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نیبملا قح 
: هدنسیون

يدورهاش یلع  دمحم  نب  دمحا 

: یپاچ رشان 

ینارهط شورفباتک  رجات  نیسحدمحم 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

نیبملا 17قح 

باتک 17تاصخشم 

باتکلا 17ۀحتاف 

18همدقم

يدهم ترضح  دروم  رد  19تایاور 

تبیغ نامز  ياه  هنتف  زا  20يرود 

روهظ 22تامدقم 

تبیغ نامز  ندش  ینالوط  هطساو  هب  دوعوم  زا  قلخ  24عوجر 

نامزلارخآ رد  فیلکت  هفیظو و  نایب  26رد 

نیغورد نایعدم  روهظ  33رد 

دوش یم  رهاظ  دوخ  هک  دوعوم  رما  34رد 

دشاب یمن  صحف  هب  جاتحم  هک  يدهم  ترضح  دروم  36رد 

دیاقع رد  نونظ  هباشتم و  عابتا  زا  38عنم 

ملسم دبع  هب  44لمعلاروتسد 

تسا هیلقع  روما  زا  دوعوم  49روهظ 

دمحم لآ  مئاق  نییعت  دوجو و  تابثا  رد  51رابخا 

دوعوم صخش  نییعت  85تابثا و 

يدهم ترضح  دروم  رد  هناگشش  88دئاوف 

نسحلا نبا  ۀجح  ترضح  ردام  دروم  رد  88رابخا 

تاهبش ضعب  89عفر 

هدش هدینش  هفئاط  نیا  زا  هچنآ  89لاطبا 

دنراد ام  ياعدم  رب  تلالد  هک  91يرابخا 
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تسین یلاخ  تجح  زا  ینآ  94نامز 

( لیجنا تاروت و   ) نیدهع بتک  رد  دوعوم  هب  تراشب  94رد 

دنک یم  نسحلا  نبا  ۀجح  ترضح  دوجو  رب  تلالد  هک  100یتارایز 

دنک یم  نسحلا  نبا  ۀجح  ترضح  دوجو  رب  تلالد  هک  104ییاهاعد 

دراد يدهم  ترضح  دوجو  رب  تلالد  هک  هدراو  109راثآ 

یلع ترضح  تفالخ  تیالو و  باب  رد  112یتایاور 

مالسا نیبم  نید  تیرخآ  تیمتاخ و  و  نیلقث )  ) فورعم 113ثیدح 

دراد مالسا  نیبم  نید  خسن  مدع  رب  تلالد  هک  115يرابخا 

دراد تمایق  زور  ات  ماما  دوجو  رب  تلالد  هک  117يرابخا 

يدهم ترضح  طسوت  مالسا  هب  مما  ریاس  120توعد 

يدهم ترضح  تیاصو  124تفالخ و 

يدهم ترضح  تیاصو  127تابثا 

مالسا نید  خسن  مدع  تابثا  رد  128یتاهیبنت 

تاهبش زا  یضعب  هب  129خساپ 

تمایق ظفل  129ینعم 

يدهم 132ترضح 

يدهم ترضح  نامز  رد  ماکحا  زا  یضعب  132خسن 

روهظلا 133موی 

يدعب یبن  نییبنلا و ال  134متاخ 

نییبنلا متاخ  هب  عجار  یناگیاپلگ  مالک  رد  144هطلغم 

تیمتاخ هب  عجار  ءاهب  146مالک 

دمحم ترضح  تیلضفا  148تیفرشا و 

یلقع ناهرب  هب  مالسا  خسن  149مدع 

یلقع قیرط  هب  تیمتاخ  156تابثا 
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یقارشا یقوذ  قیرط  هب  تیمتاخ  157تابثا 

یمالسا ندمت  159لوصا 

سوفن 159ظفح 

ءاقب رد  159مامتها 

عامتجا 160نسح 

یگدنز يارب  لام  162لیصحت 

ماکحا 163لعج 

نیناوق 163لعج 

تفارش 163ظفح 

قوقح 164ءافیتسا 

قوقح رد  164تاواسم 

ملع 165بلط 

رما تالو  166بصن 

دنک یم  يربک  تبیغ  رب  تلالد  هک  167يرابخا 

باب دمحم  یلع  يارب  يرغص  يربک و  تبیغ  172مدع 

يدهم ترضح  تبیغ  ههبش  رب  175باوج 

دوعوم هیعطق  صئاصخ  يرورض و  ننس  177زا 

« هلک نیدلا  یلع  هرهظیل   » ثیدح 178ریسفت 

يدهم ترضح  روهظ  180همدقم 

يدهم ترضح  هیونعم  180هبلغ 

دراد ترضح  يونعم  هبلغ  رب  تلالد  هک  181يرابخا 

هبلغ هیجوت  رد  ءاهب  تاملک  187لقن 

ءاهب تاملک  رب  188باوج 

دراد ترضح  هیرهاظ  هبلغ  رب  تلالد  هک  189يرابخا 
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ءاهب هب  باوج  ترضح و  همات  هماع  191تنطلس 

ءاهب رب  هدراو  194تاضارتعا 

ترضح يرهاظ  195فرصت 

ینامسآ يادن  دروم  رد  198رابخا 

یئاسحا دمحا  خیش  مالک  هب  202داهشتسا 

ینامسآ يادن  202تیفیک 

؟ هدوب ینامسآ  يادن  باب  دمحم  یلع  جورخ  204يارب 

ءاهب ماهوا  رب  206ضارتعا 

ءاهب تالیوأت  206لقن 

ءاهب تالیوأت  209باوج 

دنتسه دنوادخ  ملع  هنیزخ  214ایبنا 

باب تالوهجم  215تالوعجم و 

باب لهج  تابثا  219رد 

باب حیرصت  هب  هللا  هرهظی  نم  دروم  رد  ءاهب  ءاعدا  ندوب  بذک  219رد 

باب هحیبق  ماکحا  225رد 

هکربتم عاقب  ندرک  235بارخ 

باب دمحم  یلع  دزن  ریسفت  لیوأت و  ندوب  235مارح 

باب تایآ  236طالغا 

باب دمحم  یلع  ياعدا  نامز  رد  روهظ  ياه  هناشن  دوجو  240مدع 

هکم هب  باب  رفس  242رد 

تایاور رابخا و  اب  اهنیا  ياعدا  ندوب  243فلاخم 

دئاقع لوصا و  زا  تیئاهب  تاملک  لقن  245رد 

دوعوم صخش  نییعت  248رد 

دئارف رد  یناگیاپلگ  ياعدا  هزجعم و  باب  رد  249مالک 
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دئارف رب  هناگ  هدزاود  254تاضارتعا 

هدش هدرمش  توبن  رب  لاد  تداع  قراخ  روما  رگید  نایدا  260رد 

دئارف بحاص  تاملک  264لقن 

تسین هزجعم  یباتک  265ره 

؟ دراد تیناقح  رب  تلالد  ایآ  دوش  هتخاس  رشب  تسدب  هک  یتعیرش  269ره 

یناگیاپلگ تاملک  رب  هدراو  272تاداریا 

272داریا 01

272داریا 02

273داریا 03

273داریا 04

274داریا 05

276داریا 06

277داریا 07

281داریا 08

281داریا 09

281داریا 10

281داریا 11

282داریا 12

283داریا 13

283داریا 14

284داریا 15

284داریا 16

284داریا 17

285داریا 18
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285داریا 19

285داریا 20

286داریا 21

لطاب هجو  رب  نآ  هفسلف  نایب  ریرقت و  لاطبا  289رد 

دئارف بحاص  تاملک  290لاطبا 

نافرعلا لئالد  بحاص  تاداریا  297هیجوت 

لئالد بحاص  هیمهو  تالاقم  رب  299تاضارتعا 

لئالد بحاص  تاسیبلت  306باوج 

تافارخ 307باوج 

لئالد بحاص  تاکیکشت  رب  309ضارتعا 

لئالد بحاص  تاملک  312باوج 

لئالد بحاص  سواسو  رب  315ضارتعا 

؟ تسیچ دوعوم  لغش  316نأش و 

دروآ یمن  دیدج  عرش  دوعوم  هکنیا  رد  دئارف  بحاص  ماهوا  رب  317باوج 

317باوج 01

318باوج 02

319باوج 03

320باوج 04

321باوج 05

322باوج 06

324باوج 07

هدرک مهوت  هیماما  رب  دئارف  بحاص  هک  یضقانت  زا  326باوج 

( يدعب یبن  ال   ) زا ربمغیپ  327دوصقم 

دئارف بحاص  هطلاغم  328عفر 
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( متاخ متخ و   ) يانعم رد  329قیقحت 

دیدج عرش  رابخا  زا  هناگ  هن  331ياهباوج 

خسن رب  اهنآ  تلالد  هدش  مهوت  هک  يرابخا  زا  337باوج 

« نیبتاک امارک  نیظفاحل  مکیلع  نا   » هفیرش هیآ  هب  یناگیاپلگ  341لالدتسا 

مالسا خسن  رب  یناگیاپلگ  رگید  341لیلد 

وا تاسیبلت  باوج  هب  یناگیاپلگ  343حیضفت 

دئارف بحاص  تافارخ  لاطبا  345رد 

« شرعلا وذ  تاجردلا  عیفر   » هفیرش هیآ  هب  یناگیاپلگ  347لالدتسا 

« مکنم لسر  مکنیتأی  مدآ ال  ینب  ای   » هفیرش هیآ  هب  یناگیاپلگ  348لالدتسا 

دیدج عرش  يارب  زا  دندرک  کسمت  هک  نیا  زا  349باوج 

« اطسو هما  مکانلعج   » هیآ هب  لالدتسا  349باوج 

« لجا هما  لکل   » هیآ هب  لالدتسا  350باوج 

« يدعب یبن  ال   » فیرش ثیدح  رد  دساف  351لیوأت 

نآ بتارم  توبن و  353يانعم 

دزاس یمن  خسن  اب  هک  متاخ  عرش  تامارک  355ضعب 

دئارف بحاص  رب  357باوج 

تسا ینیسح  تعجر  یسیع و  لوزن  ءاهب  هک  هفارخ  نیا  نایب  358رد 

نامزلارخآ رد  تیحیسم  مسا  هب  نابذاک  روهظ  هب  لیجنا  360صن 

نامزلارخآ عیاقو  هب  لیجنا  362صن 

شروهظ زا  لبق  ات  نامسآ  رد  یسیع  ترضح  تایح  362تابثا 

یسیع ترضح  طوبه  364تیفیک 

نآ لثم  عوقو  ناکما  ینیسح و  تعجر  365حرش 

« هموق نم  یسوم  راتخاف   » هفیرش 367هیآ 

ینیسح تعجر  یسیع و  لوزن  369ریاغت 
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تعجر دروم  رد  یناگیاپلگ  لوق  370لاطبا 

ءاعدملا دنس  رهاظم  داحتا  رد  ءاهب  هلاقم  372لاطبا 

دوخ زا  دعب  روهظ  هب  ءایبنا  نداد  375عالطا 

خسانت نالطب  رهاظم و  376داحتا 

ایلیا روهظ  رد  دئارف  بحاص  379هبش 

لیجنا حیرصت  دئارف  بحاص  381باوج 

ییحی سایلا و  باب  رد  دئارف  بحاص  هسوسو  383لاطبا 

اهنآ باوج  دئارف و  بحاص  هثالث  383تاهبش 

ناقیا زا  دئارف  بحاص  تالاقم  385باوج 

مود ههبش  زا  386باوج 

دئارف بحاص  تاهبش  زا  388باوج 

تسا تعجر  روهظ و  لئالد  زا  تاوما  389مایق 

تسین مئالع  زا  ءامس  390قاقشنا 

نآرقلل افلخم  نیدهع  تحص  هب  ءاهبلادبع  ءاهب و  392مازتلا 

نیدهع تیجح  توبث  393مدع 

يراصن ياملع  حیرصت  هب  نیدهع  كردم  تحص و  396مدع 

لقن لقع و  رظن  زا  نیدهع  نالطب  397تابثا 

نیدهع بتک  398تافارخ 

قیتع دیدج و  دهعب  شعابتا  ءاهب و  کسمت  402لاطبا 

نیدهع بتک  402طالغا 

هسدقم بتک  نیب  همیظع  هشحاف  405فالتخا 

نیدهع تافیرحت  زا  يا  407هراپ 

رابخا نآرق و  صن  هب  نیدهع  فیرحت  408تابثا 

دئارف بحاص  ءاهب و  ههبش  هب  408باوج 
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( یئاهب  ) هفئاط نیا  هلدا  410ءاصقتسا 

هیلجر تحت  انا  یلع و  همسا  411ربخ 

؟ تسیک نیمسالاوذ )  ) زا 413دارم 

راهطا همئا  ناسل  زا  تعجر  414يانعم 

اهنآ باوج  هیهاو و  هلدا  اب  یعدم  مسا  414نییعت 

هتابن نب  عبصا  تیاور  هب  اهنآ  415کسمت 

نآ باوج  یناه و  مأ  ربخ  هب  دئارف  بحاص  416کسمت 

( قحلا ۀیار  رهظ  اذا   ) ربخ هب  دئارف  بحاص  417کسمت 

تسا ناوج  مئاق  ترضح  هک  نیا  رب  دراد  تلالد  هک  يرابخا  هب  دئارف  بحاص  417کسمت 

هدرک ضرف  یبص  ار  مئاق  هک  يرابخا  زا  418باوج 

مئاق تیروهقم  هب  ءاهب  421لالدتسا 

لالدتسا نیا  رب  423باوج 

نآ باوج  تاواسم و  رد  ءاهبلادبع  426راتفگ 

« الیل هدبعب  يرسا  يذلا  ناحبس   » هفیرش 429هیآ 

رایزهم نبا  تیاور  رد  دئارف  بحاص  تقرس  430تابثا 

« روصلا یف  خفن   » هیآ 432ریسفت 

میلشروا دروم  رد  هدیسر  433تایاور 

ناجیابرذآ ناجیبرذآ » نم  انل  دبال   » ثیدح 434حیضوت 

روهظ نامز  نیعت  رد  رابخا  زا  یضعب  هب  436کسمت 

هدمآ تعاس  تقو و  دروم  رد  هک  یتایآ  زا  436دارم 

نآ رب  ياهباوج  و  ضرالا ) یلا  ءامسلا  نم  رمالا  ربدی   ) هفیرش هیآ  هب  دئارف  بحاص  437لالدتسا 

نآ در  رب  باوج  دیبل و  یبا  تیاور  هب  شناوریپ  ءاهب و  445لالدتسا 

( موی اهلف  تحص  نا   ) ثیدح هب  یناگیاپلگ  لالدتسا  زا  449باوج 

؟ ریخ ای  دشاب  یم  دمحم  یلع  ندوب  دوعوم  رب  یلیلد  451ایآ 
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نآ باوج  قیتع و  دهع  هب  452لالدتسا 

نآ باوج  لایناد و  مالک  هب  453داهشتسا 

یتم لیجنا  لایناد و  مالک  هب  ءاهبلادبع  455کسمت 

ءاهب شردپ  صن  هب  ءاهبلادبع  مالک  455لاطبا 

ءاهبلادبع کسمت  456باوج 

ءاروز ربخ  هب  ءاهب  لالدتسا  زا  457باوج 

( تامالع عبرا  انمئاق  یف  نا   ) ثیدح دروم  رد  ناقیا  رد  ءاهب  458لالدتسا 

ءاهب لالدتسا  زا  458باوج 

باب دمحم  یلع  دروم  رد  یلع  ترضح  مالک  هب  460لالدتسا 

برع رب  مجع  تلیضف  هب  هورگ  نیا  462لالدتسا 

لالدتسا نیا  زا  463باوج 

يدهم ترضح  دلوت  دروم  رد  رگید  یثیدح  هب  464لالدتسا 

دوخ رما  رب  ءاهب  باب و  تماقتسا  هب  465لالدتسا 

باب دمحم  یلع  تماقتسا  مدعو  466قافن 

ءاهب ندرک  468هیقت 

يراصنا خیش  هب  ءاهب  469تمهت 

باب لوق  ذوفن  471رد 

هدرک نایب  دوخ  تیناقح  يارب  ناقیا  رد  ءاهب  هک  رگید  472یلیلد 

هفئاط نیا  ياملع  لاح  نایب  473رد 

نآ زا  باوج  هفئاط و  نیا  تیناقح  رد  ءاهب  زا  رگید  475یلیلد 

( توملا اونمتف   ) هفیرش هیآ  هب  ءاهب  لالدتسا  زا  478باوج 

نیسح ماما  اب  ار  دوخ  ءاهب  480هسیاقم 

نآ باوج  و  ملاع ) مامت  رب  هطاحا  نتفای و  هبلغ   ) ءاهب زا  رگید  481یلیلد 

نآ باوج  باب و  ندوب  یمأ  482رد 
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ءایبنا بتک  دروم  رد  ءاهب  486مالک 

باب ندوب  یمأ  رد  یناگیاپلگ  لالدتسا  زا  487باوج 

رابخا تایآ و  زا  یضعب  هب  ءاهب  490کسمت 

لالدتسا نیا  زا  491باوج 

نیلقث 491ثیدح 

تایاور رابخا و  هب  ءاهب  492تالالدتسا 

493همتت

نازیم 494ماسقا 

ناشدوخ مالک  اب  هفئاط  نیا  هلدا  یمامت  495لاطبا 

هفئاط نیا  هلدا  لاطبا  يارب  ءاهبلادبع  مالک  496لقن 

عرش لقع و  هب  ءیش  ره  نالطب  تحص و  497تابثا 

باتکلا 500همتاخ 

نآ باوج  یناگیاپلگ و  هاگدید  زا  روهظ  500تامدقم 

یتشر مظاک  دیس  یئاسحا و  دمحا  خیش  هب  تمهت  رد  ءاهبلادبع  ءاهب و  باب و  بذک  500تابثا 

تعیرش عارتخا  رد  باب  اب  503هضراعم 

ریهطتلا 504هروس 

لالجلا نوئش  یف  عبارلا  قرشلا  نم  هثلاثلا  505هعمللا 

سماخلا ءامسلا  نم  سداسلا  قرشلا  نم  هعبارلا  506هعمللا 

هیدمحالا نوئش  ضعب  یف  یناثلا  506قرشملا 

روهظ مجن  507نایب 

هیناقرف 508تاراشب 

نیشلا ضرا  ءاهبلا و  بابلا و  یلا  هراشالا  509یف 

یلعا ملق  زا  هیآ  511دنچ 

تسا نسحلا  نبا  هجح  مئاق  هک  نیا  رد  هماع  ياملع  512تقفاوم 
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هعفان ریغ  تاجلاعم  هیباب و  هنمزم  515ضارما 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  518هرابرد 
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نیبملا قح 

باتک تاصخشم 

11318/1 یلم :  یسانشباتک  هرامش 
1310  - 1244 یلعدمحم ، نبدمحا  يدورهاش ، هسانشرس : 

بلاـطوبا نبنیدـلالامج  بتاـکيدورهاش  مظاکدـمحم  نبایلعدـمحم  نبدـمحا  [ یگنــس پاـچ  ] نیبـملا قـح  روآدـیدپ :  ماـن  ناوـنع و 
یناهفصالا

( دادادخ يدهشم  هعبطم  نارهط : . ) 1334ق ینارهط شورفباتک  رجات  نیسحدمحم  [ نارهط  : ] رشن تیعضو 
مس 34/5x21554 ص يرهاظ :  تاصخشم 

دشابیم تیئاهب  در  رد  قوف  باتک  خاسنتسا :  تشاددای 
خسن رثا :  يرهاظ  تاصخشم 

نشور ياهوهق  جامیت  شکور  ییاوقم ، (، 9436  ) ياهوهق جامیت  شکور  ییاوقم ، (، 5433 ، 8266  ) زمرق ياهوهق ، جاـمیت  شکو  ییاوقم ،
11318 )(

اههیدر اههیعافد و  يرگیئاهب ــ  اههیدر 3 . اههیعافد و  يرگیباب ــ  راظتنا 2 . تیودهم ــ  عوضوم : 
11318 ن.1 ث.256891 یبایزاب :  هرامش 

8266 ن.2 ث.53012
9436 ن.3 ث.253308

5433 ن.4 ث.825

باتکلا ۀحتاف 

هتدع و مامت  یلع  ةولـصلا  ةزعلاب و  راصبألا  نع  بجتحا  ۀمظعلاب و  بولقلل  یلجت  يذـلا  هللا  دـمحلا  نیعتـسن  هب  میحرلا و  نمحرلا  هللا  مسب 
نومئاقلا هئایـصوا  یلع  هنایدا و  هعیارـش و  ۀمتاخ  ۀیمالـسالا  ۀعیرـشلاب  عداصلا  هتلاسر  ۀفیحـص  نم  قرو  یهتنم  هتوبن و  تیب  نم  هتنبل  رخا 

ۀجح یقابلا  ملظلا  عفار  روجلا و  ریبم  هرـشان و  لدعلا و  طساب  ممألا و  ملکلا و  عماج  ۀلملا  رظتنم  ۀـمالا و  دوعوم  امیـس  هئاقل  موی  یلا  هرماب 
مظاک دمحم  نبا  یلع  دمحم  نب  دمحا  یطاخ  یناج  دبع  دیوگ  نینچ  دـعب  هدالوا و  نم  رـشع  یناثلا  هئانما  هججح و  رخا  هدـعب  ۀـجح  الف 
نابذاک عویش  نایرتفم و  روهظ  هب  تبسن  يده  همئا  ءایبنا و  زا  ناینیشیپ  تاراذنا  ناکتـشذگ و  تاءانبا  بسحرب  نوچ  یناسارخ  يدورهاش 

زا ناربخیب  زا  هلمج  هدیسرارف و  ناحتما  صیحمت و  هنمزا  ههبتـشم  تایار  ندش  دنلب  تیحیـسم و  توبن و  تیمئاق و  تیودهم و  يوعد  هب 
اونکـسا مکتویب و  سالحا  اونوک  هک  نامز  نیا  فیاظو  ناگدننک  شومارف  نابرهم و  ناردـپ  حـیاصن  زا  نالفاغ  ناوا و  نیا  ثداوح  نتف و 

تعیب ثکن  دـهع و  ضقن  ماقم  رد  هیلع  متنا  اـم  یلع  اونوک  مکل و  نیبتی  یتح  لوـالا  رمـألاب  اوکـسمت  ضرـالا و  تاومـسلا و  تنکـس  اـم 
رییغتال هک  هدش  دنلب  يرح  يوک  يادن  بحاص  زا  هک  كرابم  يادص  نآ  زا  ار  اهـشوگ  اثاکنا و  ةوق  دعب  نم  اهلزغ  تضقن  یتلاک  هدمآرب 

هب شوگ  هدرک  رک  حابم  همدف  کلذ  یعدا  نم  هولتقاف و  یعدا  نم  هتنـس و  دعب  ۀنـس  هباتک و ال  دعب  باتک  هتعیرـشل و ال  لیدـبت  هتلمل و ال 
دنیوگب دنوش و  رهاظ  نم  مسا  هب  هبذک  اسب  يا  هک  هدرک  راکنا  ای  هدینشن  شدوخ  نامز  رخآ  رد  ار  یسیع  ترضح  راذنا  هداد و  همزمز  ره 

هدرکن رثا  ناشبلق  رد  ربمغیپ  ججح و  زوس  ناج  هلان  ربخ و  دیهدن و  ناشنانخـس  هب  شوگ  راهنز  دنیامن  هارمگ  ار  يرایـسب  میتسه و  حیـسم 
دالوا نم  سماخلا  دـقف  اذا  رذـحلا  رذـحلا  رگید  اهنع و  مکنلیزی  مکنایدا ال  یف  هللا  هللااف  ۀـمئالا  نم  عباسلا  دالوا  نم  سماخلا  دـقف  اذا  هک 
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لوط نیموصعم  هدـعو  بسحرب  ای  هتـشگ  هتفیرف  تاهباشتم  هب  همکحم  روما  زا  هدرکن  صیخـشت  هتـشگ  قعان  لک  عاـبتا  هتـسد  نیا  عباـسلا 
عوجر و نیا  هکنآ  زا  لفاغ  هدومن  دناهدوب  وا  هب  لئاق  هکنآ  زا  عوجر  هدـیدرگ و  اهنآ  هنیـس  یگنت  ههبـش و  بیر و  بابـسا  تبیغ  ثیدـح 

اهدـعب دوعوملا ال  روهظ  لبق  مدرم  لاـح  دـیاب  هک  تسا  تبیغ  لوط  تارمث  راـثآ و  زا  تسا و  روهظلا  لـبق  تامدـقم  مئـالع و  زا  دادـترا 
مئاق رظتنم  هرابرد  دـناهدومرف  هک  ددرگ  اراکـشآ  ناقداص  هدـعو  ات  دـندرگ  كدـنا  مک و  نیرظتنم  دـنیامن و  عوجر  وا  زا  هک  دـشاب  نینچ 
یقبی یتح ال  اوصحمت و  یتح  مکنیعا  مکقانعا و  نودـمت  ام  نوکی  هتماماب و ال  هحفـص 3 ] نیلئاقلا [  رثکا  دادترا  هرکذ و  توم  دعب  موقی 

لـصاح هک  سانلا  اثلث  بهذـی  یتح  نوکیال  تاهیه  تاهیه  لقألا و  الا  یقبی  یتح ال  اوزیمت و  یتح  کلذ  نوکی  اـم  هللا  اـما و  ردـنالا  ـالا 
نیا أشنم  نوچ  هدوب و  ناربخیب  هرمن  ناـمه  زا  وا  هب و  نیلئاـقلا  رثکا  هنع  عجری  هک  تقو  نآ  رد  رگم  نسحلا  نب  ۀـجح  دوشن  رهاـظ  هکنآ 

هدیـسر و دوعوم  هرابرد  هچنآ  فیاـظو و  زا  باـب  نیا  رد  هیمالـسا  تعیرـش  رد  هچنآ  زا  يربخ  یب  یکی  هدوب  زیچ  ود  دادـترا  تلـالض و 
دوخ ناردارب  یهاگآ  هیبنت و  ضحم  ۀعاضبلا  لیلق  هدنراگن  نیا  اذل  هدیدرگ  تلالض  بابسا  مصخ  ياهگنرین  تاهبـش و  تاسیبلت و  رگید 

زا داـسف  يهدرپ  هدرک و  ءاـصحا  ار  مصخ  تاـطلاغم  كوکـش و  هدومن و  عمج  هماـخ  نیا  رد  هدوب  باـب  نیا  رد  هک  یتارتاوتم  تاـیعطق و 
چیه دوش  هعجارم  هلاسر  نیا  مامت  رد  رگا  هک  هدومن  اراکشآ  ناردارب  تریصب  ضحم  ار  اهنآ  يدزد  بیرف و  هعدخ و  هتـشادرب  اهنآ  يور 

رد هحتاف  اما  دومن  همتاخ  کی  هلاقم و  هس  هحتاف و  کی  رب  بترم  ار  هلاسر  نیا  ددرگ و  اراکشآ  حضاو و  قح  دنامن و  یقاب  یبیر  ههبش و 
همـساب و ار  دوعوم  صخـش  نییعت  هک  هروثأم  هیعدا  تارایز و  هربتعم و  رابخا  زا  هرقف  دصیـس  نایب  رد  یلوا  هلاقم  اما  شیاـمن و  جـنپ  ناـیب 

تیمتاخ تابثا  دیدج و  یعدم  نیا  يوعد  نالطب  رب  هفلتخم  قرط  زا  هریثک  هلدا  هماقا  رد  هیناث  هلاقم  اما  دئاوف و  هراپ  رکذ  دیامنیم و  هبسن 
دیاقع لوصا  رکذ  رد  هثلاث  هلاقم  اما  دوش و  تفای  هک  یتاکیکشت  ای  مصخ  تاهبـش  زا  باوج  نآ و  زا  دعب  يرخا  نید  دوبن  مالـسا و  عرش 

همهم . دئاوف  ضعب  نایب  رد  سپ  ۀمتاخ  اما  هیناث و  هلحرم  رد  اهنآ  زا  باوج  ناشیا و  هلدا  مامت  ءاصقتسا  یلوا و  هلحرم  رد  شلاطبا  اهنآ و 

همدقم

دص هدیدرگ و  تباث  دوعوم  يدهم  يارب  زا  هرتاوتم  رابخا  ترورض  هب  هک  یتبیغ  هنمزا  هکنآ  نایب  رد  سپ  باتک  هحتاف  زا  لوا  شیامن  اما 
نـسحلا نب  ۀجح  یمهدزاود  تبیغ  تدم  لوط  هطـساو  هب  هک  تسا  ناحتما  هنتف و  نامز  دمآ  دـهاوخ  هیناث  هلاقم  رد  نآ  رب  لاد  ربتعم  ربخ 

نایرتفم و ددرگیم و  لصاح  طونق  سای و  تلاح  دوشیم و  ادـیپ  بیر  كوکـش و  هدـش  دراو  ناـسل  نیمه  هب  راـبخا  بلاـغ  رد  هچناـنچ 
ضحمت زیمت و  ات  یـسویام و  اـت  هک  نیا  دوشیم و  لـصاح  دادـترا  تلالـض و  هنتف و  دوشیم و  دـنلب  رایـسب و  ههبتـشم  تاـیار  ناـبذاک و 

لوصح ات  ءایقـشا و  تواقـش  روهظ  ات  رثکا و  دادـترا  عوجر و  ندـش و  هتـسکش  هاگارچ و  ندرک  مگ  یناریح و  ینادرگرـس و  دـیرغتو و 
مییوگیم سپ  نامز  نیا  نتف  زا  ناردپ  ندرک  هاگآ  ناردپ و  تحیـصن  ریذحت و  نایب  دش و  دـهاوخن  رهاظ  نیا  ددرگن  لصاح  لیزت  هبترم 

ره زا  اهادـص  اهریفـص و  هک  يرطخ  فوخ و  رپ  نابایب  یتاـملظ و  نینچ  رد  هک  مکیدـل  داـهتجاو  مکیلع  سفنـالا  زعا  یف  هللاداـبع  هللا  هللا 
رب هک  بذاک  نایعدم  نایرتفم و  روهظ  نامز  هک  هدادـن  اهادـن  نیا  هب  شوگ  هک  دـناوخیم  دوخ  يوس  هب  ار  امـش  یـسکره  دـنلب و  فرط 

نامگ هراپ  دننک و  شتدالو  یفن  هراپ  هدرک  عوجر  وا  زا  مدرم  كرابم و  دوجو  نآ  هب  تبـسن  هدـساف  يدـیاقع  نیرهاط  همئا  رابخا  بسح 
سپ دننک  مهدزیـس  يوس  هب  يدعت  هلمج  هدرک و  لولح  نالف  لکیه  رد  وا  حور  دنیوگب  یتعامج  کله و  وا  تام  لاقیف  دـناهدرب  شتوم 

تکاله بابـسا  هک  دیـشابن  تبیغ  نامز  دادترا  تلالـض و  لها  زا  هک  دیـشاب  تفتلم  دیـشاب  هدوب  تعامج  نآ  زا  ادابم  هک  دیـشاب  شوهاب 
نارسخ دمآرس  تدم  نآ  دش و  كاله  نآرگا  یناگدنز  رمع و  کی  تسین و  رتشیب  ناج  کی  امش  يارب  زا  هک  دینادب  دوش و  امـش  يدبا 

مدرم هک  تسا  ینابذاک  نامه  زا  اهادن  هک  دیهد  لامتحا  لقاال  هدرکن و  انتعا  ادن  ادص و  ره  هب  سپ  دیاهدرک  بلج  دوخ  يارب  زا  ار  يدـبا 
ناشیا هب  قلخ  رثکا  ندیورگ  هکلب  اهادص  نیا  ندش  دنلب  نایعدم و  نیا  روهظ  هکلب  دننادرگیمرب  ناشدوخ  يوس  هب  دـنهدیم و  بیرف  ار 

اـهاوعد و نیا  هک  نآ  هن  تسا  نیـضام  راـبخا  قدـص  ناـشن  هقباـس و  تاراذـنا  ناـمه  نیا  هک  دـیهد  رارق  دوخ  ناـنیمطا  تاـبث و  هیاـم  ار 
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نایک هبذاک  توبن  یعدم  رفن  داتفه  نآ  هک  دینک  لمات  هکلب  دناهتفر  نآ  رب  ناقمحا  نیا  هچنانچ  دینادب  تیناقح  تمالع  ار  مدرم  ندیورگ 
تلالـض بابـسا  هک  ههبتـشم  تایار  نآ  دـناهتفر و  اجک  دـناهدوب و  ناـسک  هچ  تیودـهم  یعدـم  رفن  هدزاود  نآ  هدـمآ و  یک  دـناهدوب و 

نآ دوش و  ریگنماد  ار  نمـشد  تسود و  هجیلو و  هناطب و  ره  هک  ملیـص  امـص و  هنتف  نآ  دناهدیدرگ و  دنلب  یک  دـناهدش و  هچ  دـنوشیم 
هدرک و زورب  یک  دنک  تسس  ار  اهمدق  هک  اهشزغل  نآ  دوشیم و  لصاح  هعیـش  يارب  زا  هک  دوشیم  مک  ماما  تبیغ  زا  هاگارچ  هک  یتریح 

لوط هطـساو  هب  وا  تبیغ  تماما  نسحلا و  نب  ۀـجح  دوجو  هب  داقتعا  زا  سپ  دـناهدرک و  عوجر  دادـترا و  هک  یناـمدرم  نآ  هدـش و  رهاـظ 
ناوریپ و نیمه  ار  نانیا  و  هحفص 4 ] نایعدم [  نیمه  ار  نانآ  دشاب  فاصنا  رگا  هک  دنتسه  هدوب و  نایک  دناهتـشگرب  وا  هب  داقتعا  زا  تدم 
دیـشاب و نامیپ  ناگدننکـش  نادـهع و  تسـس  زا  ادابم  هک  ررـض  رد  شاـب و  تفتلم  سپ  تسناد  یهاوخ  ناوا  ناـمه  ثداوح  هنمزا و  نیا 
زا هللا  هللا  هتشگرب  ناتیامیس  ۀغبص  هللا  نم  نسحا  نم  هللا و  ۀغبص  زا  هکنآ  زا  دیـسرتب  یـشاب و  اههدنزغل  اهینتفر و  زا  دیاشن  هک  دیـشاب  ربخاب 

هیرق رد  لوخد  هللا و  نذاب  ادـغر  اهقزر  اهیتای  هک  هنئمطم  هنما  هیرق  زا  جورخ  زا  هللا  هللا  ۀـمعنلا  یلو  زا  نارفک  زا  هللا  هللا  ةرجهلا  دـعب  برقت 
تـسا همـشچ  بآ  نتفرورف  ماـگنه  تقیقح و  سمـش  بورغ  بش و  هماـگنه  هـک  هللا  هللا  عوـجلا  فوـخلا و  ساـبل  هللا  اـهقاذا  هـک  هملاـظ 

ججح تاشیامرف  رد  لمأت  عوجر و  هب  یکدـنا  هللا  هللا  اقدـغ  ءام  مکانیقـسال  ۀـقیرطلا  یلع  اوماقتـساول  نا  هک  دـینکن  شومارف  ار  تحیـصن 
راـثآ راـبخا و  نآ  زا  صحفت  ربدـت و  لـمات و  زا  سپ  هدومرف  ناـیب  ار  نآ  لمعلاروتـسد  هداد و  ار  ثداوح  نیا  ربخ  هک  دـیئامنب  نیموصعم 
لوگ هنالفاغ  هناربخ  یب  هک  دـشابن  نینچ  دـیناد  دوخ  دـینامیم  تباث  هقیرط  رب  دـیناد  دوخ  دـینکیم  نایعدـم  نیا  تعباتم  دـیناد  ناـتدوخ 

تملظ هب  ار  رون  راخ و  هب  ار  لگ  لظنح و  هب  اراوگ  هویم  دیـشاب  هدرک  راسمرـش  معن  ءایلوا  دزن  ار  دوخ  دیـشاب و  هدروخ  ار  هنامز  نیطاـیش 
فاصنا رگا  اهنآ  رد  لمات  هک  مینکیم  افتکا  ربخ  هاجنپ  رکذ  هب  رطس  ربز و  ام  نییبت  يارب  زا  لوا  شیامن  نیا  رد  ام  یشاب و  هدرک  هضواعم 

میئوگیم . سپ  دوب  دهاوخ  رگید  ياهثحب  زا  ینغم  دشاب 

يدهم ترضح  دروم  رد  تایاور 

ترـضح زا  مدینـش  تفگ  تسا  باحـصا  ءالجا  زا  هک  یمـشاه  لضف  نب  هللادبع  ات  شدوخ  دانتـسا  هب  تسا  قودـص  تیاور  اهنآ  زا  یکی 
یف انل  نذوی  مل  رمأل  لاق  مل  كادف و  تلعج  تلق  لطبم  لک  اهیف  باتری  اهنم  دـب  ۀـبیغ ال  رمالا  اذـه  بحاصل  نا  دـندومرف  هک  ع )  ) قداص

یهارمگ لطاب و  ره  وا  رد  دـتفایم  کـش  هب  تسین و  نآ  زا  هراـچ  هک  تسا  یتبیغ  رما  بحاـص  يارب  زا  هک  یتسرد  هب  ینعی  مکل  هفـشک 
قحسا نب  دمحا  هربتعم  تیاور  رگید  مینک  نایب  امش  يارب  زا  هک  هدشن  هداد  نذا  ام  هب  هک  يرما  هطـساو  هب  دندومرف  هچ  يارب  مدرک  ضرع 

هناخ لخاد  تساوخرب و  راوگرزب  نآ  دیوگیم  دیامن  لاؤس  وا  زا  دـعب  ماما  زا  هک  دوشیم  فرـشم  يرکـسع  ترـضح  تمدـخ  هک  تسا 
يا دومرف  دیـشخردیم و  هام  دننام  شتروص  یگلاس و  هس  نس  هب  دوب . یمالغ  راوگرزب  نآ  ندرگ  رب  هک  یتلاح  رد  هدمآ  نوریب  سپ  دش 
دنک رپ  ار  نیمز  هک  تسا  یسک  وا  و  ص )  ) ربمغیپ مسا  مه  تسا  وا  مدرکیمن  رهاظ  وت  رب  ار  رسپ  نیا  ادخ  دزن  وت  تمارک  دوبن  رگا  دمحا 

قیرط هب  هللا  هتبث  نم  الا  اهیف  ۀکالهلا  نم  اوجنی  ۀبیغ ال  نبیغیل  هللا  تسا و  نینرقلايذ  رـضخ و  لثم  تما  نیا  رد  وا  لثم  دـمحا  يا  لدـع  زا 
رد تلالـض  تکاله و  زا  دباین  تاجن  هک  یتبیغ  وحن  کی  دوش  بیاغ  هتبلا  هنیآ  ره  تسا  مسق  ادخ  هب  هک  دیامرفیم  دای  مسق  غیلب  دـیکات 
هک دوش  مبلق  نانیمطا  بجوم  هک  تسه  یتمالع  ایآ  مدرک  ضرع  دـیوگ  یم  دـمحا  درادـب  هاگن  تباث و  ار  وا  ادـخ  هکنآ  رگم  تبیغ  نآ 

قحـسانبا دمحا  ای  نیعلا  دعب  ارثا  بلطت  هئادعا و ال  نم  مقتنملا  هللا و  ۀیقب  انا  حیـصف  ناسل  هب  دومرف  دمآ و  نخـس  هب  لفط  نآ  هبترم  کی 
لوط ۀـبیغلا  لوط  دوـمرف  تسا  مادـک  نینرقلايذ  رـضخ و  تنـس  دـیئامرفب  یلو  تنم  نیا  زا  مدـش  رورـسم  رایـسب  مدرک  ضرع  دـیوگیم 
یلب ینعی  هب  نیلئاقلا  رثکا  رمألا  اذه  عجری  یتح  هبعکلا  بر  يا و  دومرف  تسا  ینالوط  وا  تبیغ  مدرک  ضرع  دـیوگیم  وا  تبیغ  ندیـشک 
نیا تادـیکات  تفتلم  ناردارب  يا  دـندرگرب  دـناهدوب  رما  نیا  هب  لئاق  هک  مدرم  رتشیب  هک  دوش  ینـالوط  تبیغ  هک  هبعک  راـگدرورپ  هب  مسق 

نآ زا  هک  مدوب  يرگسع  ترـضح  تمدخ  دیوگیم  تسا  هعبرا  باون  زا  هک  يرمـس  نامثع  نب  دمحم  هربتعم  تیاور  رگید  دیـشاب و  ربخ 
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اهیف کـلهی  نولهاـجلا و  اـهیف  راـحی  هتبیغ  هل  نا  ـالا  دومرف  دـعب  مرـسپ م ح م د و  هک  داد  باوج  وا  زا  دـعب  ماـما  هک  دـش  لاؤس  ترـضح 
نیا يارب  زا  هک  دیـشاب  هاگآ  هفوکلا  فجنب  هسار  قوف  قفخت  ضیبلا  مالعألا  یلا  رظنا  یناکف  جرخی  مث  نوتاقولا  اـهیف  بذـکی  نولطبملا و 

زا دننکیم  نیعم  تقو  هک  یناسک  نآ  غورد  دوش  رهاظ  نالطبم و  دنوش  كاله  نالهاج و  وا  رد  دـنوش  نادرگرـس  هک  تسا  یتبیغ  رـسپ 
شیامرف رگید  هفوک و  فجن و  رد  هدـش  دـنلب  وا  رـس  رب  دیفـس  ياهملع  هک  منیبیم  دوشیم و  جراخ  اـههنتف  نیا  زا  سپ  شروهظ و  يارب 

مکیتای هللاو ال  الو  اوزیمت  یتح  مکیتای  هللا ال  سایا و ال و  دعب  الا  مکیتای  رمالا ال  اذه  نا  روصنم  ای  روصنم  هب  مالسلاهیلع  قداص  ترـضح 
دش دهاوخن  هقح  تلود  هبلغ  دوب و  دهاوخن  مئاق  روهظ  ینعی  رما  نیا  هک  یتسرد  هب  روصنم  يا  دعـسی  نم  دعـس  یقـش و  نم  یقـشی  یتح 

هزیکاپ صلاخ و  هک  تقو  نآ  ات  رگم  دیاین  مسق  ادخ  هب  هن  دیوش  زاتمم  هکنآ  زا  رگم  دمآ  دـهاوخن  مسق  ادـخ  هب  هن  یـسویام  زا  سپ  رگم 
تواقـش تداعـس و  ینعی  تسا  دیعـس  هک  ره  دوش  دیعـس  تسا و  یقـش  هک  ره  دوش  یقـش  هک  ینامز  ات  رگم  دیاین  مسق  ادخ  هب  هن  دـیوش 

زا هک  یفعج  رمع و  نب  لـضفم  زا  قودـص  هحفـص 5 ] دانـساب [  رگید  تارقف و  نیا  رد  دـیئامن  لمات  بوخ  ددرگ و  رهاظ  ایقـشا  ادـعس و 
انینس مکماما  نبیغیل  هللا  اما و  هیونتلا  مکایا و  دیامرفیم  مالسلاهیلع  قداص  ترضح  هک  مدینـش  دیوگیم  تسا  تاور  باحـصا و  ناگرزب 

جاوما یف  نفـسلا  یفکی  امک  نؤفکیل  نینمؤملا و  نویع  هیلع  نعمدتل  کلـس و  داو  ياب  کله و  وا  تام  لاقی  یتح  صحمی  مکرهد و  نم 
لاق يا  نم  يا  يردی  ۀهبتشم ال  ۀیار  رـشع  ینثا  نعفریل  هنم و  حورب  هدیا  نامیالا و  هبلق  یف  بتک  هقاثیم و  هللا  ذخا  نم  الا  اوجنی  رحبلا و ال 
یف لحا  سمشلا و  یلا  رظنف  لاق  عنصن  فیکف  ۀهبشم  ۀیار  رـشع  ینثا  هل  عفرت  لوقت  تنا  یکبا و  فیک ال  تلقف و  کیکبی  ام  لاق  تیکبف 
نایب راوگرزب  نآ  هکنآ  همجرت  هصالخ  سمـشلا  اذـه  نم  نیبا  انرمال  هللا  لاق و  معن  تلق  سمـشلا  اذـه  يردـت  هللادـبعابا  اـی  لاـقف  ۀفـصلا 
رخآ رد  نآ  زا  سپ  دشاب  ههبـش  تریح و  بابـسا  هک  ۀهبـشم  ۀیار  هدزاود  ندـش  دـنلب  ار و  اهنآ  تریح  مدرم و  عوجر  تبیغ و  دـیامرفیم 

توعد هب  رگا  هکنآ  هب  هراشا  هدیبات  ۀفـص  نیا  رد  هک  باتفآ  نیا  زا  تسا  رتحضاو  ام  رما  لثم  هک  لضفم  يا  رادم  هشیدـنا  هک  دـیامرفیم 
دشابن . ههبش  لاجم  هک  دش  دهاوخ  رهاظ  باتفآ  لثم  رما  نآ  دوخ  يوشن و  هداد  شوگ  یعدم  ره 

تبیغ نامز  ياه  هنتف  زا  يرود 

نآ میدید  میدش  فرـشم  ع )  ) قداص ترـضح  تمدخ  دـنیوگیم  هک  تسا  ریدـس  لضفم و  ریـصبوبا و  بلغت و  نب  نابا  تیاور  رگید  و 
وت تبیغ  نم  دیـس  دیوگیم  ررکم  هتفای و  رییغت  شکرابم  راسخر  دنکیم  هیرگ  هدرم  ناوج  ردپ  دـننام  هتـسشن و  رتسکاخ  يور  ترـضح 

دیوگیم تسا  تبیـصم  هثداـح و  هچ  نیا  میوش  تیادـف  میدرک  ضرع  ریحتم  اـم  ياـهلقع  هتفرگ  نم  زا  ار  تحار  هدوبر و  نم  زا  باوـخ 
ایالب ملع  رب  لمتشم  تسا  یباتک  نآ  زورما و  حبص  رفج  باتک  رد  مدرک  رظن  امش  رب  ياو  دومرف  دیشک و  زوس  ناج  هلان  هبترم  کی  ریدس 
دلوم هیف  تلمات  هداد و  رارق  وا  زا  دعب  همئا  و  ص )  ) دمحم صوصخم  ار  نآ  دنوادخ  هک  ۀـمیقلا  موی  یلا  نوکی  ام  ناک و  ام  ملع  ایانم و  و 

نع مهرثکا  دادترا  هتبیغ و  لوط  نم  مهبولق  یف  كوکـشلا  دـلوت  نامزلا و  کلذ  یف  نینمؤملا  يولب  هرمع و  لوط  هئاطبا و  هتبیغ و  ابئاغ و 
رمع لعج  رضخلا و  ءاطبا  هئاطبا  ردق  یـسیع و  ۀبیغ  هتبیغ  یـسوم و  دلوم  دلوم  ردق  لاق  نا  یلا  مهقانعا  نم  مالـسالا  ۀقبر  مهعلخ  مهنید و 

ار نینمؤم  يالتبا  ار و  شرمع  ار و  نآ  لوط  تبیغ و  بئاغ و  دلوت  متفای  مدرک و  رفج  رد  لمأت  دیامرفیم  هرمع  یلع  الیلد  حـلاصلا  دـبعلا 
سپ مالـسا  نید  زا  ندـش  جراخ  ناـشنید و  زا  يرایـسب  دادـترا  تبیغ و  لوط  زا  ناـشیا  ياـهلد  رد  كوکـش  ندـش  ادـیپ  ناـمز و  نآ  رد 
تبیغ رد  هک  یـسیع  تبیغ  شتبیغ  دـنام و  ناینوعرف  زا  ظوفحم  هک  هداد  رارق  یـسوم  تدالو  لثم  ار  شتدالو  ادـخ  هک  دـینادب  دـندومرف 

رمع تجح و  تبیغ  رد  اذـک  هدز و  رـس  وا  ریغ  لکیه  رد  وا  حور  دـناهتفگ  هراپ  هدـنز و  ای  تسا  هدرم  ایآ  هک  دـناهدرک  فـالتخا  یـسیع 
رمع هب  دنک  لالدتـسا  رـضخ  وا  رمع  لوط  هب  هکنآ  ات  وا  رمع  لوط  زا  ار  مدرم  راکنا  تسناد  هکنآ  هچ  هدینادرگ  وا  رمع  رب  لیلد  ار  رـضخ 
یفل ۀعاسلا  یف  نورامی  نیذلا  نا  هکرابم  هیآ  ریـسفت  رد  دـنکیم  لقن  راحب  يورم  رد  ع )  ) قداص ترـضح  زا  لضفم  رگید  و  جـع )  ) مئاق

یف الوخد  هئاضق و  یف  اکـش  هللا و  رمال  الاجعتـسا  کلذ  لک  رهظی  یتم  نوکی و  ینا  يار و  نم  دلو و  یتم  نولوقی  دیامرفیم  دیعب  لالض 
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ناحتما تیاکح  اما  هدش و  وا  ریسفت  اهیسرم  نایا  ۀعاسلا  نع  کنولئـسی  هیآ  رد  هچنانچ  تسا  كرابم  دوجو  نآ  ۀعاس  هب  دارم  سپ  هتردق 
داد شموق  هب  هدعو  وا  امرخ و  مخت  نتشاک  هب  حون  زا  تساوخ  لاهما  راگدرورپ  زا  تبون  دنچ  هک  دناهدومرف  نایب  یلصفم  حرش  ع )  ) حون
زاب تخرد  نآ  هصح  زا  هک  درک  رما  دنوادخ  زاب  دیسر  رمث  هکنآ  ات  دنتشاد  راظتنا  شموق  تسا و  امرخ  هناد  نیا  ندروآ  هرمث  رد  جرف  هک 

یتعاـمج هبترم  ره  رد  دـش و  نینچ  هبترم  تفه  اـت  هدـعو  فـلخ  هطـساو  هـب  دـندش  دـترم  حوـن  هـب  نینمؤـم  زا  رفن  دصیـس  دوـش و  سرغ 
زا فاص  ضحم و  قح  دـش و  اراکـشآ  بش  زا  حبـص  هک  دیـسر  شباطخ  تقو  نآ  دـنامن  یقاب  رتشیب  رفن  دـنچ  داـتفه و  اـت  دنتـشگیمرب 
نع قحلا  حرـصی  هتبیغ  مایا  دتمی  هناف  مئاقلا  کلذک  دیامرفیم و  هکنآ  ات  دوب  ثیبخ  شتنیط  هک  سک  ره  دادترا  هب  دنام  یقاب  ترودک و 

دـشک لوط  هک  تسا  روط  نیمه  مه  مئاق  تلاح  ینعی  هعیـشلا  نم  هتثیبخ  هتنیط  ناک  نم  لک  دادتراب  هردکلا  نم  نامیالا  اوفـصی  هضحم و 
نآ هیرگ  هک  تسا  نآ  فاصنا  هدوب  هثیبخ  ناشیا  تنیط  هک  یناسک  نتـشگرب  هطـساو  هب  دـنامب  یقاب  فاص  نامیاو  ضحم  قح  اـت  شتبیغ 

دومرف هک  ع )  ) قداص ترـضح  زا  هرارز  زا  لامکا  رد  رگید  هدش و  رهاظ  نآ  قدـص  تاراما  هدوب و  شنامدرم  نامز و  نیا  يارب  زا  رورس 
رد دـننکیم  کـش  مدرم  هک  يرظتنم  تسه  وا  دوـمرف و  سپ  رما  هب  دوـش  مئاـق  هکنآ  زا  شیپ  تسا  یتـبیغ  مئاـق  يارب  زا  هـک  یتـسرد  هـب 
هب هحفـص 6 ] شردپ [  زا  شیپ  دش  دلوتم  دنیوگیم  یعمج  هدشن و  دلوتم  زونه  دنیوگیم  هراپ  تسا و  لمح  وا  دنیوگیم  هراپ  شتدالو 

لامکا رد  رگید  نالطاب و  دنتفایم  کش  هب  نولطبملا  باتری  کلذ  دنعف  ار  هعیش  ناحتما  هتسناد  مزال  راگدرورپ  تسا  رظتنم  وا  لاس و  ود 
رتشیب دنیوگب  هکنیا  ات  دوهعم  دهع  هب  نم  دالوا  زا  مئاق  دوشیم  بئاغ  هنیآ  ره  هک  دیامرفیم  دای  مسق  هلا  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  ترـضح 

دبسچب دوخ  نید  هب  دشاب  نامز  نآ  رد  سک  ره  شتدالو  رد  یتعامج  دننکب  کش  درادن و  ص )  ) دمحم لآ  هب  یتجاح  ادخ  هک  مدرم  زا 
هب لئاق  تعامج  نیا  هچنانچ  نم  نید  زا  دنک  جراخ  نم و  تلم  زا  دنک  لیاز  ار  وا  سپ  شکش  ببس  هب  دنکن  طلسم  دوخ  رب  ار  ناطیـش  و 
نم عبارلا  مه  دقف  دنع  ۀعیـشلاب  یناک  دیامرفیم  هک  تسا  اضر  ترـضح  شیامرف  رد  رگید  دناهتفرگ و  رگید  نید  هدش  ربمغیپ  نید  خـسن 

یتقو رد  ار  هعیـش  مینیبیم  ایوگ  ینعی  مهنع  بیغی  مهماما  نأل  لاق  هللا  لوسر  نبای  کلذ  مل  هل و  تلق  هنودجی  الف  یعرملا  نوبلطی  يدـلو 
رگید ناشیا و  زا  دوشیم  بیاغ  ناشماما  هکنآ  تهج  هب  تریح  زا  هیانک  دنیاین  ار و  هاگارچ  دنبلطیم  هک  ارم  دالوا  زا  یمراهچ  دـنباین  هک 

نب دـمحم  نب  یلع  يا  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  وا  هب  تشون  هک  تسا  باون  رخآ  هک  يرمـس  یلع  نب  دـمحم  راوگرزب  هک  فیرـش  عیقوت 
يدحا هب  نکم  تیـصو  ار و  تدوخ  رما  نک  عمج  ینکیم  تافو  رگید  زور  شـش  هک  وت  رد  ار  وت  ناردارب  رجا  دیامن  میظع  ادخ  يرمس 

رپ اهلد و  تواسق  تدم و  لوط  زا  دعب  نیا  ادخ و  نذا  هب  رگم  تسین  يروهظ  هماع و  تبیغ  دش  عقاو  هک  یتسرد  هب  وت  ياج  هب  دنیشنب  هک 
هک تسا  دوز  دـیامرفیم و  دـعب  تبیغ  لوط  زا  تسا  نامز  نیا  مدرم  ياهلد  تلاح  نیمه  تواسق  نیا  دوب و  دـهاوخ  متـس  زا  نیمز  ندـش 
وا رما  رهاظ  يرتفم  تسا  یبذاک  وا  ینامسآ و  هحیص  ینایفس و  جورخ  زا  شیپ  دننکیم  هدهاشم  يوعد  هک  یناسک  زا  رفن  داتفه  دنیآیم 
یف تیؤر  لصا  الا  دوب و  نیا  شلوا  يوعد  یعدم  هچنانچ  دننکب  ار  هصاخ  تباین  يوعد  هک  دنتـسه  یناسک  هدهاشم  یعدم  رفن  داتفه  زا 

هک تسا  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  شیامرف  رگید  دمآ و  دنهاوخ  هرقف  نیا  لیـصفت  تسا و  ینیقی  يربک  تبیغ  نامز  رد  هلمجلا 
تمدخ هک  تسا  رباج  شیامرف  رگید  دیوش و  لابرغ  دیوش و  التبم  دیاب  ینعی  ۀلبرغ  نلبرغتل  ۀلبلب و  نلبلبتل  دـیامرفیم  جرف  روهظ  ماقم  رد 

لا مئاق  روهظ  زا  هیانک  هک  امش  تلود  روهظ و  ینعی  امش  جرف  دوب  دهاوخ  نامز  هچ  مکجرف  نوکی  یتم  دنکیم  ضرع  ع )  ) رقاب ترـضح 
دهاوخن تسا  رود  رایـسب  هچ  يا  سانلا  ءاثلث  بهذی  یتح  نوکیال  تاهیه  تاهیه  دیامرفیم  ترـضح  نآ  تسا  دوعوم  يدـهم  دـمحم و 

همئالا نم  عباسلا  يدالوا  نم  سماخلا  دقف  اذا  دیامرفیم  ع )  ) مظاک ترضح  رگید  دنورب و  مدرم  ثلث  ود  هکنآ  زا  سپ  رگم  رما  نیا  دمآ 
ۀنحم یه  امنا  هب  لوقی  ناک  نم  رمألا  اذه  نع  عجری  یتح  هتبیغ  نم  رمالا  اذه  بحاصل  دبال  هنال  دحا  اهنع  مکنلیزیال  مکنایدا  یف  هللا  هللااف 

یمتفه دالوا  زا  یمجنپ  دوش  بایان  هک  ینامز  نآ  دیامرفیم  هتشاد  ار  نامز  نیا  هشیدنا  نابرهم  ردپ  نیا  ردقچ  دینیبب  هقلخ  اهب  هللا  نحتما 
تسا دبال  رما  نیا  بحاص  يارب  زا  هک  یتسرد  هب  نآ  زا  ار  امـش  یـسک  دنک  جراخ  دنک و  لیاز  دابم  ناتدوخ  نید  رد  هللا  هللا  سپ  همئا  زا 

هداد ربخ  رورـس  نآ  هچنآ  هک  دیهد  فاصنا  تسا  ییادخ  ناحتما  نیا  دـندوب و  وا  هب  لئاق  هک  یناسک  وا  زا  دـنک  عوجر  هکنیا  ات  یتبیغ  زا 
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نودـمت اـم  نوکی  ـال  هللاو  دـیامرفیم  ع )  ) اـضر ترـضح  رگید  هن و  اـی  دـناهدرک  عوجر  نآ  زا  مدرم  هک  تسا  ناـمز  نیا  هماـگنه  نیمه 
هب اهمـشچ  هک  يرما  نیا  دـش  دـهاوخن  مسق  ادـخ  هب  ینعی  ردـنالاف  ردـنالا  الا  یقبی  یتح ال  اوزیمت و  اوضحمت و  یتح  مکنیعا  مکقاـنعا و 

دنامن یقاب  ات  دوش و  ادـج  بوخ  زا  دـب  دـیوش و  زاتمم  صلاخ و  هک  یتقو  نآ  ات  تسا  روهظ  جرف و  زا  هیاـنک  هک  هدـش  هتخود  وا  بناـج 
هب ترضح  جرف و  روهظ  ؤطب  زا  دنکیم  تیاکش  هکنآ  زا  سپ  دیامرفیم  نسحلا  یباب  نسحلاابا  ترضح  رگید  كدنا و  سپ  كدنا  رگم 

یئامرفیم هدهاشم  هک  هدیسر  هجرد  نیا  هب  نم  نس  هکنآ  لاح  مشاب و  هتـشادن  لیجعت  هنوگچ  دنکیم  ضرع  وا  لجعت و  دیامرفیم ال  وا 
هک ادخ  هب  مسق  شاب  هاگآ  لقالا  الا  یقبی  یتح ال  اوصحمت و  اوزیمت و  یتح  کلذ  نوکی  ام  نسحلاابا  ای  هللا  اما و  دیامرفیم  ترـضح  نآ 
زا لامکا  رد  رگید  كدنا و  رگم  دـنامن  یقاب  ات  بوخ و  زا  دـب  دـیوشن  زاتمم  مه  زا  دـیوشن و  صلاخ  هک  یتقو  ات  رما  نیا  دوشیمن  رهاظ 

تسا یتبیغ  وا  يارب  زا  تسا  نم  هینک  وا  هینک  تسا و  نم  مسا  وا  مسا  مدالوا  زا  يدهم  دیامرفیم  هک  هلا  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  ترضح 
دارم نید  رد  یهارمگ  دنکیم و  لدـع  زا  رپ  ار  نیمز  دوشیم و  رهاظ  تقو  نآ  ناشدوخ  ياهنید  زا  قلخ  دـنوش  هارمگ  هکنآ  ات  یتریح  و 
یباب دیامرفیم  مالـسلاهیلع  قداص  هحفـص 7 ] ترـضح [  لامکا  رد  رگید  دـناهدرک و  تعامج  نیا  هک  تسا  هدـحیلع  نید  راـیتخا  نیمه 

ع)  ) یـسوم دالوا  زا  یمجنپ  دیامرفیم  امـش  زا  مئاق  تسیک  دنکیم  ضرع  ریـصبوبا  تسا  مئاق  رد  يراج  ءایبنا  تبیغ  هک  یتقو  رد  ریـصب 
دوش . هدوشگ  شنید  هب  برغم  قرشم و  دوشیم و  رهاظ  سپ  نالطاب  دنتفایم  کش  هب  هک  یتبیغ  دوشیم  بئاغ  اهزینک  دیس  رسپ 

روهظ تامدقم 

توبن یعدم  رفن  داتفه  تیودهم و  یعدم  رفن  هدزاود  ندش  رهاظ  هلمج  نم  تسا  رورـس  نآ  روهظ  تامدقم  زا  هک  تسا  يرابخا  رگید  و 
همـسا يدلو  نم  يدهملا  ص )  ) هللا لوسر  لاق  لاق  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  زا  تسا  هللادبع  نبرباج  تیاور  رگید  بذـک و  غورد و  هب 

اطسق الدع و  اهالمیف  بقاثلا  باهشلاک  لبقی  مث  ممالا  هیف  لضت  ةریح  هتبیغ و  یل  نوکی  اقلخ  اقلخ و  یب  سانلا  هبشا  یتینک  هتینک  یمسا و 
تسا و یتبیغ  وا  يارب  زا  تسا و  نم  تینک  وا  تینک  تسا و  نم  مسا  وا  مسا  تسا و  نم  دـالوا  زا  يدـهم  ینعی  اروج  اـملظ و  تئلم  اـمک 

هدش رپ  هکنیا  زا  دعب  دنکیم  لدع  زا  رپ  ار  نیمز  دوشیم و  رهاظ  بقاث  باهـش  دـننام  نآ  زا  سپ  تما  وا  رد  دـنوشیم  هارمگ  هک  یتریح 
تسا و ماما  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  هک  یتسرد  هب  دندومرف  هک  ص )  ) ادخ لوسر  زا  سابع  نب  هللادبع  تیاور  رگید  روج و  ملظ و  زا  دشاب 

نامز یف  هب  لوقلا  یلع  نیتباثلا  نا  اریـشب  قحلاب  ینثعب  يذلا  دیامرفیم و  هکنآ  ات  دـنک  لدـع  زا  رپ  ار  نیمز  هک  رظتنم  مئاق  تسوا  لسن  زا 
داقتعا رب  وا  تبیغ  رد  دننامب  تباث  هک  یناسک  نآ  هک  هداتسرف  قلخ  رب  یتسار  هب  ارم  هک  یـسک  نآ  هب  مسق  رمحألا  تیربکلا  نم  زعا  هتبیغ 

یبر يا و  لاقف  تسا  تبیغ  وت  لسن  زا  مئاق  يارب  زا  ایآ  درک  ضرع  تساوخرب و  رباج  سپ  رمحا  تیربک  زا  دـنزعا  كراـبم  دوجو  نآ  هب 
هللا رما  یف  کشلا  كایاف و  هدابع  نع  يوطم  هللا  رـس  نم  رـس  هللا و  رما  نم  رمألا  اذه  نا  رباج  ای  نیرفاکلا  قحمی  اونما و  نیذلا  صحمیل  و 
يا نارفاک  دنوش  رهاظ  دوبان و  نانمؤم و  دنوش  صلاخ  هکنآ  ات  دـشک  لوط  مئاق  تبیغ  هک  نم  راگدرورپ  هب  مسق  یلب  ینعی  رفک  رفاک  وهف 

نامز نیمه  زا  ربخ  نیا  تسا و  رفک  نآ  هک  يروآ  کش  هک  سرتب  سپ  ناگدنب  رب  هدیـشوپ  ادخ  ياهرـس  زا  تسا  يرـس  تبیغ  نیا  رباج 
هب تسا  رظتنم  مدید  مدش  فرـشم  مالـسلاهیلع  ریما  تمدخ  دـیوگیم  هک  ع )  ) نینمؤملاریما زا  تسا  هتابن  نب  غبـصا  تیاور  رگید  تسا و 

الدع اهألمی  يدهملا  وه  يدلو  نم  رشع  يداحلا  يرهظ  نم  نوکی  دولوم  یف  ترکف  دومرف  مدرک  لاؤس  نآ  ببس  زا  دشکیم  طخ  نیمز 
مدوخ لسن  زا  هدیئاز  دولوم و  رد  مدرکیم  رکفت  دیامرف  یم  نورخا  اهیف  يدـهی  ماوقا و  اهیف  لضی  هتبیغ  ةریح و  هل  نوکی  املظ  تئلم  امک 

وا يارب  زا  دشابیم  ملظ و  زا  دشاب  هدش  رپ  هکنانچمه  لدع  زا  ار  نیمز  دـنکیم  رپ  هک  تسا  يدـهم  وا  تسا و  نم  دالوا  زا  یمهدزای  هک 
ءادهـشلادیس ترـضح  زا  طیلـس  نب  هللادبع  تیاور  رگید  یتعامج و  دنباییم  تیاده  یتعامج و  تبیغ  نآ  رد  دنوشیم  هارمگ  هک  یتبیغ 

ضرالا هب  هللا  ییحی  قحلاب  مئاقلا  مامالا  وه  يدلو و  نم  عساتلا  مهرخا  و  ع )  ) نینمؤملاریما مهلوا  يدـهم  رـشع  ینثا  انم  دـندومرف  هک  (ع )
یلع هتبیغ  یف  رباصلا  نا  اـما  نورخا  اـهیف  نیدـلا  یلع  تبثی  ماوقا و  اـهیف  دـتری  هتبیغ  هل  هلک  نیدـلا  یلع  قحلا  نید  هب  رهظی  اـهتوم و  دـعب 
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ریما و ناشلوا  دـناهدننک  تیادـه  اـم  زا  رفن  هدزاود  دـیامرفیم  ص )  ) هللا لوسر  يدـی  نیب  فیـسلاب  دـهاجملا  ۀـلزنمب  بیذـکتلا  يذـالا و 
رب ار  قح  نید  وا  هب  دنکیم  بلاغ  یگدرم و  زا  سپ  ار  نیمز  وا  هب  ادخ  دنکیم  هدـنز  قحب و  مئاق  تسوا  هک  نم  لسن  زا  یمهن  ناشرخآ 

هدننک ربص  هک  یتسرد  هب  ماوقا  نید  رب  دنامیم  تباث  فیاوط و  ماوقا و  تبیغ  نآ  رد  دوش  هارمگ  هک  تسا  یتبیغ  وا  يارب  زا  نایدا و  همه 
دلاخ ابا  ینالوط  تیاور  رگید  تسا و  ربمغیپ  اب  هدـننک  داهج  هلزنم  هب  ار  ناـشیا  دـننک  بیذـکت  مدرم  هک  بیذـکت  تیذا و  رب  شتبیغ  رد 

دـنکیم و هیرگ  باذـک  رفعج  هنتف  زا  دـیامرفیم و  ار  دـعب  همئا  ناـیب  هک  ع )  ) نیدـباعلا نیز  نیدـجاسلا  دیـس  ترـضح  زا  تـسا  یلباـک 
دتمی مث  دیامرفیم  مالسلاهیلع  داجـس  ترـضح  دوشیم  هچ  دنکیم  ضرع  نآ  زا  سپ  تسا  بوتکم  هفیحـص  رد  تیاکح  نیا  دیامرفیم 
نامز لها  نا  دلاخابا  ای  هللا  لوسر  ءایـصوا  زا  یمهدزاود  تبیغ  دوشیم  ینالوط  ینعی  هللا  لوسر  ءایـصوا  نم  رـشع  یناثلا  هللا  یلول  ۀـبیغلا 
لها زا  دنـشاب  كاپ  رون  نآ  روهظ  رظتنم  تبیغ  رد  هک  یناسک  نآ  نامز  لک  لها  نم  لضفا  هروهظب  نیرظتنملا  هتماماب و  نیلئاـقلا  هتبیغ و 
لاؤـس ترـضح  نآ  زا  هکنیا  زا  سپ  ع )  ) رفعج نب  یـسوم  ترـضح  زا  تسا  نمحرلادـبع  نب  سنوـی  تـیاور  رگید  دـنرتهب و  یناـمز  ره 

نم سماخلا  وه  اروج  تئلم  امک  الدـع  اهألمی  هللا و  ءادـعا  نم  ضرألا  رهطی  يذـلا  مئاقلا  دـیامرفیم  ص )  ) دـمحم لآ  مئاـق  زا  دـنکیم 
دیامرفیم انمئاق  ۀبیغ  یف  انلبحب  نیکـسمتملا  انتعیـشل  یبوط  نورخا  اهیف  تبثی  ماوقا و  اهیف  دتری  هسفن  یلع  افوخ  هللا  اهلوطی  ۀبیغ  هل  يدـلو 

 ] ینالوط تسا  یتبیغ  وا  يارب  زا  هک  تسا  نم  دالوا  زا  یمجنپ  لدـع  زا  دـنکیم  رپ  ادـخ و  نانمـشد  زا  ار  نیمز  دـنکیم  كاپ  هک  یمئاق 
داوج ترـضح  زا  تسا  فلد  نبرقـص  تیاور  رگید  یتعامج و  دـننامیم  یقاـب  یتعاـمج و  تبیغ  نآ  رد  دـنوشیم  دـترم  هک  هحفص 8 ]
نمف مدرک  ضرع  دـش  تکاس  تسا و  نسح  شرـسپ  وا  زا  دـعب  ماما  تسا و  یلع  مرـسپ  نم  زا  دـعب  ماما  دومرف  هکنیا  زا  سپ  مالـسلاهیلع 

قحلاب مئاقلا  هنبا  نسحلا  دعب  نم  نا  دومرف :  نآ  زا  سپ  يدیدش  يهیرگ  درک  هیرگ  ترـضح  نآ  دیوگیم  يوار  ع )  ) نسحلا دـعب  مامالا 
یمـس مل  هل و  تلقف  هتماماب  نیلئاقلا  رثکا  دادـترا  هرکذ و  توم  دـعب  موقی  هنال  لاق  امئاق  مئاقلا  یمـس  مل  هللا و  لوسر  نباـی  تلقف  رظتنملا 

اهیف کلهت  نودـحاجلا و  هرکذـب  ءزهتـسی  نوباترملا و  هرکنی  نوصلخملا و  هجورخ  رظتنیف  هللا  اهلوطی  اهمایا و  رثکت  هتبیغ  نال  لاق  رظتنملا 
سپ دتسیایم  اپ  هب  هکنیا  ۀهجب  دومرف  دنمانیم  شمئاق  ارچ  مدرک  ضرع  تسا  رظتنم  مئاق  شرـسپ  نسح  زا  سپ  دندومرف :  نولجعتـسملا 

ۀهج هب  دومرف  دنمانیم  شرظتنم  ارچ  مدرک  ضرع  دناهدوب  وا  تماما  هب  لئاق  هک  یناسک  رتشیب  ندش  دترم  شمـسا و  دـشاب  هدرم  هکنیا  زا 
راکنا ناصلخم و  دنوشیم  شجورخ  رظتنم  سپ  نآ  تدم  دـشکیم  لوط  نآ و  ياهزور  تسا  رایـسب  هک  تسا  یتبیغ  وا  يارب  زا  هک  نآ 

هک ناردارب  يا  هآ  هآ  ناک  دننک  لیجعت  تبیغ  نآ  رد  دنوشیم  كاله  نادحاجم و  سمش  نآ  دای  هب  دننکیم  ءازهتسا  ناباترم و  دننکیم 
ءازهتـسا ار  جرف  نیرظتنم  دنـشاب و  هتـشگرب  دوخ  داقتعا  زا  بهذم  یماما  نامدرم  هکنیا  زا  سپ  هدوب و  نامز  نیمه  يارب  رورـس  نآ  هیرگ 

مالسلاهیلع اضر  ترـضح  هک  تسا  يربخ  رگید  دناهدومرف و  هک  تسا  نامه  یعدم  نیا  رهاظ و  رابخا  قدص  ایآ  هک  دیـشاب  تفتلم  دننک 
ءامـسلا لها  هیلع  یکبی  يدلو  نم  ثلاثلا  هعیـشلا  نادقف  دنع  کلذ  ۀجیلو و  ۀناطب  لک  اهیف  طقـسی  ملیـص  ءامـص  ۀنتف  نم  دبال  دـیامرفیم 

میظع هنتف  زا  تسا  راـچان  دـبال و  ینعی  نیعملا  ءاـملا  نادـقف  دـنع  ناریح  فساـتم  نمؤم  نم  مک  نیزح و  لـک  ناریح و  لـک  ضرـالاو و 
ینامز تقو و  هنتف  نیا  نمـشد و  تسود و  زا  هیانک  یجراـخ  لـخاد و  ره  ینعی  هجیلو  هناـطب و  ره  هنتف  نآ  رد  دـنوشیم  عقاو  هک  گرزب 

ره نیمز و  اهنامـسآ و  لها  نادقف  نآ  رب  دننکیم  هیرگ  هک  تسا  دمحم  مدنزرف  مدلو و  زا  یمیـس  نایعیـش  دنـشاب  هدرک  دوقفم  هک  تسا 
رون نآ  تبیغ  هک  نیعم  ءاـم  ندـش  دوقفم  ناـمز  دوب  دـهاوخ  نادرگرـس  ناریح و  هک  فساـتم  نمؤم  زا  رایـسب  هچ  نوزحم و  ره  ناریح و 

و ع )  ) رفعج نـب  یـسوم  تماـما  زا  دـهدیم  ربـخ  هـکنیا  زا  سپ  قداـص  ترـضح  زا  تـسا  یخرک  مـیهاربا  تـیاور  رگید  دـشاب و  كاـپ 
ربمغیپ يور  شیپ  دـهاجم  لثم  مهدزاود  هب  هدـننک  رارقا  دـیامرفیم  وا و  بلـص  زا  ار  ماما  هدزاود  ددـع  دـنکیم  مامت  هکنیا  شتداـهش و 

هتسشن و مدید  مدش  فرـشم  ترـضح  نآ  تمدخ  نوچ  رگید  لاس  ات  ربخ  ۀیقب  ندرک  لاؤس  زا  دش  ادیپ  عنام  سپ  دیوگیم  میهاربا  تسا 
زا سپ  تسا و  نامز  نیا  هماگنه  نیمه  اهنیا  فوخ و  عزج و  لیوط و  ءالب  دـیدش و  کنـض  هتعیـش  نع  برکلل  جرفملا  وه  دومرف  نم  هب 

هنوگچ هک  دنتـشاد  نیقباس  همئا  هب  داقتعا  هک  یناسک  زا  هلک  کلذ  عم  ابجعاوف  نیماـضم  نیمه  هب  يرگید  راـبخا  دـش  دـهاوخ  رکذ  اـهنیا 
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هک دنـشاب  یتعامج  نآ  زا  هکنیا  زا  دندیـسرتن  جراخ و  دوخ  بهذـم  زا  دوخ  نایلاوم  لمعلاروتـسد  هب  راتفر  تاشیامرف و  زا  قیقحت  نودـب 
یتبیغ مئاق  يارب  زا  دیامرفیم  هک  ع )  ) نینمؤملاریما زا  قودـص  نیدـلالامکا  رد  هیورم  ۀـیاور  رگید  دـناهداد و  ناشدادـترا  زا  ربخ  ناماما 
دیـشاب هاگآ  دنیاییمن  هاگارچ و  فرط  هب  دنوریم  فرط  نآ  هب  فرط  نیا  زا  نادنفـسوگ  دننام  هک  ار  هعیـش  منیبیم  ایوگ  ینالوط  تسا 

رد رگید  تماـیق و  رد  دوب  دـهاوخ  نم  اـب  وا  سپ  تبیغ  تدـم  لوط  زا  شلد  دوشن  یـساق  شنید و  رب  ناـشیا  زا  دـشاب  تباـث  سکره  هک 
ترـضح هب  داد  ربـخ  هکنیا  زا  سپ  ع )  ) نینمؤـملاریما هب  تیاور  دنـس و  دوـشیم  یهتنم  هک  دـلاخ  نب  نیـسح  تیاور  رد  روکذـم  باـتک 

ع)  ) نیـسح ترـضح  دنکیم  لاؤس  تسا و  لدع  هدننک  نهپ  نید و  هدننک  رهاظ  قح و  هب  ع )  ) مئاق وت  دالوا  زا  مهن  هک  ع )  ) ءادهـشلادیس
دنامن تباث  هک  یتریح  ینالوط و  تبیغ  زا  دعب  نکل  دـش و  دـهاوخ  هک  دـیزگرب  ار  ربمغیپ  هک  یـسک  هب  مسق  دـیامرفیم  رما  نیا  عوقو  زا 

بطاخملا و کله  اذا  ع )  ) نینمؤملاریما زا  ینادمه  ثراح  زا  ینامعن  رد  رگید  دنـشاب و  ادـخ  بناج  زا  دـیؤم  هک  ناصلاخ  رگم  شنیدرب 
ام لـیلق  نونمؤملا و  یقب  نولحمـضملا و  لحمـضا  نونمتملا و  کـله  بدـجم  بصخم و  نم  بلقنت  بولق  تیقب  رـصعلا و  بحاـص  غاز 

هدید زا  ناهنپ  هک  یماگنه  رد  تمت  مل  لتقت و  مل  ردب  موی  ص )  ) هللا لوسر  عم  تدهاج  ۀباصع  مهعم  دهاجت  نودیزی  وا  هامثالث  نونوکی 
زا هحفص 9 ] نالداع [  دنشاب و  یـشوخ  تحار و  رد  دوخ  هدیقع  رب  ناتباث  سپ  ةریح  تبیغ و  نیا  رد  اهلد  دوش  بعـشنم  نامزلا و  بحاص 

دننیبب و ار  جرف  هکنآ  زا  شیپ  دنوشیم  كاله  سپ  دـننکیم  ادـخ  رما  رد  لیجعت  هک  یناسک  دـنوشیم  كاله  یگنت و  یطحق و  رد  نآ 
هتشک هک  ردب  موی  هکئالم  دنناشیااب  هک  هوالع  ای  رفن  دصیس  دنیوا  رـصان  هک  دنتـسه  یناصلخم  دنمک و  رایـسب  هک  میلـست  لها  دننام  یقاب 

یف يدـلو  نم  الجر  هللا  نثعبیل  ناذـه  يانبا  انا و  نلتقال  هللا  اما و  ینامعن  تبیغ  رد  يورم  ع )  ) ریما ترـضح  شیاـمرف  رگید  دـنوشیمن و 
هک ادخ  هب  مسق  دیشاب  هاگآ  ینعی  هجاح  نم  دمحم  لا  یف  هللاام  لوقی  یتح  لالـضلا  لهال  ازیمت  مهنع  نبیغیل  انئامدب و  بلاطی  نامزلا  رخآ 
هک نم  دالوا  زا  ار  يدرم  ادخ  دـنک  ثوعبم  نامزلارخآ  رد  هنیآ  ره  میوش و  یم  هتـشک  نیـسحلا  نسحلا و  یلا  اریـشم  مرـسپ  ود  نیا  نم و 
لآ هب  یتجاح  ادـخ  دـنیوگب  لاهج  هک  هباثم  نیا  هب  یتح  ناهارمگ  زیمت  ۀـهج  هب  مدرم  زا  دوش  بیاغ  هنیآ  ره  دـیامنب و  ار  اـم  نوخ  بلط 

نامز . نیا  رد  تسا  هدش  روطنیمه  هچنانچ  دنهدب  نارگید  تسد  هب  ار  رما  هتشر  هک  نآ  زا  هیانک  درادن و  ص )  ) دمحم

تبیغ نامز  ندش  ینالوط  هطساو  هب  دوعوم  زا  قلخ  عوجر 

ای هدرم  هک  وا  هرابرد  دوشیم  هتفگ  هک  تسا  یـسک  رما  نیا  بحاـص  دـندومرف  هک  ع )  ) نینمؤملاریما زا  روکذـم  باـتک  زا  يورم  رگید  و 
ربخ مکیدهمب  انئبن  هک  دوشیم  لاؤس  راوگرزب  نآ  زا  هک  ع )  ) نینمؤملاریما باتک  نامه  رد  رگید  کلس و  داو  يا  یف  لب  هدش ال  كاله 

دنورب هک  یتقو  رد  ینعی  كانهف  نوبلجملا  بهذ  نونمؤملا و  لق  نوجرادـلا و  جرد  اذا  دـیامرفیم  ترـضح  دوخ  يدـهم  زا  اـم  هب  دـیهد 
رگید دوب و  دـهاوخ  وا  روهظ  عقوم  تقو  نآ  سپ  قح  رب  نیعمتجم  دـنورب  نینمؤم و  دـنوش  مک  اـهنرق و  دوش  ضرقنم  هکنآ  اـی  اـهینتفر و 

دنیوگب هک  یتبیغ  نانچ  هک  دیـشاب  هاگآ  هک  ع )  ) مئاق باب  رد  دـندومرف  هک  لامکا  رد  يورم  ع )  ) نینمؤملاریما زا  هتاـبن  نب  غبـصا  تیاور 
وا ریغب  ار  رما  هکنیا  دـننک و  وا  كاله  نامگ  هک  دـشکب  ییاج  هب  تبیغ  لوط  هکنآ  زا  هیانک  درادـن  دـمحم  لآ  هب  یتجاح  ادـخ  نـالهاج 

لوـط سپ  يرگید  اـما  تسا  تبیغ  ود  ع )  ) مئاـق يارب  زا  دـیامرفیم  راوـگرزب  نآ  هک  ع )  ) داجـس ترـضح  زا  لاـمکا  رد  رگید  دـننادب و 
دـشاب حیحـص  ناشنیقی و  دنـشاب  يوق  هک  یناسک  رگم  دناهدوب  وا  هب  لئاق  هک  یناسک  رتشیب  وا  زا  دندرگرب  هک  نیا  ات  وا  تدم  دـشکیم و 

دنیوگب درذـگب و  اهرود  هک  یماگنه  مالـسلاهیلع  رقاب  ترـضح  زا  دوراـجلایبا  زا  یناـمعن  تبیغ  لاـمکا و  رد  يورم  رگید  ناـشتفرعم و 
هنهک شناوختـسا  هکنآ  لاح  دوب و  دهاوخ  شروهظ  اجک  بلاط  دیوگب  درک و  كولـس  يداو  مادـک  هب  دـش  كاله  ای  درم  مئاق  هک  مدرم 

هک ادخ  هب  مسق  دیامرفیم  هک  ع )  ) قداص ترضح  زا  ناوفص  زا  لامکا  رد  اضیا  دیـشاب و  هتـشاد  ار  شروهظ  دیما  نامز  نآ  رد  سپ  هدش 
باهـش دننام  دیایب  سپ  ص )  ) دمحم لآ  رد  یتجاح  ادخ  يارب  زا  تسین  دیوگب  لهاج  هک  نآ  ات  نات  يدـهم  امـش  زا  دوش  بئاغ  هنیآ  ره 
سنکلا راوجلا  سنخلا  ریـسفت  رد  دیامرفیم  یناهما  هب  هک  مالـسلاهیلع  رقاب  ترـضح  زا  لامکا  رد  زین  لدع و  زا  ار  نیمز  دـنک  رپ  بقاث و 
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یتعامج وا  رد  دنوشیم  هارمگ  هک  یتبیغ  تریح و  وا  يارب  زا  دشابیم  هک  تسا  دمحم  لآ  يدهم  وا  هک  تسا  نامزلارخآ  دولوم  نیا  هک 
ره توغاط  اهبحاص  مالـسلاهیلع  مئاقلا  ۀیار  لبق  عفرت  ۀیار  لک  دـیامرفیم  هک  ع )  ) رقاب ترـضح  زا  نیعا  نب  کلام  زا  ینامعن  رد  رگید  و 
نآ رد  تیاور  دنچ  نومـضم  نیا  هب  تسا و  اعدا  توعد و  زا  هیانک  عفر  تسا و  توغاط  شبحاص  دوش  دـنلب  مئاق  ملع  زا  شیپ  هک  یملع 

مدرم هک  دوشیم  دـنلب  مئاق  روهظ  زا  لـبق  غورد  ياـهملع  هکنیا  رب  تسا  یتداهـش  دوخ  نیا  هنم و  بلطیلف  عـالطألا  دارا  نم  تسا  باـتک 
مولعم هوالع  هب  تسا  لطاب  هموقرم  ۀیار  نآ  هدیدج  بهذم  تیار  نیمه  تفگ  یهاوخ  هتبلا  تسا  مادک  تایار  نآ  دـندرگ و  نآ  هب  هاگآ 

لاؤس ع )  ) قداـص ترـضح  زا  یناـمعن  رد  رگید  تسا و  توغاـط  هعوفرم  تیار  نیا  سپ  تسا  نسحلا  نب  دـمحم  مئاـق  هک  دـش  دـهاوخ 
لوط زا  دـننک  وا  توم  نامگ  دنـشاب و  ریحتم  هک  کلـس  داو  يا  یف  کله  وا  تام  لیقف  کلفلا  رادتـسا  اذا  لاق  مئاقلا  ۀـمالع  اـم  دوشیم 

لآ جرف  زا  دیراد  تسود  هک  ار  هچ  نآ  دید  دیهاوخن  دیامرفیم  دای  مسق  راوگرزب  نآ  هک  ع )  ) نینمؤملاریما زا  ینامعن  رد  رگید  تدـم و 
دنامن یقاب  ات  دیهدب و  غورد  تبسن  ار  یضعب  یـضعب  دنزیرب و  رگیدکی  يور  رب  نهد  بآ  هکنیا  زا  سپ  رگم  هقح  تلود  و  ص )  ) دمحم

ار لثم  نیمهو  دنامب  مک  دشاب و  هدش  مک  ات  هدروخ  هک  یئاذغ  هب  دنزیم  لثم  دعب  ماعط  رد  کمن  مشچ و  رد  همرـس  هزادنا  رگم  امـش  زا 
صیلخ لثم  دیوشیم  صلاخ  هک  دیامرفیم  رگید  ۀیاور  رد  ار  لحک  لثم  نیمه  هکنانچ  ار  ماعط  هب  لثم  ینعی  دیامرفیم  ع )  ) رقاب ترضح 

دوشیم و جراخ  حبـص  تسا و  ام  رما  رب  ماش  دوشیم و  جراخ  ماش  تسا و  ام  رما  رب  حبـص  امـش  زا  یـسک  دـیامرفیم  مشچ و  رد  لـحک 
یضعب دنک  نعل  یـضعب و  امـش  زا  دیوجب  يرازیب  هک  یتقو  ات  دیراد  راظتنا  ار  هچنآ  دمآ  دهاوخن  ع )  ) نسح ترـضح  زا  ینامعن  رد  رگید 

نا اوکرتی  نا  سانلا  بسحا  ملا  هیآ  ریـسفت  رد  ع )  ) نسحلاوبا شیامرف  رگید  ار و  یـضعب  یـضعب  دنک  هحفص 10 ] بیذکت [  ار و  یـضعب 
فـصاو نب  یلع  زا  دیفم  داشرا  رد  رگید  بهذلا و  صلخی  امک  نوصلخی  لاق  مث  بهذلا  نتفی  امک  دناهدومرف  نونتفی  مه ال  انما و  اولوقی 

نآ زا  ریبعت  رایـسب  رابخا  رد  تعاس  یبن و  انا  نولوقی  مهلک  اباذک  نیتس  نم  اوحن  جرخی  یتح  ۀعاسلا  موقی  دـندومرف ال  هک  ادـخ  لوسر  زا 
باذک رفن  تصـش  هزادـناب  هکنیا  زا  سپ  رگم  دومن  دـهاوخن  مایق  مئاق  ای  تمایق  هک  تسا  نیا  انعم  ریدـقت  يا  یلع  هدـش و  ع )  ) مئاق مایقب 

ماـیق مئاـق  ۀـعاسلا  موقی  ـال  دـندومرف  هک  ص )  ) ربمغیپ زا  رمع  نب  هللادـبع  زا  یـسوط  خیـش  تبیغ  باـتک  رد  رگید  دـنوش و  توبن  یعدـم 
نید دـننکیم و  توبن  يوعد  ـالعف  هک  اهیعدـم  نیمه  دـنوش و  ادـیپ  توـبن  یعدـم  بذاـک  رفن  داـتفه  هکنیا  زا  سپ  رگم  درک  دـهاوخن 

هک دنکیم  تیاور  مالـسلاهیلع  قداص  ترـضح  زا  هجیدخیبا  زا  یـسوط  تبیغ  رد  رگید  دنتـسه و  اهنامه  زا  دناهدومن  ثادحا  يدیدج 
ءاشو زا  دیفم  داشرا  رد  رگید  دـنناوخب و  دوخ  يوس  هب  کی  ره  ار  مدرم  مشاهینب  زا  رفن  هدزاود  هکنآ  ات  مئاق  دـنکیمن  جورخ  دـندومرف 

ۀیار رشع  ینثا  نعفریل  رمع و  نب  لضفم  تیاور  هب  ع )  ) قداص ترـضح  زا  لامکا  رد  رگید  هدش و  تیاور  نیمه  ع )  ) قداص ترـضح  زا 
درمشیم روهظ  مئالع  نمض  رد  دیفم  داشرا  رد  رگید  بذاک و  یعدم  هدزاود  زا  هیانک  هبتشم  ملع  هدازود  دوش  یم  دنلب  هنیآ  ره  ۀهبتـشم 

هک تسا  یفاک  باتک  رد  رگید  دنـشاب و  بذاک  همه  ار و  توبن  رفن  داتفه  ندش  یعدم  رگید  تیودهم و  رفن  هدزاود  ندش  یعدـم  یکی 
ار و ادخ  ریغ  دنـشاب  هدرک  تدابع  نآ  وریپ  توغاط و  نآ  بحاص  ع )  ) مئاق مایق  زا  لبق  دوش  دـنلب  یملع  ره  دـیامرف  یم  قداص  ترـضح 
هب مدرم  دنوشیم و  مه  تعاطا  اهنآ  رگید و  نایعدـم  زا  هیانک  دوشیم  دـنلب  رگید  ياهملع  مئاق  مایق  زا  لبق  هک  دراد  تلالد  شیامرف  نیا 

روهظب لوق  زا  مدرم  عوجر  رب  دراد  تلالد  هک  هقباس  رابخا  نامه  دنکرشم و  توغاط و  ناگدننک  تدابع  لثم  اهنآ  نکل  دنورگیم  ناشیا 
هک یتقو  رد  دوشیم  لصاح  دادترا  ۀلم و  زا  عوجر  نوچ  لطاب  نایعدم  روهظ  رب  دراد  تلالد  رایـسب  ندش  دترم  نسحلا و  نبا  م ح م د و 

تبیغ و يهنمزا  نامزلارخآ و  رد  هکنآ  رابخا  نیا  نومـضم  لصاح  دـنورگب و  وا  هب  مدرم  دوش و  ادـیپ  تماما  ای  توبن  لـثم  يرما  یعدـم 
ماـما هب  داـقتعا  زا  نتـشگرب  ناـشیا و  ياـهلد  نداـتفا  کـش  هب  ناـیدا و  زا  مدرم  جورخ  ناـحتما و  صیحمت و  هنمزا  دوعوم  روـهظ  زا  لـبق 

ریغ دـینک  ضاـمغا  رگا  لاـح  دنـسرتب  دوخ  نید  رب  دنـشاب و  رذـح  رد  وا  زادـیاب  مدرم  هکنیا  دوب و  دـهاوخ  وا  ریغ  هب  عوـجر  ناـشدوخ و 
وا هشیدنا  رذح و  تماقتسا و  فقوت و  بابسا  هلاحمال  سپ  رابخا  نیا  نومضم  ندوب  یعطق  تالالد و  تحارصو  دانسا  تحص  زا  یفصنم 
ناج نید و  رب  دریذـپن و  ار  همزمز  ره  عماس و  ار  یئادـن  ره  بیجم و  ار  یعاد  ره  عبات و  ار  یقعان  ره  كرحتم و  يداب  ره  هک  دـشاب  دـیاب 
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نودب دناهدش و  هزات  نخـس  بلاط  هک  رـصع  ناسوهلاوب  دـننام  هن  دروآ  تسد  هب  الماک  ار  صیخـشت  صحفت و  لمات و  هار  دـسرتب و  دوخ 
دناهتشادرب . دوخ  نید  زا  تسد  هربخ  تریصب و  لها  هب  عوجر 

نامزلارخآ رد  فیلکت  هفیظو و  نایب  رد 

نیبذاک دوشیم و  لصاح  تاناحتما  اهماگنه و  نینچ  تبیغ  هنمزا  ینعی  ناـمزلارخا  رد  دـش  مولعم  هک  لاـح  هکنآ  ناـیب  رد  یناـث  شیاـمن 
رتشیب و ناشتفارو  یتسود  ینامسج  نیدلاو  زا  هک  یناحور  ناردپ  هتبلا  مییوگیم  سپ  تسیچ  هفیظو  فیلکت و  رامـشیب  نیدترم  رایـسب و 

رـش ریخ و  ياههار  نایب  ناشیا و  دزن  يدرد  ره  ياود  دناهتـشاد و  مدقم  دوخ  لایع  لها و  لام و  ناج و  رب  ار  دوخ  دالوا  داشرا  تیاده و 
هتبلا هتبلا  دـناهدرکن و  لمعلاروتـسد  نایب  هفیظو و  هب  لامها  ار  ناشفیلاکت  مدرم  هب  ندـیناسرب  دـنوادخ  بناج  زا  رومام  ناـشیا و  تسد  هب 
لمع تـسا و  لمعلاروتـسد  نآ  ندروآ  تـسد  فـیلکت  سپ  دناهتـشاذگن  یقاـب  دوـخ  تریح  رب  ار  ناریحتم  اـم  دـناهدرکن و  ضرغ  ضقن 

تملظ هبلغ  هددعتم و  ياههار  ندـش  ادـیپ  تریح و  ماگنه  رد  نارفاسم  يارب  زا  هک  تسا  یفیلکت  نامه  لمعلاروتـسد  نآ  نآ و  هب  ندرک 
زا سپ  يرایتخا  یتوکلم  یناحور  ینالقع  رفـسب  دـناهللا  یلا  رجاهم  ادـخ و  يوس  هب  رفاسم  مامت  ناـسنا  عون  ینب  هکنآ  هچ  دـناهدرک  ناـیب 

هلباق داوم  لیمکت  هب  الیوحت  اهل  دجت  نل  الیدبت و  اهل  دجت  نل  یتلا  هللا  تنس  هکنآ  بلطم  نیا  نایب  يرارطـضا  یکلم  یتح  ینامـسج  رفس 
هظحالم زا  بلطم  نیا  دوشیم و  هدـهاشم  هچنانچ  تسا  هبوغرم  راثا  ندرک  لصاح  هبولطم و  تایاغ  هب  ندـناسر  هصقان و  تاـهجمیمتت  و 
یتانؤشب دوشب  نءاشتم  هکنا  ات  يراوطا  رد  روطت  هب  تسا  فوقوم  نآ  تیمامت  لامک و  نیا  لوصح  اهرـسا و  اهتمزب و  تانیاک  ءازجا  لاح 

لمجم راکـشآ و  یفخم  ددرگ و  رهاظ  هدوب  جـمدنم  وا  تیتافو  نومک  رد  هک  بتارم  زا  هبترم  نوئـش و  زا  ینأش  یبـالقنا  يروط و  ره  رد 
امن بآ  رـصنع  هظحالم  الثم  تانئاک  داوم  رد  لمات  زا  ینعم  نیا  دوشیم  هدـهاشم  هحفص 11 ] هچنانچ [  ددرگ  لصفم  حورـشم و  نیبم و 

دیامن و يرگید  تکرح  هکنآ  ات  هتـشگن  مامت  لماک و  هدشن و  لعفلاب  وا  هوقب  ام  زونه  یلو  تسا  ۀیئام  راثآ  تالامک و  دجاو  هچ  رگا  هک 
دوصقم هب  هار  دـیامن و  تکرح  هک  هزادـنا  ره  هب  دـشوپب و  رگید  سابل  دـنک و  سابل  علخ  دوش  هللا  یلا  رجاـهم  دـیامن و  راـیتخا  ترفاـسم 

اهلگ رد  هک  اهیوب  نآ  زا  ینیبیم و  اههفوکـش  رد  هک  اهگنر  نآ  زا  هک  دـیئامرف  هظحالم  رتدایز  شراثآ  رتشیب و  شتالامک  دـیامن  کیدزن 
رد هک  هعونتم  دـیاوف  نآ  زا  یئامنیم و  تفای  اههایگ  ماسقا  رد  هک  اهـصاخ  عاونا  نآ  زا  یـشچیم و  اههویم  رد  هک  اهمعط  نآ  زا  یباـیب و 

ناتـسرهش هب  هدرکن  ترفاسم  میلقا  نیا  زا  هک  مادام  هکنآ  ای  ینکیم  هدـهاشم  بآ  رد  يربخ  يرثا و  اـیآ  يروآیم  دـیدپ  تاـتابن  ماـسقا 
مک سابل  نیا  ات  دیدرگن و  لماک  صقان  دشن  رفاسم  میقم  ات  دیدرگن و  دیاوع  دجاو  دـیاوف  دـقاف  دـشن  كرحتم  نکاس  هدـشن و  دراو  تابن 
زا ات  دیدرگن و  تانوئـش  بحاص  تشذگن  دوخ  زا  ات  دشن و  هدنز  درمن  ات  تشگن و  هدیـشوپ  شتماق  رب  اهبنارگ  سابل  درکن  علخ  ار  تمیق 
زا هدـش  لـصاح  وا  رد  هچ  هک  نک  هظحـالم  ترفاـسم  تکرح و  بـالقنا و  نیا  زا  سپ  یلو  دیـسرن  رتـهب  روط  هب  دـشن  جراـخ  دوخ  روط 
هک اهبآ  ریاس  هک  دسریم  یئاجب  لاح  هکنآ  شماقمب  تافتلا  يارب  زا  تسا  سب  درادن و  نآ  نایب  شیاجنگ  هک  يراثآ  نوئـش و  بتارم و 
هک همیـشم  هتـشادرب  تسد  بآ  زا  دوشیم  وا  هب  عجار  اهنآ  هدئاف  دوشیم و  وا  ياذغ  دـنوشیم و  وا  یلیفط  دـناهدوب  دوخ  ماقم  رد  فقاو 
هچ رگا  هدش  لفاغ  دوصقم  زا  هتـشاذگن و  شیپ  یمدق  میقم و  ناتـسرهش  نیا  رد  هک  مادام  یلو  دبای  تیرترب ( ( تیبرب تسا  تابن  وا  هدیلو 

ناریط تسا  اجک  تسین  رایتخالاب  یتکرح  چیه  تسین و  یـسح  چـیه  وا  رد  هک  هدـشن  لماک  زونه  یلو  دـشاب  هتـشاد  ار  هاشن  نیا  تانوئش 
تسود و تفرعم  دـسفم و  حلـصم و  نیب  زیمت  تسا  اجک  راضم و  عفد  عفانم و  بلج  تسا  اجک  ناویح و  ذـیاذل  نالبلب و  ناحلا  ناـغرم و 
سگم و هماش  تسا  اجک  هچروم و  ریبدـت  توبکنع و  تعنـص  تسا  اجک  ءازجا و  صاوخ  تسا  اجک  تکرح و  هوق  تسا  اجک  نمـشد و 
وا هطـساو  هب  تابن  زا  دـشاب و  وا  ییاذـغ  یلیفط و  تاـبن  هک  هبتر  نآ  تسا  اـجک  روبنز و  هفرح  بسا و  شوه  هشپ و  شوگ  هشپ و  یئاـنیب 

دیامنیم لیـصحت  رگید  تالامک  رگید و  تانوئـش  تفر  ناویح  ناتـسرهش  هب  دومن و  راید  نیا  زا  ترجه  هکنآ  زا  سپ  دـنرادرب و  تسد 
بتارم نآ  حرش  هک  دوش  اراد  ار  وا  تالامک  اجنآ  رد  دوش و  لخاد  هیناسنا  تروص  هب  ات  تسا  صقان  زاب  دشاب  هاشن  نآ  رد  هک  مادام  یلو 
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نسحا یف  ناسنالا  انقلخ  دقل  دوشیم و  رختفم  علخم و  اهسابل  اهتروص و  نیرتهب  هک  منکیم  ضرع  ردق  نیمه  درادن و  شیاجنگ  ماقم  ار 
وا رخـسم  همه  یلک و  فرـصتم  طـیحم و  همه و  رب  مکاـح  دـعب  مدا و  ینب  اـنمرک  دـقل  دوـشیم و  تلیـضف  تـمارک و  بحاـص  میوـقت و 

عمجلا و موی  تمایق و  هک  رخآ  لزنم  وا  هب  عجار  ناشدـیاوف  هک  وا  یلیفط  همه  ضرالا  یف  اـم  تاومـسلا و  یف  اـم  مکل  رخـس  دـنوشیم و 
زا امرفب و  ار  هناد  ای  كاخ  ای  بآ  هظحالم  فرط  کی  زا  لاـح  دوش و  لـصاو  تسا  راـگدرورپ  مرح  هک  دوصقم  هبعک  هب  تسا و  رـشحلا 
رک ایوگ و  لال  روعـش و  بحاص  روعـش و  یب  كرحتم و  نکاس  دـجاو و  دـقاف  لماک و  صقان  هنوگچ  هک  ار  ناسنا  هظحـالم  رگید  فرط 

مکاح و موکحم  رخـسم و  یلـصا و  یلیفط  زاین و  یب  ینغ و  جاتحم  ریقف و  ملاـع و  لـهاج  رون و  تملظ  هدـنز و  هدرم  اـنیب و  روک  اونش و 
هدنب هنهک  سابل  یه  هدرک و  هدنز  ار  وا  ادخ  یه  هتشذگ و  دوخ  زا  هدش و  هدرم  یه  هتشامگ  تمه  هک  تسبآ  نامه  هدش  ناطلـس  تیعر 

همه تانیاک و  ءازجا  همه  عاطم  ماقم  نیا  رد  هک  هدیـسر  یناسنا  تروص  ماقم  هب  ات  هدیـشوپ  یئاـقآ  يون  ساـبل  اـت  هدـنک  هدیـشوپ و  یگ 
ای هک  دسریم  یماقم  هب  ینامسج  ترفاسم  نیا  رد  هک  منک  ضرع  رـصتخم  دماجنین  لوط  هب  اعیمج  ضرالا  یف  ام  مکل  قلخ  هک  وا  یلیفط 

رهاظ و هک  هدش  یگرزب  باتک  لاح  هدوبن  رتشیب  فرح  کی  هکنآ  لاح  دوشیم و  گرزب  ملاع  کی  لاح  هدوب  رصتخم  ءزج  کی  هک  نآ 
اب هنت  کی  هدش  عمج  وا  رد  اهدرد  ياود  هدش  هتشون  وا  رد  رارسا  مولع و  مامت  ملعلا  یف  نوخـسارلا  هللا و  الا  هلیوات  ملعی  هک ال  دراد  نطاب 
رد ربکالا  مالعلا  يوطنا  کیف  ریغـص و  مرج  کنا  معزتا  رـصبتام  کنم و  کئارو  رعـشت  ام  کیف و  کـئاود  دـنکیم  يربارب  ملاـع  ماـمت 

راجشا و تاتابن و  اههوک و  اهنیمز و  تسوا  رد  هکئالم  دیـشروخ و  هام و  ناگراتـس و  ملق و  حول و  یـسرک و  شرع و  اهنامـسآ و  تسوا 
رد هناختب و  دجـسم و  تملظ و  رون و  ناطیـش و  ربمغیپ و  تسوا  رد  هعبرا و  لوصف  هعبرا و  رـصانع  تسوا  رد  نداعم و  فلتخم و  ياـهبآ 

بـسانم بتارم  نیا  حرـش  هک  میمح  موقز و  خزود و  یبوط و  رثوـک و  تشهب و  تسوا  رد  نمـشد و  تسود و  تیعر و  هاـشداپ و  تسوا 
بحاص یئانث  یب  رامـشیب  كدنا  رایـسب و  مک  لک و  ءزج  ریطخ و  ریقح  هنوگچ  هک  نک  رظن  رکف  لمات و  رظن  هب  الاح  تسین  رـصتخم  نیا 
هحفـص تروص [  هب  ات  تسا  هیرـصنع  هناشن  زا  تسا  تکرح  راثآ  ترفاسم و  مزاول  زا  اهنیا  مامت  تـالامک و  بحاـص  لاـمک  یب  نوئش و 

هاچ رد  لزان  دوش و  كالما  رب  مکاح  كـالفا و  رب  طـیحم  كاـخ  سیلج  سپ  دـشابن  نآ  زا  أدـبم  هب  برقا  هک  یماـقم  هب  اـت  هیناـسنا  [ 12
وا یلیفط  تسه  هچ  ره  ادـخ  ریغ  هک  یماقم  هب  ات  دوش  الوم  هدـنب  یتوکلم و  یکلم  حور و  یمـسج  سپ  دوش  عینم  ماـقم  رد  فقاو  قیمع 

ملاع طسو  رد  دنیـشنب  هیلک و  تسایر  همات و  تنطلـس  بحاص  ددرگیم  کـلجال و  قلخلا  تقلخ  یلجـال و  کـتقلخ  وا  موکحم  تسا و 
هب دـناسرب  ۀـیعاولا و  هللا  نذا  ددرگب  ار و  فراـعم  ءدـبم  زا  دونـشب  یندا  وا  نیـسوق  باـق  لـحم  ترافـس و  یـسرک  رب  سوسحم  لوقعم و 

نینچ مه  هطـسابلا و  هللادـی  دوشب  قلخ و  فانـصا  هب  دـهدب  هللا و  باب  دوشب  ءدـبم و  زا  دریگب  ۀـقداصلا و  هللا  ناـسل  دوشب  قلخ و  فانـصا 
ياـهباتک رد  نیبـب  دوش  بتک  باـتک و  تاـملک و  هملک و  تکرح  زا  وا  فرح و  تکرح  زا  وا  فـلا و  تکرح  زا  هک  نک  هطقن  هظحـالم 
میدرگرب دسریم  ماقم  هچ  ات  نیبب  طیـسب  رـصنع  تکرح  ینیوکت  باتک  رد  نینچ  مه  هطقن  ترفاسم  زا  بتارم  مامت  ینیبیم  هچ  ینیودـت 

یکی هک  تسا  تکرح  ود  ناسنا  يارب  زا  هک  دش  هتسناد  مه  تسا و  ترفاسم  هب  نآ  تسا و  هلباق  داوم  لیمکت  هللا  ۀنس  هک  بلطم  لصا  هب 
تکرح رگید  هیناـسنا و  تروص  هب  اـت  هیرـصنع  هناـشن  زا  يرارطـضا  تکرح  یکی  يرگید  لوا  نآ  رخآ  تسا و  يرگید  يارب  زا  همدـقم 
ۀیدوبع توم و  هب  ریبعت  وا  زا  هک  هیرایتخا  تکرح  نیا  هب  فوقوم  هیناسنا  تالامک  لوصح  نآ و  نانعم  هب  ات  یناـسنا  تروص  زا  هیراـیتخا 
یناویح یتابن و  لامک  دوب  هدش  مهارف  قباس  تالامک  همه  یلثم و  کلعجا  یتح  ینعطا  يدبع  هک  ۀیبوبر  نوئـش  دوشیم  ادیپ  نآ  هب  هدش 

ار وا  دـعب  ناسنا و  ۀـهج  هب  دـیامن  لیمکت  ار  تانئاک  ءازجا  راگدرورپ  هک  دوشیم  هنوگچ  تسا و  رگید  رفـس  نیا  هب  یناسنا  لامک  دوب و 
هدرمـش بوبحم  ار  شریـس  تسود و  ار  شترجاهم  هتـساوخ  وا  زا  ار  نامه  تسا  ترفاسم  تکرح  هب  مه  وا  لامک  نوچ  دراذگب و  صقان 

يارق يارب  زا  تسا  خزرب  هک  ۀـیرهاظ  يارق  رد  ریـس  هنئمطم و  هیرق  هب  هملاـظ  هیرق  زا  جورخ  مالـسالاراد و  هب  رفک  كرـشلاراد  زا  ترجه 
لهجلاراد زا  ترجه  نینمآ و  یلایل و  اهیف  اوریـس  ریـسلا  اـهیف  انردـق  ةرهاـظ و  يرق  اـهیف  اـنکراب  یتلا  يرقلا  نیب  مهنیب و  اـنلعج  هکراـبم و 

تاکلم علخ  سفن و  لهجوبا  اـب  لـقع  ریما  باـکر  رد  ندرک  گـنج  تائیـسلا و  رجه  نم  رجاـهملا  هک  هیدـمحم  هبیط  هنیدـم  هب  لـهجوبا 
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بحی هللا  نا  هک  هبوت  ۀفرعم و  باب  ینطاب  ریهطت  ریخ و  کلذ  يوقتلا  سابل  يوقت و  یکلم و  تافـص  بوخ  ياهـسابل  ندیـشوپ  یناویح و 
ناسنا سپ  ۀـکئالملا  نم  ریخ  وهف  هتوهـش  هلقع  بلغ  نمف  هک  دوش  کلف  رب  طـیحم  کـلم و  زا  رتهب  هکنآ  اـت  نیرهطتملا  بحی  نیباوتلا و 

ۀقئاع نانمشد  ینامسج  ریس  نآ  رد  دشابن  رگا  دینک  هظحالم  لاح  دبایب  رفـس  دیاوف  ات  دیامن  راتفر  ترفاسم  مزاول  هب  دیاب  هک  تسا  رفاسم 
هک یناحور  ناردـپ  لمعلاروتـسد  هب  رگا  یتوکلم  یناحور  ریـس  نیا  رد  نینچ  مه  دـنوشیم  شلامک  ریخ و  زا  عنام  هنوگچ  دـنوش  تفاـی 

یکیرات و نامز  رد  هصاخ  دننک  نوریب  هداج  زا  ار  وت  نز  هار  ینانمشد  تسه  اسب  دوشن  راتفر  دناهدومن  نایب  ار  ترفاسم  كولس و  تیفیک 
دـنک و راتفر  لمعلاروتـسد  هب  هک  تسا  یـسک  لقاع  سپ  بناج  ره  زا  ناگ  هدـننک  ادـن  هددـعتم و  ياـههار  ندـش  ادـیپ  باـتفآ و  بورغ 

بادآ رد  نامقل  ترـضح  هک  تسا  یلمعلاروتـسد  نامه  دـناهدرک  نایب  یناحور  رفـس  هب  رفاسم  يارب  زا  نابرهم  ناردـپ  هک  لمعلاروتـسد 
هدومرف نایب  لیثمت  قیرط  هب  دشاب  یناحور  رفس  لاح  زا  هیانک  ینامسج  رفـس  رد  شـشیامرف  نامه  دیاش  هک  دیامرفیم  ینامـسج  ترفاسم 

الف ادحاو  اصخش  متیار  اذا  اوفقف و  متککش  اذا  اولزناف و  قیرطلا  یف  متریحت  اذا  شرسپ و  هب  ترفاسم  بادآ  رد  نامقل  ترضح  دیامرفیم 
ترفاسم ماگنه  رد  رگا  ینعی  صوصلل  نیع  نوکی  هلعل  بیرق و  تالفلا  یف  دـحاولا  صخـشلا  ناف  هودـش  رتست  مکقیرط و ال  نع  هولئـست 

رد يریخات  نتفرن  شیپ  ندوب و  دوخ  ياج  رـس  رد  هک  تسا  مولعم  دیوش  هدایپ  بکرم  زا  سپ  دیدرکن  ادـیپ  ار  هار  دـیدش و  هار  رد  ریحتم 
اهتدم هب  هک  دزادنیب  رود  دوصقم  زا  اهخـسرف  تسه  اسب  ندروآرد  نالوج  هب  ار  شکرـس  بسا  یلو  دوشیم  لصاح  دوصقم  هب  لوصو 

ریـسا ای  ناگدـنرد  گنچ  هب  دوش  راتفرگ  اهدزد  اههرد و  رطاـخم و  کـلاهم و  هب  اـههاریب  زا  رود  هک  تسه  اـسب  دـنک و  كرادـت  دـناوتن 
دهاوخن مه  ار  كاله  ررـض  تفاین  ار  لوصو  هدئاف  رگا  دـهاوخن و  دوصقم  زا  رترود  دـسرن  دوصقم  هب  رگا  فقوت  رد  یلو  دوش  نانمـشد 

دینک فقوت  هار  رد  دیاهدومن  کش  رگا  دیامرفیم  يراب  تسا  تعفنم  بلج  زا  یلوا  نآ  رد  هدـسفم  عفد  هک  تسا  يدراوم  زا  نیا  دـید و 
هار نیب  رد  رگا  دیامرفیم و  دعب  ملعی  ثیح ال  نم  کله  تاهبشلا  بکترا  نم  هکله و  رد  ماحتقا  زا  تسا  رتهب  ههبـش  رد  فوقو  هکنآ  هچ 

دیاش و  هحفص 13 ] تسا [  ههبش  بیر و  لحم  عیسو  نابایب  رد  صخش  یئاهنت  هک  یتسردب  دینکن  ناتهار  زا  لاؤس  دیدید  اهنت  ار  یـصخش 
ار و هدومزآان  سک  هصاخ  رفن  کی  لوق  سپ  هتخاس  التبم  نادزد  گنچ  هب  هدرک  نوریب  هار  زا  ار  امش  دنهاوخب  هک  دشاب  نادزد  سوساج 

نیا قیبطت  اهعم  اسایق  هک  تسا  یئایاضق  اهـشیامرف  نیا  دیهدن و  رارق  نآ  كولـس  قیرط و  مالعتـسا  رد  دامتعا  لخم  ار  هدشن  عمج  رطاوخ 
بورغ تملظ و  نامز  نیا  نابرهم  ناردپ  رابخا  قفاوم  هک  لاح  هکنآ  تسا  ینالقع  رفس  هک  تبحص  دروم  اب  ینامسج  رفس  رد  دراو  لاثم 
لصاح هکنیا  دوعوم و  روهظ  ینعی  رما  نیا  رد  تسا  اهنآ  نداتفا  کش  هب  مدرم و  ندش  ریحتم  رایـسب  ياههار  ندش  ادیپ  تیاده و  سمش 

زا ینکن و  یعدم  ره  هب  عوجر  هک  تسا  نآ  فیلکت  سپ  تسا  تیودهم  تیدوعوم و  يوعد  رد  تسا  قداص  یعدم  نالف  دـشاب و  هدـش 
يارب زا  تکاله  نیمه  هچنانچ  يدـبا  تکاله  هب  دـنک  كاله  ار  وت  دـشاب  ناطیـش  سوساج  رگا  هک  یئاـمنن  هار  بلط  هدومزآاـن  صخش 

ار دوخ  دناهدرمـش  قح  توعد  ار  دوخ  توعد  هدمآ  رد  قح  سابل  هب  هک  يرـصع  ره  رد  بذاک  نایعدم  تعباتم  زا  هدش  ادـیپ  وت  ناردارب 
هار ناشدوخ  هک  ماوع  مدرم  نابجعاوف  هدادیمن  ناشیا  نخـس  هب  شوگ  یـسک  دشابن  تاسیبلت  نیا  رگا  هک  دناهداد  ملق  هب  قفـشم  حصان و 

هدساف نایدا  نیجورم  هلطاب و  بهاذم  تاعد  زا  دوشیم  ادیپ  هتخانـشان  رفن  کی  هدش  ددـعتم  نآ  ياههار  هک  ینابایب  رد  دنتـسین و  سانش 
اب دنهدیم و  هولج  ناشیا  رظن  رد  تاداعبتسا  یـضعب  ای  دننکیم  اقلا  ماوع  رب  ینعی  اهنآ  رب  ههبـشو  تاهیومت  عدخ و  تاسیبلت و  زا  ياهراپ 

هکنآ لاح  دورگیم و  وا  هب  هدرک  هربخب  عوجر  هن  ریبخ و  شدوخ  هن  روعـشیب  ربخ  یب  نآ  دـنناوخب  ناشیا  رب  هینظ  تاراما  ای  تاـهباشتم و 
دب کین و  لاؤس  شفرط  زا  دهدیم و  شفارص  ریغ  هب  هتبلا  دشابن  فارـص  اناد و  وا  دنهدب و  وا  هب  ینارق  هلماعم  رد  رگا  هک  تسا  یـسک  وا 

نامیا شنامیا  هتـشادن و  هیاپ  شنامیا  لصا  یمدآ  نینچ  هک  دوشیم  مولعم  دـنکیمن  دامتعا  اـفتکا و  شاهدـنهد  لوق  هب  دـنکیم و  ار  نآ 
نامه دنوش و  صلاخ  ات  دنوش  ادج  الط  زا  دیاب  دناهداد  ربخ  هک  دنتـسه  ییاهترودک  اهنیا  عدوتـسم و  رقتـسمف و  رقتـسم  هن  هدوب  عدوتـسم 

شلاوز و دـنامب  رارقرب  هیراع  هدـنیاپ و  لصا و  یب  هنوگچ  هک  تسا  بجع  ياج  دـشابن  نینچ  رگا  دوشیم  زاتمم  بوخ  زا  دـنادب  ياهناد 
ادـیپ تملظ و  ماگنه  رد  ینالقع  رفـس  نیمه  رد  هک  تسا  نوکـس  فقوت و  ناـمز  نیا  رد  فیلکت  ـالمجم  دوش  بجعت  ثعاـب  شدادـترا 
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اپ زا  تسد  رارقرب و  دیـشاب و  نکاس  نیمز  رد  دینیـشنب و  هناخ  رد  هک  دناهداد  لمعلاروتـسد  نینچ  نابرهم  ناردـپ  فلتخم  ياه  هار  ندـش 
دوش امنهار  وا  ییانشور  دوش و  رهاظ  تبیغ  باجح  زا  تیاده  سمـش  هک  یتقو  ات  دیهدن  یعدم  چیه  توعد  هب  شوگ  دیهدم و  تکرح 

دوش و اراکـشآ  هاچ  زا  هار  هک  دنـشخردب  نیمز  نانچ  دوب و  دهاوخن  رگید  ینموم  زا  ملع  هب  جاتحم  ینمؤم  چیه  هک  دسرب  یماقم  هب  هکلب 
وا هب  هتسب  یناحور  تایح  هک  يونعم  اراوگ  بآ  ار  همیقتسم  هداج  رب  نافقاو  هقیرط و  رب  نامـسقم  شدوخ  وا  اهبر و  رونب  ضرالا  تقرـشا 

نیا نخس  اهتوعد و  نیا  هب  تبسن  نامز  نیا  رد  هکنیا  اما  اقدغ و  ءام  مکانیقسال  ۀقیرطلا  یلع  اوماقتـسا  ول  نا  دناماشایب و  ناشیا  هب  تسا 
دوخ نادنزرف  هب  دناهدرک  نامز  نیا  زا  دای  هک  نابرهم  ناردپ  هک  تسا  یلمعلاروتـسد  نیا  زا  سپ  تسا  نوکـس  فقوت و  فیلکت  نایعدم 

هک دش  نایب  قباس  شیامن  رد  هک  ص )  ) ربمغیپ ترـضح  شیامرف  اهنآ  زا  یکی  مینکیم  ماقم  رد  هدراو  رابخا  ضعب  هب  هراشا  ام  دناهداد و 
ار ناطیش  دبـسچب و  دوخ  نید  هب  دشاب  نامز  نآ  رد  سکره  دیامرفیم  هک  مدرم  رد  کش  لوصح  تبیغ و  زا  دیهدیم  ربخ  هکنآ  زا  سپ 

قداص ترـضح  شیامرف  رگید  دنریگب و  هدـحیلع  نید  ینعی  نم  تلم  زا  دـنک  لیاز  نم و  نید  زا  جراخ  ار  وا  سپ  دـنکن  طلـسم  دوخ  رب 
يوـعد هب  هللادـبع  نب  دـمحم  روـهظ  زا  دـنکیم  ضرع  هک  یتـقو  رد  هر )  ) قودـص خیـش  یلاـما  رد  يورم  هرارز  نب  دـیبع  هـب  تـسا  (ع )
تنکـس ام  نکـسا  دـیامرفیم  ترـضح  ناشیا  هب  يرایـسب  تعاـمج  ندـیورگ  وا و  يوس  هب  ار  مدرم  شردارب  میهاربا  توعد  تیودـهم و 

هک ینامز  ات  هدم  یعدـم  توعد  هب  شوگ  نک و  فقوت  ینعی  تسا  نکاس  نیمز  نامـسآ و  هک  مادام  شاب  نکاس  ینعی  ضرالا  ءامـسلا و 
هللا و اوقتا  مالـسلاهیلع  قداص  ترـضح  دـیامرفیم  اجنآ  رد  تسا و  راـبخالایناعم  رد  ربخ  نیمه  لـثم  دنتـسه و  نکاـس  نیمز  نامـسآ و 

نآ هئارا  هدعو  ادخ  هک  تسا  ینیمز  ینامسآ و  تایآ  روهظ  مدع  زا  هیانک  نیمز  نامسآ و  نوکس  ضرالا و  ءامسلا و  تنکـس  ام  اونکـسا 
دوخ هب  دوخ  هک  دوش  اراکشا  ینیمز  ینامسآ و  تایآ  زا  ردق  نآ  هک  قحلا  هنا  نیبتی  یتح  مهسفنا  یف  قافالا و  یف  انتایا  مهیرنس  هدومن  ار 

رد يورم  رد  دلاخ  نب  نیـسح  هب  ع )  ) اضر ترـضح  دیامرفیم  ریـسفت  ار  ینعم  نیمه  هچنانچ  تسا  قح  دمحم  لآ  يدهم  هک  دوش  نیبتم 
 ] ار ع )  ) قداص ترـضح  شیامرف  تیاکح  دـنکیم  ضرع  ع )  ) اضر ترـضح  هب  هک  یماگنه  هر  قودـص  راـبخالا  یناـعم  خیـش و  یلاـما 

سپ تسا  نینچ  رگا  هکنیا  رکب  نبا  هللادبع  مهوت  ضرألا و  تاومسلا و  تنکس  ام  اونکـسا  ای  نکـسا  هک  هرارز  نب  هللادیبع  هب  هحفص 14 ]
هدیبعوبا هک  تسا  نامه  ثیدح  دیامرفیم  ع )  ) اضر ترضح  تمایق  زور  رد  رگم  دننکاس  هشیمه  نامسآ  نیمز و  هک  دوب  دهاوخن  یمئاق 

مساب ءامسلا  تنکس  ام  نکسا  هک  تسا  نآ  دارم  هکلب  ار  نآ  ینعم  ریکب  هللادبع  هدیمهفن  و  ع )  ) قداص ترضح  هتفگ  تسار  هدرک و  لقن 
نیمز وت و  ماما  مسا  هب  ندرک  ادن  زا  تسا  نکاس  نامـسآ  هک  یمادام  دیـشاب  نکاس  ینعی  شیجلاب  فسخلاب  ضرالا  تنکـس  کبحاص و 

هدش تباث  هرتاوتم  رابخا  هب  اهنآ  عوقو  هک  ینیمز  ینامسآ و  تایآ  زا  تسا  عوقولا  یعطق  رما  ود  هب  هراشا  نیا  رگـشل و  ندربورف  زا  نکاس 
مـسا هب  ادص  ندش  دنلب  دش  دهاوخ  تباث  هرتاوتم  رابخا  هریثک و  تایآ  هب  هک  تسا  ینامـسآ  هحیـص  یکی  دش  دهاوخ  نایب  نیا  زا  دعب  هک 
هدراو هصاخ  هماع و  قرط  زا  هریثک  رابخا  رد  هک  ینایفـس  رکـشل  فسخ  رگید  هصاخ و  تیفیک  هب  صوصخم  تقو  رد  نامـسآ  زا  يدـهم 
هدشن رهاظ  نیمز  نامـسآ و  تایآ  هک  مادام  هکنآ  دنـشاب  اضر  ترـضح  قداص و  ترـضح  هک  راوگرزب  ود  نیا  شیامرف  لصاح  هدـش و 
یعطق رابخا  رتاوت  هب  هک  نیمز  نامسآ و  هیعطق  تایآ  نایب  دمآ  دهاوخ  تسا و  نایعدم  نخس  هب  ندادن  شوگ  فقوت و  نوکس و  فیلکت 

تبیغ رد  رگید  شاـب و  رظتنم  سپ  ینیمز  ینامـسآ و  تمـالع  قیبطت  رد  هفیاـط  نیا  تاهبـش  تـالیوات و  زا  باوج  دـمآ  دـهاوخ  تسا و 
فیلکت دـننادیمن  ار  ناشماما  مدرم  هک  دـشابیم  هرتف  هک  مدینـش  دـنک  یم  ضرع  هک  یلئاس  باوج  رد  ع )  ) قداـص ترـضح  زا  یناـمعن 

رما امـش  يارب  زا  دنک  نایب  ای  دوش  نایب  هکنآ  ات  لوا  رما  نامه  هب  دـیبسچب  رخالا  مکل  نیبت  یتح  لوالا  رمالاب  اوکـسمت  دـیامرفیم  تسیچ 
یلاح رد  دیـشاب  رگا  دوب  دیهاوخ  هنوگچ  دومرف  میدش  دراو  ع )  ) قداص ترـضح  رب  مردپ  نم و  دیوگیم  نانـس  نب  هللادبع  رگید  رخآ و 

هک دـیامرفیم  ترـضح  ینامز  هچمه  رد  مینک  هچ  تسا  یئالب  نیا  هک  ادـخ  هب  درک  ضرع  مردـپ  هدـننک  تیادـه  ماـما  وا  رد  دـشابن  هک 
ضرع هریغم  نب  ثرح  رگید  دوش و  حیحـص  هکنآ  ات  تسا  امـش  ياهتـسد  رد  هچنآ  هب  دیبسچب  سپ  درک  یهاوخن  كرد  وت  دـش و  هچمه 

دندومرف تقو  نآ  رد  مینک  هچ  سپ  دیدم  ینامز  رد  دوشیم  دوقفم  رما  نیا  بحاص  هک  هدیسر  ام  هب  هک  ع )  ) قداص ترـضح  هب  دنکیم 
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رب هک  ینامز  مدرم  رب  دیایب  دومرف  هک  ع )  ) قداص ترـضح  زا  بلغت  نب  نابا  رگید  مکل و  نیبی  یتح  هیلع  متنا  يذلا  لوالا  رمالاب  اوکـسمت 
هیلع متنا  اـم  یلع  اونوک  دومرف  فیلکت  تسا  زیچ  هچ  مدرک  ضرع  سپ  تسا  هرتـف  ناـمز  هطبـس  يربـخ  رد  هرتـف و  ینعی  هطبـس  دروخیم 
هلمج زا  هک  ع )  ) يدهم روهظ  زا  هیانک  ار  امـش  يهراتـس  ادخ  دنک  رهاظ  ات  دیاهدوب  وا  رب  هک  هچنآ  رب  دیـشاب  تباث  مکمجن  هللا  علطی  یتح 

دوـشیم و هچ  تسا  هرتـف  نود  هک  هطبـس  ناـمز  رد  هک  دوـشیم  لاؤـس  هکنآ  زا  سپ  رگید  ربـخ  رد  تـسا و  مـجن  راوـگرزب  نـیا  باـقلا 
بحاص ناتیادخ  امـش  يارب  زا  دروایب  ات  دیاهدوب  هچنآ  رب  دیـشاب  تباث  ینعی  اهبحاصب  هللا  مکیتای  یتح  هیلع  متنا  ام  یلع  اونوک  دـیامرفیم 
نوکـس فقوت و  فیلکت  تاهبـش  عوقو  رهاظ و  ماما  هب  تسد  ندیـسرن  تریح و  ماگنه  رد  هک  تسا  نآ  رابخا  نیا  هب  دارم  ار و  نامز  نآ 
دناهدوب نآ  رب  هعیـش  هک  تسا  یلوا  رما  نیا  هک  وا  تبیغ  و  ع )  ) يدـهم دوجو  لثم  دـیتشاد  نآ  هب  داقتعا  هک  يرما  نامه  رب  تاـبث  تسا و 

ادـخ بناج  زا  هک  ینامز  ات  دنتـشاد  هک  ینید  هب  نیدـتم  ندـشن و  دـترم  دنتـشاد و  هک  يداقتعا  رب  ندوب  یقاـب  نایعدـم و  ياـعدا  زا  لـبق 
نخـس هب  شوگ  سپ  دوش  نیبتم  هرهاب  تازجعم  هب  هکنآ  اـی  ددرگ و  اراکـشآ  حـضاو و  بلطم  دـنک و  عولط  هراتـس  دـیایب و  رما  بحاـص 
هدنیآ رابخا  دافم  هچنانچ  دوش  مولعم  یئادخ  تاراهظا  ای  تازجعم  هب  ات  دیـشاب  یقاب  دوخ  لاح  رب  دیهدن  دنک  تیودهم  ياعدا  هک  یعدم 

کنیدب کسمتیلف  دیامرفیم  تبیغ  زا  دهدیم  ربخ  هک  رایسب  رابخا  رد  دنکیم و  ریسفت  ار  یضعب  یـضعب  ناراوگرزب  نآ  تاملک  تسا و 
ریدس ای  ع )  ) قداص ترـضح  زا  ریدس  زا  راحب  رد  رگید  دـنوشن و  نید  زا  جراخ  نایعدـم  توعد  هب  ناشدوخ  نید  هب  مدرم  دنبـسچب  هتبلا 

کلجر و یلع  ول  انیلا و  لحراف  جرخ  دـق  ینایفـسلا  نا  کغلب  اذاف  راهنلا  لیللا و  نکـس  ام  نکـسا  هسالحا و  نم  اسیلج  نک  کتیب و  مزلا 
رد يورم  رد  دیامرفیم  دنک  تیصو  وا  هب  ترضح  نآ  هک  دیامنیم  تلئسم  هک  یتقو  رد  دوراجلا  یباب  تسا  رقاب  ترضح  شیامرف  رگید 

دننک تیودـهم  يوعد  هک  ام  زا  جراوخ  اب  دابم  هک  سرتب  يوشن و  لخاد  اهماگنه  رد  ینیـشنب و  هناـخ  هک  ار  وت  منکیم  تیـصو  یناـمعن 
وا املظ  عفرت  هباصع  موقی  هنا ال  ملعا  دـیامرفیم و  دـعب  دـنکیم و  هقح  تلود  هب  هراشا  هکنآ  ات  جراوخ  زا  ناشیا  اب  یـشاب  يوش و  نوریب 

يوادی و ال  هحفص 15 ] مهعیرـص [  عفری  مهلتق و ال  يراوی  هللا ال  لوسر  عم  اردب  اودهـش  هب  اصع  موقت  یتح  ۀیلبلا  مهتعرج  الا  انید  رـصنت 
هدـنز نید  دوشیم و  فرطرب  ملظ  هک  هقح  تلود  زا  هیانک  نیا  تیوقت  ملظ و  عفد  ۀـهج  هب  دـنزیخیمنرب  هفیاط  چـیه  هک  نادـب  مهحیرج 

هب هتـشک و  هک  دناهدوب  ادخ  لوسر  اب  ردب  رد  هک  یتعامج  نآ  دـنزیخرب  هک  ینامز  نآ  ات  دوشیم  دراو  ناشیا  رب  هیلب  هکنآ  رگم  ددرگیم 
ضرع دنک  اوادـم  ار  ناحورجم  درادرب و  كاخ  زا  دـنک و  نفد  ار  ناشیا  هدـش  هتـشک  هک  یـسک  دـنرادن  دـنراد و  مخز  هتـشغآ و  كاخ 

نامه ع )  ) يدهم باحـصا  زا  هک  تسا  دراو  رگید  رابخا  رد  هچنانچ  دناهدوب  ردـب  رد  هک  دنتـسه  هکئالم  نآ  دـیامرفیم  دـننایک  دـنکیم 
هدیزرو دوحج  ای  دنشاب  هدرک  هابتـشا  هک  یناسک  زا  دنوشیم  ادیپ  رایـسب  نایعدم  هکنآ  ماما  شیامرف  لصاح  درامـشیم و  ار  ردب  هکئالم 
دنشکب دننک و  هبلغ  هک  دنشاب  ردب  هکئدالم  شرکشل  رد  هک  یعدم  نآ  دوش  رهاظ  ای  تاهناخ  رد  نتسشن  هب  يراد  فیلکت  وت  یلو  دنـشاب 

هبلغ دوب و  دهاوخن  هقح  تلود  هک  هدم  شوگ  رگید  نایعاد  يوعد  هب  نیشنب و  هناخ  الا  وش و  جراخ  ناشیا  اب  وت  تقو  نآ  دنوشن  هتشک  و 
دـشاب و هکئالم  نآ  تسد  هب  حورجم  عورـصم و  لوتقم و  ناشیا  لتق  هب  دارم  دوریم  لامتحا  ردـب و  هکئالم  اب  رگم  دـش  دـهاوخن  لصاح 

اهب نونمؤیال  نیذلا  اهب  لجعتـسی  ابیرق  نوکت  ۀعاسلا  لعل  ۀعاسلا  ام  کیردی  ام  هکرابم  هیآ  ریـسفت  رد  لضفم  زا  راحب  رد  يورم  رد  رگید 
یناـمعن رد  رگید  هتردـق و  یف  ـالوخد  هئاـضق و  یف  اکـش  هللا و  رمـال  الاجعتـسا  کـلذ  لـک  رهظی  یتم  نوکی و  نیا  نولوقی  دـیامرفیم و 

مکتویب و سالحا  اونوکف  کلذ  ناک  اذا  دهدیم و  ناحتما  تبیغ و  لاح  زا  ربخ  هکنیا  زا  سپ  دیامرفیم  ریـصب  یباب  ع )  ) قداص ترـضح 
دیزی نب  رباج  زا  ینامعن  رد  رگید  دیشاب و  نکاس  میتسه  نکاس  ام  هک  مادام  دیشاب و  تویب  مزالم  ماگنه  نآ  رد  دیامرفیم  اندبلا  ام  ردبلا 

هک مادام  دیـشاب  نکاس  ءافخ  هب  سیل  مکرما  ناف  دـحا  یلع  اوجرختال  يا  ضرالا  تاومـسلا و  تنکـس  اـم  اونکـسا  ع )  ) رقاـب ترـضح  زا 
ترـضح زا  فهرمیبا  زا  ینامعن  رد  رگید  یئافخ و  وا  رد  تسین  امـش  رما  هک  یتسرد  هب  يدحا  رب  دیوشن  جراخ  تسا و  نکاس  نامـسآ 

ع)  ) رقاب ترـضح  زا  ینثم  رکب  زا  ینامعن  رد  رگید  نوبرقملا و  اجن  نولجعتـسملا و  لاق  ریظاحملا  ام  تلق و  ریظاحملا  تکله  ع )  ) قداـص
رما رد  دنالجعتسم  هک  یناسک  دنوشیم  كاله  دیامرفیم  هک  تسا  نیا  ربخ  ود  نیا  لصاح  نوبرقملا و  اجن  ریظاحملا و  باحـصا  کله 
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هچنانچ دننکیم  ار  شبرق  ياعد  بلط و  ای  ربخ  هطـساو  هب  دناهدش  برقم  هک  نابرقم  دـنباییم  تاجن  ار و  روهظ  دنرمـشیم  دوز  ادـخ و 
دوشیمن هدرک  لیجعت  ادخ  رما  تسا  ام  رما  نیا  دیامرفیم  هولجعتست  الف  هللا  رما  یتا  هکرابم  هیآ  ریسفت  رد  دیامرفیم  ع )  ) قداص ترضح 

رد رگید  دـناهدومن و  لوـبق  ار  یعاد  ره  توـعد  يدوز  هـب  هدرکن  تـبیغ  لوـط  رب  ربـص  هـک  دنتـسه  یناـسک  ناـمه  نیلجعتــسم  وا و  رد 
مکتنـسلا و ال يوه  مکفویـس و  مکیدـیاب و  اوکرحت  ءالبلا و ال  یلع  اوربصا  ضرالا و  اومزلا  دـیامرفیم  نانمؤمریما  ترـضح  هغالبلاجـهن 
هدومرفن و وا  رد  لیجعت  ادخ  هک  يرما  رد  دیشابن  لجعتسم  دینکن و  تکرح  دینک و  ربص  دیشاب و  نیمز  مزالم  هللا  لجعی  مل  امب  ولجعتـست 

ضرع ار  ناتماما  دیـسانشن  هک  ار  يراگزور  دینامب  یقاب  رگا  دوب  دیهاوخ  هنوگچ  دناهدومرف  هک  ع )  ) قداص ترـضح  زا  لامکا  رد  رگید 
هب لهج  دارم  تسا  مولعم  رما و  دوش  نیقی  ات  دیاهدوب  تباث  هچنآ  رب  تباث  نقیتسی  یتح  لوألا  رمالاب  اوکـسمت  دندومرف  مینک  هچ  سپ  دش 
زا هراوز  زا  لیمج  زا  لامکا  رد  رگید  دوعوم و  رما  دوش  ینیقی  اـت  تسا  هیماـما  هدـیقع  رب  دارم  تسا و  وا  صخـش  هکلب  تسین  ماـما  لـصا 

نامز نآ  مدرم  دـننک  هچ  مدرک  ضرع  دـیوگیم  ناشماما  ناشیا  زا  دوش  بیاغ  هک  ینامز  مدرم  رب  دـیایب  دومرف  هک  ع )  ) قداص ترـضح 
رب دوش  راکشآ  هکنیا  ات  دناهدوب  نآ  رب  ناشیا  هک  يداقتعا  رما و  نآ  هب  دیبسچب  ینعی  مهل  نیبتی  یتح  مهیلع  مه  يذلا  رمالاب  اوکـسمت  لاق 
وا هب  ادتقا  هک  ار  یماما  دینیبن  دینک و  ماش  حبـص و  هک  یماگنه  دومرف  هک  ع )  ) قداص ترـضح  زا  زیزعلادـبع  زا  لامکا  رد  رگید  ناشیا و 

هتـشاد و تسود  هک  ره  هک  شاـب  هتـشاد  تسود  سپ  لـجوزع  هللا  هرهظی  یتـح  ضغبت  تنک  نم  ضغبا  بحت و  تنک  نـم  ببحاـف  دـینک 
زا لاـصخ  رد  رگید  یلوا و  هدـیقع  لوا و  رما  رب  ءاـقب  زا  هیاـنک  دـنک  رهاـظ  ار  وا  ادـخ  اـت  هتـشاد  نمـشد  ار  هـک  ره  شاـب  هتـشاد  نمـشد 

یشاب و هتشاد  شروهظ  شراظتنا و  دیما  هک  هاشداپ  هلوازم  زا  تسا  رتناسآ  اههوک  ندنک  هلوازم  دندومرف  رورس  نآ  هک  ع )  ) نینمؤملاریما
ار هکنآ  دنوادخ  هک  دنک  ربص  ادخ و  زا  دیئوجب  هناعتـسا  نیقتملل  ۀبقاعلا  هدابع و  نم  ءاشی  نم  اهثروی  ضرالا هللا  نا  وربصا  هللااب و  اونیعتـسا 

رمالاب اولجاعت  تسا و ال  دراو  هقح  تلود  روهظ  باب  رد  هفیرـش  هیآ  يوس  هب  هراشا  داد  دـهاوخ  رارق  نیمز  ثراو  شناگدـنب  زا  دـهاوخب 
رمالا مکیلع  نلوطی  دیوش و ال  نامیـشپ  سپ  شتقو  ندمآ  زا  شیپ  رما  نیا  روهظ  رد  هحفص 16 ] دیشاب [  هتشادن  هلجع  اومدنتف  هغولب  لبق 

ترـضح هک  لامکا  تیاور  قفاوم  تبیغ  رد  نید  رب  ربص  تمحز  تدش  نایب  رد  رگید  ار و  تبیغ  تدم  دیرمـشن  ینالوط  مکبولق  اوسقتف 
داتق طراخ  لثم  تبیغ  نآ  رد  دوخ  نید  هب  هدنبـسچ  هک  تسا  یتبیغ  رما  نیا  بحاص  يارب  زا  هک  یتسرد  هب  دیامرفیم  مالـسلاهیلع  قداص 

دراد و تمحز  ردقچ  هک  تسا  مولعم  دنک  طرخ  دهاوخب  یـسک  نب  هب  رـس  زا  دراد و  نزوس  لثم  ياهراخ  هک  تسا  یتخرد  داتق  تسا و 
رظن دش و  هفوک  دراو  یضر  ناملس  نوچ  هک  تسا  دراو  هدق  خیش  تبیغ  رد  رگید  دننزیم و  بعـص  ياهراک  يارب  زا  لثم  ار  داتقلا  طرخ 

رد سپ  دومرف  دـناهدوب  اـهنآ  زا  سپ  هک  یناـسک  هیماینب و  تنطلـس  دروآ  رطاوخ  هب  ار  وا  ياـیالب  دروآ  رطاوخ  هب  هفوک و  يوـس  هب  درک 
رود تبیغ  بحاص  هزیکاپ  رهاط و  نیا  رهاظ  دوش  رهاظ  هکنیا  ات  یسک  زا  تعباتم  مدعو  نوکـس  زا  هیانک  دیـشاب  نیـشن  هناخ  اهنامز  نانچ 

ماگنه هک  تبیغ  يهنمزا  رد  هک  تسا  نیا  هدـش  طبـض  هطوسبم  هربتعم  بتک  رد  هک  نآ  ریغ  رابخا و  نیا  دافم  لـصاح  اـهنت و  هدـش  هراوآ 
فلتخم ياهناسل  هب  اددشم  دناهدرک و  نایب  ادـکؤم  ار  لمعلاروتـسد  هفیظو و  تسا  مدرم  ياهلد  رد  بیر  لوصح  بذاک و  نایعدـم  زورب 

رب ندوب  یقاب  توبن و  تماما و  مسا  هب  ناجراخ  ندرکن  تعباتم  یعدـم و  نخـس  هب  ندادـن  شوگ  همه  هب  داـفم  هک  هدـش  ناـیب  راـبخا  رد 
نید رایتخا  دناهتـشاد و  هک  نید  رب  ندوب  یقاب  ای  مئالع  دزن  رد  روهظ  شندوب و  بیاغ  يدهم و  دوجوب  داقتعا  زا  دـناهدوب  هک  يرما  نامه 

نم نید  زا  نامز  نآ  رد  ار  امـش  ناطیـش  هک  دیامرفیم  نایب  ار  نیمه  دش  هتـشون  اقباس  هک  موصعم  شیامرف  ءازج  رد  هچنانچ  دننکن  رگید 
يدـمحم نید  رب  ءاقب  نامه  دیـشاب  لوا  رما  نامه  هب  دـیامرفیم  هک  هریثک  رابخا  دارم  دـیاش  دـنادرگن و  لیاز  نم  تلم  زا  دـنکن و  جراـخ 

هب قصلم  دیـشاب  نیمز  مزالم  دـیامرفیم  دـناهدش  لخاد  يرگید  هب  جراـخ و  نآ  زا  هفیاـط  نیا  هچناـنچ  رگید  نید  راـیتخا  زا  عنم  تسا و 
ام ات  دیشاب  نکاس  تسا  نکاس  نیمز  نامسآ و  ات  دیوشن  لخاد  اهماگنه  رد  دیوشن  جراخ  دیشاب  نیـشن  هناخ  دینکن  تکرح  دیـشابن  نیمز 

دیشاب هتشاد  دیتشاد  تسود  ار  هک  ره  دیشاب  دیاهدوب  هک  هچ  نامه  رب  دیـشاب  رظتنم  دییامنن  لیجعت  دینک  ربص  دیـشاب  نکاس  میتسه  نکاس 
ره هک  تسا  ریبعت  هدزناش  نیا  هک  دیاهدوب  وا  رب  تباث  هچنآ  هب  دیبسچب  دیبسچب و  لوا  رما  نامه  رب  دیـشاب  هتـشاد  دـیراد  نمـشد  ار  هک  ره 
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ره ندرک  ربص  ندرکن و  تعباتم  ندادن و  شوگ  نآ  بلطم و  کی  مامت  نومـضم  هدـشن و  هتـشون  همه  هک  هدـش  دراو  ربخ  دـنچ  رد  کی 
ریبعت هچنانچ  تسد  هب  شتآ  نتفرگ  ای  هوک  ندنک  ای  تسا  داتقلا  طرخ  لثم  نایعدم  تاهابتـشا  تدم و  لوط  هطـساو  هب  ربخ  نیا  هک  دنچ 

ات هدومرف  ینوکـس  ربص و  نینچ  هب  رما  يراـب  تبیغ  لوط  رب  ربص  زا  هدـش  راـبخا  رد  تسد  هب  شتآ  نتفرگ  هوک و  ندـنک  داـتقلا  طرخ  هب 
دوخ فرط  زا  رما  بلطم و  نیا  هک  تسا  اهنآ  راـبخا  تاریبعت  رهاـظ  هک  دوش  حیحـص  دوش  ینیقی  ددرگ  اراکـشآ  رهاـظ و  رما  دوخ  هکنآ 
رهاظ دوخ  هب  دوخ  دوخ  فرط  زا  هکلب  يزاس  نیبم  ینک و  مولعم  ار  نآ  هک  تسین  جاـتحم  دوشیم  نیبتم  دوخ  هب  دوخ  ددرگیم و  مولعم 

هدش دراو  تبیغ  نامز  لمعلاروتسد  صوصخ  نیمه  رد  هک  رگید  رابخا  تابث  ربص و  ینعی  ماقم  نیمه  دیکات  رب  دنکیم  تلالد  دوشیم و 
نید نم  دـیامرفیم  هکنآ  یکی  يداب  ره  هب  ندـشن  كرحتم  تابث و  ربص و  ناش  هب  ماـمتعا  دوشیم  مولعم  مه  اـهنآ  زا  هک  رگید  ناـسل  هب 
رگید تسا و  جرف  راظتنا  نمؤم  تادابع  نیرتهب  رگید  جرفلا و  راظتنا  هللا  یلا  لامعالا  بحا  دیامرفیم  رگید  ربصلاب و  جرفلا  راظتنا  همئالا 
دیهش دریمب  رگا  رگید  دنزیم و  ریشمش  وا  اب  هک  تسا  یسک  لثم  رگید  دشاب و  وا  همیخ  رد  مئاق  اب  هک  تسا  یـسک  لثم  رما  نیا  نیرظتنم 
تسا ربمغیپ  يور  شیپ  نیدهاجم  لثم  رگید  دوش و  هتشک  وا  باکر  رد  هک  تسا  یـسک  لثم  رگید  تستدابع و  جرف  راظتنا  رگید  هدرم و 

راونـالاراحب رد  اـهنآ  رتشیب  هک  هدـش  دراو  هربتعم  راـبخا  رد  تارقف  نیا  زا  کـی  ره  هک  دـنربمغیپ  ناردارب  ناوخا و  جرف  نیرظتنم  رگید  و 
ماـما هب  تبیغ  دوـشیم  دـتمم  دـیامرفیم  هک  ع )  ) داجـس دیـس  ترـضح  زا  دـلاخیبا  زا  جاـجتحا  رد  رگید  هدـش و  طبـض  تبث و  تـسا و 
ینامز لها  لضفا  دنتـسه  شروهظ  رم  نیرظتنم  دنیوا و  تماما  هب  لئاق  وا  تبیغ  نامز  لها  دـلاخابا  يا  همئا  ربمغیپ و  ءایـصوا  زا  مهدزاود 
لـسن زا  دنوادخ  هک  دیامرفیم  یفوک  میهاربایبا  هب  ع )  ) قداص ترـضح  لامکا  رد  رگید  قدص و  يور  زا  ام  نایعیـش  دـنناشیا  دنتـسه و 

يور شیپ  هک  تسا  یسک  لثم  یمهدزاود  رظتنم  تسا و  ماما  هدزاود  هدع  هدننک  لماک  نم و  زا  دعب  تسا  رما  بحاص  هک  مرـسپ  یـسوم 
 ] خیـش تبیغ  رد  رگید  ینالوط و  يـالب  یتخـس و  زا  دـعب  برک  جرفم  تسا  وا  دـیامرفیم  هکنآ  اـت  دـشاب  هدیـشک  ریـشمش  ص )  ) ربمغیپ

رفن هاجنپ  ربارب  اهنآ  زا  رفن  کی  رجا  هک  ینامدرم  امش  زا  دعب  دیایب  دومرف  هک  ص )  ) ربمغیپ زا  مالـسلاهیلع  قداص  ترـضح  زا  هحفص 17 ]
ناشیا رب  هچنآ  دوش  لمح  امـش  هب  رگا  دیامرفیم  دشاب  نینچ  ارچ  میتسه  نینح  ردـب و  باحـصا  ام  هکنآ  اب  دـندرک  ضرع  دـشاب  امـش  زا 

باب رد  رباج  زا  راحب  رد  رگید  تدـم و  لوط  ای  تسا  تبیغ  نامیا  نیمه  رهاظ  ار و  ناشیا  ربص  دـیدرکیمن  ربص  هنیآ  ره  دوشیم  لـمح 
دنک و رهاظ  ار  وا  ادخ  هکنآ  ات  دوشیمن  هدرب  مان  هک  ناشیا  زا  تجح  دوشیم  بیاغ  دیامرفیم  هک  ص )  ) ربمغیپ زا  ماما  مهدزاود  رب  صن 

يارب زا  اشوخ  ای  یبوط  مهتجحم  یلع  نیقتملل  یبوط  هتبیغ  یف  نیرباصلل  یبوط  دـندومرف  دـعب  لدـع  زا  ار  نیمز  دـنک  رپ  دوش  رهاظ  نوچ 
نیذـلا هدومرف و  نآرق  رد  ار  ناشیا  فیـصوت  ادـخ  هک  دنتـسه  یناسک  ناـشیا  همئا و  هار  هقیرط و  رب  نیتباـث  شتبیغ و  رد  ناگدـننک  ربص 

رگید دـناهدومن و  كراـبم  دوجو  نآ  هب  ریـسفت  ار  بیغلاـب  نوـنمؤی  نیذـلا  هفیرـش  هیآ  رد  بیغ  رگید  ربـخ  رد  هچناـنچ  بیغلاـب  نوـنموی 
مکعم ینا  اوبقتراف  دیامرفیم  هک  ادخ  لوق  هدینـشن  ایآ  جرف  راظتنا  ربص و  تسا  وکین  ردقچ  هک  لامکا  رد  يورم  رد  دـیامرفیم  ترـضح 

رگید ساـی و  لاـح  رد  جرف  دـیآیم  هک  یتـسرد  هب  ربـص  هب  داـب  امـش  رب  سپ  نیرظتنملا  نم  مکعم  ینا  اورظتناـف  دـیامرفیم  مه  بیقر و 
رابخا نومـضم  نیا  هب  انمئاق و  هتبیغ  یف  انلبحب  نیکـسمتملا  انتعیـشل  یبوط  نمحرلادبع  نب  سنوی  هب  مالـسلاهیلع  مظاک  ترـضح  شیامرف 

لاـح دـیامن  دناهتـشون  تبیغ  رد  هک  هطوسبم  بتک  هب  عوجر  دراد  راـبخا  هب  عـالطا  هب  لـیم  هک  ره  تسین  مزـال  همه  ءاـصحا  تسا  رایـسب 
قیقحت و سسجت و  هب  رما  يربخ  چیه  رد  هک  دیئامرف  هظحالم  جرف  راظتنا  ربص و  يارب  زا  دنکیم  نایب  تلیضف  ردقچ  هک  دیئامرف  هظحالم 
ات نوکـس  هب  دنکیم  رما  لاجعتـسا و  زا  دنکیم  یهن  هکلب  هدومرفن  هن  ای  هدش  ققحم  شتامالع  هن  ای  هدش  رهاظ  دوعوم  هکنیا  ندـش  یپاپ 

نیا يراوشد  تباب  زا  نیقباس  زا  زایتما  اهتلیـضف و  اهرما و  نیا  هک  دـیئامرف  هظحالم  دوش و  رهاظ  دوخ  هب  دوخ  دـیامرفیم  شدوخ  هکنیا 
هب یضعب  رد  تسد و  هب  شتآ  هرمج  نتفرگ  هب  یضعب  رد  دنکیم و  داتقلا  طرخ  هب  هیبشت  رابخا  زا  یضعب  رد  هچنانچ  تسا  نوکس  ربص و 

هطـساو هب  نید  رد  تابث  هب  يراوشد  نیا  دیدرکیمن و  لمحت  ربص و  دوش  دراو  امـش  رب  رما  نیا  رگا  هکنیا  هب  یـضعب  رد  اههوک و  ندـنک 
ینالوط . تدم  نیا  رد  یبئاغ  دوجو  نینچ  زا  داعبتسا  تجح و  تبیغ  لوط  یکی  دوشیم  زیچود 
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نیغورد نایعدم  روهظ  رد 

تدـم همه  هکنآ  هچ  دـشاب  راوـشد  ربـص  اـت  دـشیمن  کـش  ةریح و  بابـسا  دـشیمن  مود  رما  نیا  رگا  هک  رگید  نایعدـم  روـهظ  رگید  و 
دمآیمن یـسک  رگا  مه  تمایق  ات  سپ  دنادرگ  ینالوط  ار  زور  نآ  ادخ  زور  کی  رگم  ایند  زا  دنامن  یقاب  ولو  دیایب  دیاب  هکنیا  رب  دناقفتم 

روهظ رگید  یفرط  زا  دیایب و  يدوعوم  دیاب  هک  هدیسر  ربخ  فرط  کی  زا  هک  لاح  دشیمن  مهارف  کش  ههبـش و  بابـسا  غورد  يوعد  هب 
هراپ هداد و  هدعو  ادخ  هک  میدوعوم  نآ  ام  هک  دننیا  یعدم  دناهدش و  ادیپ  یناسک  رگید  فرط  کی  زا  دیماجنا و  لوط  هب  دوعوم  يدـهم 

ربص تلیضف  نایب  هک  رابخا  نیا  دوخ  سپ  لکشم  رایسب  نید  نتشاد  هگن  مهارف و  کش  بابـسا  تقو  نآ  هدش  ادیپ  نیب  رد  مه  تاهابتـشا 
رابخا زا  لیلد  هنومن  هس  نونکات  سپ  تسا  بذاک  نایعدـم  ندـش  تفای  رب  گرزب  لـیلد  دـیئامرف  ناـیب  ار  نآ  يراوشد  تبیغ و  ناـمز  رد 

دنلب رابخا  نامه  یکی  دنـشاب  وگغورد  میتما و  دوعوم  ام  هک  دـننک  يوعد  هک  بذاـک  نایعدـم  ناـمزلارخآ  رد  هک  نیا  يارب  زا  دـش  رکذ 
مود هرمن  توبن  یعدم  رفن  داتفه  باذک و  رفن  تصـش  تیودهم و  یعدم  رفن  هدزاود  هدهاشم و  یعدم  رفن  هدزاود  تیار و  هدزاود  ندش 

مدرم و دادترا  عوجر و  نید و  زا  ندش  نوریب  یهارمگ  مدرم و  تلالـض  دیدرگ  تباث  رتاوت  هب  هک  قباس  شیامن  رد  تشذـگ  هک  يرابخا 
روهظ هطـساو  هب  روما  نآ  لوصح  هکنآ  هچ  ندومن  ریغ  رد  ار  وا  لولح  اـی  روهظ  ندوـمن و  ع )  ) يدـهم تاـیح  راـکنا  نداـتفا و  کـش  هب 

اذل دناهدوب و  یقاب  مدرم  زا  هرمن  نیا  دوجو  الول  دوخ  هدیقع  رب  مدرم  الا  دنبیرفب و  ار  اهلد  هعدخ  گنرین و  هب  هک  دوشیم  بذاک  نایعدم 
مک و ردان و  رایـسب  رایـسب  رگم  رگید  رایتخاالب  دنوش  جراخ  دوخ  نید  زا  رـسدوخ  یعدـم  توعدالب  یعمج  هک  هدـشن  هدینـش  لاح  هب  ات 

دراد وا  يراوشد  ربص و  نیا  تلیـضف  رب  تلالد  هک  يرابخا  نیمه  میـس  درادـن  ار  هریثک  رابخا  نیا  تامامتها و  نیا  ياضتقا  نیا  كدـنا و 
كوکـش و ءاقلا  ءاوغا و  لالـضا و  ددص  رد  زور  بش و  هک  قاطن  دارط  نافلاخم  نایعدـم و  نینچ  اب  هک  تسا  نآ  هطـساو  هب  مه  نیا  هک 

يدهم تبیغ  هب  داقتعا  ای  وا و  زا  ندشن  جراخ  و  ص )  ) ربمغیپ نید  نتـشاد  هگن  دـنناشیا  زا  ناربخیب  مدرم و  زا  ءافعـض  بولق  رد  تاهبش 
هب اهرمخا و  لامعالا  لضفا  هک  دوب  دهاوخ  رتشیب  یلمع  ره  زا  شباوث  سپ  تسا  رتلکشم  هوک  ندنک  زا  تسا  لکـشم  رایـسب  رایـسب  (ع )

ص)  ) ربمغیپ نید  زا  نتشگرب  اهنآ و  هب  مدرم  عوجر  مئاق و  روهظ  زا  لبق  بذاک  نایعدم  دوجو  هک  دش  رهاظ  لیلد  هحفص 18 ] هبش [  نیا 
زا هدرک  هچ  دندش و  یعدـم  هک  دـندوب  تعامج  هچ  ع )  ) مئاق زا  لبق  ایآ  مینکیم  ضرع  لاح  دوب  دـهاوخ  نتـسناد  خوسنم  ار  نید  نآ  و 

یناسک هعیـش  هفئاط  زا  منکیم  فلـس  لاوحا  عبتت  هچ  رگا  ریقح  نیا  هدـش  عقاو  یک  دـندوب و  هفئاط  مادـک  هیماما  زا  دـندش و  جراخ  نید 
مئاق و وا  مدوعوم  نم  دیوگیم  هک  یعدم  نیا  رگا  سپ  میتفاین  هک  دنشاب  هدش  جراخ  وا  زا  هک  ص )  ) یبن نید  خسن  هب  دنـشاب  هدش  دقتعم 

لاح هیماما و  هعیـش و  هفئاط  زا  دننایک  وا  لبق  نید  زا  ناگدش  نوریب  نابذاک و  نآ  سپ  هدوب  جرف  بحاص  هقح و  تلود  بحاص  يدهم و 
نیمه ناـشعابتا  ناـبذاک و  نآ  مییوگیم  ار  صاخـشا  نآ  دـینک  نیعم  امـش  هک  ییوگب  رگا  دـشاب  دـیاب  اـهنآ  زا  دـعب  دوعوم  روهظ  هکنآ 

دناهدرک و خسن  هرـسکی  ار  نآ  هدیـشک و  وا  نید  ءاقب  و  ص )  ) دمحم تیمتاخ  راکنا  هب  ناشراک  هتـشر  هک  دنـشابیم  ناشعابتا  نایعدم و 
ربخ هک  هدوب  اهنآ  ناگدنیوگ  زا  هزجعم  رابخا  زا  تسا و  هتـشذگ  رابخا  تحـص  تمالع  تعامج  نیا  دوجو  دوخ  دـناهدروآ و  ار  نآ  ریغ 

ار دوخ  نید  دـینک  لمات  بوخ  دـیئامن و  هقباـس  راـبخا  هب  عوجر  نابهذـم  یماـما  ناتـسود  يا  هللا  هللا  سپ  دـناهداد  ار  دـعب  لاـس  رازه  نآ 
دش مولعم  لوا  شیامن  رد  مالکلا  ۀکلذف  دش  دیهاوخ  كاله  هک  دیئامنن  شومارف  ار  ناتسود  تیصو  ناردپ و  تحیصن  دیرمـشن  رـصتخم 

ناشیا ناحتما  رایتخا و  ءالتبا و  مدرم و  دادترا  بیر و  کش و  تریح و  تلالض و  نامز  تجح  تبیغ  نامز  نامزلارخآ و  هک  رابخا  رتاوتب 
دمحم رظتنم  دوعوم  هکنیا  هب  دناهدوب  لئاق  هک  یناسک  رتشیب  هک  تسا  بوخ  زا  دب  زایتما  اهینتفر و  نتفر  اهنآ و  ندـش  صلاخ  هیفـصت و  و 

هفیظو و هک  دـش  مولعم  رابخا  رتاوت  هب  مود  شیاـمن  رد  دـننک و  وا  ریغ  هب  عوجر  درم و  وا  هک  دـنیوگب  دـندرگرب و  وا  زا  تسا  نسحلا  نب 
نتسشن و هناخ  ندرکن و  یسک  تعباتم  ندادن و  یسک  نخس  هب  شوگ  ندرکن و  تکرح  نوکـس و  ربص و  ینامز  نینچ  رد  لمعلاروتـسد 

ددعتم ياههار  ندش  ادیپ  بش و  تملظ  رد  تسا  رفاسم  فیلکت  بلطم  نیا  هک  تسا  ندرکن  رما  رد  لاجعتسا  ندشن و  لخاد  اهماگنه  رد 
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هک یحلاصم  نآ  هطـساو  هب  تسا  نامز  نیا  كرابم و  دوجو  نیا  هصاخ  لمعلاروتـسد  نیا  هیبنت  دشاب  رئاس  هک  تسا  رتهب  ندوب  فقاو  هک 
هب داقتعا  نامه  تسا و  فقوت  فیلکت  شروهظ  تقو  رد  رهاظ  رد  دوعوم  صخـش  ندروآ  تسد  باب  رد  هک  هدوب  ظوحلم  ناشدوخ  رظن 

دوخ هب  دوخ  اـت  تسا  راـظتنا  ربـص و  فیلکت  نآ  زا  سپ  تسا  یفاـک  وا  ندوـب  تجح  وا و  رما  روـهظ  دوـجو و  وا و  تبیغ  یمهدزاود و 
تلالد هک  دوش  تفای  یلیلد  رگا  سپ  دوش  حیحص  ددرگ  نیبتم  ددرگ  رهاظ  دوش و  ینیقی  دیدرگ  نایب  هتـشذگ  رابخا  رد  هچنانچ  شدوخ 

دهاوخ . صصخم  رابخا  نیا  هطساو  هب  عوضوم  نیا  هب  تبسن  دیامن  اهنآ  تاعوضوم  دیاقع و  رد  سسجت  صحف و  موزل  رب 

دوش یم  رهاظ  دوخ  هک  دوعوم  رما  رد 

سپ یعدـم  نخـس  هب  ندادـن  شوگ  ربص و  نوکـس و  فیلکت  تسا  تلالـض  تریح و  ناـمز  هک  تبیغ  هنمزا  رد  هک  لاـح  میـس  شیاـمن 
سپ دـش  دـهاوخ  مولعم  ام  رب  نتـسشن  هناخ  اب  هنوگچ  دـش و  دـهاوخ  شلاـح  مالعتـسا  تسا  اـم  ۀـجح  هک  قداـص  دوعوم  ناـمه  هنوگچ 

دیامنیم مـالعا  راـهظا و  شدوخ  دـنوادخ  نآ  تفارـش  یگرزب و  هطـساو  هب  هک  دوشیم  مولعم  تاـیاور  راـبخا  هتفر  مه  ور  زا  میئوگیم 
هوالع هب  دوشیم  رهاظ  دوخ  يدوخ  هب  شدوخ  رما  نیا  قحلا و  هنا  نیبتی  یتح  مهـسفنا  یف  قافالا و  یف  انتایا  مهیرنـس  دـیامرفیم  هچنانچ 
هیهلا ججح  ریاس  لثم  رهطا  رون  نآ  ءایض  رونا و  دیشروخ  نیا  عاعش  رهظم و  نیا  هولج  هدنبات و  نیا  شبات  هدنـشخرد و  نیا  قورـش  هکنآ 

دنلب شیارب  زا  یتخـس  شاب  رود  نانچ  هرهب و  اب  نآ  زا  ملاع  ءازجا  رثاتم و  نآ  زا  تانئاک  داوم  هک  دـباتب  دـشخردب و  ناـنچ  تسین  هقباـس 
هب اهادص  دیآ و  دیدپ  فانکا  فارطا و  رد  اهمالعا  اهنآ و  زا  نانچ  دتفایب و  برغم  قرشم و  رد  هلغلغ  نیمز و  نامـسآ و  رد  همه  هک  دوش 

تنطلس نیا  هکنآ  لاح  دشابن و  نینچ  هنوگچ  دوب و  دهاوخ  یفخم  هنوگچ  سپ  دونـشب  اهـشوگ  همه  هک  ددرگ  دنلب  بناوج  رد  شمـس  ا 
فرح تشه  تسیب و  زا  مولع  فراعم  ماقم  رد  تسا  نامـسآ  ات  نیمز  زا  ججح  زا  ناک  هتـشذگ  رما  وا و  رما  نیب  ام  توافت  تسا  یئادـخ 

لک رب  بلاغ  وا  یـضعب و  رب  رهاق  ای  دناهدوب  نیطالـس  لود  روهقم  ای  اهنآ  تسایر  ماقم  رد  دروایب و  وا  ار  هیقب  دـندروآ  همه  ار  فرح  ود 
زج یتنطلـس  دوش  نید  کی  نیمز  دوعوم  تجح  نامز  رد  هدوب و  مدرم  نایم  رد  هفلتخم  نایدا  اهنآ  نامز  رد  شقرـشم  شبرغم و  زا  تسا 

لدع دورب  اهیدب  هرـسکی  دوش  تسار  اهیجک  ددرگ  فرطرب  اهیکیرات  دـشابن  شنید  ریغ  ینید  شمکح و  ریغ  یمکح  دـشابن  شتنطلس 
هحفص توف [  هچنآ  كرادت  ددرگ و  رهاظ  عیارش  تقیقح  دوش و  لیمکت  میمتت و  اجنآ  رد  ءایلوا  ءایبنا و  صقاون  عمج  فرص  رون  ضحم 

هب هدوب  هتـساوخ  هچره  سکره  دنـشاب و  شرظتنم  مه  مما  مامت  هک  سک  نآ  دـناهداد و  ار  وا  هدـعو  ملاع  لوا  زا  هکنآ  دوشب و  هدـش  [ 19
هنطنط دـشاب و  دـیاب  هنوگچ  وا  شاب  رود  دنـشاب و  ناسک  هچ  وا  نایچراج  ددرگ و  رگهولج  رهاظ و  دـیاب  دـناهداد و  هدـعو  رون  نآ  روهظ 

لک رب  ریما  تانئاک و  مامت  رظان  قیالخ و  همه  روظنم  هکنآ  لاح  دـشاب و  هباـثم  هچ  هب  شرف  هوکـش و  دـشاب و  دـیاب  هبترم  هچ  هب  شلـالج 
يراب تسا  هیونعم  تسایر  زورب  روهظ و  عقوم  دوعوم  روهظ  ماگنه  یلو  دنتـشاد  ینعم  رد  ار  تساـیر  نیا  مه  رگید  جـجح  هچ  رگا  تسا 
هنوگچ اهنآ  اب  دوب و  دهاوخ  هچ  شراثآ  شتایآ و  تروص  نیا  رد  تسا  وا  هولج  رهظم و  نیا  تسیچ  یئادخ  تیالو  تسایر و  تنطلس و 

مامت تسناوتن  وا  بحاص  هک  یتلاح  رد  هدـیدرگ  گرزب  رما  نیا  هماـگنه و  نیا  زورب  یعدـم  هکیناـسک  زا  اـبجعاوف  دـنام  دـهاوخ  یفخم 
تولخ یسوساج و  روط  هب  تسا  لاس  داتفه  بیرق  شنایعا  دنیامن و  اراکشآ  ار  دوخ  عرتخم و  نید  دنتسناوتن  تسا  لهس  درادرب  ار  نایدا 

مامت هتـسناوتن  توعد  نیا  بحاص  دنیامن  دوخ  هدیقع  عقاو  راهظا  هدرپ  یب  دنناوتن  مه  زاب  دننک  ادیپ  ار  فیعـض  نامدرم  کت  کت  اوزنا  و 
تلود نیدو و  نیمز  نامسآ و  تلاح  هدش  نیمز  نیطالس  نیرتفیعـض  روهقم  هکلب  هدوب  مه  روهقم  تسلهـس  دنادرگ  روهقم  ار  نیطالس 

رما و نیا  دنامب  یفخم  هنوگچ  يراب  هتـشگ  رتمکحم  تلم  ملع و  ساسا  دـناهدش و  رتيوق  لود  هکلب  تسا  یقاب  هدوب  هک  هقیرط  نامه  رب 
هب دوشیم  رهاظ  رما  نیا  هک  دوشیم  مولعم  دیایب  توص  هحیص و  تایآ  رد  ۀیناث  هلاقم  رد  هک  هرتاوتم  رابخا  تایآ و  بجوم  هب  هکنآ  لاح 

مهیلع لکشا  ناف  رگید  موصعم  و  ص )  ) ربمغیپ دیامرفیم  هک  هدش  دراو  رابخا  زا  يرایـسب  رد  هچنانچ  فلتخم  ياهادن  توص و  هحیص و 
زا هک  يروهظ  مئالع  مدرم  رب  دوش  هبتشم  رگا  ینعی  هیبا  مسا  همساب و  يدون  اذا  مهیلع  لکـشی  ءامـسلا ال  نم  توصلا  ناف  کلذ  نم  ءیش 
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رد دوشیم و  ادن  شردپ  مسا  يدهم و  مسا  هب  هک  مدرم  رب  دوشیمن  هبتشم  ینامـسآ  هحیـص  هک  یتسردب  سپ  هدش  نیعم  روهظ  نیا  يارب 
عقاو دـشابن و  یمتح  مئالع  یقاب  رگا  هک  تسا  نآ  هطـساو  نیا  مه و  ار  شرداـم  مسا  هب  ینعی  هما  مسا  هب  دـیامرفیم  هفاـضا  راـبخا  ضعب 

رد تسا  روهظ  تانرقم  زا  هحیـص  نیا  دنروهظ  رب  هقباس  تامدـقم  زا  اهنآ  رگا  هکنآ  مه  دوشیم و  عقاو  تسا و  یمتح  هحیـص  نیا  دوشن 
حبص لثم  وا  لثم  گرزب  رما  نیا  هکنآ  لاح  دنامب و  یفخم  هنوگچ  دنامیمن و  یقاب  ههبـش  سپ  دوشیم  دنلب  شجورخ  زور  هام و  لاس و 

هک دناهداد  نانیمطا  دناهدومرف  شراوگرزب  ناردپ  میوگیمن  نم  تسا  سمش  دوخ  لثم  هکلب  تسا  عاعش  لثم  هکلب  تسا  زور  هکلب  تسا 
هراشا هک  دوش  هبتشم  ناشراک  نابذاک  روهظ  زا  شیپ  دنچ  ره  دوشیمن  هبتشم  شرما  دوش  جراخ  رهاظ و  هک  وا  ینعی  ددرگن  هبتـشم  وا  رما 

نب لضفم  هب  تسا  قداص  ترضح  شیامرف  نامه  اهنآ  زا  یکی  دراد  دوصقم  رب  تلالد  ماقم و  نیا  رد  دراو  هک  يرابخا  ضعب  هب  منکیم 
دنباین تاجنو  بلقنم  ایرد  جاوما  رد  ناشیتشک  هک  یـسک  دننام  هعیـش  دوش و  دـنلب  هبتـشم  ملع  هدزاود  هک  دومرف  وا  هب  هک  یماگنه  رمع و 

دنکیم هراچ  بلط  هک و  یماگنه  نآ  زا  دنکیم  هیرگ  لضفم  دشاب  هتـشون  ناشلد  رد  نامیا  دنـشاب و  هدش  هدرک  هدـیبات  هک  یناسک  رگم 
هک ادـخ  هب  مسق  دومرف  یلب  درک  ضرع  ار  باتفآ  نیا  ینادیم  دومرف  دوب و  هدـش  لخاد  هفـص  رد  هک  درک  یباتفآ  يوس  هب  رظن  ترـضح 
نا لاقف  طاطسفلا  بناج  عفرف  هطاطسف  یف  رفعجیبا  دنع  تنک  لاق  نابل  نومیم  زا  لامکا  رد  رگید  تسا و  باتفآ  نیا  زا  رتاراکشآ  ام  رما 

هللادـبع زا  لامکا  رد  رگید  مامالا و  وه  نالف  نبا  نالف  نا  ءامـسلا  نم  دانم  يدانی  لاق  مث  سمـشلا  اذـه  نم  نیبا  ناـکل  ناـک  دـق  ول  اـنرما 
بوتکم اهیلع  ۀفیحـص  هسار  تحت  مکدحا و  حبـصی  قف  کلذ  ملعب  انل  فیکف  تلق  هللادبع  یبا  دنع  ع )  ) مئاقلا جورخ  نرکذ  لاق  نالجع 

یلع اوجرخت  يا ال  ضرالا  تاومسلا و  تنکـس  ام  اونکـسا  دیامرفیم  هک  تسا  رقاب  ترـضح  زا  راحب  مهدزیـس  رد  رگید  ۀفورعم و  ۀعاط 
نوفرعتا رجاف  رب و ال  یلع  یفخی  سمـشلا ال  نم  ءاوضا  اهنا  الا  سانلا  نم  تسیل  یلاعت  هللا  نم  ۀـیآ  اهنا  الا  ءافخ  هب  سیل  مکرما  ناف  دـحا 

هک یتسرد  هب  یسک  رب  دیوشن  جراخ  ینعی  تسا  نکاس  نیمز  نامسآ و  هک  مادام  دیشاب  نکاس  ینعی  ءافخ  هب  سیل  حبـصلاک  هناف  حبـصلا 
رتنشور وا  هک  دیـشاب  هاگآ  مدرم  بناج  زا  تسین  ادخ و  تایآ  زا  تسیا  هیآ  نآ  هک  دیـشاب  هاگآ  یئافخ  وا  رد  تسین  ههبـش  امـش  رما  نیا 

رب تسین  هک  تسا  حبص  دننام  وا  هک  یتسرد  هب  سپ  ار  حبص  دیسانشیم  ایآ  يدب  کین و  چیه  رب  دنام  دهاوخن  یفخم  دیـشروخ  زا  تسا 
نیا وا  تسیاهتکن و  دیامنیم  رجف  هب  وا  زا  ریسفت  دیجم  نآرق  رد  هچنانچ  حبص  هب  ار  رورس  نآ  روهظ  ندرک  هیبشت  نیا  رد  هتکن  یئافخ  وا 

هحفـص 20] تیودـهم [  رون  هک  قداص  رجف  عولط  زا  لبق  نینچ  مه  دـنکیم  عولط  بذاک  حبـص  قداص  حبـص  زا  شیپ  هچنانچ  هک  تسا 
رد هچره  دوب و  دهاوخن  شیارب  زا  تابث  ماود و  بذاک  حبـص  هچنانچ  تبیغ  بش  تملظ  یکیرات و  رد  دش  دنهاوخ  رهاظ  ینابذاک  دـشاب 

قداص يدـهم  زا  لـبق  بذاـک  نایعدـم  رد  لاـح  تسا  نینچ  مه  دوش  فرطرب  وا  یئانـشور  دوش و  رهاـظ  یخیراـت  راـثآ  يرگنب  رتشیب  وا 
هچنانچ دوش  نشور  زور  هب  یهتنم  ات  دوشب  هدنیاپ  یه  وا  ینیب و  رتشیب  یئانـشور  اهنآ  رد  لمات  دـنوش و  فرطرب  يدوز  هب  هک  مالـسلاهیلع 

قفاوم ار  عیارـش  ینکن و  هابتـشا  بذاک  هب  ار  قداص  حبـص  هک  دـش  تفتلم  دـیاب  الاح  هدـش  دیـشروخ  یئانـشور  یحـض و  هب  وا  زا  ریـسفت 
يدنبب ار  اهرد  ینیشنب و  هناخ  رد  دنچره  تسین  صحفت  هب  تجاح  یشکب  تقو  راظتنا  هکلب  یناوخن  زامن  بذاک  حبص  هب  ینیبب و  نیوکت 

هناـخ نآ  رد  غارچ  هچ  ره  هک  دـیامن  نشور  ناـنچ  نشور و  ارهق  اروف  کـیرات  هناـخ  هدروخ  هدروخ  دوش  علاـط  قداـص  حبـص  هک  نیمه 
دوش یناحور  قزر  لیصحت  ماگنهو  دوش  تلفغ  باوخ  زا  يرادیب  ماگنه  ددرگ و  بولغم  روهقم و  دوش و  هتفرگ  همه  رون  دشاب  هتخورفا 

قرـشم و رب  طیحم  ءامـسلا  طسو  رد  هدـنبات  دیـشروخ  هچنانچ  دورب و  نایم  زا  رورغ  لـهج و  تملظ  دوش و  زاـب  ملع  تفرعم و  ياـهرد  و 
نآ تلاـح  تسا  نینچ  مه  دوش  سمطنم  ناگراتـس  رون  دـیامن و  هئاـضا  تیبرت و  ماـمت  هب  دـشاب و  هتـشاد  دوخ  مدـق  ریز  ار  همه  برغم و 
هک دیئامرف  هظحالم  الاح  دزاس  سطنم  ار  رگید  نایدا  دنک و  تیبرت  ار  ملاع  مامت  دیامن و  برغ  قرش و  رب  هطاحا  هک  دیشروخ  زا  رتگرزب 

دنامب و یفخم  هنوگچ  راصبالا و  اولوا  ای  اوربتعاف  تشاد  دهاوخ  يرگید  بیـصن  لاوز  زج  تسه و  بذاک  حبـص  يارب  زا  راثآ  نیا  چـیه 
یلع ات  ار  شبـسن  هک  دوش  رهاظ  یمدآ  تروص  ملاع  رینزا  هولجعتـست و  الف  هللا  رما  یتا  ددرگ  دـنلب  يزاوآ  قیتعلاتیب  تشپ  زا  هکنآ  لاح 
قافآ رد  هکنآ  لاح  دنامب و  یفخم  هنوگچ  دشورخب و  ۀفزالا  ۀفزا  يادص  هب  نامسآ  شتافص و  مسا و  هب  دنز  رداچ  شرـس  ربا  دنک و  دای 
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توکس و زا  تسا  تکاس  نیمز  تماص و  نامسآ  قحلا  هنا  نیبتی  یتح  مهسفنا  یف  قافالا و  یف  انتایا  مهیرنـس  ددرگ  رهاظ  تایآ  سفنا  و 
ناطیش دیایب  یسیع  دوش  اپ  رس و  ملاع  رد  هدشن  هدید  ملاع  رد  یگرزب  گنج  نانچ  نآ  هدنز  اههدرم  اراکشآ و  اهدیـشوپ  دنرادرب  نوکس 

هک دراد  یصوصخم  نالعا  ینمؤم  ره  هکلب  دنامب  یفخم  هماگنه  نیا  کلذ  عم  دنیامن  ایند  هب  عوجر  ءایبنا  دنوش  رهاظ  هکئالم  دوش  هتشک 
همشچ هتشادن  ار  تسایر  تنطلس و  نیا  هک  ص )  ) ربمغیپ تدالو  ماگنه  رد  دید  دنهاوخ  دوخ  رس  ریز  رد  هک  تسا  یکچوک  هفیحـص  نآ 

هک دوش  رهاظ  نامـسآ  رد  هبیجع  راثآ  دزیریم  نآ  هرگنک  هدراهچ  رـسکنم و  يرـسک  قاط  شوماخ و  سراـف  هدکـشتآ  کـشخ و  هواـس 
دسر هچ  ات  نیمز  يور  رب  اهتب  نداتفا  تخس و  هلزلز  زا  ع )  ) ریما ترضح  تدالو  رد  نینچ  مه  هدش  عقاو  یگرزب  ربخ  هک  دنتسناد  نانهاک 

یگرزب هدشن  وا  هب  یئانتعا  دشابن  نینچ  رگا  هک  تسا  هیهلا  عیاقو  نیرتگرزب  دـیامنیم و  وا  هب  هبنتم  ار  مدرم  مامت  ادـخ  هک  هماگنه  نیا  هب 
دوشیم دنلب  شردپ  وا و  مسا  هب  هک  ینامسآ  هحیص  سپ  دوش  هبتـشم  هچ  ره  رگا  هک  دراد  هحیـص  رابخا  رد  هک  یتسناد  تشاد و  دهاوخن 

هک دش  دهاوخ  لصاح  مدرم  يارب  زا  هابتـشا  فالتخا و  هنوگچ  سپ  دشاب  ههبـش  عفار  هحیـص  رگا  یئوگن  عفد  مهو و  دـش  دـهاوخن  ههبش 
لصاح ههبـش  مدرم  هراپ  يارب  زا  ناطیـش  يادن  هطـساو  هب  دیامرفیم  موصعم  دوشیم  لاؤس  نیمه  هحیـص  رابخا  زا  ربخ  دنچ  رد  میوگیم 

دیامرفیم باوج  رد  موصعم  هدش  دراو  هحیص  رابخا  رد  لاؤس  نیمه  میوگیم  درک  دهاوخن  ههبـش  عفر  مه  ادن  هحیـص و  سپ  یئوگن  دوش 
زا هکنآ  ربخ  دنچ  نآ  لصاح  دـناهدوب و  وا  هب  لئاق  دـناهدرک و  تیاور  ار و  هحیـص  هک  یناسک  نآ  دسانـشیم  بذاک  زا  ار  قداص  يادـن 

مدرم هک  تسیسک  نامه  روهظ و  هب  نالعا  توص  هرمث  دوشیمن و  توص  ود  نآ  رد  هابتشا  دنتخانشیم  مسا  هب  ار  يدهم  هک  هعیـش  يارب 
شردام شردپ و  وا و  مسا  هب  هکنآ  زا  سپ  دش و  دـهاوخ  رهاظ  ءابالا  ةدیـسنبا  ع )  ) نسحلا نب  دـمحم  هک  دناهتـشاد  داقتعا  لبق  زا  هعیش 

نیملـسم و ریغ  يارب  زا  یلب  دنامیمن  یقاب  ههبـش  ادبا  هدوب  رما  نیا  هب  لئاق  هدرک و  ثیدح  نیا  تیاور  هک  هعیـش  يارب  زا  دوش  دنلب  اهادـن 
تیاکح ریظن  نیا  دوشیم و  ههبـش  ناحتما و  بابـسا  ناطیـش  يادن  دشاب  ینامثع  يوما و  تفالخ  هب  لئاق  هماع  زا  هکنآ  يارب  صوصخلاب 
دوشیم اهنآ  داقتعا  دیرم  دناهتشاد  رما  نیا  هب  داقتعا  هعیـش  زا  هک  یناسک  نآ  دننکیم  ناشنوریب  ربق  زا  هزات  رت و  هک  تسا  رفن  ود  نادسح 

دننک . یم  لایخ  رفن  ود  نآ  هزجعم  ار  نآ  هک  دوشیم  ادیپ  تلالض  رد  تابث  ناینس  يارب  زا  یلو  دوب  هدیسر  ناشیا  هب  لبق  زا  ربخ  نیا  هک 

دشاب یمن  صحف  هب  جاتحم  هک  يدهم  ترضح  دروم  رد 

شیپ تبیغ و  نامز  لها  و  هحفص 21 ] صوصخم [  هفیظو  یسک  تعباتم  تکرح و  مدع  راظتنا و  ربص و  زا  دش  نایب  هچنآ  مراهچ  شیامن 
ياهتیـصو دناهدوب  رطاخم  فقاو و  هک  هتـشاذگ  نابرهم  ناردپ  فرط  زا  ار  حلاص  فلخ  نارـسپ  اما  تسا و  ع )  ) يدهم جورخ  روهظ و  زا 

هک نآرق  تباب  رد  تسا  هدیکا  ییاهـشرافس  اهنآ  زا  یکی  دـنوشیمن  هارمگ  دـنیامن  نآ  هب  راتفر  رگا  تفرعم  نابلاط  قلطم  هک  تسا  رگید 
هباشت ام  نوعبتیف  غیز  مهبولق  یف  نیذـلا  اما  دـینکن و  نآ  تاهباشتم  تعباتم  هک  هدومرف  یهن  احیرـص  یهباـشتم  دراد و  یمکحم  نآرق  نیا 

نآرقلارـسف نم  راهطا  همئا  راثآ  رایـسب و  ص )  ) يوبن رابخا  رد  دناهدومرف  هک  يأر  هب  نآرق  ندرک  ریـسفت  زا  دناهدومرف  یهن  ردـقچ  هنم و 
مه ءامـسلا و  نم  دـعبا  وهف  أطخا  نا  رجؤی و  مل  باصا  نا  هیارب  نآرقلا  رـسف  نم  هدومرف  ص )  ) ربمغیپ مه  راـنلا و  نم  هدـعقم  هوبتنلف  هیارب 
نیا زا  رگا  هک  رفکالا  ضعبب  هضعب  نآرقلا  لحر  برض  ام  دندومرف  ع )  ) قداص ترـضح  ءاطخا و  دقف  باصاف  نآرقلا  رـسف  نم  دندومرف 

ندرک ریـسفت  زا  عنم  همه  لصاح  تسا و  طوبـضم  رابخا  لوصا و  ریـسفت و  نآرق  رد  تین  باـتک  دنـس و  رکذ  هب  جاـتحم  بتک  رد  راـبخا 
عنم یعدم و  اب  هبسانم  تالیوات  هیقوذ و  تابـسانم  رب  ار  نآرق  تاهباشتم  ندرک  لمح  قوذ و  سدح و  ناسحتـسا و  يأر و  هب  تسا  نآرق 

هب ذخا  زا  دناهدش  ادیپ  تما  نیا  نیب  رد  هدساف  بهاذـم  زا  ردـقهچ  یـضعب و  یـضعب  بزح  هظحالم  هب  دـصاقم  بیکرت  یناعم و  قیفلت  زا 
هب ذخا  هک  تسا  نآ  هطـساو  هب  اهنیا  دـیایب و  اهنآ  حرـش  دـیاش  هک  اهنآ  ریغ  هیبرح و  هضوفم و  همـسجم و  بهاذـم  زا  هوجو  نیا  رب  نآرق 

نامگ ناه  ناه  شقیداصم  تادارم و  نییعت  رد  دوخ  ياهلقع  هب  عوجر  دناهدرک  يأر  هب  ریـسفت  تامکحم و  حرط  دـناهدرک و  تاهباشتم 
قیداصم هیجراخ  هیـسح  قیداصم  ربخ  نیا  تاموهفم  يارب  زا  یتوکلم و  شکلم  يارب  زا  ینطب و  نآرق  رهاـظ  يارب  زا  ریقح  نیا  هک  ینکن 
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نغور شرخآ  زغم  رگید و  زغم  شزغم  هدـش  هدیـشک  تقیقح  يور  تسا  یـسابل  رهاظ  نیا  هک  الک  اشاح و  متـسین  لـئاق  هیناـحور  هیونعم 
هلوقعم تسا  یقیداصم  نآ  میهافم  يارب  زا  ءیش و  لکب  طاحا  ءیـش و  لک  ءاضا  ضرالا و  تاومـسلا و  هب  تقرـشا  هک  هدنـشخرد  تیز 

قادـصم هک  دراد  ینطاـب  رهاـظ و  نازیم  دـندارم و  ود  ره  هک  تسا  رگید  هلوقعم  قیداـصم  نآرق  رد  رهاـظ  طارـص  يارب  زا  ـالثم  هچناـنچ 
رگید قیداـصم  میهاـفم  نیا  ماـمت  برغم  قرـشم و  نامـسآ و  بکاوک و  رمق و  سمـش و  هدـلب و  هرجـش و  تملظ و  رون و  تسوا  لوقعم 
کی حرـش  لاجم  هک  دندارم  مه  اهنآ  دندارم  هک  دنا  ظفل  رهاظ  قادـصم  هک  هیـسح  هرهاظ  قیداصم  هوالع  هب  هک  دـنراد  یتوکلم  ینالقع 

یب تسا  یئایرد  هبیجع  هبخن  هبیرغ و  هخـسن  نیا  هک  تسا  نیا  دوصقم  هکلب  اهنآ  ضرعت  تسا  جراخ  هلاسر  عضو  زا  تسین و  اـهنآ  کـی 
هتـشادن وا  یـصاوغ  ملع  هک  یناسک  زا  رایـسب  هچ  يا  دروآ  تسد  هب  شناجرم  یلائل و  زا  دنزب و  هطوغ  وا  رد  دناوتیمن  سکره  هک  نایاپ 

هک تسا  یعیفر  ماقم  عینم و  هوک  نیا  هدومن و  كاله  ار  دوخ  هدرکن  ادیپ  یئزج  هرخالاب  هتخادـنا  وا  رد  ار  دوخ  شناجرم  ؤلؤل و  عمط  هب 
هعماج هخسن  نیا  هتشگ  نوگنرس  نآ  تاجرد  زا  هجرد  نآ و  بتارم  زا  هبترم  زا  یسکره  تسین  نکمم  نآ  هب  ءاقترا  حیحـص  ملـس  نودب 

لضف و تدـعاسم  جازم و  دادعتـسا  ضرم و  هزادـنا  هب  ار  سکره  هک  دراد  مزال  رهاـم  بیبط  سوفن  ضارما  يارب  زا  تسا  یناـحور  بط 
دربن راکب  هدراب  هیودا  تدعاسم  ءانغتسا و  رد  دیامنن و  هراح  هیودا  لامعتسا  هقرحم  ضرم  رد  دیامرف  هجلاعم  نس  رمع و  زا  نآ  یگدیـسر 
هتـشگ ایهم  نآ  رد  هعونتم  هیذغا  هک  تسا  یناحور  ياهاذغ  هدام  نیا  دـنکن و  نامگ  یئادـب  خـسن  ار  اود  خـسن و  نیا  هک  دـشاب  تفتلم  و 

سیردـت نآ  رد  هددـعتم  نونف  هک  تسا  یبـیغ  هناـخ  ملعم  سردـم و  نیا  تسین و  وا  جازم  بساـنم  یئاذـغ  ره  هک  دـش  تفتلم  دـیاب  یلو 
يروانـش و ملع  یب  صاوغ  بیبط و  یب  ضیرم  ملعم و  یب  ملعتم  لاح  ملعم و  یب  تسا  اناد  ملعم  لماک و  سردـم  هب  جاتحم  یلو  دوشیم 
رد هلمجم  بتارم  نیا  ماـمت  هب  دوشیم و  یهتنم  اـجک  هب  شراـک  راـک  لاـئم  هک  دوشیم  مولعم  هعونمم  هشوشغم  ياذـغ  لـکا  رد  ضیرم 

ار مدرم  مه  صاوخلل و  تاداشرالا  ماوعلل و  تارابعلا  دناهتـشاد  ررقم  یتعامج  يارب  زا  هبترم  ره  هدـش  دراو  نابرهم  ناردـپ  لمعلاروتـسد 
تلاح ۀهجنیا  هب  دناهدومرف و  شتانونظ  تاهباشتم و  ذـخا  يأر و  هب  ریـسفت  زا  عنم  مه  دـناهدومرف و  شردـق  ءاضق و  رارـسا  رد  ضوف  عنم 

الا نیملاظلا  دـیزیال  نینمؤملل و  ۀـمحر  ءافـش و  وه  ام  نآرقلا  نم  لزنن  لضم و  ار  یـضعب  یـضعب و  يداه  فلتخم  مدرم  هب  تبـسن  نآرق 
تامکحم تایا  هنم  اضیا  دیعب و  ناکم  نم  نودانی  کئلوا  یمع  مهیلع  وه  رقو و  مهناذا  یف  نونمؤیال  نیذلا  اونما و  نیذـلل  وه  لق  اراسخ 

ءوبنلف هیأرب  نآرقلا  رـسف  نم  هک  تسا  دراو  هدـیدع  رابخا  رد  مه  ۀـنتفلا و  ءاغتبا  هنم  هباشت  ام  نوعبتیف  اورفک  نیذـلا  اماف  تاـهباشتم  رخا  و 
اب یملاع  دمهفیم  هچ  رود  تیعر  دنک  یتبحـص  اناد  ریزو  هب  یلامک  اب  ناطلـس  دـیئامرف  هظحالم  ریونت  ةدایزل  ررقی  ةدایز  رانلا  نم  هدـعقم 

ندرک هملاکم  مدآ و  ملاع و  راگدرورپ  كولملا و  کلام  هب  دسر  هچ  ات  دربیم  عفن  هحفص 22 ] هچ [  لهاج  دنک  تبحص  شدوخ  فرط 
مکحم هکنآ  اب  دننیبب  ظافلا  يهراپ  دنونشب و  یئادص  هک  ناگداتفا  رود  تروص و  نیا  رد  سپ  ناهج  ناج  نارود و  هناگی  ناکما و  لوا  اب 
یتانایب دراد و  هلصتم  هلـصفم و  نئارق  زاجم و  دراد و  تقیقح  دیقم و  دراد و  قلطم  صاخ  دراد و  ماع  لؤم  دراد و  رهاظ  هباشتم و  دراد و 
يرحب فصویال و  رس  فرعیال و  رهوجف  هینطاب  بتارم  اما  تسا و  وا  تروص  رهاظ و  هبترم  رد  اهنیا  ضعب  رسفی  اهضعب  هک  هتتـشتم  دراد 

نانچ لاح  شتروص  رهاظ و  هبترم  نیمه  رد  سپ  يراب  دسرن  نآ  هورذ  هب  لایخ  مهو و  کمدرم  هک  تسیرهوگ  درادن و  یمامت  هک  تسا 
دوخ بهذم  لایخ و  اب  ندوب  قفاوم  دوخ  قوذ  رابتعا و  اب  ندوب  بسانم  سدح و  دوخ و  يارب  دناوتیم  هنوگچ  سپ  دش  ضرع  هک  دـشاب 

دیامرفیم و ار  هفینحوبا  عرش  در  يربخ  رد  هچنانچ  هب  بطوخ  نم  نآرقلا  فرعی  امنا  هکنآ  لاح  دوخ و  یعدم  هب  دیامن  ظافلا  نیا  لمح 
یب رابخا  تایآ و  هرمن  نیا  زا  ملعلا و  یف  نوخسارلا  هللا و  الا  هلیوات  ملعیال  دنکیم  دایرف  شدوخ  نینچ  مه  دنکیم و  هداتق  عنم  يربخ  رد 

ۀیجح زا  دـننآرب  نییلوصا  هچنآ  اب  تسطانم  هچنآ  هب  درادـن  یتافانم  هلاقم  نیا  درادـن و  ار  اـهنآ  ماـمت  ءاـصحا  شیاـجنگ  ماـقم  هک  راـمش 
ججح هک  دیـشاب  تفتلم  دـیاب  تروص  نیا  رد  سپ  دـش  دـهاوخ  شیامن  نیا  رخآ  رد  یلامجا  هراشا  هک  درادـن  ماکحا  باـب  رد  شرهاوظ 

رد فقوت  مکحم و  عابتا  یعطق  لقن  لقع و  قفاوم  لمعلاروتـسد  نآ  لصاح  هدومن و  راتفر  قبط  ناـمه  رب  دـناهداد  لمعلاروتـسد  هچ  هیهلا 
میئوگیم سپ  تسا  شدوخ  لحم  هب  لوکوم  نآ  حرـش  راصتقا و  قیرط  هب  حالطـصا  نایب  تسا  مزال  سپ  دوش  مکحم  مه  نآ  اـت  هباـشتم 
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رد فالخ  لامتحا  دشاب و  ۀلالدلارهاظ  هک  تسا  یظافلا  ترابع  باتک  صن  رهاظ  يرگید  صن و  تسا  درف  ود  نیب  كرتشم  ردـق  مکحم 
هکنیا هب  دورب  فالخرب  یلقع  لامتحا  دنچره  حیحـص  هجو  رب  مالک  ندوب  هیلامعتـسا و  هیفرع  دـعاوق  هظحالم  تاعارم و  اب  القع  دورن  نآ 

رب دورب  فالخ  لامتحا  اضیا  هیفرع  دعاوق  هظحالم  اب  دشاب و  هتـشاد  هحجار  تلالد  هک  تسا  نآ  رهاظ  دـشاب و  هدـش  لامعتـسا  اطلغ  ظفل 
دشابن . هیلامعتسا  هیفرع  دعاوق  یفانم  هک  یهجو 

دیاقع رد  نونظ  هباشتم و  عابتا  زا  عنم 

ای یعون  نظ  هک  دش  نآ  رهاظ  فالخ و  لامتحا  نودب  دوش  لصاح  دارم  هب  عطق  اهنآ  زا  هک  تسا  یتایآ  زا  ترابع  باتک  صن  لصاحلا  و 
هباشتم اما  تسا و  مکحم  نآ  دـشاب  ناحجرلا  قلطم  هکنآ  ود  نیا  نیب  كرتشم  ردـق  نآ و  فـالخ  لاـمتحا  اـب  دارم  هب  دوش  لـصاح  یلعف 

دشاب هتشادن  هدورم  لمتحم  یناعم  ینعم و  رب  یتلالد  ظفل  هک  تسا  نآ  لمجم  لؤم  لمجم و  تسا  درف  ود  نیب  كرتشم  ردق  مه  نآ  سپ 
یظفل كارتشا  هب  هکرتشم  ظافلا  لثم  دشاب  هتشادن  کی  چیه  رب  یتلالد  يروهظ و  هک  دشاب  ءوس  دح  یلع  هلمتحم  یناعم  هب  ظفل  تبسن  و 
نییعت تشاد و  دهاوخن  تلالد  هیجراخ  هنیرق  نودب  هک  هل  عوضوم  دارفا  هب  تبـسن  يونعم  كرتشم  وا  عوضوم  یناعم  هب  تبـسن  یلامجا  و 

هب تبـسن  تسا  رهاظ  وا  رد  ظفل  هک  یئانعم  ره  سپ  روهظلاب  دشاب  هتـشاد  تلالد  نآ  فالخرب  ظفل  هک  تسا  نآ  دـکؤم  دوشیمن و  دارم 
نیا نیب  كرتشم  ردق  دشاب و  شفالخرب  مه  یتلالد  دشاب و  هتشادن  ینعم  رب  یتلالد  هک  تسا  نآ  لمجم  هلمجلاب  تسا و  لؤم  نآ  فالخ 
دوخ رد  عضو  فرط  زا  هک  تسا  نآ  یتاذ  یـضرع  یتاذ و  هباـشت  تسا  مسق  ود  رب  هباـشتم  نیا  تسا و  هباـشتم  دـشاب  هلالدـلامدع  هک  ود 
لثم دشاب  هدش  ادیپ  شتلالد  رد  روصق  هیجراخ  روما  هطساو  هب  هک  تسا  نآ  یـضرع  ار  وا  دنک  هلالدلارـصاق  هک  دشاب  هدوب  يروصق  ظفل 

یظفل ظافلا  نیا  نایم  رد  هک  ناسنا  دـنک  نیقی  هک  هینعمریغ  ظافلا  زا  هلمج  رد  هجراـخ  نیارق  تاـیفانم و  تاـفلاخم و  درطب  یلاـمجا  ملع 
رد نیا  درب و  دـهاوخ  ار  نآ  يربک  ای  روهظ و  يرغـص  ای  یلامجا  ملع  نیا  هک  تسا  مادـک  دـنادن  تسین و  دارم  وا  رهاظ  ياـنعم  هک  تسا 
هک دوش  مولعم  هیجراخ  نیارق  هطـساو  هب  هک  تسا  نآ  نیا  لثم  دناهدش و  لمجم  هضراع  نیا  هب  هسفنب و  دنرهاظ  مسق  زا  هک  تسا  یظافلا 

هلالدـلایعطق هک  مکحم  زا  مسق  کی  اما  هک  مینکیم  ضرع  دـش  هتـسناد  هک  همدـقم  نیا  دوش  يروما  نیب  ددرم  دارم  دارم و  رهاظ  يانعم 
بجاو القع و  تسا  ربتعم  تسا و  ۀجح  درادـن  یببـس  يدروم و  هب  یـصاصتخا  عطق  تسا  ۀـجح  تسا  عطق  نآ  هجیتن  نوچ  دارم  رب  دـشاب 

مایق لثم  تاهج  زا  یتهج  هب  دشاب  هدرکن  ادـیپ  یـضرع  هباشت  هچنانچ  رگا  دـشاب  رهاظ  هک  شرگید  مسق  اما  القع و  تسا  لمعلا  ذـخالا و 
هباشتم مکح  نیا  مکح  سپ  دشاب  تایفانم  درط  هب  یلامجا  ملع  فارطا  زا  ای  دـشاب  ددرم  دارم  رهاظ و  هچنآ  فالخ  رب  هینطاب  هیعطق  نئارق 

ملع دراوم  نآ  رد  بولطم  نوچ  دشاب  دـیاقع  لوصا  رد  رگا  سپ  یـضرع  هباشتم  هن  دـشاب  یلعف  رهاظ  رگا  دـمآ و  دـهاوخ  دوب و  دـهاوخ 
رهاوظ و ۀجح  رد  دشابن  وا  رب  فوقوم  مزالم و  دشاب و  ملع  يارو  داقتعا  هکنآ  ربانب  یلب  دوب  دهاوخن  رهاظ  نآ  هب  يداقتعا  ۀـفرعم  تسا و 
نیدتلابجاو و نیب  توافت  هدش و  حقنم  لوصا  رد  تسین و  نآ  قیقحت  عقوم  هلاسر  هک  تسا  یفالخ  لاکـشا و  باب  نآ  رد  تاراما  قلطم 

ذخا هنوگچ  نانیمطا  ملـسم و  روط  هب  هک  دوشیم  هتفگ  ردق  نیا  سپ  دشاب  دیاش  نآ  ریغ  ملعلاباب و  هیف  هحفص 23 ] دنسا [  ام  نآ و  ریغ 
نآ ۀهج  هب  ای  میئوگیم  هک  تسیچ  رهاوظ  هنوگنیا  ءاقلا  زا  ضرغ  سپ  یئوگن  دننکیم  هک  اهنآ  دـیامنیم  هیداقتعا  فراعم  رد  رهاوظ  هب 

ای رهاظ و  زا  هتسنادیم  ار  بلطم  وا  هدوب و  صاخ  بطاخم  دوصقم  ای  دیایب و  تسد  دارم  رگید  روما  نیارق و  زا  صحفت  همیمض  هک  تسا 
یـضعب مض  اهنآ و  مکارت  زا  هک  تسا  نآ  هطـساو  هب  دوشیم  عقاو  ءاملع  کسمت  نیودت و  لقن و  کسمت  دروم  هک  رهاوظ  هنوگنیا  هکنیا 

رب رابخا  باجیا  رد  هچنانچ  دـشاب  عطق  هب  هرخالاب  لمع  هدـشیمن و  لصاح  کی  کی  زا  هک  دوشیم  لصاح  عطق  هک  تسا  اـسب  ضعب  اـب 
فالخ لاکـشا و  لحم  فراعم  رد  رهاوظ  ۀـیجح  يراب  دوش  لـمع  ملع  هب  دوش و  لـصاح  ملع  نآ  ددـعت  زا  هک  تسا  نآ  هطـساو  هب  اـناد 

باتک رهاوظ  صوصخ  هفیاط  سپ  تسا  تایلمع  تایعرف و  دروم  رگا  هدـش و  نهربم  لوصا  رب  هچنانچ  تسا  نآ  رابتعا  مدـع  يوقا  تسا 
رد ار  نآرق  رهاوظ  یتح  دناهتسناد  تجح  ار  رهاوظ  هکنانآ  فراعم و  نید و  لوصا  هب  دسرن  ات  دنادرگ  نآ  ۀیجح  زا  عنم  نییرابخا  لثما  و 
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هدافا تاهج  تاعارم  تسا  مزال  ملکتم  رب  هک  تهج  نآ  هب  هماهفا  دصق  نم  بطاخم و  هب  دناهتسناد  صوصخم  هلمج  سپ  عورف  صوصخ 
حیبق تسین و  مزال  سپ  نآ  ریغ  هب  تبسن  اما  تسا و  هماهفا  دصق  نم  هب  تبسن  هتکن  نیا  هدرک و  حیبق  ضرغ و  ضقن  دنک  لالخا  رگا  هک 
هتـشاد مهفت  میهفت و  رد  تیلخدم  هک  اهزیچ  ضعب  هک  دـهدب  لامتحا  دونـشب و  ای  دـنیبب  ار  شرهاظ  ماهفا  هب  دوصقم  ریغ  رگا  سپ  هدرکن 

دوب و دـهاوخن  تجح  وا  يارب  زا  مه  تایعرف  نامه  رد  رهاوظ  لوق  نیاربانب  دـشاب  هدـش  وا  هب  صوصخم  ماهفا  هب  دوصقم  دـشابن و  وا  دزن 
اهنآ اب  دافم  رد  رگید  ناسک  رمالاۀـیاغ  دـنانیبطاخم  صوصخ  ناـمه  ینآرق  تاـیآ  رد  ماـهفا  هب  دوصقم  هک  درک  هظحـالم  دـیاب  نیارباـنب 

دندیمهفیم رهاوظ  زا  اهنآ  هک  دش  مولعم  هچره  رهاوظ  نیا  زا  دندیمهفیم  هچ  هک  دیامنب  ار  اهنآ  مهف  لیـصحت  دیاب  اهنآ  ریغ  هک  دنکیرش 
تسا و لوصا  رد  هک  يدعاوق  هب  نیبطاخم  رهاظ  ای  شدوخ  رهاظ  داحتا  دیامن  زارحا  هکنآ  ای  دندشن و  مولعم  هچره  دیامن و  ذخا  ار  نامه 
هک دوب  دهاوخ  تجح  همه  قح  رد  تقو  نآ  دشاب  نیفنـصم  فینـصت  دـننام  زیزع  باتک  لاح  هک  دـنماهفا  هب  دوصقم  مدرم  قلطم  هکنآ  ای 

لحم معا  ای  دنانیرـضاح  نیدوجوم و  صوصخ  اهنآ  هب  بطاـخم  ماـهفا و  هب  دوصقم  اـیآ  هک  بلطم  نیا  دوخ  دـنماهفا و  هب  دوصقم  همه 
نآ ریغ  باـتک و  زا  اـقلطم  ظاـفلا  رهاوظ  هک  تسا  نیا  لوق  رگید  یتعاـمج و  لوق  نیا  هدـش  قیقحت  لوصا  رد  فـالخ و  تسا و  لاکـشا 

اهوگتفگ نیا  زا  هدـش و  ققحم  لوصا  رد  هک  تسا  لوق  نیمه  مه  قح  نآ و  ریغ  هفاشمب و  تبـسن  اقلطم  عورف  صوصخ  رد  تسا  تجح 
درط زاج و  تقیقح و  ماسقا  ریاس  صاخ و  ماع و  هباشتم و  مکحم و  زا  دراد  ار  ماسقا  نیمه  مه  اهنآ  هک  دـش  مولعم  مه  رابخا  رهاوظ  لاح 

هک یـسک  نآ  هک  نآ  مـالک  لـصاح  تساـهنآ و  رد  هماـهفا  دـصقی  مل  نم  دـصق و  نم  هب  تبـسن  تیجح  رد  فـالخ  نیمه  تاـفلاخم و 
دـشابن یـضرع  هباشتم  اهنآ  هک  دنک  هظحالم  دیاب  دنک  باتک  رهاوظ  هب  عوجر  هیداقتعا  روما  داعم و  ءدـبم و  نید و  لوصا  رد  دـهاوخیم 

ههبـش هک  دـنک  هظحالم  مه  تایفانم و  زا  لماک  عبتت  صحف و  زا  لبق  هب  تبـسن  میئوگیم  مه  ام  هچنانچ  دـنیوگیم و  نییراـبخا  هچناـنچ 
نیا هب  ناشیا و  ءاملع  ءالجا  زا  هتـسناد  صن  هب  صوصخم  ار  مکحم  هتفرگ و  هباشتم  هب  ذـخا  ماسقا  زا  ار  رهاـظ  هب  ذـخا  هکنیا  رد  يراـبخا 

رهاوظ هک  دـشاب  هدومن  تابثا  دنـشاب و  هدرک  عفد  ار  ههبـش  نیا  هک  هتفرگ  نآرق  رهاوظ  هب  ذـخا  لماش  ام  يارب  ریـسفت  زا  یهن  راـبخا  ۀـهج 
دـش مکحم  دش و  تجح  رهاوظ  هک  لاح  هک  دنک  هظحالم  مه  هدش و  نآ  ذخا  هب  رما  هک  تسا  مکحم  مسق  زا  صحفلا  دـعب  ای  العف  نآرق 

ای دنانیبطاخم  صوصخ  دصق  نم  هک  دنک  هظحالم  دـش  دـصق  نم  هب  صوصخم  رگا  قلطم  ای  تسا  هماهفا  دـصق  نم  صوصخ  هب  تبـسن 
دروم تیجح و  رادقم  رد  هک  تسا  يدعاوق  لامعا  هب  جاتحم  ماقم  نیا  رد  دـناهدیمهف و  هچ  نیـصوصخم  ایآ  دـندش  صوصخ  رگا  معا و 

تامدقم تاهبـش و  مامت  عفر  هکنآ  زا  سپ  هدش و  لوصا  رد  نآ  قیقحت  رامـش  یب  فالتخا  رایـسب و  وگتفگ  نآ  ریغ  زا  اهنآ  تجح  نآ و 
عورف هب  صوصخم  رگا  قلطم  ای  عورف  رد  نآ  تیجح  هک  دـیامن  هظحالم  دـیاب  مه  ار  هلـصفم  هلئـسم  نیا  درک  تجح  ار  رهاوظ  دومن و  ار 

رب هکنیا  هفلاخم و  نئارق  زا  صحف  نآ  دـشکب و  دـیاب  يرگید  تمحز  ماقم  نیا  رد  دـشاب  قلطم  رگا  دـنکن و  کـسمت  دـیاقع  رد  هک  دـش 
دیامنب و رگید  هربتعم  رابخا  تایآ و  زا  نآ  تایفانم  تاضراعم و  زا  صحف  مه  دـشاب و  هتـشادن  هفلاخم  نیارق  دـشابن و  تامکحم  فالخ 

یهتنم لوبقم  یفرع  عمج  هجیتن  هب  اـت  تسا  ررقم  لوصا  رد  هک  یـضعب  رب  رهاوظ  ضعب  میدـقت  تاـهج  هظحـالم  هب  تسا  جاـتحم  مه  نآ 
لیـصفت حرـش و  لاجم  هک  سوسفا  دـیامن  رهاظ  هب  ذـخا  روما  نیا  زا  غارف  زا  سپ  هیلوصا  ثحابم  زا  هلمج  رد  ننفت  هب  جاـتحم  نآ  دوش و 

نیا هک  تسا  نآ  ربانب  مه  دـشاب و  هریـصب  حالطـصا و  لها  تسین  مولعم  هدـنناوخ  هک  هوـالع  هب  ماربا  و  هحفـص 24 ] ضقن [  عقوم  تسین 
تـسد زا  ار  دوصقم  قیقحت  رد  هلاطا  دوشیم و  هتـشون  اهنآ  مهف  هزادنا  هب  اهنآ و  ناسل  هب  نکما  امهم  دشاب و  طسوتم  ماوع  يارب  زا  هلاسر 

تاقلعتم ینآرق و  رارـسا  زا  ضماوغ  رد  هک  دـنتفایم  كاته  كاـب و  یب  هنوگچ  هک  هتخپاـن  ماـخ  ءالـضف  زا  ماوع و  زا  اـبجعاوف  دـهدیم 
ار همدقتم  روما  قیقحت  هکنآ  لاح  دراذـگب و  نآ  رب  ار  دوخ  داقتعا  يانب  يرهاظ  تدـعاسم  هیآ و  تقفاوم  فرـص  هب  داعم  ادـبم و  دـیاقع 

ترثک ملع و  لیـصحت  رد  بیغرت  صح و  دوشیم  مولعم  ماقم  نیا  زا  هیهان و  تایآ  هعدار و  راـبخا  اـهعنم و  اـهعدر و  همه  نآ  اـب  هدومنن 
ندروآ تسد  ظافلا و  تامدقم  يدابم و  حـیقنت  رد  نید  ییاسور  ياهتمحز  رـس  دـباع و  رب  ملاع  تلیـضف  رـس  نآ  يارب  زارجا  تلیـضف و 
بلطم رگا  هدیسر  مهیلع  هللا  تاولص  راهطا  همئا  زا  نآ  لصاو  هتشر  هک  هددعتم  مولع  نییعت  هب  تایربک  زا  ندرک  ثحب  رهاوظ و  تایرغص 
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تـسد دوجولا و  زیزع  یئاـهب و  نارگ  رما  سیفن و  زیچ  ره  تشادیمن  یتفارـش  تمارک و  دـسرب  نآ  هب  یـسکره  هک  دوـب  ناـسآ  لـهس و 
ؤلؤل و ناشخدب  لعل  اطخ  دهاوخب  کشم  دورب  دـیاب  نیچ  دـهاوخب  هزات  هک  تیلباق  یب  هدـئاف و  یب  ياهزیچ  فالخ  هب  راوشد  نآ  ندروآ 
دـنکب و ناشتاشیامرف  زا  راهطا  همئا  راگدرورپ و  تادارم  فاشکتـسا  دـهاوخ  یما  هراچیب  دوشیمن  رـسیم  جـنگ  جـنر  هدربان  ایرد  ناـجرم 

دعاوق ضعب  مولع و  بابرا  تاحالطـصا  ضعب  برع و  تاغل  ضعب  نتـسناد  هب  هکنآ  ای  دـیامنن و  هدرکن و  ار  مهف  نآ  تامدـقم  لیـصحت 
دارم هدش و  دراو  ظافلا  نیرتشوخ  تاغل و  نیرتهب  تسا و  مولع  عبنم  رارـسا و  ندعم  هک  ادـخ  تاملک  رد  دـیامن  ضوف  دـهاوخیم  هیبرع 

دشابن ناسل  نآ  رد  لماک  زونه  یلو  دشاب  هسنارف  تاحالطصا  تاغل و  هراپ  هب  علطم  هلمجلایف  هک  تسا  یـسک  لثم  نیا  دروایب  تسد  نآ 
ام الثم  برـضی  نا  ییحتـسیال  هللا  نا  تسین  هشقانم  لثم  رد  دروایب  تسد  ار  اهنآ  دصاقم  دنکب و  اهنآ  هیملع  بتک  هب  عوجر  دـهاوخب  وا  و 

تـسرد نابدرن  یب  دـنلب  ماب  رب  نک  مهارف  تراک  بابـسا  یئامن  نالوج  نادـیم  نیا  رد  یهاوخیم  هک  لاـح  نم  زیزع  اـهقوف  اـمف  ۀـضوعب 
هنوگچ مکحم  نامـسیریب  تفرعم  نییلع  ماب  رب  ینادان  قیمع  هاچ  زا  دراد  مکحم  ریغ  نابدرن  تسکـش  لامتحا  یناوتیمن و  يورب  مکحم 

جنر یهاوخیم  سواط  تسا  مزـال  ملع  غارچ  یهرب  یهاوخب  لـهج  تاـملظ  زا  تسا  مزـال  اـهل  اـصفنال  یتلا  یقثولاةورع  تفر  یناوتیم 
هب هک  یتامدقم  یمهف  هب  راهطا  همئا  راگدرورپ و  تادارم  دـشاب  رذـع  تجح و  هک  حیحـص  قیرط  هب  یهاوخیم  دـشکب  دـیاب  ناتـسودنه 

هدرک و اهرکف  هک  تسا  لاس  رازه  رب  هدایز  دناهدیـشک و  ار  نآ  حیرـشت  حیقنت و  تمحز  تما  ءاملع  نیموصعم و  ججح  زا  لامتحا  قیرط 
ایم نوریب  هاچ  زا  هدیسوپ  نامسیر  هبو  ورم  نمشد  گنچ  هب  نیبوچ  ریشمش  ار  امـش  ضوخ  نآ  زا  دعب  دروایب  تسد  ار  اهنآ  دناهدرب  اهجنر 

ياهایرد رد  هتـسکش  ياهیتشک  هب  نکم و  دامتعا  فلاخم  ياـهداب  نیا  رد  نغور  هلیتف و  یب  غارچ  هب  وجماـقتنا و  هتـسکش  نآ  هب  دربن  و 
رتمک تاغل  داوم  نآ و  ۀیجح  يربک  نآ و  هیرظن  تایرغص  صیخشت  فوقوم  رهاوظ  هب  دامتعا  هک  نآ  مالک  لصاح  نکم و  تحایس  جاوم 

يداـبم نآ و  يربـک  زا  ثحب  اـب  نآ  تاـهج  بلاـغ  رایـسب  نآ  رد  فـالتخا  تئیه  اـما  تسا و  تـغل  نآ  عـجرم  تـسا و  نآ  رد  فـالتخا 
يالـضف زا  تسا  بجع  دیامن  يدابم  نیا  لیمکت  دیاب  نآ  قیقحت  بلاط  سپ  تسا  لوصا  ملع  هدهع  هب  تایربک  عناوم  هلدا  زا  تایرغص و 

هتفرگ و دای  دـیلقت  یتریـصب و  یب  يور  زا  لـباق  ریغ  يرـصتخم  فرط  لوصا  هیبرع و  مولع  زا  هتـسناد و  یبرع  ناـسل  هلمجلا  یف  هک  ماـخ 
ار دوخ  نید  رما  مامز  هک  تسا  یماوع  نآ  نیا  زا  بجعاو  هدش  دیآ  تسد  هب  رابخا  تایا و  لقن و  زا  دیاب  هک  فراعم  يایرد  رد  کمهنم 
ار نآ  دنمهفب و  دننک و  ینعم  اهنآ  هک  هچ  ره  رابخا و  تنـس و  باتک و  زا  دـننک  لقن  ناشیارب  زا  هچره  هداد و  یـصاخشا  نینچ  تسد  هب 
ع)  ) نسحلا نب  تداعـس م ح م د  اب  تدالو  رهظم  نامز  زا  هک  یگرزب  رما  نینچ  رد  هصاخ  هتـشاذگ  نآ  رب  ار  ناشنید  يانب  هتـسناد و  عبتم 
نآرق و ریـسفت  نابحاص  راثآ و  ناگدنـسیون  رابخا و  نیلقان  مامت  هعیـش و  دارفا  مامت  بهذـم و  ءاملع  تاور و  نیعبات و  هباحـص و  نونکات 

لامک ار و  نادساف  حیحص و  ندروآ  تسد  رد  اهقادم  رابخا و  تایآ و  تلدازم  تسرامم و  لامک  اب  راربا  رایخا و  هننقتم و  مولع  نابحاص 
تیاهن هیمالـسا و  هیعطق  دیاقع  لوصا و  هب  ناشـسنا  لامک  اهنآ و  مهف  يدابم  رد  ندیـشک  تمحز  اهنآ و  یناعم  ندـیمهف  رد  تقد  رکف و 

يربک و يرغـص و  تبیغ  رـصع  ءاملع  همئا و  هباحـص  تاور و  دـنیاهنآ  زا  هک  هصاـخ  اـهنآ  تاـشیامرف  طبـض  يروآعمج و  رد  ناـشیعس 
یناراوگرزب نآ  هدروآ  تسد  ار  همئا  تاشیامرف  ۀـمقثلا  هلادـعلا و  نم  لاحلا  مولعم  نامدرم  زا  هلیلق  طئاسو  هب  هک  همئا  ناـمز  هب  ناـکیدزن 

فیرعت همئا  هچنانچ  سمطنم  نید  راثآ و  دندشیمن  رگا  دـمآیمن و  ام  تسد  هب  همئا  راثآ  دوبیمن  هحفص 25 ] ناشبتک [  اهنآ و  رگا  هک 
ناشلوق دناهدومرف و  عاجرا  اهنآ  هب  ار  هعیش  ثداوح  رد  دناهداد و  رارق  هعیش  رب  دوخ  ججح  هربتعم  رابخا  قفاوم  ار  اهنآ  دناهدرک و  اهنآ  زا 

نیا همه  دمآ  دهاوخ  دافم  نآ  زا  يرطـش  نآ  زا  سپ  دوب و  دهاوخ  ایرد  زا  هرطق  میوگب  مسیونب و  هچره  يراب  هداد  رارق  ناشدوخ  لوق  ار 
هتفر هدـیقع  نیا  رب  مامت  دوخ  ياعدـم  يارب  زا  دـننکیم  اهباتک  نآ  رابخا  هب  کسمت  هفیاط  نیا  العف  هک  بتک  نیا  ناـبحاص  ناراوگرزب و 

أرم و زور  بش و  نآرق  رابخا و  مامت  هکنآ  اـب  تسا  يرگـسع  هطـساوالب  رـسپ  هک  تسا  یمهدزاود  رظتنم  مئاـق  تما و  دوعوم  هک  دنـشاب 
لماکریغ و یتعامج  دنوش  تفای  کلذ  عم  هدیـسر و  اهنآ  زا  هدیـسر  ام  هب  يزیچ  ره  هدش و  اهنآ  زا  هدش  يریـسفت  ره  هدوب و  اهنآ  عمـسم 
تالیواتب و تایـسدح و  نونظ و  هب  هدیـسر و  ناشیا  هب  اهنآ  زا  هک  يرابخا  تایآ و  رهاوظ  ضعب  هب  تامدقم و  تاهج و  مامت  هب  ملاعریغ 
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نینچ مه  نآ  دـننک  عارتخا  دـیدج  بهذـم  تأرج  يور  زا  دـننکب و  ناراوگرزب  نآ  فلاخم  تارتاوتم  تاـمکحم و  فـالخرب  تاـقیبطت 
ات مدآ  زا  هک  دنرمـش  گرزب  هبترم  بصنم و  نیا  بحاص  ار  صخـش  نانچ  دننادب و  ص )  ) يدـمحم ءاضیب  تلم  خـسان  ار  وا  هک  یبهذـم 

هفئاط مامت  یعدم و  نیا  روهظ  زا  لبق  ات  هک  دنوشن  تفتلم  دننکن و  ههبش  کش و  چیه  دشابن و  یـسک  يارب  زا  هقلطم  تسایر  نینچ  متاخ 
ربمغیپ هک  یتعامج  نآ  زا  ناطیـش و  ناگتفیرف  زا  هک  دـنهدن  نآ  لامتحا  ارچ  یتارج و  هنوگچ  هللا  ناحبـس  دـناهدوب  داقتعا  هچ  ره  هیماـما 

هعدخ زا  ابجعاو  تلفغ و  زا  ابجعاوف  دنشاب  كدنا  رگم  دنامن  یقاب  هک  دننک  دادترا  ردق  نآ  نامزلارخآ  رد  هک  دناهداد  ربخ  همئا  و  (ص )
نافارـص هب  عوجر  ناشتفالخ  تیادـب  رد  ارچ  هک  نیلحتنم  نیا  هحماسم  تلفغ و  زا  اـبجعاو  هداد و  هولج  قح  ار  لـطاب  هنوگچ  هک  ناـطیش 
مکئبنن له  لق  دـناهداد  ربخ  ناشیا  زا  هک  دنتـسه  یناـسک  ناـمه  اـهنیا  نوبلقنی و  بلقنم  يا  اوملظ  نیذـلا  ملعیـس  دـننکیمن و  هینید  دوقن 

ما دناهدش  ناحتما  هک  دنتـسه  یئاهنآ  زا  اعنـص و  نونـسحی  مهنا  نوبـسحی  مه  ایندلا و  ةویحلا  یف  مهیعـس  لض  نیذـلا  الامعا  نیرـسخالاب 
هیودب رهاوظ  هب  دامتعا  ینعی  هیور  نیا  لثم  هب  يراب و  مهلبق  نم  نیذـلا  انتف  دـقل  نونتفی و  مه ال  انما و  اولوقی  نا  اوکرتی  نا  سانلا  بسحا 
هطـساو هب  دضاعتم  رثاکتم  رایـسب  رهاوظ  زا  رگید  تعامج  تعامج و  نیا  ندرک  دـب  عفر  تسا  هیدـنع  نم  تالیوات  باکترا  قیقحت و  الب 

رهاوظ اما  هک و  ینآرق  تایآ  رد  هلک  اذه  يراب  الـصفم  دـیایب  دـعب  شیامن  رد  نآ  حرـش  هک  هصقان  لوقع  اب  تقفاوم  مدـع  تاداعبتـسا و 
رابخا اما  تسا و  وگتفگ  شتلالد  رد  یعطق و  نآ  دنـس  هک  باتک  فالخ  هب  تسا  لکـشم  رایـسب  دنـس  ثیح  زا  اهنآ  رد  راـک  سپ  راـبخا 
تجح زا  سپ  دراد  ار  باتک  رهاوظ  لاکـشا  لوصا  نامه  رد  نآ  تیجح  دـیایب  هچنانچ  عطقلا  ةدافال  تسا  تجح  هک  نآ  رتاوتم  ریغ  سپ 

ۀـلالدلا و هنیط  رابخا  رد  راک  سپ  تاضراعتم  جالع  هظحالم  نآ  زا  سپ  تسا و  تمحز  هب  جاـتحم  ۀـجحلا  وه  اـم  يرغـص  صیخـشت  رد 
نآ تاضراعتم  جالع  تیفیک  ار و  نآ  طیارش  نآ و  عوضوم  نآ و  دروم  تیجح و  لصا  دیاب  اهنآ  هب  کسمتم  لکشم  رایسب  رایسب  دنـسلا 
وا يأر  لیم و  قفاوم  هک  يربخ  ره  هتـشادن  تامدقم  نیا  زا  ربخ  زونه  هراچیب  تسا  لوصا  رد  تامدـقم  نیا  ناقتا  دروایب و  تسد  دـیاب  ار 

تارتاوتم زا  دـی  عفر  داحآ  رابخا  هطـساو  هب  هکنآ  بجعاو  دـنکیمن  نآ  تاضراعم  هظحالم  هکنآ  بجع  دـنکیم و  ذـخا  ار  نامه  دـشاب 
هک لوصا  ملع  زا  دنرادن و  نآ  زا  یبیـصن  هرهب و  ادبا  هک  لاجر  ملع  زا  دنراچان  هکنآ  لاح  دیایب و  شحرـش  نیا  زا  سپ  هچنانچ  دـنکیم 

فقاو هچنانچ  دناهدوب و  لوصا  رد  رهام  لاجر و  رب  طیحم  هک  یتلاح  رد  دـناهتفر  اهنآ  هار  ریغ  رب  هک  یئاملع  ربارب  رد  دـنرادن  نآ  زا  ربخ 
هب یهتنم  هلسلس  هک  یموصعم  ات  ناشدوخ  نامز  زا  یهاوخب  ار  نآ  دنس  هلسلس  دننکیم  نآ  رب  دامتعا  هک  ار  يزیچ  ره  هک  دنرابخا  دنس  هب 
هب عوجر  تسبوخ  تسا  اهنآ  هب  عوجر  رابخا و  زا  هدافتـسا  يانب  هک  لاح  هک  دنکیمن  هظحالم  دننادیم  دنـسانشیم و  ار  همه  دوشیم  وا 
رد تسا  ناـشدوخ  بهذـم  يأر و  قفاوم  هک  يربخ  ناـمه  هب  دـننک  راـصتقا  هکنآ  هن  دـنریگب  ار  يوقا  رهـشا و  ضراعتلادـنع  دوش و  همه 

نیا هک  دشابن  دقتعم  نآ  نومضم  هب  بحاص  هک  یباتک  زا  ار  ربخ  نآ  هک  یتلاح  رد  هدرواین و  تسد  ار  نآ  تاور  دنـس و  لاح  هک  یتلاح 
هب تاهباشتم  اما  تایآ و  رابخا و  رهاوظ  رد  هلک  اذه  نیا  زا  دعب  هلاقم  نیا  زا  يرطـش  دمآ  دهاوخ  تسا و  یگرزب  هفعنـضم  ۀـهج  شدوخ 

ناـشءانب هک  ـالقع  فرع و  ناـسل و  لـها  دوـخ  هکلب  نآ  راـبتعا  هب  هدـشن  تسین و  لـئاق  يدـحا  سپ  راـبخا  رد  هچ  نآرق و  رد  هچ  ماـسقا 
ار لؤم  هینغم  هنیرق  نودـب  تفرگ  ناوتیم  هنوگچ  دـناهدرکن  یتاملک  ظاـفلا و  نینچ  هب  اـنتعا  دـنرادن و  لـمع  ادـبا  تسا  ۀـیجح  كردـم 

دنتـسه اهنآ  فالخ  رب  هحفـص 26 ] تابعطت [  تامکحم و  هک  يرابخا  تاـیآ و  فـالخ و  رب  رهاـظ  هکنآ  اـب  درک  ذـخا  ناوت  یم  هنوگچ 
ملع دروم  هک  يرابخا  تایاذـک و  دروآ و  تسد  ناوتیم  هنوگچ  تلالد  یب  ار  دارم  يانعم  درک و  ناوتیم  اهنآ  رهاـظ  هب  داـمتعا  هنوگچ 

هب ذخا  زا  همئا  عنم  يأر و  هب  ریـسفت  زا  دـیکا  عنم  هباشتم و  عابتا  زا  یهن  هظحالم  اب  هصاخ  ملع  فارطا  زا  دـشاب و  تافلاخم  ورطب  یلامجا 
اولبقتال نآرق  اب  فلاخم  رابخا  هب  تبـسن  هصاخ  هیف و  یلا  هدـیب  يوها  اهف و  نوملعتال  ام  مکئاج  اذا  لوصا  دـیاقع و  رد  همولعم  ریغ  رابخا 

ناشیا و هب  نتـسب  غورد  رد  ناصیرح  نیلاعج و  نیباذـک و  ندـش  تفاـی  زا  همئا  و  ص )  ) ربمغیپ ندادربخ  اـب  اـنبر و  لوق  فلاـخ  اـم  اـنیلع 
يدرک و تجح  ار  دحاو  ربخ  اجک  هراچیب  تارج  زا  هللا  ناحبسف  تاضراعم  دوجو  هظحالم  اب  هصاخ  ناشیا و  باحصا  بتک  رد  نیـساسد 
ام عوضوم  صیخشت  اجک  ربخ و  ماسقا  زا  يدرک  تجح  ار  ربخ  زا  مسق  هچ  يدروآ و  تسد  هب  ار  نآ  عوضوم  ندرک  تجح  زا  سپ  اجک 
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زا سپ  تسا و  نآ  لاجر  ملع  دنـس و  لاجت  عالطا  هب  جاتحم  نیا  تسا و  تجح  قیداصم  زا  صوصخم  ربخ  نیا  هک  يدومن  ار  ۀجحلا  وه 
اجک نآ  زا  سپ  يدرک و  نآ  تاـضراعم  زا  صحف  اـجک  نآ  زا  سپ  لوصا و  اـی  تسا  عورف  هک  يدرک  موـلعم  ار  ۀـیجح  دروـم  اـجک  نآ 

داد و دـیاب  حـیجرت  هچ  هب  هک  یـضعب  رب  یـضعب  حـیجرت  هقیرط  اجک  نآ  زا  سپ  يدروآ و  تسد  هب  عمج  قرط  زا  ضراـعت  جـالع  هقیرط 
يدروآ و تسد  هب  ار  تاحجرم  تایرغـص  اجک  زا  نآ  زا  سپ  يدروآ و  تسد  هب  هن  ای  تسا  ربتعم  اهنآ  نیب  بیترت  دـنمادک و  تاحجرم 

نع ینیبب و  یباتک  رد  هک  تسا  بوخ  همه  نآ  اب  ایآ  يدروآ  تسد  هب  ار  دـعب  فیلکت  هفیظو و  اـجک  زا  عمج  حـیجرت و  زا  ساـی  زا  سپ 
نآ رب  تسا  اهزیچ  نیرتیمارگ  هک  تنید  رما  یبسچب و  ربخ  نآ  هب  وت  دشاب و  قباطم  وت  يأر  اب  هک  یبلاطم  زا  اذک  یبنلا  نع  اذـک و  یبنلا 

منکیم ضرع  دوش  هراشا  هرقف  دـنچ  هب  ماقم  يارب  زا  ندـش  لاثم  تهج  هب  ماوع و  ناردارب  مهف  ۀـهجب  تسا  بوخ  يراذـگب  دـساف  داـینب 
نآ نیب  یتاهباشم  تابـسانم و  هظحـالم  هب  دوشیم  یظاـفلا  تاداـبع و  هب  اـهنآ  رد  یقیاـقح  یناـعم و  زا  ریبعت  هک  هفیرـش  تاـیآ  زا  هلمج 
يأر هب  ریـسفت  تالؤم  رد  دـشابیم و  دـشاب  تـالؤم  نآ  هک  تاـهباشتم  حـضاو  مسق  زا  اـهنآ  ظاـفلا  ناریغـص  هیقیقح و  یناـعم  قیاـقح و 

زاب دوشیم  لؤم  ینعم  نآ  رب  لمع  دروم  نآ  رد  لمعتـسم  ظفل  نامه  دـش  دراو  يریـسفت  هحیحـص  راـبخا  هب  هک  اـجره  رد  درک  ناوتیمن 
دیدرگ مئاق  هنیرق  دش و  عقاو  ملکتم  مالک  رد  دسا  ظفل  یتقو  رگا  هک  تسا  نآ  لثم  نیا  تسین و  زیاج  رگید  دروم  هب  دروم  نآ  زا  هیدـعت 

هک عاجش  لجر  رب  درک  لمح  ناوتیمن  هنیرق  نآ  یب  دوش  لامعتسا  رگید  ياج  رد  دسا  ظفل  نیا  رگا  لاح  تسا  عاجـش  لجر  وا  دارم  هک 
هفیرـش هیآ  رد  راگدرورپ  تاهج  زا  یتهج  هب  یلو  تسا  مولعم  شیانعم  يرق  هیرق و  ظفل  هک  دـیئامرف  هظحالم  الاح  تسا  لؤم  يانعم  نیا 
هکرابم يارق  زا  هدومن  همئا  هدارا  نینما  امایا  یلایل و  اهیف  اوریس  ریـسلا  اهیف  انردق  ةرهاظ و  يرق  اهیف  انکراب  یتلا  يرقلا  نیب  مهنیب و  انلعج  و 

لمح هنیرق  ریـسفت و  دراوم  ریـسفت  دراوم  نامه  رد  هتـشگ  مولعم  هیجراخ  نیارق  هب  اهنیا  هدـش و  ناشیا  زا  تیب  هب  ریبعت  یهاگ  نینچ  مه  و 
هیآ و لثم  دـینک  ناشیا  هب  لمح  ار  نآ  هللااب  ذوعن  هدـش  دراو  هیرق  كاله  باب  رد  هک  هیآ  هک  نآ  یتجاح  همه  هن  دوشیم  ناـشیا  رب  تاـیا 

یف اوغطت  الا  نازیملا  عضو  اهعفر و  ءامـسلا  لـثم و  هدـش  نازیم  هب  ناـشیا  زا  ریبعت  يراـبتعا  هب  یهاـگ  نینچ  مه  اـهانکلها و  ۀـیرق  نم  مک 
هیآ تهج  نیا  هب  سپ  دشاب  هتشادن  رگید  يانعم  دشاب و  وا  یقیقح  هل  عوضوم  نیا  هک  تسا  نینچ  هن  یلو  هدش  مولعم  ریـسفت  هب  نازیملا و 

زا ریبعت  تایآ  زا  یـضعب  رد  یهاگ  هللااب و  ذایعلا  ینک  همئا  رب  لمح  هدـش  دراو  نازیم  لایکم و  رد  سخب  یـشورف و  مک  باب  رد  هک  رگید 
اذک الثم و  مهیدیاب  باتکلا  نوبتکی  لثم  رد  یتح  ینک  ناشیا  هب  لمح  ینیبب  باتک  ظفل  اجره  هک  تسا  نینچ  هن  یلو  هدش  باتک  هب  اهنآ 
لثم رد  یتح  دشاب  دارم  ادخ  لوسر  دوش  عقاو  ظفل  نیا  اجره  هک  تسا  نینچ  هن  یلو  اهیحضو  سمشلاو  رد  هدش  سمش  هب  ناشیا  زا  ریبعت 

وا رب  لمح  دشاب  ءامس  ظفل  هک  اجره  هن  یلو  دش  ع )  ) ریما ترضح  هب  ریسفت  قراطلاو  ءامسلاو  رد  ءامـس  ظفل  اذک  تروک و  سمـشلا  اذا 
یتح تسین  دارم  وا  اج  همه  نکل  اهیلت  اذا  رمقلاو  رد  هدش  رمق  هب  كرابم  دوجو  نیا  زا  ریبعت  اذک  ترطفنا و  ءامسلا  اذا  لثم  رد  یتح  دوش 

مسا و هدش و  اهنیا  ریغ  یتشک و  ءانیـس و  روط  لباو و  ۀنج  نامیا و  ةولـص و  ةوکزب و  برب  اذـل و  زا  ریبعت  اذـک  نابـسحب و  رمقلاو  لثم  رد 
هک تفگ  ناوتیمن  دوشیمن و  هکرابم  تادوجو  نآ  يهدارا  دـش  عقاو  ظافلا  نیا  هک  یئاـج  ره  یلو  ءاـم  طارـص و  ءاـنب و  رحب و  هملک و 
رب ظفل  لمح  هچنانچ  مینکیم  ناشیا  رب  لـمح  دـشابن  هنیرق  اـج  ره  مینکیم و  ذـخا  هکراـبم  تادوجو  نآ  ریغ  هدارا  رب  دـمآ  هنیرق  اـجره 

ظافلا نیا  مامت  لصاحلا  تسا و  هنیرق  هب  جاتحم  ظاـفلا  نیا  زا  هکراـبم  تادوجو  نیا  يهدارا  هکلب  تسین  هنیرق  هب  جاـتحم  یقیقح  ياـنعم 
تبسن هحفص 27 ] ناشروهظ [  تلالد و  سپ  دنوشیم  فذح  یناعم  نامه  رد  ابلاغ  مه  لامعتسا  يرگید و  یناعم  يارب  زا  دنا  هدش  عضو 

مه یناعم  دوخ  هکنآ  هظحـالم  هب  هصاـخ  تسین  زیاـج  نآ  رب  لـمح  دـنوشیم و  هباـشتم  لوأـم و  نآ  ریغ  رد  تسا و  ناـشدوخ  یناـعم  هب 
روما هب  دیاب  هک  مسق  ماقم  رد  هک  دیئامرف  هظحالم  الاح  ار  اهنآ  دننکیم  نایب  اهنآ و  زا  دـهدیم  ربخ  دـنوادخ  هک  دـنراد  يراثآ  ماکحا و 
ناـیب رگید  ياـج  رد  هاـگنآ  دـیامرفیم  ع )  ) ریما و  ص )  ) ربمغیپ يهدارا  دروخیم و  رمق  سمـش و  هب  مسق  راـگدرورپ  دروخ  مسق  هریطخ 

ریما و  ص )  ) ربمغیپ دارم  رگید  اجنیا  رمقلا  سمـشلا و  عمج  دیامرفیم و  دنکیم و  نایب  ار  رمق  سمـش و  تلاح  دنکیم و  ار  توم  تلاح 
هکلب درادن  ظفل  ود  مسا و  ود  عامتجا  هب  یلخد  وا  هب  رـضتحم  نیلاب  رد  دناكرابم  دوجو  ود  نآ  روضح  يانعم  هب  دشاب  رگا  تسین و  (ع )
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نآرق رد  یعدم  نیا  مسا  زا  ادخ  هک  دنک  تابثا  دهاوخیم  هک  ار  لضاف  نآ  لالدتسا  دیئامرف  هظحالم  لاح  تسا  صخش  ود  عامتجا  دارم 
سمش و هراچیب  يا  تسا  ظفل  ود  نیا  بیکرت  هب  هراشا  رمقلا  سمشلا و  عمج  رد  تسا و  یلع  دمحم و  رمق  سمـش و  دیوگیم  هداد  ربخ 

دمحم ظفل  ود  هن  دنراد  رمق  سمش و  اب  تبـسانم  هک  تسا  یلع  دمحم و  صخـش  ود  نآ  دوش  ریغ  هدارا  رگا  دنراد و  ینعم  ناشدوخ  رمق 
ظفل ود  كرابم  دوجو  ود  زا  دوش و  هدارا  ع )  ) ریما و  ص )  ) ربمغیپ رمق  سمـش و  زا  ظافلا و  هن  تنیاـعم  يارب  زا  عوضوم  ظاـفلا  یلع و  و 
عمج تقو و  نآ  اـت  سکع  هب  دـنوش و  هتفرگ  دـمحم  رب  یلع  میدـقت  هب  ار  ظـفل  ود  نیا  ناـشعامتجا  مـث  یلع  دـمحم و  ظـفل  دوـش  هدارا 

رب نیرفآ  رازه  هللا  كراب  تنـسحا  دـمحم  یلع  دـهدب  هجیتن  ات  دـمحم  یلع  مدـق  یلع و  دـمحم و  ظفل  عمج  ینعم و  هب  رمقلا  سمـشلا و 
درک ینعم  نآ  رب  لمع  دیابن  دشابن  دراو  ریـسفت  نآ  هک  رگید  ياج  رد  دش و  شیارب  زا  يریـسفت  یئاج  رد  یظفل  رگا  سپ  يراب  تروعش 

هب کسمت  ای  تاهباشتم  ذخا  هطـساو  هب  ناناملـسم  زا  دناهدش  هارمگ  فئاوط  زا  رایـسب  هچ  دوش و  شدوخ  ینعم  رهاظ  رب  لمح  دـیاب  هکلب 
ات تاهیجوت  تـالیوات و  باـکترا  اـی  هنیرق و  یب  اـهنآ  زا  نتـشادرب  تسد  رهاوظ و  رد  فرـصت  هب  اـی  تین و  تجح  هک  دـیاقع  رد  رهاوظ 
هک تسا  يروما  باکترا  نید و  رد  تأرج  ءارتفا و  اهنیا  مامت  دـننکیم و  لایخ  ناـشدوخ  هک  قیداـصم  هب  ار  نآرق  میهاـفم  ندرک  قیبطت 

رابخا هطـساو  هب  دـنکیم  عورف  رد  رهاوظ  هب  کسمت  نید  ياـملع  ینیبیم  هکنیا  اـما  دنتـشاد و  نآ  زا  یهن  هکلب  دـناهدوبن  نآ  رد  نوذأـم 
ماسلا یلعالا  دبعب  ع )  ) قداص ترضح  لوق  لثم  نید  عورف  رد  دناهداد  باتک  هب  عوجر  ار  مدرم  هک  تسا  همئا  لمعلاروتسد  تسا و  هریثک 

هب عوجر  دوصقم  نآرق  هب  عوجر  رد  هدـش  دراو  رابخا  زا  هچنآ  هللا و  باتک  نم  ههابـشا  اذـه و  فرعی  هک  ءوضو  رد  هریبج  مکح  ناـیب  رد 
تافیوخت و هب  ندـش  رذـنم  صـصق و  زا  نتفرگ  تریغ  ماکحا و  عورف و  باـب  رد  رهاوظ  هب  عوجر  تسا و  نآ  تاـیعطق  نآ و  تاـمکحم 

رهاظ فرـص  هب  دـبعتم  فراعم  دـیاقع و  رد  ینک  دوخ  بناـج  زا  تـالیوات  يریگب و  ار  شتاـهباشتم  هکنآ  هن  شظعاوم  هب  ندـش  ضعتم 
ملعم بتکم و  نیا  سردـم  هک  ناشیا  تاشیامرف  هب  تادارم  ندروآ  تسد  تسا و  راهطا  همئا  هب  عوجر  تاهباشتم  رد  فیلکت  هکلب  يوش 

مهاوخیم ترذعم  دیشک  لوط  نخس  هتـشر  هیعطق  روما  هب  هکلب  داحآ  رابخا  هب  هن  مه  نآ  دنابط  باتک  نیا  یناحور  ءابطا  دنرتفد و  نیا 
لمع ادخ  نید  ود  نظ  هب  هک  اقلطم  تسا  نونظ  عابتا  مدع  نامه  تسین  تبیغ  رصع  مدرم  هب  صوصخم  تسا  ماع  هک  رگید  لمعلاروتـسد 

هللا یلع  ما  مکل  نذا  هـالا  لـق  ائیـش و  قحلا  نم  ینغی  ـال  نظلا  نا  مثا و  نظلا  ضعب  نا  نظلا و  اوـعبتت  ـال  هدوـمرف  نآرق  رد  هچناـنچ  دوـشن 
نا ملعب  ینوئبن  اضیا  نوملعت و  الام  هللا  یلع  اولوقت  نا  اضیا و  نظلا و  الا  اوغتبت  نارگید  ملع و  هب  کل  سیلاـم  فقت  ـال  رگید و  نورتفت و 

اهف و نوملعت  ام ال  مکئاج  اذا  رگید  لاجرلا و  لوقع  نم  هللا  نید  نع  دعبا  ءیـش  سیل  دـیامرفیم  هک  تسا  ربتعم  ربخ  رد  نیقداص و  متنک 
نـالاقف هقلخ  یلع  هللا  قح  اـم  رگید  تیاور  رد  هنع و  فکلا  ـالا  نوملعت  ـال  اـمم  مکب  لزنی  اـمیف  مکعـسی  ـال  دـناهدومرف  رگید  تیاور  رد 
دیریگب تسام  زا  هک  دیتشاد  ملع  هک  ار  هچنآ  دیامرفیم  رگید  ربتعم  تیاور  رگید و  ياج  رد  نوملعی و  امع ال  اوفکی  نوملعی و  ام  اولوقی 

رکذ هب  تجاح  میدرکن و  دنس  ضرعت  تسا  رامشیب  رابخا  زا  هرمن  نیا  نوچ  دینک و  ام  دوخ  يوس  هب  ور  تسا  ام  زا  هک  دیتشادن  هچنآ  و 
تسا نینچ  هن  دناهداد  رارق  نظ  رب  ار  هینید  ماکحا  يانب  هیماما  ياهقف  هک  دندرک  ههبش  یتعامج  هچنانچ  ینکن  ههبش  ات  ناه  ناه  تین  مامت 
نونظ نیا  تسا و  عطق  رب  مامت  ماکحا  رب  ناشیا  لمع  هکلب  دـیامن  نظ  هب  لمح  هک  نیقحال  نیقباس و  زا  ياملع  زا  دوشیمن  تفای  يدـحا 
تالاح ریاس  لـثم  نظ  تلاـح  مکح  تبثم  قیرط  هن  تسا  مکح  يارب  زا  عوضوم  ناـشیا  دزن  رد  نظ  دـننکیم و  عطق  هب  یهتنم  ار  هلوادـتم 

دراذگب و تراهط  رب  ار  انب  سجن  ای  تسا  رهاط  ءیـش  نیا  هک  دنک  کش  رگا  دـناهدومرف  هکنآ  لثم  هدـیباوخ  مکح  عوضوم  رد  هک  تسا 
کش رگا  دنکن و  انتعا  هحفـص 28 ] دنک [  لحم  زا  دعب  ای  تقو  زا  دعب  رگا  دراذگب و  هحابا  رب  ار  انب  هن  ای  تسا  مارح  هک  دـنک  کش  رگا 

اب هحابا  ای  یکاپ  دوشب  تباث  کش  هب  هک  تسین  تجح  لیلد و  کش  دراوم  نیا  زا  کی  چیه  دراذگب و  راهچ  ربانب  دـش  راهچ  ود و  نیب  ام 
نظ ۀیجح  ینعم  نظ  تلاح  نینچ  مه  ورم و  رفـس  روخن و  فوخ  تلاح  رد  دوش  هتفگ  هکنآ  لثم  تسا  عوضوم  هکلب  تعکر  راهچ  ندوب 
دش لصاح  نظ  تقو  ره  هک  تسا  نیا  يوس  هب  هرخالاب  عقاو و  رد  دننکیم  ۀجحب  وا  زا  ریبعت  دنیوگیم و  نییلوصا  ءاهقف و  هک  ماکحا  رد 

روایب بوجو  هب  يدرک  هنظم  رگا  روخم و  تمرجم  هب  يدرک  هنظم  اهنیا  زا  رگا  ینعی  نک  لمع  لوقنم  عامجا  اب  ةرهـش  ای  باـتک  رهاـظ  زا 
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عطق هب  ار  یمکح  نینچ  تابثا  دـشاب  لمع  بوجو  ذـخا و  بوجو  هک  هتفر  نآ  يور  یمکح  ماکحا  تاعوضوم  ریاـس  لـثم  مه  نظ  سپ 
دننک و نینچ  دیاب  نظ  لاح  رد  هک  دنراد  یعطق  لیلد  هکلب  دننک  لمع  نظ  فرص  هب  هکنآ  هن  دنیامنیم  عطق  هب  یهتنم  لیلد  هب  دننکیم و 
ار اهنآ  دوصقم  عقاو  دـننادیم  تجح  ار  وا  دـناهداد و  رارق  نظ  رب  ار  ناشماکحا  ناـشنید و  ءاـنب  اـهنیا  هک  هدرک  ضارتعا  اـهنآ  رب  سکره 

هکنآ رب  دنروآیم  عطقب  یهتنم  یلقن  ای  یلقع  لیلد  ای  رمالاۀـیاغ  دـننکیمن  لمع  دـننکن  نیقی  هب  یهتنم  ار  ناشرما  ات  ءاهقف و  دـناهدیمهفن 
هکنآ بلطم  نیا  ریظن  هدش  عطق  هب  لمع  عقاو  رد  سپ  دینک  نانچ  نینچ و  نظ  لوصح  زا  سپ  هکنآ  هب  هدرک  مازلا  ار  ناشیا  سدقم  عراش 

زا نکب  يراک  نینچ  هک  تفگ  ای  دیبلط  نم  بناج  زا  ار  وت  مان  دیز  تقو  ره  نالف  يا  هک  دونشیم  شیالوم  نابز  زا  دوخ  شوگ  هب  يدبع 
عطق هدینـش و  ههبـش  یب  شیـالوم  بناـج  زا  عطق  روط  هب  ار  لمعلاروتـسد  نیا  نک و  لـمع  وا  لوـق  هب  نک و  تعباـتم  هتبلا  هتفگ  نم  لوـق 

ای هدـیبلط و  ار  وت  تسا  وت  يالوم  هک  سک  نالف  هک  دروایب  يربخ  دـیز  رگا  لاح  تسایند  دـیز  لوق  هب  راتفر و  فیلکت  هک  هدرک  لصاح 
ولو تسا  دـیز  لوق  هب  ندرک  لمع  وت  فیلکت  ای  دوشن  لصاح  وت  يارب  زا  مه  نظ  تسا  تسار  یهدـب  لامتحا  وت  نکب و  هتفگ  راک  نـالف 
وت هب  تیالوم  هک  دیتشاد  هک  عطق  هطـساو  هب  ای  يدرک  لمع  وا  لوق  هب  عقاو  رد  ینک  لمع  دیز  لوق  هب  رگا  هن و  ای  یـشاب  هتـشاد  مه  کش 

تسا یعطق  لمع  دنـس  دیز و  هن  تسا  الوم  لوق  هب  لمع  عقاو  رد  اجنیا  رد  هچنانچ  يدرک  لمع  سپ  يدرک  راتفر  دیز  لوق  هب  هک  هدومرف 
هربتعم و تایآ  هب  ریگب  ار  نونظم  نظ  لاح  رد  دـندومن  هماقا  الوم  زا  عطق  لیلد  هک  ءاهقف  دزن  نونظ  تلاح  تسا  نینچ  مه  کـش  نظ و  هن 
دـننکیم و لمع  دـندرک  عطق  رگا  سپ  ار  دـحاو  ربخ  هب  هکلب  روهـشم  هب  لمع  هدرک  بجاو  راگدرورپ  هک  دـنکیم  تباـث  هرتاوتم  راـبخا 

لمع نونکات  يدحا  عطق  هب  یهتنم  لیلد  لمعلاروتسد و  هب  عطق  نودب  نظ  فرـص  هب  هن  تسا  عطق  هب  یهتنم  عقاو  رد  ءاهقف  لمع  لصاحلا 
دیاـب یلو  تسین  بلاـطم  نیا  قیقحت  عقوم  تسا و  لوـصا  رد  تراـهم  هب  اـنعم  نیا  قـیقحت  هدـیمهفن  ار  بلطم  هدرک  داریا  سکره  هدرکن 

رد هکلب  نید  لوـصا  هن  تسا  نید  عورف  رد  نظ  رد  هدـش  دراو  هچ  ره  لـقع  هب  یهتنم  عـطق و  هب  یهتنم  هیلقع  هیعطق  هلدا  هک  دـش  تـفتلم 
يراک نالف  بش  رد  تسا  هتفگ  رگا  دـنکن  لمعلاروتـسد  زا  يدـعت  هک  تسا  نآ  هدـنب  فیلکت  نظ  هب  عوجر  زا  دـناهدرک  عنم  نید  لوصا 
لوصا ملع  رد  بلطم  نیا  قدـص  دراد و  لوـصا  هب  لـخد  هچ  دـناهداد  تصخر  عورف  رد  هک  لاـح  هک  سکعلاـب  دـنکب و  زور  رد  وا  نکب 

مولعم تسا و  یهنم  عونمم و  دوشیمن و  عطق  هب  یهتنم  هک  تسا  نظ  هب  لمع  اقلطم  داحا  رابخا  باتک و  رهاوظ  هب  ذـخا  دوشیم و  مولعم 
یسراف نابز  هب  لصاحلا  دننکیم و  عطق  هدافا  هرتاوتم  رابخا  باتک و  صوصن  یلب  دوشیمن  لصاح  نظ  ربخ  دحاو  ربخ  رهاظ و  زا  هک  دش 

رابتعا یلا  ارظان  هلیلد  نوکیام  وه  اعوضوم  ذوخأملا  اـقیرط  ربتعملا  ناـک  نا  حالطـصا و  ناونع  هب  هن  دـش  هتفگ  دوشن  هطلغم  هک  مهف  ماوع 
دیاقع و لوصا و  رد  تسا  اهنآ  هب  لمع  نامه  نظ  زا  هیهان  تایاور  رابخا  زا  نقیتم  ردق  هک  بلطم  لصا  هب  میدرگرب  ادیج  رتف  هفشک  ۀهج 
ءدـبم و روما  رد  هکنیا  دـشاب و  هدوب  تابـسانم  تسا و  ناسحتـسا  قوذ و  سدـح و  يور  زا  هک  هقلطم  نونظ  نا  هصاخ  داعم  ءدـبم و  روما 

هتفر مه  ور  زا  هکنآ  ای  دوش و  لصاح  تریصب  ظاعتا و  هک  تسا  نآ  هطساو  هب  دوشیم  رابخا  لقن  دوشیم و  رکذ  ای  دوشیم  هتـشون  داعم 
هب رما  اـصوصخم  هک  یتاـعوضوم  رد  مه  نآ  دوش  هتـشاذگ  دـیاقع  ياـنب  قلغ  فرـص  هب  هکنآ  هن  دوش  لـمع  نآ  هب  دوـش و  لـصاح  ملع 

لصاحلا تسا و  سمـش  لثم  تسا و  قداص  رجف  لثم  شلثم  تسین و  یئافخ  وا  رد  هکنیا  دناهدومرف و  لاجعتـسا  مدع  نوکـس و  صبرت و 
يداتفا عقاو  فالخ  تلالظ و  هب  رگا  تسا  نظ  همزال  هک  مه  فالخ  لامتحا  هدیـسر و  هک  اهلمعلاروتـسد  نیا  اب  تسا  اـطخ  دروم  نونظ 

ملع ناشیا  تاینظ  نآ  هک  دـننکیم  نامگ  نینچ  دـنراد  هک  یتلفغ  باـب  زا  تعاـمج  نیا  رد  بلاـغ  یلب  تشاد  یهاوخرذـع  تجح و  هچ 
ناـشیارب زا  ملع  هحفـص 29 ] تسه [  اـسب  تامدـقم  رد  ریـصقت  هطـساو  هب  هکنیا  اـی  دوب و  دـهاوخن  مه  نظ  دنـشاب  تفتلم  رگا  یلو  تسا 

لاجم هب  لوکوم  مالک  نیا  تاهج  حیقنت  تشاد و  دنهاوخ  تامدـقم  تباب  زا  هذـخاؤم  یلو  تسا  لمعلا  مزال  هچ  رگا  ملع  دوش و  لصاح 
تسا . یفاک  رادقم  نیمه  هلاسر  نیا  رد  تسا و  شدوخ 

ملسم دبع  هب  لمعلاروتسد 
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هکلب نآ  نتـشاد  لوبق  دایقنا و  تسا و  الوم  زا  هرداص  روما  لبقت  میلـست و  تسا  یگدـنب  تیدوبع و  فیاـظو  مها  هک  رگید  لمعلاروتـسد 
ءدبم لاوحا  زا  دسرب  وا  هب  راگدرورپ  بناج  زا  هچ  ره  هک  تسا  یسک  ملسم  هدنب  سپ  میلستلا  وه  مالسالا  هک  تسا  نیمه  مالسا  تقیقح 
لوبق تنم  هدـید  هب  ار  همه  ناشیا  ياهراک  ءاـیلوا و  بتارم  زا  ترخآ و  روما  زا  هیهلا و  جـجح  راوطا  لاوحا و  راـثآ و  نوئـش و  داـعم و  و 
رصاق هک  تسا  نآ  مولعم  لوقع  هکنآ  هچ  دمهفن  ار  نآ  تیفیک  هجو و  شلقع  دنکن و  ییاسر  وا  لقع  هب  دنچ  ره  دریذپب  ناج  زا  دیامن و 

هک هصاخ  اهنآ  دـئاوف  مکح و  اـهنآ و  رارـسا  ندـیمهف  زا  تسا  زجاـع  تسا و  اـهنآ  تیفیک  اـهنآ و  يداـبم  روما و  نآ  بابـسا  كاردا  زا 
قلخ زا  تعنـص  بیاجع  ترطف و  عیادب  قلخ و  هدـهاشم  زا  وا  عیانـص  ندوب  بیجع  یلاعت و  يراب  لاعفا  تبارغ  تسا  سوسحم  دـهاشم و 

یلقع چیه  هک  دناهینوک  ناکرا  طیاسو  هک  یللع  تابیبست و  نآ  ناسنا و  تقلخ  هصاخ  تسا  اهنآ  رب  اهنآ و  رد  هچنآ  اهنیمز و  اهنامـسآ و 
دهاوخب رگا  تسین  مزال  ماقم  نیا  رد  تبحـص  يراب  تسا  وا  رد  تالامک  زا  هچنآ  اب  تیناسنا  هجرد  هب  دسرب  یبآ  هرطق  هک  دنکیمن  رواب 

رد سپ  دوش  ذغاک  نم  داتفه  يونثم  دوخ  دادعتـسا  هزادنا  هب  دیامنب  ار  اهنآ  مکح  رارـسا و  هیهلا و  عیانـص  لاعفا و  بیارغ و  حرـش  ناسنا 
هدنب وا  دـنک  نینچ  رگا  هک  دـیامن  لیوات  ای  دـنک و  در  دـیابن  دـیاین  تسرد  شلقع  هب  يربک و  تمایق  راوطا  زا  دونـشب  هچ  ره  تروص  نیا 

مه تازجعم و  روهظ  تاداع و  قرخ  زا  دـنراگدرورپ  تردـق  تردـق  رهاظم  هک  قح  ءاـیلوا  ياـهراک  زا  نینچ  مه  دوب و  دـهاوخن  ملـسم 
مـسا هب  ددرگیم  دنلب  اهادص  دـش و  دـهاوخ  رهاظ  سفنا  قافآ و  رد  نانچ  نینچ و  ع )  ) مئاق روهظ  دزن  رد  هک  ناشیا  هب  دـسرب  رگا  نینچ 
هیهلا ياهتردـق  ریاس  زا  رتالاب  روما  نیا  هکنآ  هچ  ینالوط  رمع  بحاص  دوب و  دـهاوخ  راـظنا  زا  بئاـغ  زا  یمهدزاود  هکنیا  و  ع )  ) يدـهم

زا تسین و  رگید  زیچ  ندـید  رتمک  ندـمآ و  رظن  هب  رود  داعبتـسا و  فرـص  زج  هب  دوب و  دـهاوخن  ایبنا  تازجعم  ریاس  زا  رتبیرغ  تسین و 
یلک ام  ثحب  ۀـلاجع  دـمآ  دـهاوخ  شلحم  رد  هدـحیلع  يوگتفگ  تاداعبتـسا  عفر  دوعوم و  يدـهم  هب  هقلعتم  هبیرغ  روما  صوصخ  يارب 

اودحجی مل  اوملعی  مل  اذا  سانلا  نا  دیامرفیم  موصعم  هچنانچ  اراکـشا  تسا  يرفک  دوخ  نیا  هک  دومن  در  دیمهفن  ار  هچنآ  دیابن  هک  تسا 
نکم در  دیآیم  دیعب  ترظن  هب  دنکیمن و  یئاسر  وت  لقع  مه  رگا  سپ  دنوشیمن  رفاک  دننکن  راکنا  دنتسنادن  هچنآ  رگا  مدرم  اورفکی  مل 

دارم شرهاظ  نامه  دناهداد  ربخ  هک  ار  هچ  نامه  دشاب و  عقاو  فالخرب  يروف  لیوات  اب  يدرک  در  ار  هچنآ  دیاشن  هک  امنم  لیوات  هیجوت و 
سپ نک  هلاوح  هدنیوگ  دوخ  هب  ار  شملع  نک و  فقوت  هکلب  يوش  كاله  یـشاب و  هدرک  راتفر  عقاو  فالخب  وت  دـشاب و  تسار  دـشاب و 

نآ هب  یئاسر  لقع  هک  دشاب  هدیعب  روما  زا  دنچ  ره  دناهداد  ربخ  دـناهدومرف و  هک  ار  هچنآ  رم  تسا  میلـست  لوبق و  قیدـصت و  نامیا  همزال 
یف اودـجی  مث ال  مهنیب  رجـش  امیف  كومکحی  یتح  اونمؤی  کبر ال  الف و  دـیامرفیم  نآرق  حیرـص  رد  راـگدرورپ  هچناـنچ  دـشاب  هتـشادن 

وت ار  هچنآ  دننکن  راکنا  هکنیا  زا  سپ  رگم  دوب  دـهاوخن  نمؤم  هک  وت  راگدرورپ  هب  مسق  هن  امیلـست  اوملـسی  تیـضق و  امم  اجرح  مهـسفنا 
لوسر يرـشب  هکنآ  لثم  هبیرغ  روما  هراپ  زا  دندرکیم  داعبتـسا  هنوگچ  هک  دـیئامرف  هظحالم  یندرک  میلـست  دـننک  میلـست  يدرک و  مکح 

انک اذاء  دنوش  هدنز  هیلاب  ماسجا  هنوگچ  اننیب و  نم  رکذلا  هیلع  یقلا  دوشیم  لزان  وا  رب  یحو  هنوگچ  هکنیا  الوسر و  ارـشب  هللا  ثعبا  دشاب 
هک یناسک  هدوب و  یتارابخا  نآرق  رد  هک  رایسب  دراوم  زا  کلذ  ریغ  یلا  میمر  یه  ماظعلا و  ییحی  نم  لاق و  نوثوعبمل و  اننا  انافر  اماظع و 

هدومرف تعامج  نآ  زا  تمذم  خیبوت و  رایسب  تایآ  رد  دنوادخ  دندرکیم و  راکنا  دمآیم  دیعب  ناشدوخ  لقع  هب  نوچ  دناهدرواین  نامیا 
نامیا هک  تسا  یناسک  زا  بجع  دنـشاب  لوق  هب  مزلم  ات  دـندوب  هدرواین  نامیا  ناشیا  هکنآ  هچ  تسین  اهنآ  زا  بجع  اـهرازه  دـص  هن  هد  هن 

قلخ ینامسج و  داعم  ینامـسج و  رـشح  ربق و  لاؤس  دننام  ناشتاشیامرف  رهاوظ  زا  دناهدیمهفن  ار  هچ  ره  کلذ  عم  دناهدرک  لوبق  هدروآ و 
هکنآ لاح  دـناهدومن و  لیوات  ای  دـناهدرک  در  اهنیا  لاثما  ناشیا و  ياهراک  ءایلوا و  بتارم  ءایبنا و  تاداع  قراوخ  راـن و  شتآ و  تشهب و 

رب فقاو  وا و  ياهراک  كردـم  لصا و  تفتلم  دـیابن  هدـنب  هک  یـسک  نآ  ادـخ  هکنآ  زا  لفاغ  رظن  زا  يرود  داعبتـسا و  رگم  هدوبن  نیب  رد 
ناشیا ياهراک  دشابن  رگا  دنتسه  یلاعتیراب  تردق  و  هحفص 30 ] تافص [  رهاظم  قلخ و  دارفا  زا  دننازاتمم  ءایلوا  ءایبنا و  دشاب و  وا  رارسا 

هکنآ اب  بیرغ  ياهراک  هبیجع و  عیانص  نایگنرف  زا  دنونـشیم  هکنآ  بجع  دوب  دهاوخ  توافت  هچ  دشاب  تیعر  ياهراک  لثم  ادخ و  راک 
فارگلت توص و  سبح  هبعج  عارتخا  حیرـشت و  تایـصوصخ  رد  ناشیا  ریبدـت  هکنآ  لثم  دـنیامنیم  لوبق  دـننکیمن و  در  دـنزجاع  هدـنب 
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هک نیمه  قح  ءایلوا  راوطا  یهلا و  لاعفا  رد  نکل  دننکیم  لوبق  ار  همه  اهنیا  ریغ  هیراجت و  راثآ  هیئاوه و  ياوق  نافیلت و  میـس و  یب  یئاوه 
هچنآ ینک و  لیوات  يرادرب و  تسد  شروهظ  زا  يزادنیب و  شرهاظ  زا  ار  رهاظ  ارچ  الا  هیجوت و  اب  دننکیم  در  دـنمهفن  ار  شرـس  هجو و 

هب هک  نکم  داقتعا  هیداقتعا  روما  رد  رهاوظ  زا  هدافتـسم  نونظ  هب  هک  دوب  نآ  شیانعم  رهاوظ  ۀیجح  مدع  زا  دـش  نایب  قباس  شیامن  رد  هک 
هباشتم و هب  ذخا  لیوات  لمح و  نیا  هکنآ  هچ  یئامن  لیوات  لمح و  ای  یئامن  در  ار  وا  ینک و  يدعت  هک  درادن  مزال  نیا  يوش و  نیدتم  نآ 

داقتعا دش  مولعم  هچنآ  هک  تسا  ماقم  ود  رد  دوصقم  هکلب  اشاح  ینک  لوأم  هب  لمع  میتفگن  نکم  رهاظ  هب  لمع  میتفگ  هک  ام  تسا  لوأم 
نم تسا  تسرد  تسا  هدومرف  ار  هچنآ  وـگب  نک و  فـقوت  وا  رد  هدـشن  موـلعم  هک  هچنآ  رادـمرب و  وا  زا  تسد  داعبتـسا  فرـص  هب  نک و 

ناشدوخ بهذـم  يأر و  اب  قفاوم  هک  لوصا  دـیاقع و  رد  دـناهتفرگ  ار  طیرفت  طارفا و  فرط  مالـسا  لها  زا  هراـپ  منادیمن و  ممهفیمن و 
دراد ناشیا  يار  لیم و  اب  قفاوم  ۀنـس  باتک و  رد  هک  يرهاوظ  يرخا  ةرابعب  دـننکیم  لالدتـسا  دـنریگیم و  دـشاب  يرهاـظ  هچ  ره  تسا 

ار مامت  دننک  داعبتـسا  دهدن و  یئاسر  ناشیا  ياسران  لقع  هب  ای  دزاسن  ناشیا  بهذم  يأر و  اب  هک  دوش  ادیپ  رهاوظ  زا  هچ  ره  دـنریگیم و 
سپ یمود  نآ  اما  دـنراذگیم و  هینظ  روما  رازبا  هیاـپ  هک  نید  كردـم  رد  تسا  هحماـسم  نآ  سپ  یلوا  نآ  اـما  دـنیامن  لـیوات  هیجوت و 

هب تسناد و  ربمغیپ  ار  یصخش  یسک  یتسار  رگا  يراب  تسا  تلالض  ود  ره  هیهلا و  ججح  تاشیامرف  هب  یقوثو  یب  تسیرجم و  تأرج و 
نامه یئامرفب  وت  ار  هچنآ  متـشادرب  نایم  زا  ار  دوخ  لایخ  يأر و  مداد و  میلـست  دایقنا و  تسد  نم  هک  تسا  نیا  نآ  يانعم  درک  تعیب  وا 
بناج زا  ار  روصق  وا  درمـشب  دیعب  لقع  دـشاب و  رظن  رد  رود  هک  ار  يروما  دونـشب  ماما  ربمغیپ و  زا  رگا  یـسک  نینچ  منادیم و  تسرد  ار 

درک دیاب  نانچ  نینچ و  ارچ  هک  دننکیم  تاداعبتـسا  نید  عورف  رد  هک  دنوشیم  ادیپ  مدرم  زا  هراپ  تجح  فرط  زا  هن  دـنادیم  دوخ  لقع 
ۀفرعم صخش  تیناسنا  لیصفت  نیا  هب  ارچ  ار  زامن  تئارق  تفرگ و  نینچ  دیاب  ارچ  ار  لسغ  تراهط و  هیدبعت  عورف  هب  دننکیم  ءازهتـسا  و 
ازهتسا رشن  رشح و  لیصافت  رد  هراپ  دنهدیم و  رارق  رگید  قیرط  هب  ار  لامک  هار  مدرم و  لامکتسا  هقیرط  رد  دننکیم  ربمغیپ  هئطخت  تسا 

ار دوخ  لقع  و  ص )  ) ربمغیپ هب  دامتعا  لماک و  نامیا  مدـع  زا  یـشان  مامت  اهنیا  دـننکیم و  تالیوات  دوخ  لوقع  هب  دـننکیم و  هیرخـس  و 
ود ره  میراد و  لوبق  مه  ار  نآ  تسا  روما  نیا  قیاقح  رارسا و  هلوقعم و  روما  زا  ار  هچنآ  یلب  نک  لوبق  تفگ  هچره  الا  هتـسناد و  رتلماک 

هدـئاف و اب  تسا و  تسرد  مه  شیانعم  نطاب و  هدـیاف  اب  حیحـص و  تسا و  تسرد  مه  شرهاظ  درادـن  رگیدـکی  اب  تافانم  دوخ  لحم  رد 
نیا زا  رتشیب  رهاوظ و  زا  نتـشادرب  تسد  زا  هراپ  دـندش و  كاله  رهاوظ  رب  دامتعا  هب  هراپ  هک  دـش  مولعم  هقباس  شیامن  رد  يراب  حـیحص 
اهنآ حرـش  عقوم  هک  ناشبتک  رد  هعجارم  زا  دوشیم  مولعم  هچنانچ  یلزتعم  يرعـشا و  هیخیـش و  هینکر و  افرع و  هیفوص و  هفئاـط  تعاـمج 
داحآ رابخا  هب  تایآ و  رهاوظ  ضعب  هب  فرط  کی  زا  هک  دـناهدیدج  هفیاط  زا  همه  زا  رتكاب  یب  رتيرج و  اـهنآ و  همه  زا  رتدـب  تسین و 

زا فرط  کی  زا  تسین و  قفاوم  اهنآ  يأر  اب  نوچ  دـننکیمن  اهنآ  تایفانم  تاضراعم و  هب  رظن  دـننکیم و  کسمت  دوخ  تالاقم  يارب  زا 
زا فرط  کی  زا  تسین و  قفاوم  ناشلایخ  اب  هکنآ  هطـساو  هب  دننکیم  لیواتو  هیجوت  ار  همه  دـنرادیم و  رب  تسد  ربخ  رازه  رهاظ و  دـص 

يانب رگا  هراچیب  تسین  قفاوم  ناشلایخ  اب  هکنآ  هطـساو  هب  دـننکیم  لیوات  هیجوت و  ار  همه  دـنرادیم و  رب  تسد  ربخ  رازه  رهاـظ و  دـص 
رب راصتقا  هکلب  نآ  هن  تسا و  نیا  هن  هفیظو  هکنیا  لاح  نک و  ذخا  همه  رد  تسا  رهاظ  هب  ذخا  يانب  رگا  نک و  لیوات  همه  رد  تسا  لیوات 

فالخ هک  تشادرب  نآ  زا  تسد  دیاب  دشاب  حیرص  لقتـسم  لقع  فلاخم  هک  يرهاظ  یلب  صحفلا  دعب  تاکوکـشم  رب  فقوت  تامولعم و 
رگا سپ  عناص  تابثا  یتح  دوشیم  باوبا  همه  دس  نآ  هب  دوشیم و  عطق  لقع و  ۀیجح  باب  دـس  الا  دوشیمن و  رداص  یلقع  مکح  نینچ 

دوصقم هچ  هک  مدـیمهفن  هکنیا  ناشدوخ و  يوس  هب  در  الا  درک و  دـیاب  لیوات  دوش  لقع  اـب  قفاوم  هک  یهجو  رب  نآ  لـیوات  دـشاب  نکمم 
هحفص يدامتعا [  یب  نید و  رد  تارج  نآ  لیوات  نآ و  زا  دی  عفر  اج  نیا  رد  دشابن  فالخرب  یلو  دمهفن  لقع  هک  يرهاوظ  اما  دنتشاد و 

زیچ هدرک و  كاردا  اج  نآ  رد  لقع  دـشاب  لوا  نآ  هک  اج  کی  رد  هک  تسا  نآ  ماقم  ود  نیا  نیب  قرف  تسا و  جـجح  تاـشیامرف  هب  [ 31
نیا هک  اج  کی  رد  شرهاظ و  زا  رهاظ  فرـص  رب  تسا  هنیرق  تسا و  مدـقم  لقتـسم  لـقع  اـجنآ  هدرک  مکح  رهاـظ  فـالخرب  هدـیمهف و 
رهاظ اجنیا  رد  هدـیمهفن  مه  ار  رهاظ  رمالا  یهتنم  هدرکن  رهاـظ  فـالخرب  یمکح  هدـیمهفن و  يزیچ  هدرکن و  یکاردا  لـقع  دـشاب  یمود 
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یلو دنمهفیمن  لوقع  هک  اهزیچ  رایـسب  هچ  دـنمهفب  لوقع  همه  ار  زیچ  همه  هک  تسین  مزال  درادـن و  یمکح  لقع  هکنآ  هچ  تسا  مدـقم 
قرف مدرم  بلاـغ  دوشیم و  ماـمت  قلخ  رب  ادـخ  تجح  وا  هب  تسا و  نطاـب  لوسر  هک  تسا  تجح  عـبتم و  درک  مکح  هدـیمهف  هک  اـجره 
نینچ هن  هدرک  مکح  فالخ  هب  لقع  اجنآ  رد  دیاین  تسرد  ناشلقع  هب  هچ  ره  هک  دننکیم  نامگ  نانچ  دناهدیمهفن  ار  دروم  ود  نیا  نیبام 

هک يروما  رد  بلاغ  درادن و  ینعم  وا  هب  عوجر  تسا  لهاج  لقع  تروص  نآ  رد  هدیمهفن  يزیچ  هدوب و  ناریح  اجنآ  رد  لقع  هکلب  تسا 
هکنآ هن  تسین  يرگید  زیچ  لقع  روصق  یلقع و  داعبتـسا  زج  هک  تسا  ییاج  زا  دـننکیم  لـیوات  راـکنا و  هدـش  هدرب  مسا  هک  اـهتعامج 

ملا تذـل و  هوالع  هب  هکنآ  ای  دـشاب و  ینامـسج  ندـب  اب  لاؤس  هک  دراد  هیلقع  هلاحتـسا  هچ  الثم  دـشاب  هتـشاد  هلاحتـسا  هب  لالقتـسا  لـقع 
تارفانم تامیالم و  كاردا  هک  تسا  مولعم  دشاب و  رتدیدش  باذع  رتلماک و  تمعن  ات  دشاب  همیمـض  مه  ینامـسج  ملا  تذل و  یناحور 
ینامسج رد  رمالاۀیاغ  مسج  هن  دنکیم  كاردا  حور  ار  تمعن  تذل و  زا  مسق  ود  ره  عقاو  رد  تسا و  ینامسج  رشح  هب  جاتحم  ینامـسج 
تقرافم هودنا  ای  هاج  ةذل  دننام  تسا  مالا  ذیاذل و  زا  هراپ  تسا  مسق  نیمه  ایند  راد  رد  هچنانچ  تسین  یناحور  رد  تسا و  تلآ  هب  جاتحم 

برض تمقن  برش و  لکا و  تذل  لثم  دنکیم  كاردا  مسج  ار  مالا  ذیاذل و  زا  هراپ  دنک و  یم  كاردا  هطساو  یب  لاصو  تذل  بابحا و 
هب ار  تاسوسحم  یلو  دـنکیم  كاردا  هیـسح  تالا  طسوت  یب  ار  تالوقعم  تسا  مسق  ود  اـیند  راد  رد  مه  شتاـکاردا  رد  هچناـنچ  بوچ 
ایند رد  هچنانچ  سپ  دونـشیم  شوگ  هب  دـنیبیم و  مشچ  هب  هک  تسا  تالوقعم  هدـننک  كرادا  نامه  هکنآ  لاح  شوگ و  مشچ و  تناـعا 

یناحورو ینامسج  تسا و  وا  هنومن  ایند  هک  تسا  مسق  نیمه  مه  ترخآ  رد  تمقن  باذع و  زا  مسق  ود  میراد و  تذل  تمعن و  هنوگ  ود 
یتسناد هک  اجنآ  زا  صقن و  راد  اـجنیا  تسا و  لاـمک  راد  اـجنآ  هک  اـیند  یناـحور  ینامـسج و  زا  تسا  رتدـیدش  تسا و  يوقا  دـکا و  وا 

سپ تسا  ینامـسج  رگا  هک  دوشیم  یـضعب  داعبتـسا  عفار  باذـع و  دـیامن  كاردا  مسجدوخ  هن  مسج  طسوت  هب  تسا  حور  لام  باذـع 
دوصقم هکنآ  هچ  تیـصعم  لاح  ریغ  رد  هدش  ادـیپ  رگید  ءازجا  هتفر و  هدوب و  تیـصعم  ماگنه  رد  هک  هیلیلحت  ءازجا  لاح  دوشیم  هنوگچ 

تروص نآ  لثم  رمالا  ۀـیاغ  تروص  هن  تسا  هداـم  ددرگیم  رب  هچنآ  هک  تسا  مولعم  مسج و  هن  تسا  حور  بیذـعت  ناـمه  مسج  دوع  زا 
نیا قیقحت  هک  میوشن  جراخ  نخس  هتشر  زا  دوشیمن  مه  يرگید  ءزج  دیآیمن و  لیلحت  دوشیم  روصت  هک  هداعم  هدام  نآ  دوب و  دهاوخ 

رب رهاظ  زا  تسد  هفیاط  نیا  هک  ار  یئاـج  نآ  هک  دوب  نآ  دوصقم  يراـب  درادـن  شیاـجنگ  هلاـسر  تسه  شدوخ  لـحم  هب  لوکوم  بتارم 
دیاب لقع  اجنآ  رد  دمهفب و  دناوتیمن  لقع  هک  تسا  هیلقع  تاداعبتسا  هکلب  دشاب  نیب  رد  هیلقع  هلاحتسا  هک  تسا  یئاهاج  زا  هن  دنرادیم 
مکح نتسناد  روما و  مامت  هب  ندرب  یپ  تاهج و  مامت  كاردا  هب  دوب  یفاو  یفاک  مدرم  لوقع  رگا  هک  دنکیمن  رکف  هراچیب  دوش  عرش  عبات 

رد سپ  دناهدوب  یفاو  ریغ  رـصاق و  ياهلقع  هک  تسا  نآ  هطـساو  هب  اهتمحز  نیا  دوبن  لسر  ثعب  هب  تجاح  ار  يزیچ  ره  رـس  يزیچ و  ره 
دنکیمن مکح  دـمهفیمن و  لقع  هک  هچنآ  رد  هک  تسا  نآ  لسر  ثعب  هدـئاف  دـنک  فرـصت  لخد و  هک  لـقع  دراد  قح  هچ  تروص  نیا 
شناسحا ات  عجرم  دشاب و  سسؤم  عیرشت و  تسا  رصاق  لقع  هچنآ  رد  دوش و  رتمامت  ۀجح  ددرگ و  رتلماک  فطل  ات  دشاب  شراک  کمک 

دیعب شلقع  هب  ناسنا و  دـیمهفن  ار  هچنآ  هکنآ  هن  تسا  میلـست  داـیقنا و  لمعلاروتـسد  هفیظو و  هک  بلطم  لـصا  هب  میدرگرب  ددرگ  رهاـظ 
لحم رد  هیقب  مینکیم  ضرع  ار  هرقف  کی  هنومن  ۀهج  هب  تسا و  نیا  ناشیا  هدیدج و  تعامج  نیا  هچنانچ  دـیامن  لیوات  ای  دـنک  در  دـمآ 

تسا و دوعوم  روهظ  هب  کیدزنو  هنراقم  مئالع  هلمج  زا  دمآ  دـهاوخ  هک  رامـش  یب  رابخا  رایـسب و  رابخا  رایـسب و  تایآ  رد  الثم  شدوخ 
یکی لاـحم  ضرف  هب  ع )  ) نسحلا نب  دـمحم  ریغ  وـل  دـشاب و  هک  ره  مینکیم  ضرع  ةاـشامم  تـسا  نـیمز  هدـننک  رپ  هـک  ع )  ) رظتنم مئاـق 

نآ ار  هحیـص  مدرم  دنونـشب  هک  يزور  جورخلا  موی  کلذ  ۀحیـصلا  نوعمـسی  موی  هداد  ربخ  وا  زا  ادـخ  هک  تسا  توص  هحیـص و  هماگنه 
يرایسب رد  ۀحیصلا و  عقوتف  الا  هحفص 32 ] تسا [  ربخ  رد  مه  بیرق و  ناکم  نم  دانمل  ادانی  موی  عمتـسا  رگید و  تسا و  مئاق  جورخ  زور 
ياهادـن هکنیا  تسا و  لـیئربج  هدـننک  ادـص  هکنیا  هدرک و  نیعم  دوشیم  دـنلب  نامـسآ  زا  هکنیا  هدرمـش و  تاـموتحم  زا  ار  نآ  راـبخا  زا 

بیجع ار  یئادص  نینچ  ندش  دـنلب  هکنآ  هطـساو  هب  هراچیب  نیا  دـنزیم  ادـص  هدـننک  جورخ  مسا  هب  دراد و  هصاخ  تارابع  هب  صوصخم 
ار لـمأت  ياـنب  هدـشن  دـنلب  یناـکم  چـیه  زا  یئادـص  چـیه  هتـسناد  مئاـق  ار  وا  هک  یعدـم  نیا  جورخ  زور  رد  هک  دـنیبیم  مه  درمـشیم و 
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هیجوت و يانب  دـندشیم  هحیـص  رابخا  تایآ و  باوج  زا  زجاع  دـشیم و  تبحـص  هک  ررکم  هفئاط  نیا  زا  رفن  دـنچ  اب  هچنانچ  دراذـگیم 
رد دنچره  دینـش  دهاوخ  هدینـشن  سکره  هدینـش و  ار  ادص  نیا  دوب  اجره  رد  سکره  دـیتسه  لفاغ  ارچ  هک  دـنتفگیم  هتـشاذگ  ار  لیوأت 

نیا يوعد  تیـص  ندینـش  نیمه  رابخا  تایآ و  رد  هحیـص  هب  دارم  هک  تسا  نآ  شدوصقم  نیا و  زا  رتدـنلب  ادـص  مادـک  دـندنبب  ار  هناـخ 
نیا يارب  زا  هچنآ  تسا  یـسک  ربـخ  هزاوآ و  زا  ریغ  ادـص  زاوآ و  هک  هدـیمفن  ار  تیـص  توـص و  نیباـم  قرف  هراـچیب  نیا  تسا و  یعدـم 

راشتنا زا  سپ  لطاب  هچ  قح و  هچ  دـشاب  هک  یعدـم  ره  درادـن  وا  هب  صیـصخت  تیـص  نیا  توص و  هن  تسا  تیـص  هدـش  لصاح  یعدـم 
وا و توعد  زا  تسا  یتدـم  نتـشذگ  زا  دـعب  ثیح  نیا  هکنآ  هوـالع  هب  دوشیم  تمـالع  هچ  نیا  تسا  دـنلب  شاهزاوآ  تیـص و  شتوعد 
ات دنک  جورخ  مالعا  دوش و  دنلب  روهظ  زا  شیپ  هک  تسا  توص  نآ  تمالع  دوشیمن  مئالع  زا  نیا  دنکیم و  ادـیپ  عویـش  هدروخ  هدروخ 

ینامسآ توص  نآ  تسا و  ینیمز  تیص  نآ  هوالع  هب  دوش  دنلب  شدورو  زا  یتدم  زا  سپ  یناطلس  شابرود و  یچراج و  هک  هدینـش  لاح 
نیا هک  دنکیم  ار  ع )  ) يدهم تقیقح  تابثا  نآ  توصم  هوالع  هب  هبعک  ماب  يور  ای  نامسآ  زا  لیئربج  وا  هدنیوگ  دنامدرم و  نیا  هدنیوگ 

یفارخ يوعد  هدش و  یگرزب  رما  نینچ  یعدم  صخـش  نالف  هک  هدوب  نآ  تیـص  نیا  وا و  تعیب  هب  دیباتـشب  ادخ  رما  تما و  يدـهم  تسا 
داعبتسا هطساو  هب  ای  روهظ  زا  دعب  ینیمز  تیص  رب  دننکیم  لمح  ار  ع )  ) مئاق روهظ  زا  لبق  ینامسآ  يادص  دیهد  فاصنا  ناناملسم  هدرک 

ادخ تاشیامرف  میلست  هک  تفگ  ناوتیم  ار  یصخش  نینچ  نیا  دزاسیم  شدوصقم  یعدم و  اب  هکنآ  هطـساو  هب  ای  یتوص و  نینچ  عافترا 
نینچ ندش  دنلب  دراد  داعبتـسا  هچ  هکنآ  لاح  دنکیم و  تبحـص  دوخ  سفن  ياوه  هب  وا  هکنآ  ای  هدرک  لوبق  دایقنا  دراد و  ار  يده  همئا  و 

یئاهادـص روص و  هخفن  نامه  تسا  اهنآ  زا  هک  دوشیم  رهاظ  وا  رد  تمایق  راثآ  تسا  تمایق  هماگنه  ریظن  وا  هماگنه  هک  هصاخ  ییادـص 
عارتخا دوخ  لیم  هب  رگید  نآرق  هک  تسا  نآ  شاینعم  نآ  ار و  اهنآ  مامت  ینک  لیوأت  ای  راـکنا  هکنآ  رگم  هداد  ربخ  اـهنآ  زا  نآرق  رد  هک 

هب رما  تهج  نیا  هب  دننادرگرـس و  ناریح و  نآ  رد  اـهلقع  هک  تسا  بئارغ  بئاـجع و  زا  ماـمت  هیهلا  روـما  هـک  نآ  مـالک  هصـالخ  ینک 
اهنآ لوبق  هنوگچ  راوشد و  بعص و  هزادنا  هچ  هب  هک  دیئامرف  هظحالم  هدرمش  نحتمم  نمؤم  هصیصخ  ار  اهنآ  لوبق  هدش و  دایقنا  میلست و 

الا هلمحتی  بعصتسم ال  بعص  انثیدح  اهنم  تسا  دراو  بتک  ریاس  رئاصب و  راحب و  رد  هیورم  هربتعم  رابخا  رد  هک  هدرمش  نامیا  مزاول  زا  ار 
بعـصتسم ال بعـص  انثیدـح  دـیامرفیم  رگید  ربخ  دـنچ  رد  هکنآ  رتالاب  ناـمیالل و  هبلق  هللا  نحتما  نمؤم  وا  لـسرم  یبن  وا  برقم  کـلم 

لمحتم نامدوخ  سپ  دـیامرفیم  دـیامنیم  لمحت  هک  سپ  دـنکیم  ضرع  يوار  نحتمم  نمؤم  لسرم و ال  یبن  برقم و ال  کلم  هلمحتی 
دوشیم هتشادرب  اهنآ  رهاوظ  زا  تسد  دوشیم و  داعبتـسا  هنوگچ  نیب  رد  دشاب  هیهلا  روما  همه  هک  دش  هباثم  نیا  هب  هک  راک  سپ  میوشیم 

زا دش  مولعم  سپ  دنتـسین  نامیا  ماقم  رد  نیتباث  راثآ  تایآ و  نیلؤم  هک  دوشیم  مولعم  سپ  دش  نحتمم  ناشیا  رما  هدننک  لوبق  هک  لاح  و 
دشاب هدعبتسم  هبیرغ و  روما  زا  دنچره  ناشیا  تاشیامرف  زا  دشاب  هدیسر  هک  هچنآ  دایقنا  میلـست و  نمؤم  هدنب و  هفیظو  هکنآ  هتـشذگ  روما 

راثآ زا  رابخا  رد  هچنآ  هک  تسا  نآ  فاصنا  دشاب و  هدش  تباث  نآ  فالخ  رب  یعطق  لقن  ای  دشاب  هلاحتسا  رب  مئاق  لقتسم  لقع  هکنآ  رگم 
لیبق زا  اهنآ  زا  هلمج  رمالاۀیاغ  هدش  مئاق  نآ  هلاحتسا  رب  لقتـسم  لقع  هن  هدمآ و  نآ  فالخرب  یعطق  لقن  هن  دنتـشون  وا  ياهراک  روهظ و 

رب ندز  ریـشمش  اهربق و  زا  ناگدرم  ندش  هدـنز  لثم  یتح  نآ  رب  یبن  هزجعم  ساسا  هک  تسا  تعیبط  تداع و  فالخرب  تاداع و  قراوخ 
ياهربق زا  ندـش  هدـنز  هب  لیوات  هک  تسا  يوحن  هب  رابخا  نآ  بجر و  داـمج و  نیب  بجعلا  لـک  اـبجع  اـی  دـیامرفیم  هک  ناگدـنز  يور 

روهظ هب  نامیا  هک  هدـنز  هک  اـبجع  اـی  هک  دـیامرفب  دـیاب  دـشاب  روط  نیا  رگا  هکنآ  هچ  درک  ناوتیمن  یناـحور  تاـیح  لوصح  تعیبط و 
یئاههدرم زا  درمـشیم  هکنآ  هوالع  هب  اههدرم  نیلوتقم  دنیاههدنز  نینمؤم  نوچ  دننزب  ریـشمش  دناتعیبط  ربق  رد  هک  ار  اههدرم  دـناهدروآ 

هدـنز زاب  دـناهدش  هدرم  دـناهدوب و  دـیواج  تایح  هب  هدـنز  هک  نیقباس  زا  هک  ار  یناسک  دـننزیم  ار  اههدـنز  ندرگ  دـنوشیم و  هدـنز  هک 
نیبب نک  راـبخا  هب  عوجر  سپ  اـهنآ  ریغ  و  ص )  ) ربـمغیپ باحـصا  دـننام  دـننز  یم  هحفـص 33 ] رهاظ [  ياههدنز  رب  ریـشمش  دـنوشیم و 

زا لبق  میدرم  ام  رگا  هک  دنهاوخب  ادخ  زا  هک  دناهداد  لمعلاروتـسد  هک  نک  هیعدا  هب  عوجر  دنوشیم و  هدنز  هدومرف  ار  صاخـشا  هنوگچ 
رابخا رد  ار  هرقف  نیمه  مه  نآ و  ریغ  هماندهع و  ياعد  دننام  مینزیم  ریـشمش  هک  دنک  هدنز  شروهظ  زا  دعب  ار  ام  سپ  ع )  ) يدهم روهظ 
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رتبیجع تاوما  ءایحا  زا  يرما  الاح  دینک  تلئـسم  ع )  ) يدـهم روهظ  رد  ار  ندرم  زا  سپ  ندـش  هدـنز  هک  دـنهدیم  لمعلاروتـسد  رایـسب 
زا هنوگنیا  یلب  تسا  میلـست  دایقنا و  مدـع  زا  فشاک  لیلد و  ـالب  تسا  یلیواـت  یناـحور  یگدـنز  هب  ندرک  لـیوات  هدـش و  دراو  تسین و 

يرهاظ تایح  اب  تافانم  نکل  دنوشیم  نوریب  تعیبط  ربق  زا  دوشیم و  لصاح  مه  نینمؤم  يارب  زا  مه  يونعم  یناحور  یگدـنز  تایح و 
هچ . يارب  هرسکی  يرگید  نآ  راکنا  دوب  دهاوخ  حیحص  ود  ره  شدوخ و  لحم  رد  کیره  میراد  لوبق  ار  ود  ره  درادن 

تسا هیلقع  روما  زا  دوعوم  روهظ 

هجو رب  تجح  موزل  دوجو  دـنکیم  مکح  لقع  هک  ار  هچنآ  هک  نآ  هچ  تسین  هیلقع  روما  زا  دوعوم  يدـهم  روهظ  تیاکح  مجنپ  شیامن 
یمکح دیامن  روهظ  عقوم  نالف  رد  وا  دیاب  هکنیا  مه  درادـن و  یمکح  لقع  دـشاب  تجح  دـیاب  صوصخم  صخـش  نالف  هکنآ  اما  یلک و 
ناـهرب هکنیا  مه  دـنکیم و  مکح  یلک  هجو  رب  ار  تجح  دوجو  لـصا  هکلب  درادـن  یمکح  دـشاب  نـالف  نـالف و  دـیاب  هکنآ  مه  درادـن و 

اما دوشیمن و  لصاح  ۀیجح  قدص  اب  مزالم  ناهرب  نآ  نودب  هک  دنکیم  مکح  مه  ار  نآ  وا  قدص  ناهرب و  نیب  دشاب  همزالم  هک  قداص 
نیملکتم امکح و  همه  ۀهج  نیا  هب  دشاب و  هتـشاد  مزالم  لیلد  دیاب  دـیوگیم  ردـق  نیمهو  درادـن  مکح  دـشاب  ناهرب  صوصخ  هچ  هکنآ 
یـصخش ره  لصاحلا  تسین و  نکمم  دشاب  یلقع  لیلد  تامدقم  مامت  هک  لقتـسم  لقع  هار  زا  هصاخ  توبن  تابثا  هک  دناهدومرف  حیرـصت 

تجح وا  تماما و  توبن و  طیارـش  هب  دوش  تفای  یلوا  ریغ  هک  دـنادیمن  لاـحم  لـقع  توبن  تماـما و  يارب  زا  ینک  نیعم  یهاوخب  هک  ار 
رابخا رد  هچنانچ  دوب  دـهاوخ  لقن  دوعوم  تابثا  قیرط  سپ  دـشاب  مئاق  دـیاب  صوصخم  سک  نالف  هک  دـنکیمن  یعطق  مکح  سپ  دـشاب 
هدـننک رپ  رظتنم و  مئاق  هک  ار  يدوعوم  نآ  مینیبب  دوش و  هیلقن  هلدا  هب  عوجر  دـیاب  تروص  نیا  رد  سپ  هدومن  وا  ندـمآ  هب  مـالعا  هرتاوتم 

بئاغ تسا و  دوجوم  یح و  هدش و  دلوتم  تسیچ  شلاح  تسیک و  رـسپ  تسیچ و  شمـسا  تسا و  یک  وا  دناهداد  رارق  لدع  زا  ار  نیمز 
نیعم رابخا  رد  ار  هک  ره  هک  مادک  شلغـش  راک و  تسیچ و  وا  روهظ  مئالع  راثآ و  تسا  مادـک  وا  تافـص  هدـشن و  دـلوتم  زونه  هکنآ  ای 

هک يراک  لغش و  ره  میشاب و  رظتنم  دیاب  ار  نامه  دناهدرمش  وا  مئالع  زا  هک  ار  هچ  ره  مینک و  لوبق  ار  نامه  تسا  دوعوم  وا  هک  دناهدرک 
لـصاح عطق  وا  زا  هک  یعطق  تسا  مسق  ود  مه  یلقن  لـیلد  هک  دیـشاب  تفتلم  یلو  مینیبـب  وا  رد  دـیاب  ار  ناـمه  دـناهدومرف  ناـیب  شیارب  زا 

تـسا یعطق  لیلد  نامه  نید  لوصا  فراعم و  باب  رد  تسا  ربتعم  هچنآ  اعدـم و  هب  دوشیم  لصاح  نظ  هک  ینظ  یعدـم و  هب  دوشیم و 
ینظ شتلالد  یلو  تسا  یعطق  شدنـس  هک  باتک  رهاظ  تروص  نیا  رد  نظ  زا  هیهان  رابخا  تاـیآ و  تشذـگ  قباـس  شیاـمن  رد  هچناـنچ 

یعطقریغ دـحاو  ربـخ  هچنآ  راـبخا  رد  اذـک  شتلـالد و  مه  تسا و  یعطق  زا  شدنـس  مه  هک  دـشاب  باـتک  صن  رگم  دـشابن  ۀـجح  تـسا 
نآ رابخا  اما  طقف و  تسا  ربتعم  شتاصوصن  باتک  زا  سپ  ینظ  هب  دسر  هچ  ات  دشاب  یعطق  شتلالد  دـنچره  تسین  ۀـجح  دـشاب  رودـصلا 
هب باتک  رهاوظ  تسین و  ۀـجح  ۀـهج  ود  هب  داحآ  رابخا  رهاوظ  سپ  دـشاب  یعطق  مه  شدنـس  هکنآ  طرـش  هب  تسا  ربتعم  شتاصوصن  مه 

اهنآ زا  عطق  هتفر  مه  يور  رب  ترثک  دضاعت و  دضاعت و  باب  زا  هک  يرهاوظ  نآ  رابخا  باتک و  رهاوظ  زا  دوشیم  انثتـسا  یلو  تهج  کی 
یتدایز هک  دوشیم  نکل  تسین  تجح  دنکیمن و  عطق  هدافا  رهاظ  هس  رهاظ و  ود  رهاظ و  کی  هچ  رگا  تروص  نیا  رد  سپ  دوش  لصاح 

رد رگم  تسین  ۀجح  دنکیم  نظ  هدافا  نوچ  دحاو  ربخ  ریظن  عطق  هطساو  هب  تسا  ۀجح  تروص  رد  نآ  دوش و  عطق  لوصح  بابسا  رهاوظ 
اما تسا و  تجح  مه  عطقرم  هدیفم  همکارتم  رهاوظ  تسا  ۀجح  باتک  تاصوصن  سپ  دـسرب  رتاوت  هجرد  هب  داحآ  رابخا  ترثک  هک  یتقو 

دحاو ربخ  رگا  دـشاب  هدـش  دراو  شریـسفت  شقبط و  رب  رابخا  نآ  ریغ  ای  باتک  رهاوظ  زا  هک  هچنآ  اما  تسین و  ۀـجح  باتک  درجم  رهاوظ 
تـسا دراو  رابخا  شدروم  رد  هک  يرهاوظ  سپ  باـتک  هب  هن  دوب  دـهاوخ  وا  هب  ةربع  تسا  عطق  رگا  تسین و  ۀـجح  مه  نآ  هک  تسا  ینظ 

طرـش هب  تسا  ۀـجح  تسا  عطق  دـیفم  هک  رتاوتم  اما  تسین و  ۀـجح  تسا  ینظ  شداحآ  سپ  رابخا  اـما  دوب و  دـهاوخ  ربخ  لاـح  هب  نازیم 
هدافا هیلقن  هلدا  زا  هک  ره  هک  تسا  نآ  مالک  هصـالخ  دـشاب و  هدوب  دوش  لـصاح  عطق  هک  همکارتم  رهاوظ  اـی  دـشاب و  صن  شتلـالد  هکنآ 

رب رایسب  هحفـص 34 ] رابخا [  تایآ و  هکلب  اعرـش  هن  القع و  هن  تسین  ۀجح  دشاب  نظ  دیفم  هچ  ره  تسا و  ۀجح  نید  لوصا  رد  دنک  عطق 
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رد ام  دوش و  لصاح  عطق  عومجم  زا  هک  تسا  نآ  هطـساو  هب  هدـش  اهنآ  هعاشاو  رابخا  نتـشون  هب  رما  هکنیا  هدیـسر و  نآ  هب  لمع  نآ  عنم 
رثاکت و هطـساو  هب  ایو  هسفن  هب  هک  دـشاب  یتایلقن  نامه  میروآیم  لـیلد  مینکیم و  لالدتـسا  نآ  هب  هک  ار  هچ  نآ  هک  میمزتلم  هلاـسر  نآ 

دهاوخ یبلطم  دییات  داهشا و  هکلب  دشابیمن  لالدتـسا  ناونع  هب  مینک  کسمت  ینظ  لیلد  هب  انایحا  رگا  دوش و  لصاح  اهنآ  زا  عطق  دضاعت 
رهاظ و هب  دوخ  یعدـم  تابثا  رد  مه  اـهنآ  هک  مینکیم  شهاوخ  یعدـم  نیا  تاـبثا  زا  دوشیم و  هتفگ  عماـس  نهذ  برقت  يارب  زا  دوب و 

لوهجم ربخ  هب  دوعوم  مسا  نییعت  يارب  زا  سپ  دوب  دهاوخن  ۀجح  دراد و  فالخ  لامتحا  هک  دننکن  کسمت  هینظ  روما  ریاس  دـحاو و  ربخ 
هینظ تایآ  رابتعا  رب  ار  انب  رگا  هک  نآ  یفخی  مث ال  دننکن  کسمت  دراد  یتلالد  يدنس و  بیع  رازه  هک  هیلجر  تحت  انا  یلع و  مسا  همـسا 

ضراعم هب  رفظ  زا  سپ  رگید و  رابخا  تایآ و  ریاس  زا  تاضراعم  زا  صحف  تسا  مزال  سپ  میراذگب  دیاقع  لوصا و  رد  مه  هینظ  رابخا  و 
ذخا دوش و  حـیجرت  دـعاوق  لامعا  داحآ  رابخا  رد  دوشن و  ذوخأم  عمج  هجیتن  دوشب و  دـیاب  یفرع  دـعاوق  عمج  لامعا  هضراعتم  رهاوظ  رد 
جالع هب  تجاح  ات  یعدم  نیا  يوعد  ۀحص  رب  میتفاین  یلیلد  هحیحص  رابخا  رد  هن  تایآ و  رهاوظ  رد  هن  هللادمحب  ام  دوش و  حجارلا  وه  امب 

هب عالطا  دیاب  دبال  دنک  یم  دوخ  یعدم  رب  ار  هحیحـص  ریغ  رابخا  تایآ و  ضعب  تدعاسم  يوعد  هک  یعدم  نیا  عابتا  یلو  دـتفا  ضراعت 
هک ار  هچنآ  زاب  ناشیاعدم  رب  هلاد  تایآ  رابخا و  دوجو  ینعی  عقاو  فالخ  رما  نیا  میلست  زا  دعب  قحلا  دشاب و  هتشاد  حیجرت  عمج و  دعاوق 

نالطب دوخ و  ياعدـم  تحـص  رب  میراد  هک  رگید  هیعطق  هلدا  زا  رظن  عطق  اب  تسا  دنـس  يوقا  تلـالد و  رهظا  مینکیم  نآ  هب  کـسمت  اـم 
دیاب دـشاب  ضراعتم  يرابخا  شتـالاح  ریاـس  اـی  شمـسا  باـب  رد  رگا  يراـب  دـش  دـهاوخ  مولعم  بتارم  نیا  هچناـنچ  یعدـم  نیا  ياوعد 
یفانم هک  تسا  یتقو  رد  هلک  اذـه  تفرگ  دـیاب  ار  ددـع  رثکا  نآ و  رب  باتک  بحاص  دامتعا  باـتک و  تیاور و  ثیح  زا  اـهنآ  رتحـیحص 
تمذم رابخا  زا  هلمج  رد  هکنآ  اب  الثم  تفرگ  ار  نیبم  حراش  دیاب  رسفم  رسفم و  حورشم  حراش و  دنشاب و  نیبم  لمجم و  رگا  اما  دنـشاب و 

دوش دراو  يربخ  کی  رگا  هرکذ  تومی  ام  دعب  موقی  هک  دراد  ربخ  دنچ  رگید  هلمج  رد  دناهدش و  وا  توم  هب  لئاق  هک  یناسک  زا  دننکیم 
هرکذ تومی  رابخا  هنیرق  هب  دیاب  مه  زاب  هدشن  طقـس  ربخ  نآ  رد  هرکذ  ظفل  یئوگب  دشاب و  مه  حیحـص  ربخ  نآ  تومی و  ام  دعب  موقی  هک 
تابثا هک  يربخ  نآ  هب  دنکیم  توم  یفن  هک  تسا  هفئاط  نآ  نیب  عمج  دهاش  هرکذ  تومی  رابخا  نیا  هکلب  تسا  رکذ  توم  دارم  میئوگب 

رازه اـب  هک  هفیاـط  نیا  زا  اـبجعاوف  وا  رکذ  توم  توم  توبث  هب  دارم  تسا و  وا  دوخ  توم  توم  یفن  هب  دارم  میئوگیم  دـنکیم و  توم 
ایفخم تسا  وا  دوجو  وا و  ءاقب  اهنآ  همه  رهاظ  هک  راظنا  زا  شندوب  بیاغ  راصما و  رد  شندوب  ترـضح و  نآ  صخـش  تبیغ  رب  هلاد  ربخ 

دنرادیم و رب  اهنآ  مامت  زا  تسد  دوریم و  نآ  رد  هرکذ  طقس  لامتحا  تسین و  مولعم  شدنـس  لاح  هک  يربخ  کی  هطـساو  هب  کلذ  عم 
نب ۀجح  نامه  ار  دمحم  یلع  هکنآ  هچ  تسین  ناشبهذم  اب  قفاوم  تومی  ام  دـعب  موقی  ربخ  نیمه  نومـضم  هکنآ  اب  دـننکیم  توم  تابثا 

میشاب و نسحلا  نب  ۀجح  ندش  هدنز  رظتنم  دیاب  تومی  ربخ  رب  انب  سپ  دنرمـشیم  هدحیلع  یـصخش  یمهدزیـس و  هکلب  دننادیمن  نسحلا 
نم ینبـص  رهظی  دـیوگیم  هک  میریگیم  يربخ  حراش  ار  نآ  ناوج  تروص  دوشیم و  رهاـظ  نارـسپ  نس  هب  دراد  هک  يراـبخا  نینچ  مه 

هچنانچ ناناوج  تروص  ناریپ و  نس  رد  دیوگیم  هک  هریثک  رابخا  زا  هنیرق  هب  نس  رد  هن  تسا  تروص  هب  یناوج  دارم  میئوگب  مشاهینب و 
دالوا زا  یمیس  و  ع )  ) مظاک دالوا  زا  یمجنپ  نیسح و  دالوا  زا  یمهن  دیامرفیم  هک  يربخ  هب  دوشیم  ریـسفت  تسا  مشاهینب  زا  هکنیا  زج 

ار نآرق  دـنکیم و  هزات  ار  ص )  ) ربمغیپ نید  دـنادرگیم و  رب  ار  مالـسا  هکنآ  رب  دـنکیم  تلالد  هک  هریثک  رابخا  نینچ  مه  تسا و  داوج 
ص)  ) ربمغیپ نید  زا  مدرم  نوچ  میئوگب  میریگب و  دیدج  عرـش  حراش  اهنآ  دنکیم  توعد  ص )  ) ربمغیپ نید  هب  ار  مدرم  دنکیم و  هدـنز 

عیاض ص )  ) ربمغیپ ۀنـس  هتـشگ و  لمهم  یفخم و  ماکحا  هدـش و  كورتم  نآرق  دـناهدش و  جراخ  تعامج  نیا  هچنانچ  دـنوشیم  جراـخ 
هک يروط  هب  مالسا  هک  تسا  انب  هک  لاح  هتشاد  لوا  هک  یتبرغ  تلاح  هب  دنادرگرب  ار  مالـسا  هک  هجرد  هب  ات  هدنام  لطعم  دودح  هتـشگ و 
هب رما  لوا  زا  هدنامن  یفخم  ای  هتفر  نایم  زا  ماکحا  نآ  هدروآ و  دیدج  عرش  ایآ  سپ  دوش  لمع  باتک  هب  ددرگرب و  هتساوخ  ص )  ) ربمغیپ

تاسایـس تادابع و  زا  عیارـش  زا  هک  دربب  نایم  زا  هرـسکی  ار  ربمغیپ  نید  هکنآ  هن  دوش  اراکـشآ  رهاـظ و  قح  لـها  نتـسشن  هناوخ  هطـساو 
مولعم تسا  دراو  وا  هریـس  رد  هک  يرابخا  هک  یتلاح  رد  دـنکیم  ربمغیپ  تعیرـش  خـسن  هک  دراد  رابخا  رد  یک  دـنامن  یقاب  يزیچ  دوقعو 
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نداد رارق  رـسفم  تسا و  راـبخا  هحفـص 35 ] نآ [  نیب  عمج  رگید  لمعلاروتـسد  سپ  تسا  ربمغیپ  تنـس  نامه  هدـننک  هماقا  وا  هک  دـنکب 
تاملک رد  تسا  القع  ءانب  هیآود و  نیمه  هچنانچ  دنکیم  ریسفت  ار  یـضعب  یـضعب  ام  تاملک  هک  دناهدومرف  ناشدوخ  هچنانچ  ار  یـضعب 
حیجرت حرـش و  عمج  دوش و  رابخا  مامت  هظحالم  دـیاب  یلو  دوش  کسمت  مه  داحآ  رابخا  هب  هک  دـشاب  انب  رگا  لـصاحلا  نیملکتم و  قلطم 
هقیاضم راک  نیا  زا  رگا  تسا و  هدیدج  هفیاط  نیا  مسر  هچنانچ  درک  راکنا  ار  رابخا  یقاب  دوش و  ذخا  ربخ  کی  هب  هکنآ  هن  دوش  هداد  مه 

هیعطق هرتاوتم  رابخا  هب  هک  ار  هچ  ره  باتک  نیا  رد  ام  دنرادن و  رب  هیعطق  تارتاوتم  زا  تسد  هینظ  داحآ  رابخا  هطـساو  هب  لقاال  سپ  دـنراد 
همدقتم روما  هصالخ  تسا  ینالوط  تبیغ  بحاص  تسا و  نسح  لسن  زا  تسا و  دمحم  وا  مسا  هکنیا  میهدیم و  رارق  لیلد  دـیدرگ  تباث 

نینچ رد  رگید  نید و  زا  تسا  اهنآ  نتـشکرب  مدرم  دادترا  تریح و  کش و  نامز  نامز  دوعوم  روهظ  زا  شیپ  هکنآ  یکی  تسا  رما  دـنچ 
دوخ هب  دوخ  رما  نیا  هکنآ  رگید  تسا و  رما  رد  لاجعتسا  یسک و  ندرک  تعباتم  يدحا و  اب  جورخ  مدع  نوکـسو و  ربص  فیلکت  ینامز 

وا رد  دوشیم و  رهاـظ  ههبـشیب  سمـش  رجف و  دـننام  روهظ  نیا  هکنآ  رگید  تسین و  صحف  نییبت و  هب  تجاـح  دوشیم  حـضاو  رهاـظ و 
ماقم رد  دـیاب  رگیدو  درک  لمع  دـیابن  نونظ  هب  هکنآ  رگید  تفرگ و  دـیابن  ار  راـبخا  تاـیآ و  زا  تاـهباشتم  هکنآ  رگید  تسین و  یئاـفخ 

درک و دایقنا  میلـست و  دیاب  هبیرغ  هدیعب  روما  رد  رگید  دومن و  لامعا  ریـسفت  حرـش و  تالمجم  رد  حیجرت  عمج و  تایآ  رابخا و  ضراعت 
هکنآ رگید  تسا و  رود  مدرم  لوقع  زا  ادخ  نید  هک  دنراذگب  رانک  دیاب  ار  تاناسحتـسا  ءارآ و  ءاوها و  رگید  تشادـنرب و  اهنآ  زا  تسد 

ره سپ  میتسه  هربتعم  هینرق  هب  جاـتحم  رهاوظ  زا  نتـشادرب  تسد  رد  نینچ  مه  میتـسه و  يربـتعم  لؤاـم  نیبـم و  هب  جاـتحم  تاـهباشتم  رد 
هیدـنع و تالیوات  تاهباشتم  رد  نینچ  مه  دوشن و  هلاد  هنیرق و  رگید  ربخ  ات  میرادرب  تسد  شرهاظ  زا  میناوتیمن  دوخ  لیم  هب  ار  يرهاظ 
شلاح و شتفص و  شمسا و  دوعوم و  صخـش  نییعت  هکنآ  رگید  میریگب و  رگید  لیلد  زا  تالیوات  قیرط  هکلب  مینکن  يأر  هب  تاریـسفت 

يانب هربتعم و  رابخا  هیعطق و  هلدا  هب  تباث  بلاطم  نیا  مامت  تسین و  یهار  نآ  رد  ار  لقع  دوش و  تباـث  یعطق  لـقن  قیرط  هب  دـیاب  شلغش 
روما نیا  هب  مزتلم  وگتفگ  ماقم  رد  مه  هفیاط  نیا  دوخ  هکلب  دیامنب  ار  روما  نیا  راکنا  دناوتیمن  یـسک  تسا  بلاطم  فاشکتـسا  رد  القع 
تـسا نیمه  ناشلغـش  یلو  تسا  مارح  يأر  هـب  ریـسفت  دـنیوگیم  دـننکیم  راـتفر  فـالخرب  لـمع  ماـقم  رد  یلو  دـنراد  لوـبق  دنتـسه و 

ثالثلا . تالاقم  اما  باتکلا و  ۀحتاف  یف  مالکلا  مامت  اذه  تسا  نیا  رب  ناشراک  مامت  تسین و  تجح  نظ  دحاو و  ربخ  دنیوگیم 

دمحم لآ  مئاق  نییعت  دوجو و  تابثا  رد  رابخا 

لوق هب  شرمالا  بحاص  رظتنم و  مئاق و  ار  وا  دـناهداد و  وا  زا  اهربخ  هک  ص )  ) دـمحم لآ  مئاق  تما و  دوعوم  ندوب  تابثا  رد  یلوا  هلاـقم 
دمحم نامه  نارابج و  هدننکـش  نایدا و  هدننک  فرطرب  برغ و  قرـش و  هدننک  رخـسم  لدع و  زا  تسا  نیمز  هدننکرپ  دنیوگیم و  قلطم 
هدـننک فرطرب  لدـع و  زا  تسا  نیمز  هدـننکرپ  ینالوط و  تبیغ  بحاص  تسا و  هدـنز  وا  تسا و  یمهدزاود  هک  مالـسلاهیلع  نسحلا  نب 

درک و دـهاوخ  دوخ  لیلد  داقنم و  ار  مامت  هدـشن و  یجورخ  نآ  لثم  هک  یفیـس  هب  تسا  هدـننک  جراـخ  ناراـبج و  هدننکـش  ناـیدا و  همه 
وا هب  داـقتعا  زا  مدرم  رثـکا  وا  روهظ  زا  لـبق  هکنیا  مالـسا و  هب  تسا  مدرم  هدـننک  توعد  وا و  هدـننک  هزاـت  هدـنز و  مالـسا و  هدـننادرگرب 

یهاوخب رگا  نوچ  مینک و  یم  تباث  هرتاوتم  هلدا  اب  ار  تارقف  نیا  بقاث و  باهش  دننام  دوش  رهاظ  دعب  دنتفا  کش  تریح و  هب  دندرگرب و 
هکنآ هچ  دوشیم  رارکت  بجوم  مینک  رکذ  هدـحیلع  هدـحیلع  رابخا  تارایز و  اـعد و  زا  دراد  تارقف  زا  کـی  ره  رب  تلـالد  هک  ار  يزیچ 
قسن کی  رد  ار  همه  دراد  کیره  رب  تلالد  هک  يربخ  ترایز و  اعد و  ره  اذل  دناهدش  رکذ  عمج و  رابخا  نیا  بلاغ  رد  تارقف  نیا  بلاغ 

صخـش نیا  زونه  هک  دوشیم  مولعم  بتارم  نیا  توبث  زا  سپ  ار و  مامت  اـی  دـنکیم  تباـث  ار  هرقف  کـی  هک  يربخ  نآ  هچ  مینکیم  رکذ 
دوشیم مولعم  تارقف  بتارم و  نیا  توبث  زا  سپ  تسا و  بذاک  نایعدم  روهظ  مدرم و  دادترا  هنمزا  هنمزا  نیا  هتشگن و  رهاظ  صوصخم 

ار نیمز  هکنآ  هن  تسا و  یمهدزاود  هن  سجرن و  شرداـم  هن  نسح و  شردـپ  هن  تسا و  دـمحم  وا  مسا  هن  هکنآ  هچ  یعدـم  نـیا  بذـک 
نید هدننادرگرب  هن  هدوب و  لود  نایدا و  بولغم  هکلب  هتـشک  ار  نادحلم  نارفاک و  هن  هدرک و  لود  مامت  رب  هبلغ  هکنآ  هن  هدرک و  نید  کی 
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نامگ یـسک  هک  هتـشگرب  وا  هب  داقتعا  زا  یـسک  شروهظ  زا  شیپ  هکنآ  هن  هدروآ و  هدحیلع  نید  هدرب و  نایم  زا  ار  نآ  هکلب  هدوب  مالـسا 
هتـشک ات  تیلوفط  زا  هکلب  هدوب  شیارب  زا  یتبیغ  هن  دـناهدرک و  شراکنا  مدرم  رتشیب  شروهظ  زا  سپ  هکلب  دـشاب  هتـشادن  ار  وا  تیدوعوم 

درک و تباث  ناوتیم  عطق  هب  هک  بتارم  نیمه  رکذ  هب  مینکیم  راصتقا  باتک  نیا  رد  ام  هدـیدیم و  ار  وا  سک  همه  هحفص 36 ] شندش [ 
راصتقا ۀهجب  هکنادب  دوب و  دهاوخ  ادییات  ای  ادارطتسا  دوش  اهنآ  زا  يرکذ  رگا  دشابن  یعطق  هک  وا  مئالع  هریس و  تافـص و  زا  هراپ  رگا  اما 

هب ترایز  اعد  ربخ و  مامت  زا  مینکیم  راصتقا  هدـش و  هتـشون  وا  رد  ربخ  نآ  هک  يربتعم  باتک  رکذ  هب  دوشیم  اـفتکا  ربخ  هلـسلس  رکذ  وا 
يرابخا هب  میئوجیم  راصتقا  مه  دوشن و  هدـنناوخ  تلالم  مالک و  لوط  بابـسا  هک  شیقاب  نود  دراد  اعدـم  رب  تلالد  هک  هرقف  نامه  رکذ 

شیاهراک و  ع )  ) مئاق ءامـسا  تالاح و  رد  هک  هماع  رابخا  اما  هریغ و  نود  دشاب  ع )  ) نسحلا نب  ۀجح  رب  قبطنم  ینعی  دشاب  اعدم  نیبم  هک 
سپ اهنیا  لاثما  تسا و  یمشاه  ای  تسا  همطاف  لسن  زا  ای  تسا  ینیـسح  مئاق  هکنآ  لثم  دشاب  لامجا  وحن  هب  دشاب  هدش  دراو  شمئالع  و 

دوشیم و تلالم  بجوم  اهنآ  مامت  رکذ  تسا  اصحا  دـح  قوف  رابخا  هنومن  نیاو  درادـن  هحیرـص  تلـالد  هک  میوشیمن  ضرعتم  ار  اـهنآ 
باب رد  هک  تقو  ره  تقو  نآ  تسین  یعدم  نیا  هک  دش  مولعم  تشگ و  مولعم  دوعوم  صخـش  هنیبم  هحیرـص  رابخا  هب  هکنآ  زا  سپ  نکل 
مئاق ای  يدـهم  هک  يرابخا  لثم  دوشیم  صوصخم  صخـش  نامه  رب  لومحم  مامت  اهنآ  هنیبتم  ریغ  رابخا  زا  هدـش  دراو  ع )  ) يدـهم مئاق و 
سپ دوشب  اهنآ  ضعب  هب  هراشا  دوصقم  نایب  زا  سپ  دیاش  هچنانچ  دوب  دهاوخ  دوعوم  نیا  دوجو  هب  هراشا  مامت  اهنآ  دنکیم  نانچ  نینچ و 
رابخا رد  لوا  باب  مینکیم  رکذ  باب  هس  رد  ار  دوصقملا  یلع  لدـی  ام  میئوجیم و  دادمتـسا  كاپ  رون  نیا  نطاـب  ادـخ و  زا  میئوگیم و 

مدرک و راـیتخا  وـت  يارب  زا  ار  یلع  هـک  وا  يارب  زا  دیـسر  باـطخ  هـک  ص )  ) ربـمغیپ زا  جارعم  ینـالوط  ثیدـح  رد  لاـمکا  رد  لوا  ربـخ 
وت هب  لوتب  رکب  زا  هدننک  تیاده  رفن  هدزای  ع )  ) یلع بلص  زا  هک  مداد  رارق  دیامرفیم و  رخآ  رد  ات  دنکیم  نایب  ار  ترـضح  نآ  تانوئش 

تاجن دیامن  داد  لدـع و  زا  رپ  ار  نیمز  دـناوخب و  زامن  وا  رـس  تشپ  ع )  ) میرم نب  یـسیع  هک  دـشاب  یـسک  هدزای  نآ  رخآ  هک  مدرک  اطع 
لاجد و روهظ  تسا  اهنآ  زا  هک  دـنچ  یمئالع  رکذ  هب  دـسریم  باـطخ  دوب  دـهاوخ  یک  ایادـخ  دـنکیم  ضرع  تلالـض  زا  وا  هب  مهدـب 

ربخ هدرک  نیعم  ع )  ) یلع لسن  زا  یمهدزاـی  ار  وا  تسا و  دوعوم  هصاـخ  لدـع  زا  نیمز  ندرک  رپ  و  ع )  ) یـسیع زاـمن  نیا  ینایفـس  روهظ 
هکنیا دـسریم و  شدالوا  رب  هکیئاهملظ  ندرک  دای  زا  ص )  ) ربمغیپ نتـسیرگ  زا  سپ  ربخ  هیـضق  رد  ص )  ) ربمغیپ زا  خیـش  یلاما  ربخ  مود 

ناهاوخدـب لیلذ و  ناشیا  هراک  تقو  نآ  رد  هک  ص )  ) دـمحم لآ  زا  مئاق  روهظ  رد  دوشیم  فرطرب  اـهملظ  نیا  هک  لـیئربج  ارم  داد  ربخ 
همـسا دـنکیم  مایق  مئاق  تقو  نآ  رد  دوش و  یم  الب  رییغت  یـسویام و  زا  دـعب  ع )  ) مئاق مایق  نیا  دـیامرفیم  دایز و  نیحادـم  مک و  ناـشیا 
ناـشیا ریـشمش  هب  ار  لـطاب  ادـخ  نسح و  ینعی  تسا  نم  رـسپ  مسا  وا  ردـپ  مسا  تسا و  نم  مسا  وا  مـسا  ینبا  مـسا  هـیبا  مـسا  یمـساک و 

ص)  ) ربمغیپ زا  رباج  زا  لامکا  رد  میـس  ربخ  تسا  هدومرف  نیعم  ار  شردپ  شدوخ و  مسا  ربخ  نیا  رد  رهاظ و  ار  قح  دـنکیم و  شوماخ 
لبقی مث  ممالا  هنم  لضت  ةریح و  ۀبیغ و  هل  نوکت  اقلخ  اقلخیب و  سانلا  هبشا  یتینک  ۀینک  یمسا و  همـسا  يدلو  نم  يدهملا  دیامرفیم  هک 

نیرتهیبش تسا  نم  هینک  وا  هینک  تسا و  نم  مسا  وا  مسا  نم  دلو  زا  يدهم  ینعی  اروج  املظ و  تئلم  امک  الدع  اهألمیف  بقاثلا  باهـشلاک 
بقاث باهش  دننام  تبیغ  رد  یهارمگ  نآ  زا  سپ  یتما  دنوشیم  هارمگ  وا  رد  هک  یتبیغ  يدهم  نیا  يارب  زا  دشابیم  نم و  هب  تسا  مدرم 

وا لغـش  هکنیا  مه  دشاب و  تلالظ  بجوم  هک  روهظ  زا  لبق  تبیغ  هدرک و  نیعم  ار  وا  مسا  ربخ  نیا  رد  دـنک و  یم  لدـع  زا  رپ  ار  نیمز  و 
زا يدـهم  تسیک  دـش  ضرع  شتمدـخ  رد  هک  ع )  ) قداص ترـضح  زا  لامکا  رد  مراهچ  ربخ  دـنکیم  لدـع  زا  رپ  ار  نیمز  هک  تسا  نآ 

لسن زا  یمجنپ  ار  وا  ع )  ) يدهم عوضوم  نییعت  رد  هتیمست  مکل  لحی  هصخـش و ال  مکنع  بغی  عباشلا  دلو  نم  سماخلا  دومرف  امـش  دالوا 
وا مسا  نم  دالوا  زا  يدـهم  ص )  ) لوسر ترـضح  زا  ع )  ) قداص ترـضح  زا  لامکا  رد  مجنپ  ربخ  هداد  رارق  تبیغ  بحاـص  متفه و  ماـما 

رهاظ تقو  نآ  رد  سپ  ناشدوخ  ياهنید  زا  مدرم  دنوشیم  هارمگ  هک  تسا  یتبیغ  وا  يارب  زا  دشابیم  نم  هینک  وا  هینک  تسا و  نم  مسا 
ندرک رپ  شروهظ و  زا  لـبق  ار  مدرم  یهارمگ  وا و  تبیغ  وا و  مسا  ربـخ  نیا  رد  دـنکیم و  لدـع  زا  رپ  ار  نیمز  هراتـس و  دـننام  دوـشیم 

كردا نمل  یبوط  ص )  ) لوسر ترـضح  زا  ع )  ) قداص ترـضح  زا  لاـمکا  رد  مشـش  ربخ  درک  نیعم  شروهظ  زا  سپ  لدـع  زا  ار  نیمز 
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اهنآ شیادـعا  زا  دـنیوجیم  يرازیب  شماـیق و  زا  شیپ  دوش  یم  وا  هب  ماـمتیا  دوشیم و  وا  هب  ادـتقا  هک  تسا  یـسک  وا  یتـیب و  لـها  مئاـق 
تـسا نسحلا  نب  ۀجح  يارب  زا  شروهظ  زا  شیپ  تبیغ  رد  تماما  هب  لوق  رادـتقاو و  مامتیا  نیا  نم و  رب  قلخ  نیرتیمارگ  دـننم و  ياقفر 

رقاب ترـضح  زا  لامکا  رد  متفه  ربخ  هدوبن  شمایق  زا  لبق  يدـحا  زا  یتماما  هب  لوق  یعدـم  نیا  يارب  زا  دـنراد و  هیماما  هحفص 37 ] هک [ 
ار نیمز  دنکیم  رپ  ار و  ایبنا  هریخذ  دروآیم  مدرم  نآ  رد  دنوشیم  هارمگ  هک  تسا  یتبیغ  وا  يارب  زا  نم  دالوا  يدـهم  هک  ربمغیپ  زا  (ع )
زا لامکا  رد  متشه  ربخ  هدرک  نیعم  لدع  زا  ار  نیمز  ندرکرپ  ءایبنا و  ثیراوم  نتـشاد  نامز و  نآ  رد  تلالظ  تبیغ و  اجنیا  رد  لدع و  زا 
نآ هب  داقتعا  نیتباث و  هک  دنکیم  دای  مسق  دنکیم و  لدـع  زا  رپ  ار  نیمز  هک  مئاق  تسا  یلع  لسن  زا  دومرف  هک  ص )  ) ربمغیپ زا  سابعنبا 

دیامرفیم دوب و  دـهاوخ  تبیغ  وت  دـلو  زا  مئاق  يارب  زا  هللا  لوسر  ای  دـنکیم  ضرع  رباج  رمحا  تیربک  زا  دـنرخآ  شتبیغ  نامز  رد  مئاـق 
کش دابم  قلخ  زا  هدیشوپ  ادخ و  رارسا  زا  تسیرـس  نیا  هک  نارفاک  دندرگ  نحتمم  نانمؤم و  دنوش  صلاخ  ات  نم  راگدرورپ  هب  مسق  یلب 

ص)  ) ربمغیپ هب  یهتنم  ات  ماشه  زا  لاـمکا  رد  مهن  ربخ  تبیغ  ناـمز  رد  ناـحتما  لوصح  دـیامرفیم و  تبیغ  تاـبثا  ربخ  نآ  رد  يرواـیب و 
یتعیرش و یتلم و  یلع  سانلا  میقی  یتنس  هتنس  یلئامش و  هلئامش  یتینک و  هتینک  یمـسا و  همـسا  يدلو و  نم  مئاقلا  دیامرفیم  هک  دوشیم 

نم لیامـش  شلیامـش  تسا و  نم  مسا  وا  مسا  نم  دالوا  زا  مئاق  ینعی  ینرکنا  دـقف  یتبیغ  یف  هرکنا  نم  لـجوزع  هللا  باـتک  یلا  مهوعدـی 
نآرق و ینعی  ادخ  باتک  يوس  هب  ار  مدرم  دناوخیم  نم و  تعیرش  نم و  تلم  رب  ار  مدرم  درادیم  اپ  هب  تسا  نم  تنـس  وا  تنـس  تسا و 

عباسلا دالوا  نم  سماخلا  دقفا  نا  یـسوم  ترـضح  زا  راحب  رد  مهد  ربخ  وا  هرابرد  ناگدـننک  بیذـکت  زا  ادـخ  يوس  هب  منکیم  تیاکش 
دوشیم ثوعبم  هک  يدهم  هب  ار  امـش  مهدب  تراشب  دندومرف  هک  ص )  ) ربمغیپ زا  مهدزای  ربخ  ادـحا  اهنع  مکنلیزی  مکنایدا ال  یف  هللا  هللااف 

داب تراشب  دیامرفیم  هک  ص )  ) ربمغیپ زا  راحب  رد  مه  مهدزاود  ربخ  لدـع  زا  ار  نیمز  دـنک  یم  رپ  لازلز و  فالتخا و  تقو  رد  تما  رد 
زا يدهم  ص )  ) ربمغیپ زا  راحب  رد  مهدزیـس  ربخ  لدع  زا  ار  نیمز  دنکیم  رپ  لازلز و  فالتخا و  رد  دـنکیم  جرخ  هک  يدـهم  هب  ار  امش 

رگم ایند  زا  دنامن  یقاب  رگا  ص )  ) ربمغیپ زا  راحب  رد  مهدراهچ  ربخ  لدع  زا  ار  نیمز  دـنکیم  رپ  نامزلارخآ و  دوشیم و  جراخ  نم  ةرتع 
زا راحب  رد  مهدزناپ  ربخ  لدـع و  زا  ار  نیمز  دـنک  رپ  هک  یـسک  نم  تیب  لها  زا  دوش  جراخ  ات  ار  زور  نآ  ادـخ  دـنک  ینـالوط  زور  کـی 

مـسا اب  وا  مسا  دشاب  قفاوم  هک  نم  هیرذ  زا  يدرم  دوش  ثوعبم  هکنیا  ات  ار  نآ  ادـخ  ینالوط  زور  کی  رگم  دـنامن  یقاب  رگا  ص )  ) ربمغیپ
دنک كاردا  هک  یسک  يارب  زا  یبوط  تسا  یلع  دالوا  زا  يدهم  هک  ص )  ) ربمغیپ زا  راحب  رد  مهدزناش  ربخ  لدع  زا  ار  نیمز  دنکرپ  نم و 

وا هک  درمـشیم  نیا  ار  وا  تفـص  ربخ  دنچ  نیا  رد  لدع و  زا  ار  نیمز  دـنکرپ  هکنآ  ات  تما  نیا  هب  دـهدیم  جرف  وا  هب  ادـخ  ار و  وا  نامز 
هب رگید  رابخا  دوب و  دهاوخن  دوعوم  يدهم  وا  تشاذگ  دوخ  لاح  رب  ار  نیمز  تفر و  دمآ و  هک  یـسک  سپ  دنکیم  لدـع  زا  رپ  ار  نیمز 
رد مهدفه  ربخ  مالکلا  لوط  نم  افوخ  هدـش  ربخ  دـنچ  نیمهراصتقا  نآ  ریغ  راحب و  رد  دوب  رایـسب  الدـع  اطـسق و  ضرالا  ءالمی  نومـضم 
اب وا  مسا  دشاب  قفاوم  هک  نم  تیبلها  زا  يدرم  دوش  کلام  هکنآ  ات  دوشیمن  اپ  رب  تمایق  هک  ص )  ) ربمغیپ زا  رمع  هللادبع  زا  ۀمغلافشک 

زور کی  رگم  ایند  زا  دـنامن  یقاب  رگا  هک  ص )  ) ربمغیپ زا  هفیذـح  زا  ۀـمغلافشک  رد  مهدـجه  ربخ  لدـع  زا  ار  نیمز  دـنک  رپ  نم و  مسا 
زا ۀـمغلافشک  رد  مهدزون  ربخ  نم  قلخ  وا  قلخ  دـشاب و  نم  مسا  وا  مسا  هک  يدرم  دوش  هتخیگنارب  هکنآ  ات  دـنکیم  ینالوط  ار  وا  ادـخ 
ربخ لدع  زا  ار  نیمز  دنک  رپ  نم و  مسا  اب  وا  مسا  دشاب  قفاوم  هک  نم  تیب  لها  زا  يدرم  دوش  ثوعبم  هکنآ  ات  ایند  دوریمن  ص )  ) ربمغیپ

زا ار  نیمز  دنک  رپ  دشاب و  نم  مسا  وا  مسا  هک  یسک  نم  تیب  لها  زا  دوشیم  جراخ  ص )  ) ربمغیپ زا  هللادبعنبا  زا  ۀمغلافشک  رد  متـسیب 
لاقف دینع  رابج  لک  مصق  ازیزع  مالـسالا  دیعی  نا  هللا  دارا  اذاف  ص )  ) ربمغیپ زا  هفیذـح  زا  ۀـمغلافشک  رد  مکی  تسیب و  ربخ  داد  لدـع و 
رهظی هیدی و  یلع  محالملا  يرجت  یتیب  لها  نم  لجر  کلمی  یتح  مویلا  کلذ  هللا  لوطل  دحاو  موی  الا  ایندلا  نم  قبی  مل  ول  ۀفیذح  ای  (ع )
ندرگ ره  ندرگ  دنکـشیم  دشاب  زیزع  هک  یتلاح  رد  ار  مالـسا  دـهدب  دوع  هکنیا  ادـخ  دـهاوخب  هاگره  ینعی  هدـعو  فلخی  مالـسالا و ال 

ربخ ار  مالـسا  دنک  رهاظ  هک  نم  تیب  لها  زا  یـسک  دوش  هاشداپ  هکنآ  ات  دوش  ینالوط  زور  کی  رگم  ایند  زا  دـنامن  یقاب  رگا  ار و  یـشک 
ات دنک  ینالوط  ار  بش  نآ  ادخ  بش  کی  رگم  ایند  زا  دـنامن  یقاب  رگا  ص )  ) ربمغیپ زا  دوعـسم  هللادـبع  زا  ۀـمغلافشک  رد  مود  تسیب و 
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زا ۀـمغلافشک  رد  میـس  تسیب و  ربخ  لدـع  زا  ار  نیمز  دـنکرپ  ارم و  مسا  وا  مسا  دـشاب  قفاوم  هک  یـسک  نم  دالوا  زا  دوش  هاـشداپ  هکنآ 
 ] دـنک تنطلـس  هکنآ  ات  دوشیمن  مامت  ایند  یمـسا  همـسا  ءیطاوب  یتیب  لها  نم  لجر  برعلا  کلمت  یتح  ایندـلا  بهذـت  ـال  ص )  ) ربمغیپ

ادـخ لوسر  زا  یعفاـش  بقاـنم  زا  فشک  رد  مراـهچ  تسیب و  ربخ  تسا  نم  مسا  وا  مسا  هک  نم  تیب  لـها  زا  يدرم  برع  هب  هحفص 38 ]
وا مسا  دـشاب  لباقم  هک  نم  تیب  لها  زا  يدرم  دوش  هتخیگنارب  هکنآ  ات  ار  نآ  دـنک  ینالوط  زور  کی  رگم  ایند  زا  دـنامن  یقاـب  رگا  (ص )

هعیشلا نادقف  دنع  کلذ  ملیص و  ءامـص  ۀنتف  يدعب  نوکت  ص )  ) ربمغیپ زا  راحب  رد  مجنپ  تسیب و  ربخ  لدع  زا  ار  نیمز  دنکرپ  ارم و  مسا 
لسن زا  متفه  دالوا  زا  یمجنپ  هعیش  ندرک  مک  تقو  رد  نیا  ءامص و  هنتف  نم  زا  دعب  دیایب  دوز  ینعی  كدلو  نم  عباسلا  دالوا  نم  سماخلا 
ناریح فلاـتم و  هک  هنمؤم  نمؤم و  رایـسب  هچ  سپ  نامـسآ  نیمز و  لـها  وا  یباـیان  يارب  زا  دـنوشیم  نوزحم  هک  ع )  ) یلع يا  تسا  رون 
نارمع نب  یـسوم  هیبش  یهیبش و  یما  تنا و  یباب  دومرف  درک و  دنلب  نآ  زا  سپ  تخادنا  ریز  هب  كرابم  رـس  سپ  وا  نادقف  دزن  رد  دنـشاب 
سویام هک  یتلاح  رد  ار  ناشیا  مینیبیم  ایوگ  نارمع  نب  یـسوم  هیبش  نم و  هیبش  نم و  مسا  مه  وت  يادف  مردام  ردپ و  رونلا  بیبالج  هیلع 

لوا ادن  هس  دیامرفیم  ادن  هچ  دنکیم  ضرع  ع )  ) ریما ترضح  دنونـشب  اهکیدزن  هچنانچ  دنونـشب  اهرود  هک  ار  یئادص  دونـشب  دنـشاب و 
دنوادخ هک  دیـشاب  هاگآ  دـیوگیم  هک  دیـشروخ  رد  رهاظ  ار  یندـب  دـنیبیم  میـس  ۀـفزالا  ۀـفزا  مود  نیملاظلا  یلع  هللا  ۀـنعل  الا  بجر  رد 

رفن دنچ  دنک  ضرع  ع )  ) ریما جرف  دوشیم  رهاظ  تقو  نآ  رد  سپ  یلع  هب  ار  وا  دناسریم  مسا  هب  هکنیا  ات  ار  نالف  رسپ  نالف  درک  ثوعبم 
زا رباج  زا  راحب  رد  مشـش  تسیب و  ربخ  تسا  ناشیا  مئاق  یمهن  رفن و  هن  نیـسح  زا  دـعب  دومرف  ص )  ) ربمغیپ دوب  دـنهاوخ  همئا  نم  زا  دـعب 

يوس هب  دنکیم  تیاده  هک  تسا  يدـهم  دـیامرفیم  هک  ار  يدـهم  هیمـست  هجو  دـنکیم  نایب  هک  ینالوط  ثیدـح  رد  ع )  ) رقاب ترـضح 
مکـش رد  هچنآ  ایند  لاوما  وا  يارب  زا  دوشیم  عمج  تسا و  هیکاطنا  رد  هک  يراغ  زا  ار  بتک  ریاس  ۀـیروت و  دـنک  جراخ  هکنیا  اـت  یقح و 

سپ نآ  رد  اهنوخ  دـیتخیر  ار و  دوخ  ماـحرا  نآ  رد  دـیدرک  عطق  هچنآ  يوس  هب  دـیئایب  دـیامرفیم  سپ  نآ  تشپ  زا  هچنآ  تسا و  نیمز 
نم مسا  وا  مسا  نم  زا  تسا  يدرم  ع )  ) يدـهم ادـخ  لوسر  دومرف  هکنآ  ات  وا  زا  شیپ  دـشاب  هدرکن  اطع  سکچـیه  هک  هزادـنا  دـنک  اـطع 
دش هدیمان  راحب  رد  متفهو  تسیب  ربخ  روج  زا  دشاب  هدشرپ  هکنآ  زا  دعب  لدع  زا  ار  نیمز  دنکیم  رپ  نم و  تنـس  هب  دنکیم  لمع  تسا و 

تسیب و ربخ  شریغ  هب  عوجر  ار و  وا  مدرم  یـشومارف  تبیغ و  لوط  زا  هیانک  شرکذ  توم  زا  دـعب  دوشیم  مئاق  هکنآ  ۀـهجب  مئاق  هب  مئاـق 
ضرع يوار  دومرف  توکس  سپ  نسح  شرـسپ  وا  زا  دعب  تسا و  یلع  مرـسپ  نم  زا  دعب  دیامرفیم  ع )  ) داوج ترـضح  زا  راحبرد  متـشه 
مئاقلا یمـس  مل  تلق  رظتنملا  مئاقلا  هنبا  نسحلا  هدـعب  نم  نا  دومرف  دومرف و  یتخـس  هیرگ  نسح  زا  دـعب  ماما  تسیک  هللا  لوسر  نبای  درک 
هرکنی نوصلخملا و  هجورخ  رظتنیف  اهرما  لوطی  اهمایا و  رثکت  ۀبیغ  نال  ع )  ) لاق رظتنملا  یمـس  مل  تلق و  هرکذ  توم  دـعب  تومی  هنال  لاق 

ارچ درک  ضرع  تسا  رظتنم  قح  هب  مئاق  وا  رـسپ  نسح  زا  دـعب  ینعی  نولجعتـسملا  اهیف  کلهت  نودـهاجلا و  هرکذـب  ءزهتـسی  نوباـترملا و 
هب نیلئاق  رثکا  دادترا و  شدای و  شمـسا و  نتفر  شرکذ و  توم  زا  سپ  دوشیم  مئاق  هرکذ  توم  دـعب  موقی  هنال  دومرف  دـنمانیم  شمئاق 

تدـم تسا  ینالوط  نآ و  مایا  تسا  دایز  هک  تسا  یتبیغ  وا  يارب  زا  هکنیا  ۀـهج  هب  دومرف  دـنمانیم  شرظتنم  ارچ  درک  ضرع  وا  تماـما 
نادـحاج و وا  رکذ  هب  دـننکیم  ءازهتـسا  نوباـترم و  ار  وا  دـنوشیم  رکنم  نوـصلخم و  نوملـسم و  ار  وا  جورخ  دـنوشیم  رظتنم  سپ  نآ 

ربخ نیا  رد  دـننکیم و  وا  رد  تقو  نییعت  هک  یناسک  ینعی  نوتاق  وا و  رد  دـنیوگیم  دایز  ناگدـننک و  لـیجعت  نآ  رد  دـنوشیم  كـاله 
دنربب و نایم  زا  ار  شمسا  دندرگرب و  وا  زا  وا  تبیغ  رد  مدرم  هک  ینالوط  ۀبیغ  بحاص  ار  وا  هداد و  رارق  ع )  ) نسح لسن  زا  ار  رظتنم  مئاق 

رابخا ضعب  رد  هیبنت  دننکیم  ءازهتسا  اههدنام  یقاب  دنتـشگرب و  وا  زا  هک  تسا  رـصع  نیا  مدرم  تلاح  ماگنه  نیمه  دشاب  فاصنا  رگا  هللا 
عمج دهاش  هرکذ  تومی  رابخا  نیا  هدومرف و  نایب  رابخا  نیا  رد  هک  تسا  رکذ  توم  ربخ  نآ  رد  تومب  دارم  تومی  ام  دعب  موقی  دراد  هک 

تـسا وا  رکذ  توم  هکلب  تسین  وا  دوخ  توم  دارم  هکنیا  هب  هدرک  توم  تابثا  هک  يراـبخا  نیب  هدرک و  توم  یفن  هک  يراـبخا  نیب  تسا 
دوب دـهاوخ  هنوگچ  سپ  تسا  نم  رـسپ  نسح  نم  زا  دـعب  زا  فلخ  دومرف  هک  مالـسلاهیلع  يداه  ترـضح  زا  راـحب  رد  مهن  تسیب و  ربخ 

تسین لالح  ار و  وا  صخش  دینیبن  امش  هکنآ  ۀهج  هب  دومرف  موش  تیادف  ارچ  درک  ضرع  مشاهیبا  سپ  فلخ  زادعب  فلخ  رد  امش  لاح 
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هحفـص 39] رابخا [  زا  يرایـسب  رد  هچنانچ  تسوا  ماکحا  زا  هیمـست  زاوج  مدع  تسا و  دوعوم  بقل  فلخ  شمـسا و  ندرب  امـش  يارب  زا 
نیمه هب  رگید  ربخ  دـنچ  دـننیبیمن و  ار  وا  صخـش  مدرم  هک  دوش  بیاغ  نسح  فلخ  نآ  هک  دـنکیم  نایب  نیا  ار  شتفـص  تسا و  دراو 
یـسک نآ  مئاق  دیامرفیم  هک  ع )  ) یلع نب  دـمحم  زا  لامکا  رد  مایـس  ربخ  هدـش  دراو  نآ  ریغ  صوصنلا و  ۀـیافک  لامکا و  رد  نومـضم 

مسا ربخ  نیا  رد  تسا  ادخ  لوسر  مسا  مه  وا  وا و  هیمست  دشاب  مارح  وا و  صخش  مدرم  زا  دوش  بیاغ  وا و  تدالو  دشاب  یفخم  هک  تسا 
رد مکی  یس و  ربخ  دناهدومرف  نایب  رگید  ربخ  دنچ  رد  شتدالو  ءافخ  هچنانچ  ار  شتدالو  ءافخ  ار و  وا  صخش  تبیغ  هدرک و  نیعم  ار  وا 

یس و ربخ  وا  مسا  دوشیمن  هدرب  دوشیمن و  هدید  دومرف  مئاق  زا  مدرک  لاؤس  دیوگیم  هک  ع )  ) اضر ترضح  زا  يوره  تلصلاوبا  لامکا 
قرـش و دهد  تکرح  هک  ار  شملع  دیامرفیم  دیامرفیم و  ار  مئاق  تافـص  نایب  هک  يربخ  رد  مالـسلاهیلع  ریما  ترـضح  زا  راحب  رد  مود 

لخاد شبلق  شلد و  رد  یلاحـشوخ  نآ  هکنآ  رگم  هک  يربق  رد  هدرم  هدـنامن  یقاـب  دـشاب و  هتـشاد  درم  لـهچ  توق  دوش و  نشور  برغ 
یکی تسا  مسا  ود  وا  يارب  زا  دیامرفیم  ربخ  نآ  رد  مئاق و  مایق  هب  دـنهدب  تراشب  ار و  رگیدـکی  دـننک  ترایز  اهربق  رد  ناگدرم  دوش و 
دمحم زا  مدرک  لاؤس  دیوگیم  هک  یبلغت  زا  ینامعن  تبیغ  رد  میس  یس و  ربخ  ص )  ) دمحم نآ  اراکـشآ و  يرگید  دمحا و  نآ  یفخم و 

بلط شردپ و  هدش  هتـشک  هک  شلها  زا  درف  دیحو و  دـیرط و  دیرـش  هک  یتسرد  هب  دومرف  جرف  دوب  دـهاوخ  یک  هک  مالـسلاهیلع  یلع  نب 
هک ع )  ) رقاب ترضح  زا  راحب  رد  مراهچ  یـس و  ربخ  تسا  ربمغیپ  مسا  شمـسا  تسا  تایار  بحاص  وا  تسا و  شعب  ینکم  شنوخ  هدشن 
زا ینامعن  تبیغ  رد  مجنپ  یـس و  ربخ  تسا  یبن  مسا  وا  مسا  هک  تسا  شلها  زا  يادج  تساروتوم  دیرف و  دیرط و  رما  نیا  بحاص  دومرف 

یس و ربخ  ع )  ) مئاق ناشیا  یمراهچ  دوب  دهاوخ  نسح  یلع و  دمحم و  دش  یپردیپ  مسا  هس  تقو  ره  هک  دومرف  هک  ع )  ) قداص ترضح 
یلیخ رما  نیا  دیامرفیم  ترـضح  جرف  مدع  لوط  زا  دـنکیم  تیاکـش  هک  ع )  ) قداص ترـضح  نآ  یقر  دواد  زا  ینامعن  تبیغ  رد  مشش 

وا مسا  تسا  زیچ  هچ  موـش  تیادـف  مدرک  ضرع  دـیوگیم  شردـپ  مسا  وا و  مسا  هب  يداـنم  دـنکیم  ادـن  وا  مغ  تسا  دـیدش  اراکـشآ و 
ریما ترضح  درک  رظن  تفگ  هک  لباویبا  زا  ینامعن  رد  متفه  یس و  ربخ  تسا  یصو  مسا  شردپ  مسا  تسا و  یبن  مسا  وا  مسا  دیامرفیم 

ناربمغیپ مسا  هب  ار  یسک  ع )  ) نیسح بلص  زا  ادخ  دنک  جراخ  تسا  دوز  مکیبن  مساب  الجر  هبلط  نم  هللا  جرخیس  نیسح  ترـضح  هب  (ع )
نیمز دنکیم  رپ  دیامرفیم  هکنیا  ات  ار  وا  تافص  زا  هلمج  درمشیم  دشاب و  هدش  رهاظ  روج  دشاب و  هدرم  قح  هکیتقو  رد  دوشب  جراخ  هک 

دمحمیبا دالوا  زا  تسا  دوعوم  بقل  هک  حلاص  فلخ  دومرف  هک  ع )  ) اضر ترضح  زا  ۀمغلافشک  رد  متشه  یس و  ربخ  داد  لدع و  زا  ار 
مـسقا الف  ریـسفت  رد  ع )  ) رقاب ترـضح  زا  لامکا  رد  مهن  یـس و  ربخ  ع )  ) يدهم تسا  وا  نامزلابحاص و  تسا  وا  تسا و  یلع  نب  نسح 

ۀملظ یف  بقاثلا  باهـشلاک  اودبی  مث  نیتام  نیتس و  ۀنـس  هملع  نم  ءاضقنا  دنع  هنامز  یف  سنخی  ماما  دندومرف  هک  سنکلا  راوجلا  سنخلاب 
رد ملهچ  ربخ  يرجه  تصـش  تسیود  هنـس  رد  تسا  وا  تبیغ  هب  هراشا  نیا  دناسمـش و  ءوض  تحت  هیفخم  تارایـس  سنکلا  راوج  لـیللا 

راصبا نع  بیغی  تسا  بیاغ  ماما  هنطاب  تمعن  دندومرف  هک  ع )  ) رقاب ترـضح  زا  ۀنطاب  ةرهاظ و  ۀـمعن  مکیلع  غبـسا  هیآ و  ریـسفت  رد  راحب 
یتبیغ ام  ع )  ) مئاق يارب  زا  دومرف  هک  مالـسلاهیلع  ریما  ترـضح  زا  لامکا  رد  مکی  لـهچ و  ربخ  ضرـالا  ازونک  هل  رهظی  هصخـش و  ساـنلا 

هب شبلق  دوشن  یساق  سکره  دنیاین  دننک و  هاگارچ  بلط  هک  نادنفسوگ  دننام  دنریحتم  نآ  رد  هعیش  تسا و  ینالوط  نآ  تدم  هک  تسا 
دـش یفخم  ۀـهج  نیا  هب  دوب و  دـهاوخن  یتعیب  شندرگ  رد  دوش  رهاظ  تقو  ره  رد  اـم  هجرد  رد  تسا  اـم  اـب  شماـما  تبیغ  لوط  هطـساو 
قح هب  مئاق  وت  دالوا  زا  مهن  ع )  ) نیسح ترضح  هب  دومرف  هک  ع )  ) ریما زا  لامکا  رد  میود  لهچ و  ربخ  شاصخـش  دش  بیاغ  شتدالو و 

دمحم هک  یسک  هب  مسق  یلب  دندومرف  تسا  یندش  نیا  ایآ  دنکیم  ضرع  ع )  ) نیسح ترضح  لدع  هدننک  نهپ  نید و  هدننک  رهاظ  تسا 
زا یناـمعن  رد  میــس  لـهچ و  ربـخ  ناـصلخم  رگم  ناـمز  نآ  رد  شنید  رب  دـشابن  تباـث  هـک  ةریح  تـبیغ و  زا  دـعب  نـکل  درک  ثوـعبم  ار 

دالوا زا  نامزلارخآ  رد  دنازیگنایم  رب  ادخ  هنیآ  ره  نیسح و  نسح و  مرسپ  ود  میوشیم و  هتشک  ادخ  هب  مسق  دومرف  هک  ع )  ) نینمؤملاریما
لا یف  اـم هللا  مدرم  دـنیوگب  هکنآ  اـت  ۀـمالظلا  لـهالا  زیمت  مدرم  نآ  زا  وا  دوشیم  بیاـغ  هنیآ  ره  دـنک و  اـم  نوخ  بلط  هک  ار  یـسک  نم 

دوشیم هتفگ  هک  یـسک  نآ  نم  دالوا  زا  رما  نیا  بحاص  دومرف  هک  ع )  ) ریما زا  ینامعن  رد  مراهچ  لـهچ و  ربخ  ۀـجاح  یف  ص )  ) دـمحم
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دیوگیم هک  هتابن  نب  غبـصا  زا  لامکا  رد  مجنپ  لهچ و  ربخ  دنیوگیم  هدیدج  هحفـص 40 ] هفئاط [  نیا  هچنانچ  تسا  هدرم  هک  وا  هرابرد 
يرهظ نم  نوکی  دولومیب  ترکفت  دومرف  مدرک  لاؤس  نآ  ببـس  زا  دشکیم  شقن  نیمز  رب  رکفتم  هک  ع )  ) نینمؤملاریما ترـضح  مدـید 

اذه نا  نینمؤملاریما و  ای  تلقف  نورخا  اهیف  يدـهی  ماوقا و  اهیف  لضی  ۀـبیغ  هل  نوکت  الدـع  اهألمی  يدـهملا  وه  يدـلو  نم  رـشع  يداحلا 
رپ هک  يدـهم  تسا  وا  تسا  نم  دـالوا  زا  یمهدزاـی  دوـشیم  رهاـظ  نم  تشپ  زا  هک  يدوـلوم  رد  مدرکیم  رکف  ینعی  معن  لاـقف  نیاـکلا 
هب رگید  تیاور  دنچ  یماوقا و  وا  رد  دنوشیم  هارمگ  هک  تسا  یتبیغ  وا  يارب  زا  روج  زا  دشاب  هدش  رپ  هچنانچ  لدـع  زا  ار  نیمز  دـنکیم 

دـشاب تبیغ  بحاص  هک  دوخ  یمهدزای  دنزرف  رد  لدع  زا  ار  نیمز  هدننکرپ  يدـهم  دـنکیم  نیعم  اجنیا  رد  هدـش و  دراو  نومـضم  نیمه 
زا دوشیم  جراخ  هک  ع )  ) ریما زا  هدـش  حاحـص  نیب  عمج  زا  راحب  رد  مشـش  لهچ و  ربخ  هزات  یعدـم  نیا  هب  تشاد  دـهاوخ  لخد  هچ  سپ 
زا لامکا  رد  متفه  لهچ و  ربخ  لدـع  زا  ار  نیمز  دـنکیم  رپ  قلخ  رد  دـشاب  وا  هیبش  هک  نآ  هب  ص )  ) ناـتربمغیپ مسا  هب  یـسک  نم  بلص 

دمحم لآ  هب  یتجاح  ادخ  دنیوگب  نیلهاج  هک  دوش  بیاغ  نانچ  دیـشاب  هاگآ  دندومرف  ع )  ) مئاق زا  دش  دای  هک  ع )  ) ریما زا  هتابن  نب  غبـصا 
یغاط تعیب  شندرگ  رد  هکنآ  رگم  هک  یسک  ام  زا  تسین  دومرف  هک  مالـسلاهیلع  نسح  ترـضح  زا  لامکا  رد  متـشه  لهچ و  ربخ  درادن 

وا ار و  وا  صخـش  هدرک  بیاغ  ار و  وا  تدالو  هدرک  یفخم  ادخ  هک  دـناوخب  زامن  شرـس  تشپ  ع )  ) یـسیع هک  یمئاق  رگم  تسا  شنامز 
ةردق هب  ار  وا  دنکیم  رهاظ  نآ  زا  سپ  شتبیغ  رد  ار  وا  رمع  ادخ  دنکیم  ینالوط  نازینک  هدیس  رـسپ  تسا  نیـسح  مردارب  دالوا  زا  یمهن 

ترـضح زا  راحب  رد  مهن  لهچ و  ربخ  تسا  يزیچ  ره  رب  رداـق  ادـخ  دـننادب  هک  لاـس  لـهچ  زا  رتمک  رـسپ  دـننام  ناوج  یتروص  رد  دوخ 
مهاجنپ ربخ  تسا  تیب  لها  ام  مئاق  وا  نارمع و  نب  یسوم  زا  تسا  یتنس  فسوی و  زا  تسا  یتنس  دالوا  زا  یهن  رد  دومرف  هک  ع )  ) نیـسح

نم دالوا  زا  یمهن  تما  نیا  مئاق  ۀـبیغلا  بحاص  وه  يدـلو و  نم  عساتلا  وه  رمالا  اذـه  مئاق  دومرف  هک  ع )  ) نیـسح ترـضح  زا  لاـمکا  رد 
زا نمحرلادـبع  زا  لاـمکا  رد  مکی  هاـجنپ و  ربـخ  تسا  هدـنز  هک  یتلاـح  رد  دوشیم  تمـسق  وا  ثاریم  تسا و  تبیغ  بحاـص  وا  تسا و 

ضرالا هب  هللا  ییحی  قحلاب  مئاقلا  وه  يدلو و  نم  عساتلا  مهرخا  نینمؤملاریما و  مهلوا  يدهم  رشعانثا  انم  دومرف  هک  ع )  ) نیـسح ترـضح 
ناشیا لوا  يدـهم  هدزاود  تسا  اـم  زا  ینعی  نورخا  اـهیف  نیدـلا  یلع  تبثی  ماوقا و  اـهیف  هتریـس  ۀـبیغ  هل  قحلا  نید  هب  رهظی  اـهتوم و  دـعب 

نیمز و ندرم  زا  دـعب  ار  نیمز  وا  هب  ادـخ  دـنکیم  هدـنز  هک  تسا  قح  هب  مئاـق  وا  تسا و  نم  دـالوا  زا  یمهن  ناـشیا  رخآ  نینمؤملاریما و 
زا دومرف  هک  داجس  ترضح  زا  لامکا  رد  میود  هاجنپ و  ربخ  یماوقا  دنوش  یم  دترم  هک  تسا  یتبیغ  وا  يارب  زا  ار  قح  نید  دنکیم  رهاظ 

تدم دشاب  ینالوط  سپ  يرگید  اما  لاس و  شش  هامشش و  زور و  شش  سپ  یلوا  اما  يرگید  زا  لوطا  یکی  تسا  تبیغ  ود  ام  مئاق  يارب 
کلف و دنزب  رود  هک  یماگنه  دومرف  ع )  ) رقاب ترـضح  زا  لامکا  رد  میـس  هاجنپ و  ربخ  وا  هب  نیلئاق  رثکا  رما  نیا  زا  دنادرگرب  هکنآ  ات  نآ 

راودیما نامز  نآ  رد  سپ  هدش  هنهک  شناوختسا  هکنآ  لاح  نیا و  دوب  دهاوخ  اجک  بلاط  دیوگب  دش و  كاله  ای  مئاق  درم  مدرم  دنیوگب 
هک نامزلارخآ  رد  تسا  يدولوم  نیا  سنخلاب  مسقا  الف  ریسفت  رد  ع )  ) رقاب ترـضح  زا  ینامعن  لامکا و  رد  مراهچ  هاجنپ و  ربخ  دیـشاب  وا 

عطقنم هکنآ  اـت  هتفگ  سنخت  ربـخ  رد  یماوـقا و  وا  رد  دـنوشیم  هارمگ  هک  یتـبیغ  وا  يارب  زا  دـشابیم  تـسا و  هرـشع  نـیا  زا  يدـهم  وا 
نامز نآ  كاردا  رگا  سپ  کـیرات  بش  رد  بقاـث  باهـش  دـننام  دوشیم  رهاـظ  نآ  زا  سپ  نیتاـم  نیتس و  هنـس  وا  ملع  مدرم  زا  دوشیم 
ءافلخ هریس  ع )  ) رقاب ترـضح  درک  رکذ  تفگ  هک  یموزخم  بویاوبا  زا  لامکا  رد  مجنپ  هاجنپ و  ربخ  دوب  دهاوخ  نشور  وت  مشچ  يدرک 

زا ینامعن  رد  مشش  هاجنپ و  ربخ  دیامن  زامن  وا  رس  تشپ  میرم  نب  یسیع  هک  یـسک  نآ  رـشعیناث  دومرف  ناشرخآ  هب  دیـسر  ات  ار  نیدشار 
ردپ و دومرف  سپ  تسا  رفاک  دیامن  کش  هک  ره  هک  ام  ع )  ) مئاق مایق  تاموتحم  زا  یلامث  هزمح  یباب  دومرف  هک  ع )  ) رقابلا یلع  نب  دـمحم 

دعب لدع  زا  ار  نیمز  دنکیم  رپ  تسا  نم  دعب  زا  متفه  تسا  نم  هینک  هب  ینکم  تسا و  نم  مسا  هب  یمـسم  هک  یـسک  نآ  يادـف  هب  مردام 
سوجم دوهی و  هک  يرهاظ  ياههام  هن  تسا  اههام  نیا  میق  نید  هکنیا  ارهش و  رشع  ینثا  هللا  دنع  روهشلا  ةدع  نآ  هیآ  هب  دیامرفیم  داهشا 

تسا ام  مئاق  يارب  زا  هک  یتسرد  هب  دیامرفیم  هک  ع )  ) قداص ترضح  زا  عیارشلاللع  رد  متفه  هاجنپ و  ربخ  ار  اهنآ  دنسانشیم  يراصن  و 
رد ار  ایبنا  نینـس  وا  رد  دنک  يراج  هکنآ  رگم  ادخدرک  یبا  دومرف  هللا  لوسر  نبای  ارچ  درک  ضرع  ریدس  نآ  تدم  دشکب  لوط  هک  یتبیغ 
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اتنـس يا  قبط  نع  اقبط  نبکرل  یلاعت  كرابت و  هللا  لاق  ناشیاهتبیغ  تدـم  افیتسا  زا  ریدـس  يا  تسا  دـبال  و  هحفص 41 ] ناشیاه [  تبیغ 
دشاب و هتـشاد  همئا  همه  هب  رارقا  سکره  دـیامرفیم  هک  ع )  ) قداص ترـضح  زا  لامکا  رد  متـشه  هاجنپ و  ربخ  مکلبق  ناک  نم  ننـس  یلع 

دومرف وت  دالوا  زا  تسیک  يدهم  دش  ضرع  ص )  ) دمحم دنک  راکنا  دشاب  هتشاد  ءایبنا  هب  رارقا  هک  تسا  یسک  لثم  دیامن  ار  يدهم  راکنا 
تقو ره  دومرف  هک  ع )  ) قداص ترـضح  زا  مثیهلایبا  زا  لامکا  رد  مهن  هاجنپ و  ربخ  وا  صخـش  دوشیم  بیاغ  هک  متفه  دـالوا  زا  یمجنپ 

رد متـصش  ربخ  هدش  دراو  رگید  ربخ  دنچ  نومـضم  نیا  هب  تسا و  مئاق  یمراهچ  سپ  نسح  یلع و  دمحم و  یپردیپ  مسا  هس  دـش  عمج 
نم زا  دـعب  ماما  دومرف  ار  تدوخ  زا  دـعب  فلخ  ام  يارب  زا  امرف  نایب  مدرک  ضرع  ع )  ) قداص ترـضح  هب  دـیوگیم  هک  لضفم  زا  لامکا 
نب دمحم  رظتنم  لومأم  فلخ  ینعی  ع )  ) یسوم نب  یلع  نب  دمحم  یلع  نب  نسحلا  نب  دمحم  رظتنملا  لومأم  فلخلا  تسا و  یسوم  مرسپ 

لضفم زا  لامکا  رد  مکی  تصش و  ربخ  اعدم  رد  ار  ربخ  تحارص  دیئامرف  هظحالم  تسا  مالسلاهیلع  یسوم  نب  دمحم  نب  یلع  نب  نسحلا 
هللا لوسر  نبای  هل  لیقف  ماع  فلا  رـشع  ۀعبراب  قلخلا  قلخ  لبق  ارون  رـشع  ۀعبرا  قلخ  یلاعت  هللا  نا  دومرف  هک  ع )  ) قداص ترـضح  شیامرف 
ۀبیغ دعب  موقی  يذلا  مئاقلا  مهرخا  نیـسحلا  دلو  نم  ۀمئالا  نیـسحلا و  نسحلا و  همطاف و  یلع و  دمحم و  لاقف  رـشع  ۀـعبرالا  نم  و  (ص )

لاس و رازه  هدراهچ  هب  شقلخ  قلخ  زا  لبق  رون  هدراهچ  درک  قلخ  ادخ  هک  یتسرد  هب  ملظ  روج و  لک  نم  ضرالا  رهطی  لاجدلا و  لتقیف 
ناشیا رخا  هک  نیسح  لسن  زا  همئا  و  ع )  ) نیـسح نسح و  همطاف و  یلع و  دمحم و  دومرف  هدراهچ  نآ  دننایک  دش  ضرع  تما  ام  حاورا  زا 

لاجد و هدنـشک  مئاق و  یملظ  يروج و  ره  زا  ار  نیمز  دـنکیم  كاپ  ار و  لاـجد  دـشکیم  تبیغ و  زا  دـعب  دـنکیم  ماـیق  هک  تسا  مئاـق 
یخرک میهاربا  هب  ع )  ) قداـص ترـضح  شیاـمرف  لاـمکا  رد  مود  تصـش و  ربـخ  دـیامرفیم  نیعم  یمهدزاود  لدـع  زا  ار  نیمز  دـننکرپ 

تسا وا  دیامرفیم  شرخآ  هکنآ  ات  ص )  ) ربمغیپ يور  شیپ  دشاب  هدز  ریـشمش  هک  تسا  یـسک  لثم  یمهدزاود  هب  هدننک  رارقا  دیامرفیم 
ام هب  مدرک  ضرع  ع )  ) قداص ترضح  هب  دیوگیم  يریمح  لامکا  رد  میس  تصش و  ربخ  ینالوط  ءالب  یگنت و  زا  دعب  هعیش  برک  جرفم 

یناثلا وه  يدلو و  نم  سداسلاب  عقتس  دومرف  دش  دهاوخ  عقاو  هکی  هک  هدب  ربخ  سپ  نآ  ۀحص  تبیغ و  رد  تمارک  ءابا  زا  يرابخا  هدیسر 
همئا زا  یمهدزاود  نم و  دالوا  زا  مشش  هب  دوشیم  عقاو  ینعی  مئاقلا  مهرخا  و  ع )  ) یلع مهلوا  ص )  ) هللا لوسر  دعب  ةادهلا  ۀمئالا  نم  رشع 
رگا ادـخ  هب  مسق  نامزلابحاص  هضرا  یف  هللا  ۀـیقب  مئاق  ناشرخآ  مالـسلاهیلع و  بلاطیبا  نب  یلع  ناـشلوا  هک  ادـخ  لوسر  زا  دـعب  تسا 

رپ هچنانچ  لدع  زا  ار  نیمز  دـنک  رپ  دوش و  رهاظ  هکنآ  ات  ایند  زا  دوشیمن  جراخ  شموق  رد  حون  دـنام  یقاب  هچنآ  شتبیغ  رد  دـنامب  یقاب 
مرـسپ دالوا  زا  یمجنپ  وا  دـیامرفیم  مئاق  زا  ریـصبیبا  باوج  رد  ع )  ) قداص ترـضح  زا  لامکا  رد  مراـهچ  تصـش و  ربخ  روج  زا  هدـش 

تسد هب  دوشیم  هدوشگ  دوشیم و  رهاظ  سپ  ناباترم  وا  رد  دننکیم  کش  هک  دوشیم  بیاغ  تسا  اهزینک  دیس  رـسپ  وا  تسا و  یـسوم 
نیمز رد  دنامیمن  یقاب  وا و  هب  نیمز  دوشیم  ینارون  شرـس و  تشپ  دناوخیم  زامن  یـسیع و  دوشیم  لزان  براغم و  ضرا و  قراشم  وا 
دومرف هک  ع )  ) قداص ترـضح  زا  راحب  رد  مجنپ  تصـش و  ربخ  ادـخ  يارب  زا  مامت  نید  دـشابیم  ادـخ و  ریغ  رد  دوش  تدابع  هک  یـسک 

رپ حابـس و  شوحو و  دـنوشیم  نمیا  نیمز و  زونک  نامـسآ و  تاکرب  دوشیم  هدیـشک  نم و  لـسن  زا  يدرم  تما  نیا  رد  دوشیم  نوریب 
رد درکیم و  محر  هنیآ  ره  دوب  ص )  ) دمحم هیرذ  زا  نیا  رگا  نیلهاج  دـیوگیم  هکنیا  ات  ار  مدرم  دـشکیم  لدـع و  زا  ار  نیمز  دـنکیم 

دنکب یفیس  نینچ  هماقا  تسناوتن  یعدم  نیا  هک  تسا  مولعم  تسا و  هزادنا  نیا  هب  هک  دنک  یم  نیعم  ار  فیس  هب  جورخ  تیاکح  ربخ  نیا 
تبیغ همئا  رد  دوشیم  ضرع  تسا  بیاغ  ماما  دـیامرفیم  هنطاب  ۀـمعن  ریـسفت  رد  ع )  ) مظاک ترـضح  زا  لاـمکا  رد  مشـش  تصـش و  ربخ 

هک تسا  ام  زا  یمهدزاود  دراد  وا  دای  نینمؤم  ياهلد  زا  تسین  بیاغ  نکل  وا  صخش  مدرم  ياهمـشچ  زا  دوشیم  بیاغ  یلب  دومرف  تسا 
رسپ وا  یناطیش و  ره  وا  تسد  هب  دوشیم  كاله  نیمز و  زونک  دوشیم  رهاظ  یعبس و  ره  دوشیم  مار  يراوشد و  ره  وا  هب  دوشیم  ناسآ 

تصـش و ربخ  لدع  زا  ار  نیمز  وا  هب  ادـخ  دـنکیم  رپ  وا و  هیمـست  تسین  لالح  وا و  تدالو  مدرم  رب  تسا  یفخم  هک  تسا  نازینک  دـیس 
رکذ هب  يدامج  رد  یتابن  هک  روط  هوک  رد  ار  یسوم  تیاکح  ع )  ) قداص ترضح  هب  دنکیم  لقن  هک  ناولع  نب  نیـسح  زا  راحب  رد  متفه 
نیا دیامرفیم  ترـضح  نآ  ناراوگرزب و  نیا  بتارم  هب  دسریم  باطخ  دنکیم و  لاؤس  ادخ  زا  دـننایوگ و  ماما  هدزاود  و  ص )  ) دـمحم
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هک یسک  و  ع )  ) یلع نب  دمحم  نیسحلا و  نب  یلع  نیسح و  نسح و  یلع و  دندمحم  لآ  زا  رفن  هدزاود  هحفص 42 ] ناشیا [  تقیقح  ربخ 
دوشیم بیاغ  هک  وا  دالوا  زا  یمجنپ  یـسوم و  مرـسپ  نم و  دـیامرفیم  ار  قح  دـیئامرف  ناـیب  موش  تیادـف  دـنکیم  ضرع  دـهاوخب  ادـخ 

هک یتقو  رد  ع )  ) مظاـک ترـضح  زا  نمحرلادـبع  نب  سنوی  زا  لاـمکا  رد  متـشه  تصـش و  ربخ  شمـسا  رکذ  تسین  لـالح  وا و  صخش 
هللا و ءادـعا  نم  ضرالا  رهظی  يذـلا  مئاقلا  نکل  مقح و  هب  مئاق  نم  دـیامرفیم  دـیتسه  مئاق  امـش  اـیآ  هک  ترـضح  نآ  هب  دوشیم  ضرع 
هک یمئاق  نکل  ینعی و  نورخا  اهیف  تبثی  ماوقا و  اهیف  هتریـس  هسفن  یلع  افوخ  اهدحا  لوطی  ۀـبیغ  هل  يدـلو  نم  سماخلا  وه  الدـع  اهالمی 

لوط هک  تسا  یتبیغ  وا  يارب  زا  هک  تسا  نم  دالوا  زا  یمجنپ  وا  لدع  زا  ار  نیمز  دـنکیم  رپ  ادـخ و  نانمـشد  زا  ار  نیمز  دـنکیم  كاپ 
زا تسا  دبال  دومرف  هک  ع )  ) اضر ترـضح  زا  عیارـشلا  للع  رد  مهن  تصـش و  ربخ  یماوقا  تبیغ  نآ  رد  دنوشیم  دترم  شتدـم  دـشکیم 

یمیس تسا  هعیش  ندرک  مک  فقو  رد  هعیش  صاوخ  دنوشیم  لیاز  ینعی  هجیلو  هناطب و  ره  وا  رد  دوش  طقاس  هک  هبتشم  رایسب  ءامـص  هنتف 
منیبیم ایوگ  نارمع  نب  یـسوم  هیبش  مدج  مسا  يادف  هب  مردپ  دومرف  سپ  نوزحم  ره  دننکیم و  هیرگ  وا  رب  نامـسآ  لها  هک  ارم  رـسپ  زا 

ربخ نیرفاک  رب  تمقن  نینمؤم و  رب  تمحر  دشابیم  هک  رود  کیدزن و  دونشیم  هک  ار  یئادص  دنونشیم  یـسویام  تقو  رد  هک  ار  ناشیا 
موقی جراخ  ۀلاحمال  ماما  جورخ  شلوق  ات  دناوخیم  ار  هدیصق  هک  یتقو  رد  یعازخ  لبعد  هب  ع )  ) اضر ترـضح  شیامرف  راحب  رد  مداتفه 

ایآ درک  ملکت  وت  نابز  هب  سدقلا  حور  یعازخ  ای  دیامرفیم  دنکیم و  دنلب  رس  سپ  دنکیم  هیرگ  اضر  ترضح  یتاکربلا  هللا و  مسا  یلع 
كاپ هک  امـش  زا  یماما  جورخ  هب  مدینـش  هکنآ  رگم  نم  يالوم  يا  هن  دـنکیم  ضرع  دوشیم  مئاق  یک  مئاق و  ماـما  نیا  تسیک  ینادـیم 

زا دعب  تسا و  یلع  وا  رسپ  وا  زا  دعب  تسا و  دمحم  مرـسپ  نم  زا  دعب  ماما  لبعد  يا  دومرف  لدع  زا  دنکیم  رپ  داسف و  زا  ار  نیمز  دنکیم 
ینالوط زور  کی  رگم  ایند  زا  دنامن  یقاب  رگا  شروهظ  رد  عاطم  شتبیغ  رد  رظتنم  مئاق  تجح  وا  رـسپ  وا  زا  دعب  تسا و  وا  رـسپ  نسح  وا 

هک ص )  ) ربمغیپ تقو  زا  تسا  يربخ  نآ  سپ  دوشیم  رهاظ  یک  هکنیا  اـما  لدـعزا و  ار  نیمز  دـنکرپ  دوش و  جراـخ  اـت  ار  وا  ادـخ  دـنک 
زا لامکا  رد  مکی  داتفه و  ربخ  ادخ  رگم  دنادیمن  ضرالا  تاومسلا و  یف  تلقث  وه  الا  اهتقول  اهیلجیال  تسا  تعاس  لثم  مئاق  لثم  دومرف 
ات هراوخریـش  هب  ردام و  مکـش  رد  نینج  هب  دـنوشیم  التبم  يدـیدش  گرزب  رما  هب  هعیـش  دـنوش  التبم  تسا  دوز  دومرف  هک  اضر  ترـضح 

يرج دننام  تشاد  اهتبیغ  ینعی  دش  بیاغ  دعب  دش  بیاغ  ص)  ) ربمغیپ هکنآ  لاح  تسین و  یماما  دـنیوگب  تسا و  هدرم  دوش  هتفگ  هکنآ 
مئاق زا  منک  لاؤس  هک  ع )  ) داوج ترضح  رب  مدش  لخاد  دیوگیم  هک  میظعلادبع  ترـضح  زا  لامکا  رد  مود  داتفه و  ربخ  بعـش  راغ و  و 
يدلو نم  ثلاثلا  وه  هروهظ و  یف  عاطی  ۀبیغ و  یف  رظتنی  نا  بجی  يذلا  يدـهملا  انم و  مئاقلا  نا  دومرف  دومرف و  ادـتبا  رورـس  نآ  يدـهم 

هک تسا  يدـهم  ام  زا  مئاق  ینعی  الدـع  اطـسق و  ضرـالا  ـألمیف  جرخی  یتح  مویلا  کـلذ  هللا  لوطل  دـحاو  موی  ـالا  ایندـلا  نم  هنم  قبی  ملول 
ار ص )  ) دـمحم هک  یـسک  هب  مسق  تسا  نم  دالوا  زا  میـس  وا  شروهظ و  رد  دوشب  تعاـطا  شتبیغ و  رد  وا  ندیـشک  راـظتنا  تسا  بجاو 

لامعا لضفا  دومرف  دعب  لدع  زا  ار  نیمز  دنک  رپ  دوش و  جراخ  ات  ار  نآ  دنکیم  ینالوط  ادخ  زور  کی  رگم  دنامن  یقاب  رگا  درک  ثوعبم 
دمحم تیب  لها  زا  مئاق  وت  مراودیما  دنکیم  ضرع  داوج  ترضح  هب  هک  میظعلادبع  زا  راحب  رد  میـس  داتفه و  ربخ  تسا  جرف  راظتنا  هعیش 
یفخم هک  تسا  یـسک  وا  دنک  لدـع  زا  رپ  ار  نیمز  هک  یمئاق  نآ  نم  متـسین  دومرف  لدـع  زا  ار  نیمز  دـنکرپ  هک  یمئاق  نآ  یـشاب  (ص )

زا دوشیم  هدیچیپ  هک  تسا  یسک  وا  تسا و  ادخ  لوسر  مسا  مه  وا  شاهیمـست و  دشاب  مارح  شاصخـش و  دشاب  بیاغ  شتدالو و  دشاب 
دصیـس و هب  نیمز  فارطا  زا  ردـب و  باحـصا  ددـع  شباحـصا  زا  وا  يوس  هب  دوشیم  عمج  يراوـشد و  ره  دوـشیم  مار  نیمز و  وا  يارب 
زا مدینـش  تفگ  هک  فلد  نب  رقـص  زا  راـحب  رد  مراـهچ  داـتفه و  ربـخ  اـعیمج  هللا  مکب  تاـی  اونوکت  اـمنیا  ادـخ  لوـق  تسا  نیا  هدزیس و 

رثکا دادـترا  هرکذ و  توم  دـعب  موقی  هنال  لاق  مئاـقلا  یمـس  مل  تلقف و  رظتنملا  مئاـقلا  نسحلا  دـعب  نم  نا  دومرف  هک  ع )  ) داوج ترـضح 
ماما مدرک  ضرع  سپ  دش  تکاس  سپ  تسا  نسح  شرسپ  وا  زا  دعب  ماما  تسا و  یلع  مرسپ  نم  زا  دعب  ماما  زا  سپ  ینعی  هتماماب  نیلئاقلا 

هب دومرف  دنیوگیم  شمئاق  ارچ  مدرک  ضرع  رظتنم  قح  هب  مئاق  شرسپ  نسح  زا  سپ  دومرف  يدیدش  هیرگ  تسیرگ  تسیک  نسح  زا  دعب 
يارب زا  هکنآ  هطـساو  هب  دومرف  دنمانیم  شرظتنم  ارچ  مدرک  ضرع  وا  تماما  هب  نیلئاق  رثکا  دادترا  هرکذ و  توم  دعب  موقی  هکنآ  هطـساو 
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ناباترم و دـننک  یم  راکنا  ناـصلخم و  دـنوشیم  وا  جورخ  رظتنم  سپ  ناراـگزور  تسا  رایـسب  هک  تسا  ینـالوط  هحفـص 43 ] تبیغ [  وا 
مثیهلایبا زا  راحب  رد  مجنپ  داتفه و  ربخ  نوتاق  دنیوگیم و  غورد  نالجعتسم و  وا  رد  دنوشیم  كاله  نادهاج و  وا  هب  دننکیم  ءازهتـسا 

مـشش داتفه و  ربخ  ع )  ) نسح یلع و  دمحم و  دوب  دهاوخ  ناشیا  مئاق  یمراهچ  دـش  یپ  رد  یپ  مسا  هس  تقو  ره  ع )  ) قداص ترـضح  زا 
درک ضرع  فلخ  زا  دعب  فلخ  هب  دوب  دهاوخ  هنوگچ  سپ  تسا  نسح  مرسپ  نم  زا  دعب  فلخ  دومرف  هک  ع )  ) يداه ترضح  زا  راحب  رد 

مالـسلاهیلع رقاب  ترـضح  زا  یلعالا  دبع  زا  شایع  ریـسفت  رد  متفه  داتفه و  ربخ  ار  وا  صخـش  دینیبیمن  امـش  هکنآ  هطـساو  هب  دومرف  ارچ 
يوط يذ  هیحان ي  يوس  هب  كرابم  تسد  هب  درک  هراشا  سپ  اههرد  اههوک و  نیا  زا  یـضعب  رد  یتبیغ  رما  نیا  بحاـص  يارب  زا  دـشابیم 

هک ع )  ) یلع نب  دـمحم  رقاب  ترـضح  زا  هرارز  زا  یناـمعن  رد  متـشه  داـتفه و  ربخ  دراد  يوط  يذ  هب  هراـشا  مه  هبدـن  ياـعد  رد  هچناـنچ 
دیامرفیم دوریم  هار  ص )  ) ربمغیپ هریسب  دنکیم  ضرع  تسا  نم  مسا  وا  مسا  دیامرفیم  دیئامرفب  ار  مئاق  مسا  مهاوخیم  دنکیم  ضرع 

هب تسوا  اب  هک  یباتک  اب  هدـش  رما  دوریم  هار  نتـشک  لتق و  هب  مئاق  تفر و  هار  مدرم  اب  تفلا  ینابرهم و  هب  ص )  ) ربمغیپ تاـهیه  تاـهیه 
رفن دصتفه  هتـشک  ردقچ  هدرک و  داهج  ردقچ  مریـشمش و  ربمغیپ  نم  دومرفیم  ص )  ) ربمغیپ هکنآ  اب  دیئامرف  هظحالم  دورب  هار  لتق  هریس 

هزادنا هچ  هک  دوشیم  مولعم  سپ  تسا  لتق  مئاق  هریس  هدوبن و  لتق  وا  هریس  دیوگیم  کلذ  عم  هدز  ندرگ  سلجم  کی  رد  ار  هضیرق  ینب 
ربخ الاح  درکیم  محر  دوبیم  همطاف  دالوا  زا  رگا  دنیوگب  مدرم  هک  دـشکب  ردـق  نآ  دـیامرفیم  رابخا  زا  يرایـسب  رد  هک  تشک  دـهاوخ 

قحلا ۀیار  ترهظ  اذا  دیامرفیم  هجرد  نیا  هب  ات  دندش  هتـشک  شباحـصا  شدوخ و  هکنآ  زا  ریغ  هدرک  لتق  ردق  هچ  یعدم  نیا  هک  دـیهدب 
داتفه و ربخ  لتق  ترثک  زا  ینعی  مشاهینب  زا  دـننیبیم  هچنآ  هکنآ  هطـساو  هب  دـیامرفیم  ارچ  دوشیم  ضرع  برغلا  قرـشلا و  لها  اـهنعل 

مدـید سپ  مدرک  دنلبرـس  مدـش و  هداد  ریـس  نامـسآ  هب  نوچ  هک  ص )  ) ربمغیپ زا  مالـسلاهیلع  قداص  ترـضح  زا  یلاما  لامکا و  رد  مهن 
یلع رفعج و  نب  یسوم  دمحم و  نب  رفعج  یلع و  نب  دمحم  نیـسحلا و  نب  یلع  و  ع )  ) نیـسح نسح و  همطاف و  و  ع )  ) یلع يرون  يراونا 

ناشخرد بکوک  دننام  اهنآ  طسو  رد  وا  هک  ع )  ) مئاقلا نسحلا  نب  ۀجح  یلع و  نب  نسح  دمحم و  نب  یلعو  یلع  نب  دمحم  یـسوم و  نب 
نایعیـش بولق  مهدیم  افـش  ءادعا و  زا  مشکیم  ماقتنا  وا  هب  هک  تسا  مئاق  نیا  دناهمئا و  اهنیا  دیـسر  باطخ  دننایک  ایادخ  مدرک  ضرع 

دوب دهاوخ  يزاس  هنتف  زا  رتشیب  هکنآ  هب  مدرم  هنتف  ار و  ناشیا  دـنازوسیم  هزات و  ار  يزع  تال و  دـنک  نوریب  نیرفاک و  نیملاظ و  زا  ار  وت 
ص)  ) ربمغیپ زا  داجس  زا  یلامث  هزمحوبا  زا  لامکا  رد  مداتـشه  ربخ  ندرک  نوریب  ار  یمیود  یلوا و  شعن  ندمآ و  هماگنه  يوس  هب  هراشا 

ربـخ نیمز  براـغم  قراـشم و  دوشیم  هدوشگ  وا  هب  هک  یمئاـق  ناـشیا  رخآ  یلع و  ناـشیا  لوا  دـنرفن  هدزاود  نم  زا  دـعب  همئا  دومرف  هک 
زا ار  نیمز  دـنکیم  رپ  دوشیم و  جراـخ  تسا  نم  مسا  شمـسا  رخآ  هک  ص )  ) ربـمغیپ زا  ع )  ) نینمؤملاریما زا  یناـمعن  رد  مکی  داتـشه و 

دشابیم هللاءاشام و  ناشماما  دوشیم  بیاغ  سپ  همئا  هرامش  زا  دعب  ص )  ) ربمغیپ زا  ع )  ) ریما ترضح  زا  راحب  رد  مود  داتشه و  ربخ  لدع 
عباسلا دالوا  نم  سماخلا  دقف  رذحلا  رذـحلا  دومرف  ام و  يوس  هب  ربمغیپ  دـش  تفتلم  سپ  يرگید  زا  رتینالوط  یکی  تبیغ  رد  وا  يارب  زا 

ات دـنکیم  ربص  دـنکیم  ربص  دـیامرفیم  وا  تبیغ  رد  دوشیم  هچ  دـنکیم  ضرع  ریما  یمتفه  دالوا  زا  یمجنپ  دوشب  دوقفم  هک  یتقو  رد 
رمک هب  راقفلا  يذ  ریـشمش  هدیـشوپ و  ارم  هرز  شرـس و  رب  همامع  هعرک  هیرق  زا  دوشیم  جراـخ  سپ  شجورخ  رد  وا  هب  دـهدب  نذا  ادـخ 
مسا هب  دوشیم و  رهاظ  ههبش  ماگنه  رد  دیامرفیم  هک  ع )  ) قداص ترضح  زا  راحب  رد  لضفم  ینالوط  تیاور  رد  میس  داتشه و  ربخ  هتسب 
ماـن مه  وا  میتفگ  شمـسا و  بصن و  زا  مدرم  هب  میراد  ربـخ  اـم  هطـساو  هب  دوش  ماـمت  ۀـجح  هک  نآ  اـت  دوشیم  هدرک  ادـن  بسن  هینک و  و 

ربخ ع )  ) قداص ترضح  هک  یتقو  رد  راحب  رد  لضفم  ینالوط  تیاور  رد  مراهچ  داتشه و  ربخ  میتخانـشن  ام  دنیوگن  مدرم  ات  تسا  ربمغیپ 
سپ دوشیم  بیاغ  شش  تصش و  تسیود و  هنس  رد  دیامرفیم  سپ  يار  نم  رس  رد  باذک  رفعج  يرگسع و  ترضح  توم  زا  دهدیم 

ربا وا  رس  رب  نامزلارخآ  رد  دنکیم  جورخ  هک  تسا  دمحم  فلخ  یسوط  خیـش  یلاما  رد  مجنپ  داتـشه و  ربخ  دنیبیمن  ار  وا  یمـشچ  چیه 
زا ار  نیمز  دنکیمرپ  تما  يدهم  تسا  وا  هک  نیقی  هب  ار  نآ  دنونشیم  هک  یحیـصف  نابز  هب  دنکیم  ادن  دنکفایم  هیاس  هک  تسا  يدیفس 

نسح ات  درمشیم  ار  همئا  زا  کی  کی  مسا  ص )  ) ربمغیپ ترضح  هک  ةدانج  نب  لدنج  ۀیاور  بقاثلا و  مجن  رد  مشـش  داتـشه و  ربخ  لدع 
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ناشیا زا  نسح  هللا  لوسر  ای  تفگ  لدـنج  ناشیا  زا  یماما  نامدرم  زا  ددرگ  بیاـغ  نآ  هحفص 44 ] زا [  دعب  دومرف  هاگ  نآ  ع )  ) يرگـسع
رد ص )  ) ربمغیپ زا  میلس  باتک  زا  مجن  متفه  داتشه و  ربخ  ینالوط  تبیغ  ددرگ  بیاغ  ۀجح  وا  رـسپ  نکل  هن و  هن  دومرف  ددرگ  یم  بیاغ 
نم يایصوا  متاخ  ع )  ) مئاق ۀجح  وا  رسپ  هاگنآ  دومرف  سپ  يرگسع  نسح  ماما  ات  درمـش  هاگنآ  یناشیا  لوا  یلع  ای  وت  هک  رمالایلوا  نایب 

هن درمـشیم  ءایـصوا  متاخ  لدـع  زا  ار  نیمز  هدـننکرپ  مئاـق  هک  دـیئامرف  هظحـالم  لدـع  زا  ار  نیمز  دـنکیم  رپ  هک  نم  ءادـعا  زا  مقتنم  و 
نیسح و نسح و  یلع و  ناشیا  لوا  دننت  هدزاود  نایداه  دومرف  ص )  ) ربمغیپ هک  بقاثلا  مجن  رد  متـشه  داتـشه و  ربخ  دیدج  نید  بحاص 

تیاده همه  نم  نادنزرف  زا  دنرفن  هدزای  نم  ءایصوا  هک  میلس  هب  ع )  ) نینمؤملاریما زا  مجن  رد  مهنو  داتـشه  ربخ  نیـسح  نادنزرف  زا  نت  هن 
بانج نآ  ار و  ع )  ) نیسحلا نب  یلع  تسد  تفرگ  نم و  رسپ  نیا  هاگنآ  نیسح  نسح و  دومرف  ناشیا  دننایک  نینمؤملاریما  ای  متفگ  هدننک 

تعجارم رد  مدوب  ع )  ) ریما ای  تفگ  میلـس  زا  مجن  رد  مدون  ربخ  يرگید  زا  دعب  یکی  ره  وا  نادـنزرف  زا  رفن  تشه  هاگ  نآ  دروخیم  ریش 
ع)  ) یسیع ءالما  نوعمش و  طخ  هب  یباتک  دوب  وا  اب  بهار و  دمآ  نوریب  يراصن و  رید  کیدزن  هب  رگشل  درک  لوزن  هک  یماگنه  نیفـص  زا 
زا نت  هن  ریبـش و  مود  ربـش  اـهنآ  لوا  نادـنزرف  زا  رفن  هدزاـی  هاـگ  نآ  ریما  ترازو  و  ص )  ) ادـخ لوسر  فاـصوا  زا  دـعب  دوـب  اـجنآ  رد  و 

رهاظ هک  تسیسک  وا  ار و  اهنآ  هدرب  مامت  وا و  فلخ  دنکیم  زامن  یـسیع  هک  تسا  یـسک  ناشیا  رخآ  يرگید  زا  دعب  یکی  ریبش  نادنزرف 
زا ناذاش  نب  لضف  تبیغ  زا  مجن  رد  مکی  دون و  ربخ  ار  برغم  قرـشم و  نیباـم  دوشیم  کـلام  دـنکیم و  لدـع  زا  رپ  ار  نیمز  دوشیم و 

رما و ریما  دوشیم  رهاظ  هاگ  نآ  لاجد  جورخ  ات  دومرف  نایب  ار  نامزلارخآ  ياههنتف  زا  هلمج  نآ  رخآ  رد  هک  يدـح  رد  ع )  ) نینمؤملاریما
بلاغ نینکر و  نیب  دوشیم  رهاظ  نیسح  يا  تسا  وت  نادنزرف  زا  مهن  واو  لوقع  تسا  ریحتم  وا  تبیغ  رد  هک  لومأم  ناطلس  هرفک  لتاق  وا 

نآ زا  سپ  دـیامرفیم  ناـیب  ع )  ) ریما رب  هدراو  نتف  هک  يربـخ  رد  ص )  ) لوـسر ترـضح  زا  مـجن  رد  مود  دوـن و  ربـخ  نـیلقث  رب  دوـشیم 
هکنآ تسیک  درک  ضرع  ناملس  دننک  ملظ  وت  هعیـش  دالوا و  وت و  رب  هک  اهنآ  زا  ایند  رد  دیـشک  دهاوخ  ماقتنا  نم  دنزرف  هکنادب  دیامرفیم 

ار و ادخ  رما  دـیامن  نالعا  سپ  ینالوط  تبیغ  زا  دـعب  دوش  رهاظ  هکنآ  ع )  ) نیـسح مرـسپ  دالوا  زا  یمهن  دومرف  درک  دـهاوخ  ار  راک  نیا 
رگم دنادیمن  یـسک  ار  نآ  دومرف  دـش  دـهاوخ  یک  درک  ضرع  ناملـس  ادـخ  نانمـشد  زا  دـشک  ماقتنا  داد و  لدـع و  زا  ار  نیمز  دـنکرپ 

رد میـس  دون و  ربخ  ادیب  برغم و  قرـشم و  رد  فسخو  نامـسآ  زا  تسا  یئادن  اهنآ  هلمج  زا  هک  تسا  اههناشن  ار  نآ  نکل  یلاعت  يادـخ 
درکیم رظن  نآ  رب  هک  هفیحص  دوب  ترضح  نآ  تسد  رد  و  ع )  ) نیـسحلا نب  یلع  دوخ  يالوم  رب  مدش  لخاد  تفگ  هک  دلاخیبا  زا  مجن 

زا هیدـه  یلاعت  يادـخ  هک  تسا  یحول  نیا  دومرف  هفیحـص  نیا  تسیچ  داب  وت  يادـف  مردام  ردـپ و  مدرک  ضرع  درکیم  هیرگ  تخـس  و 
نم مان  و  ع )  ) نیسح مردپ  مان  نسح و  ممع  مان  و  ع )  ) ریما مانو  ص )  ) لوسر مان  ادخ و  مان  دوب  وا  رد  هک  یحول  نآ  هداتسرف  لوسر  يارب 

دمحم وا  دنزرف  مان  اضر و  یلع  وا  دنزرف  مان  و  ع )  ) مظاک یـسوم  وا  دـنزرف  مان  قداص و  رفعج  وا  دـنزرف  مان  رقاب و  دـمحم  مدـنزرف  مان  و 
بیاغ دوش  بیاغ  هک  نآ  ءادعا  زا  مقتنم  هللا و  رما  هب  مئاق  ۀجح  وا  دنزرف  مان  یکز و  نسح  وا  دـنزرف  مان  یقن و  یلع  وا  دـنزرف  مان  یقت و 
هرمس نمحرلادبع  زا  مجن  رد  مراهچ  دون و  ربخ  روج  زا  دشاب  هدشرپ  هچناچ  لدع  زا  ار  نیمز  دنکرپ  دوش و  رهاظ  نآ  زا  دعب  زارد  یندش 
بنج رد  دـش و  هتـشادرب  بانج  نآ  رظن  شیپ  زا  باجح  ار  لیلخ  میهاربا  لـیلج  کـلم  ترـضح  دـیرفآ  نوچ  هک  دومرف  ص )  ) ربمغیپ زا 

رون نیا  دومرف  رون  هس  روـن  نآ  بنج  رد  تسا و  یلع  نم  نید  رـصان  نآ  هک  دوـمرف  تسیک  روـن  نیا  ادـخ  هک  دیـسرپ  دـید  يروـن  شرع 
یلع رون  نآ  هک  دیسر  ادن  دناهدمآرد  رون  جنپ  نیا  رود  رد  هک  منیبیم  رگید  رون  هن  نم  دنوادخ  يا  درک  ضرع  نیـسح  نسح و  همطاف و 
یلع نب  نسح  دمحم و  نب  یلع  یلع و  نب  دمحم  یسوم و  نب  یلع  رفعج و  نب  یسوم  دمحم و  نب  رفعج  یلع و  نب  دمحم  نیسحلا و  نب 

هک جارعم  ثیدح  رد  ص )  ) ربمغیپ مجن  رد  مجنپ  دون و  ربخ  شناتـسود  زا  ندـش  بئاغ  زا  دـعب  دوش  رهاظ  هکنآ  ع )  ) نسحلا نب  ۀـجح  و 
نیسحلا نب  یلع  وا  زا  دعب  نیـسح و  وا  زا  دعب  ار و  نسح  میدرک  ررقم  سپ  ار  ع )  ) نینمؤملاریما تفالخ  يارب  زا  دنکیم  نیعم  راگدرورپ 

نب دمحم  وا  زا  دعب  یسوم و  نب  یلع  وا  زا  دعب  رفعج و  نب  یـسوم  وا  زا  دعب  دمحم و  نب  رفعج  وا  زا  دعب  یلع و  نب  دمحم  وا  زا  دعب  ار و 
اهنآ نایم  رد  ۀجح  رون  مدرک  الاب  رـس  نوچ  نسح و  رـسپ  ۀجح  وا  زا  دعب  یلع و  نب  نسح  وا  زا  دـعب  دـمحم و  نب  یلع  وا  زا  دـعب  یلع و 
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رب ياو  ار و  ناشیا  دشاب  هتـشاد  تسود  هک  یـسک  لاح  اشوخ  وت  زا  دعب  نم  ياهتجح  وا  هفیلخ  دنیاهنیا  دوب  هدنـشخرد  بکوک  دـننام 
دحاو و ینعم  زا  لاؤس  زا  دـعب  يدوهی  لثعن  هحفص 45 ] ینالوط [  تیاور  رد  مجن  رد  مشـش  دون و  ربخ  ار  ناشیا  دراد  نمـشد  هک  یـسک 
وا هکنآ  رگم  هدوبن  يریفـس  چیه  هک  تسیک  وت  یـصو  هک  ارم  هد  ربخ  دمحم  ای  درک  ضرع  ار  ص )  ) ربمغیپ لثعن  قیدصت  يراب و  تافص 
زا دعب  تیاصو  هب  نیـسح و  نسح و  نم  طبـس  ود  وا  زا  دعب  تسا و  بلاطیبا  نب  یلع  نم  زا  دـعب  هفیلخ  یـصو و  دومرف  دوب و  یـصو  ار 

درذگب نیـسح  نوچ  دومرف  امرف  نایب  ار  اهنآ  مان  درک  ضرع  لثعن  دنراکوکین  ناماما  هک  ع )  ) نیـسح بلـص  زا  نت  هن  دـباییم  رد  نیـسح 
وا رـسپ  دوش  مامت  دمحم  تیاصو  تدم  نوچ  دمحم و  وا  رـسپ  دـسر  تیاهن  هب  یلع  تفالخ  تدـم  تسا و  هفیلخ  یـصو و  یلع  وا  رـسپ 
زا دعب  یلع و  وا  رسپ  وا  زا  دعب  دمحم و  وا  رسپ  وا  زا  دعب  یلع و  وا  رسپ  وا  زا  دعب  یسوم و  وا  رسپ  دوش  مامت  رفعج  تیاصو  نوچ  رفعج و 
درک ضرع  هسدقم  بتک  رد  ار  ناشیا  متفای  هکنیا  هب  تداهش  ءادا  زا  سپ  لثعن  ع )  ) نسحلا نب  ۀجح  وا  رـسپ  وا  زا  دعب  نسح و  وا  رـسپ  وا 
رگم دنامن  مالـسا  زا  هک  ارم  تما  دیآ  شیپ  ینامز  دش و  دهاوخ  بیاغ  وا  هک  دومرف  وت  يایـصوا  هلمج  زا  مهدزاود  یـصو  زا  ارم  هد  ربخ 

ترـضح هب  هک  ص )  ) ربمغیپ زا  مجن  رد  متفه  دون و  ربـخ  ندومن  جورخ  هب  ادـخ  دـهد  تصخر  ماـگنه  نآ  رد  مسر  رگم  نآرق  زا  مسا و 
نآ زا  دـعب  ناشیا  ياهسفن  زا  نانمؤم  هب  یئالوا  یلع  ای  وت  نآ  زا  دـعب  ناشیا  ياهسفن  زا  ناـنمؤم  هب  میـالوا  نم  دومرف  مالـسلاهیلع  ریما 
نآ زا  دعب  تسا  یلوا  یلع  نب  دـمحم  نآ  زا  دـعب  تسا  یلوا  نیـسحلا  نب  یلع  نآ  زا  دـعب  تسا  یلوا  نیـسح  دـعب  تسا  یلوا  نسح  ماما 

یلوا یلع  نب  دمحم  نآ  زا  دعب  تسا  یلوا  یسوم  نب  یلع  نآ  زا  دعب  تسا  یلوا  رفعج  نب  یـسوم  نآ  زا  دعب  تسا  یلوا  دمحم  نب  رفعج 
نـسحلا نب  ۀجح  نآ  زا  دعب  ناشیا و  ياهسفن  زا  نانمؤم  هب  یلوا  یلع  نب  نسح  نآ  زا  دعب  تسا  یلوا  دـمحم  نب  یلع  نآ  زا  دـعب  تسا 

داد لدـع و  زا  رپ  ار  نیمز  دـش و  دـهاوخ  رهاظ  نآ  زا  دـعب  زارد  یتدـم  دوشیم  بیاـغ  تفـالخ و  تیاـصو و  وا  هب  دوشیم  یهتنم  هکنآ 
مجن رد  متـشه  دون و  ربخ  هدحیلع  نید  بحاص  هن  دهدیم  رارق  تیاصو  متاخ  لدع  زا  ار  نیمز  هدننکرپ  هک  دـینک  هظحالم  درک  دـهاوخ 

هب وش و  ناملـسم  ص )  ) دـمحم تسد  هب  تفگ  نم  هب  نارمع  نب  یـسوم  باوخ  رد  هک  درک  ضرع  ص )  ) ربمغیپ هب  هک  يدوهی  لدـنج  زا 
نآ ناشیا  هب  موش  کسمتم  ات  نک  هاگآ  نم  هب  ار  دوخ  ءایـصوا  لاح  درک  میزور  مالـسا  داد و  مقیفوت  ادـخ  نوچ  امن  کسمت  وا  ءایـصوا 
یلب دومرف  دندوب  نت  هدزاود  لیئارـساینب  ءابقن  درک  ضرع  لدنج  دنالیئارـساینب  ءابقن  ددع  هب  نم  ءایـصوا  لدنج  يا  دـندومرف  ترـضح 

دنهاوخن نامز  کی  رد  همه  دومرف  دوب  دنهاوخ  نامز  کی  رد  همه  درک  ضرع  لدـنج  نت  هدزاود  رد  دنارـصحنم  دننمءایـصوا  هک  ناماما 
درک ضرع  ار  ناـشیا  زا  نت  هس  رگم  درک  یهاوخن  كرد  وت  دوـمن  دـنهاوخ  ماـیق  تیاـصو  تماـما و  رما  هب  یکی  زا  دـعب  یکی  هکلب  دوـب 
نم زا  دعب  ار  بلاطیبا  نب  یلع  ءایقتا  همئا  ردپ  ءایبنا و  ملاع  ثراو  ءایـصوا و  دیـس  تفای  یهاوخ  رد  وت  دومرف  امرف  رکذ  ار  ناشیا  یماسا 

نادباع دیس  هک  دشاب  نیسحلا  نب  یلع  مدنزرف  تدالو  ماگنه  نوچ  ناشیا و  هب  امن  کسمت  سپ  ار  نیسح  نسح و  وا  دنزرف  ود  وا  زا  سپ 
نیـسحلا نب  یلع  زا  دعب  وت  ءایـصوا  مان  تسیچ  درک  ضرع  دوب  دـهاوخ  ریـش  زا  هعرج  کی  ایند  زا  وت  داز  نیرخآ  دـسرب و  وت  لجا  تسا 

زا دعب  دشاب و  بقل  رقاب  ار  وا  هک  دمحم  وا  رسپ  تماما  رما  هب  ددرگ و  مئاق  نیـسحلا  نب  یلع  تیاصو  تماما و  دوش  یـضقنم  نوچ  دومرف 
دنیوگ و اضر  ار  وا  هک  یلع  وا  رسپ  وا  زا  دعب  و  ع )  ) مظاک هب  بقلم  یسوم  وا  رسپ  وا  زا  دعب  تسا و  قداص  هب  بقلم  هک  رفعج  وا  رـسپ  وا 

یکز هب  بقلم  نسح  وا  رسپ  وا  زا  دعب  دنناوخ و  یقن  ار  وا  هک  یلع  وا  رـسپ  وا  زا  دعب  دنناوخیم و  یقت  ار  وا  هک  دمحم  وا  رـسپ  وا  زا  دعب 
بیاغ ۀـجح  وا  رـسپ  نکل  هن  دومرف  ددرگ  بیاغ  ناشیا  زا  نسح  درک  ضرع  لدـنج  ناشیا  زا  یماما  ناـمدرم  زا  ددرگ  بیاـغ  نآ  زا  دـعب 

توالت نآ  زا  دـعب  دـنک  رهاظ  ار  وا  دـنوادخ  هک  ینامز  ات  دوشیمن  هدرب  ماـن  دومرف  درک  لاؤس  وا  مسا  زا  لدـنج  ینـالوط  تبیغ  ددرگ و 
مهنید مهل  ننکمیل  مهلبق و  نم  نیذلا  فلختـسا  امک  ضرالا  یف  مهنفلختـسیل  تاحلاصلا  اولمع  اونما و  نیذـلا  هللادـعو  ار  هیآ  نیا  دومرف 

یناطیـش ناشیا  زا  کی  ره  نامز  رد  دومرف  دـشاب  هچ  زا  ناشیا  فوخ  درک  ضرع  لدـنج  انما  مهفوخ  دـعب  نم  مهنلدـبیل  یـضترا و  يذـلا 
لدع و زا  ار  نیمز  دنکرپ  ناملاظ و  زا  ار  نیمز  دنک  كاپ  دیآ و  نوریب  ار  تجح  ادخ  دـهد  تصخر  نوچ  دـنک  رازآ  ار  ناشیا  هک  دـشاب 

دومرف ادخ  ار  ناشیا  وا  هقیرط  ۀجح و  هب  کلاس  هک  یئاهنآ  لاح  اشوخ  دنشاب و  رباص  وا  ندش  بیاغ  نامز  رد  هک  هکنانآ  لاح  اشوخ  داد 
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هاگآ دومرف  سپ  دومن  رایتخا  ار  یلع  نآ  زا  سپ  ارم و  دـیزگرب  ادـخ  هک  ص )  ) ربمغیپ زا  مجن  رد  مهن  دون و  ربخ  بیغلاـب  نونمؤی  نیذـلا 
ارم و رما  دنراداپ  هب  هک  ناماما  ع )  ) نیـسح بلـص  زا  دومرف  ررقم  دوخ و  ناگدنب  رب  دینادرگ  اهتجح  ار  ناشیا  ارم و  دنوادخ  هک  دیـشاب 
تسا و نم  تـما  هحفـص 46 ] يدـهم [  نم و  تیب  لها  مئاق  دنانیـسح  بلـص  زا  هک  ناـماما  زا  مهن  دومرف  سپ  ارم  تیـصو  دـننک  ظـفح 

هطـساو هب  مدرم  یهارمگ  ینعی  هلـصفم  تریح  زارد و  ندش  بیاغ  زا  دعب  دش  دـهاوخ  رهاظ  لاعفا و  لیامـش و  رد  نم  هب  مدرم  نیرتهیبش 
ترـصن هکئالم  ادخ و  ندرک  يرای  هب  ددرگ  دیؤم  ار و  ادخ  نید  دنک  رهاظ  ار و  ادـخ  رما  دزاس  اراکـشآ  يدـهم  دومرف  سپ  تبیغ  لوط 

دومرف ام و  رب  ص )  ) ربمغیپ دناوخ  هبطخ  تفگ  هک  یـسراف  ناملـس  زا  مجن  رد  مدـص  ربخ  داد  لدـع و  زا  ار  نیمز  دـنکرپ  ار و  وا  دـنیامن 
هب دنز  گنچ  سپ  ار  باتفآ  دنیبن  سکره  نامدرم  دوخ  ترتع  هرابرد  ار  امش  منکیم  تیـصو  بیرق و  نمع  ماهدننک  تلحر  نم  نامدرم 
نم زا  دـعب  نشور  ياههراتـس  هب  دوش  کسمتم  ار  نیدـقرف  دـباین  سک  ره  نیدـقرف و  هب  دـنز  گنچ  دـیاب  ار  هام  دـنک  مگ  سکره  هام و 
يا داب  وت  يادف  مردام  ردپ و  متفگ  مدمآرد و  نم  سپ  دش  هشیاع  هناخ  لخاد  ات  متفر  وا  یپ  زا  دمآ  دورف  ربنم  زا  نوچ  دـیوگیم  ناملس 

باتفآ و منم  دومرف  ترـضح  نآ  هراتـس  نادـقرف و  هام و  باتفآ و  تسیچ  هک  اـمرف  ناـیب  نم و  يارب  زا  نادرگ  نشور  ص )  ) ادـخ لوسر 
دیوش ناشیا  هب  کسمتم  ار  هام  دیباین  هاگره  دنا  ع )  ) نیـسح نسح و  نادقرف  اما  ع )  ) یلع هب  دوش  کسمتم  دباین  ارم  نوچ  هام  تسا  یلع 

بوقعی طابسا و  ددعب  نم  ءافلخ  ءایصوا و  تسا  ناشیا  يدهم  ناشیا  یمهن  و  ع )  ) نیسح بلص  زا  دنماما  هن  دنناشیا  نشور  ياههراتس  اما 
نسح و نم  طبـس  ود  وا  زا  دـعب  و  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  ناشیا  لوا  دومرف  امرف  ناـیب  نم  يارب  زا  ار  ناـشیا  ماـن  متفگ  یـسیع  نییراوح  و 
دمحم و نب  رفعج  قداص  وا  زا  دعب  نییبن و  مولع  رقاب  یلع  نب  دمحم  وا  زا  دعب  نیدباعلا و  نیز  نیـسحلا  نب  یلع  وا  زا  دـعب  و  ع )  ) نیـسح
دمحم و وا  دنزرف  وا  زا  دعب  تبرغ  نیمز  رد  دش  دهاوخ  هتـشک  هکنآ  یـسوم  نب  یلع  اضر  وا  زا  دعب  رفعج و  نب  یـسوم  مظاک  وا  زا  دـعب 
رد تسا  عاطم  شندوب و  بیاغ  رد  تسا  رظتنم  هک  مئاق  ۀجح  وا  دنزرف  وا  زا  دعب  نسح و  وا  دـنزرف  وا  زا  دـعب  یلع و  وا  دـنزرف  وا  زا  دـعب 

لاؤس هک  رـسای  رامع  زا  مجن  رد  مکیو  دـص  ربخ  تسا  نم  ملع  ناشیا  ملع  نوخ  تشوگ و  زا  نم  ترتع  دـنناشیا  هک  یتسرد  هب  شروهظ 
زا نت  نیدنچ  هک  تاوزغ  یـضعب  رد  تفگ  هکنآ  ات  دـناهدرک  رما  ارم  لوسر  ادـخ و  تفگ  هک  شباوج  و  ع )  ) یلع یتسود  ببـس  زا  دـش 
وا زیچ  هچ  دومرف  دروآ  لمع  ار  ادـخ  هار  رد  داهج  قح  ع )  ) یلع هک  مدرک  ضرع  ص )  ) ربمغیپ هب  دـیناسر  لتق  هب  ار  شیرق  ملع  نابحاص 

یئانشآ وا  یئانـشآ  تسا و  نم  گنج  وا  گنج  دیامرفیم  هکنآ  ات  وا  زا  نم  تسا و  نم  زا  وا  هک  یتسرد  هب  تشاد  دناوت  زاب  رما  نیازا  ار 
هدزاود نم  هب  دنک  اطع  هک  نم  اب  درک  دهع  یلاعت  يادخ  رامع  يا  نادب  ار  نیدشار  همئا  وا  بلـص  زا  ادخ  دروآ  دـهاوخ  نوریب  تسا  نم 
ناـشیا مود  دومرف  دنتـشک  نارگید  مدرک  ضرع  سپ  ناـشیا  نیرتهب  تسا و  اـههفیلخ  نآ  لوا  وا  و  ع )  ) یلع تسا  ناـشیا  هلمج  زا  هفیلخ 

دعب رفعج و  وا  رسپ  وا  زا  دعب  تسا و  یلع  نب  دمحم  ناشیا  مجنپ  نیسحلا  نب  یلع  مراهچ  ع )  ) یلع نب  نیسح  ناشیا  میـس  یلع  نب  نسح 
وا زا  دعب  نسح و  وا  رسپ  وا  زا  دعب  یلع و  وا  رسپ  وا  زا  دعب  دمحم و  وا  رسپ  وا  زا  دعب  یلع و  وا  رسپ  وا  زا  دعب  و  ع )  ) یـسوم وا  رـسپ  وا  زا 

نیعم ءامب  مکیتای  نمف  اروغ  مکؤام  حبـصا  نا  متیارا  لق  ادخ  لوق  ینعم  تسا  نیا  زارد و  یندش  ناهنپ  مدرم  زا  دوش  ناهنپ  هکنآ  وا  رـسپ 
مکیف كراـت  ینا  شیاـمرف  ریـسفت  رد  ع )  ) نینمؤملاریما زا  مجن  رد  مود  دـص و  ربـخ  لدـع  زا  ار  نیمز  دـنک  رپ  دـیآ و  نوریب  نآ  زا  دـعب 

دص و ربخ  دنیامـش  ماما  هک  تسا  ناشیا  يدـهم  ناشیا  مهن  هک  نیـسح  نادـنزرف  زا  ماما  هن  نیـسح و  نسح و  منم و  ترتع  دومرف  نیلقثلا 
نآ فیرـش  شود  رب  نسح  ماما  هک  یتلاح  رد  ص )  ) لوسر دجـسم  هب  مدـش  لخاد  مدینـش  تفگ  سابع  هللادـبعنبا  رباج  زا  مجن  رد  میس 

هتخیوآ مه  رد  دیفس  هایس و  هب  منکیم  رظن  ایوگ  سابع  رسپ  يا  دومرف  ار و  ناشیا  دیسوبیم  شکرابم  نار  رب  نیسح  ماما  دوب و  ترـضح 
شیرای یـسک  دبلط  يرای  دـنکن  شتباجا  یـسک  دـنک و  توعد  شنوخ و  زا  دوش  نیگنر  هک  شکرابم  شیر  يوم  ینعی  نیـسح  مدـنزرف 

جح و رازه  باوث  وا  يارب  زا  ادخ  دـسیونیم  دـشاب  شقح  هب  فراع  هک  یلاح  رد  ار  نیـسح  دـنک  ترایز  سکره  سابع  رـسپ  يا  دـنکن 
ددع هب  دومرف  وت  زا  دعب  دنماما  دـنچ  درک  ضرع  دـنیوا  دالوا  زا  ناماما  تسوا و  تبرت  رد  ضارما  ءافـش  دـیامرفیم  هک  نآ  ات  هرمع  رازه 

دومرف یسیع  نییراوح  لیئارسا و  ینب  ءابقن  طابسا و  دندوب  رفن  دنچ  مدرک  ضرع  یـسیع  نییراوح  لیئارـسا و  ینب  ءابقن  بوقعی و  طابـسا 
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یضقنم نوچ  و  ع )  ) نیسح نسح و  نم  طبـس  ود  وا  زا  دعب  تسا و  بلاطیبا  نب  یلع  ناشیا  لوا  دناهدزاود و  نم  زا  دعب  ناماما  هدازود و 
وا مایا  دوش  یضقنم  نوچ  رفعج و  وا  رسپ  وا  تدم  درذگب  نوچ  دمحم و  وا  رسپ  وا  تدم  درذگب  نوچ  یلع و  وا  رسپ  نیسح  تماما  دوش 

و هحفـص 47 ] دمحم [  وا  رـسپ  وا  تدم  دوش  یـضقنم  نوچ  و  ع )  ) یلع وا  رـسپ  وا  تدم  دوش  یـضقنم  نوچ  رفعج و  نب  یـسوم  وا  رـسپ 
اهشرافس دیامرفیم  نایب  تقو  نآ  ۀجح  وا  رـسپ  نسح  وا  رـسپ  وا  تدم  دوش  یـضقنم  نوچ  یلع و  وا  رـسپ  وا  تدم  دوش  یـضقنم  نوچ 

هب دوش  دیهش  هک  نآ  زا  شیپ  بش  کی  یلع  نب  نیـسح  دومرف  هک  مالـسلاهیلع  رقاب  ترـضح  زا  مجن  رد  مراهچ  دص و  ربخ  ناشیا  هرابرد 
هب ار  وت  دنروآ  دورف  قارع و  يوس  هب  دـنناسرب  ار  وت  هک  دـشاب  دوز  دـنزرف  يا  نم  هب  دومرف  ادـخ  لوسر  يزور  هک  دومرف  دوخ  باحـصا 
زا هدش  کیدزن  هک  قیقحت  هب  دنوش و  دیهش  نیمز  نیا  رد  وت  اب  یتعامج  يوش و  دیهش  نیمز  نآ  رد  وت  دنیوگ و  البرک  ار و  وا  هک  ینیمز 
رد دـیاب  دراد  تسود  ار  نتـشگرب  هک  امـش  زا  سکره  سپ  ادـخ  لوسر  يوس  هب  ماهناور  ادرف  نم  درک و  نم  اـب  ادـخ  لوـسر  هک  يدـهع 
ادخ هب  دنتفگ  دندشن و  نتشگرب  یضار  ناشیا  دومن و  هغلابم  دیکات و  بانج  نآ  مداد و  نتـشگرب  نذا  ار  وا  نم  هک  ددرگرب  بشما  نیمه 
دراو ام  رب  هچنآ  زا  دعب  هک  ادخ  هب  مسق  تشهب  هب  ار  امش  داب  تراشب  دومرف  دید  ناشیا  زا  ار  تمیزع  نیا  نوچ  میوشیمن  ادج  وت  زا  مسق 
سپ دوش  رهاظ  ام  مئاق  هک  ماگنه  نآ  رد  ار  امـش  ام و  ادخ  دروآ  دهاوخ  نوریب  سپ  دهاوخب  ادخ  هک  ردـقنآ  دومن  میهاوخ  گنرد  دوش 
تسا نیمتفه  دنزرف  هک  دومرف  ادخ  لوسر  دنزرف  يا  امش  مئاق  تسیک  هک  ترضح  نآ  هب  دنتفگ  امش  ام و  ناملاظ  زا  دیشک  دهاوخ  ماقتنا 
دنزرف تسا  یلع  نب  دمحم  نب  رفعج  نب  یـسوم  نب  یلع  نب  دمحم  نب  یلع  نب  نسح  نب  ۀجح  وا  رقاب و  یلع  نب  دمحم  مدـنزرف  دالوا  زا 
هچنانچ داد  لدع و  زا  ار  نیمز  درک  دهاوخرپ  دش و  دهاوخ  رهاظ  نآ  زا  دـعب  زارد و  یتدـم  دـش  دـهاوخ  بیاغ  هک  تسا  یـسک  وا  نم و 

نآ دـنکیم و  جـجح  لاؤس  مالـسلاهیلع  داجـس  دیـس  زا  هک  دـلاخابا  تیاور  رد  مجن  رد  مجنپ  دـص و  ربـخ  روـج  ملظ و  زا  دـشاب  هدـشرپ 
زا یلاخ  نیمز  دندومرف  ع )  ) ریما ترـضح  هک  درک  ضرع  دلاخابا  دش  تکاس  سپ  شدوخ  هب  ات  ع )  ) نینمؤملاریما زا  درمـشیم  ترـضح 

لها دزن  هک  رفعج  شرـسپ  وا  زا  دـعب  تسا  رقاـب  لوا  فحـص  رد  شماـن  هک  دـمحم  مرـسپ  دومرف  تسیک  وت  زا  دـعب  تجح  دـشابن  ۀـجح 
یم ضرع  دلاخابا  دـنکیم  هیرگ  ار و  باذـک  رفعج  تلاح  دـنکیم  نایب  بقل و  نیا  ببـس  زا  دـنکیم  لاؤس  سپ  تسا  قداص  اهنامـسآ 

زا دـعب  دومرف  دوشیم  عقاو  هچ  نآ  زا  سپ  درک  ضرع  هبعک  راگدرورپ  هب  یلب  دومرف  تسا  یندـش  عقاو  روما  نیا  لوسر  دـنزرف  يا  دـنک 
تبیغ نامز  لها  هک  یتسرد  هب  دلاخابا  يا  تسا  ادخ  لوسر  ءایـصوا  زا  یمهدزاود  هک  ادخ  یلو  هب  تفای  دهاوخ  دادـتما  ندوب  ناهنپ  نآ 

دـص و ربخ  تسا  اهجرف  نیرتهب  زا  جرف  راظتنا  دومرف  دنتـسه و  ینامز  ره  لها  زا  لضفا  ار  وا  روهظ  دـنرظتنم  وا و  تماما  هب  دـنلئاق  هک  وا 
دومرف نک  رکذ  نم  يارب  زا  ار  ناشیا  ياهمان  درک  ضرع  همقلع  دـناهدزاود  همئا  دومرف  هک  مالـسلاهیلع  قداص  ترـضح  زا  مجن  رد  مشش 

زا دعب  متفگ  دیوگیم  همقلع  نم . وا  زا  دعب  یلع و  نب  دمحم  نیسحلا و  نب  یلع  نیسح و  نسح و  و  ع )  ) بلاطیبا نب  یلعناگتشذگ  زا 
یـسوم زا  دعب  ماما  تسا  یک  متفگ  نم . زا  دعب  تسا  ماما  وا  یـسوم و  مدنزرف  هب  ماهدرک  تیـصو  نم  هک  دومرف  ادخ  لوسر  دنزرف  يا  وت 

یلع و وا  رسپ  وا  زا  دعب  دمحم  شرسپ  وا  زا  دعب  ناسارخ  زا  تبرغ  نیمز  رد  دوشیم  هتشک  هک  دنیوگ  اضر  ار  وا  هک  یلع  شرـسپ  دومرف :
ردب و نادرم  ددع  هب  نت  هدزیـس  دصیـس و  وا  دزن  دنوش  عمج  دیامن  جورخ  نوچ  وا  يدهم و  وا  رـسپ  وا  زا  دعب  نسح و  وا  رـسپ  وا  زا  دـعب 
. ار ادخ  نانمـشد  شکب  زیخرب و  ادخ  یلو  يا  هک  ار  وا  دنک  ادن  سپ  دـیآ  نوریب  فالغ  زا  تسیریـشمش  ار  وا  دوش  شجورخ  نامز  نوچ 

ارم دنادرگ  وت  يادف  ادخ  لوسر  دنزرف  يا  هک  ع )  ) یلع نب  نسح  دوخ  يالوم  هب  متفگ  تفگ  هک  رابجلادبع  زا  مجن  رد  متفه  دص و  ربخ 
نم زا  دعب  تجح  ماما و و  هک  دومرف  ترضح  نآ  تسا  یک  وت  زا  دعب  ادخ  ناگدنب  رب  ادخ  تجح  ماما و  منادب  هک  مراد  تسود  دنوادخ 
ماما نآ  ینعی  وا  تسیک  متفگ  تسوا  يافلخ  نیرخآ  تسا و  اهتجح  متاخ  وا  هکنآ  تسادخ  لوسر  تینک  مه  مان و  مه  تسا  نم  رـسپ 
سپ ددرگ  دلوتم  وا  هک  دشاب  دوز  هک  شاب  هاگآ  نادب و  مور  هاشداپ  رـصیق  رتخد  زا  دومرف  دمآ  دهاوخ  دوجو  هب  هک  زا  تسا  وت  رـسپ  هک 

متـشه دص و  ربخ  داد  لدع و  زا  ار  نیمز  دنکرپ  سپ  ار  لاجد  دـشکب  دوش و  رهاظ  نآ  زا  دـعب  زارد  یندـش  بیاغ  نامدرم  زا  دوش  بیاغ 
فلخ دومن  نم  هب  ات  دربن  ایند  زا  ارم  هک  ار  ادخ  ساپس  دمح و  تفگیم  هک  يرکسع  نسح  زا  مدینش  تفگ  قحـسا  نب  دمحا  زا  مجن  رد 
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رهاظ نآ  زا  دـعب  شندـش و  بیاغ  نامز  رد  ار  وا  ادـخ  دومن  دـهاوخ  تظفاـحم  ادـخ  لوسر  هب  مدرم  نیرتهیبش  تسا و  نم  زا  دـعب  هک  ار 
نـسح ماما  ترـضح  زا  مدینـش  تفگ  هزمحنبا  زا  مجن  رد  مهن  دص و  ربخ  داد  لدع و  زا  ار  نیمز  درک  دـهاوخرپ  سپ  دـینادرگ  دـهاوخ 

هحفـص 48] بش [  رد  دش  هدرک  هنتخ  نم  زا  دعب  نم  هفیلخ  وا و  ناگدنب  رب  ادخ  ۀجح  ادخ و  یلو  دش  دلوتم  تفگیم  هک  ع )  ) يرکـسع
ار وا  هک  هکئالم  زا  یعمج  اب  تشهب  نزاخ  ناوضر  تسش  ار  وا  هک  یـسک  لوا  رجف و  عولط  دزن  جنپ  هاجنپ و  تسیود و  لاس  نابعـش  همین 

دوب وا  ياهمان  زا  زین  سجرن  نسوس و  ار  وا  اهزور  ضعب  رد  هک  شردام  تفگ  رمألا  بحاص  ردام  زا  دندیسرپ  دناهتـسش  لیبسلـس  بآ  هب 
نـسح ماما  هناخ  هب  ور  عادو  تهج  هب  درک  ارم  نتـشک  تمه  یلاو  هک  یتقو  رد  تفگ  هک  يروباـشین  سراـف  زا  مجن  رد  مهد  دـص و  ربخ 

هام نوچ  شیور  هک  هتسشن  ترضح  نآ  يولهپ  رد  مدید  يرسپ  مدمآرد  هناخ  نآ  هب  نوچ  منک  عادو  ار  ترضح  نآ  هک  مدرک  يرگـسع 
میهاربا يا  دومرف  نم  هب  منک  شومارف  متشاد  رطاوخ  رد  هچنآ  دوب  کیدزن  هک  هبترم  هب  مدش  ناریح  نآ  ءایـض  رون و  زا  دوب  هدراهچ  بش 

مدرگ وت  يادف  متفگ  ع )  ) نسح ماما  هب  دش  دایز  متریح  دـنک  هاتوک  وت  زا  ار  وا  رـش  یلاعت  يادـخ  هک  دـشاب  دوز  تسین  نتخیرگ  تجاح 
بیاغ هکنآ  تسوا  نم و  زا  دـعب  تسا  نم  هفیلخ  نم و  دـنزرف  وا  هک  دومرف  ترـضح  داد  ربخ  نم  ریمـضلایف  اـم  زا  هک  رـسپ  نیا  تسیک 

مان زا  مدرک  لاؤس  ترـضح  نآ  زا  سپ  لدع  زا  ار  نیمز  دنک  رپ  دوش و  رهاظ  روج  ملظ و  زا  نیمز  ندـشرپ  زا  دـعب  یندـش و  بیاغ  دوش 
زا درک  لاؤس  مردـپ  تفگ  هک  نانـس  هللادـبع  زا  مجن  رد  مهدزاـی  دـص و  خـلا  تسا  ربمغیپ  تینک  مه  نم و  ماـن  مه  هک  دومرف  رورـس  نآ 

دعب ار  وا  يرادرب  نامرف  تعاط و  هدینادرگ  ضرف  یلاعت  قح  هک  تسا  یسک  نآ  وا  دومرف  ترضح  لداع  یناطلس  زا  ع )  ) قداص ترضح 
ار همئا  ۀفص  مهدزاود و  ناطلس  هب  دوشیم  یهتنم  هکنآ  ات  یناطلس  زا  دعب  تسا  یناطلـس  وا  ناینج و  نایمدآ و  عیمج  رب  نیلـسرم  ءایبنا  زا 
نامسآ و زا  دمآ  دهاوخ  دورف  وا  تلود  نامز  رد  ع )  ) یسیع هک  تسا  یـسک  نآ  ناشیا  متاخ  هک  یناسک  نآ  دیامرفیم و  ات  دنکیم  نایب 

براغم قراشم و  وا  تسد  هب  ادخ  تخاس  دهاوخ  حوتفم  ار و  لاجد  تشک  دهاوخ  هک  تسا  یـسک  نآ  وا و  فلخ  دـناوخ  دـهاوخ  زامن 
هک مالـسلاهیلع  رقاب  ترـضح  زا  هرارز  زا  مجن  رد  مهدزاود  دـص و  ربخ  تمایق  زور  ات  وا  تنطلـس  یهاـشداپ و  دیـشک  دـهاوخ  ار و  نیمز 

ترـضح نآ  هب  یـسک  سپ  لاس  رازه  هدراهچ  هب  دـنیرفایب  رگید  ییاهزیچ  هکنآ  زا  شیپ  رون  هدراـهچ  دـیرفآ  ادـخ  هک  یتسرد  هب  دومرف 
نیسح دنزرف  زا  ناماما  نیـسح و  نسح و  همطاف و  یلع و  دمحم و  دومرف  رون  هدراهچ  نآ  دنتـسیک  ادخ  لوسر  دنزرف  يا  هک  درک  ضرع 

ار نیمز  درک  دهاوخ  كاپ  ار و  لاجد  تشک  دهاوخ  سپ  ینالوط  یندش  بیاغ  زا  دعب  دنک  مایق  هکنآ  تسا  مئاق  ترضح  ناشیا  رخآ  هک 
هب نامدرم  يا  ار  امـش  مهدـن  تراشب  ایآ  هک  ص )  ) ربمغیپ دومرف  تفگ  هک  ناملـس  زا  مجن  رد  مهدزیـس  دـص و  ربخ  یملظ  روج و  ره  زا 

ماما یلداع و  هاشداپ  نم  تما  نایم  رد  یلاعت  يادـخ  تخیگنارب  دـهاوخ  هک  دـینادب  سپ  دومرف  ترـضح  نآ  هد  تراـشب  دـنتفگ  يدـهم 
مسا تسا  نیسح  مدنزرف  دالوا  زا  یمهن  وا  ملظ و  روج و  زا  دشاب  هدشرپ  هکنانچ  مه  داد  لدع و  زا  ار  نیمز  دشاب  هدننکرپ  هک  ار  یطساق 

زا مجن  رد  مهدراهچ  دـص و  ربخ  زور  لهچ  هب  تمایق  زا  شیپ  الا  وا  تلود  ءاـهتنا  دوب  دـهاوخن  نم و  تینک  وا  تینک  تسا و  نم  مسا  وا 
یلاخ هک  دناهدرک  لقن  ترـضح  نآ  ءابآ  زا  هک  ثیدح  نیا  ینعم  زا  دندیـسرپ  ع )  ) يرکـسع نسح  دـمحموبا  ترـضح  زا  هک  دیعـسنبا 
دـشاب هتخانـشن  ار  دوخ  نامز  ماما  دریمب و  هک  ره  هک  یتسرد  هب  تمایق  زور  اـت  قلخ  رب  دـشاب  ار  يادـخ  رم  هک  یتجح  زا  نیمز  دـنامیمن 

ماما و تسا  یک  ادخ  لوسر  دـنزرف  يا  دـنتفگ  سپ  تسا  قح  زور  هکنانچ  مه  تسا  قح  نیا  دومرف  ترـضح  تیلهاج  ندرم  تسا  هدرم 
ار وا  هک  شاب  هاگآ  تیلهاج  ندرم  تسا  هدرم  دشاب  هتخانـشن  ار  وا  هک  ره  نم  زا  دعب  تسا  ۀجح  ماما و  مدـنزرف  دومرف  وت  زا  دـعب  تجح 

نامز نآ  رد  تفگ  دنهاوخ  غورد  نالطبم و  وا  رد  دش  دنهاوخ  كاله  نالهاج و  وا  رد  دش  دنهاوخ  ناریح  هک  دوب  دهاوخ  یندش  بیاغ 
يالاب رد  دنکیم  تکرح  دـشخردیم و  هک  یئاهملع  هب  منکیم  رظن  ایوگ  دومن  دـهاوخ  جورخ  نآ  زا  دـعب  نآ  هک  ناگدـنهد  رارق  تقو 

هک یتـسرد  هب  ادـخ  لوسر  دومرف  هک  ع )  ) مظاـک ترـضح  زا  ۀیـصولا  تاـبثا  زا  مجن  رد  مهدزناـپ  دـص و  ربـخ  هفوک  فـجن و  رد  وا  رس 
ار و یلع  نم  زا  دیزگرب  نالوسر و  زا  ارم  دیزگرب  ناضمر و  هام  اههام  زا  ردـق و  بش  اهبش  زا  هعمج و  زور  اهزور  زا  دـیزگرب  دـنوادخ 

تـسا ناشیا  نطاب  تسا و  ناشیا  رهاظ  وا  تسا و  مئاق  ناشیا  یمهن  هک  ار  نت  هن  ناـشیا  زا  دـیزگرب  ار و  نیـسح  نسح و  یلع  زا  دـیزگرب 
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وا تسا و  ناشیا  مئاق  ناشیا  مهن  هک  دننت  هن  نیسح  زا  دعب  ام  زا  دومرف  هک  ع )  ) رقاب ترـضح  زا  ریـصبیبا  زا  مجن  رد  مهدزناش  دص و  ربخ 
مدش لخاد  هحفص 49 ] تفگ [  هک  هللادبع  نب  رباج  زا  ع )  ) رقاب ترضح  زا  یفعج  رباج  زا  مجن  رد  مهدفه  دص و  ربخ  تسا  ناشیا  لضفا 

وا یئانـشور  دـنک  هریخ  دوب  کـیدزن  هک  دوب  یحوـل  وا  يور  شیپ  رد  هک  یتلاـح  رد  يزور  ادـخ  لوـسر  رتـخد  ع )  ) همطاـف ترـضح  رب 
زا دـش  یم  هدـید  هک  مسا  هس  رگید  فرط  رد  مسا و  هس  فرط  کی  رد  مسا و  هس  نآ  نطاب  رد  مسا و  هس  نآ  رهاـظ  رد  ارم و  ياههدـید 
هب سپ  تسا  مسا  هدزاود  مدید  ار  وا  ياهمان  مدرمش  سپ  دوب  وا  نطاب  رد  وا  رهاظ  زا  هچنآ  دشیم  هدید  دوب و  وا  نطاب  رد  هچنآ  وا  رهاظ 
رد مدید  سپ  تفگ  رباج  تسا  مئاق  ناشیا  رخآ  هک  نم  نادنزرف  زا  تسا  ءایصوا  ياهمان  نیا  دومرف  اهنیا  دنتسیک  متفگ  همطاف  ترـضح 
زا سپ  ادخ  لوسر  زا  مالـسلاهیلع  قداص  ترـضح  زا  مجن  رد  مهدـجه  دـص و  ربخ  عضوم  هس  رد  ار  یلع  عضوم و  هس  رد  ار  دـمحم  نآ 
نم زا  دومرف  رایتخا  دومرف و  رایتخا  ارم  نالوسر  زا  ناضمر و  اههام  زا  ردـق و  بش  اهبش  زا  هعمج و  اـهزور  زا  درک  راـیتخا  دومرف  هکنآ 

ار و نیملاظ  فیرحت  لیزنت  زا  دـننکیم  دوبان  هک  ار  ءایـصوا  نیـسح  زا  دومرف  رایتخا  ار و  نیـسح  نسح و  دومرف  رایتخا  یلع  زا  ار و  یلع 
زا مجن  رد  مهدزون  دـص و  ربخ  تسا  ناشیا  مئاق  وا  تسا و  ناشیا  رهاظ  وا  تسا و  ناشیا  نطاب  ناشیا  مهن  ار  نیلهاج  لـیواقا  ار و  نیلطبم 

بانج نآ  زا  دینـش  وا  هک  ار  ام  درک  ثیدـح  سپ  رفعجیبا  ترـضح  زا  هدرک  دازآ  دوب  ام  اب  ریـصبوبا و  اب  مدوب  تفگ  هک  هزمح  نب  یلع 
هک مهدیم  تداهش  تفگ  وا و  دزن  هب  دمآ  تساوخرب و  ریصبوبا  سپ  تسا  نم  زا  دعب  متفه  مئاق  تسا و  ثدحم  هدزاود  ام  زا  دومرف  هک 

ماما رب  مدش  لخاد  تفگ  هک  میظعلادبع  زا  مجن  رد  متـسیب  دص و  ربخ  شیپ  لاس  لهچ  ار  نخـس  نیا  درکیم  رکذ  هک  رفعجوبا  زا  مدینش 
هدارا هللا  لوسر  نبای  مدرک  ضرع  یئام  تسود  وت  هک  اقح  مساقلاوبا  يا  وت  هب  ابحرم  دومرف  داتفا  نم  رب  ترضح  رظن  نوچ  ع )  ) یقن یلع 

هب مدومن  عورـش  تصخر  زا  سپ  مشاب  تباـث  نآ  رب  دـشاب  وت  هدیدنـسپ  یـضرم و  هچ  رگا  ار  دوخ  نید  ملاـعم  منک  ضرع  وت  هب  هک  مراد 
وا تعیرـش  هک  میوگیم  تمایق و  زور  ات  وا  زا  دعب  يربمغیپ  تسین  تسا و  ناربغمیپ  متاخ  دـمحم  دـیوگیم و  هکنآ  ات  دوخ  دـیاقع  رکذ 

یلع ترـضح  هب  ات  کی  کی  ار  ناماما  درمـشیم  سپ  تمایق  زور  ات  تعیرـش  نآ  زا  دعب  تسین  یتعیرـش  تسا و  اهتعیرـش  هدننک  متخ 
هچ رب  متفگ  وا  زا  دـعب  فلخ  رد  هدـیقع  تسا  هنوگچ  ار  مدرم  سپ  تسا  نسح  مرـسپ  نم  زا  دـعب  ماـما  هک  دومرف  ترـضح  نآ  سپ  یقن 

دنک و جرخ  هک  نآ  ات  ار  وا  مان  ندروآ  نابز  رب  دـشابن  لالح  ار و  وا  صخـش  دـننیبن  هک  ۀـهج  نآ  زا  دومرف  نم  يالوم  يا  نآ  تسا  هجو 
سفنالا زعا  یف  هللادابع  هللا  هللا  میئوگیم  سپ  لالدتـسا  بیرقت  تسا  مزـال  لاـح  حیـضوت  ۀـهج  هب  خـلا و  داد  لدـع و  زا  ار  نیمز  دـنکرپ 
ناگرزب زا  نآ  نابحاص  هک  هدش  لقن  هدـمتعم  هربتعم  بتک  زا  هک  هحیحـص  هربتعم  رابخا  نیا  هب  دـینک  عوجر  هللا  هللا  مکیلا  اهبحا  مکیلع و 

هنوگچ دناهدوب و  همئا  باحصا  تاقث  الـضف و  مامت  رابخا  نیا  تاور  هدش و  نایب  اهنآ  مجارت  رد  ناشلاوحا  هک  هدوب  نیینابر  ءاملع  نید و 
نیا همدقتم  رابخا  زا  اهنآ  ریغ  ربخ و  راهچ  تسیب و  دصکی و  نیا  نومـضم  لصاح  دـناهدرک و  نایب  لامجا  ههبـشیب و  اراکـشآ  حـضاو و 

تلم و دوعوم  ار  نآ  هک  دوش  ضرا  براغم  قراشم و  کلام  داد و  لدع و  زا  دشاب  نیمز  هدننکرپ  هک  دـمحم  لآ  زا  رظتنم  مئاق  هک  تسا 
زا هوـالع  ءزج و  یـس  رد  هدرک  ناـیب  ار  دوخ  مسا  ـالوا  هک  تسا  نسحلا  نب  دـمحم  نآ  هک  تسا  صوـصخم  صخـش  میماـنب  تما  رظتنم 
ریغ هتشذگ  رابخا  زا  ربخ  دص  هب  بیرق  تسا و  دمحم  وا  مسا  تسا و  ربمغیپ  مسا  وا  مسا  هک  رابخا  زا  دیایب  هچنآ  ریغ  هتشذگ  هک  يرابخا 

تسا و زینک  وا  ردام  هک  دنک  یم  دش  دـهاوخ  رکذ  دـعب  هک  رایـسب  رابخا  رد  تسا و  يرکـسع  نسح  رـسپ  وا  هک  هدرک  نیعم  دـیایب  هچنآ 
تافص و نیا  بحاص  هک  هدرک  مولعم  هتشذگ  رابخا  زا  هلمج  رد  هامالا و  دیس  هامالاریخ و  مور  رصیق  هاشداپ  زا  تسوا  مان  نوتاخ  سجرن 

دالوا زا  یمهن  هلمج  رد  و  ع )  ) ریما دالوا  زا  یمهدزاـی  یمجنپ  هلمج  رد  موصعم و  هدراـهچ  زا  یمهدراـهچ  هلمج  رد  تسا و  یمهدزاود 
دالوا زا  یمراـهچ  هلمج  رد  رفعج و  نب  یـسوم  ینعی  متفه  دـالوا  زا  یمجنپ  هلمج  رد  و  ع )  ) قداـص لـسن  زا  یمـشش  هلمج  رد  نیـسح و 

زا دعب  یمراهچ  هلمج  رد  دشاب و  رقاب  ترضح  هک  مجنپ  دالوا  زا  یمتفه  هلمج  رد  داوج و  دالوا  زا  یمیـس  هلمج  رد  و  ع )  ) اضر ترـضح 
ع)  ) رقاب ترـضح  ات  هلمج  رد  تسا و  یـسوم  نب  یلع  نب  دمحم  نب  یلع  نب  نسح  نب  دمحم  وا  دومرف  هلمج  رد  دمحم و  یلع و  نسح و 

دیامرفیم نیعم  برغ  قرـش و  کلام  لدـع و  زا  نیمز  هدـننکرپ  رظتنم  مئاق  ار  یمهدزاود  هدرمـش و  هدزاود  ار  ءایـصوا  ددـع  هلمج  رد  و 
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دوعوم صخش  رد  دوش  یم  هحفص 50 ] ههبش [  نیا  زا  سپ  ایآ  دنـشاب  هدومرفن  هک  هدنام  یقاب  ریبعت  هچ  نایب و  هچ  رگید  دیئامرف  هظحالم 
روط هب  هک  اهنآ  زا  یکی  دشابن  قدـص  اهنآ  مامت  رگا  هتـشذگ و  رتاوت  زا  هکنآ  لاح  درک و  هچ  دـیاب  ار  رابخا  مامت  نیا  دـشاب  فاصنا  رگا 

سجرن شردام  هن  نسح و  شردپ  هن  دمحم و  شمـسا  هن  یعدم  نیا  هکنآ  هچ  اعدم  يارب  زا  تسا  سب  نامه  دوب و  دهاوخ  قدـص  نیقی 
رگا لاح  تسا  یمهدزاـی  هن  یمیـس و  هن  یمراـهچ و  هن  یمجنپ و  هن  یمهن و  هن  یمهدزاود و  هن  موصعم و  هدراـهچ  زا  یمهدراـهچ  هن  و 

ذخ دناهدومرف  هک  ناشیا  دوخ  لمعلاروتسد  قفاوم  اهنیا  فالخرب  دشاب  تسرد  شتلالد  تسرد و  شدنـس  هک  دوش  ادیپ  مه  يربخ  کی 
میئوگیم زاب  دوش  قفاوم  رابخا  نیا  اب  هک  درک  لیوات  ای  درک  ربخ  نآ  حرط  دـیاب  ردانلا  ذاشا  عد  هیف و  بیرال  هیلع  عمجملا  ناف  رهتـشا  امب 
یمهدزاود و  ع )  ) مئاق يارب  زا  هدرک  مولعم  هدـنیآ  رابخا  هتـشذگ و  هک  يرابخا  زا  نآ  ریغ  ربتعم و  ربخ  راـهچ  تسیب و  دـصکی و  نیا  رد 

دزادنا و کش  هب  ار  اهلد  هک  یتبیغ  نآ  دشاب  مدرم  نایم  رد  دوشن و  هدـید  وا  صخـش  هک  زارد  ینالوط  تبیغ  نیـسح  زا  یمهن  نسحلانبا 
دهاوخ وا  جورخ  روهظ و  زا  لبق  دادـترا  تریح و  نیا  ینـالوط و  تبیغ  نیا  هک  هدرک  مولعم  دوش  ناـشیا  دادـترا  ددرگ و  تریح  بجوم 

هک دـینک  هظحالم  نآ  زا  سپ  هن  ای  هدوب  تیفیک  نیا  هب  شروهظ  زا  لبق  یعدـم  نیا  يارب  زا  یتبیغ  نینچ  ایآ  هک  دـینک  هظحالم  لاـح  دوب 
رد هک  میئوگیم  زاب  هن  ای  هدرک  هتـساوخیم  وا  هک  یئاهراک  هدش و  يروهظ  نونک  ات  هدـش  گرزب  تبیغ  نیا  هک  یمهدزاود  يارب  زا  ایآ 
زا تسا  نیمز  هدـننکرپ  دوعوم  نآ  هک  دوب  دـهاوخ  ربخ  رازه  تسا و  جراخ  اصحا  دـح  زا  هک  اهنآ  ریغ  هدـنیآ و  هتـشذگ و  زا  راـبخا  نیا 

للم و نایدا و  تلاح  هدش و  هدید  اهنیا  زا  يرثا  ایآ  نیطالـس  هدننک  فرطرب  اهتلم و  هدـننک  دـحتم  برغ و  قرـش و  کلام  داد و  لدـع و 
رهاظ صوصخم  صخـش  نآ  زونه  هک  مدرم  يا  دـیهد  فاصنا  هللا  هللا  هن  ای  هوب  روط  کی  نآ  زا  دـعب  یعدـم و  نیا  روهظ  زا  لبق  نیطالس 

هب میدرگرب  يراب  دنادوعوم  روهظ  زا  لبق  نایرتفم  نامه  نایعدـم  نیا  تسا و  تلالـض  تریح و  تبیغ و  هنمزا  نامه  هنمزا  نیا  هتـشگن و 
يدهم هدزاود  ام  زا  هک  نیـسح  ترـضح  دومرف  تفگ  هک  نمحرلادبع  زا  هماع  قرط  زا  مجن  رد  مکی  تسیب و  دـص و  ربخ  رابخا  هیقب  لقن 

زا دعب  ار  نیمز  وا  هب  دنوادخ  دنک  هدنز  هک  یقح  هب  مئاق  تسا  وا  نم و  نادـنزرف  زا  مهن  ناشیا  رخآ  و  ع )  ) نینمؤملاریما ناشیا  لوا  تسا 
یتسرد هب  یعمج  وا  زا  دندرگرب  هک  تسا  یتبیغ  وا  يارب  دنشاب و  هراک  دنچ  ره  ایند  همه  رب  ار  نید  وا  هب  دنوادخ  دنک  بلاغ  نآ و  ندرم 

زا مجن  رد  مود  تسیب  دص و  ربخ  ص )  ) ادخ لوسر  يور  شیپ  ریـشمش  اب  تسا  دهاجم  هلزنم  هب  بیذکت  رازآ و  رب  وا  تبیغ  رد  رباص  هک 
تسیرگن و وا  رد  لمات  هب  ترـضح  هاـگان  هک  دوب  باـنج  نآ  يوناز  رب  نیـسح  ادـخ و  لوسر  اـب  میدوب  تفگ  هک  ناملـس  زا  هماـع  قرط 

لـضفا مکحا و  ملعا و  ماما  تسا و  ناشیا  مئاق  ناشیا  مهن  هک  ماما  هن  ردپ  ناماما  زا  یماما  وت  تاداس و  زا  يردـپ  وت  هللادـبعوبا  يا  دومرف 
هعمج زور  اهزور  زا  دیزگرب  یلاعت  يادخ  دومرف  هک  ص )  ) ربمغیپ زا  رباج  زا  ۀماع  قرط  زا  مجن  رد  میس  تسیب و  دص و  ربخ  تسا  ناشیا 
نیـسح زا  دیزگرب  ار و  نیـسح  نسح و  یلع  زا  دـیزگرب  ار و  یلع  ارم و  دـیزگرب  ار و  ناضمر  هام  اههام  زا  ار و  ردـق  بش  اهبش  زا  ار و 

زا تعامج  تنـس و  لها  قرط  زا  مجن  رد  مراهچ  تسیب و  دص و  ربخ  تسا  ناشیا  مکحا  ملعا و  مئاق  ناشیا  ۀـجح  هک  ار  ناهارمگ  ۀـجح 
رـسپ يا  ابحرم  دومرفیم  دـمآیم  شیپ  نسح  هاگره  دـندوب  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  دزن  ناشیا  هک  هللادـبع  نب  ثراـح  برت و  نب  ثراـح 

هک بانج  نآ  هب  درک  ضرع  یسک  سپ  اهزینک  نیرتهب  رـسپ  ردپ  يا  وت  يادف  مردپ  دومرفیم  دمآیم  شیپ  نیـسح  هاگره  ادخ و  لوسر 
دوقفم نآ  دومرف  نازینک  نیرتهب  رسپ  تسیک  و  ع )  ) نیـسح هب  ار  نیا  دیئوگیم و  نسح  هب  ار  نآ  هک  ار  امـش  دش  هچ  ع )  ) نینمؤملاریما ای 

زا مجن  رد  مجنپ  تـسیب و  دـص و  ربـخ  ع )  ) نیـسح رـس  رب  تشاذـگ  تـسد  نیـسح و  نـیا  رـسپ  نـسحلا  نـب  دـمحم  ماـما  وا  هدـش  هدـنز 
مالـسلاهیلع مئاق  ناشیا  رخآ  هک  تسا  ماما  هن  وا  نارـسپ  زا  یلع  نبا  نیـسح  زا  دعب  دومرف  ادخ  لوسر  هک  ءادعـسلاۀیاده  رد  نیدـلاباهش 

نآ رد  دوب و  یحول  وا  يور  شیپ  رد  همطاف و  رب  مدش  لخاد  تفگ  هک  رباج  زا  هدش  تیاور  اجنآ  رد  مجن و  رد  مشش  تسیب  دص و  تسا 
فراع زا  مجن  رد  متفه  تسیب و  دـص و  دوب  مالـسلاهیلع  مئاق  ناشیا  رخآ  هک  مسا  هدزای  مدرمـش  سپ  دوب  وا  نادـنزرف  زا  ناـماما  ياـهمان 

هک وت  زا  دـعب  ماما  هفیلخ و  هللا  لوسر  نبای  متفگ  مدـمآرد  یـضر  یکز  دـمحموبا  رب  تفگ  هک  یـضعب  زا  یبجاـح  نمحرلادـبع  روهـشم 
يا دومرف  سپ  یگلاس  هس  نس  رد  دوب و  هدراهچ  هام  اـیوگ  هک  هتفرگ  شود  رب  یکدوک  دـمآ و  نوریب  سپ  دـمآرد  هناـخ  هب  دوب  دـهاوخ 
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ادـخ لوسر  مان  نیا  مان  مدـنیامنیمن  مدادیمن و  ناـشن  وت  هب  ار  دـنزرف  نیا  يدوب  یمارگ  هحفـص 51 ] یلاعت [  يادـخ  شیپ  هن  رگا  نالف 
رد زین  مجن و  رد  متشه  تسیب و  دص و  اروج  املظ و  تئلم  امک  الدع  اطـسق و  ضرالا  ءالمی  يذلا  وه  ادخ و  لوسر  هینک  وا  هینک  تسا و 
ای متفگ  هتشاذگ  ورف  نابهدرپ  مدید  ۀناوخ  يو  تسار  تسد و  رب  مدمآ  رد  دمحموبا  رب  يزور  تفگ  هک  يرگید  زا  هدرک و  تیاور  اجنآ 
رب یگزیکاپ و  تراهط و  لامک  رد  دـمآ  نوریب  یکدوک  متـشادرب  ار  هدرپ  نآ  دومرف  دوب  دـهاوخ  هک  نیا  زا  دـعب  رما  نیا  بحاص  يدـیس 

يوناز زا  نیا و  زا  دعب  امش  بحاص  تسا  نیا  هک  دومرف  تسـشن  دمحموبا  رانک  رب  دمآ  هتـشاذگ و  ناوسیگ  یلاخ و  يو  تسار  هراسخر 
سپ مدرکیم  رظن  يو  هب  نم  دـمآ و  رد  هناـخ  نآ  هب  موـلعملا  تقوـلا  یلا  لـخدا  یبـن  اـی  ار  يو  تفگ  یـضر  دـمحموبا  تساوـخرب  يو 
هماع فرط  زا  مجن  رد  مهن  تسیب و  دص و  مدیدن  ار  سکچیه  مدـمآ  رد  هناخ  هب  تسیک  هناوخ  نآ  رد  نیبب  زیخرب و  تفگ  ارم  دـمحموبا 

رد ما  یـس  دص و  تسا  یلع  نب  نسح  دمحمیبا  دـنزرف  نامزلا  بحاص  يدـهم و  حـلاص و  فلخ  دومرف  هک  اضر  بانج  زا  هدرک  تیاور 
هک داتسرف  ار  هیآ  نیا  دوخ  ربمغیپ  رب  یلاعت  دزیا  نوچ  تفگیم  هک  يراصنا  رباج  زا  یفعج  رباج  زا  بابحالا  هضور  زا  هماع  قرط  زا  مجن 

باحصا دنتـسیک  سپ  ار  وا  لوسر  ادخ و  مسانـشیم  هللا  لوسر  ای  متفگ  مکنم  رمالا  یلوا  لوسرلا و  وعیطا  هللا و  اوعیطا  اونما  نیذلا  اهیا  ای 
نب یلع  ناـشیا  لوا  نآ  زا  دـعب  دـننم  ءاـفلخ  ناـشیا  هک  ص )  ) ربمغیپ تفگ  سپ  تعاـطا  هب  هتخاـس  نیرق  ار  ناـشیا  تعاـط  ادـخ  هک  رما 

كرد هک  تسا  روبز  ۀیروت و  رد  رقاب  هب  فورعم  یلع  نب  دمحم  هاگنآ  نسحلا  نب  یلع  هاگنآ  نیـسح  هاگنآ  نسح  هاگنآ  تسا  بلاطیبا 
هاگنآ دـمحم  نب  رفعج  مالـسلاهیلع  قداص  رفعج  هاـگنآ  ناـسرب  مالـس  نم  زا  ار  وا  يدرک  تاـقالم  هاـگ  ره  سپ  رباـج  يا  ار  وا  ینکیم 

نیمز و رد  هللاۀـجح  هاگنآ  یلع  نب  نسح  هاگنآ  دـمحم  نب  یلع  هاـگنآ  یلع  نب  دـمحم  هاـگنآ  یـسوم  نب  یلع  هاـگنآ  رفعج  نب  یـسوم 
نآ ار و  نآ  براغم  ضرا و  قراشم  وا  تسدـب  لجوزع  دـنوادخ  دـنکیم  حـتف  هک  یلع  نب  نسح  نب  دـمحم  شناگدـنب  ناـیب  رد  هللاهیقب 

یلاعت يادخ  هدومزآ  هک  رگم  وا  تماما  هب  لوق  رد  نآ  رد  دنامیمن  تباث  هک  یتبیغ  دوخ  ءایلوا  هعیش و  زا  دنکیم  تبیغ  هک  تسا  یـسک 
هدومرف ثوعبم  هکنآ  هب  مسق  يرآ  دومرف  دنبای  یم  عافتنا  هعیش  ماما  تبیغ  رد  ایآ  هللا  لوسر  ای  متفگ  دیوگیم  رباج  نامیا  يارب  ار  وا  لوا 

دریگ الاب  ار  وا  ربا  هک  دنچ  ره  باتفآ  هب  مدرم  عافتنا  لثم  وا  تیالو  هب  دـنوش  عفتنم  وا و  رون  هب  دـننک  هئاضتـسا  ناشیا  هک  يربمغیپ  هب  ارم 
هچ هدش  لقن  هماع  قرط  زا  دینک  ار  ربخ  نیا  هظحالم  هعیش  يا  دشاب  نامیا  لها  هک  یسک  زا  رگم  راد  ناهنپ  تسا  هنونکم  رارـسا  رباج  يا 

نوتاخ همیکح  تیاور  هب  تدالو  يهصق  رد  يراجن  ظفاح  زا  مجن  رد  مکی  یـس و  دـص و  ار  دوعوم  صخـش  نآ  هدرک  نایب  حـضاو  ردـق 
زا دوب  وا  رب  يدرز و  هماج  رد  وا  يور  شیپ  رد  ار  دولوم  مدید  سپ  ع )  ) يرگـسع نسح  دمحمیبا  دزن  مدمآ  نم  سپ  همیکح  هک  تفگ 
ام هب  ار  نآ  یئاـمرف  ءاـقلا  سپ  دولوم  نیا  رد  تسه  یملع  وت  دزن  رد  اـیآ  نم  دیـس  يا  متفگ  سپ  تفرگ  ار  مبلق  هک  ردـق  نآ  رون  ءاـهب و 
هک دـنوادخ  يارب  مداـتفا  نیمز  هب  تفگ  همیکح  سپ  وا  هب  ار  اـم  دـناهداد  تراـشب  هک  تسا  یـسک  نیا  تسا  رظتنم  نـیا  هـمع  يا  دوـمرف 

بانج نآ  هب  يزور  سپ  مدیدیمن  ار  دولوم  نآ  سپ  یضر  دمحمیبا  دزن  هب  مدرکیم  ددرت  هاگنآ  تفگ  تمعن  نیا  رکش  رب  منک  هدجس 
دیئامرف هظحالم  ار  دوخ  رسپ  یسوم  ردام  درپس  هک  یسک  نآ  هب  ار  وا  مدرپس  دومرف  ام  رظتنم  ام و  دیـس  اب  يدرک  هچ  نم  يالوم  يا  متفگ 

دص و وا  هب  ار  ام  دناهداد  تراشب  هک  تسا  یسک  نیا  تسا و  رظتنم  نیا  دیامرفیم  تسا و  دوعوم  رظتنم و  نییعت  ماقم  رد  هک  ار  هرقف  نیا 
هدنب ص )  ) دمحم هکنیا  نم و  هناگی  تاذ  زج  یئادخ  تسین  هک  راگدرورپ  زا  لیئربج  زا  ادـخ  لوسر  زا  هماع  قرط  زا  مجن  رد  مود  یس و 
تنج رد  ار  ناشیا  منکیم  لخاد  دننم  ياهتجح  وا  نادنزرف  زا  همئا  هکنیا  تسا و  نم  هفیلخ  بلاطیبا  نب  یلع  هکنیا  تسا و  نم  لوسر  و 

نادنزرف زا  همئا  دنتـسیک  هللا  لوسر  ای  درک  ضرع  تساوخرب و  رباج  سپ  دومرف  هکنیا  ات  ار  ناراوگرزب  نآ  یگرزب  زا  هلمج  دومرف  نایب  و 
یلع و نب  دـمحم  رقاب  هاگنآ  نیـسحلا  نب  یلع  دوخ  نامز  رد  نیدـباعلا  دیـس  هاگنآ  تشهب  لها  ناناوج  دیـس  نیـسح  نسح و  دومرف  یلع 

یقت هاگنآ  یسوم  نب  یلع  اضر  هاگنآ  مظاک  هاگنآ  دمحم  نب  رفعج  قداص  هاگنآ  ناسرب  مالس  شنم  زا  ینک  كاردا  ار  وا  هک  تسا  دوز 
زا ار  نیمز  دنک  رپ  هک  نم  تما  يدهم  قح  هب  مئاق  وا  رـسپ  هاگنآ  یلع  نب  نسح  یکز  هاگنآ  دـمحم  نبا  یلع  یقن  هاگنآ  یلع  نب  دـمحم 

یسک هک  هدرک  لقن  ینیومح  مالسالا  خیش  زا  مجن  رد  میس  یـس و  دص و  خلا  روج  ملظ و  زا  هدش  رپ  هچنانچ  هحفص 52 ] لدع [  طسق و 
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دنوادخ دنکیم  كاپ  هک  نازینک  نوتاخ  رسپ  نم  نادنزرف  زا  مراهچ  دومرف  تیب  لها  امش  زا  مئاق  تسیک  هک  دیسرپ  ع )  ) اضر ترضح  زا 
وا شجورخ و  رد  وا و  تدـالو  رد  مدرم  دـننکیم  کـش  هک  تـسا  وا  یملظ و  ره  زا  دـیامرفیم  هزیکاـپ  يروـج و  ره  زا  ار  نـیمز  وا  هـب 

مراهچ یـس و  دص و  هدرک  نیعم  احیرـص  ار  صوصخم  صخـش  هنوگچ  هک  ار  یماع  ربخ  نیا  امرفب  هظحالم  اضیا  تسا و  تبیغ  بحاص 
یلع و وا  رسپ  دمحم  زا  دعب  تسا و  دمحم  نم  رـسپ  نم  زا  دعب  ماما  دومرف  لبعد  هب  هک  بانج  نآ  زا  هدرک  تیاور  اجنآ  رد  زین  مجن و  رد 
زا مجن  رد  مجنپ  یـس و  دص و  شروهظ  مایا  رد  عاطم  دوخ  تبیغ  رد  رظتنم  مئاق  ۀجح  وا  رـسپ  نسح  زا  دعب  نسح و  وا  رـسپ  یلع  زا  دـعب 

دیسوبیم و ار  شنامشچ  ود  وا  دوب و  بانج  نآ  يوناز  رب  هک  ار  نیـسح  مدید  ادخ  لوسر  رب  مدش  لخاد  تفگ  هک  ناملـس  زا  یمزراوخ 
یتجح ردارب  یتجح  رسپ  یتجح  وت  همئا  ردپ  یماما  ردارب  یماما  وت  یتاداس  ردپ  يدیس  رـسپ  يدیـس  وت  دومرفیم  دیـسوبیم و  ار  شنهد 
مدینش تفگ  هک  دوعسمنبا  زا  هماع  قرط  رد  مجن  رد  مشـش  یـس و  دص و  تسا  ناشیا  مئاق  ناشیا  مهن  دناوت  بلـص  زا  هک  یتجح  هن  ردپ 

یـس و دص و  تسا  يدهم  ناشیا  مهن  هک  تسا  نیـسح  بلـص  زا  ناشیا  نت  هن  دـننت  هدزاود  نم  زا  دـعب  همئا  دومرفیم  هک  ادـخ  لوسر  زا 
قئاس نیـسح  ناشیا و  دئاق  نسح  یناشیا و  يداه  وت  مشیوخ و  تما  ریذن  نم  یلع  ای  دومرف  ص )  ) ربمغیپ هک  ۀـماع  قرط  زا  مجن  رد  متفه 
رفعج نب  یـسوم  ناشیا و  بتاک  دـمحم  نب  رفعج  ناشیا و  فراع  یلع  نب  دـمحم  تسا و  ناشیا  عماـج  نیـسحلا  نب  یلع  تسا و  ناـشیا 

نب یلع  ناشیا و  سئاسو  دئاق  یلع  نب  دمحم  ناشیا و  نانمشد  هدننکرود  هدنهد و  تاجن  هدنهد و  دوبع  یسوم  نب  یلع  ناشیا و  لصحم 
دص نینمؤملل  تایال  کلذ  یف  نآ  تسا  ناشیا  دهاش  هدنـسانش و  یقاس و  فلخ  مئاق  ناشیا و  یطعم  یلع  نب  نسح  ناشیا و  ملاع  دمحم 
داد ربخ  تفگ  مظاک  مردپ  داد  ربخ  ارم  دومرف  هک  بانج  نآ  زا  یسوم  نب  یلع  مامه  ماما  مداخ  زا  هماع  قرط  زا  مجن  رد  متشه  یـس و  و 

هدومرف لابقا  هک  یتلاح  رد  ار  وا  ادخ  دنک  تاقالم  هک  دوشیم  دونشوخ  هک  یـسک  یلع  ای  دومرف  هک  لوسر  ترـضح  ات  قداص  مردپ  ارم 
مجن فلؤم  وا  هب  همئا  دوشیم  متخ  تسا و  نم  مسا  وا  مسا  هک  یـسک  اـت  وت  هیرذ  وـت و  اـب  دـنک  تـالاوم  سپ  وا  زا  تسا  یـضار  وا و  رب 

ار نیمه  ات  ظـفل  هچناـنچ  هدرک  فذـح  راـصتخا  ۀـهج  هب  هتـشاد و  ار  ناـماما  زا  کـی  ره  ربخ  نیا  رد  هک  تسا  نیا  رهاـظ  دـیوگ  بقاـثلا 
دوخ تمظع  رون  زا  رون  هدراهچ  دنوادخ  دندومرف  هک  رقاب  ترضح  زا  رباج  زا  قیقحتلا  جهن  زا  راحب  متفه  رد  مهن  یس و  دص و  دناسریم 

یلع و دمحم و  دندومرف  دیئامرف  هرامـش  ار  اهنآ  ءامـسا  دش  ضرع  تسا  ام  حاورا  ار  اهنآ  مدآ و  تقلخ  زا  لبق  لاس  رازه  هدراهچ  دـیرفآ 
دومرف دعب  ناشیا  مسا  هب  درمـش  ار  کیکی  سپ  تسا  ناشیا  مئاق  ناشیا  یمهن  هک  نیـسح  نادـنزرف  زا  رفن  هن  نیـسح و  نسح و  همطاف و 

خلا مدآ  اهاقلت  یتلا  تاملکلا  هللا  نحن و  انتفرعمب  الا  دابعلا  نم  هللا  لبقی  ـال  یتلا  ینـسحلا  ءامـسالا  نحن  یناـثملا و  نحن  ءایـصوالا و  نحن 
تفگ ناملـس  هداد  رارق  وا  يارب  زا  بیقن  هدزاود  هکنآ  رگم  ار  یبن  هدرکن  ثوعبم  ادـخ  دومرف  ص )  ) ربـمغیپ هک  ناملـس  زا  ملهچ  دـص و 

نم زا  دعب  تماما  يارب  زا  هدش  رایتخا  دناهدزاود و  هک  ارم  ءابقن  یسانش  یم  ایآ  ناملس  يا  دومرف  باتک  ود  زا  متسناد  نینچ  مدرک  ضرع 
زا درک  قلخ  مدرک و  تعاطا  سپ  ارم  دناوخ  شرون و  ءافص  زا  ارم  ادخ  درک  قلخ  ناملـس  يا  دومرف  دنیاناد  شلوسر  ادخ و  مدرک  ضرع 

ءامـسا زا  مسا  جـنپ  هب  ار  ام  دـنوادخ  دـیماان  سپ  دـندرک  تعاطا  سپ  ار  ناـشیا  دـناوخ  سپ  ار  نیـسح  نسح و  همطاـف و  یلع و  نم  رون 
ینامـسآ و قلخ  دـنوادخ  هکنآ  زا  شیپ  دـندرک  تعاطا  سپ  ار  ناشیا  دـناوخ  سپ  ار  ماـما  هن  ع )  ) نیـسح رون  زا  درک  قلخ  سپ  شیوخ 

یئاسانـش نودب  ناشیا  هب  ینامیا  ایآ  مدرک  ضرع  ار  وا  میدرکیم  حـیبست  هک  ام  میدوب  دـیامن و  يرـشب  یکلم و  یبا و  ییاوه و  ینیمز و 
نیدباعلا دیس  سپ  یتخانش  هک  ار  نیـسح  ات  دومرف  ار  ناشیا  بسن  مسا و  مینادب  هنوگچ  مدرک  ضرع  دندومرف  تسه  ناشبـسن  مسا و  مه 

رسپ سپ  قداصلا  هللا  ناسل  دمحم  نب  رفعج  وا  رسپ  سپ  نیلسرم  ءایبنا و  زا  نیرخآ  نیلوا و  ع )  ) رقاب دمحم  وا  رسپ  سپ  نیـسحلا  نب  یلع 
قلخ نم  راتخملا  داوجلا و  یلع  نب  دمحم  سپ  هللا  رمال  اضرلا  یسوم  نب  یلع  وا  رسپ  سپ  هللا  یف  اربص  هضیغ  مظاکلا  رفعج  نب  یـسوم  وا 
رما هب  مئاقلا  قطانلا  يدهملا  نسحلا  نب  ۀجح  وا  رسپ  سپ  يرکـسعلا  تماصلا  یلع  نب  نسح  سپ  هللا  یلا  يداهلا  دمحم  نب  یلع  سپ  هللا 

وت لاثما  وت و  هک  ار  وا  داد  هدـعو  تعجر  ماـگنه  هب  ترـضح  نآ  ار  ناـشیا  تاـقالم  درک  اعدتـسا  ناملـس  هحفــص 53 ] نآ [  زا  سپ  هللا 
دیدش ساب  یلوا  انل  ادابع  مکیلع  انثعب  امهالوا  دعو  ءاج  اذاف  دناوخ  روهظ  ای  تسا  تعجر  باب  رد  هک  ار  هیآ  نیا  درک و  یهاوخ  تاقالم 
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ره دومرف  ات  اریفن  ارثکا  مکانلعج  نینب و  لاوما و  هب  مک  انددـما  مهیلع و  ةرکلا  مکل  انددر  مث  الوعفم  ادـعو  ناک  رایدـلا و  لـالخ  اوساـجف 
نا دیرن  هیآ و  نیا  لیوات  میئام  دوش و  اهنوخ  صاصق و  ذـخا  هکنیا  ات  هدوب  ض  حم رفاک  ای  صلاخ  نامیا  هک  ره  شرکشل و  سیلبا و  هنیآ 

امهدونج ناـماه و  نوعرف و  يرن  ضرـالا و  یف  مهل  نکمن  نیثراولا و  مهلعجن  همئا و  مهلعجن  ضرـالا و  یف  اوفعـضتسا  نیذـلا  یلع  نمن 
مئاق و هکنآ  ای  تسا و  یک  مئاق  هکنیا  مه  يونشیم و  رگید  سک  زا  یمسا  نآ  لاثما  ربخ و  نیا  رد  نک  هظحالم  نورذحی  اوناک  ام  مهنم 

هدرک نیعم  تسا  نسح  شردپ  هک  یمهدزاود  ار  قراشم  براغم و  هدـنیاشگ  نیمز و  هدـننک  ینارون  لدـع و  زا  نیمز  هدـننک  رپ  رظتنم و 
ضرع ع )  ) مئاق جورخ  زا  لبق  ات  هیقت  يوقت و  عروب و  دیامرفیم  مامتها  هک  ع )  ) اضر ترـضح  زا  لامکا  زا  راحب  رد  مکی  لهچ و  دـص و 

لک نم  ضرألا  هب  هللا  رهطی  ءامالا  ةدیـس  يدلو  نم  عبارلا  دیامرفیم  تیب  لها  امـش  زا  مئاق  تسیک  تیبلا  لها  مکنم  مئاقلا  نم  دوشیم و 
اهبر و رونب  ضرالا  تقرـشا  جرخ  اذاف  هجورخ  لبق  ۀبیغلا  بحاص  وه  هتدالو و  یف  سانلا  کشی  يذلا  وه  ملظ و  لک  نم  اهـسدقی  روج و 

ءامـسلا نم  دانم  يدانی  يذـلا  وه  لظ و  هل  نوکی  ضرألا و ال  هل  يوطت  يذـلا  وه  ادـحا و  دـحا  ملظی  ـالف  ساـنلا  نیب  لدـعلا  نازیم  عضو 
مهیلع لزنن  اشن  نا  هللا  لوق  هیف  هعم و  قحلا  ناف  هوعبتاف  هللا  تیب  دنع  رهظ  دق  هللا  ۀجح  نا  الا  لوقی  هیلا  ءاعدلاب  ضرالا  لها  عمـسی  همـساب 

وا دـندوب  قحب  مئاق  همه  هک  یبن  همئا و  زا  دـندرکیم  لاؤس  وا  زا  مدرم  هک  قلطم  لوقب  مئاق  نیعـضاخ  اهل  مهقانعا  تلظف  ۀـیآ  ءامـسلا  نم 
شردـپ هک  تسا  نم  دالوا  زا  یمراهچ  دوقفم  مئاق  نآ  دومرف  هکلب  متـسه  مئاق  نم  دـیوگیمن  باوج  رد  اذـل  تسا و  تما  دوعوم  ناـمه 

هک تسا  یـسک  وا  تسا و  نیمز  هدننک  كاپ  نامه  وا  دیوگیم  دـعب  هدرک  نییعت  ار  وا  هدـجام  هدـلاو  هک  نازینک  دیـس  رـسپ  هدرک  مولعم 
شکرابم و مسا  هب  هک  تسا  یـسک  وا  ءایبنا و  زا  هلمج  نوچ  شجورخ  زا  لبق  تسا  تبیغ  بحاص  یـسوم و  نوچ  هدوب  یفخم  شتدـالو 
زا راحب  رد  مود  لهچ و  دـص و  هبعک  دزن  دـش  رهاظ  هیهلا  ۀـجح  هک  دیـشاب  هاگآ  هک  دـنلب  ادـن  نآ  نامـسآ  زا  شترـضح  يوس  هب  يوعد 

تـسل ینکل  رمالا و  بحاص  انا  دومرف  رمالا  بحاص  تنا  درک  ضرع  شباوج  رد  دومرف  هک  ع )  ) اـضر ترـضح  زا  تلـصلا  وبا  زا  لاـمکا 
ینیبیم هکنآ  لاح  هنوگچ و  متسین و  دنک  لدع  زا  رپ  ار  نیمز  هک  مشاب  يرما  بحاص  نم  دیامرفیم  اروج  تئلم  امک  الدع  اهالما  يذلاب 

یلا هدیدم  ول  یتح  هندب  یف  ایوق  بابـشلا  رظنم  خویـشلا و  ننـس  یف  ناک  جرخ  اذا  يذـلا  وه  مئاقلا  نا  دـیامرفیم و  دـعب  ارم  ندـب  فعض 
تسا یسک  وا  نامیلس  متاخ  یسوم و  اصع  هعم  نوکی  اهروخـص  تکدکدتل  لابجلا  نیب  حاصول  اهعلقل و  ضرألا  هجو  یلع  هرجـش  مظعا 

زا گرزب  تخرد  تسد  هوقب  دـنک و  هراـپ  ار  اـههوک  دوخ  هحیـص  هب  دـشاب و  ناـناوج  تروص  ناریپ و  نس  رد  دوش  جراـخ  هک  یتقو  هک 
زا یمراهچ  لدع  زا  نیمز  هدننک  رپ  رما  بحاص  نآ  دـیامرفیم  دـعب  دواد  نب  نامیلـس  رتشگنا  یـسوم و  ياصع  دـشاب  وا  اب  دـنکب و  هشیر 
رپ هچ  نانچ  لدـع  زا  ار  نیمز  دـنکیم  رپ  ار و  وا  دـنکیم  رهاظ  سپ  دـهاوخب  هک  ینامز  ات  دـنکیم  بیاغ  ار  وا  ادـخ  هک  تسا  نم  دالوا 

ار وا  لدـع و  زا  تسا  نیمز  هدـننک  رپ  قلطم  لوقب  رما  بحاـص  هکنیا  تما و  دوعوم  رد  دوب  حلطـصم  رما  بحاـص  روج و  زا  دـشاب  هدـش 
بحاص هن  تسا  یمراهچ  هن  یعدم  نیا  تسا  نسحلا  نب  ۀـجح  نامه  یمراهچ  دـشاب و  تبیغ  يارب  زا  هک  هداد  رارق  شدالوا  زا  یمراهچ 

هچ رگا  هتشاد  ناریپ  نس  هن  یتوق و  نانچ  بحاص  هن  دنشاب و  شتعاطا  هب  ناوید  هک  نامیلس  رتشگنا  یـسوم و  ياصع  بحاص  هن  تبیغ و 
نیب گرزب  هماـگنه  نیا  هک  دـینکیمن  روصت  ارچ  دـینکیمن  راـبخا  رد  عبتت  ارچ  دـینکیمن  یـسر  روغ  ارچ  مدرم  فاـصنا  اـب  هدوب  ناوـج 

نومأم يارب  زا  تشون  اضر  ترـضح  هک  ناذاش  نب  لضف  زا  مراهچ  دـلج  راحب  رد  میـس  لـهچ و  دـص و  دوشیمن  ماـمت  نانخـس  رـصتخم 
نییبنلا و متاخ  نیلـسرملا و  دیـس  هفلخ و  نم  هتوفـص  هتیفـص و  هنیما و  هلوسر و  هدبع و  ص )  ) ادـمحم نا  ماقم و  نیا  ات  ار  ضحم  مالـسا 

رماب مئاـقلا  نینمؤملا و  یلع  ۀـجحلا  هدـعب و  لیلدـلا  نا  شلوق و  اـت  هتعیرـشل  رییغت  ـال  هتلمل و  لیدـبت  ـال  هدـعب و  یبن  ـال  نیملاـعلا  لـضفا 
يدیس ع )  ) نیسحلا نسحلا و  هحفص 54 ] هدعب [  بلاطیبا و  نب  یلع  یـسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب  هنم  ناک  يذلا  هیـصو  هوخا و  نیملـسملا 

ملع ثراو  ع )  ) قداصلا دـمحم  نب  رفعج  مث  نیلوألا  ملع  رقابلا  یلع  نب  دـمحم  مث  نیدـباعلا  نیز  نیـسحلا  نب  یلع  مث  ۀـنجلا  لها  بابش 
مئاقلا ۀجحلا  مث  یلع  نب  نسحلا  مث  دمحم  نب  یلع  مث  یلع  نب  دمحم  مث  اضرلا  یسوم  نب  یلع  مث  مظاکلا  رفعج  نب  یسوم  مث  نییـصولا 

ناوا و رـصع و  لک  هقلخ  یلع  یلاعت  هللا  ۀجح  نم  اولخت  ضرألا ال  نا  ۀـمامألا و  ۀیـصولاب و  مهل  دهـشا  مهیلع  هللا  تاولـص  هدـلو  رظتنملا 
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مل تام و  نم  لوسرلا  نع  نوقطانلا  نآرقلا و  نع  نوربعملا  مهنا  اهیلع و  نم  ضرألا و  هللا  ثری  نا  یلا  ـالا  ایندـلا  لـها  یلع  ۀـجحلا  مهنا 
یتاهج زا  هفیرـش  تیاور  نیا  ربصلاب و  جرفلا  راظتنا  دـیامرفیم و  ات  ار  قالخا  مراکم  زا  هلمج  درمـشیم  سپ  ۀـیلهاج  ۀـتیم  تام  مهفرعی 

تسین و وا  تعیرـش  يارب  زا  يرییغت  دمحم و  ۀـلم  يارب  زا  یلیدـبت  دـیامرفیم  هکنآ  یکی  دـشابیم  هیمالـسا  هفئاط  يارب  ۀـجح  ام و  لیلد 
رفن هدزاود  هدنیآ  هتـشذگ و  جـجح  زا  هدرم  تیلهاج  ندرم  هب  تسنادـن  هک  ره  هک  هتـسناد  مزال  ار  ناشیا  ۀـفرعم  ار  یناسک  هک  نآ  رگید 

دوعوم بقل  هک  رظتنم  مئاق  هکنآ  رگید  دننادیم و  ججح  نیرتلضاف  ار  یعدم  ود  نیا  هکنآ  لاح  دربیمن و  ار  رگید  سک  مسا  درمشیم 
چیه رد  تسین  ۀجح  زا  یلاخ  نیمز  دیامرفیم  رگید  هدرک و  مولعم  تیاصو  ار  وا  هبترم  درمـشیم و  نسحلا  نبا  یمهدزاود و  ار  وا  تسا 
نیا تجح  رگید  هدش و  ادیپ  یعدم  نیا  ات  هدوبن  نیمز  رد  یتجح  الع و  لاس  رازه  تدم  رد  دنلئاق  هیماما  هک  یبئاغ  دوجو  الوا  يرـصع و 

ناذاش نب  لضف  لیلج  خیـش  مراهچ  لهچ و  دـص و  ندرک  ربصب  ار  جرف  راظتنا  هدرمـش  همئا  نیا  زا  هداد و  رارق  ایند  رخآ  اـت  ار  ناراوگرزب 
يالوم هب  متفگ  تفگ  هک  رابجلا  دبع  نب  دـمحم  زا  دـنکیم  تیاور  هدومن  تافو  ع )  ) يرگـسع تافو  زا  لبق  ۀـجح و  تدالو  زا  دـعب  هک 

یک وت  زا  دعب  شناگ  هدنب  رب  ادخ  ۀجح  ماما و  هک  منادب  هک  مرادیم  تسود  ادخ  لوسر  دـنزرف  يا  موش  تیادـف  هک  یلع  نب  نسح  دوخ 
تـسیک زا  متفگ  تسا  وا  ياههفیلخ  نیرخآ  تسادـخ و  لوسر  هینک  مه  ماـنمه و  هک  تسنم  رـسپ  نم  زا  دـعب  ۀـجح  ماـما و  دومرف  تسا 

لـسن زا  شدوخ  رـسپ  زا  دشابن  یتجح  وا  زا  سپ  هک  ار  ادخ  ياهتجح  رخآ  هک  امرف  هظحالم  خـلا  مور  هاشداپ  رـصیق  رـسپ  رتخد  زا  دومرف 
هلیلج زا  ناشیا  ریغ  قودص و  خیش  دیفم و  خیش  یـسوط و  خیـش  ناذاش و  نب  لضف  مجنپ  لهچ و  دص و  دوشیم  ربمغیپ  مان  مه  سجرن و 

ای هقطان  ۀجح  زا  یلاخ  ار  نیمز  دراذـگیمن  یلاعت  يادـخ  هک  دومرف  هللادـبع  نب  دـمحم  هک  دـنکیم  تیاور  نوتاخ  همیکح  هیـضرم  هلاع 
یسوم نادنزرف  هب  ار  نوراه  نادنزرف  داد  تلیضف  هچنانچ  نآ  نسح  نادنزرف  رب  ار  نیـسح  نادنزرف  رادتلیـضف  دنوادخ  دومرف  ات  تکاس 

دنبای تاجن  لطاب و  لها  نآ  رد  دنتفیب  کش  هب  هک  یتریح  زا  ار  تما  تسین  هراچ  تمایق و  زور  ات  تسا  نیـسح  نادنزرف  يارب  لضف  سپ 
نـسح ینعی  نم  هدازردارب  دـیامرفیم  هکنآ  ات  نسح  زا  دـعب  هدـش  عقاو  هک  تسا  يزیچ  نآ  نالا  تریح  هک  یتسردـب  قح و  لـها  نآ  رد 

همع و يا  هن  دومرف  وت  دزن  ار  وا  متسرفب  وا  هب  يدش  لیام  ایآ  نم  دیس  يا  متفگ  دومرف  يدنت  رظن  سجرن  دش و  نم  رب  دراو  ع )  ) يرگسع
دنمجرا هک  يدـنزرف  وا  زا  دـنوادخ  دروآ  نوریب  هک  تسا  دوز  دوـمرف  دروآ  رد  بجعت  هب  ار  وـت  زیچ  هچ  متفگ  وا  زا  مدرک  بجعت  نـکل 

هب دیامرفیم  هکنآ  ات  ملظ  روج و  زا  دشاب  هدش  رپ  هچنانچ  داد  لدع و  زا  ار  نیمز  وا  هب  دیامن  رپ  دنوادخ  هک  تسا  یسک  ادخ و  دزن  تسا 
صیاصخ زا  هرتاوتم  رابخا  قفاوم  هک  لدع  زا  نیمز  هدننک  رپ  امرف  هظحالم  دش  هداد  ع )  ) يرگسع هب  ار  سجرن  يداه  ترضح  مردارب  رما 

هب تبیغ  بتک  نابحاص  نیثدـحم  خـیاشم  زا  یتعامج  مشـش  لهچ و  دـص و  دـیامرفیم  نیعم  دوخ  دـنزرف  سجرن و  زا  تسا  دوعوم  مئاق 
ات دولوم  تدالو  تراشب  هب  تشاد  هگن  ارم  ع )  ) يرگسع ترضح  نابعـش  همین  بش  رد  هک  دنکیم  لقن  نوتاخ  همیکح  زا  هحیحـص  قرط 
هک يدـنزرف  دـنکیم  اطع  بشما  وت  هب  دـنوادخ  موش  وت  يادـف  نوتاخ  دومرف  وا  هب  دیـسوب و  ار  وا  تسد  نآ  زا  سپ  سجرن  دومرف  هکنآ 

سپ اـنلزنا  اـنا  ندـناوخ  رد  درک  تقفاوم  نم  اـب  لـفط  نآ  تدـالو  ماـگنه  هکنآ  اـت  تسا  نینمؤم  جرف  وا  ترخآ و  اـیند و  رد  تسا  دـیس 
نا دهشا  دومرف  درک  دنلب  نامسآ  هب  هبابـس  تشگنا  اقوهز و  ناک  لطابلا  نا  لطابلا  قهز  قحلاءاج و  دوب  هتـشون  وا  هناش  رب  داتفا و  هدجـسب 

مهللا دومرف  دیـسر و  شدوخ  هب  ات  درمـش  ار  ناماما  زا  کیکی  هاگ  نآ  نینمؤملاریما  یبا  نا  هللا و  لوسر  دمحم  يدج  نا  هللا و  الا  هلا  ال 
ناغرم هتـشگ و  نهپ  قافآ  رد  عطاس و  شرون  الدـع و  اطـسق و  ضرالایب  ءالما  یتعاط و  تبث و  يرما و  یل  ممتا  ینتدـعو و  ام  یل  زجنا 

داد يوش  تسش  لیبسلس  بآ  زا  ناوضر  هکنیا  زا  دعب  هحفـص 55 ] شراوگرزب [  ردپ  تسد  يور  هکنیا  ات  دندرک  هطاحا  ار  وا  رود  دیفس 
ار و نآرق  زا  هیآ  نیا  دناوخ  هاگنآ  دومن  ناطیش  زا  هذاعتسا  وا  نآرق و  لیجنا و  ۀیروت و  میهاربا و  حون و  مدا و  فحـص  دومن  تئارق  ار  وا 
ناـماه و نوعرف و  يرن  ضرـالا و  یف  مهل  نکمن  نیثراوـلا و  مهلعجن  همئا و  مهلعجن  ضرـالا و  یف  اوفعـضتسا  نیذـلا  یلع  نمن  نا  دـیرن 
هتساوخ و هک  زا  لدع  زا  ار  نیمز  ندرک  رپ  دعو و  زاجنا  هدرک و  نیعم  هک  ار  نینمؤم  جرف  امرف  هظحالم  نورذحی  اوناک  ام  مهنم  امهدونج 

تبیغ رد  متفه  لهچ و  دص و  هدوب  یک  هدناوخ و  هک  هدش  دراو  تعجر  دوعوم و  روهظ  دـمحم و  لا  جرف  باب  رد  هک  هفیرـش  يهیآ  نیا 
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دوشیم هدـش و  عقاو  هک  بوشآ  بورح و  نتف و  هلمجل  رکذ  زا  دـعب  دومرف  هک  ع )  ) ریما ترـضح  زا  قداص  ترـضح  زا  ناذاش  نب  لضف 
رد تسا  ریحتم  هک  لومام  ناطلـس  هرفک و  لتاق  اهریما و  ریما  دوشیم  رهاظ  لالـض  اوغا و  رد  دـنکیم  هغلابم  لاـجد و  دـیآیم  نوریب  هک 

نینکر نیب  هدنوش  رهاظ  نیلقث و  رب  دـنکیم  هبلغ  نینکر و  نیب  دوشیم  رهاظ  نیـسح و  يا  تسا  وت  نادـنزرف  زا  مهن  وا  لوقع و  وا  تبیغ 
دص نآ  لوط  زا  دشاب  تریح  هیام  هک  تبیغ  بحاص  مه  نآ  دنکیم  نیعم  نیسح  دالوا  زا  یمهن  تسا  دوعوم  تافص  اهنیا  هک  لومام  هک 

هللادبع هک  یتقو  رد  تفگیم  هک  هعیبر  نب  هللادـبع  زا  رثالا  بضتقم  رد  شایع  نب  دـمحا  مدـقم  خیـش  زا  بقاثلا  مجن  رد  متـشه  لهچ و  و 
رد تسا و  ینالوط  نآ  هلبق و  ءیشال  لوالا  هللا  مسب  دوب  هتـشون  وا  رد  هک  دش  رهاظ  یگنـس  هبعک  رد  دننکب  يهیاپ  هک  هدوب  هدرک  رما  ریبز 

دوشیم نوفدم  هک  هتفگ  ع )  ) يرگسع نسح  ماما  ترضح  قح  رد  هکنآ  ات  همئا  زا  کی  ره  نینچ  مه  و  ص )  ) لوسر تثعب  هدش  رکذ  نآ 
دنکیم یهن  دیامنیم و  راتفر  نآ  هب  دوخ  لدع و  هب  دنکیم  رما  تسا  ربمغیپ  مسا  وا  مسا  وا  زا  دعب  رظتنم  هاگنآ  دمحم  هثدحم  هنیدـم  رد 

ارچ ار  يروک  کش و  وا  اب  دـنکیم  رود  ار و  اهیکیرات  وا  ببـس  هب  دـنوادخ  دـنکیم  فرطرب  دـنکیم و  باـنتجا  نآ  زا  دوخ  رکنم و  زا 
شوخ دیامرفیم  هکنآ  ات  ایرد  نایهام  اوه و  ناغرم  ءامس و  رد  نکاس  وا  زا  دوشیم  دونشخ  وا و  راگزور  رد  دنفسوگ  اب  گرگ  دننکیم 

مسا مه  ار  وا  تسا و  دوعوم  باقلا  زا  هک  تسا  رظتنم  لغش  روما  نیا  دوش  هتـشک  ات  دشکب  سپ  دنک  هلتاقم  وا  يور  شیپ  هک  نآ  لاح  هب 
يرفعج مشاهیبا  زا  هربتعم  بتک  زا  هلمج  زا  بقاثلا  مجن  رد  مهن  لهچ و  دص و  دیامرفیم  ع )  ) يرگسع ترـضح  یـصو  و  ص )  ) ربمغیپ

متفگ نم  نیشناج  زا  دعب  نیـشناج  اب  امـش  لاح  دوب  دهاوخ  هنوگچ  نم  رـسپ  تسا  نسح  نم  زا  دعب  نیـشناج  دومرف  هک  یقن  یلع  ماما  زا 
رکذ ار  وا  مان  هنوگچ  سپ  متفگ  وا  مان  ندرب  امـش  يارب  تسین  لالح  دنیبیمن و  ار  وا  صخـش  هک  نآ  تهج  هب  دومرف  موش  وت  يادف  ارچ 

نـسح رـسپ  ار  وا  تسا و  دـمحم  لآ  مئاق  صیاصخ  زا  ندرب  مسا  زاوج  مدـع  نیا  هرثاکتم  رابخا  قفاوم  دـمحم و  لآ  زا  ۀـجح  دومرف  منک 
هلمج زا  مجن  رد  مهاجنپ  دص و  تسا  هللا  ۀجح  انا  شمتاخ  شقن  هک  تسا  رورـس  نآ  هفورعم  باقلا  زا  ۀجح  هدرک و  نیعم  ع )  ) يرگـسع

لدنـس فیرط  يا  دومرف  نم  هب  سپ  نامزلا  بحاص  رب  مدش  لخاد  دیوگیم  ع )  ) يرگـسع ترـضح  مداخ  فیرط  رـصن  یبا  زا  نیثدـحم 
دومرف نم  يالوم  رـسپ  نم  يالوم  وت  متفگ  متـسیک  نم  دومرف  يرآ  متفگ  یـسانشیم  ارم  دومرف  سپ  مدروآ  سپ  روایب  نم  يارب  زا  خرس 

نم ببـس  هب  ءایـصوالا  متاخ  منم  دومرف  سپ  نآ  زا  يدرک  لاؤس  هچنآ  نم  يارب  امرف  ناـیب  موش  تیادـف  متفگ  مدرکن  لاؤس  وت  زا  نیا  زا 
فلخ بقل  رد  بقاثلا  مجن  رد  مکی  هاجنپ و  دص و  ار  ادخ  نید  دنرادیم  اپ  رب  هک  نم  نایعیـش  نم و  لها  زا  ار  الب  دـنوادخ  دـنکیم  عفر 

تسا و یلع  نب  نسح  دمحمیبا  نادنزرف  زا  حلاص  فلخ  دومرف  اضر  ترضح  هک  دنکیم  تیاور  رقاب  ترضح  اضر و  ترضح  زا  حلاص 
اـضر ترـضح  مود  هاجنپ و  دـص و  تسا  مئاق  دوعوم  باقلا  زا  حـلاص  فلخ  يدـهمنبا و  يدـهم و  تسا  وا  ناـمزلا و  بحاـص  تسا  وا 

یم جورخ  تسا  مساقلاوبا  وا  هینک  دمحم و  وا  مسا  يدهم و  تسا  وا  تسا  نم  نادنزرف  زا  حلاص  فلخ  هک  مجن  رد  يورم  رد  دیامرفیم 
دمحم زا  وا  مسا  درمشیم و  نامزلا  رخآ  رد  جراخ  ار  وا  هدرمش  ع )  ) يرگسع دنزرف  قباس  ربخ  رد  هک  ار  یفلخ  زا  نامزلا و  رخآ  رد  دنک 

نآ دوشیم  لزان  مسا  ود  نیمه  رب  هدـش  دراو  رگید  رابخا  رد  هک  تسا  فلخ  شرگید  مسا  تسا و  وا  مسا  کی  نیا  هک  دـیامرفیم  نیعم 
ترـضح نوچ  هک  دشاب  نآ  هطـساو  هب  هدومرف  مجن  رد  نیثدحملا  متاخ  هچنانچ  فلخ  بقل  نیا  دیاش  نیمـسالا و  وذ  وه  دراد  هک  يربخ 

نایعیش ترضح  نآ  دلوت  زا  سپ  دندنام  یقاب  یتعامج  داقتعا  نیمه  هب  درادن و  نیشناج  دنتفگیم  مدرم  تشادن و  يدالوا  ع )  ) يرگـسع
فلخ بقل  نیا  هب  ار  وا  همئا  هکلب  ناشیا  بلطم  نیا  هب  هحفص 56 ] هراشا [  ۀهج  هب  دش و  رهاظ  نیشناج  هک  دندادیم  تراشب  رگیدکی  هب 
هدید شمسج  تسا  نم  رسپ  رسپ  يدهم  مئاق  هک  دومرف  اضر  ترضح  هک  تلص  نب  نایر  زا  مجن  رد  میـس  هاجنپ و  دص و  دندناوخ  حلاص 

هب متفگ  سپ  دنربب  ار  وا  مان  قیالخ  هک  وا  مسا  هب  دنهد  نالعا  دـننیبب و  ار  وا  هکنآ  ات  وا  تبیغ  زا  دـعب  دوشیمن  هدرب  شمـسا  دوشیمن و 
امـش نم  تسا  زیاج  اهنیا  همه  یلب  دومرف  دوب و  دهاوخ  زیاج  نامزلا  بحاص  ۀبیعلا و  بحاص  میئوگب  رگا  سپ  ام  دیـس  يا  هک  بانج  نآ 
هدوب وا  نمشد  هک  شتدالو  نامز  زا  یعدم  نیا  هک  امرف  هظحالم  دنسانشن  ار  وا  هک  ءادعا  زا  وا  یفخم  مسا  هب  حیرـصت  زا  منکیم  یهن  ار 
دندوب هدرک  هیده  ار  وا  هک  يزینک  زا  ینارزیخ  یلع  زا  مجن  رد  يورم  نیدلا  لامکا  رد  مراهچ  هاجنپ و  دص و  هدوب  یفخم  شمـسا  یک  و 
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سجرن ءامسا  زا  نیا  هک  دوب  لقیص  دیس  ردام  هکنیا  ۀجح و  ینعی  دیس  تدالو  تقو  مدوب  رضاح  تفگ  هک  ع )  ) يرگـسع ترـضح  يارب 
نآ يارب  مدـید  يروـن  دـش  دـلوتم  دیـس  نوـچ  هک  تفگ  كزینک  نآ  تسا  لقیـص  سجرن  مسا  هک  تسا  دراو  رگید  راـبخا  رد  هک  تسا 
نآ دسج  ریاس  رد  رـس و  رب  ار  دوخ  لاب  دـنیآیم و  دورف  نامـسآ  زا  هک  مدـید  ار  يدیفـس  ناغرم  نامـسآ و  ات  دیـسر  عطاس و  هک  بانج 

لزان دـندوب  نامـسآ  هکئالم  اهنیا  هک  دومرف  دـیدنخ  مداد  ربخ  مدرک و  ضرع  نسح  ماما  هب  سپ  دـننکیم  زاورپ  هاگنآ  دـنلامیم  باـنج 
ثیدح رد  رمع  نب  هللادبع  نب  ملاس  زا  مجن  رد  مشش  هاجنپ و  دص و  دنک  جورخ  نوچ  دنیوا  راصنا  ناشیا  وا و  هب  دنوش  كربتم  هک  دندش 

نب رفعج  یلع و  نب  دـمحم  نیـسحلا و  نب  یلع  نیـسح و  نسح و  بلاـطیبا و  نب  یلع  دومن  وا  هب  دـنوادخ  هک  ص )  ) ربمغیپ زا  ینـالوط 
هراتـس لثم  ایوگ  هک  ار  مئاـق  ۀـجح  یلع و  نب  نسح  دـمحم و  نب  یلع  یلع و  نب  دـمحم  یـسوم و  نب  یلع  رفعج و  نب  یـسوم  دـمحم و 

مارح ار و  لالح  دنکیم  لالح  هداتسیا  هکنیا  دنناماما و  اهنیا  دومرف  دنتـسیک  اهنیا  نم  راگدرورپ  يا  متفگ  سپ  ناشیا  طسو  رد  ناشخرد 
تفگیم هک  مدینـش  رابخالا  بعک  زا  دیوگیم  یفعج  دـیزی  نب  رباج  هب  ملاس  هکنیا  ات  نم  يادـعا  زا  دـشکیم  ماقتنا  ار و  مارح  دـنکیم 

ناشیا لوا  یفقم  نیا  تفگ  بعک  سپ  بلاطیبا  نب  یلع  دش  ادیپ  تسا و  لیئارساینب  ءابقن  ددع  رب  ص )  ) ربمغیپ زا  دعب  تما  نیا  زا  همئا 
اومدـنیف تفگ  یمهدزاود  رد  ات  کیکی  نتفگ  هب  درک  عورـش  هاگنآ  هدرب  ار  ناشیا  مسا  هیروت  رد  هک  وا  نادـنزرف  زا  رفن  هدزاـی  تسا و 

رما هب  تسا  بیاغ  هک  شیوخ  ردام  ردپ و  زا  دوقفم  یمهدزای  سپ  تسا  يرخا  هتفص  هک  ار  اومدنیف  دومن  ریسفت  دوهی  ءاملع  زا  یکی  هک 
دجـسم رد  هک  يدزا  صخـش  ثیدح  رد  تسا  يورم  نیدـلا  لامکا  رد  متفه  هاجنپ و  دـص و  ار  دـنوادخ  مکح  درادیم  اپ  رب  دـنوادخ و 

منم دومرف  هن  تفگ  یسانشیم  ارم  دومرف  دومن  اعد  وا  قح  رد  درک و  الط  وا  يارب  ار  گنـس  ترـضح  دیـسر و  بانج  نآ  تمدخ  مارحلا 
زا ةدوملا  عیبانی  رد  متـشه  هاجنپ و  دص و  روج  زا  دشاب  هدش  رپ  هچنانچ  داد  لدـع و  زا  منک  رپ  ار  نیمز  هکنآ  منم  نامزلا  مئاق  منم  يدـهم 

میـس و زور  شباحـصا  يارب  وا  دومرف  ضرع  دمحم و  ار  وا  مان  سپ  يدولوم  نسحلا  دمحمیبا  يارب  زا  دش  دـلوتم  تفگ  دـلاخ  مامتیبا 
اهالمیف جرخ  املظ  اروج و  ضرالا  تالتما  اذاف  راظتنالاب  قانعالا  هیلع  يذلا  مئاقلا  وه  مکیلع و  یتفیلخ  يدعب و  نم  امک  ماما  اذه  دومرف 

هب تسوا  يوس  هب  هدیشک  اهندرگ  هک  یمئاق  نآ  تسا  وا  امش و  رب  تسا  نم  هفیلخ  نم و  زا  دعب  تسا  امـش  ماما  نیا  دومرف  الدع  اطـسق و 
دص و ربخ  لدـع  زا  ار  نیمز  دـنکیم  رپ  دـنکیم و  جراخ  روج  زا  نیمز  دوش  رپ  نوچ  سپ  دـنیوا  رظتنم  مدرم  هک  یـسک  نآ  ینعی  راظتنا 
ام رب  دومن  ضرع  نسح  دمحمابا  هکنیا  دنتفگ  هک  نامثع  نب  دمحم  بویا و  نب  دمحم  مکح و  نب  هیواعم  زا  باتک  نامه  رد  مهن  هاجنپ و 

تعاطا امـش  رب  تسا  نم  هفیلخ  نم و  زا  دـعب  تسا  امـش  ماـما  نیا  دومرف  سپ  میدوب  رفن  لـهچ  میدوب و  وا  لزنم  رد  اـم  ار و  دوخ  دـنزرف 
ار وا  امش  هک  دیشاب  هاگآ  اذه  مکموی  دعب  هنورت  مکنا ال  اما  دوخ  ياهنید  رد  دیوش  كاله  سپ  نسح  زا  دعب  دیوشن  قرفتم  ار و  وا  دینک 
یـسربط و جاجتحا  رد  متـصش  دص و  ربخ  دیامنیم  لقن  اجنآ  رد  رگید  ربخ  دنچ  نومـضم  نیا  هب  بیرق  دید و  دیهاوخن  زور  نیا  زا  سپ 

دیامرفیم ینـالوط  ریدـغ  هبطخ  نمـض  رد  تیعمج  نآ  ناـیم  رد  مخریدـغ  رد  ادـخ  لوسر  زا  نیعلا  فشک  رد  هک  سواـطنبا  زا  یکحم 
هیلع هللا  تاولص  يدهملا  مئاقلا  انم  همئالا  متاخ  نا  الا  یصو  یلع  یبن و  ینا  سانلا  رشاعم  يداه  یلعو  رذنم  یبا  الا و  ینا  سانلا و  رشاعم 

هللا ءایلوالراث  لکب  كردـملا  هنا  الا  كرـشلا  لها  نم  ۀـلیبق  لک  لتاق  هنا  ـالا  اـهمداه  نوصحلا و  حـتاف  هنا  ـالا  نیدـلا  یلع  رهاـظلا  هنا  ـالا 
نم دیرشب  دق  هنا  الا  هیلا  ضوفملا  هنا  الا  دیدسلا  دیشرلا  هنا  الا  قیمع  هحفص 57 ] رحب [  نم  قارفلا  هنا  الا  هللا  نیدل  رـصانلا  هنا  الا  لجوزع 
یلو هنا  الا و  هیلع  روصنم  هل و ال  بلاغ  هنا ال  الا  هدنع  الا  رون  هعم و ال  الا  قح  هدعب و ال  ۀجح  ۀجح و ال  یقابلا  هنا  الا  هیدی  نیب  نم  فلس 

زا همئا  متاخ  هک  یتسرد  هب  دیشاب  هاگآ  تسا  یـصو  یلع  میبن و  نم  مدرم  هورگ  هتینالع  هرـسو و  هنیما  هقلخ و  یف  همکح  هضرا و  یف  هللا 
هدنـشک وا  هک  دیـشاب  هاگآ  تسا  اهنا  هدننک  بارخ  اهنـصح و  هدنیاشگ  وا  هک  دیـشاب  هاگآ  دوش  نید  رب  بلاغ  هک  تسا  يدهم  مئاق  وا  ام 

زا فرتعم  ادخ و  نید  رـصان  وا  هدش و  هتخیر  ادـخ  ءایلوا  زا  هک  تسا  ینوخ  رهب  هدـنریگ  وا  هک  دیـشاب  هاگآ  تسکرـش  لها  زا  هفئاط  ره 
هاـگآ تسا  یملع  رب  طـیحم  یملع و  ره  ثراو  وا  هک  دیـشاب  هاـگآ  تسادـخ  ملعب  یهتنم  هک  شملع  هبترم  زا  هیاـنک  تسا  قیمع  ياـیرد 

هب تراشب  هک  تسا  یسک  وا  هک  یتسرد  هب  دیشاب  هاگآ  هدش  ضیوفت  وا  هب  روما  هک  دیشاب  هاگآ  تسا  راگدرورپ  زا  هدنهد  ربخ  وا  دیـشاب 

نیبملا www.Ghaemiyeh.comقح  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 521زکرم  هحفص 72 

http://www.ghaemiyeh.com


يزوف هن  وا و  اب  رگم  یقح  تسین  وا و  زا  دعب  یتجح  تسین  تسا و  یقاب  ۀجح  وا  هک  دیـشاب  هاگآ  دناهدوب  شیپ  زا  هک  یناسک  دناهداد  وا 
تسادخ یلو  وا  هک  دیشاب  هاگآ  دوشیمن  وا  رب  هدرک  ترصن  یسک  دوشیمن و  بلاغ  وا  رب  یسک  هک  دیـشاب  هاگآ  وا  دزن  رگم  يرون  هن  و 

هک دـنراد  لوبق  مه  نایعدـم  نیا  هک  ار  هناگهدزاود  همئا  متاخ  یناـهن  وا  راکـشآ  رد  ادـخ  قلخ  شقلخ و  رد  تسادـخ  مکح  نیمز و  رد 
دوعوم هداد و  رارق  دوعوم  تافـص  بحاص  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  مئاق  ار  وا  هدوب  همئازا  یمهدزاود  مالـسلاهیلع  نسحلا  نب  دمحم 

هللا ججح  دوشیم  متخ  كرابم  دوجو  نآ  هب  هک  ار  رگید  تجح  دوجو  دننکیم  یفن  وا  زا  سپ  هیقاب و  ۀـجح  ار  وا  درمـشیم و  ناینیـشیپ 
نآ زا  سپ  رگید و  تجح  وا  زا  سپ  دننادیم و  لقتسم  عراش  رگید و  تجح  ار  وا  جراخ و  همئا  هتـشر  زا  ار  يدهم  مئاق  هک  یناسک  سپ 

عراش اب  وا  تسا و  یئاوشیپ  ینعم  هب  تماما  یئوگن  دـننکیم  راتفر  ص )  ) ربمغیپ شیامرف  فالخرب  دـنوشیم  لئاق  يرگید  تجح  تجح 
تماما روهظ  ار  دوعوم  روضح  ریفـس  شیامرف  زا  هناگیب  نآ  هک  دـئارف  بحاص  مالک  رد  دـمآ  دـهاوخ  میوگیم  هک  دزاسیم  مه  لقتـسم 
تـسا هدرک  نیعم  دشاب  تیاصو  نآ  هک  هحلطـصم  تما  هبترم  دهدیم  رارق  ناشیا  متاخ  ار  يدهم  مئاق  هک  لبق  همئا  هکنآ  هوالع  هب  تسین 
تماما ریغ  ار  شاهبترم  لقتسم و  عراش  ار  يدهم  مئاق  کلذ  عم  درمشیم و  همئالا  متاخ  یهاگ  ءایصوالا و  متاخ  ار  وا  یهاگ  هک  ابجعاوف 

اجرح و ایندلا  تراص  اذا  ۀمالا  هذه  يدهم  انم  دیامرفیم  هک  ص )  ) ربمغیپ زا  رباج  زا  راحب  رد  مکی  تصـش و  دص و  دـننادیم  تیاصو  و 
موقی الفغ  ابولق  هلالضلا و  نوصح  حتفی  نیـسحلا  دلو  نم  عساتلا  انیدهم  هللا  ثعبیف  یلاعت  هلوق  یلا  لبـسلا  تعطقت  نتفلا و  ترهاظت  اجرم 

هک يدهم  نآ  هکنآ  شنمومـضم  لصاح  اروج و  تئلم  امک  الدع  ضرالا  المی  نامزلا و  لوا  یف  یب  تحتف  امک  نامزلا  رخا  یف  نیدلا  یف 
نیا هک  دشاب  هدش  روج  زا  رپ  هچنانچ  دنک  لدـع  زا  رپ  ار  نیمز  دـیاشگب و  ار  نوصح  دوش و  رهاظ  نتف  روهظ  ایند و  جرم  جره و  تقو  رد 
لوا رد  نم  هک  تسا  ینید  نیمه  رد  مئاق  وا  دیامرفیم  هک  دیئامرف  هظحالم  تسا  نیسح  بلص  زا  یمهن  نآ  تسا و  دوعوم  لغـش  روما  زا 

نآ خسن  هن  تسا  نآ  هب  مایق  نید و  نیمه  هماقا  وا  ناش  سپ  تسوا  تسد  هب  شرخآ  تسا و  نم  تسد  هب  نآ  هتشر  رس  هک  مدوب  مئاق  نآ 
راحب مهن  رد  مود  تصـش و  دص و  دننادیم  لقتـسم  عراش  ار  ناشیا  ناشعابتا  دناهدرک و  نامگ  نایعدـم  نیا  هچنانچ  رگید  نید  ندروآو 
يذلا مئاقلا  مهرخآ  یلع و  ای  تنا  مهلوا  رـشع  ینثا  يدعب  نم  ۀـمئالا  دـیامرفیم  هک  ص )  ) ربمغیپ ترـضح  زا  قودـص  یلاما  نویع و  زا 
هدزاود زا  یمهدزاود  ار  وا  تسا  براغم  قراشم و  هدـنیاشگ  هک  يدوعوم  مئاق  هک  اهبراغم  ضرالا و  قراـشم  هیدـی  یلع  هرکذ  هللا  حـتفی 
دندوبن مه  رگید  همئا  هچنانچ  تسین  لقتـسم  عراش  مه  وا  سپ  درادیم  بوسحم  همئا  زا  ار  دوعوم  مئاق  هک  امرف  هظحـالم  درمـشیم  ماـما 
ترـضح نآ  و  ص )  ) ربمغیپ زا  دـنکیم  تیادـه  بلط  هک  هرمـس  نمحرلا  دـبع  زا  قودـص  یلاما  زا  راحب  مهن  رد  میـس  تصـش و  دـص و 

یتقو وا  نم و  زا  دعب  نم  تما  رب  تسا  نم  هفیلخ  ماما و  هک  بلاطیبا  نب  یلع  هب  داب  وت  رب  ءارآ  قرفت  اوه و  فالتخا  تقو  رد  دـیامرفیم 
دنک ادـتقا  وا  هب  هک  ره  دـبای و  تاجن  دبـسچب  وا  هب  هک  ره  تسوا و  دزن  دـنک  قح  بلط  سک  ره  دـهدیم  لطاب  قح و  نیب  زیمت  هک  تسا 

میوا و ردارب  هحفص 58 ] نم [  نم و  ردارب  وا  نم و  تنیط  زا  وا  تنیط  تسا و  نم  حور  زا  یلع  حور  هک  یتسرد  هب  هرمس  يا  دبای  تیاده 
ع)  ) نیسحلا دلو  نم  هعست  تنج و  لها  بابش  دیس  ود  تسوا  زا  نیرخآ و  نیلوا و  زا  نیملاع  ءاسن  هدیـس  تسا  همطاف  نم  رتخد  رهوش  وا 

دالوا زا  مه  نآ  زا  لدـع  زا  تسا  نیمز  هدـننک  رپ  هک  تما  مئاق  اروج  املظ و  تئلم  امک  الدـعو  اطـسق  ضرـالا  ـالمی  یتما  مئاـق  مهعـسات 
هلوا يردی  ثیغ ال  لثمک  یتما  لثم  نا  اورشبتسا  مثا  اورشبا  ربمغیپ  زا  ع )  ) ریما زا  راحب  مهن  رد  مراهچ  تصش و  دص و  دیامرفیم  نیـسح 
فیک ینج و  اهنسحا  الوط و  اهقمعا  ارحب و  اهـضرع  انوکی  اجوف  اهرخا  لعل  اماع  جوف  اهنم  معطا  هقیدح  لثمک  یتما  لثم  نا  هرخا  ما  ریخ 

ریثک یف  جرهلا و  حیت  کلذ  نیب  کلهی  نکل  اهرخا و  میرم  نب  یسیع  حیـسملا  ءادعـسلا و  نم  يدعب  نم  رـشع  ینثا  اهلوا و  انا  ۀما  کلهت 
زا دعب  هک  تسا  یسک  وا  دهدیم و  رارق  تما  رخآ  ار  میرم  نب  یـسیع  هک  دیئامرف  هظحالم  مهنم  تسل  ینم و  اوسیل  جرهلا  جتن  خسنلا  نم 

يدهم زا  دعب  وا  هک  تسا  تما  نیمه  زا  حیـسم  هک  نآ  هچ  دوب  دهاوخ  تما  نیمه  زا  دوعوم  سپ  دـنکیم  زامن  وا  فلخ  دوعوم و  روهظ 
هچنانچ دـشابن  تما  نیا  زا  حیـسم  رگید و  نید  تما  وا  تما  دـشاب و  لقتـسم  عراش  دوعوم  هک  دوشیم  رهاظ  هنوگچ  سپ  دوشیم  رهاـظ 

یسیع لوزن  يدهم و  ار  ود  نیا  هدروآ  لقتسم  عرش  هک  وا  زا  دعب  یلعنیـسح  هدروآ و  لقتـسم  عرـش  هک  ار  دمحم  یلع  هلاض  يهفیاط  نیا 
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شرخا دـشاب و  يدـهم  طـسو  رد  دـشاب و  شدوخ  شلوا  هک  هتفرگ  تما  کـی  زا  ار  همه  ص )  ) ربمغیپ هکنآ  اـب  دـنداد  رارق  ناوتیم  (ع )
ات درمـشیم و  هدزاود  ار  هیقب  ع )  ) یـسیع ریغ  هک  دـنیبب  ءیـش و  رد  لخاد  تسا و  ءیـش  ازج  ءیـش  رخا  هک  تسا  مولعم  دـشاب و  یـسیع 

هظحالم دـنوشیم و  لئاق  رفن  هدزیـس  دوخ  دـساف  معز  هب  ع )  ) یـسیع زا  لـبق  اـت  هفئاـط  نیا  هچناـنچ  دربیمن  مسا  یمهدزیـس  ع )  ) یـسیع
زونه دننکیم و  یفن  ناشیا  زا  ار  دوخ  دننکیم و  یفن  دوخ  زا  ار  اهنآ  هک  مینکیم  ضرف  بذاک  نایعدم  ع )  ) یسیع زا  لبق  ات  هک  دیئامرف 

نومضم هب  مجنپ  تصـش و  دص و  دنـشابیم  جرم  جره و  داسف و  لها  نامه  زا  نایعدم  سپ  هدرکن  طوبه  ءامـسب  دعاص  میرم  نب  یـسیع 
بابلالا اولوا  يدلو  نم  رشع  دحاو  یلع  انا و  ۀما  کلهت  فیک  دومرف  هک  ص )  ) ربمغیپ زا  داجس  ترـضح  زا  دراد  راحب  مهن  رد  قباس  ربخ 

هک ره  هدزاود  زا  ریغ  یسیع و  زا  لبق  ات  هک  ینم  سیل  هنع و  تسل  نم و  کلذ  نیب  کلهی  نکل  اهرخا و  میرم  نب  یـسیع  حیـسملا  اهلوا و 
ناهارمگ نیا  هچناـنچ  تما  نیا  زا  جراـخ  هن  تسا  تما  نیرخآ  زا  یـسیع  تسین و  اـهنآ  زا  ص )  ) ربمغیپ دنتـسین و  ص )  ) ربمغیپ زا  دـیایب 

دیـس بلاطیبا  نب  یلع  نییبنلا و  دیـس  انا  هللا  لوسر  لاق  ص )  ) ربمغیپ زا  سابعنبا  زا  راحب  مهن  رد  مشـش  تصـش  دـص و  دـناهدرک  مهوت 
تسا یلع  ناشلوا  هک  تسا  یمهدزاود  نامه  دوعوم  مئاق  هک  مئاقلا  مهرخا  بلاطیبا و  نب  یلع  مهلوا  رـشع  ینثا  یئایلوا  نا  نییـصولا و 
دومرف هک  ص )  ) ربمغیپ زا  شمارک  ءابا  زا  ص )  ) قداص ترـضح  زا  راحب  مهن  رد  متفه  تصـش و  دص و  تسا  مئاق  وا  زا  دعب  یمهدزای  و 

نمؤم و مهبرقملا  يدعب  یتما  یلع  هللا  ججح  یئایـصوا و  یئافلخ و  مه  مئاقلا  مهرخا  بلاطیبا و  نب  یلع  مهلوا  رـشع  ینثا  يدعب  ۀـمئالا 
ایـصوا دننمءافلخ  ناشیا  تسا و  مئاق  ناشیا  رخآ  تسا و  بلاطیبا  نب  یلع  ناشیا  لوا  دـنرفن  هدزاود  نم  زا  دـعب  همئا  رفاک  مهب  رکنملا و 

ار مئاق  هک  امرف  هظحالم  تسا  رفاـک  ناـشیا  هدـننک  راـکنا  تسا و  نمؤم  ناـشیا  هب  هدـننک  رارقا  نم  تما  رب  دـنیادخ  جـجح  دنتـسه و  نم 
تما دوب و  دـهاوخ  لقتـسم  عراـش  هنوگچ  سپ  دـنکیم  نیعم  شدوخ  تما  رب  هجح  یـصو و  هفیلخ و  ار  وا  دـنکیم و  نیعم  یمهدزاود 

هک ص )  ) ربمغیپ زا  ع )  ) نینمؤملاریما زا  نویع  زا  راـحب  رد  متـشه  تصـش  دـص و  تسا  فیاـط  نیا  موعزم  هچناـنچ  تشاد  دـهاوخ  رگید 
مدرک و قلخ  رون  زا  ار  نیـسح  نسح و  همطاـف و  وا و  مداد و  رارق  وت  یـصو  ار  یلع  نم  هک  دیـسر  باـطخ  متفر  نامـسآ  هب  هک  یماـگنه 

دننام هک  ارم  دـنک  یتدابع  نم  ناگدـنب  زا  هدـنب  رگا  تسا و  نم  دزن  نابرقم  زا  درک  لوبق  هک  ره  مدرک  ضرع  هکئالم  رب  ار  ناشیا  تیالو 
نکفا هیاس  وا  رب  نم  شرع  مهدن و  ياج  دوخ  تشهب  رد  ار  وا  دشابن  اهنآ  تیالو  بحاص  هک  یتلاح  رد  ارم  دـیابن  دوش و  هدیـسوپ  کیخ 

یلع و راونا  مدید  سپ  مدرک  دنلب  نک  دنلب  رـس  دیـسر  باطخ  یلب  مدرک  ضرع  ینیبب  ار  ناشیا  يراد  تسود  ایآ  ص )  ) دـمحم ای  دـشابن 
یلع و نب  دمحم  یسوم و  نب  یلع  رفعج و  نب  یسوم  دمحم و  نب  رفعج  یلع و  نب  دمحم  نیسحلا و  نب  یلع  نیـسح و  نسح و  همطاف و 
دناهمئا و اهنیا  دومرف  اهنیا  دننایک  مدرک  ضرع  يرد  بکوک  هناک  مهطـسویب  مئاقلا  نسحلا  نب  ۀجح  یلع و  نب  نسح  دـمحم و  نب  یلع 
وا اب  هک  تسا  یـسک  وا  تسا و  نم  ءایلوا  ۀحار  وا  و  هحفـص 59 ] ارم [  مارح  دنکیم  مارح  ارم و  لالح  دـنکیم  لالح  هک  تسا  مئاق  نیا 

یتلاح رد  ار  يزع  تال و  دنکیم  نوریب  سپ  نیرفاک  نیدهاج و  نیملاظ و  زا  ار  وت  نایعیـش  بلق  دهدیم  افـش  میادـعا  زا  مشکیم  ماقتنا 
مئاق هک  امرف  هظحالم  يرماس  هلاسوگ  زا  تسا  رتدیدش  ود  نآ  هب  نامز  نآ  رد  مدرم  هنتف  ار و  ناشیا  دنازوسیم  دشاب و  هزات  ناشندـب  هک 

مه رگید  قرط  رگید و  بتک  زا  دـیامرفیم و  نیعم  يرگـسعلا  نسحلانبا  یمهدزاود و  ار  نیخیـش  هدـننک  نوریب  ءادـعا و  زا  مقتنم  رظتنم 
لاؤس ص )  ) ربمغیپ زا  هکنآ  زا  دـعب  دوعـسمنبا  زا  جاجتحا  زا  راـحب  زا  مهن  رد  مهن  تصـش و  دـص و  ربخ  ار  تیاور  نیا  دـیامرفیم  لـقن 
مکیلع یتفیلخ  يدعب و  مکماما  بلاطیبا  نب  یلع  نا  دوعـسم  نبای  دندومرف  ص )  ) ربمغیپ زا  دعب  رفاک  ةدالولا و  تبیغ  تمالع  زا  دنکیم 

مکتمئا و دـحاو  دـعب  ادـحاو  ادـحاو  نیـسحلا  دـلو  نم  ۀعـست  مث  مکیلع  یتفیلخ  يدـعب و  مکماما  يانبا  نیـسحلا  مث  نسحلاف  یـضم  اذاف 
ۀمئا یئافلخ و  هالاو  نم  لا  مهللا و  هلوق  یلا  اروج  املظ و  تئلم  ام  دـعب  الدـع  اطـسق و  اهالمی  یتما  مئاق  مهمئاق  مهعـسات  مکیلع  یئاـفلخ 

کتجح کنید و  اولطبی  الئل  ارومغم  فئاخ  اروهشم و  رهاظ  کتجحب  مهنم  مئاق  نم  ضرالا  لخت  مهاداع و ال  نم  داع  يدعب و  نم  یتما 
نیعم تما  مئاق  ناشیا و  مئاق  ار  میـس  نا  مهن  دیامرفیم و  نیعم  دوخ  ءافلخ  ار  ناشیا  دنکیم و  نیعم  هدزاود  ار  همئا  هک  امرف  هظحالم  خلا 

ام هک  تسا  ینامه  نومضم  نیا  ناهنپ و  هچ  دنـشاب و  رهاظ  هچ  دهدن  رارق  ناشیا  زا  یلاخ  ار  نیمز  هک  دنکیم  تلئـسم  ادخ  زا  دنکیم و 
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لاس رازه  کیدزن  تدـم  ات  وا  ياعدا  نامز  ات  دـناهدرک و  نیعم  دـشاب  یمهدزیـس  هک  رگید  رفن  کی  ار  مئاـق  فئاـط  نیا  مینآرب و  هیماـما 
زا شمارک  ءابا  زا  ع )  ) قداص ترـضح  زا  هزمحیبا  زا  راحب  مهن  رد  مداتفه  دـص و  ربخ  دناهتـسناد  بئاغ  رهاظ و  هجح  زا  یلاـخ  ار  نیمز 

دمحم تلاسر  نم و  تینادـحو  هب  هک  ره  هک  راگدرورپ  زا  ارم  هدرک  ثیدـح  لیئربج  هک  هصالخ  ام  دومرف  هکنآ  زا  سپ  لوسر  ترـضح 
هک ره  دوخ و  يهصاخ  زا  ار  وا  مهدیم  رارق  منکیم و  تشهب  لـخاد  ار  وا  دـشاب  هتـشاد  داـقتعا  وا  لـسن  زا  همئا  یلع و  تفـالخ  و  (ص )
درک یلع  لسن  زا  ار  همئا  لاؤس  تساوخرب و  يراصنا  هللادبع  نب  رباج  هکنآ  زا  سپ  هدش و  نم  تایآ  هب  رفاک  سپ  دـنک  بتارم  نیا  راکنا 

رقابلا مث  نیسحلا  نب  یلع  هنامز  یف  نیدباعلا  دیس  مث  هنجلا  لها  بابشلا  دیس  نیـسحلا  نسحلا و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لاق  ص )  ) ربمغیپ زا 
یلع اضرلا  مث  رفعج  نب  یـسوم  مظاکلا  مث  دمحم  نب  رفعج  قاصلا  مث  ملـسلا  ینم  هارقاف  هکردا  اذاف  رباج  ای  هکردتـسم  یلع و  نب  دـمحم 

ضرالا ءالمی  يذلا  یتما  يدهم  مئاقلا  هنبا  مث  یلعنبا  نسحلا  یکزلا  مث  دـمحم  نب  یلع  يداهلا  مث  یلع  نب  دـمحم  یقتلا  مث  یـسوم  نب 
مئاق هک  امرف  هظحالم  دـنکیم  لقن  جاجتحا  لامکا و  صوصنلا و  هیافک  رد  ار  تیاور  نیا  خـلا و  اروج  املظ و  تئلم  اـمک  اطـسق  الدـع و 
راحب مهن  رد  مکی  داتفه و  دص و  ربخ  درمشیم  يرگسعلا  نسحلانبا  یمهدزاود و  ار  وا  لدع  زا  تسا  نیمز  هدننک  رپ  هک  ار  تما  يدهم 

دش نوریب  يزور  دیامرفیم  دوب و  نسح  شرـسپ  تسد  هب  شتـسد  هک  یتلاح  رد  ام  رب  دش  نوریب  نینمؤملاریما  يزور  تفگ  هک  غبـصا  زا 
نیا نم  ردارب  ناشیا  دیـس  نم و  زا  دـعب  قلخ  نیرتهب  دومرفیم  وا  دوب و  روط  نیا  نم  تسد  رد  وا  تسد  هک  یتلاح  رد  ادـخ  لوسر  اـم  رب 

نیرتهب ادخ و  لوسر  زا  دعب  دش  نم  هب  هچنانچ  نم  زا  دعب  دوشیم  ملظ  وا  هب  هک  دیشاب  هاگآ  ینمؤم  ره  ریما  یملـسم و  ره  ماما  وا  تسا و 
دنیادهش دیس  شباحصا  وا و  دیشاب  هاگآ  ءالب  برکب و  لوتقملا  هیخا  دعب  مولظملا  تسا  نیسح  شردارب  نسح  زا  دعب  ناشیا  دیـس  قلخ و 

تاداس نیملـسملا و  ۀمئا  هیحو و  یلع  هئانما  هدابع و  یلع  هججح  هضرا و  یف  هللا  ءافلخ  هبلـص  نم  ۀعـست  نیـسحلا  دـعب  نم  تمایق و  زور 
هب هک  دیئامن  هظحالم  اهلهج  دعب  اهملع  اهروج و  دعب  الدع  اهتملظ و  دعب  ارون  ضرالا  هب  لجوزع  هللا  ءالمی  يذلا  مئاقلا  مهعـسات  نیقتملا 
یم دای  مسق  دـعب  لدـع  زا  هدـننکرپ  نیمز و  هدـننک  ینارون  هک  تسا  یمئاق  نآ  نیـسح  دالوا  زا  مهن  هکنیا  دـیامرفیم  نایب  تحارـص  هچ 

مدوب رورس  نآ  دزن  نم  و  ص )  ) ربمغیپ زا  دش  لاؤس  قیقحت  هدش و  نآ  هب  لزان  نیمالا  حور  هک  تسا  ینامـسآ  یحو  نیا  هکنیا  هب  دیامرف 
یلایل و راگدرورپ  هب  مسق  تسا و  جورب  ددع  ناشددع  هک  یتسرد  هب  جوربلا  تاذ  ءامـسلا  هدننک و  لاؤس  هب  دومرف  سپ  وا  زا  دعب  همئا  زا 
نم و رـس  رب  ار  دوخ  تسد  ص )  ) ربمغیپ تشاذگ  سپ  ناشیا  دننایک  درک  ضرع  لئاس  سپ  تسا  اههام  ددع  ناشددـع  هک  روهـش  مایا و 
 ] ار تما  يدـهم  تحارـص  لامک  هب  هنوگچ  هک  اـمرف  هظحـالم  زاـب  ربخ  رخآ  اـت  تسا  يدـهم  ناـشیا  رخا  تسا و  نیا  ناـشیا  لوا  دومرف 

داتفه و دـص و  ربخ  لقتـسم  عراش  هن  درمـشیم  همئا  ریاس  لثم  ار  رخآ  يدـهم  نامه  درمـشیم و  ماما  هدزاود  زا  یمهدزاود  هحفص 60 ]
هک ره  دـیامرفیم  هکنآ  زا  سپ  ص )  ) ربمغیپ زا  شمارگ  ءابا  زا  ع )  ) اضر ترـضح  زا  دـلاخ  نب  نیـسح  زا  لاـمکا  زا  راـحب  مهن  رد  میود 

ار وا  نمـشد  دشاب و  هتـشاد  تسود  ار  وا  تسود  دیامن و  ع )  ) یلع هب  ادـتقا  سپ  دوش  راوس  تاجن  هنیفـس  رب  دوش و  نم  نید  هب  کسمتم 
نم لذاخ  شلذاخ  نم  رصان  شرصان  نم  تعباتم  شعباتم  نم  یهن  شیهن  نم و  رما  شرما  تسا  نم  هفیلخ  یصو و  وا  دشاب  هتشاد  نمشد 
لها بابش  ادیس  امهیبا و  دعب  یتما  اماما  نیسحلا  نسحلا و  دومرف  هکنآ  ات  تمایق  زور  منیبن  ار  وا  نم  دنیبن و  ارم  وا  زا  دنک  تقرافم  هک  ره 

یتعاط و مهتعاط  يدـلو  نم  مئاقلا  مهعـسات  همئا  هعـست  نیـسحلا  دـلو  نم  نییـصولا و  دیـس  اـمهوبا  نیملاـعلا و  ءاـسن  هدیـس  اـمهما  هنجلا 
ار و همئا  زا  مئاق  هدومن  نیعم  اراکشآ و  هنوگچ  هک  دیهد  فاصنا  نوبلقنی  بلقنم  يا  اوملظ  نیذلا  ملعیـس  هلوق و  یلا  یتیـصعم  مهتیـصعم 

سپ ص )  ) ربمغیپ زا  شمارگ  ءابا  زا  ع )  ) اضر ترضح  زا  راحب  مهن  رد  میس  داتفه و  دص و  ربخ  تسا  نیسح  لسن  زا  ماما  هن  زا  مهن  هکنیا 
بحاص نم  نیلـسرم و  ءایبنا  نیبرقم و  هکئالم  عیمج  شرع و  هلمح  لیفارـسا و  لیئربج و  زا  رتهب  میادـخ و  قلخ  دیـس  نم  دومرف  هکنآ  زا 

هدرک و راکنا  ار  ادخ  درک  راکنا  ار  ام  هک  ره  هتخانـش و  ار  ادخ  تخانـش  ار  ام  هک  ره  متما  نیا  ناردـپ  ود  یلع  نم و  ضوح و  تعافش و 
یتعاـط و مهتعاـط  ۀعـست  همئا  نیـسحلا  دـلو  نم  دوـمرف  نیـسح  نسح و  تشهب  لـها  ناـناوج  دیـس  ود  تما  نـیا  طبـس  ود  تـسا  یلع  زا 

يدهم مئاق و  نامه  نیـسح  دالوا  زا  مهن  هک  دنکیم  نایب  حـضاو  هنوگچ  هک  شاب  تفتلم  میدـهم  مهمئاق و  مهعـسات  یتیـصعم  مهتیـصعم 
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لخاد دومرف  هک  نیـسح  شدج  زا  ع )  ) رقاب ترـضح  زا  راحب  مهن  رد  مراهچ  داتفه و  دص و  ربخ  قافتالاب  تسا  دوعوم  بقل  ود  هک  تسا 
ار و رفن  ود  ام  دیسوب  سپ  دوخ  تسار  يوناز  رب  ار  نسح  مردارب  پچ و  يوناز  رب  ارم  دیناشن  سپ  ادخ  لوسر  مدج  رب  مردارب  نم و  مدش 

نیسح ای  کبلص  نم  راتخا  دومرف و  سپ  ناتردام  ناتردپ و  زا  نم و  زا  ار  امش  درک  رایتخا  طبس  ود  ماما و  ود  امـش  يادف  هب  مردپ  دومرف 
داتفه و دص و  ربخ  تسا  ناشیا  مئاق  ناشیا  مهن  هک  ماما  هن  ع )  ) نیسح يا  وت  بلـص  زا  درک  رایتخا  ینعی  خلا  مهمئاق  مهعـسات  همئا  ۀعـست 
زا ار و  هعمج  مایا  زا  دومن  رایتخا  دـنوادخ  دومرف  هک  ص )  ) ربمغیپ زا  شمارگ  ءابا  زا  قداـص  ترـضح  زا  ریـصبوبا  زا  راـحب  مهن  رد  مجنپ 

عیمج رب  ار  وا  داد  تلیـضف  ار و  یلع  نم  زا  درک  رایتخا  ارم و  ءایبنا  عیمج  رب  درک  رایتخا  ار و  ردـق  ۀـلیل  یلایل  زا  ار و  ناضمر  رهـش  دوهش 
نیملاظ و فیرحت  نآرق  زا  دنرادیم  رب  هک  ار  وا  دالوا  زا  ءایصوا  نیسح  زا  درک  رایتخا  ار و  نیسح  نسح و  یلع  زا  درک  رایتخا  ءایصوا و 
رب تسا  ناشیا  زا  بلاـغ  وا  تسا و  ناـشیا  مئاـق  نیـسح  دـالوا  زا  مهن  ینعی  مهنطاـب  مهرهاـظ و  وه  مهمئاـق و  مهعـسات  ار  نیلـضم  لـیوأت 

داتفه دص و  ربخ  دیئامرف  هظحالم  تسا  نیسح  لسن  زا  مهن  بئاغ  بلاغ و  مئاق  هک  ار  ربخ  نیا  تحارص  تسا  ناشیا  زا  بیاغ  نانمـشد و 
دومرف ص )  ) ربمغیپ هک  دیامرفیم  نایب  ار  دوخ  بقانم  زا  هلمج  هکنآ  زا  سپ  ع )  ) نینمؤملاریما زا  سیق  نب  میلـس  زا  راحب  مهن  رد  مشـش  و 

لاؤس مکنم و  رمالا  یلوا  هلوسر و  هللا و  اوعیطا  هدومرف  هک  هدرک  نورقم  نم  هب  شدوخ و  هب  ار  ناشیا  ادـخ  هک  دنتـسه  یناسک  وت  ءاـکرش 
سپ رثوک  ضوح  رب  نم  رب  دـنوش  دراو  ات  دـننکیمن  تقرافم  نآرق  زا  هک  دـننم  ایـصوا  اـهنآ  ص )  ) ربمغیپ دومرف  دـننایک  اـهنآ  هک  مدرک 

وا زا  سپ  نسح  رس  رب  ار  دوخ  تسد  تشاذگ  نیا و  مرـسپ  هک  ص )  ) ربمغیپ دومرف  سپ  امرف  نایب  ار  ناشیا  مان  هللا  لوسر  ای  مدرک  ضرع 
مامت سپ  ناسرب  وا  هب  ارم  مالس  دیآ  ایند  هب  وت  ةویح  رد  هک  یلع  شرسپ  وا  زا  سپ  ع )  ) نیسح رس  رب  ار  دوخ  تسد  تشاذگ  نیا و  مرسپ 

هب مسق  لاله  ینب  ردارب  يا  دومرف  سپ  درب  مان  ار  کیکی  سپ  امرفب  ار  ناشیا  ماـن  وت  يادـف  مردـپ  مدرک  ضرع  سپ  ماـما  هدزاود  ددـع 
هنیرقب هدرک و  نیعم  ماما  هدزاود  زا  ار  يدـهم  خـلا  لدـع  زا  ار  نیمز  دـنکیم  رپ  هک  ص )  ) دـمحم تما  يدـهم  تسا  ناشیا  رد  هک  ادـخ 

ار يدهم  هک  دیئامرف  هظحالم  تسا  هدزاود  زا  ریغ  يدـهم  هک  دـناهدرک  لایخ  ناهارمگ  نیا  هچنآ  هن  تسا  ناشیا  رخآ  نامه  رگید  رابخا 
زا ع )  ) يرگـسع ترـضح  زا  بقانم  زا  راحب  مهن  رد  متفه  داتفه و  دـص و  ربخ  لقتـسم  حرـش  بحاـص  هن  دـنکیم  نیعم  دوخ  ءایـصوا  زا 

نسحلا و کینبا  لوتیل  یلع و  ای  کلوتیلف  ربک  الا  عزفلا  هنزخیال  ارهطم  انما  لجوزع  هللا  یقلی  نا  هرـس  نم  دومرف  هک  ادخ  لوسر  زا  شئابا 
ایلع و ادـمحم و  و  هحفـص 61 ] یـسوم [  نب  یلع  رفعج و  نب  یـسوم  دمحم و  نب  رفعج  یلع و  نب  دمحم  نیـسحلا و  نب  یلع  نیـسحلا و 

داتفه دص و  ربخ  دیامرفیم  نیعم  یلع  نب  نسح  زا  دعب  یمهدزاود و  ار  متاخ  يدهم  هک  امرف  هظحالم  مهمتاخ  وه  يدهملا و  مث  نسحلا 
یباب ادخ  يارب  زا  هک  دینادب  سانلا  رـشاعم  دومرف  هک  ص  ص )  ) ربمغیپ زا  مدینـش  تفگ  هکنآ  زا  سپ  سابعنبا  زا  راحب  مهن  رد  متـشه  و 

نآ يوس  هب  ار  ام  نک  تیاده  هللا  لوسر  ای  درک  ضرع  تساوخرب و  يردخ  دیعـسوبا  تسا  شتآ  زا  نمیا  دـش  وا  لخاد  هک  ره  هک  تسا 
رباج و تساوخرب  سپ  دـیوگ  يوار  وا  هیرذ  وا و  تعباـتم  هب  درک  رما  هکنآ  اـت  تسا  بلاـطیبا  نب  یلع  وا  دومرف  ار  وا  میـسانشب  اـت  باـب 

رـشع ینثا  هللادنع  یه  تسا و  روهـشم  هدع  ناشیا  هدع  مالـسا  مامت  زا  نم  زا  يدرک  لاؤس  دومرف  همئالا  ةدـع  ام  هللا  لوسر  ای  درک  ضرع 
رجحلا اـصعب  برـض  نیح  نارمع  نب  یـسومل  ترجفنا  یتـلا  نویعلا  ةدـع  مهتدـع  ضرـالا و  تاومـسلا و  قـلخ  موـی  هللا  باـتک  یف  ارهش 

بلاطیبا و نب  یلع  مهلوا  رباج  ای  ۀـمئالاف  ابیقن  رـشع  ینثا  مهنم  انثعب  لیئارـساینب و  ءابقن  ةدـع  مهتدـع  انیع و  ةرـشع  اـتنثا  هنم  ترجفناـف 
همطاف جیوزت  ربخ  رد  ینامعن  رد  مهن  داتفه و  دـص و  ربخ  تسا  مئاق  یمهدزاود  دـیامرفیم  درمـشیم  هدزاود  ار  همئا  ددـع  مئاقلا  مهرخا 

وت زا  دعب  نم  يوسب  قلخ  نیرتتسود  نیملاع و  ءاسن  هدیـس  مرتخد  وت  هب  منکیم  جیوزت  نم  دومرف  ع )  ) نینمؤملاریما هب  ص )  ) ربمغیپ هک 
دنکیم شوماخ  هک  نیرهاط  ءابجن  نم و  زا  دعب  نیمز  رد  ناروهقم  ناگتشغآ  نوخ  هب  تشهب  لها  ناناوج  دیس  ود  دوب  دهاوخ  امـش  زا  و 

دومرف ات  ار  لطاب  دـناریمیم  ار و  قح  ناشیا  هب  دـنکیم  هدـنز  ار و  اـهیکیرات  ناـشیا  هب  دـنکیم  نشور  ار و  اـههنتف  شتآ  ناـشیا  هب  ادـخ 
ماما هدزاود  زا  یمهدزاود  وا  تسا و  دوعوم  يدهم  فلخ  یلـصم  یـسیع  هفلخ  میرم  نب  یـسیع  یلـصی  مهرخا  هنـسلا  رهـشا  ةدع  مهتدع 

مهیدهم مهعسات  ع )  ) نیسحلا بلص  نم  ۀعست  رـشع  ینثا  يدعب  ۀمئالا  ص )  ) ربمغیپ زا  صوصنلا  ۀیافک  مداتـشه  دص و  ربخ  هدومرف  نیعم 
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هللا لوسر  لاق  دومرف  هک  هنع  هللا  یضر  ناملـس  زا  باتک  دنچ  زا  راحب  رد  مکی  داتـشه و  دص و  ربخ  تسا  نیـسح  زا  یمهن  دوعوم  يدهم 
نم ۀعـست  دومرف  ع )  ) نیـسح كرابم  رـس  رب  ار  دوخ  تسد  تشاذگ  سپ  رـشع  ینثا  اوناک  لیئارـساینب و  ءابقن  ددعب  يدـعب  ۀـمئالا  (ص )
مود داتشه و  دص و  ربخ  تسا  نیـسح  دالوا  زا  مهن  لدع  زا  نیمز  هدننک  رپ  يدهم و  الدع  اطـسق و  ضرالا  ءالمی  مهیدهم  عساتلا  هبلص و 

مامالا نب  مامالا  تنا  دومرفیم  نیسح  ترضح  هب  ص )  ) ربمغیپ هک  مدینش  تفگ  هک  يردخ  دیعسیبا  زا  صوصنلا  ۀیافک  زا  راحب  مهن  رد 
زا راحب  مهن  رد  میـس  داتـشه و  دص و  دنکیم  لقن  بقانم  زا  ار  تیاور  نیمه  مهمئاق و  عساتلا  راربا و  ۀـمئا  کبلـص  نم  ۀعـست  مامالا  وخا 

ۀیاور یف  قفانم و  الا  انضغبی  مهمئاق ال  عساتلا  و  ع )  ) نیسحلا دلو  نم  ۀعست  رشع  ینثا  يدعب  ۀمئالا  ص )  ) هللا لوسر  لاق  يردخ  دیعـسیبا 
زا راحب  رد  مراهچ  داتـشه و  دص و  ربخ و  تسا  مئاق  نیـسح  زا  مهن  هک  دیامنیم  لقن  رگید  ربخ  دنچ  نومـضم  نیا  هب  مهمئاق و  مهعـسات 
دص مهیضغبمل  لیولا  میبهحمل و  یبوط  مهیدهم  مهمئاق و  عساتلا  و  ص )  ) نیسحلا بلص  نم  ۀعست  رـشع  ینثا  يدعب  ءافلخلا  ص )  ) ربمغیپ
نم ۀعست  رـشع  ینثا  يدعب  ۀمئالا  دومرف  هک  ص )  ) ربمغیپ زا  مدینـش  تفگ  هک  دیعـسیبا  زا  صوصنلا  ۀیافک  زا  راحب  رد  مجنپ  داتـشه و  و 

ۀعست رشع  ینثا  يدعب  ۀمئالا  دومرف  ص )  ) ربمغیپ هک  تفگ  هللا  یضر  رذوبا  زا  مشش  داتشه و  دص و  مهنم  يدهملا  و  ع )  ) نیـسحلا بلص 
ره تفای و  تاجن  دش  راوس  سک  ره  تسا و  حون  هنیفس  لثم  امش  نایم  رد  ناشیا  لثم  دومرف  سپ  مهمئاق  مهعسات  ع )  ) نیسحلا بلص  نم 

تفگ ناملس  زا  صوصنلا  ۀیافک  زا  راحب  مهن  رد  متفه  داتـشه و  دص و  لیئارـساینب  رد  تسا  هطح  باب  لثم  دش و  قرغ  دومن  فلخت  هک 
رد هبترمکی  تشاذگیم  ناشیا  ناهد  رد  همقل  ترضح  نآ  دندروخیم و  اذغ  نیسح  نسح و  دندوب  وا  دزن  رد  ادخ  لوسر  رب  مدش  لخاد 

كرابم و شود  يور  تشاذگ  ار و  نسح  ادخ  لوسر  تفرگ  دندش  غراف  نوچ  سپ  ع )  ) نیـسح ناهد  رد  هبترم  کی  و  ع )  ) نسح ناهد 
هکنآ لاـح  مشاـب و  هتـشادن  تسود  هنوـگچ  مدرک  ضرع  ار  ناـشیا  يراد  تـسود  ناملـس  يا  دوـمرف  سپ  كراـبم  نار  يور  ار  نیـسح 
هتـشاد تسود  ارم  هک  ره  هتـشاد و  تسود  ارم  ار  ناشیا  دشاب  هتـشاد  تسود  هک  ره  ناملـس  يا  دومرف  تسا  مولعم  امـش  دزن  اهنآ  تناکم 

نیموصعم و ۀمئا  هبلـص  نم  ۀعـست  مامالا و  نبا  مامالا  هنا  دومرف  و  ع )  ) نیـسح هناش  رب  تسد  تشاذـگ  سپ  هتـشاد  تسود  ار  ادـخ  دـشاب 
کبلص نم  جرخی  نیسح  ای  دومرف  ع )  ) نیسح هب  هک  ص )  ) ربمغیپ زا  رباج  زا  هیافک  زا  راحب  مهن  رد  متشه  داتـشه و  دص و  مهمئاق  عساتلا 
یـضم اذاف  کنبا  یلعف  تدهـش  اذاف  تناف  متم  اذاف  هدعب  ع )  ) نسحلاف كوبا  دهـش  اذاف  ۀمألا  هذـه  يدـهم  مهنم  هحفص 62 ] همئا [  ۀعـست 

هنبا و دمحمف  یلع  یضم  اذاف  هنبا  یلعف  یسوم  یضم  اذاف  هنبا  یسومف  رفعج  یـضم  اذاف  هنبا  رفعج  هب  دمحم  یـضم  اذاف  هنبا  دمحم  یلع و 
هظحالم اروج  املظ و  تئلم  امک  الدع  اطـسق و  ضرالا  ءالمی  نسحلا  دعب  ۀـجحلا  مث  هنبا  نسحلاف  یـضم  اذاف  هنبا  یلعف  دـمحم  یـضم  اذا 

درمب يور  زامن  زا  سپ  هک  ص )  ) ربمغیپ زا  کلام  نب  سنا  زا  هیافک  زا  راحب  مهن  رد  مهن  داتفه و  دـص و  امرفب  ام  ياعدـم  رد  ار  ربخ  نیا 
يرافغ و رذوبا  تساوخرب  سپ  یقثو  ةورعب  هدش  کسمتم  سپ  نم  زا  دعب  ءایصوا  هب  دوش  کسمتم  سک  ره  سانلا  رـشاعم  دومرف  درک و 

بلـص زا  رفن  هن  دـنانم  تیب  لها  زا  ناشیا  همه  تسا  لیئارـساینب  ءابقن  ددـع  ناشیا  ددـع  دومرف  دـنرفن  دـنچ  وت  زا  دـعب  همئا  درک  ضرع 
نییبنلا دیس  انا  دومرف  هک  ص )  ) ربمغیپ زا  هریرهیبا  زا  هماع  قرط  زا  راحب  رد  مداتـشه  دص و  ربخ  تسا  رفن  هن  نآ  زا  يدهم  و  ع )  ) نیـسح
هدزاود ناشیا  دناهدوب و  بوقعی  لسن  زا  طابسا  هک  یتسرد  هب  و  ع )  ) نیسحلا نسحلا و  طابسالا  ریخ  یطبس  نا  نییـصولا و  ریخ  ییـصو  و 
یلـصی ۀـمألا  هذـه  يدـهم  وه  دـمحم و  مهرخا  یلع و  مهلوا  دـننم  تیب  لها  زا  رفن  هدزاود  نم  زا  دـعب  همئا  هک  یتسرد  هب  دـناهدوب و  رفن 

رد مکی  داتشه و  دص و  دراذگ  زامن  وا  فلخ  یسیع  هک  تسا  تما  نیا  يدهم  وا  تسا و  دمحم  هدزاود  رخآ  دیامرفیم  خلا  هفلخ  یسیع 
مه دوعسم  نب  هللادبع  هثراح و  نب  دیز  سابع و  نب  لضف  رمع و  رکبوبا و  و  ص )  ) ربمغیپ دزن  مدوب  تفگ  هریرهیبا  زا  هیافک  زا  راحب  مهن 

سپ هقب  نیع  قرت  هقزح  هقزح  دوـمرف  ار و  وا  دیـسوب  و  ص )  ) ربـمغیپ ار  وا  تفرگ  سپ  دـش  لـخاد  نیـسح  ترـضح  اـنثا  نـیا  رد  دـندوب 
دعب دشاب  هتشاد  تسود  ار  وا  هک  ار  یسک  مراد  تسود  مراد و  تسود  ار  وا  نم  ایادخ  تفگ  نیـسح و  نهد  رب  ار  كرابم  نهد  تشاذگ 
بلص زا  هک  همئا  نیا  دننایک  درک  ضرع  دوعسم  هللادبع  سپ  راربا  ۀمئا  كدلو  نم  ۀعـست  ۀمئالاوبا  مامالا  نبا  مامالا  تنا  نیـسح  ای  دومرف 

هب مهدیم  تربخ  نم  يدرک و  یگرزب  لاؤس  دومرف  ار و  دوخ  رس  درک  دنلب  سپ  تخادنا  ریز  هب  كرابم  رس  ص )  ) ربمغیپ سپ  دنانیسح 
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هدـیمان یلع  شدـج  مسا  هک  یکراـبم  دـلو  شبلـص  زا  دوشیم  نوریب  نیـسح  هناـش  رب  تشاذـگ  كراـبم  تسد  مرـسپ و  نیا  هک  یتسرد 
ملع دفاکشیم  نم  هب  تسا  مدرم  هبـشا  دشاب و  نم  مسا  وا  مسا  هک  يرـسپ  وا  بلـص  زا  ادخ  دنکیم  جراخ  داهز و  رون و  دباع و  دوشیم 

ع)  ) قداص رفعج  دومرف  تسیچ  وا  مسا  درک  ضرع  دوعـسمنبا  قدص  ناسل  قح و  هملک  وا  بلـص  زا  ادخ  دـنکیم  نوریب  ینتفاکـش و  ار 
نم و هناوخب  ص )  ) ربمغیپ نتفر  زامن و  زا  دـعب  زور  دـش  عطقنم  ثیدـح  درک  ءاشنا  يرعـش  دـش و  لخاد  تباث  نب  ناسح  انثا  نیا  رد  سپ 

دومرف ع )  ) نیـسح بلـص  زا  ءافلخ  یقاب  هب  هللا  لوسر  ای  ام  هب  یهدیمن  ربخ  ایآ  مدرک  ضرع  نم  دعب  هناوخب  میتفر  سابع  هللادـبع  یلع و 
ادـخ لوسر  يا  یک  سپ  درک  ضرع  سابعنبا  سپ  نارمع  نب  یـسوم  مان  مه  يرهاط  هزیکاپ  دولوم  رفعج  بلـص  زا  دوشیم  جراـخ  یلب 

يادف مردپ  دومرف  سپ  ملح  ندعم  ملع و  عضوم  ع )  ) اضر هب  دوشیم  هدناوخ  هک  شرسپ  یلع  یسوم  بلـص  زا  دوشیم  جراخ  هک  دومرف 
رهاط و ع )  ) یلع شرسپ  دمحم  بلص  زا  دوشیم  جراخ  دومحم و  دمحم  شرسپ  یلع  بلـص  زا  دوشیم  جراخ  تبرغ و  ضرا  رد  لوتقم 

الدع اطـسق و  اهالمی  تیبلا  لها  امئاق  نسح  بلـص  زا  دوشیم  جراخ  ادخ و  ۀجح  ردـپ  رهاط و  یقن  نسح  یلع  بلـص  زا  دوشیم  جراخ 
تحارص خلا  میلع  عساو  هللا  ضعب و  نم  اهضعب  ۀیرذ  ۀیالا  هذهالت  مث  یسیع  ءاهب  دواد و  مکح  یـسوم و  ۀبیه  هل  اروج  املظ و  تئلم  امک 

تفگ هک  تباث  نب  دیز  زا  هیافک  زا  راحب  مهن  رد  مود  داتـشه و  دـص و  دـشاب  نایب  هب  جاتحم  هکنآ  زا  تسا  رتاراکـشآ  اعدـم  رد  ربخ  نیا 
نوخ وا  نوخ  نم و  تشوگ  وا  تشوگ  نم  زا  دعب  تسا  یناسک  نیرتهب  تسا و  هرفک  لتاق  بلاطیبا  نب  یلع  هک  ص )  ) ربمغیپ زا  مدـینش 

داتشه و دص و  تما  نیا  يدهم  تسا  هن  نآ  زا  هک  هناگ  هن  همئا  دوشیم  جراخ  ع )  ) نیسح بلص  زا  تسا و  نم  طبس  ود  ردپ  تسا و  نم 
ناشیا دیـسوب  تفرگ و  و  ص )  ) ربمغیپ ار  ناشیا  درک  تدایع  سپ  نیـسح  نسح و  دندش  ضیرم  تفگ  هک  تباث  نب  دیز  زا  راحب  رد  میس 

هللا یلو  رسپ  ماما و  یئوت  دومرف  نسح و  هناش  رب  تسد  تشاذگ  سپ  دومن  ناشیا  يارب  زا  تیفاع  بلط  درک و  دنلب  نامـسآ  هب  تسد  ار و 
داتشه و دص و  هحفص 63 ] ربخ [  خلا  مهمئاق  عساتلا  وت و  بلص  زا  ماما  هن  ردپ  ماما و  یئوت  دومرف  و  ع )  ) نیسح رـس  رب  تسد  تشاذگ  و 

نم تما  رما  هب  دوش  مئاق  هکنآ  ات  ایند  دوریمن  دومرف  هک  ادـخ  لوسر  زا  مدینـش  تفگ  هک  تباث  نب  دـیز  زا  هیافک  زا  راحب  مهن  رد  مراهچ 
ع)  ) نیسحلا بلص  نم  عساتلا  مامالا  وه  دومرف  هللا  لوسر  ای  نآ  تسیک  میدرک  ضرع  لدع  زا  ار  نیمز  دنک  رپ  هک  نیـسح  لسن  زا  يدرم 

یلب انلق  ةدج  ادج و  سانلا  ریخ  یلع  مکلدا  الا  سانلا  رـشاعم  ص )  ) ربمغیپ دومرف  هک  تباث  نب  دیز  زا  راحب  مهن  رد  مجنپ  داتـشه و  دص و 
امهوبا نیـسحلا  نسحلا و  لاق  یلب  انلق  اما و  ابا و  سانلا  ریخ  یلع  مکلدا  الا و  ۀجیده  امهتدج  دج و  امهدـج و  انا  نیـسحلا  نسحلا و  لاق 

رفعج امهمع  نیـسحلا  نسحلا و  لاق  یلب  انلق  ۀمع  امع و  سانلا  ریخ  یلع  مکلدا  الا  نیملاعلا  ءاسن  ةدیـس  همطاف  امهما  بلاطیبا و  نب  یلع 
هاگنآ سپ  بنیز  امهتلاخ  مساق و  امهلاخ  نیـسحلا  نسحلا و  لاـق  یلب  اـنلق  ۀـلاخ  ـالاخ و  ساـنلا  ریخ  یلع  مکلدا  ـالا  یناـه  ما  اـمهتمع  و 

زا نوموصعم و  راربا  همئا  ع )  ) نیـسح بلـص  زا  دوشیم  جراخ  هک  یتسرد  هب  دومرف  ناشیا و  لتاق  رب  درک  تنعل  و  ص )  ) ربمغیپ تسیرگ 
نیسحلا بلص  نم  عساتلا  وه  دومرف  يدهم  نیا  تسیک  میدرک  ضرع  دنکیم  زامن  وا  فلخ  میرم  نب  یسیع  هک  تما  نیا  يدهم  تسا  ام 

مقرا نب  دیز  زا  هیافک  زا  راحب  مهن  رد  مشـش  داتـشه و  دص و  ربخ  اروج  املظ و  تئلم  امک  الدع  اطـسق و  ضرالا  ءالمی  مهیدهم  عساتلا  و 
تشهب و لها  ناناوج  دیس  ود  ناماما و  شرسپ  ود  نم و  زا  دعب  هفیلخ  ماما و  یئوت  یلع  هب  دومرفیم  هک  ص )  ) ربمغیپ زا  مدینش  تفگ  هک 

هبطخ تفگ :  مقرا  نب  دـیز  زا  متفه  داتـشه و  دـص و  تیب  لها  ام  مئاـق  تسا  رفن  هن  نآ  زا  نیموصعم و  همئا  ع )  ) نیـسح بلـص  زا  رفن  هن 
یتیب و لها  یف  مکیـصوا  سانلا  رـشاعم  دومرف  رخآ  رد  ات  تسا  ینالوط  هبطخ  نآ  هللا و  يوقتب  هللا  دابع  مکیـصوا  لاقف  ادخ  لوسر  دناوخ 
زا دعب  ناماما  دنرفن  دنچ  درک  ضرع  سابع و  هللادبع  تساوخرب  سپ  يدعب  نودـشارلا  ۀـمئالا  مه  مهعم و  قحلا  قحلا و  عم  مهناف  یترتع 

داتشه و دص و  تما  نیا  يدهم  تسا  رفن  هن  نآ  زا  نیـسح و  بلـص  زا  رفن  هن  ع )  ) یـسیع نییراوح  لیئارـساینب و  ءابقن  ددع  هب  دومرف  وت 
يدهملا و  ع )  ) نیسحلا بلص  نم  ۀعست  شیرق  نم  مهلک  رـشع  ینثا  يدعب  ۀمئالا  ص )  ) ربمغیپ تفگ  هک  مامتیبا  زا  راحب  مهن  رد  متـشه 

انم و قحلا  مئاق  موقی  یتح  ۀـعاسلا  موقت  ال  ص )  ) ربمغیپ دومرف  تفگ  مامتیبا  زا  نامیلـسیبا  زا  راحب  مهن  رد  مهن  داتـشه و  دـص و  مهنم 
دیباتـشب هدابع  هللا  هللااف  دوش  كاله  دـنک  فلخت  هک  ره  دـبای و  تاجن  دـنک  شتعباـتم  سک  ره  دـهدب و  نذا  ادـخ  هک  تسا  یتقو  رد  نیا 
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دوش جرم  جره و  ایند  هک  یتقو  رد  دومرف  امش  مئاق  دوشیم  مئاق  یک  میدرک  ضرع  تسا  هللا  ۀفیلخ  وا  هک  دشاب  فرب  يور  ولو  وا  يوسب 
دیـس انا  دومرفیم  هک  ص )  ) ربمغیپ زا  مدینـش  تفگ  يراصنا  بویاوبا  زا  راحب  مهن  رد  مدون  دـص و  ربخ  تسا  نیـسح  بلـص  زا  مهن  وا  و 

یبارعا و تساوخرب  سپ  تما  نیا  يدـهم  تسا  ام  زا  نوموصعملا و  ۀـمئالا  انم  طابـسالا و  ریخ  ياطبـس  ءایـصوالا و  دیـس  یلع  ءایبنالا و 
هک دینک  هظحالم  لیئارـساینب  ءابقن  یـسیع و  يراوح  طابـسا و  ددع  ناشددع  دومرف  وا  زا  دعب  همئا  دـنرفن  دـنچ  هللا  لوسر  ای  درک  ضرع 

ار و لمج  هیـضق  دیامرفیم  تیاکح  راحب  مهن  رد  مکی  دون و  دص و  یمهدزیـس  هن  ار  يدـهم  هدزاود  زا  دـنکیم و  نیعم  هدزاود  ار  ددـع 
نتف رد  هشیاع  يراتفرگ  راعشا و  ندناوخ  ریبز و  نتـشگرب  وا و  اب  ندرک  ۀجاحم  ریبز و  نتـساوخ  نیفـصلا و  نیب  ع )  ) ریما ترـضح  ندمآ 

هک وا  نداد  باوج  يدمآ و  نیملـسم  گنج  هب  زورما  يدرک و  داهج  ادخ  لوسر  ای  وت  هک  وا  هب  نتفگ  نییمـشاه  ضعب  هناخ  رد  ریـصبوبا 
ود لیزنت و  رب  مدرک  هلتاقم  نم  هچنانچ  لیوات  رب  دنکیم  هلتاقم  تسا  نم  زا  دعب  هفیلخ  تسا و  قح  اب  یلع  دومرف  هک  مدینش  ص )  ) ربمغیپ
نآ تسا  رفن  هن  نآ  زا  دنرفن و  هن  نیسح  وا  دعب  همئا  دومرف و  هکنآ  ات  هتـسشن  هچ  دنـشاب  هداتـسیا  هچ  دنماما  ود  دنتما و  طبـس  ود  وا  طبس 
وت هب  ایآ  هک  وا  هب  متفگ  سپ  ار  تلالـض  ياهنـصح  دـیاشگیم  مدـش  رهاظ  لوا  رد  نم  هچنانچ  دوشیم  رهاظ  نامزلا  رخآ  رد  هک  یمئاـق 

یلعب و هتدـیا  هللا  لوسر  دـمحم  هللا  الا  هلا  تسا ال  بوتکم  مدـید  شرع و  قاس  هب  مدرک  رظن  جارعم  بش  دومرف و  ص )  ) ربمغیپ هداد  ربخ 
نسحلا و یسوم و  رفعج و  ادمحم و  ادمحم و  ایلع  ایلع  نیـسحلا  نسحلا و  یلع  زا  دعب  رون  هب  دوب  هتـشون  مسا  هدزای  مدید  یلعب و  هترـصن 

داهج رد  ار  یلع  تمحر  تاوزغ و  ضعب  رد  ص )  ) ربمغیپ اب  مدوب  تفگ  هک  رـسای  رامع  زا  راحب  مهن  رد  میود  دون و  دـص و  خـلا  ۀـجحلا 
ملع هحفـص 64 ] ثراو [  وا  وا و  زا  نم  تسا و  نم  زا  وا  دومرف  سپ  هداهج  قح  هللا  یف  دهاج  دق  ایلع  نا  هللا  لوسر  ای  مدرک  ضرع  مدید 

ردـپ و مدرک  ضرع  يدـهم  تسا  ناشیا  زا  تسا و  وا  بلـص  زا  نم  همئا  تسا و  نم  طبـس  ود  ردـپ  وا  هک  دیـشاب  هاگآ  تسا  نم  هفیلخ  و 
ع)  ) نیـسح بلـص  زا  دنک  جراخ  هک  نم  يوس  هب  درک  دهع  دنوادخ  رامع  يا  دومرف  يدـهم  نیا  تسا  یک  هللا  لوسر  ای  يادـف  هب  مردام 

نیعم ءامب  مکیتاـی  نمف  اروغ  مکؤاـم  حبـصا  نا  متیا  وا  لـق  ادـخ  لوق  تسا  نیا  ناـشیا و  زا  دوش  بیاـغ  شدـالوا  زا  مهن  هناـگ و  هن  همئا 
ار نیمز  دوشیم و  رهاظ  نامزلا  رخآ  رد  سپ  نآ  رب  یماوقا  دنامیم  تباث  ماوقا و  وا  زا  دـنکیم  عوجر  لیوط  تبیغ  نآ  يارب  زا  دـشابیم 
ربخ و رخآ  ات  نم  هب  مدرم  هبـشا  تسا و  نم  مسا  مه  وا  منکیم و  لیزنت  رب  هلتاقم  نم  هچنانچ  دنک  لیوأت  رب  هلتاقم  دـنکیم و  لدـع  زا  رپ 

نم نوراه  ۀـلزنم  هب  ینم  تنا  ع )  ) یلع هب  دومرف  ص )  ) ربمغیپ هک  کلام  نب  دعـس  زا  راحب  مهن  رد  میـس  دون و  دـص و  تسا  ینـالوط  نآ 
نیا يدهم  تسا  رفن  هن  نآ  زا  نوموصعم و  ۀمئالا  نم  ۀعست  ع )  ) نیـسحلا بلـص  نم  جرخی  دیامرفیم  هکنآ  ات  هدعب  یبن  هنا ال  الا  یـسوم 

هک لیفطلایبا  زا  راحب  مهن  رد  مراهچ  دون و  دـص و  لوا  رد  مدـش  نیدـب  مئاـق  نم  هچناـنچ  ناـمزلا  رخآ  رد  دوشیم  نیدـب  مئاـق  هک  تما 
نیمز هک  نانچ  نآ  يدهم  تسا  ناشیا  زا  هک  رهاط  ماما  هدزای  ردـپ  یئوت  نم و  یـصو  یئوت  دومرف  ریما  هب  ص )  ) ربمغیپ هک  مدینـش  تفگ 

زا دـهدیم  ربخ  هکنآ  زا  سپ  ع )  ) نسح ترـضح  زا  ترـضح  زا  ینـالوط  ربخ  رد  راـحب  مهن  رد  مجنپ  دون و  دـص و  دـنک  لدـع  زا  رپ  ار 
نامز و ناما  مئاق  ۀـجح  نسح  بلـص  زا  دوشیم  جراخ  سپ  دـیامرفیم  ع )  ) يرگـسع نسح  هب  ات  ار  ۀـمئا  کیکی  تدالو  ص )  ) ربمغیپ

متنک نا  دـعولا  اذـه  یتم  دـنیوگیم  رگید و  هفیاط  دـننامیم  یقاـب  هفئاـط و  وا  زا  ددرگیمرب  دوشیمن و  هدـید  هکنآ  اـت  دوشیم  بیاـغ 
زا ار  نیمز  دنک  رپ  ام و  مئاق  دوش . . .  جراخ  هکنآ  ات  ادـخ  ار  نآ  دـنک  ینالوط  هنیآ  ره  زور  کی  رگم  ایند  زا  دـنامن  یقاب  رگا  نیقداص و 
ملع ثراو  وت  دومرفیم  یلع  هب  هک  ادـخ  لوسر  زا  مدینـش  دومرف  هک  ع )  ) نسح ترـضح  زا  فوع  نب  دواد  زا  مشـش  دون و  دـص و  لدـع 
دوش دیهش  وا  نوچ  و  ع )  ) نیسح ترسپ  سپ  دوش  دیهش  وا  نوچ  و  ع )  ) نسح ترسپ  سپ  يوش  دیهـش  وت  نوچ  نم و  زا  دعب  ماما  ینم و 
یلع دومرف  ناشیا  ءامسا  تسا  مادک  هللا  لوسر  ای  مدرک  ضرع  سپ  ع )  ) نیسح بلص  زا  رفن  هن  هیقب  وا  بقع  دنیآیم  یلع و  شرسپ  سپ 
اروج تئلم  ام  دعب  الدع  اطسق و  ضرالا  هب  هللا  ءالمی  نیسح  بلص  زا  يدهم  نسح و  یلع و  دمحم و  یلع و  یسوم و  رفعج و  دمحم و  و 

يدـعب نوکی  دومرف  ص )  ) ربمغیپ هک  دواد  شرخآ  رد  رامـسوس  یبارعا و  ینالوط  تیاکح  رد  راـحب  مهن  رد  متفه  دون و  دـص و  اـملظ  و 
نیسح هنیس  رب  ینعی  هردص  یلع  هدی  عضو  اذه و  بلص  نم  ۀعست  بلاطیبا و  نب  یلع  مهل  وا  لیئارساینب  ءابقن  ددعب  طسقلاب  نوماوق  همئا 

نیبملا www.Ghaemiyeh.comقح  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 521زکرم  هحفص 79 

http://www.ghaemiyeh.com


زا راحب  مهن  رد  متـشه  دون و  دص و  تسا  ینالوط  هک  ربخ  رخآ  ات  هلوا  ینیدب  تمق  امک  نامزلا  رخآ  یف  نیدلا  یف  موقی  مهعـسات  مئاقلاو 
لاؤس هللا  باتک  یف  ضعبب  یلوا  مهـضعب  ماحرالا  اولوا  هیآ و  دش  لزان  نوچ  هک  ع )  ) نیـسح ترـضح  دومرف  تفگ  هللادبع  نب  لیعامـسا 

هب نم و  هب  یلوا  تردپ  مریمب  نوچ  سپ  ماحرالا  اولوا  دیئامـش  ار و  امـش  ریغ  هیآ  نیا  هب  هدرکن  دصق  ادخ  دومرف  هیآ  نیا  لیوات  زا  مدرک 
ضرع سپ  وا  هب  یئالوا  وت  سپ  نسح  درذگب  نوچ  وا و  هب  تسا  یلوا  نسح  تردارب  سپ  تردپ  درذگب  نوچ  دوب و  دـهاوخ  نم  ناکم 

یلوا شرـسپ  دمحم  سپ  وا  درذگب  نوچ  وت و  هب  یلوا  یلع  ترـسپ  دومرف  سپ  نم  هب  یلوا  نم  زا  دعب  تسا  یک  سپ  هللا  لوسر  ای  مدرک 
یلوا یـسوم  شرـسپ  سپ  درذگب  نوچ  وا و  زا  دعب  شناکم  هب  وا و  هب  یلوا  رفعج  شرـسپ  سپ  ص )  ) دـمحم درذـگب  نوچ  وا و  هب  تسا 

دعب وا  هب  تسا  یلوا  دمحم  شرسپ  سپ  یلع  درذگب  نوچ  وا  زا  دعب  وا  هب  تسا  یلوا  یلع  شرسپ  سپ  یسوم  درذگب  نوچ  وا و  هب  تسا 
یـضم اذاف  وا  زا  دعب  تسا  یلوا  نسح  شرـسپ  سپ  ع )  ) یلع درذـگب  نوچ  تسا و  یلوا  یلع  شرـسپ  سپ  درذـگب  دـمحم  نوچ  وا و  زا 
دوشیم عقاو  نسح  درذگب  نوچ  خلا  یمهف  یملع و  هللا  مهاطعا  کبلص  نم  ۀعستلا  ۀمئالا  هذه  یف  كدلو  عساتلا  یف  ۀبیغلا  فقو  نسحلا 

بلـص زا  یمهن  ار  واو  تسا  دوعوم  ع )  ) يدـهم مئاـق  صیاـصخ  زا  رگید  هرتاوتم  راـبخا  قفاوم  تبیغ  نیا  وـت و  دـالوا  زا  یمهن  رد  تبیغ 
دومرف هک  ع )  ) نیسح ترـضح  زا  داجـس  ترـضح  زا  میهاربا  زا  راحب  رد  مهن  دون و  دص و  دیامرفیم  نیعم  يرگـسعلا  دعب  و  ع )  ) نیـسح

تنا مهیدهم  عساتلا  راربا و  ۀمئا  كدلو  نم  ۀعست  ةداسلا  وبا  دیسلا  نبا  دیـسلا  تنا  نیـسحلا  دادیم  نم  هب  هک  یتراشب  نآ  رد  ادخ  لوسر 
یف تمق  امک  نامزلا  رخآ  یف  موقی  الدع  اطـسق و  نیدلا  ءالمی  مهیدهم  عساتلا  راربا و  ۀـمئا  كدـلو  نم  ۀعـست  ۀـمئألاوبا  مامالا  نبا  مامالا 

رد رهاظ  وا  يدهم و  ار  مهن  اج  کی  رد  دیامرفیم و  نیعم  مهنار  مئاق  اج  کی  رد  هک  ار  ربخ  نیا  دـیکأت  هحفص 65 ] دیهد [  فاصنا  هلوا 
زا ۀـیافک  زا  راحب  رد  تسیود  ربخ  دوشیمن  رمع  لوط  تبیغ و  نودـب  مئاـق و  ناـمزلا  رخآ  رد  نیـسح  زا  مهن  تسا  مولعم  ناـمزلا و  رخآ 

يوناز رب  دـمآ و  رد  ص )  ) ربمغیپ رب  هاگان  نیـسح  لیئربج و  اب  دوب  هدرک  تولخ  ص )  ) ربمغیپ هک  ینالوط  ربخ  نآ  رد  هشیاع  زا  دعـسیبا 
ربمغیپ تسیرگ  ار و  یخرـس  تبرت  نآ  زا  تفرگ  دومن و  ص )  ) ربمغیپ هب  ار  ـالبرک  نیمز  داد و  ار  وا  تداهـش  ربخ  لـیئربج  تسـشن و  وا 

ام مئاق  تسا  یک  درک  لاؤس  ص )  ) ربمغیپ سپ  تیبلا  لها  امـش  مئاق  هب  ناشیا  زا  دشکیم  ماقتنا  ادخ  هک  ار  وا  داد  ۀیلـست  لیئربج  و  (ص )
یلع هدیمان  ار  وا  يرسپ و  نیسح  بلص  زا  دنکیم  قلخ  هک  امش  هب  هداد  ربخ  هچ  مه  ادخ  نیسحلا  دلو  نم  عساتلا  وه  درک  ضرع  لیئربج 

دنکیم جراخ  سپ  ادخ  يارب  زا  دجاس  تناق  دمحم  ار  وا  دیمان  ار  شرـسپ  یلع  بلـص  زا  دنکیم  جراخ  سپ  ادخ  يارب  زا  عشاخ  عضاخ 
یسوم ار  وا  هدیمان  ار و  شرسپ  وا  بلص  زا  دنکیم  جراخ  ادخ و  هار  رد  قداص  ادخ و  زا  قطان  رفعج  ار  وا  هدیمان  ار و  شرـسپ  بلـص  زا 

وا بلـص  زا  دنکیم  جراخ  سپ  هللااب  یفتکملا  یلع  ار  وا  هدیمان  ار و  شرـسپ  وا  بلـص  زا  دـنکیم  جراخ  هللا و  یف  ۀـجح  ادـخ و  هب  قثاو 
ۀلیوط هتبیغ  هل  هتیرب  یلع  هللا  ۀجح  قحلا  رهظم  قدصلا و  ناسل  قحلا و  ۀملک  هبلص  نم  جرخی  هللااب و  نمؤم  نسح  ار  وا  هدیمان  ار و  شرسپ 

ۀجح قح و  رهظم  قح و  هملک  نیـسح  بلـص  زا  دـنکیم  جراخ  دـیامرفیم  هلها  رفکلا و  هب  فسخی  هلها و  مالـسالا و  هب  یلاـعت  هللا  رهظی 
ربخ نیا  تحارـص  ار  وا  لها  دنکیم  بلاغ  ار و  مالـسا  نید  ادخ  وا  هب  دنکیم  رهاظ  هک  ینالوط  تبیغ  تسا  وا  يارب  زا  هک  قلخ  رب  ادـخ 

شتایح ات  وا  تیـصو  بسح  هب  هشیاع و  اب  متـشون  نم  ار  ربخ  نیا  هک  دراد  تیاور  لیذ  رد  تسین و  نایب  هب  تجاـح  اعدـم  رد  یتاـهج  زا 
ءالما نا  دومرف  ربخ  مادـک  مدرک  ضرع  امنب  نم  هب  ار  ربخ  نآ  دومرف  نم و  دزن  داتـسرف  ع )  ) نینمؤملاریما شندرم  زا  سپ  متـشاد  ناـمتک 

مکی تسیود و  ربخ  دنکیم  لقن  قیرط  دنچ  هب  ار  تیاور  نیا  ترـضح و  نآ  هب  مداد  سپ  نم  زا  دعب  ایـصوا  ءامـسا  تسوا  رد  هک  هشیاع 
هللا مالس  يربک  هقیدص  شردام  هک  ع )  ) نینمؤملاریما تنب  نوتاخ  بنیز  هللا  ۀیلو  ترضح  شاهمرکم  همع  زا  داجـس  ترـضح  زا  راحب  رد 

ار نآ  سپ  ءارـضخ  هقرخ  رد  وا  هب  ار  نیـسح  مداد  سپ  ع )  ) نیـسح مرـسپ  تدالو  تقو  رد  ادخ  لوسر  نم  رب  دش  لخاد  دومرف  هک  اهیلع 
مهمئاق عساتلا  نا  شدوخ  بلص  زا  تسا  ماما  هک  یتسرد  هب  همطاف  يا  ار  نیا  ریگب  دومرف  سپ  وا  رد  دیچیپ  دیفس و  هقرخ  تفرگ  دنکفا و 

ای ادخ  لوسر  دومرف  همئا  زا  ع )  ) همطاف زا  مدرک  لاؤس  تفگ  يراصنا  دعس  نب  لهس  زا  راحب  رد  میود  تسیود و  دراد  ار  تحارص  لامک 
مهسفنا نم  نینمؤملاب  یلوا  ع )  ) نسحلا کبناف  تیـضم  اذاف  مهـسفنا  نم  نینمؤملاب  یلوا  تنا  يدعب و  نم  ۀفیلخلا  مامالا و  تنا  ع )  ) یلع
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نم نینمؤملاب  یلوا  ع )  ) نیـسحلا نب  یلع  هبناف  ع )  ) نیـسحلا یـضم  اذاـف  مهـسفنا  نم  نینمؤملاـب  یلوا  ع )  ) نیـسحلاف نسحلا  یـضم  اذاـف 
زا سپ  ع )  ) يرگـسع نسح  هب  ات  ناـشیا  سفنا  زا  نینمؤم  هب  تسا  یلوا  هک  دومرف  دربیم و  مسا  ار  همئا  زا  کـی  ره  نینچ  مه  مهـسفنا و 

هتنـسلا قحلا و  ۀمئا  مهف  اهبراغم  ضرالا و  قراشم  هب  هللا  حتفی  مهـسفنا  نم  نینمؤملاب  یلوا  يدهملا  مئاقلاف  نسحلا  یـضم  اذاف  دومرف  نآ 
وا هب  دـنوادخ  دـیاشگیم  ناشیا و  سفنا  زا  نینمؤم  هب  تسا  یلوا  تما  يدـهم  مئاق  سپ  ع )  ) نسح تشذـگ  نوچ  ینعی  خـلا  قدـصلا و 

تسیود و ربخ  دـیامرفیم  نیعم  لوسر  زا  دـعب  یمهدزاود  ار  نیمز  هدـنیاشگ  يدـهم  مئاق  قح  همئا  دـنناشیا  ار و  نیمز  براغم  قراشم و 
رد مداد  وا  هب  ار  وت  دش  دراو  نم  رب  ادخ  ص )  ) ربمغیپ مدیئاز  ار  وت  نوچ  هک  مردام  نم  هب  تفگ  دومرف  هک  ءادهشلادیس  ترـضح  زا  میس 

ماما هن  ردپ  وا  هک  یتسرد  هب  ار  نیا  ریگب  دومرف  نم  هب  وت و  پچ  شوگ  رد  هماقا  تفگ و  وت  تسار  شوگ  رد  ناذا  دـیچیپ و  دیفـس  هقرخ 
همطاف درک  تافو  ص )  ) ربمغیپ نوچ  هک  دـیلو  نب  دومحم  زا  راحب  رد  مراهچ  تسیود و  ربخ  تسا  ناشیا  يدـهم  ناشیا  زا  یمهن  تسا و 

هیرگ ءاسن  دیس  يا  مدرک  ضرع  مدش و  فرـشم  شتمدخ  شاهیرگ  زا  غارف  زا  سپ  زور  کی  درکیم و  هیرگ  دمآیم و  هزمح  ربق  رـس  رب 
تیاکح ع )  ) یلع بصن  زا  مدرک  لاؤس  سپ  دومرف  داشنا  يراعـشا  ندرک و  هیرگ  نم  يارب  زا  تسا  راوازـس  دومرف  درک  هراـپ  ارم  بلق  وت 

ماما وا  نم و  زا  دعب  تسا  یناسک  نیرتهب  ع )  ) یلع دومرفیم  هک  ص )  ) ربمغیپ زا  مدینـش  تسا  دهاش  ادخ  دومرف  سپ  دومرف  نایب  ار  ریدغ 
یلع دومرف  دنکیمن  ار  دوخ  قح  هبلاطم  ع )  ) یلع ارچ  مدرک  ضرع  سپ  نیـسح  بلـص  زا  هزیکاپ  ماما  هن  نم و  طبـس  ود  تسا و  هفیلخ  و 

ود ادخ  رد  دندرکیمن  هحفـص 66 ] فالتخا [  شلها  هب  ار  قح  دنتـشاذگیم  او  رگا  مسق  ادخ  هب  دیآیمن  وا  دوشیم و  هدمآ  تسا  هبعک 
هک دیئامرف  هظحالم  ربخ  رخآ  ات  تسا  نیسح  دالوا  زا  مهن  وا  هک  ام  مئاق  دوش  مئاق  ات  فلخ  زا  دعب  فلخ  ار  تفالخ  دربیم  ثرا  هب  رفن و 

نیا نآ  ضعب  هک  ینالوط  تیاور  رد  سیق  نب  همقلع  زا  راـحب  رد  مجنپ  تسیود و  ربخ  تسا  نیـسح  زا  مهن  مئاـق  دـناهدومرف  عقوم  ره  رد 
دادـغب و يداـبآ  نتف و  روهظ  دوخ و  نتفر  زا  داد  ربـخ  اـج  نآ  رد  ار و  ؤلؤل  هبطخ  هفوک  ربـنم  يور  ریما  ترـضح  دـناوخ  هبطخ  هک  تسا 
ام هب  ار  رفک  همئا  زا  ربخ  درک  ضرع  تساوخرب و  هنایم  زا  ریثک  نب  رماع  هکنآ  ات  مئاـق  روهظ و  تاـمالع  کـیکی و  روج  ياـفلخ  روهظ 
هن هکنیا  شرع و  رد  بوتکم  ار  هناگهدزاود  ءامـسا  ندید  جارعم و  تیاکح  دومرف  لقن  ص )  ) ربمغیپ زا  هاگنآ  هدب  ار  قح  همئا  ربخ  يداد 

ع)  ) نسحلا دلو  نم  مئاقلا  دومرف و  نآ  زا  دعب  و  ع )  ) يرگسع نسح  ات  دربیم  مسا  ار  کیکی  دنانیسح و  بلـص  زا  ماما  هدزاود  زا  رفن 
وا و هب  هیبش  و  ص )  ) ربمغیپ مان  مه  تسا و  نسح  رسپ  مئاق  املظ  اروج و  تئلم  امک  الدع  اطـسق و  ضرالا  ءالمی  یب  سانلا  هبـشا  یمیس و 

ترضح رب  لخاد  دیوگیم  هک  ینالوط  تیاور  رد  مسقنبا  رافغلا  دبع  زا  راحب  رد  مشش  تسیود و  ربخ  خلا  لدع  زا  تسا  نیمز  هدننک  رپ 
يا وت  يادف  مردام  ردپ و  دیوگیم  رخآ  رد  ات  دنونـشیم  یتاباوج  دننکیم و  دنچ  یتالاؤس  سپ  شباحـصا  دندوب  وا  دزن  رد  مدش و  رقاب 
ارم هک  هچنآ  امـش  رد  مدـیدن  دـش و  كزان  مناوختـسا  ماهدـش و  ریپ  نم  امـش و  دزن  رگم  ار  حیحـص  ملع  میباییمن  هک  ص )  ) ربمغیپ رـسپ 

دومرف ادرف  ای  دوشیم  جراخ  زورما  میوگیم  یه  مراد و  ار  امش  مئاق  راظتنا و  تسا  اهتدم  فئاخ و  لوتقم و  ار  امش  منیبیم  دنک  رورـسم 
ماـگنه تسین  تسا و  نم  دـالوا  زا  متفه  نا  اـم  مئاـق  رافغلادـبع  يا  هروهظ  ناوا  سیل  يدـلو و  نم  عباـسلا  وـه  اـنمئاق  نا  راـفغلا  دـبع  اـی 

نیسح بلص  زا  رفن  هن  لیئارـساینب  ءابقن  ددع  دناهدزاود  نم  زا  دعب  همئا  هدومرف  ادخ  لوسر  هک  هدرک  تیاور  شناردپ  زا  مردپ  شروهظ 
زا راحب  رد  متفه  تسیود و  ربخ  لدـع  زا  ار  نیمز  دـنکیم  رپ  نامزلا و  رخآ  رد  دوشیم  جراخ  هک  تسا  ناشیا  مئاـق  ناـشیا  یمهن  و  (ع )

لخاد یلع  نب  دمحم  مردارب  تبحـص  نیب  رد  يراصنا و  رباج  دش  لخاد  هک  مدوب  داجـس  ترـضح  مردپ  تمدخ  دیوگیم  یلع  نب  دـیز 
مدرک ضرع  ادخ و  لوسر  و  ص )  ) ربمغیپ لئامش  لثم  یلئامـش  تفگ  درک و  رظن  وا  رب  تساوخرب و  تسیرگن و  وا  رد  دنت  رباج  سپ  دش 

ربمغیپ تفگ  ار و  وا  دیسوب  داتفا و  وا  رب  دومرف و  يرقاب  وت  سپ  درک  ضرع  نیسحلا  نب  یلع  دومرف  یکرسپ  دمحم  دومرف  وت  مسا  تسیچ 
مالس نم  زا  وا  ار  رقاب  يدرک  كاردا  هک  یماگنه  دومرف  نم  هب  ص )  ) ربمغیپ درک  ضرع  مردپ و  هب  درک  ور  دعب  دناسر  مالس  ار  وت  (ص )

يدـهم نآ  تسا  ناشیا  يدـهم  یمتفه  دـنانیموصعم و  همئا  وا  دالوا  زا  رفن  تفه  نم و  هیبش  تسا و  نم  مان  مه  وا  هک  یتسرد  هب  ناـسرب 
ماقا تاریخلا و  لعف  مهل  انیحوا  انرماب و  نودهی  همئا  مه  انلعج  هللا و  لوسر  الت  مث  اروج  املظ و  تئلم  امک  الدع  اطـسق و  ایندـلا  ءالمی  هک 
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ای دومرف  ص )  ) ربمغیپ هک  مردپ  ارم  درک  ثیدـح  دومرف  هک  یلع  نب  دـیز  زا  متـشه  تسیود و  نیدـباع  انل  اوناک  ةوکزلا و  ءاتیا  ةولـصلا و 
زا یفعج  رباـج  زا  راـحب  رد  مهن  تسیود و  ربـخ  مهیدـهم  عساـتلا  نوموصعم و  ءاـنما  كدـلو  نم  ۀعـست  ماـمالا و  نبا  ماـمالا  تنا  نیـسح 

يدهم مهنم  و  ع )  ) نیسحلا یخا  بلص  نم  ۀعست  رشع  ینثا  هللا  لوسر  دعب  همئالا  دومرف  هک  ع )  ) نسح ترضح  زا  داجس  زا  رقاب  ترـضح 
ءابقن ددع  دومرف  يهمئا  ددع  زا  ع )  ) ءادهـشلا دیـس  زا  یـسک  درک  لاؤس  هک  هدعج  نب  ییحی  زا  راحب  رد  مهد  تسیود و  ربخ  ۀـمالا  هذـه 
يردی ثیغ ال  یتیب  لها  لثم  اورشبا  اورشبا  دومرف  هک  ار  ص )  ) ربمغیپ ربخ  نآ  دیامرفیم  دعب  مئاقلا  مهرخا  يدلو  نم  ۀعـست  لیئارـساینب 
تمدخ مدوب  دـیوگیم  نامعن  نب  ییحی  زا  راحب  مهن  رد  مهدزای  تسیود و  ربخ  ص )  ) ربمغیپ شیامرف  نیا  تشذـگ  هرخآ و  ما  ریخ  هلوا 

نیا ات  دیوگیم  باوج  ترـضح  نآ  دسرپیم و  ار  شتالاؤس  مراد  یلاؤس  درک  ضرع  دـش و  دراو  مئلم  یبارعا  هک  ع )  ) نیـسح ترـضح 
امرفب ار  ناشیا  مان  درک  ضرع  لیئارساینب  ءابقن  ددع  دومرف  باوج  ص )  ) ربمغیپ زا  دعب  همئا  ددع  زا  ارم  هدب  ربخ  دنکیم  ضرع  هک  ماقم 

نم و دالوا  زا  رفن  هن  نم و  نسح و  یلع و  مردپ  ص )  ) ربمغیپ زا  دـعب  ماما  دومرف  سپ  تخادـنا  ریز  هب  كرابم  رـس  ع )  ) نیـسح ترـضح 
نامزلا رخآ  یف  نیدلاب  موقی  يدلو  نم  عساتلا  وه  يدهملا  فلخلا  هدعب  دومرف و  دـعب  و  ع )  ) يرگـسع ات  ار  همئا  زا  کیکی  درمـش  دـعب 

ربخ نآ  رد  داجـس  شردپ  زا  یلع  نب  رمع  زا  راحب  رد  مهدزاود  تسیود و  دناوخ  يدـنچ  هحفص 67 ] راعـشا [  تساوخرب و  یبارعا  سپ 
رـسپ يا  انمئاق  موقی  نا  یلا  هدلو  یف  ۀمامالا  نا  ینب  ای  دومرف  وا  هب  سپ  دنکیم  رکـش  هدجـس  دوشیم و  مسبتم  رقاب  شرـسپ  ندـید  زا  هک 

رد هک  يدهم  نآ  تسا  ناشیا  زا  هک  رفن  تفه  دومرف  وا  زا  دعب  دنماما  رفن  دنچ  مدرک  ضرع  ام  مئاق  مایق  ات  تسا  رقاب  دالوا  رد  تماما  نم 
دناوخیم و يراعـشا  رقاب و  ترـضح  رب  دش  دراو  هک  رعاش  تیمک  زا  راحب  رد  مهدزیـس  تسیود و  نید  نیا  رد  دوشیم  مئاق  نامزلا  رخآ 

ربمغیپ زا  دعب  همئا  هک  یتسرد  هب  تسا  نیـسح  دالوا  زا  مهن  ام  مئاق  دـیامرفیم  رقاب  ترـضح  دـنکیم  مئاق  مایق  زا  لاؤس  شرعـش  رخآ  رد 
وا زا  دـعب  بلاطیبا و  نب  یلع  ناشلوا  دومرف  ماما  هدزاود  نیا  دـننایک  يدیـس  اـی  مدرک  ضرع  تسا  مئاـق  یمهدزاود  دـناهدزاود و  (ص )
یک سپ  مدرک  ضرع  رفعج  هناش  يور  ار  دوخ  تسد  تشاذگ  نیا و  دعب  نم و  دعب  نیسحلا و  نب  یلع  نیـسح  زا  دعب  نیـسح و  نسح و 

هک نانچ  نآ  مئاق  ردپ  تسوا  نسح و  شرسپ  دعب  یلع  شرسپ  دعب  دمحم  شرـسپ  دعب  یلع  شرـسپ  دعب  یـسوم  شرـسپ  دومرف  وا  زا  دعب 
دندرک لاؤس  ص )  ) ربمغیپ زا  دومرف  دوشیم  جراخ  یک  مدرک  ضرع  اروج  املظ و  تئلم  امک  الدع  اطـسق و  انیدلا  ءالمیف  دوشیم  جراخ 

نم و مدوب  دیوگیم  ینئاطب  زا  یلح  ییحی  زا  راحب  مهن  رد  مدراهچ  تسیود و  ۀتغب  رگم  ار  امـش  دیآیمن  تسا  تعاس  لثم  شلثم  دومرف 
تسا مئاق  مدالوا  زا  متفه  ثدحم  هدزاود  تسا  ام  زا  دومرفیم  ع )  ) رفعجابا هک  مدینش  تفگ  سپ  رقاب  ترضح  مالغ  ام  اب  دوب  ریصبوبا و 

تسیود و ربـخ  دومرفیم  لـبق  لاـس  لـهچ  ار  شیاـمرف  نیمه  رفعجاـبا  زا  مدینـش  هک  مهدیم  تداهـش  تفگ  ریـصبوبا و  تساوخرب  سپ 
نم لاق  یل  مهمـسف  هللا  لوسر  نباـی  تلق  رـشع  ینثا  ۀـمئالا  دومرف  هک  ع )  ) قداـص ترـضح  زا  دـمحم  نب  همقلع  راـحب  مهن  رد  مهدزناـپ 

مدرک ضرع  نم  دمحم  زا  دعب  ینعی  انا  مث  ع )  ) یلع نب  دمحم  نیسحلا و  نب  یلع  و  ع )  ) نیسحلا نسحلا و  بلاطیبا و  نب  یلع  نیضاملا 
یـسوم زا  دعب  تسیک  مدرک  ضرع  نم  زا  دعب  ماما  تسا  وا  یـسوم و  مرـسپ  يوس  هب  ماهدرک  تیـصو  دومرف  تسا  امـش  زا  دـعب  یک  سپ 

یلع دمحم  دعب  دمحم و  هنبا  یلع  هدعب  نم  مث  ناسارخ  زا  تبرغ  ضرا  رد  دوشیم  نفد  اضر  هب  دوشیم  هدـناوخ  هک  شرـسپ  یلع  دومرف 
دـصیس وا  لوح  دنوشیم  عمج  دنک  جورخ  مئاق  نوچ  هک  ص )  ) ربمغیپ دومرف  ع )  ) نسحلا دلو  نم  يدهملا  هنبا و  نسحلا  یلع  دعب  هنبا و 

هللا ءادـعا  لتقاف  هللا  یلو  اـی  مق  دـنکیم  شداـی  فـالغ و  دراد و  يریـشمش  دوش  شجورخ  تقو  نوچ  ردـب و  لاـجر  ددـع  رفن  هدزیـس  و 
وا رب  دـیوگیم  دوب  لکوتم  سبح  رد  هک  یتقو  رد  يداه  ترـضح  زا  فلدیبا  نب  رقـص  زا  هیاـفک  زا  راـحب  مهن  رد  مهدزناـش  تسیود و 

دنناوتیمن رادم  هشیدنا  دندومرف  مدرک  هیرگ  داتفا  ربق  هب  ممـشچ  تسا  يا  هدنک  ربق  نم  ربارب  رد  هتـسشن و  ریـصح  ییور  مدید  مدش  دراو 
هک اهزور  اب  دینکم  ینمـشد  مکتداعتف  مایالا  اوداعت  هدش ال  تیاور  ص )  ) ربمغیپ زا  مدرک  ضرع  مدومن و  ادخ  دمح  دنناسرب  نم  هب  يدب 

مـسا دـحا  هللا و  لوسر  مسا  تبـس  سپ  تسا  مئاق  نیمز  نامـسآ و  ات  مایا  میئاـم  یلب  دـندومرف  نآ  ياـنعم  تسیچ  دـنک  ینمـشد  امـش  اـب 
رفعج و نب  یـسوم  ءاعبرا  دـمحمنبا و  رفعج  یلع و  نب  دـمحم  نیـسحلا و  نب  یلع  اثلث  تسا و  نیـسح  نسح و  نینثا  و  ع )  ) نینمؤملاریما
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قح و هباصع  دوشیم  عمج  وا  يوس  هب  هک  تسا  مرسپ  رسپ  هعمج  تسا و  نسح  مرـسپ  سیمخ  نم و  یلع و  نب  دمحم  یـسوم و  نب  یلع 
سپ ایند  رد  ناشیا  اب  دنکیم  ینمـشد  مایا  ینعم  تسا  نیا  روج و  زا  هدـش  رپ  هچنانچ  لدـع  زا  ار  نیمز  دـنکیم  رپ  هک  یـسک  نآ  تسوا 
مئاق باحـصا  ددع  رد  رگید  رابخا  رد  هک  تسا  يددع  نامه  قح  هباصع  کیلع و  نما  الف  عد  لاق  مث  ترخآ  رد  امـش  اب  دـننک  ینمـشد 

نساـحم و جاـجتحا و  نویع و  لاـمکا و  زا  راـحب  مهن  رد  مهدـفه  تسیود و  تسوا  صیاـصخ  زا  لدـع  زا  نیمز  ندرک  رپ  هدرک و  ناـیب 
تسد رب  هدرک  هیکت  نسح و  ترـضح  دوب  وا  اب  دش و  مارحلا  دجـسم  لخاد  ریما  يزور  دومرف  هک  داوج  ترـضح  زا  دنکیم  لقن  ینامعن 

ار شتالاؤس  دسیونیم  سپ  وت  زا  مراد  یتالاؤس  درک  ضرع  تسـشن و  درک و  مالـس  دش و  رهاظ  سابللا  هتیهلا و  نسح  يدرم  هک  ناملس 
هراشا و  ع )  ) ریما تیاصو  و  ص )  ) ربمغیپ تلاسر  ادخ و  تینادحو  هب  داد  تداهـش  تقو  نآ  سپ  دـهدیم  باوج  ترـضح  نآ  رخآ و  ات 

كدعب و هتجحب  مئاقلا  کیبا و  یصو  یلع  نب  نیسحلا  نا  دهشا  هتجحب و  مئاقلا  هیصو و  کنا  دهـشا  درک  ضرع  نسح  ترـضح  هب  درک 
رفعج یلع  دهشا  نیسحلا و  نب  یلع  رماب  مئاقلا  هنا  یلع  نب  دمحم  یلع  دهـشا  نیـسحلا و  رماب  مئاقلا  هنا  ع )  ) نیـسحلا نب  یلع  یلعدهـشا 

هنا یسوم  نب  یلع  یلع  دهشا  رفعج و  رماب  مئاقلا  هنا  رفعج  نب  یسوم  یلع  دهشا  یلع و  نب  دمحم  رماب  مئاقلا  هنا  هحفص 68 ] دمحم [  نب 
دمحم رماب  مئاقلا  هنا  دمحم  نب  یلع  یلع  دهشا  یسوم و  نب  یلع  رماب  مئاقلا  هنا  یلع  نب  دمحم  یلع  دهشا  رفعج و  نب  یـسوم  رماب  مئاقلا 
یمسی یلع ال  نبا  نسح  دلو  نم  لجر  یلع  دهشا  دمحم و  نب  یلع  رماب  مئاقلا  هنا  یلع  نب  نسحلا  یلع  نب  نسحلا  یلع  دهـشا  یلع و  نب 

رـسپ هک  يدرم  رب  مهدیم  تداهـش  یلع  نب  نسحلا  رماب  مئاقلا  هنا  اروج و  تئلم  امک  اطـسق  الدـع و  اهألمیف  هرما  هرهظی  یتح  ینکی  و ال 
مئاق هکنیا  روج و  زا  دشاب  هدش  رپ  هچنانچ  لدع  زا  ار  نیمز  دـنک  رپ  دـنک و  رهاظ  ار  وا  رما  ادـخ  اب  دوشیمن  هدرب  مان  هک  تسا  ع )  ) نسح
نـسح ترـضح  هب  ع )  ) ریما ترـضح  تفر و  تساوخرب و  سپ  هتاکرب  هللا و  ۀمحر  نینمؤملاریما و  ای  کیلع  مالـسلا  تسا و  نسح  رما  هب 
دوعوم صیاـصخ  زا  هرتاوتم  راـبخا  قفاوم  لدـع  زا  نیمز  ندرک  رپ  هیمـست و  مدـع  نیا  دوب و  ع )  ) رـضخ نیا  ار  وا  یـسانشیم  دومرف  (ع )

ترـضح دیبلط  ع )  ) رقاب ترـضح  تلحر  ماگنه  دـیوگیم  هرظنیبا  زا  راحب  مهن  رد  مهدـجه  تسیود و  هدرمـش  نسحلانبا  ار  وا  تسا و 
هب ترضح  دشاب  ردارب  ود  رد  تفالخ  ینعی  دشاب  نیسح  نسح و  لثم  هک  درک  ینمت  یلع  نب  دیز  دیامرف  تیـصو  وا  هب  هک  ار  ع )  ) قداص
وا هب  دومرف  ار و  هللادـبع  نب  رباج  دـیبلط  سپ  هقباس  جـجح  بناج  زا  تسا  يروما  هکلب  تسین  موسر  هب  دوهع  لاثم و  هب  تاـناما  دومرف  وا 
رد سپ  ع )  ) نسح تدالو  هب  ار  وا  میوگب  تینهت  هک  مدیـسر  هقیدص  تمدخ  درک  ضرع  رباج  هفیحـص  زا  يدید  هچنآ  هب  ار  ام  هدـب  ربخ 
دلو زا  همئا  ءامسا  تسوا  رد  دومرف  تسا  امش  اب  هک  هفیحص  نیا  تسیچ  نانز  هدیس  يا  مدرک  ضرع  رد  زا  ءاضیب  مدید  هفیحص  وا  تسد 
رگم ار  وا  دـنک  سم  هکنیا  زا  هدـش  یهن  نکل  وت  هب  مدادیم  هنیآ  ره  یهن  دوبن  رگا  دومرف  وا  رد  منک  رظن  دـیهدب  نم  هب  مدرک  ضرع  نم 

دمحم مساقلاوبا  دوب  وا  رد  سپ  مدـناوخ  سپ  رباج  تفگ  شنطاب  يوس  هب  شرهاظ  زا  ینک  رظن  هکنیا  ینوذام  نکل  یبن و  یـصو  اـی  یبن 
ربـلا یلع  نب  نسحلا  دـمحموبا  مشاـه  نب  دـسا  تنب  ۀـمطاف  هما  یـضترملا  بلاـطیبا  نب  یلع  نسحلاوـبا  هنمآ  هما  یفطـصملا  هللادـبع  نب 

دمحم رفعجوبا  درجدزی  تنب  هیونابرهـش  هما  لدعلا  نیـسحلا  نب  یلع  دمحموبا  ص )  ) دمحم تنب  ۀمطاف  امهما  یلعنبا  نیـسحلا  هللادبعوبا 
رکبیبا نب  دـمحم  نب  مسق  تنب  هوزف  هما  قداصلا  دـمحم  نب  رفعج  هللادـبعوبا  ع )  ) یلعنبا نسحلا  تنب  هللادـبع  ما  هما  ع )  ) رقابلا یلع  نب 

یلع نب  دمحم  رفعجوبا  همجن  اهمـسا  ۀیراج  هما  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  نسحلاوبا  هدـیمح  اهمـسا  ۀـیراج  هما  رفعج  نب  یـسوم  میهارباوبا 
ۀیراج هما  قیقرلا  یلع  نب  نسحلا  دمحموبا  نسوس  اهمـسا  ۀـیراج  هما  نیمألا  دـمحم  نب  یلع  نسحلاوبا  نارزیخ  اهمـسا  ۀـیراج  هما  یکزلا 

نیعمجا مهیلع  هللا  تاولـص  سجرن  اهمـسا  هیراج  هما  مئاـقلا  هللا  ۀـجح  وه  نسحلا  نب  دـمحم  مساـقلاوبا  نسحلاما  ینکت  هنامـس و  اهمـسا 
هینک مسا و  نایب  حیرـص  ربخ  نیا  رد  هنوگچ  تسا  نم  هینک  وا  هینک  تسا و  نم  مسا  مئاق  مسا  هک  ص )  ) ربمغیپ شیامرف  دـیئامرف  هظحالم 
مهن رد  مهدزون  تسیود و  ربخ  دنامن  یقاب  بیر  لاجم  دشاب  هتشاد  داقتعا  هقباس  ججح  تاشیامرف  هب  یسک  رگا  هدرک  ار  وا  ردام  ردپ و  و 

دهـشا درک  ضرع  رباج  هدـید  همطاف  دزن  رد  هک  ار  حول  ربخ  تساوخ  رباج  زا  مردـپ  هک  دومرف  ع )  ) قداص ترـضح  زا  ریـصبیبا  زا  راحب 
ص)  ) ربمغیپ رتخد  يا  وت  يادف  مردام  ردپ و  مدرک  ضرع  باتفآ  رون  دننام  يدیفـس  باتک  مدـید  مدـش  فرـشم  همطاف  تمدـخ  هک  هللااب 
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مدنزرف ود  مسا  مرهوش و  مردپ و  مسا  تسا  وا  رد  شلوسر  يوس  هب  راگدرورپ  داتسرف  هیده  هک  تسا  یحول  نیا  دومرف  حول  نیا  تسیچ 
دومرف متفرگ  نآ  زا  هخـسن  مدناوخ و  داد  نم  هب  ترـضح  نآ  سپ  هداد  نم  هب  نم  ترـسم  تهج  هب  مردپ  نم و  دلو  زا  ءایـصوا  ءامـسا  و 

رباج هک  ار  هفیحـص  مردپ  يارب  زا  درک  نوریب  سپ  رباج  لزنم  تفر  وا  اب  مردپ  سپ  درک  ضرع  يراد  هضرع  نم  هب  ار  نآ  دوشیم  مردـپ 
ات دسیونیم  ار  همئا  زا  کیکی  لیضفت  نآ  زا  دعب  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  دوب  بوتکم  حول  رد  مدید  روط  نیا  نم  هک  هللااب  دهشا  تفگ 

هنباب کلذ  رهظا  مث  دـیامرفیم  نآ  زا  دـعب  نسحلا و  یملعل  نزاـخلا  یلیبس و  یلا  یعادـلا  هنم  جرخا  دـسریم  ع )  ) يرگـسع ترـضح  هب 
رد متـسیب  تسیود و  ربخ  خلا  مهـسؤر  نوداهتی  هنامز و  یف  یئایلوال  دیـس  بویا  ربص  یـسیع و  ءاهب  یـسوم و  لامک  هیلع  نیملاعلل  ۀمحر 

شرخآ رد  ات  هدیبلط  ع )  ) رقاب ترضح  هک  ینالوط  رباج  حول  ثیدح  رد  رقاب  ترضح  زا  ع )  ) قداص ترضح  زا  نانـس  نب  دمحم  زا  راحب 
ار وا  هک  يدیفـس  ربا  شرـس  رب  نامزلا و  رخآ  رد  دوشیم  جراخ  دمحم  فلخ و  نیمـسالاوذ  وا  زا  دوشیم  جراخ  دیامرفیم  نسح  زا  دعب 

دنکیم رپ  هک  ص )  ) دمحم لآ  زا  يدهم  تسا  وا  دنونـشیم  نیقفاخ  نیلقث و  هک  حیـصف  ناسلب  دـنکیم  ادـن  باتفآ و  زا  دـنکفایم  هیاس 
لاق رباج  زا  ع )  ) رقاب ترضح  زا  دوراجلایبا  زا  راحب  رد  هحفـص 69 ] مکی [  تسیب و  تسیود و  روج  زا  هدش  رپ  هچنانچ  لدع  زا  ار  نیمز 
یلع مهنم  ۀـعبرا  دـمحم و  مهنم  ۀـثالث  مئاقلا  مهرخا  رـشع  ینثا  تددـعف  ءایـصوالا  ءامـسا  هیف  حول  اـهنیب  نیب  و  س )  ) همطاـف یلع  تلخد 

هب رگید  بتک  رد  تیاور  نیمه  یمهدزاود و  وا  هک  یصو  هدزاود  رخآ  درمشیم و  ءایـصوا  زا  ار  مئاق  هک  دیئامرف  هظحالم  مالـسلامهیلع 
یلع تلخد  لاق  هللادـبع  نب  رباـج  زا  ع )  ) رقاـب ترـضح  زا  یفعج  رباـج  زا  راـحب  مهن  رد  مود  تسیب و  تسیود و  هدـش  لـقن  رگید  قیرط 

یف ۀثالث  هنطاب و  یف  ۀثالث  هرهاظ و  یف  ۀثالث  امـسا  رـشع  ینثا  هیف  راصبالا  یـشغی  هئوض  داکی  حول  اهما  دق  و  ص )  ) هللا لوسر  تنب  همطاف 
نم رـشع  دحاو  یمع  نبا  مهلوا  ءایـصوالا  ءامـسا  تلاق  ءالؤه  نم  ءامـسا  تلقف  رـشع  ینثا  یه  اذاف  اهتددعف  هفرط  یف  امـسا  ۀثالث  هرخا و 

حول ءامـسا  عضاوم  ۀـعبرا  یف  ایلع  ایلع  ایلع  ایلع  عضاوم و  ۀـثالث  یف  ادـمحم  ادـمحم  ادـمحم  اهیف  تیارف  رباج  لاـق  مئاـقلا  مهرخا  يدـلو 
مئاق مسا  یکی  هدزاود  نیا  رد  دـمحم  مسا  هس  هچنانچ  تسا  مئاق  هدزاـی  نآ  رخآ  دـالوا و  زا  هدزاـی  ریما و  یکی  ءایـصوا  ناونع  هب  هدزاود 

رد میـس  تسیب و  تسیود و  تسا  یمهدزاود  وا  هکنیا  تسا و  تیاـصو  شناـش  هکنیا  هدرک و  مولعم  ار  وا  مسا  تیاور  نیا  رد  سپ  تسا 
مدج رب  مدش  لخاد  دومرف  بانج  نآ  هک  دنکیم  تیاور  ع )  ) نیسح ترضح  ات  شمارگ  ءابا  زا  ترضح  هک  ینالوط  تیاور  نآ  رد  راحب 

تاومـسلا و نیز  ای  هللادبعابا  ای  کب  ابحرم  دومرف  دید  ص )  ) ربمغیپ ارم  نوچ  دوب  رورـس  نآ  تمدـخ  بعک  نب  یبا  و  ص )  ) ادـخ لوسر 
شرع رد  وا  مسا  نیمز و  ات  تسا  رتگرزب  نامـسآ  رد  ع )  ) نیـسح هک  درک  داـی  مسق  ص )  ) ربمغیپ دومن  بقل  نیا  زا  بجعت  یبا  نیـضرالا 
نیسح بلـص  زا  ماما  هن  زا  کیکی  ياعد  ۀفـص و  بقل و  هاگنآ  سپ  هداد  رارق  وا  بلـص  رد  هبیط  هکرابم  هیکز  هفطن  ادخ  هدش و  هتـشون 
يدهم وا  دنکیم و  لدع  هب  مکح  هک  دیامرفیم  مهن  هرابرد  ع )  ) يرگسع نسح  زا  دعب  ات  دیامرفیم  نایب  لیصفت  هب  ص )  ) ربمغیپ ار  (ع )

يادن دیامرفیم و  نایب  تسا  ردب  لها  ددع  هب  هک  ار  شباحصا  ددع  تامالع و  لئالد و  روهظ  تقو  رد  دوشیم  نوریب  ۀماهت  زا  هک  تسا 
متاخ و هدزاود  درک . لزاـن  دـنوادخ  هک  دـیامرفیم  شرخآ  رد  اـت  دـیامرفیم  ناـیب  هدرک  ناـیب  مه  رگید  راـبخا  رد  هک  شریـشمش  ملع و 
زا دش  لاؤس  هک  راحب  متفه  رد  مراهچ  تسیب و  تسیود و  دوب  شقن  وا  هفیحـص  رب  شتفـص  وا و  متاخ  رب  یماما  ره  مسا  هفیحـص  هدزاود 

هبلص نم  جرخی  ع )  ) نیسحلا بقع  یف  ۀمامالا  لعج  هک  ص )  ) ادخ لوسر  دومرف  ۀبقع  یف  ۀیقاب  ۀملک  اهلعج  هفیرش و  هیآ  زا  ص )  ) ربمغیپ
دوشیم نوریب  هک  ع )  ) نیسح بقع  بلص و  رد  داد  رارق  ار  تماما  هک  تسا  نیا  هفیرش  هیآ  ینعم  ۀمالا  هذه  يدهم  مهنم  همئالا  نم  ۀعست 

لضف باب  رد  هک  ینالوط  تیاور  نآ  رد  راحب  متفه  رد  مجنپ  تسیب و  تسیود و  تما  نیا  يدهم  تسا  هن  نآ  زا  هک  ماما  هن  وا  بلـص  زا 
لضفا یقلخ  دنوادخ  هدرکن  قلخ  دیامرفیم  هک  ناشتقلخ  قبس  تقلخ و  دب و  تیفیک  رد  ص )  ) ربمغیپ زا  هدش  هتشون  همئا  و  ص )  ) ربمغیپ

ءایـصوا زا  راگدرورپ  زا  مدرک  لاؤس  دـیامرفیم  ات  ناشیا  زا  ار  تدابع  هکئـالم  میلعت  ناـشتقلخ و  تقبـس  ناـیب  نآ  زا  سپ  نم  زا  مرکا  و 
قاس يوس  هب  مدوب  راگدرورپ  يور  شیپ  رد  نم  مدرک و  رظن  سپ  دناشرع  قاس  ود  نآ  هک  هدـش  هتـشون  وت  ءایـصوا  دیـسر  باطخ  دوخ 

نب یلع  ناشیا  لوا  هک  نم  ءایصوا  زا  یصو  مسا  دوب  رطس  نآ  رب  هک  دوب  وا  رب  يزبس  رطـس  يرون  ره  رد  هک  رون  هدزاود  مدید  سپ  شرع 
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ار وا  مهدیم  نیکمت  دوخ و  نانمـشد  زا  ار  نیمز  منکیم  كاپ  رخآ  نآ  هب  دیامرفیم  ات  تسا  يدـهم  هدزاود  نآ  رخآ  تسا و  بلاطیبا 
دوخ لبح  هب  ار  نآ  منکیم  ترصن  ار و  اهبعص  وا  يارب  زا  منکیم  لیلذ  ار و  اهداب  وا  يارب  زا  منکیم  رخسم  نیمز و  براغم  قراشم و  رب 

ار وا  تنطلـس  کلم و  درک  مهاوخ  مئاد  نم و  دیحوت  رب  قلخ  دنوش  عمج  نم و  توعد  دوش  دـنلب  ات  دوخ  هکئالم  هب  ار  وا  منکیم  ددـم  و 
تسا و یلع  ناشلوا  هک  درمشیم  ص )  ) ربمغیپ ءایـصوا  زا  یمهدزاود  ار  وا  تسا و  دوعوم  يدهم  صیاصخ  زا  روما  نیا  تمایق و  زور  ات 

هلاسر هک  دوشیم  راصتقا  ددـع  نیمه  هب  نآ و  ریغ  راحب و  رد  تسا  هرفاظتم  هرثاـکتم و  تاـیاور  تقلخ  راـبخا  رد  نومـضم  نیا  هب  بیرق 
هحفص 70 ] دوشن [ . هدنناوخ  تمالم  بجوم  ینالوط و 

دوعوم صخش  نییعت  تابثا و 

هکنیا هب  دـنفرتعم  رقم و  هدـیدج  هفیاـط  نیا  هک  تسا  نیا  نآ  تسا و  يا  همدـقم  ناـیب  هب  فوـقوم  لالدتـسالا  بیرقت  لیلدـلا و  بیرقت  و 
لآ مئاق  يدهم و  هب  وا  زا  ریغ  هب  هصاخ  هماع و  رابخا  رد  هک  تسا  یسک  وا  هتسناد  رهاظ  ار  وا  دوخ  معز  هب  هک  تما  رظتنم  تلم و  دوعوم 

همئا همه  هکنآ  اب  هک  میتسه  ینعم  نیمه  هب  دـقتعم  مه  ام  دـناهدرک و  ینعم  نیا  هب  حیرـصت  لئالد  دـئارف و  بحاص  هچنانچ  هدـش  دـمحم 
تما هک  تسا  يدوعوم  تفـص  بقل و  قلطم و  لوق  هب  رما  بحاص  مئاق و  يدـهم و  یلو  دـنرما  بحاص  قح و  هب  مئاق  هدـننک و  تیادـه 

روج و هلازا  نآ و  طسب  لدع و  هعاشا  هک  یـسک  نآ  رد  تسا  رهاظ  دـننادیم و  وا  هب  ار  جرف  هک  یـسک  يارب  زا  تسا  مسا  دـننآ و  رظتنم 
رد هعیـش  دـندرکیم و  ار  شجرف  ياعد  هشیمه  همئا  تسا و  وا  هصیـصخ  براغم  قراشم و  رب  هیرهاـظ  هیلک  هبلغ  تسوا و  هفیظو  نآ  عفر 

شبناج هب  اهندرگ  هدیـشک و  وا  هب  اهمـشچ  هچنآ  جرف و  نآ  دش  دهاوخن  دندومرفیم و  همئا  دـناهدوب و  شرظتنم  هزور  همه  هقباس  راصعا 
هدش مئاق  يدهم و  هب  ریغب  رابخا  رد  نوئش  بتارم و  نیا  بحاص  زا  يراب  بیر  لوصح  تدم و  لوط  سای و  زا  سپ  رگم  دوشیم  هدیشک 
نامه رد  رهاظ  هقحال  هنمزا  هقباس و  راـصعا  رد  هعیـش  همئا و  ناـسل  رد  رگید و  همئا  هن  تسا  بتارم  نیا  بحاـص  كراـبم  مسا  ود  نیا  و 

زا هک  تاقوا  یـضعب  رد  اذـل  دـنراد و  قافتا  اـم  اـب  هدـیدج  هفیاـط  نیا  حالطـصا  نیا  بلطم و  نیا  رد  رگید و  همئا  هن  تسا  رظتنم  دوعوم 
زا ار  نیمز  دنک  رپ  هک  یمئاق  نآ  متـسین  نکل  مقح و  هب  مئاق  نم  دیامرفیم  دیرما  بحاص  امـش  ای  دیمئاق  امـش  هک  دوشیم  لاؤس  موصعم 

عوجر الیـصفت  نآ  نیقی  نییعت و  دوعوم و  عوضوم  صیخـشت  قیرط  اذه  یلع  ءابن  سپ  تسا  متفه  زا  مجنپ  ای  مجنپ و  زا  متفه  وا  لدـع و 
يدـهم و هب  هک  تسا  نامه  یقافتا  دوعوم  رظتنم  هکنیا  رب  قافتا  زا  سپ  هدومن و  مئاق  يدـهم و  هب  وا  زا  ریغ  هب  هک  تسا  يرابخا  نامه  هب 

اهنآ زا  هچ  ره  هدرک  نیعم  صخـش  مادک  ار  مئاق  يدهم  هدش  عقاو  ریبعت  ود  نیا  هک  رابخا  نآ  رد  هک  دومن  هظحالم  دـیاب  هتـشگ  ربعم  مئاق 
مئاق و هب  ربعم  هک  تسا  یـسک  دوعوم  هک  تسا  هفیاـط  نیا  یملـسم  هک  اـج  نیمه  زا  میوش و  دـقتعم  ار  ناـمه  دـش  هدافتـسا  عطق  روط  هب 

رابخا نآ  عماج  يواح و  هک  هصاخ  هماع و  هربتعم  بتک  تحـص  هب  فارتعا  ناشیا  رب  دوشیم و  مزال  هصاخ  هماع و  رابخا  رد  هدش  يدهم 
سپ تسا  يدهم  مئاق  رظتنم  دوعوم  هک  هدـمآ  تسد  اجک  زا  دـشابن  عجرم  عبنم و  شرابخا  بتک و  نآ  رگا  هک  هکنآ  هچ  تسا  هصوصخب 
رگا میئوگیم  زاب  میروایب  تسد  دیاب  نآ  زا  مه  ار  عوضوم  صیخـشت  ینعی  ار  یفالتخا  نیا  میدروآ  تسد  بتک  نآ  زا  ار  یقافتا  هچنانچ 

ياوعد اـب  قفاوم  دوخ  معز  هب  بتک  نیا  زا  يربخ  هک  یعقوم  رد  هدـیدج  هفیاـط  نیا  هنوگچ  سپ  دـشابن  عبنم  عجرم و  هلوادـتم  بتک  نیا 
اهنآ هب  عوجر  اـم  هک  هلوادـتم  بتک  اـضیا  دوب و  دـهاوخن  حیحـص  لالدتـسا  دـشابن  عبنم  رگا  هکنآ  لاـح  دـننکب و  لالدتـسا  دـنبایب  دوـخ 

تلادع رد  هبش  هک  تسا  یناسک  زا  نآ  لاثما  جاجتحا و  ناذاش و  نب  لضف  خیـش و  تبیغ  للع و  نویع و  یلاما و  یفاک و  دننام  میئامنیم 
دننام اهنآ  نابحاص  زا  هلمج  هکلب  تسین  لاـجر  تیاور و  صوصخ  هیعرـش و  مولع  قلطم  رد  اـهنآ  رحبت  بردـت و  تراـهم و  تقاـثو و  و 

دنا و هدوب  تاعیقوت  دروم  هکلب  تامارک  ياراد  هکلب  تاماقم  نابحاص  ناشیا  لاثما  سوواط و  نب  دیس  نییمق و  نیدیس و  دیفم و  ینیلک و 
ناشتقاثو ناشلامک و  ناشردـق و  تلالج  هب  فارتعا  هماع  زا  ناشئامـصخ  هکنآ  المع  املع و  ناشلامک  اهنآ و  ناش  تلالج  رد  تسا  سب 

يربک تبیغ  زا  لبق  زا  شراوگرزب  دنزرف  نامز  و  ع )  ) يرگـسع نامز  رد  یـضعب  ندوب  هکلب  همئا  نامز  هب  ناشدهع  برق  هوالع  هب  دـنراد 
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دنـس حوتفم و  ار  ملع  باب  ناراوگرزب  نآ  زا  هلمج  هک  یماقم  هب  ات  هربتعم  لوصا  تاور و  لاح  هب  ناـشعالطا  تدـش  نآ و  لـئاوا  رد  هک 
همزال هک  لوبقم  فیزم و  نیب  زیمت  بیذـهت و  حـیقنت و  هب  ناشمامتها  ترثک  هتـسناد و  سایق  لثم  ار  دـحاو  ربخ  هب  لـمع  عطق و  ار  راـبخا 

ص)  ) ربمغیپ باحـصا  مظاعا  زا  اهنآ  تاور  ندوب  هدوب و  عورف  لوصا و  رد  ناشرابخا  بتک و  تعجرم  همئا  دیکأت  همزال  ناشیا و  تلادع 
هرارز و ریصبوبا و  نمحرلادبع و  نب  سنوی  رفعج و  يراصنا و  رباج  هللادبع و  غبصا و  میلس و  رامع و  رذوبا و  ناملـس و  دننام  ع )  ) همئا و 

نیا بهذـم و  نید و  رایخا  راربا و  املع و  مامت  عجرم  بتک  نآ  ندوب  اهنآ و  هابـشا  بازحا و  ۀعامـس و  دواد و  لضف و  لضفم و  لیمج و 
لاحب ناشیا  عالطا  اب  ار  اهنیا  اهنآ  نتفریذپ  اهیف و  ام  یلع  ناشدانتـسا  لاکتا و  اهیف و  امب  ناشعالطا  ناشیا و  نیب  لوادتم  يدامتم و  تدـم 

بتک و نآ  يوس  هب  لوصا  عورف و  رد  ناشیا  عوجر  لوحف و  زا  يدـهم  همئا  بهذـم  رب  عـالطا  لاـجر و  رد  ناـشیا  ندوب  لوصا  تاور و 
نایب ةولج  ةولخ و  ارـضح  ارفـس و  اراهن  الیل و  لاـس  تصـش  تسیود و  تدـم  رد  نیرهاـط  جـجح  هحفـص 71 ] هک [  ار  هـچنآ  رگا  اـضیا 
نیا هصاخ  تسا  لوصا  هب  قلعتم  هچنآ  زا  هدومن  عامتسا  تفایرد و  مارگ  نیعبات  ماظع و  هباحـص  و  ع )  ) قداص ترـضح  هصاخ  دناهدومرف 

تاور هلماک  تبظاوم  ناشیا و  بیغرت  دـیکأت و  همئا و  مامتها  همه  نآ  اب  سپ  دـشابن  بتک  نیا  رد  تسا  لوصا  لئاسم  مها  هک  مهم  لصا 
دماین و تسد  هب  هنوگچ  هیدامتم  نینس  نیا  رد  نیضام  ءاملع  صحفت  عبتت و  تدش  اب  تفر و  اجک  دش و  هچ  تاعومـسم  تاشیامرف و  نآ 

ربتعم دوش  تفای  ارداـن  يرگید  بتک  هتبلا  دـشابن  ربتعم  ناـفلؤم  لاـح  ناـشلاح و  حوضو  اـب  هیماـما  بتک  نیا  رگا  اـضیا  هدوب و  عجرم  هچ 
صخـش مادک  هک  دش  دهاوخ  مولعم  شیاهراک  شتامالع و  شاهریـس و  شناکم و  دوعوم و  نامز  اجک  زا  هنمزا  نیا  رد  سپ  دوب  دهاوخن 

تحـص و رد  یلاکـشا  سپ  دـنکیم  ذـخا  بتک  نیمه  زا  ار  بتارم  نیا  مامت  دوخ  دـساف  معز  هب  هفیاط  نیا  هکنآ  لاـح  تسیچ و  هدوب و 
رد ناراوگرزب  نآ  زا  رابخا  نیا  فیلأت  عمج و  هکنآ  هصاخ  دوب  دـهاوخن  هدـش  هتـشون  هلاسر  نیا  ود  لوصا  نیا  زا  هک  يرابخا  نیا  راـبتعا 

ضرغ ههبـش  هک  هدوبن  ملاع  رد  ادبا  ناشعابتا  ناشیا و  نید  نایعدـم و  نیا  زا  یمـسر  یمـسا و  زونه  هک  هدوب  بهذـم  نیا  رب  هقباس  نینس 
رد قفاوتم  بتک  نیا  دوشیم و  تفایرد  لوصا  نیا  زا  لصا  دـنچ  رد  رابخا  نیا  هکنآ  احوضو  رمالا  دـیزی  دورب و  ینید  بصعت  یبهذـم و 
نآ نومضم  هکنآ  هب  اعطق  لاحلا  نیبی  هدش و  لقن  هددعتم  قرطب  بلغا  بسحب  هلمج  نآ  رد  هکنیا  هب  احیرـص  قحلا  حقنی  دنیاهنآ و  عمج 

راـهنلا هعبار  یف  سمـشلا  راـنلا و  یلع  راـنلاک  هدـش و  عقاو  هرفاـظتم  هرثاـکتم  راـبخا  دروم  هربتعم  هلمج  نآ  رد  هددـعتم  قرطب  هیورم  ربخ 
دوشیم سمشلا  نم  حضوا  سمالا و  نم  نیب  ار  دوش و  یلامجا  رتاوت  دروم  رفاظتم  رثاکتم  نآ  نومضم  هکنآ  هطـساو  هب  دوشیم  راکـشآ 

رتاوتب نومـضم  نآ  زا  تاریبعت  زا  هلمج  هک  دوشیم  باـقن  فشک  باـجح و  عفر  هتـشک و  يونعم  رتاوتم  اـهنآ  نومـضم  هکنآ  هطـساو  هب 
هفلتخم تاقبط  رد  تاور  تلاح  هظحالم  هب  هک  تسا  نآ  انرکذ  ام  يهجیتن  نیـسح و  زا  دشاب  عسات  مئاق  هکنآ  لثم  دشاب  هدش  تباث  یظفل 

هبوشم ریغ  ناهذا  رد  هک  تسا  یهجوب  رما  اهنآ  ترثک  ۀیدامتم و  نینـس  نیا  رد  اهبابرا  یلا  دانتـسالا  ۀمولعم  بتک  بابرا  تلاح  هددعتم و 
يوعد اـم  هک  نومـضم  نآ  توبث  رب  دوشیم  لـصاح  کیکـشترم  لـباقریغ  ینادـجو  یمزج  یعطق  ینیقی  ملع  هیبا  هذـحاج  ریغ  سوـفن  و 

یسح رما  نیا  عامـس  رد  دندوبن و  بذک  رب  یطاوتم  مهترثک  یلع  هددعتم  هنمزا  رد  هصاخ  هماع و  تاور  زا  هفلتخم  هورگ  نیا  هک  مینکیم 
تشاددای هلاسر  نیا  رد  میدرک و  نایب  هک  دوعوم  صخش  نییعت  باب  رد  هچنآ  رگا  يرمعل  دناهتفرن و  طلغ  وهس و  اطخ و  هابتشا و  هب  مامت 

میهاوخن دشاب  یعطق  هک  يرتاوتم  عورف  لوصا و  زا  هرهاطلا  جحلا  یلا  تبـسن  ام  قلطم  رد  سپ  دشاب  هدیـسرن  لوبقم  رتاوتم  هبترم  هب  هدـش 
زا لقن  ماقم  رد  ام  هدشن و  لقن  هماع  هفیاط  زا  هددعتم  قیرطب  رابخا  نیا  رثکا  هکنآ  هظحالم  هب  هصاخ  تسا  هلهاسم  هرباکم و  نیا  تشاد و 

هدنناوخ و تلالم  مدع  راصتخا و  ضحم  هدماین و  تسد  بابسا  تلق  اب  هک  يرگید  رابخا و  همیمـضب  دسر  هچ  ات  میدرک  لقن  قیرط  کی 
ضعب هب  هراشا  هک  تسا  تبث  دوجوم و  هتفاین  اهنآ  هب  رفظ  یـسلجم  هک  یلوصا  زا  نآ  ریغ  راـحب و  تادـلجم  رد  هک  دـشن  اـهنآ  زا  ضرعت 
لوصا نآ  هک  دوشیم  مولعم  هدق  یـسلجم  تسرهف  هظحالم  زا  هک  بقاثلا  مجن  لوا  رد  هدق  يرون  ققحم  نیثدـحملا  متاخ  دـیامنیم  اهنآ 

هلاسر نیا  رد  هک  تسا  يرابخا  نیمه  اب  قفاوم  لداع  ققحم  داقن  ریـصب  ریبخ  نآ  قیدـصت  قفاوم  لوصا  نآ  رابخا  هدیـسرن و  ناشیا  رظن  هب 
لـصاح دـش  دـهاوخ  ضرع  هک  رابخا  نیا  كرتشم  نومـضم  هب  یمزج  عطق  مه  زاب  ربز  ام  مامت  هظحالمب  ضرفلاب  رگا  اضیا  هدـش و  رکذ 
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هاجنپ رب  دـیاز  هک  هیتآ  تارایز  هیعدا و  تارقف  اب  تقفاوم  هظحـالم  هب  راـبخازا  كرتشم  نومـضم  نیا  هلاـحمال  سپ  یـسک  يارب  زا  دوشن 
هدـش و نایب  نآ  ریغ  ثلاـث و  یناـث و  لوا و  شیاـمن  رد  هچنآ  هظحـالم  اـب  هصاـخ  دوب  دـهاوخ  یعطق  تسا  هربتعم  بتک  زا  هذوخأـم  هرقف 

هقباس رابخا  نیا  دیؤم  هتبلا  سپ  دشابن  لیلد  دـنکن و  عطق  هدافا  هسفنب  اهنآ  دوخ  ضرفلا  هب  رگا  هک  هریثک  رابخا  يوس  هب  هراشا  زا  دوشیم 
اب هروکذـم و  تاهج  هظحالم  هب  ار  رابخا  نیا  هک  دوش  تفاـی  یـسک  رگا  دوش و  لـصاح  عطق  اـهنیا  زا  اـهنآ  هظحـالم  هب  هک  دـش  دـهاوخ 
زا رتدب  دناعم و  دحاجم و  وا  دنادن  رتاوتم  فصولا  عم  هتـشذگ  هیتآ و  تادیؤم  نآ  هب  ندوب  دیؤم  اب  هرفاظتم و  هیعدا  تارایز و  اب  تقفاوم 
رد ههبـش  رپ  قانعا  دوجو و  زا  نیبناجم  فاصنا و  لها  دزن  اما  دوب و  دـهاوخ  هدـئاف  زا  یلاخ  وا  اب  نخـس  دوب و  دـهاوخ  تاسوسحم  رکنم 

هحفـص هدرک [  نیعم  هک  رد  ار  يدـهم  مئاق  هک  دوش  مولعم  ات  هتفرگ  ار  نآ  كرتشم  نومـضم  هک  تسا  نآ  زا  مزـال  تسین و  راـبخا  رتاوت 
مئاق هک  میتسه  نآ  رب  هیماما  تعامج  اـم  هک  تسا  ناـمه  راـبخا  نیا  یعطق  كرتشم  نومـضم  هک  منکیم  ضرع  همدـقم  نیا  زا  سپ  [ 72

دیامرفیم ار  هیهلا  جـجح  نایب  هک  هتـشذگ  رابخا  زا  هلمج  رد  کلذ  نایب  تسا  بئاـغ  یحو و  تسا  ع )  ) نسحلا نب  ۀـجح  ناـمه  يدـهم 
هلمج رد  دنکیم و  نیعم  يدهم  مئاق  ار  وا  دـسریم و  وا  هب  ات  درمـشیم  ار  همئا  زا  کیکی  هک  هدرک  ینعم  نیا  هب  صیـصنت  صوصخلاب 

و ع )  ) ریما دالوا  زا  یمهدزای  هلمج  رد  دـیامنیم و  نیعم  هدزاود  زا  یمهدزاود  ار  مئاق  هلمج  رد  موصعم و  هدراـهچ  زا  یمهدراـهچ  ار  وا 
مئاق و  ع )  ) يرگسع يداه و  داوج و  ترضح  هب  هراشا  هدرک  نیعم  مئاق  ار  مراهچ  نسح  یلع و  دمحم و  مسا  هس  بقاعت  زا  دعب  هلمج  رد 

يدهم ار  مهن  یضعب  رد  مئاق و  ار  مهن  يرایسب  رد  هک  تسا  رتاوتم  اهسفن  هب  هلمج  نیا  صوصخ  و  ع )  ) نیـسح دالوا  زا  یمهن  هلمج  رد  و 
زا مشـش  هلمج  رد  رقاب و  ترـضح  مجنپ  دالوا  زا  متفه  هلمج  رد  هدرک و  نیعم  مهن  ار  مئاق  یـضعب  رد  يدـهم و  مئاق  ار  مهن  یـضعب  رد  و 
رد اضر و  ترضح  ینعی  متشه  زا  مراهچ  هلمج  رد  و  ع )  ) مظاک ترضح  ینعی  متفه  زا  مجنپ  هلمج  رد  و  ع )  ) قداص ترضح  ینعی  مشش 

قبطنم رگید  سک  رب  هیماما  عقوم  رظتنم و  رب  زج  نیواـنع  نیا  يرگـسع و  نسح  رـسپ  هلمج  رد  داوج و  ترـضح  ینعی  مهن  زا  میـس  هلمج 
رد و  ص )  ) ربمغیپ مان  مه  هلمج  رد  یبن و  مسا  ار  وا  مسا  هلمج  رد  هدومرف و  نیعم  يدهم  مئاق  ار  نیوانع  نیا  بحاص  هحارـصلاب  تسین و 

ءامالا و ةدیس  ءامالا و  ریخ  ار  وا  ردام  دیایب  دئاوف  زا  رد  هک  يرابخا  رد  هتـشذگ و  رابخا  زا  هلمج  رد  دمحم و  هومرف  نیعت  ار  وا  مسا  هلمج 
يدـهم و مئاق  هک  تسا  نآ  مامت  نیب  كرتشم  نومـضم  سپ  هدرک  نیعم  شـش  تسیب و  هنـس  دولوم  ار  وا  هلمج  رد  هدرک و  نیعم  سجرن 

رگید ایآ  دنـشاب و  هدرکن  نایب  هک  هدنام  یقاب  يرگید  ناونع  ایآ  تسا  هیلع  هللا  تاولـص  يرگـسع  نسحلا  نب  دـمحم  نامه  رظتنم  دوعوم 
بارتل انحاورا  مهدزاود  صخش  نیا  نوچ  هکنآ  یفخی  دننکب و ال  دیاب  هک  تاحیرـصت  تانایب و  نیا  هب  هدنام و  یقاب  یهابتـشا  یلامجا و 

وا تبیغ  تایحب و  مازتلا  زا  میراچان  هتشگن  رهاظ  وا  زا  مئاق  هیعطق  كولـس  ریـس و  ریاس  یـسرداد و  هعاشا  لدع و  طسب  زونه  ءادفلا  هلاعف 
تشذگ باتک  هحتاف  هدئاف  رد  هچنآ  زا  رگید  هرتاوتم  رابخا  هوالع  هب  هتشگن  رهاظ  سدقم  صخش  نآ  زا  نوئش  ریـس و  نآ  زونه  هکنآ  هچ 
هتـشون تالوطم  رد  هدشن و  رکذ  هک  رابخا  زا  هچنآ  نیا و  زا  سپ  دیایب  هچنآ  زا  تشذگ  یلوا  هلاقم  رابخا  نیمه  نمـض  رد  هک  هچنآ  زا  و 
دنهاوخ وا  تبیغ  تایح و  لیلد  مامت  اهنیا  سپ  هدومرف  وا  رد  ءایبنا  ننس  زا  هلمج  ندوب  تبیغ و  رمع و  لوط  هب  حیرصت  اهنآ  مامت  هک  هدش 

هب نالعا  هیرهاظ و  هبلغ  ار و  لدـع  شندرک  هماقا  روهظ و  زا  لبق  اـت  وا  كـاله  مئاـق و  تومب  لوق  زا  هیعدا  هریثک و  راـبخا  هوـالع  هب  دوب 
هتـشگن و رهاظ  زونه  دیامرفن و  روما  نیا  هب  مایق  دوشن و  رهاظ  دوشن و  جراخ  ات  شتوم  زا  دیامرفیم  عنم  هک  قح  هملک  هب  مالعا  توعد و 

لوط تایح و  دوشیم  مولعم  تسا  جراخ  ءاصحا  دـح  زا  هک  ربخ  هرمن  نیا  مامت  زا  دوب و  دـهاوخ  بیاغ  یح و  سپ  هدومن  فیاظو  هماـقا 
مئاق هک  اعدـم  زا  رگید  ءزج  دـش و  تباث  بلطم  نیا  زا  شفیاظو و  هب  مایق  شجورخ و  روهظ و  زا  لبق  اترورـس  نآ  ینالوط  تبیغ  رمع و 

سدقم دوجو  سدقا و  تاذ  صوصخ  وا  تسا  يدهم  مئاق  هک  رظتنم  دوعوم  هک  یعدـم  مامت  تشک  نهربم  ود  نیا  زا  تسا و  بیاغ  یح 
شیارب زا  یتوم  تلحر و  دوخ  ریـس  هماـقا  روهظ و  زا  لـبق  اـت  تسا و  بیاـغ  یح  وا  هکنیا  تسا و  ع )  ) نسحلا نب  دـمحم  ترـضح  یلعا 

دـشاب و رابخا  نیا  یفانم  ضراعم و  هک  ار  دنـسلا  ۀـلالدلا و  مات  ربخ  دـنچ  دوجو  مینک  لوبق  ضرفلاـب  رگا  هکنآ  اـضیا  یفخی  ـال  تسین و 
هضراعم تیحالص  رگا  لاحملا  یلع  دنکب و  دناوتن  هضراعم  یعطق  ای  ینظ  نکل  دومن  لمح  هفیاط  نیا  ياعدم  رب  دایز  تمحز  هب  ناوتیم 
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مهفالح یف  دـشرلا  ناف  موقلا  فلاخ  امب  دـخ  رانلا و  ذاشلا  عدو  هیف  بیرال  هیلع  عمجلا  ناف  کباحـصا  نیب  رهتـشا  اـمب  ذـخ  دـشاب  هتـشاد 
فعض نایب  هفئاط و  نیا  رابخا  دمآ  دهاوخ  هکنآ  لاح  هدومرف و  شتومب  لوق  رد  هماع  قفاوم  زا  عنم  هداد و  رارق  رابخا  نآ  حرط  ار  ۀفیظو 
تابثا يارب  زا  هثلاث و  هیناث و  هلاقم  رد  دـنچ  ياههار  زا  ناشیا  ياعدـم  اب  اهنآ  تقفاوم  مدـع  هدـیدع و  هوجو  زا  اهنآ  تلالد  اـهنآ و  دـنس 

قبـس ام  اب  قفاوم  هک  حیـضوت  میمتت  نییبت و  لیمکت  يارب  زا  هیناث و  هلاقم  رد  لصفم  یمالک  دـمآ  دـهاوخ  نآ  تمکح  تیفیک و  تبیغ و 
میئوگیم . سپ  همهم  هدئاف  دنچ  نایب  تسا  مزال  دشاب  یضم  ام  اب  دیؤم 

يدهم ترضح  دروم  رد  هناگشش  دئاوف 

نسحلا نبا  ۀجح  ترضح  ردام  دروم  رد  رابخا 

سپ شردام  ندوب  ینعی  بلطم  نیا  هدومرف و  نیعم  دلو  ما  هما و  ار  دوعوم  مئاق  ینعی  ترضح  نآ  هدجام  هدلاو  رابخا  رکذ  رد  یلوا  هدئاف 
هک تسا  یعدم  وا  هک  دندادیم  تبسن  وا  هب  يوعد  نیا  زا  دوب  تیمئاق  یعدم  یسک  هک  یهاگ  هک  هدوب  یملسم  هعیـش و  دزن  مولعم  نانچ 

مدرک ضرع  يراد  هحفص 73 ] ربخ [  هچ  درک  لاؤس  مدیـسر  ع )  ) قداص ترـضح  تمدخ  دیوگیم  حابـصلاوبا  هچنانچ  تسا  زینک  رـسپ 
هماع هکنآ  یتح  دیوگیم  غورد  دندومرف  تسا  اهزینک  نیرتهب  رـسپ  هکنیا  تسا و  مئاق  وا  هک  دنکیم  نامگ  هدش و  جراخ  امـش  مع  دـیز 
جهن رد  ع )  ) نینمؤملاریما لوق  حرـش  رد  دـیوگیم  دـیدحلایبا  نبا  هچناـنچ  تسا  زینک  رـسپ  تلم  دوعوم  هک  دـنابلطم  نیا  رب  قـفتم  مه 

اما تسا و  سجرن  وا  مسا  هک  تسا  يزینک  رـسپ  وا  تسا و  یمهدزاود  وا  هک  دـننکیم  نامگ  سپ  هیماما  اما  ءامالا  ةریخنبا  یباب  هغـالبلا 
نیمز دنکیم  رپ  تسا  ص )  ) ربمغیپ مسا  وا  مسا  تسا و  دلو  ما  زا  وا  دمآ و  دهاوخ  اهدـعب  وا  هک  دـننکیم  نامگ  هماع  ینعی  ام  باحـصا 

نامـسآ زا  حیـسم  دوشیم  لزان  ینایفـس و  زا  سپ  دوشیم  رهاظ  هک  تسا  دـلو  ما  زا  وا  هکنیا  ناملاظ و  زا  دـشکیم  ماـقتنا  لدـع و  زا  ار 
رب هللا  نجرفی  هغالبلا  جهن  رد  ریما  ترضح  شیامرف  هلمج  نآ  زا  دوشیم  اهنآ  ضعب  هب  هراشا  تسا  رایسب  اعدم  نیا  رب  هلاد  رابخا  یهتنا و 

يدرم هب  تما  يارب  زا  دیامنیم  شیاشگ  امب و  دـهدیم  ادـخ  هتبلا  هنیآره  فیـسلا  الا  مهیطعی  ءامالا ال  ةریخ  نبا  یباب  تیبلا  لها  انم  لج 
دالوا زا  نیا  رگا  دنیوگب  هکنآ  ات  ریشمش  هب  رگم  دنکیمن  جورخ  مدرم و  هب  دهدیمن  هک  اهزینک  نیرتهب  رسپ  يادفب  مردپ  ام  تیب  لها  زا 

ةریخنبا یباب  ع )  ) ریما لوق  زا  مدرک  ضرع  رقاب  ترـضح  هب  دـیوگیم  میحرلادـبع  زا  ینامعن  رد  رگید  درکیم و  محر  اـم  رب  دوب  همطاـف 
نیا ةرمح و  برـشملا  هنطب  حدبملا  دومرف  سپ  تسا  اهدازآ  نیرتهب  همطاف  دومرف  تسا  همطاف  اهزینک  نیرتهب  زا  ایآ  هک  همطاف  یها  ءامالا 
رقاب ترضح  زا  ینامعن  رد  رگید  هدش و  فیصوت  دنبای و  شلئامش  باب  رد  رایسب  رابخا  رد  هک  تسا  نسحلا  نب  ۀجح  تافص  زا  ۀفـص  ود 

دای وا  زا  ناونع  نیا  هب  رگید  رابخا  رد  هک  تسا  شـش  رـسپ  وا  ینعی  هتـس  نبا  وه  دـیامرفیم و  دوعوم  مئالع  نمـض  رد  ع )  ) قداص و  (ع )
شش ای  زور  شش  تسا  هراشا  ای  دراد  ردپ  شش  رخآ  ات  ع )  ) قداص زا  وا  ای  تسا  قداص  زا  دعب  مشـش  وا  هک  دشاب  نآ  دارم  دیاش  هدش و 
لوا شیامن  رد  هک  يربخ  لیذ  رد  رگید  تسا و  اـهزینک  نیرتهب  رـسپ  دـیامرفیم و  دـعب  شترـضح  تبیغ  تـالاح  زا  لاـس  شـش  اـی  هاـم 

زا درک  لاؤس  رمع  هک  یتقو  رد  ع )  ) ریما زا  ینامعن  راحب و  رد  رگید  تسا و  اهزینک  نیرتهب  رسپ  مئاق  فصو  رد  دومرف  ترـضح  تشذگ 
يدـهم هرابرد  ءامالا  ةریخ  نبا  یباب  هتیحل  داوس  اولعی  ههجو  رون  دومرف  هکنآ  ات  دومرف  ار  شتافـص  درک  ضارعا  مسا  باوج  زا  يدـهم  وا 

دیامرفیم دنکیم و  ار  ماما  تبیغ  نایب  هکنآ  زا  سپ  ع )  ) مظاک ترـضح  نآ  لامک  رد  رگید  اهزینک و  نیرتهب  يادف  هب  مردـپ  دـیامرفیم 
ربخ رد  رگید  تسا و  نازینک  هدیـس  رـسپ  تسا و  ام  زا  یمهدزاود  بئاغ  نآ  ءامالا  ةدیـس  نبا  كاذ  دـیامرفیم  تسا  ام  زا  یمهدزاود  وا 

یندـش و بیاغ  دوشیم  بیاغ  هک  تسا  نازینک  دیـس  رـسپ  وا  هتبیغ  بیغی  ءامالا  ةدیـس  نبا  كاذ  دـیامرفیم  تشذـگ  هک  مجنپ  تصش و 
رـسپ رتخد  زا  دیامرفیم  مهدزای  دص و  ربخ  رد  رگید  ءامالا و  ةدیـس  نبا  دیامرفیم  هک  ع )  ) نسح ترـضح  زا  مهن  لهچ و  ربخ  رد  رگید 

تسیب و دص و  ربخ  رد  رگید  تسا و  سجرن  شردام  مسا  هک  مهدزیـس  دـص و  ربخ  رد  رگید  دـناهدرک و  شریـسا  هک  مود  هاشداپ  رـصیق 
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دـش ضرع  اهزینک  نیرتهب  رـسپ  يا  وت  يادـف  هب  مردـپ  دومرفیم  وا  هب  دـمآیم  شدزن  ع )  ) نیـسح تقو  ره  ع )  ) ریما ترـضح  هک  متـشه 
لهچ و دص و  ربخ  رد  رگید  نیسح و  نیا  رـسپ  یلع  نب  نسحلا  نب  دمحم  هراوآ  هدش  هدنز  دوقفم  نآ  دومرف  اهزینک  نیرتهب  سپ  تسیک 
دـنکیم و كاپ  ار  نیمز  هک  نازینک  دیـس  رـسپ  مدالوا  زا  یمراهچ  دـیامرفیم  تسیک  هک  مئاـق  زا  دوشیم  لاؤس  اـضر  ترـضح  زا  مجنپ 
هب ات  کی  ره  ردام  ناشیا و  زا  کی  ره  دقرم  همئا و  مامت  ءامسا  دوب  هتـشون  هبعک  هاچ  زا  هدش  نوریب  گنـس  نآ  رد  هک  راحب  مهن  رد  رگید 

مانمه دـیامرفیم  هکنآ  زا  سپ  متـشه  لهچ و  دـص و  ربخ  رد  رگید  سجرن و  شمـسا  تسا و  هما  شردام  دـیامرفیم  دـسریم  هک  مئاـق 
نیعم سجرن  زا  لدـع  زا  ار  نیمز  هدـننک  رپ  مهن  لـهچ و  دـص و  رگید  مور و  هاـشداپ  رـصیق  رـسپ  رتخد  زا  دـیامرفیم  تسا  ص )  ) ربمغیپ

یبایب . ات  هبطوسبم  بتک  رد  نک  عبتت  یهاوخیم  هدایز  دوشیم  افتکا  ردق  نیمه  هب  دیامرفیم 

تاهبش ضعب  عفر 

تاذ نیا  ردپ  یمان  مان  هک  دوشیم  مهوت  هک  یبا  مسا  هیبا  مسا  یمسا و  همسا  دیامرفیم  هک  يوبن  رابخا  ضعب  زا  ههبش  عفر  رد  هیناث  هدئاف 
زا هلامتسا  يارب  زا  ار  عضو  نیا  هک  دناهدرمش  تالوعجم  تاعوضوم و  زا  یبا  هرقف  نیا  رابخا  رد  هرهم  میئوگیم  سپ  تسا  هللادبع  سدقا 

بقاثلا مجن  رد  هچناـنچ  درکیم و  دـمحم  زا  جـیورت  هک  هفیحوبا  زا  هلامتـسا  اـی  دوشیم  وا  اـب  قبطنم  هک  هدرک  ضحم  هللادـبع  نب  دـمحم 
هب نیفورعم  زا  هدـئاز  دزادـنایم و  رابتعا  زا  ار  وا  هک  شعارتخا  عضو و  رب  مظاـعا  زا  یتعاـمج  تاحیرـصت  اـب  هرقف  نیا  هدومرف و  حیرـصت 

رابخا زا  هعبار  هدئاف  رد  هیتا  رابخا  مه  هتـشذگ و  رابخا  زا  درمـشیم  هدزاود  ار  همئا  ددع  هک  تسا  هرتاوتم  صوصن  اب  فلاخم  تسا  لعج 
اذه هدئاف  هحفـص 74 ] نآ [  رد  رگید  لاوقا  لثم  لوق  نیا  لاطبا  دمآ  دهاوخ  تسا و  هدزاود  همئا  ددـع  هک  دـیامنیم  حیرـصت  هک  هرتاوتم 

نسح ترضح  ینعی  ینبا  مسا  مسا  هیبا  مسا  دیامرفیم و  هک  رابخا  نیا  هنیرقب  دشاب  ینبا  فیحصت  یبا  هک  تسا  نیا  رهاظ  نیا  ایناث  الوا و 
وا ع )  ) نسح ار  شراوگرزب  ردپ  مسا  هک  دوشیم  هرتاوتم  رابخا  نآ  اب  قفاوم  مه  ربخ  نیا  تقو  نیا  رد  یییـصو و  مسا  هیبا  مسا  مه  و  (ع )

ۀینک یبا  مسا  هیبا  مسا  هب  دارم  میئوـگیم  دـشابن  مه  فحـصم  دـشابن و  عوـضوم  هک  ضرف  رب  اـثلاث  دوـشیم و  هدرک  نیعم  یمهدزاود  ار 
ع)  ) يرگـسع ترـضح  يانک  هلمج  زا  تسا و  دمحموبا  هب  ینکم  ص )  ) ربمغیپ ردپ  هکنآ  هچ  تسا  نم  ردپ  هینک  وا  ردپ  هینک  ینعی  دشاب 

مـسا قالطا  هک  دناهدومرف  يوعد  ناگرزب  زا  یـضعب  دشاب و  هینک  ینعم  هب  اجنیا  رد  مسا  سپ  تسا  دمحموبا  هدـش  قالطا  اریثک  وا  رب  هک 
دراو رابخا  یـضعب  رد  کلذ  عم  تسا  ع )  ) ریما ترـضح  هکرابم  هینک  بارتوبا  هکنآ  اب  هک  دروم  نیا  تسا  اهنآ  زا  هک  تسا  عیاش  هینک  رب 

دهاوخ اعبار  تشاد و  دهاوخن  ام  ياعدم  اب  یتافانم  سپ  بارتوبا  زا  ینعی  دوبن  مسا  نیا  زا  رتبوبحم  راوگرزب  نآ  دزن  یمسا  چیه  هک  تسا 
ع)  ) يرگـسع نسح  ءامـسا  هلمج  زا  هکنیا  تسا  تنـس  لها  ياملع  مظاعا  زا  هک  جاوم  رحب  ریـسفت  بحاص  ءاملعلا  کلم  مـالک  رد  دـمآ 

دیوگیم کلذ  عم  ع )  ) يرگسع نسح  ار  یمهدزای  مئاق و  ار  یمهدزاود  هدزاود و  ار  همئا  ددع  هکنآ  اب  درمشیم  هک  تسا  هللادبع  یکی 
هب هنوگچ  شمالک و  هب  نک  عوجر  ام  ياعدـم  اـب  دوشیم  قفاوم  رگید  سپ  خـلا  دـنک  روهظ  نوچ  مساـقلاوبا  يدـهم  هللادـبع  نب  دـمحم 

تشادرب . تارتاوتم  زا  تسد  ناوتیم  هلالدلا  حودقم  دنسلا و  حورجم  يربخ  نینچ  هطساو 

هدش هدینش  هفئاط  نیا  زا  هچنآ  لاطبا 

ناشیا تعباتم  زا  دوشیم  دافتـسم  دئارف  بحاص  لئالد و  بحاص  تاملک  ضعب  زا  هدش و  هدینـش  هفیاط  نیا  زا  هچنآ  لاطبا  رد  هثلاث  هدئاف 
ۀئرج بیغلاب و  مجر  يوعد  نیا  هک  میئوگیم  سپ  ءادفلا  هلاعف  بارتل  انحورا  نسحلا  نب  دمحم  ترضح  تومب  لوق  رد  ار  هماع  ضعبرم 

هدوارم تدش  اهنآ و  هبلغ  هعیش و  هفیاط  هعاشا  نامز  دعب  هب  ع )  ) اضر ترـضح  نامز  زا  هکنآ  هچ  تسا  هبذاک  اهـسفن  یف  تسا و  بیرالب 
رب دوهـشم  فورعم و  اهنآ  هباحـص  باون و  ءالکو و  هدوب و  نیرهاط  جـجح  كرابم  روضح  ایادـه  هوجو  بیتاـکم و  نداتـسرف  همئا و  اـب 

ناراوگرزب نآ  دوخ  هب  دسر  هچ  ات  روطـسم  بتک  رد  دوهـشم و  ناشزارم  نفدـم و  ناکم  توم و  نامز  اهنآ و  راوطا  تالاح و  هک  یهجو 
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هب یپ  سکچیه  هک  دشاب  هدوب  بوجحم  هعیـش  یمامت  رب  شزارم  دقرم و  ناکم و  شتوم و  نامز  دـیاب  سدـقا  دوجو  نیا  هک  دـش  هنوگچ 
هک وا  نامز  زا  رتتخـس  نامز  رد  هک  شمارگ  ءابا  هکنآ  لاـح  عاـبتا و  یلاوم و  ترثک  لـالج و  تمظع و  نآ  اـب  دـشاب  هدربن  بتارم  نیا 

نیا زا  تسا و  نز  درم و  فاطم  مولعم و  ناش  هسدقم  دقارم  ناکم  توم و  نامز  دناهدرک  تلحر  دـشاب  سابعینب  ناورمینب و  هبلغ  نامز 
هک هدرکیم  هیقت  شتاـیح  زا  یلب  دـشابن  وا  تماـما  هب  نیلئاـق  زا  سکچیه  دزن  رد  يربـخ  يرثا و  چـیه  هک  دـشاب  مسق  نیا  دـیاب  راوگرزب 

نیا انامه  دناهتـسنادن  هلمج  شناتـسود  هدوب و  ءافتخا  رب  یعاد  هچ  هدوب  شیادعا  يوزرآ  هک  شتوم  رد  اما  دنربن و  وا  لاحب  یپ  شیادعا 
هک دوش  رهاظ  نآ  زا  سپ  هدرم  دوش  هتفگ  دوش و  ههبش  وا  هرابرد  هک  تسا  یسک  وا  هیتآ  رابخا  بجوم  هب  هک  تسا  دوعوم  هماگنه  نامه 

درم و دنیوگب  مدرم  هک  تسا  یـسک  نآ  يدـهم  مئاق  هک  تسا  قبـسام  دـیؤم  دـشابن  لیلد  رگا  وا  توم  هب  لوق  ینعی  دـساف  لوق  نیا  دوخ 
هدیقع نیا  داسف  رب  دنکیم  تلالد  يراب  تشگ  قبطنم  دوعوم  يدهم  تیصوصخ  نیا  سپ  دش  ادیپ  لئاق  نیا  كرابم  دوجو  نآ  هب  تبـسن 
هرتاوتم رابخا  دننکیم  تلالد  هیماما  هدیقع  اب  مه  هدومنن و  ار  مئاق  فیاظو  هماقا  زونه  وا  تسا و  یمهدزاود  مئاق  هک  هتـشذگ  رابخا  مامت 

هک يرابخا  زا  اهنآ  ریغ  تشذگ و  یلوا  هلاقم  هحتاف و  رد  هچنآ  زا  دنکیم  وا  يارب  زا  رمع  لوط  هیندب و  ۀیمسج  هیصخش  تبیغ  تابثا  هک 
رد هرقف  نیا  حرش  دراد و  ع )  ) رضخ زا  ار  تنس  نیا  کنیا  وا و  هصیـصخ  هرقف  نیا  ندوب  مئاق و  رمع  لوط  تبیغ و  رد  دراو  صوصخلا  هب 

ار دساف  لوق  نیا  عدر  هدش و  دراو  صوصخ  نیمه  رد  هک  رایـسب  رابخا  لوق  نیا  نالطب  رب  دـنکیم  تلالد  مه  دـمآ و  دـهاوخ  هیناث  هلاقم 
ینامعن رد  يورم  لضفم  هب  تسا  قداص  ترـضح  شیامرف  اهنآ  زا  یکی  مینکیم  اهنآ  ضعب  هب  هراشا  تسا  رایـسب  رابخا  نآ  دـیامنیم و 

يارب زا  هک  یتسرد  هب  ینعی  لتق  لوقی  مهـضعب  تام و  مهـضعب  لوقی  یتح  لوطت  اهیدـحا  نیتبیغ  رمـالا  اذـه  بحاـصل  نا  دـیامرفیم  هک 
یقبی الف  دش  هتـشک  ای  درم  مدرم  ضعب  دنیوگب  هکنآ  ات  تسا  ینالوط  اهنآ  زا  یکی  هک  تسا  تبیغ  ود  مئاق  دوعوم  ینعی  رما  نیا  بحاص 

ترضح زا  ینامعن  رد  رگید  هرما و  یلب  يذلا  یلوملا  الا  هریغ  یلو و ال  نم  دحا  هعـضوم  یلع  علطی  ریـسی ال  رفنالا  هباحـصا  نم  هرما  یلع 
مود تبیغ  رد  شلها و  يوس  هب  ددرگیم  رب  یکی  رد  هک  تسا  تبیغ  ود  رما  نیا  بحاـص  يارب  زا  هک  یتـسرد  هب  لـضفم  هب  ع )  ) قداـص

هحفـص 75] میظعلا [  کلت  نع  هولئـساف  عدـم  اهاعدا  ناف  کلذ  ناک  اذا  دومرف  منک  هچ  سپ  دـنکیم  ضرع  هدـش  كاله  دوشیم  هتفگ 
وا تام  لاقی  یتح  مکرهد  نم  انینـس  مکماما  نبیغیل  دومرف  هک  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا  لاـمکا  رد  رگید  هلثم و  اـهنم  بیجی  یتلا 

ترضح زا  ینامعن  رد  رگید  دش و  كاله  ای  درم  دوش  هتفگ  هکنآ  ات  امـش  راگزور  زا  یئاهلاس  امـش  ماما  دوش  بیاغ  هنیآ  ره  ینعی  کله 
یـسک رگا  سپ  هقدـصت  الف  هربق  بارت  نم  هدـی  ضفن  هنا  لوقب  كءاـج  نمف  تسا  تبیغ  ود  رما  نیا  بحاـص  يارب  زا  دومرف  هک  قداـص 

زا راحب  رد  رگید  نکم و  رواب  سپ  هدرک  نفد  ار  وا  هکنآ  زا  هیانک  هدنیاکت  وا  ربق  كاخ  زا  تسد  هک  دنک  نامگ  دـیوگب و  نینچ  دـیایب و 
دش و كاله  مئاق  هک  دوشیم  هتفگ  اهنآ  زا  یکی  رد  هک  تسا  تبیغود  ام  مئاق  يارب  زا  دومرف  هک  ع )  ) رقاب ترضح  نآ  مدینش  هک  دمحم 

هکنآ لاح  تسین و  یماما  دـنیوگب  تسا و  هدرم  دوش  هتفگ  هکنآ  اـت  دـشک  لوط  ردـق  نیا  تبیغ  دومرف  هک  ترـضح  زا  لاـمکا  رد  رگید 
اذا دـیامرفیم  ع )  ) مئاق تامالع  زا  دـنکیم  ضرع  ع )  ) قداص ترـضح  هب  لضفم  ینامعن  رد  رگید و  یندـش و  دـش  بیاغ  ص )  ) ربمغیپ

كاله ای  درم  مئاق  هک  دوش  هتفگ  دنز و  رود  کلف  هک  یتقو  رد  فیـسلاب  الا  رهظی  مث ال  دیامرفیم  ات  کله  وا  تام  لیقف  کلفلا  رادتـسا 
کلذ و یبا  سانلا  لوقی  ماق  اذا  مئاقلا  دومرف  هک  ع )  ) قداص ترـضح  نآ  ینامعن  رد  رگید  ریـشمش و  هب  رگم  دوشن  رهاظ  نآ  زا  سپ  دش 
ار وا  توم  نامگ  ینعی  دش  هنهک  وا  ناوختـسا  هکنآ  لاح  نیا و  دوب  دهاوخ  هنوگچ  دنیوگب  مدرم  دنک  مایق  ام  مئاق  نوچ  هماظع  تیلب  دـق 

امک یلها  یل  هللا  عمجیس  بویا و  نم  ۀنـسو  یبا  ببـشلا و  دیـسلا  انا  دومرف  هک  ص )  ) ربمغیپ زا  هدق  دیفم  داشرا  رد  رگید  دنـشاب و  هتـشاد 
ص)  ) ربمغیپ يوس  هب  تیب  لها  عمج  تعجر و  زا  دهدیم  ربخ  هک  کله  وا  تام  متلق  کلفلا و  رادتـسا  اذا  کلذ  هلمـش و  بوقعیل  عمج 
هب ار  ص )  ) ربمغیپ تیب  لها  دنوادخ  تقو  نآ  ود  دش  كاله  ای  درم  هک  دـیئوگب  دـنز و  رود  کلف  هک  دوب  دـهاوخ  یتقو  رد  نیا  هکنیا  و 
هک راـحب  رد  رگید  درم و  مئاـق  دـنیوگب  مدرم  درذـگب و  اـهرود  دومرف  هک  ع )  ) رقاـب ترـضح  زا  راـحب  رد  رگید  دـنادرگ و  دـهاوخ  رب  وا 

و ص )  ) ربمغیپ زا  راحب  رد  رگید  هدـش و  كاله  ای  هدرم  دوش  هتفگ  وا  هرابرد  هک  تسا  یـسک  رما  نیا  بحاـص  دومرف  ع )  ) ریما ترـضح 
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دنیوگیم هراپ  شتدالو  رد  دننکیم  کش  مدرم  هک  ع )  ) قداص ترـضح  زا  هرارز  زا  راحب  رد  رگید  شتدالو و  رد  مدرم  دـننکیم  کش 
ع)  ) قداص ترـضح  هحتاف  رد  همدقتم  رابخا  رد  رگید  هدرم و  هدش و  دلوتم  دنیوگیم  هراپ  هدشن  دلوتم  زونه  دـنیوگیم  هراپ  تسا  لمح 

هدید ار  وا  هک  دوب و  دهاوخ  اجک  هدمآ و  ایند  هب  یک  يار  نم  نوکی و  ینا  دـلو و  یتم  مئاق  يهرابرد  دوشیم  هتفگ  دـیامرفیم  لضفم  هب 
هدیـسوپ و ياهناوختـسا  هکنآ  لاح  نیا و  تسا  هنوگچ  دنیوگیم  شجورخ  ماگنه  هک  دنکیم  لقن  ربخ  دنچ  رد  بقاثلا  مجن  رد  رگید  و 
ار شتمئالع  دـهدیم و  مئاق  روهظ  نامزلا و  رخآ  زا  ربخ  هک  نوزجمن  ةامـسم  راحب  رد  يورم  تسا  ینـالوط  هک  ع )  ) ریما هبطخ  رد  رگید 

ران بشت  ةویح و  توم و  دعب  اهماطح  یف  ءاطت  ۀیقرش و  ۀنتف  اهلجرب  عرشن  نا  لبق  یبولـس  سانلا  اهیا  دیامرفیم  هبطخ  نآ  رد  دنکیم  نایب 
ذئمویف کلس  داو  ياب  کله  وا  تام  تلق  کلفلا  ارادتـسا  اذاف  اهلثم  وا  هلحذب  اهلیو  ای  اوعدت  اهلیذ  ۀعفار  ضرالا و  یبرع  لزجلا  بطحلاب 
راصحا نهل  وا  تامالع  تاـیآ و  کلذـل  اریفن و  ارثکا  مک  اـنلعج  نینب و  لاوما و  هب  مکانددـما  ةرکلا و  مکل  اـنددر  مث  ۀـیالا  هذـه  لـیوأت 

لئاق نآ  رد  هک  هیقرش  هنتف  دیاش  ار  میالع  ریاس  ینایفـس و  جورخ  هیکز و  سفن  لتق  ار و  تامالع  درمـشیم  ات  قدنخلا  دصرلاب و  هفوکلا 
رهاظ تسا  ماش  دالب  هک  ضرا  قرـش  رد  هک  دـشاب  هدـیدج  هنتف  نیمه  دوش  همئا  تشگزاب ]  هرک = [  ماگنه  سپ  مئاـق  تکـاله  هب  دـنوش 
مولعم تسا و  رما  بحاـص  هک  تسا  یمهدزاود  تومب  لوق  زا  عدار  راـبخا  نیمه  دوـش و  رهاـظ  عـبتت  رب  هک  يراـبخا  زا  نآ  ریغ  هتـشک و 

لئاق هجرف  هللا  لجع  نسحلا  نب  دمحم  هرابرد  هچنانچ  دـنوش  لئاق  وا  هرابرد  ار  لیواقا  ار  نیا  ناهارمگ  هک  تسا  یـسک  مئاق  هک  دـنکیم 
هلاد تارایز  هیعدا و  رابخا و  تسوا و  رد  رضخ  تنس  هکنیا  وا و  رمع  لوط  رد  هک  يرابخا  ار  رابخا  نیا  نومـضم  دننکیم  دییأت  دندش و 

دنکیم . وا  تبیغ  ندوب  ینالوط  يزارد و  رب 

دنراد ام  ياعدم  رب  تلالد  هک  يرابخا 

تیوقت و هلاحم  سپ ال  اعدم  رب  دنشابن  لیلد  تفای  ریرحت  اقباس  هک  هحراش  هلـضفم  رابخا  همیمـض  هب  رگا  هک  يرابخا  نایب  رد  هعبار  هدئاف 
دنراد و تالمجم  تاقلطم  هراپ  هک  تسا  نآ  ناشتانایب  رد  نیموصعم  ججح  مسا  هکنآ  هظحالمب  ۀصاخ  دیامنیم  ار  اهنآ  نومـضم  دـییأت 

رابخا نآ  تسین و  یفخم  ناشتاشیامرف  عقاوم  ریبخ  رب  هچنانچ  یماقم  یباـب و  ره  رد  دـنراد و  مه  تاـحراش  تاـنیبم  تادـتیقم  نآ  زا  سپ 
ناشیا هحفـص 76 ] هکنیا [  و  ص )  ) یبن زا  دـعب  همئا  نییعت  ماـقم  رد  هدـیدرگ  دراو  هماـع  هصاـخ و  قرط  هب  هک  يراـبخا  زا  تسا  تراـبع 

ار هچنآ  رابخا  نآ  هدـش و  هتـشون  یلوا  هلاقم  رد  هک  تسا  اهنآ  زا  ریغ  رابخا  نیا  دوشیم و  یهتنم  تمایق  هب  ناشیا  هتـشر  دـنرفن و  هدزاود 
ربخ تفه  داتفه و  دص و  کی  ماهدومن  هرامش  ریقح  هک  هدرک  اصحا  طبض و  هربتعم  لوصا  زا  راحب  مهن  دلج  رد  هدق  یـسلجم  موحرم  هک 

رگید لوصا  زا  موحرم  نآ  تسد  هب  هچنآ  ریغ  رد  دناهدزاود و  همئا  هک  دننومضم  کی  نیا  رد  كرتشم  مامت  هک  هفلتخم  تاریبعت  هب  تسا 
عطق يوعد  دومن و  یلامجا  رتاوت  يوعد  ناوتیم  مه  سپ  هدـش  رکذ  لبق  هک  يرابخا  رب  تسا  هوالع  اهنیا  تسا و  دراو  نوضم  نیا  اـضیا 
هکنآ نومـضم  هکنیا  يوـنعم و  رتاوـت  مه  تسین و  غورد  هماـع  هصاـخ و  زا  تاور  هـمه  زا  ماـمت  هـکنیا  اـهنآ و  زا  ربـخ  کـی  رودـص  هـب 
ءابقن همئا و  ددع  هک  ناسل  نیا  هب  هدراو  تایاور  صوصخ  هک  تسا  نآ  فاصنا  هکلب  تسا  نیموصعم  ججح  زا  توبثلا  یعطق  دـناهدزاود 

ةدع زا  تسا  اههام  ددـع  همئا  ددـع  روهـشلا  ةدـع  مهتدـع  هک  تسا  دراو  رابخا  نآ  هلمج  رد  يراب  تسا  یظفل  رتاوتم  تسا  لیئارـسا  ینب 
ءامسلا جوربلا و  ةدع  مهتدع  هلمج  رد  هدش و  ریسفت  ناشیا  هب  هناک  هدزاود  ياههام  ریـسافت  ضعب  رد  هک  ارهـش  رـشع  انثا  هللادنع  روهـشلا 

مظعا رین  هب  ارهاظ  ملاع  رادم  هچنانچ  هدش  ریسفت  ءاقباب  نآ  تیبرت  ملاع و  ماظن  رادم  هک  هناگ  هدزاود  جورب  ریسافت  ضعب  رد  جوربلا  تاذ 
تسا ملاع  سمش  هیدمحم  تقیقح  هک  تیالو  جورب  رد  تسوا  تااضا  توبن و  سمش  ریسب  ینعم  انطاب و  رما  ماظن  ءاقب و  نینچ  مه  تسا 

ياهمشچ ددع  ار  همئا  هدع  هلمج  رد  دراد و  جرب  هدزاود  مه  يونعم  ءامس  دراد  جرب  هدزاود  يرهاظ  ءامس  هچنانچ  اهیحض و  سمشلا و  و 
يراج اهمشچ  نیا  زا  یناحور  يونعم  ياهبآ  انیع و  ةرشع  اتنثا  هنم  ترجفناف  دیدرگ  رجفنم  یسوم  موق  يارب  زا  هک  درمشیم  هناگهدزاود 

هلمج رد  یـسیع و  نییراوح  ددع  ار  ددع  هلمج  رد  هدرک و  نیعم  لیئارـساینب  طابـسا  ددع  ار  ددع  هلمج  رد  هتـشاد  هدـنز  ار  اهلد  نیمز  و 
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رد هللا و  الا  هلاال  هکرابم  هملک  فورح  ددـع  هلمج  رد  ابیقن و  رـشع  ینثا  مهنم  انثعب  لیئارـسا و  ینب  ءاـبقن  ددـع  هلمج  رد  کـلم و  هدزاود 
رد هفیلخ و  هدزاود  هلمج  رد  موصعم و  يداه  هدزاود  هلمج  رد  ثدـحم و  هدزاود  هلمج  رد  ریما و  هدزاود  هلمج  ود  ماـما و  هدزاود  هلمج 

لـسن زا  ماـما  هن  هلمج  رد  ع )  ) یلع لـسن  زا  ماـما  هدزاـی  هلمج  رد  مسا و  هدزاود  هلمج  رد  رون و  هدزاود  هلمج  رد  یـصو و  هدزاود  هلمج 
رد نوچ  رامشیب و  رایسب و  نآ  لاثما  ةدوملا و  عیبانی  هیرشع و  ینثا  دننام  هربتعم  بتک  ریاس  راحب و  مهن  دلج  رد  رابخا  نیا  و  ع )  ) نیـسح

مولعم سپ  هدومرف  نیعم  ناـشیا  رخآ  دناهدرمـش و  ءایـصوا  اـفلخ و  همئا و  زا  ار  كاـپ  رون  نآ  دوب  مئاـق  نییعت  ماـقم  رد  هک  هقباـس  راـبخا 
نیا هچنآ  هن  تسا  هماع  هینیوکت  تیالو  هبترم  بحاص  رمـالا  ۀـیاغ  تسا  هحلطـصم  تماـما  تفـالخ و  تیاـصو و  مئاـق  ماـقم  هک  دوشیم 

تسا هدزاود  ءایـصوا  ءافلخ و  همئا و  ددع  هک  دراد  تلالد  هک  يرابخا  سپ  دراد  تلاصا  لقتـسم و  عراش  هکنیا  زا  دناهدرک  نامگ  هفیاط 
تسا و یـصو  هفیلخ و  ماما و  مئاق  هکنآ  هچ  دـننادیم  هدزاود  زا  ریغ  ار  مئاق  هک  دوشیم  هفیاط  نیا  يوعد  ضقان  اـم و  ياعدـم  رب  لـیلد 

رابخا رد  هکنآ  زا  سپ  میئوگیم  سپ  دوش  بیرقت  نیا  زا  ضامغا  رگا  دشاب و  دیاب  هدزاود  زا  مئاق  سپ  تسین  هدزاود  زا  شیب  اهنآ  ددـع 
یلع ناشلوا  دناهدزاود  ار  همئا  دیامرفیم  هکنآ  لثم  دشاب  هدـش  دراو  هقلطم  رابخا  ناسل  نیمه  هب  تسا  مئاق  صیخـشت  ماقم  رد  هک  رایـسب 

زا مهن  دناهدزاود و  همئا  هکنآ  لثم  ناشمئاق و  ناشعسات  و  ع )  ) نیـسح بلـص  نآ  رفن  هن  دناهدزاود  همئا  هکنآ  لثم  مئاق و  ناشرخآ  و  (ع )
ار همئا  ددـع  هک  رگید  رابخا  نآ  رد  دارم  هکنیا  رب  تسا  هنیرق  قایـس  تدـحو  نیا  کلذ  لاـثما  تسا و  ناـشیا  يدـهم  ع )  ) نیـسح دـالوا 

دوش ضامغا  مه  نیا  زا  رگا  دنرگیدکی و  هب  رظان  تاملک  هک  تسا  يدهم  مئاق و  رب  لمتشم  هک  تسا  یهدزاود  نامه  درمـشیم  هدزاود 
زا هدنام  یقاب  ریـسفت  هچ  ناونع و  هچ  فصنم  يارب  زا  سپ  ۀلالد  انومـضم  ادنـس و  دومن  دـهاوخ  ار  هقباس  رابخا  دـییأت  تیوقت و  هلاحم  ال 

هابتـشا ياج  هلمج  نیا  اب  ایآ  دنـشاب  هدرکن  ار  نآ  نایب  نابرهم  ناردـپ  هک  شلاح  ۀفـص و  شاهبترم و  شردام و  شردـپ و  شدوخ و  مسا 
هکنآ نومـضمب  هتـشذگ  داعم  لصا  رد  هک  هریثک  رابخا  وا  هچنآ  اب  هدیـسر  هصاخ  هماع و  قرط  زا  هک  ربخ  داتفه  دصکی و  نیا  هیبنت  تسا 

ریاس ینس و  زا  دوشیم  هیماما  فلاخم  بهاذم  نالطب  رب  لیلد  دوشیم و  دنایماما  هدزاود  هک  ۀیماما  بهذم  رب  لیلد  مامت  دناهدزاود  همئا 
هیماما و بهذم  صوصخ  رب  رگم  دوشیمن  قفاوم  ددع  نیا  هکنآ  هچ  دنـشاب  لئاق  تفه  ای  جنپ  ای  یماما  راهچ  ای  یماما  هس  هک  هعیـش  قرف 
 ] تاهج رگید و  هلوا  هوـالع  هب  دوشیم  راـبخا  نیمه  سفن  هب  دودرم  اـهنآ  لاـثما  هیـسوان و  هیدـیز و  هیناـسیک و  هحیطف و  هیفقاو  فئاوط 

صوصخ اب  قباطم  دوب و  ص )  ) ربمغیپ زا  توبثلا  یعطق  رابخا  نیا  نوچ  هدش و  ررقم  دوخ  لحم  رد  کی  ره  يارب  زا  هک  يدر  هحفص 77 ]
قیبطت يروط  هب  هدمآ و  رب  رابخا  نیا  نومـضم  ندرک  تسرد  لایخب  هماع  لها  زا  نابـصعتم  باصن و  زا  یـضعب  دوب  هیماما  هعیـش  بهذـم 

ءافلخ زا  دعب  ار  تماما  هک  هدیدرگ  عقاو  رایـسب  تاروذحم  قر و  نعط و  دروم  ۀـماع و  لها  دزن  هربتعم  هفلتخم  رابخا  اب  فلاخم  هک  هدرک 
قرط زا  ناورمینب  مذ  رد  هک  هریثک  رابخا  نآ  زا  هدرک و  یهتنم  وا  هب  ار  تماما  هبتر  کلملادبع و  نبا  دیزی  يارب  دـعب  هیواعم و  يارب  عبرا 

ریسفت رد  یبلغت  هدرک  لهاجت  دناهیماینب  دارم  هک  هدش  دراو  هنوعلم  هرجش  ریسفت  رد  هک  يرابخا  زا  تلفغ و  هدش  دراو  تنـس  لها  هربتعم 
باوخ رد  ص )  ) ربمغیپ دیوگیم  نارقلا  یف  ۀـنوعلملا  ةرجـشلا  سانلل و  ۀـنتفالا  كانیرا  یتلا  ایؤرلا  انلعج  ام  هفیرـش و  هیآ  نیا  رد  شدوخ 
دومرف تلحر  ات  دیدن  نادنخ  ار  ص )  ) ربمغیپ یـسک  رگید  دنیآیم و  نیئاپ  دـنوریم و  الاب  وا  ربنم  رب  ناگ  هنیزوب  دـننام  هیماینب  هک  دـید 

دناهیماونب هریغم و  ونب  دارم  هک  هتفگ  رارقلا  سئب  اهنولـصی و  منهج  راوبلا  راد  مهموق  اولح  ارفک و  هللا  ۀمعن  اولدب  نیذلا  هفیرـش  هیآ  رد  مه 
عطق ءامد و  کفـس  هیماینب و  تفالخ  رد  نیا  هتفگ  مکماـحرا  اوعطقت  ضرـالا و  یف  اودـسفت  نا  متیلوت  نا  متیـسع  لـهف  ریـسفت  رد  مه  و 
ریفـس هک  دوشیم  دنک  دای  هنوعلم  هرجـش  ناشیا  زا  ادخ  دشاب و  هدید  نومیم  دننام  ص )  ) ربمغیپ هک  ار  یناسک  ایآ  هدـش  دراو  اهنآ  ماحرا 
مکح هک  دـنکیم  لـقن  تنـس  لـها  ءاـملع  زا  یتعاـمج  مه  درمـشب و  قحب  نـالماع  قح و  يوس  هب  ناـیداه  ءاـفلخ و  ناـشیا  زا  رفن  تفه 

داب و ادخ  تنعل  دنوشیم  جراخ  وا  لسن  زا  هک  یناسک  رب  وا و  رب  هک  دـیهدب  شنذا  دومرف  تساوخ  ص )  ) ربمغیپ زا  لوخد  نذا  صاعنبا 
نیثالث صاعلا  اونب  غلب  اذا  رابخالا  ضعب  یف  مکحلا و  اونب  غلبا  اذا  دنکیم  لقن  دناهتـشون و  نیثدحم  زا  نیربتعم  ص )  ) ربمغیپ شیامرف  نیا 

ونب صاعلا و  ونب  هیماونب و  تمذـم  رد  ص )  ) يوبن رابخا  لصاحلا  ـالخذ و  هباـتک  ـالوح و  هللا  داـبع  ـالود و  مهیلع  هللا  لاـم  اوذـختا  ـالجر 
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ار ماما  هدزاود  هفیلخ و  هدزاود  رابخا  دنچ  هب  بصعتم  نیا  هنوگچ  فصو  نیا  اب  رایسب  تنس  لها  هحیحص  قرط  زا  ناشیا  رب  نعل  ناورم و 
قحلاب و نوملعی  مهلک  قحلا و  یلا  نودـهی  مهلک  نوموصعم و  نورهاط  مهلک  دراد  رابخا  نیا  رد  هکنآ  لاـح  دـنکیم و  ناـشیا  رب  لـمح 

لها ءاملع  مظاعا  زا  یتعامج  هکنآ  لاح  درمـشیم و  ص )  ) ربمغیپ ءاـفلخ  زا  ار  رمخلا  براـش  قساـف  دـیلو  نومیم و  دـیزی  دـننام  هنوگچ 
تفگ مردپ  دیوگیم  لبنح  نب  دمحا  نب  حلاص  زا  دـنکیم  تیاور  هلمج  نآ  زا  دـناهدرک  وا  رب  نعل  موزل  هب  حیرـصت  نوعلم و  ار  وا  تنس 

ار هیآ  نیا  هدرک و  نعل  شباتک  رد  ار  وا  ادخ  هک  تسا  یسک  وا  دیوگیم  دعب  دیزی  اب  دراد  تالاوم  دشاب  هتـشاد  ادخ  هب  نامیا  یـسک  ایآ 
مهراـصبا یمعا  مهمـصاف و  هللا  مـهنعل  نیذـلا  کـئلوا  مکماـحرا  اوـعطقت  ضرـالا و  یف  اودـسفت  نا  متیلوـت  نا  متیــسع  لـهف  دـناوخیم 

نب دیلو  دیوگیم  ءافلخلا  خیرات  رد  یطویـس  دسیونیم  وا  تعانـش  دـیزی و  رفک  قسف و  بیاعم و  بلاثم و  رد  یطوسبم  حرـش  يزوجنبا 
هبعک مابرب  دنک و  حبـص  تساوخیم  دوب و  رمخلا  نمدـم  قساف  دـیوگیم  بصعتم  نیا  دـساف  معز  هب  تسا  افلخ  زا  یمهدزاود  هک  دـیزی 

ار وا  دیدیمان  دومرف  ص )  ) ربمغیپ دوب  هتشاذگ  دیلو  ار  شرسپ  مسا  یسک  هک  تسا  یبهذ  خیرات  رد  دنتشک و  ار  وا  مدرم  ات  دروخب  بارش 
يارب زا  نوـعرف  زا  تما  نیا  يارب  زا  تسا  رتدـب  وا  دـنیوگیم و  دـیلو  ار  وا  هک  يدرم  تما  نیا  رد  دوـب  دـهاوخ  هنیآره  نوـعرف  مـسا  هـب 
نتفگ ار و  نآرق  درک  ناراـبریت  درک و  ار  وا  تراـکب  هلازا  دـش و  رتسب  مه  شرتـخد  اـب  نوعلم  نآ  هک  دـنهدیم  تبـسن  نیا  مه  شموق و 

هدومرف ص )  ) ربمغیپ هک  دـشاب  زیزع  بلاغ و  وا  نامز  رد  نید  هک  دـشاب  یئافلخ  زا  وا  فصو  نیا  اب  تسا  روهـشم  فورعم و  وا  تاـیرفک 
نوکت ۀـعاسلا و  یتح  امئاق  نیذـلا  لازی  شیرق و ال  نم  مهلک  ۀـفیلخ  رـشع  ینثا  مهیلع  نوکی  ۀـعاسلا و  موقت  یتح  ارهاـظ  نیذـلا  لازیـال 

قحلا و نید  يدـهلاب و  لمعی  مهلک  ۀـفیلخ  رـشع  ینثا  اهیف  نوکی  یتح  ۀـمالا  هذـه  کلهت  ـالو  شیرق  نم  مهلک  ۀـفیلخ  رـشع  ینثا  مهیلع 
رایسب رابخا  هک  ع )  ) نیسح نسح و  دنشاب و  نانیا  هناگهدزاود  ءافلخ  هنوگچ  رایـسب  رابخا  رد  درمـشیم  لیئارـساینب  ءابقن  دننام  ار  ناشیا 

دیزی رگا  دیئامرف  هظحالم  هدیسر  كاپ  رون  ود  نآ  تفالخ  هب  رابخا  ناشیا  قرط  زا  هکنآ  لاح  جراخ و  هدیسر  هماع  قرط  زا  ناشحدم  رد 
یحبق و نادـنچ  هفیاـط  نیا  دزن  رد  بلاـطم  نیا  یلب  دوب  دـهاوخ  لـتقلا  زیاـج  ناـمز و  ماـما  رب  جراـخ  ع )  ) نیـسح ترـضح  دـشاب  هفیلخ 
هک تسا  یـسک  وا  درکیم و  تیاور  ثیداحا  شردپ  زا  وا  دیوگیم  دعـس  رمع  همجرت  رد  نیدـلا  لامج  ظفاح  هچنانچ  درادـن  یبارغتـسا 

نیسح دشن  هتـشک  تفگ  وا  هک  دهدیم  تبـسن  یکلامنبا  هب  بصعتم  رجحنبا  هقثو و  تسا  عبات  وا  تشک و  هحفص 78 ] ار [  ع )  ) نیسح
يراب وا  رب  یغای  ع )  ) نیـسح دوب و  هفیلخ  شردپ  فالختـسا  دقع و  لح و  لها  مکحم  مکح  هب  دـیزی  نوچ  شدـج  ریـشمش  هب  رگم  (ع )

لقن تنس  لها  قرط  نآ  زا  هدساف  تاهج  افوتسم  ضرعتم و  اطوسبم  لوا  لصف  رد  راتسالا  فشک  رد  نیثدحملا  متاخ  ار  دساف  بلطم  نیا 
هوالع هب  هک  هدـش  فالتخا  ع )  ) يدـهم باـب  رد  هک  يرگید  لوقا  نـالطب  دوشیم  تباـث  هرتاوتم  راـبخا  نیا  سفن  هب  هلمجلاـب  دـنکیم و 

هلاسر و رد  دوصقم  نوچ  اهنآ و  داسف  رب  تسا  یفاک  لیلد  هروکذم  رابخا  نیمه  رگید  تاهج  زا  اهنآ  نیلئاق  ضارقنا  اهنآ و  دنـس  فعض 
مجن راحب و  مهن  دلج  رد  میراد  زارتحا  دناهدرک  دوعوم  رد  فالتخا  هک  قرف  ریاس  لاطبا  رد  لیـصفت  زا  تسا  هثدحم  هفئاط  نیا  صوصخ 

دوشیم هتفگ  هدـیدج  هفیاط  نیا  در  رد  تجاح و  ماقم  رد  امن  اهنآ  هب  عوجر  هدـش  نایب  احورـشم  باب  نیا  رد  هفلؤم  بتک  ریاس  بقاثلا و 
هک رگید  تاروذحم  هوالع  هب  یمهدزاود  زا  ریغ  یـصخش  تسا  دوعوم  مئاق  ندوب  هب  لوق  هدننک  لطاب  هقباس  تاریرقتب  تارتاوتم  نیا  هک 

هماع و هربتعم  بتک  نیقیرف و  هحیحـص  قرط  زا  هک  رابخا  نیا  مامت  سپ  دـش  دـهاوخ  حـضاو  هیناث  هلاـقم  رد  هک  تسا  دـساف  لوق  نیا  رد 
صوصخ رب  قبطنم  تسین  یتلم  یتـلود و  نآ  زا  سپ  دوشیم و  تماـیق  هب  یهتنم  نآ  هتـشر  تسا و  هدزاود  همئا  ددـع  هک  هدیـسر  هصاـخ 

ددـع هکنآ  قافتألا  بیرغ  نم  هتکن  تسین  یمهدزیـس  زا  یمـسر  یمـسا و  يرای و  چـیه  مینآ  رب  هیماما  هفیاـط  اـم  هک  تسا  هدـیقع  نیمه 
نـسح یلع  تسا  فرح  هدزاود  زا  بکرم  ناراوـگرزب  نآ  هفیرـش  ءامـسا  هک  تسا  هدزاود  تاررکم  فذـح  زا  دـعب  همئا  ءامـسا  فورح 

دوـشیم ع ل ي ح س ن م و ج ر د ا نیا  تاررکم  فذـح  زا  دـعب  دـمحم و  نسح  یلع  دـمحم  یلع  یـسوم  رفعج  یلع  دـمحم  نیـسح 
مهنا دمحا  دعب  یبن  فورح ال  ددع  مه  هدزاود و  کی  ره  رانلا  یف  مهودع  ددع  ۀنجلا و  یف  مهبحم  ددع  يدـهملا و  مئاقلا  ددـع  هچنانچ 

نیا یلو  لـیلد  هن  دـیؤم و  هن  روما  نیا  هچ  رگا  فـیلکت و  ءاـقب  ناـمز  اـت  هیقاـب  نید  هتـشر  دوـشیم  ماـمت  هدزاود  نیا  هب  هک  تسا  هدزاود 
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دش هتـشون  هرقف  دنچ  ناشیا  قاذمب  ۀهج  نیا  زا  دنراد  رگیدکی  اب  فورح  ءامـسا و  دادعا و  تقفاوم  هب  انتعا  لامک  هیخیـشلل  اعبت  تعامج 
لام و قهاز  دمحم  یلع  فورح  ددـع  نینچ  مه  تسا و  هدزاود  کی  ره  يرتفم  یلعنیـسح  يرتفم و  دـمحم  یلع  فورح  ددـع  هچنانچ 

یلعنیسح . هملک  نینچ  مه  تسا و  یکی  لام  لطاب 

تسین یلاخ  تجح  زا  ینآ  نامز 

ینآ نامز  هکنیا  هدش و  دراو  تیاصو  هبتر  لاصتا  باب  رد  هک  رگید  هرتاوتم  رابخا  نآ  ار  هقباس  رابخا  دـنکیم  دـییأت  اضیا  ۀـسماخ  ةدـئاف 
رادم هک  دـنابئاغ  ماما  دوجو  هب  لئاق  هک  ۀـیماما  بهذـم  اب  تسا  قفاوم  مه  رابخا  نآ  هک  اهلهاب  تخاسل  الا  دوب و  دـهاوخن  ماما  زا  یلاخ 
ۀماط ات  اهنآ  تنطلـس  رب  ءاقب  همئا و  تعجر  دـعب  دـنابئاغ  نآ  روهظ  هب  لئاق  نآ  زا  سپ  تسا و  تانئاک  رب  ضیفم  ملاـع و  طـسق  ماـظن و 
اهنآ لوق  دنادمحم  ترـضح  شدنزرف  توم  هب  لئاق  ای  دنتـسین  لئاق  یح  دوجوم  یتجح  يرگـسع  زا  دـعب  هک  هرفک  قاذـمب  اما  يربکلا و 

نآ حیرـص  هب  هکنآ  لاح  هدوبن و  نیمز  يور  یتجح  ماما و  اهنآ  دـساف  داقتعا  هب  مئاق  روهظ  زا  لبق  ات  هک  تسا  هرتاوتم  راـبخا  اـب  فلاـخم 
هدید و هدنراگن  هدومرف و  رکذ  راحب  متفه  دلج  رد  هدـق  یـسلجم  هک  ار  هچنآ  رامـشیب  رابخا  نآ  یبلطم و  نینچ  تسین  نکمم  تارتاوتم 

اکربت تسا و  نآ  هریغ  راحب و  دالجا  رد  هقرفتم  اهنآ  نومـضمب  هچنآ  ریغ  هربتعم  لوصا  زا  ذوخأـم  ربخ  هاـجنپ  دـص و  کـی  هدرک  هراـمش 
هللا نا  دومرف  هک  ع )  ) قداص ترضح  زا  ریصبیبا  زا  لامکا  رد  هللا  ءاشنا  دمآ  دهاوخ  هیناث  هلاقم  رد  لوق  لیضفت  دوشیم و  رکذ  ربخ  دنچ 

رد رگید  لداع و  ماما  نودـب  دراذـگاو  ار  نیمز  هکنیا  زا  تسا  مظعا  لجا و  دـنوادخ  لدـع  ماما  ریغب  ضرالا  كرتی  نا  نم  مظعا  لـجا و 
نیمز دنامیمن و  یقاب  ۀمالا  هیلا  عزفت  انم  ماما  ریغب  ادحاو  اموی  ضرالا  یقبی  ام  دومرف  هک  ع )  ) قداص ترضح  زا  روفعی  یبا  نبا  زا  لامکا 

نومـضمب رابخا  سانلا و  یلع  ۀـجح  ریغب  ادـحاو  اموی  ضرألا  یقبت  سیل  ع )  ) رقاب ترـضح  شیامرف  رگید  ام و  زا  ماـما  نودـب  زور  کـی 
رگم دوشیمن  تجح  زا  یلاخ  نیمز  هکنآ  نومـضم  هب  رابخا  تسا و  رایـسب  دوب  دـهاوخ  ماما  یکی  رفن  ود  رگم  اـیند  رد  دـشابن  رگا  هکنآ 

هب رایـسب و  تحال  تخاسن و  دـشاب  تجحیب  زور  کی  هکنآ  نومـضم  هب  رابخا  رد  دوشیم  هتـسب  هبوت  رد  هک  تماـیق  زا  لـبق  زور  لـهچ 
ریسفت رد  رابخا  نیمز و  لها  يارب  زا  دنناما  هکنآ  نومضم  هب  رایسب و  فئاخ  وا  روهشم  رهاظ  اما  مئاق  نم  ضرالا  اولخت  هکنآ ال  نومـضم 

زا دعب  ۀیماما  ام  نوچ  دمآ و  دهاوخ  هیناث  هحفص 79 ] هلاقم [  رد  اهنآ  زا  هلمج  هب  هراشا  هک  رایسب  ماما  دعب  ماما  هب  لوقلا  مهل  انلصو  دقل  و 
نآ دـنکیم  دـییأت  دراد و  تقفاوم  ام  اب  رابخا  نیا  شروهظ  زور  ات  ملاـع  هدـنراد  هگن  تسا  بئاـغ  يدـهم  دوجو  هب  ع )  ) يرگـسع نسح 
نیا زا  دوشیم  لاؤس  لاح  دوش  رهاظ  هک  ینامز  ات  ینالوط  تبیغ  هب  یمهدزاود  تبیغ  رب  لدـی  ام  زا  تشذـگ  هلاقم  لصا  رد  هک  يراـبخا 
رازه تدم  نیا  رد  سپ  دربیم  ورف  ار  شلها  الا  دوب و  دهاوخن  ماما  نودب  نیمز  زور  کی  هرتاوتم  رابخا  نیا  نومضم  هب  هک  هدیدج  هفیاط 

نب دمحم  رگا  هدوب  هک  هدوب  ملاع  هدنراد  هگن  تایرب و  ناما  تانئاک و  رادـم  هک  نیمز  يور  ماما  بذاک  یعدـم  نیا  روهظ  زا  لبق  ات  لاس 
ار وا  مدرم  هک  هدـنز  ماما  فرط  نیا  زا  لاس و  رازه  دـسر  هچ  ات  دوشیمن  مامایب  دـناهدومرف  ار  زور  کـی  همئا  میتشادـن و  یبئاـغ  نسحلا 

هدـنز نامه  تسا و  مسق  نیمه  مه  لاح  هک  هدوب  هدـنز  بئاـغ و  لاـس  رازه  نیا  رد  رگا  هدوبن و  يرگید  سک  دـننادب  تجح  دنـسانشب و 
لیلد یثیح  زا  تسا و  هقباس  رابخا  دـیؤم  یتیثیح  زا  رابخا  نیا  سپ  دـیایب  ایند  هب  شردام  مکـش  زا  هزاـت  هکنآ  هن  دـنک  روهظ  دـیاب  بیاـغ 

یبایب . حضاو  ار  بلطم  ات  امن  هیناث  هلاقم  هب  عوجر  تسا  ام  هلاقم  رب  لقتسم 

( لیجنا تاروت و   ) نیدهع بتک  رد  دوعوم  هب  تراشب  رد 

نآ ناوتیم  مه  هک  هدش  دراو  كاپ  رون  هدزاود  ای  كرابم  دوجو  نیا  هب  تبـسن  هسدقم  بتک  رد  هک  تاراشب  ضعب  نایب  رد  هسداس  هدئاف 
تسا نیا  يربع  ناسلب  شلوا  مود  داتفهذ  رومزم  رد  ع )  ) دواد ترـضح  تراشب  ءابنا و  اهنآ  زا  یکی  داد  رارق  قبـس  ام  دیؤم  مه  لیلد و  ار 

دوجوم هدـنراگن  دزن  ریرحت  لاح  رد  هخـسن  ود  هچنانچ  هدـش  نایب  نیدـب  ندـنل  هعوبطم  هیـسراف  همجرت  رد  خـلا و  کلملا  کنید  به  هلا 
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هاشداپ و هب  ار  دوخ  ماکحا  دـنوادخ  يا  تسا  نیا  همجرت  دـیامرفیم و  لقن  ربحتم  لـضاف  مـالعالا  سینا  رد  هچنآ  اـب  تسا  قفاوم  تسا و 
ار یتمالـس  موق  يارب  اههوک  فاصنا  اب  ار  وت  نیکاسم  دومن و  دهاوخ  يرواد  تلادع  هب  ار  وت  موق  وا  هاشداپ و  رـسپ  هب  ار  شیوخ  تلادع 

تخاس دهاوخ  نوبز  ار  ناملاظ  داد  دنهاوخ  تاجن  ار  ناریقف  نادنزرف  یسرداد و  ار  موق  نیکاسم  تلادع  رد  زین  اهلت  دروآ و  دنهاوخ  راب 
دورف هدـش  هدـیچ  راز  فلع  رب  ناراب  لثم  وا  تاقبط  عیمج  ات  تسه  هام  هک  یمادام  تسا و  یقاب  باتفآ  هک  یمادام  دیـسرت  دـنهاوخ  وت  زا 

هام هک  یمادام  دوب  دهاوخ  یتمالس  روفو  تفکش و  دنهاوخ  ناحلاص  نامز  رد  دنکیم  باریس  ار  نیمز  هک  یئاهـشراب  لثم  دمآ و  دهاوخ 
داهن و دنهاوخ  ندرگ  نانیشنارحص  يورم  روضح  هب  ناهج و  ياصقا  ات  رحب  زا  ایرد و  ات  ایرد  زا  درک  دهاوخ  ینارمکح  وا  رد  دریگن  . . . 

نیطالس عیمج  دیناسر  دنهاوخ  اهناغمرا  ابس  ابش و  ناهاشداپ  درو  دنهاوخ  ایادهریازج  لها  ناهاشداپ و  دیسیل  دنهاوخ  ار  كاهفا  نانمشد 
ار ریقف  داد و  دهاوخ  یئاهر  ار  وا  دنک  هثاغتـسا  نیکـسم  نوچ  اریز  دومن  دـنهاوخ  یگهدـنب  ار  وا  اهتما  عیمج  درک و  دـنهاوخ  میظعت  ار  وا 

متـس ملظ و  زا  ار  ناشیا  ياهناج  دیـشخب  دهاوخ  تاجن  ار  نیکاسم  ياهناج  دومرف و  دـهاوخ  مرک  ریقف  نیکـسم و  رب  درادـن  هدـناهر  یک 
اعد وا  يارب  امئاد  داد  دهاوخودب  ابـش  يالط  زا  دنام و  دهاوخ  هدنز  وا  دوب و  دـهاوخ  اهبنارگ  وا  رظن  رد  ناشیا  نوخ  داد و  دـهاوخ  هیدـف 

شبنج نانبل  لثم  وا  هرمث  هک  دوب  دهاوخ  اههوک  هلق  رب  نیمز  رد  هلغ  یناوارف  دناوخ و  دـنهاوخ  كرابم  ار  وا  يور  یمامت  درک و  دـهاوخ 
دهاوخ ماود  باتفآ  شیپ  وا  مسا  دنام  دهاوخ  یقاب  دابالادبا  وا  مان  درک و  دنهاوخ  ءامن  ووشن  نیمز  فلع  لثم  اهرهـش  لها  درک و  دهاوخ 

ادخ هوهی  داب  كرابتم  دناوخ  دـنهاوخ  لاحـشوخ  ار  وا  نیمز  ياهتما  عیمج  تساوخ و  دـنهاوخ  تکرب  رگیدـکی  يارب  وا  رد  نایمدآ  درک 
دوشب رپ  وا  لالح  زا  نیمز  یمامت  دابالادبا و  ات  وا  دیجم  مان  داب  كرابتم  دـنکیم و  بجع  ياهراک  طقف  وا  هک  تسا  لیئارـسا  يادـخ  هک 

نیا رد  دواد  بانج  هک  يراصنلا  دووهیلا و  نم  باتک  لـها  ءاـملع  نیب  تسین  یفـالتخا  هک  دـیامرفیم  مـالعالا  سینا  بحاـص  نیما  نیما 
ص)  ) ربمغیپ اب  تقفاوم  قابطنا و  لامک  رومزم  نیا  هک  تسا  نیا  فاصنا  دمآ  دهاوخ  دعب  هک  دهدیم  ربخ  يراوگرزب  صخـش  زا  رومزم 

راثآ زا  هیانک  هتـشگن  تسین  دیـشروخ  هام و  ات  یقاب و  دابالادبا  شنید  هک  ینید  بحاص  زا  دـهدیم  ربخ  هک  دراد  مئاق  شمارگ  دـنزرف  و 
هچنانچ دننک  یگهدنب  ار  وا  نیمز  ياهتما  عیمج  هک  دیامنب  نایدا  لک  رب  هبلغ  شنید  هکنیا و  یقاب و  شمـسا  شنید و  تسا  يربکلا  ۀـماط 

يدهم و مئاق  شیمارگ  دنزرف  نامز  رد  تسا  نایدا  لک  رب  هبلغ  يربک و  تمایق  ات  ءاقب  نامه  متاخ  ص )  ) ربمغیپ عرـش  رد  هیماما  ام  داقتعا 
الدع اطسق و  ضرالا  ءالمی  هب  هک  تسا  ناملاظ  ندرک  هحفص 80 ] نوبز [  یـسرداد و  تلادع و  شناش  هک  شدنزرف  زا  دهدیم  ربخ  مه 

همه دیـسیل و  دـنهاوخ  كاخ  وا  شیپ  نانمـشد  مامت  هک  کلامم  لک  رب  هبلغ  ناـمولظم و  رب  یهاوخ  نوخ  اروج و  اـملظ و  تئلم  اـم  دـعب 
رخـسم ار  نیمز  يور  مامت  دوب و  دهاوخ  باتفآ  رد  وا  مسا  دوب و  دـهاوخ  یقاب  دابالادـبا  وا  هتـشر  درک و  دـنهاوخ  میظعت  ار  وا  ناهاشداپ 

ار تالمجم  نیا  زا  کی  ره  لیـضفت  هک  وا  تسد  هب  رورـس و  نآ  نامز  رد  روما  نیا  یمامت  دوب و  دهاوخ  تاکرب  یناوارف  درک و  دـهاوخ 
یسرداد ناملاظ و  ینوبز  يرثا و  ناهج  مامت  رد  ینار  مکح  هیلک و  هبلغ  نمشد و  ندیسیل  كاخ  زا  الاح  هدرک  نایب  الـصفم  رابخا  رد  ام 

ار دـبالا  یلا  یقاب  نید  هزات  یعدـم  نیا  دومرف  نیا  دـض  رب  دـنچ  ره  یلب  ینیبیم  يرثا  ناوارف  تاکرب  ناـمولظم و  یهاوخ  نوخ  ناریقف و 
رد دینک  لمأت  فاصنا  اب  هدرکن  یملاظ  زا  یهاوخ  نوخ  یمولظم و  وا  ار و  بلاغ  وا  رب  شنانمـشد  رد  لود  بولغم  شدوخ  هدومن و  خسن 

ار یماقم  نینچ  بحاص  يدنسم و  نینچ  سلاج  رون  نآ  تمظع  تعفر و  روهظ و  نآ  تفارـش  تمارک و  باطتـسم و  باطخ  نیا  تنمیه 
لمح هکنآ  یفخی  درک و ال  ناوتیمن  لمح  هدوب  ملاع  رد  هشیمه  هک  اهفرح  رـصتخم  اـههمزمز و  نیا  رب  دـشاب  یتلجخ  اـیح و  رگا  سپ 

هتـشگن لصاح  ناشیا  يارب  زا  راثآ  نیا  دـندوبن و  ماکحا  بحاـص  هک  درک  ناوتیمن  یـسیع  نامیلـس و  دواد و  رب  ار  هداز  کـلم  کـلم و 
به هلا و  تسا  دوجوم  هدنراگن  دزن  رد  هک  همجرت  تسا و  مئاق  وا  رـسپ  و  ص )  ) دـمحم نیمه  دـشاب  راثآ  نیا  بحاص  هک  ینید  بحاص 

سینا قفاوم  دراو  توریب  رد  هعوبطم  هیبرع  همجرت  رد  هچنانچ  خلا  کلم  هب  ار  دوخ  ماکحا  ادخ  يا  دناهدرک  همجرت  روط  نیا  خـلا  کنید 
ءابنا تسا  یفاصنایب  فاصنا  هب  ار  کنید  ریـسفت  هدوبن و  دواد  وا  يارب  زا  تسا و  نید  يوس  هب  هراشا  هک  کـماکحا  طـعا  مهللا  مـالعالا 

نامسآ رد  میظع  یتمالع  دیوگیم و  هیآ  هدفیه  رب  لمتـشم  مهدزاود  باب  رد  دهدیم  ربخ  هدنیآ  روما  زا  هک  انحوی  تافـشاکم  رد  رگید 
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ندیئاز باذع  درد و  زا  دوب و  نتسبآ  هراتـس و  هدزاود  زا  یجات  شرـس  رب  شیاهاپ و  ریز  هام  دراد و  رـس  رد  ار  باتفآ  هک  ینز  هک  دز  رس 
رب دوب و  خاـش  هد  رـس و  تفه  ار  وا  هک  نوگـشتآ  گرزب  ياـهدژا  کـی  هک  دـمآ  دـیدپ  نامـسآ  رد  رگید  تمـالع  دروآیم و  رب  داـیرف 

تخیر و دـهاوخ  نیمز  هب  اهنآ  هدرک  بوراج  رگید  هخـسن  رد  هدیـشک و  ار  نامـسآ  ناگهراتـس  ثلث  شمد  رـس و  نآ  تفـص  شیاـهرس 
نینهآ ياصع  هب  ار  نیمز  ياهتما  همه  هک  هدیئاز  هنیرن  رـسپ  سپ  دعلبب  ار  وا  دنزرف  دیازب  نوچ  ات  داتـسیا  دـیئازیم  هک  نز  نآ  شیپ  اهدژا 

ادـخ زا  يو  يارب  زا  یناکم  اجنآ  رد  هک  درک  رارف  نابایب  هب  نز  دـش و  هدوبر  وا  تخت  ادـخ و  دزن  هب  شدـنزرف  درک و  دـهاوخ  ینارمکح 
گنج اهدژا  اب  شناگتشرف  لیئاکیم و  هک  دش  گنج  نامسآ  رد  دنارورپب و  زور  تصـش  تسیود و  رازه و  تدم  ار  وا  ات  تسا  هدش  ایهم 

رام گرزب و  ياهدژا  نیا  دـشن و  تفای  نامـسآ  رد  ناشیا  ياج  هکلب  دـنتفاین  هبلغ  یلو  دـندرک  گنج  زین  شناگتـشرف  اهدژا و  دـندرک و 
مدینش نامـسآ  رد  دنلب  يزاوآ  دندش و  هتخادنا  نیمز  رب  وا  دبیرفیم  ار  نوکـسم  عبر  مامت  هک  تسا  یمـسم  ناطیـش  سیلبا و  هب  هک  میدق 

رد زور  هنابـش  هک  ام  ناردارب  یعدم  نآ  هک  اریز  دش  رهاظ  وا  حیـسم  تردـق  ام و  يادـخ  تنطلـس  توق و  تاجن و  نونکا  دـیوگیم  هک 
دـندش و بلاغ  وا  رب  دوخ  تداهـش  مالک  هرب و  نوخ  تطاسو  هب  ناشیا  دـش و  هدـنکفا  ریز  هب  دـننکیم  يوعد  ناشیارب  ام  يادـخ  روضح 

هدش دورف  امش  دزن  هب  سیلبا  هک  ایرد  نیمز و  رب  ياو  دیشاب  داش  اهنآ  نانکاس  اهنامـسآ و  يا  تهج  نیا  زا  دنتـشادن  تسود  ار  دوخ  ناج 
عمجم هک  ینز  زا  دهدیم  ربخ  هک  دراد  هیماما  هدـیقع  رب  قابطنا  لامک  هفـشاکم  نیا  دراد و  لیلق  ینامز  هک  دـنادیم  نوچ  میظع  مشخ  اب 

هک رمق  هب  یناث  زا  دوشیم و  سمـش  هب  ریبعت  یلوا  نآ  زا  هک  تماما  توبن و  ياراد  تسا  يا  هقیدح  نآ  هک  تسا  تیالو  توبن و  نیرحب 
ریما هدش و  هدرمش  هدزاود  همطاف  حاولا  رد  هچنانچ  ماما  هدزاود  هب  هراشا  هدزاود  ناگراتس  بحاص  اهیلت و  اذا  رمقلا  اهیحض و  سمشلاو و 
نیا يوس  هب  هراشا  ندـیئاز  زا  هلان  دـیاش  هدرمـش و  هدزاود  ار  همئا  ددـع  هقباس  رابخا  رد  هچناـنچ  تسا  ناگراتـس  ءازج  ماـقم  نیا  رد  (ع )

هب ات  ع )  ) نیـسح تدالو  لمح  زا  همطاف  هیرگ  تسا  دراو  هربتعم  رابخا  رد  اهرک و  هتعـضو  اهرک و  هتلمح  هداد  ربخ  ادـخ  هک  دـشاب  هعقاو 
نز نآ  هب  صوصخم  تسا  ندـیئاز  درد  نیا  دنـشکب و  ار  وا  وت  تما  هک  يدـنزرف  هب  مرادـن  یتجاح  درک  ضرع  شردـپ  هب  هک  ماـقم  نیا 
ظف رمع  ایوگ  شمد  و  هحفص 81 ] رس [  عبط  شتآ  ياهدژا  دنراد و  هتشاد و  ار  ندیئاز  درد  نانز  قلطم  الا  هدوب و  هراتـس  هدزاود  بحاص 

دالوا ثلث  هک  تسا  نسحم  هدنـشک  هک  تسنآ  وا  مدآ  دارم  ای  شمد  دنـشاب و  دـندش  ادـیپ  وا  هتـشر  زا  هک  یئافلخ  اـی  شراـصنا  ظـیلغ و 
ار و ربمغیپ  دالوا  دناهتـشک  هک  روج  ماکح  تالوب و  دوش  یهتنم  هک  تسا  وا  هتـشر  دارم  اـی  تشک و  دـنایقیقح  ناگهراتـس  هک  ار  ربمغیپ 

دیهش روج  ءافلخ  تسد  هب  هک  تشاد  ار  لاح  نامه  دوشیم  ادیپ  ناگراتس  زا  نز  نآ  يارب  زا  هک  يدنزرف  ره  هک  دوب  اهدژا  نامه  هتـشرب 
فیـس و هب  مئاق  جورخ  زا  هیانک  هک  دنک  ینارمکح  ریـشمش  هب  هک  داد  وا  هب  هنیرن  دنزرف  دـنوادخ  هک  یمهدزاود  ات  دـندشیم  مومـسم  و 

شرع هب  تسا  مئاق  هکرابم  هقادنق  ندرب  هب  هراشا  هک  تسا  نآ  رهاظ  دش  هدوبر  تخت  ادخ و  دزن  هب  شنادنزرف  دنوش و  وا  عیطم  اهتما  همه 
گنج حیسم  ترضح  يرادرس  هب  نیطایش  اب  ۀجح  باکر  رد  هک  هکئالم  نآ  کنج  هب  هراشا  هباطخ  یقاب  دراد و  هربتعم  رابخا  رد  هچنانچ 

لبق ننمؤیل  باتکلا  لها  نم  نا  هک و  دنروآ  نامیا  وا  هب  دوهی  دوش و  رهاظ  حیسم  دوش و  دنلب  ینامسآ  يادن  دوش و  هتشک  ناطیش  دننک و 
دزن هدوجوم  هخـسن  ود  رد  متـسیب  هیآ  رد  مهدـفیه  باـب  رد  شیادـیپ  رفـس  رد  هک  تسا  يزیچ  نآ  رگید  ءاـنبا  دوش  لـصاح  هبلغ  هتوم و 

زا اهتما  داد و  دهاوخ  تکرب  تراشب  ار  وا  هک  نیا  هراس و  زا  قاحسا  هب  تراشب  زا  سپ  دیامرفیم  میهاربا  هب  تراشب  تیاکح  رد  هدنراگن 
رد اما  دمآ و  شباطخ  دومن  تلئسم  لیعامسا  هرابرد  ناشئایبنا و  لیئارـساینب و  هب  هراشا  دنیآ  دیدپ  وا  زا  اهتما  كولم  دنیآ و  دوجو  هب  وا 

دیدپ يو  زا  سیئر  هدزاود  منادرگ  ریثک  رایسب و  ار  وا  منادرگ و  روز  اب  مداد  تکرب  ار  وا  کنیا  مدومرف  تباجا  ار  وت  لیعامـسا  صوصخ 
سینا رد  داد و  مهاوخ  یمیظع  تما  ار  وا  دومن و  دهاوخ  دیلوت  رورس  هدزاود  رگید  هخسن  رد  مروآ و  دوجو  هب  يو  زا  میظع  یتما  دنیآ و 

تسا و هدزاود  ینعم  هب  راس  اعمنش  دیامرفیم  و  دلوی -  میئسن  راس  اعمنش  شوق  ات  لیعامـشیل  دنکیم و  لقن  نینچ  يربع  ناسل  زا  مالغالا 
سیئر ماما  لیعامـسا  دالوا  رد  هک  تسا  مولعم  یهتنا  دـش  دـیدپ  دـهاوخ  لیعامـسا  بلـص  زا  ماما  هدزاود  ینعی  تسا  ماما  ینعم  هب  مئـسن 

هک تسا  تهج  نیا  زا  تسا و  لیعامـسا  ردارب  هک  دناقاحـسا  لسن  زا  دعب  لیئارـساینب  ناربمغیپ  هک  نآ  هچ  هیماما  ماما  هدزاود  زج  هدوبن 
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هب باطخ  امـش -  نایم  زا  تسیئادـخ  دـنوادخ  دـیامرفیم  مهدـجه  هیآ  رد  مهدـجه  باب  رد  ینثم  رفـس  رد  متاـخ  ربمغیپ  هب  تراـشب  رد 
لثم ار  يربمغیپ  ناشیا  يارب  زا  مهدجه  هیآ  رد  دیونـشب و  ار  وا  دنادرگیم  ثوعبم  نم  لثم  ار  يربمغیپ  تناردارب  زا  تسا -  لیئارـساینب 
لثم هک  يربمغیپ  هک  نآ  شلـصاح  خـلا و  تشاذـگ  دـهاوخ  شناهد  هب  ار  دوخ  مالک  درک و  دـهاوخ  ثوعبم  ناـشیا  ناردارب  ناـیم  زا  وت 

ناردارب تسا و  لیئارساینب  امش  ناردارب  زا  وا و  نآرق  هب  هراشا  دشاب  شناهد  رد  ادخ  مالک  دیدج و  عرش  بحاص  هب  هراشا  دشاب  یـسوم 
تسا و لیئارـساینب  مامت  هب  هکلب  دنـشاب  ناشدوخ  زا  ناشناردارب  هک  تسین  لیئارـساینب  ضعب  هب  باطخ  تسا  لیعامـساینب  لیئارـساینب 

رادیق هدرک و  دای  ناشیا  زا  دـنوادخ  هک  دـنرادیقینب  نامه  لیعامـساینب  نیا  دوب و  دـنهاوخ  لیعامـساینب  تروص  نیا  رد  ناشیا  ناردارب 
دراد و تامـس  ياـعد  رد  هک  دـش  وا  رد  رهاـظ  ربمغیپ  هک  دـشاب  هکم  هوک  هک  ناراـف  وگب  هدرک  داـی  ناـشیا  لـحم  زا  تسا و  ربمغیپ  دـج 

متاخ ربمغیپ  روهظ  تیاکح  هدـنیآ و  عیاقو  زا  دـهدیم  ربخ  یتقو  مود  لهچ و  باب  رد  ءایعـشا  تهج  نیا  هب  ناراـف و  لـبج  یف  كروهظ 
گنابلگ اههوک  رس  زا  هدومن  منرت  هرخص  رد  نانکمتم  دنزاس و  دنلب  ار  دوخ  زا  وا  رادیق  نوکس  ياههیرق  رهش و  نابایب و  دیامرفیم  نینچ 

مه دشاب و  ربکا  هللا  نآ و  زا  دارم  دیاش  اهیدنلب و  تافرع و  ینم و  رد  دشاب  نایجاح  کیبل  هب  هراشا  دیاش  هدومن  ادخ  تمظع  فصو  دننز 
هوک زا  هدومن و  عولط  ناشیا  رب  ریعاس  زا  دـمآرب و  انیـس  زا  ادـخ  ینعی  هوهی  هک  دراد  ینثم  تاروت  زا  مود  لوا و  هیآ  میـس  یـس و  باب  رد 

نامه انیس  زا  روهظ  دمآ و  دیدپ  نیـشتآ  تعیرـش  ناشیا  يارب  وا  تسار  تسد  زا  دمآ و  نیـسدقم  ياههورگ  اب  دیدرگ و  ناشخرد  ناراف 
متاخ روهظ  تسا  هکم  هوک  هک  ناراف  رد  روهظ  لیجنا و  نداد  هب  تسا  یسیع  روهظ  نامه  ریعاس  ۀیروت و  نداد  هب  تسا  یـسوم  هب  یلجت 

دش و نکاس  ناراف  نابایب  رد  دیامرفیم و  ات  ار  وا  يزادناریت  تیاکح  هک  دراد  ۀـیروت  رد  لیعامـسا  هیـضق  رد  هچنانچ  نآرق  نداد  هب  تسا 
ارچ هک  ینکن  لاکـشا  سپ  دیدج  قیتع و  دـهع  رد  هدـش  عقاو  رگید  ياهاج  رد  ربمغیپ  دوخ  زا  ربخ  هک  دـش  مولعم  دـش  هتـشون  هچ  نآ  زا 
رد ریما  ابا  اـی  هحفـص 82 ] اهنت [  ربمغیپ  وا  هب  هک  تسا  اـهاج  رایـسب  فرط  نیا  زا  هدـشن و  هدرب  ربمغیپ  مسا  دـش و  هدرب  ماـما  هدزاود  مسا 

ناگدرم و ندرک  هدـنز  شمـسا و  هب  ینامـسآ  يادـص  ندـش  دـنلب  مئاق و  تیاکح  زا  رگید  ءابنا  هدـشن  همئا  یقاـب  زا  هدـش  هسدـقم  بتک 
زا دـهدیم و  مالـسلاامهیلع  نینـسح  زا  ربخ  هک  نآ  زا  سپ  انحوی  مهدزای  هفـشاکم  رد  دـیوگیم  نادـسفم  ندرک  دوباـن  وا و  یهاوخداد 

یشحو نآ  دیناسر  مامتا  هب  ار  دوخ  تداهش  نوچ  متفه و  هیآ  رد  دیوگیم  هکنآ  ات  دنکیم  ریبعت  نادغارچ  ود  نوتیز و  تخرد  هب  ناشیا 
میظع رهـش  ماع  عراش  رد  ار  ناشیا  ياهندـب  تشک و  دـهاوخ  ار  ناشیا  تفای و  دـهاوخ  هبلغ  هدرک  گنج  ناشیا  اـب  دـیآیم  هیواـه  زا  هک 

ربق هب  ار  ناشیا  ياهندـب  هک  دـنهدیمن  تزاجا  دـننکیم و  هراظن  مین  زور  هس  ار  ناشیا  ياهندـب  اـهتما  ماوقا و  زا  یهورگ  دـنام و  دـهاوخ 
زا يزاوآ  دـیامرفیم و  هک  نآ  ات  داتـسرف  دـنهاوخ  ایادـه  رگیدـکی  دزن  دـننکیم و  يداش  یـشوخ و  ناشیا  رب  نیمز  ناـنکاس  دنراپـسب و 

نامه رد  دندید و  ار  ناشیا  نانمـشد  دندش و  الاب  نامـسآ  هب  ربا  رد  سپ  دـیئامن  دوعـص  اجنیا  هب  دـیوگیم  ناشیدـب  هک  دندینـش  نامـسآ 
مهدزناپ هیآ  رد  هک  نآ  ات  هیماینب  یلاحشوخ  تساروشاع و  زور  زور  مین  تسا و  هفوک  میظع  رهش  خلا  تشگ  ثداح  میظع  هلزلز  تعاس 
دنتفگیم هک  دش  عقاو  نامـسآ  رد  دنلب  یئادص  هاگان  هک  تخاونب  هتـشرف  دـیآیم و  يدوز  هب  میـس  ياو  تشذـگرد  مود  ياو  دـیوگیم 

رب ادخ  روضح  رد  هک  ریپ  راهچ  تسیب و  نآ  درک و  دهاوخ  ینارمکح  دابالادبا  ات  دشابیم و  وا  حیسم  ام و  دنوادخ  نآ  زا  ناهج  تنطلس 
يدوب یتسه و  هک  قلطم  رداق  دنوادخ  يا  مینکیم  رکـش  ار  وت  دنتفگ  دـننک و  هدجـس  ار  ادـخ  هداتفارد  يور  رب  دناهتـسشن  دوخ  ياهتخت 

ناگدرم تقو  دـیدرگ و  رهاـظ  وت  بضغ  دـندش و  كانمـشخ  اـهتما  یتخادرپ و  تنطلـس  هب  هتفرگ  تسد  هب  ار  دوخ  میظع  توق  هک  اریز 
یهد و ةرجا  گرزب  هچ  کچوک و  هچ  ار  دوخ  مان  ناگهدنسرت  ناسدقم و  ءایبنا و  ینعی  دوخ  ناگدنب  ات  دوش و  يرواد  ناشیا  رب  ات  دیسر 
اهادص و اهقرب و  دش و  رهاظ  سدق  رد  وا  يهماندهع  توبات  تشگ و  حوتفم  نامـسآ  رد  ادـخ  لکیه  ینادرگ و  دـساف  ار  نیمز  نادـسفم 
هدش و وا  زا  دای  هرتاوتم  رابخا  رد  هک  دـشاب  هحیـص  نامه  ینامـسآ  میـس  يادـص  دـیاش  دـش و  ثداح  یمیظع  گرگت  هلزلز و  اهدـعر و 

لالج ندش  رهاظ  ار و  شرگشل  رم  وا  يرادرس  مئاق و  اب  حیسم  لوزن  تیاکح  هصاخ  هماع و  زا  کی  ره  فرط  زا  تسا  رتاوتم  هک  یتسناد 
تسا و دراو  ربتعم  رابخا  رد  هک  تسا  یتیاکح  نامه  دننکیم  اهـضرع  نآ  دنتفر و  هدجـس  هب  ادـخ  دزن  هک  اهریپ  نآ  رد  دوهی  دزن  حیـسم 
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هدعو وت  هدعو  ایادخ  دنتفایم  هدجس  هب  ناربمغیپ  همئا و  ربمغیپ و  رومعملا  تیب  رد  تجح  تسا  روهظ  ماگنه  هک  تسا  راحب  مهدزیس  رد 
یهاوخداد هدش  بضغ  ماگنه  هتفرگ و  ار  ملاع  داسف  فیعض و  تناگدنب  ایادخ  یـشک  ناملاظ  زا  ماقتنا  ار و  ناتـسود  ینک  تباجا  هک  وت 

كداعیم بر  ای  همئا  ربمغیپ و  دندش و  هتـشک  وت  ءایفـصا  دندش  لیلذ  تناگدنب  هدـش  کته  تمیرح  نک  بضغ  ایادـخ  هدـش  ملظ  عفر  و 
ریرحت لاح  دوش و  هدوشگ  نامـسآ  ياهرد  تقو  نآ  رد  ضرالا و  یف  مهنفلختـسیل  تاـحلاصلا  اولمع  اونما و  يذـلا  هللا  دـعو  دـنیوگیم 

دـش و هتـشون  هک  تسا  نآ  هب  بیرق  شنومـضم  دوـبن  مرظن  رد  مه  ربـخ  تروـص  دوـبن و  دوـجوم  تـسا  وا  رد  تیاـکح  نـیا  هـک  هخـسن 
دروآ و دهاوخ  نوریب  هیکاطنا  زا  ار  ۀیروت  وا  تسوا و  هصیـصخ  نیمز  نادسفم  ندرک  دساف  تسا و  مئاق  نوئـش  زا  دابالادـبا  ات  ینارمکح 

تـسا مولعم  دوعوم و  روهظ  ياهماگنه  اب  هفـشاکم  نیا  دراد  هقباطم  لامک  لصاحلا  دوشیم و  عقاو  هلزلز  اهادـص و  شروهظ  ماـگنه  رد 
تسا يربخ  نآ  رگید  هتشگ و  دراو  روهظ  تیاکح  زا  ام  رابخا  رد  هچنآ  اب  تسا  قفاوم  دهدیم و  هدنیآ  روما  زا  ربخ  هفشاکم  نیا  رد  هک 

نب بحاص  زا  دـنکیم  لقن  رثـالا  بضتقم  رد  مدـقم  خیـش  زا  تسا  یه ل  وه  یکی و  هک  رورـس  نآ  باـقلا  باـب  رد  بقاـثلا  مجن  رد  هک 
هدرک هجاحم  دوهی  اب  وا  دوب و  هدش  ناملـسم  روصنم  تسد  رب  هک  ار  ناقاخ  نب  نارمع  سدقملا  تیب  رد  مدرک  تاقالم  تفگ  هک  نامیلس 

وا زا  دـعب  ءافلخ  ادـخ و  لوسر  تامالع  زا  دوب  ۀـیروت  رد  هچنآ  تهجب  ار  وا  دـنوش  رکنم  دنتـسناوتیمن  تشاد و  هک  یملع  نایب و  هب  دوب 
هک وا  تیب  لها  زا  رفن  هدزاود  تسا و  دـمحم  اهنآ  زا  یکی  هک  ار  مسا  هدزیـس  ۀـیروت  رد  میباییم  ام  جزومابا  يا  تفگ  نم  هب  يزور  سپ 

هیماینب و زا  هن  يدع و  زا  هن  میت و  زا  یسک  ترـضح  نآ  زا  دعب  نایاوشیپ  رد  تسین  ۀیروت و  رد  دنروکذم  دنیوا و  ءافلخ  ءایـصوا و  اهنآ 
هک هدب  هحفـص 83 ] يدنوادخ [  قاثیم  دهع و  نم  هب  تفگ  نآ  هب  هد  ربخ  ارم  متفگ  دشاب  قح  دـنیوگیم  هعیـش  هچنآ  منکیم  نامگ  نم 

دنمـشاهینب زا  ساـبعینب  ینعی  موق  نیا  نم و  زا  يراد  فوخ  ارم  متفگ  دـننک  هبلغ  نم  رب  نآ  هب  هک  نآ  زا  يزیچ  هب  ار  هعیـش  ینکن  ربخ 
ینعی نیمز  رد  وا  هدـنامیقاب  زا  هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  ناشیا  لوا  نادـنزرف  زا  ناشیا  هکلب  اهنآ  ياهمان  ناشیا  ياهمان  تسین  تفگ 
مدرم وت  زا  شیپ  نم  رگا  نم  زا  سپ  اهنآ  هب  هد  ربخ  هک  نم  هب  تفگ  اهنامیپ و  زا  تساوخ  هچنآ  وا  هب  مداد  سپ  وا  زا  دعب  هرهاط  هقیدـص 

مـشیدمامب اوبثایم  رهیهو و  اومـسلعامش  لعومـش  ۀـیروت  رد  ار  اهنآ  مباییم  تفگ  ار  يدـحا  اهنآ  هب  یهد  ربخ  هک  تسین  وت  رب  هنرگو 
رد رگید  تسین و  نم  هدهع  رب  نآ  مقـس  تحـص و  دوب  نینچ  هخـسن  لیهوه  دوبر و  نال  نام  دودوک  مول  موق  يوعلارـشب  دـیلوب و  مبـسن 

ددـع رب  دوخ  ربمغیپ  زا  دـعب  تما  نیا  زا  همئا  تفگیم  هک  رابخالا  بعک  زا  شردـپ  زا  هللادـبع  نب  ملاس  زا  رباج  زا  رثالا  بضتقم  زا  مجن 
هب ار  ناشیا  بعک  دیمان  وا و  ندنزرف  زا  رفن  هدزای  ناشیا و  لوا  یفقم  نیا  تفگ  سپ  بلاطیبا  نب  یلع  دش  ادیپ  تسا و  لیئارساینب  ءابقن 

تسا ربخ  يوار  هک  هماعوبا  اومذیف  سقون  روطب  اوبمثی  راذه  وثیم  هومود  هاعومـسم  اروسغم  اریبو  اوذق  تبرقث  تسا  ۀیروت  رد  هک  یئاهمان 
رد دشیم  مقر  دـشیم  مسا  رگا  دنتـسین و  مسا  اهنیا  تفگ  مدرک  تاقالم  البرک  کیدزن  رد  هک  اوسوا  نب  وشع  دوهی  ملاع  زا  دـیوگیم 
رد متفای  تفگ  هک  نآ  ات  ۀـیروت  رد  ار  اهنآ  مباییم  حیحـص  یناربع  نابز  هب  یماوقا  يارب  تسا  هلیلج  فاصوا  اهنیا  نکل  ءامـسا و  کـلس 

رهاظ هک  نآ  ات  نطاب  رد  میروایب  نامیا  رهاظ و  رد  تسا  دمحم  وا  مسا  هک  يربمغیپ  نیا  هب  میرواین  نامیا  هک  دوخ  هتشذگ  ياهردپ  بتک 
هب متفگ  اهمان  نآ  رخآ  هدش  هدرک  فصو  وا  هب  وا و  هب  دروایب  نامیا  سپ  ام  زا  ار  وا  دنک  كرد  هک  ره  سپ  نادنزرف  زا  مئاق  يدـهم  دوش 
وا بحاصم  دیآیمرد و  وا  نید  هب  وا و  اب  حیـسم  دـنکیم  جورخ  اهنید و  عیمج  رب  دوشیم  بلاغ  هک  نآ  هب  تفگ  هدـش  هدرک  حدـم  هچ 

ءایـصوا لوا  وا  سپ  ثیرقت  اـما  شلها  زا  رگم  نک  رتـس  ار  وا  يرآ و  تفگ  ار  فاـصوا  نیا  نک  فصو  نم  يارب  زا  سپ  متفگ  دوـشیم 
تسا و ءادهشلادیس  ترتع و  مود  وا  سپ  اریبو  اما  ءایفصا و  ترتع  لوا  تسا و  ءایـصوا  یناث  وا  سپ  اوذق  اما  ءایبنا و  رخآ  یـصو  تسا و 

سپ اوثیم  اما  تسا و  نیرخآ  نیلوا و  ملع  ثراو  وا  سپ  هاعومـسم  اما  ار و  ادخ  دندرک  تدابع  هک  تسا  یناسک  دیـس  وا  سپ  اروسغم  اما 
يرمع هاتوک  سپ  اوبمثی  اما  تسا و  عونمم  نطو  زا  هدـش  رود  روهقم  وا  سپ  راذـه  اـما  تسا و  نیملاـظ  نادـنز  رد  نیـسوبحم  نیرتهب  وا 

اما تسا و  دوخ  مغ  مانمه  وا  سپ  سقون  اما  مالـسلاهیلع و  یلع  ینعی  تسا  مسا  مراهچ  سپ  روطب  اما  تسا و  ینـالوط  شراـثآ  هک  تسا 
تبیغ رد  ینامعن  خیـش  ار و  وا  مکح  درادیم  اپرب  دـنوادخ و  رما  هب  تسا  بئاغ  هک  تسا  شیوخ  رداـم  ردـپ و  زا  دوقفم  وا  سپ  اومذـیف 
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ار وا  هک  ناجرا  رد  دوهی  زا  يدرم  ار  وا  دوب  هدومن  الما  هک  ار  يزیچ  هر  يرمـس  نسح  نب  مکحلادـبع  نم  رب  درک  تئارق  هک  هدومرف  دوخ 
دوب منکیم و  نایب  وا  ظفلب  نم  ناشیا و  ددع  یناربع و  نابز  رد  همئا  ءامسا  زا  اجنآ  رد  دوب  دوهی  ءاملع  زا  هک  دنتفگیم  نامیلس  نب  نسح 

ربمغیپ نآ  مسا  تسا و  لیعومـشا  ۀیروت  رد  لیعامـسا  مسا  لیعامـسا و  نادنزرف  زا  دیامرفیم  ثوعبم  دنوادخ  هک  ار  وا  مدناوخ  هچنآ  رد 
ياهمان ناشیا و  هب  دوشیم  هدرک  ادتقا  هک  دنناگرزب  همئا و  رفن  هدزاود  وا  لآ  زا  دش و  دهاوخ  گرزب  وا  دمحم و  ینعی  تسوا  هب  یمـسم 

وا و ال هصق  رد  ینعی  نامیلس  دنـسم  رد  تفگ  تسا  هروس  مادک  رد  یماسا  نیا  دندرک  لاؤس  وا  زا  تشذگ و  هچنآ  رخآ  ات  ثیرقث  ناشیا 
هک یـسوم  باتک  مسا  دـنیوگیم و  ۀـیروت  ازاجم  هدـش  لزان  یـسیع  زا  لـبق  هک  تسا  یبتک  هک  ار  قیتع  دـهع  بتک  قلطم  هک  نآ  یفخی 

ار یـضعب  تسین و  دوهی  لوبقم  اهنآ  مامت  تسا و  هوالع  باتک  لهچ  زا  قیتع  دهع  دـننکیم و  قالطا  همه  رب  رفـس  چـنپ  رب  تسا  لمتـشم 
دننکیم همجرت  ار  ءامسا  هک  میدق  زا  باتک  لها  نیب  تسا  موسرم  اضیا  هدنام و  لاحلا  كوکشم  هراپ  دناهدرک و  تحـص  هب  مکح  اهدعب 

نتفاین سپ  دـنکیم  لقن  نآ  ریغ  ای  باط  باـط  اـی  داـم  داـمب  ار  دـمحم  هچناـنچ  دـنکیم  لـقن  ار  همجرت  لـقن  ماـقم  رد  دـشاب و  ملع  ولو 
هک یتافالتخا  اب  صوصخ  هدـم  رارق  بذـک  تمالع  حلطـصم  ۀـیروت  صوصخ  رد  هدـش  دراو  تیاور  ود  نیا  رد  هک  ظافلا  نیا  صوصخ 

مالعالا سینا  باتک  هظحالم  زا  بتارم  نیا  دوشیم  حـضاو  هچنانچ  هحفـص 84 ] هدش [  ادیپ  اهنآ  رد  هک  یتاریبعت  دنراد و  هسدـقم  بتک 
ای دوخ  بهذـم  دیـشت  يارب  زا  ار  مک  داـیز و  هک  تسا  ناـشیا  ءاـملع  لاـح  زا  لوقنم  هچنآ  اـب  هدومن و  ار  هسدـقم  بتک  لاـح  فشک  هک 

تیاور ود  نیا  فیعـضت  دشاب  هدشن  تفای  مه  یئاج  رد  تاقوا  نآ  رگا  دننادیم  زیاج  بوخ و  تبیغ  هسدقم  بتک  رد  ریغ  بهذم  نالطب 
هریخذ و زا  دـنکیم  نیعم  سانـشادخ  ترـضح  نآ  باـقلا  هلمج  زا  بقاـثلا  مجن  رد  رگید  قیتع و  دـهع  رب  تادراو  هطـساوب  دـنکیمن  ار 
رب دـنیوگ  هدوب و  باتک  بحاص  ربمغیپ  دـنه  هرفک  داقتعا  هب  یبوکماش  باتک  رد  تسا  ترـضح  نآ  ماـن  نیا  هک  دـسیونیم  سپ  هرکذـت 
هب هک  نشی  ناهج  ود  قیالخ  دیس  دنزرف  هب  نآ  تموکح  ایند و  هک  دنیوگ  هدوب و  ساولیک  رهـش  وا  دلوم  هدش و  ثوعبم  نتخ  اطخ و  لها 

ناگتـشرف دوش و  راوس  اهربا  رب  دـهد و  نامرف  دـنارب و  مکح  ایند  برغم  قرـشم و  ياههوک  وا  دـسرب و  تسادـخ  لوسر  مان  ناشیا  ناـبز 
یلامش بطق  ریز  هک  نیعست  ضرا  ات  تساوتسا  طخ  ریز  هک  نادوس  زا  دنشاب و  وا  تمدخ  رد  نایمدآ  نادازيرپ و  دنـشاب و  يو  نانکراک 

سانـشادخ هداتـسیا و  وا  مان  دشاب و  نید  کی  ادخ  نید  دوش و  بحاص  دـشاب  فاق  هرک  مرا و  ناتـسلگ  هک  ار  متفه  میلقا  ءاروام  تسا و 
هرومعم مامت  رب  تموکح  نیمز و  ندرک  نید  کی  ناگتـشرف و  اهربا و  تیاکح  یبرع و  ناسل  رد  تسا  مئاـق  ناـمه  هداتـسیا  نیا  تسا و 

فازگ ياعدا  زج  دیاهدید  يزیچ  خوفنم  گنج  همزمز  نیا  رد  اههماگنه  نیا  زا  فاصنا  لها  يا  هتشگ  دراو  ام  رابخا  رد  هک  تسا  ینامه 
هچنآ دشاب و  نامزلارخآ  ربمغیپ  لسن  زا  دشاب و  نایمدآ  هکئالم و  ياوشیپ  هک  تسا  یکی  رخآ  هاشداپ  هک  دـسیونیم  کسان  رد  فازج و 

ار يربک  یتشدرز و  شیک  دنک و  نید  کی  ار  اج  همه  نیس  رتخد  دنزرف  بوک  باتک  رد  دروآ و  ردب  دشاب  ناهنپ  اههوک و  اهایرد و  رد 
نید هب  دریگب و  ار  ملاع  مامت  دوش و  قیالخ  ماما  هک  دوش  ادـیپ  نامزلارخآ  رد  یهاشداپ  ایند  یبارخ  ناـمز  رد  دیـسر  باـتک  رد  درادرب و 
ناک هنا  لتقلا  یف  فرـصی  الف  اناطلـس  هیلول  انلعج  دـقف  امولظم  لتق  نم  هفیرـش و  هیآ  رد  بقل  نیا  زا  دـشاب و  روصنم  وا  مان  دروآ و  دوخ 

صاخ وا  هدنب  ادخ و  تسد  هب  ایند  رخا  هتشون  نشو  باتک  رد  دنکیم و  دای  روصنم  ماما  عم  اروشاع  ترایز  رد  مه  هدومرف و  دای  اروصنم 
لاس رازه  راهچ  دـنک و  ون  ار  ملاع  دـنازوسب و  دـنک و  هدـنز  دـشاب  هدرک  عارتخا  ینید  هک  ره  دـشاب و  هدـنخرف  هتـسجخ و  وا  مان  ددرگ و 

هریخد زا  مجن  رد  هدومن و  تابثا  دوعوم  مئاق  يارب  زا  ام  رابخا  رد  هک  تسا  يراثآ  نامه  راـثآ  نیا  دـننک و  یهاـشداپ  شماوقا  شدوخ و 
نیا ياعدا  زا  لاس  تصـش  نتـشذگ  زا  سپ  اهماگنه  نیا  زا  ناشوهاب  يا  تسوا  هکراـبم  باـقلا  زا  هتـسجخ  هدـنخرف و  هک  دـنکیم  لـقن 

تابنا هنوگ  نیا  زا  دنیب و  یم  يرثا  وا  ندرم  زا  هوالع  لاس  هدزناپ  نتشذگ  اهنیا و  معز  هب  ینیـسح  روهظ  ندرم  شندش و  هتـشک  یعدم و 
مالک منکیم  متخ  دـیامنیم  دای  هریخذ  هرکذـت و  رد  هک  هیماما  هدـیقع  اب  قفاوم  هک  تسا  رایـسب  ام  هربتعم  رابخا  قفاوم  نیقباـس  بتک  رد 

دسیونیم هتشگ  دراو  ام  رابخا  رد  هک  تسا  اهزیچ  نامه  قباطم  شتارقف  مامت  هک  تسا  ساماج  باتک  رد  هچ  نآ  هب  ماقم  نیا  رد  ار  دوخ 
لقتـسم تمایق  ات  وا  تلود  هکم و  ینعی  ایند  نایم  رد  دوش  هاشداپ  یـسک  نانز  هاش  ناهج  دیـشروخ  نامزلارخآ  ربمغیپ  رتخد  دـنزرف  زا  هک 
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ۀماط عیاقو  روما  نیا  هک  دوش  فرطرب  اههوک  دورورف و  بآ  هب  نیمز  ددرگ و  تفج  نامـسآ  دوش و  مامت  ایند  وا  یهاشداپ  زا  دعب  دشاب و 
دـنوش و رـضاح  وا  دزن  لـیئاربج  لـیئاکیم و  شورـس  دـشکب و  دریگب و  تسا  نادزی  دـض  هک  نـالک  نمرها  دـسیونیم و  تسا و  يربکلا 
لواش و حون و  نب  ماس  سایلا و  ردـپ  سارهم  رـضخ و  ردـپ  ناـکلم  دـننام  دـنک  هدـنز  ار  ناـشیا  ءایـصوا  هتـشذگ و  ناربمغیپ  زا  يرایـسب 

ناماه دورمن و  دنادرگ  هدنز  دوش و  رضاح  وا  دزن  هدش  بیاغ  هلطنح  ياعد  هب  تسا  برغم  ياقنع  هک  غرمیـس  ابعـش و  اخیم و  لیعومش و 
نایب ار  اهنآ  ندینازوس  تیاکح  رابخا  رد  هک  دنـشاب  نیخیـش  نامه  ناماه  نوعرف و  هب  دارم  دـیدش  دـنازوسب  ار  ناشیا  ار و  رـصنلاتخب  و 

زا ماقتنا  هب  هراشا  دنتشک  ار  ادخ  ناگدنب  نابوخ  نید و  رد  دندرک  اهنتف  هک  دشکب  دنک و  هدنز  ار  عیمج  دوخ  ماوقا  ناهاشداپ  دیامرفیم و 
هک راوسرخ  روگ  دـنک و  سکرک  تفه  رمع  ار و  ورـسخیک  لاز و  متـسر  دـنک  هدـنز  راهطا و  همئا  یهاوخنوخ  هب  ساـبعینب و  هیماینب و 

شنارای شدوخ و  هحفص 85 ] نرق [  دصناپ  ات  یـسیع و  ینعی  یئابـص  بحاص  دوب  دهاوخ  وا  اب  لاجد و  ینعی  دشکب  دشاب  یئادخ  یعدم 
دـنامن و یتشدرز  نید  دـنک و  نید  کی  ار  اج  همه  تسا و  ایند  نیمز  نیرخآ  هک  دـنز  همیخ  سوباـصقا  رحب  رخآ  رد  دـننک و  یهاـشداپ 
زا دنـشاب و  وا  تمدـخ  رد  دیفـس  نادرم  زا  اهداب و  اهربا و  رد  ناروناج  فانـصا  همه  ناغرم و  ناوید و  نادازیرپ و  نامیکح و  نادـبؤم و 

يراثآ نینچ  ایآ  هبذاک  توعد  نیا  رد  هک  دـینک  هظحالم  خـلا  دـیآ  وا  دزن  قوب  بحاـص  لیفارـسا  دوش و  تاـملظ  لـخاد  ددرگرب  برغم 
هن . ای  هدش  هدهاشم 

دنک یم  نسحلا  نبا  ۀجح  ترضح  دوجو  رب  تلالد  هک  یتارایز 

ای کیلع  مالسلا  مامالا  ةدلاو  یلع  مالـسلا  تسا  اهیلع  هللا  مالـس  نوتاخ  سجرن  ترـضح  ترایز  لوا  اعدم  رب  هلاد  تارایز  رد  میود  باب 
ياعد رد  هللا و  ۀجح  ظفح  یف  تغلاب  هللا و  یلو  تلمح  ۀنامألا و  تیدا  ۀلافکلا و  تنسحا  کنا  دهشا  یسیع  يراوح  ۀنبا  یـسومما و  هبش 
بئاغ زا  ریغ  يدلو  هردـخم  نآ  يارب  زا  ۀـمیقلا  موی  اهدـلو  ۀعافـش  ینمرحت  تذـل و ال  کیلو  ما  ربق  هب  تسا و  دراو  هردـخم  نآ  ترایز 

نیا تسا و  بئاغ  رظتنم  هردخم  نآ  دلو  هک  تسا  دـهاش  هیدامتم  تبیغ  هنمزا  رد  دـئاز  دـیامنیم  يارب  زا  جرف  ياعد  نیا  هک  نیا  هدوبن و 
قفاوم تسا  دوعوم  صیاصخ  زا  نیا  ناینوعرف و  رب  دوب  یفخم  شتدالو  لمح و  هک  هداد  رارق  یـسوم  ردام  هیبش  ار  راوگرزب  نآ  ردام  هک 

دوخ ترایز  میود  دنیوگیم  هیماما  هچنآ  اب  تسا  قفاوم  وا و  تدالو  ءافخ  نآ  تسوا و  رد  یسوم  زا  یتنـس  دیامرفیم و  هک  هریثک  رابخا 
نیا مکلا و  عماج  ممـالا و  يدـهم  یلع  مالـسلا  دـننک  تراـیز  قیرط  نیا  هب  ار  نسحلا  نب  دـمحم  هک  هربتعم  بتک  رد  يورم  راوگرزب  نآ 

ءایبنالا و ثراو  یلع  مالسلا  تسا  راوگرزب  نآ  تسا  دوعوم  مئاق  تاصتخم  زا  هک  هملک  هدننک  عمج  اهتما و  دوعوم  هک  دراد  تلالد  هرقف 
یلع نید  بحاص  توعد و  رد  لقتسم  شدوخ  هک  راوگرزب  نآ  تیاصو  ماقم  یکی  بلطم  ود  رب  دراد  تلالد  هرقف  نیا  ءایـصوالا و  متاخ 
هلاقم زا  لوا  لیلد  رد  هک  يرخا  مدـقم  همیمـض  هب  وا  هب  تیاصو  متخ  دوشیم و  متخ  وا  هب  تیاصو  هتـشر  نیا  هکنآ  رگید  تسین و  هدـح 

هک تسا  يرخآ  صخش  نامه  ءایصوالا  متاخ  نیمه  هک  تسا  تبثم  رخآ  باتک  دوبن  یصو و  تلاسر و  متخ  زا  دمآ  دهاوخ  یهیدب  هیناث 
یلع هتجح  هدالب و  یف  هللا  ۀیقب  یلع  مالـسلا  دـناهدوب  لغـش  نآ  هب  دوعوم  نأش و  نآ  رظتنم  للم  همه  هک  دـهد  ماجنا  ار  ملاع  نیرخآ  راک 
دیاب هک  نآ  مه  شدالب و  رد  ادخ  هیقب  تسا  سجرن  زا  دولوم  نیمه  هک  ءایفـصالا  راثا  دوجوم  هیدـل  ءایبنالا و  ثیراوم  هیلا  یهتنملا  هدابع 

راثآ و نیا  بقل و  نیا  دمآ و  دهاوخ  هرتاوتم  رابخا  رد  نآ  حرش  هک  ءایـصوا  مامت  راثآ  متاخ و  ات  مدآ  زا  ءایبنا و  ثیراوم  دشاب  وا  دزن  رد 
ملکلا و هب  عمجی  نا  ممالا  هب  هللا  دعو  يذلا  يدهملا  یلع  مالسلا  هداد  رارق  سجرن  رسپ  ار  وا  تسا و  نامزلارخآ  يدهم  تافـص  زا  نوئش 

هدوب اهتما  مامت  دوعوم  يرکسع  هطساوالب  رـسپ  سجرن و  زا  دولوم  نیمه  هکنیا  رب  دراد  تلالد  هرقف  نیا  الدع و  اطـسق و  ضرالا  هب  ألمی 
نوئـش نیا  هک  دیامن  نید  کی  ار  نیمز  هک  تسا  ملک  عماج  فالتخا و  عفار  وا  داد و  لدـع و  هب  تسا  نیمز  هدـننکرپ  وا  رگید و  سک  هن 
هدرکن یلدع  چـیه  هعاشا  دـیامن و  یمولظم  زا  یملظ  چـیه  عفر  دـناوتن  هک  یـسک  هن  تسا  سجرن  زا  دولوم  وا  تسا و  يدـهم  صاوخ  زا 

نید بحاص  اهنآ  هچنانچ  یتمئا  کئآبآ  نم  ۀـمئألا  کنا و  دهـشا  دـنکیم  نیعم  ماما  ار  شئابآ  وا و  تداهـش  ماقم  رد  نآ  زا  سپ  دـشاب 
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یف کتجح  دـمحم  یلع  لص  مهللا  تسا  دراو  شتراـیز  زاـمن  زا  دـعب  ياـعد  رد  نیا  زا  سپ  دوب  دـهاوخ  نینچ  مه  وا  دـناهدوبن  لقتـسم 
یف کنیع  کتملک و  قدصلا و  ۀنـسحلا و  ۀظعوملا  ۀـمکحلاب و  عداصلا  مئاقلا  کلیبس و  یلا  یعادـلا  كدالب و  یف  کتفیلخ  کضرا و 
هئابا یلع  هیلع و  هللا  تاولص  مغلا  فشاک  مهلا و  لیزم  بورکلا و  جرفم  دیوگیم و  هک  نآ  ات  حصانلا  یلولا  فئاخلا  بقرتملا  کضرا و 

زا هک  مئاق  بقل  هب  ار  وا  دیامنیم و  نیعم  دمحم  احیرـص  لدع  زا  نیمز  هدننک  رپ  ملک و  عماج  دوعوم  مسا  هرقف  نیا  رد  نیداهلا و  ۀـمئألا 
یلو یلع  لصو  ات  هدرک  دای  تسا  وا  لغش  هک  مغلا  مهلا و  برکلا  جرفم  تسا و  وا  ۀفـص  هک  رظتنم  فئاخ  تسا و  دوعوم  هصتخم  باقلا 

نم فشکا  هدـعو و  زجنا  هدـعب و  برق  هیلع و  لص  مهللا  کنذال  رظتنملا  کقلخ و  یف  بئاغلا  كرماب و  مئاقلا  هثراو  هیـصو و  نسحلا و 
ادخ رما  هب  مئاق  هک  ییـصو  يرکـسع  نسح  يارب  زا  دـیامنیم  تابثا  هرقف  نیا  رد  ۀـبحملا و  فئاحـص  هروهظب  رهظا  ۀـبیغلا و  باجح  هباب 

رب بترم  هک  يراثآ  نآ  ادخ  زا  دنکیم  بلط  دعب  دیامنیم و  ضرف  تبیغ  باجح  وا  يارب  زا  دـمانیم و  رظتنم  مئاق  ار  وا  تفـص  دـشاب و 
هعلق چیه  دنکـشب و  هک  نآ  رگم  هزین  چیه  دنک و  نوگنرـس  هکنآ  رگم  ار  یملعم  چیه  دراذگن و  یقاب  ار  ینوعرف  چـیه  هک  تسا  وا  دوجو 

ار اهرکشل  مامت  دنک و  هحفص 86 ] نوریب [  ار  اهجنگ  مامت  دوش و  دنلب  اههوک  مامت  رب  دنزب و  مدق  دالب  همه  رب  دنک و  بارخ  هک  نآ  رگم 
هتشگن و رسیم  يدحا  يارب  زا  نآ  کی  رازه  زونه  تسا و  راوگرزب  نآ  هیلک  فرصت  هماع و  تنطلـس  زا  هیانک  اهنیا  مامت  دزاس و  قرفتم 

نیا هب  ار  راوگرزب  نآ  نینمؤم  هک  هدومرف  سواط  نب  دیـس  هک  هماندـهع  ترایز  میـس  تسا  مئاق  يدـهم  تافـص  راثآ و  نوئـش  نیا  ماـمت 
یف هیدـی  نیب  نیدـهتجملا  هعایـشا و  هراصنا و  نم  ینلعجا  شرخآ و  ات  نامزلا  بحاص  يالوم  غلب  مهللا  دـنیامن  دای  دـننک و  ترایز  قیرط 
ماما هک  نیا  نامزلا و  بحاص  دوجو  رب  دراد  تلالد  ترایز  نیا  صوصرم و  ناینب  مهناک  افـص  تلقف  کباتک  یف  هلها  تعن  يذلا  فصلا 

نآ توم  هب  لئاق  هک  دراد  تفلاخم  تعامج  نیا  هدـیقع  اب  ینعم  نیا  تسا و  سدـقم  دوجو  نآ  درک  دـهاوخ  نانمـشد  اب  داهج  هک  مدرم 
کتجح و یلع  لص  مهللا و  يرکـسع  زا  سپ  رگید  ماما  هدزای  رب  ةولـص  زا  سپ  اضر  ترـضح  ترایز  رد  مراهچ  دناهدش  سدقم  دوجو 
هک دـهدیم  رارق  یـسک  ار  مهدزاود  یـسک و  زا  دربیمن  یمـسا  هدزاود  نیا  زا  ریغ  هک  هجرف  اهب  لجعت  ةولـص  کقلخ  یف  مئاقلا  کـیلو 

بقل هب  ار  وا  سک و  چیه  يارب  زا  هکلب  هدشن  لصاح  مهدزاود  يارب  زا  یجرف  زونه  وا و  ةرـصن  تسا و  وا  جرف  لیجعت  بلط  مدرم  هفیظو 
نامزلا بحاص  نیـضرالا  یف  هللا  ۀیقب  یلع  مالـسلا  رگید  ماما  هدزای  هب  مالـس  زا  سپ  میظعلادبع  ترـضح  ترایز  مجنپ  دیامنیم  دای  مئاق 

زا سپ  اـت  دـنکیم  مالـس  همئا  زا  کـی  کـی  رب  هک  هعماـج  تراـیز  رد  مشـش  یمهدزاود  نآ  تسا  دوـعوم  صاـخ  بقل  هک  هللا  ۀـیقب  هک 
یلع مالسلا  ناکمالا  رصنلاب و  هللا  هدعو  نم  یلع  مالسلا  نامیالا  لدعلا و  رهظم  یلع  مالـسلا  تسا  دراو  یمهدزاود  هب  دسریم  يرکـسع 
مئاق نامز و  بحاص  هکنآ  هرقف  نیا  لصاح  نامزلا و  بحاص  هللا  رماب  مئاقلا  اندیـس  انیلوم و  یلع  مالـسلا  ناـیدالا  یلع  هنید  هللا  هرهظی  نم 

ترایز رد  اضیا  متفه  یمهدزیـس  هن  تسا  نایدا  رب  هدـننک  هبلغ  هدـننک و  رهاـظ  هداد و  هدـعو  ادـخ  هک  تسا  یمهدزاود  نآ  ار  هللا  رما  هب 
مالس مانالا  نویع  نع  هدلو  بیغملا  بقل  تفص و  نیا  هب  شراوگرزب  ردپ  رب  مالـس  ماما و  هدزای  هب  مالـس  زا  سپ  راحب  رد  روکذم  هعماج 
رهظی يذلا  راصمألا  یف  رضاحلا  راصبألا  نع  بئاغلا  مامالا  یلع  مالـسلا  دیوگیم  مه  تسا و  مدرم  راظنا  زا  بئاغ  شدنزرف  هک  یـسک  رب 

ماما هک  هجرخم  لهـس  هجرف و  لجع  مهللا  نسحلا  نبا  رظتنملا  مئاقلا  نیـسحلا  تاراـثلاب  راعـشب  يداـنی  راتـسالا و  يذ  مارحلا  هللا  تیب  یف 
متشه دیامنیم  نیعم  نسحلانبا  شروضح  دوجو و  اب  ار  مدرم  زا  تبیغ  بحاص  ار و  نیـسح  نوخ  هدننک  بلط  هکم و  رد  رهاظ  ار  رظتنم 

رتتسملا ءایصوالا  یصو  نامزلا  رصعلا و  بحاص  نسحلا  نب  ۀجحلا  دیوگیم و  ماما  هدزای  رب  ةولـص  زا  سپ  راحب  رد  روکذم  ترایز  اضیا 
بئاغ وا  تسا و  نسحلانبا  مهدزاود  هک  رصتنم  هب  يذلا  مئاقلا  هب و  يذلا  مئاقلا  رظتنملا و  يدهملا  کقح  راهظأل  لمؤملا  کقلخ و  نع 

هب عمجا  هلمهملا و  کماکحا  ۀـلطعملا و  كدودـح  هب  مقا  دـیوگیم و  اـت  دـنکیم  قح  نید و  ترـصن  هک  تسا  رظتنم  مئاـق  يدـهم و  و 
هب ات  هتفر  نایم  زا  ماکحا  دنک و  يراج  وا  تسد  رب  قح  هک  دـیامنیم  تلئـسم  دـنوادخ  زا  هیدـی  یلع  قحلا  رهظی  یتح  ۀفرـصتملا  ءاوهالا 

نآرقلا و ماکحا  نلعم  نامزلا و  بحاـص  هلوق  یلا  لـماکلا  هللا  مالـس  دوش  تراـیز  مسق  نیا  هب  هک  دراد  يرکـسعلانبا  رد  مهن  دروآ  ياـپ 
هدـننک كاپ  نامز و  بحاص  ار  كرابم  دوجو  نآ  هک  رظتنملا  مامالا  يدـهملا  مئاـقلا  ضرعلا  لوطلا و  یف  لدـعلا  رـشان  ضرـالا و  رهطم 

نیبملا www.Ghaemiyeh.comقح  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 521زکرم  هحفص 101 

http://www.ghaemiyeh.com


ماکحا مامت  هک  نآ  هن  تسا  نآرق  ماکحا  هک  درمـشیم  نیا  شیاهراک  زا  دهدیم و  رارق  رظتنم  يدهم  مئاق و  لدع و  هدننک  نهپ  نیمز و 
لهـس کجرف و  هللا  لجع  لدع  زا  ار  نیمز  ینکیم  رپ  هک  یـسک  نآ  یئوت  هک  مهدیم  تداهـش  دیوگیم  دعب  دشاب  هدرک  خسن  ار  نآرق 

لمعلاروتـسد هک  هدـمآ  نوریب  شلئاسم  باوج  زا  دـعب  يریمـص  دـمحم  يوس  هب  هسدـقم  هیحاـن  زا  هک  تسا  یتراـیز  رگید  کـجرخم و 
ات هللا  ۀـجح  کنا  دهـشا  دـیامرفیم و  شئابا  ۀـیجحب  تداهـش  زا  سپ  هک  نآ  اـت  سی  لآ  یلع  مالـس  شلوا  دـهدیم  ار  شدوخ  تراـیز 
هک شلوـق  اـت  كدـالب  یف  کـتفیلخ  کـضرا و  یف  کـتجح  دـمحم  یلع  لـص  مهللا  دـیامرفیم  هک  ماـقم  نـیا  هـب  شـشیامرف  دـسریم 

نوئش تافص و  نیا  کنیدل و  هب  رصتنا  هرـصنا و  مهللا  شلوق  ات  الدع  اطـسق و  ضرالا  ءالمی  يذلا  شلوق  ات  فئاخلا  بقترملا  دیامرفیم 
روهدـلا و بحاص  نامزلا  بحاـص  شلوق  اـت  هتاـیحت  هتاـکرب و  هللا و  مالـس  شلوا  تسا  سوواـط  نب  دیـس  تراـیز  رگید  تسا و  يدـهم 
رپ هماع و  تسایر  تنطلـس و  دنکیم  بلط  همیرک و  تافـص  هب  هحفـص 87 ] دنکیم [  فیـصوت  هک  نآ  زا  سپ  نسحلا  فلخ  روصعلا و 
ای مالسلا  ءایبنالا  متاخ  نبا  ءایصوالا و  متاخ  ای  کیلع  مالسلا  نامزلا  بحاص  ای  يالوم  ای  کیلع  مالسلا  شلوق  ات  لدع  زا  ار  نیمز  ندرک 

دساحلا كرشلا و  ناینبل  مداهلا  اهیا  کیلع  مالسلا  ناودعلا  روجلا و  ۀلازال  یجترملا  مامالا  اهیا  کیلع  مالسلا  ءادعالا  لذم  ءایلوالا و  زعم 
یلع ۀـملکلا  عماج  ای  ۀفیرـشلا  ۀـلودلا  ءایحال  لمؤملا  اهیا  کیلع  مالـسلا  ننـسلا  ضئارفلا و  دـیدجتل  رخدـملا  اـهیا  قاقـشلا  یغلا و  غورف 
يوط داوب  تنا  ما  يونلا  کب  ترقتـسا  نیا  يرعـش  تیل  شلوق  ات  البرکب  لوتقملا  مدـب  رئاثلا  ءایبنالا و  راث  بلاط  ای  کیلع  مالـسلا  يوقتلا 
انماما هتبیغ  انیبن و  دقف  اوکـشن  کیلا  مهللا  دـنکیم  ضرع  هک  شلوق  ات  انع  باغ  ام  بیغم  نم  یـسفنب  يرت  قلخلا و ال  يرت  نا  یلع  زیزع 

زا ندوـب  شئاـقل و  ضیف  هب  فرـشت  دـنکیم و  ار  ترـضح  نآ  ترـصن  هبلغ و  بلط  نآ  زا  سپ  الدـع  اطـسق و  ضرـألا  هـب  ءـالما  مـهللا 
شفیصوت تجح و  مئاق  هب  ات  دیامنیم  همئا  زا  رگیدکی  هب  رارقا  نآ  زا  سپ  شترضح  يارب  زا  دتسرفیم  هیده  ار  ترایز  زامن  شراصنا و 

شلوق و ال ات  هلجا  یف  دز  هرمع و  دم  دنکیم و  ار  شرمع  لوط  بلط  سپ  کتیرب  نع  باغ  کنذاب  کقلخ و  نع  هترتس  يذـلا  دـنکیم 
کیلا اوکـشن  دیوگیم  هک  شلوق  ات  همایق  نم  هتبیغ  لوط  انطنقت  یتح ال  شلوق  ات  انع  ةریخ  عاطقنا  هتبیغ و  یف  دـمالا  لوطل  نیقیلا  انبلـست 
نسحلا نب  ۀجح  یمهدزاود  هک  تسا  ام  ياعدم  رب  قبطنم  تارقف  نیا  مامت  هک  هلمهملا  ماکحالا  هب  مقا  شلوق و  ات  انماما  هتبیغ  انیبن و  دقف 

تـسا یترایز  رگید  تسا و  ینالوط  تبیغ  بحاص  هک  نیا  شدج و  نید  هدننک  هزات  لدع و  زا  نیمز  هدننکرپ  تیاصو و  متاخ  هک  تسا 
نآ رب  مالـس  دوش و  هدناوخ  دیاب  سدقم  بادرـس  رد  هک  نولفغت  هللا  رمال  شلوا ال  هدمآ  نوریب  هسدقم  يهیحان  زا  هبدـن و  هب  فورعم  هک 
رد رگید  هداد و  نآ  رد  ار  جرف  قح و  تلود  هدـعو  ادـخ  هک  ۀـعجر  بحاـص  وا  هک  نیا  دوش و  رما  ۀـیجحب  رارقا  دوـش و  كراـبم  دوـجو 
ای کیلع  مالسلا  يرکسعلا  نسحلا  دمحمابا  ای  کیلع  مالسلا  تسا  نیا  شلوا  هک  تسا  دراو  يرکـسع  ترـضح  شراوگرزب  ردپ  ترایز 

دعب ادیدج  مالـسالا  هب  انبر  دـیعملا  نیقـسافلا و  ۀـلود  نم  بیغملا  نیملاظلا و  نیعا  نم  بجتحملا  هتجح  لقاعلل  ةرهاظلا  رظتنملا  مامالا  ابا 
زا ناهنپ  ناملاظ و  مشچ  زا  هدیـشوپ  تسا و  هرهاظ  وا  ۀجح  هک  رظتنم  ماما  ردپ  يا  وت  رب  مالـس  سازدـنالا  دـعب  اضغ  نآرقلا  سامطنألا و 

هدننک هدنز  هک  ندش  سردـنم  زا  دـعب  تاورط  اب  ار  نآرق  ندـش و  هنهک  زا  دـعب  یگزات  هب  ار  مالـسا  هدـنهد  دوع  زا  تسا  ناقـساف  تلود 
هدنروآ هن  يون  توارط و  هب  تسا  مالـسا  نآرق و  هدـننادرگرب  هک  تسا  يرکـسع  نسح  رـسپ  تسا و  راظنا  زا  بئاغ  نامه  نید  باتک و 

دیوجیم رگید  ماما  هدزای  ات  ربمغیپ  هب  لسوت  ترایز  زامن  زا  دعب  ییاعد  رد  سپ  رسکی  نآرق  مالـسا و  هدنرب  رگید و  باتک  رگید و  نید 
رگید ترایز  رد  دوهشملا و  دهاشلا  دوعوملا و  مویلا  اننامز  ققحم  انماماب و  بر  ای  کیلا  لسوتا  دیوگیم و  يرکسع  نسح  زا  دعب  هاگنآ 
سپ نیسح  ماما  ترـضح  ترایز  رد  یقابلا و  فلخلا  يرکـسع و  زا  سپ  دیامرفیم  قیرط  نیا  هب  مسق  ماقم  رد  نسحلایبا  شدج  ترایز 

رصانلا کنید و  رهظم  کیبن و  یمـس  قلخ  رب  ۀجح  قداص و  فلخ  هب  دهدیم  دوجو  نآ  هب  مسق  يرکـسع  ترـضح  هب  ات  همئا  هب  مسق  زا 
تراـیز رد  رگید  تسا و  يرکـسع  زا  سپ  تسا و  ربـمغیپ  مسا  مه  نید  هدـننک  رهاـظ  هـک  كدـالب  یف  كءادـعال  عطاـقلا  كءاـیلوال و 

سپ دتسرفیم  تاولص  همئا  زا  کی  کیب  هیحو  یلع  هللا  نیما  هللا  لوسر  یلع  مالـسلا  تسا  نیا  شلوا  هک  ءادهـشلادیس  ترـضح  ینالوط 
شلوق ات  کلوسر  ثراو  كدبع  نسحلا  نب  ۀجح  قحلاب  مئاقلا  یلع  لص  مهللا  دراد  يرکسع  ترضح  رب  ةولـص  زا  سپ  دنکیم و  مالس 
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ءالمی ثعشلا و  هب  ملی  ملکلا و  هب  عمجی  نا  ممالا  یلاعت  هللا  دعو  يذلا  يدهملا  یلع  مالـسلا  هلوق  یلا  هضرا  یف  هللا  ۀیقب  ای  کیلع  مالـسلا 
دعب هودـبعی  یتح  اهیف  مهـصلختسی  نیذـلا  نینمؤملل  هدـعو  زجنی  هب و  هل و  نکمی  نا  اروج و  املظ و  تئلم  امک  الدـع  اطـسق و  ضرالا  هب 

نب ۀـجح  هدـش  هداد  وا  هب  لدـع  زا  نیمز  ندرک  رپ  ملک و  عمج  هدـعو  هک  اهتما  مامت  دوعوم  يدـهم  هک  يراوگرزب  نآ  هک  نینما  فوخلا 
هللا رماب  مئاقلا  ۀجحلا  دنکیم و  ضرع  يرکسع  ترضح  ات  همئا  زا  کی  کی  هب  مسق  زا  سپ  ریما  ترضح  عادو  رد  رگید  تسا و  نسحلا 

رگید تسا و  یمهدزاود  تسا  ربمغیپ  مسا  مه  هک  ادخ  ءادعا  زا  مقتنم  هللا  نید  رهظم  هللا و  لوسر  یمس  یلع  مالسلا  هئادعا  نم  مقتنملا  و 
نسحلا نبا  مئاقلا  ۀجحلا  یلع  لص  دیامرفیم و  هحفص 88 ] يرکسع [  نسح  ات  ماما  هدزای  رب  ةولـص  زا  سپ  هقیدص  ترـضح  ترایز  رد 

نم ءیـشب  یفختـسی  یتح ال  کیبن  هتنـس  کنید و  هب  رهظا  ضرـالا و  هئاـقب  لوطب  نیز  روجلا و  هب  تما  ضرـالا و  هب  یحا  مهللا  یلع  نب 
دهدیم رارق  ربمغیپ  ۀنـس  رهظم  ار  وا  دهدیم و  رارق  ار  نسحلانبا  نامه  دوعوم  نوئـش  بصانم و  بحاص  هک  قلخلا  نم  دحا  ۀفاخم  قحلا 

زا سپ  همئالا  هئابا  هلوسر و  ۀـفیلخ  هضرا و  یف  هللا  ۀـفیلخ  اـی  تسا  نیا  شلوا  هک  رورـس  نآ  دوخ  تراـیز  رگید  رگید و  ننـس  لـعاج  هن 
ریحتلا ۀبیغل و ال  ادمال  باتغا  باترا و ال  هیف ال  بیر  يذـلا ال  تباثلا  تنا  هک و  دراد  رورـس  نآ  ۀـیجح  هب  تداهـش  یپردیپ و  ياهمالس 

وا هب  رارقا  هب  ار  تداعـس  لامعا و  لوبق  ندرک  طونم  زا  سپ  هک  نآ  ات  قدص  کب  هنیدل  هترـصن  قح و  کب  هللا  دعو  ام  نا  ةدملا و  لوطل 
نبا دمحم  يا  وت  هک  میهدیم  تداهـش  اعقوت  الا  كروهظب  ابحالا و  کل  انیقی و  الا  کبر  دزا  مل  راصعالا  تددمت  روهدلا و  تلواطت  ولف 
لوط هطساو  هب  موشیمن  ریحتم  وت و  تبیغ  لوط  هطساو  هب  متفاییمن  ههبش  تسین و  وا  رد  یکش  یبیر و  چیه  هک  یتسه  یقح  نآ  نسحلا 
دایز اهرـصع  درک و  زارد  اهرهد و  دوش  ینالوط  رگا  سپ  تسا  قح  دهدب  ترـصن  ار  دوخ  نید  وت  هب  هک  یئادخ  هدعو  منادیم  تدـم و 
رگم وت  روهظ  يارب  زا  منکیمن  داـیز  دوشیمن و  لـصاح  نم  هدـیقع  رد  يروتف  تدـم  لوـط  نیا  زا  هک  نیقی  رگم  وـت  هب  تبـسن  منکیمن 
رگم دوشیمن  ثعاب  تدـم  لوط  نیا  دورب  نایم  زا  اهرود  درذـگب و  اهرـصع  هچ  ره  تسا  نامیا  همزال  هک  نآ  شمزـال  لـصاح  راـظتنا و 

تلود هدنشخرد و  هدنخرف و  راگزور  نآ  مدرک  كاردا  رگا  مینکیم  ضرع  سپ  وا  روهظ  راظتنا  تدش  رگم  وا و  دوجو  هب  نیقی  یتدایز 
ادـخ زا  وت  روهظ  زا  لـبق  دیـسر  ارم  گرم  رگا  کیدـی و  نیب  روهقم  وت و  قح  هب  فرتـعم  تناگدـنب و  زا  دوب  مهاوخ  هدـنب  ار  وـت  هرهاـظ 

زا راربا  ءاملع  لهاج و  ملاع و  زا  هعیـش  مامت  نایم  رد  لمعلاروتـسد  نیا  وت  بقع  رد  وت  روهظ  ماـیا  رد  ارم  دـنادرگرب  هک  منکیم  تلئـسم 
رایـسب رابخا  رد  هک  نیبذاک  روهظ  نامه  هطـساوب  تشادرب  تسد  دیاب  راظتنا  داقتعا و  هبور  نیا  زا  هک  هدش  هچ  هتـشگ و  رئاد  عیاش و  اجک 

راوب هللا و  ۀمارکل  رخدـملا  یلع  ملـسلا  سدـقم  بادرـس  ترایز  رگید  دـناهدومن و  دای  نآ  زا  رتاوتم  هک  یتدـم  لوط  ای  هداد و  نآ  زا  ربخ 
راظتنالا لاط  مهللا  لاق  نا  یلا  توغاطلا  تبجلا و  لطبت  یتح  تومی  یح ال  کنا  دهشا  قحلا و  هدی  یلع  رهظی  یتح  تایحلاب  هدیا  هئادعا 

ۀعقبلا هذه  بحاص  يدـی  نیب  ۀـمجرلاب  کل  نیدا  ینا  مهللا  نونملا  دـعب  انتایح و  یف  نومیملا  کیلو  هجو  انرا  مهللا  راجفلا  ءانب  تمـش  و 
هزادنا ات  یناگهدنز  هب  راگدورپ  ار  وا  هدرک  دییأت  ادـف و  ءادـعا  كاله  يارب  زا  هدـش  هریخذ  هک  یکرابم  دوجو  يراوگرزب و  نآ  رب  مالس 
توغاط تبج و  ینک  لطاب  هک  یتقو  ات  يریمیمن  هدنز و  نسحلا  نب  دمحم  يا  وت  هک  مهدیم  تداهـش  وا و  تسد  رب  قح  دوش  رهاظ  هک 

جرف و نیا  روهظ و  نیا  يارب  زا  ام  راظتنا  تسا  هدیـشک  لوط  ایادخ  ار  ناشیا  بهذـم  اب  صوصخم  رفن  ود  نآ  ای  ار  كرـش  قلطم  ینعی  ار 
ادخ ام  ندرم  زا  سپ  یگهدنز و  رد  ار  تروص  كرابم  نآ  ام  هب  نایامنب  ایادخ  نآ  راظتنا  نآ و  لوط  رب  نانمـشد  ار  ام  دـننکیم  تتامش 

هن دورب  ایند  زا  هدـنب  هدرکن  سمطنم  ار  كرـش  راـثآ  هک  تسا  یـسک  تما  رظتنم  هعقب  نیا  بحاـص  يور  شیپ  تعجر  هب  منکیم  داـقتعا 
ترایز قیرط  نیا  هب  ار  ترـضح  نآ  هدومرف  هک  تسا  دیفم  خیـش  ترایز  رگید  دیامن و  كرـش  راثآ  رد  يرثا  تسناوتن  درم و  هک  یـسک 

لوطل باترال  قح  کیف  هللا  دـعو  ام  نا  هیف و  بیع  يذـلا ال  تباثلا  قحلا  کنا  دهـشا  لاق  نا  یلا  ءایـصوالا  یـصو  ای  کیلع  مالـسلا  نک 
لاق نا  یلا  اعقوتم  الا  كروهظل  انیقی و  الا  کیف  ددزا  مل  راصعالا  تدامت  روهدلا و  تلواطت  ولف  کنامزل  عقوتم  رظتنم  دمالا  دعب  ۀـبیغلا و 

کـضرا یف  کبیغم  ۀماتلا و  تاملک  رهظا  لاق و  نا  یلا  هودـع  یلع  هرـصنا  هتوعد و  دـعا  هتملک و  رهظا  هتدـعو  امل  کیلول  زجنا  مهللا و 
نآ ترایز  رد  رگید  تشذـگ و  قباس  ترایز  رد  تارقف  نیا  يهمجرت  الدـع  اطـسق و  ضرالا  هب  ءالما  مهللا  لاق  نا  یلا  بقرتملا  فئاخلا 
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هیف جرفلا  كروهظ و  هیف  عقوتملا  کموی  وه  هعمجلا و  موی  اذه  نامزلا  بحاص  ای  يالوم  ای  یپردیپ  مالس  زا  سپ  هعمج  موی  رد  ترضح 
مالس هرتاوتم  ییاهمالس  هب  شئابآ  زا  کی  کی  ترایز  زا  سپ  رورس  نآ  ترایز  رگید  کفیسب و  نیرفاکلا  لتق  کیدی و  یلع  نینمؤملل 

رد هک  يراوگرزب  نینچ  تاـیح  دوجو و  ـالتق و  راـفکلا  یفنم  الدـع و  روجلا  لدـبم  هلوق  یلا  فـلخلا  ماـمالا  یلع  مالـسلا  دوـشیم  وا  رب 
يارب زا  هـک  نآ  تاراـیز  نـیا  تارقف  لـصاح  تـسا و  نایعدـم  نـیا  بهذـم  فلاـخم  هیماـما و  هدـیقع  اـب  قـفاوم  هحفـص 89 ] يهـنمزا [ 

ینالوط تبیغ  بحاص  رگید  تیاصو و  متاخ  يرگید  تیاصو و  یکی  دیامنیم  تسا  تباث  ینوئش  تسا  يرکسع  دنزرف  هک  یمهدزاود 
نآرق و ماکحا  هدننک  رهاظ  توارطاب و  ار  نآرق  ندش و  هنهک  زا  سپ  ار  مالـسا  هدننادرگرب  رگید  داد و  لدع و  زا  نیمز  هدننکرپ  رگید  و 
هدوب و تلم  لها  رظتنم  مما و  دوعوم  نسحلانبا م ح م د  نیمه  هک  نآ  رگید  هرسکی و  ار  كرش  رفک و  هدنرادرب  ربمغیپ و  تنس  هدننکون 

کی مادک  ضرغیب  نافاصنااب  تسا  دـمحم  وا  مسا  هک  نآ  رگید  دوریمن و  ایند  زا  درادـنرب  ار  رفک  هشیر  مامت  ات  هک  نآ  رگید  تسه و 
دودح بلاغ  خسن  رگید و  دیدج  عرـش  لمهم و  دیدج  باتک  هداد  رارق  دوعوم  ار  ناشدوخ  هک  دوشیم  نایعدم  نیا  اب  قفاوم  روما  نیا  زا 

نوخ هن  فرطرب و  كرـش  هن  هدـحاو و  تلم  هن  لدـع و  زا  رپ  نیمز  هن  هک  یتلاح  رد  دـناهدومن  ربمغیپ  ننـس  بلاـغ  عفر  نآرق و  ضئارف  و 
تارایز نیا  رد  ناشیا  زا  یمسا  هن  هدیشک و  ار  نآ  جورخ  راظتنا  یـسک  هن  هدوب و  اهنآ  يارب  زا  یتبیغ  هن  هدش و  هتفرگ  ءایبنا  دالوا  ءایبنا و 

هدـش و هدرب  اهنآ  ۀـیجح  رفن و  هدزاود  نیا  مسا  همئا  زا  کی  کی  ربمغیپ و  ناـسل  زا  ینـس  هعیـش و  ربخ  رازه  هد  رد  هدـش  هدرب  نآ  ریغ  اـی 
دشاب و هدشن  هدرب  یلعنسح  یلعنیسح و  دمحم و  یلع  مسا  لثم  ربخ  کی  رد  دعب و  همئا  زا  ربمغیپ  رابخا  لثم  هدوب  ناشتدالو  زا  لبق  بلاغ 
ار مدرم  دوش و  اهنآ  زا  دای  رایـسب  هک  تسا  یـضقتم  نیا  دـننادیم و  رتگرزب  ار  ناشتوعد  ناشرما و  ناـشباتک و  ناـشدوخ و  هک  نآ  لاـح 
رایـسب و ناـیوگغورد  ندـش  رهاـظ  زا  سپ  رگم  دـمآ  دـهاوخن  تما  دوـعوم  مدرم  يا  هک  دـناهدرک  تیـصو  یلب  دـنیامن  اـهنآ  هب  تیـصو 
رد ههبش  هک  دوشیم  رهاظ  باتفآ  دننام  رما  نیا  هک  دیهدن  یعاد  توعد  هب  شوگ  دینیـشنب  دوخ  ياهناوخ  رد  سپ  اهنآ  هب  مدرم  ندیورگ 

نتـشاد يرجم  باتک و  نید و  ناگدـنز  زا  هدـش  دراو  تارایز  تارقف  نیا  رد  هچنآ  همه  زا  اقباس و  رابخا  نیا  تشذـگ  هچنانچ  دـنامن  وا 
ناراوگرزب نیا  تاـملک  هک  نآ  هچ  تسیچ  راـبخا  ضعب  رد  دـیدج  عرـش  هب  دارم  هک  تسناد  یهاوخ  هلمهم  ماـکحا  ندرک  هماـقا  اـهنآ و 

شتنـس بوجحم و  ابلاغ  شماکحا  سمطنم و  شراثآ  سردـنم و  شمـالعا  هک  هنهک  نید  هک  نیا  دـیامنیم و  ریـسفت  ار  یـضعب  یـضعب 
هب لالدتـسا  لصاح  دروایب و  نآ  ریغ  دربب و  نایم  زا  ار  اهنآ  هک  نآ  هن  دنکیم  هدـنز  تواورطاب و  هزات و  ون و  لطعم  شدودـح  كورتم و 

نسحلانبا و ار  وا  هکراـبم  تارقف  نیا  رد  هدـش و  يدـهم  مئاـق و  هب  راـبخا  رد  رظتنم  دوـعوم  نآ  ریغ  هـب  مـصخ  فارتـعا  هـب  هـکنآ  ماـمت 
هدرک . نیعم  یمهدزاود 

دنک یم  نسحلا  نبا  ۀجح  ترضح  دوجو  رب  تلالد  هک  ییاهاعد 

اـهدولوم و هذـه و  اـنتلیل  قخب  مهللا  تسا  راوـگرزب  نآ  تداعـساب  تدـالو  بش  هک  نابعـش  يهمین  بش  ياـعد  لوا  هیعدا  رد  میـس  باـب 
یم هک  نآ  اـت  تسا  بش  نیا  رد  دوعوم  تسا و  وت  ۀـجح  هک  بش  نیا  رد  هدـش  هدـیئاز  بش و  نیا  قـح  هب  ایادـخ  اـهدوعوم  کـتجح و 

فیس دیامرفیم  ات  هدوبن  تسین و  يرتس  یتبیغ و  دمحم  یلع  يارب  زا  ناشیا و  زا  روتسم  قیالخ و  زا  بیاغ  ینعی  روتـسملا  بئاغلا  دیامرف 
یلع لصف  مهللا  دیامرفیم  هکنآ  ات  دوش  هتـشگ  راوخ  هدزن و  یملاظ  چیه  ندرگ  هکنآ  هن  دوشن  دنک  هک  یئادخ  ریـشمش  ونبی  يذـلا ال  هللا 

هن درمشیم  متاخ  ار  مئاق  هرقف  نیا  رد  هراصنا و  نم  انلعجا  همایق و  هروهظ و  همایا و  انب  كردا  مهملاوع و  نع  روتـسملا  مهمئاق  مهمتاخ و 
دننکیم روهظ  بلط  وا  يارب  زا  دننادیم و  نابعـش  فصن  رد  دولوم  نامه  ار  وا  دیایب و  صخـش  نیا  دننام  رگید  ناسک  وا  زا  سپ  هک  نآ 

رکذ و ناماما و  مسا  زا  سپ  هک  حاتتفا  ياعد  میود  تسا  يدـهم  صاخ  تافـص  ریاس  مئاق و  دوعوم و  بقل  نیا  ار و  تبیغ  دراد  مزال  هک 
لدع لمؤم و  مئاق  ار  وا  دعب  هداد و  رارق  نیـشناج  ار  وا  يرکـسع  نسح  زا  سپ  هک  يدهملا  يداهلا  فلخلا  دـیامرفیم و  یلع  نب  نسحلا 
رهاظ ادخ و  نید  هب  مئاق  دهدیم و  رارق  ادخ  باتک  يوس  هب  یعاد  ار  وا  ار و  دوعوم  تافـص  دنکیم  تباث  وا  يارب  زا  درمـشیم و  رظتنم 
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رگید نید  هدننک  ثادحا  دیدج و  باتک  هدنروآ  هن  تسا  دهع  يارب  زا  نید  باتک و  هفاضا  هک  هدروآ  ربمغیپ  هک  ار  ینید  نآرق و  هدـننک 
بلط اعد  رخآ  رد  هک  وا  يارب  زا  ار  تبیغ  دنکیم  تابثا  هرقف  نیا  رد  انیلو و  هتبیغ  انیبن و  دقف  کیلا  اوکـشن  انا  مهللا  دیامرفیم  هک  نآ  ات 

هک بئاغ  یلو  نآ  دـناهدوب  اعد  نیا  ندـناوخب  رومأم  هعیـش  هک  یعدـم  نیا  تدالو  زا  لـبق  هدوبن و  یتبیغ  وا  يارب  زا  دـنکیم و  شروهظ 
نـسح رب  ةولـص  زا  دـعب  هک  ةولـص  ياعد  ناضمر  كرابم  هام  ياهزور  ياعد  میـس  دـمآ  دـهاوخ  شباوج  لولح  هبـش  هدـش و  هچ  هدوب و 

ماما هک  هجرف  لجع  هاداع و  نم  داع  هالاو و  نم  لاو  نیملسملا و  ماما  هحفص 90 ] هدعب [  نم  فلخلا  یلع  لص  مهللا  تسا  دراو  يرکسع 
شجرف تسا و  بوصغم  شقح  تسا  رطـضم  هک  يدوجو  نآ  هک  دیامنیم  ار  شجرف  بلط  درمـشیم و  نسح  زا  دعب  فلخ  ار  نیملـسم 

مه اهنآ  زا  دای  دوب  بوخ  دنتـشاد  رگید  همئا  نیملـسم  رگا  دربیمن  ار  رگید  سک  مسا  اهاعد  نیا  تسا و  یمهدزاود  وا  دنرظتنم  مدرم  ار 
ات یلع  دمحم و  هب  ارم  يادص  نآ  ونشب  دنکیم  ضرع  ادخ  هب  درمـشیم و  هدروآ  ددع  همطاف  ترـضح  ترایز  ياعد  رد  هچنانچ  دشیم 
هک یتجح  يرکـسع  نسح  زا  دـعب  هک  نیا  ار و  ددـع  امرف  هظحالم  کنذال  رظتنملا  ۀـجحلا  دـیامرفیم و  دـعب  یلع  نب  نسح  هب  دـسریم 

ياعد مراهچ  هدش  هچ  دوب  هک  نآ  هدوب و  هک  يرکـسع  نسح  زا  دـعب  لاس  رازه  ات  دـهدب  توعد  هب  نذا  ار  وا  ادـخ  هک  نیا  هدوب و  رظتنم 
یلع لص  مهللا  دنکیم  ضرع  يرکسع  نسح  رب  ةولص  زا  سپ  هک  دیامنیم  تیاور  يرکسع  ترضح  زا  یـسوط  خیـش  هک  تسا  یتولص 

ار رافک  وا  هب  شکب  لدع و  وا  هب  نک  رهاظ  قلخ و  عیمج  رش  زا  نک  ظفح  ار  وا  هک  دنکیم  تلئـسم  ادخ  زا  دعب  کئایلوا و  نبا  کیلو و 
وا هب  نک  رهاظ  لدع و  زا  ار  نیمز  وا  هب  دنک  رپ  ارحـص و  ایرد و  براغم و  ضرا و  قراشم  زا  دنـشاب  اجک  ره  نانیدیب  عیمج  نیقفانم و  و 
وا رد  هک  تسا  هماندهع  ياعد  مجنپ  هدش  هدرمش  نسحلانبا  هک  تسا  يدهم  تافص  نوئـش  نیا  هدب و  رارق  وا  راصنا  زا  ارم  ار و  یبن  نید 

سپ ار  وا  ندمآ  نوریب  نک  ناسآ  هجرخم  لهس  هجرف و  لجع  دنکیم و  ضرع  دنکیم و  تعیب  دیدجت  مئاق و  ترـضح  هب  دنکیم  مالس 
امب رحبلا  ربلا و  یف  داسفلا  رهظ  قحلا  کـلوق  تلق و  کـناف  كدـالب  هب  مهللا  رمعا  شلوق و  هب  دـیامرفیم  ناـیب  ار  وا  مسا  لغـش و  نآ  زا 

هلعجا مهللا  ۀقزم  الا  لطابلا  نم  ءیشب  رفظی  یتح ال  کلوسر  مساب  یمسملا  کیبن  تنب  نبا  کیلو و  انل  مهللا  رهظاف  سانلا  يدیا  تبـسک 
کنید و مالعا  نم  درو  امل  ادیـشم  کباتک و  ماکحا  نم  لطع  امل  اددـجم  كریغ و  ارـصان  دـجی  نمل ال  ارـصان  كدابع و  مولظمل  اعزفم 
ناگهدنامرد و رصان  نامولظم و  هانپ  نیمز و  يور  زا  داسف  هدنرادرب  تسا و  ربمغیپ  مسا  مه  هک  یسک  نآ  نومـضم  لصاح  کیبن و  ننس 

راثآ نیا  فالخ  رب  سپ  مهدزیـس  نیا  تسا و  یمهدزاود  وا  ربمغیپ  تنـس  نید و  ملاعم  هدـننک  مکحم  نآرق و  هلطعم  ماکحا  هدـننک  هزات 
رابخا ضعب  رد  هیبنت  دشاب  هدرک  هزات  ار  هنهک  حرـش  هک  نآ  هن  دیدج  عرـش  اهنآ  قاذم  هب  یلب  هدـشن  لصاح  یعدـم  نیا  رد  هدومن  یـشم 

یبن وا  هک  دشاب  هتفگ  ینخس  تلم  ةرورض  فالخرب  هک  تسا  نآ  دوصقم  هن  دیدج  عرشب  یتای  دیامرفیم  هک  مینک  نآ  ۀیجح  میلـست  رگا 
هک هدرک  ار  نآ  حرش  رگید  رابخا  تارایز و  باب  رد  هیعدا  ریاس  اعد و  نیا  رد  هک  تسا  ینعم  نیمه  هکلب  ربمغیپ  ماکحا  هدنرادرب  دشاب و 
زا شعابتا  شدوخ و  يراب  دـیایب  بلطم  نیا  حیـضوت  هچنانچ  نآ  نیناوق  دافنا  ماـکحا و  ءارجا  هب  نآ  ندرک  هدـنز  نید و  ندرک  هزاـت  ارم 

عطقل دعملا  نیا  ةرهاطلا  ةرتعلا  نم  اولخت  یتلا ال  هللا  ۀیقب  نیا  هبدن  ياعد  مشش  دنتسه  دناهدوب و  رصان  عزفم و  هب  جاتحم  رتهدنامرد و  همه 
دیما تسا  اجک  ناودـعلا  روجلا و  ۀـلازأل  یجترملا  نیا  ملظ  داینب  ندـیرب  يارب  زا  هدـش  ایهم  هدامآ و  هک  نآ  تسا  اجک  ینعی  ۀـملظلا  رباد 

شدوخ تسد  هب  هک  تسا  نآ  تارقف  نیا  رهاظ  تسا  ترـضح  نآ  هصیـصخ  روما  نیا  هک  ناودع  روج و  ندرک  فرطرب  يارب  زا  هدنراد 
اهنیا زا  سپ  هک  دوش  هداد  هدـعو  دوش و  هدیـشک  راـظتنا  مه  زاـب  لاـس  دـنچ  هب  وا  ندرم  زا  سپ  هک  نآ  هن  هدـشن  روما و  نیا  دوش  هماـقا 
ةداعال ریختملا  نیا  تسا  هدوهعم  ننس  ضئارف و  ندرک  هزات  هرقف  نیا  رهاظ  ننسلا و  ضئارفلا و  دیدجتل  رخدملا  نیا  راثآ  نیا  دش  دهاوخ 

ندینادرگرب يارب  زا  هدش  رایتخا  هک  نآ  تسا  اجک  هلها  نیدلا و  ملاعم  ییحم  نیا  هدودح  باتکلا و  ءایحال  لمؤملا  نیا  ۀعیرـشلا  ۀـلملا و 
يارب زا  هدش  هتـشاد  وزرآ  تسا  اجک  دنادرگرب  هتفر  نیب  زا  ای  تسا  ذفان  ریغ  شنیناوق  هدش و  سردـنم  شماکحا  زا  هچنآ  هک  ۀـلم  نید و 

نیا دروآ  رگید  تایلعج  درب و  نیب  زا  ار  همه  هک  درک  هدنز  ایحا و  بوخ  اعقاو  نید  هدننک  هدنز  نآ و  هلطعم  دودح  باتک و  ندرک  هدنز 
غیزلا راثآ  سماط  نیا  قاقشلا  یغلا و  عورف  دصاح  نیا  نایـصعلا  قوسفلا و  لها  دیبم  نیا  كرـشلا  ۀینبا  مداه  نیا  نیدحلملا  ۀکوش  مصاق 
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مدـب بلاطلا  نیا  ءایبنالا  لوخدـب  بلاطلا  نیا  يوقتلا  یلع  ملکلا  عماج  نیا  لیلـضتلا  داسفلا و  لـها  لصاتـسم  ةدرملا و  ةاـتعلا و  دـیبم  نیا 
ياهخاش هدـننک  عطق  قوسف و  لها  هدـننک  كاله  كرـش و  يانب  هدـننک  بارخ  نیمدـقتم و  تکوش  هدننکـش  تسا  اجک  البرکب  لوتقملا 

يوقت و رب  مدرم  هدننک  عمج  دانع و  لها  هدننک  لصأتـسم  ناشک و  هحفـص 91 ] ندرگ [  هدننک  هشیر  لیم و  راثآ  هدننک  وحم  یهارمگ و 
ار وا  اعد  نیا  هیتآ  تارقف  رد  تسا و  دحاو  صخـش  نآ  تافـص  اهنیا  هک  البرک  هب  لوتقم  نوخ  ناشدالوا و  ءایبنا و  نوخ  هب  هدـننک  بلط 
زا بوخ  روما  نیا  هقیقحلا  یف  دننیبیمن و  ار  وا  ناشیا  دنیبیم و  ار  قیالخ  هک  نیا  دنکیم و  شناکم  زا  لاؤس  هک  هدرک  ضرف  بئاغ  قح 

خیش هعلق  رد  ناشدوخ  دینادرگن  لصأتـسم  ار  دانع  لها  رگا  دش و  هتخیر  شدوخ  نوخ  تفرگن  ار  ءایبنا  نوخ  رگا  دش  لصاح  یعدم  نیا 
شاـک دـیوگیم  هک  نآ  اـت  رتعیاـش  قوـسف  رتمکحم و  یهارمگ  تـخرد  دـش و  رتيوـق  كرـش  راـثآ  دـندش  لصاتـسم  اـکع  یـسربط و 
یبئاـغ وت  يادـف  منیبن  ار  وت  منیبـب و  ار  قلخ  هک  نم  رب  تسا  نارگ  يوط  يذ  اـی  يوضر  رد  يراد و  لزنم  نیمز  مادـک  رد  هک  متـسنادیم 

مه تسه  یـسک  ایآ  ینکیم  يرود  ام  زا  هک  هدـننک  يرود  وت  يادـف  هب  یتسه  ام  دای  هب  ای  یتسه  ام  نایم  رد  یتسین  ام  زا  یلاخ  هک  موش 
الدـع و ضرالا  تئلم  دـق  هتـشارفا و  ترـصن  ملع  هک  مینیبب  ار  وت  هک  دوشیم  ایآ  میراد  وت  يوس  هب  یهار  اـیآ  دوش  نم  اـب  يراز  هیرگ و 

يدنکرب ناربکتم و  داینب  يدیرب  باقع و  ار  تیادعا  يدیناشچ  لدع و  زا  ار  نیمز  يدرک  رپ  وت  هک  مینیبب  اباقع و  اناوه و  كءادعا  تقذا 
ضرع وا  رب  ار  هقح  دـیاقع  هک  تیم  نیقلت  متفه  نیملاعلا  بر  هللادـمحلا  لوقن  نحن  ار و  قح  نارکنم  يدومن  كـاله  ناراکمتـس و  هشیر 

دیوگیم ات  ماما  هدزای  هب  دوشیم  نیقلت  هبترم  ود  زاب  نیملسملا  ۀمئا  يدهملا  ۀجحلا  مئاقلا  درمشیم و  يرکـسع  نسح  زا  دعب  ات  دننکیم 
نیا رد  ۀمئألا و  معن  رـشع  دحالا  ۀمئالا  هدالوا  بلاطیبا و  نب  یلع  نینمؤملاریما  نا  هدـننک و  نیقلت  دـیوگیمزاب  یماما  رظتنملا  ۀـجحلا  و 

مالـسا رد  رگید  ناسک  رگا  تسا و  دوعوم  هصاخ  باقلا  زا  هک  درمـشیم  رظتنم  ۀجح  ار  مهدزاود  دهدیم و  رارق  هدزاود  ار  ددع  تارقف 
مئاقلا حلاصلا  فلخلا  مث  نسحلا  يرکـسعلا  مث  ماما  هد  مسا  زا  سپ  دـیوگیم  هک  يربک  هلیدـع  متـشه  دـشیم  هدرب  زین  اهنآ  مسا  دـندوب 

ار الدع  ضرا  یلمم  يدهم  رظتنم  مئاق  اروج  املظ و  تئلم  ام  دعب  الدع  اطسق و  ضرالا  هللا  ءالمی  هب  دیامرفیم  هک  نآ  ات  يدهملا  رظتنملا 
دیوگیم و راوگرزب  ماما  هد  هب  رارقا  زا  سپ  دنکیم  هقح  دیاقع  راهظا  هک  يرغص  هلیدع  مهن  دهدیم  رارق  یمهدزاود  يرکـسع و  فلخ 

مهدزاود مسا  درمشیم و  هدزاود  ار  ددع  نامیالا  رهظم  نمحرلا و  ۀفیلخ  نامزلا و  رـصعلا و  بحاص  نسحلا  نب  دمحم  یلع و  نب  نسحلا 
میـس زور  ياعد  مهد  دـیامنیم  نیعم  تسا  دوعوم  هصاخ  باقلا  زا  هک  نامزلا  رـصعلا و  بحاص  ار  وا  درامـشیم و  نسحلا  نب  دـمحم  ار 

دـنکیم و ضرف  تبیغ  مئاق  يارب  زا  هک  هتبیغ  مهمئاق و  دـعب  هترتع  نم  ءایـصوالا  دـیوگیم و  تسا  نیـسح  ترـضح  تدـالو  هک  ناـبعش 
دیوجیم برقت  یعاد  هک  نآ  زا  سپ  هریغ  راحب و  رد  دراد  هعمج  موی  تجاح  ةولص  ياعد  مهدزای  دیامنیم  ار  ءایصوا  اب  عوجر  تلئـسم 

کیلا برقتا  دـیوگیم و  نآ  زا  سپ  یلع  نبا  نسحلا  کـیلوب  کـیلا  برقتا  دـنکیم و  ضرع  مهدزاـی  رد  اـت  نینمؤملاریما  ربـمغیپ و  هب 
ءایصوالا متاخ  نییبنلا و  نع  يدؤملا  هلوق  یلا  اهدیس  ۀمألا و  هذه  ءاجر  اهرامع و  ضرألا و  رون  هلوق  یلا  هئایلوا  نیب  میقملا  ۀیقابلا  ۀیقبلاب 

نیمز و یئانـشور  هک  تسا  ۀجح  ترـضح  بقل  هک  هللا  ۀـیقب  هب  يرکـسع  زا  سپ  وت  هب  میوج  یم  برقت  ایادـخ  ینعی  نیرهاطلا  ءابجنلا  و 
امرف هظحالم  ءایصوا  متاخ  تسوا  تسا و  ناربمغیپ  بناج  زا  هدننکادا  وا  دنراد و  ار  وا  يوزرآ  هک  تسا  تما  نیا  دیما  تسا و  نآ  دومع 
رونب ضرالا  تقرشا  شفیرـش و  لوق  هب  تسا  هراشا  هک  نیمز  رون  تما و  ءاجر  یمهدزاود  درمـشیمن و  شیب  رفن  هدزاود  ار  ءایـصوا  هک 

هدرمش ءایـصوا  زا  ار  وا  مه  هدیدج و  روما  هدننک  ثادحا  یبن و  هن  دنادیم  ءایبنا  زا  هدنهدربخ  ار  وا  تسوا و  روهظ  مایا  هب  لوأم  هک  اهبر 
توبن دش  متخ  وا  هب  دنکن  توبن  يوعد  یسک  شدج  زا  دعب  هچنانچ  دنکن  مه  تیاصو  يوعد  وا  زا  سپ  رگید  سک  هک  اهنآ  متاخ  مه  و 

متاخ یبنلا و  فاصوا  یف  لاق  نا  یلا  کیبنب  کیلا  برقتا  هک و  تسا  تجاح  ياـعد  نیمه  لوا  رد  هچناـنچ  تیاـصو  دوش  متخ  نیا  هب  و 
زا دعب  ياعد  رد  مهدزاود  امن  عوجر  تشذگ  تارایز  تارقف  رد  یعدم  رب  ءایـصوالا  متاخب  لالدتـسا  بیرقت  نیلـسرملا و  دیـس  نییبنلا و 

ران و تنج و  تقیقح  ربمغیپ و  تلاسر  هب  تداهش  زا  سپ  هقح  دیاقع  هب  تداهـش  ماقم  رد  راحب  ةولـص  رد  روکذم  هعمج  موی  رـصع  زامن 
یلع و نب  نسحلا  دـمحم و  نب  یلع  نیـسحلا و  نب  یلع  نیـسحلا و  نسحلا و  بلاـطیبا و  نـب  یلع  نا  دهـشا  دـیوگیم و  روـشن  ثـعب و 
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 ] یئآیلوا مهنا  نیلـضملا و  نیلاضلا و ال  ریغ  ةادهلا  ۀمئالا  مه  مالـسلامهیلع  هیلع و  بر  ای  کتولـص  مئاقلا  رظتنملا  ۀجحلا  حلاصلا  فلخلا 
کتیالول مهتبجتنا  نیذلا  کئابجن  کتیرب و  نم  کتریخ  کقلخ و  نم  کتوفص  نوبلاغلا و  کبزح  نوفطصملا و  نودتهملا  هحفص 92 ]

تـسا رظتنم  مئاق  دـیامرفیم و  هدزاود  رد  رـصحنم  ار  جـجح  هقح  قیرط  هب  هک  نیملاعلا  یلع  ۀـجح  مهتلعج  کقلخ و  نم  مهتـصصتخا  و 
تجحب قلعتم  زور  زا  مهدزاود  تعاـس  ییاـعد  رد  دـجهتم  زا  یکحم  راـحب  ةولـص  رد  مهدزیـس  یمهدزیـس  هن  دـنکیم  نیعم  یمهدزاود 

ۀیقب هللا و  ۀیقب  هک  نسحلا  نب  ۀجحلا  نیحلاصلا  هئابا  ۀیقب  کئادعا و  نم  مقتنملا  کضرا  یف  کتیقب  حلاصلا  فلخلا  کیلو  قحب  کلئـسا 
يدهملا نامزلا  بحاص  هب  تسا و  دراو  مهدزاود  تعاس  ياعد  رد  اضیا  مهدراهچ  دیامنیم  نیعم  نسحلا  نبا  ار  هدنـشک  ماقتنا  ۀـمئألا و 

ءالمت کئادعا و  وا  رـش  هب  مقتنت  كءایلوا و  قوقح  هب  صلختـست  ۀفلتخملا و  ءاوهالا  هل  فلؤت  ۀقرفتملا و  ءارالا  هتعاط  یلع  عمجت  يذـلا 
هب ار  یمهدزاود  دیامرفیم  فیـصوت  خلا  اضغ  هیدی  یلع  نیذـلا  عجرت  ادـیمح و  ازیزع  هناکم  نم  قحلا  دـعی  اناسحا و  الدـع و  ضرالا  هب 

ماقتنا دریگیم و  ار  ادخ  ءایلوا  قوقح  دنکیم و  دوخ  تعاط  رب  عمج  ار  هفلتخم  بهاذم  هک  نیا  هب  تسا و  نامزلا  بحاص  يدهم  هک  نیا 
زا دعب  ياعد  رد  مهدزناپ  ون  هزات و  دنادرگیمرب  ار  نید  دهدیم و  دوع  ار  قح  دـنکیم و  لدـع  زا  رپ  ار  نیمز  دـشکیم و  نید  ءادـعا  زا 

شجرف لیجعت  بلط  نامزلا و  بحاص  هب  مالـس  زا  سپ  باوخ  ای  يرادیب  رد  تسا  ترـضح  نآ  ۀیؤر  بجوم  نآ  تموادم  هک  هضیرف  ره 
مهدزناش دیامنیم  نیعم  دمحم  ار  یـصخش  نینچ  مسا  هک  کلوسر  مساب  یمـسملا  کیلو  انل  مهللا  رهظاف  دـیوگیم  شجرخم  ۀلوهـس  و 

دـسیونیم نسحلا  نب  ۀجح  يارب  زا  مهدزاود  تونق  دسیونیم  ینالوط  تونق  همئا  زا  کی  ره  يارب  زا  هک  نآ  زا  سپ  تاوعدـلا  جـهم  رد 
یل زجنا  داعیملا  فلخی  نم ال  ای  دنکیم  ضرع  ادـخ  هب  هک  ماقم  نیا  هب  ات  کلملا  کلام  مهللا  تسا  نیا  شلوا  دـناوخیم  رورـس  نآ  هک 

کتما نبا  كدبع و  نبا  كدبع و  یناف  یتوعد  بیخت  کلوسر و ال  ءادعا  کئادعا و  یلع  ینرـصنا  باحـصا و  یل  عمجا  ینتدعو و  ام 
زجنت نا  دمحم و  لآ  دمحم و  یلع  یلص  یلـصت  نا  کلئـسا  کقلخ  نم  ریثک  نود  یلع  هب  تلـضفت  اذهب و  یلع  تننم  يذلا  تنا  يدیس 

نم هب  ار  هچنآ  نم  يارب  زا  نک  افو  یئامرفیمن  دـعو  فلخ  هک  یـسک  يا  ینعی  داعیملا  فلخت  قداـصلا و ال  تنا  کـنا  ینتدـعو  اـم  یل 
رب یتشاذگ  تنم  هک  نآ  یئوت  نم  ياقآ  ارم  امرفم  دیماان  تیادعا و  رب  ارم  هدب  ةرصن  نک و  عمج  نم  يارب  زا  ارم  باحـصا  يداد و  هدعو 

ترـضح نآ  رگید  تونق  تسا  نایب  نیمه  هب  بیرق  ینکیمن و  هدـعو  فلخ  هک  قداص  یئوت  هک  هدـعو  هب  نک  افو  سپ  ماـقم  نیا  هب  نم 
هب ار  نید  يادعا  رب  ترـصن  ضرا و  رد  تفالخ  هدعو  نآرق  رد  ادخ  هک  یـسک  نآ  هک  دیامنیم  مولعم  اعد  نیا  دنـس  راحب و  رد  روکذم 

یئادـخ هدـعو ي  نوچ  هدـشن و  لصاح  نیمز  رد  هرهاظ  تفـالخ  رورـس و  نآ  يارب  زا  یترـصن  زونه  هک  تسا  نسحلا  نب  ۀـجح  هداد  وا 
هدناوخ دیاب  مئاق  تبیغ  رد  هک  تسا  یئاعد  مهدـفه  تسا  هیماما  بهذـم  هچنانچ  رورـس  نآ  يارب  زا  زور  نآ  دـمآ  دـهاوخ  درادـن  فلخ 

ارفعج و ادـمحم و  اـیلع و  نیـسحلا و  نسحلا و  نینمؤملاریما و  كرما  تـالو  تیلاو  یتـح  تسا  دراو  اـج  نآ  رد  لاـمکا  رد  يورم  دوـش 
یبلق نیلو  لاق  نا  یلا  دهدیم  رارق  نسحلا  نب  ۀجح  ار  يدهم  مئاق  هک  يدهملا  مئاقلا  ۀـجحلا  نسحلا و  ایلع و  ادـمحم و  ایلع و  یـسوم و 

كرما کتیرب و  نع  باغ  کنذابف  کقلخ  نع  هترتس  يذلا  كرما  یلو  ۀعاط  یلع  ینتبث  کقلخ و  هب  تنحتما  امم  ینفاع  كرما و  یلوب 
یتح ال کلذ  یلع  ینربص  هرتس و  فشک  هرما و  راهظالاب  هل  نذالا  یف  کیلو  رما  حالـص  هیف  يذـلا  تقولاب  ملعم  ریغ  ملاعلا  تنا  رظتنی و 

عیمج رش  نم  هذعا  مهللا  اروج  ضرالا  تءالتما  دق  رهظی و  هللا ال  رما  یلو  لاب  ام  لوقا و  تلجع و ال  ام  ریخات  ترخا و ال  ام  لیجعت  بحا 
ام یلع  هنعا  هلجا و  یف  دز  هرمع و  یف  دم  مهللا و  هتحت  هقوف و  نم  هلامـش و  نع  هنیمی و  نع  هفلخ و  نم  هیدی و  نیب  نم  هظفحا  کقلخ و 

نیقیلا ةوق  هراظتنا و  هرکذ و  اننت  انع و ال  هربخ  عاطقنا  هتبیغ و  یف  رمالا  لوطل  نیقیلا  انبلـست  مهللا و ال  مئاقلا  يدـهملا  يداـهلا  هناـف  هتیلوا 
یتح انتاقو  ام  دـنع  انتایح و ال  یف  کلذ  انبلـست  هبزح و ال  یف  انلعجا  همایق و  هروهظ و  نم  هتبیغ  لوط  انطنقی  ـال  یتح  هلوق  یلا  هروهظ  یف 

لذـلا و نم  كدابع  هب  ذقنتـسا  روجلا و  هب  تما  قحلا و  هب  رهظا  هجرف و  لجعا  مهللا  نیثکان  ـال  نیکاـش و  ریغ  کـلذ  یلع  نحن  اـنافوت و 
اهرحب اهبراغم  ضرالا و  قراشم  یف  نیدحلملا  نیرابجلا و  هب  للذ  ۀلالضلا و  سؤر  هب  مسقا  ةرفکلا و  ةربابجلا و  هب  لتقا  دالبلا و  هب  شعنا 

نم ریغ  کمکح و  نم  لذب  ام  هب  حلصا  کنید و  نم  هحفص 93 ] یحمنا [  ام  ددج  اراثا و  مهل  یقبت  اراید و ال  مهنم  یقبت  یتح ال  اهرب  و 

نیبملا www.Ghaemiyeh.comقح  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 521زکرم  هحفص 107 

http://www.ghaemiyeh.com


یف کلدـع  راهظا  یف  کیلول  نذات  نا  کلئـسن  انا  مهللا  ۀـعدب  هیف و ال  جوع  ادـیدج ال  اضغ  هیدـی  یلع  هب و  کـنید  دوعی  یتح  کـتنس 
هب مقا  نآرقلا و  کیلوب  یحوا  مهللا و  اهنیفا  الا  ۀـنیب  اهتمـصق و ال  الا  ۀـماعد  روجلل  عدـت  یتح ال  كدـالب  یف  كءادـعا  لـتق  كداـبع و 
نآ رد  هک  دبلطیم  ادخ  زا  دنکیم و  ضرف  ینالوط  تبیغ  يدهم  مئاق  يارب  زا  هک  نک  لمأت  بوخ  ۀلمهملا  ماکحالا  ۀـلطعملا و  دودـحلا 

هدـش و وحم  ادـخ  نید  زا  هک  یماکحا  هک  نیا  دـبلطیم و  برغ  قرـش و  رد  ار  وا  تنطلـس  درواین و  کش  دوشن  نحتمم  ینـالوط  تدـم 
عرش هب  دارم  تسا  نیمه  دیامنب و  هلمهم  ماکحا  هلطعم و  دودح  يهماقا  دوش و  دیدج  هزات و  نید  ات  دنادرگرب  ار  اهنآ  هتفای  رییغت  لیدبت و 

يراج یمهدزاود  زا  زونه  لاعفا  نیا  هدوبن و  یعدم  نیا  اب  اهراک  نیا  دهاوخیم و  ار  شرمع  يزارد  وا  یتمالس  رابخا و  ضعب  رد  دیدج 
هک ار  هچنآ  وا  هب  نک  هزات  هک  نیا  دنکیم  بلط  زین  اجنآ  رد  نیماضم و  نیا  هب  بیرق  ینالوط و  هک  راحب  رد  رگید  ياعد  مهدزون  هتشگن 

دیدج عرش  نیمه  اهنیا  دشابن و  وا  رد  یتعدب  هک  هزات  وا  تسد  هب  نید  ددرگرب  هک  نیا  ات  تتمکح  زا  هتفای  لیدبت  تنید و  زا  هدش  وحم 
يهنمزا يارب  زا  رگید  ياعد  عوبسالا  لامج  رد  متـسیب  دهاوخیم  ارحـص  ایرد و  رد  ار  وا  تنطلـس  مه  ربمغیپ و  نید  ندرک  خسن  هن  تسا 

ماـمت ندرک  لـیلذ  هزاـت و  ار  ربـمغیپ  نید  ندـنادرگرب  دـنکیم و  برغ  قرـش و  رد  ار  وا  تنطلـس  بلط  هک  نیماـضم  نیمه  بیرق  تـبیغ 
مئاقلا مامالاب  کیلا  برقتا  دـیوگیم و  يرکـسع  نسح  زا  سپ  اج  نآ  رد  راحب و  رد  رگید  ياـعد  مکی  تسیب و  ار  ینارفاـک  نیدـحلم و 

هن دـیامنیم  نیعم  یمهدزاود  ار  نآ  تسا  دوـعوم  باـقلا  هک  يدـهم  لدـع  رظتنم  مئاـق  هک  اـنماما  نـبا  اـنماما و  يدـهملا  رظتنملا  لدـعلا 
کتجح کـیلو و  قـحب  کلئـسا  ینا  مهللا  هک  دراد  يرکـسع  نسح  هـب  لـسوت  زا  سپ  راـحب  رد  لـسوت  ياـعد  مود  تـسیب و  یمهدزیس 

دراد شراوگرزب  ردـپ  رب  ةاولـص  زا  سپ  میـس  تسیب و  هدرک  نیعم  یمهدزاود  يارب  زا  تسا و  مئاق  دوعوم و  بقل  نیا  نامزلا و  بحاـص 
ةولص زا  دعب  اضیا  مراهچ  تسیب و  نیرفاکلا  هب  لتقا  لدعلا و  هب  رهظا  دنکیم و  اعد  دعب  نسحلا  نب  ۀجحلا  رظتنملا  رمالا  یلو  یلع  ةولصلا 

نم یحم  ام  هب  ددج  مهللا  كرماب  مئاقلا  کتنس  ییحملا  کیلو  یلع  لص  يدهلا و  ماما  يدهملا  حلاصلا  فلخلا  یلع  لص  يرکسع و  رب 
لطاب هعم و ال  ۀهبـش  ادـیدج ال  اضغ  هیدـی  یلع  کنید  دوعی  یتح  کمکح  نم  ریغ  ام  هب  رهظا  کباتک و  نم  لدـب  اـم  هب  یحا  کـنید و 

رد مجنپ  تسیب و  نآ  ندرک  خوسنم  هن  تسا  ربمغیپ  نید  ندرک  هدـنز  شنأـش  تسا و  مئاـق  هک  تسا  یمهدزاود  هیدـل  ۀـعدب  ـال  هدـنع و 
یل زجنا  یئادعا و  نویع  نم  ینبجحا  مهللا  دنکیم  ضرع  هک  میـسیونیم  ار  راوگرزب  نیا  باجح  راهطا  همئا  تاباجح  رکذ  زا  دـعب  راحب 

یجرخم لهس  یجرف و  لجع  کتنـس و  کضورف و  نم  سرد  ام  یب  یحو  يروهظ  یف  یل  نذات  نا  یلا  یتبیغ  یف  ینظفحا  ینتدعو و  ام 
يرکسع نسح  هب  لسوت  زا  دعب  راحب  رد  يورم  هزمح  یباب  داجس  دیس  ياعد  مشـش  تسیب و  كدنج  یندیاف  يروهظ  یف  اذاف  لاق  نا  یلا 

همئا زا  کی  کی  هب  لسوت  ایناث  زاب  کـتعاط  یلا  یعادـلا  صوصخملا  کـقلخ  یلع  هئاـبآ  دـعب  ۀـجحلا  نیـضاملا و  ۀـمئالا  فلخ  قحب  و 
ياعد متفه  تسیب و  تسا  يرکـسعلانبا  وا  تما  دوعوم  بقل  هک  رظتنم  مئاق  رظتنملا  مئاقلا  فلخلا  يرکـسع و  نسح  زا  دعب  ات  دیوجیم 

دیوگیم و يرکـسعلا  نب  نسحلا  دـمحمیبا  هلوق  یلا  مثالا  نع  هزنملا  مامالاب  برقت و  لسوت و  ماقم  رد  شلوق  زا  سپ  راحب  رد  تارـشع 
ۀنوعلملا ةرجـشلا  فصاق  ضبقلا  طسبلا و  ۀمزا  هتکلم  يذلا  میحرلا  بالا  ضرالا و  نئازخ  یلع  هتلعج  يذلا  میلعلا  ظیفحلاب  کیلا  برقتا 

راقفلا يذلا  ثراولا  رابخالا  ۀیقب  راکفالا  یف  رـضاحلا  نویعلا  نع  بئاغلا  راصمالا  یف  رـضاحلا  راصبالا  نع  بئاغلا  دهملا  یف  سانلا  ملکم 
هتشگن رهاظ  زونه  هک  تسا  نسحلا  نب  ۀجح  هبعک  زا  هدنوش  رهاظ  هک  نسحلا  نب  ۀجحلا  رهطلا  ملاعلا  راتسالا  يذ  هللا  تیب  یف  رهظی  يذلا 

يرکـسع نسح  ات  همئا  زا  یکی  کی  هب  ةولـص  زا  سپ  راحب  رد  يورم  ياعد  متـشه  تسیب و  دالب  رد  رـضاح  تسا و  راظنا  زا  بئاغ  هکلب 
ناضمر كرابم  هام  لوخد  رد  ینالوط  ياعد  مهن  تسیب و  نیعمجا  مهیلع  هللا  تاولـص  يدـهملا  فلخلا  مئاـقلا  ۀـجحلا  دـنکیم و  ضرع 

رد يورم  ياعد  رد  مایـس  تسا  یمهدزاود  تسا  دوعوم  هب  بقلم  هک  مئاق  هک  قحلاـب  مئاـقلا  یلع  نب  نسحلا  اـت و  دـهدیم  همئا  هب  مسق 
ۀعاسلا و هذه  یف  ملسلا  ةولـصلا و  لضفا  هئابا  یلع  هیلع و  يدهملا  نسحلا  نب  دمحم  هحفص 94 ] كرماب [  مئاقلا  کیلول  نک  مهللا  راحب 

مهللا نیثراولا  ۀمئالا  نم  هتیرذ  هلعجت و  اضرح و  الوط و  هعتمت  اعوط و  کضرا  هنکـست  یلع  الیلد  ارـصان و  اظفاح و  ایلو و  ۀعاس  لک  یف 
نیعم نسحلا  نب  دـمحم  ار  يدـهم  هک  خـلا  هلها  مالـسالا و  هب  زعت  ۀـمیرک  ۀـلود  یف  کیلا  بغرا  ینا  مهللا  کیبن  ۀنـس  کنید و  هب  رهظا 
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ۀیالو کیبن و  دمحم  ۀیالو  کتیالو و  کتعاطب و  کنیدا  ینا  مهللا  راحب  رد  يورم  ناضمر  مهدزیـس  زور  ياعد  مکی  یـس و  دـیامرفیم 
دهاجملا کطـسقب  مئاقلا  کیلو و  نع  عفرا  لاق و  نا  یلا  نامزلا  بحاص  يالوم  يدیـس و  یلع و  نب  نسحلا  لاـق و  نا  یلا  نینمؤملاریما 

مئاق اراید  ضرالا  یلع  عدت  یتح ال  ۀلالـضلا  سؤر  مصقا  هل و  بصن  نمب  مدمد  روجلا و  هب  تما  مهللا  بلاغلا  كدـنجب  هدـیا  کلیبس و 
مالـس همئا  زا  کی  کی  رب  هفرع  ياعد  زا  دـعب  ترایز  رد  مود  یـس و  يرکـسع  نسح  رـسپ  تسا  دوعوم  نوئـش  بحاص  نامزلا  بحاـص 

یس و نامزلا  بحاص  نسحلا  نب  دمحم  مساقلاابا  ای  يالوم  ای  کیلع  ملـسلا  نسحلا  دمحمابا  ای  يالوم  ای  کیلع  ملـسلا  شلوق  ات  دنکیم 
ایلو ۀـعاسلا  هذـه  یف  يدـهملا  نسحلا  نب  دـمحم  کیلول  نک  مهللا  تبیغ  نامز  هیعدا  رد  دـنکیم  لقن  یمعفک  حابـصم  زا  مجن  رد  میس 

ار ضرا  رد  نکمتم  يدـهم  تسا و  قباس  ياعد  ریغ  نیا  الیوط و  اهیف  هعتمت  اعوط و  کضرا  هنکـست  انیع  الیلد و  ارـصان و  ادـئاق  اظفاح و 
ياهدنس هب  سواط  نب  دیس  یسوط و  خیش  زا  بقاثلا  مجن  رد  ینالوط  ياعد  مراهچ  یس و  تبیغ  بحاص  هدرک و  نیعم  نسحلا  نب  دمحم 

نیا هب  تسا  تما  دوعوم  تسا و  نسحلا  نب  دمحم  بقل  هک  رمالا  بحاص  هک  اضر  ترضح  زا  نمحرلادبع  نب  سنوی  زا  هحیحـص  هربتعم 
هعاشا زا  هدـش  هتـساوخ  رگید  ياهاعد  رد  هک  ار  هچنآ  ترـضح  نآ  يارب  زا  دـهاوخیم  هک  نآ  ات  کیلو  نع  عفرا  مهللا  دـینک  اـعد  مسق 

یتح کمکح  نم  لدـب  کنید و  نم  یحمنا  ام  هب  ددـج  دـنکیم و  ضرع  هک  نآ  اـت  ناراـبج  تلذ  نینمؤم و  تزع  روج و  هلازا  لدـع و 
هکنآ ات  رفکلا  نارین  ءیفطت  روجلا و  ملظ  هل  دعب  ریبت  یتح  هعم و  ۀعدب  هیف و ال  جوع  احیحـص ال  اضغ  ادیدج  هیدی  یلع  هب و  کنید  دتعی 

نآ ات  یکزلا  یـضرلا  یقنلا  یقتلا  رهاطلا  يداهلا  هنا  ۀعیرـش و  کل  ریغی  مل  ۀضیرف و  لدبی  مل  هنا  ۀمیقلا  موی  هل  دهـشن  اناف  دـنکیم  ضرع 
رب مدـش  لخاد  تفگ  هک  لضف  نب  ییحی  زا  مجن  رد  مجنپ  یـس و  کیلو  رـصنل  هب  زعت  کنیدـل و  هب  رـصتنت  نمم  اـنلعجا  دـیوگیم و  هک 
لاق نا  یلا  تنا  الا  هلا  هللا ال  تنا  درکیم  اعد  هدرک  دنلب  ار  دوخ  ياهتـسد  زامن  زا  دوب  هدش  غراف  هک  یماگنه  دادغب  رد  رفعج  نب  یـسوم 

دومرف تسا  یک  هک  يوار  دنکیم  ضرع  هتدعو  ام  هل  زجنا  کئادـعا و  نم  مقتنملا  جرف  لعجت  نا  دـمحم و  لا  دـمحم و  یلع  یلـصت  نا 
يادف مردپ  نوگمدنگ  رود و  شبکنم  ود  نایم  هک  اهقاس  کیراب  نآ  وربا و  هتـسویپ  مکـش  خارف  يادف  مردپ  تسا  دـمحم  لآ  زا  يدـهم 

نیا دنکیم  رکذ  ار  مئالع  زا  هلمج  ترـضح  نآ  دیامنیم و  شجورخ  تقو  زا  لاؤس  هاگ  نآ  ادخ  رما  هب  مئاق  يادف  مردپ  یکیرات  غارچ 
بوسنم جرف  ياعد  رد  مشش  یس و  هدرک  نیعم  تسا  نسحلا  نب  ۀجح  هک  یمهدزاود  يارب  زا  رایـسب  رابخا  رد  هک  تسا  یتافـص  تافص 
ترضح مئاقلا  نسح  نب  دمحملا  قحب  کلئسا  یلع و  نسحلا  قحب  کلئـسا  همئا و  زا  کی  کی  هب  مسق  زا  سپ  ءادهـشلادیس  ترـضح  هب 
يرکسع ترضح  همئا و  رب  تاولص  زا  سپ  اضیا  راوگرزب  نآ  هب  بوسنم  لسوت  ياعد  متفه  یس و  دومرف  نیعم  نسحلا  نب  دمحم  ار  مئاق 

اعد نیا  رد  خـلا و  يدیـس  ای  رظتنملا  مئاقلا  اهیا  ۀـجحلا  فلخلا  نسحلا و  یـصو  اـی  دـیامرفیم  كراـبم  دوجو  نآ  رب  دتـسرفیم  تاولص 
نید هب  رهظا  الدـع و  ضرالا  هب  ءالما  دـیامرفیم و  ات  براغم  قراشم و  هرابج  لتق  هرهاـظ و  هبلغ  راوگرزب  نآ  يارب  زا  دـیامنیم  تلئـسم 

نسح و رـسپ  دـمحم و  وا  مسا  هک  نیا  هدومرف و  نیعم  نسحلا  نب  دـمحم  ار  مئاق  اعد  نیا  رد  هک  اـمرف  هظحـالم  مالـسلا  هلا  هیلع و  کـیبن 
بیرقت هصالخ  دوشیم و  تانایب  نیا  زا  رتحـضاو  رگید  شدـج  نید  هدـننک  بلاغ  رهاظ و  براغم و  قراـشم و  رب  هیرهاـظ  هبلغ  بحاـص 

ناـسل رد  تلم  دوعوم  تشذـگ  هچناـنچ  مصخ  حیلـصت  فارتعا و  هب  هک  تسا  نآ  راـبخا  هیعدا و  تاراـیز و  زا  هرقف  دصیـس  هب  لالدتـسا 
مئاق هک  میباییم  میئامنیم  هک  هثالث  فیاوط  نیا  هب  عوجر  زا  سپ  ام  هدـش و  يدـهم  مئاـق و  هب  وا  زا  ریغ  هب  تاور  يدـه و  همئا  ربمغیپ و 

زا مهن  ریما و  زا  مهدزای  هب  هزات  هدش و  ریبعت  ناونع  نیمه  یهاگ  هک  دناهدومرف  نیعم  يرکسعلا  نسحلا  نب  دمحم  اهنآ  مامت  رد  ار  يدهم 
يرکسع و زا  هطـساوالب  داوج و  زا  میـس  متـشه و  زا  مراهچ  مشـش و  زا  مشـش  و  هحفـص 95 ] متفه [  زا  مجنپ  مجنپ و  زا  مـتفه  نیـسح و 
هک کلذ  ریغ  یلا  یسیع  نییراوح  دالوا  نم  ءامالا  ةریخ  سجرن  وا  هدلاو  هک  نیا  بئاغ و  تصـش و  تسیود و  رد  دولوم  ناونع  هب  يرخا 

هلاقم دش  مامت  لالم  هاوخ  ریگ و  دنپ  منخـس  زا  هاوخ  وت  دـیاین  قداص  نابذاک  نیا  رب  دوشن و  قبطنم  نامزلا  بحاص  ترـضح  یلعا  ریغ  رب 
یلوا .

دراد يدهم  ترضح  دوجو  رب  تلالد  هک  هدراو  راثآ 
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دراد يدهم  ترضح  دوجو  رب  تلالد  هک  هدراو  راثآ 

رد لالدتسا  قیرط  زا  تشذگ  هچنآ  زا  ریغ  رگید  قیرط  رخآ و  کلـسم  هب  دیدج  بهذم  نیا  لاطبا  نایب  رد  هیناث  هلاقم  هیناث  هلاقم  نایب  رد 
یعدم نیا  زا  لبق  ات  يرکـسع  نامز  زا  نآ  فیلات  هک  رابخا  بتک  رد  هک  رابخا  زا  رتاوتم  ددـع  نآ  اب  لاحملا  ضرفلاب  رگا  هک  یلوا  هلاقم 
تـسا تلم  دوعوم  یمهدزاود  هک  نیا  دوشن و  هیماما  ام و  یعدم  نییعت  رابخا  نآ  هب  هدش  الثم  راحب  ات  یناذاش  تبیغ  ینامعن و  دننام  هدش 

نینچ اـم  هک  دوب  دـهاوخ  اـم  يارب  زا  كردـم  هچ  رگید  ددرگن و  تباـث  رما  دوـشن و  داـمتعا  راـثآ  بتک و  راـبخا و  نآ  هب  رگا  هک  نآ  اـب 
رد تایصوصخ  نیا  بحاص  يدوعوم  نینچ  ندوب  هک  نیا  هب  تسا  فرتعم  مه  ام  مصخ  هک  نآ  هچ  میتشاد  راثآ  نینچ  بحاص  يدوعوم 
ایآ هدش  يدهم  مئاق  هب  وا  زا  ریبعت  هصاخ  رابخا  رد  دـنیوگیم  دـننادیم و  هیلقن  روما  زا  ار  وا  هکلب  تسین  هیلقع  تالقتـسم  زا  نامزلا  رخآ 

سپ هداـتفین  اـم  تسد  هب  هک  هدوـب  لوادـتم  هصاـخ  ناـیم  رد  يرگید  بتک  رگید و  تیاور  تاور  نیا  ریغ  فحـص و  بتک و  نـیا  زا  ریغ 
کلـسم نیا  هب  دیامنن  یعدـم  تابثا  ربز  ام  مامت  لاحملا  ضرفلاب  رگا  لاح  دوشن  تباث  رابخا  همه  نیا  هطـساو  هب  رما  هک  دوشیم  هنوگچ 

ناشروهظ ربخ  هک  تسا  ینابذاک  نایرتفم و  زا  صوصخلاب  یعدم  نیا  هک  میئامنیم  رگید  هدیدع  قرط  زا  یعدـم  نیا  نالطب  تابثا  رخآ 
مصخلا دنع  هملسم  همدقم  کی  رب  هیبنت  زا  تسا  دبال  مارم  رد  لوخد  زا  لبق  هدوبن و  يدهم  مئاق  صوصخلاب  وا  دناهداد و  دوعوملا  لبق  ار 

مامت دننادیم و  هیهلا  ججح  تاروهظ  نیرتگرزب  ار  شروهظ  دنیوا و  رظتنم  قلخ  رـسارس  هک  يدوعوم  مئاق  ههبـشالب  هک  تسا  نیا  نآ  و 
خسان ایآ  هک  دناهدومن  ار  وا  مهم  لغش  هدمع و  هفیظو  نایب  هلاحم  دناهداد ال  ار  قداص  حبص  علاط و  رجف  نیا  عولط  تراشب  نید  نایاوشیپ 

هب توعد  ربمغیپ و  زا  تفالخ  هحلطصم و  تماما  ماقم  شمارک  ءابا  دننام  تیاصو و  هبتر  هک  نآ  ای  دراد  تیعراش  الثم و  تسا  قباس  نید 
هیور و هب  هراشا  هلاحم  دـناهدومن و ال  تافـص  ننـس و  تالاح و  هریـس و  نایب  هلاحم  هن و ال  ای  الثم  تسا  نآرق  ءایحا  مالـسا و  تلم  يوس 

ملع زا  هینابر  مولع  هیناسفن و  تالامک  رد  دوب  دهاوخ  هیـسدق  رهاظم  ریاس  دننام  هلاحم  ۀلبقلاک و ال  دناهدومن  وا  هدـمع  ياهراک  كولس و 
رظتنم يدـهم  دوعوم و  مئاق  وا  دـشاب  دوب  هدیـسر  عطق  هب  هچنآ  فالخرب  دوش و  ماقم  نیا  یعدـم  دوش و  تفای  یـسک  رگا  سپ  تردـق  و 

هب هچنآ  هب  دـیامنیم  راصتقا  هدـنراگن  نکل  جردـنم  باحـصا  بتک  رد  رایـسب و  بانج  نآ  تـالاح  ننـس و  هچ  رگا  دوب و  دـهاوخن  تلم 
نمض رد  ار  کلسم  نیا  تسین و  دحاو  ربخ  نظ و  هب  دامتعا  هک  تالاح  هفیظو و  لغش  زا  دشاب  هدش  تباث  عطق  قیرط  رتاوت و  ترورض و 

زا تباین  ماقم  نآرق و  باتک و  نالعا  رـشن و  ملـسا و  طسب  هعاشا و  شمارگ  ءابا  لثم  دوعوم  هفیظو  لوا  لیلد  میئامنیم  ریرقت  لیلد  دـنچ 
سپ هیناث  همدقم  اما  دوب  دهاوخن  دوعوم  نیا  هدومن  خسن  ار  مالـسا  نید  هتـشگ و  یعدم  ار  تیعراش  هبتر  یعدم  نیا  تسا و  متاخ  ربمغیپ 

تهادب ترورـض و  عطق و  هجو  رب  تیمتاخ  تابثا  قیرط  زا  ار  نآ  تابثا  سپ  یلوا  همدـقم  اما  تسین و  تابثا  هب  جاتحم  مصخ  فارتعا  هب 
هب لئاق  مصخ  هک  نآ  ۀحص  سپ  تسا  هثداح  هددجتم  تعیرـش  یفان  مصخلا  دنع  هلوبقم  هیمالـسا  تناید  میئوگیم  سپ  میئامنیم  مولعم 

مزلتـسم ضحم و  ضقانت  هیئاهب  هیباب و  تعیرـش  داقتعا  هیمالـسا و  تناید  هب  داـقتعا  اـم  سپ  تسا  هثداـح  تعیرـش  یفن  مزلتـسم  تسا  نآ 
ریغ یعدـم  نیا  يوعد  نآ  تحـص  هب  عطق  ار و  هثداح  تعیرـش  هب  رم  هیفاـن  هیمالـسا  تناـید  هب  داـقتعا  زا  سپ  مث  تسا  نیـضیقن  عاـمتجا 

اذا ا ام  زج  دنامن  یقاب  ۀجح  بلط  شیتفت و  يارب  زا  یلاجم  ءاسا و  دوشیمن و  هداد  نآ  هب  شوگ  سپ  رمألا  لوا  نم  دوب  دهاوخ  هعومـسم 
تسا مزال  هچنآ  هلمجلاب  نیضیقنلاب و  عطقلا  لصحی  فیک  عطقلا و  وه  ناهربلا  ۀجحلا و  دیفی  ام  يوعصق  صحفتلا و  یلع  بترتی  ام  یصق 

سپ هن  اـی  تسا  هددـجتم  تعیرـش  یفاـن  ۀـیحتلا  ءاـنثلا و  فـالا  اـهعراص  یلع  هیمالـسا  تعیرـش  هک  تسا  همدـقم  نیا  ناـیب  ماـقم  نیا  رد 
درو امب  دوش و  نآ  رد  لخاد  یبنجا  ره  هک  تسا  مالسا  نید  تاقافتا  تایعطق و  تایرورض و  تایهیدب و  زا  هلئسم  نیا  هچ  رگا  میئوگیم 

شتعیرش ةوبنلا و  متاخ  ار  دوخ  قداص  یبن  نیا  هک  نیا  هب  دیامنیم  عطق  دبای و  راکشآ  حضاو و  ار  نآ  دیامن  لمأت  كدنا  مالـسا  راثآ  زا 
هحفص ترثک [  اب  تهج  نیا  هب  دنادیم و  فیلکت  عفر  نامز  ۀمیقلا و  موی  ات  یقاب  ار  شنید  بتکلا و  ۀمتاخ  ار  شباتک  عیارشلا و  متاخ  ار 

دـنراد و قافتا  داقتعا و  هملک  نیا  رد  بهاذـم  قرف و  نآ  مامت  ۀـیاهنلا  ریغ  یلا  اعورف  الوصا و  هیمالـسا  بهاذـم  قرف و  رد  فالتخا  [ 96
مامت نیب  هعماج  هکرتشم  تهج  زین  تعیرـش  رد  تیمتخ  هبترم  نینچ  مه  تسا  اهنآ  ماـمت  نیب  هکرتشم  هعماـج  تهج  توبن  لـصا  هچناـنچ 
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يوعد هچ  دوـمن  يوـعد  نـالعا  هکم  رد  هک  یعدـم  نیا  هک  دوـش  لاوئـس  ترـضح و  نآ  توـبن  نیرکنم  هب  عوـجر  رگا  هکلب  تسا  اـهنآ 
یبن الب  شئایـصوا  شترـضح و  يازفناج  يادـص  هک  نآ  لاـح  دـشابن و  نینچ  هنوگچ  هدوب و  تیمتاـخ  یعدـم  تفگ  دـنهاوخ  درکیم 
درم نز و  شوگ  هب  هدرک و  رپ  ار  قافآ  ۀمیقلا  موی  یلا  نایقاب  همارح  هلالح و  نا  باتک و  دعب  باتک  هتعیرـش و ال  دعب  ۀعیرـش  يدـعب و ال 

هتخادرپ و اعدم  رب  هلاد  هیمالـسا  هیعطق  راثآ  زا  يرادـقم  رکذ  هب  راچان  درادیمنرب  دوحج  راکنا و  زا  تسا  دونع  مصخ  نوچ  یلو  هدیـسر 
هب جاتحم  اهنآ  داحآ  مامت  ءاـصحا  تهج  نیدـب  تسا و  رتاوتم  رفاـظتم و  رثاـکتم و  هفئاـط  ره  نومـضم  هک  راـبخا  زا  هدـیدع  فیاوط  نیا 

هعجارم هب  جاتحم  اهنآ  هب  هطاـحا  میئاـمنیم و  اـفتکا  يربخ  دـنچ  رکذ  هب  هرمن  هفئاـط و  ره  زا  هنومن  يارب  زا  نکل  هدـحیلع  تسا  یباـتک 
هجو رب  لالدتـسا  بیرقت  یکی  دـمآ  دـهاوخ  ناـیب  هیبنت  هک  فئاوط  ماـمت  رکذ  زا  سپ  تسا و  باوبا  رد  هقرفتم  بتک و  رد  هتتـشتم  باوبا 

تعیرـش یفان  هک  تسا  يرابخا  یلوا  يهرمن  هفئاـط و  اـهنآ  زا  باوج  مصخ و  تاهبـش  رکذ  رد  مود  فئاوط و  نآ  هب  لاـمجا  راـصتخا و 
لاقف لیئربج  لزن  تافولا  یبنلا  رـضح  امل  لاق  قودـصلا  سلاجم  نع  راحبلا  یف  ام  اهنآ  زا  یکی  تسا  يرخا  ۀـلم  رخآ و  باـتک  هقحـال و 

ۀنـس يدعب و ال  یبن  سانلا ال  اهیا  هلوح  نوعمتجم  مه  نیملـسملل و  هللا  لوسر  لاق  مث  یلعالا  قفرلا  یلا  لبال  لاق  ایندلا  یلا  عوجرلا  دـیرتا 
شیاـمرف اـهنآ  زا  رگید  راـنلا و  یف  وهف  هعبتا  نم  هولتقاـف و  کـلذ  یعدا  نم  راـنلا و  یف  هتعدـب  هاوعدـف و  کـلذ  یعدا  نم  یتنـس و  دـعب 

نمف ۀمیقلا  موی  یلا  هدعب  یبن  ۀمیقلا و ال  موی  یلا  خسنت  دمحم ال  ۀعیرـش  دـیامرفیم و  هک  تسا  نآ  ریغ  نویع و  رد  يورم  اضر  ترـضح 
یباتک سک  ره  دیامرفیم  تعیرـش  خسن  یفن  زا  سپ  هک  هنم  کلذ  عمـس  نم  لکل  حابم  همدـف  باتکب  نآرقلا  دـعب  یناوا  ةوبن  دـعب  یعدا 

رد نومأم  يارب  زا  اضر  ترـضح  هبتاکم  رد  راحب  رد  رگید  ار و  نآ  دونـشب  هک  سک  ره  يارب  زا  تسا  حابم  وا  نوخ  دروایب  نآرق  زا  دـعب 
هللا ثری  نا  یلا  هلوق  یلا  هتعیرـشل  ریغت  هتلمل و ال  لیدـبت  ـال  هدـعب و  یبن  ـال  نیبنلا و  متاـخ  شفیرـش و  لوق  اـت  دـیامرفیم  مالـسا  ضحم 
مل هنع  مکتیهن  مارح  لک  هیلع و  مکتللد  لالح  لک  سانلا  رـشاعم  ریدـغلا  ۀـبطخ  رد  شلوق  نومـضم  نیا  هب  بیرق  اـهیلع و  نم  ضرـالا و 

دـنداد و لیدـبت  رییغت و  هفیاط  نیا  هچنانچ  هوریغت  هولدـبت و ال  هب و ال  اوصاوت  هوظفحا و  کلذ و  اورکذاف  الا  لدـبا  مل  کلذ و  نع  عجرا 
هلعج مث  هلوق  یلا  هسفنل  هافطصا  يذلا  هللا  نید  مالـسالا  اذه  نا  مث  دیامرفیم  مالـسا  نید  مراکم  تافـص و  نایب  رد  هغالبلاجهن  رد  رگید 
دخال هعیارشل و  ءافعال  هتدمل و  عاطقنا  هترجـشل و ال  عالقنا  همئاعدل و ال  لاوز  هساسال و ال  مادهنا  هتقلحل و ال  کف  هتورعل و ال  ماصفنال 

وا و هقلح  يارب  زا  تسین  یلاصفنا  وا و  زیوآتسد  يارب  زا  تسین  یگتسسگ  چیه  هک  داد  رارق  یمئاد  مالـسا  نید  دیامرف  یم  خلا  هعورفل 
يارب زا  يرثا  عاـفترا  وا و  تدــم  يارب  زا  یعاـطقنا  وا و  تـخرد  يارب  زا  عـالقنا  وا و  مئاـعد  يارب  زا  یلاوز  وا و  ساـسا  يارب  زا  یبارخ 

دیامرفیم هک  دوشیم  رتشیب  تانایب  نیا  زا  نآ  خسن  مدع  ءاقب و  يارب  زا  رتدیکا  يدیکات  رگید  ایآ  تسین  وا  عورف  يارب  زا  یعطق  عیارش و 
نیا دیآیمن و  رـسب  شناینب  دوشیمن و  عطقنم  عورف  نیا  هدنک و  تخرد  نیا  هراپ و  نامـسیر  نیا  وحم و  عیارـش  نیا  مدـهنم و  ساسا  نیا 

تادیکات نیا  يارب  زا  یلاجم  دشاب  خوسنم  مه  وا  رگا  سپ  دیامرفیم  مالـسا  هب  ار  نایدا  خسن  دیامنیم  نایب  هک  نآ  زا  سپ  ار  تاشیامرف 
شنید ضرع  ماقم  رد  میظعلادبع  ترـضح  تیاور  رد  راحب  رد  رگید  دش و  دهاوخ  مدهنم  اهـساسا  نآ  لثم  مهـساسا  نیا  هک  دوب  دهاوخن 

موی یلا  اهدعب  ۀعیرش  الف  عیارشلا  ۀمتاخ  هتعیرـش  نا  ۀمیقلا و  موی  یلا  هدعب  یبن  الف  نییبنلا  متاخ  ادمحم  نا  هلوق و  یلا  يداه  ترـضح  رب 
ثعب یلاعت  كرابت و  هللا  نا  دومرف  هک  قداص  ترضح  زا  رباج  لیعامـسا  زا  همحرلا  هیلع  ینامعن  خیـش  ریـسفت  رد  راحب  رد  رگید  ۀمیقلا و 

یلا لالح  هلالحف  امارح  هیف  مرح  الالح و  هیف  لحا  هدعب  بتک  الف  بتکلا  هب  متخف  اباتک  هیلع  لزنا  هدعب و  یبن  الف  ءایبنالا  هب  متخف  ادـمحم 
تـسین سپ  ار  دوخ  بتک  دومن  متخ  وا  هب  سپ  ار  نآرق  وا  رب  درک  لزاـن  دـنوادخ  دـیامرفیم  ۀـمیقلا  موـی  یلا  مارح  همارح  ۀـمیقلا و  موـی 
شتافو ضرم  رد  دنیوگیم و  هفئاط  نیا  هچنانچ  دشاب  دنوادخ  بناج  زا  هحفص 97 ] هددجتم [  یماکحا  نمضتم  هک  نآرق  زا  دعب  یباتک 

لک شلوق  ات  هدـشن  تشاذـگورف  وا  رد  يزیچ  مداد و  رارق  هفیلخ  ار  نآرق  نم  هک  دـیناسرب  نیبئاغ  هب  هک  درک  تیـصو  راصنا  رجاهم و  هب 
تسا نآ  ریغ  راحب و  باوبا  رد  هقرفتم  هرفاظتم  رابخا  زا  هیناث  يهفئاط  کلذ  ریغ  یلا  لطاب  در و  وهف  نآرقلا  فلاخ  ما  الک  ثدح و  ۀنس و 

نب یلع  ریسفت  رد  هچنآ  تسا  اهنآ  زا  هک  دیمح  میکح  نم  لیزنت  هفلخ  نم  هیدی و ال  نیب  نم  لطابلا  هیتای  هکرابم ال  همیرک  ریـسفت  رد  هک 
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ام ریاس  دیاین و  نآرق  زا  سپ  یتجح  باتک  ینعی  عاطم  باتک  هیتای  ینعی ال  هفلخ  نم  هملک و ال  ینعم  رد  دیامرفیم  هک  هدش  دراو  میهاربا 
سانال سیل  نآرقلا  اذه  نا  نومضم  هب  نآ  ریغ  راحب و  رد  هیورم  هریثک  رابخا  هثلاث  يهفئاط  تسا  نومضم  نیمه  مه  ریـسفتلا  اذه  یف  درو 

رد تسا  یتجح  باتک  نآرق  ینعی  تاریبعت  زا  کلذ  لاثما  نامز و  لک  لها  یلع  نرق و  لک  یف  ۀـجح  نامز و  نود  نامزل  سانا و ال  نود 
باب دمحم  یلع  زا  سپ  نآ  ماکحا  هب  دنیوگیم و  هفیاط  نیا  هچنانچ  هصوصخم  یتدم  هب  دـشاب  هتـشاد  صاصتخا  هک  نآ  هن  نامز  عیمج 
لالح دمحم  لالح  هک  نآ  ناسل  هب  هفورعم  هروهشم  هدمتعم  بتک  زا  هقرفتم  باوبا  رد  هتتـشتم  هریثک  رابخا  هعبار  يهفئاط  دننکیمن  لمع 

زا راحب  رد  هدراو  تیاور  نیا  تسا  اـهنآ  زا  تشذـگ و  نآ  ضعب  یلوا  هفیاـط  رد  هچناـنچ  ۀـمیقلا  موی  یلا  مارح  همارح  ۀـمیقلا و  موی  یلا 
هکنآ نومـضم  لصاح  ۀمیقلا و  موی  یلا  یناسل  یلع  هللا  مرح  ام  مارحلا  ۀمیقلا و  موی  یلا  یناسل  یلع  هللا  لحا  ام  لالحلا  دومرف  هک  ربمغیپ 

هک دـنیوگیم  هفئاط  نیا  هچنآ  هن  تسا  فیلکت  عفد  ماگنه  هک  تمایق  زور  اـت  دـنیقاب  ماـکحا  زا  دـنترابع  هک  ترـضح  نآ  مارح  لـالح و 
یتح دیامرفیم  هک  قداص  ترـضح  زا  هعامـس  زا  قودص  نویع  تیاور  تسا  اهنآ  زا  دننادب و  خوسنم  یتدـم  زا  سپ  ار  وا  مارح  لالح و 
مشش رد  هیورم  ۀیاور  تسا  اهنآ  زا  ۀمیقلا و  موی  یلا  مارح  همارح  ۀمیقلا و  موی  یلا  لالح  هلالحف  هجاهنم  هتعیرـش و  نآرقلاب و  دمحم  ءاج 

دمحم ءاجف  دـیامرفیم  هک  نآ  ات  دـیامرفیم  ار  ناشیا  بتک  مزعلااولوا و  ناـیب  هک  ینـالوط  ۀـیاور  رد  قداـص  ترـضح  زا  راـحب  مجنپ  اـی 
ادج . ةریثک  یه  کلذ و  ریغ  ۀمیقلا و  موی  یلا  مارح  همارح  ۀمیقلا و  موی  یلا  لالح  هلالحف  نآرقلاب 

یلع ترضح  تفالخ  تیالو و  باب  رد  یتایاور 

اهنآ زا  هک  راوشد  اهنآ  مامت  ءاصحا  رامـشیب و  رابخا  نآ  هک  ربمغیپ  ترـضح  زا  دـعب  یبن  یفن  ناسلب  تسا  هرتاوتم  راـبخا  هسماـخ  هفئاـط 
اطخ شفیرـش  لوق  زا  هصاـخ  هماـع و  قرط  رد  هدـش  دراو  صوصخلاـب  هلزنم  ثیداـحا  لـیذ  رد  هک  رورـس  نآ  لوق  زا  رتاوتم  هچنآ  تسا 
ۀبه ۀلزنمب  ینم  تنا  یلع  ای  هللا  لوسر  لاق  قداصلا  نع  راحب  مهن  رد  يدعب  یبن  هنا ال  الا  یـسوم  نم  نوره  ۀلزنمب  ینم  تنا  ءایلوا  دیـسلاب 

يدعب یبن  هنا ال  الا  یسیع  نم  نوعمش  ۀلزنمب  یسوم و  نم  نوراه  ۀلزنمب  میهاربا و  نم  قحـسا  ۀلزنمب  حون و  نم  ماس  ۀلزنمب  مدا و  نم  هللا 
ربمغیپ شیامرف  رگید  يدعب و  یبن  هنا ال  الا  یـسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب  ینم  نوکت  نا  یـضرت  الا  یلعل  لوسرلا  لوق  نم  اضرلا  نع  رگید  و 
يدوهی ربمغیپ  شیامرف  رگید  يدعب و  یبن  الف  یب  ةوبنلا  متخ  هللا  نا  الا  یـسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب  ینم  وه  هلوق و  یلا  نیدـلا  بوسعی  یلع 

هنا ال الا  یـسومل  نوراه  ناکامک  یتافو  دعب  ۀفیلخلا  یلها و  ریخ  داد  باوج  ربمغیپ  دومن  لاؤس  ریما  ترـضح  زا  دوب و  هدروآ  مالـسا  هک 
رگید یبن و  يدعب  سیل  هنا  الا  یـسوم  نم  نوراه  هلزنمب  ینم  تنا  یلعل  لاق  هللا  لوسرلا  نا  دومرف  سیمع  تنب  ءامـسا  رگید  يدـعب و  یبن 

ریغ رگید  تیاور  رد  يدعب و  ةوبن  هنا ال  الا  یـسوم  نم  نوراه  هلزنمب  ینم  نوکت  نا  یـضرت  اما  دومرف  ریما  هب  ربمغیپ  هک  دیعـس  تیاور  هب 
یخا و هنا  یلع  ینعی  اـم  مکیا  دومرف  بلطملادـبع  ینب  هب  توعد  سلجم  لوا  تثعب و  لوا  رد  ربمغیپ  شیاـمرف  رگید  يدـعب و  یبـن  ـال  هنا 

تلیـضف نایب  زا  سپ  دیامنیم  لقن  ربمغیپ  زا  ةدوملا  عیبانی  رد  رگید  يدعب و  یبن  هنا ال  الا  یـسوم  نم  نوراه  هلزنمب  ینم  نوکی  يریزو و 
الا ریما  هب  دومرف  هک  ربمغیپ  زا  ةدوملا  عیبانی  رد  رگید  يدـعب و  ةوبن  نکل ال  یلع و  ناکل  ایبن  يدـعب  ناـک  ولو  يریزو  یتفیلخ و  وه  ریما و 

ریدـغلا هبطخ  رد  رگید  ةوبنلا و  یف  اکیرـش  تنکل  ءایبنالا  متاخ  ینا  الول  ریما  هب  ربمغیپ  شیامرف  رگید  هنکل و  ناـک  ولو  يدـعب  یبن  ـال  هنا 
نیا هب  ار  هایس  دیفس و  ره  منک  هاگآ  مزیخرب و  ياپ  هب  دهشم  نیا  رد  هک  ارم  هدرک  رما  هدش و  لزان  نم  رب  لیئربج  سانلا  رـشاعم  هنا  دومرف 

ریغ یلا  يدـعب  یبن  هنا ال  الا  یـسوم  نم  نوراه  لـحم  ینم  هلحم  تسا  نم  زا  دـعب  ماـما  هفیلخ و  یـصو و  ردارب و  بلاـطیبا  نب  یلع  هک 
رابخا نیا  مامت  هحفص 98 ] دوصقم [  هک  دیئامرف  هظحالم  رابخا  باوبا  رد  هقرفتم  هدیدع  عضاوم  رد  نومـضم  نیا  هب  دراو  رابخا  زا  کلذ 

هددـعتم عضاوم  رد  هفلتخم  تاراـبع  هب  دـعب  توبن  یفن  هب  حیرـصت  اـمامتها  کـلذ  عم  تسا  رورـس  نآ  تلزنم  ریما و  تفارـش  ناـیب  هریثک 
رگا دیامنیم  لقن  هدش  دراو  شکرابم  مالک  نوچ  هرقف  نیا  نکل  دـنبانج  نآ  هلزنم  تیاکح  نایب  ددـصرد  رابخا  يوار  هچنانچ  دـیامنیم 

دهاوخ هدومرف و  دوخ  زا  دعب  ار  یبن  دوجو  یفن  توبن و  یفن  ترـضح  هک  دیامنیم  عطق  دـیامن  عوجر  رابخا  زا  هفیاط  نیمه  رد  یفـصنم 

نیبملا www.Ghaemiyeh.comقح  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 521زکرم  هحفص 112 

http://www.ghaemiyeh.com


زا درادن و  اهنآ  ضرعت  شیاجنگ  هلاسر  هک  هدش  دراو  رایـسب  يدعب  یبن  هرقف و ال  نیا  هلزنم  رابخا  ریغ  رد  مصخ و  ههبـش  زا  باوج  دـمآ 
یبن كدعب  نوکی  له  هللا  لوسر  ای  مدرک  ضرع  دیوگیم  دنکیم  لاؤس  همئا  ددع  زا  هک  یتقو  رد  سنا  زا  راحب  رد  هچنآ  تسا  لیبق  نیا 
نیا زا  لیئارـساینب و  ءابقن  ددعب  طسقلاب  نوماوق  همئا  يدعب  نوکی  نکل  نییبنلا  متاخ  نم  دندومرف  دوب  دـهاوخ  يربمغیپ  امـش  زا  دـعب  ایآ 

نآ رخآ  رد  هک  ربمغیپ  طخ  تیصو  رد  مظاک  ترـضح  زا  دیامنیم  لقن  سواط  نب  دیـس  فرط  باتک  زا  راحب  مشـش  رد  هچنآ  تسا  لیبق 
یـصو یـسوم و  يارب  زا  نون  نب  عشوی  هک  يروطب  هدـش  نآ  نماض  یلع  شیـصو  هدـش و  هتـشون  لیفارـسا  لیئاکم و  لیئربج و  تداـهش 

تدش هظحالم  ادیهـش  هللااب  یفک  دـمحم و  دـعب  هریغل  یلعل و ال  ةوبن  نا ال  یلع  رمالا  ةالو  هتعاط و  هللا و  رما  اذـه  هتـشون  نآ  رد  یـسیع و 
ادج . هریثک  یه  امم  کلذ  ریغ  هریغل و  یلعل و ال  ةوبن  دیامرفیم ال  هک  امرف  توبن  یفن  رد  مامتها 

مالسا نیبم  نید  تیرخآ  تیمتاخ و  و  نیلقث )  ) فورعم ثیدح 

دـش و دـهاوخ  نایب  رابخا  رکذ  زا  سپ  هک  یبیرقتب  نیقیرفلا  دـنع  ةرتاوتملا  نیفئاطلا و  قرط  نع  ۀـیورملا  نیلقث  راـبخا  لـیذ  مشـش  هفئاـط 
هللا لوسر  لاق  لاق  هئابا  نع  قداص  ترـضح  زا  راحب  تیاور  اهنآ  زا  یکی  دوشیم  افتکا  تیاور  دنچ  رکذب  رقتم  اهترثکل  رابخا  نا  ءاصحا 

رباجنبا ماقف  هتین  ابـس  نیب  مض  نیتاهک و  ضوحلا  یلع  ادری  یتح  اقرتفی  نل  امهنا  یتیبلها و  یترتع  هللا و  باتک  نیلقثلا  مکیف  فلخم  ینا 
زا ترتع  زا  لاؤس  نیمه  ۀـمیقلا و  موی  یلا  نیـسحلا  دـلو  نم  همئالا  نیـسحلا و  نسحلا و  یلع و  لاـقف  کـترتع  نم  هللا و  لوسر  اـی  لاـقف 

ةرتعلا نم  یترتع  هللا و  باتک  نیلقثلا  مکیف  فلخم  ینا  هللا  لوسر  لوق  ینعم  نع  نینمؤملاریما  تلئـس  لاـق  نیـسحلا  نع  دـش  نینمؤملاریما 
اودری یتح  مهقرافی  هللا و ال  باتک  نوقرافی  مهمئاق ال  مهیدهم و  مهعـسات  نیـسحلا  دـلو  نم  ۀعـستلا  ۀـمئألا  نیـسحلا و  نسحلا و  انا و  قف 
راحب رد  رگید  دناهناگهدزاود و  همئا  تیبلا  لها  ترتع و  هک  نآ  يارب  زا  هدـش  بوبم  راحب  رد  هدـح  یلع  یباب  ضوحلا و  هللا  لوسر  یلع 

دودـمم لبح  هللا  باتک  یترتع  لجوزع و  هللا  باتک  نیلقثلا  مکیف  كرات  ینا  بیجا و  یعدا و  نا  کش  وا  ینا  لاـق  ربمغیپ  زا  دیعـسیبا  زا 
تاجردلا رئاصب  رد  رگید  ضوحلا و  یلع  ادری  یتح  اقرتفی  نل  امهنا  ینربخا  ریبخلا  فیطللا  نا  یتیبلها و  یترتع  ضرالا و  ءامـسلا و  نیب 

هللا و باتک  ولـضت  نل  امهب  متکـسمت  نا  ام  نیلقثلا  مکیف  كرات  ینا  سانلا  اهیا  اـی  لاـقف  ینعمب  هباحـصا  هللا  لوسر  اـعد  رقاـب  ترـضح  زا 
مکیف كرات  ینا  سانلا  اهیا  ای  هللا  لوسر  لاق  لاـق  رباـج  زا  رئاـصب  رد  رگید  ضوحلا و  یلع  ادری  یتح  اـقرتفی  نل  اـمهناف  یتیبلـها  یترتع 

تیطعاف ضوحلا  یلع  ادری  یتح  اقرتفی  نا ال  فیطللا  ریبخلا  تلئس  ینا  اولضت و  امهب ال  متکسمت  نا  رغـصالا  لقثلا  ربکالا و  لقثلا  نیلقثلا 
هللا و باتک  نیلقثلا  مکیف  كرات  ینا  ربمغیپ  زا  مقرا  نب  دیز  زا  نیدلا  لامکا  رد  رگید  یتیبلها و  یترتع و  رغـصا  لقث  دناهدومرف  کلذ و 

هقلح هک  يرافغ  رذابا  مدـید  هک  دـنکیم  لقن  رمعم  نبا  شیج  زا  لامکا  رد  رگید  ضوحلا و  یلع  ادری  یتح  اقرتفی  نل  اـمهنا  یتیبلـها و 
ینا دومرفیم  هک  ربمغیپ  زا  مدینش  هک  رذوبا  منم  دسانشیمن  ارم  هک  ره  دسانشیم و  دسانـشیم  ارم  هک  ره  دیوگیم  هتفرگ و  ار  هبعک  رد 

بکر نم  حون  ۀنیفـسک  مکیف  امهلثم  نا  الا و  ضوحلا  یلع  ادری  یتح  اقرتفی  نل  امهنا  یتیبلها و  یترتع  هللا و  باتک  نیلقثلا  مکیف  فلخم 
لثم لوقی  مکنیب  تعمـس  ساـنلا  اـهیا  مسوملا  یف  هتوص  یلعاـب  يداـن  مث  سیق  نب  میلـس  ۀـیاور  رد  قرغ و  اـهنع  فلخت  نم  یجن و  اـهیف 

رغـصألا و لقثلا  وه  يدلو  نم  نیبیطلا  ایلع و  نا  سانلا  رـشاعم  ریدغلا  ۀبطخ  رد  جاجتحا  رد  رگید  لیئارـساینب و  ۀـطخ  باب  لثم  یتیبلها 
ینا ربمغیپ  ترـضح  زا  لاصخ  رد  رگید  ضوحلا و  یلع  ادری  یتح  اقرتفی  نل  هبحاص  نع  ینم  امهنم  دـحاو  لک  ربکألا و  لـقثلا  وه  نارقلا 

اقرتفی نل  امهنا  الا  یترتع  ضرألا و  یلا  ءامـسلا  نم  دودمم و  هحفـص 99 ] لبح [  هللا  باتک  رخالا  نم  لوطا  امهدحا  نیرما  مکیف  كرات 
ضوبقم و ءرما  ینا  هللا  لوسر  لاـق  لاـق  ریما  ترـضح  زا  لاـمکا  رد  هتیبلـها و  لاـق  هترتع  نم  دیعـسیبال  تلقف  ضوحلا  یلع  ادری  یتـح 

یلع ادری  یتح  اقرتفی  نل  امهنا  یتیبلها و  یترتع  هللا و  باتک  رخالا  نم  لضفا  امهدحا  نیلقثلا  مکیف  تکرت  دقف  بیجاف  یعدا  نا  کشوا 
رخالا و نم  مظعا  امهدحا  يدعب  اولضت  نل  هب  متکـسمت  نا  ام  مکیف  كرات  ینا  هللا  لوسر  لاق  مقرا  نب  دیز  زا  لماک  خیرات  رد  ضوحلا و 

رگید امهیف و  ینوفلحت  فیک  اورظناف  ضوحلا  یلع  هادری  اقرتفی  نا  یتیبلها  یترتع  ءامـسلا و  یلا  ضرألا  نم  دودـمم  لبح  هللا  باتک  وه 
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دلو نم  ۀعـستلا  مث  نیـسحلا  مث  نسحلا  ینبا  مث  يدعب  نم  نمؤم و  لک  یلو  ییـصو و  یثراو و  یخا و  یلع  دومرف  هک  ربمغیپ  زا  عیبانی  رد 
دومرف هک  نسح  ترـضح  زا  عیباـنی  رد  رگید  ضوحلا و  یلع  ادری  یتـح  مهقراـفی  ـال  هنوقراـفی و  نآرقلا  عم  مه  مهعم و  نآرقلا  نیـسحلا 

ضوحلا و ال یلع  ادری  یتح  لاق  نا  یلا  یتیبلها  یترتع  هللا و  باتک  نیلقثلا  مکیف  كراـت  ینا  بیجا و  یعدا و  ینا  ساـنلا  رـشاعم  ربمغیپ 
مکیف كرات  ینا  هللا  لوسر  نع  يذمرت  حیحص  حاحـص و  نیب  عمج  زا  راحب  رد  رگید  اهلهاب و  تحاس  نال  تلخ  ولو  مهنم  ضرالا  اولخت 
یترتع ضرالا و  یلا  ءامـسلا  نم  دودـمم  لبح  هللا  باتک  وه  رخـالا و  نم  مظعا  امهدـحا  يدـعب  اولـضت  نل  اـمهب  متکـسمت  نا  اـم  نیلقثلا 

لاق هللا  لوسر  نا  اهنمف  اهدانساب  هباتک  یف  قرط  ةدع  نم  یلزاغم  نب  عفاش  زا  راحب  رد  رگید  ضوحلا و  یلع  ادری  یتح  اقرتفی  نل  یتیبلها 
فیطللا نا  یتیبلها و  یترتع  ضرالا و  یلا  ءامـسلا  نم  دودـمم  لبح  هللا  باتک  نیلقثلا  مکیف  كرات  ینا  بیجاف و  یعدا  نا  کـشوا  ینا 

مظاک ترـضح  زا  همحرلا  هیلع  سوواط  نب  دیـس  فرط  باتک  زا  راحب  رد  رگید  ضوحلا و  یلع  ادری  یتح  اقرتفی  نل  امهنا  ینربخا  ریبخلا 
یترتع هللا و  باـتک  هلوق  یلا  قارفلا  ناحدـق  راـصنالا  رـشعم  اـی  لاـق  راـصنالا و  یعد  شتاـفو  ماـگنه  رد  ربـمغیپ  هک  شراوگرزب  ردـپ  زا 

هلالحب و دـئاق  انل  لداع و  مکحم  دـهاش و  يرط  ضع  دـیدج  هللا  مالک  ناهربلا  رونلا و  ۀـجحلا و  هیف  نآرقلا و  وه  باتکلا  ناـف  یتیبلـها 
رد رگید  ضوحلا و  یلع  ادری  یتح  اقرتفی  نل  امهنا  ینربخا  ریبخلا  فیطللا  ناف  یتیبلـها  یف  راـصنالا  رـشاعم  ینوظفحا  هماـکحا  همارح و 

یتیبلها و یترتع  ضرالا و  یلا  ءامـسلا  نم  دودـمم  لبح  لجوزع  هللا  باتک  نیتفیلخ  مکیف  كرات  ینا  دومرف  هک  ربمغیپ  زا  ةدوملا  عیباـنی 
مهل یبر  تلئـس  یناقلی  یتح  اقرتفی  ـال  نا  ریبخلا  فیطللا  ینأـبن  دـق  عیباـنی و  زا  رگید  ربخ  رد  ضوحلا و  یلع  ادری  یتح  اـقرتفی  نل  اـمهنا 
ینع یلع  نوورت  یتح  مکلئاس  ینا  نولوئـسم و  مکنا  سانلا  اهیا  دومرف  ربنم  يور  هک  ربمغیپ  زا  باتک  نامه  رد  رگید و  یناطعاف و  کلذ 
هریثک یه  کلذ و  ریغ  یلا  ضوحلا  یلع  ادری  یتح  اقرتفی  انل  امهنا  یلا  دهع  ریبخلا  فیطللا  ین  ابن  هناف  اولضت  الف  امهب  اوکسمتساف  نیلقثلا 

ۀیاورلا هب  تئاج  هک  تسا  يربخ  رورـس  نآ  تلحر  یکیدزن  رد  هک  نیا  راحبلا  یف  ام  یلع  دـیفم  داشرا  يرولا و  مالعا  رد  رگید  هریغ و  و 
ینأبن ریبخلا  فیطللا  ناف  نیلقثلا  نم  مکلئاس  ینا  الا و  ضوحلا  یلع  نودراو  متنا  مکطرف و  ینا  سانلا  اهیا  اـی  هلوق  عاـمتجا  قاـفتا و  یلع 

نیا نومضم  لصاح  یتیبلها و  یترتع  هللا و  باتک  مکیف  امهتکرت  دق  ینا  الا و  هیناطعاف  کلذ  یبر  تلئـس  یناقلی و  یتح  اقرتفی  نل  امهنا 
ناشیا هب  ار  ۀـعاطالا  بجاو  عاطم  دـیامنب و  ناشیا  هب  تیادـه  هار  هک  هداـتفا  رکف  هب  تسا  عادو  یکیدزن  رد  ناـبرهم  ربمغیپ  هک  نآ  راـبخا 

ای ینم  رد  باحصا  رضحم  رد  یهاگ  رتسب و  رد  یهاگ  ربنم و  يور  یهاگ  رتش و  يور  رب  نآ  زا  سپ  عادولا و  ۀجح  رد  سپ  دیامن  مولعم 
موشب و هدـناوخ  تسکیدزن  ضوبقم  متـسه  يدرم  نم  دومرفیم  هفلتخم  ياهنابز  هب  دوخ  هناخ  رد  اـی  دجـسم  رد  اـی  مخریدـغ  اـی  تاـفرع 

گرزب نیگنس و  زیچ  ود  امش  يارب  زا  نم  قارف و  ماگنه  هدش  کیدزن  دومرفیم  راصنا  هب  یهاگ  متسه و  امش  ورـشیپ  نم  میامن و  تباجا 
دنـشاب و امـش  ییامنهار  يداه و  نم  دننام  ود  نیا  هک  مراذـگیم  هفیلخ  امـش  نایم  رد  تفالخ  ناونع  هب  تسا  ةوبن  هناخ  هکرت  هثاثا و  هک 

ادـج رگیدکی  زا  ود  نیا  زگره و  دـینیبن  ار  یهارمگ  دـییامن  عوجر  ادـتقا و  دـینک و  کـسمت  ناـشیا  هب  امـش  ماداـم  هک  دـننکب  ارم  راـک 
هک یتسردب  درک  دیهاوخ  هچ  ناشیا  اب  هک  دینک  هظحالم  سپ  دنیامن  تاقالم  ارم  دـنوش و  نم  رب  دراو  رثوک  ضوح  بل  رد  ات  دـنوشیمن 

دنوشن ادج  مه  زا  ود  نیا  هک  داد  ربخ  نم  هب  ادخ  هک  یتسردب  ود و  نیا  اب  امـش  راتفر  زا  رثوک  ضوح  بل  رد  ماهدـننک  لاؤس  امـش  زا  نم 
هدومن و تباجا  ارم  تلئـسم  دنوادخ  دنوشن  ادج  مه  زا  ود  نیا  تمایق  ات  هک  ماهدرک  تلئـسم  ار  هرقف  نیمه  مه  ادخ  زا  نم  رـشحم و  هب  ات 

بجوم ۀمـصعلا  ناکمل  اهنآ  هب  ادتقا  هک  دـنانیموصعم  ءافلخ  هدـش  تیبلها  هب  هحفـص 100 ] راـبخا [  نیا  رد  ریبعت  هب  هک  ترتـع  هب  دارم 
هک دـناهناگهدزاود  همئا  هفئاط  نیا  زا  مود  لوا و  ربخ  تسا  اهنآ  زا  هک  هرتاوتم  صوصنب  امهنا  تسا و  تلالـض  بجوم  فلخت  تیادـه و 

بیترت و زا  ربمغیپ  راک  رد  تسا  اهنآ  تجح  تیعاطم و  هفیلخ  ود  ناشیا  هب  کسمت  دارم  هداد و  رارق  تاـجن  هنیفـس  تما و  ناـما  ار  اـهنآ 
هچنانچ مدرم  دننک و  ربمغیپ  راک  دننیـشنب و  ربمغیپ  ياج  هک  ادخ  ماکحا  اعورف و  الوصا و  انطاب و  ارهاظ و  ادـخ  هار  میلعت  تکرح و  قشم 

لئاق هک  مصخ  هچنانچ  دننادب  ناشهعاطالا  بجاو  عاطم  عوجر و  ناشیا  هب  دنتسنادیم  شاۀعاطالا  بجاو  عاطم  هتـشاد و  ربمغیپ  هب  عوجر 
هک نم  هب  دورو  هب  دارم  دننادیم و  تجح  عجرم و  ار  ناشیا  ةدم  یلا  تسا  تسایـس  ماکحا و  رد  ترتع  هب  عوجر  مدـع  باتک و  خـسن  هب 
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تـسا فیلکت  لمع و  ءاطقنا  ازعب و  زور  تسا  ترـضح  نآ  صیاصخ  زا  ۀلیـسولا  ءاوللاک و  نا  تیالو  ربمغیپ و  هب  تسادـخ  هیطع  گرزب 
تفالخ و نیا  رابخا  نیا  حیرـص  هب  میئوگیم  سپ  هدـش  نایب  نامز  هچات  ترتع  باتک و  يارب  زا  تیعجرم  تیعاطم و  نیا  هک  مینیبب  لاح 

تاهج رد  دـناربمغیپ  هفیلخ  ود  نیا  دـیامرفیم  هک  تسا  یقاب  تسا  لمع  ءاطقنا  فیلکت و  مکح و  عفر  نامز  هک  ۀـمیقلا  موی  اـت  تیعجرم 
لمع و نامز  رخآ  هک  ۀـمیقلا  موی  یلا  رگیدـکی  زا  مانا و  تیادـه  تابجوم  مالـسا و  ماکحا  نایب  ترـضح و  نآ  فیاظو  هماقا  تفالخ و 
لمع و نامز  هک  ایند  ملاع  ات  دـنیامنیم و  تفالخ  مسارم  يهماقا  رورـس  نآ  ءاـقل  یلا  رگیدـکی  اـب  ود  ره  دـنوشیمن و  ادـج  تسا  مکح 
هدـماین و دورولا  موی  هک  نآ  اب  نآ  زا  سپ  دنـشاب و  هفیلخ  هصاخ  ةدـم  یلا  هک  نآ  هن  دـنیامنیم  ناـیبت  ناـیب و  رگیدـکی  اـب  تسا  فیلکت 

دشاب عجرم  باتک  رگا  لاح  لالقتـسالاب  دشاب  عاطم  عجرم و  نآرقلا  ریغ  يرگید  باتک  ةرتعلا و  ریغ  يرگید  تجح  هدشن  عطقنم  فیلکت 
دنـشاب عجرم  دیوگیم  مصخ  هچنانچ  ۀصاخ  ةدم  یلا  ود  ره  رگا  دش و  دهاوخ  لصاح  قارتفا  سکعلاب  ای  دـشابن  ترتع  ماکحا و  نایب  رد 
قارتقا مدـعب  دارم  تلق  ناف  دوب  دـهاوخن  هبحاص  ضوحلا و  یلع  دورولا  موی  ۀـمیقلا و  موی  یلا  تیادـه  تفالخ و  فصو  رد  عامتجا  نیا 

اذـه ریغ  تسین و  یفلاخت  هللا  نع  نازجنی  نایکحی و  امیف  اـهنآ  نیب  تقو  چـیه  هک  نیا  ناـمکحی و  نـالوقی و  اـمیف  تسا  ود  نیا  كارتشا 
يارب زا  تباث  فصو  نیا  هکلب  الـصا  دوب  دهاوخن  یتیاعن  ینعم  نیا  هب  قارتفا  مدع  تلق  تسین  دـشاب  تیعجرم  ماود  هک  يرخا  رما  هب  رظان 

دنـشاب نینچ  هک  یقفاوتم  ود  ره  سپ  مهلاوقا  یف  ددجت  ةرتعلا ال  ۀفالخ  اضقنا  دعب  باتکلا و  یف  ددـجت  ذا ال  ادمرـس  ادـبا و  تسا  ود  نیا 
یف نیقفاوتم  توملا  یف  نیقفاوتملا  امئاد و  هیف  نیقفاوتم  ةدالولا  نامز  یف  نیقفاوتملاـف  اـمئاد  ادمرـس  ةدـم  ۀـیاغالب و  دوب  دـنهاوخ  قفاوتم 

ناـمالکلا ناـقفاوتملا و  ناـیکاحلا  ناربـخملا  ةدـمب و  یتـفم  اـمهقفاوت  نوـکی  ـال  نزوـلا  یف  نیقفاوـتملا  نیرجحلا  اـمئاد و  توـملا  ناـمز 
نآرق میئوگیم  سپ  حـضاو  وه  امک  ۀـیاغ  ةدـمالب و  ناقفاوتم  ناکرتشم  نومـضملا  یف  ناـقفاوتملا  ناربخملا  لولدـملا و  یف  ناـکرتشملا 
هدوبن نآ  دارم  اب  فلاخم  هدش  دراو  نآ  نایب  ریسفت و  حرش و  رد  مهیلع  هللا  تاولص  همئا  زا  هچ  نآ  دش و  مامت  یبن  تلخ  رب  یحو  عاطقناب 

لیاق تسیرما  ینعم  دوشیم  مولعم  هدومن  تدم  ۀیاغ و  نایب  هرتاوتم  صوصن  نیا  رد  هک  لاح  ۀیاغ  دـما و  الب  رهق  نیقفاوتم  نالازی  امهف ال 
نامز رخآ  هچ  اضیا و  مه  یتدم  نآ  زا  دعب  ینعم  ءاقب  تسا  نکمم  هک  دشاب  لاس  رازه  الثم  نامز  تدم و  نآ  هب  نامز  اب  بسانم  تدم و 

لثم فیلکت  مکح و  عافترا  ازج و  زور  ندـمآ  لمع و  عاـطقنا  هطـساو  هب  دـشابن  ءاـقب  يارب  زا  لـباق  نآ  زا  سپ  رگید  هک  دـشاب  یتدـم  و 
مه دـشاب و  یـصوصخم  نامز  اـت  دوشیم  رما  نیا  هک  تسا  ترتع  هفیظو  باـتک و  نومـضم  هک  یفیلاـکت  ماـکحا و  تناـید و  تعیرش و 

عجرم و ار  اـهنآ  هداد و  عوجر  ود  نیا  هب  کـسمت  هب  ار  تما  هرتاوتم  راـبخا  نیا  ردـص  رد  میئوگیم  لاـح  دـشاب  ۀـمیقلا  موی  اـت  دوـشیم 
سپ هداد  رارق  دشاب  ترخآ  ملاع  هک  فیلکت  مکح و  عاطقنا  نامز  ار  ۀیاغ  اهنآ  لیذ  رد  هدرک و  نیعم  تسا  اهنآ  تفالخ  ماقم  هک  تجح 
موی یلا  تیعجرم  تفـالخ و  رد  ود  نیا  ینعی  دـش  ناـیب  هک  تسا  ناـمه  قارتفا  مدـع  زا  دارم  هک  نآ  رب  دراد  تلـالد  تحارـص  لاـمک  هب 

نا دیامرفیم  هک  تسا  رابخا  زا  هفیاط  نآ  دافم  هچنانچ  تسا  عجرم  مایقلا  موی  یلا  نآرق  ینعی  دنوشیمن  ادج  يوس و  رگیدکی  زا  ۀـمیقلا 
هک دمآ  دهاوخ  هک  تسا  رابخا  زا  هفیاط  نآ  دافم  هچنانچ  دـنعجرم  ۀـمیقلا  موی  یلا  ترتع  نینچمه  نامز و  نود  نامزل  سیل  نآرقلا  اذـه 

ناشیا زا  دعب  یتجح  تسین و  ناشیا  زا  دعب  یتلود  تسا و  تمایق  هب  لصتم  اهنآ  تفالخ  هتشر  ۀمیقلا و  موی  یلا  هحفص 101 ] دنیقاب [  همئا 
ود هچنانچ  مایقلا  موی  ات  دـنعجرم  مه  اب  ترتع  نآرق و  دـیامرفیم  هدومرف و  عمج  مه  اب  ار  ود  ره  راـبخا  زا  هفیاـط  نیا  رد  دوب و  دـهاوخن 

هفیاط رد  نسح  ترـضح  تیاور  نیا  لیذ  هک  دراد  ینعم  نیا  رب  تلالد  حوضو  لامک  هب  نسح  ترـضح  و  ص )  ) ربمغیپ زا  عیبانی  تیاور 
یتجح هب  كورتم و  ار  شماـکحا  دـیامنیمن و  کـسمت  نآ  هب  درادـن و  نآرق  هب  عوجر  ماـکحا  رد  هک  یمـصخ  سپ  دـمآ  دـهاوخ  مهن 

نآ لوئـسم  تمایق  رد  ار  دوخ  هدرک  راتفر  ص )  ) ربمغیپ تیـصو  دض  رب  دـیامنیمن  ماکحا  هرتع و  هب  کسمت  دـنکیم و  عوجر  هرتعلاریغ 
دنادب . ترضح 

دراد مالسا  نیبم  نید  خسن  مدع  رب  تلالد  هک  يرابخا 
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يارب زا  تیمتاخ  بیترت  هداـفا  هفلتخم  ناـسل  هب  هک  هرفاـظتم  هیعدا  زا  هرثاـکتم و  تاراـیز  زا  یتارقف  هرتاوتم و  تسا  يراـبخا  متفه  ۀـفئاط 
زا یکی  تسا  یصحت  دعت و ال  تارقف ال  نا  دیامنیم و  رگید  یعلطم  ندوبن  ددع و  تیمامت  توبن و  یحو و  عاطقنا  و  ص )  ) متاخ ربمغیپ 
انا تنک  وۀـنبل  عضوم  الا  اهیف  قبی  مل  هرومعم  راد  لثم  ةوبنلا  لثم  دومرف  هک  ۀـمحر  ضیف  نیقیلا  ملع  رد  يورم  تسا  ربمغیپ  شیامرف  اـهنآ 
هک تشخ  نآ  نم  مدوب  یتشخ و  کی  عضوم  رگم  نآ  لامک  مامت و  زا  یقاـب  هدـش و  ماـمت  هک  دـنام  ار  هرومعم  هناـخ  توبن  ۀـنبللا  کـلت 

یلاما زا  راحب  رد  رگید  دنامن و  یقاب  ترامع  يارب  زا  يرگید  عضوم  سپ  هک  دـش  مامت  ناصقن  رـسکالب و  ةوبن  هناخ  سپ  مدـش  هتـشاذگ 
موقت نا  یلا  هدعب  نوکی  عاطم و ال  قلخلا  یف  ۀلبق  نکی  ملف  دیامرفیم  لقن  موصعم  زا  داه  موق  لکل  رذنم و  تنا  امنا  ۀیا  رد  قودص  خیش 
تقلخ لوا  یلوا و  هناشن  لوا و  ملاع  رد  عاطم  لوا  هک  تسا  نآ  یلوا  هرقف  ینعم  اهیلع  نم  ضرألا و  هللا  ثری  نا  یلا  قرف  لـکیف  ۀـعاسلا 
عاطم هکنآ  زا  الـضف  هدوبن  یتقلخ  وا  زا  لبق  تسا  رداص  لوا  وا  هک  هدوب  رورـس  نآ  ملعم  دـشرم و  يداـه و  لوا  راونا و  حاورا و  ملاـع  و 

وا زا  ار  تفرعم  قیرط  تیدوبع و  نونف  مامت  ءایلوا  راونا  هکئالم و  قیاـقح  ءاـیبنا و  حاورا  زا  هدـش  هدـیرفآ  هک  ره  وا  زا  سپ  دـشاب و  هدوب 
قلخ لبق  ۀـنیبتم  تیب  لوا  ناوکالا و  قلخ  لبق  ناکما  ضرا  رد  فورعم  هبـصق  لوا  ناـکما و  ملاـع  هدنـشخرد . . .  غارچ  لوا  هک  هتخومآ 

لبقتـسا و امل  حـتاف  وا  نیطلا و  هئاملا و  نیب  مدا  ایبن و  تنک  هک  هدوب  ياوسام  ملعم  يامنهار و  یبن و  تقلخ  ندـل  نم  هدوب و  وا  ناـکرالا 
هدـش و هتفرگ  وا  توبن  قاثیم  دـهع و  يوسام  ماـمت  زا  هدـش و  وا  توبن  نـالغا  لوا  عمج  موی  زا  هدوب و  هللا  حـتف  مکی  هک  قلفنا  اـمل  حـتاف 

نآ رد  وا  زا  لبق  هدوب و  وا  یلوا  هناشن  رد  عاطم  لوا  سپ  دندرک  تباث  ۀیعطق  هرتاوتم  رابخا  هب  بتارم  نیا  مامت  هک  دناهدوب  وا  تما  یمامت 
زا سپ  هک  تسا  نیا  هیناث  هرقف  ینعم  ۀـثعبلا و  یف  رخالا  ةوبنلا و  یف  لوالا  رخالا  لوالا و  انا  دومرفیم  شدوخ  هچنانچ  هدوبن  عاـطم  هناـشن 

عاطقنا تمایق و  زا  ترابع  هک  تعاس  مایق  ات  ینامز  نرق و  چـیه  رد  يرگید  لالقتـسالاب  عاطم  ترـضح  نآ  تلحر  كراـبم و  دوجو  نیا 
یتاعاطم دوب  دـهاوخن  تسا  شنیرفآ  كاله  قلخ و  ءانف  زا  ترابع  هک  دوش  نیمز  ثراو  ادـخ  هک  يزور  اـت  تسا و  فیلکت  رما و  ناـمز 

زا تسا  يرخا  ترابع  نیا  تسین و  یعاطم  وا  ریغ  عقاو  رد  سپ  تسوا  تعاطا  هب  اهنآ  تعاطا  تشگرب  دنـشاب  هک  ءافلخ  ءایـصوا و  دننام 
دـشاب هتـشاد  تیعاـطم  وا  زا  تیاـصو  تفـالخ و  هتـشر  ریغ  هب  هک  رگید  عاـطم  ندوبن  ناـیدالا و  عیارـشلا و  رخا  شنید  شعرـش و  ندوـب 

نرق و لک  یف  ةرقف  ۀـعاسلا و  موقت  نا  یلا  هرقف  هدـعب و  نوکی  هرقف ال  دـناسریم  ار  ءاقب  ماود و  ریبعت  دـنچ  هب  هک  امرف  ار  دـیکأت  هظحالم 
هب یفقف  سنالا  نم  عزانت  لسرلا و  نم  ةرتف  نیح  یلع  هلـسرا  دیامرفیم  هغالبلاجـهن  رد  رگید  اهیلع و  نم  ضرألا و  هللا  ثری  نا  یلا  هرقف 

حالطـصا بسح  هب  عیارـش  ماکحا و  ناـیب  هب  یئادـخ  تاـمالعا  زا  تسا  تراـبع  هک  یحو  نآ  زا  سپ  رگید  هک  یحولا  هب  متخ  لـسرلا و 
مهرخا اقاثیم و  نییبنلا  لوا  دولوملا  موی  ءاعد  یف  ثعبملا و  یف  مهرخا  قلخلا و  یف  ءاـیبنالا  لـقا  تنک  دومرف  هک  عیباـنی  رد  رگید  تسین و 

لوسر يدعب  سیل  نییبنلا  بقع  نا  بقاعلا  ینامس  ترضح و  نآ  دندومرف  هک  هریغ  لاصخ و  دننام  هربتعم  بتک  زا  راحب  رد  رگید  اثعبم و 
يذلا بقاعلا  انا  دومرف و  هک  شلوق  ات  ادخ  لوسر  ثیدح  رد  يرولا  مالعا  زا  هدش  لقن  رگید  ۀعامج و  نییبنلا  تیـضق  یفقملا  هلوق و  یلا 
ربمغیپ دومرف  هک  راحب  رد  ۀمغلافشک  زا  رگید  دشاب و  عرـش  بحاص  وا  لثم  هک  تسا  یـسک  یفن  دارم  هک  تسا  مولعم  دـحا  هدـعب  سیل 

رگید بقاعلا و  ینعمب  وه  یفقملا و  هدعب و  یبن  يذلا ال  وه  دندومرف و  ریسفت  دعب  بقاعلا  انا  دومرف و  ات  تسا  یئامـسا  نم  يارب  زا  (ص )
هب یحو  عیارـش و  بتک و  نابحاص  ددع  هک  هتوبن  مامت  هتدع و  زاجتالا  دمحم  هللا  ثعبی  نا  یلا  دیامرفیم  هغالبلاجـهن  رد  هحفص 102 ] ] 

قبـس و امل  متاخلا  دراد  شترایز  رد  رگید  قلفنا و  امل  وا  قلعنا  امل  حتافلا  قبـس و  امل  متاخلا  هغالبلاجهن  رد  رگید  دـش و  مامت  دوجو  نآ 
رورـس نآ  زا  عیبانی  رد  رگید  یحو و  باتک و  عیارـش و  توبن و  باب  دش  متخ  وا  هب  تقلخ و  رد  دش  هدوشگ  وا  هب  هک  لبقتـسا  امل  حتافلا 

متاخ ترـضح  نآ  هفورعم  باقلا  زا  ۀـهج  نیمه  هب  ةوبنلا و  یب  متخ  ۀـفاک و  قلخلا  یلا  تلـسرا  هلوق و  یلا  تسب  ءایبنألا  یلع  تلـضف  هک 
ات بهار  هصق  رد  دراد  هر  ضیف  نیقیلا  نیع  رد  هچنانچ  دراد  لسرلا  متاخ  ظفل  هتتـشتم  باوبا  رد  هقرفتم  راـبخا  زا  هلمج  رد  رگید  تسا و 
رد نیلسرملا و  ءایبنالا و  متاخ  انا  دومرفیم و  شدوخ  هک  تسا  باتک  نآ  رد  هلسر و  هئایبنا و  نم  هقبـس  نمل  متاخلا  نیمالا  ینب  دیوگیم 
ای و  ص )  ) ربمغیپ هب  راگدرورپ  باطخ  رد  راحب  رد  لسرملا  ءایبنالا و  متاخ  دمحم  کنیا  دومرف و  باطخ  مدآ  هب  دـنوادخ  هک  تسا  راحب 
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کتقلخ و امل  هالول  کتیرذ و  نم  نییبنلا  رخال  هنا  یلالج  یتزع و  مدآ و  هب  دنوادخ  باطخ  رد  عیبانی  رد  یلسر و  رخا  یتاقولخم و  رخآ 
ةامثلث لسرلا  مهنم  یبن  فلا  نیرـشع  ۀـعبرا  ةام و  ءایبنالا  تناک  دـمحم و  مهرخآ  مدآ و  نیلـسرملا  لوا  دومرف  هک  ساـبعنبا  زا  راـحب  رد 

یـصحت دعت و ال  رابخا ال  رد  هک  نییبنلا  متاخ  ناونع  هلمجلاب  و  ص )  ) دمحم یـسیع و  یـسوم و  میهاربا و  حون و  مزعلا  یلوا  مهنم  ۀمحر 
رد عـضاوم  ضعب  رد  هدـش و  عـقاو  نیموـصعم  هـمئا  ناـسل  رد  عـضاوم  ضعب  رد  هدرک و  باـطخ  وا  هـب  دـنوادخ  عـضاوم  ضعب  رد  تـسا 

دراو تارایز  زا  هلمج  رد  هدش و  عقاو  ربخ  بتک و  نابحاص  نیرشبم و  ناسل  رد  عضاوم  ضعب  رد  هدش و  عقاو  رورـس  نآ  دوخ  تاشیامرف 
هب تجاح  رگید  دـیایب  نیا  زا  سپ  هچنانچ  هدـش  دراو  دـیجم  ناقرف  رد  ناونع  نیا  نوچ  هدـش و  دراو  ةاولـص  هیعدا و  زا  هلمج  رد  هدـش و 
زا دعب  رگا  هدـش و  دراو  نآرق  حیرـص  رد  هکنآ  زا  سپ  تسا  نییبنلا  متاخ  ینعی  ناونع  نیا  رب  لمتـشم  هک  تسین  رابخا  زا  هنومن  نیا  رکذ 

دوب . دهاوخن  متاخ  وا  دشاب  يرگید  یبن  بانج  نآ 

دراد تمایق  زور  ات  ماما  دوجو  رب  تلالد  هک  يرابخا 

ءایصوا هک  تسا  مولعم  تمایق و  زور  ات  ترضح  نآ  ءایصوا  ءافلخ و  تفالخ  تیاصو و  هتشر  ءاقبرب  هلاد  هریفو  هریثک  رابخا  متـشه  هفئاط 
هن تیعبات  ناونع  هب  دنتـسه  وا  نانیبم  هقباـس و  تعیرـش  ناـمه  دوشیم  ریبعت  همئا  ةرتع و  تیب و  لـها  هب  راـبخا  رد  ناـشیا  زا  هک  ءاـفلخ  و 
وا هلماک  تعیرـش  ءاقب  يانعم  نیا  هدوب و  نینچ  ص )  ) ربمغیپ ءایـصوا  ریاـس  و  ع )  ) نیـسح و  ع )  ) ریما هفیظو  هچناـنچ  تیعراـش  تلاـصا و 

رگید دوشیم و  افتکا  اهنآ  زا  هلمج  رکذ  هب  دنرامـشیب  رابخا  نآ  تسا و  يرخا  تناید  تعیرـش و  یفن  مزلتـسم  نیا  رخآ و  زور  اـت  تسا 
انید مالسالا  ریغ  غتبی  نم  هفیرش و  هیآ  هب  داهشتسا  مالسا و  یگدیدنـسپ  نید و  لامکا  نایب  زا  سپ  ریدغلا  ۀبطخ  رد  تسا  ربمغیپ  شیامرف 

هماقم موقی  نمب  هب و  متای  مل  نمف  هتماماب  مکنید  هللا  لامکا  امنا  سانلا  رشاعم  دناهدومرف  هک  نیرـساخلا  نم  ةرخالا  یف  وه  هنم و  لبقی  نلف 
دومن لماک  دنوادخ  دیامرفیم  نودـلاخ  مه  رانلا  یف  مهلامعا و  تطبح  کئلواف  هللا  یلع  ضرعلا  ۀـمیقلا و  موی  یلا  هبلـص  نم  يدـلو  نم 

تمایق و زور  ات  وا  بلص  زا  هک  نم  ياهدالوا  زا  وا  ياج  رد  دنیشنب  هک  یسک  هب  وا  هب  مامتیا  سک  ره  سپ  ع )  ) ریما ۀماما  هب  ار  امـش  نید 
وا ياج  هک  ره  سپ  هدوب  ص )  ) ربمغیپ زا  تفالخ  ینعم  هب  ع )  ) ریما تماما  هک  تسا  مولعم  شتآ  رد  دـنادلخم  ناـشیا  سپ  ادـخ  رب  دورو 

هتسناد مزال  تمایق  ات  ار  ناشیا  هب  ءادتقا  موزل  تمایق و  ات  هماقم  موقی  نم  ندوب  عراش و  لیصا و  هن  دوب  دهاوخ  عبات  هفیلخ و  مه  وا  دنیشنب 
ربمغیپ شیامرف  رگید  تسا و  ءادـتقالا  بجاو  تمایق و  ات  یقاـب  ص )  ) ربمغیپ هتـشر  هک  تسا  نیمه  هیرـشع  ینثا  هیماـما  بهذـم  هچناـنچ 

نآ تیاده  ۀمیقلا  موی  یلا  نویدهم  ةاده  ۀعـستب  همئا  ع )  ) نیـسحلا ینبا  دلو  نم  مث  راهطا  همئا  ددع  رد  راحب  رد  يورم  نامیلـس  هب  (ص )
ات ماما  هدزاود  يارب  ار  تیادـه  تماما و  بصنم  نیا  دـشابیم و  ص )  ) ربمغیپ زا  تیاصو  ماقم  هک  هحلطـصم  تماما  ناونع  هب  ناراوگرزب 

لعج ءایـصوالا و  دیـس  ایلع  ءایبنالا و  دیـس  کلعج  هللا  نا  ص )  ) ربمغیپ هب  لیئربج  رگید  ۀـیمامالا و  هیلع  امک  دـیامرفیم  تباث  ماـیقلا  موی 
ثراو ادخ  هک  يزور  ات  ع )  ) یلع وت و  ۀیرذ  زا  ار  ناماما  ادخ  دادرارق  دیامرفیم  اهیلع  نم  ضرالا و  هللا  ثری  نا  یلا  امکتیرذ  نم  ۀـمئالا 

هتشر نیا  دناهدوب و  ترضح  نآ  ءایصوا  دناهتشاد  تماما  هک  رورـس  نآ  ۀیرذ  هک  مولعم  و  هحفص 103 ] تسوا [  رب  هچنآ  ار و  نیمز  دوش 
رذنم و تنا  امنا  ریـسفت  رد  ع )  ) رقاب ترـضح  زا  ةدوملا  عیبانی  رد  رگید  دراذگیم و  یقاب  ۀـمیقلا  موی  ات  همئا  رد  ترـضح  نآ  زا  تیاصو 

دنکیم لقن  رئاصب  رد  نومـضم  نیمه  هب  ۀعاسلا و  یلا  انیف  تلاز  ام  هللا  اما و  يداهلا  یلع  رذـنملا و  انا  ص )  ) هللا لوسر  لاق  داه  موق  لکل 
تلاسر زا  دـیجم  نآرق  رد  ۀـعاسلا و  یلا  انیف  تلاز  ام  انم و  تبهذ  ام  الا  يداـهلا و  یلع  رذـنملا و  هللا  لوسر  دومرف  رقاـب  ترـضح  هک  هک 

یقاب تمایق  ات  شدالوا  و  ع )  ) یلع تماـما  نم و  تلاـسر  هکنآ  ینعم  لـصاح  هدومرف و  ریبعت  رذـنم  ریذـن و  هب  رورـس  نآ  و  ص )  ) ربمغیپ
رد ع )  ) نینمؤملاریما زا  باتک  نآ  رد  رگید  تلاصا و  هن  هدوب  تباین  تفـالخ و  لـیبس  رب  شدـالوا  یلع و  تماـما  هک  تسا  مولعم  تسا و 

نیسح و يارب  زا  هک  یتماما  ۀمیقلا  موی  یلا  ع )  ) نیسحلا بقع  یف  ۀمامالا  لعج  يا  دیامرفیم  هبقع  یف  ۀیقاب  ۀملک  اهلعج  شلوق و  ریـسفت 
نـسح ترـضح  زا  هک  يربخ  رد  عیبانی  رد  رگید  هداد و  رارق  ۀـمیقلا  موی  یلا  ار  نامه  هدوب و  ربمغیپ  تفالخ  نامه  هدوب  رورـس  نآ  دالوا 
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تلخ ول  مهنم و  ضرالا  اولخت  دومرف و ال  دوخ  تیب  لها  ترتع و  هرابرد  رورـس  نآ  هکنیا  زا  سپ  هک  دـیامنیم  لقن  ص )  ) ربمغیپ زا  (ع )
ملعلا لعجی  هللا  توعد  دـق  هلوق و  یلا  کقلخ  یلع  ۀـجح  نم  ضرالا  یلخت  کنا ال  مهللا  دومرف  ص )  ) ربمغیپ تقو  نآ  اهلهاب  تحاسنال 

تشاذگ اقباس  هک  ددص  رد  هک  امرف  هظحالم  یل  بیجتساف  ۀمیقلا  موی  یلا  یعرز  عرز  یعرز و  یف  یبقع و  بقع  یبقع و  یل  ۀمکحلا  و 
دهاوخن ناشیا  زا  یلاخ  نیمز  دـیامرفیم  دـناهدوب  عجرم  هک  یترتع  هرابرد  نآ  زا  سپ  تمایق و  ات  دـهدیم  رارق  عجرم  ار  باـتک  ترتع و 

تمکح ملع و  هک  دیامرفیم  نآ  زا  سپ  مهنم  ضرالا  اولخت  دومرف ال  الوا  هک  تسا  ترتع  نامه  ۀـجح  نیا  دـیامرفیم و  نآ  زا  سپ  دوب 
همه لصاح  دومرف و  اطع  نم  هب  ادخ  دشاب و  نم  بقع  رد  تمایق  ات  هک  متـساوخ  دـنوادخ  زا  تسا  تیعجرم  تیجح و  نازیم  طانم و  هک 
یقاب ار  ود  نآ  ص )  ) ربمغیپ تلئـسم  هب  ۀـمیقلا  موی  ات  ادـخ  تسین و  وا  زا  یلاـخ  نیمز  دـنکیمن  تقراـفم  باـتک  زا  هک  یترتع  نآ  هکنآ 
متاخ ترـضح  زا  عیبانی  رد  رگید  دنام و  دهاوخ  یقاب  يرخا  تعیرـش  ندوبن  وا و  عرـش  ءاقب  رد  ۀهبـش  هچ  رگید  اعجرم  ۀـجح و  هتـشاذگ 

ءایصوا زا  ییصو  مسا  وا  رب  هک  دوب  زبس  يرطـس  يرون  ره  رد  هک  رون  هدزاود  مدید  شرع و  قدارـس  رب  ماهدرک  رظن  سپ  دومرف  هک  (ص )
ملظلا و نم  يدـهملا  مهرجاـب  ضرـالا  نرهطـال  یلـالج  یتزع و  دومرف و  هکنیا  اـت  يدـهم  مئاـق  ناـشیا  رخآ  یلع و  ناـشیا  لوا  دوـب  نم 

مهدزاود هک  يدهم  کلم  هک  دیامرفیم  دای  مسق  ۀمیقلا  موی  یلا  یئایلوا  نیب  مایالا  نلوادال  هکلم و  نمیدال  هلوق و  یلا  يدـنجب  هنرـصنال 
هن دهدیم  رارق  یـصو  ار  مئاق  يدهم  دنیبب  دراذگب  تمایق  ات  راگزور  شدرگ  رد  دـهدب و  رارق  یمئاد  ار  وا  تنطلـس  تسوا و  ءایـصوا  زا 

تعیرش يرگید و  روهظ  یعونصم  يدهم  تعیرش  زا  لاس  رازه  زا  دعب  هک  دنکیم  لایخ  ءاهب  بانج  هچنانچ  هن  یمئاد  ار  شتلود  عراش و 
مهیلع نوکی  ۀعاسلا و  موقت  یتح  امئاق  نیدلا  لازی  دومرف ال  هک  ص )  ) ربمغیپ زا  ملسم  زا  راتسالا  فشک  رد  رگید  دوشیم و  ادیپ  یئارضا 

رد ار  اهنآ  هک  دنـشیرق  زا  هک  ص )  ) ربمغیپ هفیلخ  هدزاود  تساـیر  تحت  رد  تسا  یقاـب  تماـیق  زور  اـت  مالـسا  نید  نیا  هفیلخ  رـشع  ینثا 
ال ص )  ) ربمغیپ زا  دولویبا  حیحـص  زا  راتـسالا  فشک  رد  رگید  دـنیاهنآ و  هب  لیاق  ۀـیماما  هک  ماما  هدزاود  رد  هدومرف  نییعت  رگید  راـبخا 

لازی ۀماع ال  قرط  زا  باتک  نآ  رد  رگید  شیرق و  نم  مهلک  ۀفیلخ  رـشع  ینثا  مهیلع  نوکی  ۀعاسلا و  موقی  یتح  نیدلا  رهاظ  نیدـلا  لازی 
هک تسا  تمایق  زا  ریبعت  ود  نیا  هک  تجاح  هخـسن  یف  اهلهاب و  ضرـالا  تخاـس  اوضم  اذاـف  شیرق  نم  رـشع  ینثا  یلا  اـمئاق  نیدـلا  اذـه 

لها ناما  هک  ناگراتـس  دـننام  هک  دـنا  تیب  لها  نتفر  هطـساو  هب  نآ  هلزلز  ضرا و  لها  تکاله  هک  تسا  ماـما  هدزاود  تفـالخ  ياـهتنم 
ترـضح زا  تباث  زا  نیدـلا  لامکا  زا  راحب  رد  رگید  نیقیرفلا و  نیب  هرتاوتم  رابخا  هب  دـنانیمز  لها  ناما  كاـپ  رون  هدزاود  نیا  دننامـسآ 

ناما یف  اولازی  نل  ضرالا  لهال  ناما  هضرا و  یف  ۀـجح  هللا  انلعج  هلوق  موی  یلا  اهلهاب  تخاسل  انم  مایا  الب  اموی  ضرالا  تیقب  ول  ع )  ) رقاـب
ءاـشی اـم  هللا  لـعفی  مث  مهنیب  نم  اـنم  بهذ  مهلهمی و  ـال  مهکلهی و  نیا  هللا  دارا  اذا  مهروهظ و  مهیلع  اـنمد  اـم  ضرـالا  مهب  خیـسی  نا  نم 
يزور ات  دوب  دهاوخن  مینیمز  رد  تجح  هک  تیب  لها  ام  زا  یماما  نودـب  قلخ  كالها  نتفر و  ورف  ماگنه  ات  نیمز  يزور  چـیه  دـیامرفیم 

تنا ملعلا و  ۀنیدم  انا  ع )  ) ریما هب  ص )  ) ربمغیپ دومرف  هک  سابعنبا  زا  هحفص 104 ] یلاما [  زا  راحب  رد  رگید  دشاب و  ملاع  يانف  يانب  هک 
فلخت نم  یجن و  اهبکر  نم  حون  ۀنیفـس  لثم  يدعب  كدـلو  نم  ۀـمئالا  لثم  هلوق و  یلا  يدـعب  یتفیلخ  یتما و  ماما  تنا  هلوق و  یلا  اهباب 

دنک و بورغ  یکی  هک  ناگراتـس  دـننام  ار  دوخ  ءافلخ  لثم  هک  ۀـمیقلا  موی  یلا  مجن  علط  مجن  باغ  املک  موجنلا  لثم  مکلثم  قرغ و  اهنع 
ریسفت زا  راحب  رد  رگید  ۀمیقلا و  موی  ات  تسا  ربمغیپ  زا  تفالخ  هتشر  عاطقنا  مدع  نآ  يانعم  هداد و  رارق  ۀمیقلا  موی  ات  دوش  علاط  يرگید 

تراـصف هلوق  یلا  ع )  ) نسح نود  ع )  ) نیـسح بلـص  رد  تماـما  هکنآ  رـس  زا  دومن  لاؤس  ورمعیبا  هک  ع )  ) قداـص ترـضح  زا  یـشایع 
زا تیعبات  تفالخ و  ینعم  هب  تماما  نآرق  مکح  هب  دـیامرفیم  ۀـمیقلا  موی  یلا  مهیف  یهف  ۀـمامألا  هب  تمکح  و  ع )  ) نیـسحلا یلا  ۀـمامالا 
رد عیارـشلا  للع  زا  راحب  رد  رگید  تمایق و  زور  ات  تسا  ناـشیا  رد  تماـما  نیا  زا  سپ  ع )  ) نیـسح دـلو  رد  هدـش  هداد  رارق  ص )  ) ربمغیپ

تماـیق و زور  اـت  تسا  نیـسح  دـلو  رد  تماـما  تفگ  هک  عیبر  باوج  تماـما و  باـب  رد  نسح  نب  هللادـبع  هللادـبع و  نب  عیبر  يوـگتفگ 
امیف عیبر  ای  تنـسحا  عیبر  هب  ع )  ) قداص ترـضح  شیامرف  دوب و  لضفا  یـسوم  هکنآ  اب  دش  نوراه  بلـص  رد  تفالخ  هکنآ  هب  داهـشتسا 

دومرف هبقع  یف  ۀـیقاب  ۀـملک  اهلعج  هللا و  لوق  نع  ع )  ) قداص ترـضح  زا  ریـصبیبا  زا  رابخالا  یناعم  زا  راـحب  رد  رگید  هللادـبع و  تملک 
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دالوا تماما  هک  تسا  مولعم  تمایق و  موی  اـت  هدراذـگ  یقاـب  ع )  ) نیـسح بقع  رد  ادـخ  هک  تسا  تماـما  دارم  هک  ع )  ) قداـص ترـضح 
اهلعج هفیرش و  هیآ  يانعم  رد  ص )  ) ادخ لوسر  زا  بقانم  زا  راحب  رد  رگید  تمایق و  ات  تسا  یقاب  نآ  تسا و  تفالخ  نامه  ع )  ) نیـسح

هک امرف  هظحالم  ۀمألا  هذه  يدهم  مهنم  ۀمئألا  نم  ۀعـست  هبلـص  نم  جرخی  ع )  ) نیـسحلا بقع  یف  اهلعج  ص )  ) لاق هبقع  یلا  ۀیقاب  ۀـملک 
هک ماشه  زا  لامکا  رد  رگید  هدرک و  نیعم  ع )  ) نیـسح لـسن  زا  رفن  هن  زا  ار  وا  هداد و  رارق  همئا  ریاـس  تماـما  روط  مه  ار  يدـهم  تماـما 

باوج هدش و  ع )  ) نیسح بلص  رد  تماما  هنوگچ  ع )  ) نیسح زا  ع )  ) نسح ترـضح  تیلـضفا  اب  هک  ع )  ) قداص ترـضح  زا  درک  لاؤس 
لاق امک  ع )  ) نیسحلا بقع  یف  ۀیراج  یه  امنا  هلوق  یلا  نوراه  بلص  رد  تفالخ  هتشر  ندوب  نوراه و  زا  یسوم  تیلضفا  هب  ترضح  نآ 

تیاور دنچ  تاریبعت  تارابع و  نیا  هب  بیرق  ۀمیقلا و  موی  یلا  باقعالا  باقعا  باقعالا و  یف  ۀیراج  مث  هبقع  یف  ۀیقاب  ۀـملک  اهلعج  هللا و 
انب هلوق  یلا  هللا  ةوفـص  نحن  هللا و  بنج  نحن  ع )  ) قداص ترـضح  زا  راونألا  قراشم  زا  راـحب  بقاـنم  عماوج  رد  رگید  هدـش و  دراو  رگید 

ذوخأملا رشحلا  موی  یلا  ۀیقابلا  ۀملظلا  ةوفح  نحن  ةوکشملا و  حابصم  نحن  هلوق و  یلا  نورخالا  نحن  نولوالا و  نحن  متخی و  انب  هللا و  حتف 
یلتبا ذا  یلاعت و  هللا  لوق  نع  ع )  ) قداص ترـضح  زا  لضفم  زا  عیارـشلا  للع  زا  راـحب  عماوج  رد  رگید  رذـلا و  نم  ۀـیالولا  قاـثیملا و  اـنل 
شلوق ات  ع )  ) نیسحلا نسحلا و  ۀمطاف و  یلع و  دمحم و  قحب  کلئسا  بر  ای  دومرف  تاملک  نآ  تسیچ  هک  نهمتاف  تاملکب  هبر  میهاربا 

یلا ع )  ) نیـسح بلـص  زا  ناشیا  رفن  هن  دناماما  هدزاود  هک  مئاق  ات  درک  مامت  درک و  هرامـش  دومرف  نهمتاف  شلوق  زا  مدرک  لاؤس  سپ  هک 
رد رگید  ۀـمیقلا و  موی  یلا  ع )  ) نیـسحلا بقع  یف  همئالا  کلذـب  ینعی  ع )  ) لاق هبقع  یف  ۀـیقاب  ۀـملک  اهلعج  هللا و  لوق  نع  ینربخاف  هلوق 
هب دومرف  سپ  ار  بویاوبا  دادقم و  رذابا و  نک  رضاح  دومرف  وت  زا  دعب  هفیلخ  تسیک  ص )  ) ربمغیپ زا  مدرک  لاؤس  هک  ناملس  زا  راحب  مهن 

موی یلا  نویدهم  ةاده  ۀمئا  ع )  ) نیسحلا دلو  نم  مث  شفیرـش  لوق  ات  تسا  نم  یـصو  بلاطیبا  نب  یلع  نم  زا  دیمهفب  دیـشاب و  دهاش  ام 
نم رشع  ینثا  یلا  امئاق  نیدلا  اذه  لازی  ال  ص )  ) ربمغیپ دومرف  هک  سنا  زا  باتک  نآ  رد  رگید  یخال و  یتما  دوحج  هللا  یلا  اوکشا  ۀمیقلا 
رماع زا  راحب  مهن  رد  رگید  هداد و  رارق  تمایق  تمالع  اب  قفاوم  هناگهدزاود  ءایـصوا  ضارقنا  هک  اهلهاب  ضرالا  تخاس  اوضم  اذاـف  شیرق 
زور ص )  ) ربمغیپ زا  مدینش  تشون  سپ  يدینش  ص )  ) ربمغیپ زا  هک  يزیچ  هب  ارم  هد  ربخ  هک  هرمس  نب  رباج  هب  متشون  تفگ  هک  دعـس  نب 

نآ رد  رگید  شیرق و  نم  مهلک  ۀفیلخ  رشع  ینثا  مهیلع  نوکی  ۀعاسلا و  موقت  یتح  امئاق  نیدلا  لازی  لوقی ال  یملسالا  مجر  ۀیـشع  هعمج 
يدی نیب  نوباذک  جرخی  مث  شیرق  نم  رـشع  ینثا  نوکت  ۀعاسلا  موقت  یتح  امئاق  نیدـلا  لازی  ال  ص )  ) ربمغیپ زا  ةرمـس  نب  رباج  زا  باتک 
ناذاش نب  لضف  زا  مراهچ  رد  رگید  لوالا و  رخا  انتلود  نا  یمالک و  نمـض  رد  دندومرف  هک  ع )  ) رقاب ترـضح  زا  راحب  رد  رگید  ۀعاسلا و 

مئاق ۀـجح  ات  همئا  زا  هحفـص 105 ] کی [  کی  دادـعت  زا  سپ  شفیرـش  لوق  ات  ار  مالـسا  ضع  نومام  يارب  زا  تشون  اـضر  ترـضح  هک 
لک یف  هقلخ  یلع  هللا  ۀجح  نم  اولخت  ضرالا ال  نا  ۀمامالا و  ۀیصولاب و  مهل  دهشا  دیامرفیم  هک  ع )  ) يرکسع نسح  ترضح  دلو  رظتنم 

يرکسع ترـضح  دلو  ار  ناشرظتنم  مئاق  هک  ماما  هدزاود  اهیلع  نم  ضرألا و  هللا  ثری  نا  یلا  ایندلا  لها  یلع  ۀجحلا  مهنا  ناوا و  رـصع و 
یبقع ندیسر  ایند و  كاله  زور  ات  راصعا  عیمج  رد  ۀجح  ص )  ) ربمغیپ ءایصوا  هک  درامشیم  ص )  ) ربمغیپ ءایصوا  ار  ناشیا  درامشیم و 
مئاقلا انم  همئالا  متاخ  نا  ـالا  یـصو  یلع  یبن و  ینا  ساـنلا  رـشاعم  ص )  ) ربمغیپ زا  جاـجتحا  رد  رگید  دوب و  دـهاوخن  يرگید  عرـش  سپ 

رارق دشابن  یتجح  وا  زا  سپ  هک  يرخا  ۀجح  ار  وا  تسا  همئا  متاخ  هک  يدهم  هدعب  ۀـجح  ۀـجح و ال  یقابلا  هنا  الا  هلوق  یلا  ع )  ) يدـهملا
هن دـناربمغیپ  ءایـصوا  ع )  ) يدـهم تسا  اهنآ  زا  هک  هناگهدزاود  همئا  هدـش  هتـشون  یلوا  هلاقم  رد  هک  هرتاوتم  راـبخا  بجوم  هب  دـنهدیم و 

مئاـق ار  وا  هک  یمهدزاود  زا  ریبعت  تاراـیز  هیعدا و  تارقف  زا  هلمج  رد  نومـضم  نیدـب  هداد و  رارق  جـجح  رخآ  ار  هدزاود  رخآ  عراـش و 
مجن رد  رگید  هدـیدرگ و  وا  هب  متخ  تیاـصو  هدـش  شراوگرزب  دـج  هب  متخ  توـبن  هچناـنچ  هکنیا  ءایـصوالامتاخ و  هب  هداد  رارق  يدـهم 

نم و مسا  وا  مسا  تسا  نیـسح  نادـنزرف  زا  یمهن  لدـع  زا  نیمز  هدـننک  رپ  يدـهم  هک  دومرف  ناـیب  هکنآ  زا  سپ  ص )  ) ربمغیپ زا  بقاـثلا 
ترـضح زا  بقاثلا  مجن  رد  رگید  زور و  لهچ  هب  تمایق  زا  شیپ  الا  وا  تلود  ءاـهتنا  دوب  دـهاوخن  دـیامرفیم و  تسا  نم  تینک  وا  تینک 

لاجد دراذگیم و  زامن  وا  فلخ  یسیع  تسا و  متاخ  وا  هک  دیامرفیم  نایب  ار  همئا  زا  یمهدزاود  تنطلـس  نایب  هکنآ  زا  سپ  ع )  ) قداص
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يدهم تلود  هک  امرف  هظحالم  تمایق  زور  ات  وا  تنطلـس  یهاشداپ و  دیـشک  دهاوخ  دیامرفیم و  حوتفم  ار  براغم  قراشم و  دـشکب و  ار 
يدهم دوشیم و  رگید  تلود  هب  لدبم  تلود  نآ  ءاهبلا  لوقی  امک  يدهم  زا  دـعب  لاس  رازه  زا  سپ  هکنآ  هن  دراذـگیم  یقاب  تمایق  ات  ار 
تفالخ ناونع  نامه  دـناهمئا  هک  رگید  ناونع  رفن  هدزای  هچنانچ  تسا  تفالخ  نامه  هرتاوتم  رابخا  ناـسل  رد  تماـما  داد و  رارق  همئا  زا  ار 

متفه رد  رگید  تسا و  فسعت  ینعمیب و  صاخشا  هب  هبـسنلاب  رابخا  نیا  مامت  رد  هدحاو  هملک  يانعم  رد  کیکفت  مصخ و  قافتا  هب  تسا 
وت ءایصوا  ءامسا  هک  یهلا  باطخ  دوخ و  ءایصوا  زا  راگدرورپ  زا  مدرک  لاؤس  دیامرفیم  هک  ینالوط  تیاور  نآ  رد  ص )  ) ربمغیپ زا  راحب 

هدزاود نآ  رخآ  یلع و  ناشیا  لوا  هتشون  نم  ءایـصوا  زا  یییـصو  مسا  کی  ره  رب  هک  زبس  رطـس  هدزاود  مدید  سپ  هتـشون  شرع  قاس  رد 
هظحالم تمایق  زور  ات  ار  وا  تنطلس  کلم و  دومن  مهاوخ  مئاد  شفیرـش و  لوق  ات  ار  نیمز  منکیم  كاپ  رخآ  نآ  هب  هک  شلوق  ات  يدهم 

ربمغیپ نید  خسن  مدـع  مزال  دراذـگیم و  یقاب  تمایق  ات  ار  وا  تنطلـس  لقتـسم و  عراش  هن  دـیامرفیم  نیعم  یمهدزاود  یـصو  ار  يدـهم 
نیا هب  ررکم  هک  دیامرفیم  لقن  ع )  ) قداص ترضح  زا  بقاثلا  مجن  رد  رگید  تسا و  تمایق  ات  وا  هتـشر  تسوا و  یـصو  يدهم  هک  تسا 
هدعو هب  ع )  ) يدهم نامز  رد  هک  تسا  هبوصغم  ۀـفالخ  نامه  تلود  نیا  رهظی و  رهدـلا  رخا  یف  انتلود  ۀـلود و  سانا  لکل  دوب  منرتم  تیب 

نآ و  انما . . .  مهفوخ  دـعب  نم  مهنلدـبیل  مهل و  یـضترا  يذـلا  مهنید  مهل  ننکمیل  ضرـالا و  یف  مهنفلختـسیل  هک  نآرق  حیرـص  رد  یهلا 
دناهدومرف نیقتملل  ۀبقاعلا  هیآ و  ریسفت  رد  ترضح  هچنانچ  انید  مالسالا  مکل  تیضر  هک و  مالـسا  نید  هدیدنـسپ  ناشیا  يارب  زا  هک  ینید 

هتشادن نآ  هب  یئانتعا  هک  تسا  رهاظ  تنطلس  هن  نیا  دنامن و  یتلود  نآ  زا  سپ  رگید  هک  تسا  نآ  مزال  تسا و  تلود  رخآ  ام  تلود  هک 
دندـش ذاقنا  ءازجا و  زا  عنام  هتفرگ و  ناـشیا  زا  نید  رد  تفـالخ  رما  ص )  ) ربمغیپ زا  سپ  هک  ناـشیا  بوضغم  قح  ناـمه  هکلب  دـنرادن  و 

تیعبات و ماـقم  ع )  ) همئا ریاـس  و  ع )  ) نینمؤملاریما زا  ع )  ) همئا ماـقم  بصنم و  هک  تسین  ههبـش  هکنآ  متـشه  هفیاـط  هب  لالدتـسا  حیـضوت 
تیعجرم اهنآ  تیعاطم  تیعجرم و  و  ص )  ) ربمغیپ هتـشر  نامه  اهنآ  هتـشر  هکلب  لالقتـسا  تیعراش و  تلاصا و  دـناهدوب  تباین  تیعرف و 

داینبیب مصخ  نآ  دانع  هجو  رب  هلداجم  ع )  ) يدـهم صوصخ  رد  رمألا  ۀـیاغ  دـناهومرف  رورـس  نآ  بناج  زا  غلبم  ظـفاح و  و  ص )  ) ربمغیپ
ات تعاس و  مایق  ات  هک  دیامرفیم  ناسل  نیا  هب  ار  نآ  خسن  مدع  هتـشر و  ءاقب  نایب  هرفاظتم  هرثاکتم  رابخا  نیا  رد  میئوگیم  سپ  هدش  عقاو 
یف رـصع و  لک  یف  اهلهاب  ضرالا  خـسی  هک  يزور  ات  اهیلع و  نم  ضرالا و  هللا  ثری  هک  يزور  ات  هللا  یلع  ضرعلا  موی  اـت  تماـیق و  زور 
همئا هـک  ءاــفلخ  ءایــصوا و  يارب  زا  تـلود  تنطلــس و  ماــمتیا و  موزل  تـیعجرم و  تـیجح و  ءاــقب  هـجو  رب  ناوا  ناــمز و  نرق و  لــک 

رب ناشیا  هک  نیمه  تسین و  یتجح  اهنآ  زا  سپ  رادـیاپ و  مئاق و  اـهنآ  دوجو  هب  نید  نیا  رارقرب و  تباـث و  هحفص 106 ] دناهناگهدزاود [ 
دهاوخ تسا  مکح  فیلکت و  عفر  نامز  هک  تمایق  یکیدزن  رد  نیا  اهلهاب و  تخاس  دنز و  جوم  نیمز  رهاظ و  جره  تعاس و  طارتشا  دنو 
یمئاد یگشیمه و  ندوب  مئاق  ءایصوا و  تیعجرم  ربمغیپ و  زا  تفالخ  هک  ینعم  نیا  نایب  رد  هک  تسه  يزیچ  تانایب  زا  رتحیرـص  ایآ  دوب 

توف و ایند و  رد  یلاس  دنچ  وا  ءاقب  تسا و  یمهدزاود  ۀجح  هک  ع )  ) يدهم روهظ  زا  سپ  هک  دـش  مزتلم  ناوتیم  هنوگچ  تلق  ناف  تسا 
یقاب هدـنز و  تمایق  اـت  مهدزاود  ینعی  كراـبم  دوجو  نیا  هک  میوش  مزتلم  هنوگچ  اـی  تسین  یتجح  تماـیق  اـت  میئوگب  رورـس  نآ  تلحر 
نیمز یقاب و  تمایق  ات  وا  ءایـصوا  هنوگچ  سپ  دـنامن  تمایق  اـت  مه  یمهدزاود  هدومرف  تلحر  اـیند  زا  هک  ۀـجح  هدزاـی  لـصاحلا  تسا و 
دراد لاکـشا  نیا  تعجر  هماگنه  دوبن  رگا  تلق  تسا  رادـیاپ  یقاب و  تمایق  هب  اـت  رفن  هدزاود  هب  نید  نیا  دوب و  دـهاوخن  ۀـجح  زا  یلاـخ 

یئاسحا و خیـش  هدـش و  دراو  تعجر  رد  هزادـنا  نامه  هدـش  دراو  دوعوم  ع )  ) يدـهم باب  رد  رابخا  تایآ و  زا  هک  هزادـنا  نامه  هب  نکل 
هب نآ  لاصتا  ناشیا و  تنطلـس  ندوب  ینالوط  هتـشون و  همئا  تعجر  رد  صوصخلاب  هلاسر  دنامصخ  دزن  ۀـملکلا  عومـسم  هک  یتشر  دـیس 

مامت و  ص )  ) دمحم نید  الا  یقبی  یتح ال  دـنیامن  مالـسا  نید  هماقا  دـندرگرب و  ناراوگرزب  نامه  سپ  تباث  ترورـض  رابخا و  هب  تمایق 
نیخسار ءاملع  بتک  هب  عوجر  دوب  دهاوخ  یقاب  تمایق  هب  ات  هلاس  رازه  هاجنپ  ياهتنطلس  نآ  تعجر و  ناتساد  دوش و  عمج  نآ  رب  اههملک 

ینکن . ار  ههبش  نیا  ات  امنب  دناهتشون  تعجر  رد  هک 

يدهم ترضح  طسوت  مالسا  هب  مما  ریاس  توعد 
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لـلم و هیلک  توعد  هکلب  تسا  مالـسا  نید  خـسن  هن  دوعوم  يدـهم  يهفیظو  هکنیا  رب  دراد  تحارـص  هک  تسا  هرتاوتم  راـبخا  مهن  هفئاـط 
مالسا زا  هچنآ  هکنیا  دنوش و  عمتجم  مالـسا  نید  رب  هفلتخم  ياههملک  مامت  ات  دشکب  ار  وا  دنکن  لوبق  هک  ره  مالـسا و  نید  هب  تسا  نایدا 
مـسارم هماقا  هفیظو و  هکنیا  دـیامن و  مکحم  هزات و  هدـنام  یقاب  مامتان  لطعم و  كورتم و  لـمهم و  وحم و  سمطنم و  سردـنم و  هنهک و 

تسا تفالخ  تلاصا و  هن  تسا  تیعبات  تسا و  هحلطصم  تماما  تیاصو و  همئا  ریاس  لثم  وا  بصنم  تسا و  تفالخ  فیاظو  تیاصو و 
ءاهب بانج  لثم  یسک  نآ  هکنآ  هن  دنکیم  مالسا  نید  هب  توعد  ع )  ) نیسح ترضح  مئاق  زا  دعب  ینیسح  تعجر  رد  هکنیا  تیعراش و  هن 

كانلسرا ام  شلوق و  حیرصت  ص )  ) ربمغیپ هماع  تلاسر  هکنیا  دنک و  عارتخا  مالسا  نید  فالخ  رب  یماکحا  هدش  ینیسح  تعجر  یعدم 
تـسا تعجر  رد  ریذن  نیملاعلل  نوکیل  شفیرـش  لوق  هب  ص )  ) ربمغیپ هیلک  تیرذنم  هکنیا  دش و  دهاوخ  رهاظ  تعجر  رد  سانلل  ۀفاک  الا 

هن مالـسا  نید  يوس  هب  رگم  دوب  دهاوخن  نآ  زا  سپ  و  ع )  ) يدـهم روهظ  رد  توعد  سپ  تسا  تعجر  يوس  هب  رظان  رذـناف  مق  باطخ  و 
بهذم نیا  رب  مه  دنادر  فئاوط  نآ  هک  تسا  نآ  هقباس  هناگتـشه  فیاوط  رابخا و  زا  هفیاط  نیا  نیب  ام  قرف  مالـسا و  نید  خـسان  نید  هب 

تلم ره  رب  تسا  در  مه  دندش و  یعدم  يرخا  باتک  هدـیدج و  تعیرـش  نوچ  هک  تیودـهم  مسا  هب  تسا  نآ  یعدـم  مصخ  هک  دـیدج 
فیاوط نآ  هک  دنوش  رخآ  باتک  يرخا و  نید  یعدم  ناشیا  زا  دـعب  ای  ناشیا  رب  قباس  هچ  ناشیا  ریغ  یمـسر  یمـسا و  ره  هب  هک  يرگید 

يرخا و تعیرـش  ینیـسح  روهظ  تیودـهم و  مسا  هب  هک  تسا  هدـیدج  هفیاط  نیا  رب  در  رابخا  زا  هفیاـط  نیا  یلو  هدومن  ار  اـنعم  نیا  یفن 
سپ تسا  مالـسا  هملک  نالعا  نامه  ع )  ) يدهم هفیظو  هک  دنکیم  نایب  تحارـص  هب  هک  دناهدروآ  نآرق  مالـسا و  نید  خسان  رخآ  باتک 
یلوا هرمن  دوشیم  افتکا  ربخ  دـنچ  رکذ  هب  هرمن  ره  رد  رابخا و  زا  هرمن  هس  رکذ  هب  تسا  رتعتم  بابلا  یف  درو  اـم  ماـمت  ءاـصحا  میئوگیم 

دنکیم نآ  جاور  هعاشا و  مالـسا و  نید  هب  توعد  زا  ۀعجرلا  روهظلا و  موی  یف  عقی  ام  هفیظو و  نایب  لیـضفت  هب  هک  تسا  رابخا  زا  یتارقف 
قراـشم و وا  هب  دوشیم  هدوـشگ  دـیامرفیم  هک  تشذـگ  یلوا  هلاـقم  رد  هک  ع )  ) رقاـب ترـضح  زا  راـحب  رد  هیورم  تیاور  اـهنآ  زا  یکی 

دمحم نید  رگم  نایدا  زا  دنامن  یقاب  هک  دنزب  ریـشمش  ردـقنآ  ص )  ) دـمحم نید  الا  یقبی  یتح ال  سانلا  لتقی  شفیرـش و  لوق  ات  براغم 
رد راحب  مهن  رد  رگید  ار و  ص )  ) دمحم نید  دراذگن  یقاب  هکنآ  يارب  رگید  ياهاج  زیربت و  ناتسربط و  رد  دشکب  ریشمش  هکنآ  هن  (ص )
هک ترـضح  نآ  باوج  دوب و  هدوـمرف  عـمج  ترـضح  نآ  هک  ار  ینآرق  نآ  ع )  ) ریما ترـضح  زا  درک  هبلاـطم  رمع  هک  یتـیاور  نآ  لـیذ 

هیلع و سانلا  لمحی  هرهظی و  يدلو  نم  مئاقلا  ماق  اذا  معن  رورـس  نآ  باوج  نآ و  روهظ  تقو  زا  رمع  لاؤس  لیبس و  کلذ  یلا  ام  تاهیه 
سپ دراداو  وا  هب  ندرک  لمع  هب  ار  مدرم  دنک و  رهاظ  ار  نآرق  نآ  دـیامن  مایق  مئاق  نوچ  یلب  هحفص 107 ] دیامرفیم [  هیلع  هنسلا  يرجت 

عیرـشت يارب  زا  ص )  ) ربـمغیپ رب  تسا  هللادـنع  نم  لزنم  باـتک  ناـمه  فیلأـت  عمج و  نآ  تسا  مولعم  نآرق و  نآ  رب  تنـس  دوـش  يراـج 
تایآ ای  روس  بیترت  رد  رمالا  ۀیاغ  هیمالسا  تناید  ءاقبا  زا  تسا  يرخا  تدابع  نآ  رب  ۀنس  ءارجا  نآ و  رب  مدرم  لمح  سپ  هیمالسا  تناید 

ریما ترضح  هدرک  عمج  نآ  اب  انیدیاب  ام  نیب  یفالتخا  تاملک  تاارق  ضعب  رد  یتارییغت  تایآ و  زا  هلمج  روس و  زا  یـضعب  رد  یـصقن  ای 
مدرم و ضعب  هک  دش  دهاوخ  هابتـشا  ءاشنم  توافت  نامه  دوب و  دهاوخن  مالـسا  لها  باتک  ناونع  هب  لزنم  نآرق  ریغ  یلو  دوب  دهاوخ  (ع )

نامه نیا  دندومرف و  ع )  ) رقاب هچنانچ  دراد  لومعم  نآرق  اب  نآ  هک  یتافالتخا  هطساو  هب  ار  ناکم  دننک  راکنا  دشاب  هماع  هفیاط  دارم  دیاش 
مجعلاـب یناـک  دـندومرف و  ع )  ) ریما ترـضح  هک  تسا  یباـتک  ناـمه  نیا  دـنکیم و  هبلاـطم  ع )  ) يدـهم زا  ینـسح  هک  هک  تسا  یباـتک 
ياهراک زا  نیا  نآرق و  میلعت  يارب  زا  دـننزب  اـههمیخ  هک  دـندومرف  مه  لزنا و  اـمک  نآرقلا  ساـنلا  نوملعی  هفوکلا  دجـسم  یف  مهطاطـسف 

قداص ترـضح  تعجر  باب  رد  رگید  هدش و  نایب  بقاثلا  مجن  رد  هچنانچ  بیترت  رد  نآرق  نیا  اب  دـننیبن  فلاخم  ار  وا  هک  دـشاب  لکـشم 
کلم هیبـن  هللا  یطعی  هلوق  یلا  هلاـمع  ۀـمئالا  نوکت  ۀـفیلخ و  نوکی  یتـح  هللا  لوسر  عـم  يرخا  ةرک  مث  دـیامرفیم  ریما  ةرک  باـب  رد  (ع )

مـسارم هماقا  ع )  ) همئا ریما و  زاب  تعجر  رد  هک  امرف  هظحالم  هلک  نیدـلا  یلع  هرهظی  لاق و  اـمک  هدـعوم  هل  زجنی  یتح  ایندـلا  لـها  عیمج 
تعجر رد  ص )  ) ربمغیپ مایق  ینعی  دناهدومرف  رذناف  مق  هفیرـش  هیآ  رد  رگید  دوش و  نایدا  رب  بلاغ  ص )  ) ربمغیپ نید  ات  دننکیم  تفالخ 
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نآ دوخ  هک  تسا  تثعب  لوا  رد  تیرذنم  نامه  نیا  تعجر و  رد  تسا  ریذن  دمحم  دناهدومرف  رشبلل  ریذن  هیآ  رد  رگید  دیامن و  راذنا  هک 
ع)  ) رقاـب ترـضح  شیاـمرف  رگید  دـیامرفن و  توبن  فیاـظو  هماـقا  هخوسنم  عیارـش  لـثم  هکنآ  هن  دوـب  دـهاوخ  یعاد  رذـنم و  زاـب  رورس 

مهن رد  رگید  هللا و  لوسر  عنص  امک  عنصیس  ادیدج  مالسالا  فناتیس  قداص  ترضح  شیامرف  ادیدج و  مالسالا  فناتیس  يدهم  يهرابرد 
دنکیم جراخ  سپ  دیامرفیم  دسریم  ع )  ) يدهم هب  ات  دربیم  ار  همئا  زا  کی  کی  مسا  هک  ینالوط  تیاور  نآ  رد  ص )  ) ربمغیپ زا  راحب 

زا راحب  مهن  رد  رگید  هلها و  مالـسالا و  هب  رهظی  ۀـلیوط  ۀـبیغ  هل  قحلا  هل  رهظم  قدـصلا و  ناسل  قحلا و  ۀـملک  يرکـسع  نسح  بلـص  زا 
نیـسح هنیـس  هب  تشاذگ  تسد  نیا و  بلـص  زا  رفن  هن  یلع و  ناشیا  لوا  تسا  لیئارـساینب  ءابقن  ددع  همئا  ددـع  دومرف  هک  ص )  ) ربمغیپ
هچنانچ دیامرفیم  درمـشیم و  نیـسح  دالوا  زا  یمهن  ار  مئاق  هلوا  یف  هب  تمق  امک  نامزلا  رخآ  یف  نیدلا  یف  موقی  مهعـسات  مئاقلا  و  (ع )

ص)  ) ربمغیپ هک  ینید  نآ  هک  تسا  مولعم  نامز و  رخآ  رد  نید  نیا  رب  دنکیم  مایق  دوعوم  مئاق  نامز  لوا  رد  نید  نیا  هب  ماهدش  مئاق  نم 
رد رگید  تشاد و  دـهاوخ  ياپ  هب  ار  نآ  رما  دومن و  دـهاوخ  ماـیق  مالـسا  نید  رد  مه  يدـهم  سپ  هدوب  مالـسا  نید  دومن  ماـیق  وا  لوا  رد 
هیآ نیا  لیوأت  هدماین  زونه  دناهدومرف  ع )  ) قداص ترضح  دومرف  ۀفاک  نیکرشملا  اولتاق  هفیرش  هیآ  ینعم  رد  ریسفت  بتک  زا  هلمج  راحب و 
نید هعاشا  ار  مئاق  هفیظو  یکرشم  دشاب  هدوبن  هک  ار  دمحم  نید  دنک  عیاش  نانچ  هک  ار  هیآ  نیا  لیوأت  دنیبب  دنک  مایق  ع )  ) مئاق نوچ  سپ 
یف نم  ملـسا  هل  هفیرـش و  هیآ  ریـسفت  رد  ع )  ) نسحلاوبا ترـضح  زا  نآ  ریغ  راـحب و  رد  رگید  نآ و  خـسن  هن  دـهدیم  رارق  ص )  ) دـمحم
لها نیبئاص و  يراصن و  دوهی و  رب  دوشیم  جراخ  هک  یتقو  رد  هدش  لزان  ع )  ) مئاق هرابرد  دـیامرفیم  اهرک  اعوط و  ضرالا  تاومـسلا و 

زا دروآ  مالـسا  هک  ره  سپ  تسا  دـمحم  نید  زا  ترابع  هک  ار  مالـسا  ناشیا  هب  دـنکیم  ضرع  سپ  برغم  قرـشم و  رد  راـفک  باـتک و 
هکنآ هن  دـنزیم  ار  وا  ندرگ  درواـین  مالـسا  هک  ره  ملـسم و  وا  هب  دوشیم  رما  هک  هچنآ  ةوکز و  زاـمن و  هب  ار  وا  دـنکیم  رما  تبغر  يور 

ۀفاک نیکرشملا  اولتاق  هیآ و  رد  هرارز  زا  رگید  درادرب و  ار  ناناملسم  ماکحا  زامن و  ةوکز و  دنزب و  ار  ناناملـسم  ندرگ  دشکب و  ریـشمش 
يذلا دومرف و  ۀیالا  هذه  لیوأت  نوکی  ام  هکردی  نم  يری  انمئاق  ماق  دـق  ول  هیالا و  هذـه  لیوأت  یئجی  مل  دومرف  هک  هلک هللا  نیدـلا  نوکی  و 
یـسفن يذلا  دومرف و  يدهلاب  هلوسر  لسرا  يذلا  وه  هیآ  رد  ع )  ) ریما ترـضح  زا  رگید  لینلا و  غلب  ام  ص )  ) دمحم نید  نغلبیل  یـسفن و 
هرهظیل هیآ  رد  سابعنبا  زا  رگید  ایـشع و  ةرکب و  هللا  لوسر  دـمحم  نا  هللا و  الا  هلا  نا ال  ةداهـشب  اهیف  يدون  الا  ۀـیرق  یقبی  ـال  یتح  هدـیب 

مایق دنع  کلذ  هلوق و  یلا  ملسألا  یف  لخد  الا  هحفص 108 ] ۀلم [  بحاص  ینارـصن و ال  يدوهی و ال  یقبی  یتح ال  دومرف  هلک  نیدلا  یلع 
موی الا  ایندلا  نم  قبی  ملول  هفیذـح  ای  دـینع  رابج  لک  مصق  ازیزع  مالـسالا  دـیعی  نیا  هللا  دارا  اذا  ص )  ) ربمغیپ شیامرف  رگید  و  ع )  ) مئاقلا
ریما ترـضح  رگید  هدـعو و  فلخی  مالـسالا ال  رهظی  هیدـی و  یلع  محالملا  يرجت  یتیبلها  نم  لجر  کلمی  مویلا  کلذ  هللا  لوطل  دـحاو 
لوق يوزرآ  نیملـسم و  اوناک  ول  اورفک  نیذلا  دوی  اهدنعف  یتعیـش  انا و  تجرخ  اذا  نیملـسم  اوناک  ول  اورفک  نیذـلا  دوی  امبر  هیآ  رد  (ع )

ادن هکنآ  رگم  ینیمز  دنامن  یقاب  مئاقلا  ماق  اذا  ع )  ) قداص ترـضح  شیامرف  رگید  تسا و  نآ  زا  جورخ  ای  یفانم  تعجر  رد  مالـسا  نید 
خوسنم دیدج  نید  نیا  رد  هک  تسا  ناذا  هب  هراشا  ای  هرقف  نیا  هللا و  لوسر  ادمحم  نا  هللا و  الا  هلا  نا ال  تداهـش  نیمز  نآ  رد  دوش  هدرک 

هب ع )  ) يدهم توعد  هک  دوش  نآ  شلصاح  هک  دومرفیم  توعد  تداهـش  ود  نآ  هب  ار  مدرم  هک  ناربمغیپ  هیلوا  توعد  نامه  هب  ای  تسا 
ص)  ) دـمحم تلاسر  تداهـش  هب  صاـصتخا  دـیابن  تسا  هقباـس  توبن  رارقا  فرح  دوصقم  رگا  ـالا  تسا و  ربمغیپ  شدـج  توعد  ناـمه 
رد رورس  نآ  ترایز  رد  رگید  هدش و  دراو  رگید  تیاور  دنچ  نومضم  نیا  هب  دوش و  داقتعا  دیاب  لسر  مامت  تلاسر  هب  هکلب  دشاب  هتـشاد 

ضرعلا لوطلا و  یف  لدعلا  رشان  ضرالا و  رهطم  نآرقلا و  ماکحا  نلعم  و  ص )  ) نامزلا بحاص  هلوق  یلا  لماکلا  مالـس  دراد  هربتعم  بتک 
ماکحا هدـننک  نالعا  نیمز و  هدـننک  كاپ  نیمز و  هدـننکرپ  ماما و  هک  يدـهم  مئاق  نآ  هکنآ  شلـصاح  رظتنملا و  مامالا  يدـهملا  مئاـقلا 

نایب زا  سپ  هملـسما  ۀیاور  رد  رگید  دشاب و  هدرک  خـسن  ارنآ  ماکحا  باتک و  نآ  هک  یـسک  هن  تسا  مالـسا  نید  باتک و  هک  تسا  نآرق 
ماق اذا  دـیامرفیم  ع )  ) قداص ترـضح  رگید  ضرالا و  یلا  هنارجی  مالـسالا  یقلی  هللا و  لوسر  ۀنـسب  ساـنلا  یف  لـمعی  يدـهم و  تـالاح 

هکنآ يارب  يدهم  مئاق  دش  هدیمان  دیامرفیم و  دعب  روهمجلا  هنع  لض  رثد و  دق  رما  یلا  مهاده  ادـیدج و  مالـسالا  یلا  سانلا  یعد  مئاقلا 
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وا يوس  هب  تیاده  مئاق  هدـش  مگ  هنهک و  ابیرغ  دوعیـس  بجوم  هب  هک  مالـسا  نید  ینعی  هدـش  مگ  هک  يرما  يوس  هب  وا  دـنکیم  تیادـه 
يوس هب  عجار  تسا و  ضرالا  ۀـباد  ع )  ) یلع هک  داد  شربخ  هکنآ  زا  سپ  ریـشب  نب  حـلاصب  ع )  ) رقاب ترـضح  شیاـمرف  رگید  دـنکیم و 

هلا نا ال  تداهش  اهیف  يدون  الا  ضرا  یقبت  ریذن ال  ریشب و  سانلل  ۀفاک  الا  كانلـسرا  ام  اذه و  هنم و  مظعاب  كرجا  الفا  دومرف  تسا  مدرم 
قافا شتوعد  تسا و  رذنم  رـشبم و  دمحم  زاب  تعجر  رد  هکنآ  هصالخ  هک  ضرالا  قافا  یلا  هدیب  هراشا  هللا و  لوسر  ادـمحم  نا  هللا و  الا 
یسک رظتنم و  ماما  ردپ  یئوت  هک  وا  رب  دنکیم  مالس  هکنآ  زا  سپ  هک  تسا  دراو  يرکسع  ترضح  ترایز  رد  رگید  دیامن و  رپ  ار  نیمز 

دعب اضغ  نآرقلا  سامطنالا و  دعب  دـیدج  مالـسالا  دـی  انبر  دـیعملا  دـیامرفیم  ناقـساف  تلود  ناملاظ و  مشچ  زا  تسا  بیاغ  ناهنپ و  هک 
یسک هن  ساردنا  زا  سپ  توارط  اب  ار  نآرق  یگنهک و  زا  سپ  هزات  ار  مالـسا  نید  دنادرگ  رب  هک  رظتنم  ماما  هکنآ  شلـصاح  ساردنالا و 

هدنز و ار  لدع  هکنآ  بلط  مئاق و  ۀجح  رب  مالـس  زا  سپ  دراد  ع )  ) هقیدص ترـضح  ترایز  رد  رگید  دنک و  خـسن  ار  نآرق  مالـسا و  هک 
هک هماندـهع  ياعد  رد  رگید  دـهدیم و  رارق  ربمغیپ  تنـس  هدـننک  رهاظ  ار  مئاق  هک  کیبن  ۀنـس  کنید و  هب  رهظا  دـنک و  فرطرب  ار  روج 

ماکحا زا  هچنآ  دـشاب  هدـننک  هزات  هک  هداد  رارق  ار  وا  ایادـخ  هک  دـیامنیم  اعد  تسا  ربمغیپ  مسا  هب  یمـسم  هک  یمئاـق  جرف  لـیجعت  بلط 
نیا دراد  هبدن  ياعد  رد  رگید  و  ص )  ) ربمغیپ تنـس  مالعا و  زا  هدش  دراو  هچنآ  هدننک  مکحم  هدـنام و  لمهم  لطعم و  نآرق  ینعی  باتک 

ینآرق هدش و  سمطنم  شمسا و  رگم  هدنامن  یقاب  هک  یمالـسا  هک  هدودح  باتکلا و  ءایحال  لمؤملا  نیا  ۀعیرـشلا  ۀلملا و  ةداعال  ریختملا 
لبق زا  هک  يدیدج  رما  عارتخا  هب  ندرک  هدنز  دوع و  دنک و  هدنز  ار  نیا  دنادرگرب و  ار  نآ  هدش  سردنم  شمسر و  رگم  هدنامن  یقاب  هک 

رد رگید  تسا و  يدـهم  مئاق  صیاـصخ  فیاـظو و  زا  راـبخا  رتاوت  هب  هک  ار  يروما  دـنکیم  بلط  اـعد  نیا  رد  دـنکیمن و  قدـص  هدوبن 
نیدلا عجری  دیامرفیم و  ۀفلتخملا  ءاوهألا  ۀقرفتلل و  ءارالا  عمجی  الدع و  ضرالا  ءالمی  هک  ع )  ) يدهم تافص  رد  مهدزاود  تعاس  ياعد 

مئاق يدهم  زا  دای  زا  سپ  تبیغ  ياعد  رد  رگید  هزات و  رت و  وا  تسد  هب  مالـسا  نید  دنکیم  دوع  عوجر و  ینعی  ادـیدج  اضغ  هیدـی  یلع 
ادـیدج اضغ  هیدـی  یلع  کنید  دوعی  یتح  کتنـس  نم  ریغ  کـنید و  نم  یحمنا  اـم  ددـج  دراد و  تبیغ  لوط  رب  ربص  جرف و  بلط  و  (ع )

رگید هزات و  رت و  وا  تسد  هب  قباس  نید  ددرگرب  دوش و  هزات  هتفای  رییغت  وحم و  تنس  نید و  زا  هچنآ  هحفص 109 ] هک [  دیامنیم  تلئسم 
یلع کنید  دوعی  یتح  کباتک  نم  لدب  ام  هب  یحا  کنید و  نم  یحم  ام  هب  ددج  مهللا  دراد  ع )  ) يدـهم رب  تاولـص  رد  ةولـص  ياعد  رد 
هداد رییغت  ای  هدش  وحم  تسا  نآرق  هک  قباس  باتک  زا  دشاب و  مالـسا  نید  هک  قباس  نید  زا  هچنآ  دیامنیم  تلئـسم  هک  ادیدج  اضع  هیدی 
روج هلازا  لدـع و  هعاـشا  بلط  زا  سپ  تبیغ  ياـعد  رد  رگید  هزاـت و  رت و  وا  تسد  هب  نید  ددرگرب  اـت  دـیامن  هدـنز  هزاـت و  ار  نآ  هدـش 

ۀعدب و احیحـص و ال  اضغ  ادیدج  هیدی  یلع  هب و  کنید  دیعت  یتح  کمکح  نم  لدب  کنید و  نم  یحمنا  ام  هب  ددـج  دـنکیم و  ضرع 
رارق ص )  ) ربمغیپ ۀنـس  رهظم  ار  وا  هک  کیبن  ۀنـس  کنید و  هب  رهظا  مهللا  ع )  ) يدـهم مئاق  هرابرد  دراد  مهدزاود  تعاس  ياعد  رد  رگید 

ار نآ  راظتنا  ۀعیـش  هک  ۀمیرک  ۀلود  هلها  ملـسالا و  اهب  زعت  ۀمیرک  ۀلود  یف  کیلا  بغرن  انا  مهللا  دراد  رگید  ياعد  رد  رگید و  دهدیم و 
شیاـمرف رگید  تسوا و  ماـکحا  هعاـشا  جاور و  هب  مالـسا  تزع  دـهدیم و  رارق  تزع  ار  نآ  هجیتن  تسا و  مئاـق  تلود  ناـمه  دناهتـشاد 

نوکی فالتخالا و  نایدالا  للملا و  نع  عفری  لـضفم  اـی  هللاوف  هلک  نیدـلا  یلع  هرهظیل  هیآ  رد  لـضفم  هب  ع )  ) قداـص ترـضح  ترـضح 
رب دنک  بلاغ  ار  مالـسا  نید  هکنآ  شلـصاح  انید  مالـسالا  ریغ  عبتی  نم  مالـسالا و  هللا  دنع  نیدلا  نا  هرکذ  لج  لاق  امک  دحاو  هلک  نیدلا 

یلا هلوسر  ۀنـس  هللا و  باتک  یلع  هکمب  مئاقلا  عیابی  ع )  ) رقاب ترـضح  رگید  مالـسا و  نید  هب  دـنک  نید  کی  ار  همه  نایدا و  لـلم و  همه 
ع)  ) قداص ترـضح  رگید  يروش و  سلجم  رد  ع )  ) ریما شدج  توعد  نامه  نیا  هلوسر و  ۀنـس  هللا و  باتک  یلا  سانلا  اوعدیف  ع )  ) هلوق

رگید هلمعب و  مهیف  لمعی  و  ص )  ) هللا لوسر  ةریـسب  مهیف  ریـسی  هلوق و  یلا  هسفن  یلا  سانلا  یعد  ربنملا و  دعـص  جورخلا  مئاقلل  هللا  نذا  زا 
نینمؤملاریما نا  مث  شلوق  ات  يوش  دیهش  قارع و  ضرا  يوش  هدناشک  رـسپ  يا  دومرف  نم  هب  مدج  هک  شباحـصا  هب  ع )  ) نیـسح شیامرف 

لـلملا و ال ریاـس  يراـصنلا و  دوهیلا و  یلع  ضرعا  شلوـق و  اـت  برغملا  قرـشملا و  یلا  ینثعبی  و  ص )  ) هللا لوـسر  فیـس  یل  عفدـی  (ع )
یلا یعادلا  هلعجا  مهللا  حاتتفا  ياعد  رد  رگید  همد و  هللا  قرها  مالـسالا  هرک  نم  هیلع و  تننم  ملـسا  نمف  فیـسلا  مالـسالا و  نیب  مهتریخ 
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یضترا يذلا  هنید  هل  نکمف  هلبق  نم  نیذلا  فلختـسا  امک  ضرالا  یف  هفلختـسا  کنیدب  مئاقلا  تسا و  نآرق  هب  يوعد  زا  رهاظ  کباتک و 
اوـلمع اوـنمآ و  نیذـلا  هللا  دـعو  هفیرـش  هیآ  هب  هراـشا  تارقف  نیا  دـندوب و  نینچ  وا  لـبق  ءاـفلخ  هچناـنچ  مالـسا  نید  هب  ماـیق  رهاـظ  هـل و 
تفالخ دوع  عوجر و  و  ص )  ) ربمغیپ ءافلخ  هرابرد  هک  خلا  مهل  یـضترا  يذـلا  مهنید  مهل  ننکمیل  ضرالا و  یف  مهنفلختـسیل  تاحلاصلا 
بغرن انا  مهللا  دنکیم  ضرع  دعب  کیبن  ۀنـس  کنید و  هب  رهظا  مهللا  دنکیم  ضرع  دعب  تسا  ۀـعجرلا  روهظلا و  موی  رد  ناشیا  هیوصقم 

هدننک مکحم  هدنهد و  عوجر  هدنهد و  دوع  مئاق  يدهم  هک  تسا  نآ  تارقف  نیا  لصاح  هلها و  مالـسالا و  اهب  زعت  ۀمیرک  ۀلود  یف  کیلا 
هدش و بیرغ  تبیغ  حناوس  هطـساو  هب  هک  تسا  مالـسا  نید  هدننک  هزات  رت و  هدننک و  هدنز  هدننک و  زیزع  هدننک و  بلاغ  هدننک و  رهاظ  و 

لطعم شدودح  هصاخ و  تافالتخا  هماع و  ءاملع  ماکحا  زا  دوشیم  مولعم  هک  هتفای  لیدبت  شتنس  هتفای و  رییغت  شماکحا  هدش و  فیعض 
تـسا نیمه  دنادرگ و  شرهاق  بلاغ و  دـنادرگرب و  هزات  رت و  ار  وا  دوعوم  ع )  ) يدـهم تقو  نا  همـسا  الا  یقبی  هک ال  روج  هبلغ  هطـساوب 

رگید دیامنیم و  هزات  باتک  هزات و  عرش  هب  ریبعت  سامطنا  فعض و  ساردنا و  یگنهک و  زا  سپ  ار  مالـسا  یگزات  هک  دیدج  عرـش  ینعم 
موی عیاقو  درک  نایب  مولعملا و  تقولا  موی  یلا  رظنملا  نم  کنا  دومرف  سیلبا  هب  دـنوادخ  هک  سیردا  هفیحـص  زا  سواط  نب  دیـس  تیاکح 
رهاظ تاکرب  هتـشادرب و  شین  بحاص  شین  عیاش و  شناد  دیامن و  كاله  ار  وا  هراوس  هدایپ و  وا و  رکـشل  زور  نآ  رد  هکنآ  ار و  روهظلا 
مداد رارق  و  ع )  ) یفطـصم یبن  يارب  زا  ار  اـهنآ  مدرک  راـیتخا  هک  دنتـسه  یتما  ناـشیا  دـیامرفیم  ار  رـصع  نآ  مدرم  یبوخ  هدومن  ناـیب  و 

هرمن . عقاو  هنا  دبال  یبیغ و  ملع  یف  تقو  کلذ  ناشیا و  یبن  ار  یفطصم 

يدهم ترضح  تیاصو  تفالخ و 

درامشیم و رورـس  نآ  ءافلخ  ربمغیپ و  ءایـصوا  هلمج  زا  شراوگرزب  ناردپ  دننام  ار  يدهم  مئاق  هک  تسا  هرتاوتم  هریثک  رابخا  هیناث  هفئاط 
ار وا  راک  دنیشنب و  وا  ياج  هب  هک  تما  نآ  ینعم  هب  ص )  ) ربمغیپ زا  تفالخ  تیاصو و  دیامنیم و  نییعت  تیاصو  تفالخ و  ار  وا  بصنم 

تسا تلاصا  و  هحفص 110 ] تیعراش [  یعدم  مصخ  نوچ  تهج  نیدب  دیامنیم و  یصوم  راک  یصو  لکوم و  راک  لیکو  هچنانچ  دنکب 
هماگنه يدهم و  ماقم  رد  هدرک و  ینعم  نیا  هب  حیرـصت  شدـئارف  رد  یناگیاپلگ  هچنانچ  دـیامنیم  ع )  ) يدـهم زا  تفالخ  تیاصو و  یفن 

شیامرف هب  دـیدرگ  مولعم  رگا  لصاحلا  هدرمـش و  تیعراش  تلاصا و  اـب  بساـنم  تفـالخ و  اـب  یفاـنم  تیاـصو و  زا  رتگرزب  ار  وا  روهظ 
شمارگ دادـجا  زا  رگید  رفن  هدزای  ماقم  دـننام  تسا  رورـس  نآ  تیاصو  وا و  بصنم  و  ص )  ) ربمغیپ زا  تفالخ  مئاق  ماـقم  هک  هللا  جـجح 

ریاس هب  ینعم  نیا  نداد  تبـسن  ماقم و  نیا  ياعدا  هچنانچ  دوب  دـهاوخ  صقاـنت  طـلغ و  خـسان  نید  ندروآ  تیعراـش و  يوعد  رگید  سپ 
بیذکت بیذکت  هفیلخ  هن  دنادیم  عراش  ار  يدهم  هک  شیاهکلـسم  مه  ریاس  لثم  شتاعوبتمل  اعبت  یناگیاپلگ  سپ  تسا  طلغ  يده  همئا 

کلذ عم  دـننادیم و  مئاـق  يدـهم  ار  باـب  نوچ  هک  دـنفابیم  مه  هب  يرگید  هفارخ  يارب  ار  هفازج  نیا  دـیامنیم و  ار  جـجح  تاـشیامرف 
تسین تیاصو  شبصنم  تفالخ و  يدهم  ماقم  هک  دندش  مزتلم  راچان  هدرک  عارتخا  لعج و  یماکحا  هیمالسا  تعیرـش  دض  رب  هک  دنیبیم 

گنر نتخیر  مالسا و  نید  نتشادرب  زا  دنراد  رس  رد  هک  يوادوس  تالایخ  نآ  هک  دنتـسنادیم  مه  نایعدم  نیا  دوخ  هدنراگن  هدیقع  هب  و 
مالـسا تلم  نوچ  یلو  دزاسیمن  تسا  تفالخ  وا  ماقم  هصاخ  هماع و  رابخا  زا  رتاوت  هب  هیمالـسا  تعیرـش  رد  هک  تیودـهم  يوعد  اب  هزات 

دراذگ يدهم  ار  دوخ  مسا  هنتفلا  ءاغتبا  اذل  دنتسنادیم  لطاب  ار  رگید  نید  بحاص  ءییحم  دنتشادن و  ار  يرگید  روهظ  راظتنا  يدهم  ربخ 
یسیع ار  دوخ  دناهدوب  رظتنم  ار  حیسم  روهظ  هک  يراصن  ياوغا  هطـساو  هب  ءاهب  هچنانچ  داد  رارق  تیعراش  ار  وا  بصنم  دبیرفب و  ماوع  هک 
دیدـج عرـش  ندروآ  تیودـهم و  نیب  عمج  تسا  تیاصو  يدـهم  ماقم  هک  هرتاوتم  رابخا  زا  همدـقم  نیا  تیمولعم  زا  سپ  يراـب  داد  رارق 

اب هک  تسا  هیمالسا  قرف  مامت  یقافتا  يرورـض و  همدقم  نیا  هک  منکیم  ضرع  همدقم و  نیا  تابثا  تسا  مزال  سپ  تسا  فرـص  ضقانت 
صوصخ رد  صوصخلاب  هک  یفالتخا  اب  هیعرف و  ثحابم  بلاغ  هیلوصا و  لئاسم  بلغا  رد  تسا  ۀصاخلا  ۀماعلا و  نیب  هک  هریثک  تافالتخا 
نیملکتم افرع و  خیاشم و  زا  هریثک  تعامج  هک  کلذ  ریغ  شردپ و  مسا  صخش و  رد  فالتخا  زا  تسا  هماع  هعیـش و  قرف  نیب  تیودهم 
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نامزلارخآ رد  هک  دـننادیمن  همطاف  لسن  زا  لوا  ناشیا  زا  رتشیب  دـناهدش و  لئاق  هیماـما  بهذـم  هب  ع )  ) يدـهم رد  ناـشیا  ثیدـح  لـها  و 
نآ زا  تیاصو  شبـصنم  و  ص )  ) ربمغیپ زا  تفـالخ  يدـهم  ماـقم  هک  دـنقفتم  دـحتم و  هملک  نیا  رد  نیفلتخم  نیا  ماـمت  یلو  دوش  دـلوتم 

رتملسم رتحضاو و  نیملسم  قرف  مامت  دزن  رد  يدهم  تفالخ  تیاصو و  هبترم  سپ  دنیامنیم  هفیلخ  یـصو و  هب  ریبعت  وا  زا  تسا و  رورس 
هک میئوجیم  کسمت  قیرط  نیا  هب  کلذ  عم  هدـش  دـلوتم  یک  تسا و  یک  هکنیا  زا  وا  تایـصوصخ  ریاـس  رورـس و  نآ  صخـش  زا  تسا 

ریاس دوعوم و  لـصا  تاـبثا  قیرط  ناـمه  هب  ار  همدـقم  نیا  زارحا  قیرط  میهدیم  هلاوح  هکلب  درمـشن  لـیلد  ار  نآ  اداـنع  ادوحج و  مصخ 
هکنآ ات  مصخلا  یتح  هعیـشلا  دـنع  دـمتعم  هربتعم  رابخا  هفیرـش و  هیعدا  هروثأـم و  تاراـیز  هعجارم و  نآ  ار  دوجو  نآ  تـالاح  تاـفص و 

هعجارم نامه  رتاوت  ندروآ  تسد  يارب  زا  دـنکیم  تیافک  و  ع )  ) يدـهم تیاـصو  ماـقم  یظفل  رتاوت  هب  هکلب  يونعم  رتاوت  هب  دوش  مولعم 
مردپ ادخ  لوسر  زا  دعب  هفیلخ  هک  ع )  ) نیـسح ترـضح  شیامرف  تسا  اهنآ  زا  هک  مراهچ  مشـش و  متفه و  مهن و  دلج  هصاخ  راحب  بتک 

ینالوط تیاور  رد  نینچمه  نم و  نادـنزرف  زا  مهن  ع )  ) يدـهم وا  زا  دـعب  دـیامرفیم و  يرکـسع و  ترـضح  اـت  درمـشیم  دـعب  ع )  ) ریما
ءافلخ زا  ار  فلخ  نآ  دـنکیم  لدـع  زا  رپ  ار  نیمز  دوشیم و  جراخ  سپ  دوشیم  بیاـغ  هک  ار  يرکـسع  زا  دـعب  فلخ  ع )  ) میظعلادـبع

مهرخا بلاطیبا و  نب  یلع  مهلوا  رـشع  ینثا  دـعب  همئالا  راـحب  رد  يورم  ص )  ) ربمغیپ شیاـمرف  تسا  اـهنآ  زا  درمـشیم و  ص )  ) ربمغیپ
ءافلخ و ار  ناشیا  نآ  زا  سپ  دـیامرفیم  نییعت  یمهدزاود  ار  مئاق  ترـضح  درمـشیم و  هدزاود  ار  ناـما  یئایـصوا  یئاـفلخ و  مه  مئاـقلا 

ءایـصوا زا  راگدرورپ  زا  مدرک  لاؤس  دـیامرفیم  ص )  ) ربمغیپ هک  راحب  رد  هیورم  تیاور  نآ  تسا  اـهنآ  زا  دـهدیم و  رارق  دوخ  ءایـصوا 
وا هرابرد  هک  ع )  ) يدهم ناشرخآ  یلع و  ناشیا  لوا  هک  نم  ءایصوا  زا  ییصو  مسا  دوب  هتشون  کی  ره  رب  هک  زبس  رطس  هدزاود  مدید  سپ 

تشذگ و یلوا  هلاقم  رد  هک  داتـشه  دص و  ربخ  مهن و  داتفه و  دـص و  ربخ  تسا  اهنآ  زا  ار و  نیمز  منکیم  كاپ  وا  هب  هک  دیـسر  باطخ 
زا مهیدهم و  مهمئاق و  عساتلا  و  ع )  ) نیسحلا بلص  نم  ۀعست  رشع  ینثا  يدعب  ءافلخلا  راحب  رد  يورم  ص )  ) ربمغیپ شیامرف  تسا  اهنآ  زا 

ترـضح زا  ءافلخ  یقاب  زا  هحفـص 111 ] رورـس [  نآ  زا  دـنکیم  لاؤس  دوعـسم  نب  هللادـبع  هکیتقو  رد  ص )  ) ربمغیپ شیامرف  تسا  اـهنآ 
جراخ تسادـخ و  ۀـجح  ردـپ  هک  ار  نسح  یلع  بلـص  زا  دـنکیم  جراخ  دـیامرفیم و  ات  ار  کـی  کـی  درمـشیم  ربمغیپ  و  ع )  ) قداـص

هک ص )  ) ربمغیپ شیامرف  تسا  اهنآ  زا  املظ و  اروج و  تئلم  امک  الدـع  اطـسق و  اهءالمی  تیبلا  لـها  اـنمئاق  ع )  ) نسح بلـص  زا  دوشیم 
هک رباج  حول  ربخ  تسا  اهنآ  زا  تسا و  رفن  هن  نآ  زا  يدهم  هک  ع )  ) نیسح بلص  زا  رفن  هن  شفیرش  لوق  ات  نم  ءایصوا  هب  دیئوج  کسمت 

ناشیا رخآ  هک  مسا  هدزاود  مدرمش  سپ  ءایصوا  ءامـسا  هدش  هتـشون  وا  رد  هک  دوب  یحول  وا  دزن  رد  و  ع )  ) همطاف رب  مدش  لخاد  دیوگیم 
هریخ ار  اهمـشچ  وا  یئانـشور  هک  دوب  کیدزن  هک  دوب  یحول  وا  دزن  رد  و  ع )  ) همطاف رب  مدـش  دراو  هک  رباج  ربخ  تسا  اهنآ  زا  دوب و  مئاق 

مهرخا يدلو  نم  رشع  دحاو  یمع  نبا  مهلوا  ءایصوالا  ءامسا  دومرف  دننایک  ءامسا  نیا  مدرک  لاؤس  هدش  هتـشون  مسا  هدزاود  وا  رد  دنک و 
نایب يرکسعلا و  نبا  یمهدزاود  ات  همئا  ندرمـش  زا  سپ  مالـسا  زا  صلاخ  نایب  رد  ع )  ) اضر ترـضح  شیامرف  تسا  اهنآ  زا  و  ع )  ) مئاقلا

ود نیا  لوسرلا  نع  نوقطانلا  نآرقلا و  نع  نورـسفملا  مهنا  شلوق و  ات  ۀمامالا  ۀیـصولاب و  مهل  دهـشا  دـیامرفیم  رظتنم  مئاق  تسوا  هکنآ 
نایوگنخس ناشیا  هکنیا  ناشیا و  ندوب  یصو  هب  مهدیم  تداهش  دیامرفیم  تسا  ینعم  هچ  هب  تیاصو  هک  دراد  ار  تحارـص  لامک  ریبعت 

امم ال کلذ  ریغ  یلا  لالقتـسا  تراشب و  ربارب  رد  تسا  تباین  ینعم  نیمه  هک  دـننآرق  نومـضم  زا  ناگدـنهد  ربخ  دـناربمغیپ و  بناـج  زا 
تسا ءایصوا  ءافلخ و  زا  دوعوم  يدهم  هکنیا  ندش  راصتقا  اراصتخا  نآ  لیلق  ضعب  هب  هک  رابخا  زا  هرمن  نیا  هب  لالدتـسا  لصاح  یطحی و 
تسا هرمن  نیا  زا  هک  درمشیم  همئا  زا  ار  يدهم  هک  هریفو  هریثک  رابخا  هثلاث  هرمن  تسین  عراش  يدهم  سپ  تسین  عراش  هفیلخ  یـصو و  و 
هرمن نیا  هب  لالدتسا  بیرقت  تسا  همئا  زا  تسا و  نیسح  زا  عسات  يدهم  مئاق  هکنآ  نومضم  هب  تسا  دراو  راحب  مهن  رد  هک  هرفاظتم  رابخا 
رهاظ مالـسا  لها  فرع  دنع  یلو  دشاب  توبن  ناونع  هب  دـنچ  ره  يدـتقم  يوشیپ و  قلطم  رد  تغل  بسح  هب  تماما  هچرگا  هکنآ  رابخا  زا 
تهج نیدب  تسا و  تفالخ  دارم  هکنآ  لاح  دنکیم و  ریبعت  تماما  هلئسم  هب  عبار  ثحبم  زا  مالک  رد  اذل  تسا و  تفالخ  ینعم  نامه  رد 

همئـالا ةدـع  اـم  هک  دـشیم  لاؤـس  ناـسل  نیا  هب  بلاـغ  دـشیم  لاؤـس  هک  شیاـفلخ  شئایـصوا و  ددـع  نییعت  ماـقم  رد  ص )  ) ربـمغیپ زا 
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هدشیم لاؤس  همئا  هب  هدوب و  ءایصوا  لاح  زا  لاؤس  هک  کلذ  لاثما  لیئارـساینب و  ءابقن  وا  طابـسالا  وا  نویعلا  وا  جوربلا  ددع  دندومرفیم 
تماما و نانچ  دومرفیم و  همئا  هب  ریبعت  شدالوا  و  ع )  ) ریما دننام  شدوخ  زا  دـعب  ءافلخ  زا  ریبعت  ماقم  رد  همئا  و  ص )  ) ربمغیپ نینچمه  و 

هرابرد درکیم  شرافس  ص )  ) لوسر ترـضح  هک  دوب  اسب  وک  ع)  ) همئا یبن و  ناسل  مالـسا و  فرع  رد  هتـشاد  فدارت  تفالخ  تیاصو و 
ار همئا  لاح  نایب  ص )  ) ربمغیپ هکنآ  اب  رذیبا  تیاور  دننام  دیدومرف  ار  اهنآ  شرافـس  هک  همئا  دننایک  دندرکیم  لاؤس  نیرـضاح  ءایـصوا 

رابخا حالطـصا  هب  علطم و  راثآ و  هب  عجارم  لـصاحلا  دوعـسم و  هللادـبع  دـننام  ءاـفلخلا  لاـح  اـم  دـندرکیم  لاؤس  نیرـضاح  دومرفیم و 
هب تسا  ربمغیپ  زا  تفالخ  تیاصو و  زا  ترابع  راهطا  همئا  یبن و  ناـسل  راـبخا و  حالطـصا  رد  تماـما  هک  دـنادیم  ۀـهادبلا  هرورـضلاب و 

تسا طلغ  هدحاو  هملک  يانعم  رد  کیکفت  دهدیم و  رارق  همئا  هرامش  رد  ار  يدهم  مئاق  ءاضح  ادخ  قوف  هرتاوتم  رابخا  نآ  رد  هک  هوالع 
ناونع هب  مه  مهدزاود  تماما  تسا  تیاصو  ناونع  هب  رفن  هدزای  تماـما  هچناـنچ  سپ  دـنراد  تماـما  ینعم  داـحتا  رد  تحارـص  لاـمک  و 

نیا هب  ع )  ) مئاق سپ  دوب  دـهاوخ  تیاـصو  ینعم  هب  درمـشیم  همئا  زا  ار  مئاـق  هک  هریثک  راـبخا  نیا  رد  تماـما  سپ  دوب  دـهاوخ  تیاـصو 
ربمغیپ شیامرف  لثم  دوشیم  راصتقا  يربخ  دـنچ  رکذ  هب  راوشد  رایـسب  رابخا  زا  هرمن  نیا  ءاـصحا  عراـش و  هن  تسا  یـصو  هرتاوتم  راـبخا 

ۀعست نیسح  ای  کبلص  نم  راتخا  نیسحب و  ص )  ) ربمغیپ شیامرف  لثم  مهیدهم و  مهمئاق و  مهعـسات  ۀعـست  ۀمئا  نیـسحلا  دلو  نم  و  (ص )
نویعلا مهتدع  روهشلا  ةدع  مهتدع  دومرف  ۀمئالا  ةدع  ام  درک  لاؤس  هکیتقو  رد  رباج  هب  ص )  ) ربمغیپ شیامرف  لثم  مهمئاق و  مهعـسات  همئا 

شیامرف لثم  مئاقلا و  مهرخا  بلاطیبا و  نب  یلع  مهلوا  رباج  ای  ۀـمئالاف  شلوق  ات  لیئارـساینب  ءابقن  ةدـع  مهتدـع  یـسومل  تزجفنا  یتلا 
ددعب يدعب  ۀمئالا  ناملسل  ص )  ) ربمغیپ شیامرف  لثم  مهیدهم و  مهعسات  نیـسحلا  بلـص  نم  ۀعـست  رـشع و  ینثا  يدعب  نم  ۀمئالا  ربمغیپ 

اطسق و ضرألا  ءالمی  مهیدهم  عساتلا  هبلـص و  نم  ۀعـست  دومرف  نیـسح و  ترـضح  رـس  رب  ار  دوخ  تسد  تشاذگ  سپ  لیئارـساینب  ءابقن 
عـساتلا راربا و  ۀـمئا  کبلـص  نم  ۀعـست  مامألا  وخا  مامالا  نبا  مامالا  تنا  هحفـص 112 ] ع [ )  ) نیـسحب ص )  ) ربمغیپ شیامرف  لثم  الدـع و 

لثم مهمئاق و  عساتلا  نوموصعم و  ۀـمئا  هبلـص  نم  ۀعـست  مامالا  نبا  ماـمالا  هنا  ع )  ) نیـسح هراـبرد  ص )  ) ربمغیپ شیاـمرف  لـثم  مهمئاـق و 
ناـشیا رخآ  یلع و  ناـشیا  لوا  دـنرفن  هدزاود  نم  زا  دـعب  همئا  دـناهدوب و  رفن  هدزاود  ع )  ) بوقعی لـسن  زا  طابـسا  ص )  ) ربمغیپ شیاـمرف 

نم و تشوگ  وا  تشوگ  هک  ع )  ) ریما هرابرد  ص )  ) ربمغیپ شیامرف  لـثم  هفلخ و  یـسیع  یلـصی  نم  يذـلا  تما  يدـهم  تسوا  دـمحم و 
ربمغیپ شیامرف  لثم  تما و  نیا  يدهم  تسا  هن  نآ  زا  هک  هناگ  هن  همئا  دوشیم  جراخ  ع )  ) نیسح بلـص  زا  شلوق و  ات  نم  نوخ  وا  نوخ 
ربمغیپ شیامرف  لثم  و  ع )  ) نیـسحلا بلـص  نم  عساتلا  مامالا  وه  شلوق  ات  ع )  ) نیـسح لسن  زا  يدرم  نم  تما  ریما  هب  دوشیم  مئاـق  (ص )

دیسلا و تنا  نیسحب  ص )  ) ربمغیپ شیامرف  لثم  مهنم و  يدهملا  و  ع )  ) نیسحلا بلص  نم  ۀعست  شیرق  نم  مهلک  رـشع  ینثا  يدعب  همئالا 
رخآ یف  موقی  اطـسق  ایندـلا  ءالمی  مهیدـهم  عساتلا  رگید و  ربخ  رد  مهمئاق و  عساـتلا  راربا و  ۀـمئا  كدـلو  نم  ۀعـست  ةداـسلاوبا  دیـسلا  نبا 
نیا ریگب  دومرف  تفگ  وا  شوگ  رد  ناذا  داد  ترضح  نآ  هب  ار  نیسح  هقادنق  هک  یتقو  رد  همطاف  هب  ص )  ) ربمغیپ شیامرف  رگید  نامزلا و 

رایـسب تیاور  ۀصاخ  ۀـماع و  قرط  زا  ربمغیپ  زا  نومـضم  نیا  هب  تسا و  ناشیا  مئاق  ناشیا  زا  یمهن  تسا و  ماما  هن  ردـپ  وا  هکیتسرد  هب  ار 
زا ضعب  راوشد و  یـسب  اهنآ  هب  هطاحا  رامـشیب  درمـشیم  ماما  هدزاود  زا  ار  مئاق  يدهم  هک  يرابخا  رگید و  همئا  زا  نینچمه  هدش و  دراو 

نومضم نیا  هب  هدنراگن  هچنآ  تسا  دراو  هقرفتم  راحب  متفه  مهن و  دلج  صوصخ  رد  رابخا  نآ  زا  يرایسب  تشذگ و  یلوا  هلاقم  رد  اهنآ 
بابـسا و یمک  عبتت و  تلق  اب  مدروآ  تسد  هب  ربخ  دص  زا  هدایز  تسا  هحلطـضم  تماما  تیاصو و  اهنآ  نأش  هک  تسا  همئا  زا  يدهم  هک 
ام ربخ و  دنچ  نیا  هب  لالدتسا  لصاح  دوب و  دهاوخن  عراش  يدهم  سپ  تسا  راتخم  ربمغیپ  زا  ثیدح  رابخا و  ناسل  رد  تماما  هک  یشناد 

همئا زا  ار  يدـهم  هکنآ  رازه  زا  تسا  هنومن  ربخ  دـنچ  نیا  تساربز و  ام  فاغـصا  هک  یـصحت  هریثک ال  رابخا  زا  نومـضملا  یف  اـهکراشی 
ةرورضلاب و هک  شراوگرزب  دادجا  ءابا و  ریاس  زا  كرابم  دوجو  نیا  زا  ریغ  هچنانچ  دناءافلخ  ءایصوا و  نامه  یبن  ناسل  رد  همئا  هدرمش و 

ماقم مه  يدـهم  ماقم  سپ  هدومرف  دای  همئا  ماما و  رابخا  نآ  مامت  رد  ار  ناشیا  تسا  تفـالخ  تیاـصو و  ماـقم  ناـشماقم  مصخلا  فارتعا 
ریاس هک  دوب  دـهاوخن  يدـهم  ماقم  روهظلا و  موی  یگرزب  اـم  یفاـنم  تیاـصو  هک  دـمآ  دـهاوخ  تیعراـش و  هن  تسا  تفـالخ  تیاـصو و 
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هدوب . تیاصو  اهنآ  هتشر  کلذ  عم  نیعراش  مامت  زا  ناشتیلضفا  ای  ص )  ) ربمغیپ ءایصوا 

يدهم ترضح  تیاصو  تابثا 

میئوگیم هکنآ  یلوا  همدقم  تسا  همدقم  ود  رب  ینبم  همدـقم  دامن  يور  زا  مئاق  تیاصو  ینعی  یعدـم  تابثا  لاح  حیـضوتل  لاقم  دـیدجت 
یـصو ینعم  هب  راهطا  همئا  یبن و  ناسل  رد  ماما  هکنآ  هیناث  همدقم  تسا  همئا  زا  وا  هک  يده  همئا  ریاس  یبن و  زا  هرتاوتم  صوصن  هب  يدهم 
تلالد سپ  یلوا  همدقم  اما  عراش  هن  همئا  ریاس  لثم  تسا  هفیلخ  یـصو و  ع )  ) يدـهم هک  تسا  نآ  همدـقم  ود  نیا  هجیتن  تسا و  هفیلخ  و 

هب هقرفتم  باوبا  رد  يده  همئا  تاحیرـصت  مه  دـش و  هراشا  اهنآ  زا  رـصتخم  ضعب  هب  هک  تماما  هب  لوسر  ترـضح  تاحیرـصت  دـنکیم 
اهنآ زا  مهمئاق و  مهعـسات  همئا  ۀعـست  نیـسحلا  دعب  دومرف  هک  ع )  ) قداص ترـضح  شیامرف  تسا  اهنآ  زا  هک  تسا  یـصحت  هک ال  يدـح 

نـسح دلو  زا  دیامرفیم و  دعب  ع )  ) يرکـسع ترـضح  ات  دربیم  مسا  ار  کی  کی  نآ  زا  سپ  رـشعانثا  ۀـمئالا  هک  ع )  ) قداص لوق  تسا 
ترـضح شیامرف  تسا  اهنآ  زا  دـنوشیم و  عمج  وا  رب  رفن  هدزیـس  دصیـس و  ودـب  لاـجر  ددـع  شجورخ  تقو  رد  هک  ع )  ) يدـهم تسا 

ع)  ) مئاقلا وه  رـشع  یناثلا  رـشع و  ینثا  هللا  لوسر  دعب  ۀمئالا  نال  نیـسحلا  دـلو  نم  عساتلا  وه  انمئاق  نا  تیمک  هب  ع )  ) رقاب ع )  ) يرکـسع
تسا اهنآ  زا  الدع و  اطسق و  ایندلا  ءالمیف  جرخی  يذلا  مئاقلاوبا  وه  دومرف و  ع )  ) يرکسع ترضح  هب  ات  درمـشیم  ار  همئا  کی  کی  دعب 

هب ع )  ) نیـسح ترـضح  شیاـمرف  تسا  اـهنآ  زا  مهمئاـق و  مهعـسات  یلع  نب  نیـسحلا  دـعب  همئا  ۀعـست  نوکی  لاـق  راوگرزب  نیا  شیاـمرف 
مامالا و دومرف  ترضح  نآ  ناشءامسا  زا  دش  لاؤس  دعب  رـشعینثا  دومرف  هللا  لوسر  دعب  ۀمئالا  ددع  نع  ینربخا  درک  ضرع  هک  یـصخش 

يدهملا فلخلا  هدعب  هنبا و  نسحلا  هدعب  دومرف و  دعب  يداه  ترـضح  ات  درمـش  کی  کی  سپ  ع )  ) نینمؤملاریما هللا  لوسر  دـعب  ۀـفیلخلا 
هللا لوسر  دعب  هحفص 113 ] همئالا [  غبصاب  ع )  ) نسح ترـضح  شیامرف  تسا  اهنآ  زا  نامزلارخآ و  یف  نیدلاب  موقی  يدلو  نم  عساتلا  وه 

ترتع ریسفت  رد  ع )  ) ریما شیامرف  تسا  اهنآ  زا  ۀمألا و  هذه  يدهم  مهنم  و  ع )  ) نیسحلا بلـص  نم  ۀعـست  رـشعینثا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
لصاح ةریثک و  یه  کلذ و  ریغ  خلا و  مهمئاق  مهیدهم و  مهعسات  نیسحلا  دلو  نم  ۀعـستلا  ۀمئألا  و  ع )  ) نیـسحلا نسحلا و  انا و  دندومرف 
تفالخ تیاصو و  رابخا  نیا  رد  تماما  هب  دارم  هک  هیناث  هلاـقم  اـما  تسا و  همئا  زا  ع )  ) يدـهم هک  تسا  نآ  تشذـگ  هچنآ  راـبخا و  نیا 

عراش مصخ  فارتعا  هب  اهنآ  زا  رفن  هدزای  هک  رفن  هدزاود  رب  هدرک  قالطا  همئا  ظفل  هریثک و  رابخا  نیا  رد  میوگیم  سپ  تیعراش  هن  تسا 
دیوگب دناوتیم  لقاع  فصنم  مادک  لاح  تسا  تیاصو  ینعم  هب  هدزای  نآ  رد  تماما  هب  دارم  سپ  دناهدوب  هفیلخ  یـصو و  هکلب  دـناهدوبن 

زا لاؤس  ماقم  رد  نیلئاس  نآ  ریغ  همدقتم و  رابخا  نیا  زا  هلمج  رد  هک  امرف  هظحالم  رگید  تیاصو و  هن  تسا  رگید  ینعم  هب  ماما  مهدزاود 
هظحالم رگید  یـصو و  زا  تسا  ترابع  ناشیا  فرع  رد  ماما  دوشیم  مولعم  هک  تسیچ  ناماما  ددع  دنکیم  ضرع  ص )  ) ربمغیپ ءایـصوا 
دنکیم مولعم  هک  تسا  هدزاود  همئا  ددع  دنیامرفیم  نآ  زا  سپ  دنربمغیپ  ءافلخ  ددع  ماقم  رد  يدـه  همئا  رابخا  نیا  زا  هلمج  رد  هک  امرف 

ماما و هفیلخ و  ماما و  ریـسفت  فطع  قیرط  هب  هک  ار  رابخا  زا  هلمج  امرف  هظحـالم  رگید  تسا و  تفـالخ  ینعم  هب  ناـشفرع  رد  تماـما  هک 
زا ار  اهنآ  زا  رفن  هن  هدزاود و  ار  همئا  هک  ینالوط  تیاور  نآ  رد  ص )  ) ربمغیپ لوق  لثم  امرف  هظحالم  رگید  دنکیم و  عمج  مه  اب  ار  یصو 
زا لاؤس  رطـس و  رون  هدزاود  ندـید  جارعم و  بش  رد  ار  ینعم  نیا  ناـیب  هاـگنآ  دـیامرفیم  ناـیب  مئاـق  ار  همئا  زا  مهن  و  ع )  ) نیـسح بلص 

دیامرفیم و ار  همئا  نایب  رورـس  نآ  هک  امرف  هظحالم  رگید  دناوت و  ءایـصوا  اهنیا  دیـسر  باطخ  هک  دیامرفیم  دـننایک  اهنیا  هک  راگدرورپ 
دیامرفیم دوخ  ءایـصوا  هرابرد  شرافـس  ص )  ) ربمغیپ هک  امرف  هظحالم  رگید  ار و  افلخ  لاح  دیئامرف  نایب  دنکیم  ضرع  دوعـسم  هللادبع 

ص)  ) یبن فرع  رد  تماما  هک  دوشیم  مولعم  رکذ  ام  زا  سپ  همئا  دننایک  دنکیم  ضرع  ءایصوا  یئاسانـش  ماقم  رد  تسا و  رـضاح  رذوبا 
تسا و همئا  زا  نیرهاط  همئا  ةوبنلا و  متاخ  رابخا  زا  رتاوت  هب  هک  يدهم  سپ  دشاب  تیاصو  هک  تیعراش  اب  لباقم  تسا  ینعم  نامه  همئا  و 

میمتت . عراش  هن  دوب  دهاوخ  یصو 
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مالسا نید  خسن  مدع  تابثا  رد  یتاهیبنت 

بیرقت رد  لوا  هیبنت  دوصقم  حاضیا  يارب  زا  ار  هیبنت  ود  نایب  میدوب  هدرک  هدـعو  رابخا  هناگهن  فیاوط  نایب  زا  لبق  مارملا  حیـضوتل  ماـقملا 
اما دوش  ادـیپ  نیککـشم  يارب  زا  هک  یماهوا  كوکـش  ای  مصخ  تاهبـش  عفر  رد  مود  هیبنت  هناگ و  هن  فیاوط  هب  لاـمجا  هجو  رب  لالدتـسا 

ءافلخ ءایـصوا و  تیاصو  نید و  نیا  هتـشر  ءاقب  مالـسا و  زا  دـعب  نید  نآرق و  زا  دـعب  یباـتک  ندوبن  اـم  ياعدـم  میئوگیم  سپ  لوا  هیبنت 
مکحلا فیلکتلا و  نامز  یلا  اهدعب  ۀعجرلا و  ةرکلا و  مایا  يدهم و  مئاق  نامز  روهظلا و  موی  یب  یتح  مایقلا  عمجلا و  موی  یلا  تسناربمغیپ 
هدمتعم هربتعم  بتک  رد  هک  ع )  ) يده همئا  و  ص )  ) ربمغیپ تاشیامرف  زا  یعدـم  نیا  رب  لیلد  اهیف و  امب  ایندـلا  ءانف  يربکلا و  ۀـماط  یجمب 

ملع و تیارد و  لامک و  تهاقف و  لضف و  تقاثو و  قدـص و  تناتم و  تلالج و  تناـکم و  هب  فارتعا  مه  مصخ  هک  نیخـسار  ءاـملع  زا 
ءالجا رایخا و  هباحص  طسوت  هب  مهلاثما  رافـص و  ینامعن و  خیـش  ناذاش و  نب  لضف  یـسوط و  قودص و  ینیلک و  دننام  دراد  اهنآ  تلادع 

ریما تاـشیامرف  هـیعدا و  تاراـیز و  تارقف  رد  مههابـشا  لـیمج و  یفقث و  هرارز و  رباـج و  هفیذـح و  رذیبا و  ناملــس و  دـننام  تاور  زا 
ره هک  تسا  ربخ  تسیود  هب  بیرق  ماهدرک  نایب  هناگ  هن  فیاوط  نمـض  رد  رـصتخم  نیا  رد  ۀعاضبلا  لیلق  نیا  هغالبلاجهن  رد  مالـسلاهیلع 
 [ يدمحم تعیرـش [  هک  تسا  نآ  رابخا  نآ  نومـضم  لصاح  دـناهدومن و  یعدـم  نیا  زا  فشک  ینایب  هب  ینعم و  نیا  نایب  یناسل  هب  کی 

نیمز و ثراو  ادخ  هک  يزور  ات  تسین  وا  تعیرـش  يارب  زا  يرییغت  مالـسا و  وا  تلم  يارب  زا  یلیدبت  هکنیا  ۀمیقلا و  موی  ات  دوشیمن  خسن 
رییغت لیدبت و  زا  هدومرف  عنم  هکنیا  تمایق و  زور  ات  نآ  زا  دعب  یتعیرش  تسین  سپ  تسا  عیارشلا  متاخ  وا  تعیرش  هکنیا  تسوا و  رب  هچنآ 

دوش یعدـم  هک  ره  تسا و  شتآ  رد  دـیامن  يرگید  ۀنـس  يوعد  سک  ره  هکنیا  وا و  تنـس  زا  دـعب  تسین  یتنـس  هک  نیا  وا و  نید  نداد 
دوشیمن و لیاز  دوشیمن و  مدهنم  شـساسا  دوشیمن و  هتـشادرب  وا  عیارـش  دوشیمن و  هدـنک  مالـسا  تخرد  هکنیا  تسا و  لتقلا  بجاو 

متاخ هکنیا  دـیآیمن و  نآرق  زا  هحفـص 114 ] سپ [  دـشاب  تجح  عاطم و  هک  یباـتک  هکنیا  دوشیمن و  عطقنم  شتدـم  دوشیمن و  هراـپ 
هک یباـتک  ره  هکنیا  تسا و  حاـبم  وا  نوـخ  سپ  درواـیب  نآرق  زا  دـعب  یباـتک  سک  ره  هکنیا  وا و  زا  دـعب  یباـتک  تسین  سپ  تسا  بتک 

ص)  ) دـمحم مارح  لالح و  هکنیا  تسین و  هفئاط  نود  هفیاط  ینامز و  نود  ینامز  صوصخم  نآرق  هکنیا  تسا و  لطاب  دـشاب  وا  فلاخم 
وا هب  ءایبنا  ددع  هکنیا  تسین و  وا  زا  دـعب  یبن  هکنیا  تسا و  نییبنلا  متاخ  وا  هکنیا  تسا و  تمایق  زور  ات  یقاب  تسوا  ماکحا  زا  ترابع  هک 

دهاوخن وا  زا  دعب  یعاطم  هکنیا  هدوب و  توبن  هناخ  تشخ  رخآ  هکنیا  هدیدرگ و  عطقنم  وا  زا  سپ  عرش  هب  قلعتم  یحو  هکنیا  هدش و  مامت 
یحو وا  هب  دش  متخ  هکنیا  تشهب و  رد  تسا  لسر  ایبنا و  رخآ  هکنیا  دوش و  نیمز  ثراو  ادخ  هکیزور  ات  تعاس و  ات  ینامز  چـیه  رد  دوب 
رگید یبن  وا  زا  دـعب  هک  تسا  نییبنلا  بقاع  هکنیا  توبن و  هبترم  وا  هب  دـش  مامت  هکنیا  تلاـسر و  توبن و  وا  هب  دـش  متخ  هکنیا  تعیرش و 

ءافلخ و هک  ترتع  تسا و  مالـسا  ماکحا  لـیلد  هک  باـتک  هکنیا  تسا و  حاـبم  وا  نوخ  دـیامن  توبن  يوعد  هک  ره  هکنیا  دوب و  دـهاوخن 
مالـسا لوا  رد  هک  یلاح  نامه  دـناتیعاطم و  تیجح و  تیعجرم و  رب  یقاب  تسا  تمایق  زور  هک  ضوحلا  یلع  دورولا  موی  اـت  دنئایـصوا 

ءایـصوا و هتـشر  هکنیا  دـنایقاب و  هکرتشم  تفـص  نیا  رب  ۀـمیقلا  موی  ات  هدوبن  ود  نآ  ریغ  یعجرم  یعاطم و  یتجح و  باتک  هک  دناهتـشاد 
يزور ات  اهلهاب و  ضرالا  تخاس  هک  يزور  ات  هللا و  یلع  ضرعلا  موی  تمایق و  زور  ات  یقاب  دنیامن  ار  مالسا  نید  نامه  هماقا  هک  وا  ءافلخ 
تسا اهتلود  رخا  تسا و  یمئاد  رورس  نآ  ءافلخ  تنطلس  و  ص )  ) ربمغیپ ءایصوا  هکنیا  تسا و  رشحلا  موی  ات  دوش و  نیمز  ثراو  ادخ  هک 

روط هب  رابخا  ناسل  رد  هک  تسا  یتانایب  تاریبعت و  هب  اهنیا  تمایق  زا  لـبق  زور  لـهچ  هب  رگم  دوشیمن  عطقنم  تماـیق و  هب  تسا  لـصتم  و 
دقتعم نآ  رب  هدیمهف و  عرش  بحاص  تادیکأت  زا  ینعم  نیمه  لاحلا  یلا  دبلا و  نم  هیمالسا  قرف  مامت  هدومن و  حیرصت  صیـصنت و  دیکأت 

هدیدرگ و عقاو  نیبت  رد  يریصقت  لصاح و  حیضوت  رد  يروصق  هدنام و  یقاب  یعدم  نیا  زا  فشک  يارب  زا  يرگید  نایب  ایآ  هدوب  مزتلم  و 
دنع رتاوتم  فیاوط  نآ  رتشیب  هربتعم  ریـسافت  هدـمتعم و  بتک  رد  تسا و  نیعبات  هباحـص و  ءالجا  زا  هکنآ  اب  ار  دروام  ماـمت  بیذـکت  اـیآ 

و ص )  ) ربمغیپ تاشیامرف  نآ  دش  اجک  ناوتیم و  قیدصت  هچ  هب  سپ  درک  ناوتیم  تسا  هماع  رابخا  بسح  هب  رتاوتم  هراپ  تسا و  هعیشلا 
بابرا تاور و  تامامتها  نآ  دش  اجک  راثآ و  ظفح  طبض و  و  ع )  ) همئا تادیکأت  نآ  دش  اجک  لاس و  تصش  تسیود و  تدم  رد  ججح 

نیبملا www.Ghaemiyeh.comقح  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 521زکرم  هحفص 128 

http://www.ghaemiyeh.com


بابرا تاور و  تامامتها  نآ  دش  اجک  راثآ و  ظفح  طبض و  و  ع )  ) همئا تادیکأت  نآ  دش  اجک  لاس و  تصش  تسیود و  تدم  رد  ججح 
لیدبت رییغت و  یفن  هثداح و  تعیرش  یفن  هک  تانایب  نیا  زا  رتحیرص  ایآ  عمج و  بیذهت و  حیقنت و  رد  لاجر  لها  مالعا و  ءاملع  لوصا و 
تیعطق زا  سپ  دـشاب و  هدـش  هتفگ  هک  تسه  يرگید  نایب  تمایق  ات  تفالخ  تیاصو و  هتـشر  ءاقب  باتک و  یفن  یـصو و  توبن و  یفن  و 

اما رابخا و  زا  هناگتـشه  فیاوط  لاح  نیا  دنامیم  یقاب  بیر  ههبـش و  لاجم  ایآ  روهظ و  تلالد و  هبترم  رد  تیـصوصن  رودـص و  دـنس و 
نآ نابحاص  یقاب و  مالـسا  نید  نیمه  هعجرلا  مایا  روهظلا و  موی  رد  هک  هدومن  یعدـم  نیا  زا  فشک  هفلتخم  تاصیـصنت  سپ  مهن  هفیاـط 
نید رگم  دـنامن  یقاب  دـیامرفیم  هلمج  رد  ار و  دـمحم  نید  دـهدب  هعاشا  دـیامرفیم  هلمج  رد  دنمالـسا و  نید  يوس  هب  نایع  ار  راگزور 

ع)  ) يدهم دوب و  دهاوخ  رهاظ  مالـسا  نید  هلمج  رد  لیللا و  غلب  ام  یلا  ص )  ) دـمحم نید  دوش  غلاب  دـیامرفیم  هلمج  رد  و  ص )  ) دـمحم
دهد و دوع  ار  مالسا  هلمج  رد  دوش و  مالـسا  نید  لخاد  هکنآ  رگم  یتلم  بحاص  دنامن  یقاب  دیامرفیم  هلمج  رد  دومن و  دهاوخ  وا  هماقا 

مگ نید  يوس  هب  هلمج  رد  دـیامن و  نهپ  طسبنم و  ار  مالـسا  نید  هلمج  رد  دوش و  زیزع  دوش و  نایدا  لک  رب  بلاغ  مالـسا  نید  هلمج  رد 
رد دیامن و  وا  يوس  هب  تیاده  مالـسا و  يوس  هب  توعد  هلمج  رد  دنک و  زیزع  ار  هدش  هنهک  سردنم  نید  هلمج  رد  دنک و  تیاده  هدـش 

نایدا همه  هلمج  رد  دیامن و  مکحم  رئاد و  يوق و  فعـض  زا  سپ  هلمج  رد  دیامن و  هزات  رت و  ساردـنا  یگنهک و  زا  سپ  ار  مالـسا  هلمج 
هلمج رد  دیامن و  لاثتما  تثعب  لوا  رذناف  مق  باطخ  دیامن و  تعجر  تیرذنم  تفـص  هب  ص )  ) ربمغیپ هلمج  رد  دندرگرب و  مالـسا  نید  هب 

دنـشاب و ربمغیپ  نارازگراک  هفیلخ و  همئا  ریاس  نانمؤمریما و  هلمج  رد  دشاب و  هعجرلا  روهظلا و  موی  رد  شتناید  تلاسر و  مومع  لومش و 
لومعم رهاظ و  ار  نآرق  ع )  ) همئا ریاس  و  ع )  ) ریما هلمج  رد  دنزب و  ندرگ  ار  نیدرمتم  مالسا و  نید  هب  توعد  هب  دشکب  ریـشمش  ترـضح 

دوش و نآرق  يوس  هب  توعد  هلمج  رد  ددرگرب و  هزات  رت و  نآرق  هلمج  رد  دوش و  نآرق  ماکحا  نالعا  هلمج  رد  دوش و  هحفص 115 ] هب [ 
رد دـیامن و  ربمغیپ  تنـس  يوس  هب  توعد  هلمج  رد  دوش و  يراج  وا  هتنـس  و  ص )  ) ربمغیپ هتنـس  هب  لـمع  هلمج  رد  دوش و  نآرق  رب  تعیب 
رد دیامن و  مالـسا  نید  يوس  هب  توعد  هلمج  رد  دوش و  هتفرگ  رـس  زا  دوش و  ادیپ  ددرگرب و  هدش  مک  دش و  هنهک  هک  مالـسا  نید  هلمج 

دیامنب تفالخ  دیامنب و  ار  وا  راک  دنیشنب و  وا  ياج  هک  دشاب  ربمغیپ  هفیلخ  یـصو و  تسا  راگزور  نآ  بحاص  هک  ع )  ) مئاق يدهم  هلمج 
نید عورف  زا  هک  ةوکز  زاـمن و  هلمج  رد  دوش و  مئاـق  تسا  تفـالخ  ینعم  هب  هک  هحلطـصم  ۀـماما  هب  شراوـگرزب  ردـپ  دـننام  هلمج  رد  و 

هثداح تعیرـش  نیا  رد  هک  نآ  زا  هلمج  رد  دوش و  جیورت  هتـشگ  خوسنم  ةوکز  نآ  زامن و  نآ  هثداح و  تعیرـش  نیا  رد  تسا و  يدـمحا 
هلمج رد  دوش و  هماقا  هتفر  نایم  زا  تناید  نیا  رد  هک  تعامج  هعمج و  هلمج  رد  دوش و  دـنلب  قاـفآ  ماـمت  رد  ماـش  حبـص و  هدـش  خوسنم 

تلاصا و تیعراش و  ههبـش  رگید  تایعطق  تاصوصن  تارتاوتم و  نیا  اب  ایآ  دشاب  مالـسا  نید  راگزور  نآ  رد  ادخ  دزن  رد  هدیدنـسپ  نید 
زا هراپ  هک  ماقم  نیا  زا  تسا  ماهوا  كوکش و  ضعب  نایب  رد  میود  هیبنت  اما  دوریم و  هددجتم  تعیرـش  ثودح  ۀیمالـسا و  تعیرـش  خسن 

تسا . رئاد  رابخا  زا  هفئاط  نیا  ناسل  رد  اهنآ 

تاهبش زا  یضعب  هب  خساپ 

تمایق ظفل  ینعم 

زا تایآ  زا  هلمج  لیوأت  رد  هکنآ  هطـساو  هب  تعاس  ظفل  اذـک  تسا و  مئاق  ماـیق  موی  وا  هب  دارم  هکنیا  تماـیق و  ظـفل  ینعم  رد  یلوا  ههبش 
ینبم ههبـش  نیا  زا  باوج  هدـش و  روهظلا  موی  رب  لمح  تعاس  طارتشا  تمایق و  تمالع  زا  هلمج  هچناـنچ  هدـش  هدارا  روهظلا  موی  تعاـس 
مدع دنع  دارملا  فاشکتـسا  یف  نآ  هب  ذـخا  موزل  رهاوظ و  ۀـیجح  زا  ترابع  هک  تسا  لقعلا  فرعلا و  دـنع  هملـسم  همدـقم  کی  رب  تسا 
موزل نایبلا و  ةدافالا و  ماقم  یف  رهاوظ  تیجح  رب  ناسللا  لها  ۀـبطاق  دـنع  مدآ  ندـل  نم  راصما  راصعا و  عیمج  رد  فرع  ءاـنب  هک  ۀـنیرقلا 

ةدافالا و ماقم  یف  رهاظ  هلام  ءاقلا  حبق  هب  تسا  لقتسم  میلـس  لقع  اذل  دنکیمن و  رهاظ  زا  دی  عفر  هنیرق  الب  هاگ  چیه  هک  تسا  نآ  هب  ذخا 
ججح تهج  نیدـب  میکحلا و  نم  ناحیبق  امه  لهجلاب و  ءارغـالا  ضرغلا و  ضقن  نم  هیلع  تبرتی  اـمل  ۀـنیرق  بصن  نود  نم  هفـالخ  ةدارا 
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هدومرفن هرمتسم  قیرط  نیا  زا  فلخت  داشرا  تیاده و  قیرط  رد  دالبلا  مظن  دابعلا و  حالصا  هیف  ام  نایب  هیبلق و  تادارم  نییبت  ماقم  رد  ۀیهلا 
رد ناشتانایب  بلاغ  داعم و  أدـبم و  روما  هب  ناشرابخا  زا  بلاـغ  ناـشماکحا و  فیلاـکت و  بلاـغ  ناـشیا و  تاداـشرا  تاـمیلعت و  بلاـغ  و 

نایب یئاـج  رتمک  هک  هیهلا  جـجح  تاـنایب  عبتت  هینامـسآ و  فحـص  حفـصت  زا  دوشیم  مولعم  هچناـنچ  هدوب  رهاوظ  ءاـقلا  هب  عورف  لوصا و 
هدوبن و عجرم  عبتم و  رهاظ  رگا  سپ  حوتفم  اهنآ  مامت  رد  لـیوأت  لاـمتحا و  باـب  هکلب  دنـشاب  هدرک  هلالدـلا  عطق  صن  هب  يدارم  بلطم و 

رهاظ هدارا  لامتحا  سپ  لامتحا  فرص  هب  دنـشاب  هدرک  هدارا  رهاظ  ریغ  هدافا  هنیرق  الب  رگا  هتـشگن و  لصاح  داشرا  میلعت و  زا  اهنآ  ضرغ 
رد رما  ددرت  مث  ـالوا  نآ  ریغ  رهاـظ و  نیب  رما  ددرت  تهج  هـب  هدـماین  تـسد  هـب  ناـشیا  دارم  هاـگ  چـیه  سپ  دوـب  دـهاوخ  يواـسم  لـقاال 
زا یلاخ  ملکتم  مالک  رد  لاح  میئوگیم  زاـب  دوب  دـهاوخ  لـهج  هب  ءارغا  ضرغ و  ضقن  ماـمت  هددـعتم و  روما  نیب  رهاـظ  ریغ  تـالمتحم 
امب ملکتم  هکنآ  تهج  هب  عبار  تروص  دوشیم  نیعم  سپ  لـطاب  تروص  کـی  جراـخ و  ضرف  زا  تروص  ود  هک  تسین  تروـص  راـهچ 
رگا هدوبن  ای  هدوب  نایب  هدافا و  ماقم  رد  ای  تسا  یناث  رگا  تسا و  بولطم  نامه  لوا  نآ  ریغ  ای  هدرک  هدارا  رهاـظ  ینعم  ناـمه  اـی  رهاـظمل 

ای هدوب  رگا  لامها و  لامجا و  هن  دـشاب  هدوب  نایب  هدافا و  ضرغ  هک  تسا  یئاج  رد  ام  نخـس  هک  جراـخ  مـالک  لـحم  ضورفم و  زا  هدوبن 
رگا دـشابن و  فالخرب  هنیرق  هک  تسا  یئاـج  رد  رهاوظلا  ۀـیجح  یف  مـالکلا  نـال  جراـخ  ضرف  زا  هدرک  رگا  هدرکن  اـی  هدرک  هنیرق  بصن 

يرگید هدافا و  ماقم  رد  ندوبن  تروص  یکی  جراخ  مالک  لـحم  زا  تروص  ود  نوچ  هدومن و  لـهج  هب  ءارغا  هدرک و  ضرغ  ضقن  هدرکن 
ود نیا  هب  دوشیم  ددرم  رما  هدرکن  هنیرق  بصن  هدوـب و  ناـیب  ماـقم  رد  ملکتم  هک  یئاـج  ینعی  مـالک  لـحم  رد  سپ  هنیرق  بصن  تروـص 
رد ماـقم  نیا  رد  مـالک  ماـمت  تسا و  نیعتم  یناـث  سپ  تسا  حـیبق  یلوا  نوچ  رهاـظ و  ینعم  هدارا  يرگید  ضرغ و  ضقن  یکی  تروـص 

ءارتفا و تسا و  يرجت  تئرج و  تسا  القع  هقیرط  فـالخ  هکنآ  رب  هوـالع  شدوخ  ینعم  ریغ  رب  رهاـظ  لـمح  میئوگیم  زاـب  تسا  لوصا 
لـصاح تلالـض  تیلوغ و  داسف و  لالتخا و  جرم و  جره و  دـشاب  زیاج  رگا  ینعم  ریغ  رب  رهاـظ  لـمح  میئوگیم  زاـب  تسا  ملکتم  ناـتهب 

هحفـص 116] زاب [  دوشیم  داشرا  تیادـه و  باب  دـس  باب  نیا  حـتف  نآ و  رد  دوریم  هدـیدع  تـالامتحا  يرهاـظ  ره  هکنآ  هچ  دوشیم 
تناید رد  صوصخلاب  هک  تسا  ملع  ریغ  هب  لوق  تسا و  يار  هب  ریـسفت  هباـشتم و  هب  ذـخا  ناـمه  لواـم  يوس  هب  رهاـظ  فرـص  میئوگیم 

تعیرـش نساحم  رد  هک  هداد  رارق  هیئاهب  تعیرـش  صیاصخ  زا  ار  نآ  یناگیاپلگ  لضاف  هدش و  نآ  زا  عنم  رد  دیکأت  ۀنـس  اباتک و  هیمالـسا 
زا هدومن  لهاجت  یهتنا و  دوشن  یئالم  دـنوخآ و  ره  هبعلم  ۀـیهلا  تعیرـش  هک  هدومن  ار  لیوأت  باب  دـس  هک  دـسیونیم  شدـئارف  رد  هیئاهب 

نییبنلا متاخ  زا  هدومن  ضرف  دوخ  هلوعجم  تناید  هب  رتنابرهم  ار  ءاهب  بانج  انامه  هدومن  نآ  زا  عنم  احیرص  رابخا  ناسل  نآرق و  رد  هچنآ 
باب حـتف  زا  سپ  هکنآ  لاح  هدرک و  لیوأت  دـیابن  ار  ءاهب  باب و  تاـملک  ناـمه  طـقف  هدرک  ناـمگ  نینچ  هیهلا و  ۀعیرـش  هب  تبـسن  (ص )
ۀیهلا ۀعیرـش  ات  دومن  لیوأت  زا  عنم  هیمالـسا  تناید  رد  يراب  لیوأت  زا  عنم  رد  تسا  رهاظ  هک  یمالک  نیمه  رد  لیوأت  تسا  نکمم  لـیوأت 
مالغا دوب  بجاو  وا  رب  القع  تشاد  هصاخ  تاحالطـصا  دوخ  تانایب  رد  عرـش  بحاص  رگا  میئوگیم  زاب  دوشن  یئاهب  یباـب و  ره  هچیزاـب 

ام بجوم و  هب  هدومرفن  نوچ  دناهدومرف و  ار  دوصقم  دارم و  نایب  فرع  ای  فلاخت  دراوم  رد  هچنانچ  تاحلطصم  نایب  نآ و  يوس  هب  تما 
لمح هک  تسا  نآ  همدـقم  نیا  هجیتن  تسا و  هلوادـتم  هقیرط  نامه  ناشیا  هقیرط  هک  دوشیم  مولعم  هموق  ناسلب  ـالا  لوسر  نم  كانلـسرا 
لها فرع  رد  ۀـمیقلا  موی  منکیم  ضرع  کلذ  دـعب  تسا  تئرج  ءارتفا و  تلالـض و  تیاوغ و  تسین و  زیاج  وا  ییانعم  فـالخرب  رهاـظ 

ترخآ راد  هیورخا و  هناشن  زا  تسا  ترابع  رابخا  تایآ و  عرش و  حالطصا  رد  نایدا و  ریاس  یلاها  دزن  رد  هکلب  ناناملسم  دزن  رد  ناسل و 
یئامـسا وا  يارب  زا  هک  تسا  فیلکت  ملاع  تسا و  لمع  راد  هک  هیویند  هناشن  لاـبق  رد  یفیلکت  یلمع و  وا  رد  تسین  تسا و  ءازج  راد  هک 

یلا باسحلا  موی  تعاس و  دانتلا و  موی  رـشحلا و  موی  عمجلا و  موی  هدـش  نیعم  نآ  رد  هعقاو  تالاح  رابتعا  هب  راـبخا  نآرق و  رد  یباـقلا  و 
برق و تاکرد و  تاجرد و  دوش  رهاظ  باقع و  باوث و  دوش  عقاو  اهیف و  اـمب  خزود  اـهیلع و  اـمب  تشهب  دوش  رهاـظ  وا  رد  کـلذ و  ریغ 

زور نآ  کبر و  هجو  یقبی  ناف و  اهیلع  نم  لک  یـش  لک  كاله  ایند و  ءانف  زا  سپ  ةاشن  ملاع و  نآ  دوش  رهاظ  رئارـس و  ینطاـب و  دـعب و 
اهیف عقی  ام  تالاح و  تافص و  باب و  رد  ربخ  رازه  رگا  هک  رابخا  رد  هصاخ  ابلاغ  دوشیم  ۀمیقلا  موی  هب  ریبعت  رابخا  تایآ و  حالطصا  رد 
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دش عقاو  موی  نآ  عیاقو  رد  هک  یباوبا  هب  عوجر  الثم  اذک  ناک  ۀمیقلا  موی  ناک  اذا  تسا  ۀمیقلا  موی  ظفل  هب  اهنآ  زا  ربخ  دصهن  هتـشگ  دراو 
بسنلا عاطقنا  باب  ۀمیقلا  موی  قلخلا  لاوحا  باب  ۀمیقلا  باقع  باب  ۀمیقلا  فقاوم  باب  ۀمیقلا  موی  باسحلا  باب  ۀمیقلا  موی  ۀعافـشلا  باب 
یصحت اهنآ ال  باوبا  هک  باوبالا  نم  کلذ  ریغ  یلا  ۀمیقلا  موی  یبنلا  هلزنم  باب  ۀمیقلا  موی  صلختلا  بابـسا  باب  ۀمیقلا  موی  ۀمحرلا  باب 

رد لامعتـسا  باب  زا  هکلب  تسا  لامعتـسا  فرـص  بسح  هب  هن  نیا  تسا و  همیقلا  موی  هب  نآ  زا  ریبعت  ینآرق  تاـیآ  زا  يرایـسب  رد  تسا و 
لومحم فالخلا  یلع  هنیرقلا  مدع  قالطالا و  دنع  ۀمیقلا  موی  هک  اعدم  رب  دهاش  هدش و  هدیمهف  ینعم  نیمه  هنیرق  الب  اذل  تسا و  تقیقح 

كرت و سراف و  زا  تغل  لـها  ریغ  یتح  نیملـسم  ماـمت  لاـحلا  یلا  لوا  ردـص  زا  هکنآ  تسا  داـعملا  هللا و  یلا  عوجرلا  موی  رخآ و  زور  رب 
ۀـصرع یف  تسا  قیالخ  رـشح  عمج و  زور  هک  ار  صاخ  موی  نیمه  راـبخا  تاـیآ و  رد  ۀـمیقلا  موی  ظـفل  زا  ماوع  صاوخ و  زا  ماوقا  ریاـس 

لهاج ملاع و  زا  يدـحا  هدرک  ار  هنیرق  الب  لیوأت  باب  حـتف  ۀـنتفلا  ءاغتبا  لکـشم  هکنآ  زا  لبق  ات  دـناهدیمهف و  ءازجلا  باـسحلل و  ةدـحاو 
لها مامت  قفاوت  زا  دعب  رگید  هدرکن  لمح  دـش  ضرع  هچنآ  ریغ  رب  هتـسنادن و  لمجم  ار  نآ  هدرکن و  ظفل  نیا  يانعم  رد  دـیدرت  فقوت و 
هداد شوـگ  داـبعلا  نیب  داـسفلا  هدزخ  نیقلم  داـنع و  لـهازوزو  هـب  نآ  زا  یئاـنعم  ندـیمهف  یظفل و  ياـنعم  رب  فرع  لـها  قاـفتا  ناـسل و 

هللا ۀمیقلا  موی  مهنیب  لصفی  هللا  نا  ۀمیقلا  موی  هیتا  مهلک  ۀمیقلا و  موی  یلا  مکنعمجیل  ماعنا  ۀمیقلا  موی  یلا  مکنعمجیل  ءاسن  تایآ  دوشیمن 
ۀمیقلا و ال موی  مهقوف  اوقتا  نیذلا  ۀمیقلا و  موی  نایا  لئـسی  مکنیب  لصفی  ۀمیقلا  موی  نوثوعبم  ۀمیقلا  موی  مکنا  مث  ۀمیقلا  موی  مهنیب  مکحی 
ام کئلوا  ۀمیقلا  موی  لغ  اهب  تای  للغی  نم  نیرـضحملا و  نم  ۀمیقلا  موی  وه  مث  ۀمیقلا  موی  ۀلماک  مهرازوا  اولمحیل  ۀمیقلا  موی  مهیلا  رظنی 

اروشنم هیقلی  اباتک  ۀـمیقلا  موی  هل  جرخیو  ۀـمیقلا  موی  مهنیب  لصفی  وه  کبر  نا  ۀـمیقلا  موی  هللا  مهملکی  رانلا و ال  ـالا  مهنوطب  یف  نولکاـی 
موی باذعلا  هل  فعاضی  هحفص 117 ] يزخلا [  باذع  ۀمیقلا  موی  هقیذن  مهنم  لبقت  ام  ۀمیقلا  موی  باذع  نما  هتغب و  ۀمیقلا  موی  هموق  مدقی 
بتک هب  عوجر  کلذ  لاثما  ۀـمیقلا و  موی  باذـعلا  ءوس  ههجوب  یقتی  نمفا  ۀـمیقلا  موی  مهیلها  مهـسفنا و  اورـسخ  اناهم  اـهیف  دـلخی  ۀـمیقلا 
سپ راحب  میـس  دلج  هب  عوجر  نامه  دنکیم  تیافک  دومن و  ءاصحا  ناوتب  هک  تسا  هزادنا  هب  هن  نآ  سپ  رابخا  تاقالطا  اما  امن و  ریـسفت 

نم هیفرع  هقیقح  موی  نودـب  تمایق  دوخ  ظفل  هکلب  تسا  ءازجلا  راد  دارم  هکلب  تسا  روهظلا  موی  ریغ  رابخا  تاـیآ و  ناـسل  رد  ۀـمیقلا  موی 
درجم لوقن  کـلذ  دـعب  دوشیم  تماـیق  هب  ریبـعت  موی  نآ  زا  راذـنالا  فـیوختلا و  ماـقم  یف  هک  تسا  صوـصخم  زور  نآ  ۀعیرـشلا و  لوا 
ءاشنم ای  ریغ  ییانعم  نآ  رد  روهظ و  ءاشنم  ۀینبم  ۀنیرق  ۀطـساوب  هتبـسانملا  نم  برـضل  دراوملا  ضعب  یف  ینعم  نیا  ریغ  رد  انایحا  لامعتـسا 
رگید ياج  هب  دروم  نآ  زا  دوشیم و  يزاـجم  ياـنعم  رب  لـمح  هنیرق  دروم  صوصخ  رد  رمـالا  ۀـیاغ  دوشیمن  یقیقح  ياـنعم  رد  لاـمجا 
هعجاف هیهاد  ای  توم  تلاح  رب  هدـش  قالطا  هنیرقلاب  یهاگ  هچنانچ  سپ  تازاجملا  قیاقحلا و  عیمج  یف  لاـحلا  وه  اـمک  دوشیمن  يدـعت 

ریغص ملاع  رد  تمایق  تابسانم  هطـساوب  نینیعملا  دحاب  تیبلا  لها  ۀمایق  تماق  دقف  تام  نم  دوشیم  هتفگ  هک  البرک  زوسناج  هعقو  ام  لثم 
ای توم  رب  لمح  رگید  عضاوم  رد  هک  دوشیمن  ببـس  نیا  خـلا و  ترـسکنا  تیبلا و  لها  ۀـمایق  تماق  هدـش  هتفگ  ریبک و  ملاع  تماـیق  اـت 

دوشیمن بجوم  هدومن  ار  ینعم  نیا  نایب  هک  يرابخا  هنیرق  هب  هدـش  یتابـسانم  هطـساو  هب  روهظلا  موی  رب  نآ  قالطا  نینچمه  دوش  یهاور 
قالطا مهانعر  تماق  زیگناهنتف و  مشچ  رب  یهاگ  هکلب  روهظلا  موی  رب  دوش  لـمح  اـضیا  تسین  هینبم  راـبخا  نآ  هک  يرگید  عضاوم  رد  هک 

قح ءاـیلوا  مـالک  رد  یهتنم  یلیوأـت  يرجت و  نینچ  تئرج  مادـک  هب  هنیبـم و  هنیرق  مادـک  هب  هک  لکـشم  نیا  زا  دوشیم  لاؤس  لاـح  هدـش 
يانعم زا  فراص  ۀمیقلا  موی  یلا  لالح  هلالح  ۀمیقلا و  موی  یلا  هتلمل  ریغت  ۀـمیقلا و ال  موی  یلا  خـسنت  هتعیرـش ال  دـیامرفیم  هک  یئامنیم 

تیاصو و هبتر  رد  تعیرـش  ءاقب  هدافا  رگید  نایب  هکلب  تسین  ۀـمیقلا  موی  هب  رـصحنم  دـییأتلا  یلع  لدـی  ام  هکنآ  رب  هوالع  تسیچ  یقیقح 
تسا تمایق  لاح  رابخا  تایآ و  حالطصا  عرـش و  فرع  رد  لاح  هک  تسا  هعاسلا  موقت  یتح  رابخا  زا  هلمج  رد  هدومن  ار  باتک  تیعجرم 

مهب تجام  هلمج  رد  تسا و  مویلا  کلملا  نمل  باـطخ  یئجم  اـیند و  ءاـنف  زا  هیاـنک  هک  اـهیلع  نم  ضرـالا و  هللا  ثری  نا  یلا  هلمج  رد  و 
رد تسا و  تمایق  باـقلا  ءامـسا و  هک  تسا  رـشحلا  موی  یلا  هلمج  رد  تسا و  تماـیق  لاوحا  هک  ضرـالا  مهب  حنـسی  هلمج  رد  ضرـالا و 

هوالع هب  ضوحلا  یلعادری  یتح  هلمج  رد  هعورفل و  دـح  هعیارـشل و ال  افع  هتدـمل و ال  عطقنا  یـضعب ال  رد  نامز و  نرق و  لـک  یف  هلمج 
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ءاـقب دـیکأت  همه  هک  کـلذ  لاـثما  نآرق و  هب  بتک  متخ  ندـش و  ماـمت  یحو و  عاـطقنا  نآ و  متخ  توبن و  یفن  زا  ینعم  نیا  دـیفم  هچنآ 
دوب و دهاوخ  قح  بلاط  يارب  زا  بیر  ههبـش و  لاجم  هقفاوتم  صوصن  دضاعتم و  تادـکؤم  نیا  اب  ایآ  دـیامنیم  ۀـمیقلا  موی  یلا  تعیرش 
رد هک  هدوب  رتحیرـص  يرخا  ریبعت  يرگید و  ظفل  دـیامن  نایب  تمایق  ات  ار  يزیچ  ءاقب  ینعی  ار  ینعم  نیا  هدافا  تساوخیم  یـسک  رگا  ایآ 

ناشیا لیم  هب  دـنوادخ  هک  دنیعدتـسم  تسا و  نابلطم  هزات  ناسوهلاوب و  لیم  فلاخم  ءاـقب  نیا  نوچ  هکنآ  رگم  هدـشن  عقاو  جـجح  مـالک 
ایلوا ءایبنا و  ناوریپ  ام  یلو  دشاب  یصو  ای  یبن  شیامرف  دنچ  ره  هتشادرب  تسد  تسا  هدوب  ناشیا  لیم  فالخ  رب  هچنآ  زا  راچان  دنک  راتفر 
ماقم رد  ار  هیهلا  جـجح  هک  مینکیمن  هیجوت  لـیوأت و  میرادـن و  یبیذـکت  در و  دـناهدومرف  ار  هچنآ  هتـشاذگ  راـنک  ار  دوخ  ياوه  لـیم و 

ار نآ  ییانعم  ریغ  نآ  زا  دنیوگب و  تاصوصن  دننک و  تیاده  عقاو  فالخ  هب  ار  دوخ  عابتا  هک  مینادیم  نآ  زا  رتنابرهم  داشرا  تیادـه و 
اهنآ نامرف  هب  شوگ  هک  ار  ادـخ  ناگدـنب  رورک  نارازه  دوب و  نکمم  مهفم  بیرق  ظفل  هب  لوأم  ینعم  هکنآ  اـب  ناـیب  نود  نم  دـننک  هدارا 

تاملک حرـش  دوش و  ادـیپ  یناگیاپلگ  هک  ینامز  ات  هدومن  لـهج  هب  ءارغا  هتخادـنا و  تیاوغ  تلالـض و  هب  هیداـمتم  تدـم  نیا  رد  هتـشاد 
ناقیا و نایب و  تاباطخ  مامت  لاطبا  هفارخ  نیا  هب  هک  لتخم  فلتخم  تسا  ینازیم  هیباطخ  میهافم  هک  دیارـسب  ار  همغن  نیا  دـیامن و  ناـشیا 

میلعت داشرا و  سپ  دوب  لتخم  نازیم  تاباطخ  میهافم  رگا  لضافلا  اهیا  دیوگب  وا  هب  هک  دشن  ادیپ  یـسک  دشاب  هدومن  ار  اهب  باب و  تاملک 
هدوب . هچ  هب  هدوبن  تاباطخ  هب  باب  ءاهب و 

يدهم ترضح 

هک تسا  نآ  ههبش  نآ  زا  باوج  دیدج و  باتک  دیدج و  عرـشب  یتای  هک  هدش  دراو  ع )  ) يدهم هرابرد  هک  تسا  رابخا  زا  هراپ  هیناث  ههبش 
سپ سردـنم  هنهک و  رما  ندرک  هزات  ون و  رگید  ثداح و  رما  عارتخا  یکی  دوشیم  ینعم  درد و  لامعتـسا  فرع  رد  دـیدج  ظفل  هکنآ  اـب 

الا مالـسالا  نم  یقبی  هک ال  هثداح  نیا  ضورع  زا  سپ  هک  دزاسیم  ام  هلاـقم  اـب  درادـن و  هحفـص 118 ] لوا [  يانعم  صوصخ  رب  یتلالد 
دوخ میئوگیم  دوشیم  ون  هزات و  هدنز و  باتک  مالـسا و  ع )  ) يدهم روهظ  هب  نآ  سامطنا  ساردنا و  همـسر و  الا  نآرقلا  نم  همـسا و ال 
دعب ادـیدج  مالـسالا  هب  انبر  دـیعملا  دـندومرف  رظتنم  بئاغ  هرابرد  هک  دـیدج  ظفل  زا  دـندومرف  ار  دارم  نایب  اـنعم و  حرـش  ناراوگرزب  نآ 
ياج رد  ساردـنا و  یگنهک و  زا  دـعب  دـنکیم  هزات  رت و  ینعی  دـیدج  ار  مالـسا  نآرق و  وا  هک  ساردـنالا  دـعب  اضغ  نآرقلا  سامطنالا و 

رما تشگزاب  دوع  هچ  دزاسیمن  عارتخا  ثادـحا و  اب  دـشاب  دوع  ناونع  هب  هک  يدـیدجت  هک  ادـیدج  اـضغ  هیدـی  یلع  کـنید  دوعی  رگید 
ص)  ) ربمغیپ نید  نآرق  مالـسا و  هک  رابخا  هیعدا و  تارایز و  زا  هلمج  رد  لصاحلا  تسوا و  ندرک  هزات  ینعم  هب  وا  دیدجت  تسا و  قباس 

دیدـج باتک  عرـش و  هب  دارم  سپ  تسا  هزاـت  ون و  هکلب  تسین  عارتخا  ینعم  هب  دـیدج  نیا  ادـیدج و  دـنکیم  دوع  ع )  ) يدـهم تسد  هب 
هک مود  ینعم  هدومرف و  دیدج  ظفل  قالطا  دیجم  ناقرف  رد  دوشیم و  هزات  ون و  هبترم  ود  هک  تسا  سردنم  نآرق  سمطنم و  مالسا  نیمه 

لجر یلع  مکلدـن  له  رگید  ادـیدج و  اقلخ  نوثوعبمل  انئااتافر  اماظع و  اـنکا  زا  دـیامرفیم  داـعم  نیرکنم  لوق  زا  هدرک  هدارا  دـش  ضرع 
هیلوا داسجا  دوع  نامه  داعم  هک  دش  مولعم  دیدج و  قلخ  نم  سبل  یف  مه  لب  رگید  دـیدج و  قلخ  یفل  مکنا  قزمم  لک  متقزم  اذا  مکئنی 
نایب و  ع )  ) دوعوم يدهم  هفیظو  نایب  رد  هثلاث  هلاقم  رد  الصفم  ههبـش  نیا  زا  باوج  دمآ  دهاوخ  خلا و  اربق  ددج  نم  ثیدحلا  یف  تسا و 

کـسمت هک  یتایآ  زا  باوج  مه  هدرک و  کسمت  مالـسا  نید  خسن  ینعی  لطاب  ياعدم  يارب  زا  اهنآ  هب  مصخ  هکیرابخا  مامت  دش  دهاوخ 
دراد . تیعراش  ياضتقا  روهظلا  موی  یگرزب  هک  یناگیاپلگ  داعبتسا  زا  باوج  هسماخ  ههبش  رد  دیایب  هدرک و  اهنآ  هب 

يدهم ترضح  نامز  رد  ماکحا  زا  یضعب  خسن 

امش لوق  سپ  تسا  هلمجلا  یف  خسن  مزلتسم  نیا  هدوبن و  مالسا  تعیرش  رد  هک  ماکحا  زا  هراپ  دراد  ع )  ) يدهم ننـس  رد  هکنآ  هثلاث  ههبش 
تیعراش خسن و  رد  دنکیم  تیافک  هک  دوب  دـهاوخ  لطاب  تسین  عراش  تسا و  یـصو  يدـهم  دوشیمن و  خـسن  ص )  ) ربمغیپ ماکحا  هک 
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حلطصم خسن  مزلتسم  ماکحا  نآ  هک  تسا  نآ  شلامجا  دمآ و  دهاوخ  هثلاث  هلاقم  رد  الصفم  ههبـش  نیا  زا  باوج  هدودعم و  ماکحا  نامه 
نید خسن  هن  تسا  نیدـلا  یف  نیدـلا  نم  خـسن  اهنآ  زا  سپ  نید  بحاص  ریغ  زا  دـشاب  نآ  ماکحا  ضعب  ای  خـسن  هب  عجار  هک  تسین  لطاب 

نم یناز و  خیش  ةوکز و  عنام  نتـشک  دننام  دندرواین  یماکحا  نانچ  نایعدم  نیا  ادبا  هک  تسا  صوصخم  مکح  دنچ  نآ  هک  دمآ  دهاوخ 
دوشیم ءارجا  خوسنم  بحاص  یصو  طسوت  هب  هدیـسر  خوسنم  دوخ  بحاص  زا  خسنلا  یئجم  لیق  خوسنم  اب  خسان  هک  نیدلا  یف  هقفتی  مل 

عفر ات  امن  هلاقم  نآ  هب  عوجر  نیدلا  یف  نیدلا  نم  حیحـص  خسن  وه  لب  نیدلا  خسن  امنا  لطابلا  خـسنلا  نم  وه  سیلف  ریخأتلا  یف  ۀحلـصمل 
دوش . ۀیلکلاب  ههبش  نیا 

روهظلا موی 

دیاـمرفیم ریبعت  برلا  موی  هب  وا  زا  نآرق  رد  هک  روهظلا  موی  مظع  هکنآ  شلـصاح  دـسیونیم و  دـئارف  رد  هک  تسا  يزیچ  نآ  هعبرا  ههبش 
یگرزب هک  تسا  نآ  درم  نیا  دوصقم  هک  منکیم  ضرع  احیـضوت  دراد  تیعراش  تلاصا و  ياضتقا  تسا  تباین  تفالخ و  ماقم  اب  یفاـنم 

زا تفالخ  تباین و  هک  ع )  ) ریما لثم  هن  دـندوب  لیـصا  عراش و  هک  دـشاب  یـسیع  یـسوم و  دـننام  نآ  بحاص  هک  دراد  اـضتقا  روهظلا  موی 
نآ زا  ار  دوخ  توبن  هک  مالک  نیا  زا  دـنراد  تلاجخ  هک  ع )  ) یـسوم و  ع )  ) یـسیع دوخ  هب  نآ  باوج  هلاوح  زا  سپ  هتـشاد  ص )  ) ربمغیپ

ار تانوئـش  نیا  تسا و  باتک  نتـشاد  کلم و  لوزن  یحو و  ربمغیپ و  يافلخ  ماقم  هک  توبن  هب  تیعراش  میوگیم  دناهتـسنادیم  باـنج 
نتـشاد تسا  زور  نآ  بحاص  هک  تسا  يدـهملا  مهنم  و  ص )  ) ربمغیپ يافلخ  ماقم  هک  هماـع  هیتنیوکت  تیـالو  بنج  رد  تسین  يرادـقم 

حول ماقم  وا  ماقم  ءیـش و  لک  نایبت  هیف  هک  تسا  هعماـج  هخـسن  باـتک و  تقیقح  شدوخ  هک  یـسک  يارب  زا  تسا  یتلزنم  هچ  ار  باـتک 
تسا و تیـشم  لحم  هک  یـسک  هب  تبـسن  تسا  تلزنم  هچ  ار  یحو  هللا و  دـی  تسوا  هک  باتک  دـی  ماقم  لب  یلعا  ماقم  لب  تسا  ظوفحم 
داشرا و هب  مئاـق و  شدوجو  هب  قولخم و  شرون  هب  کـلم  هک  یـسک  دزن  تسا  تناـکم  هچ  ار  کـلم  لوزن  تسا و  تیـشم  رکذ  ناـشبولق 
هب تبـسن  تسا  يرادـقم  هچ  ار  تلاسر  هخاش  توبن و  رهوگ  وا و  مکح  هب  مامت  ندوب  موکحم  ار و  تداـبع  تفرعم و  قرط  اـناد  وا  میلعت 
ارچ تسا  تالامک  نوئـش و  بحاص  ص )  ) دـمحم هفیلخ  هرتاوتم  رابخا  بسح  رب  دـشاب و  هدوب  هلاـسرلا  ةرجـش  ةوبنلا و  ندـعم  هک  یـسک 

هزادنا هچ  ار  نآ  تسا و  یصاخ  ضیف  هحفـص 119 ] تطاسو [  هب  تیعراش  میوگیم  زاب  دشابن  قفاوم  دزاسن و  وا  هب  روهظلا و  موی  مظعا 
ضعب ای  رـشب  مامت  قلخ  زا  یـصاخ  مسق  صوصخ  هب  یعیرـشت  ضیف  صوصخ  تلاسر  رد  هطـساو  عراـش  هقلطم  تطاـسو  بنج  رد  تسا 
هقلطم تطاسو  رابخا  زا  تایعطق  هب  دناهیلک  تیالو  نابحاص  هک  ص )  ) ربمغیپ ءایصوا  تسوا و  عرش  ءاقب  هک  یـصوصخم  نامز  رد  ناشیا 

نم شنیرفآ  قلطم  هب  تبـسن  ایندلا  رخآ  یلا  عمجلا  موی  نم  یلوا و  ملاوع  زا  اهنامز  قلطم  رد  یعیرـشت  ینیوکت و  ضیف  قلطم  رد  دنراد و 
ءایـصوا هچرگا  میوگیم  زاب  ینکن  ههبـش  نینچ  ات  نک . تاماقم  تیالو و  رابخا  هب  عوجر  فانـصا  عیمج  ینید و  کلم  یتح  ءانثتـسا  ریغ 

دنوشیمن هدـناوخ  عرـش  نوناق  باتک  کـلم و  لوزن  یحو و  بحاـص  دوشیمن و  هتفگ  یبن  لوسر و  حالطـصا  رهاـظ  بسحرب  ار  ربمغیپ 
ناشیا هنیـس  یلعا و  ملق  ماقم  ناشتـسد  تیـشم و  لاحم  ناشبلق  همات و  تیماقم  هبتر  ناشیا  هبتر  هقلطم و  تیباـب  ماـقم  ناـشماقم  نوچ  یلو 

نم برـضب  هکلب  دـناعراش  لوسر و  یبـن و  عقاو  رد  سپ  تسادـخ  ياـیوگ  ناـسل  ناـشنابز  هیعاو و  نذا  ناشـشوک  ظوفحم و  حوـل  هبتر 
ۀطاسولا نم  ۀعجارلا  هتیلخدـملا  ۀـلاخدلا و  نم  وحنب  یکلم  ره  هدنتـسرف  یعرـش و  ره  ننقم  یباتک و  ره  فنـصم  یبن و  ره  یئبنم  رابتعالا 

نینمؤملاریما دومرف  هک  دنناشیا  قخلا  لوا  نم  قلخلا  قلطم  یلا  هللا  نم  قلطم  نالوسر  سپ  دوب  دنهاوخ  هماعلا  ۀیالولا  نم  ۀلصاحلا  هقلطملا 
تحبـس انحبـس و  هللادـبع  ام  هللا و  فرع  ام  ان  الول  مهتدابع و  ببـس  قلخلا و  قلخ  ببـس  نحن  و  ع )  ) موصعم مه  ءارفـسلا و  ریفـس  انا  (ع )

یلع ۀیالوب  رارقالا  یتفرعمب و  الا  یبن  ءیبن  ام  و  ع )  ) یلع میلعت  نم  کلذ  ناف  ربک  وا  حبـس  کلم  لکف  ص )  ) ربمغیپ شیامرف  ات  ۀکئالملا 
تاماظتنا زا  تسا  نآ  رد  عقاو  ییاهراک  یگرزب  هطـساوب  روهظلا  موی  مظع  میوگیم  زاـب  هقلطملا  مهتیـالو  یلع  لدـی  اـم  یلا  اـفاضم  (ع )

رادقم هچ  ار  نآ  هدیدن و  شلثم  راگزور  مشچ  هک  یبیارغ  روهظ  ای  هتـشگن  رادیدپ  شدننام  نامز  نآ  ات  هک  یهجو  رب  هک  کلم  هب  عجار 
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تسا و نیمز  نامسآرما و  قتافو  قتار  تایلفس و  تایولع و  رب  طیحم  فرصتم و  توکلم و  کلم و  مظان  هک  یـسک  ماقم  هب  تبـسن  تسا 
ینعی شنیرفآ  قلطم  رب  لب  اهداب  اهدـعر و  لثم  رب  مکاح  كالما و  رب  مکاح  كالفا و  رب  طیحم  تاـنئاک  هبوجعا  تاـیآ و  عدـبا  شدوخ 

میوگیم دراد  اضتقا  لصا  عراشلا  موی  روهظ  مظع  رگا  میئوگیم  زاب  راثآ  زا  تایعطق  هب  تسا  یبن  ءایـصوا  ماقم  هک  هیلک  تیالو  بحاص 
عراش و یبن و  لوسر و  ربمغیپ و  هناگی  نامه  هک  هدوب  جوزیب  درف  کی  شنیرفآ  مامت  رد  دشاب  هدوبن  عرف  عبات و  هک  لقتسم  لیـصا  عراش 
غیلبت و رد  طـئاسو  هب  تبـسن  یتح  رخآ  هب  اـت  قلخ  لوا  زا  شنیرفآ  قلطم  هب  تبـسن  راـگدرورپ  بناـج  زا  هدوب  هضاـفا  غیلبت و  رد  هطـساو 
لالقتـسا و کی  چـیه  ناعراش  ناغلبم  ناعاطم و  نارومأم  ریاـس  زا  وا  ياوساـم  دـندشیم و  هدـید  لقتـسم  عراـش  رهاـظ  رد  هک  یتاـعراش 

ءایبنا هک  هدوب  نآ  تالمکم  تارخؤم و  زا  اـی  تادـعم  تامدـقم و  زا  اـی  ماـمت  نیقحـال  نیقباـس و  زا  هدوب  هک  ره  هکلب  دنتـشادن  تلاـصا 
وا نیرذـنم و  نیرـشبم و  نییبنلا  هللا  ثعبف  ةدـحاو  ۀـما  سانلا  ناک  تالمکم و  تاممتم و  نیقحال  همئا  وا و  تادـعم  تامدـقم و  نیقباـس 
هب هک  تسا  زور  نآ  بحاص  وا  تسا و  نیلسرملا  ءایبنالا و  متاخ  نامه  وا  دوعص و  سوق  رد  تسا  رخآ  لوزن و  سوق  رد  تسا  لوا  نامه 

مئاق تفالخ  ینعم  تسا و  تفالخ  رما  هب  مایق  ع )  ) مئاق يدهم  مایق  هلک و  نیدلا  یلع  هرهظیل  هدش  هداد  هدعو  وا  هب  رذـناف و  مق  باطخ  وا 
نیمه يوس  هب  هراشا  هدوبن و  عراش  وا  ریغ  لالقتسالاب  هک  یعراش  نآ  تسا  لقتـسم  عراش  زور  نآ  بحاص  هک  تسا  نآ  نیع  ع )  ) يدهم

دیامرفیم هیلع  درو  ام  زا  تیاکـش  هدـش و  بایفرـش  ناشدـج  تمدـخ  ع )  ) يدـهم ترـضح  هک  لضفم  ینالوط  تیاور  لیذ  تسا  ماـقم 
نید هبلغ  جاور و  هب  هکنیا  هدش و  روهظلا  موی  رد  دراو  هک  دیامرفیم  توالت  ار  یتایآ  رخآ  رد  ات  دـیامرفیم  تفطالم  وا  هب  ص )  ) ربمغیپ

لاثما تئـش و  امب  لمعا  هل  نالوقیف  بطر  متاخب  اـباتک  هیلا  ناغمدـیف  هفیرـش  هیآ  ود  نآ  تسا  نینچمه  دوب و  دـهاوخ  زور  نآ  رد  مالـسا 
سب هدوب و  وا  رخالا  یلا  لوالا  نم  ارهاظ  انعم و  لقتـسم  لصا  عراـش  هک  تسا  ربمغیپ  صخـش  ۀـقیقحلا  یف  زور  نآ  بحاـص  سپ  کـلذ 
دراد راوگرزب  ناراذنا  تلاسر و  توبن و  مسارم  هب  مایق  تیعراش و  فرـصت و  يوس  هب  هراشا  تشذگ  اهنآ  ضعب  هک  دـنچ  یتایآ  هچنانچ 

یهتشت حارتقا و  فالخ  رب  دیامنیم و  مایق  رورس  نآ  زا  هحفص 120 ] تفالخ [  تباین و  ناونع  هب  ع )  ) مئاق يدهم  دهاجم  فنا  مغر  هب  و 
دراذگیم . یقاب  ار  هنهک  نامه  تسا  هزات  نید  بلاط  هک  هملک  رد  يزادرپ  ترابع  يرارط و  هب  یناگیاپلگ  لضاف 

يدعب یبن  نییبنلا و ال  متاخ 

نییبنلا و متاخ  هکرابم  هملک  رد  يزادرپ  ترابع  يرارط و  هب  یناگیاپلگ  لضاف  هک  تسا  یحیبق  فسعت  حیـضف و  فیلکت  هسماـخ  يههبش 
هداد شیارآ  هولج و  یحیلم  تروص  سابل و  هب  ار  یحیبق  دوصقم  هدومن و  هتـشگ  رداص  لسرلا  متاخ  كرابم  ناـسل  زا  هک  يدـعب  یبن  ـال 

فوشکم ار  هیمالـسا  تما  یقرت  هک  تسا  نیا  يدـعب  یبن  نییبنلا و ال  متاخ  اـنا  هکراـبم  هملک  زا  مرکا  لوسر  ترـضح  دوصقم  دـیوگیم 
حـضاو هیـضام  مما  تالاح  همدقم و  بتک  نیعلطم  رب  هک  اریز  دیامرف  حضاو  مولعم و  لیئارـساینب  ءایبنا  زا  ار  يدـه  همئا  تیلـضفا  دراد و 

دـناهدومرفیم و رابخا  هیتآ  روما  زا  ایؤر  طسوت  هب  لک  مهلاـثما  اـیرکذ و  لـیقرخ و  لاـیناد و  وایعـشا  اـیمرا و  لـیبق  زا  یبن  ءاـیبنا  هک  تسا 
هیربع ۀغل  رد  تشگ و  حلطصم  رئاد و  موق  نایم  رد  ایؤر  هدننیب  رب  یبن  ظفل  هکنادنچ  شلوق  ات  دناهدومن  ریبعت  یهلا  ماهلا  ار  هقداص  يایؤر 

علاط ءاحطب  قفا  زا  تداعـس  رجف  نوچ  سپ  تشگ  عیاش  روکذم و  هریثک  عضاوم  رد  دیدج  قیتع و  دـهع  بتک  رد  تفای و  هیوناث  تقیقح 
تیؤر و داعیم  تفای و  ءاضقنا  اـیؤر  ماـگنه  دـش و  لـئاز  لـیل  تملظ  دـش  رهاـظ  لـلم  رجف  روهظ  هب  لـیلا  لـیل  ءاـضقنا  تمـالع  تشگ و 

رودص رد  داؤف  حور  تشگ و  دودـسم  موتخم و  ایؤر  هب  ماهلا  لوزن  ینعی  توبن  ءایبنالا  متاخ  سدـقا  دوجو  هب  اذـهل  دیـسر  ارف  تدـهاشم 
فوشکم حضاو و  لیئارساینب  ءایبنا  نم  لضفا  یتما  ءاملع  حیحص  ثیدح  يدعب و  یبن  ینعم ال  تفرگ و  تطاحا  تحص  هب  دادس  بابرا 

یهتنا تشگ  روکذم  نیرخآ  تانایب  رد  دهاشا  یناک  يرا و  یناک  دوب  روکذم  نیلوا  تاملک  رد  هک  ایؤرلا  یف  تیار  اذـک  ياج  هب  دـش و 
سیبلت و هطولغا و  هیومت و  رد  ار  دوخ  تراهم  هداد و  يدانف  يدایـش و  داد  رـصتخم  رطـس  دـنچ  نیا  رد  لـضاف  باـنج  میوگیم  هظاـفلاب 

لهاجت ای  لهج  دراوم  هدرک و  ناحولهداس  نیـشنلد  نیکمن  تانایب  نیریـش و  تارابع  هب  ار  يدـنچ  غورد  تاطلغ و  هدومن و  تباث  هطلغم 
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ندـعم فلکتی  ناهن و  ار  شنیرفآ  زا  دوصقم  اهگنرین  نیا  هب  هدیـشوپ و  ظافلا  ةوسک  هب  نیرخآ  نیلوا و  لاـح  توبن و  تقیقح  زا  ار  دوخ 
الا دوصقملا  دـیفی  امب ال  هدومرف  اهنآ  زا  ضارعا  هحـضاو  تارابع  زا  دوصقملا  دـیفی  ام  دوجو  اب  هک  هدومن  هداـفا  رد  فلکتم  ار  هحاـصفلا 

ناربـمغیپ همه  هکنآ  نیلـسرم و  هلبق  اـیبنا و  هبعک  هک  تسا  نآ  مزتـلم  هک  هدـناشک  یئاـج  هـب  ار  بـلطم  اذ  دـعب  هدوـمن و  نییبـت  ۀـکاکرلاب 
اهنآ نارورـس  هدیـشوپ و  تلاسر  تعلخ  وا  هب  دـناهدوب و  ایرد  نآ  هرطق  نآ و  رهوگ  هرجـش و  نآ  ناـصغا  دـناهدوب و  شتوعد  ناـیچراج 

رب میظع  یقح  هدومن  شیایعشا  ایمرا و  اب  يواسم  دناهدوب  شدوجو  تاحـشر  شرون و  عاعـش  زا  یمامت  هدش و  مزعلااولاوا  هب  نامزعلااولوا 
رطـس دـنچ  نیا  رد  ار  وا  تاطلغ  لهج و  دراوم  الوا  ام  میئاینرب و  قح  نآ  ءادا  هدـهع  زا  نانتما  زا  ام  هک  هدومن  تباـث  میرک  قلخ  بحاـص 
مـالک ود  نیا  ینعم  مینکیم  ناـیب  نآ  زا  سپ  میئاـمنیم و  ار  هدـساک  همزـالم  هدـساف و  هجیتـن  ناـیب  مث  رادـجات  دوصقم  مینکیم و  ناـیب 
رابخا ینعی  هبترم  نیا  هک  تسا  نیا  رد  رهاظ  خلا  لیئارـساینب  ءایبنا  هک  شمالک  الوا  میئوگیم  سپ  ار  كرابت  رادـجات  دوصقم  كرابم و 

هب لهج  زا  یشان  نیا  نیقباس و  ءایبنا  دیوگب  هک  تشاد  نآ  ياج  الا  هتشاد و  لیئارساینب  ءایبنا و  هب  صاصتخا  ایؤر  طسوت  هب  هیتآ  روما  زا 
هدوب نامزعلااولاوا  هراـپ  نـالوسر و  اـهنآ  زا  هلمج  هک  لیئارـسا  دوخ  میهاربا و  سیردا و  مدآ و  ترـضح  زا  تسا  نیقباـس  ءاـیبنا  تاـمانم 

ات امرف  يرون  ققحم  مالـسلاراد  هب  عوجر  هدـش  ناـیب  نآرق  حیرـص  رد  تسا  مزعلااولوا  نـالوسر  هلمج  زا  هک  یبن  میهاربا  ییاـیؤر  هصاـخ 
هکلب هدوبن  ایؤر  قلطم  شدوصقم  رگا  یبایب و  هقداص  يایؤر  طـسوت  هب  هیتآ  روما  زا  ناـشرابخا  ار و  لیئارـساینب  ریغ  اـیبنا  ياـیؤر  عضاوم 

رذگهر و هچ  زا  ءایبنا  مه  لیئارساینب  رب  نیقباس  هک  هتشادن  یصاصتخا  هک  تسا  حضاو  رپ  توبن  نوئـش  زا  ءایبنا و  هصاخ  هک  یمـسق  نآ 
هتفگ رگا  هدوب  رذگهر  هچ  زا  ءایبنا  ریاس  هب  تبـسن  یتمحرممک  رکذ و  هب  لیئارـساینب  صاصتخا  رـس  میتسنادن  سپ  دندوب  ایؤر  نابحاص 

هک دوشیم  هتفگ  دنلیئارـساینب  ءایبنا  نانآ  هتـشاد و  ناشیا  رب  تلیـضف  يده  همئا  هک  هدوب  نیلوضفم  ءایبنا  نایب  لضاف  بانج  دوصقم  دوش 
تمیزع هطساو  هب  ناشیا  یمزعلااولوا  هک  دنناشیا  نامزعلااولوا  یتح  نیلـسرم  ءایبنا و  مامت  زا  لضفا  رابخا  تایآ و  ترورـض  هب  يده  همئا 

دجن ملف  لبق  نم  مدآ  یلا  اندهع  دقل  دشن و  مزعلااولوا  زا  تشادن  ار  تمیزع  نآ  ءادا  نوچ  هطساو  نیدب  تیالو و  هحفص 121 ] لوبق [  رب 
نم کلبق  انلـسرا  نم  لئـسا  هدوب و  اهنآ  تیالو  غالبا  يارب  ثوعبم  مامت  یلع و  ۀـیالو  یتوبن  رارقالاب  الا  یبن  ءیبن  ام  دـندومرف  اـمزع و  هل 

هیملع و قرط  هیتآ و  روما  زا  ناـشرابخا  قیرط  هک  هدوب  یئاـیبنا  ناـیب  لـضاف  باـنج  دوـصقم  تلق  ناـف  هدـش  دراو  دـیجم  نآرق  رد  انلـسر 
اهنآ هیملع  قرط  هک  نیقباس  ءایبنا  فالخ  رب  هدوب  نینچ  لیئارـساینب  لاح  دـشاب و  هقداص  يایؤر  هب  رـصحنم  اـهنآ  هیناـحور  تافاشکتـسا 

زا تلق  کلذ  ریغ  یهلا و  مالک  عامس  ۀظقیلا و  یف  هطـساوالب  یحو  یقلت  هدهاشم و  غورد و  ءاقلا  وا و  زا  عامـس  کلم و  تیؤر  زا  ددعتم 
وا طسوتب  وا  کلم  طسوتالب  دناهدومنیم  یهلا  مالک  عامس  هدوب و  یتادهاشم  یتافشاکم و  یسیع  یسوم و  دننام  لیئارـساینب  ءایبنا  يارب 

هددـعتم قرط  ءانثتـسا  ریغ  نم  لیئارـساینب  رب  نیقباس  مامت  هک  دـندروآ  تسد  اجک  زا  رگید  یبایب و  نشور  ات  اـمن  نیدـهع  بتکب  عوجر 
هب رصحنم  اهنآ  قیرط  دنیامن و  هیتآ  روما  زا  رابخا  ایؤر  طسوت  هب  هشیمه  ءایعشا  ایمری و  لثم  هک  یتعامج  دشابن  اهنآ  رد  هکنیا  دناهتـشاد و 

روما زا  هقداص  يایؤر  طسوت  هب  لک  شلوق  ایناث  هدوب و  هار  هچ  زا  هک  دشن  مولعم  رکذ  هب  لیئارـساینب  صاصتخا  سپ  دشاب  هقداص  يایؤر 
حوتفم متاخ  دوجو  هب  دودـسم و  تدـهاشم  تیؤر و  باب  هکنیا  ایؤر و  هب  ناـشقیرط  صاـصتخا  رد  تسا  رهاـظ  دـندومرفیم  راـبخا  هیتآ 
دناهدوب اهنآ  رد  هک  تسا  ءارتفا  بذـک و  ایؤر  هب  قیرط  راصحنا  يوعد  هک  تسا  لیئارـساینب  مامت  لک  ظفل  زا  دوصقم  رگا  لاح  دـیدرگ 
راصحنا يوعد  هدوب  ایرکذ  ایمری و  ءایعشا و  دننام  هک  یناسک  لک  زا  دوصقم  رگا  دناهتـشاد و  هددعتم  قرط  هینامـسآ  فحـص  صن  هب  هک 

تـسین اعقاو  مدع  زا  فشاک  ناشیا  نادجو  مدع  هدـماین و  لضاف  تسد  هب  قیرط  ددـعت  رمالا  ۀـیاغ  تسا  بیر  الب  تأرج  بیغ و  هب  مجر 
ار یحو  یقلت  تیلباق  هک  تسا  دادعتسا  زا  هبترم  نآ  درادن و  ار  هبترم  نیا  تقایل  نآ  زا  رتمک  هب  هک  دراد  مزال  ارهق  توبن  هک  ار  هچنآ  یلب 

بتارم توبن و  تقیقح  زا  یحرش  هثلاث  هلاقم  رد  میدرک  نایب  دشاب و  هتشاد  دیابن  هبترم  نآ  رب  دیاز  هکنآ  هن  دشاب  هتـشاد  مانم  رد  هلاحم  ال 
ولو ایؤر  قلطم  هکنآ  هچ  تسا  دـساف  هقالطا  هب  دـناهدومنیم  ریبعت  ماهلا  ار  هقداـص  ياـیؤر  شلوق  اـثلاث  دـیئامرف و  عوجر  ماـقم  نآ  هب  نآ 
نآ ناـسل  رد  یتـح  تسین  هحلطـصم  توـبن  هیتآ  روـما  زا  هقداـص  راـبخا  قـلطم  هچناـنچ  حالطـصا  بسح  هـب  تـسین  ماـهلا  دـشاب  هقداـص 
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رب هچنآ  هک  تسا  هظقی  مون و  درجم  هب  لوسر  هب  ماهلا  اب  نآ  قرف  هک  صاخ  ببـس  قیرط و  هب  تسا  یـصاخ  میهفت  ماهلا  هکلب  ناراوگرزب 
قیرطب ولو  فاشکتـسا  قلطم  هنال  کلملاب  ۀـطاسوب  وا  ۀطـساوالب  هللا  نم  دوشیم  لزان  ماقم  رد  یبن  رب  دوشیم  لزان  هظقی  رد  لوسر  بلق 

راذنالا و ةراشبلا و  وا  ماکحالاب  قلعتی  ام  زا  هصاخ  روما  رد  مه  نآ  دشاب  هدوب  تسا  رگید  بابـسا  هب  هک  هقداص  تامانم  زا  تیعر  تامانم 
هچناـنچ هیتآ  روما  قلطم  هن  روما و  قلطم  هن  مهروما  مظن  مهداـعم و  مهـشاعم و  حالـص  هیف  اـم  فیوختلا و  بیغرتلا و  دـیعولا و  دـعولا و 

حلطصم و موق  ناسل  رد  شلوق  اعبار  درادن و  یحو  هبترم  تلاسر و  ماقم  هب  یطبر  روما  قلطم  هب  تبسن  هظقی  رد  لوسر  تافاشکتسا  قلطم 
صوصخم و هجو  هب  صاخ  ییایؤر  هدـننیب  رب  یبن  ظـفل  ندوب  تقیقح  هک  دـساک  تسا  ینخـس  درک  ادـیپ  هیوناـث  تقیقح  يربع  تغل  رد 

بسح رب  ظفل  نیا  يارب  زا  ۀغللا  هذه  لبق  ناشیا و  زا  لبق  هک  هتشادن  يربع  تغل  لیئارساینب و  موق  هب  صاصتخا  هب  هصاخ  روما  هب  تبـسن 
يرگید يانعم  هدوب و  هقداص  يایؤر  هب  ناـشیا  توبن  رایـسب و  مارگ  ءاـیبنا  ناـشیا  زا  لـبق  هدوبن و  يرگید  ياـنعم  ناـیدا  فرع  حالطـصا 

نآ زا  هدوب و  تقیقح  کـی  توبن  يارب  زا  متاـخلا  یلا  مدآ  نم  هتـشگن  فلتخم  ماوقا  تواـفت  ناـمزا و  ریاـغت  هب  توبن  تقیقح  هتـشادن و 
نآ و ياـنعم  یبن و  زا  دوشیم  لاؤس  هک  هریثک  راـبخا  رد  اذـل  ـالا و  هدـشیم و  ریبـعت  تاـغللا  یف  هفداری  اـم  وا  یبـن  ظـفل  هب  هشیمه  ینعم 

دزن یبن  زا  دارم  هب  باوجلا  لاؤسلا و  یف  دیقت  نود  نم  دنیامرفیم  نیعم  ایؤر  رد  هدننیب  نامه  ار  یبن  ع )  ) نیموصعم ججح  توبن  تقیقح 
رد هکنیا  همدـقم و  بتک  رد  لامعتـسا  زا  رخآ  هب  لامعتـسا  قالطا و  نیا  رد  دـشاب  جاتحم  هکنآ  ات  يربعلا  ۀـغل  یف  ۀـقیقح  وا  لیئارـساینب 

بتک و هحفـص 122 ] بابرا [  دزن  مث  ینعم  نیا  رد  هدوب  دوهـشم  زاجح  ـالوا  هک  دـشاب  عیاـش  روکذـم و  هریثک  عضاوم  رد  نیدـهع  بتک 
نیا دارم  رگا  دشاب و  تسوا  هب  توبن  ماوق  هک  یـصوصخم  يایؤر  ندـید  هب  دارم  رگا  هلک  اذـه  دـشاب  هدیـسر  ۀـقیقح  دـح  رـس  هب  نایربع 
نیا رد  لامعتـسا  يربع و  ۀغل  رد  ینعم  نیا  رد  ندش  تقیقح  قلطم و  نیا  رد  یبن  ظفل  نتـشگ  حلطـصم  دـشاب  هقداص  يایؤر  قلطم  لضاف 

صاـخ نآ  رد  ندوـب  تقیقح  رد  تسا و  صاـخ  ناـمه  رد  لامعتـسا  تقیقح و  حالطـصا و  تسا  ضحم  غورد  نیدـهع  بـتک  رد  ینعم 
هک ناراوگرزب  نآ  يایؤر  رد  نایربع  ناسل  رد  ظفل  لامعتـسا  هب  جاتحم  درادـن و  ینامز  نود  یناـمز  هفیاـط و  نود  هفیاـط  هب  یـصاصتخا 

بتک هیـضام و  مما  لاح  هب  عالطا  رد  ار  دوخ  لضف  تاراهظا  لضاف و  فلکت  نیا  سپ  دوب  دـهاوخن  هدـش  تشاددای  اهنآ  هکرابم  یماـسا 
رد ندوب  تقیقح  تسا و  غورد  مه  يربع  ناـسل  رد  یتح  اـیؤر  قلطم  رد  ندوب  تقیقح  لـصاحلا  دوب و  دـهاوخ  مـالک  زا  لوضف  هسدـقم 

شیامن لضاف  بانج  هک  هدوبن  ههبـش  ياج  تسا  هرتاوتم  رابخا  هیلع  لولدـم  هچنانچ  يربع  ناسل  زا  لبق  ءایعـشا و  زا  لبق  زا  صاخ  يایؤر 
يدعب یبن  ینعم ال  هب  شلوق  ات  دودسمو  موتخم  ایؤر و  ماهلا  لوزن  ینعی  توبن  شلوق  ات  تفای  اضقنا  ایؤر  ماگنه  شلوق  دـنهد  دوخ  لضف 

منادیمن تشگ  روطـسم  نیرخآ  تسا  نایب  رد  دـهاشا  يرا و  یناک  روکذـم  نیلوا  تاملک  رد  ایؤرلا  یف  تیار  اذـک  ياج  هب  فوشکم و 
يدعب یبن  ینعم ال  تسا و  ماهلا  نیا  توبن  متخ  ینعم  دشاب و  هیتآ  روما  هب  قلعتم  تسین  هک  اهایؤر  قلطم  هقداص  يایؤر  باب  دـس  زا  دارم 
یئارتفا ادـیوه و  تسا  یغورد  نیا  هک  دوشن  عقاو  نیرخآ  تاملک  رد  اـیؤرلا  یف  تیار  اذـک  رگید  هک  شدوخ  دـعب  زا  تساـیؤر  نیا  یفن 

هک تسا  رایـسب  رابخا  بذک  هداد و  هیتآ  روما  هب  قلعتم  ص )  ) متاخ ربمغیپ  هقداص  يایؤر  زا  ربخ  هک  نآرق  صن  فالخ  رب  اراکـشآ  تسا 
رد هیماینب  نتف  ود  سانلل  ۀنتف  الا  كانیرا  یتلا  ایؤرلا  انلعج  ام  دـیامرفیم و  هدـش  دراو  هیتآ  ثداوح  هب  قلعتم  راهطا  همئا  هقداص  ياهایؤر 

ربمغیپ رب  یتح  دـشاب  ایؤر  دـس  دارم  رگا  خـلا  مارحلا  دجـسملا  نلخدـتلا  قحلاب  اـیؤرلا  هلوسر  هللا  قدـص  رگید  و  ص )  ) ربمغیپ تما  ناـیم 
ياـیؤر دوصقم  رگا  رایـسب و  ع )  ) همئا ریاـس  و  ع )  ) قداـص رقاـب و  ترـضح  داجـس و  و  ع )  ) نیـسح ترـضح  و  ع )  ) ریما ياـیؤر  و  (ص )

یقلت دادعتـسا  هک  دشاب  هدیـسر  هبترم  نیا  هب  هلماک  سفن  دادعتـسا  هک  تسا  توبن  هجرد  لوا  تسا و  یبن  سفن  هصاخ  هک  تسا  یـصاخ 
الب هظقی  رد  یحو  یقلت  هک  تلاسر  زا  تسا  یبتارم  وا  زا  سپ  دوب و  دهاوخن  یبن  یبن  نا  نودب  هک  نود  دشاب  هدرک  ادیپ  مانم  رد  ار  یحو 

توبن یفن  زا  ترابع  یئایؤر  نینچ  یفن  سپ  دـشاب  القتـسم  عرـش  بحاص  هک  تسا  یمزعلااولوا  هبترم  وا  زا  سپ  دـیامنب و  رـشب  تطاـسو 
دارفا و تفر  نایم  زا  كرتشم  دوب و  دهاوخن  هتبلا  تاجرد  ریاس  دـش  یفتنم  هک  یلوا  هجرد  نیا  سپ  صاخ  یفن  مزلتـسم  ماع  یفن  تسا و 
هک تسا  ام  بولطم  نیع  نیا  سپ  دـهاوخ  یفتنم  هظقی  مون و  رد  تسا  توبن  صاوخ  زا  هک  صاـخ  یحو  سپ  دوب  دـهاوخ  یفتنم  بتارم 
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رارف رگید  بذاک  دوش  یحو  یعدم  رورـس  نآ  زا  دعب  هک  ره  عطقنم و  راذنا  تراشب و  ماکحا و  زا  یبن  بصانم  هب  قلعتم  یهلا  یحو  باب 
رد هیتآ  روما  هب  قلعتم  هقداـص  ياـیؤر  توبث  تیمولعم  زا  سپ  میوگیم  زاـب  هچ  يارب  يرد  هب  يرد  زا  رگید و  خاروس  هب  خاروـس  نیا  زا 

شیایـصوا يارب  زا  هتبثم  رابخا  حیرـص  و  ص )  ) ربمغیپ يارب  زا  ییایؤر  رم  تبثم  باتک  حیرـصت  هب  نیلوا  هب  نآ  صاصتخا  مدع  نیرخآ و 
غیلبت رد  تطاسو  هک  هحلطـصم  توبن  نامه  زا  دوب  دـهاوخ  ترابع  هکلب  دوب  دـنهاوخن  ینعم  نیا  زا  ترابع  دودـسم  ماـهلا  هیفنم و  توبن 

ۀطاسوب ۀظقیلا  وا  مونلا  یف  يوامس  یحوب  هکلب  رشب  هطـساوالب  دشاب  مهداعم  ۀمالا و  شاعم  یلا  عجری  ام  ریاس  راذنا و  تراشب و  ماکحا و 
هک لضاف  نیا  زا  منکیم  لاؤس  همدقم  نیا  زا  سپ  دوب  دـهاوخ  قلعتم  ببـس و  ثیح  زا  یـصاخ  يایؤر  وا  ییایؤر  هطاسوالب و  وا  کلملا 

تـسا تباث  وا  يارب  زا  توبن  هکنیا  ای  تسین  مانملا  یف  تیار  اذـک  هلاقم  بحاص  وا  هک  تسا  یفتنم  مه  رورـس  نآ  دوخ  زا  توبن  نیا  ایآ 
انا یبـنلا  اـهیا  اـی  هدـش  هدـناوخ  بقل  تفـص و  نآ  هب  نآرق  حیرـص  رد  میوـگیم  ینادـن  یبـن  ار  ترـضح  نآ  ینک و  راـیتخا  ار  لوا  رگا 

فـصو نـیا  هـب  ار  وا  شتما  اـبلاغ  عـقاو و  تفـص  ناوـنع و  نـیمه  شکراـبم  ناـسل  رد  اـم  اریثـک  اریذـن و  ارــشبم و  ادـهاش و  كانلــسرا 
دوشیمن ریبعت  يدعب  یبن  هب ال  دوصقم  نیا  زا  هدش و  دراو  ییبن  ص )  ) دمحم يده و  همئا  روتـسد  هب  هیمالـسا  دیاقع  رد  دـناهدناوخیم و 

تسا و نییبن  زا  نییبنلا  لوا  تسا  ءیش  رد  لخاد  ینعم  رخآ  لوا و  تسا و  ءیش  نیا  زا  دوشیم و  هتفگ  ییبن  تنـسل  هحفص 123 ] هکلب [ 
یناث رگا  درک و  ناوتیم  وا  زا  توبن  یفن  هنوگچ  سپ  دشابن  یبن  هکنآ  هن  دوب  دهاوخ  ءایبنا  زا  ءایبنالا  متاخ  سپ  کلذک  مه  نییبنلا  رخآ 
مانملا یف  تیار  اذک  هملک  بحاص  یتسناد و  ایؤر  زا  ترابع  ار  توبن  هکنآ  یضتقم  هب  سپ  هتسناد  یبن  ار  ترضح  نآ  یئامن و  رایتخا  ار 

یناک هلاقم  بحاص  تیؤر و  هدهاشم و  ماقم  ار  نیرهاط  همئا  ماقم  نوچ  دشاب و  هدوب  ایمری  ایعشا و  رامش  رد  رورس  نآ  دیاب  سپ  يدرمش 
رتلضاف هفیلخ  یـصو و  هک  دیامنیمن  روصت  یلقاع  چـیه  ار  نآ  دـشاب و  رورـس  نآ  ماقم  زا  رتلضاف  ناشیا  هبترم  دـیاب  سپ  یتسناد  يرا 

هیملع قرط  زا  هک  هیمانم  تیؤر  باب  دیـس  شئایـصوا  رورـس و  نآ  تیلـضفا  هیمالـسا و  تما  یقرت  میوگیم  زاـب  هنع  فلختـسم  زا  دـشاب 
يور یلامک  هک  دوب  دهاوخ  رگید  تافاشکتـسا  رخآ و  هیملع  قرط  باب  حـتف  هب  هکلب  دوب  دـهاوخن  تسا  هیناحور  تافاشکتـسا  هلـضاف و 
ءایبنا زا  ۀـمئا  تیلـضفا  نایب  هک  هکرابم  هملک  ود  نیا  زا  مرکا  لوسر  دوصقم  رگا  سپ  دوشیم  تباـث  یلـضف  قوف  یلـضف  دورب و  یلاـمک 

بهاوم هیسفن و  هیبلق و  ءاکز  افص و  زا  هیناحور  تافاشکتسا  رد  ار  ناشیا  ياهتیزم  هیملع و  قرط  ریاس  تابثا  تسیاب  یم  دوب  لیئارـساینب 
نیا یفن  هکنآ  هن  دـیامن  نایب  دـیامرفب و  هدـیدع  ياهبابـسا  هب  تانکمم  ءازجا  تانئاک و  تارذ  رب  ناشیا  هطاحا  عالطا و  تاهج  رد  هیناـبر 

یلجت هضافا و  دروم  مون  لاـح  رد  شبحاـص  هک  تسا  هیتاذ  تادادعتـسا  ۀـیناسفن و  تـالامک  زا  شدوخ  هک  ار  هیماـنم  تیؤر  ینعی  قیرط 
بتارم داـیدزا  هب  یقرت  رخا و  تاـملک  عم  ار  لـضاف  ـالامک  تسا  لـضفا  یئاراد  هب  تیلـضفا  هک  دـیامنب  دـبای  عـالطا  هیتآ  روما  رب  دوش و 
ناشلاح صاصتخا  هوالعب  تامارک  زا  دشاب  ءایبنا  لاح  لثم  مون  رد  ناشلاح  دیاب  دنالضفا  هک  يدـه  همئا  سپ  یلوا  هبترم  رب  تسا  هرخأتم 

ددعت تلق  دوب  دـهاوخ  ایؤر  هب  یتمارک  تجاح و  هچ  هدـهاشم  ماقم  دوجو  اب  تلق  ناف  ققحتم  تیلمکا  تیلـضفا و  ات  یتاماقم  هب  هظقی  رد 
هیموی و رابخا  هللا و  یلع  دوفو  ءاقلا و  فوذق و  رون و  زا  نیدومع  هعماج و  فحـصم و  نیرفج و  باتک و  ملع  زا  ع )  ) همئا مولع  رد  قرط 
رب ۀـطاحا  ماقم  اب  هدوب  ناشیا  يارب  زا  ۀـمیقلا  موی  یلا  نئاـک  وه  نوکی و  اـم  ناـک و  اـم  ملع  هکنآ  اـب  رایـسب  کـلذ  ریغ  نیمز و  تاداـهش 
لاح هدیـسریم  ناشیا  هب  نآ  لثم  هکئالم و  قرط  زا  هصاخ  تارابخا  کلذ  عم  دـشاب و  زوج  هقلف  هلزنم  هب  ایند  ماـمت  هک  هباـثمب  تاـنکمم 

دنهدیم تداهـش  بش  زور و  نیمز و  حراوج و  کلذ  عم  شملع  بجاو و  هطاحا  ریظن  دـشاب  هیملع  تالامک  ریاس  لثم  مه  هیمانم  يایؤر 
ناشیا رب  لامعا  ضرع  هکئالم  ماش  حبـص و  رد  ای  هعمج  هبنـشود و  رد  کلذ  عم  همئا  هطاحا  اب  هچناـنچ  دـنهدیم  یهاوگ  لاـمعا  هظفحو 

یقرت مث  لضاف  لامک  یلوا و  هبترم  توبث  زا  دـش  رکذ  هک  مسق  نآ  هب  یکی  دوشیم  قیرط  ود  رب  تیلمکا  تیلـضفا و  تلق  ناـف  دـننکیم 
دجاو لـضفا  هچ  رگا  هکنآ  زا  تسا  تراـبع  نآ  تسا و  رخا  روط  هب  رگید  لـضفا و  تـالامک  لـمکا و  لـیاضف  ققحت  هرخأـتم و  بتارمب 
دیئامن تاساسحا  هب  سایق  ار  تاکاردا  باب  الثم  دشاب  رتیمارگ  رتفیرش و  ربارب  دنچ  هب  هک  دشاب  یماقم  دحاو  نکل  دشابن  لضاف  لامک 

عمس دقاف  رصب و  ای  سمل  دننام  صوصخم  تسا  یـسح  دحاو  لضاف  يرخا  مامت و  دجاو  لضفا  تسا  تاساسحا  ضعب  دجاو  لضاف  هزات 
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ساسحا ماقم  رد  مود  نیا  دشاب  اراد  تسا  دـیفا  فرـشا و  هک  ار  عمـس  سح  یلو  درادـن  رـصب  سح  هک  دوش  تفای  رگید  یـسک  دـشاب و 
دشاب ملاع  ملع  دجاو  ملعا  هک  تسین  مزال  تسا  روطنیمه  مه  تاکاردا  رد  هچنانچ  تسین  لضاف  لامک  دجاو  هکنآ  لاح  تسا و  رتلضاف 
یماقم ياراد  هچرگا  ینعی  دشاب  مود  مسق  زا  ءایبنا  ریاس  زا  همئا  تیلـضفا  هک  دوشیم  سپ  مود  مسق  قیرط  هب  دنکیم  ادیپ  ققحت  تیملعا 

ریخ ترضح  دوصقم  تسا  نیمه  مانم و  ماقم  ای  هدهاشم  ماقم  لثم  دنشاب  هتشاد  رتلماک  رتلضاف و  رگید  تاماقم  یلو  دشابن  دراد  یبن  هک 
ار اهنآ  تازجعم  مولع و  تاماقم و  تالامک و  مامت  هک  تسا  لوا  مسق  زا  ءاـیبنا  رب  همئا  تیلـضفا  هرتاوتم  صوصن  قفاوم  ـالوا  تلق  ماـنالا 
رد ناشتاملک  رد  یسیع  انا  یسوم و  انا  میهاربا و  انا  ثیش و  انا  مدآ و  انا  ثیح  نیمه  هب  رگید و  تاماقم و  بتارم و  هوالع  هب  دنتسه  اراد 

مهلیجناب لیجنالا  لها  تمکحل  ةداسولا  یل  ینئول  تسا و  راچان  ار  نآ  لمح  تقیقح  هک  یتفص  رهشا  ماقم  هب  رظان  هک  يراج  عضوم  ریغ 
 ] ۀبتـشم تانایب  هفلتخم و  تارابع  هب  ناشناسل  رد  نم  تیملع  اـب  دـننک  فارتعا  بتک  ناـبحاص  هک  هباـثم  نیا  اـت  مهتاروتب  ۀـیروتلا  لـها  و 

اراد تلاسر  ماقم  هبترم و  رد  مزعلااولوا  نـالوسر  هک  هچنآ  دـندناوخ  دنتـسناد و  یگراوخریـش  طاـمق و  رد  هچناـنچ  يراـس  هحفص 124 ]
مدآ هب  طبها  يذلا  ملع  نا  الا  دناهدومرف  نیملاعلا و  نم  ادحا  تؤی  مل  ام  نامیلس و  تؤی  مل  ام  نامیلـس و  یتوا  ام  انیتوا  هللاو  دومرف  دندش 

سیل هناف  لوذبملا  اماف  فوفکم  لوذبم و  نیملع  هللا  نا  دندومرف  ءایبنالا و  متاخ  یلا  نویبنلا  هب  تلضف  ام  عیمج  ضرالا و  یلا  ءامـسلا  نم 
نییبنلا ننس  ص )  ) دمحمل عمج  هللا  نا  دندومرف  رایسب و  رابخا  نومـضم  نیا  هب  هملعن و  نحن  الا و  نیلـسرملا  ۀکئالملا و  هملعی  ءیـش  نع 

نا هرماب و  نییبنلا  ملع  ص )  ) دـمحمل عمج  هللا  نا  هرماب  نییبنلا  ملع  لاـق  ننـسلا  کـلت  اـم  هل و  لـبق  ص )  ) دـمحم یلا  ارح  ملـسا  مدآ  نم 
ءایـصوالا نم  هنود  نمف  مدآ  یطعا  ام  لثم  ص )  ) دمحم یطعا  هللا  نا  دندومرف  و  ع )  ) نینمؤملاریما یلا  هلک  کلذ  ضوف  ص )  ) هللا لوسر 

مل اـم  ص )  ) هللا لوسر  ملع  مهملع و  یف  مهیلع  انلـضف  مهملع و  اـنثروا  ملعلاـب و  مهلـضف  لـسرلا و  نم  مزعلااولوا  قلخ  هللا  نا  دـندومرف  و 
تالامک دـندوب  اراد  ع )  ) همئا ربمغیپ و  هکنآ  شلـصاح  هک  تسا  رامـشیب  رابخا  نیماضم  نیا  اب  مهملع و  لوسرلا و  ملع  اـنملع  اوملعی و 

مامت دجاو  هک  تسا  لوا  مسق  زا  اهنآ  تیلضفا  عقاو  رد  سپ  ءایبنا  نود  هدوب  ناشیا  دوخ  صوصخم  دنتـشاد و  هک  هچنآ  یتدایز  هب  ار  ایبنا 
تـسا نیمه  نیملاعلا و  نم  ادـحا  تؤی  مل  ام  هللا  مکیتا  يراد ) اهنت  وت  دـنراد  همه  نابوخ  هچنآ  دـنناشیا (  ءایـصوا  ءایبنا و  مامت  تـالامک 

هب تسا و  نیرهاط  همئا  اـب  هدوب و  مارگ  ءاـیبنا  رد  هک  سدـقلاحور  هوـالع  هب  يرگید  سدـقم  حور  هب  ناشـصاصتخا  یتداـیز و  ياـضتقم 
ریغ يرا  ام  يرت  عمسا و  ام  عمست  کنا  دیامرفیم  ع )  ) نینمؤملاریما نییـضرملا  ءایـصوالا  دیـس  هب  نیلـسرملا  ءایبنالا و  متاخ  تهج  نیمه 

دمحمل ناک  املک  دـیامرفیم  ع )  ) قداـص ترـضح  مه  هدوب و  كرتشم  توبن  هبترم  بحاـص  اـب  تاـهج  رد  هک  ییبن  تسل  ریزو و  کـنا 
مه و  ص )  ) یبن تـالامک  رد  تکرـش  اـب  نآ  یفن  درادـن  تاـفانم  هکنیا  توبن و  ءانثتـسا  تهج  دـمآ  دـهاوخ  ةوبنلا و  ـالا  هلثم  اـنلف  (ص )

جردـت و لامکتـسا و  یقرت و  تبـسن  هدـهاشم  تیؤر و  ماقم  ایؤر و  ماقم  نیب  تبـسن  ایناث  کلذ و  ریغ  یلا  لوسرلل  اـم  یلعل  نا  دـندومرف 
رثکا و لقا  نودـب  ددرگیم و  لقا  ياراد  رثکا  دوشیم و  لمکا  لماک  لـماک و  صقاـن  هک  تسا  هلـضافتم  بتارم  رثکا و  لـقا و  عاـفترا و 

لاغتـشا لاـح  هک  هظقی  رد  ار  هدـهاشم  تیؤر و  ماـقم  دادعتـسا  هک  یـسفن  ره  هکنآ  هچ  دوشیمن  قـقحتم  هیناـث  هجرد  یلوا  هجرد  نودـب 
لامک ماقم  تشاد و  هیناویح  تاساسحا  هب  باجتحا  ندب و  بیترت  هب  هجوت  هیروص و  فراوص  ۀـیرهاظ و  بجحب  ءاستکا  هرهاظ و  ساوح 

بلق و رد  یفذـق  هکنآ  ای  دـیامنب  هتطاسوب  وا  کلم  تطاسو و  الب  مالک  عامـس  عناوم  نیا  اب  هک  دومن  ءاـقترا  دیـسر و  هجرد  نیا  هب  سفن 
لاـح هک  مون  لاـح  رد  هلاـحم  ـال  هتبلا و  تاـنئاکلا  روص  هیف  سکعنی  هک  دـشاب  هنیآ  هباـثم  هب  شرینم  بلق  هکنآ  اـی  دوـش و  عور  رد  ءاـقلا 

یخزرب هک  هیناویح  هیرهاظ  ساوح  لیطعت  هیلاع و  هیداـبم  هب  تسا  سفن  هجوت  ءاـقترا و  هلمجلا و  یف  تسا  هیلفـس  ملاوع  زا  حور  عـالخنا 
زا تاـیفخم  تاـبیغم و  رب  عـالطا  یحو و  دادعتـسا  هب  تسا  رتیلوا  دراد  ار  هیناویح  لزنم  هن  هیتوم و  ءاـقترا  هن  ةویحلا  توملا و  نیب  تسا 

هتـشادن ار  هفـشاکم  دادعتـسا  هک  تیعر  سوفن  يارب  زا  هطاحا  كاردا و  زا  وحن  نیا  اذـل  تانئاک و  هب  هقلعتم  هیتآ  روما  تاتباث و  تایعقاو 
یتاضافا هیلاع  يدابم  زا  دوشیم و  تیؤر  هتقیقح  قیداصم  هیونعم و  روص  هب  شتایعقاو و  هب  روما  هیخزرب  هاشن  نآ  رد  هک  دوشیم  لصاح 

يارب زا  هلباـق  سفن  هک  تسین  نـینچ  یلو  دناهتـشاد  بوـسحم  توـبن  ءازجا  زا  یئزج  ار  هقداـص  ياـیؤر  تـهج  نیدـب  درکیم و  لـصاح 
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هقداص و يایؤر  هبترم  بحاص  یمرا  یناک  هلاقم  هدهاشم و  هبترم  بحاص  سپ  دشاب  هتـشاد  هظقیلا  یف  هدهاشم  دادعتـسا  هیمانم  تاعالطا 
تسا هفشاکم  باب  حتف  هب  هکلب  تسین  ایؤر  باب  دیس  همئا  تیلضفا  هیمالـسا و  تما  یقرت  سپ  دوب  دهاوخ  مه  مانملا  یف  تیار  اذک  هلاقم 

ره هک  تسا  مسق  نیمه  هرخأتم  بتارم  ریاس  هب  هحلطـصم  توبن  تبـسن  هچنانچ  دوب  دـهاوخ  مانملا  یف  ۀـیؤرلا  یلا  افاضم  تسا  هظقیلا  یف 
تلاسر یفن  مزلتـسم  توبن  یفن  تهج  نیدـب  سکع و  تسا و ال  یبن  تسا  لوسر  هک  ره  سکع و  تسا و ال  لوسر  تسا  مزعلااولوا  هک 

زا فشاک  يدـعب  یبن  لوق ال  تهج  نیا  زا  تسا و  هلقتـسم  تعیرـش  بحاص  ندوب  هظقیلا و  یف  هدـهاشم  ماقم  هک  ار  یمزعلااولوا  تسا و 
یلع مهلـضف  مهنوئـش و  و  ع )  ) مهبتارم یف  درو  ام  تایآ و  رابخا و  رد  عجارم  هکنآ  مالک  لصاح  تسا و  تعیرـش  مدـع  تلاسر و  مدـع 
عطق روط  هب  یلاعت  هللاءاـشنا  دـش  دـهاوخ  نیا  زا  دـعب  رگید  ضعب  هب  هراـشا و  ـالامجا  اـهنآ  ضعب  هک  تاـهج  نم  هحفـص 125 ] ءایبنالا [ 
تسا قلخ  هتشر  رد  هیدوعص  تاعافترا  هیلوط و  یقرت  وحن  یناث و  مسق  زا  نیلسرم  ءایبنا  رب  نیرهاط  همئا  هققحم  هتباث  تیلضفا  هک  دنادیم 

همئا و يارب  زا  تسا  توبن  هبترم  توبث  هقباس  بلاطم  مزال  هک  ینکن  نامگ  ناه  ناه  تسا  هقباس  هبترم  تالامک  دـجاو  هرخأـتم  هبترم  هک 
قرط هیملع و  بابـسا  مامت  تسا  همئا  ندوب  زا  ار  ریقح  دوصقم  میوگیم  هک  تسا  یفنم  ناشیا  زا  هبترم  ماقم و  نیا  ةرورـضلاب  هکنآ  لاح 

سدق و حور  یحور و  كاردا  یبلق و  ءافص  یـسفن و  لامک  هب  دشاب  عجار  هچنآ  هتباث و  تایعقاو  هدنیآ و  هتـشذگ و  روما  هب  ءایبنا  هطاحا 
يایؤر نآ  هک  قرط  بابسا و  ریاس  زا  نآ  زا  ریغ  هچ  هیتآ و  روما  هب  هقلعتم  هقداص  ۀیمانم  يایؤر  زا  هچ  یناحبس  ياهیحو  ینابر و  تاماهلا 

هک رگید  ياهتدایز  دنـشابن و  نآ  دـقاف  نیرهاط  همئا  دـشاب  فصتم  وا  هب  نکمم  هک  ار  یلامک  چـیه  تسا و  سفن  تالامک  زا  مه  هقداص 
ربخ رد  هچناـنچ  هدوب  ناـشیا  هب  صتخم  هک  یتاـضافا  یتداـیز  هدوب و  ناـشیا  هب  صوصخم  هک  یحور  دـننام  هتـشاد  ناـشیا  هب  صاـصتخا 
مارگ ءایبنا  نود  تسا  ناشیا  يارب  زا  یتدایز  دناهتشاد و  ایبنا  هچنآ  دناهتسناد  ع )  ) همئا شلصاح  هک  دراد  راحب  لیاضف  عماوج  رد  حیحص 
تباث ع )  ) همئا يارب  زا  مانملا  یف  ار  ماهلا  نیا  یقلت  رم  تسوا  دادعتسا  سفن و  لامک  زا  یـشان  هک  هیتآ  روما  هب  قلعتم  هقداص  يایؤر  سپ 

تـسیاهبترم نامه  نیا  ماهلا و  زا  هنوگ  نیا  یقلت  رد  دادعتـسا  تدش  ناشیا و  سفن  تیلمکا  هطـساو  هب  هظقیلا  یف  دـهاشم  هبترم  هوالع  هب 
یلامک قیرط  دس  هکنآ  زا  تلفغ  همئا  تیلضفا  هطـساو  هب  هتـسناد  دودسم  نیرخآ  رب  ار  نیا  باب  هدش و  یقنم  حا  لضاف  نیا  مالک  رد  هک 
یعرش يوس  هب  توعد  هب  دشاب  یـصخش  مایق  هک  توبن  هلئـسم  اما  تسا و  رگید  لامک  باب  حتف  هب  تلیـضف  هکلب  دوشیمن  تلیـضف  أشنم 
عطقنم متاخلا  دـعب  ةرورـضلاب  ار  نآ  هک  تسا  هحلطـصم  توبن  نامه  نیا  سپ  رـشب  طیـسوتالب  هللا  نم  یحو  هب  قباس  عرـش  هب  اـی  لقتـسم 
تـسا ربـمغیپ  عرـش  هب  توـعد  هب  اـهنآ  ماـیق  هک  تسین  ناـشیا  يارب  زا  هبترم  نیا  تاـبثا  ریقح  دوـصقم  بذاـک و  ار  وا  یعدـم  مینادیم و 
توبن هکنیا  دیامنیم و  یفن  ناشیا  زا  مانملا  یف  ۀقداصلا  ۀیؤرلا  اهنم  هک  ار  ایبنا  تالامک  لضاف  بانج  رگا  لاح  یبنلا  وه  رشبلا و  طیسوتب 
هدارا ار  ینعم  نیا  هدرک و  ملکت  يربع  تغل  رب  ءایبنالا  متاخ  تسا و  ایؤر  نیا  زا  ترابع  يربع  ۀـغل  رد  تسا و  لامک  نیا  زا  ترابع  هیقنم 
دشاب نکمم  هک  یلامک  ره  هک  تسا  ناشیا  نأش  رد  هدراو  رابخا  عومجم  زا  دافتسم  هطـساو  هب  تسا  نآ  دساف  نآ  هک  یتسناد  سپ  هدومن 

رد ناشیا  زا  یلـضفا  تسین و  ضایف  أدبم  رد  لحن  هک  تسا  تباث  يارب  زا  لعفلاب  دـشابن  بجاو  صیاصخ  زا  دوش و  فصتم  نآ  اب  نکمت 
نم یتعیرـش  يوس  هب  توعد  هب  مایق  هک  تسا  هحلطـصم  توبن  یفن  هب  دارم  رگا  دوش و  هداد  ناـشیا  ریغ  هب  لاـمک  نآ  هک  تسین  شنیرفآ 

رد تکرـش  نیب  یتافانم  هکنآ  یفخی  دوب و ال  دـهاوخن  ثوعبم  هللا  نم  یبن  رگید  هک  تسا  اـم  بولطم  نیع  نآ  سپ  رـشبلا  طیـسوتالب  هللا 
صاصتخا عم  تالامکلا  یف  نیکراشملا  نم  ناطلـسلا  دنع  نیبرقملا  یف  دـهاشی  امک  تسین  هحلطـصم  توبن  توبث  مدـع  ءایبنا و  تالامک 

توبن مدـع  دـیامرفیم  لیلعت  موصعم  هک  راحب  لـیاضف  عماوج  رد  ار  يربخ  مراد  رطاوخب  همکحل و  هریغ  نود  صوصخم  لغـشب  مهـضعب 
وا هب  تبـسن  دیاب  ایبنا  زا  نیرتلماک  هکنیا  متاخ و  ترـضح  لضف  نایب  هطـساو  هب  هکنآ  ناشیا  يارب  زا  ءایبنا  تالامک  توبث  اب  ار  همئا  هیلعف 

دیـسل ۀـمارک  عیرـشت  رد  دنـشاب  هتـشاد  تباین  نیوکت  رد  رما  نابحاص  سپ  دـنیامنب  ماـکحا  غیلبت  وا  زا  دنـشاب و  هتـشاد  تباـین  تیاـصو و 
زا مود  مسق  قیرط  هب  ۀیمالـسا  تما  یقرت  ءایبنا و  رب  همئا  تیلـضفا  هک  انملـس  اثلاث  تسفیرـش و  ثیدح  نومـضم  لصاح  نیا  نیلـسرملا و 

حوضو زا  سپ  میوگیم  نکل  دوش  لیدبت  هیدوهـش  تیؤر  دـننام  لمکا  یلامک  هب  هیمانم  يایؤر  دـننام  لامک  زا  هبترم  هک  تسا  تیلـضفا 
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زا هیدوهـشم  تیؤر  یلو  دوب  یقتنم  همئا  زا  هیمانم  يایؤر  طـقف  هک  دـشابن  رگا  یلاـمک و  یفن  هب  هن  تسا  یلاـمک  توبث  هب  تلیـضف  هکنآ 
زا تباث  دوب  لامک  زا  هبترم  هقداص  يایؤر  هک  دوب  دـنهاوخ  مه  لوضفم  دناهتـشادن  تیلـضفا  هکنآ  رب  هوـالع  دـشیمن  تباـث  ناـشیا  يارب 

دیامنب ار  هیدوهـش  تیؤر  هبترم  توبث  نایب  دوصقم  نیا  میهفت  يارب  زا  هک  برعلا  حصفا  رب  دوب  مزال  سپ  يده  همئا  زا  یفنم  ءایبنا و  يارب 
تارابع زا  هچنانچ  تسا  یفانت  هدهاشم  ایؤر و  ینعی  لامک  زا  هبترم  ود  نیا  نیبام  عقاو  رد  رگا  لاح  دیامنب  ار  هقداص  يایؤر  یفن  هکنآ  هن 

دحا توـبث  هک  دوـب  اـیؤر  یفن  مزلتـسم  تیؤر  تاـبثا  سپ  هدوـب  اـیؤر  یفن  هحفـص 126 ] متاـخ [  دوصقم  دوـشیم و  موـلعم  لـضاف  نیا 
هدهاشم تسا و  یفنم  هیئایؤر  توبن  تیعر  دارفا  رد  هچنانچ  رخالا  توبث  مزلی  الف  نییفانتملا  دـحا  یفن  اما  رخالا و  یفن  مزلتـسم  نییفانتملا 

هک دیامنیم  ار  دوخ  ءایـصوا  دوخ و  هیدوهـش  هیملع  بتارم  نایب  هک  دشیم  لصاح  نآ  هب  متاخ  ترـضح  دوصقم  مامت  سپ  تسین  تباث 
باوخ زور و  بش و  توافت  هب  نیرمالا  نیب  توافت  هظقی و  تلاح  زا  هک  تیؤر  تابثا  مه  تسا و  مون  تلاح  زا  هک  دـشیم  ایؤر  یفن  مه 

یفن هچنانچ  سپ  تسا  يرادیب  لوصح  هب  باوخ  لاوز  هچنانچ  تسا  هیموی  رون  ءایض و  مزلتـسم  هلیل  تملظ  یفن  تلق  ناف  تسا  يرادیب  و 
هدـش میهفت  هیاـنکلاب  دوصقم  سپ  تسا  هدـهاشم  توبث  مزلتـسم  اـیؤر  یفن  نینچمه  تسا  يرادـیب  زور و  دوـجو  مزلتـسم  باوـخ  بش و 

زور و بش و  لثم  اهل  ثلاث  هک ال  دوب  دـهاوخ  يدـض  ود  رد  هلاـقم  نیا  تلق  دـمآ  زور  ینعی  تفر  بش  دـمآ  يرادـیب  ینعی  تفر  باوخ 
هیدوهش تیؤر  هقداص و  يایؤر  لثم  دشاب  هتشاد  ثلاث  هک  یئاود  رد  اما  تسا و  يرگید  توبث  مزلتسم  امهدحا  یفن  هک  ياردیب  باوخ و 
هچناـنچ دوب  دـهاوخن  يرگید  مزلتـسم  امهدـحا  یفن  سپ  تسا  یفنم  ود  ره  تیعر  دارفا  رد  هچناـنچ  تسا  نکمم  ود  ره  یفن  نوـچ  سپ 
دوصقم ضرفلاب  رگا  هک  دـشاب  نآ  لاقملا  هصـالخ  دوب و  دـهاوخن  دوهـش  مزلتـسم  مه  اـیؤر  یفن  تسین  اـیؤر  توبث  مزلتـسم  دوهـش  یفن 

ۀیاغ یف  هنال  دومرف  دوب  دـهاوخن  يدـعب  یبن  ـال  ینعی  تراـبع  نآ  هب  ینعم  نیا  زا  ریبعت  دوب  تیلـضفا  یقرت و  ناـیب  ص )  ) متاـخ ترـضح 
هکنآ اب  ملاعب  تسل  هیملعالا  تابثا  ماقم  یف  لداعی و  تسل  ۀمظعلا  تابثا  ماقم  یف  لاقی  نا  لثم  هنال  ۀـحاصفلا  ندـعمب  قیلی  ۀـکاکرلا و ال 

دوصقم هب  لحم  تلالد  مدع  هطساو  هب  نیا  متسین و  ریزو  نم  دیوگب  تنطلس  يوعد  ماقم  رد  ای  متسین  مکاح  نم  دیوگب  ترادص  ماقم  رد 
ترازو و يارب  زا  یلاـجم  رگید  مراد  تمـصع  اـی  مراد  ترادـص  اـی  مناطلـس  نم  دـیوگب  هک  تسا  نآ  دوصقملا  دـیفی  اـم  دوب و  دـهاوخ 

ناسل نیبم و  نآرق  رد  ع )  ) نیموصعم ججح  هیملع  بتارم  نایب  هک  دـیئامرف  هظحالم  فاصنألا  لها  ای  دـنام  دـهاوخن  تلادـع  تموکح و 
رب تلالد  تحاصف  تحارص و  تیاغ  رد  مامت  هک  هدش  نآ  زا  ریبعت  هفلتخم  تانایب  هب  هدش و  رایسب  نیرهاط  همئا  تاشیامرف  نییبنلا و  متاخ 

مولعم و حضاو و  ع )  ) يدـه همئا  تانئاک  شنیب  هدـهاشم و  هفـشاکم و  ماقم  هیملع و  تاهج  هعـس  اهنآ  زا  هک  هتـشاد  دوصقم  ینعم و  نیا 
تیؤر و ماقم  رد  الثم  هک  تسا  رخالا  نم  مهفی  ام  ریغ  امهدـحا  نم  مهفی  ام  هتـشادن و  يدـعب  یبن  لثم ال  اب  تقواسم  اـهنآ  زا  کـی  چـیه 

هدهاشم تیؤر و  يارب  زا  هبترم  رگید  ایآ  دنهدیم  رارق  ادخ  يانیب  مشچ  هرظان و  نیع  ار  وا  هک  دیامرفیم  نایب  یماقم  هب  شنیب  هدهاشم و 
ماقم نیمه  يوس  هب  هراـشا  نونمؤملا و  هلوسر و  مکلمع و  هللا  يریـسف  اولمعا  لـق  دـشاب و  ادـخ  ياـنیب  مشچ  هب  هک  دوشیم  نآ  زا  رتـالاب 

لامعا هب  يری  ضرالا  یلا  ءامـسلا  نم  دومع  هل  بصن  شلوق  لثم  هدش  دراو  هفلتخم  ياهناسل  هب  رون  دومع  باب  رد  هک  هریثک  رابخا  تسا 
رمقلا هلزنم  ضرالا  یف  مامالا  هلزنم  يربخ  رد  برغملا و  قرشملا و  نیب  ام  هب  يری  ضرالا  یلا  ءامسلا  نم  رون  هل  عطـس  يربخ  رد  دابعلا و 

يری ضرالا  یلا  شرعلا  نانطب  تحت  نم  رون  نم  دومع  هل  ثعبی  يربخ  رد  اهلک و  ءایشالا  عیمج  یلع  علطم  وه  هعـضوم  یف  ءامـسلا و  یف 
يری رون  نم  دومع  ۀیرق  لک  یف  هل  لعج  رد  ةدـلب و  لک  لها  هب  لمعی  ام  هب  رـصبی  رون  نم  ادومع  هل  لعج  يربخ  رد  قئالخلا و  لامعا  هیف 

عفرالا شرعلا  نیب  هللا و  نیب  یلا  بجحلا  یلا  ءامسلا  رما  نم  وا  ضرالا  رما  نم  رما  ملع  انم  دحا  دیری  يربخ ال  رد  اهیف و  اهلها  لمعی  ام  هب 
هرظان نیعالا  هدهاشم و  تیؤر و  تایـصوصخ  يارب  زا  هک  تسا  یتاریبعت  نیا  ابوتکم و  هیف  دارا  يذـلا  ریـسفت  یئرف  رونلا  کلذ  یلا  هفرط 

ینع و باغ  یئـش  نع  بزعی  ملف  توکلملا  یف  ترظن  و  ع )  ) ریما دیامرفیم  ۀهج  نیمه  هب  دوب و  دهاوخن  دومع  يوس  هب  یتجاح  ار  ادـخ 
تداهش ماقم  ناشماقم  تهج  نیمه  هب  تسا و  یصحت  رابخا ال  نیماضم  نیمه  هب  یندهشا و  امهیف  دحا  ینکرشی  مل  ینقبـس و  ام  ینغی  مل 
ریمضلا ملع  دیامرفیم و  هک  تسا  قراط  ثیدح  رد  هدش و  ریبعت  ءادهـش  دهاش و  هب  ناشیا  زا  رابخا  نآرق و  رد  تسا و  قلخ  رب  یهاوگ  و 
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نم ءربـم  شلوق  اـت  توکلملا  کـلملا و  ملاـع  نم  ءیـش  هیلع  یفخی  ـالف  فرغملا  قرـشملا و  نیب  اـم  يری  بیغلا و  ریمـضلا  یلع  عـلطی  و 
اهنطاب و نم  اهرهاظ  فرعی  هتحار  نم  هدـیک  هحفـص 127 ] ع [ )  ) مامالا دـنع  ضرالا  تاومـسلا و  شلوق و  ات  بویغلا  یلع  علطم  بویعلا 

هللا نذا  تاعومسم  رب  هطاحا  ماقم  رد  ضرالا و  تاومسلا و  توکلم  هنع  بجحی  نم  ۀعاط  هدابع  یلع  هللا  ضرفی  فیک  اهسبای و  نم  اهطب 
رب هطاحا  ماقم  هب  یئاونش  یئانیب و  ماقم  رد  هکلب  یمالک  عمست  یماقم و  دهـشت  کنا  دهـشا  دنـشاب  يوجنلا  رـسلا و  عماس  دنـشاب و  هیعاولا 

وعدن فیک  دنکیم  ضرع  مکل  نمؤتف  نوعدت  دیامرفیم  یمالک  نبورمع  هب  هک  هدیـسر  قراط  ثیدح  رد  ناشیا  دزن  ناشروضح  قلخ و 
رابخا و تایآ و  نیماضم  نیا  هب  تسا و  يواسم  ناشیا  دزن  رد  کیدزن  رود و  هک  رـضاحلا  يدابملا و  اـنیلع  ءاوس  نا  ع )  ) لاـقف نم  ءومتف 

لک نایبت  هیف  هک  نیبم  باتک  هب  یهاگ  حول و  هب  یهاگ  ملق و  هب  اهنآ  زا  ریبعت  یهاگ  هیملع  هطاـحا  ماـقم  رد  رامـشیب و  تاراـیز  هیعدا و 
تسین یکشخ  رت و  تسوا  رد  رگم  تسین  نیمز  نامـسآ و  زا  یبیغ  چیه  هک  هدش  وا  رد  يزیچ  ره  ءاصحا  هک  نیبم  ماما  هب  یهاگ  ءیش و 

رارق تاروتـسم  تابیغم و  رب  عالطا  ماقم  رد  هبیغل  یقرتم  ورـس  هنیزخ  تمکح و  ندـعم  ملع و  تبیغ  یهاـگ  هدـش و  ریبعت  تسوا  رد  رگم 
تـسا جاتحم  هک  ۀلـضافتملا  بتارملا  نم  هیعدـالا  راـبخألا و  تاراـیزلا و  نآرقلا و  یف  ةررکتملا  نیواـنعلا  نم  کـلذ  ریغ  یلا  هدـش  هداد 

هک تانکمم  هیلک  قزر  رد  هماع  تطاسو  شنیرفآ و  قلطم  ضیف  قلطم  رد  هقلطم  تیباـب  ماـقم  هب  اـت  مجحلا  ریثک  یباـتک  هب  اـهنآ  ءاـصحا 
ناکما ضرا  يارب  زا  هک  هبترم  نیا  رد  هک  هفشاکم  هرواشم و  ماقم  زا  تسا  مظعا  هک  ار  هیتردق  هطاحا  لثم  هیملع  هطاحا  رهقلاب  دراد  مزال 

يارب زا  تیماقم  ماقم  هب  ات  اهعفر و  ءامـسلا  قراطلا و  ءامـسلا و  هدرک و  داـی  وا  زا  ۀفـص  نیا  هب  نآرق  رد  هک  دـشاب  نآ  رب  طـیحم  نامـسآ 
لک یف  اهل  لیطعت  یتلا ال  کتاماقم  هب  یقرف و  ماقم ال  هب  ات  همات  تیرهظم  ۀیؤرلا و  رصبلا و  عمـسلا و  ملعلا و  اهنم  لامک و  تافـص  قلطم 

ماسقا تایمولعم و  تایـصوصخ  رد  هک  هصاخ  رابخا  اما  هعماج و  نیوانع  رد  هلک  اذه  امهنیب  کنیب و  قرف  کفرع ال  نم  اهب  تافرع  ناکم 
ملع رابخا  تسا  اهنآ  زا  باطخلا و  لصف  ایالب و  ایانم و  ملع  رابخا  تسا  اهنآ  زا  هک  یصحت  دعت و ال  یهن ال  هدش  دراو  تاروما  زا  هصاخ 

ناشیا ءابا  ءامسا  ءامـسا و  تفرعم  مدرم و  لاوحا  باسنا و  حور و  هیف  ءیـش  لک  ۀمیهب و  لک  ریطلا و  قطنم  هفلتخم و  ياهناسل  تاغل و  هب 
ناـشیا و همئا  نیطالـس و  ثداوح و  نتف و  اـخر و  رـسع و  ـالغ و  طـحق و  زا  ضرا  لاوـحا  تسا  اـهنآ  زا  ناـشیا و  تواقـش  تداعـس و  و 
لامعا و ضرع  رابخا  تسا  اهنآ  زا  نج و  لاوحا  ۀـمیقلا و  موی  یلا  ناـشکلم  تدـم  ناـشراک و  لاـم  ناـشهارمگ و  يداـه و  ناـشعابتا و 

اهنآ زا  نیمز و  زا  وا  قرط  هب  دـنرتاناد  هکنیا  اهنامـسآ و  هکلم و  مامت  لاح  رب  ناشعالطا  رابخا  تسا  اهنآ  زا  زور و  بش و  نیمز و  لاوحا 
یلا ار  اهنآ  ةدام  رن و  نتـسناد  تاناویح و  ددع  راجـشا و  قاروا  راطما و  تارطق  لامر و  ددع  لابج و  نزو  لیک و  هب  ناشملع  رابخا  تسا 

تاهج یلع  لد  ام  یلا  افاضم  هلک  اذه  زوج  هقلفک  ممالا  رظن  یف  ایندلا  نا  یلع  لدی  ام  لثم  ۀـیملعلا  ۀـیلکلا  ۀـطاحالا  دـیفی  امم  کلذ  ریغ 
ۀـعماجلا و فحـصملا و  ضیبالا و  رمحالا و  رفجلا  باـتکلا و  ملع  اـعیمج و  مهبتک  ءاـیبنالا و  مولع  نم  اهبابـسا  مهمولع و  قرط  مهملع و 

دننام نآ و  لاثما  مولعلا و  عیمج  امهیف  شیک  باها  و  باها ... رغصا و  رفج  ربکا و  رفج  مولع  باوبا  تاملک و  فورح و  ریـشمش و  هقالع 
دافتـسم مولع  شرعلا و  یلا  هعمجلا  ۀلیل  یف  مهحاورا  جورع  هللا و  یلع  دوفو  هیردق و  فادارا  دننام  عور و  رد  ءاقلا  فذق و  رقن و  تکن و 

ددرت تسا و  هکئالم  نیرتگرزب  هک  مظعا  حور  هب  هدوب  ءایبنا  ددسم  هک  سدقلا  حور  هوالع  هب  هوالع  هب  ناشـصاصتخا  دـننام  دومع و  و 
رداصلا یلا  ۀبـسنلاب  تانئاکلا و  هیف  سکعنی  ۀـیکاز  تارم  هیفاصلا  هبلق  نم  یلا  ۀبـسنلاب  اهلاثمال  همارکال  هک  ناـشیا  دزن  رد  نج  هکئـالم و 

امیف یئش  نع  ینولءاست  هدیب ال  یسفن  يذلاوف  هغالبلاجهن  یف  لاق  تایربلا  قلطم  نم  هادع  ام  یلع  ضیفملا  هتحت و  ام  یلع  طیحملا  لوالا 
لتق نم  اهلاحر و  طخم  اهباکی و  خانم و  اهقئاس و  اهدیاق و  اهقعانی و  مکتابنالا  هئام  لضت  وا  هئام  يدهت  هیف  نع  ۀـعاسلا و ال  نیب  مکنیب و 

ینورفکت نا  فاـخا  ینکل  تلعفل و  هناـش  عیمج  هجلوم و  هجرخم و  مکنم  دـحاو  لـک  تربـخا  تئـش  ول  یف  اـتوم و  توـمی  اـهلها و  نم 
هلیل و هیملظ  عافترا  هظقیلا و  یف  تیؤر  ماقم  لوصح  هیدوهـش و  هطاحا  ۀـیملع و  هعـس  هیفـشک و  تاـیقرت  ماـقم  رد  لـصاحلا  هللا و  لوسرب 

هللا تاولـص  نیموصعم  ججح  ناسل  نیبم و  باتک  رد  تاریبعت  تانایب و  ردقنآ  هیدـحا  راونا  هقیقح و  سومـش  دوجو  هب  هیموی  راونا  یلجت 
نآ زا  ینعم  نیا  مهف  فرع  لها  هحفص 128 ] زا [  سکچیه  هک  يدعب  یبن  ینعم ال  نیا  حیضوت  رد  یتجاح  هک  هدش  دراو  نیعمجا  مهیلع 
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دوصقم رگا  هدوب و  طقف  هیملع  تایقرت  نایب  دوصقم  رگا  هلک  اذـه  دـیامنب  هیلع  لدـی  امب ال  ار  تبقنم  نیا  تابثا  لضاف  باـنج  هک  دـیامنن 
نیلسرم و یتح  ءایبنا  قلطم  رب  تیلضفا  یتح  ینعم  نآ  تسا  نایب  هک  رتحضاو  نآ  لاح  سپ  دشاب  هیلامک  تاهج  قلطم  رد  تلیـضف  قلطم 

تیبلا لها  نحن  دحاب  سافنال  تیبلا  لها  نحن  تسین  تافلکت  نیا  هب  یتجاح  هک  هدـیدرگ  دراو  حـضوا  یفوا و  تانایب  هب  ناش  مزعلااولوا 
ناـشیا و ءاـیبنا  تاـجایتحا  رتاوتم و  هیدـل  مهمرکا  هللا و  یلا  مهبرقا  قلخلا و  لـضفا  ۀـیربلا و  ریخ  رـشبلا و  ریخ  ناونع  دـحا و  اـنب  ساـقیال 

زیاف ناشیا و  تیالو  هب  ناشندـش  ثوعبم  ناشیا و  تیالو  لوبق  ناشیا و  تفرعم  یتدایز  هب  ناشلضافت  ناـشیا و  تیماـقم  هب  ناـشتاناحتما 
هب اهنآ  تالسوت  ناشیا و  تنطلس  لوبق  لوالا و  عمجلا  موی  یف  ناشیا  تیالو  قاثیم  اهنآ  زا  نتفرگ  ناشیا و  هطساو  هب  ناشتاجرد  هب  ندش 
هب ص )  ) ربـمغیپ ناـسل  همئا و  راـبخا  نآرق و  تاـیآ  رد  تماـیق  رد  ناـشیا  هب  ناـجاتحم  تعجر و  رد  ناـشیا  راـصنا  زا  ناـشندوب  ناـشیا و 

لحم فرـشا  مکب  هللا  غلبف  مکفرـشل  فیرـش  لک  اطاط  نیملاعلا  نم  ادحا  تؤی  مل  ام  هللا  مکاتا  دـجنگن  رـصتخم  نیا  رد  هک  تسیاهزادـنا 
یتح ال عماط  هکاردا  یف  عمطی  قئاف و ال  هقوفی  قحـال و ال  هقحلی  ـال  ثیح  نیلـسرملا  تاـجرد  عفرا  نیبرقملا و  لزاـنم  یلعا  نیمرکملا و 

ینب نم  کبر  ذخا  ذا  انلسر و  نم  کلبق  نم  انلسرا  نم  لئـسا  مکناش و  ربک  مکرما و  هلالج  مهفرع  الا  لسرم  یبن  برقم و ال  کلم  یقبی 
اذا لبق و  نم  مدآ  یلا  اندهع  دقل  مهقاثیم و  نییبنلا  نم  هللا  ذخا  ذا  ضرالا و  تاومسلا و  یلع  ۀنامالا  انـضرع  انا  مهتیرذ  مهروهظ  نم  مدآ 

یسفن يذلا  و  ص )  ) ربمغیپ دندومرف  تسین  نآ  ریسفت  حرش و  لاجم  هک  ةریثکلا  تایالا  نم  کلذ  ریغ  یلا  هعمجلا  موی  نم  ةولـصلل  يدون 
یسفن يذلا  يدعب و  یلعل  ۀیالولا  یتوبنب و  الا  هتنج  یلا  هدری  هیلع و  بوتی  نا  هحور و  نم  هیف  حفنی  هللا و  هقلخی  نا  مدآ  بجوتسا  ام  هدیب 

الا طق  یبن  ءابنت  ام  هدـیب  یـسفن  يذـلا  يدـعب و  یلع  ۀـفرعم  یتوبنب و  الا  نیملاعلل  ۀـیآ  یـسیع  ماقا  ـال  اـمیلکت و  یـسوم  هللا  ملک  اـم  هدـیب 
ملع دیامرفیم  قراط  ثیدـح  رد  يدـعب و  یلعل  رارقالا  ۀـیدوبعلاب و  الا  هیلا  رظنلا  هللا  نم  قلخ  لهاتـسا  ۀـیالولاب و ال  انل  رارقالا  یتفرعمب و 

هک ةریثک  یه  کلذ و  لاثما  رفقلا و  یف  ةرذلا  رحبلا و  یف  ةرطقلاک  مهزع  یف  ءایلوالا  زع  مهرـس و  یف  ءایـصوال  ارـس  مهملع و  یف  ءایبنالا 
نابرقم ءایبنا و  هکئالم و  زا  شنیرفآ  هبطاق  زا  راوگرزب  نآ  تیلـضفا  نایب  هک  عضاوم  نیا  زا  کی  چـیه  رد  هدـش و  اـفتکا  اـیرد  زا  هرطق  هب 
ربمغیپ نوچ  الا  هدیمهفن و  ار  تیلـضفا  ماقم  ةوبن  الوا  سکچیه  هدومرفن و  نییبت  يدـعب  ةوبن  رـصاق ال  نایب  نیا  هب  چـیه  هدومرفیم  هاگرد 

یلع زا  ار  توبن  یفن  نیا  یعضوم  ریغ  رد  هکنآ  لاح  دوش و  هدیمهف  مالک  نیا  زا  رورس  نآ  زا  همئا  تیلضفا  دیاب  هدوب  یبن  شدوخ  (ص )
رد رگم  نم  تالامک  مولع و  رد  ینم  کیرش  وت  دومرفیم  وا  هب  هک  تسا  دراو  ربخ  دنچ  رد  هک  هدرمـشیم  یلع  رب  شدوخ  ياهیتدایز  زا 

ناتاه ام  درک  لاؤس  ع )  ) ریما دروآ  رانا  ود  تشهب  زا  لیئربج  ییبن  تسل  ریزو و  کنا  ریغ  يرا  ام  يرت  عمـسا و  ام  عمـست  هک  توبن  ۀـفص 
لوق ینعم  نیمه  هیف و  ککیرـش  اناف  هیف  یکیرـش  تناف  ملعلاف  هذـه  اما  بیـصن و  اهیف  کل  سیل  ةوبنلاـف  هذـه  اـما  ص )  ) لاـقف ناـتنامرلا 
يادع هتشاد  تالامک  مامت  رد  يربارب  تاواسم و  يردارب و  توخا و  هک  يدعب  یبن  هنا ال  الا  یـسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب  ینم  تنا  شفیرش 

ص)  ) نیرهاـط همئا  رب  هدوب و  ص )  ) ربـمغیپ تلیـضف  یتداـیز و  يارب  زا  صاـصتخا  یفن و  نیا  هک  هدـش  ص )  ) ربـمغیپ هب  متخ  هک  توـبن 
یفن هب  هک  دـشاب  همئا  تیلـضفا  ماقم  ناـیب  رد  توبن  یفن  نیا  هکنآ  هن  دـناهدیمهف  ار  ینعم  نیمه  تاـنایب  نیا  زا  يروعـش  يذ  ره  هچناـنچ 

اراد نیاربانب  هک  دوشن  مهوت  هدرک و  مهوت  الهاجت  وا  الهج  یناگیاپلگ  لضاف  هچنانچ  دـشاب  هدـش  تیلمکا  نایب  تیلـضفا و  تابثا  یلامک 
تحت رد  تسا  ءایبنا  ماقم  هک  هماـع  هچ  هصاـخ و  هچ  هیعیرـشت  توبن  هک  اریز  دـهاوخ  همئا  رب  اـهنآ  تیلـضفا  ءاـشنم  ار  توبن  ءاـیبنا  ندوب 
ربمغیپ یتداـیز  سپ  تسا  یبـن  ماـقم  هک  تسا  هماـع  هینیوکت  توبن  تحت  رد  وا  تسا و  همئا  ماـقم  هک  تسا  هینیوکت  هیلک  هقلطم  تیـالو 

دـعت و ال تالامک ال  هب  ناشیا  رب  تیـالو  ناـبحاص  یتداـیز  تاـهج  هک  ءاـیبنا  نود  دوب  دـهاوخ  وا  تلیـضف  أـشنم  توبن  بصنم  هب  (ص )
رخالا یف  روصق  نود  نم  نوصخم  یلغـش  هب  يرگید  نود  ار  نابرقم  ضعب  صاصتخا  دنکیم  اضتقا  تمکح  هک  یتسناد  تسا و  یـصحت 

 ] هدافا رد  فلکتم  ار  هحاصفلا  ندـعم  لطاع  فلکت  هب  لضاف  نیا  هک  میدومن  رکذ  اقباس  هچنآ  تحـص  دـش  مولعم  رکذ  اـم  عیمج  زا  سپ 
زاب هدومن  نییبت  ۀـکاکرلاب  الا  دوصقملا  دـیفی  اـم ال  هب  ار  دوصقم  هحـضاو  تاراـبع  زا  دوصقملا  دـیفی  اـم  دوجو  اـب  هدومن و  هحفص 129 ]

تابثا نییبنلا  متاخ  انا  شفیرـش  لوق  رد  هک  هدومرف  شدوخ  دـعب  زا  هکلب  هدومرفن  شدوخ  زا  توبن  یفن  يدـعب  یبن  ـال  لوق  رد  میوگیم 
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زا توبن  توبث  لصاح  تسا و  ءیش  دوخ  رد  لخاد  ءیش  لوا  حتاف و  دننام  ءیش  رخا  لثم  ءیـش  متاخ  هک  هدومرف  شدوخ  يارب  زا  توبن 
باب دـس  متخ و  هب  تسا  يدـه  همئا  تیلـضفا  نایب  دوصقم  رگا  میوگیم  لاح  تسا  تیمتاـخ  هبترم  ناـمه  وا  دـعب  زا  نآ  یفن  وا و  يارب 
ضرع هک  دوب  یمیظع  قح  نامه  نیا  دنلـضفا و  ناشیا  زا  يده  همئا  هک  دشاب  لیئارـساینب  ءایبنا  ددع  رد  رورـس  نآ  دوخ  دیاب  سپ  توبن 

دوصقم زا  مدوب  هدرک  هدعو  هچنآ  نایب  دنام  یقاب  هتخاس  ناشتما  نیرق  ار  ناتما  ام  هدومن و  تابثا  میرک  قلخ  بحاص  رب  لضاف  بانج  دش 
دراد و تلالد  وا  رب  تحارـص  لامک  هب  ظفل  هک  تسا  یئانعم  نامه  رورـس  نآ  دوصقم  هک  میئوگیم  سپ  مالک  ود  نیا  رد  شنیرفآ  دیس 
وا تسین و  وا  يارب  زا  يرگید  ینعم  مالـسا  لها  فرع  رد  هدـیمهف و  ار  نامه  شناتما  نامزلا  هذـه  یلا  هدـیدرگ  نآ  هب  ملکتم  هکینامز  زا 

توبن و رما  هب  هک  یسک  وا  زا  سپ  دیاین  عطقنم و  نوناق  لعج  تعیرـش و  ینعی  تسین  یهلا  یحو  رگید  رورـس  نآ  زا  دعب  هک  تسا  نامه 
رب هدـش  متخ  وا  دوجو  هب  ماـهلألا  یحولا و  قیرط  نم  زا  هللا  نم  غیلبت  هب  ماـیق  بصنم و  نیا  هکنیا  دـیامن و  ماـیق  هللا  نم  ینوناـق  هب  توـعد 
لاح وا  لاح  هک  مهوت  نآ  عفر  يارب  هدمآ و  يرگید  عرش  يرخآ و  یبن  یعرش  یبن و  ره  زا  سپ  هک  هفلاس  عیارش  هیـضام و  ءایبنا  فالخ 

یبرم ملعم و  تسوا  ناکما و  هدـیرف  نارود و  هناگی  تسا  وا  هک  دوشن  نیقباس  هب  سایق  هک  هدرک  ار  هدـیکا  تادـیکأت  نیا  دـشاب  نیقباـس 
هک میوگیم  زاب  هدوبن  یملعم  لوا  ملاع  رد  وا  زا  لبق  هچنانچ  دوشیمن  هدرب  رخآ  یبرم  رگید و  ملعم  راظتنا  وا  زا  سپ  امتخ و  اودب و  لک 

هتـشاک لوا  هک  يرذب  هباثم  هب  تسا  دوع  هلـسلس  رد  متاخ  نامه  ودب  هلـسلس  رد  حتاف  هک  هدیدرگ  ققحم  هتفای و  قیقحت  شدوخ  لحم  رد 
هدـش تباث  تسوا و  هب  غارچ  یئانـشور  هک  تسا  هدام  لصاح  هک  رخا  تسوا  لقا و  تسوا  هک  دوشیم  نوریب  هویم  زا  رخآ  رد  دوشیم و 

یلا قلخلا  برقا  دـشاب و  لوا  رداص  دـشابن  یقلخ  وا  زا  شیپ  هک  تقلخ  رد  حـتاف  سپ  دوعـص  سوق  رد  هک  هطقن  لوا  دوجو  هرئاد  رد  هک 
قیالخ ریس  رگید  هک  دوب  دهاوخ  بجاو  يوس  هب  تانکمملا  ریـس  ۀیاغ  تاجرد و  رخا  تاماقم و  یهتنم  تالامک و  رد  متاخ  دشاب  أدبملا 
دوجو نیا  نوچ  دشاب و  نکمم  بجاو و  نیب  دح  رـس  وا  دراذگ و  دـناوتن  رتولج  یمدـق  نکمم  ددرگ و  مامت  لامکتـسا  یقرت و  هبترم  رد 

نیرخآ و نیلوا و  رب  تسا  شدوخ  تیلضفا  نایب  رورـس  نآ  دوصقم  تسا  شنیرفآ  لضفا  تسا  مالـسا  بهذم  ترورـض  هچنانچ  كرابم 
نم هچنانچ  هک  ددرگ  لصاح  هیداه  تما  يارب  زا  همزال  تفرعم  دوش و  هتخانـش  وا  ماقم  هک  ناگدـنیآ  ناگتـشذگ و  نیقحال و  نیقباـس و 
سپ هک  دوعص  سوق  دوع و  هلسلس  رد  مرخآ  متاخ و  نم  نینچمه  هدوبن  نم  رب  یقباس  هک  لوزن  سوق  ودب و  هلـسلس  رد  مدوب  لوا  حتاف و 
ریما هرابرد  هچنآ  دوشیم و  هراشا  ماقم  ود  نیا  هب  هچنانچ  هدـنامن  یقاب  هقحال  هبترم  مامت و  هقباـس  بتارم  دوب  دـهاوخن  یماـقم  مماـقم  زا 

یـضم و امل  متاخلا  ودبلا و  ۀلـسلس  لوزنلا و  سوق  یف  يا  لبقتـسا  امل  حتافلا  قلفنا و  امل  حتافلا  تسا  دراو  شترایز  رد  دیامرفیم و  (ع )
وا هب  تادوجوم  ماـمت  رد  هک  تسوا  هصاـخ  هبترمب  نـالعا  دوصقم  لـصاحلا  دوـعلا و  ۀلـسلس  دوعـصلا و  سوـق  یف  يا  قبـس  اـمل  متاـخلا 

هیلع ال قباس  لوا  نیلوالا و ال  لوا  دوب  وا  هچنانچ  اهدـعب  ۀـبترم  دـشاب و ال  نیرخالا  رخآ  هک  تسا  تیمتاخ  هبترم  نآ  هتـشاد و  صاصتخا 
وا میلعت  تیبرت و  رخا و  ملعم  رخا و  یبرم  دشاب  وا  تسا و  میلعت  تیبرت و  هبترم  تیمامت  هتشر  نیا  همزال  قحال و  هقحلی  قباس و ال  هقبـسی 

راظتنا ددرگ و  نایدالا  رخا  نایدالا و  متاخ  شنید  بتکلا و  رخا  بتکلا و  متاخ  شباتک  تهج  نیا  هب  اهمیلعت و  رخآ  اهتیبرت و  رخا  دـشاب 
عرش تیمتاخ  نایب  مازتلالاب  تسا و  هللا  ۀفرعم  هک  شتفرعم  لوصح  يارب  هدومرف  ار  دوخ  تلیـضف  نایب  هقباطملاب  سپ  دوشن  هدرب  يرتلماک 

رد هچنانچ  هک  عیرشت  اب  نیوکت  درک  قباطم  سپ  ءانفلا  داعیم  ءازجلا و  موی  یلا  هباتک  دعب  باتک  هتعیرش و ال  دعب  ۀعیرش  هدومرف ال  ار  دوخ 
یلا ریس  ماقم  هک  تالامک  بتارم  بسح  هب  دوعص  رد  هدوب  هطقن  رخآ  تسا و  هللا  نم  ریس  ماقم  هک  لوزن  رودص  رد  دوب  هطقن  لوا  نیوکت 
رخا نایعاد و  لوا  وا  تسا  قلخلا  هحفص 130 ] یلا [  ریس  ماقم  هک  هیلا  قلخلا  داشرا  هللا و  یلا  توعد  ماقم  عیرشت و  رد  نینچمه  تسا  هللا 
ملاوع رد  هدرک  رایشوه  ار  ناشوهیب  رادیب و  ار  ناگتفخ  هدمآرد و  ادص  هب  ناکما  رد  هک  هدوب  هبصق  یب و  لوا  وا  هچنانچ  دشاب و  ناغلبم 

وا نینچمه  دـناهدوب  هبعک  نیا  لوح  نافئاط  نایجاح  ءایبنا  مامت  هللادـبع و  اـم  هللا و  فرع  اـم  اـنالول  هکئـالملا و  تجـس  انجـس و  هک  هیلوا 
دعب جاهنم  باتک و ال  هتعیرش و ال  هدعب و ال  یبن  تسا و ال  مهرخآ  نیلسرملا و  نییبنلا و  متاخ  سپ  هیویند  هاشن  رد  تسا  یعاد  ینرخا و 

هبطاـق زا  رورـس  نآ  تیلـضفا  هبترم  نیا  تسا و  اـهتوعد  رخآ  شتوـعد  تسا و  اهادـن  اهادـص و  رخآ  وا  سپ  هجاـهنم  هباـتک و  هـتعیرش و 
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بهذم ترورض  هب  تانکمم  دارفا  مامت  هب  تبسن  لامک  رد  تیرخا  تانئاک و  ءازجا  مامت  هب  تبـسن  هب  تقلخ  رد  تیلوا  ماقم  رد  شنیرفآ 
يوس هب  هراشا  درادـن و  ار  لحارم  نیا  ضرعت  شیاجنگ  هلاسر  تسا  یهیدـب  راثآ  زا  هربتعم  بتک  ریـسافت و  رد  عجارم  دزن  تباث و  هیماـما 

رد هچنانچ  سپ  ثعبلا  یف  مهرخآ  قلخلا و  یف  مهلوا  هنا  وا  ۀثعبلا  یف  مهرخآ  ۀقلخلا و  یف  نییبنلا  لوا  انا  شفیرـش  لوق  تسا  ماقم  نیمه 
ثوـعبم هک  تسادـخ  بناـج  زا  ناـثوعبم  رخآ  ثعب  رد  نینچمه  دـشیمن و  لوا  وا  ـالا  هدوـبن و  وا  رب  قباـس  یقلخ  هک  هدوـب  لوا  تـقلخ 

ود نیا  اب  یفانم  طلغ و  نالف  تعیرـش  نالف و  تعیرـش  نتفگ  رورـس  نآ  زا  سپ  فلخ  اذـه  دوب و  دـهاوخن  رخآ  وا  ـالا  دـشابن و  يرگید 
هقحال و تعیرش  یفن  هب  تسا  تما  ندرک  هاگآ  هیبنت و  كرابم  مالک  ود  نیا  زا  تبترم  یمتخ  ترـضح  دوصقم  سپ  تسا  كرابم  مالک 

سوق رد  تسا  هطقن  رخآ  هک  تیمتاخ  ماقم  بحاص  میلعت  تیبرت و  زا  سپ  رگید  هکنیا  نوناق و  لعج  هب  یحو  عاطقنا  هددـجتم و  تناـید 
حیرصت رگید  تانایب  رد  اضعب  اهضعب  رـسفی  مهتاملک  نا  مکح  هب  ار  رهاظ  يانعم  نیا  هچنانچ  دوشیمن  هدرب  يرگید  تیبرت  راظتنا  دوعص 

ۀعیرش دومرف و  شمارگ  دنزرف  هولتقاف و  کلذ  یعدا  نم  یتنس و  دعب  ۀنس  هدومرف و ال  ادیکأت  يدعب  یبن  شلوق ال  دعب  هدومرف  صیصنت  و 
متاخ و  ع )  ) اضر ترـضح  دومرف  مه  حابم و  همدف  باتکب  نآرقلا  دعب  یتا  وا  ةوبن  دـعب  یعدا  نمف  هدـعب  یبن  خـسنت و ال  ال  ص )  ) دـمحم
متاخ هتعیرـش  نا  هدـعب و  یبن  الف  نییبنلا  متاخ  ص )  ) دـمحم نا  دومرف و  مه  هتعیرـشل و  رییغت  ۀـلمل و ال  لیدـبت  هدـعب و ال  یبن  الف  نییبنلا 
تما يدامتم  تدـم  نیا  رد  هک  هتـشاذگ  دوصقم  رد  یلامجا  سپ  دـش  اهنآ  زا  هلمج  هب  هراـشا  ثحبم  لوا  رد  هک  تاحیـضوت  زا  عیارـشلا 

اعبت لضاف  نیا  انامه  دـیامن  باقن  فشک  وا  دـسرب و  یناگیاپلگ  لـضاف  هب  تبون  اـت  دـشاب  هدرک  نآ  مهف  رد  نادرگرـس  ناریح و  ار  دوخ 
مالک ود  نیا  بیذکت  راکنا و  هتـسناوتن  نوچ  ۀنتفلا  ءاغتبا  تهج  نیا  هب  هدش  لئاق  ص )  ) دمحم عرـش  خسان  یتعیرـش  باب  يارب  زا  هیلاومل 
دشاب هتشادن  تافانم  شتاعوبتم  يارب  زا  یتعیرش  توبث  اب  هک  هدوشگ  ار  توبن  ینعم  رد  فرصت  کیکر و  لیوأت  باب  ورد  دیامن  كرابم 
ۀعیرـش بحاص  هک  همیقع  تسا  یتامدقم  هدوهیب و  یتمحز  مالک  ود  نیا  يانعم  رد  لضاف  نیا  تافـسعت  تافلکت و  نیا  هک  میوگیم  زاب 

ناسل رد  ار  توبن  دـنیامنب و  یکالاچ  هب  ار  یتسد  زارد  نیا  ناشیا  ات  هدومرفن  توبن  هبترم  متخ  توبن و  ظـفل  هب  راـصتقا  ناـیب  رد  هیمالـسا 
نیا هک  منادیمن  لاح  هدومرف  حیرـصت  ندوب  نالوسر  رخآ  تلاسر و  متخ  هب  عضوم  ریغ  رد  هکلب  دـننادب  هیمانم  ياـیؤر  زا  تراـبع  يربع 

زا هداتـسرف  زا  ریغ  ار  لوسر  ایآ  دـشارتیم  ینعم  هچ  ینایرـس  ۀـغل  رد  نآ  يارب  زا  دربیم و  راـک  هب  گـنرین  هچ  تلاـسر  ینعم  رد  لـضاف 
ادخ بناج  زا  هداتـسرف  دناهدومن  ثادحا  هزات  یتعیرـش  هک  ار  اهب  باب و  هکنآ  ای  دهدیم و  رارق  مانا  يارب  زا  ماغیپ  ندروآ  هب  ادـخ  بناج 

بناـج زا  هداتـسرف  زا  ریغ  تلاـسر  لوسر و  ینعم  دـیوگب  دـناوتیمن  هک  ار  یلوا  دـهدیمن  رارق  ادـخ  ماـغیپ  ار  ناـشیا  ماـغیپ  دـنادیمن و 
متاخ ار  شدوخ  هک  دیامنب  ار  نیلسرملا  متاخ  بیذکت  هکنآ  ایآ  دنتـسین و  ادخ  هداتـسرف  اهب  باب و  هک  دیوگب  دیاب  راچان  سپ  تسیئادخ 

متاخ و وا  سپ  دـیایب  يرگید  لوسر  رگا  هک  دوخ  دـعب  زا  تسا  تلاسر  یفان  تیرخآ  تیمتاخ و  هدرک و  نیعم  لـسرلا  رخآ  نیلـسرملا و 
لوا ای  دـیامرفیم  باطخ  وا  هب  ییاج  رد  هدـش  عقاو  ریبعت  نیا  هفلتخم  ياهناسل  هب  رتاوت  دـح  هغلاب  هریثک  راـبخا  رد  لـصاحلا  هدوبن و  رخآ 

دیامرفیم و شدوخ  یئاج  رد  تسا و  لسرلا  ءایبنالا و  متاخ  ص )  ) دمحم کنیا  دیامرفیم و  مدآ  هب  ییاج  رد  یلسر و  رخآ  یتاقولخم و 
نیلسرملا لوا  دیامرفیم  یئاج  رد  هلسر و  هئایبنا و  نم  هقبس  نمل  متاخلا  دیامرفیم  شفـصو  رد  یئاج  رد  نیلـسرملا و  ءایبنالا و  متاخ  انا 

هک ءاهب  باب و  هک  لضاف  نیا  زا  هحفص 131 ] منکیم [  لاؤس  لاح  هتتـشتملا  باوبالا  یف  کلذ  ریغ  یلا  ص )  ) دمحم مهرخآ  و  ع )  ) مدآ
یناث نیلـسرملا و  متاخ  بیذکت  لوا  هن  ای  دـناهدوب  قلخ  يوس  هب  هداتـسرف  ادـخ  بناج  زا  ایآ  دـناهدومن  ثادـحا  عارتخا و  ینید  یعرش و 

تسا . نیملسم  ام  بولطم 

نییبنلا متاخ  هب  عجار  یناگیاپلگ  مالک  رد  هطلغم 

هللا رما  رهاظم  روهظ  رد  نوچ  دیوگیم  هدومن  یناگیاپلگ  لضاف  نییبنلا  متاخ  هکرابم  هملک  رد  هک  تسا  هطلغم  دیومت و  نآ  هسداس  ههبش 
هصاخ هک  ایلع  باقلا  ینـسح و  ءامـسا  اذهل  ددرگیم  ددجتم  لدبتم و  باقلا  بادآ و  عیارـش و  عیمج  دشوپیم  دیدج  سابل  تناید  ملاع 
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ادبا دندومنیمن و  قالطا  دومحم  دوعوم  نآ  رب  حیـسم  ظفل  زج  دندوب و  حیـسم  روهظ  هب  لیئارـساینب  الثم  دیدج  عیدب و  زین  تسا  هللا  رما 
باقلا هب  ادبا  دش  علاط  هسدقم  یضارا  قفا  زا  يوسیع  لامج  سمـش  نوچ  دنتـسنادیمن و  بوسنم  شترـضح  هب  تلاسر  تیعراش و  ماقم 

هب لب  تشگن  فورعم  تباین  توبن و  لیبق  زا  لیئارـساینب  نیب  هلوادـتم  تاحلطـصم  هب  يراـصن  نیب  رد  ادـبا  دومرفن و  اـنتعا  دوهی  هبوغرم 
متاخ مسا  میرک و  بقل  هب  ص )  ) لوسر ترـضح  اذکه  دـش و  دوهـشم  روکذـم و  دوبن  دوهی  دوهعم  زگره  هک  هللا  حور  هللا و  ۀـملک  بقل 

رد یلوا  هطقن  روهظ  رد  اذـک  تشگ  فورعم  موسوم و  دوب  هدومنن  روطخ  يراـصن  دوـهی و  رطاوـخ  هب  زگره  هک  نییبـنلا  متاـخ  ءاـیبنالا و 
اذهل تفای  راهتشا  زایتما و  یلعا  بر  یلوا و  هطقن  باب و  همیخف  باقلا  هب  شترضح  دنتسنادیم  يدهم  مئاق و  بقل  مالـسا  لها  هک  ینیح 

راشتنا ملاع  رد  همیرک  باقلا  امویف  اموی  دـننادیمن و  فوصوم  موسوم و  توبن  تماما و  فصو  هب  ار  شـسدقم  دوجو  ترـضح  نآ  عابتا 
فصو و أدبم و  رابتعا  ینعم و  اب  تبسانم  تاعارم  نودب  هللا  رما  رهاظم  رب  فاصوا  نیا  يرج  هک  تسا  نیا  دارم  رگا  میوگیم  یهتنا  دبای 

دننام هدشن  يرخا  فصو  هظحالم  تاذ  ربخ  وا  رد  هک  تسا  ءامسا  لاح  فاصوا  لاح  هدوب و  هسدقم  تاوذ  رد  هلماک  تافـص  نیا  ققحت 
ترـضح مسا  ار  نییبنلا  متاخ  هک  دوشیم  رهاظ  شمالک  رد  فاصوا  نیا  رب  ءامـسا  قالطا  زا  هچنانچ  رجح  رجـش و  ورمع و  دـیز و  ظـفل 
فاصوا نیا  توبث  نودب  یلوا  هطقن  هب  باب  دیس  هللا و  حور  هب  یسیع  دش و  میلک  مسا  هب  یمـسم  هک  یـسوم  سپ  هداد  رارق  ص )  ) ربمغیپ

زا یـشان  تسا  یلهج  نیا  سپ  دشاب  هدـش  وا  هب  توبن  هبترم  ءاهتنا  هک  ینعم  نودـب  دـش  ص )  ) دـمحم مسا  مه  نییبنلا  متاخ  سپ  اهنآ  رد 
امک دـشاب  تیباب  يانعم  دـجاو  یلوا و  هطقن  ینعم  ياراد  هک  تسین  مزال  مه  باب  دیـس  نیاربانب  تافـص و  نیب  ءامـسا و  نیبام  قرف  مدـع 

وا رد  حور  خـفن  میرم و  بیج  رد  لیئربج  ندـیمد  هطـساو  هب  یـسیع  راگدرورپ و  اـب  ملکت  هطـساو  هب  یـسوم  هک  تسین  ههبـش  هب و  لوقن 
ققحت هظحالم  هب  كرابم  دوجو  نیا  رب  مه  نییبنلا  متاخ  قالطا  سپ  هدـیدرگ  فاصوا  نیا  هب  بقلم  انحور  اهیلا  انلـسرا  شیامرف و  قفاوم 

ینعم نآ  ندوبن  كرابم و  دوجو  نآ  زا  دـعب  تسا  بصنم  نیا  یفن  نآ  مزال  هدوب و  كراـبم  دوجو  نآ  هب  توبن  ۀفـص  متخ  نآ و  ياـنعم 
بذاک تسا  توبن  تقیقح  نیا  هک  دیامنیم  راگدرورپ  بناج  زا  یماکحا  غیلبت  هللا و  نم  یعرش  يوعد  یـسک  رگا  سپ  یـسک  رد  تسا 
تـسا توبن  يانعم  تقیقح و  یفن  دوصقم  هکنآ  هچ  هک  دنهدن  رارق  يو  رب  ار  بقل  نیا  دشابن و  فورعم  یبن  ظفل  هب  دنچ  ره  دوب  دهاوخ 
تافـص زا  یتفـص  هظحالم  نودـب  تاذ  سفن  يوس  هب  هراشا  هک  تاوذ  ءامـسا  زا  متاخ  ظفل  لصاحلا  یـسک و  رب  ظفل  نیا  قالطا  یفن  هن 
لیوأت تسا  نکمم  الا  تسا و  لوبقم  ریغ  لیلد  ـالب  فرـصت  لـیوأت و  تسا و  توبن  متخ  ینعم  رب  لاد  هکلب  ةرورـضلاب  تسین  دـشاب  هدوب 
يدـهم مئاـق و  بـقل  زج  هلوـق  دـیدرگ  دــهاوخ  رجزنم  رثأـتم و  لـضاف  باـنج  دوـش  راـهظا  رگا  هـک  ینعم  هـب  یهبا  لاـمج  یلوا و  هـطقن 

بقل دص  رب  هدایز  نیعبات  همئا و  باحـصا  ناسل  رد  هلوادتم  رابخا  تارایز و  هیعدا و  رد  هیماما و  هعیـش و  ناسل  رد  هکنآ  هیف  دنتـسنادیمن 
دننام تسا  صاوخ  ماوع و  هنـسلا  رد  هروهـشم  هفورعم  باقلا  زا  مئاق  يدـهم و  دـننام  اهنآ  هلمج  هک  هدـیدرگ  تباث  راوگرزب  نیا  يارب  زا 
عوجر راهن  رجف و  مظتنم و  قح و  ءایصوالا و  متاخ  همئالا و  متاخ  نامزلا و  رصعلا و  بحاص  رمالا و  بحاص  نآرقلا و  کیرش  هللا و  ۀیقب 

ضارعا هللا  ۀـیقب  يدـهم و  بقل  زا  هک  دوش  مولعم  ات  هدـشن  رهاظ  شمارگ  ءابا  رابخا  قفاوم  زونه  امن و  هرـس  سدـق  يرون  بقاـثلا  مجن  هب 
رابخا قفاوم  هکنآ  اب  دـش  دـهاوخ  هدـناوخ  یلوا  هطقن  هب  هدومرفن و  اـنتعا  دوهی  هبوغرم  باـقلا  هب  یـسیع  ترـضح  هچناـنچ  دومن  دـهاوخ 

راتفر یـسیع  فالخ  رب  منادیمن  باب  دیـس  اما  دوشیم و  هدناوخ  تسوا  هصاخ  هک  هللا  ۀیقب  بقل  يدهم و  تغل  هب  روهظلا  موی  رد  هروثأم 
دندرک تفلاخم  رگا  دندرک  هحفص 132 ] یـسیع [  تقفاوم  ای  دناهدومرف  يدهم  مئاق و  بقل  هب  انتعا  ناشیا  دومنن  انتعا  دوهی  باقلا  هب  هک 

مـسا هب  هک  تسا  نآ  مزال  سپ  دندرک  تقفاوم  رگا  ددرگ و  لدبتم  ددجتم و  باقلا  هلاحم  هک ال  دوب  دهاوخن  قسن  کی  رهاظم  لاح  سپ 
تـسا نامه  نیا  تسین و  يدهم  مئاق  زج  وا  هک  دوب  دهاوخن  مالـسا  لها  دوعوم  وا  سپ  هدرکن  يوعد  هدومنن و  روهظ  مئاق  بقل  يدهم و 

غورد و نیا  هکلب  هدوب  تیمئاق  تیودهم و  ماقم  یعدم  باب  دیس  هک  دیئامن  تباث  امش  هک  متفگ  اجاجتحا  امازلا و  هفیاط  نیا  هب  ارارک  هک 
يارب زا  تیباب  یعدم  ینامرک  ناخ  شتسدمه  کیرش و  یتشر و  دیس  شداتسا  يوعد  قفاوم  طقف  وا  هکلب  دیاهتسب  وا  هب  هک  تسا  یئارتفا 

تیودهم یعدـم  وا  هک  دیاهتـسب  ءارتفا  وا  هب  ناوریپ  امـش  هدوب  ار  تینکر  ینامرک  ناخ  يوعد  ریظن  هصاخ  تباین  و  ع )  ) نسحلا نب  ۀـجح 
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هـصاخ تباین  یعدـم  هک  تسا  دوجوم  وا  بتک  هک  دـیئوگب  رگا  هدوب  فورعم  ینعم  نیمه  رما  لوا  رد  وا  تاـملک  زا  هلمج  هچناـنچ  هدوب 
دح غلاب  اهنآ  ددع  دنداد  تبسن  وا  هب  ار  بتک  نآ  هک  يرفن  هکنآ  زج  تسین  مولعم  وا  هب  بتک  نآ  دانتسا  میوگیم  هدوب  رتالاب  هکلب  هدوبن 

دیازت هب  يور  هک  تاـقوا  نیا  رد  اـهنآ  ددـع  میئوـگیم  وا  زا  يوـعد  نیا  لـقن  رب  دـناقفتم  وا  عاـبتا  ناوریپ و  دـیئوگب  رگا  تسین و  رتاوـت 
يرگسع تلحر  زا  دعب  ات  اضر  ترضح  نامز  زا  لبق  هنمزا  رد  دنتسین  هیماما  کی  رازه  کلذ  عم  هدیدرگ  قباس  مایا  ربارب  رازه  هتـشاذگ و 

ججح زا  لقن  رب  دنقفتم  مه  تاقبط  ریاس  ات  ناشیا  ءاملع  تاور و  زا  فلس  نع  افلخ  هیماما  مامت  و  ع )  ) همئا راصعا  هب  هبراقتم  نورق  و  (ع )
زا ییاهرورک  نیا  رد  بذک  لامتحا  رگ  تسا و  ءامالا  دیس  شردام  و  ع )  ) يرگسع نسح  هطـساوالب  رـسپ  ع )  ) يدهم مئاق  هک  نیموصعم 

ءاملع ناشیا و  باحـصا  همئا و  نییراوح  دننام  درادن  ار  اهنآ  تقاث  راکنا و  مه  مصخ  زا  یتاقث  لودع و  دنتـسه  اهنآ  رد  هک  دورب  قیالخ 
لوا رد  هصاخ  هلیلق  تعامج  نیا  رد  بذک  لامتحا  هفئاطلا  هذه  دنع  نیلوبقملا  یتشر  دیـس  یئاسحا و  خیـش  دننام  نیرخأتم  زا  نیمدقتم و 

هب ارارک  دوب و  دهاوخ  قحا  یلوا و  دوشیم  ناشیا  هب  یهتنم  رابخا  مامت  دـندوب و  یـصوصخم  رفن  دـنچ  باب  تمدـخ  نیکردـم  هک  روهظ 
هلاقم و نیا  زا  یفاو  یحرـش  هللا  ءاشنا  دـمآ  دـهاوخ  ار و  تیودـهم  ماقم  باب  ءاعدا  دـنیامن  تباث  دنتـسناوتن  دـش  تبحـص  هک  هفیاـط  نیا 

تیودهم یعدم  باب  دیـس  هک  دشابیم  ام  بلطم  دیؤم  هرقف  نیا  میوگیم  دننادیمن  فوصوم  تماما  فصو  هب  هلوق  یعدم  نیا  حیـضوت 
زا هدوب  يدهم  رگا  سپ  هدرمش  همئا  ءایصوا و  ءافلخ و  زا  ار  وا  نیقیرف  رابخا  رد  تسا  همئا  زا  يدهم  تیبلا  لها  رابخا  رتاوت  هب  الا  هدوبن و 
زا ظفل  رییغت  تسا  توبن  نامه  نیا  دـننادیم و  باـتک  بحاـص  عراـش و  ار  وا  هکنآ  هیف  دـننادیمن  فوصوم  توبن  فصوب  هلوق  دوب  همئا 
رب حیـسم  ظفل  مه  دومحم  تعلط  نآ  روهظ  دعب  هکنآ  هیف  خلا  دوهی  هبوغرم  باقلاب  هلوق  تسین  دـیفم  يدـعب  یبن  روذـحم ال  زا  رارف  يارب 

روهشم و نیملسم  ناسل  رد  نآ  زا  سپ  تیهولا و  بهذم  عارتخا  زا  لبق  ات  موق  ناسل  رد  هسدقم و  بتک  رد  یبن  قالطا  عیاش و  بانج  نآ 
دندوب هدش  رداص  ع )  ) یسیع زا  هک  ار  هزجعم  نیا  نامدرم  نوچ  دیوگیم و  انحوی  مشـش  باب  زا  مهدراهچ  هیآ  رد  هچنانچ  تسا  دوهـشم 
هکنیا هب  ندروآ  نامیا  دازردام و  روک  نداد  افـش  باب  رد  مهن  باب  رد  دیایب و  ناهج  رد  دیاب  هک  تسا  یبن  نامه  هتبلا  نیا  دنتفگ  دـندید 

وت هک  منیبیم  اقآ  يا  تفگ  ودـب  نز  ینکیم  رهوش  جـنپ  وت  هک  نز  نآ  هب  یـسیع  نتفگ  انحوی و  مهدراهچ  باـب  رد  تسا و  یبن  یـسیع 
کلذ . ریغ  تسین و  حیسم  نیا  ایآ  نز  نآ  نتفگ  ات  یتسه  یبن 

تیمتاخ هب  عجار  ءاهب  مالک 

عیمج هک  اریز  تسا  قح  دنرآرب  نییبنلا  متاخ  انا  يادـن  ءایبنا  عیمج  رگا  دـیوگیم  دـیآیم  رب  ءاهب  مالک  زا  هک  تسیزیچ  نآ  هعباس  ههبش 
حور نآ  تینطاب  تیرهاظ و  تیرخآ و  تیمتخ و  تیئدـب و  رهظم  همه  دـنراد و  رما  کی  دـسج و  کی  حور و  کـی  تاذ و  کـی  مکح 

هصوصخم توعن  باقلا و  هک  دوشیمن  بجوم  تسا  تاوذ  نیب  لمح  ححصم  هک  تافـص  زا  هلمج  رد  رهاظم  داحتا  میوگیم  دنحاورالا 
عیمج شمالک  رد  شدوخ  داحتا و  هب  دـیآ  مزال  تدـحو  الا  ةرورـضلاب و  تسا  ددـعتم  تاصخـشت  تاوذ و  لصا  هچناـنچ  دوش  كرتشم 
ههبش سپ  تسا  هصاخ  یتفـص  صوصخم و  ینأش  کی  ره  يارب  زا  نینچمه  تقیقح  تاذ و  رد  هن  هدرمـش  مکح  رد  دحاو  کی  هن  هتفگ 

يرگید قولخم و  ردام  ردـپ و  نودـب  یکی  مدآ  میهاربا و  حون و  ریغ  ود  نآ  تسا و  یـسیع  یـسوم و  ریغ  ص )  ) دـمحم هکنیا  رد  تسین 
لصا رد  هدوب و  هحفـص 133 ] هصاخ [  یتعنـص  لغـش و  کی  ره  يارب  زا  دناهدوب و  هدحیلع  ینامز  رد  کی  ره  هدش و  هدیئاز  ردپ  نودـب 

هدوب و لوسر  یکی  لوسر و  يرگید  یبن و  یکی  دناهدوب  لضافتم  توافتم و  هدوب  ناشیا  نیب  هعماج  تهج  هک  مه  تلاسر  توبن و  هبترم 
زا ریغ  یـسک  رگا  سپ  تثعب  رد  هدوب  رخآ  یکی  تثعب و  رد  هدوب  لوا  یکی  هدوـبن  متاـخ  هدوـب و  مزعلااوـلوا  يرگید  هدوـبن و  مزعلااوـلوا 

رومأم ادخ  بناج  زا  هک  متسه  يربمغیپ  لوا  نم  هک  دیوگب  رگا  نینچمه  هتفگ  غورد  مما  با و  یب  یقولخم  نم  هک  دیوگب  مدآ  ترضح 
رگید ناثوعبم  ناشیا  زا  شیپ  هکنآ  اب  میثوعبم  لوا  ام  هک  دنیوگب  دنناوتن  یسیع  یسوم و  سپ  دوب  دهاوخ  غورد  مه  نآ  ماهدش  توعد  هب 

نیقباس زا  دناوتیمن  وا  ریغ  دشابن  یبن  یـسک  وا  زا  سپ  هک  دشاب  متاخ  رخآ و  یـسک  ضرفلاب  رگا  نینچمه  دوشیمن  لوا  طسو  هک  هدوب 

نیبملا www.Ghaemiyeh.comقح  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 521زکرم  هحفص 146 

http://www.ghaemiyeh.com


تیاده داشرا و  توعد و  الثم و  توبن  تفص  رد  هللا  رما  رهاظم  یلب  ةرورضلاب  دوشیمن  رخآ  طسو  هک  رخآ  متاخ و  منم  هک  دیوگب  وا  رب 
لمح تحـص  ءاشنم  لامک  تافـص  نآ  هلمج  رد  داحتا  نیمه  دنادحتم و  کلذ  لاثما  تردق و  ملع و  زا  يراب  لامک  تافـص  تیرهظم  و 

دندومرفیم ار  ایبنا  تالامک  رم  ندوب  اراد  هطساو  هب  ع )  ) ریما ترضح  هچنانچ  میهاربا  یسیع و  منم  دیامرفب  یـسوم  الثم  هکنیا  دوشیم و 
نیقباس تالامک  عماج  هک  مئاق  يدهم  شراوگرزب  دـنزرف  هچنانچ  رخآ  یلا  میهاربا  حون و  مدآ و  منم  هک  هلـصاح  ام  شتاملک  زا  هراپ  رد 

ره رگا  سپ  رخآ  یلا  ثیـش  مدآ و  انا  اهف  ثیـش  مدآ و  یلا  رظنی  نا  دارا  نم  هک  دیامرفب  ار  تاملک  نیمه  هدوب  نیـضام  ثیراوم  ثراو  و 
اما تسا و  حیحـص  دـشاب  هکرتشم  تافـص  لعف و  رد  داـحتا  تکرـش و  دارم  و  ص )  ) دـمحم میئاـم  هک  دـنیوگب  دـنهاوخب  ءاـیبنا  زا  کـی 
هجو رب  ار  نآ  ناونع  هکرابم  هملک  نیا  زا  ار و  تفـص  بقل و  دوخ  ینعم  دـنیامن  هدارا  وا  زا  نییبنلا و  متاخ  میئام  هک  دـنیوگب  دـنناوتیمن 
هدوب طـسو  اـی  لوا  وا  دـناهدش و  ثوعبم  رگید  ءاـیبنا  وا  زا  دـعب  هک  یـسک  هدوب و  هصتخم  تفـص  نیا  هکنآ  هچ  دـننک  هدارا  تیعوـضوم 

زا ریغ  نیا  ایآ  دـناهدوب و  یناربمغیپ  وا  زا  سپ  هکنآ  لاح  هدوبن و  يربمغیپ  نم  زا  سپ  ینعی  مئایبنا  رخآ  نم  هک  دـیوگب  دـناوتیم  هنوگچ 
هملک نیا  زا  رگا  یلب  تسا  لاحم  القع  هک  تسین  ضقانت  نیا  ایآ  دوشیم و  رخآ  طسو  هنوگچ  دوب و  دهاوخ  يزیچ  غورد  عقاو و  فالخ 

دـشاب و هدرک  تاذ  سفن  يوس  هب  هراـشا  هدرک و  هظحـالم  تیتآرم  هجو  رب  ار  وا  هکلب  دـیامرفن  هظحـالم  تیعوضوم  هجو  رب  ار  وا  ناونع 
تـسا حیحـص  هچنانچ  دوب و  دهاوخ  ص )  ) دمحم ظفل  لاح  متاخ  ظفل  لاح  تقو  نآ  دشاب  هدرک  متاخ  تاذ  رد  لامعتـسا  ار  متاخ  هملک 

هـسدقم تاذ  سفن  يوس  هب  هکلب  هدشن  دصق  شدوخ  يانعم  متاخ  زا  اجنیا  رد  متاخ و  منم  دیوگب  دناوتیم  ص )  ) دمحم منم  دـیوگب  هک 
مه و  ص )  ) دمحم منم  دیوگب  دناوتیم  توبن  ياوس  ص )  ) ربمغیپ تافص  تالامک و  رد  تکرـش  هطـساو  هب  ع )  ) ریما ترـضح  الثم  هدش 
منم هک  دـیوگب  دـناوتیمن  یلو  هسفنب  ناونعلا  ۀـظحالم  نع  ادرجم  دریگب  تاذ  سفن  هب  هراشا  ار  وا  نییبنلا و  متاـخ  منم  دـیوگب  دـناوتیم 

وا هب  ص )  ) ربمغیپ هچناـنچ  دـشاب  متاـخ  هک  دـسر  هچ  اـت  هدوبن  یبن  وا  هکنآ  هچ  هدرک  هظحـالم  ار  ناونع  نیا  سفن  وا  زا  نییبـنلا و  متاـخ 
سپ توبن و  ياوس  تالامک  رد  تسا  كراشم  نم  اب  یلع  دومرف  ارارک  ییبن و  تسل  کنا  ریغ  يرا  ام  يرت  عمسا و  ام  عمست  کنا  دومرف 

رد هدـش و  ظوحلم  تیبقل  تیفـصو و  ناونع  هب  تسا  ترـضح  نآ  هفیرـش  باقلا  زا  هک  نییبنلا  متاخ  منکیم  ضرع  رکذ  ام  هب  تافتلا  زا 
مزال الا  هدوب و  تاذ  رب  قتشم  لمح  لیبق  زا  دومرفیم و  هظحالم  تیفصو  تیعوضوم و  هجو  رب  ار  نیا  نییبنلا  متاخ  منم  دومرفیم  هکیتقو 

هک وا  رهاظ  نییبنلا و  متاخ  يانعم  مه  تسا  نیمه  هک  هظحـالم  نیا  هب  هک  یتسناد  سفن و  رب  ءیـش  لـمح  تاذ و  رب  تاذ  لـمح  دـمآیم 
دوب دهاوخ  نیدض  عامتجا  ضقانت و  غورد و  نیا  هک  نییبنلا  متاخ  منم  دیوگب  وا  ریغ  یسک  دناوتیمن  تسا  لیلع  لیلد  دالب  نآ  زا  جورخ 

تـسد هب  ار  لمح  تحـص  كالم  هدرکن و  هکرتشم  هصتخم و  تافـص  نیب  ام  قرف  هداد  تاملک  نیا  رد  ناـفرع  داد  هک  ءاـهب  باـنج  سپ 
هب انعم  هنک  یلو  نافرع  لها  زا  هدروخ  وا  شوگ  هب  ینخـس  لامجا  روط  هب  هدـیمهفن و  ار  هیتآرم  هیعوضوم و  ناونع  نیب  ام  قرف  هدرواین و 

عسوت و نیا  میوگیم  زاب  هتخادنا  ناحول  هداس  هنیـس  رد  هطلغم  لمجم  یتاملک  سبلت  يارب  زا  هدیمهف  ای  دنکیم  يروانـش  هدماین  شتـسد 
هب فصتم  یسفن  هرخأتم  نورق  رد  دوشب  ضرف  هک  تسا  نیملـسم  ام  هدیقع  یفانم  یتروص  رد  هکرابم  هملک  رد  ءاهب  بانج  هملک  فرـصت 

قادصم ارـش  دوخ  دشاب و  عسوت  رب  ینبم  تبترم  یمتخ  ناسل  رب  كرابم  مالک  نیا  نایرج  تقو  نآ  ات  هللا  رما  رهاظم  زا  دـشاب  تفـص  نیا 
دیوگب هک  اهلمح  دراوم  ریاس  لثم  هدرمش  فصو  نیا  هب  فصتم  سفن  نآ  لثم  ار  شدوخ  هکلب  هتسنادن  هحفص 134 ] ناونع [  نیا  یعقاو 

نینچ ندـمآ  یفن  منکیم  تابثا  تسا  ۀـجح  موصعم و  هک  یـسک  زا  رداص  كرابم  مالک  نیمه  سفن  هب  نیملـسم  ام  منالف و  ای  منالف  نم 
تسا و هکرابم  هلاقم  نیا  بحاص  یلاتالب  رخآ  زا  هک  تسا  نیا  ءالقعلا  دنع  تسا  تجح  هک  مالک  نیا  رهاظ  هک  میئوگیم  وا  یـصخش و 
رد لالتخا  مینک  نینچ  رگا  هک  میرادیمنرب  وا  زا  تسد  لیلد  الب  تسوا و  يانعم  فالخ  یـسفن  نینچ  اـب  تسوا  تکراـشم  هب  دارم  هکنیا 
اهب هک  یئوگب  رگا  هب  یـضری  امب ال  منکیم  لمح  وا  دوصقم  فالخ  رب  ار  اهب  تاملک  تروص  نیا  رد  دوشیم و  ادیپ  ع )  ) ججح دـصاقم 
مالک رد  لیوأت  هک  ءاهب  هتفگ  هکنیا  میئوگیم  منکیم و  لیوأت  مه  شمالک  نیمه  رد  الوا  میوگیم  شدوخ  تاملک  رد  لیوأت  باب  دـس 

ام ال یلا  مینک  لیوأت  دیکأت  نامه  رد  دنک  دیکأت  رگا  زاب  دینک  لمح  نآ  يانعم  ریغ  رب  ارم  مالک  هتبلا  هک  تسا  نآ  شدوصقم  دـینکن  نم 
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جاجتحا و رادم  روما و  نیا  رد  دناعبتم  هک  نانآ  تسا و  ءالقع  هیور  فالخ  رب  لیلد  الب  لیوأت  لصا  هک  دوش  یهتنم  رما  هکنآ  ات  هل  ۀـیاهن 
رد ار  نآ  لضفلاوبا  ازریم  بانج  هک  دـنهاوخن  هزات  رما  نیا  تروص  نیا  رد  دـندومرف و  نآ  زا  عنم  تسا  ناشیا  هیئالقع  ماـکحا  رب  راذـتعا 

ءالقع مامت  هکلب  ددرگن  يدـنوخآ  ره  هبعلم  هیهلا  ۀعیرـش  هک  دومن  لیوأت  باب  دـس  دـیوگیم  هک  هتـسناد  ءاهب  صیاصخ  زا  راختفا  لامک 
لیوأت رگا  لصاحلا  دشابن و  لسلست  مزلتـسم  دوبن و  دیفم  مه  ءاهب  بانج  عنم  دشیمن  نآ  رگا  دناهتـشاد  لیلد  الب  لیوأت  زا  عنم  ناسل  لها 

زا دوب  زیاج  میدوبن و  لیوأت  زا  عونمم  البق  رگا  هدوبن و  ءاهب  هب  هصوصخم  یتمارک  نیا  هدوب  راصعا  همه  رد  القع  هیور  زا  عونمم  لیلد  الب 
زا دیامرف  عنم  یمالک  هب  ءاهب  هک  تسا  نآ  هب  لیوأت  باب  ندش  دودسم  میئوگیم  سپ  ار  ود  نآ  ءاهب  دس  زا  لبق  لیوأت  باب  حـتف  ام  يارب 
ای لیم و  دـننام  یتروص  لیوأت  يارب  زا  ءاهب  بانج  هکنآ  رگم  مینکیم  لیوأت  ءاضیا  ءاـهب  مـالک  نیمه  رد  میدوبن  عونمم  هک  اـم  لـیوأت و 

فرـصت و صوصخلاب  لقعلا  مکحل  ادـیکأت  مه  نیموصعم  جـجح  ایناث  دنکـشب و  ار  نیا  دـشکب و  ار  نآ  دـشاب و  هدرک  مسجم  لیبابا  ریط 
يارب زا  ءیش  تابثا  یئوگب  رگا  درک  لیوأت  دیابن  هنیرق  الب  هک  هکرابم  هملک  نیا  رد  سپ  دندومرف  عنم  دوخ  تاملک  رد  ار  لیوأت  ریسفت و 

ای مملاع  نم  دـیوگب  یـسک  رگا  سپ  بقل  رد  موهفم  یفن  تسا  باـب  نیمه  زا  دوشیمن و  نآ  ریغ  زا  ءیـش  نآ  توبث  یفن  مزلتـسم  ءیش 
باب زا  هکلب  تسین  باب  نیا  زا  متاخ  ار  رگید  سک  ندوب  رم  متاـخ  یفن  مازلتـسا  میوگیم  هدرکن  دوخ  ریغ  زا  فصو  ود  نیا  یفن  مبتاـک 
رخآ وا  دشاب  هتـشاد  یلات  رگا  هک  تسا  قباس  دوجو  یفانم  هک  لوا  لثم  تسا  یناث  دوجو  اب  یفانم  متاخ  رخآ و  موهفم  دوخ  هک  تسا  نآ 

نیدراو و رخآ  نم  دیوگب  رگا  تسین و  مزلتسم  ار  یفن  تابثا  نیا  ملخاد  ای  دراو  نم  دیوگب  یـسک  هکنآ  نیب  تسا  قرف  سپ  دوب  دهاوخن 
یفـصو يانعم  هظحالم  نودب  كرابم  ناسل  رب  مالک  نیا  يرج  میوگیم  زاب  دـنکیم  دوخ  زا  دـعب  يرگید  دراو  یفن  موهفم  نیا  منیلخاد 

هب توبن  هبترم  هک  دوب  دـهاوخ  یناـمز  هک  هرخأـتم  نورق  رد  ولو  تسه  یقادـصم  فصو  نیا  يارب  زا  اـیآ  هک  دوشیم  لاؤس  لاـح  هدوـبن 
ءاهتنا تسا  نکمم  تسه و  رگا  میمتاخ و  اـم  دـنیوگب  دـنناوتب  ءاـیبنا  عیمج  اـت  میرادـن  یمتاـخ  سپ  تسین  رگا  هن  اـی  دوش  یهتنم  یـسفن 
سفن نآ  ار  وا  هک  وا  عبتم  لوق  هب  مینادن و  سفن  نآ  ار  هلاقم  نیا  بحاص  ارچ  سپ  یتقو  رد  ضیف  نیا  عاطقنا  تسا  نکمم  سپ  یصخش 
نیئراق زا  هدومن و  ءاجلم  مالک  لوط  هب  ار  ام  قح  ءافخا  يارب  زا  باب  تاهیومت  يراب  درک  دـهاوخ  ار  رگید  سفن  یفن  لوق  نامه  میتسناد 

زا سپ  ص )  ) يدمحم عرش  خسن  ناکما  مدع  رب  یلقع  هجو  لیذ  رد  هک  تسا  يداعبتسا  کیکشت و  ود  ماقم  نیا  رد  میوجیم و  ترذعم 
دیدرگ . دهاوخ  نایب  شباوج  اب  رابخا  زا  مهد  هفیاط 

دمحم ترضح  تیلضفا  تیفرشا و 

زا هرـسکی  شنیرفآ  مامت  يوسام و  قلطم  زا  دومحم  ص )  ) ربمغیپ تیلمکا  تیلـضفا و  تیفرـشا و  رب  هلاد  هیعطق  راثآ  رابخا  زا  مهد  هفیاـط 
دنهاوخ جتنم  هک  هققحم  هتباث  هیلقع و  همدقم  ود  همیمـضب  بولطملا  یلع  تالادلا  هرتاوتم  رابخا  هیعدا و  تارایز و  تارقف  هینآرق و  تایآ 

هب یعدم  حیضوت  دوب و  دهاوخ  تمکح  لدع و  فالخ  مزلتسم  تعیرـش  خسن  تیلـضفا  توبث  اب  هک  ار  یعدم  نیا  دیایب  هک  یحرـشب  دوب 
بحاص هب  دیامرف  تیانع  ار و  شقح  یقحیذ  ره  هب  دیامن  ءاطعا  هک  تسا  یضتقم  یهلا  لدع  هکنآ  یلوا  يهمدقم  تسا  همدقم  هس  نییبت 

قح هک  دیامرف  تیانع  فرشا  هب  ار  فرـشا  هحفـص 135 ] فیرـش و [  هب  ار  فیرـش  سپ  شماقم  هجرد و  هزادنا  هب  یماقم  هجرد و  ره  هب 
دح زا  جراخ  هک  طیرفت  طارفا و  هبترم  رد  ود  نیا  هک  دیامرف  تیانع  فیرش  هب  ار  فرشا  فرشا و  هب  ار  فیرش  هک  دیامنب  نآ  ریغ  تسوا 

الیدبت و اهل  دجت  نل  تانکمم و  تانئاک و  رد  هللا  ۀنس  تسا  نیمه  هدش و  هداد  وا  ریغ  هب  قح  يذ  قح  هک  دوب  دهاوخ  لدع  ماقم  ءاوتسا و 
لضفا اهب  درفنت  تاناونعلا  لضفا  لضافلا و  اهب  صخش  ۀلـضافلا  ۀیاغلاف  نیبیطالل  تابیطالاف  نیبیطلل  تابیطلا  نا  امکف  الیوحت  اهل  دجت  نل 

ملاع لها  تاوذ  قیاقح و  هچنانچ  هک  مولعم  ماقم  هلوالا  انم  ام  يانعم  تسا  نیمه  هفرعملا و  ردـقب  فورعملا  ینعم  تسا  نیمه  تاـیربلا و 
هلمح نییناحور و  نیبورک و  تسا  توافتم  ناشبصانم  نوئـش و  لضافتم و  ناشتاماقم  تاجرد و  تسا  توافتم  أدبم  هب  برق  هطـساوب  الاب 

اماقم و ۀجرد و  دندیدرگن  لاونم  کی  رب  اتاذ  ادادعتسا و  دناهدوبن  قسن  کی  رب  نوچ  تاریدم  تاومس و  هنکـس  ناکرا و  هکئالم  شرع و 
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ماقم هب  هلمج  تلاسر و  هتـشر  هب  هلمج  یبن و  هراپ  ضعب  یلع  مهـضعب  انلـضف  لسرلا  کلت  هک  امرف  ایبنا  هظحالم  نینچمه  الغـش و  انأش و 
ءامـسا رد  هفیاط  رب  ثوعبم  هلمج  لک و  رب  ثوعبم  هراپ  زارفرـس  یباتک  ياطع  هب  هراپ  زاـتمم و  یتعیرـش  نتـشادب  هراـپ  زیاـف  تیمزعلااولوا 

اـضیا تانئاک  رد  تسا  ناشیا  هطاحا  فرـصت و  كالم  اهنآ  فیرـش و  مسا  هن  دون و  زا  مظعا  ءامـسا  زا  تسا  ناشیا  هصیـصخ  هک  هکرابم 
هب ار  امـسا  نآ  مامت  يرگید  مسا و  جـنپ  تسیب و  يرگید  مسا و  جـنپ  يرگید  مسا و  ود  ای  مسا  کی  ياراد  یـضعب  دنلـضافتم  توافتم و 
هب هکلب  تسین  فازج  هجو  رب  لغـش  نأش و  تایانع و  تاماقم و  رد  لضافت  نیا  هک  تسا  مولعم  هتفای و  ریرقت  هربتعم  راـثآ  رد  هک  یحرش 

هکئالم و زا  کی  ره  سپ  تسا  ناشیا  تادادعتسا  تالامک و  رینم و  دننام  هعشا  دننام  أدبم  هب  تسا  اهنآ  برق  تسا و  اهنآ  تاوذ  توافت 
ةاشن رد  راگدرورپ  لاح  تسا  نینچمه  هدوب و  عفرا  لضفا و  ناشیا  هب  هبوهوم  هبصانم  هصوصخم و  تاماقم  دندوب  عنما  فرـشا و  هک  ایبنا 
هجرد لوا  دشاب و  هدـش  وفع  دروم  روفغم و  هک  یـسک  لوا  تسا  تالامک  توافت  بسح  رب  تاجرد  لضافت  تاماقم و  توافت  هیورخا و 

خزود و تشهب و  رایتخا  ای  دشاب  وا  اب  باتک  باسح و  هک  یسک  هب  ات  دشاب  هتشاد  تعافش  ماقم  هک  یسک  هب  دسرب  ات  دوب  اراد  ار  نایتشهب 
عتما و هک  یـسفن  ره  هرهاظ  تنطلـس  رد  هکلب  دشاب  زیاف  ناوضر  ماقم  رد  ای  دـشاب  ندـع  تنج  رد  ای  دـشاب  وا  تسد  هب  نیعلاروح  جـیوزت 

دوش هداد  وا  هب  همیرک  فاطلا  بهاوم و  هلیزج و  يایاطع  همیظغ و  لـغاشم  همیخف و  بصاـنم  تسا  یلوا  قیلا و  یفکا و  دـشرا و  مخفا و 
یهشت فیح و  زا  بنجتم  تمکح و  لدع و  یعارم  تنطلـس  ماقم  رگا  هدوب  تایانع  نآ  زا  مورحم  ۀجرد  الامک و  وا  زا  رتلزان  هک  هباثم  هب 

هدوب . عارتقا  و 

یلقع ناهرب  هب  مالسا  خسن  مدع 

تسایس و نوناق  عیرشت  باتک و  نامرف و  نداد  یـشخب و  بصنم  ماقم  رد  هک  دیامن  اضتقا  نینچ  يراگدرورپ  ۀنـس  قفاوم  لقع  مکح  سپ 
مامت زا  دـشاب  رتلضاف  رتلماک و  هک  یتعیرـش  ره  دـشاب  هدوب  تسا  تیادـه  داـشرا و  بجوم  هک  یعرـش  تکرح و  قشم و  میلعت  بادآ و 
لدع شنیرفآ و  مامت  زا  دشاب  لضفا  فرشا و  لمکا و  هک  یسک  هب  دوش  هداد  دیاب  نآ  بتک  مامت  زا  دشاب  رتعماج  هک  یباتک  ره  عیارش و 

یمامت هب  تبـسن  دشاب  اقآ  دیـس و  متا و  لمکا و  مدـقا و  لوا و  تادوجوم  رد  یـسک  رگا  هک  دـیامن  اضتقا  نینچ  لقع  مکح  قبط  رب  یهلا 
هروصتم و عیارش  مامت  زا  دشاب  هدوب  عمجا  فرشا  متا و  لمکا و  دوشیم  تیانع  وا  هب  هک  یباتک  ترافس و  یعرش و  بصنم و  تادوجوم 

دیآیم مزال  يرگید  کی  ره  ضرف  زا  هک  تسوا  رب  يراج  یهلا  تنـس  تسوا و  هب  مکاح  لـقع  یهجو  رب  همزـالم  نیا  هضورفم و  بتک 
نابحاص زا  ار  یصخش  هاگ  ره  نینچمه  تسا و  عیارشلا  فرشا  نآ  هک  یـسک  يارب  زا  ار  یتعیرـش  میتفای  هکنآ  ای  میدرک  ضرف  رگا  سپ 

نم لـمکا  مه  وا  تعیرـش  هکنیا  هب  مینکیم  مکح  عیارـشلا  باـبرا  عیمج  نم  یتح  تسا  قیـالخلا  لـمکا  وا  دـش  مولعم  هک  میتفاـی  عیارش 
صوصخم دیاب  اهلمکا  اهفرشا و  قئالخلا و  لضفا  هکنآ  همدقملا  هذه  ۀجیتن  هیراج و  ۀنس  هیلقع و  همدقم  یـضتقم  هب  تسا  عیارـشلا  عیمج 

اهمتا و عیارـشلا و  لمکا  ندروآ  تسد  يارب  زا  هک  تسا  نآ  نآ  همزـال  اهفرـشا و  اهلـضفا و  اـهمتا و  عیارـشلا و  لـمکا  هب  دـشاب  درفنم  و 
دوب دهاوخ  لمکا  وا  عرـش  بصنم و  شلغـش و  نأش و  دوب  قلخلا  لمکا  رگا  تسوا  بحاص  هظحالم  نآ  تسا و  ینالقع  یقیرط  اهعمجا 
یلع ضیف  قلطم و  دوج  تسا  نیا  هک  تسا  یقرت  لامکتـسا  رظن  تانئاک  ءازجا  تانکمم و  تایهم  رد  يراگدرورپ  رظن  هکنآ  هیناث  همدقم 

يدوج ناگدنب  رب  ات  هکلب  منک  يدوس  ات  قلخ  مدرکن  نم  شنیرفآ  ضرغ  تسا  نیمه  هکلب  ضایفلاب  دارملا  وه  قالطالا و  هحفص 136 ] ] 
هیندـب و تااـفترا  هیونعم و  هیـسح و  تاـیقرت  هیتوکلم و  هیکلم و  تـالیمکت  يارب  زا  ار  هلمکم  لـلع  بابـسا و  عیمج  تهج  نیدـب  منک و 

نم اهنم  ام  ةرهاظلا و  بکاوکلا  نم  اـهیلع  اـمب  يرهاـظ  ءامـس  زا  هلوقعم  هسوسحم و  هینطاـب و  هیرهاـظ و  تاـیبرم  زا  هدومن  مهارف  هیحور 
نم اهل  امب  ۀـیرهاظلا  ةویحلل  هیونعم  راطما  باحـس و  بکاوک و  زا  اهنم  اـهب و  اـهیف و  اـم  يونعم و  ءامـس  ۀـیرهاظلا و  راـطمالا  باحـسلا و 

ۀیکلم هداد  رارق  ترفاسم  ود  ناشیا  يارب  زا  تهج  نیدـب  ۀـینالقعلا و  ۀـیناحورلا  تالامکتـسألا  نم  اـهل  اـمب  ةویحلا  ۀیـسحلا و  تـالامکلا 
ۀیهولالا و تاماقم  برقا  یلا  ۀیناسنالا  ۀبترم  لوا  نم  ۀیناحور  هلوقعم  هیتوکلم  ۀیناسنالا و  ةرـضحلا  یلا  الویهلا  ۀـبترم  نم  هیندـب  هسوسحم 
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لوعجم فیلکت  ود  لوقعم و  سوسحم و  هدمآ  ررقم  ریس  ود  دیلت و  فیرط و  نم  بسانم  ءاذغ  دیدج و  سبل  علخ و  ۀلحرم  لک  یف  لکل 
تایقرت هیـسح و  تالامک  هینالقع و  تاکاردا  هیناویح و  تاساسحا  ۀلحرم  ریـس و  لکیف  اهل  يرایتخا و  یعیرـشت  يریخت و  ینیوکت  هدـش 

نم مهریس  یف  تانئاک  ءازجا  هظحالم  زا  تسا  دهاشم  سوسحم و  تسا  هیعطق  صوصن  هیلع  لولدم  هکنآ  هوالع  هب  بلطم  نیا  هیناحور و 
فیلکت هب  ار  وا  هنوگچ  هدوب و  كدـنا  هدوب  دـقاف  هدوب  صقان  دوخ  هبترم  رد  هنوگچ  هک  امن  ار  هناد  بآ و  هظحالم  تایاغلا  یلا  يداـبملا 

هیتابن ياوق  بحاص  رامشیب  یکدنا  رازه و  یکی  هتشگ و  دجاو  لماک و  هکنآ  ات  هتـشاد  روهقم  يرییخت  ریـس  هب  هدومن و  فلکم  ینیوکت 
رد يدـیاوع  دـئاوف و  يراثآ و  صاوخ و  بحاص  هدروآرب و  اههویم  اههفوکـش و  اهوب و  اهمعط و  اهگنر و  هچ  هدرک  اهومن  تایقرت و  و 
هک امرف  هدهاشم  نآ  زا  سپ  هتشگ  لماک  یصقان  هنوگچ  سپ  هتشگ  بترتم  وا  رب  وا  زا  یحلاصم  عفانم و  هچ  هتـشگ و  ادیپ  وا  زا  یئزج  ره 

يروک سپ  هدرک  لیـصحت  هیناویح  یتاساسحا  هیرایتخا و  یتاکرح  هتـشگ  هیناویح  ياوق  بحاص  هیناویح  هاشن  رد  هدـش  لمکا  لـماک  نیا 
ینکیم هدهاشم  اوه  رد  نالبلب  همغن  ارحص و  رد  نابسا  ریس  هتشگ  ادص  اب  یـشوماخ  كرحتم و  ینکاس  ایوگ و  یلال  اونـش و  يرک  انیب و 

هوالع هب  هدـش  لمکا  لماک  نیا  هنوگچ  هک  امرف  هدـهاشم  نآ  زا  سپ  هتـشگ  اراد  ناشلامک  هبترم  ره  رد  هدوب و  ناـصقن  ماـقم  رد  اـهنیا  و 
هینطاب ساوح  هدش و  کلاس  کلام  هدش و  کلام  كولمم  هنوگچ  هدومن و  لیصحت  هیناسنا  ةاشن  رد  هینالقع  تاکاردا  هیناویح  تاساسحا 

ریس رد  نآ  زا  سپ  هدش و  وا  رخسم  مامت  هتشگ و  همه  رد  فرـصتم  هنوگچ  هدیدرگ و  عاطم  هنوگچ  هدش و  هدوزفا  شاهیرهاظ  ساوح  رب 
هب تیدوبع  تیقر و  ماقم  زا  هتـشگ  كالما  رب  مکاح  كالفا و  رب  طـیحم  كاـخ  سیلج  هکنآ  اـت  هدرک  لیـصحت  تاـماقم  هچ  شیناـحور 
ام تاجردلا و  یف  مهریـس  تاناویحلا و  تاتابنلا و  تادامجلا و  رهاوجلا و  نداعملا و  أدـبم  یلا  رظنا  هتـشگ  زئاف  تیبوبر  تیولوم و  هبترم 

امب ال تارذـلا  نم  ةرذ  لک  یف  تایاهن  یلا  مهغولب  تایاغلا و  یلا  مهلوصو  یلا  تادـیاعلا  راـثالا و  تاـیقرتلا و  تالامکتـسالا و  نم  مهل 
تالالا و تالمکملا و  تاتمتملا و  تادعملا و  بابـسالا و  نم  مهلامکتـسا  یف  مهلدعا  ام  یلا  تایربلا و  ماهوا  تانکمملا و  لوقع  طیحی 

تایلفـسلا تایولعلا و  نم  تاهمالا  ءابالا و  تاریثأتلا و  رثأتلا و  تاحکانملا و  جاودزالا و  تـالاعفنالا و  لـعفلا و  نم  نهیف  اـم  تاودـالا و 
ضرالا و نم  تایبرملا  نم  امهل  دـعا  ام  ۀـیحلا و  یلا  رظنا  تارخـسم  مهبررمال  تاقئاش و  مهلامکتـسا  یلا  تاریاس و  مهتیاـغ  یلا  مهلکف 

عفدت ءاود  وا  تاملظلا  هب  عفرت  رون  وا  تایحلا  هب  موقت  توق  لصحتل  تاربدملا  ۀکئالملا  تارثؤملا و  نم  اهب  اهیلع و  اهیف و  ام  تاومسلا و 
ناج هنوگچ  تسا  ناسنا  هب  عجار  شدـئاوع  هکنآ  اب  هداد  تاـیقرت  ار  وا  هتـساوخن و  صقاـن  ار  هبح  هناد و  نوچ  هسیـسخ  ءازجا  تاـفالا  هب 

وا رد  یقرت  لامکتـسا و  رظن  دراذـگ و  لمهم  ار  ناریاس  متاـخ  ناـکما و  هبخن  ناوکا و  هدـبز  ناـکرا و  هراـصع  نارود و  هناـگی  ناـهج و 
لک هب  دـسر  هچ  ات  هتـشاذگن  لمهم  ار  ملاع  ءازجا  تانئاکلا  ۀـلجال  قلخ  نم  تایربلا و  رـشحم  تالامکلا و  عماج  تسوا  هکنآ  اـب  دـیامنن 
لثم بجاو و  هنومن  هب  دسر  هچ  ات  هتساوخن  صقان  ار  نکمم  هتباث  هیقاب  هب  دسر  هچ  ات  هتـساوخن  لمهم  ار  هرثا  هیناف و  اهنآ  هعومجم  اهنآ و 

يونعم و هحفص 137 ] یلزانم [  یناحور و  شبنج  ینالقع و  ریس  مه  وا  يارب  زا  دراد و  لامکتـسا  رظن  مه  وا  رد  هتبلا  سپ  شدوخ  لثم  و 
هیونعم ةویح  يارب  زا  يونعم  نامـسآ  زا  هیونعم  يراـطما  هدومرف  نیعم  یبابـسا  لامکتـسا  نیا  يارب  زا  هدوـمرف و  نیعم  یتوـکلم  یتاـماقم 

اهجـنط و اهمیـسن و  اهنایزات و  اهلقیـص و  اهاود و  اهاذـغ و  اههویم و  اهـسابل و  اـهغارچ و  زا  يرگید  بابـسا  نینچمه  هداد و  رارق  ناـسنا 
هدرک نیعم  جاهنم  برشم و  بهذم و  کلم و  هتشاد و  ررقم  يونعم  يرـس  یناحور  ینالقع  یتوکلم  يونعم  لاوحا  تابالقنا و  اهجضن و 

لیصف تسا  یحرش  ینعم  نیا  حیـضوت  يارب  زا  تسا و  تناید  تعیرـش و  اهنآ  عومجم  مسا  تکرح و  قشم  تیبرت و  نوناق  اهنآ  مامت  هک 
رد يراگدرورپ  ۀنـس  هدـهاشم  بسح  رب  هکنیا  هیناثلا  ۀـمدقملا  یف  مالکلا  ۀـصالخ  تسین و  نآ  ضرعت  لاجم  هک  لـیوط  تسا  یمـالک  و 

ماهلا نابحاص  یحو و  بابرا  تاسایس  بسح  رب  تایاهنلا و  یلا  يدابملا  نم  هریس  یف  رـشب  عون  اهنم  تانکمم و  تایئزج  تانئاک و  ءازجا 
دارفا هک  تسا  یقرت  لامکتـسا و  رظن  شنیرفآ  رد  يراگدرورپ  رظن  يراب  ترـضح  تمکح  فطل و  ضیف و  دوج و  تاـعارم  بسح  رب  و 
صقان دناسرب و  یلعا  هب  هیلاع  زا  هیلاعب و  هیناد  هیلاع  هجرد  زا  دـناشکب و  هلـضافتم  تاماقم  هب  هلزانتم  بتارم  زا  ار  رـشب  عون  اهنم  نکمم و 

تادوجوم و داجیا  زا  ضرغ  تسا  نیمه  تایانع و  دوج و  تسا  نیا  هک  دناسرب  ضعب  قوف  اهضعب  بتارم  یلا  لمکا  ار  لماک  لماک و  ار 
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ءزج ءازجا  رد  ار  ۀنس  نیا  هکنآ  زا  سپ  هتساوخن و  ار  لفاست  لزنت و  جاردتسا و  هدوبن و  ینعم  نیا  سوکعم  شدوصقم  دصقم و  هاگ  چیه 
نیا يهجیتن  دوب و  دهاوخ  ۀنس  نیا  تاعارم  هب  نیا  بتارم  هب  یلوا  قحا و  وا  تشاد و  دهاوخ  يراج  مه  ریبک  ملاع  رد  هتشاد  یعرم  ءزجف 

نآ هک  دشابن  اور  شیارب  زا  سوکعم  ریس  رگید  دیدرگ  لماک  تفای  تیبرت  لمکا  ینوناق  هب  ریبک  ملاع  هک  ینامز  ره  هک  تسا  نآ  همدقم 
فالخ تسا و  لفاست  لزنت و  نیا  هک  دـیامن  تکرح  شبنج و  تسپ  لزان و  يرگید  نوناق  هب  دوش و  هتفرگ  وا  زا  لـمکا  فرـشا و  نوناـق 

نیناوقلا و متاخ  وا  دـیدرگ  عیارـشلا  متا  نیناوقلا و  لـمکا  هک  یعرـش  ینوناـق و  ره  هکنیا  کـلذ  مزـال  تسا و  تمکح  فطل و  ضرغ و 
تنـس یفانم  لوضفملا و  یلاوا  ضوع  الب  وا  خسن  هک  دوب  دـهاوخ  اهمتاخ  عیارـشلا  لمکاف  دوب  دـهاوخ  اهخوسنم  ریغ  اهرخا و  عیارـشلا و 

متاخ رخا و  هک  هخوسنم  ریغ  ۀـیقاب  ۀعیرـش  هکنآ  ندروآ  تسد  يارب  زا  هک  تسا  نآ  بلطم  نیا  مزال  دوب و  دـهاوخ  حـیبق  يراگدرورپ و 
نآ اـیآ  هک  تسا  نآ  ندروآ  تسد  نآ  ینـالقع و  تسا  یقیرط  تسا  هلئاذ  ریغ  همئاد  صوصخم  عرـش  نیا  هکنآ  تسا و  مادـک  وا  دـشاب 

سپ وا  زا  رتهب  دـشن  نکمم  تسا و  عیارـشلا  لمکا  وا  هک  دـیدرگ  مولعم  یناهرب  هب  رگا  هک  ما ال  تسا  هروصتملا  عیارـشلا  لـمکا  تعیرش 
هک ره  هک  دش  نآ  نیمدـقتملا  ۀـصالخ  تسا و  تمکح  فطل و  فالخ  وا  خـسن  هکنانچ  تسا  هلئاذ  ریغ  هیقاب  همئاد  وا  هک  دوشیم  مولعم 

دوب و دهاوخ  اهمتاخ  عیارشلا و  رخاوا  دش  عیارشلا  لمکا  هک  یتعیرش  ره  دوب و  دهاوخ  لمکا  وا  تعیرـش  عیارـش  نابحاص  زا  دشاب  لمکا 
رب عرفتم  تعیرـش  تیلمکا  هیناـث و  همدـقم  یـضتقم  هب  تسا  تـیلمکا  رب  عرفتم  تـیرخآ  هلئـسم  سپ  دوـب  دـهاوخ  هخوـسنم  ریغ  هیقاـب  وا 
ره رد  هک  تسا  يدنچ  روما  تیفرشا  تیلمکا و  تیلضفا و  فشاوک  هکنآ  هثلاث  همدقم  یلوا  يهمدقم  یضتقم  هب  تسوا  بحاص  تیلمکا 

دهاوخ رخآ  الامعتسا  الوزن و  دشاب  لوا  هک  هطقن  ره  هک  تسا  داجیا  رد  تیقبسا  تیلوا و  یکی  دوب  دهاوخ  فرـشا  وا  دش  تفای  هک  لحم 
هدش و جاتحم  وا  تطاسو  هب  يوسام  هدشن و  يریغ  يوس  هب  جاتحم  هدوبن و  مدقم  وا  رب  يریغ  هک  تسا  فرـشا  وا  الامک و  ادوعـص و  دوب 

ماقم میـس  مدقم  یلیفط  رب  یلـصا  ره  رد  تسا  یلیفط  همدـقم و  شدوخ  یلـصا و  دوصقم  ءیـش  ۀـیاغ  هک  قلخ  يارب  زا  ندوب  ۀـیاغ  رگید 
مراهچ دوب  دهاوخ  دشاب  مامت  زا  لضفا  دشاب  مامت  هب  تبسن  ضایف  هک  ره  سپ  تسا  ضیفتـسم  زا  لضفا  فرـشا و  یـضیفم  ره  هک  هضافا 
تـسا ۀـجح  هبترم  مجنپ  دوب  دـهاوخ  مامت  رب  لضفا  قلطم  شنیرفآ  عاطم  دوب و  دـهاوخ  عیطم  زا  لضفا  یعاطم  ره  هک  تسا  تعاطا  ماقم 

ره هک  میلعت  داـشرا و  هجرد  مشـش  دوب  دـهاوخ  قلخ  عـیمج  فرـشا  قـلخ  عـیمج  رب  تجح  مدـقم و  شدوـخ  عوـمجم  رب  یتـجح  ره  هک 
جاتحم زا  فرـشا  هیلا  جاتحم  هک  جئاوح  دـئادش و  رد  تیعجرم  ماقم  متفه  دوب  دـهاوخ  ملعتم  دـشرتسم و  زا  لمکا  یملعم  ره  يدـشرم و 
نادقاف زا  لمکا  هبترم  نآ  دجاو  هک  تالامکلاب  درفتلا  صاصتخألا و  نم  تاجردلا  بتارملا و  و  هحفص 138 ] تاماقملا [  ریاس  یلا  تسا 
بتارم نیا  ماـمت  هدـش  دراو  دراد  نآ  ۀحـص  هب  فارتـعا  مصخ  هک  هیمالـسا  تناـید  رد  هک  هیعطق  راـثآ  بسح  رب  لوقنف  کـلذ  تفرع  اذا 
رتاوتم هیعدا و  تارایز و  تایآ و  رد  هعجارم  كدنا  هب  هک  هیمالسا  تناید  بحاص  ۀبترم  یمتخ  ترضح  تانئاک  هدبز  هصیصخ  هصاخ و 
یباتک هب  جاتحم  هیلع  لدی  ام  بابلا و  یف  درو  ام  مامت  ءاضحا  دیامن و  حـضاو  فوشکم و  راهنلا  ۀـعبار  یف  سمـشلاک  ینعم  نیا  رابخا  زا 

هب رابخا  سپ  تقلخ  رد  تیلوا  تیقبـسا و  اما  میئامنیم  ریثک  زا  یلیلق  ضعب  هب  هراشا  هرمن  هفیاط و  ره  زا  اهروفو  اهترثکل و  هدحیلع  تسا 
قلخ لـبق  ص )  ) دـمحم روـن  قـلخ  هللا  نا  دـندومرف  ع )  ) ریما رباـج و  اـی  کـبیبح  روـن  هللا  قـلخ  اـم  لوا  دـیامنیم  ناـیب  هـفلتخم  ياـهناسل 

مث ۀینادحولا  یف  ادرفنم  لزی  مل  هللا  نا  يربخ  رد  اباجح و  رشع  انثا  هنم  قلخ  ۀنس و  فلا  نیرـشع  ۀعبرا و  ۀنـس و  فلا  ةامعبراب  تاقولخملا 
كالول روهـشم  فورعم  باطخ  داجیا  يارب  زا  ندوب  ۀیاغ  ماقم  اما  ءایـشالا و  قلخ  مث  ارهد  فلا  فلا  اوثکمف  همطاف  ایلع و  ادمحم و  قلخ 

ام كالول  باطخ  نآ و  زا  فشاک  یلجـأل  کـتقلخ  کـلجال و  قلخلا  تقلخ  ناـعمل  رهم  ناـمرف  نآ و  زا  یکـالم  كـالفالا  تقلخ  اـمل 
ۀینبم و ءامس  تقلخ  ام  ینا  فیرش  ثیدح  نآ و  رب  لاد  یندبعی  اقلخ  ۀکئالملا و ال  ءامسلا و  ضرا و  ناکم و ال  رانلا و ال  ۀنجلا و  تقلخ 

دیامرفیم یـسوم  هب  ناود  صن  انل  عیاض  ولحلا  شکراـبم و  لوق  نآ و  رد  حیرـص  ۀـسمخلا  ءـالؤه  لـجال  ـالا  هلوق  یلا  ۀـیحدم  اـضرا  ـال 
هیانک ود  نیا  هک  رانلا  ۀـنجلا و  تقلخ  هلجا  نم  اوه و  مدآ و  تقلخ  هلجا  نم  نم  کلذـب  تدرا  هدوبن  قحـسا  میهاربا و  ءایلوا  زا  مدوصقم 

هب تبسن  ینطاب  هچ  يرهاظ و  هچ  یعیرـشت و  هچ  ینیوکت و  هچ  ضیف  رد  تطاسو  هضافا و  ماقم  اما  تسا و  یبقع  راد  مامت  ایند و  مامت  زا 
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ام انالول  هللا و  دـبع  ام  انالول  هللا و  دـبع  انب  هللا و  فرع  اـنب  دـیامرفیم  يونعم  یعیرـشت  ضیف  ماـقم  رد  راـبخا  زا  هلمج  سپ  شنیرفآ  قلطم 
هحبـس هللادبع و  قلخ  لوا  هللا و  قلخ  لوا  نحن  بقاع و  نم  بقاع  باثا و  نم  باثا  انب  هقلخ و  عیمج  نم  مرک  نم  هللا  مرکا  انب  هللا و  فرع 
قلخلا قلخ  مث  يربخ  رد  خلا و  هکئالملا  تحبس  انحبس و  نییمدآلا  ۀکئالملا و  نم  مهتدابع  مهحیبست و  ببس  قلخلا و  قلخ  ببـس  نحن  و 

یتفرعمب و الا  یبن  ءیبن  ام  هک  رایسب  توبن  ضیف  باب  رابخا  هللا و  نوحبـسی  فیک  اوردام  کلذ  الول  انحیبستب و  اوحبـسف  انحاورا  سنألا  و 
هـسدقم هیحان  نیا  زا  مامت  کلذ  لاثما  ندوب و  هللا  لیلخ  ندیدرگ و  هللا  میلک  ندـش و  هللا  حور  زا  ناشتاجرد  هکنیا  یلع و  تیالوب  رارقألا 

رامثلا و راجـشألا و  ترمثا  انب  قلخلا و  قلخ  ببـس  نحن  دیامرفیم  نیوکت  ضیف  ماقم  رد  ءایبنا و  تقلخ  لوا و  قلخ  رابخا  هدش و  هدوب و 
شرع قدارس  رب  تشون و  ناکم  رب  دندومرف  ثیغلا و  لزنی  انب  ضرالا و  یلع  عقت  نا  ءامسلا  کسمی  انب  ضرالا و  تبشعا  راهنالا و  ترج 
يدنلب تشون و  اهبآ  بصم  رب  تشون و  ملق  حول و  رب  تشون و  هکئالم  لاب  رب  تشون و  اهنیمز  قابطا  رب  تشون و  اهداب  بیهم  رب  تشون و 

تاومسلا تماق  کلذبف  دیامرفیم  يربخ  رد  هکنآ  ات  نینمؤملاریما  یلع  هللا  لوسر  دمحم  تشون  یئانـشور  یکیرات و  رب  تشون و  اههوک 
بکاوک و نامـسآ و  هکئالم و  شرع و  رون  هک  دـناهدوب  ناـشیا  دوجو  هیاـم  تاـنئاک و  داوم  يراـبخا  رد  هکلب  ضرـالا  تبثت  دـما و  ریغب 
تفرعم و ملع و  ضیف  ءاقب  ةویح و  ضیف  دوجو و  ضیف  سپ  قلخلا  قلخ  ببـس  نحن  دـندومرف  هدـش و  قلخ  ناشیا  زا  نیعلاروح  تشهب و 
تداعـس و ضیف  اهماسقاب و  اهتمعن  ضیف  رون و  ییانـشور و  ضیف  تاداـبع و  تاـعاط و  ضیف  تاـجرد و  تـالامک و  ضیف  قزر و  ضیف 

هکلب نآ  براغم  قراـشم و  هکلب  ناـکما  ملاـع  رمق  سمـش و  هک  ناـشیا  هب  ناـشیا و  زا  همه  يدوجوم  ره  رد  یلاـمک  ره  ضیف  تمارک و 
اهعفر ءامسلا  هک و  تسا  كرابم  دوجو  نآ  دنراد  دنلب  وا  يوس  هب  تجاح  تسد  همه  لزان و  نآ  زا  اهضیف  مامت  هک  ناکما  ضرا  نامسآ 

هطوسبم دـی  ماقم  لب  تسا  هلزان  يولـس  نم و  لزنم  هکلب  هلماش  هلماک  هماـت  تمعن  ماـقم  ناـشماقم  قراـطلا و  ءامـسلا و  نازیملا و  عضو  و 
نیا باب و  نیا  رد  تارفاظتم  رابخا  تارایز و  هیعدا و  تابا و  تارقف  راثآ  زا  ردقنآ  نیا  تسا و  نییبنلاب  ۀـعاطلا  هللا  سفن  ماقم  هکلب  تسا 

الا هللا  هقلخ  ءیش  نم  ام  دندومرف  هک  تیولوم  هبترم  تعاطا و  ماقم  اما  تسا و  ددعتم  اهنآ  ءاصحا  هک  هدش  دراو  نومـضم  هحفص 139 ] ] 
مهیلا ءایـشالا  رما  ضوف  مهتعاط و  اهیلع  يرجا  اهقلخ و  مهدهـشا  ءایـشالا و  قلخ  مث  ناشیا  قلخ  زا  سپ  دندومرف  انل و  ۀعاطلاب  هرما  دـق  و 

یلع ۀـیالولا  ۀـعاطلا و  کلذـب  هللا  بجوی  دـندومرف  هللا و  ءاش  ام  الا  نولعفی  اؤاش و ال  ام  نومرحی  اؤاـش و  اـم  نوللحی  هماـقم  نومئاـق  مهف 
رب مدق  زا  مدق  یکلم  چـیه  هک  دـندومرف  توکلملا و  کلملا و  ملاع  نم  ءیـش  هیلع  یفخی  هضرا و ال  هتومـس و  یف  هتیلو  وهف  هقلخ  عیمج 

خلا مهیلع  اهنزاخ  انا  رانلا و  یف  تبذـعف  ترفکف  یتعاط  یلا  اهلک  ممالا  تیعد  دـندومرف  نم و  رما  هب  رگم  دـنکن  تکرح  یکرب  درادـن و 
انب هک  يدجسم  لوا  رومأم و  نآ  يهماقا  هب  شنیرفآ  هبطاق  هک  هضورفم  ةولص  نامه  تعاطا  ماقم  نیا  امرف و  ار  شلومش  مومع و  هظحالم 

ماقم نیا  هک  دش  شنیرفآ  مامت  هب  هکیتوعد  لوا  لوا و  زور  لوا و  عمج  رد  دش  دنلب  هک  هبطخ  ناذا  لوا  دش و  اپ  هب  هک  يربنم  لوا  دـش و 
تعاطا ماقم  نیا  هللا و  رکذ  یلا  اوعـساف  هعمجلا  موی  نم  ةولـصلل  يدون  اذاف  دیـسر  باطتـسم  باطخ  تانکمم  تارذ  ماـمت  هب  هک  هبترم  و 

انا هک  دـش  هتـساوخ  نآ  راب  ریز  نداهن  ندرگ  نآ و  لوبق  یمامت  زا  دـش و  هضرع  شنیرفآ  مامت  رب  هک  تسا  هضورعم  تناـما  هبترم  ناـمه 
نا هک  هیهلا  تناید  رد  دش  لوبق  در و  رایعم  زامن  نآ  تسا و  یلفس  يولع و  ملاع  قلطم  زا  هیانک  ضرألا  تاومـسلا و  یلع  ۀنامالا  انـضرع 

رـش و ریخ و  تواقـش و  تداعـس و  هیام  تناما  نآ  نازیم و  ةولـصلا  هک  دـیدرگ  نازیم  اهیوس و  اـم  تدر  تدر  نا  اـهیوسام و  تلبق  تلبق 
لوسر رگا  دش و  لسرم  دوب  یبن  رگا  دش و  برقم  دوب  کلم  رگا  زیاف  یلامک  هب  درک  تقبـس  هک  ره  هک  دیدرگ  هفیاط  ره  يدـب  یبوخ و 

تیب بحاص  دوب  مراهچ  نامـسآ  رگا  تفای و  تنیز  دوب  شرع  رگا  امزع و  هل  دجت  نلف  لبق  نم  مدآ  یلا  اندهع  دقل  دـش و  مزعلااولوا  دوب 
ناحلا شوخ  دوب  یغرم  رگا  دش و  رثوک  دوب  بآ  رگا  دش و  رهوگ  دوب  گنس  رگا  دش  مارحلادجـسم  هبعک و  دوب  نیمز  رگا  دش  رومعملا 
یناوت یتسـس و  هک  ره  دش و  گنر  وبـشوخ و  دوب  یلگ  رگا  معط و  شوخ  دوب  هویم  رگا  دش و  رهاط  لالح و  یناویح  تابن و  رگا  دـش و 
بویا هعقو  دوهـشم  سنوی  هصق  دش  التبم  دوب  یبن  رگا  سرطف و  نوچ  دش  هدنز  کلم  دوب  هویم  رگا  راتفرگ و  التبم و  ای  دش  مورحم  دومن 

یف بویا  کش  قطت  ثاعبنالا ال  دنع  ناک  امل  ع )  ) لاق تنا  ملعا و  هللا  لاق  بویا  ۀصق  ام  يردتا  دیامرفیم  ناملس  هب  شدوخ  هک  يوتسم 
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هیلع میلستلاب  هنع  تحفص  هتبهوف و  ءالبلاب  مدآ  تیلتبا  ینا  انا  هتمقا  ةروص  یف  کشتا  بویا  ای  هللا  لاق  میسج  رما  اذه  لاقف  ءاکلت  یکلم و 
یف کلم  ینج و ال  یـسنا و ال  یحدا و ال  نم  ـال  ءیـش و  نم  اـم  دومرف  سپ  تیجح  ماـقم  اـما  یب و  ةداعـسلا  هتکردا  مث  نینمؤملا  ةرماـب 

تاومـسلا و یتح  دـحاج  رفاک  انب و  نمؤمف  هیلع  انب  جـتحا  هیلع و  انتیالو  ضرع  الا  اـقلخ  قلخ  ـال  مهیلع و  جـجحلا  نحن  ـالا و  تاومـسلا 
ملاع فلا  رشع  ینثا  لجوزع  هللا  نا  دیامرفیم  هکلب  تسا  لهـس  نیا  دیامرفیم  نایب  ار  انعم  نیا  مومع  هزادنا  هچ  ات  نیبب  لابجلا  ضرالا و 

رایسب و رابخا  نومضم  نیا  هب  مهیلع و  ۀجحلا  نا  مهریغ و  املاع  نا هللا  مهنم  ملاع  يری  ام  نیضرا  عبس  تاومـس و  عبـس  نم  ربکا  ملاع  لک 
یتح هللا  فرع  ام  انالول  ءیـش و  لک  نایبت  هیف  هک  نیعم  باـتک  ظوفحم و  حول  یلعا و  ملق  ماـقم  ناـشماقم  هک  ناـشیا  تیملعم  ماـقم  اـما 

درگاش وا  هک  ةروکابلا  انقئادح  نم  قاذ  ةروقاصلا  نانج  یف  سدقلا  حور  نا  دیامرفیم  تسا  ناملعم  ملعم  هک  سدـقلا  حور  هرابرد  هکنآ 
صاصتخا و اما  تسا و  یـصحت  دـعت و ال  ناشیا ال  هیلع  نوئـش  رابخا  هدیـشچ و  یکدـنا  ام  هدیـسر  هزاـت  ياـههویم  زا  هدوب و  اـم  ناتـسبد 

لوق نیملاـعلا و  نم  دـحا  تؤـی  مل  اـم  هللا  مکاـتا  ۀـیعطق  تسا  يراـثآ  ینعم  نیا  هب  سپ  مهریغ  مهکراـشی  ـال  هک  یتـالامک  هب  ناـشدرفت 
قئاف و ال هقوفی  قحال و ال  هقحلی  ثیح ال  نیلسرملا  تاجرد  عفرا  نیبرقملا و  لزانم  یلعا  نیمرکملا و  لحت  فرشا  مکب  هللا  غلبف  شفیرش 

یبنل نیرخالا ال  نیلوألا و  نم  دـحال  لـعجی  مل  اـم  یل  هللا  لـعج  دـیامرفیم  ناملـس  هب  هینارون  هفرعم  ثیدـح  رد  عماـط  هکاردا  یف  عمطی 
لاق هلمحتن و  نحن  لب  لسرم  یبن  برقم و ال  کلم  هلمحتی  ال  هحفص 140 ] بعصتسم [  بعص  انثیدح  نا  مه  برقم و  کلمل  لسرم و ال 

مزعلااولوا قلخ  هللا  نا  ع )  ) قداصلا لاق  نیملاعلا و  نم  دـحا  تؤی  مل  ام  نامیلـس و  تؤی  مل  ام  نامیلـس و  یتوا  ام  انیتوا  هللا  و  ع )  ) مظاکلا
رابخا يوس  هب  افاضم  هلک  اذـه  مهملع  لوسرلا و  ملع  انملع  اوملعی و  مل  ام  هللا  لوسر  ملع  مهیلع و  انلـضف  ملعلاـب و  مهلـضف  لـسرلا و  نم 

ص)  ) دمحم نا  مدآ  ای  مدآ  هب  راگدرورپ  باطخ  زا  يرکسع  ریسفت  رد  شیامرف  لثم  شنیرفآ  مامت  رب  ناشیا  تیلضفا  رب  هلاد  هریفو  هریثک 
یلا رهدـلا  لوا  نم  نیحلاصلا  يدابع  ریاس  نیبرقملا و  ۀـکئالملا  نیلـسرملا و  نییبنلا و  نم  نیرخآلا  نیلوألا و  نم  قلخلا  عیمج  هب  نزو  ول 
عیمج یتکئالم و  عیمج  نم  يدنع  لضفا  ادمحم  نا  تملع  اما  یسوم  ای  یسوم  هب  شلوق  لثم  مهب و  حجرل  شرعلا  یلا  يرثلا  نم  هرخآ و 
یقلخ نم  یتریخ  یلیلخ و  تنا  دـمحم  ای  ص )  ) ربمغیپ هب  شلوق  لثم  یتیرب و  دیـس  مهدیـس و  دـمحا  اذـه  مدا و  هب  شلوق  لـثم  یقلخ و 
مکب لئـسا  مکنلعج و  یقلخ و  نم  مکاوس  نمع  مکب  تججتحا  یقلخ  رایخ  متنا  یقلخ و  نم  هجارخا  تءدتبا  نم  لوا  یلا و  قلخلا  بحا 
یقلخ ریخ  شئایـصوا و  يهرابرد  ص )  ) ربمغیپ هب  شلوق  لـثم  نوکلهت و  ـال  نودـیبت و  ـال  یهجو  متنا  یهجو و  ـالا  کـلاه  ءیـش  لـکف 
رـشبلا ریخ  يرولا  ریخ  قلخلا  ریخ  هیربلا  ریخ  نیوانع  ینم و  مظعا  ءانبال  ینم و  ربکا  ۀـیآ  اـم هللا  شلوق  لـثم  ینید و  مهب  نرهظـال  كدـعب 

یف ۀـقرفتملا  یـصحت  دـعت و ال  امم ال  کلذ  لاثما  کتیرب و  فرـشا  کقلخ و  نم  کتریخ  هللا و  قلخ  دیـس  قلخلا و  لضفا  رـشبلا  لـضفا 
ماـمت زا  نـتفرگ  قاـثیم  دـهع و  باـب  رد  هدراو  راـبخا  تاـیآ و  يوـس  هـب  اـفاضم  ۀـقرفتملا و  باوبـألا  یف  هتتــشتملا  هتتــشتملا و  راـبخألا 

راهظتـسا هچنآ  ناگهدیزگرب  مامت  زا  هوالع  هب  امنب  ار  باب  نیا  هظحالم  انلـسر  نم  کلبق  نم  انلـسرا  نم  لئـسا  نابرقم و  ناگهدـیزگرب و 
ماقم هب  ات  تیماـقم  تیهجو و  تیمتا و  تیرهظم و  ناـشتیالو و  بتارم  هیلاـمک و  تافـص  تانوئـش و  رد  هدراو  راـثآ  عومجم  زا  دوشیم 

یلامک بحاص  ره  ندیـسر  ءایبنا و  هکئالم و  دئادش  رد  تیعجرم  ناشیا و  هیتردق  هیملع و  هطاحا  ماقم  ناشیا و  تیعماج  ناشیا و  يرتفال 
يازج قلخ و  باسح  رد  ۀـیورخا  هاشن  رد  ناشیا  تیعجرم  ناشیا و  تفرعم  هب  یلمع  ره  لوبق  هطانا  ناـشیا و  تیـالو  لوبق  هب  شلاـمک  هب 

تاجاردتسا تالامکتـسا و  هجیتن  تسا و  راگدرورپ  بضغ  تمحر و  رهظم  هک  خزود  تشهب و  دیلک  نتـشاد  يربک و  تعافـش  ناشیا و 
قلطم زا  تیلـضفا  هک  تسین  دوصقم  هب  یفاو  کی  ره  هچ  رگا  تسا  جراـخ  ءاـصحا  رامـش و  زیح  زا  هک  تاـماقم  زا  کـلذ  لاـثما  تسا و 

هک تسا  اعدمب  عطقرم  دیفم  عومجملا  ثیح  نم  عومجم  هظحالم  نکل  دشاب  هدوب  تاجرد  نآ  هب  ناشیا  صاصتخا  اب  دـشاب  هدوب  يوسام 
امهنیب ام  داعم و  أدبم و  رد  هدراو  ۀـیعطق  راثآ  هعجارم  هکنآ  انرکذ  ام  عیمج  لصاح  دوشیمن و  تفای  ناشیا  زا  عمجا  لمکا و  شنیرفآ  رد 

راوـگرزب و نیا  تیلـضفا  تیفرـشا و  تیلمکا و  تیفرـشا و  تیمدـقا و  تیلوا و  ددرگیم  راکـشآ  حـضاو و  راـهنلا  ۀـعبار  یف  سمـشلاک 
هکنیا یعدـم و  يوس  هب  مینکیم  عوجر  ثالث  تامدـقم  نیا  رد  لمأت  زا  سپ  صیـصخت  ءانثتـسا و  ریغ  نم  هللا  يوس  ام  قلطم  زا  شدالوا 
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بیترت رد  صوصخلاب  هیلک و  ریبک  ملاع  ماظتنا  رد  هددجتم  تناید  هک  میئوگیم  سپ  تسا  تمکح  فطل و  فالخ  هیمالسا  تناید  خسن 
ای دوش و  هداد  هیمالسا  تعیرش  زا  عمجا  لمکا و  هکنآ  ای  يراگدرورپ  ضرغ  لیصحت  شنیرفآ و  زا  هبولطم  ۀیاغب  ندناسر  یناسنا و  حور 
اب سپ  دوش  هداد  هیمالـسا  تعیرـش  بحاص  هب  نآ  هثلاـث  یلوا و  همدـقم  یـضتقم  هب  تسیاـبیم  دـشاب  لـمکا  رگا  سپ  تسا  صقنا  هکنآ 
يذ ریغ  هب  هدشن و  هداد  وا  هب  قح  يذ  قح  هک  تسا  لدـع  فالخ  قحال  عرـش  ندوب  لمکا  قحال  عرـش  بحاص  زا  ص )  ) ربمغیپ تیلمکا 

هیلعت و زا  سپ  تسا  لقست  لیمکت و  زا  سپ  تسا  صیقنت  یقرت و  زا  سپ  تسا  لزنت  مزلتسم  نآ  سپ  دشاب  صقنا  رگا  هدش و  هدرپس  قح 
فطل تمکح و  فالخ  نیا  تسا و  یقرت  لامکتـسا و  ضرغ  رظن و  هک  تسا  هیناث  همدـقم  اب  یفانم  نیا  دـعاصت و  زا  سپ  تسا  طاطحنا 

نا مهوـت  تسا و  حـیبق  ود  ره  فـطل و  تمکح و  فـالخ  اـی  تسا  لدـع  فـالخ  اـی  مالـسا  عرـش  خـسن  سپ  تسا  ضرغ  ضقن  تسا و 
امک راهظالا  یف  جیردتلا  وا  دادعتـسالا  لوصح  یلا  روهظلا  یف  ریخأتلا  ناکمال  دساف  لباقلا  دادعتـسا  مدع  ۀـهج  نم  نوکی  امبر  فلاختلا 

ماکحا تانایب  تایلعف و  تاهج  مامت  زا  عرش  تمامت  اب  هک  هجرف  هللا  لجع  رـصعلا  یلو  ءایـصوالا  متاخ  نامز  یلا  مایالا  رورمب  انعرـش  یف 
نیغلبم ءایـصوا  دزن  هعدوم  فحـص  عماوج و  رد  لیتعت و  لک  نوناـق  عیمج و  ملع  هحفـص 141 ] هکنآ [  اب  دیدرگ  مانا  دادعتـسا  رادم  ریاد 
تیبرت قشم و  رخآ  نایب  هب  ۀمیقلا و  موی  یلا  همألا  هیلا  جاتحی  ام  ملع  تسا  ام  دزن  رد  هنومضم  انم  هدش  دراو  هچنانچ  هدش  حیضوت  نییبت و 
تمکح نوئـش  زا  یلمع و  یملع و  نیتوق  هب  عجار  تسا  ۀـقیرط  کلـسم و  هماقا  نوناـق و  لـعج  عرـش و  لـصاح  هک  تکرح  شبنج و  و 

ياوقا رـشب  دارفا  لضفا  هک  تسا  هوق  ود  نیا  تیلمکا  هب  وا  تیلمکا  هوق و  ود  نیا  لامک  هب  ناسنا  لاـمک  هک  تسا  یلمع  یکاردا و  يرظن 
مه هکنآ  هب  دـسرب  ات  دـشاب  رتلماک  وا  ۀـیتردق  هیملع و  هطاحا  رتاناوت و  رتاـناد و  ینعی  تسا  کـیرحت  تاـکاردا و  نیتوق  رد  تسا  ناـشیا 
هک دشاب  رـضاح  شدزن  رد  عومجم  هدنیآ و  لاح و  هتـشذگ و  زا  دنادب  ار  ملاع  مامت  هکنآ  هب  دسرب  ات  دـناوتب  تارودـقم  همه  تامولعم و 
ود ره  لصاح  ءاشی و  فیک  اهبلقی  دنشاب  شعیطم  داوم  مامت  ءاشی و  ام  اهیف  لعفی  دشاب  وا  رب  رخسم  ملاع  مامت  هیلا و  رظنی  هتحار  نم  فک 

سپ تسا  روطنیمه  ماما  لاح  هچنانچ  دـشاب  رداق  ار  نارم  یبیلقت  ره  رب  علطم و  شتاهج  ماـمت  رب  دـشاب  زوج  هقلفک  وا  دزن  رد  ملاـع  هکنآ 
رتلماک و شکیرحت  شبنج و  شتیبرت و  قشم و  ارهق  وا  تیلـضفا  تیلمکا و  يانعم  تسا  نیمه  هک  دـشاب  رتاـناوت  رتاـناد و  هک  یقاـشم  ره 

رـسی الا  تسا و  خسن  مدع  مزلتـسم  نآ  دشاب و  یـضتقم  ار  وا  عرـش  تیلمکا  هثلاث  همدقم  هب  ص )  ) ربمغیپ تیلمکا  سپ  دوب  دـهاوخ  يوقا 
وا عرش  تیلمکا  رم  ص )  ) ربمغیپ تیلمکا  مازلتسا  هکنآ  مالک  لصاح  تسا و  فطل  فالخ  تمکح و  فالخ  نآ  دوب و  دهاوخ  سوکعم 

مازلتـسا هار  زا  یهاگ  دوش و  هداد  وا  هب  لمکا  عرـش  دـیاب  میئوگیم  لدـعلا  باب  نم  هک  مینکیم  تباـث  یلوا  همدـقم  هقیرط  هب  یهاـگ  ار 
دشاب رتاناد  هک  ره  تسا  دکاو  يوقا  تکرح  قشم و  رد  ردقا  ملعا و  ریثأت  تسا و  تردق  ملع و  نوئـش  زا  کیرحت  میلعت و  هکنیا  يرهق و 
لمکا لمکا  عرـش  هکنیا  تسا و  زیچ  کی  يوس  هب  رما  ود  ره  هجیتن  دیامن و  کیرحت  تیبرت و  رتهب  رتاناوت  هک  ره  دـیامنیم و  میلعت  رتهب 

نیا ضقنا و  يوس  هب  رگم  دوب  دـهاوخن  خـسن  سپ  تسا  عیارـشلا  لک  نم  لمکا  شعرـش  عیارـشلا  بابرا  نم  لکلا  نم  لمکا  ینعی  تسا 
لماک داتسا  نآ  زا  هدرک  لیصحت  یتامیلعت  اهتیکرح و  اهقشم و  هتفای و  اهتیبرت  لماک  داتـسا  دزن  رد  ملاع  لفط  هکنآ  زا  سپ  هک  دنام  نادب 

هک دنام  نآ  هب  ای  دشاب و  هدرک  ةرجهلا  دعب  برعت  هک  دـنام  نآ  هب  ای  دوش و  هدرپس  نآ  زا  صقنا  یبرم  نآ و  نود  یملعم  هب  دوش و  هتفرگ 
ندیسر زا  سپ  ای  دوش و  طرخنم  تیعر  کلس  رد  هتفرگ  وا  زا  تسایر  نوئش  تنطلس و  سابل  هدیسر  تنطلـس  ماقم  هب  تمدخ  تمحز  هب 

هتفای تیبرت  ریـش  ياذـغ  هب  هتفای و  ماطف  نوخ  زا  جراخ و  ینینج  هبترم  زا  هکنآ  زا  سپ  ای  دـیامنب و  هیئادـتبا  مولع  هب  دوع  هرخأـتم  مولع  هب 
هب دوع  ایناث  لماک  ناـسنا  ياذـغ  هب  سنا  ریـش و  زا  ماـطف  غولب و  زا  سپ  هکنآ  اـی  دـنک و  لواـنت  نوخ  ياذـغ  دـیامن و  محر  هب  دوع  اـیناث 

تیبرت ناردام  رجح  رد  دوش  هتخاس  وا  زا  نادرم  راک  یعـسلا و  هیبا  عم  غلب  هکنآ  زا  سپ  هکنآ  ای  دیامن و  هیذـغت  ریـش  هب  دـیامن و  توابص 
دیـسر هکنآ  زا  سپ  هویم  هک  دـیآ  بجع  ارم  دوش و  هروغ  ندـش  روگنا  زا  سپ  ای  دزومایب و  هنارداـم  تاـمیلعت  هناـنز و  ياـهتیبرت  دـبای و 

هکنآ زا  سپ  غلاـب  هک  دـیآ  تریح  ارم  دوش و  هچنغ  هنوگچ  تفکـش  هکنآ  زا  سپ  هفوکـش  هک  دـیآ  تفگـش  ارم  دوـش و  هلاـغچ  هنوـگچ 
ۀیقافا و ۀنیب  دوش  نانچ  ای  نینچ  هک  الک  اشاح و  دوش  هفطن  نینج  اب  هنوگچ و  نینج  یبص  ای  دوش و  هراوخ  ریش  یبص  هنوگچ  دش  روخاذغ 

نیبملا www.Ghaemiyeh.comقح  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 521زکرم  هحفص 154 

http://www.ghaemiyeh.com


لیلد اعدـم و  دـهاش و  هفیاط  نیا  ناعوبتم  دزن  تسا  انتعا  لحم  سب  هک  ریغـص  ریبک و  ملاع  قفاوت  عیرـشت و  نیوکت و  قباـطت  ۀیـسفنا  ۀـیآ 
يرخآ شبنج  يرگید و  ریس  نآ  زا  سپ  دیآ و  لصاح  یکلم  دیآ  لصاح  یکلم  تالامک  رخا  ینامسج و  ریـس  هکنآ  هچ  تسا  ام  يوعد 
تایقرت رخآ  هک  هیناسنا  هسداس  هیناویح و  هسماخ  هیتاـبن و  هعبار  هیداـمج  هثلاـث  هلحرم  طیـسب و  رـصانع  ماـقم  هب  اـت  ـالویه  أدـبم  زا  دـشابن 

سپ هک  اهـصقن  يارب  زا  تسا  یلامک  راد  اهایند و  يارب  زا  تسا  یترخآ  اهدرم و  يارب  زا  تسا  یناویح  هک  تسا  هیـسح  هیکلم  هینامـسج 
هک یتوکلم  يونعم  تالامکتسا  يارب  زا  تسا  یناحور  ینالقع  ریـس  لوا  تسین و  هینامـسج  هلحرم  ماقم و  یتکرح و  ریـس و  رگید  نآ  زا 
زا ضرغ  شنیرفآ و  تیاغ  هک  یتوکلم  تالامکتسا  يارب  زا  ینالقع  یناحور  ریس  رد  نینچمه  لبقتـسا  امل  حتافلا  قبـس و  امل  متاخلا  وه 
ات مدآ  تعیرـش  أدـبم  زا  هتفریذـپ  ماتتخا  هلحرم  شـش  رد  هحفـص 142 ] عیارـش [  تیبرت  شبنج و  تـکرح و  قـشم و  لوا  زا  تـما  داـجیا 

ءازجا تکرح  تانکمم و  ریس  هچنانچ  سپ  لسرلا  متاخ  هسداس  یسیع و  هسماخ  یـسوم و  هعبار  میهاربا و  هثلاث  تعیرـش  رد  حون  تعیرش 
ناشدوصقم و دصقم و  هب  ندیسر  هب  دوشیم  یهتنم  ناشملاوع  رب  تشذگ  لحارم و  یط  لزانم و  عطق  هب  ناشوشو  دوجو  أدبم  زا  تانئاک 

اپرب ناشفیلکت و  دوشیم  عفترم  ناشترخآ و  دوشیم  رهاـظ  ناـشیایند و  دوشیم  ماـمت  ناـشتیمتاخ و  ماـقم  هب  لوصو  هب  دـسریم  رخآ  هب 
قلخل عمجلا  موی  نیکلاسلا و  متاخ  نیدصاقلا و  ۀلبق  نیرئازلا و  ۀـبعک  هک  هیناسنا  هسداس  هاشن  هب  دـنوشیم  لصاو  ینعی  ناشتمایق  دوشیم 
تمایق دـسر و  ماجنا  هب  ماسجا  ینامـسج  ریـس  مامت و  تاینامـسج  ملاع  هسداـس  ةاـشن  نآرد  سپ  تسا  نیرخـال  رـشحلا  ۀـمایق  نیلوـالا و 
يرگید ملاع  وشن  يانب  هکنآ  زا  سپ  نینچمه  رخالا  متاخلا و  وه  ناکف  دوش  هدـیچیپ  ناـشنیوکت  فیلکت  رتفد  دوش و  رادـیدپ  ناـشیاربک 

دیدرگ رادیدپ  يرخا  فیلکت  یعیرش و  ینیودت  هدوشگ  يرگید  باتک  یتوکلم و  یتبیغ  دمآ  شیپ  يرگید  ریـس  یناحور و  ینالقع  دش 
هیدمحم هسداس  ۀعیرشب  دسر  اهتنا  هب  اهفیلکت  اهباتک و  اهقـشم و  اهریـس و  نآ  مامت  یتوکلم  دش  لصاح  یتیبرت  قشم و  يرایتخا و  يدارا 

رد دیـسر  تیمتاخ  ماقم  هب  هتلمل و  لیدـبت  ـال  هتعیرـشل و  رییغت  ـالف  ۀـثعبلا  یف  رخـالا  ۀـلاسرلا و  یف  متاـخلا  وه  هک  ۀـیمتاخ  هبترم  و  (ص )
فیلکت دیـسر و  رخآ  هب  نآ  قاروا  رتفد  ینیوکت و  باتک  هیناسنا  هسداس  هاشن  ینعی  تیمتاخ  ماـقم  لوصو  هب  هچناـنچ  ۀـیمتاخ و  تعیرش 

رتفد قاروا  مامت و  یعیرـشت  ینیودت  باتک  ۀیمتاخ  هسداس و  هبترم  لوصو  هب  نینچمه  دـش  عفترم  يرهق  يریخـست  رما  مکح و  ینیوکت و 
نم قبس  امل  متاخ  ناسنا  هچنانچ  دیسر و  رخآ  هب  یعیرشت  رتفد  قاروا  مامتا و  هب  يرایتخا  مکح  رما و  یعیرـشت و  فیلکت  هتفای  ماتتخا  نآ 

ياوق تسوا  رد  رـصانع و  صاوـخ  تسوا  رد  هک  تسا  اـهنآ  قـلخ  هقباـس و  ملاوـع  تـالامک  ماـمت  ياراد  تاـشنلا  نم  سداـسلا  ملاوـعلا 
هیناسنا تاکاردا  هینالقع و  ياوق  هب  تسا  زاتمم  صوصخم و  هیناویح و  تاساسحا  يوق و  تسوا  رد  هیتاـبن و  ياوق  تسوا  رد  هینامـسج و 

صوصخم و ناشتازجعم و  مولع و  زا  اهنآ  نابحاص  تالامک  هقباس و  عیارش  رارـسا  مولع و  مامت  تسا  اراد  هسداس  تعیرـش  نیا  نینچمه 
هک هیناسنا  هسداس  هاشن  هب  ناشندیـسر  ریبک و  ملاع  ءازجا  تاینیوکت و  ریـس  زا  سپ  هچنانچ  نیملاعلا و  نم  دـحا  تؤی  مل  امب  تسا  زاـتمم 

هداد تیبرت  شئامن  وشن و  شئاقب و  يارب  زا  اهبارش  اهماعط و  نیرتشوخ  اهـسابل و  اهاذغ و  نیرتهب  تسا  تالامکتـسا  رخآ  اهریـس و  متاخ 
فانـصا اهنونفب و  تاعرتخم  تابکرم و  زا  اهعاوناب و  تاناویح  اهماسقاب و  تاتابن  زا  دوشیم  لصاح  هچنآ  زا  هسداـس  هاـشن  نیا  رد  هدـش 

هب شندیـسر  اهنآ و  يوامـس  ياهتیبرت  تاماطنتـسا و  شیناحور و  لحارم  رد  ریبک  ملاـع  یعیرـشت  رـس  زا  سپ  نینچمه  اـهترثکب  اـهثوبلم 
دیاب هک  ینالقع  ياهماعط  نیرتشوخ  یناحور و  ياهاذغ  نیرتهب  هب  وا  هیذغت  دمآ  بسانم  تکرح  قشم و  تیبرت و  ماقم  زا  هسداس  هلحرم 

هسداس تعیرش  رد  هک  اهتیبرت  نونف  زا  دش  هداد  هچنانچ  دوش  هداد  وا  هب  یقرتلا  شاعملا و  ةویحلا و  ءاقبلا و  هب  ام  نیرتهب  هسداس  هلحرم  رد 
هیکزت رهاـظ و  حالـصا  تقیقح و  تقیرط و  تعیرـش و  ملع  رد  هدـش  ررقم  هچنآ  زا  دوشن  روصت  نآ  زا  رتهب  رتـالاب و  هک  ص )  ) هیدـمحم
نوـنف زا  هدـش  هداد  هبترم  نآ  رد  هسداـس  هبترم  بحاـص  هب  هچنآ  هچناـنچ  نطاـب  رهاـظ و  تیبرت  داـعم و  حالـصا  شاـعم و  مظن  نطاـب و 
هفلتخم ياههیذغت  زا  سپ  دوشن و  هتفرگ  وا  زا  اذغ  نآ  تساذغ  هب  جاتحم  تسا و  هدنز  ات  هک  تسوا  ياهاذغ  رخآ  نآ  ینامسج  ياهاذغ 

هب موص و  یناویح  زا  راطفا و  یناویح  هب  هدومن و  موص  یتابن  ياذغ  زا  هک  شیاهراطفا  اهموص و  شیاهذـخا و  كرت و  هقباس و  ملاوع  رد 
هتـشادن رگید  یـسبل  علخ و  يراطفا و  موص و  دشابن و  شیارب  زا  يرخا  ياذـغ  رگید  هسداس  هاشن  ياذـغ  هب  يذـغت  هدرک و  راطفا  یناسنا 
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نیرتهب تابیطلا و  نم  مهانقزر  تسا و  اهاذغ  نیرتهب  نآ  هک  دشابن  یناسنا  سابل  رد  یخـسف  یناسنا و  ياذغ  رد  یخـسن  هاگچیه  دـشاب و 
اهاذغ و نونف  زا  هدـش  ریبک  ملاع  هبیـصن  یناحور  ریـس  زا  هسداس  هاشن  رد  نینچمه  میوقت  نسحا  یف  ناسنالا  انقلخ  دـقل  هک  تسا  اهـسابل 
تسوا و سابل  اذـغ و  ناـمه  هحفـص 143 ] تسا [  یقاب  ات  هک  تسا  اهـسابل  اهاذـغ و  رخآ  نآ  هدـش  هیهت  هسداس  تعیرـش  رد  هک  اهـسابل 

نسحا نم  هللا و  ۀغبـص  تسا  اهـسابل  اهاذغ و  نیرتهب  هک  دهدن  خر  اذغ  نیا  رد  یخـسن  خسف و  دوشن و  هتفرگ  وا  زا  دباین و  رییغت  لیدبت و 
هتعیرشل . لیدبت  هتلمل و ال  رییغت  ینعم ال  تسا  نیمه  نیبیطلل و  تابیطلا  مالسالا و  یه  ۀغبص و  هللا  نم 

یلقع قیرط  هب  تیمتاخ  تابثا 

شلحارم نیرخآ  ات  تسا  نآ  هفطن  ماقم  هک  شوشن  أدبم  زا  یناسنا  لحارم  لوقنف  هیـسفنالا  ۀیالا  اما  ۀیقافالا و  ۀنیبلا  یف  مالکلا  ضعب  اذـه 
رد تسا  هدنز  ات  تسوا و  لحارم  رخآ  مشش  هبترم  هک  دوشیم  هلحرم  شش  هب  یهتنم  وا  رد  تسا  یناسنا  حور  ندیمد  رخآ  قلخ  ماقم  هک 

یخسن تیناسنا  ماقم  زا  هدش و  لصاح  وا  يارب  زا  یناسنا  حور  هقطان و  سفن  هطساو  هب  هک  تسا  تیناسنا  ماقم  ینعی  ماقم  هلحرم و  نامه 
هتفای خسن  محلب  ءاستکا  قلخ و  هغـضم و  هقلع و  ماقم  زا  نینچمه  تفای و  ینیوکت  خسن  هفطن  هبترم  زا  هچنانچ  تسین  وا  يارب  زا  یخـسف  و 
سپ تافص  ءامسا و  نآ  هطساو  هب  دوشیم  فلتخم  تانوئـش و  راوطا و  زا  دوش  دراو  وا  رب  هچ  ره  هدیـسر و  دشاب  ناسنا  هک  رخآ  ماقم  هب 

ازجع و اریبک و  اریغـص و  اضرع و  الوط و  دوش  ادـیپ  یتوافت  رگا  تسا  یمـسم  نآ  يارب  زا  تسا و  همتاـخ  هلحرم  رخآ و  ماـقم  ناـمه  رد 
نیا زا  رخآ  ات  تسا و  تیناسنا  ناسنا و  رد  همه  تسین و  هلحرم  مالک و  رییغت  بجوم  کی  چـیه  الامک و  اصقن و  الهج و  اـملع و  ةردـق و 

رد تسوا و  اب  همه  توکلم  کلم و  رد  تیعاطم  لوقعم و  ریس  ود  تیمتاخ  هبترم  هب  دسرب  ات  تانشت  تافالتخا و  مامت  تسین و  جراخ  رم 
جراخ ناسنا  زا  نامیا  رفک و  تلالـض و  لامک و  صقن و  زجع و  تردـق و  لهج و  ملع و  تلوهک و  توابـص و  هب  وا  زا  جراخ  هن  تسوا 

رخآ هسداس  هبترم  سپ  تسا  ناسنا  زاب  دشاب  هک  ماقم  ره  رد  ندرم  تقو  ات  دوشن  يراج  وا  رب  يرگید  مسا  دـشابن و  يرگید  زیچ  دوشن و 
تیناسنا زا  جراخ  يرگید  ماقم  يرخا و  لزنم  رگید  نآ  زا  سپ  تسا و  وا  یسح  یندب  یکلم  لزانم  رخآ  تسوا و  ینامـسج  ریـس  بتارم 

بتارم و تالاح و  نوئـش و  تایفیک و  ءازجا و  مامت  رد  ریبک  ریغـص و  نیملاـع  قفاوت  قباـطت و  میئوگیم  کـلذ  دـعب  تسین و  وا  يارب  زا 
هک هدش  هتفگ  ریغص  ناسنا  رد  هک  تسا  يرگید  لاثمت  هنومن و  لاثم و  لثم و  کی  ره  هک  تسا  حضاو  مولعم و  حیال و  دوهـشم و  تافص 
هک فیلکت  زا  لماک  ناسنا  اهلکب  وه  تسا و  ریغـص  ناـسنا  هک  هدـش  هتفگ  ریبک  ملاـع  رد  ربکـالا  ملاـعلا  يوطنا  کـیف  تسا و  ریبک  ملاـع 
زا ار  ام  هیف  مالکلا  ةرثکل  نا  قیبطت  لیـصفت و  هک  دـیاب  یعـساو  لاجم  ار  نیملاعلا  نیب  قباطت  عرـش  هک  هتالاحک  تالاح  هبتارمک و  بتارم 

نینچمه تسا  هناگ  شـش  تاماقم  بحاص  هینامـسج  تالامکتـسا  بتارم  رد  ریغـص  ناسنا  هچنانچ  سپ  دیامنیم  رود  دوصقم  دـصقم و 
ماقم هب  هیمالـسا  هسداس  تعیرـش  رد  هفطن و  ماقم  رد  مدآ  هیلوا  تعیرـش  رد  هک  تسا  هتـس  تاماقم  ياراد  هیناحور  تیبرت  رد  ریبک  ملاـع 

هلحرم نیا  رد  شتاماقم  مامت  درادـن و  یئارخا  هلحرم  رگید  هک  تسوا  هینامـسج  لحارم  رخآ  هیناـسنا  هلحرم  هچناـنچ  هدیـسر و  تیناـسنا 
ماـمت دـشابن و  شیارب  زا  يرخا  هلحرم  رگید  هک  تسا  ریبک  ملاـع  یقرت  ریـس و  لـحارم  رخآ  ریبـک  ملاـع  يارب  زا  هیمالـسا  نینچمه  تسا 

تـسوا بتارملا  رخآ  هک  هسداـس  هبترم  رد  ناـسنا  ینعی  ریغـص  ملاـع  هچناـنچ  ددرگ و  ماـمت  متخ و  هیمالـسا  هلحرم  نـیمه  رد  شتاـماقم 
شبارش و شیاذغ و  زا  جاتحیام  شتویحلا و  هب  ام  بتارم  نیا  رد  تلوهک و  تبابش و  غولب و  توابـص و  هلـصافتم  هتوافتم  تسا  یتاماقم 

هیناسنا هبترم  نیا  رد  مامت  یلو  دنـسریم  لاـمک  دـح  هب  نیعبرا  نس  رد  اـت  دوشیم  وا  ياوق  لـیمکت  جـیردت  هب  دوشیم و  فلتخم  اـهریغ 
ات تثعب  لوا  زا  هلـضافتم  دراد  یتاماقم  تسوا  لحارم  رخآ  هک  هیمالـسا  هسداـس  هلحرم  نیا  رد  ریبک  ملاـع  نینچمه  تسوا  صاـخ  دوجو 
هک تسا  مالـسا  لمکم  ممتم و  هدننک و  بلاغ  زیزع و  هدننک و  هزات  رت و  هک  مهدزاود  یـصو  روهظ  نامز  ات  نآ  زا  سپ  نیقداص و  نامز 

سپ تسا  هیمالـسا  تعیرـش  هسداس  هلحرم  نیمه  رد  تالامکتـسا  نیا  مامت  یلو  هدـیدرگ  نایب  هتـشگ و  هعاشا  هتفای و  جـیورت  جـیردت  هب 
مسا و هک  شتلوهک  ات  شیناوج و  ات  شغولب و  ماگنه  ات  شتوابـص  لوا  زا  تسا  دـیز  نامه  دـیز  الثم  تسا  ناسنا  ناـمه  ناـسنا  هچناـنچ 
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مالسا نینچمه  هناوخ و  کی  ياهرصق  رهـش و  کی  ياهناوخ  میلقا و  کی  ياهرهـش  لثم  دشاب  هلحرم  کی  رد  همه  دباین و  رییغت  یمـسم 
یمسم و مسا و  رییغت  نودب  مهدزاود  یصو  هحفص 144 ] روهظ [  نامز  ات  نآ  زا  سپ  نیقداص و  نامز  ات  تثعب  لوا  زا  تسا  مالـسا  نامه 

دش غلاب  هدوب  هفطن  ماقم  رد  هک  مدآ  تعیرش  زا  ار  هقباس  ۀسمخ  بتارم  تعیرش  تناید و  ملاع  هکنآ  زا  سپ  هک  تناید  تعیرش و  صخش 
هـسداس هبترم  بحاص  دش  لصاو  تیبرت  لامکتـسا و  زا  هبترم  نیا  هب  ریبک  ملاع  دیـس و  تسا و  هسداس  هلحرم  لوا  هک  تیناسنا  ماقم  هب  و 

مالعا و ماقم  رد  نامز  لاح و  یـضتقم  هب  ناکدوک  تیبرت  رد  ناردپ  دننام  هدمآرب و  نآ  تیبرت  ماقم  رد  تبترم  یمتخ  ترـضح  هیمالـسا 
رد هک  هللا  الا  هلا  اولوق ال  بسانم  ياذغ  هب  هک  هدوب  هراوخریش  یلفط  هلزنم  هب  مالـسا  لوا  رد  ریبک  ملاع  تناید و  ملاع  سپ  هدمآرب  نالعا 

شئایـصوا طسوت  هب  نآ  زا  دـعب  اصخـش و  شتلحر  نامز  ات  نآ  زا  سپ  هدـش  هداد  تیبرت  تسا  یفاـص  ریـش  لـثم  شلثم  هیناـحور  هیذـغا 
نآ زا  سپ  هدیـسر و  غولب  هبترم  هب  هدـش  تاسایـس  نیناوق و  ماکحا و  رثکا  بلغا و  رـشن  هک  نیقداـص  ناـمز  رد  اـت  هدومن  تیبرت  اجیردـت 

اهریـس و اهتکرح و  اهقـشم و  نآ  مامت  یلو  ددرگ  زیاف  تیناسنا  لامک  نیعبرا و  نس  هب  یمهدزاود  روهظ  نامز  رد  هکنآ  ات  هتفای  تیبرت 
رد روبزم  هددعتم و  عماوج  رد  روطسم  هتنس و  زا  تایفخ  باتک و  نطاوب  رد  هعدوم  تانایب  زا  رارـسا  مولع و  نیناوق و  عیارـش و  اهـشبنج و 

ۀمألا هیلا  جاتحی  ام  ملع  اندنع  هک  هدوب  هیمالسا  تعیرش  بحاص  فرط  زا  کلذ  ریغ  و  ع )  ) همطاف فحصم  هعماج و  دننام  هیمارک  فحص 
همئا زا  هک  اهتیبرت  هچنآ  هچنانچ  هدومن و  دوخ  زا  دعب  ءایـصوا  لصفالب و  یـصو  دزن  رد  عادبا  هب  هراشا  ریدغلا  ۀبطخ  رد  ۀـمیقلا و  موی  یلا 

نآ تباـین  زا  دـسرب  تناـید  ملاـع  هب  مه  نیعبرا  نس  رد  هچنآ  هدوب  ترـضح  نآ  زا  تباـین  هب  مصخ  فارتعا  هب  هتـشگ  رداـص  هناـگهدزای 
رد دومن  توعد  هب  مایق  ارهاظ  ثعب  رد  هچنانچ  هکلب  هدومن  لیمکت  بیترت و  هب  مایق  ابیبست  اـی  ةرـشابم و  اـی  باـنج  نآ  هک  تسا  ترـضح 

تسا و هیدمحم  تعیرش  هیمالسا و  تناید  نامه  امتخ  اودب و  مامت  دومرف و  دهاوخ  توعد  هب  مایق  رذناف  مق  نامرف  بجوم  هب  مه  تعجر 
رد تثعب  رگن  وا  رد  هدش و  راهظا  تثعب  رخاوا  رد  هک  تسا  یئاهزیچ  نآ  لثم  هدوب  یـضمم  البق  هک  دوش  رهاظ  روهظ  نامز  رد  هچنآ  لثم 

تاحیرشت و تالیصفت و  زا  اهدعب  نیقداص و  نامز  رد  هچنآ  لثم  مالسألا  ردص  یف  ماکحالا  بلاغ  یف  لاحلا  وه  امک  هدوب  یـضمم  هکم 
نییبت رد  يده  همئا  ریاس  تانایب  هچنانچ  نینچمه و  هدوب  روتـسم  وا  زا  دعب  ای  و  ص )  ) ربمغیپ نامز  رد  دش و  نایب  تادیقم  تاصـصتخم و 

نآ یـضتقم  تحلـصم  تمکح و  هک  تسا  یتانایب  ریخأت  هکلب  تسین  خسن  لیبق  زا  يرهاظ  زا  دـی  عفر  ای  صیـصخت  دـییقت و  ای  حیـضوت  و 
ۀیبرت یف  امک  ۀیبرتلا  یف  جیردتلا  ۀمکحلا  اضتقالا  اهراهظا  یف  ۀحلـصملا  اوری  مل  مهنکل  شدخلا  شرا  یتح  مهیدل  هتباث  اهلکف  الا  هدـش و 
خسن ظاحللا  رابتعألا و  نم  برضی  رگا  خسن و  هن  دوب  دهاوخ  لیبق  نیمه  زا  دیامرف  رهاظ  روهظلا  موی  رد  هک  ار  هچنآ  نینچمه  تانوکملا 
رخؤم ۀمکحل  هدش و  دراو  خوسنم  مکح  بحاص  ناسل  رد  خسان  نایب  دوب و  دهاوخ  نیدلا  یف  نیدلا  نم  لب  تسین  نید  خسن  هدش  هدیمان 

ملاع تسا و  مامتتـسا  لامکتـساب و  يور  امویف  اـموی  هک  تسا  مالـسا  تعیرـش  و  ص )  ) دـمحم نید  همه  رخآ  طـسو و  لوا و  سپ  هداـتفا 
لمکتـسم تاـیهجلا و  لـماک  روـهظ  ملاـع  رد  نیعبرا  نس  هب  اـت  تسا  تیبرت  یقرت و  هب  يور  تـثعب  لوا  زا  لـفط  دـننام  هیمالـسا  تناـید 

هب يور  نوناق  نیا  تیبرت  هب  لفط  دـننام  هیناسنا  هاشن  اب  لباقم  هسداس  هاشن  هب  لوصو  زا  سپ  ریبک  ملاع  ددرگ و  اـنطاب  ارهاـظ و  تاـیثیحلا 
هلک و نیدلا  یلع  هرهظیل  تقیقح  دوش  رهاظ  ات  ص )  ) هیدمحملا ۀعیرشلا  هیمالسالا و  ۀناید  نم  مالـسالا و  بحاص  نم  اهلک  تسا و  دیازت 

نید الا  یقبی  یتح ال  قدـص  دوش  مولعم  سانلل و  ۀـفاک  الا  كانلـسرا  نا  ام  ددرگ و  حـیال  هلک هللا و  نیدـلا  نوکی  ياـنعم و  دوش  حـضاو 
یناگیاپلگ و رب  دوش  مولعم  نینئاخ و  نیرـساخ و  يور  دوش  هایـس  نیـضام و  تاراـظتنا  نیقباـس و  تاراـشب  ددرگ  ققحم  و  ص )  ) دـمحم

هوجو تئیس  ۀفلز  هوار  املف  نیدماخ  ادیصح  مهلعجی  مادقالا و  یصاونلاب و  ذخؤیف  نیکلاه  کلس  رد  دندش  طرخنم  هنوگچ  هک  شیاقفر 
مهلعجن ۀمئا و  هحفص 145 ] مهلعجن [  ضرالا و  یف  اوفعـضتسا  نیذلا  یلع  نمن  نا  دیرن  يراگدرورپ و  هدعو  دوش  راجنا  اورفک و  نیذلا 

دفکـشب و زور  نآ  رد  گرزب  هدروآرب و  رـس  هدومن و  یقـس  باریـس و  ار  وا  همئا  هتـشاک و  ص )  ) ربمغیپ هک  یمالـسا  مخت  سپ  نیثراولا 
دنوش . ذتلم  وا  ياههویم  زا  تحارتسا و  وا  ریاس  رد  ماوقا  نایدا و  مامت  دهد و  هویم  هدروآ و  هفوکش 

یقارشا یقوذ  قیرط  هب  تیمتاخ  تابثا 
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عقاولا ددعلا  یف  امل  ود  نا  تقفاوم  یهتنملا و  أدبملا و  یبناج  نیبناج  تبـسانم  نیملاع و  تقفاوم  نیوکت و  عیرـشت و  تقفاوم  زا  ابجع  ایف 
اراکـشآ ربزام  رد  لمأت  زا  سپ  یتوکلم  یکلم و  لامکتـسا  تیبرت و  رد  لثامت  هباشت و  یناحور و  ینامـسج و  ریـس  رد  قباطت  نیبلا و  یف 

تیمتاـخ و تیرخآ و  رد  هینوـک  ءازجا  دارفا و  رد  تسا  لـماک  ناـسنا  لـثم  هیهلا  هسدـقم  عیارـش  رد  هیمالـسا  تعیرـش  لـثم  هک  دـیدرگ 
ریاس هب  تبسن  مالسا  عرش  يارب  زا  ار  تبـسن  نامه  امرف و  هظحالم  شنیرفآ  ریاس  هب  ار  ناسنا  تبـسن  سپ  تیلـضفا  تیلمکا و  تیعماج و 

هچنانچ یناحور و  یلامکتـسا و  ریـس  رد  متاخ  تسوا  ینامـسج  یلامکتـسا  ریـس  رد  رخآ  متاخ و  تسوا  هچنانچ  سپ  نادـب  تباث  عیارش 
مامت هک  هللا  رما  رهاظم  تسا  عون  نیا  رد  هک  نیبرقم  هکئالم  زا  یتح  تسا  شنیرفآ  مامت  لـمکا  لـضفا و  عون  تقیقح و  بسح  هب  ناـسنا 
اعیمج ضرالا  یف  ام  مکل  قلخ  هک  ناسنا  یلیفط  ملاع  هچنانچ  تسا و  عیارش  مامت  لمکا  لضفا و  هیمالسا  تعیرـش  دنناشیا  مادخ  هکئالم 

نیرـشبم و نییبنلا  هللا  ثعبف  ةدحاو  ۀما  سانلا  ناک  تسا  وا  همدـقم  تسوا و  یلیفط  عیارـش  مامت  ضرالا  تاومـسلا و  یف  ام  مکل  رخـس  و 
تیب ملق و  حول و  یـسرک و  شرع و  اهنامـسآ و  تسوا  رد  اهنآ و  مامت  تسوا  رد  هک  تسا  ناوکالا  یف  ام  عمج  ناسنا  هچنانچ  نیرذنم و 

تاتابن و تسوا  رد  اهناراب و  اهربا و  تسوا  رد  اهایرد و  اههوک و  اـهنیمز و  تسوا  رد  هنجا و  نیطایـش و  تسوا  رد  هکئـالم و  رومعملا و 
یـسوم دورمن و  میهاربا و  تسوا  رد  اههویم و  اهلگ و  اهرهوگ و  نداعم و  تسوا  رد  تملظ و  رون و  زور و  بش و  تسوا  رد  تاناویح و 

تنج و تسوا  رد  سوقاـن و  ناذا و  تسوا  رد  هناـختب و  هبعک و  تسوا  رد  رفاـک و  نمؤم و  تسوا  رد  لـهجوبا و  دـمحم و  نوعرف و  و 
تـسوا رد  تاکرد و  تاجرد و  تسوا  رد  بتک و  دـهاوش و  تسوا  رد  موقز و  یبوط و  تسوا  رد  نیلـسغ و  رثوک و  تسوا  رد  میهج و 

نیا نینچمه  میرادـن  حرـش  لاجم  ار  کی  کی  قیبطت  هک  يرخالا  هاشنلا  ایندـلا و  راد  یلوالا و  ملاوعلا  ریاـس  یلا  اذـکه  تاـملظ و  رون و 
هک ال تسا  هینابر  هسدـقم  تانایب  تالامک و  مکح و  مولع و  هیهلا و  عیارـش  رارـسا  مامت  عماـج  تسا  ناـسنا  ربارب  رد  هک  هسداـس  تعیرش 

ربنم رد  اقباس و  ءایبنا  بتک  فحـص و  دـناوخ  شتـسد  يور  رد  شتدالو  ماگنه  شراوگرزب  یـصو  نیبم  باتک  یف  الا  سبای  ـال  بطر و 
رـصتخم هماخ  نیا  رد  هک  تسا  هرتاوتم  رابخا  هیلع  لولدـم  حیـضوت  لیـصفت و  لاـمک  هب  هرقف  نیا  خـلا و  ةداـسولا  یلا  ینثول  دومرف  هفوک 
هیمالسا تناید  یبالج  فشک و  دیدرگ  مولعم  مالسا  عرـش  تیرخا  قیفوت  دهاش  قیبطت و  هیآ  نیا  هب  سپ  هتفای  شراگن  اهنآ  ضعب  هقرفتم 
هظحالم ۀمیقلا  موی  یلا  اذاعم  اشاعم و  ۀمألا  هیلا  جاتحی  امم  اهنم  ءیـش  ناوعا  مدـع  ۀـلماکلا و  تایثیحلا  ۀـعماجلا و  تاهجلا  نم  اهل  امب  ار 

هلداع نیناوق  عیارش و  نیرتلضاف  تسا  یتعیرش  دشابن  روصتم  نآ  قوف  هک  هتـسج  اقترا  لامکتـسا  جوا  لامک و  هطقن  زا  يدح  رد  هک  امرف 
حالـصا رد  روصحم  هک  نایدا  عیارـش و  هیناحور  نیناوق  هدوب و  شاعم  حالـص  ای  روصقم  اهنآ  رظن  هک  ندـمت  القع  هیندـم  نیناوق  زا  ملاـع 

هب هدومرف  یشم  یعاری  نا  یغبنی  ام  تحلصم و  تمکح و  هزادنا  هب  کی  ره  رد  هدوب و  نیقیرط  يواح  نیکلـسم و  عماج  وا  هک  هدوب  داعم 
لصاح یشاعم  صقن  يداسفا و  هک  هدومرف  داعم  يوس  هب  قوس  يزرط  هب  دوشن و  لصاح  داعم  هب  لالخا  هک  هدومرف  شاعم  حالصا  هزادنا 

راک دشاب  کلاس  شجهانم  مامت  رب  یـسک  نانچ  هک  هداد  بیترت  یهجو  رب  هدومن و  مه  اب  ار  حور  ندب و  توکلم و  کلم و  بیترت  دیاین 
هدشن و راذگورف  هیناحور  تالامکتـسا  زا  هطقن  هک  هداد  داعم  يوس  هب  تکرح  قشم  نانچ  دشاب  هدیناسر  ماجنا  هب  ترخآ  رما  مامت و  ایند 

هظحالم هب  هدومرف  عنم  ار  يداعم  كولـس  زا  هبترم  رگا  هدیدرگن  لمهم  ندـمت  جاتحیام  زا  يوج  هک  هدومن  ار  ندـب  تسایـس  میظنت  نانچ 
نارظنهتوک راظنا  رد  هک  هیندـم  جرادـم  زا  هجرد  رگا  هچنانچ  عون  ءاـنف  هب  هحفـص 146 ] هلئا [  هفرـص  هینابهر  دننام  هدوب  شاعم  هب  لالخا 

هدومن و ار  متا  مها و  هظحالم  تحلصم و  تمکح و  تاعارم  نوناق  لعج  رد  سپ  هدوب  داعم  هب  رارـضا  هطـساو  هب  هدومن  عفد  هدمآ  لامک 
لدـع و ماقم  تسا و  طـیرفت  طارفا و  زا  جراـخ  هک  ءاوتـسا  دـح  هداد و  حـیجرت  ار  مها  هدومرف و  هظحـالم  مه  اـب  ار  هدـسفم  تحلـصم و 

مشچ زج  دنشاب و  هدربن  یپ  شتمکح  رارسا و  هب  نیرـصاق  دنچ  ره  لقع  مکح  القع و  هیور  تسا  نآ  هک  هتـشاد  ظوحلم  تسا  رومالاریخ 
دشاب و هدرک  هیراط  رخآ  تاروذحم  هینب و  ظفح  هظحالم  ضرم  عفر  يوادـت و  ماقم  رد  هک  یقذاح  بیبط  دـننام  دنـشاب  هتـشادن  نیبرهاظ 

هقف هناگراهچ  تسیب و  باوبا  هظحالم  زا  هدیدع  مولع  هب  هدش  یهتنم  هک  وا  نیناوق  تاشیامرف و  هعجارم  هب  تسا  جاتحم  لمجم  نیا  حرش 
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ره رد  هک  ننس  بادآ و  رد  هدش  دراو  هک  هچنآ  فوصت و  قالخا و  ثیدح و  ریـسفت و  مالک و  تمکح و  ملع  تاسایـس و  تادابع و  رد 
رارـسا و هجو  زا  یباقن  عفر  یباجح و  فشک  زور  هب  زور  هدنام و  حورـشم  ریغ  لمجم و  اهنآ  زا  يرایـسب  زونه  هدش و  هتـشون  اهباتک  کی 
رد یلوا  نورق  رد  هدمآ  تسد  هب  شتثعب  زا  دعب  الثم  لاس  رازه  هرخأتم  نورق  رد  هدـیدج  تافاشکتـسا  رد  هک  هچنآ  لثم  دوشیم  وا  مکح 

نیا رد  یلو  دوش  هراشا  اهنآ  ضعب  هب  دوشن  مـالک  لوط  بجوم  رگا  دـیاش  هک  هدوب  نآ  هب  یتاحیرـصت  اـی  یتاراـشا  شناـیب  تاـشیامرف و 
ماظن و هیفرت  ظفح و  میوگیم  سپ  درادن  لیـصفت  شیاجنگ  رـصتخم  نیا  هک  میامنیم  هلداع  نیناوق  نآ  لوصا  هب  هیلامجا  يهراشا  هلاسر 

لوصا رب  ینتبم  دـیآ  لصاح  اهیف  امب  ایند  ترامع  هلـضاف و  هیندـم  ءانب  دـشاب و  هماع  شاعم  هحلاص  ندـمت  جـتنم  هک  مات  تسایـس  تیاعر 
قیرط هب  عجار  هلمج  تارـشاعم و  دـیاوف  تاـعامتجا و  نسح  هب  عـجار  هلمج  عوـن و  ءاـقب  ظـفح و  هب  عـجار  هلمج  هک  تسا  هناـگهدزاود 
ماظتنا هب  عجار  هلمج  تالماعم و  ماکحا  هب  عجار  هلمج  تورث و  دایدزا  هیشاعم و  هیعامتجا و  قرط  لیهت  هب  عجار  یخرب  شاعم و  لیصحت 

دوش . هراشا  اهنآ  يوس  هب  الامجا  هک  یحرش  هب  هلضاف  هنیدم  لیمکت  ندمت و  قرط  لیمکت  يارب  زا  هلمج  تاسایس و  و 

یمالسا ندمت  لوصا 

سوفن ظفح 

هچ هک  امرف  هظحالم  تسا  ندـمت  لوصا  ریاس  ساسا و  تیاغ  نآ  هک  رـشب  عون  ینعی  تسا  شنیرفآ  تیاـغ  هک  یـسوفن  ظـفح  لوا  لـصا 
هب تبـسن  یتح  داد  رارق  ران  رد  دولخ  ءاشنم  ار  وا  ایورخا و  تخـس  تادیدهت  سوفن  مادـعا  لتق و  رب  هدومرف  مامتها  هلحرم  نیا  رد  هزادـنا 
وا رب  ار  تاـیح  هدومرف و  نیعم  تسین  رثؤم  هزادـنا  نآ  هب  عنم  رد  یتبوقع  چـیه  تسا و  لـثم  هب  ءادـتعا  هک  صاـصق  اـیویند  ناـسنا و  دوخ 
هب ایناث  هدومن  فلتخم  ار  نیا  بتارم  نآ  بتارم  فالتخا  هب  هتـشاد و  ررقم  هید  هن  رگا  صاصق و  تایانج  زا  کـی  ره  رب  هتخاـس و  بترتم 

يوق اب  ار  نازیم  عامتجا  رد  هتـشاذگن و  ترـشابم  بیبست و  نیب  ام  قرف  هدومن و  نونجم  یبص و  تیانج  هب  ذوخأـم  ار  هلقاـع  هک  هباـثم  نیا 
هب اودیق  ملسم  لتق  یلع  اوعتجا  ول  رضم  هعیبر و  لثم  نا  هک  هتـشاذگن  ددعتم  دعا و  نیب و  هیارـسلاب و  لصحی  ام  یئادتبا و  نیب  هداد و  رارق 
هید برـض  ءاطخ  دمع و  هبـش  دروم  رد  هتـسناد و  مدلا  دودحم  ار  براحم  هک  هزادـنا  نیا  هب  ات  هدومرف  سفن  ظفح  نآ  هب  هقیقحلا  یف  هک 

یبص و نونجم و  زا  دمع و  هبش  اطخ و  دروم  رد  نینچمه  هتشادرب و  ار  صاصق  ههبـش  دروم  رد  سفن  ظفح  تاعارم  تهج  هب  زاب  هدومرف 
تیفیک هتشادرب و  ار  عارتقا  یهشن و  لهمت  صاصق  توبث  دراوم  رد  هتـشادرب و  ار  صاصق  روذعم  نارکـس  زا  لمح و  تاعارم  هب  لماح  زا 
لدـبم ار  وا  هتـسناد و  يرما  ره  رب  مدـقم  ار  سفن  ظفح  نآ  هب  هدومرف  حوتفم  يدراوم  يارب  زا  تاریزعت  باـب  هدومرف و  لـعج  هصوصخم 
فوخ هب  هدومن و  عنم  نآ  لاثما  درب و  ضرم و  دروم  رد  نآ  لاثما  تاراهط و  لاعفا  هزور و  دـننام  تادابع  رد  هکنآ  ات  هداد  رارق  ماکحالا 

هدومرف و صیخرت  ظفحلل  ار  مرحم  لامعتسا  هدرک  مارح  ار  رـضم  برـش  هدرمـش  مرحم  ررـضلا  فوخل  ار  هبجاو  رافـسا  هدومن  افتکا  ررض 
کلذ ریغ  هتـسناد و  رثؤم  ریغ  ءامد  رد  ار  هارکا  هدومرف و  صخرم  اقلطم  ار  تابیط  لکا  هدومن و  عنم  ار  هسدسفم  حابم  لامعتـسا  رد  طارفا 

ءافش هطساو  هب  اهنآ  ندوب  مدلارودهم  سوفن و  زا  هراپ  مارتحا  مدع  اما  سوفن و  ظفح  هب  عجار  نوناق  لعج  سفن و  ظفح  رد  تامامتها  زا 
تایح نوچ  هکنآ  اـی  هدوب و  هحفـص 147 ] نابایب [  رد  هراخ  غاب و  ناتـسوب و  رد  راخ  ناسنا و  ندب  رد  دـساف  وضع  دـننام  ناشندوب  اهنآ و 

نا دیایب  ینعم  نیا  زا  یحیضوت  دیاش  هچنانچ  تشاد  دهاوخن  تیبولطم  دشاب  همدقملا  يذ  هب  لحم  هچنآ  سپ  تسا  یناحور  همدقم  یسح 
یلاعت . هللا  ءاش 

ءاقب رد  مامتها 

هزادنا هچ  ات  تسا  لسانت  حـکانت و  هتـشر  رد  تبقارم  لصا  نیا  رد  هدـمع  ناشیا و  رثاکت  عون و  هلـسلس  هتـشر و  ءاقب  رد  مامتها  مود  لصا 
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کی رب  دوصقم  ارنآ  هداد و  رارق  نیمز  نامـسآ و  نوعلم  ار  وا  ینم و  سیلف  یتنـس  نع  بغر  نم  دومرف و  هک  هدومرف  باـب  نیا  رد  دـیکأت 
تسین و دالیتسا  يارب  زا  لباق  الثم  هاجنپ  نس  سایلا و  دعب  درادن و  لسانت  تیحالـص  عاضرلا  لمحلا و  مادام  نامز  هکنآ  هچ  هدومرفن  رفن 

بـسح هب  رگا  نز  کی  تسا  لسانت  رثاکت و  هب  لخم  کی  رب  راصتقا  سپ  حـکان  لعاف  ات  دـیامن  رثا  رتشیب  وا  رد  دالیتسا  اـب  هنیب  داـسف  مه 
تیحالـص رگید  عاضر  رخآ  ات  لمح  لوا  زا  تسین و  رتشیب  لمح  کی  يارب  زا  لباق  دشاب  هتـشادن  یعنام  عناوم  ریاس  هینب و  جازم و  نس و 

ار لـیلحت  نیمی و  کـلم  هعتم و  باـب  حـتف  تهج  نیمه  هب  دراد  تیحالـص  تعماـجم  زا  هبترم  ره  رد  هـک  درم  سکع  هـب  درادـن  دـالیتسا 
هک تفگ  ناوتیم  سپ  هدومرف  نیعم  یـصاخ  دـح  مکحل  حاکن  صوصخ  باب  رد  دـنچ  ره  هتـشادن  نیعم  يدـح  اـهنآ  يارب  زا  هدومرف و 

دیامن و لیـصحت  ار  هجیتن  هعتم  لصوتب  دشاب  هتـشاد  يروذحم  مود  قیرط  زا  رگا  هک  صوصخم  دـح  الب  هدومرف  هحکانم  رد  مات  صیرحت 
نآ ءاربا  لذب و  هدرمش و  مومذم  ار  رهم  رد  دایدزا  هتـسناد و  مزال  ار  وفک  تباجا  باب  نیا  رد  لیلحت و  هن  رگا  نیمی و  کلم  دشن  نآ  رگا 

ار هدـع  عیرـشت  نآ  زا  سپ  داسف و  دروم  رد  رگم  هدرمـش  ءایـشالا  ضغب  ار  قـالط  رارق و  دـلاو  رب  دـلو  قوقح  زا  هداد و  رارق  حودـمم  ار 
زا هدرمـش و  هقدـص  هلزنم  هب  ار  یط  هداد و  رارق  نامیا  تمالع  ار  قورط  ةرثک  تسا  لـسن  داـیدزا  دوصقم  نوچ  ۀـعجرلل و  عاـجر  هدومرف 

لثم رد  ار  عیـضر  وا و  لاـح  تیاـعر  هدومرف و  ررقم  هید  نینج  يارب  زا  هدومرف و  عـنم  ار  لزع  هدرک و  نیعم  عاـمج  مسق و  قـح  نز  يارب 
هتـشادرب لـماح  زا  صاـصق  دـح و  هکنآ  یتـح  هداد  رییغت  ار  ماـکحا  زا  هلمج  دـلو  لـمح و  ظـفح  هطـساو  هب  هدومرف و  نآ  لاـثما  موص و 

نوچ دیامن و  شیعت  هدنز و  املاس  هک  هدرک  بجاو  ناشیارب  ار  قافنا  ترورض  دروم  رد  هتسناد و  بجاو  نیدلاو  رب  ار  تیبرت  تناضعو و 
ایناث دـهاشملا و  وه  امک  تسین  حـلاص  انز  دـالوا  ـالوا  هک  هدومن  عنم  اـنز  حافـس و  زا  ـالوا  وا  ءاـقب  تسا و  هحلاـص  هرمث  لوصح  دوصقم 

یندم نوچ  اهنآ  تسا  ندـمتم  ریغ  تاناویح  لثم  هیحافـس  لسانت  لثم  دـشاب و  هتـشادن  یبرم  ظفاح و  دـنامن و  یقاب  ظفاحلا  مدـع  ناکمل 
دودحم ار  حکانت  باب  هک  تسا  نیا  تسا  یبرم  ظفاح و  هب  جاتحم  تسا و  یندم  نوچ  ناسنا  یلو  دنشابن  یبرم  ظفاح و  هب  جاتحم  دنتسین 

هدومرف و عنم  ار  ضیح  رد  حاـکن  هدومن و  دـیکأت  ءاـبجن  ذـخا  رب  هدوـمرف و  وـفک  راـبتعا  تهج  نیا  هب  هدوـمرف و  عـنم  حافـس  هقیرط  زا  و 
هحلاص و هرمث  یتدایز  بولطم  هکنآ  هطساو  هب  اذ  لک  هدرمش  مومذم  ارنآ  ریغ  حودمم و  ار  دولو  هتسناد و  مومذم  ار  بیجنان  اب  تلصاوم 

ماقم ماقم  هکنآ  اب  هدومرف و  هعفاـن  هحلاـص  روما  هب  ناـشیا  نیرمت  لاـفطا و  تیبرت  میلعت و  رد  دـیکأت  نآ  زا  سپ  تسا و  وا  تیبرت  ءاـقب و 
هدـئاف هبولطم و  هرمث  لیـصحت  وا  زا  دوصقم  هک  هدومرف  یهجو  رب  ار  لـصا  نیا  عیرـشت  کـلذ  عم  تسا  داذلتـسا  سفن و  ياوه  توهش و 

نآ بادآ  ننـس و  هظحالم  زا  ینعم  نیا  دوشیم  مولعم  هچنانچ  دشاب  مه  یناحور  یقرت  داعم و  حالـصا  هب  رظان  نآ  رد  هکلب  دشاب  حـکانت 
هب تسا  سفن  هدـننک  هجوتم  هک  تعماجم  ماگنه  یتح  هدراو  راکذا  هیعدا و  باـب و  نیا  رد  هدراو  ياـهزامن  لـثم  هدـش  ناونع  هقف  رد  هک 

دـسافم حلاصم و  هلحرم  نیا  رد  نوچ  لام و  لامج و  یعادب  حاکن  زا  عنم  لثم  هتـساوخن و  ناشیادخ  زا  لفاغ  هاگ  چیه  رد  هک  أدبم  يوس 
هک هدومن  یماکحا  یبادآ و  طیارش و  يدعاوق و  عیرشت  اذل  دیامن و  نآ  كاردا  ص )  ) يوبن سفن  هقیقد  زج  هک  تسا  يرارـسا  مکح و  و 

تسا . نونعم  هقف  رد 

عامتجا نسح 

هصخـش و هسفن و  حلاصمب  لک  مایق  ناکما  مدـعل  داضت  نواعت و  هحلاص و  تارـشاعم  سنا و  عامتجا و  نسح  ندـمت  لوصا  زا  میـس  لصا 
داوم و لصحم  هک  تسا  دـضاعت  نواعت و  بجوم  هک  تسا  ترـشاعم  عامتجا و  نسح  جـتنم  هک  تسا  تبحم  تفلا و  باب  نیا  رد  هدـمع 

نواعت تدوم و  تبحم و  تفلا و  سنا و  عامتجا و  هحفص 148 ] نسح [  رب  هدومرف  دیکأت  هلحرم  نیا  رد  هزادنا  هچ  تسا و  هیشاعم  لوصا 
رد یعـس  تاساوم و  راثیا و  دوج و  ناسحا و  رد  دـیکأت  ترایز و  تفایـض و  تاعامج و  هعمج و  عیرـشت  زا  اهنآ  تاـبجوم  رد  دـضاعت  و 

تامدص و عفر  ءارقف و  هزجع و  لاح  دقفت  لاوحا و  شسرپ  تاقدص و  ضرق و  تاربم و  هلـصو و  هناعا  تاجاح و  ءاضق  ناشیا و  تامهم 
راتفر و رد  عضاوت  سفن و  ۀلذ  راتفگ و  رد  یشوخ  زا  ترـشاعم  نسح  تبحـص و  ماود  تاوما و  هزانج  دوهـش  یـضرم و  تدایع  تایذا و 
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نینچمه هدومرف و  تادـیکأت  کی  ره  باب  رد  هک  لـیبقت  هقناـعم و  هحفاـصم و  مالـس و  یـسفن و  کـچوک  قلخ و  نسح  یئورهداـشگ و 
حفـص و ریغ و  هب  دـسر  هچ  ات  یناج  لتاق و  زا  یتح  وفع  نسح  ظـیغ و  مظک  ملح و  حاـنج و  ضفح  هکیرع و  نیل  هبئاعرـس و  رد  دـیکأت 
رد ندوب  کبس  تارادم و  ناششزغل و  اطخ و  رد  رـصب  عمـس و  بیذکت  ندوب و  ریخ  نذا  نظ و  نسح  نینچمه  باتع و  ریغ  نم  وفعلاوه 

زاجنا تفأر و  بلق و  تقر  محر و  تورم و  توتف و  رب  هدومرف  دیکأت  نینچمه  تشاشب و  راهظا  هودنا و  نامتک  لوق و  نسح  تارشاعم و 
نینچمه تعانق و  ایح و  تفع و  ءافو و  تناـما و  قدـص و  ناـسحا و  هب  تازاـجم  تمعن و  رکـش  دـقع و  هب  مازتلا  دـهع و  هب  اـفو  دـعو و 

هلاقا نآ و  ءاشفا  مالـسب و  ءدتبا  ماعطألا و  ةوعدلل و  ۀباجالا  ریغلل و  سفنلا  نم  فاصنالا  لالجالا و  مارکالا و  مهیدیا و  یف  ام  زا  ءانغتـسا 
داشرا لفاغ و  ظاقیا  وا و  زا  تیذا  داعبا  وا و  نداد  لزنم  ءاویا و  هرئان و  ءافطا  حالـصا و  هثاغا و  تناـعا و  وا و  رب  رورـس  لاـخدا  هرـشع و 

طاقـسا ناشیا و  ۀـمذ  ءاربا  ةورملا و  مرکلا و  نم  هنا  ۀـبحاصملا و  نیذ  هنا  يذـالا و  لاـمتحا  فورعم و  هب  رما  میلعت و  ۀحیـصن و  لـهاج و 
ناشیا و يارب  زا  تمدخ  هلاض و  داشرا  دش و  ضیرم  رگا  رفس  رد  هماقا  ناشیارب و  زا  تمالس  ریخ و  رامضا  ناشماداف و  لابقتسا  قوقح و 
ۀفلالا و ةرشاعملا و  عامتجألا و  نسح  بجوی  امم  کلذ  ریغ  یلا  ندرک  تعافـش  یقالت و  بتاکت و  لصاوت و  راوج و  نسح  ندرک و  اعد 

هرواشم باب  رد  رابخا  ۀنـس و  باتک و  رد  تادیکأت  نینچمه  شاعملا و  حالـصا  ةرامعلا و  ۀیبرتلا و  یقرتلا و  نواعتلا و  سنالا و  ۀبحملا و 
شجئاوح ءاضق  رد  هک  دیامرفیم  مامتها  هزادنا  هچ  ات  ددوت  ببحت و  ترشاعم و  نسح  رد  هک  امرف  هظحالم  روما  رد  تروشم  هروشم و  و 

هک دیوگب  وا  هب  دشاب  هدرکن  افتکا  یتسود  هب  هکنیا  دیامن و  دمح  ار  ادـخ  ریغ  هک  دـشاب  هتـشادن  تسود  هک  هدرمـش  حودـمم  ار  صالخا 
هدحیلع و لذب  راثیا و  ءاساوم و  ناونع  هب  هدحیلع و  ریقوت  میظعت و  لالجا و  مارکا و  هدـحیلع و  ناسحا  ناونع  هب  مراد و  تسود  ار  وت  نم 

يرح دـبک  راربا  یقـس و  عئاج و  عابـشا  راطفا و  ءاطعا و  قافنا و  ناونع  هب  هدـحیلع و  نداتـسرف  هفحت  نتـشون و  هیدـه و  ءادـها  ناونع  هب 
لبقا دومرف  هک  رذـع  لوبق  نینچمه  هبتارم و  هلیلد و  هنیع و  نوکت  نا  عـبارلا  قـحلا  هنیع و  وـه  ملـسملاوخا و  ملـسملا  نینچمه  هدـحیلع و 

کمتـش نا  یتعافـش و  لنی  مل  ابذاک  وا  ناک  اقداص  ارذع و  لصتنم  نم  لبقی  مل  نم  دومرف  هک  هزادنا  نیا  هب  ات  مهئاخاب  عفـش  سانلا  رذعا 
هتمیخـس لس  یکی  ملـسم  رب  ملـسم  قوقح  زا  نینچمه  اهرذـع و  لبقاف  کیلا  رذـتعاف و  كراسی  نع  کیلا  لوحت  مث  کـنیمی  نع  لـجر 

رد دیکأت  نینچمه  هتمیخـس و  لست  یتح  هقرافت  دندومرف ال  هک  ناسحا  ای  راذـتعا  هب  دوخ  زا  ار  وا  یلبق  ترودـک  رابغ و  ندرک  عفر  ینعی 
رد شلها  رد  ندوب  هفیلخ  رگید  هتمدخل و  کمداخ  ثعب  مه  سانلل و  سانلا  عفنا  هللا  یلا  سانلا  بحا  دـندومرف  هک  مدرم  هب  ندـناسر  عفن 

ثیدـح یف  مالکلا  هب  متخت  فیرـش و  ربخ  رکذ  ماقملا  یف  ینبجعی  ام  دـیامنب و  وا  راک  دـشاب و  وا  ياج  هک  ردارب  ترفاسم  ای  ندرم  تقو 
مهحنم رکش  مهحالصتسا و  مهفلأت و  مهبسمب و  قفرلا  ۀمحرلا و  رـشن  ۀمالـسلا و  رامـضاف  کتلم  لها  قح  اما  و  ع )  ) داجـسلا نع  قوقحلا 

کتوعدب اعیمج  مهمعمف  هسفن  کنع  سبح  هتنؤم و  كافک  هاذا و  کنع  فک  اذا  کیلا  ناسحا  هسفن  یلا  هناسحا  ناف  کیلا  هسفن و  یلا 
نمف خالا  ۀلزنمب  مهطـسوا  دلولا و  ۀلزنمب  مهریغـص  دـلاولا و  ۀـلزنمب  مهریبک  مهلزانم  کنم  اعیمج  مهلزنا  کترـصنب و  اعیمج  مهرـصنا  و 

مهترایز ناوخالا و  رب  یلا  مادقالا  لقن  لثمب  هللا  دبعی  ام  ۀیاور  یف  هیخا و  یلع  خال  بجی  امب  كاخا  لصو  ۀـمحر  فطلب و  دـهاعت  كاتا 
زا یببـس  دصاقملا و  جیاتنلا و  دعب  لامعألا و  بابـسالا و  ةرثکل  تسین  نواعت  دضاعت و  زا  ندـمت  هحفـص 149 ] ساسا [  رد  رتدیفم  يراب 

تسین و تدوم  سنا و  تبحم و  زا  رتعفان  ود  نیا  يارب  زا  ياشنم  تسین و  هحلاص  تارشاعم  هنـسح و  تاعامتجا  زا  رتهب  ود  نیا  نیا  يارب 
دش اهنآ  ضعب  هب  هراشا  هک  هدومرف  اهنآ  تاعارم  رد  دیکأت  هیمالـسا  تعیرـش  بحاص  هکیقوقح  بادآ و  زا  هلماک  تبحم  يارب  زا  یثعاوب 
زا هدـحیلع و  تسا  یباتک  هب  جاتحم  هدـش  دراو  باب  ره  رد  هک  تایـصوصخ  زا  مالـسالا  یف  درو  ام  رکذ  لاقم و  نیا  رد  طـسب  هک  تسین 

ترفن و بجوم  هک  یئاهزیچ  زا  هدومرف  روما  نیا  دادـضا  زا  عدر  عنمو و  مذ  حدـق و  حرـش  هزادـنا  هچ  هک  دـیئامرف  هظحـالم  رگید  فرط 
یمحریب و ءارتفا و  بذک و  همیمن و  تبیغ و  مانـشد و  شحف و  ءاذیا و  ملظ و  زا  دوشیم  ءاضغب  توادع و  قارتفا و  لاعفنا و  تشحو و 
صرح و عمط و  ءاضغب و  لخب و  دسح و  ربک و  محر و  عطق  دـعو و  فلخ  نظ و  ءوس  قلخ و  ءوس  تافاکم و  تنایخ و  افج و  تواسق و 
تارثع و ءاصحا  فافختـسا و  ءوس  رامـضا  مالک و  رد  ضارتعا  داسفا و  راقتحا و  لالذا و  هناـها و  ضارتعا و  سوفن و  لاوما و  هب  ضرعت 
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بیر و هعیدـخ و  تظلغ و  بضغ و  لاؤس و  هیاعـس و  موضح و  هدوارم و  ترایز و  كرت  ریبعت و  ءازعا و  ضابقنا و  هفاـخا و  رـس و  هعاذا 
ةرفنلا و بجوی  اـمم  کـلذ  ریغ  رجه و  وجه و  بوـیع و  رـشن  قاـفن و  نعط و  نعـض و  حازم و  زمل و  تمعن و  نارفک  تداهـش و  ناـمتک 
ام ءیـش  یف  لیئربج  یلا  دهع  ام  دومرف  هک  لاومألا  سوفنلا و  فلت  یلا  رجنی  نا  یلا  ۀقیلخلا  یف  ضغابتلا  ۀشیعملا و  یف  داسفلا  ۀشحولا و 

هیخال لجرلا  لاق  اذا  ءاخالا و  دفی  ءافجلا  دـناهدومرف  لاجرلا و  ءانحـش  قتا  لاق  الا  لیئربج  ینیتای  ناک  ام  لاجرلا و  تاداعم  یف  یلا  دـهع 
ثروی ۀمیخـسلا و  ءرجی  هناف  جازملا  مکایا و  هسفنل و  هبحی  ارـصا ال  هیخال  مکدـحا  نرهـضی  ـال  اـضیا  ۀـیالولا و  نم  اـمهنیب  اـم  عطقنا  فا 

هنیغضلا . تروت  اهناف  همیمنلا  كایا و  رغصالا  ببسلا  وه  هیغضلا و 

یگدنز يارب  لام  لیصحت 

رد اهنآ و  رد  یماکحا  قوقح و  هیـشاعم و  لوصا  رد  تالو  لعج  هب  تورث  رد  داـیدزا  تاـبجوم و  شیعت و  هیاـم  لیـصحت  مراـهچ  لـصا 
اهنییعت اهرشن و  اهلعجب و  عرصنا  دق  هیمالـسا  تعیرـش  نیا  دشخب و  هجیتن  هحلاص  ۀشیعم  دیامن و  شاعم  حالـصا  هچنآ  زا  تاباستکا  ماسقا 

يرارب و هکرتشم و  هایم  ماسقا  راحب و  طوطـش و  اهنآ و  لثم  تاکرتشم  تزایح  تاحابم و  کـلمت  رب  تیـالو  دـننام  هجولا  نم  یغبنی  اـمب 
يارب زا  هتـسناد و  يواسم  نآ  رد  ار  رـشب  عون  هک  قبـسلا  قح  ضراعلا و  وا  لصالااب  تاوم  زا  تاوم  ءایحا  نداعم و  لابج و  هیدوا و  نوطب 

بیغرت و دـننام  هدومن و  عنم  ار  اهنآ  عایـض  لـیطعت و  هدرک و  نیعم  عاـقتنا  يارب  زا  يدـح  ۀـجاحلل  هداد و  رارق  قفارم  میرح و  تاـصتخم 
ءارقف هبیـصن  هک  هیلام  قوقح  زا  ناـشندرک  مورحم  يدـکت و  لاؤس و  تمرح  يراـکیب و  تلاـطب و  زا  مذ  بساـکم و  فارتقا  رد  صیرحت 

هک هدرمـش  تدابع  ار  نآ  هتـسناد و  ادخ  بوبحم  ار  نآ  تراجت و  رما  رد  دیکأت  بحتـسم و  هبترم  رد  بجاو و  ار  اهنآ  هبترم  رد  هک  هدوب 
بحا لامعالا  یف  ام  هضرا و  یف  هللا  زونک  مه  دـیامرفیم  تحالف  تعارز و  لها  باب  رد  لالحلا و  بلط  اهلـضفا  ءزج  نوعبـس  هدابعلا  نا 

هداد و رارق  هکئالم  ياعد  دروم  ار  اـهنآ  هداد و  رارق  تکرب  هیاـم  هدومرف و  ماـمتها  هزادـنا  هچ  منغ  ذاـختا  باـب  رد  ۀـعارزلا و  نم  هللا  یلا 
ررض و هیام  داسف و  ءاشنم  هک  تاباستکا  تاراجت و  عیانص و  زا  هچنآ  هتسناد و  بجاو  ۀیافک  ار  نآ  ماسقا  تسا  تشیعم  ماوق  هک  یعیانص 

فرص فارسا و  ریذبت و  فلت و  تابجوم  وغل و  وهل و  تالآ  تعنـص  هنهارم و  رامق و  دننام  هدوب  هیورخالا  وا  ۀیویندلا  ةدسفملا  فالتا و 
عنم ار  نآ  لاثما  هیئالقع و  هوجو  ریغ  رد  لام  لذـب  هیوهل و  روما  هب  باستکا  هل و  ۀـیلام  ام ال  رد  هضواعم  ۀـعفنم و  هل و ال  ةدـئاف  اـم ال  رد 

هتشاد و روظنم  ار  تشیعم  رد  هافر  تورث و  لیصحت  ندمت و  لوصا  تاعارم  روما  مامت  رد  تسا و  اهنآ  رد  هک  يدسافم  هطـساو  هب  هدومن 
تایقاب زا  تسا  ناسنا  هحفـص 150 ] عون [  جاتحیام  هچنآ  هیریخ و  عماجم  طابر و  رطانق و  ءانب  عراوش و  قرط و  حالـصا  رد  دیکأت  دـننام 

لاثما نیروجحم و  بیغ و  هیفـس و  هوتعم و  نیناجم و  لافطا و  يارب  زا  راصق  يارب  زا  تاـیالو  لـعج  دـننام  تاربم و  تاریخ  تاـحلاص و 
یتعامج يارب  زا  تاقفن  لعج  دوشن و  ناشریغ  ناشدوخ و  راک  رد  یتخس  عایض و  بابـسا  هک  ناشیا  تاحکانم  لاوما و  سوفن و  رد  اهنآ 

میلعت رد  مامتها  ۀحـصلا و  ظفح  رد  دیکأت  دـننام  یـصاخشا و  یتعامج و  يارب  زا  لاوما  رد  قوقح  لعج  یتعامج و  رب  ظفح  باجیا و  و 
باتک رد  هک  ثئابخ  میرحت  یصوصخم و  دح  هب  تابیط  لیلحت  ةدسفملا و  هیف  ام  هبرشا و  هیذغا و  زا  تارضم  میرحت  بط و  نادبا و  ملع 

اهیدـیلپ و زا  بانتجا  لاسغا و  ریهطت و  اهماسقاب و  تافیظنت  رد  دـیکأت  هدـش و  نییبت  ننـس  باوبا  ریاس  هحابذ و  دیـص و  هبرـشا و  همعطا و 
هکیئاهزیچ تایرطع و  ردس و  انح و  لامعتـسا  نییزت و  شوخ و  يوب  لامعتـسا  دراد و  صاوخ  هزادـنا  هچ  هک  ءاربتـسا  لثمب  یتح  اهتفاثک 

طابالا حایرا  عفرل  لسغ  عیرشت  یتدایز و  ياهوم  هلازا  لثم  یتح  ندب  زا  اهیتدایز  تافاثک و  ندرک  عفر  تسا و  تابورکم  کلهم  لیزم و 
حیاور عفر  غامد و  يوم  براش و  نتفرگ  ندـب و  رـس و  نتـسش  لاحتکا و  ناتخ و  عیرـشت  هرون و  لامعتـسا  هناش و  كاوسم و  لـالخ و  و 

هعفان هیودا  لامعتسا  ماکحتسا و  تانهدت و  تاروخب و  عاونا  بیط و  عاونا  لامعتـسا  ردس و  یمطخ و  هب  نتـسش  نتفرگ و  نخان  ههیرک و 
دـسافم هک  هیذغا  تابورـشم و  تالوکأم و  زا  هلمج  ندرمـش  مومذم  كاسما و  نسح  اذـغ و  رد  فارـسا  زا  کلذ  ریغ  هدـیفم و  هکاوف  و 

زا دـیفم  تحار و  هک  مون  يارب  زا  یتاقوا  رایتخا  مولعم و  ابط  اـهنآ  ررـض  هک  مون  رد  طارفا  بآ و  برـش  رد  طارفا  زا  عنم  دـنراد و  هیندـب 
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هدومرف و زیوجت  ۀحـصلا  ظفح  هب  هدوب و  ثئابخ  زا  هسفن  یف  هک  راوگان  ياـهاود  ندروخ  تماـجح و  دـسف و  تسا و  ۀحـص  ظـفح  يارب 
قلعتم هچنآ  نآ و  کین  دـب و  تسا و  بولطم  زا  رود  نکاسم و  باب  هب  قلعتم  هچنآ  تـالوکأم و  تاـسوبلم و  بادآ  هب  تسا  قلعتم  هچنآ 

هک جرفلا  مهلا و  بجوی  انغلا و  رقفلا و  ثروی  اـمب  تسا  قلعتم  هچنآ  سولج و  نتفر و  هار  بادآ  هب  يرادـیب و  ندـیباوخ و  باـب  هب  تسا 
یتمکح حلاصم و  تاعارم  اهریغ  تاسوبلم و  تالوکأم و  تانکس و  تاکرح و  مامت  رد  هک  هدش  نایب  احورـشم  ننـس  بادآ و  باتک  رد 

بلاغ رد  هک  رصتخملا  اذه  یف  یصحت  اهترثکل ال  ناریح و  لقع  هک  ۀشیعملا  یف  ۀحارسا  شاعملا و  ۀلوهس  ۀحصلا و  ظفحب  عجار  هدومرف 
زا عنم  لثم  هدومرف  تسا  يویند  هرـضم  ای  یندب  هدـئاف  تحـص و  ظفح  هب  عجار  هکنیا  تمکح و  يوس  هب  هراشا  باوبا  نآ  رد  هدراو  راثآ 

نیبلکلا و محـش  بیذـی  هناف  مامح  رد  ءاجظـصا و  زا  عنم  ای  لثم  هلذ و  ای  رقف  ای  ماذـج  نونج و  ای  صرب  ثروم  هکنآ  تلع  هب  اهزیچ  هراپ 
یهن لثم  داسفب  سیلف  ندبلا  حلصا  ام  اما  لاملا و  فلتا  ندبلاب و  رمـضا  امیف  داسفلا  نوکی  امنا  کلذب  ساب  قیقدب ال  کلدتنف  شلوق  لثم 
تسا یهبرف  هیام  مرن  سابل  ندیشوپ  هزادنا و  هب  هکنآ  لثم  هرسکی و  هدعم  ولخ  قیر و  لاح  رد  مامح  زا  یهن  ءالتما و  لاح  رد  مامحتسا  زا 

نا لسکلاو  فعـضلا  ثروا  لصافملا و  یخرا  بلـصلا و  ءام  عطق  لاط  اذا  دسجلا  رعـش  دیامرفیم  راعـشا  صق  بابحتـسا  رد  هکنآ  لثم  و 
یف ۀئرملا  نایشغ  ثئابخ و  رب  لکا  سمشب و  نخسم  ءامب  لاستغا  هکنآ  لثم  ندبلا و  یمسو  نیملکلا  محش  یف  دیزت  ندبلا و  يوقت  هرونلا 

رد هکنآ  لثم  هابلاب و  دیزی  مفلا و  بیطی  ۀهکنلا و  بطیذ  هک  لاحتکا  هیندب  صاوخ  لثم  هتـسناد و  صرب  ثروم  ار  عبـشرب  لکا  اهـضیح و 
ءاودـلا و اهیف  لخدا  ءادـسلا و  هلمانا  نم  هللا  جرخا  هعمجلا  موی  هرافطا  ملق  نم  ماذـجلا و  نم  نال  هدومرف  ار  براش  ذـخا  ار و  رافظا  ملتقی 

یمحلاب بهذی  مغلبلا و  عطقی  بلصلا و  یف  دیزی  سارضالا و  دشی  ءابولاب و  بهذی  طشملا  نا  دیامرفیم  هناش  رد  ءافـشلا و  اهیف  ۀیاور  یف 
اولجی مفلل و  هرهطم  مغلبلا و  عطقی  ماـعطلا و  یهتـشی  هثللا و  دـشی  بهذـی و  مغلا و  بهذـی  ظـفحلا و  یف  دـیری  دـیامرفیم  كاوسم  رد  و 

لک سار  ۀیمحلا  ءاد و  تیب  ةدـعملا  دومرف  هدـش و  دراو  تاروخب  بیط و  صاوخ  رد  هچنآ  كاوسلاب و  ینیـصوی  لیئربج  لازام  رـصبلا و 
نع تیغتـسا  هذـه  تلمعتـسا  اذاف  ءالخلا  یلع  کسفن  ضرعاف  ثمن  اذا  عصملا و  دوجو  هیهتـشت  تنا  الا و  ماـعطلا  یلع  سلجت  ـال  ءاود و 
رکذ سفن  رد  مون  ةرثک  يارب  زا  يدسافم  ابطا  هچنانچ  ةرضملا  نابلجی  سفنلا و  نادسفی  مونلا  ةرثک  لکالا و  ةرثک  ع )  ) ریمالا لاق  بطلا و 
ةریثک . یه  کلذ و  لاثما  دوشیم و  هبقر  هوق  هرصاب و  ءوض  رصب و  ءالج  أشنم  هک  هدش  دراو  سار  قلح  باب  رد  هچنآ  و  هحفص 151 ] ] 

ماکحا لعج 

تافالتخا عفر  شاعم و  هب  هعجار  روما  تاعافتنا و  دئاوف و  قرط و  عفانم و  لیـصحت  هب  هعجار  تالماعم  نیناوق  ماکحا و  لعج  مجنپ  لصا 
تالوکام و زا  حـلاص  للحم  تاعافتنا و  تاکلمت و  ثیراوم و  تاحکانم و  تالماعم و  ماسقا  هب  عجار  هچنآ  زا  تاـهج  دودـح و  نییعت  و 

تسا . جردنم  هقف  باوبا  رد  هک  اهنآ  زا  رئاص  مرحم 

نیناوق لعج 

یلا عجریام  زا  شاعم  حالـصا  هب  نیلخم  نیزواجتم و  زا  يریگولج  قوقح و  دودـح و  ظـفح  يارب  زا  هیماـظتنا  نیناوق  لـعج  مشـش  لـصا 
هماقا ربرب و  تناعا  بوجو  تارکنم و  زا  یهن  تامارغ و  نامـض و  تاریزعت و  دودـح و  تاید و  صاـصق و  باـب  لـثم  ۀسایـسلا  ماـظنلا و 

لیصف . یلصف  هب  کلذ  لاثما  مولظم و  ۀناعا  فوهلم و  هثاغا  ناودع و  رب  هناعا  تمرح  فورعم و 

تفارش ظفح 

قبس زا  اهب  قلعتی  ام  عافد و  لعف  داهج و  باب  عیرـشت  هب  هریرـش  سوفن  يداعا و  يدیا  زا  هیموق  تفارـش  هنیدم و  ظفح  باجیا  متفه  لصا 
نیملسم . ریغ  بناجا و  اب  هلماعم  هیام و  رد 
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قوقح ءافیتسا 

ةرجه و ابسکم و  انکسم و  هیشاعم  قرط  هوجو و  راکفا و  رد  هعسوت  عورشم و  تافرصت  قوقح و  ءافیتسا  تیرح و  هبلاطم  رد  متـشه  لصا 
رد داـیدزا  تاـکلمت و  زا  تیعونمم  مدـع  اـهنآ و  رب  طلـست  یندـب و  یلاـم و  تافرـصت  رد  تیعوـنمم  مدـع  نوکـس و  تکرح و  هماـقا و 

هرجف و هملظ و  یگدـنب  تراسا و  دـیق  زا  هبقر  ندوب  صالخ  هدوارم و  كولـس و  شاـعم و  تاـیفیک  قرط  رد  نآ و  لاـثما  تاـحابرتسا و 
تیموکحم و مدع  افرش و  اسؤر و  تاحرتقم  زا  تاهبتشم  ذوفن  مدع  تیعر و  دارفا  زا  یسک  رب  یسک  زا  تیالو  تنطلـس و  ندوبن  ءارحا و 

عنم تمحازم و  زاوج  مدع  تاهبتشم و  تالویم و  ماجنا  رد  ندوب  راتخم  كولس و  رادرک و  راتفگ و  راتفر و  شاعم و  هوحن  رد  ندوب  دازآ 
قلخ نتخادنا  تمحز  هب  فلکت و  ایافخ و  زا  سسجت  زاوج  مدع  بجومیب و  یفن  سبح و  زاوج  مدع  یـسک و  رب  یـسک  زا  روما  نآ  رد 

ناسل رد  هک  هقلطم  تیرح  لصاحلا  ۀیرحلاریشی و  امم  کلذ  هابـشا  رابجا و  هارکا و  لیمحت و  رارـضا و  زاوج  مدع  ضرعت و  زاوج  مدع  و 
نوناق مداه  صقان و  دوشن و  عون  اـی  صخـش  هب  عجار  يداـسف  هک  هزادـنا  هب  اـت  تنطلـس  هدـعاق  داـفم  دوش و  تنطلـس  هب  ریبعت  وا  زا  عرش 
محازم دسر و  ندمت  نوناق  ذوفن  هب  همدـص  هک  دوشن  نوناق  لعاج  اب  هضراعم  دوشن و  لصاح  هعماج  تئیه  ندـمت و  يارب  زا  هعفان  هحلاص 

هداد . يدازآ  شاعم و  هب  هعجار  روما  زا  نآ  يدع  ام  دوشن و  نارگید  ناما  زا  يدازآ  اب 

قوقح رد  تاواسم 

بیرق و نیب  هیوست  تایلک و  دارفا  تاعوضوم و  نیب  هیئازج  هیئارجا و  لوصا  هصاقم و  ماهـس و  ماکحا و  قوقح و  رد  تاواسم  مهن  لـصا 
هیصخش تایـصوصخ  تیاعر  مدع  تادودح و  ماکحا و  ءارجا  تازاجم و  هصاقم و  رد  تیعر  یلاو و  نیب  یتح  فیرـش  عیـضو و  دیعب و 
بجوم تفأر و  تلادـع و  حاتفم  روجو و  فیح  عفار  فیرـش  لصا  ود  هکنیا  رب  هفیرـش  تاـهج  اـی  همیرک  بصاـنم  اـی  هبیرق  تبارق  یتح 

ناـگرزب و تـالو و  تعباـتم  تقفاوـم و  هـب  ناـشتبغر  لـیم و  تـیعر و  دارفا  یمرگلد  یتـقوشوخ و  تـکلمم و  تـلم و  تداعـس  یقرت و 
زا تلوئم  باب  حتف  بجوم  مه  تکلمم و  ترامع  تشیعم و  رد  هافر  تابجوم  تورث و  لیصحت  یقرت و  لامکتـسا و  قیرط  رد  ناشتکرح 
زا تسا  هبـساحم  هبقارم و  ناونع  ثعاب  مه  تسا و  فاصتنا  لدـع و  يوس  هب  قیرط  فاستعا و  روج و  ظفاح  هک  روما  ءایلوا  رب  هماع  يارب 

تیعر و تکلمم و  حالـصا  قیرط  هک  همرتـحم  نیناوق  يارجا  تحـص  رد  تاراـظن  زا  وحن  کـی  دوخ  نیا  هک  ناراد  ماـمز  تـالو و  يارب 
نیناوق رد  دارطا  مدع  رذع  تاواسم  هب  دوشیم و  لصاح  قوقح  تیوفترب  ضارتعا  هبلاطم و  قح  تیرح  هب  هک  تسا  هیحلاص  هنیدم  ظفح 

ناـیب هفلتخم  هنـسلاب  یتاـنایب  هلحرم  ود  نیا  رد  دوشیم و  لـصاح  تسا  هلـضاف  هنیدـم  نیعلا  ةرق  هک  تلادـع  دوـشیم و  عـفترم  ماـکحا  و 
هنهرب قلخ و  عمجم  رد  تافو  ضرم  رد  سیق  نبا  ةداوس  تصخر  هدوب  مئاـق  نیا  رب  مه  شیاـفلخ  وا و  هیـضرم  هرمهتـشم  هریـس  هدومرف و 
هقیدـص هراـبرد  شـشیامرف  مولعم و  لـیقع  ساـبع و  اـب  ردـب  هیـضق  رد  شاهلماـعم  مولعم و  ندروخ  هناـیزات  يارب  زا  نینزاـن  فتک  ندرک 

ماقم نآ  اـب  هک  هحفـص 152 ] نینـسح [ . اب  شراتفر  تمـسق و  رد  ع )  ) ریما يهریـس  مولعم و  تقرـس  مکح  تیاکح  رد  اـهیلع  هللا  تاولص 
یکی هک  هتشاد  تیعر  دارفا  اب  راتفر  نانچ  کلذ  عم  اراد  ار  هیرهاظ  تفالخ  تنطلس و  تماما و  توبن و  ماقم  هوالع  هب  هک  تعفر  تهبا و 

هب قشمرس  هنوگچ  هک  دوهـشم  حضاو و  ع )  ) ریما تالاوحا  مه  نیکـسملا و  سلاج  نیکـسم  دومرفیم  هک  دنامیم  هدش  بوسحم  اهنآ  زا 
بتک خیراوت و  رد  ناشلاوحا  لاعفا و  لاوقا و  هب  عوجر  درادـن  ار  اهنآ  ضرعت  شیاجنگ  هلاسر  نیا  ناریح و  اهلقع  هک  دـنداد  تیعر  دارفا 

شعـضاوم هب  میامن و  یلقن  هنومن  نیا  زا  متـشادن  دـصق  هچرگا  هدومرف  تاعارم  ار  تاواسم  تیرح و  هزادـنا  هچ  هک  ینیبب  ات  امن  ثیدـح 
ءارجا زا  دـعب  هک  دـیئامرف  هظحالم  میاـمنیم  هراـشا  ع )  ) نینمؤملاریما تاـملک  زا  هرقف  دـنچ  هب  هناـشن  قشمرـس و  يارب  یلو  مهد  تلاوح 

ناناملسم هزات  نامجع و  نیب  ناشهابـشا و  ریبز و  هحلط و  دننام  دوخ  ریاشع  براقا و  زا  نیملـسم  ناگرزب  نییردب و  ياسؤر  نیب  تاواسم 
رکذ و نم  مکانقلخ  انا  سانلا  اهیا  ای  یلاعت  هللا  لاق  دـیامرفیم  بضغ  لامک  رد  رورـس  نآ  رب  نیرجاهم  نیقباـس  ناـگرزب  ضارتعا  اـهنآ و 
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هللا عرف  دق  هرثا و  هیف  دحا  یلع  دحال  سیلف  ءیفلا  اذه  اما  دومرف و  ات  مکیقتا  هللا  دنع  مکمرکا  نا  اوفراعتل  لئابق  ابوعـش و  مکانلعج  یثنا و 
نود شاهرهب  دومرف  دنتـشاد  هضرع  مالـسا  هار  رد  ار  دوخ  ياهتمدـخ  ریبز  هحلط و  هک  هاگنآ  سپ  هللا  دابع  متنا  هللا و  لاـم  وهف  هتمـسق  نم 
باب رد  نم  هک  شلصاح  نیذه و  يادلو  دلو  انا  هنودامف ال  مهردب  عدجم  یشبح  دبع  یلع  امکیلع و ال  رثاتـساال  مئانغ  رد  اما  تسازج و 

ملسملا ۀمرح  لضف  دیامرفیم و  رگید  ياج  رد  رتمک و  ای  مهرد  کی  هب  هدیرب  غامد  هایس  مالغ  کی  رب  ار  نیسح  مهدیمن  حیجرت  قوقح 
لوق ات  قحلاب  الا  هدی  هناسل و  نم  نوملسملا  ملس  نم  ملسملاف  اهدعاقم  یف  نیملسملا  قوقح  دیحوتلا  صالخالاب و  دش  اهلک و  مرحلا  یلع 

دق دـهدیم و  ماغیپ  ریبز  ۀـحلط و  هب  یئاج  رد  هکنآ  ات  مئاـهبلا  عاـقبلا و  نع  یتح  نولوئـسم  مکناـف  هدـالب  هداـبع و  یف  هللا  اوقتا  شفیرش 
هفوک لها  هب  لمج  زا  تعجارم  رد  رگید  اداسف و  ضرالا و ال  یف  اولع  نودـیری  نیذـلل ال  اهلعجن  ةرخالا  رادـلا  کلت  ار  هللا  لوق  اـمتعمس 
نمم مکریغ  ةوسا  متناف  مثعلا  ماکحالا و  یف  اماف  هللا  نیب  مکنیب و  اـمیف  الـضف  مالـسالا  یف  مکل  ناـف  ناـشیا  شیاتـس  ماـقم  رد  دـیامرفیم 
یئاج رد  میتسه و  نیملـسم  ریاس  يواسم  تمـسق  ماکحا و  رد  یلو  امـش  يارب  زا  تلیـضف  توبث  اب  ینعی  هیف  متلخد  امیف  لخد  مکباـجا و 
هدابع نم  اوند  همعن  نم  هل  هللا  مسق  ام  هدیزی  نا  هب و  صخر  لوط  هلان و ال  لضف  ۀیعر  نع  هریغی  الا  یلاولا  یلع  اقح  ناف  دعب  اما  دیامرفیم 

نع اقح  مکرخؤا  مکح و ال  یف  الا  ارما  مکنع  يوطا  برح و ال  یف  الا  ارـس  مکنود  زجتحا  نا ال  يدنع  مکل  نا  الا و  هناوخا  یلع  افطع  و 
الف دـیامرفیم  باطخ  شرکـشل  تعامج  هب  رگید  ۀـعاطلا و  مکیلع  یل  تبجو  کلذ  تلعف  اذاف  ءاوس  قحلا  یف  يدـنع  اونوکت  نا  هلحم و 

لدعلا وا  هل  لاقی  نا  قحلا  لقتسا  نم  هناف  یسفنل  ماظعا  سامتلا  یل و ال  لیق  قح  یف  الاقثتسا  یب  اونظت  ةربابجلا و ال  هب  ملکت  امب  ینوملکت 
ۀیالوب اقح  مکیلع  یل  هللا  لعج  دـقف  دـیامرفیم  مه  لدـعب و  ةروشم  وا  قحب  هلاقم  نع  اوفکت  الف  لقثا  هیلع  امه  لـمعلا  ناـک  هیلع  ضرعی 

هیلع و يرجالا  دحال  يرجی  فصانتلا ال  یف  اهقیـضا  فصاوتلا و  یف  ءایـشالا  عسوا  قحلاف  مکیلع  يذلا  لثم  قحلا  نم  یلع  مکل  مکرما و 
رد تسیاهملک  رتعماـج  مهلاوما  مهـسفنا و  یلع  نوطلـسم  ساـنلا  هل  ص )  ) ربـمغیپ زا  هرتاوـتم  هکراـبم  هملک  هل و  يرجـالا  هیلع  يرجی  ـال 
هب تیرح  زا  هچنانچ  دوشیم  كارتشا  هدـعاق  هب  ریبعت  نییلوصا  اهقف و  ناسل  رد  نآ  زا  هک  رایـسب  تاواسم  نوناق  رد  شتاشیامرف  تیرح و 

ربارب ردارب و  هک  تسا  تاواسم  نیمه  نآ  يانعم  هداد  رارق  نیملـسم  هبطاـق  نیب  هیمالـسا  تعیرـش  رد  هک  یتوخا  هچناـنچ  تنطلـس  هدـعاق 
هـصاخ قوقح  هبتر و  ود  هطـساو  هب  هکنآ  تسا  تیرح  مزلتـسم  شدوخ  نیا  لوضفم و  هک  نبا  ای  دشاب  لضاف  هک  تسین  با  لثم  دـشاب و 

هداد . رارق  يرگید  رب  کی  ره  يارب  زا  هک  توخا  قوقح  زا  هچنآ  هظحالم  هب  تسا  ردارب  لثم 

ملع بلط 

يوس هب  هار  لامکتـسا و  قیرط  تداعـس و  یقرت و  هیام  نآ  هک  لهج  زا  تمدخ  شناد و  لیـصحت  ملع و  بلط  رد  دیکا  دیکأت  مهد  لصا 
دـسافم و عفد  تاـجایتحا و  عفر  هیندـم و  تاـهج  ظـفح  تورث و  يدـبا و  هار  داـعم و  شاـعم و  قرط  ندروآ  تسد  هدـیاف و  يزیچ و  ره 

تقیقح ار  نآ  تاملظ و  رد  کلاس  ار  لـهج  بحاـص  رون و  تقیقح  ار  نآ  و  هحفـص 153 ] روث [  رد  کلاس  ار  ملع  بحاص  هک  اهیبارخ 
هچ رگا  هدرمـش  رتتسپ  ناویح  زا  هدومن و  ضرف  هدرم  ار  نالهاج  هدـنز و  ار  ملع  نابحاص  هکلب  شاهکراـبم  تاـملک  رد  هدرمـش  تملظ 

تاشیامرف یلو  تسا  هیناحور  لامکتسا  قرط  داعم و  أدبم و  ملع  هب  عجار  نآ  بلغا  ملاع  ملع و  تلیضف  رد  بانج  نآ  هکرابم  تاشیامرف 
هب ملع  زا  رامـشیب  رایـسب و  بوغرم  لامک  شندوب  تیحودـمم و  زا  فشاـک  هیـسح و  هینامـسج  روما  هب  قلعتم  هیـشاعم و  مولع  هب  هرظاـن 
هب ملع  اهایرد و  اههوک و  لاوحا  هب  ملع  اهنآ و  قلخ  فانصا  نیمز و  لاوحا  هب  ملع  اهنآ و  حرـش  كالفا و  بکاوک و  اهنامـسآ و  عاضوا 

هیودا و صاوخ  بط و  ملع  اهنآ و  حیرـشت  صاوخ و  يوق و  هب  عجار  هچنآ  ناسنا و  تاناویح و  لاوحا  هب  ملع  صاوخ و  تاتابن و  لاوحا 
مولعلا ریاس  نم  کلذ و  ریغ  یلا  خـیرات  باسح و  ملع  خـیرات و  باسح و  ملع  هفلتخم و  ییاهنابز  ناسل و  ملع  طخ و  ملع  اهب و  قلعتی  اـم 

هدـش و رما  اهنآ  رد  رکفت  ربدـت و  رظن و  هب  هزادـنا  هچ  تسا و  مولع  نیا  رد  لخاد  اهنآ  ریغ  هیعیبط و  مولع  اـیفارغج و  موجن و  تئیه و  هک 
هلمج دـندومرفیم و  تاهابم  رخف و  تاغل  تفرعم  لثم  یتح  اهنآ  نتـشاد  هب  تانایب و  هتـشاد و  یتانایب  تاشیامرف و  روما  نیا  رد  ناشدوخ 
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یمامت شیاتـس  مزلتـسم  دـیامرفیم  شیاتـس  هک  ار  یبط  ملع  الثم  دندرمـشیم  دوخ  تاصتخم  زا  ار  هلمج  لاـمک  دوخ و  صیاـصخ  زا  ار 
بحتـسم ای  بجاو  ار  نآ  هماقا  تسا و  عون  جاتحیام  هک  یعیانـص  فرـص و  ای  هیعیبط  مولع  ماسقا  زا  دراد  بط  رد  ۀیلخدم  هک  تسا  مولع 

مولع مامت  دیامنیم و  شیاتـس  ءایـشا  قیاقح  تفرعم  تمکح و  ملع  زا  تسا و  اهنآ  بابـسا  تامدقم و  مامت  تیحودمم  مزلتـسم  دنادیم 
دشاب شاعم  ای  دابع  دیفم  هچنآ  لصاحلا  تسا و  تمکح  بعش  زا  تسا و  نآ  رد  جردنم  لخاد و  اهنآ  لاثما  یمیش و  کیزیف و  زا  هیعیبط 
رضی هنا ال  هدرمـش و  لوضف  ار  امهدحاب  دیفی  ام ال  هدومرف و  شیاتـس  ار  اهنآ  یمامت  دشاب  اهنآ  تامدقم  زا  ای  هطـساولاعم و  ای  هطـساوالب 
نامه رد  هکلب  هدومرف  رتشیب  اهتعسوا  ایندلا و  یلع  ةرخالا  ترثک  اهیقرشال  هب و  مامتهالا  ةرثکل  ۀیداعم  مولع  رد  دیکأت  رمالا  ۀیاغ  هلهج  نم 

یف یتح  اهل  ۀیعوضوم  نود  نم  اهیلا  اهتقیرط  ةرخالل و  اهرـساب  ایندلا  ۀـیمدقل  هدوب  هیناحور  ماقم  هب  یـصخش  رظن  مامتها و  هیـشاعم  مولع 
لامعا دراوم  رد  هک  هداد  یگدنب  تدابع و  ماقم  زا  یلخد  هیـشاعم  روما  نامه  رد  تهج  نیدب  هدوب و  داعم  يوس  هب  رظن  ۀـیندملا  لوصالا 
هطـساو هب  هدوب  توهـش  ماجنا  يرهاظ  دوصقم  هک  هیلخت  اذغ و  هعجاضم و  حاکن و  لثم  رد  یتح  هدومرف  نیعم  يرکذت  يرکذ و  کی  ره 

نیرخالا يدـحا  یلا  ۀـعجارلا  ۀـجاحلا  قلطمب  مولعلا  نم  هیلا  جاتحی  ام  مامت  يراب  حورلل  مسجلا  ۀـیمدقمک  ةرخالل  ایندـلا  داعملل و  شاـعم 
و ع )  ) ریما تاشیامرف  هدـش و  نآرق  حیرـص  رد  طخ  ملع  زا  شیاتـس  الثم  هدومرف  سانلل  سانلا  عفنا  هللا  یلا  ساـنلا  بحا  هدومرف و  بیغرت 
زا یتایاکح  نایب و  میظع  نآرق  هدوب و  خـیرات  ملع  هب  هراشا  نآ  هک  هدومرف  هفلاس  مما  لاوحا  هیـضام و  نورق  رد  رظن  هب  عاـجرا  اریثک  همئا 

مولع زا  ار  ناشلاوحا  راوطا و  ناشیا و  لصفم  يداه و  ناـشیا و  قباـس  دـیاق و  نآ و  فیاوط  كولم و  نیمز و  لاوحا  هب  ملع  دراد و  اـهنآ 
رظن و هب  هزادـنا  هچ  دناهدرمـش و  دوخ  تاصتخم  زا  تسا  ناسل  ملع  هک  ار  تاغل  مامت  ملع  ایفارغج و  ملع  نآ  هک  دناهدرمـش  دوخ  هلـضاف 

هیف امل  هدومرف  هیلک  قلخ  فانـصا  رد  لمأت  تسا و  اهنآ  رب  هچنآ  نیمز و  عاضوا  تسا و  اهنآ  رد  هچنآ  اهنامـسآ و  عاضوا  رد  رکف  ربدت و 
لهج مذ  ملع و  لیـصحت  باب  رد  هک  هزادنا  هب  لصاحلا  ایـسفن و  رخالا  ایریغ و  امهدحا  ناک  نا  ۀیویندلا و  دـئاوعلا  هینیدـلا و  دـئاوفلا  نم 
مدع هطـساو  هب  ای  میجنت  تمرح  الثم  هدش  هدیفم  تاذ  هرئاض  مولع  هب  عجار  هدـش  رگا  یمذ  هدـشن و  یعوضوم  چـیه  رد  هدـش  تادـیکأت 

ای ءادب و  یفن  ای  تردق و  یفن  ای  ریثأت و  رد  اهنآ  لالقتـسا  ای  فرـصت  زا  یلاعتیراب  لزع  أدبم و  زا  ءانغتـسا  ای  ملاع  مدـق  ای  عناص  هب  داقتعا 
نیملـسم زا  يوتف  لها  قافتا  اهقف و  عامجا  ماـقم  نیا  رد  دـنکیم  ۀـیافک  تسا و  کـلذ  لاـثما  ءافعـض و  رد  هبیر  کـش و  لوصح  فوخ 

رد لاکشا  هکلب  اهملع  اهتفرعم و  اهئامدقم و  لیـصحت  بوجول  مزلتـسملا  شاعملا  ماظنلا و  میوقت  هب  ام  همزال و  عیانـص  بوجو  رب  هرـسکی 
هحفـص 154] قیدنز [  نایب  زا  هچنانچ  هدنام  هیمالـسا  تعیرـش  رد  كورتم  گرزب  لصا  نیا  هنوگچ  سپ  دـناهدومرف  اهنآ  رد  هربخا  ذـخا 

شدئارف . رد  دیآیم  رب  یناگیاپلگ 

رما تالو  بصن 

هرابرد تالماعم  ماـکحا  نیناوق و  ءارجا  نیزواـجتم و  يدـعت  زا  تاواـسم  تیرح و  ماـقم  ظـفح  يارب  زازعا  تـالو  بصن  مهدزاـی  لـصا 
هجو رب  نآ  تیفیک  جارخ و  ذـخا  هزوح و  دودـح و  ظفح  داـهج و  مسارم  زا  نیدرمتم  يارب  زا  هیـسایس  تاـماظتنا  رد  تبقارم  نیفلاـخم و 

ۀئیهلا هب  حلـصی  امم  کلذ  ریغ  یلا  فالتخالا  لاکـشالا و  دـنع  هعوضوم  نیناوق  نییبت  تیافک و  ردـق  هب  هیدـنج  روما  حالـصا  تلادـع و 
هب نیریاس  زا  زایتما  صاصتخا و  هک  لیم  فیح و  هصوصخم  صاخشا  يارب  زا  ار  لعج  نیا  اهب و  الا  ۀیندملا  ۀسایسلا  موقی  ۀیعامتجالا و ال 

بسانم هحلاص و  هجیتن  لوصح  تیالو و  تحص  رد  مامت  ۀیلخدم  هک  تالاح  قالخا و  لامک  تفارـش و  تاهج  یلمع و  یملع و  تافص 
فالخ تیاصو و  ماقم  زا  هداد  ارت و  دـشاب  هدوبن  اهل  ةدـیاف  تارابتعا ال  فازج و  لیم و  فیح و  هجو  رب  دـشاب و  هتـشاد  راـک  لغـش و  اـب 

انئاح هک  تافـص  نیا  نابحاص  نیدهتجم و  لودـع  زا  نیدـشار  ءاهقف  تباین  یتوکلم و  تمـصع  ینابر و  مولع  نابحاص  نیـضرم  ءایـصوا 
زا هدومرف  نیعم  اهنآ  رب  اهنآ و  يارب  زا  یماکحا  دودـح و  یفیاظو و  لعج  نآ  زا  سپ  هالوم  رمال  اعیطم  هاوه  اکرات  هنیدـل  اـظفاح  هسفنل و 

هدمع لصا و  هک  تسایس  تاهج  تکلمم و  روما  ندرک  هرادا  رد  القع  احلـص و  اب  تروشم  تاعارم  یلـصفم و  حرـش  هب  قوقح  تاعارم 
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ع)  ) ریما ترضح  هدومرف و  شیاتـس  نآ  هب  ار  نینمؤم  هدومرف و  نآ  هب  رما  نآرق  حیرـص  رد  هک  هیروس  تنطلـس  هیلم و  تموکح  رد  تسا 
زا يرایـسب  بتارم  تمذـم و  یل و  لـیق  قح  یف  الاقثتـسا  اونظت  ـال  لدـعب و  ةروشم  وا  قحب  هلاـقم  نع  اوفکت  ـالف  دوـمرفیم  شباحـصا  هب 
هک یصاخشا  تسد  هب  هتشر  نداد  باعـشنا و  زا  هدش و  دقعنم  راحب  نامیا  رفک و  رد  باب  نیا  رد  یبایب  هک  هدومرف  دادبتـسا  يرـسدوخ و 
هک مینکیم  ضرع  هلک  کلذ  فرع  اذا  میرکشتم  نونمم و  یلیخ  دش  لعج  برض و  دیدج  روهظ  نیا  رد  هک  دنشاب  لغـش  نآ  هب  بسانم 
هک ینالقع  تکرح  یناحور و  ریـس  یبقع و  قیرط  لامکتـسا  ادخ و  يوس  هب  قوش  رد  همات  ۀیفاو  هلمکم  هلماک  تعیرـش  نینچ  زا  دعب  ایآ 

هخـسن نیا  زا  سپ  شاعم و  روما  حالـصا  ندمت و  قرط  قرط  هعماج  تناید  نیا  زا  سپ  هتـشگن و  تشاذـگورف  هرذ  هن و  روصتم  نآ  قوف 
طسق و هب  مئاق  نازیم  دننام  هکلب  رخالاب  امهدحا  رـضی  هجو ال  یلع  هرادقمب  ههجو و  یلع  لک  نیقیرطلا  اهیف  ظوحلملا  نیتهج  نیب  هعماج 

خـسن ایآ  ددرگ  لتخم  وا  روما  هک  هن  دشاب و  هب . . .  هک  هدایز  هدومرف  اطع  دوخ  بیـصن  قح و  هزادـنا  هب  ار  یبقع  ایند و  زا  کی  ره  لدـع 
لوزن سوق  رد  هطقن  لوا  ناقاشم و  قاشم  نایبرم و  یبرم  ملعم و  ملعم  زا  دوش و  حوجرم  لوضفم  يوس  هب  عوجر  هک  دنکیم  ادیپ  یفقوم 

رد مه  نارظنهتوک  رظن  رد  رگا  هک  دوش  هیلا  جاتحی  نمب  لودـع  یلمع  یملع و  هوق  رد  ملاـع  صخـش  لوا  دوعـص و  سوق  رد  هطقن  رخا  و 
فرط کی  هب  لیامتم  ار  طسق  هب  مئاق  لدـع  نازیم  هک  دوب  دـهاوخ  نامه  سپ  سکعلاب  ای  دـشاب  لیمکت  هب  جاتحم  صقان و  اـیند  تراـمع 

ظفح ینعی  هقیقد  نیا  تاعارم  اب  اما  دناشکب و  طیرفت  طارفا و  هبترم  هب  لدع  تطیـسو و  ماقم  زا  دروآ و  دراو  همدص  يرگید  هب  دـیامن و 
ۀیاغ همدقملا و  يذ  رد  یتح  دنزن  همدص  يرگید  هب  دشاب و  وا  قح  هک  دوش  تاعارم  هزادنا  کی  ره  رد  هک  ایندـلا  حورلل و  ۀـمدقم  مسج 

هب الا  دوشن و  دساف  صقان و  زغم  نیا  تسوپ  حور و  نیا  دسج  ندب و  هک  دوش  هتـساک  وا  زا  يرادقم  دیاب  تسا  یبقع  ترامع  هک  دوصقم 
صقان زغم  حور و  هک  دساف  یهجو  رب  ار  هیویند  ندمت  تاعارم  هک  سکع  هب  دسر  هچ  ات  دش  دهاوخ  دـساف  رـس  کی  حور  زغم و  وا  داسف 
نکمم هک  انملـس  دهاوخ  عیانـش  عنـشا  حیابق و  حبقا  زا  یخـسن  نینچ  هکلب  الک  اشاح و  دوش  لصاح  وغل  ضرغ و  ضقن  دنیامن و  دـساف  و 

لیلد رد  اهنآ  هحـضاف  ماکحا  نوناق و  شناد و  ملع و  بتارم  هک  ناصقان  نالهاج  زا  لوعجم  ینید  هب  خسن  تسا  حیحـص  ایآ  تسا  خسنلا 
تاغل نایب و  رد  طلغ  ظافلا و  ۀحص  ماقم  زا  ار  دوخ  زونه  هک  یسک  هب  عوجر  تسا  راوازـس  دمآ و  دهاوخ  رخآ  ات  متـشه  متفه و  مشش و 
هـصقان تامیلعت  هراپ  زا  هیخیـش  افرع و  زا  هتخپان  یتاقورـسم  زج  هتـشادن  دـیایب و  هچنانچ  یناعم  نوطب و  ماقم  هب  دـسر  هچ  ات  هدرکن  غراـف 

 ] ریـس نیا  تیبرت  ریـس و  رد  لماکت  ماـقم  هک  ناـمزلارخآ  رد  دوش و  مالـسا  نید  عفار  یـصخش  نینچ  ینوناـق و  نینچ  نیا  دـیایب  هچناـنچ 
يرخا رما  فاصنا  زج  نیتعیرش  فارطا  رد  مامت  عتبت  زا  دعب  ماقم  نیا  رد  الک  اشاح و  دیآ  شیپ  سوجنم  كولس  سوکعم و  هحفص 155 ]

دعب باوج  ضایف و  زا  تسا  ضیف  عاطقنا  مزلتسم  عیارش  رد  ددجت  مدع  یتعیرش و  ءاقب  هک  دوش  مهوت  تسا  اسب  هلازا  ههبش و  تسین  مزال 
یف امک  دوشیم  لصاح  ثادحالاک  ءاقبا  قیرط  هب  هضافا  هکنآ  دنکیمن  ضیف  عطق  ینآ  چـیه  ضایف  هک  نامز  یلا  ءاقب  ةروص  هب  صقن  زا 

هبترم و هب  ناکرا  تیمامت  ندش و  هتخپ  هویم و  ندیـسر  لماکت و  ماقم  دـسریم  هکلب  يرابلا  یلا  هثودـح  دـعب  نکمملا  ۀـجاح  نیوکتلا و 
موزل هک  لهاجلا  بسحی  لفاغلا و  مهوتی  امب  هحازا و  کش و  داسفلا  یلا  الا  عفر  دوب  دهاوخن  الا  دوش و  وا  ءاقب  هب  رصحنم  هضافا  هک  هباثم 

هطـساو هب  نیا  نکل  وا و  لیمکت  ملع و  يارب  زا  یـصوصخم  هزادنا  تسا و  يراب  تاذ  تیربت  هبترم  رد  دیدحت  مزلتـسم  ریدقت  نیا  رب  ءاقب 
دقف ماقم  زا  ار  ناشیا  الثم  رشب  عون  تالیمکت  هب  تسا  مولعم  هک  تسا  حلصا  قلخ  تحلـصم و  تاعارم  نکمم و  فرط  رد  دادعتـسا  مدع 

زا ایند  دوریمن و  رتالاب  يدمحم  ماقم  زا  دـناشکیمن و  رخآ  هطقن  زا  رتالاب  دـناسریمن و  بجاو  صیاصخ  هب  دـنکیمن و  جراخ  یناکما 
دادعتـسالا مدـع  نکمملا و  یف  روصقلل  اذ  لک  درادـن  ار  هیورخا  هاشن  تاضافا  تـالماکت و  دادعتـسا  یناـف  ملاـع  دوشیمن و  عسوا  یبقع 

قیرط و هیمالـسا  تناید  نیمه  دـیامن  لصاح  شیارآ  تنیز و  وا  هب  ملاع  دـبای و  بیترت  وا  هب  تسا  نکمم  نکمم  هچ  ره  هیویندـلا  ةأشنلل 
ادیج . لمأتف  لعاف  هن  تسا  لباق  فرط  رد  روصق  نآ  رب  دیاز  تسوا  ياقترا  ملسم 

دنک یم  يربک  تبیغ  رب  تلالد  هک  يرابخا 
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دوش دادترا  بیر و  ءاشنم  هک  ینالوط  ینامـسج  تبیغ  زا  تسا  دبال  ار  رما  نیا  بحاص  هکنآ  یلوا  همدقم  ود  زا  تسا  بکرم  میود  لیلد 
هب هک  هرتاوتم  راـبخا  وا  رب  دـنکیم  تلـالد  سپ  یلوا  اـما  یعونـصم  يدـهم  نیا  يارب  زا  یتـبیغ  نینچ  ندوبن  هیناـث  تسوا و  یمتح  نیا  و 

یفاک و لثم  رد  هک  ربخ  دـنچ  رکذ  هب  مینکیم  افتکا  دوشیم و  راصتقا  هلماش  لمجم  هب  هدرک  نآ  تارقف  ماـمت  زا  ضارعا  راـصتخا  تهج 
رمالا اذه  بحاصل  نا  دیامرفیم  ع )  ) قداص ترـضح  لوا  ربخ  هدـش  دراو  راتـسالا  فشک  بقاثلامجن و  راحب و  نیدـلالامک و  ینامعن و 

رد دـتفایم  کش  هب  هک  نآ  زا  تسا  راچان  هک  تسا  یتبیغ  رما  نیا  بحاص  يارب  زا  هک  یتسرد  هب  لطبم  لک  اهیف  باتری  اـهنم  دـبال  هتبیغ 
دـیامرفیم و يرکـسع  ترـضح  میود  ربخ  نآ  راهظا  رد  متـسین  نودام  هک  يرما  تهج  هب  دومرف  ارچ  درک  ضرع  يوار  یهارمگ  ره  نآ 

تبیغ نآ  رد  الا  دـباین  تاجن  هک  یندـش  بیاغ  دوش  بیاغ  هنیآ  ره  ادـخ  هب  مسق  هللا  هتبث  نمالا  اهیف  ۀـکلهلا  نم  اوجنی  ـال  هتبیغ  نبیغیل  هللا 
ات هبعک  راگدرورپ  هب  مسق  یلب  دیامرفیم  تسا  ینالوط  وا  تبیغ  دنکیم  ضرع  يوار  هکنآ  ات  دشاب  هتشاد  هگن  ار  وا  ادخ  هک  یـسک  رگم 

مکبحاص نبیغیل  هللاو  اـما  دـیامرفیم  قداـص  ترـضح  میـس  ربخ  دـناهدوب  وا  هب  لـئاق  هک  یناـسک  رتشیب  وا  زا  دـندرگرب  هک  هزادـنا  نیا  هب 
ات امش  راگزور  زا  ياهلاس  امش  ماما  دوشیم  بیاغ  هنیآ  ره  ادخ  هب  مسق  دیـشاب  هاگآ  کله  وا  تام  لاقی  یتح  مکرهد  نم  انینـس  مکماما 
زا تسا  نم  مسا  وا  مسا  وا  دالوا  زا  يدـهم  دـیامرفیم  ص )  ) ربمغیپ مراهچ  ربخ  دـنیوگیم  هفیاـط  نیا  هچناـنچ  درم  وا  هک  مدرم  دـنیوگب 

مئاق هک  دیامرفیم  قداص  ترـضح  مجنپ  ربخ  دوشیم  رهاظ  تقو  نآ  دوخ  ياهنید  زا  قلخ  دنوشیم  هارمگ  هکنآ  ات  تسا  یتبیغ  وا  يارب 
دوشیم رهاظ  سپ  نالطاب  دنتفایم  کش  هب  هک  یندش  بیاغ  دوشیم  بیاغ  اما  اهزینک  دیس  رـسپ  تسا  یـسوم  تسا  نم  دالوا  زا  یمجنپ 

هاگآ هب  لوقی  ناک  نم  رمالا  اذه  نع  عجری  یتح  هتبیغ  نم  رمألا  اذه  بحاصل  نم  دـبال  هنا  اما  دـیامرفیم  ع )  ) مظاک ترـضح  مشـش  ربخ 
ترـضح متفه  ربخ  هدوب  وا  هب  لئاق  هکنآ  رما  نیا  زا  ددرگرب  هکنآ  ات  هک  یتبیغ  زا  رما  نیا  بحاص  يارب  زا  تسا  دبال  هکیتسرد  هب  دیـشاب 

رد دـننکیم  کـش  مدرم  هک  يرظتنم  تسا  وا  رما  هب  دوش  مئاـق  هکنآ  زا  شیپ  تسا  یتـبیغ  مئاـق  يارب  زا  هکیتـسرد  هب  دـیامرفیم  قداـص 
دیامنیم دای  مسق  ص )  ) ربمغیپ متشه  ربخ  ناهارمگ  دنتفایم  کش  هب  تقو  نآ  رد  ار  هعیـش  ناحتما  هتـسناد  مزال  راگدرورپ  هک  شتدالو 

مهن ربخ  درادـن  دـمحم  لآ  هب  یتجاح  ادـخ  هک  مدرم  رتشیب  دـنیوگب  هکنآ  ات  دوهعم  دـهع  هب  نم  دالوا  زا  مئاق  دوشیم  بیاغ  هنیآ  ره  هک 
يـالتبا ار و  وا  رمع  لوط  مئاـق و  تبیغ  لوـط  دـیامرفیم  ناـیب  دـنکیم و  هیرگ  هکنآ  هحفـص 156 ] زا [  سپ  دیامرفیم  قداص  ترـضح 

تـسا رـضخ  دـننام  شرمع  تسا و  یـسیع  دـننام  وا  تبیغ  هکنیا  مدرم و  رثکا  دادـترا  تبیغ و  لوط  زا  ناـشیا  نداـتفا  کـش  هب  نینمؤم و 
اهیف راحی  هتبیغ  هل  نا  اما  دیامرفیم  يرکسع  ترـضح  مهد  ربخ  هضحم  نع  قحلا  حرـصی  هتبیغ  مایا  دتمی  هناف  مئاقلا  کلذک  دیامرفیم و 

هبـشا یمـسا  همـسا  يدلو  نم  يدهملا  دیامرفیم  ربمغیپ  مهدزای  ربخ  جرخی  مث  نوتاقولا  اهیف  بذکی  نولطبملا و  اهیف  کلهی  نولهاجلا و 
ص)  ) ربمغیپ مهدزاود  ربخ  الدـع  اـهألمیف  بقاـثلا  باهـشلاک  لـبقی  مث  ممـالا  هیف  لـضت  ةریح  هتبیغ و  هل  نوکی  اـقلخ  اـقلخ و  یب  ساـنلا 

يارب زا  دـنکیم  ضرع  رباج  دـنارمحا  تیربک  زازعا  وا  هب  داقتعا  رب  نیتباث  تسا و  یلع  دالوا  زا  مئاق  دـیامرفیم  هکنآ  زا  سپ  دـیامرفیم 
یتبیغ يدهم  يارب  زا  دـیامرفیم  ع )  ) ریما ترـضح  مهدزیـس  ربخ  نانمؤم  دـنوش  صلاخ  ات  ادـخ  هب  مسق  یلب  دـیامرفیم  تسا  یتبیغ  مئاق 

رد دنوشیم  دترم  هک  تسا  یتبیغ  مئاق  يارب  زا  دیامرفیم  ءادهـشلادیس  ترـضح  مهدراهچ  ربخ  یفیاوط  وا  رد  دنوشیم  هارمگ  هک  تسا 
ترضح مهدزناش  ربخ  هللا  لوسر  ءایصوا  زا  یمهدزاود  هللا  یلو  تبیغ  دوشیم  ینالوط  دیامرفیم  داجس  ترضح  مهدزناپ  ربخ  یماوقا  وا 
ترـضح مهدفه  یماوقا  تبیغ  نآ  رد  دنوشیم  دترم  هک  ادخ  ار  نآ  دنکیم  ینالوط  هک  تسا  یتبیغ  مئاق  يارب  زا  دـیامرفیم  ع )  ) مظاک

شیاهزور دوشیم  دایز  تبیغ  ینعی  اهدـما  لوطی  اهمایا و  رثکت  هتبیغ  نال  دـنمانیم  شرظتنم  ار  مئاـق  ارچ  هکنآ  رـس  رد  دـیامرفیم  داوج 
دننکیم و ءازهتـسا  هفیاط  نیا  هچنانچ  نودحاج  ار  وا  رکذ  دـننک  ءازهتـسا  کش و  لها  دـنوشیم  رکنم  هکنآ  ات  شدـمآ  دوشیم  ینالوط 

ایوگ هک  ینالوط  تسا  یتبیغ  ام  مئاـق  يارب  زا  دـیامرفیم  ع )  ) ریما ترـضح  مهدـجیه  ربخ  دـناهلاس  رازه  ناوج  رظتنم  هیماـما  دـنیوگیم 
نایب هکنآ  زا  سپ  ع )  ) ریما ترضح  مهدزون  دنباییمن  هاگارچ و  بلط  هب  دنوریم  فرط  نآ  فرط و  نیا  دنفسوگ  دننام  ار  هعیش  منیبیم 
رگم شنید  رب  دنامن  تباث  هک  یتبیغ  زا  دعب  نکل  دیامرفیم و  تسا  لدع  زا  نیمز  هدننک  رپ  تسا و  مئاق  نیـسح  دالوا  زا  مهن  هک  دنکیم 
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نامزلارخآ رد  نم  لسن  زا  ادخ  دنازیگنایمرب  هنیآ  ره  میوشیم و  هتشک  مرسپ  ود  نم و  دیامرفیم  ع )  ) ریما ترضح  متـسیب  ربخ  ناصلخم 
لآ هب  یتجاح  ادخ  يارب  زا  دنیوگب  ات  تلالـض  لها  زیمت  ۀهج  هب  مدرم  نایم  زا  دوشیم  بیاغ  هنیآ  ره  دـنک و  یهاوخن  قح  هک  ار  یـسک 

دندرگرب هکنیا  ات  وا  تدم  دشکیم  لوط  یکی  رد  هک  تسا  تبیغ  ود  مئاق  يارب  زا  دیامرفیم  داجس  ترضح  مکی  تسیب و  تسین  دمحم 
هارمگ نآ  رد  هک  تسا  یتـبیغ  يدـهم  يارب  زا  هک  دـیامرفیم  ع )  ) رقاـب ترـضح  میود  تسیب و  دـنیوا  هـب  لـئاق  هـک  یناـسک  رتـشیب  وا  زا 

دیوگب لهاج  هکنیا  ات  يدهم  امـش  زا  دوش  بیاغ  ادخ  هب  مسق  هنیآ  ره  دـیامرفیم  ع )  ) قداص ترـضح  میـس  تسیب و  یتعامج  دـنوشیم 
عوجر یلعنیـسح  دـننام  دـمحم  لآ  ریغ  هب  دـندرک و  دـمحم  لآ  دـمحم و  نید  خـسن  تعامج  نیا  هچنانچ  دـنرادن  دـمحم  لآ  هب  یتجاح 

انرما یلع  نیتباثلل  یبوطایف  ناشماما  ناشیا  زا  دوشیم  بیاغ  هک  ینامز  مدرم  رب  دیایب  دـیامرفیم  قداص  ترـضح  مراهچ  تسیب و  دـندرک 
امـش رب  رظتنم  هاشداپ  تبیغ  لوط  دـیامرفیم  هکنآ  ات  راظتنا  ربص و  هب  ار  مدرم  ع )  ) ریما ترـضح  تیـصو  مجنپ  تسیب و  نامزلا  کلذ  یف 

هدنبـسچ هک  تسا  یتبیغ  رما  نیا  بحاص  يارب  زا  دـیامرفیم  ع )  ) قداص ترـضح  مشـش  تسیب و  دوشن  یـساق  ناـتیاهلد  دـشابن و  تخس 
ۀبیغ یف  انلبحب  نیکـسمتملا  انتعیـشل  یبوط  دیامرفیم  ع )  ) مظاک ترـضح  متفه  تسیب و  تسا  داتق  طراخ  دننام  تبیغ  نیا  رد  دوخ  نیدب 
هفیاط نیا  هچنانچ  ۀـیلهاج  ۀـتیم  تام  شتبیغ  نامز  رد  ارم  دالوا  زا  مئاق  دوش  رکنم  هک  ره  دـیامرفیم  ص )  ) ربمغیپ متـشه  تسیب و  اـنمئاق 

زا مجنپ  نم  دالوا  زا  يدهم  دیامرفیم  ع )  ) قداص ترـضح  مهن  تسیب و  دناتیلهاج  لها  دننام  ص )  ) ربمغیپ مکح  هب  دناهدش و  وا  رکنم 
وا مسج  دوشیمن  هدید  مئاق  فصو  رد  دومرف  ع )  ) اضر ترضح  هحفص 157 ] مایس [  ربخ  وا  صخش  امش  زا  دوش  بیاغ  هک  تسا  متفه 

تـسا بیاغ  ماما  ادخ  لوق  رد  هنطاب  تمعن  دیامرفیم  هنطاب  تمعن  ریـسفت  رد  ع )  ) رقاب ترـضح  مکی  یـس و  ربخ  وا  مسا  دوشیمن  هدرب  و 
یتعیب شندرگ  رد  دوش  رهاظ  تقو  ره  ع )  ) مئاـق فصو  رد  دـیامرفیم  ع )  ) ریما ترـضح  میود  یـس و  هصخـش  ساـنلا  راـصبا  نع  بیغی 

ام زا  تسین  دـیامرفیم  ع )  ) نسح ترـضح  میـس  یـس و  ربخ  شـصخش  دوش  بئاغ  شتدالو و  دوش  یفخم  تهج  نیا  هب  دوب و  دـهاوخن 
تدالو درک  یفخم  ادخ  هک  دناوخب  زامن  وا  رس  تشپ  یسیع  هک  یمئاق  رگم  دشاب  شنامز  یغاط  تعیب  شندرگ  رد  هکنآ  رگم  هک  یـسک 

رهاظ سپ  تسا  نیسح  دالوا  زا  مهن  وا  تسا و  اهزینک  هدیس  رـسپ  شتبیغ  رد  ار  وا  رمع  دنکیم  ینالوط  ار  وا  صخـش  درک  بیاغ  ار و  وا 
دیامرفیم ع )  ) نیسح ترضح  مراهچ  یـس و  تسا  رداق  يزیچ  ره  رب  ادخ  دننادب  هک  ناوج  تروص  رد  دوخ  تردق  هب  ادخ  ار  وا  دنکیم 
دیامرفیم ع )  ) مظاک ترضح  مجنپ  یس و  ربخ  تسا  هدنز  هک  یتلاح  رد  دوشیم  تمـسق  وا  ثاریم  تسا و  تبیغ  بحاص  تما  نیا  مئاق 

نکیل وا  صخش  مدرم  ياهمشچ  زا  دوشیم  بیاغ  یلب  دیامرفیم  دوب  دهاوخ  تبیغ  همئا  رد  دوشیم  ضرع  تسا  بیاغ  ماما  هنطاب  تمعن 
ع)  ) قداص ترضح  متفه  یس و  هتبیغ  نم  مالغلل  دبال  دومرف  هک  ص )  ) ادخ لوسر  زا  مشـش  یـس و  وا  دای  نینمؤم  ياهلد  زا  تسین  بیاغ 

هکنآ زج  درک  ابا  ادـخ  هک  یتسرد  هب  نآ  تدـم  تسا  ینالوط  هک  تسا  یتبیغ  ع )  ) مئاق يارب  زا  اهدـما  لوطی  هتبیغ  اـنم  مئاـقلل  نا  دومرف 
زا متـشه  یـس و  ءایبنا  ياهتبیغ  ددـع  ءافیتسا  زا  مئاق  يارب  زا  تسا  دـبال  هک  یتسرد  هب  ناشیا و  ياهتبیغ  رد  ار  ایبنا  ننـس  وا  دزاس  يراـج 
هک ترـضح  نآ  زا  درک  لاؤس  هک  یتقو  رد  دومرف  رباج  هب  ص )  ) ادـخ لوسر  مهن  یـس و  اهروهظ  لبق  هتبیغ  مالغلل  نا  ع )  ) رقاب ترـضح 
هب هعیش  دنوشیم  عفتنم  هک  دومن  توبن  هب  ثوعبم  ارم  هک  یسک  نآ  هب  مسق  یلب  دومرف  وا  تبیغ  رد  ع )  ) مئاق هب  هعیـش  دنوشیم  عفتنم  ایآ 

اودـقتفا اذا  هللا  یلا  دـبعلا  نوکی  ام  برقا  دـیامرفیم  قداص  ترـضح  ملهچ  ربخ  ربا  ریز  باتفآ  هب  مدرم  عافتنا  لثم  وا  هب  وا  تبیغ  رد  مئاق 
احابـص و اوعقوتیلف  اهدقف  هتاینبال  ججح و  لطبت  مل  هنا  نوملعی  کلذ  یف  مه  هناکمب و  اوملعی  ملف  مهنم  بجح  مهل و  رهظی  ملف  هللا  ۀـجح 

هتدالو یف  سانلا  کشی  يذلا  رظتنملا  وه  لاق و  نا  یلا  موقی  نا  لبق  هتبیغ  نم  مالغلل  دبال  دـیامرفیم  قداص  ترـضح  مکی  لهچ و  ءاسم 
ع)  ) اضر ترـضح  مود  لهچ و  ربخ  نیتنـسب  هینبا  تافو  لبق  دـلو  دـق  لوقی  نم  مهنم  هل و  بقع  تاـم و ال  هوبا  تاـم  اذا  لوقی  نم  مهنمف 

ارچ يوار  دـنکیم  ضرع  دـنباین  دـننک و  یعرم  بلط  هک  ارم  دالوا  زا  یمراـهچ  ناـشیا  ندرک  دوقفم  دزن  رد  ار  هعیـش  منیبیم  دـیامرفیم 
قداص ترضح  مراهچ  لهچ و  هتبیغ  نم  مئاقلل  دبال  ةرارز  ای  دیامرفیم  قداص  ترـضح  میـس  لهچ و  مهنع  بیغی  مهماما  نال  دیامرفیم 

مشش لهچ و  موقی  نا  لبق  هتبیغ  مئاقلل  نا  دیامرفیم  رقاب  ترضح  مجنپ  لهچ و  همایق  روهظ  لبق  هتبیغ  نم  مئاقلل  دبال  هرارز  هب  دیامرفیم 
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هللا لجع  اذاف  هللا  هرهظی  یتح  یمـسی  ۀـجحلا ال  مهنع  بیغی  ص )  ) ربمغیپ ترـضح  زا  متفه  لهچ و  هروهظ  لـبق  هتبیغ  مئاـقلل  نا  هرارز  زا 
ص)  ) ربمغیپ بیغلاب  نونمؤی  نیذلا  هیآ  ریـسفت  رد  متـشه  لهچ و  هتبیغ  یف  نیرباصلل  یبوط  لاق  مث  الدـع  اطـسق و  ضرالا  ءالمی  هجورخ 
نورقم و هتماـماب  مهف  ناـیعالا  نع  روتـسملا  ناـکملا  یفخلا  ماـمالاب  ماـمتیألا  یلع  هتنتفلا  نمز  یف  اوماـق  نینمؤملا  اذـهب  ینع  اـمنا  دومرف 

رباـج هب  هک  ع )  ) قداـص ترـضح  زا  مهن  لـهچ و  هصخـش  ۀـفرعم  نع  مهماـما و  ناـکم  نع  اولـض  اـمنا  نیکاـش و  ریغ  نورظتنم  هجورخل 
هب هک  ع )  ) قداص ترـضح  زا  زین  مهاجنپ  ربخ  خلا  نامزلا  کلذ  یف  انرما  یلع  نیتباثلل  یبوط  ایف  مهماما  مهنع  بیغی  نامز  یتای  دیامرفیم 
نع مکبحاص  مکنع  باغ  اذا  ع )  ) نسحلایبا ترـضح  هبتاکم  مکی  هاجنپ و  مهماما  مهنع  بیغی  نامز  سانلا  یلع  یتأـی  دـیامرفیم  هرارز 

مهاریف و مسوملا  مهدهشیف  مهماما  سانلا  دقفی  دیامرفیم  قداص  ترـضح  میـس  هاجنپ و  ربخ  هحفـص 158 ] جرفلا [  اوعقوتف  نیملاظلا  راد 
مراهچ هاجنپ و  ربخ  دننیبیمن  ار  وا  مدرم  ار و  مدرم  دنیبیم  جح و  مسوم  رد  دوشیم  رضاح  سپ  ار  دوخ  ماما  مدرم  دننکیم  مگ  هنوری  ال 
مجنپ هاجنپ و  هدش  لقن  رخآ  قرط  زا  رگید  تاور  زا  نومضم  نیمه  لثم  مهن  متشه و  متفه و  هاجنپ و  مشـش و  هاجنپ و  مجنپ و  هاجنپ و  و 

مشش هاجنپ و  هنوفرعی  مهفرعی و ال  سانلا و  يریف  ۀنـس  لک  مسوملا  رـضحی  رمالا  اذه  بحاص  نا  هللا  هنع و  هللا  یـضر  نامثع  نب  دمحم  زا 
هاجنپ و نومـضم  نیمه  لثم  متفه  هاجنپ و  تام  مهـضعب  لوقی  یتح  لوطی  امهدـحا  نیتبیغ  رمألا  اذـه  بحاـصل  نا  ع )  ) قداـص ترـضح 

نا اـما  دومرف  دومرف و  يوضر  هوکب  هراـشا  قداـص  ترـضح  مهن  هاـجنپ و  هلزع  نم  رمـالا  اذـه  بحاـصل  دـبال  ع )  ) رقاـب ترـضح  متـشه 
رمألا اذه  بحاصل  نا  مزاح  ای  دیامرفیم  قداص  ترـضح  متـصش  ربخ  هلیوط  يرخالا  هریغـص و  هدحاو  هیف  نیتبیغ  نم  رمألا  اذه  بحاصل 

رد هک  تسا  تبیغ  ود  رما  نیا  بحاـص  يارب  زا  هقدـصت  ـالف  هربق  بارت  نم  هدـیب  ضقن  هنا  لوقی  نم  كءاـج  نا  ۀـیناثلا  یف  رهظی  نیتـبیغ 
مکی تصـش و  نکم  شقیدـصت  شربـق  كاـخ  زا  مدومن  كاـپ  ار  دوخ  تسد  نم  هک  دـیوگب  یـسک و  دـیایب  رگا  دوـشیم  رهاـظ  یمود 

نیا هک  تسا  یمولظم  نآ  امـش  بحاص  دـیامرفیم  ات  تسا  رما  نیا  بحاـص  رد  فسوی  هبـش  دـیامرفیم  ریدـس  هب  ع )  ) قداـص ترـضح 
تصش و ربخ  نیمه  لثم  متفه  میود و  تصـش و  وا  هب  دهد  نذا  ادخ  ات  دنـسانشیمن  ار  وا  مدرم و  نایم  دراد  دش  دمآ و  هک  هدش  شتفص 

تـصش ۀیلاوم  ۀصاخ  هناکم  ملعی  يرخالا ال  یف  ةریـصق و  يرخالا  ۀلیوط و  امهدحا  نا  هتبیغ  مئاقلل  دـیامرفیم  ع )  ) قداص ترـضح  میس 
ربخ لثم  مشش  تصـش و  هعیب  هقنع  یف  موقی و  نیتبیغ ال  رمألا  اذه  بحاصل  نا  ع )  ) رقاب ترـضح  مجنپ  تصـش و  ربخ  نیمه  لثم  مراهچ 

کلـس داو  يا  یف  يردی  کله و ال  امهدحا  یف  لاقی  نیتبیغ  مئاقلل  نا  دیامرفیم  ع )  ) رقاب ترـضح  متفه  تصـش و  ربخ  راهچ  تصش و 
سانلا يری  مسوملا  دهشی  وه  نیا  يردی  يرخالا ال  اهیدحا و  یف  عجری  نیتبیغ  مئاقلل  نا  دیامرفیم  ع )  ) قداص ترضح  متـشه  تصش و 

یکی هک  تسا  تبیغ  ود  دمحم  لآ  يارب  زا  دومرفیم  ترـضح  هک  قداص  ترـضح  هب  دنکیم  ضرع  ریـصبوبا  مهن  تصـش و  هنوری  و ال 
یف نیتبیغ  رمـالا  اذـه  بحاـصل  نا  دومرف  قداـص  ترـضح  مداـتفه  یلب  دومرف  مالـسلاهیلع  قداـص  ترـضح  تسا  يرگید  زا  رتینـالوط 

لوقی هتبیغ  نم  رمالا  اذه  بحاصل  نا  دیامرفیم  قداص  ترضح  مکی  داتفه و  کلـس  داو  يا  یف  لاقی  يرخالا  هلها و  یلا  عجری  امهدحا 
لزنملا معن  ۀلزع و  نم  هتبیغ  یف  هل  دبال  هتبیغ و  نم  رمالا  اذه  بحاصل  دـبال  قداص  ترـضح  مود  داتفه و  مکتفخ  امل  مکنم  تررفف  اهیف 

ار وا  دنکیم  فیـصوت  هکنآ  زا  سپ  دیامرفیم  ربمغیپ  هک  ینالوط  ۀیاور  زا  مراهچ  داتفه  ربخ  نیا  لثم  میـس  داتفه و  هشحو  نم  ام  ۀبیط و 
هب ربـمغیپ  هک  ینـالوط  ۀـیاور  نآ  رد  مجنپ  داـتفه و  هلها  مالـسالا و  هب  یلاـعت  هللا  رهظی  ۀـلیوط  هتبیغ  هل  قدـصلا  ناـسل  قدـصلا و  ۀـملکب 

دیامرفیم رسای  رامع  هب  ص )  ) ربمغیپ مشش  داتفه و  كدلو  نم  عساتلا  یف  هتبیغلا  تقو  ع )  ) نسحلا یضم  اذاف  دیامرفیم  نیسح  ترـضح 
دنک جراخ  نیـسح  بلـص  زا  هک  نم  يوس  هب  درک  دهع  دنوادخ  دیامرفیم  يدهم  نیا  تسا  یک  دنکیم  ضرع  رـسای  رامع  هک  یتقو  رد 

نیعم ءاـمب  مکیتاـی  نمف  اروغ  مکؤاـم  حبـصا  نا  متیارا  لـق  ادـخ  لوق  تسا  نیا  ناـشیا و  زا  دوش  بیاـغ  شدـالوا  زا  مهن  هناـگ و  هن  همئا 
ترـضح متفه  داتفه و  دنک  لدع  زا  رپ  ار  نیمز  نامزلارخآ و  رد  دوش  رهاظ  سپ  یماوقا  وا  زا  دنک  عوجر  ات  ۀلیوط  ۀبیغ  يارب  زا  دشابیم 

داتفه و وا  تبیغ  زا  دـعب  دوشیمن  هدرب  شمـسا  دوشیمن و  هدـید  شمـسج  تسا  نم  رـسپ  رـسپ  يدـهم  مئاق  دومرف  ع )  ) یقنلا یلع  ماـما 
هب دومرف و  دوخ  فلخ  فلخ  هرابرد  ار  نیا  دینیبیمن و  ار  وا  صخش  وا و  مان  ندرب  امش  يارب  تسین  لالح  دومرف  بانج  نآ  اضیا  متـشه 
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دنیبیمن ار  وا  صخش  هک  هدرمـش  وا  صیاصخ  زا  تسا  يدهم  هحفص 159 ] صیاصخ [  زا  نآ  تهارک  اب  هتیمـست  زاوج  مدع  رابخا  رتاوت 
فیـصوت رابخا  رتاوت  هب  تسا  يدهم  روهظ  تامدـقم  زا  هک  لاجد  جورخ  زا  دـهدیم  ربخ  هکنآ  زا  سپ  ع )  ) ریما ترـضح  مهن  داتـشه و 

هک یتقو  رد  دومرف  ع )  ) اـضر ترـضح  مدون  ربـخ  لوقع  وا  تبیغ  رد  تسا  ریحتم  هکنیا  رومأـم و  ناطلـس  هرفک و  لـئاقب  ار  وا  دـیامرفیم 
بحاص وه  دومرف و  هکنآ  ات  نازینک  هدیس  رـسپ  نم  دالوا  زا  یمراهچ  دومرف  تیب  لها  امـش  زا  مئاق  تسیک  هک  ترـضح  نآ  زا  دش  لاؤس 

رد تسا  عاطم  شتبیغ  رد  تسا  رظتنم  تسا  مئاق  وا  رـسپ  يرکـسع  نسح  زا  دـعب  هک  دومرف  ترـضح  مکی  دون و  ربخ  هجورخ  لبق  ۀـبیغلا 
حتف هک  نسحلا  نب  دـمحم  دـیامرفیم  هکنآ  اـت  ار  همئا  زا  کـی  کـی  دـیامرفیم  ناـیب  هکنآ  زا  سپ  ص )  ) ربـمغیپ میود  دوـن و  شروـهظ 
تبیغ دوـخ  ءاـیلوا  هعیـش و  زا  دـنکیم  تبیغ  هک  تسا  یـسک  وا  دـیامرفیم و  ار  نآ  براـغم  ضرا و  قراـشم  وا  تسد  هب  ادـخ  دـنکیم 

زا سپ  ع )  ) نیسح ترـضح  میـس  دون و  نامیا  يارب  ار  وا  لد  ادخ  هدومزآ  هکنآ  رگم  وا  تماما  هب  لوق  رب  نآ  رد  دنامن  تباث  هک  یندرک 
یتبیغ وا  يارب  زا  دیامرفیم  ندرم  زا  سپ  دـنک  هدـنز  ار  نیمز  هک  تسا  یمئاق  تسا و  نم  دالوا  زا  مهن  يدـهم و  تسا  ام  زا  دومرف  هکنآ 
جورخ هکنیا  هب  ار  دوخ  رسپ  رسپ  دنکیم  فیصوت  ع )  ) یقن یلع  ماما  ینالوط  ۀیاور  رد  مراهچ  دون و  یعمج  نآ  رد  دنوش  دترم  هک  تسا 

مدرم دننیبن  دیامرفیم  تسا  يدهم  صاوخ  زا  بلطم  نیا  هک  ملظ  روج و  زا  هدش  رپ  هکنآ  زا  سپ  دنک  داد  لدـع و  زا  رپ  ار  نیمز  دـنک و 
دـش دهاوخ  بیاغ  هک  تسا  یـسک  نآ  وا  دیامرفیم و  ع )  ) رقاب ترـضح  مجنپ  دون و  وا  مان  ندروآ  نابز  رب  دـشابن  لالح  ار و  وا  صخش 

وا هک  شاب  هاگآ  دومرف  ع )  ) يرکـسع ترـضح  مشـش  دون و  دومن  دهاوخ  لدع  زا  رپ  ار  نیمز  دش و  دهاوخ  رهاظ  نآ  زا  دعب  زارد  یتدم 
زا دوش  ناهنپ  هکنآ  وا  رـسپ  نسح  زا  دـعب  دومرف  ص )  ) ربمغیپ متفه  دون و  درک  دـهاوخ  جورخ  نآ  زا  دـعب  دوب  دـهاوخ  یندـش  بیاـغ  ار 

نیـسح دالوا  زا  مهن  دومرف  ص )  ) ربمغیپ اضیا  متـشه  دون و  لدـع  زا  ار  نیمز  دـنک  رپ  دـیآ و  نوریب  نآ  زا  دـعب  زارد  یندـش  ناـهنپ  مدرم 
رد دومرف  ترـضح  نآ  زین  مهن  دون و  هلـصفم  تریح  زارد و  تبیغ  زا  دعب  دش  دهاوخ  رهاظ  نم  ع )  ) تما مئاق  تسا  نم  تیب  لها  يدـهم 

تبیغ رد  درک  بیاغ  دیامرفیم  لدـع و  زا  ار  نیمز  دـنکیم  رپ  يرخآ  دـیامرفیم  هکنآ  ات  دـیامرفیم  ار  همئا  کی  کی  نایب  هکیربخ  نآ 
زارد تدم  دوشیم  بیاغ  تیاصو و  تفالخ و  وا  هب  دوش  یهتنم  هکنآ  ع )  ) نسحلا نب  ۀـجح  دومرف  ترـضح  نآ  زین  مدـص  ربخ  ینالوط 
حلاص تبیغ  دیامرفیم  نایب  هکنآ  زا  سپ  ع )  ) قداص ترـضح  مکی  دص و  دنکیم  داد  لدع و  زا  رپ  ار  نیمز  دوشیم و  رهاظ  نآ  زا  دعب 
تسا مئاق  رد  تنس  نیا  دیامرفیم  ار  یـسوم  تبیغ  دیامرفیم  نایب  ع )  ) قداص ترـضح  مود  دص و  حلاص  لثم  مئاقلا  دیامرفیم و  ار  یبن 

سانلا و لازتعا  ةدالولا و  ءافخ  میهاربا  نم  اما  دومرف  سپ  یسوم  میهاربا و  تنس  تسا  مئاق  رد  دیامرفیم  ع )  ) داجس ترضح  میس  دص و 
سنوی نم  ههبـش  اما  دومرف  دعب  فسوی  سنوی و  زا  یتهابـش  مئاق  رد  دومرف  رقاب  ترـضح  مراهچ  دص و  ۀـبیغلا  فوخلاف و  یـسوم  نم  اما 
هفیرـش تارایز  هروثأم و  هیعدا  هرفاظتم  هرثاکتم  تارقف  مجنپ  دص و  ۀماع  ۀـصاخ و  نم  ۀـبیغلاف  فسوی  نم  ههبـش  اما  هتبیغ و  نم  هعوجرف 

هک دوش  حـضاو  اـت  اـمن  هیعدا  رازم و  بتک  هب  عوجر  میوشیمن  اـهنآ  ضرعتم  باـنطا  مدـع  تهج  زا  تسا  رایـسب  راتتـسا  تبیغ و  رب  هلاد 
زا هک  هریثـک  هیعدا  نآ  تسا  هلمج  نآ  زا  هک  هدوب  نیدـشار  ءاـملع  نیعباـت و  هباحـص و  تاور و  نیب  مهم  هدیـسر و  همئا  زا  تبیغ  توـبث 

دوشیم و جرف  روهظ  بلط  اـهنآ  رد  هک  هدوب  ۀـیمامالا  دـنع  ياـهب  لوـمعم  هدـش و  دراو  تبیغ  ناـمز  لمعلاروتـسد  رد  يدـه  همئا  فرط 
هتبیغ و یف  دمالا  لوطل  نیقیلا  انبلست  مهللا و ال  دنکیم  ضرع  هک  دوش  یساق  اهبلق  تبیغ  لوط  هطـساو  هب  هک  هدننک  اعد  دنکیم  تلئـسم 

لوا شیامن  رد  هک  يرابخا  زا  کلذ  ریغ  یلا  ةریثک  یه  کلذ و  لاثما  هروهظ و  نع  هتبیغ  لوط  انطنقی  یتح ال  هلوق  یلا  اـنع  هربخ  عاـطقنا 
فاصنا تیاعر  رظاـن  رگا  هحفـص 160 ] هکنآ [  هچ  دوش  افتکا  كرابم  ددـع  نیمه  هب  امن و  اـهنآ  هب  عوجر  تشذـگ  راـبخا  لـقن  یط  رد 

رابخا نیا  تاور  هک  دوب  دهاوخ  یفاک  ار  وا  هدـشن  باب  نیا  رد  هدراو  رابخا  مامت  ءاصقتـسا  دـنچ  ره  دـش  هتـشون  هک  رادـقم  نیمه  دـیامن 
هدوب ناشیا  لاثما  هابشا و  ریدس و  نمحرلادبع و  نب  سنوی  لضفم و  ریصبیبا و  لیمج و  ملـسم و  نب  دمحم  هرارز و  رباج و  رامع و  دننام 

نیملـسم دزن  رد  اهنآ  رابتعا  شنابحاص و  هب  اهنآ  دانتـسا  هک  هدـش  یبتک  زا  لوقنم  تسین و  اهنآ  ناـمیا  تقاـثو و  تلادـع و  رد  ههبـش  هک 
بتک نابحاص  ندوب  نآ و  لاثما  راحب و  ناذاش و  نب  لضف  یسوط و  تبیغ  ینامعن و  نیدلالامک و  یفاک و  دننام  تسا  راکـشآ  یهیدب و 

نیبملا www.Ghaemiyeh.comقح  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 521زکرم  هحفص 171 

http://www.ghaemiyeh.com


ناشیا بتک  اهنآ و  هب  هشیمه  مصخ  اذل  هدوبن و  ناشیا  يارب  زا  يریظن  نیملسم  نایم  رد  هک  یهجو  رب  يوقت  ملع و  تناتم و  تلالج و  رد 
احیرص هک  همدقتم  هدوب  هرتاوتم  رابخا  هب  ربخ  دص  کی  نیا  لولدم  هک  تبیغ  لوط  هرقف  نیا  تسا  دیؤم  هک  هصاخ  دنراد  هتـشاد و  عوجر 

ریما زا  مهدزای  مهن و  زا  میس  مشش و  زا  مشـش  متـشه و  زا  مراهچ  مجنپ و  زا  متفه  متفه و  زا  مجنپ  نیـسح و  زا  مهن  مئاق  هک  هدومرف  نایب 
رهاظ ع )  ) يدهم مئاق  راثآ  زونه  نیسح  زا  مهن  يارب  زا  هکنآ  هچ  تبیغ  نودب  الثم  نیسح  زا  مهن  مئاق  ندوب  تسین  نکمم  هکنآ  هچ  تسا 
سپ دشاب  ع )  ) نیـسح زا  مهن  هک  تسا  لاحم  دیآ  ایند  هب  نیا  زا  سپ  رگا  دیامن و  هماقا  دیاب  ار  ننـس  هریـس و  نآ  رابخا  رتاوت  هب  هک  هدشن 
هکنآ هچ  تسا  رـضخ  رمع  هیبش  هکنیا  ترـضح و  نآ  رمع  لوط  رب  هلاد  هریثک  راـبخا  هب  تسا  دـیؤم  مه  مهن و  تبیغ  هب  مازتـلا  زا  میدـبال 

هدضتعم هرتاوتم  رابخا  هب  تسا  دیؤم  مه  میرادـن و  میوش  یمهدزاود  تبیغ  هب  مزتلم  هکنآ  زج  هراچ  هدوبن  همئا  نایم  رد  يراوگرزب  نینچ 
زا میراچان  میاهتـشادن  يرـضاح  ماما  لاس  دنچ  رازه و  تدم  نیا  رد  هکنآ  هچ  دوب  دهاوخن  ماما  ۀـجح و  زا  یلاخ  نیمز  هک  لقع  مکح  هب 
هب تسا  دیؤم  مه  تسا و  یح  بئاغ  ماما  دوجو  هب  لوق  هیماما و  بهذم  هب  مازتلا  هب  طونم  رابخا  نیا  قدص  تحـص و  وا و  تبیغ  هب  مازتلا 

باب اهنآ  دوخ  هک  هریثک  عیاقو  رد  دناهدش  زیاف  شتمدخ  هک  یناسک  هب  مه  هدومرف و  شیارفـس  هب  تاعیقوت  رد  نسحلا  نب  ۀـجح  زا  هچنآ 
فـصنملا رظانلا  اهیا  ای  نآ  لاثما  رایزهمنبا و  تیاکح  نآ و  هابـشا  یلع و  نب  دـمحم  عیقوت  دـننام  تبیغ  لوط  هب  هراـشا  زا  دراد  هدـحیلع 

هب هدش  هتفای  نآ  هب  رفظ  هچنآ  زا  يرایـسب  ضرعت  مدع  لاجم و  مدع  عبتت و  تلق  بابـسا و  یمک  اب  دـش  هتـشون  باب  رد  هچنآ  ایآ  لمأتملا 
روج و يانب  رگا  تسوا و  هیـصخش  تبیغ  لوط  دوعوم  يدـهم  هیمتح  صیاصخ  زا  هک  دـنام  یقاب  نآ  رد  ههبـش  هدـنناوخ  تلـالم  هطـساو 

الا مث  دـمآ  دـهاوخن  راکب  راکبان  دونع  دـحاج و  يارب  زا  رابخا  نیا  نادـنچ  دـص  تسا  هدـیدج  هفیاط  نیا  تلاح  هچنانچ  دـشاب  فاستغا 
عوجر و تلالض و  تریح و  بابـسا  هکنآ  رگید  نآ و  ندوب  ینالوط  یکی  تسا  یفاصوا  هب  فوصوم  تبیغ  نیا  رابخا  نیا  رد  هک  یفخی 
دومن و ار  رثا  نیمه  هیباب  هب  تبـسن  هچنانچ  دوشب  نآ  بحاص  توم  ای  دوبن  هب  داقتعا  ناشدوخ و  لوق  داقتعا و  زا  تشگرب  مدرم و  دادـترا 
رب مدقم  ار  وا  هقباس  رابخا  زا  هلمج  رد  هک  جورخ  روهظ و  زا  ریبعت  لبق  تبیغ  نیا  ندوب  رگید  دش و  ادیپ  ناشیا  زا  داقتعا  دادـترا و  نیمه 

دوشن هدید  وا  مسج  یضعب  رد  دوشن و  هدید  وا  صخش  هک  دراد  رابخا  ضعب  رد  هک  هیندب  هیصخش  تبیغ  نیا  ندوب  رگید  هدرمش و  روهظ 
یضعب رد  دنیشنب و  مدرم  شرف  رب  دنز و  مدق  اهرازاب  رد  یضعب  رد  دنسانشن و  دننیبن و  ار  وا  یـضعب  رد  دننادن و  ار  وا  ناکم  یـضعب  رد  و 

دننک تمسق  ار  وا  ثاریم  یضعب  رد  دشاب و  راصبا  راظنا و  زا  بیاغ  یضعب  رد  دنسانشن و  دننیبب و  مدرم  یـضعب  رد  دیایب و  جح  مسوم  رد 
هوک تبیغ  ناکم  یـضعب  رد  دـشابن و  شندرگ  رب  یتعیب  هکنیا  دـشاب و  لتق  زا  فوخ  هطـساو  هب  تبیغ  نیا  یـضعب  رد  شتایح و  لاـح  رد 

نآ و رد  تبیغ  ظفل  روهظ  هوالع  هب  هینامـسج  تبیغ  رد  هحیرـص  لـب  هرهاـظ  تاریبعت  زا  کـلذ  ریغ  یلا  هدرک  مولعم  يوط  يذ  يوضر و 
صوصخم صخـش  يارب  زا  تبیغ  تابثا  یهجو  رب  هک  رابخا  نآ  زا  هلمج  دراوم  زا  ضامغا  زا  دـعب  نآ  رب  جورخ  روهظ و  ظفل  تدـعاسم 

دنامن . یقاب  هیجوت  لیوأت و  يارب  زا  یهار  هنوگچیه  هک  دنکیم 

باب دمحم  یلع  يارب  يرغص  يربک و  تبیغ  مدع 

اعدا و زا  لبق  ات  ایند  هب  ندـمآ  زا  دـعب  اجک  هک  تسا  راکـشآ  نادـجولاب  سپ  یعدـم  نیا  يارب  زا  تبیغ  نیا  ندوبن  ینعی  هیناث  همدـقم  اما 
دنشاب هدنام  یقاب  هک  دناهتسج  دادترا  وا  هب  نیلئاق  اجک  دشاب و  هتشاد  ینالوط  تبیغ  هکنآ  هب  دسر  هچ  ات  هتشاد  هیـصخش  تبیغ  شجورخ 

هک هدوب  رـضاح  مسوم  رد  هلاس  ره  اجک  تبیغ و  لوط  زا  دناهدش  وا  توم  هب  دقتعم  غورد  هب  نتـشک  زا  هحفص 161 ] لبق [  اجک  كدنا و 
هتشذگن یتدم  تخانشیم و  دیدیم و  ار  وا  سک  همه  البرک  دوب و  رهشوب  زاریـش  رد  ات  دش  هدیئاز  هک  شردام  مکـش  زا  دنیبب  ار  مدرم  وا 

اجک تخانـش  دید و  ار  وا  سک  همه  شندش  هتـشک  ات  ناهفـصا  زیربت و  تفر و  زاریـش  تفر و  هکم  ات  نآ  زا  سپ  دومن و  ار  اعدا  نیا  هک 
نآ يارب  زا  راثآ  نیا  مامت  یلو  دـندرک  تمـسق  شتایح  رد  ار  وا  ثاریم  اجک  هتـشگ و  بیاغ  مدرم  ناـیم  زا  یک  هدوب و  یفخم  شتدـالو 

یتعامج يرغـص  تبیغ  صوصخ  رد  هک  يربک  يرگید  يرغـص و  یکی  تبیغ  ود  زا  دـیدرگ  عقاو  دـناهدوب  وا  هب  لـئاق  هیماـما  هک  یمئاـق 
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رامشیب تایاکح  قفاوم  تسا  جنپ  تسیب و  راهچ و  تسیب  دصیس و  هک  تاقوا  نیمه  ات  يربک  رد  نینچمه  دناهدیـسر و  شتمدخ  رایـسب 
ۀقاثولا ۀـلادعلا و  مولعم  بلاغ  بسح  هب  اهنآ  نیلقان  هک  دـناعم  رباکم  رگم  ار  اـهنآ  ماـمت  دـننکن  راـکنا  هک  هدـش  تبث  هربتعم  بتک  رد  هک 

هلاد همدقتم  رابخا  دناهتشاد و  ناشیا  تاشیامرف  لوق و  هب  دامتعا  ناشلامک و  لقع و  هب  فارتعا  یتشر  دیس  يراصنا و  خیـش  هک  دنـشابیم 
دنراد دیس  خیش و  بانج  هب  دامتعا  لامک  هفیاط  نیا  نوچ  هللا و  تبت  دیـس  خیـش و  لئاسر  بتک و  رد  ع )  ) يدهم مئاق  هینامـسج  تبیغ  رب 

دیس خیـش و  هک  دنکیم  داهـشتسا  دوخ  معز  هب  دننادیم و  دوخ  قاذم  هب  یلوا  تعلط  روهظ  مجن  ار  رفن  ود  نآ  ناقیا  رد  یلعنیـسح  هکلب 
رد لصف  کی  بقع  رد  سپ  خیـش  اما  دوشیم  يرـصتخم  لقن  کی  ره  زا  مهل  امازلا  مهیلع و  ۀجح  اذـل  دـناهداد  ار  باب  دـمحم  یلع  ربخ 

دنزرف مئاق  دـیامرفیم  اضر  ترـضح  هک  نایر  ربخ  هلمج  نآ  زا  دـسیونیم  ار  همدـقتم  رابخا  زا  هلمج  دـسیونیم و  نآ  رـس  تبیغ و  ناـیب 
هیتآ هوجو  زا  تبیغ  تمکح  رد  هجو  دنچ  دـنکیم و  لدـع  زا  رپ  ار  نیمز  دوشیم و  رهاظ  سپ  دـش  دـهاوخ  بیاغ  تسا و  نم  یمراهچ 

دـسیونیم سپ  تبیغ  هنمزا  رد  مدرم  رایتخا  نایب  رد  دیامنیم  ار  تبیغ  نایب  هغلاب  ۀجح  هلاسر  اهنم  هلاسر  دنچ  رد  دیـس  اما  دنکیم و  نایب 
هللا هجو  مئاق  نوچ  ینعی  اباوبا  هل  نیع  هدوجو و  عم  باغف  هیلع  هناحبس  هللا  ۀنس  يرجا  هللا  قالخاب  قلختملا  هللا  هجو  مالـسلاهیلع  ناک  امل  و 

رب بئان  راهچ  وا  يارب  زا  داد  رارق  شدوجو و  اب  دش  بئاغ  مه  وا  شدوجو  اب  تسا  بئاغ  ادخ  هچنانچ  سپ  هللا  ۀنـس  وا  رد  دش  يراج  دوب 
ار هفیاط  دهدب  فاصنا  ادخ  همالک  رخآ  یلا  دمحم  نب  یلع  حور و  نب  نیسح  نامثع و  نب  دمحم  دیعس و  نب  نامثع  ناشیا  لدابت و  لیبس 

نیمه ادج  يدـهم  مئاق  هلئـسم  رد  هک  تسا  یهیدـب  هکنآ  لاح  دـننادیم و  دوخ  هدـساف  ماهوا  هلاقم  مه  ار  دیـس  خیـش و  فصولا  عم  هک 
ینالوط و رمع  نینچ  زا  بارغتسا  داعبتـسا و  زج  يزیچ  دش  هتـشون  هچنآ  ربارب  رد  ۀماعلا  ۀفئاطل  اعبت  هیباب  هلمج  هیبنت  دنراد  ار  هیماما  هدیقع 

راتسألا فشک  یسوط و  تبیغ  نیدلا و  لامک  دننام  ماما  تبیغ  بتک  رد  ههبش  نیا  باوج  نوچ  دنرادن و  نآ  رس  رد  تریح  زارد و  تبیغ 
دهاوخب ار  داعبتـسا  نیا  زا  باوج  سک  ره  موشیمن  هدنناوخ  تلالم  بابـسا  هلاسر  نیا  رد  هدش  نایب  الح  اضقن و  احورـشم  اهنآ  دـننام  و 

هفلاس مما  مه  نیقباس و  ججح  زا  هک  تسا  یتنـس  تبیغ  لوط  رمع و  لوط  نیا  هکنیا  نآ و  داسف  دوش  حضاو  ات  دیامن  بتک  نآ  هب  عوجر 
ءایبنا ننـس  وا  رد  دومن  يراج  ادخ  هک  تسا  یـسک  نآ  نم  رـسپ  دومرف  يرکـسع  ترـضح  دوخ  هک  هدش  هداد  رارق  ع )  ) رـصع تجح  رد 
لعنلاب لعنلا  ودح  دوب  دهاوخ  مه  تما  نیا  رد  هدوب  ۀقباس  مما  رد  هچنآ  هک  هدیسر  ربمغیپ  زا  رتاوت  هب  مه  ۀبیغلا و  لوط  ریمعتلاب و  نیقباس 

هبیجع ياهراک  ریاس  دننام  تسین  داعبتسا  بجعت و  ضارتعا و  تفگـش و  ياج  تسا  هیهلا  لاعفا  نوچ  تبیغ  نیا  هکنیا  ةدنقلاب و  ةدنقلا  و 
زا تسا  یتبیغ  ادخ و  ياهرـس  زا  تسا  يرـس  ادخ و  ياهرما  زا  تسا  يرما  نیا  دـیامرفیم  يوار  هب  موصعم  ربخ  دـنچ  رد  هک  راگدرورپ 

هـشیمه هتـشاد  ناطیـش  عاـبتا  زا  هرمن  نیا  لاوـحا  زا  عـالطا  نوـچ  هک  تهج  نیمه  هب  دـیوشیم و  رفاـک  هک  دـینکن  کـش  ادـخ  ياـهتبیغ 
هحفـص رما [  لاجعتـسا و  زا  یهن  ار  مدرم  دش و  دهاوخ  بولق  تواسق  دادـترا و  تلالـض و  تریح و  بابـسا  مئاق  تبیغ  هک  دـندومرفیم 

رب دندومرفیم  شرافس  ادیکا  هشیمه  اهلد و  يرارقرب  نانیمطا و  بلط  رد  دناهداد  لمعلاروتسد  هیعدا  رد  هدومن و  نوکـس  ربص و  هب  [ 162
بارعتسا داعبتسا و  نیا  هطـساو  هب  هک  نآ  لها  داعبتـسا و  نیمه  هب  رظان  دنوشن و  لزلزتم  هکنیا  دوخ و  داقتعا  هب  کسمت  هدیقع و  رب  تابث 

هکنآ ات  بئاغ  ماما  هب  لوق  زا  ار  مدرم  عوجر  دادـترا و  دـیامرفیم  ناـیب  هک  رامـشیب  راـبخا  نیا  دـشابیم  دناهدیـشک  دوخ  نید  زا  تسد 
سمـشلا و نم  حضوا  تبیغ  بتک  رد  بتارم  نیا  هب و  نیلئاقلا  رثکا  هنع  عجری  و  ص )  ) دمحم لآ  یف  ۀجاح  هللا  ام  دنیوگب  درم و  دـنیوگب 

تابثا تبیغ و  حیحصت  رد  هدمآ  تسد  هب  هفیاط  نیا  زا  هک  یکیکر  هیجوت  بینذت  میتشذگ  نآ  لیـصفت  حرـش و  زا  تسا  سمالا  نم  نیبا 
دیامنب تسناوتن  ار  تبیغ  رد  همدقتم  رابخا  راکنا  دش  تبحص  هک  هفیاط  نیا  تاعد  زا  یـصخش  اب  هک  تسا  نآ  دوخ  ناعوبتم  يارب  زا  نآ 
هتخومآ لئالد  بحاص  زا  ار  هیجوت  نیا  هدوب و  باب  دیـس  يارب  زا  نآ  تسا و  هرجـش  رد  هرمث  تبیغ  لـثم  تبیغ  هب  دارم  هک  تفگ  باوج 

هرمث هچنانچ  هدوب  نافرع  زا  روتسم  نوزخم و  نونکم و  مایا  نآ  رد  هک  تسا  هدوب  دوعوم  روهظ  لبق  بتک  رد  روکذم  تبیغ  دیوگیم  هک 
نیا هکلب  هدش  هدرمـش  يدهم  مئاق  صیاصخ  زا  ارچ  هدوب  ءایبنا  همئا و  مامت  يارب  زا  تبیغ  نینچ  نیا  میتفگ  باوج  تسا  ناهنپ  هرجـش  رد 

هب دنام  زجاع  باوج  زا  هدوب  رشب  دارفا  مامت  يارب  زا  تاهما  ماحرا  ءابا و  بالصا  رد  ندوب  نادبا و  زا  لبق  حاورا  قلخ  رب  انب  تبیغ  زا  وحن 
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رد روضح  قلخ و  نیب  دش  دمآ و  ایند و  هاشن  رد  ندوب  اب  مدرم  راظنا  زا  هیمسج  هیصخش  تبیغ  دارم  هک  رابخا  حیرص  هب  یشناد  هک  هوالع 
رد دومن  دوخ  لها  زا  تبیغ  مه  باب  دیـس  هک  دـش  لـخاد  رگید  رد  زا  باوج  زا  زجع  زا  سپ  تسا  هصوصخم  هنکما  رد  یناـهنپ  مسوم و 
رد هوـالع  هب  تشادـن  مزـال  يوـه  ياـه و  همه  نیا  تسا  تباـث  تبیغ  نیمه  نارفاـسم  ماـمت  يارب  زا  مداد  باوـج  تـفر  هـک  يرفـس  نآ 
زا لبق  تدالو  زا  دعب  تبیغ  هدوب و  وا  روهظ  زا  دـعب  ترفاسم  نیا  هک  هوالع  هب  دـندیدیم  ار  وا  هکم  رد  هلفاق  لها  هدوبن  بیاغ  شترفاسم 

توعد هب  ندـمآ  زا  لبق  یلعنیـسح  ازریم  تفگ  دومن و  رگید  لمحت  نآ  هب  نآ  زا  سپ  رابخا  رد  دناهدرمـش  يدـهم  صیاصخ  زا  ار  روهظ 
وا امش  نکل  دومن  قیبطت  یلعنیـسح  رـصتخم  یناهنپ  نآ  رب  ناوتب  هریثک  رابخا  نآ  هلیح  رازه  هب  رگا  متفگ  باوج  دومن  تبیغ  هینامیلـس  رد 
هک دراد  ناشتاملک  زا  یعضوم  ریغ  رد  هچنانچ  دنرمـشیم  يدهم  مئاق  روهظ  زا  ریغ  ار  نآ  دینادیم و  ینیـسح  تعجر  یـسیع و  روهظ  ار 

تسا و ءاهب  روهظ  نآ  ینیـسح و  تعجر  مود  تسا و  باب  روهظ  نآ  يدـهم و  مئاق  روهظ  ود  نآ  زا  یکی  تسا  روهظ  ود  نامزلارخآ  رد 
تسا همه  يارب  زا  تبیغ  سپ  دناکی  رهاظم  همه  تفگ  ینیـسح  تعجر  هن  تسا  يدهم  مئاق  يارب  زا  هدش  دای  هریثک  رابخا  رد  هک  یتبیغ 
دنتشاد تبیغ  مه  داوج  ترضح  داجس و  ترضح  تفگ  دیاب  سپ  داد  دیاب  اهنآ  مامت  هب  ضعب  يارب  زا  شلوصح  هطساوب  ار  نآ  تبـسن  و 

نآ تبیغ  نوچ  هتبلا  ۀمتت  دنام  باوج  رگید ال  هدومرف  حیرصت  هقباس  رابخا  مامت  رد  هچنانچ  دوب  دهاوخ  يدهم  صیاصخ  زا  هنوگچ  سپ 
ضرع هک  لئاسم  باوج  رد  موصعم  هک  تسا  نامه  هلئـسم  قح  دوب و  دهاوخ  رامـشیب  نآ  مکح  حلاصم و  تسا  هیهلا  لاعفا  زا  ترـضح 

هجو دـیامرفیم  هکنآ  اـت  امـش  يارب  زا  نآ  فشک  رد  ار  اـم  دـناهدادن  نذا  هک  تسا  يرما  تهج  هب  دـیامرفیم  تبیغ  زا  تمکح  دـنکیم 
خاروس زا  دروآ  اج  هب  رـضخ  هچنآ  تمکح  هجو  دشن  فشکنم  هچنانچ  بانج  نآ  روهظ  زا  دعب  رگم  دوشیمن  فشکنم  نیا  رد  تمکح 

زا تسا  يرما  نیا  هک  یتسرد  هب  لضف  رـسپ  يا  ناشیا  زا  یئادـج  زا  دـعب  رگم  یـسوم  يارب  زا  راوید  ندرک  اـنب  مـالغ و  نتـشک  یتشک و 
تمکح هچنانچ  دوشن  داعبتـسا  بجوم  تمکح  نتـسنادن  ادـخ و  ياهتبیغ  زا  تسا  یتبیغ  ادـخ و  ياهرـس  زا  تسا  يرـس  ادـخ و  ياهرما 

نتفرگ هرانک  و  ع )  ) نیـسح داهج  و  ع )  ) نسح حلـص  ینالوط و  تدـم  نآ  رد  ع )  ) ریما تلزع  دـننام  تسا  یفخم  جـجح  ياهراک  بلاغ 
شیامرف زا  هچنآ  تسا  هلمج  نآ  زا  دوشیم  هدافتسا  یهوجو  رابخا  زا  یلب  راگدرورپ  ياهراک  ریاس  نیقباس و  ءایبنا  تبیغ  هکلب  نید  همئا 

هک هیآ  تهج  هب  دومرف  نیفلاخم  اب  لوا  رد  درکن  هلتاقم  نینمؤملاریما  ارچ  دـنکیم  ضرع  يوار  هک  دوشیم  مولعم  ع )  ) قداـص ترـضح 
باذع هنیآ  ره  دـنوش  ادـج  هحفـص 163 ] رگا [  ینعی  اـمیلا  اباذـع  مهنم  اورفک  نیذـلا  انبذـعل  اوـلیزت  وـل  دـیامرفیم و  هک  تسا  نآرق  رد 
دومرف سپ  تسا  نارفاک  ياهبلـص  رد  هک  ینینمؤم  عیادو  دومرف  تسیچ  لیزبت  دارم  درک  ضرع  يوار  كاندرد  باذع  ار  نارفاک  منکیم 

هبلغ مئاق و  دوشیم  رهاظ  یئادخ  عیادو  دنوش  نوریب  نوچ  سپ  دنوادخ  عیادو  دیایب  نوریب  هکنآ  ات  زگره  دوشیمن  رهاظ  مئاق  نینچمه  و 
تاعارم هب  ریما  ترـضح  هکناـنچ  هکنآ  نومـضم  لـصاح  ار و  ناـشیا  دـشکب  سپ  ادـخ  نانمـشد  زا  دـنراد  هبلغ  هک  یناـسک  نآ  رب  دـنک 
دناهدوب نیقفانم  بلص  رد  هک  ینینمؤم  دوب  هدرک  گنج  رگا  الا  دیشکن و  ریشمش  قافن  لها  بالـصا  زا  نامیا  لها  هبیط  هفطن  صالختـسا 

دوش و نوریب  هثیبخ  بالـصا  زا  هحلاص  يرارذ  ات  دوشیمن  نوریب  تسادخ  ءادـعا  لتق  فیـس و  مئاق  نأش  قیرط  نیمه  دـندمآیمن  ایند  هب 
زا ضعب  هلمح  تقو  رد  اروشاـع  زور  رد  ع )  ) ءادهـشلادیس ترـضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  بوـلقلا  بوـبحم  رد  نیدـلابطق  هچنآ  ریظن 

رورـس نآ  زا  نوچ  ار  ناشیا  تشکیمن  اهنآ  لتق  زا  دوب  نکمم  هکنآ  اب  دایز  رـسپ  رکـشل  زا  دندزیم  راوگرزب  نآ  هب  تبرـض  هک  یناسک 
سپ دوـب  ناـشیا  ياهبلـص  رد  هک  ار  یئاـههفطن  مدـید  سپ  دـش  هتـشادرب  نم  مشچ  شیپ  زا  هدرپ  دوـمرف  رما  نیا  تهج  زا  دـندرک  لاؤـس 

هب هراشا  صیحمت  رابخا  رد  هک  تسا  یئادخ  ناحتما  نیمه  رگید  ار و  وا  متشاذگاو  سپ  دیآیم  نوریب  نامیا  لها  وا  هفطن  زا  هک  متخانش 
مدرم نوچ  دوب و  دـهاوخ  هدایز  اهنآ  ناحتما  دـشاب  رتشیب  ناشتفارـش  هک  یتما  ره  نوچ  تشذـگ  هحتاـف  رد  اـهنآ  ضعب  هک  دـش  نآ  يوس 
بذاک زا  قداص  هک  دـش  لصاح  تبیغ  لوط  هب  ناحتما  نیا  هدـش و  رتشیب  ناشیا  ناحتما  نیقباس  زا  دـنالضفا  هریثک  رابخا  هب  تبیغ  ناـمز 
نیذـلا هللا  نملعیلف  مهلبق  نم  نیذـلا  اـنتف  دـقل  نونتفی و  ـال  مه  اـنما و  اولوقی  نا  اوکرتی  نا  ساـنلا  بسحا  ملا  هدومرف  هچناـنچ  دوش  مولعم 

یف لحکلا  ضیحمت  ص )  ) دـمحم لآ  ۀعیـش  هعیـشلا  رـشعم  ای  ضحمتل  دـیامرفیم  ع )  ) رقاب ترـضح  هچنانچ  نیبذاکلا  نملعیل  اوقدـص و 
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صلاخ الط  دننام  اهنم  جرخ  دق  حبصیف و  انرما  نم  ۀعیرـش  یلع  وه  یـسمی و  انرما و  نم  ۀعیرـش  یلع  هنا  يری  وه  مکدحا و  جیـضم  نیعلا 
هکنآ لاح  دنکیم و  ماش  دوشیم و  نآ  زا  جراخ  دوشیم  حبص  دوشیم و  ماش  نوچ  ام و  رما  رب  امش  زا  رفن  کی  دنکیم  حبص  دیوشیم 
دندش جراخ  وا  هب  لوق  زا  لاح  دندوب  بهذم  یماما  هک  هیباب  هفئاط  دننام  دوش  جراخ  ام  تعیرش  زا  دنک  حبص  نوچ  تسا و  ام  تعیرش  رب 

رمـالا ال اذـه  نا  دومرف  ع )  ) قداـص ترـضح  يربخ  رد  مه  نلبزعتل و  هللا  ضحمتل و  هللا  راـخفلا و  رـسک  نرـسکتل  هللا  دـناهدومرف و  مه  و 
سویأم زا  دعب  رگم  دوب  دهاوخن  جرف  روهظ  دعسی  نم  دعسی  یقش و  نم  یقشی  یتح  هللا  اوصحمت ال و  یتح  هللا  سایلا ال و  دعب  الا  مکیتای 

تسا یندش  یقـش  هک  ره  دوش  یقـش  هکنآ  زا  سپ  رگم  مسق  ادخ  هب  هن  دیدرگ  صلاخ  دیوش و  زاتمم  هک  نآ  زا  دعب  رگم  مسق  ادخ  هب  هن 
یتح اجرف  نوکی  تاهیه ال  تاهیه  دیامرفیم  دنکیم  جرف  زا  لاؤس  هک  یتقو  رد  یفعج  رباج  هب  ع )  ) رقاب ترضح  دیامرفیم  يربخ  رد  و 

ات دیوش  صلاخ  دیاب  هک  دیامرفیم  هکنآ  زا  سپ  يربخ  رد  وفـصلا و  یقبی  رودکلا  بهذی  یتح  اثالث  اهلوقب  اولبزعت  مث  اولبزعت  مث  اولبزعت 
همه نیرباصلا  ملعی  مکنم و  اودهاج  نیذلا  هللا  ملعی  امل  اوکرتت و  نا  متبـسح  ما  ادخ  لوق  هب  دیامرفیم  داهـشتسا  كدـنا  رگم  دـنامن  یقاب 
کی ره  نینچمه  و  ع )  ) ریما هب  نیملـسم  و  ص )  ) دمحم هب  يراصن  یـسیع و  هب  دوهی  یـسوم و  روهظ  هب  میهاربا  تما  دناهدش  ناحتما  مما 
لوط هب  دندش  نحتمم  هیرشعانثا  هیماما  اهنآ و  لاثما  هیسوات و  هیفقاو و  هیحطف و  هیناسیک و  دننام  دوخ  رصع  ماما  تفلاخم  هب  هعیش  قرف  زا 

ات دندرک  لهاان  هب  عوجر  دننک و  كرت  ار  دوخ  رـصع  همئا  دـندش و  نحتمم  هعیـش  زا  رگید  قرف  هچنانچ  نآ  نیا و  هب  دـندیورگ  تبیغ و 
نحتمم مه  اهنآ  سپ  دندوب  نیبختنم  هدبز  هصالخ و  اهنآ  دندوب و  لئاق  يرکـسع  ترـضح  ات  هک  یناسک  اهنآ و  صلاخ  دنامب  یقاب  هکنآ 
ناشماما تبیغ  رد  دنـشاب  ام  رما  رب  تباث  هک  یناسک  يارب  زا  یبوط  دومرف  هشیمه  اذـل  دوخ و  بئاغ  ماما  هرابرد  ینالوط  تبیغ  رد  دـندش 
مهتجحم یلع  نیقتملل  یبوـط  هتبیغ  یف  نیرباـصلل  یبوـط  هحفـص 164 ] لاـق [  مث  ۀـجحلا  مهنع  بیغی  دومرف  ص )  ) ربـمغیپ ترـضح  هک 

لها لضفا  ار  ناشیا  نوحلفملا و  مه  هللا  بزح  نا  الا  هللا  بزح  کئلوا  لاق  بیغلاب و  نونمؤی  نیذـلا  لاقف  هباـتک  یف  هللا  مهفـصو  کـئلوا 
ار ناشیا  دـنوادخ  هدـش و  هدـهاشم  هلزنم  هب  ناشیا  دزن  رد  تبیغ  هک  هدومن  لـماک  ار  ناـشیا  ياـهلقع  دـنوادخ  هک  دناهدرمـش  یناـمز  ره 

دننام ار  تبیغ  رب  رباص  بیغلاب و  نونمؤی  نیذلا  نیقتملل  يده  هیف  بیر  باتکلا ال  کلذ  ملا  هدومرف  حالف  حالص و  تیاده و  هب  فیصوت 
دننام ار  ناشیا  دوخ  بئاغ  مئاق  راظتنا  رب  دنریمب  هک  یناسک  دشاب و  هتفرگ  فک  هب  شتآ  هرمج ي  هک  یسک  لثم  هکلب  هدرمش  داتق  طراخ 

رجا دنوادخ  ام  مئاق  تبیغ  رد  ام  تیالو  رب  دشاب  تباث  هک  ره  دناهدومرف  ع )  ) داجـس ترـضح  يربخ  رد  هکلب  هدرمـش  دحا  ردب و  ءادـهش 
تسا یهلا  ۀنس  نامه  صیلخت  ضیحمت و  ناحتما و  تسا  رایسب  باب  نیا  رد  رابخا  دهدیم و  ناشیا  هب  دحا  ردب و  ءادهش  لثم  دیهش  رازه 

ياج تبیغ  موزل  دش  عطق  هرتاوتم  رابخا  هب  هکنآ  زا  سپ  تسا و  رایـسب  نآ  ياهتمکح  يراب  الیوحت  اهل  دجت  نل  الیدبت و  اهل  دجت  نل  هک 
تشاد . دهاوخن  ررض  نآ  تمکح  نتسنادن  دوب و  دهاوخن  داعبتسا 

يدهم ترضح  تبیغ  ههبش  رب  باوج 

ار وا  مدرم  دشاب و  جراخ  روما  زا  وا  فرصت  دی  هک  یماما  نینچ  هدیاف  هک  یقفانم  بلق  رد  دنک  اقلا  ناطیـش  هک  تسه  ابـسن  هجازا  ههبش و 
دوجو دئاوف  هب  تبـسن  هرهاظ  روما  رد  فرـصت  ینعی  هصاخ  هدئاف  نیا  هکنآ  باوج  دوب  دهاوخ  هچ  دننکن  هدهاشم  یمکح  اضق و  دننیبن و 

رادم بطق و  تسوا  قح و  يوس  هب  قیالخ  باب  قلطم و  ضیف  رد  تسوا  هک  ارحص  هب  تسا  هقلح  ایرد و  هب  تسا  هرطق  تبسن  رورـس  نآ 
هب مشچ  شوگ و  ار  یمامت  شنامرف و  رد  هدـنب  همه  یهام  ات  هام  زا  يرث و  ات  ایرث  زا  رارقرب و  شدوجو  هب  نیمز  رادـیاپ و  وا  هب  نامـسآ  و 

قتار و مظان و  روتسد  وا  زا  طیاسو  بابـسا و  يدابم و  للع و  مامت  روما و  لک  عجرم  كالما  رب  مکاح  كالفا  رب  طیحم  شنامرف  مکح و 
دنـسرپن و شتمدخ  ضرا  زا  هبیرق  تاعطق  رد  هک  قلخ  زا  هصوصخم  هفیاط  هکنآ  زا  تایرب  مامت  رد  رمآ  عجرم و  عاطم و  تانئاک  رد  قتاف 

هدئافالب هدیافلا و  میدع  شفیرش  دوجو  دیامنن  هطساوالب  مانا  نیب  ءاضق  ماکحا و  نایب و  روغث و  طبض  جارخ و  تیابج و  دودح و  هماقا  وا 
دهاوخ هکئالم  نایم  رد  رمآ  مکاح و  دـشرم و  يداه و  ملعم و  یبرم و  دوب و  دـهاوخن  هفیاط  نیا  هب  رـصحنم  قلخ  هکنآ  هچ  دوب  دـهاوخن 
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حیبست فیلکت و  تفرعم و  همه  هک  قلخ  فانـصا  مامت  هکلب  دـنهاوخیم  ۀـجح  دـناسنا و  اب  فیلکتلا  کیرـش  هک  نج  هفیاط  مها  دوب و 
ایالب و ضعب  اهنامـسآ  لها  يارب  زا  دـنناما  بکاوک  هکنانچ  نیمز  لها  يارب  زا  دـنناما  هکنآ  رگید  دـنهاوخ و  ملعم  هب  جاتحم  همه  دـنراد 

رامش ددع و  زا  جراخ  رایسب  رابخا  رد  نوئش  بتارم و  نیا  هک  لزان  ناشیا  هطساو  هب  تاریخ  تاکرب و  عفترم و  ناشیا  هطـساو  هب  تابوقع 
ضعب رد  تیب و  لها  نینچمه  نامـسآ  لها  يارب  زا  دـنناما  بکاوک  هچنانچ  هک  هدـش  دراو  دـناهیماما  دادـعا  هک  هماع  قرط  زا  هکلب  تسا 

رد تسا و  تعاـس  طارتشا  زا  هک  جرملا  جرهلا و  عقو  دوش  ماـمت  تیب  لـها  هدـع  نوچ  هک  تسا  دراو  هماـع  دزن  هربـتعم  قرط  زا  تاـیاور 
هدزاود هک  مادام  تسا  زیزع  نیدا  نیا  هشیمه  یـضعب  رد  ایالب و  زا  دـناهداد  هدـعو  ناـشیا  هب  هک  ار  هچنآ  مدرم  دـنبایب  دـیامرفیم  یـضعب 
تایاور زا  کلذ  ریغ  یلا  اهلهاب  تجاهل  یضعب  رد  اهلهاب و  ضرالا  تخاسل  دش  مامت  هدع  هکنآ  زا  سپ  دشاب و  ناشیا  رب  شیرق  زا  هفیلخ 

نومـضم نیا  هب  رابخا  هدـش و  وا  زا  دای  نآرق  رد  هک  اهنآ  لامعا  قلخ و  رب  ناـشیا  تداهـش  ماـقم  رگید  هصاـخ و  هماـع و  زا  الـضف  هماـع 
هوالعب نونمؤملا  هلوسر و  مکلمع و  هللا  يریـسف  اولمعا  لق  سانلا و  یلع  ءادهـش  اونوکتل  اطـسو  ۀـما  مکاـنلعج  کلذـک  هدیـسر و  ارتاوتم 

بـش رد  لاس  هب  لاس  تانئاک  روما  ریدقت  رگید  ندومن و  ناشیا  رب  هصوصخم  تاقوا  رد  لامعا  ضرع  هددعتم  هیملع  بابـسا  تاعالطا و 
متفر هک  امـش  نایم  زا  نم  ایآ  باحـصا  ضعب  هب  ص )  ) ربمغیپ هک  ردق  هروس  ریـسفت  رد  هدش  دراو  هریثک  رابخا  قفاوم  دوشیم  وا  دزن  ردق 

 ] ترـضح هب  هراشا  دنرتاناد  لوسر  ادخ و  دندرک  ضرع  دـنوشیم  لزان  هک  رب  هکئالم  سپ  دومرف  یلب  دـندرک  ضرع  دوریم  ردـق  بش 
هیلک تیالو  بحاـص  نید  همئا  لـصاحلا  دـنوشیم و  لزاـن  شدـالوا  زا  ناـماما  رب  وا و  رب  دـیامرفیم  دـیامرفیم و  ع )  ) ریما هحفص 165 ]

مهن و دلج  تسین  ماما  نیب  ءاضق  ماکحا و  نایب  هب  رصحنم  اهنآ  بتارم  نوئش و  دنراد و  ضیف  قلطم  رد  هقلطم  تطاسو  دناهماع و  هینیوکت 
رد ینادـب  یمهفب و  ار  همئا  بتارم  ات  امن  هعلاطم  ار  ناملـس  بدـنج و  تیاور  قراط و  ثیدـح  تارقف  دـیئامرف و  هظحـالم  ار  راـحب  متفه 

دئاوف مامت  هک  دنک  یسک  هدئاف  زا  لاؤس  یسک  هک  نآ  زا  رتالاب  لهج  مادک  ایآ  تسا  ناکما  ملاع  بلق  ماما  هک  تسا  فورعم  ماوع  هنسلا 
زا تسا  ضیف  نامـسآ  تسوا  هلماـس  هعـساو  تمحر  هعزاو و  ءـالاو  هلماـک  تمعن  تسوا  هب  عجار  تسا و  وا  هب  تسوا و  زا  ناـکما  ملاـع 

رادم هک  تسا  نامسآ  جورب  اهیلت  اذا  رمقلا  اهیحض و  سمشلا و  تسا و  هدننک  تیبرت  رمق  سمش و  قراطلا  ءامسلا و  ناکما و  نیمز  يارب 
تنکـس مهب  ارهـش  رـشع  انثا  هللادنع  روهـشلا  ةدع  نا  تسا  مدآینب  شاعم  ماظن  هک  تسا  نینـس  دوهـش  جوربلا  تاذ  ءامـسلا  تسا و  ملاع 

یلع ۀـیالولا  ۀـعاطلا و  کلذـب  هل  بجوی  دـیامرفیم  تماما  بحاص  نأـش  رد  نینمؤملاریما  ترـضح  تاـکرحتملا و  تکرحت  نکاوسلا و 
ام يری  ماما  فصو  رد  دـیامرفیم  هک  ناشیا  هیملع  هطاـحا  تسا  هیلک  تیـالو  نیا  هطـساو  هب  هضرا و  هتاومـس و  نم  هیلو  وهف  هقلخ  عیمج 
نآ اب  هیلک  يربک  تنطلس  هماع و  هینیوکت  تیالو  هبترم  يراب  توکلملا  کلملا و  ملاع  نم  ءیش  هیلع  یفخی  برغملا و ال  قرـشملا و  نیب 

مامت هک  تسا  یماقم  اهنیب  کنیب و  قرف  هدومرف ال  ناکم و  لک  یف  اهل  لیطعت  هک ال  هدرمـش  ادخ  تاماقم  ار  ناشیا  هک  فرـصت  زا  هزادنا 
یعطق رابخا  رتاوت  هب  ماما  يارب  زا  هبترم  نیا  توبث  تسوا و  هب  عجار  نآ  معن و  دئاوف و  دـئاوع و  عیمج  تسوا و  تحت  رد  بتارم  نوئش و 
ضعب زا  ندومرف  تلزع  شتمدـخ و  مدرم  ضعب  ندیـسرن  هطـساو  هب  تروص  نیا  رد  تسین  کش  بیر و  ياج  هک  تسا  تباـث  يوحن  هب 

زا یئزج  چـیه  يارب  زا  یثودـح  شدوجو  نودـب  هک  مامت  هلماک  تمعن  نیا  مرکا و  مظعا  مسا  نیا  هک  دـیآیمن  مزال  شیاـهراک  نوئش و 
تبیغ رد  شدوجو  هنوگچ  دوب  دهاوخن  درادن  يرارق  ماود و  شرف  ات  شرع  زا  هرذ  هطقن و  چـیه  يارب  زا  شئاقب  الول  هدوبن و  ملاع  يازجا 

نم عقو  ام  ۀلع  اما  دناهتـشون و  هک  هدیـسر  ع )  ) نسحلا نب  ۀجح  دوخ  زا  هک  فیرـش  عیقوت  نامه  ماقم  نیا  رد  تسا  سب  دشاب و  هدـئافالب 
هقنع یف  تعقو  الا  یئابا  نم  دـحال  نکی  مل  هنا  مکؤست  مکلدـبت  نا  ءایـشا  نع  اولئـست  اونما ال  نیذـلا  اهیا  ای  لوقی  لجوزع  هللا  ناـف  هتبیغلا 

سمشلاب عافتنال  اکف  یتبیغ  یف  یب  عاطقنألا  هجو  اما  یقنع و  یف  تیغاوطلا  نم  دحال  ۀعیب  جرخا و ال  نیح  جرخا  ینا  هنامز و  ۀیغاطل  ۀعیب 
اورثکا مکنیغی و  امع ال  لاؤسلا  باوبا  اوقلغاف  ءامسلا  لهال  ناما  موجنلا  نا  امک  ضرالا  لهال  نامال  ینا  باحسلا و  راصبالا  نع  اهبیغ  اذا 

نیمز و لها  يارب  زا  دنناما  هکنیا  هدـئاف و  نایب  تبیغ و  تمکح  رد  يوگتفگ  زا  ار  راوگرزب  نآ  یهن  امرف  هظحالم  جرفلا  لیجعتل  ءاعدـلا 
دنراد . تیبرت  هضافا و  ربا  ریز  رد  باتفآ  دننام  هکنیا 
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دوعوم هیعطق  صئاصخ  يرورض و  ننس  زا 

زا يدحاو  ریغ  ناسل  رد  ءاضحا  دـح  قوف  یعطق  رتاوتم  هک  تسا  يزیچ  نآ  تلم  دوعوم  هیعطق  صیاصخ  هیرورـض و  ننـس  زا  میـس  لیلد 
هکرـشم و للم  نتـشادرب  هب  هیلک  روج  عنم  هرـسکی و  ملظ  عفر  طسق و  طسب  لدـع و  هعاشا  نآ  هک  هدیـسر  نیرهاط  همئا  نیقباس و  جـجح 

لیاز نادرمتم و  نارابج  ندومن  راوخ  لیلذ و  نایغای و  ناـیغاط  دـی  عفر  هیلدـع و  نیناوق  ننـس و  ءازجا  هدـساف و  بهاذـم  هلطاـب و  ناـیدا 
يدـه همئا  ءایبنا و  زا  کی  چـیه  زا  ملاع  رد  یملظ  عفر  یلدـع و  هعاشا  نینچ  نامز  نآ  ات  ملاـع  لوا  زا  هک  هرئاـج  تنطلـس  لود  نتخاـس 

لیجنا و ۀیروت و  زا  دیدج  قیتع و  دهع  تاراشب  رد  هصیـصخ  نآ  دنـشاب و  زاتمم  راودا  عیمج  راوطا  نآ  رد  دناروط  دـشاب و  هدومنن  روهظ 
نیا صوصخ  هکلب  هدیسر  تهادب  ترورض و  دح  رس  هب  نید  همئا  زا  کی  کی  تاحیرصت  نییبنلا و  متاخ  تاءانبا  دیجم و  نآرق  تاراشا 
رگا هک  املظ  تئلم  ام  دعب  الدع  اطـسق و  ضرالا  ءالمی  ع )  ) يدـهم هک  هدـش  ققحم  تباث و  یظفل  رتاوت  هب  هیهلا  جـجح  زا  ترابع  ظفل و 

رد دوب و  دـهاوخ  هحفـص 166 ] هدـیدج [  هلاسر  هب  جاتحم  دـیامن  ترابع  ظفل و  نیا  صوصخ  رد  هدراو  رابخا  ياـصحا  ناـسنا  دـهاوخب 
سپ هدومن  ار  ینعم  نیا  هدافا  هفلتخم  تارابع  هچنآ  هوالع  هب  دیایب  مه  رگید  ضعب  تشذگ و  اهنآ  زا  هلمج  لوا  شیامن  رد  همدقتم  رابخا 

ار ام  هک  تسیاهجرد  هب  رابخا  زا  هرمن  نیا  روفو  ترثک  هتـشگ و  تباث  تهادب  ترورـض و  هب  هکلب  یظفل  يونعم و  رتاوت  هب  هصیـصخ  نیا 
نتـشادرب طسق و  لدع و  زا  تسا  ضرا  ءالما  دوعوم  هصیـصخ  هک  میوگیم  سپ  نآ  هرامـش  تقـشم  ریرحت و  تفلک  زا  دـنکیم  زاینیب 

تاحیرصت هب  هکنآ  اب  هتشگن  رهاظ  هتشذگ  هلاض  هفیاط  نیا  ناعوبتم  زا  هقبط  دنچ  هک  نونکات  هصیصخ  نیا  زا  يرثا  هرسکی و  ملظ  روج و 
نیا رابخا و  نآ  هب  ناگدننک  عوجر  رب  دوشیم  رهاظ  هچنانچ  دوش  يراج  دیاب  دوعوم  دوخ  دی  هب  هک  تسا  يروما  زا  هصاخ  نآ  رابخا  نآ 

یعدم نیا  يارب  زا  شلوصح  مدع  هصیصخ و  نیا  دوبن  هیناثلا  دوعوم  يارب  زا  هصیصخ  نینچ  توبث  یلوالا  همدقم  ود  زا  بکرم  مه  لیلد 
هک مینکیم  هدهاشم  هکنآ  هچ  تسا  راکـشآ  حضاو و  نادجولاب  مه  هیناث  همدقم  تسا  هتباث  ةرورـضلا  ۀـهادبلاب و  یلوا  همدـقم  هچنانچ  و 

جنپ تسیب و  دصیـس و  رازه و  هک  لاح  ات  هدوب  يرجه  تصـش  تسیود و  رازه و  زا  لبق  ات  هدـساف  بهاذـم  هلطاب و  نایدا  للم و  زا  هچنآ 
هبلغ هطـساو  هب  هرخأتم  نینـس  نیا  رد  هکلب  تسا  یقاب  زونه  هدوب  نیمز  يور  رد  هک  ابیرقت  درذگیم و  یعدم  نتـشک  زا  لاس  تصـش  هک 

سحلاب تفر و  هدومن و  نایدا  هیلک  هتـسناوتن  هکنیا  رب  هوـالع  هراـچیب  نیا  هدـیدرگ  مالـسا  زا  رتيوق  ناـیدا  لـلم و  نآ  هکرـشم  نیطـالس 
هب هرخأتم  هنمزا  نیا  رد  هکلب  تسا  رارقرب  یقاـب و  لاـحلا  یلا  دوب  نیمز  يور  لـبق  رد  هرئاـج  لود  هرباـج و  تنطلـس  زا  هچنآ  هک  مینیبیم 

سفن ياوه  هب  یملظ  هنوگ  ره  هدایز و  ایاعر  ناتـسدریز و  رب  روج  ملظ و  لها  هبلغ  رهق و  هیبرح  يوق  روفو  هیراـن و  تـالا  ترثک  هطـساو 
دننک رود  دوخ  زا  يرباج  تنطلـس  دی  دـننک و  عامجا  دنتـسناوتیم  مدرم  قباس  رد  رگا  دـنیامنیم  مدرم  لاوما  سوف و  ضارعا و  رد  دوخ 

دراد و هبلغ  یگریچ و  فیعـض  رب  يوق  ره  لاحلایف  هک  تسا  سوسحم  دوهـشم و  دـنرادن و  هراچ  ملظ  راـب  ندیـشک  لـمحت و  زج  لاـح 
شدرگ و رد  هرئاج  ماکحا  رئاد و  هیملظ و  نیناوق  زونه  تسا و  دـلب  راکمتـس  هد و  بابرا  هلحم و  يادـخدک  تسد  رد  یتیعر  ره  نابیرگ 
زا دریگ و  رـس  رب  خرـس  رز  زا  یقبط  ینز  رگا  تما  يدهم  دهع  رد  تسا و  يرباج  فرـصت  تحت  رد  مدرم  لاوما  سوفن و  تهج  الب  دـلب 
هرق راوس  لدنر و  گنفت و  رپ و  پوت  اب  زونه  دوب و  دهاوخن  وا  ضراعم  محازم و  یسک  دورب  برغم  هطقن  نیرخآ  ات  قرـشم  هطقن  ياصقا 
هناخ هرومعم و  رد  هکلب  دناهتشادن  رب  رـسا  بهن و  زا  تسد  تایلیا  نیدرمتم  قیرطلا و  عاطق  هدشن و  لصاح  عراوش  قرط و  تینما  ناراوس 

مئاقلا ماقا  ینا  دـیامرفیم  هک  تسا  دـیفم  داشرا  رد  هک  امنب  ع )  ) قداص ترـضح  شیامرف  هظحالم  هدـنامن  ظوفحم  مدرم  لاوما  سوفن و 
نع جراخ  حانج  لک  رـسک  هک  دـنکیم  ملظ  عفر  لدـع و  هماقا  هباـثم  نیا  هب  اـت  لبـسلا  هب  تنما  روجلا و  هماـیا  یف  عفترا  لدـعلاب و  مکح 

هک تسا  یعونـصم  يدـهم  نیا  لدـع  زا  اهماقا  الا  ۀنـس  اهلازا و ال  الا  ۀـعدب  كرتی  تاقرطلا و ال  نم  بیزایملا  فیکلا و  لـطبا  قیرطلا و 
نیرتلماک ار  دوخ  ناگراچیب  نیا  هکنآ  اب  دننک  راتفر  دـیاب  دـلب  نآ  باد  مسر و  هب  يدـلب  ره  رد  درادـن و  دوخ  بهذـم  راهظا  رب  تردـق 

دنتـسناوتیم تسرپ  تب  يراصن و  دوهی و  لثم  شاک  هک  دـنراد  اهوزرآ  دنرامـشیم و  ناـیدا  نیرتهب  ار  دوخ  نید  دـننادیم و  قلخ  دارفا 
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نید راهظا  دوخ  معز  هب  ناناملـسم  نیا  دـنک و  دوخ  رفک  راهظا  رفاک  هک  عیاـش  تسا  یلدـع  بوخ  نیا  تقیقح  دـنیامن  اراکـشآ  ار  دوخ 
انلع يرهـش  هد و  ره  رد  ناشدوخ  معز  هب  ناشیا  مرتحم  ءامد  هک  تسا  لوعجم  يدهم  نیا  ملظ  عفر  رثا  زا  دنیامنب و  دنناوتن  ار  دوخ  لضاف 

زا هک  يزب  هزادنا  هب  دوش و  رده  ناشیا  هفیرش  سوفن  دنشاب و  هتشادن  یـسرداد  دننیبیم و  ار  تلذ  کته و  عاونا  اراهج  دوشیم و  هتخیر 
تـسیز دنتـسناوتن  دوخ  ياههناخ  رد  ناگراچیب  نیا  هک  تسا  بذاک  يدهم  نیا  ملظ  عفر  رثا  زا  دننکن و  هذـخاؤم  یـسک  دوش  هتـشک  ریغ 

هحفـص 167] تحار [  هب  ار  بش  وا  ناعبات  زا  کی  چیه  هک  تسا  باذک  يدهم  نیا  ملظ  عفر  رثا  زا  دننک و  رارف  دوخ  ياهرهـش  زا  دـننک 
هلفـس هلهج  نیا  هک  تسا  بجع  تسا  یباب  نیا  هک  دیوگب  ناشیا  هب  یـسک  دیاشن  هک  دننک  راتفر  عضاوت  نیلب و  هشیمه  دـننکن و  شیاسآ 
يدهم ءایلوا  باب  رد  دنیوگیم  هکلب  دنرامشیم  دوخ  تجح  لیلد و  دننادیم  دوخ  راعـشا  ار  نآ  دننکیم و  رخف  دوخ  تیمولظم  هب  هیفس 
هعاشا دیاب  وا  تسا  هیهلا  ججح  نامز  زا  ریغ  دوعوم  يدهم  نامز  هک  دنتـسین  تفتلم  دوب و  دـنهاوخ  لیلذ  روهقم و  ناشیا  هک  هدیـسر  (ع )

دیامن و ظفح  قلخ  فانـصا  ریاس  هزادنا  هب  هلاحمال  ار  دوخ  عابتا  دناوتن  هکنآ  هن  نیمز  يور  مامت  رد  دنک  ناشیا  زا  ملظ  عفر  دنک و  لدـع 
لاتق گنج و  همزال  هچنانچ  دنوش  هتشک  شئایلوا  زا  هلمج  فیـس  هب  يدهم  جورخ  لوا  رد  هک  مینک  لوبق  مه  رگا  دنک  ناشیا  زا  ملظ  عفر 

ات هکنآ  هن  دیامن  ملظ  عفر  دیامن و  لدع  طسب  دنک و  هبلغ  يدهم  دیاب  یلو  تداع  بسح  هب  تسا  نیمه  نیمز  يور  نیطالـس  اب  تیفرط  و 
داسف و هنتف و  جره و  جرم و  نامهزاب  راک  يور  یمراهچ  یمیس و  ندمآ  مود و  یعدم  نتـشذگ  ینیـسح و  تعجر  روهظ  شراک و  رخآ 
هتـشذگ و شروهظ  زا  لاس  نیدنچ  زا  سپ  هک  يدهمتم  نیا  دومن  یملظ  عفر  بجع  دـشاب  رارقرب  یقاب و  هفیاط  نیا  رب  هصاخ  روج  ملظ و 

مرج ریـصقت و  الب  ناهفـصا  دزی و  رد  نشور  زور  رازاب  هچوک و  رد  زونه  زاـب  هدـمآ  ناـیم  هب  تسا  اـهلاس  ینیـسح  تعجر  هتفر و  اـیند  زا 
اعقاو دـننازوسب  دـننادرگب و  رازاب  هچوک و  رد  ار  ناشداسجا  دـننک و  هراپ  هراپ  دنـشکب و  ار  ناشیا  زا  يرایـسب  یعدـم  نیا  تعباتم  ياوس 

هدـش و دراو  هفیاـط  نیا  رب  هچنآ  میوـگیم  لاـح  تسا  تسرد  هدیدنـسپ و  ناـشیا  زا  فرح  نیا  دوـمن  یملظ  عـفر  لدـع و  طـسب  بـجع 
یجراخ نیا  هک  بولطملا  تبث  زاب  سپ  تسا  روج  ملظ و  هکنآ  ای  بولطملا و  تبثف  ناشقاقحتـسا  هطـساو  هب  تسا  لدع  هکنآ  ای  دوشیم 
لامتحا تقیقح و  ههبش  یعدم  رما  لوا  رد  یلهاج  رگا  هیهلا  ججح  نایم  زا  هدوب  وا  هصیصخ  روج  ملظ و  عفر  الا  هدوبن و  يدهم  یعدم  و 

يزئم دندز و  شراد  رب  دید  هک  اهدعب  یلو  دیامن  ملظ  عفر  لدع و  طسب  رگید  حابـص  دنچ  دیاش  هکنآ  دیما  هب  دادیم  وا  هلاقم  رد  تحص 
رباـنب دـناهیقت  فوخ و  رد  هشیمه  نازیرگ و  دـالب  فارطا  هب  هراوآ و  شعاـبتا  دـید  هکنآ  زا  سپ  و  دـنک . . .  اوس  تسناوتن  یمخت  هبنپ  زا 

زا ریغ  تسین  سک  چـیه  هک  موصعم  شیامرف  هدومن  قدـص  وا  هرابرد  هک  تسا  یـسک  نامه  نیا  هک  دـیامن  یعدـم  نیا  رد  قدـص  مهوت 
ار . وا  رمع  دنک  عطق  ادخ  هکنآ  رگم  دوش  ماقم  نیا  یعدم  هک  شبحاص 

« هلک نیدلا  یلع  هرهظیل   » ثیدح ریسفت 

ششک وا و  هتـشر  هب  هکلب  دوشیمن  لصاح  وا  نامز  دوعوم و  صخـش  هب  روج  هلازا  لدع و  طسب  نیا  هک  یلهاج  دنکن  نامگ  عفد  مهو و 
هکنیا هدوب و  وا  تسد  هتشر  لوا  هک  تسا  نآ  هطساو  هب  دناهداد  يدهم  هب  ار  نآ  تبسن  هکنیا  دوشیم و  لصاح  وا  زا  دعب  ناسک  وا و  رما 

دیامرفیم هک  شلوق  رد  ص )  ) ربمغیپ هب  هداد  هدـعو  نآرق  رد  هچنانچ  دـشاب  رما  هتـشر  زا  هک  دـنکیم  تیاـفک  دـشاب  وا  ببـس  هب  هعاـشا 
دنام یقاب  دوخ  لاح  رب  قرف  ریاس  يراصن و  دوهی و  نید  وا  نامز  رد  هکنآ  لاح  نایدا و  رب  ار  وا  دـنک  بلاـغ  هک  هلک  نیدـلا  یلع  هرهظیل 
ببس هکنآ  هن  دهدیم  يدهم  دوخ  هب  ارنآ  تبسن  دیامنیم و  ار  هصیصخ  نایب  هک  هوالع  ربخ  ردص  رد  الوا  هک  دساف  تسا  یمعز  نیا  هک 

ضرالا ءالمیف  یتریـشع  نم  ینم و  الجر  لجوزع  هللا  ثعبی  مث  ص )  ) ربمغیپ لوق  لثم  الدع  اطـسق و  ضرألا  ءالمی  دیامرفیم  هک  دشاب  وا 
یف ثعبی  يدهملاب  مکرشبا  رگید  ربخ  رد  الدع و  ضرالا  ءالمی  میرم  نب  یسیع  هفلخ  یلـصی  مهنم  لجر  رخا  رگید و  تیاور  رد  الدع و 

يربخ رد  الدع و  اطسق و  ضرالا  ءالمی  یتیبلها  نم  الجر  جرخی  یتح  يربخ  الدع و  اطسق و  ضرالا  ءالمی  سانلا  نم  فالتخا  یلع  یتما 
الدع ضرالا  ءالمی  هلوق  یلا  يدلو  نم  لجر  يدهملا  يربخ  رد  الدع و  ضرالا  ءالمی  ۀلالـضلا و  نوصح  حتفی  نم  کلذ  دنع  هللا  ثعبیف 
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اهالمیف بقاثلا  باهـشلاک  لبقی  مث  يربخ  رد  الدـع و  اـهألمی  يدـلو  نم  رـشعی  داـحلا  يریهظ  نم  نوکی  دولوم  یف  ترکفت  يربخ  رد  و 
هب ار  تنس  نیا  تبـسن  رابخا  مامت  رد  هک  الدع  و  هحفـص 168 ] اطـسق [  ضرالا  اهالمیف  رهظی  یتح  ایندلا  نم  جرخی  مل  يربخ  رد  الدع و 

هعاشا دیاب  سپ  هدش  هداد  وا  هب  هتبـسن  راوگرزب  نآ  تسا  هتـشر  لوا  ندوب  هطـساو  هب  هک  دوب  نآ  دوصقم  رگا  دـهدیم و  رورـس  نآ  دوخ 
يدهم هتـشر  هک  هیتآ  شیامن  شیامن و  نآ  رد  دوشیم  حـضاو  هدوب و  هتـشر  نیا  لوا  وا  هک  دوش  هداد  ص )  ) ربمغیپ هب  تبـسن  مه  لدـع 
هدرمـش يدهم  صیاصخ  زا  هکلب  هدشن  هدرمـش  یبن  صیاصخ  زا  بلطم  نیا  هکنآ  لاح  تسوا و  ءایـصوا  زا  هک  تسا  ربمغیپ  هتـشر  نامه 

نیدلا یلع  هللا  هرهظی  يذلا  مامالا  وه  دمحم و  لآ  نم  مئاقلا  یف  تلزن  اهنا  هک  هدش  دراو  نآ  ریسفت  رد  هفیرش  هیآ  هب  داهـشتسا  اما  هدش و 
وا هتشر  هب  هک  دشاب  نآ  ضرغ  دشاب و  هدوبن  دشاب  هدوب  هصخش  هب  تنـس  نیا  هب  مئاق  صخـش  رگا  لاح  الدع  اطـسق و  ضرالا  ءالمیف  هلک 

هداد تبـسن  مئاق  هب  دوش و  جارخا  تسا  هتـشر  لوا  وا  هکنآ  لاح  و  ص )  ) ربمغیپ هب  تبـسن  زا  دیاب  ارچ  سپ  دش  دهاوخ  هیراج  تنـس  نیا 
ترضح زا  لضفم  دنکیم  لاؤس  ینالوط  ثیدح  رد  دوش و  هداد  تبسن  وا  هب  دوشیم  رما  بحاص  مئاق  زا  دعب  هک  یـسک  نآ  هب  ای  دوش و 

يدهملا و اذه  مویلا و  اذه  یف  هلک  نیدلا  یلع  هرهظیل  دیامرفیم  دشن  بلاغ  ربمغیپ  هک  هلک  نیدلا  یلع  هرهظیل  هفیرـش  هیآ  نیا  زا  قداص 
مئاقلا مایق  دـنع  نوکی  کلذ  هلک و  نیدـلا  یلع  هرهظیل  يربخ  رد  هلک هللا و  نیدـلا  نوکی  ۀـنتف و  نوکی  یتح ال  مهولتاق  یلاـعت و  هلوق  وه 

مل مئاقلا  جرخ  اذاف  مئاقلا  موقی  ع )  ) لاق لزنی  یتم  كادف  تلعج  تلق  اهلیوأت  لزنا  ام  هللاو  دـیامرفیم  هیآ  نیا  ریـسفت  رد  يربخ  رد  و  (ع )
زا سپ  مئاقلا  مایق  دـنع  نایدألا  عیمج  یلع  ع )  ) لاق هلک  نیدـلا  یلع  هرهظیل  هدومرف  يربخ  رد  هجورخ و  هرک  الا  كرـشم  ـال  رفاـک و  قبی 

هدراو رابخا  زا  هلمج  سپ  ایناث  اما  مئاق و  دوخ  نامز  رد  تسا  نآ  لوصح  نیا  رب  هبلغ  لدع و  هعاشا  زا  دوصقم  هک  دوشیم  مولعم  عومجم 
صخـش هب  تنـس  نیا  هماقا  تبـسن  زا  تسا  هرتاوتم  رابخا  رهاظ  هچنآ  هک  دنکیم  مولعم  دـیامنیم و  ار  دـساف  مهوت  نیا  عفر  ماقم  نیا  رد 

نآ زا  دوشیم  هراشا  نآ  ضعب  هب  هنومن  يارب  زا  دیایب و  میـس  لیلد  رد  رابخا  نآ  زا  هلمج  تسا و  دارم  دوصقم و  نامه  وا  نامز  يدـهم و 
یف هتنـس  هللا  يرجی  برغملا و  قرـشملا و  غلب  هک  دیامرفیم  دیامرفیم  ار  نینرقلاوذ  لاح  نایب  هکنآ  زا  سپ  ص )  ) ربمغیپ ترـضح  هلمج 
یف نم  ملسا  هل  هیآ و  ریسفت  رد  رگید  اطسق و  الدع و  ضرالا  ءالمی  بغرلاب  هرـصنی  اهبرغ و  ضرالا و  قرـشم  هغلبیـس  يدلو و  نم  مئاقلا 

ةدرلا و لها  هقداـنزلا و  نیبئاـصلا و  يراـصنلا و  دوهیلاـب و  جرخ  اذا  مئاـقلا  یف  تلزنا  موصعم  دومرف  اـهرک  اـعوط و  ضرـالا  تاومـسلا و 
یقبی یتح ال  هقنع  برض  ملسی  مل  نم  ةوکزلا و  ةولصلاب و  هرما  اعوط  ملسا  نمف  مالسألا  مهیلع  ضرعف  اهبرغ  ضرالا و  قرـش  یف  رافکلا 
یعدم صخـش  زا  هن  يراب  دیایب  هقرفتم  هلاسر  نیا  رد  میـس  لیلد  رد  اهنآ  ضعب  هک  يرابخا  زا  کلذ  ریغ  هللا و  دحو  ادحا ال  قراشملا  یف 

رگا یقاب  دوخ  لاح  رب  ملاع  مدرم  لاح  وا  زا  سپ  اهتدم  هکلب  هتشگ  يراج  یتنس  نینچ  وا  نامز  رد  هن  هدش و  یملظ  ضبق  یطـسق و  طسب 
تیار نابحاص  زا  هکلب  دوب  دهاوخ  تما  يدهم  تلم و  دوعوم  هنوگچ  سپ  هدشن  رتهب  دشاب  هدـشن  رتدـب  رتتخـس و  روج  ملظ و  ثیح  زا 

يدـهم روهظ  راثآ  زا  هک  هرـسکی  ملظ  عفر  یلک و  لدـع  اثلاث  اما  دوب و  دـنهاوخ  دوش  رهاظ  يدـهم  زا  لبق  هک  بذاک  نایعدـم  تلالض و 
نآ سپ  هدیدرگن  لصاح  تسا  نآ  عفر  تهج  هب  يدهم  روهظ  هک  يروج  ملظ و  نآ  ینعی  هتشگن  لصاح  طرش  تقو و  نآ  زونه  تسا و 
ملظ نآ  هدشن  رهاظ  هحیص  لاجد و  ینایفس و  دننام  روهظ  تامدقم  طورش و  مئالع و  بابسا و  زا  هلمج  هچنانچ  یعدم  نیا  توعد  نامز 
نیب يراس  طیحم و  عیاـش و  ملظ  راـبخا  ماـمت  قفاوم  ملظ  نآ  هکنآ  هچ  هدـشن  لـصاح  زونه  تسا  يدـهم  دـی  هب  شعفر  هک  مه  يروج  و 

هچنانچ سپ  هدوب  ملاع  رد  هشیمه  یئزج  لدـع  هچنانچ  هدوب  ملاع  رد  هشیمه  یئزج  ملظ  الا  دـهیم و  يور  نامزلارخآ  رد  هک  تسا  مدرم 
ادیپ نامزلارخآ  رد  هک  يروج  ملظ و  نآ  نینچ  مه  ار  نآ  دنیوگیم  یلک  لدع  هک  تسا  یصاخ  لدع  تسا  دوعوم  هفیظو  هک  یلدع  نآ 

هدش و دای  جرم  جره و  ضرا و  ءالما  هب  وا  زا  رابخا  رد  هک  تسا  یـصاخ  ملظ  نآ  دـشاب  هحفص 169 ] يدهم [  هصیـصخ  نآ  عفر  دوش و 
هب اهنیا  زا  سپ  میدهم و  نم  هک  دیوگب  دـنک و  ادـیپ  لاجم  وا  هکنیا  ات  یعدـم  روهظ  نامز  ات  هدـشن  لصاح  جرم  جره و  ملظ و  نینچ  نیا 

يدهم عفترم  عفار  دوب و  دهاوخن  لوقعم  عفترم  دوجو  زا  لبق  عفار  دوجو  هکنآ  هچ  دـش  دـهاوخ  هرـسکی  ملظ  عفر  نم  عایـشا  نم و  هتـشر 
هیام هک  هبتـشم  هیار  نابحاص  زا  نامه  هکلب  دوب  دهاوخن  دوعوم  ملظ  عفار  يدهم  یعدم  نیا  سپ  هدـنیآ  ملظ  عقاو  هن  تسا  عقاو  ملظ  عفار 

نیبملا www.Ghaemiyeh.comقح  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 521زکرم  هحفص 179 

http://www.ghaemiyeh.com


تقو طرـش  دوش و  ادـیپ  نامزلارخآ  رد  رابخا  رد  دوعوم  روج  ملظ و  نآ  وا  لاـثما  وا  روهظ  هب  هک  دوب  دـهاوخ  دنـشاب  تیاوغ  تلـالض و 
هک دنتـسه  یملظ  هدنروآ  شعابتا  یعدم و  نیا  سپ  نآ  عفر  تهج  هب  دوش  رهاظ  نآ  زا  سپ  دوش  ققحم  ص )  ) دمحم لآ  يدـهم  روهظ 

تقوچیه هک  هدوب  ملاع  رد  هشیمه  هک  یئزج  ملظ  نامه  نآ  هدوب  نآ  لبق  یعدم و  نیا  نامز  رد  ملظ  زا  هچنآ  اما  تسا و  نآ  عفار  يدهم 
ملظ دـیایب  نآ  هلازا  تهج  هب  يدـهم  هک  نامزلارخآ  ملظ  هکنآ  اما  هدوبن و  لدـع  زا  یلاخ  تقوچیه  هچنانچ  دـشابیم  هدوبن  ملظ  زا  یلاخ 

هب دـیامنیم  ار  تنـس  نیا  نایب  هک  يرابخا  مامت  رد  الوا  تسا  هرتاوتم  رابخا  هیلع  لولدـم  نآ  سپ  ماـع  عیاـش  ملظ  قلطم  هن  تسا  یـصاخ 
باب رد  ایناث  هدومرف و  دای  اروج  املظ و  تئلم  امک  تئلم و  ام  دـعب  هوالع  ربخ  دـصراهچ  هب  بیرق  رد  هک  دـنکیم  ریبعت  يرپ  ءالما و  ظفل 

تسین نکمم  نآ  ءاصحا  هک  یـصاخ  هجو  رب  متـس  روج و  تارکنم و  هعازا  شحاوف و  هعاشا  زا  دیامرفیم  نایب  هک  ار  هچنآ  روهظ  مئالع 
دننک یهن  رکنم و  هب  دننک  رما  ناناوج و  دنوش  قساف  نانز و  دـنوش  دـساف  هک  یماگنه  دـیامرفیم  هک  دوشیم  هراشا  تارقف  ضعب  هب  یلو 

تداهـش دوش و  لوبق  روز  تاداهـش  نانز و  هب  نانز  نادرم و  هب  نادرم  دـنیوج  اـفتکا  دوش و  رکنم  فورعم  فورعم و  رکنم  فورعم و  زا 
ار تناما  دـننک و  كرت  ار  زامن  دنـسرتب و  رارـشا  زا  دـنروخب و  ابر  دـننک و  انز  دـنیامن و  نوخ  هب  فافختـسا  مدرم  ددرگ و  دودرم  هلداـع 

عطق دنهد و  رارق  لغش  لمع و  بحاص  ار  ءاهفـس  دنـشورفب و  ایند  هب  ار  نید  دنریگب و  ار  هوشر  دنرمـش و  لالح  ار  غورد  دنیامن و  عیاض 
فالخ هک  يوحن  هب  تسا  اهنآ  جاور  عویـش و  دوصقم  ةریثک و  یه  کلذ و  لاثما  دوش و  اراکـشآ  روجف  دشاب و  رخف  ملظ  دنیامن و  محر 

ناوتیم هدوبن و  یلاخ  يرـصع  چیه  هدوب و  هشیمه  نآ  ترثک  هکلب  روما  نیا  عوقو  الا  هدش و  مسق  نیا  نامز  هک  تفگ  ناوتب  هک  ردان  نآ 
عقاو زونه  هک  هعیاش  هدـیدش  تسیا  هبترم  کی  لوصح  دوصقم  سپ  لبق  زا  روما  نیا  رد  تسا  رتهب  مدرم  تلاح  راصعا  نیا  رد  هک  تفگ 
اههار دوش و  رهاظتم  اههنتف  جرم و  جره و  ایند  هک  یتقو  رد  تسا  نیسح  نسح و  نم  رـسپ  ود  نیا  زا  يدهم  دیامرفیم  يربخ  رد  هدشن و 

ثوعبم دیامنن  گرزب  زا  مارتحا  یکچوک  دنکن و  محر  کچوک  رب  یگرزب  چـیه  یـضعب و  هب  یـضعب  دـننک  تراغ  دوش و  نماان  هتـسب و 
ءالمی نامزلا و  لوا  یف  هب  تمق  امک  نامزلارخآ  یف  نیدلاب  موقی  ار  تلالـض  ياهنصح  دیاشگب  هک  ار  یـسک  نیـسح  زا  ادخ  دـیامرفیم 

زا يدـیدش  ءـالب  ناـمزلارخآ  رد  دوشیم  لزاـن  دومرف  ص )  ) ربـمغیپ هک  هدـش  دراو  هماـع  قرط  زا  رگید  اروج و  تئلم  اـمک  الدـع  ایندـلا 
يدح رس  هب  ملظ  روج و  زا  نیمز  دوش  رپ  ات  دوش و  گنت  ناشیا  رب  عیسو  نیمز  هکنیا  ات  نآ  زا  رتدیدش  یئالب  هدشن  هدینـش  هک  ناشناطلس 
لدـع زا  ار  نیمز  دـنک  رپ  هک  نم  ترتـع  زا  ار  يدرم  ادـخ  دـنکیم  ثوعبم  تقو  نآ  ملظ  زا  درب  هاـنپ  نآ  هب  هک  دـباین  ياـجلم  نمؤـم  هک 
برع زا  هناخ  دنامن  یقاب  هک  رایـسب  برـض  برح و  دوب و  دهاوخ  مکارتم  نتف  دیامرفیم  رابخا  رگید  ضعب  رد  ملظ و  زا  هدـش  رپ  هچنانچ 
یعیاش ملظ  نآ  هک  امرف  هظحالم  لاح  دوشب  لیختـسم  نآ  رد  راگدرورپ  مراحم  مامت  هک  دوب  دـهاوخ  اههنتف  دوش و  نآ  لـخاد  هکنآ  رگم 

هکنآ ای  هدوبن و  لبق  راصعا  رد  هک  یهجو  رب  هدش  عقاو  دنراذگن  یگدوسآ  نیدسفم  دوش و  هتسب  اههار  دشاب و  هتشادن  هانپ  سک  چیه  هک 
تسا . قباس  زا  رتهب  لالض  لها  دی  عطق  هار و  تینما  ثیح  زا  اهرصع  نیا  تلاح 

يدهم ترضح  روهظ  همدقم 

جره و قرط و  دس  نیدسفم و  هبلغ  روج و  ملظ و  زا  نیمز  ندـش  رپ  تارکـسم و  حـیابق و  شحاوف و  هعاشا  نآ  روهظ  همدـقم  لصاحلا  و 
 ] نیا هک  دـنادیم  خـیراوت  رد  عجارم  دـشابن و  نآ  لثم  هقباس  راـصعا  هیـضام و  نورق  رد  هک  تسا  بهن  لـتق و  برـض و  برح و  جرم و 
ار تارکنم  نیا  هعاشا  هنتف و  نیا  هراثا  هفیاط  نیا  هک  دوب  کیدزن  یلب  هقحال  راـصعا و  نیا  اـت  هدوب  رتشیب  قباـس  رد  اـهداسف  هحفص 170 ]

دمح هب  ناشدوصقم  زونه  هتشاد و  لولعم  ار  ناشیا  هیقت  فوخ و  جنک  رد  بوذخم و  بوکنم و  ار  اهنآ  یئادخ  عطاق  فیـس  یلو  دنیامنب 
هتشگن . لصاح  یلاعت  هللا 

يدهم ترضح  هیونعم  هبلغ 
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هدوب هیهلا  ججح  همه  يارب  زا  هک  هیونعم  هبلغ  هوالعب  ع )  ) دمحم لآ  مئاق  هیرورض  ۀنـس  دوعوم و  يدهم  هیعطق  صیاصخ  زا  مراهچ  لیلد 
تنـس هک  ءادعا  هب  لاتق  فیـسب و  جورخ  داهج و  هقیرط  هب  هبلغ و  رهق و  وحن  هب  تسا  للم  لود و  مامت  رب  مات  ءالیتسا  هیرهاظ و  هیلک  هبلغ 
شویج ثعب  تایارفظ و  تایار  عفر  ار و  ناشک  ندرگ  نادرمتم و  مامت  گنج  لاتق و  يور  زا  دـنک  لیلذ  هک  یهجو  رب  هدوب  ص )  ) ربمغیپ
تنطلس ار و  براغم  قراشم و  دوش  کلام  هبلغ  رهق و  هب  ار و  كرش  دالب  دیامن  حتف  ار و  عالق  نوصح و  مامت  دیاشگب  دیامنب و  رکـشل  و 

 . . . نیرتفیعض روهقم  لیلذ و  لب  هدشن  لصاح  نونکات  وا  عابتا  يرتفم و  یعدم  نیا  رد  ادبا  تنس  هصیـصخ و  نیا  هلماک و  همات  هیرهاظ 
ریـشمش هصرع  ریت و  فده  يروف  دـندرک  دـنلب  ياهشوگ  زا  یئادـص  رگا  دـننک و  دوخ  رما  راهظا  اراهج  دنتـسناوتن  زونه  هک  دـناهدیدرگ 

هب يدهم  يافتخا  هکنآ  لاح  دناهدوب و  دوخ  رصع  نیطالس  لیلذ  دناهدرک و  دوخ  راعش  ار  هیقت  هدومن و  دوخ  بهذم  زا  هیربت  هکلب  دندش 
لیلد نیا  دزاس و  داقنم  عیطم و  ار  نانمشد  هدیشک  ریشمش  هک  دیامن  روهظ  یماگنه  دنشابن و  دوخ  رـصع  یغاط  لیلذ  هک  دوب  نآ  هطـساو 

همدقم ود  ره  ام  یعدم و  نیا  يارب  زا  نآ  ندوبن  رگید  يدهم و  هصیـصخ  هیرهاظ  يهیلک  هبلغ  ندوب  یکی  تسا  همدـقم  ود  زا  بکرم  مه 
فیلکت و هیجوت و  زا  میئوگیم  باوج  دـنامن و  يدـحا  يارب  وا  هسوـسو  لاـجم  هک  مینکیم  تباـث  تسا  ینادـجو  يرورـض  هکنآ  اـب  ار 

دوعوم . هبلغ  ینعم  رد  هفیاط  نیا  فسعت 

دراد ترضح  يونعم  هبلغ  رب  تلالد  هک  يرابخا 

اهنآ ضعب  هرامـش  زا  دـعب  رابخا  نآ  هب  لالدتـسا  بیرقت  هک  رامـشیب  رابخا  يدـنچ و  تایآ  وا  رب  دـنکیم  تلالد  سپ  یلوا  همدـقم  اـما 
مالـسا وا  يارب  زا  ینعی  اهرک  اعوط و  مهلک  ضرـالا  یف  نم  ملـسا  هلو  هیآ  ریـسفت  رد  تسا  نسحلاوبا  ترـضح  زا  لوا  ربخ  دـمآ  دـهاوخ 

یتقو رد  هدش  لزان  مئاق  هرابرد  هیآ  نیا  دناهدومرف  هارکا  ای  تبغر  يور  زا  تسا  اهنیمز  اهنامـسآ و  رد  هک  ره  دنوشیم  میلـست  دـنروایب و 
رب دـنکیم  ضرع  سپ  نیمز  برغم  قرـشم و  رد  رافک  باتک و  لها  هدر و  لها  هقدانز و  نیبئاص و  يراصن و  دوهی و  رب  دوش  جراـخ  هک 

ملسم و وا  رب  دوشیم  رما  هک  هچنآ  ةوکز و  زامن و  هب  ار  وا  دنکیم  رما  عوط  تبغر و  يور  زا  دروآ  مالسا  سک  ره  سپ  ار  مالـسا  ناشیا 
مات هبلغ  امرف  هظحالم  دوش  دیحوت  لخاد  هکنآ  رگم  یسک  براغم  قراشم و  رد  دنامن  یقاب  ات  دنزیم  ار  وا  ندرگ  درواین  مالـسا  سک  ره 
یلع هرهظیل  هیآ  ریـسفت  رد  ع )  ) قداص ترـضح  زا  میود  ربخ  هداد و  رارق  ندز  ندرگ  فیـس و  هب  جورخ  روط  هب  ار  براغم  قراـشم و  رب 

هب يرفاک  دنامن  یقاب  دـنک  جورخ  نوچ  دـنک و  جورخ  مئاق  ات  دوشیمن  لزان  لیوأت و  دـشن  لزان  هک  ادـخ  هب  مسق  دـیامرفیم  هلک  نیدـلا 
دایرف گنس  نآ  دوش  ناهنپ  یگنـس  مکـش  رد  يرفاک  رگا  هک  هباثم  نیا  هب  ات  ار  وا  جورخ  دراد  هورکم  هکنآ  رگم  ماما  هب  یکرـشم  ادخ و 

امف هلوق  یلا  نوضکری  اهیف  مه  اذا  انساب  اوسحا  املف  هیآ  ریسفت  رد  میس  ربخ  شکب  نک و  نوریب  ار  وا  تسا  يرفاک  نم  مکـش  رد  هک  دنک 
وا زا  مئاق و  هب  تسا  هیماینب  ساسحا  دارم  هک  تسا  دراو  میهاربا  نب  یلع  ریـسفت  زا  نیدماخ  ادیـصح  مهانلعج  یتح  مهیوعد  کلت  تلاز 
یف مهانکم  نا  نیذلا  هیآ  ریـسفت  رد  مراهچ  ربخ  دیامن  ورد  دیـصح و  ریـشمش  هب  ار  ناشیا  هکنآ  ات  دننک  دنلب  انلیوای  يادـص  دـنازیرگب و 
هبلغ ار و  نآ  براغم  ضرا و  قراشم  ار  ناشیا  دـنکیم  کلام  دـنوادخ  هک  دـنیوا  باحـصا  يدـهم و  ةوکزلاوتا  ةولـصلا و  اوماقا  ضرالا 

ادیور مهلهما  نیرفاکلا  لهمف  ادیک  اودیکا  هیآ و  ریسفت  رد  مجنپ  ربخ  ار  لطاب  عدب و  دناریمیم  ار و  نید  شباحـصا  وا و  هب  ادخ  دهدیم 
ع)  ) قداص ترـضح  ۀیـشاغلا  ثیدح  کیتا  له  هیآ  ریـسفت  رد  مشـش  ربخ  تیغاوطلا  نیرابجلا و  نم  یل  مقتنیف  مئاقلا  ثعب  ول  دـیامرفیم 

ۀیماح اراـن  یلـصت  هیآ  رد  عاـنتمالا و  قبطت  ـال  ۀعـضاخ  ینعی  ۀعـشاخ  ذـئموی  هوجو  دـیامرفیم  دـعب  فیـسلاب  مئاـقلا  مهاـشغی  دـیامرفیم 
هحفـص نیکرـشملا [  اولتاق  هیآ  ریـسفت  رد  ع )  ) قداص ترـضح  زا  متفه  ربخ  ع )  ) مئاق دهع  رد  ایند  رد  تسا  گنج  شتآ  دارم  دیامرفیم 

ار هیآ  نیا  لیوأت  هک  دـنیب  یم  دـنیبب  ار  رورـس  نآ  دـنک و  كاردا  هک  ره  ار  مئاق  مایق  سپ  هیآ  نیا  لیوأت  هدـماین  زونه  دومرف  ۀـفأک  [ 171
هلک نیدلا  نوکی  هنتف و  نوکت  یتح ال  مهولتاق  هداد و  ربخ  ادخ  هچنانچ  نیمز  يور  رب  یکرـشم  دشابن  هک  ار  دمحم  نید  دنک  عیاش  نانچ 

مویلا و کلذ  نوملعیف  هعاسلا  وه  مئاقلا و  جورخ  دندومرف  هعاسلا  اما  باذعلا و  اما  نودعوی  ام  وأر  اذا  یتح  هیآ  ریـسفت  رد  متـشه  ربخ  هللا 
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دارم هک  هدـش  دراو  هدودـعم  هما  یلا  باذـعلا  مهنع  انرخا  نئل  هیآ و  ریـسفت  رد  هک  يرابخا  مهن  ربخ  مئاقلا  يدـی  یلع  هللا  نم  مهب  لزن  ام 
مهلعجن همئا و  مهلعجن  ضرألا و  یف  اوفعـضتسا  نیذـلا  یلع  نمن  نا  دـیرن  هیآ و  ریـسفت  رد  هک  تسا  يرابخا  مهد  ربخ  دـنمئاق  باحـصا 

لتق نم  هیآ و  ریـسفت  رد  هک  يرابخا  مهدزای  نورذـحی  اوناک  ام  مهنم  اـمهدونج  ناـماه و  نوعرف و  يرن  ضرـالا و  یف  نکمن  نیثراولا و 
هللا نا  اوملظ و  مهناب  نولتاقی  نیذلل  نذا  هیآ  ریـسفت  رد  هک  تسا  يرابخا  مهدزاود  لتقلا  یف  فرـسی  الف  اناطلـس  هیلول  انلعج  دـقف  امولظم 

دومن دنوادخ  دش  دراو  ع )  ) نیسح ترضح  رب  هچنآ  رب  دندرک  هیرگ  هکئالم  نوچ  هک  دندومرف  رقاب  ترضح  مهدزیس  ریدقل  مهرصن  یلع 
هک يربخ  رد  دومرف  ص )  ) ربمغیپ مهدراـهچ  تسا  دراو  ربخ  دـنچ  نوضم  نیا  هب  مهنم و  مقتنا  مئاـقلا  کلذـب  دومرف  ناـشیا و  هب  ار  مئاـق 
هک نم  تیب  لها  زا  يدرم  دنک  تنطلـس  هکنآ  ات  هک  ادخ  ار  نآ  دنک  ینالوط  هنیآ  ره  يزور  رگم  ایند  زا  دنامن  رگا  تسا  نیا  نآ  لصاح 

مهیطعی مامالا ال  هریخ  نبا  یباب  تیبلا  لها  نم  لجرب  انم  نجرفیل  دیامرفیم  هغالبلا  جـهن  رد  مهدزناپ  ار  مهید  لابج  هینطنطـسق و  دـیاشگب 
مهلعجی یتح  هیما  ینب  هللا  هب  انمحرل  همطاف  دـلو  نم  اذـه  ناک  ول  شیرق  لوقی  یتح  هینامث  هقت  ام  یلع  اعوضوم  اـجره  اـجره  فیـسلا  ـالا 

اهنآ ضعب  هک  دراد  رایـسب  رابخا  تشه  رد  ندرگ  رد  نتـشاذگ  نومـضم  نیا  الیتقت و  اولتق  اوذـخا و  اوفقث  اـمنیا  نینوعلم  اـتافر  اـماطح و 
ایندلا بهذی  هللاو ال  اما  دومرف  هیما  ینب  زا  هفیاط  هب  ءادهشلادیس  ترـضح  هتـشذگ  هک  تسا  یـسوط  تبیغ  رد  مهدزناش  ربخ  دمآ  دهاوخ 

الع دق  مکبحاصب  یناک  دـیامرف  یم  داجـس  ترـضح  مهدـفه  افلا  فلالا  عم  افلا و  فلالا  عم  افلا و  مکنم  لتقت  الجر  ینم  هللا  ثعبی  یتح 
هللا لوسر  تیار  هعم  هماما  لیفارسا  هلامش و  نع  لیئاکیم  هنیمی و  نع  لیئربج  الجر  رشع  هعضب  هام و  ثالث  یف  نافوک  رهظی  مکفجن  قوف 
مث دیامرف  یم  ار  وا  تبیغ  مئاق و  دنک  یم  نایب  هکنآ  زا  سپ  قداص  ترضح  مهدجه  لجوزع  هللا  مهکلها  الا  موق  اهب  يوهی  اهرـشن ال  دق 
وا رد  تدابع  ادخ  هکنآ  رگم  دوش  تدابع  ادخ  ریغ  وا  رد  هک  هعقب  دنام  یمن  یقاب  اهبراغم و  ضرالا و  قراشم  هیدی  یلع  حتفیف  هللا  هرهظی 

ار مئاق  روهظ  دنک  یم  نایب  هکنآ  زا  سپ  قداص  ترضح  مهدزون  نوکرشملا  هرک  ولو  هلک هللا  نیدلا  نوکی  مالـسا و  هطاحا  زا  هیانک  دوش 
هک دشکب  ردـق  نیا  ینعی  محرل  دـمحم  هیرذ  نم  اذـه  ناک  ول  لهاجلا  لوقی  یتح  لتقی  لدـع و  زا  ار  نیمز  دـنک  رپ  هکنیا  دوخ و  لسن  زا 

ترـضح متـسیب  ربخ  امرف  ار  لتق  ترثک  هظحالم  درک  یم  محر  هنیآ  ره  دـش  یم  ربمغیپ  دالوا  زا  وا  رگا  هک  دـنک  نامگ  دـیوگب و  لهاج 
وا لدع  زا  ار  نیمز  دنک  رپ  دوجحم و  رفک و  لها  زا  ار  نیمز  وا  هب  دنک  كاپ  دنوادخ  هک  یمئاق  نآ  نم  متسین  دومرف  میظعلادبع  هب  داوج 
مرن ار و  نیمز  ادخ  وا  يارب  زا  دچیپ  یم  تسا  ادخ  لوسر  مان  مه  صخش و  مدرم  زا  تسا  بیاغ  شتدالو و  تسا  یفخم  هک  تسا  یسک 

رفن و هدزیس  دصیس و  ردب  باحصا  ددعب  نیمز  فارطا  زا  شباحـصا  وا  لوح  دنوش  یم  عمج  هکنآ  ات  ار  يراوشد  ره  وا  يارب  زا  دنک  یم 
ع)  ) رقاب ترضح  مکی  تسیب و  یلاعت  كرابت و  هللا  یـضری  یتح  هللا  ءادعا  لتقی  لازیالف  دوش  یم  نوریب  دسرب  رازه  هد  هب  شرکـشل  نوچ 

یم داجـس  ترـضح  مود  تسیب و  فیـسلاف  تسا  مئاق  رد  دمحم  نم  اما  تسا و  مئاق  رد  دـمحم  تنـس  هکنآ  نایب  رد  دومرف  ریـصب  یبا  هب 
یفطـصملا هدج  نم  ههبـش  اما  دومرف و  ملـسم  نب  دمحم  هب  رقاب  ترـضح  هحفـص 172 ] میـس [  تسیب و  فیـسلاف  دمحم  نم  اما  دیامرف و 

رقاب ترـضح  مراهچ  تسیب و  بعرلا  فیـسلاب و  رـصنی  هنا  تیغاوطلا و  نیرابجلا و  هلوسر و  ءادـعا  هللا و  ءادـعا  هلتق  فیـسلاب و  هجورخف 
نوکرشملا هرک  ولو  هنید  لجوزع  هللا  رهظی  برغملا و  قرشملا و  هناطلس  غلبی  ضرالا  هللا  يوطت  رصنلاب  دیؤم  بعرلاب  روصنم  مئاقلا  دومرف 

سیل دیدس و  برعلا  یلع  دـیدج  اضق  مئاق و  نأش  رد  دـیامرف و  یم  ملـسم  نب  دـمحم  هب  رقاب  ترـضح  زا  ینالوط  ربخ  رد  مجنپ  تسیب و 
یم بلاغ  هکئالم و  هب  ار  وا  ادخ  دنک  یم  ترصن  هک  مئاق  فصو  رد  دومرف  نسح  ترضح  مشش  تسیب و  ادحا  یقبتسی  لتقلا ال  الا  هنأش 

اـضرع الوط و  اهرهـش  يارب  زا  دنک  یم  تعاطا  الدع  ضرالا  ءالمی  تهارک  اب  تبغر  يور  زا  دنک  نید  لوبق  هکنآ  ات  نیمز  رب  ار  وا  دـنک 
دومرف مئاق  فصو  رد  رقاب  ترـضح  متفه  تسیب و  دوش  حـلاص  هکنآ  رگم  یحلاط  هن  دروایب و  ناـمیا  هکنآ  رگم  يرفاـک  دـنامن  یقاـب  هک 

نید رگم  دنامن  یقاب  هک  نیا  ات  ار  مدرم  دشک  یم  ار و  نآ  برغ  نیمز و  قرش  وا  يارب  زا  ادخ  دیاشگ  یم  الدع و  اطـسق و  ضرالا  ءالمی 
تسیب برتقا  دق  رش  نم  برعلل  لیو  دیامرف  یم  يدهم  تعیب  نایب  زا  سپ  ریما  ترضح  متشه  تسیب و  دوواد  نب  نامیلـس  هریـس  هب  دمحم 

دعقت نا  کل  لحی  الف  هللا  یلو  ای  جرخا  ملع  دنک  ادن  دوش و  هدوشگ  شملع  دوش  مئاق  جورخ  ماگنه  نوچ  دومرف  ربمغیپ  ترـضح  مهن  و 
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رد رون  هدزاود  ربمغیپ  ندید  جارعم و  ینالوط  ربخ  رد  ما  یس  ربخ  دیایب  هک  اجره  ار  ادخ  نانمشد  دشکب  دوش و  نوریب  سپ  هللا  ءادعا  نع 
هل نللذ  حایرلا و ال  هل  نزحت  ـال  اـهبراغم و  ضرـالا و  قراـشم  هنکلم  ـال  مهرخاـب و  ضرـالا  نرهطـال  دـسر و  یم  باـطخ  شرع و  قاـس 

موی یلا  یئایلوا  نیب  مایالا  نلواد  ـال  هکلم و  نفد  ـال  مث  يدـیحوت  یلع  قلخلا  عمجی  یتوعد و  نلعی  یتح  يدـنجب  هنرـصن  ـال  باحـسلا و 
يرارذ مئاق  ترضح  هک  هدیسر  قداص  ترضح  زا  هک  یثیدح  زا  دیئامرف  یم  هچ  هک  دوش  یم  لاؤس  اضر  ترضح  زا  مکی  یـس و  همایقلا 

نومضم نیا  هب  بیرق  دنلتاق  کیرش  ادخ  دزن  رد  دنتسه  دوخ  ءابا  رادرکب  یضار  اهنآ  هرارز  نوچ  دومرف  دشکیم  ار  نیسح  ترضح  هلتق 
قداص ترـضح  میود  یـس و  مهیدـیا  عطقیف  هبیـشینبب  ادـبی  ماق  اذا  دـیامرفیم  دـیامنیم  ادـتبا  راک  هچ  هب  هک  يوار  دـنکیم  لاؤس  دـعب 

حبذ و هب  دیامرفیم  ترـضح  تسا  مادک  رمحا  رفج  درک  ضرع  يوار  رمحا  رفج  هب  برع  نایم  رد  دیامنیم  كولـس  مئاق  هک  دیامرفیم 
قداص ترـضح  مراهچ  یـس و  نیعمجا  اـنل  هلوسرل و  هللا  مقتنا  اـنمئاق  ماـق  ذا  دـیامرفیم  قداـص  ترـضح  يربخ  رد  میـس  یـس و  نتـشک 

تلق دیدش  برعلا  یلع  دیدجلا  لاثملا  جرخا  مث  ۀفوکلا  دجسم  یف  مهطیطاسف  اوبرـض  دق  مئاقلا  باحـصا  تیار  اذا  تنا  فیک  دیامرفیم 
مادقالا یصاونلاب و  ذخؤیف  مهامیسب  نومرجملا  فرعی  هفیرش  هیآ  ینعم  رد  قداص  ترـضح  مجنپ  یـس و  حبذلا  لاق  وه  ام  كادف  تلعج 

ریشمش هب  دنوشیم  هدز  ینعی  اطبخ  فیسلاب  طبخی  مث  مهمادقا  مهیصاونب و  ذخؤیف  رفاکلاب  رمایف  ءامیسلا  هللا  هاطعا  انمئاق  ماق  ول  دیامرفیم 
دنزیم ار و  شیرق  زا  رفن  دصناپ  درادیم  اپهب  دـنک  جورخ  دـمحم  لآ  مئاق  نوچ  دـیامرفیم  قداص  ترـضح  مشـش  یـس و  یتخـس  ندز 
نازیوآ هبعک  رد  رب  ار و  هبیـشینب  ياهتـسد  دـنکیم  عطق  يربخ  رد  هبترم و  شـش  ات  ار  رگید  رفن  دـصناپ  نآ  زا  سپ  ار  ناشیا  ياـهندرگ 

اهیف يدون  الا  ضرا  یقبی  مئاقلا ال  ماق  نا  ضرالا  یف  نم  ملـسا  هل  هیآ و  ریـسفت  رد  دـیامرفیم  قداـص  ترـضح  متفه  یـس و  دـیامرفیم 
ادحا یقبی  الا  نوکی  دیامرفیم  هلک  نیدلا  یلع  هرهظیل  ریسفت  رد  رقاب  ترضح  متشه  یس و  هللا  لوسر  ادمحم  نا  هللا و  الا  هلا  نا ال  ةداهش 
اجره اجره  رهشا  ۀینامث  فیسلا  عضی  هللا و  لوسر  هریسی  راس  ماق  اذا  دمحم  هبـش  اما  دیامرفیم و  رقاب  ترـضح  مهن  یـس و  دمحمب  رقا  الا 

دراذگیم دوخ  ندرگ  رب  همیمش  هام  تشه  هکنآ  نومضم  هب  رابخا  ۀمحرلا و  هبلق  یف  هللا  یقلی  لاق  هللا  ءاضر  فیکف  تلق  هللا  یضری  یتح 
رهشا ۀینامث  هقتاع  یلع  هفیـس  عضی  دیرـشلا  دیرطلا  رمألا  اذه  بحاص  هحفص 173 ] ترـضح [  شیامرف  لثم  تسا  رایـسب  لاتق  تدم  رخآ 

دـصناپ اهنآ  زا  دروآ  شیپ  يدهم  مئاق  هک  یتقو  رد  شیرق  یگدنز  دوب  دهاوخ  هچ  دومرف  بلاغ  نب  رـشب  هب  ءادهـشلادیس  ترـضح  ملهچ 
هک مهدیم  تداهـش  هک  رـشب  تفگ  سپ  دنزب  ندرگ  رفن و  دصناپ  سپ  دنزب  ندرگ  رگید و  رفن  دـصناپ  سپ  دـنزب  ندرگ  ناشیا و  زا  رفن 

ار وا  ادخ  دـیامن  جورخ  مئاق  نوچ  هک  هدومن  تیاور  رقاب  ترـضح  زا  یلامث  هزمحوبا  مکی  لهچ و  دومرف  هبترم  شـش  ات  یلع  نب  نیـسح 
كرت نیچ و  مور و  وا  يارب  زا  ادخ  دیاشگیم  هک  طرتخم  فیـس  هعم  نییبورک و  نیلزنم و  نیفدرم و  نیموسم و  هکئالم  هب  دیامرف  ةرـصن 

ترضح میود  لهچ و  لتقلا  الا  هناش  سیل  دیدش  برعلا  یلع  دیدج  رمأب  موقی  دیامرفیم  ات  رـضخ  ماش و  لباک و  دنه و  دنـس و  ملید و  و 
رد هک  لتقلاب  ریسی  مئاقلا  دومرف و  راتفر  نیل  هب  ربمغیپ  دیامرفیم  هکنیا  تسا و  ربمغیپ  مسا  مئاق  مسا  هک  دیامرفیم  نایب  هکنآ  زا  سپ  رقاب 
هب مئاق  درک  لاؤس  هک  یتقو  رد  دومرف  سینخ  نب  یلعم  هب  قداص  ترـضح  میـس  لهچ و  دیامرف  راتفر  نتـشک  هب  هک  هدش  رما  ادـخ  باتک 

بولغم وا  يهعیش  هک  تسناد  هکنیا  تلع  هب  تفگ  نم و  هب  دومن  راتفر  یلع  هک  یتسرد  هب  یلب  دومرف  دیامرفیم  راتفر  یلع  هریـس  فالخ 
مراهچ لهچ و  دـنوشیمن  بولغم  وا  زا  دـعب  وا  يهعیـش  دـنادیم  هک  ندرک  ریـسا  ریـشمش و  هب  دـیامن  راـتفر  مئاـق  وا و  زا  دـعب  دـنوشیم 

زا دـننیبب  ار  وا  دنتـشادن  تسود  مدرم  رثکا  هنیآ  ره  دوش  جراخ  هک  یتقو  رد  مئاق  دـنکیم  هچ  هک  مدرم  دـننادب  رگا  دومرف  رقاـب  ترـضح 
زا يرایسب  دنیوگب  هکنآ  ات  ریشمش  رگم  ناشیا  هب  دهدیمن  شیرق و  هب  رگم  دیامرفیمن  ادتبا  هک  دیـشاب  هاگآ  ار  مدرم  دشکیم  هک  هزادنا 

فیـسلا الا  هنأش  سیل  دـیدج  باتک  دـیدج و  رماب  مئاقلا  موقی  دـیامرفیم  رقاب  ترـضح  مجنپ  لهچ و  ربخ  دـمحم  لا  زا  نیا  تسین  مدرم 
الا وه  ام  ظیلغلا و  الا  هسابل  ام  بشجلا و  الا  هماعط  ام  هللاوف  مئاق  جورخ  هب  دینکیم  لیجعت  ارچ  دیامرفیم  قداص  ترـضح  مشـش  لهچ و 

رگم برع  وا و  نیب  دوب  دـهاوخن  دـیامن  جورخ  مئاـق  نوچ  دومرف  قداـص  ترـضح  متفه  لـهچ و  فیـسلا  لـظ  تحت  توملا  فیـسلاب و 
ندرگ دیامرفیم  نایب  هک  قداص  ترضح  زا  ربخ  ود  رد  متشه  لهچ و  فیسلا  لظ  تحت  توملا  فیـسلاب و  الا  وه  ام  دومرف و  ات  ریـشمش 
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ياو دومرف  هجرم  هفئاط  باب  رد  دومرف  رقاب  ترضح  مهن  لهچ و  ۀفاخ  الا  ءیش  نیقفاخلا  نم  یقبی  الف  دیامرفیم  ات  ار  مئاق  ترـضح  ندز 
مئاق ار  ناشیا  دشکیم  تسوا  تسد  رد  مناج  هک  یـسک  هب  مسق  دومرف  هکنآ  ات  دـیامن  مایق  مئاق  هک  یتقو  رد  دـنربیم  هانپ  هکلب  ناشیا  رب 
جرخ رما و  عقو  اذاف  انتعیش  یف  بعرلا  یقلا  دومرف  رقاب  ترضح  مهاجنپ  دومرف  كرابم  قلح  يوس  هب  هراشا  ار و  دنفـسوگ  باصق  هچنانچ 

اوضکرت و هیآ ال  ریـسفت  رد  رقاب  ترـضح  مکی  هاجنپ و  هفکب  هلتقب  ددع و  ءاطی  ناسنا  نم  یـضما  ثیللا و  نم  يرجا  مهدحا  ناک  انیدهم 
ناما حلص و  بلط  مود  ار  ناشیا  دننکیم  بقع  مئاق  باحصا  دننکیم  رارف  مور  تمس  هب  ماش  زا  هیماینب  دیامرفیم  متفرتا  ام  یلا  اوعجرا 
تسا نیا  مئاق و  باحصا  هب  دننکیم  در  سپ  دینکن  در  ام  هب  ار  ام  ياههتخیرگ  ات  درک  میهاوخن  حلص  دنیامرفیم  مئاق  باحصا  دیامنیم 

رد میود  هاجنپ و  فیـسلاب  نیدماخ  ادیـصح  مهانلعج  یتح  دننکیم  دـنلب  انلیو  ای  يادـص  متفرتا و  ام  یلا  اوعجرا  اوضکرت و  ادـخ ال  لوق 
ناشیا و زا  دوشیمن  لوبق  دیایب  هیآ  نیا  لیوأت  نوچ  دومرف  رقاب  ترـضح  هلک هللا  نیدلا  نوکی  ۀنتف و  نوکت  یتح ال  مهولتاق  هفیرـش و  هیآ 

برعلا نیب  هنیب و  نکی  مل  مئاقلا  جرخ  اذا  دومرف  قداص  ترضح  میس  هاجنپ و  كرـش  دشاب  هدوبن  دنوش و  دحوم  هکنآ  ات  دنوشیم  هتـشک 
ۀیار تعفر  اذا  دـیامرفیم  قداص  ترـضح  مراهچ  هاجنپ و  هب  الا  اهیطعی  فیـسلاب و ال  الا  اهذـخأی  ال  هحفص 174 ] فیـسلا [  الا  سرفلا  و 

هفیاط رهش و  هدزیس  دومرف  قداص  ترضح  مجنپ  هاجنپ و  مشاهینب  نم  نوفلی  امم  لاق  کلذ  مم  هل  تلق  برغلا  قرـشلا و  لها  اهنعل  قحلا 
ینغ و هبغ و  بارعا و  دارکا و  ناسیمد و  لها  هرصب و  لها  هیماونب و  ماش و  لها  هنیدم و  هکم و  لها  اهنآ  اب  مئاق  مئاق و  اب  دننکیم  گنج 

دنکیم ضرع  هقلح  دوش  لماک  هکنآ  ات  هکم  زا  مئاق  دوشیمن  جراخ  دـیامرفیم  قداص  ترـضح  مشـش  هاجنپ و  يد  لـها  رزا و  هلهاـب و 
قرـشم و رد  دنامیمن  یقاب  سپ  ار  ملع  دوریم  رازتها  هب  دعب  شراسی  زا  لیئاکیم  شنیمی و  زا  لیئربج  رفن و  رازه  هد  دومرف  هقلح  تسیچ 
زا نآ  دروآ و  ردب  زور  لیئربج  هک  ادخ  لوسر  ملع  باب  رد  رقاب  ترضح  شیامرف  متفه  هاجنپ و  ار  وا  دنک  نعل  هکنآ  رگم  یـسک  برغم 
نآ دیچیپ  سپ  دش  وا  يارب  زا  حتف  ار و  نآ  دوشگ  سپ  هرـصب  زور  ات  درپس  یلع  هب  دیچیپ و  ار  نآ  سپ  ناتک  هبنپ و  هن  تسا  تشهب  قرو 

ریـسی اهنعل و  الا  هدحا  برغلا  قرـشلا و  یف  قبی  مل  اهرـشنا  اذاف  مئاق  دوش  مئاق  هکنآ  ات  يدحا  ار  نآ  دنکیمن  زاب  تسا  ام  دزن  رد  نآ  ار و 
قلخلا اذه  یلع  هللا  بضغل  افسا  انابضغ  اروتوم  جرخی  هنا  دمحمابا  ای  لاق  مث  ارهـش  اهراسی  نع  ارهـش و  اهنیمی  نع  ارهـش و  اهمادق  بعرلا 

یلع فیـسلا  درجت  راقفلاوذ  هللا  لوسر  فیـس  ۀعباسلا و  هللا  لوسر  عرد  باحـسلا و  ۀـمامع  موی و  هیلع  ناک  يذـلا  هللا  لوسر  صیمق  هیلع 
الف اشیرق  لوانتی  مث  وه  هیدانم  يدانی  ۀـبعکلا و  باب  یلع  اهقلعی  مهیدـیا و  عطقیف  ۀبیـشینبب  ادـبی  ام  لواف  اجره  لتقی  رهـشا  ۀـینامث  هقتاع 
هللا لوسر  قلی  مل  ام  هبرح  یف  یقلی  مئاقلا  نا  دیامرفیم  هک  قداص  ترضح  زا  متشه  هاجنپ و  فیسلا  الا  اهیطعی  فیسلا و ال  الا  اهنم  ذخأی 
مهن هاجنپ و  هیلع  نولتاـقی  هللا و  باـتک  هیلع  نولواـنیف  هیلع  نوجرخی  مئاـقلا  نا  ةروقنملا و  ةراـجحلا  نودـبعی  مه  مهتبا و  هللا  لوسر  نـال 

دنامن یقاب  هکنآ  ات  مور  فرط  هب  رکشل  ترضح  نداتـسرف  دیامرفیم و  ار  هیماینب  لاح  نآ  نایب  هک  يربخ  نآ  رد  رقاب  ترـضح  شیامرف 
لوق هب  دیامنیم  داهـشا  هللا و  لوسر  ادـمحم  نا  دهـشا  هل و  کیرـش  هدـحو ال  هللا  الا  هلا  نا ال  تداهـش  وا  رد  دوش  ادـن  هکنآ  رگم  ینیمز 
دومن لوبق  هچنانچ  ار  هیریخ  رما  نیا  بحاـص  دـنکیمن  لوبق  دـیامرفیم و  اـهرک  اـعوط و  ضرـالا  تاومـسلا و  یف  نم  ملـسا  هل  یلاـعت و 

هللا و ال دـعوی  یتح  هللا  نولتاقی و  دـیامرفیم  دـعب  هلک هللا  نیدـلا  نوکی  ۀـنتف و  نوکت  یتح ال  مهولتاـق  ادـخ و  لوق  تسا  نیا  وا  ربمغیپ و 
زا ار  يدرف  ترضح  نآ  دنتـسرفیم  سپ  دنرفن  رازه  هد  هک  ار  یلاوم  هقرام  دیامرفیم  نایب  ینالوط  ربخ  نآ  رد  متـصش  ءیـش  هب  كرـشی 

سپ يدحا  ناشیا  زا  دنامن  یقاب  هکنیا  ات  ار  ناشیا  دـشکیم  سپ  ناشیا  رب  دوشیم  جراخ  وا  دـهدیم و  وا  هب  ار  شدوخ  ریـشمش  یلاوم و 
نم ۀلیبق  نیعبس  جرهی  هفوک و  یلا  هجوتی  مث  ار  نآ  دیاشگیم  سپ  هدوشگن  ار  وا  یسک  هک  تسا  هنیدم  وا  هاش و  لباک  هب  دیامنیم  هجوت 
دراو شباحصا  ریشمش  شدوخ و  ریشمش  باب  رد  هک  تسا  يرابخا  مکی  تصش و  نیـصلا  دالب  مورلا و  ۀینطنطـسق و  حتفی  برعلا و  لیابق 
هدش دراو  مئاق  ملع  هیار و  باب  رد  هک  تسا  يرابخا  مود  تصـش و  دوش  نوریب  هفوک  رد  هک  ریـشمش  رازه  هدزاود  تسا  اهنآ  زا  هک  هدش 

بناج هب  ملع  کی  نیچ و  بناج  هب  ملع  کی  هینطنطـسق و  بناج  هب  ملع  کی  هکنیا  تسوا و  صوصخم  هک  یملع  نآ  تسا  اـهنآ  زا  هک 
رد ار  شرکـشل  مئاق و  ياهگنج  نایب  نآ  رد  هک  تسا  يرابخا  میـس  تصـش و  ربخ  دیاشگب  وا  يارب  زا  ار  اهنآ  ادخ  دتـسرفب و  ملید  لابج 
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تصش هظعوم  زا  سپ  دنیامن  تفلاخم  ینسح  رکـشل  زا  هک  رفن  رازه  لهچ  نآ  نتـشک  تسا  اهنآ  زا  هک  دیامرفیم  نا  ریغ  هکم و  هنیدم و 
ةوق يهرابرد  هک  تسا  يرابخا  مجنپ  تصـش و  هدـش  دراو  ترـضح  نآ  تاحوتف  رد  هصاخ  هماع و  قرط  رد  هک  تسا  يرابخا  مراـهچ  و 

ياهادص هب  دننک  بارخ  ار  اهرهـش  ياهوراب  نصح و  دوخ و  ياهمدق  دـنرذگب و  اهایرد  رب  هکنیا  هدـش و  دراو  اهنآ  ترثک  شباحـصا و 
رابخا و مشش  تصـش و  ناگدنرد  یتح  هحفـص 175 ] دـنوش [  ناشیا  داقنم  هکنآ  رگم  يزیچ  دـشابن  ار و  نیقفاخ  دـنیامنب  هطاحا  دوخ و 

لـصاح ةداع  يرما  نینچ  هکنآ  همیمـض  هب  تسا  رامـشیب  اهنآ  ار و  نیمز  يور  وا  یهاشداپ  تنطلـس و  هطاحا  رب  دـنک  تلالد  هک  یتاـیآ 
زا گنج  هبلغ و  رهق و  نودب  يدهم  تیقح  هب  ناشداقتعا  مدـع  اب  تسا  اهنآ  يارب  زا  هک  هیبرح  تالآ  ای  هیوق  لود  هب  تبـسن  هصاخ  دوشن 

بیلص و نتسکش  یتعدب و  ملظ و  ره  نتشادرب  داد و  لدع و  زا  نیمز  ندرک  رپ  رب  هلاد  هرتاوتم  رابخا  متفه  تصـش و  ترـضح  نآ  فرط 
ناتنیطدب و هیساق و  بولق  نابحاص  ناشکندرگ و  نادرمتم و  هب  تبـسن  يرما  نینچ  دوشن  لصاح  هکنآ  همیمـض  هب  رـصرص  لتق  مانـصا و 
جرم و جره و  ملظ و  هبلغ  عویـش و  اب  هصاخ  دنکن  رثا  اهنآ  رد  تانیب  تایادـه و  ظعاوم و  هک  اهنآ  لاثما  نانزهار و  نادـسفم و  نارابج و 

تلالد هک  تسا  يرابخا  متشه  تصش و  ربخ  ةداع  بسح  هب  لادج  گنج و  هبلغ و  رهق و  هب  رگم  دالب و  یمظنیب  رارـشا و  ترثک  هنتف و 
رد یتح  هلطعم  دودح  هدننکارجا  هدننک و  صاصق  تسا و  ۀـمالظ  هدـننکور  تسا  هاوخناوخ  تسا و  هئاثر  تسا و  مقتنم  وا  هکنیا  رب  دراد 

دراو هصاخ  هماع و  قرط  زا  هک  هریثک  رابخا  مهن  تصـش و  دوشن  لصاح  لتق  گنج و  نودب  هک  يروما  زا  کلذ  لاثما  ناگتـشذگ و  قح 
رکذ ار  ینایفـس  گنج  رد  هدراو  رابخا  زا  ربخ  کی  صوصخ  هتکن  کی  تهج  هب  شرکـشل و  ینایفـس و  لاـجد و  اـب  ياـهگنج  رد  هدـش 

تیاور نینمؤملاریما  ترضح  زا  راتسالا  فشک  رد  مداتفه  ربخ  میئامن  ار  یناگیاپلگ  قیدنز  كابیب  هارمگ  ههبش  عفر  نآ  هب  هک  میئامنیم 
ره دـشکب  هکنیا  وا و  ییاهلتق  هرـصب و  هفوک و  ماش و  رد  ار  وا  ییاهراک  ینایفـس و  جورخ  يهصق  ار و  تایار  فالتخا  تیاـکح  دـنکیم 

نغور رد  ار  لافطا  لوسر و  لآ  اب  ضغب  هطـساو  هب  دـشاب  هجیدـخ  بنیز و  همطاف و  نیـسح و  نسح و  یلع و  دـمحم و  وا  مسا  هک  سک 
هک اهنآ  توق  وا و  رود  ردب  باحصا  هدع  ندش  عمج  يدهم و  روهظ  زا  دهدیم  ربخ  هکنآ  ات  دشاب  نیـسح  نسح و  اهنآ  مسا  هک  دزادگب 

ریمح و نالوخ و  نادمه و  زا  ار و  نمی  لها  تعاطا  مئاق و  اب  ار  اهنآ  تعیب  لیضفت  دیامرفیم  نایب  دننکب و  اج  زا  ار  اههوک  دنهاوخب  رگا 
ماش رد  ینایفس  ربخ  نیا  ندیسر  رورس و  نآ  اب  وا  تعیب  ینسح و  اب  تاقالم  تیاکح  دیامنیم  نایب  نآ  زا  سپ  دشاب  هتـشاد  رکـشل  رـصم 

ةریحب اولزنی  یتح  افلا  نیتس  فلا و  یئامب  هلجر  هلیخب و  جرخیف  دیامرفیم  رکشل و  اب  ار  ینایفس  ندمآ  نوریب  رورـس  نآ  دنکیم  نایب  دعب 
سانلا لیئاکیم و  هراسی  نع  لیئاربج و  هنیمی  نع  يرـشبلا و  نامیالا و  نامالا و  نمالا و  الا  ۀـثداح  دـلب  یلف  ثدـحی  ـال  يدـهملا و  ریـسیف 

یتح مهیلع  قلخلا  ریاس  بضغی  هشیج و  ینایفـسلا و  نع  یلاعت  هللا  بضغی  ۀیربط و  ةریحب  یلع  ینایفـسلا  اوقحلی  یتح  قافالا  نم  هنوقحلی 
هذـخأیف ابراه  یـضمیف  ینایفـسلا  شیج  اهیف  هللا  کلهی  ۀـعقو  نوکتف  اهروجفب  مهیمرتل  لابجلا  نا  اـهتحنجاب و  مهیمرت  ءامـسلا و  یف  ریطلا 

لوقیف هیدـی  نیب  فقوی  ةولـصلا و  یف  ففخیف  هرـشبف  ةرخالا  ءاشعلا  یلـصی  وه  يدـهملا و  یلا  هب  یتایف  حابـض  همـسا  یلاوملا  نم  لـجر 
تنب نبای  يدـهملا  باحـصا  لوقیف  هولخ  لوقیف  کئادـعا  دـهاجا  کیدـی  نیب  افیـس  نوکا  ةویحلاب  یلع  نم  مع  نبای  يدـهملل  ینایفـسلا 

دنع یلا  ۀعامج  یف  حابض  هقلحیف  هایا  مکناش و  لوقیف  کلذ  یلع  ربصلا  نولوقی  هللا و  لوسر  دالوا  لتق  دق  ةویحلاب و  هیلع  نمث  هللا  لوسر 
هرکسع یف  ریسی  مث  هنفدب  يدهملا  رمای  مث  نوربکی  نوللهیف و  سأرلا  یلا  هتعیـش  رظنتف  يدهملا  هب  یتأی  هسأر و  ذخأی  هحبذی و  ةردسلا و 

نینمؤملا طاطـسف  قشمد  نا  اهعماج و  ةرامعب  رمایف  قشمد  یف  میقیف  اوبرـضا  اهدجـسم و  هاوق  دـحا  سلدـنا  باحـصا  ناک  قشمد و  لزنیف 
یلع ةروصنم  نتفلا  نم  ۀـموصعم  نیحلاصلا  ایاقب  نییبنلا و  راـثا  اـهیف  ـالا و  تقولا  کـلذ  یف  ضرـالا  هجو  یلع  ۀـنیدم  ریخ  یه  ذـئموی و 
اهیلا قارعلا  رابخا  لقنیف  ۀنیدملاب  ناطیح  نم  ةرـشع  نم  ریخ  کلذ  ناف  ةاش  طبرم  ولو  اعـضوم  اهیف  ذختی  نا  یلا  لیبسلا  دجو  نمف  اهئادعا 

يالتق ترثک  نایب  زا  سپ  يربخ  رد  باوصلاب و  ملاعلا  هللاو  بلک  همیغ  باخ  نم  بئاخلا  بلک و  ءایحا  یلا  شیجب  ثعبی  يدـهملا  نا  مث 
نیدلاییحم نیفراعلا  سار  هک  دشاب  هطـساو  نیمه  هب  دیاش  مهفوحل و  نم  رویطلا  و  هحفص 176 ] عابسلا [  عبشیف  دیامرفیم  ینایفس  رکشل 

زا رفن  رازه  داتفه  اب  ار  هیت  ود  هنیدم  دنکیم  حتف  هکنیا  تسا و  يرکـسع  نسح  رـسپ  سجرن  رـسپ  يدـهم  هک  دـنکیم  نایب  هکنآ  زا  سپ 
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هنامز یف  یقبی  الف  لتق  یبا  نمف  فیسلاب  هللا  یلا  اوعدی  هیزجلا و  عضی  ءاکع  جرمب  هللا  ۀبدام  یمظعلا  ۀمحلملا  دهشی  دیوگیم و  نیملـسم 
نیمه گرزب  گنج  زا  شدوصقم  اکع و  هاگارچ  رد  تسا  يدنوادخ  ناخ  هک  میظع  گنج  رد  دوشیم  رـضاح  ینعی  صلاخلا  نیدـلا  الا 

ندروخ ـالتق و  ترثـک  هطـساو  هب  تسا  يدـنوادخ  ناوخ  هکنیا  هدـش و  عـقاو  تسا  اـکع  کـیدزن  هک  هیربـط  هریحب  رد  هک  دـشاب  گـنج 
لمحی یتح  ۀیربط  ةریحب  نم  ۀنیکـسلا  توبات  رهظی  يدهملا  دی  یلع  دـیامرفیم  يربخ  رد  ار و  ناگتـشک  نادـبا  رویط  حابـس و  شوحو و 
تیاور نآ  دـیامنیم  هراـشا  عیاـقو  نینچ  يوس  هب  مهنم و  لـیلق  ـالا  تملـسا  دوهیلا  هیلا  ترظن  اذاـف  سدـقملا  تیب  یف  هیدـی  نیب  عـضویف 
يرود نم  هک  دومرف  نم  هب  يرکسع  ترـضح  مردپ  هک  دیامرفیم  وا  هب  دسریم و  يرکـسعلا  نسحلا  نب  تمدخ م ح م د  هک  رایزهمنبا 

یلع اهنوصغ  ناتفا  تقبس  ۀحود  ةرجش  لالظ  یف  کتعبت  زا  دوش  دایز  مکحتـسم و  وت  رکـشل  ددع  نوچ  دیامرفیم  هکنآ  ات  مدرم  زا  منک 
دنکیم تعیب  ینعی  نامیألا  ملاعم  دیعی  نایغطلا و  کب  هللا  مصقی  لطابلا و  مالظ  یلجنی  قحلا و  حبـص  ءالتی  اهدنعف  ۀیربطلا  ةریحب  تافاح 

نیا هب  ار  يدـهم  تالاح  حرـش  هک  فصو  نیا  اب  ۀـیربط و  هریحب  فارطا  رب  وا  ياـهخاش  دـشاب  هدـش  هدیـشک  هک  یتخرد  هیاـس  رد  وت  اـب 
رب وا  قیبطت  تسین  نکمم  ادبا  هک  یهجو  رب  هدش  دای  نآ  زا  يدنوادخ  ناوخ  اکع و  گرزب  گنج  هدومن و  نایب  هیربط  هریحب  رد  لیـصفت 

هظحالم هدرکن  یگنج  هدوبن و  وا  يارب  زا  يرکـشل  هتفرن و  هیربط  ماش و  قشمد و  ادبا  وا  هکنآ  هچ  هدومن  تیودهم  يوعد  هک  بذاک  نیا 
هریحب فارطا  رد  یلعنیـسح  هک  دوخ  ياعدـم  زا  دـنکیم  داهـشتسا  رایزهمنبا  ربخ  هب  هک  امن  ار  هفیاط  نیا  رگید  ضعب  یناگیاپلگ و  دانع 

وا زا  راثآ  نیا  چیه  هدیدن و  ار  هیربط  هریحب  هک  تسا  یسک  اهنآ  يدهم  تسا و  يدهم  ریغ  هفیاط  نیا  دزن  رد  وا  هکنآ  لاح  تسا و  هیربط 
دناهیواعم نارتخد  هس  ره  نیسخ  نسخ و  تفگ  هک  تسا  یسک  نآ  فرح  نیعب  بلطم  نیا  دوش  هتفگ  هک  تسا  شوخ  هچ  هدشن  هدهاشم 

داسف دـش  تباـث  رکذ  اـم  زا  مه  ثلاـث و  شیاـمن  زا  مجنپ  ماـقم  رد  نآ  باوج  راـیزهمنبا و  ربخ  هب  یناـگیاپلگ  کـسمت  دـمآ  دـهاوخ  و 
ءاکع رد  تسا  يدهم  هعقو  هب  هراشا  نآ  درادن و  یلعنیـسح  هب  یطبر  ادبا  نآ  هک  ءاکع  جرم  رد  نیدلاییحم  مالک  هب  هفیاط  نیا  داهـشتسا 
قیبطت تسین  نکمم  ادبا  يدهم و  باب  رد  هیماما  يهدیقع  اب  دراد  همات  تقفاوم  نآ  هک  یلوا  هلاقم  لیذ  رد  نیدـلاییحم  مالک  تشذـگ  و 
دنکیم بلط  هک  هیرهاظ  هبلغ  رب  هلاد  هرفاظتم  هیعدا  هرثاکتم و  تارایز  تارقف  مداتفه  یبایب  حضاو  ات  امن  عوجر  بذاک  یعدم  نیا  رب  نآ 

نادرمتم و هدننک  لیلذ  نارابج و  هدنـشک  هب  وا  زا  دنکیم  دای  دیامن و  گنج  توعنم  فص  نآ  رد  دشکب و  شباکر  رد  ریـشمش  هب  هکنیا 
نیمه هب  هدومن و  روما  نیا  هریخذ  ار  وا  ادـخ  هکنیا  ناکرـشم و  نارفاک و  هدـننک  كاله  اهفـص و  هدـننک  بارخ  ناملاظ و  زا  یهاوخنوخ 
جاتحم هبلغ  رهق و  روط  هب  رورس  نآ  هرهاظ  تنطلس  رب  هلاد  رابخا  میامن  اصحا  مهاوخب  رگا  هک  دوشن  لصاح  تلالم  هک  دوش  افتکا  رادقم 

هقباس تاابنا  رد  هدراو  هریثک  تارقف  هب  تسا  دـیؤم  ربز  ام  مامت  مدرکن و  رکذ  متفاـی  رفظ  هچنآ  زا  رتشیپ  دوب  دـهاوخ  هدـحیلع  هلاـسر  هب 
تخاس و دـهاوخ  نوبز  ار  ناملاظ  دـیامرفیم  هکنآ  لثم  تشذـگ  لوا  شیامن  رد  هک  اهنآ  لاـثما  بساـماج و  باـتک  دواد و  روبز  دـننام 

یگدنب ار  وا  اهتما  میظعت و  ار  وا  نیطالس  عیمج  دیـسیل  دنهاوخ  كاخ  وا  نانمـشد  ناهج و  ياصقا  ات  ایرد و  زا  درک و  دهاوخ  ینارمکح 
اهنآ ضعب  هک  وا  هبلغ  يدـهم و  تکلمم  تنطلـس و  هطاحا  زا  هدـش  دراو  نیقباس  تاءابنا  نآ  رد  هک  یتارابع  کلذ  لاثما  درک و  دـنهاوخ 
اهنآ عومجم  زا  دافتسم  هکنآ  یلوالا  ۀمدقملا  یلع  ۀلمجلا  کلتب  لالدتسا  حیضوت  نک  عوجر  تشذگ  لوا  شیامن  رد  هسداس و  هدئاف  رد 

راید و رد  شمکح  ذوفن  لود و  للم و  مامت  رب  وا  یهاشداپ  ار و  نیمز  يور  مامت  وا  تنطلـس  نتفرگارف  هحفص 177 ] یکی [  تسا  رما  ود 
نیا زا  هک  تسا  ندیشک  رکشل  نتخارفا و  تیار  گنج و  لتق و  حبذ و  ریشمش و  رهق و  وحن  هب  وا  يارب  زا  هبلغ  نیا  هک  نآ  رگید  ارحص و 

عاستا هک  بذاک  نیا  يارب  زا  تسا  تنس  نیا  ندوبن  نآ  مود و  ۀمدقم  اما  رهق و  وحن  هب  ریخست  هیرهاظ و  هیلک  يهبلغ  هب  دوشیم  ریبعت  ور 
رد نآ  سپ  دـشاب  یـشکرکشل  هبلغ و  وـحنب  رما  نیا  هک  دـسر  هـچ  اـت  هدوـبن  وا  يارب  زا  ینارمکح  تنطلـس و  لود و  رب  هـبلغ  تـکلمم و 

دراد فارتعا  کلذ  عم  دـیامنیم  فازگ  فازج و  يواعد  غورد و  ياعدا  هشیمه  هکنآ  اب  دـنع  مصخ  هک  تسا  یماقم  هب  حوضو  يهبترم 
فلکت ددصرد  تسا  تایرورـض  زا  يدهم  يهمات  يهبلغ  تیاکح  هک  هتـسناد  نوچ  هکنآ  ات  هدوبن  یعدم  نیا  يارب  زا  هیرهاظ  يهبلغ  هک 

وا نامز  يدهم و  هب  صاصتخا  هدوب و  هیهلا  ججح  مامت  يارب  زا  هک  هیونعم  يهبلغ  رب  دنکیم  لمح  ار  يدهم  يهبلغ  هدـمآرب  نآ  هیجوت  و 
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منکیم نایب  اجنیا  رد  شباوج و  اب  دـمآ  دـهاوخ  میـس  هلاقم  زا  مجنپ  ماقم  زا  مهن  لیلد  رد  لیالد  بحاـص  تاـملک  رد  هچناـنچ  هتـشادن 
هطلاغم روط  هب  تاحوصن  نیا  مامت  زا  هدرک و  یفاصنایب  هزادـنا  هچ  هک  دوش  مولعم  ات  ناشیا  باتک  رد  ار  اهب  یلعنیـسح  فسعت  فلکت و 

دیامنیم هیهلا  ججح  ریاس  لثم  ار  يدهم  لاح  هریس و  دایز  تمحز  هب  هتشادرب و  تسد  دوخ  دساف  بهذم  حیحصت  دوخ و  سفن  ياوه  هب 
هیهلا . ججح  ریاس  مایا و  ریاس  زا  شراک  زور  وا و  زایتما  هکنآ  لاح  و 

هبلغ هیجوت  رد  ءاهب  تاملک  لقن 

ربخ مئاق  رد  هک  یتنطلـس  نیا  هک  داریا  نآ  عفر  مود و  باب  رد  شمالک  تاررکم  فذح  هب  ناقیا  رد  دـیوگیم  تسا  يرورـض  یهیدـب و 
تسا یتموکح  تنطلـس و  نآ  نکل  تسا  قح  تسا  روکذم  مئاق  قح  رد  بتک  رد  هک  تنطلـس  نآ  هک  هدشن  رهاظ  زونه  لبق  زا  هدش  هداد 

زا دوصقم  هکنآ  رگید  درادن و  مئاق  هب  صیصخت  نیا  دناهدومن و  ار  دعب  تنطلس  رکذ  لبق  ءایبنا  عیمج  رگید  دیامنن  كاردا  یـسفن  ره  هک 
نیا دوشن و  ای  دوش  رهاظ  يرهاظ  يالیتسا  هب  دـشاب  رهاظ  ملاع  رد  هاوخ  تاـنکمم  يهمه  رب  تسا  ترـضح  نآ  تردـق  هطاـحا و  تنطلس 

زا هک  تسا  یتایآ  تنطلـس  هلمج  زا  تسا  مولعم  مه  لاح  هدوب و  مولعم  رما  لوا  رد  لوسر  لاح  هچناـنچ  تسا  وا  تیـشم  هدارا و  هب  هتـسب 
تمایق تالالد  عیمج  دومن و  لصف  یقش  دیعس و  تملظ و  رون و  نایم  هیآ  کی  هب  هنوگچ  هک  يدینـشن  ایآ  دش  رهاظ  تیدحا  سمـش  نآ 

هک رسپ  زا  ردپ  رفاک و  زا  نمؤم  لصف  يارب  زا  دوب  هللا  فیس  دش و  ادیوه  هیآ  کی  نیمه  لیزنت  عیمج  باتک  باسح و  رـشن و  رـشح و  زا 
لصو تهج  کی  زا  کلذ  عم  دومن و  عطق  ار  اهتبسن  همه  هک  عیدب  یفیـس  نیا  دوب  هدنرب  داح و  نانچ  هتـشذگ و  اهقوشعم  زا  اهقشاع  هچ 

ایوگ هک  دندش  دحتم  نانچ  عیدب  رما  نیا  هب  نامیا  ببـس  هب  دوب  هتـشاک  اهنآ  نیب  توادع  هنیک و  مخت  اهلاس  هک  یتعامج  هکنآ  لثم  دومن 
هچ رگید  ابورـشم و  رفلا  دای  اب  لضفلا  رثوک  نم  اوناک  هیلا و  اوعطقنا  مه  نیذلا  بولق  نیب  هللا  فلؤی  کلذـک  دـندش  رهاظ  بلـص  کی  زا 

لحم کی  زا  شیم  گرگ و  هک  ثیدح  ینعم  تسا  نیا  دناهدیـشوپ  دیحوت  دیدج  صیمق  هک  جازملا  هدـیقعلا و  فلتخم  مدرم  زا  تردـق 
کی رب  تاناویح  یک  هک  دـنرظتنم  زونه  هقباس  مما  لـثم  هک  دـیئامرف  لاـهج  نیا  تفرعم  مدـع  هب  رظن  لاـح  دـنوشیم  بورـشم  قوزرم و 

هک هنوگچ  هیآ  کی  نیمه  لیزنت  هک  دینک  هظحالم  رگید  دنکیم و  ثادحا  ملاع  دراد  ینـسح  هچ  شعوقو  رما  نیا  دـنوش  عمتجم  ناوخ 
لدـبی باسحلا و  عیرـس  ۀـیآ  قدـصت  کلذـک  دومن  یتدایز  تائیـس  رب  وا  تانـسح  دومن  رارقا  سک  ره  هک  دـش  هدیـشک  قیالخ  باـسح 
تومی دومنن  لوبق  هک  یسفن  ره  تفای و  هیقاب  ةویح  تاضویف  رحب  زا  تشادرب  بیصن  بح  ماج  زا  هک  ره  نینچمه  تانـسحلاب و  تائیـسلا 
هچناـنچ دـندرک  ضارتـعا  تاروهظ  رب  ساـن  ینعم  نیا  كاردا  مدـع  زا  تسا و  نیا  بتک  رد  ةویح  توم و  زا  دوصقم  دـش و  ـالتبم  همئاد 

اورفک نیذلا  نلوقیل  توملا  دعب  نم  نوثوعبم  مکنا  تلق  نئل  هک  دش  عفترم  ءازهتسا  مالعا  دومرف  توم  ةویح و  ثعب و  مکح  دمحم  جارس 
لعفب تسا  عوقولا  ققحم  تمایق  نوچ  هک  دنتفگ  دندنام و  بجتحم  دوصقم  زا  دندرکن  كاردا  نوچ  رهاظ  ءاملع  نیبم و  رحس  الا  اذه  نا 

دنکاردایب ردق  هچ  دیهـش  قئآس و  اهعم  سفن  لک  تئاج  دیعب و  ریغ  عجر  کلذف  روصلا  یف  خفن  لثم و  رد  هدـش  هداد  ربخ  وا  زا  یـضام 
تـسا يدمحم  روص  روص  زا  دوصقم  هکلب  دنلیفارـسا  روص  رظتنم  دننامیم و  مورحم  دیامرفیم  یحیرـص  نیا  هب  هک  يدمحم  يهحفن  هک 
تقلخ هب  دـناهدوب  هدرم  داسجا  روبق  رد  هک  ار  نیلفاـغ  تسا  ترـضح  نآ  هحفـص 178 ] مایق [  تمایق  هدـش و  هدـید  تانکمم  همه  رب  هک 

زا دوصقم  يراب  يونعم  توم  ةویح و  رب  ةویح  توم و  قالطا  رب  دراد  تلالد  هک  يرابخا  تایآ و  دسیونیم  دعب  دومن  علخم  نامیا  دیدج 
هتشاد هبلغ  فرصت و  نیا  نایب  فرح و  کی  هب  هک  تنطلس  نیا  هک  دیهد  فاصنا  تسا  نیطالـسلا  ناطلـس  نآ  تنطلـس  تابثا  تانایب  نیا 

ضرعم بلق  هب  نکل  دننک و  نیکمت  رهاظ  بسح  هب  مدرم  یحابص  دنچ  ءارقف  ایاعر و  تناعا  زا  دعب  هک  نآ  تنطلس  ای  تسا  مظعا  ربکا و 
نانمـشد ززعم و  ناتـس  دات و  عیطم  رهاظ  هب  روهقم و  ساـن  يهمه  هک  دـشاب  يرهاـظ  رادـتقا  هبلغ و  دوصقم  رگا  میاـمنیم  لاوئـس  دنـشاب 

هک یئامنیم  هدـهاشم  هچنانچ  دـیآیمن  قداص  تنطلـس  زا  عون  نیا  تسا  وا  مسا  هب  تنطلـس  املـسم  هک  ةزعلا  بر  قح  رد  سپ  لوذـخم 
رگید هدوبن و  ربتعم  وا  ءایلوا  قح و  دزن  هرهاظ  تنطلس  زگره  هک  نادب  سپ  روهقم  وا  ناتسود  تسا و  وا  نانمـشد  فرـصت  رد  ضرا  رثکا 
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ءاعر چیه  نیا  هک  دشاب  نیا  دوصقم  رگا  نوبلاغلا  مه  اندنج  نا  دیامرفیم  هک  دوشیم  تخس  رایسب  راک  دشاب  يرهاظ  يهبلغ  دوصقم  رگا 
هللا یلا  برقا  هک  دوبن  ضرا  رد  یلع  نب  نیـسح  زا  يدحا  هک  اریز  مییامن  در  ار  یلزا  تاملک  عیمج  هکنآ  رگم  دنامیمن  يزعم  دنیوگیم 

يدهم يهبلغ  تنطلس و  زا  دارم  هک  تسا  نآ  شتاطلاغم  تاهیومت و  لصاح  هظافلاب و  اصخلم  یهتنا  هدش  عقاو  هچ  هک  دیاهدینـش  دشاب و 
صیـصخت تنطلـس  نیا  هکنیا  وا و  هب  دنورگب  دندروآ و  نامیا  وا  هب  هک  مدرم  سوفن  رد  تسا  وا  توعد  ریثأت  نآ  دناهداد  ربخ  لبق  زا  هک 

رفاک و نیب  لصاف  اهتبـسن و  هدـننک  لصف  هدـنرب و  هک  تسا  نایب  فیـس  نامه  لبق  تارابخا  رد  ریـشمش  هب  دارم  هکنیا  درادـن و  يدـهم  هب 
نابز ریـشمش  هب  وا  دنیامن و  ار  وا  تاملک  لوبق  لد  هب  مدرم  هکنآ  همه  لصاح  تسا و  بولق  نیادـم  نئادـم  ندوشگ  هب  دارم  تسا  نمؤم 
يارب زا  تسه و  هدوب و  وا  نانمشد  تسد  نیمز  رثکا  هک  هدوبن  ادخ  يارب  زا  دشاب  يرهاظ  تنطلس  دارم  رگا  هک  دیامن  مدرم  بولق  ریخست 

هدیدرگ . دیزی  بولغم  هک  هدوبن  نیسح  ترضح 

ءاهب تاملک  رب  باوج 

رما رجز  رهق و  هب  هیزج و  نتفرگن  لاتق و  داهج و  هب  رما  هک  شرما  لوا  رد  وا  تاملک  باب و  هریس  دوخ  هکنآ  الوا  هطلاغم  نیا  زا  باوج  و 
يدهم هریس  هک  هتشاد  ملسم  هکنیا  دناسریم و  ار  هیجوت  نیا  فالخ  دننک  شجارخا  درکن  لوبق  هک  ره  هکنیا  شنید و  لوبق  رد  وا  ندرک 
دیـسرن دوخ  يوزرآ  هب  رمألا  یهتنم  درک  راتفر  هیور  نیمه  هب  مه  وا  ۀـهج  نیا  هب  تسا و  هیرهاـظ  يهبلغ  وا  هصیـصخ  فیـس و  هب  جورخ 

دیوگیم مه  ۀیزجلا و  رافکلا  نم  اولبقت  دالبلا و ال  اورخسا  نینمؤملا  رشعم  ای  دیوگیم  ار  وا  باحصا  هریـس  باب و  تاملک  امرف  هظحالم 
مه نوردـتقمل و  کلذ  یلع  انا  اندـنع و  نم  رهق  اندـل و  نم  ربجب  هللا  نید  یف  لـک  نلخدـتل  نیملاـعلا  یلع  اردـتقم  اناطلـس  اـنلعج  دـق  اـنا 

بحاص ره  رب  دـیوگیم  مه  هللا و  لـیبس  یف  نیکرـشملا  اولتقاـف  دـیوگیم  مه  لاـتقلا و  یلع  نینمؤملا  ضرح  بیبحلا  اـهیا  اـی  دـیوگیم 
باحصا هریس  شتاملک و  رد  هداد  هبلغ  ترـصن و  يهدعو  ردق  هچ  ار و  باب  هب  نمؤم  ریغ  دوخ  ضرا  رد  دراذگن  هک  تسا  مزال  يرادتقا 

دودـسم ار  لیوأت  باب  هک  اهب  دوخ  مکح  هب  تسا  فارحنا  سپ  هیونعم  يهبلغ  رب  لمح  باب و  تاـملک  لـیوأت  اـما  مولعم و  رما  لوا  رد  وا 
يدـهم هک  درب  راک  هب  هلیح  دـشن  لصاح  هبلغ  هک  دـید  نوچ  هدرب  راـک  هب  هک  تسا  هنوگژاو  لـعن  هنوراو و  اـهب  نانخـس  نیا  سپ  تشاد 
يدومن فارتعا  تدوخ  هک  میوگیم  ایناث  وا و  باحصا  هریـس  باب و  تاملک  فالخرب  تسا  هیونعم  يهبلغ  دارم  تسا و  روهقم  مولظم و 

هنوگچ تسا و  تنطلـس  هچ  نآ  هک  دومن  هظحالم  دیاب  لاح  تسا  قح  هدش  رکذ  مئاق  قح  رد  لبق  بتک  رد  هک  یتنطلـس  تمالک  لوا  رد 
زا ریغ  دارم  اـیآ  نیبـب  اـمن  هتـشذگ  راـبخا  تاـیآ و  هب  عوجر  میئوـگیم  سپ  مینادـب  قـح  ار  نآ  دـناهدومرف  رکذ  تسا  مئاـق  يارب  زا  هبلغ 

تنطلـس رب  دومن  لمح  ار  اهنآ  ناوتیم  ایآ  هن و  ای  هدومن  تاـبثا  وا  يارب  زا  هنطاـب  تنطلـس  رب  هوـالع  مه  ار  نآ  هک  تسا  هرهاـظ  تنطلس 
زا ندروآ  مالـسا  هب  دارم  ایآ  هن و  اـی  تاـیآ  ناـیب و  رب  درک  لـمح  ناوتیم  ار  ریـشمش  نآ  اـیآ  ار و  وا  توعد  مدرم  ندرک  لوبق  هیونعم و 

لباق هک  ینطاب  داقتعا  لد و  هب  توعد  لوبق  تسیچ  اـهرک  اـعوط و  ضرـالا  تاومـسلا و  یف  نم  ملـسا  هل  هفیرـش و  هیآ  رد  هک  هرک  يور 
رگا تسیچ  دـنزیم  ار  وا  هحفـص 179 ] ندرگ [  درکن  لوبق  هک  ره  دـنکیم  ملـسا  ضرع  راـفک  قرف  ماـمت  رب  هکنآ  ینعم  تسین و  هارکا 
توم هب  هتـشک  اهنآ  تسا  لصاح  لیـصحت  نیا  الوا  سپ  يونعم  توم  هب  دنوشیم  هتـشک  ینعی  هک  تسا  نآ  ندز  ندز  ندرگ  زا  دوصقم 
دنشاب یقاب  دوخ  رفک  رب  وا  رهاظ  دشکن  ار  اهنآ  رگا  ایناث  دراد  ینعم  هچ  هتشک  نتشک  دناهدرکن  ار  ربمغیپ  توعد  لوبق  هک  دناهدوب  يونعم 

دندرکن لوبق  هک  یئاهنآ  دراد  ینعم  هچ  دوش  دـیحوت  لخاد  هکنآ  رگم  یـسک  براغم  قرـشم و  رد  دـیامن  یقاب  اـت  دـیامرفیم  هکنآ  سپ 
دراد ینعم  هچ  شکب  ار  رفاک  نیا  هک  گنس  ندرک  دایرف  تشاد و  دهاوخ  ینعم  هچ  ار  هلک  نیدلا  نوکی  دوب و  دنهاوخ  دوخ  رفک  رب  یقاب 
رگا دراد  ینعم  هچ  درکیم  محر  هنیآ  ره  دـشاب  ربمغیپ  لآ  زا  نیا  رگا  دـنیوگب  مدرم  هک  دـشکب  ردـق  نآ  دـیامرفیم  هک  يرابخا  رگید  و 

تمحرم فطل و  نیع  نیا  هکلب  دنوشیم  توعد  هک  یناسک  رب  تسا  محرت  ياج  هچ  نآ  ترثک  تسا  تایآ  هب  توعد  ریشمش  زا  دوصقم 
. درادن محر  شبحاص  دنیوگب  هک  هدرک  نامگ  یتخس  ملظ و  یسک  ار  تیاده  هظعوم و  لاح  هب  ات  ایآ  دنکیم  تیاده  ار  ناشیا  هک  تسا 
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دراد ترضح  هیرهاظ  هبلغ  رب  تلالد  هک  يرابخا 

لتق و ترثک  زا  دننک  تنعل  ار  تایار  نآ  هکنیا  لتق و  ترثک  زا  دننیبب  ار  وا  دنرادن  تسود  مدرم  رثکا  هک  دـیامرفیم  هک  يرابخا  رگید  و 
هکنیا دشاب و  دـمحم  لآ  زا  هکنیا  هب  دراد  یتافانم  هچ  تایآ  هب  توعد  ایآ  لتق  ترثک  زا  تسین  دـمحم  لآ  زا  هک  يرایـسب  دـنیوگب  هکنیا 
تیاده ایآ  شلد  رد  دوشیم  محرتم  دیامرفیم  هدش  یـضار  ادخ  دـنادیم  اجک  زا  دـنکیم  ضرع  يوار  هک  دوش  یـضار  ادـخ  ات  دـشکب 

دراذگب و دوخ  ندرگ  رب  ار  ریـشمش  هام  تشه  هک  هدش  دراو  هک  يرابخا  رگید  دنکن و  تیادـه  دوش و  محرتم  هک  دراد  ياهزادـنا  ندرک 
هک يراـبخا  رگید  تسا و  یقاـب  نید  ءاـقب  اـت  هکلب  رمع  رخآ  اـت  تاـیآ  هب  توعد  هکنآ  لاـح  دوـشیم و  هیجوـت  هنوـگچ  اـج  ره  دـشکب 
ود نآ  رگم  دراد  ینعم  هچ  تسا  تایآ  توالت  دوصقم  رگا  دنکیم  راتفر  لتق  هب  وا  دندرک و  راتفر  راتفگ  نیل  هب  ریما  ربمغیپ و  دیامرفیم 

بعر فوخ و  دراد و  ینعم  هچ  مدرم  ندرب  هانپ  مدرم و  نتخیرگ  دشابن  ریشمش  فوخ  زا  رگا  رگید  دندرکیمن و  تایآ  توالت  راوگرزب 
صاصق و هتخیر و  قحان  هب  ياهنوخ  زا  ندیـشک  ماقتنا  ناشیا و  يرارذو  نیـسح  يهلتق  نتـشک  رگید  دراد و  ینعم  هچ  دراد  رابخا  رد  هک 

هیماینب زا  صوصخلاب  یتعامج  ینسح و  رکشل  رفن  رازه  هد  نتشک  نامولظم و  یهاوخداد  ءایبنا و  دالوا  ءایبنا و  راث  بلط  دودح و  يهماقا 
رازه هدزاود  دراد و  ینعم  هچ  تاناویح  يهمعط  نیلوتقم  داسجا  ندش  عقاو  ینایفس و  اب  گنج  یلاوم و  نیقرام و  زا  رفن  رازه  هد  نتشک  و 

اوعبتت امارح و ال  امد  اوکفست  هک ال  ندومن  لاتق  بادا  ناشیا  هب  ندرک و  تعیب  وا  اب  رکشل  رازه  هد  ندرک و  نوریب  هفوک  نیمز  زا  ریـشمش 
الا هنأش  سیل  لتقلا و  الا  هنأش  سیل  دیامرفب و  هک  میراد  یترابع  نیا  زا  رتحیرص  ایآ  دراد و  ینعم  نتخومآ  هچ  ادجـسم  اوبرخت  ابراه و ال 

دیوگب هک  دوشیم  نآ  زا  رتحضاو  ایآ  حبذ و  هب  ار  دیدج  لاثم  رمحا و  رفج  دنکیم  ریسفت  هک  دنامیم  یقاب  يههبـش  رگید  ایآ  فیـسلا و 
نینچ ندوبن  يهطـساو  هب  هکنآ  رگم  دیامرفیم  كرابم  ندرگ  هب  هراشا  ار و  دنفـسوگ  باصق  هچنانچ  ار  ناشیا  دشکیم  هک  ادـخ  هب  مسق 

همه هک  هدوشگ  نید  يهمئا  رب  داریا  رد  هکنآ  ای  هدومن  ار  رابخا  نیا  مامت  بیذـکت  یـسک  لـتق  رب  دـمحم  یلع  تردـق  مدـع  يریـشمش و 
ندز ندرگ  لتق و  حبذ و  ریشمش و  هدوب  مدرم  لالـضا  لهج و  هب  ءازغا  دوصقم  رگم  هچ  يارب  ندرک  هدارا  انعم  ریغ  نتفگ و  ار  تاحوصن 

یهارمگ لالـضا و  زج  دـنیامن  توعد  لوبق  توعد و  يهدارا  دـنیوگیم و  ار  اـهنیا  تسا  صوصخم  رما  رد  صن  ماـقتنا  یهاوـخنوخ و  و 
یظفل يرهاظ  برح  تلآ  يرهاظ و  داهج  وحن  هب  جورخ  ندرک  هداـفا  يارب  زا  اـیآ  دراد و  يرگید  يهدـیاف  ناـشیا  نتفر  اـطخ  هب  مدرم و 
سیلبا هب  تقلخ  لوا  رد  هچنآ  زا  دنـشاب  هدوـمنن  ار  نآ  رکذ  هک  ینعم  نیا  رد  هصاـن  ظاـفلا  ینعم و  نیا  رد  هرهاـظ  ظاـفلا  زا  هدـنام  یقاـب 
كاـپ هک  ماهدروخ  مسق  ما و  هدرک  مکح  هک  تسا  يزور  نآ  هک  یتـسرد  هب  مولعم  تقو  اـت  یناـگ  هداد  تلهم  نآ  وت  هک  دوـمرف  دودرم 

هب ینامـسآ  يادن  زا  دوش  دنلب  شروهظ  لوا  رد  هچنآ  زا  ار و  ترکـشل  ار و  وت  میامن  كاله  یـصاعم و  كرـش و  رفک و  زا  ار  نیمز  منک 
ناشیا نیرخآ  هب  منک  كاـپ  هک  دومرف  ربمغیپ  هب  جارعم  بش  رد  هچنآ  زا  نیراـبج و  تدـم  امـش  زا  دـش  عطقنم  مدرم  يا  هک  ناـما  نما و 

رب قیالخ  دنوش  هحفص 180 ] عمج [  ات  دوخ  رکشل  هب  منک  يرای  ار  وا  اهبرغم و  اهقرشم و  ار  وا  منادرگ  کلام  دوخ و  نانمشد  زا  ار  نیمز 
ءادعا شکب  وش و  نوریب  دنیوگب  دوش و  هدوشگ  هک  ملع  دیآرب و  ماین  زا  هک  ریشمش  زا  تمایق و  ات  ار  وا  تنطلـس  مهد  ماود  نم و  دیحوت 

هینطنطسق هیمور و  لباک و  ملید و  نیچ و  بناج  هب  هک  اهملع  زا  دنریگب و  اهرهش  فارطا  دنوش و  عمج  رفن  رازه  داتفه  ات  رکشل  ار و  ادخ 
زا ناشیا و  ریغ  ینایفس و  لاجد و  اب  هنیدم و  هکم و  رد  گنج  زا  هصوصخم و  فیاوط  يوس  هب  رکـشل  نداتـسرف  زا  هیبرغم و  دالب  ریاس  و 

ندرگ برح و  حبذ و  لتق و  ریشمش و  ندومن و  یهاوخنوخ  ندیشک و  ماقتنا  نتخاس و  نوبز  ندرک و  كاله  ندوشگ و  ندرک و  بارخ 
زا ندرک  قلخ  هب  يهراشا  هبعک و  رد  هب  اهتـسد  نتخیوآ  وا و  اب  مدرم  هلتاقم  رابجا و  هارکا و  ندیـسرت و  ندرک و  ریـسا  نتخیرگ و  ندز و 

فیسلا و الا  اهیطعی  فویسلا و ال  لظ  تحت  توم  یناشیپ و  نوخ  قلخ و  هب  حسم  راوشد و  بعص و  رما  رمحا و  رفج  حبذ و  تیفیک  يارب 
تنطلس و لاتق و  هب  رما  كاله و  باذع و  دصح و  طبض و  ذخا و  عطق و  مصق و  وا و  اب  مدرم  يهلتاقم  فیـسلا و  الا  اهنیب  هنیب و  نوکی  ال 

لوبق هکنیا  لثم  هدـش و  دراو  تارایز  هیعدا و  رابخا و  تایآ و  رد  هک  يرئابع  زا  کلذ  ریغ  یلا  جرف  خـسف و  ترـصن و  تلود و  کـلم و 
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لتاق نوصحلا و  مداه  لثم  دنک و  لوبق  دمحم  نید  هکنآ  زج  ار  يدحا  دراذگن  یقاب  دیامنن و  هنهادـم  حلـسم و  دـنکن و  نآ  لها  زا  هیزج 
درکیم محر  هنیآ  ره  دوب  دمحم  يهیرذ  زا  نیا  رگا  دنیوگب  لتق  ترثک  زا  هکنیا  دـنکن و  راتفر  فک  نیلب و  كرـشلا و  لها  نم  هلیبق  لک 

وا یهاوخنوخ  هب  هیلـست  ار  دوخ  نیـسح  شدج  ربمغیپ و  شدـج  هکنیا  دـهدب و  ار  وا  یهاوخنوخ  ةدـم  ءابحا و  هکئالم و  هب  ادـخ  هکنیا  و 
ام دننام  ار  اهنآ  مامت  ای  دومن  قارغا  فازج و  رب  لمح  دیاب  دورهاش  شابـش  دـننام  ار  اهنیا  مامت  ایآ  یفخی و  الاه  کلذ  ریغ  یلا  دـنهدیم 

رابخا مامت  رد  ربخ  کی  ایآ  هدـش و  مئاق  روما  نیا  فالخرب  یلقن  یلقع و  هنیرق  مادـک  اـیآ  هدومن و  لـیوأت  هیجوت و  زا . . .  دردـب و  تس 
دوخ ینعم  هلتاقم  برح و  گنج و  ندرک و  ریـسا  ندز و  ندرگ  حبذ و  لتق و  زا  ام  دارم  دـیوگب  هک  هدـش  دراو  مئاق  هریـس  باب  رد  هدراو 
نیا سپ  دـشاب  اهنت  ۀـیونعم  نامه  يدـهم  تنطلـس  رگا  رگید  تسا و  رگید  زیچ  صن  ربارب  رد  داهتجا  سفن و  ياوه  زج  ایآ  تسین و  اهنآ 

هک اهاعد  مامت  سپ  درادن  متاخ  هب  صیـصخت  هک  يدومن  فارتعا  تدوخ  هچنانچ  هدوب  مه  ربمغیپ  يده و  يهمئا  يهمه  يارب  زا  تنطلس 
جرفلا نوکی  یتم  مکجرن و  یتم  هک  هرتاوتم  رابخا  رد  جرف  روهظ  هب  ناشیا  يهدعو  هعیش و  راظتنا  همئا و  راظتنا  همه  نیا  جرف و  راظتنا  رد 

رما بقرت  يونعم  تنطلـس  راظتنا  هکنآ  هچ  دراد  ینعم  هچ  طونق  سأی و  زا  دعب  الا  تاهیه  نتفگ  باوج  اذـک و  دـعب  الا  جرفلا  نوکی  و ال 
همه ار  تایاده  تایآ و  ددرگن و  لصاح  نآ  فرـص  هب  هیقت  فوخ و  لاوز  زکرم و  هب  قح  دوع  ادعا و  دی  عفر  هکنآ  مه  تسا و  لصاح 

باـبرا يارب  زا  هکلب  هدوب  ماـمت  يارب  زا  لـصو  لـصف و  نیا  دنتـشاد و  همه  ار  هتتـشتم  بولق  نیب  هعماـج  يهملک  رثؤـم و  ناـیب  دنتـشاد و 
دنتشاد و شزاس  هدیقع  رد  ناشداحتا  زا  دعب  ناشدوخ  نانمـشد  اب  هک  هدوب  لصو  لصف و  نیا  مه  هبذاک  توعد  نابحاص  هلطاب و  بهاذم 
يردیح و گرزب  درمـش و  درکذ و  سیئر  رد  هک  تسه  اسب  دناهتـشاد و  قافن  قاقـش و  برـشم  رد  فالتخا  زا  دعب  ناشدوخ  ناتـسود  اب 

هدوب ملاع  يهدنریگارف  هک  یتنطلس  نآ  دناهدیـشک و  ار  شراظتنا  همه  هدوب و  لودلارخآ  هک  یتلود  نیا  سپ  دوش  ادیپ  راثآ  نیمه  یتمعن 
هدعو ناتسود  هب  هتـشاد و  ار  دوخ  يهدش  بصغ  قح  در  راظتنا  نآ  رد  همئا  هک  یتنطلـس  نآ  هدوب و  یتنطلـس  هچ  دناهداد  هدعو  همه  هب  و 

هلـص اطع و  ماقم  رد  هشیمه  تسا و  دـنلب  ءابهن  یثارت  ياوآ  هک  ریما  ترـضح  يهلاـن  زونه  هک  هداـتفا  روج  ءاـفلخ  تسد  هب  هک  دـندادیم 
دـش و حلـص  هب  روبجم  قح  نارـس  رب  نسح  ترـضح  دوب و  نوزفا  شـشخب  دـشیم  در  ام  يوس  هب  ام  قح  رگا  هک  دنتـساوخیم  ترذـعم 

تنطلـس هچ  زا  دش  فلت  نآ  هار  رد  زیزع  ياهنوخ  هکنآ  ات  دمآرب  نآ  بلط  ماقم  رد  نیـسح  ترـضح  دـش و  مومـسم  نآ  هار  رد  هرخالاب 
ناـمز رد  فراـعم  راـثآ و  بلاـغ  هک  هدوب  لـصاح  ناـشیا  زا  هک  رما  نآ  هدوب  مدرم  تیادـه  تاـیآ و  هب  توعد  ناـمه  دوصقم  رگا  هدوب 

راگدرورپ و دودح  ذیفنت  ادخ و  ماکحا  ءارجا  تنطلس و  ددصرد  نیسح  نسح و  ریما و  ترضح  عقاو  رد  رگا  تفای  عویش  رشن و  نیقداص 
هئیرهاظ تموکح  هحفـص 181 ] هلطاـب و [  ناـیدا  نتـشادرب  ادـخ و  نید  يارب  زا  مدرم  ندرک  داـقنم  مولظم و  تناـعا  فوـهلم و  يهثاـغا 

همئا یقاب  يهرابرد  قح  بلط  جورخ و  فوخ  رگا  تشادن و  يراک  ناشیا  اب  یسک  نامیا  هب  توعد  فرص  هب  دشیم  افتکا  هکلب  دناهدوبن 
دنشکب دنبایب  یسک  رگا  هک  دنتخیریمن  يرکسع  ترضح  يهناخ  رد  ررکم  دندمآیمنرب و  کی  کی  لتق  ددصرد  روج  ءافلخ  تفریمن 

هکنیا دنشاب و  هداتـسرف  جورخ  يهیعادب  فارطا  هب  یتاعد  یناشیا  هکنیا  زا  رـصع  ءافلخ  دزن  دندرکیم  عانتما  نیـسح  زا  دعب  هشیمه  اذل  و 
دندرکیم هیقت  فراعم  ماکحا و  رد  ناراوگرزب  نیا  دنیامن و  ذـخا  ناشیا  زا  ار  نید  ملاعم  نامه  مدرم  هک  دنتـشاد  غیرد  ناشرـصع  ءافلخ 

هک دوب  انب  رگا  دـنوش  علخ  تفالخ  زا  دـنروشب و  اهنآ  رب  ناشیا  هب  صالخا  نامیا و  هار  زا  مدرم  دـیاشن  هک  دوب  ءافلخ  فوخ  يهطـساو  هب 
رد دنکن و  تلود  يهزاجا  هب  حالس  لمح  هک  دهدب  شرافـس  دشاب و  رـصع  ناطلـس  زا  نیکمت  قیرط  هب  دنک  روهظ  هک  مه  دوعوم  يدهم 
هب هبلغ  تنطلـس و  مامت  هکنآ  اب  دنکن  ناطلـس  اب  تمحازم  دـشاب و  دـیاقع  رد  يدازآ  تیرح و  يهویـش  هتـسناد  عبتم  نآ  نیناوق  یتلود  ره 
هب دنراد  فارتعا  ناشدوخ  فورعم و  تیمولظم  مسا  هب  هک  نیقباس  يهمئا  سپ  دوب  دهاوخن  شندرگ  رب  هیغاط  تعیب  هکنیا  هدوب و  وا  مسا 

ریشمش نامه  هب  هکنیا  اب  دناهدوب  یلوا  دنشابیم  نتسشن  هناوخ  رـصب و  رومأم  ادخ  بناج  زا  هکنیا  تسا و  ناشندرگ  رب  هیغاط  تعیب  هکنیا 
رگا هکنآ  هچ  دوشن  هتخیر  اـهنوخ  دوشن و  فلت  هزیزع  سوفن  اـت  دنـشاب  هتـشادن  ار  هرهاـظ  تموکح  تنطلـس و  ضرعت  هدرک  اـفتکا  ناـیب 

تنطلس دندمآیمرب  نآ  ذخا  ماقم  رد  ناکمالا  يدلو  دننادیم  دوخ  قح  هک  ار  یتنطلس  نید  يهمئا  هک  دنتشاد  نانیمطا  ناشرصع  يافلخ 
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ایند و ماطح  اهنآ  دوصقم  مامت  هکنآ  هچ  دنتـشادن  همئا  اب  یـضرعت  ادـبا  تسین  مدرم  لاوما  سفنا و  قلخ و  رب  تراما  تموکح و  هرهاظ و 
جاور مالـسا  جاور  هکلب  دنتـشادن  یتمحازم  مالـسا  نید  هب  مدرم  تیادـه  فراـعم و  ماـکحا و  ناـیب  ماـقم  رد  ـالاو  هدوب  قلخ  رب  تساـیر 

كوکـش و عفر  تازجعم و  ءادـبا  هب  مالـسا  نید  تقیقح  تابثا  ای  ماکحا  رد  دـندشیم  جاتحم  هک  یتاماقم  رد  اذـل  هدوب و  اهنآ  تساـیر 
تنطلس هب  دوش  یهتنم  دابم  هک  دوب  نآ  يهطساو  هب  دنتـشاد  همئا  رما  هعاشا  زا  غیرد  رگا  دندومنیم و  همئا  هب  عوجر  بهاذم  لها  تاهبش 

هطساو هب  هک  یلوعجم  ینیسح  تعجر  یعونصم و  يدهم  نیا  لثم  همئا  رخآ  ات  ریما  ترـضح  زا  هک  دوب  مزال  تروص  نیا  رد  سپ  هرهاظ 
نیا مه  اهنآ  میرادـن  جورخ  هیعاد  تنطلـس و  ضرعت  اـم  هک  هتـشون  حاولا  هدـمآرب و  رـصع  هاـشداپ  رطاوخ  نیمأـت  ددـصرد  ناطلـس  سرت 
اراهج ءالم و  رد  دـنناوتب  ات  هکنآ  هن  دـنوش  عمج  رطاخ  ءافلخ  ات  تسین  ناشیا  قح  هرهاـظ  تنطلـس  هک  دـننک  مولعم  دـنهدب و  ار  ناـنیمطا 
ناشیا يارب  زا  رطف  یحضا و  دیع  دننک و  ار  ناشقح  هرکاذم  ناشصاوخ  اب  هشیمه  هیقت  هنمزا  رد  دننک و  هرهاظ  تنطلـس  بلط  ربنم  يور 

شعابتا شدوخ و  دشاب و  هتشادن  هرهاظ  تنطلس  هک  مه  يدهم  روهظ  هب  هدعو  دنهدب و  هیلست  ار  ناتسود  ار و  دوخ  دشاب و  تبیصم  زور 
تنطلس طقف  نامه  همئا  يدهم و  هصاخ  رگا  هدوب و  ناشناتسود  دمحم و  لآ  يارب  زا  یجرف  هچ  سپ  دنـشاب  هراوآ  هتـشگ و  راوخ  لیلذ و 

تلود هک  اریز  دراد  ینعم  هچ  لودلا  رخا  انتلود  نا  ۀلود و  سانا  لکل  دیامرفیم  هک  قداص  ترـضح  شیامرف  سپ  هیرهاظ  هن  دوب  هیونعم 
رد هدـش و  هتفرگ  ناشیا  زا  هک  هدوب  تلود  هچ  سپ  دـناهدوب  اراد  هشیمه  ار  هیونعم  تلود  هدوب و  اهنآ  يارب  زا  شـضارقنا  ات  ملاـع  لوا  زا 

ضرالا یف  اوفعضتسا  نیذلا  یلع  نمن  نا  دیرن  سپ و  هدوب  هینطاب  يهبلغ  هیونعم و  نامه  ناشیا  تنطلـس  رگا  ددرگیمرب و  ناشیا  هب  رخآ 
امـش داقتعا  هب  هکنآ  هچ  هتـشاد  ینعم  هچ  نورذـحی  اوناک  ام  مهنم  امهدونج  ناماه و  نوعرف و  يرن  نیثراولا و  مهلعجن  ۀـمئا و  مهلعجن  و 

زا هک  هیونعم  تفالخ  نامه  دارم  رگا  دنشاب و  دشاب  اراد  لبق  زا  هک  هیونعم  تنطلس  نامه  دنشاب و  فعضتسم  دیاب  مه  يدهم  رصع  رد  زاب 
تفالخ دراد  ینعم  هچ  مهل  نکمن  ضرالا و  یف  مهنفلختسیل  تاحلاصلا  اولمع  اونمآ و  نیذلا  هللا  دعو  يهیآ  دشاب  دارم  نامه  هتـشاد  لوا 
هیونعم تنطلـس  نامه  دارم  رگا  دش و  هچ  یئادخ  يهدعو  سپ  دنـشاب  هتـشادن  مه  رخآ  رد  هک  مه  ار  هیرهاظ  هتـشاد  لوا  زا  هک  ار  هیونعم 

هچ نوحلاصلا  يدابع  اهثری  ضرألا  نا  رکذلا  دعب  نم  روبزلا  یف  هحفص 182 ] انبتک [  دقل  هیآ و  هتـشاد  هشیمه  شرف  ات  شرع  زا  هک  دشاب 
مئاق جورخ  ات  نآ  لیوأت  دـیاب  تهج  هچ  هب  ۀـفاک  نیکرـشملا  اولتاق  يهیآ و  ۀـنتف و  نوکت  یتح ال  مهولتاـق  يهیآ  تشاد و  دـهاوخ  عقوم 

هدوب و همئا  يهفیظو  هشیمه  هقح  دیاقع  هب  مدرم  ناعذا  نیهارب و  جـجح و  ءاقلاب  رافک  نتـشک  يونعم و  لاتق  هکنآ  هچ  دـشاب  هدـشن  رهاظ 
زا لصو  لصف و  ماقم  هدرک و  لوبق  ار  قح  نید  ناراوگرزب  نآ  تاشیامرف  هب  هک  ناشیا  عابتا  ناتـسود و  ناشیا و  تاـشیامرف  هب  نایدـتهم 
هب دارم  هک  مینک  میلـست  رگا  ایناث  دناهداد و  شوگ  ار  دـمحم  یلع  يهمزمز  هک  دـناهدوب  یناسک  نآ  نادـنچ  دـص  هدـش  لصاح  ناشيارب 

موـلعم وا  تنطلـس  باـب  رد  هدراو  راـبخا  تاـیآ و  ماـمت  زا  یلو  تشاد  دـهاوخن  هبلغ  رهق و  ریـشمش  تسا و  طـقف  هیوـنعم  ناـمه  تنطلس 
رگم یسک  دنامن  یقاب  هکنآ  ات  دشاب  هدوب  برغم  قرشم و  مامت  رد  شتوعد  ریثأت  هک  تسا  هلماش  هماع  تنطلـس  مئاق  تنطلـس  هک  دوشیم 
نید رگم  دنامن  یقاب  دنلب و  نآ  رد  شتداهـش  هکنآ  رگم  دنامن  ینیمز  دوش و  لیاز  هرـسکی  رفک  كرـش و  دوش و  دـیحوت  رد  لخاد  هکنآ 

دیامن . یلک  مات  ریثأت  دیاب  مه  زاب  دشاب  نایب  ریشمش  هب  دارم  رگا  سپ  دمحم 

ءاهب هب  باوج  ترضح و  همات  هماع  تنطلس 

مدرم و مامت  ندرک  داقنم  دالب و  برغم و  قرـشم و  مامت  رد  همات  هماع  تنطلـس  یکی  هدوب  رما  ود  تاـیآ  راـبخا و  زا  دافتـسم  لـصاحلا  و 
تنطلـس هیرهاـظ و  يهبلغ  وـحنب  رما  نیا  هکنآ  رگید  نیمز و  ندرک  نـید  کـی  دـیحوت و  رب  ناـشیا  يهـملک  ندرک  دـحتم  لـلم و  لود و 

زا ترابع  ار  ریـشمش  هتـشادرب  تسد  مدرم  اب  تبـسن  رهاوظ  تاحوصن و  مامت  زا  تسا  دحاج  تسرپاوه  نیا  هک  لاح  دوب  دـهاوخ  هیرهاظ 
مومع و دـیاب  انعم  نیمه  هلاحم  ـال  سپ  هدرمـش  يدـهم  هب  نینمؤم  بولق  ار  هحوتفم  نیادـم  توعد و  ذوفن  زا  تراـبع  ار  تنطلـس  ناـیب و 

فیرش لوق  همه و  هلک  نیدلا  نوکی  فیرش و  لوق  ضرألا و  تاومسلا و  یف  نم  ملسا  هل  فیرـش و  لوق  دیآ  قداص  هکنآ  ات  دبای  لومش 
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نید هکنیا  دراد و  وا  نتفرگارف  نیمز و  يور  ماـمت  هب  ریبـعت  تراـغم و  قراـشم و  هب  ریبـعت  هک  همئا  تاـشیامرف  هـلک و  نیدـلا  یلع  هرهظیل 
ناتـسرپاوه و زا  همذرـش  هفـس و  زا  هراپ  هلهج و  زا  هلمج  دوش  دنلب  وا  زا  يزوزو  همزمز و  هکنآ  هن  دیآ  قداص  دـشابن  وا  نید  ریغ  يرگید 
هک دوشیمن  ادیپ  نیمز  يور  يدساف  نید  بهذم و  هک  یتلاح  رد  دنورگب  وا  هب  دناهداد  نیقباس  ار  ناشدادـترا  زاوج  نادـترم  زا  يهفیاط 
زا یـضعب  اب  لصو  یـضعب و  اب  لصف  تلاح  هدرک و  يرفن  دـنچ  سوفن  رد  ریثأت  هدـساف  هلاقم  ره  دنـشاب  تعامج  نیا  زا  رتمک  نآ  ناوریپ 

عابتا هلاحم  مه ال  اهنآ  دـنوش  رهاظ  تیودـهم  اعدا  هب  هک  دـنداد  اهنآ  زا  ربخ  رابخا  رد  هک  یبذاک  نایعدـم  نآ  هکلب  هدـش  ادـیپ  ناـشیارب 
صاصتخا هچ  هدوب  لطاب  قح و  زا  بهاذم  مامت  رد  هتـشاذگ  ریـشمش  ار  وا  مسا  هک  یخبطم  راکنیا و  یگهدنرب  ریثأت و  نآ  سپ  دناهتـشاد 

نآ هب  هدوب  اهنآ  ناتـسود  دمحم و  لآ  جرف  نآ  هنوگچ  هتـشاد و  اهتراشب  همه  نآ  ءاضتقا  هچ  رـصتخم  يهمزمز  نیا  هتـشاد و  يدـهم  هب 
هدرب و نایم  زا  ار  نایدا  زا  نید  مادـک  هدوب و  عیاش  ربمغیپ  تما  نایم  رد  هک  هتـشادرب  ار  هدـساف  بهاذـم  زا  بهذـم  مادـک  شعطاق  فیس 

نیا روهظ  هب  دناهدوب  وا  زا  لبق  رد  هک  ار  كرش  رفک و  هقدنز و  ینارصن  سوجم و  دوهی و  نید  ۀقیقح  دیامن  دحتم  ار  هملک  هتـسناوت  اجک 
ندرگ نیمز  يور  نیطالس  ۀقیقح  دناهدش و  نوبز  شنانمشد  ۀقیقح  دناهدش و  نوبز  لیلذ و  هدش و  هتشادرب  عطاق  فیس  نیا  هب  تنطلس و 
معزب هک  داحآ  رابخا  هب  هک  یئوت  ینکیم  باصنا  بلط  مدرم  زا  هک  فاصنایب  يا  هدنامن  یقاب  ینید  دیحوت  زج  ۀقیقح  دـناهدومن و  متخ 

ياعدـم يارب  زا  هک  ییوت  ینکیم و  در  ار  نیارق  هب  هفوفحم  رابخا  نیا  مامت  هنوگچ  یئوجیم  کـسمت  دوشیم  بذاـک  نیا  رب  قبطنم  وت 
یئاشگیم صوصن  نیا  يهمه  رد  تالیوأت  رد  هدرک  تأرج  هنوگچ  یئوجیم  لالدتـسا  تدـساف  ناـمگ  هب  رهاوظ  زا  هجرد  لوا  هب  دوخ 

داد و لدع و  هعاشا  رب  هلاد  هرتاوتم  صوصن  زا  دافتسم  میوگیم  یفاصنا  بلاط  رگا  سپ  يراد  لوسر  زا  یمرـش  هن  ادخ و  زا  سرتن  انامه 
فیس و هب  جورخ  شدج  هریس  هب  هکنیا  رب  هلاد  هرفاظتم  صوصن  مئاق و  تنطلـس  مومع  رد  هدراو  هرثاکتم  رابخا  داسف و  روج و  ملظ و  عفر 
هدش و هداد  وا  هب  تسا و  وا  اب  ترصن  جورخ و  يهدعو  هک  يراثآ  نومضم  دهدیم و  هبلغ  نیا  زا  ربخ  هک  تایآ  لولدم  دنکیم و  داهج 
 ] ریاس يارب  زا  هک  تسا  یـصوصخم  تنطلـس  وحن  کی  روهظ  نیا  يارب  زا  هک  تسا  نیا  هدـش  دراو  مئاق  هریـس  باب  رد  هک  یتایـصوصخ 
هک هماع  هنیوکت  تیالو  نآ  هوـالع  هب  هک  تسا  هیرهاـظ  هیونعم و  هقلطم  يهماـع  تنطلـس  نآ  هدوبن و  يراـگدرورپ  رهاـظم  هحفص 183 ]

يرفک كرش و  یلطاب و  ره  رب  همات  يهبلغ  تنطلس و  تسا  همئا  مامت  يارب  زا  تباث  هک  هیعیرشت  تماما  تسا و  هرتاوتم  رابخا  هیلع  لولدم 
هیفخ و مکح  حلاصم و  هیرهاظ و  هیدام  بابـسا  تدعاسم  ددع  هلماک و  ۀیـشم  بسح  هب  هک  نیمز  يور  يهیلک  رب  تسا  یتعدـب  ملظ و  و 

تـسا نآ  راثآ  زا  هک  تنطلـس  نآ  مسارم  هماقا  هب  رومأم  رگید  يهیهلا  جـجح  رـصع  لها  دادعتـسا  لیزنت و  هبترم  لماک و  ناحتما  لوصح 
لدع و يهماقا  يارب  زا  کی  ره  هکنآ  اب  دناهداد و  دعب  هب  يهدعو  ار  نآ  يهمه  اذل  دناهدوبن و  تسا  روج  ملظ و  عفر  یلک و  لدـع  هعاشا 

یلک روطب  لدع  طسب  یلو  دناهدش  ثوعبم  هقح  فراعم  دیحوت و  هب  توعد  رکنم و  زا  عنم  فورعم و  جاور  تعدب و  روج و  هلازا  ۀـنس و 
ناتنیطدـب و ناـشکندرگ و  ناشکرـس و  ناراـبج و  نادرمتم و  يهدوـب  اـب  هکنآ  هچ  تـسا  رورـس  نآ  يهصیـصخ  هرـسکی  نـیمز  ریهطت  و 
دنشابن و تیاده  دشر و  لباق  هک  مدرم  زا  یناسک  هرئاج و  يهیوق  لود  هرباج و  نیطالس  داسف و  هنتف و  رش و  لها  هیـساق و  بولق  نابحاص 

اهب نوهقفی  بولق ال  مهل  هک  دتفین  دیفم  اهنآ  رد  حیاصن  ظعاوم و  روبقلا و  یف  نم  عمسمب  تنا  ام  هک و  دنکن  ریثأت  اهنآ  رد  یئادخ  تایآ 
ملظ لاوز  تنس و  لدع و  هعاشا  نیمز و  ریهطت  نیمز  ناتـسلگ  رد  كاشاخ  راخ و  ریغـص و  ملاع  رد  تسا  دساف  وضع  لثم  ناشیا  لثم  هک 

ماقتنا تسایـس و  هیرهاـظ و  هبلغ  رهق و  نودـب  تداـع  بسح  هب  درادـن و  ناـکما  مومع  وحن  هب  رکنم  هلاذا  فورعم و  يهماـقا  تعدـب و  و 
ترثک و هیندـب و  يهوق  بابـسا و  تالا و  ثیح  زا  دنـشاب  زاتمم  هک  صوصخم  يددـع  هدـع و  يرکـشل و  هب  تسا  جاتحم  نیا  يرهاظ و 

تنطلـس همات و  يهبلغ  لماک و  نیکمت  دوش  لصاح  وا  هب  هک  شباحـصا  تلاح  مئاـق و  يهیهت  دـننام  ناـمیا  يهبترم  رد  لاـمک  تیعمج و 
بلاغ ناشکرس  نیطالس و  رتتخس و  جرم  جره و  داسف و  رتشیب و  نآ  رد  بوشآ  هنتف و  هک  نامزلارخآ  دننام  يرصع  نآ  رد  هصاخ  هیلک 

ایند عاتم  رد  كامهنا  مدرم و  لاما  یلوط  داعم و  أدبم و  زا  مدرم  تلفغ  رـش و  فیعـض  قح  نید  عرـش و  جیار  هدساف  بهاذم  هنتف و  رش و 
هک مدرم  فاصنایب  نیا  زا  میامنیم  لاوئـس  لاح  تسا  نیقباس  ججح  تارابخا  تاراذنا و  هیلع  لولدم  بتارم  نیا  يهمه  هچنانچ  رتدایز 
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زا هدش و  تباث  یظفل  رتاوت  هب  هک  لدع  زا  نیمز  ندرک  رپ  زا  رتیعطق  یتنـس  دناهداد  ربخ  لبق  زا  هچنآ  بسح  هب  يدهم  مئاق  ننـس  رد  ایآ 
باب نیا  رد  هک  يهزادـنا  هب  ایآ  هدیـسر و  ام  هب  رتحـضاو  يرما  رتیعطق و  یتنـس  هتـشگ  مولعم  يونعم  رتاوت  هب  هک  نید  داحتا  ملظ و  عفر 

زا هک  روج  لطاب و  هبلغ  اب  هک  میوگیم  نآ  زا  سپ  هدـش و  لصاح  رابخا  رد  یترثک  نینچ  شیاهراک  زا  يرگید  رما  رد  هدـش  دراو  رابخا 
هب هدش  دای  وا  زا  هک  مالسا  فعـض  اب  جرم و  جره و  هب  هدش  دای  نآ  زا  هک  بوشآ  هنتف و  ترثک  اب  روج و  زا  نیمز  ندش  رپ  هب  هدش  دای  وا 

هدیدع و بهاذم  هددـعتم و  تاعد  هفلتخم و  تایاور  نآ  اب  لقالا و  الا  دـبالا و  الا  یقبی  الب  هدـش  دای  نآ  زا  هک  قح  لها  تلق  اب  تبرغ و 
دونج زا  یئادـخ  يهیهت  نآ  هب  فیـس  هب  جورخ  حـبذ و  لـتق و  نودـب  نید  داـحتا  مکح و  عمج  عیاـش و  لدـع  تسا  نکمم  يهیوـق  لود 
بتک حیرص  رد  هکنآ  اب  يدیلپ  سجر و  ره  زا  ندرک  كاپ  يارب  زا  تسا  یفاو  یتانیب  تایآ و  فرح  ایآ  هصاخ و  تعامج  هصوصخم و 

ار دوخ  ياعدم  میناوتیم  سپ  دیامنن  رثا  هیـساق  بولق  بابرا  هیقـش و  سوفن  رد  تایآ  هک  تسا  سوسحم  دهاشم و  مه  تسا و  ینامـسآ 
ریاس زا  رظن  عطق  اب  میئامنب  تباث  مئاـق  تنـس  رد  رتاوتم  درواـم  زا  هرمن  کـی  صوصخ  زا  يرهاـظ  يهبلغ  رهق و  وحن  هب  تنطلـس  مومع  زا 
هکنآ بیرقت  هب  اروج  املظ و  تئلم  ام  دعب  الدع  اطسق و  ضرألا  ءالمی  رتاوتم  ربخ  نآ  تایـصوصخ و  تامومع و  زا  بابلا  اذه  یف  دروام 
تئلم ام  دعب  هک  هتباث  يهرقف  نیمز و  يور  رب  تسا  فصو  نیا  هبلغ  هطاحا و  لومـش و  مومع و  زا  هیانک  لدع  زا  ضرا  ءالما  یلوا  يهرقف 

هک يرهاظ  رهق  هبلغ و  وحن  هب  رگم  تسین  نکمم  ملظ  عویـش  زا  دعب  لدع  زا  ضرا  ءالما  نیا  هکنآ  رب  دنک  تلالد  همزالملاب  اروج  املظ و 
هرقف نیمه  هـب  سپ  داد  و  هحفـص 184 ] لدـع [  زا  درک  رپ  ناوتیم  يرهاـظ  يهبلغ  نودـب  هنوگچ  روـج  ملظ و  زا  نیمز  ندـش  رپ  زا  سپ 

رب هلماک  همات  تنطلـس  هک  تسا  ام  ياعدم  مامت  رب  یعطق  لیلد  هیهلا  ججح  زا  تسا  رودصلا  یعطق  هک  املظ  تئلم  ام  الدع  ضرألا  ءالمی 
هک یججح  دننام  دناهدوبن  هلماک  توعد  نیا  رب  ثوعبم  ای  ججح  یقاب  دوب و  دهاوخ  راگدرورپ  يهدیزگرب  نآ  يارب  زا  رادتقا  هبلغ و  وحن 
هک یـسک  نآ  دـناهدوبن  توعد  هب  رومأم  وحن  نیا  هب  هکنآ  ای  هدوب و  هصوصخم  روما  رد  ای  هدوب  هصاخ  يهفیاـط  هب  صوصخم  ناـشتوعد 

هیلک يهبلغ  رهق و  زا  ترابع  هک  مامت  رد  تسا  همات  توعد  يهمزال  هک  هبلغ  رهق و  ینعی  هصاـخ  تیفیک  هب  ماـمت و  رد  ماـمت و  رب  ثوعبم 
رابخا رد  دوشیم  لاوئـس  ترـضح ] ] زا هچنانچ  تسا  نامزلا  رـصعلا و  رمألا و  بحاص  ترـضح  یلعا  صخـش  نامه  نآ  دـشاب  هدوب  تسا 

ار نآ  دیامن  كاپ  لدع و  زا  ار  نیمز  دنک  رپ  هک  یمئاق  نآ  یلو  میقح  هب  مئاق  همئا  يهمه  دیامرفیم  دـیآ  یمئاق  امـش  هب  ایآ  هک  همدـقتم 
هب هن  دوب  لدـع  طسب  دوصقم  رگا  یلوا و  هلاـقم  رد  راـبخا  زا  هنومن  نیا  تشذـگ  تسا و  مجنپ  زا  متفه  اـی  متفه و  زا  مجنپ  نآ  سجر  زا 

تایآ و لقن  لازنا و  نایب و  روط  هب  هکلب  هرهاظ  تنطلـس  روط  هب  هنود  نآ  جاور  لومـش و  مومع و  روط  هب  هن  فورعم  يهماقا  یلک و  روط 
هدوب همئا  يهمه  يارب  زا  نیا  زا  سپ  هدرک  هدارا  یلع  نیسح  هک  تسا  نیمه  هیونعم  تنطلس  هب  دارم  هچنانچ  يهلمج  سوفن  رد  اهنآ  ریثأت 

ود رد  ثلاث  شیامن  رد  ماقم  نیا  هب  قلعتم  مالک  زا  هلمج  دمآ  دهاوخ  دناهداد و  مئاق  روهظ  هب  ار  نآ  هدـعو  دـناهدومن و  یفن  دوخ  زا  ارچ 
مالک رب  رگید  تاضارتعا  دـنام  یقاب  دوشن  لصاح  هدـنناوخ  تلالم  هک  دوش  افتکا  رادـقم  نیمه  هب  یناـگیاپلگ و  قیدـنز  مـالک  زا  عضوم 
رکذ لبق  ءاـیبنا  عیمج  هلوق  میوگیم  سپ  دوخ  يارب  زا  ار  ینیـسح  تعجر  هب  يوسیع  روهظ  تسا  یعدـم  هک  داوسیب  نیا  ماـظنلا  لـتخم 

میراد لوبق  تسا  تجح  يهمزال  هک  هلمجلا  یف  تنطلـس  دوصقم  رگا  هکنیا  هیف  درادن  مئاق  هب  صیـصخت  نیا  دناهدومن و  ار  دـعب  تنطلس 
هماع تنطلس  دوصقم  رگا  لومش و  مومع و  وحن  هب  هینطاب  هیرهاظ و  زا  تسا  هماع  هقلطم  تنطلس  دراد  مئاق  هب  صیصخت  تنطلس  نآ  یلو 

هب تبـسن  هک  ار  لبق  ياـهربخ  زا  دروم  کـی  هنومن  تهج  هب  تساوخیم  دوب  تسار  رگا  تسا  غورد  نیا  سپ  هیلک  هیرهاـظ  یمتح  تسا 
سپ هماع  تنطلـس  زا  ربخ  نآ  هدش  دراو  يده  يهمئا  ربمغیپ و  ناسل  ادخ و  مالک  رد  هچنآ  میئوگ  یم  ام  دـیامن و  لقن  دـشاب  يدـهم  ریغ 

زا ربخ  مامت  دنکیم  هماع  تنطلس  نایب  هچنآ  سپ  ناینیـشیپ  بتک  دیدج و  قیتع و  دهع  رد  اما  تسا و  يدهم  هب  رظان  نآ  هک  تسا  حضاو 
یلب انحوی  هفـشاکم  لایناد و  يایؤر  دواد و  هدومرف ي  دننام  دناهدومن  اهنآ  زا  هلمج  هب  لالدتـسا  هفیاط  نیمه  هچنانچ  تسا  يدـهم  روهظ 

یحناوس رب  لومحم  اهنآ  دناهداد و  ملاع  لها  زا  دنتسه  يرصتخم  ءزج  هک  لیئارـساینب  رد  هعقاو  روما  زا  ربخ  دیدج  دهع  تایآ  ضعب  رد 
هب رـضان  دشیم  هداد  ربخ  هک  یـسوم  روهظ  زا  الثم  هدوب  رورـش  نتف و  نآ  عفار  هک  یئایبنا  هدشیم و  دراو  لیئارـساینب  دوخ  رد  هک  تسا 
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هدرک دای  هسدـقم  بتک  رد  اجک  هدوب  یـسیع  روهظ  اـی  نامیلـس  تنطلـس  دواد و  تاـحوتف  زا  ربخ  اـی  هدوب  ناـینوعرف  زا  دوهی  صالختـسا 
تنطلـس رگا  ناـمزلارخآ  دوعوم  ریغ  يارب  زا  ضرا  ماـمت  رد  ریاـس  ار و  برغ  قرـش و  يهدـننک  هطاـحا  ار و  ملاـع  يهدـنریگارف  تنطلس 

هچ دوشیمن  لصاح  وت  دوصقم  سپ  تسا  هلمجلا  یف  رگا  تشذگ و  هچنانچ  تسا  يدـهم  زا  ربخ  نآ  هک  تسا  نیمز  مامت  يهدـنریگارف 
یف تنطلـس  شـضرغ  رگا  تسا  هطلاغم  ای  یلع  نیـسح  مالک  نیا  سپ  تسا  هیلک  هماع  نآ  میهدیم  مئاق  هب  صیـصخت  هک  ار  هچنآ  هکنآ 

دشاب . هماع  تنطلس  شضرغ  رگا  قح  ءایلوا  هب  تبسن  تسا  غورد  ای  دشاب و  هلمجلا 

ءاهب رب  هدراو  تاضارتعا 

ارهاظ العف و  فرصتلا  اهنم  هبتارم و  عیمج  هب  تسا  همات  هیلعف  تنطلس  ام  دوصقم  هکنیا  هیف  تسا  تردق  هطاحا و  تنطلـس  زا  دوصقم  هلوق 
زا نآ  سپ  ارهاظ  العف و  فرـصتالب  تردق  زا  ترابع  هک  تنطلـس  زا  هبترم  نآ  اما  هیهلا و  ججح  نایم  زا  تسا  يدهم  هصاخ  هنومن  نیا  و 

مامت نیا  دوب  هللا  دـنع  نم  تاـیآ  رگا  هکنیا  هیف  تسا  یتاـیآ  تنطلـس  هلمج  زا  هلوق  تشادـن  هار  يهدـعو  راـظتنا و  هدوب  همئا  يهمه  يارب 
مامت يدهم  روهظ  ضعب و  رد  ضعب  ای  دشاب  لک  رد  لک  رب  ثوعبم  هاوخ  هتشاد  ار  نآ  یصو  یبن و  ره  هک  تسین  ۀمات  تنطلـس  تنطلس و 
هحفص يهمزمز [  نیا  ذوفن  تلق  ریثأت و  فعض  تهج  هب  نکم و  هطلاغم  تسا  لک  رد  لک  رب  هیرهاظ  هیلعف  هیونعم  همات  تنطلس  تنطلس و 

داوسیب و نیع  مهفن و  یـسیع  زا  هللا  ءاش  ام  هبرب  هیف  ابورـشم  لـضفلا  رثوک  نم  اوناـک  هلوق  نکم  گـنت  ار  تنطلـس  هعیـسو  يهریاد  [ 185
نیب قرف  هک  یسک  رثوک  بورشم  هن  تسا  رثوک  زا  براش  ناسنا  هکنآ  هچ  تسا  طلغ  ابورـشم  هک  دنادیم  يهبلط  هچب  رهوگ  طلغ  يادخ 

ضعب اهنآ  رکذ  هک  تسا  رامشیب  اهطلغ  هنوگ  نیا  زا  ار  وا  دیامنب و  یفازج  ياهاوعد  نینچ  هک  تسا  راوازس  دنادن  ار  بورـشم  براش و 
رما نیا  هلوق  دنک  باطخ  لاهج  ار  نیخماش  ءافرع  نیلماک و  ءآهقف  نیخسار و  ءاملع  دنکن و  ایح  کلذ  عم  دیایب و  هلاقم  نیا  رد  دیایب  اهنآ 

ةراض و عابـس  هک  دـیآ  دـیدپ  نیمز  رد  یتینما  ینمیا و  نانچ  هک  رتالاب  نیا  زا  نسح  مادـک  هکنیا  هیف  دـیامن  ثادـحا  ملاع  رد  ینـسح  هچ 
ملاع رد  یعیدب  رما  نینچ  دنوش و  مارآ  مرن و  دـنناشیا  لاوما  فالتا  ناشیا و  كاله  مدرم و  فوخ  تشحو و  يهیام  هک  هدـنرد  تایذوم 

هک دشاب  ناراگزور  تلاح و  رـصع و  هنیمز  لاح  هدـشیم  يراج  قح  ءایلوا  دـی  زا  تمارک  ناونع  هب  انایحا  ملاع  رد  هچنآ  هک  دوش  دـیدپ 
تیالو مدرم  ات  تیالو  روهظ  دـشاب و  یقیقح  هاـشداپ  نآ  لدـع  زا  گرزب  یتیآ  دوخ  نیا  دورب و  عابـس  تاـیذوم و  زا  یگدـنرد  ءاذـیا و 

نینچ عوقو  راکنا  رگا  لاح  ددرگ  هدوزفا  ناشیا  ناقیا  ناـمیا و  بتارم  رب  دـننک و  هدـهاشم  رهاـظ  مشچ  هب  ار  شئاـیلوا  تردـق  یئادـخ و 
هب تسا  ناشیا  لاوقا  رد  ترصن  نیا  سپ  یئامنیم  لیوأت  هیجوت و  ار  نآ  رگا  تسا و  یئادخ  ياههدعو  بیذکت و  نیا  یئامنیم  ار  يرما 
رد یلب  لیلدالب  تسا  یلیوأـت  تسا و  داـیقنا  میلـست و  يهبترم  یفاـنم  تسا و  یهنم  دوخ  نیا  هک  تبارغ  داعبتـسا و  فرـص  سفن و  ياوه 
رد تسا  رهاظ  فالخ  هراعتسا و  زاجم و  هیانک و  باب  زا  نیا  یلو  هدش  رارشا  رب  گرگ  هعیطم و  تیعر  رب  دنفسوگ  لامعتـسا  فرع  ناسل 
زا دوصقم  رگا  تسا و  ناـسل  لـها  قیرط  نیا  هک  مینکیم  لـمح  شدوـخ  رهاـظ  رب  نآ  ریغ  رد  مینکیم و  ذـخا  هدـمآ  هنیرق  هک  یئاـجنآ 

نامز صیاصخ  زا  درادـن و  یتبارغ  نیا  سپ  نید  کی  لوبق  رد  دـشاب  مدرم  ضعب  عاـمتجا  ناـمه  ناوخ  کـی  رب  شیم  گرگ و  عاـمتجا 
هچ دنور  هدیقع  کی  رب  جازملا  ةدـیقعلا و  فلتخم  مدرم  هک  هدـشیم  هیهلا  جـجح  همه ي  نامز  رد  دـنهدب  نآ  زا  ربخ  هک  تسین  يدـهم 

ناگدنرد نایم  دوشیم  حلص  دنک  جورخ  ام  مئاق  رگا  هک  دومن  تیاور  ریما  ترضح  زا  هر  قودص  خیش  هتـشاد  يدهم  نامز  هب  صاصتخا 
دومرف رقاب  ترـضح  دنوش و  ترـضح  نآ  باحـصا  عیطم  ناگدـنرد و  دـننک  شزاس  نامز  نآ  رد  هک  تسا  يورم  جاجتحا  رد  مئآهب و  و 

ناگدـنرد و یتح  دـنوش  ناشیا  داـقنم  هکنآ  رگم  يزیچ  تسین  ار  نیقفاـخ  نیب  اـم  دـناهدومن  هطاـحا  هک  ار  مئاـق  باحـصا  مینیبیم  اـیوگ 
نومـضم نیا  هب  رابخا  ناشیا و  ماعنا  دننام  نیمز  رد  دنارچیم  هک  يوحن  هب  دنوش  نومأم  شوحو  تقو  نآ  رد  هک  دندومرف  ریما  ترـضح 

تاعد و فالخ  ندوب  فرـص  هب  نید  همئا  مالک  رد  فرـصت  ادـخ و  نید  رد  تسا  یکاـبیب  تسا و  تئرج  ماـمت  لـیوأت  تسا  رامـشیب 
هریرـش سوفن  ناگدـنرد  هب  دارم  هک  متفرگ  ایناث  الوا و  اذـه  هلطاب  همزمز  نیا  رد  یبئارغ  يراثآ و  نینچ  ندوبن  يهطـساو  هب  اـی  بارغتـسا 
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رد نکل  هرسکی  رگیدکی  اب  تسا  ناشیا  شزیمآ  تفلا و  مدرم و  نیب  لادج  قاقش و  عازن و  قافن و  عفر  شزاس  حلص و  زا  دوصقم  تسا و 
رگا تسا  عیاش  مدرم  نایم  رد  بهن  لتق و  ءاضغب و  توادع و  عازن و  تموصخ و  رما  زونه  هدشن و  هدهاشم  رثا  نیا  زونه  هلطاب  همزمز  نیا 

زا تسا  راچان  سپ  دوشن  لصاح  يرهاـظ  يهبلغ  رهق و  نودـب  دـش  ضرع  هک  تسا  یلک  عیاـش  لدـع  ناـمه  نیا  سپ  دـشاب  نیا  دوصقم 
تسا و نآ  طارشا  تمایق و  راکنا  دوصقم  هکنیا  هیف  تسا  ترـضح  نآ  مایق  تما  مایق  تسا و  يدمحم  روص  دوصقم  هلوق  هرهاظ  تنطلس 

ایاعر تناعا  زا  دعب  هک  نیطالس  نآ  تنطلس  ای  تسا  مظعا  تسا و  ربکا  هلوق  دومن  میهاوخ  نشور  ار  هلاقم  نیا  نالطب  هدحیلع  لیلد  رامد 
هک دوشیم  رما  عیرـشت  اذـل  دراد و  تنطلـس  زا  وحن  نیا  رب  فقوت  هیعون  عفانم  هماع و  دـئاوف  هیلک و  حـلاصم  هک  دوشیم  یهاگ  هکنآ  هیف 

يهثاغا هک  دیئامرف  هظحالم  داهج و  ینعی  دومن  ار  تنـس  نیا  يهماقا  نامزلارخآ  ربمغیپ  نامیلـس و  دواد و  یـسوم و  دـش و  داهج  حـلاصم 
هحفـص 186] هبوصغم و [  قوقح  در  نیملاـظ و  ملظ  عنم  رارـشا و  رـش  عفر  ضارعا و  لاوما و  سوفن و  ظـفح  موـلظم و  ۀـناعا  فوـهلم و 

نیا دـنروآ  نامیا  هبلغ  رهق و  هرـسک و  قیرط  هب  ءآبا  هکنآ  زا  سپ  هکنآ  مه  تسا و  يرهاـظ  يهبلغ  نیا  هب  جاـتحم  رـش  هنتف و  ندـیناباوخ 
ریـشمش فوخ  زا  هک  یناسک  نآ  هک  دوشیم  هدـهاشم  هچنانچ  دـنوش  هقح  دـیاقع  دـقتعم  تبغر  روط  هب  هک  دـنکیم  رثا  ءاـبنا  رد  بلطم 

هدوب جـیار  عیاش و  ناشدالب  ناشیاهلد و  رد  یبلق  نامیا  اهدـعب  دـندومن  هیزج  لوبق  ای  دـندروآ  نامیا  رما  لـیاوا  رد  نینمؤملاریما  ربمغیپ و 
تایآ لازنا  هب  سوفن  رد  فرـصت  یلب  دوب  نسح  الب  ریـشمش  اب  داهج  دمآیمنرب و  نآ  ددصرد  متاخ  ربمغیپ  تشادن  ینـسح  رما  نیا  رگا 
هنمزا زا  ینامز  کی  رد  هک  تفرگ  قلعت  راگدرورپ  ضرغ  هکنآ  زا  سپ  یلو  دنشاب  هتـشاد  یـسفن  دادعتـسا  هک  تسا  ینامدرم  صوصخم 
بولق عرازم  رد  دنـشاب و  راتفگ  شوخ  رادرک و  شوخ  راتفر و  شوخ  همه  هزیکاپ و  كاـپ و  ار  نیمز  مدرم و  ماـمت  دـنادیم  شدوخ  هک 

صیاصخ لیاز و  لیاذر  دیایب  حیادم  دورب  حیابق  ددرگ  هبیط  يهرجـش  لحم  دوش و  هبیط  هنیدم  بولق  نیادـم  هتـشاک و  نامیا  مخت  یمامت 
رد تایاده  حالـص و  دشر و  قیرط  هئارا  تایفاش و  ظعاوم  نایب  تایآ و  لازنا  هب  ینطاب و  فرـصت  هب  دوش  جاتحم  رما  نیا  دوش و  لصاح 

راـخ ندرک  هلازا  تسا و  هیرـسم  ضرم  بحاـص  هک  يدـساف  وضع  ندرک  عطق  ریـشمش و  ندیـشک  هب  يرهاـظ  فرـصت  هب  مدرم و  بوـلق 
رئاوض و رثاکتم  شتاریخ  رفاو  شتاکرب  ضرالا  ریغ  ضرالا  لدبت  موی  هک  زیمتان  ره  زا  ار  ناتسلگ  ندرک  زیمت  ناتـسوب و  ۀحاس  زا  نالیغم 

یلعا دننام  هیرهاظ  هیونعم و  تنطلـس  دیامن و  هیلک  تیالو  يهماقا  هک  یـسک  ثعب  زا  تسا  دبال  سپ  دودـعمان  شتمعن  دوبان و  شتایذوم 
يونعم فرـصت  اما  دشاب  لماک  مات  هجو  رب  تسا  فرـصت  زا  مسق  ود  ره  بحاص  هک  هروهظ  یف  هللا  لجع  هللا  ۀـیقب  تردـق  ردـق  ترـضح 

ود لولدم  دناهدروآ  هچنآ  مامت  هک  هدـشن  لصاح  ءایلوا  ءایبنا و  مامت  زا  هک  يهزادـنا  هب  هیبیغ  رارـسا  هیفخ و  مولع  ندرک  راکـشآ  هب  سپ 
دنک جورخ  مئاق  نوچ  دومرف  رقاب  ترضح  هک  مدرم  ياهلقع  دوش  لماک  ات  ار  رگید  فرح  جنپ  تسیب و  نومضم  دروایب  وا  دشاب و  فرح 

ات مدرم  ياهلد  زا  توادع  هنیک و  دورب  نهآ و  يهراپ  زا  دوش  رتدیدش  شبلق  هکنآ  رگم  ینمؤم  دنامن  سپ  ناگدنب  رـس  رب  دراذـگب  تسد 
ردارب دزن  رد  هک  یملع  هب  نمؤم  دوشیمن  جاتحم  سپ  نینمؤم  ياـهلد  رد  ملع  دوشیم  فذـق  تقو  نآ  رد  هک  دومرف  نوزحم  يهبطخ  رد 

هتعس . نم  الک  هللا  نغی  يهیآ  لیوأت  دوش  رهاظ  سپ  تسا  وا 

ترضح يرهاظ  فرصت 

لها نتخاس  دـحوم  نایغای و  نایغاط و  نارابج و  ندز  ندرگ  فالخ و  تایار  داسف و  هنتف و  لـها  نتـشک  هب  سپ  يرهاـظ  فرـصت  اـما  و 
هر دیفم  خیش  ربخ  قفاوم  هکنآ  ات  شباحصا  توق  نج و  هکئالم و  ترصن  ینامـسآ و  ياهریـشمش  نآ  هب  نایدا  زا  هدساف  رفک و  كرش و 
هک نامـسآ  زا  دنک  ادن  يدانم  دوش  مئاق  جورخ  تقو  نوچ  دومرف  هک  دوش  دنلب  نامـسآ  زا  ناما  نما و  يادن  ادخ  لوسر  زا  صاصتخا  رد 

يرهاظ يونعم و  ياهجنگ  دوش  رهاظ  فرصت  ود  نیا  هب  دمحم و  تما  نیرتهب  دش  رما  یلو  نیرابج و  تدم  امـش  زا  دش  عطقنم  مدرم  يا 
لثم هک  نیقتملل  ۀـبقاعلا  هک و  دـیآ  قداص  نیقتم  يهدـعو  دوش  نیئآ  تشهب  نیمز  هکنآ  اـت  يرهاـظ  يونعم و  ياـههویم  دـیآ  تسد  هب  و 

لـسع نم  راهنا  نیبراشلل و  ةذـل  رمخ  نم  راـهنا  همعط و  ریغتی  مل  نبل  نم  راـهنا  نسا و  ریغ  ءآـم  نم  راـهنا  اـهیف  نوقتملا  دـعو  یتلا  ۀـنجلا 
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هقلطم تنطلس  هب  بتارم  نیا  لامک  مامت و  دوش  عفترم  تسا  هیرهاظ  هیونعم و  تافآ  نطاب و  رهاظ و  ياهدرد  ات  سانلل  ءآفـش  هیف  یفـصم 
دننک و نیکمت  یحابص  دنچ  رهاظ  بسح  هب  مدرم  هک  راتفر  جک  يا  راذگن  ار  یتیالو  نینچ  مسا  تسا  هیرهاظ  هیونعم و  يهماع  فرصت  و 

ۀنعللا هیلع  سیلبا  هب  هک  هداد  تقلخ  لوا  رد  هک  تسا  یئادخ  يهدعو  نامه  يونعم  يرهاظ و  فرـصت  هماگنه  نیا  دنـشاب  ضرعم  لد  رد 
مکح نم  هک  تسا  يزور  نآ  هک  یتـسرد  هب  موـلعم  تقو  زور  اـت  یناگدـش  هداد  تلهم  زا  وـت  دوـمرف  دوـمن  تـلهم  بـلط  هـکنآ  زا  سپ 

ماهدومزآ هک  یناگدـنب  تقو  نآ  يارب  زا  منک  باـختنا  یـصاعم و  كرـش و  رفک و  زا  ار  نیمز  میاـمن  كاـپ  هک  ماهدرک  متح  ماهدوـمن و 
رد دـهز  راقو و  ربص و  ملح و  قدـص و  عوشخ و  نیقی و  صالخا و  يوقت و  عرو و  هب  ار  اهنآ  مدومن  ریـس  نامیا و  يارب  ار  ناشیا  ياهلد 

يارب زا  ماهدیدنسپ  هک  ینید  نآ  رب  ار  ناشیا  مهد  یئاناوت  نیمز و  رد  ار  ناشیا  دومن  مهاوخ  هفیلخ  تسا و  نم  دزن  هچنآ  رد  تبغر  ایند و 
نایم رد  شاوم  ماوه و  دنوش  هاگنآ  يزیچ  زا  يزیچ  دسرتن  ار و  يزیچ  يزیچ  دناسرن  ررـض  سپ  دیامرفیم  هحفص 187 ] هکنآ [  ات  ناشیا 

یئوکین زا  دشخردب  نیمز  نامسآ و  زا  ار  تاکرب  منک  لزان  ار و  شین  بحاص  ره  شین  مرادرب  ار و  یضعب  یضعب  دنکن  تیذا  سپ  مدرم 
دنیامن تاساوم  رگیدکی  اب  سپ  درم  نایم  رد  ار  ینابرهم  تفأر و  مزادنیب  ار و  دوخ  بیط  عاونا  تارمث و  يهمه  دهد  نوریب  دوخ و  تابن 

هک تسا  یناـمز  تقو و  نیا  دوـمرف  هـکنآ  اـت  یـضعب  رب  یـضعب  ضعب  دـنکن  يرترب  ریقف و  دوـش  زاـینیب  سپ  دـنیامن  تمـسق  هیوسلاـب  و 
ناراوـس و اـب  زور  نآ  تقو و  نآ  رد  ار  وـت  میاـمن  كـاله  دوـش و  عـقاو  وا  هک  تسا  دـبال  دوـخ و  بیغ  ملع  رد  ار  نآ  مدوـمن  بـجتحم 
ار هیرهاظ  يهبلغ  رهق و  هیونعم و  تنطلـس  يهظحالم  مولعم  تقو  زور  ات  یناگداد  تلهم  زا  وت  هک  ورب  سپ  تنایرکـشل  مامت  تناگدایپ و 

یـسک خلا  میامنیم  لاوئـس  هلوق  ینکیم  هدـهاشم  وا  رد  راثآ  نیا  زا  يرثا  ایآ  هک  امن  هبذاک  يهمزمز  نیا  لاح  هب  عوجر  نآ  زا  سپ  امرف 
تردـق توبث  اب  تنطلـس  تقیقح  قدـص  عنام  دوخ  تیـشم  هدارا و  هب  حـلاصم  ریاس  لاهما و  يهطـساو  هب  ار  هیراهق  تافرـصت  ضعب  یفن 

تـسا ناحتما  ندش  لصاح  تلهم و  عفر  نوچ  نامز  نآ  رد  هک  تسا  نآ  دوصقم  هکلب  هتـسنادن  ءیـش  لک  یلع  اهب  رهق  هک  هلماک  يهمات 
مما رب  اهباذـع  عاونا  ینامز  دـنچ  تلهم  زا  سپ  هک  هداتفا  قافتا  مه  یهاگ  هچنانچ  هماع  هبلغ  روط  هب  روهظ  هب  هتفرگ  قلعت  تیـشم  هدارا و 

هدومرف و هدودعم  ۀما  یلا  باذعلا  مهنع  انرخا  نئل  هداد و  رارق  شنانمـشد  مامت  هب  تبـسن  لماک  باذـع  زور  ار  زور  نآ  شدوخ  هدومن و 
هیرهق فرـصت  نودب  هک  تسا  نآ  هن  دوصقم  هدـیناسرت  زور  نیا  زا  ار  شئادـعا  يهمه  شئایلوا  طسوت  هب  جارعم و  بش  تقلخ و  لوا  رد 

دوش و رهاظ  یهاگ  تقو  حـلاصم  بسح  هب  تسا و  تنطلـس  راثآ  زا  مه  فرـصت  نیا  هک  تسا  نآ  دوصقم  هکلب  دـشابن  تنطلـس  هیرهاظ 
یصحت دئاوف ال  يهطساو  هب  نانمشد  مامت  رب  هیلک  هبلغ  رهق و  ینعی  تسا  تنطلس  زا  رثا  نیا  روهظ  يانب  هک  تاقوا  يهلمج  زا  هن و  یهاگ 

سپ هکنیا  هیف  هدوبن  ربتعم  وا  ءآیلوا  قح و  دزن  هرهاظ  تنطلـس  هلوق  ینکیم  هطلاغم  ارچ  تسا  دمحم  لآ  يدـهم  تلود  روهظ  نامز  نیمه 
دای اهگنج  رد  ربمغیپ  يهبلغ  زا  ارچ  دـیامرفیم و  نانتما  نامیلـس  تولاط و  هب  تبـسن  ارچ  هتـشاذگیم و  تنم  نآ  هب  همئا  ربمغیپ و  رب  ارچ 

جورخ نیسح  نسح و  ترضح  ریما و  ترضح  ربمغیپ و  ترضح  ارچ  دیامنیم و  ار  نیدهاجم  فیصوت  ارچ  دراذگیم و  تنم  دنکیم و 
ءادعا لتق  فیس و  هب  جورخ  رگا  هدومرف  نایب  ار  نیدهاجم  نآ و  تمرکم  تلیضف و  هدومن و  ار  داهج  رما  عیرشت  ارچ  دندومن و  فیـس  هب 

نامه مئاق  زا  فیس  هب  هبلغ  رهق و  نیا  هدوب و  هچ  يارب  ربمغیپ  راگدرورپ و  زا  بیغرت  ثح و  همه  نیا  هدومن  ربتعم  نید  نانمشد  نتشک  و 
هطلاـغم ارچ  تسا  هرئاـج  يهرباـج  نیطالـس  يهقیرط  هن  دوـصقم  تسا  تاـبجاو  ضیارف و  مها  زا  هک  تسا  هللا  لـیبس  یف  حودـمم  داـهج 

مولظم و تناـعا  سوفن و  لاوما و  ضارعا و  يرادـهگن  سوماـن و  ظـفح  دودـح و  يهماـقا  هکنآ  لاـح  دـشابن و  ربتعم  هنوگچ  ینکیم و 
تیبرت ناشکرـس و  بیدأت  بوشآ و  داـسف و  هنتف و  فـالتخا و  لـالتخا و  جرم و  جره و  عفر  مدرم و  نیب  تلادـع  ملاـظ و  زا  یهاوخداد 

نیمارف و ماکحا و  ذـیفنت  ءارجا و  نیناوق و  ظفح  دابع و  مظن  دالب و  ترامع  هیغای و  هیغاط  درمتم  يافـش  هیـساق و  بولق  ياود  نابدایب و 
سیبـلت ینکیم و  هیوـمت  ارچ  تسا  هیرهاـظ  يهبلغ  رهق و  نیا  هـب  هـمه  یـصحت  ـال  دـعت و  ـال  اـمم  کـلذ  ریغ  یلا  نـید  جاور  تکوـش و 

هک اریز  هلوق  یئامنیم  دـننکیم  دوخ  يایند  يارب  زا  دوخ  سفن  ياوه  هب  هک  هقـسف  ناهاشداپ  لاح  هب  سایق  ار  هقح  تنطلـس  یئاـمنیم و 
هیونعم هبلغ  نوبلاـغلا  مه  اندـنج  نا  يهیآ  هب  دارم  میراد  لوبق  هکنآ  هیف  دـش  عقاو  هچ  دیاهدینـش  دوبن و  برقا  یلع  نبا  نیـسح  زا  يدـنج 
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يهبلغ مه  یهاگ  هچنانچ  هدوب  یهلا  دـنچ  قلطم  يارب  زا  هشیمه  هک  تسا  هجیتن  رد  هبلغ  تیناـقح و  هب  يهبلغ  تجح و  هب  يهبلغ  تسا و 
تافانم نیا  نکل  هللا  نذاب  افلا  اوبلغی  ۀئام  مکنم  نکی  نا  نیتأم و  اوبلغی  نورباص  نورـشع  مکنم  نکی  نا  هدوب و  ادخ  دـنج  يارب  زا  هیرهاظ 
تسین ادخ  دنج  وا  دشاب  هتشادن  هیرهاظ  يهبلغ  یسک  رگا  هک  هتفگن  یـسک  ار  هیلک  هیرهاظ  يهبلغ  دنک  اضتقا  تحلـصم  ینامز  هک  درادن 
تـسا رـصع  ۀجح  صیاصخ  زا  نآ  لومـش  مومع و  تسا و  هیرهاظ  يهبلغ  مه  ادـخ  دـنج  يارب  زا  یهاگ  هحفـص 188 ] میئوگیم [  هکلب 

هک مه  مئاق  ترـضح  هدوب  بلاغ  هیونعم  يهبلغ  هب  تسا و  ادخ  دـنج  ارهاظ  دوب  مولظم  هک  مه  یلع  نب  نیـسح  دـنیادخ  دـنج  ود  ره  سپ 
یلو دشاب  هیرهاظ  يهبلغ  مه  هفیرـش  يهیآ  رد  دارم  دیاش  هیرهاظ و  هیونعم و  هبلغ  هب  تسا  بلاغ  هک  تسادـخ  دـنج  تسا  هدنـشک  ماقتنا 
هتفگ هک  تسا  حیحـص  دنیادخ و  دـنج  مه  اهنآ  هک  هدـش  لصاح  هیرهاظ  يهبلغ  اهنآ  يارب  زا  هک  دنـشاب  هصاخ  صاخـشا  نآ  زا  دوصقم 

تعجر رخآ و  نامز  رد  ادخ  دنج  هبلغ  دارم  ای  دشاب و  مئاق  باحصا  صوصخم  اندنج  هب  دارم  ای  ردب و  باحـصا  دننام  نوبلاغلا  مه  اندنج 
تاومسلا یف  نم  ملـسا  هل  هلک هللا و  نیدلا  نوکی  ۀنتف و  نوکت  یتح ال  ۀفاک  مهولتاق  دشاب و  رگید  تایآ  لثم  مه  هیآ  نیا  لیوأت  هک  دشاب 

ناشیا يهبلغ  دراد و  مومع  اندـنج  هک  دـیوگب  دـناوتیم  یلب  دوش  لصاح  تعجر  روهظ و  ناـمز  رد  هلک  نیدـلا  یلع  هرهظیل  ضرـالا و  و 
هب هیرهاظ  يهبلغ  میئوگب  هک  میراچان  تهج  نیا  هب  دـنبلاغ و  تاقوا  همه  رد  ام  رکـشل  ماـمت  هک  دوشیم  نآ  هیآ  رهاـظ  سپ  دراد  قـالطا 
هب تسا و  هیرهاـظ  يهبلغ  ناـمه  فرع  بسح  هب  هبلغ  ظـفل  رهاـظ  رگید  فرط  زا  یلو  یلب  میئوـگیم  نـکل  دـیاین  مزـال  بذـک  اـت  تـین 
رفن کی  زا  هک  نآرق  رد  تسا  لوادتم  هچنانچ  هصوصخم  صاخشا  هب  هراشا  هب  دیهدب  اندنج  رد  صیـصخت  ای  بذک  موزل  مدع  يهطـساو 

نآ یئوگب  هکنآ  رگم  هعجرلا  روهظلا و  یف  ینعی  نوبلاغ  قـالطا  رد  دـیقت  اـب  هدوب و  صاـخ  دارم  هدومن و  ماـع  هب  ریبعت  هب  هفیاـط  کـی  و 
يدـهم باب  رد  هک  يرهاوظ  مامت  زا  دـیابن  دـیوج  کسمت  يرهاوظ  نینچ  هب  هک  یفاصنا  شوخ  نآ  میوگیم  سپ  تسا  يوقا  لوا  روهظ 

بارخ كاله و  لاتق و  برح و  قنع و  برـض  لتق و  حبذ و  فیـس و  رهاظ  زا  درادرب و  تسد  دراد  هیرهاظ  هبلغ  رب  تلالد  هک  هدـش  دراو 
مه هیرهاظ  بلاغ  هچنانچ  هدوب  رما  هتفر  مه  يور  هب  راک و  رخآ  هب  رظاـن  یلو  دـشاب  هیرهاـظ  يهبلغ  ناـمه  دارم  هکنآ  اـی  درادرب و  تسد 
ره هدوب و  دـیحوت  وا  دوصقم  هدیـشک  ریـشمش  ادـخ  هار  رد  ملاع  لوا  زا  هک  سک  ره  تسا و  هلتاـقم  زا  هدوصقم  هجیتن  لوصح  رادـم  ریاد 
هاگ گنج  رخآ  هب  ات  لوا  زا  ملاـع  اـیوگ  دـنیادخ و  دـنج  اـهنیا  ماـمت  هدوب و  نیمه  شدوصقم  هدیـشک  ریـشمش  هک  مه  نیقحـال  زا  سک 

هیرهاظ يهبلغ  هب  ناطیـش  هلتاقم  رخآ  رد  نوچ  دـباییم و  لیدـبت  رکـشل  دوشیم و  ضوع  هدرکرـس  رمالا  یهتنم  ناطیـش  اب  تسا  یئادـخ 
گرزب رالاسهپس  نیا  باکر  رد  راک  رخآ  رد  ادخ  رکشل  زا  هک  هتسد  نآ  اب  دوشیم  ادخ  يارب  زا  صلاخ  نید  دوشیم و  لوتقم  بولغم و 

هتـشک رکـشل  زا  یتعامج  هکنآ  اب  درادن  تافانم  هیرهاظ  يهبلغ  نیا  دندش و  بلاغ  هیرهاظ  يهبلغ  هب  ادخ  دنج  عقاو  رد  سپ  دـننک  گنج 
گنج نیا  دشاب و  یمیلقا  نتفرگ  ددصرد  یهاشداپ  دوش  ضرف  رگا  هکنآ  لثم  تسا  راک  عومجم  هتفر و  مه  يور  هب  رظن  هکنآ  هچ  دنوش 

زا ار  تکلمم  نآ  هیرهاظ  هبلغ  رهق و  روط  هب  وا  رکشل  راک  رخآ  رد  هک  دنادب  یلو  دنوش  هتشک  وا  رکشل  زا  يرایسب  انثا  رد  دوش و  ینالوط 
ناطلس نالف  هک  دوشیم  هداد  ربخ  رایسب  اذل  دوب و  دهاوخ  بلاغ  ام  رکشل  هک  یتسرد  هب  هک  دهدب  ربخ  وا  هک  تسا  حیحص  دریگب  نمشد 

هب هبولطم  هجیتن  لوصح  هتفر و  مه  يور  راک و  رخآ  هظحالم  هطـساو  هب  دناهدش  هتـشک  اهنآ  زا  يرایـسب  هکنآ  اب  دندش  بلاغ  وا  رکـشل  و 
مه مهیلع و ال  فوخ  هللا ال  ءآیلوا  نا  الا  يهیآ  رظن  جراخ  رد  عقاو  ناـیب  هن  دـشاب  اـهنآ  نأـش  قح و  ناـیب  دارم  هکنآ  اـب  هبلغ و  رهق و  روط 

يهبلغ وا  رد  دارم  رگا  هفیرـش  يهیآ  سپ  تـالمتحملا  نم  کـلذ  ریغ  یلا  نوـنزحی  مه  ـال  مهیلع و  فوـخ  ـال  هللا  بزح  نا  ـالا  نوـنزحی 
زا هیرهاظ  يهبلغ  رب  هلاد  يهلدا  اب  تافانم  ات  هدرکن  یفن  ار  هیرهاظ  يهبلغ  هدادن و  هیونعم  هب  ار  دـنج  يهبلغ  صیـصخت  سپ  دـشاب  هیونعم 

دراد نآ  رب  تدعاسم  ظفل  رهاظ  هچنانچ  تسا  هیرهاظ  يهبلغ  دارم  رگا  دشاب و  هتـشاد  مئاق  باحـصا  ینعی  ادخ  صوصخم  دنج  نیا  يارب 
هب دارم  ای  مئاق و  باحـصا  ردب و  باحـصا  هکئالم و  دـننام  هحفـص 189 ] تسا [  هصوصخم  صاخـشا  ای  اندـنجب  دارم  هک  میئوگیم  سپ 

هبلغ رهق و  روط  هب  دوصقم  نوـچ  رخآ  رد  هکنیا  دراد و  ادـخ  ياـهگنج  عوـمجم  هب  رظن  اـی  تعجر و  روـهظ و  رد  تسا  اـهنآ  يهبلغ  هبلغ 
ءآیلوا و تالاح  هب  رظاـن  نونزحی  مه  ـال  مهیلع و  فوخ  ـال  يهیآ  هچناـنچ  تسا  اـم  دـنج  اـب  هبلغ  هدومرف  تهج  نیا  نآ  دوشیم  لـصاح 
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ینامز رد  ایند  رد  یفوخ  نزح و  رگا  دـنرادن و  تمایق  خزرب و  تلحر و  تقو  رد  ینزح  فوخ و  هک  ناـشراک  رخآ  رد  تسا  ادـخ  بزح 
مهف هب  ردق  نیا  امنب و  دش  هتشون  هک  ار  هچنآ  يهظحالم  یلع  نیـسح  يا  سپ  رگید  نامز  رد  رورـس  ینمیا و  هب  دوشیم  لیدبت  دناهتـشاد 

هک راذـگم  دوخ  ریغ  يور  رب  ار  یلزا  تاملک  در  زا  ار  تدوخ  تفـص  نکم و  باطخ  عاعر  چـیه  ار  تدوخ  ریغ  شابم و  رهاوظ  رد  دوخ 
شیناعم ریاس  هب  هبلغ  نیـسح  ترـضح  قح  رد  رمـألا  ۀـیاغ  هدومنن  هیرهاـظ  زا  یفن  هیونعم و  هب  ار  هبلغ  هدادـن  صیـصخت  اندـنج  نا  يهیآ 

رانملا یلع  راـنلاک  دوصقم  لـصا  هب  متـشگرب  يراـب  دوصقم  هجیتن و  بسح  هب  يهبلغ  تجح و  هب  يهبلغ  هیونعم و  يهبلغ  زا  هدـش  ققحم 
تهج نیا  هب  هدوبن و  باب  دـمحم  یلع  يارب  زا  هبلغ  نیا  مصخ  فارتعا  هب  تسا و  هیرهاـظ  هیلک  يهبلغ  دوعوم  هصیـصخ  هک  دـش  حـضاو 

قح . ءایلوا  ادخ و  تاشیامرف  مامت  زا  دناهدیشوپ  مشچ  دناهدرک و  در  شعابتا  یلع و  نیسح 

ینامسآ يادن  دروم  رد  رابخا 

زا ار  نآ  هدـش و  تباث  هرتاوتم  رابخا  هب  هک  شروهظ  نراقم  رورـس  نآ  مسا  هب  ینامـسآ  يادـن  هحیـص و  ندـش  دـنلب  تیاکح  مجنپ  لیلد 
یلاکـشا وا  رد  هحیـص  سپ  دوش  لکـشم  مئـالع  ماـمت  رگا  دـیامرفیم  هک  هتـشاد  بوسحم  تاـمالع  نیرتهب  مه  دناهدرمـش و  تاـموتحم 

هدمآرب نآ  هیجوت  ددصرد  رمالا  ۀیاغ  دیامن  راکنا  هتسناوتن  تسه و  مه  ام  مصخ  یملسم  هک  تسا  یعطق  نانچ  بلطم  نیا  دوب و  دهاوخن 
دنلب اجک  زا  تسیک و  زا  تسیچ و  ادن  هحیـص و  نیا  هک  دوش  مولعم  ات  میئامن  یم  باب  نیا  رد  هدراو  رابخا  ضعب  يوس  هب  هراشا  الوا  ام  و 

قفاوم هدومن  نآ  زا  دای  نآرق  زا  هیآ  دنچ  رد  مصخ و  لیوأت  داسف  ددرگ  راکشآ  ات  دوشیم  دنلب  هک  مسا  هب  دوشیم و  دنلب  یک  دوشیم و 
مئاق جورخ  زور  نآ  ار و  هحیص  مدرم  دنونـشب  هک  يزور  جورخلا  موی  کلذ  ۀحیـصلا  نوعمـسی  موی  يهفیرـش  يهیآ  یکی  هربتعم  ریـسافت 

نم ۀـیآ  مهیلع  لزنن  ءاشن  نا  يهکرابم  يهمیرک  يهیآ  رگید  بیرق و  ناکم  نم  داـنملا  داـنی  موی  عمتـسا  يهکراـبم و  يهیآ  رگید  تسا و 
رایسب سپ  رابخا  اما  بیرق و  ناکم  نم  اوذخا  توف و  الف  اوعزف  ذا  يرت  ولو  هکرابم  يهمیرک  رگید  نیعضاخ و  اهل  مهقانعا  تلظف  ءامـسلا 

نبا نسح  لوا  ربخ  مینکیم  نایب  هدمآ  تسد  هب  هچنآ  ضعب  ام  تسا و  رتاوت  دـح  زا  هدایز  دـیامرفیم  بقاثلا  مجن  رد  عتتم  ثدـحم  تسا 
قرـشلا و لها  عمـسی  اهردخ و  یف  ةاتفلا  عمـست  ءامـسلا  نم  دانم  يدانی  یتح  موقی  مئاقلا ال  نا  دـیامنیم  ۀـیاور  قداص  ترـضح  زا  دایز 
زا يدانم  هکنآ  ات  دومرف  دـهاوخن  مایق  مئاق  ۀعـضاخ  اهل  مهقانعا  تلظف  ءامـسلا  نم  ۀـیا  مهیلع  لزنن  اـشن  نا  هیـالا  هذـه  تلزن  هیف  برغلا و 

مهیلع لزنن  اشن  نا  يهیآ  هدش  لزان  باب  نیا  رد  برغم و  قرـشم و  لها  دنونـشب  دوخ  يهلجح  رد  ناسورع  دنونـشب  هک  دنک  ادن  نامـسآ 
زا سپ  مدرک  ضرع  قداص  ترـضح  هب  دیوگیم  یلامث  يهزمحوبا  میود  ربخ  تسا  هحیـص  نیمه  ینامـسآ  يهیآ  ینعی  ءامـسلا  نم  ۀیآ 

نوکی فیک  تسا و  موتحم  زا  ادـن  تسا و  موتحم  زا  ینایفـس  جورخ  دومرفیم  هک  مدینـش  رقاـب  ترـضح  زا  هک  مدوـب  هدرک  ضرع  هکنآ 
قداص ترـضح  زا  هزمح  نبا  یلع  میـس  ربخ  هتعیـش  یلع و  یف  قحلا  نا  الا  مهتنـسلاب  موق  لک  هعمـسی  راهنلا  لوا  دانم  يدانی  دومرف  ءادنلا 
نانـس هللادـبع  مراهچ  ربخ  هتعیـش  یلع و  یف  قحلا  نا  الا  راهنلا  لوا  دانم  يدانی  لاق  ءادـنلا  نوکی  فیک  تلق و  موتحملا  نم  مئاقلا  جورخ 

دینکیم نامگ  امـش  هک  دننکیم  شنزرـس  ار  ام  هماع  تفگیم  هک  نادمه  زا  يدرم  مدینـش  هک  مدوب  قداص  ترـضح  تمدخ  دیوگیم 
هحفـص مهدیم [  تداهـش  دومرف  تسـشن  دومن و  بضغ  سپ  دوب  هداد  هیکت  ترـضح  رما و  نبا  بحاص  مسا  هب  دـنکیم  ادـن  يدانم  هک 

سپ خلا  مهیلع  لزنن  اشن  نا  دـیامرفیم  هک  تسا  راکـشآ  باتک  رد  بلطم  نیا  هک  ادـخ  هب  مسق  دـیوگیم  هک  مدینـش  مردـپ  زا  هک  [ 190
يادص يراهن  رخآ  رد  هکنآ  ات  دنروآیم  نامیا  هتعیـش  یلع و  یف  قحلا  نا  الا  دیوگیم  هک  دنونـشب  نامـسآ  زا  ار  ادـص  نوچ  نیمز  لها 

لوا يادن  دنیوگب  دنتفا و  کش  هب  دنـشاب  هتـشاد  ضرم  بلق  رد  هک  یناسک  تقو  نآ  رد  هتعیـش  نامثع و  یف  قحلا  نا  الا  دوش  دنلب  سیلبا 
نآ باوج  هماع و  ریبعت  هب  نومضم  نیمه  هب  رمتسم و  رحـس  اولوقی  اوضرعی و  ۀیآ  اوری  نآ  ار و  هیآ  نیا  دناوخ  سپ  هدوب  تیبلا  لها  رحس 

مـساب لوالا  ءآدنلا  اما  دومرف و  هک  دـنکیم  تیاور  قداص  ترـضح  زا  دـمحم  نبا  ضیف  مجنپ  ربخ  هدیـسر  رگید  قیرط  ود  رد  ترـضح 
نم ۀـیا  مهیلع  لزنن  أـشن  نا  هلوق  نیبملا  باـتکلا  تاـیآ  کـلت  مسط  رد  دومرف  نآرق  ياـجک  رد  مدرک  ضرع  نیبیل  هللا  باـتک  یف  مئاـقلا 
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زا يدانم  دنکیم  ادن  برغملا  قرـشملا و  نیب  ام  عمـسیف  مئاقلا  مساب  ءامـسلا  نم  دانم  يدانی  دومرف  ملـسم  نبا  دـمحم  مشـش  خـلا  ءامـسلا 
هیلجر یلع  ماق  ادعاق ال  دعق و ال  الا  مئاق  ماقالا و ال  دقار  یقبی  الف  دشاب  برغم  قرشم و  نیب  رد  هچنآ  دونـشیم  سپ  مئاق  مسا  هب  نامـسآ 

هتـسشن هن  دنیـشنب و  هکنآ  رگم  يهداتـسیا  هن  دوش و  رادیب  هکنآ  رگم  يهدـیباوخ  دـنامن  یقاب  سپ  لیئربج  توص  وه  توصلا و  کلذ  نم 
نم لوا  قداص  ترـضح  زا  بلغت  نب  نابا  متفه  ربخ  تسا  لـیئربج  توص  ادـص  نآ  ادـص و  نآ  رثا  زا  دوخ  ياـهاپ  رب  دتـسیاب  هکنآ  رگم 
قلز قلط  توصب  يدانی  مث  سدـقملاتیب  یلع  الجر  مارحلا و  هللا  تیب  یلع  الجر  عضی  مث  هعیابیف  ضیباریط  ةروص  یف  لزن  لیئربج  عیاـبی 

فلخ وه  یتؤیف و  مئاقلا  مساب  يدانی  دومرف  هک  قداص  ترضح  زا  هرارز  نب  دیبع  متشه  ربخ  هولجعتـست  هللا و ال  رما  یتا  قیالخلا  هعمـست 
قداص ترضح  زا  نیعا  نب  نارمح  مهن  ربخ  دراد  ياج  ماقم  تشپ  رد  وا  دوشیم و  هدیـسر  شتمدخ  سپ  مئاق  مسا  هب  دوشیم  ادن  ماقملا 
دیجان مهد  ربخ  نامسآ  زا  يدانم  ینایفـس و  جورخ  مئاق  مایق  زا  لبق  دشاب  هدوب  هکنیا  زا  تسا  دبال  هک  تسا  رما  دنچ  موتحم  زا  دومرف  هک 

ترـضح زا  ماهدینـش  هرارز  مهدزای  ربخ  هیبا  مسا  همـساب و  نالف  نب  نالف  يدـهملا  نا  يدانی  يداـنملا  نا  لوقی  رفعجاـبا  عمـس  هنا  راـطع 
تعمـس لاق  نانـس  نبا  هللادـبع  مهدزاود  ربخ  نوزئآفلا  هتعیـش  ایلع و  نا  دانم  يدانی  ریمالا و  اوه  انالف  نا  ءآمـسلا  نم  دانم  يداـنی  قداـص 

تعمس لاق  نانس  نبا  هللادبع  مهدزیس  ربخ  لاتقلا  مصیف  نالف  نب  نالفل  رمالا  ءامسلا  نم  رمألا  اذه  بحاص  مساب  يدانی  هنا  لوقی  هللادبعابا 
مهدراهچ ربخ  رمالا  بحاـص  اـنالف  نا  ـالا  ءامـسلا  نم  داـنم  يداـنی  یتح  هیلا  مکنیعا  هیلا  نودـتمن  يذـلا  رمـالا  نوکی  ـال  لوقی  هللادـبعابا 

هیف قشمد  لبق  نم  ۀتغب  مکیتای  توصلا  اوعقوت  رقاب  ترـضح  زا  دـمحم  مهدزناپ  ربخ  مئاقلا  مساب  دانم  يدانی  قداص  ترـضح  زا  ریـصبیبا 
اب تغل  ءادتبا  هک  مدینـش  سپ  مدوب  روصنم  دزن  دـیوگیم  هزمح  نبا  فیـس  مهدزناش  ربخ  متفه  ربخ  اب  تسا  قفاوم  نیا  میظع و  جرف  مکل 

هدادن ربخ  نم  هب  رقاب  ترـضح  رگا  هک  روصنم  دـیوگیم  رخآ  رد  ات  ءامـسلا  نم  بلاطیبا  دـلو  نم  لجر  مساب  يدانی  دانم  نم  دـبال  فیس 
ترـضح زا  هلظنح  نب  ورمع  مهدـفه  ربـخ  هدرکن  راـکنا  ار  بلطم  نیا  ینمـشد  نینچ  هک  اـمرف  هظحـالم  درکیمن و  ثیدـح  هنیآ  ره  دوب 

زا یـسک  رگا  مدرک  ضرع  دـیوگیم  ربـخ  رخآ  رد  ۀحیـصلا و  دومرف  لوا  رد  تسا و  مئاـق  ماـیق  زا  لـبق  تمـالع  جـنپ  دومرف  هک  قداـص 
جورخ دـنع  ناک  اذا  ربمغیپ  زا  هفیذـح  مهدـجه  ربخ  هن  دـندومرف  وا  اب  موش  جراخ  سمخ  مئالع  نیا  زا  شیپ  دـش  جراـخ  امـش  تیبلـها 
تعیب هکم و  هب  مدرم  دـنوشیم  قحلم  سپ  دـمحم  ۀـمالا  ریخ  یلو  نیرابجلا و  ةدـم  مکنع  عطق  سانلا  اهیا  ءامـسلا  نم  دانم  يداـنی  مئاـقلا 

دیوگیم یلح  یلع  نبا  دمحم  مهدزون  ربخ  الدع  ضرالا  ءالمی  تسا  نیـسح  دالوا  زا  وا  دـیامرفیم  دـعب  ماقم  نکر و  نیب  وا  اب  دـنکیم 
 ] فیکف تلق  موتحملا  نم  مئاقلا  جورخ  موتحملا و  نم  ءادـنلا  موتحملا و  نم  سابعلاینب  فـالتخا  دومرف  هک  قداـص  ترـضح  زا  مدـینش 

ترضح یلا  اعوقرم  بوبحم  نیا  زا  متسیب  ربخ  نوزئافلا  مه  هتعیش  ایلع و  نا  راهنلا  لوا  ءامـسلا  نم  دانم  يدانی  دومرف  ءادنلا  هحفص 191 ]
هیبا مسا  همساب و  يدون  اذا  مهیلع  لکشی  ءامسلا ال  نم  توصلا  ناف  ءییـشلا  کلذ  نم  مهیلع  لکـشا  ناف  دیامرفیم  ربخ  رخآ  رد  هک  رقاب 
رسپ تسا  نم  دالوا  زا  یمراهچ  مئاق  دیامرفیم  هکنآ  زا  سپ  رورـس  نآ  هک  دنکیم  لقن  اضر  ترـضح  زا  دلاخ  نب  نیـسح  مکی  تسیب و 

نا لوقی  ءآمدلاب  ضرألا  لها  عیمج  عمسی  همساب  ءامسلا  نم  دانم  يدانی  يذلا  وه  دیامرفیم و  تسا  بیغ  بحاص  وا  تسا و  اهزینک  دیس 
رد اضر  ترضح  زا  بوبحمنبا  میود  تسیب و  خلا  مهیلع  لزنن  ءاشن  نا  هللا  لوق  هیف  هعم و  قحلا  ناف  هوعبتاف  هللا  تیب  دنع  رهظ  دق  هللا  ۀجح 

یلع اباذع  نینمؤملل و  ۀمحر  نوکی  برق  نم  هعمـسی  امک  دـعب  نم  هعمـسی  ءادـن  اودون  دـق  نونوکی و  ام  رما  مهب  یناک  دـیامرفیم  يربخ 
تفزا یناثلا  توصلا  نیملاظلا و  یلع  هللا  ۀـنعل  الا  اهنم  اتوص  ءامـسلا  نم  تاوصا  هثالث  بجر  یف  نودانی  لاـق  ءادـن  يا  تلقف و  نیرفاـکلا 

میـس تسیب و  نیملاظلا  لاله  یف  رک  دق  نینمؤملاریما  اذه  سمـشلا  نیع  وحن  ازراب  اندب  نوری  ثلاثلا  توصلا  نینمؤملا و  رـشعم  ای  ۀـفزألا 
نیلقثلا هعمسی  حیصف  ناسلب  يدانت  سمشلا  نم  هلظت  ۀمامغ  هسار  یلع  نامزلارخآ و  یف  جرخی  حول م ح م د  ثیدح  رد  نانـس  نبا  دمحم 

لاوئس دیوگیم  قداص  ترضح  زا  ریـصبیبا  مراهچ  تسیب و  اروج  تئلم  امک  الدع  ضرالا  ءالمی  دمحم  لا  نم  يدهملا  وه  نیقفاخلا  و 
هفینحلا نب  دمحم  مجنپ  تسیب و  شردپ  مسا  امـش و  بحاص  مسا  هب  دوشیم  ادـن  وا  رد  تسا و  ادـخ  هام  ناضمر  دومرف  ناضمر  زا  مدرک 

ضرالا و ال مزلا  رباج  ای  دومرف  هک  رقاب  ترضح  زا  رباج  مشـش  تسیب و  مهعمـسی  عاد  مهعمجی و ال  عار  مهل  قبی  ملف  ۀحیـص  مهیف  حصیف 
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دانم يدانی  دیامرفیم و  مئالع  نمض  رد  دعب  منکیم  رکذ  هک  ار  یمئالع  ینیبب  ات  نکم  تکرح  چیه  شابم و  مارآ  الجر  ادی و ال  كرحت 
یتسرد هب  سپ  مدرم  رب  دوشب  لکـشم  روما  نیا  مامت  رگا  رباج  يا  دیامرفیم  رخآ  رد  ات  قشمد  ۀـیحان  نم  توصلا  مکئیجی  ءآمـسلا و  نم 

زا نانـس  نب  هللادبع  متفه  تسیب و  شردام  شردپ و  مسا  شمـسا و  هب  دوش  هدرک  ادـن  هک  یتقو  رد  توص  ناشیا  رب  دوشیمن  لکـشم  هک 
ناضمر رهـش  یف  ۀـعزف  لاق و  موتحملا و  نم  ۀـیکزلا  سفنلا  لـتق  موتحملا و  نم  ینایفـسلا  موتحملا و  نم  ءادـنلا  دومرف  هک  رقاـب  ترـضح 
كاله كدـیب  کـسما  لاـق  قداـص  ترـضح  زا  روفعییبانبا  متـشه  تسیب و  اهردـخ  نم  ةاـتفلا  جرخت  ناـظیقلا و  عزفت  مئاـنلا و  هظقوت 
جرفلا لاق  مث  رمالا  اذـه  بحاص  فرعی  هب  معن و  لاق  يدانملا  وه  توصلا  ام  تلق و  توصلا  سفنلا و  لـتق  ینایفـسلا و  جورخ  ینـالفلا و 
تسیب رمألا  بحاص  دوشیم و  هتخانش  وا  هب  هک  تسا  توم  یکی  دیشک  راظتنا  دیاب  هک  یمئالع  زا  هکنآ  شلصاح  ینالفلا و  كاله  هلک 
هکنیا دـیامنیم و  هیکز  سفن  لتق  نـالف و  ینب  کـلم  ضارقنا  زا  ربخ  هک  تیاور  نآ  رد  نینمؤملاریما  ترـضح  زا  یعبر  نب  ۀـیابع  مهن  و 
مئانلا ظقوت  ناظیقلا و  عزفت  ناضمر  رهش  یف  ۀحیص  دیامرفیم  ءیش  هدعب  وا  هلبق  لها  دنکیم  ضرع  دوب  دهاوخن  یتنطلس  لتق  نیا  زا  دعب 
جورخ دـیامرفیم  ترـضح  دـنکیم  مئالع  زا  لاوئـس  هک  قداص  ترـضح  زا  تماص  نبا  دـمحم  مایـس  ربخ  اهردـخ  نم  ةاـتفلا  جرخت  و 

ریما ترـضح  دومرف  هک  رقاب  ترـضح  زا  یبجاح  دواد  مکی  یـس و  ربخ  ءامـسلا  نم  توصلا  ادـیپ و  فسخ  هیکز و  سفن  لـتق  یناـیفس و 
لوق متعمس  اما  لاقف  هعزفلا  ام  لبق و  ناضمر  رهش  یف  ۀعزفلا  ناسارخ و  زا  دوس  تایار  ماش و  لها  فالتخا  زیچ  هس  زا  دنـشاب  جرف  رظتنم 
رهـش یف  الا  نوکت  ۀحیـصلا ال  رقاب  ترـضح  زا  ریـصبیبا  مود  یـس و  ناظیقلا  عزفت  اهردخ و  یف  ةاتفلا  جرخت  خـلا  مهیلع  لزنن  أشن  نا  هللا 

ظقیتسا و ال الا  دقار  یقبی  برغملا ال  قرشملا و  نم  عمسیف  مئاق  مسا  هب  هدننکادن  دنکیم  ادن  دندومرف  دعب  لیئربج  ۀحیـص  یه  ناضمر و 
توص نآ  هک  ار  توص  دـهدب  باوج  هک  ار  یـسک  دزرمایب  ادـخ  سپ  توصلا  کلذ  نم  اعزف  هیلجر  یلع  ماق  ادـعاق ال  اودـعق ال  الا  مئاق 

دومرف و ات  کلذ  یف  وکشت  الف  هحفص 192 ] نیرشع [  ثلث و  ۀلیل  هعمج  ۀلیل  یف  ناضمر  رهـش  یف  توصلا  دومرف  تسا و  لیئربج  توص 
مئاق و مسا  هب  دنکیم  ادن  هک  تسا  نآ  نآ  تمالع  تسا و  لیئربج  توص  وا  هک  دینکن  کش  سپ  ناضمر  هام  رد  ار  ادص  دیدینـش  نوچ 
ود نیا  زا  تسا  دبال  دومرف  زاب  جورخ  رب  ار  شردارب  ردپ و  دنکیم  صیرحت  شدوخ و  ردـخ  رد  رکب  رتخد  ار  نآ  دونـشیم  شردـپ  مسا 

رخآ رد  دـعب  مولظم  دـش  هتـشک  وا  هک  نالف  مسا  هب  دـنکیم  ادـن  هک  تسا  سیلبا  توص  نآ  نامـسآ و  زا  یتوص  مئاق  مایق  زا  لبق  توص 
یفعج هب  مالـسلاهیلع  رقاب  ترـضح  هک  ینالوط  تیاور  نآ  رد  میـس  یـس و  مئاقلا  جورخب  ناـضمر  رهـش  یف  ۀحیـصلا  اوعقوتف  دـیامرفیم 
مکیلع لکـشی  الف  رمألا  اذـه  مکیلع  لکـشی  ناف  دـیامرفیم  ات  هرما  همـساب و  يداـنملا  يداـنی  ناـمزلارخآ  عیاـقو  مئـالع و  رد  دـیامرفیم 
ربمغیپ دهع  دشاب  وا  اب  هک  نیسح  نادنزرف  زا  يدرم  ینیبب  ات  ار  يدحا  نکم  تعباتم  شاب و  نیمز  مزالم  هرما  همساب و  ءآمسلا  نم  توصلا 

زا تسا و  نامزلارخآ  رد  ناتربمغیپ  تیبلها  تلود  دومرف  هک  هنع  هللا  یضر  رسای  رامع  زا  مراهچ  یـس و  شحالـس  رورـس و  نآ  تیار  و 
روس نم  دانم  يدانی  اهنم  ار و  یمئالع  درمـش  سپ  دـیایب  مئـالع  اـت  دـیرادهگن  تسد  دیـشاب و  نیمز  مزـالم  سپ  تسا  یمئـالع  وا  يارب 
توص لاق  قداص  ترـضح  زا  سینخ  نب  یلعم  مجنپ  یـس و  تسا  متفه  ربخ  اب  قفاوم  نیا  برتقا و  هقرـش  نم  ضرالا  لهال  لـب  قشمد و 
قداص ترضح  زا  هرارز  مشش  یس و  هب  اونتفت  نا  رخالا  مکایا و  لوالا و  توصلا  اوعبتاف  ضرالا  نم  سیلبا  توص  ءآمـسلا و  نم  لیئربج 
دومرف هک  قداص  ترـضح  زا  هریغم  نبا  ثرح  متفه  یـس و  مهناسلب  موق  لـک  عمـسی  لاـق  ماـع  وا  صاـخ  تلق  مئآـقلا  مساـب  داـنم  يداـنی 
ترضح دزن  تفگ  نابل  نومیم  زا  متشه  یس و  ناضمر  رهش  یف  نیضم  نیرشع  ثلث و  ۀعمجلا  ۀلیل  نوکت  ناضمر  رهـش  یف  یتلا  ۀحیـصلا 

دعب باتفآ  نیا  زا  تسا  رتراکـشآ  دوش  رهاظ  یتقو  رد  ام  رما  دومرف  ار و  همیخ  بناج  دومن  دـنلب  سپ  ترـضح  نآ  يهمیخ  رد  مدوب  رقاب 
هک قداص  ترضح  زا  نابل  نومیم  مهن  یس و  ضرألا  نم  سیلبا  يدانی  همساب و  مامألا  وه  نالف  نب  نالف  نا  ءآمسلا  نم  دانم  يدانی  دومرف 
زا مدینـش  تفگ  ملـسم  نب  دـمحم  زا  ملهچ  ءآمـسلا  نم  يدانی  يدانملا  ینایفـس و  یناـمی و  تسا  مئاـق  ماـیق  زا  لـبق  تمـالع  جـنپ  دومرف 

لتق زا  دـعب  دومرف  ات  دـیامرفیم  تامالع  نایب  دـعب  برغم  ات  قرـشم  زا  وا  تنطلـس  دـسریم  تسا  برع  رب  روصنم  مئاق  هک  رقاب  ترـضح 
اضر ترضح  زا  دلاخ  نب  نیسح  زا  مکی  لهچ و  انمئاق  جورخ  کلذ  دنعف  هتعیـش  هیف و  قحلا  ناب  ءامـسلا  نم  ۀحیـص  تئاج  هیکز و  سفن 
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نم ضرألا  کبحاص و  مساب  ءادنلا  نم  ءامسلا  تنکس  ام  نکسا  هدومرف  قداص  ترـضح  هک  دومرف  ءآمـسلا  تنکـس  ام  نکـسا  ریـسفت  زا 
هب يدـه  همئا  زا  هک  يرابخا  مامت  دوشیم  باب  نیا  رابخا  هلمج  زا  ینعم  نیاربانب  تسا و  يورم  ربخ  نیا  رخآ  قیرطب  شیجلاـب و  فسخلا 
زا ریما  ترضح  میود  لهچ و  تشذگ  هحتاف  رد  اهنآ  ضعب  هک  ءامسلا  تنکس  ام  اونکـسا  ءامـسلا  تنکـس  ام  نکـسا  هدیـسر  ترابع  نیا 

ءادن هب  اودون  اوناک  ام  سیا  مهب  یناک  تسا  نیسح  دالوا  زا  مهن  وا  هکنیا  دیامرفیم و  مئاق  تبیغ  نایب  هک  یتیاور  نآ  رد  ربمغیپ  ترـضح 
بلاطیبا نب  یلع  اما  ار  نالف  رـسپ  نالف  درک  ثوعبم  ادخ  هک  میـس  يادن  رد  دیامرفیم  هکنیا  ات  برقلا  نم  عمـسی  امک  دیعبلا  نم  عمـسی 

مئاق مهن  رفن و  هن  نیسح  زا  دعب  دیامرفیم  نم  زا  دعب  همئا  دنشابیم  رفن  دنچ  هللا  لوسر  ای  دنکیم  ضرع  ریما  ترـضح  جرفلا  کلذ  دنعف 
هک يزور  رادارف  شوگ  بیرق  ناکم  نم  دانملا  يدانی  موی  عمتسا  هفیرش و  يهیآ  ریسفت  رد  میهاربا  نب  یلع  میس  لهچ و  ربخ  تسا  ناشیا 

کلذ ۀحیصلا  نوعمسی  موی  شردپ  مسا  مئاق و  مسا  هب  دنکیم  ادن  يدانم  دومرف  هک  قداص  ترـضح  زا  کیدزن  ناکم  زا  دنک  ادن  يدانم 
زا يدانم  دنکیم  ادن  دومرف  هک  نیدـلا  لامک  رد  هحفص 193 ] رقاب [  ترـضح  زا  مراهچ  لهچ و  تسا  مئاق  يهحیـص  دومرف  جورخلا  موی 
هک نیلصملا  ةولص  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  زا  ینامعن  رد  مجنپ  لهچ و  ربخ  دربیم  ار  وا  مان  تسا و  ماما  نالف  رـسپ  نالف  هک  نامـسآ 
رپ هک  تسا  يدـهم  نآ  نیا  تسا و  نـالف  رـسپ  نـالف  امـش  ریما  هک  یتسرد  هب  مدرم  هورگ  يا  هک  نامـسآ  زا  دـنکیم  ادـن  يداـنم  دومرف 
ذا يرت  ولو  هفیرش  يهیآ  رد  میهاربا  نبا  یلع  ریسفت  زا  يواسحا  خیـش  تعجر  تمـصع  رد  مشـش  لهچ و  داد  لدع و  زا  ار  نیمز  دنکیم 
رد متفه  لهچ و  تسا  هعزف  راـبخا  اـب  قفاوم  نیا  ءامـسلا و  نم  توصلا  کـلذ  توصلا و  نم  دومرف  هک  رقاـب  ترـضح  زا  توف  ـالف  اوعزف 

يدانی یتح  یلایللا  مایألا و  یضمت  لوقی ال  هللادبعابا  تعمس  لاق  حلاصیبا  نب  نالجع  زا  شایع  ریسفت  زا  يواسحا  خیش  تعجر  تمـصع 
کلذ دـعب  ءالؤه  ءالؤه و  طلاخی  هللا  کحلما  تلق  ءالؤه  نم  ءالؤه  لزعیف  اولزتعا  لطابلا  لها  ای  اولزتعا و  قحلا  لها  اـی  ءامـسلا  نم  داـنم 
افتکا ردـق  نیمه  هب  بیطلا و  نم  ثیبخلا  زیمی  یتح  هیلع  متنا  اـم  یلع  نینمؤملا  رذـیل  هللا  ناـک  اـم  باـتکلا  یف  لوقی  هنا  ـالک  لاـق  ءادـنلا 

سلدنا هیرب  رد  هیبجع  يهنیدم  دنتفای  کلملادبع  دهع  رد  هک  هرـس  سدق  يرون  ثدحم  ریبخ  ققحم  دنکیم  لقن  بقاثلا  مجن  رد  دوشیم 
اذا ءامـسلا  نم  مهمئاق  هللا  رماب  موقی  یتح  تسا  اـهنآ  هلمج  زا  هک  یتاـیبا  دوب  بوتکم  نآ  راوید  رب  تسا و  ردنکـسا  زا  لـبق  نآ  ياـنب  هک 

عانتما و زا  سپ  يرهز  ینادیم و  يربخ  دننک  ادـن  نامـسآ  زا  وا  مسا  هب  هکنآ  رما  زا  دیـسرپ  يرهز  زا  کلملادـبع  هکنآ  ات  يرون  همـساب 
ود ره  تفگ  کلملادبع  ادخ  لوسر  رتخد  همطاف  نادنزرف  زا  تسا  يدهم  نیا  هک  نیسحلا  نب  یلع  ارم  داد  ربخ  تفگ  کلملادبع  رارـصا 
درک نامگ  دوخ  يهفیاط  زا  ار  نآ  بحاص  درکن  ار  ادن  بیذکت  کلملادبع  هک  امرف  هظحالم  ام  زا  تسا  يدرم  يدهم  نیا  دـنتفگ  غورد 
هماع يهفیاـط  هک  هدوب  تباـث  عیاـش و  يوحن  هب  هدوب و  همئا  راـصعا  رد  هعیـش  تاور و  همئا و  باحـصا  نیب  تایملـسم  زا  هرقف  نیا  يراـب 

مولعم مراهچ  ربخ  زا  هچناـنچ  دـناهدوب  تیبلالـها  نانمـشد  زا  یتعاـمج  ناـمه  رکنم  دوشیم  مولعم  هک  دـندرکیم  داـقتعا  نیا  رب  خـیبوت 
ادـن يدانم  هک  دـینکیم  نامگ  امـش  هک  دـننکیم  شنزرـس  ار  ام  هماـع  هک  دـنکیم  ضرع  قداـص  ترـضح  هب  ینادـمه  نآ  هک  دوشیم 

هک ملـسم  نبا  نمحرلادبع  زا  دنکیم  لقن  تعجر  تمـصع  رد  ار  هماع  خیبوت  ینعی  ار  انعم  نیمه  اضیا  رما و  نیا  بحاص  مسا  هب  دنکیم 
زا قحم  دوشیم  هتخانـش  اجک  زا  دوش  دنلب  ادن  ود  رگا  هک  دنیوگیم  دننکیم و  خیبوت  ار  ام  مدرم  مدرک  ضرع  قداص  ترـضح  هب  تفگ 

یلاعت هللا  لاق  نوکت  نا  اهب  انمؤم  ناک  اذا  اهب  قدصی  دومرف  سپ  متفگن  باوج  درک  ضرع  دیداد  باوج  هچ  امـش  دومرف  ترـضح  لطبم 
نبا ماشه  زا  تعجر  تمـصع  رد  مه  ماما و  شیامرف  ینعم  دمآ  دهاوخ  يدهی و  نا  الا  يدهی  نما ال  عبتی  نا  قحا  قحلا  یلا  يدـهی  نمفا 
مادک سپ  تسا  دنلب  هحیص  ود  دیئوگیم  امـش  هک  دیوگیم  قاحـسا  ردارب  يریوح  هک  مدرک  ضرع  قداص  ترـضح  هب  تفگ  هک  ملاس 
مولعم رابخا  نیا  زا  قداصلا و  وه  اذه  نا  رکنت  تنا  کلذـب و  انربخا  يذـلا  نا  وا  هب  دـیئوگب  دومرف  ترـضح  بذاک  زا  تسا  قداص  کی 

زا سپ  تعجر  تمـصع و  رد  رگید  يربخ  رد  هچنانچ  هدـشیم  ود  نآ  نیب  زیمت  زا  لاوئـس  هدوب  یملـسم  هحیـص  رد  تیاکح  هک  دوشیم 
دنکیم ضرع  يوار  سیلبا  زا  يرگید  تسا و  نامسآ  زا  یکی  دیامرفیم  ترضح  دنکیم  لاوئس  يوار  دوشیم و  هحیـص  ود  نایب  هکنآ 

نآ زا  دـمآ و  دـهاوخ  مه  هرقف  ود  نیا  ینعم  نوکت و  نا  لبق  اـهب  عمـس  ناـک  نم  اـهفرعی  دومرف  سپ  نآ  زا  نیا  دوشیم  هتخانـش  هنوگچ 
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غرم تروص  هب  لیئربج  هک  دیرظتنم  زونه  دسیونیم  شدئارف  رد  خیبوت  شنزرـس و  ماقم  رد  هک  یناگیاپلگ  قیدـنز  هک  تسا  مولعم  رابخا 
هتخومآ و اهنآ  زا  ار  شنزرـس  نیا  هدومن و  ار  ایمع  هماع  يهفیاـط  دوخ  ناردارب  يوریپ  دـنک  ادـن  دـیآرب و  هبعک  ماـب  يور  هقلخلا  بیجع 

دندرکیم . مه  تیبلها  هب  دمحم  لآ  ءادعا  دنکیم  اعدا  هک  یخیبوت  نیا  هکنیا 

یئاسحا دمحا  خیش  مالک  هب  داهشتسا 

تمصع و رد  تسا  يداسحا  خیش  تاحیرصت  نامه  هفیاط  هحفص 194 ] نیا [  رب  تسا  تجح  يهحیـص  باب  رد  هک  یئاهزیچ  هلمج  زا  و 
بحاص لئالد و  بحاص  ناقیا و  رد  یلع  نیسح  حیرصت  قفاوم  هفیاط  نیا  هکنآ  هچ  میلئاق  هیماما  ام  هک  هقیرط  نامه  رب  هحیص  هب  تعجر 

دننکیم و وا  زا  انث  حدـم و  ناشتاملک  رد  تهج  نیا  هب  دـننادیم و  باب  دـمحم  یلع  هب  هدـنهد  تراشب  بکوک  ار  يواسحا  خیـش  دـئارف 
يادن نیا  هک  دنکیم  نیعم  تسا و  تاموتحم  زا  هحیص  دیوگیم  هحیص  رابخا  زا  يهلمج  رکذ  زا  سپ  خیـش  نیا  دنیوگیم و  هیهلا  سدق 

دنلب ناـضمر  میـس  تسیب و  بش  رجف  لوا  رد  دـیوگیم  دوـشیم و  دـنلب  رما  نیا  بحاـص  مسا  هب  دـیوگیم  تسا و  لـیئربج  زا  ینامـسآ 
دهاوخ اروشاع  موی  رد  مئاق  روهظ  رابخا  قفاوم  هکنآ  هچ  دوشیم  دنلب  مئاق  زا  لبق  زور  هدفه  هام و  هس  رد  هحیص  نیا  دیوگیم  دوشیم و 

رکذن و مل  ام  هرکذنس و  امم  عمسا  مل  امم  تعمس و  امم  ادج  ةریثک  ۀحیـصلا  ءادنلا و  رکذ  یف  ثیداحالا  نا  لصاحلا  دیوگیم و  دعب  دوب 
عمـسی توصب  ناضمر  رهـش  نم  نیرـشعلا  ثلاثلا و  مویلا  رجف  لوا  لیئربج  يدانی  موتحم  ءامـسلا  نم  توصلا  دـیوگیم و  رگید  ياج  رد 

رابخا نیمه  صوصخ  رد  دراد و  رایـسب  تاقیقحت  تالیوأت و  مئاق  ثیداحا  رد  تعجر  تمـصع  رد  هکنآ  اـب  هتغلب و  لـک  قئـالخلا  عیمج 
هحیـص رابخا  رد  یفرـصت  چـیه  کلذ  عم  دـننکیم  نیعم  يراـک  يارب  زا  یتقو و  رد  یئادـص  ره  دراد و  تاحیـضوت  تاحیرـشت و  هحیص 
ضعب مدرم و  دابعتـسا  هدش  نایب  اهنآ  رد  هک  يرابخا  دنکیم  لقن  هکنیا  اب  دنکیم  لوبق  دراذگیم و  یقاب  شرهاظ  هب  ار  همه  دـنکیمن و 

درمشیمن و دیعب  ادخ  تردق  زا  دنیبیم و  هتسب  لیوأت  رد  نوچ  دنکیمن  هفیاط  نآ  لثم  یلیوأت  داعبتـسا  عفر  تهج  هب  کلذ  عم  ار  تاور 
ربخ یلاعت  قح  هچنانچ  درادرب و  ار  ههبـش  هک  ار  ینامـسآ  تاـیآ  دراد  مزـال  هک  تسا  یگرزب  يهماـگنه  روهظ  يهماـگنه  هک  دراد  لوبق 

زا دـنکیم  ءازهتـسا  یناـگیاپلگ  هک  ار  يربخ  نیمه  هکنیا  یتح  قحلا  هنا  مهل  نیبتی  یتـح  مهـسفنا  یف  قاـفالا و  یف  اـنتایا  مهب  ننـس  هداد 
تالیوأت و همه  نآ  اب  لیوأت  نودب  دـنکیم  لقن  مه  ار  سدـقملاتیب  هبعک و  ماب  رب  ندرک  ادـن  غرم و  تروص  هب  لیئربج  ندـمآ  تیاکح 
زا هکنآ  یکی  تسا  رما  ود  رابخا  ریسافت و  تایآ و  عومجم  زا  دافتـسم  هکنآ  لالدتـسا  بیرقت  دنکیم  تعجر  تمـصع  رد  هک  تاقیقحت 
وا هب  ددرگیم و  دیفس  اهیور  دوشیم و  نشور  اهمشچ  وا  هب  هک  يدیماان  سأی و  تلاح  رد  شعوقو  زا  تسا  راچان  دبال  هک  هیمتح  مئالع 

صاخ و تقو  رد  تسا  ادن  هحیص و  تیاکح  دوشیم  هتخانش  رما  نیا  بحاص  وا  هب  تسا و  مئالع  حضوا  دوشیم و  لاکشا  ههبـش و  عفر 
هکنآ مود  هبیجع و  تاریثأـت  هبیرغ و  راـثآ  هب  هصاـخ و  تیفیک  هب  صوصخم و  ناـکم  رد  صاـخ و  صخـش  زا  صوصخم و  هاـم  لاـس و 

ام نکـسا  دناهدومرف  هضیفتـسم  رابخا  رد  هک  ادص  نیا  ندش  دـنلب  ات  تسا  نایعدـم  تعباتم  تکرح و  مدـع  فقوت و  نوکـس و  فیلکت و 
هدیـسر نید  همئا  تاشیامرف  رد  هک  صاخ  هجو  نآ  رب  ار  تمالع  نیا  ام  الجر و  ادـی و ال  كرحت  ـال  ضرـألا و  مزلا  تاومـسلا و  تنکس 

میئامنن . ار  یعدم  چیه  توعد  لوبق  هدوب  فقوتم  رظتنم و  دیاب  همئا  لمعلاروتسد  قفاوم  سپ  میدیدن  نونک  یلا 

ینامسآ يادن  تیفیک 

زا لبق  ادـن  ادـص و  نیا  هکنآ  لوا  تسا  رما  دـنچ  هدـمآ  تسد  هب  رابخا  عومجم  زا  هک  ادـن  نیا  تایفیک  هحیـص و  نیا  تایـصوصخ  اـما  و 
موقی مئاقلا ال  نا  دندومرف  هک  دوش  دـنلب  ادـص  نیا  نآ  زا  لبق  ات  دـنکیمن  مایق  مئاق  تسا و  وا  روهظ  رب  مدـقم  دوشیم و  دـنلب  مئاق  روهظ 
یتدم نتشذگ  شروهظ و  مئاق و  زا  دعب  هن  هدرمـش  تسا  مایق  زا  لبق  هک  یمئالع  زا  ار  نآ  رگید  رابخا  رد  ءآمـسلا و  نم  دانم  يدانی  یتح 

دـسریم قلخ  مامت  شوگ  هب  دوش و  دنلب  ۀتغب  هعفد و  کی  هبترم و  کی  هک  تسا  یتیفیک  هب  زاوآ  ادن و  ادص و  نیا  هکنآ  میود  دوش  دنلب 
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هام هک  صوصخم  هام  رد  تسا و  مئاق  روهظ  لاس  ینایفـس و  جورخ  لاس  هک  تسا  صوصخم  لاس  رد  ادص  نیا  هکنآ  يهطـساو  هب  ۀـعفد 
هحیص و نآ  لصاحلا  دشاب و  زور  لوا  هک  تسا  صوصخم  تعاس  رد  دشاب و  میس  تسیب و  هک  تسا  صوصخم  زور  رد  دشاب و  ناضمر 

یتوص نینچ  نیا  دوشیم و  دنلب  هحفص 195 ] مئاق [  روهظ  ینایفس و  جورخ  لاس  زا  ناضمر  هام  زا  میس  تسیب و  زور  رجف  لوا  رد  توص 
هب دنونـشیم و  هبترم  کی  هعفد و  کی  برغم  قرـشم و  لها  ار  نامه  دوشیم و  دـنلب  صوصخم  تقو  نامه  رد  هبترم  کی  هعفد و  کـی 
رد هکنیا  هن  تسا  روط  نیمه  ۀتغب  دـسریم  شوگ  هب  هک  هحیـص  توص و  تلاح  هچنانچ  دوشیم  بارطـضا  تشحو و  بابـسا  تهج  نیا 

تسا مئاق  مایق  زا  لبق  هک  تمالع  نیا  زا  میـس  دنونـشب  ار  نآ  جیردت  هب  مه  قیالخ  دوش و  دنلب  هددعتم  يهنمزا  رد  جیردت  هب  هیلاتتم  نینس 
هحیـص و هب  رابخا  رد  وا  زا  ریبعت  دنونـشیم  مدرم  هعفد  کی  مه  اب  هبترم و  کـی  دوشیم و  دـنلب  صوصخم  ناـمز  کـی  رد  هبترم  کـی  و 
هب ریبعت  وا  زا  هک  تیـص  زا  دشاب  ترابع  تمالع  نیا  هکنیا  هن  دوشیم  دنلب  ادـص  زاوآ و  هب  ریبعت  وا  زا  یـسراف  رد  هک  هدـش  ادـن  توص و 
زا قیالخ  مامت  ار  ادـص  نیا  هک  نآ  مراهچ  ندرک  هراشا  نتـشون و  نتفگ و  زا  هفلتخم  قرط  هب  مدرم  هب  يربخ  ندیـسر  ترهـش و  هزاوآ و 

قلق و فوخ و  تشحو و  بجوم  ادص  نیا  هک  نآ  مجنپ  دروخب  اهشوگ  ضعب  هب  هک  دشاب  يزوزو  هکنآ  هن  دنونشیم  برغ  قرـش و  لها 
هکحـضم بابـسا  نآ  ندینـش  هکنآ  هن  ددرگ  هلمج  نارـسخ  تبیخ و  يدـیماان و  اـهندرگ و  عوضخ  تلذ و  ثعاـب  دوش و  قلخ  بارطـضا 

هشیدنا یسک  شندینـش  زا  دوش و  هدیبوک  هدننکادن  رـس  دوش  دنلب  تقو  ره  دنکن و  وا  هب  یئانتعا  هک  یـسگم  يادص  نوچ  دوش و  یعمج 
هداتسیا هک  اهام  میدشن و  رادیب  رقرق  نیا  زا  میدوب  هدیباوخ  امش  معز  هب  هک  اهام  میتساوخنرب و  زوزو  نیا  زا  میدوب  هتسشن  هک  اهام  دیامنن 
سفسف لطاب و  يهمزمز  زج  ار  نآ  میدشن و  لیلذ  میدوب  دنلبرـس  هک  اهام  میدشن و  كرحتم  داب  نیا  ندیزو  زا  میدوب  دوخ  رما  رب  مئاق  و 

نیا هک  دشن  لصاح  یتفگش  تریح و  دوب و  هدینـش  رایـسب  فرخزم  ياهفرح  نیا  زا  اهـشوگ  هکنآ  هچ  میدرکن  نامگ  رگید  يزیچ  لطاع 
لقع و زا  ءافعـض  زا  یـضعب  شوگ  رد  همزمز  نیا  یلب  میدوب  تافرخزم  تاـفارخ و  تاـفازج و  نینچ  رظتنم  هکلب  هدوبن  هلطاـب  توعد  لوا 

بابـسا هدـمآرب  خوفنم  گنچ  زا  هک  فیفخ  داب  نیا  هب  هدرک و  يرثا  داقتعا  رد  ناصقان  يار و  رد  نافیعـض  نـالهاج  نادرخیب  ناربخیب 
راـثآ نیا  یلو  دـندش  رادـیرخ  یـضعب  ار  هرهمرخ  نیا  هدـمآ و  بساـنم  یخرب  يهماـشب  نفع  يوب  نیا  هتـشگ و  یـضعب  لزلزت  تکرح و 
یلاخ عاعر  جـمه و  هرمن  زا  نیمز  دـناهدوب و  قعان  لک  عابتا  دـناهدوب و  قلخ  نایم  رد  ءاهفـس  عون  نیا  هشیمه  درادـن و  هتـشادن و  یگزات 

نیا یهورگ  تسین  يرتشمیب  نید  رفک و  عاتم  هدوب و  عیاـش  جـیار و  مدرم  ناـیم  رد  هلطاـب  ناـیدا  هدـساف و  بهاذـم  هشیمه  اذـل  هدوبن و 
ار سیلبا  یخرب  دندرمش و  دوبعم  ار  دوخ  عونصم  دندیتسرپ و  ار  واگ  يهراپ  ۀضفلا  بهذلا و  نداعمک  نداعم  سانلا  دندنسپ  نآ  یهورگ 

دوش دوبان  هدنک و  يداب  ره  هب  نیهپ  يور  فلع  دراد و  ریظن  مه  ناسنا  ریغ  رد  هدرکن و  هدجس  مدآ  هب  هک  دنتشاد  بوسحم  نیدحوم  لوا 
قاتـشم و ار  نیکرـس  لعج  دـنکن  ياج  زا  دـهدن و  تکرح  فصاق  یحیر  فصاع و  يداب  چـیه  ار  همکحتـسم  لابج  هیوق و  راجـشا  یلو 

افش زج  لسع  دهدن و  لتاق  رهز  زج  رام  دنادیمن  دوخ  ياذغ  ار  يرگید  وبـشوخ  هایگ  زج  هدرک  دای  وا  زا  ادخ  هک  لحن  یلو  تسا  بلاط 
قاتـشم و ار  عمـش  هناورپ  نارظتنم و  بلاـط و  ار  تملظ  هرپبش  دـنک  وعوع  گـس  رون  دـناشف  هم  دـنک  رعرع  رخ  هنارت و  هب  لـبلب  دـشخبن 
تابیطلل و نوبیطلا  نیجل  میرک  دـهاوخ و  نجل  مرک  دـیوج  كاپ  رهوگ  لـقاع  دـبلط و  رکـش  یطوط  دـهاوخ و  كاـخ  راـم  نآ  ناـهاوخ 

نآرقلا نم  لزنن  عدوتسم و  رقتسمف و  اقساف  ناک  نمک  انمؤم  ناک  نمفا  نوملعی  نیذلا ال  نوملعی و  نیذلا  يوتـسی  له  تاثیبخلل  نوثیبخلا 
یئاوعد زج  هکنآ  هن  دوشیم  هتخانـش  رما  بحاص  ادص  نآ  هب  هکنآ  مشـش  اراسخ  الا  نیملاظلا  دـیزی  نینمؤملل و ال  ۀـمحر  ءآفـش و  وه  ام 

ههبـش و رتلکـشم و  هکنآ  هن  دوش  هتـشادرب  لاکـشا  ههبـش و  کش و  ادص  نآ  هب  هکنآ  متفه  دشابن  يرگید  زیچ  لکـشم  یئاعدا  بیرم و 
دنلب نامـسآ  زا  هکنآ  مهن  دـشاب  هدیـسرن  نارود  شوگب  نونکات  هکنآ  هن  دنونـشب  يواسم  کیدزن  رود و  هکنآ  متـشه  دوش  رتدایز  کـش 

ات شردپ  مئاق و  مسا  هب  هکنآ  هحفـص 196 ] مهدزای [  یلیلع  لیح  ره  هن  دشاب  لیئربج  هدنیوگ  هکنآ  مهد  دشاب  ینیمز  ادص  هکنآ  هن  دوش 
ظافلا و توصم  مهدزاود  یئاپ  رـسیب و  ره  هن  تسا  يرکـسع  شردـپ  دـمحم و  وا  مسا  هک  دوش  دـنلب  شرداـم  هکلب  بلاـطیبا  نب  یلع 

ریغ هدننکادن  مهدزیـس  هفارخ  هفازج و  ره  هن  دـیامنیم  ادـن  هچ  هب  هک  هدومرف  ار  نآ  نایب  رابخا  رد  هک  تسا  هصوصخم  بلاطم  تاملک و 
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رد تشذگ  دشاب و  دوعوم  يدـهم  دوخ  يدانم  هکنآ  هن  دـیامن  ادـن  شروهظ  زا  لبق  يدـهم  مسا  هب  هک  تسا  تما  يدـهم  دوعوم  مئاق  زا 
روهظ و زا  لبق  مئالع  زا  ادن  نیا  هک  نآ  مهدراهچ  تسا  مئاق  مایق  زا  لبق  مئالع  زا  قشمد  روس  زا  ءادن  هک  رسای  رامع  زا  مجنپ  یس و  ربخ 
مود و یس و  مجنپ و  یس و  متفه و  تسیب و  مهدجه و  ربخ  رد  هچنانچ  هدرمش  روهظ  زا  لبق  مئالع  دادع  رد  ار  وا  هک  تسا  نآ  تانراقم 

دشاب . دوخ  يوس  هب  ار  قلخ  ندناوخ  يدهم و  توعد  دوخ  لصا  ادن  هحیص و  نیا  هکنآ  هن  دوشیم  مولعم  نآ  ریغ 

؟ هدوب ینامسآ  يادن  باب  دمحم  یلع  جورخ  يارب 

زا ینامسآ  یئادص  یـسک  ایآ  دیامنب  ار  يوعد  نیا  هکنآ  زا  شیپ  باب و  دیـس  جورخ  زا  لبق  ایآ  هک  فاصنا  لها  زا  منکیم  لاوئـس  لاح 
قرـشم و لها  هک  وا  مسا  هب  هدش  دنلب  يهحیـص  نینچ  یتشر  دیـس  توف  زا  دعب  ایآ  هدینـش و  شردپ  وا و  مسا  هب  سدقملاتیب  هبعک و  ماب 

هدینش هدرپ  سپ  نارتخد  هلجح و  رد  ناسورع  دوش و  قلخ  بارطضا  تشحو و  بابسا  دنونشب و  يواسم  کیدزن  رود و  دنونـشب و  برغم 
ردام زا  هملک  دنچ  ادن  هحیص و  هناگهدراهچ و  تایـصوصخ  نیا  هب  لاح  شـش  اب  رود  ادص  نیا  دشاب و  وا  یچراج  يدانم  نیا  هک  دنـشاب 
هکنآ لثم  دناهدومن  باب  نیا  رد  هشوشم  تالیوأت  هبرطـضم و  تاملک  دنیامنب  ار  هحیـص  راکنا  دنتـسناوتن  هک  هیباب  يهفیاط  ونـشب  صورع 

یعدم و نیا  ربخ  ندیسر  نامه  هحیص  نیا  هک  دندرکیم  لیوأت  قرط  نیا  هب  ار  توص  هحیـص و  يهماگنه  هفیاط  نیا  يالـضف  زا  یـضعب 
هک تسین  یفخم  وت  رب  هدینش و  ار  ادص  نیا  شوگ  ره  هکلب  دشاب  هدینـشن  ار  توعد  نیا  هک  تسیک  فارطا و  هب  تسا  وا  توعد  يهعاشا 

نیا تسا و  توص  هحیـص و  زا  ریغ  هزاوآ  تیـصو و  تسا  اـعدا  توـعد و  نیا  يهزاوآ  تیـص و  غوـلب  هتـسج  فـلکت  بصعتم  نیا  هچنآ 
رشتنم فارطا  رد  وا  ربخ  دوش  ادیپ  ملاع  رد  هنتف  ره  هکلب  تسه  هدوب و  يدساک  بهذم  يدساف و  نید  ره  بحاص  يارب  زا  هزاوآ  تیص و 

رما بحاص  وا  هب  دوش و  هدرمـش  وا  روهظ  زا  لبق  مئالع  زا  نیا  هک  دراد  يدـهم  روهظ  نامزلارخآ و  يهماـگنه  هب  صیـصخت  هچ  دوشیم 
مادک دیدرگن  مولعم  نآ  هب  نآ  بحاص  تقیقح  دناهدینـش و  مدرم  ضعب  جـیردت  هب  روهظ  زا  سپ  تسا و  ینیمز  تیـص  نیا  دوش  هتخانش 

هب وا  تیصو  شربخ  باب  دیس  روهظ  زا  دعب  هکنیا  رب  دنک  لمح  دناوتیم  هدش  نایب  هک  تایصوصخ  نآ  هب  ار  هحیـص  رابخا  تایآ و  لقاع 
دسیونیم دنکیم  لقن  ار  هحیص  رد  همدقتم  تایآ  ضعب  هکنآ  زا  دعب  شدئارف  رد  یناگیاپلگ  قیدنز  هکنآ  لثم  دش و  هدش  رـشتنم  فارطا 

روهظ ود  نیا  تلالد  تراشب  نیا  بسحرب  دبای و  عافترا  هسدقم  یـضارا  زا  یناث  روهظ  يادن  دوش و  دنلب  هکم  زا  دوعوم  يدهم  يادن  هک 
یضارا زا  یناث  روهظ  يادن  دش  اکع  ءاهب  سدقا  لامج  رقم  نوچ  تفای و  عافترا  هکم  زا  یلوا  يهطقن  يادن  تفای و  عوقو  ناریا  رد  مظعا 

ةروص یف  لزنی  لیئاربج  مئآقلا  عیابی  نم  لوا  نا  بلغت  نب  ناـبا  ثیدـح  تسا  تراـشا  ینعم  نیا  هب  تشگ و  ملاـع  لـها  عومـسم  هسدـقم 
هللا رما  یتا  قیالخلا  هعمـسی  قلز  قلط  توصب  يدانی  مث  سدـقملاتیب  یلع  الجر  مارحلا و  هللا  تیب  یلع  ـالجر  عضی  مث  هعیاـبیف  ضیباریط 

ترضح هک  لوبقم  ثیدح  مکح  هب  یلب  تسا  ماقم  ود  نیا  ادن  عافترا  عقوم  هک  دیامنیم  تلالد  تحارص  هب  ثیدح  نیا  هولجعتست و  الف 
دنیوج و کسمت  هلوقعمریغ  رهاوظ  هب  هیضام  مما  دننام  لاهج  زا  يریثک  هک  تسا  راچان  اربشف  اربش  مکلبق  نم  ننس  نکلـستل  دومرف  متاخ 
یهتنا و هدومرف  توالت  ار  هیآ  نیا  هقلخلا  بیجع  غرم  نیا  تقو  هچ  هدش و  رهاظ  دیفـس  غرم  تروص  هب  لیئربج  یک  هک  دـنیامن  هضراعم 

اعدا توعد و  نیا  هک  نیا  دوخ و  يوس  هب  ار  مدرم  یعدـم  ود  نیا  ندـناوخ  توعد و  هب  تسا  هحیـص  راـبخا  تاـیآ و  لـیوأت  شدوصقم 
توص زا  ترابع  ار  نآ  هک  یتسناد  ار  هحیص  رابخا  نآرق و  لها  ریسفت  يهمیمض  هب  هحیـص و  تایآ  میئوگیم  تشگ  ملاع  لها  عومـسم 
مئالع زا  يرما و  اـعدا  ترهـش  توعد و  يهزاوآ  تیـص و  هن  هدرک  نیعم  ار  نآ  دنونـشب  قیـالخ  هک  صاـخ  تقو  ناـمز و  رد  صوصخم 

هک هدرک  نیعم  رگید  سک  ار  نآ  يدانم  دوش و  لصاح  روهظلا  دعب  ای  دشاب  روهظ  سفن  هکنآ  هن  دناهدرمـش  نآ  نراقم  مدـقم و  روهظ و 
هچ نیبب  نک  هناگهدراهچ  تایـصوصخ  رابخا و  هب  عوجر  دـشاب  يدـهم  دوخ  هکنآ  هن  دـشاب  وا  روهظ  زا  يهدـنهدربخ  يدـهم و  یچراج 

یلطاب رما  يوعد  ءاکع  اب  هکم  رد  یـسک  هکنیا  اب  مئاق  يارب  زا  گرزب  هحفص 197 ] تمالع [  ینامـسآ و  يهیآ  نیا  يهماگنه  دراد  طبر 
هک امرف  هظحالم  هتـشاد  اعدـم  رد  حیرـص  ار  نآ  هک  ار  نابا  تیاور  نیا  هصاخ  دـسرب  مدرم  هب  بوشآ  نتف و  ریاـس  لـثم  نآ  ربخ  دـیامن و 
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توعد لوا  رد  هک  تسا  نآ  تیاور  حیرـص  یلو  دنکب  دنکیم  لیوأت  هچ  ره  ار  غرم  توص  دنکب و  دـنکیم  ضرف  هچ  ره  ار  نآ  لیئربج 
دنلب هکم  رد  یلوا  يهطقن  يادن  هک  هدرک  ریرقت  روطنیا  ار  توص  هکنآ  لاح  دوشیم و  دنلب  یئادـن  تسا  لیئربج  هک  يدانم  کی  زا  مئاق 

حیرـص لولدم  ناوتن  ار  لصافتم  رخأتم  یئادـن  ود  نیا  دـش  هسدـقم  یـضارا  زا  یناث  روهظ  يادـن  دـش  اهب  سدـقا  لامج  رقم  اکع  نوچ  و 
عافترا ار  نآ  مسا  دنیامن  یلطاب  رما  يوعد  قلخ  لالـضا  دصق  تسایر و  ياوه  هب  هک  دسفم  رفن  ود  هکنآ  فرـصب  داد و  رارق  نابا  تیاور 

زا هملک  رما و  نـالعا  وا و  توعد  هکم و  رد  وا  جورخ  يدـهم و  روهظ  باـب  هک  نآ  لاـح  دوش و  مولعم  وت  لاـحم  دوصقم  یهد  رارق  ادـن 
تـسا یباب  تامالع  ریاس  لثم  ادـن  هحیـص و  باب  هدـحیلع و  یباب  ناشیا  ياهراک  ینیـسح و  تعجر  یـسیع و  لوزن  نینچمه  وا و  بناـج 
نامـسآ زا  ادن  ات  دنکیمن و  مایق  مئاق  الثم  دـیوگیم  یکی  فلتخم  باب  ود  رابخا  ناسل  باب و  نیا  تارابخا  زا  زاتمم  اهنآ  رابخا  هدـحیلع 

نالعا هکم و  رد  روهظ  زا  دهدیم  ربخ  رگید  ياهناسل  هب  دیوگیم  يرگید  ادص و  ندش  دنلب  هب  مئاق  مایق  لبق  زا  تسا  راچان  دوش و  دـنلب 
رد هک  تسا  يرابخا  زا  ریغ  نآ  ریغ  هکم و  رد  شیاهراک  وا و  توعد  يدـهم و  روهظ  رد  هدراو  راـبخا  لـصاحلا  وا و  ياـهراک  توعد و 

ننـس و هریـس و  باب  هیف و  ثدحی  ام  جورخلا و  موی  باب  هب  عوجر  هدش  ریبعت  رگید  تانایب  تارابع و  هب  هدـش و  دراو  ادـن  هحیـص و  باب 
توعد يدهم و  روهظ  درادن  وا  رما  نالعا  توعد و  جورخ و  هب  یطبر  هحیص  ادن و  تیاکح  هک  دوش  حضاو  اتامت  هب  راوگرزب  نآ  لاوحا 

تهج و هچ  هب  يرگید  بطم  نآ  هب  کیدزن  روهظ و  رب  هقباس  مئالع  هیـسفنا و  هیقاـفا و  تاـیآ  تسا و  یبلطم  رما  هب  وا  ماـیق  ار و  قلخ  وا 
درمـش رما  کی  ار  رما  ود  نیا  دیاب  ناهرب  تجح و  مادک  هب  لیلد و  هنیرق و  الب  تشادرب  دیاب  رهاوظ  نیا  مامت  زا  تسد  تسا  ببـس  مادک 
يدـهم يارب  زا  هکنآ  فرـص  هب  وا و  توعد  رما و  هب  يدـهم  ماـیق  زا  تفرگ  تراـبع  ار  نآ  تسا  يدـهم  روهظ  زا  هدـنهدربخ  هک  یئادـن 

بذاک و يدهم  نیا  يدانم  هک  فرخزم  نیا  هب  دهدیمن  شوگ  یسک  هدوبن  یئادن  نینچ  يدانم و  نینچ  شروهظ  زا  لبق  امـش  یعونـصم 
رد تأرج  دوخ و  ماخ  تالایخ  زا  هک  تسا  یتوبکنع  تیب  یئوگیم  وت  هک  ار  هچنآ  دـشاب  هدوب  دوخ  يوس  هب  توعد  زا  تراـبع  شیادـن 

دوب و هدـشن  دراو  هحیحـص  هریثک  رابخا  نیا  رگا  یلب  درادـن  نید  يهمئا  تاشیامرف  هب  یلخد  هتفاب  مه  هب  ناهرب  تجح و  الب  هدرک و  نید 
ادـن دـنناوخیم و  ار  مدرم  دـننکیم و  توعد  دوـخ  يوـس  هب  ار  مدرم  رگید  رفن  ود  ناـمزلارخآ  رد  هک  دوـب  رگید  راـبخا  اـهنآ  ضوـع  هب 

بوسحم قلخ  يوس  هب  ود  نیا  يادن  رب  ار  اهنآ  توعد  رفن و  ود  نیا  رب  ار  رفن  ود  نآ  يدرکیم  قیبطت  ار  تقو  نآ  دوخ  يوس  هب  دنکیم 
اب دوب  ناشیا  بذکم  زاب  نید  رد  رفن  ود  نیا  یتالابمیب  روعـش و  مدع  مهف و  تلق  هچ  رگا  دوب  فازگ  فازج و  زارت  رد  يردق  يدرکیم 

اهنآ توعد  رفن و  ود  نیا  ادن  ود  يدانم و  ود  نآ  هک  دش  مولعم  اجک  زا  دشیم  هتفگ  فصو  همه  اب  هکنآ  هچ  دشیمن  لیلد  مه  زاب  هکنآ 
هک ار  رفن  ود  نیا  دننک و  ار  یتوعد  نینچ  هسدقم و  ضرا  زا  يرگید  هکم و  زا  یکی  دـنیایب  رگید  رفن  ود  رفن  ود  نیا  زا  سپ  دـیاش  دـشاب 
زا هریثک  رابخا  رد  هچنانچ  دـنیامن  جورخ  قح  هب  مئاق  مایق  زا  لبق  توبن  تیودـهم و  مسا  هب  هک  دنـشاب  نایوگغورد  ناـیرتفم و  زا  دـندمآ 
زا رفن  ود  نیا  هدـشن  زونه  دوش و  دـنلب  مئاق  مایق  زا  لبق  دـیاب  تسا و  تاموتحم  زا  هحیـص  نوچ  هک  تسا  نآ  فاصنا  هکلب  هدرک  دای  اهنآ 

مدـع توکـس و  تموادـم  تویب و  تمزالم  هب  تیـصو  دوشن و  هداد  اهنآ  توعد  هب  شوگ  هکنیا  هب  هدـش  رما  هک  دنتـسه  ینابذاک  نامه 
ار رابخا  روهظ  میلست  میوگیم  دنیوج  کسمت  هلوقعم  ریغ  رهاوظ  هب  هیـضام  مما  دننام  لاهج  زا  يریثک  هلوق  دناهدومرف  تعباتم  تکرح و 
ار نآ  دـشاب  رهاظ  ربارب  رد  هک  یلوتم  دـنکیم و  نآ  فالخ  رد  ار  رابخا  نآ  تحارـص  يوعد  فصولا  عم  ياهدرک و  میئوگیم  هچنآ  رد 

هدارا هلاحتـسا  نآ  هیلقع و  يهنیرق  دـیوگب  رگا  دـنکیم و  ریوصت  ینهپ  شیر  جـسوک  دـنکیم و  يوعد  تسا  صن  اب  فدارم  هک  حـیرص 
نآ اهشوگ  هک  نامسآ  زا  یئادص  نینچ  ندش  دنلب  دراد  هلاحتـسا  هچ  لقع  رظن  رد  میوگیم  هدش  لیوأت  نیا  ءاشنم  تسا  رهاوظ  نیا  رهاظ 

دناهدادن زیمت  ردق  نآ  دناهدومن  ذخا  هحفص 198 ] ار [  رهاوظ  نیا  نونکات  هک  نادنمـشناد  ءاملع و  مامت  هک  تفگ  ناوتیم  ایآ  دونـشب  ار 
هچ زا  ار  نآ  ندوـب  لوـقعم  ریغ  هک  منکیم  لاوئـس  تسا  هیلقع  تـالاحم  زا  نیا  هک  دـناهدیمهفن  اـیآ  تفرگ و  ار  یلقع  لاـحم  دـیابن  هک 

لقع فالخ  تداع و  قرخ  نیب  زیمت  یسفن  هکنآ  زارتالاب  لهج  مادک  قراوخ و  زا  ریاس  لثم  تسا  تداع  فالخرب  یلب  دناهتـسناد  تهج 
ار ءییش  ره  رب  رداق  دیزی و  ام  لاعف  هفیاط  نیا  انامه  دهدب  ملاع  نادنمشناد  هب  لهج  تبسن  فصو  نیا  هب  هک  رتالاب  ملظ  مادک  دهدن و  ار 
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هب لهج  زا  یـشان  نیا  سپ  غرم  تروص  هب  تسا  لیئربج  لکـش  هب  ندوب  لوقعم  ریغ  زا  دوصقم  رگا  دـناهدرک و  نامگ  روما  نیا  زا  زجاـع 
رد یناهفصا  یلع  ردص  ازریم  یباب  لضاف  هچنانچ  هفلتخم  لاکشاب  لکشتی  يرون  مسج  هب  دناهدومن  فیرعت  ار  وا  هک  تسا  کلم  تقیقح 
هثج مظع  رد  هدراو  رابخا  نینچمه  تسا و  رایـسب  هکئلم  هفلتخم  لاکـشا  رد  رابخا  هدرک و  فیرعت  نیا  هب  حیرـصت  شدوخ  نافرعلا  لئالد 

راچان يده  يهمئا  ربمغیپ و  تاانبا  بجوم  هب  یلب  تسا  رامشیب  دریگیمارف  ار  برغم  قرشم و  هکنآ  هباثم  هب  ناشیا  ياهلاب  هعس  هکئلم و 
يأر قفاوم  ار  هچ  ره  هتـسش و  هیهلا  جـجح  تاشیامرف  زا  تسد  هتـسج و  دوخ  هصقان  لوقع  هب  ادـتبا و  هک  یناهارمگ  ندـش  ادـیپ  زا  تسا 

مهتزوعا اهوظفحی و  نا  ثیداحالا  مهنع  تلقث  اـموق  نا  دومرف  نینمؤملاریما  نیدـحوملا  سیئر  هچناـنچ  دـنیامن  لـیوأت  در و  دـشابن  دوخ 
هدومن ادخ  تایآ  در  هک  تسا  رافک  يهویش  نامه  نیا  اورفکی و  مل  اودحجی  مل  اوملعی  مل  اذا  سانلا  نا  مهئآراب و  وکـسمتف  نا  صوصنلا 

نحتمم و نمؤم  وا  لسرم  یبن  وا  برقم  کلم  الا  هلمحتی  بعـصتسم ال  بعـص  انثیدح  نا  رمتـسم و  رحـس  اولوقی  اوضرعی و  ۀیآ  اوری  نا  و 
تیضق و امم  اجرح  مهسفنا  یف  اودجی  مث ال  مهنیب  رجش  امیف  كومکحی  یتح  اونمؤی  کبر ال  الف و  هدرمـش  نامیا  مزاول  زا  ار  میلـست  اذل 

امیلست . اوملسی 

ءاهب ماهوا  رب  ضارتعا 

اعبت هفیاط  نیا  لاز  هک ال  تسا  يزاب  گنرین  ادـن  هلیح و  نامه  ادـن  هحیـص و  رد  یناگیاپلگ  تافرـصت  انامه  لاح  حیـضوتل  لاقم  حیرـشت 
يدـه يهمئا  ادـخ و  لوسر  تاملک  رد  هکنآ  کلذ  حیـضوت  دـنیامنیم  تسا  ناشیا  يهدـیقع  اب  یفانم  هک  روهظ  مئالع  قلطم  رد  ءآـهبلل 
یفخم رما  دننکن و  فلخت  نآ  زا  هک  دناهدومرف  هک  دـناهدومرف  نیعم  يراثآ  یمئالع و  گرزب  روهظ  نآ  يارب  زا  تایآ  زا  هلمج  رد  هکلب 
مهیرنس هدومرف  نآ  هب  هراشا  هکرابم  يهمیرک  رد  مه  هدومرف و  حیرصت  ینعم  نیمه  هب  قداص  ترـضح  هچنانچ  درذگن  هابتـشا  هب  دنامن و 
توعد رد  هیعطق  راثآ  هیتجح و  مئالع  نآ  زا  هیباـب  هفیاـط  نوچ  فرط  نیا  زا  قحلا و  هنا  مهل  نیبتی  یتح  مهـسفنا  یف  قاـفالا و  یف  اـنتایآ 

سیـسأت هب  دـناهدرب  راـک  هب  ماوع  تهج  هب  يرگید  هلیح  گـنر و  راـچان  دناهتـسناد  دوخ  بذـکم  ار  بلطم  نیا  دـناهدیدن و  يرثا  هلطاـب 
لیوأت رد  ۀـهج  نیا  هب  تسا و  هباشتم  اهنآ  مامت  تین و  دارم  اهنآ  رهاـظ  هدـش  دراو  تاروهظ  مئـالع و  باـب  رد  هک  يرهاوظ  هک  يهدـعاق 

دـناهدومن و يرگید  رما  رب  قیبطت  دوخ  ياوه  لـیم و  هب  ار  کـی  ره  دـناهدوشگ و  قح  ءاـیلوا  ادـخ و  تاـملک  رد  هدـساف  ءارآ  هب  ار  یهنم 
زا هک  مئالع  باب  رد  ار  يده  يهمئا  تاشیامرف  دناهدومن و  هکیکر  تالیوأت  هتفاین  عوقو  هبذاک  توعد  نیا  رد  هک  ار  هیمتح  مئالع  بلاغ 

یعدم زیمت  هابتـشا و  عفر  يارب  زا  هیهلا  ججح  تادیکأت  نیا  هکنآ  زا  لفاغ  دناهدرمـش  هلوقعم  ریغ  رهاوظ  زا  هدش  هتفگ  قلخ  تیاده  يارب 
هک دـش  دـهاوخ  لصاح  گرزب  لالتخا  هدوزفا و  هابتـشا  رب  دـشاب  دوصقم  نآ  لؤم  دـشابن و  دارم  رهاوظ  نیا  رگا  هدوب و  بذاک  زا  قداص 

هابتشا دیآ  مزال  گرزب  جرم  جره و  داسف و  دیامن و  ادخ  مالک  رد  یفرـصت  دناوتیم  دوخ  لایخ  هب  سک  ره  عیـسو  تسا  یباب  لیوأت  باب 
باتک رد  هدرب  ناشیا  راک  هب  ءاهب  یلع  نیـسح  ازریم  ار  گنرین  بیرف و  نیا  دـش و  دـهاوخ  لصاح  رتدایز  لامجا  لالتخا و  دوشن  عفر  هک 

هک هدوب  نآ  يهطـساو  هب  مما  بلاغ  تلالخ  دیوگیم  هک  نآ  شلـصاح  هک  دـسیونیم  ماقم  نیا  رد  لصفم  یحرـش  لوا  باب  رد  شناقیا 
یقاـب دوخ  رهاـظ  رب  هدـشیم  دراو  قحـال  روهظ  هب  هراـشا  تمـالع و  ناوـنع  هب  قباـس  روـهظ  تاـملک  رد  هک  هلوـقعم  ریغ  رهاوـظ  هشیمه 

ار وا  هیومت  هعدخ و  نیا  منکیم و  لقن  شعابتا  وا و  یئاوسر  تهج  هب  ام  دـندرکیم و  ار  دـعب  روهظ  راکنا  تهج  نیا  هب  دنتـشاذگیم و 
رد ءاـهب  قرب  دـعر و  نوچ  میوشیم و  هچ  نآ  باوج  ضرعتم  نآ  زا  سپ  تسا  ینعم  نیمه  ناـیب  رد  نآ  رتشیب  هک  لوا  باـب  زا  ناـقیا  زا 

لوا باب  هب  عوجر  دراد  ههبش  سک  ره  دوشیم  ضرع  شدارم  رصتخم  دوب  دهاوخ  تلالم  بجوم  شتارابع  مامت  رکذ  رایـسب و  ماقم  نیا 
دوشیم . ضرع  هک  تسا  نامه  باتک  نآ  يهوالع  قرو  هد  لصاح  هک  دنادب  ات  دیامن  هحفص 199 ] ناقیا [ 

ءاهب تالیوأت  لقن 
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دـنامئالع و نآ  رظتنم  زونه  دـندرک  راکنا  دـندیمهفن  دوهی  نوچ  دوب  هدـش  نیعم  یـسیع  روهظ  يارب  زا  ۀـیروت  رد  هک  یمئـالع  دـیوگیم 
هک دومن  نایب  ار  یمئالع  بانج  نآ  دندومن  لاوئـس  ار  نآ  مئالع  شباحـصا  داد  يدمحم  روهظ  زا  ربخ  هدش و  رهاظ  هک  یـسیع  نینچمه 
زا هرقف  کی  رکذ  هب  ام  دندنام و  عونمم  هیدمحم  تعیرـش  زا  دنرظتنم و  زونه  دـنتفرگ و  ار  نآ  رهاوظ  دـناهدیمهفن و  ار  نآ  ینعم  يراصن 
هک يدمحم  روهظ  مئالع  رد  دومرف  دعب  روهظ  تامالع  زا  دـندرک  لاوئـس  ترـضح  نآ  باحـصا  هک  یتقو  رد  مینکیم  افتکا  یتم  لیجنا 

هحون نامـسآ و  رد  دوشیم  رهاـظ  ناـسنا  رـسپ  تمـالع  نیمز  يهزرل  بکاوـک و  طوقـس  رمق و  سمـش و  یکیراـت  ماـیا و  یگنت  زا  سپ 
لاـمج ینعی  دوعوم  تعلط  تقو  نیا  رد  روص و  عـم  دـیآیم  هکئـالم  اـب  راوـس و  ربارب  هک  ار  ناـسنا  رـسپ  دـنیبیم  نیمز و  لـها  دـنکیم 

رمق سمـش و  تملظ  ربمغیپ و  دوبن  يهطـساو  هب  فراـعم  زا  یگنت  زا  سپ  هک  تسا  نآ  مئـالع  نیا  زا  دوصقم  دوشیم و  رهاـظ  يدـمحم 
اهنآ زا  سپ  دوش  خوسنم  هک  تسا  هقباس  تعیرـش  دارم  اـی  دـندرک  یناـملظ  دـنوش و  رکنم  قحـال  روهظ  رد  هک  قباـس  رـصع  ءاـملع  ینعی 

ینامدرم اب  ینعی  هکئالم  اب  قاوسالا و  یف  ضرألا  یف  یـشمی  ماعطلا و  لکأی  هک  مدرم  لیم  اوه و  فالخرب  ینعی  ربا  اب  دوش  رهاـظ  دوعوم 
زونه دندومرف و  رورـس  نآ  راکنا  يدمحم  روهظ  رد  دـندیمهفن  ار  تاملک  نیا  ینعم  دوهی  ءاملع  نوچ  دنـشاب و  هتـشاد  کلم  تفـص  هک 

تاشیامرف نیا  هکنآ  شدارم  لصاح  دش و  رهاظ  يرگید  روهظ  تفر و  دمآ و  دمحم  هکنآ  اب  دوش  رهاظ  مئالع  نیا  تقو  هچ  هک  دنرظتنم 
ار بکاوک  طوقـس  رمق و  سمـش و  تملظ  دمحم  روهظ  مئالع  زا  هچنانچ  دـندیمهفن  ار  نآ  ینعم  مدرم  دوب  دـمحم  روهظ  هب  رظان  یـسیع 
هب هراشا  هدش  نایب  نیمز  لیدبت  ضرا و  ضبق  نامسآ و  یگهدیچیپ  بکاوک و  طوقس  ءامـس و  راطفنا  زا  نآرق  رد  هچنآ  نینچمه  هدرمش 

نیا هدرک  رهاظ  باب  دیـس  هک  دیدج  نید  روهظ  هب  تسا  وا  تعیرـش  بکاوک  طوقـس  وا و  نید  ءامـس  قاقـشنا  يدمحم و  تعیرـش  خسن 
بیذاکا زا  تاـملک  نیا  ماـمت  میوگیم  دـسیونیم  قرو  هد  رد  قرب  دـعر و  نارازه  گرب و  خاـش و  رازه  اـب  هک  شتاـملک  لـصاح  تسا 

ردص ای  دـنکیم  عیطقت  ار  قح  تاملک  هک  تسا  هفیاط  نیا  يهویـش  هک  تسا  يدزد  نامه  تسا و  ءارتفا  غورد و  مامت  تسا و  وا  هلوعجم 
تیب و حاحـصا  نیا  مامت  هک  دـشیم  مولعم  دـشیم  لقن  نآ  مامت  رگا  الاو  طیلغت  تهج  هب  دـیامنیم  طاقـسا  فذـح و  ار  نآ  لیذ  ای  نآ 
هماع و راـبخا  رد  هدومرف و  ناـیب  دـیدج  دـهع  بتک  زا  رگید  عضاوم  رد  هک  ناـمزلارخآ  رد  تسا  یـسیع  تعجر  ناـیب  ناـمه  رد  مراـهچ 

دنکیم ینالوط  ار  نآ  دنوادخ  زور  کی  رگم  ایند  زا  دنامن  یقاب  رگا  هک  هدیسر  ربمغیپ  زا  رتاوتم  نومضم  نیا  هک  دنداد  وا  زا  ربخ  هصاخ 
تافـص و دوعوم و  يدـهم  باب  رد  ارتاوتم  يدـه  همئا  زا  دـیامن و  يدـتقا  وا  هب  نامـسآ و  زا  دوش  لزاـن  یـسیع  دوش و  رهاـظ  يدـهم  اـت 

شیامن رد  هچنانچ  هفیاط  نیا  دوخ  هکلب  دیامنیم  ادتقا  وا  اب  دوشیم و  لزان  میرم  نبا  یـسیع  هک  تسا  یـسک  وا  هک  هدـش  دراو  شتالاح 
دننادیم یلع  نیسح  ازریم  ار  یسیع  رمألایهتنم  دنکیم  تعیب  مئاق  اب  دوشیم و  رهاظ  نامزلارخآ  رد  یسیع  هک  دنادقتعم  دیایب  هثلاث  هلاقم 

اب دـیایب و  ثلاث  رد  تشذـگ و  لوا  شیامن  رد  هچنانچ  هصاخ  هماع و  هرتاوتم  صوصن  هب  هلمجلاب  هدرک و  تعیب  دـمحم  یلع  ازریم  اـب  هک 
دهاوخ یتعجر  لوزن و  دوعوم  يدهم  اب  نامزلارخآ  رد  یـسیع  ترـضح  يارب  زا  دوش  حضاو  ثلاث  هلاقم  شیامن  رد  هچنانچ  هیباب  فارتعا 

ار نآ  مئالع  دهدیم و  يدهم  اب  شدوخ  لوزن  نامه  زا  ربخ  نییراوح  هب  یسیع  ترـضح  حاحـصا  نیا  رد  تشاد و  دهاوخ  يراثآ  دوب و 
ماع و دیدش  طحق  قازرا و  یگنت  زا  نامزلارخآ  رد  يدهم  روهظ  مئالع  رد  هدـش  دراو  هماع  هصاخ و  رابخا  رد  هچنآ  قفاوم  دـنکیم  نایب 

يدمحم روهظ  هب  یطبر  ادبا  حاحصا  نیا  تیحیسم و  مسا  توبن و  مسا  هب  بذاک  نایعدم  روهظ  دوهعم و  هجو  ریغ  رب  فوسک  فوسخ و 
روهظ زا  باوج  ناشیا  لاوئس  قباطم  یسیع  ترضح  ات  هدرکن  دشاب  يدمحم  روهظ  هک  دعب  روهظ  زا  لاوئس  نییراوح  زا  یـسک  هتـشادن و 

ربخ وا  هدش و  لاوئس  نیمه  مه  رگید  عضاوم  رد  هچنانچ  هصخشب  تسا  یسیع  دوخ  روهظ  مئالع  زا  نییراوح  لاوئـس  هکلب  دشاب  هداد  دعب 
دهاوخن طیلقراف  مورن  نم  ات  دیآیم و  طیلقراف  هک  هداد  يدعب  روهظ  زا  ربخ  رگید  ياهاج  ضعب  رد  یلب  هداد  ار  شدوخ  ندمآ  تیفیک  زا 

هب یلع  نیسح  هک  حاحصا  نیا  هدومرفن و  رکذ  مئالع  نیا  زا  یمسر  یمسا و  ادبا  اهاج  نآ  رد  هریثک و  کلذ  لاثما  هحفص 200 ] دمآ و [ 
نآ ضعب  ناقیا  بحاص  هعدخ  بذک و  حوضو  تهجب  اجنیا  رد  دمآ و  دهاوخ  الـصفم  مجنپ  ماقم  رد  ثلاث  شیامن  رد  هدرک  کسمت  وا 
دزن تولخ  رد  شنادرگاش  هداد  شدوخ  نتفر  زا  ربخ  هیآ  دـنچ  رد  یـسیع  هکنآ  زا  سپ  دراد  یتم  لیجنا  زا  (24) لصف رد  منکیم  لقن  ار 
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[ اریز  ] دنکن هارمگ  ار  امـش  یـسک  راهنز  تفگ  باوج  رد  یـسیع  تسیچ  ملاع  ياضقنا  وت و  ندمآ  ناشن  هک  وگب  امب  دنتفگ  دـندمآ  يو 
يرایسب هدش  رهاظ  هبذک  ءایبنا  اسب  ام و  دیامرفیم  ات  درک  دنهاوخ  هارمگ  ار  يرایسب  محیسم و  نم  تفگ  دنهاوخ  هدمآ  نم  مان  هب  اسب  هک 

هکنآ ات  یپردیپ  ياهگنج  نامز و  نآ  ياهنتف  یتخـس و  تیاکح  درمـشیم  هاگنآ  دبای  تاجن  دنک  ربص  اهتنا  هب  ات  هک  ره  دننک  هارمگ  ار 
رد ناسنا  رـسپ  تمالع  هاگنآ  لزلزتم  كالفا  توق  دهدن و  ار  دوخ  رون  هام  کیرات و  باتفآ  مایا  نآ  یگنت  تبیـصم و  زا  دعب  دـیامرفیم 
زا اما  دیامرفیم  ات  هداتسرف  زاوآ  دنلب  روص  اب  ناگتشرف  لالج و  توق و  اب  نامسآ  ياهربا  رب  هک  دنیبب  ار  ناسنا  رسپ  ددرگ و  دیدپ  نامسآ 

لیذ رد  یلوا  يهلاقم  رد  مراهچ  تسیب و  لصف  نیا  خـلا و  سب  نم و  ردـپ  زج  هکئالم  یتح  درادـن  عـالطا  سک  چـیه  تعاـس  زور و  نآ 
رد هک  ماقم  ود  نآ  رد  میدرک  مولعم  دمآ و  دهاوخ  مجنپ  ماقم  لوا  رد  هثلاث  هلاقم  شیامن  رد  مه  تشذگ و  دـیدج  قیتع و  دـهع  تاءانبا 

هدومن يدهم  اب  شدوخ  روهظ  تایفیک  عیاقو و  يدـهم و  اب  شدوخ  روهظ  مئالع  زا  دای  نآ  زا  عضوم  تیب  رد  یـسیع  ترـضح  لصف  نیا 
ار و دوصقم  یبایب  حوضو  لامک  هب  ات  نک  ماقم  ود  نآ  هب  عوجر  هدـش  نایب  یـسیع  روهظ  باـب  رد  هصاـخ  هماـع و  راـبخا  رد  هچنآ  قفاوم 

نیا رد  وا  هک  هدز  یسیع  هب  تمهت  هک  ار  یلع  نیسح  ءارتفا  غورد و  ینادب  هک  تسا  نامه  لصف  نیا  رـصتخم  رکذ  زا  ماقم  نیا  رد  ضرغ 
دندرک لاوئس  یسیع  زا  نادرگاش  هک  تسا  نآ  حاحـصا  نیا  لوا  حیرـص  هک  یتلاح  رد  هداد  نآ  مئالع  يدمحم و  روهظ  زا  ربخ  حاحـصا 
یـسیع دوعوم  يدـهم  اب  نامزلارخآ  رد  هک  دـنراد  رارقا  مه  هیباب  دوخ  هک  تسا  یندـمآ  نامه  ندـمآ  نیا  تسیچ و  وت  ندـمآ  ناـشن  هک 

یطبر هچ  فصو  نیا  اب  دننادیم و  یسیع  تعجر  ار  وا  دیایب  هک  ثلاث  شیامن  زا  مجنپ  ماقم  رد  هچنانچ  ار  یلع  نیسح  هکلب  دمآ  دهاوخ 
هدشن عقاو  يدمحم  روهظ  رد  نآ  رهاوظ  مئالع  هک  دیوگب  قمحا  یلع  نیسح  هکنآ  ات  دهدب  دمحم  روهظ  زا  باوج  یـسیع  هکنیا  هب  دراد 
یناعم هدـش  دراو  دـعب  تاروهظ  مئالع  رد  هک  يرهاوظ  يهیلک  هک  دوش  مولعم  ات  دـشاب  هدوب  هتفاـب  مهب  اـهب  هک  تـالوأم  نآ  هب  دارم  سپ 

نآ دنناوتب  ات  دنیامن  لیوأت  ار  روهظ  مئالع  مامت  هک  دیایب  تسد  ءاهب  باب و  يهموهوم  يهجیتن  همیقع  تامدقم  نیا  زا  ات  دشاب  هتشاد  هلؤم 
هب دوخ و  يارب  زا  دـناوتیم  سک  ره  تعـسو  قالطا و  هب  دـش  زاب  رگا  رد  نیا  هکنآ  لاح  دـننک و  قیبطت  باـب  دوخ و  روهظ  رب  ار  مئـالع 

هدومن رکذ  شدوخ  روهظ  نایب  رد  لصف  نیا  رد  هک  هرقف  تسیب  مامت  میوگیم  هکلب  دـیامن  ثادـحا  یبهذـم  دـنک و  یلیوأـت  دوخ  قاذـم 
حیرـص مه  دیایب و  تشذـگ و  هچنانچ  دـناهدومرف  نایب  وا  اب  یـسیع  لوزن  يدـهم و  روهظ  عیاقو  زا  هربتعم  رابخا  رد  هک  تسا  يروما  مامت 

زا یـسیع و  صخـش  زا  تسا  يریبعت  لیجانا  رد  ناسنالا  نبا  ینعی  بقل  نیا  دـش و  دـهاوخ  لزان  ربا  اب  ناسنالا  نبا  هک  تسا  حاحـصا  نیا 
دیدج قیتع و  دهع  بتک  رد  مه  هدش و  ریبعت  قحلا  حور  يزعم و  هب  طیلقرافب و  يدعب و  یتای  يذلاب  هدش  ریبعت  نامز  ره  دمحم  ترـضح 

حاحـصا نیا  رد  یـسیع  تاشیامرف  نیا  عقوم  چیه  رد  نایب و  نامز  نآ  رد  رورـس و  نآ  تالاح  تافـص و  ربمغیپ و  روهظ  يارب  زا  یمئالع 
هب جورخ  رتش و  رب  ندش  راوس  تسا و  هکم  هوک  هک  ناراف  رد  روهظ  لیئارـساینب و  ناردارب  زا  ندوب  دادیقینب و  زا  ندوب  دننام  هدشن  رکذ 

تالیـصفت همه  نیا  اب  اهنآ  زا  هلمج  ناـیب  هللا  ءاـشنا  دـمآ  دـهاوخ  نیطالـس و  رب  يهبلغ  هزاـت و  تعیرـش  حیـصف و  مـالک  ندروآ  فیس و 
شدوخ نتفر  زا  ربخ  هکنیا  زا  سپ  دننک  یسیع  ندمآ  زا  لاوئس  نییراوح  دنکیم  یسیع  مالک  رد  ار  لیوأت  نیا  لیلد  هچ  هب  ءاهب  منادیمن 

کلذ عم  تسا  بانج  نآ  يهحلطصم  باقلا  زا  هک  دهدب  ناسنالا  نبا  ندمآ  زا  باوج  وا  هدرک و  دوعص  نامسآ  هب  هدنز  هکنآ  اب  دهدیم 
هدرک و دوخ  سفن  ياوه  هب  ءاـهب  هحفـص 201 ] هک [  تسا  یتئرج  نیا  انامه  وا  ندمآ  هب  باوج  دمحم و  ندـمآ  زا  لاوئـس  رب  دوش  لمح 
زا ار  تافرصت  هنوگ  نیا  هکلب  هدرک  ص )  ) يدمحم روهظ  زا  ینالوط  ياهتدم  زا  دعب  ءآهب  بانج  ار  تافرصت  تالیوات و  نیا  هکنآ  رگید 

یـسیع بانج  هک  نآ  هچ  دوب  دهاوخ  متـس  ملظ و  يراصن  دوهی و  ءاملع  شنزرـس  خـیبوت و  تروص  نیا  رد  سپ  دناهدرمـش  وا  صیاصخ 
هدومن لهج  هب  ءارغا  هدومرف و  رکذ  ههبش  عفر  حوضو و  يارب  زا  تمالع  زا  لاوئـس  ماقم  رد  ار  ههباشتم  هلوام  روما  هک  هدرک  ضرغ  ضقن 

یسک ص )  ) دمحم نید  خسن  باب و  روهظ  نامز  ات  ضرغلاب  هدروخ و  راک  هب  ص )  ) دمحم روهظ  مایا  يارب  زا  دیاب  مئالع  نیا  هک  نآ  هچ 
حیـضوت نایب و  همدقملا  يذ  زا  دـعب  لاس  داتـشه  تسیود و  رازه و  زا  دـعب  تمالع  همدـقم و  هک  هللاءاشام  هدـیمهفن  ار  تاملک  نیا  ینعم 

نآ هچ  هدرب  ناشیا  راک  هب  هللا  حور  ار  لالـضا  تلاهج و  نیا  هک  تسا  عقومیب  يراصن  ءاملع  ءاـهب  ریبعت  خـیبوت و  تروص  نیا  رد  دوش و 
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حبق نسح و  ای  هک  ءاهب  دننام  هن  دننادیم  حیبق  ار  هنیرق  نودب  فالخ  هدارا  رهاظ و  ءاقلا  دننکیمن و  حیبق  ءایبنا  هک  دـنراد  داقتعا  اهنآ  هک 
یمئالع نیا  هب  يراصن  ءاملع  هک  دـناهدروآ  تسد  اجک  زا  ءاهب  بانج  میوگیم  رگید  دراداو و  ءایبنا  رب  ار  حـیبق  اـی  دـننکیمن  كاردا  ار 

دناهتشاد و ار  نآ  راظتنا  دندرک و  نامگ  یسیع  زا  دعب  ص )  ) ربمغیپ روهظ  مئالع  رمق و  سمش و  تملظ  زا  دناهتشون  حاحـصا  نیا  رد  هک 
رب يراصن  ياملع  هتبلا  دوب  نینچ  رگا  هک  نآ  هچ  هتـسب  ناشیا  هب  ءاهب  هک  تسا  یتمهت  نیا  هکلب  دـنناد  درواین  نامیا  ۀـهج  نآ  هب  دـنراد و 

ربمغیپ هتبلا  تسا  قحال  روهظ  يهفیظو  قباس  روهظ  مالک  لیوأت  نوچ  دنادرگیم  رگا  دنادرگیم و  جاجتحا  حاحصا  نیا  هب  ص )  ) دمحم
رگا دوشن و  بوسحم  ناشیا  قیاقح  صیاصخ  زا  دـسرن و  ءاهب  باـنج  هب  تبون  هک  دومرفیم  ناـشیا  باوج  رد  ار  تاـهجوت  نیمه  (ص )

يراصن هک  ءاهب  لوق  هب  دوشیم  هنوگچ  و  ص )  ) ربمغیپ ياهباوج  اهنآ و  تاضارتعا  ریاس  لـثم  دنـسریم  اـم  هب  دوب  هدومرف  تـالیوات  نیا 
ضارتعا هک  تسا  ءاهب  ياهبذک  ریاس  لثم  مه  ناتهب  نیا  انامه  دنونشب  باوج  دننکن و  جاجتحا  دنـشاب و  مئالع  رظتنم  حاحـصا  نیا  قفاوم 

دادـعا رد  نیا  هک  نآ  لاـح  هداد و  يراـصن  ءآـملع  هـب  تبـسن  ار  کـلم  هـیلا  لزنا  ـالول  هـک  ص )  ) ربـمغیپ رب  ار  شیرق  راـفک  نیکرـشم و 
تـسا روط  نیمه  تاضارتعا  ریاس  هچنانچ  تسین  موشیم  لزان  هکئلم  اـب  دومرف  هک  یـسیع  مـالک  هب  رظاـن  تسا و  ناـشیا  ریغ  تاـضارتعا 

هعم نوکیف  کلم  هیلا  لزنا  الول  قاوسالا  یف  یـشمی  ماعطلا و  لک  ای  لوسرلا  اذهل  ام  اولاق  دـیامرفیم و  هک  ار  هیآ  يهیقب  دـیئامرف  هظحالم 
دیاـب دورن و  هار  رازاـب  رد  دروخب و  ماـعط  دـیابن  لوسر  هک  دـندرکیم  ناـمگ  نینچ  اـهنم  لـکای  ۀـنج  هل  نوکت  ازنک و  هیلا  یقلی  وا  اریذـن 
نینچ زگره  يراصن  دوهی و  ءاملع  هک  تسا  مولعم  دننیبب و  ار  وا  مدرم  يرهاظ  مشچ  هب  هک  دشاب  وا  اب  یکلم  دـشاب و  غاب  جـنگ و  بحاص 

مینکیم ضارتعا  ءاهب  رب  ام  اج  نیمه  زا  دندوبن و  غاب  جنگ و  بحاص  دندروخیم و  نان  یـسوم  یـسیع و  هکنآ  اب  دـندرکیمن  ار  ینامگ 
سمـش ارچ  ص )  ) ربمغیپ هب  دنـشاب  هتفگ  رافک  هک  هدومرفن  دای  عقوم  چیه  رد  هدومرف و  نایب  نآرق  رد  ار  نیرکنم  تاجاجتحا  دنوادخ  هک 

زا نییراوح و  لاوئس  زا  لبق و  تایآ  زا  دش  مولعم  سپ  يدشن  لزان  نامـسآ  زا  ربا  اب  وت  دشن و  لزلزتم  كالفا  ياوق  دشن و  کیرات  رمق  و 
تسیب و باحصا  نیا  ادبا  هکنیا  دراد  يدهم  اب  یـسیع  روهظ  رد  هصاخ  هماع و  رابخا  اب  قابطنا  لامک  هک  یتارقف  رکذ  زا  یـسیع و  باوج 

رابخا رد  نآ  مئالع  رد  هک  تسا  يدهم  اب  یسیع  روهظ  نامزلارخآ و  تاءابنا  زا  هکلب  هدشن  دراو  ص )  ) يدمحم روهظ  زا  ربخ  رد  مراهچ 
رگید هدش و  هتشون  فوسک  فوسخ و  مدرم و  یهانپیب  یتخـس و  طحق و  اهگنج و  عوقو  جرم و  جره و  یکی  هرثاکتم  هربتعم  يهحیحص 

دناوتیمن سپ  هدومرف  اهنآ  يوس  هب  هراشا  حاحصا  نیا  رد  هک  ادن  هحیص و  ندش  دنلب  یسیع و  اب  هکئلم  لوزن  تکرح و  رد  كالفا  ؤطب 
سپ تسین  دوصقم  اهنآ  رهاوظ  دوشیم  مولعم  دـشن  عقاو  راثآ  نیا  نوچ  تسا و  دـمحم  روهظ  مئالع  رد  هک  دـیوگب  ماـخ  لاـیخ  هب  اـهب 

یتداـیز ۀـهج  هب  تسا  بوخ  تسین و  دارم  اـهنآ  رهاوظ  هدـش  دراو  تاروـهظ  باـب  رد  هچنآ  قـلطم  هک  دـیایب  ناـیئاهب  تسد  هیلک  هدـعاق 
نآ یگنت  زا  دعب  زا  یسیع  لوق  حرش  رد  دیوگیم  میهد  باوج  میئامن و  ضرع  ماقم  نیا  رد  ار  وا  تالیوات  ءاهب و  نانخس  يهراپ  تریصب 

طرـش نیا  دودسم و  ملع  باوبا  دتفا و  لاهج  تسد  هب  هحفص 202 ] رما [  هک  نآ  يهطـساو  هب  تسا  فراعم  ثیح  زا  یگنت  دارم  هک  مایا 
رگید تالایخ  ای  ملاع  قیـض  هن  دـیامن . هطاحا  ار  ملاع  رفک  هک  تسا  ثیداحا  رد  هک  تسا  نیا  دوشن و  روهظ  دوشن  ات  هک  تسا  روهظ  ره 

یهتنا . ددرگن  دوهشم  زگره  هک 

ءاهب تالیوأت  باوج 

نایب هیآ  نیا  زا  لبق  تایآ  رد  ناشدوخ  هکلب  دـنیامن  فرـصت  ناشدوخ  لیم  هب  هک  ءآهب  يارب  زا  هتـشاذگن  لاجم  یـسیع  باـنج  میوگیم 
نآ دـش و  دـهاوخ  ناسنا  رـسپ  روهظ  یگنت  نآ  زا  دـعب  هک  دـناهدومرف  هراشا  هیآ  نیا  رد  نآ  زا  سپ  دـناهدومرف  ار  یگنت  قیـض و  تاـهج 

بذاک و نایعدـم  روهظ  مدرم و  یهارمگ  هلزلز و  ابو و  طـحق و  یپ و  رد  یپ  ياـهگنج  زا  تسا  تراـبع  هدومرف  ناـیب  هک  قیـض  یگنت و 
ءاهب و دننام  بذاک  نایعدم  روهظ  يهطساوب  هصاخ  هدشن  نامز  نآ  ات  لوا  زا  هک  مدرم  رب  تبیصم  ندش  تخس  رگیدکی و  زا  مدرم  ترفن 

باب هب  عوجر  هدـش  نایب  الـصفم  احورـشم  هرتاوتم  رابخا  رد  الامجا و  نینمؤملاریما ع  بطخ  رد  روما  نیا  مامت  باب و  دـننام  هبذـک  ءاـیبنا 
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نامزلارخا مئالع  راثآ و  زا  مه  فراعم  رد  یگنت  قیض و  یلب  یبایب  اج  نآ  رد  احضاو  ار  تارقف  مامت  ات  انب  راحب  مهدزیـس  زا  روهظ  مئالع 
نایعدـم روهظ  يهطـساو  هب  فراـعم  رد  یگنت  نآ  ماـمت  هکلب  نآ  رتـشیب  یلو  تبیغ  باحـس  رد  تقیقح  سمـش  راتتـسا  يهطـساوب  تسا 

نیا یـسک  هیماما  نایم  رد  دـنوش و  رهاظ  توبن  يوعد  ای  حیـسم  مسا  هب  هک  هدرمـش  یناسک  حاحـصا  نیا  رد  ار  نایعدـم  نآ  تسبذاـک و 
روهظ هب  تسا  هراشا  دشاب  فراعم  رد  یگنت  نامه  یـسیع  دارم  رگا  سپ  دـندش  تیحیـسم  توبن و  یعدـم  ءاهب  باب و  یلب  هدرکن  يوعد 

هب حیرـصت  ءاهب  مالک  رد  هک  دـنناد  دوخ  دوصقم  هب  لوصو  تیاهن  ار  تسایر  دـننک و  یمکح  هشوگ  ره  زا  هک  یلاهج  نآ  ءاهب و  باـب و 
دناهدیسر دشاب  تیهولا  توبن و  هک  تسایر  يهجرد  رخآ  هب  دناهدومن و  هدیدج  ماکحا  عارتخا  هک  تسا  اهب  باب و  بانج  دوخ  هدش  نآ 

دوب هدیـشک  ءاهب  هک  ار  يریـشمش  نیا  هک  دش  مولعم  هک  قحلا  حوضو  یلع  هللادمحلاو  دـننادیم  ناشیا  نایئادـف  ار  دوخ  تسا  نایئاهب  هک 
تسا و فراعم  رد  یگنت  قیضب  دارم  ءاهب  لوق  هب  هکنآ  هچ  هدرک  هناشن  ار  شدوخ  يهنیـس  دوب  هدنکفا  هک  يریت  نآ  رد  زا  شدوخ  ندرگ 

حیسم بذاک و  یبن  دننادیم  شنامزلارخا  اهیباب  هک  نامز  نیا  رد  هتسناد و  بذاک  حیسم  بذاک و  یبن  هطساو  هب  ار  نآ  یسیع  هک  یتسناد 
نیا ءاهب  لوق  هب  دـناهدرکن و  نامز  نیا  رد  رفن  ود  نیا  ریغ  ار  رما  ود  نیا  يوعد  يرگید  سک  هکنآ  هچ  میرادـن  ءاـهب  باـب و  ریغ  بذاـک 
یک هدرک و  لعج  مکح  ءاهب  يهزادنا  هب  مایا  نیا  رد  یک  دنـشاب و  تسایر  بلاط  دننک و  رداص  مکح  هک  تسا  یناسک  هطـساو  هب  یگنت 

دوخب مرو  داب و  رازه  اب  هدرک  مایا  قیـض  ینعم  رد  ار  لیوات  هکنآ  زا  دـعب  ءاهب  بانج  هک  دانامن  یفخم  هدیـسرن  وا  تسایر  هب  ماـیا  نیا  رد 
ساک نع  نیذلا  نم  نوکت  دوصقملا و  وه  امب  علطتل  ۀمکحلا  رارسا  نم  کیلا  یقلت  کلذک  دیوگیم  هدرک  لعج  یطوبرمان  يهیآ  هدیلاب 

ياج همکح و  رارسا  ءاقلا  هک  درادن  قح  دنک  ءاشنا  احیحص  يهیآ  کی  هک  درادن  ار  نآ  داوس  هک  یسک  نآ  اعقاو  میوگیم  ابورشم  ملعلا 
يرهاظ رمق  سمش و  رصنع  ءایبنا  تاملک  رد  ود  نآ  هب  دارم  هک  رمق  سمش و  یکیرات  حرـش  رد  میوگیم  دنک و  قالطا  بورـشم  براش 

تسیراج اهنآ  رب  تملظ  مکح  الا  دوب و  دهاوخ  رینم  دروآ  نامیا  روهظ  رد  رگا  هک  تسا  دارم  لبق  روهظ  ءاملع  تاماقم  يهراپ  رد  تسین 
نیا زا  دـیوگیم  دـعب  تسا  اهنآ  تملظ  عفر  دوصقم  موص و  ةولـص و  دـننام  تسا  دـعب  تعیرـش  رد  هعفترم  ماکحا  تاماقم  يهراـپ  رد  و 

رد هک  تسا  نایدا  امـس  دوصقم  ترطفنا  ءامـسلا  اذا  دـیامرفیم  هک  امن  كاردا  تسا  تماـیق  مئـالع  زا  هک  ءامـس  نطفب  ۀـمکحم  تاـنایب 
هب بولق  نآ  دوشیم  لیدـبت  تمحر  ماـمغ  يهطـساو  هب  هک  اـمن  كاردا  ضرا  لیدـبت  نینچمه  دوشیم و  هتفاکـش  جوسنم و  دـعب  روـهظ 

تسا نیا  دوصقم  رگا  هنیمیب  تایوطم  تاومـسلاو  ۀضبق  اعیمج  ضرالاو  يهیآ  ینعم  مه  ضرالا و  لدبت  موی  دیامرفیم  هک  تفرعم  ضرا 
وا رهاـظم  ییوگب  رگا  رهاـظ  بسحب  دوش  یئرم  هک  تسارت  عینم  قح  یهگناو  دوشیم  بترم  وا  رب  نسح  هچ  دـناهدومن  كاردا  مدرم  هک 

تیاهن رد  دـعب  تسا  نایدا  ءامـس  تفرعم و  ضرا  دوصقم  سپ  تسا  هدـیافیب  دـیعب و  دـننکیم  مادـقا  روما  نیا  هب  تمایق  رد  هک  دنتـسه 
ناقیالا نیحانجب  مه  نیذلا  نم  نوکتل  ۀمکحلا  سومش  راونا  نم  کیلع  هحفص 203 ] شرن [  کلذک  دنکیم  یطولغم  يهیآ  قیفلت  رورغ 

رب لـمح  ار  تماـیق  يهماـگنه  رد  هدراو  تاـیآ  ماـمت  ینعی  دز  هناـشن  ود  ریت  کـی  هب  هک  ءاـهب  رب  نیرفآ  میوگیم  ارویطم  ملعلا  ءاوـه  یف 
لوا هکنآ  لاـح  و  ص )  ) ربـمغیپ تعیرـش  خـسن  تاـبثا  مه  هدومن و  يربـک  تماـیق  یفن  تئرج  ءارتـفا و  نیا  هب  هدوـمن و  هدـیدج  تعیرش 

دیدج و قیتع و  دهع  فالخ  مالسا و  قرف  مامت  ترورـض  فالخ  مود  ینامـسآ و  بتک  مامت  حیرـص  تسنایدا و  للم و  يهمه  يرورض 
تالیوات باب  نیا  رد  دوصقم  دومن  میهاوخ  حـضاو  رانملا  یلع  رانلاک  ماقم  ود  نیا  نالطب  هیتآ  هلدا  نمـض  رد  ام  هرتاوتم و  رابخا  نآرق و 

زا ار  رارـسا  نیا  فشک  ناـیئاهب  دزاـنیم و  دـلابیم و  نآ  هب  اـهب  هک  تاـقیقحت  نیا  هک  داـب  مولعم  ـالوا  میوـگیم  سپ  تسا  اـهب  باوـج 
دص نیعراب  ءامکح  نیلماک و  ءافرع  نیخماش و  ءاملع  هدومن و  دای  اهنآ  زا  رایسب  رابخا  ناسل  رد  هک  تسا  يروما  دننادیم  ءاهب  صیاصخ 

دنشاب و هدربن  رارـسا  نیا  هب  یپ  نیلماک  ءاهقف  نیخـسار و  ءاملع  هک  هدوبن  نینچ  دناهدومن  نایب  دوخ  فحـص  بتک و  رد  ار  نآ  ربارب  رازه 
دنـشاب و هدرک  ار  راگدرورپ  تاملک  رهاوظ  حرط  هرـس  کـی  هک  هتـشادن  ار  ءاـهب  یکاـته  رمـألا  ۀـیاغ  دنـشاب  ربخیب  یهلا  مـالک  نوطب  زا 

قراطلاو ءآمسلاو  هکرابم  يهمیرک  رد  هکنآ  هب  الثم  دنیامن  اج  همه  رد  ار  تافرـصت  نیا  دوخ  يار  لیم و  هب  هک  دناهتـشادن  ار  وا  یکابیب 
تستاکرب و تاریخ و  لوزن  لحم  ناکما و  ضرا  هب  تبسن  تستعفر  نامسآ  هکنآ  هطـساو  هب  هدش  ریما  ترـضح  كرابم  دوجو  هب  ریـسفت 
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یـسک یلو  تسا  اهنآ  هب  يونعم  یئانـشور  هک  تسا  هیونعم  بکاوک  لحم  دـنراد و  دـنلب  وا  بناج  هب  هجوت  لسوت و  تسد  قلخ  فانـصا 
نآ هب  ریـسفت  اهیلت  اذا  رمقلاو  يهفیرـش  يهیآ  مه  رما و  ترـضح  یناـشیپ  نتفاکـش  رب  ار  تقـشنا  ءامـسلا  اذا  شفیرـش  لوق  هدرکن  لـمح 

لوق هدرکن  لمح  یـسک  یلو  تستوبن  سمـش  یلات  هکنیا  دراد و  ناـکما  ملاـع  هب  تبـسن  هک  یتیبرت  تئاـضا و  يهطـساوب  هدـش  راوگرزب 
بآ رب  بآ  قالطا  هکنآ  اب  هرـصب و  هفوک و  هنیدـم و  هکم و  زا  هدوب  یلزانم  رورـس  نآ  يارب  زا  هک  نیا  رب  لزانم  هانردـق  رمقلاو  شفیرش 

يهبعک هتشادنرب  هدش  تباث  اروهط  ءآم  ءآمسلا  نم  انلزنا  شفیرش و  لوق  هب  هک  ار  يرهاظ  بآ  تیرهطم  مکح  یـسک  هدش  رایـسب  تفرعم 
قلخ لـبق  ناـکما  ضرا  رد  ناـشیا  تیادـه  مدرم و  عاـفتنا  تهج  هب  هک  تسا  ادـخ  يهناوخ  لوا  تسا  ربـمغیپ  كراـبم  دوجو  هک  یقیقح 

وا لوح  فاوط  هب  رما  ار  مدرم  هک  تسا  ادخ  ناما  نما و  يهناوخ  ءآیبنا و  مامت  ماقم  تانیب و  تایآ  تسا  وا  رد  هدـش و  هداهن  ءانب  ناوکألا 
نینچ مه  وا و  يهیلک  تیالو  لوبق  هب  ءافتکاب  هتشادنرب  یسک  ار  تباث  جح  مکح  کلذ  عم  ءایبنا  يهیسدق  قیاقح  شنایجاح  لوا  هدومن و 

فصولا عم  هدش  ریـسفت  ناشءادعا  هب  رورـش  مامت  رکنم و  قسف و  هدش و  هفیرـش  تادوجو  نآ  هب  ریـسفت  تاریخ  مامت  هکلب  موص  ةولص و 
ار یصاعم  زا  دیعبت  تادابع و  هب  صیرحت  رد  هدراو  تایآ  هک  هتشادنرب  ار  یصاعم  روجف و  تادابع و  نآ  مکح  یسک  هیحابا  يهفیاط  زج 

دراو ناشیارب  يدـه  يهمئا  زا  خـیبوت  نعل و  هصوصخم  رابخا  رد  هک  هصوصخم  يهفیاط  زج  ءاربت  ءالوت و  صوصخ  رب  دـشاب  هدرک  لمح 
نیا فرص  هب  یلو  هدش  دراو  ریما  ترضح  ترایز  رد  لامعالا  نازیم  یلع  مالـسلا  هدش  ناشیا  هب  لیوأت  نازیملا  عضو  فیرـش و  هیآ  هدش 

تایآ رد  هک  طارـص  ای  دـشابن و  ینامـسج  نازیم  تمایق  رد  هک  تسین  مزال  هتـشادنرب و  ار  یـسک  نازیم  لایکم و  رد  سجن  مکح  لـیوات 
ماظن و رادـم  هک  رـشع  ینثا  جورب  هناگ و  هدزاود  ياههام  دـشاب  هتـشادن  ینامـسج  طارـص  تسین  مزال  هدـش  ناشیا  هب  لیوأت  تسا  رایـسب 

تـسا نینچ  مه  یفخی  امم ال  کلذ  ریغ  یلا  ماکحا  تسه و  يرگید  جراخ  اـهنآ  يارب  زا  هدـش و  ناراوگرزب  نآ  هب  لـیوأت  تسا  شاـعم 
هیونعم تابـسانم  هطـساو  هب  هعیفر  نوئـش  هیلاع و  روما  رب  اهنآ  قالطا  هیونعم  تابـسانم  تهج  هب  یهاگ  هک  نامـسآ  رمق و  سمـش و  لاح 

دیعب ناشرظن  رد  يرما  ای  دیمهفن  ار  يزیچ  نسح  ءآهب  بانج  هکنآ  فرص  دهاوخیم  لیلد  هنیرق و  تسا  يزاجم  قالطا  نیا  یلو  دوشیم 
زا تبارغ و  زا  یناـکم  رد  ماـمت  يراـگدرورپ  ياـهراک  تسا و  هماـع  لوقع  رب  هدیـشوپ  هیهلا  لـیعاف  رارـسا  مکح و  دوشیمن  هنیرق  دـیآ 

ییحی ام  هحفص 204 ] نا [  هک  هیونعم  تاکرتشم  زا  ءامـسا  نیا  دناهیـصقاو و  قیداصم  زا  هلؤم  دارفا  نیا  میوگب  رگا  تسا و  روما  بیاجع 
نید عرـش و  ولو  تسا  هبترم  دـنلب  رما  نامـسآ  ملعلا و  هنم  ریغلل و  ارهظم  نوکی  ام  قلطم  رون  هیرهاظ و  هچ  هیونعم  تایح  هب  هچ  ءیـشلا  هب 

قلطم هیف و  مستری  ام  قلطم  باتک  نیئآ و  نید و  ولو  تسا  هیلع  کلـسی  ام  قلطم  طارـص  يونعم و  رون  ولو  تسا  شخبرون  قلطم  بکوک 
هنم یمـسملا و  نع  یئبنی  ام  قلطم  مسالاو  دـیحوتلا  هنم  رامثالا و  نوضقلاوذ و  تبانلا  قلطم  رجـش  بولقلا و  هنم  تسا و  اـعماج  نوکیاـم 

رکذـلاو ناـسللا  دـیلا و  رـصبلا و  عمـسلا و  یف  لاـحلا  اذـک  سدـقلا و  صخـشلا  هنم  رهظملا و  قلطم  قـلطم  هملکلاو  هیـسدقلا  تادوـجولا 
لیللاو هملظلاو  ءوضلاو  برغملاو  قرـشملاو  ههکاـفلا  درولا و  لـظلاو و  لـبجلاو  ۀنیفـسلاو  رحبلاو  تیزلا  روـنلا و  حابـصملاو و  هجاـجزلاو 
ةدرقلا ریزنخلا و  بلکلاو و  ةرمنلا  دـسالاو و  بئذـلاو  لسعلاو  نبللاو  رذـبلاو  بحلاو  کلملاو  رانلاو  ۀـنجلاو  مامغلاو  باحـسلاو  راـهنلاو 
ةویحلاو ۀیعرلاو  ناطلسلاو  ۀنیدملاو  تیبلاو  ربصلاو  رصقلا  رهنلاو و  موقزلاو  رثوکلا  ملقلاو و  حوللاو  رجحلا  ضرالاو و  ةراهطلاو  ۀساجنلاو 

دعرلاو نازیملاو  ۀـملکلاو  مسألاو  ۀـیالاو  دادـملاو  ساطرقلاو  شفنلاو  طخلاو  عبـشلاو  يرلاو  شطعلاو  لـکألاو  عوجلاو  قزرلاو  توملاو 
حیرلاو ۀعارزلاو  ةراجتلاو  ۀمعنلاو  لاملاو  ثاریملاو  ةوخالاو  لسانتلاو  حکانتلاو  ۀجوزلاو  جوزلا  ةوبنلا و  ةوبالاو  یسرکلاو  شرعلاو  قربلاو 
ءآودلاو ضیرملاو  بیبطلاو  ضرملاو  ۀحصلاو  قیرطلاو  كولسلاو  نازیملاو  نزولاو  ودعلاو  بیجلاو  ۀلـسلسلاو  لصلاو  نجلاو  نارـسخلاو 

ولعلاو قایرتلاو  مسلاو  هلایطلاو  شرفلاو  ةداسولاو  ریرسلاو  فیعضلاو  يوقلاو  لهکلاو  حبصلاو  بیشلاو  بابشلاو  هلحارلاو  دازلاو  ءآفـشلاو 
ضرعلاو لوطلاو  ماهـسلا  فیـسلاو و  ناخدـلاو  ماغلاو  يداهلاو  لیلدـلاو  بدـلاو  تخالاو  خالاو  مـالاو  بـالاو  تحتلاو  قوفلاو  لفـسلاو 
قرشملاو راحبلاو  لابجلاو  ءآمسلاو  ضرالاو  باحـسلاو  جوملاو  میـسنلاو  حیرلاو  داوسلاو  ضایبلاو  دهدهلاو  ۀمامحلاو  ضرعلاو  رهوجلاو 

ریغ یلا  ۀحیصلاو  روصلاو  توصلاو  هخفنلاو  قیضلاو  ۀعسلاو  ةویحلاو  ءآملاو  بکوکلاو  مجنلاو  رمقلاو  سمشلاو  ملظلاو  رونلاو  برغملاو 
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راثآ تاذ  هیجراخ  رومال  تاعوضوم  اهلک  دـنراد و  هینطاب  هیونعم  دارفا  هلوقعم و  ۀـیناحور  قیداصم  هک  ینظاـفلا  زا  یفخی  ـال  اـمم  کـلذ 
ناونع هب  قالطالاو  لمحلا  نوکی  هینطاب  هیرهاظ و  دارفا  هلوقعم و  هسوسحم و  قیداصم  اهل  شدلاو و  هکراشتم  ماکحا  تافص و  هبسانتم و 

رظنلا و یف  تافلتخم  قیداصم  زا  کی  ره  حرـش  هک  عیاش  طانم  عماج و  كالم  هب  دراف و  عماج  دـحاو و  رمـألا  قیداـصم  اـهنوکل  هقیقحلا 
هداد دـهاوخب  رگا  ابیز  تشز و  یلاع و  یناد و  زا  اهنآ  تاکرتشم  تابـسانم و  ناـیب  تاـسوسحم و  تـالوقعم و  زا  مکحلا  یف  تاـکرتشم 
لیلد دالب  نآ  زا  عفر  هک  تسا  دارفا  ضعب  رد  روهظ  اهنآ  يارب  زا  زاب  فصولاعم  نکل  دراد  مزال  هناگادج  يهلاسر  هدحیلع و  یباتک  دوش 

زاب دـشاب  مه  ضرع  رد  مامت  دـشابن و  ضعب  رد  يروهظ  رگا  تسا و  یتسرپاوه  يرجت و  تأرج و  تسا و  هعبتم  هرواحم  نوناق  زا  جورخ 
زا ار  نآ  هدروآ و  تسد  ءافرع  هیخیـش و  زا  یتاقورـسم  هک  ءآهب  باب و  تراسج  تأرج و  زا  هللا  ناحبـسایف  تسلیلدـب  جاتحم  اـهنآ  نییعت 

مدق هک  مالعا  ءاملع  هک  دناهدرک  نامگ  نینچ  اولـضاو و  اولـضف  دـناهداد  رارق  دوخ  بهذـم  لصاو  ساسا  هدرمـش  دوخ  صیاصخ  سیافن 
تاماقم نیا  زا  اهنآ  تلفغ  بلاطم و  نیا  هب  ناشیا  لـهج  يور  زا  دـناهتخادرپن  يرما  هب  دوخ  ياوه  لـیم و  هب  دناهتـشاذگن و  شیپ  تأرج 

بآ و رمق و  سمـش و  نامـسآ و  تاقالطا  نیا  هک  نآ  لاح  دـنهدیم و  ناشیا  هب  ینادان  لهج و  تبـسن  ناقیا  وا  نایب  رد  لازـال  هک  هدوب 
هدـش عقاو  ءاهب  باب و  ناسل  رد  هک  تالیوأت  زا  هچنآ  هدـش و  عقاو  نابز  یـسراف  ءارعـش  ناسل  رد  هلوقعم  قیداصم  رب  کلذ  لاـثما  ةویح و 

يرـس و یلیوأت و  زونه  هک  شدوخ  عضاوم  رد  هدـیدرگ  عقاو  ءافرع  ءامکح و  تاملک  رابخا و  فحـص  ریـسفت و  بتک  رد  اـهنآ  فاعـضا 
نآ لامعا  اهنآ  نینیدتم  رمألا  ۀیاغ  دشاب  هدشن  هتکن  نآ  هب  تفتلم  یسک  دنـشاب و  نآ  رکنم  ناشیا  هک  هدماین  تسد  تعامج  نیا  زا  يزمر 

دناهدشن لئاق  اهنآ  يارب  زا  صوصخم  هحفص 205 ] عقوم [  هیفوصلاو  هیخیـشلل  اعبت  تعامج  نیا  دناهدومن و  شدوخ  ماقم  رد  ار  تالیوأت 
دـندرک و راکنا  ار  لوقعلاب  باصیال  هللا  نید  دـناهدومن  ار  دوخ  تایقوذ  تاناحتما و  سایق و  يأر و  لامعا  تساوخ  ناشیا  لد  هک  اـج  ره 

هنیرق هک  مادام  تغل  فرح و  رد  دـنراد  یئانعم  رمق  سمـش و  يراـب  اوکلها  اوکلهف و  دـناهدز  اـپ  تشپ  ار  ههباـشتم  عاـبتا  زا  یهن  حـیرص 
بانج یلب  میرادن  فرـصت  رب  یعاد  سپ  میرادن  فالخرب  هنیرق  یـسیع  مالک  نیا  رد  دشابن و  زیاج  نآ  ریغ  رب  لمح  دوشن  هماقا  فالخرب 

یتسناد هتفرگ و  فرـصت  رب  هنیرق  ار  تمالع  ود  نیا  ندـشن  لـصاح  هتفرگ و  يدـهم  روهظ  زا  ار  یـسیع  تراـشب  نیا  غورد  روط  هب  ءاـهب 
مئالع زا  رگید  رابخا  رد  هکلب  دـشاب  مولعم  فالخ  اـت  هدـماین  زونه  ناـمزلارخآ و  رد  تسا  شدوخ  روهظ  زا  تراـشب  هکنیا  ار و  وا  غورد 

هجو تیفیک و  رب  هدرک  نیعم  ار  يرهاظ  ناـمز  ریغ  رد  رمق  سمـش و  تملظ  نیمه  تسا  يدـهم  اـب  یـسیع  روهظ  ماـگنه  هک  ناـمزلارخآ 
ایناث الوا و  اذـه  دوشیم . لصاح  نآ  فراعتم  نامز  ریغ  رد  رمق  سمـش و  يارب  زا  یفوسک  فوسخ و  هکنیا  لیوأت و  لـباق  هک  صوصخم 

مئالع زا  مه  باوج  هدوب  دعب  روهظ  مئالع  زا  لاوئس  تسا و  دعب  روهظ  مئالع  زا  روما  نیا  هک  هدش  نایب  حاحصا  نیا  حیرص  رد  میوگیم 
يدهم مئالع  رد  هچنانچ  دشاب  وا  ندـمآ  رـشبم  هک  دـیآ  دوجوم  ۀـمالعلا  يذ  زا  لبق  هک  دـنیوگ  ار  يروما  مئالع  هدـش و  هداد  دـعب  روهظ 

نیا حاحـصا  نیا  حیرـص  رد  سپ  مینک  قالطا  مه  هقحال  هنراقم و  روما  رب  ار  مئالع  ینعم و  نیا  زا  دوش  ضاـمغا  رگا  تسا و  روط  نیمه 
تمالع رخآ  یلا  مایا  یگنت  رمق و  سمش و  تملظ  زا  دعب  هدومرف  هک  هدرمـش  ناسنا  رـسپ  روهظ  زا  لبق  رمق  سمـش و  تملظ  ینعی  مئالع 

دوب دـهاوخ  ناسنا  رـسپ  روهظ  زا  لبق  رمق  سمـش و  تملظ  هک  دـش  نآ  هجیتن  دوش و  یم  لزان  رهاظ و  ربا  اب  دوش و  یم  رهاظ  ناسنا  رـسپ 
سمش و تملظ  هکنآ  لاح  دنوش و  یناملظ  خسن  يهطساوب  هک  دشاب  هقباس  تعیرـش  ماکحا  رمق  سمـش و  دارم  هک  دوشیم  هنوگچ  سپ 

هنوگچ مه  دراد و  ینعم  هچ  روهظلا  لبق  خسن  تسا  دعب  روهظ  ندمآ  زا  دعب  نآ  ماکحا  خـسن  ینعی  هدرک  لایخ  ءاهب  هک  ینعم  نیا  هب  رمق 
ءاملع بیذکت  هکنآ  لاح  دوش و  یناملظ  دعب  روهظ  بیذکت  يهطـساو  هب  هک  دنـشاب  قباوس  نیا  ءاملع  رمق  سمـش و  هب  دارم  هک  دوشیم 

رد هک  هاگنآ  دیدرگ  توبن  یعدم  دش و  رهاظ  هک  دعب  یبن  لصاحلاو  دراد  تروص  هچ  يوعد  زا  لبق  بیذکت  دوب  دـهاوخ  روهظ  زا  دـعب 
روهظ زا  دـعب  رثا  ود  نیا  سپ  دـننک  بیذـکت  ار  وا  قباس  عرـش  ءاملع  ینامز  دـنک و  خـسن  ار  قباس  عرـش  ماکحا  یهاگ  دـش  عیرـشت  ماقم 
نیعم رمق  سمـش و  تملظ  زا  دـعب  ار  روهظ  حاحـصا  نیارد  تسین و  لوقعم  ررقم و  روصتم و  روهظ  زا  لبق  شلوصح  دوشیم و  لـصاح 

رد دشاب  قباس  حرـش  هخوسنم  ماکحا  وا  هب  دارم  ینعی  شرهاظ  زا  ریغ  هتـشاد  رگید  يانعم  رمق  سمـش و  رگید  ياهاج  رد  رگا  سپ  هدرک 
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لیجنا یسیع و  رب  دوب  یئارتفا  غورد و  ءاهب  نانخس  نیا  الوا  هکنآ  حاضتفألا  ۀصالخ  دوش و  لمح  ءاهب  ینعم  نآ  رب  ناوتیمن  حاحصا  نیا 
ءاهب رب  نیرفآ  هدوب  یـسیع  مالک  فلاخم  طلغ و  هکلب  لیلغ  رایـسب  دروم  صوصخ  رد  اثلاث  لیلد و  الب  ادـخ  مالک  رد  دوب  یفرـصت  ایناث  و 
رمق سمـش و  تملظ  روهظ  زا  لبق  دنیوگب  هک  نآ  ياج  رد  هک  هداد  یـسیع  هب  ار  تبـسن  نیا  هکنآ  ای  هدادـن و  ار  دـعب  لبق و  نیب  قرف  هک 

زا تدوصقم  رگا  میوگیم  امن  كاردا  ضرا  لیدبت  هلوق  یبایب  ار  مالک  تحاضف  ات  نک  لمأت  بوخ  رمق  سمـش و  تملظ  زا  دعب  هدومرف 
هیجوت میناوتب  هک  تسا  يا  هباثم  هب  هن  هیعدا  تایآ و  رابخا و  زا  هدش  دراو  تمایق  باب  رد  هچنآ  سپ  تسا  يربک  تمایق  راکنا  هیجوت  نیا 
تـسا تبرت  وا  رب  نسح  هچ  دـناهدومن  كاردا  مدرم  هک  تسا  نآ  دوصقم  رگا  هلوق  نآ  تابثا  ـألم  اـمک  دـمآ  دـهاوخ  میئاـمن و  لـیوأت  و 
ترخآ ملاع  زا  تسا  نسح  یفن  دوصقم  رگا  دسریمن  کشم  نسح  هب  يررض  تسکشم  يارب  زا  ینـسح  هچ  دیوگب  لعج  رگا  میوگیم 

هب نیا  دراد و  نسح  هچ  برق  رورس و  ءاهب و  ائیضو و  دراد  نسح  هچ  هاشن  تعـسو  دراد و  نسح  هچ  لامک  ملاع  هک  تسا  نآ  ینعم  سپ 
راکنا یناویح  سفن  ای  دـنک  ناویح  ملاع  نسح  راکنا  یتابن  سفن  اـی  دـننک  تاـبن  ملاـع  نسح  راـکنا  يداـمج  سفن  هک  تسا  نآ  يهباـثم 
راکنا نیفاسلا  لفسا  تاملظ  رد  هحفص 206 ] سوبحم [  ای  دیامن  ایند  ملاع  نسح  راکنا  تاهما  نینج  رد  نکاس  ای  دنک  یناسنا  ملاع  نسح 

يهبذام سدق و  لفحم  سنا و  سلجم  نسح  راکنا  ءرـض  تاروذاق و  لکاب و  فوعـشم  هلبزم و  هب  سونأم  ای  دیامن  نییلع  العا  راونا  نسح 
تعـسو و راد  صقن و  زا  جورخ  لاـمک و  ار و  ترخا  راد  تـسا  برق  تـمارک و  رورـس و  ائیـضو و  ءاـهب  راد  ترخآ  راد  دـیامن  تـمارک 

تشذگ تاببسم و  تایاهن و  هب  لوصو  يدابم و  زا  تشذگ  تایاغ و  هب  لوصو  راد  تسا و  تملظ  زا  جورخ  رون و  راد  قیض و  زا  جورخ 
زا دوشیم  ریبعت  هک  نآ  نسح  ود  تسا  سب  تسا و  هیلـصا  ناـطوا  هب  ندیـسر  قلخ و  ریـسلا و  یهتنم  ترخا  راد  تستایادـب  بابـسا و  زا 
نآ هب  لوصو  ۀهجب  دندرکیم  گرم  يوزرآ  اذـل  تسا و  ءایبنا  لامآ  یهتنم  ءایلوا و  نیعلاةرق  ترخآ  راد  هللا  ءآقلب  نا  تاماقم  تامارک و 

نیلفاسلا لفـسا  تاملظ  رد  کمهنم  یلب  هدـش  هتفگ  اهنآ  هرابرد  مهنادـبا  یف  مهحاورا  رقتـست  مل  مهیلع  هللا  بتک  یتلا  لاجال  الولو  هناشن 
دهاوخ ایند  ملاع  يارب  زا  ینسح  هچ  دشابن  ترخآ  راد  رگا  میوگیم  هکلب  دیامنیم  ار  نییلع  یلعا  رون  رپ  رصق  نسح  راکنا  اهبایض  دننام 

دـنکن و كرد  ار  دوخ  تالامک  دـباین و  ار  دوخ  طوطخ  رگید  يهناـشن  رد  ناـسنا  رگا  تسیناـسنا  يهجرد  هب  ریـسلاو  لاـمکلایهتنم  دوب 
ایند ملاـع  اهیندـیمهف و  كاردا  اهیندینـش و  ندینـش  اهیندـید و  ندـید  زا  تسا  عناـم  تاـباجتحا  يهطـساو  هب  هیویند  يهناـشن  هک  ار  هچنآ 
یلب ماقم  نیا  رد  مالک  نیا  زا  يرطـس  دمآ  دهاوخ  دوب و  دـهاوخ  بترتم  هجیتنیب  تامدـقم  نیا  يارب  ینـسح  هچ  درادـن  ار  نآ  دادعتـسا 
اهنآ يهراـب  رد  هک  دنتـسه  یناـسک  زا  دـناهدش و  زیاـف  متخ  عبط و  تواـسق و  ماـقم  هب  لوزن  سوـق  رد  هک  درادـن  يریـصقت  ءآـهب  باـنج 

لب ال ءایحا  ریغ  تاوما  دـناهدش  بوسحم  ناگدرم  زا  هکلب  لضا  مه  لب  ماعنالااک  کـئلوا  هلوق  یلا  اـهب  نوهقفی  ـال  بولق  مهل  دـناهدومرف 
زا هک  یترخآ  نآ  یلب  روبقلا  یف  نم  عمسب  تنا  ام  دنکن و  رثا  اهنآ  رد  قح  نخـس  چیه  هک  دناتعیبط  روبق  رد  ناگتفخ  زا  هکلب  نورعـشی 

خزود و رقس  دنکیمن  يربارب  وا  اب  يدب  چیه  هک  تسا  لهـس  درادن  ینـسح  چیه  هدومن  مهارف  دوخ  يارب  زا  اهب  ای  هدرک  ایهم  ناشیا  يارب 
دننکیم ترخآ  نسح  راکنا  هک  دـنراد  قح  ءاهب  بانج  دوب و  دراو  ریغ  ام  داریا  سپ  ياج  تسیلاـخ  هک  اـمرف  هجنر  مدـق  یلو  شتآ  راـن 

هءاشن نآ  يوس  هب  رهقلاب  ار  ناـشیا  دراد  اـی  درادـن  نسح  یهاوخن  یهاوخ  تسین  ناـشیا  لـیم  هب  هرقف  نیا  هک  دنـشاب  رطاوخ  هدوسآ  یلو 
یلـص قدـص و ال  الف  قاسملا  ذـئموی  کبر  یلا  قاـسلاب  قاـسلا  تفتلا  قارفلا و  هنا  نظ  قار و  نم  لـیق  یقارتلا و  تغلب  اذاـف  دـنناشکیم 

نم ۀـفطن  کی  ملا  يدـس  كرتی  نا  ناسنالا  بسحیا  هدـش  هداد  تمایق  هک  هکراـبم  يهروس  رد  مهوت  نیا  باوج  یلوت و  بذـک و  نکلو 
رگید ناسک  زا  دنتـسین  هدـیقع  نیا  رد  درفتم  ءآـهب  یلب  یتوملا  ییحی  نا  یلع  رداـقب  کـلذ  سیلا  يوسف  قلخف  ۀـقلع  ناـک  مث  ینمی  ینم 
هماما رجفیل  ناسنالا  دیزی  لب  هنانب  يوسن  نا  یلع  نیرداق  یلب  هماظع  عمجی  نلا  ناسنالا  بسحیا  هدومرف  اهنآ  هرابرد  دـنوادخ  هک  هتخومآ 

ؤبنی رقتـسملا  ذئموی  کبر  یلا  رزوال  الک  رفملا  نیا  ذئموی  ناسنالا  لوقی  رمقلا  سمـشلا و  عمج  رـصبلا و  قرب  اذاف  ۀمیقلا  موی  نایا  لئـسی 
دش و دنلب  اجک  ناسنا  رفملا  نیا  يادص  هک  دوش  لاوئـس  دیاب  دشاب  باب  روهظ  هب  هراشا  رمق  سمـش و  عامتجا  رگا  رخا  مدق و  امب  ناسنالا 

عمج ضرا و  كاکدنا  اهنآ و  راطفنا  قاقشنا و  تاومس و  یط  زا  تسا  نسح  یفن  دوصقم  رگا  شیاهراک و  هب  دش  هداد  ربخ  ناسنا  مادک 
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ماقم نیا  يارب  زا  دـنکیم  تیافک  تسا و  نآ  تمکح  نسح و  كاردا  زا  رـصاق  ءاهب  لـقع  هک  تسا  رایـسب  هللا  لـیعافا  میوگیم  سپ  وا 
تساریبک ملاع  رد  هچنآ  مامت  هک  بکاوک  شرع و  يراجشا و  يراهنا و  یضرا و  یئآمس و  مه  وا  يارب  زا  هک  ریغص  ملاع  هب  ضقن  نامه 

تابن هب  ات  دـنک  یقرت  يداـمج  هک  تسا  راوازـس  اـیآ  يربک  تماـیق  نسح  رد  دوشیم  هتفگ  هچ  ره  سپ  تسا  ریغـص  ملاـع  رد  نآ  هنومن 
مامت همه و  رب  همه و  رد  فرصتم  و  هحفص 207 ] طیحم [  وا  دنـشاب  وا  یلیفط  ملاع  مامت  دسرب و  ناسنا  هب  ات  دنک  یط  یلحارم  وا  دسرب و 

وا و حطس  نیمز  وا و  فقس  نامـسآ  هک  تسا  ياهناوخ  نامهم  ملاع  مامت  تفگ  ناوت  یم  هک  وا  هب  دیاع  عیمج  دئاوف  وا و  يارب  زا  رخـسم 
نآ ناسنا  وا و  يارب  زا  هدعم  دـئاوم  وا و  هب  يهعجار  حـلاصم  زا  قلخ  فانـصا  مامت  وا  لامع  هکئلم  وا و  غارچ  بکاوک  وا و  ناطیح  لابج 
نیا زا  سپ  هک  تسا  راوازس  ایآ  وا  نابزیم  هناخ و  نیا  بحاص  راگدرورپ  هدش و  هدید  وا  يارب  زا  هیهت  نیا  مامت  هک  تسا  یمرتحم  نامهم 

تردکنا موجنلا  اذا  دیامن و  ردکنم  ار  وا  ساوح  بکاوک  تعقشنا و  ءآمسلا  اذا  هک  دنک  قشنم  ار  وا  رـس  نامـسآ  هک  اهتمرکم  تامحز و 
هب هک  ار  ملاع  نیا  ياهنوخ  تلطع و  راشعلا  اذا  دنزادنیب و  راک  زا  حراوج  اضعا و  تغـسن و  لابجلا  اذا  كاخ و  ار  وا  ناوختـسا  ياهوک  و 

تقلا تدم و  ضرالا  اذا  دنراذگ و  ناطلـس  زا  یلاخ  لمهم و  ار  وا  ندب  نیمز  ترجف و  راحبلا  اذا  دـنربورف و  كاخ  هب  تسا  ایرد  يهباثم 
هب ار  شکاخ  دیامن و  كاخ  ار  مامت  دنک و  لصفنم  ار  شیاضعا  دزیرب و  شنوخ  دنکشب و  نامهم  رس  هک  هدش  یسک  ایآ  تلخت  اهیف و  ام 

شبکاوک نوگنرس و  ار  ریغص  ملاع  نامسآ  هک  دراد  نسح  هچ  ایآ  دنامن  یقاب  وا  زا  یتمالع  یناشن و  یمسا و  یمسر و  چیه  هک  دهد  داب 
ریغـص ملاع  ءاـنفا  رب  هک  ینـسح  ره  دـیامن  كـاله  ار  شتاـناویح  عطق و  شراجـشا  کـشخ و  شراـهنا  بارخ و  ار  شنیمز  سمطنم و  ار 
ءازجا رب  هک  یمکح  ره  هکلب  هدوب  ناقداص  يهدعو  هک  دوشیم  بترتم  مه  ریبک  ملاع  ءانفا  رب  تسا  ینادجو  یسخ و  هک  دوشیم  بترتم 
هتـشاد تمایق  مه  ملاع  دوخ  دنراد  تمایق  دنملاع  يهنومن  دوش  هظحالم  تقد  هب  هک  ملاع  ءازجا  مامت  دوشیم  دراو  مه  لک  رب  تسا  دراو 

دعب روهظ  هب  دـشاب  تمایق  تایآ  لـیوات  ياـنب  رگا  هک  دوشیم  مولعم  دـش  هتـشون  هچنآ  زا  هلاـقم و  نیا  زا  يرطـش  دـمآ  دـهاوخ  دـشاب و 
رگم دـعب  روهظ  نود  وارب  دومن  قیبطت  ناوتیم  مه  تایآ  مامت  تسا و  رتبسانم  نآ  اب  توم و  يهماگنه  هب  درک  لـیوأت  ار  ماـمت  ناوتیم 
تسا ار  وت  عینم  قح  یهگناو  هلوق  دنیامن  کبسجتی  هیجوت ال  ار  مامت  یهام  مشیرسب  دنشاب و  هتشاد  فیرشت  یناگیاپلگ  زادرپغورد  هکنآ 

زا تسا و  هطاحا  تنطلـس و  تردق و  زا  هیانک  ماع  فرع  رد  دی  هضبق و  نیمی و  میوگیم  تسا  هدـیافیب  دـیعب و  هلوق  یلا  دوش  یئرم  هک 
ناشیا اب  یـسک  تسا  ام  تیافک  فکب  ام و  دیب  تکلمم  هک  نیا  هب  دوخ  کلم  رب  تنطلـس  تردـق و  زا  دـنیامنیم  ریبعت  كولم  ۀـهج  نیا 

فک دارم  دوشیم  هتفگ  وا  هب  ءاهب  نوچ  یلهاج  دیوگب  رگا  تسا  امـش  دی  امـش و  يهضبق  رد  هنوگچ  تعـسو  نآ  هب  تکلمم  دیوگیمن 
ندینـش و ملکت و  قطن و  دننام  راگدرورپ  هب  حراوج  لاعفا  هدش  هداد  تبـسن  هک  یئاج  رد  تسا و  تنطلـس  نیمی  تردـق و  دـی  تیافک و 
وا يهیتردـق  يهطاحا  هظبق  دـی و  تسا و  وا  هیلمع  يهطاحا  ندـید  ندینـش و  تسا  وا  ندوب  یئرم  راگدرورپ و  تینامـسج  هن  دارم  ندـید 

لیوات باب  هنیرق  الب  دیآیم  دوخ  ياعدم  فالخرب  ار  يرهاوظ  هک  یتقو  هفرـص  هب  راتفر  یمرـشیب و  رد  ءاهب  يروالد  زا  هللا  ناحبـس  تسا 
هطساو هب  یهاگ  دنادیم و  لیوات  باب  رد  رهام  داتسا  ار  دوخ  هحیص و  ربا و  اب  یسیع  لوزن  رمق و  سمـش و  تملظ  لیوات  لثم  دیاشگیم 
عـضو فالخرب  لمح  دوشیم و  ریحتم  اجنآ  دـنراد  هرهاظ  یناعم  تاقالطا  دراوم  رد  هک  دـید  هظبق  نیمی و  ظفل  لثم  رد  سیبلت  هعدـخ و 

نیب رد  نآ  ندرمـش  دیعب  نآ و  نسح  ندیمهفن  زج  هنیرق  هکنآ  لاح  ینکیم و  ضرا  ءامـس و  رد  فرـصت  ارچ  میوگیم  دـنکیمن  يوقل 
زا ار  روما  نیا  هب  مایق  هک  نیا  هب  تجاح  هتـشادن و  قح  تیؤر  مدـع  اـب  تاـفانم  اـت  اـمن  هضبق  نیع و  رد  هیعطق  هیلقع  يهنیرق  هب  اـیب  تسین 

دیاین . دیعب  اهب  بانج  رصاق  رظن  رد  ات  دشابن  مینادیم  رهاظم 

دنتسه دنوادخ  ملع  هنیزخ  ایبنا 

قباطم دیاب  دنهدب  هدنیآ  هتشذگ و  رابخا  زا  هک  ار  هچنآ  دنیادخ  ملع  يهنیزخ  ءآیبنا  هکنآ  یکی  همدقم  ود  زا  تسبکرم  نآ  مشـش و  لیلد 
دوب دهاوخن  هللا  رما  رهظم  یبن و  وا  دهدب  یـسک  غورد  ياههدعو  غورد و  ياهربخ  رگا  هک  دشابن  اهنآ  رد  فلخ  بذک و  دـشاب و  عقاو  اب 

نیبملا www.Ghaemiyeh.comقح  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 521زکرم  هحفص 214 

http://www.ghaemiyeh.com


دزاسیمن و تسیگرزب  نایـصع  هک  غورد  قالتخا و  لعج و  اب  هک  تسا  یماـقم  تیرهظ  هب  هحفـص 208 ] نم [  توبن و  ماقم  نینچ  مه  و 
هتـشذگ و زا  باب  هک  هبیغ  تارابخا  هکنآ  هیناث  يهمدقم  دـنراد  رایـسب  دـیایب  هچنانچ  یعارتخا  غورد  یلالغـشا و  لعج  ءاهب  باب و  بانج 

بـصنم اب  هبترم  نیا  وا و  ءارتفا  غورد و  ای  باب  یـشنادیب  لهج و  زا  تسا  فشاک  بلطم  نیا  هدوب و  عقاو  فالخرب  غورد و  هداد  هدـنیآ 
مینکیم و ار  هیناـث  يهمدـقم  تاـبثا  تسین  تاـبثا  هب  جاـتحم  تسا  يرورـض  یلوا  همدـقم  نوچ  دزاـسیمن و  هدرک  يوعد  وا  هک  یگرزب 

يهناـشن تشم  دوشن و  هدـنناوخ  تلـالم  بابـسا  هک  دوشیم  اـفتکا  تارقف  ضعب  رکذ  هب  تسا  رایـسب  باـب  تاـملک  رد  داهـشتسا  عضاوم 
تسا . یفاک  ماقم  نیا  رد  غورد  کی  لهج و  کی  تسا و  راورخ 

باب تالوهجم  تالوعجم و 

صوصن هب  تسا  یعطق  تسا و  يرورـض  هکنآ  لاح  هدرک و  نامگ  یـسوم  زا  لبق  ار  وا  هک  تسا  یبن  دواد  روهظ  تیاـکح  اـهنآ  زا  یکی 
هدومن حیرـصت  ناقیا  رد  ءاهب  مه  هدوب و  یـسیع  زا  دـعب  دواد  هک  نیا  يراصن  دوهی و  للم  لک  نیخروم و  مامت  قافتا  هینامـسآ و  فحص 

هلبق مکح  چیه  یـسیع  دواد و  لثم  دندش  ثوعبم  یـسوم  زا  دعب  هک  ءایبنا  رثکا  دهع  رد  دـیوگیم  دابع  ناحتما  نایب  ماقم  رد  لوا  باب  رد 
هب راچان  هکنآ  ات  دنک  وفر  هتسناوتن  ینزوس  چیه  هب  یلع  نیـسح  مه  شریزو  هدوب و  هفیاط  نیا  يارب  زا  یلاصفلا  ءاد  نیا  دشن و  هداد  رییغت 

ترـضح زا  دعب  روبز  بحاص  دواد  هک  دـندرک  لاوئـس  نایب  لها  هورگ  دـنچ  دـسیونیم  شتافارـشا  باتک  رد  دـهدیم  باوج  هرفط  روط 
تسا لسرلادنع  ام  بتک و  فلاخم  هرقف  نیا  هدرک و  رکذ  یـسوم  زا  لبق  ار  ترـضح  نآ  هادف  هب  وسام  حور  یلوا  يهطقن  هدوب و  یـسوم 
دنیامن قیدصت  ار  یهلارما  قرشم  هکنآ  دابع  راوازـس  يربکلا  هحفـصلاب  هللا  نیز  نم  یلع  ضرتعتال  هللا و  قتا  انلق  دیوگیم  باوج  رد  دعب 

دیس رگا  هک  تسا  نآ  ءاهب  بانج  يور  زا  میوگیم  دیری  ام  مکحی  ءاشی و  ام  لعفی  هنءاکا  قح  زج  هب  هکنآ  هچ  دوش  رهاظ  وا  زا  هچنآ  رد 
میئوگب هکنآ  رگم  درب  دـیاب  روگ  هب  ار  وزرآ  نیا  دـننک  قح  فالخرب  باب  قیدـصت  مدرم  تسا  دیفـس  لاغذ  هایـس و  تسام  دـیوگب  باـب 

دشاب نینچ  ایوگ  دننک و  عارتخا  هدحیلع  یتغل  ناشیا  هک  تسا  یتروص  رد  نیا  میهدب و  تغل  ریبعت  دیفس و  ینعی  هایس  هایـس و  ینعی  دیفس 
ره یلو  هتـشون  یبرع  شدوخ  لایخ  هب  یـسراف  هن  تسیکرت و  هن  تسا  ناشیا  دوخ  یعارتخا  تغل  نامه  رب  ینبم  باب  نایب  باـتک  هک  اریز 
ره هدیناشوپ و  هدام  ره  رب  ار  لاعفنا  لاعفتسا و  لاعفنا و  لیـصفت و  لاعفا و  باب  هک  تسا  تغل  نیا  زا  رازیب  یبرع  نابز  هک  دنادیم  یلقاع 

رخا یلا  تایرادـقا  تاریدـق  تارودـق  رادادـق  ناکلم  ناریج  ناـفرط  نافرـش و  ناریح و  دـننام  هدیـشخب  هتـساوخ  هک  تروص  ره  ار  هداـم 
دوخ دننک  قیدصت  تسا  یـسوم  دعب  دواد  دیوگیم  شدوخ  دـننک  قیدـصت  ار  ضقانت  مدرم  هک  تسا  نیا  ءاهب  بانج  يور  زا  تالمهملا 

هب یلوا  وا  دوب  باب  قیدصت  يانب  رگا  هکنآ  اب  هدوب  دعب  مه  هدوب  لبق  مه  یـصخش  دحاو  هک  دـننک  قیدـصت  هدوب  لبق  دـیوگیم  هک  باب 
هدومن رکذ  یـسوم  زا  لبق  ار  دواد  غورد  ای  يروعـشیب  زا  باب  بانج  يراب  دـیوگب  ناـقیا  رد  ار  ناـیب  فـالخ  تساوخیمن  دوب  قیدـصت 

نا دواد و  سرغا  ام  تارمث  نذخایل  یـسوم  هللارهظ  ادـق  ذاف  نیعلا  ددـع  یـضق  املف  روبزلا  یف  ءآش  ام  سرغا  دواد  هللا  رهظا  امل  دـیوگیم 
مایا یف  عرزا  دق  دواد  نا  دیوگیم  رگید  ياج  رد  نولمعت و  متنک  نا  روبزلا  راجشا  نرمثا  ام  تارمث  مه  کئلواف  یسومب  اونما  مه  نیذلا 

زا لبق  دواد  هکنآ  شلـصاح  نونمؤم و  هب  لـک  یـسوم  روهظ  یف  سفنـالا  کـلت  ترمثا  یتح  هلوق  یلا  روبزلا  یف  هیلع  هللا  لزن  اـم  هروهظ 
ربخیب اب  لاعج  يوگغورد  ربمغیپ  زا  هللا  ءاش  ام  میوگیم  هدوب  روبز  يهرجـش  يهرمث  ۀـیروتب  نینمؤم  ةروت و  زا  لبق  روبز  هدوب و  یـسوم 

نایب رد  يدنوخا  نالف  هک  دـننکیم  لقن  هکحـضم  مدرم  ضعب  هدوب  یـسوم  تعیرـش  هب  دواد  توعد  هک  تسا  لک  یقافتا  هچنآ  زا  نادان 
دیهش دوشیم  مولعم  رارق  نیا  زا  سپ  تفگ  باوج  رد  یسک  هدوب  نسح  ترـضح  رـصاعم  یناث  دیهـش  تفگیم  ءاملع  لاوحا  صـصق و 
رابخا زا  رگید  مدروخرب و  باب  مالک  هب  ات  دـیوگب  یلقاع  میدرکیمن  نامگ  هحفص 209 ] ار [  هکحـضم  نیا  هدوب  تیلهاج  نامز  رد  لوا 

هک دنک  يوعد  دهاوخیم  هک  یماقم  رد  نایب  باتک  ثلاث  دحاو  زا  رشع  ثلاث  باب  رد  هک  تسا  يزیچ  نآ  باب  بانج  هبذاک  هیلعج  هیبیغ 
هکنیا دـیامنیم و  رکذ  شدوخ  نامز  ات  مدآ  نامز  زا  ار  ملاـع  تدـم  ناـیب  هدوب  تیـشم  رهظم  ملاوع  همه  رد  هدوب و  لـبق  ءاـیبنا  يهمه  زا 
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هدزاود الا  هتـشذگن  ملاع  نیا  رمع  زا  ناـیبلا  ۀـطقن  روهظ  لوا  یلا  مدا  روهظ  نم  ذا  دـیوگیم  هتـشذگ  لاـس  هد  تسیود و  رازه و  هدزاود 
هدوبن تیشم  رهظم  یملاع  چیه  رد  هدوب و  هل  ۀیاهنالام  یملاوع  دنوادخ  يارب  زا  هک  تسین  یکـش  نیا  زا  لبق  لاس و  هد  تسیود و  رازه و 

نینچ یعالطایب  یـشنادیب و  زا  هنوگچ  هک  ملاوع  يهمه  رد  ادـخ  تیرهظم  رب  نیرفآ  میوگیم  یهتنا  عبـس  فورح  تاذ  ناـیب  هطقن  ـالا 
نابحاص للم و  بهاذم و  بابرا  مامت  خیراوت  وا  هتـشذگ  تسا  دوجوم  نآ  ریغ  قیتع و  دهع  ینامـسآ و  بتک  کنیا  هتفاب  مهب  ار  یغورد 

رازه تشه  ات  هنمزالا  هذه  یلا  مدا و  طوبه  تدم  دراد و  اهنآ  فارتعا  ندوب  ینامـسآ  بتک و  نآ  ۀحـصب  باب  دوخ  هک  هقبط  ره  رد  ربخ 
ماقم نیا  رد  یـسوم  زا  لـبق  ار  دواد  نتـشون  يهرقف  زا  هک  ءاـهب  باوج  ناـمه  هکنآ  رگم  فحـص  بتک و  نآ  رد  هدـشن  نیعم  شیپ  لاـس 
هرقف نیا  نوچ  یلو  درک  قیدصت  ار  وا  دیاب  دیوگب  مه  ینامـسآ  بتک  دض  عقاو و  فالخرب  ار  یبلطم  رگا  یهلا  رما  قرـشم  هک  میئوگیم 

تیاور هلاـحمال  سپ  درک  نینچ  دـیاب  رگا  فیلکت و  نیا  زا  میهاوخیم  رذـع  تسا  جراـخ  اـم  يهدـهع  زا  دوب  دـهاوخ  ضقاـنتم  قیدـصت 
هدرک نیعم  باب  هچنآ  ریغ  ار  یتدـم  باـب  هتفگ  فـالخرب  احیرـص  تیاور  نآ  هک  دومن  در  دـیاب  تسا  ناـشیا  هلدا  يوقا  هک  ار  دیـسبیبا 
ءاهبلل اعبت  هیباب  هکنآ  کلذ  نایب  دوب  دهاوخن  تسرد  تیاور  نآ  هب  ءاهبلل  اعبت  هیباب  يالـضف  يالدتـسا  تروص  نیا  رد  دـیامنیم و  نییعت 

روهظ اب  قباطم  هک  هدرک  نیعم  يرجه  تصش  تسیود و  رازه و  يهنس  ار  مئاق  روهظ  نامز  اجنآ  رد  هک  دیسب  یبا  ۀیاورب  دنکیم  لالدتسا 
رمع تدم  میئوگیم  ماقم  نیا  رد  نکل  هیباب  هلدا  نمـض  رد  دمآ  دـهاوخ  ههبـش  نیا  زا  باوج  اب  هثلاث  يهلاقم  رد  تیاور  نیا  تسا و  باب 

نآ رد  دـیامرفیم  هک  هدرک  نیعم  لاس  هس  دـص و  رازه و  شـش  ص )  ) ربمغیپ تداعـس  اب  تدـالو  ناـمز  اـت  دیـسبیبا  تیاور  رد  ار  ملاـع 
تسیود رازه و  ترجه و  ات  دوشیم  هدوزفا  نآ  رب  لاس  هاجنپ  نیتس و  ثلث  هنس و  ۀئام  عباسلا  فلا  نم  یضم  دق  دلو و  موی  دلو  تیاور و 

دـصراهچ و رازه و  تفه  دیـسبیبا  تیاور  قفاوم  باب  روهظ  ات  مدا  روهظ  زا  سپ  باب  ياـعدا  ناـمز  اـت  دوشیم  هوـالع  لاـس  تصـش  و 
نیعم لاس  هد  تسیود و  رازه و  هدزاود  باب  روهظ  ات  مدآ  روهظ  زا  هک  تسا  باب  دـیدحت  ضقانم  فلاـخم و  نیا  دوشیم و  لاـس  هدزیس 

دومن و باب  قیدصت  مه  ناوتیم  ایآ  فاصنالا  لها  ای  تکرب  دهدب  ادخ  دراد  فالتخا  لاس  تفه  دون و  دـصتفه و  رازه و  راهچ  هدرک و 
رب دواد  میدقت  لثم  ار  باب  دیدحت  ای  هتـسناد و  غورد  ار  ربخ  نیا  هک  تسا  مزال  باب  نیقدصم  رب  سپ  تسناد  حیحـص  ار  تیاور  نیا  مه 

دیسبیبا و تیاور  هب  ناشیا  لالدتـسا  زا  باوج  دمآ  دهاوخ  قحلا و  حوضو  یلع  هللادمحلاو  مینادیم  وا  یـشنادیب  يدرخیب و  زا  یـسوم 
هن مالـسلاهیلع  نسحلا  نبا  ۀـجح  تداعـس  اب  تدالو  اب  تسا  قباطم  هک  هداد  رارق  تصـش  تسیود و  ار  مئاـق  لاـس  تیاور  نیا  رد  هک  نیا 

خیش هب  تبـسن  هک  هک  تسا  یئارتفا  تمهت و  نآ  دندز  ءاهب  باب و  هک  یلالغتـشا  ءارتفا  یلعج و  غورد  رگید  تصـش و  تسیود و  رازه و 
ود نآ  هب  هراشا  نآرق  رد  ناتماهدم و  هکنآ  دـندرک و  ضرف  دوخ  ینیمز  مجن  ود  دوخ و  لثم  ار  ناشیا  هک  دـنداد  یتشر  دیـس  يواسحا و 
نآ رد  نینمؤم  حاورا  هک  ایند  تشهب  خزرب و  ملاع  هب  رییغت  تعجر  تمصع  رد  ار  تشهب  ود  نآ  احیرص  دمحا  خیـش  هکنآ  اب  تسا  دوجو 

دوجو ود  نیا  هب  هک  ناتهب  تمهت و  نیا  حیـضوت  ءارتفا و  غورد و  نیا  ناـیب  همتاـخ  لوا  رد  دـمآ  دـهاوخ  هدرک و  ریـسفت  دـننکیم  شیعن 
رگید ینادب و  ار  لاعج  ربمغیپ  نیا  لاح  ات  همتاخ  لوا  هب  عوجر  دنامن  ههبش  لاجم  هک  خیش  دیس و  ۀحیرص  تاملک  سفن  زا  دنداد  تبـسن 

ات هدوب  مالسا  نید  جورم  هیماما و  سیئر  هک  هرس  سدق  يراصنا  خیـش  ترـضح  هحفص 210 ] نایـشآ [  یبوط  موحرم  رب  هک  تسا  یتمهت 
دـیاقع و اب  نیداضم  اب  مالـسا و  نید  نیخـسان  ینعی  تعامج  نیا  تاـملک  رد  یفاـنم  يزیچ  نم  هک  دـندومرف  هک  هتـسب  هک  ندرم  ماـگنه 
هک تسا  یغورد  نآ  رگید  ککحـضی و  ام  ۀیلبلا  مظعا  دیدنخ  دهاوخ  هتبلا  نآ  تبارغ  زا  هدرم  هچب  نز  هک  مدیدن  خیـش  لامعا  يواتف و 

هعیش دزن  یملسم  ار  نآ  هکلب  هدادن  رارق  راکنا  ههبش و  لحم  ار  اهنآ  هدوب و  فرـص  قح  یما  باب  هک  دننآرب  رـصم  اهبلادبع  ءاهب و  باب و 
يوعد و نیا  بذک  تابثا  دیایب  هثلاث  هلاقم  مجنپ  لیلد  رد  دزاسن و  تیرهظم  ماقم  اب  هک  تسا  ضحم  غورد  نیا  هکنآ  لاح  دندرک و  اعدا 

جنپ دون و  ار  شمرح  برد  هک  هتشاد  وزرآ  دنهد و  رارق  نیفیرش  نیمرح  زا  یکی  رد  رگید  تسا و  نآ  فالخ  فورعم  روهشم و  هک  نیا 
سمخ و یلع  دـیزی  نا  زوجی  هطقنلا ال  باب  نا  یف  دـیوگیم  هک  دـننکن  رتشیب  جـنپ و  زا  ار  شـصاوخ  دـقرم  رد  دـننک و  گند  شـش  رد 
و ص )  ) ربمغیپ ترضح  دننام  هتساوخ  دننک و  نفد  نیمرح  رد  ار  وا  هک  هدومن  متح  ۀهج  نیا  هب  سمخ و  یلع  دحاولا  تویب  اباب و  نیعست 
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زا هدوب  لفاغ  دشاب و  هداد  ربخ  مه  وا  دنداد  دوخ  نفدم  زا  ربخ  ةویح  مایا  رد  هک  اضر  ترضح  نیسح و  ترـضح  نسح و  ترـضح  رما و 
زا لوا  باب  رد  يراب  هدـش  عقاو  اجک  رد  هک  دـشن  مولعم  دـحاو  فورح  رباـقم  نینچ  مه  شدـسج و  رب  دوشیم  دراو  زیربت  رد  وا  رب  هچنآ 
هللا نرکذیل  تأرملا  نم  اتیب  دقعملا  کلذ  یلع  ینبی  نیمرحلا و  دحا  یف  ۀطقنلا  نم  ضبق  ام  لحم  قحلی  نا  دبال  دـسیونیم و  عسات  دـحاو 
دوش عفترم  تأرم  زا  هرجح  نآ  يارب  دوش و  عقاو  نیمرح  زا  یکی  رد  هک  هدـش  رما  ۀـطقنلا  نم  ضبق  ام  نیط  دـیوگیم  مه  اهیف و  نیلعی  و 

هب عافترا  دح  ات  نیمز  يور  زا  هک  دشیم  رما  هنیآ  ره  ار  نینمؤم  دوب  تردق  رگا  دیوگیم  هکنآ  ات  دنیامن  ادا  ار  دوخ  ةولص  نایلصم و  هک 
یلو قیال  دوش  قدص  عافترا  هک  يوحن  رهب  دوشیمن  هدهاشم  تردق  نیا  نوچ  یلو  رطع  نآ  ءام  ریسکا و  نآ  بارت  ددرگ و  رپس  سامتلا 

ربخ ع )  ) اضر ترـضح  یلب  دش  رده  مامت  وزرآ  نیا  هک  یناد  یم  وت  خلا و  دوب  دـهاوخ  افـص  هب  برقا  ددرگ  تأرم  زا  رگا  نطاب  رهاظ و 
هب دشن و  دنک و  یسات  تساوخ  مه  باب  بانج  نیموصعم  زا  هلمج  و  ع )  ) نیـسح ترـضح  نینچ  مه  دش و  لحم  نامه  دوخ و  ربق  زا  داد 

نیا هرباج  نیطالـس  یلب  ياهربق  زا  حدم  هدـش و  نآ  زا  یهن  هکلب  هدـشن  هدـید  باب  ریغ  زا  دـشاب  هنیآ  ساملا و  زا  وا  دـقرم  هکنآ  يوزرآ 
زا اراع  عفر  ۀهج  هب  هک  تسا  یحضاو  غرود  هدش  لمح  ءاکع  هب  باب  شقن  هک  دنیوگیم  هیباب  هچنآ  هک  دانامن  یفخم  دنتشاد  ار  اهوزرآ 

تاقث زا  هک  ماهدید  خیرات  هس  ود  رد  هچنانچ  دندرک  هدـهاشم  ار  نآ  فالخ  تسا  روطـسم  خـیراوت  رد  مدرم  يهمه  الاو  دـنیوگیم  دوخ 
نآ هبذاک  يهیبیغ  تارابخا  زا  رگید  دـش و  ضحم  غورد  باب  یبیغ  ربخ  نیا  سپ  هچناـنچ  هدـش  دراو  وا  دـسج  رب  هچنآ  زا  هدرکیم  لـقن 

هبلغ و زج  ص )  ) ربمغیپ هک  دوب  هدینش  هکنآ  هچ  دش  غورد  دوب  هتفگ  یصولاو  یبنلاب  ایـسأت  هک  دوب  دوخ  باحـصا  يهبلغ  ترـصن و  ربخ 
کلامم ضعب  ریخست  ربخ  دوب و  هداد  هکم  حتف  دننام  اهحتف  ضعب  ربخ  هداد و  نآ  لاثما  ردب و  دننام  اهگنج  زا  يهراپ  رد  ار  دوخ  ترـصن 

هصوصخم تایصوصخ  هب  ناورهن  جراوخ  رب  يهبلغ  زج  ع )  ) نینمؤملاریما ترضح  مه  دش و  عقاو  همه  دوب و  هداد  ار  مجع  تکلمم  دننام 
روط نامه  درک و  دنهاوخ  هبلغ  رافک  زا  يرایـسب  رب  ناناملـسم  زا  مک  هک  دوب  هدش  نایب  نآرق  حیرـض  رد  مه  دـش و  عقاو  همه  دوب و  هداد 
موی رمألا  یلع  هنرـصننل  دیوگیم و  هکنآ  یکی  دش  غورد  مامت  دنداد و  ار  اهربخ  اههدعو و  نیمه  ارارک  دندرک و  سوه  مه  باب  اذل  دش 

كانلـسرا انا  رگید  وا و  تاریرقت  زا  دـندرک  ترـصن  نامگ  ناگهراچیب  هک  باب  يهعدـخ  هب  دـندش  هتـشک  مامت  گنج  نآ  رد  برحلا و 
یک ال نیرفاکلا  بولق  یلع  بعرلا  تیقلا  ینا  رگید  دـنهدب و  نتـشک  هب  ار  ناشیا  هک  دـندوب  هدـمآ  هکئالم  ایوگ  مکرـصننل  قرغلا  هکئلم 

رگم دناهتشاذگن  یقاب  ار  ناشرفن  کی  هک  دندیزرو  برح  رد  تماقتسا  نانچ  هکلب  دیـسرتن  ناشیا  زا  یـسک  برحلا و  موی  مکل  اومیقتـست 
نینمؤملا ضرح  بیبحلا  اهیا  ای  رگید  دندرک و  راکنا  هیربت و  ات  هحفص 211 ] دندش [  ناهنپ  لومخ  يایاوز  رد  دندرک و  رارف  هک  یناسک 

مامت دوب و  نیا  رب  هدایز  ددع  ناجنز  يهعقو  یسربط و  خیش  يهعلق  ردافلا  هللا  نذاب  اوبلغی  نورباص  لاجد  رشع  مکنم  نوکی  نا  لاتقلا  یلع 
هظحالم اعاجش  ضرالا  یلع  اوناک  دق  مهنیذلا  الجر  نیعبرا  نم  ةوق  هیف  هللا  لعج  دق  الا و  سفن  نم  ام  رگید و  دنداتفا و  كاله  كاخ  هب 

باحـصا يارب  زا  هدـش  ناـیب  راـبخا  رد  هک  يهوق  زا  هبترم  نیا  هک  هدـیمهفن  هداد و  رارق  سفنا  ماـمت  يارب  زا  ار  ةوق  زا  هباـثم  نیا  هک  اـمرف 
دالبلل و اوزجنتساف  نینمؤملا  رشعم  ای  رگید  دوب و  وزرآ  فرص  هک  دوب  وا  دوخ  باحـصا  دوصقم  رگا  هدش و  نیعم  دمحم  لآ  مئآق  صاخ 

مالسا ریغ  دنکیمن و  للم  ریاس  يراصن و  دوهی و  زا  هیزج  لوبق  مئاق  هک  دوب  هدینش  هیزجلا  رافکلا  نم  اولبقت  صلاخلا و ال  هللا  نیدل  اهلها 
دننزیم دننکن  ای  دننک  لوبق  هک  دنهدب  باب  عابتا  هب  هک  دندرک  هشیدنا  هفیاط  مادک  كرـش  للـس  زا  نکل  دنزیم  ندرگ  دنکیمن و  لوبق 

هک درک  یهن  دـنهدیم  هیزج  سرت  زا  رز  میـس و  اـهنآ  هک  دوـب  نآ  شیوزرآ  درک و  دـنهاوخ  هبلغ  رفک  دـالب  رب  هک  تشاد  عـمط  نینچ  و 
اردتقم اناطلـس  كدنع  نم  ثعباف  مهللا  کناحبـس  رگید  دوش و  هدیـشخب  هتفرگان  دیـص  هک  دنام  نانچ  مکح  نیا  انامه  دننکن  هیزج  لوبق 

نم ءآعد  نبیحبـستل  هللا  نا  ریدق  ردـقل و  کلذ  یلع  کنا  کندـل  نم  ارهق  كدـنع و  نم  ربحب  هللا  کنید  یف  لک  نلخدـتل  نیملاعلا  یلع 
يا نیردتقمل  کلذ  یلعا  نا  اندنع و  نم  ارهق  اندل و  نم  ربجب  هللا  نید  یف  لک  نلخدتل  نیملاعلا  یلع  اردتقم  اناطلـس  انلعج  دـق  انا  ءآشی و 

رهق و هب  ار  مامت  هک  دـش  ثوعبم  یناطلـس  بوخ  تسین  بیع  ناناوج  يارب  زا  وزرآ  دوش  بارخ  وزرآ  يهناخ  هدـش  كاخ  هک  وزرآ  اـسب 
تنطلـس ءاهب  هدیقع  فالخرب  بوخ  دوشیم و  هذـخاؤم  هینادـجو  روما  زا  نایباب  هدـیقع  فالخرب  بوخ  دـیامنب  باب  نید  رد  لخاد  ربج 
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لیبس یف  نیکرـشملا  اولتقاف  دیوگیم  هک  باب  شیامرف  فالخرب  ءاهب  بوخ  تسین و  هدوبن و  یئادخ  ءانتعا  دروم  هیرهاظ  يهبلغ  هرهاظ و 
زا یهن  نیدلا  یف  اولخد  نا  هدر  مکح  نایبلاب و  نونمؤی  نیذلا ال  لاوما  ذخا  نایب  یف  سماخ  دحاو  زا  سماخ  باب  رد  دـیوگیم  مه  هللا و 

يهوق دوصقم  تسا  یتالیوأت  ار  تاملک  نیا  هک  ینکن  نامگ  ات  ناـهد  رگا  یـسریمن و  شدرگ  هب  نوچ  هکنآ  مکح  هب  دـناهدومرف  لاـتق 
لیوأت باکترا  زا  حیرص  یهن  هک  تسباب  لمعلاروتـسد  ءاهب و  مکح  فالخرب  هیجوت  نیا  میوگیم  هک  هیونعم  يهبلغ  ترـصن و  هیونعم و 
لیوات باب  دـیوگیم  ءاهب  بادآ  نوناق و  شیاتـس  حدـم و  ماقم  رد  دوخ  دـئارف  رد  یناگیاپلگ  رفاک  هچناـنچ  دـناهدومن  باـب  تاـملک  رد 

هیهلا تعیرـش  دوش  دودـسم  ۀـیداهتجا  ءارآ  رب  دامتعا  هینظ و  هلدا  باوبا  ات  هدومن  عنم  ار  ثیداـحا  رب  داـمتعا  هدومرف و  دودـسم  ار  باـتک 
دیوگیم هک  هدرک  نایئاهب  دوخ  سدقا  باتک  رد  هک  تسا  یمکح  نامه  یناگیاپلگ  دوصقم  ایوگ  خـلا و  ددرگن  الم  دـناوخآ و  ره  هبعلم 

لیوأت نیبم  باتک  یف  نیرـسخالا  نم  ناک  ایلعلا و  هللا  ۀملک  فرح  نمم  هنا  رهاظلا  نع  هجرخی  یحولا و  ءآمـسلا  نم  لزن  ام  لؤی  يذلا  نا 
هتفرگ و ار  باب  تاملک  رهاوظ  دیاب  اذه  هیلع  ءانب  سپ  هدوب  لفاغ  دوخ  زا  هتـشاد و  بوسحم  ناراکنایز  زا  ار  ینامـسآ  بتک  ناگ  هدننک 

تروص اهراک  نیا  هکنیا  نامگ  هب  تسا  ناشیا  لام  ندرب  مدرم و  نتـشک  رهق و  هبلغ و  وا  کلـسم  هریـس و  هک  دـنکیم  مولعم  وا  تاـملک 
نایبلا نید  یف  ثعبی  کلم  لک  یلع  ضرف  دـق  هللا  نا  یف  هک  دـسیونیم  عباس  دـحاو  زا  رـشع  سداس  باب  رد  هک  ماقم  نیا  اب  اـت  دریگیم 
سانلا هب  عفتنی  ۀیلک  ةراجت  رجتا  نم  الا  نوعمجا  مهلک  سانلا  یلع  ضرف  کلذک  نیدلا و  کلذب  ندی  مل  نمم  هضرا  یلع  ادـحا  لعجیال 

ات ار  نایب  نمؤم  ریغ  دوخ  ضرا  رد  دراذـگن  هک  نیا  هللادـنع  نم  تسه  هدوب و  تباث  رادـتقا  بحاص  ره  رب  دـیوگیم  ات  لیجنالا  فورحک 
هحفـص غورد [  ار  هریـس  نیا  هیباب  راگنا  سپ  ار  دوخ  هب  نینمؤم  نود  نامیا  ضرا  رد  دـنیبن  تقیقح  هرجـش  تمایق  موی  رد  لعل  دـیوگیم 

دنهاوخن یهارمه  اج  نیا  ات  هیباب  اب  هک  دـید  نوچ  هدرب  ناشیا  راـک  هب  ءاـهب  هک  تسا  يرگید  گـنز  یـسولپاچ  نیا  تسا و  ضحم  [ 212
نیا زا  دنام  ظوفحم  شعابتا  شدوخ و  نوخ  هک  دنک  رـصع  ناطلـس  هب  یقلمت  تساوخ  ای  درادـن و  تفرـشیپ  هیور  نیا  هک  دـید  ای  درک و 
مکح هب  موکحم  دـشاب  هک  یتکلمم  ره  رد  سکره  درک و  مارح  تلود  نذایب  ار  حالـس  لمح  هک  هباثم  نیا  هب  ات  داد  رییغت  ار  هیور  ۀـهج 

هراچیب دـنک  هچ  تسا  قالخا  بیذـهت  هکلب  تسین  يریگتکلمم  ام  دوصقم  هک  دز  داد  تشون و  لصتم  دـشاب و  هدوب  تکلمم  نآ  نوناق 
ات دـینک  جراخ  نیمز  زا  دراد  باب  نید  زا  ریغ  هک  یـسک  ره  دوب  هتفگ  هک  هدرکن  راتفر  باب  لمعلاروتـسد  هب  ناـیباب  تسا  وا  اـب  قح  ءاـهب 

دنباب نید  فالخرب  نیمز  يور  مامت  وا  روهظ  رد  هک  دنیبیم  لاح  دنیبب  یلاخ  باب  هب  نینمؤم  ریغ  زا  ار  نیمز  دیآیم  یلعنیـسح  هک  یتقو 
رب یگرزب  قح  دز  هنوگژاو  ار  لعن  ۀهج  نیا  زا  دـنناهنپ  مومع  يایاوز  رد  باب  هب  نینمؤم  دـنوشیم و  هدـید  اراکـشآ  انلع و  باب  نیفلاخم 

ياههدـعو نیا  مامت  سپ  يراب  دوب  مولعم  هفیاط  نیا  لاح  نامز  نیا  اـت  درکیم  راـتفر  باـب  يهریـس  هب  رگا  ـالا  تشاذـگ و  ناـیباب  ندرگ 
ایند هب  نید  يهدنـشورف  هک  ار  هچنآ  هکنآ  یفخیال  میتشادـن و  وگغورد  یبن  ام  نونک  ات  دـش و  هبذاک  ناشیا  هیبیغ  راـبخا  باـب و  ترـصن 
طلغ دوشن  هبعلم  هیهلا  تعیرـش  هک  هتـشاد  هک  دودـسم  ار  هینظ  رابخا  لیوأت و  باب  هک  هدرمـش  ءاهب  تاصتخم  زا  ءایحیب  یناگیاپلگ  ینعی 

ناسحتـسا زا  عنم  دیاقع و  لوصا و  رد  هینظ  رابخا  ههباشم و  عابتا  لیوأت و  زا  عنم  مانا  تاده  هرتاوتم  رابخا  تسا و  نآرق  حیرـص  رد  هدرک 
لمعلاروتـسد فالخرب  ۀنتفلا  ءاغتبا  تعامج  نیا  یلو  دوشن  هیباب  يهفیاط  يهبعلم  ادخ  نید  هک  دوب  هدش  ادـیکا  ادـخ  نید  رد  هینظ  ءارآ  و 

لقع هب  دنتـساوخ  هچره  هدرک  فرـصت  ص )  ) ربمغیپ ادخ و  تاشیامرف  مامت  هک  دـنداد  تعـسو  نانچ  ار  لیوأت  باب  يدـه  يهمئا  ادـخ و 
تمایق و تایآ  مامت  دـش و  هکیکر  يهدـساف  تالیوات  رب  ناشیا  نیئآ  نید و  ياـنبم  هکلب  دـندرک  لوسر  ادـخ و  تاـملک  رد  دوخ  صقاـن 

باب هک  يهباثم  هب  ات  لیوات  دوب  حیرص  ینامسآ  بتک  رد  هک  ار  ءایبنا  تازجعم  مامت  دندرک و  لیوات  ار  اهنآ  ریغ  روهظ و  مئالع  تعجر و 
مه ار  صاخشا  یتح  دندرک  لیوأت  ار  مئاق  لاعفا  لاوحا و  تافص و  مامت  دندرک و  يراج  هیعطق و  لیلادم  هحیرص و  صوصن  رد  ار  لیوأت 

یخبطم دراک  ار  مئاق  فیـس  هکنآ  ات  دوشیم  مولعم  هلاـسر  نیا  رد  اـهنیا  هلوقنم  تاـملک  يهظحـالم  زا  هچناـنچ  دـندرک  لـیوأت  لیدـبت و 
هب هک  دندرک  عیـسو  نانچ  دوب  یهنم  هک  دیاقع  لوصا و  رد  ار  داحآ  رابخا  هب  کسمت  باب  نینچ  مه  دندرمـش و  يروهقم  ار  هبلغ  دندرک 
زا دـی  عفر  دـندرک و  لالدتـسا  هکم  راز  نمک  هکع  راز  نم  لوعجم  ربـخب  دـندرک و  کـسمت  هیلجر  تحت  اـنا  یلع و  همـسا  لوعجم  ربـخ 
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مولعم هلاـسر  نیا  رد  ناشتالالدتـسا  زا  هچناـنچ  دناهتـسج  کـسمت  دنـسلاو  هلالدـلا  ماـت  ریغ  هلوهجم  راـبخا  هب  دـندرک و  هرتاوتم  صوصن 
نیا سپ  دـندرک  يداوسیب  یباـب  ره  يهبعلم  ار  ادـخ  نید  هک  یماـقم  هب  اـت  دـناهدومن  اـهنآ  عیطقت  هربتعم و  راـبخا  فیرحت  هکلب  دوشیم 

نیمه هدرک  راتفر  نآ  فالخرب  ارثاکتم  ارهاـجتم و  هک  یـسک  دـشاب و  ءاـهب  يهصیـصخ  هکنآ  هن  هدوب  نیقباـس  تادـه  زا  لـمعلا  روتـسد 
حتف رد  يهفیاط  چیه  هک  دوشیم  مولعم  دوش  عوجر  هدـش  لقن  هثلاث  هیناث و  يهلاقم  رد  هک  هفیاط  نیا  تاملک  رد  رگا  هدوب  هلاض  يهفیاط 
دیئامرف . هظحالم  یئایحیب  رد  ار  یناگیاپلگ  يریلد  کلذ  عم  تسین  هدوبن و  تعامج  نیا  يهباثم  هب  داحا  رابخا  هب  کسمت  لیوات و  باب 

باب لهج  تابثا  رد 

هرهظی نمب  وا  زا  هدرکیم و  دوخ  زا  دـعب  رهظم  زا  دای  شتاملک  بلاغ  شرمع و  مامت  رد  هکنآ  باب  یـشناد  یب  لهج و  دراوم  زا  رگید  و 
باب دـعب  رهظی  نم  ءآـهب  لـها  داـقتعا  هب  هکنآ  هچ  دـش  دـهاوخ  رهاـظ  یک  تسیک و  وا  هک  هتـسنادیمن  هک  یتلاـح  رد  هدومنیم  داـی  هللا 
هدننک هعلاطم  اب  رایتخا  هحفص 213 ] لاح [  دزاسیمن و  یلعنیسح  اب  هک  هدرک  نایب  رهظی  نم  باب  رد  یتاملک  باب  هدوب و  ءآهب  یلعنیـسح 

ماقم نیا  رد  تسا  ام  ياعدم  نیمه  سپ  هتخانشیمن  هتسنادیمن و  ار  دوخ  زا  دعب  هفیلخ  رهظی و  نم  باب  هک  دنک  رایتخا  دهاوخیم  تسا 
باـب زا  دـعب  رهظی  نم  هک  دـنک  راـیتخا  دـهاوخیم  بوـلطملاوه و  شدوـخ و  زا  دـعب  رهظم  زا  تـسا  باـب  تـلفغ  لـهج و  زا  فشاـک  و 

وگغورد قمحا  یلعنیسح  هک  دوشیم  رتحضاو  رخآ  هجو  هب  ام  ياعدم  سپ  دنیوگیم  نایلزا  هچنانچ  تاملک  نآ  قفاوم  هدوبن  یلعنیـسح 
نید و عیرـشت  ذوفن و  تماقتـسا و  باتک و  هکنآ  هچ  دوشیم  تباث  ام  ياعدم  زاب  باب  نالطب  دـیآیم  مزال  وا  بذـک  زا  هدوب و  بذاک  و 
هک وا  سپ  هدوب  یلعنیسح  يارب  زا  یمامت  دننادیم  نآ  هب  رـصحنم  ار  یعدم  هلاقم  تابثا  قیرط  تسا و  هیباب  هلدا  يوقا  زا  هک  نآ  يهعاشا 

یتاملک هکنآ  مالک  لصاح  دـش و  دـهاوخ  لطاب  یلوا  قیرط  هب  مه  باب  بتارم  نیا  يهمه  رد  هدوب  باب  زا  رتلماک  هکنآ  اب  دـش  بذاـک 
رد وا  يهفیلخ  هک  باب  ینادان  لهج و  یهز  هدوب  یلعنیـسح  رهظی  نم  رگا  سپ  دزاـسیمن  یلعنیـسح  اـب  هک  رهظی  نم  باـب  رد  دراد  باـب 

باب قیدصت  سپ  هدوبن  یلعنیـسح  رهظی  نم  رگا  دسانـشن و  ار  وا  دـشاب و  وا  اب  رارـسا  رد  دـئادش و  لاوحا و  يهمه  رد  دـشاب و  شرـصع 
وگتـسار ناوتیمن  ود  ره  رفن  ود  نیا  هکنآ  لوقلا  ۀـصالخ  دوشیم و  مولعم  باب  بذـک  وا  بذـک  زا  دـیآیم و  مزال  یلعنیـسح  بیذـکت 

ددرگ . تباث  ام  ياعدم  دوش و  مولعم  يرگید  نالطب  کی  ره  نالطب  زا  دنشاب و 

باب حیرصت  هب  هللا  هرهظی  نم  دروم  رد  ءاهب  ءاعدا  ندوب  بذک  رد 

ینم هفطن و  تراهط  تمکح  باب  رد  هک  تسا  هرقف  نآ  یکی  تسا  هرقف  دنچ  دیاین  قفاوم  یلعنیـسح  ندوب  رهظم  اب  هک  باب  تاملک  اما  و 
مکح نیا  ءاـشنا  ناـمز  رد  دـشاب و  رهاـظ  وا  لـصا  دـیایب  ایندـب  رهظی  نم  تقو  ره  اـت  میداد  رارق  كاـپ  ار  هـفطن  ینم و  اـم  هـک  دـیوگیم 
رهظی نم  يهفطن  هک  تسا  نآ  يهفطن  تراهط  يهتکن  لصاحلاو  دوب  هلاس  یـس  يدرم  یلوق  هب  هلاسجنپ و  تسیب و  یلوقب  ءاهب  یلعنیـسح 

وا هکلب  تسا  يرورـض  نآ  هدرک  كاپ  ار  هفطن  باب  هکنآ  اما  دوب  دهاوخن  رتکچوک  هدوبن  باب  زا  رتگرزب  رگا  یلعنیـسح  دـشاب و  كاپ 
رهاوـخ لالدتـسا  وا  رب  دـنکیم  تلـالد  سپ  هدادرارق  رهظی  نم  هفطن  تراـهط  ار  وا  تمکح  هکنآ  اـما  هدرک و  كاـپ  ار  تاـساجن  يهمه 

هدوب وگغورد  وت  ردپ  یلعنیسح  ازریم  هک  دسیونیم  يدنفا  سابع  هب  هک  تسا  باب  ماکحا  رارسا و  رب  نیعلطم  زا  تسیلزا و  هک  یلعنیـسح 
نم تقو  ره  ات  میداد  رارق  كاپ  ار  ینم  ام  هک  هدرک  رکذ  نینچ  ار  نآ  تلع  هتـشادرب و  ار  ینم  تساجن  باـب  هک  ناـیب  صوصن  حیرـص  هب 

هب دناهدرک  ءاهب  ناطب  رب  هک  یلالدتـسا  نیا  زا  نایلزا  ءاهب  باوج  بلطم  نیا  رب  دنکیم  تلالد  مه  دشاب و  رهاظ  وا  لصا  دیایب  ایندب  رهظی 
هدوب و رهطم  هدوب و  رهاط  رهظی  نم  يهفطن  لفاغ  يا  دیوگیم  تاقارشا  باتک  رد  هک  هدرک  رکذ  هفطن  تراهط  يارب  زا  باب  هک  یتمکح 

دوب هدـشن  رداص  باب  زا  یبلطم  نینچ  رگا  هکنیا  لالدتـسالا  هجو  خـلا  تسا  وا  دابع  هیلک  هب  قلعتم  هللا  هرهظی  نم  هفطن  تراهط  ایآ  تسه 
هرورـضلاب هدوب  يدمحم  عرـش  نامز  هک  باب  روهظ  زا  لبق  ات  هکنآ  هچ  دیوگ  باوج  باوصان  هکنآ  هن  دنک  راکنا  یلعنیـسح  تساوخیم 
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كاپ ار  دوخ  يهفطن  هشیمه  هک  هدوبن  ینیدـب  نیدـتم  مه  دـمحمیلع  روهظ  زا  لبق  وا  هک  دـنکیم  مولعم  باب  نخـس  نیا  هدوب  سجن  ینم 
دشاب كاپ  وا  يهفطن  هک  دوشیم  هنوگچ  انس  دوب  دمحم  یلع  زا  رتگرزب  وا  الاو  هتـسنادیمن  باب  دمحمیلع  مکح  هب  طوبرم  هتـسنادیم و 
سماخ باب  رد  هچنآ  اعدم  نیا  رب  دنکیم  تلالد  مه  دـش و  تباث  هفطن  يارب  زا  مکح  نیا  رگید  لاس  جـنپ  تسیب و  زا  دـعب  هکنآ  لاح  و 

یف هللا  هرهظ  دق  هرمث  هللا  هرهظی  نمل  الالجا  ۀـفطنلا  ةراهط  یف  هدرک  لقن  نافرعلا  لئالد  رد  هچنآ  قفاوم  دـیوگیم  سماخ  دـحاو  زا  رـشع 
مظعا رین  نآ  قح  رد  هک  نیا  نآ  هرمث  دـیوگیم  ات  دوشیم  تراهط  رکذ  تسا  قیال  هک  تسا  هفطن  کی  هک  نوچ  هکنآ  صخلم  باـتکلا 

نم هفطن  تراهط  تهج  هب  هفطن  تراهط  يراـب  دوشیم  رهاـظ  هیلزا  هفطن  نیمه  دوج  رحب  زا  تارهطم  لـک  هک  دـنکن  روطخ  ةراـهط  نود 
هکنآ ای  یلعنیسح و  يرهظی  هحفص 214 ] نم [  زا  هدوب  لهاج  لفاغ و  باب  هکنآ  اب  دوب و  دهاوخن  یلعنیـسح  هرهظی  نم  سپ  تسا  هرهظی 
هیناث هرقف  بولطملاوه  باب و  زا  تسا  یلهج  نیا  دوب و  هدـمآ  اـیند  هب  مکح  نیا  زا  شیپ  رهظی  نم  هک  هدـش  هدـیافیب  وغل و  تمکح  نیا 
بوچ دورب و  بتکم  رد  رهظی  نم  یتـقو  دـیاشن  هک  اـهنآ  ندز  بوچ  زا  هدوـمن  عـنم  هک  هدرک  ناـیب  لاـفطا  باـب  رد  هک  تسا  يزیچ  نآ 
یـسک باب  دوصقم  هدوب و  هلاس  یـس  مکح  نیا  نامز  رد  وا  هکنآ  هچ  هدوبن  یلعنیـسح  رهظی  نم  اب  هک  دـنکیم  مولعم  هرقف  نیا  دروخب و 

باب داهـشتسا  لحم  هدرک و  نایب  اوغل  ار  مکح  نیا  یلعنیـسح و  يرهظی  نم  هب  هدوب  لهاج  هکنآ  اـی  دورب و  بتکم  هب  دـیایب  دـعب  هک  هدوب 
مولعم دودـحب  الا  دـنزن  ار  لفط  ملعم  هک  تسا  ضرف  دـیوگیم  نافرعلا  لئالد  لقن  قفاوم  هک  تسا  نایب  سداس  دـحاو  زا  رـشاعلاو  يداح 

دـسانشیمن ار  لـک  ار و  دوخ  یقیقح  ملعم  ملعم  هک  اریز  دوـشن  دراو  ینزح  دـناهدش  دـجوم  وا  دوـج  رحب  زا  لـک  هک  یـسفن  نآ  رب  لـعل 
ملاع يادخ  یگلاس و  تسیب  زا  دعب  رگم  ارم  دنتخانـشن  نایب  لها  یگلاس و  لهچ  زا  دـعب  رگم  ار  هللا  لوسر  دنتخانـشن  ناقرف  لها  هچنانچ 

راهظا زا  دـعب  تسا و  وا  یـشوخ  مایا  ناـمه  هک  دـیامرفیم  ار  دوخ  رما  راـهظا  هک  دـشاب  هتـشذگ  هچ  هرهظی  نم  فرعیـال  ره  زا  هک  تسا 
هب هک  تسا  یقلخ  يهحوبحب  رد  وا  روهظ  هچرگا  تسا  وا  روهظ  زا  لبق  رورـس  مایا  هک  دوشیم  هدید  هچرگا  ددرگیم  عطقنم  وا  زا  رورس 

نایئاهب يهبعـش  هکلب  هیباب  مظاعا  زا  هدوب و  هلاـس  یـس  درم  مکح  نیا  ناـمز  رد  یلعنیـسح  میوگیم  یهتنا  دنتـسه  هدوب و  میقم  وا  بسح 
هک دنکیم  یمکح  نینچ  لعج  دنادب  ار  یلعنیـسح  رهظی  نم  هک  نیا  اب  یلقاع  ایآ  هدوب  وا  تاریبدت  دادـیب و  بزح  نیا  ظفح  روما و  مامز 

تـسا لک  ملعم  وا  هک  دسانـشن  ار  وا  ملعم  هکنآ  يهطـساو  هب  دوش  دراو  ینزح  رهظی  نم  رب  دـیاشن  هک  دـننزن  بتکم  رد  ار  لافطا  نیملعم 
یگلاس یـس  زا  سپ  هک  تشاد  نآ  يوزرآ  دـنادیم  لامک  زا  يراع  ار  یلعنیـسح  دوخ  ریزو  باـب  نوچ  میئوگب  هکنآ  رگم  دـنزب  شبوچ 

نیا اب  نکل  دننزن  بوچ  نیملعم  هک  هدرک  نغدق  ۀهج  نیا  زا  دنک  رهاظ  ار  ندروآ  صقرب  سرخ  تیاکح  دـناوخب و  سرد  دورب و  بتکم 
تروص نیا  رد  دنمانیمن و  لفط  ار  هلاس  یـس  درم  دوب  هدرک  لافطا  ندز  زا  عنم  هکنآ  هچ  هدوب  هدیاف  یب  زاب  مکح  نیا  میئوگیم  فصو 

رداـم زا  هملک  دـنچ  فـصو  نیا  اـب  لاـح  تفریم  نیب  زا  مکح  نیا  زا  ضرغ  دوـب و  دـهاوخن  مکح  نیا  لومـشم  صوصخلاـب  یلعنیـسح 
هیجوـت نینچ  ناـیب  زا  هرقف  نیا  رکذ  زا  سپ  ناـفرعلا  لـئالد  رد  تسا  هیئاـهب  يالـضف  زا  هک  یناهفـصا  یلعردـیح  ازریم  هک  ونـشب  سورع 

دورب بتکم  هب  دیاب  دعب  هکنآ  هن  دیامنیم  عوضخ  يارب  دابع  ظاقیا  تسا و  روط  ملکت  نآ  روهظ  تمظع  رب  لیلد  نیا  دـیوگیم  دـنکیم 
یگلاس یـس  زا  دعب  هک  هدوب  یلعنیـسح  لیلجت  دوصقم  رگا  تسین  هدیـشوپ  لقاع  رب  نآ  داسف  هک  هانگ  زا  رتدب  تسا  يرذع  میوگیم  نیا 
دوصقم رگا  هدوب و  یلامک  ره  ياراد  هتفرن و  بتکم  نآ  زا  سپ  نایئاهب  داقتعا  هب  وا  هک  دشاب  هتشادن  يراک  وا  اب  یـسک  تفر  بتکم  رگا 

راک هب  هک  دـننزن  ار  لافطا  نیملعم  هک  هدرک  عنم  ـالثم  دـعب  لاـس  تسیب  رد  هک  دـیامنیم  مدـقم  رد  ریثأـت  رخأـتم  مکح  نیا  هک  تسا  نآ 
رد نایب  مکح  نیا  هک  هوالع  هب  تسیلاحم  رما  نیا  سپ  دروخن  بوچ  هتفریم  بتکم  رد  یلعنیـسح  هک  ینامز  نآو  دـیایب  لبق  لاس  تسیب 

هوالع هب  لبق  رد  ریثأت  هب  دسر  هچ  ات  دـشاب  هدرک  لمع  مکح  نیا  هب  لافطا  تیبرت  رد  هک  هدـشن  ادـیپ  یباب  یملعم  زونه  هدرکن  يرثا  دـعب 
نیا بحاص  هک  دندرمـشیم  قراوخ  زا  ار  هرقف  نیا  دوب و  دـهاوخ  یمأ  رهظی  نم  سپ  دـننادیم  رما  ار  یلعنیـسح  نایئاهب  داـقتعا  هب  هکنآ 
یتلا ۀـنیدملا  لئـساف  سرادـملا  تلخد  ام  مولعلا و  نم  سانلا  دـنع  ام  تارق  ام  دـسیونیم  ناطلـس  حول  رد  شدوخ  هچنانچ  هدوب  تالامک 

یلعنیسح ای  هک  دنکیم  تلالد  هرقف  نیا  سپ  هتفر  دهاوخ  بتکم  هب  هنوگچ  تروص  نیا  رد  نیبذاکلا  نم  تسل  یناب  نقوتـستل  اهیف  تنک 

نیبملا www.Ghaemiyeh.comقح  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 521زکرم  هحفص 220 

http://www.ghaemiyeh.com


نیا لیذ  رد  دش  لقن  هک  تسا  یترابع  نامه  دوشیم  مولعم  وا  زا  نیرمألا  يدحا  هک  هثلاث  هرقف  هتسنادیمن  باب  هکنآ  ای  هدوبن و  رهظت  نم 
هحفـص خیراوت [  قفاوم  میوگیم  ددرگیم  عطقنم  رورـس  نیا  زا  سپ  تسا و  رما  راهظا  زا  لبق  هرهظی  نم  یـشوخ  ایآ  دیوگیم  هک  مالک 

لبق ات  وا  لتق  زا  زا  سپ  باب و  مایا  نامه  رد  هک  دوشیم  مولعم  نینچ  نآ  ریغ  ناطلس و  حول  رد  یلعنیسح  تاملک  هریغ و  هیباب و  زا  [ 215
دوب رایسب  شیارب  زا  فوخ  یناهنپ و  یگهراوآ و  سبح و  زا  اهجنر  اهیتخـس و  دشاب  هن  تصـش و  تسیود و  هک  دادغب  رد  شرما  راهظا  زا 

دندرب اکع  هب  امرتحم  دناهدومن و  لوبمالـسا  دراو  ار  وا  امرتحم  دـش و  عقاو  ینامثع  يهیلع  تلود  ظفحلاتحت  رد  هک  رما  راهظا  زا  سپ  و 
نییعت لامک  دنداتسرف  وا  يارب  زا  ار  اهزیچ  نیرتهب  نایب  مکح  قفاوم  فارطا  زا  دوب  یلک  شتـسایر  هتـشادرب  وا  زا  فوخ  رگید  نآ  زا  سپ 

هچ دوب  دـهاوخن  رهظی  نم  وا  سپ  کلذ  ریغ  مشح و  مدـخ و  ناوارف و  لام  هیلاع و  تارامع  زا  دـنراد  العف  شدـالوا  هچ  ناـنچ  هتـشاد  ار 
رد دشاب و  رورس  الب  شروهظ  مایا  دشاب و  شرما  راهظا  زا  لبق  وا  رورس  یشوخ و  مایا  هک  تسا  یسک  رهظی  نم  نایب  حیرـص  قفاوم  هکنآ 

تشاذگ شردارب  يور  ار  دوخ  مسا  هک  دوب  فئاخ  نانچ  رما  راهظا  زا  لبق  لاس  تشه  تفه  نآ  رد  هدوب  سکع  هب  هیـضق  نیا  یلعنیـسح 
لغب و یهتنم  شراک  نیا  زا  سپ  تسین و  ناطلـس  فوخ  زا  دـعب  رتتخـس  یتقـشم  چـیه  دـنامب و  ملاس  شدوخ  هک  دـندرک  ناهنپ  ار  وا  و 

ناطلـس حول  رد  شدوخ  هچنانچ  دـش  صلختـسم  طئاسو  طـسوت  هب  یتدـم  زا  سپ  هکنیا  اـت  هاـش  يهعقو  رد  دـش  راـبنا  رد  سبح  ریجنز و 
هـسفنل دـجی  مل  لالغالاو و  لسالـسلا  یف  مالغلا  ناک  اهراک و  وا  یف  رویطلاو  اهئانک  یف  شوحولا  تحارتسا  اهیف  لایل  نم  مک  دـسیونیم 

دادعب دادغب  یلا  ناطلسلا  کلسرا  نا  یلا  هنم  کجرخا  تادودعم و  سفنا  عم  نجسلا  یف  تنک  ذا  کیلع  هللا  لضف  رکذا  انیعم  ارصان و ال 
لک یف  تنک  هیلع  یلجر  عنـصاردق  یلع  نم  ارقم  یمایا  یف  تدـجو  ام  ینا  دـسیونیم  هکنآ  ات  نیدـسفملا  نم  تنک  ام  کـنا  هل  انفـشک 

هدوب وا  شوخ  مایا  رما  راهظا  زا  لبق  هنوگچ  سپ  یـسفنل  افوخ  یلها  نم  ءآکبلا  بیحن  اهیف  عفترا  لایل  نم  مک  ایالبلا  تارمغ  یف  ناـیحالا 
هتشون هیباب  خیرات  رد  هچنانچ  دشن  دراو  وا  رب  اهیتخـس  نیا  درک و  رما  راهظا  دادغب  رد  دشاب  هن  تصـش و  يهنـس  هک  رما  راهظا  زا  دعب  اماو 
شدراو دش  وا  شیعتلاراد  هک  اکع  هنرداب و  امرتحم  دراو و  لوبمالـسا  هب  امرتحم  تحار و  رد  شعابتا  دادغب و  رد  دوب  مارتحا  هب  هک  هدـش 

يهمع هک  تسا  نیا  شتارقف  یـضعب  هداد  وا  هب  هک  ینالوط  باوج  نآ  رد  هتـشون  يدـنفا  ساـبع  شردارب  و  شرهاوخ . . .  مه  دـندرک و 
دیدوب هتـشون  هک  تسا  نیا  نآ  مرذـگیمن و  دـیدوب  هدرک  هک  یئاهاعدا  زا  یلو  هتـشذگ  اهنیا  يهمه  زا  يراب  هتـشون  وا  هب  يدـنفا  سابع 

دزی و زاریـش و  هب  ناملـسمان  ناملـس  طسوت  هب  ناشیا  هعیدب  حاولا  دندوب  دادغب  ات  تقو  هچ  اجک  یک  تخاس  بازحا  ماهـس  فده  ار  هنیس 
تقو هدومن  زاب  زآ  صرح و  هب  ناهد  هدرک و  زارد  يدـکت  تسد  دیـسریم  ناریا  تایالو  عیمج  نارهط و  ناشاک و  ناهفـصا و  نامرک و 
زیربل ولمم و  زیربت  یلا  ناسارخ  زا  سوبلم  بورـشم و  لوکام و  زا  هتخودن  هتخود و  هتخپن و  هتخپ و  زا  ناشیورد  لوکجک  نوچ  تعجارم 

زگ زا  دنتسبیم و  نامرک  دزی و  يانح  گنر و  زا  دندیـشوپیم  ناشاک  دزی و  هسبلا  زا  دندیـشونیم و  زاریـش  دزی و  تایولح  هبرـشا و  زا  و 
هب هک  هدشن  هدینش  دزی  کشمدیب  لقن  کمشپ و  زج  یماصمص  هدیدن و  ناهفصا  یبالگ  بیس و  هب و  زا  ریغ  یماهـس  دنتـسکش  ناهفـصا 

رئارـس و زا  رما  نیا  روهظ  ودـب  زا  دـینادیم  هک  یتروص  رد  دـسیونیم  هک  يارب  زا  تارابع  نیا  ازیزع  دـشاب  هدیـسر  كراـبم  يهنیـس  نآ 
رد يدوب  وت  دـناهدنار  نخـس  ناهرب  يور  زا  هدرک و  نمجنا  البرک  فجن و  ءاملع  زا  کی  مادـک  اب  نید  لئاسم  لضعم  رد  مهاگآ  رئامض 
هب قدـص  ناهرب  دـش  رتشیب  رتناوارف و  ءاکع  رد  نکـشب  لیجآ  مه  لوکجک  نیا  خـلا  داهرف  هشیت  دزیم  روپاش  ملق  داش  رکـشل  اب  ناهاپس 

زاـب هتـشون  ار  حرـش  نیا  هک  هتـشاد  ربـخ  شراـک  زا  بوخ  یلعنیـسح  رهاوخ  تیبـلا  یف  اـمب  يردا  تیبـلا  بحاـص  مکح  هب  هکنآ  هوـالع 
دناسرب و رهظی  نم  هب  دراد  یبوخ  زاتمم  یسیفن و  هحفص 216 ] زیچ [  ره  هکره  هک  نایبایب  دوب  هدرک  تیصو  باب  دیـس  نایب  رد  میوگیم 
ره دـیوگیم  سماخ  هجو  زا  سداس  باب  رد  هچنانچ  دـناهدومن  لاثتما  ار  باـب  مزـال  مکح  دـناهدش و  هیئاـهب  هیباـب  رتشیب  هک  تسا  مولعم 

رگید ياج  رد  دیامن و  رضاح  هللا  هرهظی  نم  دزن  دیاب  تسا  ءییـش  هلثمک  سیل  وا  دزن  هک  ار  نآ  مظعا  نسحا و  تسا  کلام  هچنآ  یـسفن 
ءاهب بانج  وچ  اـهعلطت و  ظـفحیلف  سمـشلا  تبرغ  نا  ناـیبلا و  ۀـطقن  ـالا  هکلمی  سیل  لدـع  هل  نکی  مل  یئیـش  نم  هیف  نکی  نا  دـیوگیم 

رد هک  تسا  نیا  دراد  ایهم  دـهاوخیم  هچره  تشاد  دـهاوخن  ار  مامت  شیاـجنگ  وا  عمط  رگید  دـننک  تعاـطا  ماـمت  رگا  هک  هدـش  تفتلم 
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نع انوفع  انا  هل  لدع  امم ال  هدنع  امب  شرعلا  يدل  رـضحی  نا  سفن  لک  یلع  هللا  بتک  دیوگیم  هک  مکح  نیا  زا  دومن  وفع  سدقا  باتک 
هـسیفن ءایـشا  میدقت  رد  نایباب  يارب  زا  دننکیم  تیافک  نآ  ناجحر  نکل  هدرک  بوجو  خسن  ءاهب  هک  تسا  مولعم  اندل و  نم  الـضف  کلذ 

هللا و هرهظی  نمل  اماظعا  تسا  تایرذ  ظفح  تمدـخ و  یناسنا  تاعاط  مظعا  دـیوگیم  عبار  دـحاو  زا  رـشاع  عساـت و  باـب  رد  هعبار  هرقف 
نامز رد  هللا و  هرهظی  نم  نیدلاول  الالجا  دنیامن  تکرح  هیبدا  نؤیـشب  لک  یبرقلا  يوذ  تاوخا و  ناوخا و  نیوبا و  تایرذ و  هک  هدـشرما 
هاگن ار  وا  نیدلاو  مارتحا  یقاب  دنک و  یلعنیـسح  تمدـخ  شردام  ات  دـناهدوب  اجک  هرهظی  نم  نیدـلاو  هک  تسین  مولعم  لمعلاروتـسد  نیا 

هدوب و مارحلادجـسم  تسا  هللا  هرهظی  نم  دسج  ءاوتـسا  لحم  هک  یـضرا  لوا  دیوگیم  سماخ  دـحاو  زا  لوا  باب  رد  هسماخ  هرقف  دـنراد 
یلعنیسح رگا  ربکت  رب  هلدم  داسجا  یضارا  تسا  هنوگچ  دوش  عفترم  نیا  وا  دسج  روهظ  هب  هک  یـضرا  هکنآ  الا  تسین  نیا  هب  رما  تسه و 

دوش عفترم  هکنآ  هب  دسر  هچ  ات  هتسنادیمن  زونه  هدوب  رون  زا  هطقن  هچ  هک  تسا  هنوگچ  ار  وا  تدالو  لحم  هیباب  زا  یـسک  هدوب  رهظی  نم 
رارق مارحلادجـسم  ار  نآ  طوبـضم و  شتدالو  لحم  دـعب  نم  هک  دوب  دـهاوخ  یـسک  رهظی  نم  هک  مولعم  سپ  دـننادب  شمارحلادجـسم  و 

هب نم  دوـش  لاوئـس  هدـنراگن  زا  رگا  نکل  تسناد  دـنهاوخن  شتدـالو  ناـکم  زا  دوـش  لاوئـس  هیباـب  زا  رگا  هک  یلعنیـسح  هن  داد  دـنهاوخ 
مدرم عامتجا  لحم  هک  رون  زا  یلحم  ره  میوگیم  منکیم و  رییغت  هدرک  سیـسأت  دـحلم  لضفلاوبا  ازریم  یناـگیاپلگ  قیدـنز  هک  يهدـعاق 

رفاک نآ  هکنآ  هچ  هک  دـشاب  یلعنیـسح  تدالو  لحم  دـیاب  دراد  رازاب  رگا  رون  قوسراهچ  رـس  اـی  هزاورد  اـی  برد  اـی  رون  نادـیم  زا  هدوب 
یهتنم بهذم  نیا  لصا  رد  تایاور  نیا  مامت  دیوگیم  نمتؤملا  کلم  هللا  ةاولـص  هیلع  نسحلا  نبا  ۀـجح  هب  تبـسن  رتاوت  یفن  رد  قیدـنز 

رد دـیاب  هکلب  دـننادیمن  ربتعم  ار  هناخ  تولخ  یهلا  جـجح  تدالو  رد  ناشیا  باـنج  دوشیم  مولعم  همداـخ  کـی  نز و  کـی  هب  دوشیم 
زاریش و قوسراهچ  رـس  یلعنیـسح  باب و  تثابخاب  تدالو  دیاب  هدعاق  نیا  هب  دنـشاب و  رـضاح  تدالو  ماگنه  قلخ  مومع  هک  دشاب  عماجم 

عـضوم دنچ  رد  هسداس  هرقف  دـهدب  رارق  مارحلادجـسم  ای  دـیامنب  دـیامن  میظعت  ار  هنکما  نآ  دـهاوخیم  سک  ره  دـشاب  هدـش  روجک  رون 
مولعم دناسرب  وا  هب  هک  دراپـسب  نیما  هب  دنیامن و  ظفح  رهظی  نم  يارب  نم  زا  دعب  ار  هل  لثمال  لدـعال و  هسیفن  ءایـشا  هک  دـنکیم  تیـصو 
تیصو طبض و  ظفح و  هب  تجاح  الا  تسا و  یلعنیـسح  رهظی  نم  هک  هتـسنادیمن  ای  هتـسنادیمن  رهظی  نم  ار  یلعنیـسح  باب  هک  دوشیم 

رتهب دقن  هک  دشاب  رتشیب  وا  يهلاقم  جیورت  باب و  تمدـخ  رد  شتوق  قوش و  ات  دـناسر  وا  هب  دـیاب  باب  نامز  نامه  رد  دوبن  نیما  هب  نداد 
سمـشلا تبرغ  اذا  هطقنلا و  الا  هکلمب  سیل  نیدلا  کلذ  یف  ذخؤت  یتلا  لاوما  دـیوگیم  سماخ  دـحاو  زا  سداس  باب  رد  هیـسن  زا  تسا 

تسا کلام  هچنآ  یسفن  ره  دیوگیم  هکنآ  ات  هللا  هرهظی  نم  ریرس  ءاقلت  مدقی  نا  یلا  هنود  ال  نیعا . . . دنع  رمألا  علطملا  ظفحیلف  ۀقیقحلا 
دیامن و ظفح  نینمؤم  دزن  دناوتن  رگا  دیامن و  رـضاح  هللا  هرهظی  نم  دزن  دـیاب  تسا  یئیـش  هلثمک  سیل  هنا  وا  دزن  هک  ار  نآ  مظعا  نسحا و 

شرافس ۀهج  هحفص 217 ] نیا [  زا  دمآ  دهاوخ  ناشتسد  تمینغ  هیباب  ياهگنج  رد  هک  باب  بانج  هتـشاد  وزرآ  نینچ  دناسرب  ار  نآ  ءاهب 
دـشاب تیفاع  میوگیم  دنناسرب  وا  هب  ار  عرف  لصا و  رهظی  نم  روهظ  ات  دوش  ظفح  دوش و  تراجت  میانغ  نآ  هب  تبیغ  زا  دـعب  هک  دـنکیم 

هدوبن و ایند  هب  رهظی  نم  هک  تسا  نآ  مـالک  نیا  رهاـظ  يراـب  دـنروایب  تسد  تمینغ  اـهگنج  رد  هک  دنتـشادن  ار  توق  نآ  تقو  نآ  هیباـب 
يارب زا  ار  هل  لدعال  یئاهزیچ  دیوگیم  سماخ  دحاو  زا  رشاع  سداس و  باب  رد  زاب  دمآ  دهاوخ  هک  دومرف  مه  رگید  ياج  ار  انمت  نیمه 

میدـقت دـیوگیم  شدوخ  هب  تبـسن  هک  امرف  هظحالم  ددرگ  علاط  سمـش  ات  دـنراد  هگن  بورغ  نیح  زا  دـنیامن و  میدـقت  تقیقح  سمش 
لوا زا  ار  دوخ  لامعا  اهیباب  هک  هدرک  بجاو  هعباس  هرقف  دوش  علاط  اـت  دـنراد  هگن  بورغ  زا  دـعب  دـیوگیم  رهظی  نم  هب  تبـسن  دـنیامن و 
موی ات  دننک  ظفح  دـننادرگب و  تسد  هب  تسد  هک  دـنهد  ثراو  هب  ای  دـنرپس  دوخ  ءایـصوا  هب  دنـسیونب و  نآ  بورغ  موی  ات  رما  نیا  روهظ 
لوا نم  هنود  ریخ و  نم  لمع  ام  همـسا و  سفن  لک  بتکیلو  دـیوگیم  نماث  دـحاو  زا  عساـت  باـب  رد  هک  دـنهدب  وا  هب  رهظی و  نم  روهظ 

هک هدش  هداد  نذا  دیوگیم و  سماخ  دحاو  زا  رشع  ثلاث  باب  رد  هرجـشلا و  هیف  رهظی  موی  یلا  ائیـصوألا  ظفحیلو  هبورغ  یلا  رمألا  روهظ 
نم یلا  ادیب  ادی  هک  تسا  ثراو  اب  باتک  ظفح  هللا و  هرهظی  نم  هب  دناسر  ار  باتک  هک  دـیامن  رما  هتـشون و  یتیـصو  باتک  توم  تقو  رد 

دوشیم مولعم  تراـبع  نیا  زا  تسا  یئیـشل  لهـسا  لـک  دزن  نیباـم  ظـفح  تسا و  نیبـم  يروهظ  اـت  يروـهظ  لوـط  هک  هدیـسر  هللا  هرهظی 
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دراد روهظ  رهظی  نم  ظفل  دوخ  قالطا  رهظی و  نم  يارب  زا  شیاهلمعلاروتسد  وا  يایاصو  زا  يرایسب  هنماث  هرقف  هدوبن  هرهظی  نم  یلعنیسح 
رد یلدع  وا  يارب  زا  هک  دراد  یطخ  سک  ره  دیوگیم  عسات  دـحاو  زا  یناث  باب  رد  هکنآ  لثم  دـیایب  دـیاب  یتدـم  هب  اهدـعب  رهظی  نم  هک 

نیعم نایب  ای  هاشداپ  يارب  زا  هک  تسا  یفیاظو  هعـسات  هرقف  هطقن  هب  دناسرب  وا  ثراو  هک  دنک  تیـصو  دـسیونب و  هیآ  رازه  تسین  راگزور 
زا هدنیا  هجو  رد  یتای  امم  کلذ  ریغ  یلا  دـننک  میدـقت  رهظی  نم  روهظ  رد  دـنراذگ و  رـس  رب  یجات  نینچ  الثم  هک  روهظ  زا  لبق  دـنکیم 
ات دنـشاب  هتـشاد  یهاشداپ  هک  هدوبن  هیباـب  يارب  زا  یتیعمج  تلم و  مک  تدـم  نآ  رد  هک  تسا  مولعم  هکنآ  هچ  باـب  لـهج  رب  هلاد  هوجو 
نآ رد  هک  هتـشاد  وزرآ  هدرکیم و  لایخ  یتدـم  رهظی  نم  نامز  ات  هک  دوشیم  مولعم  سپ  هاشداپ  نآ  دـشاب  باب  لمعلاروتـسد  هب  جاتحم 
زا هکنآ  هچ  هتـسنادیم  هنرهظی  نم  ار  یلعنیـسح  ازریم  هک  دوشیم  مولعم  سپ  دـنوش  هاشداپ  هب  تجاح  دوش و  ادـیپ  هیباـب  رد  یتلم  تدـم 

باب و ندش  هتشک  نامز  ات  هدوبن  نیب  رد  یجرف  رفظ و  حتف و  راثآ  لوتقم و  هراوآ و  هیباب  دندوب  سبح  رد  وکام  رد  باب  بانج  هک  ینامز 
هک دوـب  هدـماین  رداـم  محر  رد  ردـپ  بلـص  زا  زوـنه  ناـیباب  هاـشداپ  تروـص  نـیا  رد  دیـشکن  لوـط  رتـشیب  لاـس  شـش  یلعنیـسح  روـهظ 

نافرعلا و لئالد  يور  زا  هدش  هتشون  هچنآ  دوبن و  یعاد  دزن  نایب  مامت  هکنآ  یفخیال  دنـشاب و  هداد  وا  هب  ار  رهظی  نم  زا  لبق  لمعلاروتـسد 
زا رگا  هچنانچ  دـمآیم  تسد  هب  نیا  رب  هدایز  دـهاوش  لقن  دوب  رـضاح  نایب  ماـمت  رگا  تسناـشیا  تاـقث  ضعب  زا  هذوخاـم  تاوزج  ضعب 

باـب هک  يروهظ  لوط  رگا  هچناـنچ  دـشاب  هتـشاد  یلعنیـسح  يرهظی  نم  نـالطب  رب  هریثک  هلدا  دـیاش  دوبیم  تسد  هب  يزیچ  اـهیلزا  بتک 
یسفن ره  دیوگیم  شتاقارشا  باتک  رد  هک  یلعنیسح  مالک  قفاوم  تسا و  ناشیا  هلدا  يوقا  هک  رمالاربدی  يهیآ  قفاوم  تسا  نیمه  هتشون 

دعب لاس  رازه  باب  زا  دعب  رهظی  نم  دیاب  سپ  دشاب  یلاس  رازه  زا  ترابع  هک  دوب  دهاوخ  لطاب  دـیامنب  یئاعدا  هتـس  فلا  مامتا  زا  لبق  هک 
نیا میوگیم  دراد  تیاـصو  تمـس  وا  تسین  دـیدج  روهظ  یلعنیـسح  یئوگب  رگا  هدوب و  باـب  ناـمز  رد  هک  یلعنیـسح  هن  دـیایب  باـب  زا 

هب تبسن  یسیع  یسیع و  هب  تبـسن  یـسوم  لثم  دنادیم  رهظی  نم  رـشبم  همدقم و  ار  دوخ  هک  تسنایب  هحفص 218 ] تاحیرصت [  تفالخ 
یلعنیسح يهیور  فالخ  مه  دنکیم و  رهظی  نم  زا  تیاصو  یفن  الـصتم  هک  امن  ار  لئالد  هظحالم  نایباب  يهدیقع  فالخ  و  ص )  ) دمحم

رییغت ار  باب  يهقیرط  كولـس و  هیدر و  هکلب  ماکحا  ریاس  ثیراوم و  تاید و  رد  هدومن  خـسن  ار  باب  ماـکحا  زا  يرایـسب  هکنآ  هچ  تسا 
حورلاـب و ناـیدالا  ـالا  رـشاع  وا  هدومن  هیذـج  ذـخا  زا  یهن  بجاو و  ار  راـفک  لاـتق  وا  هدومن  مارح  وا  هدرک  لاـتق  گـنج و  هب  رما  وا  هداد 
نایب و حیرـصت  نایباب و  هدـیقع  تفالخ  مه  دوب و  دـهاوخن  تیاصو  تسایر و  بصنم  سپ  یـصحی  امم ال  کـلذ  ریغ  یلا  هتفگ  ناـحیرلا 
هتسنادیمن و دعب  روهظ  ار  یلعنیسح  هک  دش  مولعم  سپ  هتسنادیم  تیبوبر  تیهولا و  مسا  هب  رهاظ  دوخ  هک  تسا  یلعنیـسح  دوخ  ياعدا 

يرهظی نم  اـی  همدـقتم  تاـملک  رهاوظ  هلمجلاـب  هفیاـط و  نیا  قاذـم  هب  دـشکب  لوط  لاـس  رازه  نیروـهظلا  نیب  دـیاب  هک  تسا  نیا  رهاـظ 
ياعدم بولطم و  ریدقت  ره  رب  هدوب و  رهظی  نم  یلعنیسح  هک  هتسنادیمن  ای  هتسنادیمن و  رهظی  نم  ار  وا  باب  ای  سپ  دزاسیمن  یلعنیـسح 
یلعنیسح حیرصت  هب  نیا  دزاسب  یلعنیـسح  يرهظی  نم  اب  هک  یهجو  رب  تاملک  نیا  لیوات  هیجوت و  اما  دوشیم و  تباث  تشذگ  هچنانچ  ام 

لهج و دـهاوش  زا  رگید  دوب و  دـهاوخ  ناراک  نایز  زا  ار  نایب  دـنک  لیوات  یـسک  ره  هک  هتـشون  اقباس  هک  تسا  مارح  شدوخ  باـتک  رد 
ار شدوخ  توعد  وا  هک  دوشیم  مولعم  نایب  عضوم  دنچ  زا  هک  تسا  يزیچ  نآ  باب  ینمـض  ياههدـعو  یمازتلا و  رابخا  بذـک  ینادان و 

نانچ نینچ و  هک  هدرکیم  لانچ  یهاشداپ  يارب  زا  هدرکیم و  ةریخذ  هروهشم  هعیاش  هریثک  یتما  نایباب  يارب  زا  هتـسنادیم و  هرهاظ  هبلاغ 
سپ هدوبن و  يزیچ  تلذ  رارف و  لتق و  فوخ و  یگهراوآ و  یگهدـنامرد و  يروهقم و  یبوکنم و  زج  شدوخ  نامز  رد  هکنآ  اـب  دـنکیم 

تیبرت قالخا و  بیذهت  ار  دوخ  کلسم  طقف  هدومن و  نیطالـس  تمحازم  زا  دیکا  عنم  هداد و  رییغت  رـس  کی  ار  هیور  یلعنیـسح  مه  وا  زا 
یتکلمم ره  رد  هکنیا  هدرمـش و  مارح  تلود  هزاجایب  ار  حالـس  لمح  یتح  یتکلمم  یـسایس و  روما  رد  هلخادـم  نودـب  هداد  رارق  سوفن 
هدوجوم نیطالـس  نیمه  زا  هک  یئوگب  رگا  دـش و  ادـیپ  دـهاوخ  هیباب  نیب  یهاشداپ  اجک  زا  سپ  دنـشاب  نآ  نیناوق  مکح  هب  موکحم  دـیاب 

هدشن و ادیپ  هک  زونه  هتـشذگ  یلعنیـسح  ندرم  زا  هک  تسا  یتدم  لاح  ات  هک  ایناث  تسا و  وزرآ  نیا  الوا  میوگیم  دـنوش  یباب  اهیـضعب 
یئوگب هکنآ  رگم  هدوـب  رهظی  نم  يارب  زا  اهلمعلاروتـسد  نآ  بلاـغ  هک  دروـخیمن  باـب  ياـیاصو  یلعنیـسح و  درد  هب  دوـش  اهدـعب  رگا 
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نیا قیفلت  رد  باب  بانج  انامه  داد  دـهاوخ  داب  هب  هرـس  کی  نایباب  يهناخ  هک  تسا  یقح  مـالک  نیا  میوگیم  هدوبن  رهظی  نم  یلعنیـسح 
هک دـنام  ار  ینابـش  دـناوخ و  يدـح  هتـشادن  رتش  هک  دـنام  ار  ینابراس  ریعب  هل  سیل  يداحلاک و  ینعی  دـناهدش  لـثم  نیا  قادـصم  ماـکحا 

عسات دحاو  زا  ثلاث  باب  رد  يراب  دیوگ  شوه  ره و  دهد  تکرح  ریجنز  هتشادن  رطاق  هک  دنام  ار  يراکم  دنز و  ریفص  هتـشادن  دنفـسوگ 
نامیا ناطلـس  دوش و  رهاظ  هللا  هرهظی  نم  رگا  هک  هسفنل  تارملا  نم  تیب  نیدلا  کلذ  یف  ثعبی  ناطلـس  وا  کلم  لک  نم  دـیوگیم و هللا 

رد هتشاد و  نامگ  رهظی  نم  زا  لبق  ات  هیباب  يارب  زا  هددعتم  ناهاشداپ  نامگ  هک  امرف  هظحالم  ار  عمط  خلا  ددرگ  قلخ  لک  زا  يالعا  دروآ 
هیلع نکی  امم  هسار  یلع  هنلعجی  ام  هسفنل  نکلمی  نا  هیلع  بتک  نایبلا  یف  اکلم  ثعبی  نارـشعلا  دـعب  نم  ثلاثلا  لق  دـیوگیم  رگید  ياـج 

هللا يدـی  مث  هللا  هرهظی  نم  مادـقا  دـنع  ندـفتلف  هلوق  یلا  لـثم  ـال  اوفک و  ـال  هبـش و  ـال  لودـع و  هل  نکی  مل  اـمما  ددـع  نیعـست  سمخ و 
نم تقو  ره  دننام و  لثمیب و  دشاب  هتشاد  يرهاوج  هناد  جنپ  دون و  هک  دراذگ  رس  رب  یجات  دوشیم  ادیپ  هیباب  رد  هک  یهاشداپ  نودجستل 

ار وزرآ  دشن  درم و  یلعنیسح  هحفـص 219 ] میوگیم [  دتفا  هدجـس  هب  وا  دزن  رد  دنک و  راثن  وا  ياهمدق  شیپ  ار  جات  نآ  دش  رهاظ  رهظی 
زا رشع  سداس  باب  رد  دتفیب و  هدجـس  هب  وا  دزن  دنک و  رهظی  نم  مدق  راثن  دراذگ و  وا  رـس  رب  یجات  نینچ  اهیباب  هاشداپ  هک  درب  روگ  هب 
رد لعل  نیدلا  کلذب  ندی  مل  نم  هضرا  یلع  دـحا  لعجی  نا ال  نایبلا  نید  یف  ثعبی  کلم  لک  یلع  هللا  ضرف  دـق  دـیوگیم  عباس  دـحاو 

یقاب ناـشدوخ  کـلم  رد  ار  یباـب  زا  ریغ  ناـیباب  ناـهاشداپ  هک  دوب  نیا  باـب  يوزرآ  میوگیم  یناـم  تباـث  مکح  نیا  عاـبتا  هب  ۀـمیق  موی 
دابآقشع ای  زاقفق  كاخ  هب  رارف  ای  تشک  تکلمم  رد  دوب  فورعم  هک  ار  یباب  ره  یباب  ریغ  هاشداپ  هک  داد  هجیتن  سکع  هب  یلو  دنراذگن 

نم الاقثم  نیعبرا  ۀـئآم و  لوح  لک  یف  ضرا  کلم  لک  یلع  بتک  دـیوگیم  رگید  ياج  رد  مکح و  ذوفن  سفن و  ریثات  زا  هللاءآـشام  داد 
نا الاقثم  نیتئام  مظعالا  ملاعلا  یلع  مث  الاقثم  نیتس  ۀـئام و  مظعالا  مکاحلا  یلع  مث  الاقثم  نیعـست  نیتئاـم و  مظعـالا  ریزولا  یلع  مث  بهذ 
یف نایبلا  یف  نوقلخی  نیذلا  لعل  مهبر  رهظمل  ۀمایقلا  کلت  یف  اونزخا  ام  ذا  نوغلبیل  هیلا  هروهظ  نیح  مهیدـیاب  مث  هللا  هرهظی  نمل  نونزخی 

ره الط  لاقثم  دون  دصتفه و  هک  ملاع  مکاح و  مظعاردص و  هاشداپ و  رب  هدرک  بجاو  نوبـسکی  قحلاب  مهلبق  نم  اوبـسکام  ءازج  مهدقاعم 
ناشریگ ایند  رد  ناشنید  يازج  هک  دـناسرب  دـنوشیم  یباب  هک  یناسک  هب  مه  وا  دـنهدب و  وا  هب  دـعب  رهظی  نم  نامز  ات  دـننک  هریخذ  لاس 

مظعا و ردص  هاشداپ و  زا  رگا  بارخ و  عمط  يهناخ  هتـشاد  نامگ  اهیباب  زا  ار  فنـص  راهچ  نیا  رگا  دنـشاب  هدشن  یباب  تفم  دشاب  هدـمآ 
غیرد وت  زا  ار  هیامیب  قیدـصت  هک  هتـسنادن  قیـال  ار  وت  هک  یناـسک  نک  هظحـالم  ار  اـجیب  شهاوخ  هتـشاد  عقوت  یباـب  ریغ  ملاـع  مکاـح و 

ماخ و عمط  یهز  دنهدیم  تشوگ  وت  مد  اب  دناهدادن  هدور  تدوخ  هب  دنهدیم  وت  نیشناج  هب  رمحا  يالط  وت  تیـصو  هب  هنوگچ  دناهدرک 
یـضارا نآ  رب  تقیقح  سمـش  یموی  رگا  لعل  رح  تیب  هنیدم  لکیف  اوبنی  ناب  مکح  دق  هللا  نا  دـیوگیم  سداس  دـحاو  زا  سداس  باب  رد 

راکنا هیقتب و  دنتـسناوتیم  هک  یلیخ  هیباب  هک  دیدیمن  دوخ  مشچ  هب  هراچیب  دـیامن  دوخ  هب  نینمؤم  زا  ار  دوخ  تعاط  يهدـهاشم  درذـگب 
تردق زا  جراخ  قاطیال و  ام  فیلکت  يدلب  ره  رد  ریح  تیب  نتخاس  هب  فیلکت  رگید  دوش  بارخ  دنراذگن  ار  دوخ  دابآ  ياهناوخ  دـنناوتب 

ظفح تحت  رد  دـشاب  جراـخ  سبح  زا  رگا  دـنزب  مدـق  دـالب  هب  مدـق  دراذـگیمن  ار  رهظی  نم  یـسک  هک  تشادـن  ربـخ  اونیب  هدوـب و  اـهنآ 
تفتلم هیباب  دوخ  نوچ  دیامن  هدهاشم  ار  نینمؤم  تعاط  ریح  تیب  رد  ات  دـنزب  مدـق  تایالو  رد  هتـسناوتیم  یک  هدوب  تنطلـس  تموکح و 

رد هدرکن و  انتعا  نآ  هب  يدحا  دناهدز  اپ  تشپ  اذل  رهظی  نم  نایباب و  لاوحا  هب  تسا  مکح  بحاص  لهج  زا  چوپ و  مکح  نیا  هک  دناهدوب 
نا یغبنی  مهنیذلا  ءاملعلا  نم  اهلا  فاکلا و  ددع  هتکلمم  ناکـس  نم  نبختنی  نا  نایبلا  یف  ثعبی  کلم  لک  یناثلا  لق  دیوگیم  رگید  ياج 
ددع هب  تسبوخ  دنشاب  هتـشاد  یهاشداپ  رگا  یلب  میوگیم  نونمؤی  هللا  هرهظی  نمب  ۀمیقلا  موی  مهلعل  هللا  باتک  یف  فورحلا  علاطم  ننوکی 

رد شقیفر  درم  یطوـل  ۀـیاکح  دنتــشادن  یهاـشداپ  هـک  هدـیاف  هـچ  یلو  دــننک  باـختنا  ملاـع  هیباـب  نـید  جــیورت  يارب  زا  ءاـه  فاـک و 
رد دنوتسب و  هک  تشاد  لدب  اما  تشادن  تفگ  رگید  یطول  مرب  تسا  هقرن  هتسد  نآ  رجنخ  نآ  ربق  نسح  يدتشم  تفگیم  شیئارسهحون 

لهچ دـصناپ و  زا  هدایز  سکره  نایب  هاشداپ  هب  هک  نایباب  زا  تسا  مزـال  سکره  رب  هک  هدرک  بجاو  سماـخ  دـحاو  زا  رـشع  عساـت  باـب 
کلذـب لعل  هداد  نایب  کلم  هب  راـنید  هاـجنپ  هرقن  لاـقثم  ره  زا  راـنید و  دـصناپ  بهذ  لاـقثم  ره  زا  نآ  زا  سپ  تشاد  هرقن  ـالط و  لاـقثم 
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دنتشادن هاشداپ  هک  هدیاف  هچ  میوگیم  درواین  دراو  ینزح  وا  رب  دوش و  ینغتسم  وا  دوج  رحب  زا  هللا  هرهظی  نم  ار و  هللا  هرهظی  نم  نیرـصنی 
دهاوـش دراوـم و  زا  رگید  هدوـب و  رتتلودرپ  نیطالـس  يهمه  يهنازخ  زا  ناـیباب  هاـشداپ  يهنیزخ  باـب  ذـفان  مکح  نـیا  هطـساو  هـب  ـالا  و 

هب ار  وا  دـنادمحم و  لآ  مئاق  روهظ  رظتنم  نآرق  هب  نینمؤم  لـک  زورما  دـیوگیم  عبار  دـحاو  زا  باـب  رد  هکنآ  باـب  یندوک  يروعـشیب و 
عابی و فسوی  نم  ۀنـس  فیرـش  ثیدـح  ینعم  تسا  نیا  هحفـص 220 ] دـناهدومن [  نکاس  سبح  رد  دناهداتـسرف و  نجـس  هب  دوخ  تسد 

شورف دـیرخ و  ار  وا  هک  هداد  رارق  فسوی  تنـس  ار  دوخ  ینوجـسم  هک  داوسیب  ثیدـح  لاـعج  ربـمغیپ  نیا  رب  نیرفآ  میوـگیم  يرتـشت 
هک یـسک  هن  دوش و  شورف  دیرخ و  تسین  مزال  دشاب  نوجـسم  هک  یـسک  شورف  دـیرخ و  نیب  ینوجـسم و  نیب  هتـشاذگن  قرف  دـندرک و 

شورف دیرخ و  دوخ  تسد  هب  ار  مئاق  تفگیم  درکیم و  غورد  يوعد  دوب  بوخ  دشاب  نوجـسم  هک  تسا  مزال  دوشیم  شورف  دـیرخ و 
یناسنا و لکیه  هب  ددرگیم  عجار  ءایـشا  لـک  حاورا  دـیوگیم  رگید  يرتشی و  عاـبی و  فسوی  نم  ۀنـس  ثیدـح  ینعم  تسا  نیا  دـندرک 
هب ساملا  نآ  زازعا  دـشاب  ینمؤم  دزن  رد  لثم  ـالب  ساـملا  يهعطق  رگا  هک  تسا  نیا  نآ  لاـثم  هک  تسا  یناـسنا  تخرد  ءایـشا  لـک  تنج 
زا قیقحت و  نیا  تفارظ  زا  هللاءاشام  میوگیم  یئیـش  لک  نینچمه  ددرگیم و  رهاـظ  نمؤم  دزن  رد  نآ  يهطـساو  هب  هک  تسا  نمؤم  زازعا 

يهطـساوب هک  تسنمؤم  تسد  هک  رهاوج  تمیق  دراد و  تمیق  دشاب  نمؤم  تسد  لکـشپ  رگا  دناهدومرف  قیقحت  بجع  لثمم  اب  لاثم  طبر 
نایب نمؤم  تسد  هک  یلکـشپ  هیباب  درادـن  زازعا  تسا  ینمؤم  ریغ  تسد  رد  هک  اـهل  لـثمال  رهاوج  ـالا  تسا و  نمؤم  دـی  رد  هک  تسا  نآ 

هرد . هدومرف هللا  نایب  یسیفن  رایسب  بلطم  اعقاو  دشاب  ناشیا  ریغ  تسد  هک  يرهاوج  زا  دننادیم  رتزیزع  ار  وا  دشاب 

باب هحیبق  ماکحا  رد 

بانج یلمعیب  تدالب و  يأر و  تواخس  لهج و  يروعشیب و  یندوک و  تدابغ و  رب  یعطاق  ناهرب  باب  هلوعجم  ماکحا  سفن  متفه  لیلد 
چیه هک  دـش  فرـص  كورتم  لومعمریغ و  اهنآ  بلاغ  تهج  نیا  هب  تسا و  اهنآ  توبن  لیلد  دنـس و  دوخ  هک  ءایبنا  ماکحا  سکعرب  باب 

خـسن باب  یلعنیـسح  ار  اهنآ  زا  يهراپ  دـناهدرکن و  لمع  ماکحا  نآ  هب  اهنآ  يهرجف  هقـسف و  زا  اهنآ و  نینمؤم  نینیدـتم و  زا  هیباب  زا  کی 
فازگ و فازج و  يهراپ  ینعمیب و  هدـیاف و  الب  يهراپ  قاطیالام و  فیلکت  هلمج  کحـضم و  وغل و  يهراـپ  ماـکحا  نآ  هداد و  وشتـسش 
عیانش و حیابق و  زا  يهراپ  تارکنم  زا  لقع و  فالخرب  یضعب  ءایبنا و  هیور  تنس و  فالخرب  یضعب  ۀهج و  الب  عقومیب و  اجیب و  يهراپ 

نم کلذ  ریغ  یلا  ثرح  عمط و  زا  فشاک  يهراپ  تنکم و  تورث و  ایند و  لها  عبط  اب  میالم  يهلمج  هرجف و  هقـسف و  لیم  قفاوم  يهراـپ 
رگا همیلس و  لوقع  اب  قفاوم  دشاب و  هروبزم  تاروذحم  زا  یلاخ  هدوب  حلاصم  قبط  رب  دیاب  هیهلا  ماکحا  هکنآ  لاح  ریذاخملا و  يذاخملا و 

انید و دشاب  رایـسب  دئاوف  حلاصم و  مکح و  هک  يروما  دـشاب و  هتـشادن  نآ  حـبق  هب  لالقتـسا  هلاحمال  دـیامنن  نآ  تاهج  كاردا  مه  لقع 
اب ینیدرف  ةولصلا  مکیلع  بتک  شلوق  هب  تعامج  ةولـص  زا  دنکیم  عنم  ءاهب  هکنآ  لثم  دیامنن  عنم  میرحت و  ار  اهنآ  انطاب  ارهاظ و  ءآیند و 

يهیناحور دسافم  هک  ار  هضف  بهذ و  ینا  وا  لامعتسا  دنیامرفیم و  عیرشت  ار  باب  تفایـض  اما  رامـشیب  نآ  دئاوف  رارـسا و  مکح و  هکنآ 
هک دـشاب  دـیاب  یهجو  رب  ءاـیبنا  ماـکحا  هکنآ  یلوا  همدـقم  تسا  همدـقم  ود  زا  بکرم  لـیلد  نیا  لـصاح  دـنیامنیم و  زیوجت  موـلعم  نآ 

ریذاحم زا  درمشن و  حیبق  رکنم و  لقاال  دنکن  نآ  تاهج  كاردا  مه  لقع  رگا  هک  دشاب  نآ  يهدنروآ  لیلد  تحـص و  زا  فشاک  شدوخ 
ار وا  عرـش  رارـسا  مکح و  یبوخ و  حرـش  دهاوخب  ناسنا  رگا  هک  هدوب  نینچ  هلا  و  ص )  ) متاخ ربمغیپ  ماکحا  هچنانچ  دشاب  ملاس  هتـشذگ 

عدوم اهمکح  ماکحا  زا  کی  ره  رد  هکلب  حیبق  هدـیافیب  وغل  مکح  دوشن  تفای  اهنآ  مامت  رد  هک  دراد  مزال  هدـحیلع  لصفم  یباتک  دـیامن 
تابثا هب  جاتحم  سپ  یلوا  همدـقم  اما  ءایبنا  عیارـش  فالخ  ربزام و  فالخرب  بلاغ  بسحب  باب  ماکحا  ندوب  ياوعد  هیناث  همدـقم  هدوب و 

جراخ ءالقع  لقع و  مکح  زا  راچان  دید  ار  باب  ماکحا  حیاضف  نوچ  یلعنیـسح  یلب  دوب  دـهاوخ  نآ  هب  مزتلم  یلقاع و  ره  دوب و  دـهاوخن 
عرـش و لقع و  فالخ  غورد و  کیکر و  حیبق و  دنچره  دنکب  دـهاوخب  هک  یمکح  ره  یبن  هکنیا  هتـشادرب و  یلک  هب  ار  طرـش  نیا  هدـش 

سکعلاب وا  لاز  الا  لزا  مرح  ام  لحی  ول  نیلهاجلا  مکسفنا  اولعجت  دیوگیم و ال  شسدقا  باتک  رد  هک  درک  لوبق  ار  نآ  دیاب  دشاب  سح 
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مکح رونلا  یلع  ضرالا و  مکح  هحفص 221 ] ءآمـسلا [  یلع  رمخلا و  مکح  ءآملا  یلع  مکحی  ول  دیوگیم  ات  هیلع  ضرتعب  نادحال  سیل 
مکحی ول  هدـنع  نم  قح  نامیالا  مکح  رفکلا  یلع  ءآطخلا و  مکح  باوصلا  یلع  مکحی  ول  دـیوگیم  ات  هیلع  ضرتعی  نادـحال  سیل  راـنلا 
تـسا هیلقع  تالقتـسم  زا  هک  تسا  ماکحا  روما و  زا  هلمج  میوگیم  هیف  بیرال  لامـشلا  مکح  بونجلا  یلع  وا  نیمیلا  مکح  راـسیلا  یلع 
يهمه رد  اذل  دوشیمن و  عقاو  لیدبت  رییغت و  خـسن و  دروم  روما  زا  هنوگنیا  دـنکیمن و  قیدـصت  زیوجت و  لقع  ار  نآ  فالخ  دـض و  هک 

ای هارمگ  ای  دنار  ینخـس  نینچ  یـسک  رگا  دیوگب و  ار  نآ  فالخ  ینب  هک  درادن  ناکما  رخآلا و  یلا  لوألا  نم  تسه  هدوب و  تباث  عیارش 
لثم درک  دـهاوخ  شتوبن  قیدـصت  هنوگچ  دـیامنیم  وا  غورد  بذـک و  هب  عطق  تسا  هنطاب  ۀـجح  هک  لقع  دوب و  دـهاوخ  لهاج  ای  هناوید 

نآ بحاص  تداعس  نیا و  تیناملظ  نآ و  تینارون  نیا و  باقع  نآ و  باوث  رفک و  كرـش و  ملظ و  حبق  دیحوت و  نامیا و  ناشحا  نسح 
ار ماکحا  نیا  سکع  هللا  دـنع  نم  یبن  دـناوتیم  هنوگچ  نیا  تلالظ  نآ و  تیادـه  نیا و  كاله  نآ و  تاجن  نیا و  بحاـص  تواقـش  و 

سکعلاب ندرمـش و  اطخ  ار  باوص  نینچ  مه  داد و  ار  وا  قدـص  لامتحا  درمـش و  یبن  ار  وا  ناوتیم  تفگ  یـسک  رگا  هنوگچ  دـیوگب و 
هک نآ  لثم  دیوگب  یطوبرمان  نینچ  یـسک  رگا  عنتمم و  تسلاحم و  القع  هک  تسا  نیـضیقن  عافترا  نیـضیقن و  عامتجا  نیدـض و  عامتجا 
رد هک  اهزیچ  زا  هلمج  درک و  دهاوخن  روعـشیب  يهناوید  زج  ار  وا  قیدصت  دوب و  دهاوخ  لاحم  درمـش  قدص  ار  بذک  بذک و  ار  قدـص 

میهاوخن یبن  ار  وا  عطقلاب  دیامن  لالح  ار  وا  یـسک  رگا  ناودـع  ملظ و  تمرح  لثم  تسین  رییغت  لباق  هک  يروما  زا  هدوب  مارح  لازألا  لزا 
سفنت و لثم  دـشاب  وا  هب  هتـسب  ماظن  ماوق  هک  ار  یئاهزیچ  دـنک  مارح  رگا  نینچ  مه  دوشیم و  بوسحم  نیناـجم  اهفـس و  زا  هکلب  تسناد 

نیا ءاـهب  باـنج  شهاوخ  رگا  تسناد  مهاوخ  هناوید  ار  وا  بویعم و  ار  وا  هلک  کـلذ  لاـثما  ندرک و  هلماـعم  ندـیباوخ و  ندروخ و  بآ 
هیتاذ زا  هیلقع  تالاحم  میوگیم  سپ  دینادن  وا  توبن  یفانم  ار  نآ  دیدید  باب  ماکحا  رد  هک  يرکنم  حـیبق و  طوبرمان و  طلغ و  هک  تسا 
دومن مه  ملاع  زا  عناص  یفن  ناوتیم  دوشن  انتعا  لقع  هب  درک و  قیدصت  ناوت  هب  ار  یتاذ  لاحم  رگا  منک  قیدـصت  میناوتیمن  ار  هیـضرع  و 

وا ماکحا  باب و  لاوقا  مامت  رد  غورد  باب و  دـس  درک  زیوجت  ناوتیم  ار  حـیبق  ضرع و  لاحم  رگا  تسا و  نآ  هلاحتـسا  قیرط  تیاغ  هچ 
رب دـشاب و  تاجن  يهیام  هدرک  یهن  ار  هچره  دـشاب و  تکـاله  يهیاـم  هدرک  رما  ار  هچ  ره  دـیاش  درک و  ناوتیمن  دـشاب  مه  یبن  دـنچره 

دیامن ران  رد  دلخم  بذعم و  میحج  تاکرد  لفسا  رد  ار  باب  هب  نینمؤم  راگدرورپ  هک  نیا  باب  دس  دشاب  قح  باب  نید  هک  لاحم  ضرف 
تعباتم رد  يدیما  مینادب  قح  رب  ار  اب ب  دنچره  درک  ناوتیمن  دیامن  يدـبا  میعن  هب  معنتم  نانج  فرغ  یلعا  رد  ار  نیبذـکم  نیرکنم و  و 

ماـمت رد  دـنک  حـیبق  یبـن  هک  دـشابن  رگا  نآ  حـبق  رگم  تسین  هنکمم  روما  لاـمتحا  عـفار  هکنآ  هچ  تشاد  میهاوـخن  تفلاـخم  زا  یمیب  و 
اب دـعب  رهظی  نم  هکنآ  ای  دـمآ و  دـهاوخ  دـعب  يرهظی  نم  هک  دـشاب  هرقف  نیا  رد  غورد  اهنآ  زا  یکی  هک  تسه  تالامتحا  نیا  شیاهراک 
هک تسا  نآ  یعدم  رگا  کلذ و  ریغ  یلا  دـشاب  هدرک  وا  مارتحا  هب  تیـصو  تعباتم و  هب  رما  ار  مدرم  کلذ  عم  دـشاب  دـحلم  رفاک و  هکنآ 

حرـش هب  تجاح  يراب  تسین  لوقعم  رمالا  سفن  تایعقاو و  رد  فـالتخا  تاـیتاذ و  رد  فلخت  میوگیم  دوب  دـهاوخ  عوضوم  ریغم  مکح 
ماکحا رد  باب  شدوخ و  طالغا  يارب  زا  ار  هانگ  زا  رتدـب  رذـع  نیا  اـنامه  تسا  ءاـهب  طوبرماـن  نیا  تفاخـس  رب  علطم  یلهاـج  ره  تسین 

يهدـساف ماکحا  مامت  ناـیب  سپ  هیناـث  همدـقم  اـما  مینادـب و  هیهلا  تعیرـش  ار  تارکنم  تاکحـضم  نینچ  اـم  هک  تسا  وزرآ  نیا  هدروآ و 
رد هکنآ  لوا  تسا  مکح  دنچ  نآ  دوشیم و  افتکا  كدنا  يرایـسب  زا  دوب  دـهاوخ  هدـنناوخ  تکالم  بجوم  ءاهب  باب و  هکحـضم  هرکنم 

نیعم ناموت  کی  ار  الط  دوخن  هدزون  تمیق  دهدیم  رارق  دوخن  هدزون  ار  لاقثم  هکنآ  زا  سپ  دـیوگیم  سماخ  دـحاو  زا  رـشع  عسات  باب 
هضف ریغ  نایب  نینمؤم  يدیارب  هک  دهدیم  رارق  هحفـص 222 ] نیا [  ار  مکح  نیأ  مکح  نارق و  کی  ار  هرقن  دوخن  هدزون  تمیق  دنکیم و 

رارـسا لک  دوش  رظن  تریـصب  يور  زا  رگا  تسنوزخم و  تمکح  رارـسا  هدئفالاولوأ  دزن  مکح  نیا  رد  دیوگیم  ددرگن و  بلقنم  بهذ  و 
هک دیابیم  هدازلالح  سپ  مکح  نیا  رد  دیحوت  رارـسا  هدهاشم  نآ و  تمکح  رارـسا  نتـسناد  اما  میوگیم  دننکیم  هدـهاشم  ار  دـیحوت 

بلقنم هضف  بهذ و  ریغ  نایب  نینمؤم  يدـیارب  هکنیا  مکح و  ود  نیا  نیبام  همزالم  دـمهفب و  الط  تمیق  لاقثم و  نزو  زا  ار  دـیحوت  رارـسا 
تناتم اما  تسا و  مولعم  هضف  بهذ و  هب  مهیدیا  یف  ام  راصحنا  رد  ناشیا  ریغ  اب  نایب  نینمؤم  تلاح  هک  دوشیم  مولعم  جراخ  زا  ددرگن و 
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رگا تمیق  نیا  هب  هک  درک  لاؤـس  هیباـب  ياهرادـلوپ  زا  دـیاب  ار  نیا  دـشاب  هتـشاد  تمیق  ناـموت  کـی  ـالط  لاـقثم  هک  مکح  نیا  تحـص  و 
هک نک  اشامت  ار  مکح  ذوفن  داد  میهاوخ  باب  هب  دنداد  ام  هب  هک  باوج  ره  منک  يرادیرخ  ار  ناشیا  ياهالط  مامت  هک  مرـضاح  دـنهدیم 
زا نیمز  رد  هچنآ  هب  دـننادب  دـیاب  هک  اعیمج  نایب  لها  رب  هدرک  بجاو  یبرع  ناـیب  رد  هک  تسا  مکح  نآ  مود  هدرکن  اـنتعا  نآ  هب  يدـحا 

ءایـشا زا  نیطالـس  هک  ار  هچنآ  تمیق  دننادب و  ار  شرکـشل  يهرامـش  شتکلمم و  دح  دننادب و  ار  اهنآ  ياهباتک  اهناوخ و  تسناهاشداپ و 
هک دیئامن  ار  قاطی  ام ال  فیلکت  يهظحالم  فاصنألا  لها  ای  دـشاب  رهظی  نم  روهظ  زور  هک  ناشتمایق  زور  يارب  زا  دـننادب  دـنراد  ریظنیب 

هیباب زا  یـسک  ایآ  اهنآ و  یئاراد  باتک و  هناـخ و  يهزادـنا  نیطالـس و  هسیفن  ءایـشا  ءاـهب  تمیق و  درواـیب  تسد  هب  یـسک  دـناوتیم  اـیآ 
مسق دناهتشاد  ار  ملع  نیا  باب  رهظی و  نم  دوخ  ایآ  دسرب و  یقاب  هب  ات  دربب  یناطلس  کی  ریاخذ  نیازخ و  رهاوج و  هب  یپ  لاح  ات  هتـسناوت 

عاضوا لاوئـس  اهنآ  يهمه  زا  رگا  تسین  دـشاب  تیب  نارواجم  هیاسمه و  هک  ینزهریپ  تیبلا  یف  ام  رب  عالطا  ملع و  هک  هبعک  راـگدرورپ  هب 
دـنرادن و مکح  نیا  هب  یئانتعا  هیباب  ۀـهج  نیا  هب  يدینـشیمن و  يردا  زج ال  باوج  یئامنب  دـناهدرک  اـمن  وشن و  نآ  رد  هک  ناریا  تنطلس 

هباتک هتیب و  کلم و  لک  نم  ضرألا  یلع  امب  مهـسفنا  ملع  طیحی  نا  نایبلاوتوا  نیذلا  یلع  بتک  دیوگیم  هک  تسا  هیآ  نیا  دـهاش  لحم 
هک تسا  یمکح  نآ  میس  نوضرعی  مهبر  هللا  یلع  لک  مویل  لدع  نم  هل  نکی  مل  امم  هدنع  نکی  ام  هدنع  اهئاهب  هدنج و  هدغ  هکلم و  دحو 

حیابق زا  دیعبی  رجز و  فیوخت و  بیدان و  يهطساو  هب  ملعم  برض  هک  تسا  مولعم  هکنآ  اب  هدش  دراو  ار  لافطارم  نیملعم  برض  باب  رد 
لاوحا لک  رد  هیلک  يارب  زا  یـصوصخم  دـح  کی  سپ  دوشیم  تواـفتم  فلتخم و  لاوحا و  عقاوم  لاـفطا و  تلاـح  هب  هرقف  نیا  تسا و 

رب برـض  نازیم  نییعت  سپ  دوشیمن  لصاح  هیذات  ملأت و  نودـب  نآ  تسا و  فیوخت  بیدأت و  دوصقم  هک  تسا  مولعم  مه  تسا و  طـلغ 
هتـسهآ کبـس و  دیاب  مه  نآ  دنزن  پوچ  جنپ  زا  رتشیب  ار  یلفط  لافطا  ملعم  تسین  زیاج  دـیوگیم  هک  تسا  وغل  دـشابن  تیذا  هک  یهجو 

وا رب  تسا  مارح  دشاب  نایـسن  يور  زا  دنچره  دنزب  تشوگ  رب  ای  دنک  دایز  بوچ  جـنپ  رب  سک  ره  دـلج و  هن  سابل  يور  رب  مه  نآ  دـنزب 
رهاظ یتقو  رد  مکح  نیا  تعانش  میوگیم  هدز  ار  وا  هکنآ  هب  دهدب  الط  لاقثم  هدزون  درادن  لایع  رگا  زور و  هدزون  ات  شلایع  هب  یکیدزن 

روتـسد نامه  رب  تسایـس  يانب  دـندشیم و  عمج  وا  درک  یتعامج  هزره  ریرـش  لافطا  زا  دـندشیم و  لافطا  ملعم  باب  بانج  هک  دوشیم 
مکح نیا  رب  علطم  لافطا  هک  یتروص  رد  هصاخ  هتـشگ  لافطا  هکحـضم  هبعلم و  هنوگچ  باـب  باـنج  هک  دـیدیم  تقو  نآ  دـشاب  ناـشیا 
مکح رد  بیدات  نآ  هک  دـشاب  هتـشادن  ندـب  هب  قاصلا  سابل  هک  دـشاب  یئاـهاج  هب  ساـبل  رب  یفیفخ  برـض  رگا  هصاـخ  دنـشاب و  فیرش 
دیفم ادـبا  لافطا  يهلمج  يارب  زا  هک  نآ  لاح  تسا و  بیدات  هیلایهتنم  دـح  نیا  هک  نآ  بجع  دوب و  دـهاوخ  لفط  سابل  درگ  ندـیناکت 

نم دی  زا  لفطلا  ملعملا  برض  زوجی  نا ال  نم  دیوگیم  سداس  دحاو  زا  رـشع  يداح  باب  رد  هک  تسا  هیآ  نیا  دهاش  لحم  دوب  دهاوخن 
یلع برضی  لب  هحفص 223 ] محللا [  یلعال  هسمخ  نم  دیزا  زوجیالف  اقلطم  برـضلا  زوجیالف  نینـس  سمخ  غلبی  نا  لبق  هفیفخ و  هسمخ 
نیرق نم  نکی  مل  نا  یسن و  نا  یتح و  اموی  رشع  ۀعست  هتجوز  یلا  برقتلا  مرحی  محللا  یلع  برـضی  وا  هسمخلا  یلع  ندیزی  نا  سابللا و 
یباب ملعم  رـس  رب  يراک  هزور  همه  يهیدـقن  ءازج  نیا  رب  دنـشاب  علطم  رگا  لافطا  يهراپ  بهذ  نم  الاقثم  رـشع  ۀعـست  هبرـض  نمل  نقفنیلف 
فک رب  دنزن  سابل  يور  رب  هک  نآ  ای  دنزب و  رتتخـس  ار  بوچ  جنپ  نامه  ای  دنزب و  رتدایز  بوچ  جنپ  اب  هک  دننک  راداو  ار  وا  هک  دنروایب 

نآ دنک  يزابرامق  لافطا  ریاس  اب  دش  نوریب  هناخ  بتکم  زا  هک  ماش  تقو  نآ  زا  سپ  دریگب  ملعم  زا  ار  الط  لاقثم  هدزون  تقو  نآ  دنزب  اپ 
مکح نیا  هب  لافطا  هیباب و  نیملعم  هک  تسین  مولعم  ۀهج  نیا  هب  دنکب و  لغش  لوبق  هک  ینکن  ادیپ  یملعم  يدرگب  رگا  هیباب  مامت  رد  تقو 

هب لاـقثم  هدزوـن  دـنک  اـنز  سک  ره  هک  هدرک  نیعم  راـکانز  نز  درم و  يارب  زا  ءاـهب  باـنج  هک  تـسا  يدـح  مراـهچ  دنـشاب  هدرک  لـمع 
ۀید ۀینازوا  ناز  لکل  هللا  مکح  دق  سدـقا  باتک  رد  دـیوگیم  هک  دـنیامن  فرـص  هیریخ  فراصم  رد  هک  دـناسرب  نیملـسم  سدـقملاتیب 

يهلیسو بوخ  میوگیم  یهتنا  ءازجلا  فعـضبا  دوع و  يرخا  ةرم  داع  نا  بهذلا و  نم  لیقاثم  رـشع  ۀعـست  یه  لدعلا و  تیب  یلا  ۀملـسم 
دوشیم هدـید  سحلاب  هکنآ  هچ  ناوسن  زا  نیلومتم  ناگداز و  رجات  ءاینغا و  اهنآ و  نادـنزرف  ءارما و  يارب  زا  هصاخ  هداد  ناراکانز  تسد 

هوالع ناموت  دـص  اهنآ  بشکی  اهب  هک  تسا  هیناز  ياهنز  زا  يرایـسب  هچ  ناموت  دـص  نداد  زا  دـنرادن  كاـب  قشعت  ماـقم  رد  يرایـسب  هک 
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يارب زا  دـشاب  نیا  نید  رد  نآ  يهید  اـنز و  يهنؤم  رگا  دـنهدیم  یتـسد  نیا  رب  هداـیز  دوخ  قوشعم  هب  هک  دنتـسه  اـهنز  رایـسب  هچ  تسا 
ءاهب مکح  نودب  ار  اهنیا  رب  هوالع  تسا  یلهس  رایـسب  رما  نیا  لوبقم  ناناوج  هب  تبـسن  اهنز  يارب  زا  لگـشوخ و  ياهنز  هب  تبـسن  راکانز 
نوچ ناشدوخ  يانز  رقم و  هجو  زا  باب  دیـس  تمیق  هب  دوشیم  ناموت  هدزون  يهزادنا  هب  هک  الط  لاقثم  هدزون  رمالایهتنم  دنهدیم  یتسد 
لماش مه  دوب و  دهاوخ  مه  رادرهوش  ياهنز  لماش  هک  تسا  هید  نیا  مومع  زا  بجع  داتـسرف و  دـنهاوخ  لدـعلاتیب  هب  تسا  حـلاص  لوپ 

دنهاوخب هک  ار  سک  ره  نز  ناشک  ندرگ  ناشکرـس  تروص  نیا  رد  سپ  ار  هینازرم  یناز  راـبجا  تروص  لـماش  مه  هدرپ و  سپ  نارتخد 
یـسک نآ  سرت  زا  تسا  نایم  رد  يدمحم ص  عطاق  فیـس  هک  هدیاف  هچ  دشابن  ناموت  هدزون  دـنداد  ربخ  اهنآ  رب  يدـح  دـنهد و  تمحز 

هک يدیدیم  دیدرگیمرب  لومعم  ماکحا  نیا  دشیم و  جاور  هیباب  نید  رگا  دنزب  یـسک  يهچب  نز و  هب  یخوش  تسد  اراکـشا  دناوتیمن 
رادرهوش و ياهنز  یتح  دورب  نایم  زا  نز  رازه  نیدـنچ  فافع  تمـصع و  يزور  ره  هک  هدـش  یحیحـص  يهناوخ  يهبحق  کی  ایند  ماـمت 
رد هک  راسگنـس  دـح  اب  امرف  هظحالم  ار  دـح  نیا  دـنارب  مکح  ءاهب  دـحرب  دـیاز  تسناوتیمن  مه  اـهیباب  هاـشداپ  هکنآ  هچ  كولملا  تاـنب 

رکذ هک  زیچ  ود  يارب  زا  رگم  مهد  رارق  رما  هچ  هید  منادیمن  هک  هداد  رارق  هید  ار  ربخ  نیا  مسا  هک  رتبیجع  هدش و  ررقم  هرهطم  تعیرش 
قرع نیمیدـکب و  هک  تسا  خـلب  ناوید  رگم  هداد  رارق  لدـعلا  تیب  ار  نآ  فرـصم  هک  نیا  لکلا  نم  بجعا  تسا و  هیناز  تسا  حـیبق  نآ 

تایلام اب  يربارب  دشیم  جاور  مکح  نیا  رگا  دوش  لدعلا  تیب  بیصن  دوش و  مهارف  یهجو  هیناز  نز  یگتسخ  یگهراپ و  هب  یناز و  نیبج 
تلع هچ  نداد  لوپ  ناموت  هدزون  هب  راسگنـس  هنایزات و  زا  سدقم  عراش  دح  خـسن  هک  منکیم  رکف  هچره  يراب  درکیم  سیلگنا  سور و 

نیا دـنوش و  عونمم  مدرم  هک  تسا  نآ  دـح  يهدـیاف  الا  ناوسن و  نادرم و  زا  بارغ  ناناوج  رطاـخ  هیفرت  ربخ  دـیآیمن  رظن  هب  چـیه  دراد 
شوگ خیب  زا  هک  نآ  طرش  هب  ریخ  لکاک و  شوگ و  یپ  نتشاذگ و  فلز  مجنپ  مکح  دش  دهاوخ  مدرم  تبغر  بابـسا  ءاهب  بانج  يهید 

تروص و یبوخ  ندـش  رهاظ  ۀـهجب  تسا  شیریب  نارکون  مسر  هک  قیرط  ناـمه  ندرک  فاـص  تروص  ندیـشارت و  شیر  دوشن و  داـیز 
نارسپ يارب  زا  ءاهب  بانج  مه  باب و  دیس  مه  دناهدرک  زیوجت  ار  نآ  بحاص  دنشاب  هتشاد  تسود  مدرم  ات  لامج  ندش  رهاظ  نآ و  نسح 

ینعم صخلم  هتوقل  هجولا  یف  رعـشلا  ذخا  و  هحفـص 224 ] سارلا [  یف  رعـشلا  ضیعبت  زاوج  یف  دیوگیم  یناث  دحاو  زا  نماث  باب  رد  رما 
نذخات دیوگیم  مه  دوش و  رهاظ  نسح  تروص  رب  هک  توق  لجال  هجو  زا  نآ  ذخا  سار و  رعـش  ضیعبت  هدش  هداد  نذا  هک  نآ  باب  نیا 

رعشلاب و ال هللا  اهنیز  دق  مکسؤر  اوقلحت  دیوگیم ال  ءاهب  نورکشت و  هللا  مایا  یف  مکلعل  مکنادبا  یف  نبسحت  اهب  نلمحت  مکهوجو و  رعش 
اذا دـناهدومرف  هک  تسا  نامزلارخا  مدرم  راوطا  ناـمه  نیا  دـمآ و  دـهاوخ  تیـصاخ و  تسا  مولعم  نذـالا  دـح  نع  زواـجتی  نم  نا  یغبنی 
نم ءآغـصا  مکل  انللحا  انا  دیوگیم  سدقا  باتک  رد  ءاهب  بانج  مشـش  خلا  اهجوزل  ۀئرملا  اطـشمت  امک  اوطـشتما  سابعلا و  دـلو  یف  تیأر 

هـصاخ توهـش  حبهت  رد  برط  تالآ  ءانغ و  يهدسفم  تسا  مولعم  راقولاو  بدالا  نم  ءآغـصالا  مکجرخی  نا  مکایا  تامغنلا  تاوصالا و 
نآ لماک  ریثأت  نوچ  اذل  هدیشارت و  فاص  تروص  رتچ و  فلز و  هب  ار  اهنآ  دناهدرک  تیبرت  ءاهب  باب و  هک  ینارـسپ  نآ  روضح  تقو  رد 
رگا الثم  دیامنب  راقو  زا  جراخ  تکرح و  ار  امـش  بلق  ابرلد  ياهمغن  نآ  هک  یتقو  ادابم  هک  هدومرف  طایتحا  هدوب  یفاو  هوهـش  کیرحت  رد 

دینکب دـیابیم  هچنآ  راقو  هنیکـسب و  دـینک  امـس  صقر و  هنالوقعم  هتفر  تسد  زا  لد  دـشاب و  تروص  شوخ  نادرما  هدوب  رد  تامغن  نیا 
ص)  ) ربمغیپ ترـضح  اذـل  دروآیم و  روجف  هب  لابقا  توهـش و  کیرحت  ادـخ و  زا  تلفغ  هک  تسا  مولعم  تمرح  تمکح  يراـب  دـینکب 

سلاجم هک  روجف  لها  اب  تدعاسم  زج  خسن  هدـیاف  متـسنادن  فصو  نیا  اب  مرادرب و  ار  برط  تالآ  هک  مدـش  ثوعبم  نم  هک  دـیامرفیم 
نذا دیوگیم  سداس  دحاو  زا  رـشع  يداح  باب  رد  متفه  مکح  دیآیمن  رظن  هب  رگید  زیچ  دـشابن  برط  تالآ  انغ و  زا  یلاخ  اهنآ  یهانم 

يذـلا نیـسح  ناف  یـسرکلا  یلع  نرقتـست  نآ  تسا و  ناشیا  ياهتـسد  رد  هچنآ  هب  دـیع  مایا  رد  دـننک  بعالت  هکنیا  نایبص  هب  هدـش  هداد 
نیرمت یهالم و  زا  نتـشادزاب  لافطا و  تیبرت  رد  دیکأت  هب  ص )  ) ربمغیپ لوق  ربارب  رد  دوشیمن  بوسحم  شرمع  زا  یـسرکلا  یلع  رقتـسی 

ءاهب و بانج  هک  یلافطا  هصاخ  دوب  دـهاوخ  هزادـنا  هچ  ات  دـنراد  هچنآ  هب  اهنآ  يزاب  لافطا و  هدـسفم  هک  تسا  مولعم  تاـعاط و  يارب  زا 
رایـسب نوچ  ءانغ  تامغن و  زیوجت  اب  ار و  ریوح  سبل  رم  ناشیا  زیوجت  اب  هصاخ  هدرک  تیبرت  ندیـشارت  تروص  نتـشاذگ و  فلز  هب  باـب 
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هدرک بجاو  یبرع  نایب  رد  متشه  مکح  دوشن  دراو  ینزح  هللا  هرهظی  نب  لعل  دوش  هدرزا  لافطا  رطاوخ  دناهتساوخن  دناهدوب  بلقلا  میـصر 
ناشدوخ ریغ  هن  ناـشدوخ  ياهتـسد  هب  ناـیب  هطقن  دزن  زا  هبترم  دـنلب  دـننامیب  يرطع  رولب  هرهظی  نم  هب  دـنناسرب  هتبلا  هک  نیا  یـسفن  ره  رب 

يدـیاب ـال  مکیدـیاب  نودـجت  هللا  يدـی  نیب  مث  ناـیبلا  ۀـطقن  دـنع  نم  عیفر  عینم  رطع  رولب  سفن  لـک  هللا  هرهظی  نم  یلا  نغلبتلف  دـیوگیم 
رهظی نم  دوخ و  تسد  هب  دنربب  رهظی  نم  يارب  زا  هشیش  کی  نایباب  مامت  هک  هتشاد  اجک  زا  نایب  يهطقن  ار  رطع  همه  نیا  منادیمن  مکنود 

رـشعلا ال دعب  نم  يداحلا  مث  دیوگیم  یبرع  نایب  رد  مهن  مکح  دشاب  وا  لخد  هار  کی  مه  نیا  رگم  دنک  هچ  ار  رطع  همه  نیا  دهاوخیم 
زا دـشاب  یحالطـصا  ینعم  نامه  رـصانع  هب  دارم  رگا  دـیئامنن  شورف  دـیرخ و  ار  هعبرا  رـصانع  ینعی  نورتشت  ـال  عاـبرلا و  رـصانع  نوعبتی 

عیب و عنم  الوا  دنیوگیمن  رصانع  ار  نآ  هک  تسا  اوه  شتآ و  كاخ و  بآ و  دارم  رگا  تسین و  يرش  عیب و  لباق  نآ  هک  هطـسبنم  رـصانع 
بصغ رگا  هک  درادن  تیلام  بآ  هک  تسا  نآ  باب  دوصقم  رگا  دهدیمن  ضوع  الب  یـسک  دراد و  تمیق  اهنآ  ایناث  تسا  طلغ  نآ  يارش 
دیاوف زا  نوچ  هک  تسا  نیا  دوصقم  رگا  تسا و  هوالع  يزیچ  ره  زا  بآ  تیلام  تسا  نآ  فالخ و  نیا  هک  درادن  ینامض  دوش  فالتا  ای 

هب جاتحم  دنکن  ادیپ  نآ  رد  تیکلم  یسک  دنـشاب  کیرـش  نآ  رد  همه  دیاب  سپ  تفرگن  ار  نآ  ضوع  دشاب و  تاحابم  زا  دیاب  تسا  هماع 
مدع يارب  زا  هجو  هچ  نآ  تیکلم  تیلام و  اب  الا  کلامالب و  راهن  لیـس و  طوطـش و  بآ  دـننام  تفرگ  نذاالب  ناوتب  نآ  يهدـنراد  زا  نآ 

درخیمن و یـسک  ادرفنم  ار  اوـه  تـسین  بارت  عـیب  زا  کـفنم  دوـشیم  شورف  دـیرخ و  هـک  كـالما  یــضارا و  هـمه  تـسنآ  عـیب  زاوـج 
مهد مکح  درکن  لمع  يدحا  يوتف  نیا  هب  هک  هدیاف  هچ  یلو  دهد  جرخ  هب  تهاقف  تساوخیم  دـشابن  يداریا  هحفص 225 ] دشورفیمن [ 

امش رب  هدش  هتشون  ینعی  ءاملاب  ول  ةدحاو و  ةرم  رهش  لک  یف  هفایـضلا  مکیلع  مقر  دق  دیوگیم  شـسدقا  باتک  رد  ءاهب  هک  تسا  یمکح 
یکنخ و دـننام  مکح  نیا  یگهزمیب  یکنخ و  زا  هللا  ءآش  ام  میوگیم  دـشاب  باب  دـنچره  دـینک  ینامهم  هبترم  کی  یهاـم  ره  رد  هک  نیا 

منادیمن باب  ینامهم  هب  تبسن  دراد  لخد  هچ  شطع  هب  تبسن  هدش  دراو  رهطم  عرـش  رد  هک  تیاقـس  باوث  رجا و  ینامهم  نآ  یگهزمیب 
راهن ماش و  نامه  هک  دراد  یـصوصخم  تقو  راهن  ماش و  هب  ینامهم  رگید  هن و  ای  دروخب  بآ  دـیاب  هنـسرگ  مکـش  اـب  هراـچیب  ناـمهم  نآ 

بآ دیاب  راچان  تفایـض  ناونع  ققحت  يهطـساو  هب  دیاب  مه  زاب  دشابن  هنـشت  نامهم  رگا  ایآ  درک  دـیاب  تقو  هچ  ار  باب  ینامهم  ایآ  دـشاب 
سایق نیا  دشاب و  امرخ  فصن  هب  ولو  ار  رادهزور  نداد  راطفا  هدومن  بحتـسم  رد  هک  دنک  عرـش  بحاص  يوریپ  هتـساوخیم  ایوگ  دروخب 
هکلب دـشابن  بآ  یگهزمیب  هب  دـنچره  دوب  دـهاوخ  هزمیب  مه  نآ  الا  تسین و  مئاـص  تفایـض  راـطفا  رد  دوصقم  تسا  قراـفلاعم  ردـق  هچ 
ءاـضق باوث  هب  هک  دـشاب  نمؤم  ردارب  تباـجا  ناونع  هب  مه  نآ  دوش و  هتـشادرب  برـش  لـکا و  زا  عنم  هک  تسا  هزور  ندرک  زاـب  دوـصقم 

نیا زا  رتهزمیب  منکیم  رکف  هچره  هسفن  یف  تسا  اـمرخ  هب  راـطفا  تابحتـسا  باـب  زا  اـمرخ  رکذ  دـیامنب و  ار  هزور  باوث  یفـالت  تجاـح 
لصحام هک  دنادب  یسک  رگا  تسا  دادو  ببحت و  هبترم  لیصحت  تفایـض  زا  دوصقم  هراچیب  دیآیمن  مرظن  هب  تسه  يرگید  زیچ  ینامهم 

مولعم دوش و  هداد  وا  هب  یبآ  حدـق  راظتنا  دورو و  زا  سپ  دوش و  تفایـض  یـسک  رگا  دـنکیمن و  تباجا  ابلاغ  تسا  صلاخ  بآ  تفاـیض 
راهظا ناسحا و  مارتحا و  تفایض و  لصاحلاو  دروآ  دهاوخ  ینمـشد  هکلب  دروآ  دهاوخن  یتسود  تسا  نیمه  هب  تفایـض  لصاح  هک  دوش 

عقاو دـشاب  مه  نیواـنع  نآ  دـصقب  دـنچره  دوش  عقاو  هجو  نآ  ریغ  رب  رگا  تسا  هیلقع  هیفرع  روـما  زا  ماـعطا  تمدـخ و  راـهظا  یتـسود و 
ءازهتـسا و هیرخـس و  هکحـضم و  دوش  توعد  یتفایـض  نینچ  هب  رگا  هکلب  هدوبن  موسرم  ءالقع  دزن  یتفایـض  نینچ  لاح  ات  دش و  دـهاوخن 

لاح زا  عالطا  ناوخا و  ترایز  ترشاعم و  هدوارم و  ناونع  میوگیم  بولق  فیلأت  تسا و  عامتجا  دوصقم  هک  یئوگن  دوب  دهاوخ  نیهوت 
درادن و تفایـض  نسح  ناونع  هب  یلخد  اهـسفن  یف  دنراد  ینـسح  اهـسأرب و  دنتـسه  ینیوانع  اهنآ  عامتجا  شزیمآ و  هطلخ و  رگیدـکی و 

یتفایـض نینچ  يوس  هب  توعد  هب  درادـن و  ءاـم  هب  تفایـض  ناوـنع  هب  یلخد  دوـشن  مه  بآ  برـش  زا  کـفنم  رگا  نینمؤـم  يهناـخ  نتفر 
رگا تسبسانم  ردق  هچ  دهدیم و  رارق  يزیچ  نینچ  هب  ار  ینامهم  دعب  هدرک و  ضرف  ضوع  الب  روما  زا  اربا  متـشه  مکح  رد  هک  بجعللای 

هک تسا  هزماب  ردق  هچ  دوش و  عقاو  ناراب  فرب و  لوزن  نیح  رد  زارد  رود و  هار  کیرات و  درـس  ياهبـش  هصاخ  ناتـسمز  رد  تفایـض  نیا 
کلام بآ  هک  دشاب  یئاهدوارق  اهناکم و  راید  دنشاب  هتفر  قالیی  اهراس  همـشچرس  هیاپ و  هوک  رد  ای  راوس  یتشک  رد  نابزیم  نامهم و  رگا 
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لاح امرخ و  هب  ولو  دنهدب  راطفا  هدومرف  هک  هتفر  گنجب  مالک  نیا  رد  ءاهب  بانج  يراب  دنشاب  هتشاد  تکارش  نآ  رد  همه  ای  دشاب  هتشادن 
زا ثلاث  باب  رد  مهدزای  مکح  راصبألاولوا  ای  اوربتعاـف  دراد  تکاـکر  تفاخـس و  نیا  دراد  تنازر  تناـتم و  نآ  هک  هزادـنا  ره  هب  هک  نآ 

سأر ظفح  الب  لیوط  ناسنا  هک  دزاس  رهاظ  يوحن  هب  تسا  یماقم  ره  قلعتی  ام  هک  یباوبا  نید  نیا  رد  هدـش  رما  دـیوگیم  سداس  دـحاو 
لوط نایب  دوشن و  هدرزآ  اهنآ  ياهرس  هک  هدروخ  ار  تماق  دنلب  نایباب  يهصغ  باب  بانج  هک  لاح  هک  میوگیم  یهتنا  ددرگ  لخاد  دوخ 
فوخ هچ  درکیم  ار  باوبا  ضرع  نایب  دوشن و  هدرزآ  اـهنآ  يولهپ  هک  دروخب  مه  ار  تفلک  ناـیباب  يهصغ  تسا  بوخ  هدومن  ار  باوبا 

مک ار  اهنآ  ضرع  هتـشاذگ  لوط  يور  ضرع  زا  یتمیق  مک  هفرـص و  يهطـساوب  یلو  دـنزاسب  دـنلب  ار  اهرد  بابلل  اعبت  مدرم  هک  تسا  نآ 
سک ره  همجرت  ام  دیوگیم  یبرع  نایب  رد  مهدزاود  مکح  دنوش  لخاد  شک  لاغـش  يولهپ  کی  هک  دـنوش  راچان  نایباب  تقو  نآ  دـننک 

هحفـص لاقثم [  هدزون  هک  امـش  رب  تسا  مزال  هتبلا  هنیآ  ره  دندرک  رگا  دوش و  دترم  هک  دـینکن  ددرم  ار  وا  سپ  دـشاب  نایب  نید  رد  لخاد 
هب ار  مکح  نیا  منادیمن  لایخ  رکف و  توق  غامد و  تحـص  زا  هللاءآشام  میوگیم  دیاهدرک  ددرم  ار  وا  هک  یـسک  نآ  هب  دیهدب  الط  [ 226

یباب ریغ  هک  دـیهدب  وا  هب  الط  لاقثم  هدزون  دـیدرک  نوریب  نید  زا  ار  یباب  رگا  هک  هدرک  یباب  ریغب  رگا  هیباب  يهفیاط  هب  ای  هدرک  نایباب  ریغ 
باطخ مکح و  نیا  رگا  دهدیمن  ازج  وت  فرح  هب  طرقلازاق  دنکیم و  داشرا  تیاده و  دناوتب  ات  دراد و  وت  تفم  ياهفرح  هب  انتعا  یک 
تروص ره  رد  دوش و  ازج  هب  التبم  هک  دـنک  نوریب  یباب  نید  زا  ار  رگید  یباب  دـیاب  ارچ  یباب  تسا  یـضخم  وغل  نیا  سپ  هدرک  یباب  هب  ار 

هک تسا  نیا  منامگ  انامه  هتفر  نوریب  نید  زا  هک  تسا  وا  تصـش  دزم  نیا  هچ  يارب  هدش  دـترم  هک  یـسک  نآ  هب  الط  لاقثم  هدزون  نداد 
قافنا ءارقف  هب  ای  لدعلا  تیب  هب  الط  لاقثم  هدزون  هیباب  نید  زا  دنک  نوریب  ار  یباب  سک  ره  هک  دنک  مکح  ءاشنا  روط  نیا  هتـساوخیم  باب 

هدوب ماکحا  ءآشنا  لوغشم  هک  بش  ياهرخآ  نآ  رد  هتشادن  باب  نیارد  مه  يریصقت  ایوگ  دنهدب و  هدش  دترم  هک  نآ  هب  هتفگ  اؤهس  دنک 
لق تسا  نیا  مکح  ترابع  دنک و  دیدزاب  ار  دوخ  ماکحا  هک  هدرکن  لاجم  مه  ار  اهدـعب  هدوب  یگنیپ  ساعن و  تبون  مکح  نیا  لعج  تقو 

هللاءاشام هومت  ددرام  یلا  نوغلبت  نا  بهذ  نم  لاقثم  رشع  ۀعـست  مکنم  نلیلف  متددر  ناو  هنید  یف  هودرت  الف  نایبلا  یف  لخدی  نم  سماخلا 
رد ار  نآ  اـقلطم و  ار  هیودا  تسباـب  میرحت  مهدزیـس  مکح  ازج  نیا  ندوب  یهفـس  یعقومیب و  مکح و  نیا  یگ  هدـیافیب  يدروـمیب و  زا 

ءاودـلا متنا  دـیوگیم  یبرع  نایب  رد  هدومن  نآ  لامعتـسا  يرـش و  عیب و  زا  عنم  هتـسنادن و  کلمت  لباق  ار  هیودا  هدرمـش و  تارکنم  دادـع 
دیوگیم عسات  دحاو  زا  نماث  باب  رد  نوعنصت و  نا  نوبحت  متنا  امب  الا  نولمعتسی  نورتشت و ال  نوعیبت و ال  نوکلمت و ال  تارکـسملاو ال 

تحـص و اقلطم  هدش  نآ  رب  ءاود  مکح  هچ  نآ  تارکـسم و  زا  هدش  یهن  دیوگیم و  ات  اقلطم  ءاودـلا  تارکـسملا و  قایرتلا و  ۀـمرح  یف 
راثآ و دومن  دیاب  راسفتسا  هقباس  عیارـش  زا  ار  نآ  دیاوف  ترثک  درک و  لاوئـس  دیاب  راجن  راطع و  یـضرم و  ءابطا و  زا  ار  مکح  نیا  تناتم 

نیا حیحـص  باوج  دومن و  قیقحت  دیاب  نایباب  لمع  هریـس و  زا  ار  نآ  ریثأت  ذوفن  درک و  مولعم  دیاب  ملاع  ءالقع  هبرجت  زا  ار  اهنآ  صاوخ 
قیدصت دینش و  دیاب  یناتحت  ریـساوب  یناقوف و  هدس  لوبلا و  سبح  جنلوق و  هب  راتفرگ  يدبک و  ریهز  يوم و  لاهـسا و  هب  التبم  زا  ار  مکح 

ات دیـشک  دیاب  ار  قلخ  باسح  هملک  کی  هب  هدوب و  همیق  موی  نوچ  نامه  دنیامن  دیاب  ءاقـستسا  جلف و  هب  نایالتبم  عاجرا و  نابحاص  ار  نآ 
ياهوراد هک  مه  ار  نایدا  ملع  تشادربرد  شراـک  هتـشادرب  هدوب  نادـبا  ملع  هک  ملع  زا  فصن  هملک  کـی  هب  دوش  مولعم  یباـسحلا  عیرس 

تاـنایب هب  هکنآ  هن  دـندشیم  رترکاـش  ار  نآ  یناـحور  ناـضیرم  اـت  تشادیمرب  هملک  کـی  هب  مه  ار  نآ  دوب  نآ  رد  یناـحور  ياهـضرم 
مکح هعبتم  هذفان  ماکحا  زا  مهدراهچ  مکح  ار  تاراهط  یهاگ  تاساجن و  یهاگ  تالماعم و  یهاگ  درادرب و  ار  تادابع  یهاگ  هددـعتم 

وا زا  دوشیمن و  دـنلب  ادـخ  يوس  هب  شیاعد  دـشاب  یکرچ  وا  ياـبع  رد  هک  یـسک  نآ  هک  هتـشون  شـسدقا  باـتک  رد  تسا  ءاـهب  باـنج 
ءالم لها  هنع  بنتجت  هللا و  یلا  هئاـعد  دعـصی  ـال  هنا  خـس  هئاـسک و  یف  يری  يذـلاو  تسا  نیا  شتراـبع  ملاـع و  ود  لـها  دـننک  باـنتجا 
دنراد ندب  یکرچ  سابل  یکرچ  هوالع  هب  هک  نایالتبم  نارامیب و  ابرغ و  ءافعـض و  ءارقف و  هب  تبـسن  هیباب  تلاح  ماقم  نیمه  زا  نیملاعلا و 

نایالتبم ءارقف و  اب  هشیمه  هک  ص )  ) ربمغیپ ترضح  رهطم  عرـش  بحاص  هیور  فالخرب  دنیامن  ترفن  اهنآ  زا  قلخ  دیاب  هک  تسا  مولعم 
لاح ناشرهاظ  هن  هتشاد  مدرم  نطاب  هب  رظن  ءایبنا  متاخ  یسیع و  نامز  ات  هک  یئادخ  نیکسملا و  سلاج  نیکـسم  انا  دومرفیم  هدوب  سونأم 
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دنکن لوبق  يرهاظ  یکرچ  اب  دـنک و  لوبق  ار  اعد  تاساجن  زا  هیونعم  تثابخ  اب  هک  هدراذـگ  سابل  تفاـظن  هب  رظن  هدیـشوپ  نطاـب  زا  مشچ 
ینسح ءامسا  هب  هک  هحفص 227 ] ءآهب [  بانج  شاکیا  تسا  نایگنرف  يدنلبرس  ناناملسم و  بلاغ  یگتـسکش  لد  يهیام  مکح  نیا  يراب 

اهکرچ و دـندومرفیم  مه  يرگید  یلجت  کی  تاساجن  ریاـس  ینم و  نوخ و  طـیاغ و  لوب و  زا  دـناهدومرف  تاـساجن  ماـمت  رب  یلجت  دوخ 
دیئامرف هظحالم  ار  طیرفت  طارفا و  فاصنالا  لها  ای  دـشیمن  تفاـی  اـیند  رد  يدـیلپ  رگید  هک  دـندرکیم  هزیکاـپ  كاـپ و  مه  ار  اهخـسو 

بلاغ هک  سابل  یکرچ  رد  یهاگ  درمشیم و  كاپ  ار  تاناویح  يهلـضف  تاروذاق و  مامت  هک  دهدیم  رارق  نید  رد  تعـسو  نانچ  یهاگ 
لک زا  تساجن  نتـشادرب  هب  تسا  اهب  بانج  مکح  مهدزناـپ  مکح  دریگیم  تخـس  روط  نیا  تسا  نکمت  مدـع  تجاـح و  رقف و  يور  زا 
نع ةراهطلا  نود  مکح  هللا  عفر  کلاذک  دیوگیم و  شـسدقا  باتک  رد  هک  دـناسمغنم  تراهط  رحب  رد  تاساجن  مامت  هکنیا  تاساجن و 
اذه ینسحلا  انئآمساب  ناکمالایف  نم  یلع  انیلجت  زا  ناوضرلا  لوا  یف  ةراهطلا  رحب  یف  ءآیـشألا  تسمغنا  دق  يرخا  للم  نع  ءایـشالا و  لک 

طیاغ و لوب و  رب  شبات  هولج و  کی  هب  هک  یلجت  نیا  يادـف  نایئاهب  يهمه  ناج  تقیقح  رد  هرعبلا  یهتنا  نیملاعلا  طاحا  يذـلا  لضف  نم 
هدرک ناشیا  يارب  زا  قلطم  لیهـست  ماع و  صیخرت  هنوگچ  هدرک و  كاپ  ار  همه  نوخ  ینم و  اهنآ و  هتیمو  گس  یتح  تاـناویح  تالـضف 

دنروخب و دنهاوخب  ار  هچره  دشاب  هتـشادن  تاساجن  یگهدولآ  طالتخا و  زا  ار  دوخ  بورـشم  لوکام و  ندـب و  سابل و  یگهدولآ  مغ  هک 
یئیش لک  سماخلا  نا  لق  دیوگیم  شیبرع  نایب  رد  هک  داد  رارق  نایباب  هب  صتخم  باب  بانج  ار  یمظع  هیطع  نیا  یلب  دنشوپب  دنماشایب و 

هک دناهدومرف  تمحرم  يرگید  يهعسوت  هکلب  نایبلاب  نمؤی  نمل ال  الا  هسفنل  هسفنب  رهطلا  لحلا و  رحب  یف  لخدا  دق  یئیش  مسا  هیلع  قلطی 
همه دـنرهاط و  همه  دوش  قالطا  وا  رب  یئیـش  مسا  هک  يزیچ  ره  هک  تعـسو  نیا  هب  مه  نآ  دـناهداد  تیلح  مکح  تراهط  مکح  هوالع  هب 
رهاط ار  یئیـش  ره  هک  قـالطا  مومع و  نیا  اـب  هک  مراد  باـب  باـنج  زا  هیـالگ  یلو  ناداـبآ  ناـشناسحا  يهناـخ  دـناهیف  صخرم  لـالح و 

مامتها باب  زا  ایوگ  دناهدومرف  تراهط  هب  حیرصت  صوصخلاب  ار  کیکی  هک  تاساجن  باب  رد  دنداد  تمحز  ردقنیا  ارچ  رگید  دناهتسناد 
هب صیصنتب  مومع  رد  حیرص  ماع  نیا  يهوالع  هب  اذل  دنک و  بانتجا  اهنآ  زا  اطایتحا  صیصخت  ههبـش  هب  یـسک  دیاشن  هک  هدوب  اهنآ  نأشب 

لثم هریغ  بلکلا و  نع  نرذحت  الف  لوالا  لق  دیوگیم  هک  دناهدومرف  تمحرم  نآ  لاثما  گس و  باب  رد  یکی  دناهدومن  مه  همظعم  دارفا 
یف دیوگیم  نایب  رد  رگید  نورذحت و  الف  ناویحلا  نم  جرخی  ام  رشعلا  دعب  نم  عباسلا  لق  رگید  دننکیمن و  بانتجا  هک  نایگنرف  رافک و 

دندـشن یـضار  هک  نادابآ  ناشناسحا  يهناخ  تسین  یـسأب  هکنیا  رب  کلذ  هابـشا  وا  لـیللاب  ریطی  اـم  وا  هراـفلا  نم  جرخی  نم  ةراـهط  مکح 
دننیبب و تراسخ  دنزیرب و  رود  دتفایم  کلذ  لاثما  شافخ و  لیبابا و  شوم و  يهلـضف  وا  رد  هک  هیباب  ياهاذغ  تسام و  هریـش و  نغور و 

یمد دیوگیم  رگید  دـنیامرف و  لوانت  یئاراوگ  هب  هک  دـناهدومرف  تصخر  دوش  بعـص  راک  دـنوش و  ءابروش  تشوگ و  بآ  زا  مورحم  ای 
ناویحلا نم  جرخی  ام  قلطم  تراهط  زا  دعب  منادیمن  هدش  وفع  هدش و  هداد  نذا  كاوسم  لالخ و  يهطـساو  هب  دـیآیم  نوریب  نهد  زا  هک 

هک یـسک  نآ  هک  نیا  زا  دـیآیم  بجع  ارم  تسا و  تقامح  رب  ینبم  یلب  دراد  بارعا  زا  لـحم  هچ  كاوسم  يهطـساو  هب  نهد  نوخ  دـیق 
كزان زاب  ارچ  تسا  ناسکی  وا  دزن  رد  اهنآ  ریغ  هسجن و  نایعا  دـنیبیم و  رهاط  ار  همه  دـیآیم و  تاساجن  يهمه  اب  قفاوم  شفیثک  عبط 
سدـقا باـتک  رد  مجع  تاـمامح  رد  لوخد  لمعتـسم و  بآ  لامعتـسا  زا  دـنکیم  دـیکا  عنم  هک  دـهدیم  جرخ  هب  هقیلـس  هفیلخ  یعبط و 
هتـساوخ انامه  نیلـسغلا  دـیدغلاب و  هبـشی  هنمال  مجعلا  تامامح  نئازخ  اوبرقت  نا  مکایا  هیف  لوخدـلا  زوجی  ـال  هنم  لمعتـسملاو  دـیوگیم 

هتفر هنیزخ  نایم  دیاشن  دنشاب  یقاب  هشیمه  دوخ  تاساجن  رب  مدرم  هتساوخ  ای  شرگید  ماکحا  ضعب  لثم  دیامن  رهاظ  ار  دوخ  یبام  یگنرف 
یکاپ هک  دـنوشیم  لخاد  نیلـسغ  بآ  نیا  رد  هزور  همه  نانتما  لامک  رد  هیباب  عاطملا  هرمال  الاثتما  هحفـص 228 ] یلو [  دنوش  كاپ  ارهق 

یـسح و اهنآ  تراذـق  يدـیلپ و  هک  يروما  نیا  تراهط  هب  مکح  داسف  زا  هتـشذگ  لاح  تسین  طیاغ  لوب و  کش و  يهلـضف  زا  رتمک  نآ 
دهاوخن رگید  رثا  اهيدیلپ  تافاثک و  زا  زرحت  نتفر  نایگنرف  رافک و  اب  درادن و  نایباب  تدعاسم  زج  یتمکح  هدش و  اهنآ  رب  عیارـش  قفاوت 

هک نآ  اب  هک  نآ  اهنآ  زا  لوا  ناشیا  رگید  هناگدـنچ  ماکحا  نیا  رد  دـیئامرف  ار  اهب  باـب و  باـنج  تـالبعزخ  تاـطلغ و  يهظحـالم  دـش 
بانج هک  دنامیم  یقاب  بآ  هیرهطم  يارب  زا  عقوم  هچ  رگید  دناهدرک  كاپ  یلجت  هب  ار  ءآیشا  يهمه  دناهدراذگن و  یقاب  ملاع  رد  یـسخب 
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مکح نا  هسفنب و  هریغلو  هسفن  یف  رهطم  رهاط و  ءاملا  امنا  سداس و  دـحاو  زا  یناث  باب  رد  دـیوگیم  هدومن  تقرـس  ماظع  ءاـهقف  زا  باـب 
يرهاط نود  رگا  دیوگیم  ات  هداد  رارق  ریثکءام  لثم  ار  ساکءام  لضف  دوج و  هب  دنوادخ  دـیوگیم  هکنآ  ات  سکعلاب  هلک و  مکح  هضعب 

لک هعس  ۀهج  هدش  تراهط  هب  مکح  رییغتزا  دعب  هکنیا  ددرگیم و  عفترمءام  زا  تراهط  مکح  لامعتسا و  تسین  بوبحم  دنک  ریغتم  ار  وا 
دناهتـسناد نارهطم  ار  بآ  دـناهدرک  ضرف  یتاساجن  هک  تسا  نآ  يهطـساو  هب  دـناهدومن  بآ  هیرهطم  هب  مکح  هک  اـهقف  میوگیم  یهتنا 

تروص رگا  دراد  ینعم  هچ  رییغت  تروص  ءانثتسا  هکنآ  رگید  دشاب و  رهطم  هنوگچ  بآ  رگید  هدش  كاپ  یلجت  هب  تاساجن  همه  هک  لاح 
تیرهطم زا  ینثتـسم  رگا  ددرگیمن و  عفترمأم  زا  تراهط  مکح  هک  تسه  شرگید  لوق  اب  ضقانم  هک  تسا  وا  تیرهاط  زا  ءانثتـسم  رییغت 

وا يرهاط  نود  یئام  رگا  تاساجن  مامت  یکاپ  زا  دعب  شلوق  هک  نآ  رگید  دشابن  وا  رهطم  ریغتم  ءام  هک  هدـنام  یقاب  سجن  مادـک  تسا  وا 
کنخ و ردق  هچ  سکعلاب  شلوق و  هک  نآ  رگید  دنک و  ریغتم  ار  ءام  هک  دوب  دهاوخ  مادک  رهاط  نود  دراد و  عقوم  هچ  خلا  دـنک  ریغتم  ار 
هب ءزج  تبـسن  نامه  ءزج  هب  تبـسن  هک  دوب  دهاوخ  یلوا  قیرط  هب  لک  دش  رهطم  رهاط  هک  ضعب  الب  هکنآ  هچ  هک  تسا  حـضاو  حیـضوت 

ردـق هچ  دـناهدومرف  سوکعم  یـشنادیب  زا  باب  بانج  دوب  سکعلاب  ياج و  سکع  رد  هکلب  هدوبن  سکعلاب  ياج و  عقوم  نیا  تسا  لـک 
كاپ و بآ  نم  دـص  نینچ  مه  دوش و  هتفگ  یناث  رد  دـعب  تسا  هدـننک  كاپ  كاپ و  بآ  نم  کی  دوش  هتفگ  لوا  رد  هک  تسا  کـیکر 

نخـس نیا  ياج  هچ  هدومرف  ریثک  ءام  لثم  ار  سأـک  ءاـم  شلوق  هلک و  مکح  هضعب  مکح  نا  شلوق و  زا  دـعب  رگید  تسا و  هدـننک  كاـپ 
رد هک  یلیلق  یتـح  بآ  ضعب  هک  نآ  زا  سپ  هک  اریز  رکلا  مکح  ربـلا  مکح  نا  یف  دـیوگیم  هک  هدز  بلاـق  هب  باـب  نیمه  رد  هک  تـسا 

رگا الوا  هک  میئامن  وا  هب  قحلم  ار  رئب  ءام  هک  دنامیمن  یقاب  یمکح  رک  يارب  زا  رگید  دـشاب  هتـشاد  ار  بآ  لک  ریثک و  مکح  دـشاب  سأک 
قرف نینچ  مه  تسا  وا  تیرهطم  دوصقم  رگا  دوشیمن و  مهوـت  هدوـبن و  رئب  ورک  نیباـم  یقرف  تهج  نیا  رد  تسا  نآ  تیرهاـط  دوـصقم 

تسا و طلغ  مه  نآ  هدوب  طلغ  نیا  هچنانچ  سپ  رئبلا  ءاـمک  رکلا  ءاـم  نا  یف  دـیوگب  دوب  بوخ  سپ  هدرکیمن  ناـمگ  یـسک  ود  نیا  نیب 
هدننک لاعفنا  هک  تسا  بوخ  یتروص  رد  نیا  سپ  دناهدومرف  هظحالم  نیمه  هب  ءاهقف  هچنانچ  رک  لثم  تسا  رئب  لاعفنا  مدـع  دوصقم  رگا 

دوشیمن لعفنم  رک  هچنانچ  دوش  هتفگ  تقو  نآ  هک  تشاد  میهاوخ  هدـننک  لعفنم  اجک  تسا  كاپ  تاساجن  مامت  هک  لاـح  مشاـب  هتـشاد 
یکی دناهتشاد  بآ  مسق  ود  نوچ  هک  هدوب  نآ  يهطـساو  هب  رکلا  مکح  رئبلا  مکح  دناهدومرف  ءاهقف  هک  نآ  ایناث  دوشیمن و  لعفنم  مه  رئب 
يهدام هب  لاصتا  يهطـساو  هب  هک  دـناهدومرف  ار  نآ  نایب  رئب  بآ  رد  هتـشاد  یماکحا  زین  هک  ریثک  رک و  رگید  هتـشاد و  یماکحا  هک  لـیلق 

مکح کی  اهنآ  مامت  سپ  ریثک  مکح  سأک  مکح  لک و  مکح  هک  باب  برـشم  هب  یلو  دشابن  رک  يهزادنا  هب  دـنچره  دراد  ار  رک  مکح 
اهبآ همه  مکح  رئب  مکح  هکلب  دراد  رک  هب  یـصاصتخا  هچ  تسا و  رک  مکح  رئب  مکح  دوـش  هتفگ  هک  تسا  نآ  ياـج  هچ  رگید  دـنراد 
سابتقا مه  وا  تسا  رک  مکح  رئب  مکح  هک  دـناهدومرف  ءاهقف  هک  يهدـید  تسا  وا  یمهفن  یـشنادیب و  زا  باـب  طوبرماـن  نیا  اـنامه  تسا 

هراـپ دـنوشیم و  لـعفنم  تساـجن  تاـقالم  هب  يهراـپ  هک  نآ  لـثم  تسا  فـلتخم  اـهنآ  دزن  هاـیم  مکح  ءاـهقف  هـک  هتـسنادن  یل  هدرک و 
ار هایم  ماکحا  تسین و  لئاق  یتساجن  هک  باب  اـما  هحفـص 229 ] لاعفنا [  مدع  رد  تسا  رک  لثم  مه  رئب  دناهدومرف  هلمج  نیا  زا  دنوشیمن 

ملاع رد  یـسجن  هک  نیا  زا  دـعب  اضیا  يربمغیپ و  نینچ  رب  نیرفآ  دوب  دـهاوخ  طلغ  تیاهنیب  ناـشیا  شیاـمرف  نیا  سپ  دـنادیمن  فلتخم 
لثم تسین  اهنآ  تیرهطم  يارب  زا  یئانعم  هک  يروما  زا  ار  يدنچ  تارهطم  باب  ندرک  نایب  دراد  ینعم  هچ  عقوم و  هچ  رهاط  همه  دوبن و 

رهاـط دـشابن  نآ  رد  تینیع  هک  یئیـش  دـش  عـقاو  وا  زا  هللا  ءاـقل  هب  هک  ردـق  نیمه  تسا  هللا  باـتک  تارهطم  يهـلمج  زا  دـیوگیم  هـکنآ 
تقیقح يهرجـش  رگید  ددرگیم و  رهاط  دوش  هدناوخ  سجن  یئیـش  رب  رهطا  هللا  هک  هبترم  شـش  تصـش و  هک  هللا  مسا  رگید  ددرگیم و 

نیا سپ  دوب  دهاوخ  رهاط  طیاغ  نیع  سپ  دناهدش  رهاط  ءایـشا  يهمه  یلجت  هب  دیوگیم  هک  تسا  نیع  رهطم  ضرغلاب  وا  میوگیم  تسا 
يدرخیب و زا  تسا و  وغل  تارهطم  نیا  رکذ  هسجن  ناـیعا  تیرهاـط  زا  دـعب  يراـب  دوب  دـهاوخ  فرـص  وغل  دـشابن  نآ  رد  تبیغ  هک  لوق 
هچ رگید  وا  دوجو  دـنوشیمن  رهطم  نیا  زا  کـفنم  تاـساجن  نوچ  دوـب  رهطم  هعبرا  رـصانع  هکنآ  زا  سپ  هک  نآ  ثلاـث  تسا  يروعـشیب 

تـسا اوه  شتآ و  كاخ و  بآ و  رـصانع  زا  دوشیم  مولعم  شتاملک  زا  هچنانچ  شدوصقم  رگا  دوب و  دهاوخ  رگید  تارهطم  هب  تجاح 
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ماسجا طولخم  طیحم و  قصالم و  اوه  هکنآ  هچ  دوشیم  لصاح  لیـصحت  هچرگید  تارهطم  دـننک  ریثأـت  هنوگچ  اوه  ندوب  رهطم  اـب  سپ 
ردـق هچ  ناوج  طیاغ  گس و  يهلـضف  تراهط  زا  دـعب  عبار  تسا  تالمهم  نیا  يارب  زا  رگید  لحم  غامد  یکـشخ  زا  ریغ  ایآ  تسا  هسجن 

سماخ هدـش  هتـشادرب  نارـسع  مکح  دوش  هرجح  لخاد  دوریم و  هار  شرابرد  هک  ناویح  ياپ  هتفگ  هچنانچ  دوش  هتفگ  هک  تسا  کیکر 
كاپ ار  اهنیا  مامت  هکنآ  هچ  ندرک  هدجـس  تسا  زیاج  شوم  گس و  يهلـضف  ناسنا و  طـیاغ  رب  ءآـهب  باـنج  برـشم  قاذـم و  هب  هک  نآ 

دش هتشادرب  دوب  هدش  نیعم  باتک  رد  هدجـس  يارب  زا  هک  یـصوصخم  دح  تسا و  زیاج  هدجـس  يرهاط  یئیـش  ره  رب  دیوگیم  دنادیم و 
نیا يوضو  تسبوخ  سانلا  اهیا  ای  باتکلا  یف  روکذملا  مکح  هنع  انعفر  رهاط و  یئیـش  لک  یلع  دوجـسلا  مکل  هللا  نذا  دـق  دـیوگیم  هک 
نایب رد  هک  درمـشیم  زیاج  ار  ینم  نآ  هب  ءوضو  دـیامنب و  ار  انتمئـسا  قلج و  هدرک  زیوجت  هکنآ  هچ  هتفرگ  باـب  لمعلاروتـسد  زا  هدـجس 
نکی هناف  هایملا  کلذ  ردـق  نفرعت  مکنکلو  نونمتت  مکـسفنا  نع  مکـسفناب  متنا  ایؤرلا و  یف  نودهـشت  اـم  مکنع  یفع  دـق  هتـشون و  یبرع 
ءآـملا کـلذ  متدـجو  اذا  متنا  نورـصنی و  هللا  نید  مکـسفنا  تارمث  نم  مکلعل  نوـظفحتل  ریغ  نمکم  یف  متنا  هللا  دـبعی  سفن  قـلخ  بـبس 
انمتسا رگا  نکلو  تسا  رتهب  دوش  ادیپ  نآ  زا  یباب  کی  هک  نیا  يارب  زا  دینک  ظفح  دینکن و  انمتسا  رگا  نودجـستل  مث  نؤضوت  مکرایتخاب 
هدناوخ زامن  روط  نیا  نیدلاو  يارب  هک  نیدلاو  شزرمآ  ثعاب  تسبوخ و  ردق  هچ  تسا  زیاج  دینک  هدجـس  دیزاسب و  نآ  زا  ؤضو  دیدرگ 

يور رب  دناهتـشادرب  ار  تبانج  لسغ  نوچ  تبانج  لاح  رد  نآ  زا  سپ  تفرگ و  وضو  ینم  باـب  نآ  زا  سپ  دومن و  انمتـسا  ـالوا  هک  دوش 
حور راثن  ار  زاـمن  نیا  باوث  دـهد و  رارق  حـیر  جارخاـب  هدرک  راـتفر  هفینح  ياوتف  هب  ار  زاـمن  نیا  زا  جورخ  هدرک و  هدجـس  گـس  هلـضف 

ءارقف و رب  دـنا  هدرک  تقفـش  باـب  باـنج  هک  تسا  یمکح  نآ  یلکـشلا  هنم  کحـضی  هک  یتـالمهم  زا  مهدزناـش  مکح  دـیامن  نیدـلاو 
ریهطت فاضم  ياهباب  ءاینغا  هک  نیا  زا  دناهدومرف  عنم  هک  تسا  نآ  دـننک  راختفا  ءارقف  رب  ناشکتمت  هطـساو ي  هب  ءاینغا  هک  دـنا  هتـشاذگن 

هتـشادن هراچیب  ءارقف  دننک و  ریهطت  ولابلآ  ومیل و  تبرـش  هب  هک  تسهاسب  دوخ  تورث  يهطـساو  هب  ءاینغا  تقو  نآ  ات  دـننک  سابل  ندـب و 
راهظا ءارقف  رب  ءاینغا  هکنآ  ات  تسین  ریاج  ریهطت  فاضم  ءام  اب  دیوگیم و  سداس  دـحاو  زا  یناث  باب  رد  هچنانچ  دـنروخب  هصغ  دنـشاب و 

دننک نآ  هب  ریهطت  هک  دنانکمتم  مه  ءارقف  هک  دشاب  نآ  لاثما  لگ و  كاخ و  هب  فاضم  فاضمب  دارم  رگا  میوگیم  خلا  دـنیامنن  عافترا 
ومیل و بادنق  نیبجنکـس و  هب  فاضم  رگا  دنانکمتم  مه  نیطـسوتم  داب  کلذ  لاثما  رانا و  بر  تسام و  کشک و  هب  فاضم  دارم  رگا  و 
هک نادان  ربمغیپ  نیا  تقفـش  تفأر و  ماقم  زا  هللا  ناحبـس  ءارقف  رب  اهنآ  راختفا  يهیام  دوب و  دهاوخ  ءاینغا  صتخم  نآ  دـشاب  ولابلآ  تبرش 

نیبجنکس ولابلآ و  تبرش  ومیل و  هحفـص 230 ] بآ [  تبرـش  ومیل و  هب  دنق و  بآ  هب  ار  دوخ  ياهدعقم  هک  ءاینغا  رب  هدرک  مارح  هنوگچ 
هریش هکرس  اب  ار  يور  رس و  نتسش  ناشیا  رب  هدرک  مارح  ءارقف و  دعقم  رب  دراد  تفارـش  ناشیا  ياهدعقم  هک  دننک  نامگ  نینچ  دنروشب و 
دوش اهنآ  تقامح  بابـسا  هک  کشک  غود و  بآ  هب  ار  سابل  ندـب و  نتـسش  هدرک و  مارح  دوش و  نارگ  اهنآ  دـیاشن  هک  باـشودران  و 

راختفا یبابریغ  ءاـینغا  هنوگچ  هک  ینیبیمنو  تاـفاضم  نیا  هب  دـننکیم  ریهطت  هنوگچ  هیباـب  هفیاـط  ریغ  زا  رگید  ءاـینغا  هک  ینیبیمن  رگم 
تختام میتسناوتیم  مه  ام  شاکیا  هک  دـنراد  وزرآ  هنوگچ  هک  ینیبیمن  میروشیم و  نیبجنکـس  اب  ار  نامدـعقم  ام  هک  ءارقف  رب  دـننکیم 

ناهرب تجحیب و  هنیا  ره  دشیم  هزجعم  حیبق  رکنم و  کیکر و  لمهم و  رگا  هللا  ناحبس  ءاینغا  دننام  میئوشب  هروغ  بآ  تبرش  هب  ار  دوخ 
يوگهوای و چـیه  تسد  هک  هدـیناسر  یئاج  هب  ار  طلغ  لاـمها و  يهیاـپ  هک  مدرواـیب  باـب  هب  ناـمیا  هدـنب  نیا  مکح  کـی  نیمه  هب  رگید 

تیرخ یلب  تداع  قراخ  ءایبنا و  ياهراک  هب  تبـسن  ماکحا  نیا  تسا و  تداع  قراخ  ءایبنا  ياهراک  دسریمن  نآ  هب  یجلتحم  عورـصم و 
هب تبغر  ایند و  زا  ناشیا  دـهز  زا  فشاـک  هک  اـهب  باـب و  زا  تسا  یماـکحا  مهدـفه  مکح  تسین  نآ  لـباق  سکره  هک  تسا  ياهرهوج 
هک تسا  هدجیه  هک  دحاو  ددع  هب  رولب  بابـسا  زا  دوش  کلام  دیاب  هتبلا  یـسفن  ره  دـیوگیم  یئاج  رد  ناشیا  فافع  تسا و  یبقع  يوس 
رد دـحاولا و  ددـع  عیفری  عنتمم  رولب  بابـسا  نم  سفن  لک  نکلمیلف  دـنک  افنا  الط  لاقثم  هدزون  دـنکن  سک  ره  دـشاب و  دـننامیب  بوخ و 

رگا دراذگ  یترامع  یـسک  رگا  دیوگیم  سداس  دحاو  زا  ثلاث  باب  رد  تشذگ  دـنزاسب و  دـنلب  ار  اهناخ  ياهرد  هک  دراد  دـیکات  یئاج 
وا رب  دـنوادخ  زا  دـننکیم  تمعن  بلط  هکئلم  هکنآ  رگم  درذـگیمن  نآ  رب  ینآ  چـیه  دـناسرن  تسا  نکمم  نآ  رد  هچنآ  لامک  هب  ار  نآ 
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نایدالا کلام  مساب  ناکمالا  یف  نکمیانب  لمکا  هب  اتویب  اورمع  اشنا  ألم  ای  دیوگ  سدـقا  رد  اهب  دـنکیم و  تمعن  بلط  ملاع  تارذ  هکلب 
ینا وا  لامعتـسا  نینچ  مه  هتـسناد و  زیاج  لاح  ره  رد  نادرم  يارب  زا  ار  ریرح  سابل  ندیـشوپ  ءاهب  باب و  باـنج  نینچ  مه  نادـلبلا و  یف 
یف لح  ریرحلا  سابل  لامعتسا  نا  یف  باب  دیوگیم  دنـسرب  تسا  بلق  نوکـس  ببـس  هچنآ  هب  ثیح  نیا  رد  لک  هکنآ  ات  ار  هضف  بهذ و 

هکنآ لاـح  هدوـمن و  دـیکات  سدـقا  باـتک  رد  ءاـهب  باـنج  ار  مکح  ود  نیا  هضفلا و  بهذـلا و  لامعتـسا  یف  مکحل  اذـک  لاـحلا و  لـک 
ءارما مـالظاب و  تقفارم  اـیند و  لـها  اـب  تقفاوم  زج  موـلعم و  نازاوـج  هدـسفم  هضف و  بهذ و  یناوا  لامعتـسا  عـنم  تمکح  تحلـصم و 

هدومرف تمحرم  دناهتشادن  نکمت  مدرم  نوچ  دننک  ساملا  زا  ار  شربق  ساسا  هک  دیامنیم  سوه  رگید  ياج  رد  هدوبن و  يرگید  دوصقم 
باب رد  هک  تسا  یتیصو  نآ  تبغر  دهز و  نیا  ششخب و  نیا  رظن  تشذگ و  هچنانچ  دناهدومرف  افتکا  هنیآ  هب  ضوع  هدیـشخب  ار  ساملا 

صاوخ زا  رفن  هدجیه  يهناوخ  دشاب و  هوالع  جنپ  دون و  زا  نآ  باوبا  هک  تسین  زیاج  هطقن  هناوخ  دـیوگیم  سداس  دـحاو  زا  رـشع  ثلاث 
هـسمخ یلع  دـحاولا  تویب  نیعـست و  سمخ و  یلع  هباوبا  دـیزی  نا  زوجی  ـال  هطقنلا  باـب  نا  یف  هتفگ  هک  دـشاب  رد  جـنپ  زا  رتداـیز  هیباـب 

دنوش التبم  ناوارف  جرخ  هب  اـهیباب  دـنهد و  رارق  رامـش  دـح و  زا  جراـخ  رایـسب  ياـهرد  دـحاو  فورح  يهناوخ  وا و  يهناوخ  هک  هدیـسرت 
نایباب هک  تشادن  ربخ  اما  هدومن  افتکا  شصاوخ  يارب  زا  يرد  جنپ  يهناوخ  شدوخ و  يارب  زا  رد  جنپ  دون و  يهناوخ  هب  هدومرف  تمحرم 

هن هدومن و  ار  تمدخ  تمحرم و  نیا  یـسک  اهنآ  یگهدنز  ياهناخ  يارب  زا  هن  دناوخ  دنهاوخ  دحاو  فرح  وا و  يارب  زا  دـمحلایب  هحتاف 
ردق نامه  ناشموحرم  ریغ  تاوما  يارب  زا  نایباب  هکنیا  هب  دوب  هدرک  افتکا  شاکیا  هدیشک  ار  تمحز  نیا  یـسک  ناشدقارم  روبق و  يارب  زا 
باب تلاهج  زا  نیا  انامه  دسرب  ناشتسد  دنشاب  محرت  هحتاف و  لایخ  هب  هنیدآ  ياهبش  ناتسود  رگا  هک  دننک  نیعم  یتمالع  هناشن و  يربق و 

رد اضیا  دوشیم و  هچ  زیربت  رد  هک  تشادن  ربخ  هراچیب  هداد  ار  شدوخ  ربق  لمعلاروتسد  هتـشاد  دوخ  رما  يهعاشا  هبلغ و  نامگ  هک  تسا 
يارب زا  ار  طسوا  دوخ و  يارب  زا  ار  یئیـش  ره  يالعا  یئاـج  رد  هتـسناد و  هرهظی  نم  دوخ و  صوصخم  ار  هل  لدـع  ـال  ءایـشا  رگید  ياـج 

رئاودلا ولوا  نا  یف  عبار  دحاو  زا  سماخ  رد  دـیوگیم  هک  هداد  رارق  دوخ  لام  یناداو  یلاعا  زا  ار  نانز  یئاج  رد  هداد و  رارق  یح  فورح 
مل و لوقی  نادحا  ردـقی  مل  سفن  نم  دارا  اذا  یئیـش  لک  زا  دوخ  کلم  هب  قحا  تسا  وا  هک  نآ  باب  نیا  هصالخ  هحفص 231 ] هل [  تایآ 

کیلامم هب  یلوم  دهدن  نذا  رگا  باب  نیا  يهرمث  لعفی  امع  لئسی  ءآشیام ال  مکحی  ناک  یئیـش  يا  یلع  هانداوا  قلخلا  یلعا  ناک  ءاوس  مب 
ددرگیم مارح  ار  دوخ  کلم  تایآ  زا  يهیآ  یـسفن  رب  دیامرف  مارح  رگا  روهظ  نیح  رد  مسق  ره  نارتقا و  ناشیا  هب  ددرگیمن  لالح  دوخ 

هبحاص یلع  لحالاو  اهعجر  یف  ۀـطقنلا  مدـخی  اموی  رـشع  ۀعـست  سفن  لـک  یلع  دـیوگیم و هللا  عساـت  دـحاو  زا  سماـخ  باـب  رد  وا و  رب 
يارب زا  یتـح  ماـیا  هطقن و  يارب  زا  لوا  دـشاب  هللا  يدـی  نیب  تسا  وا  سفن  رد  هک  تسا  یتـیا  لـبق  زا  یموـی  ره  هک  وا  روـهظ  رد  هدـشرما 

رب نذا  هکنآ  الا  ددرگیمن  عفترم  ناشیا  زا  یندا و  یلعا و  زا  تسه  نایب  نینمؤم  لـک  رب  مکح  نیا  رخآ  اـت  تماـیق  لوا  زا  یح و  فورح 
لمعلاروتـسد هکنآ  زا  سپ  مهدـفه  دـشاب  ناشیا  لام  مدرم  بوخ  ياـهنز  هک  هدرک  یح  فورح  هب  یتمدـخ  بوخ  ۀـقیقح  دـهد  عاـفترا 

ناشغامد هب  دهدب  دب  ياهوب  دیاشن  هک  دناهدومرف  يراوخمغ  هداد  ار  الخلاتیب  رد  هیلخت  لمعلاروتسد  هدومرف  نایب  ار  ماعط  زا  دعب  لالخ 
یبرع نایب  رد  دـینک  هدـهاشم  دـیرادن  تسود  هک  یئاهوب  زا  دـیاشن  هک  دـیراد  هگن  مکحم  ار  اـهغامد  لامتـسد  اـب  هک  دـیامرفیم  دروخب 

هک باب  زا  تسا  یتاـنایب  مهدـجه  نودهـشت  ـال  نوبحت  اـم  نود  مکلعل  لیدـنم  هب  حـیر  لـک  مشی  اـم  نظفحت  رهطلا  تیب  نا  دـیوگیم و 
دیوگیم فسوی  يهروس  ریسفت  رد  تسا  ناطیش  هدسفم  لیکـشت  نادرم و  اب  نانز  يهطلاخم  صیخرت  یباجحیب و  یباقنیب و  زا  فشاک 

یف ءآروـحلا  ۀـئیه  یلع  اهرـصق  نم  اـهجورخل  نذا  مث  نسحلا  ریرحلا  عاـنقلاو  نسحلا  سبللاـب  سودرفلا  هیروـح  یلع  نذاـف  نیعلا  ةرق  اـی 
یتلا تارعش  سأر  لقا  نوهتبنی  ضرالا  لها  نم  رکـسلا  لها  هلعل  شرعلا و  ریرـس  یلع  کسدق  تاخفن  نم  امغن  اهعمـسا  هدحو و  ضرالا 
زمرق درز و  دیفـس و  رخاف  ریرح  ياهـسابل  نانز  هک  هدـب  نذا  دـیوگیم  نیعلاةرق  هب  دـعب  تایآ  تایآ و  نیا  رد  يراب  اهفلخ  هللا  لـعج  دـق 

هچنانچ دـنوش  هبتنم  تسم  نامدرم  هک  هدروآرب  رـس  دوخ  ياهرـصق  زا  هک  هدـب  نذا  هدرک و  هاتوک  رـس  تشپ  زا  ار  دوخ  ياـهوم  دنـشوپب 
مدرم اب  باقنیب  رباـنم  سؤر  عماـجم و  رد  هدومن  هدـید  شیارآ  لاـمج  وکین و  يور  اـب  هدوب  نینچ  نیعلاةرق  دوخ  ندـید  بادو و  تلاـح 
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مامح هب  ضعب  اب  هکلب  درکیم  تولخ  نیـسح  الم  یـشورفراب و  یلع  دـمحم  جاح  ءاهب و  یلعنیـسح  دـننام  صاوخ  اب  هدرکیم و  تبحص 
هکنآ هوالع  هب  هرقف  نیا  منهجران و  هسمیال  يدلج  سم  نم  تفگیم  شدوخ  دندیـسوبیم و  ار  وا  ياپ  تسد و  نامدرم  تفریم  تولخ 

زا هدنراگن  دوخ  هک  دناهدید  رایسب  تعامج  هک  تسا  تارتاوتم  تادوهـش و  زا  هدش  هتـشون  خیراوت  ریاس  ناشدوخ و  دزن  ربتعم  خیرات  رد 
هتشاد و بوذجم  ار  نایئاشامت  ياهلد  هدوب و  ناقـشاع  سلجم  عمـش  ابیز  لامج  ای  رـس  یب  هنوگچ  ربنم  يور  تشدب  رد  هک  هدینـش  اهنآ 

ءرم رـشع  ۀعـست  دنع  رئارثلا  نرـضحی  دجـسملا و  نلخدیل  لیلاب  ءآسنلا  نا  یف  دیوگیم  عبار  دـحاو  زا  دـحاو  زا  رـشع  عسات  باب  رد  رگید 
دنیامن حیبست  هتسشن  رشع  ۀعست  اهیلع  هعبرا  رئارـس  دزن  رد  دنیامن و  فاوط  لیل  رد  هک  دش  هداد  نذا  ضرا  ءاسن  رب  هکنآ  باب  نیا  صخلم 
هدزون نآ  رب  هک  یـسرک  راهچ  نآ  بادآ  زا  هدوب و  یموهوم  مارحلادجـسم  يانب  یکی  شیاجیب  ياهـسوه  زا  باب  بانج  نوچ  میوگیم 

نآ فارطا  مارحلادجـسم و  دلب  ياهنز  هب  دنـشابن  راکیب  اهبـش  تعامج  نیا  هکنآ  ۀـهج  هب  لاح  هدوب  باب  نیـصلخم  زا  دنـشاب  هتـسشن  رفن 
يارب زا  رایـسب  تالمهم  تافرخزم و  هنومن  نیا  زا  دـنراذگن و  راکیب  اـهنت و  ار  یباـب  رفن  هدزون  نآ  دـنورب و  اهبـش  هک  هداد  لمعلاروتـسد 
نوئـش ماکحا و  ای  هلباقم  باب و  اب  فلؤم  هضراعم  باتک  يهمتاخ  رد  دـیایب  هک  شاب  رظتنم  دـش و  اـفتکا  هزادـنا  نیمه  هب  هنومن  یناـشن و 

نآ .

هکربتم عاقب  ندرک  بارخ 

ار اهب  سدقا  و  هحفص 232 ] باب [  نایم  باتک  دش  مولعم  هک  یناسک  زا  دش  مولعم  هک  یناسک  زا  ماهدید  لئاسر  زا  ضعب  رد  متـشه  لیلد 
فاطم راصحنا  نیفیرش و  نیمرح  همئا و  روبق  هکربتم و  تاعقب  مامت  ندرک  بارخ  موزل  باب  ماکحا  هلمج  زا  دندوب  هتشون  هکنآ  دناهتشاد 

ۀمرح نایب و  بتک  هب  عجرحم  راصحنا  ار و  لبق  ینامـسآ  بتک  ندرک  هراپ  ندینازوس و  موزل  شباحـصا  دـقرم  هدزون  شدوخ و  دـقرم  هب 
ار . لبق  ینامسآ  بتک  تئارق 

باب دمحم  یلع  دزن  ریسفت  لیوأت و  ندوب  مارح 

سدقا باتک  رد  دیوگیم  هک  لاس  رازه  ءاهب  هداد و  رارق  ثاغتسملا  فورم  ددع  هب  ار  دوخ  تعیرـش  يهیآ  باب  دیـس  هک  نآ  یفخی  و ال 
دنک شرهاظ  ریغ  هب  ریسفت  ات  ار  هیآ  نیا  دنک  لیوات  هک  یـسک  دیوگیم  دعب  رتفم  باذک  هنا  هلماک  هنـس  فلا  مامتا  لبق  ارـصبا  یعدی  نم 
هیدر فالخرب  لیوات  رگا  دیاهدومن  مالسا  عرش  ءاقب  تایآ  رابخا و  رد  لیوات  همه  نیا  ارچ  امـش  میوگیم  دوب  دهاوخ  هللا  حور  زا  مورحم 

هنم دیئامرف  هظحالم  ار  نیتدم  نیب  توافت  يراب  منکیم  لیوات  دـیاهدرک  لیوات  زا  عنم  هک  مه  ار  امـش  مالک  نیمه  ام  هدوبن  تسین و  القع 
هک یمالک  ره  تسا و  يونعم  تالمهم  تافارخ و  یظفل و  تاطلغ  رب  لمتـشم  یلوا  يهطقن  هصاـخ  یعدـم  ود  نیا  تاـملک  متـشه  لـیلد 

طلغ و زا  هزنم  يراب  مالک  هک  تسا  یهیدب  يرورض و  سپ  هیناث  همدقم  اما  دوب  دهاوخن  یسدق  حور  تااقلا  ینامسآ و  یحو  دشاب  نینچ 
یبـتک نآ  ءاـصحا  هک  تسا  يدـح  هب  نآ  عضاوم  ترثـک  سپ  یلوا  همدـقم  اـما  دوب و  دـهاوخ  لـهج  زا  فشاـک  هک  تسا  بیع  صقن و 

دوشیم و مولعم  هتـشذگ  تایآ  يهظحالم  زا  هچنانچ  تسا  بیع  نیا  راتفرگ  باب  تااشنم  بلاغ  بسحرب  هکنآ  هچ  دـهاوخیم  هدـحیلع 
هک یـسک  رب  دناوخب  تسیک  زا  دیامن  مولعم  هکنآ  نودب  ار  ناشیا  يهقفلم  تایآ  هک  تسبوخ  دنادب  دـهاوخب  ار  اعدـم  نیا  تحـص  هکره 

یندوک تهالب و  يداوسیب و  لهج و  هب  مکح  هک  دـینیبب  سپ  دـشاب  هفیاط  نیا  زا  هک  دـنچره  هتـشاد  ناسل  هب  ملع  داوس و  زا  هجرد  لوا 
ار نآ  دـنهادیم و  یـسدق  حور  زا  يوامـس و  یحو  ار  تایآ  نیا  تاملک  نیا  بحاص  هک  دـیوگب  نآ  زا  سپ  دومن  دـهاوخ  نآ  بحاـص 

تفگ دـهاوخ  باوج  رد  هچ  هک  دـنیبب  سپ  دـنکیم  تاـهابم  متاـخ  ربمغیپ  رب  نآ  ترثـک  تاـیلعج و  نیا  هب  درامـشیم و  دوخ  يهزجعم 
هچره تسا  ءاشیام  لعاف  ءاشیام  رهظم  هک  دشابن  ءاهب  مکح  رب  علطم  تسا و  باب  زا  دنادن  هک  نآ  طرـش  هب  دـشاب  باب  ناوریپ  زا  دـنچره 

ءاهب هدوب و  یـسوم  زا  لبق  دواد  تفگ  هکنآ  لثم  تسا  نیمز  هک  دـیوگب  نامـسآ  باب  نیمی  دـیوگب  رایـسب  دـنچره  تسا  تسرد  دـیوگب 
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دنس و تالمهم  باب  رد  تسا  یتازجعم  هک  تایآ  نیمه  سفن  هک  تسا  نآ  فاصنا  درک و  ضارتعا  دیابن  تسا  حیحـص  نیمه  دیوگیم 
نیعورـصم تایلعج  ءالج و  تافیفلت  زا  هزنم  ناـیب  تغل و  لـعاج  ناـسل و  ناـسنا و  شلاـح  هک  یعدـم  نـالطب  رب  نکل  تسا  يوق  تجح 

تسا .

باب تایآ  طالغا 

مالـسالاخیش رب  ضارتعا  ماقم  رد  دـئارف  بحاص  هچنانچ  تسه  مه  ناشیا  دوخ  یملـسم  باب  تایآ  طـالغا  هلئـسم  نیا  هکنآ  یفخی  ـال  و 
تسا رداق  هچنانچ  دوب و  دهاوخ  وا  مه  لامعتسا  نوناق  هجوم  هتبلا  دننادیم  ادخ  ار  ظافلا  عضاو  خیش  بانج  رگا  هک  هصالخ  ام  دسیونیم 

ار عضاو  رگا  دروایب و  قدا  یلصا  نوناق  هدومرف  وحم  ار  هقباس  نوناق  رهاظم  طسوت  هب  هک  تسا  رداق  دنک  ظافلا  عضو  ره  رهاظم  طسوت  هب 
زاوج رد  تغل  ءاملع  ریاس  ظافلا و  نیعـضاو  نیبامیف  یقرف  دوب و  دـنهاوخ  ظافلا  نیعـضاو  نیمه  ناـسل  نون  قدـجوم  سپ  دـننادیم  رـشب 

هک تسا  تغل  رییغت  هدحیلع و  عضو  باب  زا  یبرع  ناسل  اب  باب  تافلاخم  هکنآ  هلاقم  نیا  لصاح  یهتنا و  دومن  ناوتن  روصت  دعاوق  لیدبت 
هک دناهتساوخ  ناشیا  یلو  تسین  یفرح  ار  ام  دشاب  هداد  تغل  لعج  تبسن  ناشیا  هب  یسک  هک  دشاب  یضار  باب  دوخ  رگا  میوگیم  دنراد 

هدرک دـشاب  نآرق  زا  حـصفا  هک  یبرع  ناسل  هب  ار  تاجانم  ماکحا و  تایآ و  طخ و  ءاشنا  هتفای  تیبرت  مجع  رد  مجع  زا  هدـناوخن و  سرد 
تارییغت نیا  هک  دنادیم  مه  قیدنز  نیا  دوخ  هبحاص  هب  یـضری  هک ال  تسا  یهیجوت  نیا  سپ  دنهد  رارق  دوخ  يهزجعم  ار  نآ  هک  دنـشاب 

تایئزج و صیخـشت  دـنچره  الامجا  دوب  علطم  دوخ  یتسد  هاتوک  روصق و  رب  الامجا  باب  دیـس  دوخ  درادـن و  تاغل  لعج  ماـقم  هب  یلخد 
بویع رب  علطم  تالامک  مولع و  زا  يواعد  نادان  لـهاج و  ناـشیا  دـننام  مه  مدرم  یقاـب  هک  هدرب  راـک  هب  هلیح  اذـل  هدادیمن  ار  تاـیرغص 

دحاو زا  رشاع  باب  رد  نایب  تالمهم  رب  راصتفا  ار و  هلوادتم  مولع  ملعت  میلعت و  دناهدومرف  مارح  اذل  دنوشن  ناشیا  تاملک  يونعم  یظفل و 
نم دـحال  نذؤی  مل  اهریغ  لوصـالاو و  قطتملا  نم  عرتخا  اـم  نا  ناـیبلا و  بتک  هحفـص 233 ] ریغ [  یف  سیردتلا  زوجی  دـیوگیم ال  عبار 

دیوگیم اذه  هبـشی  ام  هملعتم و  ریغ  تاغل  ملع  هیمکح و  هیهقف و  دعاوق  قطنم و  لوصا و  لثم  نمـسی  ام ال  ءاشنا  زا  هدش  یهن  نینمؤملا و 
تـسا اهنآ  رب  عرفتم  هچنآ  لوصا و  قطنم و  فرـص و  وحن و  ملع  زا  هدوب  اربم  وا  هک  هدید  هدش  عقاو  سک  ره  هطقن  نیا  روهظ  رد  هچنانچ 
تمکح دوشیم  ناشیا  هلدا  داسف  دنام و  بوجحم  لالدتسا  داسف  تنحم و  قیرط  ات  دومرف  یهن  ار  قطنم  رایـسب  مکح  نیا  دئاوف  میوگیم 

بیع ات  تشگ  عونمم  فرـص  وحن و  دـتفا  لوبقم  داـعم  أدـبم و  هب  هقلعتم  هدـساف  دـیاقع  هتفر  ناـیم  زا  دـیاقع  هیلقع  نیهارب  اـت  دـش  یهنم 
کلـسم نید و  ریاغتم  هک  حیجرت  عمج و  لمع  فیلکت  عراش و  تادارم  مهف  قیرط  ات  عنم  ار  لوصا  دنام و  روشم  ناشیا  تامهم  تاطلغ و 

هب رگا  هللا  ناحبـس  هتـشگ  رتعیاـش  مکح  نیا  زا  سپ  هقف  لوصا و  ملع  هصاـخ  مکح  نیا  ذوـفن  رثا  زا  هللادـمحب  یلو  دـنام  یفخم  تسا  وا 
اهنآ لامعا  دروم  دـنکیمن و  توافت  نامزا  نایدا و  هب  هروبزم  مولع  ریاس  هینید  يهماع  دـئاوف  یلو  دـشابن  هقف  هب  تجاـح  خـسن  يهطـساو 
ءدبم يهبلاطم  تسا و  هیظفل  مولع  هب  جاتحم  هتـشون  یبرع  ناسل  هب  دوخ  معز  هب  هک  ناشیا  بادآ  مهف و  هکلب  تسین  هبدتعم ]  ] ماکحا طقف 

بوجو تمـصع و  هلئـسم  ای  الثم  یبسن  موزل  دـننام  هیلقع  تالقعتم  رهاظم و  مکح  هظعوم و  تاملک  ربع و  صـصق و  قالخا و  داـعم و  و 
ۀهج تسا  هروبزم  تادارم  مدع  يوس  هب  جاتحم  خسنرم  هلباق  ریغ  روما  زا  عناص  هچوت و  تابثا  ای  حبق  نسح و  اب  يزاب  تفرعم  ای  شتعباتم 

مولع و میلعت  دـیوگیم  هدـیدج  تناید  نیا  قح  رد  یناـگیاپلگ  ياـیحیب  هک  حیـضفلا  طـخلاو  هللا  اـی  تسین و  دـش  ضرع  هچنآ  ریغ  عنم 
بحاص هب  یضیرعت  نیا . . . رد  دننامن و  هرهبیب  تشه  دومن و  دحزا  مالسا  لها  لثم  ءاهب  لها  ات  هتـشاد  ررقم  همتح  ضئارف  زا  ار  فراعم 
هطـساو هب  دنفراعم  مولع و  زا  يراع  هک  یناسک  هدومرف و  یهاتوک  تما  صیرحت  بیغرت و  رد  بانج  نآ  ایوگ  هک  دراد  هیمالـسا  تعیرش 

هیئاهب نایم  رد  هعیاش  فراعم  مولع و  نآ  متسنادن  یلو  رهاظ  ناشیا  ینطاب  رفک  هک  هللادمحلا  ءاهب  فالخ  هب  هدوب و  رورس  نآ  مامتها  مدع 
ار تشز  تروص  هیاریپ  هب  دـهاوخب  هک  هدرک  هطاشم  ار  دوخ  قیدـنز  نیا  انامه  تسا  مادـک  نآ  ءاهب  یتدایز  تسا و  مادـک  هیمالـسا  نود 
زا رتدب  تسا  يراذتعا  نا  بئآجعلا  نم  دنکیم و  لامعتـسا  ربعا  يور  رب  باخرـس  روعا و  مشچ  هب  همرـس  يو و  ربارب  همـس  دـیامن و  ابیز 
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تـسا تجاح  هچ  دشاب  هللادارم  وا  دارم  هک  یـسک  تسا و  هللا  دارم  مهف  يارب  زا  هیبوا  مولع  هب  تجاح  دیوگیم  هثج و  باب  دیـس  هک  هانگ 
ناشیا تادارم  مهف  رد  مدرم  هکنآ  هچ  دوشیمن  مولع  نیا  زا  عنم  ببـس  نیا  نکل  مولعم  ناشیا  تجاح  مدـع  میوگیم  نوئـش  نیا  هب  ار  وا 

هکحـضملا هیلبلا  نم  دوب و  دـنهاوخ  مولع  نآ  هب  جاتحم  هدومرفن  هدـحیلع  تغل  لعج  هدرک و  ملکت  یبرع  ناسل  هب  ضرغلاـب  هللادارم و  هک 
یهلا مالک  منادیمن  نم  دشاب و  هللا  مالک  نازیم  دعاوق  هکنآ  هن  تسا  دعاوق  نازیما  ار  هللا  مالک  هک  دناهدیشارت  هک  تسا  يرگید  رذع  نآ 

ناطحق نیا  برع  هب  هنوگچ  لبق و  ناسل  دعاوق  يارب  زا  دوشیم  نازیم  نآ  هنوگچ  دیایب  دهاوخیم  دعب  لاس  رازه  هس  ای  لاس  رازه  ود  هک 
اعبت هفیاط  نیا  يالـضف  ضعب  هک  تسا  يزیچ  نیا  بئارغلا  نم  دـیامن و  ذـخا  ناـیب  رد  باـب  باـنج  نازیم  زا  ار  برع  ناـسل  دـعاوق  ذـخا 
مراد رطاوخ  رد  تشاد و  دنهاوخن  ناسلارییغت  فرصت و  رب  تردق  دنتسه  یئیش  ره  رب  رداق  هک  هللارما  رهاظم  هک  هدش  ارس  نیا  رد  هعوبتمل 
لامج نوئش  رهظی و  نم  هب  هراشا  ماقم  رد  هک  دنادرگیم  تابثا  باب  يارب  زا  ار  هزجعم  نیا  ناشیا  يالـضف  ناسل  زا  ای  ناشیا  بتک  رد  هک 
کلذ ریغ  یلا  نیئاهتبلا  نایهب  هللا  تاومسلا  هابهشا  هاهبم  یهبتم  هیهب  نایهب  یهب  یهاب  دننام  دناهدومرف  قاقتشا  ظفل  رازه  اهب  هدام  زا  سدقا 
ناسل لعج  باب  بانج  هک  مینادب  رگا  یمهفن  هطلاغم و  نیا  زا  هللا  ناحبـس  دوب  دهاوخ  یتسار  هک  قحلا  دشاب  تسار  ددع  نآ  رگا  اعقاو  و 
فرص دعاوق  اب  يراک  رگید  هدرک  لوبق  نانتما  لامک  رد  هحفـص 234 ] دنیامرفیم [  ملکت  نابز  ناسل و  نامه  هب  هدرک و  یعارتخا  هدومن 

دزن و  يوسنارف . . .  یـسیلگنا  ینتیال  دوشیم  هدـناوخ  مسا  هچ  ناـبز و  هچ  نآ  مینادـب  دـیاب  یلو  میرادـن  ـالثم  لوصا  وحن و  قاقتـشا و  و 
لـمرب و هکلب  هدرک  برع  تغل  هب  عوـجر  دـیامنب  ناـشیا  یبرع  ناـیب  رد  نیارباـنب  تفرگ و  مـیلعت  دـیاب  ار  نآ  ناـسل  لـها  زا  کـی  مادـک 

یمجعلا نبا  هک  نیا  هب  هفیاط  نیا  باجعا  رگید  دناهدومرف  یبرع  زا  ریغ  یتغل  عارتخا  هک  تروص  نیا  رد  دومن و  جارختسا  دیاب  بالرطسا 
یبرعلا نبا  یمجعلا و  نبا  تصوصخ  تشاد و  دهاوخن  عقوم  هدروآ  برع  رد  یبرح  یبرعلا  نبا  هک  نآرق  ربارب  نیدـنچ  مجع  رد  ار  یبرم 

مدع تسالس و  مدع  هب  تسا  الثم  یکنخ و  يدرس و  رد  تسناتـسمز  کشر  ناشتانایب  تسا و  ینامز  بلاغ و  يراب  تفر  دهاوخ  نایم  زا 
رداق یـسک  ناشدوخ  زج  هک  هتفاب  مه  هب  يونعم  ضرم  اب  یتالمهم  يروص  ياهـضرمنیاب  هیبرع و  دعاوق  اب  فلاخم  تاملک و  نیب  بسانم 

هک مراد  رطاوخ  هب  تسا و  نخس  مه  ءانثتسا  رد  هکلب  دنیامن  میلعت  میهفت و  ار  وا  دنچره  دشاب و  عر  باب  میکح  دنچره  دشابن  نآ  مهف  رب 
لامج نوئـش  رهظی و  نم  هب  هراشا  ماقم  رد  هک  دـندرکیم  تابثا  باب  يارب  زا  ار  اههزجعم  نیا  ناشیا  يالـضف  ناسل  زا  ای  ناـشیا  بتک  رد 

ریغ یلا  نیئاهبلا  نایهب  هیهبا  تاومـسلا  هاهـشا  هابهم  یهبم  هیهب  نایهب  یهب  یهاب  دننام  دناهدومرف  قاقتـشا  ظفل  رازه  ءاهب  يهدام  زا  سدـقا 
تابثا يارب  زا  هک  مناـسریم  ضرع  هب  هرقف  دـنچ  هنومن  ۀـهج  هب  دوب و  دـهاوخ  یتمارک  قحلا  دـشاب  تسار  ددـع  نآ  رگا  اـعقاو  کـلذ و 
نافرع تاجانم و  باب  رد  وا  تاملک  هخـسن  دوخ  ریرحت  لاـح  هچرگا  تسین و  مزـال  نارازه  تسیفاـک  طوبرماـن  طـلغ و  کـیام  ياعدـم 
ضعب هدـنراگن  دوـخ  هچنآ  اـب  تسا  قباـطم  تسا و  رـضاح  هتـشادرب  هخـسن  هک  نیقثوـم  تاـفلؤم  ضعب  یلو  تسین  هدـنراگن  دزن  رـضاح 
نالامک نیروانلل  اریون  انارون  نیمظاعلل  اـمیظع  ناـمظع  تسا  تاـملک  نیا  تاـیلعج  هلمج  زا  مدوب  هدروآ  تسد  هب  هفیاـط  نیا  زا  تاوزج 

نیمکاحلل امیکح  انامکحنیبراجلل  اریبج  اناربج  نیرهاظلل  اریهظ  انارهظ  نیفراشلل  افیرـش  انافرـش  نیحتافلل  احیتف  اـناحتف  نیلماـکلل  ـالمکی 
تاذ اضرا  كانلعج  انا  نیعفارلل  عافترا  تاذ  ءامـس  كانلعج  انا  لق  نیزراـطلل  ازیرط  اـنازرط  نیرظاـنلل  اریظن  اـنارظن  نیداـقلل  اـبیرق  اـنابرق 

اکلتمم کلذ  یلع  هللا  ناک  یئشلک و  کل  نرخـسیل  هللا  نا  لق  نیرداقل  یئـشلک  یلع  نا  یئیـش  لک  كانلعج  انا  لق  نیحطاسلل  حاطـسملا 
ول نردقی و  نل  نعطتسی و  نل  ناسنالا  کلذ  لثماب  اوتای  نا  ضرالا  تاومسلا و  یف  نم  عمتجا  ول  لق  نیجحابل  انک  ناف  یئیـشل  ننزحت  الف 

هرماب ءآشی  فیک  دـعب  نم  دـمحم  لبق  ایلع  رهظا  لبق و  نم  دـمحم  رهظ  دـق  ام  لثم  هللا  رهظی  نم  رهظی  هللا  نا  لق  نیعتـسم  لکب  لک  اوناک 
سدتقم سدق  نم  عیدـب  مکتحم  مکح  نم  هللا  كرابت  ریزو  رزتؤم  رزو  نم  ار  هللا  كرابت  عیفر  طلتـسم  طلـس  نم  هللا  كرابت  دـیوگ  یمات 

ءامـسا نایب  رد  هکنآ  لثم  بیلغ و  بلقنم  بلغ  دیوج  دوتجم  دوج  حـیمت  حـمت  حـنمت  ریون  رونم  رون  نم  لیمج  لمتجم  لعج  نم  سیدـق 
مودیقلا مداقتملا  مودتقملا  مدتقملا  هللا  مسب  دوش  رکذ  تاملک  زا  هسجن  نامه  راصتخا  يارب  زا  مودقلا و  مداقلا  مادـقلا  هللا  مسب  دـیوگیم 

هللا و میدادقلا  يذ  داتقملا  مودقلا  نامدقلا  نیمودقلا  وذ  مادقلا  مداقالا  يذ  مدقالا  تامداقلا  يذ  مدقلا  ءآمدـقلا  يذ  مداقلا  نیمادـقلا  يذ 
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نامدق امداق  امادق  هنا  دحا  نم  هئامدق  میدق  نع  عنمت  نا  ردقی  نل  ضرالاو  تاومسلا  مادتقا  داتقم  مدتقم  نامدق  ضرالا  تاومسلا و  مادقا 
لالعتـسالا و اب  یئیـش  لک  لبق  لوالا  تنا  ءآمـسالا  مطامط  لک  یف  تنا  الا  هلا  کناحبـس ال  دیوگیم  یئاج  رد  ءامدقلا و  مودق  نیمداقلا 

دق کناب  کلذـک  ذا  نا  عافرتسالاب  یئیـش  لک  نطابلا  تنا  عاتمتـسالاب و  یئـشلک  قوف  رهاظلا  تنا  لالجتـسالاب و  یئـش  لـک  رخـالا  تنا 
نلدیال فیکف  هأشنم  کیشمت  یئیش  هحفص 235 ] لک [  کناحبس  دعب  نم  نیلجت  امم  یئـشلک  ددع  كروهظ  شارعا  یف  کسفن  ترهظا 

اـسارکا كروهظل و  اشارعا  کسفنل  تلعج  دـق  لزت  مل  هنع  نیکحیال  فیکف  هبوذـنم  کتدار  اـمب  یئیـش  کـنود  یئیـش  لـک  کـللمی و 
هللاو یئیـش  لک  نم  قلخ  امع  ناوضرلا  حافت  ار  دـعب  هللاو  تنا  ـالا  ارهاـظ  نکی  مل  مهلک  یف  تنا و  ـالا  ـالوا  نکی  مل  مهلک  یف  کنوطـسب 

هب باب  تایآ  ریاس  نایب و  تاملک  نوچ  یلو  رایـسب  هنومن  نیا  زا  ضرـالاو و  تاومـسلا  ءاـمعن  عسی  عساو و  عاـسو  فطی  فطـال  فاـطم 
فیلات نافرعلا  لئالد  رد  هک  ءارقف  هس  ود  هب  دوشیم  بیذـکت  تسا  اسب  دـنرادیم  یفخم  ار  اهنآ  هدروخن و  پاچ  طـالغا  نیمه  يهطـساو 

لقن ءامـسا  باتک  زا  لئالد  رد  تسا  یفاک  طلغ  کی  ار  ایبنا  متاـخ  زا  لـضفا  هللارما و  رهظم  هک  منکیم  راـصتنا  هتـشون  یناهفـصا  لـضاف 
ناثئام نانثا و  تسا  طلغ  ظفل  هس  ره  نیا  یهتنا و  الوح  نیتأم  ینثا و  هیلع  یضقلا  ذا  هک  نایب  باتک  زا  عباس  دحاو  زا  لوا  باب  زا  دنکیم 
هضفلا نم  الا  عاطتسا و  نا  بهذلا  نم  الاقثما  رشع و  هعبسل  یتای  نا  هلف  ادماع  اسفن  نزحی  نم  دیامنیم  لقن  رگید  دوش و  هتفگ  دیاب  لوح 
هغیـصب هورفغتـسیلف  نتفگ  اما  رـشع و  ۀعـستب  یتأی  دیوگب  دنک و  لامعتـسا  باب  فرح  اب  تسا  مزال  هک  ار  یتأی  داب  هورفغتـسیلف و  یلألا  و 
لامعتسا درفم  دیاب  دنکب  هدرک  نوزحم  هکنآ  يارب  زا  رافغتـسا  هدننک  نوزحم  هک  تسا  نآ  شدوصقم  رگا  دراد  لحم  هچ  منادیمن  عمج 

زا هللا  ءآشام  نوفویل  هللادهعب  یئیـش  لکای  نا  یئیـش  لک  نع  يدهع  لبق  يهدهع  هللا  ذخا  دقل  دـسیونیم  يهحفـص 158  رد  رگید  دوش و 
نیا نیب  رفانت  هک  هیلقث  دیکات  نوناب  دوشیم  لامعتـسا  کش  دـیدرت و  عقوم  رد  هک  لعل  هلک  ندرک  لامعتـسا  رگید  هریخا و  يهرقف  تحص 

نا ناوارف  دـیکأت  نون  اب  دراد  ار  لـعل  لاـح  هک  هیطرـش  نآ  لامعتـسا  نینچ  مه  رامـشیب و  رایـسب و  نهقفن  لـعل  نلعت  لـعل  لـثم  تساود 
زا هک  یمالک  هب  ار  مالک  مینک  متخ  تسبوخ  یصحت و  دعت و ال  لمع ال  نودب  همزاج  هبصان و  تافورح  لامعتسا  نرکـشت و  نا  یحخلفت 
نم لئـسی  نا  هللا  هرهظی  نم  كردی  نمل  یغبنی  دـسیونیم  هللا  باتک  متفه  باب  زا  نافرعلا  لئالد  رد  دوب  دـهاوخ  یفاک  یفـصنم  ره  يارب 

نبرشت نا  عینم  عنتمم  زع  کلذ  ناف  مکرئارس  یلع  هنوؤشاب  مکیلع  نمی  نا  شلوق  ات  هیلعن  بارتف ]  ] هدعقم نفرثیلف  هیلع  نمی  ءاش  اذا  هلـضف 
تبوذع ظفل و  تحـص  زا  هللا  ءاش  ام  نوکرداف  يدابع  ای  نا  یئیـش  لک  لب  هدوجو  ءام  سفن  لک  نبرـشت  نا  نم  مظعا  مکدـنع  ءام  سأک 

تسین دیکات  مکحت و  ياج  اجنیا  دوش  دراو  ناسنا  لزنم  رد  هک  دومن  تعارز  تلئـسم و  ادخ  رما  رهظم  زا  دیاب  هک  یـصاقم  رد  الوا  ینعم 
ماقم هک  مکحت  رما و  ماقم  هب  هدرک  جراخ  تسا  اعد  ماقم  تسا و  یلاع  زا  ینادبلط  ماقم  بسانم  هک  سامتلا  ماـقم  زا  ار  بلط  هکنآ  هچ 
نیب رفانت  دـینک و  نانچ  نینچ و  هدرکن  كرت  هتبلا  هتبلا  هک  منکیم  شهاوخ  سامتلا و  هتفگ  ایوگ  سپ  دـناشکیم  یناد  زا  تسیلاع  بلط 
ریبعت نکـسم  لزنم و  ندرک  فرـشم  تایرب و  لضفاو  تاقولخم  فرـشا  روضح  زا  سامتلا  بلط و  ماـقم  رد  اـیناث  تسا و  حـضاو  ود  نیا 
تـسا رفانت  دعقم  فیرـشت و  نیب  هزادنا  هچ  تسا و  حیبق  کیکر و  هزادنا  هچ  دنازاس  فرـشم  ار  ام  دـعقم  راوگرزب  نیا  هک  نیا  هب  ندرک 

ار ناجهتـسا  لاـمک  دوش  لامعتـسا  رگا  عـقوم  نینچ  رد  یلو  دوـشیم  لامعتـسا  لـفحم  لزنم و  تیب و  رد  دـعقم  تغل و  بسحرب  دـنچره 
عمج وا  تسا و  رارسا  عمج  رئارس  تسا و  ررس  ریرس  عمج  تسا  طلغ  تسا  تخت  وریرس  وا  زا  وفعم  هک  رئارـس  ظفل  اثلاث  تشاد و  دهاوخ 

بحاص هک  ونـشب  سورع  ردام  زا  هملک  دـنچ  فصو  نیا  اب  لاـح  دـنمهفیم  قوذ  لـها  هک  ار  نآ  رخا  تبوذـع  تلازج و  اـما  تسا و  رس 
ار ناشیا  ترابع  نیع  ارچ  باب ) طالغا  ینعی   ) تسا قدـص  شیامرف  نیا  رگا  دـسیونیم  دوخ  لئالد  رد  باب  زا  طلغ  یفن  ماقم  رد  لـئالد 

هچنآ دنک  یم  تیافک  میوگیم  تسا  ندرک  در  زا  ینغتـسم  ندوب و  ینعمیب  هب  لیلد  رگا  تافارخ و  رب  ناهرب  مظعا  هک  دـناهدومرفن  لقن 
هحفـص لامعتـسا [  هبنـشراهچ  رد  هک  تسا  یـسک  نامه  لثم  امـش  تلاح  هک  هدیاف  هچ  يو  تارابع  نیع  زا  دیاهدومرف  لقن  امـش  دوخ  ار 

نونج هبنـشراهچ  رد  هرون  لامعتـسا  دـنتفگیم  مدرم  هک  دادیم  شحف  هدـمآ و  رازاب  رد  رتاـسیب  دـش  ضراـع  نونج  دومن و  هرون  [ 236
دعاوق رییغت  هرود  عوتب  عبات  زا  هفیاط  نیا  ماقرا  ماـکحا و  بسح  رب  هک  منک  هچ  هدـنراگن  یگهراـچیب  درکن  نونجم  ارم  ارچ  سپ  دروآیم 
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دندرمش و عونمم  ار  اهنآ  میلعت  تغل و  هب  هن  دناهداد  رارق  دوخ  تاشیامرف  هب  ار  مالک  تحص  نازیم  هتـشگ و  عونمم  فرـص  وحن و  هدش و 
رد ناقیا  لئالد و  بحاص  ءاهبلادبع و  تاملک  رد  هچنانچ  دناهدرک  هراکیب  حورطم و  مه  ار  لقع  هک  تسا  نآ  رتبجع  تسین  بجع  نیا 

شیامرف فالخرب  دـناهدنار و  نخـس  نولقعت  الفا  نولقعی  مهلعل  ادـخ  لوق  فالخرب  لوزعم و  ار  لـقع  هک  دـمآ  دـهاوخ  هثلاـث  هلاـقم  رخا 
لقع ریغ  هب  اـی  دـناهدومن  رارـصا  تیآ  تسا  لـقع  شداـبع  ادـخ و  یبـن  ۀـجح  تسا و  لـقع  لـطاب  قح و  فرعم  هک  ع )  ) اـضر ترـضح 

دناهدومرف هدوسآ  يرکنم  حـیبق و  ره  زا  ار  دوخ  هتـشادرب و  ار  لقع  ناشیا  میئاـمن  بذـک  قدـص و  داـسف و  تحـص و  هب  مکح  میناوتیم 
مه نآ  سپ  ءاهب  بانج  طالغا  اـما  باـب و  تاـفرخزم  زا  يرـصتخم  هلمج  نیا  يراـب  دروآ  تجح  درک و  تجح  ناـشیا  اـب  هنوگچ  رگید 
هک هباثم  نآ  هب  اهب  طالغا  هچرگا  تسا  راورخ  هنومن  تشم  هک  دوشیم  راصتقا  اهنآ  ضعب  رکذ  هب  تسا و  رایسب  مه  نآ  سپ  تسا  رایسب 
رب لمتشم  تسا  ناقیا  هک  وا  فحصلااریخ  یتح  رایسب  نآ  عقاوم  یلو  هرطق  نیا  ایرد و  نآ  هک  تسین  دوشیم  تفای  باب  دیـس  تاملک  رد 

دوب هتشون  وا  یشوخ  رایـسب  طخ  هب  هک  ناقیا  زا  یطخ  يهخـسن  کی  رب  هدنراگن  هک  هفیاط  نیا  يوشتـسش  زا  سوسفا  تسا  رایـسب  طالغا 
تبـسانم هیفاق و  تیاعر  هب  هک  ار  هریخا  هملک  هصاخ  طولغم  بلاغ  مدرکیم  هظحالم  هتـشون  یبلطم  ره  لیذ  رد  هک  ار  یتایآ  متفای و  رفظ 

لوعفم مسا  هغیـص  هب  ار  تایآ  لیذ  باتک  رخا  ات  دوب  ياتوقوم  هقباس  تایآ  ضعب  رد  الثم  دوب  هتـشون  طلغ  ابلاغ  دوب  هقباس  تایآ  زجع  اـب 
رگید و طالغ  اذکهاو  دوب  هدرک  لامعتسا  براش  رئاط و  رئاس و  ياج  هب  ابورشم  اروطیم  ارویسم  الثم  ار  لعاف  مسا  ياج  رد  ولو  هدرک  دای 

هکنآ ات  متـشاد  دـلب  رد  هک  يهخـسن  اب  دوب  قباطم  ود  نیا  یلوا و  يهخـسن  قباـطم  مدروخرب  یطخ  يرگید  يهخـسن  هب  فرـشا  فجن  رد 
هدرک حالـصا  ار  تایآ  نازجع  هصاخ  تاطلغ  نآ  بلغا  هک  مدـید  مدرک  هظحالم  هدـمآ  تسد  هب  ناقیا  نآ  یپاچ  يهخـسن  لـبق  يدـنچ 
ربانب تسا  ناقیا  تایآ  لیذ  نامه  طالغا  زا  هنومن  کـی  يراـب  دـیامن  كاـپ  طـلغ  زا  هتـسناوتن  فصولا  عم  یلو  هداد  رییغت  ار  هیآ  کـبس 
دراو ءامـسا  رب  دـیاب  هک  لعل  يهملک  هک  ریغب  نیا  زا  تسا  ولمم  تسارپ و  ناقیا  هکنآ  رگید  هموقرم و  خـسن  نآ  ریعـشلا و  لـبق  تاـموقرم 

لظ یف  ننکست  لعل  مکحلاو  ملعلا  جهانم  یف  ننوکت  لعل  ملعتلا  هللا  نم  يرجی  لعل  نلمعت  لعل  شلوق  لثم  هدرک  یلخاد  لعف  رب  لک  دوش 
عوقو دوشیم و  لامعتسا  ءاجرد  دیدرت  عقوم  رد  هک  لعلا  لامعتسا  عضاوم  رد  رایسب  هکنآ  رگید  کلذ و  لاثما  ادودمم و  هللا  مایا  یف  ناک 

بـسحرب ظفل  ود  نیا  نیبرفانت  هکنآ  لاح  بابلا و  نوناقل  اعبت  هدرک  دیکات  نون  هب  دکؤم  ار  لعل  لوخدـم  متخ  هن  تسا  دـیما  لحم  قلعتم 
لثم ترضح  نآ  هک  نیا  دیامنب و  ءادهشلادیس  ترضح  زا  دیجمت  هتـساوخ  هک  یماقم  رد  ناقیا  رد  رگید  تسا و  حوضو  تیاغ  رد  ینعم 

بلاق یبرع  ترابع  هب  ار  لهـس  يانعم  نیا  دهاوخیم  هک  دعب  تشادن  یلثم  ترـضح  نآ  هک  دیامنیم  ریبعت  طلغ  نومـضم  نیا  هب  تشادـن 
یف نکی  مل  وا  ناک  ام  دـسیونب  هک  دو  نآ  انعم  قح  دوبن و  کـلم  رد  وا  لـثم  دوبن  وا  رگا  هلثم  کـکلم  یف  نکی  مل  هـالول  دـیوگیم  دـنز 
مل هالول  هکنآ  هن  کلذ  لاثما  هللا و  ۀیا  الثم و ال  نیدـلل  ییحمال  اذـک و  رهظم و ال  ۀـجح و ال  نکی  مل  هالول  دـیوگب  هکنآ  ای  هلثم  ککلم 

یحو یلعا  ملق  زا  هیراج  تاملک  نیا  قحلا  تسین  وا  لثم  دـشابن  وا  رگا  هک  يهرکن  ره  زا  تسا  قدـص  یـسک  ره  يهرابرد  هک  هلثم  نکی 
هچنانچ هتـسنادن  ار  نآ  لامعتـسا  دروم  رگید  اذـک  ناکل  هالولو  همطافلوفک  نکی  مل  هالول  الثم  هک  ار  تاریبعت  نیا  هدـید  تسا  ـالاب  ملاـع 

ام هالول  دیوگیم  دـنک  يورمـشب  كاته  داوسیب  نیـسح  الم  زا  دـیجمت  دـهاوخیم  هک  یعقوم  رد  هدرک  رگید  ياج  رد  ار  طلغ  نیا  ریظن 
رهاظ قح  دوبن  رگا  دوبن و  مئاـق  باـب  نید  دومع  هـالول  تفگیم  رگا  هینادمـص  یـسرک  یلع  رقتـسا  اـم  هیناـمحر و  شرع  ءامـسلا  يوشا 
هحفص مه [  دشاب و  طلغ  هکنآ  هن  تشادن  يررـض  غورد  زج  هددجتم  هثداص  روما  زا  کلذ  لاثما  الثم و  دوبن  یتجح  دوبن  رگا  دشیمن و 

دسر هچ  ات  سوبحم  لوقعم و  زا  ملاع  مامت  قلخ  زا  لبق  تسا  راگدرورپ  یلزا  تافص  هک  ار  تینادمص  تینامحر و  تفـص  فیقوت  [ 237
هلمج زا  اراکـشآ و  تسا  يرفک  لـهج و  زا  یـشان  یئاـهوای  طـلغ و  نیا  سپ  سوکعم  قلخ  نیا  رب  سونجم  سوـکنم  مسج  نیا  قـلخ  هب 

ار دـنیوگیم و هللا  ات  ءاهب  الا  یهب  هللا  مسب  شلوا  هدومن  لعج  هدرک و  لزان  ءاهب  نأش  رد  هدراو  تاـیآ  رد  هک  تسیتاقاقتـشا  باـب  طـالغا 
ناک هنا  يهیاهبا  هئایهب  نیهب  نع  دـحا  ردـقی و  نل  ءاهب  ابهاب  ءابها  هاهبا  هابم  نیهم  تاومـسلا  ۀـیهب  نایهب  نهاب  ءاهب  تاومـسلا  ناـیهب  نیهب 

كانقلخ و دق  رظنا  نیرهاظلا  دعب  مث  لبق  نم  انک  انا  لک و  روهظ  شرع  موی  یف  تنک  تنا  میهاربا  ای  نا  نیهبالا  نیهبا  نیئاهبلا  نایهب  اهبم 
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لاطبا يارب  زا  یفخی و  امم ال  کـلذ  ریغ  یلا  نوبجتحم  ذـئنیح  یلا  مه  فحـصلا  نیذـلا  نا  ذـئنیح و  یلا  كاـیخا  كاـثما و  كاـنقزر و 
هللا ءاـشنا  دـمآ  دـهاوخ  راـثکالا و  یلا  ۀـجاح  ریغ  نم  ءاربـم  نآ  زا  يوامـس و  یـصو  هللا و  رما  رهاـظم  هک  یفاـک  تاـطلغ  زا  یکی  مصخ 

تالمهم . ءاشنا  لعج و  رد  باب  اب  فلوم  يهضراعم 

باب دمحم  یلع  ياعدا  نامز  رد  روهظ  ياه  هناشن  دوجو  مدع 

يدهم ترـضح  ياهراک  هریـس و  ننـس و  لاوحا و  راوطا و  نوئـش و  زا  ار  هچنارم  تسا  وا  نامز  تسا و  یعدم  نیا  ندوب  دـقاف  مهن  لیلد 
هک اهماگنه  زا  مه  راثا و  نآ  زا  شکرابم  نامز  ندوب  دقاف  نینچ  مه  هدیدرگ و  نایب  هربتعم  بتک  رد  روهظلادعب  روهظلا و  موی  یف  دوعوم 

لبق مئـالع  رد  هچنآ  زا  ریغ  تسین  لـیوات  هجوت و  دروم  لـباق و  هک  ناگتـشذگ  ثیراوم  يهراـپ  نتـشاد  تسا و  باـنج  نآ  صیاـصخ  زا 
تـصش تسیود و  تدم  رد  هک  سدـقم  رون  كاپ و  روهظ  نیا  هکنآ  کلذ  حیـضوت  دـندرک  نآ  رد  هدراب  تالیوات  هدـش و  دراو  روهظلا 

ار شلاوحا  وا و  ربخ  هدش و  وا  زا  دای  شمارک  دادجا  ءابا و  نینسح و  همطاف و  و  ع )  ) نینمؤملاریما و  ص )  ) لوسر ترـضح  ناسل  رد  لاس 
رد نیعبات  باحـصا و  اب  همئا  بابیغرت  صیرحت و  نآ  هب  هلاحم  دـناهدومرف و ال  مه  ار  وا  ياهراک  هریـس و  ننـس و  نایب  هلاحمال  دـندادیم 

يهمه عماج  نیفلؤم و  دندوب و  يده  همئا  و  ص )  ) ربمغیپ باحصا  نیمه  اهنآ  تاور  هدش و  هتشون  اهراک  ننـس و  نآ  رابخا  راثآ و  طبض 
طاقـسا تاور و  رابخا و  لیدـعت  حرج و  دـیقنت و  حیحـصت و  راثآ و  عمج  طبـض و  ناشراک  لغـش و  هک  دـندوب  املع  زا  هتـسد  نامه  اهنآ 

ننس و يهچقودنص  نامه  ههبـش  الب  ملـسم و  هعیـش  يهفیاط  دزن  هربتعم . . .  بتک  نیمه  سپ  هدوب  هربتم  لوصا  زا  هلوعجم  يهبذاک  رابخا 
يواح تسا  هعیـش  يهفیاط  نف  لها  ءاملع و  نیب  لوا  دش  يدامتم  تدم  نیا  رد  هک  بتک  نیا  دوریمن  لامتحا  هک  تسا  يدـهم  ياهراک 

زا سپ  ام  دـشاب و  هدـماین  ام  تسد  هب  دنـشاب و  هدـش  ننـس  نآ  ضرعتم  اهنآ  هک  اکیرما  اقیرفا و  رد  دـشاب  يرگید  بتک  دـشابن و  وا  ننس 
بحاـص دـنداد  ار  وا  تـالاح  وا و  ربخ  همئا  و  ص )  ) لوسر ترـضح  هک  ار  يدوعوم  نآ  هک  میروآیم  تسد  هربتعم  بتک  نیا  هب  عوجر 

هب منکیم  مکح  سپ  هتـشادن  نآ  مایق  هماقا و  رب  تردق  هکلب  هتـشگن  یتمتم  یعدـم  نیا  زا  دـصاو  ادـبا  هک  تسا  یئاهراک  راثآ و  ننس و 
دیاهدش مزتلم  تسین و  تجح  لئاسم  هنوگنیا  رد  نظ  هک  دیاهتـشون  هلاسر  نیا  رد  امـش  ارارک  تلق  ناف  دوب  دهاوخن  وا  تلم  دوعوم  هکنیا 

رد ار  نآ  نادقف  دیئامنیم و  ضرف  دوعوم  يارب  زا  ار  نآ  توبث  هک  ار  یننـس  نیا  دشاب و  هینیقی  هیعطق  روما  زا  دیئامن  لالدتـسا  هچرهب  هک 
هب اهنآ  زا  کیچیه  نکل  هدش  دراو  هدمغم  هربتعم  بتک  رب  هربتعم و  يهحیحص  رابخا  هب  دنچره  دینکیم  نامگ  نالطب  بابـسا  یعدم  نیا 

دهاوخن تسا  یتنـس  نینچ  بحاص  يدـهم  هکنآ  تابثا  تسین  عطق  رتاوت و  نوچ  تسین و  کـی  ره  رد  يرتاوت  هک  هدـشن  تباـث  عطق  روط 
مراد لوبق  تسا  يونعم  یظفل و  رتاوت  یفن  دوصقم  رگا  تلق  دوب  دهاوخن  یعدم  بذک  هراما  تنـس  نادقف  تابثا  مدـع  تروص  رد  دوب و 

تـسا عطق  ثروم  مه  نآ  هک  یلامجا  رتاوت  هب  ننـس  نآ  هکلب  تسا  عونمم  هک  تسا  رتاوت  قلطم  یفن  رگا  تسین و  امـش  لاح  هب  عفان  یلو 
رتاوت هب  یلو  هدـیدرگن  تباث  يونعم  یظفل و  رتاوت  هب  اـهراک  ننـس و  نآ  هچرگا  هکنآ  کـلذ  حیـضوت  تسا  یفاـک  ناـمه  هدـش و  تباـث 

میناوتیمن هدش  دراو  راثآ  همهنیا  يهرابرد  هربتعم  لوصا  نیا  رد  هک  هرثکتم  يهرتاوتم  رابخا  هک  ینعم  نیا  هب  تسا  ققحم  تباث و  یلامجا 
رگا هک  یهجو  رب  اهنآ  دـصاقت  مکارت و  روفو و  ترثک و  نآ  اب  تسا  لـعج  غورد و  ماـمت  هک  میئوگب  میئاـمنب و  ار  اـهنآ  ماـمت  بیذـکت 

يونعم رتاوت  دوب  یفملا  دـحتم  نومـضملا و  كراـشم  رگا  دوشیم و  لـصاح  یظفل  رتاوت  هدوب  ظـفللا  قـفاوم  راـبخا  زا  ددـع  نیا  فـصن 
رودـص تحـص و  هب  دوشیم  لصاح  عطق  سپ  دـشاب  هبذاک  اهم  امـش  راـبخا  زا  هک  دوشیم  هنوگچ  هحفـص 238 ] لاح [  دـش  یم  لصاح 
دنچره لامجا  لیبم  رب  یتنـس  نآ  زا  هلمج  توبث  هب  دوشیم  لصاح  عطق  سپ  تسا  ربخ  مادـک  هک  دـشاب  مولعمریغ  دـنچره  اهنآ  زا  هلمج 

هک تسا  دقاف  یلاخ و  یعدم  نیا  تسا  ام  یلامجا  ملع  فارطا  هک  یننس  زا  هک  میدید  هکنآ  زا  سپ  تسا و  تنس  مادک  هک  دشابن  مولعم 
میوـگیم سپ  تسا  نینچ  اـم  يوـعد  تسین و  دوـعوم  وا  هک  منکیم  نیقی  سپ  تسین  اراد  ار  اـم  یلاـمجا  مـلع  فارطا  زا  ار  کـی  چـیه 

باب رد  هک  يرابخا  زا  هدرک  نایب  راثآ  ننـس و  هزادـنا  هچ  روهظلادـعب  مایا  روهظلا و  موی  يارب  زا  نیبب  امرف و  هربتعم  بتک  يوس  هب  عوجر 
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راوگرزب نآ  زا  هک  راثآ  نآ  هنیدم و  هکم و  رد  تموکح  بصن  باب  رد  رفن و  هدزیـس  دصیـس و  عامتجا  وا و  يادـن  هکم و  تیعبن  تیفیک 
گرزب دجسم  نتشاذگ  ءانب  هفوک و  رد  رورس  نآ  ياهراک  زا  ررکم و  ناشیا  اب  گنج  رورس و  نآ  مکاح  نتشک  زا  هتشگ  رهاظ  هنیدم  رد 

دننام يدالب  يوس  هب  رکـشل  نداتـسرف  دوخ و  تخت  ياپ  ار  فجن  دوخ و  تماقا  لحم  تیب و  ار  هلهـس  دجـسم  ذاـخنا  تعاـمج و  زاـمن  و 
تیب رد  تعاـمج  زاـمن  قشمد و  عیاـقو  نآ  دنـشاب و  شباـکر  رد  هک  ناوارف  تیعمج  رکـشل و  نآ  رگید و  ياـهاج  هینطنطـسق و  لـباک و 

نآ خـلا و  ثیـش  مدا و  یلا  رهظی  نا  دارا  نم  هک  هکم  رد  يهبطخ  راـثآ و  نآ  یـسیع و  ترـضح  يارب  زا  ندـش  عـقاو  ادـتقم  سدـقملا و 
رد نینچمه  هدرک و  انب  میهربا  هک  یلوا  تلاح  هب  نآ  ندنادرگرب  نیملاظ و  راثآ  وحم  زا  دـیامرف  هکم  يهناخ  رد  هک  تاریغت  تافرـصت و 

لوا و لاح  هب  هفوک  دجسم  ندنادرگرب  نینچمه  هتـشادن و  باب  ار  اهتأرج  نیا  ادبا  هک  لوا  لاح  هب  ار  لوسر  دجـسم  ندنادرگرب  هنیدم و 
فارطا قیالخ  عامتجا  نداد و  رارق  هلهـس  رد  ار  مئانغ  تمـسق  لحم  لاملا و  تیب  هفوک و  دجـسم  رد  ینارمکح  اـهیدایز و  ندرک  بارخ 

باوج و ینـسح و  دیـس  اب  تاقالم  نآ  دنیامن و  يرادیرخ  مهرد  رازه  ود  هب  ار  دنفـسوگ  هاگباوخ  ردق  هب  هک  يهزادـنا  هب  هلهـس  هفوک و 
عراوش و قرط و  نداد  تعـسو  لاجد و  اـب  گـنج  ماـش و  ریغ  ماـش و  رد  ینایفـس  رکـشل  اـب  هریثک  عیاـقو  نآ  ناـشیا و  نیب  لـصفم  لوئس 
زا هثدـحم  عدـب  نتـشادرب  قیرطلا و  یف  فیک  لک  نشاور و  اهحانج و  اهلظم و  ندرک  لطاب  ندرک و  بارخ  اـهنآ و  زا  بیزاـیم  نتـشادرب 

میخ و هفوک  دجـسم  رد  تلزنا  امک  نآرق  میلعت  يارب  زا  نیملعم  نتـشاداو  اهرهـش و  تایالو و  يارب  زا  تدالو  ماکح و  نیعت  قلخ و  نایم 
ود لاح  هدـحیلع  تسا  يهلاسر  هب  هکنآ  اب  اهنآ  ءاصقتـسا  هک  ادـج  هریف  هریثک و  یه  کلذ و  لاـثما  راـک و  نیا  يارب  زا  نآ  رد  طیـصاسف 

رابخا هب  ننـس  نآ  زا  کی  ره  هکنآ  اـب  اـیآ  هکنآ  لوا  دوشیم  هبلاـطم  فاـصنا  ماـقم  زا  باوج  دوشیم و  هدـیدج  يهفیاـط  نیا  زا  لاوئس 
تبث و دـنراهطا  همئا  راثآ  عجوم  هک  رایخا  بتک  زا  هدـیدع  تافلوم  رد  رابخا  نآ  زا  کی  ره  هدـیدرگ و  ناـیب  هضیفتـسم  ءاصقتـسا  هریثک 

هدیـشک اهتمحز  املع  مامت  رابخا  حیحـصت  ذیفنت و  لاجر و  ملع  هب  هیدامتم  تدم  نیا  رد  تسا و  غورد  لعج و  رابخا  نیا  مامت  هدش  جرد 
هوفت هلاقم  نینچ  هب  دناوتب  یفصنم  هک  الکو  اشاح  هدنام  یقاب  هربتعم  تافلؤم  رد  غورد  همه  نیا  دنیامن و  نییعت  ار  بیذاکا  نیا  دنتـساوتن 
باوج فاصنا  رد  زا  میوگیم و  زاـب  دـیدرگ  تباـث  عطقلاـب  لاـمجا  لـیبس  رب  هلمجو  دـشن  غورد  اـهنآ  ماـمت  هک  لاـح  مود  لاؤس  دـیامن 

هیبش عطق . . .  دیامن و  هکم  رد  یتعیب  هب  نالعا  نانچ  هتسناوت  ایآ  هدش  هدید  هرـصتخم  يهمزمز  نیا  رد  راثآ  نیا  زا  يزیچ  ایآ  هک  مبلطیم 
نتفر هلهس و  فجن و  هفوک و  راثآ  هار و  نیب  هنیدم و  ياهراک  هناوخ و  ندرک  بارخ  تموکح و  بصن  ناشیا و  زا  هناوخ  دیلک  نتفرگ  و 

رد دوعوم  هیعطق  ننس  هک  دش  نآ  هجیتن  سپ  دنیامنیمن  ار  نآ  يوعد  مه  نایعدم  دوخ  هک  الک  اشاح و  دناهتـشاذگن  نآ  هب  مدق  هک  ماش 
لوصح ناکما  یعدـم  نیا  يارب  زا  مصخ  فارتعا  هب  هک  ننـس  نیا  زا  هلمج  هکنآ  بئاجعلا  بجعا  نم  بولطملاوه و  هدوبن و  یعدـم  نیا 

کـسمت اج  دـنچ  رد  لضفم  تیاور  هب  الثم  دناهتـسج  کسمت  اـهنآ  هب  نیعباـت  باـب و  ءاـهب و  دوخ  هک  هدـش  دراو  يراـبخا  رد  هدوبن  نآ 
هکم و عیاـقو  زا  تسا  لـضفم  تیاور  ناـمه  رد  هیفنم  يهدوقفم  راـثآ  نیا  زا  هلمج  تسا و  نیتس  يهنـس  رد  روهظ  زا  یکی  هک  دناهتـسج 

ارتاوتم همئا  ربمغیپ و  زا  ادـکؤم  ینـس  هعیـش و  رابخا  هک  سدـقملاتیب  رد  وا  فلخ  ةولـص  یـسیع و  لوزن  تیاکح  الثم  ای  هفوک  هنیدـم و 
دوعوم يدهم  ریغ  وا  هتفر و  ءاکع  رد  اهب  یلب  دشاب  هتفر  سدـقملا  تیب  باب  بانج  هک  هحفص 239 ] دیامن [  يوعد  دناوتیم  یک  هدیسر 

نیا هب  یناگیاپلگ  بانج  هکنآ  بئارغلا  برغا  نم  يدـهم و  هن  تسا  یـسیع  ناشیا  معزب  دوخ  وا  تسا و  سدـقملا  تیب  ریغ  اـکع  تسا و 
ار هللا  لوطل  دحاو  موی  یلا  ایندلا  نم  قبی  ملول  هدومرف  ربمغیپ  هک  هدرک  لالدتسا  کسمت و  هدیسر  ارارک  ینس  هعیش و  قرط  نآ  هک  يربخ 

راـبخا رد  برغلا و  قرـشلا و  هناطلـس  غـلب  هفیلخ و  یلـصی  میرم و  نبا  یـسیع  لزنی  مث  يدـلو  نم  ع )  ) يدـهملا رهظی  یتـح  موـیلا  کـلذ 
زامن هتفرن  قشمد  هکنآ  رب  هوالع  باب  هک  یتلاح  رد  هدومن  نایب  قشمد  رد  ار  تعامج  زامن  نیا  تیفیک  هصاخ  هماـع و  زا  هریثک  يهحراـش 

هک دندرک  يراج  باب  قح  رد  تیاور  نیا  زا  هرقف  کی  یلب  هدومن  لقن  نایب  زا  نافرعلا  لئالد  رد  هچنآ  قفاوم  دناهدومرف  مارح  ار  تعامج 
برغ قرش و  وا  تنطلس  کلذ  عم  دنیامن  اداهج  دوخ  رما  راهظا  دنناوتیمن  وا  عابتا  زونه  هتشذگ و  وا  توعد  زا  تسا  لاس  داتفه  هکنآ  اب 

نیا هب  تنطلس  هنم  بجعاو  دش  وا  تنطلس  دروم  برغم  قرشم و  هبترم  کی  یفخم  هنامرحم و  هنوگچ  هک  تسا  بجعت  ياج  هتفرگارف  ار 
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هک وزرآ  اسب  يا  دنـشاب  هتـشاد  ار  دـعب  يوزرآ  هکنآ  رگم  دـنیبب  مشچ  هب  هدازلالح  هکنآ  نودـب  للم  لود و  رد  تسا  هطاـحا  تعـسو و 
کی هب  هک  يده  همئا  ءایبنا و  ثیراوم  عیادو و  نتـشاد  مه  دورب و  نایم  زا  مه  رـصتخم  رادـقم  نیمه  هک  میراد  وزرآ  مه  ام  هدـش  كاخ 

هچ هدش  طبض  اهنآ  لاثما  بقاثلا و  مجن  راحب و  دننام  تبیغ  هطوسبم  بتک  رد  هک  هصوصخم  صیاصخ  نآ  هدیسر و  تسد  هب  تسد  کی 
هفیاط نیا  دوخ  هک  هصوصخم  تیفیک  نایب  هکم  رد  توعد  هب  نالعا  هلئسم  هصاخ  هدشن  هدید  صیاصخ  ثیراوم و  راثآ و  ننـس و  نآ  زا 

نکرلا و یلا  هرهظ  ادنسم  هک  يربخ  هب  دیامن و  توعد  هب  نالعا  هتفر و  هکم  دیاب  يدهم  مئاق  هک  دنرادیم  ملسم  ار  نآ  عیاش  عوبشم و  زا 
دننکیم . کسمت  خلا  مدا  نا  اهف  ثیش  مدآ و  یلا  رظنی  نا  دارا  نم  لوقی  لیئربج و  هعیابی 

هکم هب  باب  رفس  رد 

هطـساو هب  هکنیا  هتـشاد و  ار  نآ  تمیزع  دنچره  هدرک  راکنا  یتعامج  مولعم و  ریغ  هکنآ  لاح  هتفر و  هکم  باب  دـنیوگیم  ۀـهج  نیا  هب  و 
تیؤر ار  هکم  ادبا  هتشگرب و  رهـشوب  ردنب  هب  دندوب  وا  هارمه  هک  یتح  باحـصا  رفن  هدجیه  اب  شدوخ  یتشک  قرغ  فوخ  ایرد و  ینافوط 

هن يدهم  يهریـس  تنـس و  یلو  مرادن  تسد  هب  یمکحم  رما  نتفرن  ای  هکم  هب  باب  نتفر  هرقف  باب  نیا  رد  منکیم  ضرع  هدـنراگن  هدرکن 
هب تبـسن  نآ و  ینیقی  مولعم  هزادـنا ي  هب  بتک  رد  هروکذـم  تیفیک  نآ  هب  ناکم  نآ  رد  تسا  توعد  نالعا  هکلب  تسا  هکم  نتفر  طـقف 

هکم ضرغلاب  مه  رگا  هک  دـنکیم  لصاح  نیقی  نیارق  نیا  يهظحالم  هب  یلقاـع  فصنم  ره  هک  تسا  رظن  رد  هیعطق  ینیارق  توعد  نـالعا 
جاح نتفر  دورو و  نامز  رد  هک  لاح  میوگیم  سپ  هدرکن  يرما  راهظا  یتوعد و  الـصا  ادـبا و  هتـشاد و  ار  جاـح  ریاـس  لاـح  دـشاب  هتفر 

دـنه و ناریا و  زا  هیمالـسا  کـلامم  زا  فاـنکا  فارطا و  زا  ندـمآ  تیعمج و  ترثـک  زا  دراد  لاـح  هچ  تسا و  مسق  هچ  هک  تسا  مولعم 
فلتخم و اهنآ  قرف  بهاذم و  دنراد و  هطلاخم  ترشاعم و  دننایناریا و  ام  هب  کیدزن  هک  یلود  ریاس  ینامثع و  تلود  ناتـسکرت و  ناغفا و 

دوب هک  نامز  رـصع و  نآ  رد  هصاخ  دـکؤم  بهاذـم  نآ  زا  هلمج  رد  بضغ  دانع و  توافتم و  ناشیا  دـیاقع  دوعوم  يدـهم  صوصخ  رد 
رد رگا  منکیم  ضرع  لاح  مجع و  هعیـش و  دیاقعلا  بسن  هصاخ  زاجح  دالب  رد  هصاخ  دوبن  نایم  رد  نادجو  بهذـم و  يدازآ  زا  یمـسا 
هب هکلب  وهایه  اغوغ و  کی  اـضتقا  تسین  لـمتحم  نآ  قرخ  هک  هیعطق  تداـع  دوش  كاـنلوه  توعد  نیا  هب  نـالعا  گرزب  یعمجم  نینچ 

دندشیم ضرعتم  ارنا  تایصوصخ  هکلب  دشیم  هتشون  فحص  بتک و  رد  هرقف  نیا  هلاحمال  دوب  نینچ  رگا  دراد و  رگید  ماقم  هب  ندیـسر 
تسا تداع  فالخرب  ود  ره  دوشیم  نامتک  نآ  يهعقاو  نکلو  ریخ  دوش  یم  دوشیمن  لاق  لیق و  بابسا  یئاوعد  نینچ  میئوگب  رگا  لاح 

لقن دننک  عوجر  دوخ  دالب  هب  هک  تعامج  تیعمج و  نیا  هلاحم  سپ ال  هدشن  یئوگتفگ  نخـس و  چـیه  تداع  فالخرب  مه  رگا  رگید  و 
هحفـص دالب [  مامت  رد  وا  زا  نخـس  توعد و  نیا  دومن و  یئاعدا  نینچ  دـش و  ادـیپ  یـصخش  هکم  رد  هک  درک  دـنهاوخ  ارهق  ار  هعقاو  نیا 

رد هدنراگن  دوخ  هک  دماین  نایم  رد  ینخس  یفرح و  نینچ  الـصا  ادبا و  هک  دش  هنوگچ  دیدرگیم  سان  بلغا  عومـسم  ناریا  هصاخ  [ 240
دوب نایم  رد  رـس  کی  تالواقم  نیا  دـندوب و  هنـس  نامه  رد  هک  یناسک  هب  ار  دـهع  برق  هلاسر  نیا  ریرحت  لاح  زا  لبق  لاـس  هس  لـهچ و 

سیون و خیرات  نامدرم  يوتف و  لها  ةاضق و  عمجم  هلقتسم و  تموکح  لحم  همرحم  هکم  هثلاث  يهنیرق  الـصا  کلذب  ام  تعمـس  متـشاد و 
نیا یگرزب  اب  هصاخ  دنشاب  هتشونن  لئاسر  تکاپ و  دئارج و  ای  دوخ  خیرات  رد  دناهدشن و  هیضق  نیا  ضرتعم  هنوگچ  تسه  هدوب و  نیلمک 

رد ناشیا  يهدـیقع  ذـنم  رب  هکلب  مالـسا  دـض  رب  ینعی  ناـشیا  يهمه  فـالخرب  یمجع  رفن  کـی  هک  توعد  نیا  توطـس  تمیهو و  اـعدا 
ار هرقف  نیا  ناشیا  تمالع  هعیـش و  ناونع  هب  ولو  دعب  دیامن و  یتوعد  نینچ  اراکـشآ  دیایب و  ناشرابخا  اب  تفلاخم  دوعوم و  تایـصوصخ 

هیباب زا  یـسک  رگا  هک  دـهاش  هرقف  کی  هب  نیمه  توعد  هب  نالعا  هلئـسم  نیا  رد  ناـیرتفم  نیا  اـم و  نیب  لـصاف  مکح و  دنـشاب و  هتـشونن 
يهثداح نینچ  هنس  نالف  رد  هک  دشاب  هدرک  یـضرعت  باتک  کی  رد  رفن  کی  هک  دشاب  هک  هقبط  ره  زا  هکم  نینکاس  قلطم  زا  دومن  راهظا 

هب دنداتعم  هفیاط  نیا  کلذب  مهل  ینا  نکلو  میرادیمرب  تسد  دوخ  يهدـیقع  زا  مینکیم و  لوبق  هدرک  تعانق  کی  نامه  هب  ام  دـش  عقاو 
ۀنـس و فالخرب  دوخ  رما  رد  وا  يدعت  يدصت و  باب و  توعد  ندوب  تسا  وزرآ  نیا  هاوگ و  دهاش و  نودب  ار  لوبق  دـنراد  یعمط  اعدا و 

نیبملا www.Ghaemiyeh.comقح  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 521زکرم  هحفص 242 

http://www.ghaemiyeh.com


روما ریاـس  یتوکلم و  ياوق  یناـسفن و  تـالامک  یتاذ و  دادعتـسا  ثیح  زا  صخـش  نیا  دـیامنیم  موـلعم  هک  هللا  رما  رهاـظم  ءاـیبنا و  ریس 
ندناسر یلعا و  ملق  زا  هضافا  هضافتسا و  ماقم  قولخملا و  قلاخلا و  نییطاسو  ترافـس و  طرـش  هک  یتافـص  تاکلم و  زا  هیونعم  هیناحور 

هکنآ هنوـمن و  نآ  ریغ  تسا  يرگید  رما  دادعتـسا  تاذ و  نیا  دـیامنیم  موـلعم  هک  یهجو  رب  هدوـب  ناـشیا  فـالخرب  تسا  تیعر  دارفاـب 
هللا رما  رهاظم  هکنآ  کلذ  حیضوت  هتـشادن  ار  هبتر  ماقم و  نیا  تقایل  وا  تایتاذ  هدوب و  لاحلا  شوشم  هدوب و  دوخ  رما  دوخ  رما  رد  يوابح 
هللا ۀنسل  دجت  نل  هل و  ریغت  هل و ال  رضی  دادعتسا و ال  بسحرب  هدش  هداد  ناشیا  هب  ادخ  بناج  زا  هک  تسا  توعد  رد  صوصخم  یتبسن  ار 

هدوب لالقتـسا  هجو  رب  هدوب  رگا  هدوب و  تکاس  هدوبن  غیلبت  رومأم  رگا  هدرکن  نآ  زا  یطخت  دوب  وا  يهفیظو  هچره  هک  الیوحت  الیدـبت و ال 
رب تماقتـسا  ماکحتـسا و  تابث و  تاماقم  بتارم و  نیا  رد  هدرکیم  ناونع  نامه  هب  مایق  دوب  عبات  رگا  هدومنیم و  رما  يهماقا  روط  ناـمه 

لتق و زا  دوب و  هچره  دوب و  هکره  هتـشادن  توعد  يهرابرد  صوصخ  زا  هشیدـنا  موق و  زا  هیقت  ترما و  اـمک  مقتـساف  هک  هتـشاد  دوخ  رما 
سیجرج و سایلا و  یـسیع و  یـسوم و  میهاربا و  حون و  لاح  يهظحـالم  هدـنارن  نخـس  ضقاـنتم  فلاـخم و  هدیـسریمن و  تیذا  رازآ و 
زا سپ  هدوب  ناشیا  رما  هچنآ  راهظا  توعد و  رد  ار  ناشداهجا  رخآ و  ات  ناشرما  لوا  زا  امرفب  ار  ناشیا  ءاررـضخ  نییبنلا و  متاخ  ترـضح 

هدوبن مولعم  وا  دوصقم  اعدا  لصا  رد  هدـنار و  نخـس  ضقاـنتم  فلاـخم و  هزادـنا  هچ  هک  اـمنب  ماـقم  نیا  رد  ار  باـب  لاوحا  يهعجارم  نآ 
راتفر أفتخا  نامتک و  يهیورب  هزادنا  هچ  دوخ  رما  رد  هتـشاد  يرـس  يرـس و  یئادوس و  یلایخ و  هب  يزور  ره  هدوب  ءارفـسلا  نوملقوب  نامه 

ای تئارب  راهظا  دوب  فوخ  تاراما  هک  یسلجم  ره  رد  هدناسریم و  فارطا  هب  ارس  یصوصخم  یئاعد  هدید  سسع  نآ  دزد  دننام  دیامنب و 
ملعلاباب ار  دوخ  هدرکیم و  تعانق  خیـس  دیـس و  ماـقم  تفـالخ و  هب  رما  ءدـبم  رد  دـهدن  رارق  دـحاو  رما  ار  دوخ  رما  دومنیم و  تمادـن 

یلوصف هیماما  بهذم  برـشم و  قبط  رب  دسیونیم و  رثوک  يهروس  ریـسفت  ناوا  نآ  رد  درکیم و  نامگ  ۀجحلاو  مامالا  باب  ای  هتـسنادیم 
ار نآ  اـنیع  یعاد  دوـخ  هچرگا  لـعنلاب  ـالعن  دـندقتعم  هحفـص 241 ] هیماـما [  هچنآ  قباـطم  دـسیونیم  بیاـغ  تجح  ترـضح  لاوحا  رد 

یعدـم نآ  زا  سپ  دـندرکیم  لـقن  ار  نآ  تاراـبع  دـناهدید  دـناهتفرگ و  هفیاـط  نیا  زا  هـک  نیقثوـم  ءاـملع و  زا  یتعاـمج  یلو  ماهدـیدن 
هک دومن  اعدا  دوخ  يارب  زا  ار  یـصاقم  رتدنلب  توبن  هتـشر  زا  نیا  زا  سپ  دومن و  يوعد  ار  توبن  ماقم  رتالاب  نآ  زا  سپ  دش و  تیودـهم 
نم يارب  زا  دندرک  دوجس  تفگ  دیدرگ و  یعدم  ار  هلماک  تیرهظم  درمش و  رتلماک  رتلضاف و  مهلـضفا  ءایبنالا و  رخا  زا  لضفا  ار  دوخ 

هد دیاش  هک  هللا  انا  یننا  ياوعد  زا  دومن  رپ  ار  دوخ  فحص  بتک و  داهن و  مدق  تیهولا  ماقم  هب  هدرکن  تعانق  نآ  زا  سپ  یلع و  دمحم و 
رگا هک  دـشن  مولعم  هتـشگ و  يراج  شناـبز  رب  هطولغم  ۀنوحلـسم  هفلتخم  تاراـبع  هب  نومـضملا  یف  هکراـشی  اـم  هملک و  نیا  هبترم  رازه 

ۀنـس و راوطا و  هدـهاشم  منکیم  ضرع  لاح  دـشیم  یهتنم  اجک  هب  وا  راک  يهیاپ  دومرفیمن  وا  نیتو  عطق  راذـحا و  رد  لـیجعت  دـنوادخ 
تنـس نآ  ریغ  تنـس  نیا  هک  دیامنیم  مولعم  اذـکه  وا و  تابث  مدـع  وا و  تافلاخت  باب و  ینوملقوب  تاننفت و  يهظحالم  ءایبنا و  يهریس 
هکنآ لاح  اعون و  هکلب  اتبترم  افنص و  اصخش و  هن  ادادعتسا  اتاذ و  تسااهنآ  ریغ  نخـس  نیا  الیدبت و  هللا  ۀنـسل  دجت  نل  هکنآ  لاح  تسا و 

هدوب . نابذاک  زا  وا  هک  دوشیم  نیقی  سپ  هلسر  نم  دحا  نیب  قرفنال 

تایاور رابخا و  اب  اهنیا  ياعدا  ندوب  فلاخم 

اهنآ مامت  رگا  هک  هللا  دنع  ظوفحم  ددع  نآ  رد  دنیایب  ای  دندش  ادیپ  هک  یتعامج  نیا  زا  وا  هتـشر  هلابند و  یعدم و  نیا  دوبن  مهدزای  لیلد 
ءدبم و راثآ  رابخا  زا  رتاوت  رد  اهنآ  ددع  هرامش و  یلو  هدشن  تشاددای  هیداعم  هیئدبم و  راثآ  هیهلا و  فحـص  رد  مهـصاخشا  مهئآمـساب و 

هفاضا مه  اهنآ  ددع  هدشن  هدرب  یمـسا  هدیاز  ددع  هدیاز و  تعامج  نیا  زا  هدش و  ناشیا  ياهراک  اهنآ و  زا  دای  هدش و  نایب  احیرـص  داعم 
نیمه دننادیم  اجک  ات  ار  عیارش  ددجت  يهرود  دننادیم و  هزادنا  هچ  ات  رهظلا  نم  دادعا  هک  تسین  مولعم  هکنآ  يهظحالم  هب  هصاخ  هدشن 

يرصح طبـض و  اب  فلاخم  نیا  دوب و  دنهاوخ  رهاظ  رهاظ  يرهظیلا  نم  لصاح و  يددجت  لاس  رازه  ره  رد  دندقتعم  هک  تسا  مولعم  ردق 
ندوب رخآ و  هب  لوا  دیاب و  دوع  تقفاوم  یـضتقم  هکنآ  کلذ  نایب  دوب  دنهاوخ  نابذاک  زا  نانیا  سپ  دـیآیمرب  هرتاوتم  رابخا  زا  هک  تسا 
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قیاقح و زا  شنیرفآ  ودـب  رد  هچره  هک  تسا  نآ  انه  اـم  کـلانه و  اـم  نیب  قفاوت  ملاوع و  نیب  قباـطت  یبقع و  یلوا و  تارم  هنومن و  اـیند 
لابقا هتفرگ و  قاثیم  دهع و  ناشیا  زا  رز  ملاع  رد  دش و  شنیرفآ  تقلخ و  هیسدق  راونا  هرهاط و  يهدیعس  سوفن  حاورا و  هیـسدق و  تاوذ 
نامه جراخ و  لوا  يهفیظو  يهدهع  زا  زراب و  هرهاظ و  هءاشن  نیا  رد  هک  ریغال  دنیاهنامه  دش  ناشیا  رب  تناما  فیلکت  ضرع  دناهدومن و 
داروا راثآ و  عومجم  هعلاطم  هدـهاشم و  زا  نومـضم  نیا  هچنانچ  دوب  دـنهاوخ  نوئـش  راثآ و  بحاص  لک  رـشح  زور  رخا و  رد  هک  دـنیاه 

هب عوجر  مکقاثیم  نییبنلا  نم  هللا  ذـخا  ذا  صاوخ و  يهرابرد  دومرف و  مدا  ینب  نم  کـبر  ذـخا  زا  مومع و  يهراـبرد  تسا  عطق  یهیدـب و 
تایآ رابخا و  هب  عوجر  دوش  مولعم  اتمامت  هب  اهنآ  ریـسافت  همیمـض ي  هدش و  دراو  شنیرفآ  تقلخ و  لوا  ءدـبم و  باب  رد  تایآ  رابخا و 

دناد رهش  تیعر  دارفا  زا  ار  نیقیدصو  ءادهش  احلـص و  زا  ار  هیقب  ناشئایـصوا و  ائیبنا و  زا  هدرک  مولعم  هزادنا  ددع و  هچ  ار  هللا  رما  رهاظم 
نیا يهدـیقع  هب  هک  يرگید  يهرمن  تسا  هباـثم  راـیعم و  هچب  رما  يهزادـنا  هک  نیبـب  اـمنب و  ار  هیورخا  هئاـشن  راـبخا  يهعجارم  نینچمه  و 

رتدـنلب و يرگید  ماقم  یئارخا و  يهبترم  دـشاب و  تباقن  ماقم و  زا  جراخ  اهبتارم و  هب  تماما  اـهماسقاب و  توبن  يهتـشر  زا  جراـخ  هفیاـط 
قباس لیلد  ای  لیلد  هجو و  نیا  هک  ینکن  نامگ  ناه  نامه  صاخـشالا  نع  الـضف  یمـسر  هن  یمـسا  هن  هجو  چـیه  هب  ادـبا  نایم  رد  رتعیفر 
لاجم هک  یحرـش  هب  تسا  هتـسیاش  نآ  لوصا  هکلب  تسین  نینچ  هک  دوشیمن  یلـصا  لصا  هب  یهتنم  هک  تسیتایقوذ  تاـناحتما و  يهنومن 
قاولاب قلعتی  ام  هحفـص 242 ] زا [  هک  قباس  عرـش  رد  هتباث  روما  هک  تسا  نآ  لصا  نآ  لصاح  تسین و  مالک  لوط  يهطـساوب  نآ  ضرعت 

ود هرـساب  تیعر  دارفا  هک  ضرفلاب  الثم  دـشاب  مولعم  رگا  سپ  درادـن  بذـک  غورد و  هدیـسر  نآ  بحاص  زا  هک  تباثلا  رمـألا  نع  ربخلاو 
زا نییضرم و  ءایصوا  نیبنلا و  متاخ  مزعلاولا و  نیلسرم و  ءایبنا و  زا  يراذگب  ناعوبتم  يور  هک  مسا  ره  عوبتم  یلو  عبات و  تیعر  دناهفیاط 

ناعوبتم ددع  هک  هرورضلاب  دش  مولعم  تیعر و  دارفا  ریاس  نیحلاص و  ادهش و  نیقیدص و  ءاحلـص  زا  یهد  رارق  ناعبات  يارب  زا  هک  یقبره 
دـشاب نآ  زا  رتمک  ای  ددع  زا  هزادنا  نیمه  الثم  دشاب  شدای  داعم  ءدـبم و  رد  هچره  یـصو و  یبن و  زا  دـنرازه  راهچ  تسیب و  دـص و  الثم 

نآ يهجیتن  هک  دشاب  هک  ناونع  مسا و  رهب  هدرمـش  عوبتم  ار  دوخ  دیاز و  جراخ  يددعب  دـنیامن  رما  تیالو  يوعد  دـنیایب و  یتعامج  دـعب 
قداـصلا بذـک  قیدـصت  نیا  زا  هک  تسین  قدـصم  نآ  دراذـگن و  دوخ  يور  تیاـصو  توبن و  مسا  دـنچره  دـشاب  تیعوبتم  تیعاـطم و 

نیا هکنآ  یفخی  تسا و ال  قحال  نایعدم  بذک  هجیتن  دوشیم  قیدصت  هتفگ  البق  هک  ار  هچنآ  قداصنا  هلاحمال  سپ  دیآیم  مزال  لاحملا 
ماربا ضقن و  زا  هجو  نیا  صولخ  یفخی و  امک ال  درادن  وا  رب  یئانتبا  تسا و  دودرم  فیزم و  هک  ددع  موهفم  ملاع  هب  یطبر  ینبم  لصا و 

عبات و زا  تسا  هفیاط  نیا  مصخ و  تالالدتـسا  بلاغ  ینبم  هک  تسا  قیبطت  لیلد  نآ  مهدزاود و  لیلد  تسا و  مامت  عبتت  لمات و  هب  جاتحم 
دـش رخآ  بیع  باکترا و  ای  رهاظ  زا  عفر  تلالد و  ماقم  زا  ملاس  دـش و  يدنـس  هشقانم  زا  ملاس  هفیاط  نیا  هلدا  زا  هچنآ  کلذ  نایب  عوبتم 

تایئزج تایلک و  میهافم  نآ  هکنآ  هچ  الثم  قیفوت  ضحم  قیبطت و  فرص  زج  تشاد  دهاوخن  يزیچ  ناشیا  ياعدم  رب  تلالد  ماقم  رد  زاب 
دنع نم  دوخ  توهـش  دوخ و  سفن  ياوه  هب  هفیاط  نیا  هدـشن و  نآ  رد  تسا  ام  بولطم  ماقم  هک  ءزج  قادـصم و  نییعت  دـناتایریگ و  و 

ناعبات ناعوبتم و  دندرک  کسمت  نآ  هب  هک  رابخا  زا  يهلمج  رد  الثم  دنیامنیم  قادصم  نییعت  هلوسر  هللا و  یلع  هتئرج  احارتفا و  مهـسفنا 
رابخا زا  يهنومن  نیا  دنهاوخن و  یبص  برع  فرع  رد  یـسک  ار  هلاس  یـس  هکنآ  ضامغا  زا  دعب  تسا و  یبص  مئاق  هک  تسا  یبص  رابخا 

نینچ همئا  زا  کیچیه  هک  ایببـص  مکحلا  هانیتا  هانیتا  مامت  هک  یگلاـس  شـش  تیلوفط و  رد  نسحلا  نبا  ۀـجح  تماـما  ماـقم  هب  تسا  رظاـن 
نامزلارخا رد  تسا  يدولوم  يدهم  یفاهرما  ۀیاور  کئاهب  نم  کلئـسا  ینا  مهللا  رمقلا  سمـشلا و  عمج  نیللا و  یلا  مهبرقا  اذل  دندوبن و 

هکنآ هن  تسا  یبص  مئاق  هکنآ  نس  رمع و  نود  تروص  رد  یناوج  توابـص و  هب  هدـش  رـضم  هکنآ  زا  ضامغا  زا  دـعب  امک  دـناهدومرف و 
ای دـننک و  هحون  اهنآ  لها  دـننیب و  هب  تلذ  وا  باحـصا  هکنآ  ای  برغلا و  قرـشلا و  لها  اهنعل  قحلا  ۀـیار  رهظ  اذا  الثم  ای  تسا  مئاـق  یبص 

ناحبـس ای  یلع و  همـسا  ای  نبلعالا و  نیمـسالاوذ  ربخ  هب  ای  دوش و  اذـک  اذـک و  هیربط  هیرحب  رد  هکنآ  اـی  دوش و  هنتف  ناـجیبرذا  رد  هکنآ 
رب میئامنیم  لالدتـسا  مه  ام  هکنیا  لوقنل  کلذ  تفرع  اذا  تسین  يرخا  رما  قیبطت  زج  دـندرک  کـسمت  هک  کـلذ  لاـثما  يرـسا و  يذـلا 

مامت هکنآ  ای  دتفا و  مصخلادنع  لوبقم  لیلد  نیا  هکنآ  ای  هک  قیفوت  يهیآ  قیبطت و  لیلد  سفن  هب  یعدم  نیا  بذـک  بهذـم و  نیا  نالطب 
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يهلاقم رد  اهنآ  زا  هلمج  تشذـگ  هک  دراو  هریثک  رابخا  رد  میوگیم  سپ  لطاع  لیلد و  الب  دـنامب  یئاوعد  لـطاب و  مصخ و  تالالدتـسا 
خسن توبن و  تیودهم و  مسا  هب  هبذاک  نایعدم  ندش  تفای  ههبتـشم و  تایآ  ندش و  دنلب  زا  تسا  دبال  يدهم  مئاق  روهظ  زا  لبق  هک  یلوا 
دندش ادیپ  هک  تعامج  نیا  میوگیم  لاح  رفن  دص  هب  بیرق  يریثک  ددـعب و  هدومرف  نآ  زا  دای  لیجنا  رد  هک  تیحیـسم  يوعد  تعیرش و 
هکنآ هچ  هدـش  رفاک  هدرک  نیعم  نابذاک  يارب  زا  رابخا  رد  هک  يددـع  نآ  باب  اعدا  زا  لبق  اـت  هکنآ  هظحـالم  هب  هصاـخ  دـننایرتفم  نآ  زا 

هک یناسک  ای  تسا  نآ  بابسا  هیهت  هلاقم و  نیا  لوغـشم  هک  يدیـس  ای  تسه  هدوب و  شیعدم  نارهط  رد  هک  دمحم  ای  یـسیونب  خیـش  لثم 
بابـسا دنیامن و  يوعد  لطاب  رب  مئاقلا  لبق  هک  رفن  دص  نآ  سپ  دـندش  یعدـم  باب  زا  دـعب  اهنیا  هدیـسرن  ام  هب  هحفـص 243 ] نآ [  ربخ 

زا مه  تعامج  نیا  انامه  دننایک  دندومرف  هراشا  هریثک  رابخا  رد  هچنانچ  دندوب  وا  تیودهم  هب  لئاق  هک  یـسک  زا  مومع  دادـترا  تلالض و 
رگید همئا  ضعب  و  ع )  ) ریما ترضح  رقاب و  ترضح  قداص و  ترـضح  زا  هحیرـص  هحیحـص  صوصن  رد  اخیبوت  افیرعت و  رگید  دنناشیا و 
دهاوخ مانا  زا  یضعب  دزن  مالسا و  رد  هحناس  هثداح و  نینچ  هکنیا  هب  هدش  شنزرـس  تمالم و  هدیقع  نیا  هب  نیمزتلم  ینعم و  نیا  نیلئاق  رب 

هک ناعبات  هفیاط و  نیا  ناعوبتم  میئوگیم  ام  یلوا و  يهلاقم  رد  راـبخا  نیا  زا  هلمج  تشذـگ  کـله و  وا  تاـم  يدـهم  دـنیوگب  هک  دـش 
دوصقم دناهدش و  خیبوت  نعط و  دروم  هک  دنتسه  یتعامج  نیمه  زا  انامه  قیدنزلا  ینانمـسل  اعبت  دندرک  نسحلا  نب  دمحم  توم  هب  داقتعا 
تـسین قیبطت  لیلد  هب  جاتحم  دناهدیقع  نیا  بحاص  هک  هفیاط  نیا  تلالـض  رب  رابخا  نیا  تلالد  هکلب  قیبطت  هجو  رب  دـنناشیا  رابخا  نیا  زا 

وا يوس  هب  يدـعت  مهدزیـس و  هب  دنـشاب  دـقتعم  هک  یناسک  رب  دراد  تلالم  اخیبوت  اضیرعت و  اضیا  رابخا  زا  هلمج  رد  رگید  یفخیالامک و 
دنباییم تیاده  یماوقا و  دنوشیم  هارمگ  تدـم  لوط  تبیغ و  نامز  رد  هک  دراد  هریفو  هریثک  رابخا  زا  رگید  برقتلا و  بیرقتلاو  دـنیامن 

نیا سپ  ناهارمگ  نیدـترم و  نیعجار و  اـما  میوگیم  سپ  یـصاخشا  يارب  زا  دوشیم  لـصاح  دادـتراب  اهمدـق  دـنامیم  تباـث  یماوقا و 
ریگنماد هنتف  نآ  ۀجیلو  ۀناتم و  لک  اهیف  طقـسی  ملیـص  ءامـص  ۀنتف  نم  دـبال  رگید  میئام و  سپ  نامیپ  دـهع و  رب  نیتباث  اما  دـناتعامج و 

تسا تقو  هچ  اجک و  رد  لابرغ  تسا و  نآ  هلبرغ  نلبرغتل  ۀلبلب و  نبلبتل  رگید  هدیدج و  يهثداح  نیمه  تسا  هنتف  مادک  نمشد  تسود و 
نینمؤم ياهمـشچ  نینمؤملا  نویع  هیلع  نعمدتل  مکرهد و  نم  اننـس  مکح  اما  نبیغیل  هللاو  اما  رگید  دش و  عقاو  مالـسا  رد  هک  هحناس  نیمه 

اوصحمت و یتح  هللاو  رگید ال  دهاوخیم و  دنکیم و  جرف  ياعد  ماش  حبـص و  هک  تسا  تاقوا  نیمه  ناشماما  تبیغ  رد  هدوب  نایرگ  یک 
صلاـخ مدرم  یک  هتماـماب  لوقی  ناـک  نم  هنع  عجری  هب و  نیلئاـقلا  رثـکا  هنع  عجری  ساـنلا و  ثلث  بهذـی  ردـنالا و  ـالا  یقبی  ـال  اوزیمت و 

رد هدیـسوپ  شناوختـسا  هدرم و  دنتفگ  یک  دندرک و  دوخ  ماما  زا  عوجر  تماما  هب  نیلئاق  یک  دنتفر و  اهینتفر  اهیقـش و  اهدب و  دناهدش و 
رظتنیف اهمایارثکت  هتبیغ  نال  رظتنملا  یمـس  ملف  هرکذ  توم  دعب  موقی  هنال  مئاقلا  یمـسا  رگید  نایعدـم و  نیا  روهظ  هطـساو  هب  نامز  نیمه 

ریغ تسا  یـسک  تبیغ  لوط  هب  هتفر  نایم  زا  هنهک و  شمـسا  هکنآ  نودـهاجلا  هرکذـب  ءزهتـسی  نوباـترملا و  هرکنی  نوصلخملا و  هجورخ 
ام هب  زونه  هک  ناگهدننک  ءازهتـسا  ناکاکـش  نارکنم  نآ  دناهیماما و  يهفیاط  ریغ  دننایک  ناصلاخ  نارظتنم  نآ  تسا و  نسحلا  نب  دـمحم 

تارقف و نیا  مامت  هک  دناهدیدج  يهفیاط  نیا  ریغ  دنتـسه  اذـک  اذـک و  نارظتنم  لاجدرخ و  نارظتنم  هلاس و  رازه  ناوج  رظتنم  دـنیوگیم 
نیمه هب  قحلا و  حوضو  یلع  هللادمحلاو  دـشاب  فاصنا  رگا  مئاق  اعدـم  يوعد  بلط  هب  اراکـشآ  حـضاو و  تسا  یتاقیبطت  دـش  نایب  هچنآ 

نیا أشنم  هک  هفیاط  نیا  نوعاط  ضرم  باتک  يهمتاخ  رد  هللاءاشنا  دـمآ  دـهاوخ  مالکلل و  اراـصتخا  هیناـث  يهلاـقم  تفریذـپ  ماـتتخا  ماـقم 
هحفص 244 ] یف 1334 [  ثلاثلا  ۀلاقملا  یف  عرش  هیناثلا و  هلاقملا  تمت  شاب  رظتنم  سپ  تاهبش  زا  هدیدرگ  تلالض 

دئاقع لوصا و  زا  تیئاهب  تاملک  لقن  رد 

هلحرم ود  هلاقم  نیا  رد  سپ  ناشیا  هیلختم  همهوتم  هلدا  رکذ  زا  بهذم و  ینبم  دـیاقع و  لوصا و  زا  هفئاط  نیا  تاملک  لقن  رد  هثلاث  هلاقم 
لئالد و دئارف و  دننام  ناشبتک  رد  هدـش و  هدینـش  ناشیا  زا  هچنآ  میئوگیم  سپ  ناشیا  هدـساف  لوصا  دـیاقع و  رکذ  رد  یلوا  هلحرم  تسا 

لا مئاق  هب  ریبعت  نآ  دناهداد و  وا  زا  ربخ  رابخا  تایآ و  رابخا و  رد  هک  تلم  دوعوم  دنیوگیم  هک  تسا  نآ  هدش  هدـید  تاضوافم  ناقیا و 
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دامتعا روج و  هلازا  لدع و  يهعاسا  دندوجو و  ود  نارظتنم  تما  هدش و  ینیـسح  تعجرب  ریبعت  رگید  هدش و  تما  يدهم  ای  ص )  ) دـمحم
ار وا  هک  باب  دیـس  ینعی  دندش  رما  یعدم  اکع  زا  يرگید  زاریـش و  زا  یکی  هک  يرفن  ود  زا  تسا  ترابع  نآ  تسا  ناشیا  هدهع  هب  هملک 

رابخا رد  ینیـسح  تعجر  هک  دنیوگیم  دننادیم و  ینیـسح  تعجر  ار  وا  هک  ءاهب  دناهداد و  ار  شربخ  رابخا  رد  هک  دننادیم  يدهم  مئاق 
یـسیع و تسا و  باب  يدهم  مئاق  ایلیا و  سپ  تسا  ایلیا  روهظ  نامه  يدـهم  مئاق  هکنیا  هماع و  رابخا  رد  تسا  یـسیع  لوزن  نامه  هصاخ 

دیامن مالـسا  جیورت  هک  تسین  هحلطـصم  تماما  تسین و  ربمغیپ  زا  تیاصو  يدهم  مئاق  ناشدنیوگیم  رگید  تسا و  اهب  ینیـسح  تعجر 
هبترم توبن و  قوف  مئاق  ماقم  دنیوگیم  تسا  یبن  زا  رتاوتم  يدعب  یبن  لوق ال  نوچ  تسا و  ربمغیپ  عرـش  خـسان  رخآ و  نید  بحاص  هکلب 

هدرک و دوخ  زا  ار  نآ  یفن  ناشدوخ  تاملک  رد  احیرـص  هکلب  هتـشادن  یتداع  قراخ  هزجعم و  یعدم  ود  نیا  نوچ  رگید  تسا و  تیبوبر 
هکلب دنادرگ  ملاع  رد  ار  نآ  عوقو  راکنا  هکلب  هتسنادن  هزجعم  ار  تداع  قراخ  ۀهج  نیا  هب  هل  ۀجح  هتسب و ال  غورد  دیوگب  سکره  هکنیا 
قلعت هنکمم  روما  هب  تردق  دیوگیم  هک  هتسناد  جراخ  تردق  دیوگیم  هک  هتسناد  جراخ  تردق  دروم  زا  ار  تداع  قراخ  دئارف  بحاص 

دـننادیم و باتک  تاـیآ و  هب  رـصحنم  ار  هزجعم  یهاـگ  هکنآ  رگید  دـننکیم و  لـیوات  ار  تازجعم  یماـمت  هعنتمم و  هلاـحم  هن  دریگیم 
رب ار  یعدم  تماقتسا  رگید  دننادیم و  ریرقت  ذوفن و  ار  یعدم  دنـس  هزجعم و  طقف  دننادیم و  هبتـشم  ۀجح  ریغ  یفاک و  ریغ  ار  نآ  یهاگ 

هتفر هماع  رثکا  يهدیقع  رب  نسحلا  نب  ۀجح  هب  تبسن  دننادیم و  قدص  تیناقح و  تمالع  وا  هب  ار  ناوریپ  عابتا و  ندیورگ  شدوخ و  رما 
هدومرف و کله  وا  تام  لبق  هدش  دای  هفیاط  نیا  زا  رابخا  رد  هچنانچ  دننادیم  یمهدزیـس  ار  یعدم  نآ  دناهدش و  وا  توم  هب  لباق  هک  دنا 
رد همئا  ربمغیپ و  تاشیامرف  هدیسر و  هدش و  تباث  مالسا  نید  رد  رتاوتم  لقن  هب  هکلب  تسین  هیلقع  روما  زا  رما  ود  نیا  توبث  نوچ  نوچ و 

تاشیامرف قلطم  رد  ار  لیلد  الب  لیوات  رد  تلوهـس  يارب  زا  دزاسیمن  یعدـم  ود  نیا  اب  تالاح  بلاطم و  ریاـس  تافـص و  مئـالع و  باـب 
صخـش نییعت  هک  رابخا  زا  تارتاوتم  هکلب  دـننکیم  لیخت  هباشتم  روما  زا  ای  راکنا و  ای  ار  مئالع  هدرک  زاب  دوخ  هدارا  لیم و  هب  نیموصعم 

جراخ دـنا  ع)  ) نسحلا نب  ۀـجح  تایح  هب  لئاق  هک  هماع  گرزب  ياملع  بلاغ  هیماما و  کلـسم  زا  دـنکیمن و  ءانتعا  هدرک  صوصخلاب  ار 
دوشیمن رهاظ  دمحم  لآ  مئاق  دناهدرومرف  هک  هدرک  لخاد  صاخشا  نآ  دادعا  رد  ار  دوخ  هدرم و  وا  هک  دناهدرک  ار  هماع  تعباتم  هتـشگ 

تلالـض و تریح و  نامز  نامه  ناشنامز  هب و  نیلئاقلا  رثکا  هنع  عجری  یتح  سانلا و  ءاثلث  بهذی  یتح  ردنالا و  الا  لقالا  الا  یقبی  یتح ال 
نیا رد  دوصقم  نوچ  هتـشگ و  ندـش  زاتمم  ندـش و  لابرغ  فاص و  ندـنام  یقاب  ردـک و  نتفر  و  ناحتما و . . .  دادـترا و  کش و  بیر و 

اهنیا زا  سپ  دیاش  ناشبهذـم  دـیاقع و  یقاب  اما  دوشیم و  افتکا  ناشیا  هلاقم  زا  ردـق  نیا  هب  تسا  دـمحم  لآ  مئاق  دوعوم و  نییعت  هلاسر 
لقن همدـقم  بلاطم  نیا  رد  ار  ناشیا  تاملک  زا  هراپ  دوشن  ناشیا  هب  ارتفا  نامگ  هکنیا  لاح و  حیـضوت  ۀـهجب  دوش و  نآ  هب  هراشا  دـیایب و 

هک نیریش  یتاریبعت  اب  ینالوط  تانایب  هب  ررکم  ار  رـصتخم  بلطم  هک  تسا  نآ  طیلغت  هیومت و  هطـساو  هب  هفیاط  نیا  باد  نوچ  دوشیم و 
نکل میئامنیم  میراد  نکما  امهم  ظافلا  تاملک و  لقن  رب  تبظاوم  هچرگا  تاملک  لقن  رد  ابلاغ  اذل  دنیامنیم  ریبعت  دهد  هولج  ار  دوصقم 

رد دیوگیم  سپ  درکن  تلالم  ار  هدنناوخ  هحفص 245 ] مینکیم [  لقن  ار  بلطم  لصا  نامه  هدرک  طاقـسا  درادن  دوصقم  هب  لخد  هچنآ 
مئاق ماقم  دـیوگیم  هدزناپ  دصیـس و  رازه و  هنـس  هیدـنه  رد  هعوبطم  یناقداقرج  ياضردـمحم  نب  دـمحم  لضفلاوبا  فیلات  دـئارف  ظیرقت 

نایدا لک  رد  برلا  موی  شکرابم  روهظ  موی  تسا و  نآرق  رد  هصوصنم  تیبوبر  ماـقم  افـص  کـلملاو  کـبر  ءاـج  هیآ و  مکح  هب  دوعوم 
توریب پاچ  مهن  هحفـص  یلوا  هلاقم  رد  دئارف  رد  تیعبات و  هن  تسا  تیعراش  هبتر  تباین و  هن  تسا  هلاصا  تیبوبر  ماقم  دـیوگیم و  سپ 

ود عولط  ببـس  هب  نامزلارخا  رد  هک  تسا  قفتم  میظع  تاراشب  نیا  رب  هیهلا  فحـص  عیمج  هک  تسا  نیا  تدـیقع  ار  اـهب  لـها  دـسیونیم 
رارقتـسا هدـحاو  هملک  رب  ناهج  ددرگ و  لئاز  هیبهذـم  هینید و  تسا  فالتخا  تملظ  دریگ و  غولب  دـشر و  ملاع  هللارما  ءامـس  رد  مظعارین 

رمالاو ریـسفت  دنیـشنورف و  ملظ  رابغ  درتسگ و  هیاس  لدع  مامغ  ددرگ و  لدبم  بسک  تاودا  هب  برح  تالآ  دـتفارب  لادـج  گنج و  دـبای 
روهظ ود  نیا  زا  هدـش و  ریبعت  توکلملا  موی  برلا و  مویب  لـیجنا  رد  هللا و  موی  برلا و  مویب  ۀـیروت  رد  زور  نیا  زا  دـی و  ارهاـظ  ذـئموی هللا 

رد هدش و  ریبعت  هللا  حور  یناث  لوزن  ییحی و  تعجر  هب  لیجنا  رد  هتفای و  ریبعت  هللا  روهظ  سایلا و  ینعی  یبن  ءایلیا  لوزن  هب  ۀیروت  رد  میرک 
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روهظ زا  يدهم و  لوا  روهظ  زا  هیوبن  ثیدح  رد  هدش و  ریبعت  تعاس  تمایق و  یقالتلا و  موی  ةرـسحلا و  موی  ءازجلا و  موی  هللا و  موی  نآرق 
دمحمیلع و لوا  هب  دارم  یهتنا و  هتـشگ  ربعم  ینیـسح  روهظ  یناث  روهظ  زا  مئاق و  لوا  روهظ  زا  يدـه  همئا  رابخا  رد  هللا و  حور  مایق  یناث 
ود دیما  ياهلد  هک  ربمغیپ  روهظ  نایب  زا  دعب  دیوگیم  سپ  تسا  ینیسح  تعجر  یلعنیسح  تسا و  مئاق  دمحمیلع  تسا و  یلعنیسح  یناث 

مئاق روهظ  هحیـص  هتخورفارب و  زاریـش  زا  تقیقح  ران  هینارون  هلعـش  سراـف  قفا  زا  يرد  مجن  نآ  هکنآ  اـت  دـیمرآ  تصـش  تسیود  رازه و 
رضحتسم هللا  هرهظی  نم  روهظ  هللا و  موی  دوروب  ار  نایملاع  هسدقم  حاولا  رشن  هب  لاس  تفه  تدم  رد  تفای و  عافترا  دالب  عیمج  زا  دوعوم 

هللا موی  دورو  ترـضح  نآ  تداهـش  زا  سپ  تفاـی و  تداهـش  هبتر  زیربـت  رد  ناـجیبرذا  نم  اـنل  دـب  ـال  ثیدـح  قـفاوم  نآ  زا  سپ  تشاد 
ینامثع و نیتلع  نیتلود  مکح  هب  هریثک  بیاعم  دورو  زا  سپ  دومرف و  مایق  هللا  رما  رب  یلعالا  زعالا  همسا  لج  یهبا  سدقا  لامج  دیسرارف و 
زا سدقا  باتک  دومرف و  عیرشت  تسین  لوقعم  نارجن  مما  ندمت  ملاع و  حالـصا  هک  هسدقم  تعیرـش  دش و  اکع  هرونم  هنیدم  دراو  یناریا 

ماقم ظـفح  ءرما و  كولم و  مارتحا  هب  ار  عیمج  دومن  رما  هیـسایس  روما  رد  هلخادـم  مدـع  هیتاود و  تاـماظن  داـیقناب  دـش و  لزاـن  یلعا  ملق 
هکنآ اـت  دومرف  دـیکا  یهن  تلود  نذا  نودـب  حالـس  لـمح  یتـح  تازراـبم  لدـج و  گـنج و  زا  تشاد و  رومأـم  ءاـملع  لـضف و  باـبرا 
لدع زکرم  دومن و  عجار  هیلدع  سلاجم  هب  ار  هیسایس  هصوصنم و  ریغ  لئاح  باتک و  هب  ار  هیصوصنم  لئاح  تادابع و  ماکحا  دیوگیم و 
دوعـص یلعا  قفا  هب  هدـیچیپورف و  ار  اـقل  رتفد  يرجه  هدزون  دصیـس و  رازه و  هدـعقیذ  رهـش  مود  دومن و  صوصنم  تباـث و  ار  ناـشنید  و 

ینیـسح روهظ  یناث  روهظ  تسا و  دوعوم  مئاق  روهظ  لوا  روهظ  تسا  ناشیا  اب  مالک  یمود  هک  مالـسا  لها  حالطـصاب  دیوگیم  ات  دومرف 
يدهم و روهظ  هب  لوا  روهظ  زا  ۀعیشلا  ۀنسلا و  لها  ثیداحا  نیب  تاحلطصملا  فالتخا  یلع  دسیونیم  جنپ  داتفه و  يهحفـص  رد  تسا و 
رد تما  دوعوم  زا  هک  تسا  نآ  شدوصقم  یهتنا و  هتـشگ  ربعم  ینیـسح  روهظ  ای  هللا و  حور  ماـیق  هب  یناـث  روهظ  زا  هدـش و  ریبعت  مئاـق  اـب 
رد هدـش و  ریبعت  هللا  حور  مایق  هب  تنـس  لها  ناسل  رد  تما  دوعوم  زا  مئاق و  هب  هصاخ  رابخا  رد  هدـش و  رییغت  يدـهم  هب  تنـس  لها  ناـسل 

مالعا ءاملع  روضح  ارـصتخم  هظفل  ام  نافرعلا  لئالد  رد  تسا و  رایـسب  شتاملک  رد  تافارخ  هنوگ  نیا  زا  ینیـسح و  تعجرب  هیماما  رابخا 
هجرف هللا  لجع  يهملک  هب  وا  و  ع )  ) دمحم لآ  مئاق  روهظ  دنرظتنم  دقتعم و  عامجا  لقع و  تنس و  باتک و  مکح  هب  هک  درادیم  ضورعم 

راثآ مئالع و  عیمج  هب  ناقرف  دوعوم  لامج  سمـش  هک  درذگیم  هنـس  هاجنپ  لاح  دننک  داهج  شکرابم  باکر  رد  هک  دـنبلاط  دـناقطان و 
نارقلا کیرش  نمحرلا و  ۀفیلخ  نامزلاو و  رـصعلا  رمالابحاص و  ترـضح  هک  دندقتعم  هیباب  ینعی  بزح  نیا  دیوگیم  ات  هدومرف  قارـشا 
نامیا هب  ار  کلاس  هک  تسا  یهار  ناقرف  باتک  دیوگیم  مهدزون  هحفـص  رد  هکنآ  ات  هدش  رهاظ  هحفص 246 ] تامالع [  تایآ و  عیمجب 

رد هکنآ  ات  دـناسریم  دـشاب  ءادهـشلادیس  ترـضح  لامج  رین  عولط  هک  مئاقلا  دـعب  مویق  هدـعب  تیمئاق و  مساـب  مویقلا  هللا  ۀـیالو  روهظ  هب 
نیعم هدزون  هن و  تفه و  هس و  جنپ و  رابخا  رد  هادف  هاوسام  حور  مئاق  ترـضح  تنطلـس  هک  هدوب  مولعم  دیوگیم  جـنپ  تصـش و  هحفص 

ءادـفلا هل  دوجولا  حور  ینیـسح  روهظ  تسا و  ناقرف  لمکم  ناقرف و  دوعوم  مالـسلاو  ةولـصلا  هیلع  هترـضح  تسا و  حیحـص  همه  هدـش و 
روهظ نوچ  دیوگیم و  مشش  تصش و  يهحفص  رد  هکنآ  ات  تسا  مئاق  ترضح  كرابم  باتک  هک  نایب  نآرق و  لیجنا و  ۀیروت و  دوعوم 
روهظ هب  نایب  رد  هدومرفن  لصف  قرف و  راـبخا  رد  اذـل  تسا  راذـنا  ریـشبت و  روهظ  مئاـق  روهظ  تسا و  روهظ  کـی  مئاـق  روهظ  اـب  ینیـسح 
هتشگ ریبعت  رابجلا  هللا  ۀعجر  ینیسح و  روهظ  هب  رابخا  ناقرف و  رد  هداد و  ریبعت  هللا  هرهظی  نم  روهظ  يربک و  تمایق  هللا و  روهظ  ینیـسح و 

هب قلعم  رون  يذ  لک  نم  رونا  روهظ و  لک  قوف  رهظا  هنا  الا  قح  رین  عولط  يارب  تسا  قلخ  هدومن  دعتسم  نایب  زا  دوصقم  هداد و  تراشب  و 
تایآ روهظ  رابخا و  رد  تسا  یکی  هقیقحلا  یف  نیمظعا  نیعولط  نیا  نوچ  دـیوگیم و  مشـش  داتفه و  يهحفـص  رد  ات  هدومرفن  تامالع 

دوجو و یبرم  دوجو و  دوجوم  ناشیا  دیوگیم  هکنآ  زا  سپ  دـیوگیم  مشـش  تسیب و  هحفـص  رد  تسا و  هباشم  تمایق  تعجر و  مئاق و 
تسا رهاظ  ناشیا  زا  تافص  ینسح و  ءامسلا  عیمج  تسا  دوجوم  ترضح  علاطم  نیا  تیبرت  لضفت  زا  یناگهدنز  تایح و  زا  دیراد  هچنآ 

ماقم رد  لبق  تجح  لقع و  هک  میئامن  هظحالم  یهلا  مظعا  روهظ  نیا  تاـمیلعت  رد  تسرد  رگا  تسا  مئاـق  ناـشیا  رب  ۀـجح  لـقع و  ملاـع 
دوعوم و يدهم  دننادیم و  دمحم  لآ  مئاق  ار  دمحمیلع  هک  دش  مولعم  سپ  یهتنا  هدیسر  نیقلاخلا  نسحا  ماقم  هب  لاح  هدوب  هقلع  هفطن و 
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هچنآ اهافـش و  هدش  هدینـش  هفیاط  نیا  زا  هچنآ  اب  تسا  قفاوم  تاملک  نیا  یـسیع ع و  لوزن  ینیـسح و  تعجر  ار  یلعنیـسح  ایلیا و  روهظ 
مینکیم لقن  یماقم  رد  ار  کی  ره  هک  تسا  بلطم  دنچ  نمضتم  هفیاط  نیا  تاملک  زا  درک  میهاوخ  رکذ  دعب  هک  ار  هچنآ  اب  میدرک  رکذ 

هکنآ مراهچ  تسا  ذوفن  باتک و  هزجعم  هکنآ  میـس  هیفاک  تین  هزجعم  تاداع  قراوخ  هکنآ  مود  دناتلم  دوعوم  روهظ  ود  نیا  هکنآ  لوا 
مشش تسا  ءاهب  روهظ  نیمه  ود  نیا  تسا و  ینیـسح  روهظ  زا  ترابع  یـسیع  لوزن  هکنآ  مجنپ  تیاصو  هن  تسا  تیعراش  دوعوم  هفیظو 

ضرعتم ماقم  کی  رد  ار  بلاطم  نیا  زا  کیره  نیدـهع و  بتک  فیرحت  تاـبثا  متفه  دـئارف  تاـملک  ناـقیا و  بحاـص  تاهبـش  رکذ  رد 
ةرورـض هب  دش  مولعم  یلوا  هلاقم  رد  میئوگیم  سپ  دـناهدوبن  رظتنم  دوعوم  ادـبا  رفن  ود  نیا  هکنیا  دوعوم و  نییعت  رد  لوا  ماقم  میوشیم 

هب ریبعت  وا  زا  یهاگ  هک  تلم  دوعوم  هکنیا  هرفاظتم  تارایز  هرثاکتم و  هیعدا  هرتاوتم و  هحیرـص  هصاـخ  راـبخا  یعطق و  عاـمجا  بهذـم و 
ع)  ) نیسح دالوا  زا  یمهن  ءامالا و  ةدیـس  شردام  نسح و  شردپ  دمحم و  يدهم  وا  مسا  هک  تسا  یـسک  دوشیم  مئاق  هب  رتشیب  يدهم و 
و ع )  ) داوـج ترـضح  زا  یمیـس  و  ع )  ) قداـص زا  یمـشش  و  ع )  ) رقاـب زا  یمتفه  مظاـک و  زا  مـجنپ  و  ع )  ) اـضر ترـضح  زا  یمراـهچ  و 

هریثک رابخا  تاریبعت  نیوانع و  نیا  مامت  هب  هک  موصعم  هدراهچ  زا  یمهدراهچ  ماما و  هدزاود  زا  یمهدزاود  و  ع )  ) ریما دالوا  زا  یمهدزای 
عباسلا دالوا  نم  سماخلا  وه  يدلو  نم  يدهملا  ع )  ) قداص لوق  دننام  یعطق  اهنآ  تلالد  عطق و  اهنآ  دنـس  هک  صن  حیرـص و  هدـش  دراو 

ع)  ) ریما ترـضح  لوق  لـثم  عباـسلا و  دـالوا  نم  سماـخلا  ع )  ) مئاـق ترـضح  زا  ربخ  رد  ص )  ) ربـمغیپ لوق  لـثم  هصخـش و  مکنع  بیغی 
دـنیامرفیم و رگید  ربخ  رد  يدـلو و  نم  عساتلا  وه  مئاقلا  ع )  ) نیـسح ماما  ترـضح  لوق  لـثم  يدـهملا و  وه  يدـلو  نم  رـشع  يداـحلا 

یلع تبثی  ماوقا و  اهیف  دـتری  هتبیغ  هل  قحلا  نید  هب  رهظی  اهتوم و  دـعب  ضرالا  هب  هللا  ییحی  مئاـقلا  ماـمالا  وه  يدـلو و  نم  عساـتلا  مهرخا 
نبا یـسوم  ینبا  دلو  نم  هحفـص 247 ] سماخلا [  وه  دـیامرفیم  مئاق  زا  ریـصبیبا  لاوئـس  رد  ع )  ) قداص لوق  لثم  نورخا و  اهیف  نیدـلا 

وه الدـع  اهالمی  هللا و  هئاذـعا  نم  ضرالا  رهظی  يذـلا  مئاقلا  دـیامرفیم  مئاـق  لاوئـس  رد  ع )  ) مظاـک ترـضح  لوق  لـثم  ءاـمالا و  ةدـیس 
يدهملا وه  انم  مئاقلا  دنیامرفیم  مئاق  زا  لاؤس  تقو  رد  مالـسلاهیلع  داوج  ترـضح  لوق  لثم  اهب و  هللا  لوطی  هتبیغ  هل  يدلو  نم  سماخلا 

ع)  ) نیسح ماما  ع )  ) داوج ترضح  لوق  لثم  الدع و  اطـسق و  ضرالا  ءالمیف  جرخی  يدلو  نم  ثلاثلا  وه  هتبیغ و  یف  رظتنی  نا  بحی  يذلا 
دمحم یلع  نب  نسحلا  نب  ۀجح  وا  تسا و  رقاب  یلع  نب  دمحم  مدـنزرف  دالوا  زا  نیمتفه  وا  دـیامرفیم  مئاق  زا  دوشیم  لاؤس  هک  یتقو  رد 

رهاـظ نآ  زا  دـعب  زارد و  یتدـم  دـش  دـهاوخ  بئاـغ  هک  تسا  یـسکنآ  وا  نم و  دـنزرف  یلع  نب  دـمحم  نب  رفعج  نب  یـسوم  نب  یلع  نب 
هربتعم بتک  رد  دش و  هتـشون  اهنآ  زا  یـضعب  یلوا  هلاقم  رد  هک  رابخا  نیا  لاثما  داد و  لدع و  زا  ار  نیمز  درک  دـهاوخ  رپ  دـش و  دـهاوخ 

مامت رب  هنوگچ  تسا و  اجک  شرازم  هدرم و  اجک  هکنیا  لوق و  نیا  نالطب  وا و  ندرم  زا  ع )  ) همئا ربمغیپ و  عدر  دـش  تباث  تسا و  دوجوم 
ار مدرم  وا  صخـش  مسج و  تبیغ  هکنیا  وا و  تبیغ  رمع و  لوط  رتاوت  هب  دش  تباث  مه  هدـنام و  یفخم  هیماما  صوصخرد  هعیـش  فانـصا 

ءاـیبنا زا  هلمج  زا  هک  تسا  یتنـس  نیا  همئا و  هن  تسوا  صیاـصخ  زا  نیا  دوش و  رـضاح  مسوم  رد  تسا و  دارم  دـننیبن  ار  وا  مدرم  دـنیبب و 
یلوا هلاقم  هحتاف و  رد  دش  تباث  مه  دنتشاد و  رمع  لوط  هیصخش و  هیمسج  هیندب  هتبیغ  هک  یناسک  دنتـسه  اهنآ  رد  هک  تسوا  رد  نیقباس 

دش تباث  دوش و  رهاظ  وا  هماگنه  نیا  زا  سپ  دننک و  عوجر  وا  زا  دتفیب و  تلالظ  هب  وا  رد  مدرم  تسیمتح و  ینالوط  یتبیغ  نینچ  نیا  هک 
تـشذگ نینچ  نیا  هک  یلوا  هلاقم  هحتاف و  رد  هچنآ  ياضتقم  هب  دش و  دنهاوخ  ادـیپ  هبذاک  نایعاد  ههبتـشم و  تایآ  تبیغ و  نامز  رد  هک 

لوط زا  هک  دنتـسه  یناسک  نامه  ناشعابتا  دـنیامن و  مایق  دوعوم  زا  لبق  هک  دنتـسه  یبذاک  رفن  تصـش  نامه  زا  رفن  ود  نیا  هک  تسا  نآ 
نیا ات  رخآ  هب  ات  لوا  زا  هلاقم  نآ  هب  نک  عوجر  نیلئاقلا  رثکا  هنع  عجری  یتح  دـندومرف  دـندرک و  عوجر  ریغ  هب  دناهتـشگرب و  وا  زا  تبیغ 

ینیبب . یهیدب  حضاو و  ار  بتارم 

دوعوم صخش  نییعت  رد 

هدشن يدای  یمـسا و  يدبا  اهنآ  ردام  مسا  اهنآ و  ردپ  مسا  رفن و  ود  نیا  مسا  هب  تارایز  هیعدا و  رابخا و  مامت  رد  هک  میئوگیم  الوا  لاح 
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اضر و زا  یمجنپ  ای  یلع  زا  یمهدزاود  ای  نیـسح  زا  یمهد  هکنیا  هدشن و  دای  عضوم  چیه  رد  كاپ  موصعم  هدراهچ  رب  دیاز  يددع  مه  و 
هدشن و عقاو  سک  چیه  هب  تبسن  حیرصت  صیـصنت و  بتارم  نیا  هک  تسا  حضاو  هک  نآرق  رد  اما  هدشن و  ضرعت  الـصا  دشاب  هدوب  اذکه 

تسا رابخا  هب  کسمت  رد  لخاد  اهنآ  هب  کسمت  یلو  دراد  بتارم  نیا  ضعب  هب  حیرصت  صیـصنت و  هچرگا  تایآ  ریـسفت  رد  هدراو  رابخا 
رب لمح  قیبطت  روط  هب  ناوتب  هک  یتایآ  ای  دوش  تفای  يربخ  دنچ  رگا  ایناث  تسا و  نسحلا  نب  ۀـجح  هدـننک  نیعم  مامت  هک  دـش  ضرع  هک 

رگا زوج و  رودـم  لک  زوج ال  رودـم  زوج  لک  هک  تسین  لیلد  قیبطت  هکنآ  هطـساوب  دـش  دـناوتیمن  لیلد  اـهنآ  دومن  یعدـم  رفن  ود  نیا 
تجح هیلوصا  هیداقتعا  هلئـسم  نیا  رد  دنادنـسلاو و  ۀـلالدلا  ینظ  رابخا  نیا  نوچ  دومن  يوعد  نیا  رب  لـمح  ناوتب  هک  دـشاب  راـبخا  ضعب 

لاحملا ضرفلاب  رگا  دـنرادن و  هضراعم  یعطق  ای  ینظ  هک  دـننکب  دـنناوتیمن  هصان  هرتاوتم  رابخا  اـب  هضراـعم  دـشاب  ۀـجح  رگا  دنتـسین و 
لزنت ضرفلاب  رگا  تسا و  تلالد  يوقا  ام  رابخا  تفرگ و  دیاب  ار  تلالد  يوقا  یفرع  عمج  هدـعاق  هب  دنـشاب  هتـشاد  ار  هضراعم  تیحالص 

رد امامت  ناریغ  هماع و  تفلاخم  تیرثکا و  هیرهشا و  زا  يدنس  تاحجرم  زاب  مینک  ضرف  روهظ  تلالد و  زا  هبترم  کی  رد  ار  همه  مینک و 
یلع الا  دشابن و  نظب  دامتعا  ربانب  دوشب و  دیاقع  لوصا  رد  دعاوق  نیا  لامعا  عقاولا  ریغلا  ضرفلاب  رگا  میهدب  حـیجرت  دـیاب  تسا  ام  رابخا 
هچنآ شتوم  مدع و  صخـش و  ءاقب  رب  هلاد  رابخا  هک  دیئامرف  هظحالم  تسا  لطاع  لطاب و  نانخـس  نیا  مامت  عطقلا  رابتعا  نم  قحلا  وه  ام 

رد هکنآ  اب  تشادرب  اهنآ  زا  تسد  تومیام  دعب  موقی  ربخ  کی  هطـساو  هب  ناوتیم  هنوگچ  تسا  ربخ  دصراهچ  هب  کیدزن  هدید  هدنراگن 
نآ تاور  دنـس و  باتک و  لاح  هک  يربخ  کـی  هطـساو  هب  ناوتیم  میراد و  مه  تسا  تبیغ  هب  هراـشا  هک  هرکذ  توم  دـعب  موقی  شربارب 

دمحم شمـسا  دـیوگیم  هک  تشادرب  هوالع  لب  ربخ  هاجنپ  زا  تسد  بر  مسا  اب  تسا  قفاوم  مئاـق  مسا  ددـع  دـیوگیم  هک  تسین  مولعم 
هک همئا  اب  ص )  ) ربمغیپ دیامرفیم  هک  ربخ  هحفص 248 ] یس [  زا  هیلجر  تحت  انا  یلع و  مسا  همسا  هک  لمحج  لوهجم  ربخ  هب  ای  تسا و 
نم انل  دبال  دیوگیم  هک  دشابیم  شردص  اب  یفانم  شلیذ  هک  تیاور  کی  هطـساو  هب  هنوگچ  تشادرب و  تسد  تسا  ربمغیپ  مسا  وا  مسا 

هفوک و ياهراک  نایب  هک  ربخ  دصناپ  زا  ناوتیم  ایآ  اندـبلا  اهاودـبلاو  مکتویب  سالخا  اونوکف  کلذ  ناک  اذاف  یئـش  اهل  موقی  ناجیبرذا ال 
تـسد تسا  هدـشن  رهاظ  ناشیا  زا  دناهتـشادن و  اهراثآ  اهراک و  نآ  یعدـم  ود  نیا  زا  کی  چـیه  هک  وا  زا  هرداـص  راـثآ  هکم و  هنیدـم و 
نالطب دـیدرگ  تباث  یناث  ماقم  رد  تسا و  هفوضحم  تعجر  دادـترا و  هرذـنم و  تیاوغ  دوعوم و  تلالظ  ناـمه  روما  نیا  اـنامه  تشادرب 

ود نیا  يوعد  نالطب  دـیدرگ  تباث  و  ص )  ) ربمغیپ تعیرـش  خـسن  نـالطب  دـیدرگ  تباـث  هدـیدع و  تاـهج  ار  نآ  یعدـم  ود  نیا  يوعد 
هکنیا و  ص )  ) يدمحم هبترم  ندوب  نالطب  دـیدرگ  تباث  و  ص )  ) ربمغیپ تعیرـش  خـسن  نالطب  دـیدرگ  تباث  هدـیدع و  تاهج  زا  یعدـم 

هک دش  تباث  تسین و  روصتم  شلامج  قوف  یلامج  شلالج و  قوف  یلالج  شلامک و  قوف  یلامک  تسین و  وا  زا  تسا  برقا  ءدـبم  هطقن 
تسا و بتارملا  قوف  يدـمحم  هبترم  هکنیا  هدـشن و  هدرب  یـصخش  نینچ  هبترم و  نینچ  زا  یمـسر  یمـسا و  ادـبا  داعم  ءدـبم و  راـبخا  رد 

درادن . نآ  رد  کیرش 

دئارف رد  یناگیاپلگ  ياعدا  هزجعم و  باب  رد  مالک 

سپ تسین  هلماـک  هیفاـک  اـی  تسین  هزجعم  اـی  تاداـع  قراوخ  هک  تسا  ناـشیا  بهذـم  لـصا  هک  رما  نیا  ناـیب  رد  سپ  میود  ماـقم  اـما  و 
رادـقم نامه  مالک  لوط  تلالم و  مدـع  يارب  زا  نآ و  لاطبا  نآ  زا  سپ  دراد  يوعد  نیا  رب  تلالد  هک  اهنآ  تاملک  رکذ  زا  الوا  میراچان 

دئارف رد  میئوـگیم  سپ  میئاـمنیم  طاقـسا  ار  دـیاوز  مـینکیم و  لـقن  دراد  تداـع  قراـخ  ندوـب  هزجعم  یفن  رب  تلـالد  هـک  تداـبع  زا 
قدـص رب  یتلالد  تاذـلاب  هک  تسا  تادـیؤم  هیناث و  هلدا  لیبق  زا  تاداع  قراوخ  تازجعم و  تلـالد  مهن  داـتفه و  هحفـص  رد  دـسیونیم 

لیلد نآ  دشابن  رگا  دشاب و  طبترم  اعدم  اب  لیلد  هک  تسطرش  ایاضق  جاتنتسا  تحـص  رد  دیوگیم  هکنآ  ات  باتک  فالخ  هب  درادن  یعدم 
منکیم ناریط  اوه  هب  هک  تسا  نیا  نم  لیلد  مبیبط و  منم  دیوگب  یـسفن  رگا  الثم  دشاب  بجعم  ریحم و  لیلد  دـنچره  دوشن  بولطم  تبثم 

بیبط قدـص  لیلد  ضارما  هجلاعم  هک  اریز  دـنکن  یعدـم  قدـص  رب  تلالد  عوقو  ضرف  رب  ملاع  دزن  ادـبا  مروآیم  قطن  هب  ار  گنـس  ای  و 
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هقراخ روما  رب  لوسر  تردق  تلاسر و  ياعدا  نیب  همزالم  دسیونیم  مکی  داتشه و  هحفص  رد  هکنآ  ات  ءامسب  ناریط  ای  رجح  قطن  هن  تسا 
رب رداق  یعدم  هک  تسا  مزلتسم  هنوگچ  اعدا  نیا  ایآ  مدروآیم  ماغیپ  امش  يارب  زا  دنوادخ  بناج  زا  نم  دیامرفیم  هک  اریز  تسین  تداع 

یـسک یناطلـس  لوسر  زا  هک  دنام  نادب  تلاسر  یعدم  زا  تداع  قراوخ  بلط  یتسارب  دشاب و  راجحا  قاطنا  رحب و  بیلقت  تاوما و  ءایحا 
ماهدروآ امش  يارب  ناطلس  زا  یماغیپ  مناطلـس و  لوسر  نم  دیوگب  یـسفن  رگا  لثملایف  دیامن  بلط  تسا  ناطلـس  سفن  هصاخ  هک  يروما 

ار وت  ات  امن  راهظا  تسا  ردتقم  نآ  رب  ناطلـس  هک  یئاهراک  یلوسر  وت  رگا  دنیوگ  وا  باوج  رد  هک  تسا  طبترم  ریغ  ینعمیب و  رادـقم  هچ 
روما رب  تردـق  مزتلم  اعدا  نیا  هک  تسا  رهاظ  ۀـهادبلاب  هکنآ  لاح  ناسر و  لتق  هب  ازـسوفن  امن و  حـتف  کلامم  شکیم و  هاپـس  میراد  رواب 
مهیلع انرشح  یتوملا و  مهلک  ۀکئالملا و  مهیلا  انلزن  اننا  ولو  ار  هیآ  نیا  دناوخیم  هکنآ  زا  سپ  دون  يهحفـص  رد  هکنآ  ات  تسین  هروکذم 
نامیا دوش  ءایشا  عیمج  رـشح  دننک و  ملکت  یتوم  مینک و  لزان  ار  هکئالم  رگا  دیامرفیم  هک  هللا  ءآشی  نا  الا  اونمؤیل  اوناک  ام  البق  یئـشلک 

رب هدـئاف  هچ  دـش ) ادـخ  هداراب  هتـسب  نامیا  هک   ) تروص نیا  رد  دـسیونیم  ناشیا  ناـمیا  هب  دریگب  قلعت  یهلا  هدارا  هکنآ  رگم  دروآ  یمن 
رد ءاملع  ضعب  دسیونیم  میـس  دص و  يهحفـص  رد  هکنآ  ات  دـنامیم  یقاب  تاداع  قراوخ  رد  یتجح  هچ  دوشیم و  بترتم  هزجعم  بلط 

نآرق اب  یفانم  ثیدـح  رگا  هک  اریز  تسا  حـضاو  نآ  باوج  دناهتـشگ و  کسمتم  تایاور  رد  ثیداـحا  هب  ترـضح  نآ  تازجعم  تاـبثا 
بلط لـب  روهظ  هدومن و  در  ار  هیحارتـقا  تازجعم  دـیجم  نآرق  هک  دـش  تباـث  تسا و  دودرم  تسا  یفاـنم  رگا  تسا و  لوبقم  هتبلا  تسین 

یتازجعم هک  تسا  نیا  تسا  تمکح  ملع و  لها  قفاوم  هچنآ  دـسیونیم  هکنآ  ات  هدرمـش  بیر  کش و  داـیدزا  بجوم  ار  هحرتقم  تاـیآ 
تسا و قح  تسا  ءاـیبنا  بلق  رب  لزنم  هک  تسا  یـسدق  حور  هیلک  هبلغ  توق و  هب  عجار  هچنآ  هدـش  هداد  تبـسن  مومعلا  یلع  ءاـیبنا  هب  هک 

هحفـص هک [  تسین  نکمم  دـسیونیم  مهدزناپ  دـص و  هحفـص  رد  ات  تسا  نآ  لوعجم  تفارخ و  تسین  ماقم  نیا  هب  عجار  هچنآ  لوقعم و 
روما ياشامت  ضحم  لب  دـشابن  چـیه  نید  مهف  يارب  رگا  قلخ  دارفا  مومع  هک  اریز  دـیامن  رهاظ  هزجعم  یـسفن  ره  يارب  رما  بحاص  [ 249

تاحرتفم تشذگ و  دهاوخ  اهرـسع  دومن و  دنهاوخ  حارتقا  رما  بحاص  رب  بیرغ  رما  راهظا  درک و  دنهاوخ  عامتجا  زور  ره  دـشاب  هبیجع 
نیا نمـض  رد  همالک و  نم  دوصقملا  یهتنا  تفاـی  دـهاوخ  لیدـبت  تبعـالم  رتاـیت و  لـفاحم  هب  توبن  سلجم  دـش و  دـهاوخن  ماـمت  قلخ 

دروایب هزجعم  مدرم  لیم  هب  هک  هدوبن  هچمه  ص )  ) ربمغیپ هک  هک  تسا  نآ  اـهنآ  داـفم  هک  نآرق  زا  دـنچ  یتاـیآ  دـیامنیم  رکذ  تاـحفص 
زا هیآ  چـیه  رد  اذـل  دـسیونیم و  رخا  رد  هکنآ  ات  ار  هزجعم  نیبلاطم  هدرک  خـیبوت  هکلب  هدومرف  الوسر  ارـشب  الا  تنک  له  هدرک و  ابا  هکلب 

نایب باتک  لوزن  هب  ار  دوخ  ياعدـم  تابثا  هشیمه  هکلب  ماهدروآ  هزجعم  نالف  نالف و  هکنآ  لیلد  هب  مربمغیپ  نم  هک  هدومرفن  نآرق  تاـیآ 
هکنآ نودب  دباییم  بیرف  هعدـخ و  هیومت و  هطلغم و  ار  نآ  مامت  دـیامن  لمات  تاملک  نیا  رد  یفاصنا  اب  نطف  رگا  میئوگیم  لاح  هدومرف 

فالخرب نادنمشناد و  امکح و  تاحیرـصت  راثآ و  رابخا و  خیراوت و  ریـس و  هیوامـس و  بتک  نآرق و  ضقانم  مامت  دشاب و  هتـشاد  یلـصا 
ات یفیرـش  ربخ  رکذ  هب  میوشیم  كربتم  اـهنآ  رکذ  زا  لـبق  تسا و  یتاداریا  هبوجا و  تاهبـش  نیا  رب  تاـملک و  نیا  يارب  زا  تسوا  لـقع 

دلج رد  هدوشگ  هطلاغم  باب  هدومن و  مالک  قوس  ع )  ) قداص ترـضح  شیامرف  فالخ  دـض و  رب  دـئارف  بحاـص  هنوگچ  هک  دوش  مولعم 
تازجعم شئایبنا  هب  درک  اطع  دنوادخ  ببس  هچ  هب  مدرک  ضرع  ع )  ) قداص ترضح  تمدخ  دیوگیم  هک  تسا  ریـصبیبا  زا  راحب  مجنپ 

قدـص هب  فرعی  هججح  هلـسر  هئایبنا و  الا  اـهیطعی  ـال  هللا  ۀـمالع  ةزجعملا  هب و  یتا  نم  قدـص  یلع  ـالیلد  نوکیل  لاـقف  هزجعم  امـش  هب  و 
نیا دوش و  هتخانـش  وا  هب  قداص  زا  بذاک  دوش و  شبحاص  قدص  لیلد  هک  دومرف  اطع  ار  هزجعم  دـیامرفیم  بذاکلا  بذـک  نم  قداصلا 

شیامرف دشابن  يوعد  اب  قباطم  لیلد  قراوخ  رگا  سپ  هدوبن  نآ  ياراد  یتجح  ماما و  ره  یبن و  ره  هکنآ  هچ  تسین  باتک  دوصقم  هزجعم 
ار مالک  متخ  هچنانچ  منکیم  تاداریا  هبوجا و  هب  عورـش  هدرک  ردـصم  ار  شیامرف  نیمه  دوب و  دـهاوخن  حیحـص  هللااب  ذایعلا  راوگرزب  نیا 
هب میتشگرب  دمآ  دهاوخ  هک  تسا  ءایبنا  قدـص  لیلد  قراوخ  دـیامرفیم  احیرـص  هک  منکیم  رورـس  نارگید  شیامرف  هب  ماقم  نیا  رد  مه 

یعدـم ناطلـس  ناهرب و  يوعد و  قدـص  تمـالع  هیآ و  بذاـک و  قداـص و  نیبزیمم  نآ  هزجعم  هب  دارم  لوا  داریا  تاداریا  هبوجا و  رکذ 
ره هک  يوعد  رد  وا  قدص  یعدـم و  زا  رما  نآ  رودـص  نیب  تسا  ۀـمزالم  ندوب  رب  فوقوم  تیناهرب  تمالع و  زیمت و  نیا  تسا و  قداص 
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رب ۀهج  نیا  زا  دراذگ و  تعاطا  هب  ندرک  دوحجلا  الول  دوش و  لصاح  شیارب  زا  یعدم  قدص  هب  ملع  دومن  ادیپ  رما  زا  عوقو  هب  ملع  سک 
هب ملع  مدرم  نآ  هب  هک  دـیامرف  تیاـنع  دوخ  ثوعبم  هب  ار  يرما  نینچ  تجح  میمتت  اـی  تیادـه  هطـساو  هب  اـی  تسا  مزـال  نیثوعبم  تعاـب 

ۀجحلا هیلع  مت  نم  جوجحم و  دنیوج  دایغ  درمت و  رگا  دنبای و  تیاده  دنز  رد  دایقنا  میلست و  رگا  سپ  دنیامن  لصاح  شیوعد  رد  قدص 
یلع میکح  هب  دـسر  هچ  اـت  میکح  زا  تسا  حـیبق  نیا  هدرک و  ضرغ  ضقن  فـطل و  فـالخ  دـنکن  هزجعم  ییاـطع  ثعاـب  رگا  هک  دنـشاب 

اهلدجت نل  الیدـبت و  اهل  اهدـجت  نل  هک  هللا  ۀتـس  تسا  نیا  هداد و  رارق  تانیب  تازجعم و  بحاص  هشیمه  ار  دوخ  نیثوعبم  اذـل  قالطالا و 
زا هک  دـشاب  يزیچ  یعدـم  زا  رداص  رما  هکنآ  زا  دوشیم  لصاح  يوعد  رد  قدـص  یعدـم و  زا  رما  رودـص  نیبام  همزالم  نیا  ـالیوحت و 

رـشب ینعی  مهیلا  ثعب  نم  تما و  هک  دشاب  يراک  ینعی  دـشاب  تما  ینعی  مهیلا  اوثعب  نم  ياهراک  زا  هن  دـشاب  هدنناتـسرف  ثعاب و  ياهراک 
هک دشاب  يزیچ  دهدب  رارق  دوخ  يوعد  دنس  یبن  ار  هچنآ  رگا  هک  دنروایب  هدروآ  وا  هک  ار  هچنآ  دنناوتن  نآ و  لثم  هب  نایتا  زا  دنشاب  زجاع 

مولعم دوب و  دهاوخن  وا  زایتمالا  هبام  وا و  هصیـصخ  رما  نآ  هکنآ  هچ  دوب  دهاوخن  وا  قدص  لیلد  نآ  دـنیامن  ۀـماقا  دـنناوتب  تیعر  دارفا  زا 
مه وا  هک  یسک  تما  نایم  رد  دوش  تفای  ادانع  هک  تسا  اسب  هک  هدوبن  شتسد  ادخ  اهراک  هچ  هک  تسادخ  بناج  زا  نیا  هک  دش  دهاوخن 

تجح تقو  نآ  مروآیم  زین  نم  يروآیم و  وت  و  هحفص 250 ] تسا [  هتخاس  وت  زا  هچنآ  هکنآ  لیلد  هب  متسه  ادخ  بناج  زا  نم  دیوگب 
نآ دروایب و  مه  وا  ریغ  هک  دشاب  يزیچ  دهد  رارق  دنـس  دروایب و  یبن  ار  هچنآ  رگا  رخا  نایب  هب  دـیآیم و  مزال  ینب  ماحقا  دوشیمن و  مامت 
رگا سپ  دروایب  هدز  وا  قداص  یعدـم  هک  ار  هچنآ  دـنک و  بذـک  يوعد  هک  ار  یبذاک  درک  ضرف  ناوتیم  دـشاب  وا  تجح  لـیلد و  زیچ 

راک نآ  اما  تسا و  لطاب  نآ  ار  لطاب  تقیقح  دـنک  تباث  هک  لیلد  دوشیم و  بذاک  قدـص  تابثا  دـشاب  قدـص  تمالع  زیچ  نآ  ندروآ 
ریغ نم  دوب  دهاوخ  وا  قدص  تمالع  زایتما و  هیام  نیا  دروایب  دناوتن  یبن  ریغ  دوشن و  هتخاس  یـسک  زا  ادـخ  زا  ریغ  هب  هک  دـشابیم  يزیچ 

رـشب دروایب و  دـناوتن  شلثم  رگید  یـسک  ادـخ  زج  هک  دـشاب  یباتک  دوشیمن  هتخاس  ریغ  زا  تسادـخ و  لعف  هک  يرما  نآ  هکنآ  نیب  قرف 
تداع و فالخرب  هک  يروما  لثم  دـشابن  رـشب  ياهراک  خـسن  هک  هیهلا  لیعافا  زا  دـشاب  یتداـع  قراوخ  اـب  شلثم  ندروآ  زا  دـشاب  زجاـع 

هیعیبط بابسا  هب  دنتسم  هک  نادبعشم  هدبعش  نارحاس و  رحس  دننام  هن  دیامن  نآ  داجیا  هیعیبط  هیداع و  بابسا  نودب  یعدم  دشاب و  تعیبط 
تـسوا ملع  هب  شریغ  رحاس و  نیب  توافت  رمالا  ۀیاغ  دنک  نآ  لثم  هب  نایتا  دـناوتیم  مه  وا  دربب  ببـس  نآ  هب  یپ  سکره  هک  تسا  هیداع 

هک يزیچ  نآ  سپ  تفص  نآ  هب  نیلهاج  هب  تبسن  ناشدوخ  ياهراک  رد  عیانص  فرح و  نابحاص  ملع  لثم  رحـس  نآ  بابـسا  يدابم و  هب 
دناوتیمن رشب  هک  طقف  تسا  تاداع  قرخ  راک  نآ  دشاب و  زجاع  وا  زا  رشب  هک  تسا  یئادخ  راک  نآ  تسا  یعدم  قدص  وا و  نیب  همزالم 

رشب دشاب  بجعم  دنچره  هیداع  روما  اما  ریغ و  تسا ال  هیداع  بابسا  طسوت  هب  رشب  زا  تالولعم  لاعفا و  راثآ و  داجیا  هکنآ  هچ  دنک  هماقا 
ره دوشیم و  لصاح  همزالم  دوشیم و  هزجعم  دش  قراخ  هک  هینیوکت  روما  باتک و  زا  کی  ره  سپ  دیامن  داجیا  هیداع  بابـسا  طسوت  هب 

هراما رشب  زا  هیهلا  لاعفا  رودص  نوچ  هک  ۀهج  نیا  هب  طقف و  تداع  قراخ  هب  هزجعم  تسا  رصحنم  سپ  دوب  دهاوخن  هزجعم  دشن  هک  کی 
لامتحا دـنک و  غورد  يوعد  هک  یـسک  دـی  رب  تداـع  قراـخ  ءارجا  وا و  رب  ار  بذاـک  رادـقا  تسا  حـیبق  ادـخ  رب  تسوا  قدـص  تجح  و 

فالخرب هعطاق  ججح  هک  دوش  يرما  یعدم  یـسک  رگا  یلب  تسا  حیبق  لهج و  هب  ءارغا  یهارمگ و  لالـضا و  اوغا و  میهدـب  ار  شقدـص 
یحبق دوش  يراج  وا  دی  رب  یتداع  قراخ  رگا  ضرفلاب  تروص  نیا  رد  دشاب  لصاح  وا  بذک  هب  نیقی  هک  یهجو  رب  دـشاب  مئاق  وا  يوعد 

هکنآ هچ  تداع  قرخ  رب  شوادـقا  زا  دـیآیمن  مزال  لهج  هب  ءارغا  ءاوغا و  هدرک  مولعم  جراـخ  زا  ار  وا  غورد  هک  دـیآیمن  مزـال  ادـخ  رب 
دیامن تداع  قراخ  هماقا  ضرفلاب  دنک و  یهلا  رما  ياوعد  بذک  هب  یسک  رگا  هچنانچ  دوش  لصاح  تیلوغ  لالـضا و  هک  هدرکن  یئاوعد 

هکلب تسا  نم  ناهرب  نیا  هک  دیوجن  راب  دانتسا  یلو  دوش  رداص  وا  زا  هیقافتا  روما  ریاس  لثم  هکلب  دهدن  رارق  دوخ  قدص  دنـس  ار  نآ  یلو 
مزال یحبق  مه  اجنیا  زا  دینک  نم  توعد  لوبق  ناهربیب  هک  دوش  نآ  شلصاح  مراد و  هک  تسا  یتعنـص  نیا  تسین  نم  ناهرب  نیا  دیوگب 
نیا هکنیا  هب  هدرک  فارتعا  یعدم  دوخ  هک  ۀجح  لیلد و  الب  تسا  یئاوعد  نیا  هرخالاب  هکنآ  هچ  دوشیمن  مزال  یئاوغا  هک  اریز  دـیآیمن 

هیداـع بابـسا  نودـب  تعیبـط  فـالخرب  تداـع  قراوخ  قراوخ و  رودـص  هک  عقاوریغ  تسا  یـضرف  درجم  روما  نیا  تسین و  نم  تجح 
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دهاوخب یتروص  ره  دـنراد  وا  دایقنا  تانئاک  داوم  هک  دـسریم  یماقم  هب  یلمع  هوق  لامک  رد  هک  تسا  تیالو  سفن  ناـمه  لغـش  هیعیبط 
لاحم لب  عقاوریغ  ضرف  درجم  لغـش  نینچ  نیا  یبن  هلماک  سفن  ریغ  رد  دناشوپیم و  دناشوپب  دهاوخب  یتروص  ره  دـناوتیم و  دـنک  هلازا 
دیـسر ماقم  نیا  رد  هک  سفن  تسا  یلمع  هوق  لامک  زا  هبترم  نیا  هب  لوصو  هب  تیعر  دارفا  نیب  زا  تیـالو  سفن  زیمم  دـح  نوچ  هک  تسا 
هدومرف اهنآ  دعو  ءاصحا  دنوادخ  هک  تیالو  سوفن  زا  ریغ  قافتا  عقاو و  بسحرب  دش  دهاوخ  عقاو  هلـسلس  لوط  رد  دوب و  دهاوخ  یبن  نآ 

داوم تعاطا  دوخ  هب  دـشاب  تانئاک  رد  فرـصتم  هک  دـسرب  هباثم  نیا  هب  شلامک  ماقم  هک  اـهنآ  رب  دـیاز  اـهنیا و  ریغ  تسین  يرگید  سفن 
تادادعتسا ۀیلصا و  هحفـص 251 ] تقلخ [  تنیط و  تیاکح  تسا  ۀـیلخدم  تلاخد و  لامک  ار  ماـقم  نیا  لوصح  هک  اریز  وا  زا  تاـنئاک 

ملاع لصا  رد  رگا  هدش  هدش  هچنآ  هدوب و  هدوب  هک  هچنآ  دشاب و  وا  قلخ  هب  ندرک  ادتبا  تیفرـشا و  ءاشنم  هک  رینمب  تالعـش  برق  هیتاذ و 
یقرت ءاشنم  فراعم  مولع و  بسک  تادهاجم و  تاضایر و  یلب  دیاز  هن  دش  دنهاوخ  نانچ  رفن  دص  مه  هناشن  نیارد  دندوب  نانچ  رفن  دص 

لوط هب  نخس  هدوب  هک  هلـسلس  نامه  رد  تایقرت  تسا و  اجنآ  رد  هچنآ  رد  دوب  اجنیا  هیلوط  هن  هیـضرع  هلـسلس  رد  دوشیم  جردت  ثعاب  و 
ماقم رد  دوش  هدـید  یـسک  زا  تروص  بسح  هب  تداـع  قراـخ  رگا  هک  تسا  اـج  نیمه  زا  يراـب و  میوش  جراـخ  دـصقم  زا  هک  دـماجنین 

 . . اب دبال  دوش  رهاظ  یقراخ  تیالو و  سفن  ریغ  زا  رگا  هکنیا  میئامنیم و  فطل  هدعاق  هب  ار  نآ  بذک  قدص و  زیمت  هیلع  ادـمتعم  يوعد 
هک تسا  یبن  نامه  لغش  هتعیبط  بابسا  نودب  تعیبط  فالخ  رودصالا  هدوب و  یفخم  صخش  رب  هک  دوب  دهاوخ  هیفخ  هیداع  بابـسا  هب  . 

فرصت و تردق و  هلئسم  دوشیم و  هتخانش  نآ  هب  هک  تسا  یـصاوخ  ار  يزیچ  ره  هکنآ  لوا  يهصالخ  دوشیم و  هتخاس  وا  زا  ادخ  راک 
تطاـسو و ماـقم  قیـال  ار  نآ  بحاـص  هک  تسا  هلماـک  تیـالو  هبترم  صاوخ  زا  تسا  یناـسنا  ریرقت  هداد و  ارم  تاـنئاک  داوم  تیرخـسم 
زا لغـش  ناشمسا و  نوچ  ضقنیالو و  دیزی  هدـیدرگ ال  مولعم  عقاو و  جراخ  رد  اهنآ  هدامـش  ددـع و  قافتا  بسحرب  هک  دـیامنیم  تجح 

دهاوخ لصاح  تردق  بصنم و  نآ  نیب  همزالم  دوب و  دـهاوخ  وا  ناهرب  تجح و  وا و  قدـص  يهیآ  تمالع و  تنـس  وا  راوطا  صاوخ و 
قدص یناشن  ار  هزجعم  نیا  دوخ  ياهراک  زا  ادخ  مربمغیپ و  نم  دیوگب  دوش و  رهاظ  یقدصلا  لمتحم  رگا  لوقنف  کلذ  تفرعا  زا  دیدرگ 

نکاـس بآ  نوچ  وش  نکاـس  هک  مهد  ناـمرف  كرحتم  هب  هوک و  نوچ  دـنکیم  تکرح  وش ، كرحتم  میوگب  نکاـس  هب  هک  هداد  رارق  نم 
دوش ارجا  شدـی  هب  تسا و  نم  دنـس  روما  نیا  دوش و  انیب  نیبب  میوگب  روک  هب  دوش و  ایوگ  نک  قطن  میوگب  تماصب  دوش و  فقاو  دوش و 

ءازهتـسا اشامت و  ناونع  هب  هصاخ  مدرم  تایحارتقا  هچرگا  اذـل  تسا و  قداـص  هتفگ و  تسار  نیا  هک  دوشیم  لـصاح  عطق  هتبلا  روما  نیا 
ۀجح بلط  قح  ندروآ  تسد  فرـص  تهج  هب  مدرم  هک  یعـضاوم  یلو  دـننکیمن  تباـجا  ناربمغیپ  تسین و  عبتم  هزجعم  بلط  ماـقم  رد 

رابخا نآرق و  لیجنا و  ۀیروت و  رد  تسا و  یـصحت  دعت و ال  دندیورگ ال  ناشیا  هب  اهنآ  دندوب و  هدرک  هزجعم  ءاطعا  ناربمغیپ  دـناهدرک و 
شهاوخ حارتقا  نودب  ینمؤم  رگا  هک  هدرک  حیرـصت  هتـشذگ  تالاقم  نیا  نمـض  رد  هک  درادـن  راکنا  مه  دـئارف  بحاص  دوخ  هک  رایـسب 

عـضوم نآ  رد  هنوگچ  دـشابن  ناهرب  لیلد و  هباجاجتحا  يوعد  ماقم  رد  تداع  قراخ  ندروآ  رگا  سپ  دـنروآیم  شیارب  زا  دـنک  هزجعم 
اصع و هب  ار  هرحس  یسوم  زیجعت  تسا و  تبث  لیجنا  رد  نآ  زا  سپ  مدرم  ندروآ  نامیا  و  ع )  ) یسیع تاداع  قراوخ  دناهدومن  هماقا  ءایبنا 

نداتـسرف ماگنه  رد  مه  هدرک و  نآ  زا  داـی  نآرق  رد  تسا و  تبث  ۀـیروت  رد  ۀـیروت  باـتک  لوزن  زا  لـبق  یـسوم  هب  ناـشیا  ندروآ  ناـمیا 
نیا رگا  شعابتا و  نوعرف و  رب  تسا  یتجح  ناهرب و  ود  نیا  میداد و  وت  هب  ار  ءاضیب  دی و  اصع و  دیوگیم  وا  هب  ادخ  نوعرف  دزن  یـسوم 

نوعرف نیملاعلا و  بر  نم  لوسر  انا  هک  دنکیم  توعد  یسوم  هکنآ  زا  سپ  داد  رارق  یـسوم  تجح  ار  نآ  ادخ  ارچ  دوبن  قدص  تمالع 
اـصع یـسوم  تقو  نآ  نیقداصلا  نم  تنک  نا  هب  تاـف  دـیوگیم  نوعرف  نیبم  یئـشب  کـتئجولوا  دـیامرفیم  یـسوم  دـنکیم  شبیذـکت 
تداع قراخ  ود  نیا  رگا  نیرظانلل  ءآضیب  یه  اذاف  هدی  عزن  نیبم و  نابعث  یه  اذاف  هاصع  یقلاف  دنکیم  نوریب  بیج  زا  تسدو  دزادـنایم 

نیا هک  یـسوم  هب  دـیوگب  هک  دوب  نوـعرف  يارب  زا  درک و  زاربا  تجح  بلط  ماـقم  رد  ار  نآ  ارچ  ینمؤـم  قدـص  رب  دوـبن  تجح  هزجعم و 
هزجعم بلط  هک  یتقو  رد  تفگن  نوعرف  هب  یـسوم  ارچ  دروایب و  ادـخ  بناج  زا  همان  ینکیم  تلاسر  يوعد  وت  تسین  وت  يوعد  اب  قباطم 

نیا مروآیم و  وت  يارب  زا  ۀیروت  تقو  نآ  میارب  روط  هوک  هب  مدرب و  لیئارـسا  ینیبب  هک  اهنیا  زا  دـعب  ات  نک  ربص  تساوخ  نیبم  رما  درک و 
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نوعرف هداد و  وا  هب  ار  هزجعم  ود  نیا  ادخ  تسادخ و  ۀجح  یسوم  هک  تسا  نآ  همه  نومـضم  هدش و  دای  نآرق  زا  هدیدع  عضاو  رد  هصق 
نوعرف و هب  یـسوم  هن  تفگ و  یـسوم  هب  ادخ  هن  دـندروآ  نامیا  نآ  هطـساو  هب  هرحـس  دومن و  جاجتحا  هزجعم  ود  نیا  هب  وا  درک و  راکنا 

تقو نآ  درک  دهاوخ  ذوفن  نم  رما  هنوگچ  دینیبب  اهدعب  ات  دـینک  ربص  ای  مروایب  باتک  نیا  زا  سپ  ات  دـینک  هحفص 252 ] ربص [  هک  هرحس 
نامیا وت  هب  ام  تقو  نآ  رد  يدرک  ادـیپ  هملک  ذوفن  يدروآ و  باـتک  تقو  ره  اـت  رادـب  اـم  زا  تسد  مه  وت  سپ  دـنیوگب  وا  هب  اـهنآ  دـیاب 

هب تسج و  جاجتحا  ص )  ) ربمغیپ نآرق  صوصخ  هب  ینیبیم  هکنیا  دوش و  مخفم  دنیوگب و  ار  فرح  نیا  همه  هک  تسه  اسب  میروآیم و 
میتفگ دوب و  جراخ  رـشب  تقاط  زا  یباتک  نانچ  دوب و  هزجعم  مه  نآرق  دوخ  هک  دوب  نآ  هطـساو  هب  نیا  دـندروآ  ناـمیا  مدرم  نآرق  ببس 
قراوخ رگا  دوب  دـهاوخ  هزجعم  مه  نآ  دوش  تداع  قراخ  اهنآ  لثم  رگا  مه  یباـتک  دـشاب  هینوک  روما  زا  تسین  مزـال  تداـع  قراـخ  هک 

قراخ هک  یناسک  زا  دـیامرفیم  دـنرواین  نامیا  دـننیبب و  تداع  قراخ  هک  یناسک  زا  دـیامرفیم  خـیبوت  نآرق  رد  ارچ  دـشابن  لیلد  تداـع 
اونمؤیل اوناک  ام  البق  ئـشلک  مهیلع  انرـشح  یتوملا و  مهلک  ۀکئالملا و  مهیلا  انلزنا  اننا  ول  نونمؤی و  تئاج ال  اذا  اهنا  مکرعـشی  ام  تداع و 
اوملظف ةرـصبم  ۀـقانلا  دومث  انیتا  نولوالا و  اهب  بذـک  نا  الا  تایالاب  لسرن  نا  انعنم  ام  دوب و  یثحب  هچ  دوبن  لیلد  تاداع  قراوخ  نیا  رگا 

زا دـیامرفیم  خـیبوت  تمذـم و  هک  تسا  رایـسب  تایآ  هنوگنیا  زا  اـهنآ و  بیذـکت  تشاد  يداریا  هچ  دوبن  لـیلد  تاداـع  قراوخ  رگا  اـهب 
نم انثعب  مث  دراد  فارعا  يهروس  رد  هدوب و  لیلد  مه  یباتک  ریغ  تازجعم  هک  دـش  مولعم  سپ  دـنروآیمن  نامیا  تازجعم  هب  هک  یناـسک 
نم تنک  نا  اـهب  تأـف  تئج  تنک  نا  هلوـق  یلا  مکبر  نم  هنیبـب  مکتئج  دـق  یلاـعت  هلوـق  یلا  هئـالم  نوـعرف و  یلا  اـنتایاب  یـسوم  مهدـعب 
دی اصع و  هب  هراشا  تایآ  هب  مداتسرف  ار  یـسوم  دیامرفیم  نیرظانلل  ءاضیب  یه  اذاف  هدی  عزن  نیبم و  نابعث  یه  اذاف  هاصع  یقلاف  نیقداصلا 

ار و اضیب  دـی  درک  نوریب  ار و  اصع  تخادـنا  یـسوم  سپ  ار  اهنآ  روایب  درک  ضرع  مدروآ  دـهاش  هنیب و  نم  هک  دومرف  نوعرف  هب  اـضیب و 
هنیح یه  اذاف  اهیقلاف  یـسوم  ای  اهقلا  رگید  دوبن و  ذوفن  باتک و  هناگ  هن  تایآ  لیئارـسا و  ینب  لئـسف  تانیب  تاـیآ  عست  یـسوم  اـنیتا  دـقل 
دقل هلوق و  یلا  یغط  هنا  نوعرف  یلا  بهذا  هلوق  یلا  يرخا  ۀـیا  ءوس  ریغ  نم  ءاضیب  جرخت  کحانج  یلا  كدـی  ممـضا  هلوق و  یلا  یعـست 

نوعرف و بناج  هب  ورب  میدومرف  میداد و  یـسوم  هب  ار  تداع  قراخ  ود  نیا  دیامرفیم  یلعا  یلع  دنوادخ  یبا  بذـکف و  اهلک  انتایا  هانیرا 
رد هدرک و  نوعرف  يریـصقت  هچ  دشابن  یعدم  تبثم  لیلد  تداع  قراع  قراخ  رگا  دومن  بیذکت  نوعرف  هب  تایآ  نیا  هئارا  هب  نآ  زا  سپ 

ناناهرب کلذف  هلوق  یلا  ءاضیب  جرخت  کبیج  یف  كدی  کلئسا  هلوق  یلا  اربدم  یلو  ناج  اهناک  زتهت  اهار  املف  كاصع  قلا  صصق  هروس 
و ع )  ) یـسیع تیاکح  رد  نینچمه  رگید و  تایآ  زا  کلذ  ریغ  دوب و  دهاوخ  ناهرب  هنوگچ  دـشابن  قباطم  یعدـم  اب  هک  يزیچ  کبر  نم 

یلا الوسر  لیجنالا و  ۀیروتلا و  ۀمکحلا و  باتکلا و  هملعی  دـیامرفیم و  هک  تسا  دراو  نارمع  لآ  يهروس  رد  لیئارـساینب  رب  وا  جاجتحا 
صربالا همکالا و  يربأ  هللا و  نذاب  اریط  نوکیف  هیف  خفناف  ریطلا  ۀئیهک  نیطلا  نم  مکل  قلخا  ینا  مکبر  نم  ۀیاب  مکتئج  دق  ینا  لیئارـساینب 

باتک و ار  وا  دزومآیم  نینمؤم و  متنک  نا  مکل  ۀـیال  کلذ  نا  مکتویب  یف  نورخدـت  ام  نولکات و  اـمب  مکئبنا  هللا و  نذاـب  یتوملا  یحا  و 
یتسرد هب  ناتراگدرورپ  زا  یناشن  هیآ و  هب  ار  امش  مدروآ  هک  یتسرد  هب  نم  هک  لیئارساینب  يوس  هب  يربمغیپ  لیجنا و  ۀیروت و  ۀمکح و 

ار و دازردام  روک  منکیم  انیب  ادخ و  نامرف  هب  یغرم  دوشیم  وا  رد  ممدیم  سپ  غرم  ۀنیه  لثم  لگ  زا  امـش  يارب  زا  منکیم  قلخ  نم  هک 
یتسرد هب  دوخ  ياهناوخ  رد  دینکیم  هریخذ  ای  دیروخیم  هچ  نآ  هب  ار  امـش  مهدیم  ربخ  سیپ و  مناهریم  ار و  ناگدرم  منکیم  هدـنز 

لوبق يارب  زا  ۀجح  هچ  تلاسر  زا  سپ  هک  دیئامرف  هظحالم  نانمؤم  دیتسه  رگا  امش  يارب  زا  تسا  یناشن  هیآ و  هنیآ  ره  اهراک  نیا  رد  هک 
هب یسک  ناشیا و  ندروآ  نامیا  يارب  زا  دهدیم  رارق  هزجعم  هیآ و  ار  اهنآ  تداع و  قراوخ  زا  ریغ  دروآیم  شموق  يارب  زا  شلوق  ندرک 
نآ نوریب  لگ و  زا  غرم  نتخاس  نکل  يونعم  تایح  رب  ینک  لمح  ار  یتوم  ءایحا  رگا  تسین و  يوعد  اب  قباطم  نانخـس  نیا  هک  تفگن  وا 
هک ار  یعضاوم  هحفص 253 ] درمـشیم [  ردق  هچ  دنیبب  هک  دیدج  دهع  بتک  هب  دینک  عوجر  دراد  لمح  هچ  اهنیا  اههناوخ  زا  نداد  ربخ  و 

تسا ربتعم  دمتعم و  هک  جاجتحا  باتک  لثم  هب  دینک  عوجر  مه  یضعب و  دندروآ  نامیا  دز و  وا  وا  قراوخ و  زا  دندرک  هزجعم  بلط  وا  زا 
دندرک تداع  قرخ  هزجعم و  بلطو  هدمآ  ص )  ) ربمغیپ تمدخ  ناشیا  ریغ  ای  باتک  لها  هک  یعـضاوم  زا  درمـشیم  ردقچ  نیبب  همه  دزن 
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ربمغیپ هب  نینمؤم  هک  دوشیم  مولعم  اهنآ  زا  هک  تسا  ربتعم  هیمالـسا  هربتعم  بتک  نیا  رگا  دـندرک  شقیدـصت  یتعامج  هدروآ و  مه  وا  و 
ربتعم رگا  هدوب و  تداع  قراخ  مه  شباـتک  دوخ  هک  نآ  لاـح  باـتک و  سفن  هطـساو  هب  وا  هب  نینمؤم  زا  دـنرتشیب  قراوخ  يور  زا  (ص )

وت هلاـقم  نیا  اـنامه  ینکیم  کـسمت  وت  یعدـم  نیا  ناـکم  ناـمز و  يارب  زا  ناـجیبرذآ  نم  اـنل  دـبال  ربخ  دـیبل و  یبا  ربـخ  هب  ارچ  تسین 
تاداع قراوخ  ناشربمغیپ  هک  تسا  هیمالـسا  قرف  مامت  زوکرم  نینچ  مه  تسا و  يدـه  ۀـمئا  راـبخا  هیوبن و  راـثآ  هیهلا و  بتک  بیذـکت 
ناشملع نف و  هک  نیملکتم  اـمکح و  دنتـسه  اـهنآ  رد  دـناهدومن و  تاداـع  قراـخ  رتاوت  يور  زا  شلوق  قدـص  هب  داـقتعا  نآ  هب  هدروآ و 

یسک تسا و  دوجوم  مامت  العف  هک  دنتشون  اهباتک  دنتفگ و  اهسرد  توبن و  هقیرط  طیارـش و  هزجعم و  نآ و  طیارـش  تاوبن و  زا  ثحب 
تسین . ص )  ) ربمغیپ ياعدم  اب  قباطم  لیلد  تاداع  قراوخ  هک  هدرکن  ار  وت  ههبش  نیا 

دئارف رب  هناگ  هدزاود  تاضارتعا 

قطنم و ملع  نابحاص  مامت  اهنیا  دناهدرمـش  یبن  يوعد  تبثم  ار  تداع  قراخ  توبن  ثحب  رد  هک  نیملکتم  اـمکح و  نیا  مدآ  فاـصنا  اـب 
يوعد اب  قباطم  تداع  قراخ  هک  دناهتـسنادن  لاح  ات  دناهتـشون  ار  سایق  ایاضق و  طیارـش  ماقم  اهنآ  دـننآ  ناعرتخم  هکلب  نآ  رد  نافنـصم 

هک تسا  نآ  شرس  دیاهدرک و  هفیاط  نیا  امـش  هک  تسا  نیا  ههبـش  امـس  تسین  یبن  يوعد  تبثم  تداع  قراخ  هک  بلطم  نیا  تسین  یبن 
دهاش دننکیم  راکنا  دنرادن  هک  ار  هچ  ره  دناهتسنادن  یعدم  تابثا  رد  ربتعم  ار  نآ  اذل  دناهدوبن  تداع  قراخ  راهظا  رب  رداق  امش  ناعوبتم 

دـئارف و بحاـص  رارـصا و  زا  هچناـنچ  تسین  هلماـک  هیفاـک  اـی  تسین  هزجعم  تداـع  قرخ  هک  نیا  رب  هفیاـط  نیا  ارـصا  ترثک  بلطم  نیا 
رب رارـصا  همه  نیا  دناهتـشاد  تداع  قرخ  یعدـم  ود  نیا  رگا  دوشیم  مولعم  رگید  ناسک  ناشباتک و  زا  یعـضوم  ریغ  رد  لئالد  بحاـص 

مولعم سپ  ار  شعضاوم  دنیوگب  دناهدروآ  دناهدوب و  تداع  قرخ  رد  رداق  مه  رفن  ود  نیا  دنیوگب  همه  ضوع  دوب  بوخ  دوبن  مزال  راکنا 
تاداع قراوخ  رودـص  رارـصا و  يور  زا  هیهلا  جـجحب  ناشداقتعا  القع  رتشیب  هک  تسا  تباـث  ةرورـضلاب  دناهتـشادن و  تردـق  دوشیم و 

هک دوش  سمش  زا  رتحضاو  بلطم  هک  نیملکتم  امکح و  تاملک  زا  تیارب  زا  مدناوخیم  ردق  نیا  دشیمن  تلالم  لوط  فوخ  رگا  تسا 
ریـسفت و بابرا  ءاهقف و  املع و  نیملکتم و  امکح و  زا  بتک  مامت  نایم  زا  هک  تسا  بجع  دـئارف  بحاص  صوصخ  زا  تسا  یلهاـجت  نیا 
زا دنشاب  هوالع  سفن  رازه  هد  دیاش  هک  دینادیم  عاطم  ۀجح و  ار  ود  نآ  امـش  هک  مظاک  دیـس  دمحا و  خیـش  لثم  یتح  هیفوص  نیثدحم و 

بتک زا  دنکیم  لقن  عوجر و  اما  درادن  مه  ياعدم  رب  تلالد  وا  زا  هک  یمالک  نا  یلازغ  مالک  هب  دنکیم  کسمت  شدوخ  ياعدـم  يارب 
هک دوش  مولعم  دوش و  نآ  هب  عوجر  ات  هدومن  تیاکح  ار  تراـبع  نیا  یلازغ  باـتک  هچ  زا  هک  هدرکن  لـقن  هک  نآ  اـب  هریثک  تعاـمج  نیا 

دوخ ياعدـم  يارب  زا  دـئارف  رد  دوش  رکذ  یلازغ  ترابع  تسا  بوخ  هن  ای  دـنادیم  يوعد  اب  قباطم  تبثم و  لیلد  ار  تداع  قراخ  یلازغ 
هک دـیوگب  یـسک  رگا  هتفگ  وا  هک  دـنکیم  ار  یلازغ  مالک  لقن  دوشیمن  اعدـم  تبثم  تسین و  يوعد  اب  قباطم  لـیلد  تداـع  قراـخ  هک 

زجاع ام  دنچ  ره  دروایب  دناوتن  نآ  لثم  یسک  هک  هریخم  هبجعم  همجعم  روما  بلطم  نیا  يارب  زا  دنک  راهظا  دعب  تسا و  هد  زا  رتشیب  راهچ 
لایخ هچ  ره  دـئارف  بحاص  هد  زا  تسا  رتشیب  راهچ  هک  ار  وا  لوق  مینکیمن  قیدـصت  کـلذ  عم  میوش  ریحتم  نآ و  لـثم  ندروآ  زا  میـشاب 

نآ یلازغ  دوصقم  تسا  ههبـش  نیا  یلو  تسین  لوق  نیا  اـب  قباـطم  تاداـع  قراوـخ  هک  تسا  نآ  يارب  زا  شقیدـصت  مدـع  نیا  هک  هدرک 
میوشیمن لـئاق  ار  یهیدـب  تفـالخ  هزجعم  هب  اـهاجنآ  دور  یمن  فـالخ  لاـمتحا  تسا و  یهیدـب  هک  ار  هیـسح  هیرورـض  روـما  هک  تسا 

هک تسا  هیرظن  تیلالدتـسا  نآ  یلازغ  دوصقم  لصاح  تسا و  قدص  لامتحا  تروص  رد  هزجعم  تابثا  هک  هدرک  ضرع  هدنراگن  هچنانچ 
 ] نیا هرثؤم  تردـق  رایتخا و  یفن  رب  هیربج  لالدتـسا  لثم  ۀـهادبلا  ماقم  یف  ههبـش  دوشیم  هتفگ  باوج  رد  دوش  هماـقا  یهیدـب  فـالخ  رب 

دیؤم هکنآ  هیف  باتک  فالخب  تسا  دیؤم  هیناث و  هلدا  تاداع  قراوخ  شلوق  یناثلا  دئارف  ياعدم  هب  دراد و  طبر  هچ  ترابع  هحفص 254 ]
سپ دـشاب  تداع  قراخ  مه  نآ  هکنآ  رگم  تسین  هزجعم  یباـتک  ره  هک  دـمآ  دـهاوخ  تسین و  حیحـص  ود  نیا  نیب  عمج  دوشیمن  لـیلد 

دهاوخن يزیچ  سپ  دنادیم  لوعجم  هفارخ و  ار  قراوخ  مامت  وا  هک  شمالک  رد  دـمآ  دـهاوخ  تداع و  قرخ  هب  هزجعم  دوشیم  رـصحنم 
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لوا رد  هکنآ  هچ  تلم  مومع  يارب  زا  تداع  قراخ  هب  تسا  رـصحنم  یعدم  رب  قدص  لیلد  لوا  میوگیم  زاب  دشاب  تادیؤم  وزج  هک  دوب 
قراف تیعر و  وا و  نیب  زیمم  قدص و  دهاش  هک  دشاب  اراد  ار  یتجح  دیاب  هدماین  تسد  یماود  ءاقب و  يذوفن و  تماقتسا و  زونه  هک  ریخا 

دوب دـهاوخن  زیمم  كرتشم  رما  نیا  دـشاب  اراد  اناوت و  مه  وا  ریغ  هک  دـشاب  هکرتشم  روما  زا  رگا  رما  نآ  دـشاب و  بذاک  قداص و  قح  نیب 
قراوخ هلوقم  زا  هچ  دـنناوتن  ار  نآ  يهماقا  تلم  دارفا  ریاـس  هک  یبن  هب  صتخم  دـشاب  يرما  دـیاب  سپ  هدوب  اراد  ضرفلاـب  مه  یبن  ریغ  هک 

زجاع رـشب  هک  ار  يزیچ  دشاب  هتـشاد  دیاب  ینعی  دوشیم  هزجعم  هب  یهتنم  رما  سپ  دشاب  نآ  لثم  زا  زجاع  يرـشب  هک  دشاب  یمالک  ای  دشاب 
ثلاثلا دندروآ  مه  بذاک  نایعدم  هچ  نانچ  دروایب  دناوتب  یـسک  ره  هک  دوب  دهاوخن  زیمم  زاجعا  ۀفـص  نودب  باتک  درجم  دشاب و  نآ  زا 

زا ادخ  راک  هک  متـسه  ادخ  بناج  زا  هداتـسرف  هک  نآ  يوعد  اب  تسا  قباطم  تداع  قرخ  میوگیم  دشاب  اعدم  اب  قباطم  دیاب  لیلد  شلوق 
هداد قداـص  ریغ  هب  دوشیمن و  لـصاح  بذاـک  يارب  زا  لاـمک  تردـق و  نیا  لغـش و  نأـش و  نیا  هکنآ  يهطـساوب  دوـش  یم  هتخاـس  نم 

وا هب  دعب  دـشاب و  هداتـسرف  ادـخ  ار  یـسک  یتسار  هک  مینک  ضرف  رگا  هؤایبنا  الا  اهیطعی  هللا ال  ۀـمالع  ةزجعملا  دومرف و  هک  افطل  دوشیمن 
مه دشابن و  تداع  قراخ  ظفل  بسح  هب  مالک  نیا  دننک و  زامن  مدرم  هک  ار  مالک  نیا  ناوخب  مدرم  رب  ورب و  هک  دـشاب  هداد  لمعلاروتـسد 
نیا رد  تسادخ  بناج  زا  هک  درک  دهاوخ  تلالد  مالک  سفن  هنوگچ  هن  ای  تسادخ  زا  مالک  نیا  هک  دـننک  کش  مدرم  ینعم و  بسح  هب 

هچ ره  هک  تسین  مزال  هک  نآ  هچ  تسادـخ  مالک  نیا  هک  دوش  وا  لوق  قدـص  تمالع  هک  تداع  قرخ  راهظا  هب  دوشیم  جاتحم  تروص 
دشابن علطم  سک  چیه  ار  وا  يانعم  دیاب  دوش  دراو  صصق  باب  رد  ادخ  زا  یمالک  ره  ای  دشاب  تاملک  همه  زا  حصفا  دشاب  ادخ  زا  یمالک 

شلوسر هب  ادخ  هتـشذگ و  ءایبنا  صـصق  باب  رد  تسا  یمالک  فراعتم  هک  يربع  ای  یـسراف  ای  یبرع  ناسل  هب  رگا  لاح  دشاب  هتـسنادن  و 
نیا هک  دـنک  تباث  هک  دوب  دـهاوخ  هزجعم  یباتک  نینچ  سفن  هنوگچ  ایآ  دـیهد  شوگ  تسا  قح  مـالک  نیا  هک  وگب  مدرم  هب  ورب  دـیوگب 
دنک نیقی  ناسنا  هک  نآ  رگم  دشاب  قدص  لیلد  باتک  ندروآ  تلاسر  يوعد  زا  دعب  هک  دوب  دـهاوخ  هنوگچ  سپ  تسادـخ  باتک  باتک 

قراخ باتک  سفن  هک  دوب  دـهاوخ  نآ  هطـساو  هب  نیا  تسادـخ و  باتک  هک  دـنک  نیقی  ناسنا  هک  نآ  رگم  دـشاب  قدـص  لیلد  باتک  هک 
دـنروآ و ماغیپ  هک  هدـش  اج  نیا  زا  هطلغم  نیا  تسادـخ و  باتک  نیا  هک  دـیامن  تابثا  هک  دـیهاوخب  رگید  یتداع  قراخ  ای  دـشاب  تداـع 
هک تسا  نیا  نآ  میراد و  يرگید  ماقم  نکل  تسا  مولعم  بلطم  نیا  دشاب و  هتـشاد  تلاسر  دیاب  لوسر  دـشاب و  هدروآ  ماغیپ  دـیاب  دـصاق 

مولعم هک  دوب  میهاوخ  يرگید  ناهرب  هب  جاتحم  تروص  نیا  رد  هن  ای  تسادـخ  بناج  زا  همان  ماـغیپ و  تلاـسر و  نیا  هک  دوش  ههبـش  رگا 
رـصحنم سپ  دیآیم  مزال  رود  الا  دشاب و  باتک  نآ  ریغ  دـیاب  ناهرب  نآ  مینک و  تعاطا  تقو  نآ  هکنآ  ات  تسادـخ  نامرف  نیا  هک  دـنک 

سایق هک  هیف  خلا  دیوگب  یبیبط  رگا  لثملا  یف  هلوق  یلع  عبارلا  نآ  ریغ  ای  دـشاب  باتک  هچ  تداع  قراخ  هب  هبتـشم  هزجعم  هرخالاب  دوشیم 
هب هک  تسا  نآ  زا  فشاـک  هیهلا  لاـعفا  رودـص  یلو  درادـن  تباـبط  هلئـسمب  یطب  رامـسب  ناریط  رجح و  قطن  هک  نآ  هچ  تسا  قراـفلا  عم 

دـشاب و لوسر  اب  لسرم  ياهراک  هک  نآ  زا  رتهب  لوسر  يارب  زا  یناشن  هچ  تسادـخ و  بناج  زا  يوعد  بحاص  هک  مدـقتم  فطل  ناـهرب 
یب یقلاف  هک  يدـه  همئا  نینچمه  هدومرف و  تافـص  لاـعفا و  ار  دوخ  لـثم  لـثم و  هداد و  رارق  دوخ  تافـص  ءامـسا و  رهظم  ار  ءاـینبا  اذـل 

قراخ رب  تردـق  تلاسر و  ياعدا  هحفـص 255 ] نیب [  همزالم  هلوق  یف  سماخلا  دنیادخ  هطـساب  ذـیاذل  هلاعفا و  اهنع  رهظاف  هلاثم  مهتیوه 
نآ هب  لوصو  تسا و  یلو  یبن و  هلماک  سفن  صاوخ  زا  تردق  نیا  هک  تسا  قدص  تداع و  قراخ  نیب  همزالم  هک  نآ  هیف  تسین  تداع 

ضقن دوب و  دهاوخ  محفم  الا  دیامرف و  تیانع  یتمالع  نینچ  یعدم  هب  هک  تسا  مزال  ادـخ  رب  هک  یتسناد  ار و  لامک  نیا  دراد  مزال  ماقم 
هدـننک زجاع  هک  دوش  یهتنم  تداع  قرخ  هب  هک  تسا  یتقو  رد  دـندش  هزجعم  رگا  ذوفن  باتک و  هک  دـمآ  دـهاوخ  دـش و  دـهاوخ  ضرغ 

دروایب و دـناوتن  دـناوتن  رـشب  هک  تسا  هدـننک  زجاع  نامه  هزجعم  ینعم  هزجعم و  نودـب  دوش  يربمغیپ  بصن  هک  تسا  نکمم  اـیآ  دنـشاب 
هک تسا  هدـش  ایآ  دـیامن  بلط  تسا  ناطلـس  هصاخ  هک  یئاهراک  یـسک  یناطلـس  لوسر  زا  هلوق  یلع  سداسلا  تسا  تداع  قراخ  نامه 
الاح شرهم  طخ و  زا  لقاال  تسا و  ناطلـس  لوسر  وا  دوش  مولعم  هک  دهدن  رارق  یناشن  وا  يارب  زا  دتـسرفب و  یبناج  هب  ار  یـسک  یناطلس 

هلاحم سبال  ای  ینویامه  سکع  لاثمت و  دـننام  تسا  نیا  نایم  رد  يرهاظ  سابل  هناشن و  ای  يرهاظ  رهم  طخ و  هک  یقیقح  ناطلـس  نیا  رد 
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دنک رهاظ  تردق  هب  وا و  ملع  لثم  شملع  وا و  تردق  لثم  شتردق  دشاب و  هدوب  هللاتافـص  هک  دـهاوخیم  يونعم  سابل  ای  یقیقح  هناشن 
زا هک  تسا  نامه  دوشیم  قدـص  تمالع  هک  يروما  نآ  لصاحلا  دوش و  وا  قدـص  هناشن  تردـق  نآ  اـت  دـشاب  زجاـع  ریغ  هک  ار  هچ  نآ 
زا وت  دوصقم  لاح  دندرکن  زیمم  زگره  هکرتشم  روما  الا  دشاب و  لاثمت  ای  ناشن  ای  رهم  ای  طخ  ول  درادن و  وا  ریغ  هک  تسا  ناطلـس  صاوخ 

تسا و طلغ  لوسر  زا  شبلط  صاوخ  زا  هنوگ  نیا  دوجولابجاو  صاوخ  لثم  دنکیمن  وا  زا  يدـعت  هک  تسا  يروما  رگا  ناطلـس  هصاخ 
هنوگ نیا  سپ  رکـشل  تکرح  دالب و  حـتف  دـننام  دروآیم  اـج  هب  ریغ  ببـست  هب  مه  ترـشابم و  هب  مه  هک  تسا  ناطلـس  ياـهراک  زا  رگا 

زا هکنیا  ام  دـنراد و  ار  ناطلـس  لاعفا  بصنم  هک  ار  ناطلـس  هاگراب  ناـبرقم  لاـح  دـیئامرف  هظحـالم  دـهدیم  مه  نـالوسر  هب  ار  بصاـنم 
مولعم مهیلا  لسرا  نمب  ناطلـس  دـناوتیم  يرگید  بابـسا  هب  هک  تسا  نآ  يهطـساو  هب  دوشیمن  ناطلـس  ياهراک  بلط  ناطلـس  نالوسر 

نالوسر قدص  هب  مالعا  يارب  زا  هدش  هللا  هتنـس  هک  هیداع  قیرط  اما  تسا و  نم  زا  هدروآ  هک  ياهمان  نیا  تسا و  نم  لوسر  نیا  هک  دیامن 
یبن لثم  تداع  قراخ  بحاص  قیدـصت  ای  تسا و  تداع  قرخ  رب  تردـق  نامه  هک  اهنآ  تسد  هب  تسه  شدوخ  تردـق  راـهظا  اـی  دوخ 

هچ تسا  مزال  تداـع  قراـخ  سپ  هدوب  قباـس  توبن  قدـص  قیرط  هک  تداـع  قرخ  هب  دوشیم  یهتنم  مه  نآ  قحـال و  تلاـسر  رب  قباـس 
هجو نآ  تسادخ و  باتک  نآ  هک  دشاب  مولعم  هک  دشاب  یهجو  رب  دیاب  دشاب  ۀجح  دهاوخیم  مه  باتک  رگا  ینعی  نآ  ریغ  ای  دشاب  باتک 
رگا لاح  دوش  وا  يهماقا  زا  زجاع  رـشب  هک  تداع  قرخ  هب  دارم  تسا  نیمه  دروایب و  وا  لـثم  هب  دـناوتن  ادـخ  ریغ  هک  نآ  زا  تسا  تراـبع 
زجاع باتک  رگا  دش و  دهاوخن  قدص  هناشن  نآ  سپ  زیجعت  زجع  هب  فصو  ینعی  دـشاب  فصو  دـقاف  ولو  ینادیم  هزجعم  ار  باتک  قلطم 

هک همان  نآ  هک  راگدرورپ  تسین  مزـال  سپ  باـتک  ریغ  رد  ولو  تسه  مه  تداـع  قرخ  شاهمزـال  زجع  نیا  سپ  تسا  وت  دوصقم  هدـننک 
باتک هچ  نانچ  دنامهفب  ار  باتک  نآ  قدص  يرگید  هدننک  زجاع  هب  دـشاب و  فراعتم  باتک  همان و  دوشیم  دـشاب  هدـننک  زجاع  دتـسرفب 

راثآ نیرتگرزب  تیمتاخ  هماگنه  نوچ  هدوب و  اهنآ  قدص  دـهاش  هک  دنتـشاد  رگید  تازجعم  دـناهدوبن  هزجعم  هسفن  هب  یـسیع  یـسوم و 
ینعمیب ردـق  هچ  هلوق  یف  عباسلا  دومن  هزجعم  ار  ناقرف  همان و  لصا  هک  نآ  مه  هیجراـخ و  تازجعم  هب  مه  دومرف  قدـصم  ار  وا  دوب  هیهلا 

نودب هک  ناطلس  ياهراک  راهظا  هب  دشاب  فوقوم  شتلاسر  زارحا  رگا  باوج  امن  راهظا  ناطلس  ياهراک  یلوسر  وت  رگا  دنیوگب  هک  تسا 
دشاب و هتـشادن  قدص  یناشن  ملوسر و  نم  دیوگب  یـسک  هک  تسا  طلغ  ردقچ  هکلب  تسین  ینعمیب  تسا  لوسر  وا  هک  دـشابن  مولعم  نآ 
هک نادنچ  تسا  ینعمیب  وا  زا  ناطلـس  ياهراک  بلط  جراخ  زا  دشاب  مولعم  یـسک  تلاسر  رگا  هک  نآ  بلطم  حیـضوت  دـننک  لوبق  مدرم 

هحفـص ام [  تسین و  لوسر  وه  امب  لوسر  لغـش  يرگید  راک  تسا  ماـغیپ  ندروآ  غیلبت و  رد  تطاـسو  ناـمه  لوسر  وه  اـمب  لوسر  نأـش 
زا هک  تسا  ریفـس  راچان  تسا  لوسر  وا  هک  دوش  مولعم  نآ  نودـب  هک  یناطلـس  راـک  راـهظا  هب  دـشاب  فوقوم  شتلاـسر  هب  ملع  رگ  [ 256
زا هک  تسا  نآ  هطـساو  هب  دوشیمن  وا  زا  ناطلـس  ياهراک  بلط  دـنیوگیم  ربمغیپ  ار  وا  هک  يرهاظ  ناطلـس  لوسر  رد  هکنیا  نآ و  راهظا 
رد هکنیا  هدش و  مولعم  تسوا  زا  نالعا  ناسنا  دنادب  هک  یقیرط  هب  ناطلـس  دوخ  نالعا  لثم  يرگید  درم  اب  شتلاسر  ینعی  تسا  لوا  مسق 

ناطلـس راک  راهظا  هناشن  تسین  نایم  رد  قدـص  زارحا  يارب  زا  يرگید  قیرط  نوچ  تسا  مزال  ناطلـس  ياهراک  یقیقح  ناطلـس  نـالوسر 
یئادـص دـنابجتحم  دوـخ  باـجح  هب  مدرم  هکنآ  اـی  مدرم  لوـقع  لـب  راـظنا  زا  تسا  بوـجحم  بوـیغلا  بیغ  نآ  هک  نآ  هـچ  دوـشیم 

هب هک  تسین  ینامـسج  شریفـس  رفـس  تسین  وا  يارب  زا  يرهاظ  لاثمت  تسین  وا  يارب  زا  يدح  طبـض و  دنونـشیمن  وا  دوخ  زا  هطـساوالب 
ياهراک دیاب  هدمآ  تخت  ياپ  زا  دننیبب  مدرم  هک  نآ  ضوع  لاح  تسا  یناحور  شریفـس  رفـس  هدمآ  تخت  ياپ  زا  هک  مدرم  دـننیبب  مشچ 

راک راهظا  هب  هک  یسک  نآ  ای  هدمآ و  اجنآ  زا  هک  ددرگ  مولعم  ات  دوش  رهاظ  وا  زا  دیاب  ملاع  عیانص  دشاب  وا  تسد  هب  رهش  راید و  نآ  لها 
هب لوا  زا  لوا و  لوق  هب  مود  تلاسر  زارحا  دوشیم  یهتنم  نوچ  تسا و  لوسر  مه  رفن  کی  نیا  هک  دیوگب  وا  هدـش  مولعم  شتلاسر  ادـخ 

رارق نازیم  ار  تدوخ  لقع  باتک  بحاص  يا  ارچ  یئادـخ  راک  راهظا  هب  تلاسر  قیرط  دوشیم  یهتنم  هرخـالاب  سپ  یئادـخ  راـک  راـهظا 
يرهاـظ هناـشن  اـهنآ  ینطاـب  يرهاـظ و  نـالوسر  نیب  تسا  تبـسن  طـبر و  هچ  یئاـمنیم  قراـفلا  عـم  ساـیق  ینکیم  تاـهیومت  یهدیمن 

تسا ربتعم  نآ  قادصم  موهفم و  تلاسر و  ماوق  رد  هک  تسا  نآ  باب  زا  هن  تلاسر  رد  ادخ  راک  رابتعا  سپ  ینطاب  هناشن  اهنیا  دنهاوخیم 
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نآ باب  زا  هکلب  دشاب  یلامک  ره  رد  دقاف  ولو  دـشاب  هدروآ  ماغیپ  هک  نآ  فرـص  هب  تلاسر  دوشیم  ققحتم  هک  اریز  تاداع  قراخ  راهظا 
اعقاو دشاب  لوسر  وا  هک  تسا  نآ  يارب  هن  میهاوخیم  هک  ار  ادـخ  راک  سپ  تسا  یئادـخ  راک  راهظا  رب  فوقوم  تلاسر  هب  ملع  هک  تسا 

هب دوشیم  ققحتم  تلاسر  ناونع  یلب  ینکیم  هطلغم  هیومت و  ارچ  مینک  تعباتم  ات  تسا  لوسر  وا  هک  مینادـب  اـم  هک  تسا  نآ  يارب  هکلب 
سک ره  تسا  ماغیپ  ندروآ  هب  فوقوم  تلاسر  هکنآ  هچ  شناد  ملع و  نودـب  تلادـع و  تمـصع و  نودـب  دوشیم  ققحم  هچناـنچ  هزجعم 

درادن ار  نآ  تقایل  دوشیمن و  هداد  یئاپ  رـس و  یب  ره  هب  تسا  یگرزب  بصنم  نیا  هک  اجنآ  زا  یلو  تسا  قداص  وا  رب  لوسر  دروآ  ماغیپ 
هللا نذا  دونشب و  یفرط  زا  دشاب  هتسشن  سوسحم  لوقعم و  ملاع  طسو  رد  هک  دشاب  دیاب  یسک  هکلب  دیامن  یحو  عامس  دناوتن  یـسفن  ره  و 

دیـسر توبن  ماقم  هب  شـسفن  دادعتـسا  هک  یـسک  نآ  سپ  دناسرب  یتمـس  زا  دریگب و  یتمـس  زا  دشاب  هللا  ناسل  دناسرب و  یفرط  زا  دشاب و 
یلو تسین  تلاسر  ینعم  موقم  تمصع  هچ  نانچ  سپ  دننک  تعاطا  وا  زا  تانئاک  هدام  سک  نآ  دناوتب و  ار  تارودقم  دنادب و  تامولعم 

یـسفن نآ  ادـخ  بناج  زا  لوسر  یلو  تسین  تلاسر  ینعم  تداع  قرخ  رب  تردـق  نینچ  مه  دوشیمن  ادـخ  بناـج  زا  لوسر  موصعم  ریغ 
هک هدرک  حیرصت  دئارف  زا  عضوم  دنچ  رد  هچ  نانچ  ار  تداع  قرخ  تردق  هک  دشاب  هدیـسر  ماقم  نیا  هب  یـسفن  لامک  هبترم  رد  هک  تسا 

تابثا ماقم  رد  رگید  تسا  وا  هصاخ  تسا و  وا  ۀـطاسو  ماقم  همزال  تلاح  هتفـص و  نیا  نوچ  هک  اجنآ  زا  دـنیادخ و  تردـق  رهاظم  ءاـیبنا 
هب دراد  ار  تداع  تردـق  تسا  یبن  هک  ره  نوچ  هلمجلاـب  دوشیم و  یناـشن  شتردـق  تهج  ناـمه  تسین  مزـال  يرگید  هناـشن  شتلاـسر 

سپ تسادخ  راک  دوش  مولعم  رشب  زجع  زیجعت و  هب  هک  دناهتـشاذگ  هزجعم  ار  نآ  مسا  شتلاسر و  تابثا  رد  دوشیم  افتکا  تمالع  نیمه 
رگا باوج  دـنامیم  یقاب  تاداع  قراوخ  رد  یتجح  هچ  هزجعم و  بلط  رد  هدـئاف  هچ  هلوق  یلع  نماثلا  تسادـخ  بناج  زا  هک  دوش  مولعم 

لـصاح تجح  تیادـه و  دوشن  یبـن  تعب  اـت  هچ  ناـنچ  سپ  دوـب  دـهاوخ  یبـن  ثعب  هب  تجاـح  هچ  تسادـخ  هدارا  هب  ناـمیا  تیادـه و 
رهق و وحن  رب  ادخ  هدارا  اهبابساب  رومالا  يرجی  نا  هللا  یبا  دوشیمن  مامت  ۀجح  تیاده و  دشابن  هزجعم  ات  تثعب  زا  سپ  نینچ  مه  دوشیمن 
زا تازجعم  رودص  تیاکح  هک  رابخا  نیب  ام  تسین  یضراعت  میئوگیم  هتشون  میس  دص و  هحفص  رد  هچ  نآ  زا  باوج  عساتلا  تسین  هبلغ 

لیم هب  هزجعم  هک  تسا  نیا  تایآ  هحفـص 257 ] دافم [  هکنآ  هچ  هزجعم  بلط  رد  ار  مدرم  حارتقا  دنکیم  در  هک  یتایآ  اب  دیامنیم  ءایبنا 
يردقنآ هک  هچ  تسا  حیحـص  نیا  دروایب و  هک  تسین  مزال  ربمغیپ  رب  دـهاوخب  هزجعم  تقو  ره  سک  ره  نینچمه  تسین و  مدرم  ياوه  و 

هک يرادـقم  هب  راهظا  زا  سپ  دـنک و  رایتخا  شدوخ  هک  تداع  قرخ  راهظا  هب  تسا  شدوخ  قدـص  ةراما  راهظا  تسا  مزال  ربمغیپ  رب  هک 
تهج هب  یهاـگ  یلب  مدرم  حارتـقا  هب  هن  ادـتبا و  هن  هزجعم  ندرک  هماـقا  تسین  مزـال  وا  رب  رگید  دوـش  لـماک  هدنونـش  هدـننیب و  رب  تـجح 

ریغ تسا  یئاسحا  لضفت و  عقوم  ود  نیا  دـناهدرک و  راهظا  مدرم  تاحرتقم  قبط  رب  الـضفت  مه  یهاگ  دـنکیم و  راهظا  تریـصب  یتدایز 
تعامج نیا  دوصقم  رب  تایآ  تلالد  اما  هدرک و  راهظا  تداع  قرخ  زا  هچنآ  هب  هدـش  لصاح  ۀـجح  يهماقا  زا  دوصقم  هک  ناشیا  رب  مزال 

ءایبنا هک  نآ  ای  دوشیمن و  يوعد  اب  قباطم  دنـس  دوشیمن و  لماک  ۀـجح  تداع  قرخ  هب  هک  نآ  ای  تسین  هزجعم  تداـع  قرخ  لـصا  هک 
هدش دای  نآرق  رد  هک  یـسیع  یـسوم و  يایاضق  هکلب  ضحم  تسا  یئارتفا  سپ  دناهدرکن  دوخ  يوعد  تابثا  دروم  رد  تداع  قرخ  راهظا 

تداـع قرخ  راـهظا  بلطلادـبع  هب  اـی  ءادـتبا  مصخ  بلط  قدـص و  تاـبثا  تـجح و  ماـمتا  ماـقم  رد  ناـشیا  هـک  هداد  ربـخ  ار  نآ  سکع 
اب قفاوم  اهنیا  تداع  قرخ  هب  کسمت  دروم  رد  یتح  دـیامرفیم  ءاـیبنا  زا  تداـع  قرخ  رودـص  تیاـکح  هک  يراـبخا  سپ  دـناهدومرفیم 
هک تسا  نآ  هطـساو  هب  يدید  یفانم  ار  رابخا  نیا  وت  هک  نیا  هوذخف و  انبر  لوق  قفاو  ام  هک  يریگب  دیاب  دوخ  فارتعا  هب  وت  تسا و  نآرق 

تـسین نینچ  دوشیمن و  قدـص  لیلد  تسا و  تداع  قرخ  ندوب  هزجعم  یفن  تایآ  لولدـم  هک  يدرک  ناـمگ  يدـیمهفن  ار  تاـیآ  ینعم 
هک هزجعم  هب  الا  دـنروآیمن و  نامیا  دوش  هدروآ  رگا  تسین و  لوبقم  مدرم  تاحرتقم  ۀـجح  تیماـمت  ماـمتا و  زا  دـعب  هک  تسا  نآ  هکلب 
هچ نآ  هلوق  یلع  رـشاعلا  دنروایب  نامیا  دـیاب  مدرم  تداع  قرخ  هزجعم و  نودـب  هک  هدومرف  تایآ  اجک  دـندرکیم و  افتکا  هدروآ  ربمغیپ 

تـسا لوـعجم  تفارخ و  تسین  ماـقم  نیا  هب  عـجار  هچنآ  تسا و  قـح  تسا  ءاـیبنا  بـلق  رب  لزنم  هـک  تـسا  سدـق  حور  توـق  هـب  عـجار 
دوش ضرف  ءایبنا  زا  هک  تاداع  قراوخ  مامت  هک  میوگیم  حـضاو  نم  یلو  يزادناههبـش  یئوگ و  لامجا  هیومت و  هطلغم و  نآ  هللاناـحبس 
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هب عجار  زا  تدوصقم  رگا  لاح  سدـقلاحور  دادـما  یبن و  سفن  لاـمک  يراـگدرورپ و  دـییات  تسا و  سدـق  حور  هوق  هب  همه  شرودـص 
رب تلالد  تسا  ءایبنا  بلق  رب  لزنم  هک  ترابع  نیا  هچ  نانچ  تسا  سدـق  حور  کمک  هب  هک  تسا  باتک  مولع  تانایب و  نآ  یـسدق  حور 

هیلک هبلغ  هوق و  هب  دنتـسه  مه  تداع  قراـخ  هک  تسا  غورد  مه  سپ  درادـن  سدـق  حور  هب  یطبر  تسوا  ریغ  هچ  ره  هک  نیا  دراد و  نیا 
لقن زا  تسا  رپ  هک  تسا  رابخا  بتک و  نابحاص  تاور و  مامت  بیذکت  تسا و  نآرق  لیجنا و  ۀـیروت و  بیذـکت  مه  تسا و  سدـق  حور 
درجم یلقن و  هن  تسا و  فالخ  رب  مئاق  یلقع  هن  هکن  هچ آ  تسا  لیلد  الب  عونمم و  اهنآ  ماـمت  رد  امـش  هدراـب  تـالیوأت  تداـع و  قراـخ 

یقاب رد  فرـصت  أشنم  هیونعم  روما  رب  لمح  روک و  نداد  افـش  روبق و  زا  ثعب  تاوما و  ءایحا  لثم  اهنآ  ضعب  رد  لمح  فرـصت و  ناـکما 
غرم زاورپ  رحب و  قش  اصع و  نتخادنا  تویبلا و  یف  ام  زا  ربخ  لاس و  دص  ات  وا  ماعط  ندنام  یقاب  ریزع و  ندش  هدنز  دننام  دـننام  دوشیمن 

فلکت نیا  دراد  لیلد  هچ  يرزو  فلکت  هک  ضرف  رب  دراد  یلیوأت  هچ  اهنیا  ریمـضلا  یف  ام  زا  رابخا  رجـش و  دایقنا  ةاصح و  حیبست  یلگ و 
دـشیم مولعم  دـئارف  هدراب  تاملک  ینعم  زا  هچ  نانچ  دـنک  تداـع  قرخ  راـهظا  يداـع  ببـس  ـالب  یبن  سفن  دوشیمن  هک  یئوگیم  رگا 

عقاو یلو  درادـن  یعانتما  یئوگیم  رگا  دـیامرف و  روما  نیا  رب  رداق  ار  شدابع  ضعب  هک  راگدرورپ  تردـق  زا  تسا  يدـعب  هچ  میئوگیم 
هدش هداد  ناشیا  هب  تردق  نیا  یئوگیم  رگا  تسا  ترورض  دح  رب  ناشیا  تیرهظم  تردق و  بتارم  رب  هلاد  هیعدا  رابخا و  تایآ و  هدشن 
اعدم تابثا  ماقم  رد  یئوگیم  رگاو  هدوب  هچ  نداد  هدئاف  سپ  تسا  ترورض  رابخا  تایآ و  فالخ  هکنآ  هوالع  هب  دناهدرکن  لامعا  یلو 
فالخ دـناهدرکن  تعاطا  اهنآ  دناهتـساوخ  مدرم  هک  ار  هزجعم  تقو  چـیه  یئوگیم  رگا  تسا و  نآرق  فالخ  دـناهدرواین  تداع  قراـخ 
مولعم اجک  زا  ار  تبهذـم  وت  هک  وت  رب  ياو  سپ  تسا  بذـک  رابخا  ماـمت  لؤم و  تاـیآ  نیا  ماـمت  یئوگیم  رگا  تسا و  راـبخا  تاـیآ و 
غورد دیدج  رما  دـیدج و  عرـش  ربخ  دـیاش  دـشاب و  غورد  مه  ناجیبرذآ  ربخ  دـیاش  تفارخ  تسا و  غورد  اهنیا  مامت  رگا  درک و  یهاوخ 

دیاش هکلب  تسا  یکی  رابخا  نیا  هحفص 258 ] نیا [  بتک  دناهفیاط و  کی  اهنیا  تاور  هک  نآ  هچ  دشاب  غورد  دیبل  یبا  ربخ  دیاش  دشاب و 
غورد یلعنیسح  دمحم و  یلع  هب  توعد  نیا  تبـسن  دیاش  هکلب  لؤم  ای  دشاب  غورد  اهنآ  دیآیم  دوعوم  هک  دناهداد  هدعو  هک  رابخا  نیا 

هب دوخ  وت  هک  دـشاب  غورد  تسا  رفن  ود  نیا  لام  هک  دـناهداد  تبـسن  هک  ناقیا  ناـیب و  نیا  دـیاش  يدـیدن و  ار  اـهنآ  تدوخ  وت  هک  دـشاب 
دراو هک  یبهذم  ره  لها  زا  ثیدح  ریسفت و  خیراوت و  ریس و  رد  هک  يرابخا  مامت  ناوتب  رگا  یتسار  دناهتشون  اهنآ  هک  يدیدن  دوخ  مشچ 

دشابن ماقم  نیا  هب  عجار  هچ  ره  تسیچ  دوصقم  وت  فرح  نیا  دشاب  غورد  ناوتیم  ایند  رد  یلعنیسح  دمحمیلع و  ندوب  دشاب  غورد  هدش 
همه سپ  تسین  عـجار  رگا  ینزیم و  هنوـک  زا  لـعن و  ینزیم و  هرفط  ارچ  هک  تسا  ماـقم  نیا  هب  عـجار  تاداـع  قراـخ  هک  تسا  لوـعجم 

تسار و نآ  دـشاب  قفاوم  دـئارف  ياعدـم  اب  هک  ربخ  ود  ربخ  کی  هک  ابجعاوف  تسا  غورد  ملاع  رد  مه  رفن  ود  نیا  ندوب  سپ  تسا  غورد 
يارب زا  یببـس  هب  انامه  راد  شوخ  ار  تدوخ  لد  دوش  غورد  تسا  غورد  یئوگب  وت  هک  نیا  هب  رگا  غورد  رگید  ربخ  رازه  دـص  حـیحص و 

دناهدرک ضرف  ناشیا  لثم  ار  ءایبنا  تردق  رد  دندوب  ءایبنا  لثم  سپ  تداع  قرخ  زا  ناشناعوبتم  زجع  رگم  تسین  تاراکنا  تالیوأت و  نیا 
دروایب هزجعم  قلخ  لیم  هب  تجح  هماقا  اعدم و  تابثا  هزادنا  هب  هک  تسین  نکمم  هلوق  یف  رـشع  داحلا ي  نیح  دـعب  هئابن  نملعیلف  زجع  رد 

دوخ لیم  هب  ۀجح  هماقا  اعدـم و  تابثا  هزادـنا  هب  هک  تسا  نکمم  باوج  دوش  رتایت  توبن  سلجم  دـشاب و  اشامت  دـصق  هک  تسه  اسب  هک 
ره يارب  زا  هکنیا  زا  دوش  لماک  ۀـجح  مامت  رب  ات  دنونـشب  رتاوت  هب  رگید  هلمج  دـننیبب و  هلمج  هک  دـشاب  یفاو  هک  يردـق  هب  دروایب  هزجعم 

نید رد  ارچ  دـنکیمن  کـسمت  نآ  هب  یبن  تسین و  هزجعم  تداـع  قراـخ  هک  دوشیمن  لـصاح  وت  دوصقم  دروآ  هزجعم  دوشیمن  یـسفن 
هدومرف نایب  باتک  لوزن  هب  هکلب  تسا  هزجعم  نالف  نالف و  نم  لیلد  هتفگن  ربمغیپ  هیآ  چیه  رد  هلوق  یف  رـشع  یناثلا  ینکیم  هطلغم  ادـخ 

هب دینادیم  دنس  تجح و  يوقا  ار  نآ  امـش  هک  تاریرقت  ذوفن و  نم  لیلد  تسا و  تماقتـسا  نم  لیلد  هدومرفن  ربمغیپ  هیآ  چیه  رد  باوج 
هب کسمت  شیاعدـم  تاـبثا  ماـقم  رد  اـی  هدرواـین و  يرگید  هزجعم  هکنیا  رب  تسین  لـیلد  نآرق  رد  ص )  ) ربمغیپ توکـس  هک  نآ  هوـالع 

ص)  ) ربمغیپ مه  رگید  ياج  رد  یئوگیم  رگا  تسا  نآ  ریغ  هیوبن  تنـس  تسین  نآرق  رد  هک  ص )  ) ربمغیپ تاشیامرف  مامت  هدرکن  هزجعم 
لقن دـشاب  هتفگ  ای  دـشاب  هدرک  ربمغیپ  هک  ار  هچ  ره  هک  تسین  مزال  دـناوت  بذـکم  رابخا  هربتعم  بتک  هدرکن  رگید  تازجعم  هب  جاـجتحا 
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یئوگب ال رگا  هدربن  مسا  نآرق  رد  هک  ناشیاهرادرک  زا  رامـشیب  هچ  ناـشیا و  تاـشیامرف  زا  رایـسب  رایـسب  هچ  دـشاب  هدـش  نآرق  رد  همه 
رد ار  باب  ندز  راد  هب  هر و  یـسربط  خیـش  هعلق  رد  ار  شعابتا  نیـسح و  الم  يروصحم  میئوگیم  نیبم  باـتک  یف  ـالا  سباـی  ـال  بطر و 
هنع مکنم  دحا  امف  نیتولا  هنم  انعطقل  مث  نیمیلاب  هنم  انذخال  لیواق  الا  ضعب  انیلع  لوقن  ول  هتفگ و  اجکی  رد  مدرک  وهس  هن  هتفگن  مه  زیربت 

ار اهب  ندرک  یفن  نینچمه  دینک و  عنم  دیتسناوتن  امش  درک و  عطق  ار  شتایح  قرع  تفرگ و  ار  وا  ادخ  تسب و  غورد  ادخ  هب  هک  نیزجاح 
دندش و هتشک  مه  هک  اوفنی  وا  اوبلصی  اولتقیلف و  اداسف  ضرالا  یف  نوعسی  نیذلاو  هیآ  نیا  رگم  درادن  نآرق  رد  مه  ار  نآ  اکع  ات  دادغب  زا 

دومن قیبطت  دندرک و  کسمت  تایآ  هرمن  نیا  هب  ناوتیم  تایآ  هراپ  هب  هفیاط  نیا  تاکـسمت  ربانب  دندش  یفن  مه  دـندش و  هدز  راد  هب  مه 
هک شباتک  رد  دـیوگب  دـیاب  یبن  رگا  هک  هوـالع  هب  مدـیمهفن  اـهنآ  تالالدتـسا  زا  رگید  زیچ  قیداـصم  رب  قیبطت  زج  هک  نآ  هچ  ناـشیا  رب 

لیجنا ةروت و  رد  یـسیع  یـسوم و  ارچ  سپ  دـینادیم  باتک  هب  رـصحنم  ار  هزجعم  هک  امـش  میئوگیم  سپ  تسا  نالف  نالف و  نم  هزجعم 
یـسوم و زا  هوالع  هب  ناشباتک  هن  هدوب  رگید  تازجعم  زا  دـناهدرب  یمـسا  رگا  تسا  لیجنا  ةروت و  ام  هزجعم  میتسه و  ربمغیپ  ام  دـناهتفگن 

يدرکیمن لوبق  ای  وت  تفگیم  هک  مه  ار  شدوخ  زا  ینکیم  لیوأت  ای  ینکیمن  يدرکن و  لوبق  وت  داد و  ربخ  ارارک  ناشیا  ریغ  یـسیع و 
ۀئیهک نیطلا  نم  مکل  قلخا  ینا  ۀنیب  هب  مکتئج  دـق  ینا  لیئارـسا  ینب  یلا  الوسر  يدوب و  بلاط  ار  نآرق  رد  نتفگ  رگا  يدرکیم  لیوأت  ای 
تاف لاق  نیبم  ئشب  کتئج  ول  وا  یـسوم  تیاکح  رد  يدرکن و  لوبق  ارچ  دومرف  یـسیع  تیاکح  رد  هللا  نذاب  اریط  نوکتف  هیف  خفناف  ریطلا 
ۀجح ناهرب و  هب  هیآ  ود  نیا  زا  ادـخ  هک  نیرظانلل  ءاضیب  یه  اذاف  هدـی  عزن  نیبم و  نابعث  یه  اذاف  اـصع  یقلاـف  نیقداـصلا  نم  تنک  نا  هب 

تفگیم رگا  لاح  يدرک  لـیوات  اـی  يدرکن  لوبق  وت  دومرف و  هئـالم  نوعرف و  یلا  کـبر  نم  ناـناهرب  هحفـص 259 ] کنادف [  هداد  ربخ 
منکیم نینچ  ار  نامـسآ  تـفگیم  رگا  تـسا  يوـنعم  تاـیح  دوـصقم  یتـفگیم  اـی  يدرکیم  راـکنا  اـی  ندرک  هدـنز  هدرم  نـم  هزجعم 

رهن ناتشگنا  زا  تفگیم  رگا  ماکحا  نایدا  رمق  سمش و  یتفگیم  منکیم  نانچ  ار  رمق  سمـش و  تفگیم  رگا  نایدا  نامـسآ  یتفگیم 
دـالب ریخـست  تفگیم  رگا  اـهلد  نیمز  یتفگیم  منکیم  لزلزتـم  ار  نیمز  تفگیم  رگا  تفرعم  بآ  یتـفگیم  منکیم  يراـج  گرزب 

تعاـطا تخرد  تفگیم  رگا  ملع  یئانـشور  یتفگیم  مهدیم  یئانـشور  نغور  هلیتفیب و  تفگیم  رگا  مدرم  يهدـئفا  یتفگیم  منکیم 
تفگیم درادن  یمامت  تسا  دورهدنیاز  دیاهدرک  زاب  هباثم  نیا  هب  امـش  هک  لیوأت  رد  نیا  اذکه  اذکه و  نامیا و  هرجـش  یتفگیم  دنکیم 

تـسناوتیم هدومرف  زیجعت  هدرک و  يدـحت  نآرق  رد  باتک  نیمه  هب  شتازجعم  مامت  هناـیم  زا  ارچ  یئوگب  رگا  تشادـن  رمث  نآرق  رد  مه 
رهق ماقم  رد  هک  دشاب  نآ  یکی  دیاش  مینادیمن  ام  تسا  رایـسب  نآ  هتکن  تسا  یفخم  ام  رب  یبن  ياهراک  مکح  میوگیم  دیوگب  ار  وا  ریغ 

دشاب راعـشا  بطخ و  ءاشنا  تباطخ و  هک  ناشدوخ  هفرح  نامه  هب  دشاب و  نتفگ  نخـس  هک  اهزیچ  لهـس  اب  هک  دوب  هداتـسیا  نانچ  هبلغ  و 
ءاشنا ملکت و  ناسل و  هب  ناشیا  تعنـص  لامک و  نوچ  يراب  دـشاب  درک  زیجعت  دنتـسجیم  قوفت  رگیدـکی  رب  دـندرکیم و  رخف  نآ  هب  هک 

هک هدرک  زیجعت  ناشیا  هب  تسا  هدوب  روما  لهـسا  ملکت  مه  فرط  نیا  زا  تسا و  اهنآ  راثآ  اهنآ و  لاوحا  زا  روهـشم  هچ  نانچ  هدوب  بطخ 
دوب هیقاب  هزجعم  نوچ  رگید  تسا و  زیجعت  ياهتنم  نیا  دیروایب و  ار  نآ  لثم  هن  رگا  تسا  زجاع  نآ  زا  رـشب  تداع و  قراخ  نم  مالک  نیا 
داعم أدبم و  ات  دننک  وا  هب  عوجر  سپ  دننادب  ار  وا  یگرزب  مدرم  هک  دیامرفیم  شباتک  يارب  زا  یلامک  تابثا  رگید  دومرف و  يدـحت  وا  هب 

تسادخ لام  هک  ددرگیمن  مولعم  هسفنب  رگید  ءایبنا  باتک  هک  دنامهفب  هکنیا  مه  دنروایب و  تسد  مه  ار  دوخ  داسف  حالـص و  شاعم و  و 
نیا یلو  تسادخ  مالک  نیا  هک  دـیوگب  وا  تقو  نآ  دوش  مولعم  دـنکیم  باتک  بحاص  قدـص  هک  يرگید  هزجعم  يهماقا  هب  دوب  جاتحم 

تاکن متـسین و  رگید  هزجعم  هب  جاتحم  متـسه  ادخ  مالک  نم  هکنیا  رب  دنکیم  تلالد  دوب  هدننک  زجاع  نوچ  هسفنب  شدوخ  كرابم  مالک 
هینید رابخا  راثآ و  هینامـسآ و  بتک  دـضاعت  نیقباس و  بتک  قافتا  نییلم و  مامت  زا  ترورـض  هب  هک  نآ  مالک  لـصاح  تسه و  مه  رگید 

دناهدرک تعاطا  هطساو  نآ  هب  مدرم  زا  هلمج  هدومن و  جاجتحا  اهنآ  هب  دناهدومرف و  هماقا  دناهدوب و  تاداع  قراوخ  بحاص  ءایلوا  ءایبنا و 
لـصا هکلب  دنک  لوبق  ملاع  رد  ار  يزیچ  مرادـن  نامگ  همه  نیا  رکنم  هدوبن  سک  ره  يارب  زا  هزور  ره  مدرم و  ياوه  لیم و  هب  رمالا  ۀـیاغ 

هک تسا  یتاذ  تعیبط  زا  ریغ  هک  تسا  عناص  ادبم و  تابثا  رب  هیوق  هلدا  زا  شدوخ  بابسا  نودب  تعیبط  فالخرب  تاداع  قراوخ  عوقو و 
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بحاص مالک  رد  ار  نآ  دـنام و  یقاب  تسین  هیقاب  نوچ  تسین  هیفاو  هزجعم  قراوخ  هک  نآ  ههبـش  یلب  دـیامن  يروهقم  ار  تداع  تعیبط و 
دوخ ياعدـم  يارب  زا  دـناهدرک  کسمت  نآرق  زا  لئالد  بحاص  دـئارف و  بحاص  هک  یتایآ  اـما  شاـب و  رظتنم  داد  میهاوخ  باوج  لـئالد 

تعباتم ار  وا  یـسک  ای  هدـشن و  وا  هب  جاجتحا  ای  هدوبن و  هزجعم  ای  هدوبن و  یتداع  قراـخ  هک  درادـن  ناـشیا  ياعدـم  رب  تلـالد  ادـبا  اـهنآ 
تـسین هدوبن و  ناشـسفن  ياوه  مدرم و  هزجعم  ندروآ  لیم  هب  هک  تسا  نآ  اهنآ  داـفم  هکلب  هدوبن  یبن  يوعد  اـب  قباـطم  اـهنآ  اـی  هدرکن و 

هب هک  هدوب  نآ  دوصقم  دـندرکیم  شبلط  رب  خـیبوت  هک  نیا  شبلط و  ماقم  رد  نآ  راهظا  زا  دـندرکیم  ابا  یهاگ  هکنیا  تازجعم و  راـهظا 
زا يهدـیاف  هماقا  دـناهدوب  دانع  دوحج و  بابرا  هزجعم  نابلاط  هک  نآ  ای  تسا و  لضفت  تسین  مزال  هدایز  هدـش  تجح  يهماقا  مزـال  ردـق 
ای نامگ و  هک  دـندومرفیم  مهـسفناب  ار  دوخ  زجع  جایتحا و  لالقتـسا و  یفن  تیدوبع و  ماقم  راهظا  ءایبنا  هکنآ  ای  هتـشادن و  ناـشیا  يارب 
نآ زا  کی  چیه  نآ و  لاثما  ای  میتسین  امـش و  ياوه  عبات  هکنآ  ات  میرادن  وا  هدارا  دوخ  زا  میتسه  یحو  عبات  ام  هک  دـندرکیم  راهظا  هکنآ 

يدـنع مکل  لوقا  لق ال  هیآ  تسین  تازجعم  رب  تردـق  اب  توبن  ياعدا  نیب  همزالم  هک  دـنکیمن  ار  دـئارف  بحاـص  ياعدـم  هداـفا  تاـیآ 
يوعد اب  قباطم  تداع  قرخ  هک  دراد  تلالد  اجک  یلا  یحوی  اـم  ـالا  عبتا  نا  کـلم  ینا  مکل  لوقا  ـال  بیغلا و  ملعا  ـال  ضرـالا و  نئازخ 

نونمؤی تئاج ال  اذا  اهنا  مکرعـش  ام  هللادـنع و  تایالا  امنا  لـبق  اـهب  ننمؤیل  ۀـیا  مهتئاـج  نئل  مهناـمیا  دـهج  هللااـب  اومـسقا  هیآ و  رد  تسین 
هک دـشاب  نآ  دوصقم  هکنآ  هن  اهنآ  تیادـه  يارب  زا  هحفـص 260 ] درادـن [  هدـیاف  هزجعم  يهماقا  هکنیا  تسا و  مدرم  دوحج  نایب  دوصقم 

اوناک ام  البق  یشلک  مهیلع  انرشح  یتوملا و  مهملک  ۀکئالملا و  مهیلع  انلزن  اننا  ول  دیامرفیم و  هچنانچ  تسین  لیلد  تداع  قرخ  زا  هزجعم 
ملف تانیبلاب  یلبق  نم  یلـسر  مکئاج  دـق  لـق  راـنلا  هلکاـت  ناـبرقب  اـنیتای  یتح  لوسرلا  نمؤن  ـال  نا  اـنیلا  دـهع  هللا  نا  اولاـق  رگید  اونمؤیل و 
دـض رب  هکلب  درادـن  هدـیاف  ناشیا  قح  رد  هزجعم  يهماقا  دـنروآیمن و  نامیا  تازجعم  هب  هک  تسا  دوحج  لـها  رب  ضارتعا  نیا  مهومتلتق 
امب اورفکی  مل  وا  یـسوم  یتوا  ام  لثم  یتوا  الول  اولاق  تسا  هیآ  نیا  نیا  ریظن  ینابرق و  لثم  هزجعم  عوقو  زا  دراد  تلالد  لدتـسم و  لاـیخ 
یلا الیبق  ۀکئالملا  هللااب و  یتأت  وا  تمعز  امک  ءامسلا  طقست  وا  اعوبنی  ضرالا  نم  انل  رجفت  یتح  کل  نمؤن  نل  اولاق  لبق  نم  یـسوم  یتوا 

نکمم ای  تسین  تحلـصم  قفاوم  روما  زا  هراپ  نتـساوخ  هک  نیا  تسا و  تیرـشب  هب  فارتعا  الوسر  ارـشب  ـالا  تنک  لـه  یبر  ناحبـس  هلوق 
تسین .

هدش هدرمش  توبن  رب  لاد  تداع  قراخ  روما  رگید  نایدا  رد 

هک دـیئامن  دـننادیم  ربتعم  هک  دـیدج  دـهع  بتک  هظحالم  تسناوت  دوصقم  هک  تسین  یلک  بلـس  مزلتـسم  یلک  باـجیا  یفن  لـصاحلا  و 
رد انحوی  لیجنا  رد  هچ  نانچ  دنتفگیم و  یبن  ار  شبحاص  دندروآیم و  نامیا  تداع  قرخ  هب  هنوگچ  دندروآیم و  تداع  قرخ  هنوگچ 

نیا تسین  رهوش  يراد  نالا  هک  نآ  یتشاد و  رهوش  جنپ  وت  هک  دهدیم  ربخ  نز  نآ  هب  ع )  ) یسیع هتشون  هک  مهدجه  هیآ  رد  مراهچ  باب 
ستسرک حیسم  هک  منادیم  تفگ  ودب  نز  مجنپ  تسیب و  يهیآ  ات  یتسه  یبن  وت  هک  منیبیم  اقآ  يا  تفگ  ودب  نز  یتفگ  تسار  ار  نخس 

تسیب و هیآ  ات  منامه  میوگیم  نخـس  وت  اب  هک  نم  تفگ  ودـب  یـسیع  داد  دـهاوخ  ربخ  ام  هب  زیچ  ره  زا  دـیآ  هک  یماـگنه  سپ  دـیآیم 
حیـسم نیا  ایآ  تفگ  نم  هب  مدوب  هدرک  هچنآ  ره  هک  دینیبب  ار  یـسک  دیئایب و  تفگ  ار  مدرم  تشاذـگ و  ار  دوخ  يور  نز  هاگ  نآ  متـشه 

هدرک هچنآ  ره  هک  داد  تداهش  هک  نز  نآ  نخس  هطساو  هب  نایرماس  زا  يرایسب  رهـش  نآ  رد  سپ  دیامرفیم  مهن  یـس و  هیآ  رد  ات  تسین 
تـسا حیـسم  وا  هکنیا  هب  هکلب  وا  توبن  دـش  بیغ  هب  رابخا  هب  ندرک  تیادـه  هک  امرف  هظحالم  دـندروآ  نامیا  ودـب  تفگ  زاب  نم  هب  مدوب 
ندوبن هناخ و  یـسورع  هب  یـسیع  نتفر  تیاکح  رد  مود  باـب  رد  رگید  دـندروآ و  ناـمیا  هزجعم  نآ  هطـساو  هب  ناـیرماس  دروآ و  ناـمیا 

هب دیرادرب و  نالا  تفگ  ناشیدب  سپ  دینادرگ  زیربل  ار  اهنآ  دینک و  رپ  بآ  زا  ار  اهحدق  تفگ  ناشیدب  یسیع  دراد  متـشه  هیآ  رد  بارش 
رکون نکل  تسا  اجک  زا  هک  تسنادن  دیشچب و  هدیدرگ  بارـش  هک  ار  بآ  نآ  نوچ  سلجم  سیئر  دنورب و  سپ  دیربب  سلجم  سیئر  دزن 
لالج تشگ و  رداص  لیلج  ياناق  رد  یـسیع  زا  هک  تسا  ياهزجعم  يادتبا  نیا  مهدزای و  هیآ  ات  دنتـسنادیم  دندوب  هدیـشک  ار  بآ  هکنیا 
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تداع قرخ  دش  شنادرگاش  نامیا  ببـس  هک  یـسیع  هزجعم  لوا  دـیئامرف  هظحالم  دـندروآ  نامیا  وا  هب  شنادرگاش  درک و  رهاظ  ار  دوخ 
ندیبلط افـش  تیاکح  دنکیم  لقن  متفه  لهچ و  هیآ  رد  رگید  تسین و  يوعد  اب  قباطم  نیا  دنتفگن  ارچ  بارـش  هب  بآ  بالقنا  ینعی  دوب 

تسا هدنز  ترسپ  ورب  تفگ  ودب  یسیع  دیروآیمن  نامیا  هنیآ  ره  دنیبن  تازجعم  تایآ و  رگا  تفگ  ودب  ار  دوخ  رسپ  یسیع  زا  گنهرس 
نامیا وا  هناخ  لـها  ماـمت  لـیاز و  وا  زا  بت  تسا  هدـنز  ترـسپ  تفگ  ودـب  یـسیع  هک  ناـمز  ناـمه  رد  درک  مولعم  تشگرب و  گـنهرس 
هدـمآ لیلج  هب  هیدوهی  زا  هک  یتقو  رد  تشگ  رداـص  یـسیع  زا  هک  مود  هزجعم  زین  نیا  دـسیونیم و  مراـهچ  هاـجنپ و  هیآ  رد  اـت  دـندروآ 

باب رد  نداد  افـش  مجنپ  باب  رد  رگید و  دـیئامرف و  تداع  قرخ  هطـساو  هب  شاهناخ  لها  گنهرـس و  نامیا  یـسیع و  شیاـمرف  هظحـالم 
نآ ندنام  یقاب  یهام و  ود  نان و  هدرگ  جنپ  زا  ار  رفن  رازه  جنپ  ندرک  ریـس  تیاکح  انحوی  زا  مشـش  باب  رد  رگید  دنکیم و  لقن  متـشه 
هک دنتفگ  دندید  دوب  هدش  رداص  یسیع  زا  هک  ار  هزجعم  نیا  نامدرم  نوچ  دیوگیم و  مهدراهچ  هیآ  رد  ات  دنکیم  لقن  یهام  ود  اهنان و 
رد هک  هزجعم  هب  دوهی  رب  دنکیم  جاجتحا  میـس  تسیب و  هیآ  رد  متفه  باب  رد  رگید  دیایب و  ناهج  رد  دـیاب  هک  تسا  یبن  نامه  هتبلا  نیا 

يافـش ار  یـصخش  تعیب  زور  رد  هک  ببـس  نیا  زا  دـیروآیم  مشخ  نم  رب  ارچ  میـس  تسیب و  هیآ  رد  دـیامرفیم  هدـش و  لقن  مجنپ  باـب 
یـسیع هکنیا  هب  ندروآ  نامیا  ار و  دازردام  روک  نداد  افـش  تیاکح  نآ  امنب  رخآ  هب  ات  لوا  زا  ار  مهن  باب  هظحـالم  رگید  مداد و  لـماک 

روک نینچ  یسک  هک  هدشن  هدینش  ملاع  يادتبا  زا  دیوگیم  مراهچ  میس و  تسیب و  هیآ  رد  ات  وا  هب  جاجتحا  دوهی و  راکنا  تسا و  یبن  (ع )
رگید ار و  هزجعم  هب  لالدتـسا  امرف  هظحالم  یتسناوتن  هاگ  چیه  يدوبن  ادخ  زا  هحفص 261 ] صخـش [  نیا  رگا  دشاب  هدرک  زاب  ار  دازردام 

وا ندرک  هیرگ  وا و  ندرک  نفد  ار و  رزاعلیا  ندرم  دسیونیم  لیصفت  هب  میرم  اترم و  رهاوخ  هک  مان  رزاعلیا  ندرک  هدنز  مهدزای و  باب  رد 
هیرگ بارطضا و  درمیمن و  مردارب  يدوبیم  وت  رگا  هک  نیا  نتخادنا و  یسیع  مدق  هب  ار  دوخ  میرم  شربق و  رس  شرهاوخ  ندرک  هیرگ  و 

هب رما  ربق و  رـس  شندمآ  یـسیع و  تدش  دریمن و  زین  درم  نیا  هک  دـنک  رما  داد  افـش  ار  وت  هک  یـسک  نآ  هک  دوهی  نتفگ  یـسیع و  دزن  وا 
نکم ضارتعا  يدروآ  نامیا  رگا  هک  وا  رب  ع )  ) یـسیع ضارتعا  هدرم و  هک  تسا  زور  راـهچ  هدـش  نفعتم  میرم  نتفگ  گنـس و  نتـشادرب 

رکش ار  وت  ردپ  يا  تفگ  تخادنا  الاب  ار  دوخ  نامشچ  یسیع  دیامرفیم  مشش  لهچ و  هیآ  ات  مود  لهچ و  هیآ  رد  دنتشادرب  ار  گنس  دعب 
ات متفگ  دنرـضاح  هک  هورگ  نیا  رطاـخ  تهج  هب  نکل  يونـشیم  ارم  نخـس  هشیمه  هک  متـسنادیم  نم  يدینـش و  ارم  نخـس  هک  مـنکیم 

نفک هب  اپ  تسد و  هدرم  نآ  لاح  رد  ایب  نوریب  رذاعلیا  يا  درک  ادن  دنلب  زاوآ  هب  تفگ  ار  هیآ  نیا  نوچ  يداتسرف  ارم  وت  هک  دنروایب  نامیا 
هک نادوهی  زا  يرایسب  هاگ  نآ  دورب  دیراذگب  دینک و  زاب  ار  وا  تفگ  ناشیدب  یسیع  دوب  هدیچیپ  یلامتـسد  هب  وا  يور  دمآ و  نوریب  هتـسب 
رد هک  دومن  يونعم  تایح  رب  لـمح  ناوتیمن  ار  لیـصفت  نیا  دـندروآ و  ناـمیا  دـندید و  درک  یـسیع  هچنآ  نوچ  دـندوب  هدـمآ  میرم  اـب 

يداتـسرف و ارم  وت  هک  دنروایب  نامیا  ات  دـیامرفیم  هک  دـیئامن  تداع  قرخ  نیا  هب  یـسیع  دانتـسا  هظحالم  لاح  دراد  لیجنا  رگید  ياهاج 
هداتـسرف هکنآ  يارب  زا  یـسیع  ارچ  دوبن  يوعد  اـب  قباـطم  تداـع  قرخ  رگا  دـئارف  بحاـص  فاـصنا  اـب  يا  نک  ار  دوهی  ناـمیا  هظحـالم 

ار رزاعلیا  دنتـساوخیم  وا  ببـس  هب  یـسیع  هب  مدرم  نامیا  هطـساو  هب  دوهی  هدنز و  اهتدم  رزاعلیا  نیا  دنکیم و  لالدتـسا  نآ  هب  تسادـخ 
نک عوجر  جورخ  رفـس  رد  ۀـیروت  رد  مه  نک و  اهنآ  هب  عوجر  تسا  رپ  نالوسر  يهمان  ونآ  ریغ  اـقول و  لـیجنا  رد  هنوگ  نیا  زا  دنـشکب و 

نوره یسوم و  ندمآ  زا  سپ  دهدیم و  رارق  تداع  قرخ  ار  وا  تجح  نوعرف  دزن  رد  یسوم  نداتـسرف  تقو  رد  دنوادخ  هنوگچ  هک  نیبب 
نوره دندرک و  عمج  ار  لیئارـساینب  خـیاشم  لک  دـنتفر  نوره  یـسوم و  سپ  دـیامرفیم  مهن  متـشه و  تسیب و  يهیآ  رد  مراهچ  باب  رد 

هک امرف  هظحالم  دندروآ  نامیا  موق  تخاس و  رهاظ  موق  رظن  هب  ار  تایآ  تفگ و  زاب  دوب  هدومرف  یـسوم  هب  دـنوادخ  هک  ار  ینانخـس  همه 
داد و رارق  لیئارساینب  رب  دوخ  تجح  یسوم  ار  اهنآ  هک  دوب  عست  تایآ  ءاضیب و  دی  اصع و  یسیع  هئارا  هطساو  هب  مامت  لیئارساینب  نامیا 

دوـب عـست  تاـیآ  هئارا  ناـمه  ناـینوعرف  نوـعرف و  رب  شلیلد  ماـمت  نآ  زا  سپ  رما و  ذوـفن  تماقتـسا و  تسا و  باـتک  نم  هزجعم  تـفگن 
ءایبنا تازجعم  مامت  هک  تفگ  یهاوخ  یئامرفب  ار  نیقباس  بتک  هظحالم  رگا  هکنآ  لصاح  امنب  ار  نآ  ریغ  متـشه و  متفه و  باب  هظحالم 

هک دـناهدرک  تباث  تاداع  قراوخ  هب  هکلب  دـناهدادن  رارق  دوخ  تیقح  دنـس  هزجعم و  ردوخ ا  باتک  لاحب  اـت  یک  هدوب و  تاداـع  قراوخ 
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هکلب هدومرف  زیجعت  يدـحت و  مه  ناـمه  هب  هدوب  تداـع  قراـخ  شباـتک  لـصا  نوچ  هک  اـم  ص )  ) ربمغیپ زج  تسادـخ  باـتک  ناـشباتک 
نآ درک  هچ  دوب  موق  توعد  يانب  هک  تثعب  لوا  رد  هک  هدش  دراو  نیبرقالا  کتریشع  رذنا  هیآ  ریـسفت  رد  هک  امنب  ار  هریثک  رابخا  هظحالم 

برـش هک  يریـش  يهساک  دوب و  رفن  کی  ياذـغ  هک  عزج . . .  دومن و  توعد  ار  مشاهینب  زا  رفن  لـهچ  دـیامرفیم  ص )  ) ریما هک  رورس 
هاگ نآ  دنتشگ  ریس  دندیماشآ و  دندروخ و  رفن  لهچ  نآ  مامت  نآ  زا  سپ  دومرف و  لوانت  يردق  ود  نآ  زا  شدوخ  دید و  هیهت  دوب  رفنکی 

اج هب  ار  لمع  نیمه  یلاوتم  زور  ود  درک و  راهظا  امش  يارب  زا  هک  تسا  يرحـس  نیا  تفگ  هنایم  زا  بهلوبا  هک  دومرف  دوخ  توعد  غالبا 
یلع سلجم  نامه  دومرف و  رما  راهظا  هزجعم  ود  نیا  زا  سپ  مود  زور  رد  دومرفن و  رما  راهظا  بهلیبا  مـالک  هطـساو  هب  لوا  زور  دروآ و 

ص)  ) قداص ترـضح  مامه  ماما  شیامرف  ماقم  نیا  رد  تسا  سب  دومرفن و  باتک  هب  جاجتحا  لـفحم  نآ  رد  درک و  نیعم  دوخ  یـصو  ار 
نا انتثبا  امل  أنا  دیامرفیم  لسر  ایبنا و  دوجو  دش  تباث  اجک  زا  دـنکیم  لاؤس  هک  قیدـنز  باوج  رد  نآ  ریغ  جاجتحا و  یفاک و  رد  يورم 

هقلخ یف  ءارفـس  هل  نا  تبث  هلوق  یلا  هقلخ  هدهاشی  ناربخی  مل  امیکح  عناصلا  کلذ  ناک  قلخ و  ام  عیمج  نم  انع و  ایلاعتم  اعناص  اقلاخ  انل 
نم هتوفـص  ءانمالا و  مه  نیربعم و  هل  نا  کلذ  دنع  تبث  مهئانف و  هکرت  یف  مهئاقب و  هب  ام  مهعفانم و  مهحلامـص و  یلع  مهنولدی  هدابع  و 
دنع نم  نیذؤم  بیکرتـلا  قلخلا و  یف  مهتکراـشم  یلع  مهلاوما  یف  ساـنلل  نیکراـشم  ریغ  دـنع  نیثوعبم  همکحلاـب  نیبذؤم  ءاـمکح  هقلخ 
ۀجح نم  ضرالا  اولخت  صربالا و ال  همکالا و  ءربا  تاومالا و  ءایحا  نم  دهاوشلا  نیهاربلا و  لئالدلا و  و  هحفص 262 ] همکحلاب [  میکحلا 

تمـصع ردصم  زا  هک  دنکیم  تباث  وا  رد  لمأت  هک  امرف  ار  ماظن  زجعم  مالک  هظحالم  لوسرلا  لاقم  قدص  یلع  هعم  لدی  ملع  هعم  نوکی 
ثعب درمشیم  مزال  هکنآ  زا  سپ  يراب  دیامرفیم  توبن  تابثا  يارب  زا  هعبرا  فرط  هب  هراشا  رـصتخم  نیا  هب  هک  هتـشگ  يراج  تمکح  و 

هب ار  قدص  دهاش  لیلد و  ناهرب و  نیا  دنکیم  ریسفت  دشاب و  هتـشاد  دهاوش  نیهارب و  لئالد و  یبن  دیاب  هک  ار  نیا  درمـشیم  مزال  ار  یبن 
دئارف بحاص  فاصنا  اب  دـنک  شقدـص  رب  تلالد  دـنوشیم و  لوسر  ۀـجح  اهنیا  هک  صربا  همکا و  ءاربا  تاوما و  ایحا  زا  تداـع  قراوخ 

دهدیم و رارق  لوسر  يهلاقم  ۀجح  دنـس و  ع )  ) قداص ترـضح  بحاص  ار  نآ  هنوگچ  دشابن  يوعد  اب  قباطم  تداع  قراخ  ندروآ  رگا 
هک اهنآ  ریغ  جایتحا و  نویع و  زا  راحب  رد  يورم  بهاذـم  ياسؤر  اب  نوره  روضح  رد  ع )  ) اضر ترـضح  جاجتحا  تیاـکح  هظحـالم  مه 

تازجعم رودـص  توبث  قیرط  هکنیا  و  ص )  ) ربمغیپ تازجعم  ءایبنا و  تازجعم  هب  دـنکیم  کسمت  تولاـجلا  سأر  رب  ترـضح  اـجنآ  رد 
دوهی دنتساوخ  هک  یتقو  رد  راحب  رد  يورم  يدوهی و  رب  ع )  ) ریما ترضح  جاجتحا  امرف  هظحالم  مه  تسا و  تارتاوتم  رابخا  تاقث و  لقن 
دیراد تجح  هچ  دندرک  ضرع  رخآ  رد  داد  ار  ناشیا  باوج  ع )  ) ریما دنک و  ار  ص )  ) ربمغیپ توبن  تدـم  نییعت  نآرق  هعطقم  فورح  زا 

تلاسر هب  قیدصت  حیصف  نابز  هب  دیامنیم  تداهش  بلط  دیامرفیم و  ناشیا  ياهسابل  اهریـشمش و  هب  يور  ع )  ) ریما ترـضح  ام  رب  امش 
دلج رد  مه  تسا و  رایسب  ص )  ) ربمغیپ همئا و  لاوحا  بتک  رد  هک  هقرفتم  بلاطم  نیا  لاثما  دننکیم و  رورس  نآ  تیاصو  و  ص )  ) ربمغیپ
دراد هک  دـئارف  بحاص  هیومت  نالطب  اعدـم و  قدـص  رب  تلالد  هک  تسا  یئاهزیچ  نیرهاط  ع )  ) نیموصعم تاجاجتحا  رد  راـحب  مراـهچ 
نیب قرف  میوگب  مسیونب  هچ  لضاف  نیا  باوج  رد  منادیمن  خـلا  هلاجم  روما  هب  تردـق  هک  هتـشون  دـئارف  بحاص  هچنآ  اـما  تسا و  رایـسب 

هیداع هیعیبط  بابـسا  نودب  هماقا  راثآ  ۀیداجیا  يداع و  لاحم  نیب  تسا و  تردق  هزجعم و  لحم  زا  جراخ  هک  یلقع  عنتمم  بحاص  لاحم 
هدوشگ ماوع  يارب  زا  هطلغم  باب  اـنامه  تسا  لـضاف  نیا  لـضف  زا  رود  هک  هتـشاذگن  هدـیمهفن و  تسا  هزجعم  دروم  تردـق و  لـحم  هک 

یفن هدومیپ  ار  فاصنا  قیرط  هلمجلا  یف  سپ  لئالد  بحاص  اما  تسین و  هیداع  هیعیبط  بابسا  هب  رصحنم  تلع  یلو  تسین  تلعیب  لولعم 
قراخ دـیوگیم  هحارـصلاب  یلو  دـیآیم  نآ  يوب  شتاـملک  زا  تسا و  نیا  هب  وا  لـیم  هچرگا  دـنکیمن  احیرـص  ار  قراوخ  ندوب  هزجعم 

میئوگیم سپ  منکیم  ار  شدر  نایب  نآ  زا  سپ  ار  شمالک  الوا  مینکیم  رکذ  ام  تسین و  هیقاب  نوچ  تسین  هلماـک  هیفاـک  هزجعم  تداـع 
دنوادـخ نوچ  دـنامیمن  یقاب  الثم  رامـسوس  ملکت  هک  تسین  هیقاب  هزجعم  تداع  قراخ  هتفگ  هکنآ  زا  سپ  لئالد  بحاـص  دـیوگیم  هک 

کلذ فالخ  دشاب و  ناسکی  رود  کیدزن و  ءالهج و  لهجا  ءاملع و  ملعا  نیبام  دیامرف  تیانع  رما  بحاص  هب  هک  هزجعم  دیاب  تسا  رداق 
حیجرت هک  اریز  دوش  ناتیا  لک  يارب  زا  دـش  ناتیا  دومن و  یتداع  قراخ  ندـید  بلط  یـسفن  رگا  دوب و  دـهاوخن  لماک  غلاب و  مامت  هزجعم 
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ملاع لها  رگا  تسا و  لاحم  نیا  دروایب و  کلامم  ریاحب و  ریاس  لـها  يارب  دـیاب  دروآ  هنیدـم  هکم و  لـها  يارب  تسا  لـطاب  حـجرم  ـالب 
هب ضقن  ـالوا  باوجلاو  یهتنا  تسا  عنتمم  مه  نیا  تسا و  قلخ  اـب  هزجعم  نییعت  تقو  نیا  دـندرگ  قفتم  هزجعم  بلط  رد  دـنوش و  عمتجم 

نداد صاصتخا  تسا  همه  رب  یبن  نوچ  هک  نوناق  لـعج  ماـکحا و  ناـیب  هب  ضقن  رما و  راـهظا  دوخ و  يوس  هب  ار  مدرم  یبن  توعد  لـصا 
رد تبسن  هکنآ  لاح  دوب و  دهاوخ  حجترم  الب  حیجرت  نارگید  نود  یصاخشا  هب  يرهـش و  نود  يرهـش  هب  ار  نوناق  نایب  توعد و  راهظا 
هب دنکیم و  توعد  هب  مایق  نیرـضاح  نیدوجوم  صاخـشا  هب  تبـسن  يرهـش  رد  هک  تسا  فراعتم  وحن  نامه  نوناق  لعج  ءایبنا و  توعد 
هک باتک  هب  ضقن  اذک  دنونشیمن و  رما  بحاص  زا  یمکح  نایب  اب  یتوعد  نیبئاغ  ای  نیمودعم  زا  یقاب  دناسریم و  هافـش  قیرط  هب  ناشیا 

هدیـسر اهام  هب  هک  نیا  ضعب و  نود  دناهدید  تما  ضعب  دشاب  نآ  طخ  مسر و  رگا  اذک  رگید و  ضعب  نود  دوب  تما  ضعب  رب  نآ  تئارق 
دناهدوب یتعامج  میونشب و  ای  مینیبب  هک  میدوبن  هفاشملاب  نامدوخ  تسا و  لقن  قیرط  هب  مامت  یبن  توعد  هچ  نوناق و  نایب  هچ  باتک و  هچ 

تابثا هب  یفاو  لقن  رگا  تسا و  دودولا  هحفص 263 ] كرتشم [  تسا  حجرم  الب  حیجرت  هب  صاصتخا  نیا  رگا  سپ  دناهدینش  دناهدید و  و 
تیعر دارفا  ریاس  هب  وحن  نامه  هتـشاد  راهظا  هنیدم  هکم و  لها  اب  هک  روط  نامه  ات  دشاب  یقاب  عرـش  ءاقب  هب  یبن  دیاب  سپ  دشابن  روما  نیا 

هزجعم و رودص  ماگنه  تیعر  روضح  زا  ضرغ  هکنیا  هب  ایناث  باوجلا و  وه  باوجلا  وه  امف  هدشن  عقاو  نینچ  هک  نآ  لاح  درادب و  راهظا 
ندینـش هب  نینچ  مه  ندید  هار  زا  دوشیم  لصاح  هچ  نانچ  نیا  قراخ و  عوقو و  قدص و  یناشن  هیآ و  رودص  هب  ناشیا  ملع  تداع  قرخ 

نینچ ناکم  نامز و  نالف  رد  صخـش  نالف  هک  ام  يارب  زا  دـناهدرک  لقن  هک  یناسک  ناـمه  میئوگیم  سپ  دوشیم  لـصاح  رتاوت  مسق  هب 
نامه دناهدرک و  لقن  ام  هب  ار و  باتک  شکرابم  ناسل  زا  دناهدینـش  هک  یـصاخشا  نامه  هدومن و  توعد  دوخ  هب  ار  قلخ  هدومن و  یئاعدا 
باب رد  لاح  تبـسن  هچ  نانچ  دـنناسریم  ام  هب  دـننیبیم و  ار  تازجعم  اهنامه  دـناهدناسر  ام  هب  دـناهدید و  ار  نوناـق  لـعج  هک  یناـمدرم 
ءایبنا هب  قراوخ  رودـص  تبـسن  دـننکیم و  قراوخ  هب  کسمت  ناشقدـص  لیلد  زا  هدومن  لاؤس  یتلم  ره  لـها  زا  اذـل  هدوب و  نیمه  هزجعم 
نتخاس غرم  هک  دناهدوب  يراصن  اجک  دـننیبب و  ار  یـسوم  ياصع  هک  دـناهدوب  دوهی  اجک  دـننیبب  هک  دـناهدوبن  هکنآ  لاح  دـنهدیم و  دوخ 

ماـمت لـیطعت  نیا  دوب و  دـهاوخن  مه  بتارم  نآ  عوقو  تبثم  ارتاوتم  ولو  دـشابن  هزجعم  عوـقو  تبثم  لـقن  رگا  دـننیبب و  مشچ  هب  ار  یـسیع 
الب حیجرت  ات  هزجعم  رودص  تسا  تجاح  هچ  رگید  الثم  رامسوس و  ملکت  رجح و  قطن  دش  تباث  رتاوتم  لقن  هب  هکنآ  زا  سپ  تسا  عیارش 

هب عوقو  توبث  دوش و  افتکا  رمق  قش  رجح و  قطن  هب  تسین  مزال  يرگید  يهزجعم  دوشیم و  اـفتکا  باـتک  هب  هچناـنچ  دـیآ  مزـال  حـجرم 
هسوسحم و روما  هک  دـشاب  تاداع  قراوخ  زا  شاهزجعم  دـیاب  لاهج  لهجا  ءاملع و  ملعا  رب  تسا  یبن  نوچ  هوـالع  هب  دوش  لـصاح  رتاوت 
تسین و هیفاک  هزجعم  باتک  وت  لیلد  سفن  هب  سپ  تسین  یبصن  نآ  رد  ار  لـهاج  سپ  باـتک  اـما  يواـسم و  نآ  مهف  رد  ملاـع  لـهاج و 
رد دـنکیم  رـضاح  هب  عوجر  بئاغ  میئوگ  یم  باتک  مهف  رد  دـنکیم  ملاـع  هب  عوجر  لـهاج  یئوگب  هکنآ  رگم  دـناهیفاک  هزجعم  قراوخ 

امـس طوقـس  لیبق  زا  مدرم  تایحارتقا  هک  دوب  اسب  هکلب  دندرکیمن  راهظا  هزجعم  مدرم  لیم  هب  ءایبنا  هشیمه  یلب  تداع  قراخ  عوقو  تابثا 
قباس ۀجح  صیصنت  هطـساو  هب  متـسین  هزجعم  هب  جاتحم  مه  یهاگ  یلب  تمکح  فالخ  تسا و  لاحم  هک  تسا  اهنآ  لاثما  ادخ و  لوزن  و 
دوجو نیا  هک  اجنآ  زا  یلو  دـشاب  قباس  تجح  زا  ولو  هزجعم  نامه  تجح  تاـبثا  رد  دوشیم  یهتنم  رما  هرخـالاب  یلو  قح  ـال  تیجح  رب 
ناردپ شدـج و  تاصیـضنت  هوالع  هب  هک  هدرک  مئاق  وا  رب  تجح  یتاهج  زا  دـنوادخ  هدـماین  شدـننام  هک  تسا  هیهلا  راثآ  مظعا  كرابم 
تعامج نیا  انامه  دروایب  ار  ایـصوا  ایبنا و  همه  تازجعم  هک  هباثم  نیا  ات  هکلب  تامارک  تازجعم و  بحاـص  ار  وا  کـی  کـی  شراوگرزب 

الا تازجعم و  يهماقا  زا  ناشناعوبتم  زجع  هطساو  هب  وا  تیلماک  ندوب و  یفاک  مدع  اب  دننکیم  ار  تداع  قراخ  ندوب  هزجعم  یفن  هدیدج 
ع)  ) قداص ترضح  زا  روفعییبا  نب  هللادبع  زا  هتـشون  دوخ  تبیغ  رد  هنع  هللا  یـضر  ناذاش  نب  لضف  هچنآ  قفاوم  هدش  دراو  مئاق  باب  رد 

تـسد هب  ار  نآ  دننام  یلاعت  يادخ  دینادرگ  دهاوخ  رهاظ  هکنآ  رگم  تسین  ناشیا  ایـصوا  ناربمغیپ و  تازجعم  زا  هزجعم  چـیه  دومرف  هک 
هکنآ ای  دروایب  ار  ایـصوا  ءایبنا و  تازجعم  مامت  هک  یـسک  نیب  ام  تسا  قرف  ردـق  هچ  ءادـعا و  رب  تجح  ندـینادرگ  مامت  ۀـهج  هب  ام  مئاق 
دیابن ادخ  رهاظم  ناحتما  دیوگب  تسادـخ و  اب  تسین و  مدرم  ياوه  هب  دـیوگب  باوج  دـنک  هزجعم  هبلاطم  وا  زا  سک  ره  درواین و  هزجعم 
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مولعم رگا  هکنآ  زا  لـفاغ  اـهنآ  بلط  رب  هدرک  خـیبوت  هیحارتقا و  تازجعم  ص )  ) ربمغیپ هدومرف  اـبا  هک  نآرق  زا  ار  یتاـیآ  دـناوخب  درک و 
لیم هب  هک  نامه  هن و  ای  يرهظم  وت  هک  تسا  نآ  ندروآ  تسد  تهج  هب  ناحتما  نیا  دنکیمن  ناحتما  یـسک  یتسه  ادـخ  رهظم  وت  دـشاب 
مدرم لاؤس  وا  زا  دـعب  مه  ءادـتبا و  تازجعم  يهماقا  تیادـه  لیمکت  ای  لضفت  اـی  تجح  ماـمتا  تهج  هب  رایـسب  رایـسب و  یلو  هدوبن  مدرم 
یفاـک ردـق  هب  تازجعم  هماـقا  زا  سپ  هک  تـسا  هصوـصخم  دراوـم  رد  سپ  تاـیآ  نآ  اـما  ناـشیا و  ءایـصوا  هـکلب  ءاـیبنا  دـناهدرک  هماـقا 
هیهلا هدارا  هب  تازجعم  رودص  هک  دننامهفب  دنتـساوخ  هکنآ  ای  دـناهدید و  دانع  لها  ار  بلاط  هکنآ  ای  دـناهدادن  شوگ  ار  مدرم  تایحارتقا 

نیا ضوع  دـیراد  یعدـم  ود  نیا  زا  یتاداع  قراوخ  مه  امـش  رگا  لاـح  لـماحم  زا  کـلذ  لاـثما  میرادـن و  یفرـصت  دوخ  زا  اـم  تسوا و 
سپ دـیرادن  رگا  یتـشونیم و  ار  تازجعم  ناـمه  تسا  بوخ  دـیاهتخادنا  تفلکب  هحفـص 264 ] ار [  هدـنناوخ  ناتدوخ و  هک  اـهتمحز 

دنیارما و ذوفن  تماقتـسا و  باتک و  هک  میـس  ماقم  اما  مینادیم و  همه  تازجعم  ياراد  تسا  نآ  همه  هجیتن  هک  ار  تما  دوعوم  میئوگیم 
لقن زا  الوا  میدـبال  سپ  ذوفن  تماقتـسا و  رد  مود  باتک  تجح  رد  لوا  عضوم  تسا  عضوم  ود  نآ  رد  مالک  سپ  دـنلیلد  هجح و  هزجعم 

میئآ . رب  نآ  لاطبا  ماقم  رد  ایناث  ناشیا  ياعدم  هلاقم و  دوش  مولعم  هک  اهنآ  تاملک 

دئارف بحاص  تاملک  لقن 

جاجتحا نآ  هب  نیدـناعم  رب  هدومرف و  يدـحت  نآ  هب  دوخ  تسا و  هدـنام  یقاب  ءایبنا  زا  هک  هلدا  مظعا  دـسیونیم  دـئارف  رد  میئوگیم  سپ 
ار هللارما  ذوفن  تسا و  هدناوخ  هغلاب  ۀجح  یفاک و  لیلد  دیجم  نآرق  رد  هلالج  لج  قح  هک  تسا  ینامـسآ  یحو  ینابر و  مالک  دـناهدومن 

تـسا یناعم  زا  ترابع  نآ  نیرفاکلا و  رباد  عطقی و  هتاملکب و  قحلا  قحی  نا  هللا  دیری  دومرف  صوصخم  لوکوم و  اهدحو  ۀـجح  نیمه  هب 
يراج شکرابم  ناسل  رب  ظافلا  بلاوق  رد  دنک و  یلجت  تاملک  تئیه  رب  دوش و  لزان  هیهلا  هیلک  سدـقم  بلق  رب  نیمالاحور  طسوت  هب  هک 
ندوب یفاک  هب  هدومرف و  لالدتسا  نآ  هب  ءایبنا  متاخ  تلاسر  تیقح  رب  هلالج  لج  قح  هک  تسا  یتجح  مظعا  یهلا  مالک  هلمجلاب  ددرگ و 

تازجعم ریاـس  رب  ار  نآ  تیلیلد  دـیامرفیم و  مکح  نآ  تیمظعا  رب  هجو  نیدـنچ  هب  زین  لـقع  هدوـمن و  حیرـصت  تازجعم  ریاـس  نود  نآ 
زا دروآ و  تسد  هب  ار  باتک  دناوتب  یـسک  ره  هک  هیقاب  ریغ  هلئاز  تازجعم  ریاس  تسا و  یقاب  رثا  باتک  هک  نآ  لوا  هجو  دهدیم  حـیجرت 

یسک ره  تسد  هب  دنامیمن و  یقاب  ندروآ  ملکت  هب  ار  رجش  رجح و  ندومن و  دوعص  نامسآ  هب  ندرک و  هدنز  هدرم  نکلو  دبای  عافتنا  نآ 
تعیرش باتک  رد  هکنآ  میس  هجو  ددرگ  تاقولخم  فرشا  ۀجح  هک  تسا  ءایـشا  عیمج  فرـشا  باتک  ملع و  هک  نآ  میود  هجو  دسریمن 

دئاوف نیا  زا  لاثما  ندرک و  هدـنز  هدرم  زا  نکل  تشاد  ناوت  تبث  تسا  هیناـحور  تاـیقرت  لیـصحت  بجوم  هک  راذـنا  هظعوم و  بادآ و  و 
تـسا تمحر  رکذت و  تیادـه و  ةویح و  بجوم  هیباتک  تایآ  مراهچ  هجو  ددرگن  بترتم  نآ  رب  ملاع  لها  يارب  يرمث  دوشیمن و  لصاح 
هزجعم نآرق  هکنیا  رب  دراد  تلـالد  هک  نآرق  تاـیآ  زا  هلمج  دـناوخیم  دـعب  دـنبلطب و  دوخ  یبن  زا  موق  هک  هیحارتـقا  تازجعم  فـالخ  هب 

امم بیر  یف  متنک  نا  لثم و  نجلا و  سنالا و  تعمتجا  نئل  لق  هیآ  لثم  هدومرف  يدـحت  وا  هب  ص )  ) ربمغیپ هک  دراد  تلالد  تسا و  هیفاک 
ار باتک  تایآ  هلالج  لج  قح  هک  تفای  ناوت  هلمج  نیا  زا  دـسیونیم و  نآ  زا  سپ  کلذ  لاثما  هلثم و  نم  ةروسب  اوتاف  اندـبع  یلع  اـنلزن 

لج قح  ددنب  دنوادخ  هب  دفاب و  ارف  دوخ  ار  یمالک  یـسفن  رگا  هک  تسا  دراو  هیهلا  فحـص  رد  هکلب  هتـشاد  ررقم  نیهارب  جـجح و  مظعا 
هدومرف هقاح  هروس  رد  هچنانچ  دیامن  لیاز  ار  شمالک  ار و  وا  دهدن و  تلهم  دـنک و  كاله  دـیامرف و  ذـخا  ار  وا  تردـق  نیمه  هب  هلالج 

تایآ تمـصع  رب  نوچ  سپ  نیزجاع  هنع  دحا  نم  مکنم  امف  نیتولا  هنم  انعطقل  نیمیلاب و  هنم  انذخال  لیواقالا  ضعب  انیلع  لوقت  ولو  تسا 
باب ترـضح  هک  تسا  مولعم  ریبک  ریغـص و  رب  هک  مرادیم  ضورعم  دـش  لصاح  عالطا  بابرالابر  ترـضح  مـالک  ماـقم  ولع  باـتک و 

دناهدومرف حیرصت  کسمتم و  ناهرب  نیمه  هب  لاس  لهچ  ابیرقت  یهبا  سدقا  لامج  لاس و  تفه  تدم  رد  دمحمیلع  ینعی  وا  هطقن  مظعا 
ءایبنا راثآ  رد  یـسفن  رگا  دیوگیم و  هکنآ  ات  هتـشون  هاشنهاش  حول  رد  هچنانچ  دـناهدومرفن  دوخ  زا  تسا و  هیهلا  تاملک  تاملک  نیا  هک 

ار نیقباس  تایآ  دـهد و  تداهـش  روهظ  نیا  راـثآ  تیمظعا  رب  دـنک  هنزاوم  تقد  هب  دـیامن و  رظن  وکین  مظعا  روهظ  ود  نیا  راـثآ  فلس و 
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ثوعبم یگلاس  لهچ  نس  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  دیوگیم  دعب  دیامن  هدهاشم  رحب  هب  هرطق  تبسن  هدیدج  تایآ  هب  تبـسن 
باب نکلو  دش  لزان  شترـضح  رب  قرفتم  نآرق  ءزج  یـس  لاس  یـس  تدـم  رد  دـش و  ثوعبم  دـناهدوب  تحاصف  لصا  هک  شیرق  رد  دـش 

نجس و رد  هک  لاس  تفه  رد  دومن و  مایق  هللارما  هب  جنپ  تسیب و  جنپ  یـس و  نس  رد  هدومرفن و  میلعت  سرادم  رد  یـسراف و  یناوج  مظعا 
لامج نینچمه  دـنام و  یقاب  شکرابم  راـثآ  زا  لـئاسم  باوج  ضماوغ و  لـح  ریـسافت و  رد  نآرق  ربارب  هحفـص 265 ] نیدنچ [  دوب  یفن 

متا و باتک  هک  نیا  يارب  زا  لئالد  باتک  رد  تخاس و  رونم  ابرغ  اقرـش و  یلعا  ملق  راـثآ  زا  ار  ملاـع  یلعـالا  هللا  همـسا  لـج  یهلا  سدـقا 
دهاوخب یـسفن  ره  اثلاث  تسا  یهلا  نامرف  نامرف  اـیناث  دـسیونیم  دـیوگیم و  دـئارف  هوجو  زا  ریغ  رگید  هجو  دـنچ  تسا  تازجعم  لـمکا 

هرهب دناوتیم  دوخ  كاردا  ردق  هب  یـسفن  ره  اعباس  داتـسرف و  راید  ره  هب  درک و  ناوتیم  لقن  اسداس  تسا  برقت  اسماخ  دناوتیم  دـمهفب 
ار حصفا  دی و  زا  دمحمیلع  ینعی  رما  نیا  بحاص  دـیوگیم  دـعب  تسا  لزان  نآ  رد  تما  جاتحیام  تاداع و  قراوخ  عیمج  اعـسات  دربب و 

تماقتسا هدرک و  توعد  ادخ  هب  ار  قلخ  هتشاد و  راهظا  ادخ  بناج  زا  يدحا  لاح  ات  ملاع  رد  ایآ  هللااب  ذوعن  دیوگیم  ات  دراد  رهظا  یلع و 
هکنیا نآ و  تیافک  باتک و  ندوب  هزجعم  رب  دراد  تلالد  هک  ار  یتایآ  دـسیونیم  دـعب  تسا  هدوب  لطاب  هتـشگ و  رهاظ  وا  زا  هملک  ذوفن  و 
لوقت ول  هیآ و  دنکیم و  كاله  ار  وا  ادخ  دروایب  غورد  هب  هک  ره  هکنیا  دوب و  دهاوخ  ملاظ  دروایب  هک  ره  هکنیا  هدرواین و  وا  لثم  یـسک 

قرو دنچ  دعب  دیامن  لزان  باتک  دـناوتیمن  هللاریغ  هک  دـینادب  ات  دـینک  لمات  سپ  دـیوگیم  رخآ  رد  ات  دـسیونیم  ار  لیواقالا  ضعب  انیلع 
باتک تیجح  دسیونیم  هکنآ  ات  دراد  تلالد  نآ  دض  رب  هکلب  درادن  وا  يوعد  تابثا  هب  یطبر  الصا  هک  دسیونیم  رگید  بلاطم  تایآ و 

دروایب و باتک  غورد  هب  یـسک  رگا  دسیونیم  هک  نآ  ات  دش  نهربم  باتک  سفن  هب  باتک  ندوب  ربکا  مظعا و  دش و  تباث  باتک  تایآ  هب 
لوصا رد  یتعدـب  دـیامن و  مایق  هللایلع  ءارتفا  بذـک و  هب  یـسفن  تقو  ره  سپ  هدوبن  لداع  ای  هدوبن  رداق  ای  هدوبن  ملاع  ای  دـنکن  عنم  ادـخ 

متاخ روهظ  هب  نوعرف و  عدر  میلک  روهظ  هب  هچنانچ  وا  لاطبا  تسا  مزال  ادخ  رب  دراذـگب  تایئزج  عورف و  رد  هکلب  بهذـم  لوصا  نید و 
تسین و ادخ  رب  یـسأب  دنکن  لوبق  قلخ  دش  عبار  نکر  یعدـم  لاطبا  دـمحمیلع  ینعی  صخـش  نیمه  روهظ  دوجو  هب  يرخا و  للم  لاطبا 

مهدزیس لیلد  زا  مشش  لیلد  رد  احورشم  نآ  زا  باوج  اب  الـصفم  ار  وا  مالک  ام  دندرک و  ذخا  ناقیا  رد  اهب  تاملک  زا  ار  تالالدتـسا  نیا 
ذوفن اما  باتک و  رد  ناشمالک  هصالخ  نیا  دوش  مولعم  اهب  بانج  يراکهطلغم  داوس و  رادـقم  ات  دوش  عوجر  اج  نآ  هب  دومن  مهاوخ  رکذ 

دمآ . دهاوخ  سپ  تماقتسا  و 

تسین هزجعم  یباتک  ره 

دوب دـهاوخ  هزجعم  هفلؤم  بتک  مامت  الا  تسین و  هزجعم  دـشاب  روط  ره  هنوگ و  ره  هک  باتک  قلطم  هکنآ  حوضو  زا  سپ  میئوگیم  اـم  و 
ماغیپیب یلوسر  هک  دشاب  هدروآ  دنوادخ  زا  ماغیپ  همان و  لوسر  هک  تسا  نآ  هب  هتـسب  هچ  رگا  توبن  موقم  تلاسر و  ینعم  ققحم  هک  نیا 

نآ هب  ریبعت  زا  زجاع  یناعم و  نآ  ءاشنا  زا  زجاع  رـشب  هک  دـشاب  یهجو  رب  ظـفل  ینعم و  ثیح  زا  ماـغیپ  نآ  هک  تسین  مزـال  یلو  دوشیمن 
زا ار  اهنیا  هک  دوش  ضرف  موق و  فراعتم  ناسل  هب  دیامن  راذنا  فیوخت و  ای  تربع  نگتشذگ  صـصق  نایب  رگا  هکنآ  هچ  دشاب  هدوب  ظافلا 

صـصق تیاکح  ینعی  بلاـطم  هنوگ  نآ  هکنآ  لاـح  دـشاب و  ادـخ  بناـج  زا  هکنآ  هب  دوشیم  ققحتم  تلاـسر  ینعم  هدروآ  ادـخ  بناـج 
یلب دروایب  دناوتیم  مه  رـشب  هدوب  فراعتم  ناسل  هب  نایب  نوچ  هکنآ  مه  دـیوگب و  دـناوتیم  مه  ادـخ  ریغ  ار  فیوخت  راذـنا و  نیـضام و 

یئاسر رـشب  لقع  هن  هک  دوشیم  یماقم  هب  نایب  يهبتر  نینچ  مه  دسریم و  ياهبترم  هب  قیاقح  یناعم و  ءاشنا  يهجرد  هک  دوشیم  یهاگ 
یباتک سپ  تسا  وا  هب  يهتـسب  تلاسر  تقیقح  هک  ماغیپ  زا  يرادـقم  رب  دـیاز  تسا  يرما  نیا  یلو  نآ  هب  ءافو  ناـشناسل  هن  دراد و  نآ  هب 

نآ یناشن  هسفنب  نا  دوخ  شلثم  ندروآ  زا  رـشب  دـشاب  زجاع  رگا  هن  ای  تسا  زجاع  نآ  لثم  زا  رـشب  ای  دوشیم  لزاـن  دـنوادخ  بناـج  زا  هک 
یهجو رب  باتک  هک  نیا  تسا  نیا  لثم  دوشیم و  تلاسر  یعدم  قدص  دـهاش  دوشیم و  هزجعم  نآ  دوخ  تسادـخ و  بناج  زا  هک  تسا 

زا هتفاین و  میلعت  دـشاب و  بتکی  ءارقی و ال  یما ال  هدـنروآ  هک  نآ  لثم  هدوبن  مهریغ  میلعت  هب  دـشاب و  جراـخ  هدـنروآ  هدـهع  زا  هک  دـشاب 
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دـشاب هدـیدن  یلامک و  یملع و  ره  زا  شناـمز  شلها و  دنـشاب  يراـع  هک  يدـلب  رد  دـشاب  هدرک  اـمن  وشن و  هدرواـین  تسد  راـبخا  یـسک 
مولع رب  لمتشم  ناگدنیآ و  ناگتشذگ و  هحفص 266 ] رابخا [  رب  لمتشم  دروایب  یباتک  یـصخش  نینچ  سپ  ار  یعالطا  یملع و  بحاص 
باتک نیا  هک  دوش  لصاح  نیقی  هک  یهجو  رب  دنشاب  هتشاد  نآ  لثم  زا  زجع  زا  ناسل  لها  همه  هک  دروایب  یتیفیک  هب  نایاپیب و  فراعم  و 

ول ال هینس و  نینس  نینـست  هتـشذگ و  روما  رب  عالطا  دوبن  لوقعم  یناحبـس  یحو  هب  دییأت  ول ال  هسفن  یف  هدنروآ  دوخ  هدوبن و  ریغ  میلعت  هب 
ناوتیم مه  تروص  نیا  رد  دوشن  لصاح  ةداع  ءالقع و  رـشب  هنوگ  نیا  زا  قیاـقح  فراـعم و  ءاـشنا  تسا  یبن  هصیـصخ  هک  یـسدق  حور 

یناعم و نانچ  ءاشنا  ادـخ  ریغ  تسناوت  دـشن و  وا  لثم  ندروآ  زا  زجاع  رـشب  رگا  تسا و  هللادـنع  نم  لزان  باـتک  نیا  هکنیا  رب  درک  مکح 
دوشیمن مولعم  هکنآ  هچ  دوب  دهاوخن  یعدم  قدص  دهاش  مه  دوب و  دهاوخن  هزجعم  هسفنب  باتک  نآ  دوخ  سب  دـیامن  یظافلا  نانچ  نایب 

دهاوخن هزجعم  ادـبا  وا  تروص  نیا  رد  سپ  دروایب  نآ  لثم  تسناوت  ضرفلاب  مهرـشب  هک  تسا  ادـخ  راک  ادـخ و  لام  باـتک  زا  وحن  نیا 
زا تروص  نیا  رد  سپ  دش  دهاوخن  یعدم  قدـص  ناهرب  هجو  چـیه  هب  مه  درک و  دـهاوخن  تسادـخ  زا  هکنیا  رب  تلالد  الـصا  مه  دوب و 

شقدص توبث  زا  سپ  وا  دـنک و  شقدـص  رب  تلالد  ات  رـشب  هن  دـشاب  ادـخ  ياهراک  زا  نآ  هک  يرگید  تداع  قرخ  تسا  مزال  یبن  يارب 
تـسا نآ  يارب  زا  هزجعم  هب  ام  تجاح  هکنیا  دش  حضاو  تسادـخ و  زا  هک  دوش  مولعم  ات  تسا  دـنوادخ  بناج  زا  باتک  نیا  هک  دـیوگب 

الا دنکن و  تسادـخ  بناج  زا  هک  نیا  رب  تلالد  دـشابن و  هزجعم  مالک  دوخ  هک  یتقو  رد  تسادـخ  مالک  مالک  نیا  هک  مینادـب  نادـب  هک 
ترابع نیا  هکنآ  هچ  میرادـن  رگید  هزجعم  هب  یتجاح  رگید  تسادـخ و  بناـج  زا  صوصخم  باـتک  نیا  هک  جراـخ  زا  دـشاب  مولعم  رگا 

يربمغیپ هب  ملع  هزجعم  يهرمث  هک  تسین  مزال  هزجعم  بلطم  نیا  نتسناد  زا  دعب  هک  تسا  ربمغیپ  نآ  بحاص  مینادب  هکنیا  زا  تسا  يرخا 
لوا صوصخم  باتک  ای  تسا  باتک  قلطم  دینادیم  هزجعم  ار  باتک  هکنیا  میئوگیم  کلذ  دعب  میتسناد  نیا ر  ام  ضرفلاب  تسا و  یعدـم 
زجاع رـشب  هک  ود  ره  ای  ظفل  ای  انعم  ثیح  زا  هک  یهجو  رب  باتک  ندوب  زا  تسا  ترابع  تیـصوصخ  نآ  رگا  سپ  مود  اما  تسلطاب و  هک 
قرخ هب  شزاجعا  تهج  نکل  هدوب  هزجعم  باتک  اـجنیا  رد  سپ  درواـیب  ار  باـتک  ناـنچ  دـناوتن  هدـنروآ  لـثم  اـی  شلثم  ندروآ  زا  دـشاب 

هدنروآ هک  دوش  مولعم  ات  دوش  هتخاس  قلخ  زا  دشاب و  ادـخ  راک  هک  يراکنا  ینعی  دـش  تداع  قراخ  هرخالاب  هزجعم  سپ  تشگرب  تداع 
هن تسادـخ  راک  ود  ره  هک  هینوکت  روما  زا  ای  دـشاب  باتک  تداع  قراـخ  هکنآ  نیب  دـنکیمن  قرف  ثیح  نیا  رد  هدروآ و  ادـخ  بناـج  زا 

دئارف و بحاص  هک  هناگتشه  روما  زا  تسا  ترابع  تیـصوصخ  نآ  رگا  تسادخ و  بناج  زا  راک  نیا  بحاص  هک  دوش  يدهاش  قلخ و 
وا دـمهفیم و  زیچ  وا  زا  دوخ  مهف  ردـق  هب  یـسک  ره  هک  تسا  يزیچ  وا  درک و  لقن  لمح و  ناوتیم  هک  هتـشون  باتک  فصو  رد  لـئالد 

دناوتیم و دمهفب  دهاوخب  یسک  ره  هک  تسا  يزیچ  وا  تسا و  رعاشم  یقرت  هیام  هک  تسا  يزیچ  وا  تسا و  برقت  تلع  هک  تسا  يزیچ 
يزیچ وا  دوشیم و  رکذت  تیادـه و  هیام ي  هک  تسا  يزیچ  وا  دوشیم و  نایب  وا  رد  تاداع  قراوخ  مدرم و  جاتحیام  هک  تسا  يزیچ  وا 

میئوگیم سپ  تسادـخ  باتک  هزجعم و  وا  دـشاب  تافـص  نیا  ياراد  هک  یباتک  ره  سپ  تسا  اـهزیچ  فرـشا  ملع  تسا و  ملع  هک  تسا 
هزادنا هب  سک  ره  ای  دناوتیم  دـمهفب  دـهاوخب  سک  ره  ای  دوش  لقن  لمح و  هکنآ  لثم  دوشیم  تفای  یباتک  ره  رد  تافـص  نیا  زا  هلمج 

نایب دـنکیم و  حـیاصن  ظعاوم و  نایب  هک  یبتک  نآ  تسه  مه  رگید  بتک  بلاـغ  رد  سپ  یقاـب  اـما  دـمهفب و  يزیچ  دـناوتیم  دوخ  مهف 
مدرم رعاشم  یقرت  رکذت و  تیاده و  بجوم  همه  اهنیا  هک  هتشون  وا  رد  ار  مولع  دهدیم و  مدرم  داعم  شاعم و  زا  ربخ  دیامنیم و  تاداع 

مالک و تمکح و  عضاوم و  ثیداحا و  هقف و  قـالخا و  بتک  سپ  دـشاب  تیـصوصخ  دـشاب و  یناـشن  روما  نیا  قلطم  رگا  لاـح  دوشیم 
دـشاب هدش  لزان  شنابحاص  بلق  رب  نیمالاحور  طسوت  هب  دنـشاب و  ادـخ  باتک  اهنآ  دـیاب  سپ  دـشاب  اهنیا  همه  عماج  هک  یباتک  ای  ریـسفت 

تیبوبر و توبن و  تماما و  هب  دسر  هچ  ات  دناهدرکن  هصاخ  تباین  يوعد  بتک  هیملع و  بتارم  نآ  اب  هک  دزرمایب  ار  شنابحاص  ردپ  ادـخ 
دناهدرکن نآ  هب  يدـحت  دنتـسنادن و  هزجعم  ار  اهنآ  تسا و  لصاح  نیرهاط  همئا  تاشیامرف  يوبن و  ثیداحا  رد  هناگ  تشه  روما  نیا  مه 

يهبترم رگا  يوقلا و  دـیدش  هملع  یحوی  یحو  ـالا  وه  نا  يوهلا  نع  قطنی  اـم  هک و  تسا  یناـبر  دـیئات  یـسدق و  سفن  زا  ماـمت  هکنآ  اـب 
زاب سپ  هحفـص 267 ] دنـشاب [  زجاع  رـشب  دارفا  ریاـس  زا  باـتک  نآ  بحاـص  ریغ  هک  ملع  لـیمکت و  یقرت و  تیادـه و  زا  دـشاب  هصاـخ 
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ادـخ بناج  زا  نم  دـیوگب  شاهدـنروآ  ار  تافـص  ياراد  باـتک  هک  نآ  زا  دـشاب  تراـبع  تیـصوصخ  نارکا  تداـع و  قرخ  هب  تشگرب 
نیا دیامرفن  ذخا  دنکن و  عنم  ار  وا  ادخ  ادخ و  هب  دهدب  تبسن  دروایب و  یـسک  هک  یباتک  ره  هک  دیامرفن  عنم  ذخا و  ار  وا  ادخ  ماهدروآ و 
یلقن ای  یلقع  لیلد  هچ  میئوگیم  سپ  دشابن  مهزاجعا  هجو  رب  دنچ  ره  هدوب  ادخ  بناج  زا  هدنروآ  ادخ و  باتک  نیا  هک  تسا  نآ  دهاش 
هکنآ هچ  ادخ  رب  ءارتفا  نیا  دراد  هلاحتـسا  هچ  دمآ و  دهاوخ  تعامج  نیا  مهوت  باوج  دشاب و  ادخ  لام  دـیاب  یباتک  نینچ  هک  تسا  مئاق 
یئادخ يوعد  هک  ار  نوعرف  دننام  تلهم  ءارتفا  زا  رتالاب  رد  هکلب  دهدن  تلهم  ار  وا  ددنب  وا  رب  ءارتفا  هک  یسک  ره  هک  هدوبن  نآ  رب  ادخ  انب 

يهجهم كالفا و  تنیز  كالما و  مودـخم  كاچکاچ  يهنیـس  يور  نشور  زور  نشوجلا  يذ  نب  رمـش  داد و  تلهم  لاس  ياهلاس  درک و 
داد و شتلهم  ادخ  دومن و  ریسا  ار  شلایع  درک و  دنلب  هزین  رب  دیرب و  ار  وا  رس  هبلغ  رهق و  يور  زا  هنشت  بل  اب  تسشن و  كالول  دیـس  بلق 

ۀلاوح تمایق  هب  ار  ياهراپ  دمحم و  لآ  تعجر  رد  ار  هراپ  دشاب  هدیشک  ایند  رد  ار  شلعف  ماقتنا  ار  یـسک  ره  هک  هدوبن  ادخ  يانب  نینچمه 
نمف نورتفت  هللا  یلع  ما  مکل  نذا  هللا  لق  دـهدیم  بذاک  نایرتفم  زا  ربخ  رایـسب  تایآ  رد  شدوخ  توفلا  فاـخی  نم  لـجعی  اـمنا  هدومرف 

ار اهنآ  هک  نآ  اب  مالـسالا  یلا  یعدـی  وه  ابذـک و  هللا  یلع  يرتفا  نمم  ملظا  نمف  ملع  ریغب  سانلا  لضیلاب  ابذـک  هللا  یلع  يرتفا  نمم  ملظا 
اقیرفل مهنم  نا  هللادنع و  نم  اذه  نولوقی  مث  مهیدیاب  باتکلا  نوبتکی  دـهدیم  باتک  ندروآ  هب  نایرتفم  زا  ربخ  شدوخ  هکلب  هداد  تلهم 

ابذک و هللا  یلع  نولوقی  هللادنع و  نم  وه  ام  هللادـنع و  نم  وه  نولوقی  باتکلا و  نم  وه  ام  باتکلا و  نم  هوبـسحتل  باتکلاب  مهتنـسلا  نولی 
یلا یحوا  لاق  وا  ابذک  هللا  یلع  يرتفا  نمم  ملظا  نمف  دنکیم  یحو  يوعد  غورد  هب  باتک  يهدـنروآ  هک  دـهدیم  ربخ  هکلب  نوملعی  مه 

دـشاب و هیویند  تبوقع  عنم  ذـخا و  زا  دوصقم  رگا  هلک  اذـه  هداد  تلهم  کلذ  عم  هللا و  لزنا  ام  لثم  لزنأس  لاق  نم  ئـش و  هیلا  حوی  مل  و 
تاشیامرف نآرق و  هک  تسا  مولعم  هلطبم و  تجح  يهماقا  تسا  مزال  ادـخ  رب  یلب  میئوگیم  سپ  نالطب  رب  تسا  تجح  مایق  دوصقم  رگا 

يههبـش باوج  دوب و  دـهاوخ  لطاب  مالـسا  نید  نآرق و  زادـعب  ینید  باـتک و  هدـنروآ  هکنیا  رب  دـنتجح  همه  هیعطق  هلدا  يدـه و  يهمئا 
یـسک يوعد  نالطب  تارهاب  تایعطق  مایق  قحال و  عرـش  قباس و  یبن  زا  رگا  هلمجلاب  دیایب و  مه  تشذگ و  دـیدج  عرـش  دـیدج و  باتک 

عنم ار  وا  هک  ادخ  رب  تسا  مزال  اجک  زا  تسادخ  بناج  زا  نیا  هک  دیوگب  مدرم  هب  دنک و  لعج  دوخ  بناج  زا  یباتک  وا  سپ  دـشاب  مولعم 
دـش نینچ  هک  لاح  بیطلا  نم  ثیبخلا  زیمیل  تسا  راظنا  لاهما و  دیعـس  زا  یقـش  زیمت  مدرم و  ناحتما  يارب  زا  هللاۀنـس  هکلب  دیامرف  ذخا  و 

دیامنیم لعج  دوخ  زا  یباتک  دشاب و  بذاک  توبن  يوعد  رد  دشابن و  یبن  هک  ار  یـصخش  منکیم  ضرف  میئوگیم  يوعد  نیا  لاطبا  رد 
يهطساو ال هب  دنتفا  ههبش  هب  طیلغت  هیومت و  هب  مه  یتعامج  هللادنع و  نم  وه  ام  هللادنع و  نم  اذه  دیوگب  مدرم  هب  ددنبب و  ادخ  هب  ار  نآ  و 
ام دیآیم و  مزال  بذاک  قدص  دشاب  قدص  یناشن  روما  نیا  رگا  سپ  دـننک  وا  تعباتم  ایند  لیـصحت  یعدـم و  نیا  جاور  عمط  یبهذـم و 

دـنادیمن و لاحم  ار  بلطم  نینچ  لقع  درادـن و  یلقع  هلاحتـسا  ادـبا  چـیه  میدرک  ام  هک  اهضرف  نیا  لاـحم و  بذاـکلا  قدـص  هنم  مزلی 
سکع رب  هقباس  تایآ  هکلب  دوشیمن  عقاو  یبلطم  نینچ  هک  هدرکن  تلالد  مه  یلقن  تسین و  حیبق  وا  رب  هلطبم  تجح  ندوب  اب  ادـخ  تلهم 

رد هک  سوبحم  ربمغیپ  لثم  هدش  عقاو  مه  شریظن  هکلب  يدینش  اقباس  مه  ار  لیواقالا  ضعب  انیلع  لوقت  ول  هیآ و  باوج  دومن و  تلالد  نآ 
تاهیومت نیا  هب  هنوگچ  سپ  بهاذم  بابرا  زا  رایـسب  نابذاک  توبن  ریغ  رد  مه  دناهداد و  شباتک  بذک  شبذـک و  وا و  زا  ربخ  ام  رابخا 

نیا مالک  تارقف  ود  نیا  رکذ  هب  میدرگرب  يراب  مدرم  فاصنایب  يا  دنک  تباث  یعدـم  ود  نیا  يارب  زا  توبن  زا  رتدـنلب  یبصنم  دـناوتیم 
یحو ینابر و  مالک  دـناهدومن  جاـجتحا  نیدـناعم  رب  هدومرف و  يدـحت  نآ  هب  هدـنام و  یقاـب  ءاـیبنا  زا  هک  هلدا  مظعا  دـیوگیم  هک  رفن  ود 

 ] هدرک جاجتحا  یباتک  هب  اهنآ  هک  دیروایب  یسیع  یسوم و  میهاربا و  حون و  ثیش و  سیردا و  فحـص  زا  امـش  میئوگیم  تسا  ینامـسآ 
ار نآ  دندرکیم و  غالبا  مدرم  هب  ار  ینامـسآ  ياهیحو  دنتـشاد و  باتک  یلب  دنـشاب  هداد  رارق  دوخ  هزجعم  ار  نآ  دنـشاب و  هحفص 268 ]

ثیداـحا ریـس و  اـهنآ و  بتک  نآرق و  زا  هچنآ  هکلب  تسا  تجح  هماـقا  تسا و  زیجعت  يدـحت و  ماـقم  زا  ریغ  نیا  دنتـسنادیم و  تیادـه 
تهج دوشیم  اهنآ  صـصق  رد  هصاـخ  لـیجنا  ةروت و  رد  هظحـالم  هچ  ره  هوـالع  هب  دنتـشاد  رگید  تازجعم  هک  تسا  نآ  دوشیم  مولعم 

زا ناشمالک  دنایحو و  نابحاص  ناشیا  هک  نآ  نتـسناد  دهدیم و  ربخ  نآرق  رد  هک  دوب  هقان  وا  هیآ  حلاص  یتح  دـیآیمن  تسد  يزاجعا 
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رودص یفن  هدرکن و  هزجعم  ار  قراوخ  ندوب  یفن  مه  نآرق  هدـشیم و  مولعم  هدرکیم  مولعم  ار  ناشتوبن  هک  رگید  تازجعم  هب  تسادـخ 
هزجعم ار  نآرق  هکلب  نآرق  هب  نم  هزجعم  تسا  رـصحنم  هک  هدومرفن  ناـیب  مه  صیـصخت  رـصح و  قـیرط  هب  هکلب  هدرکن  دوـخ  زا  قراوـخ 

لیلد و ار  لیلد  نیا  نآرق  نیا  رد  هتـشون  هکنآ  اما  دـنکیمن و  ادـعاب  یفن  ئـش  تابثا  هدومرف و  يدـحت  نآ  هب  هتـسناد و  هداد و  رارق  دوخ 
تایآ و ظفل  هتسناد و  نینچ  دشاب  نآرق  نآ  هک  صاخ  باتک  هکلب  هتـسنادن  نینچ  ار  باتک  قلطم  نآرق  رد  میئوگیم  هدناوخ  هیفاک  ۀجح 

هدش لمح  نآرق  هب  مه  ریـسفت  بتک  رد  دنکیم و  تلالد  نآ  قایـس  هچنانچ  تسا  نآرق  يوس  هب  هراشا  هدش  دراو  تایآ  نآ  رد  هک  باتک 
ءافـش و رکذ و  رون و  ار  نآرق  رگید  تایآ  هداد و  رارق  يدـحت  دروم  ار  نآرق  صوصخلاب  هتـشاد  يدـحت  نآ  هب  هک  یتایآ  هصاخ  ینعم  و 

هدرکن ریغ  زا  تاهج  یفن  یلو  دـشاب  هتـشاد  تاهج  نآ  رب  لامتـشا  هک  مه  نآرق  ریغ  دوشیم  تفای  هک  نآ  اب  هداد  رارق  هظعوم  تیادـه و 
هتـشون هکنآ  اما  هدش و  دراو  نآرق  نأش  رد  هک  تایآ  نآ  هب  عوجر  زا  دوشیم  حضاو  هچنانچ  هدادن  رارق  يدـحت  دروم  ار  تاهج  نآ  یلب 
احورشم تشذگ  لئالد  بحاص  مالک  رد  هیآ  نیا  ههبش و  نیا  زا  باوج  خلا  ار  یمالک  یـسفن  رگا  هک  تسا  دراو  هیهلا  فحـص  رد  هکلب 

عقاو يراک  نینچ  هک  ادخ  هب  نداد  تبـسن  یحو و  ياعدا  باتک و  لعج  باب  رد  هدش  دراو  هک  ار  یتایآ  یتسناد  دـیئامن و  اجنآ  هب  عوجر 
یناطلـس رگا  ددرگیمرب و  رورـس  نآ  هب  لوقت  ریمـض  و  ص )  ) ربـمغیپ زا  بذـک  یفن  رد  تسا  یماـمتها  هیآ  نیا  هک  یتـسناد  دوـشیم و 

وا هدرک  دوخ  يوس  هب  سک  همه  زا  برقا  هداد و  رارق  دوخ  راثآ  أشنم  هکنیا  ات  هدرک  وا  هب  ناـسحا  فطل و  عاونا  هک  ار  شناـبرقم  یـضعب 
رس و یب  ره  هک  تسین  مزال  دوش  هصوصخم  تبوقع  عون  کی  قحتسم  دیوج  درمت  ناسحا  همه  نآ  اب  دنک و  ناطلـس  تمعن  نارفک  انایحا 

ذوخأم نادنچ  هدـب  اهرود  هک  دـنوشیم  ذوخأم  یفالخ  كدـنا  هب  ناطلـس  ناکیدزن  دـشاب  هتـشاد  ار  تبوقع  نادزر  نایغط و  هک  مه  یئاپ 
سپ دوش  رداص  نابرقم  زا  هک  نارگید  تائیـس  لاحب  دسر  هچ  ات  نیبرقملا  تائیـس  راربالا  تانـسح  هک  دسریم  ماقم  نیا  هب  ات  دـنوشیمن 
هتشاد ار  هذخاؤم  نیا  دیاب  مه  رگید  نایرتفم  دشاب  هذخاؤم  نیا  دروم  لاحم  ضرف  رب  سدقم  صخـش  نآ  ءارتفا  هللااب  ذایعلا  هک  تسین  مزال 

هک یتسناد  دشاب و  يونعم  تایح  قرع  عطق  يونعم و  تکاله  دارم  دـیاش  هک  یتسناد  دوش و  هلاوح  ترخآ  هب  اهنآ  تبوقع  دـیاش  دنـشاب 
نیتو عطق  تسا و  سبح  وا  ریـسا  زا  هیانک  نیمی  ذـخا  میئوگیم  هوالع  هب  دـشاب  ترخآ  رد  یهلا  ياهدـیعو  ریاس  لثم  تبوقع  نیا  دـیاش 

تابثا هیآ  نیا  سفن  هب  سپ  هدش  عقاو  زیربت  رد  نیمی  ذخا  هکلب  نیتو  عطق  دش و  عقاو  اکع  دادغب و  رد  سبح  ریسا و  تسا و  لتق  زا  هیانک 
عقاو اهنآ  هب  تبـسن  نیتو  عطق  نیمی و  ذخا  تهج  نیا  هب  دناهدوب و  هللایلع  نایرتفم  اهنیا  دش  مولعم  هک  ار  یعدـم  ود  نیا  نالطب  مینکیم 
امـش قاذـم  هب  اهنیا  دـمحمیلع  لاجد  عبار  نکر  اهبلادـبع و  لاجد  یلعدـمحم  یلعنیـسح و  لاجد  لزا  حبـص  ییحی  ازریم  هوالع  هب  دـش 

لئـالد بحاـص  هچناـنچ  یئوگب  هکنآ  رگم  دـشن  عقاو  ناـشیا  رب  هیویند  تبوقع  نیا  کـلذ  عم  دـنیادخ و  رب  ناـبرقم  زا  هدـیدج  يهفیاـط 
هب ذخا  سپ  دناهدش  دمحمیلع  ءاهبلادبع و  یلعنیسح و  جوجحم  اهنیا  يهمه  هک  دش  عبار  نکر  نیتو  عطق  دمحمیلع  روهظ  هب  دیوگیم 
ربخ هک  دندش  وا  رهطا  دالوا  و  هحفص 269 ] ص [ )  ) ربمغیپ جوجحم  مه  امـش  ناعوبتم  رفن  هس  نیا  میئوگیم  دش  اهنآ  نیتو  عطق  نیمی و 

لمأت یفاصنااب  ره  هک  تشذگ  یلوا  يهلاقم  رد  هچ  نانچ  دناهدرک  نیعم  هبـسن  هصخـش و  هب  ار  دوعوم  مئاق  دـناهداد و  بذاک  نایعدـم  زا 
رد رگید  اجک  سپ  هیآ  نیا  ریغ  اما  خلا و  لوقت  ول  يهیآ و  لاح  هک  نیا  دـیامنیم  نایعدـم  نیا  نالطب  هب  عطق  دـیامرفب  تاشیامرف  نآ  رد 

تلهم ار  وا  ادـخ  هب  ددـنبب  غورد  هب  ار  یمـالک  سک  ره  هک  دراد  اـهنآ  ریغ  لـیجنا و  ةروـت و  لـثم  رگید  هیهلا  فحـص  رد  اـی  دراد  نآرق 
يهلاقم نیمه  رد  وت  دئارف  بحاص  يا  دنکیم  يراج  وا  رب  ار  هصوصخم  تبوقع  نیا  اب  دنکیم  كاله  ار  وا  ایند  راد  رد  اروف  دهدیمن و 

ار وت  تبوقع  يدشن  نیتو  عطق  نیمی و  هب  ذخا  يداد و  تبـسن  ادخ  هب  غورد  هب  ار  یمالک  دراد و  یهلا  فحـص  رد  یئوگیم  هک  تدوخ 
باب ترـضح  هکنآ  اما  دشیمن و  بیذکت  ات  ار  هرقف  نیا  يدناوخیم  هیهلا  فحـص  زا  دوب  بوخ  هدومرف  تلاوح  ترخآ  راد  هب  دنوادخ 

نآ رد  تسادخ  زا  هک  نآ  قدص  یناشن  هک  تسین  یباتک  اهنآ  تاقیفلت  نیا  هک  همتاخ  رد  دمآ  دهاوخ  میوگیم  خلا  لاس  تفه  رد  مظعا 
هب مدرک  لعج  یتایآ  هفیاط  نیا  زا  رفن  کی  اب  هضراعم  ماـقم  رد  یناـمز  هدـنراگن  هچ  ناـنچ  ینعم  بسح  هب  هن  ظـفل و  بسح  هب  هن  دـشاب 

تـسناوتن یباب  لضاف  هک  تعاس  ود  رد  قرو  راهچ  يهزادـنا  هب  مدومن  نایباب  جوزمم  ینعم و  ظـفل و  ثیح  زا  ناـیب  تاـیآ  قایـس  قوس و 
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ظفل رد  تحاصف  نودب  هتفاب  مه  هب  هیخیش  افرع و  زا  یتاقورسم  هدیدج و  یتاحالطصا  هدوب  باب  زا  مادک  ریقح و  زا  مادک  هک  دهدب  زیمت 
تسا هزادنایب  شطالغا  هکنیا  دوشیم و  مولعم  نآ  بحاص  يروعـشیب  يداوسیب و  ماقم  دوش  هظحالم  نایب  رگا  هکلب  انعم  رد  تبارغ  و 

هک ار  هفیاط  نیا  یفاصنایب  يهبترم  یبایب  ینیبب و  اـت  نک  همتاـخ  هب  عوجر  دـهدیمن  تبـسن  ادـخ  هب  ار  یمـالک  ناـنچ  یهیفـس  چـیه  هک 
حیرـص رد  دـنوادخ  هکنآ  اب  دـناهدش و  شیانعم  رد  ریحتم  امکح  شظفل و  زجاع  احـصف  مامت  هک  هدرک  نآرق  اب  ربارب  ار  یتافارخ  هنوگچ 

نیا دیوگیم  وا  هدومرف  بیذکت  خـیبوت و  ار  اذـه  لثم  انلقل  ءاشن  ول  هب  لئاق  هدومرف و  نایب  نآ  لثم  ندروآ  زا  ار  قلخ  مامت  زجع  شمالک 
حصفا و ار  اهنآ  ایرد و  هب  تسا  هرطق  تبسن  ناقیا  نایب و  تایآ  تبسن  ناقیا  نایب و  تایآ  هب  نآرق  تبسن  هک  دندروآ  هزادنا  هب  هک  رفن  ود 

باتک دناوتیمن  هللاریغ  هتـشون  هکنآ  اما  تسا و  هحـضاو  يهرداصم  تسا  یهلا  نامرف  نامرف  هتـشون  لئالد  رد  هکنآ  اما  دناهدرمـش و  غلبا 
چیه میوگیم  هدوبن  لداع  ای  رداق  ای  ملاع  ادخ  هتـشون  هک  نآ  اما  دنروایب و  دنناوتیم  يرایـسب  هک  تسا  باب  باتک  لثم  رگا  دـیامن  لزان 

نیبصاغ و نیملاظ و  هب  داد و  تلهم  دـیزی  نوعرف و  هب  هداد  تلهم  قوسف  لها  راـفک و  رد  هچناـنچ  هداد  تلهم  یلو  تسین  اـهنیا  زا  کـی 
یتقو نآ  رد  ایآ  هداد  تلهم  امش  قاذم  هب  اهب  يهدننک  سبح  باب و  يهدنشک  هدیدج و  بهاذم  يهدننک  عارتخا  نید و  ناگدننک  بارخ 

ناشیا زا  امش  لوق  هب  ار  ادعا  رش  عفر  هک  دوبن  لداع  ای  دوبن  ملاع  ای  دوبن  رداق  دنوادخ  دندوب  التبم  تدش  نآ  هب  یسربط  خیـش  هعلق  رد  هک 
هب وا  تیمظعا  باتک و  تیجح  هتـشون  هکنآ  اما  مینکیم و  رایتخا  ءاهب  باب و  تلهم  باب  رد  اـم  ینک  راـیتخا  اـجنآ  رد  وت  هچ  ره  دـیامنب 

يرعـشا و بهاذـم  خـلا  نآ  عورف  نید و  لوصا  رد  یتعدـب  هتـشون  هک  نآ  اـما  تسا و  لاـحم  ود  نیا  میئوگیم  تسا  تباـث  باـتک  سفن 
نکر یعدم  لاطبا  صخش  نیا  روهظ  هب  هتشون  هکنآ  اما  رایسب و  عورف  لوصا و  رد  یعفاش  یفنح و  تافالتخا  وت و  لوق  هب  هنیکر  هلزتعم و 

هب ارچ  میئوگیم  تفرن  نایم  زا  شباتک  شبهذم و  ارچ  سپ  یئوگیم  رگا  دش  یعدـم  نیا  لاطبا  عبار  نکر  روهظ  هب  میوگیم  دـش  عبار 
ياوعد لوبق  هیقتیب  قلخ  جورم  ناشدـجاسم  ناشبتک و  دوب  رادـیب  باب  هک  ینامز  رد  تفرن  ناـیم  زا  نکر  باـتک  بهذـم و  باـب  دوجو 

رابخا و هب  هطاحا  هیملع و  تالامک  نآ  اب  هک  ار  نکر  بحاص  ردپ  دنک  تمحر  ادخ  دناهدوب  باب  ادـعا  دـشا  زا  دـناهدرک و  ار  وا  تینکر 
توبن زا  داوسیب  باب  درک  تینکر  ياوعد  هب  راصتقا  هحیلم  تاریرحت  نآ  حیـصف و  ریرقت  نآ  دیـس و  خیـش و  بساکم  بلاـطم  ریـسافت و 

هدـش و رداص  وا  زا  فراـعم  رد  هک  هلئـسا  باوج  هیعدا و  حورـش  ریـسافت و  هحفـص 270 ] هدرک [  رپ  ار  ناـیب  هللا  اـنا  یننا  لوق  زا  هتـشذگ 
هچ سکع  زا  تسا  یلوا  لاطبا  رب  دـشاب  تجح  وا  تسا  باب  تالمهم  ربارب  دـنچ  تسرد  یـسراف  حیحـص و  یبرع  هب  یلقتـسم  ياـهلاسر 

متنا لـعل  هب  مـالک  ندرک  لیذـم  نیا  هدرکن و  مـالک  میظنت  نآرق  قایـس  هب  هدوـمیپ  بدا  هـقیرط  یلب  هدرکن  عارتـخا  هدـحیلع  ینید  هـکنآ 
دناوتیم یـسفن  ره  دوش  امـش  باجعا  يهیام  هک  درادن  یتمارک  نآ  لاثما  الیل و  قحلاب و  قحلا  یلع  اردتقم  ئـش  لکب  هللا  ناک  نوهقفت و 

رد هتسناد  هرصحنم  ۀجح  ار  باتک  هک  یناگیاپلگ  یهایـسور  تهج  هب  ام  دروایب و  الثم  نورذحی  مهلعل  نآرق  قایـس  هب  ار  دوخ  مالک  لیذ 
رظن فرـص  ریرقت  لیلد  زا  رگا  تسین  لطاب  قح و  نیب  ریخم  باتک  دـیوگیم  هک  ریرقت  لیلد  رد  یکی  میروآیم  شدوخ  مـالک  زا  باوج 

تـسا یـصقان  يوزارت  تسا  اهنآ  زا  مه  باتک  هک  هیباطخ  میهافم  دـنیوگیم  هک  هعبرا  نیزاوم  رد  هلاسر  رخآ  رد  شمـالک  رگید  دوش و 
لیلد و هک  دـش  هنوگچ  لاح  مالک  رخآ  یلا  تسا  نیزاوم  ریاس  زا  حرـصا  شحاضتفا  رهاظم  تفرعم  رد  هدـش و  قلخ  یهارمگ  ببـس  هک 

باتک . تیجح  هب  ناشلالدتسا  رد  هلک  اذه  دیدرگ  وا  هرصحنم  ۀجح 

؟ دراد تیناقح  رب  تلالد  ایآ  دوش  هتخاس  رشب  تسدب  هک  یتعیرش  ره 

تاملک منکیم  لقن  اجنیا  رد  شدر و  اب  لئالد  بحاص  مالک  رد  تشذگ  سپ  تماقتسا  توعد و  ذوفن  هب  لالدتـسا  رد  مود  عضوم  اما  و 
لقن الوا  ام  دـیوگیم و  احورـشم  ار  لئالد  بحاـص  تاهبـش  ناـمه  دـنکیم و  ریرقت  لـیلد  هب  ریبعت  ذوفن  لـیلد  زا  وا  ار و  دـئارف  بحاـص 
ربکا ریرقت  لیلد  دئارف  رد  دـیوگیم  ار  نآ  لاطبا  مهوت و  نیا  داسف  تاهج  منکیم  نایب  نآ  زا  سپ  ماقم  نیا  رد  ار  وا  مالک  مامت  مینکیم 

نآ ریرقت  دناهدومرف و  لالدتسا  نآ  هب  دوخ  بتک  رد  دناهتسج و  کسمت  نآ  هب  لطابلاو  قحلانیب  قیرفت  رد  مالعا  ياملع  هک  تسا  یلیلد 

نیبملا www.Ghaemiyeh.comقح  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 521زکرم  هحفص 269 

http://www.ghaemiyeh.com


نیا دنامب  یقاب  ملاع  رد  ذفان و  تعیرـش  نآ  دیامن و  عیرـشت  یتعیرـش  دوش  یتیعراش  ماقم  یعدم  یـسفن  رگا  هک  تسا  هنوگ  نید  هب  لیلد 
رگا هصاخ  دـیامن و  هیقاب  ریغ  هلیاز  توعد  نالطب  رب  تلالد  ذوفن  مدـع  قوهز و  سکعلاب  هک  نانچ  دـشاب  نآ  تیقح  ناـهرب  ءاـقب  ذوفن و 
نیا رد  دـشابن  طوبرم  نیرهاـظ  تورث  تنکم و  هب  اـی  هیموق و  تنواـعم  هب  اـی  تیبـصع و  هب  اـی  هیبـسک و  فراـعم  مولع و  هب  ءاـقب  ذوـفن و 

دوجو هچ  دـبای  باستنا  هیهلا  هیبیغ  هیهلا  فرـص  هب  نآ  ءاقب  ذوفن و  ددرگ و  غلاب  تجح  زین  دـنیامن  للع  عبتت  هک  هفـسالف  رب  یتح  تروص 
رد هدومرف و  جاجتحا  میظع  ناهرب  نآ  هب  هیوامـس  هسدـقم  بتک  عیمج  رد  هلالج  لـج  قح  دـشابن و  لوقعم  روصتم و  تلع  نودـب  لولعم 

هجاحم هک  یناسک  مهبر  دـنع  ۀـضحاد  مهتجح  مهل  بیجتـسا  ام  دـعب  نم  هللا  یف  نوجاـحی  نیذـلاو  هتـشگ  لزاـن  هلئـسم  نیا  دـیجم  نآرق 
دنوادخ زج  هک  دوشیم  حضاو  دیامن  لمات  كدـنا  رگا  تسا  لطاب  ناشیا  تجح  دـش  هدرک  تباجا  هکنآ  زا  دـعب  ادـخ  رما  رد  دـنیامنیم 

مهل ما  دیامرفیم  هک  دنام  یقاب  هبذاک  هلطاب  تعیرـش  هک  تسا  عنام  هیهلا  تردق  يهطاحا  تیرهاق و  دشابن و  عیارـش  ءاقبا  رب  رداق  يدـحا 
نذا نودب  دشاب  هدومن  عیرشت  یتعیرـش  ناشیا  يارب  هک  تسا  یئاکرـش  ناشیا  يارب  زا  ایآ  هللا  هب  نذأی  مل  ام  نیدلا  نم  مهل  اوعرـش  ءاکرش 

تعیرش دننک و  سایق  نآ  هب  ار  مالسا  رما  ناملاظ  هک  دشاب  هدومن  عیرشت  دنوادخ  نذا  نودب  یتعیرـش  يدحا  هک  هدشن  نونکات  ینعی  ادخ 
هکرابم و يهملک  قادصم  هک  دومن  ناوت  روصت  هنوگچ  الا  دـناهدومن و  روصت  لفاغ  زجاع و  یئادـخ  هللااب  ذایعلا  قلخ  نیا  دنرمـش  هلوعجم 

رگا هللارمعل  دنامب و  یقاب  ملاع  رد  بذاک  عرش  نیا  دیامن و  عیرشت  وا  نذا  نودب  یتعیرـش  هک  دهد  تلهم  ار  یبذاک  هدابع  قوف  رهاقلا  وه 
دننادب هک  دوب  مامت  مالـسا  لها  رب  تجح  هنیآ  ره  اقوهز  ناک  لطابلا  نا  يهیآ  نوبلاغلا و  مهل  اندنج  نا  يهیآ و  زج  دـیجم  نآرق  رد  دوبن 

تسا و هیناحور  يهبلغ  دوصقم  هکلب  تسا  هیوثیذ  هبلغ  هن  دوصقم  هک  تسا  مولعم  دـنامن و  یقاب  لطاب  زگره  ددرگن و  بولغم  قح  زگره 
دعب اهنآ  تراغ  لتق و  دوهی و  توادـع  همه  نآ  اـب  ار  هیحیـسم  نید  هبلغ  دروآیم و  لـثم  هحفص 271 ] دعب [  هینابر  تعیرـش  ءاقب  ذوفن و 

تیمولظم رـس  هدومرف  ریبعت  هللا  حور  روهظ  هب  مئاق  مایق  زا  دعب  یناث  روهظ  زا  ءایبنالا  متاخ  ترـضح  هک  دیامن  لمأت  یـسفن  رگا  دـیوگیم 
موی الا  ایندلا  نم  قبی  مل  ول  ایبن  قحلاب  ینثعب  يذلاوف  ص )  ) لاق دومن  دناوت  هدهاشم  عوجر  رد  ار  ءادـب  رارـسا  تفایرد و  دـناوت  ار  اهب  لها 
هلمج زا  برغملاو و  قرـشملا  هناطلـس  غلبی  هفلخ و  یلـصی  هللا و  حور  لزنی  مث  يدـهملا  يدـلو  جرخی  یتح  مویلا  کـلذ  هللا  لوطی  دـحاو 
يهیآ نیا  تسا  ۀیرـشب  هلوعجم  يهملک  لاز  انف و  هیهلا و  يهملک  ءاق  هب  تبـشم  تسا و  لطابلا  قحلا و  نیب  زیمم  هک  فیرـش  نآرق  تاـیآ 

ۀملک لثم  اهبر و  نذاب  نیح  لک  اهلکا  یتؤت  ءامسلا  یف  اهعرف  تباث و  اهلصا  ۀبیط  ةرجشک  ۀبیط  ۀملک  الثم  هللا  برض  فیک  رت  ملا  هکرابم 
دباین و درادن و  رارق  تابث و  هثیبخ  يهملک  زگره  هک  تسا  حیرـص  هیآ  نیا  رارق و  نم  اهلام  ضرالا  قوف  نم  تثتجا  ۀثیبخ  ةرجـشک  ۀثیبخ 
يدحا و هحلط  باذک و  يهملیـسم  دننام  دناهدرمـش  لهـس  ار  عیارـش  عیرـشت  سوفن  یـضعب  مالـسا  نید  ودـب  ءایبنالامتاخ  نامز  رد  نوچ 

باب تهج  نیا  هب  هتخاس و  عمتجم  دوخ  درگ  رب  ار  یمدرم  لیلق  ماـیا  هتفیرف و  ار  یهورگ  دـناهدومن و  ماـیق  تلاـسر  ياـعدا  هب  زین  اـهریغ 
ات دش  لزان  همیرک  تایآ  نیا  دـنراد  توبن  يهیعاد  زین  نالف  نالف و  کنیا  هک  دـنتفرگیم  هدروخ  نامیا  لها  رب  دـش و  زاب  نیرباکم  داریا 

يردتقم رهاق  هک  تسا  لاحم  هتشگن و  لفاغ  دوخ  قلخ  زا  هلالج  لج  قح  هک  دننادب  نیقی  دنبایرد و  ار  لطابلا  قحلا و  قراف  بولق  بابرا 
وا نذا  نودـب  یلطاب  يرتفم  ددرگ و  ذـفان  ملاع  رد  یبذاـک  توعد  هک  دراذـگب  دـیامن  كـاله  ار  دومث  داـع و  لـئابق  هحیـص  کـی  هب  هک 

عیشت بهذم  ای  هیلیعامسا  بهاذم  دننام  هلطاب  بهاذم  ءاقب  زا  ضقن  باوج  رد  هک  نآ  ات  دوش  یملاع  یهارمگ  بجوم  عیرـشت و  یتعیرش 
هزات تعیرـش  عراش  ار  دوخ  دناهدشن و  ینامـسآ  یحو  یعدم  کی  چیه  دیوگیم  هعیـش  قاذم  هب  ننـست  بهذم  ای  تنـس و  لها  قاذم  هب 

تعیرش اب  تسین  ضراعم  ادبا  هیداهتجا و  لئاسم  رد  تسا  ماهفا  فالتخا  هب  رظن  تافالتخا  نیا  دنمالسا و  عرش  تبشم  لکلاب  دناهتـسنادن 
يهیآ ریذـن و  اهیف  الخ  ـالا  دـحا  نم  نا  يهیآ و  مکح  هب  هک  تسا  نیا  باوج  هیتشدرز  هیدوب و  هیمهرب و  عیارـش  ثیح  زا  اـما  هیمالـسا و 
عیارـش نیا  رد  نامز  لوط  ببـس  هب  هدساف  عدب  هدش و  عیرـشت  تسا  ادخ  بناج  زا  عیارـش  نیا  لوصا  هوکـسان  مهاکـسنم  انلعج  ۀـما  لکل 

نید تفه  رد  تسا  رـصحنم  تسه  هدوب و  عیاش  ملاع  رد  مظعا  باب  ماـیق  زا  لـبق  هک  ناـیدا  لوصا  دـیوگیم  همدـقم  دـعب  هتـشگ  لـخاد 
باعـشنا قیارط  نیا  زا  هک  تسا  یعراوش  هفلتخم  بهاذم  دـنیامنیم و  تدابع  ار  دـنوادخ  هعبـس  قابطا  نیا  لظ  رد  ملاع  لها  هک  گرزب 
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هک نآ  هدرک و  ینامـسآ  باتک  ناـبحاص  هللادـنع و  نم  ناـشندوب  ناـیدا و  نیا  تیناـقح  لـصا  هب  حیرـصت  دـئارف  زا  ياـج  دـنچ  رد  هتفاـی 
تسا دوجوم  نایدا  مظعا  ددعلا و  ثیح  نم  هک  يهیآ  دوب  تناید  لوا  هدیدرگ  ادیپ  اهنآ  بهاذم  ياسؤر  ضارعا  زا  اهنآ  داسف  فالتخا و 

ار وا  عیارش  یضعب  هک  تسین  نافوط  اوح و  مدآ و  زا  يرکذ  ناشیا  دزن  تسا و  هدوب  هدش  دوجوم  ضرا  رد  هک  یناسنا  لوا  هک  دندقتعم  و 
وا دوب و  نمهرب  دش  رهاظ  ضرا  رد  هک  یناسنا  لوا  هک  دـندقتعم  اهنیا  تسا و  هینمهرب  تناید  یناث  دـنهدیم  حـیجرت  یـسیع  تعیرـش  رب 

نیدنچ تسین و  ناشدزن  اوح  مدآ و  زا  يرکذ  تسا و  ادید  ناشیا  ینامـسآ  باتک  دش و  مجـستم  رـشب  تروص  هب  هک  دوب  ینامـسآ  لقع 
روص و ابلاغ  هیبش  مما و  نیا  لیثامت  ناثراو و  دنمانیم  هینثو  ار  ۀثالث  نیا  دنانویلم  دنچ  تسا و  هینتف  تناید  ثلاث  تسا  اهنآ  ددـع  نویلم 

تناید عبار  دـش  یهتنم  تدابع  هب  كدـنا  كدـنا  دـناهداهن و  دوخ  دـباعم  رد  راکذـت  تهج  هب  ـالوا  هک  تسا  ناـشیا  نید  ياـسؤر  موسر 
تسا ترابع  موق  نیا  ینامسآ  باتک  دوب  تشدرز  میهاربا  نید  نیا  عراش  تسا و  نایناریا  میدق  هحفص 272 ] نید [  نیا  تسا و  هیتشدرز 
سداس تسا  دوهی  تناید  سماخ  تسین  اوح  مدآ و  زا  يرکذ  اهنآ  بتک  رد  دنمانیم و  دنز  تسارا و  ار  نآ  هک  هفیحص  کی  تسیب و  زا 

کی ره  دوجوم و  یصاع  عیطم و  یماع و  ملاع و  للم  نیا  زا  کی  ره  نایم  رد  هک  تسین  کش  تسا  هیمالـسا  تناید  عباس  تسا  هینارـصن 
لها هچنانچ  دنرامشیمن  هقح  عیارش  ار  نآ  ریغ  تاجن و  هلیسو  ار  دوخ  نید  دننادیم و  تاداع  قراوخ  تازجعم و  بحاص  ار  دوخ  ءایبنا 
لاؤس کی  نایدا  ياسؤر  نادنمـشناد و  مومع  زا  دبع  نیا  نونکا  دنیامنیمن  قیدـصت  تیودـهم  ياعدا  رد  ار  مظعا  باب  ترـضح  مالـسا 

هک نیا  زا  معا  یـصخش  هک  میئامن  ضرف  رگا  تسا  نیا  لاؤس  ددرگ و  حضاو  ریرقت  لیلد  تقیقح  ات  دبلطیم  باوج  دیامنیم و  تلئـسم 
ص)  ) لوسر ترضح  یسیع و  یسوم و  ترـضح  نایتشدرز  داقتعا  هب  دشاب و  تشدرز  نیملـسم  يراصن و  دوهی و  داقتعا  هب  صخـش  نیا 

عیرشت دوخ  ار  یتعیرش  دهد و  تبسن  یلاعت  دنوادخ  هب  دیوگب و  دوخ  ار  یمالک  دیامن و  تلاسر  ياعدا  بذک  هب  هللااب  ذایعلا  دشاب  هک  ره 
نیا رد  ایآ  دبای  ماود  ملاع  رد  ددرگ و  یتما  داجیا  بجوم  دوش و  ذفان  دـنام و  یقاب  مالک  نیا  دراد و  بوسنم  هلالج  لج  قح  هب  دـیامن و 

هب تخانش و  دناوت  هنوگچ  هلطاب  تعیرش  زا  ار  قح  تعیرـش  داد و  زیمت  دناوت  دهاجم  صخـش  بذاک  زا  هنوگچ  ار  قداص  عراش  تروص 
تازجعم زیمم  رگا  هچ  دشابن  نکمم  لطابلاو  قحلا  نیب  قیرفت  ادبا  دوش و  رظن  فرـص  ریرقت  لیلد  زا  رگا  هک  دوشیم  مولعم  یلمات  كدنا 

حلاص زیمم  رگا  دیامن و  هدهاشم  هروطسم  للم  عیمج  رد  دراد  ررقم  باتک  ار  قراف  رگا  دنیبن و  نایدا  عیمج  رد  ار  نآ  دهد  رارق  ار  هیورم 
ذایعلا دیاب  ای  درادن  ياهراچ  ناسنا  تروص  نیا  رد  لوقلا  ۀـصالخ  ددرگ و  دوهـشم  ناسکی  فئاوط  عیمج  دـشاب  لهاج  ملاع و  حـلاط و  و 
لطاب ناهرب  الب  ار  یتعیرـش  دـناد و  قح  لیلد  الب  ار  ینید  دـهد و  حـجرم  دـلب  حـیجرت  ای  دوش و  يرهد  دـشوپب  مشچ  حـضاو  قح  زا  هللااب 

هقح تعیرـش  تمالع  ار  اقب  ذوفن و  نوبلاغلا  مه  اندـنج  نا  مکح  هب  دوش و  کسمتم  ریرقت  لـیلد  هب  هک  دـنامیمن  ياهراـچ  ـالا  دـسانش و 
هیوناـم و هبذاـک  توعد  هچناـنچ  دراد  ررقم  هلطاـب  تعیرـش  تیآ  ار  ذوفن  مدـع  لاوز و  اـقوهز  ناـک  لـطابلا  نا  يهیآ  مکح  هب  دـسانش و 

نم نوعدی  نیذلاو  قحلا  ةوعد  هل  یلاعت  هلوقب  ماقملا  اذه  یف  نایبلا  دیزم  عدون  دیوگیم و  دعب  تشگ  لیاز  جاجـس  هملیـسم و  هیکدزم و 
ار هیآ  نیا  همالک و  یهتنا  لالض  یف  الا  نیرفاکلا  اعد  ام  هغلابب و  وه  ام  هاف و  غلبیل  ءاملا  یلا  هیفک  طسابک  الا  ئشب  مهل  نوبیجتسی  هنود ال 

هظحالم لاح  دش  رکذ  اقباس  لئالد  مالک  رد  شباوج  اب  هک  یبیرقت  نآ  هب  دیامنیم  داهتشا  ار  قدصرم  ءاقب  ذوفن و  ندوب  تمالع  يارب  زا 
هقح عئارش  راک  شمالک  رخآ  رد  درمشیم و  ججح  ربکا  ار  نآ  ءاقب  ذوفن و  زا  تسا  ترابع  هک  ریرقت  لیلد  نیا  مالک  لوا  رد  هک  دیئامرف 

حضاو نانچ  یلاعت  هللا  نوعب  ام  اقباس و  دوب  هدرمش  هیهلا  ججح  مظعا  ار  وا  هک  دش  مه  باتک  زا  مظعا  ءاقب  ذوفن و  رما  سپ  درک  ناوتیمن 
لطاب قح و  نیب  قراف  زیمت و  هتشادن و  یئانتعا  نآ  هب  یسک  هدوبن و  لیلد  ادبا  ذوفن  ریرقت و  هک  دوش  نهربم  هک  ار  لیلد  نیا  نالطب  میئامن 

ار کی  کی  شمالک  رب  هدراو  تاشقانم  منکیم و  ضرع  هدـیمهفن  ار  نآ  ینعم  هک  تایآ  نآ  باوج  تسا و  رگید  زیچ  قراف  هکلب  تسین 
مه هدوب و  مارح  الب  یتاخفن  هدوب  تلاهج  تاطلاغم و  تاهیومت و  تاسیبلت و  امامت  تاملک  نیا  هک  دوش  حـضاو  هکنآ  اـت  میئاـمنیم  رکذ 
هک هدرک  اپ  رب  ریرقت  لیـصا  اـن  لـصا  رب  ار  دوخ  يهدـیقع  ساـسا  هک  شنید  يهراـبرد  وا  یئاـپ  یب  مه  درم و  نیا  يداوسیب  ددرگ  مولعم 

هحفص 273 ] میوگیم [  سپ  دوشیم  لیاز  شئانب  دش  لطاب  هک  شساسا 
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یناگیاپلگ تاملک  رب  هدراو  تاداریا 

داریا 01

تاوبن تاناید و  لوا  رد  سپ  ملاع  رد  تعیرـش  ماود  ءاقب و  دشاب و  ریرقت  لطاب  زا  قح  قراف  بذاک و  زا  قداص  عراش  زیمت  رگا  لوا  داریا 
مولعم وا  لاوز  قوهز و  ای  ماود  ءاـقب و  لاـح  تسا  توعد  لوا  نوچ  زونه  هکنآ  لاـح  دـش و  دـهاوخ  هداد  زیمت  بذاـک  زا  قداـص  هچ  هب 

عرـش عارتخا  یعراـش  هاـگ  ره  سپ  ینـالوط  تسا  یناـمز  نتـشذگ  هب  جاـتحم  نآ  هب  لـماع  یتـلم  ندـش  تفاـی  ماود و  ءاـقب و  هچ  تسین 
ینامز زونه  الثم و  هیکدزم  هیونام و  نوچ  هدوب  ناطیشلادنع  نم  ای  یسیع  یسوم و  نوچ  تسا  هللادنع  نم  هک  میتسنادن  ام  دنک و  يدیدج 

نآ لاح  دوش و  هداد  لطاب  قح و  زیمت  اجک  زا  سپ  میریگ  لطاب  قح و  یناشن  ار  نآ  ات  تسا  قهاز  مادک  یقاب و  مادک  منیبب  هک  هتـشذگن 
یسوم دیاب  دئارف  بحاص  قاذم  هب  سپ  تسا  تعیرش  لوا  هک  هدماین  شئارجا  دروم  زونه  مه  نآ  یتسناد و  ریرقت  هب  رصحنم  ار  لیلد  هک 

يور زا  ام  تعیرش  تیقح  امش  رب  دوش  مولعم  هیلاتتم  یتینس  نتشذگ  نتفر و  زا  سپ  ات  دینک  ربص  لاح  امش  دنیوگب  دوخ  موق  هب  یـسیع  و 
هن تسا  هتباث  هملک  هک  دینادب  دیهاوخیم  رگا  سانلا  اهیا  شدوخ  موق  هب  دیوگب  دـیاب  درم  نیا  قاذـم  هب  هکلب  تسا  هرخـسم  مه  نیا  اقب و 

دوخ دافحا  دالوا و  دیشاب و  یقاب  دوخ  نامیا  رب  هک  نآ  طرش  هب  دیروایب  نامیا  ام  هب  امش  سپ  قهاز  هن  تسا  قح  رارق و  نم  اهلام  هثیبخ و 
نم ام  عرـش  نیا  هک  ریرقت  يهدـعاق  هب  دوش  مولعم  تقو  نآ  دـبای  ماود  دـنامب و  یقاب  ام  تعیرـش  دوش و  ثداح  یتلم  ات  دـیرادب  نآ  رب  ار 

ببـس هچ  هب  ام  هک  باوج  رد  موق  دنیوگب  رگا  تسا و  هکحـضم  نیا  دنامب و  یقاب  نآ  تشاذگیمن  رداق  بلاغ و  رهاق  الا  تسا و  هللادنع 
ثودح رگا  تسا  ثودح  رب  عرفتم  ءاقب  ماود و  میئوگیم  هکلب  ءایبنا  تفگ  دـنهاوخ  باوج  هچ  دوش  لصاح  ماود  ات  میروایب  نامیا  وت  هب 

بذاک زا  قداص  زیمت  رد  سپ  درادن  هدـیاف  رما  لوا  يارب  زا  ریرقت  لیلد  هک  دـش  مولعم  سپ  تسا  لاحم  رود  نیا  دـشاب  ءاقب  رب  عرفتم  مه 
ار اـم  نآ  تسا  قـح  عرـش  نیا  هک  اـم  رب  درک  موـلعم  رما  لوا  رد  هک  يزیچ  ره  ءاـقب و  ماود  زا  ریغ  تسا  رگید  رما  هب  جاـتحم  رما  لوا  رد 

ریرقت هدعاق  سپ  تسا  مولعم  رخآ  ات  نآ  تقیقح  تسا  قح  دش  مولعم  هک  یعرـش  نآ  هک  نآ  هچ  ءاقب  ماود و  ریرقت و  زا  دـنکیم  زاینیب 
دوخ يوعد  رب  ار  یعدم  تماقتـسا  هک  ناهارمگ  نیا  زا  رگید  ناسک  لئالد و  بحاص  باوج  حضاو  نایب  نیمه  زا  دش و  دهاوخ  هدیافیب 

دومن ربص  راک  رخآ  ات  دیاب  توعد و  نامز  زا  هرخأتم  تسا  يروما  زا  تعیرش  ماود  لثم  مه  تماقتـسا  هکنآ  هچ  دننادیم  وا  قدص  ناهرب 
تماقتسا دوخ  يوعد  رـس  هب  وت  مینادیمن  هک  ام  دنیوگب  شموق  رما  لوا  رد  رگا  سپ  هن  ای  هتـشاد  تماقتـسا  یعدم  نیا  هک  دوش  مولعم  ات 

نامز نآ  یتشاد  رگا  هن  ای  یتشاد  تماقتـسا  منیبب  تندرم  نامز  اـت  اـمنم  تعباـتم  بلط  اـم  زا  نک و  ربص  سپ  دـش  یهاوخ  مداـن  اـی  يراد 
هللارما رهاظم  اجک  تسا  دوجوم  یهلا  فحص  ینامسآ و  بتک  هفیاط  نیا  تلالض  زا  هللاناحبس  تسا  ماحفا  نیا  الف و  الا  میروایب و  نامیا 

اجک هدوبن و  مولعم  کی  چـیه  زونه  هک  دوخ  عرـش  ءاقب  ماود و  هب  اـجک  دوخ و  تماقتـسا  هب  دوخ  ياعدـم  تاـبثا  رد  دـناهدرک  جاـجتحا 
نازیم مدرم  راک  رگا  نیقدـصم  زا  دـندوب  رتشیب  نآ  نیرکنم  یعرـش  ره  رما  لوا  رد  هکنآ  لاـح  مدرم و  لوبق  ذوفن و  هب  دـناهدرک  کـسمت 

ام دنتـشاد  مدرم  لوبق  مدـع  زا  تیاکـش  هشیمه  هیهلا  فحـص  رد  هکلب  تسا  نازیم  هب  یلوا  دـندوب  رکنم  هک  ناشرتشیب  راـک  دـشاب  تجح 
تسا رپ  ینامـسآ  فحـص  هک  تلفغ  زا  ابجعا  وف  دندرکیم  عابتا  تلق  هب  ناشیارب  ضارتعا  مما  نؤزهتـسی و  هب  اوناک  الا  لوسر  نم  مهیتأی 

هک ار  يزیچ  دناهدرک و  ضرف  دوبن  ار  نآ  دمآ و  دهاوخ  دنتسجیم و  جاجتحا  عیارش  نابحاص  نآ  هب  هک  لطاب  قح و  نیب  قراف  زیمم و  زا 
دنرمش . شنازیم  هدادن  رارق  نازیم  یباتک  چیه  رد 

داریا 02

هینارصن و هیدوهی و  هنیمهرب و  هیئادوب و  زا  هحفص 274 ] تسا [  هعبـس  تاناید  لوصا  هک  يدومن  فارتعا  دئارف  بحاص  يا  وت  میود  داریا 
یقاـب و همه  دـناهدوب  هللادـنع  نم  نوچ  تسه و  هدوب و  عاـبتا  همه  يارب  زا  هدوـب و  بتک  بحاـص  همه  اـهنآ  ناـعراش  هک  نیا  هیمالـسا و 
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يارب زا  هک  نآ  اب  دوش  لخاد  عیارش  زا  یکی  هب  الثم  دهاوخب  دعب  دوش و  تفای  يرهد  یـصخش  رگا  منکیم  لاؤس  وت  زا  لاح  سپ  دنمئاد 
رـس رد  عیارـش  نیا  عابتا  تسه و  هدوب و  همه  يارب  زا  سوفن  رد  ریثأت  ذوفن  تسا و  يراج  همه  رد  ریرقت  يهدعاق  هدوب و  ءاقب  ماود و  همه 

ياهلاس کی  ره  هدیدج و  هفیاط  نیا  ربارب  رازه  دص  دنراد  عابتا  زا  تانویلم  کی  ره  دناهدرکن و  هقیاضم  لام  ناج و  لذـب  زا  دوخ  عرش 
نآ هچ  هب  سپ  تسا  دوجوم  همه  رد  ریثأت  ذوفن و  ماود و  تماقتسا و  زا  لطاب  قح و  نیب  هریغم  راثآ  عیمج  هک  دناهدوب  رارقرب  یقاب و  زارد 
رگا دـنیوگیم و  نخـس  داـضتم  ضقاـنتم و  هکنآ  لاـح  دوشیم و  هنوگچ  تسا  قح  همه  یئوگب  رگا  دـهدب  ار  قـح  زیمت  يرهد  صخش 

هک یـسک  نآ  یئوگب  هکنیا  زا  يراچان  سپ  دروخ  یم  هیلاح  درد  هچ  هب  مییوگ  یم  هللادـنع  نم  لوا  رد  هدوب و  قح  لصا  رد  همه  یئوگب 
لوبق ار  نآ  هدرک  خـسن  یفن و  هقباس  عیارـش  زا  هچ  ره  وا  میتسناد  قح  ار  وا  تسا و  هللادـنع  نم  هک  دـش  مولعم  یئادـخ  ياهراک  راهظا  هب 

ار . مدقتم  خسن  دنکیم  نایب  وا  ار  رخأتم  قدص  میدرک  هک  تباث  هزجعم  هب  هک  تسا  تابرشم  هب  فارتعا  نیا  مینکیم و 

داریا 03

لطاـب ار  هقهار  قح و  ار  هیقاـب  هک  ینادیم  لـطابلاو  قحلا  نیب  زی  اـم  ار  قوهز  لاوز و  ار و  اـقب  ماود و  دـئارف  بحاـص  يا  وـت  میـس  داریا 
هب امش  دیدج  عرش  نیا  زونه  میوگیم  لاس  دص  یئوگب  رگا  ینادیم  تمالع  ار  هزادنا  هچ  ات  ءاقب  ماود و  منکیم  لاؤس  وت  زا  يرمـشیم 

تراـک رتـشیب  یئوگب  رگا  دـیامن و  قوهز  دـیدج  عرـش  نیا  دـیاش  دـش  مولعم  اـجک  زا  تسا  دـص  هب  ماود  نازیم  هدیـسرن و  لاـس  تصش 
ینادیم دـیدج  عرـش  یعدـم  مه  وت  ار  اهنآ  هک  مه  هحیلط  حاجـس و  هملیـسم و  بهذـم  میئوگیم  رتمک  یئوگب  رگا  دوشیم و  رتبارخ 

نک خیراوت  ریس و  هب  عوجر  يدرمـش  ار  هیکدزم  هیونام و  تعیرـش  هقهاز  عیارـش  زا  فاصنا  اب  دنتـشاد  ءاقب  ماود و  هزادنا  نیا  ات  مه  اهنیا 
لولعم هک  تسا  سوفن  رد  فرصت  ذوفن و  هب  نازیم  رگا  دنتـشاد و  ءاقب  ماود و  اهنآ  هدیـسرن  تصـش  هک  دیدج  حرـش  نامز  ربارب  دنچ  هک 

تـسهاگ يراد  ربخ  اجک  زا  قح  رب  امـش  زا  لطاب و  اهنآ  اجک  زا  سپ  دناهدوب  هفاضا  امـش  زا  ربارب  دص  هب  تلم  ود  نآ  دوشیمن  تلع  یب 
بذکم لطبم و  ادخ  هنوگچ  هک  نیبب  دوش  قهاز  لیاز و  مه  وا  هدیـسرن  یکدزم  ینام و  عرـش  تدم  هب  امـش  دیدج  عرـش  نیا  تدم  زونه 

یقاب هلمجلا  یف  هبذاک  تعیرـش  هک  يدرک  لوبق  هلمجلاب  یئوگب و  هچ  يدیمهفن  هک  هدـش  روک  تبلق  هدرک و  يراج  تنابز  رب  ار  تدوخ 
تدم هچ  هک  هدرکن  ار  تدم  نییعت  اقوهز  ناک  لطابلا  نا  هیآ  رد  منکیم  لاؤس  وت  زا  لاح  هیون  ام  لثم  دوشیم  قهاز  نآ  زا  سپ  دنامیم 

لاح زا  ربخ  هیآ  نیا  میوگیم  نم  هکلب  دوشیم  قهاز  نامز  نآ  رد  مه  امـش  دـیدج  عرـش  هک  میئوگب  اـت  دوشیم  قهاز  دـعب  دـنامیم  یقاـب 
قهاز امـش  دهدیم  لطاب  عرـش  نیمه  هک  ینامز  دیایب  هچ  نانچ  دیـسر  دهاوخ  قوهز  هب  شراک  لآم  هرخالاب  یلطاب  ره  هک  دهدیم  لطاب 

درادرب . ار  عدب  نایدا و  همه  هک  يریشمش  نآ  هب  دوش 

داریا 04

زا فشاک  نیا  هک  دروایب  هبذاک  تعیرـش  ادخ  نذا  نودب  دـناوتیمن  یـسک  هک  دوشیم  مولعم  وت  مالک  زا  دـئارف  بحاص  يا  مراهچ  داریا 
یتسناد ادـخ  تیرهاق  اب  یفانم  ار  نابذاک  تلهم  يدومن و  روصت  لفاغ  زجاع و  یئادـخ  هللااب  ذایعلا  یئوگیم  هک  تسا  ادـخ  تلفغ  اـی  زجع 

يونام و تعیرش  وت  تسا  نینچ  رگا  دهد  تلهم  ار  یبذاک  هدابع  قوف  رهاقلا  وه  هکرابم  هملک  هک  دومن  ناوت  روصت  هنوگچ  یئوگیم  هک 
نیا هک  لاس  دنچ  نامه  رد  هک  وت  هب  میوگیم  دنتشاد  ءاقب  یتدم  هیآ  ینادیم و  هبذاک  عیارش  زا  ار  هحیلط  حاجس و  هملیـسم و  یکدزم و 
لداع ای  دوب  لفاغ  ای  عفد  زا  دوب  زجاع  ادخ  ایآ  دنتـشاد  ماقم  هقح  عیارـش  مالک و  دض  رب  ناگدـنب و  لالـضا  بابـسا  هللا  یلع  ءارتفا  عیارش 
یئادخ هحفـص 275 ] اب [  هملک  نیا  رگا  دوب و  هتفر  اجک  تدـم  نآ  رد  هداـبع  قوف  رهاـقلا  وه  يهملک  دـنکب و  ار  اـهنآ  ملظ  عفر  هک  دوبن 

دش رهاق  بلاغ و  تقو  نآ  هبذاک  عیارش  نآ  زا  لاس  دنچ  نتـشذگ  زا  سپ  هللااب  ذایعلا  ادخ  ایآ  داد  تلهم  تدم  نآ  رد  ارچ  تشاد  تافانم 
هب هدرک  قلخ  تیادـه  يارب  زا  هک  ار  یناگدـنب  هک  دـش  یـضار  ارچ  ددـنب و  وا  هب  غورد  یـسک  هک  دوش  یـضار  ارچ  هدوب  رما  لوا  زا  ای  و 
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لاس و دص  نیبام  توافت  یلو  دنامن  یقاب  ملاع  رد  بذاک  عرـش  نآ  هک  یتفگ  يدرک و  ماود  دـیق  تمالک  رد  وت  هچ  رگا  دـنتفیب  تلالض 
رخآ ات  درادن  یتافانم  رگا  تسا  عنام  لوا  نامه  زا  تسا  بذاک  عرـش  زا  عنام  ادخ  تیملاع  تیرهاق و  تیرداق و  رگا  تسین  لاس  تسیود 

تکاله هب  دنوش و  هتـشک  دنوش و  هارمگ  شناگدـنب  زا  رازه  نیدـنچ  ات  دـنک  توکـس  هک  دـنوادخ  شیپ  رد  توافت  هچ  تشاد  دـهاوخن 
دعب صاخشا  اب  هک  هتشاد  یگناگیب  هللااب  ذایعلا  لوا  صاخشا  نآ  هب  رگم  دنـشاب  هدوسآ  هیقب  ات  دنک  لیاز  ار  تعیرـش  نآ  دعب  دنـسرب  يدبا 
ررـض هچ  میئوگیم  تسین  زیاج  رخآ  ات  تلهم  یلو  درادـن  تافانم  يدـنچ  اـت  تلهم  هک  منک  لوبق  وت  زا  رگا  هدـیناسر و  مه  هب  یـشیوخ 

نآ دوپ  رات و  رصع  ۀجح  عطاق  فیس  کتاف و  مهـسب  نیا  زا  سپ  دشاب و  امـش  دیدج  عرـش  هب  تبـسن  تلهم  نامز  مه  نامز  نیا  هک  دراد 
دوش . لصاح  هنیب  نع  تکاله  دنک و  ادیپ  تیلعف  هیقش  سوفن  تایلباق  هک  هداد  تلهم  ادخ  دربب و  نایم  زا  ار  ناطیش  توعد 

داریا 05

همه دیدج و  بهذم  همه  دوشیم و  ادیپ  رایسب  یتعیرش  ره  رد  هلطاب  بهاذم  هک  دنیبیم  امش  هب  نوچ  وا  عابتا  باب و  لها  يا  مجنپ  داریا 
رد ءاقب  ماود و  هلطاب  هدیدج  بهاذم  نآ  دنتشاذگ و  ناج  لام و  بهذم  نارس  رد  ناشعابتا  دنتـشاد و  تماقتـسا  شنابحاص  دراد و  ذوفن 

بهذـم رد  یتح  دنتـسه  هدـش و  ادـیپ  ملاع  رد  نآ  هطـساو  هب  یقلخ  هفیاط و  دـناهدوب و  مه  یقاب  قح  نید  ءاقب  هب  هکلب  هدرک  ادـیپ  ملاـع 
دنراد و اور  ادخ  رب  ار  حیبق  ملظ و  ياهراپ  ناشدیاقع  لوصا  هک  اهنآ  ریغ  یحطف و  يدیز و  هلزتعم و  يرعشا و  جراوخ و  ینس و  زا  مالسا 

ياهراپ دننادیم و  قلخ  هب  هیبش  مسج و  ار  وا  ياهراپ  دننادیم و  روما  زا  لزعنم  ار  وا  ياهراپ  دـنلئاق و  مدـق  رد  کیرـش  وا  يارب  زا  ياهراپ 
ار وا  فیلاکت  عفر  ياهراـپ  دـناهدرک و  ار  ناـشقح  بصنم و  یفن  هدومن  ملظ  ار  وا  ءاـیلوا  ياهراـپ  دـندرک و  وا  تیـالو  تنطلـس و  بصغ 
رد تافالتخا  زا  کلذ  ریغ  یلا  دناهدش  لئاق  قلخ  وا و  تدحو  هب  ياهراپ  دـناهدش و  لئاق  قلخ  اب  وا  لولح  داحتا و  هب  ياهراپ  دـناهدومن و 

لها هدوب و  اهنآ  زا  رتشیب  هدوب و  قح  بهذم  رب  بلاغ  يدامتم  ياهتدم  رد  لطاب  بهذم  هک  هدش  رایـسب  دیاقع و  لوصا  داعم و  أدـبم و 
هک دوشیم  امـش  لصا  دسفم  صقان و  بلطم  نیا  دناهدوب و  ناهنپ  لومخ  يایاوز  رد  دناهدوب و  اهنآ  يافج  دوج و  هب  يالتبم  قح  بهذم 

دنتـشاد و ذوفن  کلذ  عم  تسا و  هلطاب  هبذاک و  مامت  یکی  زج  بهاذم  نیا  هکنآ  هچ  دننادیم  قح  یعدم و  قدص  يهراما  ار  ءاقب  ذوفن و 
دیاهدرک يوعد  افازج  امـش  تهج  نیدـب  دوش  لیاز  هک  تسین  مزال  یلطاب  ره  تسین و  قدـص  تمالع  ذوفن  ءاقب و  سپ  دـناهدوب  مه  یقاب 
دیتشاذـگ قرف  سپ  تسا  نایدا  زا  بعـشنم  هک  بهاذـم  رد  هن  تسا  تناید  لصا  هک  مینادیم  قح  تمالع  عیارـش  رد  ار  ءاـقب  ذوفن و  هک 

نود تسا  قدـص  تمالع  نایدا  رد  ذوفن  هکنیا  دـنامیم و  یقاـب  لـطاب  بهذـم  یلو  دـنامن  یقاـب  لـطاب  نید  هکنیا  بهذـم و  نید و  نیب 
دنکیم احیرـص  ار  يوعد  نیمه  مه  دیارف  بحاص  دناهدومن و  ار  اعدا  قرف و  نیمه  هدش  هثحابم  هک  امـش  زا  یناسک  اب  هچ  نانچ  بهاذم 

نود تسا  قدص  تمالع  نید  ماود  ذوفن و  هک  تهج  نیا  رد  ار  بهذـم  نید و  قراف  دـینک  نایب  هک  منکیم  لاؤس  امـش  زا  اجنیا  رد  سپ 
يهملک رگا  دوب و  دهاوخ  اج  ود  ره  رد  یناحور  ددـم  زا  ماود  تسا و  یبیغ  ریثأت  زا  فشاک  ذوفن  رگا  هکنآ  لاح  بهذـم و  ماود  ذوفن و 

زا ضقن  نیا  هب  تفتلم  دـئاوف  بحاص  یلم  تسیچ  ود  نیا  نایم  قرف  سپ  دـشاب  دـیاب  اج  ود  ره  رد  تسا  قهاز  لطاب  درادـن و  رارق  هثیبخ 
الب لیوطت  مامت  هک  هدرک  رایـسب  یقاروا  دئارف  زا  ياج  ود  رد  هدمآرب و  قرف  ددص  رد  دعب  هدش  هحفص 276 ] مالسالاخیش [  بانج  مالک 

تسا و بهذم  نید و  ینعم  هب  عجار  مامت  هتشون  لضفم  هچنآ  دشاب و  هدرک  مولعم  ریـس  خیرات و  رد  ار  دوخ  لضف  هتـساوخ  تسا و  لئاط 
ماقم نیا  رد  لوضف  اهنیا  هدش و  بهاذم  يوس  هب  بعشنم  ببـس  هچ  هب  تقو و  هچ  زا  یتعیرـش  ره  هکنیا  نایدا و  زا  بهاذم  باعـشنا  نایب 

اذک و بهذم  تسا و  اذک  شینعم  نید  هکنیا  اما  دنک و  نایب  اهنع  ثوحبم  تهج  نیا  زا  بهذـم  نید و  نیب  قراف  نایب  الوا  دـیاب  وا  تسا 
يارب زا  دئارف  بحاص  هک  هلدا  سفن  هب  ام  هکلب  قرف  ماقم  هب  دراد  لخد  هچ  دش  ادیپ  ببـس  هچ  هب  دش و  ادـیپ  یک  نایدا  بهاذـم و  هکنیا 

سپ هدیمهف  وا  هک  دوب  نآ  شیانعم  هلدا  نآ  رگا  هک  نیا  ار و  قرف  مدع  مینکیم  تباث  دـنلطابلا  قحلا و  نیب  قراف  هک  هدروآ  ماود  ذوفن و 
درادن تابث  هثیبخ  يهملک  هدومرف  نآرق  رد  دنوادخ  دئارف  بحاص  يا  میئوگیم  سپ  تفای  هکنآ  لاح  دـنباین و  ماود  هلطاب  بهاذـم  دـیاب 
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هلطاب هثیبخ  يهملک  هدـساف  بهاذـم  بابرا  هلاقم  ایآ  منکیم  لاوئـس  وت  زا  دوشیم  لیاز  دراد و  قوهز  لطاب  هدومرف  مهو  رارق  نم  اـهلام 
ارچ سپ  میئوگیم  تسا  هلطاـب  هثیبخ و  یئوگب  رگا  ینادیم و  دـساف  ار  اـهنآ  وت  هک  تسا  وت  داـقتعا  فـالخ  هن  یئوگب  رگا  هن  اـی  تسه 

ثیبخ لطاب  عرـش  هب  صیـصخت  هدرک  لطاب  هثیبخ و  يهملک  يارب  زا  قوهز  تابثا  تابث و  یفن  دـنوادخ  يرخا  ةراـبع  هب  دـندنام و  یقاـب 
بهاذـم هب  منکیم  هراشا  سپ  دـشاب  لطاب  بهذـم  ای  لطاب  عرـش  هچ  تسا  قهاز  درادـن و  رارق  هتفگ  ار  لطاب  ثیبخ و  قلطم  هکلب  هدادـن 

مولعم ضرف  هب  سپ  يرغـص  اما  تسا  قهاز  یلطاب  ره  تسا و  لطاب  بهاذـم  نآ  میوگیم  يراد و  ار  اهنآ  نـالطب  لوبق  مه  وت  هک  هلطاـب 
منیبیم هکنآ  لاح  دنـشاب و  قهاز  دـیاب  سپ  تسا  سایق  يرهق  هجیتن  اقوهز و  ناـک  لـطابلا  نا  شلوق  قـالطا  هب  سپ  يربک  اـهنآ  تسا و 

نم اهلام  دناهثیبخ  يهملک  هلطاب  بهاذم  نآ  میوگیم  نینچ  مه  دنراد و  ذوفن  دـنایقاب و  زونه  مالـسا  يراصن و  دوهی و  هدـساف  بهاذـم 
بهاذم نآ  هک  جراخ  رد  منیبیم  ام  دـشاب و  دـیاب  ققحتم  هجیتن  سایق  تحـص  زا  دـعب  نوچ  دـنراد و  رارق  اهنآ  منیبیم  هکنآ  لاح  رارق و 

يرغـص ضرغلاب  هک  دـشاب  يرغـص  هب  عجار  دـیاب  ای  بیع  نآ  تسا و  ساـیق  تروص  رد  یبیع  دوشیم  مولعم  سپ  دـناهقهاز  ریغ  یقاـب و 
قوهز هثیبخ و  يهملک  رارق  مدع  ینعم  هکنیا  دشاب و  يربک  رد  بیع  دیاب  سپ  دناهلطاب  هثیبخ و  هملک  هدساف  بهاذم  نآ  هک  تسا  ملـسم 
تـسین مزال  دشاب  بهذـم  ول  یثیبخ و  ره  یلطاب و  ره  هک  تسا  يربک  هیلک  رد  بیع  یئوگن  يدرک  لایخ  وت  هک  تسا  يزیچ  نآ  هن  لطاب 

زا یبا  قایس  سپ  تسا  تابث  مدع  قوهز و  تثابخ  نالطب و  يهمزال  هکنآ  ای  تسا  صـصخت  الب  صیـصخت  نیا  میوگیم  هک  دشاب  قهاز 
مه دننک و  ادیپ  ماود  اهنآ  هک  دراذگب  دیابن  هدابع  قوف  رهاقلا  وه  هملک و  دنیادخ  دابع  هدساف  بهاذم  بابرا  میئوگیم  مه  تسا و  دـیقت 
اهنآ ادخ  دنیامن و  هلطاب  هثیبخ  تاملک  عارتخا  قلخ  زا  تانویلم  نیا  هک  دـیاهدومن  روصت  لفاغ  ای  زجاع  هللااب  ذایعلا  ار  ادـخ  رگم  میئوگیم 
نیا هک  یتدم  نیا  رد  هللااب  ذوعن  ادخ  ایآ  هک  لئالد  بحاص  ناسل  هب  میئوگیم  مه  دیامن و  ذوفن  ریثأت و  مدرم  سوفن  رد  دراذگب و  یقاب  ار 

رد فرـصت  مسق  نیا  هک  ار  دوخ  ناگدنب  تشاذگ  هک  دش  هنوگچ  هدوبن و  لداع  ای  هدوبن  رداق  ای  هدوبن  ملاع  هدش  عارتخا  هدـساف  بهاذـم 
يارب زا  ار  ناشیا  هکنآ  اب  دادـن  تاجن  ار  ناهارمگ  ارچ  دـنیامن و  مهارف  لادـج  لاتق و  بابـسا  هارمگ و  ار  مدرم  دـننک  دوخ  دـالب  داـبع و 
عورف زا  یعرف  رد  ای  لوصا  رد  یعارتخا  یـسک  رگا  دیوگیم  لئالد  بحاص  دوخ  هک  تسا  بیجع  هفرط و  هدرک  قلخ  لیمکت  تیادـه و 

امک هکنآ  ای  هدیدن  نایدا  يهمه  رد  ار  عورف  لوصا و  رد  فالتخا  همه  نیا  هدوب و  روک  ایوگ  دیامرفیم  عنم  ذخا و  ار  وا  ادخ  هتبلا  دـیامن 
اهنآ بلاغ  هکنآ  هچ  تسین  لوقعم  هکنآ  لاح  تسا و  نینچ  رگا  قئالخلا  سافنا  ددـعب  هللا  یلا  قرطلا  هک  دـنادیم  قح  ار  همه  رهاظلا  وه 

شدوخ تابثا  ای  دنکیم  ئیش  نآ  هحفص 277 ] یفن [  يرگید  ار و  ئیش  دنکیم  تابثا  یکی  دنرگیدکی  اب  داقتم  رگیدکی و  اب  ضقانتم و 
سپ تسا  هیلقع  هیلوا  هیرورض  تالاحم  زا  ود  نیا  عقاولا و  یف  دوشیم  نیضیقن  نیدض و  عامتجا  مزلتسم  همه  تحص  دیامنیم و  ار  دض 
مامت تسا  انب  هک  لاح  دشاب  قح  مه  نآ  دنادترم  رفاک  دنلـضم و  لاض و  هللا و  یلع  نایرتفم  زا  ءاهب  باب و  دـیوگیم  هک  مه  یبهذـم  نیا 

تلالـض ام  هدیمهف  ادخ  باتک  زا  يزیچ  یـسک  ره  قئالخلا  سافنا  ددعب  هللا  یلا  قرطلا  دشاب  قح  مه  بهذم  کی  نیا  دشاب  قح  بهاذم 
تسا و داقتعا  هب  تمحر  تروعـش  زا  یه  یه  هللاءاشام  وت  لـقع  رب  میـشاب  قح  ود  ره  ار  اـم  تیاوغ  تلالـض و  امـش  ار و  امـش  تیاوغ  و 

ۀهج هب  دـنیوگیم  ار  باب  تسا و  بهذـم  نیا  لـباقم  فرط  هک  هینکر  بهذـم  هب  ار  دوخ  ضقن  مینک  متخ  ماـقم  نیا  رد  هک  تسا  بوخ 
هک اصوصخ  دئارف  لئالد و  بحاص  يا  امومع و  ءاهب  باب و  لها  يا  میئوگب  دـننادیم و  دـمحمیلع  لاجد  ار  وا  هکلب  هدـمآ  نکر  لاطبا 

هکلب تسا  یقاب  زورما  ات  ود  ره  رثا  دش و  ادیپ  مظاک  دیـس  توف  زا  دعب  ود  ره  هک  تسا  باب  بهذم  اب  مأوت  ثودح  رد  نکر  بهذم  نیا 
یقاب ذفان  بهذم  نیا  ریرقت  لیلد  بجوم  هب  ذوفن و  هدـعاق  ياضتقم  هب  میئوگیم  سپ  ذـفان  تسا و  عیاش  فوخ  هیقت و  الب  نکر  بهذـم 
ئیشب مهل  نوبیجتسی  هللا ال  نود  نم  نوعدی  نیذلاو  ادخ  لوق  یـضتقم  هب  درکیمن و  تباجا  یـسک  ار  شبحاص  دوب  لطاب  رگا  تسا  قح 

رب تسا و  هضحاد  وا  رب  امش  تجح  ار  نکر  دندرک  تباجا  رتشیب  ای  امش  ددع  هب  یتعامج  هک  نیا  زا  سپ  يدیمهف و  وت  هک  یئانعم  نآ  هب 
بضغ و مهیلع  مهبر و  دـنع  ۀـضحاد  مهتجح  مهل  بیجتـسا  اـم  دـعب  نم  هللا  یف  نوجاـحی  نیذـلاو  شلوـق  یـضتقم  هب  تسا  بضغ  اـمش 

دوب هثیبخ  هملک  نکر  هلاقم  رگا  دـنک و  قوهز  تساوخیم  اقوهز  ناک  لطابلا  نا  شلوق  بجوم  هب  نکر  يوعد  دوب  لـطاب  رگا  میئوگیم 
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هدش و ادیپ  وت  اب  تسا  غورد  درادن  ءاقب  یئوگیم  رگا  هدوب  قح  وا  دوشیم  مولعم  سپ  دـشابن  تباث  تساوخیم  رارق  نم  اهلام  بجوم  هب 
اهدـعب یئوگیم  رگا  دـیمک  مه  امـش  دـنامک  اهنیا  یئوگیم  رگا  یئوگیم و  غورد  مه  نیا  درادـن  ذوفن  یئوگیم  رگا  تسا  یقاـب  زونه 

رگا دنامیم  امـش  زا  دوریم و  وا  زا  هک  داد  امـش  هب  ار  هدنیآ  ربخ  یک  دش  دهاوخ  قهاز  اهدعب  مه  امـش  زا  میوگیم  دـش  دـنهاوخ  قهاز 
يوعد نینچ  لاـمک  لـضف و  نآ  اـب  وا  هک  تسا  فاـصنا  ياـجک  زا  تسا  رتشیب  اـهنآ  ملع  لـها  دـناملع  شناد و  لـها  اـم  نیعباـت  یئوگب 
ینادب رتالاب  ص )  ) دمحم زا  ار  دوخ  هک  ینک  یگرزب  يوعد  نینچ  نونف  مولع و  زا  ندوب  يداع  هب  وت  دـشاب و  لطاب  دـنک و  ار  يرـصتخم 

وت زا  نکر  منادیم  دـجبا  باسح  اـیمیک و  فورح و  ملع  نم  یئوگب  رگا  دـشاب  قح  ینادـب و  تیبوبر  ار  تدوخ  زا  توبن و  ار  وا  بصنم 
رگا دـنکیمن  نآ  هب  یئاسر  وت  لـقع  هک  دراد  وت  نادـنچ  دـص  وا  مراد  تـالیوأت  تاریـسفت و  نم  یئوگب  رگا  هدوب  روما  نیا  رد  رتلـماک 
دراد هدیمهف  وا  يراد  هدیمهفن  وت  مراد  ار  دمحا  خیـش  بلاطم  نم  یئوگب  رگا  هدروآ  باتک  وت  نادنچ  دص  وا  ماهدروآ  باتک  نم  یئوگب 

هک هدوب  يدرگاـش  مه  وا  ماهدوب  مظاـک  دیـس  درگاـش  نم  یئوگب  رگا  دـش  رهاـظ  ءارملا  رد  مه  وا  مدـش  رهاـظ  ءارملا  رد  نم  یئوگب  رگا 
وا دناهدوب  اهقف  نم  يادعا  یئوگب  رگا  دندرک  بیذکت  مه  ار  وا  دناهدرک  بیذکت  ارم  یئوگب  رگا  يدیمهفن  وت  هدیمهف و  ار  دیـس  بلاطم 

دهاوخ ار  ملاع  برغ  قرـش  نم  بهذم  یئوگب  رگا  دروآ  دیدج  رما  مه  وا  مدروآ  دـیدج  رما  نم  یئوگب  رگا  دـندوب  ءاهقف  شیادـعا  مه 
ارچ سپ  دناهداد  مه  وا  نداد  زا  ربخ  دناهداد  نم  ندمآ  زا  ربخ  یئوگب  رگا  تفرگ  دهاوخ  ار  برغ  قرش و  مه  وا  بهذم  میوگیم  تفرگ 

تـسه قرف  نیا  یلب  میوگیم  هتفگن  ماهتفگ و  هللا  اـنا  ینناو  ماهدرک  تیبوبر  يوعد  نم  یئوگب  هکنآ  رگم  یـشاب  قح  وت  دـش و  لـطاب  وا 
يدرک یمرشیب  یئایحیب و  یکابیب و  یکاته و  وت  یلو  درکن  جراخ  ار  دوخ  تیدوبع  يهبترم  زا  دادن و  تسد  زا  ار  بدا  قیرط  وا  یلو 

تفگیم مه  وا  رگا  هدـساف  هلاقم  نیا  زا  تسا  رپ  تنایب  باتک  هک  هللا  انا  یننا  دـیوگب  ردـق  نآ  هک  دـشن  تفای  یـسک  متاخ  ات  مدآ  زا  هک 
رب هحفـص 278 ] شعـالطا [  شریرحت و  ریرقت و  شلاـمک و  لـضف و  هک  دـندرکیم  لوـبق  مه  وا  زا  دـنتفریذپ  وـت  زا  هک  اـهقمحا  نیمه 

نآ و فرظ  ناـیب و  نتـشاد  ینـالوط  دـی  تـالمهم  قیفلت  رد  وت  هک  تسا  نآ  تسه و  رگید  قرف  کـی  یلب  هدوب  وت  نادـنچ  دـص  شنونف 
درکیم ءاشنا  طلغیب  نیریـش  ياهفرح  لسلـسم  تنکل  نودب  هزبس  يور  تعاس  هس  وا  يدرک  تفج  ناربخ  نارون و  نادرج و  نافرش و 

يادخ هب  امش  یلب  تسا  لوبق  هب  رتراوازس  کی  مادک  هک  دنیبب  ات  دینکیمن  عوجر  نکر  بتک  ناتدوخ و  نایب  هب  ارچ  مدرم  فاصنایب  يا 
ایهم امـش  يارب  زا  دوخ  سدقا  لامج  زا  یتشهب  هک  دیـشاب  رظتنم  دیتفای  دوخ  معز  هب  دیتساوخیم و  ینیمز  يادـخ  هدرکن  تعانق  نامـسآ 

رد هک  تنسحا  هک  ناطیش  هب  دیئوگب  تفر و  درک و  رپ  ار  امـش  هالک  بوخ  هک  مکل  ائینه  ار  امـش  داب  تراشب  یلاخ  ناتفیرـش  ياج  هدرک 
تعانق مدرم  زا  قسف  هب  يدرک  بارخ  ار  عیارـش  همه  هک  يدرک  ادیپ  رخآ  رد  یقطان  ناسل  بوخ  يدز  هلک  ناربمغیپ  اب  هک  زارد  رمع  نیا 

هنتف نیا  اهنآ  نایم  رد  دندوب  قح  رب  هیماما  هفیاط  کی  هک  يدیـسر  تدوصقم  هب  بجع  دیدومن و  میدقت  صالخا  يور  زا  رفک  قبط  درکن 
هدرک لالـضا  قشم  تسا  اـهلاس  کـته  نیا  هک  مدرم  لالـضا  رد  وا  يداتـسا  زا  تسا  مدرم  تلفغ  وا  راـک  زا  بجعا  يدرک و  ثادـحا  ار 

تدابع دنزاسب و  ادخ  امرخ  زا  هک  تشادیماو  ار  هلظنح  ینب  هتفیرف  دوخ  ناعونـصم  یئادخ  اب  مدرم  هتفیرف و  هلاسوگ  يادص  هب  ار  نادرم 
بصنم هک  غیرد  هچ  دوب  ناسنا  هک  دمحمیلع  هک  هتـشاد  زاب  واگ  شتـسرپ  زا  ار  مدرم  دنروخب و  ار  ادخ  دنوشیم  هنـسرگ  تقو  ره  دننک 
ناشدوخ هک  یئاهتب  هار  رد  ناج  هک  شیرق  دننام  تشاداو  ار  مدرم  وا  دنهدب  شهار  رد  ناج  هک  دـنک  وا  يادـف  ار  مدرم  دـهدب و  تبوبر 

بهذم نیا  زا  رتدب  هب  ار  اهنآ  زا  رتشیب  رهام  داتـسا  نیا  هک  دندشن  تفتلم  ارچ  دوبن  مدرم  عونـصم  هک  دمحمیلع  ناسنا  دنهدب  دنتخاسیم 
نوملعی . فوسل  دنشاب و  اهنآ  لثم  مه  ناشیا  هدرک  هارمگ 

داریا 06

ضاـمغا یناـث و  نود  میریگیم  تمـالع  ار  لوا  ءاـقب  ینعی  ثیح  نیا  رد  ار  بهذـم  نید و  نیب  قرف  منکیم  لوـبق  هاـش  اـمب  مشـش  داریا 
نوچ اهنآ  میئوگیم  هدوب و  هدـیدج  بهذـم  نیا  ءاقب  نادـنچ  هد  اهنآ  ءاقب  هک  نآ  لاح  یکدزم و  يونام و  تعیرـش  هب  ضقن  زا  مینکیم 
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روهظ زا  دعب  هخوسنم  عیارـش  نآ  میئوگیم  هیقاب و  عیارـش  نیمه  هب  دـئارف  بحاص  يا  ارت  منکیم  ضقن  نکل  دـنتفای  قوهز  دـندوب  لطاب 
نآ امش  دیدج  عرش  هب  دش  خوسنم  امش  معز  هب  هک  هیمالسا  تعیرـش  نیمه  دراد  ررـض  هچ  سپ  دنقح  رگا  قح  ای  دنلطاب  هخـسان  تعیرش 
رد اهنیا  یئوگب  رگا  هتـشگن  لیاز  اقوهز  ناک  لـطابلا  نا  لوق  هب  ارچ  سپ  دـنلطاب  رگا  میـشاب و  رارقرب  تباـث و  نیا  رب  اـم  دـشاب و  قح  مه 
قح یناشن  هلطاب  بهذم  ءاقب  تسا و  اهنآ  بهاذم  رد  اهنآ  نالطب  دندنام و  یقاب  هک  دناقح  ثیح  نیا  زا  دنکیرـش و  مه  اب  تاناید  لوصا 

لوصا رد  شحاف  فالتخا  هدـیدج  تعیرـش  نیا  اب  رگیدـکی و  اـب  هخوسنم  عیارـش  نیا  میوگیم  تسا  قح  یناـشن  نید  ءاـقب  هکلب  تسین 
نویمیرم داقتعا  هب  هکلب  دـناسدقلا  حور  رد  نبا  با و  مونقا  هثالث  میناقا  هب  لئاق  نیحیـسم  هکنآ  زا  رتالاب  تافالتخا  هچ  دـنراد و  تاـناید 

دننادیم و با  مونقا  اب  دحتم  تافص  هب  رهوج و  رد  ار  نبا  مونقا  دننادیم  نیمز  نامسآ و  يادخ  ار  یسیع  دننادیم و  کیرـش  ار  ما  مونقا 
یحو نابحاص  متاخ  ار  ص )  ) دمحم نیملسم  هک  رتالاب  فالتخا  هچ  دننادیم و  ادخ  ریغ  ادخ و  قولخم  ثداح  يهدنب  ار  یسیع  نیملـسم 

ار وا  بصنم  امش  دننادیم و  صوصخم  صخش  ار  وا  دننادیم و  ءایصوألامتاخ  ار  يدهم  دینکیم و  یفن  امش  دننادیم و  عرش  باتک و  و 
یـصحت ودغت و ال  امم ال  دیاقع  لوصا  رد  تافالتخا  زا  کلذ  ریغ  یلا  دنکیم  نیعم  ار  رگید  سک  صخـش  نآ  ریغ  دینادیمن و  تیاصو 

اثودح هک  تسا  یتعیرـش  يارب  زا  لاوز  دناهیقاب و  تهج  نیا  زا  دناهدوب  قح  اش  دـح و  نوچ  هخوسنم  هصوصخم  عیارـش  یئوگیم  رگا  و 
لطاب قلطم  رب  دنوادخ  اذل  دشاب و  دوبن  لطاب  لوا  رد  ولو  دراد  قوهز  ياج  دیسر  نالطب  هبترم  هب  ئش  هکنآ  زا  سپ  میئوگیم  دشاب  لطاب 

دوب حـلاص  الوا  یئاود  رگا  هک  تسا  نینچ  لاح  ینامـسج  ضارما  بیبط  رد  هچنانچ  هدومرف  قوهز  هب  مکحب  ءاـقب  ول  و  هحفص 279 ] و [ 
هب عوجر  دشکیم  وا  زا  تسد  ضیرم  درادیمرب و  ار  وا  بیبط  دیدرگ  لطاب  دساف و  هک  نیمه  دـش  هجلاعم  نآ  هب  هک  یتدـم  زا  سپ  یلو 

ندوب حبق و  نسح و  رد  تارابتعا  هوجو و  تلاخد  هظحالم  هب  عیارـش  خـسن  حیحـصت  هکنآ  کلذ  حیـضوت  دـنکیم  يوناث  لمعلا  روتـسد 
ياهتنا نیبم  خسان  لیلد  ةروص و  تسا  عفر  ۀقیقح و  تسا  عفد  خسن  تهج  نیا  هب  رابتعا و  هوجو و  زا  اهنآ  تادادعتسا  صاخشا و  نامز و 

زا وا  ضرم  يهدام  یـضیرم  هک  تسا  ضیرم  يهجلاعم  دـننام  ریظن  لیثمت و  نیا  تسا و  نآ  تاکالم  تاهج و  ءاـضقنا  هخوسنم و  تدـم 
هک دـنرادیم  رب  تسد  نآ  زا  ضیرم  بیبـط و  ضرم  هلازا  زا  سپ  اـت  دـیامنب  تاـنحنمم  لامعتـسا  یتدـم  بیبـط  تسا  تبوطر  تدورب و 

تانحنم لامعتسا  دوبن  زیاج  رما  لوا  رد  تادربم  لامعتسا  هچ  نانچ  سپ  ددرگ و  غامد  فیفخت  هب  دوش و  هراح  هداح  ضارما  دیلوت  دیاشن 
دـنکیم و نآ  زا  دـی  عفر  بیبط  هلاحم  ـال  دوشیم و  رـضم  حـیبق  عفاـن  حیحـص  ياود  ضیرم  لاـح  تواـفت  هب  سپ  تسین  زیاـج  یناـث  رد 

هچنانچ دشابن  يزیچ  خسن  نامز  رد  عیارـش  زا  هک  تسین  نینچ  هک  نآ  هچ  تسا  روط  نیمه  مه  یناحور  بیبط  نیا  رد  ضیرم و  نینچمه 
مالـسا تسا  فیاوط  مامت  نیب  هکرتشم  ماکحا  کلک  يراصن و  قرف  مامت  نیب  هکرتشم  ماکحا  دوهی و  قرف  مامت  نایم  رد  هکرتشم  ماـکحا 

ءانف لاوز و  رب  ادخ  يانب  رگا  لاح  دشاب  هک  لیبق  ره  زا  تسا  لطاب  ماکحا  نآ  خـسن  يهدـعاق  هب  تسا و  هدوب  عرـش  لصا  زا  تسا و  یقاب 
دیامن لیاز  دش  دساف  لطاب و  هک  نآ  زا  دعب  دـیاب  سپ  هدراذـگب  یقاب  شئاقب  هدوب  قح  حالـص و  هک  ینامز  ات  هچ  نانچ  دـیاب  تسا  لطاب 

هکنآ يهطـساو  هب  دوب و  دهاوخ  دورولا  كرتشم  لاکـشا  زا  يدیمهف  وت  هک  دـشاب  نآ  تایآ  ینعم  رگا  هک  دـش  نآ  مالک  يهصالخ  سپ 
تسین ادخ  هب  دنتسم  عیارش  ءاغب  نیا  هک  میئوگب  دیاب  هقهاز  ریغ  یقاب و  اهلطاب  زا  رایـسب  هک  مینکیم  هدهاشم  فالخ  رب  ار  جراخ  عقاو و 

دهاوخن وت  لاح  هب  یعفن  تسا و  حیحص  تسرد و  نآ  درک و  میهاوخ  ام  هک  ینعم  نآ  هب  رگم  درادرب  دیابن  ار  لطاب  متح  روط  هب  وا  ینعی 
یهلا ءاقبا  هک  دوشیم  حـضاو  متفه  داریا  رد  هچناـنچ  ینک  تحـص  فاشکتـسا  یناوتیمن  تدوخ  نید  ذوفن  ءاـقب و  يور  زا  وت  تشاد و 
عرـش هب  تبـسن  یئادـخ  لاطبا  قاهزا و  يانعم  نامه  هک  تسا  انعم  هچ  هب  ار  هلطاب  نایدا  یئادـخ  قاهزا  تسا و  انعم  هچ  هب  ار  هقح  نایدا 

زا هداد  ربخ  ادخ  هک  دیتسه  يهفیاط  زا  امش  تسا و  نآ  لقعت  ندید و  زا  هدرم  امش  بلق  روک و  امش  مشچ  تسا و  ققحتم  دوجوم و  امش 
یلع هللا  متخ  مهبولق و  یلع  عبطف  دـیدرک  متخ  دـیدش و  عبط  دروم  اـهب و  نورـصبی  ـال  نیعا  مهل  اـهب و  نوهقفی  ـال  بوـلق  مهل  هک  ناـشیا 

روبقلا . یف  نم  عمسمب  تنا  ام  دنشابن و  تیاده  لباق  هک  تعیبط  روبق  رد  نانوفدم  هکلب  ائیحا  ریغ  تاوما  هک  ناگدرم  زا  هکلب  مهبولق 

داریا 07
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هتـسناد ریرقت و  لـیلد  ذوفن و  يهدـعاق  هب  لالدتـسا  داـسف  دوشیم  عفر  نآ  هب  هقباـس و  ضوقن  يارب  زا  تسا  لـح  هلزنم  هب  هک  متفه  داریا 
نآ ار  هحیحص  عیارش  نتشاد  مادتـسم  هقح و  نایدا  یئادخ  ناقیا  ینعم  میئوگیم  هک  تسا  نآ  یئادخ  قاهزا  یهلا و  ءاقبا  ینعم  دوشیم 

یعدم و تالاح  زا  درادیم  نیعم  نآ  قدص  رب  تایآ  تانیب و  دهاوش  نیهارب و  حیحـص و  وا  تسا  هللادـنع  نم  هک  یتعیرـش  ره  هک  تسا 
تیبصع و سک  ره  هک  دـشاب  وا  قدـص  هناشن  تجح و  هک  دـیامنیم  رهاظ  نآ  بحاص  اب  هک  يروما  تعیرـش و  راوطا  توعد و  تایفیک 

نآ تحص  ددرگیم  اراکشآ  حضاو و  وا  رب  دیامن  رظن  فاصنا  نیع  هب  دهدب و  رارق  رایعم  ار  قباس  عرش  ای  لقع  هتـشاذگ و  رانک  ار  جاجل 
دوحج يور  زا  ای  بلط و  تامدقم  رد  دشاب  وا  ریـصقت  بان  زا  دشاب  هتـسج  دانع  درمت و  سک  ره  هجرد  نیا  هب  ات  وا  یعدم  قدص  عرش و 
یعدم دنس  هک  تسا  ۀجح  هماقا  دارم  لصاحلا  دشاب و  مامت  و  هحفص 280 ] لماک [  راگدرورپ  فرط  زا  تجح  الا  رخآ و  یعاود  هب  دشاب 
يهبلغ يانعم  تسا  نیمه  قح و  نید  تزع  ینعم  تسا  نیمه  دشاب و  هدش  وا  بیـصن  قح  دنک و  بلط  تداعـس  هک  یـسک  يارب  زا  دشاب 

ینعم نیمه  اـفطل و  تسا  مزـال  ادـخ  رب  هچ  نآ  تسا  نیمه  تسا و  هیناـحور  تزع  هیونعم و  يهبلغ  دارم  هک  ادـخ  دـنج  نید و  ناـبحاص 
هدید هچنآ  تسا  نیمه  تسا و  ادـخ  يارب  زا  هک  هغلاب  تجح  يانعم  تسا  نیمه  يراگدرورپ و  تنم  يانعم  تسا  نیمه  ادـخ و  تیادـه 

هحـضوم و هفـشاک  نیهارب  ججح و  هب  ار  هقح  عیارـش  نابحاص  هشیمه  هک  الیوحت  اهلدجت  نل  الیدبت و  اهل  هدـجت  نل  هک  هللاۀنـس  زا  هدـش 
یقاب ار  هقح  تعیرش  تهج  نادب  هدرکیم و  مامت  ار  تجح  تامدقم  لماک و  تیاده  بابسا  هدومرفیم و  ترـصن  دییأت و  هلاد  تازجعم 

ات ار  هریس  نیمه  هدرکیم و  ضرف  هتباث  ار  ناشیا  يهملک  هدرمشیم و  رهاق  بلاغ و  ار  ناشیا  هدرکیم و  ترـصن  شلها  زا  هتـشاذگیم و 
دوخ ءارآ  ءاوها و  تعباتم  دیامن و  راتفر  هدش  مولعم  نآ  تقیقح  اثودح  هک  عرـش  بحاص  روتـسد  هب  رگا  هک  دنتـشادیم  یقاب  عرـش  ءاقب 
هیقش يهظیلغ  هیسق  نود  تسا  هدعتسم  سوفن  رد  نآ  ریثأت  هک  تسا  مولعم  هتـشگیم و  مولعم  ثداح  عرـش  دوخ  زا  نآ  ءاقب  رادقم  دننکن 

فلتخم تواقـش  تداعـس و  تنیط و  رد  ناشفالتخا  ار و  ادـتها  تیبرت و  رم  نأـش  سوفن  تیلباـق  دادعتـسا و  رد  مدرم  لاـح  تواـفت  اـب  و 
رایتخا ءوس  رایتخا و  نسح  زا  هکلب  تسین  راگدرورپ  هب  عجار  هلحرم  نیا  نآ و  مدـع  مدـق و  ار و  هقح  توعد  رم  ناـشلوبق  لاـح  هدـشیم 

هک هدوب  كرتشم  يواسم و  لکلا  نیب  ءاوس  دـح  یلع  تسا  هللا  بناـج  هب  طوبرم  هیراـیتخا  تیادـه  تامدـقم  زا  هچنآ  ـالا  دوب و  دـهاوخ 
هوالع هب  هک  نیا  همادتـسا و  ءاقبا و  زا  رادقم  نیا  رب  دـیاز  اما  تیادـه و  تابجوم  يهماقا  زا  وا  رب  مزال  ردـق  رد  درادـن  راگدرورپ  یتوافت 

هب ار  ءاقب  ثعاوب  درادرب و  متح  روط  هب  ار  نآ  لاوز  تابجوم  دیامنب و  اهنآ  سوفن  رد  ذفان  ار  عرـش  دراداو و  لوق  هب  ار  مدرم  جح  يهماقا 
ادخ رب  سپ  دنـشاب  هبیط  يهملک  نآ  رب  یقاب  هیتآ  مدرم  هک  دوش  بترتم  نآ  رب  يرهاظ  ماود  یجراخ و  ءاقب  ات  دنیامن  داجیا  رارطـضا  وحن 

ءایبنا يهیوق  يهلماک  سوفن  هک  هدش  هدید  اذل  هتشگن و  يراج  نآ  رب  قافتا  بسح  رب  مه  هللاۀنـس  القن و  هن  القع و  هن  هدوبن  تسین و  مزال 
هب مهیلا  اوثعب  نم  مامت  زا  یلیلق  ددـع  کلذ  عم  دنتـشاد و  مامتها  تیاهن  رد  توعد  هب  لاغتـشا  هریثک  جـجح  اـب  هلواـطتم  ینینـس  مزعلاولوا 

دـشن و ادـیپ  رتـشیب  شموق  ماـمت  زا  درفن  داتـشه  هک  دـیئامرف  ار  مزعلاولوا  یبـن  حوـن  هلاـس  دـصتفه  توـعد  يهظحـالم  دـندیورگ  ناـشیا 
درم رفن  دـنچ  ای  نز  کی  تعباتم  هب  دوشیم  یهتنم  رخآ  هک  ار  طول  دوه و  نینچمه  هرهاـب و  هزجعم  نآ  اـب  دـیئامن  ار  حـلاص  يهظحـالم 
ینام عابتا  فرط  نآ  زا  یلو  دندروآ  نامیا  وا  هب  قلخ  مامت  زا  رفن  دنچ  دص و  فصولاعم  تازجعم  همه  نآ  اب  وت  لوق  هب  یـسیع  نینچمه 

مزال ادخ  رب  ءاقبا  ریثأت و  زا  رگید  وحن  هب  ۀجح  هماقا  زا  ریغ  هب  هک  دوب  ءانب  رگا  دندشیم  اهنآ  نادنچ  دص  حاجس  هملیـسم و  لب  كدزم  و 
ـالقع و تسا  مزـال  ادـخ  رب  هچنآ  هک  لـطاب  لاوز  قوهز و  تیاـکح  رد  میئوگیم  بلطم  نیمه  لـثم  هب  دـشیمن و  لاونم  نیدـب  رما  دوب 

هماقا وا  نـالطب  رب  هلاد  ياهیفاـک  يهیفاو  یتجح  ار  یلطاـب  ره  هک  تسا  نآ  تسا  دوهـشم  جراـخ و  اـب  قفاوم  هدـش و  يراـج  وا  رب  هللاۀـنس 
لطاب هک  دشاب  يرما  ای  اثودح  سأر و  نم  دشاب  لطاب  هک  دشاب  يرما  هچ  دشاب  مالعتسا  تیاده و  قیرط  ار  هدعتـسم  سوفن  هک  دیامرفیم 

زا هک  ار  هچنآ  دندیـسریم  نالطب  يهبترم  رد  دسریم و  ارف  اهنآ  خسن  ماگنه  نوچ  هک  عیارـش  دننام  اثودح  دشاب  قح  دنچ  ره  ءاقب  دشاب 
ناهرب و اب  ار  هخسان  تعیرش  ندرک  لعج  ندرک و  هحفص 281 ] بصن [  هب  دیامرفیم  لیلد  هب  هلازا و  تجح و  هب  قاهزا  تسا  لطاب  اهنآ 
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تعیرـش لطاب و  نالطب  هب  خاک  قیرط  هب  تسا  وا  مالعا  میدرک  هدـهاشم  وا  زا  لاـح  اـت  ار  هچ  نآ  مزـال و  وا  رب  هچنآ  هلمجلاـب  شتجح و 
ریغ رد  سپ  تسین  وا  رب  داریا  ثحب و  أـشنم  دـشابن  راـگدرورپ  هب  عجار  هک  رگید  روما  يور  زا  مدرم  لوـبق  ـال  لوـبق و  اـما  ار و  هخوـسنم 

دـشاب هتـشاد  هار  تیادـه  لباق  هک  تسا  وا  نالطب  هب  مالعا  ادـخ  رب  مزال  لطاب  هجو  رب  دوش  عارتخا  يدـیدج  عرـش  رگا  هخوسنم  تعیرش 
تابجوم هجو  نیا  ریغ  هب  هک  نآ  رب  دیاز  اما  دـیامن و  داجیا  وا  ربارب  رد  قح  هجو  رب  یعرـش  ای  دـشاب  قباس  عرـش  زا  نالطب  هب  نالعا  هاوخ 

هچ هتشگ و  لطاب  نآ  زا  سپ  هدوب و  قح  یتدم  ات  هک  یتعیرـش  رد  هچ  دوش  لصاح  ذوفن  ریثأت و  دراذگن  دیامن و  مهارف  ار  قوهز  لاوز و 
الـصا هک  دش  ادیپ  یعیارـش  اذل  هدش و  هدهاشم  وا  زا  یتنـس  نینچ  هن  مزال و  وا  رب  هن  سپ  دشاب  هدـش  لصاح  لطاب  هجو  رب  هک  یعرـش  رد 

نیا هب  هدشن و  تفای  يرگید  زیچ  نالطب  رب  هلاد  تایآ  زج  راگدرورپ  زا  دـناهدوب  لطاب  خـسن  عضوم  رد  هک  هقح  یعیارـش  مه  دوب و  لطاب 
مدع ءاقبا و  نیا  هدنام و  یقاب  ذفان  بذاک  عرـش  نآ  هدرکن و  ریثأت  هلاد  تایآ  نآ  هتـشادن  ادتها  دادعتـسا  یهاگ  مدرم  سوفن  نوچ  تهج 

رارطضا و هجو  رب  هن  هتـساوخ  رایتخا  هجو  رب  تیاده  مدرم  زا  هک  تسا  نآ  باب  زا  هکلب  تسا  یلاعت  يراب  زجع  تلفغ و  باب  زا  هن  قوهز 
رد هچنآ  اب  تسا  داـبع  لاـهما  هللاۀنـس  مه  ۀـنیب و  نع  یح  نم  ییحی  ۀـنیب و  نع  کـله  نم  کـلهیل  هداد  رارق  دوخ  ناـحتما  دروم  ار  اـهنآ 

امثا و اودادزیل  مهل  یلمن  امنا  مهسفنال  اریخ  مهل  یلمن  امنا  اورفک  نیذلا  نبـسحی  ددرگ و ال  رهاظ  تثابخ  تواقـش و  زا  تسا  اهنآ  نوکم 
هب ناشیا و  سفنا  لبق  زا  اهنآ  تلالض  هکنیا  رایتخا و  هب  ار  ناشیا  ندرک  راذگاو  ناشیا و  نداد  تلهم  ار و  ناگدنب  ادخ  ناحتما  رد  تایآ 

ناحتما و تلهم و  اب  دـشاب  رگید  روط  هب  تجح  هماقا  هجو  ریغ  هب  لطاب  قاـهزا  ادـخ  ياـنب  رگا  تسا و  رایـسب  تسا  ناـشیا  راـیتخا  يوس 
ياهبلق رد  هدوب  قح  هک  نامز  نآ  ات  هدوب و  قح  هچنآ  ارهق  هشیمه  یتسیاب  ددرگن  قفاوم  ناشدوخ  راوطا  ءوس  زا  ندوب  راـیتخا  راـبتخا و 

دنامب و یقاب  دنک و  ریثأت  دراذگن  رهقلاب  دیاب  هدـش  لطاب  هک  نامز  نآ  زا  ای  هدوب  لطاب  هچنآ  دراذـگب و  یقاب  درادـب و  تباث  رهقلاب  ناشیا 
هب تبسن  انایحا  هک  تسا  مزال  ریغ  لضف  زا  نیا  هکلب  میرادن  القن  القع و  نآ  موزل  رب  یلیلد  تسا و  هدوهشم  هللاۀنـس  فالخ  رب  هکنآ  لاح 

جاردتـسا دوخ و  لامعا  ءوس  هب  تسا  مدرم  ندرک  راذـگاو  هک  نالذـخ  ربارب  رد  قیفوت  ینعم  تسا  نیمه  دـیامرفیم و  لضفت  دابع  ضعب 
نیبب عیارش  ءایلوا و  ءایبنا و  رد  هللاۀنس  دیئامرف  هظحالم  لاح  مهیـسنف  هللایبن  دنکیم  نایـسن  هب  نآ  زا  ریبعت  هک  دسریم  یماقم  هب  ات  ناشیا 

زا هلطبم  نیهارب  ججح و  ریغ  هلطاب  نایدا  روهظ  ماگنه  رد  نینچمه  هدوب و  يرگید  زیچ  تازجعم  ججح و  نداد  زا  ریغ  ءایبنا  رما  ءادتبا  رد 
ججح لـئالد و  بصن  قح  بهذـم  نییعت  يارب  زا  هتـشاذگن  بهذـم  نید و  نیب  یقرف  بلطم  نیا  رد  هدوب و  يرگید  زیچ  قـح  قباـس  یبـن 

چیه هک  ياهجرد  هب  ات  هدرک  نیعم  ءایـصوا  مه  ءایبنا  زا  سپ  هک  هداد  رارق  هزجعم  ناهرب و  بحاص  ار  رما  بحاـص  ـالقن و  ـالقع و  هدومن 
دننکن و یـصو  هب  عوجر  مدرم  رگا  لاح  هدومرف  ججح  ءایـصوا و  هب  عوجر  ءایبنا  دوبن  رد  ار  مدرم  هدادن و  رارق  تجح  زا  یلاخ  ار  ینامز 

ربمغیپ زا  سپ  رگا  یتسار  دوب  دـهاوخ  یلاـعت  يراـب  رب  یثـحب  هچ  دـنهدب  رارق  دوخ  يارب  زا  يدـیاقع  دـننک و  راـتفر  دوخ  ءاوها  ارآ و  هب 
اب ار  دوـخ  جـجح  راـگدرورپ  دـشیمن و  ادـیپ  هدـساف  بهاذـم  نیا  شئایـصوا  هب  وا  زا  سپ  دـشیم و  رورـس  نآ  یـصو  هب  عوـجر  (ص )

هحفص ءوس [  هب  هکنآ  زا  سپ  نینچمه  تسین و  ادخ  رب  یسأب  دناهدومن  ضارعا  مدرم  تخاس  یلاوتم  تارهاز  اب  مولع  تارهاب و  تازجعم 
نیا دننک  راتفر  جـجح  لمعلاروتـسد  هب  مدرم  رگا  زاب  دـش  مدرم  زا  وا  تبیغ  ۀـجح و  باجتحا  بابـسا  ۀـبیغ  حـلاصم  اب  مدرم  رایتخا  [ 282

رابخا تایآ و  زا  تاهباشتم  تعباتم  دننکن و  دوخ  سدح  يأر و  هب  لمع  هک  دناهداد  لمعلاروتـسد  نیرهاط  همئا  دشیمن  ادـیپ  اهتلالض 
رابخا تایآ و  رد  دوخ  ياهسفن  لبق  زا  تالیوأت  زا  دننکن و  ذـخا  دـیاقع  لوصا و  رد  ار  داحآ  رابخا  رهاوظ و  زا  هینظ  روما  دـنیامنن و  ار 

لیاز دنشاب و  تباث  روما  ناهرب  تماما  بهذم و  تایعطق  نید و  تامکحم  زا  دناهدوب  هک  يروما  رب  دننک و  فقوت  تاهبش  رد  دنیاشگن و 
هک تادابع  تاسایـس و  رد  رمالایهتنم  دنهاوخب  وا  زا  دنهاوخب  هچ  نآ  تقو  نآ  دیامن  رهاظ  ار  دوخ  تجح  دنوادخ  هک  ینامز  ات  دـنوشن 
رد تافالتخا  زا  هدش  ادیپ  هیماما  رد  هک  هدساف  بهاذم  بابرا  زا  يرایـسب  دننام  لاح  دـناهداد  ءاهقف  تاور و  هب  عاجرا  هدوب  تجاح  لحم 

تسا عیاش  دنناوتب  هک  هزادنا  ره  هب  لیوأت  الثم  تسا  هروبزم  روما  هب  ندرکن  لمع  يهطـساو  هب  مامت  هدیدج  بهذم  نیا  یتح  داعم  أدبم و 
رابخا زا  ار  دوخ  دیاقع  لوصا و  دننکیم و  لمح  تسا  ناشلیم  قفاوم  هک  یهجو  ره  رب  تاهباشتم  دننکیم  دنهاوخب  ردـق  ره  يارب  ریـسفت 
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رابخا نآ  هب  ذـخا  دروآیم  دـیدج  عرـش  مئاق  هک  دوشیم  ادـیپ  هک  ۀـلالدلا  دنـسلا و  ینظ  ربخ  دـنچ  هک  هجرد  نیا  هب  ات  دـنریگیم  داـحا 
دناهتـسنادن هکنآ  لاح  تسین و  ص )  ) ربمغیپ عرـش  زا  سپ  یعرـش  هک  هرتاوتم  رابخا  بهذم و  عامجا  تلم و  ترورـض  ربارب  رد  دننکیم 

رد درک  دیاب  هچ  هن و  ای  تسه  تجح  ایآ  ترورـض  عامجا و  تفلاخم  اب  هدـش و  تجح  دروم  هچ  رد  هدـش و  تجح  ربخ  هجو  هچ  هب  هک 
نید هکنیا  هن  دـنکیم  هزات  رتون و  ار  هدـش  هنهک  نید  نامه  هک  هدرک  نایب  تارایز  هیعدا و  رابخا و  رد  ار  دـیدج  ینعم  هکنآ  اـب  ضراـعت 

هب قاهزا  ار  اهنیا  یلاعت  دـنوادخ  هکنآ  هچ  تسین  ادـخ  رب  یـسأب  تسا  مدرم  رایتخا  ءوس  هب  دنتـسم  ءاقب  ذوفن و  روط  نیا  درواـیب  هدـحیلع 
تیبصع رگا  هک  تسا  مسق  لالجلاوذ  تاذ  هب  یتسناد  ار  قوهز  ءاـقب و  ینعم  هک  لاـح  نیموصعم  هیعطق  تاـنایب  ناـمه  هب  هدومرف  تجح 

هک یباـیم  نطاـب  مشچ  هب  دوش  اـهنآ  هب  در  تاـهباشتم  دوش و  نیموصعم  تاـشیامرف  زا  تاـینیقی  تاـیعطق و  هب  رظن  دوش و  هتـشاذگ  راـنک 
زا رما  بحاص  يهشیر  هینیقی و  هلدا  هیعطق و  تایآ  هب  تسا  هلطاب  تسا و  هقهاز  يهدیدج  نیا  هیهلا و  ججح  هب  تسا  هیقاب  تیماما  بهذم 

رهاظ ار  دوخ  تایتاذ  هیقـش  سوفن  ات  هومرف  ناحتما  يرادقم  تلهم و  يرادقم  ار  مدرم  دـنوادخ  رمالاۀـیاغ  دـش  دـهاوخ  هدـنک  نب  خـیب و 
میئامن رکذ  ماقم  نیا  رد  هک  تسبوخ  قوسف و  تلالـض و  بابرا  زا  دنوشیم  یئادـخ  ناحتما  تلهم و  دروم  هک  یناسک  ریاس  لثم  دـنیامن 

امناف يدـتها  نمف  مکبر  نم  مکئاج  دـق  سانلا  اهیا  ای  لق  دـیامرفیم  سنوی  يهروس  رد  دراد  هروکذـم  روما  رب  تلالد  هک  تایآ  زا  هلمج 
دیبعلل مالظب  سیل  هللا  نا  مکیدـیا و  تمدـق  امب  کلذ  نارمع  لآ  رد  لیکوب و  مکیلع  انا  ام  اهیلع و  لضی  امناف  لـض  نم  هسفنل و  يدـتهی 

مکل و هضری  اورکشت  نا  رفکلا و  هدابعل  یـضری  مکنع و ال  ینغ  هللا  ناف  اورفکت  نا  رمز  کسفن  نمف  ئیـش  نم  کباصا  ام  نون و  يهروس 
يدهی هللا ال  تانیبلا و  مهئاج  قح و  لوسرلا  نا  اودهـش  مهنامیا و  دعب  اورفک  اموق  هللا  يدـهی  فیک  نارمع  لآ  يرخا  رزو  ةرزاو  اورزت  ال 

ینعی تسا  دراو  ریـسفت  رد  يدهلا  یلع  مهعمجل  هللا  ءاش  ولو  ماعنا  تسین  مزال  ادـخ  رب  یتیادـه  تجح  يهماقا  زا  سپ  هک  نیملاظلا  موقلا 
لاق اهیف و  اورکمیل  اهیمرجم  رباکا  ۀیرق  لک  یف  انلعج  کلاذـک  دراد و  ار  رایتخا  ياضتقا  تمکح  هک  دـنکیمن  نکلو  هجلم  هیآ  راهظا  هب 
دننک رایتخا  دوخ  دـنوش و  راذـگاو  دوخ  هب  هک  هدومن  اضتقا  تمکح  نکل  رابجا  لیبس  رب  ینعی  اهیدـه  سفن  لـک  اـنیتال  انئـش  ولو  یلاـعت 

نم يدهی  ءاشی و  نم  لضی  نکلو  ةدـحاو  ۀـما  مکلعجل  هللا  ءاش  ول  لحن و  يهروس  اروفک  اما  ارکاش و  اما  لیبسلا  هانیدـه  انا  رهدـلا  ةروس 
لک اوری  نا  قحلا و  ریغب  ضرالا  یف  نوربکتی  نیذـلا  یتایآ  نع  فرـصاس  یلاعت  لاق  نولمعت و  هحفص 283 ] متنک [  امع  نلئـستل  ءاشی و 

مهیلع تققح  نیذلا  نا  یلاعت  لاق  نیلفاغ و  اهنع  اوناک  انتایاب و  اوبذـک  مهناب  کلذ  الیبس  هوذـختی  دـشرلا ال  لیبس  نا  اهب و  اونمؤی  ۀـیا ال 
نولازی ةدـحاو و ال  ۀـما  سانلا  لعجل  کبر  ءاش  ول  یلاعت و  لاق  میلالا و  باذـعلا  اوری  یتح  ۀـیآ  لک  مهتئاج  ول  نونمؤی و  کبر ال  ۀـملک 

نم یلاعت  لاق  نورساخلا و  مه  کئلواف  للضی  نم  دتهملا و  وهف  هللا  يدهی  نم  یلاعت  لاق  مهقلخ و  کلاذل  کبر و  محر  نم  الا  نیفلتخم 
هل دجت  نلف  للضی  نم  يدتهملا و  وهف  هللا  يدهی  نم  یلاعت  لاق  يده و  اودتها  نیذلا  هللا  دیزی  ادم و  نمحرلا  هل  ددمیلف  ۀلالـضلا  یف  ناک 

رذنیل هللا  ناک  ام  یلاعت  لاق  امثا و  اودادزیل  مهل  یلمن  امنا  مهـسفنال  اریخ  مهل  یلع  امنا  اورفک  نیذلا  نبـسحی  یلاعت و ال  لاق  ادشرم و  ایلو 
نیذلا نبیصت  ۀنتف ال  اوقتا  یلاعت و  لاق  اونمآ و  نیذلا  هللا  صحمیل  یلاعت و  لاق  بیطلا و  نم  ثیبخلا  زیمی  یتح  هیلع  متنا  ام  یلع  نینمؤملا 
اولوقی نا  اوکرتی  نا  سانلا  بسحا  ملا  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  یلاعت  لاق  المع و  نسحا  مکیا  مکولبیل  یلاـعت  لاـق  ۀـصاخ و  مکنم  اوملظ 

ربج و ملظ و  نامگ  هک  تایآ  نیا  مهف  رد  نیبذاکلا و  نملعیل  اوقدص و  نیذلا  هللا  نملعیلف  مهلبق  نم  نیذلا  انتف  دـقل  نونتفی و  مه ال  انما و 
دروم یئادخ و  لاهما  یئادخ و  ناحتما  دـش  مولعم  يراب  اهنآ  ریغ  یفاص و  عمجم و  دـننام  ریـسفت  بتک  هب  نک  عوجر  ینکن  لقع  فالخ 

یلـضفت قیفوت  تجح و  هماقا  زج  هکنیا  دیامرفیمن و  ربخ  دنوادخ  هک  دـش  مولعم  دـشاب و  مه  هلطاب  عیارـش  رد  دوشیم  تسا  ماع  ود  نیا 
ار قح  هک  دـئارف  بحاص  مالک  نیا  دراد  ینعم  هچ  سپ  تسا  مدرم  راـیتخا  ءوس  زا  اهتلالـض  هک  دـش  مولعم  مه  دـنکیمن و  رگید  ناـمگ 
وا تمکح  دراذگیم و  یقاب  دوخ  لاح  رب  ار  تلالض  لها  دوشیم و  رایـسب  هک  نآ  لاح  دنکیم و  قهاز  ار  لطاب  دراذگیم و  یقاب  ادخ 

رابجا نود  نم  تسا  تجح  هب  بلاغ  نظ  هلمجلاب  یمهفب و  حـضاو  ات  نک  لمأت  هدرک  رایتخا  نسح  راـیتخا و  دوشیمن  فـالتخا  ياـضتقا 
نیرفاکلل هللا  لعجی  نل  ینعم  تسا  نیمه  هیلع و  یلعی  ـال  اولعی و  مالـسالا  ینعم  تسا  نیمه  ناـمیالا و  رفکلا و  یلع  داـبع  یلاـعت  هللا  نم 
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مکح أشنا  ماقم  رد  هیآ  ثیدـح و  نیا  هک  دـشاب  ماـکحا  بسح  هب  لـیبس  یفن  ماـکحا و  بسح  هب  ولع  دارم  دـیاش  ـالیبس و  نینمؤملا  یلع 
هقف رد  هچنانچ  دشاب  هتـشادن  وا  رب  تنطلـس  وا  دـشابن و  رفاک  كولمم  ملـسم  الثم  هک  ملـسم  رب  رفاک  زا  ار  لیبس  ولع و  هتـشادرب  هک  دـشاب 

ینعی دنکیم  ار  لطاب  قوهز  تابث و  مدع  نایب  هک  ياهیآ  زا  دشاب  دارم  ینعم  نیمه  دـیاش  نورهطملا و  الا  همـسی  يهیآ ال  رظن  تسنونعم 
لاوز لطاب  قح  قاقحتسا و  هک  دیامرفیم  ار  کی  ره  لاح  هب  قیال  ناش و  قح و  نایب  هکنآ  ای  دومن  لیاز  ار  نیا  تشاد و  یقاب  ار  نآ  دیاب 
لیاز ار  وا  مدرم  تسندوب  یقاب  قح  هب  قیال  قح  تسین و  یسک  رب  یسأب  دوخ  تلالـض  رایتخا و  ءوس  هب  دنراذگیم  ار  شیقاب  مدرم  تسا 
مهوت نیا  داسف  دش  حضاو  هلمج  نیا  زا  تسین و  یسک  رب  یسأب  دننک  رایتخا  يوس  هب  تیاوغ  دادترا و  رفک و  هب  عوجر  دنرادرب و  دننک و 

رد مه  هک  تسا  وا  تیناقح  تراما  ذوفن  ءاقب و  نیا  دشاب  هدنام  یقاب  الثم  داتشه  ای  داتفه  ات  مدرم  زا  هلمج  نایم  رد  یعرتخم  نید  رگا  هک 
هداد . تلهم  هدرک و  ناحتما  نآ  هب  ار  مدرم  ادخ  هک  تسا  يدادترا  رفک و  نامه  اهنیا  هدوب و  رایسب  نآ  دننام  بهاذم  رد  مه  عیارش و 

داریا 08

سوفن دوخ  ندرک  راذگاو  یئادخ و  جاردتـسا  لاهما و  کنیا  هیف  دـناهدومن  روصت  لفاغ  زجاع و  یئادـخ  قلخ  نیا  شلوق  رب  متـشه  داریا 
ارچ تسین  ادـخ  تلفغ  زجع و  رد  لخاد  بیطلا  نم  ثیبخلا  هللا  زیمیلا  هک  ار  دوخ  هثیبخ  تادادعتـسا  دـنیامن  راهظا  راـیتخا  هب  هک  ار  هیقش 

ینکیم . هطلاغم 

داریا 09

رادـقا قلخ و  ندرک  رداق  هک  نیا  هیف ( تسا )  هبذاک  تعیرـش  عنام  هیهلا  تردـق  دـشابن و  عیارـش  ءاقبا  رب  رداق  يدـحا  شلوق  رب  مهن  داریا 
تردق تسین  نآ  اب  یفانم  تسادـخ  تردـق  نیع  نوعرف  لثم  تما  ود  هحفـص 284 ] تیبوبر [  يوعد  لثم  رد  یتح  رفک  رایتخا  رب  ناـشیا 

زا وا  تردـق  يهطاحا  يراگدرورپ و  تردـق  ریثأتیب  رـش  ریخ و  زا  یلعف  چـیه  دـنکیم و  تلالـض  راـیتخا  رب  رداـق  ار  قلخ  هک  تسادـخ 
رایتخا . قیرط  هب  هکلب  رهق  رابجا و  قیرط  هب  هن  اما  تسین  لزعنم  ام  راکزا  تسین و  لولغم  هللادی  دنزیمن و  رس  يدحا 

داریا 10

هکیدزم و هیونام و  هنیرق و  تعیرش  عیرشت  هک  نیا  هیف  دیامن  عیرشت  ادخ  نذا  نودب  یتعیرش  يدحا  هک  هدشن  نونکات  شلوق  رب  مهد  داریا 
يراد و دصق  وت  هک  ینعم  نیا  هب  دوب  ادخ  هک  نذا  نودـب  اهنیا  دـندرک  ادـیپ  ماود  ذوفن و  امـش  تعیرـش  زا  شیب  هک  اهنآ  لاثما  هملیـسم و 
هک سک  چیه  دوشیم  هتفگ  هکنآ  لثم  رگید  ینعم  هب  هدوب  همه  ادخ  نذا  هب  یلب  تسا  اهنآ  زا  رتدـب  اهنامه و  لثم  مه  امـش  عرـش  نیمه 
ارچ تسا  حیحـص  ود  ره  تسین و  هللا  نذا  هب  داـبع  یـصاعم  رورـش و  دوشیم  هتفگ  مه  دـنکیمن و  ادـخ  نذا  نودـب  ار  یتیـصعم  يرش و 

ینکیم . هیومت 

داریا 11

سیبـلت لـطاب  رما  ذوفن  لـلع  بابـسا و  هلمج  زا  هکنیا  هیف  خـلا  تلع  یب  لولعم  دوجو  شلوق  اـت  ذوفن  رگا  هصاـخ  شلوق  رب  مهدزاـی  داریا 
ای دنشاب  لهاج  ای  دنشاب  رصاق  هک  یمدرم  ناهذا  رد  تسا  هدساک  لوصا  هدساف و  تالالدتسا  تاهبش و  كوکش و  ءاقلا  هب  یـسنا  نیطایش 
ای تیلهاج  زا  وت  لاثما  وت و  ندش  تفای  يهطـساو  هب  امـش  بهذم  ذوفن  لثم  دنیامن  بلط  يدابم  رد  يریـصقت  ای  دشاب  بلاغ  ناشیا  رب  اوه 

دیاهدیچیپ هتسب و  دوخ  لامتـسد  رـس  هتـسنادن  ار  نآ  ینعم  زین  هک  دحاو  ربخ  هس  ود  ای  هدیمهفن  ار  نآ  ینعم  هک  هیآ  هس  ود  هک  نیلهاجتم 
ادـیپ ار  هراچیب  ره  دـیایب و  تشذـگ و  همه  زا  باوج  هک  قحلا  ةوعد  هل  يهیآ  رمالا و  ربدـی  يذـلا  وه  يهیآ  انیلع و  لوقت  ولو  يهیآ  لثم 
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يهراما هدوبن و  تلعیب  ذوفن  نیا  دیامن  لوبق  رگید  بلاطم  زا  دشاب  ربخیب  باوج و  زا  دشاب  زجاع  امـش  فرط  دیئامن و  ههبـش  ءاقلا  دنک 
يرغـص و يهیقاب  امـش  دـینک  لالدتـسا  هک  دـشابن  رگا  تسا  هیرظن  تالالدتـسا  وا  تلع  يرظن  ملع  لوصح  هلمجلاب  تسین و  مه  تیناقح 

ارچ دساک  ناهرب  تسا و  دساف  هجیتن  هک  یتلاح  رد  درک  دهاوخ  ار  وت  قیدصت  دشابن  تفتلم  لباقم  فرط  دشاب و  هتشاد  هشقانم  نآ  يربک 
هکلب دشاب  ینابر  تاءاقلا  يهطساو  هب  تسین  مزال  مدرم  سوفن  رد  لطاب  دیاقع  ذوفن  تلع  نکال  دوشیمن  تلع  یب  لولعم  ینکیم  هطلغم 
کلذ عم  لطاب  هیقب  تسا  قح  لوق  کـی  لاوقا  نآ  زا  تسا و  رایـسب  هیفـالخ  هیرظن  لـئاسم  هچناـنچ  دوشیم  مه  هدـساف  هلدا  يهطـساو  هب 

وت سپ  هدوبن  تلعیب  مه  مولعم  دشابن و  قح  تسا  اسب  دنکیم و  تباث  دوخ  مصخ  درگاش و  رب  ار  بلطم  هدـساف  نیهارب  هب  لوق  نابحاص 
تلع تلع و  هب  تسا  جاتحم  وا  بلق  رد  لطاب  بلطم  ذوفن  داقتعا و  نآ  ـالا  یلطاـب و  بلطم  رب  دـنک  نیقی  داـقتعا و  یـسک  دوشیمن  وگب 
تبث هک  دروایب  دساف  داقتعا  هک  دوشیم  رگا  تسا و  اجک  زا  مولع  لئاسم  رد  هدساف  يهدـیقع  نیا  سپ  دروایب  دـساف  داقتعا  دوشیمن  رگا 

مولع و ماـمت  رد  داوسیب  يا  دـشاب  دـساف  هک  تسا  اـسب  تسا و  ناـهرب  مدرم  بلق  رد  دـساف  بلطم  ذوفن  بابـسا  هلمج  زا  ینعی  یعدـملا 
تهج هب  دشاب و  حیحـص  لیلد  هک  تسین  مزال  تسا و  لیلد  هب  دنتـسه  صخـش  نهذ  رد  دساف  بلطم  ذوفن  دوشیم و  ادـیپ  هیفالخ  لئاسم 

وا داقتعا  هب  هدش و  جـیار  مدرم  نیب  هک  ینید  هک  نیا  يارب  زا  تسا  هدـیدج  يهفیاط  نیا  يالـضف  زا  لئالد  بحاص  الثم  میئوگیم  هنومن 
نیا دیوگیم  دعب  درادرب و  دوب  لطاب  رگا  نید  نیا  هک  هدوبن  لداع  ای  هدوبن  ملاع  ای  هدوبن  رداق  ادخ  هک  نیا  هب  دنکیم  لالدتسا  تسا  قح 
باب بهذـم  تقیقح  هب  داقتعا  دـیایب  قحلا  ةوعد  هل  ینعم  ندـیمهفن  ای  دـساف  لیلد  نیا  يور  زا  یـسک  تسا  قح  سپ  تسا  یقاب  هدـیدج 

نیذلاو يهیآ  ینعم  هکنآ  لثم  ینکیم و  سیبلت  ارچ  هتـشاد  تلع  لولعم  نیا  هکنآ  لاح  تفرگ و  قح  تمالع  ناوتیم  ار  ذوفن  نیا  دـنک 
رارق ریرقت  دنـس  ار  وا  يدرک و  وهـس  هحفـص 285 ] ادمع [  ای  يدـیمهفن  دـیابب  هچنانچ  ئیـشب  مهل  نوبیجتـسی  يهیآ ال  هللا و  یف  نوجاحی 

ایآ تسا  اپیب  لیلع و  لیلد  نیا  هکنیا  هب  دیایب  تشذگ و  هکنآ  لاح  يدرک و  داقتعا  يداد و  رارق  دساک  هدساف  بهذم  نیا  لیلد  يداد و 
عیاـش مدرم  نیب  رد  هدـساف  بهاذـم  هک  يراد  لوبق  هلمجلاـب  هدوبن و  تلعیب  لولعم  نیا  هکنآ  لاـح  تسا و  قح  تمـالع  ذوفن  روج  نیا 

ارچ سپ  هدوب  قح  تهج  نآ  دراد و  یتهج  رگا  دوشیمن و  تلعیب  لولعم  هک  هدوب  تهجیب  بولق  رد  هلطاـب  دـیاقع  نآ  ذوفن  اـیآ  تسا 
مه تلعیب  لولعم  دوش و  ادـیپ  مدرم  سوفن  رد  يذوفن  هلطاـب  روما  يور  زا  هک  دوشیم  سپ  هدوب  لـطاب  رگا  دـشاب و  دـساف  بهاذـم  نآ 

تدوخ نابز  رب  تلع  لولعم و  هفسالف و  مسا  ینکیمن و  مرش  ارچ  دشاب  هلطاب  بهاذم  ذوفن  لثم  امش  ذوفن  نیا  میئوگیم  تقو  نآ  دشابن 
هداس هک  نیا  هب  يدش  عناق  داتفا  دـهاوخن  هربخ  تسد  هب  وت  تاقیفلت  نیا  هک  يدرک  نامگ  هچ  مه  وت  هک  تسا  نآ  منامگ  ینکیم  يراج 

تلاهج . لهاجت و  ای  لیح  یهارمگ و  تلالض و  زا  هللاناحبس  يدربیمن  ار  تدوخ  يوربا  الا  دوش و  هتفیرف  دنک و  رظن  وا  رد  حول 

داریا 12

ینعم هک  لیلد  يارب  زا  مهبر  دنع  ۀصحاد  مهتجح  هل  بیجتـسا  ام  دعب  نم  هللا  یف  نوجاحی  نیذلاو  يهیآ  هب  شلالدتـسا  رب  مهدزاود  داریا 
تسا و هضحاد  ناشتجح  دـندرک  ار  ریغ  ای  ادـخ  تباـجا  مدرم  هکنآ  زا  سپ  هک  تسا  نیا  هیآ  ینعم  هک  يدرک  ناـمگ  هدـیمهفن و  ار  هیآ 

سپ ادخ  رما  رد  دننکیم  هجاحم  هچنآ  هک  تسا  نآ  دوصقم  هکنآ  لاح  تسا و  قدـص  ناهرب  ذوفن  تسا و  ذوفن  ینعم  هب  تباجا  هک  نیا 
تـسا هضحاد  ناشتجح  تعامج  نیا  قلخ  رب  تجح  دش  مامت  ینعی  لسر  ثعب  بتک و  لازنا  زا  تساوخ  هک  ار  هچنآ  دش  تباجا  هکنآ  زا 

زا هدش  لصاح  ار و  نآ  هتـساوخ  ادـخ  هک  بتک  لازنا  لسر و  ثعب  هب  ادـخ  بناج  زا  تجح  روهظ  زا  سپ  هک  تسا  روط  نیمه  بلطم  و 
هک روط  نآ  ار و  هیآ  ینعم  نیبب  نک  نآ  ریغ  میهاربا و  نبا  یلع  ریـسفت  هب  دوجو  لاح  دـنامن  یقاب  نیجاـحم  يارب  زا  یتجح  رگید  شیارب 

مدرم تباـجا  هک  دراد  وت  دوـصقم  هب  لـخد  هچ  هدیـسر  همئا  زا  هک  ینعم  نیا  رباـنب  هدـیمهف و  نک  هطلاـغم  نیا  هچنآ  هن  دناهتـشون  متـشون 
نم هدرک  ینعم  مسق  نیا  هدینادرگرب و  (ص ) ربمغیپ هب  ار  هل  ریغم  هک  يریـسفت  هب  مدروخرب  مدیـسر  ماقم  نیا  هب  نوچ  دشاب و  قح  تمالع 
لها طحقب  ردب و  موی  مهلبقت  نیکرشملا  نیرفاکلا و  یلع  هئاعد  یبنلل  بیجتـسا  ام  دعب  نم  وا  تازجعملل  ءاطعا  یف  یبنلل  بیجتـسا  ام  دعب 
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ار ربمغیپ  رب  تسا  مدرم  تباجا  دوصقم  هن  ص )  ) ربمغیپ ياعد  لوبق  ای  تازجعم  نذا  هب  هدوب  ادخ  يهدـننک  تباجا  هک  رمـضم  ینب  هکم و 
نید ادخ و  رد  نیجاحم  هک  دشاب  نآ  دوصقم  دروخرب و  نیذـلاب  هل  ریمـض  هک  دوشیم  مه  دـشاب و  هدـش  هدرمـش  قدـص  تمالع  نیا  هک 

ءاطعا نالوسر و  نداتـسرف  هب  ادخ  نیهارب و  ججح و  يهماقا  زا  ادخ  زا  دناهتـساوخ  لاق  ای  لاح  ناسلب  ار  هچنآ  دش  تباجا  هک  نآ  زا  سپ 
نیا لصاحلاو  دوب  دهاوخ  هصحاد  تمایق  رد  ای  توم  زا  دعب  اهنآ  ۀـجح  رگید  دـش  مامت  ناشیا  رب  ۀـجح  درک و  ناشتباجا  ناشیا  هب  هزجعم 

یـسک هچ  تسا  لطاب  هجاحم  ۀجح  مامتا  زا  دعب  هکنآ  هچ  هدـش  تباجا  وا  هکنیا  هب  ار  ادـخ  رب  نیجاحم  ۀـجح  نالطب  دـنکیمن  قلعم  هیآ 
دشاب . هدرکن  ای  دشاب  هدرک  تباجا 

داریا 13

زاـب ار  قوـهز  ینعم  ار و  ادـخ  دـنج  هبلق  ینعم  یتـسناد  هک  اـقوهز  ناـک  لـطابلا  نا  اندـنج و  نا  هیآ  ود  هـب  شلالدتـسا  رب  مهدزیـس  داریا 
لاح هدرک  قح  روهظ  رب  عرفتم  لطاب  قوهز  هک  اقوهز  ناک  لطابلا  نا  لطابلا  قهز  قحلا و  ءاج  هک  هداد  ربخ  هچ  مه  هیناث  يهیآ  میوگیم 

دـشاب و هتـشادن  عابتا  ینعی  دورب  نایم  زا  جراخ  رد  لـطاب  نید  هک  يدرک  دـصق  وت  هک  تسا  ینعم  نآ  قوهز  زا  تدوصقم  رگا  میوگیم 
رد تسا و  قح  یکی  وا  يهفیرـش  باقلا  نآ  هک  يراوگرزب  نآ  روهظ  ینعی  تسا  قح  دوجو  رب  عرفتم  قوهز  نیا  دشابن  وا  هب  لئاق  یـسک 
زا نیا  هک  دومن  دـهاوخ  قهاز  هلطاب  لـلم  ریاـس  لـثم  مه  ار  لـطاب  نیا  دـش  رهاـظ  وا  هک  تقو  ره  دوشیم  هدـناوخ  بقل  نیا  هب  شتراـیز 

عوقولا قحتـسم  رما  نیا  نوچ  دـشابن و  یقاب  قح  نید  کـی  زج  هب  نیمز  رد  درادرب  ار  هلطاـب  لـلم  ماـمت  هک  تسا  راوگرزب  نآ  صیاـصخ 
يور نآ  رد  هک  نیرظتنملا  نم  مکعم  ینا  اورظتناف  تسا  عیاش  نآرق  رد  هینیقی  روما  رد  ریبعت  نیا  هچنانچ  هدرک  یضام  هب  وا  زا  ریبعت  تسا 

زا يریـسفت  میدیـسر  ماقم  نیا  هب  نوچ  دـنامن و  یقاب  وا  زا  ناشن  مان و  هک  دـنک  قوهز  ناـنچ  دوش و  هایـس  تلم  نیا  هصاـخ  لـلم  باـبرا 
هک دـیامرفیم  مئاق  دوجو  هب  ریـسفت  ار  هیآ  نیا  رد  قح  ترـضح  نآ  هک  مدـید  بقاـثلا  مجن  رد  هحفـص 286 ] يورم [  ع )  ) رقاب ترـضح 

لطاب . تلود  دورب  دنک  جورخ  مئاق  نوچ  دیامرفیم 
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ئیـشب و مهل  نوبیجتـسی  هللا ال  نود  نم  نوعدـی  نیذـلا  قحلا و  ةوعد  هل  هتـشون  رخآ  رد  هک  هیآ  نآ  هب  شلالدتـسا  نآ  رب  مهدراهچ  داریا 
تمالع ار  یعادرم  مدرم  تباجا  سپ  دننکیمن  ناشتباجا  دنـشاب  ادخ  ریغ  هک  یتاعد  مدرم  هک  تسا  نیا  هیآ  ینعم  هک  هدرک  نامگ  نانچ 

تسا نیا  هیآ  دوصقم  هتسنادن و  ار  مهل  ریمض  اب  نوبیجتسی  ریمض  عجرم  هتفر و  اطخ  هب  هکنآ  لاح  هدوبن و  هللاریغ  یعاد  نیا  هک  تسا  نآ 
دنروخیمن اهنآ  درد  هب  ناشتوعد و  رد  دننکیمن  مدرم  بانتجا  نایادخ  نآ  ناثوا  دننام  دنناوخیم  مدرم  هک  ار  يرگید  ینایادـخ  نآ  هک 

تهج هب  دـیاشگب  فک  رود  زا  یـسک  هک  دوشیم  مولعم  شلثم  زا  هچنانچ  ناشجئاوح  رد  دـنرادن  ناـشیا  يارب  زا  یعفن  ناشدـئادش و  رد 
تـسا یتوعد  نیا  هکنیا  هب  ار  ادخ  ریغ  ندناوخ  رب  دنکیم  عیرفت  هک  شرخآ  هرقف  مه  دوشیمن و  لصاح  شیارب  زا  بآ  تسا  مولعم  بآ 

هک ار  ینعم  نیا  دنکیم  دییات  مه  قح و  ندناوخ  وا  ندـناوخ  تسا و  قح  وا  هک  ادـخ  ندـناوخ  فالخ  هب  هداج  زا  فرحنم  قح و  زا  رود 
تـسا كرـش  يهملک  نآ  تسا  تلالـض  توعد  هک  رگید  توعد  سپ  تسا  صالخا  يهملک  تسا  ادخ  يارب  زا  هک  قح  توعد  هب  دارم 
دومرف هراشا  يرایسب  تایآ  رد  نومضم  نیمه  هچنانچ  تشاد  دهاوخن  ناشیا  يارب  زا  ياهدیاف  ادخ  ریغ  زا  دندناوخ  ار  هچنآ  نیکرـشم  هک 

يهرابرد هک  نیقداص  متنک  نا  مکل  اوبیجتـسیلف  مهوعداف  مکلاثما  دابع  هللا  نود  نم  نوعدت  نیذـلا  نا  هفیرـش  يهیآ  نیا  تسا  اهنآ  زا  هک 
دیامرفیم لبق  يهیآ  رد  هچنانچ  تسا  هدـیافیب  ار  ناشیا  امـش  ندـناوخ  هک  نآ  دـنداد و  رارق  ادـخ  کیرـش  اهنآ  هک  هدـش  دراو  یناـسک 

اوعمـسی يدـهلا ال  یلا  مهوعدـت  نا  مکئاکرـش و  اوعدا  لـق  نوتماـص  متنا  ما  مهتوعدا  مکیلع  ءاوس  شلوق  اـت  ائیـش  قلخی  ـال  اـم  نوکرتیا 
هیآ نیا  دـننکیمن  تباـجا  دـنروخیمن و  امـش  درد  هب  دـنناوتیمن و  ار  امـش  توعد  ناـثوا  نیا  هک  تسا  نآ  لـک  زا  دوـصقم  مکئاـعد و 
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دیناوخیم ادخ  زا  ریغ  هک  ار  ینایادخ  نآ  ینعی  مکل  اوباجتسا  ام  اوعمـس  ول  مکئاعد و  نوعمـسی  هللا ال  نود  نم  نوعدی  نیذلا  نا  هکرابم 
هکرابم ال يهملک  نامه  اوباجتساام  هکرابم  يهملک  نیا  دننکیمن و  تباجا  ار  امش  توعد  دنونشب  رگا  دنونشیمن و  ار  امـش  توعد  اهنآ 

چیه درادـن و  هدـیاف  ار  رگید  نایادـخ  امـش  لطاب  ياـهتوعد  نیا  هک  تسا  نآ  دوصقم  سپ  تسا  یکی  ود  ره  داـفم  تسا و  نوبیجتـسی 
ول مکئاعد و  اوعمسی  مهوعدت ال  نا  ریمطق  نم  نوکلمی  ام  هنود  نم  نوعدی  نیذلاو  هفیرـش  يهیآ  رظن  درادن  مهوتم  نیا  ياعدم  هب  یطبر 
هللا نود  نم  نوعدی  نمم  لضا  نم  رگید و  يهیآ  مهل و  نوبیجتسی  هللا ال  نود  نم  نوعدی  نیذلاو  رگید  يهیآ  مکل و  اوباجتـسا  ام  اوعمس 

تسا و ادخ  ریغ  ندناوخ  زا  خیبوت  همه  نومضم  تسا و  قحلا  ةوعد  هل  يهیآ  اب  قفاوم  همه  لصاح  هک  ۀمیقلا  موی  یلا  هل  بیجتـسی  نم ال 
درادن . تسا  تیقح  لیلد  ذوفن  ریرقت و  هک  قیدنز  نیا  دساف  لایخ  هب  یطبر  ادبا  دننکیمن  ار  امش  تباجا  یناوخب  ار  ادخ  ریغ  رگا  هکنیا 

داریا 15

هب دیتساوخیم  دندیورگ  امش  هب  یتعامج  هکنآ  رگم  تسین  امش  يارب  زا  يدنس  هک  دینیبیم  امش  نوچ  باب  ءاهب و  لها  يا  مهدزناپ  داریا 
ندیورگ هکنآ  هچ  هتفرگن  نازیم  رایعم و  نیا  لاحب  ات  یسک  دیهدب و  رارق  دوخ  دنـس  ار  ناشیا  تعباتم  مدرم و  ندیورگ  تفلک  تمحز و 

لصاح امش  دوصقم  هکلب  هتـشگن  لصاح  ندیورگ  نیا  امـش  يارب  زا  هک  اریز  دشاب  تمالع  صوصخلاب  نآ  هک  يرادن  دصق  ار  قلخ  مامت 
يرگید بذاک و  عرـش  یکی  دنوش  ادیپ  یعدـم  ود  منکیم  ضرف  میوگیم  لاح  دـشاب  قح  تمالع  یتعامج  ندـیورگ  هکنیا  هب  دوشیم 

ذفان مدرم  فصن  رد  ار  دوخ  يوعد  نیهارب  تاجاجتحا و  هب  کی  ره  دنـشاب و  ضقانتم  ای  داضتم  يرگید  اـب  کـی  ره  درواـیب و  قح  عرش 
تروص نیا  رد  سپ  نیا  عبات  یفصن  نآ و  عبات  یفصن  دنوش  فصن  ود  مدرم  داضتم و  ضقانتم  عرـش  ود  دوش  تفای  تقو  نآ  سپ  دنیامن 

رگا لاحم و  وهف  لاحملا  هنم  مزلی  ام  نیدـض و  عامتجا  نیـضیقن و  عامتجا  دـیآیم  مزـال  دـشاب  قح  تمـالع  مدرم  تباـجا  رگا  میوگیم 
دیوگیم وا  دش  عقاو  ناشیا  عابتا  نکر و  باب و  نیب  هیضق  نیمه  هحفص 287 ] تسا [  غورد  الوا  دوشیمن  عقاو  یضرف  نینچ  هک  یئوگب 

عابتا کی  ره  هدش و  خسن  ص )  ) ربمغیپ عرش  تسا و  لاجد  وا  دیوگیم  وا  مهجو و  نم  هک  دنـشاب  هتـشاد  ارم  دصق  تدابع  رد  مدرم  دیاب 
عقاو یتروص  نینچ  رگا  لاح  تسین  لاحم  هک  عقاو  نیع  هک  یـضرف  ایناث  تسین و  بهذـم  نید و  نیب  ثیح  نیا  زا  یقرف  یتسناد  دـنراد و 

یهدیم . رارق  دنس  ار  ذوفن  تباجا و  هنوگچ  دوش 

داریا 16

نیدلا نم  مهل  اوعرـش  ءاکرـش  مهل  ما  يهیآ  هب  دوش  عیرـشت  ادخ  نذا  نودب  یعرـش  دوشیمن  هکنیا  يارب  زا  شلالدتـسا  رب  مهدزناش  داریا 
ریـسفت لب  ینعم  هب  ار  ما  نایبلا  عمجم  ریـسفت  رد  يدـیمهفن  ار  هیآ  ینعم  هکنآ  باوج  مهنیب  یـضقل  لصفلا  ۀـملک  الول  هللا و  هب  نذأی  ملام 
هدحیلع نید  رافک  ءاکرش  ینعی  دناهدرک  عیرشت  نذا  ریغ  هب  دوب  هدادن  نذا  ادخ  هک  یعرش  اهنیا  هک  رافک  قح  رد  هک  دیامرفیم  دنکیم و 

دافم تروص  نیا  رد  دنکیم و  لقن  دوب  ع )  ) ریما درگاش  هک  سابع  نبا  زا  ار  ریسفت  نیا  مالسا و  نید  ریغ  دناهدرک  عیرـشت  ناشیا  يارب  زا 
یبـلطم نینچ  هکنآ  هن  دوش  یلطاـب  عرـش  عیرـشت  ادـخ  رما  نودـب  ارفک  دوشیم  هک  دـنکیم  تلـالد  دـئارف  بحاـص  ياعدـم  دـض  رب  هیآ 

مولم شلعاف  عقاو و  شدـعب  ام  هک  تسا  یخیبوت  ماهفتـسا  نیا  میئوگیم  زاب  دـشاب  هیماهفتـسا  ما  هک  یـضرف  رب  ایناث  الوا و  اذـه  دوشیمن 
دشاب يراکنا  ماهفتـسا  هکنآ  هن  نایبلا  عمجم  ریـسفت  اب  دوشیم  قفاوم  ادخ و  نذا  نودب  ار  یعرـش  ناگدننک  عیرـشت  دنکیم  تمالم  ینعی 

لقا دوش و ال  لعج  ادخ  نذایب  یعرـش  دوشیمن  هک  دنک  دئارف  بحاص  دوصقم  رب  تلالد  ات  بذاک  نآ  یعدم  عقاو و  ریغ  شدـعب  ام  هک 
تسا . لالدتسا  يهدننک  لطاب  هک  يواسملا  لامتحالا  هنم 

داریا 17

نیبملا www.Ghaemiyeh.comقح  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 521زکرم  هحفص 284 

http://www.ghaemiyeh.com


هدش دراو  ریـسفت  رد  هچنانچ  هدیمهفن  ار  هیآ  ینعم  باوج  خلا  هثیبخ  يهملک  خلا و  هبیط  هملک  لثم  يهیآ  هب  شلالدتـسا  رب  مهدـفه  داریا 
تـسا هثیبخ  يهرجـش  دننام  كرـش  يهملک  نیح و  لک  اهلکا  یتؤت  هک  تسا  هدیاف  رپ  تخرد  دننام  دیحوت  يهملک  هک  تسا  نآ  دوصقم 

هدز لاثم  وا  هب  ار  هثیبخ  يهملک  هدرک و  ثیبخ  یتخرد  نینچ  ضرف  دـنوادخ  تسین و  دوجوم  وا  دـنتفگ  دـشاب و  هتـشادن  هدـیاف  چـیه  هک 
هک ینامز  زا  هکنآ  لاح  دنکیمن و  ادیپ  ماود  كرـش  يهملک  دنکیم و  ادیپ  ماود  ملاع  رد  دـیحوت  يهملک  هک  درادـن  ماقم  نیا  هب  یلخد 
هب هینـس  مما و  زا  دنتـشاد  لئاق  دناهدرک  ادیپ  ماود  ملاع  رد  ود  ره  هدرکیم و  كرـش  هب  توعد  ناطیـش  دـناهدرک  دـیحوت  هب  توعد  ءایبنا 

ریـسفت قفاوم  هثیبخ  يهرجـش  هدش و  اهنآ  نایعیـش  همئا و  و  ع )  ) همطاف و  ص )  ) ربمغیپ هب  هبیط  يهرجـش  ریـسفت  رایـسب  رابخا  رد  هک  هوالع 
تنطلس تسا و  یقاب  تمایق  ات  ص )  ) دمحم لآ  تنطلس  هک  تسا  نآ  شلصاح  هدش و  هیما  ینب  هب  ریسفت  رد  راجلا  یباب  ع )  ) رقاب ترضح 

هام رازه  هک  دیامرفیم  هراشا  مه  ردقلا  ۀلیل  یف  هانلزنا  انا  هروس  رد  هدـش و  هیما  ینب  هب  ریـسفت  هنوعلم  هرجـش  هچ  نانچ  دوش  لیاز  هیما  ینب 
ره یتنطلس و  ره  هکلب  هدش  دراو  هروس  نیا  ریـسافت  رد  هچنانچ  تسا  مئاد  ردق  بش  ماود  هب  دمحم  لآ  تنطلـس  یلو  دوشیم  عطقنم  اهنآ 

سپ دیابب  هچنانچ  هرتاوتم  رابخا  قفاوم  دوشیم  لیاز  دشاب  نسحلا  نب  ۀجح  هک  دوعوم  رجف  عولط  هب  همه  نید  تنطلس و  نیا  زا  ریغ  ینید 
درادن . هدننک  هیومت  هدننک و  هطلاغم  دئارف  بحاص  ياعدم  هب  یطبر  چیه  هیآ  ود  نیا 

داریا 18

هدحیلع دیاب  ینامز  ره  هک  درادن  وت  ياعدم  هب  یلخد  باوج  ریذن  اهیف  الخالا  ۀما  نم  نا  هیآ و  هب  لالدتـسا  رد  شلوق  رب  مهدـجه  داریا 
رذنم و تنا  امنا  يهیآ  مکح  هب  دیایب  نیا  زا  سپ  هک  یتما  ره  میوگیم  سپ  دوب  دهاوخن  ریذنیب  یتما  چیه  دیامرفیم  هکلب  دیایب  يریذـن 

یلاخ نیا  زا  سپ  ینامز  چیه  دناتما و  نآ  همه  رذنم  يداه و  هربتعم  ریسافت  قفاوم  ع )  ) ریما و  ص )  ) ربمغیپ كرابم  دوجو  داه  موق  لکل 
مه يربکلا  ۀماط  ات  دندوب و  رذنم  یـسیع  اهتدم  یـسوم و  لاس  رازه  دنچ  حون و  لاس  ازه  دنچ  هچنانچ  دوب  دهاوخن  يداه  رذنم و  نیا  زا 
مه هیآ  نیا  رد  نیملاع  اریذن و  نیملاعلل  نوکیل  هدبع  یلع  ناقرفلا  لزن  يذلا  كرابت  تسا  نییبنلا  متاخ  هک  تسا  رذـنم  ص )  ) ربمغیپ نیا 
مه شراذنا  تسا  يدبا  شتلاسر  اریذـن و  ارـشبم و  ادـهاش و  كانلـسرا  انا  یبنلا  اهیا  ای  و  هحفـص 288 ] تسا [  نیملاعلا  بر  رد  نیملاـع 

هدوبن . رذنم  زا  یلاخ  یتما  چیه  هک  دوب  دهاوخ  قداص  هیآ  نیا  نومضم  دشاب  رذنم  وا  هک  مه  ار  هدنیآ  مما  تسا و  يدبا 

داریا 19

یهتنم مینادیم  قح  عراش  ار  همه  هررقم  طیارش  هب  ار  تازجعم  نابحاص  باوج  خلا  یـصخش  هک  مینک  ضرف  رگا  شلوق  رب  مهدزون  داریا 
اـضتقا نانچ  تحلـصم  هدش  مولعم  شقدص  هدروآ و  هزجعم  رخأتم  نوچ  میئوگیم  هدومن  خـسن  ناونع  هب  ار  مدـقتم  یفن  رخأتم  رگا  رمالا 

ای دشابن  یبن  قباس  یبن  هک  نآ  نود  نم  دیامنب  رخأتم  لمعلاروتـسد  هب  ار  دوخ  ندم  تسایـس  یناحور و  ضارما  يهجلاعم  مدرم  هک  هدرک 
رگید ياود  دـیاب  نیا  زا  سپ  هک  دـید  دـمآ  رگید  بیبـط  دـعب  درکیم  ار  ضرم  يهجلاـعم  بیبـط  رگا  هچ  ناـنچ  دـشابن  قح  نید  شنید 

هچ رگا  یسیع  یسوم و  تعیرش  نوچ  لاح  لوا  ياود  ای  لوا  بیبط  رد  هیطخت  نود  نم  میهدیم  رارق  مود  بیبط  روتـسد  رب  ار  انب  دروخب 
دنقداص همه  نوچ  دومن و  ار  اهنآ  عیارش  خسن  وا  هک  ص )  ) دمحم فالخ  هب  دناهدرکن  ار  دمحم  عرـش  یفن  نکل  دنتـشاد  هزجعم  باتک و 

دوب . دهاوخن  نیب  رد  یلاکشا  سپ  تفرگ  دیاب  ار  وا  لوق  دومن  ار  قباس  خسن  هک  رخآ  قداص  نیا 

داریا 20

عیارش نیا  يهمه  هک  ضرفلا  یلع  هک  نآ  هیف  خلا  لطابلا  قحلا و  نیب  قیرفت  ادبا  دوش  رظن  فرص  ریرقت  لیلد  زا  رگا  شلوق  رب  متسیب  داریا 
وت زا  میئوگیم  دناقهاز  رگید  عیارـش  يهمه  یئوگب  رگا  دومن  ار  قح  نیقی  مه  ریرقت  يهدعاق  هب  ناوتیمن  دـنراد  دنتـشاد و  ءاقب  ذوفن و 
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دیایب هقوهزم  تعیرـش  نآ  ثودـح  زا  دـعب  دـیاب  قهاز  یئوگب  رگا  هدرک  ار  وت  خـسن  هدوب و  یقداص  عرـش  هک  تسا  قهاز  ام  عرـش  هب  مه 
يدرک ضرف  هک  ناشتعیرش  عیارش و  نآ  نابحاص  مامت  هک  هوالع  هب  دمآ  دهاوخ  نیا  زا  سپ  نایدا  عیمج  امش و  قهاز  هللاءاشنا  میئوگیم 

لمع دومن و  داقتعا  دیاب  عیارـش  نآ  زا  کی  مادک  هب  لاحلایف  هکنآ  ماقم  رد  اما  مینادیم و  قح  ار  همه  دناهدوب  باتک  هزجعم و  بحاص 
بحاص تسا و  قداص  ضرفلاب  مه  وا  هک  تشاذـگ  رخأتم  رب  دـیاب  ار  انب  میئوگیم  تسا  لاحلایف  تعیرـش  لاحلایف و  یبن  نآ  هک  درک 

ار دـعب  لاح  رد  تعیرـش  توبن و  نایب  نیقباس  هکنآ  هچ  تسین  حـجرم  الب  حـیجرت  نیا  دـیامنیم و  ار  هیلاح  عرـش  توبن و  نایب  هزجعم و 
تعیرش توبن و  همه  لوق  هب  هک  دناهداد  ربخ  هقحال  زا  هقباس  عیارش  رگا  سپ  دناهداد  مه  ار  رخأتم  ربخ  ناشدوخ  هک  میئوگن  رگا  دندرکن 

تابثا قحـال  نیا  دـنکیمن و  ار  رگید  قداـص  یفن  قداـص  هکنآ  هچ  دـناهدرکن  مه  یفن  دـناهدادن  ربخ  رگا  تسا و  قحـال  قح  لاـحلایف 
یعدـم هک  هزجعم  نابحاص  مامت  هلمجلا  یف  عرـش  توبن و  لصا  رد  سپ  دوب  دـهاوخن  اـهنآ  نیب  ضراـعت  سپ  ار  لاـح  يهفیظو  دـنکیم 

بلطم ریرقت  هب  هک  دـش  مولعم  سپ  قباس  هن  دوب  دـهاوخ  قحالب  نازیم  سپ  لاح  هفیظو  نییعت  يارب  زا  اما  مینادیم و  قح  ار  همه  دـناهدوب 
يوش . تفتلم  ات  ینک  لمأت  تسرد  دوشیم  مولعم  بلطم  هزجعم  هب  دوشیمن و  مولعم 

داریا 21

رد دنتـسین  تعجر  هب  لئاق  هماع  هک  نیا  هیف  خلا  رـس  هدومرف  ریبعت  هللا  حورب  مئاق  روهظ  زا  دـعب  یناث  روهظ  زا  شلوق  رب  مکی  تسیب و  داریا 
هس ره  ینیسح  تعجر  یـسیع و  لوزن  مئاق و  روهظ  زا  هیماما  رابخا  رد  یلو  هدش  هداد  ربخ  اهنت  یـسیع  لوزن  يدهم و  روهظ  زا  ناشرابخا 

لوزن یناوتیمن  يدـش و  جراخ  دوخ  بهذـم  زا  هدرک و  هماع  تعباتم  يداد  رارق  یـسیع  لوزن  ار  ینیـسح  تعجر  هک  وت  هدـش  هداد  ربخ 
لوزن تیفیک  ددرگ و  مولعم  مه  دوش و  مولعم  نیا  زا  سپ  هچنانچ  هدـحیلع  تسا  يرما  نآ  هکلب  ینادـب  ینیـسح  تعجر  نامه  ار  یـسیع 

رهق و ای  یئامنب  اهب  لها  تیمولظم  رب  قبطم  ار  نآ  هک  هتـشادن  ار  تیمولظم  دوش  مولعم  هک  یهجو  رب  هصاـخ  هماـع و  راـبخا  قفاوم  یـسیع 
قبطنم ار  وا  یناوتیمن  ادبا  هک  دوشیم  مولعم  مه  هتوم و  لبق  هب  ننمؤیل  الا  باتکلا  لها  نم  نا  دنروآیم و  نامیا  وا  هب  همه  دیآیم و  هبلغ 

کی دـیاب  هکنآ  هوالع  هب  علاط  هن  تسا  علاطم  داحتا  ماـقم  ماـقم  هک  نیا  هیف  يراد  هیـسدق  قیاـقح  داـحتا  هب  رظن  رگا  ینک و  یلعنیـسح  رب 
علطم هب  رگا  تسا  کی  امـش  قاذم  هب  تسا  علاط  هب  رظن  رگا  هکنآ  هچ  دشاب  هس  دـیاب  هحفـص 289 ] دش [  ود  هک  لاح  دشابن  رتشیب  روهظ 
ماقم رد  هللا  ءاشنا  دوب و  دـهاوخ  مه  ص )  ) ربمغیپ همئا و  تعجر  نآ  رد  هک  ینیـسح  تعجر  یـسیع و  لوزن  مئاـق و  روهظ  تسا  هس  تسا 
یطبر ادبا  نیقیرف  هرتاوتم  رابخا  هب  افلخ و  ةولص  مئاق و  ترـصن  هب  نامـسآ  زا  هللاحور  یـسیع  طوبه  لوزن و  هک  میئامنب  حضاو  شدوخ و 
درادن دشاب  اکع  رد  یلعنیسح  نجس  هک  مایخ  لایخ  نیا  هب  ینیسح  تعجر  هماگنه  هک  دش  دهاوخ  مولعم  مه  درادن و  ینیـسح  تیعجر  هب 
دهاوخ دوب و  دهاوخ  دنک  روهظ  دمحم  لآ  مئاق  زا  لبق  دـناهداد  ربخ  هک  تسا  بذاک  نایرتفم  يهنومن  زا  وا  هک  دـش  دـهاوخ  مولعم  هکلب 

دـیوشن و نوریب  اهناوخ  زا  دـنداد  ربخ  امـش  هب  رگا  دـنوش  نوریب  حیـسم  مسا  هب  ینابذاک  نامزلارخآ  رد  هک  لـیجنا  رد  یـسیع  ربخ  دـمآ 
ترابع نیا  رد  نوچ  ایناث  دـنچ  یقاروا  زا  دـعب  دـئارف  بحاص  هک  دـنامن  یفخم  باوخم  شوخ  باوخ  نیا  هب  شاـب و  رظتنم  دـینک  فقوت 

تسا و لماش  ار  ود  ره  اقوهز  ناک  لطابلا  نا  دنلطاب و  ود  ره  هک  دراذگب  لطاب  نید  لطاب و  بهذـم  نیب  قرف  تسناوتن  دوخ  ياهيزادرپ 
دنراد و مه  ماود  ذوفن و  دنرایسب و  هلطاب  بهاذم  هک  هدرک  میلست  تسا و  لماش  ار  ود  ره  رارق  نم  اهلام  يهیآ  دناهثیبخ و  يهملک  ود  ره 

قیرط ایناث  اذل  هداد  رارق  ار  ماود  ءاقب و  دوخ  نید  تیقح  رب  نیهارب  مظعا  ججح و  ربکا  وا  هک  دنکیم  بارخ  ار  وا  نید  ساسا  بلطم  نیا 
لاح دنکیم و  نایب  ار  نایدا  بهاذم  درمشیم و  ار  نایدا  دنکیم  یسیون  خیرات  قرو  هس  تصش و  نمض  رد  هدومیپ و  ار  مالک  رد  هلاطا 

نایدا نیا  رد  بهاذم  نیا  تقو  هچ  هنوگچ و  هک  نیا  ناشیا و  ياهتمحز  نیا  زا  دناهدوب  يزاینیب  لامک  رد  خیراوت  ریـس و  لها  هک  نآ 
بهذم ءاقب  تسا و  نید  تیقح  تمالع  نید  ءاقب  هک  بهذم  نید و  نیب  قراف  نایب  رـس  دوریم  تقو  نآ  تالیوطت  همه  زا  دعب  دش  ادـیپ 

زیچ دوب  داریا  تیب  دروم  هک  یتفای  احورـشم  ار  اهنآ  باوج  هک  یئاهفرح  ناـمه  رارکت  زج  ماـقم  نیا  رد  تسین و  بهذـم  تیقح  تمـالع 
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لقن هک  تسا  قباس  ياهفرح  نامه  ینادـب  هک  دوشیم  لقن  المجم  شترابع  نیع  هدـئاز  تاررکم  هدافایب و  هداعا  زج  دـیوگیمن  ياهزات 
تعیرش باتک و  دیدج و  روهظ  ياعدا  هیمالـسا  بهاذم  ياسؤر  هک  اریز  تسا  قرافلا  عم  سایق  نایدا  اب  بهاذم  سایق  دیوگیم  میدرک 

هنم انعطقل  نیمیلاب و  هنم  انذخال  لیواقالا  ضعب  انیلع  لوقت  ول  همیرک و  هک  ار  هچنآ  هک  یتخانـش  ریرقت  لیلد  ثحب  رد  دـناهدومنن  هدـیدج 
ذوفن عنم  لاطبا و  يهدـعو  اقوهز  ناک  لطابلا  نا  يهیآ  هللا و  هب  نذأی  مل  اـم  نیدـلا  نم  مهل  اوعرـش  اکرـش  مهل  ما  هکراـبم  يهیآ  نیتولا و 
دهدب ادخ  هب  تبسن  دیوگب و  دوخ  ار  یمالک  دیامن و  عیرشت  یتعیرش  دوش و  تیعراش  ماقم  یعدم  یبذک  هب  یـسفن  هک  تسا  نیا  هدومرف 

دننام وت  فارتعا  هب  هبذاک  يهلطاب  عیارـش  هب  ضقن  زا  سپ  میوگیم  تسا  وا  ترابع  نیع  نیا  دناهدوبن  نینچ  هیمالـسا  بهاذـم  ياسؤر  و 
ایآ تسا  قوهز  لطاب  تفگ  هکلب  هلطاب  تعیرـش  تفگن  اقوهز  ناک  لـطابلا  نا  يهیآ  نیا  هک  نیا  یتشدرز  دـننام  اـم  داـقتعا  هب  يوناـم و 

ضقانت و هطـساو  هب  دشاب  حیحـص  همه  القع  تسا  لاحم  هکنآ  هچ  ینک  رایتخا  یناوتیمن  هک  ار  لوا  لطاب  رب  ای  دنقح  رب  هدـساف  بهاذـم 
لـضفا و  ص )  ) ربـمغیپ يهفیلخ  دـیوگیم  يرگید  راـن  رد  دـلخم  سجن و  ورفاـک  هثلث  اـفلخ  دـیوگیم  یکی  تسا  اـهنآ  نیب  هک  يداـضت 
بجوم هب  هدرکن  قوهز  لطاب  نآ  ارچ  میئوگیم  لاح  دوب  دهاوخ  لطاب  یکی  سپ  دناقح  ود  ره  هنوگچ  سپ  تمایق  راد  ءاعفش  هباحص و 

تسیب و دصیـس و  رازه و  يهنـس  هک  نونک  یلا  ص )  ) ربمغیپ ترـضح  تلحر  زا  دعب  زا  مأوت  بهذـم  ود  نیا  هکلب  اقوهز  ناک  لطابلا  نا 
نک نایب  ار  قراف  لاح  دناهتـشاذگ  نآ  رـس  رب  ناج  لام و  هعبت  دـناهدرک  مه  ذوفن  دـنراد و  عاـبتا  دـنراد  ماود  یقاـب و  ود  ره  تسا  راـهچ 

زا ریثک  قلخ  نیا  میوگیم  هکلب  یتخادنا  بعت  هب  ار  هدنناوخ  تمحز و  هب  ار  تدوخ  دنکیمن  تباث  قرف  رد  ار  وت  ياعدم  یـسیون  خیرات 
ناشیا هملک  نیا  دننادیم  رفاک  بذاک و  يرتفم  ار  یلعنیـسح  دـمحمیلع و  مامت  هک  هحفص 290 ] فانـصا [  ریاس  رابخا و  املع  زا  هیماما 

هملک ءاـقب  دـنایقاب  نونک  یلا  رفن  ود  نیا  روهظ  ناـمز  زا  هک  هدرکن  قوهز  ارچ  تسا  لـطاب  رگا  يراد  ناـشیا  رب  ضارتعا  ارچ  تسا  قح 
ایناث دهدیمن و  تلهم  ار  لطاب  ادـخ  یتفگیم  وت  الوا  میوگیم  دـنکیم  قوهز  اهدـعب  یئوگب  رگا  تسین  ناشیا  هملک  ءاقب  زا  رتشیب  امش 
قرف نایب  لاح  دوب  دهاوخ  هقهاز  هیماما  هقح  هلک  هیقاب و  امـش  هلطاب  يهملک  هک  هداد  امـش  هب  هک  ار  هدـنیآ  ربخ  درک  دـیهاوخ  قوهز  امش 

دـشاب مه  هیماهفتـسا  رگا  تسا و  لب  ینعم  هب  ما  دراد  تلـالد  وت  ياعدـم  دـض  رب  هک  یتسناد  ار  نآ  خـلا  ءاکرـش  مهل  ما  يهیآ  اـما  نک و 
دوشیم مولعم  سپ  دناهدرک  عارتخا  مالـسا  نید  ریغ  ینید  ادخ  نذا  نودب  هک  نیا  هب  ار  رافک  دنکیم  تمذـم  هک  تسا  یخیبوت  ماهفتـسا 

ربـج و حـبق و  تبـسن  هک  یناـسک  نآ  میئوگیم  اـنیلع  لوقت  ول  يهیآ و  اـما  دومن و  بذاـک  عرـش  عارتـخا  دوـشیم  تلالـض  يور  زا  هک 
لولغم ار  هللادی  دناهداد و  رارق  وا  کیرـش  ار  قلخ  ضعب  دنیوا و  نارتخد  هکئلم  هدرک و  لولح  نالف  نالف و  لکیه  رد  هک  نیا  تیمـسج و 

نیمی و هب  ذخا  ارچ  تسین  وا  رب  ءارتفا  تسین و  ادخ  رب  لوقت  رد  لخاد  اهنیا  ایآ  دندوجوم  یقاب و  لیواقا  همه  نیا  نابحاص  هک  دـناهدرمش 
يهیآ رد  یتم  لـیجنا  متفه  باـب  رد  ار  ناـتدوخ  یمهفن  زا  باوج  ار و  هیآ  ینعم  یتسناد  لـئالد  بحاـص  مـالک  رد  دـندشن و  نیتو  عطق 

ار ناشیا  دنـشابیم  هدنرد  ناگرگ  نطاب  رد  یلو  دنیآیم  امـش  دزن  اهشیم  سابل  هب  هک  دینک  زارتحا  هبذک  ءایبنا  زا  اما  دیامرفیم  مهدزناپ 
يروف شبحاص  دـباین و  جاور  هبذاک  تعیرـش  رگا  دـینیچیم  سخ  زا  ار  ریجنا  راخ و  زا  ار  روگنا  ایآ  تخانـش  دـیهاوخ  ناشیا  ياهوم  زا 

مه هبذاک  تعیرـش  هک  دوشیم  مولعم  سپ  دـهد  هویم  ات  دـنامیمن  یقاب  ایناث  دوشیمن و  عیرـشت  الوا  هچ  يارب  تامامتها  نیا  دوش  ذوخأم 
هدومرف هراشا  دعب  تایآ  رد  هچنانچ  دوشیم  منهج  بصح  بطح و  راک  رخآ  رد  دهدیم و  دب  يهویم  دنکیم و  گرب  دـب  تخرد  دـننام 

هب تسا  نیتو  عطق  دارم  هک  دش  هتفگ  هچنانچ  یئوگب  رگا  نیمی و  هب  ذخا  سدـقا  لامج  دـش و  نیتو  عطق  یلوا  يهطقن  میوگیم  هوالع  هب 
بولق تسا و  روک  نطاب  ياهمشچ  رمالا  یهتنم  تسا  امش  سواسو  يهدننک  عطق  کتاف  ماهس  دننام  هیماما  هیعطق  نیهارب  میوگیم  تجح 

زیرگ رارف و  دینک  هظحالم  فاصنالا  بابرا  ای  نولطبملا  رسخی  ذئموی  دش  دهاوخن  امش  جالع  عطاق  فیس  نادی  ایناث  هدش  متخ  عبط و  امش 
رگا میوگیم  زاب  هکرتشم  تایا  هب  ینکیم  کسمت  ارچ  يراذگب  بهذم  نید و  ذوفن  نیب  قرف  یهاوخیم  وت  هطلاغم  هیواز  هب  ار  درم  نیا 

اما دـش  لصاح  هومم  تایرظن  يور  زا  شیاقفر  تناعا  هب  یعدـم  نیا  زا  هک  ذوفن  نیا  دـشاب  تیقح  يهراـما  ذوفن  هک  دوش  ضرف  یتروص 
نیقی روط  هب  همه  نید  ناـگرزب  و  ص )  ) ربـمغیپ زا  مالـسا  قرف  ماـمت  هکنآ  هچ  تسین  یناـبر  دـییات  سفن و  ریثأـت  زا  فشاـک  تسین و  ود 
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دش عقاو  اهنآ  هراپ  هک  دناهدرک  رکذ  مه  دنچ  یمئالع  تیمئاق و  تیودهم و  مسا  هب  دوش  رهاظ  یصخش  دیاب  نامزلارخآ  رد  هک  دناهدینش 
دوخ روهظ  رب  دوخ و  رب  ار  مئالع  زا  ياهراپ  دنک و  تیودهم  يوعد  دیایب  دـناهدوب  يدـهم  رظتنم  مدرم  هک  یلاح  رد  یـصخش  نآ  زا  سپ 
مدرم جازم  مه  هدیشک و  لوط  تبیغ  نامز  مه  فرط  نیا  زا  دوش  کسمتم  بهذم  بحاص  لوق  زا  تالالدتسا  زا  ياهراپ  هب  دنک و  قیبطت 

وا لوق  ذوفن  هب  دنتـسم  تسین و  تداـع  قرخ  نیا  تعاـمج  نهذ  رد  دـنک  ادـیپ  ذوفن  شلوق  یـصخش  نینچ  رگا  دـشاب  هزاـت  رما  هب  داـتعم 
تاسیبلت تاقیبطت و  يدنچ و  تاینظ  يدنچ و  تاهباشتم  يهطـساو  هب  دیدج  بهذم  نیا  ذوفن  هک  دمآ  دهاوخ  مه  یتسناد و  دوب  دهاوخن 

مولعم شداسف  تاهج  دوشیم و  نایب  کـی  هب  کـی  اـهنآ  ههبـش  هلاـقم  نیمه  رد  هچ  ناـنچ  تسا  دـساک  دـساف و  ماـمت  هک  تسا  يدـنچ 
و هحفـص 291 ] کتافلا [  مهـسلا  هباصا  هک  دوب  یخوفنم  قزب  هک  دش  مولعم  هتـسناد و  ججح  رگا  ار  وا  هک  ریرقت  لیلد  نیا  لثم  ددرگیم 

بح هب  دنتـسم  ماود  دراد و  تیقح  تمالع  چیه  ذوفن  روج  نیا  فاصنالا  هریـصبلا و  ولوا  ای  هبحاص  کله  رـسخ و  باخ و  هحیر و  بهذ 
سمـشلاک رانلا و  یلع  رانلاک  يراب  دوب  دهاوخ  قدص  تمالع  داد  نوعرف  هب  اهلاس  هک  یتلهم  نآ  یئادـخ  جاردتـسا  لاهما و  اب  بهذـم 

تیناقح لیلد  ار  ذوفن  زا  یمـسق  میناوتیم  ام  یلب  تسین  رگید  يزیچ  ناـحول  هاـش  ریرقت  زج  اـهنیا  ریرقت  هک  دـش  مولعم  راـهنلا  ۀـعبار  یف 
هک تسا  نیا  هدـشن و  لصاح  یعدـم  ود  نیا  يارب  زا  ذوفن  زا  وحن  نآ  تسا و  تداـع  قراـخ  هب  شنتـشگرب  ذوفن  زا  مسق  نآ  هک  میریگب 

هبوشم ریغ  هیلاخ  ناهذا  رد  هیهلا و  بسانم  زا  ریغ  ای  توبن  هچ  تیاصو و  هچ  دیامن  یگرزب  رما  ياوعد  دوش و  ادـیپ  یـسفن  رگا  میئوگیم 
قداص زا  ربخ  هک  صخـشلا  اذه  نم  يوعدلا  هذه  لقن  راظتنا  نود  نم  هاوعد و  یلع  ناهرب  ۀجح و  نود  نم  يوعد  راهظا  درجم  هب  ءادتبا 

وا قدص  هب  ملع  ناشیارب  زا  ارارطـضا  ارهق و  ءالقع  زا  یتعامج  دومن  دهاوخ  قدص  هجو  رب  یئاوعد  نینچ  یـسک  نینچ  هک  دشاب  هدیـسرن 
مولق باذج  نآ  دوش  بترتم  وا  رب  هدش و  یعدم  زا  یتوعد  هک  نیا  زج  ئیـش  ملعلا  بجوب  ام  زا  نیب  رد  دـشابن  هک  یهجو  رب  دوش  لصاح 

نیب رد  یعدـم  توعد  زا  ریغ  يرگید  ییـش  هک  تسا  نیا  ضورفم  تسا و  لاحم  ببـس  یب  ملع  لوصح  نوچ  دوش  نینچ  رگا  ارهق  مدرم 
تداع قرخ  نیا  سپ  تسا  تداعا  هب  فلاـخم  یه  ثیح  نم  توعد  ریثأـت  هک  تسا  نیا  ضورفم  دـنک و  ملع  لوصح  ياـضتقا  هک  هدوبن 

نیا یبیغ  یناحور  ددـم  هب  تسا  وا  بحاص  زایتما  تسا و  اعدا  توعد و  نیا  زایتما  يهطـساو  هب  نیا  هک  دوشیم  قدـص  تمالع  ذوفن  رد 
مهنیا دـننادیمن و  هزجعم  ار  وا  دـنراد و  بیذـکت  ار  تداع  قرخ  الوا  هک  دروخیمن  هفیاـط  نیا  درد  هب  نکل  دوشیم  لـیلد  ذوفن  زا  مسق 
سفن ریثأت  يهطـساو  هب  هن  بولق  رد  دیدج  بهذم  نیا  ذوفن  هک  تسا  مولعم  ایناث  دوب و  دـهاوخن  یعدـم  اب  قباطم  لیلد  قراوخ  ریاس  لثم 
یناسک هب  تبـسن  سپ  ام  دزن  رد  اما  هدوب و  وا  اب  هک  تسا  باتک  هک  ججح  مظعا  سپ  هفیاط  نیا  دزن  رد  اما  يرخا  ۀـجح  الب  هدوب  توعد 
ناشیا ءاطخ  تسا  دنتسم  سپ  دناهدرک  دیدج  نید  نیا  تیقح  هب  داقتعا  ءاطخ  دنتـشاد  ار  قح  نید  يانب  هک  نآ  اب  بهذم  نیا  لها  زا  هک 

يود ره  ای  تلالد  ای  دنـس  هک  یتالیلعت  هب  هدوبن و  تفتلم  هراچیب  نیا  دراد و  هشقانم  ود  ره  نآ  يربک  يرغـص و  هک  هیرظن  تالالدتـسا  هب 
رگا اهنیا  هتـشادن و  عمـسی  تیفیک و  رب  عالطا  ای  هتـشادن  ضراعم  زا  ربخ  ای  هدوبن  هشقانم  هب  تفتلم  دنتـشاد  ضراعم  ای  هتـشاد  هشقانم  اهنآ 

هلئـسم نینچ  رد  یـضعب  هب  تبـسن  روصق  ناکما  ضرف  رگا  دوب و  دنهاوخن  روذعم  قحتـسملا  وه  امک  دـناهدوب  بلط  تامدـقم  رد  رـصقم 
ندید صوهلاوب  دنتسه  هلمج  دنـشاب  مسق  نیا  زا  همه  بهذم  نیا  عابتا  هک  تسین  نینچ  اما  دوب و  دهاوخ  رخالا  یف  روذعم  دوش  هیرورض 

ناشـسدح قوذاب و  قوذ  اب  قفاوم  نوچ  دـنالطاب  هفیاط  نیا  قاذـم  هب  هک  هیفوص  هینکر و  تالاقم  ياهراپ  هک  نآ  لثم  هزات  فرح  بلاـط 
لعاـج هک  ار  یـسفن  ره  هدرمـش  کـچوک  ار  یهلا  رما  هک  دنتـسه  هلمج  دـننکیم  لوبق  ار  وا  تسا  هزاـت  فرح  هک  تهج  نیا  زا  دوشیم 

يداعم و أدبم و  دنرادن  یبهذم  نطاب  بسح  هب  عقاولایف  هک  دنتـسه  هلمج  دننادیم  یبن  ار  نامه  دیامن  تیبرت  تسایـس و  دشاب و  ینوناق 
دنناوتیمن بهاذم  زا  یناونع  رد  لوخدیب  هک  دننیبیم  دـننادیم و  ینوناق  هب  جاتحم  ار  ماظن  یلو  دنتـسین  لئاق  ملاع  يارب  زا  يرخا  لوا و 

نآ عمط  هب  هک  نآ  ای  بهاذم و  ریاس  زا  دننیبیم  دوخ  هقیلـس  هب  یتفوا  ای  یتاهج  هب  دننکیم  ار  بهذم  نیا  رایتخا  تقو  نآ  دنیامن  شاعم 
ای دوب و  نیا  شلاح  هک  متفای  دوخ  دالب  رد  ار  یسک  هچنانچ  دشاب  هتشاد  بیصن  مه  وا  دوریم  لدعلاتیب  هب  هک  یثلثم  مدرم  ثاریم  زا  هک 
رد مئاق  اهبـش  رگا  هتبلا  مدـص  تشاد  دـهاوخن  يزاـیتما  یتیفورعم و  تشاد  دـهاوخن  تلزنم  تناـکم و  دـشاب  یقاـب  رگا  بهذـم  رد  هکنآ 
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ربمغیپ نید  یلاها  ناـیم  رد  ار  وا  دـیامنب  تاریخ  قاـفنا و  دـیامن و  تاـهوجو  سمخ و  يادا  بادآ و  راـکذا و  رب  تبظاوم  مئاـص  اـهزور 
لداـع ار  وا  يهلمج  دـنک  یقرت  هک  یلیخ  هتفر  هلاوح  ترخآ  رادـب  شلاـمعا  ضارعا  دوـب  هحفـص 292 ] دنهاوخن [  ینادـنچ  زایتما  (ص )

حول ینامز  زا  سپ  دوشیم  هتـشون  راموط  رد  شمـسا  روفلایف  دیامن  دیدج  بهذم  نیا  توعد  راهظا  لوبق  هک  نآ  درجم  هب  اما  دـننادب و 
فیرعت و رد  اـهغلابم  هچ  تسا  مدرم  زا  نادادعتـسایب  تارکن و  زا  هکنآ  اـی  دوشیم  رداـص  شیارب  زا  تیبوبر  ماـقم  تیهولا و  ردـتقم  زا 
دناوخیم و هعمل  حرـش  هارث  باط  موحرم  دج  تمدـخ  دورهاش  رازاب  هسردـم  رد  هک  یئورـشب  داوسیب  لثم  هک  نآ  ات  دوشیم  وا  دـیجمت 

ناسارخ هب  مئاق  دش و  بابلاباب  ترضح  مظاک  دیـس  زا  سپ  باب  دمحمیلع  تعباتم  يهطـساو  هب  هدوب و  تارکن  زا  مهفن و  هلبا و  رایـسب 
زا لاح  یلو  دـندشیمن  يدـحا  ءانتعا  دروم  دـندوب  هعیـش  هیلوا  هداـج  رب  رگا  اذـکه و  نـالیج و  هب  مئاـق  شورف  راـب  كاـبیب  تفر و  ملف 

شـش دوب و  هدرکن  دوباـن  ار  ناـشدوجو  دوـپ  راـت و  مالـسا  هاـشداپ  عطاـق  فیـس  رگا  دـناهتفر و  ملق  بهذـم  نیا  ناـگرزب  یح و  فورح 
زا دیفم  ار  تمادن  هک  نآ  يهطـساو  هب  ای  توم  راثا  روهظ  سأی و  زا  سپ  دندوب و  هدرک  اهتراما  اهتسایر و  دوب و  هتفرگ  ربخ  ناشزادنا 

ياهراپ زا  لهـسا  ار  بهذـم  نیا  هکنیا  ای  دـندش و  كاله  راپـس  ةراعلا  ـال  راـنلا و  هیورب  اـی  دنتـسنادیمن  ناطلـس  تبوقع  زا  صلخت  يارب 
ءایلوا و ال يراصنلا  دوهیلا و  اوذختت  هک ال  دشاب  ص )  ) ربمغیپ نید  رد  الثم  هدرک  ار  وا  رایتخا  دننیبیم  دـنوش  لخاد  دـنناوتب  هک  بهاذـم 

لکـشم ار  اـهنآ  اـب  یتـسود  تدوارم و  ترـشاعم و  كرت  دونـشیم و  ار  هلوسر  هللا و  داـح  نم  نوداوی  هلوسر  هللااـب و  نونمؤی  اـموق  دـجت 
رتلهـس ناحیرلاو  حورلاـب  ناـیدالا  اورـشاع  دـیوگب  وا  هب  هک  ینید  راـچان  تسا  نایـصع  قسف و  مه  ص )  ) ربمغیپ لوق  فـالخ  دـباییم و 

ةراهطلاب ءایـشالا  تسمغت  لوق  یلو  تاساجن  زا  بانتجا  هب  دراد  یم  او  ار  وا  رجهاف  زجرلا  باطخ و  هکنآ  ای  دنکیم  رایتخا  ار  وا  دـباتیم 
وا هک  یتاهج  نامه  لثم  تاـهج  زا  کـلذ  ریغ  یلا  دـنکیم  لوبق  ار  وا  تهج  نیا  زا  اذـکه  اذـکه و  دـنکیم و  كاـپ  وا  يارب  زا  ار  همه 

دنادیم . لطاب  ار  ناشیا  وا  هک  تاهج  نآ  يهطساو  هب  دندرک  دوخ  ياسؤر  زا  تعباتم  هیفوص  هینکر و  عابتا  هک  دنکیم  لایخ 

لطاب هجو  رب  نآ  هفسلف  نایب  ریرقت و  لاطبا  رد 

ینعی هدرکن  کسمت  نآ  هب  یملاع  یماما و  يربمغیپ و  چیه  هک  ار  يزیچ  تسا  تیناقح  هراما  هماسقاب  ذوفن  روج  نیا  ایآ  فاصنالا  لها  ای 
نآرق و رد  هک  یتداع  قرخ  اما  درمـشیم و  هلدا  ججح و  مظعا  ار  نادرم  نیا  هتـسنادن  قداص  ناهرب  تجح و  نایعدم  هب  مدرم  ندـیورگ 
هب تیموهوم  لعج و  تفارخ و  تبـسن  یهاگ  دـناهداد  رارق  دوخ  ناهرب  هزجعم و  هینید  املع  هیهلا و  جـجح  ار  نآ  رابخاو  لـیجنا  ۀـیروت و 

دوجلا یلا  فاصنالا  لها  ای  اورظناف  دـننادیمن  لماک  لیلد  ار  وا  یهاگ  دـننادیمن و  اوعد  اـب  قباـطم  لـیلد  ار  وا  یهاـگ  دـنهدیم و  اـهنآ 
هللانذا هب  لصا  رد  اعیمج  هیمهرب  هیدوب و  نیئباص و  زا  تاناید  هک  دسیونیم  میس  ات  مکی  یـس و  تسیود و  يهحفـص  رد  زاب  فاستعالاو 

تعیرشیب ار  همه  نآ  ادخ  هک  دوشیم  هنوگچ  الا  هتشگ و  لخاد  نایدا  نآ  رد  رورم  هب  لیثامت  مارتحا  ناثوا و  تدابع  نیا  هدش و  عیرشت 
بانج کلذ  عم  لوسر  ۀما  لک  یف  انثعب  دقل  دیامرفیم و  مه  هوکسان و  مهاکسنم  انلعج  ۀما  لکل  دیامرفیم  هک  نآ  لاح  دشاب و  هتشاذگ 

دناهدوبن تما  هبـشتم  اـیآ  دـناهدوبن  تما  دـنانویلیم  دـصراهچ  هک  نیچ  لـها  اـیآ  هدومن  روـصت  هلوـعجم  ار  ناـینیچ  تناـید  مالـسالاخیش 
مما يارب  زا  هک  دـناهدرک  راکنا  ناشیا  اجک  دـناهدوبن و  تما  اهنآ  هک  دـناهدومرف  مالـسالاخیش  بانج  اجک  ینکیم  هطلاغم  ارچ  میوگیم 

تاملک هب  لئاق  عیارـش  نیا  یلاها  هکنآ  زا  سپ  هک  تسا  نیا  ناشیا  دوصقم  هکلب  دـناهدوب  عرـش  نودـب  هداتـسرفن و  لوسر  یلاعت  يادـخ 
ینامز ات  دیاب  وت  ریرقت  هلدا  مکح  هب  هکنآ  لاح  دناهدشن و  ذوخأم  دناهقهاز و  ریغ  هیقاب و  ارچ  دندش  هللایلع  ءارتفا  هلطاب و  دـیاقع  هثیبخ و 
یتسناد دورب و  نایم  زا  ناشلطاب  دنـشاب و  قهاز  دیاب  دندش  لطاب  هک  نآ  زا  سپ  دنـشاب  یقاب  دناهدوب  تباث  تاناید  لصا  هقف  دیاقع  رب  هک 

ضقن وا  هک  دـیئامنب  ار  ماقمیلاع  نآ  مـالک  يهظحـالم  هتـشاذگن  هحفـص 293 ] هلطاـب [  تعیرـش  بهذـم و  نیب  یقرف  یلطاـب  ره  رد  هک 
يا وت  اذـل  دوخ و  بهذـم  نآ  هار  رد  ار  دوخ  ناج  لاـم و  بهاذـم  نآ  باـبرا  ندرک  فرـص  هینثو و  بهاذـم  هیونعم  يهبلغ  هب  دـنکیم 

دوصقم رگا  یتسناوتن  ینک و  تسرد  بهذـم  نید و  نیب  قرف  هک  يدیـشک  تمحز  قرو  هس  تصـش و  نمـض  رد  باوج  رد  نک  هطلاـغم 
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رد وت  تالیوطت  همه  نیا  دـشاب  هدرک  ضرف  یهلا  نید  نودـب  تما  نآ  تسین و  ادـخ  بناج  زا  نایدا  نآ  لـضا  هک  دوب  نآ  خیـش  باـنج 
دوشیمن . تشاذگ  قرف  رد  هک  یتالیوطت  نآ  اب  تاملک  نیا  نیب  عمج  سپ  هدوب و  كردتسم  باوج  ماقم 

دئارف بحاص  تاملک  لاطبا 

ار نآ  دوخ و  نید  رـس  رد  ار  دوخ  ناج  لام و  هفیاط  نیا  عاـبتا  ندرک  لذـب  زا  دـنکیم  داـی  ررکم  لـئالد  دـئارف و  رد  هکنیا  یفخی  ـال  مث 
دنرمـشیم و تیناقح  لیلد  ار  ذوفن  مامتها و  نیا  سفن  یهاگ  دنریگیم و  دوخ  بهذم  ياسور  زا  ار  تازجعم  اهنآ  هدهاشم  ةراما  یهاگ 

تعامج نیا  نیب  قرف  امـش  هک  میئوگیم  باوج  رد  ام  دـنیامنیم و  دای  ررکم  هفلتخم  تانایب  نیریـش و  تارابع  هب  ار  لصایب  بلطم  نیا 
لطاب و همه  اهنآ  هک  دیراذگب  تسا  رپ  ملاع  رد  هک  هدـساف  بهاذـم  نابحاص  ناورهن و  جراوخ  نایحابـص و  یئادـف  اب  ار  ناتدوخ  یئادـف 
هن و اهنآ  زا  تیقح و  يهطساو  هب  امش  زا  هک  دش  مولعم  اجک  زا  دوخ  بهذم  رـس  رد  دنتـشذگ  ناج  زا  کلذ  عم  دناهدوب و  لاض  هارمگ و 
هحیحـص و زا  ای  دشاب  هدش  نآ  هیتجح  داقتعا  هک  رمالاسفن  یف  هلطاب  تامدقم  زا  هچ  دش  بلق  رد  خسار  هدـیقع  رگا  هک  تسا  نآ  شلح 

لام لذب  دنـشاب  دوخ  هدیقع  رد  لماک  رگا  هدیقع  نآ  نابحاص  دشاب  هدش  نآ  رد  قح  داقتعا  أطخ  هک  هلطاب  ای  هقح و  دیاقع  داقتعا  رد  هچ 
خـسار نانچ  هدساف  يهدیقع  هکلب  بهاذـم  للم و  لاوحا  يهظحالم  زا  تسا  دوهـشم  بلطم  نیا  دـننکیم و  دوخ  بهذـم  رـس  رد  ناج  و 

مجلم رسپ  دننکیم  نامگ  دوخ  برقت  بجوم  ار  نآ  دننکیم و  هللارما  رهاظم  قح و  ءایلوا  نتـشک  هب  مادقا  هک  شبحاص  بلق  رد  دوشیم 
دنتسنادیم دندوب و  هدید  گنج  رد  ار  ترضح  نآ  تعاجش  هک  نآ  اب  ناورهن  رد  دنکیم  رایتخا  ار  ردق  بش  مود  رداص  نتـشک  يارب  زا 

ناج زا  شبحاص  هک  دـنکیم  يراک  تیلهاج  تیبصع  تلهم  نیا  دـندرکیم  شتزراـبم  هب  مادـقا  کـلذ  عم  دـنوشیم  هتـشک  وا  تسد  هب 
هبترم نیا  هب  ضغب  توادـع و  یهاـگ  نک و  ار  هبیـش  هبتع و  لاـح  هظحـالم  هدوـب  نیمه  شیرق  راـفک  بـلغا  لاـح  هـچ  ناـنچ  درذـگیم 
هکلب ذاحم و  رد  عوقو  زا  درادیم  او  یتامادقا  هب  ار  ناشیا  ماخ  عمط  تسا  لهس  نیا  امنب  ار  وا  لاثما  لهجوبا و  لاح  يهظحالم  دناشکیم 
ياوه ای  ناشیا  رد  هدـساف  دـیاقع  ریثأت  ناشیا و  تیبصع  مدرم و  لاعفا  لصاحلاو  امنب  ار  وا  لاثما  رمـش و  لاح  هظحالم  يدـبا  كـاله  رد 

نیـسح و الم  هک  هداد  رارق  یبهذـم  يانبم  ار  وا  هکنآ  ات  دـهد  رارق  دنـس  دـیوج و  کسمت  وا  هب  لقاع  هک  تسین  يروما  نآ  لاثما  سفن و 
ره دوصقم  تفرگ و  ناوتیمن  نآ  نابحاص  تیناقح  هراما و  راثیا  نیا  سفن  سپ  هتـشذگ  ناج  زا  نالف  یلع و  دـمحم  جاح  دـمحمیلع و 
رد ياه  هتشک  هللا و  لیبس  یف  نادهاجم  هب  ار  دوخ  نایئادف  تعامج  نیا  سایق  تسا و  نیمه  هدرک  ار  ضقن  نیا  تعامج  نیا  رب  هک  سک 

نیا يهویش  نوچ  هلطاب و  نایدا  بهاذم و  نایئادف  يهرمن  زا  ای  دناهدوب  هرمن  نآ  زا  امش  نایئادف  هک  دش  مولعم  اجک  زا  تسا  لطاب  قح  هار 
ءادهشلادیس ترضح  تداهش  هب  تسا  قح  تمالع  ناج  لذب  هک  نیا  يارب  زا  دننکیم  کسمت  هک  یهاگ  تسا  هعدخ  سیبلت و  تعامج 

مدرم هب  هطلاـغم  روط  هب  دـندرک  ناـج  لذـب  مه  دـیزی  عاـبتا  هک  دـهدیم  باوج  مصخ  ءادـفلا و  مهعجـضم  بارتلا  اـنحاورا  شباحـصا  و 
قرف مدع  هن  دوصقم  تسا  نینچ  هن  میئوگیم  ام  دنتشاذگن  هفوک  رکشل  ترـضح و  نآ  باحـصا  تداهـش  نیب  قرف  صقان  نیا  دنیوگیم 

ناج لذـب  دـیهاوخیم  امـش  هک  تسا  نآ  دوصقم  هکلب  تسا  رایـسب  رایـسب  هیورخا  روما  تاـیفیک و  راـثآ و  یعاود و  رد  قرف  هکلب  تسا 
اجک زا  تسا  ناورهن  جراوخ  نایفوک و  لذب  دننام  امش  زا  میوگیم  اما  دیرمـشب  ترـضح  نآ  باحـصا  دننام  ناتبهذم  هار  رد  ار  ناتدوخ 

هک تسا  نآ  لثم  نیا  ینکیم و  هطلاغم  سیبلت و  ارچ  دشاب  هتشاد  هفوک  رکشل  جراوخ و  اب  قرف  ات  هدوب  ادخ  هار  رد  امش  زا  هک  دش  مولعم 
نیا هکنآ  هچ  تسا  رثوک  مه  نآ  هک  یئوگب  یهاوخیم  ار  تدوخ  نیلـسغ  میجح و  وت  رثوکءاـم  ناویح و  بآ  زا  رتـهب  دوـش  تفاـی  یبآ 

مه وا  سپ  دراد  نالیـس  عیام و  مه  وا  تسا  ایرد  نالف  رد  هک  مه  خـلت  روش و  بآ  هکنیا  هب  ار  وت  منکیم  ضقن  نم  دراد  نالیـس  عیاـم و 
لاح دنکیم و  رثوک  بآ  اب  ار  خلت  روش و  بآ  سایق  صقان  نیا  هحفص 294 ] فاصنالا [  لها  ای  یئوگیم  باوج  رد  وت  دشاب  رثوک  دیاب 
میمح تسا  عیام  هکنآ  اب  تسین  رثوک  وا  هچ  نانچ  هک  منکیم  خـلت  روش و  بآ  اـب  ضقن  ار  وت  نیلـسغ  میمح و  هکلب  تسین  نینچ  هک  نآ 

هب هک  هدرکن  نامگ  روعـش  مدرم  يارب  زا  ایوگ  هک  دـیئامن  ار  هطلاغم  هظحالم  بابلالاولا  ار  لوا  ای  تسا  عیام  دـنچ  ره  تسین  رثوک  مه  وت 
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ار تماقتـسا  ذوفن و  باتک و  هک  تعامج  نآ  يهلاقم  رد  مالک  مامت  نیا  دـیامن  تسرد  ار  دوخ  بویعم  دوصقم  دـهاوخیم  تاطلاغم  نیا 
تالایخ مازم و  الب  تاخفن  تاریرحت  نآ  تسیتوبکنع و  تیب  یخوفنم و  قز  تاهیومت  نیا  هک  یتسناد  دـناهداد و  رارق  دوخ  نیهارب  يوقا 

رد لیلد  نیا  داسف  رد  یلاقم  دیدجت  دمآ  دهاوخ  دـناهدومن و  ماوع  مانا و  لالـضا  بیرف و  دـصق  نآ  هب  هک  تسا  ماهوا  یـشاوغ  زا  هئـشان 
وا تاملک  راچان  تسیتاهیومت  هتـشذگ  تاهبـش  نیا  رد  ار  نافرعلا  لئالد  بحاص  نوچ  یلاعت و  هللاءاشنا  هیناث  يهلحرم  رد  مهدزیـس  لیلد 

تسا و نآ  رد  اهیتدایز  يهراپ  هک  دوب  دـهاوخن  داسفایب  هداعا  یلو  تسا  دـئارف  بحاـص  كوکـش  ناـمه  زا  رایـسب  هچ  رگا  هدرک  لـقن 
لطاب هک  دوشیم  راصتقا  هدوصقم  یلع  لدی  طبتری و  امب  هدنناوخ  تلالم  مدـع  ضحم  تسا  وا  مالک  رد  هدـیاز  یتانایب  یتارارکت و  نوچ 

مینک لقن  شدوخ  ظفل  نیع  هب  دشاب  هتـشاد  تیلخدم  ار  هچنآ  هک  میمزتلم  دوشیمن و  جراخ  نالطب  يهبترم  زا  دـشوپب  مه  قح  سابل  رگا 
هب ار و  دمحم  لآ  مئاق  روهظ  دـنرظتنم  لقع  عامجا و  تنـس و  باتک و  مکح  هب  هک  درادیم  ضورعم  مالعا  ءاملع  رونا  روضح  دـیوگیم 

مالعا ءاملع  هدومن  قارشا  راثآ  عیمج  هب  دوعوم  لامج  سمـش  هک  درذگیم  هنـس  هاجنپ  لاح  دنقطان و  هجرف  هللا  لجع  هکرابم ي  يهملک 
تـسا يربک  تمایق  يهنومن  وت  نم و  فارتعا  هب  دوعوم  گرزب  هماگنه  نیا  میوگیم  اهتنا  دناهدومرف  بیذکت  هیماع  صاخ و  يادتقم  هک 

یف انتایا  مهیرنس  دیامرفیم  هک  هنطاب  تاکرب  هرهاظ و  تاریخ  رد  اهنیمز  اهنامـسآ و  رد  رامـشیب  رایـسب و  توکلم  کلم و  رد  وا  راثآ 
میئامنیم هدهاشم  ناونع  کی  رب  لاحلا  یلا  اهنامز و  یلا  ةوعدلا  هذه  لبق  زا  ینعم  ةروص و  ار  ملاع  عاضوا  ام  خلا و  مهـسفنا  یف  قافالا و 

ینامـسآ و شاب  رود  نآ  تسا  اجک  سپ  موشیمن  دـعاقتم  يزاس  تدابع  فازج و  ءاعدا  فرـص  هب  یتفگ و  هک  راثآ  نآ  زا  يرثا  نودـب 
دیامرف توعد  شفیرـش  مسا  هب  صاخ  نامز  رد  هصوصخم  تیفیک  هب  صاخ  ناکم  زا  دـیامن  توعد  وا  مسا  هب  ار  ملاع  هک  یبیغ  یچراج 

رون زا  ینغتسم  هک  شلامج  رون  هب  نیمز  یگدنشخرد  نآ  تسا  اجک  جورخلا و  موی  کلذ  ۀحیـصلا  نوعمـسی  موی  تشذگ  نآ  حرـش  هک 
دناهدش هدرمش  فیعض  هدش و  بصغ  ناشقح  هک  دمحم  لآ  نامولظم  تنطلس  نآ  تسا  اجک  اهبر و  رونب  ضرالا  تقرشا  دنوش و  باتفآ 

زا سپ  ار  لمج  بش  ملظ و  بش  تملظ  هک  هدنبات  رجف  نآ  تسا  اجک  ۀمئا و  مهلعجن  ضرالا و  یف  اوفعضتسا  نیذلا  یلع  نمن  نا  دیرن  و 
قزر باوبا  هک  نشور  زور  نآ  تسا  اجک  رـشع و  لایل  رجفلاو و  درادرب  قداص  رجف  عولط  هب  دنـشاب  هبذاک  نایعدم  نیا  هک  بذاک  حـبص 

هدـنبات و سمـش  نآ  تسا  اـجک  اـهیلج و  اذا  راـهنلاو  دـیامن  رادـیب  لـهج  تلفغ و  باوخ  زا  ار  مدرم  هدوشگ و  ناگدـنب  يور  رب  يوـنعم 
يهمات هبلغ  نآ  تسا  اـجک  هلک هللا و  نیدـلا  نوکی  دوش و  یمظنم  وحم و  شرون  قورب  هب  ناـیدا  ناگراتـس  ماـمت  هک  ناـشخرد  دیـشروخ 

ار لود  للم و  مامت  هک  تسا  وا  هصیـصخ  نآ  هدوب و  هیـسدق  رهاظم  مامت  كرتشم  هک  هیونعم  يهبلغ  تردـق و  هوـالع  هب  هیرهاـظ  يهیلک 
همئا و  ع )  ) نیسح ترضح  نوخ  یهاوخداد  تسا  اجک  هلک و  نیدلا  یلع  هرهظی  ۀفاک  نیکرشملا  اولتاق  دروایب و  هلک  داحتا  دیامن و  داقنم 

تلود و تشگرب  شلها و  و  ص )  ) ربمغیپ دوع  تسا  اجک  ریدـقل و  مهرـصن  یلع  هللا  نا  اوملظ و  مهناب  هللا  لیبس  یف  نولتاـقی  نیذـلل  نذا 
لوخد هک  اریبتت  اولع  ام  اوربتیل  ةرم و  لوا  اولخد  امک  اولخدـیل  مکهوجو و  ءوسیل  هرخالا  دـعو  ءاـج  اذاـف  هیما  ینب  زا  ماـقتنا  ناـشتنطلس و 

عورف زا  گرزب  عرف  هک  ةوکز  زامن و  يهدـنروآ  اپب  نآ  تسا  اجک  هرـسکی و  نآ  نتفر  نایم  زا  هن  تسا  وا  تلم  ماکحتـسا  زا  هیاـنک  دـجم 
لدع و راشتنا  نآ  تسا  اجک  ةوکزلا و  اوتا  ةولصلا و  اوماقا  ضرالا  یف  مهانکم  نا  نیذلا  دندرپس  ار  نآ  تعامج  نآ  هک  تسا  مالسا  نید 

ینامـسآ يهیآ  نآ  تسا  اجک  اروج و  املظ و  تئلم  ام  دعب  الدـع  اطـسق و  ضرالا  ءالمی  هک  ملظ  هحفـص 295 ] عفر [  یهاوخداد و  طسب 
اهنآ مده  نوصح و  حتف  نآ  تسا  اجک  نیعـضاخ و  اهل  مهقانعا  تلظف  ۀـیا  ءامـسلا  نم  مهیلع  لزنن  ءاشن  نا  دـیامن  عضاخ  ار  اهندرگ  هک 
نیعم روهظلا  لبق  هک  راثآ  مئالع و  نآ  تسا  اجک  دناهتشک و  تمحز  هب  ار  وا  هک  یسک  يارب  زا  دالب و  ریخست  اهرکشل و  ندیـشک  اهنآ و 

هدرکن و ار  دوخ  رما  راهظا  تأرج  هک  یـسک  يارب  زا  دـندومن  نآ  زا  دای  هربتعم  رابخا  رد  هک  هنیدـم  عیاـقو  نآ  هک  تسا  اـجک  دـنادرگ و 
هماع و هک  دیامن  ادتقا  وا  هب  یـسیع  هک  سدقملا  تیب  رد  ندـناوخ  زامن  نیا  ینایفـس و  رکـشل  اب  گنج  نآ  ماش و  هب  نتفر  نآ  تسا  اجک 
ار سدقملاتیب  تیؤر  هک  یـسک  يارب  زا  دـندرک  لقن  دـیایب  هک  یحرـش  هب  ار  یـسیع  ءادـتقا  بانج و  نآ  سدـقملاتیب  زامن  نیا  هصاخ 

دنتـشاذگن ار  وا  هک  یـسک  يارب  زا  دوخ  تماقا  لحم  ار  نآ  لها  نتفرگ  دجـسم و  نتخاس  هلهـس و  هفوک و  عیاقو  نآ  تسا  اجک  هدرکن و 
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ندرک هزات  نآرق و  مالـسا و  يوس  هب  توعد  نآ  تسا  اجک  یلـصا و  نآرق  ءاـیبنا و  ثیراوم  نآ  تسا  اـجک  دـیامن و  قارع  يوس  هب  دوع 
تلاح نآ  تسا  اجک  دیایب و  نآ  زا  يرـصتخم  مراهچ  ماقم  رد  نینچمه  تشذـگ و  احورـشم  هیناث  يهلاقم  رد  هک  نآ  ندرک  هدـنز  نیا و 
نینما امایا  یلایل و  اهیف  اوریس  دوشن  وا  ضرعتم  یسک  رهوگ  رز و  قبط  اب  برغم  هب  دورب  قرـشم  زا  ینز  رگا  هک  یفوخ  ره  زا  نیمز  ینمیا 

اجک مادقالاو و  یـصاونلاب  ذـخؤیف  مهامیـسب  نومرجملا  فرعی  ار  ناشیا  یـصاون  ندرگ و  نتـسب  رافک و  يهدـننک  ریـسا  نآ  تسا  اجک  و 
توعد نآ  تسا  اجک  نوکرـشملا و  هرک  ول  هلک و  نیدلا  یلع  هرهظی  و  ص )  ) دحم نید  یقبی  هک ال  نیئآ  نید و  يهملک  داحتا  نآ  تسا 

وا اعوط  دننک  تعاطا  هک  مالسا  نید  ةوکز و  زامن و  يوس  هب  برغ  قرش و  لها  زا  رافک  هدر و  لها  هقدانز و  نیئباص و  يراصن و  دوهی و 
تـسایر يوعد  یناطلـس  یمیلقا  ره  رد  هدـنام و  لیطعت  يهدـهع  رد  ایـصوا  متاخ  ات  مدآ  زا  هک  یئادـخ  تنطلـس  نآ  تسا  اـجک  اـهرک و 

اهنآ تافرـصت  ضرعم  اهنآ  لاوما  تسیملاظ و  تسد  هب  کی  ره  نابیرگ  دوعوم  تیعر  تسا و  فرـص  هاتوک  قح  لـها  تسد  دـنکیم و 
تیعر نابیرگ  دنک و  دوخ  نیناوق  ءارجا  دـننارب و  مکح  برغ  قرـش و  رد  هک  ناشماکحا  زا  یمکح  ره  يارب  زا  عضاخ  ناشندرگ  تسا و 

زا بآ  دنادرگرب و  ار  هبوصغم  تکلمم  دنک و  ادـیپ  قادـصم  ۀـفاک  نیکرـشملا  اولتاق  باطخ و  دـنک و  صالخ  هیدـعتم  لود  گنچ  زا  ار 
ءایبنا يهمه  هک  گرزب  يهماگنه  نآ  باتک  بحاص  بانج  هلک هللا  نیدـلا  نوکی  قحلا و  ۀـیالولا هللا  کلانه  دروآ  يوج  هب  ار  هتفر  يوج 

يهماگنه نآ  دناهداد و  هلاوح  وا  هب  دـهاوخب  هچ  ره  هک  ره  دـناهدرک و  دای  ار  وا  شاب  رود  ینامـسآ  بتک  مامت  دـناهداد و  ار  وا  يهدـعو 
گرزب هماگنه  نآ  هدـماین و  نآ  لثم  رخآ  هب  ات  ملاع  لوا  زا  هک  گرزب  هماگنه  نآ  دـنک و  يربارب  ءایبنا  ياهراک  مامت  اب  هنت  کی  گرزب 

شـش تسیب و  دروایب  وا  هدوب و  فرح  ود  حرـش  هدـمآ  وا  زا  لبق  ات  هچنآ  ماـمت  هک  تسا  هباـثم  نیا  هب  فراـعم  مولع و  رـشن  ماـقم  رد  هک 
يهماگنه نآ  ددرگ و  نیئآ  کی  تنطلـس و  کی  برغ  قرـش و  ماـمت  نید و  کـی  نیمز  ماـمت  فرـصت  هعـس  ماـقم  رد  ار و  رگید  فرح 

نآ هداد و  شراوطا  شراثآ و  زا  ربخ  نآرق  رد  هیآ  دـص  رب  هدایز  هک  یگرزب  يهماـگنه  نآ  تسا و  ترخآ  اـیند و  نیب  خزرب  هک  یگرزب 
عقاولا یف  تسا  اهماگنه  مامت  هعاشا  رـشن و  حیـضوت و  نیبلت و  هدع و  هدبز و  لیـصفت و  حرـش و  هصالخ و  هجیتن و  هک  یگرزب  يهماگنه 

يدودعم دنک و  دوخ  رما  يهعاشا  دناوتن  دوش و  لود  روهقم  دنک و  ار  یگرزب  رما  نینچ  يوعد  صخش  نالف  هک  هدوب  راک  رصتخم  نیمه 
تلاح دشاب و  هتـشاد  ذوفن  جاور و  نادنچ  دص  هک  ینایدا  هلطاب  بهاذـم  للم و  رد  دوش  تفای  هکنآ  لاح  دـنورگ و  وا  هب  مودـعم  زا  لیلق 
تـسا نینچ  رگا  رثاکتم  یفراعم  هن  دـیازتم و  یتاکرب  هن  عفترم و  یملظ  هن  عیاش و  یلدـع  هن  دـشاب  یقاب  دوخ  لاح  رب  اهنآ  قلخ  تانئاک و 

 ] يرگید رکف  مدرم  هدوب  ضحم  تاغلابم  تافازج و  تاقارغا و  اهربخ و  وهایه و  نیا  هک  هدش  هدـیلام  هریـش  مدرم  همه  رـس  عقاو  رد  سپ 
راثآ نیا  مامت  هک  مئاق  تلود  هک  یتلاح  رد  دش  جرف  ناشیارب  زا  یک  اجک و  دـناهدوب و  رظتنم  قلخ  مامت  تهجیب  هک  دـننک  هحفص 296 ]
هدمآ هک  مه  نیا  تفر  مه  نیـسح  دش و  ادیپ  مه  ینیـسح  تعجر  دش و  مامت  دنامب و  دوش  رادـیاپ  رهاظ و  هتـساوخیم  وا  تسد  هب  وا  رد 

وا رتيوق و  لود  مامت  هک  هدشن  رتهب  دشاب  هدـشن  رتتخـس  رگا  یعدـم  نیا  روهظ  زا  دـعب  تلاح  منکیم  لمأت  هچ  ره  هدرکن  يراک  زونه 
تایآ ندرک  قیبطت  اعدا و  يهیاپ  ندرک  دـنلب  هیفاق و  عجـس و  شکلد و  تانایب  شوخ و  ترابع  هب  ار  عقاویب  بلطم  رگا  هدـش  رتفیعض 
یلثم نمض  رد  مرادیم و  دنـسرخ  نآ  هب  ار  دوخ  لد  منکیم و  ار  راک  نیمه  مهنم  سپ  دومن  شوخ  نآ  هب  ار  لد  هدرک  راد  تیعقاو  ناوت 

یتمعن و ره  زا  یلاخ  یهوک  وا  رد  فلع و  بآ و  یب  ینابایب  اـمن  ضرف  هک  تسا  نیا  نآ  یـشاب و  تفتلم  بوخ  هک  مرواـیب  تیارب  زا  هک 
تمعن و راد  هب  دیباتـشب  ناـگداتفا  رود  يا  میوگیم  هچ  وا  فصو  رد  هک  راد  شوگ  یلو  یلاـمک  ره  زا  يراـع  يربرب  یـشحو  یناـنکاس 

باوکا ۀعوفرم و  شرف  ۀعونمم و  ۀعوطقم و ال  ةریثک ال  ۀـهکاف  بوکـسمام و  دودـمم و  لظ  اهیف  هک  هرهاط  يهبیط  ضرا  تمارک و  ماقم 
وا رد  هنیآ  ره  تلفغ  باوخ  زا  ار  دوـخ  دـینک  رادـیب  تریـصب و  نیع  هب  دـینک  رظن  رگا  هک  هثوـثبم  یبارز  ۀفوفـصم و  قراـمن  ۀـعوضوم و 

شیاهبآ میقتسم و  ینک  رظن  شیاههار  هب  رگا  اهبر و  نذاب  نیح  لک  اهلکا  یتؤت  ءامسلا  یف  اهعرف  تباث و  اهلصا  هک  هبیط  يهرجش  دیرگن 
یتشهب ار  وا  يوش  فصتم  يوقت  تفص  هب  رگا  اقدغ و  ءام  مکانیغسال  قیرطلا  یلع  اوماقتسا  ول  نا  هک و  دیبایب  دشاب  افش  نآ  رد  هک  اراوگ 

همعط و ریغتی  مل  نبل  نم  راهنا  نسا و  ریغ  ءام  نم  راهنا  اهیف  نوقتملا  دـعو  یتلا  ۀـنجلا  لثم  هداد  ناـیقتم  هب  هدـعو  ادـخ  هک  تفاـی  یهاوخ 
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تـسا وا  رد  نیعم  ءام  ناگنـشت  تسا  وا  رد  هیفاش  لسع  نارامیب  سانلل  ءافـش  هیف  یفـصم .  لسع  نم  راهنا  نیبراشلل و  ةذـل  رمخ  نم  راهنا 
زا دـشن  تفای  ناکما  ملاع  رد  وا  زا  رتعیفر  یناکم  رتعینم و  یماقم  هک  یخماش  لبج  تسا  وا  رد  ناربخیب  نالفاغ  نیعم  ءامب  مکیتأی  نمف 

بلاط ار  نآ  نینطاق  يراج و  حور  ناتسرهش  بناج  هب  شنیمی  فرط  زا  شلالج  تفرعم  ياهبآ  هتشذگ  توکلم  زا  هدروآ و  رب  رـس  کلف 
هتخاس ناسرت  بهار  فئاخ  ار  نآ  نیفکاع  هدیـشک  لقع  يداو  بناج  هب  راسی  فرط  زا  شلالج  یئاسانـش  ياـهمشچ  هدومن و  قاتـشم  و 

اذلت سفن و  الا  هیهتشت  املک  يهویم  زا  هتشگ و  هدنکآ  تعمـس  نذا  تار و ال  نیعال  معن  زا  هدیمد و  وا  زا  گنراگنر  تفرعم  ياههفوکش 
نادوجهم هدرک  رک  ار  کلف  شوگ  دـنیابرب  ناقـشاع  لد  دنیارـس و  دـیحوت  رکذ  هک  ناحلا  شوخ  نالبلب  ياـههمغن  هتـشگ  روراـب  نیعـالا 

هتشذگ و دوخ  زا  ناشوخرـس  ناشوهاب  ناقاتـشم  شناکلاس  نایقتم و  ناحلاص و  همه  شنانکاس  هک  یناتـسرهش  نینچ  هب  اومله  ناشوهدم 
هدودز ناشرطاخ  يهحفص  زا  رایغا  دای  دیحوت  دیشروخ  قورـش  هتخاس و  كدنم  ار  ناشتینا  لبج  بوبحم  رون  شبات  هتـسویپ و  تسود  هب 

ةراجت و مهیهلت  لاجر ال  لاصالا  ودغلاب و  اهیف  حبـسی  هللامسا  اهیف  رکذی  هک  تسا  عیفر  هناوخ  ادـغر  اهقزر  یتای  هک  تسا  ياهنئمطم  هیرق 
ءافش وه  لق  تسا  وا  رد  اهدرد  يافـش  ار  نارامیب  یح  ئـش  لک  ءاملا  نم  تسا و  وا  رد  یگدنز  تایح  بآ  ار  ناگدرم  هللارکذ  نع  عیبال 

تسا و روک  اهمشچ  اهب و  نوعمـسی  ناذا ال  مهل  دـنلب و  نآ  زا  سیدـقت  حـیبست و  يادـص  هن  رگ  تسا و  رک  اهشوگ  نینمؤملل  ۀـمحر  و 
رطعم ار  ملاع  شقیاقـش  يوب  هن  رگ  تسا و  بویعم  اه  هماش  ضرالاو  تاومـسلا  هب  تقرـشا  دراد و  ئیـش  لـکب  هطاـحا  شیئانـشور  هنرگ 

ماما یف  انیصحا  ئیش  لک  هعماج و  يهخسن  تسا  وا  کبر و  هملک  تمت  همات و  هملک  تسا  وا  رارـسا  علطم  راونا و  قرـشم  تسا  وا  هتخاس 
 ] بذجنا هفرعملا و  ۀعشا  اهنم  عمل  همکحلا و  راونا  اهنم  علطی  تما  جارس  تیاده و  باب  تفرعم و  عوبنی  تمکح و  ندعم  تسا  وا  نیبم و 

ئیش لک  اهنم  اضا  ئیـش و  لک  اهل  عضخ  ئیـش و  لک  اهل  عضاوت  ۀبحملا و  لها  لکایه  اهل  عشخنا  ةدوملا و  لها  بولق  اهیلا  هحفص 297 ]
یلایل اهیف  اوریس  انمآ  ناک  هلخد  نمف  رداص  لوا  رهظم و  لوا  سانلل و  تیب  لوا  یندألا و  ماقملاو  یـصقالا  دجـسملا  دوبعملا و  تیبلا  یهف 

لاـح زا  ار  ناـنکاس  نآ  هوک و  ناـبایب و  نآ  ناوتیم  تشوـن  ناوـتیم  وزج  دـص  هکلب  وزج  هد  هک  تاـنایب  نیا  زا  رگا  لاـح  نینما  اـمایا  و 
وا تسد  هب  میهد  رارق  دوعوم  يدـهم  ار  دوعوم  یعدـم  نیا  امـش  يهقیـشر  تانایب  نیا  هب  مناوتیم  درک  نوریب  یملظ  یبارخ و  تشحو و 
رد هماگنه  نیا  زا  هک  دواد  ياهتراشب  تسا  اجک  سپ  میوگیم  هدرک  قارـشا  تسا  لاـس  هاـجنپ  دوعوم  لاـمج  سمـش  دـیوگیم  میهد 

لاحـشوخ ار  وا  نیمز  ياهتما  عیمج  دـنک  امن  وشن و  نیمز  فلع  لثم  اهرهـش  لها  اههوک و  رب  هلغ  یناوارف  دـیوگیم  مود  داـتفه و  روبزم 
زا درک  دهاوخ  ینارمکح  وا  ددرگن و  تسین  هام  هک  مادام  دوب  دهاوخ  یتمالـس  روفو  تفکـش و  دنهاوخ  ناحلاص  وا  نامز  رد  دـنهاوخ و 

عیمج دیـسیل  دـنهاوخ  كاخ  وا  نانمـشد  داهن و  دـنهاوخ  ندرگ  نانیـشنارحص  شروضح  هب  دریگب  ناهج  ياصقا  ات  رهن  زا  ایرد و  ات  ایرد 
ریرحت اقباس  هک  هدش  نایب  امکح  ءایبنا و  بتک  رد  هک  تاراشب  نینچمه  دـنیامن و  یگدـنب  ار  وا  ناتما  عیمج  دـننک و  میظعت  ار  وا  نیطالس 

ءاملع لوحف  زا  رایـسب  تعامج  قافتا  هیماما و  مامت  عامجا  هب  مالک  يهصالخ  هن و  اـی  ینیبیم  يرثا  چـیه  نیبب  نک  اـهنآ  هب  عوجر  تفاـی 
باتک و مکح  هب  دیوگیم  درمشیمن  یمهدزاود  ار  شدوخ  هک  یعدم  نیا  هن  تسا  مئاق  وا  تسا  یمهدزاود  هک  نسحلا  نب  دمحم  هماع 

تالاقم رد  دناهداد و  مئاق  زا  ربخ  تنـس  ریـسافت و  يهمیمـض  هب  باتک  یلب  میوگیم  دندمحم  لآ  مئاق  روهظ  رظتنم  لقع  عامجا و  ۀنس و 
يوعد هک  سک  ره  هن  تسه  هدوب و  راظنا  زا  بئاغ  هدمآ و  ایند  هب  هک  تسا  یمهدزاود  تسا  نسحلا  نب  دمحم  وا  هک  دـش  نهربم  هقباس 

حیرـصت يوعد  باتک  رد  هچنانچ  یتسین  لئاق  مه  یخـسانت  یلولح و  تسین و  نسحلا  نبا  دمحم  یعدم  نیا  هک  ینادیم  وت  دـنک و  ار  وا 
ات يرکـسع  ترـضح  نامز  زا  مسق  ادخ  هب  ار  امـش  دـنکیم  کسمت  نآ  هب  هک  باتک  بحاص  زا  تسا  بجع  سپ  عامجا  اما  ینکیمن و 

مامت بتک  دـشاب  هدرک  نیعم  نسحلا  نب  دـمحم  ریغ  ار  مئاق  هک  هدـش  تفای  هیماما  هعیـش  املع  مامت  زا  رفن  کی  یعدـم  نیا  روهظ  زا  لـبق 
سپ بهذـم  ءاملع  زا  هتـشاد  لئاق  رفن  کی  لبق  لاس  دـنچ  تصـش و  ات  بهذـم  نیا  هک  دـینیبب  دـینک  نآ  هب  عوجر  تسا  تسد  رد  ءاملع 

عامجا دروم  دهاوخب  سک  ره  دش  مامت  وت  راک  يراد  یئانتعا  ءاملع  عامجا  هب  یتسار  رگا  دروخیم  وت  درد  هچ  هب  دـش  عقاو  هک  یعامجا 
هک نآ  هچ  تسا  بجعا  ماقم  رد  نیا  هب  کسمت  سپ  لقع  اما  دوش و  حضاو  بلطم  ات  دـیامن  لاؤس  دـنک و  املع  بتک  هب  عوجر  دـنادب  ار 
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هکنآ صخـش  نییعت  اما  یلک و  هجو  رب  تجح  موزل  دوجو  هب  دنکیم  مکح  ردق  نیمه  وا  دـنکیمن  تایورغـص  تایئزج و  هب  مکح  لقع 
هرقف زا  شفاصنا  هرقف و  نیا  زا  باتک  بحاص  تلیـضف  تسین و  یهار  نآ  رد  ار  لقع  سپ  دیایب  نیا  زا  دعب  دیاب  هفیاط و  هچ  زا  تسیک و 
دیاش هکنیا  ندومنن  روصت  یکی  تهج  ود  هب  رگم  تسین  ار  ریطخ  میظع  رما  نیا  ءاملع  ضامغا  ضارعا و  دیوگیم  دوشیم  مولعم  عامجا 

نآ هک  تسا  هیلع  عمجم  هکنآ  لاح  دنشاب و  هدیمهفن  ار  اهنآ  تقیقح  هدش  دراو  روهظ  تمایق و  تعجر و  يهرابرد  رابخا  راثآ و  زا  هچنآ 
نوخـسارلا هللا و  الا  هلیوأت  ملعی  ام  تسا و  هباشتم  تسا  روبقلایف  نم  مایق  ران و  تنج و  روهظ و  تماـیق و  هب  قلعتم  راـبخا  تاـیآ و  زا  هچ 

موی عامجالاب  لیوأت  موی  نامیالل و  هبلق  هللا  نحتما  نمؤم  وا  لسرم  یبن  وا  برقم  کلم  الا  هلمحتی  بعصتسم ال  بعـص  انثیدح  ملعلا و  یف 
ار بزح  نیا  هکنآ  شمود  هجو  لصاح  تسا و  مئاق  باحـصا  زا  عامجالاب  نحتمم  نمؤم  رهاظ و  تایآ  قیداصم  تسا و  روهظ  تعجر و 
زا هدـش  دراو  تمایق  دوعوم و  روهظ  رد  هچنآ  مامت  هک  هدـش  عقاو  عامتجا  اجک  میوگیم  تسا  نیا  یهتنا  روجف  قسف و  لها  دـننک  نامگ 
هک دـشاب  هدرک  حیرـصت  شباتک  رد  هک  ناتدوخ  ریغ  زا  رفن  کی  روایب  لـیوأت  هب  هحفـص 298 ] جاتحم [  دـشاب  هباشتم  همه  رابخا  تایآ و 
رد عامجا  ایناث  الوا و  اذـه  دناهدرمـش  تامکحم  ار  اهنآ  بلاغ  هک  ینیبیم  ناشیاهباتک  هب  ینک  عوجر  رگا  یلو  دـشاب  هباـشتم  اـهنآ  ماـمت 
بآ هک  دوش  عقاو  عامجا  رگا  تایلقع  تایفرع و  هن  تسا  تایدـبعت  عامجا  دروم  درادـن  هدـیاف  درادـن و  هار  تسا  یفرع  هک  یبلطم  نینچ 

ای دـشاب و  هتـشادن  يرهاظ  ینعم  هک  تسا  یفظل  نآ  تسا  لیوأت  هب  جاتحم  هک  هباـشتم  دراد  هدـیاف  هچ  میباـیب  درـس  ار  وا  اـم  تسا و  مرگ 
هدش مئاق  هیعطق  هنیرق  مادـک  ایآ  تانیبم و  ای  تسا  تالمحم  اهنآ  مامت  ایآ  هک  نیبب  نک  هظحالم  لاح  هیعطق  هنیرق  هب  دـشابن  دارم  شرهاظ 

تیاکح یکی  میوگیم  سپ  دـینک  دوخ  لبق  زا  امـش  هک  یلیوأت  نآ  هب  دـسر  هچ  ات  دـشاب  لیوأت  هب  جاتحم  اـت  شرهاـظ  ینعم  هلاحتـسا  رب 
ار شراـک  رخآ  ار و  شیاـهراک  ار و  وا  جورخ  بتک  همه  رد  هک  یطوـسبم  حرـش  هب  تسا  رتاوـتم  وا  رد  راـبخا  هک  تسا  ینایفـس  جورخ 

يرکشل نانچ  ناشن و  ۀفص و  نآ  هب  یصخش  نینچ  روهظ و  رد  هلاحتـسا  دنارهاوظ و  اهنیا  همه  تسا  هباشتم  اهربخ  نیا  هنوگچ  دسیونیم 
عقاو همه  هدـش و  عقاو  رایـسب  همئا  تاملک  رد  ربخ  هنوگ  نیا  زا  امرف  هظحالم  دـشاب  ون  لیوأت  هب  جاـتحم  هک  تسین  ـالقع  یگنج  ناـنچ  و 
لاح هدیدرگ و  عقاو  مه  هیـضق  نیا  هدش و  عقاو  ص )  ) ربمغیپ دنزرف  ندش  هتـشک  دـیزی و  رکـشل  ربخ  ررکم  ص )  ) ربمغیپ ناسل  رد  هتـشگ 

رد حیر  بحاص  روهظ  زا  ربخ  مه  دش و  مه  عقاو  داد  شیاهراک  جاجح و  تنطلس  زا  ربخ  ع )  ) ریما ترـضح  دومنیم و  دیعب  رایـسب  هکنآ 
مه ینایفس  ربخ  نیا  ندش  عقاو  ناشیاهراک و  سابعینب و  تنطلس  زا  ربخ  مه  دش و  عقاو  داد و  هیوفص  روهظ  زا  هکلب  ناخزیگنچ  هرصب و 
هک تسا  هحیحـص  رابخا  رگید  دهاوخب و  لیوأت  هک  تسا  هباشتم  اجک  نیا  دشاب  لیبق  نامه  زا  تسا  رابخا  بتک  رد  هک  لیـصفت  نامه  هب 

تبیغب و ینک  لیوأت  وت  هک  تسا  هباشتم  اجک  نیا  تشذگ  هک  یلیـضفت  هب  دنکیم  نیعم  ار  ادص  دوخ  لصا  هک  هدـنیوگ  ناکم و  نامز و 
ردب هکئالم  لوزن  رابخا  رگید  دنک و  ادن  لیئربج  ای  دوش  دنلب  نامسآ  هب  هبعک  ماب  زا  یئادص  هکنآ  ندوب  لاحم  هب  دنکیم  مکح  لقع  یک 

اج نآ  هک  تسا  روهظ  يهیـضق  ردـب و  يهیـضق  نیبام  توافت  هچ  یعدـم  نیا  هب  ناـنمؤم  هب  ینک  لـیوأت  وت  هک  دراد  هباـشت  هچ  نیا  تسا 
ياهلمج یلب  تسا  نیمه  تامالع  بلاغ  تلاح  میدومن  رکذ  ار  هرقف  دـنچ  نیا  هنومن  تهج  هب  دوشیم و  لیوأت  اجنیا  دـهاوخیمن  لـیوأت 

رگا بوخ  دوشیمن  تسرد  موجن  دـعاوق  هب  هک  تسه  تایآ  زا  مه  ياهراپ  روهظ و  راثآ  تماـیق و  راـثآ  نیب  تسا  ددرم  هدراو  تاـیآ  زا 
هفوک رد  دنک و  حتف  ار  اجک  اجک و  دنک و  لدـع  زا  رپ  ار  نیمز  هک  مئاق  ياهراک  زا  تسا  دراو  رابخا  رد  هک  یئاهراک  نآ  دـنهباشتم  اهنیا 

مهدزیـس دلج  رد  هک  شیاهراک  ریاس  دنک و  گنج  هنیدم  رد  دـنک و  بصن  ماکح  دـهدب و  رارق  دوخ  هناخ  ار  هلهـس  دـیامن و  انب  دجـسم 
رد اهنآ  يوس  هب  هراشا  هک  هدیدرگ  رهاظ  یعدـم  نیا  تسد  هب  اهنآ  زا  کی  مادـک  دـنراد و  یهباشت  هچ  اهنآ  هتـشون  هربتعم  رابخا  هب  راحب 

تـسا نآ  رابخا  نیا  زا  دوصقم  هک  اریز  يدروآ  دوخ  ياعدم  فالخ  رب  یلیلد  بوخ  بعـصتسم  بعـص  ثیدح  اما  دـش و  هقباس  تالاقم 
هک نیا  ناشتاشیامرف و  میلـست  ماـقم  هب  تسا  هراـشا  نیا  دـنک و  لوبق  هک  دـهاوخیم  نحتمم  تسا  بعـصتسم  بعـص و  اـم  ثیداـحا  هک 
ره هک  دنتسه  یناسک  نآ  نحتمم  نمؤم  تسا  بعص  ناشثیدح  هک  دنکن  لیوأت  در و  دماین  تسرد  شلقع  هب  دیمهفن و  ار  هچ  ره  صخش 
هچ ره  هک  یناسک  نآ  لثم  هن  دـننک  لوبق  ار  همه  روهظ  ياهراک  بیارغ  زا  دوش  هدـناوخ  ناشیارب  بعـصتسم  بعـص  ياهربخ  نیا  زا  هچ 
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فالخ رب  فوسک  فوسخ و  برغم و  زا  سمش  عولط  لثم  دننک  زاب  لیوات  رد  دوخ  ياوه  هب  شندیمهف  دوب  راوشد  دیـسر و  یبعـص  ربخ 
نیا زا  کی  چـیه  تسا و  یئادـخ  راک  اهنآ  ياهراک  هک  نآ  زا  لفاغ  نآ  لاثما  لاجد و  ندـمآ  نوریب  ناگدرم و  ندـش  هدـنز  فراـعتم و 
رگا میوگیم  سپ  ار  ناشیا  تاشیامرف  میدرک  لوبق  هک  مینحتمم  نمؤم  ام  سپ  تسین  ادخ  تردق  زا  جراخ  درادن و  هیلقع  هلاحتـسا  روما 

هب هدش و  جراخ  يدرک  يوعد  ار  ناشعامجا  وت  هک  ءاملع  نامه  دـی  زا  رابخا  نیا  اثلاث  تسا و  هباشتم  رابخا  نیا  هک  دوب  هدـش  مئاق  عامجا 
لاح ار و  اهنآ  دـننک  هیجوت  هک  دـناهدماین  رب  هحفـص 299 ] اهنآ [  لیوأت  رکف  رد  دناهتـشون  ار  اهربخ  نیا  هک  اهنآ  ارچ  هدیـسر  امـش  اـم و 

مه ار  اهنآ  تالیوأت  هک  دوب  بوخ  دناهدرک  ار  رابخا  نیا  يهمجرت  هلکشم و  تاغل  طبض  تسا و  هلکشم  رابخا  ندرک  لح  ناشلغش  هکنآ 
یباتک و چیه  رد  ناشیا  ریغ  یـسلجم و  یناشاک و  دـیفم و  ینیلک و  قودـص و  یـسوط و  خیـش  دـشابن  وت  تالیوأت  هب  تجاح  ات  دنـسیونب 

نیمه اهنآ  لغش  هدیـسر و  وت  هب  اهنآ  زا  دناهدید و  ار  اهنیا  همه  هک  نآ  اب  دناهتـشونن  ارت  تالیوأت  نیا  ارچ  نآرق  ریـسافت  بابرا  نینچمه 
اهنآ هکنیا  رب  دـناهدرک  عامجا  هک  دوشیم  مولعم  سپ  دـناهدرکن  ار  هدراب  تالیوأت  نیا  دناهتـشون و  تبیغ  رد  باتک  دـصراهچ  هدوب  راک 

رابخا ضعب  تایآ و  ضعب  رد  یلب  دناهدرک  لوبق  دناهدومن  قیدصت  دـندوب  نحتمم  نمؤم  نوچ  هدرمـشن  لاحم  ار  شرهاظ  هدوبن و  هباشتم 
رهاظ هک  هدیسر  همئا  دوخ  زا  هک  روهظ  تایآ  رد  یلیوأت  نآ  رگم  دشاب  هتفگ  عطاق  سرـضب  هکنآ  هن  دناهتفگ  لامتحالا  باب  نم  یتالیوأت 

ياعدم فالخ  رب  نیا  دـش و  نایب  هلاقم  ردـص  رد  هک  یتایآ  لثم  هدرک  روهظ  يهماگنه  هب  لیوأت  ماما  هدـش و  دراو  يرگید  دروم  رد  هیآ 
زا کی  چیه  زاب  هک  مئاق  يارب  زا  یئاهراک  روهظ و  يارب  زا  یتامالع  هب  دـنکیم  لیوأت  موصعم  ار  تایآ  نیا  هکنآ  هچ  دـنکیم  تلالد  وت 
اب هک  منک  یلیوأت  ار  وت  لیوأت  مهنم  تسا  نینچ  رگا  ینک  لـیوأت  اـیناث  زاـب  ار  همئا  لـیوأت  وت  هکنآ  رگم  هدـشن  ادـیپ  یعدـم  نیا  رد  اـهنآ 
نآ پوت  میوگیم  اراخبولا  یئوگب  رگا  دوریم  رمک  هب  مه  زب  دوریم  رمک  هب  مه  لاش  زب  میوگیم  لاـش  یئوگب  رگا  دزاـسن  وت  ياعدـم 
ریـش یئوگب  رگا  ددـنبیم  مه  نیا  ددـنبیم  مه  نآ  هزاورد  میوگیم  تساـم  یئوـگب  رگا  دنکـشیم  ارفـص  مه  نیا  دنکـشیم  ارفـص  مه 

دهاوخ بارخ  ود  ره  وت و  نم و  راک  درادن  هزادنا  دوش  هدوشگ  لیوأت  رد  رگا  تسا و  هیداب  رد  مه  نیا  تسا  هیداب  رد  نآ  دـسا  میوگیم 
هب یهدـب و  دوخ  هب  ار  یناداـن  لـهج و  تبـسن  هک  دوب  نآ  رتـهب  دـناهدیمهفن  ار  تاـیآ  نیا  تقیقح  ءاـملع  هک  یتـشون  هک  نیا  اـما  دوـب و 

رگا مولعم و  ناشتراهم  دوب  هیلقن  هیظفل و  مولع  لیوأت  ثعاب  رگا  هیتمکح  راکفا  هیـضایر و  راظنا  ناـبحاص  هیلقن و  هیلقع و  مولع  ناـبحاص 
تمکح و مولع  رد  ناشیا  قیقد  ياهرظن  قیتع و  ياهرکف  دوب  هیلقع  مولع  رگا  هدیسر و  اهنآ  زا  هدیسر  وت  هب  هچ  ره  هک  هدوب  رابخا  راثآ و 

دش هنوگچ  مولعم  ناشنافراع  ناکلاس  نابحاص و  ناضاترم  تلاح  هدوب  تضایر  هدهاجم و  رگا  تسا و  مولعم  دوهـشم و  مالک  یـضایر و 
فیلأت و فینـصت و  نابحاص  همه  هک  نییلوصا  نیثدحم و  افرع و  نیملکتم و  هیفوص و  امکح و  ءاملع و  ءاهقف و  زا  رازه  رازه  نیدنچ  هک 

هدـیمهفن ار  اهنیا  تقیقح  اهنآ  يهمه  دـناهدومن  ار  يرظن  تمکح  هیلقع و  هیلقن و  مولع  یمامت  لـیمکت  هک  سیردـت  درگاـش و  ناـبحاص 
دشاب هدنام  یقاب  لوهجم  بلطم  دنشاب و  وا  مئالع  رظتنم  هتـسناد و  يرکـسعلا  نسحلا  نب  دمحم  ار  مئاق  دنورب و  هار  کی  رب  همه  دنـشاب و 

لقع عامجا و  هب  کسمت  دروم  هک  تسا  ياهبترم  هب  تداوس  هکنآ  لاح  يرادرب و  رارسا  نیا  يور  زا  هدرپ  یئایب و  ایند  هب  وت  هک  ینامز  ات 
عامجالاب تسا  هباشتم  همه  مئالع  تایآ  ظافلا  یئوگیم  هکنآ  لثم  ینکیم  عامجا  هب  کسمت  تایدبعت  ریغ  رد  هدادن  زیمت  هتـسنادن و  ار 

رظتنم لقع  مکح  هب  یئوگیم  ینکیم و  لقع  هب  کسمت  تاـیئزج  رد  هک  نآ  لـثم  تسین و  عاـمجا  ياـج  يدروم  نینچ  هک  نآ  لاـح  و 
نآ رب  عامجا  هک  یهار  زا  هتـسنادن و  روما  نیا  تقیقح  باتک  بحاص  بانج  منکیم  ضرع  دشابن  تراسج  رگا  لاح  دـنادمحم  لآ  مئاق 
نیا هب  تلاسر  توبن و  رکنم  دناروجف و  قوسف و  لها  بزح  نیا  هک  دناهدرک  روصت  املع  هک  نآ  مود  تهج  اما  هتـشگ و  جراخ  دناهدرک 
املع دنیایب  ایند  هب  تعامج  نیا  هک  نآ  زا  لبق  هک  نآ  دهاش  دشاب  یببـس  نینچ  هب  هک  الکو  اشاح  دناهدش  جراخ  ناشیا  يهدیقع  زا  تهج 

ضارعا و نیا  میوگیم  هکلب  هدوب  هچ  اهنآ  ضامغا  ضارعا و  كـالم  سپ  دـنا  هتفر  دـناهتفر  نیقحـال  هک  یهار  نیمه  هب  نیقباـس  مـالعا 
دمحم دمحم  لآ  مئاق  هک  هدیسر  رگیدکی  هب  نیحلاص  املع  زا  تسد  هب  تسد  همئا  نامز  زا  هک  تسا  هیعطق  يهریس  يهطـساو  هب  ضامغا 

ار هورگ  نیا  یک  دناهدرک  ضارعا  هک  یئاملع  دیهدن  وا  نخـس  هب  شوگ  تسا  بذاک  یعدم  دـیایب  هک  ره  وا  زا  شیپ  تسا و  نسحلا  نب 
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دیوگیم دش  ضرع  هک  تسا  نامه  تهج  هکلب  دنشاب  هدرک  ضارعا  اهنآ  زا  ناشلاعفا  هحفص 300 ] يهطساو [  هب  ات  هدرک  انتعا  هتخانش و 
نیا شدوخ  ظافلا  هب  نآ  يهصالخ  هک  شهاوخ  تحیـصن و  تسین  لیلد  ءزج  هک  يدـیاوز  تاررکم و  فذـح  هب  قرو  راـهچ  نمـض  رد 
افرع امکح و  املع و  اب  رایـسب  هدومن و  رایتخا  تبرغ  هدـیدع  تاونـس  قح  قیقحت  بلطم و  نیا  صحف  لجال  دـهاجم  بلاط  نیا  هک  تسا 
بزح نیا  تاهبش  هک  دننک  تباث  يروط  هب  ار  رورس  نآ  هزجعم  تجح و  ای  ایبنا و  متاخ  رما  هک  تسا  هتساوخ  هتشاد و  تبحص  تاقالم و 
مظعا یلوا و  قیرط  هب  هدوب  بزح  نیا  يوعد  قدـص  ناهرب  يهنیعب  ناهرب  نامه  هک  نآ  رگم  راهظا  یناـهرب  متفاـین  لاـح  اـت  دوشن  لـخاد 

رتاوتم و لاح  هدوب  داحآ  لوا  تسا و  عومـسم  هک  تسا  تازجعم  تاداع و  قراوخ  تانئاک  رورـس  تلاسر  ناهرب  لیلد و  رگا  دـنیوگیم 
دناهدید و رما  نیا  بحاص  زا  مه  بزح  نیا  دننادیمن  طانم  ار  اهنآ  راکنا  دنرکنم و  دندوجوم  مویلا  هک  للم  زا  مهریغ  هتـشگ و  يرورض 

دناهدرکن هدهاجم  دنتفرن و  هک  دننادیمن  طانم  ار  نیرخآ  راکنا  هدش و  یهیدب  ناشدزن  هتـشذگ  رتاوت  زا  دننکیم و  تیاور  هطـساو  نودب 
يهغلاب هیفاک  هزجعم  یعامـس  تاداع  قراوخ  هچ  نانچ  رگا  دیامنیم و  رکذ  ار  دوخ  لام  ناج و  راثیا  قافنا و  هدـهاجم  قدـص  رب  لیلد  و 
فارطا هب  درک  ملکت  هک  رامـسوس  ای  دش و  رهاوج  هک  هزیر  گنـس  تسین  نکمم  هک  هچ  دوب  دهاوخن  نانیمطا  نیقی و  تلع  تسین و  هیقاب 

دنامب قطان  هدنز و  تداع  فالخ  هب  رگا  لیدبت و  رییغت و  رد  دنام و  دـهاوخن  قطان  هدـنز و  نیا  هشیمه  هک  هچ  داد  ناشن  هداتـسرف و  ملاع 
رگا تسیچ و  شاهزجعم  دـشاب  هزیرگنـس  نآ  رگا  نینچمه  تسین و  میلعت  تیبرت و  هب  قطن  نیا  هار  هچ  زا  تسا و  رامـسوس  نامه  اجک  زا 

زا ایند  بلط  هب  هک  قلخ  یهگناو  دـیآ  مزال  لافطا  تیعمج  هبعلم و  هناسفا و  لیدـبت  رییغت و  رد  لـصتم  رگا  هار و  هچ  زا  شزاـجعا  رهاوج 
اهنیا يهمه  تاعنمت  همه  نیا  اب  دنیامن و  فاوط  ناج  هب  دننک و  قیدصت  اروف  دش  رهاوج  هزیر  گنـس  دننک  هدهاشم  رگا  هدنام  رود  ادـخ 

تیانع رما  بحاص  هب  هک  يا  هزجعم  دیاب  تسا  رداق  دنوادخ  نوچ  دننک و  لوبق  دـنیامن و  عامتـسا  مه  لاح  تسا  تاعومـسم  تایاکح و 
رگا دوب و  دـهاوخن  لماک  غلاب  مامت  هزجعم  کلذ  فالخ  دـشاب و  ناسکی  رود  کیدزن و  الهج و  لـهجا  اـملع و  ملعا  نیب  اـم  دـیامرفیم 

هکم و لها  يارب  تسا  لطاب  حجرم  الب  حیجرت  هک  اریز  دوش  ناتیا  لک  يارب  زا  دـیاب  دـش  ناتیا  دومن و  یتداع  قراخ  ندـید  بلط  یـسفن 
دندرگ قفتم  هزجعم  بلط  رد  دنوش و  عمتجم  ملاع  لها  رگا  تسا و  لاحم  نیا  دروایب و  کلامم  ندم و  ریاس  لها  يارب  دیاب  دروآ  هنیدـم 

هب تسا  رـصحنم  تلمکا  ۀـیمتالا و  ثیح  نم  نیا  تسا و  ادـخ  اب  هزجعم  نییعت  سپ  عنتمم  مه  نیا  تسا و  قلخ  اب  هزجعم  نییعت  تقو  نیا 
تـسا رعاشم  یقرت  هار  اعبار  دـناوتیم  دـمهفب  دـهاوخب  یـسفن  ره  اثلاث  تسا  یهلا  نامرف  نامرف  ایناث  تسا و  یقاب  الوا  هک  باتک  تاـیآ و 

هللا یلا  قرطلا  تسین  رازه  کی و  قدـص  قح و  لئالد  اـعباس  داتـسرف  راـید  ره  هب  دومن و  لـقن  ناوتیم  اـسداس  تسا  برقت  تلع  اـسماخ 
تیبرت بیذهت و  تلع  یهاون و  رماوا و  ياراد  انماث  دربب و  هرهب  باتک  زا  دـناوت  یم  دوخ  روعـش  ردـق  هب  یـسفن  ره  قئالخلا  سافنا  ددـعب 

رما نیا  بحاص  تسا و  لیلد  ربکاو  تجح  مظعا  باتک  روکذـم و  لزان و  نآ  رد  تما  جاتحی  اـم  تاداـع و  قراوخ  عیمج  اعـسات  تسا و 
نیلوالا ریطاسا  الا  اذه  نا  اذـه  لثم  انلقل  ءاشن  ول  هتفگ و  مه  لبق  زا  تسین  تباث  لک  زجع  دـنیوگب  رگا  دراد و  العا  حـصفاو و  دـیزا  عنما 

وا زا  هملک  ذوفن  تماقتـسا و  هدرک و  توعد  ادـخ  هب  ار  قلخ  هتـشاد و  راهظا  یباتک  ادـخ  بناج  زا  يدـحا  لاح  ات  ملاع  رد  ایآ  هللااـب  ذوعن 
هک نآ  یکی  تسا  زیچ  ود  رد  تابثا  تارقف  مامت  زا  صخـش  نیا  بلطم  يهدمع  میوگیم  تسا  هدوب  لطاب  هدومرف و  تیبرت  هدش و  رهاظ 

دیاب هزجعم  هک  نآ  يهطـساو  هب  لوا  اما  تسا  هلماک  هزجعم  باتک  هکنآ  مود  تسین  هیفاو  هلماک  هزجعم  دـشاب  هزجعم  رگا  تاداع  قراوخ 
ار تاداع  قراوخ  دـیآیم و  مزال  حـجرم  ـالب  حـیجرت  هحفـص 301 ] دـشاب [  یـضعب  نود  یـضعب  يارب  زا  رگا  دـشاب  مدرم  ماـمت  يارب  زا 

نییعت تقو  نآ  دـننک  هزجعم  بلط  دـنوش و  عمج  ملاع  لها  مامت  هک  دوشب  رگا  تشاذـگ و  دـنیآیم  دـعب  هک  ینامدرم  يارب  زا  ناوتیمن 
لـصا هب  ضقن  اما  یلح  تسا و  یـضقن  سپ  باوج  اما  تسا و  هصالخ  زا  هصـالخ  نیا  تسا  عنتمم  نیا  دوشیم و  مدرم  تسد  هب  هزجعم 

هکنآ لاح  تسین و  دـعب  ياهنامز  رد  تسا  دوجوم  تما  ضعب  نامز  رد  ارچ  تسا  لـک  رب  یبن  یبن  میوگیم  هک  تماـما  توبن و  يوعد 
صوصخ رد  دیاب  ارچ  دشاب  ناکم  ره  رد  هک  شتما  لک  رب  تسا  یبن  تسا  دوجوم  هک  ینامز  نآ  رد  مه  تسه و  مه  دـعب  ياهنامز  یبن 

ربمغیپ ضقن  لصاح  تسا و  حجرم  الب  حیجرت  یناکم  رب  یناکم  ینامز و  هب  ینامز  حیجرت  رگید و  ياهاج  نود  دوش  رهاظ  هنیدـم  هکم و 

نیبملا www.Ghaemiyeh.comقح  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 521زکرم  هحفص 296 

http://www.ghaemiyeh.com


هن رگید و  تقو  هن  دشاب  هنیدم  هکم و  لها  نامه  هب  هللا  لوسر  انا  هک  شنتفگ  شتوعد و  راهظا  ارچ  هدوب  ناگدنیآ  نیدوجوم و  مامت  یبن 
مامت هب  ناوتیمن  ار  تاداع  قراخ  دـنک و  هئارا  مامت  هب  دـیاب  ار  هزجعم  یئوگیم  هچ  نانچ  تسا  حـجرم  ـالب  حـیجرت  نیا  رگید و  ناـکم 
سپ دوشیمن  هک  مه  نآ  ضعب و  هن  دوشب  ماـمت  هب  دـیاب  مه  توعد  تسین  رتدـنلب  هک  توـعد  دوـخ  زا  هزجعم  راـک  میوـگیم  درک  هئارا 
لوق زا  تما  رگید  یقاب  هب  هدناسر و  هصخشب  یضعب  هب  هدرک  توعد  ار  همه  یبن  یئوگب  رگا  وت  فرح  هب  انب  دوب  دهاوخ  هصقان  مه  توبن 

هب ار و  هزیر  گنـس  ندش  رهاوج  رامـسوس و  ملکت  دـهدب  ناشن  شدوخ  یـضعب  هب  دـشاب  روط  نیمه  مه  هزجعم  رد  میوگیم  هدـناسر  وا 
هزجعم و زج  نامه  دـنناسریم  مدرم  هب  ار  وا  توعد  هک  یئاـهنامه  شلـصاح  دـنناسرب و  تما  دـنیایب  دـعب  اـی  دنـشاب  رود  هک  تما  یقاـب 

توعد لقن  میوگیم  تسا  تاعومسم  مه  دعب  هدوب و  رتاوتم  دعب  هدوب  داحآ  لوا  شتیاکح  یئوگب  رگا  دنناسرب  مدرم  هب  ار  تداع  قراخ 
نیمه دـشابن  یفاـک  هزجعم  نداد  ربـخ  رد  رتاوـتم  ياـهلقن  نیا  رگا  لاـح  دوـشیم  عومـسم  مث  دوـشیم  رتاوـتم  مث  ـالوا  تسا  داـحآ  مه 

هرقف نیا  لصا  دوشن  مولعم  رتاوتم  لقن  هب  ام  ص )  ) ربمغیپ یـسوم و  تازجعم  رگا  سپ  دوب  دـهاوخن  یفاک  مه  توعد  رد  رتاوتم  ياـهلقن 
ام ال زوجی و  امیف ال  لاثمالا  مکح  دناهعومـسم و  روما  زا  ود  ره  هک  دش  دـهاوخن  مولعم  مه  نیا  درک  توبن  يوعد  الثم  ص )  ) دـمحم هک 
هب شدوخ  حـجرم و  ـالب  حـیجرت  ارچ  تسا  لـک  یبن  دـمحمیلع  یتسار  رگا  دـش  لکـشم  مه  وت  راـک  تروص  نیا  رد  سپ  دـحاو  زوجی 

هزجعم دوشیم و  مولعم  رگا  دوشیمن  مولعم  مه  رابخا  لـقن  هب  هک  تسا  نیا  وت  مـالک  ضورفم  درکن و  توعد  راـهظا  ماـمت  دوخ  يدوخ 
اهنآ هب  ص )  ) ربـمغیپ دوخ  هک  یناـسک  تسا و  مدرم  يهمه  لاـم  هک  نیناوق  ماـکحا و  هب  ضقن  رگید  دوشیم و  مولعم  راـبخا  لـقن  هب  مه 
دهاش هک  تسا  نآ  تسام  يهزجعم  هک  هچنآ  يهماقا  وا  دوصقم  هک  تسا  نآ  باوج  سپ  یلب  اما  دننادیم و  یقاب  دـنمدرم و  ضعب  هتفگ 
یهاگ ملع  هدش و  هماقا  یقدص  دهاش  نینچ  هک  دنادب  دنک و  ادیپ  ملع  ناسنا  هک  تسا  نآ  ندـید  ندوب و  زا  ضرغ  دوشب و  هماقا  یقدـص 
دوجو هب  دـنکیم  ادـیپ  ملع  دـناهدروآ  مدـنگ  دـنیبیم  دوریم  رازاب  شدوخ  ناسنا  هبترم  کی  الثم  ندینـش  زا  یهاگ  دوشیم و  ندـید  زا 

هب ات  دناهدروآ  مدنگ  دنیوگیم  همه  دنیآیم و  هقرفتم  دنشاب  هدید  ار  رگیدکی  هک  نآ  نودب  قثوم  ضرغیب  ینامدرم  هبترم  کی  مدنگ و 
هللاۀنـس و توافت و  یب  هدش  لصاح  دشاب  مدنگ  دوجو  هب  ملع  هک  دوصقم  مه  تروص  نیا  رد  دوشیم  لصاح  دوجو  هب  ملع  هک  ياهجرد 

یه دورب و  کی  هب  کی  يهناخ  رد  دیامنب  مدرم  صاخـشا  مامت  هب  ۀنـسلاب  هزجعم  هماقا  توعد و  راهظا  هک  هدـشن  يراج  نیا  رب  هللاتداع 
هب شدوخ و  نیرضاح  هب  هک  تسا  فراعتم  قیرط  هب  شتوعد  هکلب  شعرـش  ءاقب  ات  دراذگب  یقاب  ار  وا  ادخ  هک  نآ  ای  مایبن و  نم  دیوگب 
يا هزجعم  رودـص  لصا  توعد و  لصا  ینعی  دـشاب  لماک  تجح  هک  دـشاب  يروط  دـیاب  رمألا  ۀـیاغ  دـناسریم  طئاسو  طـسوت  هب  نیبئاـغ 

هکنآ يهطساو  هب  درادن  تقوکی  رد  لک  داشرا  هب  رظن  هک  دوشیم  یهاگ  هکلب  دش  لصاح  ملع  هک  یئاج  ره  زا  دوش  مدرم  یملع  دیابیم 
نیا توعد  هچ  نانچ  دـسریم  فانکا  فارطا و  هحفـص 302 ] مدرم [  هب  مایا  رورم  هب  اذل  دوب و  دـهاوخ  فراعتم  قیرط  زا  داشرا  وحن  نآ 
دوخ رد  لاکـشا  نیا  هک  هوالع  هب  هدیـسرن  هبترم  کـی  فارطا  قلخ  ماـمت  هب  تسا  وا  يهزجعم  شدوخ  ناـمگ  هب  هک  اـم  هزجعم  یعدـم و 

ماـمت هب  شدوخ  ار  شباـتک  تاـیآ  یبن  چـیه  تسا  مولعم  هک  تسا  وا  یظفل  دوجو  دوصقم  رگا  هکنآ  يهطـساو  هب  تسا  دراو  مه  باـتک 
دنهاوخن تما  مامت  اضیا  دـسیونب  رگا  تسا و  لقن  هب  جاتحم  ار  یمالک  نینچ  هدروآ  وا  هکنیا  ار و  تاـیآ  شتئارق  سپ  هدرکن  تئارق  تما 

دنکیم . مه  تداع  قرخ  عوقو  تابثا  لقن  نیمه  دوب و  دهاوخ  ۀجح  دشاب  رتاوتم  نآ  رگا  دوشیم و  لقن  هب  جاتحم  زاب  هتشون  وا  هک  دید 

نافرعلا لئالد  بحاص  تاداریا  هیجوت 

رد ناـشتما  ماـمت  دـناهداد و  رارق  هزجعم  ار  تداـع  قراوخ  نیا  يهمه  منیبیم  منکیم  هک  ار  ءاـیبنا  ماـمت  يهریـس  يهظحـالم  لـصاحلا  و 
وت رب  دش  مولعم  یسوم  تیقح  هک  اجک  زا  نک  لاؤس  دوهی  زا  ورب  دناهتـسناد  همه  دننیبب و  مشچ  هب  هک  دندوبن  رـضاح  هزجعم  مایق  رـضحم 

نورخدی و ام  نولکأی و  ام  زا  نداد  ربخ  صربا و  همکا و  ءاربا  دیوگیم  نک  لاؤس  يراصن  زا  مه  ءاضیب و  دـی  اصع و  تیاکح  دـیوگیم 
ریغ هک  منکیم  تباـث  ناـمه  نیعب  تسین  هیفاـک  يهزجعم  تاداـع  قراوخ  هک  نآ  يارب  زا  يدروآ  هک  یلیلد  صن  هب  هک  هوـالع  هب  اذـکه 
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هک يا  هزجعم  دیاب  تسا  الهج  لهجا  املع و  ملعا  رب  یبن  وت  لوق  هب  یبن  میوگیم  هکنآ  هچ  دش  دـناوتیمن  یبن  هزجعم  رگید  زیچ  قراوخ 
هچنانچ ةاصح  حیبست  لثم  دـشاب  تداع  قراخ  هزجعم  رگا  لاح  دروایب  دـنمهفب  تجح  قدـص و  وا  زا  همه  دروخب و  ماوع  الهج و  درد  هب 

ملاع هچنانچ  یباتک  هنوگ  ره  دـشاب  باتک  رگا  اما  دنکیرـش و  توعد  رد  ود  ره  هکنآ  هچ  دـننیبیم  همه  ملاـع  دـنیبیم  شاهزجعم  لـهاج 
وا و نیب  يهمزالم  دوشیم و  لماک  وا  يهطـساو  هب  ۀجح  تسا و  تاداع  قراوخ  هلماک  يهیفاک  يهزجعم  سپ  دمهفیمن  لهاج  دـمهفیم 

هدنک اج  زا  دنک  هراشا  تخرد  هب  یـسک  هک  دنیبب  نایبص  ناوسن و  لهاج و  ملاع و  زا  مدرم  رگا  دنادیم  يروعـش  يذ  ره  ار  اعدم  قدـص 
زبس نتـشاک  درجم  هب  هناد  ای  لصف  ریغ  رد  دـهد  هویم  کشخ  هخاش  ای  دوش  عمج  زاب  دوش  هصح  ود  دـنک و  مالـس  دورب و  دـیایب و  دوش و 
نیا زا  ریغ  اما  درادب و  دوحج  رب  ار  ناشیا  یعاود  یـضعب  هکنآ  رگم  دـنیامنیم  قیدـصت  دـننکیم و  داقتعا  همه  هتبلا  ددرگ  روراب  دوش و 
سپ دـننیبب  ياهمزالم  هچ  دـننک و  قیدـصت  ات  دـنمهفب  ار  وا  هنوگچ  نایبص  ناوسن و  ماوع و  مدرم  سپ  فراعم  مولع و  باتک و  لثم  روما 
رابخا قیرط  هب  نیمودـعم  نیبئاغ و  هب  تایآ و  باـتک و  هن  دـشاب  تاداـع  قراوخ  دـیاب  درواـیب  مدرم  يهمه  يارب  زا  هزجعم  دـیاب  یبن  رگا 

يهطـساو هب  اـی  فرح و  يهطـساو  هب  اـی  دومن  تباـث  مه  سوـسحم  هار  زا  ناوـتیم  ار  نآرق  ندوـب  هزجعم  يهلئـسم  اـما  دـسرب و  هرتاوـتم 
دشاب هیداع  بابسا  نودب  تعیبط و  تداع و  فالخ  رب  هچ  ره  هک  تسا  نیا  قح  لاح و  یناترب  مدرم  ریاس  ندش  علطم  احـصف و  يهزجعم 
یببـس الب  وا  تعیبط  تداع و  فالخ  زجع و  نیا  دوب و  دـهاوخ  هدـننک  زجاع  هزجعم و  نآ  دنـشاب  نآ  لـثم  يهماـقا  زا  زجاـع  رـشب  عون  و 
رادقا حبق  يهمدقم  هطـساو  هب  تسا  یعدم  قدص  قدص و  تمالع  مه  هللادـنع و  نم  شندوب  یبیغ و  دـی  فرـصت  رب  تسا  هیعطق  يهنیرق 
روما زا  هچ  دشاب  هسوسحم  روما  يهنومن  زا  هچ  تسا  لهج  هب  ءارغا  لالضا و  ءاوغا و  مزلتسم  ضرغ و  ضقن  هک  هزجعم  يهماقا  رب  بذاک 

هن دـنیوگیم  زیجعت  زاجعا و  ار  هزجعم  راهظا  اذـل  تسا و  زجع  نامه  هزجعم  كالم  هک  دـش  تفتلم  دـیاب  یلو  تاـیآ  باـتک و  هلوقعم و 
ار نآ  ندید  تداع و  قراخ  مامت  هک  ام  ياعدم  رب  دنکیم  تلالد  يراب  دنشابن  زجاع  شلثم  زا  رشب  هک  تایآ  ندوب  باتک و  ندوب  فرح 

تـسا تابیغرت  تاضیرحت و  نامه  همه  يارب  زا  دـنکیم و  هلماک  يهیفاک  هیقاب  تجح  ار  هزجعم  رتاوت  هب  نیرئاس  هب  ندیـسر  نارـضاح و 
هکنیا ندینش و  نتفگ و  نتشون و  تلیـضف  ثیداحا و  تاور  تلیـضف  ناشیاهراک و  ججح و  راثآ  لقن  تلیـضف  رب  هدش  دراو  رابخا  رد  هک 

هحفـص 303] ادـخ [  لوق  لثم  رگید  بئاغلا و  رـضاحلا  دهـشیلف  ص )  ) ربمغیپ لوق  لـثم  رگید  دوشیم و  سردـنم  نید  دنـشابن  اـهنآ  رگا 
هک مهیلا  اوعجر  اذا  مهموق  اورذـنیل  نیدـلا و  یف  اوهقفتیل  ۀـفئاط  ۀـقرف  لـک  نم  رفن  ـالول  رفن و  يهیآ  لـثم  رگید  غلب و  نم  هب و  مکرذـنیل 

دراو للع  رد  هچنانچ  دنناسرب  یقاب  هب  دنیامنب و  تازجعم  تایآ و  يهدهاشم  دننک و  رظن  مسق  کی  دـنوشب  دـیاب  مسق  ود  مدرم  شلـصاح 
نآرق رد  هک  ءایبنا  صـصق  هظحالم  رگید  نیرفان و  نتـشگرب  نامز  ات  نیفلختم  ماما و  تمدخ  ندیـسر  نامز  ات  تسا  روذعم  رفان  هک  هدـش 

هک یـسوم  تیاکح  اهنآ  زا  یکی  هداد  رارق  مدرم  رب  تجح  ار  نآ  هدرک و  نیعم  تاداع  قراوخ  ار  اـهنآ  يهزجعم  هنوگچ  هک  اـمرفب  تسا 
نوعرف رب  ورب و  تایآ  نیا  هب  هدومرف  وا  هب  هدومرف و  اطع  ءاضیب  دی  اصع و  وا  هب  ادـخ  هکنیا  هب  هدرک  وا  زا  دای  نآرق  زا  عضوم  نیدـنچ  رد 

ناج اهناک  زتهت  اهار  املف  كاصع  قلا  نا  دیامرفیم و  دندروآ  نامیا  هرحـس  درک و  جاجتحا  تایآ  نامه  هب  مه  وا  نک  جاجتحا  شموق  و 
رحس اذه  اولاق  ةرـصبم  انتا  مهتئاج  املف  شلوق  ات  هموق  نوعرف و  یلا  تایآ  عست  یف  ءوس  ریغ  نم  اضیب  جرخت  کبیج  یف  كدی  لخدا  ات و 

تداع قراخ  روما  دندروآ  نامیا  هرحـس  دش و  بلاغ  هک  یـسوم  هزجعم  سپ  هدوب  ۀـیروت  لوزن  زا  لبق  نآرق  صن  هب  تیاکح  نیا  نیبم و 
نیبم ئیشب  کتئج  ول  وا  لاق  نینوجسملا  نم  کنلعج  درک ال  ضرع  وا  هب  نوعرف  هکنآ  زا  سپ  دوب و  هتشگن  لزان  زونه  هک  باتک  هن  هدوب 

ناطلـس و قح و  قالطا  نیا  رب  نیرظانلل و  ءاضیب  یه  اذاف  هدـی  عزن  نیبم و  نابعث  یه  اذاف  هاصع  یقلاـف  نیقداـصلا  نم  تنک  نا  تاـف  لاـق 
هللا ۀقان  هذه  هلوق  یلا  یبر  نم  ۀنیب  یلع  تنک  نا  متیارأ  لاق  تیاکح  مه  هئالم و  نوعرف و  کبر  نم  یلا  ناناهرب  کناذف  دیامنیم  ناهرب 
اما کلذ و  ریغ  یلا  صربالاو  همکالا  يربا  نورخدت و  ام  نولکأت و  امب  مکئبنا  یـسیع و  تیاکح  هللا و  ضرا  یف  لک  ات  اهروذف  ۀیآ  مکل 

مامت رد  ربخ  هک  تسا  نآ  تسا  تجح  هک  يرتاوت  نآ  هکنآ  هچ  تسا  رتاوتم  لاـح  هدوب  داـحآ  لوا  ص )  ) ربمغیپ تازجعم  رد  هک  شلوق 
هریثک و یتعامج  يوس  هب  دـننک  لقن  الثم  رفن  ود  ای  رفن  کی  نامز  کی  رد  ار  يربخ  رگا  اـما  ربخ و  عوقو  ناـمز  اـت  دـشاب  رتاوتم  تاـقبط 

نیبملا www.Ghaemiyeh.comقح  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 521زکرم  هحفص 298 

http://www.ghaemiyeh.com


ربخ عوقو  رـصع  نامه  رد  رگا  اما  تسین و  رتاوتم  تسا  دحاو  ربخ  مکح  رد  نآ  دنـشاب  رتاوت  ددع  هب  هک  رگید  تعامج  يوس  هب  مه  اهنآ 
ندوب دنک و  عطق  هدافا  هک  تسا  يرتاوت  نیا  سپ  اذکه  رتاوت و  ددع  يوس  هب  دننک  لقن  رتاوت  ددـع  هب  دنـشاب  هرثکتم  يداحآ  نآ  نامز  و 

تازجعم رد  رتاوت  يوعد  هک  یئاج  ره  تسا و  هددعتم  داحآ  رابخا  نامه  رتاوت  هک  نآ  هچ  درادن  ررـض  داحآ  هب  دنتـسم  رتاوت  زا  مسق  نیا 
نآ دـنکیم و  عطق  هداـفا  تسا و  تجح  مه  نآ  هک  تسه  رتاوت  نآ  رگید  مسق  کـی  لوا و  هن  تسا  یناـث  مسق  زا  دوشیم  ص )  ) ربـمغیپ
زا کـی  ره  هک  تسا  نآ  شریرقت  تداـع و  قراوخ  عیاـقو و  زا  یبـنلا  یلا  بسن  اـم  عون  هب  تبـسن  یلیـصفت  ربارب  رد  تسا  یلاـمجا  رتاوت 

کی القا  هک  نآ  هب  تسا  لـصاح  عیاـقو  زا  کـی  ره  رد  راـبخا  ترثک  يور  زا  یلاـمجا  ملع  یلو  شعوقو  دـشابن  رتاوتم  الیـصفت  قراوخ 
تسا و هوالع  رازه  زا  هک  هلوقنم  عیاقو  ترثک  هب  تسا  دنتـسم  ملع  نیا  تسین و  غورد  نآ  مامت  هک  میراد  ملع  هتفاـی و  عوقو  نآ  يهعقاو 
زا تیاکح  کی  هک  یهجو  رب  دشاب  غورد  اهنآ  مامت  هک  دوشیم  هنوگچ  هک  تسا  لوقنم  هددعتم  قیرط  هب  هدش و  رابخا  دروم  اهنآ  بلاغ 

هدرک لعج  ابذـک  ار  يربخ  کی  ره  دنـشاب  هدرک  بذـک  رب  یطاوت  ةریثک  تعامج  نیا  هنوگچ  دـشابن و  تسار  هلـسلس  کی  قرط و  کی 
ملع زا  وحن  نیمه  هب  دشابن و  مولعم  نآ  صخش  ول  هلمجلا و  یف  تداع  قراخ  عوقو  هب  دنکیم  عطق  هدافا  مه  رتاوت  زا  هنومن  نیا  دنـشاب و 
لثم شیامرف  نیا  رد  هک  الوا  هیف  خلا  دـناهدید  مه  بزح  نیا  هک  هلوق  اما  ددرگیم و  لماک  تجح  دوشیم و  لصاح  هزجعم  عوقو  هب  ملع 

باتک ریغ  هکنآ  مه  هل و  ۀـجح  الف  هزجعم  يوری  نم  هک  هدرک  ار  ینعم  نیا  یفن  نایب  رد  باب  دوخ  هک  دـناهدش  رت  مرگ  شآ  زا  ياهساـک 
هدش رداص  تداع  قراخ  هچ  هک  درکیم  نایب  شاک  ایناث  هتفای و  رکذ  هلاسر  نیا  رد  هدش  تفای  اهب  تاملک  رد  مالک  نیمه  تسین و  هزجعم 

نآ میراد  تسد  رد  اـم  هچنآ  دـناهدوب  ددـع  هچ  هب  دـناهدوب و  ناـسک  هچ  دوش  موـلعم  اـت  دـنک  ناـیب  ار  وا  هحفص 304 ] دنـس [  هلـسلس  و 
هدوبن و رتاوت  ددـع  ناشددـع  دنـشاب  یبلطم  لـقان  مه  ناـشمامت  رگا  دـناهدوب  یعدـم  نیا  رـصاعم  بحاـص و  یلوا  هقبط  رد  هک  یتعاـمج 

نیا زا  هک  سک  ره  اب  یلو  هدیـسرن  هزجعم  هک  ام  هب  یلب  دـنیامنب  هزجعم  هب  رابخا  ناـشدوخ  هک  دـندوبن  رـضاح  دـناهدوب  رود  هک  یناـسک 
هب ار  تاوما  ءایحا  دـنکیم و  ار  نیقباس  تاداع  قراوخ  عوقو  راکنا  دـشارتب  دوخ  يارب  زا  يرذـع  هکنآ  يارب  زا  میدرک  وگتفگ  تعاـمج 

لیوأت ینعم  یئاونش  یئانیب و  هب  ار  نارک  ناروک و  یسیع  نداد  افش  اهنیا  زا  سپ  باتک  نیا  بحاص  هچنانچ  دنکیم  ریبعت  یناحور  تایح 
ینعم یئاونـش  یئانیب و  هک  دنمهفیم  هچ  مدرم  يهماع  هک  هوالع  هب  تسا  للم  خیراوت  دیدج و  دهع  بتک  باتک و  فالخ  نیا  دنکیم و 

دوش . هزجعم  ات  تسیچ 

لئالد بحاص  هیمهو  تالاقم  رب  تاضارتعا 

نیعبات نتشذگ  هلطاب  بهاذم  رد  میئوگیم  باوج  تسا  ناشدوخ  لام  ناج و  راثیا  قافنا و  هدهاشم  قدص  رب  لیلد  دناهتـشون  هکنآ  اما  و 
دننام دوخ  اسؤر  هزجعم  ندید  نودـب  هک  ار  ناورهن  جراوخ  تلاح  امرف  هظحالم  تسا  رتشیب  هزجعم  يهدـهاشم  نودـب  ناج  لام و  زا  اهنآ 
هعسو نآ  ددع  یتدایز  وا و  باحصا  تکوش  ترضح و  نآ  تعاجش  هک  نآ  لاح  دندرک و  گنج  ریما  ترضح  اب  هنوگچ  دیادشلاوذ  وذ 

رب ریشمش  ندروخ  تقو  رد  رفن و  هن  رگم  ناشیا  زا  دنتفاین  تاجن  هک  دندرک  یگداتسیا  هچنانچ  دوب  ناشمولعم  دوهـشم و  رورـسلا  تسایر 
رگا هتفرگن  هزجعم  ندید  یعدم و  قدص  دهاش  ار  هعیـش  مامتها  یـسک  نونکات  رایـسب  ناشیا  لاثما  دـنتفگیم و  هحارلاو  حورلادـنج  اهنآ 

نایئادف هیلعامسا و  هدحالم  تامامتها  نینچمه  دش و  دهاوخ  ریصقت  يور  زا  اهنآ  هابتـشا  رب  لمح  دوشن  بصعت  دانع و  دوحج و  رب  لمح 
هزجعم ایآ  اهندش  هتـشک  نآ  لهجوبا و  نایفـسوبا و  ملع  ياپ  رد  شیرق  مامتها  نینچمه  رتشیب و  هدیدج  هفیاط  نیا  زا  نادنچ  دص  ناشیا 
هیواعم باکر  رد  راتشک  نآ  نایماش و  ریرهلا  ۀلیل  يهعقو  تسا  طوبضم  خیراوت  رد  هک  اهنیا  ریغ  دندوب و  هدید  لهجوبا  نایفسوبا و  زا  يا 

دندمآیم و ع )  ) نیـسح ترـضح  تزرابم  هب  هک  یناسک  دنـشاب  هدید  ود  نیا  زا  ياهزجعم  هکنآ  نودب  تسا  مولعم  نامثع  نوخ  بلط  هب 
نیا نیلوتقم  هک  دراد  ررـض  هچ  تسا  رایـسب  هلطاب  بهاذم  رد  ناج  لام و  زا  نتـشذگ  اهنیا  لاثما  دندوب و  هدیدن  دیزی  زا  دندشیم  هتـشک 

هزجعم رد  رگا  هکنآ  شباوج  رامـسوس  ملکت  لثم  دـشاب  یقاب  دوشیمن  تداع  قراخ  دنتـشون  هکنآ  اما  دنـشاب و  اـهنآ  هنومن  زا  مه  بزح 
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ءاقب تشادن  یعانتما  دنـشابن  ءاقب  هب  جاتحم  ات  دوش  مولعم  ناشیارب  دـسرب و  ناگدـنیآ  هب  نآ  ربخ  هکنآ  هب  دـشیمن  افتکا  ءاقب و  دوب  مزال 
هزجعم مه  شئاقب  نکمم و  مه  شئاقب  دوب  نکمم  هک  شثودح  دنامب  حیبست  هب  لاغتشا  رب  هزیرگنـس  هک  تشاد  هلاحتـسا  ررـض و  هچ  نآ 

الب حیجرت  هزجعم  راهظا  هب  یـضعب  صاصتخا  هتـشون  هکنآ  اما  ناگدـنیآ و  هب  وا  ربخ  ندیـسر  يهطـساو  هب  دوبن  ءاقب  هب  یتجاح  نکل  دوب 
رودص هب  ملع  هبترم و  نیا  لوصح  زا  سپ  تسا و  مزال  اعدـم  تابثا  تجح و  مامتا  هزادـنا  ات  هزجعم  هک  تسا  نآ  شباوج  تسا  حـجرم 

دوخ تردق  هزجعم  بحاص  ندرک  مولعم  هک  دراد  ررـض  هچ  دیآ  مزال  حجرم  الب  حیجرت  ات  دـنامن  یقاب  هزجعم  لصا  هب  یتجاح  تازجعم 
زا دوش  ماـمت  تجح  هک  هزادـنا  هب  ص )  ) ربمغیپ اذـل  ندینـش و  هب  يرگید  ندـید و  هب  یکی  دـشاب  مسق  ود  هب  مدرم  رب  تداـع  قرخ  هب  ار 

ار فیـس  اب  يهلتاقم  ياـنب  دـننکیمن  قیدـصت  ناـهرب  هب  دـنراد و  دوحج  داـنع و  مدرم  هک  دـش  مولعم  هکنآ  زا  سپ  درک  رهاـظ  تازجعم 
ار تاعانتما  دراوم  باتک  بحاص  هک  تسا  نآ  شباوج  تسا  عنتمم  نیا  دوب و  دـهاوخ  قلخ  اب  هزجعم  نییعت  هتـشون  هکنآ  اما  تشاذـگ و 

مدع نیا  نکل  دروایب  هک  دشاب  مزلم  وا  دنهاوخب  مدرم  هچ  ره  هکنآ  هن  دنک  هزجعم  هماقا  ۀـجح  هزادـنا  هب  هک  تسا  مزال  دـح  رب  دـنادیمن 
ءافرع امکح و  املع و  اب  هکنآ  اما  تسا و  عنتمم  هکنآ  هن  تسین  قلخ  اب  هزجعم  نییعت  تفگ  دیاب  دـنکیمن  عانتما  هب  ریغ  هب  یـسک  ار  موزل 
یناشن تهج  هب  دوب  بوخ  میوگیم  دـشاب  لخاد  وا  رب  ههبـش  هک  هحفـص 305 ] دندرواین [  یلیلد  مدرک  تبحـص  ءایبنالا  متاخ  تیقح  رد 

لئالد روفو  اب  هدش  زجاع  میکح  ملاع  مادک  دشاب و  هدنناوخ  تریصب  بجوم  ات  یتشونیم  ار  سلجم  نآ  يهرظانم  میکح و  ملاع  نآ  مسا 
زا ربخ  کی  هک  غورد  مامت  هک  هنوگچ  درذگیم و  هیضق  رازه  جنپ  زا  هدش  هتشون  هربتعم  بتک  رد  هک  شئایـصوا  شدوخ و  تازجعم  هک 

نیا ههبـش  مادـک  روایب و  ینک  تباث  رتاوت  هب  یناوتب  رگا  مه  وت  اعدـم  يارب  زا  تسا  یفاک  کی  رودـص  هب  ملع  دـشاب و  هدـشن  رداص  اهنآ 
رما نیا  يوگتفگ  هک  دنهدیمن  بیترت  یـسلجم  املع  ارچ  هک  یتشون  هکنآ  اما  دناهدش و  نآ  عفد  زا  زجاع  املع  هک  دناهدروآ  دراو  بزح 

هچ هدـش  نآ  داـسف  رب  مئاـق  تسین  يزیچ  نآ  زا  رتـالاب  هک  ترورـض  تسا و  داـسفلا  یهیدـب  هک  اـهنآ  دزن  رد  هک  یبـلطم  میوگیم  دوـش 
تسا نسحلا  نب  دمحم  دوعوم  هک  ناشدزن  رد  هدش  یهیدب  دشاب  عفر  هب  جاتحم  هک  هدش  ادیپ  ههبش  هچ  دراد و  سلجم  لیکشت  هب  تجاح 

لـصاح هک  تسا  عطق  نتـسناد و  سلجم  هجیتن  دشاب  عفر  هب  جاتحم  هک  ههبـش  هچ  فالخ  هب  عطق  اب  مدوعوم  نم  دیوگیم  هدـمآ  وا  ریغ  و 
هک هدش  اجک  هدش و  یک  دنیامن و  عفر  ات  دیامن  لیکشت  سلجموا  دنک و  اهنآ  هب  عوجر  دیاب  هدش  ههبـش  شیارب  زا  هک  سک  ره  یلب  تسا 

دوخ تاهبش  تالایخ و  دشاب و  هتفر  املع  زا  یکی  تمدخ  قح  هار  ندروآ  تسد  تاهبش و  كوکش و  عفر  لاح و  قیقحت  ناونع  هب  یسک 
هب يا  هدید  سبح  لتق و  هک  نیا  دشاب  هدرک  برـض  سبح و  لتق و  هب  رما  دشاب  هدـماین  رب  ههبـش  عفر  ددـص  رد  ملاع  نآ  دـشاب و  هتفگ  ار 

ههبـش عفر  قیقحت و  يانب  هک  هدوب  یناسک  هب  تبـسن  هدـش  يدروم  رد  اـنایحا  اـملع  فرط  زا  رگا  هدوب و  تلود  اـب  ندـش  فرط  يهطـساو 
رارصا دندادیم و  بیرف  ار  ربخیب  ماوع  رانک  هشوگ و  رد  ای  دندرکیم و  داسف  هدیشک  ریشمش  اب  هک  هدوب  یناسک  هب  تبسن  هکلب  دناهدوبن 
دـشاب هدرک  برـض  هب  رما  وا  دـشاب و  هتفر  یملاع  دزن  هک  هدـب  ناـشن  وت  ار  لـحم  کـی  ناگدـننک  قیقحت  نیدـهاجم و  زا  دنتـشاد  ماربا  و 

ساوسو هب  هکنآ  ات  دنیامن  ار  دوخ  تاهبش  ضرع  دننک و  املع  هب  عوجر  هک  دنـسرتب  ماوع  هک  تسا  ياهلیح  دوخ  نیا  میدینـشن و  نونکات 
اب يراصن و  اب  دوهی و  اب  مالـسا  ءاملع  نیب  تارظانم  ردق  هچ  دنراد  ریغ  اب  زایتما  هچ  هدـیدج  بهذـم  نیا  دـننک  ناشجراخ  هار  زا  ههبـش  و 

دشاب و هتفر  قیقحت  ناونع  هب  امش  زا  یسک  هک  هدش  اجک  هدش  تیاده  بابسا  تارظانم  ردق  هچ  تسا و  طوبـضم  بتک  رد  هک  هدش  ینس 
دوش زارحا  نآ  عضوم  هک  یئاج  رد  تسا  نیدسفم  نیدترم و  لتق  ام  ص )  ) ربمغیپ عرـش  مکح  نوچ  یلب  دشاب  هدش  هتـشک  ملاع  فرط  زا 
دوخ ردق  هچ  دراد  یگدیسر  لالدتسا و  قیقحت و  هدهاجم و  هلئسم  هب  لخد  هچ  نیا  یلو  تسا  ربمغیپ  مکح  هک  داد  دنهاوخ  لتق  هب  مکح 

ماهدش مه  یضعب  يههبش  عفر  بابسا  متشادن و  رب  تسد  نسحا  یه  یتلاب  هلداجم  زا  ماهدرک و  هثحابم  صاخشا  هرمن  نیا  اب  هدنـسیون  نیا 
نآ لاح  قیقحت  يارب  زا  دنک  یبهذم  تبحص  ناشیا  اب  دهاوخب  سک  ره  ینابرهم  لامک  اب  هک  دنرـضاح  املع  نکم  ءارتفا  سرتب و  ادخ  زا 
ره رد  روـضح  يارب  زا  دنرـضاح  هیماـما  ياـملع  تسا و  ثحب  نیمه  يارب  زا  عـضوم  تسا  اـملع  زا  هک  مـالک  ملع  لـصا  دـننک  تـبحص 

عانتما دننک  سلجم  هب  توعد  ار  سکره  دننک  دوخ  تاهبش  راهظا  هفئاط  نی  هک ا  هتشاذگن  یهلا  فوخ  یلو  يا  ههبش  ره  عفر  یـسلجم و 
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ندوب هزجعم  يارب  زا  هدرک  نایب  وا  هک  تهج  نآ  تهج و  هن  هب  تسا  تایآ  باـتک و  ماـمت  هزجعم  هک  دوب  نآ  شمود  بلطم  اـما  . دـنیامن
هرداصم هکنآ  اـما  تسین  مه  زاـجعا  بجوم  رگید  دوشیم و  ادـیپ  مه  باـتک  ریغ  رد  رگید  تشه  تسا و  هرداـصم  اـهنآ  زا  یکی  باـتک 
قیدـصت تسا  یهلا  نامرف  باتک  نالف  هک  دـشاب  مولعم  رگا  میوگیم  یهتنا  تسا  یهلا  ناـمرف  ناـمرف  دـیوگیم  هک  تسا  نآ  سپ  تسا 

هک دوش  تباث  دیاب  ندوب  هزجعم  هار  زا  هک  تسا  نآ  ضرغ  هکنآ  لاح  دشابن و  ای  دـشاب  هزجعم  نآ  هچ  دومن  دـیاب  ار  شبحاص  شدوخ و 
رود هجو  نیا  رد  سپ  تسا  یهلا  ناـمرف  نآرق  هک  میدرک  تاـبثا  رـشب  زجع  نآرق و  ندوـب  هزجعم  هار  زا  هچناـنچ  تسا  یهلا  ناـمرف  نـیا 

هب فوقوم  مه  باتک  ندوب  هزجعم  تابثا  شندوب و  هزجعم  تابثا  هب  فوقوم  تسا  یهلا  ناـمرف  هک  نیا  تاـبثا  هک  نآ  هچ  تسا  یحـضاو 
يهظحـالم تسا  یهلا  ناـمرف  هکنیا  هب  تسا  هزجعم  هـکنیا  رب  هحفـص 306 ] يدرک [  لالدتـسا  وت  هچنانچ  دـشاب  تسا  یهلا  ناـمرف  هکنیا 

هک ظعاوم  ثیداحا  هروثام و  يهیعدا  میوگیم  سپ  دوشیم  ادیپ  مه  باتک  ریغ  رد  رگید  رما  تشه  نآ  هکنآ  اما  دـنیامن و  ار  يداوسیب 
یـسفن ره  ایناث  تسا و  یقاب  الوا  هک  دراد  ار  تفـص  تشه  نیا  هدادـن  رارق  هدـنیوگ  هزجعم  ار  نآ  یـسک  هدـشن و  رداص  زاـجعا  ناونع  هب 
داتـسرف راید  ره  هب  درک و  لقن  ناوتیم  اسماخ  تسا و  برقت  تلع  اـعبار  تسا و  كرادـم  رعاـشم و  یقرت  هار  اـثلاث  دـمهفیم و  دـهاوخب 

قراوخ انماث  تیبرت و  تلع  یهاون و  رماوا و  ياراد  اعباس  دربب و  هرهب  ثیدـح  اـعد و  زا  دـناوتیم  دوخ  روعـش  ردـق  هب  یـسفن  ره  اـسداس 
سپ دراد  ار  هجو  تشه  نیمه  نیـضام  صـصق  ظعاوم و  قالخا و  رب  هلمتـشم  بتک  نینچمه  روکذـم و  نآ  رد  تما  جاـتحیام  تاداـع و 
یتفص یهجو و  رب  تسا  هزجعم  هک  یباتک  هک  تسا  نآ  يهطـساو  هب  نآ  سپ  تسین  زاجعا  بجوم  هکنآ  اما  دشاب و  هزجعم  مه  اهنآ  دیاب 

رما هطساو  هب  ای  ود و  ره  ای  ظفل و  ای  ینعم و  يهطساو  هب  ای  نآ  لثم  ندروآ  زا  دنشاب  زجاع  تیعر  دارفا  ریاس  زا  نآ  هدنروآ  ریغ  دشاب  هک 
قدص لیلد  هر و  اما  تسا و  ادخ  بناج  زا  هک  دوش  مولعم  تسا  زجاع  رشب  هک  تهج  نآ  هب  ات  دشابن  رـشب  باتک  نآ  شلـصاح  هک  رگید 

دیوگب رگا  شندوب  هزجعم  تهج  زا  ریغ  درک  ناـیب  باـتک  رد  ار  زیچ  همه  باـنج  نیا  تسادـخ و  روآماـغیپ  لوسر و  وا  هک  دوش  یعدـم 
دنراد ار  تفـص  تشه  نیمه  املع  حـیاصن  ظعاوم و  قالخا و  بتک  هک  یتسناد  هک  تسا  هزجعم  نآ  هروکذـم  صاوخ  رب  لمتـشم  باتک 
هکنآ تابثا  ماـقم  رد  یـسک  هک  تسا  نآ  لـثم  نیا  هزجعم و  زا  ریغ  هتـشاد  ار  زیچ  همه  هک  دوب  هزجعم  بجع  باـتک  هک  دـش  مولعم  سپ 

مد دراد و  وم  اـپ و  تسد و  شوگ و  دراد و  مشچ  هک  درواـیب  لـیلد  تسا  رتـهب  زیچ  ره  زا  گـنج  نادـیم  يارب  زا  بسا  دـیوگب  دـهاوخب 
دوشیم تفای  وا  ریغ  رد  مامت  اهنیا  هکنآ  لاح  دشکیم و  هحیص  ههیـش و  تسا  ناویح  سنج  زا  تسا  فلع  شکاروخ  تسا  زمرق  شگنر 
تعاطا تکرب و  نمی و  تسارف و  توق و  ندیود و  ندرک و  تکرح  تعرس  شیرتهب  ببس  تسین  گنج  يارب  زا  وا  يرتهب  ببـس  اهنیا  و 

ینعم دوشیم  مولعم  مدرم  نیا  دوشیمن  تفاـی  نآ  ریغ  رد  شعومجم  تسا و  گـنج  يارب  زا  یبوخ  بابـسا  روما  نیا  هک  تسا  بحاـص 
لغش هک  یئادخ  ياهراک  زا  هک  دوشیم  نآ  هب  یناشن  نیا  میادخ و  بناج  زا  نم  هک  تسا  یعدم  قدص  یناشن  هزجعم  هتسنادن  ار  هزجعم 

لـصاحلا دـنکیم و  ناـهرب  ناطلـس و  هنیب و  هیآ و  هب  هزجعم  زا  ریبـعت  نآرق  رد  دـنوادخ  تهج  نیا  هـب  دـشاب و  وا  تـسد  رد  دـشابن  رـشب 
هب شوگ  اـت  تسا  وا  بناـج  زا  هک  دـننادب  مدرم  دـیاب  لـیمکت  تهج  هب  دنتـسرفیم  مدرم  يوس  هب  دوخ  بناـج  زا  هک  ار  یـسک  دـنوادخ 

یناـشن دـشاب  مه  رـشب  راـک  دـشاب  وا  تسد  رد  هک  يزیچ  نآ  رگا  دـهدب و  وا  هب  یناـشن  هک  تسا  نآ  هب  نتـسناد  نیا  دـنهد و  شناـنخس 
هک دشاب  لیلد  نآ  فاشکنا  ات  دشاب  یعیبط  يداع  ببس  الب  دنشاب و  نآ  زا  زجاع  رشب  هک  يراک  هب  تسا  رصحنم  یناشن  سپ  دوب  دهاوخن 
ره هک  نک  ناـیب  تازجعم  لـمکا  مه  نآ  ینادـب  هزجعم  ار  باـتک  یهاوخیم  هک  یئوت  ـالاح  دوش  مولعم  وا  قدـص  تسا و  ادـخ  راـک  نیا 
ریغ رد  اهنآ  هک  تسا  هناگ  تشه  تافـص  ياراد  نامه  رگا  باتک  نآ  مود  تسا  لطاب  هک  لوا  صوصخم  باتک  اـی  تسا  هزجعم  یباـتک 

تیصوصخ نآ  امش  باتک  هک  میوگب  امـش  هب  تقو  نآ  ات  نک  نایب  ار  تیـصوصخ  نآ  سپ  تسا  نآ  ریغ  رگا  دوشیم و  ادیپ  مه  هزجعم 
هکنآ هچ  تسین  ادخ  لام  هک  دراد  نآ  لیلد  یناشن و  تسا  لهـس  درادـن  تسا  ادـخ  بناج  زا  هک  نآ  یناشن  تسین  هزجعم  وا  درادـن و  ار 
هیبرع دعاوق  قفاوم  ادبا  هدروآ  یبرع  ناسل  هب  هک  تسا  یعدـم  مه  شدوخ  هدـش و  لزان  یبرع  ناسل  هب  هکنآ  اب  تسا  طلغ  رتشیب  شظافلا 

هک نآ  زا  تسا  فشاک  نیا  تسا و  طلغ  نآ  رتشیب  هک  دنادیم  دنادب  ار  اهنآ  دعاوق  دنادب و  ار  اهنآ  نابز  هک  یسک  ره  برع و  هک  تسین 
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رگا هدرمـش  ءایبنا  ملعا  ار  دوخ  کـلذ  هحفـص 307 ] عم [  هتـسنادیمن و  ار  برع  نابز  هتـشادن و  ار  هیبرع  مولع  داوس  ناـمه  نآ  بحاـص 
هیعدا و حیصف و  نآرق  میوگیم  سپ  تفرگ  دای  نآ  زا  ار  مالک  تحص  دیاب  تسا  حیحـص  هتفگ  وا  هچ  ره  هک  دناهتفگ  هچ  نانچ  یئوگب 

نامه نازیم  باتک  نیا  نامز  ات  یئوگب  رگا  تسین  باتک  نیا  اب  قفاوم  هکنآ  هچ  تسا  طـلغ  همه  ع )  ) ریما ترـضح  بطخ  برع و  راعـشا 
تعانش تسا و  رگید  تغل  هب  جاتحم  دوب  دهاوخ  يرگید  ناسل  نیا  نیاربانب  سپ  میوگیم  هدرک  رییغت  نآ  زا  سپ  یلو  هدوب  هیبرع  دعاوق 

قفلم و تالمهم  زج  هب  شرهاوظ  زا  یلو  هلوقعم  روما  ءاشنا  رد  دـنک  ناـفرع  يوریپ و  هتـساوخ  سپ  شیاـنعم  اـما  تسا  مولعم  بلطم  نیا 
هچ هب  میوگیم  تسناد  یهاوخ  ار  نآ  حرـش  وا  هب  ناـمیا  زا  دـعب  هک  دراد  ینطاـب  اـهنیا  یئوگب  رگا  هدـماین  تسد  يزیچ  بترم  تاـقارغا 

حصفا رما  نیا  بحاص  دیوگیم  یئوگفازج  زا  هللاناحبـسف  منک  لوبق  دیوگب  شحرـش  رد  هچ  ره  نآ  زا  دعب  ات  میروایب  نامیا  دیاب  لیلد 
دهاوخن مدرم  همه  هزجعم  نآرق  هک  یتسناد  قباس  رما  رد  هک  هوـالع  هب  هدوبن  یظفل  طـلغ  زا  نوصم  هکنآ  لاـح  هدروآ و  نآرق  زا  یلعا  و 

دوب و دهاوخ  ملاع  هب  صوصخم  دوب  دهاوخن  مامت  هزجعم  وا  سپ  دـمهفب  ار  باتک  زاجعا  هنوگچ  لهاج  ماوع  هکنآ  هچ  وت  قاذـم  هب  دوب 
مه لبق  زا  تسین  تباث  لک  زجع  دـیوگب  رگا  هتـشون  هکنآ  اما  یتفگ و  هک  تسا  حـجرم  الب  حـیجرت  نیا  تسا و  همه  یبن  یبن  هکنآ  لاح 

دوخ و ياهناج  ندرک  فلت  فورح و  هب  هملاکم  رب  ار  فویـس  هب  هعراقم  شلالحمـضا  ماـقم  رد  شیادـعا  راـیتخا  هکنآ  باوج  دـناهتفگ 
باتک رد  تسا  رحـس  نیا  دـنتفگیم  هک  دوب  هدرک  توهبم  ار  ناشلقع  هدوب و  ناشزجع  لیلد  ناـشناسل  تحاـصف  اـب  نآرق  لـثم  ندرواـین 

یئوگب رگا  مدوب  هدروآ  هدنـسیون  دوخ  هک  دوب  تایلعج  نامه  هلمج  نآ  زا  هدش  دراو  رایـسب  شریاظن  هدش و  عقاو  بلطم  نیا  یک  اهامش 
هچنانچ يروایب  دوخ  يوعد  قدـص  رب  ار  باتک  نیا  ینک و  توبن  يوعد  وت  هک  دوشیم  نایب  لثم  وت  باتک  یتقو  رد  هک  دـنتفگ  هچناـنچ 

دیایب هچنانچ  هدرک  توعد  ادخ  هب  ار  قلخ  دیوگیم  دنکیم و  باتک  ندوب  هزجعم  ءزج  ار  بلطم  نیمه  هللااب  ذوعن  هرقف  رد  لئالد  بحاص 
رگا هدـیبوک  نم  غالا  خـیم  هک  اجنامه  تفگ  تسا  اجک  نیمز  طـسو  هک  درک  لاؤس  شقیفر  زا  یـسک  هک  تسا  ناـمه  فرح  نیا  باوج 

ات دنک  اعدا  دهاوخب  هچ  ره  دناوتب  هک  تسین  ماجلیب  یعدـم  نیا  لثم  یـسک  ره  دوش  مولعم  ات  نک  زگ  نیمز  فرط  راهچ  زا  يرادـن  رواب 
ندروآ فرـص  هک  دوشیم  مولعم  مالک  نیا  زا  میوگیم  شرخآ  ات  ملاع  رد  ایآ  هللااب  ذوعن  هتـشون  هکنآ  اـما  دـسرب و  هللا  اـنا  یننا  هجرد  هب 

هتشاد دوخ  رما  رد  تماقتسا  رگید  دنک و  توعد  ادخ  هب  ار  قلخ  یکی  رما  دنچ  يهمیمـض  هب  هکلب  دنادیمن  یعدم  قدص  دهاش  ار  باتک 
هتفرگ و هزجعم  ار  باتک  دوخ  نیا  زا  لبق  هکنآ  اب  دراد  تافانم  ـالوا  نیا  دـشاب و  هدرک  مه  تیبرت  دوش و  رهاـظ  وا  زا  هملک  ذوفن  دـشاب و 
مولعم و رما  ود  نیا  جـیردت  هب  هک  دـهاوخیم  ینـالوط  یناـمز  شدوخ  نیا  دـننک  تعباـتم  مدرم  هک  هملک  ذوفن  مه  سوفن و  تیبرت  اـیناث 
یعدـم و يوعد  لوا  رد  سپ  دـشاب  هتـشاد  ندوب  هزجعم  رد  تیلخدـم  رما  ود  نیا  رگا  سپ  هدوب  نینچ  نایدا  همه  رد  هچنانچ  دوش  ققحم 
هک دوش  هتفگ  وا  هب  دـیاب  دـنک  دوخ  رما  راهظا  هک  سک  ره  هب  هکلب  قدـص  دـهاش  دوش  تفای  هزجعم و  دوش  مولعم  اجک  زا  باتک  ندروآ 

تسادخ و بناج  زا  هک  تسناد  مهاوخ  مه  نم  تقو  نآ  دنوشیم  تیبرت  درک و  دهاوخ  مدرم  بولق  رد  ذوفن  وت  باتک  منیبب  ات  نک  ربص 
کی ات  تماقتـسا  دارم  هکنآ  هچ  تماقتـسا  لاح  تسا  نینچ  مه  تسا و  هکحـضم  ماحفا و  دوخ  نیا  مروآیم و  نامیا  وت  هب  هدوبن و  لطاب 

ناتدوخ رما  رـس  رب  امـش  هک  منیبب  ات  دینک  ربص  امـش  هک  تفگ  یعدم  هب  دیاب  سپ  راک  رخآ  ات  تماقتـسا  هکلب  تسین  لاس  ای  هتفه  ای  زور 
دـشاب شتماقتـسا  هک  تیجح  طرـش  زارحا  سپ  دوریم  شرما  زا  عوجر  تماقتـسا و  مدـع  لامتحا  شندوب  هدـنز  ناـمز  اـت  هن و  اـی  دـیتسه 
ندوب هزجعم  رد  روما  نیا  رابتعا  هکنآ  رگید  تسین و  باوج  لباق  نآ  ینکب و  ار  شرما  رب  تابث  رب  شلاح  ءاقب  باحـصتسا  رگم  دوشیمن 

دوش بترتم  نآ  رب  بیترت  هب  ات  دوشیمن  لـصاح  هملک  ذوفن  هک  نآ  تهج  هب  ـالقع  تسا  لاـحم  نآ  تسا و  رود  مزلتـسم  هحفص 308 ] ] 
رگا دیآیم و  مزال  رود  دـشاب  هتـشاد  تیلخدـم  رما  ود  نیا  مه  ندوب  هزجعم  تابثا  رد  رگا  سپ  باتک  ندوب  هزجعم  نتـسناد  زا  سپ  رگم 

هچ هب  صاخـشا  نآ  میوگیم  اما  دوب  دـهاوخن  رود  سپ  ندوب  هزجعم  هب  تسا  وت  ملع  بابـسا  اهنآ  تیبرت  نارگید و  قح  رد  ذوفن  یئوگب 
نآ هک  هدش  هدید  يوعد  نیا  بحاص  زا  يرخا  رما  رگا  هتشاد  تیلخدم  تیبرت  ذوفن و  هکنآ  لاح  دناهدرک و  ار  ندوب  هزجعم  زارحا  ببس 

هملک ذوفن  نیا  يراب  تسین  باتک  هب  تجاح  تروص  نآ  رد  هزجعم و  هچ  هدوب و  رما  هچ  مینادب  ات  دینک  نایب  ار  نآ  تسا  قدـص  تمالع 
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هزجعم و ار  توعد  ذوفن  دوخ  لصا  صاخشا  نیا  زا  هلمج  هک  هباثم  نیا  هب  ات  یعدم  نیا  رما  تحص  رد  دنهدیم  تیلخدم  رایسب  رایـسب  ار 
مامت رد  ذوفن  نیا  هک  هوالع  هب  رابتعا  رد  نآ  لالقتـسا  هب  دـسر  هچ  ات  ار  نآ  تلاخد  لاـح  یتسناد  یئاـهنت و  هب  دـناهتفرگ  قدـص  یناـشن 

هک سیئریب  اـهنآ  منکیم  لاؤس  لاـح  تسا  لـطاب  همه  رگید  یقاـب  تسا  یکی  قـح  اـهنآ  يهمه  زا  تسا و  نیمز  يور  هجورم  بهاذـم 
همه سپ  دنرذگیم  هتـشذگ و  ناج  لام و  زا  دوخ  بهذم  رـس  رد  ناشعابتا  دنراد و  مه  نوناق  لمعلاروتـسد و  باتک  هلاحم  دنتـسین و ال 

یناسک نک  هظحالم  مالسا  دوخ  رد  نینچ  مه  ینیبیم و  تیاکح  هچ  نیبب  امنب  ابلاغ  ار  دنه  نیچ و  نپاژ و  تلم  هظحالم  دنـشاب  قح  دیاب 
هک اهنآ  لاثما  هیلیعامـسا و  زا  دننکیم  تفالخ  يوعد  ای  هیخیـش  زا  دننکیم  تینکر  يوعد  ای  هیفوص  اسؤر  زا  دننکیم  تیبطق  يوعد  هک 
زا رتمک  ناشیا  ددـع  تسا و  هزادـنا  هچ  هب  هک  تسا  مولعم  دوهـشم و  ناشعابتا  رد  اهنآ  هملک  ذوفن  هکنآ  لاح  ینادیم و  لطاب  ار  همه  وت 
هب جاتحم  هک  یسوفن  رد  ریثات  تسا و  قدص  تمالع  هک  يذوفن  هک  دناهتفگ  تبحص  ماقم  رد  هفیاط  نیا  زا  یئوگب  رگا  تسین  هفیاط  نیا 
نآ سپ  تیاصو  تماما و  یعدم  دـننام  دـشابن  مهریغب  لکتم  توبن و  لثم  دـیامن  لقتـسم  رما  يوعد  هک  تسا  یـسک  زا  نآ  تسا  هزجعم 
ره رد  تسا  قدص  يهراما  بولق  رد  يوعد  ذوفن  ریثأت و  رگا  دینک  قراف  نایب  میوگیم  دیامن  دوشیمن  دراو  هیمالـسا  قرف  هب  ضقن  تقو 

راثآ یبن و  نانآ  لوق  هب  دنکیم  تیاصو  تماما و  يوعد  هک  یـسک  نآ  یئوگب  رگا  دوب و  دهاوخن  مه  توبن  رد  الا  دوب و  دـهاوخ  اج  ود 
دـشاب وا  تاشیامرف  رثا  زا  هدش و  وا  هب  لاکتا  هک  دشاب  یبن  هب  دانتـسا  رثا  زا  دـشاب  سوفن  رد  يریثأت  هک  تسا  اسب  دوب و  دـهاوخ  لکتم  وا 

هب داـمتعا  شیوعد  تجح  رد  یلو  دـیامن  لقتـسم  رما  يوعد  مه  یـسک  رگا  سپ  میوگیم  دوـب  دـهاوخن  قدـص  تمـالع  ذوـفن  نآ  سپ 
هب رانک  هشوگ و  تسا  نینچ  تیودـهم  یعدـم  نیا  هچنانچ  دوب  دـهاوخن  قدـص  تمالع  شاهملک  ذوفن  مه  نآ  دـنک  قباس  یبن  شیاـمرف 
هب لاکتا  شهار  مامت  هکلب  دـناشکیم  دوخ  هب  دـندوعوم  رظتنم  هک  یمدرم  دـنکیم و  دوخ  رب  قبطنم  رابخا  تایآ و  زا  ياهراپ  دوخ  لایخ 

ماـقم رد  نوچ  یلو  تسین  نتـشون  لـباق  بلطم  نیا  دنـشاب و  هداد  ار  وا  ربـخ  رگید  ناـسک  هک  تسا  نآ  دوعوم  ینعم  هکنآ  هچ  تسا  ریغ 
یـسک رگا  هکنیا  رب  هدش  مئاق  یلقن  یلقع و  لیلد  هچ  يراب  مسیونیم  ماوع  هیبنت  تهج  هب  مدینـش  تافارخ  روج  نیا  هفیاط  نیا  اب  تبحص 

تاطلاغم تاهیومت و  تاسیبلت و  هب  دنتـسم  ندیورگ  هکنآ  اب  تسا  یعدم  قدـص  تمالع  نیا  دـنورگب  وا  هب  مدرم  دـیامن و  يرما  ياوعد 
ماقم رد  هچنانچ  دناهدرک  ههبش  ود  هفیرش  هیآ  ود  ینعم  ندیمهفن  زا  یلب  یمهفب  ات  نک  لمأت  بوخ  يوعد  فرح  زا  لصاح  هن  دشاب  هدوب 

دهاوخن ذفان  دشاب  ادـخ  ریغ  يوس  هب  توعد  رگا  هکنیا  ذوفن و  ریثأت  يارب  زا  یکی  متفگ  باوج  دـناهدرک و  کسمت  اهنآ  ضعب  اب  هثحابم 
نآ نایب  رد  هیآ  رهاظ  هکلب  مولعم  ریسافت  بتک  زا  هچنانچ  درادن  ناشیا  ياعدم  هب  یطبر  شرهاظ  هک  هفیرش  هیآ  هب  دندرک  لالدتسا  دوب و 

دننام ار  ادخ  ریغ  رگا  تسا و  عفان  دنکیم و  ار  وا  توعد  تباجا  هک  هدناوخ  هحفص 309 ] ار [  یسک  دناوخب  ار  ادخ  یسک  رگا  هک  تسا 
ادخ ریغ  دنناوخیم  هک  یتعامج  نیا  لثم  دروخیمن  ناشیا  درد  هب  ار و  ناشیا  دنکیمن  تباجا  مانـصا  نآ  دننک  توعد  دنناوخب و  مانـصا 

ناهد هب  دناوتن  بآ و  بلط  هب  دشاب  هدوشگ  ار  دوخ  تسد  هک  یـسک  نآ  لثم  ناشیا  يارب  زا  ياهدیاف  ار و  رگید  ياهزیچ  رگید و  ناسک 
ار ینعم  ءآملا و  یلا  هیفک  طسابک  الا  ئشب  مهل  نوبیجتـسی  هللا ال  نود  نم  نوعدی  نیذلاو  قحلا  ةوعد  هل  تسا  نیا  هیآ  نآ  دناسرب و  دوخ 

یـسک دوبن  قح  یعدـم  نیا  توعد  رگا  سپ  دـنکیمن  ناشتباجا  یـسک  دـننکیم  ادـخ  ریغ  يوس  هب  توعد  هک  یناسک  دـننکیم  روطنیا 
ار امـش  تباـجا  ناـسک  نآ  دـیناوخیم  ادـخ  ریغ  زا  هک  ار  یناـسک  نآ  هک  تسا  نیا  ینعم  هکنآ  لاـح  هیآ و  مـکح  هـب  درکیمن  تباـجا 

ادـخ ریغ  زا  دـیناوخیم  هک  یناسک  ابابذ  اوقلخی  نل  هللا  نود  نم  نوعدـت  نیذـلا  نا  ریظن  تسا  رایـسب  نآرق  رد  نومـضم  نیا  دـننکیمن و 
ناشتباجا ار  یـسک  دـناوخب  ادـخ  ریغ  يوس  هب  سک  ره  هک  هتفگ  هدـیمهفن  رخ  نآ  هک  یئاـنعم  نآ  اـما  دـنرادن و  ار  یـسگم  قلخ  تردـق 

دنا هدرک  تباجا  مدرم  کلذ  عم  هدوب  هلطاب  توعد  دناهدرک و  توعد  ادخ  ریغ  هب  ار  مدرم  يرایـسب  هکنیا  هب  تسا  ضوقنم  نیا  دـنکیمن 
یمهفب و ار  هیآ  ینعم  ات  نک  ریـسفت  بتک  هب  عوجر  لاح  تیمئاق  يوعد  هب  دـسر  هچ  ات  دـندرک  تباـجا  ار  نوعرف  هلطاـب  تیبوبر  توعد 

دیناوخب ار  ادخ  ریغ  امـش  رگا  تسا  نیا  هیآ  ینعم  سپ  دندرک  تباجا  مدرم  هدش و  رایـسب  ادـخ  ریغ  يوس  هب  توعد  هکنآ  باوج  لصاح 
نیقداص متنک  نا  مکل  اوبیجتـسیلف  مهوعداف  مکلاثما  دابع  هللا  نود  نم  نوعدـت  نیذـلا  نا  هیآ  نیا  ریظن  دـننکیمن  ار  امـش  تباجا  ریغ  نآ 
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هیآ قفاوم  تسا  خیبوت  نیا  ار و  امـش  دننک  تباجا  ناشیا  ار و  ناشیا  دـیناوخب  سپ  امـش  لثم  دـناهدنب  ادـخ  ریغ  دـیناوخیم  هک  ار  یئاهنآ 
هب هدرک  درم  نیا  هک  یئانعم  نآ  یلو  تسا  رایسب  نآ  لاثما  مکرصن و  نوعیطتسی  هللا ال  نود  نم  نوعدت  نیذلا  يهیآ و  ریظن  مه  هتشذگ و 

مکنع و رـضلا  فشک  نوکلمی  الف  هنود  نم  متمعز  نا  لق  دوشیمن  تفاـی  نآرق  رد  نومـضم  نآ  هب  هیآ  تسا  عقاو  فـالخ  هکنآ  هوـالع 
هک ار  یناسک  نآ  مکل  اوباجتسا  ام  اوعمـس  ول  مکئاعد و  اوعمـسی  مهوعدت ال  ناریمطق  نم  نوکلمی  ام  هللا  نود  نم  نوعدت  نیذلا  رگید و 

ینعم نامه  هیآ  نیا  دننکیمن و  تباجا  دنونشب  رگا  ار و  امش  يادص  دنونـشیمن  دیناوخب  رگا  دنتـسین  ریطق  کلام  ادخ  ریغ  زا  دیناوخیم 
نم هللا  نود  نم  نوعدـی  نمم  لـضا  نم  مه و  هدـیمهف و  وا  هـچنآ  هـن  دـشابیم  ئـشب  مـهل  نوبیجتـسی  ـال  هللا  نود  نـم  نوعدـی  نیذـلا  و 

ار وا  ادخ  غورد  هب  دهدب  تبسن  ادخ  هب  دروایب و  یباتک  یسک  رگا  هکنآ  يارب  زا  دنکیم  لالدتـسا  رگید  ۀمیقلا و  موی  یلا  هل  بیجتـسیال 
لالدتـسا بلطم  نیا  يارب  زا  تسا و  قح  شباتک  دوشیم  مولعم  تفاـی  تلهم  دروآ و  باـتک  سک  ره  سپ  دـهدیمن  تلهم  دـشکیم و 

بناج زا  نآرق  دیوگیم  هک  ددـنبیمن  غورد  ام  رب  دـیوگیم و  ام  بناج  زا  ص )  ) دـمحم هکنیا  هب  مامتها  هدـش و  باب  رد  هک  ای  دـنکیم 
ضعب اـنیلع  لوقت  ول  تسا و  نیا  هیآ  نآ  یحوی و  یحو  ـالا  وه  نا  يوهلا  نع  قـطنی  اـم  دـیامرفیم  هک  شلوـق  ریظن  هدـش  دراو  تسادـخ 
تیفیک هب  منکیم  كاله  ار  وا  هنیآ  ره  ددـنبب و  غورد  ام  رب  ص )  ) دـمحم رگا  ینعی  نیتولا  هنم  اـنعطقل  مث  نیمیلاـب  هنم  انذـخال  لـیواقالا 
الهاجت ای  الهج  درم  نآ  وا و  زا  بذـک  يرود  دـیوگب و  دـمحم  هک  هچنآ  قدـص  يارب  زا  تسا  یمامتها  دـیکأت و  هرقف  نیا  هصوصخم و 

تسار تسد  ددنبب  غورد  ام  رب  هک  یسک  ره  هک  تسا  نیا  هیآ  دارم  دیوگ  یم  هکلب  دنادرگیمن  رب  رورس  نآ  صوصخ  هب  ار  لوقت  ریمض 
هتفگ غورد  ماهدروآ  باتک  ادـخ  بناج  زا  دـیوگیم  هک  تیمئاق  یعدـم  نیا  رگا  لاـح  مینکیم  عطق  ار  وا  نیتو  گر  میریگ و  یم  ار  وا 

رد هیآ  نیا  نیبب  امن  ریـسفت  بتک  هب  عوجر  ار  هیآ  يانعم  یتسناد  وت  هدوب و  وگتـسار  هک  دوشیم  مولعم  سپ  درکیم  نینچ  وا  اب  ادـخ  دوب 
هحفـص دـهاوخ [  هذـخاؤم  نینچ  دروایب  غورد  باتک  هک  ره  هک  دـهدیم  ربخ  ای  هدـش  دراو  وا  بذـک  یفن  هب  مامتها  و  ص )  ) ربمغیپ باب 
تـسا غورد  هک  یئاـهزیچ  هکلب  تسین  باـتک  ندروآ  صوصخ  لـیواقالا و  ضعب  دوب  درم  نیا  دوصقم  رگا  اـیناث  ـالوا و  اذـه  دـش  [ 310

زا ملظ و  زا  هلولغم و  هللادـی  زا  دـش  هداد  ادـخ  هب  تبـسن  اهدـب  اهغورد و  ردـق  هچ  هک  دـیئامرف  هظحالم  لاـح  تسا  نداد  ادـخ  هب  تبـسن 
تبـسن ادـخ  هب  هک  اهغورد  نیا  نایب  زا  تسا  رپ  نآرق  هک  هبذاک  ماکحا  زا  دـنیادخ و  نارتخد  هکئـالم  دراد و  دـالوا  هک  نیا  هک  یناـسک 
بتکنس ءاینغا  نحن  ریقف و  هللا  نا  اولاق  نورتفت  هللا  یلع  ما  مکل  نذا  هللا  هک  اهارتفا  نیا  يارب  ار  ناشیا  دنکیم  تمذم  راگدرورپ  دناهداد و 

اثانا نمحرلا  دابع  مه  نیذلا  ۀکئالملا  اولعج  میرم و  نبا  حیسملا  وه  هللا  نا  اولاق  هثلث  ثلاث  هللا  نا  اولاق  هلولغم  هللادی  دوهیلا  تلاق  اولاق و  ام 
بذکلا و هللا  یلع  نورتفی  فیک  رظنا  بذـکلا  هللا  یلع  يرتفا  نمف  یثنالا  هل  رکذـلا و  مکلا  نونبلا  مکل  تانبلا و  هل  ما  مهتداهـش  بتکنس 

دـش هنوگچ  دـشاب  نانچ  هیآ  ینعم  رگا  سپ  دـنکیم  مه  وا  دوخ  نداد  تلهم  زا  ربخ  هچ  نانچ  ایند  راد  رد  ار  ناشیا  داد  تلهم  کـلذ  عم 
ربخ نیا  میئوگیم  هدرک  درم  نیا  هک  ار  یئانعم  مینک  لوبق  رگا  اثلاث  دـشن و  تبوقع  نیا  دـش و  ادـخ  هب  ءارتفا  لیواقا و  لوقت  همه  نیا  هک 

هک مینک  لوبق  رگ  اعبار  دوب و  دـهاوخ  ترخآ  رد  مدرم  ياهراک  تبوقع  باب  رد  هدـش  دراو  هک  یتایآ  ریاـس  لـثم  ترخآ  رد  تبوقع  زا 
زا دش  عقاو  مه  نآ  یتخـس و  تلذ و  روط  هب  تسا  تکاله  زا  هیانک  نیتو  عطق  نیمی و  هب  ذـخا  میئوگیم  دـشاب  ایند  راد  رد  تبوقع  دارم 

تبـسن ادخ  هب  لیواقا  دندش  ادیپ  ملاع  رد  یناسک  ردـق  هچ  لصاحلا  تسا و  طوبـضم  خـیرات  رد  هک  زیربت  رد  لیـصفت  نآ  هب  تکاله  نآ 
ذختا اولاق  لثم و  دـهدیم  ربخ  ناشیا  زا  نآرق  رد  ادـخ  هچ  نانچ  دـشن  عقاو  ناـشیا  هب  تبـسن  هصوصخم  تبوقع  نینچ  اـیند  رد  دـنداد و 

انعم روط  نیمه  مه  ریسفت  لها  تلالد و  مه  هیآ  رهاظ  ماهدرک و  ریقح  هک  تسا  یئانعم  نامه  دارم  ای  سپ  رایسب  نآ  هابشا  ادلو و  نمحرلا 
ار يزیچ  دسیونیم  هک  مدید  هفیاط  نیا  هب  ياهبوسنم  تاجتـشون  ضعب  رد  تسا و  نآ  ریغ  ای  ترخآ  رد  تبوقع  دارم  هکنآ  ای  دناهدرک و 

رگا هدومرف  ادخ  هکنآ  لاح  دشاب و  ادخ  ریغ  زا  هداد  ادخ  هب  تبسن  هک  نآ  اب  باب  ار  تاملک  نیا  دوشیم  هنوگچ  تسا  نیا  شلصاح  هک 
دش و هتفگ  ادخ  قح  رد  رایسب  لیواقا  هک  تسا  نآ  شباوج  میـشکیم و  تیفیک  نیا  هب  ار  وا  دهدب  تبـسن  غورد  هب  ام  هب  ار  یلوق  یـسک 

هچنانچ یئوگب  رگا  هداد و  ناشیا  هب  هک  یتلهم  زا  مه  هداد و  رایـسب  لـیواقا  نآ  زا  ربخ  مه  نآرق  رد  داد و  تلهم  ادـخ  دـش و  هتفگ  ادـخ 
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یغورد تبسن  ره  تسا  قلطم  لیواقا  الوا  میوگیم  تسادخ  هب  نداد  تبسن  غورد  هب  باتک و  ندروآ  صوصخ  رد  هذخاؤم  نیا  دناهتفگ 
نیا زا  ربخ  نآرق  رد  دـنوادخ  هچنانچ  دـشن  هذـخاؤم  نیا  دـش و  عقاو  ادـخ  هب  غورد  باتک  نداد  تبـسن  صوصخ  اـیناث  تسا و  لـماش  ار 

نآ زا  سپ  دوخ  ياهتـسد  هب  یباـتک  دنـسیونیم  ینعی  هللادـنع  نم  اذـه  نولوقی  مث  مهیدـیاب  باـتکلا  نوـبتکی  نیذـلا  هک  دـهدیم  بلطم 
هذـخاؤم هنوگ  نیا  دـناهداد و  ادـخ  هب  ار  غورد  باتک  تبـسن  دوشیم  مولعم  سپ  تسین  هکنآ  لاح  تسادـخ و  بناج  زا  نیا  دـنیوگیم 

نم وه  ام  هللادـنع و  نم  اذـه  نولوقی  باتکلا و  نم  وه  ام  باتکلا و  نم  هوبـسحتل  باتکلاب  مهنـسلا  نولی  اقیرفل  مهنم  نا  رگید و  هدـشن و 
هب ریـسفت  هک  مدیـسرتیمن  رگا  دوش  هیجوت  دـیاب  ای  دنتـشون و  هک  تسا  نامه  انعم  سپ  نوملعی  مه  بذـکلا و  هللا  یلع  نولوقی  هللادـنع و 

هدرک عطق  ار  وا  يونعم  ةایح  گر  میریگیم  ار  وا  تردق  نیمی  هب  ددنبب  ام  هب  لیواقا  هک  ره  هک  دشاب  نیا  دارم  دـیاش  متفگیم  دوش  يأر 
لصاح تفاین و  يونعم  تکاله  زا  تاجن  رگید  هک  دوب  نیمه  رما  نیا  یعدم  تلاح  هچنانچ  دشابن  تیاده  لباق  دشاب و  يدبا  كاله  هک 

ادخ هب  غورد  باتک  ناگدـنهد  تبـسن  ادـخ و  رب  نایوگغورد  نایرتفم و  هبذاک و  لیواقا  ناک  هدـنیوگ  هک  تسا  نآ  ههبـش  نیا  زا  باوج 
ءایلوا ءایبنا و  زا  قداص  نایعدم  زا  رایـسب  هچ  دشاب و  اهنآ  لثم  مه  یعدم  نیا  هداد  ناشتلهم  ادـخ  هداد و  ربخ  اهنآ  زا  نآرق  رد  هک  رایـسب 
رایسب هچ  دندش و  هحفص 311 ] هتشک [  کلذ  عم  دناهدادن  تبـسن  ادخ  هب  يرگید  زیچ  قح  قدص و  زج  هب  دناهدروآ و  قح  هب  باتک  هک 
يارب زا  لئالد  بحاص  هک  متفای  رفظ  مدیـسر  هک  عقوم  نیا  رد  هداد  تلهم  ار  ناـشیا  ادـخ  هتفاـی و  جاور  ناـشرما  هک  ادـخ  رب  ناـیرتفم  زا 

دناوخیم تاـیآ  نمـض  رد  ار  اـنیلع  لوقت  وـل  هیآ و  نیا  هکنآ  زا  سپ  یهجو  هب  هراـشا  قـیرط  هب  دـنکیم  کـسمت  توـعد  ذوـفن  تحص 
خلا دـیامن  ریـسا  ار  یغای  ره  یغاـط و  ره  وگغورد و  ره  تموکح  هتبلا  رادـتقا و  تنطلـس و  ياـعدا  اـجک و  ریقف  زجاـع  تیعر  دـیوگیم 
هتبلا همئا و  ءایبنا و  زا  قح  ءایلوا  نتـشک  كولملا و  کلام  تفلاخم  تیـصعم و  ناطلـس و  دودـح  نتـسکش  اجک و  زجاع  تیعر  میوگیم 

دشاب و نیتو  عطق  هک  باذع  هنوگنیا  صوصخ  هب  ایند و  صوصخ  رد  نکل  دومن  دهاوخ  هذـخاؤم  درک و  دـهاوخ  باقع  ار  همه  دـنوادخ 
تلالد دوشیم و  نید  رد  هک  دـشاب  اهتفلاخم  اهدرمت و  ریاس  لثم  باتک  لازنا  رد  ادـخ  هب  نتـسب  غورد  نیا  سپ  تسین  مزال  نیمی  ذـخا 
يرتفا نمم  ملظا  نمف  يهیآ  ابذک و  هللا  یلع  يرتفا  نمم  ملظا  نم  يهیآ  لثم  دـش  رکذ  هک  هچنآ  ریغ  رایـسب  تایآ  ام  ياعدـم  رب  دـنکیم 

بذکلا و هللا  یلع  يرتفا  نمم  ملظا  نمف  ملع  ریغب  سانلا  لضیل  ابذک  هللا  یلع  يرتفا  نمم  ملظا  نمف  نومرجملا  حلفی  هنا ال  ابذـک  هللا  یلع 
نم یئیـش و  هیلا  حوی  مل  یحوا و  لاق  وا  ابذک  هللا  یلع  يرتفا  نمم  ملظا  نمف  دیامرفیم  ماعنا  يهروس  رد  رگید  مالـسالا و  یلا  یعدـی  وه 

دهدیم ربخ  اررکم  هریثک  تایآ  نیا  رد  هک  نآ  لالدتسا  بیرقت  تسا  رایـسب  نآ  رگید و  تایآ  زا  نآ  لاثما  هللا و  لزنا  ام  لثم  لزنأس  لاق 
مـسا دنهدیم و  غورد  تبـسن  هک  یناسک  مدرم و  یهارمگ  تهج  هب  دـننکیم  غورد  لعج  هک  یناسک  زا  ادـخ و  رب  نابذاک  نایرتفم و  زا 
مولعم سپ  مینکیم  لزان  باتک  نامـسآ  زا  دوشیم و  لزان  ام  هب  یحو  دنیوگیم  غورد  هب  هک  یناسک  دنهنیم و  مالـسا  هب  توعد  ار  نآ 

یحو يوعد  دنکب و  نامسآ  زا  باتک  لوزن  يوعد  غورد  هب  یسک  هک  هدش  مه  عقاو  درادن و  داعبتسا  دوشیم و  اریثک  اهنآ  عوقو  دوشیم 
رابخا ناهرب  رگا  دیوگیم و  دشاب  مسق  نیمه  مه  یعدم  نیا  میوگیم  تروص  نیا  رد  دراذگب  مه  مالسا  هب  توعد  ار  نآ  مسا  دیامنب و 

میوگیم دناهتفگ  لبق  زا  مه  دوهی  يراصن و  تسین  نیا  دوصقم  دـنیوگب  رگا  دنالدتـسم و  نآرق  تایآ  هب  مه  بزح  نیا  تسا  لبق  بتک 
ياهیآ زا  باوج  دمآ  دهاوخ  داد و  رارق  دنس  ار  نآ  ناوتب  هک  صخش  نیا  دوجو  هب  دشاب  هتـشاد  هراشا  هک  دیروایب  نآرق  زا  هیآ  کی  امش 

دراو نآ  فالخ  رب  یلب  دش  دهاوخ  دـیدج  رما  روهظ  نالف  يهنـس  رد  هک  نیا  رب  دراد  تلالد  هک  دـناهدرک  نامگ  دوخ  دـساف  معز  هب  هک 
خوسنم ریغ  تباث  ار  شنید  هدومرف و  نییبنلا  متاـخ  هداد و  رارق  تاوبن  متاـخ  ار  وا  دناهدرمـش و  ملاـع  ود  ریذـن  ار  ص )  ) دـمحم هک  هدـش 

هداد مسا  رییغت  دـیامنب  ار  ترـضح  نآ  تیمتاخ  راکنا  هتـسناوتیمن  نوچ  مدرم  بیرف  ضحم  یلب  هدومرف  میقلا  نید  کـلذ  هدرک و  نیعم 
یـسک نآ  هک  دنادیم  ياهبلط  ره  هکنآ  زا  لفاغ  دنکیم  يوعد  ار  یلقتـسم  دیدج  رما  هکلب  دنکیمن  توبن  يوعد  یعدـم  نیا  دـیوگیم 

هکنآ اما  راذگب و  یهاوخیم  هچ  ره  ار  نآ  مسا  وت  تسا  یبن  حالطـصا  بسح  هب  نآ  دروایب  هزات  نید  دشاب و  باتک  یحو و  بحاص  هک 
دوعوم وا  دـیوگب  ناسنا  هک  ار  سک  ره  هک  دوشیمن  دنـس  نیا  هداد  ربخ  وا  زا  لیجنا  هک  نآ  تسین  دـمحم  هک  دـناهتفگ  دوهی  يراـصن و 
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کیرـش ع )  ) ربمغیپ اب  تهج  نیا  رد  یعدم  نآ  دننک  شبیذـکت  مدرم  دوش و  تفای  ایند  رد  هک  یبذاک  یعدـم  ره  دـشاب  دوعوم  وا  تسین 
رگا دـشاب  ربمغیپ  دـیاب  مه  وا  دـننکب  هک  مه  ار  یعدـم  نیا  بیذـکت  دوب  ربمغیپ  وا  دـندرک و  ربـمغیپ  بیذـکت  هچناـنچ  سپ  دوب  دـهاوخ 

مه وا  اهنآ و  لثم  یـشمی  لکأی و  تسا  ناسنا  مه  وا  دراد  ءایبنا  يهمه  اب  كارتشالا  هب  اـم  یعدـم  نیا  هک  تسا  تاـکراشم  ناـیب  دوصقم 
ره سپ  اذکه  اهنآ و  لثم  تشاد  نمـشد  تسود و  مه  وا  اهنآ و  لثم  درم  مه  وا  اهنآ و  لثم  دش  بیذـکت  مه  وا  اهنآ و  لثم  درک  توعد 

لیلد ینا  دمـص  نامرف  تسا و  تجح  یهلا  یحورگا  دیوگیم  هطلاغم  زا  هللاناحبـس  دشاب  یبن  دیاب  دشاب  هتـشاد  ار  تاکراشم  هک  یـسک 
قح ادخ  میوگیم  تسا  يوامـس  بتک  رب  طیحم  یلعا و  غلبا و  عفنا و  ربکا و  مظعا و  شباتک  تسا و  یحو  یعدم  رما  نیا  بحاص  عطاق 

غورد متفگیم  یتـفگیم  رگا  هدـش  لزاـن  وا  رب  یحو  هکنآ  هن  تـسا  یحو  یعدـم  هحفـص 312 ] یتـشون [  هک  درک  يراـج  وت  ملق  رب  ار 
زا تسا  رپ  شنایب  باتک  هدـش  مه  یئادـخ  یعدـم  وا  هکلب  منکیم  تقیدـصت  تسا  یحو  یعدـم  یتشون  نوچ  نکل  نک  تباث  یئوگیم 

هللا . انا  یننا  لوق 

لئالد بحاص  تاسیبلت  باوج 

هب ار  تحاصف  يهیاپ  اعقاو  هک  شتغـالب  تحاـصف و  ناـمه  رگم  درک  ناوتیمن  قیدـصت  ار  يزیچ  شباـتک  فصو  رد  یتشون  هکنآ  اـما  و 
اب ار  نآ  يهحفـص  کی  دناوتیمن  دشاب  یبیدا  روط  ره  هک  ار  وگ  فازج  دهدب  فاصنا  ادخ  دـنامیمن  برع  ناسل  اب  هک  هدـیناسر  یماقم 

تجح اعدا  رگا  دـیوگیم  ربب  تذـل  نک و  اشامت  مود  هلاقم  رد  تاملک  نآ  تالمهم  ضعب  تشذـگ  دـنک و  قباـطم  برع  ناـسل  دـعاوق 
توعد رگا  تسا و  لـلم  بتک و  عـیمج  دوـعوم  هک  تسا  یعدـم  وا  تسا  تجح  ندوـب  دوـعوم  ياـعدا  رگا  تسا و  یعدـم  مه  وا  تسا 

رک شیادن  تشهد  تشحو و  زا  اهشوگ  هچ  هدیسر  توکلم  کلم و  عماسم  هب  شتوعد  ومـس  هدومرف  توعد  ار  مما  عیمج  تسا  تجح 
تالامتحا ریثکت  يانب  رگا  میوگیم  دش  عزعزتم  مما  بولق  هماع و  ناکرا  هک  هدومرف  مایق  یتماقتسا  هب  تسا  تجح  تماقتسا  رگا  هدش و 

ندیباوخ رگا  دروخ  مه  وا  تسا  ندروخ  رگا  دز  فرح  هک  تسا  ندز  فرح  رگا  میوگیم  رتشیب  نم  دشاب  هتفگن  یسک  هک  تسا  هدساف 
هینالقع تالامتحا  يانب  رگا  هل و  هیاهن  ـال  اـم  یلا  تشونیم  تسا  نتـشون  رگا  دـناوخیم  هک  تسا  ندـناوخ  رگا  دـیباوخیم  مه  وا  تسا 

تجح و نیا  دوخ  يوعد  بهذم و  رـس  رب  یگداتـسیا  رما و  ندش  یعدم  توعد و  اعدا و  دشاب  هتفگ  هک  هدـش  ادـیپ  لهاج  مادـک  دـشاب 
تـسا تجح  تالمتحم  زا  هچ  ره  هک  تسا  ماوع  ندز  لوگ  تضرغ  هک  تسا  مولعم  سپ  یئوگیم  وت  هک  تسا  قدص  تمالع  هزجعم و 

ناریا دوخ  رد  زونه  هدیـسر  کلم  هب  هک  توعد  ومـس  نآ  تسا و  اجک  هدـش  رک  ياـهشوگ  نآ  منادیمن  رگید  یعدـم و  نیا  دوجو  رد 
مما بولق  ملاع و  ناکرا  دـیوگیم  هک  رتالاب  دـندرکن  شنخـس  هب  انتعا  مدرم  يالقع  دـندش و  كاله  شعابتا  وا و  هدـشن  رـشتنم  شربخ 

هـشیمه نازرل  ناـشیاهلد  ناـشیرپ و  شعاـبتا  ياههنیـس  توعد  نیا  زا  یئوگب  یهاوخب  تسار  رگا  قارغا  نیا  زا  هللاناحبـس  دـش  عزعزتـم 
سیبلت و يهطـساو  هب  دربب  نوریب  تلود  گنچ  زا  تمالـس  هب  یلام  ناج و  ناشیا  زا  یـسک  رگا  رتلـیلذ  دوهی  زا  بوکنم  لازـال  روهقم و 
هب رگا  دناهدرک  عزعزتم  ار  مما  بولق  ملاع و  ناکرا  تفگ  ناوتیم  ار  تلم  روج  نیا  تسا  نداد  ملق  هب  ناملـسم  ار  دوخ  بهذـم و  راکنا 

هدومن بذـج  هفیاط  ره  زا  ار  هیکز  هدرجم  سوفن  تسا  تجح  فرـصت  رگا  دـیوگیم  هقیاضم  هچ  ینکیم  لاحـشوخ  ار  تلود  ظفل  نیا 
هدـهاشم تسا  تجح  ملاـع  ناـکرا  رد  فرـصت  رییغت و  رگا  دـیوگیم و  یتـسناد  ار  شباوج  هک  تسا  توعد  ذوفن  ناـمه  نیا  میوگیم 

منکیم توعد  منم  تسا  اعدا  هب  رگا  دراد  لخد  هچ  وا  هب  میوگیم  تسا  یقرت  تیاهن  رد  ملاع  قلخ  هیلک  رعاشم  كرادـم و  هک  دوشیم 
شیپ ياـهنابز  هب  تبـسن  مدرم  ار  رعاـشم  تاـیقرت  نیمه  وا  ياهفطن  داـقعنا  زا  لـبق  هوـالع  هب  تسا  نم  يهطـساو  هب  قلخ  تاـیقرت  نیا  هک 

زا تایقرت  نآ  سپ  هدوبن  مه  ردپ  تشپ  رد  نامز  نآ  رد  وا  دـناهدوب و  الثم  لاس  تسیود  زا  رتشوهاب  لبق  لاس  دـص  مدرم  الثم  دناهتـشاد 
یئوگب هکنآ  رگم  دشاب  لبق  رد  دیاب  يدعب  تایقرت  نیا  سپ  میوگیم  هدوب  ناردپ  بالصا  رد  هک  وا  تقیقح  رون  زا  یئوگب  رگا  هدوب  هک 

تبسن یـسک و  هب  دنتـسم  ار  مولع  عیانـص و  رد  ار  للم  تالامک  هک  اثیغم  او  دنادیم  لقاع  ار  شباوج  نآ  هدادیم و  یقرت  هدروخ  هدروخ 
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رگا دیوگیم و  شخب  یتسه  دوش  هک  دناوت  یک  شخب  یتسه  زا  هتفایان  تاذ  هتشادن  اهنآ  زا  ياهرهب  الصا  شدوخ  هک  دنهدیم  يدرم  هب 
رگا میوـگیم  تسا  وا  زا  هک  نیا  هب  تاـفتلا  ریغ  نم  دـناهدش  لـماع  لـلم  لود و  ار  وا  رماوا  ماـکحا و  رثـکا  تسا  تجح  شاهدارا  ذوـفن 

وا ندروآ  زا  سپ  دـشابن و  لود  ناـیم  رد  لومعم  شیپ  زا  دـشاب و  هدروآ  هزاـت  هک  ار  وا  مکح  ود  اـی  مکح  کـی  دوب  بوخ  تسا  تسار 
نایم رد  فاصنایب  يا  وا  مکح  مادک  دـشاب  وت  فازج  فازگ و  نیا  قدـص  دـهاش  هک  يدرکیم  هحفـص 313 ] نایب [  دشاب  هدش  لومعم 

هک تسا  قیرط  نیا  هب  مه  نآ  یلو  دشاب  تکرـش  رفک  للم  بهذـم و  نیا  نیب  ماکحا  ضعب  رد  هک  تسین  هقیاضم  یلب  هدـش  لومعم  لود 
رحب یف  ءایـشالا  تمعن  دـقل  دـیوگیم  هک  تاساجن  يهمه  نتـسناد  كاـپ  لـثم  وا  زا  اـهنآ  هکنآ  هن  هتفرگ  رفک  لـلم  زا  ار  ماـکحا  نیا  وا 
اهنیا و  ص )  ) ربمغیپ ۀنس  فالخ  رب  ندروخن  اذغ  تسد  هب  اب  تافیظنت و  رد  هغلابم  اب  ینسحلا  انئامـساب  انیلجت  ذا  ناوضرلا  لوا  نم  ةراهطلا 

دناهتشاد . لومعم  وا  تدالو  زا  لبق  هجراخ  لود  ار 

تافارخ باوج 

تسا و جـیار  رگید  للم  لود و  رد  اجک  شهام  لاس و  نوناق  ای  شتادابع  ای  ثیراوم  ماکحا  ای  لدـعلاتیب  لثم  وا  يهفرحنم  ماکحا  اـما  و 
رهوج رد  هداد  یقرت  ار  نیلبقم  یناشب  تسا  تجح  دابع  یقرت  رگا  دـیوگیم  دـهدب  فاـصنا  ار  وگغورد  ادـخ  شاهزور  زاـمن و  نینچمه 

متاخ ربمغیپ  زا  رتلماک  ار  شدوخ  هک  یـسفن  نآ  میوگیم  دندرکن  عافد  دندش  هتـشک  دـندش و  عادـبا  روهـشم  هک  قالخا  لمع و  ملع و 
نیرخآ نیلوا و  ملع  هب  ملاع  هک  دنک  تیبرت  ار  یسک  ناملس  لثم  دیاب  وا  بذج  ریثأت  رتلضاف  ار  شتعیرش  رتهب و  ار  شباتک  درامشیم و 
تابیغم هب  ملاع  نوک و  رد  فرـصت  بحاـص  هک  همئا  و  ص )  ) ربمغیپ نییراوح  ریاـس  لـثم  اـی  دـشاب  تاداـع  قراوخ  تاـمارک و  بحاـص 

داسف دنتـسناوت  هچ  ره  رما  لوا  رد  دندش  هتـشک  هک  نآ  اما  تسا و  تبث  هربتعم  بتک  ریاس  نمحرلا و  سفن  رد  ناشلاوحا  هچنانچ  دـناهدوب 
ریشمش دندید  هکنآ  زا  سپ  تسا  تبث  بتک  رد  هرس  سدق  یـسربط  خیـش  هماگنه  دنتفر  هاش  نتـشک  دصق  هب  یتح  دندومن  لتق  دالب و  رد 
هتـشاد عافد  رب  تردق  یک  دننکیم  دوخ  توعد  نالعا  يدزد  روط  هب  دـندیمرآ و  لومخ  يایاوز  رد  ناج  سرت  زا  تسین  زیت  یعدـم  نیا 
هدینـش هیـسدق  علاطم  زا  کی  چیه  زا  هک  ار  هچنآ  دـناهدید  رما  نیا  بحاص  زا  تسا  تجح  تاداع  قراوخ  رگا  دـیوگیم و  دـندرکن  هک 

نم دـنکیم  بیذـکت  هک  تسا  باب  دوخ  شیامرف  فالخ  رب  مالک  نیا  هکنآ  رب  هوالع  میوگیم  کلم  روس  حاولا و  رد  دـینک  رظن  هدـشن 
ندرک درـس  سوفن و  ءاـیحا  زا  رتـگرزب  هک  ار  يزیچ  تاداـع  قراوخ  زا  يدرکیم  رکذ  شاـک  هکنآ  ار  اـهیوری  هزجعملا و  تیؤر  یعدـی 

زا شدارم  ایوگ  دشاب  هدوب  ةاصح  حیبست  تابیغم و  هب  رابخا  صربا و  همکا و  ءاربا  لیضفت و  نآ  هب  رحب  قاقشنا  یـسوم و  ياصع  شتآ و 
مدع ظفل و  تحاصف  مدع  يهطساو  هب  اهنیا  هک  دمآ  دهاوخ  هتسناد و  هزجعم  ار  وا  هک  دشاب  اهنآ  سفن  نامه  كولم  روس  حاولا و  رد  رظن 
رارق تارهاـب  تازجعم  نآ  ربارب  ار  اـعدا  رد  قارغا  فازج و  یـشارت و  ظـفل  هللاناحبـس  هزجعم  هن  تـسا  وا  نـالطب  رب  لـیلد  اـنعم  تـحص 

تحاصف رد  هک  یباتک  متـشونیم  دوشیم  عطق  نیا  هب  نخـس  يهتـشر  هک  متـسنادیم  رگا  دراذگیم  تداع  قراخ  ار  نآ  مسا  دهدیم و 
نآرق و هچنآ  زا  يدنب  کلاسم  بلاط  نیا  لاح  دیوگیم  دـشاب  تایآ  روص و  نآ  نادـنچ  ود  قارغا  فازج و  تدـش  یناعم و  ولع  ظفل و 

باتک تایآ  هب  ار  باتک  تجح  الوا  دیوگیم  هکنآ  ات  دنکیم  ضرع  دهدیم  تداهـش  بزح  نیا  ياعدم  قدص  رب  ۀـیروت  لیجنا و  رابخا 
ندروآ زا  مدرم  زیجعت  ماقم  رد  هک  ار  نآرق  تایآ  زا  ياهلمج  دـسیونیم  دـعب  میئاـمنیم و  ضرع  روط  ملکتم  تاـنایب  هب  ار  روهظ  دـعب  و 

ول هلثمب و  نوتأی  نآرقلا ال  اذـه  لثمب  اوتأی  نا  یلع  نجلاو  سنالا  تعمتجا  نئل  لـق  لـثم  هدـش  دراو  تسین  غورد  نآرق  هکنیا  نآ و  لـثم 
رگا دـنکیمن  نآ  هب  هوفت  یلقاـع  چـیه  هک  تسا  لاـحم  رود  باـتک  دوخ  هب  باـتک  تیجح  تاـبثا  میوـگیم  اریهظ  ضعبل  مهـضعب  ناـک 

تیجح رب  لیلد  باتک  تایآ  زا  هک  تسین  نآ  هب  یتجاح  سپ  تسا  مولعم  هک  نانچ  هدـش  مولعم  يرگید  روما  هب  جراخ  زا  باتک  تیجح 
لوق هب  تسا  قدص  همه  نم  لاوقا  هک  منکیم  تباث  نم  دیوگب  یـسک  هک  تسا  نآ  لثم  نیا  دش و  دـهاوخ  مولعم  اجک  زا  يروایب  باتک 

ار وا  یباـییم  يرگن  وا  رد  رگا  نآرق  یلب  مربمغیپ  نم  هک  مدوخ  لوق  لـیلد  هب  مربمغیپ  نم  اـی  تسا  قدـص  نم  لاوقا  میوگیم  هک  مدوخ 
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ندناوخ زا  سپ  هحفـص 314 ] میوگیم [  دـشاب  نینچ  یعدـم  ره  زا  یباتک  ره  هک  تسین  مزال  یلو  انطاب  ارهاظ و  ینعم و  اـظفل و  هزجعم 
یلع رداـق  هک  ار  ياهزجعم  هدومرف و  تباـث  نآ  هب  ار  نییبـنلا  متاـخ  ترـضح  توبن  یلاـعت  هناحبـس و  قـح  هک  ار  يرما  اـیآ  زیجعت  تاـیآ 

هیلا و بوتا  هللارفغتـسا و  دومن  نآ  تیافک  مدـع  مدـع و  ضرف  ناوتیم  هدومرف  تیانع  للعلا  ۀـلع  لوا و  رداص  ضاـیف و  لوا  هب  قـالطالا 
تلالد هک  رگید  يدنچ  تایآ  لیواقالا و  ضعب  انیلع  لوقت  ول  يهیآ و  دـسیونیم  نآ  زا  سپ  دومن  يرخا  هزجعم  تجح و  بلط  تراسج 

هب دیاب  مدرم  مدرم و  رب  تسا  هیفاک  تجح  وا  هک  نیا  تیاده و  تکرب و  رکذ و  تمحر و  هب  ار  نآرق  هدرک  فیـصوت  ادخ  هکنیا  رب  دراد 
دعب کلبق  نم  باتکلا  نؤرقی  نیذـلا  لئـساف  کیلا  انلزنا  امم  کـش  یف  تنک  ناـف  كراـبم  هاـنلزنا  باـتک  اذـه  هیآ و  نیا  اـت  دنبـسچب  وا 
زجاع تیعر  دهد و  ادخ  هب  تبـسن  دنک و  لزان  باتک  دناوتیمن  ادخ  زا  ریغ  تسادخ و  باتک  باتک  هک  تباث  تایآ  نایب  هک  دـسیونیم 

همه يدناوخ  تایآ  زا  هک  ار  هچنآ  مامت  میوگیم  دیامنیم  ریسا  ار  یغای  یغاط  ره  وگغورد و  مکاح  هتبلا  تنطلس و  ياعدا  اجک و  ریقف 
تایآ نیا  دشاب  نینچ  یباتک  ره  هک  درادن  مزال  دشاب  بتارم  نیا  بحاص  هک  نآرق  یباتک و  ره  فصو  رد  هن  هدش  لزان  نآرق  فصو  رد 
باتک سنج  زا  هزجعم  دوشیم  هک  یئوگیم  رگا  دمحمیلع  نایب  صوصخ  ای  تسا  تجح  باتک  قلطم  هک  دراد  وت  ياعدـم  هب  طبر  هچ 

ول دشاب و  هزجعم  دیاب  یباتک  ره  هکنآ  هن  دشاب  نآ  زا  زجاع  رشب  هک  دشاب  یفـصو  هب  رگا  دوشیم  هزجعم  مه  باتک  هک  میراد  لوبق  دشاب 
يدناوخ وت  هک  یتایآ  نیا  دشاب و  هزجعم  دیاب  مه  نآ  يونعم  یظفل و  طلغ  زا  تسا  رپ  هک  یعدـم  نیا  باتک  هکنآ  ای  دـشاب  فصو  دـقاف 

قباس ءایبنا  هک  هداد  ربخ  هکلب  دوب  هزجعم  قباس  ءایبنا  بتک  هک  دراد  تلالد  اجک  هکلب  تسا  هزجعم  یباتک  ره  هکنیا  رب  دراد  تلـالد  اـجک 
تلالد تایآ  نیا  اجک  دنشاب  هدرک  زیجعت  دوخ  باتک  هب  ار  مدرم  اهنآ  هدوب و  باتک  اهنآ  يهزجعم  اما  دناهدروآ  باتک  ادخ  بناج  زا  مه 

رد شرـصع  مدرم  لاـمک  هدـش و  اـهناسل  نیرتـهب  رد  ثوعبم  نوـچ  هداد  رارق  هزجعم  ار  وا  دـنکیم و  نآرق  زا  داـیز  فیـصوت  یلب  هدرک 
هداد رارق  ار  اـصع  هدوب  هرحـس  رـصع  رد  هک  یـسوم  يهزجعم  لـثم  هدروآ  ناـشدوخ  لاـمک  سبح  زا  ار  ناـشیا  يهزجعم  هدوب  تحاـصف 
نیا هب  راوگرزب  ود  نآ  هک  دهدیم  ربخ  نآرق  رد  هچ  نانچ  داد  رارق  صربا  همکا و  ءاربا  هدوب  رهام  ءابطا  رصع  رد  هک  ار  یـسیع  يهزجعم 
امـش رگا  دنـشاب  هتفگ  ناـشموق  هب  ع )  ) یـسیع یـسوم و  هک  نآرق  ریغ  زا  هـن  نآرق و  رد  درادـن  ناـشموق و  رب  دناهتـسج  تـجح  تازجعم 

دراد و وت  يارب  زا  ياهدیاف  هچ  دـشابن  وت  ياعدـم  اب  قفاوم  هک  تایآ  رد  راثکا  دـیروایب  لیجنا  ۀـیروت و  لثم  دـیراد  نم  توبن  رد  ياههبش 
زا دـنک  داـیز  فیرعت  یـسک  هک  تسا  نآ  لـثم  نیا  ار و  نآ  ندوب  هزجعم  ناـیب و  فیرعت  دراد  مزـال  هچ  وا  ندوب  هزجعم  نآرق و  فیرعت 
وا رد  داعم  أدبم و  هک  تسا  یباتک  هک  دـیوگب  ررکم  خیـشم و  دـیارف  ققحم و  عیارـش  خیـش و  ءافـش  اردـصالم و  رافـسا  یکم و  تاحوتف 

تلالد نیا  ایآ  هدش  دای  نآ  رد  قیقد  ياهزمر  قیمع و  ياهرکف  هدش و  نایب  عورف  لوصا و  هتشگ و  ضرعتم  وا  رد  نایدا  نادبا و  هتـشون و 
تـسادخ باتک  باتک  دـش  تباـث  تاـیآ  نیا  هب  هتـشون  هکنآ  اـما  هن  هن  موثلک  هبرگ و  شوم و  یتح  تسا  نینچ  یباـتک  ره  هکنیا  رب  دراد 

اجک دهد  تبـسن  ادخ  هب  دروایب و  باتک  دـناوتیمن  هللاریغ  هتـشون  هک  نآ  اما  تسا و  رود  مزلتـسم  هچ  بلطم  نیا  تسین  لوقعم  میوگیم 
دنک و نآرق  لعج  غورد  هب  دناوتیمن  یسک  هکنآ  هن  دروایب  دناوتیمن  یسک  نآرق  لثم  هدومرف  یلب  هدومرف  نایب  ار  یبلطم  نینچ  تایآ  نیا 

مل یحوا و  لاق  وا  ابذک  هللا  یلع  يرتفا  نمم  ملظا  نمف  لثم  هرغ  نیا  زا  هداد  ربخ  تایآ  زا  يرایـسب  رد  هکنآ  لاح  دـهد و  تبـسن  ادـخ  هب 
لثم دـیوگب  دوش و  یحو  یعدـم  ددـنبب و  ادـخ  هب  غورد  هکنآ  زا  تسا  رتملاظ  هک  ینعی  هللا  لزنا  ام  لثم  لزنأس  لاق  نم  ئیـش و  هیلا  حوی 

احورشم ار  نآ  باوج  هک  تسا  لیواقالا  ضعب  انیلع  لوقت  ول  هیآ و  هب  هراشا  دوشیم  ریسا  وگغورد  هتـشون  هکنآ  اما  منکیم و  لزان  ادخ 
زا سپ  الـصا  درادـن  وت  ياعدـم  هب  طبر  تسا  نآرق  هرابرد  همه  یتشون  هک  تایآ  نآ  مامت  لصاحلا  هدـیمهفن و  ار  هیآ  ینعم  هک  یتسناد 

دسیونیم سپ  درادن  وت  هب  لخد  هکنآ  هحفص 315 ] شباوج [  دراد  باتک  تحص  هب  ادخ  تداهـش  رب  تلالد  هک  ار  یتایآ  دسیونیم  نآ 
هک دراد  تلالد  وت  ياعدـم  دـض  رب  نیا  هکنآ  شباوج  دـننک  یحو  يوعد  هک  یناسک  نایرتفم و  هدرمـش  ملاظ  دـنوادخ  هک  رایـسب  تایآ 

تایآ دـسیونیم  نآ  زا  سپ  دراد  ررـض  هچ  دـشاب  اهنآ  زا  مه  یعدـم  نیا  تسا  رایـسب  غورد  هب  یحو  یعدـم  بذاـک و  هکنآ  دـناسریم 
رحاـس بذاـک و  ار  لوسر  هکنیا  دـشاب و  لوسر  رـشب  هک  دوـشیم  هنوـگچ  هک  دـندرک  بجعت  هک  یتعاـمج  در  رد  هدـش  دراو  هک  رایـسب 
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دوب و دهاوخن  یبن  تسا  رشب  نوچ  دمحمیلع  هک  هتفگ  هیماسا  زا  سفن  مادک  هک  تسا  نآ  همه  زا  باوج  هحفص و  کی  ردق  هب  دندناوخ 
رگا هراچیب  دنراد  لوبق  ار  تایآ  نیا  نومـضم  تسا  نسحلا  نب  دمحم  تما  دوعوم  دنیوگیم  هدش و  متخ  توبن  دنیوگیم  تسین  دوعوم 

ره دشاب  هتفگ  تایآ  نیا  رگا  یلب  دراد  هدیاف  هچ  درادن  وت  ياعدم  هب  لخد  هک  یتایآ  زا  ندناوخ  هرابرد  هیآ  تسین  نداد  بیرف  وت  دـصق 
ای تسا  دـمحمیلع  تما  دوعوم  هک  میراد  وگتفگ  نیا  رد  وت  نم و  دـشیم  لـصاح  شدوصقم  قداـص  یعدـم  ره  تسا و  لوسر  يرـشب 

ادـخ رب  نایرتفم  دروایب  دـناوتیمن  وا  لثم  یـسک  تسا  قح  نآرق  هک  تایآ  نیا  نومـضم  هب  دراد  طـبر  هچ  هلاـقم  نیا  نسحلا  نب  دـمحم 
ص)  ) ربمغیپ مدرم  لیم  هب  هزجعم  رد  دـنکیم  تیافک  نآرق  تاـیآ  تسین  مدرم  تسد  هب  هزجعم  راـیتخا  تسا  رـشب  سنج  زا  یبن  دـنملاظ 

ارچ دشن  لزان  هعفدکی  نآرق  ارچ  هک  تسین  دراو  دندرک  شیرق  هک  یتاداریا  هتفریم  هار  هدروخیم  اذغ  ربمغیپ  دروآیمن  تاداع  قراوخ 
نیا ادخ  هب  ار  امش  نیماضم  نیا  هب  همه  دناوخیم  نآرق  تایآ  قرو  راهچ  هس  ردق  هب  درادن  هرقن  الط و  هوک  ارچ  تسین  هارمه  وا  اب  کلم 
رـشب ص )  ) دمحم دیوگب  دهاوخیم  تسین  مزال  تسا  هزجعم  مه  نایب  تسا  هزجعم  نآرق  دـیوگب  دـهاوخیم  رگا  اعدـم  هب  دراد  طبر  هچ 

ریغ مه  امـش  دناهتـساوخ  هزجعم  باتک  زا  ریغ  شیرق  هک  دـیوگب  دـهاوخیم  تسین  مزال  دـشاب  یبن  تسا  رـشب  مه  دـمحمیلع  یبن  دوب و 
زا ول  مهاوخیم و  هزجعم  یعدـم  زا  ایناث  منکیمن و  هزجعم  بلط  يوعد  بذـک  هب  عطق  اب  ـالوا  تسا  نینچ  هن  دـیهاوخیم  هزجعم  باـتک 

شوگ ص )  ) ربمغیپ دیوگب  دهاوخیم  مینک  لوبق  مه  ام  ات  دشاب  زجاع  رـشب  هک  دشاب  یهجو  رب  هک  یباتک  دروایب  نکل  دشاب  باتک  سنج 
ربمغیپ ندادن  شوگ  نیا  یلو  یلب  میوگیم  دهدیمن  شوگ  مه  دمحمیلع  دروایب  دهاوخب  هزجعم  ره  سک  ره  هک  دادیمن  موق  نخـس  هب 

دوب تیادـه  لـباق  هک  ره  يارب  زا  دـشیم و  مولعم  وا  قدـص  اـهنآ  هب  هک  دوـب  تازجعم  زا  ردـق  نیا  ندرک  راـهظا  تجح و  ماـمتا  زا  سپ 
نیا زج  هزجعم  دراد و  لیوأت  ای  تسا  غورد  ای  قباس  تازجعم  دـیوگب  رما  لوا  نامه  زا  هکنآ  هن  دوب  وا  رب  تجح  هنوگ  ره  دوب و  شیفاـک 

زا سپ  دروایب  ءایبنا  تازجعم  زا  هزجعم  دـنچ  هک  دوب  بوخ  مه  وا  دـیهدیم  شوگ  فازج  فازگ  ياهاعدا  فرـص  هب  تسین  مزال  باتک 
دنادب تراسج  ار  هزجعم  بلط  هدرواین  چیه  هکنآ  هن  تسا  تیافک  ماهدرک  راهظا  هچنآ  هب  دیوگب  دهدن و  مدرم  نخس  هب  شوگ  رگید  نآ 
هبتـشم ماوع  هب  هک  تسا  نآ  دوصقم  هکلب  متـشون  هک  تسا  تالامتحا  نیا  هن  رایـسب  تاـیآ  نیا  نتـشون  زا  ضرغ  هک  میوگیم  ریقح  یلو 
یـسک ره  هن  هک  دـنیوگب  وا  هب  هک  یناسک  دـنوشیم  تفای  هک  نیا  زا  لفاغ  هدروآ  دوخ  يارب  زا  لیلد  ار  نآرق  تاـیآ  زا  ردـقچ  هک  دـنک 

نیا هب  دمحم  توبن  هکنآ  هچ  دشاب  ص )  ) دـمحم لثم  دـیاب  وا  دـهاوخب  رگید  هزجعم  تسین و  هزجعم  تنآرق  دـنیوگب  دـننک و  شبیذـکت 
وت رگا  لاح  هیعطق  نیهارب  هرتاوتم و  تاداع  قراوخ  هب  هکلب  تسه  مه  دـمحمیلع  يهرابرد  اهفرح  نیا  یئوگب  ات  هدـشن  مولعم  هک  اهفرح 

نکم . ناطیش  کمک  ردقنآ  الا  روایب و  يراد  اهنآ  زا  مه 

لئالد بحاص  تاکیکشت  رب  ضارتعا 

دنیوگیم و ار  نیمه  مه  مالـسا  يهرهاب  تلم  مویلا  تسا  لیجنا  ۀیروت و  فلاخم  نآرق  هک  دـنیوگیم  يراصن  دوهی و  هچنانچ  دـیوگیم 
فالخ رب  ام  نآرق  هکنآ  زا  میرادن  ابا  ام  میوگیم  تسا  ةرورـض  عامجا و  تنـس و  قباطم  باتک و  تایآ  قفاوم  مظعا  رما  نیا  هکنآ  لاح 

ۀیروت و فالخ  رب  هکنآ  زا  میرادن  ابا  مه  دنادب و  ادخ  ار  یسیع  دهدب و  ءایبنا  هب  رمخ  برش  انز و  تبـسن  هک  دشاب  يدیدج  قیتع و  دهع 
خـسن يهمزال  هچنانچ  دـیاقع  فراـعم و  رد  هن  تاسایـس  عورف و  رد  رمالاۀـیاغ  دـشاب  هدوب  مه  دـشاب  هدـمآ  نامـسآ  زا  هک  هیلـصا  لـیجنا 

قحال و رد  تسا  یبیع  هن  قباس و  رد  تسا  یـصقن  بجوم  هن  تفلاخم  نیا  دشاب و  وا  اب  فلاخم  نآ  قحال  هک  تسا  نیمه  هقباس  تعیرش 
يزور ره  ضیرم  لاح  توافت  هب  دهدیم  هجلاعم  رد  بیبط  هک  یئاههخـسن  فالتخا  دـننام  تسا  تسرد  حیحـص و  دوخ  لحم  رد  ود  ره 

یلب رایسب  نیتعیرـش  نیبام  توافت  هدش و  خوسنم  لوا  هکنآ  لاح  دشابن و  فلاخم  هک  دوشیم  هنوگچ  دراد و  هحفص 316 ] مزال [  یئاود 
هظحالم ناشناج  مسج و  نتشاد  هگن  ناشترخآ و  ایند و  ندش  کین  مدرم و  شاعم  داعم و  حالصا  نآ  دناکیرـش و  هجیتن  کی  رد  ود  ره 

ار غورد  نیا  دیوگیم  دعب  دنراد و  ابا  وا  زا  ناناملـسم  هک  درمـشیم  يرکنم  رما  ار  لیجنا  ۀـیروت و  اب  نآرق  تفلاخم  هک  ار  هعدـخ  دـینک 
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دیوگیم هک  ره  تسین و  فلاخم  مه  رما  نیا  هک  دـینادب  دـیتسین  فلاـخم  هک  دـینادیم  امـش  هچ  ناـنچ  سپ  دـنیوگیم  يراـصن  دوهی و 
دنرادن تفلاخم  زا  یئابا  چیه  ناناملـسم  میوگیم  نم  تسا و  فلاخم  نآرق  دـناهتفگ  هک  تسا  يراصن  دوهی و  لثم  مه  وا  تسا  فلاخم 

تسا باتک  اب  قباطم  رما  نیا  دیوگیم  هک  تسا  یسک  نآ  فاصنا  ایح و  زا  دننکیم  بجعت  تسه و  دنیوگیم  فلاخم  ار  رما  نیا  مه  و 
قباطم دناهدرک و  نیعم  نسحلا  نبا  ۀجح  ار  دوعوم  ود  نیا  هکنآ  لاح  تسا و  عامجا  تنس و  هتشادرب و  ار  شماکحا  يهمه  هکنآ  لاح  و 

رب هک  ناطیش  رهاظم  زا  هللاناحبس  وا  زا  دعب  يرخا  عرش  ندوبن  تسا و  يدمحم  تعیرش  ءاقب  رب  تلم  ةرورض  هک  نآ  لاح  تسا و  ةرورض 
ودبعت نا ال  يادن  هک  يرک  ياهشوگ  زا  ابجعاو  هدش و  ناطیـش  يهجوج  هضیب و  لحم  هک  یئاههنیـس  زا  دـیوگیم و  نخـس  ناشیا  نابز 

هدرک دوخ  ياهیأر  اوه و  تعباـتم  هدرک  شومارف  ناـبرهم  ردـپ  نانخـس  هک  ینادـنزرف  رب  افـسا  او  هدینـشن و  نیبم  ودـع  مکل  هنا  ناطیـشلا 
مهبولق ۀیساقلل  لیوف  دیامنن  ریثأت  نآ  رد  قح  نانخس  هک  هیساق  بولق  رب  افسااو  هتـشگ و  هزات  حرط  ون و  ساسا  بلاط  نید و  رد  سوهلاوب 
دنوادـخ ءامـسلا و  باوبا  مهل  حـتفت  هدـش ال  هتـسب  ناشیا  رب  توکلم  هار  سپ  مهبولق  یلع  عبطف  هتخاس  لفقم  ار  لد  يهناـخ  هللا  رکذ  نع 

دناهدش جاجا  حلم  اذه  راوگان  بآ  قاتـشم  هدش  بلاغ  یثیح  هب  هثیبخ  تنیط  مهبولق  یلع  هللا  متخ  هدز و  لفق  نآ  هب  تلالـض  رهم  نابرهم 
حور هک  هجرد  نیا  هب  ارقو  مهناذا  یف  نونمؤی  ـال  نیذـلا  نارگ و  ناشیاهـشوگ  رد  قح  نانخـس  هدرک  رییغت  ناـشجازم  نآ  ندـیماشآ  هب  و 
هدرم اهلد  روک و  اهمشچ  رک و  اهشوگ  هطساو  نآ  هب  نورعشی و  لب ال  ءایحا  ریغ  تاوما  هدرک  ادیپ  ناگدرم  تلاح  هتـشگ  كاله  زیزع 

هک یئاهروک  یتوملا  عمست  کنا ال  دنونشن  هک  یناگدرم  اهب  نورصبی  نیعا ال  مهل  اهب و  نوعمسی  ناذا ال  مهل  اهب و  نولقعی  بولق ال  مهل 
دننکیم اهراک  رد  ریخ  نامگ  روبقلا  یف  نم  عمـسمب  تنا  ام  هتفرگ و  ياج  روبق  رد  هک  یناگدرم  هکلب  یمعلا  يدهت  تنافا  دباین  تیادـه 

یناویح و هکنآ  لاح  دننکیم و  دوخ  رد  تیناسنا  لقع و  نامگ  اعنص  نونسحی  مهنا  نوبـسحی  مه  ایندلا و  ةویحلا  یف  مهیعـس  لض  نیذلا 
كولس ار  دوخ  تاجن  هار  ناویح  هکنآ  هچ  الیبس و  لضا  مه  لب  ماعنالاک  الا  مهنا  نولقعی  وا  نوعمسی  مهرثکا  نا  بسحتا  نآ  زا  رت  تسپ 

زیمت هاچ  زا  ار  هاج  الیبس  هوذـختی  یغلا  لیبس  اوری  نا  الیبس و  هوذـختی  دـشرلا ال  لیبس  اوری  نا  هک  صاخـشا  هنوگنیا  فـالخ  هب  دـنکیم 
روجهم و رود و  ناتسود  زا  هتخاس  لدب  تبرغ  هب  ار  نطو  تردک و  هب  ار  راغص  تملظ و  هب  ار  رون  هتشگن  هاگآ  نیرذنم  راذنا  هب  هدادن و 

ئیـضتسم یـسدق  علاطم  تاعلب  لسع  زا  رتاراوگ  شجازم  رییغت  يهطـساو  هب  شماـک  رد  لـظنح  رورغم  شوخرـس و  نانمـشد  اـب  تفلا  هب 
دوخ و ضایف  زا  لفاغ  دنهدیمن  شوگ  ار  ناردپ  تحیـصن  دنیوجیمن  هرانتـسا  تقیقح  ءامـس  قراشم  زا  هعلاط  سومـش  زا  دـنوشیمن و 

نآ یقیقح و  ءانما  نآ  ناهج و  ود  رد  وا  تحار  تمعن و  وا و  ترخآ  اـیند و  رد  وا  یگدـنز  تاـیح و  هکنآ  اـضق و  کـلام  ردـق و  هراوف 
اب دننکن و  ار  شدای  ناشیا  هاوخریخ  ناتـسود و  لاوحا  رب  رظان  نآ  ردام و  زا  رتهدننک  تیبرت  نآ  ردـپ و  زا  رتنابرهم  نآ  يونعم و  تسود 
ربخ ار  نآ  لاس  زور و  ناتـسود  ارچ  هدرم  رگا  دش  هچ  تفر و  اجک  نسحلا  نب  دـمحم  بهذـم  یماما  يا  دـنزاسب  وا  نانمـشد  نایعدـم و 

معنتم وا  تمعن  ناوخ  زا  ارچ  تسا  بیغ  باـجح  رد  تسا  هدـنز  رگا  دـنوریمن  شربق  تراـیز  هب  ارچ  دـننادیمن  ار  شرازم  ارچ  دـنرادن 
نیدلاولاب دناهدرک و  شومارف  ار  يادخ  تیصو  بجع  نونمؤملا  هلوسر و  مکلمع و  هللا  يریسف  اولمعا  لق  دننک و  نارگید  رکش  دنـشاب و 

 ] هدننک تیبرت  دیـشروخ  ات  دنیـشنب  هناخ  دمآ  دـنهاوخ  نابذاک  هک  دـنداد  ناتربخ  هکنآ  لاح  دـیدرک و  ار  شناسحا  یفالت  بوخ  اناسحا 
نیا اب  دـیامن  لیلذ  ار  اهندرگ  وا  لالج  يهنطنط  نشور و  ار  ملاع  ناـهج  رین  نآ  لاـمج  يهعـشعش  دـنزب  رـس  دوخ  علطم  زا  هحفص 317 ]

يدرگاش هک  دـیدش  یهارمگ  ناوتان  فیعـض  لهاج  صخـش  تیعر  دـیدش  جراخ  وا  تنطلـس  تخت  زا  دـیدرگ  شدوجو  راکفا  لیـصفت 
یغاط بوخ  تیعر  يا  هتـسنادیم  وا  رظتنم  يهدـنب  ار  شدوخ  درکیم  وا  تباین  هب  راختفا  وا  هک  هدوب  یـسک  درگاـش  وا  هک  هدرک  یـسک 

ار تمعن  یلو  نآ  ردق  هک  غیرد  دیاهتخانـشن  هدـیدن و  ار  لالج  لامج و  نآ  هک  سوسفا  دـیدرک  ردـپ  تفلاخم  بوخ  نارـسپ  يا  دـیدش 
هک ار  اـهربخ  همه  نیا  هنوگچ  دـیدرک  دوـخ  ناـیلاوم  دوـخ و  رب  متـس  هچ  هک  سوـسفا  دـیدش  نوریب  هار  زا  دوز  هچ  هک  ياو  دیاهتـسنادن 

دندرگرب وا  زا  مدرم  رتشیب  دوعوم  روهظ  زا  شیپ  هک  اهربخ  نآ  هنوگچ  دیاهدرک و  شومارف  تسا  ینالوط  تبیغ  بحاص  رما  نیا  بحاص 
ربخ اراکشآ  حیرص و  وت  هب  هک  شاب  تفتلم  زیزع  يا  دیدرک  شومارف  ار  همه  نیشنب  هناخ  هک  ار  اهتیـصو  هنوگچ  دیتخادنا و  رـس  تشپ 
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هن ایآ  دـنیوگب  هباشتم  ار  اهربخ  مامت  هک  هدوب  مدرم  ندز  لوگ  ناشدوصقم  رگم  هللااب  ذاـیعلا  ینکیم  هیجوت  لـیوأت و  ار  همه  وت  دـنهدیم 
همـسا هک  دنیوگن  تسرد  ار  شمـسا  ارچ  دنیوگب  هباشتم  دـنیوگن و  رهاظ  ارچ  مدرم  يارب  زا  دـشاب  تمالع  یناشن و  هک  هدوب  نآ  دوصقم 

لیم اوـه و  تعباـتم  دـینکم و  داـمتعا  دوـخ  ياـهلقع  هب  هک  دـندرک  تعنم  ردـق  هچ  هک  یتـسه  تفتلم  دـنیوگب و  هیلجر  تحت  اـنا  یلع و 
هک يزیرب  يرگید  حرط  هداد  رییغت  تدوخ  لقع  هب  عصرم  تاریبعت  عجتسم و  ظافلا  هب  ار  همه  ار  ربمغیپ  ساسا  مامت  وت  دیئامنم و  ناتدوخ 

یـشکب و تلاجخ  شیور  زا  هک  تسا  دـیما  تسا  نینچ  رگا  یئامن  تقفاوم  هداد  رارق  کلـسم  فراع  ار  ناشدوخ  هک  یمدرم  يهقیلـس  اب 
موی اذه  دوش  هتفگ  امـش  هب  یـشکب و  نیلفاغ  اذه  نع  انک  نا  اتیلو  ای  يادن  اورفک و  نیذـلا  هوجو  تئیـس  دوش  دـنلب  شمـسا  هب  ادـن  نوچ 

نارفاک و يهرابرد  هک  رایسب  تایآ  دسیونیم  نآ  زا  سپ  يراب  نوبلقنی  بلقنم  يا  اوملظ  نیذلا  ملعیس  نولجعتـست و  هب  متنک  يذلا  دعولا 
نادرگرس ناهارمگ و  نارک و  نالال و  ناروک و  ار  ناشیا  دنوادخ  هک  دناهداتفا  تلالض  هب  دناهدرک و  هاگن  ار  قح  هک  یناسک  ناکرشم و 

لباق هک  هتفر  ورف  لهج  تاـملظ  رد  ناـنچ  دـنکن و  ریثأـت  اـهنآ  رد  قح  نخـس  چـیه  هک  ربق  رد  ناـگتفخ  هکلب  ناـگدرم  هکلب  تاـناویح  و 
هب هک  یناسک  زا  هللا  ناحبس  هدرک  رکذ  نآرق  زا  ار  شنایلاوم  شیاقفر و  ار و  شدوخ  لاحلا  فصو  هکنآ  زا  لفاغ  هدرمش  دنتـسین  تیاده 

نـسحلا نب  دمحم  تما  دوعوم  دـناهتفگ  اهنآ  هب  هک  هدرک  لمع  ینادیم  تجح  ار  اهنآ  وت  هک  نیرهاط  همئا  نییبنلا و  متاخ  لمعلاروتـسد 
يادـص دوش و  نشور  باتفآ  لثم  هکنآ  ات  دنیـشنب  هناخ  رد  امـش  دـندرگرب  وا  زا  مدرم  شروهظ  زا  شیپ  هک  ینالوط  تبیغ  بحاص  تسا 

لمع دناهتفگ  هچ  ره  هتـشاذگ  رانک  ار  دوخ  يأر  هک  هدـش  لزان  اهنآ  يهرابرد  تایآ  نیا  ایآ  دـندرک  يوریپ  اهنآ  ددرگ و  دـنلب  ینامـسآ 
تبیغ هدرک و  مولعم  ار  شردـپ  شدوخ و  مسا  هک  ربخ  رازه  رازه  اـب  دـناهدرک  ادـخ  رما  رد  لـیجعت  هک  یئاـهنآ  يهراـبرد  اـی  دـنکیم و 

دنوشیم دترم  روهظ  زا  شیپ  هک  تعامج  نآ  زا  هک  هدادن  لامتحا  هدرک  نایب  شروهظ  زا  شیپ  ار  مدرم  دادترا  هداد و  ربخ  ار  وا  ینالوط 
هفیاط نیا  دنایجان و  هیماما  کلذ  عم  دـشاب  نایعدـم  نیا  اب  قح  دـناهتفر و  نآ  رب  هیماما  هک  دـشابن  نانچ  بلطم  رگا  هللااب  ذوعن  هدـش  لزان 

هک نک  رابخا  هب  عوجر  دـناهدرک  راتفر  تاشیامرف  فالخ  رب  اهنآ  دـناهدرک و  لـمع  همئا  تاـشیامرف  هب  هیماـما  هکنآ  هچ  کـلاه  هدـیدج 
یمهدزای تسا  تما  دوعوم  هک  دمحم  لآ  مئاق  دـناهتفگ  هک  هوالع  ربخ  رازه  هد  زا  ینیبب  ات  امن  ار  بتک  ءاصقتـسا  تشذـگ و  اهنآ  ضعب 

و ص )  ) ربمغیپ مسا  شمسا  يرکـسع و  نسح  رـسپ  داوج و  لسن  زا  میـس  مظاک و  لسن  زا  یمجنپ  نیـسح و  لسن  زا  یمهن  یلع و  لسن  زا 
رهاظ هک  شدوخ  تیفیک و  نآ  هب  دوش  دنلب  نامـسآ  زا  اهادن  تیفیک و  نآ  هب  دنک  جورخ  ینایفـس  وا  زا  شیپ  هک  ینالوط  تبیغ  بحاص 
مسا هب  دراد و  ریصقت  یـسک  تروص  نیا  رد  ایآ  دیهدن  ناشیا  نخـس  هب  شوگ  دننابذاک  وا  زا  شیپ  هکنیا  هن و  ای  دنک  نانچ  نینچ و  دوش 
هعیاش هحفـص 318 ] راثآ [  زا  نیبب  ینیـسح  تعجر  يهماگنه  نآ  هب  نک  عوجر  نآ  زا  سپ  ینیبیم  یحیحـص  ربخ  شردپ  دـمحمیلع و 

تفر و دنک  تنطلس  لاس  رازه  هاجنپ  تساوخیم  هک  نآ  اب  تفر  مه  ینیـسح  تعجر  هک  ياو  يا  ینیبیم  يربخ  یلعنیـسح  ندرم  زا  ریغ 
هک رگید  ياهوگتفگ  وگتفگ  نیا  ریغ  هچنانچ  نایعدم  رانک  هشوگ و  هدوب  ملاع  رد  هشیمه  وگتفگ  رـصتخم  نیا  دشن  ملاع  رد  يربخ  چیه 
هک دمهفب  ات  دهدب  تروعـش  تفاصنا و  ادخ  اهنآ  لاثما  اهیناخا و  نآ  هنیکر و  يوگتفگ  لثم  تسه  نایم  رد  دـننادیم  لطاب  تعامج  نیا 

مکحم همئا  بهذم  دمحم و  تلم  رب  یقاب و  مالـسا  نید  رب  هک  هدمآ  یناسک  يهرابرد  تایآ  نیا  ایآ  دـش  هچ  دـش و  اجک  اهزیچ  همه  نآ 
تعیرـش مامت  زا  تسد  هدـیمهفن  ار  نآ  ینعم  هک  دـیدج  رما  دـیدج و  باتک  زج  هب  تلم  ترورـض  فالخ  رب  هک  یناسک  اـی  دـناهدیبسچ 

زا هچ  ره  هدرک  نآرق  تایآ  ءایبنا و  تاشیامرف  هب  داقتعا  هک  هدـمآ  یناسک  نآ  يهرابرد  ایآ  هدرک  خوسنم  ار  نآ  هتـشادرب و  ص )  ) ربمغیپ
نآ قـح  رد  اـی  تعجر  روـهظ و  تاروـما  ءازج و  زور  تاـیاکح  ءاـیبنا و  تازجعم  زا  هدرک  لوـبق  هداد  شوـگ  ار  همه  هدوـب  هـبیرغ  روـما 

هدرک راکنا  دـننک  لیوأت  دنتـسناوتن  ار  هچ  ره  هدرک و  لیوأت  هدوب  ناشدوخ  يأر  قفاوم  هچ  ره  هتـشادرب  اهنآ  بلاغ  زا  تسد  هک  یتعامج 
دش و تباث  باتک  تیجح  الوا  هک  هقباس  تالاقم  زا  سپ  دـیوگیم  دوشیم و  دـش و  مولعم  باتک  نیمه  رد  اهنآ  تالیوأت  ضعب  هچنانچ 
باتک و تردق  اعبار  دش و  مولعم  باتک  حیرـص  هب  دـندش  دودرم  رفاک  دـناهدرک  هک  یتاضارتعا  اثلاث  تباث  باتک  ندوب  ربکا  مظعا و  ایناث 

تسا . تایآ  باتک و  هک  دش  حضاو  باتک  مکح  هب  طارص  کحم و  نازیم و  تشگ و  موهفم  باتک  رهاوظ  زا  باتک  بحاص 
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لئالد بحاص  تاملک  باوج 

رگا یباتک و  ره  هن  هدـش  تباث  نآرق  يارب  زا  فاصوا  نیا  یباتک و  ره  هن  هدوب  نآرق  فصو  رد  مامت  تاـیآ  نآ  هک  دـش  مولعم  میوگیم 
مظعا تجح و  باتک  قلطم  هک  هدرک  تلـالد  تاـیآ  نآ  اـجک  یلمهم  ره  هب  هن  مینک  يدـعت  نآ  لـثم  هب  دـیاب  مینکب  میهاوخب  مه  يدـعت 
يارب ار  سک  ره  هک  هدوب  نیا  هشیمه  تنـس  هراومه  هک  باتک  تایآ  هب  دش  یهیدب  اسداس  دیوگیم  دـهدب  فاصنا  ادـخ  تسا  تازجعم 

دیوگیم دشاب  ثوعبم  مه  وا  دنک  توعد  مه  سک  ره  هک  دشن  مولعم  یلو  میوگیم  تسا  قلخ  ياوه  ریغ  هب  دیامرفیم  ثوعبم  تیادـه 
تاهبش داریا و  رگیدکی و  اب  هباشم  نامز  ره  نیلبقتم  لاوحا  لاوقا و  هرجش  کی  ضارعا  يهرجـش  تسا  هرجـش  کی  لابقا  يهرجـش  اعباس 

ناتداریا ضارعا و  هرجش و  زا  امش  ياقفر  امش و  هک  دش  مولعم  باتک  نیا  رد  میوگیم  تسه  هدوب و  مسق  کی  نامز  ره  رد  مه  هیضرعم 
نآ دیوگیم  دومرف  نیبم  یفاک  یفاش  نایب  نیملاعلا  بر  ترـضح  ار  نیـضرعم  ياهباوج  انماث  دـیوگیم  هدوب  نیـضرعم  تاداریا  دـننام 

هتساوخن يادخ  رگا  مینکن  دناهدرک  باتک  رب  هک  تاضارتعا  نآ  روصت  میشاب  تفتلم  دیاب  دیوگیم  درادن  امـش  باتک  هب  یلخد  اهباوج 
یبرع ناسل  هب  باتک  نیا  هک  دزاس  دراو  یـسک  ار  امـش  باتک  ياهطلغ  رگا  میوگیم  میئامن  عفر  ادخ  باوج  هب  تفای  هار  ههبـش  بلق  رد 

طلغ باتک  دیاب  امـش  هک  هداد  ربخ  نآرق  رد  دنوادخ  اجک  ار  ههبـش  نیا  باوج  هتـسنادیمن  ار  یبرع  شبحاص  هک  دوشیم  مولعم  تسا و 
دوشیمن حیحص  قادصم  زگره  طلغ  میوگیم  دش  رهاظ  باتک  تایآ  قیداصم  هک  نآ  لک  يهجیتن  ارشاع  دیوگیم  دینادب  تجح  مه  ار 

هدومرف و قارـشا  شیراوگرزب  تیمولظم و  تماقتـسا و  قـالخا و  لاـعفا و  لاـمعا و  زا  تماـما  تیـالو و  راونا  تاـیلجت  يراـب  دـیوگیم 
هک رارسا  مولع و  ندوب  یفخم  تاهبش و  كوکش و  مکارت  ثیح  زا  نیمز  تلاح  تسا  ضحم  ياعدا  میوگیم  اهبر  رونب  ضرالا  تقرـشا 

زونه دوب  هدـشن  لصاح  نید  يهمئا  ربمغیپ و  نامز  رد  هک  نیمز  یئانـشور  نآ  تسا  یقاب  دوخ  لاح  رب  تاـکرب  یمک  دـنفورح و  لیلادـم 
ملع لها  زا  هکنیا  اب  دـیوگیم  دـشاب  شنمؤم  ردارب  دزن  رد  هک  یملع  زا  تسا  ئـضتسم  نمؤم  هک  تسا  ياهباثم  هب  نآ  هتـشگن و  لـصاح 

روحب عاطقنا و  لکوت و  سومـش  شدادـم  ناسل و  بلق و  زا  هدومرفن  ار  موسر  دـعاوق و  نونف و  مولع و  لیـصحت  رهاـظ  بسح  رب  هدوبن و 
ملع لها  زا  هک  هدـش  يراج  تنابز  رب  هک  تسا  نامه  تسار  فرح  میوگیم  هدـیدرگ  يراـج  قرـشم و  هحفـص 319 ] تمکح [  ملع و 

دندیدیم و مظاک  دیس  سرد  رد  ار  وا  هک  تاقث  زا  هلمج  زا  تسا  فالخ  هدرکن  نونف  مولع و  لیـصحت  هکنآ  اما  هدوب و  داوسیب  هدوبن و 
زا دنک و  ملکت  تسرد  یبرع  هب  دناوتب  هک  دشن  لماک  تسرد  هک  شلیـصحت  تدـم  ای  هدوب و  مک  شدادعتـسا  ای  رمالا  ۀـیاغ  دـندرک  لقن 

تایآ رد  هدراب  تالیوأت  هصقان و  دادعا  فورح و  ملع  رد  ملکت  دجبا و  فورح  هدعاق  هب  یئامـسا  رب  یئامـسا  تاقیبطت  زج  شملع  روحب 
ادـیپ فـالتخا  ردـق  نیا  شباـتک  رد  ـالا  هدرکن و  موسر  دـعاوق و  لیحـصت  هک  نآ  تسار  فرح  رگید  هدـشن و  هدـید  يرگید  زیچ  نآرق 
ججح ءایبنا و  موسر  هللا  انا  یننا  دسیونب  لصتم  دیامن و  یئادخ  یهاگ  توبن و  یهاگ  تماما و  یهاگ  تیباب و  يوعد  یهاگ  هک  دـشیمن 

روصنم هک  نادمه  شیکدزب  هراما  ار  نیا  دنتفگیمن و  هللا  انا  یننا  یلو  دندرکیم  تابثا  دوخ  يارب  زا  ار  یهلا  تافص  ءامـسا و  هدوبن  نیا 
میوگیم هدیدرگ  لزان  رهاظ و  وا  زا  ینابر  تانیب  یهلا و  تایآ  نآرق  لباقم  تسیب  دـیوگیم و  دـنتفگ  مه  ناشیا  ریغ  دـیزیاب و  جالح و 

یناعم يارب  زا  یبیترت  دشابن و  ظافلا  يارب  زا  یمظن  هک  دشاب  نآ  يانب  رگا  دش و  لزان  وا  زا  یلب  دش  لزان  ادـخ  زا  یتفگن  هک  دـش  بوخ 
گرزب یعاود  هب  وا  تایلعج  قیـسنت  رب  دنرادن  یعاد  مدرم  رمالا  یهتنم  تخادرپ  ناوتیم  مه  لباقم  رازه  تسا  لهـس  لباقم  تسیب  دشابن 

رد امکح  مامت  هک  دشاب  هتشاد  نطب  داتفه  انعم  هبترم  رد  هدرک و  زجاع  ءاحصف  مامت  شظفل  هک  ینآرق  هللاناحبـس  هدیـشک  ار  تمحز  نیا 
دـضاعم مولعم و  ناکما  ملاع  لوا  صخـش  رب  شلوزن  يهماـگنه  مولعم و  نآ  ظوفحم  حول  بتارم  نادرگرـس و  ریحتم و  وا  لوا  نطب  مهف 

هتسارآ شمظن  تاسایس و  طوبضم  شعورف  لوصا و  دابعلا و  حالص  هیفام  شاعم و  داعم و  أدبم و  ملع  رب  لمتـشم  فوشکم  شترخآ  راد 
ۀقاف نم  هدعب  دحال  ینغ و ال  نم  هلبق  دـحال  سیل  دومرف  ریما  ترـضح  هک  نامه  هعماج  هملک  زوسرگج  شلاثما  ریغ و  زوسناج  شظعاوم 

میاهدرک ملاع  لها  دوخ و  اب  ینمـشد  هچ  دشاب  قدـص  قح و  نیا  رگا  هللااب  ذوعنف  دـیوگیم  دـنکیم  ربارب  یعدـم  نیا  تابیت  رما  هب  ار  نآ 
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ۀنیب و نع  یح  نم  ییحی  ۀنیب و  نع  کله  نم  کلهیل  میوگیم  اهفرط  بذک  عم  قدصت  هیطرـش  هیـضق  نکل  دشاب  قح  رگا  یلب  میوگیم 
رگید يهیآ  دنچ  نیرفاکلا و  قحی  اونمآ و  نیذلا  هللا  صحمیل  بیطلا و  نم  ثیبخلا  زیمی  یتح  هیلع  متنأ  ام  یلع  نینمؤملا  رذیل  هللا  ناک  ام 

لبق ات  هک  دشکب  لوط  نادنچ  دوعوم  تبیغ  هک  هرتاوتم  رابخا  تشذگ  یلوا  يهلاقم  رد  هک  يدروآ  مرطاخ  هب  بوخ  میوگیم  تایآ  لثم 
نآ يهرابرد  ار  هیآ  نیا  موصعم  هچنانچ  كدنا  رگم  دنامن  یقاب  دوش  ادـج  بوخ  دـب و  دـندرگ  نحتمم  دـنوش و  زاتمم  مدرم  شروهظ  زا 
زا سپ  هک  نیا  رب  دـنک  تلالد  هک  يربخ  دوبن  رابخا  نآ  رد  نونتفی و  مه ال  انما و  اولوقی  نا  اوکرتی  نا  سانلا  بسحا  ملا  دـناوخیم  نامز 

تدالو زا  لبق  هک  منکیم  لاؤس  وت  زا  هدوب و  نینچ  شروهظ  زا  شیپ  هکلب  دـنوش و  جراخ  مک  مک  زاـب  دـنورگب  وا  هب  مدرم  هک  شروهظ 
رظتنم هدوب  هک  ره  هکلب  بیط  زا  ثیبخ  دوش  زاتمم  مدرم و  دـنوش  صلاخ  اـت  دنـشاب  هتـشگرب  هک  هدوب  لـئاق  وا  تماـما  هب  یک  دـمحمیلع 

هب هجرد  حون  موق  هچنانچ  دوشیم  زاتمم  بیط  زا  ثیبخ  دنوشیم  دترم  مک  مک  الاح  یعدم  نیا  يوعد  زا  دعب  هدوب و  نسحلا  نب  دـمحم 
تایآ هک  ابجعاوف  دشاب  دیاب  تما  دوعوم  رد  حون  زا  تسا  نیا  دش و  رهاظ  یئادخ  يهدعو  هاگ  نآ  هدنام  یکدنا  هکنآ  ات  دنتشگرب  هجرد 
هکنآ يارب  زا  دیوگیم  زاب  هدیدرگ  نحتمم  هتـشگ و  كاله  هدـش و  ناحتما  هک  تسا  یناسک  زا  شدوخ  هک  دراد  تلفغ  دـناوخیم و  ار 
هکنیا ضحم  هب  تسا  لداع  رداق و  ملاع و  ادخ  هک  دنادب  نیقی  هب  یـسفن  رگا  دـیوگیم  تسا  قدـص  تمالع  اعدا  باتک و  ندروآ  لصا 

میئوگب هحفـص 320 ] دـیاب [  ای  دـشابن  قداص  هللااب  ذوعن  رگا  هچ  دـشاب  قداـص  هتبلا  دـیاب  دومرفن  شدر  داد و  وا  هب  تبـسن  ار  دوخ  یـسفن 
ای درادن و  عنم  توق  تردق و  میئوگب  ای  هداد و  تبـسن  هنأش  یلاعت  وا  هب  ار  دوخ  غورد  هب  یـسفن  هک  تسین  هاگآ  هدوبن و  ملاع  هللارفغتـسا 

یلع ءارتفا  بذک و  هب  یـسفن  هبترم  ره  نامز و  ره  تقو و  ره  حضاو  تسا  يرفک  هثالث  نیا  کی  ره  تسین و  لداع  درادن و  كاب  میئوگب 
هچ نانچ  دیامرف  وا  لاطبا  تسا  دنوادخ  رب  دراذگب  تایئزج  عورف و  رد  هکلب  بهذـم  لوصا  ای  نید و  لوصا  رد  یتعدـب  دـیامن و  مایق  هللا 

راوگرزب صخـش  نیمه  روهظ  دوجو  هب  يرخا و  للم  فئاوط و  لاطبا  ءاـیبنا  متاـخ  كراـبم  دوجو  هب  دومرف و  نوعرف  عدر  میلک  روهظ  هب 
نایب ار  عور  قیرط  رگا  میوگیم  تسین  ادخ  هب  یـسأب  دنیامن  دوخ  ياوه  تعباتم  دننکن و  ای  دـننک  لوبق  قلخ  رگید  دـش  عبار  نکر  لاطبا 

زا هن  ادـخ  ندرکن  عور  متفگیم  دوش  رهاظ  وا  يوعد  نالطب  هک  دـنکیم  رهاظ  ار  یقح  یلطاب  لـباقم  رد  هشیمه  دـنوادخ  هک  دوب  هدرکن 
زورب تداعس  تواقـش و  دوش و  نایعدم  ناحتما  بابـسا  هک  نیا  تسا و  تلهم  باب  زا  هکلب  تسا  تلادع  ملع و  مدع  تردق و  مدع  باب 

دنهاوخب ات  هیقـش  یـسوفن  هب  رگا  الا  دورن و  نایم  زا  رایتخا  هکنیا  مه  توفلا و  فاـخی  نم  لـجعی  اـمنا  دوش  ترخآ  رد  تازاـجم  دـنک و 
نکل دوب  رابتخا  رایتخا و  اب  یفانم  نیا  دشیمن و  رهاظ  رارطـضالا  رهقلاب و  شتواقـش  یـسک  دنوش  نیتو  عطق  نیمی و  هب  ذـخا  دـننک  ءارتفا 
ماسقا هب  هکلب  يویند  ياهكاله  ماسقا  هب  دـشاب  ناشیا  كاله  هب  تسین  مزال  بذاک  نایعدـم  عنم  عدر و  هکنآ  هب  درک  فارتعا  هک  لاـح 

هک دـش  مولعم  هچ  مه  وت  هقباس  تاملک  زا  هکنآ  هچ  يدرک  یلاخ  دـب  نونکا  یلو  يدرک  رپ  بوخ  لاحب  ات  میوگیم  دوشیم  مه  جـجح 
تسادخ تلادع  ملع و  تردق و  اب  یفانم  نیا  هک  دهدب  تبسن  ادخ  هب  دروایب و  غورد  باتک  هک  ار  یـسفن  دهدب  تلهم  دنوادخ  دوشیمن 

ایند رد  هک  بذاک  نایعدم  هب  ار  وت  میدرکیم  ضقن  اذل  تسا و  نیمیلاب  هنم  انذـخال  لیواقألا  ضعب  انیلع  لوقت  ول  شلوق و  فلاخم  مه  و 
ره تقو و  ره  تسا  تسار  میوگیم  تسا  تجح  هب  عدر  وت  دوصقم  هک  دوشیم  مولعم  لاـح  داد  ربخ  ناـشیا  زا  ادـخ  مه  دـندش و  ادـیپ 

یتجح دروآ  غورد  باتک  ای  درک و  غورد  هب  تماما  ای  توبن  يوعد  ای  تسب  ادخ  هب  یئارتفا  عورف  ای  لوصا  رد  هک  دش  ادـیپ  یـسک  ینامز 
عدار لطبم  مه  امـش  یعدم  نیا  یلو  ع )   ) یـسوم نوعرف  لکل  تسا  تاروهـشم  زا  هک  هدوب  شربارب  رد  دشاب  وا  لطبم  هک  ادخ  بناج  زا 

ءاملع و عامجا  بهذم و  ةرورض  تسا  مادک  هدوب  اه  لطاب  ریاس  زا  شیپ  نآ  هدوب و  وا  زا  شیپ  وا  عدار  لطبم  هکلب  هدوب  شربارب  رد  عنام 
رظتنم دوعوم  دـمحم و  لآ  مئاق  مئاق  هک  دـنا  هدرک  نیعم  افقاوتم  اهنآ  مامت  هک  هرفاـظتم  هددـعتم  هیعدا  تاراـیز و  تارقف  هرتاوتم و  راـبخا 

زا دعب  ایآ  تسا و  مزال  عنام  عدار و  مه  زاب  رگید  هیعطق  ججح  نیا  زا  دعب  ایآ  دوشیمن  خوسنم  ربمغیپ  تعیرـش  تسا و  نسحلا  نبا  ۀجح 
نایعدم نآ  يهلمج  زا  دنک  تیودهم  يوعد  نسحلا  نبا  تجح  ریغ  هک  ره  هک  دـندنار  نخـس  یعدـم  نیا  فالخ  رب  همئا  ربمغیپ و  هکنآ 

تـسا رگید  عدار  هب  تجاح  مه  زاب  دننک  هماقا  تجح  هیعطق  نیهارب  هب  تلم  ءاملع  هکنآ  اب  تسا و  مزال  عدار  مه  زاب  دوب  دنهاوخ  بذاک 
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ياملع روهظ  نکر و  تایقرت  هکنآ  لاـح  هدوبن و  هدرک  هماـقا  عبار  نکر  لـباقم  رد  باـب  هک  یتجح  هزادـنا  هب  دـش  ناـیب  هچنآ  ماـمت  اـیآ 
زا یتدـم  زا  دـعب  هک  هچنانچ  مه  مولعم و  ناشیا  يهبقث  فوخ و  مدـعو  ناـشیا  هروهـشم  تاـفیلأت  تافینـصت و  ناـشیا و  ناـیم  رد  گرزب 

دش و دهاوخ  رهاظ  تلم  نیا  دوعوم  رد  تنس  نیمه  اذک  دیدرگ  رهاب  ناشجرف  رهاظ و  یسوم  ترضح  ناشدوعوم  لیئارـساینب  يراتفرگ 
زا یعقاو  مکح  هکلب  ماکحا  عیمج  هک  دوشیم  هدهاشم  لاح  هچنانچ  دـش  شومارف  أدـبم  دـیوگیم  دومن  دـهاوخ  ار  تما  ناینوعرف  لاطبا 

دـجاسم و مسر  ـالا  نآرقلا  نم  ـال  مسا و  ـالا  مالـسالا  نم  یقب  اـم  مهئاوـها  مهلا  مهؤاـسن  مهتلبق  مهراـنید  مهنید  هـک  ینأـشب  هـتفر  ناـیم 
دوخ ياعدـم  دـض  رب  يداد و  فاصنا  بوخ  میوگیم  تسا  روهظ  مئالع  زا  مه  نیمه  دـناهدومن و  تنیز  رهاوج  بهذ و  هب  ار  فحاصم 

اهیبارخ نیا  هتفر  ایند  زا  وا  هتـشذگ و  دوعوم  روهظ  زا  هک  تسا  لاس  هن  هاجنپ و  ار  باتک  وت  ریرحت  لاح  هکنآ  هچ  يدـنار  ار  قح  نخس 
هک تسا  مولعم  تسا  یقاـب  دـسافم  نیا  هک  وت  ریرحت  هحفـص 321 ] لاح [  سپ  دـسافم  نیا  عفر  روهظ  هدـیاف  تسا و  روهظ  زا  لبق  مئالع 

هکلب هتـشگن  رهاظ  زونه  هدوب  دوعوم  هک  یـسک  نآ  هکنیا  تشادیمرب و  ار  دـسافم  نیا  الا  هدوبن و  دوعوم  وا  هدـمآ  لبق  لاس  هاجنپ  هکنآ 
هچ دـنامن  یقاب  مسا  زج  مالـسا  زا  تقو  نآ  دـنک  ادـیپ  جاور  هدـیدج  بهذـم  نیا  هک  یتقو  ات  دوشیم  رهاظ  هدرخ  هدرخ  شروهظ  مئالع 
نآ لمع  هب  رما  ار  مدرم  هک  يرگید  نآرق  مه  هدروآ و  رگید  ماکحا  هدرک و  خـسن  هرـسکی  ار  همه  ار  ماـکحا  هدـیدج  بهذـم  نیا  هکنآ 
هک مالـسا  تبرغ  تلاـح  رد  تقو  نآ  دوشیم  رهاـظ  اـبیرغ  مالـسالا  دوعیـس  تقیقح  تقو  نآ  دوشیم  كورتم  نآرق  ماـکحا  دـنکیم و 

دوشیم و رهاظ  تقو  نآ  تفر  ناـیم  زا  هک  تما  زا  بلاـغ  ناـیم  رد  دوش  رهاـظ  دـیدرگ  سمطنم  وحم و  تما  بلاـغ  ناـیم  زا  شماـکحا 
رما دیدج و  عرـش  يانعم  تسا  نیا  دهدیم و  دوع  دنادرگیمرب و  دشاب  ساردنا  یگنهک و  زا  سپ  ون  هزات و  رت و  هک  يروط  هب  ار  مالـسا 

اراـخب و مور و  ناریا و  رد  مه  نآرق  ماـکحا  جاور و  ناناملـسم  ماـکحا  هللادـمحب  زونه  لاـح  یلو  يدـیمهفن  ار  نآ  ینعم  وـت  هک  دـیدج 
هب نآرق  مالسا و  ماکحا  نیکرات  لوا و  رـصع  یتح  دناهدوب  رـصع  ره  رد  تیـصعم  لها  یلب  تسا  جاور  کلامم  ریاس  دنه و  ناتـسناغفا و 
هک تسا  یتقو  رد  مسر  زج  نآرق  زا  دـنامن و  وا  زا  مسا  زج  هک  نیا  مالـسا و  تبرغ  نآ  سپ  هدوب  هشیمه  رفک  راکنا و  هن  تیـصعم  قیرط 

اههنتف نیمه  تامدـقم  هدـیدج  بهذـم  نیا  هچنانچ  دـننک  ذـخا  نآ  هب  مدرم  یـسک و  دروایب  نآرق  ریغ  دـیدج  یباتک  نآ و  ریغ  هزات  نید 
لوصا هقف و  سرد  هاجنپ  هک  يا  هنیدـم  رد  هن و  نآ  ینعم  رکذـتم  يدـحا  دـیامنیم و  توالت  نآرق  زا  ءزج  کی  موی  ره  دـیوگیم  تسا 

هللااب ذوعن  دـنادیمن  ار  نآرق  تایآ  یناعم  یـسک  هک  تسا  نیا  رد  هرکاذـم  ثحب و  دـشاب  مه  رگا  تسین  ریـسفت  نآرق و  سرد  کی  تسا 
دـصراهچ نونک  لاح و  ات  میوگیم  تسا  تجح  تهج  هچ  هب  دومرف و  لزاـن  ارچ  دوبن  قلخ  رد  تاـیآ  مهف  كاردا و  رعـشم  هیاـم و  رگا 

هدرک هک  ایآ  تسا  دوجوم  ام  بتک  رد  هک  تایآ  رد  تاقیقحت  حورش و  نیا  دناهتشون و  فلتخم  ياهروط  هب  نآرق  ریـسفت  رد  هوالع  دلج 
زا ثحب  نآرق و  ماکحا  ندـناسر  زا  ریغ  ظاـعو  لغـش  بصنم و  هدروآ و  یک  تسا  دوجوم  هک  نآرق  لـیوأت  ریـسفت و  رد  هدراو  راـبخا  و 

هکلب تسا  نآرق  ریغ  رد  یثحب  ایآ  هیفاک  تاقیقحت  نآ  اب  دناهتـشون  داعم  أدـبم و  دـیاقع و  لوصا و  رد  هچ  نآ  تسا و  زیچ  هچ  نآ  یناعم 
هـضماغ لئاسم  مامت  هک  نیبب  امنب  ار  اهنآ  لاثما  نیدـلاییحم و  حورـش  هنونکم و  تاـملک  نیقیلا و  قح  نیقیلا و  نیع  رافـسا و  يهظحـالم 

تالیوأت دناهیعرـش  ماجل  هب  مجلم  نوچ  نیخـسار  املع  یلب  دـناهدومن  باتک  زا  طابنتـسا  هنوگچ  ار  قیاقح  فراـعم و  ماـمت  ار و  تمکح 
نآ مهف  يوعد  وت  هک  تسا  يرادقم  نآ  رد  هن  دناهدروآ  نآرق  مهف  هب  زجع  هکنیا  دناهدادن و  رارق  دوخ  داقتعا  ینبم  ار  هیناسحتسا  هیسدح 
یف نوخـسارلاو  هللا  الا  هلیوأت  ملعی  الا  دـناهدومرف  هک  تسا  يروط  هب  نآ  هکلب  هدیـسر  اهنآ  راکفا  ار  نآ  زا  رتـالاب  هجرد  دـص  هب  ینکیم 

دناهدومرف ال ملعلا و  یف  نوخـسارلا  هللا و  الا  هلیوأت  ملعی  الا  دناهدومرف  هک  تسا  ینوئـش  نآ  ملع و  رد  نوخـسار  میئام  دـناهدومرف  ملعلا و 
مهف رد  دـناهدرک  هچ  دـنادب  هک  هدرکن  نیققحم  ءاملع  تاـملک  عبتت  تسین  باـتک  بحاـص  ریـصقت  یلب  هب  بطوخ  نم  ـالا  نآرقلا  فرعی 

زا شدوخ  لقع  هب  هک  تالیوأت  زا  هملک  دـنچ  هب  هکنآ  اـی  هدـیمهفن و  هدرک  صحفت  رگا  هکنآ  اـی  نآ و  تاراـشا  ندروآ  تسد  تاـیآ و 
ار دوخ  كدـنا  هک  تسا  لامک  يهبترم  روصق  زا  نیا  هدومن و  بجع  هدرک  دوخ  سفن  رد  هدرک  نآرق  تایآ  رد  تراـسج  تأرج و  يور 
نآ هک  دوشیم  ادیپ  هدیدج  تعامج  نیا  تاملک  رد  هک  تالیوأت  نیا  هکنآ  لاح  هتـشادن و  ریغ  تالامک  زا  ربخ  هدـیدرگ و  هولج  رایـسب 
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لحم عقوم و  رد  اهنآ  تاملک  رد  اهنآ  زا  رتشیب  تسه  اسب  هدش و  هتفرگ  هیخیش  افرع و  هیفوص و  تاملک  زا  ابلاغ  دناهتشاذگ  مسا  نافرع  ار 
تملظ و رون و  موقز و  رثوک و  ران و  تنج و  لیوأت  هب  باجعا  همه  نیا  باتک  بحاص  هدروآ  رگید  ياـج  رد  طـلغ  هب  وا  هدوب و  شدوخ 

تایح ربق و  نج و  کلم و  باتک و  طارـص و  نازیم و  روش و  بذع و  بآ  هبیط و  هثیبخ و  هرجـش  هثیبخ و  هبیط و  يهدلب  نیمز و  نامیا و 
ظافلا نآ  ریغ  یسرک و  شرع و  رمق و  سمـش و  رون و  غارچ و  طحق و  قزر و  یئاونـش و  يرک و  يروک و  یئانیب و  ندرم و  یگدنز و  و 

زا تسا  رپ  نید  نادنمـشناد  ربز  فحـص و  بتک و  يدزن  مدق  زونه  ملاع  رد  وت  هکنآ  لاح  هچ و  يارب  هدـماین  مه  وت  لقع  هب  هک  هچنآ  زا 
زا قیاقح  زومر و  تاراشا و  تالیوأت و  ردـق  نیا  هدنـسیون  هحفـص 322 ] هدنـسیون [  دوخ  باقع  زا  سرت  دشابن و  عرـش  فوخ  رگا  اهنیا 

یعدـم نیا  تیجح  تماما و  هب  داقتعا  هکنآ  هچ  يوش  لئاق  نم  تماما  هب  زاب  راچان  ناریح و  وت  لـقع  هک  مدرکیم  ناـیب  تیارب  زا  تاـیآ 
یبوط و باقن  باجح و  هولج و  روهظ و  تینا و  مسا  رکذ و  سدـق و  قرـشم و  علطم و  ظـفل  ناـفرع و  هملک  دـنچ  هطـساو  هب  رگم  تسین 

تاملک هب  عوجر  یتسه  ظافلا  نیا  هیناحور  هیونعم  قیداـصم  بلاـط  یتاـملک و  هنوگ  نیا  بلاـط  رگا  وت  جارـس و  بذـج  علطم و  ءاـضیب 
یشاب هتشادن  ار  نآ  ندینـش  بات  هک  ینیبب  ردق  نآ  تسا  هثج  یگرزب  هزادنا  هب  ات  امنب  افرع  امکح و  زا  اهنآ  لاثما  نیدلاییحم و  یماج و 

یهاوخیم لیلد  الب  لیوأت  قیبطت و  باب  رگا  يدش  هتفیرف  ردق  نیا  مدرم  زا  تاقورسم  هب  يرامشیم و  دهاجم  ار  دوخ  وت  هک  سوسفا  يا 
دنا هدیدرگن  بتارم  نیا  یعدم  ادبا  تاملک  نیا  هب  هک  نیبب  نک و  عوجر  اهنآ  هب  دناوت  داتـسا  داتـسا  هک  مظاک  دیـس  دمحا و  خیـش  بتک 

وت تاملک  زا  هک  مهف  رد  روصق  نیا  هب  باـتک  بحاـص  يا  دـننک  ناـشلوبق  رگا  دناهدرمـش  نسحلا  نب  ۀـجح  راوخ  لـیلذ  يهدـنب  ار  دوخ 
يرادن . ار  ناشتاملک  مهف  تقایل  وت  هک  یهدیم  ملع  رد  نیخسار  املع  هب  ار  یمهفیب  تبسن  ارچ  دوشیم  مولعم 

لئالد بحاص  سواسو  رب  ضارتعا 

رارـسا و نآ  یعدـم  نیا  روهظ  ات  هک  دوشیم  مولعم  نینچ  وت  دـعب  تاملک  زا  هک  میوگیم  وت  هب  اضقن  دومن  لزان  ارچ  یتشون  هکنآ  اما  و 
رهاوظ صوصن و  تامکحم و  میوگیم  الاح  هدوب و  تجح  زاجعا و  هنوگچ  هدـشن و  لزان  ارچ  تقو  نآ  ات  سپ  هدوب  یفخم  نآرق  زونک 
نآرق زاجعا  دـئاوف و  شلوزن و  يارب  زا  هدـیاف  ندوب و  تجح  ندوب و  هزجعم  رد  تسا  یفاک  فراعم  ماـکحا و  ظـعاوم و  ربع و  باـب  رد 
هدمآ رهاب  هتشگ و  رهاظ  لک  هدش  تبث  بتک  رد  هدش و  رکذ  هک  یلئالد  مئالع و  عیمج  دیوگیم  تسین  وت  هدراب  هیدنع  تالیوأت  هب  هتسب 
تفای مئالع  روهظ  زا  مراد  لوبق  ار  هچنآ  میوگیم  دناهدیدن  ار  ناشنایب  دناهتفرن و  هک  یـسوفن  راکنا  تسین  یـسأب  دناهدیمهف و  هدید و  و 

هب داقتعا  زا  مدرم  دادترا  نید و  رد  نایرتفم  ههبتـشم و  تایآ  رد  مالـسا  ناگدننک  بیرغ  نآرق و  ناگدـنرادرب  هدـیدج و  بهاذـم  ندـش 
هفوک و ماش و  فرط  زا  ترضح  اب  وا  گنج  نآ  هدش و  تباث  ینس  هعیش و  هرتاوتم  رابخا  هب  هک  ینایفـس  جورخ  اما  تسا  نسحلا  نب  ۀجح 

ماب تشپ  نامسآ و  زا  ادص  ندش  دنلب  هربتعم و  بتک  رد  روکذم  لیصفت  هب  یعطق  لاجد  جورخ  ادیب و  رد  شرکشل  نتفر  ورف  هنیدم و  هار 
اجک هوالع  هب  هدشن  عقاو  زونه  نآ  لاثما  سمش و  صرق  رد  تروص  روهظ  هدرک و  نآ  زا  دای  رامـشیب  رابخا  رایـسب و  تایآ  رد  هک  هبعک 

تسا اجک  دوشیم و  انب  هفوک  رد  هک  يدجسم  نآ  تسا  اجک  هینطنطـسق و  حتف  فارطا و  هب  رکـشل  نداتـسرف  دوعوم و  ياهراک  نآ  تسا 
هداد و هدـعو  نآرق  رد  ادـخ  هک  هتخیر  قحان  هب  ياهنوخ  زا  ماـقتنا  نآ  تسا  اـجک  ماـقم و  نکر و  نیب  هفوک و  رد  وا  اـب  مدرم  تعیب  نآ 

حرـش لاجم  هک  اهنآ  ریغ  هنیدم و  هکم و  ياهراک  نآ  تسا  اجک  دننزب و  ندرگ  ار و  اهنآ  دننک  هدـنز  هک  تسا  اهنآ  هب  قطان  هریثک  رابخا 
دناهدـشن کیدزن  دـناهتفرن و  سوفن  نیا  هکنآ  اما  هدـش و  هچ  عیاقو  همه  نآ  سپ  هدـمآ  لبق  لاس  هاجنپ  زا  وا  رگا  هک  ۀـلاجع  تسین  اـهنآ 

فازگ و فازج  ياهاعدا  زج  هب  تسا  تسد  رد  اهنآ  حاولا  بتک و  اهنآ و  باحـصا  ءاهب و  باـب و  تاـملک  تسین  نتفر  هب  یتجاـح  سپ 
یملع و هن  میدیمهفن  میدیدن و  رگید  زیچ  تاهباشتم  هب  کسمت  هدراب و  تالیوأت  تایرورـض و  تاحوصن و  راکنا  تاغلابم و  تاقارغا و 

هدرک رپ  ار  شدوخ  باتک  یعدم  نیا  ناناملسم  يا  يراد  هچ  مینیبب  ات  روایب  يراد  يزیچ  رگا  وت  لاح  یتداع  قراخ  هزجعم و  هن  یلامک و 
مه ار  ام  بیذکت  لاح  ات  هدوبن  اهنآ  بیذـکت  ربمغیپ  يربمغیپ  لیلد  هک  نآ  زا  لفاغ  دـناهدرک  ار  ربمغیپ  بیذـکت  رافک  هک  نآرق  تایآ  زا 
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شدوخ و دـننک  بیذـکت  ار  هک  ره  هکنآ  هن  دـندرک  بیذـکت  راـفک  ار  ناـشیا  بتک  ناربمغیپ و  میئوگیم  هکلب  يرمـشب  وا  تیقح  لـیلد 
نم مدرم  يا  هک  دـشاب  هتفگ  مدرم  هب  یئاج  رد  يربمغیپ  هک  هدوب  اجک  دـهاوخیم  رگید  لـیلد  يربمغیپ  دـشاب  ربمغیپ  دـیاب  وا  ار  شباـتک 

رایـسب تایآ  ندناوخ  ینکیم  هک  تسا  هطلاغم  هیومت و  هچ  نیا  دناهدرک  ارم  باتک  نم و  بیذـکت  رافک  هکنآ  تهج  هب  متـسه  وگتـسار 
 ] ماقملا اذـه  یف  هتاـیب  اـندرا  اـم  ربخا  اذـه  دـشاب  نیمه  تدوصقم  هک  نآ  رگم  دراد  ربخیب  ماوع  ندز  لوگ  زج  وت  لاـیخ  رب  تلـالد  هچ 

مالکلا . تمت  یقابس  و  هحفص 323 ]

؟ تسیچ دوعوم  لغش  نأش و 

مالسا و ندرک  هدنز  رورس و  نآ  نید  جیورت  و  ص )  ) ربمغیپ زا  تیاصو  نامه  تسیچ  دوعوم  لغش  نأش و  هکنیا  نتسناد  رد  مراهچ  ماقم 
باتک نید و  هدـنرادرب  هکنآ  ای  هدومرف  هراشا  بتارم  نیا  هب  هیعدا  رابخا و  رد  هک  تسا  وا  نید  هدـنهد  عوجر  دوع و  نآرق و  ندرک  هزاـت 

یـضعب تلالد  مینک  لوبق  ضرفلاب  رگا  هکنآ  یفخی  الو  دـندرک  نامگ  هفیاط  نیا  هک  هدـحیلع  یباتک  نید و  ندروآ  ود و  نیا  خـسن  وا و 
لـصاح ناـشیا  دوصقم  زاـب  دروآیم  دـندرک  ناـمگ  هفیاـط  نیا  هک  ینعم  نآ  هب  دـیدج  باـتک  دـیدج و  عرـش  دوعوم  هکنیا  رب  ار  راـبخا 
يرابخا تسین و  عوضوم  هب  رظان  تسا  هیمکح  يایاضق  زا  راـبخا  نیا  هکنآ  هچ  دـشاب  تما  دوعوم  صوصخلاـب  یعدـم  نیا  هک  دوشیمن 

نب ۀجح  يهفیظو  نیا  دروایب و  دـیدج  عرـش  باتک و  دـیاب  دوعوم  رگا  سپ  دوب  دوعوم  عوضوم  نیبم  اهنآ  تشذـگ  یلوا  يهلاقم  رد  هک 
دوعوم هک  دش  تباث  نوچ  دـشاب و  دوعوم  وا  دروآ  يدـیدج  عرـش  هک  ره  هن  تسا  دـیدج  عرـش  بحاص  دوعوم  هک  دوب  دـهاوخ  نسحلا 
یحوا لاق  وا  ابذک  هللا  یلع  يرتفا  هک  دوب  دهاوخ  یناسک  زا  یعدم  نیا  دوب و  دهاوخ  وا  هفیظو  مه  عرـش  دـیدجت  تسا  نسحلا  نب  ۀـجح 

دیوگیم رابخا  نیا  کلذ  حیـضوت  هدـش  وا  نیتو  عطق  نیمی و  هب  ذـخا  هدـیدرگ  ذوخأم  انیلع  لوقت  ول  مکحب و  ئیـش و  هیلا  حوی  مل  یلا و 
هب کسمت  یلوا  هلاقم  رد  ام  هک  يرابخا  فالخ  هب  تسا  یک  وا  صخـش  هک  دنکیمن  نایب  یلو  دیدج  باتک  دیدج و  عرـش  هب  یتأی  الثم 

ربمغیپ مسا  وا  مسا  هک  دیامنیم  نایب  ددـع  ثیح  زا  همئا  زا  شاهبترم  شردـپ و  مسا  شردام و  مسا  شدوخ و  مسا  نییعت  هک  میدرک  اهنآ 
شاهبترم يرکسع و  ترضح  شردپ  هنالف و  هب  ةامسم  مجع  نیطالـس  يهداوناخ  زا  ءامالا  ةریخ  شردام  هبکرم و  هن  هدرفم  امـسا  زا  تسا 

نم ضرالا  رهطی  يذلا  مئاقلا  دیامرفیم  مظاک  ترـضح  دیامنیم  مئاق  زا  لاؤس  هک  نمحرلادبع  نبا  سنوی  هچ  نانچ  الثم  نیـسح  زا  مهن 
تیاور لثم  ماوقا و  اهیف  تبثی  ماوقا و  اهیف  دـتری  اهدـما  لوطی  ۀـبیغ  يدـلو ال  نم  سماخلا  وه  اروج  تئلم  امک  الدـع  اـهءالمی  اهئادـعا و 

دنکیم و نیعم  شدوخ  زا  مجنپ  ار  وا  مالسلاهیلع  مظاک  ۀیاور  رد  هک  رظتنملا  مئاقلا  هنبا  نسحلا  دعب  نم  نا  دیامرفیم  ع )  ) داوج ترضح 
یشان نتفر  شرکذ و  توم  زا  سپ  دوشیم  مئاق  وا  هک  دیامرفیم  دیامرفیم و  نیعم  يرکسع  ترضح  رـسپ  ار  رظتنم  مئاق  داوج  ترـضح 

لاؤس رورـس  نآ  زا  هک  یتقو  رد  مالـسلاهیلع  اضر  ترـضح  شیامرف  لثم  دندوب و  وا  تماما  هب  لئاق  هک  نامدرم  زا  رتشیب  دادترا  نایم و  زا 
يذلا وه  روج و  لک  نم  ضرالا  هب  هللا  رهطی  ام  الا  ةدیـس  نبا  يدلو  نم  عبارلا  دـیامرفیم  تیبلا  لها  مکنم  مئاقلا  نم  هک  مئاق  زا  دوشیم 

ود مدرم  هک  تسا  یـسک  وا  تامالا  هدیـس  شردام  تسا و  نم  یمراهچ  دالوا  مئاق  هجورخ  لبق  ۀـبیغلا  بحاـص  وه  هتدـالو و  یف  کـشی 
هچنآ دـش  مولعم  دوعوم  صخـش  عوضوم و  رابخا  زا  هرغ  نیا  هب  هک  لاح  شجورخ  زا  لبق  تسا  بیغ  بحاص  وا  دـننک و  کش  شتدالو 

رب لومحم  مامت  دروآیم  دـیدج  عرـش  باتک  دـنکیم و  نانچ  نینچ و  هک  دـیامن  نایب  دوعوم  تافـص  تالاح و  نایب  زا  راـبخا  ناـسل  رد 
دوعوم هک  مینک  لوبق  رگا  سپ  زوج  رودـم  لکال  رودـم  زوج  لـک  فورعم  تسا  یلثم  هک  رگید  سک  رب  هن  دوب  دـهاوخ  صخـش  ناـمه 

دروآ دیدج  عرـش  هدروآ و  دیدج  باتک  نالف  هک  دروخ  دهاوخن  ام  مصخ  درد  هب  هلئـسم  نیا  دروآیم  مه  دـیدج  باتک  دـیدج و  عرش 
هرغ ود  هب  تسین  تباین  تفالخ و  روهظ  دوعوم  روهظ  نیا  هکنیا  يارب  زا  دنکیم  کسمت  دئارف  رد  يراب  دوب  دهاوخ  تلم  دوعوم  وا  سپ 
هللا مهیتأی  نا  الا  نورظنی  له  يهیآ  یکی  هدـش  دراو  وا  لایخ  هب  شبحاص  زور و  نیا  تمظع  یگرزب و  باب  رد  هک  یتاـیآ  یکی  لـیلد  زا 
ربا ياههیاس  رد  ناشیا  دنوادخ  دیایب  هک  ار  نیا  ربخ  دنرظتنم  ای  ینعی  رومالا  عجرت  هللا  یلاو  رمالا  یـضق  ۀکئالملا و  مامغلا و  نم  للظ  یف 
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هروس رد  هک  ياهیآ  رگید  هدـش و  دراو  هرقب  هروس  رد  هک  ددرگ  عـجار  دـنوادخ  هب  هحفـص 324 ] روما [  دوش و  یـضقنم  رما  هکئالم و  اب 
ترـضح زور  نآ  رد  دـیوگیم  هک  اباوص  لاق  نمحرلا و  هل  نذا  نم  الا  نوملکتی  افـص ال  ۀـکئالملا  حورلا و  موقی  موی  تسا  ءابن  هکراـبم 

موقی موی  رگید  کبر و  تایآ  ضعب  وا  کبر  یتأی  موی  رگید  افـص و  افـص  کـلملا  کـبر و  ءاـج  رگید و  دـیامرف و  ماـیق  رما  رب  هللاحور 
دعب جورخلا  موی  کلذ  قحلاـب  ۀحیـصلا  نوعمـسی  موی  رگید  بیرق و  ناـکم  نم  داـنملا  داـنی  موی  عمتـسا  رگید و  نیملاـعلا و  برل  ساـنلا 

هک هدـش  ریبعت  هعیفر  تارابع  هیلاع و  ظافلا  نیا  هب  دـعب  روهظ  زا  هک  تسا  رایـسب  نآرق  رد  تایآ  لیبق  نیا  زا  لوقلا  ۀـصالخ  دـیوگیم و 
هک تسا  حوضو  تیاغ  رد  هلئـسم  نیا  هقباس و  تاروهظ  زا  نآ  تیمظعا  روهظ و  تلالج  تعفر و  ومـس و  ولع و  بتارم  رب  تسا  حـیرص 

دورو دوعوم و  روهظ  هللاحور و  مایق  هللارما و  ییحم  رب  تسا  لومعم  تاریبعت  نیا  سپ  مسجلاب  قلعتی  ام  عیمج  زا  تسا  سدـقم  یهلا  تاذ 
یلک روهظ  لب  تسین  تماما  تفالخ و  تباین و  ماـقم  وا  ماـقم  یمیظع  روهظ  نینچ  نیا  هکنیا  رب  تسا  حیرـص  هلمج  نیا  دومحم و  عراـش 

تأرج یتاهج و  زا  تاملک  نیا  داسف  لالتخا و  هوجو  تسین  یفخم  ریـصب  ریبخ  رب  یهتنا و  هیهلا  تنطلـس  تیعراـش و  ماـقم  تسا و  یهلا 
تـسا نآ  تاملک  نیا  لصاح  میوگیم  سپ  نیرهاط  يهمئا  بتارم  قح و  ءایلوا  ۀـفرعم  رد  روصق  يأر و  هب  ریـسفت  رد  هباشتم و  ذـخا  رد 

دزاسیمن . تماما  تفالخ و  اب  هدش  دای  تایآ  نیا  رد  روهظ  نیا  زا  هک  یگرزب  نیا  هک 

دروآ یمن  دیدج  عرش  دوعوم  هکنیا  رد  دئارف  بحاص  ماهوا  رب  باوج 

باوج 01

دیئامن ریـسفت  بتک  هب  عوجر  هدـش  دراو  رـشحم  يهصرع  تفـص و  تمایق و  مئالع  باب  رد  تایآ  نیا  هک  الوا  اما  تاـیالا  نع  باوجلا  و 
تـسا فالتخا  نآ  ریـسفت  رد  هدـش  دراو  رـشح  تایفیک  تعاـس و  مئـالع  باـب  رد  هک  تاـیآ  زا  ياهلمج  یلب  درادـن  روهظلا  مویب  یلخد 

هب رـشح و  ۀفـص  ایند و  ءانف  يهماگنه  يربکلا و  ۀماطب  ریـسفت  مه  هدش و  مئاق  مئالع  روهظلا و  موی  هدـش و  عوجرلا  موی  هب  ریـسفت  ياهراپ 
بیغب و مجر  نآ  هب  داـقتعا  يرما و  صوصخ  نییعت  يارب  زا  اـهنآ  هب  ندرک  کـسمت  تسا  راوـشد  مئـالع  زا  يرایـسب  رد  راـک  تهج  نیا 

لیوأت هب  جاتحم  دنتـسه  یتاهباشتم  زا  اهنیا  دـیاین و  تسد  يرما  عطق  هب  هک  نآ  هچ  تسا  فقوت  اهنآ  رد  فیلکت  بیر و  الب  تسا  تأرج 
مامغلا نم  للظ  یف  هللا  مهیتأی  نا  الا  نورظنی  له  يهیآ  هصاخ  هباـشتم  ناـشتاور  ضراـعتم و  لـیوأت  ریـسفت و  رد  هدراو  راـبخا  ریـسفت و  و 
عوجر روما  نیا  هک  تسا  نآ  يهنیرق  رومالا  عجرت  هللا  یلا  هلوق و  هلها  یلا  رمالا  یضق  شلوق و  هچ  نانچ  تسا  رشحم  يهماگنه  هب  رـسفم 

ربدی هداد  ربخ  وا  زا  هک  دشاب  يرما  نامه  دـشاب و  فیلکت  عفر  هب  هراشا  دـیاش  هک  رما  تشذـگ  مه  تسا و  يربکلا  ۀـماط  زا  ربخ  ادـخ  هب 
رابخا و رتاوت  هب  نآ  هک  دـشاب  باسح  زا  غارف  هلئـسم  هب  ةراشا  ای  دـشاب  وا  نتفر  وا و  تشذـگ  زور  لاح  ضرـالا و  یلا  ءامـسلا  نم  رمـالا 

ءاج يهیآ و  دـشاب و  تعجر  رد  باسح  هک  دـهدیم  لامتحا  یئاسحا  خیـش  تعجر  تمظع  رد  یلب  تسا  رـشحم  تایفیک  زا  تایآ  رفاظت 
ازج يوس  هب  هراشا  مهنید  هللا  مهیفوی  ذئموی  هیآ  تسا و  هکئالم  ندز  فص  تمایق و  يهماگنه  يوس  هب  هراشا  افص  افـص  کلملا  کبر و 

يهیآ و ایند و  رد  دشاب  دیدج  نید  ءاطعا  ینعم  هب  هن  مکروجا  نوفوت  تبـسک و  ام  سفن  لک  تیفو  یلاعت و  هلوق  ریظن  تسا  نید  باوث  و 
ربارب رد  مه  حور  هک  تسا  رـشحلا  موی  يوس  هب  رظان  مه  حورلا  موقی  موی  يهیآ  تسا و  يربکلا  ۀـماط  هب  هراـشا  زین  همه  ذـئموی هللا  رمـالا 

رد هکئلم  ندز  فص  حور و  ندمآ  تیفیک  هکئلم و  زا  یفنص  ای  دنرمـشیم و  هکئلم  مامت  يهزادنا  هب  یکلم  ار  وا  دنـشکب و  فص  هکئلم 
نیرـسفم و زا  يدحا  دراد و  روهظلا  موی  رد  وا  مایق  یـسیع و  لوزن  هلئـسم  هب  یلخد  هچ  تسا  دراو  ریـسافت  هربتعم و  بتک  مامت  رد  هصرع 

هکئلم اب  ردـق  بش  رد  هک  هدـش  دای  وا  زا  ردـق  هروس  رد  هک  تسا  یحور  نامه  نیا  هتفرگن  یـسیع  هب  هراـشا  ار  حور  نیا  تاور  زا  يدرف 
یتأی موی  يهیآ  هدومن و  يأر  هب  ریـسفت  هدرک  تأرج  كاب  یب  هنوگچ  هک  نیبب  امنب  هیآ  ریـسفت  تماـیق و  بتک  هب  عوجر  دـنوشیم  لوزن 

 ] روهظ هماگنه  تمایق و  طارشا  هب  هراشا  هراپ  دنیامنیم و  توم  يهماگنه  هب  هراشا  هراپ  تسا  فلتخم  نآ  رد  ریـسافت  کبر  تایآ  ضعب 
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دناهتفرگ . دمحم  لآ  مئاق  ار  هیآ  دناهدومرف و  روهظلا  موی  هب  ریبعت  ياهراپ  يربکلا و  ۀماط  هحفص 325 ]

باوج 02

داد رارق  هعطاق  تجح  ار  اهنآ  ناوتیمن  نآ  ریسفت  رد  هدراو  تایاور  ضراعت  هباشت و  هطساو  هب  تسا  رایسب  تایآ  هنوگ  نیا  زا  لصاحلا  و 
عجرلا موی  روهظلا و  موی  يارب  زا  یلب  تسا  دوصقم  لیلد  هب  جاـتحم  مه  لـیوأت  نیا  دـشاب و  بتارم  همه  هب  رظاـن  هک  دوریم  لاـمتحا  یلب 

غورد هب  ینیـسح  روهظ  بذاـک و  روهظ  نیا  اـب  کـی  چـیه  هدـش و  باـب  نآ  رد  دراو  هربتعم  ریـسافت  هک  تسا  یـصوصخم  رایـسب  تاـیآ 
عوضوم هب  رظان  همیکح  يایاضق  یتسناد  ماقم  نیا  يهمدـقم  رد  هک  میوگیم  زاب  مجنپ  ماـقم  رد  دـیایب  نآ  لیـصفت  هچ  ناـنچ  دزاـسیمن 

ناـمز هنمزا  نیا  هک  تسین  ناـشیا  ياعدـم  هب  یفاو  عجرلا  موی  روهظلا و  موـی  تمظع  باـب  رد  هدـش  دراو  هک  تاـیآ  زا  هچنآ  سپ  تسین 
تسا هیمکح  هیضق  نیا  دنکیم و  نایب  ار  روهظلا  موی  تمظع  تایآ  نیا  یعدم  ود  نیا  ندش  تفای  يهطـساو  هب  دشاب  عجرلا  موی  روهظ و 

دوخ هک  یهجو  رب  نآ  يهماگنه  تایآ و  نیا  ینعم  روهظ  دـمآ  دـهاوخ  میوگیم  سپ  درادـن  نآ  صیخـشت  عوضوم و  صخـش  هب  يرظن 
دینکیم لایخ  امش  هک  ار  ینامز  نیا  اما  شراثآ و  ترثک  هب  تسا  نامز  نیا  دوعوم  نامز  نآ  هک  شنوئـش  راوطا و  هب  دشاب  قدصم  نامز 

موی برلا و  موی  هللا و  موی  نوئش  زا  هک  تسا  مدرم  عوجر  تلالـض و  نامز  بذاک و  نایرتفم  روهظ  نامز  نامز  نیا  تسا  روهظ  نامز  هک 
يدـه همئا  بتارم  روصق  زا  یـشان  دـساف  مهوت  نیا  هک  میوگیم  زاب  دوش  حـضاو  مجنپ  ماقم  رد  هچ  نانچ  هتـشگن  رهاظ  يزیچ  توکلملا 

هب هکنآ  لاح  هدرک و  دای  رتدـنلب  ار  وا  تمظع  هداد و  نینمؤملاریما  یگرزب  زا  ربخ  نآرق  رد  تایآ  نیا  ربارب  دـنچ  هک  امرف  هظحـالم  تسا 
هطساو هب  یهاگ  هدش  دای  وا  زا  عینم  یبقل  عیفر و  یمـسا  ره  هب  دیئامرف  هظحالم  تسا  تماماو  تفالخ  يهبتر  وا  يهبتر  امـش  ام و  فارتعا 

هب تسا  هیهلا  تاضویف  راونا و  مولع و  علطم  هک  نآ  تباـب  زا  یهاـگ  اـهیلت و  اذا  رمقلا  دـیامرفیم و  داـی  رمق  هب  وا  زا  تیبرت  ولع و  قارـشا 
ینامسآ تاکرب  لوزن  لحم  یبیغ و  سومش  قراشم  یئادخ و  راونا  علاطم  هک  نآ  يهظحالم  هب  یهاگ  نیقرشملا و  بر  هدش  ریبعت  قرشم 
يهطساو هب  یهاگ  قراطلا و  ءامسلا و  هدش و  ءامس  هب  وا  زا  ریبعت  راثآ  رارسا و  تمظع و  هظحالم  هب  دابع و  عرضت  لسوت و  لحم  تسا و 

رد هدش  لیبس  امیقتـسم و  یطارـص  اذه  نا  میقتـسملا و  طارـصلا  اندها  هدش  طارـص  هب  وا  زا  ریبعت  وا  تیالو  هب  ادـخ  يوس  هب  هار  راصحنا 
مسا و هب  یهاگ  هیآ و  هب  یهاگ  ءانیـس و  روط  هب  یهاگ  هوک و  هب  یهاگ  غارچ و  هب  یهاگ  رکذ و  هب  یهاگ  ةولـص و  هب  یهاـگ  هیآ  دـنچ 
دیهـش و دـهاش و  هب  یهاگ  نیبم و  ماما  هب  یهاگ  حـلاص و  لمع  نامیا و  هب  یهاگ  هجو و  هب  یهاگ  بر و  هب  یهاگ  میظع و  أبن  هب  یهاگ 

رابتعا هب  روهـش  جورب و  هب  یهاگ  دوخ و  هیرق  هناخ و  یهاگ  نیقداص و  نیقیدـص و  یهاگ  هباد و  یهاگ  تنج و  یهاگ  تمعن و  یهاـگ 
ملعی امو  دراد  نطاب  رهاظ و  هباشتم و  مکحم و  هک  یباتک  نآ  راگدرورپ  مولع  لحم  هک  باتک  یهاـگ  تسا و  تاـنئاک  ماـظن  رادـم  هکنآ 
روبز لیجنا و  ةروت و  هک  مولع  مامت  عماج  رارـسا و  ماـمت  يواـح  هعماـج و  يهخـسن  هک  یباـتک  نآ  ملعلا  یف  نوخـسارلا  هللا و  ـالا  هلیواـت 
نذا یهاگ  رثوک و  یهاگ  هملک و  هب  یهاـگ  نازیملا و  یف  اوغطت  ـالا  تسا  یبوخ  دـب و  ره  راـیعم  هک  نازیم  یهاـگ  تسا و  نآ  زا  يوزج 

انا دناوخیم  شاهیراج  حناوس  قلطم  زا  تسا  قلخ  قلطم  صالخ  ببـس  نوچ  یهاگ  هبیط و  هرجـش ي  یهاگ  هطـساب و  دی  یهاگ  هیعاو و 
ۀطح بابلا  اولخداو  بابب  یهاگ  هللا و  لبحب  اومـصتعاف  لبحب  یهاگ  تمحر و  لضف و  هب  یهاگ  هیراجلا و  یف  مکانلمح  ءاـملا  یغط  اـمل 

نایقتلی و نیرحبلا  جرم  ای  رد  یهاگ  نابذـکت و  امکبر  ءالا  يابف  ءالا  یهاگ  نودـتهی و  مه  مجنلاب  تامالع و  تامالع و  تایآ و  یهاگو 
میعن و یهاگ  ۀقیرطلا و  یلع  اوماقتـسا  ول  نا  ۀـقیرط و  یهاگ  ةورع و  یهاگ  نایبلا و  هملع  ناسنالا  قلخ  نارقلا  ملع  نمحرلا  ناسنا  یهاگ 
رب يهضافا  تانئاک و  تیبرت  هطساو ي  هب  اونمآ و  نیذلا  هلوسر و  هللا و  مکیلو  امنا  هتسناد  دوخ  تیالو  ار  شتیالو  هکنآ  ات  ناوضر  یهاگ 

يهیآ هحفـص 326 ] دـنچ [  رد  هتـشاذگ  وا  يور  ار  شدوخ  مسا  هکلب  اروهط  ابارـش  مهبر  مهاقـس  دـنکیم و  دای  بارـش  ار  وا  تادوجوم 
نآ زا  هک  رگید  يهیآ  دنچ  ادادنا و  هللا  نود  نم  نوذختی  نیذلاو  يهیآ  مه  هدش و  راوگرزب  نآ  هب  رـسفم  هللا  هک  قحلا  ۀیالولا هللا  کلانه 

ار واو  هدش  كرابم  دوجو  نآ  هب  ریسفت  هربتعم  رابخا  قفاوم  همیرک  فاصوا  زا  نآ  ریغ  نیوانع و  نیا  مامت  هدش  ریبعت  هللا  هب  كرابم  دوجو 
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مظعا ۀیآ  ام هللا  هدومرف  هک  تسا  یمظعلا  ۀیآ  وا  دـناهیآ و  همه  تسا و  مظعا  مسا  وا  یلو  دنمـسا  همه  هک  نآ  اب  هک  هداد  رارق  هولج  نانچ 
باتکلا ما  یف  هنا  هدرک و  شیاتـس  يدـنلب  هب  ار  وا  میظعلا و  ءابنلا  نع  نولئاستی  مع  هدومرف  داـی  یگرزب  هب  دـنوادخ  ار  وا  ینم و  ربکـالا  و 

هب وا  زا  ریبعت  هداد و  رارق  دوخ  تیهولا  رهظم  ار  وا  هتـشادن  وا  تماما  تفالخ و  اب  روما  نیا  یتافانم  چیه  فصولا  عم  میکح و  یلعلا  انیدل 
یتایآ نآ  رگم  یناقدافرج  يا  دوشیمن  نیا  زا  رتگرزب  يروهظ  رگید  هدومرف  بر  هب  وا  زا  ریـسفت  دوخ و  تیبوبر  رهظم  هدومرف و  هللا  ظفل 
ربمغیپ هفیلخ  زا  ناونع  ود  ره  هب  هدوب و  يرگید  ناونع  کبر و  یتأی  ناونع  هللا و  مهیتأی  ناونع  ینعی  ناونع  ود  نیا  زا  ریغ  يدناوخ  وت  هک 
تماما تفـالخ و  بصنم  بحاـص  هک  دوشیمن  يروهظ  نینچ  یئوگیم  يداد و  رارق  دنـس  ار  نآ  وت  هک  دراد  یتاـفانم  هچ  سپ  هدـش  داـی 

تسا . ربمغیپ  ءافلخ  تیالو  عورف  زا  ءایبنا  توبن  هک  نک  هظحالم  رگید  دشاب و 

باوج 03

اذـل نداـعم و  رد  رهاوج  هچناـنچ  هدـش  نآ  رد  اـهنآ  تیبرت  هکلب  دـناندعم  نیا  زا  يرهوـگ  تاوـبن  هک  هدـش  داـی  ةوـبنلا  ندـعم  وا  اذـل  و 
هللا و حور  یسیع  دیامرفیم  شدوخ  نومضم و  نیا  هب  بیرق  انتیالو  لوبق  انتفرعمب و  الا  یبن  ءیبن  ام  هک  هریثک  هربتعم  رابخا  رد  دناهدومرف 

بحاص ءاـیبنا  ناـمه  هک  مزعلاولوا  هکلب  نم  تیـالو  هب  رارقا  هب  رگم  دـش  متاـخ  بحاـص  نامیلـس  هللا و  لـیلخ  میهاربا  هللا و  میلک  یـسوم 
دقل دشن و  مزعلاولوا  درکن  تمیزع  نوچ  مدآ  اذل  ناشیا و  تیالو  لوبق  رب  تقبس  لوبق و  رب  تمیزع  يهطساو  هب  دندش  مزعلاولوا  دنعیارش 

كدـنا سک  ره  دـناهدش و  نحتمم  اهنآ  هب  دـناهدوب و  لسوتم  اهنآ  هب  دـئادش  رد  یمامت  هکلب  امزع  هل  دـجن  ملف  لـبق  نم  مدآ  یلا  اندـهع 
متفه و دلج  يهظحالم  يراد  داقتعا  رگا  دوب  رینم  نیا  هب  هعشا  نآ  تیبرقا  يهطـساو  هب  ناشبتارم  توافت  دش و  التبا  دروم  تشاد  یلمأت 

دح رس  هب  ءایبنا  زا  ناشیا  تیلضفا  رب  هلاد  رابخا  نیبب  هتشگ و  نیعم  ناشیا  ءایبنا و  نیب  تبـسن  هچ  نیبب  امنب  ار  نآ  ریغ  رئاصب و  راحب و  مهن 
افلخ همئا و  ماقم  زا  رتدنلب  ار  تیحراش  بصنم  هک  يدرک  ماخ  لایخ  وت  کلذ  عم  هدـش  بهذـم  يرورـض  راصعا  نیا  رد  هدیـسر و  رتاوت 
زاب دشاب  تیعراش  روهظ  نآ  دیاب  دزاسیمن  تفالخ  اب  عجرلا  موی  تعجر و  تایآ  رهاظ  یئوگیم  هلیـسو  نآ  هب  هک  هتـسناد  ص )  ) ربمغیپ

يهبترم یبایب  ینیبب و  اـت  هرتاوتم  راـبخا  هب  نک  عوجر  وت  درواـیب  ادـخ  مـالک  دوش و  لزاـن  وا  رب  کـلم  هک  دوشیم  نآ  هب  توبن  میوگیم 
دنناشیا و هب  نامیا  هب  نیقباس  شرع  هلمج  دنناشیا و  نایعیـش  دنیاهنآ  فرـشا  هک  نییبورک  دـندش و  قلخ  اهنآ  راونا  لضاف  زا  هک  ار  هکئلم 

نیا درگاش  وا  دنناد  یم  هثلاث  مونقا  يراصن  ار  وا  تسا و  ءایبنا  دیؤم  ددسم و  هک  یسدقلا  حور  نآ  هکلب  ناشیا  ملع  هب  ملعتم  یبرم و  مامت 
هب یماقم  ره  هب  یکلم  ره  هدیچ  ناتسوب  نیا  يهزات  ياههویم  زا  هروکابلا  انقئادح  نم  قاذ  ةروقاصلا  نانج  یف  سدقلا  حور  نا  تسا  ملعم 

بتک هظحالم  ناشیا  نذا  هب  رگم  دنرادن  رب  یمدق  ناشیا  مداخ  ناشیا و  رما  هب  رومأم  ناشیا و  مکح  هب  موکحم  مامت  هدیسر  اهنآ  يهطساو 
ینأش مالک  ندروآ  هب  کلم  لوزن  یبایب  ناشیا  اب  ار  سدـقلا  حور  نیمالا و  حور  تبـسن  هکئلم و  راوطا  نوئـش و  ات  امنب  ار  نآ  ریغ  راحب و 

زا دـعب  ناماما  ربخیب  يا  دـشاب و  یحو  دروم  شبحاص  هک  دوشیم  نآ  هب  تیعراش  میوگیم  زاب  دزاـسن و  ربمغیپ  تفـالخ  اـب  هک  تسین 
تیناکم هبترم و  هچ  عور  رد  ءاقلا  یحو و  هبترم  نیا  نابحاص  يارب  زا  تسا  ادخ  تیشمرکذ  ناشیا  بولق  دناتیشم و  لاحم  ص )  ) ربمغیپ

تمکح و ندعم  دنیادخ و  قطان  ناسل  ادخ و  هیعاو  نذا  هکلب  دنیادخ  یحو  نامجرت  ادـخ و  ملع  تبیغ  ادـخ و  رـس  يهنیزخ  ناشیا  دراد 
دنیادـخ تاماقم  ناشیا  ار  وت  منک  هدوسآ  رثاکتم  رفاظتم و  تایآ  تسا و  رتاوتم  رابخا  نیوانع  نیا  رب  هک  بیغ  يارب  زا  یـضترم  ظـفاح و 

همات تیرهظم  متا و  روهظ  مظعا و  یلجت  هب  هکلب  داحتا  لولح و  هب  هن  هتفرگ  ياـج  اـهنآ  رد  وا  و  هحفص 327 ] هتسشن [  وا  ياج  ایوگ  هک 
مهنا الا  اهنیب  کنیب و  قرف  مهللا ال  کفرع  نم  اهب  کفرع  ناکم  لک  یف  لیطعت  یتلا ال  کـتاماقمب  شئامـسا و  تافـص و  عیمج  يارب  زا 

زیاف یترف  ماقم ال  هب  هکلب  هدارا  ناسل  تیـشم و  لحم  هک  یـسک  ماقم  نیا  رد  دـنامیم  هچ  رگید  کـیلا  مهدوعو  کـنم  مهؤدـب  كداـبع 
نأش . نیا  بحاص  هب  تبسن  دراد  ینأش  هچ  یحو  هتشگ 
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باوج 04

تـسا نیبم  باتک  تسا و  هیف  بیر  باتک ال  هک  تسا  ربمغیپ  يهفیلخ  دـشاب و  باتک  بحاص  هک  دوشیم  نآ  هب  تیعراـش  میوگیم  زاـب 
زا ياهرطق  یملاع  ره  یباتک و  ره  ملع  تسا  ینابر  مولع  مامت  عماج  وا  تسا و  عمج  ینعم  هب  بتک  زا  باتک  هک  ئیـش  لـک  ناـیبت  هیف  هک 
هک یـسک  دزن  هکلب  نآ  سردـم  فنـصم و  باتک و  فلؤم  دزن  رد  تسا  ینأـش  هچ  ار  باـتک  نتـشاد  تسا  هعماـج  يهخـسن  نیا  ياـیرد 

بتکلا و فرـشا  بتکلا و  لوا  بتکلا و  عماـج  بتکلا و  لـصا  بتکلا و  ما  تسا  وا  تـسا  باـتک  یقیقح  ماـت  لـماک  قادـصم  شتقیقح 
ملع ناتسرهش  تسا و  یهلا  هلماک  هعماج  يهفیحص  تلاسر  يهنیـس  يوبن و  بلق  هک  بتکلا  باب  بتکلا و  حاتفم  بتکلا و  یف  امب  ملاعلا 

هک هفیحـص  نآ  قودنـص  دـیلک  كراـبم  دوجو  نیا  هدـش  تیبرت  هدـناوخ و  سرد  ملعلاراد  نآ  رد  ءاـیبنا  هکئلم و  ماـمت  هک  تسا  ینادزی 
عماج مه  اهباب و  یلع  همکحلا و  ۀـنیدم  ملعلا و  ۀـنیدم  انا  هک  تسا  ناتـسرهش  رد  وا  باـب و  فلا  باـب  لـک  نم  حـتفنی  باـب  فلا  ینملع 
هبترم اـهنآ  يهبترم  ددرگیم  وا  زا  تسا و  ملق  زا  رخأـتم  حول  هکلب  تسا  ظوفحم  حول  ناـشیا  تقیقح  تسا و  ظوفحم  حول  تسا  بتکلا 

ملق زا  فرشا  بتاک  دی  هک  رتالاب  هکلب  ناوکالا  قلخ  لبق  ناکمالا  ضرا  یف  هدیب  هللا  اهسرغا  دق  ادقع  ۀعبرا  هل  هیتوق  ای  یملق  نا  تسا  ملق 
ربمغیپ تسد  يور  تیلوفط  رد  وا  نیبم  باتک  نیا  اب  تسا  تبسن  هچ  ار  دواد  روبز  یسوم و  ۀیروت  یسیع و  لیجنا  هللا  دی  تسا  وا  تسا و 

لوزن وت  ناشیا  زا  مرتاناد  ار  ناشباتک  نم  هک  درک  دنهاوخ  قیدصت  دنشاب  یسیع  یسوم و  رگا  هک  دومرف  يربنم  يور  رد  دناوخ و  ار  اهنآ 
هملک هب  تاـملک  هکلب  هللا  تاـملک  دـنناشیا  ددرگیمرب و  تاـملک  هب  بتک  ماـمت  میوـگیم  هـکلب  ینادیم  ناـشیا  نأـش  یفاـنم  ار  باـتک 

دوشیم و لصاح  وا  فاطعنا  هرادتـسا و  زا  هک  ددرگیمرب  فلا  هب  فورح  فورح و  هب  هملک  هکلب  نمحرلا  ۀـملک  تسا  وا  ددرگیمرب و 
اذـل هطقنلا و  انا  هک  هطقن  تسا  وا  دوشیم و  لصاح  وا  هلاطتـسا  زا  هک  ددرگیمرب  هطقن  هب  فلا  هکلب  هللا  ءالا  دـنناشیا  تسا و  هللا  الا  فلا 
منم هللا و  مسب  ءاـب  رد  نآ  ماـمت  تسا و  هللا  مسب  رد  نآ  ماـمت  تسا و  باـتکلا  ۀـحتاف  رد  نآرق  ماـمت  تسا و  نآرق  رد  بتک  ماـمت  دومرف 

وا قداصلا و  هناسل  قطانلا و  هللا  مالک  تسا  وا  دوش و  یم  هداد  وا  هب  بلق  زا  هک  تسا  ناسل  اهنآ  رهظم  بتک  مامت  هکلب  ءاـب  تحت  يهطقن 
اـههوک و اـهنیمز و  اهنامـسآ و  ملع  تسا  وا  رد  هک  تسا  یباـتک  وا  رحبلا و  دـفن  ول  تسین و  يذاـفن  شتاـملک  يارب  زا  هک  تسا  یباـتک 

ملع تسا  وا  رد  باطخلا و  لصف  ریطلا و  قطنم  ایانم و  ایالب و  ملع  تسا  وا  رد  ناراب و  تارطق  ناتخرد و  گرب  نابایب و  گیر  اهارحص و 
هعماج يهخسن  تسا  وا  عورف  لوصا و  داعم و  أدبم و  تقیرط و  تقیقح و  ملع  بادآ و  ننس و  تایندم و  تادابع و  تاسایس و  ماکحا و 

نیا امش  تسا  یهیدب  يرورض و  هربتعم  بتک  هرتاوتم و  رابخا  زا  بتارم  نیا  ریبک و  ملاع  ياراد  رامـشیب  شبیارغ  رایـسب و  شبیاجع  هک 
بتک هب  عوجر  دینکیم  دانتسا  ناشیا  تاملک  بتک و  هب  دیراد و  قوثو  دامتعا و  لامک  یتشر  دیـس  يواسحا و  خیـش  هب  صوصخب  هفیاط 
رحب زا  تسا  ياهرطق  نیعراش  ءایبنا  توبن  هک  ینادـب  تقو  نآ  ات  دناهتـشون  هچ  ص )  ) ربمغیپ يایـصوا  نوئـش  رد  هک  دـینیبب  دـیئامن  ناشیا 

زا هک  ینادن  تیعراش  روهظ  هب  صوصخم  ار  روهظ  نآ  ینادـن و  تافانم  ناشیا  ماقم  اب  ار  روهظ  موی  روهظ و  یگرزب  رگید  ناشیا  تیالو 
دنکیم ضرع  يوار  هک  لسرم  یبن  برقم و ال  کلم  هلمحتی  دـیامرفیم ال  هک  تسا  ياهبترم  متاخ  ص )  ) ربمغیپ ءایـصوا  تاروهظ  يارب 

مهوت نینچ  ینک  هظحـالم  ار  قاـثیم  راـبخا  ار و  تقلخ  ودـب  راـبخا  رگا  میوشیم  لـمحتم  اـم  دوخ  دـیامرفیم  دوـشیم  لـمحتم  هک  سپ 
ای انامه  یبایب  تافانم  متاخ  زا  تفالخ  اـب  یباـی و  بساـنم  تیعراـش  اـب  ار  عجرلا  موی  ماـیقلا و  موی  روهظ  یگرزب  هک  يدرکیمن  يدـساف 

تابثا تهج  هب  هکنآ  ای  يدوب و  اـهنآ  لـیاضف  نیرکنم  زا  اـی  يدوبن و  راـهطا  همئا ي  تاـماقم  راـبخا و  نآ  رب  علطم  هحفص 328 ] هکنآ [ 
زا ربخ  تایآ  هک  دیوگیمن  ینخـس  نینچ  دـشاب  ناراوگرزب  نآ  هیرورـض  بتارم  نیا  رب  فقاو  هک  یـسک  الا  يدرک و  هیقت  دوخ  ياعدـم 
هب ثوعبم  نیعراـش  هکنآ  لاـح  دـهاوخیم و  تیعراـش  هکلب  دزاـسیمن  متاـخ  زا  تیاـصو  تماـما و  هب  نآ  دـناهداد و  گرزب  روهظ  نیا 

يراب دوشیم  مولعم  جارعم  بش  رد  رومعملا  تیب  يهماگنه  انلسر و  نع  کلبق  نم  انلسرا  نم  لئـس  ریـسفت و  زا  هچنانچ  دندش  وا  تیالو 
هدـش و هتفرگ  ناشیا  زا  وا  تیالو  قاثیم  هک  دنتـسه  یئاه  نامه  تباین  هب  دـنرما  رد  تلاصا  يهبترم  نابحاص  هک  نیعراش  مزعلاولوا  ءاـیبنا 

لاق هنرـصنتل  هب و  ننمؤتل  ۀـمکح  باتک و  نم  مکیتا  امل  مهقاثیم  نییبنلا  نم  هللا  ذـخا  اذا  دـندش و  وا  باکر  رد  گنج  ترـصن و  هب  رومأم 
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دوجو ود  نیا  نیرذنم  نیرـشبم و  نامه  نیعراش  نیدهاشلا  نم  مکعم  ینا  اودهـشاف  لاق  انررقءا  اولاق  يرـصا  مکلذ  یلع  متذخا  متررقا و 
عمجلا موی  یف  ناشیا  زا  دـهاش  بلط  ماـگنه  رد  هک  دـنایناسک  ناـمه  نیعراـش  نیرذـنم و  نیرـشبم و  نییبنلا  هللا  ثعبف  دـناهدوب  كراـبم 

ع)  ) قداـص ترـضح  تسا  اـجک  یلع  دـنکیم  ضرع  يوار  هک  دـنهدب  ناـشیا  يارب  زا  تداهـش  هـک  دتـسرفیم  ار  رفعج  هزمحربـمغیپ و 
عافترا ماقم  نامه  نیا  تسا و  مکاح  وا  هکلب  دـشاب  دـهاش  هکنآ  زا  تسا  لجا  یلع  هک  تسا  نیا  شلـصاح  هک  ار  یمالک  هک  دـیامرفیم 

نا مهبایا و  انیلا  نا  ناشیا  اب  تسا  باسح  ندوب  ناشیا و  هب  تسا  مدرم  عوجر  باـیا و  ماـقم  ناـمه  نیا  تسا و  یلعل  ـالا  مکح  ـال  يادـن 
بتک ریاـس  هدـنراگن و  عماوج  هب  یهاوـخیم  ار  بتارم  نیا  قـیقحت  درادـن  ار  نخـس  هنوـمن  نیا  شیاـجنگ  هلاـسر  يراـب  مهباـسح  اـنیلع 
دئارف بحاص  هک  تایآ  نیا  رگا  هک  دـش  نآ  لصاح  سپ  يوشن  عقاو  یگرزب  طبـض  نینچ  رد  اـت  نک  عوجر  باـب  نیا  يارب  زا  هعوضوم 

متاخ نسحلا  نب  ۀـجح  موی  نا  رد  رهاظ  هکنآ  اب  درادـن  یتافانم  دـشاب  دوعوم  روهظ  عجرلا و  مویب  رظاـن  رگید  تاـیآ  زا  نآ  ریغ  دـناوخ و 
متاخ ءایصوا  يهبترم  نیعراش و  ءایبنا  تاروهظ  همه  زا  لمکا  لضفا و  فرشا و  روهظ  یلو  تسا  ایصوا  زا  وا  هچ  رگا  هک  دشاب  ءایـصوالا 

هک تسا  زور  نآ  یلو  بحاص و  ص )  ) ربمغیپ یـصو  هللا  مهیتأی  موی  زور  نآرگا  تسا  راگدرورپ  متا  روهظ  يهبترم  رخآ  یـصو  هصاـخ 
زور نآرگا  ینم و  ربکا  ۀیآ  ام هللا  هک  تسا  تایآ  نیرتگرزب  وا  تسا  کبر  تایآ  ضعب  یتأی  زور  زور  نآرگا  قحلا و  ۀـیالولا هللا  کلانه 
موقی موی  روهظ  زور  رگا  اروهط و  ابارش  مهبر  مهیقس  اهبر و  رونب  ضرألا  تقرشا  تسا و  ضرالا  بر  وا  هک  تسا  کبر  یتأی  موی  روهظ 

مهباسح . انیلع  نا  مث  مهبایا  انیلا  نا  هدش  هتفگ  شاهرابرد  هک  تسا  یسک  وا  تسا  نیملاعلا  برل  سانلا 

باوج 05

ۀمامالا دـیامرفیم  ع )  ) اضر ترـضح  تسا  تماما  يهبترم  زا  لهاجت  ای  لهج  زا  یـشان  دـئارف  بحاص  هجوسنم  ماـهوا  نیا  میوگیم  زاـب 
نیا دـیامرفیم  هکنآ  ات  مهئارماب  اهولانی  وا  مهلوقعب  سانلا  اهغلبی  نا  نم  اروغ  دـعبا  ابناج و  عنما  اناکم و  یلعا  اـناش و  مظعا  اردـق و  لـجا 

وا و  ص )  ) ربمغیپ هب  دیسر  ات  هداد  رارق  وا  يهیرذ  زا  هوفـص  رد  هاگ  نآ  درک  اطع  توبن  تلخ و  زا  سپ  میهاربا  هب  ادخ  هک  تسا  ياهبترم 
سمـش لطاه  ثیغ  رطاف  باحـس  بذع  ءام  يداه و  مجن  عطاس و  رون  رهاز و  جارـس  رینم و  ردب  ماما  دیامرفیم  ات  داد  یلع  هب  ادخ  رما  هب 

لوقعلا و تلـض  تاهیه  تسا  نیمه  دـیامرفیم  هکنآ  ات  هدـالب  یف  هتفیلخ  هداـبع و  یلع  هتجح  هضرا و  یف  هللا  نیما  هطیـسب  ضرا  هئیـضم 
وا هنأش  نم  نأش  فصو  نع  اـغلبلا  تیلیع  ءاـمکحلا و  تریحت  اـمظعلا و  ترغاـصت  نویعلا و  ترـسح  باـبلالا و  ثداـح  مولحلا و  تماـت 

ۀعاطلا و کلذب و  هل  بجوب  دیامرفیم  ات  دیامرفیم  ار  تماما  بتارم  نایب  قراط  ثیدح  رد  مالسلاهیلع  ریما  ترضح  هلئاضف و  نم  ۀلیضف 
یفخی برغملاو و ال  قرشملا  نیب  ام  يری  بیغلا و  یلع  علطی  ریمضلا و  ملع  یطعی  هضرأ  هتاومـس و  یف  هیلو  وهف  هقلخ  عیمج  یلع  ۀیالولا 

كردـی بیغ ال  هنطاب  کلمی و  رما ال  هرهاظ  دـیامرفیم  اـت  ریطلا  قطنم  یطعی  هحفـص 329 ] توکلملا و [  کلملا و  ملاع  نم  ئیـش  هیلع 
هیتوهال امهنطاب  هیترـشی و  امهرهاظ  دـیامرفیم  مالـسلاهیلع  ریما  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  فصو  رد  ع )  ) رفعج نبا  یـسوم  هچناـنچ 

انامه دشاب  هدیمهف  دوخ  صقان  لقع  هب  یناقدافرج  درم  نیا  هک  تسا  هبترم  نآ  هن  تماما  سپ  امهتیؤر  اوفیطت  یکل  هیتوسانلا  سابلب  ایلجت 
هک هتفاین  بسانم  قفاوم و  ادخ  گرزب  روهظ  اب  ار  نآ  هک  هدـیمهف  دـناهدیمهف  تعامج  تنـس و  لها  هک  ینعم  نامه  هب  ار  تماما  درم  نیا 

نایب رد  شریرقت  لیلد  رد  هصاخ  دـئارف  رد  شتاملک  زا  هچنانچ  دـناهدوب  نآ  لماح  ثالث  ءافلخ  هک  تسا  هیرهاظ  تفـالخ  ناـمه  تماـما 
هک تسا  مولعم  دیایب و  شتاملک  نیا  نیا  زا  سپ  دیاش  هک  دراد  ار  ناینس  برشم  نامه  هک  دوشیم  مولعم  مالسا  نید  زا  بهاذم  باعشنا 

يهبترم هیماما  قاذم  هب  اما  دراد و  تافانم  گرزب  روهظ  نیا  هب  وا  دـننادیم  مدرم  تسد  هب  ار  شرما  دـنیوگیم و  هماع  لها  هک  یماما  نآ 
رابخا هب  قوثو  همئا و  ربمغیپ و  تاشیامرف  هب  داقتعا  رگا  دـسریمن  وا  يهبترم  هب  نیعراش  توبن  هک  تسا  یماقم  هب  ربمغیپ  ءایـصوا  تماما 

ناجیبرذآ و نم  انلدـب  ربخ ال  يهزادـنا  هب  القا  یبایرد و  هرورـضلاب  ار  بتارم  نیا  ات  نک  اهنآ  هب  عوجر  يراد  باحـصا  بتک  هب  دامتعا  و 
مهن متفه و  دـلج  یهاوخب  رگا  تسین  رابخا  تایآ و  نیا  رکذ  بسانم  هلاسر  عضو  هک  هدـیاف  هچ  یبایب  هیلجر  تحت  اـنا  یلع و  همـسا  ربخ 
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نینچ تقو  نآ  ات  تسا  هماگنه  هچ  هک  دوش  تمولعم  ات  نک  رظن  ار  مظاک  دیـس  دـمحا و  خیـش  بتک  نامه  هکلب  نآ  دالجا  ریاس  راـحب و 
ار هیوما  لیثن  هدـیرچ و  هیلثعن  فلتعم  زا  هدیـشچ و  هیبذـع  لظنح  هدـید و  ار  هیمتت  فرظ  هک  یـسک  یلب  ینکن  يراـج  ناـبز  رب  ار  اـههوای 
هیدلاخ و کتهت  هک  یـسک  دوب و  دـهاوخ  ازفاحور  شاهماش  رد  هیدادـغب  يهعیفد  اراوگ و  شاهقئاذ  هب  هیـسراف  موقز  میمح و  هتبلا  هدـیئوب 
هیئورـشب و دوس  تیار  هدیمهف  یعدم  لباقم  رایعم  ار  نآ  هدید و  ار  عاعر  جیمه  يوه  ياه  فالجا و  شیفافخ  نتـشارفارب  هیذـفنق و  رجت 
ار هینیوزق  یباقن  یپ  هدرک  هدهاشم  ار  هیناوسن  لهج  هک  یـسک  دمآ و  دهاوخ  رگهولج  شرظن  رد  هیربط  تادلجت  هیـشورف و  راب  زات  كرت 

دوعیـس نودوعت و  مکئدب  امک  دنراد  تیعراش  تلاصا و  مه  نانیا  دنـشاب  هتـشاد  تباین  تفالخ و  نانآ  رگا  تسناد  دهاوخ  نازیم  رایعم و 
لیلع شجازم  لیـصاان و  شلـصا  لصا  زا  هک  نآ  زج  هتـشادن  يریـصقت  تسا  وا  اب  قح  كانه  امم  ذخؤی  انه  ام  ادب و  امک  ابیرغ  مالـسالا 

رتسب و رد  ات  کیلا و  لزنا  ام  غلب  نامرف  ندیسر  نامز  ات  نیبرقالا و  کتریشع  رذنا  باطتسم و  باطخ  دورو  زور  زا  هک  نک  هظحالم  هدوب 
اب هفیحـص  نیدـهاعم  باحـصا  یلو  هدومن  تیـالو  روهظ  هب  توعد  ار  نیلقث  نیلقثلا  مکیف  كراـت  ینا  هملک  هب  ربـنم  يور  ضرم و  لاـح 

یشابوا فالجا  یتسدمه  هب  تثعب  لوا  ياهنوخ  تیلهاج و  داقحا  نیرکذتم  تیالو و  ترـضح  زا  نیروثؤم  هفیقـس و  نیکراشم  نیقفانم 
تایآ و هداد  رارق  مئاقلا  دـعب  مویق  ار  هیلمج  تملظ  توبن و  ماقم  مئاـق  ار  هثیبخ  يهملک  هکنآ  اـت  هتخورفا  هنتف  شتآ  هتخارفا  فـالخ  ملع 

رما جیورت  هدیـشک  ماین  زا  داسف  ریـشمش  شعابتا  ورـس  هب  شهابـشا و  دلاخ و  دـنداد و  رارق  دوخ  فرح  دنـس  ار  هلوعجم  هلاد  ریغ  يرابخا 
نیب فوقو  فورعم و  هب  رما  يانب  توکـس  تموادم  تویب و  تمزالم  هب  هرومام  هک  دیـشک  اجنیا  هب  راک  یباسحیب  ات  دـندومن  ار  نیخیش 

زا سپ  ار  مدرم  فیلکت  ناـبرهم و  ربـمغیپ  اـیوگ  هک  دـناشفا  ههبـش  يهناد  دـنار و  نخـس  یهلا  روهظ  فـالخ  رب  هتـشاذگ و  ار  فوفـصلا 
هکنآ لاح  هتخادنا و  مه  هب  هتشاذگ و  لمهم  ار  تما  هدرکن و  نایب  مالسا  فعض  هیبرع و  تیبصع  هیلهاج و  داقحا  هب  شعالطا  اب  شدوخ 

فالتخا عفار  هک  هفیلخ  بصن  كرت  دـنک  راتفر  ءالقع  كولم و  نیطالـس و  ءایبنا و  يهریـس  فالخ  رب  هک  تسا  رود  لک  لـقع  لـقع  زا 
شلئامـش و شردام و  شردپ و  شدوخ و  مسا  دـنداد  لبق  زا  هک  اهربخ  همه  اب  هک  دـش  ادـیپ  دوع  نیا  رد  ءادـب  راثآ  نینچمه  دـشاب  هدوب 

دوش لماک  تجح  هک  میدرک  نایب  ار  وا  تفص  وا و  مسا  دیامرفیم  موصعم  هک  دندرک  نایب  ار  شینالوط  هحفص 330 ] تبیغ [  شتفص و 
هب هتسب  مکحم  یهارمگ  باب  نیدهاعم  مظاک  دیس  توف  زا  دعب  هک  دوشیم  نینچ  دعب  رد  کلذ  عم  میتخانشن  ار  وا  ام  هک  دنیوگن  مدرم  و 

هبلغ و نامگ  هب  دـندش  فرط  تلم  تلود و  اب  هتخارفا و  هنتف  ملع  هدرک  مکحم  دوخ  معز  هب  یـساسا  هکیکر  تالوعجم  هدراب و  تالیوأت 
هک اوغبی  يذـلا ال  هللا  فیـس  نا  دنتـسناد  هکنآ  زا  سپ  هدومن  داهج  هب  هماقا  باقنیب  باجح  هب  هرومام  نآ  هک  نآ  ات  راک  تفرـشیپ  مهوت 

يهعلق حتف  رصتخم  ددع  هدع و  نیا  اب  یخبطم  دراک  یبیج و  کیلزک  تسا  یئادخ  يهبلغ  رهظم  نآ  اهبراغم  ضرالا و  قراشم  هدیب  حتفی 
هتـسناد و داهج  میرحت  رد  ار  دوخ  زیرگ  رارف و  هار  براغم  قراشم و  هب  دسر  هچ  ات  دـننکب  دـنناوتیمن  مه  ار  لام  دـمن  راصح  وم و  هالک 
ار حالس  لمح  هکنآ  یتح  بهاذم  نیطالس و  يهمه  اب  ترـشاعم  نسح  بسک و  تاودا  هب  تسا  برح  تالآ  لیدبت  ام  تعیرـش  هک  نیا 

شدرگ هب  نوچ  فورعم  لثم  هب  هدیرخ و  ار  شعابتا  دوخ و  ناج  هدومن  تلود  زا  هک  هلامتسا  نیا  رد  هدرمـشن و  زیاج  تلود  يهزاجا  یب 
هتخاس لدبم  لمحت  فوخ و  هیقت و  تلذ و  توکس و  هب  هدش  تباث  هرتاوتم  صوصن  هب  هک  ار  عطاق  فیس  هب  جورخ  نآ  درگاو  یسریمن 
بجوم هب  هدوب  یقاب  نامـسآ  رد  هدنز  هک  ار  هدش  الاب  نامـسآ  هب  یـسیع  دـنهدیم  شوگ  ار  هزات  فرح  مدرم  زا  ياهراپ  هک  دـید  نوچ  و 
دناهدرک نایب  نامـسآ  زا  هصوصخم  تیفیک  هب  ار  شطوبه  لوزن و  هدـعو  هک  ار  لوتب  میرم  رـسپ  نآ  نیقیرف و  رابخا  قفاوت  باـتک و  صن 

لوزن و نیمز  هب  نامسآ  زا  هدرکن و  دوعص  ینامسآ  هب  مولعم  شردام  ردپ و  هدید و  مدرم  ار  شتوابـص  تدالو و  هک  یلعنیـسح  رب  ار  نآ 
وا هب  هکنآ  اب  منادیمن  درک  لـمح  ناوتیمن  هنتف  نیا  رب  ار  طوبه  لوزن و  نآ  دـیایب  هچناـنچ  هکنآ  زا  لـفاغ  دـناهدرک  لـمح  هدرکن  طوبه 

ینیمز یلعنیـسح  هب  ار  ینامـسآ  یـسیع  هک  تسا  بیبللا  هب  یـضری  هک ال  تسا  یلیوأـت  هچ  نیا  هدرک  عنم  ار  لـیوأت  هک  دـنهدیم  تبـسن 
هدومن . ناسآ  هب  لیدبت  هدرک  ضرف  لکشم  رما  ار  یسیع  لوزن  یلب  دوش  لیوأت 

باوج 06
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دوشیم يراثآ  بحاص  توبن  اذـل  تسا و  تیعراش  تلاصا و  زا  رتلزان  یه  ثیح  نم  تفالخ  تیاـصو و  يهبترم  هچ  رگا  میوگیم  زاـب 
فرـص ثیح  نامه  رد  یـسک  يهبتر  دشاب  هتـشاد  ضحمت  رگا  تهج  نیا  هب  تلم و  تیؤر  لثم  دشابن  ۀـیاصولا  ثیح  نم  یـصو  رد  هک 

هعیفر يهبترم  بحاص  هتشاد  تفالخ  تیاصو و  هک  یسک  نآ  رگا  یلا  دشاب و  توبن  ماقم  زا  رتلزان  وا  يهبتر  تسا  اسب  تیاصو  تباین و 
بحاص یبن  نآ  رگا  ةوبنلا  ثیح  نم  یبن  زا  دوشیم  لضفا  فرـشا و  ۀیالولا  ثیح  نم  وا  دـشاب  يربک  تیالو  دـنمجرا  يهدـنخرف  ماقم  و 

هک تاولج  نیرتعینم  تسا  ياهولج  تاروهظ و  نیرتدنلب  تسا  يروهظ  هماع  هینوکت  تیالو  روهظ  هلمجلاب  دـشابن و  هماع  تیالو  يهبترم 
يهبترم زا  رتعینم  شعیفر  ماقم  دش  وا  ياراد  هک  ره  هک  دنوشیم  ندعم  نآ  رهاوج  هرجـش و  نآ  ناصغا  زا  هماع  هصاخ و  هیعیرـشت  توبن 

بحاص هیهالا و  ۀنطلـسلاوذ  تباین  تیاصو و  ماقم  رب  دـیاز  نامزلا  رخآ  ربمغیپ  ءایـصوا  ددرگیم و  تیعراش  زا  رتلماک  دوشیم و  توبن 
متخ لوزن و  یـسوق  ودـب  دوجو  هریاد  رد  هرتاوتم و  رابخا  هب  دـنانیعراش  ءاـیبنا  زا  لـضفا  تهج  نیا  هب  دنـشابیم و  هیلکلا  ۀـماعلا  ۀـیالولا 

دنراد ضیف  هیلک  رد  هماع  تطاسو  دشابن  ناشیا  زا  بجاو  هب  برقا  هطقن  چیه  متخی و  مکب  هللا و  حـتف  مکب  تسا  ناشیا  هب  دوعـص  یـسوق 
ناسل قلطم و  ضیف  باب  ملاوع  يهمه  رد  ناشیا  هب  اعیرشت  انیوکت و  تسا  جاتحم  یتروص  ره  یئیـش  ره  هب  تبـسن  همات  تلاسر  ترافس و 
انیوکت تادوجوم  همه  سپ  دناهدوب  شخالبا  رد  هطـساو  ار  يزیچ  ره  فیلکت  شلاصیا و  رد  هطـساو  ار  يزیچ  ره  قزر  هدوب  قح  يایوگ 
فیلکت تادوجوم و  قلطم  روعش  زا  هفشاک  يهصان  رابخا  هلاد و  همیرک  تایآ  بجوم  هب  هکنآ  ربانب  هصاخ  دناناشیا  هب  جاتحم  اعیرـشت  و 

مه دـناهدوب و  نینچ  لزا  رد  ءایبنا  حاورا  هچنانچ  دوب  دـنهاوخ  ملعم  غلبم و  ریفـس و  هب  جاتحم  همه  هک  ناـشیا  دـیحوت  ناـشیا و  حـیبست  و 
تیاـصو يهبتر  رهاـظ  رد  هچ  رگا  یـسک  نینچ  سپ  هتخومآ  ناـشیا  زا  هیلوا  ملاوع  نآ  رد  ار  تداـبع  تیفیک  تفرعم و  قـیرط  هک  هکئلم 

تحبس انحبـس و  دوب  دهاوخ  رتلماک  و  هحفـص 331 ] رتلضاف [  شترافـس  شتوعد و  رگید و  ناعراش  زا  شیب  شتما  نطاـب  رد  یلو  دراد 
نیا زا  فشاک  هللا  فرع  ام  انالول  هللادـبع و  ام  انالول  تسا و  هحلطـصم  ریغ  هینطاب  تلاـسر  هیونعم و  توبن  ماـقم  نیمه  هب  هراـشا  ۀـکئلملا 
رکذ یلا  اوعـساف  هعمجلا  موی  نم  ةولـصلل  يدون  اذا  دندش و  وا  يوس  هب  توعد  لوالا  عمجلا  موی  زا  تهج  نیمه  هب  تسا و  تلزنم  هبتر و 

زا ءابا  یلفـس  يولع و  ملاع  ای  اهنیمز  اهنامـسآ و  هک  دوشیم  هضورعم  تناما  هب  دـحتم  تیالو  حور  ةولـص و  ۀـقیقح  ماقم  نآ  رد  هللا و 
امولظ ناک  هنا  ناسنالا  اهلمحف  اهنم  انقفـشا  اهنلمحی و  نا  نیباـف  ضرـالا  تاومـسلا و  یلع  تناـمالا  انـضرع  اـنا  دـناهدومن  نآ  رد  تناـیخ 
دنادب تامولعم  همه  تسا  تانئاک  لک  يهحفص  رب  هطساب  شتردق  دی  دراد و  تادوجوم  مامت  هب  هیملع  هطاحا  هبتر  نیا  بحاص  الوهج و 

نیا ینم  انل  ۀعاطلاب  هرما  الا  هللا  هقلخ  ئیـش  نم  ام  هک  شمکح  هب  موکحم  شرما  عیطم  همه  قلخ  فانـصا  مامت  دناوتب و  تارودـقم  لک  و 
باتک هبترم  نیا  حرـش  يراـب  تسا  فورعم  مدـلم  ما  اـی  تیاـکح  دـیامرفیم  يراـج  تسا  ضارعا  يهلمج  زا  هک  بت  لـثم  رد  ار  بلطم 
رتاوت دح  زا  تادوجوم  ءازجا  مامت  هب  تبسن  ناشیا  فرصت  هطاحا و  تنطلس و  تیالو و  لومش  مومع و  رب  هلاد  رابخا  دهاوخیم و  هدحیلع 

نیا ینادیمن  تباث  معن  ءایلوا  يارب  زا  ار  نأش  نیا  رگا  دـئارف  بحاـص  يا  لاـح  درکیم  راکـشآ  شناـضم  رد  شیتفت  كدـنا  هب  هتـشذگ 
هربتعم و رابخا  تایآ و  هب  عوجر  ناسآ  تسا و  لهس  عبتت  هار  زا  تابثا  قیرط  یـشابن  بصعتم  دحاج  رگا  ناشیا  بتارم  رد  تسا  يروصق 

تاروهظ زا  ثحب  هللا و  رما  رهاـظم  رد  ندرک  فرـصت  هب  راـک  هچ  ار  وت  يرـصاق  يرادـن  ربـخ  اـهنآ  زا  رگا  اـمن  هربـتعم  هرتاوـتم  صوـصن 
يا هدوب  اهنآ  تاماقم  نیرکنم  نیبصان و  زا  سپ  يدرک  يدرک  هیمعت  یتسناد و  رگا  نآ و  تاعوضوم  تایرفص و  صیخـشت  راگدرورپ و 

تسا و هرتاوتم  صوصن  هب  تباث  هک  ناشتقلخ  قبـس  هدعاق  هب  ینم و  مظعا  ۀـیا  هللا  ام  شلوق  بجوم  هب  ینادیم  تباث  ار  نوئـش  نیا  رگا  و 
ینادیمن ناشیا  اب  قفاوم  ار  هللارما  روهظ  هنوگچ  رگید  سپ  شنیرفآ  مامت  زا  اهنآ  تیلضفا  ترورض  هب  فرـشا و  ناکما  يهدعاق  هظحالم 

ات شنیرفآ  ودب  رد  هدراو  صوصن  داعم و  أدـبم و  رابخا  رد  ادـبا  هک  یـسک  هب  ندـیبسچ  هب  روهظ  عوضوم  قیقحت  يارب  زا  يوش  جاتحم  ات 
قلخ لبق  ناکما  ضرا  رد  هک  هبصق  هقح  لوا  نآ  هک  شردام  شردپ و  زا  هن  شدوخ و  زا  هن  هدوبن  وا  زا  یمـسر  یمـسا و  ادبا  ءازجلا  موی 
راونا ملاع  رد  هکئلم  دنتـشادن  یمهدزناپ  هک  هناگ  هدراهچ  ياهدنب  بحاص  هک  هدوب  هیتوقای  هقح  هبـصغ  هدش  سرغ  تردق  دی  هب  ناوکالا 
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نآ رد  یمهدزیـس  هتـشگ  موسوم  تیمئاق  مسا  هب  الاب  ملاوع  رد  ناشیا  زا  یمهدزاود  هتخانـشن و  ار  اهنآ  ریغ  ءایبنا و  دندیدن و  ار  اهنآ  ریغ 
ناک ول  لق  مدرک  اطخ  کلم  کشر  نآ  فصو  میوگب  ات  کلف  يانهپ  هب  مهاوخ  نهد  کی  درادن  بتارم  نیا  شیاجنگ  هلاسر  هدوبن  ماقم 

ره میوگیم  زاب  تاملک  هبر  نم  مدآ  یقلتف  هک  ادـخ  تاملک  دـنناشیا  یبر و  تاملک  ذـفنت  نا  لبق  رحبلا  دـفنل  یبر  تاملکلا  دادـم  رحبلا 
وا دـشاب  هتـشاد  ار  یهد  هلقتـسم  تموکح  یـسک  رگا  لثملا  یف  دـشاب  تلاصا  تیعراش و  ره  زا  رتلزان  هک  تسین  مزال  یتباین  تفـالخ و 

يریزو هک  دوش  تفای  یتنطلـس  تسا  اسب  هکلب  دوب  دـهاوخن  دـشاب  هتـشاد  ار  سراف  ناـجیابرذآ و  نارمکح  تباـین  هک  یـسک  زا  رتلـماک 
هک متاخ  ص )  ) ربمغیپ زا  بیان  دوشیم  هک  دومن  ار  هنع  فلختسم  هنع و  بوسنم  هظحالم  دیاب  هلقتـسم  نیطالـس  ضعب  زا  دشاب  رتگرزب 

ۀـصیصخ ۀـلاصا  يهبترم  میوگیم  زاب  هقباس  تاوبن  زا  دـشاب  رتلضاف  تسا  نایملاع  گرزب  ناکما و  لوا  نارود و  هناـگی  ناـهج و  ناـج 
اهتنا يهدـعاق  هب  هک  تسین  شیارب  زا  شاهبترم  رد  یتـفج  تسا  ناـهج  رد  درف  هک  تسا  یـسک  نآ  هیـصاخ  تسا و  نارود  هناـگی  ناـمه 

زا هیقب  هک  دشاب  رادیدپ  ناکما  ملاع  رد  یجوزیب  يدرف  نینچ  کی  دیاب  يدح  هب  نکمم  ندش  یهتنم  لسلست و  هلاحتسا  قلخ و  يهلسلس 
شدوخ وا  هرخؤم و  نیعبات  افلخ  دناهدوب و  وا  يهمدقم  نیقباس  نیعراش  میوگیم  سپ  دنـشاب  وا  هرخؤم  نیقحال  زا  وا و  يهمدقم  نیقباس 
هچنانچ سپ  وا  تالمکم  عباوت و  هملج  وا و  تامدقم  و  هحفص 332 ] يدابم [  ياهراپ  دنتسه  وا  عباوت  عورف و  یقاب  هتـشاد و  ۀلاصا  رفنکی 

ریفس دحاو و  یبن  نیا  تاهج  میمتت  یتروص  سابل و  هب  یسک  ره  دنـشاب  هتـشاد  تیعبات  تیعرف و  مه  نانآ  هتـشاد  تیعبات  تیعرف و  نانیا 
ناشیا ندرک  دعتسم  قلخ و  يهیهت  هلمج  لبقتسا  امل  حتافلا  قبس و  امل  متاخلا  نیطلا  ءاملا و  نیب  مدآ  ایبن و  تنک  هک  هدومن  ار  قلطم  دراف 
مظعا تاروهظلا و  ربکا  نیا  ناـشعراش  هک  هربـتعم  صوصن  هب  رگا  هک  شئاـقبا  يارب  زا  ناـشناهج  لـیمکت  هب  ياهراـپ  شروهظ و  يارب  زا 
حرـش وا و  ةوعد  لیـصفت  يارب  زا  هدوب  هک  ره  وا  ریغ  هک  دوشیم  مولعم  دوش  عوـجر  تسا  تاـنئاکلا  لوا  تاـیربلا و  فرـشا  تاوـلجلا و 

هک وا  ءاقب  تامدقم  هب  جاتحم  رخآ  ات  وا و  ثودـح  تامدـقم  هب  جاتحم  یتدـم  ات  دـناهدوب  وا  عرـش  تیعراش و  میمتت  لیمکت و  تلاسر و 
وا هصیـصخ  عرـش  تیعراش و  رد  تلاصا  هدوب و  مهبا  ام  حرـش  لمجا و  اـم  لیـصفت  همه  دوش  لـصاح  روهظلا  موی  عجرلا و  موی  رد  هچنآ 
هللا ثعبف  هک  شعرـش  یلیفط  عیارـش  مامت  اعیرـشت  نینچمه  كالفالا  تقلخ  امل  كالول  هک  شلیفط  شنیرفآ  ماـمت  اـنیوکت  هچناـنچ  هدوب 

لوـصا و هـقف و  فرـص و  دـننام  موـلع  زا  هـلمج  دـشاب  ینیودـت  باـتک  لـثم  ینیوـکت  باـتک  نـیا  لـثم  هـک  نیرذـنم  نیرـشبم و  نییبـنلا 
همدقم یمولع  شندیمهف  يارب  زا  هک  دوشیم  تفای  یملع  الثم  وا  عورش  تمکح  ثیدح و  ریسفت و  دننام  هلمج  نآ و  مهف  تامدقمزوحن 

نیا تلاح  تسا  روط  نیمه  ۀـلاصا  وا  دـنراد و  ار  تیعرف  تلاح  ود  نیا  مامت  دنـشاب  وا  نیبم  لصفم و  عراـش و  رگید  مولع  تسا و  مزـال 
حرـش و همئا  تفالخ  هدرک و  وا  مهف  يارب  زا  دعتـسم  ار  مدرم  هک  هدوب  فرـص  وحن و  تامدقم  لثم  شلثم  هقباس  عیارـش  هک  لیـصا  عراش 

نیقحال نیقباس و  زا  یقاب  دـعب و  رفنکی  نامه  يارب  زا  ۀـقیقح  تیعراش  ۀـلاصا و  سپ  هتـشادرب  شرارـسا  يور  زا  هدرپ  هک  هدوب  وا  ریـسفت 
نیا رد  نیقحال  تلاخد  هک  یمهفب  یناوتیم  لثم  نیمه  زا  دـنايواسم و  تیعرف  رد  همه  مئاـق  اـت  مدآ  زا  سپ  دناهتـشاد  تباـین  تیعرف و 

رب نانیا  تهج  نیا  هب  تسا و  نیقباس  تلاخد  زا  رتشیب  هتفای  عیرـشت  داسف  نوک و  ملاع  قلطم  جازم  حالـصا  تهج  هب  هک  نیتم  عرـش  کـی 
ملع زا  ینابر  مولع  رد  تسا  رتلضاف  ریسفت  ملع  هک  تسا  مولعم  حورش و  اهنیا  دنااهنآ و  تامدقم  اهنآ  هک  دنراد  تمارک  تلیضف و  نانآ 
موی گرزب  روهظ  دـئارف و  بحاص  يا  يوشن  تیعراـش  تلاـصا و  هب  رورغم  وت  هک  دوشیمن  نآ  باوج  ود  نیا  هصـالخ  وحن و  فرص و 

ینادن . تیعراش  روهظ  ار  روهظلا 

باوج 07

نیا مینادیم  ربمغیپ  یـصو  ار  وا  هکنآ  اب  هک  تسا  دوعوم  مئاق  ياهراک  نوئـش و  هب  لهج  زا  یـشان  دئارف  بحاص  مهوت  نیا  میوگیم  زاب 
يهلازا قلطم و  لدع  هعاشا  طسب و  نانچ  زا  هدشن  یعرـش  بحاص  چیه  زا  هک  دوشیم  يراج  وا  تسد  هب  راثآ  نوئـش و  اهراک و  نآ  ردق 
رارـسا مولع و  مامت  دـنامن و  یخلت  يدـب و  یجک و  چـیه  هک  هرـسکی  لـطاب  قوهز  ضحم و  قح  ذوفن  هماـت و  تنطلـس  هیلکلاـب و  روج و 
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هکنآ زا  يراچان  رگا  دراد و  مزال  یگرزب  دای  میظعت و  نانچ  نآ  روهظ  نینچ  نیا  تشذگ  هیناث  هلاقم  رد  هک  یبتارم  نآ  زا  ریغ  وا  راکشآ 
ام لیـضفت  تسا و  لصا  عرـش  نامه  راهظا  تما  يدهم  دوعوم و  مئاق  روهظ  هک  نادب  سپ  ینادـب  تیعراش  تلاصا و  روهظ  ار  روهظ  نآ 

هیدـی یلع  مالـسالا  دوعی  یتح  دـیامرفیم  هک  دوشیم  مولعم  هقباس  هیعدا  تارقف  زا  هچنانچ  هک  تسا  نآ  زا  مهبا  ام  نیبت  نآ و  زا  لـمجا 
دیدج باتک  ایوگ  هک  دهد  حرش  ریسفت و  ار  باتک  نانچ  دنک و  رهاظ  باقن  باجح و  عفد  تقیقح و  رس  هب  ار  وا  نانچ  ادیدج  ایرط  اظغ 

ود نیا  عیض  لثم  هن  دشابن  جراخ  مالسا  دوخ  زا  دشاب  هچ  ره  یلو  هتـشگ  راکـشآ  شزغم  هتـشادرب و  وا  زا  تسوپ  هک  هدوب  دیدج  عرـش  و 
موی روهظلا و  موی  رد  رهاظ  نأش  رد  هچ  نآ  هک  نآ  ماقم  نیا  ات  مـالک  لـصاح  دـناهدروآ و  نآ  ریغ  دـناهدرب و  ار  نآ  هرـسکی  هک  یعدـم 

شلغـش و شراک و  هفیلخ و  نیا  نأش  هک  درادن  تسا  ایـصوالامتاخ  هک  دمحم  لآ  مئاق  تما و  يدهم  روهظ  اب  یتافانم  هدـش  دراو  عجرلا 
هحفـص 333] بحاص [  مه  وت  داسف  ینادـب  یهاوخب  حـضاو  رگا  درادـن  ناشیا  ماقم  راک و  نیقباس و  نیعراش  هب  یلخد  شاهبترم  ماـقم و 

دعب مویق  ار  عراش  تسا و  تیعراش  اـب  قفاوم  گرزب  روهظ  نآ  هک  تسا  نآ  تاـیآ  ناـیب  لالدتـسا  زا  شدوصقم  میوگیم  سپ  ار  دـئارف 
هرهظی نم  تسا و  وا  فصو  رد  دمحمیلع  نایب  رتشیب  هک  تسا  یسک  وا  درامـشیم و  یـسیع  لوزن  هللاحور و  مایق  ار  وا  دنادیم و  مئاقلا 

همئا هک  رابخا  رتاوت  هب  تسا  مولعم  دننادیم و  یسیع  روهظ  زا  تدابع  ار  گرزب  روهظ  نیا  تقیقح  رد  سپ  تسا  وا  هب  هراشا  نایب  رد  هللا 
هنوگچ درخ  یب  ربخیب  يا  دناهمئا  یقاب  زا  رتلضاف  نینـسح  یلع و  زا  سپ  نسحلا  نب  دـمحم  دنایـسیع و  زا  رتلضاف  ناشیا  يهمه  راهطا 

وت رگا  هک  نآ  لاح  ینادیمن و  دنیوگیم  هیماما  هک  نسحلا  نب  دمحم  روهظ  اب  قفاوم  هتـسناد و  یـسیع  اب  بسانم  ار  تایآ  رد  روهظ  نیا 
هللاو دیسر  هچنآ  هب  دیسر  وا  تیالو  هب  رارقا  زا  یـسیع  رینم  وا  تسا  یعاعـش  یـسیع  هک  تسا  بهذم  یهیدب  یـشاب  هدید  يرفعج  بهذم 

وت هک  ینیمز  یسیع  نیا  اما  هدرک و  دوعص  نامسآ  هب  هک  یسیع  نامه  روهظ  رد  هلک  اذه  تسا  رازیب  يدرک  وت  هک  یمهوت  نیا  زا  یـسیع 
زا رتشیب  هک  ار  یکرابم  دوجو  نآ  هک  وت  اب  تمایق  رد  یـسیع  باوج  سب و  تسا و  بوخ  تدوخ  يارب  زا  نامه  يدرک  شیادیپ  دادغب  زا 

بلقنم يا  اوملظ  نیذلا  ملعیسف  تسا  داوسیب  دمحمیلع  ریزو  وا  هک  يدرک  نامگ  یئاج  نالف  یلعنیسح  ار  وا  وت  هتسناد  ادخ  ار  وا  نییلم 
هک هدرک  لایخ  نانچ  وا  تسا و  دـیدج  عرـش  دـیدج و  باـتک  بحاـص  مئاـق  هکنیا  رب  دراد  تلـالد  هک  تسا  يراـبخا  رگید  هرغ  نوبلقنی 

باتک ینعم  هک  نآ  لاح  هک و  تسا  نیا  دیدج  عرش  باتک و  ینعم  دروآ و  دهاوخ  ص )  ) ربمغیپ عرش  خسان  یعرش  نآرق و  خسان  یباتک 
تیاور لوا  میهدیم  باوج  نآ  زا  سپ  میناوخیم  لئالد  دئارف و  زا  ار  رابخا  نیا  الوا  ام  هدیمهفن و  وا  هک  تسا  رگید  زیچ  دیدج  عرـش  و 

رورس نآ  زا  مود  دحا  بیتتـسی  لتقلا و ال  الا  هنأش  سیل  دیدش  برعلا  یلع  دیدج  ءاضق  دیدج و  رماب  موقی  ع )  ) رقاب ترـضح  زا  هزمحوبا 
هللا یلص  هللا  لوسر  اعد  امک  ءامسلا  نم  دیدج  ناطلـس  دیدج و  باتک  دیدج و  رماب  سانلا  عیابی  ماقملاو  نکرلا  نیب  هیلا  رظنا  یناکل  هللاوف 

مراهچ ص )  ) هللا لوسر  اعد  امک  ادیدج  ءاعد  فناتسا  مئاقلا  ماق  اذا  دمحمابا  ای  ریصبیبا  هب  ع )  ) قداص ترضح  شیامرف  میس  هلآ  هیلع و 
ریـسفت هک  هدـش و  لزاـن  هک  رب  هک  هدـنام  یقاـب  اوه  رد  هک  یفرح  راـهچ  زا  دومن  لاؤس  هک  یتقو  رد  بهار  هب  مظاـک  ترـضح  شیاـمرف 

نیدتهملا لسرلا و  نیقیدصلا و  یلع  لزنی  مل  ام  هیلع  لزنی  اهرـسفیف و  هیلع  لزنیف  انمئاق  كاذ  دیامرفیم  یفاک  رد  يورم  ار  نآ  دنکیم و 
ارما فناتسا  مئاقلا  ماقا  اذا  راحبلا  یف  مشش  دیدج  رماب  هللا  لوسر  اعد  امک  دیدج  رماب  ماق  مئاقلا  ماق  اذا  راحب  زا  دسیونیم  لئالد  رد  مجنپ 
امک هلبق  ناک  ام  مدـهی  تسا  رابخا  ضعب  رد  هللا و  رماب  هلبق  ناک  ام  لطبی  مئاـقلا  نا  یفاـکلا  یف  متفه  ص )  ) هللا لوسر  اـعد  اـمک  ادـیدج 

راحب زا  لئالد  رد  مهن  دـیدش  برعلا  یلع  دـیدج  باتکب  سانلا  عیابی  دـیدج  باتک  وذ  مشاـه  ینب  نم  یبص  رهظی  متـشه  هللا  لوسر  عنص 
دب دـنیوجیم  کسمت  روهـشم  ربخ  نیا  هب  اریثک  لئالد  دـئارف و  رد  مهد  دـیامن  راتفر  تسه  هک  راتفر  نیا  ریغ  هب  دـنک  مایق  اـم  مئاـق  نوچ 

متخی تیبلا  لها  انم  يدهملا  دنکیم  لقن  یناربط  زا  هقرحم  قعاوص  زا  دـئارف  رد  مهدزای  ءابرغلل  ابوطف  ءادـب  امک  دوعیـس  ابیرغ و  مالـسالا 
ریغ زا  ای  تسا  ام  زا  يدهم  هک  درک  لاؤس  ص )  ) ربمغیپ ترـضح  زا  ع )  ) ریما هک  دنکیم  لقن  هیفنح  همئا  زا  رگید  انب و  حتف  امک  هب  نیدلا 

تحارـص ۀیاغ  رد  ثیدح  نیا  دسیونیم  دصیـس  يهحفـص  رد  دئارف  رد  دعب  انب  حتف  امک  نیدلا  هللا  متخی  انب  انم  لب  دومرف  ص )  ) ربمغیپ ام 
هک تسا  حیرص  ترابع  نیا  هک  دسیونیم  ود  دصیس و  يهحفص  رد  ات  تسا  هیمالسا  تناید  لجا  ياضقنا  دوعوم  يدهم  روهظ  هک  تسا 
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یصقانت بجعاو  دسیونیم  هس  دصیس و  يهحفص  رد  هکنآ  ات  تسا  هدیدج  تناید  تعیرش و  حتف  تسا و  مالسا  متخ  ببس  يدهم  روهظ 
نیا رب  ار  نییبـنلا  متاـخ  هکراـبم ي  يهملک  فرط  کـی  زا  هک  تسا  نیا  دوشیم  هحفـص 334 ] هدهاشم [  نیبذکم  لاوقا  دـیاقع و  رد  هک 

ترـضح هک  دـناقفتم  اعیمج  رگید  فرط  زا  دـش و  دـهاوخن  رهاظ  لوسر  ترـضح  زا  دـعب  رگید  یبن  یلوسر و  هک  دـننکیم  لمح  ینعم 
ریغ تسا  ياهطفـس  روهظ و  لامک  رد  تسا  ضقانت  نیا  دومرف و  دـهاوخ  مایق  نامزلارخآ  رد  هیـصخشلا  هفاصوا  عیمج  هصخـشب و  یـسیع 

رهاظ مما  تیاده  يارب  زا  لوسر  ترـضح  زا  سپ  هک  دشاب  یبن  وا  هتبلا  دیامرف  لوزن  هقباسلا  فاصوا  هب  هصخـش و  هب  یـسیع  رگا  روتـسم 
هتوک هک  ینعم  نیا  هب  نییبنلا  متاخ  هملک  دـشخبن و  ینعم  يدـعب  یبن  ـال  يهملک  رگید  هتـشگ  ثوعبم  ملاـع  رب  تموکح  يارب  زا  هدـش و 

دش . لقن  هک  تسا  يرابخا  نیمه  دیدج  عرش  تابثا  رد  ناشیا  هلدا  مامت  هظفلب و  همالک  یهتنا  دشابن  لوقعم  دناهدرک  نامگ  نارظن 

هدرک مهوت  هیماما  رب  دئارف  بحاص  هک  یضقانت  زا  باوج 

میهد یم  هتفرگ  شمالک  رخآ  زا  رضحالا  انرضحالا  ار  تایاور  هب  تالالدتسا  تافارخ و  تاهیومت و  نیا  باوج  عضوم  هس  رد  میئوگیم 
تناید تیعراش و  تابثا  یعدم  نیا  دوخ  معز  هب  نوچ  میوگیم  سپ  هدرک  لایخ  هک  تسا  یـضقانت  رد  لوا  عضوم  میریگیم  عضوم  اما 
تاـبثا اـضیرعت  رگید  برـض  هب  اذـل  دوشن  هتـشاذگ  نآ  يور  توبن  مسا  دـنچ  ره  تسا  توبن  ینعم  ناـمه  اـنعم  رد  نیا  هدرک و  هدـیدج 
دهاوخ ةوبنلا  اهنم  هیـصخشلا و  هفاصوا  عیمج  هب  یـسیع  هک  دناقفتم  همه  هک  تسا  ریرقت  نیا  هب  نآ  هدرک و  ار  هدیدج  تناید  تیعراش و 
ناـمه هدرک  حیرـصت  ارارک  هچناـنچ  وا  معز  هب  یـسیع  يدـعب و  یبن  ـال  درادـن  ینعم  سپ  هتبلا  دوب  دـهاوخ  یبن  وا  ربمغیپ و  زا  دـعب  دـمآ 
نییبنلا متاخ  دمآ و  دهاوخ  یبن  يربمغیپ  زا  دعب  قافتالاب  سپ  دنادیم  تعجر  نیا  بحاص  ار  یلعنیسح  رابخا و  رد  تسا  ینیسح  تعجر 

رهاظ ضقانت  ع )  ) یـسیع ندمآ  هب  قافتا  نیب  يدـعب و  یبن  توبن و ال  متخ  ياوعد  نیب  هطـساو  نیا  هب  دوب و  دـهاوخن  توبن  متخ  ینعم  هب 
ندوب زا  دندرکیم  نامتک  لاح  هب  ات  هک  ار  هچنآ  هک  ار  ادخ  دمح  دنکیم  ضرع  هدنراگن  نیا  شمالک و  حیـضوت  تسا  نیا  دوب  دـهاوخ 

ادخ هعاسلا  هتـشاذگ  تیبوبر  ار  شمان  هداد  وا  مسا  رییغت  و  ص )  ) ربمغیپ زا  يدعب  یبن  تیعطق ال  يهطـساو  هب  ار  توبن  یعدم  نیا  يوعد 
تبـسن دوخ  ریغ  هب  هدـش و  بیجع  ضقاـنت  راـتفرگ  شدوخ  هطـساو  نیا  هب  تسا و  توبن  يوـعد  يوـعد  نیا  هک  درک  يراـج  شناـبز  رب 

توبن يوعد  ءاهب  يوعد  نآ  هکنآ  هب  وا  فارتعا  رد  یکی  تسا  بلطم  هس  اجنیا  رد  سپ  هدوبن  یـضقانت  ادبا  هکنآ  لاح  دهدیم و  ضقانت 
سپ لوا  بلطم  اما  دنتـسه  یـسیع  لوزن  تیمتاخ و  هب  لئاق  هک  هیماما  زا  ضقانت  یفن  رد  میـس  شتاملک  نیب  ضقانت  تاـبثا  رد  مود  تسا 

درکیم توبن  ئیجم  ار  وا  تسا  یقافتا  نیقیرف  رابخا  هب  هک  ار  یسیع  ئیجم  هکنآ  هچ  توبن  يوعد  رد  تسا  حیرص  وا  هلوقنم  ترابع  نیا 
درامشیم یـسیع  لوزن  نامه  ار  یلعنیـسح  روهظ  هک  تسا  نیا  ضورفم  دشاب و  یبن  وا  دیامرف  لوزن  هفاصوا  هب  یـسیع  رگا  دیوگیم  هک 

متاخ ار و  رتاوتم  يدعب  یبن  تهج ال  نیا  هب  تسا و  یبن  یـسیع  تسا و  یـسیع  وا  هکنآ  هچ  دشاب  یبن  یلعنیـسح  شدوخ  فارتعا  هب  سپ 
ار هکرابم  هملک  ود  نیا  هیجوت  رگید  ياج  رد  هچنانچ  تسا  ینعمیب  لوقعم و  ریغ  دـیوگیم  شرهاـظ  ياـنعم  هب  ار  نآرق  رد  دراو  نییبنلا 

رییغت نـالطب  حوضو  باـب  زا  تسا  يوعد  نیا  يوعد  هک  تسا  نیمه  مه  قح  دـنادیم و  یبن  ار  یعدـم  نیا  هک  دـش  مولعم  سپ  دـنکیم 
نیا زا  باوج  یبایب و  ات  نک  لمأت  بوخ  درک  يراج  شنابز  رب  روعـش  ریغ  نم  درکیم  نامتک  لاح  هب  ات  ار  هچنآ  دنوادخ  لاح  هداد  مسا 
سپ دشاب  لهاج  نیا  تاملک  نیب  ضقانت  هک  مود  بلطم  اما  تسویپ  حوضو  هب  هیناث  هلاقم  رد  هقحال  توبن  مدع  تیمتاخ و  تابثا  ههبش و 

منکیم راصتقا  تسا و  توبن  یفن  شرگید  تاملک  حیرـص  میوگیم  لاح  توبن  یعدم  نیا  يوعد  هک  لوا  بلطم  رد  دـش  تباث  میوگیم 
داریا باوج  رد  دسیونیم  دـئارف  زا  هحفـص 375  رد  هک  میوگیم  سپ  ضقانت  تابثا  رد  تسا  یفاک  وا  ظفل و  هب  شتراـبع  کـی  لـقن  هب 
ینعی لوا  روهظ  زا  هحیحص  ثیداحا  رد  دسیونیم  هداتفا  فلاخم  مالسا  تلم  لک  رب  دشاب  توبن  یعدم  ءاهب  رگا  هک  مالسالا  خیش  بانج 

نیا زا  هتشگ و  ربتعم  ینیـسح  روهظ  ای  هللاحور و  ماقم  هب  یلعنیـسح  ینعی  یناث  روهظ  زا  هدش و  ریبعت  مئاق  ای  يدهم و  روهظ  هب  دمحمیلع 
یناث روهظ  همـسا  زع  هرکذ و  لج  ءاهب  ترـضح  روهظ  هک  تسا  نیا  ءاهب  لها  دـقتعم  هک  تشاد  ناوت  دافتـسم  تحارـص  لامک  رد  هلمج 
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هحفـص 335] ياعدا [  ناشیا  ياعدا  دـیاش  هک  دـناهدومرف  نامگ  خیـش  بانج  هک  نیا  اذـهل  تسا و  حیحـص  ثیداـحا  نآرق و  رد  دوعوم 
رد هن  دنادیم  دشاب  علطم  هفیاط  نیا  بتک  زا  ای  رشاعم و  ءاهب  لها  اب  سک  ره  تسا و  خیـش  بانج  دوخ  نامگ  مهو و  ضحم  دشاب  توبن 
هک امرف  هظحالم  لاح  یهتنا  هتـشگ  قالطا  سدـقا  دوجو  نآ  رب  یبن  ظفل  ءاهب  لها  هنـسلا  رد  هن  هدـش و  دراو  توبن  ياـعدا  هسدـقم  حاولا 
درک نایب  لوا  بلطم  رد  هچنآ  اب  بلطم  نیا  هدرک و  ار  توبن  يوعد  یفن  هدرک و  ضرف  لایخ  مهو و  ار  صخش  نیا  توبن  يوعد  هنوگچ 

روهظ هک  مود  بلطم  نیا  رد  وت  لوق  هب  میوگیم  هوالع  هب  اهیف  لمأتملا  یلع  یفخی  اـمک ال  اراکـشآ  تسا  یتفاـهت  نیبت و  تسا  یـضقانت 
هلاـحم ـال  سپ  دوب  دـهاوخ  یبن  هتبلا  دـیامرف  لوزن  یـسیع  رگا  هک  لوا  بلطم  رد  وت  لوق  هب  تسا و  ینیـسح  روهظ  هللا و  حور  ماـیق  یناـث 
عـضوم دـنچ  رد  هچنآ  اـما  ینکیم و  ار  وا  توبن  راـکنا  ارچ  سپ  تسا  یبن  یـسیع  تسا و  یـسیع  هکنآ  هچ  دوب  دـهاوخ  یبـن  یلعنیـسح 

رد هن  شتاملک و  رد  هن  هدشن  روهظ  نیا  رب  یبن  قالطا  دیوگیم  دنکیم و  ادیپ  دوخ  يارب  زا  زیرگ  خاروس  هلیح  هب  دنکیم و  یشارترذع 
مظعا و باب  هک  دراد  صوصخم  مسا  دـمحمیلع  هچنانچ  دـشاب  یهبا  لامج  هللاءاهب و  نآ  دراد و  یـصوصخم  مسا  هکلب  شعابتا  تاملک 

ظفل يانعم  رد  عازن  هکنآ  هچ  تسا  بازیم  هب  رطم  زا  ران و  هب  ءاضمر  زا  دارف  نیا  سپ  هتـشاذگن  دوخ  يور  توبن  مسا  دـشاب و  یلوا  هطقن 
دراذگب . یبن  ار  دوخ  مسا  هکنآ  هن  تسا  توبن  بصنم  يوعد  دساف  تسا و  لطاب  هچنآ  ظفل و  دوخ  قالطا  رد  هن  تسا 

( يدعب یبن  ال   ) زا ربمغیپ  دوصقم 

رب ظفل  نیا  هکنآ  ای  تسین  یـسک  يارب  زا  وا  زا  سپ  لغـش  بصنم و  نیا  هک  تسا  نآ  يدـعب  یبن  زا ال  ربمغیپ  دوصقم  فاصنالا  لـها  اـی 
نامه یسک  رگا  یلو  تسین  عونمم  نیا  دنکن  توبن  يوعد  نکل  دراذگب  یبن  ار  دوخ  مسا  یسک  رگا  هکنآ  لاح  دوشیمن و  قالطا  یسک 

هچ تسا  عونمم  نیا  دنک  قباس  عرش  خسن  هکنآ  زا  الضف  دوش  یحو  باتک و  یعدم  دوش و  عرـش  عیرـشت  يدصتم  دنک و  اعدا  ار  بصنم 
نامه ار  یسوم  یـسک  رگا  ایآ  نالقاع  يا  یبن  هن  دهد  رارق  ۀجح  رکذ و  هولج و  رهظم و  ار  دوخ  مسا  دنچ  ره  هدش  توبن  یعدم  وا  هکنآ 
دننکن دای  ناشیا  زا  هللایبن  ظفل  هب  تقو  چیه  هللالیلخ و  ار  میهاربا  هللایجن و  ار  حون  هللاحیبذ و  لیعمـسا  هللاحور و  یـسیع  دـیوگب و  میلک 

یفن اهنآ  زا  توبن  ءامـسا  نیا  قالطا  هطـساو  هب  ایآ  الک و  اشاح و  ار  ناشیا  دـنادب  یحو  بحاص  هک  نآ  ای  هدـش  اهنآ  توبن  رکنم  وا  اـیآ 
ناشیا اما  دنک و  یبن  ظفل  قالطا  ناشیا  رب  هک  دشاب  یـسک  رگا  یلو  دوشیم  تایمـسم  فالتخا  أشنم  ءامـسا  فالتخا  ایآ  هللاذاعم و  هدرک 

ینعم دوخ  انعم و  رد  عازن  سپ  هدرک  قالطا  ناشیا  رب  یبن  ظفل  دنچ  ره  هتـسنادن  یبن  ار  ناشیا  دـنادن و  عرـش  یحو و  باتک و  بحاص  ار 
لک قافتا  يدـعب و  یبن  زا ال  هدومرف  ص )  ) ربمغیپ هچنآ  هک  دـنک  مهوت  دـناوتیم  لقاع  مادـک  مسا  نیا  قالطا  یبن و  ظفل  هن  تسا  توبن 

دهاوخن وا  دمانب  توبن  ار  شتوعد  یبن و  ار  دوخ  مسا  دیایب و  یـسک  ینعی  هک  دشاب  نآ  دارم  تسین  وا  زا  دعب  یبن  هک  هدش  نآ  رب  وا  تلم 
نیوانع زا  يرگید  ناونع  ار  دوخ  مسا  بصنم  یعدـم  نآ  هک  نآ  ول  دوشیمن و  ققحتم  توبن  بصنم  اـنعم و  هک  تسا  نآ  دارم  هکلب  دوب 

هن تسا  انعم  یفن  يدعب  یبن  لوق ال  سپ  دناتایمـسم  زا  یکاوح  ایأرم و  قرط و  ءامـسا  لصاحلا  دراذـگب و  ادـخ  يوس  هب  هفاضم  هفیرش 
رد غورد  هب  دیامنب  ار  بصنم  نیا  يوعد  سک  ره  دوشیم و  قالطا  دیآ و  قداص  وا  رب  ظفل  نیا  دشاب  هتـشاد  ار  انعم  نیا  سک  ره  ظفل و 

يرگید ءامـسا  اما  دنتـشاد  تفالخ  تیاصو و  بصنم  هناگ  هدزاود  همئا  فاصنالا  لها  اـی  هدرک  توبن  يوعد  وا  هک  دوشیم  هتفگ  وا  قح 
سپ تسین و  تیاصو  تفالخ و  اب  یفانم  تاقالطا  نیا  اهنآ و  لاثما  هللاهجو و  هللامسا و  ۀجح و  رکذ و  دننام  هدشیم  قالطا  ناشیا  رب  مه 

ع)  ) نیسح تسا و  هللاۀجح  وا  هکلب  تسین  یـصو  ع )  ) ریما دیوگب  دناوتیم  یک  دشاب  اهنآ  رد  تفالخ  تقیقح  تیاصو و  يانعم  هکنآ  زا 
ناشیا رب  رگید  باقلا  دـنچ  ره  تسا  نآ  يانعم  ندوب  هب  تفالخ  تیاصو و  قدـص  هچ  نانچ  سپ  تسا  ادهـشلادیس  وا  هکلب  تسین  هفیلخ 
قدـص نینچ  مه  دـنادیم  یـصو  ار  اهنآ  دوب  دـقتعم  ار  انعم  نآ  سک  ره  دوشن و  قالطا  هفیلخ  یـصو و  مسا  دـنچ  ره  هکلب  دوش  قـالطا 

راطع لاقب و  تقیقح  تسین  هشقانم  لثم  رد  دوشن  قالطا  ظفل  نیا  دـنچ  ره  تسا  وا  يانعم  يوعد  هب  وا  يوعد  تسا و  وا  ياـنعم  هب  توبن 
نیا دوشیمن و  تفای  راطع  ای  لاقب  رهش  رد  هک  دیوگب  یسک  رگا  تسین  اهنآ  ظفل  رادم  رئاد  نآ  ینعم  ای  نآ  قدص  تسا و  مولعم  راجن  و 
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ود دشابن و  هفرح  ود  نیا  رگا  هدوب و  بذک  مالک  نیا  دـنوشن  هدـناوخ  مسا  دـنیایب و  شنابحاص  ولو  دـشاب  هدوب  هفرح  هحفص 336 ] ود [ 
هک هیومت  هطلاغم و  زا  هللاناحبس  میراذگب  راطع  لاقب و  ار  تفـص  ود  نیا  بحاص  مسا  دنچ  ره  تسا  قداص  مالک  نیا  دشاب  رگید  تفص 

باتک بحاص  رشب و  يهطساوالب  ادخ  زا  دنهد  ربخ  ار  وا  دننادیم و  تاسایس  تادابع و  نوناق  لعج  تیعراش و  ار  یعدم  نیا  لغش  لصا 
ياوعد شیوعد  توبن و  یعدم  وا  دیوگیم  کلذ  عم  درامـشیم و  بتارم  نیا  یعدـم  ار  وا  نایدا و  خـسان  دـننادیم و  هزجعم  یحو و  و 

هکلب تسا  ولآدرز  نیا  میوگیمن  نم  دـیوگب  ولآدرز  هب  یـسک  هک  تسا  نآ  لـثم  نیا  تسا و  یهبا  لاـمج  ءاـهب و  وا  هکلب  تسین  توـبن 
رد هلوقم  نیا  زا  يرطـش  تشذـگ  تسا و  ولآدرز  میوگیمن  تخرد  نـالف  لوصحم  تسا و  ههکاـف  تسا و  تاـجهویم  زا  نیا  میوـگیم 

هیناث . هلاقم 

دئارف بحاص  هطلاغم  عفر 

يهمیرک يدـعب و  یبن  هکرابم ال  هملک  دافم  هب  دـنیوگیم  امـش  نیبذـکم  میوگیم  سپ  دـشاب  همهوتم  ضقانت  عفر  هک  میـس  بلطم  اما  و 
رابخا قفاوم  نانیا  دوب و  دـهاوخن  رگید  یتعیرـش  یتلاسر و  تانکمم  لجا  تاـنئاک و  لوا  زا  سپ  هدـش و  متخ  توبن  نییبنلا  متاـخ  هفیرش 

نیا رد  سپ  دننادیم  ادخ  هوفـص  ۀجح و  هدزاود  زا  یمهدزاود  همئالا و  متاخ  ایـصوالا و  متاخ  ار  دوعوم  يدـهم  مئاق و  هرتاوتم  يهربتعم 
دوشیم لزان  یـسیع  هک  تسا  رتاوتم  نیقیرف  رابخا  رد  هکنآ  هچ  دوب  دـهاوخن  ار  توبن  متخ  ناشیا  يوعد  ضقاـنتم  یـسیع  لوزن  تروص 

هک تسا  نیا  ضورفم  تسا و  يدـهم  زا  وا  تیعبت  ماـقم  هب  هراـشا  نیا  درامـشیم و  دوخ  رب  مدـقم  ار  وا  درازگیم و  زاـمن  يدـهم  فلخ 
تیمتاخ اب  ضقانم  هک  تسین  توبن  يارب  یـسیع  ندمآ  سپ  وا  عبات  هب  دسر  هچ  ات  دوب  دهاوخن  تسین و  نید  بحاص  عوبتم  يدـهم  دوخ 
روهظلا موی  نآ  رد  هچنانچ  دشاب  شراک  کمک  لاجد  نتشک  رد  دشاب و  شرکشل  رادرس  هک  تسا  يدهم  ترصن  يارب  هکلب  دشاب  ربمغیپ 

لماک نینمؤم  زا  ياهلمج  ربمغیپ و  باحصا  زا  ياهلمج  فهک و  باحصا  یسوم و  موق  زا  تعامج  نآ  دننام  ناینیشیپ  زا  مه  رگید  ناسک 
ریما ترـضح  دوخ  درادن  یـسیع  هب  صاصتخا  بلطم  نیا  هکلب  نآ  ریغ  راحب و  رد  يورم  هربتعم  رابخا  قفاوم  دندرگیمرب  ایند  هب  هتـشذگ 
يرای زونه  دـننک و  يرای  ارم  هک  هتفرگ  ناـشیا  زا  دـهع  دـنوادخ  هک  دـندومرف  خـلا  مهقاـثیم  نییبنلا  نم  هللا  ذـخا  ذا  هیآ و  ریـسفت  رد  (ع )

انب رگا  هک  ناسنا  يا  منکیم  لاؤس  وت  زا  لاح  دننزب  ریـشمش  نم  يور  شیپ  رد  دنوش  هدـنز  همه  دوش  هقح  تلود  ماگنه  نوچ  دـناهدرکن 
توبن ینعم  هب  مه  نآ  ص )  ) دمحم نتـشگرب  ار و  ناربمغیپ  یقاب  یـسوم و  نتـشگرب  سپ  دـشاب  وا  توبن  یـسیع  نتـشگرب  ینعم  هک  دـش 

مدرم نایم  رد  مادـک  عرـش  سپ  دوب  دـنهاوخ  یبن  همه  سپ  دـندرگرب  ءاـیبنا  همه  هربتعم  راـبخا  قفاوم  هک  يزور  نآ  رد  سپ  دوب  دـهاوخ 
دیوگیم يرگید  ناوخب  زامن  روط  نیا  دیوگیم  یکی  تسا  سجن  دیوگیم  يرگید  تسا  كاپ  نالف  دیوگیم  یکی  دوب  دهاوخ  يراج 

رد یـضرم  ضیرم و  ياود  کی  ره  هک  تسا  نآ  ضورفم  سدـقملاتیب و  دـیوگیم  يرگید  تسا  هلبق  هبعک  دـیوگیم  یکی  رگید  روط 
دنک و دوخ  تلم  هب  عوجر  ياهفیاط  ره  هکنآ  رگم  دوشیم  لامعتسا  هبترم  کی  اهاود  نآ  يهمه  ملاع  جازم  رد  هنوگچ  الاح  هدوب  ینامز 
هصخـشب و یـسیع  ندـمآ  یئوگیم  هک  یناقد  افلج  يا  ینآ  هب  مزتلم  مهوت  هک  تسا  نیمز  ندـش  نید  کی  هملک و  داـحتا  اـب  یفاـنم  نیا 

لماک سفن  دادعتسا  زا  تسا  توبن  كالم  هچنآ  هکنآ  ینعم  هب  دنتسه  یبن  مه  زاب  هدش  خوسنم  ناشعرش  هک  یئایبنا  یلب  دشابیم  هفاصوا 
تافـص و عفر  یقاب و  اهنآ  يارب  زا  همه  ناشتوبن  رد  هتـشاد  تیلخدـم  هچ  نآ  یـسدق و  حور  راـگدرورپ و  مـالک  عامـس  یحو و  یقلت  رب 

مدرم هب  دـشکیم و  دوخ  عرـش  توعد  زا  تسد  قباس  یبن  نآ  يرخا  توعد  روهظ  خـسن و  زا  سپ  رمالاۀـیاغ  دوشیمن  ناشیا  زا  تاـکلم 
زا تسد  هک  یبیبط  لثم  دـناوخیمن  دوخ  عرـش  هب  ار  مدرم  نکل  دـنکن  ای  دـنک  اـیند  هب  دوع  هچ  تسه  یبن  سپ  دـنکیمن  دوخ  عرـش  غیلبت 

توبن نآ  مزال  ایند  هب  وا  دوع  تروص  نیا  رد  دـنکیمن و  هجلاـعم  یلو  تسا  بیبط  وا  هچ  رگا  دراذـگاو  رگید  بیبط  هب  هدیـشک  هجلاـعم 
هتفگ هک  ینعم  نآ  هب  هحفص 337 ] تسا [  توبن  تفص  هب  دوع  هفاصوا  هب  یـسیع  دوع  زا  وت  دوصقم  رگا  لاح  دوب  دهاوخن  هیجراخ  هیلعف 
رگا دشاب و  هدیـشک  هجلاعم  زا  تسد  هک  تسا  یبیبط  لثم  هکلب  دـننک  لمع  وا  عرـش  هب  مدرم  دـیامنب و  مه  غیلبت  هک  درادـن  مزال  نیا  دـش 
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يا دنکیم  دوع  روط  نیا  هب  هک  دراد  ار  یسیع  لوزن  رابخا  ياجک  رد  سپ  تسا  نآ  هب  لمع  عرش و  عیرـشت  هفاصوا  هب  دوع  زا  وت  دوصقم 
رد هفاصوا  ظفل  نیا  دوش  تفتلم  ار  وت  هطلاغم  هک  یـسک  دوشیمن  تفای  هک  نآ  نامگ  هب  ینکیم  هطلاغم  هیومت و  هشیمه  وت  یناقد  اـفلج 
وت لاـیخ  اـب  یلو  لوبقم  یکی  درک  هدارا  ناوتیم  وا  زا  ینعم  دـیدرک و  یـسیع  لوزن  راـبخا  مض  يدیـشارت و  تدوـخ  زا  هک  یـسیع  دوـع 
هک نیا  یناقد  افلج  يا  یمهفب  ار  قرف  ات  هدش  هتشون  هچنآ  رد  نک  لمأت  بوخ  تسا  دودرم  نآ  یلو  دزاسیم  وت  لایخ  اب  یکی  دزاسیمن 

نامگ مهو و  نیا  دنکیم  مالـسا  نامه  هب  توعد  دیآیم و  یـسیع  هک  دیوگب  یـسک  رگا  هکنیا  هلـصاح  ام  تقباس  مالک  لیذ  رد  یتشون 
نامـسآ و زا  دنکیم  لوزن  یـسیع  هک  دنناد  دنوذشام و  الا  ابلاغ  یـسیع  لوزن  رابخا  رد  هکنآ  هچ  تسا  یلطاب  فرح  تسا  لیلدیب  دساف 

تعیب یسیع  هک  مجنپ  ماقم  رد  دمآ  دهاوخ  مهو  شتوعد  رد  ار  يدهم  ترصن  تسا و  وا  تیعبت  زا  فشاک  نیا  يدهملا و  فلخ  یلـصی 
هک تسا  ص )  ) دمحم نید  هب  ینادیم  یـسیع  روهظ  نامه  ار  نآ  وت  هک  ینیـسح  توعد  هکنیا  تسا و  وا  رکـشل  ریما  يدهم و  اب  دنکیم 

لیلدیب و تسا و  وت  دساف  نامگ  مهو و  توعد  هب  دـشاب  یـسیع  لالقتـسا  هک  بلطم  نیا  سپ  ص )  ) دـمحم نید  الا  یقبنی  دـیامرفیم ال 
نآ خسان  هکنآ  هن  دنکیم  ار  شدیدج  عرش  جیورت  لیمکت و  تسا  ءایصوالا  ۀمئالا و  متاخ  يدهم  هک  هدش  همتاخ  یلوا و  هلاقم  رد  تباث 

ادج . لمأتف  تسین و  لیلد  الب  نخس  نیا  سپ  دنکیم  ار  عرش  نیمه  جیورت  وا  هک  دوشیم  لیلد  رابخا  نآ  مامت  سپ  دشاب 

( متاخ متخ و   ) يانعم رد  قیقحت 

دنتـسین دـیفم  اهنآ  الوا  میوگیم  سپ  هدرک  لقن  ار  نیورم  يدـهم  تیمتاخ  ناونع  هب  هک  يزیچ  دـنچ  نیا  زا  باوج  رد  مود  عضوم  اـما  و 
هک هرتاوتم  رابخا  اب  ضراعم  اثلاث  هماع و  قرط  زا  يدرم  تسا  فیعض  ناشدنس  ایناث  تسین و  تجح  هلئسم  نینچ  لثم  رد  هک  ار  ینظ  رگم 

يدـهم روهظ  هک  هدـیمهف  یناقد  افلج  هک  تسا  نآ  هن  نید  متخ  ینعم  اـعبار  درک و  میهاوخ  رکذ  اـهنآ  ضعب  هک  دـیامنیم  ار  خـسن  یفن 
عطقنم وا  زا  سپ  تسا و  ئیش  ءزج  ئیـش  رخآ  تسا و  نآ  رخآ  يدهم  روهظ  هک  تسا  نآ  دارم  هکلب  تسا  هیمالـسا  تناید  لجا  ياضقنا 

هغلبی ئیشلا و ال  هدنع  عطقنی  ام  یهاگ  هدعب و  عطقنی  ئیشلا و  هغلبی  ام  رخآ  متاخ و  زا  دوشیم  هدارا  یهاگ  کلذ  حیـضوت  ئیـش  دوشیم 
رخآ و یهتنم و  زا  رهاظ  نکلو  هغلبیف  ئیـشلا  هدـعب  عطقنی  ام  ینعمب  ةرات  هغلبی و  الف  ئیـشلا  دـنع  عطقنی  ام  ینعم  هب  هزات  ئیـش  یهتنم  لثم 

ئیـش رگید  نآ  زا  سپ  هک  تسا  يدـح  هبترم و  زیح و  نآ  راک  یهتنم  همتاخ و  رخآ و  تسا  هدـعب  عطقنی  ئیـشلا و  هغلبی  ام  نامه  همتاـخ 
رخآ طسو  الا  وا و  زا  جراخ  هن  تسا  ئیـش  نامه  ءزج  ئیـش  يهمتاخ  رخآ و  يرخا  ةرابع  هب  دـشابن و  هبترم  نآ  رد  ئیـش  هکنآ  هن  دـشابن 

وا باتک و  رد  لخاد  تسا و  باتک  زج  باتک  يهمتاخ  الثم  دوش  یم  طسو  رخآ  الا  تسین و  همتاخ  رخآ و  زا  دعب  ئیـش  نآ  یلب  دوشیم 
تسا بوچ  ءزج  بوچ  رخآ  تسین  یـسرد  وا  زا  دعب  تسا و  سرد  لخاد  سرد  رخآ  نینچمه  تسین و  وا  زا  دعب  باتک  هک  تسا  يزیچ 

نآ زا  دـعب  هک  تسا  ینامز  هبترم و  نامه  نید  يهمتاخ  میئوگیم  سپ  یئاـمرف  هظحـالم  ار  ئیـش  ره  اذـکه  تسین و  بوچ  وا  زا  سپ  و 
متاخ هیماما  هک  ار  نسحلا  نب  دـمحم  اذـل  تسا و  نید  ءزج  تسا و  لخاد  نامز  نآ  دوخ  هبترم و  نآ  دوخ  اما  دـشابن و  نید  رگید  ناـمز 

ءایـصوا همئا و  رد  لخاد  وا  دوخ  اما  تسا و  عطقنم  تیاصو  تماما و  هتـشر  وا  زا  دعب  هک  تسا  نآ  شیانعم  دنیوگیم  ءایـصوالا  ۀمئالا و 
دـیامرفیم ال هچنانچ  تسین  یبن  وا  زا  دـعب  هک  تسا  نآ  شینعم  سپ  امـش  ام و  فارتعا  هب  تسا  نییبنلا  متاخ  هک  ربمغیپ  نینچمه  تسا و 

رخآ درجدزی  تسا  كولم  رخآ  ناطلـس  نـالف  دوشیم  هتفگ  هک  اـجره  نینچمه  تسا و  ءاـیبنا  رد  لـخاد  سپ  شدوخ  اـما  يدـعب و  یبـن 
تفالخ و رخآ  كولم و  رخآ  نآ  سابعینب  تنطلـس  دـش  متخ  نالف  هب  ای  هیماینب  تفالخ  دـش  متخ  ناورم  هب  هکنآ  ای  تسا  مجع  كولم 

هچنانچ تسا  لوا  لثم  رخآ  تسا و  ءادب  لثم  متخ  هثلاث  ةرابع  هب  تسا و  تنطلس  نامه  رد  لخاد  مه  نآ  سابعینب  متاخ  هیماینب و  متاخ 
ار همدقم  نیا  لخاد  تسا و  ربخ  مه  ئیش  همتاخ  رخآ و  نینچمه  تسا  ئیـش  هحفص 338 ] رد [  لخاد  تسا و  ئیش  زج  ئیش  ادتبا  لوا و 

ربمغیپ هچنانچ  سپ  هدوب  توبن  متاـخ  ربمغیپ  هک  تسا  ینعم  ناـمه  هب  تسا  نید  نیا  متاـخ  يدـهم  هک  نآ  ینعم  میئوگیم  یتخانـش  هک 
يربمغیپ وا  زا  دـعب  هک  تسا  ناربمغیپ  رد  متاخ  ینعم  هچنانچ  نآ  يهدـنراد  تسا و  نید  متاخ  يدـهم  نینچمه  دوب  مه  یبن  دوب و  متاـخ 
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تیمتاخ زا  ربخ  متاخ  ربمغیپ  هچنانچ  دوب  دهاوخن  نید  رب  یتجح  وا  زا  سپ  هک  تسا  نآ  يدهم  ندوب  متاخ  يانعم  نینچمه  دوب  دـهاوخن 
رد هک  یـسک  نآ  هک  تسا  نآ  حتف  امک  نیدلا  هللا  متخی  انب  هک  راوگرزب  نآ  دوصقم  سپ  هدعب  ۀجح  ۀجح و ال  یقابلا  هنا  الا  هداد  يدـهم 
هب رخآ  ات  هتشر  دوب و  دهاوخن  نید  نیا  رب  ماما  ۀجح و  فیاوط  زا  رگید  یسک  ینعی  تسا  ام  زا  مه  وا  تسا  وا  رخآ  نید و  نیا  همتاخ ي 
مه نید  رخآ  تسا  نید  رد  لـخاد  نید  لوا  هچناـنچ  تسا و  اـم  هب  مه  نید  رخآ  هدوب  اـم  هب  نید  لوا  هچناـنچ  سپ  تسا  اـم  دوخ  تسد 
لوا لبق  ام  هن  دوب  نید  لوا  ینعی  دوب  دوب  حتاف  وا  ندوب  حـتاف  رد  تسا  ربمغیپ  لاح  نید  ندوب  متاخ  رد  يدـهم  لاح  تسا  نید  رد  لخاد 

رب دنکیم  تلالد  دوب و  دهاوخ  نید  لخاد  سپ  متاخ  دعب  ام  رخآ و  دـعب  ام  هن  شرخآ  ینعی  تسا  نید  متاخ  مه  وا  دوب  نید  لخاد  سپ 
لوا یف  هب  تمق  اـمک  ناـمزلا  رخآ  یف  نیدـلا  یف  موقی  دومرف  ص )  ) ربـمغیپ ع )  ) يدـهم فصو  رد  هک  مراـهچ  تصـش و  ربـخ  ینعم  نیا 

هب مئاق  مه  شدوخ  هچنانچ  هداد  رارق  نید  نیمه  هب  مئاـق  ار  وا  سپ  تسا  يدـهم  تسد  شرخآ  هدوب  نم  تسد  نید  لوا  هچناـنچ  ناـمزلا 
اذه متخی  انب  حـتف و  انب  ینعم  رخآ و  رد  تسا  نید  نیمه  هب  مئاق  مه  يدـهم  لوا  رد  دوب  نید  نیمه  هب  مئاق  ص )  ) ربمغیپ هدوب  نید  نیمه 

هک كراـبم  مـالک  نیا  هدـیاف  ناـمزلا و  لوا  یف  هب  تمق  اـمک  ناـمزلا  رخا  یف  نیدـلا  یف  موـقی  هک  تسا  تراـبع  نیا  ینعم  نیمه  نیدـلا 
وا زا  سپ  يربکلا  ۀماط  ات  هک  نید  نیا  فیلکتلا و  نامز  یلا  لوزی  هک ال  یقاب  نید  نیا  هک  تسا  نآ  تسا  راختفا  فرش و  راهظا  شرهاظ 

تسا و نم  تسد  وا  يهتـشر  رـس  هک  تسا  ینید  تسا  یقاب  ازج  موی  مئالع  روهظ  هب  فیلکت  عفر  زا  لـبق  اـت  هک  ینید  نیا  تسین و  ینید 
نید لوا  نوچ  هک  تسا  نآ  يهطساو  هب  بلطم  نیا  نایب  درادن و  تلاخد  وا  رد  رگید  یـسک  ام  ریغ  زا  يدهم  مئاق  تسد  وا  يهتـشر  رخآ 

هچ رگا  بوصغم  شئافلخ  قح  كراـبم  دوجو  نآ  زا  سپ  نکل  هدـش  توبن  تنطلـس و  نیب  عمج  دوب و  دوخ  نید  رب  طلـسم  ص )  ) ربمغیپ
هتفرگ و ناشیا  تسد  زا  نید  نیا  ایوگ  هک  دوبن  ناشیارب  زا  مات  نکمت  هیرهاظ و  تنطلـس  یلو  دوب  شئافلخ  يارب  زا  نید  رد  هینطاب  ۀـجح 

هبلغ وحن  هب  نید  حتف  سپ  ود  ره  هیرهاظ  هینطاب و  تنطلس  دنک  دوع  دوش  رهاظ  مئاق  ءایصوالا  متاخ  هک  نآ  ات  هدرک  ادیپ  تسد  وا  رد  ریغ 
دنکن نامگ  ات  هبلغلا  یلع  متخی  انب  هبلغلا و  یلع  نیدلا  اذه  هللا  حتف  انب  سپ  دوب  دـهاوخ  مئاق  اب  هبلغ  وحن  هب  مه  نید  نیا  متخ  شدـج و  اب 

ام تسد  هب  زاـب  راـک  همتاـخ  رد  تسا  نینچ  هن  دـمآدهاوخن  تسد  هب  نیفلاـخم  بصغ  زا  سپ  نید  نیا  ماـمز  هتـشر و  رگید  هـک  لـهاج 
هب ریبعت  زا  هدرک  دیکأت  دیکأت  هنوگچ  هک  نیبب  دوب  دهاوخ  مئاق  تسد  هب  وا  يهتـشر  رخآ  دوب و  دـهاوخ  یقاب  نید  نیا  سپ  دـمآ  دـهاوخ 

رگم تسین  یملع  چـیه  لیمک  يا  دومرف  رما  هک  تسا  نآ  ریغ  لوقعلا و  فحت  هغالبلا و  جـهن  خـسن  ضعب  رد  خـسن  مدـع  ءاـقب و  ماود و 
مداد رارق  نآ  متاخ  مه  ار  يدهم  کلذ  عم  ار و  نآ  دنک  یم  متخ  مئاق  هکنیا  رگم  تسین  يرـس  چـیه  ار و  نآ  میامن  یم  حوتفم  نم  هکنآ 
نید نیمه  هنمزا  ءزج  يدهم  نامز  ندوب  يدهم و  ندوب  متاخ  مئاق و  نیب  فیلکت و  ءاقب  نامز  ات  عرش  نیا  ءاقب  نیب  تسا  یتافانم  هچ  سپ 
ۀماط تعاس و  تارثا  هکنآ  هب  هکلب  دیایب  يرگید  نید  هکنآ  هب  هن  دنام  دهاوخن  نید  نیا  رگید  وا  تلود  روهظ  يدهم و  زا  دعب  رمالا  ۀیاغ 

تسادخ رما  جورع  زور  نآ  هک  دشخبن  هدیاف  تقو  نآ  لمع  نامیا و  رگید  دودسم  هبوت  رد  دوش و  فیلکت  عفر  ددرگ و  راکـشآ  يربکلا 
يهقح تلود  يدـهم  روهظ  زا  سپ  هک  هدرک  دای  رابخا  زا  يرایـسب  رد  ار  ینعم  نیا  هچنانچ  تسا  ادـخ  رما  لوزن  نامز  يدـهم  نامز  یلو 
يارب مئاق  تلود  زا  دـعب  تسین  هک  دـیامرفیم  داشرا  رد  دـیفم  خیـش  هچ  ناـنچ  تماـیق  هب  تسا  لـصتم  وا  تلود  دوب و  دـهاوخن  يرگید 

تایاور رتشیب  هدیـسرن و  تب  عطق و  وحن  هب  یلاعت و  هللاءاشنا  بانج  نآ  نادنزرف  تنطلـس  زا  هدیـسر  تایاور  رد  هچنآ  رگم  یتلود  يدحا 
هک دسیونیم  بقاثلا  مجن  رد  همالک و  رخآ  یلا  هحفص 339 ] تمایق [  زا  هدنامزور  لهچ  رگم  مالـسلاهیلع  يدهم  دوریمن  هک  تسا  نیا 

ینامعن تبیغ  رد  هچنانچ  رهظی  رمالا  رخآ  یف  انتلود  اهنوبقری و  ۀلود  سانا  لکل  دوب  منرتم  تیب  نیا  هب  مالـسلاهیلع  قداص  ترـضح  ررکم 
زا هک  یتیب  لها  دـنامیمن  تسا و  اهتلود  رخآ  اـم  تلود  هک  دـیامرفیم  نیقتملل  ۀـبقاعلا  دـنوادخ و  لوق  ینعم  رد  ع )  ) رقاـب ترـضح  زا 
ام هاگ  ره  هک  ار  ام  كولـس  هریـس و  دننیبب  هاگ  ره  دنیوگن  هکنآ  ات  ام  زا  شیپ  درک  دـنهاوخ  تنطلـس  هکنآ  رگم  تسا  یتلود  ناشیا  يارب 

مولعم دش  هتفگ  هک  هچنآ  زا  سپ  نیقتملل  ۀبقاعلا  ادخ و  لوق  تسا  نیا  تعامج و  نیا  كولس  لثم  میدومنیم  كولس  میدرکیم  تنطلس 
جراخ نید  ءاقب  يهنمازا  ار  يدـهم  نامز  دـهاوخیم  وا  دراد  تلالد  یناـقد  اـفلج  دوصقم  سکعب  يدـهم  متخ  راـبخا  هک  نیا  دـیدرگیم 
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نید رد  لخاد  نید  يهمتاخ  رخآ و  نامز  تسا و  رخآ  نامز  يدـهم  نامز  تسین  نینچ  یلو  دـشاب  رخآ  دـعب  ام  يدـهم  ناـمز  هک  دـیامن 
نید نیمه  رب  تجح  مه  يدهم  هک  دش  مولعم  رابخا  نیا  صن  هب  سپ  تسا  يربکلا  ۀماط  نا  تسا و  جراخ  رخآ  دـعب  ام  جراخ و  هن  تسا 

هچ تسا  یقاب  تمایق  ات  نید  نیا  هک  تمایق  هب  يدـهم  تلود  لاصتا  رب  هلاد  رابخا  همیهف  هب  رابخا  نیمه  سفن  هب  دـش  مولعم  تسا و  هدوب 
رگا تسا و  رایـسب  يدـهم  ءافلخ  يهتـشر  ءاـقب  رب  هلاد  راـبخا  تسا و  يربکلا  ۀـماط  نآ  زا  سپ  تسا و  يدـهم  تسد  هتـشر  رخآ  هک  نآ 

زا یعمج  هچنانچ  عمج  تسا  نکمم  یبایب  همئا  ینیـسح و  تعجر  شمایق و  زا  سپ  مئاق  توم  رابخا  یفانم  تماـیق  هب  ار  وا  تلود  لاـصتا 
هب شتوم و  روهظ و  زا  دـعب  ایناث  وا  تشگرب  يدـهم و  يارب  زا  تعجر  توبث  هب  دـندش  لئاق  نآ  راـبخا  يور  زا  تعجر  هب  نیلئاـق  اـملع و 

ياهراپ رد  دسیونیم و  هوالع  لاس  دصیس  رابخا  ضعب  رد  هک  ار  وا  تنطلس  نامز  هدراو و  يهفلتخم  رابخا  نیب  دناهدرک  عمج  ینعم  نیمه 
لصتم تسا  یتنطلس  ار  ترضح  نآ  سپ  لاس  هدزون  هلمج  رد  دشاب و  لاس  داتفه  يهزادنا  هب  لاسره  هک  لاس  تفه  هلمج  رد  تمایق و  ات 

قحلا روهظ  یلع  دمحلا هللا  دـش و  مصخ  بلطم  ضیقن  سکع و  نیا  دـشاب و  همتاخ  رد  وا  هک  دـش  دـهاوخ  وا  هب  نید  متخ  سپ  تمایق  هب 
تـسد نیبنلا  متاخ  رهاظ  زا  دنکیم  یعدـم  نیا  نیرکنم  رب  ضقانت  تابثا  هک  عضوم  رد  هک  دـینک  ار  یناقد  افلج  فاصنا  يهظحالم  لاح 
نوئـش بصنم و  متخ  نآ  يانعم  یتسناد  ترـضح و  نآ  اب  ار  توبن  متخ  دنکیم  مولعم  هک  يدـعب  یبن  الب  تسا  دـیؤم  هکنآ  اب  درادیمرب 

دریگیم ار  شرهاظ  شدوخ  نامگ  هب  ار  نآ  دهدیم  يدـهم  هب  تیمتاخ  تبـسن  هک  هماع  رابخا  نیا  رد  ظفل و  قالطا  یفن  هن  تسا  توبن 
نیمه دـیاب  سپ  تسا  نید  متاـخ  يدـهم  رگا  یتسناد  هکنآ  لاـح  دوریم و  نید  نیا  وا  روهظ  هب  دوشیم و  وا  هب  متخ  نید  نیا  ینعی  هک 

وا خـسن  يدـهم  تیمتاخ  يانعم  رگا  سپ  دـشابن  نید  نیا  وا  نامز  رد  هک  نآ  هن  دـشابن  وا  زا  سپ  دـشاب و  لـماح  دـشاب و  اراد  وا  ار  نید 
هن دشابن  یتوبن  وا  زا  سپ  رگید  هک  دشاب  انعم  نیمه  دیاب  مه  ار  توبن  دمحم  تیمتاخ  يانعم  سپ  دشابن  نید  نآ  هک  ار  مالسا  نید  تسا 

يوشب و دمحم  زا  سپ  يرگید  عرش  مزتلم  یلعنیسح و  رب  ار  وا  قیبطت  رفک  يهطساو  هب  یـسیع و  لوزن  ینعم  ندیمهفن  يهطـساو  هب  هکنآ 
یعدم دنچ  ره  دش  دـهاوخن  رهاظ  ما  یبن  نم  هک  توبن  مسا  هب  یـسک  ینعی  هک  ینک  لمح  شرهاظ  فالخ  ینعم  هب  ار  توبن  متاخ  راچان 

تسه و وا  رد  قباس  هک  تسا  ینامز  متاخ  نامز  هدرکن  خـسان  متاخ و  نیبام  قرف  لفاغ  هراچیب  نیا  دـشاب و  توبن  بصنم  توبن و  ياـنعم 
یبن و شدوخ  دوب  توبن  متاـخ  نوچ  اـم  ربـمغیپ  اذـل  تسین و  وا  زا  دـعب  وا و  رد  قباـس  هک  تسا  یناـمز  خـسان  ناـمز  تسین و  وا  زا  دـعب 
زا دعب  هب  دسر  هچ  ات  دوبن  وا  نامز  رد  عیارش  نآ  دوب  عیارش  خسان  شعرش  نوچ  دوب و  دهاوخن  یتوبن  وا  زا  دعب  دوب و  توبن  نامز  شنامز 
رد هدش  متخ  هک  نآ  رد  دـنکرتشم  دـشابن و  ود  نیا  نامز  زا  سپ  هدـش  متخ  خوسنم و  هکنیا  رد  دنکیرـش  ود  ره  متاخ  خـسان و  سپ  وا و 

یبایب . ار  فاصنایب  نیا  فاستعا  یمهفب و  حضاو  ات  نک  لمأت  سپ  تسین  خسان  نامز  رد  هدش  خسن  یلو  تسه  متاخ  نامز 

دیدج عرش  رابخا  زا  هناگ  هن  ياهباوج 

 ] ماقم لوا  رد  هچنآ  الوا  هیلع  دری  دـق  میوگیم  سپ  دـیدج  رما  دـیدج و  باـتک  هدـیدج و  عرـش  راـبخا  زا  باوج  رد  میـس  عضوم  اـما  و 
انب اعبار  ربتعملا و  ریغلا  نظلا  الا  دـیفی  هک ال  روهظلاب  اهنآ  تلالد  ندوب  اثلاث  دـنداحا و  رابخا  اـهنآ  اـیناث  تشذـگ و  مراـهچ  هحفص 340 ]

هدـنز ءایـصوا و  و  ص )  ) ربمغیپ تنـس  وا  تنـس  هک  تشذـگ  دوعوم  نأش  هفیظو و  تابثا  رد  مود  ماقم  رد  هک  راـبخا  هلدا و  نآ  اـب  تسین 
عرـش نیا  رد  یعرـش  ندوب  هک  نیا  مالـسا و  يهدننک  رهاظ  هدننک و  هزات  وا و  تعیرـش  تلم و  هب  مدرم  يهدننک  توعد  باتک و  يهدننک 
حرـش تشذگ  یبایب و  حضاو  ات  امنب  ماقم  نآ  هب  عوجر  تسا  هرتاوتم  تاصوصن  فالخرب  نالطبلا و  یهیدب  داسفلا و  یعطق  ص )  ) ربمغیپ
هیناث يهلاـقم  زا  لوا  لـیلد  رد  هیعطق  هلدا  زا  یلقع  یلقن و  یتروصب  ماـیقلا  موی  یلا  شئاـقب  مالـسا و  نید  خـسن  مدـع  تاـبثا  رد  یلـصفم 

يدهم لغش  هحارصلاب  هک  نآ  لاثما  تیئود و  ربخ  دننام  تشذگ  یلوا  يهلاقم  رد  هک  رابخا  هب  نک  عوجر  اسماخ  امن و  ماقم  نا  هب  عوجر 
رما یکی  دوشیم  قالطا  فرع  رد  ینعم  ود  زا  دـیدج  ظفل  هک  نآ  اسداس  دـنیامرفیم و  نیعم  نآ  لـها  يهبلغ  مالـسا و  هب  توعد  ار  (ع )

زا دشاب و  هدش  وحم  هک  يزیچ  ندروآ  سمطنم و  رما  ندش  ون  سردـنم و  رما  ندوب  هزات  رگید  هدوبن و  لبق  زا  هک  عدـخنم  عرتخم  عدـتبم 
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عارتخا و عدب و  ظفل  هب  ریبعت  لوا  ینعم  زا  فراعتم  هکنیا  مینکن و  یناث  رما  رد  روهظ  يوعد  رگا  لاح  دشاب و  هدش  هنهک  دشاب و  هتفر  دای 
هب دیامرفیم  هک  ۀنـس  رما و  ظفل  ار  لامجا  نیا  دنکیم  دیکأت  تسا و  لالدتـسا  اب  یفانم  نآ  دوب و  دنهاوخ  لامجا  زا  لقاال  تسا  ثادـحا 

هتشاد مه  دیدج  یتنس  يراک و  کی  رگا  درادن  یلومـش  مومع و  تسا  هبتـشم  ةرکن  ۀنـس  رما و  ظفل  هکنآ  هچ  هدیدج  تنـس  دیدج و  رما 
هب روهظ  دارم  دـیاش  مادـک  هدـیدج  تنـس  تسیچ و  دـیدج  رما  نآ  هک  درادـن  رابخا  نیا  رد  ینیعم  تسا و  قداـص  وا  رب  ینعم  نیا  دـشاب 

فیسلا و الا  هنأش  سیل  یضعب  رد  لتقلا و  الا  هنأش  سیل  دراد  رابخا  زا  يرایسب  رد  دیدج  ظفل  نیمه  لیذ  رد  هچ  نانچ  دشاب  لتق  فیس و 
دزاسیمن یعدم  نیا  اب  هک  هدشن  لتقو  فیس  نایب  زا  تفتلم  ار  رابخا  لیذ  هک  دئارف  بحاص  زا  تسا  بجع  دیدش  برعلا  یلع  یضعب  رد 

همه ي هک  هیونعم  يهبلغ  هوـالع  هب  هک  نیا  رد  هحیرـص  راـبخا  هک  تشذـگ  هیناـث  يهلاـقم  رد  دـشاب و  هیونعم  يهبلغ  دارم  هکنیا  ههبـش  و 
هیونعم يهبلغ  رب  لمح  ار  لتق  فیـس و  ناوتیمن  هک  تشذـگ  تسا و  وا  هب  صوصخم  فیـس  لتق و  هیرهاظ و  يهبلغ  دـنراد  هیهلا  جـجح 
دنکیم تلالد  هچنانچ  دشاب  لتق  فیس و  هب  جورخ  نامه  هدیدج  ۀنس  دیدج و  رما  هب  دارم  دیاش  سپ  يراب  نک  هلاقم  نآ  هب  عوجر  دومن 

هفوک دجسم  رد  مئاق  باحصا  یتقو  دوب  یهاوخ  هنوگچ  دیفر  ای  دیامرف  یم  دیفر  هب  ع )  ) قداص ترضح  زا  راحب  رد  يورم  ینعم  نیمهرب 
نتشک ینعی  حبذ  دیامرفیم  نآ  تسیچ  دنکیم  ضرع  ون  رما  دوش  نوریب  هاگ  نآ  دیدش  برعلا  یلع  دیدجلا  لاثملا  جرخا  مث  دننزب  همیخ 

رد نومـضم  نیمه  تسا و  حبذ  وا  رمحا و  رفج  هب  دنکیم  راتفر  مئاق  ضیبا و  رفج  هب  مدرم  اب  درک  راتفر  ع )  ) یلع دیفر  ای  دیامرفیم  دعب 
یف امب  برعلا  یف  ریـسی  مئاقلا  نا  دیامرفیم  مه  هدرک و  ضرف  دیدج  لاثم  ار  حبذ  هنوگچ  هک  امرف  هظحالم  هدـش  دراو  مه  رگید  تایاور 

هک دوشیم  مولعم  سپ  هدـش  دراو  دـیدج  رما  دـیدج و  باتک  لیذ  رد  هک  تسا  دـیدش  برعلا  یلع  نومـضم  نامه  نیا  رمحـالا و  رفجلا 
متنا فیک  دیامرفیم  هک  هدش  دراو  رگید  ربخ  رد  مه  هدش و  دراو  رایـسب  رابخا  رد  هک  تسا  لتق  فیـس و  نامه  دیدج  رما  تبـسن و  دارم 

رد يورم  دیدش  برعلا  یلع  دیدج  رما  فنأتـسملا  لاثملا  مهیلا  جرخی  مث  ۀـفوکلا  دجـسم  یف  طیطاسفلا  اسفلا  مئاقلا  باحـصا  برـض  ول 
برعلا یلع  هچنانچ  حبذ  ینعی  ار  نآ  ریـسفت  دیفر  هب  دـیامرفیم  مالـسلاهیلع  قداص  ترـضح  هک  تسا  نامه  دـیدج  لاثم  نیا  هک  ینامعن 
موصعم ار  ههبش  نیا  باوج  تلق  دوب  فیس  هب  جراخ  مه  شدج  هک  تسین  دیدج  رما  نیا  هک  تلق  ناف  تسا  ماقم  نیمه  اب  بسانم  دیدش 

 ] یفیـس هب  ناـنچ  وا  یلو  دومن  متخ  هیزج  حلـص و  هب  ماوـقا  هب  هتـشگ و  ثوـعبم  تفأر  نیل و  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ  هک  هدوـمرف 
دنک درمت  هک  ره  دنک و  توعد  مالـسا  هب  ار  للم  مامت  دنکن و  حلـص  هیزج و  لوبق  هدوبن و  نونکات  نآ  لثم  هک  دوش  جراخ  هحفص 341 ]

دنکن لوبق  تسا و  یهلا  رما  باذع و  لوزن  زا  دعب  هبوت  نآ  هک  دنشاب  لتق  صاصق و  قحتسم  هک  یناسک  زا  دنکن  لوبق  هبوت  دنزب و  ندرگ 
ۀمحر و ادـمحم  ثعب  هللا  نا  هک  دـنکیم  لقن  یفاک  زا  راحب  رد  درکیم و  ص )  ) ربمغیپ هچنانچ  ار  قافن  هجو  رب  مالـسا  ار و  قفانم  يهبوت 
ای دشاب  ملع  هب  اضق  دارم  اب  هدشن  جراخ  وا  رب  ص )  ) ربمغیپ هک  تسا  يدیدج  رما  هب  جورخ  مئاق  فیـس  هب  جورخ  سپ  ۀـمقن  مئاقلا  ثعبی 

فلاخم ماکحا  مامت  رد  هک  تسا  هدحیلع  نید  ندروآ  ربمغیپ و  نید  ندرک  خسن  دارم  هک  دش  مولعم  اجک  زا  نآ  لاثما  هیزج و  لوبق  مدع 
مالـسا ردص  رد  هک  دـشاب  ع )  ) ریما فیلأت  عمج و  نامه  دارم  دـیاش  تسا  دـیدج  باتک  ظفل  لامجا  رد  رتحـضاو  دـشاب و  ربمغیپ  ماکحا 

یناک ع )  ) ریما زا  ینامعن  رد  دـیامرفیم  هچنانچ  دـید  دـهاوخن  ار  وا  یـسک  مئاق  روهظ  ات  دومرف  دـندرکن و  شلوبق  ناـقفانم  درک و  رهاـظ 
نم نوعبـس  هنم  یفخم  ال  ع )  ) لاـقف لزنا  اـمک  وه  سیل  وا  تلق  لزنا  اـمک  نآرقلا  ساـنلا  نوملعی  هفوکلا  دجـسم  یف  مهطیطاـسف  مجعلاـب 

میلعت مدرم  هب  ار  نآرق  نآ  مئاق  باحصا  هک  تسا  دراو  راحب  رد  نومـضم  نیمه  هب  رگید  ۀیاور  دنچ  مهئابآ و  ءامـسا  مهئامـساب و  شیرق 
عمج درک  تافو  ص )  ) ادخ لوسر  نوچ  هک  يرافغ  رذیبا  زا  یسربط  جاجتحا  رد  يورم  ربخ  ار  لامتحا  نیا  دنکیم  نیعم  هکلب  دننکیم 
رمع سپ  موق  حیاضف  دـمآ  نوریب  رکبوبا  دوشگ  نوچ  ص )  ) ربمغیپ تیـصو  قفاوم  راصنا  نیرجاهم و  دزن  دروآ  ار و  نآرق  ع )  ) یلع درک 
نوچ دـیوگیم و  هک  نآ  ات  ار  نآ  ترـضح  دـینادرگرب  سپ  تسین  نآ  هب  یتجاـح  ار  اـم  هک  ار  نآ  نادرگرب  یلع  اـی  تفگ  تساوخرب و 
رگا نسحلاابا  ای  درک  ضرع  دنک و  فیرحت  دوخ  نایم  رد  ار  وا  هک  دـهدب  وا  هب  ار  نآرق  نآ  هک  بانج  نآ  زا  درک  لاؤس  دـش  هفیلخ  رمع 

هک نآ  رگم  رکبیبا  دزن  مدرواین  تسین  نآ  هب  یهار  تاهیه  دومرف  نآ  رب  میوش  عمتجم  هک  رکبیبا  دزن  يدروآ  هک  ار  نآرق  نآ  يرواـیم 

نیبملا www.Ghaemiyeh.comقح  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 521زکرم  هحفص 332 

http://www.ghaemiyeh.com


نم دزن  هک  ینآرق  نآ  هک  یتسرد  هب  ام  دزن  ار  نآ  يدرواین  هک  تمایق  زور  دـیئوگب  اـی  میدوب  لـفاغ  دـیئوگن  دوش و  ماـمت  امـش  رب  تجح 
ره يرآ  دومرف  تسه  نآ  راهظا  يارب  زا  یمولعم  تقو  ایآ  تفگ  رمع  نم  نادنزرف  زا  ایـصوا  نورهطم و  رگم  ار  نآ  دـنکیمن  سم  تسا 

تهج نیمه  هب  نآ و  رب  تنـس  دوشیم  يراج  سپ  نآ  رب  ار  مدرم  درادیم  او  ار و  نآ  دـنک  رهاظ  نم  نادـنزرف  زا  مئاق  دـنک  جورخ  هاـگ 
تـسا یباتک  نامه  نیا  و  ع )  ) نینمؤملاریما تدج  ار  نآ  درک  عمج  هک  فحـصم  وک  يدمحم  لآ  يدهم  وت  رگا  دـنکیم  ضرع  ینـسح 

زا نیا  وا و  میلعت  يارب  زا  دننزب  اههمیخ  دناهدومرف  هک  تسا  یباتک  نامه  مالسلاهیلع و  رقاب  ترضح  شیامرف  قفاوم  دننک  راکنا  مدرم  هک 
همطاف فحـصم  دارم  دیاش  هدرک و  نایب  بقاثلا  مجن  رد  هچ  نانچ  بیترت  رد  نآرق  نیا  اب  فلاخم  دـننیبب  ار  وا  هک  دـشاب  لکـشم  ياهراک 

ص)  ) ربمغیپ ءالما  دارم  دیاش  دشاب و  هعماج  دارم  دیاش  دشاب و  ضیبا  رمحا و  رفج  دارم  دیاش  تسا و  همئا  دزن  رد  هک  دـشاب  مالـسلااهیلع 
دشاب یباتک  نآ  دارم  دیاش  دناوخب و  ار  نآ  فورح  دناوتن  ماما  ریغ  یـسک  هک  ع )  ) ریما ریـشمش  يهقالع  نآ  دیاش  وهآ و  تسوپ  رد  دشاب 
صاوخ زا  ضعب  ار  اهنآ  ضعب  انایحا  هک  مولع  عماج  رارسا و  يواح  هدوب  هیفخم  روما  اهنیا  هک  هناگتـشه  تسیب و  فورح  تسا  وا  رد  هک 

موی يهصیـصخ  هک  یمولع  يهعاشا  ات  دوش  رهاظ  كاپ  رون  نآ  روهظ  عقوم  رد  هدوبن و  اهنآ  راهظا  هعاشا و  اب  دعاسم و  نامز  دـننادیم و 
ریما هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ  جورخلا  موی  رد  يوضر  هوک  ياـپ  رد  هک  دـشاب  یباـتک  نآ  دارم  دـیاش  دـیآ و  لـصاح  تسا  روهظلا 
یلع وه  ادـیدج  اباتک  هیلا  ناعفدـیف  رابخا  ضعب  رد  نآ و  هب  ندرک  لمع  هب  دـیامنیم  شرما  دـهدیم و  مئاق  هب  وا  دـهدیم و  مالـسلاهیلع 

نکر و نیب  رد  دنکیم و  نوریب  دوخ  نیتسآ  زا  هک  دشاب  یباتک  نامه  نیا  دیاش  خـلا و  هیف  امب  لمعا  نولوقیف  بطر  متاخب  دـیدش  برعلا 
باتک هب  دارم  دـشاب و  يرگید  باتک  نآ  هحفـص 342 ] هکنآ [  اب  دنوشیم و  قرفتم  شفارطا  زا  اهنآ  دنکیم و  تئارق  شباحـصا  رب  ماقم 
تسا یباتک  دیدج  باتک  نآ  هک  دش  مولعم  اجک  زا  ای  دشاب  دمحمیلع  تایلعج  تاقفلم و  دارم  هک  دش  مولعم  اجک  زا  دشاب  نامه  دیدج 

هتشادن عرش  خسن  ماقم  هب  یطبر  هک  دشاب  هیفخ  رارسا  مولع و  رب  لمتـشم  ای  دشاب و  ص )  ) ربمغیپ ماکحا  رم  هخـسان  ماکحا  رب  لمتـشم  هک 
رابخا ربارب  رد  تما و  مامت  ترورـض  ربارب  رد  تعیرـش و  نافقاو  تلم و  ءاملع  مامت  عاـمتجا  ربارب  رد  هک  تسا  فاـصنا  ياـجک  زا  دـشاب 

هعرتخم و ماکحا  تابثا  و  ص )  ) ربمغیپ عرـش  خـسن  ینعی  یگزرب  رما  نینچ  تابثا  رد  دوشب  لمجم  یظافلا  نینچ  هب  کسمت  هرتاوتم  هصان 
رایسب رابخا  دشاب و  وت  ياوه  اب  قفاوم  هچ  ره  هن  شاب  هتشاد  هظحالم  ار  همه  يراد  بتکلا  یف  ام  رابخا و  هب  داقتعا  وت  رگا  هلوعجم  تناید 
لاـیخ وـت  هک  دـمحمیلع  ناـیب  هب  دراد  لـخد  هچ  تسا  دـیدج  باـتک  ناـمه  وا  دـننکیم و  ار  نآرق  میلعت  مئاـق  باحـصا  هک  تسا  دراو 
نیارق هلدا  ریاس  رد  میئوگیم  نکل  ثدـحم  عرتخم  عدـب  رما  رد  ار  دـیدج  ظفل  روهظ  مینک  میلـست  رگا  اـعباس  دـمآ و  دـهاوخ  ینکیم و 
یهجو رب  ار  سردنم  ندرک  هزات  هنهک و  ندرک  ون  ینعی  تسا  مود  ینعم  نامه  دـیدج  هب  دارم  هکنیا  رب  دـنکیم  تلالد  هک  میراد  هفراص 

دومن عارتخا  ثادـحا و  يهدارا  درک و  لوا  يانعم  رب  لمح  ار  اهنآ  دـیدج  ظفل  نیا  هنیرق  هب  تشادرب و  اهنآ  روهظ  زا  تسد  ناوتیمن  هک 
هراشا عضوم  نیا  رد  اـم  لقتـسم و  رما  ندروآ  هن  سردـنم  ندرک  ون  ینعم  هب  هدـش  دراو  رگید  هلدا  ریاـس  رد  دـیدج  ظـفل  نیا  لـصاحلاو 

ای کیلع  مالسلا  تسا  شراوگرزب  ردپ  ترایز  هرقف  نیا  یکی  مینکیم  راذگاو  هدنناوخ  فاصنا  هب  ار  قح  اهنآ و  ضعب  يوس  هب  مینکیم 
ردپ رب  مالـس  ینعی  ساردنالا  دعب  اظغ  نارقلا  سامطنالا و  دعب  ادیدج  مالـسالا  هب  انبر  دـیعملا  دـیوگیم و  هک  شلوق  ات  رظتنملا  مامالا  ابا 

رگید و ندش و  سردنم  زا  دعب  یگزات  هب  نآرق  يهدنهد  دوع  ندش و  هنهک  زا  دـعب  یگزات  هب  تسا  مالـسا  يهدـنهد  دوع  هک  رظتنم  ماما 
رارق ص )  ) ربمغیپ ۀنـس  نید و  يهدـننک  رهاظ  ار  وا  هک  کیبن  ۀنـس  کنید و  هب  رهظا  شلوق و  ات  ع )  ) نسحلا نبا  مئاقلا  ۀـجحلا  یلع  لـص 

هدـننک رهاظ  نآ  تسا  دوعوم  بقل  هک  ناـمزلا  بحاـص  هک  نآرقلا  ماـکحا  نلعم  ناـمزلا و  بحاـص  دراد  شتراـیز  رد  رگید  دـهدیم و 
رد رگید  تسیچ و  هک  تسا  مولعم  یـصو  ناـش  دـننکیم و  ریبعت  ایـصوالا  متاـخ  ظـفل  هب  تاراـیز  زا  هلمج  رد  رگید  تسنآرق و  ماـکحا 

هدننک هزات  ار  وا  هدب  رارق  کیبن  ننـس  کنید و  مالعا  نم  درو  امل  ادیـشم  کباتک و  ماکحا  نم  لطع  امل  اددـجم  دراد و  هماندـهع  ياعد 
لـصوملا نیا  ۀعیرـشلاو  ۀلملا  ةداعال  ریختملا  نیا  رگید  وا و  تنـس  و  ص )  ) ربمغیپ نید  يهدننک  مکحم  هدش و  كورتم  هک  نآرق  ماکحا 

وا نید  ملاعم  وا و  باتک  يهدننک  هدنز  ربمغیپ و  تلم  يهدنهد  هداعا  ار  وا  يهفیظو  هک  نیدلا  ملاعم  ییحم  نیا  هدودـح  باتکلا و  ءایحال 

نیبملا www.Ghaemiyeh.comقح  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 521زکرم  هحفص 333 

http://www.ghaemiyeh.com


دوعی یتح  کتنـس  نم  ریغ  کمکح و  نم  لذـب  اـم  حلـصا  کـنید و  نم  یحمنا  اـم  ددـج  تبیغ و  ینـالوط  ياـعد  رد  رگید  هداد و  رارق 
عرـش زا  هتفای  لیدبت  ماکحا  يهدننک  حلاص  هدـش و  وحم  ربمغیپ  نید  زا  هچنآ  يهدـننک  هزات  مئاق  ناش  هک  ادـیدج  اظغ  هیدـی  یلع  کنید 

هلطعملا و دودـحلا  هب  مقا  نآرقلا و  کـیلوب  یحا  هزاـت و  رت و  وا  تسد  هب  ربـمغیپ  نـید  ددرگرب  اـت  رورـس  نآ  هتفاـی  رییغت  ننـس  ربـمغیپ و 
دراد يدهم  ةولـص  رد  ةولـص  ياعد  رد  رگید  نآ و  يهکورتم  ماکحا  يهدنراد  اپ  هب  تسا و  نآرق  يهدننک  هدنز  وا  هک  ۀـلمهملا  ماکحالا 

ادیدج اظغ  هیدـی  یلع  کنید  دوعی  یتح  کمکح  نم  ریغ  ام  هب  رهظا  کباتک و  نم  لدـب  ام  هب  یحا  کنید و  نم  یحن  ام  هب  ددـج  مهللا 
هحفـص رگید [  کننـس و  کضورف و  نع  سرد  ام  یب  یحا  دراد و  باجح  ياعد  رد  رگید  ون و  هزات و  ار  هتفر  نید  دنادرگیم  رب  وا  هک 
دوعوم هک  نآ  رب  دراد  تلالد  هک  رابخا  زا  هلمج  تشذـگ  یلوا  هلاقم  رد  کیبن و  هتنـس  هب و  رهظا  مهللا  تسا  دراو  رگید  ياعد  رد  [ 343
قراشم وا  رب  دوشیم  هدوشگ  هک  دومرف  مالـسلاهیلع  رقاب  ترـضح  وا و  تعیرـش  هب  دنکیم  توعد  ار و  ص )  ) ربمغیپ تلم  دـنکیم  هماقا 

دننک مالسا  راهظا  هکنآ  رگم  ار  ینید  لها  دراذگن  یقاب  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  نید  رگم  دنامن  یقاب  هک  نآ  ات  نآ  براغم  ضرا و 
ۀئرملا نا  یتح  دیامن  ص )  ) ربمغیپ تنس  ادخ و  باتک  هب  توعد  دننزب و  ندرگ  الا  دراد و  او  نیملسم  ماکحا  ةوکز و  زامن و  هب  ار  همه  و 

نید باتک و  ماکحا  روج و  ءاـفلخ  هبلغ  و  ص )  ) ربمغیپ زا  دـعب  نوچ  هکنآ  هلالدـلا  هجو  هللا  لوسر  هتنـس  هللا و  باـتکب  اـهتیب  یف  یـضقتل 
هدش و لصاح  نآ  رب  اهرییغت  هتشگ و  يراط  نآ  رب  رامشیب  تالیدبت  تارییغت و  هدرک و  ادیپ  رایسب  فالتخا  اعورف  الوصا و  ص )  ) ربمغیپ
ات تسا  دیازت  رد  ود  بلطم  نیا  هتفر و  نایم  زا  تسا  ماکحا  باتک و  نیبم  هک  ترتع  هب  عوجر  هدش و  هفلاخم  ماکحا  لعج  ارآ  ءاوها و  هب 

هیلوا تبرغ  تلاح  هب  مالـسا  هک  دحرـس  نیا  هب  ات  مسا  رگم  مالـسا  زا  مسر و  رگم  نآرق  زا  دنامن  یقاب  دناهدومرف  هچنانچ  نامزلا  رخآ  رد 
مالـسا و نید  يهدننک  خسن  هدوب و  نآ  ماکحا  باتک و  هدنرادرب  هک  بهذم  نیا  دننام  هدیدج  بهاذـم  روهظ  هظحالم  هب  هصاخ  ددرگرب 
هک هقح  تلود  ندوب  بوصغم  هنایم و  زا  لدـع  نتفر  روج و  يهعاشا  دـیدج و  نید  ندرک  رایتخا  دوخ و  نید  زا  مدرم  عوجر  هظحالم  هب 
دـش دـهاوخ  عقاو  مالـسا  رد  اههماگنه  نینچ  راـک  رخآ  رد  هک  دراد  لوبق  مه  مصخ  تسا و  هصوصنم  هرتاوتم  راـبخا  هب  بتارم  نیا  ماـمت 

سردـنم و باتکلا  یف  ام  باتک و  سپ  دـبای  لیدـبت  ننـس  رییغت و  تلم  لمهم و  دودـح  لـطعم و  ماـکحا  كورتم و  باـتک  عقاو  رد  سپ 
ون نید و  هدننک  هزات  باتک و  هدننک  هدنز  مالـسا و  هدننک  رهاظ  هک  یـسک  نآ  نآ  زا  سپ  دوب  دهاوخ  هتفر  دای  زا  هدش و  وحم  سمطنم و 

تارقف نیا  نیوانع  میوگیم  لاح  هدرک  ون  هزات و  ار  باتک  عرش و  هک  تسا  دیدج  باتک  دیدج و  عرـش  بحاص  وا  دشاب  وا  ننـس  هدننک 
دوع نیا  زا  تسا و  ربمغیپ  ۀنـس  نید و  ماکحا  نآرق و  هدننک  ون  هدننک و  هزات  هدننک و  هدنز  هدننک و  رهاظ  هدنهد و  عوجر  هدـنهد و  دوع 
هدرک کسمت  دئارف  بحاص  هک  يرابخا  رد  دیدج  ظفل  هب  دارم  هک  دوشیم  هنیرق  نیا  هدرک  دیدج  ظفل  هب  ریبعت  ءایحا  هداعا و  عوجر و  و 

اظغ هیدی  یلع  کنید  دوعی  یتح  دیامرفیم  ادیدج و  اظغ  هیدی  یلع  نیدلا  عجرت  دـیامرفیم و  هک  لوا  هن  تسا  دـیدج  مود  يانعم  نیمه 
رگید نید  هدرب و  هرسکی  ار  مالـسا  نید  نآرق و  هفلاخم  ماکحا  رب  لمتـشم  هدروآ  هدحیلع  باتک  هک  بهذم  نیا  فاصنالا  لها  ای  ادیدج 

هک دیئوگب  دیناوتیم  ایآ  تسا  باتک  هدننک  هدـنز  و  ص )  ) ربمغیپ نید  هدـنهد  عوجر  هدـنهد و  دوع  مالـسا و  هدـننک  رهاظ  وا  ایآ  هدروآ 
زا هچنآ  هدننک  حالـصا  و  ص )  ) ربمغیپ ياهناشن  هدننک  مکحم  وا و  ماکحا  نآرق و  ندرک  هدنز  هب  دارم  وا و  راهظا  مالـسا و  دوع  هب  دارم 

نایم زا  هرـسکی  ار  نیا  هک  تسا  نآ  سامطنا  زا  دعب  هدننک  هزات  ساردـنا و  زا  دـعب  هدـنهد  جاور  ماکحا و  هدـنراد  اپب  هتفای و  لیدـبت  نید 
نیا هک  الک  اشاح و  دیامن  لعج  ار  اهنآ  ریغ  ربارب  رد  شماکحا و  ریاس  شثاریم و  دودح و  شتالماعم و  شتاسایـس و  شتادابع و  زا  دربب 
لمح دیدج  عرش  دیدج و  باتک  رگا  یلو  ءایه  هب  تربع  ءایض و  هب  یکیرات  امش و  هب  نیمز  افق و  هب  تسا  تروص  ندرک  ریـسفت  لیبق  زا 
عرش باتک و  زا  هچنآ  هک  دوشیم  رهاظ  یتقو  رد  ای  دنکیم و  ون  ار  عرـش  دنک و  هزات  ار  باتک  هک  تسا  یـسک  مئاق  هک  انعم  نیا  رب  دوش 
روهظ هلمجلاب  فرع و  مهف  اب  تسا  قفاوم  ردـقچ  دـیآیم  رظن  هب  ون  هزات و  عرـش  باـتک و  زا  نآ  ساـمطنا  ساردـنا و  هطـساو  هب  درواـیب 

رگا نآ و  رهاـظ  ياـنعم  زا  دراد  دـیدج  ظـفل  هک  يراـبخا  زا  تسا  يوقا  ربارب  دـنچ  هب  دوخ  ياـنعم  رد  دوـمن  ضرع  هدـنراگن  هک  یتارقف 
رخآ نید  یفن  هک  هرتاوتم  راـبخا  نیب  دوشیم و  عمج  دـهاش  هضورعم  تارقف  نیا  هلاـحم  ـال  میوگیم  دـنک  ضاـمغا  دـشاب و  فاـصنایب 

نیبملا www.Ghaemiyeh.comقح  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 521زکرم  هحفص 334 

http://www.ghaemiyeh.com


نیب هدش و  دای  هلاسر  نیا  رد  اهنآ  زا  يرایـسب  هک  تسا  ربمغیپ  عرـش  نامه  جیورت  تیاصو و  دوعوم  نأش  هحفص 344 ] هکنیا [  دنکیم و 
رب مه  ار  وا  دروآیمن و  ع )  ) ربمغیپ نید  زا  ریغ  میئوگب  هکنیا  هب  دروآیم  دـیدج  عرـش  دـیدج و  باتک  مئاق  دـیوگیم  هک  ربخ  دـنچ  نیا 

فـصعتم رگا  ییون و  یگزات و  هب  دـهدیم  هداـعا  ار  هدـش  سمطنم  هدـش  وحم  هدـش  سردـنم  ناـمه  هکلب  دراذـگیمن  یقاـب  دوخ  لاـح 
ادـیپ لامجا  هلاحم  ـال  تارقف  راـبخا و  ماـمت  فارطا و  هظحـالم  زا  دـعب  میوگیم  دـنک  هقیاـضم  مه  عمج  نیا  زا  هک  دوش  تفاـی  یبصعتم 

لثم يدناعم  رباکم  دحاجم  رگا  تسا و  هدحیلع  نید  لعج  دوعوم  نأش  هک  دوش  تابثا  ات  دنام  دهاوخن  یقاب  هربتعم  تلالد  دش و  دـهاوخ 
هدـیفم یـضتقم  هب  میئوگیم  زاب  دـیامن  تعامج  نیا  دوصقم  يانعم  رب  لمح  دـنک و  دـیدج  ظفل  رهاظ  هب  دـمجت  دوش و  تفای  هفیاط  نیا 

تبرغ هب  مالـسا  هکنآ  ات  لقالا  الا  یقبی  هک ال  صیحمت  رابخا  بجوم  هب  ناناملـسم و  مامت  نایم  رد  جـیردت  هب  ار  ناشدوخ  نید  هبلغ  اهنآ 
مدرم ندوب  دساف و  باتک  نیا  عویـش  هلطاب و  تلم  نیا  جاور  نامز  دوعوم  روهظ  نامز  ردنا  رگم  هقیقح  وا  رب  دـنامن  یقاب  ددرگرب و  هیلوا 

دـیامن و روهظ  تسا  هرتاوتم  رابخا  بجوم  هب  تسا  ءایـصوالا  همئالا و  متاـخ  هک  يدـهم  مئاـق  نوچ  دوب و  دـهاوخ  دـساک  نید  نیا  لـها 
رما اهنآ  رظن  رد  بلطم  نیا  دراد  او  نآرق  هب  لمع  هب  ار  مدرم  دیامن و  رهاظ  ار  مالـسا  دـنک و  توعد  مالـسا  تعیرـش  هب  ار  مدرم  دـهاوخب 
دوب دهاوخ  دیدج  نآ  سپ  هدمآ  هب  لومعم  جورم و  لوعجم  باتک  عرتخم و  نید  زا  دعب  وا  هک  دوب  دهاوخ  دیدج  عرش  باتک و  دیدج و 

تـسا نآ  هدنهد  عوجر  مالـسا و  هدنهد  دوعوم  مئاق  رابخا  تارایز و  هیعدا و  زا  هلمج  قفاوم  هکنآ  هچ  هریغ  سیل  تسا و  نیمه  رما  هکلب 
هریثک رابخا  بجوم  هب  دـیاب  سپ  ددرگرب  وا  هبترم  ود  زاـب  دـیایب  شیاـج  يرگید  دورب و  ناـیم  زا  وا  هک  تسا  یتقو  رد  عوجر  دوعوم و  و 

نید الب  هکنآ  هن  رگید  نید  ندرک  رایتخا  هب  دـنوش  جراـخ  مالـسا  نید  زا  مدرم  تشذـگ  هحتاـف  رد  نآ  ضعب  هک  مدرم  دادـترا  رد  هدراو 
هک تسا  ندـمآ  همدـقم  نتفر  نیا  هدـش و  مـهارف  شنتفر  تامدـقم  لاـح  نـید و  عوـجر  تـلم و  دوـع  دـنکیم  قدـص  تـقو  نآ  دنـشاب 

كورتم و باتک  يهماقا  هب  هدنراد  اپب  هدننک و  مکحم  حالـصا و  هدننک و  هزات  هدننک و  هدنز  ناونع  قدص  هچنانچ  تسا  مئاق  شاهدنروآ 
هک ددرگرب  هیلوا  تبرغ  هب  مالـسا  ات  دنکیم  ادیپ  دیازت  زورب  زور  هدش و  لصاح  ربمغیپ  زا  دـعب  هک  تسا  هسمطنم  هسردـنم  هلمهم  ماکحا 

هدـنامن و یفخم  درم  رب  نآ  مهف  هلمج  هدـش و  هتـشادرب  باـتک  زا  هلمج  هکنآ  هچ  تسا  نآ  بابـسا  تامدـقم و  يوقا  زا  مه  بهذـم  نیا 
ددعتم بهاذم  دیاقع  لوصا و  رد  هدش و  ادیپ  هیعرف  لئاسم  بلاغ  رد  هفلتخم  لاوقا  هک  يدح  رس  هب  ات  هتشگ  كورتم  رایسب  هیعقاو  ماکحا 

هتفرن و ـالمح  هلمج  اداـقتعا و  ماـکحا  راـب  ریز  مدرم  زا  هلمج  هدـنام و  هبتـشم  یفخم و  لاوقا  بهاذـم و  زاـب  قح  هتفاـی و  جاور  هضقاـنتم 
زا تسا و  فوشکم  روهـشم و  لاهج  نیرمأتم و  نیدرمتم و  هرجف و  هقـسن و  تلاـح  دـنموسوم و  مالـسا  مسا  هب  هک  یناـسک  زا  دـنوریمن 

هداتفا وا  ریغ  تسد  هب  نیمز و  رد  تسوا  قح  هچنآ  هدنام و  لطعم  تسا  وا  هصاخ  هیهلا و  دودح  لداع  ماما  ندوبن  هطـساو  هب  رگید  فرط 
دوخ فیلکت  رب  ار  همذ  لها  دنک و  ذوعن  ظفح  دـیامن و  جارخ  ذـخا  هک  تسین  اهنآ  يارب  زا  یبحاص  هتفر و  نایم  زا  نیملـسم  لاملا  تیب  و 
نایم زا  ار  رفک  لها  تاداع  موسر و  دیامرف و  صلختسم  هرباج  تنطلس  تخت  زا  ار  شتیعر  دراد و  هاتوک  ار  رفک  فئاوط  تسد  دراداو و 

دیامن و يراج  تاسایس  تارشاعم و  تاحوکنم و  تاسوبلم و  براشم و  لکام و  رد  وا  يهیور  و  ص )  ) ربمغیپ تنـس  درادرب و  ناناملـسم 
دراد و ارجا  تاواسم  دـهدب و  ناـبوخ  هب  ار  تراـما  ملع و  هب  ار  فرـش  يوقت و  هب  ار  تمارک  دـیامن و  ذـخا  لاوما  رد  ار  نیملـسم  قوقح 

نآ ریغ  تاحوتفم و  نداـعم و  زا  مالـسا  قح  دزاـس و  يراـج  یهلا  ياـضق  درادرب و  ار  رکنم  دراد و  اـپب  ار  فورعم  دـیامن و  هماـقا  هعمج 
درادرب و ار  نید  نیدناعم  دراد و  اپب  ار  داهج  نید  گرزب  نکر  دـیامرف و  نایب  ار  تالوهجم  دـیامن و  لح  ار  تالـصفم  دـیامن و  تفایرد 

قح دیامن و  قح  تاعارم  دشاب و  فیعـض  نوچ  دیامرف و  مولظم  زا  فاصتنا  دهد و  هحفص 345 ] ازج [  ار  ناملاظ  دهد و  ازج  ار  نیبرخم 
هب ار  قافن  دیامرف و  كورتم  ار  عدب  ءارجا و  ار  ننـس  ءایحا و  ار  ملاعم  میظعت و  ار  رئاعـش  دـیامن و  فرـصت  ار  شکلم  دریگب و  ار  شدوخ 

راثآ دـشیمن  تفالخ  بصغ  ودـب  رد  رگا  هک  یئاهراک  زا  نآ  ریغ  عمتجم و  ار  تاقرفتم  دزاـس و  لدـبم  فـالتیا  هب  ار  فـالتخا  قاـثو و 
مالسا و يهدننک  هزات  باتک و  يهدننک  هدنز  وا  دشاب  نوئش  نیا  بحاص  هک  نآ  سپ  دریگ  رـس  زا  ار  هدنام  بقع  راک  سپ  دشیم  جورم 
هک تسین  ثبع  دروایب  رگید  يرد  دربب و  رـسکی  ار  ود  نآ  هک  یـسک  نآ  هن  دوب  دهاوخ  وا  يهدنراد  اپب  هدننک و  مکحم  هدـننک و  حـلاص 
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دنرامـشیم مومغم  نوزحم و  فسأتم و  ار  نمؤم  هک  تسین  ثبع  دننادیم و  لامعا  لضفا  ار  جرف  راظتنا  هک  تبیغ  لوط  زا  دنکیم  هیرگ 
تیب رد  هکئلم  ءاـیبنا و  همئا و  و  ص )  ) ربـمغیپ راـک  رخآ  رد  هک  تسین  ثبع  دنرامـشیم و  دـمحم  لآ  جرف  ار  شروـهظ  هک  تسین  ثـبع 

هب هیونعم  تنطلـس  ددرگرب و  يوج  هب  هتفر  يوـج  زا  بآ  هک  دـنیوگیم  كدـعو  كدـعو  دـننکیم  هیرگ  دـنتفایم  هدجـس  هب  روـمعملا 
هتسخ و يوزاب  هتـسکش و  يولهپ  هکوتهم و  تمرح  نآ  هتخورفا و  شتآ  نآ  یفالت  ات  دیآ  تسد  هب  شکلم  تیعر و  ددرگرب و  شبحاص 

دالوا ریگتـسد و  لافطا  ریـسا و  لایع  هعطق و  هعطق  ندب  هراپ و  هراپ  رگج  هتفاکـش و  قرف  هداتفا و  دـنمک  هب  دـنلب  ندرگ  هدرزآ و  تروص 
بئاغ یئاهنت و  یگراوآ و  رگج و  نوخ  ناتـسود  ردـبرد و  يراوتم  لـیلذ  ناراـی  باحـصا و  نطو و  زا  رود  هراوآ  بولغم  روهقم  هتـشک 
بحاص ار  وا  هکنآ  ات  وا  نأش  هب  مامتها  تدـش  اهراک و  یگرزب  مئاق و  نوئـش  ضعب  دوشیم  هتـسناد  هلمج  نیا  زا  دوشب و  راظنا  زا  ندـش 

نیا هچنانچ  دیاین  مینآرب  هیماما  ام  هک  دوعوم  مئاق  ناش  اب  یفانم  ار  نآ  هدـش  دراو  روهظلا  موی  یگرزب  رد  هچنآ  درمـشن و  کچوک  دـئارف 
نآ هچ  دراد  تلالد  بهذـم  نیا  بابرا  لایخ  لض  رب  حوضو  لامک  هب  سپ  ابیرغ  مالـسالا  دوعیـس  يهرقف  اما  دوب و  هدرک  اـقباس  ار  مهوت 

راشتنا دعب  دوب  دـهاوخ  بیرغ  شیادـتبا و  رد  دوب  دـهاوخ  مالـسا  لثم  مه  وا  دوش  رهاظ  هک  مه  رگید  نید  نیا  هک  تسین  نآ  دوصقم  هک 
دیامن و جراخ  تبرغ  راشتنا  دعب  زا  ار  وا  هک  تسا  نآ  مئاق  ناش  هدروآ و  ربمغیپ  هک  تسا  ینید  نامه  تبرغ  دوصقم  هکلب  تفای  دـهاوخ 
راحب و رد  هک  هریثک  رابخا  دـنکیم  بتارم  نیمه  رب  تلالد  الامجا و  تبرغ  زا  ار  وا  جورخ  تیفیک  مه  ار و  وا  تبرغ  تاهج  افنا  یتسناد 

عرش فانیتسا  هک  تسا  مولعم  یگزات و  هب  دریگ  رس  زا  ار  مالـسا  هک  ادیدج  مالـسالا  فناتـسی  مئاق و  يهریـس  نایب  زا  تسا  دراو  نآ  ریغ 
تاناید ریاس  ربارب  رد  مالـسا  هکنآ  هچ  تسین  مالـسا  دـیدجت  نیا  تسا  اهب  باب و  عرتخم  نید  هچنانچ  ۀـیلک  مالـسا  اـب  فلاـخم  هدـحیلع 

هک تسا  ینید  ناـمه  وا  تسا و  مولعم  وا  ماـکحا  ریاـس  ثیراوم و  دودـح و  تاسایـس و  تاداـبع و  هک  صوصخم  نید  زا  تسا  تراـبع 
دشاب و هدرک  ار  روما  نیا  خسن  هک  ینید  نآ  هن  هیالولا  مایـصلا و  جحلا و  ةوکزلا و  ةولـصلا و  مئاعد  سمخ  یلع  مالـسالا  یبن  دـناهدومرف 

راتفر نیا  ریغ  هب  هکنآ  ۀیاور  اما  رخآ و  نید  هن  دش  ضرع  الامجا  هک  دوب  نامه  وا  دیدجت  تسا  هللادبع  نب  دـمحم  عرـش  مالـسا  لصاحلا 
رابخا رد  هک  تسا  مئاق  يهریـس  هب  يهراشا  هکلب  دروایب  دیدج  عرـش  هک  تسین  نآ  دارم  هدیمهفن و  ار  دوصقم  سپ  دیامن  راتفر  تسه  هک 

هدوب نینچ  رگید  همئا  لاح  هچ  نانچ  وا  ندرگ  رب  هیغاط  تعیب  ندوبن  تسا و  هیقت  مدـع  دوصقم  ای  هدرک  نایب  هفلتخم  تارابع  هب  هرثاـکتم 
روج و افلخ  يهریـس  دهع و  فالخ  رب  نینمؤم  ءارقف و  قوقح  تیاعر  تمـسق و  رد  لیدعت  هیوست و  ای  تسا و  عطاق  فیـس  هب  جورخ  ای  و 

نامز هک  همئا  نامز  فالخ  رب  ادخ  هار  تدابع و  رد  داهج و  رد  تمحز  ترثک  شاعم و  سابل و  برـشم و  لکام و  رد  وا  نامز  يهیور  ای 
هب دندرکیم  ار  رما  عوجر  جرف و  نامز  يوزرآ  همئا  باحصا  هک  دشیم  رایسب  هکلب  هدش  دای  رابخا  رد  بتارم  نیمه  هچنانچ  هدوب  تحار 

نامز هحفص 346 ] نآ [  رد  یتاهج و  زا  تسا  امـش  تحار  هنمزا  هنمزا  نیا  هک  دندادیم  باوج  همئا  تحار و  شاعم و  رد  تیهافر  ءاجر 
دومرف نم و  هب  درک  رظن  سپ  ع )  ) قداص ترـضح  تمدـخ  مدوب  هتفگ  هک  لضفم  زا  راحب  رد  يورم  رد  هچنانچ  دوب  دـیهاوخ  تمحز  رد 

رگا سپ  لام  زا  تسا  ناشیا  تسد  رد  هچنآ  سابعینب و  کـلم  تنطلـس و  منیبیم  موش  تیادـف  مدرک  ضرع  ینوللا  ریغتم  مومهم و  ارچ 
مل کلذ  ناک  ول  اما  لضفم  ای  دومرف  ترـضح  تحار  هعـس و  رد  ینعی  میدوب  کیرـش  امـش  اب  مه  ام  دشاب  امـش  يارب  زا  لام  کلم و  نیا 

ددرگرب ام  رب  تنطلس  کلم و  رگا  ینعی  رانلاف  الا  نینمؤملاریما و  هبش  نشخلا  سبل  بشجلا و  لکا  راهنلا و  ۀحایس  لیللا و  ۀسایس  الا  نکی 
نیمز رد  ریـس  مدرم و  جئاوح  رد  زور و  رد  داهج  رد  یعـس  مدرم و  روما  هب  مامتها  تضایر  بش و  رد  تدابع  تضایر  رگم  دوب  دـهاوخن 

الا هدوب و  نیمه  ع )  ) نینمؤملاریما يهریس  هچنانچ  نشخ  ياهسابل  ندیـشوپ  راوگان و  تشرد  ياهاذغ  ندروخ  روما و  نیا  ماجنا  يارب  زا 
تـالاؤس وا  زا  مدرم  هک  مدوب  ع )  ) قداـص ترـضح  تمدـخ  هک  دـنکیم  لـقن  باحـصا  ضعب  زا  راـحب  رد  مه  دوب و  دـهاوخ  شتآ  سپ 

مدع هطـساو  هب  هعیـش  يالتبم  هتـسب و  يو  رب  رد  تسا و  نیـشنهناخ  رورـس  نآ  هک  نیا  رب  درک  هیرگ  وا  دندینـشیم و  باوج  دندرکیم و 
ناک ول  نیللا و  سبلن  بیطلا و  رثکا  لکان  کبتال و  دومرف  هکنیا  هب  داد  ار  وا  تیلـست  ترـضح  نآ  سپ  رهاظ  رد  ناشیا  يارب  زا  رما  ندوب 
هکنآ لاـح  نکم و  هیرگ  راـنلا  یف  لـالعالا  ۀـجلاعمف  ـالاو  ع )  ) نینمؤملاریما لـثم  نشخلا  سبل  بشجلا و  لـکا  ـالا  نکت  مل  لوقت  يذـلا 
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ینعی ینک  یم  ناـمگ  یئوگ و  یم  وت  ار  هچنآ  دـشاب  لـصاح  رگا  ار و  مرن  ياـهسابل  میـشوپیم  ار و  بوخ  ياهاذـغ  رتـشیب  میروـخیم 
دهاوخ منهج  شتآ  سپ  الاو  ع )  ) نینمؤملاریما لثم  تشرد  سابل  ندیـشوپ  راوگان و  ياذـغ  لکا  رگم  دوب  دـهاوخن  سپ  هیرهاـظ  ۀـفالخ 

ول هللاو  دومرف  ترـضح  سپ  مکعم  اتنعل  مکیلا  رمالا  اذه  ناک  ول  درک  ضرع  ع )  ) قداص ترـضح  هب  سینخ  نب  یلعم  راحب  رد  مه  دوب و 
لوسر شیع  الا  ناک  امل  انیلا  رمالا  اذـه  ناک  ول  دـیامرفیم  لضفم  هب  مه  نشجلا و  سبل  بشجلا و  لکا  الا  ناک  امل  انیلا  رمالا  اذـه  ناـک 

نامز نآ  ات  دیرتتحار  رد  دیرتهدوسآ و  امش  مئاق  رکذ  تقو  رد  دومرف  ع )  ) اضر ترضح  ینامعن  رد  مه  و  ع )  ) نینمؤملاریما ةریـس  هللا و 
الا هماعط  اـم  ظـیلغلا و  ـالا  مئاـقلا  ساـبل  اـم  جورـسلا و  یلع  موقلا  قرعلا  قلعلا و  ـالا  دوب  دـهاوخن  ناـمز  نآ  رد  هک  یتسرد  هب  زور  نآ  و 
نآ رورـس و  نآ  باکر  رد  داهج  تقـشم  يوس  هب  هراـشا  نیز  رب  يراوس  یناـشیپ و  نوخ  قرع و  ترثک  رگم  دوب  دـهاوخن  ینعی  بشجلا 

ریعـشلا الا  هماعط  ام  هللا  مئاقلا و  جورخب  نولجعتـسی  ام  یناـمعن  رد  تخـس و  رگم  شماـعط  تشرد و  رگم  مئاـق  ساـبل  تسین  اـهگنج و 
الا هسابل  ام  هللاوف  مئاقلا  جورخب  نولجعتـست  ام  راحب  رد  مه  فیـسلا و  لظتحت  توملاو  فیـسلا  الا  وه  ام  ظیلغلا و  الا  هساـبل  ـال  بشجلا و 

تدابع و رد  تمحز  تدـش  يوس  هب  هراشا  شلـصاح  فیـسلا و  لظ  تحت  توملا  فیـسلاب و  الا  وه  ام  بشجلا و  الا  هماعط  ام  ظـیلغلا و 
هریـس و باب  رد  هچ  نآ  زا  تسا  اهنآ  ریغ  اهنآ و  راتفر  هب  دارم  ندـش و  هتـشک  نتـشک و  داهج و  ایند  رما  رد  تدـش  اـیند و  كرت  دـهز و 
نآ و ریغ  تاراهط و  ثاریم و  حاکن و  هزور و  زامن و  نداد  رییغت  و  ص )  ) ربمغیپ عرـش  خسن  هب  دراد  لخد  هچ  هدش  روکذـم  مئاق  كولس 
زا دنکیم  راتفر  روج  راتفر  فالخ  رب  شلصاح  هتیعرلا و  یف  لدع  هیوسلاب و  مسق  تیبلا  لها  مئاق  ماق  اذا  دیامرفیم  ع )  ) رقاب ترضح  مه 

روعـش دـنوادخ  تسا  یمهفن  زا  دـئارف  بحاص  مهوت  رگا  لاح  تسا  رایـسب  راـبخا  هنومن  نیا  زا  تیعر و  نیب  تلادـع  هیوسلاـب و  تمـسق 
دهدب . افش  ادخ  تسا  بصعت  یفاصنایب و  زا  رگا  دهدب و 

خسن رب  اهنآ  تلالد  هدش  مهوت  هک  يرابخا  زا  باوج 

خسن دوصقم  هک  دنکیم  ار  نآ  ینعم  نایب  هحراش  هربتعم  رابخا  هدیمهفن  ار  نآ  اضیا  سپ  هلبق  ناک  ام  مدهی  هلبق و  ناک  ام  لطبی  ربخ  اما  و 
نامز هبش  ریظن و  هک  ار  وا  دنرامشیم  هنده  هطبس و  نامز  هک  تبیغ  نامز  رد  هچ  نآ  تسا  نآ  دوصقم  هکلب  تسین  ص )  ) ربمغیپ تعیرش 
هتشگ لصاح  ص )  ) ربمغیپ تنس  فالخ  رب  هک  يراثآ  ای  دنـسپان و  تاداع  هدومحم و  ریغ  موسر  زا  هتـشگ  لصاح  تسوا  زا  رتمک  هرتف و 

وا ار  هیلهاج  موسر  ع )  ) ربمغیپ نتـشادرب  دـننام  هدوب  تیلهاج  موسر  زا  هچ  نآ  نآ  لاثما  تویب و  رباعم و  فحاـصم و  دـجاسم و  عضو  زا 
هیلوا ننـس  نامه  دوش و  هزات  مالـسا  هکنآ  ات  دنکیم  مایق  هدـیدج  توعد  و  هحفـص 347 ] دـیدج [  رما  ع )  ) ربمغیپ لثم  درادیم و  رب  مه 

ار ینعم  نیا  نایب  رایـسب  رابخا  رد  هچنانچ  دوش  هزات  ددرگرب و  ایناث  هتـشگ  اـهنع  بوعرم  هک  وا  عرـش  زا  هبولطم  هبوغرم و  و  ص )  ) ربمغیپ
لاق هتریس  فیک  يدهم  هریـس  زا  مدرک  لاؤس  ع )  ) قداص ترـضح  زا  دیوگیم  هک  تسا  اطع  نب  هللادبع  زا  ینامعن  رد  هچنانچ  دیامرفیم 

ربمغیپ هچنانچ  هکنآ  شلصاح  ادیدج و  مالسالا  فناتسی  ۀیلهاجلا و  رما  هللا  لوسر  مده  امک  هلبق  ناک  ام  مدهی  هللا  لوسر  عنـص  ام  عنـصی 
تفالخ بصغ  نامز  زا  دوب  هدش  لومعم  مدرم  نایم  رد  ص )  ) ربمغیپ ننـس  فالخرب  هک  یموسر  مه  وا  تشادرب  ار  تیلهاج  موسر  (ص )

هتفرگ رس  زا  مالسا  هک  نآ  ات  دزاسیم  يراج  ار  مالسا  رد  هبوغرم  مالسا و  هیلوا  ننـس  نآ  مه  درادیم و  رب  ار  نآ  روهظلا  موی  ات  تبیغ  و 
دربیمن ار  مالـسا  هک  دراد  تلـالد  و ]  تحارـص [ . . .  لاـمک  تسا  راـبخا  نیا  لـیذ  رد  هک  ادـیدج  مالـسالا  فناتـسی  هملک  نیا  دوـش و 

مئاق ياهفدـه  هلمج  زا  هدوب و  شقح  دـشاب و  دـیاب  هچنانچ  هدوب و  هچنانچ  دـنکیم  هزات  ار  وا  هکلب  دـناهدرب  نامگ  هفیاـط  نیا  هچناـنچ 
یلا لوسرلا  دجسم  هساسا و  یلا  هدری  یتح  مارحلا  دجسملا  مدهی  دیامرفیم  راحب  يورم  رد  ریصبیبا  هب  قداص  ترـضح  هک  تسا  ینامه 

ار و مارحلادجسم  دنکیم  مدهنم  ۀبعکلا  یلع  اهقلع  قارسلا و  هبیـش  ینب  يدیا  عطق  هساسا و  یلع  هماقا  هعـضوم و  یلا  تیبلا  دری  هساسا و 
هک دـیوگیم  عبـصا  مه  دـنا و  هبعک  نادزد  اهنیا  هک  دزیوآیم  هبعک  هب  دربیم و  ار  هبیـش  ینب  تسد  شـساسا و  ات  هبعک  یبن و  يدجـسم 

کینانبل لیو  یتیب و  لها  مئاـق  عم  کمدـه  دهـش  نمل  یبوط  هلمج  نآ  زا  درک  یتاـشیامرف  دومن و  هفوک  دجـسم  هب  هراـشا  ریما  ترـضح 
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ار هفوک  دجاسم  دـجاسملا و  مدـهب  رما  ۀـفوکلا و  لخد  مئاقلا  ماقا  زا  دـیامرفیم  يورم  ربخ  رد  راحب  رد  مه  حون و  ۀـلبق  ریغملا  خوبطملاب 
رب ار  دـجاسم  دـنادرگیم  رب  دـنکیم و  بارخ  ار  اهنآ  ياهيدـنلب  یـسوم و  شیرع  لثم  دراذـگیم  یقاب  شـساسا و  اـت  دـنکیم  مدـهنم 
رب اههناخ  زا  هک  ار  یخاروس  ره  ددنبیم  دشابن و  قیرط  رب  هک  ار  يدجـسم  ره  دنکیم  مدـهنم  هدوب و  ص )  ) ربمغیپ دـهع  رد  هک  یتروص 
رد يربخ  رد  عرذ و  تصـش  ات  ار  گرزب  ياههار  دـهدیم  تعـسو  دـشاب و  هار  رد  هک  یبازیم  فینک و  هناخ و  حانج  ره  هدـش و  زاب  اهنآ 

دجسم رد  هک  ریصاقم  رانم و  يربخ  رد  لیعامـسا و  میهاربا و  دعاوق  هب  ات  ار  هبعک  دنک  بارخ  هملظم و  دجاسم  دوش  هداد  رییغت  لدع  زور 
دئارف بحاص  يا  هتلبق  يوس  هرسک و  ماق  اذا  انمئاق  نا  اما  هفوک  دجـسم  باب  رد  دراد  يربخ  رد  دناتعدب و  اهنآ  هک  دنکیم  بارخ  تسا 
قبطنم هکنآ  لایخ  هب  دیراد  نامگ  دیدج  عرـش  بحاص  ار  وا  هک  دیراد  شوخ  هدـش  دراو  مئاق  ننـس  رد  هک  يرابخا  هب  ار  دوخ  لد  لئالد 

وا ایآ  دش  هتشون  هچنآ  تسا  اهنآ  زا  هدش  هتشون  وا  هریـس  باب  رد  هک  تسا  رایـسب  مئاق  ننـس  دوشیم  لاؤس  امـش  زا  دوش  یعدم  ود  نیارب 
يدجسم دراذگن  یقاب  راحب  رد  رگید  ربخ  رد  دیامنب و  مدرم  رباعم  هناخ و  رد  تافرـصت  نیا  دنک و  بارخ  ار  دجاسم  نیا  ساسا  تسناوت 

ینعی اهماقا  الا  ۀنـس  اهلازا و ال  الا  ۀعدب  كرتی  ار و ال  همه  دنک  مدهنم  هک  نآ  رگم  دشاب  اهيدـنلب  فرـشم و  نآ  يارب  زا  هک  نیمز  يور 
ربخ رد  تسا و  هلبق  ناک  ام  مدـه  روما  نیا  ار و  وا  دـیامن  هماقا  هکنآ  رگم  ار  یتنـس  هن  ار و  نآ  دـنک  لیاز  هکنآ  رگم  ار  یتعدـب  دراذـگن 
ربخ رد  اهرک و  اعوط و  ضرالاو  تاومسلا  یف  نم  ملسا  هل  هدومرف و  ادخ  هک  دننک  مالسا  راهظا  هکنآ  ات  ینید  لها  دراذگن  یقاب  يرگید 

يراصنلا و دوهیلاب و  جرخ  اذا  مئاقلا  یف  تلزنا  هیآلا  نا  هدومرف  اهرک  اعوط و  ضرالاو  تاومـسلا  یف  نم  ملـسا  هل  هیآ و  ریـسفت  رد  رگید 
ام ةوکزلا و  ةولـصلاب و  هرما  اعوط  ملـسا  نمف  مالـسالا  اهیلع  ضرعی  اهبرغ  ضرالا و  قرـش  یف  رافکلا  ةدرلا و  لها  هقداـنزلاو و  نیئباـصلا 

لطاب هدوب  لـبق  زا  هک  هیزج  دـنکیم و  مالـسا  هب  توعد  هنوگچ  هک  دـینیبب  هقنع  برـض  ملـسی  مل  نم  هیلع و  بجی هللا  ملـسملا و  هب  رمؤی 
نایدالا اورـشاع  دیوگیم  دنادیم و  یناسنا  تخرد  هخاش  ار  نایدا  همه  هکنآ  ای  هدش  هدهاشم  یعدم  ود  نیا  زا  يراثآ  نینچ  ایآ  دنکیم 

بحاص لبقی  دیامرفیم و ال  يربخ  رد  دـنکب و  دـناوتیمن  اهنآ  اب  يربارب  هک  شدوخ  يارب  زا  تسه  يزیرگ  هار  نیا  ناحیرلا و  حورلاب و 
ود نیا  عرش  رد  یلب  هلک هللا  نیدلا  نوکی  ۀنتف و  نوکت  یتح ال  مهولتاق  یلاعت و  هللا  لوق  وه  و  ص )  ) هللا لوسر  اهلبق  امک  هیزجلا  رمالا  اذه 

و ص )  ) هللا لوسر  لضف  امم  تسا  هلبق  ناک  ام  لاطبا  نیا  درکیمن و  لوبق  وا  هکنآ  ات  دندادیمن  هحفص 348 ] وا [  هب  اما  تسین  هیزج  مه 
درک لطاب  ص )  ) ربمغیپ هچنانچ  ار و  مالـسا  دنکیم  رهاظ  دراد  راحب  رد  رگید  ربخ  رد  تسین و  لطاب  خسن  روما  هنوگنیا  هک  دمآ  دـهاوخ 

هچنانچ دوشیم  مولعم  هک  لدعلاب  مهب  لبقتـسی  دوب و  هنده  رد  هچنآ  دنکیم  لطاب  مه  وا  لدعلاب  سانلا  لبقتـسا  دوب و  تیلهاج  رد  هچنآ 
روج هلازا  مالـسا  دوع  هب  مه  مئاق  نینچمه  هدرک  لدـع  هب  لابقتـسا  هدوب و  تیلهاج  رد  هک  دومن  روج  هلازا  مالـسا  راهظا  هب  ص )  ) ربمغیپ

فانیتسا ص )  ) ربمغیپ هچنانچ  دیوگیم  هک  يربخ  زا  تسا  دارم  نیمه  دیامنیم و  لدع  هب  لابقتـسا  دنکیم و  ار  هرتف  هبـشت  هنده و  نامز 
زا ضامغا  زا  دعب  مهد  باوج  دـنکیم  عیاش  ار  تنـس  لدـع و  درادیم و  رب  ار  عدـب  روج و  ینعی  دـنکیم  رما  فانیتسا  مه  مئاق  درک  رما 

حـضاو تسا و  هنومن  هچ  اـهیگزات  نآ  هک  دـنکیم  مولعم  هک  تسا  یتاـنایب  هحراـش  هلـصفم  راـبخا  رد  اـنامه  میوـگیم  هروـبزم  بتارم 
اهنیا دروآیم  هزاـت  وا  ار  هچنآ  تسا و  یقاـب  شروـهظ  رـصع  رد  دناهتـشادرب  نایعدـم  نـیا  زا  ار  هـچنآ  هـکنیا  نآ  هـب  عوـجر  زا  دوـشیم 

هرسکی ماکحا  نتشادرب  هن  هصوصخم  روما  زا  تسا  ترابع  وا  دیدج  عرش  هکنآ  یکی  دوشیم  حضاو  بلطم  ود  ماقم  نیا  زا  دناهدرواین و 
تاوعد صاصتخا و  رئاصب و  لامکا و  نویع و  للع و  هب  عوجر  تسین  دیدج  عرش  نآ  هبذاک  توعد  نیا  رد  تاعرتخم  نیا  هکنآ  رگید  و 

دیامنیم و تعامج  هماقا  ةوکز و  زامن و  هب  رما  وا  هدش  هتشون  روما  هچ  مئاق  ریـس  رد  نیبب  امنب  اهنآ  ریغ  يرولا و  مالعا  راحب و  يدنوار و 
کی چـیه  هک  دراد  ار  یماکحا  وا  اضیا  دوشیم و  مولعم  نآ  ریغ  ناقیا و  زا  هچنانچ  هتـشادرب  ار  همه  یعدـم  نیا  درادیم و  اپ  هب  ار  داهج 

ةوکزلا و عنام  نتشک  دشاب و  هتشذگ  وا  نس  زا  لاس  تسیب  دشاب و  هدرکن  نید  رد  هقفت  هک  یـسک  نتـشک  زا  تسین  هبذاک  توعد  نیا  رد 
دتسرفیم دننادیمن  یهانگ  وا  زا  مدرم  هک  یسک  نتشک  ریرنخ و  نتشک  ناشناردپ و  لعف  هب  ياضر  هطساو  هب  نیـسح  هلتق  يرارذ  نتـشک 

دهد و تداهش  ناشیا  رب  راوید  دابم  هکنآ  زا  دنیوگ  ینخس  دوخ  ياههناخ  رد  هک  دنسرت  مدرم  هک  هزادنا  ات  دنـشکب  شاهناخ  رد  ار  وا  هک 
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لوـبق دناهتـشادن و  قباـس  ار  یمکح  نینچ  هک  ناـشیا  رب  هزاـت  تسا  یمکح  نیا  تسا و  مکح  هب  دنتـسم  لاـعفا  نیا  یناز و  خیـش  نتـشک 
دشاب و رباعم  رد  هک  ار  فینک  اهنادوان و  نتشادرب  عرز و  داتفه  ات  اههار  ندرک  عیـسو  درادن و  تقفاوم  شبلق  هکنآ  قفانم و  هبوت  ندرکن 

نیا زا  تسا  یمیرحت  تسا و  عنم  اهنیا  هک  تویب  زا  يرجآ  ندرک  بارخ  دـشاب و  هچوک  هب  اههناخ  زا  هک  اـه  خاروس  هرجنپ و  ندرک  دـس 
اـضعب اضقو  دـندرکن  لوبق  رگا  اهنآ  ندز  ندرگ  نآ و  لها  رب  مالـسا  ضرع  هیزج و  ندرکن  لوبق  هدوب و  حاـبم  زیاـج و  هکنآ  سپ  لاـعفا 

رد هک  يونعم  ناردارب  ثراوت  نامیلس و  دواد و  دننام  نداد  ار  وا  مکح  یسفن  ره  ندرک و  مکح  دوخ  ملع  هب  نتساوخن و  هنیب  و  ع )  ) دراد
مئاق تساوخرب  هاگ  ره  دندومرف  هک  دنکیم  تیاور  ع )  ) مظاک و  ع )  ) قداص ترـضح  زا  لاصخ  زا  مجن  رد  هچنانچ  دنتـشاد  توخا  هلظا 
دهد ثاریم  ار و  ةوکز  عنام  دشکیم  ار و  یناز  ریپ  دشکیم  وا  زا  لبق  يدـحا  اهنآ  هب  هدرکن  مکح  هک  یمکح  هب  دـنکیم  مکح  هنیآ  ره 

هدشن تفای  هدـیدج  توعد  نیا  رد  نآ  زا  کی  چـیه  هربتعم و  رابخا  قفاوم  تسا  دوعوم  هزات  ياهراک  اهنیا  رذ  ملاع  رد  شردارب  زا  ردارب 
ار هیفخم  رارسا  دنک و  رهاظ  وا  ار  فرح  جنپ  تسیب و  هک  تسا  فراعم  مولع و  رشن  رگید  هتشادن و  ار  اهنآ  زا  هلمج  هماقا  رب  تردق  هکلب 

حالطصا دنچ  هیخیش و  هیفوص و  زا  یتاقورسم  براشم و  تافلتخم  زا  تقرس  تیعبت و  یلب  هدیدن  وا  زا  فرح  کی  تسیب و  ام  اراکشآ و 
یـصو يربمغیپ و  چـیه  هک  هیفخم  مولع  نآ  رگا  هدرک  عارتخا  هدراب  تالیوأت  هتفاب و  مه  هب  قسن  کـی  هب  یتاـقفلم  هدرک  همیمـض  دـیدج 
هدیلام هریـش  ار  مدرم  رـس  بوخ  هک  دشاب  نایب  تانایب  نامه  دشاب  مامت  رارـسا  مولع و  ربارب  نیدنچ  دـنک  راهظا  هک  وا  هدرکن و  نآ  راهظا 
تسا لصاح  مه  دیدش  مزتلم  دیراد و  لوبق  امش  هک  روما  نیمه  هب  خسن  لاقی  ظاقیا ال  هینایب  مولع  هب  هراشا  هیناث  هلاقم  رد  تشذگ  هدش و 
لاثما روما و  نیا  لوقن  انال  دحاو  لاثمالا  مکح  هک  دوب  دـهاوخ  زیاج  مه  یلک  دـش  تباث  هک  یئزج  خـسن  دـیراد و  ار  نآ  راکنا  ارچ  سپ 
تـسا نآ  لطاب  حلطـصم  خسن  هکنآ  هچ  مینادیمن  لطاب  خسن  میئوگیمن و  خسن  ار  نآ  هدمآ  خسن  نامز  یئجم  زا  لبق  زا  نآ  ربخ  هک  نآ 
دوشب هنیرق  خسان  سفن  نآ  زا  سپ  خسان و  یئجم  نامز  ات  دشاب  رارمتـسا  رد  هحفـص 349 ] رهاظ [  رخآ  روما  هب  ای  هسفنب  خوسنم  لیلد  هک 

نآ اذک  نامز  ات  ماکحا  نیا  ءاضقنا  هب  دوش  دراو  یلیلد  خوسنم  هب  لمع  هنمزا  رد  لبق  زا  رگا  اما  قباس  مکح  تدم  ءاهتنا  نایب  فالخ و  رب 
هک نیموصعم  نامز  رد  هدراو  رابخا  نیمه  سفن  هک  نآ  هچ  تسا  لیبق  نیا  زا  تارییغت  نیا  تسین و  لطاب  خسن  نآ  تسین و  حلطصم  خسن 

نامه زا  مه  خسن  نیا  هک  تسا  نآ  شرـس  دـنکیم و  جراخ  لطاب  خـسن  حلطـصم و  خـسن  زا  ار  تارییغت  نیا  دراد  تارییغت  نیا  رب  تلالد 
مـسق نیا  تسا  لطاب  ةرورـضلاب  هچنآ  تسین و  دـشاب  رخآ  ربمغیپ  هب  جاتحم  هک  دـیدج  عرـش  هدـحیلع و  نید  اب  مزالم  تسا و  قباس  نید 

نآ لیبق  زا  دشاب  هدش  دراو  خوسنم  هب  لمع  نامز  رد  مدقم و  خسان  لیلد  هک  لوا  مسق  نآ  اما  دوش و  لصاح  رییغت  دـیدج  عرـش  هک  تسا 
دهاوخ خوسنم  خیرات  نالف  رد  ماکحا  نیا  هک  دیوگب  شدوخ  دعب  دشاب  هدومرف  ار  ماکحا  ضعب  نایب  عرـش  بحاص  دوخ  هک  دوب  دـهاوخ 

ةدایز تسین  لطاب  خسن  دوش  هتفگ  مه  رگا  دنیوگن و  خسن  ار  رما  نینچ  نیا  دیئامن و  ماکحا  نیا  هب  لمع  دـیاب  لاس  دـنچ  ات  هکنآ  اب  دوب و 
خـسن نیا  هدوب  خـسن  نامز  زا  لبق  هدوب و  خوسنم  هب  لمع  هنمزا  نامه  رد  تاخوسنم  خـسن  نایب  نوچ  الوا  یف  وا  نایبب  ریرقت  ةداـیزل  ریونت 
هدیسر مکح  ود  عرش  نآ  رد  ایوگ  سپ  دنک  یم  تاعقوتم  زا  ار  اهنآ  رابخا  نیا  هب  خوسنم  لیلد  هتفر  مه  يور  هکلب  دوب  دهاوخن  حلطـصم 

هحلطـصم و تماما  شنأش  يدـهم  مئاق  هکنیا  هب  میمزتلم  ام  نوچ  ایناث  تسا و  حلطـصم  خـسن  مینادیم  لطاب  ار  هچنآ  یتقو و  اـت  کـی  ره 
چیه هک  ضرف  رب  دـهدب و  رییغت  ار  ماـکحا  بلاـغ  هک  ضرف  رب  تسوا  رخآ  و  ص )  ) دـمحم نید  نیمه  زا  تسا و  ۀـیاصولا  متاـخ  مئاـق و 

خـسن نیا  فصولاعم  دشاب  هدومرفن  مه  ار  خسان  نایب  هخوسنم  هنمزا  رد  هک  ضرف  رب  دشاب و  هدیـسرن  لبق  زا  لیدـبت  رییغت و  نیا  زا  يربخ 
هدیقع ربانب  مئاق  تالیدبت  تارییغت و  لاح  سپ  نید  خسن  تسین  نیدلا و  یف  نیدلا  نم  تسا  یخسن  نیا  هکنآ  هچ  تسین  ةرورضلاب  لطاب 

هیلع عمجم  یقافتا و  هک  هدـش  عقاو  ص )  ) ربمغیپ ناسل  هب  نآرق و  دوخ  رد  هک  تسا  یماکحا  ياههخـسن  لاح  تسا  هیاصولا  متاخ  هک  ام 
رد هک  یخـسن  لثم  مینادیمن  لطاب  ار  یبنلا  دعب  خسن  ام  دشاب و  هدشن  یبن  ناسل  رد  خسان  نایب  رگا  دوشیم  یبنلا  دعب  خـسن  لیبق  زا  تسا 

میاهدومن ار  ماقم  نیا  قیقحت  یبنلا  دعب  خسن  حیحـصت  صیـصخت و  خـسن و  نیب  نارود  رد  لوصا  رد  هچ  نانچ  دوش  عقاو  رگید  همئا  ناسل 
دزن رد  هدش و  نایب  وا  زا  ئیـش  ره  ملع  هکنیا  و  ص )  ) ربمغیپ دوخ  زا  نایب  دورو  زا  دـشاب  فشاک  همئا  زا  هرخأتم  تانایب  هکنآ  ربانب  هصاخ 
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هچنانچ هدومرفیم  نایب  رصع  نآ  ماما  یصو و  هدوب  نآ  راهظا  رد  تحلصم  تقو  ره  رگید و  یصو  هب  یـصو  نآ  زا  هدوب و  هعیدو  یـصو 
هک تسا  یخساون  لثم  ص )  ) ربمغیپ ماکحا  هب  تبـسن  مه  مئاق  تارییغت  تالیدبت و  هلمجلاب  هرتاوتم و  هکلب  تسا  هریثک  رابخا  هیلع  لولدم 

ناسل هکنآ  هچ  دـشاب  هدـش  عقاو  ص )  ) ربمغیپ دوخ  ناسل  رد  هک  تسا  یخـساون  لثم  اهنآ  دـشاب و  هدـش  دراو  شنیرهاط  دادـجا  ناسل  رد 
مه هیرمالا  سفن  تادارم  ماکحا و  نایب  رد  تسا و  یبن  دوخ  ناسل  ناشیا  مامت  ناسل  تسا و  ناشیا  لوا  ناسل  ناشرخآ  ناسل  یبن  ءایـصوا 

تاشیامرف رهاوظ  اب  هفلاخم  تانایب  تروص  نیا  رد  دشاب و  نآ  رد  تحلـصم  رگا  دراذگاو  ءایـصوا  هب  مه  دیوگب و  دوخ  ار  مامت  دناوتیم 
اب دراد  تبسانم  لخد و  هچ  هبترم  نیا  دشاب و  هدش  دراو  هلقتسم  یبن  دوخ  ناسل  رد  هک  تسا  نیا  لثم  دشاب  ایصوا  رخآ  مالک  رد  رگا  یبن 

هچنآ ار و  قباس  نید  یقحال  ره  ءایبنا  خسن  ریظن  تسا  نید  خسن  نآ  هکلب  تسین  نیدلا  یف  نیدلا  نم  خسن  نآ  هک  هلقتـسم  تیعراش  ماقم 
ياهراک زا  هدرب  مان  هک  هقباس  ماکحا  نآ  هب  مازلا  زا  دوشیم  مزـال  اـم  رب  هچ  نآ  تسا و  ریخا  مسق  نیا  مینادیم  نـالطبلا  يرورـض  اـم  ار 

دوب و دهاوخن  دورولا  كرتشم  مئاق  زا  ماکحا  نآ  رودص  دوب و  دـهاوخن  ام  رب  یـصقن  سپ  مینادیمن  لطاب  هک  تسا  نآ  لوا  مسق  زا  مئاق 
نیا دوب و  دهاوخ  لطاب  ترورض  عامجا و  هب  یلوا  قیرط  هب  رخآ  مسق  سپ  ینادب  لطاب  عامجا  ترورض و  هب  مه  ار  خسن  زا  مسق  نیا  رگا 

تیاصو و ناونع  قیرط و  هب  ار  مئاق  تالیدـبت  مینادـب  حیحـص  ام  رگا  لصاحلا  تسا و  هدـیدج  ياوعد  نیا  نایرتفم و  نیا  ساسا  بیرخت 
نایب هداد و  رارق  شئایـصوا  زا  ییـصو  ینامز  اـت  ار  کـی  ره  هتقوم  یماـکحا  يوبن  سدـقم  صخـش  هک  نیا  و  ص )  ) ربمغیپ دوخ  زا  ناـیب 

یحو و بحاص  روهظ  لالقتسا و  ناونع  هب  ار  هلقتسم  تالیدبت  مینادب  حیحص  هک  هحفص 350 ] درادن [  مزال  هدومرف  ءایصوا  هب  ار  تیقوت 
زا سپ  یعرش  بحاص  ندوبن  تمایق و  ات  نیلسرملادیس  عرش  ءاقب  نید و  نیا  تیمتاخ  اب  تافانم  لوا  مسق  هکنآ  هچ  لقتسم  عرش  باتک و 

سپ دراد  تفلاخم  قباس  نید  زا  تایعطق  اب  دراد و  تافانم  مود  مسق  هدش و  تباث  باتک  صن  رابخا و  رتاوت  تلم و  ةرورـضب  هک  درادن  وا 
لوکوم نآ  رما  نوچ  تسا  ندم  تسایـس  مظن  دودح و  لیبق  زا  هک  روما  نیا  زا  يرایـسب  هکنآ  هوالع  هب  یمهفب  بوخ  ات  نک  لمات  بوخ 

رما روما  نیا  هب  لیوات  لباق  تسا  رهاوظ  یـضعب  هدوب و  تباث  عرـش  لصا  ود  ملع  هب  ءاضق  لثم  تسین و  خـسن  لخاد  تسا  هقح  تیـالو  هب 
رد دنکیم  یلقع  ناکما  تابثا  نامه  هدش  هتفگ  عیارـش  خسن  حیحـصت  رد  هچنآ  هکنآ  یفخی  درک و ال  مولعم  ناوتیمن  ار  فالخلا  یعطق 

هوجو ریرقت  سپ  تسا  هیعطق  هیلقن  هلدا  هب  یفنم  يدمحم  عرـش  هب  تبـسن  نآ  عوقو  هک  تسا  نآ  ام  ياعدـم  نآ و  هلاحتـسا  نیعدـم  ربارب 
اعطق هدـش  لطاب  شعوقو  هکنآ  زا  سپ  درادـن  تسا  القع  نکما  ام  تابثا  توبث و  ماقم  هک  ماقم  نیا  هب  یعفن  ـالقع  ار  خـسن  رم  هححـصم 

هطـساو هب  تثعب  لوا  رد  نآ  هعاشا  هک  مئاق  زا  دیدج  یتافرـصت  نایب  هحراش  رابخا  رد  هچنآ  هک  بلطم  لصا  هب  میتشگرب  ادیج  لماتف  القن 
طسوت هب  ربمغیپ  فرط  زا  سوفن  دادعتسا  عناوم و  هلازا  طیارش و  تیمامت  هطساوب  روهظ  رـصع  رد  هدشن و  مازلا  روطب  تحلـصم  زا  یتاهج 

هک هزادنا  نیا  هب  ات  لیدـبت  رب  میرادـن  لیلد  ادـبا  ار  اهنآ  يادـع  ام  تسا  هنیعم  هصوصخم  تافرـصت  نآ  دوشیم  هعاشا  شنیرخآ  یـصو 
دوب لقتسم  عراش  وا  رگا  عقاو  رد  هکلب  هدرک  یعدم  نیا  هچنانچ  دوش  هرـسکی  روما  ریاس  ثیراوم و  حاکن و  رییغت  ةولـص و  موص و  لیدبت 

تـشاد ینـسح  هچ  دوب و  دهاوخن  میدرک  هراشا  هدش و  دراو  رابخا  رد  هک  رما  دنچ  نیا  صوصخ  نایب  رد  یتمارک  دوب  هدرک  مامت  خـسن  و 
هدروآ يرگید  ماکحا  شربارب  رد  هدرب و  ار  ماکحا  ماـمت  هکنآ  لاـح  هدرکن و  يدـحا  وا  زا  شیپ  هک  دـنکیم  مکح  هس  مئاـق  دـیوگب  هک 

نیا اجک  هدوب و  هزور  زا  مسق  نیا  اجک  هدوب و  ثاریم  هنوگنیا  اجک  هدوب و  حاکن  هنوگنیا  اجک  هدوبن  لبق  رد  اهنآ  زا  کی  چیه  هک  دـشاب 
مکح هس  هکنآ  نتفگ  دراد  یتمارک  هچ  دـشاب  ون  هزات و  شماکحا  مامت  هک  یـسک  سپ  هدوب  دـح  زا  مسق  نیا  اجک  هدوب و  ةولـص  زا  مسق 

هک تسا  نآ  زا  فشاک  شیاهراک  تاـیئزج  هنیبم  شریـس و  رد  هدراو  راـبخا  نیمه  سپ  دـنکیم  ار  صوصخم  راـک  نـالف  اـی  دراد  هزاـت 
تامرحم هکنآ  اما  ار و  اهنآ  لاح  یتسناد  هک  تما  هصوصخم  روما  نامه  هروتسم  قیاقح  نایب  هیفخ و  رارـسا  رـشن  زا  دعب  وا  ياهتدایز 

هدرک یعدـم  نیا  هک  دـنکیم  نینچ  مئاق  هک  دراد  اجک  دـنک  لالح  ار  شمارح  مارح و  ار  شلالح  دراد  رب  شتابجاو  لالح و  ربمغیپ ص 
اجک هیلع و  سابال  ۀـضفلا  بهذـلا و  یبا  وا  لمعتـسی  نا  دارا  نم  دـیوگیم  هک  دـناد  زیاج  ار  هرقن  الط و  فورظ  لامعتـسا  هک  دراد  اجک 

ۀملـسم هید  ۀیناز  وا  ناز  لکل  هللا  بتک  دیوگیم  هک  دهدب  لدعلا  تیب  هب  الط  لاقثم  هن  هک  تسا  نآ  هیناز  نز  راکانز و  درم  دح  هک  دراد 
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تامغنلا و تاوصالا و  ءافـصا  مکل  انللها  انا  دیوگیم  هک  دـناد  زیاج  ار  انغ  دراد  اجک  بهذـلا و  نم  لیقاثم  ۀعـست  یه  لدـعلا و  تیب  یلا 
مکح هللا  عفر  دناد  كاپ  ار  یـسجن  ره  هکلب  هفطنلا  ءام  یلع  ةراهطلاب  هللا  مکح  دـق  دـیوگیم  هک  دـناد  كاپ  ار  سجن  ینم  هک  دراد  اجک 
يوت نتفر  ینـسحلا  انئامـساب  انیلجت  ذا  ناوضرلا  لوا  نم  ةراهطلاب  ءایـشالا  تسمغت  دـقل  نیرخآ  للم  نع  ءایـشالا و  لک  نع  ةراهطلا  نود 

رد هرـسکی  تارییغت  ۀیلک و  تالیدبت  زا  کلذ  ریغ  ۀماع و  نایگنرف و  برـشم  هب  دیامن  عنم  ار  ندروخ  اذغ  تسد  اب  دنک و  عنم  ار  اهمامح 
رگا ینیعم و  روما  نیا  زا  يرثا  دـیامرفیم  نایب  ارـضح  ارفـس و  شیاهراک  اهلاح و  تاـیئزج  هک  راـبخا  بتک و  ماـمت  رد  اـیآ  باوبا  قلطم 

دندوب . هداد  ربخ  صوصخلاب  نیا  زا  هتبلا  دوب  مئاق  روهظ  رد  يروما  نینچ 

« نیبتاک امارک  نیظفاحل  مکیلع  نا   » هفیرش هیآ  هب  یناگیاپلگ  لالدتسا 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  نید  خسن  يارب  زا  هک  ماهدید  دئارف  ای  لئالد  رد  منامگ  مدینـش و  هفیاط  نیا  زا  هکنآ  زا  تاکحـضم  هلمجلاب  و 
وا هب  ارارک  هیـضق  نیا  زا  دـنوادخ  هک  هدـش  دراو  هیهلا  رتافد  رد  نتـشون  لامعا و  باـسح  هک  هفیرـش  يهیآ  هب  دـناهدرک  کـسمت  ملـس  و 

یتوا نم  اماف  قح  ریغب  ءایبنالا  مهلتق  اولاق و  ام  بتکنـس  نیبتاک  امارک  نیظفاحل  مکیلع  نا  دیتع و  بیقر  هیدلوالا  لوق  نم  ظفلی  ام  هدومرف 
هحفـص 351] اوناک [  ام  خسنتـسن  انک  انا  تسا  هکرابم  هیآ  نیا  دـنا  هدرک  کسمت  هک  هیآ  نا  هلامـشب و  هباتک  یتوا  نم  اما  هنیمیب و  هباـتک 
هک تسا  مرظن  رد  ار و  نآ  مینکیم  خاسنتـسا  میرادیمرب و  ار  نآ  هخـسن  ام  لامعا  زا  دنروآ  ياجب  مدرم  نیا  هک  ار  هچ  نآ  ینعی  نولمعی 

رگید هخـسن  يور  زا  هک  تسا  نآ  خاسنتـسا  هکنآ  لاح  دـیامرفیم و  خاسنتـسا  هب  ریبعت  لاـمعا  نتـشون  زا  هکنآ  ۀـهج  دـیامرفیم  موصعم 
دیاش روبزلا و  یف  هولعف  ءیـشلک  هک  لبق  زا  هدـش  هتـشون  ظوفحم  حول  رد  دـنروآ  اجب  هک  لاعفا  لامعا و  ماـمت  هک  تسا  نآ  دوش  هتـشون 

لامعا زا  نآ  رثات  رد  رابخا  تایآ و  هک  دـشاب  شبلق  هیفاـص  حول  ناـمه  ناـسنا  لاـمعا  تروص  زا  دوشیم  مسترم  وا  رد  هک  هیلوا  هفیحص 
ار هچنآ  مینکیم  خسن  ام  هک  هدرک  ینعم  نینچ  نالهاج  نیا  جوع  تاذ  هقیلس  جوعم و  مهف  ار  ۀلالدلا  ۀحـضاو  هیآ  نیا  يراب  تسا  رایـسب 

تسا خاسنتسا  مهو و  خسن  كارتشا  زا  یشان  مهو  نیا  انامه  مینکیم  خسن  دینکیم  لمع  امش  هک  یماکحا  ینعی  دیروآیم  اجب  امـش  هک 
ای شارخ  یلب  تفگ  ینادیم  ار  نـالف  مسا  وت  هک  درک  یـصخش  زا  لاؤـس  یـسک  هک  تسا  ياهفیرظ  دـننام  هفرط  نیا  فورح و  ضعب  رد 

هتوتحا فیک  يرت  اما  تفگ  ارچ  دنتفگ  شیرق  ۀـلیبق  نم  هنا  نظا  منادیم  ارـشا  هلیبق  هفیاط و  مسا  تفگ  دـیلاب و  دوخ  هب  دـعب  تسا  شارق 
فصو رد  هک  ار  نسح ع  ترضح  شیامرف  هک  تسا  نآ  رت  بیجع  رت و  هفرط  هتفرگ و  ار  وا  فارطا  نیش  هنوگچ  هک  ینیب  یمن  تانیـشلا 
كولـس ربمغیپ ص  هقیرط  تنـس و  هیور و  هب  هک  دراد  تلـالد  تحارـص  لاـمک  هب  هک  نآ  اـب  هللا  لوسر  جاـهنم  کلـسی  دـیامرفیم  مئاـق 

نید خـسن  مه  وا  هدرک  قباس  خـسن  ربمغیپ ص  هچنانچ  هک  تسا  نآ  نآ  ینعم  دـیوگیم  دوخ  جوعم  هقیلـس  هب  دـئارف  بحاص  دـیامرفیم 
كولـس نآ  ریغ  رب  درادرب و  ار  ربمغیپ  جاهنم  وا  هکنآ  اب  وا  هک  هدرک  ظفل  نیا  هب  ینعم  نیا  زا  ریبعت  یـسک  نونکاـت  دـنکیم و  ربمغیپ ص 

رد مالک  زا  هلمج  هیناث  هلاقم  رد  ادیج و  هدحیلع  نید  ندروآ  هب  ینعی  هدرک  كولـس  ربمغیپ ص  جاهنم  رب  وا  هک  دیوگب  یـسک  دـعب  دـنک 
تعیرـش تلم و  رم  هیفان  هرتاوتم  رابخا  رد  تشذگ  هلاقم  نآ  رد  تشذگ و  دیدج  حرـش  خسن و  نالطب  تسا و  تیاصو  هکنیا  مئاق و  ناش 

ات دومرف  رقاب ع  ترـضح  هک  تسا  نامه  مئاق  توعد  هجیتن  هکنیا  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللادبع  نب  دمحم  تعیرـش  زا  دعب  رگید 
هک كاته  كاتف  نیا  كاپ و  رون  نیا  شیامرف  نیب  تسا  توافت  ردـقچ  هللا  ناحبـس  ایف  دـمحم ص  نید  رگم  نیمز  يور  رد  دـنامن  یقاـب 

هداد . رارق  دمحم ص  نید  نتشادرب  ار  دوخ  هفیظو 

مالسا خسن  رب  یناگیاپلگ  رگید  لیلد 

يهحفـص رد  هکنآ  اهتنم  هتـشون  ماقم  نیا  رد  هک  دـئارف  بحاص  یناگیاپلگ  تافارخ  تاـطلاغم و  تاـسیبلت و  تاـهیومت و  ضعب  ناـیب  رد 
هک دومرف  دوخ  باحـصا  هب  هک  ربمغیپ ص  زا  قعاوص  ربخ  هب  دنکیم  کسمت  يدیدج  عرـش  يرگید و  نید  تابثا  يارب  زا  هس  دـصیس و 
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ناشیا لوا  نم  هک  ار  یتما  دومرف  دهاوخن  اوسر  دنوادخ  هبترم و  هب  امـش  زا  رتهب  ای  دنـشاب  امـش  لثم  هک  یماوقا  ار  حیـسم  دنبایرد  هنیآ  ره 
رد هیـصخشلا  هفاـصوا  عـیمج  هصخـشب و  ع )  ) یـسیع ترـضح  هک  دـندقتعم  اـعیمج  هک  دـیوگیم  هـکنآ  اـت  ناـشیا  رخآ  حیـسم  مشاـب و 

مالـسا تعیرـش  هب  دنیوگب  رگا  هدش و  رهاظ  لوسر ص  زا  دـعب  مما  تیادـه  يارب  هک  دـشاب  یبن  وا  هتبلا  دومرف و  دـهاوخ  مایق  نامزلارخآ 
نآ زا  هللا  یبن  فصو  ایآ  دیامرف  مکح  مالـسا  تعیرـش  هب  ترـضح  نآ  هک  لاحم  ضرف  رب  یبای و  زجاع  ینک  لیلد  هبلاطم  دنک و  توعد 
زا دوصقم  ار و  ههبـش  نیا  زا  باوج  ار و  وا  یمهفن  ضقاـنت و  یتسناد  لوا  عضوم  زا  لوا  بلطم  رد  اـصخلم و  یهتنا  ددرگ  وحم  ترـضح 
مه نوعطم و  رجحنبا  بصعتم  یبصان  اـب  ار  وا  یبرـشم  مه  دوش  تفتلم  هدـنناوخ  هک  تسا  هتکن  نیا  رب  هیبنت  ماـقم  نیا  رد  شمـالک  رکذ 
نیا میوـگیم  سپ  دـنکن  نوـعلم  یبصاـن  رجحنبا  قـعاوص  هب  عوـجر  سوـه  رگید  هک  منزب  شبلق  هب  ءیـش  نآ  هقرحم  قـعاوص  زا  هکنآ 

هدشن و دراو  رجحنبا  ۀیاور  نیا  رد  هک  تسا  یتارقف  کی  رب  لمتشم  هدش و  نایب  هفلتخم  قرطب  هصاخ  ياملع  هیماما و  رابخا  رد  نومـضم 
لاح و بوخ  هرقف  نآ  دشاب و  شبهذم  اب  هرقف  نیا  تفلاخم  هطـساو  هب  هدش  رجحنبا  زا  يدهع  ضقن  دیاش  هک  دشاب  نآ  هطـساو  هب  دیاش 

نیا هیماما و  ءاملع  زا  هن  دنکیم  لقن  رجحنبا  زا  ار  ربخ  نیا  شبرشم  مه  قفاوم  مه  وا  اذل  دهدیم و  تسد  ار  دئارف  بحاص  نایلاوم  ناش 
كـاله هک  ربـمغیپ ص  زا  هدـش  لـقن  هددـعتم  قرط  هب  نآ  ریغ  راـحب و  مهن  دـلج  رد  هک  تسا  نیا  ار  دـئارف  بحاـص  بلق  هقرحم و  هرقف 
دنتسین هک  دنتسه  یناسک  رخآ  لوا و  نیا  نیب  رد  نکلو  نآ  رخآ  حیسم  میشاب و  تما  نآ  لوا  نم  زا  ماما  هدزاود  نم و  هک  یتما  دوشیمن 

رد تسا و  داـسف  هیاـم  هک  هضیب ) ) دیفـسور رخآ  لوا و  نیا  نیب  دـنوشیم  كـاله  نکلو  دراد  یـضعب  رد  ناـشیا و  زا  نم  متـسین  نم و  زا 
دئارف بحاص  طقاس و  ار  ماما  هدزاود  رجحنبا  منکیم  ضرع  لاح  داـسف  مخت  تسا  نیب  نیا  رد  نکلو  دراو  راـبخا  هحفص 352 ] ضعب [ 

رخآ حیـسم  دـناتما و  نیا  لوا  ماما  هدزاود  ربمغیپ ص و  هضیفتـسم  راـبخا  قفاوم  هک  دـئارف  بحاـص  زا  دوشیم  لاؤس  سپ  ار  ربخ  لـیذ 
میئوگیم شزویفباپ  دـلب  لها  حالطـصا  رد  هک  هضیبور  نآ  لاح  ات  تسا  هناگهدزاود  همئا  زا  وت  فارتعا  هب  نسحلا ع  نب  دـمحم  اهنآ و 

دشابن و وا  زا  ربمغیپ  دشاب و  ربمغیپ ص  زا  دنک و  داسفا  دـشاب و  داسف  مخت  زا  دوش و  رهاظ  حیـسم  روهظ  زا  لبق  ماما و  هدزاود  زا  دـعب  هک 
مالک رد  جرهلا  جینم  جرهلا و  خیـش  نآ  سپ  دـشاب  حیـسم  یلعنیـسح  تماخ  لایخ  هب  رگا  تسا و  یـسک  وا  دـشاب  مدرم  تکاله  بابـسا 
وگب نک  صالخ  قافخ  قیض  زا  ار  تدوخ  دوب  دهاوخ  هکنآ  دشاب  دشاب  حیـسم  نیب  يرکـسعلا ع و  نسحلا  نب  دمحم  نیب  هک  ربمغیپ ص 

یناگیاپلگ نیا  لیم  قفاوم  هک  دراد  یتافرخزم  نسحلا  نب  دمحم  ندوب  يدهم  باب  رد  رجحنبا  نوچ  انامه  تسا  باب  دـمحم  یلع  نیمه 
هچنانچ هک  دوشیم  مولعم  هدید  رگا  هن  ای  هدید  مه  لوا  ماما  رد  ار  شتافرخزم  منادیمن  دـنکیم  لقن  وا  زا  دـئارف  رد  رایـسب  تهج  نیا  زا 

جاجتحا ماقم  رد  رگم  دـنکیمن  رجحنبا  لثم  تیاور  فرح و  هب  دامتعا  هعیـش  الا  تسا و  بارخ  مه  شلوا  تسا  بارخ  یناگیاپلگ  رخآ 
دنکیم کسمت  عاـمجا  هب  هک  مالـسالا  خیـش  در  رد  هک  دـش  هنوگچ  رگید  هیف و  نحن  اـم  لـثم  یبلطم  تاـبثا  ماـقم  رد  هن  ناـشیا  دوخ  رب 

هنوگچ دـشاب  هصخـشب  یـسیع  لوزن  رگا  رگید  دـنقفتم و  اعیمج  یئوگیم  هک  ینکیم  عامجا  هب  کسمت  تدوخ  لاـح  ینکیم  هرخـسم 
صخشتلاب صخش  ود  هکنآ  لاح  ینکیم و  هدمآ  ایند  هب  هزات  یلعنیسح  رب  قبطنم  ار  وا  دوب  هدنز  هک  ار  امس  رد  دعاص  یصخش  لوتبلانبا 

لاح مالسالا و  خیش  ربارب  رد  وا  ياهقرب  دعر و  نآ  اهتنم  هصخشب و  دوش  یسیع  یلعنیسح  صخش  دوش و  صخش  کی  القع  تسا  لاحم 
خیـش بانج  میوگیم  سپ  ار  شدوخ  بهذم  دوپ  رات و  رگم  دنازوسیمن  قرب  نآ  شدوخ و  ناینب  رگم  دـنکیمن  بارخ  شرغ  نآ  هکنآ 

اریز تسا  هداتفا  فلاخم  مالـسا  تلم  لک  رب  هک  تسین  ههبـش  ياج  دشاب  توبن  اهب  ینعی  بانج  نآ  ياعدا  ضرفلاب  رگا  هدومرف  مالـسالا 
رد دئارف  رد  یهتنا  دش  دهاوخن  لزان  ادخ  بناج  زا  دشاب  نید  نیا  خسان  هک  ینید  ینعی  تسا  متخ  توبن  مالـسا  تلم  عیمج  هدیقع  هب  هک 

مالـسا و ملاـع  هک  دوشیم  روصتم  نیا  قوـف  یفعـض  يزجع و  اـیآ  لالدتـسا  نیا  رب  نیرفآ  دـسیونیم  شـش  داتـشه و  تسیود و  هحفص 
زا یثیدح  هب  ای  هینآرق و  تایآ  زا  يا  هیآ  هب  ای  هیلقع و  هلدا  زا  یلیلد  هب  دوخ  هیلوصا  دیاقع  تابثا  رد  دناوتن  یمالـسالا  خیـش  ماقم  یعدم 

درادیمن لوبقم  ار  نآ  لباقم  فرط  درادـن و  تیلیلد  تاماقم  نیا  رد  زگره  هک  یقافتا  عامجا و  هب  دـیامن و  لالدتـسا  هحیحـص  ثیداـحا 
هظفلب . یهتنا  درک  لدتسم 
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وا تاسیبلت  باوج  هب  یناگیاپلگ  حیضفت 

بانج میوگیم  دـیآیم  تسد  هب  مالک  نیا  رد  لـماتب  ینک  داـب  یب  یلاـبلا  نشلاـک  ار  خوفنم  قذ  نیا  هک  یهاوخب  ینزوس  رگا  میوگیم 
زا یئاعدا  نینچ  لصا  رب  لیلد  هماقا  هب  باب  ياوعد  ۀحص  رب  مینک  لیلد  هبلاطم  هکنآ  زا  باب  لها  وت و  زا  مینکیم  تعانق  ام  دئارف  بحاص 

ینعی موشیم  هلحرم  نیا  رکنم  نم  وا و  زا  یتوعد  نینچ  رودـص  تابثا  هب  دـمحم  یلع  لوق  قدـص  رب  تجح  يهماقا  زا  مینکیم  اـفتکا  وا 
مولعم صخـش  نیا  زا  ار  اعدا  توعد و  نینچ  لـصا  تدوخ  رب  ضوقنم  ریغ  قیرط  هب  یتسناوتن  رگا  هدرک  ییاـعدا  نینچ  باـب  هکنیا  رکنم 

دینکیم توعد  هک  باب  لـها  يا  میوگیم  سپ  منکیمن  وت  زا  یعدـم  نیا  توعد و  نیا  قدـص  رب  لـیلد  تجح و  هبلاـطم  رگید  يدرک 
یتوبکنع تیب  نینچ  هدرکن و  یماخ  لایخ  نینچ  وا  زگره  دیرت  مرگ  شآ  زا  هساک  امـش  يزاریـش  دمحم  یلع  ازریم  تیودـهم  هب  ار  مدرم 

ار هصاخ  تباین  باب  نوچ  مدرم  درک و  نیعم  مامالا  باب  ار  دوخ  دننک و  لوبق  هصاخ  تباین  هب  مدرم  ار  وا  هکنیا  هب  تشاد  تعانق  وا  هتفابن 
نیا دـننام  هتـسناد  حوتفم  ار  باـب  نیا  هک  ۀیخیـش  برـشم  هب  یناـسک  رگم  دـندرکن  ار  وا  توعد  لوـبق  دـندید  یم  دـسنم  تبیغ  هنمزا  رد 

هب مه  وا  دوب و  تینکر  یعدـم  هک  دـندرک  لوبق  ناخ  میرک  دـمحم  جاح  زا  مظاک  دیـس  جاـح  باـنج  زا  سپ  ار  يوعد  نیا  هک  تعاـمج 
لها يا  هدش  تیودهم  یعدم  وا  هک  دیدز  وا  هب  تمهت  امـش  نآ  زا  سپ  ممامالا  باب  هک  دش  یعدم  داد  مسا  رییغت  روبزم  ناخ  راک  سوه 

ناهرب هبلاطم  رگید  دـیدرک  تباث  دودرم  هحفـص 353 ] ریغ [  هار  هب  وا  زا  ار  توعد  نیا  رگا  وا  زا  تسا  اعدا  توبث  عرف  اـم  قیدـصت  باـب 
زارحا دهاوخب  جراخ  زا  یصخش  هک  دوش  ضرف  رگا  مادک  توعد  نیا  تبثم  تسیچ و  بلطم  نیا  لیلد  هک  دیئوگب  لاح  مینکیمن  قدص 
دیئامن تباث  ار  اعدا  توعد و  نیا  هک  دـیراچان  یعدـم  نیا  زا  توعد  رودـص  لصا  رب  تسا  ینبم  نوچ  دـنک  ار  امـش  نید  داسف  تحص و 

هک تسا  یتمهت  نیا  هک  میوگیم  مینکیم و  یفن  هکلب  هدرک  ار  یئاعدا  نینچ  يزاریـش  دمحم  یلع  هک  دش  مولعم  اجک  زا  میوگیم  لاح 
رگم میوگیم  دـناهدرک  وا  هراـبرد  ار  داـقتعا  نیا  شعاـبتا  هنوگچ  دوب  هدرکن  تیودـهم  يوعد  رگا  وا  یئوگب  رگا  دـناهدز  وا  رب  وا  عاـبتا 
دیاب يراصن  لها  داقتعا  نیا  امـش  معز  هب  انب  سپ  دندرک  وا  تیهولا  هب  داقتعا  يراصن  زا  ریثک  قلخ  نیا  هک  هدـش  تیهولا  یعدـم  یـسیع 

ساـنلل تلق  تناء  دـنکیم  باـطخ  وا  هب  راـگدرورپ  هک  یتـقو  رد  ارچ  سپ  تسا  نینچ  رگا  یـسیع و  زا  یئاـعدا  نینچ  زا  دـشاب  فشاـک 
عفنی موی  اذه  دـنکیم  شقیدـصت  راگدرورپ  هب و  ینترما  الا  مهل  تلق  ام  دـنکیم  ضرع  زجع  ناسلب  هللا  نود  نم  نیهلا  یما  ینوذـختا و 

یتمهت نینچ  سان  هکنآ  رگید  هدرکن و  یئاعدا  نینچ  یسیع  هکنآ  یکی  دناسریم  ار  بلطم  ود  ره  هفیرش  هیآ  نیمه  مهقدص و  نیقداصلا 
دـشاب روطنیمه  بلطم  دیاب  دیدرکن و  راتفر  يراصن  هیور  هب  یباب  هفیاط  امـش  هک  دـش  مولعم  اجک  زا  لاح  دـندرک  داقتعا  دـندز و  وا  هب  ار 

هدرک و ار  دیـس  يدرگاش  هکلب  هدرک  ناشیا  حدـم  هتـشاد و  ار  یتشر  مظاک  دیـس  يواسحا و  دـمحا  خیـش  بانج  قیدـصت  باب  هکنآ  هچ 
هک دـندرک  هیماما  هقیرط  نیمه  رب  ار  مئاق  نایب  رایـسب  عضاوم  رد  هک  تسا  دوجوم  اهنآ  تاملک  بتک و  هتخومآ  ناشیا  زا  بلاطم  يهراـپ 

لالدتسا لیذ  رد  ار  دیس  خیش و  تاملک  زا  هلمج  هک  تسا  بئاغ  هدنز و  هک  هتفگ  ار  وا  تسا و  يرکـسعلا  نسحلا  نب  دمحم  دوعوم  مئاق 
رایـسب فصولا  عم  دنتـشاد  ار  هیماما  بهذم  نیمه  ریرحن  ملاع  ود  نآ  هنوگچ  هک  ینیبب  ات  نک  عوجر  مدرک  لقن  یلوا  هلاقم  رد  عامجا  هب 

مظاک دیس  زا  دعب  وا  هصاخ  تباین  باب  حتف  دوشیم  هدافتسا  اهنآ  تاملک  زا  نوچ  هکلب  دننک  ار  دیـس  خیـش و  تفلاخم  هک  دیآیم  دیعب 
تیبوبر و رهظم  یلوا و  هطقن  دیاهتـسب  وا  هب  امـش  باب  هب  دش  فورعم  اذل  دش و  یعدم  مه  ینامرک  ناخ  هچنانچ  دـش  بصنم  نیا  یعدـم 
هن هک  يدروآ  یلیلد  بجع  تنـسحا  تنـسحا  میوگیم  هدرک  ییاعدا  نینچ  وا  هک  دـنقفتم  هفیاط  نیا  مامت  یئوگب  رگا  لاح  تما  يدـهم 
دنس امـش  لوق  اجک  تسا  امـش  اب  ام  مالک  يدرک  کسمت  تسین  لوبقم  تجح و  هک  یعامجا  هب  دوب و  رابخا  زا  هن  نآرق و  زا  هن  یلقعت و 

ار یعدـم  نیا  نامدوخ  الا  تسا و  امـش  ربخ  هب  دنتـسم  اـمامت  لوق  نیا  میوگیم  ار  ینعم  نیا  دـیراد  لوبق  مه  امـش  هک  یئوگب  رگا  تسا 
دوخ مشچ  هب  ام  میوگیم  هدرک  ار  اـعدا  نیا  هک  تسا  دوجوم  وا  ناـیب  باـتک  یئوگب  رگا  تسا  دـساف  دـسافلا  یلا  دنتـسی  اـم  میدـیدن و 
لعج دنـشاب و  هتـشون  ار  باتک  نیا  دناهتـسب  وا  هب  ار  تمهت  نیا  هک  یناسک  نامه  دیاش  هتـشون  یباتک  نینچ  دوخ  تسد  هب  وا  هک  میدیدن 
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لوبق ار  لقن  نآ  ام  دننکیم و  لقن  وا  زا  ار  توعد  نیا  هک  دنهدیم  یناسک  نامه  وا  هب  ار  باتک  نیا  تبسن  دناهتـسب  وا  هب  دنـشاب و  هدرک 
لثم مینیبیم  ناشدوخ  رما  جاور  تمهت  دروم  ار  ناشیا  رابخا  نیا  میرادـن و  اهنآ  تناید  هب  یقوثو  ار  نآ  ناگدـنیوگ  هک  هصاخ  میرادـن 

دندرک یئادخ  يوعد  هب  مهتم  ار  وا  يراصن  زا  ناهارمگ  وا  عفر  زا  سپ  هتفگیم  ادخ  هدنب  ناسنالانبا و  ار  شدوخ  یـسیع  هکنآ  اب  هکنآ 
خیـش باـنج  هب  ضارتـعا  هچ  سپ  میوگیم  تسا  نآ  رودـص  هب  عطق  دـیقم  یئاوعد  نینچ  رودـص  رب  ریثـک  عمج  نیا  قاـفتا  یئوـگب  رگا 
نامگ مصخ  کـلهم  پوت  هک  ار  هدرک  رپ  نیا  دروخ و  تدوخ  هنیـس  رب  یتخادـنا  هک  یئاـفج  ریت  نیا  هک  دـش  مولعم  سپ  يراد  مالـسالا 

تیودهم یعدم  باب  هک  هلاقم  نیا  ناگدنیوگ  مامت  هک  دش  روط  هچ  یتخاس  نآ  فده  ار  تدوخ  نساحم  هک  دوب  یکحـضم  زیت  يدرک 
نونکات تثعب  لوا  زا  ریبک  ریغص و و  لهاج  ملاع و  زا  نیملسم  مامت  دشاب و  عطق  دیفم  اهنآ  قافتا  دنوشیمن و  نیملـسم  کی  رازه و  هدوب 

دقتعم ار  هرقف  نیا  هتـسناد  یبن  ار  وا  سکره  هدومرف  يدـعب  یبن  هکنیا ال  هدـش و  تیمتاخ  یعدـم  ربمغیپ  هک  دـنلقان  همه  تاقبط  مامت  رد 
نیا یعدم  دمحم  هک  دنراد  لوبق  دناهدرک  راکنا  هک  مه  یناسک  هکلب  هتسناد  عیارشلا  متاخ  ار  وا  هدرک  لوبق  ار  مالـسا  نید  هک  ره  هدوب و 

ضورفم دوش و  لصاح  عطق  اـهنآ  زا  هحفـص 354 ] کی [  رازه  لوق  زا  دوشن و  لصاح  عطق  لـک  قاـفتا  نیا  زا  هدومرف و  ار  متخ  يوعد 
هکنیا يدرک و  يربک  عنم  هکلب  دـناهتفگن  نینچ  مالـسا  تلم  لـک  یتفگن  يدرکن و  ار  مالـسالا  خیـش  مـالک  يرغـص  عنم  وت  هک  تسا  نآ 

دناهدیدج هفیاط  نیا  ربارب  رازه  دنچ  هک  مالـسا  تلم  عیمج  دقتعم  رگا  میوگیم  لاح  یلقن  ای  دـشاب  یلقع  دـیاب  لیلد  تسین  لیلد  عامجا 
هار سپ  دوب  دهاوخن  وا  تیودهم  ياعدا  ناشنید و  بحاص  لوق  زا  فشاک  مه  تعامج  نیا  دقتعم  دشابن  مالـسا  بحاص  لوق  زا  فشاک 
دوش راهظتـسا  هدرک  نایب  شدروم  ریغ  رد  هک  دئارف  بحاص  مالک  رد  یلقع  ظفل  زا  هکنآ  رگم  دوب  دهاوخ  هنوگچ  باب  زا  اعدا  نیا  تابثا 
رود دب  مشچ  زا  شمهف  هب  هللا  ءاشام  شلقع  هب  هللا  كراب  تسا  نینچ  رگا  هدرک  ییاعدا  نینچ  باب  هک  دنکیم  تباث  یلقع  لیلد  هب  وا  هک 

هچنانچ دنکن  کسمت  لقن  هب  تایلقع  رد  لقع و  هب  تایلقن  رد  هک  دنادب  ار  هلدا  عضاوم  شدوخ  هک  دیوگیم  ریغ  هب  نیرفآ  یسک  نآ  داب 
ره دشاب و  هتشاد  یهار  نآ  رد  لقع  هک  تسین  یلئاسم  زا  نیا  توبن  قلطم  ای  هدرک  تیمتاخ  يوعد  نید  بحاص  هک  لوصا  زا  هلئـسم  نیا 
زا هدـش  يوعد  هک  یعامجا  نیا  تسا و  یلقع  لیلد  ندـیبلط  ياج  هچ  سپ  درک  عوجر  لقن  هب  دـیاب  تسا  يواستم  شدزن  رد  لامتحا  ود 
ربخ ار  نآ  دروم  رگا  سپ  دنکیم  عطق  هدافا  هک  تسا  هیلقن  هلدا  يوقا  يدرکن  هچنانچ  ینکن  عنم  ار  اهنآ  يرغص  رگا  نیملسم  لک  قافتا 

دناهدومن رابخا  يددع  تاقبط  عیمج  رد  هک  دوب  دهاوخ  یعطق  رتاوتم  ربخ  رد  لخاد  نید  بحاص  زا  هلاقم  نینچ  رودـص  زا  يریگب  ناشیا 
ربتعم عامجا  رد  لخاد  سپ  مکح  نیا  داقتعا و  نیا  رب  یشاب  هتفرگ  حلطصم  عامجا  رگا  اهنآ و  بذک  ةداع  تسا  لاحم  هک  یـسح  رما  هب 

اذل دشاب و  لقع  مکح  نازیم  هک  تسین  هضحم  تایلقع  زا  هلئسم  هکنآ  هچ  تسا  ربتعم  مه  لوصا  رد  وا  زا  عطق  لوصح  هطـساو  هب  تسا و 
عاـمجا زا  مینکیم و  لوبق  ادـبعت  دـنکیم  ار  نید  نیمه  جـیورت  مئاـق ع  تسین و  يرخآ  نید  هک  دوش  هدینـش  موصعمزا  هافـش  روـطب  رگا 
دناهدرک عامجا  هب  کسمت  شتویح  ءاقب و  مئاق و  نییعت  رد  یعمج  اذـل  تسا و  یک  مئاق  هکنآ  لصا  لثم  مینکیم  ۀـجح  لوق  فاشکتـسا 

رـس اما  باتک و  همتاخ  رد  شمالک  دـیایب  تفگ و  دـیاب  یئاسحا و  خیـش  بانج  هب  تفگ  دـیاب  نیرفآ  رگا  سپ  يواـسحا  خیـش  اـهنآ  زا 
تـسا نیا  موصعم  يار  نا  ۀـجحلا  وه  امع  فشاک  قاـفتا  عقاو  رد  هک  نیعمجم  اـب  شتقفاوم  موصعم و  لوق  زارحا  باـب  زا  سپ  شراـبتعا 
ياراد هک  تسا  لیبق  نآ  زا  هدرک  يوعد  مالـسالا  خیـش  بانج  هک  یعامجا  نیا  هکلب  دـننکیم  لایخ  ۀـماع  هچناـنچ  دـشاب  ۀـجح  شدوخ 

دوب دهاوخ  اهنآ  عاطم  سیئر و  لماش  تلم  نیملـسم و  لک  ظفل  هکنآ  هچ  موصعم  لوق  رب  نآ  لامتـشا  هطـساو  هب  دشاب  نمـضتلاب  تجح 
نیموصعم تسا  اهنآ  زا  دناتیمتاخ و  دقتعم  رخآ  هب  ات  لوا  زا  هدروآ  نامیا  وا  هب  هک  ره  هک  دوشیم  نیا  خیش  بانج  مالک  لصاح  سپ 

نک یعامجا  نینچ  يرغص  رد  يراد  هشقانم  رگا  سپ  موصعم  دشاب  وا  رد  هک  یعامجا  نینچ  تحـص  رد  دوب  دهاوخ  ههبـش  ياج  هچ  سپ 
هچناـنچ هدوبن  ۀـفارخ  نینچ  هب  لـئاق  نیملـسم  قرف  زا  يدـحا  هبذاـک  توعد  نیا  روهظ  زا  لـبق  اـت  هکنآ  هچ  ینکب  یناوتیمن  مه  ار  نآ  و 

دناهدومن هرتاوتم  رابخا  هیعطق و  تنس  نآرق و  اب  تقفاوم  قافتا  نیا  رد  ناشیا و  لاوحا  رد  ریـس  ناشیا و  بتک  هب  عوجر  زا  دوشیم  مولعم 
يراصن و دوهی و  عامجا  زا  هدرک  دـئارف  بحاص  هک  سایق  داـسف  دوشیم  مولعم  اـجنیا  زا  هدـشن و  عقاو  ناـشیا  فـالخرب  یملع  لـیلد  هک 
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مه تسین و  موصعم  لوق  نمـضتم  اهنآ  عامجا  مینادیمن و  تجح  هسفنب  ار  عامجا  هکنآ  هچ  هدرمـش  ملاـع  یناـیوار  عاـمجا  هب  کـسمت 
لیصفت هب  مالعا  ءاملع  توبن  ثحبم  رد  هچنانچ  هداد  عرش  بحاص  ربمغیپ ص  ندمآ  زا  ربخ  هک  تسا  دیدج  قیتع و  دهع  بتک  فالخرب 

بحاص عرش و  بحاص  یسوم  لثم  يربمغیپ  ندمآ  زا  داد  ربخ  یسوم  هک  دش  نایب  هسداس  هدئاف  رد  هچ  نامه  تسا  اهنآ  زا  دناهتـشون و 
رـصع كردـم  نیملـسم  هنوگچ  هدرک  يوعد  مالـسالا  خیـش  هچناـنچ  دنـشاب  هتفر  هدـیقع  نیا  رب  نیملـسم  لـک  رگا  میوگیم  زاـب  باـتک 

رب مهعمجا  هب  لاس  تصـش  تسیود و  رازه و  تدـم  نیا  رد  تلم  ماـمت  هنوگچ  هدومرفن و  عدر  نیموصعم  هتفر و  اـطخ  نیا  رب  نیموصعم 
ماـمت ءاـطخ  هب  لوق  تسا و  ربـمغیپ  زا  رتاوتم  هحفـص 355 ] قحلا [  یلع  یتما  نم  ۀـفئاط  لازتال  لوق  هکنآ  لاـح  دـناهدوب و  تلالـض  نیا 

هب یلزا  تفالخ  رد  نیقباس  لعفب  ام  دامتعا  مدـع  يربک و  هن  تسا  يرغـص  عنم  یعامجا  نینچ  راکنا  تسا و  مانا  دیـس  شیامرف  بیذـکت 
خـسن رد  وت  هک  يربخ  دنچ  هزادـنا  هب  نیملـسم  لک  عامجا  فاصنایب  يا  نآ  رب  نیملـسم  لک  زا  تسا  عامجا  ققحت  مدـع  روهظ  هطـساو 
تاور ینکیم و  لقن  بتک  نآ  زا  ار  رابخا  نآ  هک  یبتک  نابحاص  هکنآ  لاح  دوب و  دـهاوخن  يدـیمهفن  ار  اهنآ  ینعم  يدرک و  کـسمت 
بحاص هک  ار  يربخ  رابتعا  رد  دوب  دـهاوخ  ربخ  دـنچ  نآ  هزادـنا  هب  لقاال  سپ  عامجا  نیا  رد  لـخاد  دنانیملـسم و  رد  لـخاد  راـبخا  نآ 

نم دحاجلا  اذه  نم  رودـص  ام  یلا  اورظناو  راصبالا  یلوا  ای  اوربتعاف  دوب  دـهاوخ  وا  هب  یئانتعا  هچ  نآ  هب  دـشابن  لماع  نآ  يوار  باتک و 
رابدألا . راکفالا و  فاستغألا و  روجلا و  مکحتلا و 

دئارف بحاص  تافارخ  لاطبا  رد 

لیلد حیرـص  هب  تیاصو  ای  توبن و  ياعدا  هن  تسا  دوعوم  روهظ  ياعدا  یهبا  سدقا  لامج  ياعدا  هک  دـش  مولعم  نوچ  دـیوگیم  اهنم  و 
نیرفآ میوگیم  دشابن  لوقعم  زگره  دیقت  اب  هقلطم  تنطلـس  تسین و  هقباس  تعیرـش  يارجا  اب  روبجم  هللارما  رهظم  هک  تسناد  ناوت  یلقع 
تیالو بحاص  هک  يدوعوم  هک  دش  مولعم  فالخرب  یلب  هقلطم  تنطلـس  بحاص  تسا و  هللارما  رهظم  وا  دـش  مولعم  اجک  ةرداصم  نیا  رب 

هک ۀفارخ  نیا  زا  تنسحا  تسا و  ربمغیپ  یمهدزاود  یـصو  وا  تسا  هللا  ۀفیلخ  تسا و  ملاع  مامت  رب  قالطالا  یلع  مکاح  هینیوکت و  هقلطم 
دنیامن جیورت  دننک و  لیمکت  ار  قباس  عرـش  ای  دـنروایب  دـیاب  هزات  عرـش  دـننکب  دـیاب  هچ  هللا  رما  رهاظم  هکنیا  رب  تسا  یمکح  هچ  ار  لقع 

هب تسین  روبجم  راگدرورپ  هک  میوگیم  مه  نم  دـنیامن و  ذافنا  دـیاب  دـنرومأم  هللا  بناـج  نم  هللادـنع و  نم  هک  ار  هچنآ  دـیوگیم  لـقع 
دنتـسج تلالم  هک  هنهک  نید  زا  هک  تسین  مدرم  هدساک  تالایخ  هدساف و  هینوها  عبات  هیرمالا  سفن  حلاصم  ناشیا و  هب  دیدج  عرـش  نداد 

تحلـصم دنک  اطع  ناشیا  هب  دنهاوخب  ینید  يزور  ره  یتعامج  ره  هک  تسین  فئاوط  مکح  هب  موکحم  دوش و  ررقم  ناشیارب  زا  يون  نید 
دوب دهاوخ  يربکلا  ۀماط  هب  لصتم  هک  میراد  ینیرخآ  نید  هکنیا  رد  يراب  دشاب  فیلکت  نامز  یقاب  نید  کی  هک  هدرک  تدـعاسم  نیا  رب 

هقلطم تنطلس  اب  یتافانم  هچ  دراد و  یلقن  یلقع و  روذحم  هچ  تسا  نید  نیمه  نید  نآ  هک  میئوگب  رگا  لاح  تسین  ههبـش  هللا  بناج  نم 
نینچ نیا  دننکب و  دـشاب  یئادـخ  روتـسد  فالخرب  ولو  دـنهاوخب  هچره  هک  دـشاب  نامه  قالطا  زا  وت  دارم  هکنآ  رگم  دراد  هللا  رما  رهاظم 

نید نیمه  بحاص  هچنانچ  تسین  تنطلـس  رد  قالطا  اب  یفانم  روتـسد  هب  دـییقتالا  هدـشن و  تباث  هللارما  رهاـظم  يارب  زا  نونکاـت  یقـالطا 
هقلطم تنطلس  اب  یفانم  ار  نیا  يرگید و  نید  ندروآ  هن  قباس و  نید  نتشاذگ  یقاب  هن  نیمه  ندروآ  هب  دوب  دیقم  امش  معز  هب  هتبلا  دیدج 
هقلطم تنطلس  دناتیشم  رکذ  تیـشم و  لاجم  ربمغیپ  ءایـصوا  دناهیهلا و  تیـشم  هیلزا و  يهرادا  تحت  رد  روما  مامت  ربخیب  يا  دینادیمن 

یقـالطا يزور  ره  هک  یهاوخیم  ار  هقلطم  تنطلـس  وت  یلب  دـنیوا  ناـمرف  روهقم  ادـخ و  مکح  هب  موکحم  کـلذ  عم  تسین  نیا  زا  رتـالاب 
وت گنچ  هب  هلـسرم  تاقلطم  نینچ  رگید  هک  رادـمرب  ناـشنماد  زا  تسد  يدرک  ادـیپ  وت  هک  تسا  یتاـعوبتم  نیمه  رد  نآ  دراد و  لاـسرا 

دندـمآ هک  هفیاط  ره  ناسل  میلعت  ماقم  رد  میکح  عراش  دـنیوگ  هک  دـنام  ار  هفیرظ  نامه  هلیحتم  هقلطم  تنطلـس  نیا  اـنامه  دـمآ  دـهاوخن 
هک دیـسر  تزع  باطخ  دـندرک  تجاح  ضرع  هدیـسر  يدـعب  هفیاط  وا  راک  رخآ  رد  هکنآ  ات  دومرف  تیانع  ناشیا  هب  لاح  بسانم  یناسل 

دیورب امـش  دیـسر  ادـن  مینک  هچ  ام  سپ  دـندومن  ضرع  دوش  تمحرم  امـش  هب  هک  هدـنامن  یقاب  یناـسل  یتغل و  اـم  نئازخ  رد  دـیدمآ  رید 
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نآ هتـسناد  صانم  ءاجلم و  سایقلا  ۀیدعتلا و  دعب  ار  ناعل  بذـک  نامرف  نیا  نایب  قفلم  ایوگ  دـینکب  دـهاوخیم  ناتلد  یطلغ  ره  دیـصخرم 
كرابم و باطخ  نیا  لاس  دصیـس  رازه و  تدـم  هک  دانع  بصعت و  زا  ابجعاوف  هدوبن  كردـم  الب  درادـن  بیع  هتفاب  مه  هب  ار  تاـجوسنم 
رد ههبش  ءابدا  ءامکح و  ءاملع و  نادنمشناد و  مامت  شناسل و  لها  مامت  مهفت و  میهفت و  يارب  زا  هدز  رس  یحو  علطم  زا  هسدقم  هملک  نیا 

تاقبط مامت  رد  دشن  تفای  هک  هدـش  رقتـسم  نیا  رب  ناشنیئآ  نید و  اذـل  دـناهدیمهف و  هدـیدج  تناید  یفن  ار  نآ  ینعم  هدرکن و  نآ  دارم 
هک هدرک  تسرد  نآ  يارب  زا  لوـعجم  هحفـص 356 ] یعارتخا [  ینعم  ناسنا  نیا  کلذ  عم  دشاب  هدـیمهف  نآ  ریغ  هک  يرفن  کی  نیملـسم 

هدوب و هدومرف  یناگیاپلگ  لضفلاوبا  صوصخ  يارب  زا  ار  كرابم  مـالک  نآ  متاـخ  ربمغیپ  اـیوگ  دـنک  دوخ  زا  ضارتعا  عفد  دـناوتب  دـیاش 
نیقباس و راکفا  هب  دننک  عوجر  ناسنا و  دنک  ایح  تسا  بوخ  هدومن  باقن  عفر  باجح و  فشک  وا  هدوب  لامها  لامجا و  هتوب  رد  نونکات 

فرع ءرما  هللا  محر  دیامنن  بجع  دوخ  تایمهو  هب  سفن  روصق  هطـساو  هب  ردـق  نآ  دروایب و  تسد  ار  دوخ  هسدـنه  نیـضام و  تاقیقحت 
ماقم نآ  هب  عوجر  هیناث  هلاقم  رد  تیمتاخ  ینعم  تماما و  اب  قرف  توبن و  ینعم  رد  ماقم  بسانم  یحرـش  تشذگ  هروط و  دعبت  مل  هردق و 

مئاقلا باحصا  برـض  اذا  متنا  فیک  هدومرف  قداص  ترـضح  هک  دسیونیم  دیدج  رما  رابخا  لیذ  رد  اهتنم  یبایب و  رتحضاو  ار  رما  ات  امنب 
هک یماگنه  امش  دوب  دیهاوخ  هنوگچ  ینعی  دیدش  برعلا  یلع  دیدج  رما  فنأتـسملا  لاثملا  مهیلا  جرخی  مث  نافوک  دجـسم  یف  طیطاسفلا 

راوشد و برع  رب  دیدج و  هزات  تسا  يرما  هک  هتفرگ  ون  رس  زا  نامرف  ناشیا  رب  دیآ  نوریب  سپ  دننزب  همیخ  هفوک  دجسم  رد  مئاق  باحصا 
هک تسا  یماطسب  یلعالم  یئورشب و  نیسحالم  يهعقو  هب  هراشا  ثیدح  نیا  هک  شـش  دون و  تسیود و  هحفـص  رد  دسیونیم  دعب  دیدش 

دنسانشن ار  دوخ  نامز  تجح  دیامن و  تافو  یسفن  ره  هک  فورعم  هیخیـش  هدیقع  رد  هدینـش و  داعیم  برق  یتشر  دیـس  ترـضح  زا  نوچ 
تیاغ رد  لوغشم و  فاکتعا  موص و  هب  دندز و  همیخ  هفوک  دجـسم  رد  هللا  راوج  یلا  دیـس  دوعـص  زا  دعب  تسا و  تیلهاج  توم  وا  توم 

لاثم كاردا  هب  زئاـف و  یلوا  هطقن  تاـقالم  فرـش  هب  تسا  خـیراوت  رد  هک  یحرـش  هب  هکنآ  اـت  دـندومن  تلئـسم  ار  روهظ  كاردا  عرـضت 
دانـسا و یتشر و  دیـس  تاملک  دنـس  تناتم  تحـص و  زا  هللا  ءاشام  ناتهب و  بذـک و  زا  هللا  ناحبـس  اصخلم  یهتنا  دـنتفای  راختفا  فنأتـسم 

دناهدوب هیماما  هدیقع  نیمه  رب  هک  تشذگ  عامجا  لیذ  رد  یلوا  هلاقم  رد  هک  دمآ  دهاوخ  باتک  همتاخ  رد  يواسحا  دمحا  خیـش  شدـنس 
درم نیا  بذک  ات  نک  اهنآ  تاملک  هب  عوجر  دنتـسنادیم  دوعوم  ار  وا  راظنا  زا  بئاغ  راصما و  رد  دوجوم  یح و  ار  نسحلا  نب  دـمحم  و 

يواسحا و خیـش  احیرـص  هک  هتفرگ  ناقیا  باتک  زا  یتشر  دیـس  هب  تبـسن  ار  تمهت  نیا  لئالد  بحاص  دـئارف و  بحاـص  یلب  دوش  مولعم 
تناکم اما  دوشیم و  مولعم  هدش  لقن  یلوا  هلاقم  رد  هک  ناشیا  هحیرـص  تاملک  زا  شغورد  دناهتـسناد و  دمحمیلع  رـشبم  ار  یتشر  دـیس 

مل تام و  نم  ثیدح  تسین  هفیاط  نآ  هب  صوصخم  هنامز  ماما  فرعی  مل  تام و  نم  هدـیقع  تسین و  نایب  هب  جاتحم  یماطـسب  يورـشب و 
رد یتشر و  يواسحا و  خیـش  زا  لبق  هدوب  نامز  ماما  سکره  هصاخ  هماع و  دزن  تسا  ربمغیپ  زا  رتاوتم  ۀیلهاج  ۀـتیم  تام  هنامز  ماما  فرعی 
ای لهج  هک  تسا  فیرش  ثیدح  ینعم  نایب  دئارف  بحاص  مالک  نیا  لقن  زا  دوصقم  اهنآ  نتفر  زا  دعب  هدوب  نامز  ماما  نامه  ناشیا  نامز 
وا دئارف  بحاص  هک  دنتشاذگن  لمجم  هدرک  نایب  ریـسفت و  رگید  رابخا  رد  ار  دیدج  لاثم  نیا  میئوگیم  سپ  دوش  مولعم  درم  نیا  لهاجت 

اهنآ لغش  تسا و  رایـسب  رابخا  رد  هفوک  دجـسم  رد  مئاق  باحـصا  ندز  همیخ  تیاکح  نیا  دیامنب  دمحمیلع  هدیدج  توعد  رب  قبطنم  ار 
اهنآ زا  یکی  متـشون  مراهچ  ماقم  زا  میـس  عضوم  رد  هک  يرابخا  نامه  تسا  اهنآ  زا  هک  هدرک  حـضاو  ار  دـیدج  لاـثم  هدرک و  نیعم  ار 
سپ هک  تسا  نآ  زا  هدرکن و  رکذ  سرت  هعدخ و  زا  دئارف  بحاص  هک  روکذـم  ربخ  نیمه  لیذ  رد  تسا  قداص  ترـضح  شیامرف  نامه 
دیدج لاثم  سپ  دننزب  همیخ  هفوک  دجسم  رد  هک  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مئاق  باحصا  لاح  زا  دهدیم  ربخ  قداص  ترـضح  هکنآ  زا 

نیا هک  نتـشک  ینعی  حبذ  دیامرفیم  تسا  مادـک  ون  رما  دـنکیم  ضرع  يوار  دوش  رهاظ  هزات  هتفرگ  ون  رـس  زا  رما  دوش و  جراخ  ناشیارب 
هوالعب روهظلا  موی  رد  تسا  هیرهاظ  هبلغ  روهظ  يانب  نوچ  لطاب  هبلغ  ناـشقح و  بصغ  هطـساو  هب  همئا  قح و  اـیلوا  زا  هدوب  هکورتم  تنس 
دوشیم فیـس  هب  جورخ  ینعی  دوشیم  هزات  رما  نیا  تسا  روهظلا  موی  هصیـصخ  هک  هدوب  قح  ءاـیلوا  همه  يارب  زا  هشیمه  هک  هیونعم  هبلغ 

الا هناش  سیل  دیامرفیم و  ضعب  رد  دـیامرفیم  ار  دـیدج  رما  نایب  هک  رگید  رابخا  مه  تسا و  نآ  دـیؤم  دـیدش  برعلا  یلع  ظفل  هچنانچ 
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دیامرفیم هک  ار  ینعم  نیا  دنکیم  هحفـص 357 ] نییعت [  تسا و  حبذ  دیدج  رما  دیامرفیم  مه  اجنیا  رد  فیـسلا و  الا  هنأش  سیل  لتقلا و 
ار رمحا  رفج  تسا و  رمحا  رفج  رد  هچنآ  هب  برع  نایم  رد  دـنکیم  كولـس  مئاق  ینعی  رمحألا  رفجلا  یف  اـمب  برعلا  یف  ریـسی  مئاـقلا  نا 

تاهیجوت زا  باوج  اب  تشذگ  هیناث  هلاقم  رد  الصفم  تنس  نیا  لیصفت  تسا و  حبذ  رمحا  رفج  هب  دارم  هک  هدومرف  ریسفت  قداص  ترضح 
یک هدینش و  ار  وا  مسا  برع  هک  دراد  دمحم  یلع  بیتاکم  هب  لخد  هچ  فنأتسم  لاثم  هک  دیئامرف  هظحالم  لاح  نآ  زا  هفیاط  نیا  هکیکر 
ندز همیخ  تیاکح  امرف  هظحالم  مه  دنـشاب و  دـیدش  برعلا  یلع  هکنآ  هب  دـسر  هچ  ات  دـنک  دوخ  رما  راـهظا  اـهنآ  ناـیم  رد  وا  هتـسناوت 
هفیاط نیا  زا  یغورد  دـشاب و  تسار  مه  نآ  رگا  یماطـسب  يورـشب و  تیاکح  اـب  دراد  یقاـبطنا  هچ  نیبب  ار  ناشلغـش  ار و  مئاـق  باحـصا 
دندز همیخ  هفوک  دجسم  رد  هک  ار  مئاق  باحصا  مینیبیم  دیامرفیم  هک  هفلتخم  تارابع  هب  هدش  دراو  اضیفتـسم  نآ  ریغ  راحب و  رد  دشابن 

ربمغیپ ص زا  دـعب  ریما  هک  ار  یباتک  نآ  دـننکیم  میلعت  دـیامرفیم  يربخ  رد  دـننکیم و  مدرم  میلعت  هدـش  لزان  هک  روطنآ  هب  ار  نآرق  و 
نیا دـشاب و  یلکـشم  راک  دـننک و  نآ  راکنا  یتعاـمج  رقاـب ع  ترـضح  شیاـمرف  قفاوم  درکن و  لوبق  رمع  دروآ و  دجـسم  هدرک و  عمج 
اجک هدرک و  ادیپ  هفوک  رب  یتنطلس  مدآ  نیا  اجک  دوب و  دهاوخ  هفوک  رب  تنطلس  شیاهراک و  تسا و  رورـس  نآ  رما  هعاشا  زا  دعب  بتارم 

ریما ع فیلات  عمج و  هک  یفخم  نآرق  نآ  اجک  دندومن و  نآ  خسن  هکلب  دندرک  نآ  میلعت  اجک  دندز و  همیخ  هفوک  دجـسم  رد  شباحـصا 
دجـسم رد  میلعت  سرد و  سلجم  هکنآ  هب  دسر  هچ  ات  هتخانـش  ار  یماطـسب  يورـشب و  یک  اجک  دنتفرگ و  میلعت  دـش و  رهاظ  مدرم  رب  دوب 

ار و نآ  رازاب  هچوک و  مئاق  باحـصا  نتفرگ  دننام  دوشیم  رهاظ  هفوک  رد  هک  تسا  یگرزب  راثآ  زا  نیا  دشاب  دقعنم  ناشیا  يارب  زا  هفوک 
روما ندرک  جیورت  نآ و  رد  مایخ  بصن  زا  دنراچان  دوب  دهاوخ  فقـس  الب  نوچ  دـشاب و  هتـشاد  رد  رازه  هک  یگرزب  دجـسم  نآ  نتخاس 

یب زا  بجع  دش  دهاوخ  عقاو  يدوز  هب  یلاعت  هللا  ءاشنا  هک  هفوک  عیاقو  زا  نآ  لاثما  هلهس و  رد  ار  دوخ  هناخ  ترضح  نداد  رارق  مئاق ع و 
رازه رد  هک  دوب  دـهاوخن  نآ  يارب  زا  یتمارک  ناش و  دـشاب  تسار  رگا  هعقاو  نیا  رب  دـنک  لمح  یـسک  ار  تایاکح  نیا  هک  تسا  یفاصنا 

ماطسب لها  ار  یماطسب  یلع  الم  هدوب و  تارکن  زا  هدناوخیم و  سرد  دورهاش  رد  يورـشب  دهدب  ربخ  نآ  زا  قداص ع  ترـضح  لبق  لاس 
دزن ناشلاح  رفن و  ود  نیا  زا  یمـسا  يربخ و  ادبا  هدید  ار  اهنآ  هدنراگن  دندوب  هک  یناسک  اهنامز  نآ  رد  برع  قارع  رد  دنـسانشیمن و 
ددرگ لصاح  يدوز  هب  هدش و  لصاح  نآ  تامدقم  هنمزا  نیا  رد  یلب  هدرکن  ادـیپ  ار  روهظلا  موی  ياهيدابآ  نآ  زونه  هفوک  هدوبن  یـسک 

یلاعت . هللا  ءاشنا 

« شرعلا وذ  تاجردلا  عیفر   » هفیرش هیآ  هب  یناگیاپلگ  لالدتسا 

موی رذـنیل  هداـبع  نم  ءاـشی  نم  یلع  هرما  نم  حورلا  یقلی  شرعلاوذ  تاجردـلا  عیفر  هکراـبم  هیآ  هب  هس  دصیـس و  هحفـص 303  رد  اهنم  و 
هب تراشب  تسا  لبقتـسم  هغیـص  حورلا  یقلی  هکنیا  هب  هدیدج  تعیرـش  توبث  يارب  زا  دـنکیم  داهـشتسا  تسا  نمؤم  هروس  رد  هک  قالتلا 

میوگیم یهتنا  دش  دهاوخ  لزان  راذنا  تهج  هب  دهاوخب  ادخ  هک  یسک  رب  نیمالا  حور  هکنیا  هیـضام و  روما  زا  رابخا  هن  تسا  هیتآ  هثداح 
حوضو لامک  هب  هکنآ  لاح  درم و  نیا  ياعدـم  رد  لابقتـسا  لاح و  نیب  كرتشم  عراضم  هغیـص  تحارـص  لـیلد و  نیا  توق  زا  هللاءاـشام 

ناش و نایب  هدش  دراو  یـضام  ای  لبقتـسم  هغیـص  هب  هک  هللا  یلا  هبوسنم ، لاعفا  نیا  هک  تسا  ینعم  نیا  هدننک  اراکـشآ  تایآ  ریاس  رهاظ و 
هیلاع و بتارم  بحاص  میکح  فؤر  دـنوادخ  هک  تسا  نآ  نایب  هیآ  لصاح  تسا و  ناـنچ  نینچ و  وا  هک  دـیامرفیم  ار  یلاـعتیراب  تفص 

تما نیمه  رد  هدرک و  هچنانچ  دنکیم  دییات  حور  هب  ار  ناشیا  دنادرگیم و  ثوعبم  ءایبنا  قلخ  راذـنا  تهج  هب  تسا و  شرع  رب  یلوتـسم 
ربمغیپ تلاسر  مومع  مکح  هب  دیعب  ياهنامز  تدم و  نیا  رد  رگا  هدرک و  دییات  مظعا  حور  سدـقلا و  حور  هب  ار  وا  هداتـسرف و  رذـنم  مه 

ریذن و داه  موق  لکل  رذنم و  تنا  امنا  اریذن و  نیملاعلل  نوکیل  هدـبع  یلع  ناقرفلا  لزن  يذـلا  كرابت  هک  دـشاب  نیملاع  ریذـن  هکنیا  ص و 
رد هکنآ  زا  زج  ربخ  هن  هدوب  نایب  رد  الثم  حور  ثحاـبم  هدومرف و  دوخ  فصو  ناـش و  ناـیب  هکنآ  هچ  دوب  دـهاوخن  بذـک  دـیاین  يرگید 

تسا حور  هدنتـسرف  هک  تسا  دنوادخ  هک  تسا  نآ  دوصقم  سپ  دمآ  هحفـص 358 ] دهاوخ [  يرگید  رذنم  ربمغیپ ص  زا  دعب  ياهنامز 
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دعب ضرـالا  ییحی  یحلا و  نم  تیملا  جرخی  تیملا و  نم  یحلا  جرخی  دـیامرفیم  قلخلا و  اؤدـبی  دـیامرفیم  هکنآ  لـثم  نیرذـنم  ثعاـب 
ةولـصلا ماقا  ناسحألا و  لدعلاب و  رمای  رونلا  یلا  تاملظلا  نم  مهجرخی  تاملظلا و  یلا  رونلا  نم  مهجرخی  تایالا  لصفی  رمألا  ربدی  اهتوم 

مکحی ءاشی و  ام  لصفی  حایرلا  لسری  روکذـلا  ءاشی  نمل  بهی  اثانا و  ءاشی  نمل  بهی  قزرلا  طسبی  ءاـشحفلا و  نع  یهنی  ةوکزلا و  ءاـتیا  و 
ای يراذنا  ای  یتراشب  اهنیا  زا  کی  چیه  رد  دوصقم  تسا و  جراخ  هرامـش  زا  هک  کلذ  لاثما  ءاشی و  نم  يدهی  ءاشی و  نم  لضی  دـیری  ام 

لـضم لصفم و  ربدم و  وا  هک  تسا  نآ  تایآ  نیا  ینعم  سپ  يراب  تافـص  زا  رابخا  راذنا و  تراشب و  هکلب  تسین  هدنیآ  روما  هب  يرابخا 
عراضم لبقتـسم و  هب  لعاف  مسا  زا  ریبعت  تسا  عیاش  تسا و  جرخم  ییحم و  مکاح و  لسرم و  بهاو و  طساب و  یهان و  رمآ و  يداـه و  و 

هبترم نیا  هب  یسک  تسا  يراب  هصاخ  لغـش  نیا  هک  ریغال  تسا  نیمه  دهاوخب و  هکره  يوسب  تسا  حور  یقلم  وا  هک  تسا  نآ  دارم  سپ 
دشاب هیلعف  يدابم  تایلعف  رادم  ریاد  اقدص  هک  یجراخ  لعف  سفن  هن  تسا  ۀفص  نأش و  عینص  نیا  رد  ءدبم  وا و  نذا  هب  رگم  دوشیمن  زیاف 
تـسا حور  یقلم  ادـبا  الوا و  وا  تسا  نینچ  هن  دـشابن  حور  یقلم  وا  نامز  نآ  رد  دوشن  راگدرورپ  بناج  زا  حور  ءاقلا  هک  ینامز  رد  سپ 

ةولـصلا و نومیقی  هب  دنکیم  نینمؤم  فیـصوت  هک  تسه  ابلاغ  ینعم  نیمه  مه  هللا  یلا  بسنی  ام  ریغ  رد  هچنانچ  دش  ضرع  هک  یئانعم  هب 
یلا نورفغتـسی  مهبر و  دمحب  نوحبـسی  شرعلا  نولمحی  دیامرفیم  ار  هکئالم  فیـصوت  ای  مهبونج  یفاجتت  مهبر  نوفاخی  ةوکزلا و  نوتؤی 

اخلسنم ابلاغ  شمالک  رد  یضام  عینـص  هچنانچ  لبقتـسم  رد  لاعفا  نیا  رودص  زا  هن  تسا  اهنآ  لغـش  لاح و  زا  ربخ  دوصقم  کلذ و  ریغ 
نیب كرتشم  لصالاب  هک  یلبقتسم  ءای  اجنآ  سپ  دنیامرفب  دوخ  هب  ار  یفصو  ای  یلعف  تبسن  نایب  هک  یئاهاج  رد  هدش  لامعتـسا  نامزلا  نع 

عامجا فالخرب  یگرزب  هلئسم  نینچ  رد  وت  هک  دراد  تیناکم  ردقچ  دش  ضرع  هک  تسا  نانچ  شتالامعتسا  لاح  تسا و  لابقتسا  لاح و 
هریثک رابخا  رد  حور  اـیناث  دوب و  دـهاوخن  لوصا  رد  ربتعم  ریغ  نظ  زج  دـشاب  هتـشاد  مه  یتلـالد  رگا  هک  ینک  کـسمت  وا  هب  ترورـض  و 

هچ تسا  همئا  هب  وا  زا  دعب  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  هب  صتخم  ناربمغیپ و  اب  هدوبن  هک  لیئربج  زا  مظعا  یکلم  هب  هدش  ریـسفت 
یحو لیئربج ع و  لوزن  ۀیاکح  هن  دشاب  میظع  قلخ  نآ  هب  دـییات  حور  ءاقلا  هب  دارم  دنـشاب و  نیرهاط  همئا  ءاشی  نم  هب  دارم  هک  دراد  ررض 

نیا نسحلا و  نب  ۀـجح  ینعی  هدـشیم  لزان  تبیغ  نامز  زا  یعدـم  رفن  ود  نیا  تدالو  زا  لبق  هک  یـسک  نامه  رب  دوش  ءاقلا  هنمزا  نیا  رد 
نم مهبر  نذاب  اهیف  حورلاو  ۀـکئالملا  لزنت  حور  لوزن  زا  دـهدیم  ربخ  اضیا  هکرابم  هروس  نآ  رد  هک  هانلزنا  انا  هروس  اـب  دـشاب  قفاوم  هیآ 
ردق بش  زا  دهدب  ربخ  هیآ  نیا  دیاب  تسا  یـضام  هغیـص  لزنت  دشاب  وت  قاذم  هب  رگا  هتفرگ و  همئا  ار  هیلع  لزنم  هریثک  رابخا  رد  رما و  لک 

درادـن و مزال  ءاشی  نم  رب  وا  لازنا  حور و  ءاقلا  سپ  رابخا  اب  فلاخم  تسا و  لطاب  نیا  دـشابن و  تما  نیا  رد  دـعب و  هن  لبق  زا  شراـثآ  و 
نامز رد  دشاب  نیا  رگا  سپ  دیدج  عرـش  هب  تسا  حور  لازنا  دارم  هک  يدرک  مولعم  اجک  زا  تسا  وت  دوصقم  هک  ار  دـیدج  عرـش  توبن و 

ای دهدب  تفاصنا  دنوادخ  دندرکیم  عرـش  نیمه  هب  راذـنا  مامت  ناشیا  هکنآ  لاح  دوش و  ادـیپ  يدـیدج  عرـش  تسیابیم  همئا  زا  کی  ره 
دهدب . تروعش 

« مکنم لسر  مکنیتأی  مدآ ال  ینب  ای   » هفیرش هیآ  هب  یناگیاپلگ  لالدتسا 

نوصقی مکنم  لسر  مکنیتای  مدا ال  ینب  ای  درادـن  وا  دوصقم  رب  تلالد  ادـبا  هک  هفیرـش  هیآ  نیا  هب  دـیوجیم  کسمت  هقباس  هیآ  زا  سپ  و 
هک دراد  تحارـص  لامک  تسا  دیکات  نون  هب  دکؤم  نوچ  دیوگیم  نونزحی و  مه  مهیلع و ال  فوخالف  حلـصاو  یقتا  نمف  یتایآ  مکیلع 

اماف اعیمج  اـهنم  اوطبها  اـنلق  دـیامرفیم و  هرقب  هروس  رد  هک  تسا  هکراـبم  هیآ  لـثم  هفیرـش  هیآ  نیا  میوگیم  درادـن  تبـسانم  یـضام  اـب 
دیکات و  هحفـص 359 ] هدـش [  مدآینب  هب  ماع  باطخ  اج  ود  ره  رد  نونزحی  مهال  مهیلع و  فوخالف  يادـه  عبت  نمف  يدـه  ینم  مکنیتای 

دـنک و رابکتـسا  هک  ره  نونزحی و  مهال  مهیلع و  فوخال  دـنک  تعباتم  هک  ره  دوشیم  تیادـه  تابجوم  نالوسر و  ناـشیارب  هک  هدومرف 
ار و لبقتـسم  یـضام و  رم  تسا  ماع  مکح  لبقتـسم  هب  رظن  هن  دراد و  یـضام  هب  رظن  هن  دوب  دـهاوخ  باقع  باتع و  دروم  دـیامن  تفلاخم 

نآ دارم  رگا  دشاب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  هک  هدـش  لزان  لوسر  ناشیا  رب  دـنربمغیپ  تما  تمایق  ات  هک  مه  مدآینب  هک  تسا  مولعم 
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هیآ لوزن  رد  هک  ار  تما  زا  یناـسک  نیا  دـیاب  سپ  باـطخ  نیا  زا  دـعب  تسا  نـالوسر  ندـمآ  دوصقم  هک  هدرک  مهوـت  درم  نآ  هک  دـشاب 
هیآ زا  لبق  اهنآ  لوسر  اهنآ و  یبن  هکنآ  هچ  دنشابن  مدآینب  هب  باطخ  رد  لخاد  هدیدج  توعد  نیا  زا  لبق  ات  دناهدمآ  دعب  ای  دناهدوب و 

هب صوصخم  باطخ  نیا  هدماین و  دعب  اهنآ  یبن  هک  دشاب  هدرکن  نایب  تفلاخم  تعباتم و  زا  ار  اهنآ  مکح  هیآ  نیا  دعب و  دـن  دوب  هدـمآ 
هک یبن  تعباتم  دناهدوب  لوا  رـصع  نآ  رد  هک  ینامدرم  رب  هدمآ  دعب  ناشیا  یبن  هک  دناهدش  دوجوم  یعدـم  نیا  زا  دـعب  هک  دـشاب  یناسک 

تعباتم و مکح  هتبلا و  دنراد  یبن  مدآینب  قلطم  هک  تسا  نآ  دوصقم  سپ  درادن  ناکما  هکلب  تسین  بجاو  دیایب  رگید  لاس  رازه  زا  سپ 
هکنآ لاح  دـناهدوب و  باطخ  نیا  هب  بطاخم  دـناهدوب  هک  ینامدرم  یعدـم  نیا  زا  لبق  ات  هچنانچ  هدـش  مولعم  هک  تسا  نآ  یبن  تفلاـخم 

هب هدومرف و  هک  حلـصاف  یقتا  نمف  هچنانچ  تسین  دـعب  رد  یبن  ندـمآ  زا  نداد  ربخ  دارم  سپ  هدوبن  اـهنآ  يارب  زا  دـیایب  دـعب  رد  هک  یبن 
شلوسر هب  تبسن  تسا  حلاص  یقتم و  حلـصا  یقتا و  نمب  ارم  هکلب  هدرکن  هتـشذگ  نامز  رد  يوقت  يهدارا  هدومرف  ریبعت  یـضام  يهغیص 

مهوت درم  نیا  هک  یناعم  زا  روطنیا  رب  ار  تاملک  روج  نیا  سکچیه  هک  نک  هظحـالم  ار  هقیلـس  جاـجوعا  دـیایب  نیا  زا  سپ  اـی  هدـمآ  هک 
شلوصح زا  ربخ  هیآ  تسین  دودـسم  تلاسر  باب  دـیوگب  دـهاوخیم  هک  دوشیم  مولعم  لالدتـسا  نیا  رهاظ  زا  ایناث  هدرکن و  لمح  هدرک 

هداد . دعب  رد 

دیدج عرش  يارب  زا  دندرک  کسمت  هک  نیا  زا  باوج 

هدوب هدهاشم  هب  ایؤر  لیدبت  توبن و  باب  دس  دارم  هک  هدرک  يدعب  یبنال  هیجوت  رد  هک  تسا  شمدقم  مالک  اب  صقانم  نیا  میوگیم  سپ 
مزلتـسم صاخ  تابثا  تسا و  صاخ  یفن  مزلتـسم  ماع  یفن  صاـخ و  تلاـسر  تسا و  ماـع  توبن  هک  یتسناد  هکنآ  هصقاـنم  ناـیب  اراـختفا 

توبن تلاسر  توبث  اب  هنوگچ  دـشابن و  دودـسم  تلاسر  باب  هنوگچ  سپ  دوب  دـهاوخ  مه  تلاسر  یفن  توبث  یفن  سپ  تسا  ماـع  توبث 
هیآ نیا  نیب  عمج  سپ  تسا  توبن  توبث  تلاسر  توبث  تسا و  تلاـسر  یفن  توبن  یفن  سپ  تسا  یبن  یلوسر  ره  هکنآ  هچ  دـشاب  یفنم 

تلاسر رب  لمتـشم  هک  تسا  هصاخ  توبن  دـشاب  تیمتاخ  يهبتر  بحاص  هک  یبن  نآ  اثلاث  تسا و  ضقانم  يدـعب  یبنال  نییبنلا و  متاـخ  و 
زا شدوخ  ریغ  يوسب  ثوعبم  هماسقا و  هب  هدوب  یحو  دروم  سدـقا  تاذ  نآ  هک  دـشاب  مه  مزعلاولوا  هک  هصاخ  تلاـسر  مه  نآ  دـشاب  مه 

یتوبن نینچ  متخ  ینعم  هدروآ و  ریغ  رم  تیعبات  نودـب  هلقتـسم  تناید  هدوب و  هقباس  عیارـش  رم  خـسان  عرـش  ندروآ  هب  ناـسنا  دارفا  قلطم 
بحاص دمآ  دهاوخ  یلوسر  وا  زا  سپ  هنوگچ  سپ  دشاب  مزعلاولوا  هکنآ  زا  الضف  دشاب  وا  زا  دعب  یلوسر  هکنآ  زا  الضف  تسا  یبن  ندوبن 

نامه دوصقم  رگا  دومرفیم و  اراختفا  ار  يدعب  یبن  تسا و ال  وا  تلیضف  فرش و  نایب  رد  تیمتاخ  يهبترم  نیا  فاصنا  لها  دیدج  عرش 
متخ تسا  نآ  زا  رتـالاب  هک  تلاـسر  نکل  تسا  متخ  نم  هب  توبن  يهبترم  هک  دوشیم  نیا  شیاـنعم  سپ  تلاـسر  نود  دـشاب  توـبن  یفن 
یف نیا  دـنکیم و  رتدرـس  ریرهمز  زا  ار  یناگیاپلگ  میحج  هک  تسا  کنخ  ینعم  نیا  ردـق  هچ  تلاسر و  زا  رگید  يهبترم  تسه  تسین و 

هیلقن هیلقع و  مولع  نابحاص  تسین  دشاب  هتـشاد  یـسراف  داوس  هک  یـسک  نم  زا  دـعب  دـیوگب و  اراختفا  افرـش و  یـسفن  هک  تسا  نآ  لثملا 
لاـمک رد  هلمجلاـب  دوب و  دـهاوخ  مولع  ماـمتب  ياراد  یلو  تسین  دـشاب  روـما  ضعب  هب  ملع  ياراد  هک  نم  زا  دـعب  یـسک  دـمآ و  دـنهاوخ 

دنیایب . نالوسر  اهدعب  هک  نآ  زا  ربخ  اب  يدعب  یبنال  نیب  يهضقانم  تسا  رهاظ  حوضو 

« اطسو هما  مکانلعج   » هیآ هب  لالدتسا  باوج 

لالدتسا نآ  ماهدینش و  اهافش  هفیاط  زا  دعب  هک  لالدتـسا  هحفـص 360 ] نآ [  تسا  دئارف  بحاص  يهلدا  زا  دربا  هکلب  تسا  جن  نم  دربا  و 
بیرقتب ادیهـش  مکیلع  لوسرلا  نوکی  سانلا و  یلع  ءادشا  اونوکتل  اطـسو  ۀمارک  انلعج  کلذـک  هیآ و  هب  تسا  رگید  عرـش  توبث  يارب  زا 

یمما مه  امش  دعب  هدوب  یمما  امـش  لبق  هچنانچ  هک  دیتسه  مما  طسو  امـش  هکنیا  تسا و  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  هیآ  هب  باطخ  هکنآ 
دیایب دـعب  هک  تاـیآ  نمـض  رد  مه  ناـفرعلا  لـئالد  رد  ار  هیآ  نیا  رخآ و  عرـش  هن  طـسو  تسا و  هناـیم  عرـش  عرـش  نیا  سپ  دوب  دـهاوخ 
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لـهج و زا  یـشان  هکنآ  هوـالع  هب  لالدتـسا  نیا  میوـگیم  دـشاب  لالدتـسا  نیمه  هـیآ  رکذ  زا  شدارم  هـک  تـسا  نآ  رهاـظ  دـسیونیم و 
تـسین رخالا  لوالا و  لباقی  ام  طسو  هب  دارم  هکنآ  هچ  دوشیم  يار  اوه و  قبط  رب  لمح  تسا و  ادـخ  مـالک  رد  فرـصت  تسا  يداوسیب 

لماک دـح  هک  تسا  لدـع  ینعم  هب  طسو  تسا و  طارفـالا  طـیرفتلا و  يدـح  نع  جراـخلا  جاـجوعالا و  فارحنـالا و  لـباقیام  دارم  هکلب 
هکلم هب  عجار  هیلامک  تافـص  عیمج  اذـل  تسا و  بتارم  نیرتلـضاف  هک  دـشاب  نیدـحلا  نع  جراـخ  هک  نآ  طـسو  تسا و  بتارم  حـیحص 

هک تسا  نیا  دیاهدش و  زیاف  لدـع  هعفان  هحیحـص  هبترم  هب  تالامک  عرـش و  رد  ینعی  تسا  مزال  هللاو  صقنلا  نیب  طسو  هک  تسا  تلادـع 
ینعم هب  طسو  تما  نیا  ندوب  اما  راگدرورپ و  نانتما  هبترم  ماقم و  دوشیم  ققحتم  نآ  هب  دوب و  دهاوخ  تما  نیا  تمارک  تلیضف و  ءاشنم 
نانتما هک  دراد  نآ  زا  ءابا  هیآ ي  قایـس  دوب و  دهاوخن  یتنم  یتفارـش و  یتمارک و  وا  رد  سپ  دنیآیم  رگید  یتما  اهنآ  زا  سپ  هک  مهوتم 

تما ترضح  نآ  هک  تسا  رقاب  ترضح  شیامرف  ضیقن  دض و  رب  لیخت  مهوت و  نآ  ایناث  الوا و  اذه  هتشگ  لزان  ۀفارـشلا  ۀمارکلا و  نایبلا 
یلع ءادهش  اونوکتل  شلوق  زا  هدرمـش  تما  تفـص  هیآ  نیا  رد  هک  ار  هچنآ  ینعم  نیا  رب  دنکیم  تلالد  هدومرف و  ریـسفت  همئا  ینعم  هب  ار 

نیرهاط همئا  هلیلج  بصانم  زا  ناشیارب  ناشیا و  يارب  زا  تداهـش  ناـشیارب و  ندوب  دـهاش  قلخ و  لاوحا  رب  عـالطا  هبترم  هکنآ  هچ  ساـنلا 
ات ناه  ناه  ءاـنفلاراد  ءادهـش  دوشیم و  هدـناوخ  ناـشتارایز  رد  تسا و  هرفاـظتم  هرثاـکتم و  راـبخا  تاـیآ و  هبترم  نیا  توبث  رب  هک  تسا 
نم تما  دناهدومرف  هک  تسا  تماما  نامه  ۀـغل  بسحب  تما  ینعم  هکلب  تما  هب  هدـش  فیرحت  همئا  هک  تسا  نآ  دوصقم  هک  ینکن  نامگ 

باطخ نیا  سپ  اتناق هللا  اتما  ناک  میهاربا  نا  هدـش  میهاربا  رب  تما  قالطا  تهج  نیا  هب  دـنیوگیم و  تما  ار  عاطم  عوبتم و  تسا و  هب  مؤی 
قلخ رب  دـهاش  هک  طسق  لدـع و  هب  نامکاح  ناعاطم  ناعوبتم  ناماما  ار  امـش  میداد  رارق  اـم  هک  نیرهاـط  همئا  هب  تسا  یباـطخ  باطتـسم 
لقن يریازج  دیس  هفیحصلا  حرـش  رد  دشاب و  هیدعب  هدیدج  تناید  تابثا  ددصرد  هک  ماقم  نیا  هب  دراد  لخد  هچ  ناشیا  رب  هاوگ  دیـشاب و 
هکلب نسح  لدع و  هب  هدرکن  فیصوت  ار  تما  نیا  دنوادخ  هک  تسا  نیا  نآ  لصاح  هک  یمالک  مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  دیامنیم 

دناسان . رب  ءادهش  هک  تسا  دارم  همئا 

« لجا هما  لکل   » هیآ هب  لالدتسا  باوج 

ۀـعاس و نورخأتـسیال  مهلجا  ءاـج  اذاـف  لـجا  ۀـما هللا  لـکل  هدـش  دراو  مدرم  لاـجا  ناـیب  رد  هک  یتاـیآ  هـب  داهـشتسا  لـکلا  نـم  بـجعاو 
هک تسا  رمع  زا  يرادقم  یسکره  يارب  زا  هک  تسا  انعم  نیمه  هدش  نایب  ریسفت  بتک  رد  هچنآ  نآ و  یفرع  رهاظ  ینعم  هک  نومدقتـسیال 

سفن دودـحم و  لـجا  مکل  نا  اوملعاو  دـیامرف  ع )  ) ریما ترـضح  هچناـنچ  تسین  يریخاـت  میدـقت و  ناـشلاجا  رد  تسا و  وا  لـجا  نآ  زا 
انلعج ۀما  لکل  ریذـن و  اهیف  الخالا  ۀـما  نم  نا  هفیرـش و  هیآ  هب  کسمت  اذـه  نم  برغاو  درادـن  لیخت  مهوت و  نیا  هب  یطبر  ادـبا  دودـعم 

ترـضح نآ  دنتـشاد و  کسنم  دنتـشاد و  رذـنم  تما  نیا  مامت  بذاک  ياعدا  نیا  زا  لبق  اـت  هچناـنچ  هکنآ  هچ  تسا  هوکـسان  مه  اکـسنم 
وا تعیرـش  دشاب و  اهنآ  رذنم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  تمایق  ات  تما  نیا  رگا  نینچ  مه  دنـشاب  وا  تعیرـش  تبترم و  یمتخ 

ضرف یلابقتـسا  ار  مکنم  لسر  مکیتای  هک  دئارف  بحاص  قاذم  هب  هیآ  ود  هکنآ  اب  نیتکرابم  نیتیآ  دیامنیم  قدص  هنیآ  ره  اهنآ  کسنم 
ربمغیپ ص و زا  ریغ  تما  نیا  هکنیارب  یتلالد  دوش و  لـمح  هحفص 361 ] دیاب [  هتـشذگ  مما  لاح  رب  یـضام و  رب  مه  ار  هیآ  ود  نیا  هدرک 
هیفوت و نایب  رد  هک  هفیرش  هیآ  هب  تسا  دئارف  بحاص  لالدتـسا  لکلا  نم  حضفا  درادن و  دنـشاب  هتـشاد  رگید  عرـش  رذنم و  دیاب  شتعیرش 

تعیرش ینعم  هب  هیآ  نیا  رد  نید  هک  دنکیم  نامگ  قحلا و  مهنید  هللا  مهیفوی  منهجب  ذئموی  دیامرفیم  هک  هدش  دراو  ءازجلا  موی  رد  ءازج 
تازاجم باـب  رد  هیآ  نیا  هدـش و  دراو  نآ  لاـثما  نیدـلا و  موی  کـلامم  رد  هک  تسا  ینعم  هب  نید  ظـفل  نیا  هکنآ  لاـح  تسا و  نیئآ  و 

عرـش ناتـساد  هب  یلخد  هدش  دراو  مه  رگید  ياج  رد  ترابع  نیا  هب  نادت و  نیدت  امک  دوش  هتفگ  هچنانچ  هدش  دراو  نیدـلا  موی  رد  رافک 
درادن .
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« يدعب یبن  ال   » فیرش ثیدح  رد  دساف  لیوأت 

يدعب و یبنال  هکرابم  هملک  يارب  زا  هدزاود  دصیس و  هحفـص  رد  هک  یهیجوت  زا  یهنلا  یلوا  هیلع  کبی  یلکثلا و  هنم  کحـضی  ام  اهنم  و 
ءاـیبنا زا  يدـه  همئا  تیلـضفا  هیمالـسا و  تما  یقرت  ناـیب  هرقف  ود  نیا  زا  دوـصقم  هـکنآ  شلـصاح  دـنکیم و  نییبـنلا  متاـخ  هفیرـش  هـیآ 

متاخ روهظ  هب  سپ  دـندرکیم  ریبعت  ماهلا  هب  هقداص  يایؤر  زا  دـندومرفیم و  هیتآ  زا  رابخا  ایؤر و  طسوت  هب  اـهنآ  هک  تسا  لیئارـساینب 
یناک دوب  روکذم  نیلوا  تاملک  رد  هک  ایؤرلا  یف  تیار  اذـک  ياج  هب  هدیـسر و  هدـهاشم  هفـشاکم و  تبون  دودـسم و  هیئایؤر  توبن  باب 

يایؤر باطتسم  باطخ  ود  نیا  رد  توبن  هب  دارم  هکنآ  شلـصاح  اصخلم و  یهتنا  تشگ  روطـسم  نیرخآ  تانایب  رد  دهاشا  یناک  يرا و 
هب دنیایب  ادـخ  بناج  زا  رگید  ینالوسر  هک  درادـن  یتافانم  سپ  تسا  هدـهاشم  باب  حـتف  ایؤر و  ياضقنا  نآ  متخ  هب  دارم  تسا و  هقداص 

نیا میوگیم  ار  بتارم  ریاـس  هن  هدرک  صوصخلاـب  توبن  یفن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هک  دـنیامن  رخآ  عرـش  عیرـشت  هللا  نذا 
ود ره  تسا و  نیرخآ  ناش  نیلوا و  لاح  زا  لهاجت  وا و  بتارم  تسا و  توبن  ینعم  هب  لهج  زا  یشان  فسعت  مکحت و  فلکت و  مشجت و 

ایؤر قیرط  هب  رصحنم  هیتآ  روما  زا  ناش  تارابخا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  رمغیپ  رب  نیقباس  نیلوا  هن  تسا  بذک  غورد و  يوعد  فرط 
نیلوا يارب  زا  هدوب  دودـسم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  رم  نیعبات  نیقحالرب  نآ  هب  هدنتـسم  رابخا  هقداص و  يایؤر  باب  هن  هدوب و 

یحو عامس  میهاربا و  مدآ و  تیؤر  دننام  هدوب  هفشاکم  تیور و  تطاسو و  الب  یـسوم  یحو  عامـس  ماهلا و  یحو و  ماسقا  زا  هیملع  قرط 
هقداص تامانم  مه  نیرخآ  يارب  زا  الوسر و  لسری  وا  باجح  ءارو  نم  وا  ایحو  الا  هللا  هملکی  نارـشبل  ناک  ام  یـسیع و  تایملع  .و  یـسوم

روبزم و رابخا  بتک  رد  هک  اهنآ  ریغ  ءادهـشلادیس و  ترـضح  ریما و  ترـضح  يایؤر  دننام  دندادیم  هدنیآ  روما  زا  ربخ  نآ  هب  هک  هدوب 
ناشیا يارب  زا  تسا  مولع  بابـسا  زا  رگید  باوبا  حتف  هب  هکلب  درادن  ایؤر  باب  دس  هب  هطانا  همئا  تیلـضفا  تسا و  روطـسم  مالـسلاراد  رد 

ءایبنا و مامت  فحص  ریـشمش و  هقالع  ضیبا و  رفج  رمحا و  رفج  هعماج و  یئـش و  لک  نایبت  هیف  هک  یباتک  ملع  زا  دنتـشاد  هک  هچنآ  دننام 
هللا یلع  دوفو  نیمز و  نداد  ربخ  يدـلب و  ره  رد  رون  زا  دومع  شرع و  ناشیا و  نیب  رون  زا  دومع  ناشدوخ و  هب  هصوصخم  فحـص  راـیس 
همئا ربمغیپ ص و  هب  صوصخم  هک  مظعا  حور  هدوب و  ءایبنا  اب  هک  سدـقلا  حور  ردـقلا و  ۀـلیل  هماگنه  هیموی و  هیلیل و  رابخا  شرعلا و  یف 

هب هکلب  دشابن  ایؤر  هک  تسین  نآ  هب  فوقوم  تلیـضف  نآ  لاثما  کلم و  هنیاعم  عور و  رد  ءاقلا  بولق و  رد  فذق  عامـسا و  رد  رقن  هدوب و 
عم دنشاب  هتشاد  مه  همئا  هیملع  قرط  زا  دنتشاد  اهنآ  هک  ار  هچنآ  هک  تسا  نآ  تیلضفا  یـضتقم  هکلب  تسا  بتارم  ریاس  هبترم و  نیا  دوب 

دـشاب و دـیاب  اهنیا  زا  اهنآ  تالامک  مامت  زیمت  اهنیا  دنعاعـش  اهنآ  نوچ  هکلب  هدوب  تالامک  زا  هقداص  يایؤر  هکنآ  هچ  رخآ و  ءایـشا 
وا رد  هسکعنم  هیفاص  تارم  نیعمجا  مهیلع  هللا  تاولـص  همئا  هیکاز  بولق  ندوب  ار و  اهنآ  تـالامک  اـهنیا  تثارو  ياـضتقم  تسا  نیمه 

نیبم و باتک  ناشیا  هیـسدق  قیاقح  ندوب  هکلب  زوج  هقلف  دـننام  ناشرظن  رد  ملاع  روضح  و  تانئرب . . . رب  ناـشیا  هیملع  هطاـحا  تاـنئاک و 
درادن ناشیا  يارب  زا  هبسانم  قرط  ندوب  اب  یتافانم  یلاعتیراب  تاماقم  راگدرورپ و  هدارا  لحم  تیـشم و  رگو  هک  رتالاب  هکلب  ظوفحم  حول 

زا نیلسرم  ءایبنا و  تالامک  عیمج  هحفص 362 ] لصاحلا [  دوب و  دهاوخن  دودو  باتک و  دومع و  رفج و  هب  یتجاح  روما  مالعتسا  رد  الا  و 
وا هک  تسین  لاقم  نیا  طسب  لاجم  اهنآ  دـش  هیملع  قرط  ریاس  تسا و  تالامک  ریاس  لثم  مه  ایؤر  هب  ماهلا  مه  تسا و  تباث  ناشیا  يارب 

ضوقنم نیا  میوگیم  تسا  وا  يارب  زا  یتمارک  هچ  ایؤر و  ياج  هچ  دوهش  تیؤر و  زا  دعب  یئوگب  رگا  دیاب و  هدحیلع  یثحب  یحرش و  ار 
ياـیؤر تاـبثا  نآرق  حیرـص  رد  هک  تیمتاـخ  هبترم  بحاـص  ینعی  هدوب  دوهـش  تیؤر و  هبترم  بحاـص  زا  لـضفا  هک  یـسک  نآ  هب  تسا 

سانلل و ۀـنتف  ـالا  كاـنیرأ  یتلا  اـیؤرلا  اـنلعج  اـم  دـیامرفیم و  هک  هدـش  هداد  وا  هب  قیرط  نآ  هب  هدـنیآ  زا  ربخ  هدومن و  شیارب  زا  هقداـص 
دس هطساو  هب  همئا  تیلـضفا  رگا  تسا و  روهـشم  فحـص  رد  ردقلا  ۀلیلب  نآ  كرادت  روبزم و  بتک  رد  نآ  لیـصفت  هک  ۀنوعلملا  ةرجـشلا 

قیرط هب  یحو  صوصخلاب  هدوب و  یبن  وا  هک  متاخ  زا  ناشتیلـضفا  دـمآیم  مزال  هنیآ  ره  هدرک  نامگ  مهوتم  نآ  هچنانچ  هدوب  اـیؤر  باـب 
دساک تسا  یمهو  دساف و  یمعز  هتسناد  نآ  هبرظان  ار  نیکرابم  نیباطخ  هتـسناد و  یقرت  ار  ایؤر  باب  دس  هکنآ  سپ  هدوب  شیارب  زا  ایؤر 

وا مالک  رهاظ  هچنانچ  هداد  رارق  هقداص  يایؤر  طسوتب  هیتآ  روما  زا  ناشیا  رابخا  هب  لیئارـساینب  ءایبنا و  توبن  هکنآ  امک  هدومن  هنامگ  هک 
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وا مالک  رهاظ  هچنانچ  هداد  رارق  هقداص  يایؤر  طسوتب  هیتآ  روما  زا  ناشیا  رابخا  هب  لیئارـساینب  ءایبنا و  توبن  هکنآ  امک  هدومن  هنامگ  هک 
هب توبن  ماوق  هکلب  تسین  ةوبنلا  هب  موقی  ام  وا  توبن  مزـال  دـشاب  هک  قیرط  ره  زا  هیتآ  روما  هب  راـبخا  هکنآ  هچ  اراکـشآ  تسا  یطلغ  تسا 

سپ دـشاب  هک  قیرط  ره  هب  تسا  نآ  داعملا  یف  عجارلا  دالبلا و  مظن  دابعلا و  حالـص  اهیف  ام  زا  ۀـماع  ای  ۀـصاخ  ماکحا  فیلاکت و  یحو و 
هک هیتآ  روما  هب  رابخا  هن  هیعون  ای  ۀیـصخش  فیاظو  زا  ار  توبن  ماوق  هچنآ  هب  تبـسن  دریگب  هیئایور  یحو  نامه  ار  توبن  ینعم  دوب  بوخ 

بعـش و زا  نآ  هدوب و  اراد  مه  ۀجح  ریغ  لب  مه  یبن  ریغ  هچنانچ  دندوب  نآ  ياراد  ایبنا  هک  دـنچره  توبن  زا  جراخ  تسا  يرخآ  ناش  نآ 
اب وا  تبـسن  توبن و  تقیقح  نتـسنادن  هطـساو  هب  سپ  هدرک  مهوت  هیئایؤر  توبن  صوصخ  ار  یفنم  الهج  هکنآ  اـما  تسا و  تیـالو  راـثآ 
هک هسدقم  هلماک  سفن  هک  دیامنیم  ضرع  الامجا  یلو  تسین  مالک  حرـش  بسانم  ماقم  هچرگا  تسا و  نآ  قلعتم  دروم و  بتارم و  ریاس 

ءادتبا هک  تسا  نآ  ای  شتمصع  ءاکز و  یفن و  افص  قیقحت  هب  لامج  لالج و  ترـضح  زا  دوشیم  هیهلا  سیماون  هاقلا  هضافا  تیانع  دروم 
ار وا  دشاب  لوا  مسق  زا  رگا  ددرگ  یم  تیانع  نیا  دروم  رشب  طسوت  هب  ای  دوشیم و  باطتـسم  باطخ  لحم  ءاقلا و  دروم  رـشب  طیـسوت  الب 
هک دشاب  ایؤر  قیرط  هب  یحو  هک  دنچره  دشاب  یحو  دروم  هکنآ  فرص  هب  دوش  یم  لصاح  توبن  تقیقح  هک  دنیوگ  شیبن  حالطـصا  رد 

ار دادعتـسا  نینچ  یـسفن  هکنآ  هچ  دشابن  یحو  توبن و  بتارم  زا  نآ  زا  رتلزان  هک  تسا  یحو  زا  هبترم  لوا  سفن و  لامک  هجرد  لوا  نیا 
هلمجلا یف  تسا  هیلفـس  ملاوع  زا  عالخنا  هیلاع و  يدابم  هب  حور  هجوت  تسا و  هیناویح  هرهاظ  ساوح  لیطعت  لاـح  هک  دـشاب  اراد  ماـنم  رد 

ساوح لاغتـشا  لاح  هک  هظقی  لاح  رد  هک  تسین  مزال  دراد  ار  هیتویح  لزنت  هن  هیتوم و  ءاـقترا  هن  هک  تسا  ةویحلا  توملا و  نیب  خزرب  هک 
رد هک  ار  هچنآ  باوخ  رد  تیعر  دارفا  دـنکیم  كاردا  اذـل  دـشاب و  هتـشاد  تسا  هیروص  فراوص  ۀـیرهاظ و  بجح  هب  ءاستکا  هرهاـظ و 
هب شتایعقاو و  هب  روما  هیخزرب  هناشن  نآ  رد  هک  دناهتـشاد  بوسحم  توبن  ءازجا  زا  یئزج  ار  هقداص  يایؤر  ۀهج  نیدـب  دـننکن و  يرادـیب 

دادعتـسا رگا  هکنآ  فالخب  دـیامنیم  یقلت  دوشیم و  ءاـقلا  هیلاـع  يداـبم  زا  دوشیم و  تیؤر  شاهقیقح  قیداـصم  هب  شاهیونعم و  روص 
دوشیم ققحتم  ینعم  نیا  فرـصب  توبن  تقیقح  سپ  تشاد  دـهاوخ  یلوا  قیرط  هب  مه  مون  لاح  رد  تشاد  هظقی  لاح  رد  ار  یحو  یقلت 

دهاوخ تعفر  بحاص  ینعم  هب  یبن  هبترم  نیا  لوصح  هب  باوخ و  رد  ول  دیامن و  ادیپ  هیهلا  هفیظو  نوناق و  ءاقلا  یحو و  تقایل  یـسفن  هک 
ریغ هب  رابخا  هب  رومأم  صوصخلاب  دنچره  دوب  دـهاوخ  هللا  نع  ءابنم  ینعم  هب  یبن  دومن  اقلطم  هیلا  یحوا  امع  رابخا  ماقم  نیا  رد  رگا  دوب و 

هکنآ هچ  هنع  هنی  مل  ام  رد  دـشاب  ماع  نذا  هب  دنتـسم  راـبخا  هکلب  دنـشاب  هدرکن  نیعم  وا  يارب  زا  اـصوصخ  لـمعلا  روتـسد  نیا  ینعی  هدوبن 
بناج زا  هکنیا  تیئبم  ناونع  نیا  ققحت  رد  تسین  مزالو  هب  رمالا  یعادب  نکی  مل  ول  رابخا و  فرـص  هب  دوشیم  لصاح  تیزجم  هب  تفص 

رد اقلا  وا  هب  دنیبب و  باوخ  رد  هک  تسا  یـسک  وا  دیامرف  یم  یبن  فیرعت  ماقم  رد  ضعب  رد  هکنیا  وم  دـشاب  مه  ایبناب  رومأم  هنع  یئنی  نم 
یبـن دـشاب  مه  رادـقم  نآ  دـقاف  دـشابن و  مه  هبترم  نیا  رگا  دوـش و  یمن  نآ  زا  رتـمک  هک  تسا  هبترم  لوا  هـجرد و  لوا  ناـیب  دوـش  اـیؤر 

هک دنک  یم  تیاور  توبن  ینعم  رد  يربخ  اضر ع  ترـضح  زا  راحب  متفه  رد  اذل  دشاب و  دیابن  نیا  ریغ  یبن  يارب  زا  هکنآ  هن  دوب  دـهاوخن 
عمـسی يذـلا  وه  مامالا  صخـشلا و  يری  امبر  مالکلا و  عمـسی  امبر  یبنلا  هماـنم و  یف  یبن  اـمبر  لـیئربج و  هیلع  لزنی  یبنلا  دـیامرف و  یم 

نوئـش زا  عطق  اـب  یه  ثیح  نم  توبن  تقیقح  مزـال  هچنآ  هک  تسا  نآ  دوصقم  سپ  صخـشلا  يریـالو  هحفـص 363 ] يریال [  مالکلا و 
دیابن نیا  رب  هدایز  هکنآ  هن  دوشیمن  لصاح  توبن  نآ  زا  رتمک  هب  دیامن و  یحو  یقلت  باوخ  رد  دـیاب  هلاحم  هک ال  تسا  نآ  تسا  هدـیاز 
تبسن تسین  مزال  هک  دوشن  مهوت  طرشب  دیازب ال  ۀبسنلاب  تسا و  یئیش  طرش  هب  مانملا  یف  یحو  یقلت  دادعتسا  هب  تبـسن  توبن  سپ  دشاب 

یلوا يهجرد  رثکا و  لقا و  ریظن  ود  نیا  هکنآ  هچ  ایؤرلا  ریغ  رخآ  قرطب  یحو  شیارب  زا  دشاب  لصاح  هکلب  دشاب  یئیـش  طرـشب  يایؤر  هب 
رد عوقو  رابتعا  هب  هن  تسا  هلماک  سفن  دادعتسا  رابتعا  هب  میـسقت  نیا  هک  اریز  دشاب  یلوا  لقا و  دقاف  ایلع  رثکا و  دوشیمن  هک  تسا  ایلع  و 

دوشیم هک  دوشن  مهوت  ات  تسا  یئیـش  طرـشب  هیلعف  هیجراخ  يهیور  هب  تبـسن  دـنیب و  هب  باوخ  رد  دـیاب  یبن  هک  میئوگیمن  سپ  جراـخ 
هنیاعم هب  ای  یحو  عامـسب  قافتالا  بسح  وا  رب  تائاقلا  مامت  شرمع و  مامت  رد  دوشن  لصاح  یبن  سفن  يارب  زا  ادـبا  هیجراـخ  هیلعف  تیؤر 

ار نآ  ریغ  دـنچره  دـشاب  هتـشاد  ار  هیمانم  تاءاقلا  دادعتـسا  دـیاب  یبن  میوگیم  هکلب  دوب  دـهاوخن  یئیـش  طرـش  هب  سپ  دـشاب  هدوب  کلم 
هتـشاد هظقیلا  لاح  یف  یحو  عامـس  دادعتـسا  هک  تسا  طرـشب  هبترم ال  نیمه  هب  تبـسن  هک  تفگ  ناوتیمن  ماقم  نیا  رد  دـشاب و  هتـشادن 
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نک . لمات  بوخ  دشاب  هتشادن  ار  هیمون  یحو  دادعتسا  دشاب و 

نآ بتارم  توبن و  يانعم 

وا دوخ  هیـصخش  يهفیظو  هیلا  یحوا  ام  هک  تسا  نآ  ای  سپ  یتارابتعا  هب  دوب  دهاوخ  ماسقا  ياراد  بتارم و  بحاص  ةوبنلا  قلطم  اجنیا  رد 
يهفیظو هک  تسا  نآ  ای  دیامنب و  مه  ریغ  هب  مالعا  دـناوتیم  هک  دـنچره  دـشاب  رابخا  غالبا و  هب  رومأم  تسین  مزال  ماقم  نیا  رد  هک  تسا 

مزال نیا  هب  رومأـم  هتبلا  سپ  راـبخا  غـالبا و  وا  رب  دوشیم  مزـال  ماـقم  نیا  رد  دراد و  تکرـش  نآ  رد  وا  ریغ  هکلب  تسین  وا  هب  صوصخم 
دوشیم و غلبم  لوسر و  ناونع  هب  فصتم  هدیاز  هبترم  نیا  رد  دـیامن و  غیلبت  هک  وا  رب  یحوم  فرط  زا  دوشیم  بجاو  ینعی  دـش  دـهاوخ 

نابحاص هک  هدش  نینچ  دوشیم و  لصاح  هضافا  ضیف و  یتدایز  لغـش  یتدایز  يهطـساو  هب  هلحرم  نیا  رد  ددرگیم و  هدناوخ  روآ  ماغیپ 
مه اهیحو  توافت  ناشبتارم  توافت  هبو  دناهدش  مه  هیمانمریغ  ياهیحو  تداعـس  دروم  لامجلا  لالجلا و  ترـضح  نم  الـضف  هبترم  نیا 
هب ماقم  نیا  رد  دوشیم  توافتم  دیامنب و  هطـساو  الب  ار  ینابر  مالک  عامـس  یـسفن  دادعتـسا  لامک  يهطـساو  هب  هکنآ  ات  دوشیم  توافتم 

دراو رابخا  رد  هکنیا  قلخ و  مومع  ای  تسا  هصاخ  يهفیاط  يوس  هب  لوسر  ای  هیلا و  اولـسرا  نم  مومع  صوصخ و  تلاـسر و  قیـض  هعس و 
هکنآ هچ  تسا  تلاـسر  تقیقح  ینعم و  دـیدحت  دوصقم  هن  دـیامن  هدـهاشم  ار  کـلم  دـنک و  یحو  عامـس  هک  تسا  نآ  لوسر  هک  هدـش 
هنیاعم دنچره  دوشیم  ققحتم  تلاسر  تقیقح  دیامن  غالبا  یهلا  رما  هب  دـشاب  ریغ  يهفیظو  هک  ار  مانملا  یف  هأر  امرگا  ایؤر  بحاص  نامه 

رما ام  هیلا و  یحوا  ام  هک  تسا  نآ  ای  اجنیا  رد  دوشیم و  یتیانع  نینچ  دروم  هبتر  نینچ  بحاص  هک  تسا  نآ  ماقم  رد  هکلب  دیامنن  کلم 
دنکیم ار  نامه  غالبا  نامه و  لیمکت  ار و  نامه  جـیورت  لوسر  نیا  هدومن و  ار  نآ  عیرـشت  يرگید  هلماـک  سفن  هک  تسا  ینوناـق  هغیلبت 

رگا دنکیم  غیلبت  دیامنیم و  عیرـشت  هللا  دنع  نم  ءادـتبا  شدوخ  هک  تسا  يدـیدج  نوناق  هیلا  یحوا  ام  هکنآ  ای  رـشبلا و  طسوتبال  هللا  نم 
تثعب مومع  هب  ناش  بتارم  دوشیم  توافتم  اجنیا  رد  یناعم و  ضعب  رب  انب  دوشیم  هدرمـش  مزعلاولوا  زا  دش  مود  مسق  زا  ینعی  دـش  نینچ 

ای دش  دیدج  عرـش  هب  فیاوط  مامت  هب  ثوعبم  هکنآ  اهنآ و  زا  هصاخ  يهفیاط  رب  ای  هدـش  ثوعبم  مدآ  عون  ینب  مامت  رب  ای  هک  صوصخ  و 
ماکحالا و لوصالا و  نم  داعملا و  ءدـبملاب و  قلعتی  امم  تسا  هیناـبر  نیناوق  هیهلا و  سیماون  صوصخ  رد  شتوبن  تلاـسر و  هک  تسا  نآ 
ای دوشیم  هیعیرـشت  هقلطم  توبن  بحاص  ماقم  نیا  رد  سپ  دودـحلا و  تاسایـسلا و  نم  دابعلا  شاعم  حالـص و  دالبلا و  ماظن  هیف  نوکی  ام 

هحفـص 364] ضرا [  يوس  هب  تیبوبر  تیهولا و  ءامـس  زا  لزاـن  ضیف  قلطم  رد  شترافـس  تطاـسو و  شتلاـسر و  توبن و  هک  تسا  نآ 
هنم ققحتی  ام  مهنأش و  مهلامک و  هب  لصحی  ام  مهئاقب و  مهدوجوب و  موقی  اـم  زا  هللا  يوس  اـم  قلخ و  قلطم  زا  ناوکا  رد  قولخم  ناـکما و 

هیعیرـشت تدابع  تفرعم و  ای  اهنآ و  هینیوکت  تداـبع  حـیبست و  تیفرعم و  قرط  زا  مهقلخ  نم  هبولطملا  ۀـیاغلا  مهنم و  ۀـبوغرملا  ةدـیافلا 
ثیح زا  هبترم  نیا  رد  رابخالا و  نم  ۀـلمج  صوصن  تاـیآلا و  رهاوظ  نم  ۀـلمج  لولدـم  وه  اـمک  مهنم  کـلذ  توبث  هب  لوقلا  یلع  اـهنآ 
هرخا یلا  قلخلا  ملاع  لوا  نم  هک  هجرد  نآ  هب  ات  دوشیم  توافتم  نامز  ءازجا  هب  تبسن  قلخ و  فانصا  هب  تبسن  صوصخ  تثعب و  مومع 
قلطم يارب  زا  هقلطم  تطاسو  مهتاـجردو  مهبتارم  اـهماسقا و  اهفانـصا و  اـهعاونا و  هب  تایلفـس  تاـیولع و  زا  شنیرفآ  قلطم  هب  تبـسن 

ینیوکت باـتک  هحتاـف  یلوا و  يهطقن  یلوا و  يهوـلج  هبترم  نیا  بحاـص  دـشاب و  هتـشاد  ناـشقازرا  ناـشجئاوح و  قـلطم  رد  نیـضیفتسم 
هب جاتحم  وا و  تیعر  تسه  هچره  ادخ  زا  ریغ  تسا و  یبن  وا  هک  دوب  دهاوخن  وا  زا  فرشا  لضفا و  مدقا و  برقا و  قبـسا و  دوب و  دهاوخ 

یعیرشت ینیوکت و  یحو  دشاب و  هللا  نذا  وا  ءایض  هب  ءییضتسم  وا و  رون  هب  رینتسم  وا و  ضیف  هب  ضیفتسم  وا و  ددم  هب  دمتـسم  وا و  يوس 
رهش يوس  هب  يرد  دشاب  نیبابوذ  شدوخ  دناسرب و  تانئاک  قلطم  هب  اعیرشت  انیوکت و  ار  هللا  یلا  كولس  قیرط  ددرگ و  هللا  ناسل  دونـشب و 

ددرگ و رشتنم  يدلب  ره  بیصن  تمسق و  وا  زا  نیـضیفتسم و  دالب  يوس  هب  يرد  دوش و  لزان  ایاده  عاتم و  دئاوف و  دئاوع و  وا  رد  ضیف و 
هب دنک و  ذخا  ۀهج  نآ  هب  هک  هیتوهال  هنطاب  هیتوسان  هرهاظ  بوبرملا  بسانی  یتهج  برلا و  بسانی  یتهج  دشاب  نیتهجوذ  وا  سدـقا  تاذ 
دنک دنلب  تیانع  ۀفأر و  ياهادص  دونـشب و  اهادن  دشاب  سوسحم  لوقعم و  ملاع  طسو  رد  بوصنم  یـسرک  شماقم  دیامن و  اطع  ۀهج  نیا 
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بحاص دحرس و  نیا  هاش  دح و  نآ  هدنب  ۀیانع  ۀفأر و  بیشن  هب  یمـشچ  اتنکـسم و  اعرقت و  الاب  هب  یمـشچ  بیـشن  هب  یتسدزارف  هب  یتسد 
ناشیارب ناشیا و  رد  یفرـصت  وحن  ره  رب  رداق  ناشلاوحا و  رب  علطم  وا و  رما  تحت  رد  مامت  همه و  قوف  دوب  دهاوخ  همهرب  طیحم  هبترم  نیا 

مایق تطاسو و  ماجنا  يهدمع  زا  هینابر  تفـص  ود  نیا  هب  دوب و  دهاوخ  ادخ  تردق  رهظم  ملع و  تبیغ  سپ  ناشیا  جئاوح  يهدـنروآ  رب  و 
دوب و دـهاوخن  لماک  اصقن  ولو  دوب  دـهاوخن  مامت  تلاسر  ترافـس و  تطاسو و  یه  امه  الولو  دـمآ  دـهاوخ  نوریب  تراـفم  فیاـظو  هب 

دوشن تفای  وا  زا  رتگرزب  هیآ  يرهظم و  یئالجم و  یمسا و  هک  تایالا  ربکا  تاملکلا و  متا  رهاظملا و  یلجا  ءامـسالا و  مظعا  ماقم  نیارد 
سوق رد  تسا  هطقن  رخا  لوزن و  سوق  رد  تسا  هطقن  لوا  هبتر  نیا  بحاص  لـقعلاب  هماـع و  هینوکت  توبن  دوشیم  هتفگ  هلحرم  نیا  رد  و 

رد ریاس  وا  دوب و  دـنهاوخ  وا  تحت  رد  نیـسوق  رد  هرئاد  طاقن  مامت  دوب و  دـهاوخن  بجاو  هب  وا  زا  برقا  اـمتخ  اودـب و  يهطقن  هک  دوعص 
لوا شنیرفآ و  رذب  سپ  دوب  دهاوخ  اهنآ  يهجیتن  هصالخ و  اهنآ و  لمکم  هیدوعـص و  تاطقن  اب  دعاص  اهنآ و  یبرم  هلوزنم و  تاطقن 
لامک زا  سپ  ات  ددرگ  رامش  یب  كدنا  رازه و  کی  دروآرب و  گرب  خاش و  ضیف  یقلبت  دوش و  هتـشاک  ناکما  نیمز  رد  هک  تسا  یمخت 

هدـهاشم هلماک  هبیط  يهرجـش  رد  هک  تاجرد  تالامک و  راثآ و  دـئاوف و  تانوئـش و  تایقرت و  مامت  دوش و  رهاظ  هناد  نامه  يهمتاخ  رد 
هویم و گرب و  قاس و  هنت و  هشیر و  زا  لوـألاف  لوـالا  تاـقولخم  هب  ندـناسر  ار و  ینامـسآ  ضیف  تسا  هناد  یقلت  يهطـساو  هب  همه  دوش 

روص قلخ  دارفا  هک  دوش  داقتعا  تسا  لاثم  رهاظ  هچنآ  هب  هللااب  ذاـیعلا  هک  دوش  ناـمگ  هکنآ  هن  هیبشت  ریظنت و  تسا و  نهذ  بیرقت  دوصقم 
هک دوش  زیاف  تیمتاـخ  بقل  هب  تیرخآ  تفـص  نیا  هب  دـناهتفر و  نآ  رب  فـالخ  لـها  زا  هلمج  هچناـنچ  ۀـقیقح  دـشاب  تقیقح  نآ  هیلوزن 

یقرشم علطم و  هیقرشم  قافآ  هئیـضم و  قراشم  هینارون و  علاطم  هیـسدق و  رهاظم  رد  دشابن و  روصتم  نآ  زا  دعب  یلامک  نآ و  قوف  يهبترم 
هدش ریدقت  رخآ  وا و  هب  جاتحم  تسا و  ادخ  ریغ  یقباس  ره  هک  یقباس  هب  قوبسم  ریغ  هدش  ضرف  لوا  هکنآ  هچ  دشابن  رتینارون  فیرش و 
هبترم نیا  بحاص  رتاوتملا  صنلا  باتکلا و  نم  یعطقلا  لقنلاب  تسا و  وا  زا  ضیفتـسم  يریغ  ره  هک  یقحـالب  هحفص 365 ] قوحلم [  ریغ 

هیلع همالس  هللا و  تاولص  تسا  تبترم  یمتخ  ترضح  تانئاک  يهجاوخ  تاقولخم  فرشا  تانکمم و  لجا  فرشا  سدقا  ترـضح  یلعا 
نیرذنم نیرشبم و  نیلسرم  ءایبنا و  هدیسر  ترورض  دحرس  هب  شنیرفآ  مامت  زا  شتیلـضفا  رب  هلاد  راثا  رتاوتم و  شقلخ  قبـس  رب  هلاد  رابخا 

لـضاف زا  اهنآ  قیاقح  ندوب  هکلب  هکئلم  ءایبنا و  رب  شمیلعت  تلقخ و  لوا  زا  شتلاسر  مومع  رب  هلاد  لقن  نیهم و  دـبع  نیبرقم  هکئـالم  و 
رابخا هیعدا و  تارایز و  تایآ و  تسین و  ههبش  ياج  ناشجئاوح  دئادش و  رد  قلخ  فانصا  عوجر  تسا و  یهیدب  رینم  نآ  يهعشا  راونا و 

تادلجم هب  عوجر  دشیم  اصقتسا  هنیآ  ره  هلاسر  عضو  زا  جراخ  دوبن و  ربتعم  اهنآ  ءاصقتسارگا  روطـسم و  روبزم و  فحـص  بتک و  رد 
تاهج یناعم و  مامت  هب  رورـس  نآ  تیلوا  دوش  هظحـالم  دناهتـشون  هدـیدع  لـئاسر  رد  یتشر  دیـس  يواـسحا و  خیـش  هچنآ  دوش و  راـحب 

رـشب طسوت  هب  نیناوق  سیماون و  ءاقلا  میود  مسق  رگا  هتفای و  نایب  لصف  نیا  زا  يرطـش  هیناث  يهلاقم  رد  دش و  دهاوخ  يرورـض  یهیدـب و 
یصو دوب و  دنهاوخ  غلبم  هللا  نم  لوسر  یبن و  سپ  دشاب  ماما  حالطصا  بسح  هب  نآ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  وه  ناک  ولو  دشاب 
هقلعتم تایعرـش  زا  نآ  دروم  قلعتم و  توبن و  فیاظو  صوصخ  رد  دنوشن  یحو  دروم  ءادـتبا  هکنیا  دوب و  دـنهاوخ  غلبم  یبنلا  نم  ماما  و 

رد ینعی  دراد  هیعرـش  نیناوق  غیلبت  رد  تلاصا  هک  یناسنا  سپ  دـنوش  یحو  ماسقا  دروم  رگید  روما  ریاس  رد  ـالا  تسا و  داـعم  شاـعم و  هب 
هب هتـشادن و  تلاصا  روما  نیا  رد  هک  یـسک  نآ  دـشابن و  یحو  دروم  نآ  ریغ  رد  دـنچ  ره  تسا  یبن  وا  دوش  یحو  دروم  ءادـتبا  روما  نیا 

یحو ماسقا  لحم  دروم  نیا  ریغ  رد  دـنچره  تسین  یبن  تسا و  ماـما  وا  دوشب  یناحبـس  یحو  ءاـقلا  لـمح  دروم  روما  نیا  رد  رـشب  طـسوت 
هنا ثیح  نم  تسا  رابخا  ضعب  رد  هک  ماما  ار  کلم  صخش  هنیاعم  مدع  ای  ماما  غیلبت  رد  رـشب  طیـسوت  دوشیم  مولعم  اج  نیمه  زا  دشاب و 
مه رـشب  طیـسوت  تسه  اسب  تیالو  ثیح  تماما و  ثیح  ریغ  رد  دـنیبب و  ار  کـلم  دروم  نآ  ریغ  رد  اـما  تسا و  ۀـمامالا  دروم  یف  ماـما و 

بـصنم دنچره  دوشن  يده  يهمئا  رب  ءایبنا  تیلـضفا  ههبـش ي  کلم  هنیاعم  مدع  ای  تلاصا  مدع  رـشب و  طیـسوت  يهطـساو  هب  سپ  دـشابن 
لاح دشاب و  لضفا  یبن  هک  تسین  مزال  دشاب  هوبنلا  قلطم  نامه  توبن  رگا  یلو  یه  ثیح  نم  تماما  زا  دـشاب  رتعیفر  یه  ثیح  نم  توبن 

تسا هوبنلا  ندعم  هکنآ  تسا  اهنآ  زا  هکلب  تسا  نیمه  ام  نیرهاط  يهمئا  لاح  هچنانچ  دشاب  هینیوکت  تیالو  يهبترم  بحاص  ماما  هکنآ 
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زا تسا  رتلضاف  هماع  هینیوکت  تیالو  هبترم  هکنآ  هچ  ناشیا  تیالو  هب  ذوخام  ناـشیا و  هب  لـسوتم  اـیبنا  دـناءایبنا و  ملعم  هک  دـنیاهنیا  و 
اج نیمه  زا  توبن و  بصنم  تیـصوصخ  يهطـساو  هب  تیالو  زا  تسا  رتلـضاف  هماـع  هقلطم  توبن  یلب  هصاـخ  هینیوکت  اـی  هیعیرـشت  توبن 

لولدم روما  نیا  هماع و  هینیوکت  تیالو  يهطساو  هب  ءایبنا  زا  دنلضفا  همئا  توبن و  ۀهج  یتدایز  هب  تسا  همئا  زا  لضفا  متاخ  یبن  هک  تسا 
لایخ هب  هک  دـساف  تسا  یلمح  لطاب و  تسا  یئانعم  دـئارف  بحاص  ینعم  لمح و  نیا  لوقتف  ربز  ام  تفرعا  ذا  تسا  هرتاوتم  صوصن  هیلع 

زا ماسقا  بتارم و  زا  یتایصوصخ  تسا  وا  تحت  رد  هک  تسا  یماع  رما  توبن  هک  دش  هتـسناد  هکنآ  هچ  هدرک  دوخ  بهذم  حیحـصت  ماخ 
یماسقا وا  يارب  زا  هک  یتسناد  نیوکتلا و  عم  ای  طقف  هیعیرـشت  يهدـیقم  ای  هقلطم  يهماع  ای  هصاخ  هیدـعتم  اـی  هیدـعتم  ریغ  هیـصخش  توبن 

نم تسا  صاخ  یفن  مزلتسم  ماع  یفن  هکنآ  ادج  مولعلا  نم  میلک و  دننام  توص  عامس  کلم و  زا  عامس  ماهلا و  یحو و  زا  قرط  زا  تسا 
توبن هک  یفنم  سپ  دنـسکاعتم  اسفن  اتوبث و  صاخ  ماع و  سکع و  نود  نم  تسا  ماع  توبث  مزلتـسم  صاـخ  توبث  هچناـنچ  سکع  نود 
تلاسر زا  دشاب  تباث  هک  هبترم  ره  هک  تسا  دارفا  عیمج  یفن  مزلتـسم  نیا  دارفا  مامت  هن  دشاب  هقیقحلا  سنجلا و  هوبنلا و  قلطم  دنچره  دش 

دوب اهنآ  ندوب  سپ  تسا  یبن  لوسر  تسا و  لوسر  مزعلاولوا  هکنآ  هچ  توبن  یفن  اب  دوب  دـهاوخ  ضقاـنم  هحفص 366 ] ضرفلاب [  وا  و 
سنج یفن  هک  ضقاـنت  تسا و  نکممریغ  بتارم  نیا  توـبث  توـبن و  یفن  متخ و  نیب  عـمج  سپ  اـهنآ  دوـبن  توـبن  دوـبن  تسا و  توـبن 

درف یفن  اهعمجا و  هب  تسا  دارفا  یفن  مزلتسم  فنص  یفن  اهماسقاب و  تسا  فانصا  یفن  مزلتسم  عون  یفن  اهرساب و  تسا  عاونا  یفن  مزلتسم 
توبن صیاصخ  دـشاب و  بتارم  نیا  مزاول  زا  هیفاشکتـسا  هیملع  قرط  زا  هک  ار  هچنآ  اهرـشارشب و  تسا  وا  ضراوع  لاوحا و  یفن  مزلتـسم 

تایـصوصخ ثیح  زا  اهنآ  تافاشکتـسا  ریاس  زا  دـشاب  تباث  هچره  هیـصاخلاوذ و  موزلم و  یفن  هب  دوب  دـهاوخ  یفنم  اـهنآ  ماـمت  دـشاب 
نامه تسا  مئاق  وا  هب  توبن  تقیقح  هچنآ  هک  یتسناد  مه  یبن و  وه  امب  یبنلل  هتباث  ریغ  ای  دوب  دهاوخ  هماع  مزاول  زا  دوب و  دـهاوخن  توبن 
تیالو نوئش  زا  درادن و  توبن  ماقم  هب  یطبر  نآ  الثم  ضیف  رد  تطاسو  زا  راثآ  ریاس  تسا و  فراعم  ماکحا و  نوناق و  غیلبت  رد  تطاسو 

رخآ رد  هکنیا  هب  نآ  لاثما  ددجت  مدع  تسا و  نآ  ءاضقنا  هب  نآ  یفن  متخ و  تسا و  غیلبت  رد  تطاسو  يهتـشر  ءاقب  توبن  ءاقب  سپ  تسا 
تایاغ هب  ناشیا  ندناسر  سوفن و  تیبرت  قوقح و  ظفح  ندم و  تسایـس  مظن و  مدرم و  شاعم  داعم و  حالـصرد  هک  ینوناق  دـیامن  لعج 
دیآ . قدص  ماقم  نآ  رد  دشابن و  نآ  زا  رتلماک  رتعفان و  رتهب و  رت و  شوخ  ینوناق  هک  ناشیا  زا  هبوغرم  راثآ  ددرگ  لصاح  ات  هبولطم 

دزاس یمن  خسن  اب  هک  متاخ  عرش  تامارک  ضعب 

يور زج  دشابن  مامت  لامک و  زا  جورخ  هک  انید  مالسالا  مکل  تیضر  یتمعن و  مکیلع  تممتا  مکنید و  مکل  تلمکا  مویلا  هکرابم  يهملک 
ۀملک تمت  يهمیرک و  ددرگ  تسار  ماقم  نآ  رد  سپ  داحلا  رفک و  دانع و  ضغب و  رد  جولوبوج  دـشابن  اـنجا  زا  زواـجت  داـسف و  صقنب و 
نیمز نامـسآ و  زا  تسا  ینارگ  راب  هک  دنک  نآ  ابعا  لمحت  هک  دوش  یـسک  نآ  هناش  هناشن  نآ  هتاملکل و  لدـبم  الدـع ال  اقدـص و  کبر 

رگهولج لطابلا  قهز  قحلا و  ءاـج  ددرگ  لـطاع  لـطاب  دوش و  ققحتم  قح  تیذوا و  اـم  لـثم  یبن  يذوا  اـم  رتنیگنـس  شرع  زا  رتنیزو و 
طارص میوق و  قیرط  دنک و  ادیپ  قادصم  لالضلا  الا  قحلا  دعب  ام  لالض و  ینادرگرس و  لابو و  نارـسخ و  رگم  وا  زا  سپ  دنامن  ددرگ و 

میقلا و نیدـلا  کلذ  هک  دوش  رهاظ  هدـش  هدیـشک  امیقتـسم  دوجو  هرئاد  طـیحم  هب  یناحبـس  لدـع  زکرم  زا  هک  یئاوتـسا  طـخ  میقتـسم و 
دـشاب و نآ  لیمکت  نآ و  جاور  نامه  دـیایب  نآ  زا  سپ  هچره  راـتفرگ و  خزود  کـلاهم  خزرب و  دـئادش  رد  نآ  زا  ناـجوعم  ناـفرحنم و 

متاخ عرـش  دننام  دیامن  يو  شیارآ  دهد و  يو  شیاریپ  هک  دشابن  هطاشم  ربخ  نآ  هب  مئاق  بحاص  دشاب و  نآ  گنر  لقین  گنز و  لقیص 
مه قیقحتلا  لاح  یف  ققحتملا  قحلا  وه  اـم  یلع  دوشیم  ياهدـیرفآ  وا  ـالا  دوشیمن و  هدـش  هچنآ  زا  رتهب  یماـظن  نیوکت  رد  هچناـنچ  هک 

دیاـمنب وا  راوغا  رد  روغ  درب و  وا  رارـسا  مکح و  هب  یپ  یـسک  اـنانچ  هک  تشگیم  لوـعجم  وا  دوـب  رتلماـک  ینوناـق  رگا  عیرـشت  رد  نینچ 
تلع هب  مث  ودب و  رد  دادعتـسا  تلق  هطـساوب  هدومرفن و  غیرد  لخب و  داوج  فؤر و  میکح  هدـش و  نامه  دـیاش  دـیاب و  هچنآ  هک  دـباییم 
هدنام یفخم  هدوب  دمحم  عرش  نیا  رد  هک  يرارسا  هدشن و  دیاب  هک  روط  نآ  باقن  فشک  باجح و  عفر  تفالخ  دنسم  رد  لها  ان  سولج 
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هک دیامن  لصاح  رخآ  رد  وا  دوش  لصاح  تساوخیم  لوا  زا  هچنآ  دوش و  رهاظ  قح  بحاص  هکنآ  ات  هتشگ  لطعم  مظن  تسایـس و  نآ  و 
هب مدرم  ملع  هبترم  روج و  هلاذا  عفر و  لدع و  هعاشا  طسب و  هب  هدـش  ریبعت  نآ  زا  هک  دوش  نانچ  یهلا  نوناق  قبط  رب  مظن  تسایـس و  هبترم 
دیآ لصاح  ملاع  هحیبق  شیارآ  مما و  هقیلخ  شیاسآ  دشاب و  هدوب  شنمؤم  ردارب  دزن  رد  هک  یملع  زا  دوش  ینغتسم  نمؤم  هک  دسر  یئاج 

لاوقا و امن و  هظحالم  ار  شتقیقح  تقیرط و  تعیرـش و  دهاوخن  رخآ  الا  دشابن و  قحال  يدـعب  ار  وا  تیرخآ  مکح  هب  تروص  نیا  رد  و 
عرش هداد و  رارق  تمکح  يور  زا  روصت  عضوم  ار  شسدقم  نوناق  ترکف و  لحم  ار  شاسسؤم  سومان  امرف  هعلاطم  ار  شلاعفا  لاوحا و 

 ] مکاح لادتعا  نازیم  هچ  هب  مئاق و  لامک  هطقن  هچ  رد  ینیبب  ات  دنادرگ  رهاظتم  ربارب و  ار  ردارب  ود  نیا  جنـسب و  میلـس  لقع  هب  ار  شمیوق 
ورف بادآ  دماحم  قالخا و  مراکم  رد  ار  يزیچ  ایآ  دـشابن  عنامت  يارای  ار  هقحال  عیالط  عفادـت و  يورین  ار  هقباس  عیادر  هک  هحفص 367 ]
اخـس توتف و  تورم و  زا  تسا  یناسنا  هیلح  هک  هدیمح  لاصخ  مامت  هب  رکنم  ءاشحف و  زا  یهن  ناسحا و  لدع و  هب  رما  زا  هدرک  تشاذـگ 

تناید و قدص و  تنکسم و  عضاوت و  تلجخ و  ایح و  تعانق و  میلـست و  تزع و  اضر و  تمارک و  ربص و  تعاجـش و  دوج و  تفع و  و 
تبغر و دهز و  تشحو و  سنا و  تلزع و  رهس و  تولخ و  رکذ و  تیمح و  قافو و  تنیکس و  راقو و  تریغ و  تابث و  تفـصن و  قفر و 

صیرحت ضیرحت و  مراـکملا  رثاـملا و  ماـمت  یلا  تبهر  عوـشخ و  تبیه و  عوـضخ و  تناـما و  اـفو و  تفأر و  محر و  تـنیخ و  ءاـجر و 
اـضغب و رخاـفت و  دـسح و  برط و  ةوهـش و  بعت و  لـخب و  بضغ و  ربک و  زا  تسا  یناویح  هلیذر  هک  هثیبـخ  تاـکلم  ماـمت  رب  هدومرف و 
رجز و مثآملا  یهاـنملا و  عیمج  یلا  تعیدـخ  قاـفن و  بذـک و  تناـیخ و  تحاـقو و  تلذ و  عمط و  تلفغ و  رورغ و  اـشحف و  ءاـنحش و 

عاونا ةوکز و  جـح و  ةولـص و  موص و  رکن و  تمکح و  رکذ و  صـالخا و  زا  تاداـبع  ناـنفا  تاـعاط و  ماـسقا  يوـس  هب  هدوـمن و  خـیبوت 
راوازس قیال و  اوس  يهلاسر  ادج و  يهلاقم  ار  اهنآ  مکح  نیبت  اهنآ و  رارـسا  حرـش  تسا و  ءاقلا  هب  نامأوت  ءاقترا و  نابدرن  هک  تاراهط 
لاغتشا تارکسم و  لامعتسا  مدرم و  ضارغا  کته  ناودع و  ملظ و  دننام  روجف  قوسف و  رورـش و  هیلک  زا  هدرک و  کیرحت  ثعب و  تسا 

سومان و تیاعر  قوقح و  ظفح  يارب  زا  اـیآ  هدومرف  دیعبتـسم  رجز و  هیقاـبلا  راد  نع  اوهلی  هرخـالا و  یـسنی  اـم  تاـیوهل و  تاـیوغل و  هب 
هعمج و تاونق و  رفح  راجـشا و  سرغ  رد  دـیکات  نبدا و  تاوم و  ایحا  عیرـشت  زا  هدرک  لامها  ار  يا  هقیقد  دابع  تیاـعر  دـالب و  تراـمع 
تاجاح و اضق  بیخت و  ددوت و  تاساوم و  هلـص و  تاخاوم و  ضرق و  تادایع و  مالـس و  هحفاصم و  تارـشاعم و  شزیمآ و  تاعامج و 

يارب زا  قوقح  لـعج  تاربم و  تاریخ و  ناـسحا و  راـثیا و  تاقدـص و  ریخب و  رما  تاداـس و  ءاـمظع و  مارتحا  تاـهاعلا و  يوذ  رب  محرت 
ناگیاسمه کیرشت  ناگدید و  متس  نوع  ناملاظ و  مصخ  ناتسد و  ریز  يرادهگن  نافوهلم و  يهثاغا  نامولظم و  لاح  تیاعر  نانیکسم و 

نیناجم و راغـص و  يارب  زا  تایالو  لعج  تالماعم و  ثاریم و  تامکاحم و  حلـص و  تناید و  ریزعت و  تاسایـس و  دودح و  ناشیوخ و  و 
تاتویب راهنا و  عراوش و  قرط و  هب  تسا  قلعتم  هچنآ  تاعانـص و  بسکت و  تاراجت و  تاعارز و  رد  دیکات  تافوقوم و  بیغ و  ءاهفس و 

هعقاو و ره  قیال و  یمکح  یعوضوم  ره  يارب  زا  تابوکرم و  تاسوبلم و  تـالوکام و  تابورـشم و  تاـحوکنم و  هب  تسا  قلعتم  هچنآ  و 
قلعتی ام  فراعم و  لوصا و  زا  ایآ  دوشن و  تفای  ءاضقلا  ۀـمیدع  هیـضق  مکحلا و  هیلاخ  يهعقاو  هک  هدومرف  لـعج  قفاوم  ینوناـق  ار  یلحم 

هتـشگن نایب  هک  هدـنام  يزیچ  هیورخا  تایاغ  نوئـش  هیلوا و  يدابم  لاح  دوع و  قئاقد  هب  نالعا  ودـب و  قئاقد  هب  مالعا  داـعملا و  أدـبملاب و 
فوصت و تمکحو و  مـالک  ملع  تسا  ظـفاح  سراـح و  دوبن  زا  تسا  یللخ  هچره  تسا و  ملعم  دـشرم و  ندوـبن  زا  تسا  یـصقن  هچره 

كولس ینایف و  نآ  رد  ریس  نایاپیب و  رحب  نآ  رد  صوغ  همه  ثیدح  ریسفت و  بادآ و  ننس و  لاثما و  ظعاوم و  قالخا و  هقف و  نافرع و 
نآ يهورذـب  زونه  تسا و  خـماش  لبج  نآ  رد  دوعـص  هاگراب و  نآ  رد  فوکع  هاـگرد و  نآ  رد  فاوط  ناـماس و  دودـح و  نآ  يوس  هب 
نیا رد  هدشن  هدوشگ  دوصقم  رد  هتـشگن و  یهتنم  شنابایب  هدیـسرن و  یـسک  شلحاس  هب  هدـماین و  تسد  هب  نآ  رهوگ  هدـیمراین و  یـسک 

یـسومان نینچ  نیا  سپ  هدشن  باهتلا  عفد  باقن و  عفر  باجح و  فشک  نایاپیب  داهتجا  رکف و  ناوارف و  تمحز  بعت و  هیدامتم و  تدم 
ینبال هکرابم  نییبنلا و  متاخ  يهمیرک  اراختفا  افرـش و  ددرگن و  بسانم  رخآ  عرـش  دباین و  عقوم  خسن  دزـسن و  ار  لیدبت  دـیاشن و  ار  رییغت 

هفرط و نیا  هدومن و  لمح  نآ  رب  يوغلا  ۀلالـضلا و  زاـف و  هک  ینعملا  دراـب  نآ  رب  هن  هحفـص 368 ] تسا [  نآ  رب  لومحم  نیا و  هب  يدعب 

نیبملا www.Ghaemiyeh.comقح  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 521زکرم  هحفص 356 

http://www.ghaemiyeh.com


ره هکنیا  هتفرگ و  فیصوت  هیمست و  ماقم  هب  رظان  ار  توبن  یفن  متخ و  شاهقباس  تاملک  رد  هتفگ  نآ  زا  رت  ۀفرط  هک  تسین  نآ  زا  بیجع 
تیعراش هکنآ  لاح  دنادیم و  تیعراش  ار  اهنآ  يهبترم  هکنآ  ات  دنوشن  هدـناوخ  توبن  مسا  هب  دـعب  تاروهظ  تسا و  یمـسا  ار  يروهظ 

یحو نینچ  ءاقلا  دروم  هک  نامه  تسا و  یبن  هصیـصخ  تسایـس  تناید و  عضو  نوناق و  مکح و  لعج  تسا و  بتارم  ضعبب  توبن  نامه 
هللا رما  رهاظم  تیبوبر و  رهاظم  دوشیم  قالطا  ناشیارب  دحاو و  کنـسح  اتـش و  انتارابع  تسا  لوسر  یبن و  وا  دشاب  یحور  نینچ  لوزن  و 

شبحاص هک  ار  یعرـش  نینچ  نیا  هکنیا  اذه  نم  برغا  فاصوالا و  ءامـسالا و  نم  کلذ  ریغ  یلا  هللا  ۀـیآ  هللا و  ۀـجح  هللا و  هرهظی  نم  و 
دـئارف و بحاـص  هچناـنچ  رتمک  رگید  عیارـش  زا  هک  هدومن  یتقو  هب  تقوم  ار  وا  ناـهارمگ  تعاـمج  نیا  هدرک  ضرف  تقوم  ریغ  یمئاد و 
احتف و ار  نآ  تدـم  هک  دـناهتفر  اطخ  هب  نامگ  نیا  رب  مود  يهلحرم  رد  دـبایب  نیا  زا  سپ  هک  رمالا  ربدـی  يذـلا  وه  هکرابم  هیآ  رد  لئالد 

رازه دناهتشاد و  بوسحم  یقرت  لوزن و  هنمزا  ار  لاس  تصـش  تسیود و  تدم  نیا  زا  هدرک و  نیعم  لاس  تصـش  تسیود و  رازه و  امتخ 
هدرک . جورع  هبذاک  توعد  نیا  ات  تبیغ  زا  هدرک و  لوزن  تبیغ  ات  هک  لوزن  جورع و  يهنمزا  ار  رگید  لاس 

دئارف بحاص  رب  باوج 

یقرت لوزن و  تدم  نآ  مامت  زا  هکلب  لاس  تصش  تسیود و  زا  شیب  یـسیع  یـسوم و  میهربا و  حون و  مدآ و  عرـش  زا  کی  ره  فاصنا  اب 
رذنم رشبم و  شنابح  ام  دناهدوب و  وا  يهمدقم  اهنآ  هکنآ  اب  هدوب  تلق  یمک و  نیا  هب  شتدم  هقباس  عیارش  زا  تعیرـش  مادک  دناهتـشاد و 

دوشیم هدناوخ  ةوبنلا  ةرجش  نابعش  ياعد  رد  دشاب  هتشاد  ماود  دیابن  شعرف  خاش و  يهزادنا  هب  لقاال  نیرذنم  نیرشبم و  نییبنلا  هللا  ثعبف 
هدـناوخ ةوبنلا  ندـعم  شیـصو  ترایز  رد  دـشاب  هتـشاد  هعـس  دـیابن  اهنآ  يهزادـنا  هب  ایرد  دـنیایرد  نیا  رهوگ  تاوبن  هوبنلا  ندـعم  هکلب 
یگنرود برشم و  یگنرف  دشاب  رتیمئاد  دیاب  تمعن  نیا  تسا  ناشیا  دوخ  باتک و  عرش و  زا  لضفا  شباتک  عرش و  شدوخ و  دوشیم و 
دومرفیم توعد  هب  يهماقا  شدوخ  هک  لاس  جنپ  تسیب و  ار  نآ  یقرت  لوزن و  تدم  شاک  تسا  جورع  لوزن و  دیدحت  يانب  رگا  بهذـم 

نالهاان و تسد  هب  رهاـظ  بسح  هب  رما  هک  یتشادیم  بوسحم  جورع  هنمزا  زا  كراـبم  دوجو  نآ  تلحر  ناـمز  زا  ار  هیقب  يدرمـشیم و 
بهذم تفای  جاور  وا  رد  هک  دعب  ياهنامز  هب  تبسن  دوب  رتشیب  تبیغ  نامز  ات  مالـسا  ياه  هنخر  نید و  ياهملق  داتفا و  ناسکان  ناسخ و 

یئوگیم اهنآ  ضارقنا  زا  سپ  هک  دوب  وت  میلسان  عبط  عوبطم  نییـسابع  حیابق  نییناورم و  حیاضف  نیلوا و  عیانـش  انامه  هقح  دیاقع  قح و 
یقرت ماگنه  دناهدوب  همئا  ات  هک  تسا  نآ  تدوصقم  رگا  هدومن و  جورع  دش  قح  بهذم  روهظ  يانب  هکنآ  اب  كدنا  كدنا  تبیغ  زا  دـعب 

یح ماما  میئوگیم  هیماما  ام  هچنانچ  تبیغ  هنمزا  رد  رگا  میوگیم  هتـشاذگ  جورع  يانب  هدروخ  هدروخ  تبیغ  زا  سپ  هدوب و  نآ  لوزن  و 
رازه تدـم  هب  جورع  رد  جـیردت  درک  جورع  رـضاح  یح  اـما  دوبن  تبیغ  لوا  رد  سپ  هن  رگا  دـشاب و  هدرک  جورع  ارچ  هک  دوب  يدوجوم 

بـسح هب  جورع  وت  دوـصقم  هک  تسا  نیا  هن  سپ  هتفر  نیب  زا  مهدزاود  ماـما  مکمک  لاـس  رازه  تدـم  نیا  رد  رگم  دراد  ینعم  هچ  لاـس 
مالـسا هب  مالـسا  مظعم  هکنآ  لاح  لبق و  ای  دـش  يوقا  تبیغ  زا  سپ  مالـسا  نید  هک  منکیم  لاؤس  وت  زا  دـشاب و  دـیاب  نید  توق  جاور و 
مالـسا یقرت  هنمزا  ار  روـج  ءاـفلخ  يهنمزا  هک  دوـشیم  موـلعم  سپ  موـلعم  هـک  قـح  بهذـم  جاور  اـما  دـش و  دـعب  رد  نیطنطـسق  رـصیق 

تناید نامز  تسا  نایگنرف  دـعاوق  ریرقت  نایدا و  اب  حلـص  هک  هبذاک  توعد  نیا  رد  نآ و  جورع  لزنت و  نامز  ار  نآ  زا  سپ  یتسنادیم و 
یهاوخ هچره  تسا  مک  زونه  رگا  یتفگ  هچره  یتسه  برـشم  یگنرف  بهذـم و  یگنر  ود  هک  متفگ  تسار  سپ  يدرک  ناـمگ  هدـیدج 
تناید هدـیدج و  تعیرـش  يانب  رگا  لاحملا  ضرفلا  یلع  میوگیم  زاب  نیح  دـعب  ءانب و  هحفـص 369 ] نملعتـس [  تسا و  مغ  هچ  ارم  وگب 
يهدهع هب  ار  نآ  لیمکت  جیورت و  هک  دشاب  هقباس  تعیرـش  نآ  دوعوم  روهظ  زا  دعب  رگید  عراش  روهظ  هب  دیاب  نآ  سپ  دشاب  مه  هدحیلع 

ار نآ  رد  هیدات  دسافم  هک  هدش  یئادـخ  يهدـعو  هدومرف و  وا  هب  فوقوم  ار  ناشجرف  يدـمحم  تعیرـش  رد  هداد و  رارق  مهدزاود  یـصو 
تـسین ریذپفلخ  هک  تسا  یئادخ  داعیم  نیا  دـیامنب و  اهنآ  زا  تافام  یفالت  اهیبارخ و  كرادـت  لماک و  ار  نآ  يهصقان  روما  عفترم و 

تلم دوع  عوجر و  ۀنس و  باتک و  ءایحا  هعاشا و  طسب و  رفک و  رئاوج  عنم  كرش و  رئاود  عطق  زا  راثآ  نآ  زونه  داعیملا و  فلخیال  هللا  نا 
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هک هدماین  يدمحم  ناتسوب  نابغاب  زونه  دیامن  عفر  خسن و  ار  وا  دوش و  ادیپ  هدیدج  تناید  هک  هتشگن  لصاح  هدوب  وا  قح  هک  وحن  نآ  هب 
ار نآ  لوصا  دریگ  تسد  هب  هشیت  ربت و  نمشد  هک  دسر  نآ  تبون  ات  دنک  وغ  یب  ار  يدمحا  زیلاف  نیا  دنک و  باریس  ار  وا  هدرمژپ  راجـشا 
ات دناسرب  ءالکو  ءام  هب  ار  ناشیا  راتفرگ  یفلعیب  یبآیب و  رد  هک  ار  هتتـشتم  مانغا  هک  هدماین  همر  نیا  نابـش  زونه  دروآرب و  نب  خیب و  زا 

تبون هک  دهدب  دیوگب و  ار  وا  ياهضرم  يافـش  اهدرد و  يوراد  هک  هدـماین  مالـسا  نابرهم  بیبط  زونه  هدیـسر و  هدـنرد  ناگرگ  تبون 
توعد هتـشگن  روراب  هدشن و  زبس  الماک  زونه  هتـشاک  اهمخت  هدرک و  سرغ  يراجـشا  دومحم  ربمغیپ ص  دشاب  هدیـسر  کلهم  لتاق  رهز 

هتشگ وا  سراح  عفاد  دناهدش و  وا  یقس  عنام  نانمشد  نادزد و  هدومن  راذگاو  شئایـصوا  هب  ار  ناتـسوب  یئاریذپ  هدومرف و  تباجا  ار  قح 
ار وا  دـیایب  هک  تسا  ینابغاب  نآ  تلم  دوعوم  هتـشگ  راـخ  جاـج و  لـخم  شجورم  هزرک و  شیاـهتخرد  هدرمژپ و  شیاـهلگ  هکنآ  اـت 
نآ هن  دوش  لصاح  وا  زا  هبولطم  يهویم  ات  درادب  شراشرـس  هدنز و  دـنک  شاهزات  رت و  درادرب و  ار  دـسفم  ره  دـیامن  یقـس  دـنک و  تیبرت 
رگا نآ  هب  دراکب  لظنح  تخرد  نالیغم و  راخ  شیاج  رد  دنک و  عطق  ار  همه  شراجـشا  زا  هدنام  یقاب  هچنآ  توادـع  ربت  هب  هک  ینمـشد 

ریدقتلا یلع  میوگیم  زاب  هبولطم  يهویم  ندـش  لصاح  دـشاب و  دـیاب  یهلا  داعیم  ماجنا  زا  دـعب  سپ  دنـشاب  هدـیدج  تعیرـش  ندـمآ  يانب 
یعدم زا  ار  نخـس  نیا  یلو  هدیدج  تناید  ثودح  هب  میـشاب  مزتلم  فلخ و  یئادـخ  يهدـعو  هدـش و  عطقنم  تیاصو  هتـشر  رگا  عنتمملا 
یتدم ناشعرش  هدرک و  ادیپ  ذوفن  سوفن  رد  ناشتوعد  دناهدیزرو  تماقتسا  دناهدروآ و  باتک  همه  هک  رایسب  نایعدم  هک  مینکیمن  لوبق 
رهاظم هقح  تناید  نابحاص  دشابن  اهنآ  زا  هدـیدج  تناید  نیا  هک  اجک  زا  هتـشاذگ  قوهز  لاوز و  هب  يور  نآ  زا  سپ  هدـنام و  یقاب  مه 

تاقیفلت زج  شملع  رد  هک  يزجاع  لهاج  ره  هن  دـنناوتب  دـنهاوخب  هچره  دـننادب و  یهاوخب  هچره  هک  دـناهدوب  راگدرورپ  تردـق  ملع و 
مینک متخ  تسا  بوخ  يراب  دشابن  يرگید  رثا  نآ  يهیطرش  یفن  ناینیشیپ و  تازجعم  راکنا  زج  شتردق  زا  دوشن و  تفای  هقورسم  هررکم 

شیامن قدـص  شیاـمرف  یناحبـس و  باطتـسم  باـطخ  نیا  رد  یناـگیاپلگ  تـالیوات  هک  نآ  لـیثم  ریظن و  ناـیب  هب  ار  ماـقم  نیا  رد  مـالک 
هک دوب  یعدم  دوب و  هتشاذگ  ار ال  دوخ  مسا  دش و  توبن  یعدم  یصخش  مراد  هدینش  هک  دوبن  سک  نآ  لالدتسا  زا  رتمک  يوبن  ترـضح 

یبنال هک  هدومرف  نایب  احیرـص  یعـضوم  ریغ  رد  هک  هدرک  نم  توبن  هب  صیـصنت  هب  هدـش و  عقاو  دـمحم ص  مالک  رد  نم  روهظ  تراـشب 
يارب زا  هسدقم  بتک  زا  تعامج  نیا  هک  یتاراشب  ینک  هظحالم  بوخ  رگا  تسا  ربمغیپ  نم  زا  دعب  وا  تسا  وا ال  مسا  هکنآ  ینعی  يدـعب 

. دش ررحم  هیناث  هلاقم  رد  هک  تسا  ینیهارب  یتاحیضوت و  ماقم  نیا  يارب  زا  دنام و  ار  یبن ال  تراشب  نیمه  دناهدرک  تسرد  دوخ  ناعوبتم 

تسا ینیسح  تعجر  یسیع و  لوزن  ءاهب  هک  هفارخ  نیا  نایب  رد 

رد دیدج و  دهع  بتک  رابخا  رد  هچنآ  هک  تسا  ینیسح  روهظ  یسیع و  لوزن  زا  ترابع  ءاهب  یلعنیسح  هک  هفازج  هفارخ و  نیا  مجنپ  ماقم 
یلعنیسح دارم  دناهداد  ینیسح  تعجر  زا  ریغ  هصاخ  رابخا  رد  هچنآ  تسا و  یلعنیسح  وا  دنداد  یسیع  لوزن  زا  ربخ  تراشب و  هماع  رابخا 

رد احیرصت  لئالد و  رد  اهیومت  هچنانچ  هدش  دای  وا  زا  فالتخا  هب  هحفص 370 ] هک [  تسا  نیسح  یـسیع و  ناشیا  دزن  رد  ءاهب  سپ  تسا 
چوا هملک  رب  كرت  درم  نآ  لوق  هب  مراد و  هدینش  هدید و  هدش  تاقالم  تبحـص و  ناشیا  اب  هک  یناسک  زا  اهافـش  دئارف و  زا  یعـضوم  ریغ 

هدنز و نامسآ  زا  نآ  طوبه  البرک و  رد  هتشک  نیسح  اب  ار  نامسآ  رد  هدنز  یـسیع  هک  مینیبیم  لاح  میدوب  هدیدن  اما  میدوب  هدینـش  طلغ 
هدیچیپ طامغ  رد  هدش و  تیبرت  مکـش  رد  یلعنیـسح  زا  ترابع  کی  نآ  هدش و  یکی  ود  ره  تداهـش  زا  سپ  البرک  زا  نیا  ندروآ  رب  رس 

نیا هک  ینامیا  ناردارب  یناحور و  ءالخا  كرابم  روضح  منکیم  ضرع  سپ  دشاب  هدوب  هتشگ  دنلب  ماقم  نیا  یعدم  نه  نهدعب و  هدش و 
هک تسا  هیلقن  روما  زا  هکلب  دـشاب  هدوب  لقع  باب  نیا  رد  عجرم  مکحم و  هک  تسین  هیلقع  روما  زا  ینیـسح  تعجر  یـسیع و  لوزن  هلئـسم 
ام يارب  زا  یقیرط  نیقحال  تاروبزم  نیقباس و  تاروفـسم  ءایلوا و  تاراشب  ءایبنا و  تاراشا  دوبن  رگا  هک  هدیـسر  ام  هب  نیقباس  تاءانبا  رد 

مکحت تعجر  لوزن و  هب  يدـه  همئا  نایم  زا  ادهـشلادیس ع  ترـضح  ءایبنا و  نیب  زا  یـسیع  صیـصخت  دوبن و  دوعـص  طوبه و  نیا  يوسب 
زا هک  تسا  یتاراشب  نامه  هداد و  ربخ  صوصخلاب  یـسیع  لوزن  زا  هک  تسا  یتاابنا  نامه  هلئـسم  نیا  رد  اـم  باـم  عجرم و  سپ  دومنیم 
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لوزن و رد  دش  دافتسم  تاابنا  نآ  زا  هچره  سپ  ریغال  تسا  فحص  هعلاطم  بتک و  يهعجارم  هفیظو  سپ  هدش  ءابنا  ام  هب  ینیسح  تعجر 
رانک ار  دوخ  ناسحتسا  قوذ و  يار  تسا و  نامیا  همزال  هک  تسا  دایقنا  میلـست و  نامه  نیا  هک  هتـسناد  عبتم  هدومن  ذخا  ار  نامه  تعجر 

زا دـی  عـفر  هیلقن  تلـالد  هیلقع و  هلاحتـسا  ـالب  تسا و  نادـحاجم  نادرمتم و  هویـش  هک  تسا  ییار  دوـخ  يرـس و  دوـخ  نیا  هک  هتـشاذگ 
هبیجع امامت  هللا  لیعافا  هک  هتسنادن  فراص  هنیرق و  ار  لعف  تبارغ  تسا و  القع  همیقتسم  هقیرط  فالخ  نیا  هک  هدومنن  تارابخا  نارهاوظ 
هکنیا زا  دـشاب  هداد  ربـخ  یقداـص  ضرفلاـب  رگا  هک  دوـب  تفتلم  دـیاب  رگید  تسین و  یلاـعتیراب  تردـق  زا  جراـخ  یئیـش  تسا و  هبیرغ  و 

ماما مومأم  دش و  دهاوخ  نامسآ  زا  لزان  روهظلا  موی  رد  هدومرف  دوعص  نامـسآ  هب  هتـشگن  لوتقم  نآرق  حیرـص  هب  هک  هللا  ۀملک  ترـضح 
هک تداع  فالخ  زج  هب  دمآ و  دـهاوخن  مزال  هیلقع  هلاحتـسا  شتویح  ءاقب و  ءاقب و  شدوعـص و  زا  کی  چـیه  رد  دـیدرگ  دـهاوخ  نامز 

ددرگ و هدوشگ  لیوات  باب  دوش و  شرهاظ  زا  رهاظ  فرـص  أشنم  هک  دـمآ  دـهاوخن  مزال  نآ  رب  يرگید  رما  تسا  يراج  نآ  رب  هللا  ةداـع 
روبق رد  نیکمهنم  هدـساک و  ماـهوا  هدـساف و  ءارآ  هب  نیدبتـسم  یلب  دوشیمن  عقاو  يرما  نینچ  هک  تسین  مئاـق  نآ  فـالخرب  یلقن  لـیلد 

هب ار  ادخ  تردق  دنیوگب و  دیاش  اجنیا  رد  هداد  يور  ءایبنالا  متاخ  يرورض  ینامـسج  جارعم  رد  هک  مایتلا  قرخ و  ههبـش  نامه  ار  تعیبط 
دناهدومرف ار  نآ  هلاحم  تاهج  عنم  دناهداد و  ار  ههبش  نیا  زا  باوج  هیجارعم  هلئـسم  رد  هکنآ  لاح  دنیامن و  روصت  دوخ  تاروعـش  هزادنا 

هب شباحصا  اب  هدومرف و  تعجر  شتداهش  زا  سپ  ایند  نیمه  رد  ءادهشلادیس ع  ترـضح  هک  دوش  دراو  هرتاوتم  رابخا  ضرفلاب  رگا  مه  و 
دهع بیذکت  دیاب  میرمـشب  عنتمم  ار  نآ  رگا  دوب و  دهاوخن  نادبا  هب  دوع  ناگدرم و  ندش  هدنز  ربخ  نیا  رد  یتبارغ  تشگ  دهاوخرب  ایند 

ار دیدج  دهع  بیذکت  مه  دومن و  راکنا  تسا  ۀیروت  حیرـص  رد  هک  واگ  مد  هب  یلیئارـسا  لوتقم  ناوج  ندش  هدـنز  تیاکح  دومن و  قیتع 
ندـش هدـنز  زا  ربخ  هک  نآرق  حیرـص  تفلاخم  مه  دومن و  هریغ  رذاعلیا و  زا  دـیامنیم  دای  لـیجنا  رد  ار  ناـگدرم  ندرک  هدـنز  عیاـقو  هک 

هک هنیعم  صاخشا  صوصخ  امومع و  تاوما  تعجر  رد  هک  يرامشیب  رابخا  رایسب و  تایا  بیذکت  مه  هدرک و  شرامح  ریرغ و  ناغرم و 
فولا مه  مهراید و  نم  اوجرخ  نیذلا  یلا  رت  ملا  هک  ار  ادـخ  لوق  بیذـکت  مه  دومن و  هدـش  هتـشون  هربتعم  بتک  رد  هک  تعجر  باب  رد 

دومن و تسا  هسدـقم  بتک  رد  هک  روط  هوک  رد  ار  یـسوم  باحـصا  هصق ي  بیذـکت  مه  مهایحا و  مث  اوتوم  هللا  مهل  لاقف  توملا  رذـح 
هنومن زج  تعجر  هکنآ  هچ  تسا  عیارـش  نایدا و  يرورـض  هک  دومن  راکنا  ار  ینادسج  داعم  ینامـسج و  رـشح  دیاب  هکلب  اذـکه  اذـکه و 
یسیع لوزن  رابخا  الا  دشاب و  هدیسرن  داعم  راکنا  هباثم  هب  شدوحج  ماقم  هک  تسا  یـسک  اب  نخـس  يور  دوب و  دهاوخن  يرخآ  رما  تمایق 

اهنآ رگا  تسین  داسجا  رـشح  داعم و  تاصوصن  نآ  کـی  رازه  نیرهاـط  همئا  ناربمغیپ و  ناـسل  رد  ینیـسح  هحفـص 371 ] تعجر [  ع و 
دناهدومن و عفد  داعم  هلئسم  رد  ار  ینامـسج  داعم  هلاحتـسا  رد  هلیختم  هوجو  دوب و  دهاوخن  تسرد  یلوا  قیرط  هب  مه  اهنیا  دشابن  حیحص 
زج دـیآیمن  مزال  يروذـحم  لاـحم و  چـیه  درادـن و  میوق  عرـش  فـالخرب  یمکح  تعجر  لوزن و  هلئـسم  نیا  رد  میلـس  لـقع  لـصاحلا 

هثلاث هبترم  بحاص  زا  يراـکنا  ربخ  وا و  ياـهراک  تمکح  عناـص و  تردـق  زا  ناربخیب  دزن  رد  یتبارغ  نارظن و  هتوک  رظن  رد  يداعبتـسا 
انایحا رگا  ناتـساد  مه  رافک  اب  نطاب  رد  تسد و  مه  ناناملـسم  اب  رهاظ  رد  هک  دوب  دـهاوخن  نایدا  ناگنلپ  واگرتش  نامیألا و  رفکلا و  نیب 

ضعبب و نمؤن  ناگدنیوگ  زا  فرح و  یلع  هللا  دبعی  نمم  دنشارتب و  ینومضم  دیارـسب و  هیآ  ناناملـسم  يارب  زا  ابلاغ  دیوگب  مالـسا  هملک 
ناعیطم قح و  نابلاط  هرکذـت  شرازگ  نیا  زا  دوصقم  شراگن و  نیا  رد  ضرغ  میرادـن  نخـس  یـسک  نانچ  اب  دنـشاب و  هدوب  ضعبب  رفکن 

هچنانچ دـشاب  هتفر  اطخ  هب  سیبلت  هب  هداتفا و  طلغ  هب  ههبـش  هب  هک  ناـشیا  زا  تسا  یـسک  هیبنت  ینامـسآ و  فحـص  ناـعبات  یهلا و  ناـمرف 
در مدـع  ءالقع  هرمتـسم  هیور  تقفاوم  میلـست و  دایقنا و  همزال  سپ  تسین  نکمم  رما  نیا  عوقو  مدـع  رب  هربتعم  رابخا  رد  مه  هیلقن  تلالد 

رابخا دش  رکذ  هلاجع  نیا  زاغآ  هلاسر و  نیا  هحتاف  رد  هک  مینکیم  ضرع  ۀمدقم  تسا و  اهنم  دافتـسی  ام  هب  مازتلا  تسا و  رابخا  نآ  رهاظ 
ءاهب و باب و  هک  دش  نایب  توبن و  تیودهم و  مسا  هب  نامزلا  بحاص  روهظ  زا  لبق  نامزلارخآ و  رد  نابذاک  نایرتفم  روهظ  رب  هلاد  هربتعم 
ام يوعد  دـنیوگیم  شعابتا  یلعنیـسح و  هکنیا  هک  تفای  میقرت  همان  نیا  یط  رد  توبن و  تیودـهم و  يوعد  هب  دـننابذاک  نایعدـم  نامه 

دنشاب هدرکن  يوعد  يدعب  یبنال  رتاوتم  لوق  باتک و  یعطق  صن  مالـسا و  ةرورـض  فالخرب  هک  ناشیا  زا  تسا  ياهلیح  نیا  تسین  توبن 
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هک رگید  ءامـسا  هک  تسا  توبن  ینعم  تقیقح و  نامه  دنایعدم  هقیقحلا  یف  هک  ار  هچنآ  الا  دناهداد و  رارق  دوخ  رارف  هار  ار  مسا  رییغت  و 
دنکیمن ادخ  بناج  زا  دیدج  عرش  هب  ءابنا  یلعنیسح  ایآ  هک  دوش  لاؤس  ناشیا  زا  رگا  هکنآ  هچ  دناهدرک  قالطا  وا  رب  تسا  یبن  رب  قداص 

یبن وا  ماکحا  نید و  هب  هطـساوالب  ادخ  زا  هدـنهد  ربخ  میوگیم  سپ  یلب  دـنیوگیم  هدـشن  هداتـسرف  هدـحیلع  نید  هب  ادـخ  بناج  زا  ای  و 
سک هچ  تسین  ادخ  هداتسرف  هللا و  نع  یبنم  وا  رگا  سپ  هدش  عیرشت  ءایبنالا  نم  عیارش  همه  هدرکن  عرـش  عیرـشت  یبن  ریغ  نونکات  تسا و 
هکلب نالوسر  رخآ  متاخ  ندوب  اب  تسا  یفاـنم  سپ  تسا  یعدـم  ار  تلاـسر  رگاو  هتـشاد  راـکچ  عرـش  عیرـشت  اـب  تسا  یـصو  رگا  تسا 
یسیع رگا  دیوگیم  نیملـسملا  یلع  ادر  اجکی  رد  درمـشیم و  یـسیع  روهظ  ار  یلعنیـسح  اجکی  رد  هک  دئارف  بحاص  مالک  رد  تشذگ 

رگید هک  هدرک  يراج  شناسل  رب  ادـخ  هک  دوب  ضقانت  نیا  دوب و  دـهاوخ  یبن  شلوزن  رد  ةوبنلا  اهنم  دوشیم و  لزان  هفاصوا  هب  دوش  لزان 
هبذاک توبن  نایعدـم  زا  ربخ  هک  يرابخا  زا  متـشذگ  میوگیم  مهیلع  اضقن  لاح  یلو  دنتـسین  توبن  یعدـم  اهب  لها  اـهب و  زگره  دـیوگن 

امـش يارب  زا  مروآیم  نم  دننادیم و  حیـسم  یـسیع  ار  وا  اهب  لها  اهب و  میوگیم  یلو  تسین  توبن  یعدـم  ءاهب  هک  منکیم  لوبق  هداد و 
لاؤس حیـسم و  مسا  هب  تیوسیع و  يوعدـب  دـنیآیم  ینابذاک  وا  زا  لبق  هکنیا  ناـمزلارخآ و  عیاـقو  زا  هداد  ربخ  وا  هک  حیـسم  دوخ  مـالک 
حیسم مسا  هب  هک  یبذاک  نآ  یسیع ع  روهظ  زا  لبق  رد  امـش و  فارتعا  هب  تسا  تبیغ  زا  دعب  هنمزا  هک  نامزلارخآ  رد  هک  امـش  زا  منکیم 

نیا سک  چـیه  نونکات  تبیغ  نامز  زا  میوگیم  يریگیم  غارـس  نم  زا  رگا  هدوب  هک  وا  میاسیع  نم  هک  دـنک  يوعد  دـشاب و  هدـش  رهاـظ 
وا هک  هداد  ربخ  مدرم  هب  هداد و  ربخ  وا  زا  یسیع ع  هک  تسا  یبذاک  نامه  وا  یـسیع  مالک  حیرـص  هب  سپ  هدرکن  یلعنیـسح  زج  ار  يوعد 

نیا هب  دیـشابن  رورغم  ردـقنیا  دـیهدب و  ار  بلطم  نیا  لامتحا  لـقاال  هدرک و  وا  تعباـتم  مدـع  فقوت و  هب  رما  ار  مدرم  دـنکیم و  رواـب  ار 
هک ینایعدـم  زا  یـسیع  هکنآ  هچ  دـنورگب  وا  هب  مدرم  دزروـب و  تماقتـسا  دـیامنب و  ار  یبذاـک  ياوـعد  نینچ  یـسک  هنوـگچ  هـک  هـفارخ 

هدرکن و ریذحت  فیوخت و  هدیورگن  اهنآ  هب  مدرم  ای  دنشاب  هتشادن  تماقتسا  دنرذگب و  هحفص 372 ] ناشیوعد [  ناشفرح و  زا  ناشدوخ 
دننکب . ار  اهنآ  نخس  لوبق  مدرم  هک  يوعد  رب  نامیقتسم  نامه  زا  زارتحا  دوصقم  هکلب  هدومنن  عنم 

نامزلارخآ رد  تیحیسم  مسا  هب  نابذاک  روهظ  هب  لیجنا  صن 

هب نوچ  دیامرفیم و  دعب  زور  دنچ  رد  شدوخ  نتفر  زا  دهدیم و  هدنیآ  زا  ربخ  هک  یتم  لیجنا  زا  مراهچ  تسیب و  باب  رد  میوگیم  سپ 
ياضقنا وت و  ندمآ  ناشن  دوشیم و  عقاو  یک  روما  نیا  هک  وگب  ام  هب  دنتفگ  هدمآ  يو  دزن  تولخ  رد  شنادرگاش  دوب  هتسشن  نوتیز  هوک 

حیسم نم  هک  تفگ  دنهاوخ  هدمآ  نم  مانب  اسب  هک  ور  نآ  دنکن ز  هارمگ  ار  امش  یسک  راهنز  تفگ  ناشیا  باوج  رد  یسیع  تسیچ  ملاع 
همه نیا  عوقو  هک  اریز  دیوشم  برطـضم  راهنیز  دینـش  دیهاوخ  ار  اهگنج  رابخا  اهگنج و  درک و  دـنهاوخ  هارمگ  ار  يرایـسب  متـسه و 

اهنوعاط و یلابو و  اهیطحق و  دومن و  دـنهاوخ  تمواقم  یتکلمم  اب  یتکلمم  یموق و  اب  یموق  اریز  تسین  زونه  ءاـهتنا  نکیل  تسا  مزـال 
نآ رد  شلوق و  ات  تشگ  دـنهاوخ  هدرپس  تبیـصم  هب  ار  امـش  هاگنآ  تسا  هزات  ياهدرد  زاغآ  اهنیا  همه  اما  دـیآ  دـیدپ  اهیاج  رد  اهلزلز 
هب دننک و  هارمگ  ار  يرایسب  هدش  رهاظ  هبذک  ءایبنا  اسب  دننک و  ترفن  رگیدکی  زا  دننک و  میلست  ار  رگیدکی  هدروخ  شزغل  يرایـسب  نامز 

ملاع مامت  رد  توکلم  تراشب  نیا  هب  دبای و  تاجن  دنک  ربص  ءاهتنا  هب  ات  هکره  نکیل  دش  دهاوخ  درس  يرایسب  تبحم  هانگ  ینوزفا  تهج 
هتفگ یبن  لایناد  نابز  هب  هک  ار  یناریو  هورکم  نوچ  سپ  دیسر  دهاوخ  ءاهتنا  هاگنآ  دوش  یتداهش  اهتما  عیمج  رب  ات  دش  دنهاوخ  هظعوم 

رد هک  اریز  شلوق  ات  دزیرگب  ناتسهوک  هب  دشاب  هیدوهی  رد  هکره  هاگنآ  دنک  تفایرد  دناوخ  هکره  دینیبب  هدش  اپرب  سدقم  ماقم  رد  تسا 
تاجن يرـشب  چیه  يدشن  هاتوک  مایا  نآ  رگا  دش و  دهاوخن  هدشن و  نونکات  ءادـتبا  زا  هک  دوشیم  رهاظ  یمیظع  تبیـصم  نینچ  نامز  نآ 

تسا اجنآ  رد  ای  اجنیا  رد  حیسم  کنیا  دیوگ  امـش  هب  یـسک  رگا  هاگنآ  دش  دهاوخ  هاتوک  اهزور  نآ  ناگدیزگرب  رطاوخ  هب  نکیل  یتفاین 
هک اجره  دش و  دـهاوخ  نینچ  ناسنا  رـسپ  روهظ  دوشیم  رهاظ  برغم  هب  ات  هدـش  عطاس  قرـشم  زا  قرب  هک  نانچ  مه  هک  اریز  دـینکم  رواب 
زا ناگراتس  دهدن و  ار  دوخ  رون  هام  ددرگ و  کیرات  باتفآ  مایا  نآ  تبیـصم  زا  دعب  اروف  دنوش و  عمج  اجنآ  رد  ناسکرک  دشاب  يرادرم 
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نیمز فیاوط  عیمج  تقو  نآ  رد  ددرگ  دیدپ  نامسآ  رد  ناسنا  رـسپ  تمالع  هاگنآ  ددرگ  لزلزتم  كالفا  ياهتوق  دنزیر و  ورف  نامـسآ 
زا وا  دـنلب  روص  اب  ار  دوخ  ناگتـشرف  دـنیآیم و  میظع  لـالج  توق و  اـب  نامـسآ  ياـهربا  رب  هک  دـننیبب  ار  ناـسنا  رـسپ  دـننک و  ینز  هنیس 

سکچیه تعاس  زور و  نآ  زا  اما  شلوق  ات  دروآ  دـنهاوخ  مهارف  کلف  نارک  هب  ات  نارک  زا  هعبرا  ياـهداب  زا  ار  وا  ناگدـیزگرب  هداتـسرف 
رد هکنانچ  مه  اریز  دوب  دهاوخ  نانچ  زین  ناسنا  رسپ  روهظ  دوب  حون  مایا  نوچ  نکل  سب  نم و  ردپ  زج  نامسآ  هکئالم  یتح  درادن  عالطا 
مه دربیم  ار  همه  دـمآ و  نافوط  ات  دـندیمهفن  تشگ و  یتشک  لخاد  حون  هک  يزور  ات  دـندیماشآیم  دـندروخیم و  نافوط  زا  لبق  ماـیا 

اشوخ شلوق  ات  دیآیم  امـش  دنوادخ  تعاس  مادک  رد  دینادیمن  هک  اریز  دیـشاب  رادیب  سپ  شلوق  ات  دوب  دهاوخ  ناسنا  رـسپ  روهظ  نینچ 
نآ ياقآ  هنیآ  ره  دشابن  رظتنم  هک  یسک  نآ  يهرابرد  دسیونیم  دعب  دنیب  لوغـشم  راک  نینچ  رد  ار  وا  دیآ  شیاقآ  نوچ  هک  یمالغ  لاح 

راشف هیرک و  هک  یناکم  رد  رارق  ناراکایر  اب  ار  شبیـصن  هدرک  هراپ  ود  ار  وا  دنادن و  هک  یتعاس  رد  دشابن و  رظتنم  هک  يزور  دیآ و  مالغ 
روهظ زا  دهدیم  ربخ  وا  رد  هک  كرابم  جاجتحا  نیا  یبرع  يرگید  یسراف و  ود  هخسن  هس  زا  هدش  هتشادرب  ءابنا  نیا  دوب و  دهاوخ  نادند 
نامز رد  نامسآ  زا  یـسیع  لوزن  زا  نیتقیرفلا  نیب  هرتاوتم  رابخا  اب  تسا  قفاوم  نامزلارخآ  رد  حیـسم  روهظ  زا  تسا  هیانک  هک  ناسنا  رـسپ 

نیا رد  هبذک  ءایبنا  روهظ  هدومرف  وا  هب  نآ  يهرابرد  روهظلا  موی  عیاقو  زا  هربتعم  رابخا  رد  هچنآ  اب  دراد  ار  تقفاوم  لامک  مئاق ع و  يدهم 
قبـس هحتاف  رابخا  رد  هک  تسا  نامه  ندش  هارمگ  زا  دنـسرتب  هکنآ  رد  شرافـس  تشذـگ و  هحتاف  رد  هک  يرابخا  اب  تسا  قفاوم  جاجتحا 

شزغل هدـش و  دراو  رابخا  رد  روهظ  زا  لبق  روهظ  مئالع  رد  هک  تسا  نامه  نوعاط  ابو و  هلزلز و  اهطحق و  اـهگنج و  تیاـکح  تفاـی و 
زا تسا  مدرم  عوـجر  يرایـسب  ناـمه  رایـسب  تبحم  ندـش  مک  دـیدرگ و  ناـیب  شراـبخا  لوا  شیاـمن  رد  هک  تسا  یهارمگ  ناـمه  مدرم 

رمحألا تیربکلا  نم  زعا  هتبیغ  یلع  نیرباصلا  نا  مههجحم و  یلع  نیمیقملل  یبوط  هدومرف  حیرصت  رابخا  رد  هک  دوخ  ماما  دوخ و  بهذم 
هحفـص 373] تسا [  متاخ  روهظ  زا  لایناد  ءاـبنا  تشذـگ و  هحتاـف  رد  هک  نآ  لاـثما  دـشاب و  نحتمم  هک  یـسک  رگم  دـباییمن  تاـجن  و 

تسا دراو  مئاق  يهریس  رد  هک  ار  ناشیا  مئاق  نتـشک  هب  ای  تسا  ربمغیپ  هیرجن  رظان  ای  دوهی  تبیـصم  دوش و  حضاو  مود  هلحرم  رد  هچنانچ 
هولج هب  ای  دوشیمن  هبتـشم  تسا  باتفآ  حبـص و  دننام  روهظ  ماگنه  هک  تشذگ  میـس  شیامن  رد  هک  تسا  نامه  قریب  شروهظ  هیبشت  و 

اهبر و رونب  ضرألا  تقرشا  هک و  تسا  ماما  رون  انطاب  ارهاظ و  نیمز  ینشور  زا  دارم  دراد و  روهظلا  موی  رابخا  رد  هک  تسا  علاط  مظعا  رین 
ياهدـعو نامه  زا  ترابع  اهزور  نآ  یهاتوک  هدـش و  دای  نآ  زا  هریثک  رابخا  رد  هک  تسا  ناـمه  ناـمزلارخآ  تبیـصم  تمحز و  یگزرب 

هب ار  وا  ناگدـیزگرب  تهج  هب  ادـخ  یلو  دـنوشیم  هارمگ  همه  دوش  ینـالوط  رگا  یتسنادـن  هدـش و  عـقاو  همئا  ناـسل  رد  هک  تسا  یجرف 
مدرم سای  مدع  تباب  زا  هک  همئا  تانایب  نامه  هب  رظان  لوط و  زا  هزادنا  نآ  ات  دنوش و  هارمگ  مه  ناگدیزگرب  ات  تخادـنا  دـهاوخن  ریخات 

تمایق هب  هراشا  ای  كالفا  بکاوک و  رثات  ابیرق و  نوکت  ۀـعاسلا  لعل  کیردـی  ام  دـندادیم و  هدـعو  یکیدزن  هب  ناـشیا  ياـهبلق  توق  و 
بکاوک رد  نآ  نراقم  روهظ و  مایا  رد  هک  تسا  یحناوس  هب  هراشا  اـی  تسا و  مئاـق  تلود  هیلا  یهتنم  هریثک  راـبخا  قفاوم  هک  تسا  يربک 

ناـمه لـالج  ناـسنا  رـسپ  روهظ  تکرح و  رد  كـالفا  ءوطب  فوسک و  فوسخ و  زا  هدـش  دراو  دوعوم  روـهظ  راـبخا  رد  هک  دـیآ  دـیدپ 
تسا و لیئربج  يادـن  تسا و  ینامـسآ  هحیـص  نامه  ناگتـشرف  روص  هدـش و  دراو  رابخا  رد  هک  تسا  نآ  راثآ  یـسیع و  روهظ  هماـگنه 

هصوصخم تیفیک  نآ  هب  مئاق  يوسب  ملاع  فارطا  زا  رفن  هدزیـس  دصیـس و  ءابقن و  عامتجا  نامه  ملاع  فارطا  زا  ناگدیزگرب  ندش  مهارف 
تبیغ زا  ار  مئاق  روهظ  نامز  ملع  هربتعم  ریـسافت  هریثک و  رابخا  رد  هک  تسا  نامه  زور  نآ  زا  عالطا  مدـع  اـما  تسا و  دراو  راـبخا  رد  هک 

هدش و دراو  وهالا  اهتقول  اهیلجیال  یبر  دنع  اهملع  امنا  لق  ۀـعاسلا  نع  کنولئـسی  ریـسفت  رد  هچنانچ  هتـسناد  ادـخ  هب  صوصخم  هدرمش و 
هک تسا  يراـبخا  ناـمه  هب  رظاـن  دـیاش  حون  موق  هب  هیبشت  تسا و  مئاـق  روهظ  دارم  هک  هدـش  دراو  راـبخا  رد  هک  تسا  ناـمه  ۀـتغب  روهظ 
رد هک  تسا  نامه  دـیامرفیم  ار  راظتنا  حدـم  نایب  هک  ءانبا  لیذ  هحتاف و  رد  اهنآ  ضعب  تشذـگ  تسا و  حون  تنـس  مئاق  رد  دـیامرفیم 

قفاوم نآ  تارقف  دـهدیم و  روهظلا  موی  زا  ربخ  تحارـص  لامک  هب  جاجتحا  نیا  سپ  هدـش  دراو  روهظ  راظتنا  تلیـضف  رد  همدـقتم  رابخا 
تسا .
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نامزلارخآ عیاقو  هب  لیجنا  صن 

هرقف کی  هداد و  ربخ  روهظلا  موی  روهظ و  زا  لبق  عیاقو  مامت  زا  میئوگیم  سپ  داهشتسا  لحم  يوسب  میدرگرب  لاح  هیماما  هربتعم  رابخا  اب 
میرادن ءاهب  یلعنیسح  زج  يربخ  یغارس و  نآ  يارب  زا  حیسم و  مسا  هب  تسا  نابذاک  روهظ  تیاکح  نآ  هدومرف و  نایب  ادکؤم  ار  يرگید 

دینکنرواب هدومرف  هک  ار  هچنآ  هدرکن و  تیوسیع  تیحیسم و  يوعد  یسک  وا  ریغ  هدش  عقاو  روهظ  زا  لبق  مئالع  نآ  هلمج  هک  لاح  ات  هک 
ات تسا  فقوت  فیلکت  نایعدم  روهظ  تبیغ و  هماگنه  رد  هک  هتـشذگ  هحتاف  رد  الـصفم  هک  تسا  یلمعلاروتـسد  نامه  دـینکن  تعباتم  و 

رازه ود  رد  هک  تفریمن  نامگ  هک  یلعنیـسح  یگرزب  ناونع و  زا  هللا  كراب  ددرگ  علاط  قرب  دـننام  ای  دوش  رهاظ  باتفآ  دـننام  هک  یتقو 
ماقم هب  ار  شبحاـص  هک  تمه  هجیتن  تسا  نیمه  دـنناگرزب  اـسؤر و  زا  ناـشیا  دوشیم  دـنک  وا  زا  داـی  هللا  حور  یـسیع  اـبیرقت  لـبق  لاـس 

تما و نابحاص  ءایبنا  دـننام  اـیند  رد  دـشاب  تلالـض  ياـسؤر  زا  دـنچره  دـنکیم  سیئر  رفک و  لـها  ناـگرزب  زا  ول  دـناسریم و  یگرزب 
رانک ترخآ  رد  ناشدزن و  دـیلت  دـیرط و  ناشلام  ناـشیا و  دـیبع  ءاـما و  ادـخ  قلخ  تعیرـش و  نید و  هدـنروآ  ناـشیا  ربارب  رد  تیعمج و 
نیا هکلب  مهمیعن  میعنلا  بابرالا  ائینه  ناماه  کیرش  ناطیش و  قیفر  هیواعم  سینا  هیواه و  سیلج  دیزی  وا و  دش  راطق  مه  دیلو و  نوعرف و 
نید تعلخ  هدـنک  یمیدـق  هنهک  سابل  ایند  رد  تسه  مه  ناشعابتا  هصیـصخ  ناشناوریپ و  هبیـصن  تکوش  نأش و  نیا  تبقنم و  تلیـضف و 

ناشحدم رد  حاولا  هتشون و  تیهولا  راموط  رد  ناشئامسا  اج  همه  ناشفرح  ياوس  ناشفنص  ادج و  ناشهتسد  هتـسارآ  دوخ  تماق  رب  دیدج 
ار رگیدکی  لدعلا  تیب  زا  دشابن  یعنم  دننکب  دـنهاوخب  هچره  دـشابن و  یجرح  دـنیوگب  دـنهاوخب  هچره  هتـشگ  رداص  تیبوبر  ردـصم  زا 
دنرادن و تکرش  ناشیا  اب  ناشیا  ریغ  هک  دنراد  سوکعم  ولو  صوصنم  یماما  سوکنم و  ولو  صوصخم  یملع  ياراد  ترخآ  رد  میهس و 

هحفص ینامـسآ [  یحو  رد  هک  هرتق  هریغ و  ناش  شارف  هینابذ  ناش  شابود  هنزخ  ناشفارطا  هکئالم  دنوشیمن  رگید  ناسک  ءزج  مه  اهنآ 
ناـشیا زا  فئاـخ  وا  زا  همه  هک  تمظع  نآ  هب  منهج  هدـش  دراو  هوـبنا  هورگ  نآ  رب  هوکـش  رف و  نیا  اـب  ناشیامیـس  هدـش  نآ  زا  داـی  [ 374

رد لاتیق  همهمه و  نانچ  دـننیبن و  لامـش  باحـصا  قلطم  رد  یلالج  هنطنط و  نانچ  هک  ناساره  ناشیا  زا  ترثک  نآ  هب  نایمنهج  ناـسرت و 
ران خزود و  رقـس  هدش  نییعت  تاماقم  هتـشگ و  ررقم  بتارم  هدامآ و  دئاوم  هداشگ و  ناشیور  هب  اهرد  دننکن  هدهاشم  لالـض  بابرا  هبطاق 

بیـصن ادخ  دـنهدن  سکرک  هب  سواط  رپ  نانوچ  دـنهدن  سک  ره  هب  تسا  یقیفر  قیفوت  ياج  تسا  یلاخ  هک  امرف  هجنر  مدـق  یلو  شتآ 
ار . نادنموزرآ  عیمج  دنک 

شروهظ زا  لبق  ات  نامسآ  رد  یسیع  ترضح  تایح  تابثا 

هچنآ ضعب  رکذ  زا  میراچان  سپ  دش  لئاق  اهنآ  نومـضم  هب  دومن و  عوجر  اهنآ  هب  دیاب  دـش و  هیلقن  هلدا  عجرم  مکحم و  هک  لاح  يراب 
زا سپ  تسا و  یلقتسم  رما  کیره  هن و  ای  تسا  کی  ود  نآ  ایآ  هک  دوش  مولعم  ات  هدش  دراو  نیسح  ترـضح  تعجر  یـسیع و  لوزن  رد 

لوتقم وا  نآرق  حیرـص  هب  سپ  یـسیع  اما  میئوگیم  سپ  هن  ای  تفرگ  یعدم  ود  نیا  زا  ترابع  ار  ود  نآ  ناوتیم  ایآ  هک  دوش  مولعم  نآ 
يربکلا ۀماط  رد  رگم  تسین  یتوم  هکئالم  يارب  زا  اذل  تسین و  داسف  روث و  رد  ملاع  توکلم  ملاع  هدرک و  دوعص  نامـسآ  هب  ایح  هدشن و 

نا مهل و  هبـش  نکلو  هوبلـص  ام  هولتق و  ام  دـیامرفیم و  نآرق  رد  هک  امرف  هظحالم  تسا  يرگید  هیآ  رهاظ  هچنانچ  دوب  دـهاوخ  یقاب  سپ 
درمشیم ههبـش  اطخ و  ار  لتق  نامگ  دیامرفیم و  وا  زا  لتق  یفن  احیرـص  هیلا  هللا  هعفر  لب  انیقی  هولتق  ام  هنم و  کش  یفل  هیف  اوفلتخا  نیذلا 

نیا ریسافت  رد  هتوم و  لبق  هب  ننمؤیل  الا  باتکلا  لها  نم  نا  دیامرفیم و  رگید  هیآ  رد  دیامرفیم و  نامـسآ  هب  ار  وا  عفر  تابثا  احیرـص  و 
مئاق مایا  هب  رظان  نیا  دیامرفیم  یسیع و  توم  زا  لبق  دروآیم  نامیا  یـسیع ع  هب  هکنآ  رگم  هک  باتک  لها  زا  تسین  هک  تسا  دراو  روط 

هناریحتم بشوح  زا  یصخش  هک  دواد  دنرمشیم  یعدم  نیا  مجن  ار  وا  هک  يواسحا  خیـش  تعجر  تمـصع و  رد  هچنانچ  تسا  تعجر  و 
نینچ لیوات  تفگ  بشوح  یـسیع  هب  وا  زا  ینامیا  مدـیدن  رخآ و  اـت  ماهدوب  دوهی  توم  مزـالم  نم  هکنآ  لاـح  هیآ و  ینعم  زا  درک  لاؤس 
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شتوم و زا  لبق  وا  هب  دروآیم  نامیا  هکنآ  رگم  وا  زا  ریغ  هن  يدوهی و  دنامیمن  یقاب  سپ  دوشیم  لزان  تمایق  زا  لبق  یسیع  هکلب  تسین 
ارم درک  ثیدح  بش  ود  تفگ  یتفای  اجک  زا  ار  لیوات  نیا  هک  دوشیم  بجعتم  جاجح  يدـهم  فلخ  دراذـگیم  زامن  دراذـگیم و  زامن 
هللا هللا و  رکم  اورکم و  هـیآ و  ریــسفت  رد  هیفاـص و  نـیع  نـم  هللاو  اـهب  تـئج  جاــجح  تـفگ  سپ  نیــسحلا  نـب  یلع  نـب  دــمحمنبا  هـب 

لیاح هکئالم  يربخ  رد  ار و  وا  درک  دـنلب  دوب  وا  هناخ  رد  هک  هجرف  هوک و  زا  ار  وا  لیئربج  هک  دراد  نارمع  لآ  يهروس  رد  نیرکاملاریخ 
هنا تمی و  مل  میرم  نب  یـسیع  نآ  دومرف  هک  دـیامنیم  تیاور  ربـمغیپ ص  زا  هدـق  يربـط  خیـش  ناـیبلا  عمجم  رد  دوهی و  وا و  نیب  دـندش 
رفن جنپ  زا  تسا  تهابش  دمحم  لآ  مئاق  رد  دومرف  هک  رقاب  ترـضح  نآ  ملـسم  نب  دمحم  زا  راحب  مجنپ  رد  ۀمیقلا و  موی  لبق  مکیلا  عجار 

نآ ریـصبوبا  مه  تسا و  هدرم  وا  دـنتفگ  هفیاـط  هک  تسا  وا  رد  فـالتخا  هطـساوب  سپ  یـسیع  هب  وا  تهابـش  اـما  دومرف و  اـت  ناربمغیپ  زا 
ریدس تیاور  رد  تمی و  مل  تام و  هنا  لاقیف  یسیع  زا  اما  ربمغیپ  راهچ  زا  تنس  راهچ  تسا  رما  نیا  بحاص  رد  دومرف  هک  رقاب ع  ترضح 
ناشیا بیذکت  دنوادخ  وا و  لتق  هب  دندش  لئاق  يراصن  دوهی و  هک  یـسیع  تنـس  تسا  نآ  مئاق  رد  دیامرفیم و  قداص  ترـضح  ینالوط 

کیفوتم ینا  یـسیع  ای  هللا  لاق  ذا  هفیرـش و  هیآ  رهاظ  تلق  ناف  دنوش  شتوم  هب  لئاق  یتعامج  دننک و  فالتخا  مه  مئاق  رد  نینچ  مه  درک 
هدـش ینعم  نک  عوجر  ریـسافت  بتک  رد  درادـن  توم  رب  تلـالد  ـالوا  تلق  عفرلا  لـبق  دراد  وا  توم  رب  تلـالد  كرهطم  یلا و  کـعفار  و 
تسا نآ  هیآ  دوصقم  سپ  کملـستم  يا  کیفوتم  هتملـست  يا  اذک  کنم  تیفوت  زا  امات و  هتذخا  يا  هتیفوتـسا  یلام و  تیفوت  زا  کیفوتم 

وت هب  يرازآ  دـنناوتن  هک  منک  ضبق  ءافیا و  نانچ  دـنناسرب و  وت  هب  یتسد  دوهی  مراذـگن  هک  متـسه  یفاو  ضباق و  هدـنریگ و  ار  وت  نم  هک 
باذع زا  لبق  راذـنا  هکنآ  اب  هک  دوب  دـهاوخ  رذـن  یباذـع و  ناک  فیکف  هیآ  لیبق  زا  دـشاب  توم  توف و  ینعم  هب  هک  ضرف  رب  دـنناسر و 

هب مزتلم  مه  ام  دیامنیم و  ار  توم  لصا  تابثا  تشاد و  دهاوخن  بیترت  رب  یتلالد  وا  سپ  هدش  رکذ  مدقم  باذع  هیآ  رد  کلذ  عم  تسا 
بتک رد  اذل  تسا و  ءاملع  یقافتا  نامزلارخآ  ات  یـسیع  هحفـص 375 ] ءاقبا [  لصاحلا  دیایب و  هچنانچ  دوب  میهاوخ  لوزن  زا  دـعب  وا  توم 

یـسیع ءاقب  هکنیا  هب  ار  ناشیا  دـنکیمن  در  یـسک  یـسیع ع و  ءاقب  هب  داعبتـسا  عفر  مئاق ع و  ءاقب  يارب  زا  دـننکیم  لالدتـسا  تبیغ  هعیش 
راجفنا دـنع  میرم  نب  یـسیع  لزنی  دومرف  هک  ربمغیپ ص  زا  تسا  يواسحا  خیـش  تعجر  تمـصع  رد  شلوزن  تیفیک  اـما  تسین و  ملـسم 
وردیفس نارفعز و  هب  غوبصم  تسا  سابل  ود  هدنشوپ  هک  یتلاح  رد  یسیع  دوشیم  لزان  حبص  عولط  ماگنه  ینعی  نیدورهم  نیبام  حبـصلا 

ریرنخ دشکیم  بیلص و  دنکشیم  تسا  هبرح  شکرابم  تسد  هب  دکچیم و  شـسدقم  رـس  زا  نغور  ایوگ  هداشگ  ياهوم  اب  وم  خرـس  و 
هیبئان ۀـبحاص و  مئاقلل و  نمیـالا  ریزو  وه  فهکلا و  لـها  هفلخ  یـشمی  ار و  مئاـق  لاوما  دـنکیم  ضبق  ار و  لاـجد  دـنکیم  كـاله  ار و 
گنلپ ریش و  هک  نسحلا  نب  ۀجح  ۀمارک  زا  ار  ینمیا  برغم  قرشم و  رد  دنکیم  نهپ  مئاق و  بئان  تسا  وا  شرس و  تشپ  فهک  باحصا 

هفیاط زا  ینز  هب  یـسیع  دیامرف  جیوزت  دننک و  يزاب  هدنزگ  رام  اب  لافطا  دنرچب و  شود  هب  شود  شوگ و  هب  شوگ  واگ  نادنفـسوگ و  اب 
ناشیا زا  هک  رفن  رازه  داتفه  ود  دشاب  هتشاد  تراما  وا و  رد  ار  رشب  مزاول  دینیبب  هک  درک  ار  وا  تیرشب  راگنا  هکنآ  دوش  يور  هیـساق  ناشغ 

نآ و لاوما  نامیلـس و  رـصق  داـمعلا و  تاذ  مرا  دوشیم  رهاـظ  هیکاـطنا و  زا  اـهباتک  وا  يارب  زا  دوشیم  عمج  فـهک و  باحـصا  تسا 
امم ۀیقب  تسا  وا  رد  هک  دوش  نوریب  هیربط  يایرد  رد  ار  نآ  دزادنیب  هک  دومن  شرما  دـنوادخ  هک  ایمرا  توبات  دوش و  نیملـسم  رب  تمـسق 

رد مالـسا  دوش  نهپ  نم و  زا  عاص  هد  نوره و  يابق  یـسوم و  ياـصع  حون و  ياـههدروخ  اههتـسکش و  نوره و  لـها  یـسوم و  لا  كرت 
شیارب زا  یئاقب  تعاس  تعاس و  زور  زور و  هتفه  هتفه و  شهام  هاـم و  دـننام  شلاـس  تقو  نآ  رد  لامـش و  بونج و  برغم و  قرـشم و 

نیعم لاس  هد  ار  شلاس  هدرک و  نیعم  ار  كـالفا  ءوطب  رگید  راـبخا  رد  هکنآ  اـب  هک  راـگزور  نآ  یـشوخ  زا  دـشاب  هیاـنک  دـیاش  تسین و 
لیجنا رد  هک  نانـس  نب  هللادبع  زا  دـنکیم  لقن  تعجر  تمـصع  رد  دوش و  ضبق  نآ  هب  هللا  حور  دزوب و  حور  بسانم  حـیر  هاگنآ  هدومن 
ربمغیپ نآ  تما  زا  ینیبب  ات  متـسرفیم  دورف  ار  وت  نامزلارخآ  رد  سپ  دوخ  يوس  هب  منکیم  دـنلب  ار  وت  نم  هک  یـسیع  هب  باـطخ  هدـناوخ 
ناشیا هک  یتسرد  هب  ناشیا  اب  یناوخب  زامن  ات  زاـمن  تقو  رد  ار  وت  متـسرفیم  دورف  لاـجد و  نیعل  رب  ار  ناـشیا  ینک  تناـعا  ار و  بئاـجع 

يدهم ع تالاوحا  زا  هلمج  رد  دومرف  هک  ادـخ  لوسر  زا  هدرک  ۀـیاور  هک  یعفاش  یجنگ  زا  مجن  رد  نیثدـحملا  متاخ  دـناهموحرم و  تما 
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رب ارقهق  هب  ترضح  سپ  دیآیم  دورف  میرم  نب  یسیع  هک  سدقملا  تیب  رد  دوخ  باحـصا  اب  تسا  حبـص  زامن  لوغـشم  ترـضح  نآ  هک 
دیوگیم وا  هب  دراذگیم و  بانج  نآ  فتک  رب  ار  دوخ  تسد  ود  ره  یـسیع ع  زامن  رد  دوش  مدرم  ماما  دتفا و  شیپ  یـسیع  هک  ددرگیم 

هدش لزان  میرم  نب  یـسیع  هک  يدهم ع  دوشیم  تفتلم  سپ  دومرف  هک  بانج  نآ  زا  تسا  يورم  رردلادقع  زا  باتک  نآ  رد  دوش  مدـقم 
رگم زامن  دشن  اپب  دیوگیم  یـسیع  سپ  نک  زامن  مدرم  يارب  وش و  مدقم  دیامرفیم  وا  هب  يدـهم ع  سپ  دـکچیم  بآ  شیوم  زا  ایوگ  و 

زین دنکیم و  تعیب  وا  اب  ماقم  رد  یسیع ع  دنیشنیم و  درک  زامن  نوچ  سپ  نم  نادنزرف  زا  يدرم  فلخ  یسیع  دنکیم  زامن  سپ  وت  يارب 
سپ تفیب  شیپ  دیامرفیم  یسیع  هب  ترضح  سپ  زامن  تقو  یـسیع  يدهم و  دنوشیم  عمج  دومرف  بانج  نآ  هک  هدرک  تیاور  يدس  زا 

فسوی نب  دمحم  زا  همغلا  فشک  رد  ترضح و  نآ  بقع  رد  ءادتقا  هب  یسیع  دنکیم  زامن  سپ  زامن  هب  يرتراوازـس  وت  دیوگیم  یـسیع 
اعضاو نیتدورهم  نیب  قشمد  یقرش  ءاضیبلا  ةراتملا  دنع  میرم  نب  یسیع  لزنی  لاجد  هصق  رد  ینالوط  ثیدح  رد  ملـسم  حیحـص  زا  یجنگ 

ریغ رد  دـیامرفیم و  ریبعت  طوبه  لوزن و  ظفل  هب  هک  تسا  رتاوتم  نیقیرف  بتک  رد  یـسیع  لوزن  ظفل  هب  رابخا  نیکلم و  ۀـحنجا  یلع  هیفک 
فـشک رد  تسا و  مئاق  رکـشل  ریما  رادرـس و  وا  هکنیا  دیامرفیم و  لقن  یـسیع  تسدـب  لاجد  لتق  تیاکح  راحب  ریغ  راحب و  زا  یعـضوم 

نب یسیع  لاجد  هطساو  هب  ناشیا  یتخس  ماش و  لها  هرصاحم  زا  سپ  دراد  لاجد  تیاکح  رد  ربمغیپ ص  زا  رباج  زا  هماع  قرط  زا  راثالا و 
دیاب دیوگیم  باوج  هللا  حور  ای  هحفص 376 ] مدقت [  دوشیم  هتفگ  وا  هب  زامن  ماگنه  دنـسریم و  وا  تمدخ  مدرم  دوشیم و  لزان  میرم 

کمن دننام  دننیبب  ار  وا  نوچ  سپ  لاجد  يوس  هب  دوشیم  نوریب  دناوخ  حبص  زامن  نوچ  سپ  دناوخب  زامن  امش  اب  دوش و  مدقم  امـش  ماما 
هب نیطـسلف  هنیدم  رد  دوش  ماش  دراو  هکنآ  زا  سپ  دیامرفیم  رگید  ربخ  رد  ار و  وا  دـشکیم  وا و  هب  دـسریم  سپ  دوش  هتخادـگ  بآ  رد 
هب ار  لتق  تبـسن  هک  يرابخا  رابخا و  نیا  نیب  تسین  یتافانم  ار و  وا  دـشکب  میرم و  نب  یـسیع  دوش  لزان  سپ  رارـشا  تعامج  دـل و  باـب 

یـسیع ع تسا و  یقیقح  ناطلـس  مئاق  هکنآ  هچ  دناوخب  زامن  وا  فلخ  یـسیع  هک  یـسک  ار  لاجد  دـشکیم  دـیامرفیم  هک  دـهدیم  مئاق 
یسیع ع . زا  ترشابم  دشاب و  مئاق  زا  رما  ایوگ  سپ  تسا  حیحص  ناشیا  عابتا  هکلب  ناشیا  زا  کی  ره  هب  لتق  تبسن  رالاسهپس و 

یسیع ترضح  طوبه  تیفیک 

سپ هتـشگن  مئاق  فالخرب  یلقن  یلیلد  دـباییمن و  مزال  یلقع  روذـحم  شلوزن  ایح و  شئاقب  شدوعـص و  زا  کیچیه  رب  هکنآ  یفخیال  و 
وا رب  لیلد  هک  ار  ادخ  يارب  زا  رودقم  نکمم  رما  نیا  هک  تسا  بیرالب  تارج  بیغ و  هب  مجر  نآ  ریغ  هب  لوق  قبس و  ام  فالخ  هب  داقتعا 

لوزنلا لبق  ات  عفرلا  دعب  عفرلا و  لبق  ترضح  نآ  توم  رب  دراد  یلیلد  یـسک  رگا  لاح  هدش  لئاق  لیلد  الب  نیا  ریغب  هدرک و  یفن  هدش  مئاق 
سپ دیامنب  يرمع  نینچ  دنامب و  هدنز  ینالوط  تدـم  رد  دـیآرب و  توکلم  رب  یکلم  مسج  هنوگچ  هک  رما  تبارغ  داعبتـسا و  اما  دروایب و 

هناش و لج  هللا  لیعافا  بئارغ  ترطف و  عیادـب  تعنـص و  بئاجع  ناگدـننیب  يراب و  تردـق  هعـس  نادـقتعم  داـیقنا و  میلـست و  باـبرا  دزن 
تشاد و دهاوخن  یتناکم  یعقوم و  یعقو و  ادبا  تمکح  حالص و  هجو  رب  اهنآ  ندوب  بلاغ  لوقع و  زا  يراب  لاعفا  مکح  ءافخب  نافرتعم 
هب مصخ  دوحج  هکنآ  رگم  اریثک  رمع  يزارد  لوزن و  ءاقب و  عفر و  زا  کیره  يارب  زا  ریاظن  دوجو  اب  ۀصاخ  درک  دـنهاوخن  یئانتعا  نآ  هب 
وا هب  تسین و  روما  نآ  راکنا  زا  رتبعص  ربخ  نیا  یسیع و  لوزن  لصا  راکنا  هک  دوش  هتفگ  دیاب  وا  هب  دسرب و  ریاظن  نآ  همه  راکنا  هجرد 

همئا ءایبنا و  حاورا  هک  دوب  دهاوخن  یـسیع  هصیـصخ  نیا  هدوب  توکلم  رد  نآ  ءاقب  شـسدقم و  حور  دوعـص  دوصقم  رگا  دوش  هتفگ  دیاب 
رد ایناث  دشاب  یسیع  ندش  هدنز  دوصقم  رگا  هدش و  اجک  زا  تبقنم  تمارک و  نیا  هب  یسیع  صاصتخا  دنکرتشم  مکح  ود  نیا  رد  يده ع 

هنرـصنتل و هب و  ننمؤتل  ۀـمکح  باتک و  نم  مکتیتا  امل  مکقاـثیم  نییبنلا  نم  هللا  ذـخا  ذا  هیآ و  هریثک و  راـبخا  قفاوم  مکح  نیا  هک  تعجر 
تکرـش مکح  نیا  رد  هتـشذگ  ناحلاص  زا  هلمج  ءایبنا و  زا  وا  زا  ریغ  هکلب  دوب  دـهاوخن  یـسیع  هب  صوصخم  هدـش  دراو  ریـسفت  رد  هچنآ 

هدـنز زا  ریغ  تسا  صوصخم  رما  نیا  انامه  دـکؤم  ررکم و  مه  نآ  دـشاب  رکذ  هب  صوصخم  دـیاب  ارچ  هدـحیلع  یـسیع  لوزن  سپ  دـنراد 
هکنآ ۀعانـش  دـیری  رگید و  ءایبنا  هسدـقم  سوفن  ریاـس  فـالخ  هب  هدـش  رکذ  هب  صوصخم  هک  قلخ  زا  هلمج  يدـه و  همئا  ءاـیبنا و  ندـش 
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مئاق هیلاصفنا  خسانت  هلاحتـسا  رب  هیلقع  نیهارب  هک  دشاب  يرخآ  ناسنا  ندب  هب  شـسدقم  حور  لاقتنا  هک  دشاب  خسانت  وحنب  یـسیع  تعجر 
هتشگ . تباث  نا  عانتما  تمکح  بتک  رد  هدش و 

نآ لثم  عوقو  ناکما  ینیسح و  تعجر  حرش 

رمش نوعلملا  فیـسب  البرک  ضرا  یف  حوبذملا  لوتقملا  ءاسکلا  باحـصا  سماخ  يده و  همئا  ثلاث  ءادهـشلادیس  ترـضح  تعجر  اما  و 
ندرک هبلاطم  زا  سپ  لضفم  ینالوط  تیاور  رد  دوش  فشکنم  رما  تقیقح  ات  میامنیم  نآ  زا  رابخا  ضعب  يوس  هب  هراـشا  سپ  ءاـتقلا  نم 
لضفم ار  اهنآ  رورس  نآ  ندرک  رهاظ  ار و  ریما  فحصم  ار و  ربمغیپ  ثیراوم  دتـسرفیم  رگـشل  دیامرفیم  يدهم ع  ترـضح  زا  ینـسح 

مث هرخص  يور  ار  وا  دشکیم  ینایفـس و  رب  قشمد  يوس  هب  دتـسرفیم  رکـشل  دیامرفیم  يدهم ع  دنکیم  هچ  نآ  زا  سپ  دنکیم  ضرع 
رهاظ سپ  ءاضیب  ءارهز  هرک  نم  اهدنع  اهل  امیف  البرک  موی  هباحصا  نم  الجر  نیعبس  نینثا و  قیدص و  فلا  رـشع  انثا  یف  نیـسحلا ع  رهظی 
ربکا قیدـص  دوشیم  رهاظ  نآ  زا  سپ  دـناهدوب  ترـضح  نآ  اب  البرک  رد  هک  رفن  ود  داتفه و  قیدـص و  رازه  هدزاود  اب  نیـسح ع  دوشیم 

دوشیم تباث  وا و  نیبذکم  دنوشیم  هداد  تازاجم  شباحـصا و  اب  هللا  لوسر  ربکا  دیـس  دوشیم  رهاظ  نآ  زا  سپ  نینمؤملاریما  ترـضح 
یف مهل  نکمن  و  هحفـص 377 ] نیثراولا [  مهلعجن  همئا و  مهلعجن  ضرألا و  یف  اوفعـضتسا  نیذلا  یلع  نمن  نا  دـیرن  هفیرـش و  هیآ  لیوات 
رمع رکبوبا و  دومرف  ناماه  نوعرف و  تسا  یک  درک  ضرع  لضفم  نورذـحی  اوناک  ام  مهنم  امه  دونج  ناـماه و  نوعرف و  يرن  ضرـالا و 

ریما ع ادخ و  لوسر  هکنآ  رگم  تاملظ  فاق و  ات  نیمز  يور  رد  یمدق  عضوم  دنامیمن  یقاب  هک  دیامرفیم  دای  مسق  ررکم  ترـضح  سپ 
اهنآ و ار  کی  کی  تیاکـش  ار و  همئا  عامتجا  تیاکح  دیامرفیم  نایب  دعب  دنراد  ياپ  هب  وا  رد  ار  ادـخ  نید  مئاق و  اب  دـننزب  مدـق  وا  رد 

یکب هللا  لوسر  هار  اذاف  هعم  لتق  نم  عیمج  وه و  همدب  ابضخم  نیـسحلا ع  موقی  مث  دیامرفیم  هکنآ  ات  بئاصم  زا  هدش  دراو  ناشیارب  هچنآ 
وا و نوخ  هب  هتـشغآ  دزیخیمرب  نیـسح ع  سپ  اـهیلع  نم  ضرـالا و  لزلزتـف  ۀـمطاف  خرـصت  هئاـکبب و  ضرـالا  تاومـسلا و  لـها  یکب  و 
دوشیم و لزلزتم  نیمز  دنزیم و  هحیـص  همطاف ع  دننکیم  هیرگ  نیمز  نامـسآ و  لها  دـنکیم و  هیرگ  ربمغیپ  وا  ندـید  زا  شباحـصا و 

شرع هلمج  اهنامسآ و  هکئالم  امرف و  دوخ  هدعو  زاجنا  ایادخ  دنک  ضرع  شپچ  فرط  رد  همطاف  شتسار و  فرط  رد  نسح ع  ریما ع و 
دنوش هتـشک  دنوش و  هدنز  هکنآ  رگم  ناملاظ  زا  دنامن  یقاب  سپ  ادـخ  يوس  هب  دـننزیم  هحیـص  همه  تسا  ایند  رد  هچنآ  اوه و  ناکـس  و 

نب نارمح  زا  راحب  رد  تمایق و  ربکا  باذع  تسا و  تعجر  یندا  باذع  ربکالا  باذـعلا  نود  یندالا  باذـعلا  نم  مهنقیذـنل  هبترم و  رازه 
هتفاکـش نیمز  هک  یـسک  لوا  یلع ع  نب  نیـسحلا  ایندـلا  یلا  عجری  هنع و  ضرالا  قشنت  نم  لوا  دومرفیم  هک  قداص ع  ترـضح  زا  نیعا 

یلع نب  نیـسحلا  ۀمیقلا  موی  لبق  سانلا  باسح  یلی  يذلا  نا  راحب  رد  تسا و  یلع  نب  نیـسح  ایند  هب  دنک  عوجر  شجورخ و  هب  دوشیم 
نب یلعم  زا  راـحب  رد  ربـکلا و  نم  هینیع  یلع  هاـتبجاح  عقت  یتـح  کـلمیف  نیـسحلا ع  عجری  نم  لوا  نا  رقاـب ع  ترـضح  زا  راـحب  رد  ع و 

زا شیاهمـشچ  يور  شناوربا  ات  دـنک  یهاشداپ  سپ  تسا  نیـسح  اـیند  يوسب  دـنک  عوجر  هک  یـسک  لوا  قداـص ع  ترـضح  زا  سینخ 
هب ءادهـشلادیس ع  ترـضح  تفگ  دومرف  هک  رقاب ع  ترـضح  زا  رباج  زا  رئاصب  بختنم  جـیارخ و  نیدـمتعم  نیربتعم  رد  دـتفیب و  یتداـیز 

قارع نیمز  يوس  هب  يوش  هدناشک  وت  هک  یتسرد  هب  نم  كرسپ  يا  دومرف  ادخ ص  لوسر  هک  یتسرد  هب  شتداهش  زا  لبق  دوخ  باحصا 
هب ءارومع و  هب  دوشیم  هدناوخ  هک  ینیمز  نآ  دندش و  دراو  هدومن و  تاقالم  مه  اب  اجنآ  رد  ناشیا  ءایصوا  ءایبنا و  هک  تسا  ینیمز  نآ  و 

ار هیآ  نیا  دناوخ  ار و  نها  ملا  دنباییمن  هک  وت  باحصا  زا  یتعامج  وت  اب  دنوشیم  دیهـش  نیمز و  نآ  رد  يوشیم  دیهـش  وت  هک  یتسرد 
هب مسق  هک  ار  امـش  داب  تراشب  سپ  تمالـس  وا  رب  ناشیا  رب  وت و  رب  برح  شتآ  دـشابیم  میهاربا  یلع  امالـس  ادرب و  ینوکراـن  اـی  اـنلق  و 
هک یـسک  لوا  مشابیم  سپ  دهاوخب  ادـخ  هک  یتقو  ات  نم  منکب  گنرد  سپ  ام  ربمغیپ  رب  میوشیم  دراو  سپ  ار  ام  دنـشکب  رگا  دـنوادخ 

دوش لزان  هتبلا  هنیآ  ره  سپ  ام  مئاق  مایق  نینمؤملاریما و  جورخ  اب  دشاب  قفاوم  هک  یندش  جراخ  موش  جراخ  سپ  وا  زا  دوش  هتفاکـش  نیمز 
زا یعمج  لیفارـسا و  لیئاکیم و  لیئربج و  هتبلا  دنـشاب و  هدشن  لزان  نیمز  هب  یتقو  چـیه  هک  دـنوادخ  بناج  زا  نامـسآ  زا  یهورگ  نم  رب 

نیبملا www.Ghaemiyeh.comقح  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 521زکرم  هحفص 365 

http://www.ghaemiyeh.com


رون زا  ياهبسا  رب  هتـشاذگ  تنم  ناشیارب  ادـخ  هک  یناسک  نآ  مامت  مردارب و  نم و  یلع ع و  دـمحم و  دوش  لزان  دـنوش و  لزان  هکئالم 
مینک ثکم  ام  دوخ و  ریـشمش  اب  مئاق  هب  ار  نآ  دهدب  ار و  دوخ  ملع  دهد  تکرح  دمحم ص  سپ  یقولخم  اهنآ  رب  دشاب  هدـشن  راوس  هک 

هب سپ  ریـش  زا  همـشچ  بآ و  زا  همـشچ  نغور و  زا  همـشچ  هفوک  دجـسم  زا  دنک  جراخ  ادخ  هک  یتسرد  هب  دهاوخب و  ادخ  ات  نآ  زا  سپ 
ادخ يارب  زا  ینمشد  رب  موشن  دراو  سپ  برغم  قرشم و  هب  ارم  دتـسرفب  ار و  ادخ  لوسر  ریـشمش  نم  هب  دهدب  نینمؤملاریما ع  هک  یتسرد 

عـشوی لایناد و  هک  یتسرد  هب  ار و  نآ  میاشگب  مسرب و  دنه  هب  ات  ار  نآ  منازوسب  هکنآ  رگم  ار  یتب  مراذگن  ار و  وا  نوخ  مزیرب  هکنآ  رگم 
نیلتاقم دنـشکب  هرـصب و  يوس  هب  درم  داتفه  ناشیا  اب  ادخ  دنازیگنارب  هلوسر و  هللا و  قدص  دنیوگب  نینمؤملاریما ع و  دزن  دـنوش  نوریب  ع 

ادـخ هدرک  مارح  هک  هدـنبنج  ره  مشکب  هتبلا  نآ  زا  سپ  ناـشیا  يارب  زا  دوش  هدوـشگ  سپ  مور  يوـس  هب  ار  یتعاـمج  دتـسرفب  ار و  دوـخ 
نیب ار  ناشیا  منک  ریخم  لـلم و  ریاـس  يراـصن و  دوهی و  رب  منک  ضرع  هزیکاـپ و  رگم  دـنامن  یقاـب  نیمز  يور  رب  هکنیا  اـت  ار  نآ  تشوگ 

دنامن یقاـب  دزیرب و  ار  وا  نوخ  دـنوادخ  ار  مالـسا  دراد  هورکم  هک  ره  وا و  رب  مراذـگ  تنم  درواـیب  مالـسا  هک  ره  سپ  ریـشمش  مالـسا و 
وا لزنم  هجوز و  وا  هب  دناسانشب  ار و  كاخ  وا  تروص  زا  دنک  كاپ  هک  یکلم  وا  يوس  هب  ادخ  دنک  لزان  هکنآ  رگم  ام  نایعیـش  زا  يدرم 
وا ییالب  دیامرف  فشک  ادـخ  هکنآ  رگم  یئالتبم  هن  يریگ و  نیمز  هن  يروک و  نیمز  يور  رد  دـنامن  هحفـص 378 ] یقاب [  تشهب و  رد  ار 

يراب ترثک  زا  دوش  هتسکش  نآ  هخاش  تخرد  هک  هزادنا  نیا  هب  ات  نیمز  هب  نامـسآ  زا  ۀکرب  دوش  لزان  هتبلا  تیبلا و  لها  ام  هطـساو  هب  ار 
اونمآ و باتکلا  لها  نا  ولو  هدومرف  ادخ  هک  ناتـسبات  رد  ناتـسمز  هویم  ناتـسمز و  رد  ناتـسبات  هویم  دیروخب  هنیآ  ره  دشاب و  هتـشادرب  هک 

یتمارک ام  نایعیش  هب  دنک  اطع  دنوادخ  سپ  نوبـسکی  اوناک  امب  مهانذخاف  اوبذک  نکلو  ضرالا  ءامـسلا و  نم  تاکرب  مهیلع  انحتفل  اوقتا 
یلع ۀفدارلا  یلع  نب  نیسحلا ع  ۀفجارلا  هقذارلا  اهتعبت  ۀفجارلا  فجرت  موی  ریـسفت  رد  راحب  رد  نیمز و  رب  يزیچ  ناشیا  رب  دنامن  یفخم  هک 

نیذـلاو انلـسر  رـصننل  انا  یلاعت  هلوق  وه  افلا و  نیعبـس  ۀـسمخ و  یف  یلع  نب  نیـسحلا ع  بارتلا  هسار  نع  ضفنی  نم  لوا  بلاطیبا ع و  نب 
يرادربخ وت  ایادخ  هک  درک  ضرع  ادخ  هب  هک  دعولا  قداص  لیعامـسا  تیاکح  رد  راحب  رد  داهـشالا و  موقی  موی  ایندلا و  ةویحلا  یف  اونما 

ماقتنا ات  ایند  يوس  هب  ار  وا  ینادرگرب  هک  نیـسح ع  هب  يداد  هدعو  وت  دنیامنب و  تربمغیپ  دـنزرف  نیـسح ع  هب  تما  هک  ار  هچنآ  تقلخ  هب 
رد وا و  هب  نیملاظ  زا  مشکب  ماقتنا  ات  ینادرگرب  مه  ارم  هک  تسا  نآ  نم  تجاح  دناهدرک  ملظ  وا  هب  هک  یناسک  زا  هسفن  هب  شدوخ  دشکب 

نیسح منیبیم  رهاوج و  هب  للکم  خرـس  توقای  زا  هبق  هدش  هدز  وا  رب  هدش و  هداهن  رون  زا  یتخت  مینیبیم  ایوگ  قداص ع  ترـضح  زا  راحب 
نیا هک  دنکیم  باطخ  ناشیا  هب  دنوادخ  دننکیم و  ترایز  نینمؤم  تسا و  ءارضخ  هبق  رازه  دون  وا  فارطا  تخت و  نآ  رب  هتـسشن  هک  ار 

ناکما لصا  هک  دنامن  یفخم  امـش و  يارب  زا  منکیم  هدروآرب  هکنآ  رگم  ترخا  ایند و  جئاوح  زا  یتجاح  دنکیمن  بلط  هک  تسا  يزور 
هدومنن ار  وا  هیلقع  هلاحتـسا  ناکما و  یفن  يدحاو  ءالقع  مامت  لوقع  وا  رب  تسا  قفاوم  هک  تسا  يزیچ  وا  ایند  رد  دوع  هدرم و  ندش  هدنز 

رد احیرـص  تسا  تسد  رد  هک  هیهلا  هسدـقم  بتک  مامت  تسا و  ملاع  رد  هک  تسا  هقح  نایدا  يرورـض  هلمجلا  یف  جراـخ  رد  وا  عوقو  و 
ترثک تسا و  ینامـسآ  فحـص  ءایبنا و  مامت  بذکم  نارکنم  تسا و  رتاوتم  نآ  لقن  رد  رابخا  هداد و  نآ  زا  ربخ  عیاقو  رد  یعـضوم  ریغ 

یعامجا ینیسح  تعجر  مئاق و  روهظ  موی  نامزلارخآ و  رد  ناگدرم  ندش  هدنز  صوصخ  تسا و  جراخ  ءاصحا  دح  زا  رابخا  عیاقو و  نآ 
یضترم و دیس  یسوط و  خیـش  قودص و  خیـش  قودص و  مالـسالا و  ۀقث  دننام  بهذم  نیا  اسؤر  ناگرزب و  راصعا و  عیمج  رد  هدوب  هعیش 
یقرب و یسربط و  سواط و  نب  دیـس  میهاربا و  نب  یلع  یلاله و  رافـص و  ینامعن و  یجارک و  یـشایع و  یـشک و  یـشاجن و  دیفم و  خیش 
رابخا و هتشون و  باب  نیا  رد  یبتک  مالعا  ءاملع  ءالجا  زا  ناشیا  ریغ  دیهش و  ناذاش و  نب  لضف  نیدلاءاهب و  دیس  یلح و  همالع  يدنوار و 

هدـش حیرـصت  تارایز  هیعدا و  رد  هدـش و  ینعم  نیا  نایب  تسا  هیماما  زا  هک  ریـسفت  بتک  مامت  رد  رثاکتم و  رتاوتم و  باـب  نیا  رد  تاـیآ 
رد هلاسر  هدومن و  نآ  رد  غیلب  رارصا  يواسحا  خیـش  هر و  یـسلجم  همالع  تسا و  ناشیا  قدص  نید و  همئا  رد  كاش  نآ  رد  هدننک  کش 

یتشر دیس  نینچ  مه  هدومن و  ار  نآ  هبوجا  تاهبش و  رکذ  هتشون و  نامیا  طیارش  زا  ار  نآ  هب  لوق  تعجر و  هلاسر  مسا  هب  هتشون  باب  نیا 
ناشیا نایعیش  رشعانثا و  همئا  عوجر  دارم  تسا و  بیغب  نامیا  هرمث  تعبت  هرمث و  هک  دسیونیم  يواسحا  خیش  تعجر  تمـصع  هلاسر  رد 
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هعقاو نیا  زا  ربخ  نآرق  رد  ایندـلا و  باذـعب  هللا  هکلها  نمم  نکی  مل  اضحم و  رکفلا  نامیالا و  ضحم  هک  یناسک  زا  تسا  ناشیا  ءادـعا  و 
اهنا ۀعجرلا  یف  ینعی  زدناف  مق  رثدملا  اهیا  ای  تمایق  هن  تعجر  رد  تسا  ناگدرم  ندـش  هدـنز  هب  هراشا  اجوف  ۀـما  لک  نم  رـشحن  موی  هداد 

ضرف يذلا  نا  تعجر  رد  همئا  ینعی  اکولم  مکلعج  ۀعجرلا و  یف  يا  سانلل  ۀفاک  كانلـسرا  انا  ۀعجرلا  یف  يارـشبلل  اریذـن  ربکلا  يدـحال 
ترـضح ترـصنب  ناشدوع  ینعی  خـلا  مهقاثیم  نییبنلا  نم  هللا  ذـخا  اذا  تعجر و  رد  ربمغیپ  تعجر  ینعی  داعم  یلا  كدارل  نآرقلا  کـیلع 
مهنامیا دهج  هللااب  اومـسقا  تعجر و  ینعی  خلا  ضرالا  یف  مهنفلختـسیل  تاحلاصلا  اولمع  مکنم و  اونما  نیذـلا  هللا  دـعو  تعجر  رد  ریما ع 

مهیلع عقو  اذا  هتوم و  لبق  هب  ننمؤیل  الا  باـتکلا  لـها  نم  نا  نوملعیـال و  ساـنلا  رثکا  نکلو  اـقح  هیلع  ادـعو  یلب  تومی  نم  هللا  ثعبیـال 
نکمن نیثراولا و  مهلعجن  همئا و  مهلعجن  ضرالا و  یف  اوفعضتسا  نیذلا  یلع  نمن  نا  دیرن  مهملکت و  ضرالا  نم  ۀباد  مهل  انجرخا  لوقلا 

هبقع یف  ۀیقاب  ۀملک  اهلعج  نیرذنملا و  حابص  ءاسف  مهتحاسب  لزن  اذاف  ربکالا  باذعلا  نود  یندالا  باذعلا  نم  مهنقیذنل  ضرالا و  یف  مهل 
ضرالا نارکذلا  دعب  نم  روبزلا  یف  انبتک  دقل  مهیلع و  ةرکلا  مکل  انددر  مث  هحفص 379 ] اعارس [  مهنع  ضرالا  ققشت  موی  نوعجری  مهلعل 

هللا لیبس  یف  متلتق  نئل  نیتنثا و  انتیحا  نیتنثا و  انتما  انبر  نوملعت  فوس  الک  ۀفدارلا  اهعبتت  ۀفجارلا  فجرت  موی  نوحلاصلا  يدابع  نم  اهثری 
نود اباذع  اوملظ  نیذلا  نا  موطرخلا  یلع  همـسنس  نورـشحت  هللا  یلال  متلتق  وا  متم  نئل  نوعمجی و  امم  ریخ  ۀمحر  هللا و  نم  ةرفغمل  متم  وا 

اذه اندقرم  نم  انثعب  نم  انلیو  ای  هرشنا  ءآش  اذا  مث  هربقاف  هتاما  مث  داهشالا  موقی  موی  ایندلا و  ةویحلا  یف  اونما  نیذلا  انلسر و  رصننل  انا  کلذ 
ادعو هاندعو  نمفا  ةرم  لوا  هولخد  امک  دجـسملا  اولخدیلو  مکهوجو  اؤوسیل  ةرخالا  دـعو  ءاج  اذاف  نولـسرملا  قدـص  نمحرلا و  دـعو  ام 

ام وار  اذا  یتح  دیدش  باذع  اذ  اباب  مهیلع  انحتف  اذا  هلک  نیدلا  یلع  هرهظیل  یمعا  ةرخالا  یف  وهف  یمعا  هذه  یف  ناک  نم  هیقال  وهف  انـسح 
مهناب هللا  لیبس  یف  نولتاقی  نیذـلل  نذا  هتایا  مکیری  نونمؤم و  انا  باذـعلا  اـنع  فشکا  اـنبر  نیبم  ناخدـب  ءامـسلا  یف  یتأـت  موی  نودـعوی 
کلت مهنع  افورـصم  سیل  مهیتای  موی  الا  هسبحی  ام  نلوقیل  ةدودعم  ۀما  یلا  باذعلا  مهنم  انرخا  نئل  ریدـقل و  مهرـصن  یلع  هللا  نا  اوملظ و 
هریثک راـبخا  همیمـضب  هک  یتاـیآ  زا  کـلذ  ریغ  یلا  نونتغی  راـنلا  یلع  مهموی  ةرهاـسلاب  مه  اذاـف  ةدـحاو  ةرجز  یه  اـمناف  ةرـساخ  ةرک  اذا 

زا هلمج  فهک و  باحـصا  یـسوم و  موق  دـننام  نیقباس  زا  یتعامج  يهدـننک  نییعت  مه  تعجر و  لصا  رب  هلاد  هریغ  راحب و  رد  هروکذـم 
هقباس مما  اب  تما  نیا  تقفاوم  ياضتقم  تسا  نیمه  نیقباس و  زا  ناشیا  ریغ  نیسح ع و  ترضح  ریما ع و  ترضح  ربمغیپ ص و  باحـصا 

هب تهباشم  تلثامم و  نیا  هک  مهومتعبتنل  بص  رجح  اولخد  ول  یتح  عارذـب  اعارذ  ربشب و  اربش  ةذـقلاب و  ةذـقلا  لعنلا و  اـب  لـعنلا  وذـح و 
عوقو نآرقلا  حیرصب  ضورفملا  هتشگ و  تباث  اررکم  هصاخ  هماع و  قرط  زا  عطق  هب  راید  تبترم  یمتخ  ترـضح  شیامن  باتفآ  شیامرف 
اوجرخ نیذـلا  یلا  رت  ملا  هداد  ربخ  ناشیا  زا  ادـخ  هک  هفیاط  تیاکح  نامه  تسا  اهنآ  زا  هک  هقباس  مما  رد  اـیند  رد  تسا  تاوما  تعجر 
نکـسم دوخ  ياه  هناخ  رد  ندش  هدنز  زا  سپ  دـندومرف  موصعم  هک  مهایحا  مث  اوتوم  هللا  مهل  لاقف  توملا  رذـح  فولا  مه  مهراید و  نم 

سپ دندش  هدنز  ربمغیپ  يایمرا  نامز  رد  ات  دندوب  هدرم  ینالوط  یتدم  دندوب و  هناخ  رازه  داتفه  قودص  دیاقع  رد  دندرک و  شیعت  هدومن 
دندرم . دوخ  ياهلجا  هب  نآ  زا 

« هموق نم  یسوم  راتخاف   » هفیرش هیآ 

ةرهج هللا  يرن  یتح  هلوق  یلا  ـالجر  نیعبـس  هموق  نب  یـسوم  راـتخاف  دـیامرفیم  هک  یـسوم  موق  زا  نیراـتخم  رفن  داـتفه  تیاـکح  رگید  و 
سپ دندرک  یناگدنز  یتدم  ناشتایح  زا  سپ  ناشیا  نورکـشت و  مکلعل  مکتوم  دعب  نم  مکانثعب  مث  هلوق  یلا  مهملظب  ۀـقعاصلا  مهتذـخاف 
یبنلا لوقل  اقدص  دشاب  تما  نیا  رد  اهنآ  یناگدنز  شیعت و  ایند و  رد  تاوما  يارب  زا  مه  یتعجر  نینچ  دـیاب  سپ  دـندرم  دوخ  لاجآ  هب 
هدیسر رورس  نآ  زا  هددعتم  قرط  هب  هک  تسا  تباث  ریما ع  ترضح  يارب  زا  هک  بویا  بوقعی و  تنس  همزال  تسا  نیمه  یـصولا و  ص و 

رود هب  نخس  يهتـشر  زا  هلها  بوقعیل  اوعمج  امک  یلها  یل  هللا  نعمجیل  هللاو  بویا  نم  ۀنـس  بوقعی و  نم  ۀنـس  یفو  بیـشلا  دیـس  انا  هک 
تـسین مئاق  فالخرب  مه  یلقن  درادن و  هیلقع  هلاحتـسا  تسا و  یمکحم  رما  یـسیع  لوزن  دننام  مه  ینیـسح  تعجر  هک  دش  مولعم  میتفین 
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يار و هتفر و  تعیب  راب  ریز  هدیزرو و  نیدت  هدرک و  اهنآ  قیدصت  هکنآ  ءایلوا و  ءایبنا و  دلقم  عیطم و  داقنم و  ملسم و  رب  تسا  مزال  سپ 
یـسیع و لوزن  باب  رد  ناـشیا  تاـملک  رهاوظب  ذـخا  هکنیا  هتـشاذگ  راـنک  ار  یـسوهلاوب  هدرک و  اـهنآ  تاـشیامرف  روهقم  ار  دوخ  ياوه 

الب ایلوا  هحفـص 380 ] تاملک [  رد  لیوات  باب  حـتف  تسا و  القع  ۀـیور  زا  جراخ  هیلقن  هیلقع و  هنیرق  ـالب  رهاوظ  حرط  هک  دـیامن  تعجر 
داعم و ءادبم و  رد  داسف  فراعم و  دیاقع و  قلطم  رد  یلک  لالتخا  هکلب  دوشیم  اهرفک  اهتلالض و  بجوم  لیزنت و  قرط  دس  ربتعم  لؤم 

تاعوضوم رد  جرم  جره و  هیسایس و  هیمظن و  روما  لالتخا  هب  تیارس  اجنآ  زا  دوب و  دهاوخ  عیارش  عورف  تاناید و  لوصا  رد  ماظتنا  مدع 
لیوأـت تسا  نکمم  دوش  رداـص  عورف  اـی  لوصا  رد  ییلو  اـی  یبن  ره  زا  یمـالک  ره  هکنآ  هچ  دـیآیم  هیـشاعم  هوجو  داـسف  هیهلا و  نیناوق 
دیزرو دهاوخ  یفلکت  دومن و  دهاوخ  یمکحت  قوذ  هقیلـس و  بسانم  دوخ  يار  لیم و  هب  کیره  فلتخم  مدرم  ءارآ  یهوجو و  رب  ندرک 

رد هلماعم  نیمه  دشاب  اور  يرما  نینچ  رگا  دوب و  دهاوخن  رب  یـسک  رب  یتجح  دش و  دهاوخ  هزادنایب  هزات  ياهحرط  هدیدج و  تاسیـسات 
زا عنم  دیلپ و  ای  كاپ  ای  دش  دنهاوخ  یهتنم  رگید  یبهذم  هب  دـیدج  بهذـم  نیمه  تقو  نآ  رد  دـش و  دـهاوخ  ءاهب  باب و  تاملک  قلطم 

تیجح هک  یسک  زا  یلقن  ای  یلقع  لیلد  رگا  سپ  تشاد  دهاوخ  دروم  هچ  ملع  ریغ  هب  لوق  زا  رجز  هباشتم و  عابتا  زا  یهت  يار و  هب  ریسفت 
دیاب ار  یتعجر  یلوزن و  میتسنادیمن  اهنآ  يدوبن  رگا  هک  تسا  تعجر  لوزن و  رابخا  رهاوظ  هچنآ  هب  الا  دیروایب و  دیراد  تسا  ملـسم  وا 

هک تشاد  توبن  هک  هسدقم  سدقا  تاذ  نآ  رد  تسا  تقیقح  یسیع  ظفل  هکنیا  لوقن  ۀلئسملا و  یف  عرـشنلف  هلمجلا  ملع  اذا  دیـشاب  مزتلم 
تاذ نآ  يارب  زا  عوـضوم  مه  نیـسح  ظـفل  هدوـب و  یـسوم  ییحی و  زا  ریغ  هچناـنچ  هدوـب  ءایـصوالا  ثلاـث  هک  تسا  ياهسدـقم  تاذ  ریغ 

تسا و همئا  رئاس  ریغ  نسح و  ریغ  هچنانچ  هتشگ  هللا  حور  هب  بقلم  هک  تسا  یتاذ  ریغ  هک  تشاد  ربمغیپ ص  زا  تفالخ  هک  تسا  یفیرش 
ابرق و ۀعفد و  افرش و  دنفلتخم  اتاذ و  دنددعتم  ادوجو و  دنرثکتم  هجرد و  هبتر و  دنلـضافتم  اصخـشت و  اصخـش و  دنتوافتم  ناراوگرزب  نیا 
ءایبنا و هینارون  قیاقح  رازه  راهچ  تسیب و  دصکی و  هک  ارون  دنرثاکتم  ۀقلخ و  ناشیا  تنیط  ناشراونا و  دنبقاعتم  ءاجـش و  دنریاغتم  ادعب و 

ربمغیپ دوهـشم  هرثکتم و  هیلـصا  ملاوع  توکلم و  رد  ناشیا  يهیـسدق  حاورا  هدـیرفآ  كالفالا  قلخ  لبق  كالمألا  قلاخ  كاـپ  رون  هدزیس 
دـنوش و هصرع  نآ  رد  دوهـشم  هرثـکتم  هددـعتم و  ۀـماطلا  يا  ةرخـالا  عـجرلا و  موـی  رد  هدوـب و  میهاربا  مدآ و  هـکئلم و  فوـشکم  ص و 
تاجرد و ناشیا و  دوجو  صاخـشا و  رد  رثاکت  بقاعت و  ریاغت و  فالتخا و  لضافت و  توافت و  نیا  دنـشاب و  هلـضافتم  تاماقم  بحاـص 

تااشن هیلـصا و  ملاوع  لاوحا  تقلخ و  لصا  رد  هدراو  هدراو  رابخا  يهظحالم  زا  تسا  راکـشآ  حـضاو و  ناشحاورا  تاوذ و  ناشبتارم و 
هیتوساـن و تادوجو  نیمه  رد  هن  ناـشیا  نیب  ریاـغت  تواـفت و  ددـعت و  رثـکت و  سپ  هیناـقرف  تاـیآ  هیهلا و  فحـص  يهعجارم  هیتوـکلم و 
رد دـندشیم و  یئارم  ددـعتم  بتارم  يهمه  رد  هک  تسا  ناـشیا  راوـنا  قیاـقح و  حاورا و  رد  هکلب  تسا  ناـشیا  يهیـصخش  تایـصوصخ 
زا قولخم  هدام و  کی  زا  ثعبنم  رینم و  کی  هعـشا  لصا و  کی  عورف  زا  همه  تقلخ  هرثاکتم  رابخا  قفاوم  یلب  دندوب  توافتم  ماقم  نامه 

تسا و باعشنا  نآ  تقیقح  هدافا  زا  رـصاق  لقن  درادن و  نآ  نییعت  يوس  هب  یهار  لقع  هک  یتیفیک  هب  دنا  هیدمحم  هیـسدق  تقیقح  رون و 
تقیقح نیقی  روطب  تسین و  يرگید  زیچ  قتف  تنیط و  لضاف  شوارت و  جضن و  ای  تارطق  بابـصنا  دننام  ناهذا  بیرقت  يارب  یتاریبعت  زج 

نآ هک  هرجش  کی  زا  یلو  دناهرثکتم  ناصغا  هکنآ  دننام  دوشیم  لوقعم  رما  نیا  زا  یتاریبعت  هب  سوسحم  یتاریرقت  هب  هدماین و  تسد  نآ 
کی زا  یلو  دناهدنـشخرد  ياـهغارچ  هلمج  تسا و  ۀـلاسرلا  ندـعم  نآ  هک  ندـعم  کـی  زا  یلو  دـناهددعتم  رهاوج  تسا و  ةوـبنلا  ةرجش 
کی زا  هدـش  نشور  دنتـسه  یئاهغارچ  همه  نیلکالل  غبـص  نهدـلاب و  تبنت  ءانیـس  روط  رد  يهسورغم  هنوتیز  يهرجـش  زا  هلـصاح  نغور 

قراـشم علاـط و  کـی  يارب  زا  دناهیـسدق  علاـطم  رون  کـی  زا  یلو  دناهئیـضم  بکاوک  همه  ءوـضلا  نم  ءوضلاـک  هللا  لوـسر  نم  اـنا  غارچ 
عماج ثیح  ترثک  تاهج  دنراد و  هعماج  ۀهج  رمـضم  کی  يارب  زا  دنتایآ  رهظم و  کی  يارب  زا  دنرهاظم  قراش  کی  يارب  زا  دناهینارون 
عولط شفورش و  هولج و  هزادنا  هب  يراس  مامت  رد  عماج  نوئش  تسا  صاوخلا  ماکحالاوذ و  دارفا  تایثیح  تسا و  ینوئـش  راثآ و  بحاص 

تدـحو يوعد  هک  یئاج  ره  هعوضوم  نع  يدـعتیال  همکحب و  لک  صتخی  يراس  ریغ  تایـصوصخ  ماـکحا  و  هحفـص 381 ] شقورب [  و 
يرگید رب  امهدحا  دوش  یلمح  رگا  تسا و  هیدرف  تایصوصخ  تیانع  دوش  ددعت  هب  مکح  تقو  ره  تسا و  كرتشم  عماج  ظاحل  هب  دوش 
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هک تسا  نیریاغتم  رب  لمح  رم  هححصم  هعماج  تافـص  رد  داحتا  هک  تسا  یتفـص  لمح  دارم  تسا  اهنآ  مامت  وا  هک  دوش  هتفگ  هکنآ  ای 
رخآ یلا  محون  ممدآ و  نم  دیوگیم  شدج  دننام  يدهم  مئاق  ۀهج  نیا  هب  دراد و  هجو  نم  داحتا  هجو و  نم  ریاغت  ياضتقا  لمح  يهیضق 
نیا هک  دـش  موـلعم  سپ  یلا  رظنیلف  هتبیه  یف  حوـن  یلا  هملع و  یف  مدآ  یلا  رظنی  نا  دارا  نـم  دـیامرفیم  ار  لـمح  ینعم  رگید  ماـقم  رد  و 

صاصتخا تلاح  دشاب  ترثک  هب  رظان  رگا  هتباث  ماکحا  هک  دوش  مولعم  دیاب  نآ  زا  سپ  دنراد  ترثک  تهج  تدحو و  ۀهج  هیسدق  قیاقح 
نآ دـمآ  یمکح  کیره  يارب  زا  دـش و  هظحالم  اههخاش  رگا  سپ  هدروم  نع  زواـجتیال  همکحب و  عوضوم  لـک  صتخی  دوشیم و  ادـیپ 
نیا زا  قراشم و  علاطم و  اـهغارچ و  نداـعم و  رهاوج و  رد  نینچ  مه  دوشیمن و  لـماش  ار  يرگید  يهخاـش  تسا  وا  هب  صوصخم  مکح 
دیاب سپ  دـناهدومرف  نیعم  ترخآ  رد  هدـحیلع  یبصانم  ایند و  رد  هناگادـج  یبصانم  نیرهاـط  يهمئا  زا  کـی  ره  يارب  زا  هک  تسا  ۀـهج 

هب میوـگیم  سپ  تسا  هبترم  ۀـهج و  مادـک  هب  رظاـن  هدـش  نیعم  نیـسح  يارب  زا  هک  یتـعجر  یـسیع و  يارب  زا  یلوزن  هـک  درک  هظحـالم 
دناهدرک ضرف  هدحاو  ۀهج  ار  نآ  هک  هدوب  قراش  علاط و  رابخا  نیا  رد  دوصقم  رگا  دراد  تیـصوصخ  رد  تحارـص  هک  صوصن  يهوالع 

هن دشاب  یـسیع  لزان  ارچ  هدوب  ۀهج  هچ  هب  رکذ  هب  رابخا  نیا  يهمه  رد  یـسیع  صیـصخت  فالتخا  ترثک و  ۀـهج  هک  قراشم  علاطم و  هن 
یهاگ دیاب  سپ  علاطمب  تسا  علاط  زا  ریبعت  دوصقم  رگا  هلاحمال  سپ  وا  ریغ  هن  دـشاب  يدـهم  فلخ  یلـصم  وا  ارچ  میهاربا و  هن  یـسوم و 
رکشل ریما  دنشکب و  لاجد  دنناوخب و  يدهم  فلخ  زامن  دنوش و  لزان  حبص  ماگنه  سدقملا  تیب  رد  الثم  میهاربا  یسوم و  هک  دوش  هتفگ 

صیـصخت نینچ  مه  تااشن و  رد  وا  يهصاخ  ماکحا  ریاس  لثم  تسا  یـسوم  ریغ  هک  تسا  یـسیع  صخـش  هب  رظان  مکح  نیا  سپ  دنـشاب 
نآ دنک و  تنطلس  هیلاطتم  نینسح  نیا  دوش و  رهاظ  شباحصا  اب  همدب  ابـضخم  هک  تسا  نیـسح  ضرالا  هنم  قشنت  نم  هکنیا  هب  نیـسح ع 
رگا دوشن و  ریبعت  رقاب  قداص و  نسح و  ینعی  رگید  قراـش  علاـط  نآ  زا  ارچ  دوب و  دـهاوخ  ببـس  هچ  هب  دـیامنب  ار  صوصخم  ياـهوکش 

هار هچ  زا  همئا  يهمه  ءایبنا و  يهمه  دوع  نایب  سپ  ذـخاو  قراش  دراف و  علاط  دـشاب و  هدـحاو  تقیقح  هب  رظاـن  روهظلا  موی  رد  تشگزاـب 
رهاظم و لاح  نایب  رب  لمتـشم  دـنوش  رهاظ  همه  هکنیا  میوگیم  دوب  دـهاوخ  علاط  دـحاو  تقیقح  دـنوش  رهاظ  همه  هک  یئوگب  رگا  دـشاب 

دیاب ود  نیا  ارچ  دنوش  رهاظ  دـیاب  ود  ره  نیـسح  يرگید  یـسیع و  اهنآ  زا  یکی  دـنوش  رهاظ  هک  علاطم  همه  سپ  دوبدـهاوخ  مه  علاطم 
نآ دعب  ام  اهنآ و  دوع  تیفیک  ارچ  تسا  نیـسح  نامه  یـسیع  ینعی  تسا  کی  ود  نیا  رگا  دـننامب و  یقاب  ترثک  رب  یقاب  دـنوش و  کی 

تسا کی  ود  نیا  رگا  یئارخا و  تیفیک  هب  يرخا  رما  هب  مود  زا  هصوصخم و  تیفیک  هب  دوش  لوزن  هب  ریغ  هب  هشیمه  لوا  زا  دشاب  فلتخم 
رابخا مامت  بیذکت  نیا  دنوشیمن  رهاظ  علاطم  همه  یئوگب  رگا  هچ و  يارب  رارکت  نآ  دنکیم و  ار  هیضق  ود  ره  نایب  رابخا  ضعب  رد  ارچ 
علاطم زا  یعدـم  نیا  رگا  میوگیم  تسا  اهنآ  مامت  علطم  کی  نیمه  یئوگب  رگا  هداد  ءایلوا  ءاـیبنا و  ماـمت  تعجر  زا  هک  تاـیآ  تسا و 

یم دـنکی  علاطم  یئوگب  رگا  دـشاب و  دـناوتیمن  رثکتم  دـحاو  هک  دوشب  دـناوتیمن  علاطم  مامت  وا  علاط  هن  هدوب  علاـطم  هب  رظاـن  نیا  دـشاب 
تیهام يارب  زا  رابخا  رد  ار  عوجر  نیا  علاط و  هن  تسا  علاـطم  يارب  زا  عوضوم  ءامـسا  نیا  علطم و  ثیح  زا  هن  علاـط  ثیح  زا  ینعی  میوگ 

ربـخ ناـقداص  هچنآ  ریغ  هدرک  تسرد  کـسفن  دـنع  نم  يرگید  تعجر  عـقاو  رد  رگا  رگید  زیچ  يارب  زا  هن  دـناهدرک  تباـث  ءامـسا  نـیا 
هدـب رارق  شیارب  زا  گنر  بآ و  گرب و  خاش و  یهاوخیم  هچره  دـنک  تسرد  دـیابن  سک  ار  وت  لوعجم  هکنآ  هچ  ناد  تدوخ  دـناهداد 

لـضف هداد و  وا  زا  ربـخ  ناـقداص  هک  میتـسه  یتـعجر  ناـمه  رظتنم  هیماـما  اـم  اـما  دوب و  دـهاوخ  وت  صوصخم  زاـب  لوق  تعجر  نآ  یلو 
شتدـم يهطـساو  هب  مدرم  زا  رت  شیب  هتخاس و  ربتخم  نحتمم و  نآ  هب  ار  مدرم  هدومرف و  نآ  رد  لیجعت  زا  یهن  هدرک و  نایب  ار  شراـظتنا 

نآ هب  مزتلم  عقاولا  یف  رگا  دحا و  اهنع  مکنلیزی  مکنایدا ال  یف  هللا  هللا  هک  دناهدیناسرت  ار  مدرم  عوجر  نیا  زا  دـندرگرب و  اهنآ  هب  لوق  زا 
هصوصخم صاخـشا  رد  رهاظ  نیا  و  هحفـص 382 ] هدومن [  ار  علاطم  تعجر  ناـیب  وا  سپ  دـناهداد  وا  زا  ربخ  ناـقداص  هک  یتسه  یتعجر 

تسا . ناشیا  تعجر  زا  لبق  تلاح  لثم  اهنآ  تعجر  تلاح  هک  تسا 

ینیسح تعجر  یسیع و  لوزن  ریاغت 
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مدآ و شحون  هدوب  ددـعتم  ءاـیبنا  صاخـشا  مشچ  هب  هک  دـنوش  رهاـظ  دـناهدوب و  رهاـظ  علاـطم  همه  ترخآ  ماـیا  اـیند و  ماـیا  رد  هچناـنچ 
مه هدوب  ریما ع  زا  ریغ  ود  ره  نسح و  ریغ  شنیـسح  هدوبن و  یـسیع  شدـمحم  یـسوم و  شیاـسیع  میهاربا و  شیاـسوم  حون و  شمیهاربا 
نیا زا  ربخ  هچنآ  مامت  هک  دشاب  دوخ  نیتیـشاح  دننام  طسو  هک  دـنک  عوجر  صاخـشا  علاطم و  نامه  مه  تعجر  هرک و  مایا  نیا  رد  نینچ 

هب مجلم  هک  تسا  یناسک  يهفیظو  نآ  دنکب  دناوتیمن  یسکره  لیلدالب  اهنآ  رد  لیوات  دراد و  صاخشا  نیا  دوع  رد  تحارص  هداد  مایا 
یفاب نابدرن  شارت و  نامـسیر  يهصیـصخ  نآ  دنـشاب و  كابیب  كاته و  ادخ  نید  رد  دنـسرتن و  ملع  ریغب  لوق  زا  دـشابن و  یعرـش  ماجل 

تیرفع رون و  ار  تملظ  هک  تسا  یشووداج  لاقن  ناش  دنک و  هزاورد  ار  تسام  دنکب و  زیربت  گنـس  هب  هاچ  نم  دص  يزور  ره  هک  تسا 
تـسا یعدم  هک  تسا  یناگیاپلگ  نامه  تعنـص  نیا  رد  داتـسا  هفرح و  نیا  رد  رهام  دـیامن و  رولب  ار  فزخ  روصق و  ار  نخلگ  روح و  ار 

کی اهنآ  تسا  نیقداص  تاراشب  نیقباس و  تاراشا  عبتم  عجرم و  رگا  يراب  درادن  بهذم  چیه  هک  تسا  نآ  قح  یلو  مراد  یباب  بهذم 
هدنز ربمغیپ ص  مالک  نآرق و  رد  ار  وا  هدـیمان و  یـسیع  ار  قرـشم  کی  علطم و  کی  بکوک و  کی  غارچ و  کی  رهوگ و  کی  هخاش و 
فلخ ةولص  ار  شلغش  حبص و  ماگنه  شنامز  سدقملا و  تیب  رد  ار  شناکم  هدرک و  ریبعت  لوزن  هب  شدوع  زا  هدرک و  ضرف  نامـسآ  رد 

هداد رارق  وا  هب  باتک  لها  نامیا  ارشا  هبترم  هدیکچ و  بآ  شیاهوم  زا  هدیلام و  نغور  ار  شراسخر  ینارفعز و  يابق  ار  شسابل  يدهم و 
چیه هک  هدش  ررقم  مئاق  ترضح  ریزو  بئان و  فهک و  باحصا  شعابتا  لاجد و  نتشک  شلغش  هدرک و  نیعم  ناسغ  زا  ینز  شیارب  زا  و 
روما نیا  يهقباطم  زا  دوشیم  مولعم  هچنانچ  هدش  رکذ  نآ  دادضا  هکلب  هدشن  رکذ  دای و  ادـبا  ینیـسح  تعجر  رابخا  رد  روما  نیا  زا  کی 

زا رـس  هدـش و  نفد  البرک  نیمز  رد  هتـشک و  ار  وا  هدـیمان و  نیـسح  ار  رگید  علطم  رهوگ و  هخاش و  دـیایب و  ینیـسح  تعجر  رد  هچنآ  هب 
تمدـخ دـشک و  ماقتنا  دوخ  يهلتق  زا  دوش و  نوریب  شباحـصا  زا  رفن  داتفه  نوگلگ و  يابق  اب  دـیادزب و  تروص  زا  رابغ  درادرب و  كاخ 

دنک ریـس  ار  برغم  قرـشم و  دریگب و  ریـشمش  شدج  زا  دنک و  تنطلـس  لاس  رازه  هاجنپ  دیامن و  همرک  شدـج  دـنک و  تیاکـش  شدـج 
هزیکاپ زج  هب  دنزب و  ندرگ  دننکن  لوبق  رگا  دیامن و  روبجم  مالسا  لوبق  هب  ار  يراصن  دوهی و  دنازوسب و  ار  تب  دشکب و  ار  ادخ  نانمـشد 
شمدـق نمی  هب  تاـفآ  دوش و  داـیز  شتکرب  هب  تاـکرب  دوش و  بصن  رهاوج  يهبق  شیارب  زا  درادرب و  ار  تشوگ  مارح  دراذـگن و  یقاـب 

ینمیا و رد  دایز  ناشدالوا  ناوارف  ناشیاه  ملع  ینالوط  ناشیاهرمع  هدروآرب  ناشجئاوح  دـننک و  تاـقالم  هکئلم  اـب  مدرم  دوش و  فرطرب 
نیا رد  یمسر  یناشن و  اهنآ  زا  ادبا  هک  یتاکرب  لضاوف و  تاریخ و  زا  هتشون  هربتعم  بتک  مامت  رد  هک  کلذ  ریغ  یلا  دننک  شاعم  تینما 

یـسیع لوزن  اجک  زا  سپ  تسا  یعدم  نیا  روهظ  زا  لبق  لاح  نامه  دشاب  هدشن  رتدب  رگا  شلها  نامز و  لاح  دـشن و  تفای  هبذاک  توعد 
تاراشب ءایبنا و  تاانبا  نیسح  تعجر  یـسیع و  لوزن  رد  ام  دنـس  هک  لوقلا  ۀصالخ  دشاب و  رما  کی  ینعم و  کی  ینیـسح ع  تعجر  ع و 

رهاظم قراشم و  علاطم و  يوس  هب  اهنآ  رد  رظن  هک  دوشیم  مولعم  سپ  هدـش  ضرف  ریاـغتم  هدـش و  ناـیب  رما  ود  اـهنآ  رد  تسا و  ءاـیلوا 
لیلدالب تسا  یمکحت  بیرالب و  تسا  تأرج  بیغ و  هب  مجر  ندرمـش  کی  ار  ود  سپ  هدـشن  مئاق  اهنآ  فالخرب  یلقن  یلقع و  تسا و 

یناگیاپلگ هحفص 383 ] دننام [  ینیدیب  يور  زا  كاپان  سوهلاوب  يأر  دوخ  رـس و  دوخ  كابیب و  كاته و  زج  هک  لیلع  تسا  یفلکت  و 
رگید يدـهم و  مئاق  روهظ  یکی  دـیدش  مزتلم  روهظ  ود  ارچ  سپ  نابهذـمیب  نیا  لوق  هب  دوب  قراش  علاط  يوس  هب  رظن  رگا  دوشن و  مزتلم 

نوچ دـشاب  هس  دـیاب  سپ  تسا  علاطم  هب  رظن  تسا  مولعم  دـش  ود  هک  لاح  امـش  لوق  هب  تسا  یکی  علاط  هکنآ  لاح  ینیـسح و  یـسیع و 
کنخ و هفارخ  نآ  رد  مالک  دنام  یقاب  تعجر  لوزن و  تریاغم  نایب  رد  هلک  اذه  نیسح ع  میـس  یـسیع و  يرگید  هدوب و  مئاق  علطم  کی 

تسا . ءاهب  یلع  نیسح  مه  کی  نآ  دش  کی  هک  تعجر  لوزن و  ینعی  ود  نیا  هک  هدرک  اعدا  ایحیب  نآ  هک  ادلی  بش  زا  رتکیرات 

تعجر دروم  رد  یناگیاپلگ  لوق  لاطبا 

تباث نآ  هلاحتـسا  لقن  لقع و  هب  هک  یلاصفنا  خـسانت  هکنآ  هچ  خـسانت  بابرا  هلاحم  هیرفک  يهدـساف  هلطاب  بهذـم  هب  انب  میوگیم  سپ 
ءاهب رب  لمح  ار  ینیسح  تعجر  ناوتیم  دناهدرک  نآ  لئاق  تلالض  رفک و  نآ  نالطب  هب  حیرصت  مه  یتشر  دیـس  يواسحا و  خیـش  هدش و 
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لطاب بهذم  نیاربانب  دوش  هتفگ  سپ  رخآ  ندب  هب  یندب  زا  تسا  سفن  لاقتنا  نامه  لطاب  یلاصفنا  خـسانت  هکنآ  هچ  خـسانت  وحن  هب  دومن 
هتشگ و یلعنیـسح  ندب  رد  لقتنم  نآ  زا  سپ  هدوب  هیلاع  ملاوع  رد  یتدم  ندب  زا  تقرافم  زا  سپ  ءادهـشلادیس  ترـضح  سدقم  حور  هک 
زا لبق  ات  یسیع  سفن  هک  دزاسیمن  مه  خسانت  هب  لوق  اب  هفارخ  نیا  هک  میهد  رارق  ینیمز  یلعنیسح  هنوگچ  ار  ینامسآ  يهدنز  یـسیع  اما 

هتفریم هار  هدوب و  یسفن  بحاص  یلعنیـسح  بذاک  يدهم  نیا  وهظ  زا  لبق  هک  تسا  نآ  ضورفم  هدوب و  هدشن  دوخ  ندب  زا  علخنم  لوزن 
ندب رد  وا  حور  دریگن و  قلعت  ندب  ود  رد  سفن  کی  هک  نآ  هچ  درم  نامسآ  رد  یـسیع  بذاک  يدهم  نیا  ياعدا  زا  دعب  تفگ  دیاب  سپ 

هب نیلئاق  ار  خسانت  زا  وحن  نیا  دشاب و  سفن  ود  حور و  ود  بحاص  یلعنیسح  تقو  نآ  سپ  دش  لقتسم  سفن  بحاص  یلعنیـسح  لکیه  و 
دیآ مزال  دوش  لقتـسم  يرگید  سفن  رگا  ار  یـسفن  لماک  ندب  ءاضتقا  يهطـساو  هب  هک  دوشیم  در  ناشیارب  اذل  دنراد و  رارف  نآ  زا  مهنآ 
ریغ سکچیه  تسا و  سفن  کی  بحاص  یندب  ره  هرورضلاب  دشاب و  شدوخ  ریغ  شدوخ و  یسکره  دشاب و  نیسفنوذ  دحاو  صخش  هک 
ۀهلا امهیف  ناکول  هک  دیحوت  لیلد  ندـب و  یکی  رد  تسا  سفن  ود  عامتجا  اهنآ  لوق  مزال  هلمجلاب  هدـیدن و  ندـب  رد  ار  رگید  سک  دوخ 
ملاع تسا و  وا  لثم  راگدرورپ و  يهیآ  سفن  هک  تسا  هیف  نحن  ام  لماش  تسا  لاـحم  نیتلقتـسم  نیتماـت  نیتلع  دراوت  هک  اتدـسفل  هللا  ـالا 

دنکیمن و خسانت  رب  ینبم  ار  دوخ  بهذم  هک  هدـش  هدـید  لئالد  بحاص  دـننام  هفیاط  نآ  تاملک  رد  یلب  تسا  ریبک  ملاع  يهنومن  ریغص 
خسانت و داحتا و  لولح و  هجو  رب  هن  تسا  يوسیع  ینیـسح و  روهظ  ءاهب  دنیوگیم  هک  دنکیم  يوعد  خسانت  هجو  ریغ  رب  ار  تدـحو  نیا 

یلو مدیشک  تسد  خسانت  نالطب  هلاحتسا و  رب  يهمئاق  هیلقن  هیلقع و  هوجو  لیصفت  خسانت و  نالطب  رد  لوق  حرـش  زا  هدنراگن  ۀهج  نیا  هب 
دیئوگیمن ءاهب  رد  ار  نیـسح  سفن  یـسیع و  سفن  لاقتنا  تسین و  خـسانت  هجو  رب  هدـساف  يهلاقم  هفارخ و  نیا  رگا  ناشیا  اـب  تفگ  دـیاب 

اهنآ تقیقح  زا  وا  تقیقح  هک  تسا  ود  نآ  لثم  تافص  رد  وا  هکنآ  يوعد  رگم  تشاد  دهاوخن  یهجو  نیسح  یـسیع و  ءاهب  ندوب  سپ 
ءایبنا و ددـع  زا  ریغ  دوب  دـهاوخ  يرگید  روهظ  کی  یلعنیـسح  تروص  نیا  رد  تنیط و  کی  زا  ایبنا  دـنرون و  کی  زا  همئا  هچناـنچ  تسا 

ملاوع يهمه  رد  هدوب و  نسح ع  ریما ع و  ترـضح  روهظ  زاریغ  نیـسح ع  روهظ  هچنانچ  دشاب  اهنآ  نیع  هکنآ  هن  يدـه  يهمئا  رب  دـیاز 
رب نیـسح  روهظ  رابخا  یـسیع و  لوزن  رابخا  سپ  ثعبنم  رون  کی  زا  همه  دـحتم و  تافـص  رد  هکنآ  اـب  هدوب  ییحی  یـسوم و  ریغ  یـسیع 
رب انب  رمالا  ۀیاغ  میشاب  تعجر  ود  نآ  رظتنم  دیاب  دوش و  دیاب  لومحم  نیسح  صخش  نامه  رب  نیسح  روهظ  رابخا  یسیع و  صخـش  نامه 

توادع يهطساو  هب  نیضام  ججح  تاملک  رد  هک  دوب  دهاوخ  يرگید  هدمآ  رد  هزات  روهظ  کی  مه  ءاهب  هبذاک  يهفارخ  هلطاب و  يهفارخ 
لهج یشومارف و  ای  دنتشادیمن  وا  اب  توادع  رگا  هدش و  ادیپ  ایند  رد  هزات  دوب  هدشن  هحفص 384 ] هدرب [  وا  زا  یمسا  یشومارف  ای  لهج  ای 
همه نیرتگرزب  ار  نآ  وت  هکنآ  لاـح  داـعم و  هن  ءادـبم و  راـبخا  رد  هن  دوشن  هدرب  وا  زا  یمـسا  هک  تشاد  دـهاوخ  تهج  هچ  دوشن  ریوصت 

عوجر لوزن و  یلعنبا  نیـسح  میرمنبا و  یـسیع  تروص  نیا  رد  ینادیم و  متاخ  ربمغیپ ص  لثم  زا  فرـشا  ینکیم و  ناـمگ  تاروهظ 
یقاب لثم  تافص  تقیقح و  رد  تسا  ود  نآ  لثم  وا  رگا  تافـص و  تقیقح و  رد  تسا  اهنآ  لثم  هک  هدمآ  ایند  هب  يرگید  سفن  دندرکن 

هب یسفن  ننیچ  روهظ  زا  دیاب  ارچ  هدشن و  نسح  یسوم و  هب  دوش و  نیسح  یسیع و  هب  وا  زا  ریبعت  هب  ارچ  سپ  دوب  دهاوخ  مه  همئا  ءایبنا و 
یـسک ثودـح  هب  هن  هتفر  هکنآ  تشگزاب  دوع و  هب  رگم  ددرگن  ققحتم  ترک  تعجر و  تقیقح  هکنآ  لاح  دوش و  ریبعت  تعجر  ترک و 

هک نیـسح  یـسیع و  دیاب  تروص  نیا  رد  تعجر و  ةرکب و  روهظ  نیا  زا  ریبعت  رابخا  تارایز و  هیعدا و  رد  تسا  رتاوتم  هدوب و  هدماین  هک 
زا هلمج  فهک و  باحـصا  یـسوم و  موق  دننام  همئا  ءایبنا و  یقاب  دننکن و  دوع  هدیـسر  رتاوت  هب  اهنآ  عوجر  لوزن و  يهدعو  صوصخلاب 

ار همه  عوجر  راکنا  رگا  دـننک و  عوجر  دوع و  اهنآ  هدیـسرن  رتاوت  قیرط  هب  ای  هدیـسرن و  اهنآ  عوجر  زا  ربخ  صوصخلاب  ای  هک  نیقباـس 
بحاص هک  ینادب  همه  لماح  ار  یلعنیـسح  ندب  رگا  هدرک و  ار  باب  نیا  رد  هدراو  رابخا  يده و  يهمئا  تاشیامرف  مامت  بیذـکت  یئامنب 

دنکن و هدرکن و  وا  هب  هوفت  دساف  لوقنیا  بابرا  زا  کی  چـیه  هک  دوب  دـهاوخ  خـسانت  رد  یطلغ  لایخ  نیا  دـشاب  هدوب  سفن  رازه  نیدـنچ 
ندمآ زا  ترابع  ار  اهنآ  عوجر  زا  تاریبعت  نیا  ینعی  ینادب  همه  زا  ترابع  تقیقح  تفص و  رد  اهنآ  اب  شداحتا  يهطـساو  هب  ار  وا  رگا 

يرکسع ترضح  دشاب  اهنآ  عوجر  وا  هک  دیـسر  دهاوخن  یلعنیـسح  هب  تبون  سپ  ینادب  تقیقح  تفـص و  رد  اهنآ  اب  كراشم  صخش 
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اهنآ رگم  يدـه  يهمئا  زا  کـیره  نینچ  مه  يدادـن و  رارق  ءاـیلوا  ءاـیبنا و  عوـجر  هرک و  ارچ  ار  وا  روـهظ  سپ  هدوـب  روـط  نیمه  مه  ع 
ققحتم ایلوا  ایبنا و  عوجر  ةرک و  هیـسدق  علاطم  زا  کیره  روهظ  هب  تروص  نیا  رد  دـناهدوبن و  تقیقح  تافـص و  رد  نیقباس  اب  كراـشم 

ةرک مه  یسوم  میهاربا و  سپ  دشاب  صخش  نیا  روهظ  هب  نامزلارخآ و  اب  صوصخم  مکح  نیا  ارچ  سپ  دوش  ددعتم  عوجر  هرک و  هدوب و 
همه نیا  سپ  همه  تعجر  ةرک و  يرکـسع  ترـضح  نینچ  مه  همه و  تعجر  ةرک و  دمحم ص  دنـشاب و  دـیاب  دوخ  رب  نیقباس  تعجر  و 
يارب دنیامنیم  هیکز  قیاقح  تعجر  مایا  رد  ندش  هدنز  بلط  هک  تارایز  هیعدا و  رد  تاعرـضت  همه  نیا  ۀعجرلا و  ةرکلا و  موی  زا  راظتنا 
یـسک ندش  ادیپ  هکلب  تسا  ناگتـشذگ  تشگرب  هن  دوصقم  رگا  هدوبن و  تعجر  ةرک و  زا  یلاخ  ینامز  چیه  ریدـقت  نیا  رب  هکنآ  هچ  هچ 

هک یظافلا  نینچ  هب  هک  دـننک  لالـضا  ءاوغا و  دـیامن و  لهج  هب  ءارغا  ار  مدرم  ارچ  هچ و  يارب  تعجر  ةرک و  رتاوتم  ریبعت  نیا  دـشاب  هزات 
یسیع لوزن  نیسح ع و  تشگرب  ینعی  يدساف  داقتعا  نینچ  هب  هیدامتم  تدم  نیا  رد  مدرم  ات  دننک  ریبعت  دراد  تحارص  دوصقم  فالخرب 
يارب زا  یئانعم  نینچ  هک  یعدم  نیا  ندمآ  نامز  ات  دنوش  دقتعم  دـناهدومن  تلحر  قباس  رد  هک  ءایلوا  ءایبنا و  زا  یناگدرم  ندـش  هدـنز  و 

عضوم و چـیه  رد  ارچ  دنـشاب و  نیقباس  ياـهربخ  رظتنم  یقاـب و  تلالـض  رب  قلخ  زا  اـهرورک  مه  زاـب  نآ  زا  سپ  دـیامن و  تعجر  ةرک و 
قلخ تیاده  يارب  زا  ثوعبم  دنوادخ  هک  ار  یناسک  نیاربانب  سپ  دـشاب  مدرم  يارب  زا  یتیادـه  هار  هک  دـنیامرفن  ار  ینعم  نیا  نایب  یعقوم 
ربخ ام  هب  هک  ار  هچنآ  راظتنا  میـشاب و  میقتـسم  ناشیا  تاشیامرف  هب  ام  دـش  انب  رگا  دـنوش  اـهنآ  تیاوغ  بجوم  تلالـض و  يهیاـم  هدومن 
لها هب  ام  دشاب  هحیحـص  امـش  يهدـساف  هلاقم  رگا  هک  دراد  نآ  ياج  دوب  دـهاوخ  ام  رب  ناشیا  يارب  زا  یتجح  هچ  میـشاب  هتـشاد  دـناهداد 

ام هب  دـیدز  لوگ  ار  مدرم  دـیدرک و  ملکت  ناـسل  لـها  هقیرط  دـض  ءـالقع و  هحفـص 385 ] هیور [  فـالخرب  ارچ  میئوگب  ءاـبنا  تراـشب و 
نیا دوصقم  هکنآ  لاح  صوصخم و  لیصافت  هب  درک  دهاوخ  نوریب  كاخ  زا  رس  نیسح  لزان و  نیمز  هب  هدنز  نامسآ  زا  یسیع  دیئوگیم 

كاخ زا  هک  دوب  هدرم  هن  دنک و  لوزن  نامسآ  زا  هک  دوب  هدنز  هن  لوتبلانبا و  هن  دشاب و  میرمنبا  هن  هک  دوشب  دلوتم  رگید  یسک  هک  تسا 
قوحلم هقباس و  يراثآ  هب  تسا  قوبـسم  ینیـسح  روهظ  میئوگیم  زاب  سپ  میداد  ملـسم  ار  لوبقم  ریغ  لوقعمان  رما  نیا  رگا  دروآرب و  رس 

هقباس راثآ  نآ  زا  هن  هبذاک  توعد  نیا  رد  روهشم  بهذم  یلاها  هاوفا  هنسلا و  رد  روطسم و  نیقباس  فحـص  رد  هک  هقحال  يدئاوفب  تسا 
تعجر نیا  زا  لبق  هک  تسا  نامه  مه  مما  ماظن  ملاـع و  ساـسا  سفنا و  قاـفآ و  لاـح  تسه  يربخ  هقحـال  روما  نآ  زا  هن  يرثا و  يربخ 

نیا رظتنم  اـم  میدـیدن  میدـیمهفن و  يرگید  زیچ  اـجیب  يوهاـیه  اـپ و  یب  غورد  اـعدا و  رد  قارغا  يوـعد و  رد  فازج  ربـخ  هدوـب  هیرتـفم 
دوشیم مولعم  باب  رابخا  هعجارم  زا  هچنانچ  هدیـسر  ام  هب  عطق  روط  هب  سپ  مینک  رظن  عطق  ربزام  ماـمت  زا  رگا  میدوبن و  رـصتخم  يهمزمز 

مامت رگا  دنشاب و  مالـسا  نید  خسان  هکنآ  هن  دنیامنیم  ار  نآ  لیمکت  جیورت و  دوب و  دهاوخ  مالـسا  تلم  هب  نیـسح  یـسیع و  توعد  هک 
لوبق هنیب  یب  یعدم  زا  یتوعد  چیه  هک  میتسه  لیلد  ناهرب و  هب  جاتحم  يرغص  زارحا  عوضوم و  ققحت  رد  زاب  میوش  مزتلم  ار  ریذاحم  نیا 

میدیدن . میدینشن و  يرگید  زیچ  هبذاک  لیواقا  زج  هقداص  نیهارب  ياج  رد  ام  دوشیمن و 

ءاعدملا دنس  رهاظم  داحتا  رد  ءاهب  هلاقم  لاطبا 

کی حور و  کی  تاذ و  کی  مکح  لک  دـناهدحاو و  تقیقح  رهظم  لک  هللا  رما  رهاظم  هک  دراد  ناقیالا  نع  القن  لئالد  دـئارف  رد  ظاـقیا 
حون و یلا  رظنی  نا  دارا  نم  ثیـش و  مدآ و  یلا  رظنی  نا  دارا  نم  دـیامرفیم  هک  هبعکلا  یلا  هرهظ  ادنـسم  مئاق  شیامرف  هب  دـنراد و  دـسج 

تـسا هللا  رما  رهاظم  عیمج  تقیقح  هللا  رما  رهاظم  زا  کی  ره  هک  دنایعدم  بلطم و  نیا  رب  دنیوجیم  کسمت  خلا  ماس  حون و  انا  اهف  ماس 
وا تسا و  میرمنبا  یـسیع  وا  تسا و  یلع  نب  نیـسح  وا  ۀـهج  نیا  هب  سپ  تسا  هللا  رما  رهاظم  عیمج  تقیقح  شکراـبم  دوجو  مئاـق  سپ 
مه تسا و  ایلیا  وا  تسا  مما  يهمه  دوعوم  وا  دـیوگیم  هک  مدینـش  هفیاط  نیا  ضعب  زا  اناسل  هکلب  تسا  يراصن  هصاخ و  هماـع و  دوعوم 

لوزن دوصقم  سپ  هدش  نیسح  تعجر  یسیع و  لوزن  هب  وا  روهظ  زا  ریبعت  تسا  نیسح  یسیع و  وا  هک  تهج  نیا  هب  هولیـش و  مه  حشام و 
ناشیا ناشیا و  تروص  تبسن و  مسا و  ریغ  هب  دوش  دلوتم  يرگید  هک  تسا  نآ  دوصقم  هکلب  تسین  ناگتشذگ  زا  سدقم  صخش  ود  نآ 
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حـضاو تفه  تسیب و  دصیـس و  يهحفـص  اـت  کـی  تسیب و  دصیـس و  يهحفـص  زا  دـئارف  رد  ار  بلطم  نیا  تاذ و  تـقیقح و  رد  دـشاب 
هدـمآرب نییبت  ماقم  رد  ایناث  حیـضوت  ۀـهج  هب  دوشیم و  حـضاو  هطلاغم  هیومت و  نیا  زا  باوج  تفای  میقرت  هچنآ  رد  لمات  زا  دـسیونیم و 

لک تقیقح  رهاـظم  زا  کـیره  هکنآ  میلـست  هللا و  ودـع  رهظم  هن  تسا  هللا  رما  رهظم  یعدـم  نـیا  هـکنیا  میلـست  زا  دـعب  میئاـمنیم  ضرع 
لامک هب  یتسناد و  هکنآ  هچ  دوشیمن  لصاح  تسا  وا  عابتا  ناـشیا و  بحاـص  دوصقم  هچنآ  کـلذ  عم  زاـب  ناـشیا  اـب  دـحتم  دـنرهاظم و 
یئارم هچ  رگا  سپ  تسا  دحاو  هک  اهنآ  رد  رهاظ  هن  دنددعتم  هک  تسا  رهاظم  هب  رظان  تعجر  لوزن و  رابخا  هک  دیدرگ  اراکشآ  حوضو 

یلو تسا  کی  ۀـمالعلا  هیالاوذ و  هچرگا  ررکتم و  قراشم  علاطم  یلو  تسا  دراف  قراـش  علاـط  هچرگا  ددـعتم و  اـب  ارم  نکل  تسا  دـحاو 
زا يهلمج  تسا و  قراشم  رد  علاطم  ایارم و  رد  رهاظت  هک  تسا  هیآلاوذب  قلعتم  هک  تسا  ماکحا  زا  هلمج  لاح  رامـشیب  تامالع  تایآ و 

دناوتن یلقاع  چیه  ترثک و  يوناث  ثیح  زا  دنراد  تدـحو  یلوا  ثیح  زا  رگا  دنـشابیم و  علاطم  ایارم و  هک  رهاظم  سفن  هب  قلعتم  ماکحا 
راـتفر و تئیه و  لکـش و  دـسج و  مسج و  تروص و  تبـسن و  رد  یتـح  دـنرگیدکی  نیع  تاـهج  عیمج  زا  هللا  رما  رهاـظم  هک  دـنک  هوفت 
تسا و یـصو  یکی  هولج  روهظ و  بتارم  فالتخا  هب  دـنفلتخم  هیهلا  نوئـش  رد  هکلب  هحفـص 386 ] کـلذ [  ریغ  ناولا و  لاوقا و  رادرک و 

تهج نیا  هب  تواـفتم و  مه  ناـشهیلامک  تافـص  ریاـس  تردـق و  ملع و  بتارم  نینچمه  متاـخ و  يرگید  تسا و  یبن  یکی  یبن  يرگید 
عیرشت تاهج  رگیدکی  اب  هللا  رما  رهاظم  فالتخا  تاهج  يهلمج  زا  ضعب و  یلع  مهـضعب  انلـضف  لسرلا  کلت  رگید  هلمج  زا  لضفا  هلمج 
نیناوق ناشیا  میلعت  قح و  هار  هب  ناشیا  توعد  قلخ و  يوس  هب  ترافس  زا  تسا  هیهلا  تسا  هیرهاظ  روما  هب  مایق  توعد و  تایفیک  عرش و 
تسایس هیرهاظ و  تنطلـس  يهلمج  ضعب و  رب  هلمج  فیاوط و  مامت  رب  هلمج  عرـش و  عبات  ياهراپ  دندوب و  عرـش  بحاص  يا  هراپ  ار  هیهلا 

هب يا  هلمج  هظعوم و  غالبا و  ریشبت و  راذنا و  هب  يهراپ  دندرکیم و  توعد  هبلغ  رهق و  هب  يا  هلمج  دناهتـشادن و  هلمج  دناهتـشاد و  هیندم 
تدـم يهلمج  هن و  يا  هلمج  دنتـشاد و  هیقت  تبیغ و  يا  هلمج  تداهـش و  اـت  ۀـلداجم  هب  يا  هـلمج  مـصخ و  اـب  يهحلاـصم  هـب  هظحـالم 

يا هلمج  دـندرک و  ار  دوخ  زا  دـعب  توبن  تابثا  يا  هلمج  دـندرک و  دوخ  زا  ار  دـعب  توبن  یفن  یـضعب  هاتوک  هلمج  ینالوط و  ناـشتوعد 
يدهم مئاق  نآ  دناهتشادن و  نیقباس  هک  یماکحا  هب  هدش  صوصخم  اهنآ  زا  رفن  کی  هن و  هلمج  دنتشاد و  نیطالـس  هنامز و  لها  اب  ارادم 

نویـش و نآ  هک  تسا  وا  يهدـهع  هب  مامت  هبلغ  رارـسا و  مکح و  مولع و  ءاشنا  هیلک و  لدـع  طسب  هعاـشا و  هرـسکی و  روج  هلازا  هک  تسا 
یتاحـضاو تایهیدـب و  زا  بتارم  نیا  مامت  مصخ و  میلـست  فارتعا و  هب  هدوبن  هللا  رما  رهاظم  زا  کی  چـیه  يارب  زا  راوطا  لاـعفا و  راـثآ و 

سپ توافتم  فلتخم و  مه  ناشیا  نوئـش  بتارم و  اضیا  مه  يربکلا  ۀماط  رد  هچنانچ  درادن  فحـص  بتک و  هعجارم  هب  تجاح  هک  تسا 
تدحو و ثیح  ود  نیا  هظحالم  هب  رگید و  تاهج  زا  دنکیمن  ار  اهنآ  نیب  ریسافت  ترثک و  یفن  یتاهج  زا  تسا  رهاظم  نیب  هک  یتدحو 
یـسوم و میهاربا و  حون و  ممدآ و  نم  دـیامرفیم  ریما ع  ترـضح  شدـج  دـننام  مئاق  هدـش و  حیحـص  ناشیا  نیب  لـمح  هک  تسا  ترثک 

لمح ضیا  هنـسحم  تریاغم  ترثک و  رگا  هسفن و  یلع  یئیـشلا  لمح  داسفل  دوبن  حیحـص  لمح  دوب و  هفرـص  تدـحو  رگا  الا  میاـسیع و 
ناشیا نیب  هصتخم  هزاتمم  تانوئـش  هریاغم و  تاهج  هک  دـش  مولعم  سپ  ریاغملا  نیابملا  یلع  نیابم  وهامب  نیابلا  لمح  نـالطبل  دوب  دـساف 

لوزن نیا  هللا و  رماوا  يدصت  غیلبت و  ترافس و  رما  هب  مایق  غیلبت و  توعد و  رد  ناشتایفیک  تالاح و  تسا  هریاغم  تاهج  نآ  زا  هک  تسه 
نیا رد  یتسناد  هک  ارهاظ  قلخلا  یف  هللا  رما  هب  ماـیق  تسا و  ناـشیا  توعد  غیلبت و  نوئـش  زا  اـضیا  ناـمزلارخآ  روهظلا و  موی  رد  تعجر  و 

ناشیا ياهراک  بصاـنم  ناـشیا و  ياـهراک  هب  تشگرب  تسا و  ناـشیا  بصاـنم  هب  عجار  نیا  هک  دـنراد  تریاـغم  تواـفت و  لاـمک  ثیح 
علاطم و رهاـظم و  ماـکحا  ناـیب  ماـقم  رد  هک  دراد  تلـالد  تحارـص  لاـمک  هب  هدـش  دراو  تعجر  لوزن و  باـب  رد  هچنآ  تسا و  فلتخم 
هیآ و کی  تارم و  کی  قرـشم و  کی  علطم و  کی  رهظم و  کی  دـنددعتم  تایثیح  نیا  زا  هک  تسا  تامالع  تایآ و  ایازم و  قراـشم و 

تـسا اهنآ  ددـعت  ترثک و  ثیح  هب  قلعتم  تاماقم  نآ  ماکحا  نوچ  رگید  تاـماقم  زا  هلمج  لـثم  ماـقم  نیا  رد  دنتـسین و  تمـالع  کـی 
نسح يرگید  دمحم و  يرگید  یلع و  يرگید  مئاق و  يرگید  نیسح و  يرگید  یسیع و  يرگید  یسوم و  یکی  دوشیم  فلتخم  ءامـسا 
رارق هیـالولا  متاـخ  ار  يرگید  ةوبنلا و  متاـخ  ار  یکی  یلو  ار  يرگید  یبـن و  ار  یکی  دـیامنیم  تباـث  یناـش  یلغـش و  کـیره  يارب  زا  و 
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ناسغ ینب  نم  جوزی  لاجدلا و  لتقی  يدهملا و  فلخ  یلصی  دوشیم و  لزان  نیمز  هب  هدنز  نامسآ  زا  دیوگیم  یکی  يهرابرد  دهدیم و 
روجلا لیزی  کله و  وا  تام  هیف  لاقی  هب و  نیلئاقلا  رثکا  هنع  عجری  هتبیغ و  لوطی  ةدم و  بیغی  ام  دعب  رهظی  دیامرفیم  يرگید  يهرابرد  و 
نیعبس نینثا و  جرخی  ههجو و  نع  بارتلا  ضفنی  ضرألا و  هنع  قشنی  دیامرفیم  میـس  قح  هحفص 387 ] رد [  امات و  لدعلا  طسبی  الماک و 
تسا یعلطم  یلوا  مالسا و  تلم  هب  دنکیم  توعد  دیامرفیم  هس  ره  يهرابرد  ۀلیوط و  تدم  ضرالا  کلمی  همدب و  ابضخم  هباحـصا  نم 

دنام یقاب  یلب  تسا  نیـسح  وا  مسا  هک  تسا  ياهیآ  تارم و  میـس  تسا و  مئاـق  وا  مسا  هک  تسا  یقرـشم  مود  تسا و  یـسیع  وا  مسا  هک 
ظفل هک  تعجر  رابخا  رد  ای  هتفگ  یـسیع  ظفل  هک  لوزن  راـبخا  رد  هچنآ  یلو  میراد  ار  بتارم  نیا  میلـست  دـیوگب  مصخ  هک  بلطم  کـی 

نیا میوگیم  رایسب  یتاهج  رد  تسا  كاپ  رون  ود  نآ  اب  وا  تکراشم  يهقالع  هب  تسا  اهب  یلعنیسح  نیسح  یسیع و  هب  دارم  دراد  نیـسح 
ءامسا و زا  لوزن  هب  لوا  زا  هدوب  هک  تسا  مولعم  نیسح  یسیع و  هب  یمسم  هنیرقالب  لیلد و  الب  هحیرص  تاصوصن  رد  هیدنع  تسا  یفرصت 

ندـمآ ربخ  لیئارـساینب  هب  هچنانچ  هک  تشاد  هچ  ۀـهج  هدرمـش  فلتخم  ار  کـی  ره  تاـیفیک  هدومرف و  ریبعت  ضرا  زا  جورخ  هب  یناـث  زا 
ود ره  هکنآ  لاح  میهاربا و  هن  دیآیم  یـسوم  دنتفگ  دـندرک و  دـشاب  نارمعنبا  هک  یـصوصخم  صخـش  يهدارا  دـنداد و  هک  ار  یـسوم 

مامت رد  یـسوم و  هن  حون و  هن  دیآیم  یـسیع  دنتفگ  دنهدب  دنتـساوخیم  میرمنبا  ندمآ  ربخ  هک  دیدج  دـهع  رد  دـندوب و  هللا  رما  رهظم 
ربمغیپ ص حون و  مدآ و  یـسیع و  هن  یـسوم و  هن  دیآیم  دمحم  دنتفگ  دندوب  متاخلا  هللادبع  نبا  ندمآ  زا  ربخ  ماقم  رد  هک  هسدقم  بتک 

نسح هن  دیآیم  یمسا  همسا  نم  دیوگیم  دهدیم  هک  مئاق  زا  ربخ  دیآیم و  یلع  دومرف  دهدب  ار  متـشه  ماما  ندمآ  ربخ  تساوخیم  هک 
دیاب دوشیم  دلوتم  دیآیم و  ایند  هب  نامزلارخآ  رد  یلعنیـسح  هک  دهدب  ربخ  دهاوخیم  هک  عقوم  نیا  رد  قداص و  رفعج و  نیـسح ع و  و 

دیآیم تسا  نم  لثم  هک  یسک  ای  یلعنیسح  هک  دیوگن  یسیع  ارچ  دوشیم و  نامـسآ  زا  لزان  یـسیع  هک  ربخ  دصناپ  هب  بیرق  رد  دیوگب 
ندـش هدـنز  زا  ربخ  هک  هرتاوتم  راـبخا  رد  ارچ  مدرگیمرب و  موشیم و  لزاـن  نامـسآ  زا  ناـمزلارخآ  رد  نم  هک  دـیوگب  نییراوح  هب  هکلب 

دیوگن دهدیم  شباحـصا  هب  ار  دوخ  تعجر  ربخ  هک  اروشاع  بش  رد  نیـسح  ارچ  دوشیم و  هدنز  نیـسح  دیوگب  دـیاب  دـهدیم  نیـسح 
مدرم هک  هدوب  تیاوغ  لهج و  هب  ءارغا  ندز و  لوگ  ناشدوصقم  همه  هللااب  ذایعلا  رگم  دوشیم  دلوتم  تسا  نم  لثم  هک  یسک  ای  یلعنیـسح 
تسیب دصیس و  يهحفـص  رد  دئارف  رد  هک  دنراداو  مصخ  لوق  هب  دساف  لطاب  داقتعا  هب  یعدم  نیا  روهظ  نامز  ات  ینالوط  تدم  نیا  رد  ار 

یپ ناقیا  باتک  لیزنت  رد  ادخ  لضف  هب  دننادب و  ار  یمظع  تبهوم  نیا  ردق  دیاب  مدرم  هک  تسا  نیا  نآ  يهصالخ  هک  دسیونیم  شـش  و 
هک يرابخا  هک  تسا  نآ  ههبش  هب  دارم  هدرک و  ءاهب  یلعنیـسح  ار  نآ  لح  هدوب  مدرم  تیاده  عنام  لاس  نیدنچ  هک  ياههبـش  نیا  هک  دنرب 

لثم تسا  هصوصخم  صاخـشا  دارم  هک  دندرکیم  مهوت  مدرم  هدادیم  ار  شروهظ  تراشب  ار  يدوعوم  نیقباس و  تعجر  زا  هدادیم  ربخ 
مسا هب  یلعنبا  نیسح  ترضح  هصخش و  هب  دوعوم  مئاق  مسا  هب  يرکسعلا  نسحلا  نب  دمحم  ترضح  دوش و  لزان  هصخشب  یـسیع  هکنآ 
نیسح یسیع و  وا  هک  یلعنیسح  ینعی  تسا  یـسک  ندمآ  دوصقم  هکلب  تسا  دساف  مهوت  نیا  دنیامرف و  عوجر  هصخـش  هب  ینیـسح  روهظ 
بابسا یسک  میوگیم  هدش  ناشیا  نایب  هب  دوب  هوالع  لاس  رازه  رد  مدرم  تیاده  عنام  هک  ههبـش  نیا  لح  دنکب و  هللا  رما  رهاظم  هک  تسا 

هدرمن هدرک و  دوعص  نامسآ  هب  هک  میرمنبا  یسیع  دیوگیم  مدرم  هب  هک  یـسک  نآ  زج  هتـشک  مدرم  تیاده  عنام  یک  هدش و  ههبـش  نیا 
ددرگرب و ایند  هب  نوخ  هب  هتشغآ  شباحـصا  اب  شتداهـش  زا  سپ  یلعنبا  نیـسح  دیوگیم  مدرم  هب  هک  یـسک  نآ  زج  دوشیم و  لزان  وا 

مدرگیمرب ایند  هب  نم  هدومرف  هک  هدوب  نیسح  ترضح  ربخ  موشیم و  لزان  نم  دیوگیم  هک  هدوب  یسیع  ربخ  وت  لوق  هب  تیاده  عنام  ایآ 
یتقو رد  ایآ  دنک  مهارف  تلالض  بابـسا  تدم  نیا  رد  دیاب  ارچ  هدوب  یلعنیـسح  دلوت  دوصقم  هحفـص 388 ] وت [  لوق  هب  یتسار  رگا  سپ 

نیا ریغب  ولو  دناهدیمهف  یلعنیـسح  روهظ  نیعماس  هنیرقلاب  ولو  دننکیم  عوجر  لزان و  یلعنبا  نیـسح  میرمنبا و  یـسیع  دشیم  هتفگ  هک 
نآ عفر  یلعنیسح  هک  دوب  نایم  رد  تیاده  زا  هعنام  يههبش  هچ  سپ  دشاب  ناشیا  لغـش  ناش و  بحاص  هک  اهدعب  یـسک  ندمآ  ینعی  مسا 
دوخ لـیبس  رب  داـب  وا  لـثم  وـت  دـننک و  رکـش  دـننادب و  ار  نآ  ردـق  هک  دـشاب  هتـشاذگ  مدرم  رب  یتـنم  ۀـهج  نیدـب  دـشاب و  هدرک  ار  ههبش 

رد هچناـنچ  يهدرمـش  وا  تیقح  يهراـما  ار  هضماـغ  هلئـسم  نیا  ریـسفت  هتـسناد و  وا  يهصیـصخ  ار  يهقیقد  هفیطل  نیا  فشک  ياهتخادـنا 
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تعجر هدوب و  میرمنبا  هک  سدقم  رون  نآ  لوزن  نیـسح  تعجر  یـسیع و  لوزن  زا  نیعماس  رگا  یتشون و  هن  تسیب و  دصیـس و  يهحفص 
تیاده عنام  دیلوت  وت  لوق  هب  هک  دش  دساف  داقتعا  نیا  بابـسا  هک  سپ  دناهدرک  داقتعا  دناهدیمهف و  هدوب  همئألا  ثلاث  هک  سدقا  تاذ  نآ 

درک . مهارف  ار  مما 

دوخ زا  دعب  روهظ  هب  ءایبنا  نداد  عالطا 

دیآیم و حون  دنیوگب  هک  دندرکیمن  وا  ریغ  مسا  هب  ریبعت  روهظ  نآ  زا  دندادیم  ربخ  هک  دوخ  زا  دـعب  روهظ  زا  کیره  همئا  ءایبنا و  يراب 
ارچ ماقم  نیا  رد  دشاب  دمحم  دوصقم  دیآیم و  یـسیع  دنیوگب  ای  دشاب  یـسیع  دوصقم  دیآیم و  میهاربا  دنیوگب  ای  دشاب  یـسوم  دوصقم 

تـسین هنیرقالب  فرـصت  نیا  یئوگب  هکنآ  رگم  دوش  مدرم  تلالـض  بابـسا  هک  هنیرقیب  دوش  ریغ  مسا  هب  ریبعت  ناـمزلارخآ  روهظ  زا  دـیاب 
هب تسا  هیلقع  تالاحم  زا  تسا و  ادخ  تردق  زا  جراخ  هبترم  ود  نیسح  ندش  هدنز  نامزلارخآ و  ات  یسیع  ندوب  هدنز  هک  تسا  نآ  هینرق 

نیا هدوب و  دعب  رد  یصخش  ندمآ  زا  ربخ  نوچ  دمحم  یسیع و  یسوم و  هب  تاراشب  نآ  رد  سپ  دمحم  یسیع و  یـسوم و  ندمآ  فالخ 
رمع و لوط  میوگیم  تروص  نیا  رد  ازاجم و  تسا  هدحیلع  روهظ  دارم  هکنآ  رب  میدرک  لمح  اذـل  تسا  ادـخ  تردـق  زا  جراخ  لاحم و 

راثآ میاهدـید  نطاب  رهاظ و  مشچ  هب  ام  دـشاب و  روما  نیا  رب  رداق  هک  میتسه  لـئاق  یئادـخ  هب  اـم  تسین و  هیلقع  تـالاحم  زا  ندـش  هدـنز 
مینکیم ناشقیدصت  ناج  هب  روما  بئارغ  زا  دنهدب  ربخ  ام  هب  قح  ءایلوا  ار  هچره  ۀهج  نیدـب  راگدرورپ و  عیانـص  زا  رتبیرغ  رتبیجع و 

هک مدرم  امـش  لـثم  هن  میاهتـسناد  هدـید و  هلماـک  تردـق  بحاـص  يرثا و  هنوگره  بحاـص  ار  دوخ  معن  ءاـیلوا  اـم  هک  میئاـمنیم  لوبق  و 
وا و دادعتـسا  زا  هریطخ  تافرـصت  گرزب و  راثآ  هک  دـینیبیم  نوچ  میـشاب و  هدرک  ادـیپ  دوخ  يارب  زا  يرـصاق  زجاع  ناعاطم  ناـعوبتم و 
هدرک و لایخ  دوخ  ناعاطم  لثم  مه  ار  ام  ناعاطم  راچان  دنتـسین  لامک  تردـق و  رد  ام  ءایلوا  لثم  ناـشیا  تسا و  جراـخ  ناـشیا  يهزادـنا 
ات دیاهدوشگ  نآ  يور  رب  لیوات  باب  ار  هلمج  دیاهدومن و  راکنا  ابلاغ  ار  ناشتازجعم  دیاهدرک  ناشیا  زا  لامک  تردق و  یفن  دـیاهدرمش و 

تـشذگ اهنآ  رتاوت  هیناث  يهلاقم  رد  هک  تسا  حـبذ  لتق و  وا  نأش  هکنیا  فیـس و  هب  مئاق  جورخ  رد  دراد  رابخا  همه  نیا  هک  هباثم  نیا  هب 
ریشمش کی  هب  هنوگچ  هک  دبـسچیم  نیا  هب  رهاوظ  نیا  مامت  در  رد  هک  نیبب  دنکیم  لقع  شناد و  يوعد  هک  یـسک  دئارف  بحاص  دننام 

فیلاـت و ددـصرد  یفاـصنایب  روعـش  یب  نینچ  هک  متـشادن  ناـمگ  زگره  عیـضفلا  بطخلل  اـی هللا و  دز  ار  قـلخ  همه  نیا  ندرگ  ناوـتیم 
تسد يارب  زا  دوب  یفاک  هنیآ  ره  هملک  کی  نیمه  رگم  دئارف  بحاص  تافرخزم  اهطوبرمان و  مامت  رد  دوبن  رگا  يرمعت  دیآرب و  فینـصت 

مدرمرب ناشیا  هیلاع  تاماقم  هک  درک  يراج  وا  نابزرب  ار  هملک  نیا  سدقلا  حور  ایوگ  وا  بصعت  دانع و  اب  یمهفن  لهج و  دادـقم  ندروآ 
هحفـص ءاهب [  بانج  هب  ياههبـش  لح  تبون  سپ  دوب  دارم  مهفم  هک  دوب  نیب  رد  هیلقع  هنیرق  ضرفلاب  رگا  يراب  دـنامن  بوجحم  یفخم و 

لئالد و دئارف و  بحاص  مهوت  داسف  دوشیم  مولعم  متفگ  هچ  نآ  زا  هیدرب و  یف  لاتخی  هیکارـش  یف  لسغتی  ام  دـعب  هک  دوب  هدیـسرن  [ 389
رظنی نا  دارا  نم  قئالخلا  رـشعم  ای  دنک  ادن  دیامن و  هبعک  هب  تشپ  مئاق  دیامرفیم  هک  یعدـم  نیا  يارب  زا  لضفم  ثیدـح  هب  ناشلالدتـسا 

لیعمسا میهاربا و  یلا  رظنی  نا  دارا  نم  الا و  ماس  حون و  انا  اهف  ماس  حون و  یلا  رظنی  نا  دارا  نم  الا و  ثیش  مدآ و  انا  اهف  ثیش  مدآ و  یلا 
اهف نوعمش  یسیع و  یلا  رظنی  نا  دارا  نم  عشوی و  یـسوم و  اذ  انا  اهف  عشوی  یـسوم و  یلا  رظنی  نا  دارا  نم  لیعمـسا و  میهاربا و  اذ  انا  اهف 

نسحلا و اذ  اـنا  اـهف  نیـسحلا ع  نسحلا ع و  یلا  رظنی  نا  دارا  نم  یلع ع و  دـمحم ص و  یلا  رظنی  نا  دارا  نم  نوعمـش و  یـسیع و  اذ  اـنا 
همئا یقاب  ریما ع و  ربمغیپ ص و  ات  ثیش  مدآ و  زا  ناراوگرزب  نیا  يوس  هب  دیامن  رظن  دهاوخیم  هک  ره  دیامرفیم  هک  رخآ  ات  نیـسحلا ع 
نیمه هب  هک  تسا  نینمؤملاریما  ترـضح  شراوگرزب  دـج  ماظن  تغالب  مالک  دـننام  شیامن  قدـص  شیامرف  نیا  هک  ناـشیا  منم  نیا  سپ 

تدحو و ۀـهج  ریما  ترـضح  شدـج  دـننام  دوعوم  مئاق  میوگیم  هکرابم  تاملک  نیا  ینعم  رد  نالف و  انا  نالف و  انا  دومرفیم  نومـضم 
ربکا رهاظملا و  مظعا  هکلب  تیقرـشم  تیعلطم و  تیتارم و  تیعـشا و  تیرهظم و  ثیح  رد  نیقباس  جـجح  ماـمت  اـب  دراد  تکراـشم  ثیح 

ار نیقباس  تاماقم  تامارک و  تانوئش و  عیمج  تالامک و  مامت  دنیاراد  دنشابیم و  اهئامس  قراشملا و  قرشم  علاطملا و  فرشا  تایالا و 
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هب رظان  هیلمح  هیضق  سپ  رایسب  نیقباس  ججح  كرابم و  دوجو  ود  نیا  نیب  تسا  لمح  ححصم  اهنآ  زا  کی  ره  هک  یتدحو  تاهج  سپ 
شریاغت رب  تلالد  هیلمح  هیـضق  دوخ  هک  ار  هریافتم  روما  تسا و  فراعتم  لمعتـسم و  اریثک  فرع  رد  ای  اضق  زا  وحن  نیا  تسا و  ۀهج  نآ 

نویع هبرقا  هجرف و  یلاعت  هللا  لجع  شکرابم  مالک  ینعم  سپ  تسین  تدحو  تاهج  نیا  هظحالم  هب  زج  شلمح  تحص  يارب  یهار  دراد 
نم تسا و  نم  دزن  رد  همه  دـهاوخیم  هتـساوخیم و  متاـخ  اـت  مدآ  زا  هچ  ره  هک  ره  هک  تسا  نیا  هروـهظب  هیدـحاجفنا  مغرا  هب و  اـبحا 

ناشغیلبت و ناشتازجعم و  ناـشیاهراک و  رد  مناـشیا  زج  ناـشتالاح و  ناشتافـص و  ناشتردـق و  ناـشلامک و  ناـشملع و  رد  متـسه  ناـشیا 
نوئـش زا  تسا  ناشیا  زا  تسا و  ناشیا  اب  تسا و  ناشیا  دزن  رد  هک  هچ  نآ  ۀهج  هب  دنیبب  دهاوخیم  ار  اهنآ  زا  سک  ره  هک  ره  ناشتوعد 

تعاطا دنک  نم  تعاطا  هدید  ار  اهنآ  هدـید  ارم  تسا  نم  دزن  رد  همه  هک  دـنیبب  ارم  دـیایب  تاجرد  راثآ و  تاماقم و  راوطا و  بتارم و  و 
تسا و نم  تکرب  هطـساو و  هب  تسا و  نم  زا  هکلب  تسا  نم  رد  ناشتالامک  مامت  هک  دـنیبب  هتخومآ  اهنآ  زا  دزوماـیب  نم  زا  هدرک  اـهنآ 
دـنیبب و ار  مدآ  دـهاوخیم  هک  یـسک  ره  هک  نآ  هچ  دراد  تلالد  ینعم  نیا  رب  تحارـص  لاـمک  هب  رظنی  نا  دارا  نم  هک  تراـبع  نیا  دوخ 
وا نول  تماق و  تروص و  هطـساو  هب  هن  ججح  رخآ  ات  نینچ  مه  تسا و  وا  زا  وا و  اب  وا و  دزن  رد  هک  هچ  نآ  هطـساو  هب  تسا  وا  هب  جاتحم 
نآ ات  دوشن  هتخانش  شسدقا  دوخ  دوجو  تاذ  تقیقح و  هک  نآ  هچ  دسانـشب  دنادب و  ار  اهنآ  تاذ  تقیقح و  دهاوخیم  هک  نآ  ای  تسا 

تابثا هرقف  نیا  هیهلا و  بتارم  نوئـش و  رد  تسا  رقف  تجاح و  رظن  یـسیع  یـسوم و  حون و  مدآ و  هب  رظن  دـنوش  هتخانـش  رگید  یقاـب  هک 
دئارف بحاـص  ار  نآ  هک  تیاور  نیمه  لـیذ  هچ  ناـنچ  تسا  وا  دزن  زیچ  همه  هک  وا  ریغ  يوـس  هب  ندرک  رظن  زا  ار  تجاـح  عـفر  دـنکیم 

هک ره  دوـمرف  هک  نآ  زا  سپ  هک  دـیامرفیم  ار  هقباـس  تاراـبع  نییبـت  حرـش و  دـنکیم و  میدرک  رکذ  هک  ینعم  نیمه  رب  تلـالد  هتـشونن 
ملام هب و  متئبن  امب  مکئبنا  یناف  یتلئسم  یلا  اوبیجا  دیامرفیم  تقو  نآ  همئا  منم  نیا  سپ  نیـسح  دلو  زا  همئا  يوس  هب  دنک  رظن  دهاوخیم 
ینعی خلا  ثیش  مدا و  یلع  هللا  اهلزنا  یتلا  فحـصلاب  يدبت  مث  ینم  عمـسیلف  فحـصلا  بتکلا و  ءارقی  هحفـص 390 ] ناک [  نم  هب و  اوئبنت 

هدشن و هداد  ربخ  امش  هب  هک  ار  هچنآ  هدش و  هداد  ربخ  امش  هب  هک  ار  هچنآ  هداد  ربخ  امش  هب  نم  هک  دینک  لاؤس  دیهاوخیم  هچره  دیئایب و 
ۀیروت و میهاربا و  حون و  فحـص  ار و  ثیـش  مدا و  فحـص  دناوخیم  سپ  دهدب  شوگ  هدناوخ  ار  ایبنا  فحـص  بتک و  سکره  دـینادب 

تسا نآ  دارم  سپ  هدشن  طاقـسا  رییغت و  هک  تسا  هیلـصا  بتک  نامه  نیا  هک  دننک  قیدصت  همه  للم  نابحاص  هک  نآرق  روبز و  لیجنا و 
بتک تسا  نم  تسد  هب  دراد  اهنآ  هب  یتجاح  تسا  نم  شیپ  دـهاوخب  ار  اـهنآ  هک  ره  تسا  نم  دزن  هدوب  اـهنآ  دزن  مولع  زا  هچره  هک 

نویع و رابخالا و  عماج  لامکا و  یلاما و  زا  راحب  مهن  رد  هک  هریثک  رابخا  ار  ۀـیاور  نیا  دـنکیم  ریـسفت  حرـش و  مه  تسا و  نم  اب  اـهنآ 
نا دارا  نم  دومرف  رورـس  نآ  هک  تسا  نیا  تاررکم  طاقـسا  زا  دعب  عومجم  لصاح  هک  هدـش  لقن  ربمغیپ ص  زا  هددـعتم  قرط  هب  نآ  ریغ 

هتنطف یف  یسوم  یلا  هتلخ و  یف  ۀیاور  یف  هئاخـس و  یف  ۀیاور  یف  هملح و  یف  میهاربا  یلا  هتمکح و  یف  حون  یلا  هملع و  یف  مدا  یلا  رظنی 
یف نامیلس  یلا  هلامج و  یف  فسوی  یلا  هتدابع و  یف  ۀیاور  یف  هتحایـس و  یف  یـسیع  یلا  هشطب و  یف  ۀیاور  یف  هتاجانم و  یف  ۀیاور  یف  و 

بلاطیبا . نب  یلع  یلا  رظتنیلف  هدهز  یف  ییحی  یلا  هئالب و  هربص و  یف  بویا  یلا  هدهز و  یف  دواد  یلا  هتجهب و 

خسانت نالطب  رهاظم و  داحتا 

ییحی و یـسیع و  یـسوم و  میهاربا و  حون و  مدآ و  يوـس  هب  رظن  دـهاوخیم  هک  ره  هک  هدوـمرف  مه  فیرـش  ربـخ  نیا  رد  اـمرف  هظحـالم 
ملع و زا  ناشتافص  رد  رظن  هب  ار  اهنآ  هب  رظن  هدرک  ریـسفت  نکل  بلاطیبا  نب  یلع  يوس  هب  دنک  رظن  سپ  دنک  نامیلـس  دواد و  فسوی و 
ار ریما ع  لوق  ریسفت  حرـش و  نیا  تجهب و  تعاجـش و  تدابع و  اخـس و  ربص و  دهز و  ءاهب و  لاجر و  تمالـس  ملح و  تمکح و  مهف و 

نیمه فیرـش  ثیدـح  نیا  رد  مه  مئاق  دارم  سپ  خـلا  یـسوم  انا  لیلخلا  میهاربا  انا  لوالا  حون  اـنا  هدومرف  هک  رگید  یئاـج  رد  دـیامرفیم 
همه ثروم  نم  یظاحل  هب  هدیـسر و  ناشیا  هب  ادخ  زا  هچنآ  رد  متـسه  نیقباس  ججح  مامت  ثراو  نم  یظاحل  هب  شلـصاح  هک  تسا  ینعم 

رد مکراشم  ناشیا  اب  نم  یظاحل  هب  هدوب و  هماع  هیلک  تیالو  غورف  نوئش و  زا  هدوب و  نم  تکرب  تطاسو و  هب  دناهتـشاد  هچنآ  هک  مناشیا 
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لوبقم یمزع  يانعم  نیا  زا  تسا و  نم  زا  تسا و  نم  اب  تسا  نم  دزن  هدوب  ناشیا  زا  ناـشیا و  اـب  ناـشیا و  دزن  هچنآ  مهیلا  بسنیاـم  ماـمت 
ثیداحا نیا  زا  خسانت  مهوت  نالطب  داسف و  دش  رهاظ  هدمآ  تسد  هموصعم  تاملک  ریاس  زا  هک  ریسفت  حرـش و  نیا  لقن و  لقع و  اب  قفاوم 

حون مدآ و  نم  هک  دننادیم  ربخ  ارهاظ  ار  نآ  دوخ  معز  هب  دنیوجیم و  کسمت  هفیرش  تاملک  نیا  هب  انایحا  خسانت  بابرا  ضعب  هچنانچ 
نامه دوب  مدآ  هک  انامه  سپ  حون  ندب  رد  یهاگ  مدآ و  ندـب  رد  یهاگ  مدـش  رهاظ  هفلتخم  ياهتروص  هب  هک  مدوب  نم  ینعی  میهاربا  و 

نآ نامز  رصع و  کی  رد  دندوب  دوجوم  مه  اب  هک  ناشئایـصوا  ءایبنا و  نیا  منادیمن  منم  کنیا  ریما ع و  نامه  میهاربا و  نامه  دش و  حون 
ندب رد  نوعمش  ای  دوب  یسوم  ندب  رد  یسیع  یسوم و  نامز  رد  لیعامـسا  ای  میهاربا  ندب  ثیـش  ای  مدآ  ندب  دوب  ندب  مادک  رد  دراف  حور 

ره ود و  ره  ندب  رد  عامتجا  دروم  رد  ای  نیسح ع و  ای  نسح  ای  ریما ع  ای  دوب  رورـس  نآ  ندب  رد  ربمغیپ ص  نامز  رد  عشوی  ای  دوب  یـسیع 
هب لئاق  هکنآ  لاح  رگید و  ندـب  رد  یـضعب  یندـب و  رد  نآ  زا  یـضعب  هک  هیزجت  وحنب  ای  دـشاب  اج  ود  رد  کی  هک  لالقتـسا  وحنب  راـهچ 

ندب رد  دهاوخب  ادخ  هک  یتدم  یـضم  یندب و  زا  خالـسنا  زا  سپ  یناسنا  سفن  دـیوگیم  وا  هکلب  دوشیمن  مزتلم  ار  تافارخ  نیا  خـسانت 
سپ دبای  لاقتنا  لقتسم  سفن  بحاص  ندب  هب  هکنآ  هن  ندب و  راهچ  ای  دشاب  هدوب  ندب  درد و  نامز  کی  رد  هکنآ  هن  دبای  یم  لاقتنا  رگید 
دعب ریما ع و  ترـضح  ندب  رد  دوش  لقتنم  وا  زا  دعب  دشاب  ربمغیپ ص  ترـضح  ندب  رد  لوا  دـندوب  دوجوم  كاپ  رون  راهچ  هک  ینامز  رد 

هدحاو سفن  توبث  هک  تالاحم  نیا  هب  دناهدوب و  لقتسم  سفن  بحاص  ربمغیپ ص  تقو  رد  همه  هکنآ  لاح  نیسح و  رد  دعب  نسح و  رد 
ام رد  لمات  زا  مه  درادن و  خسانت  بابرا  بهذم  اب  تقفاوم  ادبا  رابخا  نیا  سپ  تسین  مزتلم  نیندبلل  نیـسفن  توبث  نامز و  یف  ندب  ود  رد 

لوقعمریغ ریما  زا  شعابتا  ناقیا و  هحفص 391 ] بحاص [  هچنآ  رب  یتلالد  ادبا  هک  دوشیم  رهاظ  دش  نایب  هک  هفیرش  ۀیاور  ینعم  رد  رکذ 
تقیقح رهاظم  نآ  کی  ره  ندوب  ینعی  تسا  لوقعمریغ  هلاقم  نیا  لصا  هک  هوالع  هب  میتفگ  هک  تسا  نامه  ینعم  درادـن  دـناهدرک  مهوت 

یتاذ و رهاظم  زا  کی  ره  ۀهادبلا  ةرورضلاب و  دشاب و  تقیقح  رازه  تقیقح  کی  دشاب  رازه  کی  هک  تسین  لوقعم  هکنآ  هچ  رهاظم  لک 
بحاص ـالثم  دـشاب  داؤف  رازه  تاذ و  رازه  هنوگچ  داؤف  تاذ و  کـی  نآ  دـنراد و  داؤف  حور و  سفنب و  دوشیم  ریبعت  نآ  زا  هک  یتقیقح 
دنـشاب يداؤف  حور و  بحاص  مه  اهنآ  رگا  هکنآ  هچ  دـشاب  ءایبنا  ماـمت  داؤف  حور و  نیا  تسا  يداؤف  یحور و  وا  يارب  زا  يربک  تیـالو 

نامه نیا  سپ  دشاب  همه  سفن  همه و  حور  حور  کی  نیمه  دنـشابن  داؤف  حور و  بحاص  اهنآ  رگا  دشاب و  اهنآ  نیع  هنوگچ  کی  نیا 
کی زا  قولخم  ءایلوا  ءایبنا و  قیاقح  مامت  یلب  دنتـسین  نآ  هب  مزتلم  دـیدج  بهذـم  نیا  نابحاص  شداسف  هطـساو  هب  هک  دوشیم  یخـسانت 
قرف نیرمالا  نیب  دنـشاب و  لک  تقیقح  کی  ره  هکنآ  هن  دراد  تلالد  تقلخ  هریثک  رابخا  هچنانچ  تسا  اهنآ  همه  يارب  زا  لصا  رارق  رون 
یلع هتقیقح  یلا  ساـیقلاب  هدوب  لـصا  هک  رون  نآ  هکنآ  ینعم  هب  تسا  لـک  تقیقح  کـی  ره  تقیقح  هک  اـنلوق  نیب  قرفلا  حوضول  رهاـظ 

نـسح هقیقح  هکنآ  ینعم  هب  تسا  ماـمت  هقیقح  کـی  ره  هقیقح  اـنلوق  نیب  نیـسحلا و  نسحلا و  ۀـقیقح  یلا  ساـیقلاب  تسا  لـصا  وا  ـالثم 
تدـحو بابرا  هلطاب  هلاقم  اـی  خـسانت  هجو  رب  رگم  دوشیمن  حیحـص  مود  هکنآ  هچ  اذـکه  تسا و  دـمحم  تقیقح  تسا و  یلع  تقیقح 

هب تسا  خـسانت  هب  لوق  زا  رتشیب  نآ  ریذاـحم  هک  هتـسناد  وا  تـالزنت  هدـحاو و  تقیقح  روص  راوطا و  نوئـش و  ار  تارثک  ماـمت  هک  دوجو 
قیاقح و اـجنآ  رد  تسا و  لوا  ینعم  ناـمه  تقلخ  راـبخا  رهاـظ  ار و  دوجو  تدـحو  هن  ار و  خـسانت  دراد  مزـال  هن  هک  لوا  ینعم  فـالخ 
ربمغیپ ص نیحلاصلا  ءآدهـشلا و  نیقیدـصلا و  نییبنلا و  نم  مهیلع  هللا  معنا  نیذـلا  کئلوا  هیآ  رد  راحب  رد  تسا  رثاکتم  ددـعتم و  حاورا 

همطاـف یتنبا  رون  قتف  ۀـکئالملا و  هنم  قلخف  بلاـطیبا  نبا  رون  قتف  مث  شرعلا  هنم  قلخت  يرون  قتف  ۀعنـصلا  ءادـب  هللا  دارا  اـملف  دـیامرفیم 
یلا نیعلا  روحلا  ۀـنجلا و  رون  قلخف  نیـسحلا ع  رون  قتف  مث  رمقلا  سمـشلا و  هنم  قلخف  نسحلا  رون  قتف  مث  ضرـالا  تاومـسلا و  هنم  قلخف 
قلخ لوا  ناـیب  رد  رقاـب ع  ترـضح  زا  رباـج  زا  باـتک  نآ  رد  دـش و  رکذ  هـک  دوـب  فیرـش  ثیدـح  نآ  زا  يرـصتخم  نـیا  ربـخلا و  رخآ 
ربخ رخآ  ات  ناکم  ضرا و ال  ءامس و ال  ثیح ال  هیدی  نیب  ءارـضخ  ۀلظا  انقفواف  هتمظع  رون  نم  تیبلا  لها  انقلخ  ادمحم و  قلخ  دیامرفیم 

يربخ رد  اهنآ و  تاقبط  تاحفص و  رب  ار  ناراوگرزب  نآ  ءامـسا  نتـشون  ار و  قلخ  فانـصا  تقلخ  دنکیم  نایب  هک  تسا  ینالوط  نآ  و 
ماما اـنکف  هلـالج  رون  نم  نیحور  کـقلخ  ینقلخف و  هعم  ءیـش  ـال  ناـک و  یلاـعت  كراـبت و  هللا  نا  ریما ع  ترـضح  هب  دومرف  ربمغیپ ص 
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رـشع ۀعبراب  مدآ  قلخ  لبق  هتمظع  رون  نم  ارون  رـشع  ۀعبرا  قلخ  یلاعت  كرابت و  هللا  نا  رقاب ع  ترـضح  زا  يربخ  رد  ربخ و  رخا  ات  شرعلا 
همطاف ع یلع ع و  دمحم ص و  وه  لاقف  ارون  رشع  ۀعبرالا  ءالؤه  نمف  مهئامـساب  مهدع  هللا ص  لوسر  نبای  لیقف  انحاورا  یه  ماع و  فلا 

نم دمحم ص  قلخ  هللا  نا  يربخ  رد  تسا و  ینالوط  نآ  ربخ و  رخآ  ات  مهمئاق  مهعسات  نیسحلا ع  دلو  نم  ۀعست  نیسحلا ع و  نسحلا و  و 
لبجف حـضن  نینمؤملاریما  هتنیطل  ناک  هللا و  لوسر  هتنیط  حـضن  نم  نینمؤملاریما ع  ۀـنیط  لـبجف  حـضن  هتنیطل  ناـک  هنا  هرهوج و  نم  هتنیط 

هتنـس و فلا  رـشع  ۀعبراب  تاقولخملا  قلخ  لبق  ادمحم  رون  قلخ  هللا  نا  ریما ع  ترـضح  زا  يربخ  رد  نینمؤملاریما و  هتنیط  لضف  نم  انتنیط 
قلخ لبق  ارون  رشع  ۀعبرا  قلخ  یلاعت  هللا  نا  دیامرفیم  قداص  ترضح  يربخ  رد  ۀمئالا ع و  بجحلاب  دارملا  اباجح و  رـشع  ینثا  هعم  قلخ 

نیـسحلا دـلو  نم  مالـسلامهیلع  ۀـمئالا  نیـسحلا ع  نسحلا و  همطاف و  یلع ع و  دـمحم ص و  انحاورا  یه  ماع و  فلا  رـشع  ۀـعبراب  قلخلا 
احور و تراصف  ۀـملکب  ملکت  يربخ  رد  ملظ و  روج و  لـک  نم  ضرـالا  رهطی  لاجدـلا و  لـتقی  هتبیغ  دـعب  موقی  يذـلا  مئاـقلا ع  مهرخآ 

نیبیطلا ایلع و  ادمحم و  قلخ  هللا  نا  يربخ  رد  هقلخ و  نع  انب  بجتحا  ۀملک  هللا و  حور  نحنف  اننادبا  یف  هنکـسا  رونلا و  کلذ  یف  اهنکـسا 
مث رهد  فلا  فلا  اوثکمف  ۀـمطاف  ایلع و  ادـمحم ص و  قلخ  يربخ  رد  تاقولخملا و  هحفص 392 ] لبق [  احابـشا  مهماقا  هتمظع و  رون  نم 

فلا ةام  عبراب  اهلک  تاقولخملا  قلخ  لبق  دـمحم ص  رون  قلخ  هللا  نا  يربخ  رد  اهتعاط و  اهیلع  يرجا  اـهقلخ و  مهدهـشا  ءایـشالا و  قلخ 
لاؤس قلخ  لوا  زا  هک  رباج  باوج  رد  يربخ  رد  ۀمئالا و  بجحلاب  دارملا  اباجح و  رـشع  ینثا  هنم  قلخ  ۀنـس و  فلا  نیرـشع  ۀعبرا  ۀـنس و 

اماسقا هلعج  مث  هللا  ءاش  اـم  برقلا  ماـقم  یف  هیدـی  نیب  هماـقا  مث  ریخ  لـک  هنم  قلخ  مث  رباـج  اـی  کـیبن  رون  ربمغیپ ص  دومرف  باوج  دومن 
مث هللا  ءاش  ام  بحلا  ماـقم  یف  عبارلا  مسقلا  ماـقا  مسق و  نم  یـسرکلا  ۀـنزخ  شرعلا و  ۀـلمح  مسق و  نم  یـسرکلا  مسق و  نم  شرعلا  قلخف 

قلخف ءازجا  لعج  مث  هللا  ءاش  ام  فوخلا  ماقم  یف  عبارلا  مسقلا  ماقا  مسق و  نم  ۀـنجلا  مسق و  نم  حوللا  مسق و  نم  ملقلا  قلخف  اـماسقا  هلعج 
نم لقعلا  قلخف  ءازجا  هلعج  مث  هللا  ءاش  ام  ءاجرلا  ماـقم  یف  عبارلا  مسقلا  ماـقا  ءازج و  نم  رمقلا  ءازجا و  نم  سمـشلا  ءزج و  نم  ۀـکئالملا 

حـشرتف ۀـبیهلا  نیعب  هیلا  رظن  مث  هللا  ءاشام  ءایحلا  ماقم  یف  عبارلا  مسقلا  ماـقا  ءزج و  نم  قیفوتلا  ۀمـصعلا و  ءزج و  نم  ملحلا  ملعلا و  ءزج و 
قلخف ءایبنالا  حاورا  تسفنت  مث  لوسر  یبن و  حور  ةرطق  لک  نم  هللا  قلخف  ةرطق  فلا  نورـشع  ۀعبرا و  فلا و  ةام  هنم  ترطق  رونلا و  کلذ 

ياهایرد رد  ار  يدمحم  كاپ  رون  ریس  دنکیم  نایب  هکنآ  زا  سپ  رایسب  رابخا  رد  نیحلاصلا و  ءادهشلا و  ءایلوالا و  حاورا  اهـسافنا  نم  هللا 
نداتفا هدجس  هب  كاپ و  رون  نآ  ندش  عشاخ  دیرملا و  تنا  دارملا و  تنا  هک  زیمآفطل  تاباطخ  ندیسر  اهنآ و  زا  ندش  نوریب  رون و  زا 

نیا زا  دش و  هدیرفآ  يربمغیپ  هقیقح  کیره  زا  هتـشگ و  رطاقتم  سدـقم  حبـش  نآ  رون  زا  هرطق  رازه  راهچ  تسیب و  دـصکی و  دـیامرفیم 
مود و يانعم  هن  میدرک  ام  هک  تسا  یئانعم  همه  نآ  لصاح  هدیـسر و  رتاوت  دحرـس  هب  رثاـکتم و  نآ  ریغ  راـحب و  دـالجا  رد  راـبخا  هنومن 
رد کلم  داحتا  لثم  عاونا  ریاس  دارفا  داـحتا  دـننام  دـنیادخ  رون  زا  همه  هک  تسا  اـهنآ  هیعون  داـحتا  ناـیب  ناـمه  لوبقم  ياـنعم  هصـالخ 

دشاب و لیئاکیم  تاذ  لیئربج  تاذ  هک  درادـن  مزال  نیا  كاخ و  بآ و  زا  تقلخ  رد  ناسنا  شتآ و  زا  تقلخ  رد  ناطیـش  رون و  زا  تقلخ 
عون درف  کی  ره  هکنآ  اب  تسا  ورمع  ریغ  دیز  سفن  حور  تاذ و  هچنانچ  سپ  دشاب  رکب  حور  دلاخ  حور  دـشاب و  ورمع  سفن  دـیز  سفن 

اذل نآ و  زا  سبتقم  دنیادخ و  رون  زا  همه  دنچ  ره  مئاق  دمحم و  نیـسح و  یـسیع و  لاح  تسا  نینچ  مه  دندراف  لصا  زا  قولخم  دحاو و 
دنچ ءازج و  دـنچ  دـیامنیم و  ریبعت  هرطق  رازه  راهچ  تسیب و  دـص و  باجح و  هدزاود  لظ و  حبـش و  رون و  هدراـهچ  حور و  ود  هب  ریبعت 

هکلب هدومرف  نایب  هیتوسان  تافالتخا  هیصخش و  تایثیح  هینامسج و  ملاوع  تروص و  تاهج  ریغ  رد  ار  رثکت  ددعت و  نیا  دیامرفیم و  مسق 
تنیط لضاف  زا  ناشتقلخ  تنیط  رد  هعیـش  بولق  داحتا  ریظن  هدومرف  رابتعا  ماسجالا  نادـبالا و  قلخ  لبق  اهنآ  حاورا  تاوذ و  قیاقح و  رد 
عیهمج نم  رهظف  فلتخم  ناشراثآ  ماکحا و  تسا و  رگید  ریغ  کی  ره  کلذ  عم  هدش و  دراو  راحب  رئاصب و  رد  رایسب  رابخا  رد  هک  نییلع 

لطاب و تروص  ود  مصخ و  ياعدم  اب  قفاوم  ریغ  لوبقم و  لوقعم و  تروص  ود  ریوصت و  تروص  راهچ  رب  رهاظم  تدحو  هکنآ  انرکذ  ام 
تسا و رابخا  دروم  هچنانچ  راثآ  نوئـش و  تالامک و  تافـص و  رد  داحتا  یکی  هحیحـص  تروص  ود  اما  مصخ  ياعدم  اب  قباطم  دودرم و 
دـمحم و انلوا  ربخ  نآ  لثم  یتح  تدـحو  هب  هرظان  رابخا  تسا و  راثآ  هیلع  لولدـم  هچنانچ  شنیرفآ  لصا  تقلخ و  هدام  رد  داـحتا  رگید 

نیبملا www.Ghaemiyeh.comقح  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 521زکرم  هحفص 378 

http://www.ghaemiyeh.com


مامت ار  مصخ  هلاقم  کی  چیه  تسا و  تروص  ود  نیا  رب  لومحم  دشاب  اهنآ  زا  رداص  رگا  دمحم  انلک  دمحم و  انطـسوا  دـمحم و  انرخآ 
نآ اما  هفلتخم و  راثآ  ماکحا و  بحاص  دناهددعتم  راونا  اهنآ  تروص  ود  نیا  رد  هکلب  یمهدزیس  مئاق  دشاب و  نیسح  یسیع  هک  دنکیمن 
مه تعامج  نیا  ار  نآ  دـبای و  لاقتنا  هفلتخم  نادـبا  رد  ار  هدـحاو  سفن  هک  خـسانت  هجو  رب  تسا  سفن  رد  داحتا  یکی  هلطاـب  تروص  ود 

تاذ کـی  زج  یقیقح  دوجوم  هک  دـناهتفر  نآ  يوس  هب  دوجوم  دوجو و  تدـحو  هب  نیلئاـق  هیفوـص و  هک  هجوـنا  يرگید  دنتـسین و  لـئاق 
هلاوج و هطقن  دننام  کی  نآ  تابالقنا  و  هحفص 393 ] تاروطت [  دشاب و  تایمهو  تایرابتعا  مامت  دوش  هدهاشم  تارثک  زا  هچنآ  تسین و 
راخب و جوم و  ایرد و  بالگ و  لگ و  خـی و  بآ و  فورح و  دادـم و  اهرویز و  الط و  اههزوک و  لـک و  ریـس و  تعرـس  زا  همهوتم  هریاد 

ۀحـص مدـع  اهنآ  لقا  هک  رامـشیب  رایـسب و  نآ  هیلقن  هیلقع و  ریذاحم  هک  يدومنن  روصت  يدومن  ربخ  ار  ریاـس  تادوجو  لیـس و  ناراـب و 
نیا زا  نآ  لاثما  یماطـسب و  یناحبـس  روصنم و  هللا  انا  هقدنز  دمآ و  دـهاوخ  نآ  نایب  بسانم  عقوم  رد  هللا  ءاشنا  هک  تسا  هراشا  هب  فیلکت 
هچنآ هک  دوشیم  هتـشادرب  رانز  هحبـس و  نوعرف و  یـسوم و  هناختب و  دجـسم و  نمؤم و  رفاـک و  نیب  تواـفت  ماـقم  نیا  رد  تسا و  يداو 
تهج نیا  رد  قلخ  دارفا  مامت  دنوش و  کی  رکذ  روکذم و  رکاذ و  تدابع و  دوبعم و  دباع و  تسا و  کی  همه  رد  تسا  یقیقح  لیـصا و 
کی هولج  تاذ و  کی  روص  دوجوم و  کی  سابل  دوجو و  کی  هیمدـع  هنیآ  هدوب و  کی  تادومن  همه  هک  دـندرگ  كراـشم  يواـستم و 

وا سوکع  وا  لایخ  وا  مهو  نوکلا  یتاملک  دـیوگیم  یکی  لامج  کـی  سوکع  صخاـش و  کـی  لـظ  تروص و  کـی  تارم  تقیقح و 
تـسادیپ وز  هک  قلطم  تسا  یتسه  هنیئآ  مدع  تسا  يرابتعا  روما  اه  نیعت  تسا  يراس  شیوخ  لامک  ردـنا  دوجو  يرگید  لالظ  وا  ایارم 

تـسوا همه  هک  رگید  تسا و  وا  همه  ینک  رظن  ینعم  هب  رو  تسا  وا  ینعم  دـنتروص و  ناـهج  هک  هـتفگ  هـکنآ  مـه  قـح و  شباـت  سکع 
رد یئود و  مسا  هب  یکی  ینعم  هب  یئوت  ینم و  نیا  تسا  روهظ  رد  دـیوگیم  زینو  نید  لد و  ربـلد و  ناـناج و  ناـج و  نییعت  تسه  هچره 

هبترم رد  هداـب  هبترم  رد  تسا  ماـج  هبترم  رد  ناـناج  هبترم  رد  تسا  ناـج  هبترم  رد  تسا  حور  هبترم  رد  تسا  مسج  هبترم  رد  رگید  ياـج 
هبترم رد  هزوک  هبترم  رد  تسا  بآ  هبترم  رد  نامیا  هبترم  رد  تسا  رفک  هبترم  رد  نوعرف  هبترم  رد  یـسوم  هبترم  رد  نادنر  هبترم  رد  یقاس 

هک تایرفکلا  تافارخلا و  نم  کلذ  ریغ  یلا  ناراـب  هبترم  رد  تسا  يوج  هبترم  رد  همـشچ  هبترم  رد  اـیرد  هبترم  رد  ناـمع  هبترم  رد  هرطق 
یـسیع و یلعنیـسح  تسا و  مئاق  دـمحم  یلع  هک  تفگ  ناوتیم  هلطاب  تروص  ود  نیاربانب  دـش و  دـهاوخ  نایب  دوخ  عضوم  رد  نآ  داـسف 

عبتم دنـس و  ار  رفن  ود  نیا  لوق  هفیاـط  نیا  هک  یتشر  دیـس  يواـسحا و  خیـش  هیرفک و  خـسانت  اـت  هلطاـب  تدـحو  روط  هب  اـی  تسا  نیـسح 
دیاش تسین و  اهنآ  رکذ  لاجم  هک  دناهدرک  لوق  ود  نیا  تلالـض  رفک و  هب  حیرـصت  ناشتاملک  زا  یعـضاوم  هدیدع  لئاسر  رد  دـننادیم 

زا هدش  دراو  دحاو  رون  زا  اهنآ  قاقشنا  هیـسدق و  راونا  باعـشنا  تیفیک  زا  شنیرفآ  ودب  تقلخ و  رابخا  رد  هک  هچنآ  دیایب و  نیا  زا  سپ 
هب یهار  ار  لوقع  هک  ناهذا  بیرقت  ۀـهج  هب  تسا  هلوقعم  روما  زا  یتاریبعت  تنیط  رون و  لـضاف  حـضن و  حـش و  دـیرجت و  قسف و  هب  ریبعت 
هب اهنآ  ملع  در  درک و  دـیابن  راکنا  ناـشیا  لمعلاروتـسد  قفاوم  هک  تسا  یتاـهباشتم  زا  تسین و  نآ  عقاو  تقیقح و  لـقعت  كاردا  يوس 

طوبه ود  هک  نآ  هب  دارم  تسا و  یلعنیـسح  تعجر  زا  ریغ  یـسیع  لوزن  هک  ربز  اـم  ماـمت  زا  دـش  مولعم  سپ  دومن  دـیاب  ناـشدوخ  يوـس 
هللا یلع  ءارتفا  ناگدنیآ  زا  یصخش  ندمآ  رب  لمح  دنناگتشذگ و  زا  هک  تسا  ادفلا  هدقرم  بارتل  یحوز  لوتبلانبا  ندش  هدنز  میرمنبا و 

هیهلا لیعافا  رد  بارفتـسا  باجعتـسا و  هیهلا و  ججح  تاشیامرف  قیدـصت  مدـع  دوخ و  يار  ءاوها و  تعباتم  زا  یـشان  لیلدالب و  مکحت  و 
هدرک يرگید  مسا  هب  روهظ  نآ  زا  ریبعت  دندادیم  دعب  هنمزا  رد  یـسک  ندمآ  زا  ربخ  هک  نیقباس  ناسل  رد  هک  هدوبن  نینچ  لاح  ات  تسا و 

دنشاب .

ایلیا روهظ  رد  دئارف  بحاص  هبش 

زا لبق  هکنیا  هب  هدومرف  دوعص  نامـسآ  هب  هک  سایلا  ترـضح  يارب  زا  تسا  مسا  هک  ایلیا  روهظ  زا  ربخ  هک  هدرک  ههبـش  دئارف  بحاص  یلب 
زا دعب  هک  تسا  شدوصقم  یبن و  سایلا  هن  هدوب  حیسم  نامز  رد  هک  هدوب  ییحی  ترضح  دارم  دهد  حیـسم  هب  تراشب  دوش و  لزان  حیـسم 
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نیقباس و ندـمآ  زا  ربخ  هیهلا  جـجح  تاملک  رد  اـج  ره  هک  دـیایب  تسد  هیلک  هدـعاق  نآ  توبث  تاـبثا و  هیـصخش و  هیـضق  نیا  تیماـمت 
هیلک هدعاق  هک  تقو  نآ  نیقباس  تالامک  ۀفـص و  هب  دـنوشیم  دوجوم  اهدـعب  هک  دـنايرگید  صاخـشا  دارم  دوشیم  هداد  اهنآ  تعجر 

ندمآ سایلا  ندمآ  هب  دارم  هچنانچ  دـشاب  هدـعاق  دارفا  زا  ات  دـیامن  لمح  رگید  صاخـشا  رب  مه  ار  نیـسح  تعجر  لوزن و  ربخ  دـش  تباث 
زا ایلیا  لوزن  لـصا  هک  دوشب  دـیاب  یتقو  رد  ییحی  رب  هحفـص 394 ] ایلیا [  لمح  نیا  هک  تسا  نآ  ـالوا  ههبـش  نیا  زا  باوج  تسا و  ییحی 
رب لمح  ار  ایلیا  لوزن  ربخ  ارچ  دشاب  هدش  لزان  یـسیع  ییحی و  نامز  رد  ایلیا  رگا  اما  دشاب و  هدشن  عقاو  یـسیع  ییحی و  نامز  رد  نامـسآ 

یـسیع ع زور  شـش  زا  دعب  دراد و  مهدفه  باب  رد  یتم  لیجنا  رد  تسا  دراو  لیجنا  حیرـص  رد  ییحی  ریغ  ءایلیا  لوزن  نیا  مینک و  ییحی 
شاهرهچ تشگ و  لدبم  وا  تئیه  ناشیا  رظن  رد  درب و  دـنلب  یهوک  هب  تولخ  رد  ار  ناشیا  هتـشادرب  ار  انحوی  شردارب  بوقعی و  سرطپ و 

اما دندرکیم  وگتفگ  وا  اب  هدش  رهاظ  ناشیارب  سایلا  یـسوم و  هاگان  هک  هدیدرگ  دیفـس  رون  نوچ  شاهماج  هدنـشخرد و  دیـشروخ  نوچ 
وت و يارب  یکی  میزاسب  اجنیا  رد  نابیاس  هس  یهاوخب  رگا  تسا  وکین  اجنیا  رد  ام  ندوب  ادنوادخ  هک  تفگ  هدـش  هجوتم  یـسیع  هب  سرطپ 
زا يزاوآ  کنیا  دنکفا و  هیاس  ناشیا  رب  هدنشخرد  يربا  هاگان  هک  دوب  شنابز  رد  نخـس  زونه  سایلا و  يارب  یکی  یـسوم و  ۀهج  هب  یکی 

تیاهن دنداتفا  رد  يور  رب  دندینش  ار  نیا  نادرگاش  نوچ  دیونشب و  ار  وا  مدونشوخ  يو  زا  هک  نم  بیبح  رسپ  تسا  اجنیا  هک  دیسر  رد  ربا 
زج ار  سکچیه  هدوشگ و  ار  دوخ  نامشچ  دیـشابم و  ناسرت  دیزیخرب و  تفگ  درک و  سمل  ار  ناشیا  هدمآ  کیدزن  یـسیع  دندش  ناسرت 

تفگ باوج  رد  وا  دیآ  لوا  سایلا  دیآیم  هک  دنیوگیم  ارچ  نابتاک  دـنتفگ  دندیـسرپ  وا  زا  شنادرگاش  شلوق  ات  دـناهدیدن  اهنت  یـسیع 
هکلب دیتخانـشن  ار  وا  تسا و  هدـمآ  لاحلا  سایلا  هک  میوگیم  امـش  هب  نکیل  دومن  دـهاوخ  حالـصا  ار  اهزیچ  مامت  دـیآیم و  ساـیلا  هتبلا 
ییحی هرابرد  هک  دـنتفایرد  نادرگاش  هاگنآ  دـید  دـهاوخ  تمحز  ناشیا  زا  زین  ناسنا  رـسپ  روط  ناـمه  هب  دـندرک  يو  اـب  دنتـساوخ  هچنآ 

نم رـسپ  رب  درک  ضرع  هدز  وناز  يو  دزن  هدمآ  شیپ  یـصخش  دندیـسر  تعامج  دزن  هب  نوچ  تفگیم و  نخـس  ناشیدـب  هدـنهد  دـیمعت 
داد ار  ربخ  هک  یـسیع  هک  دـسیونیم  نآ  زا  سپ  دراد و  ار  یـسوم  ساـیلا و  لوزن  نیمه  شقرم  لـیجنا  مهن  باـب  رد  رخآ و  اـت  نک  محر 
هک دنیوگیم  نابتاک  ارچ  دنتفگ  دندرک  راسفتـسا  وا  زا  سپ  هک  دشاب  هچ  ناگدرم  زا  نتـساوخرب  دندرک  یم  لاؤس  رگیدکی  زا  نادرگاش 

ناسنا رـسپ  هرابرد  هنوگچ  دـیامنیم و  حالـصا  ار  زیچ  همه  دـیآیم و  هتبلا  ساـیلا  هک  تفگ  ناـشیا  باوج  رد  وا  دـیایب  لوا  دـیاب  ساـیلا 
دنتساوخ هچنانچ  يو  اب  دمآ و  مه  سایلا  هک  میوگیم  امـش  هب  نکل  دوش  هدرمـش  ریقح  دشک و  رایـسب  تمحز  دیآیم  هک  تسا  بوتکم 

درم نآ  ندروآ  تیاکح  ات  دید  ناشیا  درگ  ریثک  عمج  دیسر  دوخ  نادرگاش  دزن  نوچ  سپ  تسا  هدش  هتـشون  يو  قح  رد  هچنانچ  دندرک 
مهن باب  رد  درادـن و  تفگیم  نخـس  ناشیدـب  هدـنهد  دـیمعت  ییحی  هرابرد  هک  دـنتفایرد  نادرگاش  هک  هرقف  نآ  اما  ار  دوخ  هناوید  رـسپ 

دندرک نامگ  ار  نآ  ییحی  نادرگاش  هک  رخآ  ات  سایلا  زا  لاؤس  هرقف  اما  دـسیونیم و  ار  یـسوم  سایلا و  لوزن  تیاکح  نیمه  اقول  لیجنا 
رب لمح  ار  سایلا  لوزن  ربخ  هک  دراد  تهچ  هچ  هداد  ربخ  یسوم  اب  ار  هتفر  نامـسآ  هب  سایلا  لوزن  تیاکح  هک  لیـصفت  نیا  اب  سپ  درادن 
هک هنیرق  نیمه  هب  اقول و  یتم و  لیجنا  قفاوم  هدوب  يدنچ  هب  ییحی ع  ترـضح  تداهـش  زا  دـعب  هعقو  نیا  هکنآ  لاح  منک و  ییحی  ندـمآ 

هتبلا دیامرفیم  هک  هداد  ار  سایلا  ندمآ  ربخ  سقرم  یتم و  لیجنا  رد  هک  یـسیع  ترـضح  دارم  هدوب  ییحی  تداهـش  زا  دـعب  تیاکح  نیا 
زا لبق  تسا  سایلا  ندـمآ  ترـضح  نآ  دوصقم  دراد و  ام  رابخا  رد  هچنانچ  مئاق  اب  نامزلارخآ  رد  تسا  سایلا  روهظ  دارم  دـیآیم  سایلا 

یـسیع و نتـشک  اهنآ  رد  تسا و  هقرحم  لـیجانا  نیا  نوچ  رمـالا  ۀـیاغ  دـهدیم  دوخ  تشگرب  زا  ربخ  هک  ناـمزلارخآ  روهظ  رد  شدوخ 
دهاوخرب نامزلارخآ  رد  هتـشگن و  لوتقم  یـسیع  هک  هرتاوتم  رابخا  تسا و  نآرق  حیرـص  فلاخم  نیا  دراد و  زور  هس  زا  سپ  وا  نتـشگرب 

رهاظ یـسوم  نامز  رد  هک  تسا  سایلا  نامه  هکلب  تسا  ییحی  هن  دندرک  دنتـساوخ  هچنآ  يو  اب  دمآ و  سایلا  هک  شلوق  زا  دارم  تشگ و 
روطسم خیراوت  مامت  رد  هک  دومرف  دوعص  نامسآ  هب  راک  رخا  رد  ات  دوب  ناهنپ  یتدم  تخیرگ و  هوک  هب  وا  سرت  زا  ءاخا و  نامز  ات  هدش و 

لیجنا رد  نآ  سپ  تفگیم  نخس  ناشیدب  هدنهد  دیمعت  ییحی  يهرابرد  هک  دنتفایرد  نادرگاش  هک  دراد  یتم  لیجنا  رد  هچنآ  اما  تسا و 
سایلا هتبلا  شلوق  هصاخ  تسین  ییحی  ساـیلا  هب  دارم  هکنیا  رد  دراد  ار  روهظ  لاـمک  هقباـس  تارقف  یتسناد  هچناـنچ  تسین  اـقول  سقرم و 
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ییزج دروم  کی  زا  ایناث  الوا و  اذـه  دـشاب  لیجنا  هفرحم  عضاوم  زا  تسا  نکمم  هحفص 395 ] نیا [  سپ  ییحی  تداهـش  زا  سپ  دیآیم 
تسیب هیآ  رد  انحوی  تافشاکم  حیرص  رد  اثلاث  دوش و  لمح  نآ  رب  مه  رگید  دراوم  ات  دوشیمن  هیلک  يهدعاق  هدافتسا  هنیرق  مایق  اب  هصاخ 
یتسه یبـن  ساـیلا  وت  هک  دـندرک  لاؤس  ییحی  ترـضح  زا  دـسیونیم  هک  دـشاب  ساـیلا  هک  هدرک  یفن  دوخ  زا  ییحی ص  هک  دراد  مکی  و 

هدـهاشم رابخا  هظحالم  نآ  رد  هچنآ  ای  هدـننک و  ادـن  يادـص  تفگ  يا  هک  سپ  یتسین  ساـیلا  رگا  دـنتفگ  متـسین  ساـیلا  نم  داد  باوج 
رد هچنآ  هب  نانیمطا  ام  لیجانا  فیرحت  زا  هدـش  تباث  تسا  لیجانا  نایم  رد  هک  رامـشیب  تاـفالتخا  رایـسب و  طـالغا  تاـضقانم و  دوشیم 
هک دوب  دـئارف  بحاص  ههبـش  عفر  ضحم  طقف  نیا  میدرک  لـیجانا  هب  داهـشتسا  ساـیلا  لوزن  هیـضق  زا  هک  ار  هچنآ  میرادـن و  تسا  اـهنآ 

میدرک لیجانا  هب  کسمت  تسا  ییحی  دارم  هکنیا  مه  هدوب و  اهنآ  رد  سایلا  ندمآ  ربخ  مه  هک  دیامن  تباث  هسدـقم  بتک  هب  تساوخیم 
فیرحت رب  دهدیم  تداهش  مینک و  ییحی  رب  لمح  هک  درادن  ۀهج  تسا  ققحم  مه  سایلا  دوخ  لوزن  تسا  ققحم  سایلا  لوزن  ربخ  رگا  و 

یتم لیجنا  رد  هک  سایلا  لوزن  باب  نیمه  رد  دراد  اقول  یتم و  لیجنا  نیب  هک  یتافالتخا  نامه  اهنآ  رب  دامتعا  مدـع  لیجانا و  فـالتخا  و 
تـشذگ زور  تشه  هب  بیرق  دراد  اقول  لیجنا  رد  دـش و  لزاـن  ساـیلا  درب و  هوک  هب  ار  دوخ  نادرگاـش  زور  شـش  زا  دـعب  دراد  سقرم  و 

نیا تشادیمن و  فالتخا  هنیآ  ره  هدوب  يادـخ  بناج  زا  رگا  تافالتخا و  زا  نیا  ریغ  دـش و  لزان  سایلا  درب و  هوک  هب  ار  دوخ  نادرگاـش 
هکنآ لاح  دشاب و  ادخ  بناج  زا  هنوگچ  اریثک و  افالتخا  هیف  اودجول  هللا  ریغ  دنع  نم  ناک  ولو  تسا  ادـخ  زا  ریغ  زا  ندوب  یناشن  فالتخا 

يراصن و دزن  رد  تسین  ههبـش  راکنا و  لـحم  وا  یبوخ  نییراوح و  نیرتلـضاف  تسا و  نوعمـش  ترـضح  هک  سرطپ  هب  لـبق  هیآ  دـنچ  رد 
ینکیمن هشیدنا  ار  هیهلا  روما  یـشاب  یم  نم  شزغل  ثعاب  هک  اریز  ناطیـش  يا  نم  زا  وش  رود  سرطپ  هب  دومرف  یـسیع  هک  دراد  نیملـسم 

یتم لیجنا  رد  هک  تسا  یـسیع  دوخ  لمعلاروتـسد  فالخ  نیا  هکنآ  لاـح  دراد و  سقرم  یتم و  لـیجنا  رد  هک  ار  هیناـسنا  ياـهربخ  هکلب 
ار وت  يابق  دنک  يوعد  وت  اب  یـسک  رگا  نادرگرب و  وا  يوس  هب  زین  ار  يرگید  دنز  هچناپط  وت  تسار  هراسخر  رب  یـسک  رگا  هک  دـیوگیم 

دنک نعل  ار  امش  هک  ره  دینک و  ریخ  ياعد  دناسر  يافج  دهد و  شحف  امش  هب  هک  ره  اذکاو و  تشاذگاو و  وا  هب  زین  ار  دوخ  يابع  دریگب 
نیفاعلا ظیغلا و  نیمظاکلا  امالس و  اولاق  نولهاجلا  مهبطاخ  اذا  هدرمش و  نیمه  ار  نانموم  ۀفص  مه  نآرق  رد  هچنانچ  دیبلط  تکرب  وا  يارب 
یمانـشد نینچ  ار  مالـسلاهیلع  سرطپ  راوگرزب  دـننام  هدومرف و  رما  هچنآ  هب  دـنکن  لمع  یـسیع  دوخ  هک  دوشیم  هنوگچ  لاح  سانلا  نع 

دهاوخ تیاصو  لباق  هنوگچ  دشاب  نینچ  هک  یـسک  ینکیمن  هشیدنا  ار  ناسنا  هکلب  ادخ  ياهراک  وت  دیوگب  دناوخب و  شناطیـش  دـهدب و 
دوب .

لیجنا حیرصت  دئارف  بحاص  باوج 

هنوگچ دهاوخیم  هدحیلع  هلاسر  تسا  اهنآ  رد  هک  تانایذه  تایرفک و  هقدـنز و  دـیدج و  قیتع و  دـهع  بتک  یبارخ  حرـش  لصاحلا  و 
تبسن دهدب و  رمخ  برش  دوخ و  رتخد  اب  انز  تبـسن  ناربمغیپ  هب  دنادب و  ادخ  ار  یـسیع  تسا و  نآرق  فالخرب  هک  یبتک  هب  دوش  دامتعا 
دوشیم حضاو  ربزام  نیا  زا  تشاد و  دهاوخن  اهنآ  هب  يدامتعا  قوثو و  ادبا  ینک  بتک  نآ  هب  عوجر  رگا  دـهدب  كرـش  یتسرپتب و  هب 

هک مهدراـهچ  هیآ  رد  یتم  لـیجنا  یمهدزاـی  لـصف  رد  هچنآ  هب  هدوب  ییحی  دوعوم  ساـیلا  هکنآ  يارب  زا  دـئارف  بحاـص  لالدتـسا  داـسف 
اونش شوگ  سک  ره  دیایب  دیاب  هک  سایلا  تسا  نامه  دینک  لوبق  دیهاوخ  رگا  دیامرفیم و  هدرک  نامگ  مهدزیس  هیآ  اوهس  دئارف  بحاص 

تیاکح نیمه  هکنآ  اب  هصاخ  دـیوج  کسمت  نآ  هب  یبلطم  نینچ  تابثا  رد  هک  تسین  لیجانا  نیا  رب  يدامتعا  الوا  هکنآ  هچ  دونـشب  دراد 
تـسا نامه  دینک  لوبق  دیهاوخ  رگا  درادـن و  ار  یتم  لیجنا  مهدراهچ  هیآ  نیا  تایئزج و  مامت  هب  دراد  اقول  لیجنا  متفه  باب  رد  الـصفم 

اریز تسا  ناسل  نیا  هب  مهدزیـس  يهیآ  هک  لبق  هیآ  هچنانچ  دهدیم  ار  شدوخ  ندمآ  ربخ  هکلب  درادن  وا  ياعدـم  رب  یتلالد  ایناث  سایلا و 
ندمآ ربخ  ییحی  هب  دیوگیم  شنادرگاش  هب  مه  هقباس  تایآ  رد  خلا و  لوبق  دیهاوخ  رگا  دـندومنیم و  رابخا  ییحی  ات  ۀـیروت  ایبنا  عیمج 
تـسا سایلا  دیآیم  هک  دعب  ربمغیپ  هک  دنتـشاد  نامگ  هک  هدوب  موق  یئاطخ  نامگ  بسحب  شدوخ  زا  سایلا  هب  ریبعت  دیاش  دیئوگب و  ار  وا 
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صخـش هچ  ارم  مدرم  تفگیم  نادرگاش  هب  یـسیع  هک  تسا  لـیجانا  رد  مه  و  هحفـص 396 ] دوشیم [  مولعم  لیجانا  هعجارم  زا  هچناـنچ 
نوعمش دینادیم  هک  ارم  امش  تفگ  ار  ناشیا  ایبنا  زا  یکی  ای  ایمرا  یضعب  سایلا و  یـضعب  هدنهد و  دیمعت  ییحی  یـضعب  دنتفگ  دنیوگیم 

مه یتم و  لیجنا  مهدزناش  باب  رد  نوعمش و  يا  وت  لاح  اشوخ  تفگ  باوج  رد  یسیع  هدنز  يادخ  رـسپ  حیـسم  یئوت  هک  تفگ  سرطپ 
دینش و ار  یسیع  ياهراک  هک  هاشداپ  سیدوریه  هک  دراد  سقرم  لیجنا  مشش  باب  رد  ار و  لیصفت  نیا  دراد  سقرم  لیجنا  متـشه  باب  رد 

تسا سایلا  هک  دنتفگ  یضعب  اما  دیآیم  روهظ  هب  وا  زا  تازجعم  ۀهج  نیا  زا  تساوخرب و  ناگدرم  زا  ییحی  تفگ  دوب  ییحی  هدنـشک  وا 
هب مدمآ و  هک  منم  دندوب  شرظتنم  مدرم  هک  ار  يربمغیپ  نآ  هک  دیهد  ربخ  ییحی  هب  دیوگیم  نادرگاش  هب  هک  دـشاب  نیا  دارم  دـیاش  سپ 

یتایآ زا  سپ  دنکیم  لقن  ار  هیآ  نیا  هکنآ  هچ  تسین  يدامتعا  یتم  لیجنا  لصف  نیا  اب  صوصخلاب  اثلاث  هدرک و  سایلا  هب  ریبعت  موق  نابز 
میشاب يرگید  رظتنم  ای  یتسه  هدنیآ  نآ  وت  ایآ  هک  یسیع  دزن  داتسرف  ار  شدوخ  نادرگاش  رفن  ود  نادنز  زا  ییحی  دسیونیم  اهنآ  رد  هک 

تبارق و اب  ییحی  هنوگچ  تسا و  غورد  هکنآ  هوالعب  بلطم  نیا  دیهدب و  ارم  تازجعم  ربخ  وا  هب  دیورب و  دیوگیم  شنادرگاش  هب  یـسیع 
رد دوشیم  دافتسم  انحوی  لیجنا  رد  هچنآ  اب  تسا  فلاخم  دشاب  هتخانشن  ار  وا  هدوب  وا  زا  هدنهدربخ  رشبم و  هک  هتشاد  یسیع  اب  هک  یتبرق 

هاگنآ دوب  هدشن  سبح  نادنز  رد  زونه  ییحی  هک  نوچ  مجنپ  تسیب و  هیآ  رد  ییحی  دـیمعت  تیاکح  زا  سپ  دراد  انحوی  لیجنا  میـس  باب 
رد وت  اب  هک  یـصخش  نآ  داتـسا  يا  دنتفگ  هدمآ و  ییحی  دزن  هب  سپ  دش  هثحابم  نایدوهی  ییحی و  نادرگاش  نایم  رد  ریهطت  صوصخ  رد 

يزیچ سکچیه  تفگ  باوج  رد  ییحی  دنیآیم  وا  دزن  همه  دهدیم و  دیمعت  وا  نونکا  يداد  تداهـش  وا  يارب  وت  دوب و  ندرا  فرط  نآ 
هداتسرف وا  يور  هکلب  متسین  حیسم  نم  متفگ  هک  دیتسه  دهاشم  نم  رب  دوخ  امـش  دوش  هداد  ودب  نامـسآ  زا  هکنآ  رگم  تفای  دناوتیمن  ار 
دیامنیم تبحم  ار  رسپ  ردپ  تما  همه  يالاب  هدمآ و  نامسآ  زا  وا  هک  دیامنیم  حیسم  شیاتـسو  دنکیم  راهظا  یلاحـشوخ  هکنآ  ات  مدش 
دهاوخن ار  تایح  درواین  نامیا  رـسپ  هب  هکنآ  دراد و  ینادواج  تاـیح  دـشاب  هدروآ  ناـمیا  رـسپ  هب  هکنآ  هدرپس  وا  تسد  هب  ار  زیچ  همه  و 

تداهش وا  هب  تخانشیم و  ار  وا  تسناد و  ار  یسیع  ندمآ  ییحی  هک  اعدم  نیا  رد  رت  حیرص  یهتنا و  دنامیم  وا  رب  ادخ  بضغ  هکلب  دید 
بناج زا  یـصخش  دیوگیم  دسیونیم  ار  هملک  تیاکح  هکنآ  زا  سپ  هک  انحوی  لیجنا  لوا  باب  نامه  دـشاب  نادـنز  رد  هکنآ  زا  لبق  داد 

نیا تفگیم  هدرک  ادن  داد و  تداهش  وا  رب  ییحی  دهد و  تداهش  رون  رب  ات  دمآ  تداهش  يارب  وا  دوب  ییحی  شمسا  هک  دش  هداتسرف  ادخ 
ضیف ضوع  هب  ضیف  میتفای و  هرهب  ام  عیمج  وا  يوریپ  زا  تسا و  هدـش  نم  زا  شیپ  دـیایب  نم  زا  دـعب  هکنآ  متفگ  وا  يهرابرد  هکنآ  تسا 

میلـشروا زا  نایدوهی  هک  یتقو  رد  ییحی  تداهـش  تسا  نیا  دیـسر و  یـسیع  هلیـسو  هب  یتسار  ضیف و  اما  دـش  اطع  یـسوم  تعیرـش  اریز 
ات متـسین  حیـسم  نم  هک  درک  رارقا  هکلب  دومنن  راکنا  دـش و  فرتعم  هک  یتسیک  وت  هک  دـننک  لاؤس  وا  زا  ات  دناهداتـسرف  ار  نایوال  نهاک و 
ار یـسیع  ییحی  زور  نآ  يادرف  رد  تشگ و  عقاو  دادیم  دـیمعت  ییحی  هک  یئاج  رد  تسا  ندرا  فرط  نآ  هک  هربع  تیب  رد  نیا  شلوق و 

دعب يدرم  هک  متفگ  وا  يهرابرد  نم  هک  تسا  نیا  درادیم  رب  ار  ناهج  هانگ  هک  ادخ  هرب  کنیا  تفگ  سپ  دـیآیم  وا  بناج  هب  هک  دـید 
تفرگ و رارق  وا  رب  هدش  لزان  نامـسآ  زا  يرتوبک  لثم  هک  مدید  ار  حور  تفگ  داد  تداهـش  ییحی  سپ  هدش  نم  زا  شیپ  دـیآیم  نم  زا 

رارق وا  رب  هدـش  لزان  وا  رب  حور  ینیب  هک  سک  ره  رب  تفگ  نم  هب  ناـمه  مهد  دـیمعت  باـب  اـت  داتـسرف  ارم  هک  وا  نکل  متخانـشن  ار  وا  نم 
تفرعم زا  فصو  نیا  اب  لاح  تسا  ادخ  رـسپ  هک  مهدیم  تداهـش  هدید  نم  دـهدیم و  دـیمعت  سدـقلا  حور  هب  هک  وا  تسا  ناما  تفرگ 

هب یسیع  هک  تجاح  هچ  میشاب و  رظتنم  ای  یتسه  هدنیآ  نآ  وت  ایآ  هک  دنکیم  لاؤس  نادنز  زا  هنوگچ  نادنز  زا  لبق  یـسیع  هرابرد  ییحی 
شیاـمرف حیرـص  هب  اـعبار  تسا و  ضحم  غورد  هرـسکی  یتـم  مهدزاـی  لـصف  نیا  سپ  دـهدب  وا  هب  ار  دوخ  تازجعم  ربـخ  فـیرعت  ۀـهج 

هدوب سایلا  یفن  هدوب و  وا  ریغ  ییحی  دش و  لزان  یـسوم  اب  هک  هدوب  نامه  سایلا  هدوبن و  هدنوش  لزان  سایلا  راوگرزب  نآ  ییحی  ترـضح 
وت اـیآ  يا  هچ  سپ  دـندرک  لاؤس  ییحی  ینعی  وا  زا  دراد  مکی  تسیب و  هیآ  رد  اـنحوی  لـیجنا  هحفـص 397 ] لوا [  باـب  رد  هدرک  دوخ  زا 
نم تفگ  یئوگیم  هچ  دوخ  يهرابرد  یتسیک  سپ  هتفگ  ودـب  هاگنآ  ین  هک  داد  باوج  یتسه  یبن  نآ  وت  ایآ  متـسین  تفگ  یتسه  سایلا 

سایلا و حیـسم و  وت  رگا  دنتفگ  هدرک  لاؤس  وا  زا  سپ  تفگ  یبن  يایقه  هچنانچ  دینک  تسار  ار  ادخ  هار  هک  منابایب  رد  هدننک  ادن  يادص 
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هکنآ اب  دنک  راکنا  دیاب  ارچ  هدوب  ییحی  نامه  هدشیم  لزان  هک  سایلا  نآ  رگا  امرف  هظحالم  یهدیم  دیمعت  هچ  يارب  سپ  یتسین  یبن  نآ 
دیوگب هک  مهدراهچ  هیآ  ضقانم  متـسین  سایلا  نم  هک  ییحی  لوق  نیا  دندرکیم و  شقیدـصت  تفگیم  رگا  دـندوب و  سایلا  رظتنم  مدرم 

هب تسا  یـسیع  دارم  ای  شمهدراهچ  هیآ  صوصخ  ای  تسا  غورد  ماـمت  هب  اـم  لـصف  نآ  سپ  دـشاب  ییحی  شدوصقم  تسا و  ساـیلا  نیا 
یسیع و رب  تسا  یسوم  اب  وا  لوزن  هیضق  نامه  يوس  هب  هراشا  دهدیم  ار  سایلا  ندمآ  ربخ  یکالم  مراهچ  جاجتحا  رد  هکنیا  موق و  معز 

تراشب هکنآ  هطـساو  هب  هک  دوب  هدرکن  ریبعت  سایلا  ظفل  هب  دوب  هداد  ار  هدـنهد  تراشب  ربخ  هک  یبن  ءاـیقه  دـش و  ضرع  هک  شنادرگاـش 
ربخ هقباس  تاراشب  رد  هک  مینک  لوبق  رگا  عقاولا  ریغلا  ضرفلا  یلع  اسماخ  دندرک و  هدارا  ییحی  دنتفگ و  سایلا  میئوگب  دش  ییحی  هدنهد 

رب هنیرق  میئوگیم  هدوب  ایرکز  نب  ییحی  دارم  هکلب  هدوبن  امس  هب  دعاص  نوره  نبرا  ذاعلانبا  سایلا  تشگرب  دارم  دنداد و  سایلا  ندمآ  زا 
نیا یلو  تافـص  رد  تکراشم  هقـالع  هب  هدوب  ییحی  ساـیلا  هب  دارم  تفگ  وا  هک  دـش  عقاو  یـسیع  ینعی  قداـص  یبن  مـالک  رد  زاـجم  نیا 

تسین ناگتشذگ  تشگرب  دارم  میئوگب  هک  مینکب  میناوتیمن  ینیسح  تعجر  یـسیع و  لوزن  رابخا و  مامت  رد  هنیرق  لیلدالب و  ار  فرـصت 
دوشن . وا  رب  قبطنم  ینیسح  تعجر  یسیع و  لوزن  لیصافت  زاکی  چیه  هک  یلعنیسح  مه  نآ  ایند  هب  تسا  يرگید  صخش  ندمآ  هکلب 

ییحی سایلا و  باب  رد  دئارف  بحاص  هسوسو  لاطبا 

تعجر بتک  رد  هک  وا  رد  نیـسح  یـسیع و  تالاح  توبث  نودب  لیلدالب و  مینادـب  نیـسح  یـسیع و  ار  یلعنیـسح  ازریم  فاصنألا  لها  ای 
امـش متـسه  حیـسم  نم  کنیا  دنیوگب  دنیایب و  نایوگ  غورد  نامزلارخآ  رد  هک  داد  ربخ  یـسیع  هک  مینادب  یناسک  زا  ار  وا  ای  هدش  هتـشون 

رب ناشعالطا  هک  یناسک  دنتسه  هک  یتشادن  نامگ  انامه  نکم  دامتعا  هفرحم  بتک  هب  ردقنیا  یناگیاپلگ  يا  دینکم  تعباتم  دینکم و  رواب 
هرابرد هک  ءارتفا  لعج و  نیا  يارب  زا  هک  دنراذگن  دنیامن و  تیاوسر  دننک و  رهاظ  ار  وت  ياهغورد  دشاب و  وت  زا  شیپ  دـیدج  دـهع  بتک 
نیقباس تاءابنا  مامت  رد  نک  مرش  یلع  نب  نیسح  یسیع و  زا  سرتب و  ادخ  زا  ینک  ادیپ  نیقباس  زا  ههبـش  ریظن و  يدرک  عارتخا  یلعنیـسح 

هللادمحب هدرک و  ریبعت  سایلا  مسا  هب  ییحی  زا  ینعی  هتشذگ  صخـش  مسا  هب  هدنیآ  صخـش  زا  هک  يدرک  ادیپ  تدوخ  لایخ  هب  دروم  کی 
ناگدـنیآ زا  ربخ  هک  نیقباـس  تاءاـبنا  رد  یلو  ار  یبلطم  نینچ  يراد  اـجک  رگید  هک  یتـسناد  حورـشم  لـصفم و  ار  نآ  زا  باوج  یلاـعت 
لیعامسا هب  دالوا  زا  میهاربا  هب  ربخ  رد  رامشیب  رایسب و  ناگتشذگ و  مسا  هب  هن  دندرکیم  ریبعت  وا  دوخ  ناشن  ۀفص و  مسا و  هب  دندادیم و 

ندـمآ هب  لیجنا  رابخا  رد  لیعمـساینب و  زا  عرـش  بحاص  ربمغیپ  ندـمآ  هب  ۀـیروت  ربخ  رد  انحوی و  لاـیناد و  قوقیح و  ایعـش و  ربخ  رد  و 
هک هدشن  هدید  تاراشب  زا  کلذ  ریغ  لیئارساینب و  هب  یسوم  ندمآ  ربخ  رد  یـسیع و  ندمآ  هب  قیتع  دهع  ۀیروت و  رابخا  رد  دمحم ص و 

تعجر زا  ربخ  یلب  هتفاـب  مه  هب  یناـگیاپلگ  داـقتعا  شوخ  يا  وت  هک  ار  هزاـت  غورد  نیا  زج  دـنهدب  ناگدـنیآ  زا  ربـخ  ناگتـشذگ  مسا  هب 
ربمغیپ ص و نیرهاط و  همئا  تعجر  ناینیشیپ و  زا  هلمج  فهک و  باحصا  یـسوم و  موق  دننام  هدش  عقاو  ناشدوخ  ءامـسا  هب  ناگتـشذگ 

دننام ندش  هدنز  ندمآ و  هکلب  ضحم  نارفاک  ضحم و  نانمؤم  زا  ناگدرم  زا  يرایسب  نیقباس و  ءایبنا  ناراوگرزب و  نآ  باحصا  زا  هلمج 
راکنا و ار  رومالا  کـلت  یلع  لدـی  اـم  ماـمت  نیـسح و  تعجر  یـسیع و  لوزن  دـننام  ار  اـهنآ  همه  وت  کـلذ و  ریغ  متـسر و  ورـسخیک و 

ضعب ره  روهظ  باب و  نیا  رد  هدراو  تاـیآ  ماـمت  زا  ینک و  تسرد  یئاـکع  نآ  يارب  زا  یتوبکنع  تیب  هک  نآ  ضحم  ینکیم  بیذـکت 
هب تسه  تداقتعا  بهذـم و  قفاوم  تدوخ  لایخ  هب  نوچ  اـما  يرادیمرب  تسد  باـب  نیا  رد  دراو  راـبخا  ماـمت و  ار  دـیدج  دـهع  تاـیآ 

کسمت هحفـص 398 ] تسا [  قفاوم  وا  بهذم  اب  هک  نآ  مهوت  هب  دراد  فالتخا  رفک و  هقدـنز و  ضقانت و  طلغ و  رازه  هک  فرحم  لیجنا 
نوبلقنی . بلقنم  يا  اوملظ  نیذلا  ملعیس  يراد و  وت  هک  تسا  نیمه  مالسا  نامیا و  طرش  یتسار  ینکیم 

اهنآ باوج  دئارف و  بحاص  هثالث  تاهبش 

لاح هدروآ و  تسد  ار  ءایبنا  نیبذـکم  تاهبـش  هدیـشک  تمحز  مالک  نآ  رد  هتفرگ و  ناقیا  زا  هک  دـئارف  مالک  هیقب  لـقن  رد  مشـش  ماـقم 
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دصیـس و یلا  هدجه  دصیـس و  هحفـص  زا  دیوگیم  هتـسناد  ءاهب  صوصخم  ار  هثالث  تاهبـش  عفر  هدومن و  سایق  اهنآ  رب  ار  اهب  نیبذـکم 
ار دوخ  نید  عراش  کی  ره  هدوجوم  نایدا  هکنآ  یلوا  يههبش  تسا  ههبـش  هسرد  روصحم  ءایبنا  نیبذکم  تاهبـش  ۀصالخ  ام  هس  تسیب و 

دننادیم یهیدب  نآ و  رییغت  دنرمـشیم  لاحم  بتک و  عیارـش و  قرو  نیرخآ  ار  دوخ  باتک  تعیرـش و  دننادیم و  هیهلا  نایدا  عراش  رخآ 
هلوقعم ریغ  رهاوظ  هب  کسمت  هدـش و  دراو  لبق  باتک  رد  دـعب  روهظ  تیفیک  رد  هک  تسا  یتاراـما  تاـمالع و  هیناـث  يههبـش  ار  نآ  ءاـقب 

تمایق و مئالع  زا  نآرق  رد  هدش  دراو  هجهل  کی  هب  هیوامس  بتک  رد  تامالع  نیا  هتشگ و  نامگ  مهو و  بابرا  نامیا  قیرط  دس  هراومه 
هبلغ و توق و  ءامـس و  دـیدجت  تاوما و  ماـیق  بکاوک و  موجن و  طوقـس  رمق و  سمـش و  تملظ  امـس و  راـطفنا  هب  هللا  حور  مئاـق و  ماـیق 

نیمه تسا و  روکذم  تارابع  نامه  لیجنا  رد  کلذک  هدش  ریبعت  نیرکنم  نیبذکم و  لالحمضا  لاوز و  تیروهقم و  رد  دوعوم  تنطلس 
نایدا عیمج  رد  زین  کی  نیا  هک  تسا  نیقباس  زا  ضعب  تعجر  زا  رابخا  هثلاث  ههبـش  هدـش  دراو  دوعوم  حیـسم  روهظ  ثداوح  رد  تاراـبع 

هب هک  اـیلیا  هک  دـنرظتنم  دوهی  دـنیامن و  تعجر  دوعوم  روهظ  رد  نشویو  ورـسخیک و  هک  دـنرظتنم  یتشدرز  تما و  تسا  روثأـم  هدوجوم 
تفگ باوج  یسیع  ترـضح  هکنآ  لاح  دوش و  دلوتم  يرگید  هکنآ  هن  دوش  لزان  نامـسآ  زا  حیـسم  روهظ  زا  لبق  هدرک  دوعـص  نامـسآ 

نآ تاشیامرف  هطساو  هب  دوش  لزان  هصخش  هب  یسیع  هک  دنرظتنم  يراصن  تما  هدوب و  ایرکزنبا  ییحی  دارم  دیتخانـشن و  ار  وا  دمآ و  ایلیا 
یسیع دوعوم  يدهم  زا  دعب  هک  دنرظتنم  ننست  لها  اذکه  دنراد و  ار  نانیمطا  لامک  هیمالسا  تناید  در  رد  يراصن  تما  اذهل  ترـضح و 

دیامرف و یمکح  هیمالـسا  تعیرـش  ریغ  هب  هک  تسین  نوذام  تلم  نیا  ءاملع  مکح  هب  دـنک و  ینارمکح  دوش و  لزان  نامـسآ  زا  هصخـشب 
ترضح دوعوم و  مئاق  مسا  هب  يرکـسعلا  نسحلا  نب  دمحم  ترـضح  هک  دنرظتنم  عیـشت  لها  دیامن و  سیـسات  یتواضق  هفینحوبا  هقف  ریغب 

زا کلم  عنام  هتـسویپ  دـننادرگ  دـحتم  عیـشت  بهذـم  هب  ار  ملاع  لـها  دـنیامرف و  عوجر  اهـصخشب  ینیـسح  روهظ  مسا  هب  یلع  نب  نیـسح 
تاهبـش لح  هب  ار  باتک  نیا  مظعا  ءازج  ناقیا  باطتـسم  باتک  رد  هلالج  لج  قح  اذهل  هدوب  هثالث  تاهبـش  نیمه  هللا  رما  رهاظم  قیدصت 

مما زا  هلمج  تیاده  بابـسا  هک  هتـسناد  ءاهب  صوصخم  ياهلضف  زا  ار  تامالع  رد  تالیوات  هکنآ  شلوق  ات  هدومرف  صیـصخت  هروکذم 
رازه تدـم  رد  يدـه  همئا  مایا  ياضقنا  زا  دـعب  مالـسا  ءاملع  هکنیا  شلوق و  ات  تسین و  اهنآ  رهاوظ  دارم  هک  دـنامهف  ناشیا  هب  هک  هدـش 
مدـع بیاصم و  هطاحا  اب  همولظم  هئف  نیا  نکلو  دـننک  مالـسا  نید  لخاد  تبغر  اضر و  هب  ار  سوجم  دوهی و  زا  رفن  کی  دنتـسناوتن  لاـس 

اـصخلم یهتنا  هدومن  نامیا  تعیرـش  رد  لخاد  ناـقیا  تاـنایب  ناـهرب و  توق  هب  ار  لـلم  ریاـس  یتشدرز و  هدـیعب  سوفن  زا  فـالآ  تردـق 
همه نیملـسم  مامت  يراصن و  دوهی و  یتشدرز و  زا  هریثک  مما  نیا  یناگیاپلگ  يا  وت  فارتعا  هب  الوا  سپ  هثلاث  ههبـش  باوج  اـما  میوگیم 

یمسم هک  تسا  هصوصخم  صاخشا  نامه  هدش  ریبعت  ناگتـشذگ  مسا  هب  هک  یناسک  زا  نامزلارخآ  رد  هدنیآ  هکنیا  رب  دندقتعم  دنقفتم و 
ءالقع و مامت  هب  ار  ههبـش  نیا  تبـسن  هک  دوب  نآ  فاصنا  تروص  نیا  رد  سپ  دنوش  دـلوتم  هک  رگید  صاخـشا  هن  دـناهدوب  ءامـسا  نآ  هب 
رب رامـش  یب  ءایـصوا  رایـسب و  ءایبنا  نیب  نیا  رد  تبیغ  نامز  رخآ  ات  میهاربا  نامز  زا  هک  هصاخ  یبهذم  يوقت  تناید و  لها  نادنمـشناد و 

نیا سانلا  اهیا  دوشیم  هتفگ  ناشیا  هب  هدوب  هدساف  اهنآ  هدیقع  رگا  دناهدوب  ءایصوا  ءایبنا و  سلاجم  بحاصم و  ناشیا  هتشذگ و  مما  نیا 
هب نیقباس  بتک  رد  هکنآ  لاح  ناگدنیآ و  زا  تسا  يرگید  صاخشا  دوصقم  دناهداد  امش  هب  ناگتشذگ  زا  یصاخشا  ندمآ  زا  هک  اهربخ 

تدم نیا  رد  نیرهاط ص  همئا  الثم  هدـشن  دای  یبلطم  هحفـص 399 ] نینچ [  ادبا  اهددـعت  اهروفوب و  نیقحال  بتک  نآرق و  رد  اهترثک و 
نیـسح ع ترـضح  یـسیع و  هک  دـناهدومرفن  یعقوم  چـیه  رد  ادـبا  دـنداد  باوبا  همه  رد  هک  تاـمیلعت  تاـشیامرف و  همه  نیا  هیداـمتم و 
زا يدـحا  يراب  دـناهدوب  لفاغ  هدوب و  یفخم  مه  ناشیا  رب  رتتـسم  رـس  نیا  یناگیاپلگ  هدـیقع  هب  هکنآ  رگم  دـنوشیمن  رهاـظ  امهـصخشب 
ربخ یلب  یتشاد  بوسحم  ناقیا  صیاصخ  زا  ههبش  نآ  عفر  اذل  دناهدومرفن و  یفرصت  تسا  هلطاب  دیاقع  عدر  اهنآ  هفیظو  هک  هیهلا  ججح 

ءایلیا هکنیا  مجنپ و  ماـقم  رخآ  رد  ار  ههبـش  نیا  زا  هددـعتم  ياـهباوج  یتسناد  هدرک و  ییحی  رب  لـمح  ار  اـیلیا  هک  يدز  یـسیع  رب  ءارتفا 
تاصوصن فالخرب  هک  یهدب  تدوخ  هب  ار  ههبش  نیا  تبسن  هکلب  متـسین  ءایلیا  نم  هک  دومرف  احیرـص  شدوخ  ییحی  لزان و  ار  رذاعلانبا 

دش مهاوخ  لزان  نم  هک  یسیع  لوق  دننام  هصوصخم  صاخشا  تعجر  رد  ار  اهنآ  همات  هحیرـص  تاملک  هدرک و  داقتعا  نیقباس  تارابخا 
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يدومن رگید  صاخشا  رب  لمح  يدرک و  لیلد  الب  لیوات  تسین  لیوات  لباق  هک  یلیصافت  هب  درک  مهاوخ  تعجر  نم  هک  نیـسح ع  لوق  و 
تسا لمح  ۀحص  أشنم  داحتا  نیا  هکنیا  درادن و  وت  ياعدم  رب  تلالد  یتسناد  هک  دندحتم  هللا  رما  رهاظم  هکنآ  ياوس  هاوگ  دهاش و  نودب 

مه هلاد  هنیرق  دهاوخیم  هححـصم  هقالع  هچنانچ  زاجم  نکل  ازاجم  تسا  قالطا  ححـصم  تدـحو  نیا  هکنیا  لاحم و  طلغ و  زا  جورخ  و 
رد هجرد  ـالب  یلجم  يدرک و  تارج  یکاـبیب  يور  زا  یتشادـن و  شدوـخ  یناـعم  زا  صوـصن  نـیا  فرـص  رب  هـنیرق  چـیه  دـهاوخیم و 

يدرک . ایبنا  تاشیامرف 

ناقیا زا  دئارف  بحاص  تالاقم  باوج 

نآ هکنآ  ای  دناهتفر  اطخ  هب  هدرک و  ههبـش  اهنآ  هدومن  دامتعا  اهنآ  تاشیامرف  هب  هدرک و  ءایبنا  دـیلقت  هک  یئالقع  مامت  فاصنألا  لها  ای 
نیا عفر  تسا  هیهلا  جـجح  زا  هک  ءاهب  یئوگب  رگا  دـنکب  هسفن  دـنع  نم  یهیجوت  لمح و  لیلد  الب  درادرب و  همه  زا  تسد  هک  يرـسدوخ 

دیامن هقباس  ۀجح  تاملک  رد  يریـسفت  هقحال  ۀجح  رگا  دنکب و  دیاب  ۀـجحار  جـجح  تاملک  ریـسفت  هدومن و  باجح  نیا  فشک  باقن و 
نیمه رد  وت  اب  اـم  يوگتفگ  یلو  میدرکیم  ار  وا  نخـس  قیدـصت  میتسنادیم  ۀـجح  ار  اـهب  اـم  رگا  یلب  میوگیم  تسا  لوبقم  عبتم و  نیا 
نودب ار  یلعنیسح  رما  هب  قیدصت  تسا و  لاحم  رود  یلعنیسح  لوق  هب  تسا  یلعنیسح  دوعوم  نیسح ع  یسیع و  هکنآ  تابثا  تسا  بلطم 

تاشیامرف تاصوصن  هب  دشاب  دنتسم  هک  يداقتعا  ایآ  فاصنألا  لها  ای  دیسر  یهاوخن  شلاصو  هب  وت  هک  تسا  وزرآ  نیا  یتجح  ناهرب و 
هب داقتعا  زا  نایدا  بابرا  هک  هچنآ  سپ  دومن  ضرف  ههبـش  ناوتیم  ار  نآ  دناهدومرف  قلخ  میهفت  ۀـهج  هب  هک  هیهلا  جـجح  هدـیدع  هرثکتم 
اما الک و  اشاح و  تسا  تاهبش  اهنیا  تفگ  ناوتیم  هدوب  ءایبنا  نایب  میلعت و  هب  دنتسم  داقتعا  نآ  دناهدومن و  صیخـشت  داعم  ءدبم و  روما 

هدساک ءارآ  لخد  ججح و  لاوقا  هب  دمجت  مدع  هطساو  هب  نآ  سپ  داعم  ءدبم و  لیـصافت  ضعب  رد  نایدا  فالتخا  زا  ینیبیم  هک  ار  هچنآ 
هثیبخ هرجـش  زا  هدـش  یـشان  هک  یناگیاپلگ  هدـساف  دـیاقع  لـثم  تسا  هدوب  مدرم  لوقع  زا  بوجحم  هک  يروما  رد  تسا  هصقاـن  لوقع  و 

دشابن رگا  اما  فلاخم و  ای  دشاب  هیهلا  ججح  تاشیامرف  اب  قفاوم  هاوخ  هدرک  ذخا  هدش  قفاوم  وا  هقیلـس  هب  هک  هچنآ  دوخ و  يارب  دادبتـسا 
رد هشقانم  رگا  میوگیم  لاح  دشیمن  لصاح  تافالتخا  تلالض و  نیا  دنکن  قداص  ناربخم  تاشیامرف  زا  یطخت  ادخ  نید  رد  ناسنا  هک 

هـصوصخم صاخـشا  هک  دناهتفگ  نامزلارخآ  رد  یـصاخشا  ندمآ  زا  ربخ  ماقم  رد  اهنآ  هک  يراد  هیهلا  ججح  تاشیامرف  رد  هلئـسم  نیا 
سپ اهنآ  ضوعب  رگید  ناسک  هکنآ  هن  دنیآیم  امهریغ  میرم و  نب  یـسیع  یلع و  نب  نیـسح  دننام  دـناهدوب  صوصخم  مسا  نابحاص  هک 

نیقحال رد  ای  دـنیآیم  نیقباس  زا  دـناهتفگ  هک  نیبب  نک  عوجر  تسا  اهنآ  تانایب  هب  عوجر  هب  هشقانم  نیا  عفر  سپ  دـنوش  دـلوتم  نیا  زا 
لیوات رم  هلباقریغ  تایصوصن  هکلب  رهاوظ  رد  تسا  یفرـصت  نیا  میوگیم  تسا  نیقحال  نیقباس  زا  اهنآ  دارم  یئوگب  رگا  دنوش و  دلوتم 

يور ههبش  مسا  ار  اهنآ  لوق  هب  دنتـسم  داقتعا  هکنآ  زا  نک  مرـش  سپ  دناهدومرف  روط  نیمه  هیهلا  ججح  هک  لوبق  رگا  لیلد و  هنیرقالب و 
دتسم هکنآ  هطساو  هب  نک  ضرف  ههبش  ار  نیا  نیقحال  زا  تسا  نیرخآ  دلوت  ناگدنیآ  هب  دارم  هک  ار  تدوخ  داقتعا  نیا  هکلب  يراذگب  نآ 
ءایلیا هصق  ود  هکنیا  حون و  مدآ و  انا  ناشلوق  هللا و  رما  رهاظم  داحتا  ینعم  رد  هحفص 400 ] تسا [  وت  هینظ  تاداهتجا  نامه  وت  داقتعا  نیا 

هللا و رما  رهاظم  داحتا  ینعم  ندـیمهفن  زا  هدـش  یـشان  هک  هدوب  یئاـطخ  نآ  ماـمت  هکنآ  لاـح  وت و  هیقوذ  تاناسحتـسا  هدوب و  ییحی  دارم 
رهاظ هب  دامتعا  دشابن و  مالک  رد  هحیرـص  هنیرق  ات  ار  لامعتـسا  نآ  عوقو  درادـن  مزال  ازاجم  لامعتـسا  زاوج  هکنآ  هتـسنادن  مدا و  انا  ینعم 

هک هریغ  لیجنا و  زا  حیحـص  حیرـص  ربخ  تسیود  ربارب  رد  مه  نآ  شرگید  تایآ  اب  تسا  حیرـص  ضراعم  هک  هفرحم  لیجنا  تایآ  ضعب 
یناگیاپلگ يا  میوگیم  زاب  دـنکیم  نوریب  كاخ  زا  رـس  یلع  نب  نیـسح  دوشیم و  لزان  میرم  نب  یـسیع  موشیم و  لزان  نم  دـیوگیم 

اهنآ ریغ  همئا و  ةرک  نیسح و  تعجر  یسیع و  ندش  لزان  فهک و  باحـصا  یـسوم و  موق  زا  یتعامج  متـسر و  ورـسخیک و  ندش  هدنز 
رد همه  تعجر  هب  لئاق  دراد  هرثاکتم  رابخا  رد  هچنانچ  هیمالسا  تناید  لها  ام  هدش  رهاظ  نآ  فالخ  اجک  هدش  عقاو  نیقباس  ناسل  رد  هک 

دیاب دـننکیم و  عوجر  مهـصاخشا  هب  ناراوگرزب  نآ  هک  دوش  مولعم  ات  هدـماین  نامز  نآ  زونه  میتسه و  دوعوم  روهظ  نامز  نامزلارخآ و 
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کـسمت ار  یـسیع  نامز  رد  سایلا  لوزن  هلئـسم  طقف  یلب  وت  لیوات  قدـص  دوش  مولعم  تقو  نآ  ات  درک  دـنهاوخ  تدوع  هفیرـشلا  مه  نآ 
رگا میوگیم  زاب  متسین  سایلا  نم  هک  تفگ  ییحی  هکنیا  مه  دوب و  هدش  لزان  هصخـشب  سایلا  دوخ  هک  یتسناد  ییحی و  رب  لمجم  يدرک 
نیا رگید  سک  هیهلا  جـجح  ءایبنا و  ربخ  ایآ  دـشاب  اطخ  ههبـش و  نیا  مهـصاخشا  هب  ناراوگرزب  نادوع  زا  دـناهتفر  نآ  رب  مما  نیا  ار  هچنآ 

فالخرب هلاد  تاـملکب  تاریبعت و  ءوسب  ناراوگرزب  نآ  هکنآ  اـی  هدرک  هارمگ  ار  مدرم  رگید  سک  هدروآ و  مهارف  مدرم  يارب  زا  ار  ههبش 
دـشاب يرما  نینچ  رگا  هللااـب  ذاـیعلا  دـناهدرک  مهارف  مدرم  يارب  زا  ار  تیادـه  زا  عناـم  نیا  دـناهدومن و  لـهجب  هاوـغا  ار  مدرم  عـقاو  دارم و 

عقاو زا  ریبعت  هتکن  هچب  دنوش و  تلالـض  ءاشنم  دناۀیادهلل  ثوعبم  هک  یناسک  دیاب  ارچ  داقتعا و  نیا  رد  دـنراد  ریـصقت  هچ  قلخ  میوگیم 
هباشتم تاملک  يهراپ  لثم  هباشتم  تسا و  لیوات  نیا  يارب  زا  هک  یتاملک  لثم  مه  نیا  یئوگب  رگا  دـننکب  هفالخ  یلع  لدـی  اـم  هب  دوصقم 

تسا روهظلا  موی  هک  لیواتلا  موی  ات  هدشن  راهظا  ناشیا  اب  هدرپیب  عقاو  ناشیا  دادعتسا  مدع  مدرم و  لوقع  روصق  هطساو  هب  هک  تسا  اهنآ 
نارهاوظ بابلالا  یلوا  ای  میوگیم  دوش  علخ  یناعم  يور  زا  ظفل  سابل  دوش و  هتـشادرب  هدوصقم  یناعم  يور  زا  باجح  هدرپ و  اـجنآ  رد 

ندـش هدـنز  هکنآ  هچ  هدرک  ضرف  تاـملک  نیا  يارب  زا  وـت  هک  یتادارم  زا  تسا  رتدـیعب  رتبـیجع و  رتبرعتـسم و  لوـقع  رد  تاراـبخا 
ایند هب  دـعب  یـصاخشا  هکنآ  فالخب  تسا  بیرغ  یلیخ  ایناث  ایند  رد  ناشندـش  رهاظ  ینالوط و  تدـم  نیا  رد  صاخـشا  ءاـقب  ناـگدرم و 
ربخ لیئارـساینب  هب  دش و  هداد  لیعمـسا  دالوا  ربخ  میهربا  هب  هدش  عقاو  رایـسب  شریظن  هک  تشادن  يدـعب  یتبارغ و  ادـبا  نیا  هک  دـنیآیم 

هک ار  ربخ  نیا  دوب  هدننک  لوبق  مدرم  لوقع  لصاحلا  دوب و  هداد  ار  یسیع  ندمآ  ربخ  ایعشا  دمحم و  ندمآ  ربخ  یسوم  هب  یسوم و  ندمآ 
عجری یـسیع و  لزنی  دوش  هتفگ  هکلب  دوشن  هتفگ  ناسل  نیا  هب  ارچ  دـمآ  دـنهاوخ  دوجوب  يرهاظم  نامزلارخآ  رد  هک  دوش  هتفگ  ناشیا  هب 

ءاضقریغ یئاضق  یـسیع  هکنیا  اـما  دـنیامن و  راـکنا  بیذـکت و  وت  لوق  هب  رهظم  روهظ  ماـگنه  دـنتفین  دـنوش  عقاو  تلالـض  هب  اـت  نیـسحلا 
دشاب و متاخ  کمک  هک  دیآیم  یسیع  دنیوگیم  ۀماعالا  یئوگیم و  ماوع  بیرف  تهج  هب  هک  تسا  يریبعت  نیا  دنکن  سیـسات  هفینحوبا 

یماکحا دوخ  سفن  لبق  زا  هک  دـیآیم  یـسیع  وت  معز  هب  میوگیم  دـبای  رییغت  بلطم  عقاو  ریبعت  ءوسب  رگا  دـهد و  جاور  ار  هیهلا  ماـکحا 
رگا همئا  نامز  رد  نینچ  مه  میئادخ و  مکح  داقنم  میتسین و  رومأم  قلخ  مکح  هب  ام  دزادـنا و  رـس  تشپ  هدرک  مکح  ادـخ  هچنآ  دروایب و 

زا ار  اهنآ  ندرک  نوریب  يرخآ  ةرابع  هب  عیـشت  اب  ار  نایدا  ندرک  دـحتم  لالـضلا و  ـالا  قحلا  دـعب  سیل  یتسنادیم  قح  ار  عیـشت  بهذـم 
زا مکحم  هوک  وت  فپ  هب  هک  شاب  هدوسآ  تسین  نیا  زا  رتگرزب  یبصنم  چـیه  تما و  تیادـه  هار  هاش  رد  ندرک  لخاد  هیناـملظ و  هیدوا 
اهب اوسیل  اموق  اهب  اـنلکو  دـقف  ءـالؤه  اـهب  رفکی  نا  نیرفاـکلا و  نع  ینغ  هللا  ناـف  دوشن  لـیاز  قح  ار  قح  وت  ناـمتک  هب  دوشن و  هدـنک  اـج 

هحیـص نآ  دوش  دـنلب  اـت  تفر  دـهاوخن  ناـیم  زا  دـنامن  ار  یق  قد و  زج  هک  قد  نعط و  هحفـص 401 ] نیا [  هب  قح  بهذـم  نیا  نیرفاکب 
لالخ اوساجف  دیدش  ساب  یلوا  انل  ادابع  مکیلا  انثعب  ةرخالا  ادعو  ءاج  اذاف  دش  دـهاوخ  مولعم  یناگیاپلگ  تلاح  ماگنه  نآ  رد  ینامـسآ و 

مادقألا . یصاونلاب و  ذخؤیف  مهامیسب  نومرجملا  فرعی  مههوجو و  اؤسیل  موطرخلا و  یلع  همسنس  الوعفم  ادعو  ناک  رایدلا و 

مود ههبش  زا  باوج 

اهنآ رهاوظ  هدش  دراو  وا  تاراما  دوعوم و  تامالع  باب  رد  هک  يرهاوظ  هک  تسا  نآ  صخـش  نیا  دارم  میوگیم  سپ  هیناث  ههبـش  اما  و 
رد لئالد  بحاص  ار  بلطم  نیمه  هچنانچ  دـندرک  رهاظ  نآ  رد  وا  عابتا  ءاهب و  هک  تسا  هلوعم  یناـعم  رب  لومحم  اـهنآ  هکلب  تسین  دارم 

ياهمدـقم نایب  هب  جاتحم  ههبـش  نیا  زا  باوج  تسا و  تاهباشتم  مامت  تعجر  تاراما و  تمایق و  تامالع  هک  هدرک  حیرـصت  شباتک  لوا 
تفرعم و يوس  هب  قیرط  تسا و  دوصقم  دارم و  هدننک  حضاو  لیلد و  امنهار و  هناشن و  ینعم  هب  تمالع  هراما و  هک  تسا  نیا  نآ  تسا و 

روما سپ  دوب  دهاوخ  رگید  تمالع  رگید و  ةراما  هب  جاتحم  زاب  وا  دوخ  الا  دشاب و  هرهاظ  هحـضاو  روما  زا  دیاب  هتبلا  نیا  تسا و  یئاسانش 
رگا سپ  دوب  دـهاوخن  تفرعم  یئاسانـش و  قیرط  تمالع و  یناشن و  زگره  وا  دوشن  نآ  زا  رهاـظ  ياـنعم  هدارا  هک  هلؤم  رهاوظ  ههباـشتم و 

هتـشاد یئانعم  ناسل  لها  دزن  رد  هک  ار  یتادابع  ظافلا و  دـنک  نایب  ماقم  نیا  رد  دـشاب و  ریغب  يزیچ  ندناسانـش  فیرعت و  ماـقم  رد  یـسک 
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رگید تقو  تسا و  تقو  نالف  رد  دـیوگب  دـشاب و  رگید  نول  دارم  تسا و  دیفـس  دـیوگب  ـالثم  دـنکن  هدارا  ار  ینعم  نآ  هدـنیوگ  دـشاب و 
هثداح شدوصقم  دهدیم و  خر  وا  اب  ای  وا  زا  لبق  هثداح  نالف  ای  دشاب  رگید  رما  شدوصقم  دوشیم و  عقاو  وا  زا  لبق  رما  نالف  ای  دـهاوخب 
فالخ هب  ار  قلخ  هدومن و  لهج  هب  ءارغا  هکلب  هدرکن  نایب  تمالع  ةراما و  هدرکن و  فیرعت  وا  تروص  نیا  رد  سپ  اذـکه  دـشاب و  رگید 

هدیمهف و هدرک و  نامگ  ار  يرگید  هکلب  هتخانشن  ار  وا  ریغ  هدوب و  ریغب  ندناسانش  شدوصقم  هک  هدرک  دوخ  ضرغ  ضقن  هتخادنا و  عقاو 
رد یلو  دوشیمن  عوجر  مهریغب  دـنوشیم و  فقوتم  ندرکن  نایب  رد  هکنآ  هچ  تسا  نآ  نایب  زا  رتهب  تمالع  تراما و  نینچ  ندرکن  نایب 

مدرم هک  تسا  تمـالع  تراـما و  ناـیب  ضرغ  رگا  هلمجلاـب  ددرگیم و  لـصاح  تلالـض  دوـشیم و  ریغب  عوـجر  لؤـم  هباـشتم  ناـیب  نیا 
ار شفالخ  دنیوگب و  رهاظ  دـنیوگن و  لمجم  ظفل  نآ  ریغ  هن  دوش  هتفگ  نامه  تسا  دوصقم  دارم و  هچنآ  دـیاب  دـننکن  ههبـش  دنـسانشب و 
هب مکحی  امم  یهیدـب و  هکلب  تسین  ناهرب  يهماقا  هلثما و  دـهاوش و  رکذ  نایب و  دـیزم  هب  جاتحم  حوضو  تیاغ  زا  بلطم  نیا  دـنهاوخن و 
هک دناهدومرف  نایب  تمالع  تراما و  ناونع  هب  رگا  دناهدومرف  تعجر  نامز  دوعوم و  مئاق  يهرابرد  هچنآ  اذهیلع  ءانب  سپ  تسا  نادـجولا 
اطخ دنتفین و  ههبـش  هب  دنهدب و  زیمت  دننادب و  ار  شروهظ  ناکم  ای  شندـمآ  نامز  ای  هدـنیآ  صخـش  ةراما  تمالع و  نآ  هطـساو  هب  مدرم 
لها هک  ار  رهاوظ  نیمه  یناعم  هدنیوگ  هک  لقع  مکح  هب  تفگ  دیاب  دومن و  ذخا  دیاب  اهنآ  رهاوظ  مامت  هب  دننکن  رایتخا  ار  ریغ  دـننکن و 

ریـسفت و نایب و  هکنآ  رگم  هدومن  ضرغ  ضقن  هدرک و  حیبق  دشاب  هدرک  هدارا  ار  یناعم  نآ  ریغ  رگا  هک  هدرک  هدارا  دـنمهفیم  وا  زا  ناسل 
رد هیلقع  هنیرق  ای  دـنمهفب  دنـشاب و  هدروآ  تسد  ار  رهاظ  زا  دارم  نایب  نآ  يور  زا  ناسل  لـها  زاـب  هک  دـشاب  هدروآ  فـالخرب  هنیرق  حرش 

دیاب تقو  نآ  دشاب  هدرک  رگید  يانعم  نییعت  دشاب و  هدرک  رهاظ  يانعم  نآ  هلاحتـسا  هب  حیرـص  مکح  حیحـص  لقع  هکنآ  لثم  دشاب  نایم 
ۀـمالع و ناونع  هب  هن  دـناهدومرف  تعجر  نامز  دوعوم و  يهرابرد  هچنآ  رگا  تفرگ و  ار  نآ  هدـش  مولعم  افرع  ای  القع  هک  مود  يانعم  نآ 

ثداوح مئاق و  نوئـش  رد  هکنآ  لثم  دننکب  ینامز  نییعت  یـصخش و  زیمت  تاراما  تامالع و  نآ  هطـساو  هب  مدرم  دنهاوخب  هک  دـشاب  هراما 
رطخ و نایب  هکلب  دشابن  تمالع  هراما و  دوصقم  دش و  دهاوخ  نینچ  هک  دنهدب  یلامجا  ربخ  دوشیم  نامز  نآ  رد  هک  یئاهراک  تعجر و 
رد لامجا  تسین  تجاح  تقو  لمع و  دروم  تسین و  تمالع  ةراما و  نایب  فیرعت و  ضرغ  نوچ  سپ  دشاب  هماگنه  نآ  تدش  ناشربک و 
ات تسین  زیاج  مه  دارم  نییعت  اهنآ و  رد  لیوات  یلو  تسین  مزال  شرهاظ  هب  ذخا  ار  یتانایب  یتاملک و  نانچ  دوب و  دهاوخن  رضم  ماقم  نیا 

دـش هتـسناد  هک  همدقم  نیا  دیامرفب  هباشت  لامجا و  عفر  دیامن و  حیرـشت  نییبت و  هحفـص 402 ] شدوخ [  هلوق  ۀـیجح  تبث  نم  هک  ینامز 
قرف رگید  دناهتـسنادن و  ار  تمالع  هراما و  يانعم  دوخ  مالک  دنیآ و  رد  ءاهب  دوخ  عوبتم  دننام  لئالد  دئارف و  بحاص  هک  منکیم  ضرع 

روصق هطساو  هب  ار  تامالع  رهاوظ  زا  هلمج  رگید  دنتـشاذگن و  هدش  نایب  تمالع  ناونع  ریغ  هب  هک  هعقاو  ثداوح  نیبام  تامالع و  نیبام 
رهاوظ زا  شدوخ  قوذ  هقیلس و  اب  تقفاوم  مدع  رظن و  رد  دعب  داعبتـسا و  فرـص  هطـساو  هب  ای  هیهلا  ججح  تاشیامرفب  قوثو  مدع  ای  لقع 
شیر جسوک  نیا  هک  تسا  نآ  شباوج  تسا  هباشتم  تامالع  هک  نیا  هب  وت  لوق  لئالد  بحاص  يا  میوگیم  سپ  دناهدرمـش  هلوقعم  ریغ 
یـسک تامالع  تاراما و  باب  رد  دشاب  رگا  هلوقعم  ریغ  رهاوظ  دئارف  بحاص  يا  دوشیمن و  تمالع  هباشتم  تسا  زارد  درگ  تسا و  نهپ 
تمالع دـض  هباشتم  تسا و  هباشتم  مسق  زا  لـیواتب  لؤم  نآ  تسنیدارم  شیاـنعم  هک  تسا  يرهاـظ  رگا  هدرمـشن  هراـما  تمـالع و  ار  نآ 
درکیم تانحنسم  لامعتسا  دومن و  دوخ  جازم  رب  ترارح  هبلغ  راهظا  نآ  هک  تسا  یسک  نآ  مالک  لثم  لضافلا  اهیا  امش  مالک  نیا  تسا 

رما ار  مدرم  دناهدرمـش و  روهظ  مئالع  رد  ار  هچ  نآ  میوگیم  زاب  تسا  يدرـس  زا  نم  ترارح  تفگ  ینکیم  نینچ  ارچ  هک  دـنتفگ  وا  هب 
لیـصفت هک  تسا  هبتع  نب  ناـمثع  ینایفـس  جورخ  تیاـکح  نآ  یکی  تسین  هلوـقعم  ریغ  اـهنآ  رهاوـظ  هک  تسا  يروـما  دـناهدرک  نآ  هـب 

مئالع زا  نیموصعم  ار  نآ  تسا و  رتاوتم  رثاکتم و  هصاخ  هماع و  رابخا  رد  وا  لتق  اهنآ و  فسخ  يدـهم و  رکـشل  اـب  شگنج  شرکـشل و 
نینچ هک  دراد  هیلقع  هلاحتـسا  هچ  لاح  دـناهدومرف  ۀـمالع  ینایفـسلاب  مکاـفک  اـی  ۀـمالع  ینایفـسلاب  یفک  هک  هجرد  نیا  هب  اـت  دـناهدرمش 
لاثما هیوفـص و  لوقم و  جنز و  بحاص  زا  ریما ع  ربخ  لثم  وا  ربخ  تیاکح  هک  دراد  ررـض  هچ  دوش و  یگنج  نینچ  دوش و  ادیپ  یـصخش 
فالخ رب  وا  ندـش  بولغم  رـصع و  ۀـجح  اب  تفلاخم  رکـشل و  اب  تلالـض  تیار  بحاص  یـسک  جورخ  هکلب  دـشاب  هدـش  عقاو  هک  اهنآ 
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هچ ات  دهدب  خر  اهماگنه  هیـضق و  نیمه  ججح  ریاس  لثم  يدهم ع  يارب  زا  دـیاب  ار  نآ  هدـش  يراج  نآ  رب  تداع  هکلب  تسین  مه  تداع 
هتـشک ار  شرکـشل  وا و  هدرک و  یگنج  لیـصفت  نیا  هب  ماش  زا  جراخ  ینایفـس  اب  امـش  يدهم  یلو  دـشابن  لوقعم  رما  نیا  هک  نآ  هب  دـسر 

هک دناهدرمـش  تمالع  مسق  نیا  اب  ار  وا  دـناهدومرف و  ۀیحـصلا  اوعقوتف  الا  تسا  رتاوتم  تاـموتحم و  زا  هک  تسا  هحیـص  تیاـکح  يرگید 
دنلب رد  هیلقع  هلاحتـسا  هچ  لاح  دوب  دهاوخن  ههبـش  وا  رد  هحیـص  سپ  دوش  ههبـش  زیچ  همه  رگا  راحب  رد  يورم  قفاوم  موصعم  دناهدومرف 

امم دادغب  رسج  بنذ و  يذ  هراتـس  برع و  هریزج  هب  فسخ  قرـشم و  رد  فسخ  لاجد و  تیاکح  نینچ  مه  تسا و  یئادص  نینچ  ندش 
هباثم هجرد و  نآ  هب  دودح  ماکحا و  لیطعت  جرم و  جره و  ملظ و  هعاشا  هفوک و  يدابآ  هفوک و  دجسم  یقرش  راوید  یبارخ  خرکلا و  یلی 

نایرتفم و روهظ  دناهدرک و  نامگ  امـصخ  یـضعب  هک  هزادنا  هب  هدـش  ادـیپ  روهظ  راثآ  مایا  نیا  هک  تشذـگ  نآ  حرـش  هیناث  هلاقم  رد  هک 
امن هلاقم  نآ  هب  عوجر  دناهدش  ادیپ  هک  هفیاط  نیا  ناعوبتم  دننام  ظفللاب  ینعملاب ال  توبن  يوعد  یسیع ع و  مسا  يدهم و  مسا  هب  نابذاک 

فوسخ و دیدج و  بهذم  نیا  ثودح  هب  هدش  رهاظ  نآ  راثآ  هک  تبیغ  لوط  هطساو  هب  يدهم  زا  مدرم  رتشیب  نتـشگرب  یبایب و  ار  قح  ات 
لتق ءامـسلا و  یف  فسک  ءاروز و  ءانب  شناوا و  ریغ  رد  خلم  روهظ  تخـس و  نوعاط  دـیدش و  طحق  تعیبط و  تداع و  فالخرب  فوسک 

تعیب بلط  هب  اهنآ  بناج  هب  نداتـسرف  هب  ثوعبم  يدهم  هک  نآ  زا  سپ  هفوک  ات  ناشندمآ  ناسارخ و  زا  دوس  تایآ  روهظ  ۀیکز و  سفن 
هب کیدزن  روهظلا و  موی  تانراقم  زا  هدش و  عقاو  اهنآ  زا  هلمج  هک  یتامدقم  زا  کلذ  ریغ  سمش و  صرق  رد  هیا  روهظ  ینامی و  جورخ  و 

روما نیا  هلاحتـسا  رب  یلقع  مکح  هچ  تسا و  هلوقعم  ریغ  رهاوظ  زا  نآ  لاـثما  رهاوظ و  نیا  زا  کـی  مادـک  لاـح  هدـشن  عقاو  زونه  هک  نآ 
رب نعل  ترـضح  دوشیم و  لاوئـس  موصعم  زا  اصوصخم  مه  نآ  تسا و  تداع  فالخ  رب  هک  فوسک  فوسخ و  تیاکح  ربخ  هدش  عقاو 

دننام رتاوت  هب  موصعم  زا  اهنآ  زا  ربخ  رودـص  تسا  عطق  هک  یمئالع  نآ  هب  تبـسن  هصاخ  راحب  ریغ  راـحب و  رد  يورم  دـیامنیم  نآ  رکنم 
نآ هب  دراد و  رابخا  نآ  رد  هک  يوحن  نآ  هب  ملظ  هعاشا  دناهدرمـش و  تاموتحم  زا  هک  هحفص 403 ] ینایفس [  جورخ  ینامسآ و  يهحیص 

مئاق روهظ  طرـش  هک  جرم  جره و  ملظ و  نآ  هک  دـناهدرک  ناـمگ  ناـنچ  یلب  تسا  ناـمزلا  رخآ  صوصخ  عیاـقو  زا  هک  یتدـش  تیفیک و 
یتح هدوب  مه  هقباس  راصعا  رد  هیئرم  تارکنم  سوسحم و  ملظ  لها  هک  نیا  تشذگ و  نآ  نالطب  هیناث  هلاقم  رد  یلو  هتشگ  ققحتم  تسا 
رگا تشذگ  هلاقم  نآ  رد  هک  یحرـش  هب  هدـشن  ملظ  يهیلک  هبلغ  زونه  دـنربارب و  ملظ  لدـع و  هنمزا  نیا  رد  ربمغیپ ص و  هکلب  همئا  نامز 

هدشن . عقاو  تاموتحم  تایعطق  نیا  زونه  نک و  عوجر  نآ  هب  ینادب  ار  نآ  تیفیک  یهاوخب 

دئارف بحاص  تاهبش  زا  باوج 

هب ناشیا  میوگیم  سپ  رخآ  یلا  ءامـس  راطقنا  زا  هدـش  هدرب  مسا  دـئارف  بحاص  مالک  رد  هچ  نآ  اـما  مئـالع و  زا  هنومن  نیا  رد  هلک  اذـه 
تامالع تعجر و  عیاقو  روهظ و  مایا  ثداوح  يربکلا و  ۀماط  ینعی  تمایق  مئالع  نیب  دـناهدرک  عمج  ۀـطلاغم  اهیومت و  دوخ  هشیمه  مسر 

عقاو یتدـم  هب  روهظلادـعب  هک  تسا  يروما  زا  هک  نیبذـکم  نیرکنم و  تیروهقم  دوعوم و  تنطلـس  هبلغ و  میوگیم  سپ  دوـعوم  روـهظ 
هب مئالع  رد  روهظ  مایا  ثداوح  عیاقو و  زا  ار  نآ  لاثما  نیا و  ندرمش  دوشیم  نآ  بحاص  تاراما  موی و  نآ  تامالع  زا  هنوگچ  دوشیم 

هیرهاظ و هبلغ  نیا  ندرمـش  نیا  زا  هتـشذگ  میوگیمزاب  مراد  تسود  ار  هچاپ  هلک  تاـیولح  ناـیم  زا  دـنتفگ  هک  دـنام  صخـش  نآ  مـالک 
نیا ببس  هچ  هب  الا  دهدن و  ار  سوسحم  لوقعم و  نیبام  زیمت  صخش  هک  دوشیم  یشان  نآ  زا  هلوقعم  ریغ  رهاوظ  زا  ار  هیرهاظ  تیروهقم 
یلب دشابن  لوقعم  اوبنی  يذلا ال  هللا  فیس  يارب  زا  ارچ  هدوب  لصاح  طاقن  بلاغ  رب  هیرهاظ  هبلغ  نیطالس  زا  ضعب  رد  دنادیم  لاحم  ار  رما 
هرقف نیا  بهذم  نیا  لها  زا  یتعامج  دز و  ار  قلخ  همه  ندرگ  ناوتیمن  ریشمش  کی  هب  دیوگیم  هدش  تفتلم  یقیقد  هتکن  دئارف  بحاص 

هزادـنا هب  ار  هیلک  هقلطم  تنطلـس  هبلغ  هیهلا و  تردـق  دـننادیم و  اهنآ  هیبرح  ياوق  تالآ و  وپ و  هت  ياهپوت  لود و  دادعتـسا  اب  یفانم  ار 
تلم دوعوم  هب  صاـصتخا  نود  نم  هدوـب  هیهلا  جـجح  قـلطم  يارب  زا  هک  هیوـنعم  هبلغ  رب  لـمح  ار  هبلغ  نیا  هدرک  روـصت  دوـخ  تاـیمهو 

ياهگنج نوصح و  حتف  نادوهی و  ندز  ندرگ  نیطالـس و  نتـشک  حـبذ و  لتق و  فیـس و  هب  ار  هبلغ  نیا  ریـسفت  هک  نآ  زا  لفاغ  دـناهدرک 

نیبملا www.Ghaemiyeh.comقح  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 521زکرم  هحفص 388 

http://www.ghaemiyeh.com


نایب ماقم  نیا  رد  ضرغ  لیوات  نیا  داسف  هیجوت و  نیا  نالطب  هیرهاظ و  هبلغ  نیا  تابثا  هیناث  هلاقم  رد  تشذگ  دـناهدرک و  نایب  صوصخم 
مئاق تیراهق  هبلغ و  تنطلـس و  رد  همئا  تاشیامرف  مامت  ربارب  رد  هک  تسا  دئارف  بحاص  فاستعا  دوجو و  نامیا  رادقم  فاصناو و  روعش 

هلوقعم ریغ  رهاوظ  زا  نیا  دیوگیم  یهاگ  دز و  ار  همه  ندرگ  ناوتیمن  ریشمش  کی  هب  دیامرفیم  یهاگ  هقباس  صوصن  نیا  هب  يدهم  ع 
شنامیا هب  نیرفآ  شلقع  هب  هللا  ءاشام  تسا 

تسا تعجر  روهظ و  لئالد  زا  تاوما  مایق 

تسین و لیوات  لباق  هک  یهجو  رب  تسا  رتاوتم  رثاکتم و  نآ  رد  رابخا  تایآ و  تسا و  تعجر  ثداوح  روهظ و  عیاقو  زا  تاوما  مایق  اما  و 
لوقعم ریغ  شرهاظ  رابخا و  بتک  رد  تعجر  باب  روهظ و  باب  مئالع و  باب  هب  عوجر  زا  دوشیم  مولعم  هچ  نانچ  مئاـق  مئـالع  زا  تسین 

نآرق و حیرـص  دیدج و  قیتع و  دهع  هسدـقم  بتک  تاصوصن  قفاوم  هقباس  مما  رد  هدـش  عقاو  نید  رد  دوخ  نادـباب  تاوما  دوع  تسین و 
مامت ترورـض  فالخرب  هیهلا و  فحـص  مامت  بیذکت  نآ  هک  نآ  لاح  دوش و  مه  داعم  راکنا  دیاب  الاو  درادن  یتبارغ  چـیه  رابخا و  صن 

ارچ هباشتم و  نآ  ياجک  سپ  دنـشاب  هتـشاد  ار  نآ  راـکنا  مه  هفیاـط  نیا  مرادـن  ناـمگ  تسا  هروصحم  ریغ  تاـصوصن  فلاـخم  ناـیدا و 
ندرک هدـنز  فراعم و  مولع و  میلعت  ینعم  سوفن  ءاـیحا  هک  نآ  هچ  لـیلد  ـالب  يونعم  تاـیح  رب  نآ  لـیوات  دـشاب و  لوقعم  ریغ  شرهاـظ 

قرط مـالعا  تیبرت و  هیکزت و  روبق و  نآ  هیلهج  تاـملظ  زا  ندـناهر  عـبط و  ملاـع  تاـیذوم  زا  ندرک  صـالخ  تعیبـط و  روـبق  زا  ناـشیا 
ناشیا ندش  هدنز  ناگدرم و  تعجر  رد  هک  يرابخا  تایآ و  هب  لخد  هچ  هدیدرگ  نایب  هدش و  حیرـصت  يو  هب  رابخا  رد  هدحیلع  تیادـه 

ریغ نآ  رهاظ  یلو  هدـش  هدرمـش  مئالع  رد  نآ  یلب  دـشاب  نآ  فوسخ  فوسک و  دارم  رگا  رمق  سمـش و  تملظ  هلئـسم  اما  درادـن و  دراد 
دومحم قباس و  عرـش  ماکحا  رمق و  سمـش و  هب  تدوخ  دـساف  يارب  ینک  لیوات  ار  نآ  هک  تسین  هباـشتم  و  هحفص 404 ] تسین [  لوقعم 

نآ هب  فوسخ  فوسک و  اـما  اریثـک و  سحلاـب  دوشیم  عقاو  فوسخ  فوـسک و  لـصا  هک  نآ  هچ  نآ  ملاـعم  راـثآ و  مـالعا و  ساـمطنا 
فوسک فوسخ و  رد  ضرا  هرک  ای  رمق  مرج  هلولیح  عقوم  نآ  رد  هک  نآ  هچ  تسا  تداع  تفالخ  رب  هچ  رگا  تسا  رابخا  رد  هک  لیصفت 

باهذ تملظ و  یکیرات و  زا  ترابع  تقیقح  بسح  هب  فوسخ  فوسک و  لصا  هک  نآ  هچ  درادن  یعانتما  روذحم و  چیه  ریخا  ببـس  هب 
هتیمـست و هقیقح و ال  اظفل ال  ینعم و ال  دوشیمن ال  تاببـسم  فالتخا  بجوم  بابـسا  فالتخا  تسا و  یبابـسا  نآ  يارب  زا  تسا و  ءوض 
هک یـسک  نآ  دـیامن و  ناشیا  زا  ءوض  عفد  راـگدورپ  هک  نآ  زا  لـقاال  يروذـحم و  دوشن  بترتم  وا  رب  هک  یببـس  هب  دوش  دنتـسم  دوشیم 

ندروآ نخـس  هب  کیرات و  ندرک  نشور  دننام  دش  دهاوخ  هزجعم  لیبق  زا  تداع و  قرخ  رمالا  ۀیاغ  دناتـسب  وا  زا  هداد  وا  هب  ار  ییانـشور 
ددرگ و ملاع  بارخ  هب  لئا  ای  دشاب  نیمجنم  نییویه و  دعاوق  فلاخم  نآ  لوصح  هک  دـشاب  هلولیح  طسوت  هب  هک  تسین  مزال  ار و  تماص 
در تیاـکح  ریظن  ملاـع  ظـفح  اـب  دراد  نآ  رب  تردـق  دـنوادخ  تسا و  تاـیداع  زا  هکلب  تسین  هیلقع  تـالاحم  زا  روما  نیا  هک  نآ  لاـح 
هک نآ  هوالع  هب  دـش  هدرک  هک  لیوات  نآ  اـما  دوش و  مه  نآ  رکنم  فوسک  رکنم  هک  نآ  رگم  ریما ع  ترـضح  نوعمـش و  يارب  زا  سمش 

تمالع ود  دـیامرفیم  هک  رقاب ع  ترـضح  زا  راحب  رد  يورم  لثم  تسا  تمالع  نیا  باب  رد  هدراو  رابخا  اب  فلاـخم  تسا  هسفن  دـنع  نم 
نآ رخا  رد  فوسخ  ناضمر و  زا  فصن  رد  سمـش  فوسک  هدـشن و  عقاو  هدوبن و  تقو  نآ  ات  مدآ  نامز  زا  هک  دوب  دـهاوخ  مئاـق  زا  لـبق 
مل هک  دنتـسه  هیآ  رد  ود  نیا  نکل  يدرک  نامگ  ییوگیم و  هچ  وت  منادیم  نم  دیامرفیم  ترـضح  بلطم  نیا  زا  دـنکیم  بجعت  يوار 
رد عیارـش و  خسن  رد  هدش  عقاو  رایـسب  نآ  لثم  مدآ  نامز  سپ  زا  دـشاب  قباس  عرـش  مالعا  ریـسفت  نیا  هب  دارم  رگا  مدآ و  طبه  ذـنم  انوکی 

تسا و هزجعم  تمالع  نیا  دیامرفیم  تعجر  تمصع  رد  يواسحا  خیش  نیمجنملا و  باسح  لطبی  کلذ  دنعف  دراد  نآ  رابخا  ضعب  لیذ 
نیا اب  نیعیبط  نیمجنم و  لوق  نالطب  رد  نآ و  رهاظ  هدارا  هب  دراد  حیرصت  رابخا  ضعب  رد  دشاب و  تداع  قراخ  هک  تسا  نآ  هزجعم  ناش 

مئالع رد  نآ  تسا  فوسخ  فوسک و  زا  ریغ  يرگید  رما  دارم  رگا  دوب و  دهاوخن  ینامیا  فصنم  لوبقم  یناگیاپلگ  ۀیدنع  لیوات  فصو 
مئاق نامز  رد  تسا  هیکالفا  تکرح  ءوطب  نامز و  لوط  تیاکح  تداع  قرخ  نیا  ریظن  هدیشارت و  وا  هک  تسا  یغورد  دشن  هدرمـش  روهظ 
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موش تیادف  دنکیم  ضرع  ریصبوبا  هک  هدش  لقن  تعجر  تمـصع  راحب و  رد  دوش  لاس  هد  یلاس  ره  رادقم  هک  دراد  رایـسب  رابخا  رد  هک 
نایب دنرادن و  لوق  نیا  هب  هار  سپ  نوملـسم  اما  تسا و  هقدانز  لوق  نیا  دیامرفیم  ترـضح  دوشیم  دساف  دنک  رییغت  رگا  کلف  دنیوگیم 
رازه هزادنا  هب  هک  هداد  ربخ  ادخ  هک  نیا  تمایق و  زور  ندوب  ینالوط  نون و  نب  عشوی  يارب  زا  سمـش  در  رمقلا و  قش  تیاکح  دیامرفیم 

شریظن ءادباب  دنکیم  ار  رابخا  نیا  حیحصت  دنراد و  شلوق  هب  قوثو  دامتعا و  لامک  هفیاط  نیا  هک  يواسحا  خیـش  نآ  زا  سپ  تسا  لاس 
ای ءارفـص  هبلغ  هب  دوشیم  فلتخم  ءوطب  تعرـس و  ثیح  زا  صن  هب  تکرح  هچ  نانچ  سپ  تسا  ریبک  ملاـع  هنومن  ریغـص  ملاـع  هک  نیا  و 

ۀعرس دشاب و  یطب  لدع  عویش  رد  عیرس و  ملظ  روهظ  رد  کلف  تکرح  نینچ  مه  بضغلا  ءاضرلا و  دنع  ناسنا  تاکرح  نینچ  مه  مغلب و 
یهتنا . دوشیمن  كرحتم  داسف  بجوم  ریبک  ریغص و  ملاع  نیا  رد  تکرح  ءوطب  و 

تسین مئالع  زا  ءامس  قاقشنا 

تعجر ثداوح  عیاقو و  رد  هن  مئالع و  رد  هن  يدـحا  ار  نآ  سپ  بکاوک  طوقـس  موجن و  رثانت  ءامـس و  راطفنا  قاقـشنا و  تیاکح  اـما  و 
مئالع ناـیب  یعـضوم  ریغ  رد  هک  ءادـفلا  مهلاـعن  بارتل  اـنحاورا  يدـه  همئا  ریاـس  ریما ع و  ربمغیپ ص و  زا  هیهلا  جـجح  هدرمـش و  یـسک 

رد یتح  دـناهدومرف  تعجر  روهظ و  هماگنه  رب  ار  نآرق  زا  رایـسب  تایآ  لمح  لـیوات و  دـناهدومرف و  ار  مئاـق  روهظ  مئـالع  ناـمزلارخآ و 
راثآ مئالع و  زا  ار  بکاوک  طوقس  ءامـس و  هحفـص 405 ] راطفنا [  ینعی  راثآ  نیا  ادبا  دیایب  مه  تشذـگ و  هک  تمایق  تایآ  زا  يرایـسب 

هرداـصم دوخ  ياعدـم  يارب  زا  تاـیا  هب  ار  وا  داهـشتسا  میرادـن و  لوبق  ناـقیالل  اـعبت  ار  وت  لـیوات  دناهدرمـشن  عجرلا  موی  روهظلا و  موـی 
اذا تطشک و  ءامسلا  اذا  هیا  ترطفنلا و  ءامسلا  اذا  هیا  هدیسر  لیوات  نیا  ریـسفت و  نیا  اجک  هدشن و  مولعم  وا  لوق  ۀیجح  زونه  هک  مینادیم 
زا يربکلا و  ۀـماطب  رظان  مامت  اـهنیا  لاـثما  تردـکنا و  موجنلا  اذا  تروک و  سمـشلا  اذا  هیا  تقـشنا و  ءامـسلا  اذا  هیا  ترثتنا و  بکاوکلا 

ریسافت و هب  عوجر  تسا  یش  ره  هب  تبسن  ملاع  توم  یشلک و  كاله  قلطم و  ءانفب  قوبسم  هک  ثعبلا  عمجلا و  تسا و  رشحلا  موی  عیاقو 
توم و راثآ  زا  تایآ  نیا  ریـسافت  زا  هلمج  رد  امنب و  دـنهدیم  هعاـسلا  طارتشا  ثداوح و  زا  ربخ  دـناتایآ و  نیا  ریاـظن  هک  تاـیآ  ریاـس 

نامـسآ دنوشیم و  نوریب  نادبا  روبق  زا  حاورا  كدـنم و  شیاههوک  کشخ و  ندـب  ياهایرد  مه  اج  نآ  رد  هک  هدـش  هدرمـش  نآ  عیاقو 
دنریبک راشع  ملاع  هلزنم  هب  هک  شنایاپراچ  کیرات و  شاهصرع  یناملظ و  شبکاوک  دوشیم و  لمحم  هلازا  قشنم و  رطفنم و  ریغـص  ملاع 
دنکیم ءاقلا  ندب و  ضرا  دوشیم  طسبنم  اج  نآ  رد  راهقلا و  دـحاولا  هللا  وزرب  تاومـسلا و  ضرالا و  لدـبت  دـننامب و  یعار  الب  لطعم و 

اهبرل و تنذا  دـنکیم و  تعاطا  دونـشب و  ار  ادـخ  يادـن  دـهدیم و  نوریب  ار  دوخ  لاـقثا  دـیامنیم و  یلاـخ  يوق و  زا  تسوا  رد  هچ  نآ 
نادـبا ترـشن و  فحـصلا  اذا  دوشیم و  هدرک  لامعا  رثا  تسوا  رد  تسا  یناسنا  بلق  هک  هیهلا  هفیحـص  تلخت و  اهیف و  ام  تقلا  تقح و 
لصاح ریبک  ملاع  رد  هک  تاریـسفت  راثآ و  مامت  ترثعب  روبقلا  اذا  فشکنم و  شراثآ  دنوشیم و  بلقنم  تعیبط  روبق  ای  دنحاورا  روبق  هک 

موی رد  اهنیا  هک  دـشیم  دراو  حیحـص  ریـسفت  رگا  یلب  هتوم  دـنع  دوشیم  يراط  مه  ریغـص  ملاع  رد  اهنآ  همه  هئانف  ذا  هتوم  دـنع  دوشیم 
زا نیا  تسین  یناف  ملاع  ءانف  زور  نآ  رد  تسا و  ملاع  ءاـنف  مأوت  یهاود  نیا  ثودـح  هک  تسا  مولعم  نوچ  دوشیم  عقاو  عجرلا  روهظلا و 
نآ هک  دشاب  قفاوم  وت  ناسحتـسا  يأر و  هب  هچ  نآ  هن  دوش  نیقی  لیلد  هب  دیاب  لؤم  ینعم  یلو  دوش  لیوات  دـیآیم  دوب  لوقعم  ریغ  رهاوظ 
زا دـیاهدرک  لیوات  ناقیالا  بحاصل  اـعبت  امـش  هچ  نآ  ریغ  رگید  هوجو  هب  ندرک  لـیوات  تسا  نکمم  ار  راـثآ  نآ  همه  تسا و  یهن  نییعت 
هچ نانچ  روما  نیا  هک  لاح  دـشابن  قباس  عرـش  ءاقباب  یفانم  هک  درک  لیوات  ناوتیم  ماکحا  بکاوک  طقاست  نایدا و  ءامـس  هلازا  راـطفنا و 

لمح دـشاب  هلوقعم  ریغ  رهاوظ  نآ  ارچ  تسا  يربکلا  ۀـماط  ثداوح  زا  اهنآ  ریـسافت  قباطم  اهنآ و  لیلد  قفاوم  تسا و  تایآ  نیا  رهاـظ 
اعبت دـئارف  بحاـص  هک  تسا  هطلاـغم  هیومت و  تماـیق  راـثآ  ثداوح و  مئاـق و  تاـمالع  نیب  عمج  لـثم  تعجر  ثداوـح  رب  اـهنیا  ندرک 

لیوات رد  شدوخ  لیم  هب  تسین  لوقعم  روهظلا  موی  رد  اهنآ  زا  هلمج  هک  نیا  هب  دیامن و  ههبش  طیلخت و  هک  هدرک  ناقیا  بحاص  هعوبتمل 
لاحم و لایخ  یهن  لـطاب  روصق  یهن  دـیامنب  عجرلا  روهظلا و  موی  هماـگنه  هلغلغ و  ار  همزمز  نیا  دـناوتب  اـت  دـیامنب  مئاـق  مئـالع  قلطم  رد 

نیبملا www.Ghaemiyeh.comقح  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 521زکرم  هحفص 390 

http://www.ghaemiyeh.com


اما لوقعم و  ریغ  دنتسه  يرهاوظ  هک  دییامن  لیوات  ار  نآ  دشاب  دوعوم  مئالع  زا  رگا  بکاوک  طوقس  موجن و  رثانت  ءامس و  راطفنا  هلمجلاب 
هچ يارب  نآ  رد  لیوات  باب  حتف  سپ  دهدیم  تداهـش  تایآ  لیذ  هچ  نانچ  دشاب  هیورخا  هناشن  روهظ  ملاع و  ءانف  زا  رابخا  روما  نیا  رگا 

تناید ياههقف  ماکحا و  ناکرا و  رمق  سمـش و  زا  دارم  تسا و  لبق  نید  خـسن  ءامـس  راطفنا  هب  دارم  هک  ناقیا  بحاص  لیوات  نآ  هصاـخ 
دشخبن رون  تسا  هقباس  ماکحا  هک  شرمق  سمش و  برطضم و  ناکرا  رطفنم و  قباس  نید  ءامس  دیامن  روهظ  مئاق  نوچ  ینعی  تسا  هقباس 

ةزعلا بر  ترضح  رما  رهظم  ینعی  تقیقح  سمش  زا  ضارعا  هطـساو  هب  هقباس  تناید  ءامـس  موجن  دنامزاب و  رثا  زا  نیا  بادآ  عیارـش و  و 
بارطضا هلولو و  هب  ماکحا  عیارش و  ددجت  هطساو  هب  ماهوا  نونظ و  لها  دنوش و  طباه  طقاس و  تدجم  تزع و  ءامس  زا  ددرگ و  کیرات 

دهدیم نیمز  بارخ  بکاوک و  طوقـس  ءامـس و  راطفنا  زا  ربخ  هک  دیدج  قیتع و  دهع  تایآ  زا  يرایـسب  رد  لاح  تسا  نینچ  مه  دنیآ و 
هحفص يوس [  هب  هراشا  تعجر و  عیاقو  زا  سپ  ءامـس  ضرا و  لیدبت  اما  دهدیم و  يربک  تمایق  زا  ربخ  مینادن  فرحم  ار  تایآ  نآ  رگا 
روهظ مئالع  هب  یلخد  تشذـگ  هیناث  هلاقم  رد  هدـش و  ناـیب  ررکم  يدـه  همئا  تاـیاور ]  رد [  هک  تسا  يوامـس  یـضرا و  تاـکرب  [ 406
ناقیا بحاص  لیوات  هن  میتسه  ۀـجح  لیوات  رظتنم  اهنیا  رد  تسا و  عبتم  ناشرهاظ  اـهنآ  تسا  ثداوح  زا  ریغ  مئـالع  هک  یتسناد  درادـن و 
تسا روطلا  یلع  رونلاک  ءایلوا  ءایبنا و  ناعبات  هحورشم و  ياهنیـس  هحیحـص و  لوقع  همیلـس و  هدئفا  بابرا  دزن  شیهارمگ  تلالـض و  هک 

رب یقیبطت  رییغت و  بکاوک  طوقس  ءامس و  راطفنا  قاقـشنا و  ینعی  هقباس  تایآ  نیا  زا  ریغ  يربک  تمایق  باب  رد  هدراو  تایا  زا  هلمج  یلب 
رهاظ اب  یفانم  لیوات  هک  هدـش  ررقم  شدوخ  لحم  رد  نآ و  عیاقو  نایب  هکلب  تمـالع  ناونع  هب  هن  یلو  هدـش  عجرملا  روهظلا و  موی  عیاـقو 

ره هب  ذخا  ةافانملا  مدعل  تسا و  تاراشا  نوطب و  باب  زا  هکلب  تسین  ینعم  زا  رثکا  رد  ظفل  لامعتـسا  لیبق  زا  مزال و  ود  ره  هب  ذخا  تسین 
هللا لیبس  یف  متلتق  نئل  هیآ و  موطرخلا و  یلع  همـسنس  هیآ  مادقالا و  یـصاونلاب و  ذخؤیف  مهامیـسب  نومرجملا  فرعی  هیآ  لثم  دوشیم  ود 

انرفک هدـحو و  هللااب  انما  اولاق  مهوار  اذاف  هتایآ  مکیری  هیآ و  مهملکت و  ضرالا  نم  ۀـباد  مهل  انجرخا  لوقلا  مهیلع  عقو  اذا  هیآ و  متم و  وا 
موی بقتراف  هیآ  نورفاکلا و  کلانه  رسخ  هدابع و  یف  تلخ  دق  یتلا  هللا  ۀنس  انـساب  اوار  امل  مهنامیا  مهعفنی  کی  ملف  نیکرـشم  هب  انک  امب 

ناکم نم  دانملا  ادانی  موی  عمتسا  هیآ و  نودعوی و  ام  وار و  اذا  یتح  هیآ  اعارس و  مهنع  ضرالا  ققشت  موی  هیآ  نیبم و  ناخدب  ءامسلا  یتات 
اندقرم نم  انثعب  نم  انلیو  ای  هیآ  مهنامیا و  اورفک  نیذلا  عفنی  حـتفلا ال  موی  لبق  هیآ  نوضکری و  اهنم  مه  اذا  انـساب  اوسحا  املف  هیآ  بیرق و 

هیآ مکهوجو و  اوسیلو  هیآ  نیدماخ و  ادیـصح  مهانلعج  یتح  مهیوعد  کلت  تلاز  امف  هیآ  نولـسرملا و  قدـص  نمحرلا و  دـعو  ام  اذـه 
نیعـضاخ و اهل  مهقانعا  تلظف  هیا  ءامـسلا  نم  مهیلع  لزن  اشن  نا  هیآو  مهنع  افورـصم  سیل  مهیتای  موی  الا  هیآ  نودـعوی و  ام  وار  اذا  یتح 

هیا لبق و  نم  تنما  نکت  مل  اهنامیا  اسفن  عفنت  الا  کبر  تایا  ضعب  یتای  موی  هیا  ۀعـشاخ و  ذـئموی  هوجو  ۀیـشاغلا  ثیدـح  کیتا  لـه  هیآ 
مهقهرت مهراصبا  ۀعـشاخ  هیآ  نیعفاشلا و  ۀعافـش  مهعفنت  امف  نیقیلا  اناتا  یتح  نیدلا  مویب  بذکن  انک  هلوق و  یلا  نیمرجملا  نع  نولئاستی 

ناشیا ندرک  هدنز  ناگتـشذگ و  زا  نیرکنم  نیبذکم و  زا  ماقتنا  رب  تلالد  هک  تایآ  زا  کلذ  ریغ  نودعوی و  اوناک  يذلا  مویلا  کلذ  ۀـلذ 
هب ناشتسد و  اپ و  نتسبو  ناشیا  ياهنیبج  ندرک  غاد  ناشیا و  ياهتروص  ندش  هایس  تدش و  هب  ناشیا  نتفرگ  تقو و  نآ  رد  ناگهدنز  ای 

باذع نامه  نیا  ناشیا و  زا  رذع  نتفریذپن  تمادن و  ترسح و  راهظاو  هدرک  نایب  رابخا  رد  هک  ناشیا  ندرگ  ندز  مئاق  باحـصا  ریـشمش 
هرخؤم باذع  نامه  نیا  ربکالا و  باذعلا  نود  یندالا  باذعلا  نم  مهنقیذـنل  ربکا و  باذـع  زا  لبق  هداد  هدـعو  وا  هب  ادـخ  هک  تسا  یندا 
تـسا ایند  رد  هبترم  ود  ندش  هدنز  نامه  نیا  ةدودعم و  ۀما  یلا  باذعلا  مهنع  انرخا  نئل  دیامرفیم و  هک  مئاق ع  باحـصا  نامز  یلا  تسا 

هب رگم  تسین  هبذاـک  توعد  نیا  رد  هناـشن  يرثا و  عیاـقو  ثداوح و  نیا  زا  هک  نیتنثا  اـنییحا  نیتنثا و  اـنتما  اـنبر  هداد  ربـخ  وا  زا  ادـخ  هک 
یماـقم هب  غورد  هکنآ  زا  لـفاغ  یلو  هدومن  زادرپ  ار  دوـخ  ناـعوبتم  ياـهغورد  هدرک و  زاـب  هک  یناـگیاپلگ  لـیوات  عیـسو  باـب  ندوـشگ 
وگغورد تیاکح  نامه  ناشعابتا  ياهزادرپ  نایعدم و  نیا  ياهغورد  انامه  دنک  تسرد  ار  نآ  دناوتیمن  يزادرپغورد  چیه  هک  دسریم 

ياسلج هب  دوخ  يزادناریت  تدـش  نایب  رد  ینامز  هکنآ  ات  دوب  شلاوقا  رد  فزاجم  رایـسب  یئوگغورد  صخـش  هک  دـنام  ار  زادرپ  غورد  و 
نایرب بابک  مدید  مدیسر  دوخ  دیص  رس  رب  نآ  زا  سپ  مدنکفا  شبناج  هب  يریت  دمآ  مرظن  هب  یئوهآ  متفر  راکـش  هب  يزور  تفگ  سلجم 
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ماـقم امــش  تعاـمج  يا  تـفگ  تـسب و  هیجوـت  رمک  زادرپ  غورد  هدـمآرب  راـکنا  رد  زا  ءاـسلج  مدروـخ  نآ  زا  تـسا  هدــش  هدز  کـمن 
زا سپ  تخاس  دوخ  ناج  هیاقو  ار  نآ  درب و  هانپ  يراخ  هتوب  هب  شگندخ  سرت  زا  وهآ  هک  دوب  نانچ  هیـضق  نیا  دینادیمن  ار  شیزادناریت 

شبابک دوب  رازهروش  نیمز  هکنآ  تلع  هب  هتخپ و  ار  وها  هتفرگ  شتآ  راخ  هتوب  هحفص 407 ] ریلد [  نیا  ریت  تدش  زا  هناشن  هب  ریت  ندیسر 
تـسا لهـس  نیا  تفگ  درک و  هغلابم  فازج  قارغا و  رد  دمآ  شوخ  ار  وگغورد  دندرک  ار  شیزادناریت  نیـسحت  سلجم  لها  دش  نیکمن 
تـسام يابروش  مدـید  مدیـسر  شنیلاب  هب  هکنآ  زا  سپ  مدوشگ  شبناـج  هب  یگندـخ  رود  زا  دـمآ  مرظن  هب  يروک  متفر  راکـش  هب  يزور 

رد نم  انالوم  تفگ  تفشآرب و  زادرپ  هیهت  مدع  هیجوت و  تبوعص  تدش  زا  زادرپ  غورد  دندیدنخب  هاق  هاق  سلجم  لها  هدش  مهارف  یبوخ 
دوخن و جـنرب و  هعرزم  ارحـص  زا  دـیوگب  هک  دوب  یلاخ  یناگیاپلگ  ياـج  منک  لیـصحت  اـجک  زا  جـنرب  دوخن و  يزبس و  تساـم و  ارحص 
هتخیر و تسام  نایم  هدش و  مه  طولخم  يزبس  اهناد و  حابرا  بوبح  هطـساوب  هدـیکرت  شتـسام  کیخ  هک  هدوب  نابـش  ربعم  هدوب و  يزبس 

دش هتفرگ  شتآ  دوخن  جنرب و  لافس  ریت  تدش  زا  دوب و  هداتسیا  تسام  لادوگ  رد  روک  نآ  هیقافتا  يایاضق  زا  هتـشگ و  تسام  هب  طولخم 
يانلیو ای  يادص  منادیمن  داب  یناگیاپلگ  ياراوگ  رصم  ياروح  اب  لصف  نآ  رد  یتسام  يابروش  نینچ  ۀقیقح  هدش  مهارف  یتسام  يابروش 

هتفرگارف و ار  ناشیا  هدـش  مئاق  ریـشمش  هب  ریـسفت  هک  هیـشاغ  هنوگچ  هدـش و  دـنلب  هنوگچ  تاـقوا  نیا  رد  ءاـهب  نیرکنم  باـب و  نیبذـکم 
قیدصت هنوگچ  دناهتـشگ و  نیدـماخ  ادیـصح  هنوگچ  دناهدیـشک و  ءاهب  ءاب و  بیذـکت  رب  تمادـن  ترـسح و  دـناهدرک  قیدـصت  هنوگچ 

هدنز هبترم  ود  دنروآرب  رـس  اهربق  زا  هنوگچ  دنایقاب و  دوخ  بیذکت  رب  هکنآ  اب  نولـسرملا  قدـص  نمحرلا و  دـعو  ام  اذـه  هک  دـناهدرک 
نودب دنایقاب  دوخ  بیذکت  رب  زونه  هکنآ  اب  دناهتخیرگ  فرط  نآ  فرط و  نیا  هب  باذع  فوخ  زا  دندش و  ذخا  دندش  هتشک  دناهدشب و 

انما دنتفگ  باب  نیبذـکم  نیرکنم و  وت و  داقتعا  هب  تسا  تایآ  روهظ  نامز  هک  تاقوا  نیا  رد  هنوگچ  ذـخاو و  تبوقع  سرت و  تمادـن و 
یناشیپ و موطرخلا  یلع  همـسنس  بجوم  هب  مهیلع و  عقو  اذا  بجوم و  هب  نیبذـکم  هنوگچ  مهنامیا و  مهعفنی  کی  ملف  نیکرـشم  اـنک  اـمب 

عشاخ سرت  زا  ناشیاهمشچ  عضاخ و  ناشیاهندرگ  هنوگچ  نینچ و  رد  هتشادرب  ناشیا  زا  باذع  هنوگچ  دوش و  هتشاذگ  غاد  ناشیا  غامد 
یناـگیاپلگ و رـس  رب  ثداوـح  نیا  ماـمت  هک  ار  يزور  میرظتنم  مینکیمن و  نینچ  اـم  یلو  دـیامنب  ار  یتساـم  تاـهیجوت  ناـمه  هکنآ  رگم 
زا يدوس  دنـشکب و  ار  نولـسرملا  قدـص  نمحرلا و  دـعو  ام  اذـه  انلیو  ای  دایرف  هایـس  ییاهتروص  اـب  دوش و  دراو  شناـعوبتم  شیاـقفر و 

دوشیم و ود  ره  هب  ذخا  ةافانملا  مدـعل  اضیا و  تمایق  رب  هدـش و  روهظ  تعجر و  هب  لیوات  تمایق  تایآ  زا  هرمن  نیا  يراب  دـشابن  ناشیارب 
هدوب مئالع  زا  شلامجا  شندوب و  هباشتم  اب  هکنآ  زا  الضف  درادن  تعجر  رب  یلخد  تسا  تمایق  هب  صوصخم  نآ  لاثما  راطفنا و  تایآ  اما 
هـصاخ نیا  هدومرف  موصعم  هک  اجوف  ۀـما  لک  نم  رـشحن  موی  هیآ و  لثم  تمایق  هن  تسا  تعجر  هب  صوصخم  تاـیآ  هراـپ  هچناـنچ  دـشاب 

لاذحنا تنطلس و  دوعوم و  هیلع  تیاکح  اما  ادحا و  مهنم  داغن و  ملف  مهانرشح  تسه و  شفیرش  لوق  سپ  تمایق  هیآ  اما  تسا و  تعجر 
همئا ربمغیپ و  ناسل  رد  تسا  رابخا  هنومن  نیا  زا  هچنآ  هک  تشذگ  هیناث  هلاقم  رد  نآ  زا  یلصفم  حرش  سپ  نیرکنم  لالحمضا  نیبذکم و 
مامت يارب  زا  هک  هیونعم  هبلغ  رب  لمح  هک  ار  هبلغ  نآ  تیفیک  دناهدومن  نایب  ارتاوتم  یمـسق  هب  تسا و  یقاب  دوخ  رهاظ  رب  مامت  عقاو  يدـه 
هلاقم نآ  هب  عوجر  تسا  روهظلا  موی  ثداوح  تسا و  مئاق  صیاصخ  زا  هیلک  هیرهاـظ  هبلغ  نیا  هکنیا  درک و  ناوتیمن  هدوب  هللا  رما  رهاـظم 

لیدـبت بکاوک و  طوقـس  راطفنا و  ینعی  تامالع  نیا  هک  دناهتـشون  هکنیا  اما  یبایب و  اراکـشآ  ار  هفیاط  نیا  تاهیومت  تاهبـش و  اـت  اـمن 
هک تسا  نآ  دـئارف  بحاص  دوصقم  میوگیم  سپ  هدـش  لزان  عون  کی  هجهل و  کـی  هب  هیوامـس  بتک  رد  رمق  سمـش و  تملظ  ضرا و 
زا ار  بلطم  نیا  هدوب و  دیدج  تاناید  روهظ  مما و  ياضقنا  نایب  اهنآ  رد  ضرغ  هدش و  دای  رایـسب  دیدج  قیتع و  دـهع  بتک  رد  راثآ  نیا 
زا ییارقف  هب  دـنکیم و  نایب  ررکم  تسا  قرو  دـص  هب  کیدزن  هک  تشه  لهچ و  دـصراهچ و  هحفـص  ات  شـش  هاجنپ و  دصیـس و  هحفص 

هحفـص رب [  لمح  ار  همه  هدـش  دراو  رابخا  رد  تسا و  نآرق  رد  هک  راثآ  مئالع و  دـهاوخیم  دـیامنیم و  داهـشتسا  دـیدج  قیتع و  دـهع 
قبس . ام  یلع  دیاز  دش  دهاوخ  نایب  متفه  ماقم  رد  الامجا  نآ  باوج  سپ  ینعم  روهظ  [ 408

نآرقلل افلخم  نیدهع  تحص  هب  ءاهبلادبع  ءاهب و  مازتلا 
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نآرقلل افلخم  نیدهع  تحص  هب  ءاهبلادبع  ءاهب و  مازتلا 

کسمت اهنآ و  رب  دامتعا  ۀحص  نیدهع و  بتک  فیرحت  مدع  رب  لئالد  دئارف و  بحاص  ءاهبلادبع و  ءاهب و  مازتلا  رد  رارصا  رد  متفه  ماقم 
ياوه يار و  قفاوم  هک  هجو  رهب  اـهنآ  رد  ندرک  فرـصت  دوـخ و  ماـهوا  زا  دـساف  ماـخ و  تـالایخ  يارب  زا  يزیوآتسد  يارب  زا  اـهنآ  هب 

زا دعب  دنیامنیم  نیدهعب  کسمت  دوخ  يهدساف  تالاقم  يارب  زا  هدیدع  عضاوم  رد  عوبتم  عبات و  زا  لازال  ۀـهج  نیدـب  دنـشاب و  ناشدوخ 
بتک نآ  ندوب  لوبق  اهمامت و  هب  اهنآ  دنـس  تحـص  فیرحت و  مدـع  ضرف  مازتلاب و  هکنآ  لاح  اهنا و  لیللا  تـالالد و . . .  رد  یتافرـصت 

ره تستالوأم  تاهباشتم و  تاراشا و  زومر و  هلوقم  زا  تارابع  نآ  هک  تسلطاب  عضاوم  نآ  رد  هفیاط  نیا  تاداهتـشا  زاب  ینامـسآ  اـمامت 
ره رد  یتلالد  تاشقانم  رد  يوکفک  نوچ  یلو  دنـشاب  مامت  ادنـس  دنچ  ره  مامتان  ۀـلالد  سپ  دـباییم  هار  اهنآ  رد  یلمج  فرـصت و  هنوگ 

مامت زا  باوج  ماقم  رد  اذل  باوج  لقن و  هب  تجاح  يهطساو  هب  دوشیم  مالک  لوط  بجوم  فرـصت  لمح و  ینعم و  أدبا  دروم و  ماقم و 
ار هدنناوخ  دوخ و  منکیم و  افتکا  نیدهع  تارقف  نآ  يرـصتخم  نایب  فیرحت و  تابثا  یلامجا و  باوج  کی  هب  عوبتم  عبات و  تاکـسمت 

نهوا هسدقم  بتک  فیرحت  لبح  هک  هتـشون  هد  دـصراهچ و  يهحفـص  رد  یناگیاپلگ  هک  ار  هچنآ  نالطب  دوش  حـضاو  ات  مرادیم  هدوسآ 
لطاب و یهاو  تسا  یمالک  تسا  عرتخم  هکلب  تسین  هیهلا  هیلـصا  بتک  دوجوم  ۀـیروت  لیجنا و  هکنیا  هب  لوق  تسا و  توبکنعلا  لابج  نم 

تیحالص زا  هک  یهجو  رب  نیدهع  بتک  ندوب  فرحم  هکنیا  دوش  حضاو  یهتنا  دنک  تباث  نقتم  لیلد  هب  ار  اعدا  نیا  هتسناوتن  یسک  هکنیا 
نآ زا  يرایـسب  رد  يراصن  دوهی و  نیرخاتم  ءامدق و  زا  نیربتعم  ءاملع و  زا  رایـسب  هکنیا  اراکـشآ و  رهاظ و  تسیلوق  دـشاب  جراخ  دامتعا 

یهجو رب  تسا  مئاق  رما  نیا  حوضو  رب  هیلقع  نیارق  هربتعم و  رابخا  نارق و  هکنیا  دناهتـشاد و  ار  هدیقع  نیا  اهنآ  زا  یتایآ  یباوبا و  بتک و 
تعامج دئارف و  لئالد و  بحاص  هک  ار  هچنآ  هک  ددرگ  اراکشآ  ۀلحرم  نیا  زا  دنامن و  یقاب  اهنآ  رابتعا  مدع  رد  بیر  ههبـش و  لاجم  هک 

ءانب زا  توبکنع و  لابج  زا  نهوا  یئاعدـم  ره  يارب  زا  یماقم و  ره  رد  دـناهدرک  نیدـهع  بتک  هب  کـسمت  زا  یلیخ  مهعوبتمل  اـعبت  هیباـب 
دوخ هیهب  ررد  باتک  رد  یناگیاپلگ  اذـل  دوشیم  ضقانت  هب  الثم  هشیمه  لطاب  نوچ  تسا و  تساـم  زا  نتخاـس  هناـخ  فرب و  يور  نداـهن 

ات مهد  يهحفص  زا  هک  دراد  میلـست  ار  ۀیروت  هسمخ  رافـسا  یتح  ار  نیدهع  هفورعم  بتک  زا  هلمج  هب  دامتعا  مدع  تشذگ و  هچنآ  ضیقن 
یقیاقح هب  هراشا  نآرق  تایآ  رهاوظ  تنـس و  تسین  تسد  هب  يدمتعم  خیرات  هکنآ  نافوط و  حون و  يهصق  باب  رد  دـسیونیم  مهدـجیه 
لاوحا تقلخ و  ءادتبا  زا  تسا  هیخیرات  روما  لفکتم  قیتع  دهع  زا  هچنآ  هک  دـنناد  یم  ریـصب  دـقان  قیتع و  دـهع  ریاس  ۀـیروت و  ربخ  تسا 

مایا رابخا  كولم و  لیئومح و  هاضق و  عشوی و  باتک  یسوم ع و  تافو  ات  مدآ  تقلخ  ءادتبا  زا  سمخ  رافسا  رد  هدراو  خیراوت  لثم  ءایبنا 
تسین و دامتعا  دروم  مولعم و  ریغ  نآ  فنـصم  دـشاب و  يوامـس  یحو  هک  دوشیمن  مولعم  اهنآ  زا  اهنآ  لاـثما  ًاـنیمخت و  ارزع و  باـتک  و 
ماکحا و ای  دعب  تاروهظ  يوس  هب  یتاراشب  هراشا و  هک  بتک  نیا  زا  یتمـسق  نآ  هکنآ  زج  دـنکیم  لاطبا  هشقانم و  ار  اهنآ  تحـص  قرط 

ریغ فرـش  دودـعم  عماجم  رد  هک  نیدـهع  زا  هچنآ  دـشن  مولعم  زیمم  میوگیم  هناـفرخزم  رخآ  یلا  دـنادیم  يوامـس  ار  نآ  دراد  دودـح 
مالک لحم  نآ  تسکـسمت  داهتـشا و  دروم  تسا  تسد  رد  لاحلا  یف  هچنآ  تسین و  ام  عازن  لـحم  نآ  تسکورتم  لومعم و  ریغ  دودرم و 
لوبق قیدـنز  نیا  دوخ  هک  الثم  یـسوم  تراشب  دـمحم و  هب  میهاربا  تراشب  الثم  هدرک  وا  زا  راـبتعا  یفن  ار  ناـمه  و  هحفص 409 ] تسا [ 

دـننکیم و کسمت  نیدـهع  هب  عوبتم  عبات و  زا  تسا  هفیاط  نیا  هنوگچ  سپ  تسا  رتبارخ  لیجنا  لاح  تسا  هسمخ  رافـسا  رد  اهنآ  دراد 
تسا . مولعم  ریغ  اهنآ  فنصم  قیدنز  نیا  فارتعا  هب  هکنآ  لاح 

نیدهع تیجح  توبث  مدع 

یکردـمیب و اهنآ و  رد  هموسرم  تالالـض  تافارخ و  هدوجوم و  نیدـهع  بتک  داسف  تاهج  اهیبارخ و  مامترم  ضرعت  هکنآ  یفخی  ـال  و 
نایب هب  منکیم  راصتقا  نکل  مهم  دوصقم  زا  ار  ام  درادیمزاب  تسا و  مجحلا  ریثک  يهلاـسر  هب  جاـتحم  هرـسکی  اـهنآ  بویع  يراـبتعایب و 

ءاـملع و تاـملک  هب  مه  دـیامن و  نیدـهع  بتک  هب  یلیـصفت  يهعجارم  دـیاب  دـهاوخیم  رتـشیب  سک  ره  بتارم  نـیا  زا  یلاـمجا  رـصتخم 
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فیـس نیبلاطلا و  جاهنم  مالعالا و  سینا  قدصلا و  ناسل  دننام  دیامن  مالـسا  ءاملع  بتک  هب  عوجر  مه  تلم و  ودـنیا  نیخروم  نیرـسفم و 
توبث مدع  نایب  رد  لوا  ماقم  میهدیم  رارق  ماقم  ود  رد  ار  هلحرم  نیا  رد  مالک  باب و  نیا  رد  هفلؤم  بتک  ریاس  نیزاوملا و  نازیم  ۀـمالا و 

هک هجرف  هللا  لجع  رـصع  ۀجح  ترـصن  هب  میئوگیم  سپ  لوا  ماقم  اما  اهنآ  رابتعا  تحـص و  مدـع  تابثا  رد  یناث  اهنآ و  تیجح  رابتعا و 
لاح رب  بتک  نآ  ءاقب  نایـسن و  طلغ و  اطخ و  زا  نیموصعم  ماهلا و  یحو و  نابحاص  زا  اهنآ  ندوب  زارحا  هب  فوقوم  اهنآ  تحـص  رابتعا و 
نامز یلا  اننامز  نم  تاـقبطلا  عیمج  نم  مهنیب  رتاوتلا  مدـع  مهنم و  عاـمجالا  مدـعل  تباـث  ریغ  بلطم  نیا  هیداـمتم و  راـصعا  نیا  رد  دوخ 

دش هچ  یسوم  زا  دعب  هک  تسین  مولعم  وا  لاح  تسا و  ۀیروت  قیتع  دهع  بتک  نیرتربتعم  هکنآ  ماقم  نیا  رد  رصتخم  لوق  بتکلا و  بابرا 
كولم و باتک  متـشه  باب  شندـش  دوقفم  رب  دـنکیم  تلالد  هچنانچ  هدـش  دوقفم  هکنآ  ای  هدروآ  یـسوم  هک  یتیروت  نآ  دـنام  یقاـب  و 
ار مدرم  هتشاذگ و  دهع  قودنص  رد  مالسلاهیلع  یـسوم  ترـضح  ار  ۀیروت  مامت  هک  دسیونیم  نیوکت  رفـس  رد  هک  نیوکت  رفـس  مهدزیس 

متـشه باب  رد  كولم  باتک  رد  دنیامن و  تئارق  لیئارـسا  ینب  رب  هدرک و  نوریب  ار  نآ  صوصخم  دیع  نآ  رد  لاس  تفه  ره  هک  دومن  رما 
ود نیا  دنتفاین و  شیب  هدش  لزان  هک  حول  ود  تابالقنا  يهطـساو  هب  سپ  ار  دهع  قودنـص  دـندرک  نوریب  نامیلـس  نامز  رد  نوچ  هک  دراد 

هدوبن و تسد  رد  هتفر و  نایم  زا  هیلـصا  ۀیروت  يهیقب  تابالقنا  نآ  رد  هک  دوشیم  مولعم  سپ  هدش  دراو  هرـشع  ماکحا  صوصخ  رد  حول 
زا هچنانچ  دـندرک  راتفر  دوخ  رفاک  ياهنز  ياوه  هب  دومن و  تب  تداـبع  دـندیدرگ و  دـترم  نوچ  نامیلـس  ترـضح  رخاوا  رد  نآ  زا  سپ 

رگا ۀیروت  لاح  دـشن  مولعم  یـشنم  نامز  ات  لیئارـساینب  دادـترا  هنمزا  رد  نینچ  مه  دوشیم و  مولعم  احیرـص  مایا  خـیرات  كولم و  باتک 
عایض و رب  دنکیم  تلالد  هچنانچ  دترم  مدرم  هرفک و  نیطالس  زا  دنـشاب  هدرکن  عیاض  دوقفم و  ار  نآ  هدوب  تسد  رد  نآ  زا  هچنآ  میئوگن 

نآ زا  سپ  هکنآ  ینالوط  يهنمزا  نآ  رد  لیئارسا  ینب  دادترا  نآ و  دترم  تنطلس  تدم و  لوط  يهطساو  هب  لیئارسا  ینب  نیب  زا  ۀیروت  دقف 
ربخ اشوی  هب  وا  متفای و  ار  ۀیروت  يهخسن  نم  هک  ناخاش  هب  تفگ  نهاک  يایفیلح  لوق  هب  دش  دنتـسم  اهنآ  نیب  رد  ۀیروت  ندش  تفای  هنمزا 

لامک اب  اشوی  تنطلـس  تدـم  نیا  رد  دوب  اهنآ  نیب  رد  یلـصا  ۀـیروت  رگا  درک  هراپ  ار  دوخ  ياهناج  داـتفا و  هیرگ  هب  شندـناوخ  زا  داد و 
هیرگ نآ  ندناوخ  زا  هاشداپ  مدرک و  ادـیپ  ار  نآ  نم  دـیوگب  نهاک  رفن  کی  یتدـم  زا  سپ  هک  دوبن  جاتحم  ۀـیروت  جـیورت  هب  وا  تبظاوم 

ود و نیا  لاح  تسا و  بتاک  نافاش  نهاک و  ربخ  هب  دنتـسم  ۀـیروت  نیا  هدوبن و  ناـشیا  ناـیم  رد  هیلـصا  ۀـیروت  باـب  نیا  قفاوم  سپ  دـنک 
عمج نهاک  نآ  تدم  نآ  رد  دراد  نیا  شوخ  ناشوی و  هب  برقت  يهطـساو  هب  هک  دوریم  نامگ  هکلب  تسین  مولعم  اهنآ  يوقت  تلادـع و 
هداد تبسن  یسوم  هب  هدومن و  لعج  بیترت و  شدوخ  ای  هدروآ  تسد  هب  هقرفتم  هحفص 410 ] قاروا [  زا  ای  هتشاد  ظفح  هچنآ  زا  یفیلات  و 

تسلاحلا لوهجم  رفن  کی  هب  دنتسم  ۀیروت  نیا  قیتع  دهع  دوخ  قفاوم  سپ  تسین  مولعم  طلغ  اطخ و  زا  ود  نآ  تمصع  مه  دشاب و  هدرک 
ای رگید  سک  ای  عشوی  ای  هدوب  یسوم  هک  دنکیم  رافسا  نیا  فنصم  رد  رایـسب  فالتخا  یناگیاپلگ  قیدنز  دشاب و  بتاک  نهاک و  نآ  هک 
هک هدرک  ادـیپ  رافـسا  ریاس  هب  دامتعا  اجک  زا  اهیبارخ  نیا  اب  منادیمن  دـنکیم  اهنآ  زا  دامتعا  یفن  تروص  ره  رد  تسا و  ریزع  هک  ار  ریغ 

رصنلا تخب  نامز  ات  دش  لیئارـسا  ینب  رد  عیاش  دادترا  زاب  نآ  زا  سپ  دیوجیم و  لالدتـسا  نیدهع  هب  دنکیم و  عنم  مه  ار  فیرحت  یتح 
هک دندرک  هچ  لیئارسا  ینب  ۀیروت و  اب  دوب و  وا  رد  هچنآ  سدقملا و  تیب  هب  هک  تسا  مولعم  يراصن  دوهی و  دزن  هربتعم  خیراوت  قفاوم  هک 

الوعفم ادعو  ناک  رایدلا و  لالخ  اوساجف  دیدش  ساب  یلوا  انل  ادابع  مکیلع  انثعب  امهیلو  ادـعو  ءاج  اذاف  هداد  ربخ  وا  يهماگنه  زا  دـنوادخ 
وا دش و  هدنز  ریزع  هکنآ  ات  دنتـشادن  یتیروت  دوب  هدشن  هدنز  ریزع  رگا  هک  دوب  دوقفم  نانچ  ۀیروت  و  دوهی . . .  نیخروم  قافتا  هب  هکنآ  ات 

دادـترا هنمزا  نآ  رد  دوریم  نامگ  هک  نهاک  يافیلح  ۀـیروت  ای  هدوب  هیلـصا  ۀـیروت  نیا  هک  دـشن  مولعم  تشون و  بیغلا  رهظ  زا  ار  ۀـیروت 
سد زا  هملاس  ۀیروت  وا  ظوفحم  ۀیروت  نآ  ندوب  مولعم و  ریغ  ریزع  تمصع  توبن و  دنشاب و  هدرک  رایسب  نآ  رد  فیرحت  سد و  نیدناعم 
مدـع فیرحت و  سد و  زا  فشاک  ۀـیروت  نآ  تاـفارخ  تاـفالتخا و  طـالغا و  بویع و  نآ  هکلب  مولعم  ریغ  نیفرحم  فیرحت  نیـساسد و 

سکوـتینا يهعقاو  رد  هدـمآ  یعونـصم  ۀـیروت  ناـهرب  رب  هک  ـالب  هب  هچ  دوـهی  خـیراوت  قـفاوم  نآ  زا  سپ  تسا و  ریزع  تمـصع  توـبن و 
ره زا  هدینازوسیم و  شتآ  هب  هدروآیم  تسد  هب  قیتع  دـهع  خـسن  زا  ار  هچنآ  هدوب و  صحفت  سـسجت و  رد  اهتدـم  هک  هاشداپ  روطارپما 
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يهعقاو يدـنچ  هب  حیـسم  جورع  زا  سپ  دوب و  حیـسم  دالیم  زا  لبق  يدـنچ  هب  هعقاو  نیا  دـیناسریم و  لتق  هب  ار  هدـنراد  تفاییم  هک  اـج 
عمتجم زونه  نونک  یلا  هک  دندش  قرفتم  هقرفتم  دالب  رد  هدنام  یقاب  دومن و  ریـسا  رازه  نیدـنچ  هک  دـش  هداد  تسد  یمور  سوطیط  هلیاه 

مود هیـضق  نیا  دـیاش  هک  هدرک  تراـغ  ار  همه  دوـب  ناطلـسلا  تیب  هللا و  تـیب  رد  هـچنآ  دـشن و  ادـیپ  ناـشیارب  زا  یناطلـس  رگید  هدـشن و 
حـناوس و نیمه  يهطـساوب  خـلا و  نیترم  ضرـالا  یف  ندـسفتل  لیئارـسا  ینب  یلا  انیـضق  هداد و  ربخ  وا  زا  دـنوادخ  هک  دـشاب  لیئارـساینب 
زا يهلمج  قیتع و  دـهع  زا  هلمج  رابتعا  رد  هدـش  عقاو  اهنآ  نیخروم  ءاملع و  نیرـسفم و  ءامدـق و  نیب  شحاف  فالتخا  هک  تسا  ضراوع 

دننام یتعامج  قیتع  دـهع  باتک  تفه  لـهچ و  زا  هک  اـهنآ  فینـصت  ناـمز  مجرتم و  فنـصم و  اـهنآ و  تاـیآ  زا  يهلمج  اـهنآ و  باوبا 
باوبا و ياهراپ  رد  یتعامج  دـننادیم و  حیحـص  ار  تشه  یـس و  یتعامج  دـننادیمن و  حیحـص  ار  یقاب  باـتک  تفه  زا  شیب  نویرماـس 

نیسیسق دناهدرک  مهارف  اهسلجم  ایسیلک  رد  تبون  دنچ  همدقتم  هنمزا  رد  ۀهج  نیا  هب  دنراد و  فالتخا  هشقانم و  تشه  یس و  نامه  تایآ 
هفیاط روهظ  نامز  ات  دنام  كوکشم  يهراپ  دندرک و  حیحصت  ار  ياهراپ  اهنآ  حیحصت  بتک و  نیا  دانسا  ندروآ  تسد  ۀهجب  ناشیاملع  و 

ار اهنآ  ءازجا  زا  ضعب  ای  هیلکلاب  ای  دناهدرمش  لوعجم  دندرک و  بیذکت  زاب  ار  همیدق  تاححصم  زا  يهلمج  هک  ناتستورپ ]  تنتـستورپ [ 
ءاملع بتک  زا  ار  عیاقو  نیا  لیـصافت  هک  دوشیم  مولعم  نآ  ریغ  مـالعالا و  سینا  يهقرفتم  باوبا  هب  هعجارم  زا  بتارم  نیا  حرـش  هچناـنچ 

دنتفاین و شیب  حول  ود  نامیلـس  نامز  رد  هک  دوشیم  مولعم  قیتع  دهع  بتک  دوخ  زا  هکنآ  زا  سپ  دندرک و  نایب  ناشن  مسا و  هب  ناشدوخ 
رد هتشادن و  ظفح  یسک  ریزع  زج  رـصنلا  تخب  هحفـص 411 ] نامز [  رد  هتفاین و  ار  ۀـیروت  رگید  سک  نهاک  يایفیلح  رجاشوی  نامز  رد 

تراغ بارخ و  سدقملا  تیب  هدش و  قرفتم  هتـشک و  دوهی  مامت  سوطیط  نامز  رد  هدش و  هتخوس  هدـمآ  تسد  هب  هچ  ره  سکوتینا  نامز 
ءاملع و فالتخا  بتک و  نآ  رد  اهایسیلک  تافالتخا  يهظحالم  اب  اصوصخ  دنامیم  یقاب  بتک  نیا  رب  دامتعا  قوثو و  هنوگچ  رگید  هدش 
دادترا و عویش  يهظحالم  زا  دعب  اصوصخ  اهنآ و  تایآ  اهنآ و  باوبا  ضعب  رد  قاحلا  لعج و  تبسن  لعج  يهظحالم  اب  اهنآ و  نیرـسفم 

رگا هک  دـیامنیم  داـی  تارقف  نیا  زا  قیتـع  دـهع  دوـخ  رد  هک  هیداـمتم  هنمزا  هدـیدع و  تارم  رد  اـهنآ  نیطالـس  لیئارـسا و  ینب  نیب  رفک 
ةداـیز و هب  تارییغت  عاونا  هکنآ  اـی  هدرکن و  دوقفم  ار  ۀـیروت  دوخ  دـصاقم  يهطـساو  هب  هرفک  نیطالـس  نیدـترم و  هنمزا  نیا  رد  میئوـگن 
ار خسن  نیا  هک  دنامیمن  یقاب  ام  يارب  زا  ناگهدننک  همجرت  ناگهدنسیون و  رب  يدامتعا  قوثو و  هلاحم  سپ ال  هدرکن  لخد  نآ  رد  هصیقن 

ینب دوخ  بویع  حـناوس و  ثداوح و  نیا  رد  هک  دوشیم  نوـنظم  دـشاب  فاـصنا  رگا  هکلب  دـناهدرک  طبـض  خاسنتـسا و  مدرم  زا  مسق  هچ 
ناهاخاوه هددجتم  يهنمزا  نیا  رد  اجک  زا  هدـش و  رایـسب  رایـسب  هرفک  كولم و  ضارعا  هطـساو  هب  ۀـیروت  نیا  رد  اهیبارخ  ارارک  لیئارـسا 

ماقم رد  هرسکی  دوخ  بهذم  ۀیروت و  لاوز  زا  غیرد  يهطساو  هب  ای  دوخ  هلاقم  رما و  جاور  يهطساو  هب  یـسوم  تعیرـش  رب  نیتباث  ۀیروت و 
هب هچنآ  دنـشاب و  هدومنن  عمج  ار  اهب  قوثوم  ریغ  تاقرفتم  تاـطقتلم  ار و  دوخ  ءاـطخلا  هنومأـم  ریغ  تاـظوفحم  هدـماین و  عارتخا  لـعج و 

ناشیا زا  یتعامج  نیب  رد  بهذم  جاور  ۀهج  هب  عارتخا  لعج و  هکنآ  يهظحالم  هب  هصاخ  دنـشاب  هدرکن  قاحلاو  مض  هدروخیم  ناشدرد 
دوخ خیرات  رد  هک  دنکیم  لقن  خروم  میشوم  زا  مالعالا  سینا  رد  هچنآ  زا  بلطم  نیا  دوشیم  مولعم  هچنانچ  هدوب  بحتـسم  نسحتـسم و 

ریثکت يارب  زا  ءارتفا  هلیح و  بذـک و  هک  تسنیا  نآ  دـیدرگ و  رهتـشم  هلوقم  ثروغاسیف  نوطالفا و  يأر  نیباـمیف  هتفگ  ندـنل  رد  عوبطم 
نیعبات الوا و  حیـسم  تدالو  زا  لبق  اهیدوهی  دنتفرگ  ار  لوق  نیا  تسه و  مه  نیـسحت  لباق  هکلب  دشاب  زیاج  هکنیا  هن  قح  تدابع  قدص و 

یهتنا و ابذـک  نید  ناگرزب  هب  دـش  هداد  تبـسن  هک  هریثک  بتک  زا  رما  نیا  ددرگیم  اراکـشآ  رهاظ و  هچناـنچ  اـیناث  یناـث  نرق  رد  یـسیع 
دهاوخن یماهلا  سپ  تسا  ایقزح  دنیوگیم  یضعب  تسا و  ساحیسف  نآ  فنصم  دنیوگیم  یـضعب  تسین  مولعم  نآ  فنـصم  هاضق  باتک 

هلطاب و تیاکح  ار  وا  يراـصن  دوهی و  ءاـملع  زا  یتعاـمج  هک  بویا  باـتک  رد  اذـک  دـنراد و  فـالتخا  اـیحن  باـتک  رد  نینچ  مه  دوب و 
نیا هک  دنیوگیم  ياهراپ  هکنآ  ات  نآ  تارومزم  زا  يهلمج  رد  اذک  تسا و  رایـسب  فالتخا  دروم  دواد  روبز  دناهدرمـش و  هبذاک  يهیـضق 

هن تسا  اهنآ  عماج  دواد  دـشابیم و  حروت  نادـنزرف  زا  رفن  هس  نیـشودح و  زاـمیه و  فاـسا و  یـسوم و  میهاربا و  مدآ و  لاـم  تارومزم 
مولعم مود  داتفه و  روبز  زا  دـنهدیم و  ناهتا  هب  ار  نآ  زا  یـضعب  نامیلـس و  هب  یـضعب  دواد و  هب  تبـسن  ار  نآ  ضعب  ياهراـپ  فنـصم و 
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باتک اما  دش و  مامت  یشی  رسپ  دواد  ياهاعد  متسیب  يهیآ  رد  دیامرفیم  هک  تسین  مالـسلاهیلع  دواد  ترـضح  لام  نآ  دعبام  هک  دوشیم 
تسیب و باب  لوا  يهیآ  نامه  نامیلـس  بانج  هب  نآ  دانتـسا  توبث  مدع  رب  دهدیم  تداهـش  تسفالتخا و  مه  نآ  رد  سپ  نامیلـس  لاثما 
دـناهداد و تبـسن  نامیلـس  هب  هدرک  فیلات  عمج و  هایقزح  دوهی  هاشداپ  ناتـسود  ار  رگید  باب  دـنچ  ات  نآ  زا  هک  دـنکیم  مولعم  هک  مجنپ 

اهنیا روکذم  باب  لوا  رد  دیوگیم  هدوب  نامیلـس  تافو  زا  دعب  لاس  داتفه  تسیود و  فیلات  عمج و  نیا  دـیوگیم  مالعالا  سینا  بحاص 
لاح تسا  فالتخا  رگید  باوبا  يهرابرد  نینچ  مه  دـناهدرک و  لقن  ار  اـهنآ  دوهی  هاـشداپ  هاـیقزح  نادرم  هک  تسا  نامیلـس  لاـثما  زا  زین 
دننام دناهداد  تبسن  مه  رگید  هحفـص 412 ] ناسک [  زا  وا  ریغ  هب  سپ  نامیلـس  ظعو  باتک  هن و  ای  هدوب  یبن  هک  تسین  مولعم  وا  فنـصم 
يانغ یتعامج  ار  نآ  سپ  نامیلس  دورـس  باتک  اما  دناهدرک و  نیعم  سکوینا  نامز  لباب و  هعقاو  زا  دعب  ار  نآ  فینـصت  یتعامج  ایقزح و 
لها معز  هب  سپ  دشاب  رگا  تسین  ربمغیپ  لام  هک  دیامنیم  حـضاو  شدوخ  باتک  نآ  هظحالم  هک  تسا  نآ  فاصنا  دناهدرمـش و  یقـسف 

تسین مولعم  ریـسا  باتک  نینچ  مه  تسا و  فالخ  لایناد  باتک  باوبا  ضعب  رد  نینچ  مه  دوب و  دهاوخ  نامیلـس  دادترا  نامز  رد  باتک 
اجنیا ات  دیوگیم  هک  تسین  ایمرا  زا  نآ  دعبام  رگا  دوشیم  مولعم  مکی  هاجنپ و  باب  رخآ  هیآ  زا  سپ  ایمرا  باتک  اما  هدوب و  سک  هچ  هک 

ناوتیم هنوگچ  باوبا  ضعب  ندوب  یقاحلا  میلـست  تافالتخا و  همه  نیا  اب  لاح  تسیک  زا  تسین  مولعم  شدـعب  ام  زا  تسا  اـیمرا  ناـنخس 
ار . اهنآ  همه  ندوب  یماهلا  دومن  مولعم  قیتع و  دهع  مامت  تحص  هب  درک  دامتعا 

يراصن ياملع  حیرصت  هب  نیدهع  كردم  تحص و  مدع 

هک هدـشن  ققحتم  تاقبط  مامت  رد  يرتاوت  هک  تسا  نآ  فاصنا  تسا و  هعبرا  لیجانا  دنـس  رد  اهنآ  نیرتحیحـص  سپ  دـیدج  دـهع  اـما  و 
دوش ققحتم  هکنآ  ات  دـندوبن  رتاوت  ددـعب  وا  هب  نینمؤم  یـسیع  عفر  ات  لیجنا  لوزن  نامز  رد  هکنآ  هچ  دـشاب  مولعم  یـسیع  هب  اـهنآ  تبـسن 
رگید بویع  تافالتخا و  هطـساو  هب  هدوجوم  بتک  نیا  دوخ  دوب و  دهاوخن  دیفم  دـعب  تاقبط  رد  رتاوت  نوچ  یلوا و  هقبط  رد  رتاوت  توبث 
مولعم سپ  اهنآ  همجرت  هصاخ  اهنآ و  تایآ  باوبا و  مامت  هصاخ  ادـخ  بناج  زا  شندوب  سپ  تسین  ادـخ  بناـج  زا  هک  دـنکن  مولعم  رگا 
بناج زا  ندوب  رب  تلالد  فراعم  رب  لامتـشا  تغالب و  تحاصف و  يور  زا  دیدج  دهع  یقاب  قیتع و  دـهع  دـننام  اهباتک  نیا  دوخ  تسین و 
هدوب رگید  تازجعم  يور  زا  هکلب  باتک  ود  نیا  لوزن  هطـساوب  درواین  نامیا  یـسیع  یـسوم و  هب  يدحا  اذل  نآرق و  دننام  دـنکیمن  ادـخ 
داسف یتسناد  هقباس  تاماقم  رد  دوشیمن  ادخ  نذایب  باتک  لازنا  هک  دئارف  بحاص  یظافل  دوشیم و  مولعم  نیدـهع  يهعلاطم  زا  هچنانچ 

لاح تسا و  تافالتخا  یناـنوی  هب  شمجرتم  رد  هدوب و  يربع  ناـسلب  هک  دـناهدرک  حیرـصت  ناـشیا  زا  يروهمج  یتم  باـتک  اـما  ار و  نآ 
ءاملع ضعب  هک  هدومن  حیرصت  موریج  هک  دیوگ  دوخ  باتک  رد  هک  دنکیم  لقن  کلتاکوراد  زا  مالعالا  سینا  رد  تسین و  مولعم  مجرتم 

اقول و لیجنا  مود  تسیب و  باب  زا  تایآ  ضعب  رد  دندومنیم  کش  امدـق  ضعب  سقرم و  لیجنا  رخآ  باب  رد  دـندرکیم  کش  نیمدـقتم 
ناشیا زا  هلمج  ار  انحوی  لیجنا  یهتنا و  دناهدوبن  یبویسرام  هقرف  لیجنا  رد  باب  ود  نیا  اقول و  لیجنا  لوا  باب  ود  رد  دنتشاد  کش  یضعب 

هیآ رد  مکی  تسیب و  باـب  رد  هکنآ  هچ  تسین  وا  زا  هکنیا  رب  دـنکیم  تلـالد  اـنحوی  لـیجنا  دوخ  اـنحوی و  زا  ار  نآ  ندوب  دـناهدرک  یفن 
هتشون و ار  اهنخـس  دهدیم و  تداهـش  اهزیچ  نیا  يهرابرد  هک  تسا  يدرگاش  نامه  نیا  انحوی  يوس  هب  هراشا  دیوگیم  مراهچ  تسیب و 

هداد انحوی  هب  تبسن  نیا  وا  تسا  انحوی  ریغ  هدنسیون  نیا  هک  دنکیم  مولعم  تحارص  یهتنا و . . .  تسا  تسرد  شتداهش  هک  مینادیم  ام 
نیداتسا هک  ذلزه  کلتاک  متفه  دلج  زا  دنکیم  لقن  مالعالا  سینا  رد  تسین و  مولعم  قدصم  هدنسیون  نآ  لاح  هدرک و  انحوی  قیدصت  و 

هک یتسرد  هب  تفگ  هینئط  رب  ققحم  هیردنکسا و  هسردم  بالط  زا  تسا  ياهبلط  انحوی  لیجنا  بتاک  هک  یتسرد  هب  هتشون  دوخ  باتک  رد 
 [ نیسکو  ] هقرف هدومن و  فیلات  ار  اهنآ  یناث  نرق  يادتبا  رد  یسک  کی  هکلب  تسین  وا  تافینـصت  زا  انحوی  لئاسر  ریاس  لیجنا و  نیا  مامت 
زا دعب  سیسفا  ياسیلک  ار  مکی  تسیب و  باب  هتفگ  ستورک  ققحم  دومنیم و  راکنا  ار  انحوی  تافینـصت  نیا  یمامت  دوب  یناث  نرق  رد  هک 

نییراوح زا  اقول  نییحیسم  فارتعا  هب  سپ  دشاب  مولعم  اقول  هب  شتبسن  هک  ضرف  رب  اقول  باتک  اما  یهتنا و  تسا  هدومن  قاحلا  انحوی  توم 
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توبات لها  زا  تسا و  يراصنلا  لـضم  سلوپ  موصعم  شیاـمرف  قفاوم  نیملـسم  اـم  دزن  رد  تسا و  يراوح  سلوپ  درگاـش  وا  هکلب  تسین 
ام هب  هک  یتالاح  هک  دنکیم  لقن  ندوه  ریـسفت  مراهچ  دلج  زا  مالعالا  سینا  رد  هتخادنا و  ثیلثت  هدـیقع  تلالـض  هب  ار  يراصن  هک  تسا 

نیعم رما  هب  هحفـص 413 ] ار [  ام  دـشابیم و  نیعم  ریغ  عوطقم و  رتبا و  اسیلک  نیخروم  يامدـق  زا  لیجانا  فیلاـت  ناـمز  باـب  رد  هدیـسر 
رگید باتک  هب  یباتک  زا  هبذاک  هقداص و  تایاور  نیا  دناهدومن و  لوبق  ار  ناشیا  تابوتکم  تایاور و  نیلوا  يامدق  خـیاشم  دـنناسریمن و 

زور هب  زور  ار  اهنآ  دنـس  هک  یلاخ  یناگیاپلگ  فیرـش  ياج  تسا  رذعتم  لکـشم و  اهنآ  دیقنت  حیحـصت و  تدم  ياضقنا  زا  دعب  دیـسر و 
دانتـسا دیدج  دهع  زا  رگید  هلمج  يهرابرد  دیوگیم  هکنآ  ات  تسوا  دوخ  هصاخ  هک  اهیزاب  نامـسیر  نآ  هب  دیامن  حـیقنت  دـهدب و  تسد 

ضعب نالا و  یلا  طلغ  هدودرم و  تارقف  ضعب  دناهدوب و  كوکشم  هس  تصش و  دصیـس و  هنـس  ات  تسناهرب  ۀجح و  الب  نییراوح  هب  اهنیا 
تـسا هدرک  رکذ  ار  دوخ  املع  هقرف  زا  نیریثک  ءامـسا  دشابیم  تسنـستورپ  ءاملع  ملعا  زا  هک  سرجار  دـنرادن و  لوبق  ار  اهنآ  ياهاسیلک 

میس مود و  هلاسر  بوقعی  هلاسر  هیناربع  هلاسر  دنشابیم  بیذاکا  اهنیا  هکنیا  داقتعا  هب  هسدقم  بتک  زا  ار  هلصفم  بتک  دندرک  جارخا  هک 
زارحا وا  سیب و  یسوپ  نامز  ات  دندوبن  میلستلا  بجاو  بتک  عیمج  هک  دیوگ  تسنستورپ  ءاملع  زا  سلپ  رتکد  انحوی و  تافشاکم  انحوی و 
دودرم یتدم  ات  هیناربع  هلاسر  دـشابیمن و  نییراوح  تافینـصت  زا  انحوی  میـس  مود و  هلاسر  دوهی و  هلاسر  بوقعی و  هلاسر  هکنیا  رب  دومن 
دنشاب میلستلا  بجاو  انحوی  تافشاکم  دوهی و  هلاسر  انحوی و  میس  مود و  سرطپ و  مود  هلاسر  هک  دندومنن  میلست  هینایرس  سیانک  هدوب و 

دیوگیم هکنآ  ات  هدومن  جارخا  هسدـقم  بتک  زا  ار  انحوی  تافـشاکم  امدـق  ضعب  هک  دـنکیم  لقن  سیب  یـسوپ  خـیرات  متفه  باتک  زا  و 
زا دنکیم  لقن  هکنآ  ات  هداد  انحوی  هب  ار  باتک  نیا  تبسن  دحلم  نسهت  لرـس  هکلب  دشابیمن  مه  یحلاص  درم  تسین  يراوح  نآ  فنـصم 

فینـصت نییراوـح  حیـسم و  ار  دـیدج  دـهع  نیا  هک  تسا  هتفگ  وا  هک  هدوـب  مراـهچ  نرق  رد  هک  تسا  زیکنیاـم  هقرف  ملاـع  هـک  سیتساـپ 
مسالا لوهجم  نآ  دیوگیم  مالک  نیا  قیدصت  زا  سپ  مالعالا  سینا  بحاص  دوخ  دعب  هدرک  فینصت  مسالا  لوهجم  درم  هکلب  دناهدومنن 

رد ای  تسه  هچ  ره  هکلب  دوشیمن  تفای  شردام  بانج و  نآ  حدق  دهع  نیا  رد  هک  هدوب  نییراوح  میرم و  حیـسم  بانج  رب  ءادعا  دـشا  زا 
انز دالوا  همه  حیـسم  دادـجا  ءابا و  هک  دوشیم  دافتـسم  دـیدج  دـهع  زا  اهحدـق  هراپ  درمـشیم  دـعب  تسا  طـیرفت  اـی  طارفا  هجرد  یهتنم 

قحلا نازیم  بحاص  زا  نیزاوملا  نازیم  بحاص  خلا و  دش  دنناوتیمن  بر  تعامج  لخاد  انز  دالوا  ۀـیروت  مکح  هب  هکنآ  لاح  دـناهدوب و 
غروب زرطپ  امزور و  رد  هتـشون  نیتسوپ  ذغاک  رد  یـسیع  زا  دعب  لاس  دصراهچ  رد  هدوب و  ینانوی  لیجنا  هک  دنکیم  لقن  بصعتم  سیـسق 

لها ای  ینانوی  هن  هدوب  يربع  یسیع  ناسل  هک  غورد  نیا  زا  هللا  ناحبس  دنـس و  نیا  ماکحتـسا  زا  هللا  ءاش  ام  نآ  قباطم  هیلاح  خسن  دوجوم و 
يراصن مامت  قافتاب  ام  هکلب  درک  ناوتیم  نآ  تحـص  هب  دامتعا  هنوگچ  دـشاب  نینچ  شلاـح  نییحیـسم  دوخ  دزن  رد  هک  یبتک  فاـصنالا 

حیسم زا  دعب  لیجانا  نیا  هک  ناشیا  قالتخا  هب  تفر و  الاب  نامسآ  هب  دش  دوقفم  وا  زا  دعب  یـسیع  لیجنا  هک  مینکیم  ذخا  انرابخال  اقفاوم 
نیمه اهنآ و  تایآ  باوبا و  مامت  تحـص  زارحا  مدـع  زا  لقاال  میرادـن و  یئانتعا  هتـشگ  لزان  نییراوح  رب  سدـقلا  حور  لوزن  هطـساو  هب 
هچنآ قفاوم  هکنآ  بتک  نیا  ندوب  یماهلا  تحـص و  مدع  رب  دنکیم  تلالد  نآ و  هب  داهـشتسا  زاوج  مدع  تیجح و  مدـع  رد  تسا  یفاک 

ادخ رما  فالخ  دنوش و  دترم  دننک و  انز  دوخ  رتخد  اب  دنروخب و  بارـش  ریغ  نز  اب  مه  نآ  دننک  انز  دوشیم  ءایبنا  هک  دیایب  مود  ماقم  رد 
مولعم سپ  تسا  غورد  اهتبـسن  نآ  اب  سپ  دوریم  دنادیدج  دهع  نابحاص  هک  نییراوح  هب  دسر  هچ  ات  ءایبنا  رد  غورد  لامتحا  سپ  دـننک 

رب سپ  دوب  دـهاوخن  يزیچ  یـصاعم  نآ  بنج  رد  نتفگ  غورد  سپ  تسا  تسار  اـهنآ  رگا  تسین و  یماـهلا  بتک  نآ  ماـمت  هک  دوـشیم 
فازجلا . بذکلا و  لامتحال  دوب  دهاوخن  اهنآ  هب  یقوثو  داقتعا و  زاب  نییراوح  ءایبنا و  زا  رودص  ضرف 

لقن لقع و  رظن  زا  نیدهع  نالطب  تابثا 

مکح احیرـص  لـقع  هک  يروـما  رب  تسا  نیدـهع  بتک  لامتـشا  سپ  هیلقع  اـما  هیلقن  یلئـالد  هیلقع و  تـسا  ینیارق  سژ  مود  ماـقم  اـما  و 
مدـع ءاشنم  هک  اهنآ  باوبا  تایآ و  زا  هلمج  ای  هرـسکی و  دنافرـص  لوعجم  ای  اهنآ  هکنیا  ءایبنا و  بتک  یماهلا و  اـهنآ  ندوبن  هب  دـنکیم 
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لامتشا اهنآ  زا  یکی  نیمجرتم  ناگدنسیون و  فرط  زا  دنافرحم  سوسدم و  هکنآ  ای  زیمتلا و  مدعل  هحفص 414 ] دوشیم [  یقاب  تیجح 
هرمن نیا  زا  هتشگ و  تباث  اهنآ  تمـصع  لقن  حیحـص  لقع و  حیرـص  هب  هک  نیموصعم  ءایبنا  هب  تبـسن  تسا  یتافرخزم  تافارخ و  رب  اهنآ 

هرقف . دنچ  نایب  هب  دوشیم  افتکا 

نیدهع بتک  تافارخ 

رتخد تفرگ و  ینکس  هراغم  رد  طول  ینعی  دوخ  رتخد  اب  سپ  هتـشون  نیوکت  رفـس  زا  مهدزون  باب  رد  هک  تسا  ربمغیپ  طول  تیاکح  لوا 
ار دوخ  ردـپ  ات  ایب  دـیآرد  ام  هب  ناهج  لک  تداع  بسح  هب  هک  تسین  نیمز  يور  رب  يدرم  هدـش و  ریپ  ام  ردـپ  تفگ  کچوک  هب  گرزب 

دوخ ردپ  اب  هدـمآ  گرزب  رتخد  دـندیناشون و  بارـش  ار  دوخ  ردـپ  بش  نامه  رد  سپ  میراد  هاگن  دوخ  ردـپ  زا  یلـسن  ات  میناشون  بارش 
مدش باوخمه  ردپ  اب  شود  کنیا  تفگ  کچوک  هب  گرزب  رتخد  رگید  زور  دشن و  هاگآ  وا  نتساوخرب  ندیباوخ و  زا  وا  دش و  رتسبمه 

دندیناشون بارـش  ار  دوخ  ردـپ  زین  بش  نآ  میراد  هاگن  دوخ  ردـپ  زا  یلـسن  ات  وش  باوخمه  وت  يو  اب  مناشونب و  بارـش  ار  وا  زین  بشما 
وا داهن و  مان  باؤم  ار  وا  دیئاز  يرـسپ  گرزب  نیا  دندش و  هلماح  دوخ  ردـپ  زا  طول  رتخد  ود  ره  سپ  دـش  يو  باوخمه  کچوک  رتخد 

باجتـسم ربمغیپ  دـیئامرف  هظحالم  یهتنا  تسومع  ینب  ردـپ  يو  داهن  مان  یمع  ینب  ار  وا  دـیئاز  يرـسپ  زین  کچوک  تسا و  نایباوما  ردـپ 
ار اهنآ  تاجن  هدعو  ادخ  هک  شلها  رگم  دیامرف  كاله  ار  شتما  مامت  دنوادخ  موق و  قوسف  ۀهج  هب  دنوش  لزان  وا  رب  هکئالم  هک  ةوعدـلا 

فرط نیا  زا  بارش و  یتسم  لاح  رد  مه  نآ  دوخ  رتخد  اب  مه  نآ  دوش  راکانز  ریپ  ربمغیپ  نیا  کتارما  الا  کلها  كوجنم و  انا  داد  وا  هب 
هدرمـش ربمغیپ  لها  زا  هنوگچ  دندوب  نینچ  رگا  دنوش  رتسب  مه  وا  اب  دنیامن و  تسم  ار  دوخ  ردپ  هک  دنـشاب  هیناز  مسق  نیا  ربمغیپ  نارتخد 
تاجن هیناز  نارتخد  نینچ  دنوش و  كاله  شلایع  موق و  دیاب  ارچ  کلها و  نم  سیل  هنا  دـیامرفیم  حون  رـسپ  هرابرد  هکنآ  لاح  دـنوش و 

نیا هدوب  رمخ  برـش  ترثک  زا  رگا  هدادـن و  ریغ  زا  ار  دوخ  رتخد  زیمت  هک  هدوب  يرامخ  هنوگچ  نیا  دـنزن و  دـح  ار  ناـشیا  طول  دـنبای و 
سپ دـنک  لصاح  دـالوا  رکب  زا  یلاوتم  بش  ود  هک  هجرد  نیا  هب  مه  نآ  بحاـص  دوشیمن  عاـمج  زا  نکمتم  هک  تسا  یماـقم  هب  ترثک 

زا مود  باب  رد  هک  هدیجنر  یم  موق  راتفر  زا  هدوب و  لداع  یصخش  نینچ  هنوگچ  هدوب و  يراکانز  يرامخ و  رد  هناگی  هک  دوشیم  مولعم 
درم نآ  هک  اریز  دـیناهر  دوب  هدـیجنر  نانیدیب  هنارـصاق  راتفر  زا  هک  ار  لداع  طول  هتـشون و  تسا  دـیدج  دـهع  زا  هک  سرطپ  مود  هلاـسر 

یهتنا و تشادیم  هجنر  هزور  ره  ناشیا  حیبق  ياهراک  هب  ار  دوخ  حـلاص  لد  دینـشیم  دـیدیم و  هچنآ  زا  دوب و  نکاس  ناشنایم  رد  لداع 
هیباوـم هب  یهتنم  نامیلـس  دواد و  هک  تسا  اـجنیا  هزم  دـندوب و  هدرکن  ار  وا  راـک  شموـق  ناـنیدیب  زا  کـی  چـیه  ۀـیروت  رباـنب  هکنآ  لاـح 

اب الاح  دناهدرک  تسرد  ادخ  رـسپ  ادخ و  يارب  زا  كاپ و  ار  ناشتنیط  بجع  دنوشیم  یهتنم  هینومعب  مه  هیئاومب و  مه  یـسیع  دنوشیم و 
لطاب یهاو و  هسدـقم  بتک  فیرحت  هب  لوق  دـیوگیم  دـئارف  رد  یناگیاپلگ  لضفلاوبا  هک  ونـشب  سورع  ردام  زا  ار  هملک  نیا  فصو  نیا 

نیا زا  ار  اهب  باب و  تیعراش  تلاسر و  رگا  سپ  ینادیمن  تافانم  عیانـش  نیا  اب  ار  يربمغیپ  هبتر  نیاربانب  سپ  تفگ  ناشیا  هب  دـیاب  تسا 
اب قح  طول و  نیا  يربمغیپ  دـننام  ناـشیا  يربمغیپ  رد  تسین  یفرح  ار  اـم  هک  ینکیم  ناـمگ  ربـمغیپ  هنوگ  نیا  ار  ناـشیا  ینادیم و  مسق 

ترخآ رد  ار  نیدیب  نیا  يازج  دنوادخ  دنک  بویعم  دساف و  دیاب  ار  طول  راچان  دنک  تسرد  طول  دـننام  یناربمغیپ  دـهاوخیم  وا  تسوا 
طول تیاکح  زا  تسا  رتدب  وا  هحیـضف  هک  تسا  مولعم  ردقلا  لیلج  ربمغیپ  دواد  ترـضح  تیاکح  میود  دیامرف  تلاوح  طول  ترـضح  هب 

رد هک  دـنکیم  لقن  روط  نیا  هب  ار  دواد  هنـصحم  يانز  یقوقحیب و  یمحریب و  تیاـکح  لیئومـش  مود  باـتک  زا  مهدزاـی  باـب  رد  یبن 
دواد هب  داتـسرف و  دش و  هلماح  نز  نآ  دش و  وا  رتسب  مه  دندروآ  دنتفرگ  ار  وا  داتـسرف  دش  وا  هتفیرف  داتفا  ایروا  هجوز  هب  شرظن  ماب  تشپ 

وا زا  دواد  داتـسرف  هاگرکـشل  زا  ار  وا  تسرفب  نم  دزن  ار  اـیروا  هک  دوخ  رکـشل  رادرـس  بؤی  دزن  داتـسرف  دواد  مدـش  هلماـح  هک  داد  ربـخ 
هاشداپ هناـخ  زا  اـیروا  سپ  يوشب  ار  دوخ  ياـهاپ  ورب و  تاهناـخ  هب  تفگ  اـیروا  هب  نآ  زا  سپ  دومن  رکـشل  هحفص 415 ] لاح [  شـسرپ 

هب ارچ  هدماین  رفس  زا  وت  ایآ  تفگ  ایروا  هب  دواد  سپ  تفرن  دوخ  هناخ  هب  ایروا  اما  دش  هداتـسرف  هاشداپ  زا  یناوج  شبقع  زا  تفر و  نوریب 

نیبملا www.Ghaemiyeh.comقح  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 521زکرم  هحفص 398 

http://www.ghaemiyeh.com


دنانیـشن همیخ  نابایب  يور  رب  میاقا  ناگدنب  بؤی و  میاقا  دننکاس و  همیخ  رد  ادوهی  لیئارـسا و  توبات و  هک  درک  هضرع  یتفرن  دوخ  هناخ 
درک توعد  ار  وا  دواد  سپ  درک  مهاوخن  ار  نیا  وت  تایح  هب  مباوخب  دوخ  نز  اب  میاـمن و  برـش  لـکا و  مورب و  هناـخ  هب  نم  هنوگچ  اـیآ 

ایروا تسد  هب  تشون و  بؤی  يارب  یبوتکم  نادادـماب  تفرن  دوخ  هناخ  هب  زاـب  تفر  نوریب  ماـش  تقو  درک  تسم  ار  وا  دیـشون و  دروخ و 
درک و نینچ  مه  بؤی  دریمب  هدش  هدز  ات  دیورب  سپ  شبقع  زا  دیراذگب و  تخـس  گنج  همدـقم  رد  ار  ایروا  هک  نومـضم  نیا  هب  داتـسرف 
هب ار  وا  داتـسرف  دواد  تشذگ  متام  مایا  نوچ  دـسیونیم و  ات  تفرگ  متام  شرهوش  يارب  زا  ایروا  نز  داد  ودـب  ار  ایروا  گرم  شوخ  ربخ 

مادک هک  دیئامرف  هظحالم  دمآ  دنسپان  ادخ  رظن  رد  دوب  هدرک  دواد  هک  يراک  اما  دیئاز  يرسپ  شیارب  دش و  يو  نز  وا  دروآ و  دوخ  هناخ 
هک دشاب  هباثم  نیا  هب  ادخ  هار  رد  داهج  هب  لیم  تدـش  تناید و  تریغ و  ماقم  هک  دـشاب  ایروا  لثم  هک  دـنکیم  ار  يراک  نینچ  یتریغ  یب 
لاح ددرگیمرب و  هاگرکـشل  هب  دوریمن و  شدوخ  هناـخ  هب  ناناملـسم  رکـشل  ناـیگنج و  داـی  هب  ددرگیمرب  دواد  مکح  هب  هاگرکـشل  زا 

شتمدخ شاداپ  رد  کلذ  عم  وا  دشاب و  ناشفناج  دواد  هار  رد  روط  نیا  مدآ  نینچ  نیا  ماقم و  نیا  رد  نتـشگنزاب  نتـشک و  فوخ  هکنآ 
هناخ هب  هک  دنک  شرما  دهاوخب و  ار  وا  ددنبب  هراچیب  يایروا  شیر  هب  ار  دوخ  يانز  لسن  هکنآ  ضحم  هدرکن  افتکا  نیا  هب  دیاگب  ار  وا  نز 

شلایع اب  هدـش  تسم  هک  دـناروخب  بارـش  ار  وا  دونـشن  وا  دـنک و  رود  دوخ  زا  ار  مارح  مخت  نیا  دـیاش  هک  دوش  رتسبمه  شنز  اب  دورب و 
دروایب و دوخ  هناخ  رد  ار  نز  نآ  نآ  زا  سپ  دوش  هتخیر  شنوخ  هک  دهدب  لمعلاروتـسد  هدرکن  افتکا  نیا  هب  دنکن  ایروا  زاب  دوش  رتسبمه 

هدش هدیئاز  وت  يارب  زا  هک  یئانز  رـسپ  نآ  هک  داد  ربخ  دنوادخ  هکنآ  اب  تسا  لهـس  دنک  تیبرت  ار  انز  لسن  نآ  دیامن و  لیطعت  ار  انز  دح 
هچ ره  هدـیباوخ و  نیمز  يور  رب  ار  بش  ماـمت  درک و  اـعد  تفرگ و  هزور  دواد  هداز  اـنز  نیا  یـشوخان  رد  فصولا  عم  درم  دـهاوخ  هتبلا 
زا ربخ  دای  نآرق  رد  دراد و  بوسحم  ءایبنا  زا  ار  وا  دنوادخ  دعب  مهدزاود  باب  قفاوم  دروخن و  نان  دـشن و  دـنهد  تکرح  ار  وا  دنتـساوخ 

رگم دـنادیمن  یماهلا  ار  یباتک  نینچ  یـسک  هدـش  فیلات  نید  نانمـشد  زا  تسین  یماهلا  هکنآ  رب  هوالع  باـتک  نیا  هک  يرمعلو  دـنک  وا 
دوخ ناعوبتم  ياعدم  مه  دننکب و  دنهاوخب  يراک  ره  يدازآ  تیرح و  هب  مه  تیعر  ات  دشاب  نینچ  ءایبنا  تالاح  دراد  لیم  هک  یناگیاپلگ 

باـب رد  هک  تسا  یئادـخ  ماـقتنا  تیاـکح  نیا  زا  رتبجع  میـس و  تسا  طول  هعینـش  زا  رتدـب  یتاـهج  هب  هحیـضف  نیا  دـنیامن و  تباـث  ار 
وا نز  یتشک و  ریـشمش  هب  ار  ایروا  وت  هک  لاح  هک  دهدیم  ربخ  دواد  هب  یبن  نانان  طسوت  هب  دنوادخ  هک  هدش  نایب  باتک  نآ  زا  مهدزاود 

رظن رد  لیئارـسا  ینب  مامت  شیپ  ار  راک  نیا  رد  نم  اـما  يدرک  یناـهنپ  رد  وت  دـنیاگب  ار  وت  ناـنز  هک  مهدیم  رارق  ضوع  هب  نم  یتفرگ  ار 
ءاش ام  دـمآ  دـهاوخ  دومن و  یطو  مدرم  رـضحم  رد  زور  رد  ار  دوخ  ردـپ  نانز  هک  تسا  مولاشیا  هصق  هب  هراشا  نیا  درک و  مهاوخ  باتفآ 

دنوـش تاـکوتهم  هـک  دـهنیم  رگید  ریــصقتیب  ناـنز  هـب  ار  دواد  هاـنگ  دــهدیم و  اـنز  هـب  ار  ناـنز  تازاـجم  هـک  تموـکح  نـیا  زا  هللا 
دوخ لطاب  بهذم  يارب  زا  اهنآ  هب  دنادب و  ینامـسآ  هفرحم و  ریغ  ار  یبتک  نینچ  هک  یناگیاپلگ  شیر  قیال  شدرکب  خـلب  تموکحاداهج 

وا اب  تفرگ و  ریبدت  هب  ار  دوخ  ردارب  مولاشیا  رهاوخ  هک  ار  دواد  رـسپ  نونما  تیاکح  دسیونیم  مهدزیـس  باب  رد  مراهچ  دیامن  داهـشتسا 
دوخ رهاوخ  اـب  دـش و  دراو  دوز  دیـشخبن  هدـیاف  نکم  اوسر  ارم  ردارب  يا  هک  درک  عرـضت  مولاـشیا  رهاوخ  دواد  رتـخد  هچ  ره  درک و  اـنز 

هک دسیونیم  هکنآ  زا  سپ  تفر و  مولاشیا  شردارب  دزن  نانکدایرف  تخیر و  رس  رب  رتسکاخ  وا  درک  هدرپیب  ار  هفیفع  رتخد  نآ  دیباوخ و 
هحفـص مکی [  تسیب و  هیآ  رد  هک  دوب  نآ  دیـشک  هک  یماقتنا  دوب  نتـشک  هک  انز  دـح  يارجا  ماـقتنا و  ضوع  رد  دیـسر  دواد  هب  ربخ  نیا 
هکنیا هدوب و  يرویغ  درم  دوشیم  مولعم  یلیخ  دراد  تریغ  زا  هللا  ءاش  ام  یهتنا  كانبـضغ  دینـش  ار  عیاقو  نیا  دواد  نوچ  دسیونیم  [ 416

هبا هباشی  نم  هدوب و  فلخ  دالوا  هدرک  دوخ  ردپ  تعباتم  يراکانز  رد  رسپ  نیا  ندید  هک  دوب  نآ  هطساو  هب  دیـشکن  نونمآ  زا  ماقتنا  رگید 
دوب هدرک  لیطعت  دواد  هک  ار  يدـح  باب  نیمه  قفاوم  هک  لاـس  ود  زا  دـعب  هک  تسا  لهـس  نیا  هدرک  راـتفر  یناـگیاپلگ  هقیلـسب  ملظ  اـمف 

هدننک انز  ارچ  هک  دش  مولاشیا  رب  كانبـضغ  دواد  تشک  ار  وا  درک و  توعد  ار  نونمآ  هک  ریبدت  هب  درک  يراج  وا  رب  نونما  ردارب  مولاشیا 
زارد نیمز  يور  رب  دیرد و  ار  دوخ  هماج  هتساوخرب  هاشداپ  دسیونیم  دیسر  وا  هب  نونما  ندش  هتشک  ربخ  نوچ  هک  هتـشک  ار  دوخ  رتخد  اب 
دواد تالایع  رب  مولاشیا  ندرک  طلسم  هب  دواد  زا  تسا  یئادخ  ماقتنا  تیاکح  مجنپ  درک  رارف  مه  مولاشیا  درک و  هیرگ  دنلب  زاوآ  هب  دش و 
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دـسیونیم باتک  نیا  مهدزناش  باب  رد  ار  تیاکح  نیا  هدوب و  هچ  ربمغیپ  دالوا  تلاح  دوشیم  مولعم  ماقتنا  نآ  رد  هک  خـلب  ناوید  قفاوم 
يارب ماب  تشپ  رب  يهمیخ  سپ  مود  تسیب و  هیآ  رد  دسیونیم  نک  یطو  ار  تردپ  ياهنز  دید  رکـشل  هیهت  مولاشیا  هک  یتدـم  زا  سپ  هک 

هظحالم لاح  تسا  ربمغیپ  رـسپ  هقیقح  هللا  كراب  دمآرد  شردـپ  ياهعنم  دزن  لیئارـسا  ینب  یمامت  رظن  رد  مولاشیا  دـندرک و  اپرب  مولاشیا 
هب رکشل  هک  یتدم  زا  سپ  کلذ  عم  داد  داب  رب  لیئارسا  ینب  مامت  رضحم  رد  ار  وا  ضرع  تریـس و  مولاشیا  هکنآ  اب  هک  امن  ار  دواد  تریغ 
هب دیئامن و  راتفر  قفرب  ناوج  مولاشیا  رب  نم  رطاخ  هب  هک  دنکیم  شرافس  رکشل  ياسؤر  هب  مهدجیه  باب  قفاوم  دتسرفیم  مولاشیا  گنج 

سپ تشک و  ار  وا  رادرس  بؤی  رخآ  ات  دنشکب  ار  وا  هک  دنتشاد  رذح  دواد  شرافـس  تهج  هب  مولاشیا  يراتفرگ  زا  سپ  رکـشل  تهج  نیا 
یتمالـس زا  وا  دـهدب  وا  هب  حـتف  ربخ  هک  دیـسر  وا  دزن  هب  دـصاق  ضعیمغا  هک  یتقو  دـنناسرب  دواد  هب  ار  ربـخ  نیا  هک  دنتـشاد  غیرد  نآ  زا 

لاؤس یـشوک  زا  ار  مولاشیا  یتمالـس  زاب  دوب  یـشوک  نآ  دیـسر و  مود  دـصاق  هکنآ  ات  داد  باوج  رد  هرفط  ضفیمحا  درک  لاؤس  مولاشیا 
يا مرسپ  يا  مولاشیا  مرـسپ  يا  تفگیم  یه  باب  نیا  رخا  هیآ  قفاوم  تسیرگ و  راز  راز  دش  هتـشک  مولاشیا  هک  دش  علطم  هک  یتقو  درک 

هتخیر مولاشیا  هطـساو  هب  هک  اهنوخ  داسف و  همه  نیا  هک  امرف  هظحالم  لاح  یهتنا  مرـسپ  مولاشیا  يا  مدرمیم  وت  ياج  هب  یکـشاک  مرـسپ 
هک دنکیم  عزج  ردقنآ  مولاشیا  تبیـصم  رد  دنک  يراج  وا  رب  ادخ  دودح  هکنآ  ضوع  درک  دوخ  ردـپ  تالایع  اب  هک  انز  همه  نآ  دـش و 

نینچ تلالـض و  رفک و  زا  هللا  ناحبـس  دروآیم  اـج  هب  هشیمه  ار  هیـضرم  هویـش  نیا  دوـبیم و  هدـنز  وا  مدرمیم و  وا  ياـج  هب  نم  شاـک 
اب شرـشح  دیامن  تباث  ار  هسدـقم  بتک  فیرحت  تسناوتن  یـسک  نقتم  لیلد  هب  دـسیونیم  یناگیاپلگ  زونه  ءایبنا  دالوا  ءایبنا و  هب  اهتمهت 

ناهاشداپ لاکوا  باتک  مهدزای  باب  رد  هک  هللااب  ذایعلا  تسا  یبن  نامیلـس  ترـضح  دادترا  حـیاضف و  تیاکح  مشـش  داب  مولاشیا  نونما و 
دوخ نایادخ  وریپ  ار  امش  لد  ادابم  هک  تاکرتشم  زا  اهنآ  رایتخا  زا  دوب  هدرک  یهن  ار  لیئارسا  ینب  دنوادخ  هک  ینانز  نآ  زا  هک  دسیونیم 

نامیلـس يریپ  تقو  دندینادرگرب  ار  وا  لد  شنانز  هکنآ  ات  دـش  قصلم  تبحم  هب  اهنیا  اب  نامیلـس  تشادیم و  تسود  رایـسب  ار  نانز  دـنک 
بقع ناینودیـص و  يادـخ  بقع  نامیلـس  سپ  دوبن  لماک  شیادـخ  اب  دواد  شردـپ  لد  لثم  وا  لد  لـیام و  نایادـخ  هب  ار  وا  لد  شناـنز 
تـسا میلـشروا  يور  هبور  هک  یهوک  رد  نامیلـس  هاگنآ  دواد  دوخ  ردپ  لثم  دیزرو  ترارـش  ادخ  رظن  رد  تفر و  نایومع  سجر  موکلم 

ناـنز همه  تهج  هب  نینچ  مه  درک و  اـنب  ناـیومع  ینب  سجر  کـلوم  تهج  هب  تسا و  ناـیباوم  سجر  هک  شوک  تهج  هب  دـنلب  یناـکم 
دش هتخورفا  نامیلـس  رب  دنوادخ  متخ  سپ  دومن  لمح  دندینارذگیم  اهنابرق  دننازوسیم و  دوخ  هب  شیوخ  نایادخ  يارب  هک  دوخ  بیرغ 
هک دوـب  هدوـمرف  رما  باـب  نیمه  رد  ار  وا  هدـش  رهاـظ  وا  رب  هبترم  ود  هک  تشگ  فرحنم  لیئارـسا  يادـخ  هوـهی  زا  شلد  هک  هلمج  نآ  زا 

نانز دش و  هارمگ  درک و  ار  رما  تفلاخم  نک  هظحالم  درواین  هحفـص 417 ] اجب [  هدومرف  رما  وا  هب  ادخ  هچنآ  دنیامنن  ریغ  نایادخ  يوریپ 
درکیم بارخ  ار  مانـصا  دـباعم  درکیم  هبوت  رگا  هکنآ  هچ  هدـشن  لقن  وا  زا  هبوت  تخاـس و  اـههناختب  درک و  يراد  هگن  ار  لـتقلا  بجاو 

ازان هک  شردام  رب  کلم  هک  دوب  ربمغیپ  حون  رـسپ  نوشمـش  نارواد  رفـس  مهدزناش  مهدزناپ و  مهدراـهچ و  مهدزیـس و  باـب  قفاوم  متفه 
روهظ هب  وا  زا  تاداع  قراوخ  هدـش  لزان  وا  رب  ادـخ  حور  نوشمـش  تدالو  زا  سپ  زیدـن و  دـلوت  هب  داد  تراشب  ار  وا  هدـش و  رهاـظ  هدوب 
هنیعب ةاضق  رفس  باوبا  نیا  هک  تسا  نآ  فاصنا  بابوا و  نیمه  رد  دهدیم  تبسن  وا  هب  ارارک  ار  تقرـس  انز و  لتق و  کلذ  عم  هدیـسر و 
هنوگچ ندروخ و  بآ  ندیـشک و  رـسب  نیمز و  زا  ار  هاچ  تسا  درک  نیـسح  ندـنک  ریظن  شتازجعم  دـنام و  ار  درک  نیـسح  باتک  ناـمه 

نیمه لثم  هدـش  لزان  دـیدج  دـهع  بحاـص  نییراوح  رب  هک  ادـخ  حور  رگا  هدوب  یئادـخ  حور  لوزن  دروم  وا  تفگ  ناوتیم  ار  نوشمش 
درادن تافانم  راگدرورپ  تیصعم  اب  حور  لوزن  هک  دوشیم  مولعم  هدش و  مولعم  اهنآ  تلیضف  هک  هدش  لزان  نوشمـش  رب  هک  تسا  یحور 

بارـش و نز و  قیتـع  دـهع  قفاوم  هکنآ  هچ  هتـشادرب  دـیدج  دـهع  عمج  فینـصت و  ماـقم  رد  نییراوح  زا  ار  غورد  لاـمتحا  زیچ  هچ  سپ 
ربمغیپ نوره  بانج  هب  تبـسن  هک  تسا  يرفک  هفارخ و  زا  متـشه  نییراوح  نتفگ  غورد  هب  دـسر  هچ  اـت  هدز  یم  رـس  ءاـیبنا  زا  یتسرپتب 

انب حـبذم  لیئارـسا و  ینب  ياهرویز  زا  نوره  نتخاس  هلاسوگ  تیاکح  جورخ  رفـس  مود  یـس و  باب  رد  هک  دـهدیم  تبـسن  ردـقلا  لیلج 
بارـش نیوکت  رفـس  مهن  باب  رد  مهن  تسا  نوراه  زا  حیرـص  يدادـترا  نیا  دـنکیم و  لـقن  ار  نداد  رارق  دـیع  ندرک و  یناـبرق  ندرک و 
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نز وت  تفگ  هراس  هب  میهاربا  هک  دـنکیم  لقن  ار  هراس  میهاربا و  تیاـکح  نیوکت  مهدزاود  رفـس  رد  مهد  دـنکیم  لـقن  ار  حون  ندروخ 
هکنیا ات  ینم  رهاوخ  هک  یئوگب  هکنآ  انمت  دنشکب  ارم  تسوا و  نز  نیا  هک  نتسناد  تندید و  ماگنه  نایرصم  دراد  لامتحا  يرظنم  شوخ 

هب ار  يو  دندوتـس  نوعرف  دزن  رد  ار  وا  تسا  رظنم  شوخ  هک  ار  هراس  دندید  رـصم  لها  دنام  هدـنز  مناج  دوش و  یکین  نم  هب  وت  ببـس  هب 
هب ار  وا  هناخ  لها  نوعرف و  ادـخ  دـش و  زینک  مالغ و  ناشیم و  ناواگ و  بحاص  دومن  ناسحا  میهاربا  هب  وا  رطاخ  هب  دـندرب و  نوعرف  هناخ 
نم رهاوخ  وا  یتفگ  ارچ  تسا  نم  هجوز  هک  يدادـن  ربخ  ارم  ارچ  يدرک  نم  هب  هک  تسیچ  نیا  تفگ  میهاربا  هب  نوعرف  تخاس  التبم  الب 

میهاربا رب  رفک  نیا  زا  هللااـبذوغن  دوشیمن  نیا  زا  رتـالاب  نیا  زا  تریغ  یهتنا  ورب  هتـشادرب  ار  دوخ  هجوز  نـالا  متفرگ  اـنز  هب  ار  وا  هک  تسا 
نیوکت رفـس  متفه  تسیب و  باب  رد  مهدزای  دـنکیم  لقن  نیوکت  رفـس  متـسیب  باب  رد  هراس  میهاربا و  زا  ار  تیاکح  نیمه  ریظن  لـیلخ و 

ياعد تخانشن و  شرگید  رسپ  وسیع  زا  ار  شرسپ  بوقعی  هک  يروعـشیب  تفارخ و  دوشیم  مولعم  نآ  زا  هک  دنکیم  لقن  یبیرغ  لیـصفت 
ياعد هتفر  هابتشا  طلغ و  هب  قاحسا  لثم  مه  دنوادخ  درک و  اعد  اهابتـشا  بوقعی  قح  رد  شاهیرذ  وا و  رد  توبن  بلط  هب  ار  وسیع  قح  رد 

جرخ هب  تفر  قحـسا  جرخ  هب  هچنانچ  هعدخ  نیا  هکنیا  دسیونیم و  ار  بوقعی  هعدـخ  بذـک و  دومن و  تباجا  وهـس  دروم  رد  ار  يوهس 
لیبود يانز  تیاکح  مه  دسیونیم و  يدب  رایـسب  لکـش  هب  ار  بوقعی  نیتخا  نیب  عمج  تیاکح  نیوکت  رفـس  رد  مهدزاود  تفر  مه  ادخ 

بوقعی نتفگ  شسورع و  اب  بوقعی  رسپ  ادوهی  يانز  مه  مکش و  هب  ار  بوقعی  رتخد  انید  يانز  تیاکح  مه  شردپ و  نز  اب  بوقعی  رـسپ 
دنتـشک و ریـصقت  یب  ار  مکـش  هب  هفیاط  روکذ  مامت  هک  بوقعی  دالوا  ياـهملظ  تیاـکح  مه  تسا و  هقداـص  وا  هک  ار  هیناز  سورع  نینچ 

دواد ات  میهاربا  زا  اهنآ  تریغ  هنادرم و  هنانز و  لیئارـسا  ینب  هداوناخ  تمـصع  ماقم  دوشیم  مولعم  تایاکح  نیا  زا  درکن  هذخاؤم  بوقعی 
ایروا نز  اب  دواد  شـسورع  اب  ادوهی  انز  شردپ  نز  اب  لیبود  نانچ و  شردپ  اب  بوقعی  شنارتخد  اب  طول  دـنکیم و  نانچ  شنز  اب  میهاربا 
تریغ و  هحفص 418 ] تمصع [  نیا  زا  هللا  ءاش  ام  انزلا  اریثک  نوشمش  مارح و  نانز  اب  نامیلس  شردپ  ياهنز  اب  مولاشیا  شرهاوخ  اب  نونما 

یناگیاپلگ دنک  تنعل  ادخ  هدشن  تفای  تمـصع  روطنیا  هداوناخ  چیه  رد  هک  هدوب  عیاش  لیئارـسا  ینب  ءایبنا  شدالوا  میهاربا و  نایم  رد  هک 
نیا هک  تسا  مولعم  نیقی  روط  هب  دنادیم  تجح  ار  ینامدرم  نینچ  لاوقا  درادنپیم و  ینامـسآ  بتک  ار  اهنآ  هدـید و  ار  باوبا  نیا  هک  ار 

دنادیم یئادخ  ماهلا  ار  اهنیا  هک  یناگیاپلگ  لاح  اشوخ  دنتشادن  مارک  ءایبنا  حاضتفا  زج  يدصق  هک  هدوب  نید  نانمشد  تافیرحت  زا  بتک 
نیسح الم  هحیضف  هیضق  دشاب  هتشادن  هقیاضم  ءایبنا  زا  ار  لاعفا  نیا  رودص  هک  یبرشم  یناگیاپلگ  انامه  شـشیر  قیال  هبهب  ءایبنا  ار  اهنآ  و 

همیخ نآ  رد  هدرک  هزات  ار  حاجس  هملیم و  ناتـساد  هک  تسا  دورهاش  یگنـسرف  کی  هک  تشدب  رد  باقن  یب  باجح  نآ  اب  ار  بابلا  باب 
اما ءایبنا و  لاح  نیا  يراب  مهمیعن  میعنلا  بابرال  ائینه  ناشلاح  اشوخ  دنادیمن  دیآیمن و  بهذم  هب  رئاض  دنتخارفا  هک  یتولخ  صوصخم 

تفگ وا  هب  یسیع  هک  تسا  نآ  هتشون  یتم  لیجنا  رد  هچنآ  ربانب  نامیا  تابث  رد  وا  لاخ  تسا و  سرطپ  همه  لضفا  مدقم و  سپ  نییراوح 
یسیع يراتفرگ  بش  رد  هک  دوب  نآ  یسیع  هب  صالخا  نید و  رد  تیمح  تریغ و  رد  ینم و  شزغل  بابسا  هک  ناطیش  يا  نم  زا  وش  رود 

درکیم تحارتسا  باوخ  يراتفرگ  نآ  رد  شیاقفر  وا و  دنتشاد  شنوخ  نتخیر  هدارا  نانمـشد  هک  تسنآ  ناهج  يادتقم  ادخ و  رـسپ  هک 
نآ رد  تسنآ و  توم  هب  فرـشم  ملا  ۀیاغ  زا  نم  سفن  هک  دیـشاب  رادیب  ار  بشما  درک  شهاوخ  ناشیا  زا  هبترم  ود  دـبعتم  یـسیع  هکنآ  اب 

تحارتسا ناشدوخ  دننیبب  هب  برطضم  التبم و  نانچ  وا  دنتـشاد  یـسیع  هب  یتسود  یتسار  رگا  هک  تشاد  ار  نزح  بارطـضا و  لامک  بش 
هب دسر  هچ  ات  دوشیمن  ادیپ  نییراوح  لوا  صخش  هب  یقوثو  نانیمطا و  تسا  تسود  دیدج  دهع  نانخس  نیا  رگا  دندرکیمن  زگره  دننک 

دوب نمؤم  یهاگ  تشادن  نامیا  رد  مدق  تابث  سرطپ  هک  دنکیم  لقن  سونیش  ونعا  سیدق  زا  مالعالا  سینا  رد  تهج  نیمه  زا  نارگید و 
دهدیم تراشب  وا  هب  یـسیع  هک  مهدزون  باب  رد  یتم  لیجنا  قفاوم  هک  ار  یطویرخـسا  يادوهی  لاح  امرف  هظحالم  درک  یم  کش  یهاگ 

یتقو داعم  رد  دیامرفیم  دوب  دهاوخ  هچ  ار  وت  ام  تعباتم  يازج  دنتفگ  یسیع  هب  هک  یتقو  رد  دیوگیم  شنادرگاش  هب  تراشب  نمـض  رد 
زا ادوهی  دومن و  دیهاوخ  يرواد  لیئارسا  طبس  هدزاود  رب  دینیشن  یـسرک  هدزاود  هب  زین  امـش  دنیـشن  دوخ  لالج  یـسرک  رب  ناسنا  رـسپ  هک 

تفرگ داد و  ناشن  دوهی  هب  ار  یـسیع  وا  دـش و  دـترم  تخورف و  ار  یـسیع  مهرد  یـسب  هک  تسا  نیا  شلاح  کـلذ  عم  تسا  هدزاود  نیا 
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يراوح نیا  لاح  داد  ناشن  ار  یـسیع  دـندمآ و  اهبوچ  اهریـشمش و  دوهی و  اب  هک  دوب  هدزاود  زا  یکی  وا  دـسیونب  هک  ناشیا  لیجانا  قفاوم 
دوشیم . مولعم  مه  یقاب  لاح  دوش  روط  نیا  دشاب  یسرک  بحاص  هک 

قیتع دیدج و  دهعب  شعابتا  ءاهب و  کسمت  لاطبا 

مـسق ود  زا  هعقاو  لاح  يدینـش  ار  نآ  ضعب  هک  تسا  نامه  نیدهع  بتک  نییراوح و  ءایبنا و  لاح  میوگیم  لاح  حیـضوتل  لاقم  دـیدجت 
رگید تسا و  نیفرحم  فیرحت  نیساسد و  سد  زا  غورد و  هتـشون  بتک  نیا  رد  ناراوگرزب  نیا  حیاضف  رد  هچنآ  هکنآ  یکی  تسین  یلاخ 

دوشیم مولعم  دشاب  نیدهع  بتک  تیجح  تحص و  مدع  زا  ترابع  هک  ام  بولطم  تروص  ود  ره  رد  تسا  یماهلا  حیحـص و  مامت  هکنآ 
هک دش  دهاوخ  مولعم  اجک  زا  سپ  دشابیم  لطاب  هفارخ و  سد و  فیرحت و  دروم  بتک  نیا  هک  دـنکیم  مولعم  سپ  یلوا  تروص  رد  اما 

ایبنا هک  دنکیم  مولعم  سپ  هیناث  تروص  رد  اما  دشابن و  لیبق  نآ  زا  دننکیم  نآ  هب  کسمت  یماقم  ره  رد  هیباب  هلاض  هفیاط  هک  یتایآ  نآ 
نآ رد  درک و  دـهاوخ  هچ  ناشیا  تاـملک  رد  ار  یئوگ  دوخ  زا  غورد و  لاـمتحا  یفن  سپ  دوشیم  رداـص  ءاـیبنا  زا  رفک  هریبک و  یـصاعم 

نیدهع نیفنصم  اهیئوگدوخ  زا  اهغورد و  زا  دیاش  دنیوجیم  کسمت  یماقم  ره  رد  هارمگ  هفیاط  نیا  هک  ار  هچنآ  هک  دوشیم  هتفگ  تقو 
مدـع نیدـهع و  بتک  نالطب  رب  دوشیم  میتفگ  هچنآ  زا  رت  نقتم  یلیلد  ایآ  دـیوگب  یناگیاپلگ  لـضاف  هب  یـسک  تسا  بوخ  لاـح  دـشاب 
مصی یمعی و  ءیـشلا  بح  بجوم  هب  هکنآ  ات  تسا  قفاوم  دوشیم  مولعم  لضاف  نیا  بهذم  اب  حیاضف  نیا  انامه  اهنآ  رب  دامتعا  تحص و 

حیحـصت شلطاـب  بهذـم  تیوقت  هطـساو  هب  ار  بتک  نیا  هک  هدرک  روک  ار  شتریـصب  مشچ  وا  دـساف  بهذـم  جاور  بح  هحفص 419 ] ] 
اعدم و رب  تلالد  زاب  نیدهع  رابتعا  ضرف  رب  دـنکیم  کسمت  نیدـهع  زا  ار  هچنآ  هکنآ  يوس  هب  هراشا  دـمآ  دـهاوخ  هکنآ  لاح  هدرک و 

دابآ ار  دوخ  ساسا  یب  يانب  هک  دنکیم  رتبارخا  ار  یبارخ  دنکیم و  دوخ  هلاقم  رب  یقیبطت  لوح  هسفن  دـنع  نم  وا  هکلب  درادـن  وا  دوصقم 
الامعا نیریخالاب  مکئبنن  له  لق  دهدن  نیریـش  هویم  خلت  همخت  دـیاین و  لصاح  روصق  نخلگ  یلگ  زا  رون و  تملظ  زا  هکنآ  زا  لفاغ  دـنک 
تافانم نیا  زا  میراد  يرازیب  نیملسم  تعامج  اب  هکنآ  یفخی  اعنص و ال  نونسحی  متنا  نوبسحی  مه  ایندلا و  ةویحلا  یف  مهیعـس  لض  نیذلا 

ادـخ و باتک  ضبن  لقن و  زا  حیحـص  لقع و  حیرـص  هب  هکلب  مالـسلامهیلع  انیبن و  یلع  ماظع  ءایبنا  هب  تبـسن  اهبذـک  اهتمهت و  تافارخ و 
یلع مینادیم  تاکرح  لاعفا و  لاوقا و  مامت  رد  تمـصع  هکلم  ياراد  یهلا و  تافـص  رهاظم  ار  ناربمغیپ  يدـه  همئا  تاشیامرف  زا  رتاوتم 
مامت مهرما و  نع  الا  لعف  مهنع  ردصی  ۀلفغ و ال  ءاطخ و ال  انایـسن و ال  اوهـس و ال  عراشلا ال  رما  یفانی  ام  حیبقلا و ال  مهنم  ردصی  هجو ال 

هب يددؤم  رد  رگا  هدـش و  هدـیدرگ  دای  هدـش  هتـشون  دـیدج  قیتع و  دـهع  رد  هک  هچنآ  فالخرب  يدـه  همئا  رابخا  باتک و  رد  عیاقو  نیا 
درادن . ار  اهنآ  رکذ  شیاجنگ  ماقم  هک  دوب  دهاوخ  یلوا  كرت  رب  لومحم  همئا  تاشیامرف  هب  دومن  یئاطخ  تابثا  ناوتب  رهاظ و 

نیدهع بتک  طالغا 

لوا دوشیم  افتکا  هرقف  دنچ  رکذب  ماقم  نیا  رد  هدـحیلع و  تسا  یباتک  هب  جاتحم  مامت  هب  هطاحا  تسا و  نیدـهع  رامـشیب  طالغا  مود  رما 
یبن سنوی  تیاربخ  ناشیدب  هزجعم و  ناگدـننک  بلط  باوج  رد  دومرف  یـسیع  هک  دـسیونیم  تحارـص  هب  یتم  لیجنا  مهدزاود  باب  رد 
هنابـش هس  زین  ناسنا  رـسپ  دنام  یهام  مکـش  رد  زور  هنابـش  هن  سنوی  هکنانچمه  هک  اریز  ار  سنوی  تیآ  دیامرفیم  دعب  دـش  دـهاوخن  هداد 

لاح دیامرفیم  هزجعم  بلط  زا  سپ  مهدزناش  باب  رد  دوخ  يارب  زا  ار  سنوی  تیآ  تابثا  هرقف  نیمه  زاب  دوب  دهاوخ  نیمز  مکش  رد  زور 
رـصع فرط  هعمج  زور  هکلب  هدوب  ضحم  طلغ  نیمز  مکـش  رد  یـسیع  ندوب  زور  هس  هک  ددرگ  اراکـشآ  ات  دـیئامرفب  ار  لیجانا  هظحـالم 
دنتفاین ار  یـسیع  دسج  دنتفر  ربق  رـس  هب  نادرگاش  میرم و  هک  باتفآ  زا  لبق  هبنـشکی  زور  دـش و  هدرپس  كاخ  هب  هبنـش  بش  دادـب و  ناج 

هک یتاملک  ریاس  ای  تسا و  غورد  یتم  لوا  مالک  نآ  هکنآ  ای  لاح  میرم  رب  روهظ  زا  دـعب  دومن  روهظ  نادرگاش  رب  هبنـشود  ماـش  کـیدزن 
تـسد هب  هدـنراگن  نیا  هقرفتم  باوبا  رد  لیجانا  رگید  تارقف  زا  قفاوم  تسا و  طـلغ  قوف  لیـصفت  زا  هتـشون  لـیجانا  ریاـس  یتم و  لـیجنا 
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حبـص هک  تکرح  ناـمز  اـت  دـشاب  هعمج  هک  وا  بلـص  نتفرگ و  ناـمز  زا  زور  هس  سنوی  زور  هس  زا  یـسیع  دوصقم  هک  تسا  نآ  هدروآ 
نم ریـسفت  خـلا  سنوی  هکنانچمه  هک  اریز  هیآ  نیا  هدرک و  ریـسفت  طلغ  هب  هدـیمهفن  ار  یـسیع  شیاـمرف  ینعم  یتم  هدوب و  دـشاب  هبنـشکی 

دندیدن ربق  رد  ار  یسیع  ندب  دندمآ و  هک  ینامز  نآ  هک  اقول  مراهچ  تسیب و  باب  زا  بلطم  نیا  دوشیم  مولعم  هچنانچ  دشاب  یتم  يدنع 
هک دیروآ  دای  هب  تسا  هتـساوخرب  هکلب  تسین  اجنیا  رد  دیبلطیم  ناگهدرم  زا  ار  هدنز  ارچ  دنتفگ  ناشیا  هب  کلم  ود  نآ  هک  دندوب  ریحتم 

بلص زا  میـس  زور  شرهاظ  دزیخرب  میـس  زور  دوش و  بولـصم  مدرم  تسد  هب  نانا  رـسپ  هک  تسا  يرورـض  هک  داد  ربخ  ار  امـش  هنوگچ 
شنادرگاش هب  یـسیع  لوق  مود  دوب  دـهاوخن  تجح  وا  لاوقا  ریاس  دـنکب  طلغ  اطخ و  هک  یئاتم  لاح  دوشیم  هبنـشکی  اـب  قفاوم  هک  تسا 

هتسشن یسرک  هدزاود  هب  زین  امش  دنیشنب  لالج  یسرک  رب  ناسنا  رسپ  نوچ  داعم  رد  دومرف  نییراوح  هب  هک  یتم  لیجنا  مهدزون  رفس  قفاوم 
نوعلم و دوب  نییراوح  رفن  هدزاود  نآ  زا  هک  ادوهی  لیجانا  قفاوم  هکنآ  هچ  تسا  طلغ  درک  دیهاوخ  يرواد  لیئارـسا  ینب  طبـس  هدزاود  رب 

تسشن دهاوخ  هک  مهدزاود  یسرک  نآ  رب  هک  منادیمن  لاح  دش  یـسیع  نوخ  رد  کیرـش  درک و  هفخ  ار  شدوخ  دش و  دترم  یمنهج و 
تمـسق طبـس  کی  ای  مکاح  یب  طبـس  کی  دـنام و  دـهاوخ  یلاخ  یـسرک  کی  اـیآ  درک  دـهاوخ  ینارمکح  هک  مهدزاود  طبـس  نآ  رب  و 

هچ رگا  درک  دـهاوخ  ادـیپ  یبصنم  وچمه  دـشاب  ادوهی  هک  یـسیع  هدنـشک  هکنآ  ای  دـننکیم و  سولج  هیوانم  هب  ار  یـسرک  نآ  دوشیم و 
رد تنطلس  هک  دوشیم  رایـسب  بتک  نآ  رد  هحفص 420 ] میـس [  تسا  یلعنیـسح  يارب  زا  هریخذ  یـسرک  نآ  یناگپاپلگ  داقتعا  هب  منامگ 

هداد و ربخ  هدنیآ  ای  هتشذگ  روما  زا  یتدم  ای  دش  عقاو  نآ  فالخ  هدرک و  نیعم  هتشون و  يدبا  ار  نآ  ریغ  دواد و  لآ  تنطلس  ای  نایناعنک 
اهاج ضعب  رد  ای  هدرک و  نیعم  طابـسا  رد  يددـع  ای  هدـش و  نآ  فالخ  هدرک و  يرما  هب  تبـسن  ار  ینامز  نایباب  دـش و  عقاو  نآ  فالخ 

نیدهع و بتک  رد  عبتت  زا  تسین و  لاجم  ار  کی  ره  نایب  حرش  هدوب  عقاو  فالخرب  هدرک  نایب  هک  ار  نیلوتقم  ددع  نیلتاقم و  رکشل  ددع 
هب داد و  نآ  يازج  زا  ربـخ  دـش و  لـکیه  لـخاد  دـمآ و  میلـشروا  رد  هک  یناـمز  رد  یتـم  لـیجنا  قفاوم  مراـهچ  دوـشیم  موـلعم  نآ  ریغ 

همجرت رد  دوشن و  هدنکفا  ریز  هب  هک  دش  دهاوخن  هدراذگ  یگنـس  رب  یگنـس  لکیه  ینعی  اجنیا  رد  میوگیم  امـش  هب  هنیآ  ره  شنادرگاش 
شیبارخ زا  سپ  دـشیم  لـکیه  ياـنب  تقو  ره  هک  دوب  نینچ  اهتدـم  اـت  لـکیه و  یبارخ و  ءاـقب  يوس  هب  هراـشا  دوش  هتخادـنا  هکنآ  رگم 

رگید و تقو  رد  نینچ  مه  دندرک و  رارف  اهانب  هک  دش  نوریب  یشتآ  دنک  انب  تساوخ  حیسم  بیذکت  تهج  هب  نیلوج  ناطلس  دوبن  نکمم 
نونکات هک  دومن  انب  يدجـسم  ار  لکیه  نامه  رمع  نامز  رد  هکنآ  هچ  دـش  عقاو  فالخرب  نیا  دناهدرمـش و  حیـسم  بیغ  راـبخا  زا  ار  نیا 

فوقو تدم  نیوکت  رفـس  رد  مجنپ  تسا  یـسیع  مالک  رهاظ  فالخ  نیا  دـشاب و  لکیه  عضو  هب  ندرک  انب  دوصقم  هکنآ  رگم  تسا  یقاب 
باتک زا  یماقم  رد  يددع  هک  هدش  رایـسب  نیخروم و  قافتا  هب  تسا  نآ  فالخ  عقاو  درمـشیم و  لاس  یـس  دصراهچ و  ار  لیئارـسا  ینب 

هن دناهتـسنادیم  خیرات  بتک  ار  نیدهع  بتک  نیا  هک  تسنآ  یناشن  نیا  دناهتفر و  نآ  فالخرب  نیخروم  زا  نیربتعم  هدش و  نایب  نیدـهع 
هب مالعالا  سینا  رد  ار  هرقف  نیا  رظانلا و  یلع  یفخی  امک ال  تسا  مولعم  نیمه  مه  بتک  نیا  قایس  زا  دندرکیمن و  تفلاخم  الا  یماهلا و 

میرم تفگ  فسوی  هب  کلم  هک  دیامنیم  ار  یسیع  تدالو  نایب  هک  یتم  لیجنا  لوا  باب  رد  مشش  امن  عوجر  دنکیم  نایب  یلـصفم  حرش 
دنوادخ هک  یمالک  ات  دش  عقاو  نآ  يارب  همه  نیا  دسیونیم و  نآ  زا  سپ  دیناهر  دهاوخ  ناهانگ  زا  ار  یتما  وا  هک  دـیئاز  دـهاوخ  يرـسپ 
دنهاوخ لیئونامع  ار  وا  مان  دـیئاز و  دـهاوخ  يرـسپ  هدـش  نتـسبآ  هرکاب  کنیا  هک  تسا  نیا  مالک  نآ  هک  ددرگ  مامت  تفگ  یبن  نابز  هب 

دراو ءایعـشا  باتک  متفه  باب  رد  هک  تسا  یمالک  نامه  وا  مالک  یبن و  زا  شدوصقم  یهتنا و  ام  اب  ادـخ  تسا  نیا  شریـسفت  هک  دـناوخ 
داد دهاوخ  یتیآ  امـش  هب  دـنوادخ  نیاربانب  دـسیونیم  مهدراهچ  هیآ  رد  هداد  دواد  لآ  هب  یناگدژم  هب  ار  دـعب  هیا  ربخ  دـنوادخ  هک  هدـش 
رظن اعیـشا  تراشب  نیا  هک  تسا  نآ  یتم  دوصقم  سپ  دناوخ  دنهاوخ  لیئونامع  ار  وا  مان  دیئاز و  دهاوخ  يرـسپ  هدـش  هلماح  هرکاب  کنیا 

هاشداپ اب  هدـعو  ماقم  رد  دـسیونیم  ایعـشا  باب  نامه  رد  هک  هوالع  هب  هدـناوخن  لیئونامع  یـسک  ار  یـسیع  هکنآ  لاـح  دراد و  یـسیع  هب 
دناهدـمآ میلـشروا  یبارخ  دـصق  هب  هک  هاـشداپ  ود  نیا  نیمز  وا  یبوخ  راـیتخا  يدـب و  كرت  زیمت و  زا  لـبق  هرکاـب  رـسپ  نیا  هک  میلـشروا 

ربخ نیا  زا  كدـنا  یتدـم  هب  نیمز  یبارخ  هکنآ  لاح  دـشاب و  هاشداپ  نیا  نیمز  یبارخ  زا  لبق  دولوم  نیا  دـیاب  سپ  دـش  دـهاوخ  كورتم 
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تراشب هک  یتم  لوق  سپ  دوشیم  مولعم  خیراوت  زا  هچنانچ  دیدرگ  عقاو  یبارخ  نیا  زا  ینالوط  تدـم  زا  دـعب  یـسیع  تدالو  دـش و  عقاو 
دروایب و داحا  بلق  یمارا  تهج  هب  هیا  هک  دوب  نآ  ایعـشا  دوصقم  دناهتفگ  یـضعب  تهج  نیا  هب  تسا و  طلغ  هدوب  یـسیع  قح  رد  ءایقـشا 

نایب هک  یتم  لـیجنا  لوا  باـب  رد  متفه  دوش  بارخ  هاـشداپ  ود  نیمز  لـفط  دـشر  زا  شیپ  دـیازب و  دوش و  هلماـح  شنز  هک  تسا  نآ  نآ 
زا هدراهچ و  دواد  ات  میهاربا  زا  تاقبط  مامت  دـیوگیم  هاگنآ  درمـشیم  حیـسم  ات  ار  کی  کی  دـنکیم و  عورـش  میهاربا  زا  یـسیع  بسن 

یبایب حضاو  ات  نک  هرامـش  یتم و  باب  هب  عوجر  تسا  طلغ  باسح  نیا  هدراهچ و  حیـسم  ات  لباب  يالج  زا  هدراهچ و  لباب  يالج  ات  دواد 
هدزیـس حیـسم  ات  نآ  زا  هدزیـس و  لباب  يالج  ات  نامیلـس  زا  نآ  زا  سپ  دوشیم و  هدراهچ  دشاب  لخاد  مه  دواد  هک  دواد  ات  میهاربا  زا  هک 
يایقزح نابز  هب  ادـخ  هک  تسا  یگرزب  غورد  هدـعو  نآ  متفه  طلغ  دوب  دـهاوخن  تجح  شلوق  دـتفوا  طلغ  هب  یتم  باسح  رد  هک  یـسک 

ینعی روص  نوچ  هک  دش  یحو  وا  هب  دـسیونیم  هک  نایقزح  باتک  مشـش  تسیب و  باب  قفاوم  هدومرف  روص  يهراب  هحفص 421 ] رد [  یبن 
طلـسم وت  رب  ار  رـصنلا  تخب  مشاـبیم و  وت  دـض  هب  نم  روص  يا  دـش  مهاوخ  رگناوت  نم  هدـش  بارخ  وا  هک  میلـشروا  هب  هتفگ  همه  ماـش 
نابـسا مس  هب  لزلزتم و  تراصح  دوش  رهـش  هنخر  دوش و  لدبم  فاص  هرخـص  هب  هدنکارپ  رترابغ  دـنک و  بارخ  ار  تیاهجرب  هک  منکیم 

جارات ار  وت  يرگناوت  داتفا و  دهاوخ  نیمز  هب  وت  رخف  ياهانب  تشک و  دهاوخ  ریشمش  هب  ار  وت  لها  هدرک  لامیاپ  ار  تیاههچوک  همه  دوخ 
تکاس ار  وت  تامغن  زاوآ  تخیر و  دـنهاوخ  بآ  رد  ار  نآ  كاخ  بوچ و  گنـس و  مدـهنم و  وت  ياـهناوخ  درب  دـنهاوخ  اـمغی  هب  هدومن 
نازرل اناف  انا  دوش و  یمیظع  راتـشک  وت  نایم  رد  دش و  یهاوخن  انب  رگید  راب  دوشن و  عومـسم  رگید  تدوع  ياهادص  هک  دینادرگ  مهاوخ 

لثم یبورخم  رهش  هب  ار  وت  نوچ  یتشگ  هابت  هنوگچ  يدوب  رومعم  ایرد  زا  هک  يا  هک  تفگ  دنهاوخ  ار  وت  هدناوخ  هیثرم  وت  يارب  هدیدرگ 
يوشن و نوکسم  رگید  هک  منک  بارخ  نانچ  ار  وت  مزاس  روتسم  رایسب  ياهب  اب  ار  وت  هدروآ  وت  رب  اههجل  منادرگ و  نوکـسم  ریغ  ياهرهش 

ياههدـعو نیا  زا  هللاءاش  ام  اصخلم  یهتنا  دـش  یهاوخن  تفای  دابالا  ادـبا  ات  اما  دـیبلط  دـنهاوخ  ار  وت  تخاس  مهاوخ  تشحو  لـحم  ار  وت 
هکلب تشگرب  بئاـخ  تفاـین و  رفظ  روص  رهـش  رب  تدـم  نآ  رد  وا  هدـشن و  لـصاح  رـصنلا  تخب  هعقاو  رد  نآ  زا  يراـثآ  ادـبا  هک  غورد 

تفرگن تروص  ادبا  تادیعو  تادیدهت و  نآ  هدش  رتدابآ  نونکات  زور  هب  زور  ادخ  تاشیامرف  سکعب  دوشیم  مولعم  خـیراوت  زا  هچنانچ 
باب رد  هکلب  دشاب  هتفگ  ار  غورد  همه  نیا  یبن  لایقزح  هنوگچ  سپ  نآ  ماجنا  زا  دـش  عنام  ادـخ  زجع  یلو  هدوب  ادـخ  تاملک  نیا  یتسار 

رب دشک  شرکشل  ورب  شدوخ  هک  ناوارف  تمحز  اب  لباب  هاشداپ  دسیونیم  هک  دنکیم  ار  راثآ  نیا  یفن  احیرص  باتک  نیمه  مهن  تسیب و 
هدرک راتفرگ  ار  وا  تیعمج  هک  هدومن  رصم  رب  طلسم  ار  وا  ضوع  رد  ادخ  هدیـسرن  يدزم  يرجا و  هب  شرکـشل  هن  شدوخ و  هن  روص  دض 

اهماکنه و دـئادش و  نآ  هک  تسا  نآ  فاصنا  دوش و  رـصنلا  تخب  رکـشل  ترجا  ات  درک  دـهاوخ  جارات  ار  شلاوما  اـمغی و  هب  ار  شتمینغ 
دید همدص  برع  رکشل  ات  رـصنلا  تخب  ریغ  زا  اهدعب  یلب  دشن  عقاو  مه  نآ  هداد  دعب  ياهباب  باب و  نیا  رد  اضیا  رـصم  هرابرد  هک  اهدیعو 

لیمکت تهج  هکلب  هن  مزاس  لطاب  ار  ایبنا  فحـص  ای  ۀـیروت  ات  ماهدـمآ  هک  دـیربم  ناـمگ  هک  دراد  لـیجنا  باـب  رد  متـشه  خـیراوت  قفاوم 
سپ دوش  عقاو  همه  ات  ددرگن  لیاز  زگره  ۀیروت  زا  ياهطقن  ای  هزمه  دوشن  لیاز  نیمز  نامـسآ و  ات  میوگیم  امـش  هب  هنیآ  ره  هک  ماهدـمآ 

فـالخرب نیا  دوش و  هدرمـش  نیرتمک  نامـسآ  توکلم  رد  دـهد  میلعت  نینچ  مدرم  هب  دنکـشب و  ار  رتـکچوک  ماـکحا  نیا  زا  یکی  هک  ره 
فالخرب دـمآ و  دـهاوخ  لیعامـسا  ینب  زا  یـسوم  لثم  نید  بحاص  يربمغیپ  هک  تسا  یـسوم  دوخ  هتفگ  فالخرب  تسا و  هیباب  هدـیقع 

تهج هب  نایـسیرف  هک  دراد  یتم  لیجنا  مهدزون  باب  رد  هلمج  نآ  زا  هداد  ار  یـسوم  ماکحا  رییغت  لـیجانا  رد  هک  تسا  یـسیع  دوخ  هیور 
رد قلاخ  هک  هدـناوخن  رگم  تفگ  باوج  رد  وا  دـهد  قالط  یتلع  ره  هب  ار  دوخ  نز  درم  تسا  زیاج  اـیآ  دـندرک  لاؤس  یـسیع  زا  ناـحتما 

دهاوخ نت  کی  ود  ره  ددنویپ و  شیوخ  نز  هب  هدرک  اهر  ار  دوخ  ردام  ردپ و  درم  تهج  نیا  زا  تفگ  دـیرفا و  نز  درم و  ار  ناشیا  ادـتبا 
دننک ادـج  دـیهد و  همان  قالط  ار  نز  هک  دومرف  رما  یـسوم  هچ  رهب  زا  سپ  دـنتفگ  يو  هب  دزاسن  ادـج  ناـسنا  تسویپ  ادـخ  ار  هچنآ  دـش 
امـش هب  دوبن و  نینچ  ادـتبا  زا  نکیل  دـیهد  قالط  ار  دوخ  نانز  هک  داد  تزاـجا  ار  امـش  امـش  یلدگنـس  ببـس  هب  تفگ  یـسوم  ار  ناـشیا 
دنک انز  دـنک  حاکن  ار  هقلطم  نز  هک  ره  تسا و  یناز  دـنک  حاکن  ار  يرگید  دـهد و  قالط  اـنز  تلع  ریغ  هب  ار  دوخ  نز  هک  ره  میوگیم 
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طلغ یتم  لیجنا  باب  ود  نیا  زا  یکی  سپ  یهتنا  تسا  رتهب  ندرکن  حاـکن  دـشاب  نینچ  نز  اـب  رهوش  مکح  رگا  دـنتفگ  وا  هب  شنادرگاـش 
تـسین یـسیع  زا  مه  مکح  نیا  هکنیا  رد  تسین و  یفرح  یـسیع  تعیرـش  ۀـیروت و  ماکحا  رییغت  رد  هکنآ  هچ  نآ  باـب  ود  ره  هکلب  تسا 

دهد و قالط  ار  دوخ  نز  هک  ره  هحفص 422 ] هک [  دراد  شقرم  لیجنا  مهد  باب  رد  دناهدیمهف و  نادرگاش  ار  نآ  حبق  هک  تسین  يههبش 
انثتسا نیا  رد  دوش و  انز  بکترم  يرگید  هحوکنم  دوش و  ادج  دوخ  رهوش  زا  نز  رگا  دشاب و  هدرک  انز  يو  قح  رب  دنک  حاکن  ار  يرگید 

زا نامتک  هدرک و  ار  انز  دـح  لیطعت  انحوی  لیجنا  متـشه  باب  رد  نیلیجنا و  نیب  تسا  فـالتخا  عضاوم  زا  یکی  نیا  هدرکن و  ار  اـنز  تلع 
هن ای  دناهدوب  هدوب و  ۀیروت  ماکحا  مامت  هب  لماع  یتسار  نیبب  امنب  ار  دیدج  دهع  بتک  هظحالم  هدومن  دوش  راسگنس  دیاب  هک  یسوم  مکح 

تعامج لخاد  یبومع  یباؤم و  نینچمه  دوشن و  بر  تعامج  لخاد  هدازانز  دـیوگیم  احیرـص  یتم  لـیجنا  میـس  تسیب و  باـب  رد  مهن 
قفاوم توبن و  هب  دسر  هچ  ات  دوب  دنهاوخن  بر  تعامج  لخاد  نامیلس  ترضح  یـسیع و  ترـضح  هیآ  ود  نیا  یـضتقم  هب  دنوشن و  بر 
ناسنا ترارـش  هک  دید  دنوادخ  هک  دراد  نیوکت  رفـس  مشـش  باب  رد  مهد  راوگرزب  ود  نادادجا  دناهداز و  انز  نومع  بؤم و  قیتع  دـهع 

هک ار  ناسنا  تفگ  دنوادخ  تشگ و  نوزحم  دوخ  لد  رد  دوب و  هتخاس  نیمز  رب  ار  ناسنا  هک  دش  نامشیپ  دنوادخ  تسا و  رایسب  نیمز  رد 
ءایعشا باتک  متسیب  باب  رد  مهدزای  ناشیا  نتخاس  زا  مدش  فساتم  هک  نوچ  تارـشح  میاهب و  ناسنا و  مزاس  وحم  نیمز  يور  زا  مدیرفآ 

تقو نآ  رد  دـسیونیم  رـضم  لها  یگنهرب  يارب  زا  دـشاب  تمـالع  اـت  دـشاب  هک  دـنکیم  رما  هنهرب  اـپ  ناـیرع و  لاـس  هس  ار  دوخ  ربمغیپ 
درک وا  نک و  نوریب  دوخ  ياـپ  زا  ار  نیلعن  اـشگب و  دوخ  رمک  زا  سـالپ  رپ و  تفگ  دوـمن  ملکت  یـصوما  نبا  ءایعـشا  هطـساو  هب  دـنوادخ 

ات تسا  هتفر  هار  هنهرب  اپ  نایرع و  لاس  هس  ءایعـشا  نم  هدـنب  هچنانچ  تفگ  دـنوادخ  تفریم و  یتیآ  ات  تسا  هتفر  هار  هنهرب  اـپ  ناـیرع و 
ات دوب  دـهاوخ  نیرـس  فوشکم  هنهرب و  اپ  نایرع و  ناریپ  ناناوج و  زا  ار  دوخ  شوگ  ناـنط  ءـالج و  رـصم و  هراـبرد ي  یتمـالع  یتیآ و 

هظحالم دش  دنهاوخ  لجخ  برطضم و  تسا  ناشیا  رخف  هک  رصم  تسا و  ناشیا  ياجلم  هک  شوگ  ببس  هب  ناشیا  دشاب و  رـصم  یئاوسر 
هدرک نایب  لایقزح  باتک  مجنپ  مراهچ و  باب  رد  ماکحا  هنوگچ  هک  امرف  هظحالم  مهدزاود  هدرک  هدـید و  یلقاع  یتیآ  نینچ  لاح  ات  امرف 

دیوگیم هلمج  نآ  زا  دسریمن  شدرگ  هب  خلب  تموکح  هک  دنکیم  نیعم  اهزیچ  هچ  وا  لها  وا و  تیآ  میلشروا و  لاح  نییبت  تهج  هب  و 
يولهپ هب  زور  لهچ  يوش و  لمحتم  دـنا  طبـس  هد  زا  هک  لیئارـسا  ینب  هانگ  هک  باوخب  پچ  يولهپ  هب  زور  دون  دصیـس و  هک  لاـیقزح  هب 

رگا دیطلغ  یهاوخن  ترگید  يولهپ  هب  ولهپ  زا  تدم  نیا  رد  يوش و  لمحتم  دـنرگید  طبـس  ود  زا  هک  ادوهی  ینب  هانگ  هک  باوخب  تسار 
هنوگچ ار  تجاـح  ءاـضق  منادیمن  دوـشیم و  دراو  یتخـس  همدـص  سپ  تدـم  نیا  رد  تکرح  مدـع  زا  هیاـنک  دـشاب و  یمکح  هرقف  نیا 

تخپ و یهاوخ  ناشیا  رظن  رد  ناسنا  نیگرـس  رب  اهنآ  يروخیم  هک  ار  وج  نان  ياهـصرق  دـیوگیم و  تاقوا  نیا  رد  هکنآ  ات  درک  دـهاوخ 
هآ متفگ  سپ  دروخ  دنهاوخ  مزاسیم  هدـنکارپ  اهنآ  نایم  هب  هک  یئاهتما  نایم  رد  سجن  نان  لیئارـسا  ینب  لاونم  نیمه  هب  دومرف  دـنوادخ 

هتفرن مناهد  هب  سجن  كاروخ  ماهدروخن و  ار  هدش  هدـیرد  ای  هتیم  لاح  هب  ات  تیلوفط  زا  هدـش و  سجن  نم  ناج  کنیا  هوهی  دـنوادخ  يا 
زا یتیآ  بجع  تخپ  یهاوخ  نآ  رب  ار  دوخ  نان  وت  سپ  مداد  وت  هب  ناسنا  نیگرـس  ضوع  هب  ار  واگ  نیکرـس  هکنادـب  تفگ  نم  هب  هاگنآ 

رگا هللااب  ذوعن  تسا  رپ  تایآ  هنوگنیا  زا  باتک  نیا  نانب و  جوزمم  ای  هدوب  نابشتآ  نیکرس  منادیمن  هدرک و  نیعم  لیئارسا  ینب  واگ  يارب 
زا هک  تسا  دونع  هنهک  دوهی و  هلمج  تافارخ  تالوعجم و  هکلب  تسین  یبن  لایقزح  تاشیامرف  اهنیا  عطقلاب  دـشاب و  دـنوادخ  ماکحا  اهنیا 

دناهدرک . قیفلت  هدوب  ناشتسد  رد  هدوب و  یماهلا  هچنآ  ضعب  اب  دوخ  جاور  يارب 

هسدقم بتک  نیب  همیظع  هشحاف  فالتخا 

رب هدـحیلع و  تسا  یباتک  هب  جاتحم  يونعم  يروص و  زا  تافالتخا  نیا  ماسقا  نایب  هسدـقم و  بتک  نیب  همیظع  هشحاف  تافالتخا  میـس  رما 
حور رگا  تسا  فـالتخا  لـیجانا  دوخ  نیب  رد  تسا  روما  مها  هک  بسن  لـثم  رد  یتح  تسا  هنزاوم  هب  جاـتحم  دـش و  مولعم  اـهنآ  رد  عبتت 

هحفص 423] اجکی [  رد  هچ  يارب  فالتخا  هتفگ  ناسل  کی  هب  همه  هب  هک  هدرک  ریس  ار  اهنآ  هدش و  لزان  اهنآ  رب  سلجم  کی  رد  سدقلا 
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رـسپ میرم  رهوش  راـجن  فسوی  هک  دوشیم  مولعم  یکی  زا  دواد  نب  ناـتان  دـالوا  زا  اـجکی  رد  درادیم و  بوسحم  نامیلـس  دـالوا  زا  ار  وا 
یتح رگید و  باوبا  هب  دـسر  هچ  ات  یـسیع  بسن  باب  رد  رگید  تافالتخا  اذـکه  تسا و  ثاـثم  هب  یلاـه  رـسپ  يرگید  زا  تسا و  بوقعی 
اقول رد  دندادیم و  مانـشد  ار  وا  دندوب  بولـصم  یـسیع  اب  هک  دزد  ود  نآ  دسیونیم  یتم  رد  تسا  فالتخا  یـسیع  بلـص  باب  رد  هکنآ 

صخـش نیا  یـسرتیمن  ادخ  زا  تفگ  داد و  بیهن  ار  وا  يرگید  نآ  درکیم  شنزرـس  ریقحت و  ار  یـسیع  دزد  ود  نآ  زا  یکی  دسیونیم 
نیریاس اب  سقرم  لیجنا  نیب  اذکه  تسا و  فالتخا  یتم  انحوی و  لیجنا  نیب  تسا و  رایـسب  تافالتخا  نیب  رد  دوب و  هدرکن  اجیب  راک  چـیه 

رد دننزب و  راد  هب  هک  سطالیپ  دزن  زا  دندرب  ار  وا  نآ  زا  سپ  دوب  هدشن  هدیـشک  رادـب  زور  زا  شـش  تعاس  ات  هک  دراد  انحوی  لیجنا  رد  و 
نیب رایسب  فالتخا  ناشیا  داقتعا  هب  یسیع  لتق  تدالو و  لثم  رد  يراب  دناهدومن  بولـصم  ار  وا  هک  هدوب  میـس  تعاس  رد  هک  دراد  سقرم 

لوتقم دـش و  بولـصم  یـسیع  هکنیا  رب  دـنقفتم  لیجانا  همه  هک  امرف  هظحـالم  رگید  رگید و  بلاـطم  هب  دـسر  هچ  اـت  تسا  هعبرا  لـیجانا 
یناگیاپلگ يا  سپ  مهل  هبش  نکل  هوبلـص و  ام  هولتق و  ام  هک و  تسا  نارق  حیرـص  فالخ  مامت  اهنیا  درک و  نفد  فسوی  ار  شندب  دیدرگ 

اذـکه اهنآ و  فالتخا  عضاوم  هب  دـسر  هچ  ات  نآ  رب  ینکب  داـمتعا  یناوتیمن  هنوگچ  دـشاب  نارق  فـالخ  رب  هک  باـتک  راـهچ  یقاـفتا  رب 
هیروت و باتک  لیقزح و  لیئومـش و  باتک  نیب  اذکه  تسا و  مایا  رابخا  باتک  ماکحا و  باتک  نیب  تافالتخا  ردقچ  قیتع  دهع  تافالتخا 

طبـض مالعالا  سینا  رد  عضوم  جـنپ  تسیب و  دـصکی و  تسین و  نکمم  نآ  ءاصحا  هک  نآ  ریغ  و  ياههلاسر . . .  نالوسر و  لامعا  باتک 
ناـحتما و نوچ  هچ  رگا  تسا  نیدـهع  نیب  فـالتخا  رازه  یـس  دـسیونیم  نیزاوملا  نازیم  رد  متفاـی و  رفظ  ریقح  رگید  يرایـسب  هدرک و 

دوش ءاصحا  دـهاوخب  رگا  تسا  رامـش  یب  فـالتخا  عضاوم  هک  تسا  نآ  فاـصنا  یلو  درک  قیدـصت  ناوتیمن  عطقلاـب  هدـشن  یگدیـسر 
میرکت هتخانـش و  ار  وا  یـسیع  رب  حور  لوزن  زا  لبق  ییحی  هک  دوشیم  مولعم  یتم  لیجنا  زا  امرف  هظحالم  الثم  دراد  مزال  هدـحیلع  یباـتک 

ار حیسم  نم  هک  دسیونیم  انحوی  لیجنا  رد  یهد و  دیمعت  ارم  وت  هک  ماوت  جاتحم  نم  تفگیم  دهد و  دیمعت  ار  وا  هک  تشاد  ابا  هدرکیم 
سلجم زا  هک  دوـب  هتخانـشن  مه  ار  وا  نآ  زا  دـعب  هـک  دوـشیم  موـلعم  یتـم  زا  زاـب  ار و  وا  متخانـش  حور  لوزن  زا  دـعب  نـکیل  متخانـشن و 

باب رد  كولم  رفـس  رد  هک  امرف  هظحالم  مه  میـشاب و  يرگید  رظتنم  اـی  یئوت  هدـنیآ  نآ  اـیآ  هک  یـسیع  دزن  رد  داتـسرف  ار  شنادرگاـش 
ای رخا و  دسیونیم  مود  تسیب و  باب  رد  مایا  رابخا  رفس  رد  هدوب و  هلاس  ود  تسیب و  نازحا  ای  شتنطلـس  زاغآ  ماگنه  دسیونیم  مهدجیه 

باب یناث  كولم  رفـس  رد  مه  تسا و  ینامـسآ  ود  ره  نیا  هک  تفگ  ناوتیم  ایآ  دوب  هلاـس  ود  لـهچ و  دوب  تنطلـس  زاـغآ  هک  یماـگنه 
زاغآ نیکایوهی  دیوگیم  شش  یس و  باب  مایا  رابخا  رفـس  رد  دوب و  هلاس  هدجه  شتنطلـس  زاغآ  رد  نیکایوهی  دیوگیم  مراهچ  تسیب و 
کلم هب  ار  موق  ياههدـید  ناس  دادـعت  بؤی  دـسیونیم و  یناث  لیئومـش  رفـس  مراهچ  تسیب و  باب  رد  مه  هدوب و  هلاـس  هدـجه  شتنطلس 

مایا رابخا  لوا  باتک  رد  دندوب و  رفن  رازه  دصناپ  ادوهی  نامدرم  دوب و  دنبریشمش  یگنج  رفن  رازه  دصتشه  لیئارسا  دادعت  دومن و  میلـست 
رازه و رازه  لیئارـساینب  مامت  هرامـش  هدومن و  میلـست  دواد  هب  ار  موق  هرامـش  عمج  بؤی  دیوگیم و  دـسیونیم  رگید  روط  ار  بلطم  نیا 

ریشمش درم  رازه  داتشه  دصراهچ و  ادوهی  ینب  هرامش  لیئومش و  هرامش  زا  دوشیم  هوالع  رازه  دصیس  هک  شکریشمش  درم  رازه  دصکی 
ار نامیلـس  دـسیونیم و  مراهچ  باب  ناهاشداپ  لوا  باتک  رد  مه  دوشیم و  رتمک  لیئومـش  هرامـش  زا  مایا  راـبخا  ددـع  رازهیـس  هک  نز 
رد دوب و  هراوس  رازه  هدزاود  شیاهبارع و  تهج  هب  بسا  هلیبط  رازه  لهچ  خـسن  ضعب  رد  شیاـهبارع و  تهج  هب  تساروخا  رازه  لـهچ 

هحفص 424] هراوس [  رازه  هدزاود  تشاد و  اهبارع  اهبسا و  تهج  هب  روخا  رازه  راهچ  ار  نامیلـس  دسیونیم و  مهن  باب  رابخا  مود  باتک 
كوراب تباتک  ایمرا و  ناهد  زا  هک  ینامـسا  هفیحـص  نآ  تیاکح  دسیونیم  هک  ار  ایمرا  باتک  زا  متـشه  یـس و  باب  امرف  هظحالم  مه  و 

دیوگب میقایوهی  هب  هک  ایمرا  طسوت  هب  دیسر  باطخ  هک  نآ  ندینازوس  نآ و  ندرک  هراپ  ایشوی و  نب  میقایوهی  تسد  هب  نآ  ندیـسر  دوب و 
شیارب زا  رگید  هخسن  رد  دنیشنب و  دواد  یـسرک  رب  هک  دوب  دهاوخن  یـسک  شیارب  هک  دیامرفیم  دنوادخ  هفیحـص  ندینازوس  ءازا  رد  هک 

داد تراشب  ار  وا  دیسر و  میرم  هب  باطخ  هک  دراد  اقول  لیجنا  لوا  باب  رد  فرط  نیا  زا  دنیشنب و  دواد  تخت  رب  هک  دوب  دهاوخن  يدنزرف 
دومن . دهاوخ  اطع  وا  هب  ار  وا  شردپ و  تخت  رد  دنوادخ  دیوگیم و  دعب  یلعا  ترضح  رسپ  هب 
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نیدهع تافیرحت  زا  يا  هراپ 

تافیرحت زا  هراپ  مراهچ  رما  دنیشنب  دواد  تخت  رب  دیاب  میقایوهی  رسپ  مه  دواد و  رـسپ  هک  یـسیع  اقول  لیجنا  قفاوم  هک  امنب  هظحالم  لاح 
مجنپ رمحا  تسا  نآ  هب  حیرـصت  نیقیرف  املع  نیربتعم و  زا  هلمج  دوشیم و  مولعم  هسدقم  بتک  دوخ  عتبت  بتک  زا  هک  ناصقن  هدایز و  هب 

بتک نآ  رد  هک  روما  زا  يرایسب  تکاکر  تبارغ و  تفاخس و  هظحالم  بتک و  نآ  رد  هجردنم  بلاطم  هظحالم  تارابع و  قوس  هظحالم 
عیاقو زا  تخـس  هلیاه و  تادیعوت  هبیرغ و  ياهلمعلاروتـسد  هبیجع و  تانیب  هدـساک و  تامالع  تایآ و  هدـساف و  تامیلعت  هدـش و  تبث 

تاـملک هنوگنیا  هب  یهلا  یحو  رداـصم  زگره  تسین و  ینامـسآ  یماـهلا و  بتک  نیا  هک  دوشیم  عطق  بجوم  هتفاـین  عوـقو  أدـبا  هک  هیتآ 
رد دنبب  ترمک  هب  دنبرمک  ای  دوشیم  تمسق  هدزاود  لیئارسا  ینب  دننادب  ات  نک  هراپ  هدزاود  ار  هماج  دسیونیم  هکنآ  لثم  دننکیمن  ملکت 

دنبرمک نیا  لثم  هفیاط  نالف  هک  دنکیم  شباطخ  هدـش  هدیـسوپ  دـینیبیم  هک  دـعب  زور  دـنچ  زا  دـعب  نک  ناهنپ  اجنآ  رد  ورب و  بآ  نایم 
ینالوط تسا  یتمحز  نآ  تسا و  هسدـقم  بتک  زا  يرایـسب  تارابع  رکذ  هب  جاتحم  تارقف  نیا  تابثا  هک  کلذ  لاثما  دیـسوپ و  دـنهاوخ 

رفظ رایـسب  هدـساف  بلاطم  تافارخ و  هب  ات  بتک  نآ  رد  دـیامنب  لماک  عتبت  دوش  علطم  دـهاوخب  سکره  درادیم  زاـب  دوصقم  زا  ار  اـم  هک 
رد تسین  نکمم  هلاسر  نیا  نمـض  رد  هدحیلع  تسا  یباتک  هب  جاتحم  هدیدع  تاهج  زا  هسدـقم  بتک  یبارخ  لاح  حرـش  هلمجلاب  دـبای و 

اهنآ رب  دومن  دامتعا  ناوتیم  هنوگچ  هلمج  نیا  اب  دوش و  هتشون  الصفم  باب  نیا  رد  صوصخم  يرفس  دش  دعاسم  قیفوت  رگا  متـسه  لایخ 
یمالک هیلـصا  هسدـقم  بتک  فیرحت  يوعد  هک  دـسیونب  یناگیاپلگ  هک  تسا  لاحم  رگید  ایآ  فصو  نیا  اـب  اـهنآ و  رب  درک  لالدتـسا  و 

مولعم هدرک  فارتعا  ناطلس  حول  رد  ءاهب  دوخ  ار  یئزج  فیرحت  هکنآ  بجعلا  دنک و  تباث  دناوتیمن  نقتم  لیلد  هب  یـسک  یهاو و  تسا 
مینادیم و هدـسافم  بویع و  نیا  مامت  زا  هزنم  ار  هیلـصا  هسدـقم  بتک  هکنآ  یفخی  ـال  تسا و  رتمرگ  شآ  زا  هساـک  یناـگیاپلگ  دوشیم 
هددعتم و هنمزا  رد  هیلک  تارییغت  هطساو  هب  هک  مینادیمن  بتک  نآ  زا  ار  اهنآ  باوبا  تایآ و  هدوجوم و  بتک  نیا  مامت  یلو  میراد  داقتعا 

نآ هب  دتعم  ضعب  تسین و  حیحـص  عطقلاب  انب  دیاب  ام  مامت  نوچ  تروص  ره  رد  نآ و  زا  رتشیب  ای  هتفر و  نایم  زا  هرـسکی  ای  رایـسب  حـناوس 
ظعاوم و رب  لمتـشم  هک  باوبا  زا  هلمج  دنچ  ره  درک  دامتعا  ناوتیمن  بتک  نآ  باوبا  زا  یباب  چـیه  هب  رگید  هدـش  تباث  شداسف  عطقلاب 
اعدـم و يارب  زا  هدـئاف  ضعب  زا  نآ  یلو  دـشاب  هسدـقم  بتک  زا  هدـنام  یقاـب  زا  هک  تسا  نآ  نوـنظم  تاـفارخ  زا  يراـع  تسا و  حـیاصن 

نمف رایسب  رابخا  مه  نارق و  زا  رایـسب  تایآ  بتک  نآ  فیرحت  بیع و  رب  دنکیم  تلالد  سپ  یلقن  قیرط  زا  اما  تشاد و  دهاوخن  دوصقم 
مه هولقع و  ام  دـعب  نم  هنوفرحی  مث  هللا  مالک  نوعمـسی  مهنم  قیرف  ناک  دـق  مکل و  اونمؤی  نا  نوعمطتفا  ةرقبلا  ةروس  یف  یلاعت  هلوق  لوالا 

لزنا یلاعت  هلوق  رگید  هعـضاوم و  نع  دـعب  نم  ملکلا  نوفرحی  یلاعت  هلوق  رگید  هداد و  باتک  لها  هب  ار  هللا  مالک  فیرحت  تبـسن  نوملعی 
هـصیقن هب  فیرحت  رب  دراد  تلالد  تحارـص  هب  هک  اریثک  نوفخت  اهنودبت و  سیطارق  اهنولعجت  يده  ارون و  یـسوم  هب  اؤاج  يذلا  باتکلا 
باتکلاب هحفص 425 ] مهتنسلأ [  نؤلی  رگید  هللادنع و  نم  اذه  نولوقی  مث  مهیدیاب  باتکلا  نوبتکی  نیذلل  لیوف  یلاعت  هلوق  رگید  رایـسب و 

مهروهظ و ءارو  هودـنبف  هنومتکت  سانلل و ال  هننیبتل  باتکلا  اوتوا  نیذـلا  قاـثیم  هللا  ذـخا  اذا  یلاـعت و  هلوق  رگید  باـتکلا و  نم  هوبـسحتل 
نوملعت متنا  قحلا و  اومتکت  لطابلاب و  قحلا  اوسبلت  الیلق و ال  انمث  یتایاب  اورتشت  لیئارـسا ال  ینب  ای  یلاعت  هلوق  رگید  الیلق و  انمث  هب  اورتشا 
تحارـص هب  هک  هلمج  نیا  اب  کلذ و  ریغ  یلا  نوملعت  متنا  قحلا و  نومتکت  لطابلاب و  قحلا  نوسبلت  مل  باتکلا  لها  ای  یلاعت  هلوق  رگید  و 

زا اضیا  دنامیم و  یقاب  مهیدیا  انیدیاب و  ام  تیجح  مدع  رد  ههبش  ای  بتک  لیدبت  رییغت و  رد  باتک  لها  تراسج  تارج و  رب  دراد  تلالد 
اب همدقتم  روما  زا  نآرق  رد  هدراو  تایاکح  صصق و  رد  تافالتخا  روهظ  هطساوب  نیدهع  بتک  هیلک  تافیرحت  دوشیم  تباث  دیجم  نآرق 

فـالتخا نیمه  دـنراد  نآرق  رب  هک  یتاهبـش  تاداریا و  هلمج  زا  هقرف  ود  نیا  ءاـملع  اذـل  تسا و  نیدـهع  بتک  رد  تاـیاکح  نآ  زا  هچنآ 
تایآ ضعب  زا  هچنآ  نآرق و  رد  هن  تسا  اهنآ  رد  حدـق  بابـسا  فالتخا  نیا  هکنآ  زا  لفاغ  صـصق  تایاکح و  نآ  رد  نیدـهع  اب  تسوا 

نآرق و رد  نیدـهع  بتک  هب  هک  یتاکـسمت  لاـحلا و  یف  هدوجوم  هن  تسا  هیلـصا  بتک  هب  رظاـن  بتک  نآ  راـبتعا  زا  دوشیم  موـلعم  نآرق 
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تسا هیباب  لالدتسا  يانبم  هک  ار  بتکلا  یف  ام  مامت  تحص  هن  دنکیم  هلمجلا  یف  رابتعا  تابثا  ای  تسا و  مازلا  هطـساو  هب  ای  دوشیم  رابخا 
لماتملا . یلع  یفخی  امک ال 

رابخا نآرق و  صن  هب  نیدهع  فیرحت  تابثا 

قیلثاـج هب  هک  دوشیم  لـقن  اـضر  ترـضح  زا  هلـصتم  دانـسا  هب  نآ  ریغ  راـحب و  جاـجتحا و  نویع و  رد  هک  تسا  يربخ  نآ  یناـثلا  نم  و 
لیجنالا اندقتفا  ام  لاق  لیجنالا  اذه  مکل  عضو  نم  هومتدجو و  نم  دنع  هومتدقتفا  نیح  لیجنالا  نع  ینربخت  الا  قیلثاج  ای  دومرف  ینارـصن 

امک ناک  نا  لیجنالا و  رـسب  کتفرعم  لقا  ام  مالـسلاهیلع  اضرلا  لاقف  یتم  انحوی و  انیلا  هجرخا  ایرط و  اضغ  هاندـجو  یتح  ادـحاو  اموی  الا 
باـتفآ شیاـمرف  تحارـص  هظحـالم  هیف  اوفلتخت  مل  لوـالا  دـهعلا  یلع  ناـک  ولف  مویلا  مکیدـیا  یف  يذـلا  لـیجنالا  یف  متفلتخا  ملف  معزت 

هب اعدم  نیا  رب  دیامرفیم  لالدتـسا  تسین و  نآ  دوجوم  نیا  دوقفم و  یلـصا  لیجنا  نآ  دـیامرفیم  هک  دـیئامن  ار  تمـصع  ندـعم  شیامن 
يراج نآ  رب  قیتع  دـهع  ضراوع  نآ  هک  لیجنا  لاح  تسا  دوجوم  هسدـقم  بتک  ماـمت  رد  روذـحم  نیا  تسا و  اـهنآ  نیب  هک  یتاـفالتخا 

زا هچنانچ  دناهدیـشک  رتشیب  ار  شظفح  طبـض و  تمحز  نآ و  لاثما  نتخوس و  تراغ و  بتک و  نابحاص  فئاوط  دادترا  رفک و  زا  هدـشن 
زا اضیا  دوشیم و  افتکا  نایب  زا  رـصتخم  نیمه  هب  دوب و  دهاوخ  هچ  هک  تسا  مولعم  یقاب  لاح  دشاب  نینچ  هک  دوشیم  مولعم  ناشخیراوت 
زا دوشیم  دافتـسم  هیعطق  رابخا  زا  هچنآ  زا  هشحاف  تافالتخا  روهظ  هب  نیدـهع  بتک  هیلک  تافیرحت  دوشیم  تباث  هحیحـص  هربتعم  رابخا 

نیدهع بتک  رد  تاجردنم  اب  هربتعم  رابخا  نآ  هشحاف  تافالتخا  هتـشذگ و  روما  عیاقو و  رد  یـسیع  نییراوح  رخاوا  ات  مدآ  طوبه  خیرات 
نیدهع بتک  يدنـسیب  یئاپیب و  رب  یهاوخب  رگا  درادن و  شیاجنگ  هلاسر  رد  هک  لیـصف  تسا  یحرـش  هب  جاتحم  مه  بلطم  نیا  نایب  و 

ددرگ و اراکـشآ  رما  ات  نک  هعجارم  لیـصفت  هب  ار  مالعالا  سینا  هقرفتم  باوبا  هدـیدع  تاهج  زا  بتک  نآ  ياهیبارخ  رب  مه  يوش و  علطم 
اههچ دـنراد و  بتک  نآ  رد  تاـفالتخا  هچ  يراـصن  دوهی و  ءاـملع  دوخ  هک  تسا  هزادـنا  هچ  هب  یناـگیاپلگ  دوحج  داـنع و  هک  ینیبب  مه 

هدز رتالاب  یکنار  زا  فورعم  لوق  هب  هکنآ  بجعلا  تسا و  یهاو  مالک  بتک  نیا  فیرحت  دـیوگیم  وا  کـلذ  عم  دـنتفگ و  اـهنآ  هراـبرد 
یمـالک تسا  فرحم  بتک  نیا  هکنیا  هب  لوق  دـیوگیم  وا  هلمجلا و  یف  فیرحت  هب  دراد  فارتـعا  ناطلـس  حول  رد  ءاـهب  یلعنیـسح  دوـخ 

تاـیآ و ضعب  هچنآ  هکنآ  یفخی  ـال  قحلا و  روهظ  یلع  دـمحلا هللا  یهاو و  تسا  یمـالک  ءاـهب  لوق  یناـگیاپلگ  لوق  هب  سپ  یهاو  تسا 
ام دوصقم  اب  یتافانم  دنکیم  اهنآ  فیصوت  قیدصت و  ای  اهنآ  زا  لقن  ای  اهنآ  يوس  هب  حاجرا  ای  بتک  نآ  هب  لالدتسا  رب  دراد  تلالد  رابخا 

مدـعل تسا و  لطاب  اهنآ  زا  يرایـسب  عطقلاب  هکنیا  تسا و  هدوجوملا  بتکلا  یف  ام  مامت  رابتعا  تحـص و  مدـع  ام  ضرغ  هکنآ  هچ  درادـن 
اعدم نیا  ضقانم  روما  نآ  درک و  ناوتیمن  بتک  نآ  هب  لالدتسا  هیلـصا  تایآ  زا  هدنام  یقاب  لوعجم و  هحفص 426 ] فرحم [  نیب  زیمتلا 
تحص زا  فشاک  ای  هدنع و  ۀجح  وه  امب  تسا  مصخ  مازلا  هطساوب  ای  حاجرا  لالدتسا و  تسا و  هیلصا  بتک  هب  رظان  فیـصوت  هک  تسین 

تـسرد یتقو  نیدـهع  بتک  هب  شعابتا  ءاـهب و  تالالدتـسا  اـما  هیلک و  هن  دـنکیم  تباـث  ار  هلمجلا  یف  تحـص  نآ  تسا و  دروم  ناـمه 
ءاملع زا  هلمج  میلـست  دروم  هکلب  تسا  مدـعلا  تباث  لـب  تباـث  ریغ  نآ  هدوجوملا و  بتکلا  یف  اـم  ماـمت  تحـص  دوش  تباـث  هک  دوشیم 

کـسمت اـهب  هعوـبتمل  اـعبت  دـئارف  بحاـص  میوـگیم  سپ  دوـصقم  لـصا  هب  میدرگرب  ار  هلمج  نیا  یتـسناد  هک  رگا  لاـح  تسا  نـیقیرف 
تملظ ءامـس و  ضرا و  لیدبت  بکاوک و  طوقـس  ءامـس و  راطفنا  زاوج  بتک  نآ  رب  هکنیا  رب  نیدـهع  بتک  زا  رایـسب  تایآ  هب  دـیوجیم 

نیا رکذ  نینچ  مه  سپ  هدوب  حیـسم  روهظ  هب  هراـشا  هلمج  هچناـنچ  هدوب  هدـیدج  تناـید  روهظ  اـهنآ  رد  دارم  هداد و  اریثـک  رمق  سمش و 
دوب . دهاوخ  ص )  ) دمحم عرش  دعب  هدیدج  تناید  روهظ  يوس  هب  هراشا  اضیا  نآرق  رد  عیاقو 

دئارف بحاص  ءاهب و  ههبش  هب  باوج 

هک یتافارخ  زا  تایآ  نیا  لعلف  اهنآ  هب  لالدتـسا  زاوج  مدع  بتک و  نآ  تحـص  مدع  دش  حضاو  روطلا  یلع  رونلاک  هکنآ  الوا  باوجلا  و 
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نکمم تسین و  مولعم  اعدـم  نیا  رب  اهنآ  تلالد  ایناث  دنـشاب و  هدرک  قیفلت  لعج و  دوخ  ضارغا  ۀـهجب  هفیاط  ود  نیا  ناـهارمگ  هک  دـشاب 
تناید روهظ  هن  دشاب  يربکلا  ۀماط  ثداوح  هب  رظان  نآرق  دـننام  هدـش  عقاو  اهنآ  رد  بکاوک  طوقـس  ءامـس و  راطفنا  عیاقو  زا  هچنآ  تسا 

ۀیراع هک  دئارف  هخـسن  دیـسر  ماقم  نیا  هب  هلاسر  ریرحت  هک  عقوم  نیا  رد  هک  سوسفا  دراد  رما  نیمه  رد  روهظ  اهنآ  زا  هلمج  هکلب  هدیدج 
باوج اـت  ار  تارقف  نیا  زا  کـی  ره  لیـصفت  مرادـن  رظن  رد  ـالعف  دوـمن و  دادرتـسا  شبحاـص  دوـب  هدـمآ  تسد  هب  هفیاـط  نیا  زا  یکی  زا 

هچنآ لیـصفت و  هن  مراد  رظن  رد  هک  تسا  دوصقم  لامجا  وحن  هب  تسا  يربکلا  ۀـماطب  رظان  هک  دـش  ضرع  هکنیا  دوش و  هداد  صوصخلاب 
تامالع نآ  هک  دوش  میلـست  رگا  هکنآ  اثلاث  لبق و  زا  مدوب  هتـشادرب  هدوسم  هک  تسا  یتارقف  اهنآ  دـئارف  تاملک  زا  دوش  لـقن  نیا  زا  سپ 

هدیدج تناید  روهظ  يوس  هب  هراشا  مه  نآرق  رد  هک  تسین  مزال  سپ  هدوب  هدیدج  تناید  يوس  هب  هراشا  هدـش  دای  هسدـقم  بتک  رد  هک 
دوخ لاح  رب  ملاع  ءاقب  اب  ایند  رد  شرهاظ  ینعم  هب  تامالع  نآ  لوصح  رمالا  ۀـیاغ  قباس  عرـش  خـسن  زا  دـیآ  مزال  ءاهب  ياعدـم  اـت  دـشاب 
دراد هرقف  نیمه  رب  تلالد  اهنآ  لیذ  تایآ و  هچنانچ  هیلـصا  تماـیق  يربکلا و  ۀـماط  رد  شلوصح  رب  دوشیم  لومحم  سپ  تسین  لوقعم 

تناید روهظ  رب  دوش  لمع  ات  دـشاب  هللا  حور  مایق  مئاق و  مایق  مئالع  هکنآ  هن  دـهدیم  باقعلا  باـسحلا و  رـشحلا و  موی  عیاـقو  زا  ربخ  هک 
اذـه دـناهدومن  يربکلا  ۀـماط  عیاقو  رب  لمح  ار  اهنآ  هک  يدـه  همئا  ناسل  زا  تایآ  نآ  ریـسفت  رد  هدراو  رابخا  هظحالم  هب  هصاخ  هدـیدج 

هکنیا هتـشاذگن و  ار  ثداوح  تامالع و  نیب  قرف  هعوبتمل  اعبت  دـئارف  بحاص  هک  یتسناد  ۀـیناثلا و  ۀهبـشلا  نع  باوجلا  یف  مـالکلا  ماـمت 
دیدرگ نایب  اقباس  هک  یتایآ  قفاوم  روهظلا  موی  ثداوح  هکنیا  هتشگن و  رهاظ  اهنآ  هدع  تسا و  یقاب  دوخ  لاح  رب  تسا  تامالع  زا  هچنآ 

مایق مئاق و  مایق  هن  تسا  يربکلا  ۀماط  مئالع  زا  تسا  نآرق  رد  هک  بکاوک  طوقس  ءامـس و  قاقـشنا  راطفنا و  تیاکح  هکنیا  هدشن و  عقاو 
هک یهوجو  هب  تسا  لطاب  نیدـهع  تایآ  هب  اعدـم  نیا  يارب  زا  لالدتـسا  هکنیا  دـشاب و  هدـیدج  تناید  روهظ  هب  رظاـن  هکنآ  اـت  هللا  حور 

دننادیم یقاب  عیارش و  رجا  ار  دوخ  تعیرش  هدوجوم  نایدا  همه  هک  هثلاث  ههبش  زا  اما  تسا و  بتکلا  کلت  یف  ام  تحـص  مدع  اهنآ  هدمع 
ریاس هک  تسا  ههبش  نامه  هب  خسن  مدع  و  ص )  ) يدمحم عرـش  ءاقب  زا  دناهتفر  نآ  رب  نیملـسم  هک  ار  هچنآ  هک  تسا  نآ  شدوصقم  سپ 

نآ زا  باوج  تسا و  اطخ  نیملـسم  زا  نامگ  نیا  نینچ  مه  هدوباطخ  ناشیا  زا  نامگ  نآ  هچنانچ  سپ  دـناهرک  نامگ  دوخ  ناـیدا  رد  مما 
فالخ رب  هکلب  دـناهتفرگن  عیارـش  نابحاص  زا  ار  هدـیقع  نیا  رگید  مما  هک  اریز  تسا  قرافلا  عم  مما  ریاس  هب  تما  نیا  سایق  هک  تسا  نآ 
بحاص دعب  یبن  ءیجم  هب  حیرـصت  تسا  اهنآ  دمتعم  دنتـسم و  هک  یبتک  هکنآ  لیلد  هب  دـناهدرک  يدـساف  مه  نینچ و  ادانع  ای  ههبـش  اهنآ 

مالک هدرک  ثوعبم  یسوم  لثم  يربمغیپ  لیعامسا  ینب  زا  هک  هحفص 427 ] هداد [  ربخ  ۀیروت  رد  هفلتخم  تارابع  هب  دناهدرک  عرش  مکح و 
لـمجلا و بکارد  ناراـف  زا  یلجتم  فصو  هب  لـیجنا  رد  ایعـشا و  دواد و  قوـقیح و  ناـسل  رد  نینچ  مه  مداد و  رارق  شناـهد  رد  ار  دوـخ 
 [ هدرک نیا  لبق [  یبن  يوس  هب  یتاراشا  ناذا و  ناتـساد  هنیدم و  هوک  عملاس و  لبج  نایب  ۀیروت  رد  هدش و  دراو  طیلقراف  تلادع و  بحاص 
هک نیملـسم  فالخ  هب  دندومن  ار  عرـش  بحاص  يربمغیپ  ندمآ  راکنا  کلذ  عم  هدش و  عقاو  وا  يافلخ  هکلب  وا  عرـش  يوس  هب  یتاراشا  و 

ریغت دندومرف ال  شئایصوا  يدعب و  یبن  دومرف ال  شدوخ  هک  دناهتفرگ  وا  ءایصوا  ربمغیپ و  زا  دشاب  ریخا  عرـش  یفن  هک  ار  هدیقع  نآ  اهنآ 
ص)  ) دـمحم نید  رگم  دـنامن  یقاب  ات  دراد  رب  ار  ناـیدا  همه  وا  هک  دـندومرف  دوعوم  مئاـق  يهراـبرد  هکنآ  اـت  هتعیرـشل  لیدـبت  ـال  هتلمل و 

رخآ نید  رگید و  لوسر  ندمآ  هب  هراشا  هینآرق  تایآ  ياجک  رد  لاح  هیناث  يهلاقم  رد  هدـیدع  قرط  هب  ینعم  نیا  تابثا  تشذـگ  هچنانچ 
رابخا زا  باوج  یتسناد  هدـش و  رگید  نید  هب  رابخا  زا  ياج  هچ  رد  دـندوب و  هدرک  لالدتـسا  نآ  هب  هک  تایآ  زا  باوج  یتسناد  هدومرف و 

یفن ناشربمغیپ  هک  یتما  نیا  اب  هدش  هداد  ناشیا  هب  ار  رخآ  یبن  ندمآ  ربخ  ناشئایبنا  هک  یمعا  نیب  تسا  قرف  ردق  هچ  سپ  ار  دیدج  عرش 
دوش رهاظ  هیندم  رد  هک  یبن  راظتنا  هب  دناهتفرگ  ياج  هنیدم  رد  هک  جرزخ  سوا و  مالسا  تیفیک  هک  تسا  نآ  هوالع  هب  هدرک  ار  رخآ  یبن 
دوهی ءاملع  هک  دنکیم  مولعم  کلذ  لاثما  ترضح و  نآ  مئالع  تالاح و  زا  يراصن  دوهی و  زا  هلمج  مالعتسا  هکم و  رد  یماوقا  ندمآ  و 
نیمه هب  دندرکیم و  نامگ  هنیدم  هکم و  ار  وا  لحم  دناهتـشاد و  ار  دـعب  یبن  راظتنا  یـسیع  یـسوم و  رابخا  بسح  رب  يراصن  نیـسیسق  و 

رد هکنآ  اما  دـندرکیمن و  لوبق  ار  مالـسا  الا  دـندروآ و  نامیا  هنیدـم  گرزب  هفیاط  ود  دـنیاهنآ  زا  هک  هفئاط  ود  نیا  زا  يرایـسب  هطـساو 
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هطساو هب  نیا  سپ  دوشیمن  لیاز  زگره  ناسنالا  نبا  مالک  دوشیم و  لیاز  نیمز  نامـسآ و  هک  هدومرف  یـسیع  ترـضح  هک  هتـشون  ناقیا 
ریاس هن  تیناحور  لیمکت  همیرک و  قـالخا  زا  هدوب  خـسن  رم  هلباـق  ریغ  روما  هب  دـنادقتعم  يراـصن  هچناـنچ  یـسیع  ترـضح  هک  تسا  نآ 

وا هب  تبـسن  نیا  رگا  ترـضح  نآ  مـالک  تسا و  هخوسنم  ریغ  هیلقع  نـالقنم  زا  روما  نیا  هک  میراد  لوبق  مه  اـم  هنیدـم و  هیـسایس  نیناوق 
نآ يوس  هب  توعد  هک  هدـیمح  بادآ  همیرک و  قالخا  يراـب و  تافـص  دـیحوت و  زا  ار  هچنآ  هک  تسا  ماـقم  نیا  هب  رظاـن  دـشاب  تسرد 
زا ربخ  ارارک  هکنآ  اب  هنوگچ  الوا  دنکیمن  ار  نآ  یفن  یعرـش  نید و  چیه  دوشیمن و  لیاز  تمایق  ات  مدش  نآ  يارب  زا  ثوعبم  منکیم و 

اعدم نیا  رب  دنکیم  تلالد  انحوی و  تافـشاکم  لثم  هداد  ار  نآ  تراشب  مه  لیجانا  ریاس  رد  دنکیم و  ار  نآ  یفن  هداد  رگید  یبن  ندـمآ 
دندرکیم لاؤس  وا  زا  دوهی  هک  هتشون  انحوی  ای  دشاب  یتم  لیجنا  ارهاظ  لیجنا  رد  هک  هچنآ  دندوب  یـسیع  ریغ  يرگید  یبن  رظتنم  دوهی  هک 

رگم دنتفگیم  یضعب  تسا و  یبن  نامه  صخش  نیا  دنتفگیم  یضعب  تسا و  حیـسم  وا  دنتفگیم  یـضعب  رگید و  یبن  ای  یحیـسم  وت  هک 
وا زا  دوهی  هک  دراد  مه  دـندوب و  دوعوم  ار  يرگید  یبن  حیـسم  ریغ  هب  هکنآ  دـنکیم  مولعم  تارقف  نیا  هک  دـمآ  دـهاوخ  لیلج  زا  حیـسم 

دعب دوهی  هک  دنکیم  مولعم  هک  ماهدننک  ادن  يادـص  نم  هک  دادیم  باوج  وا  رگید و  سک  ای  یتسه  یبن  نآ  وت  ایآ  هک  دـندرکیم  لاؤس 
یلب تسا  ضحم  غورد  دننادیم  رخآ  ار  یسوم  اهنآ  هک  هداد  هیروت  لها  هب  تبـسن  ءاهب  ار  هچنآ  سپ  دندوب  يرگید  یبن  رظتنم  یـسوم  زا 
رگا هک  منکیم  ضرع  لاح  مرادـن  هقیاضم  دـشاب  ناشماوع  نایم  رد  يداـقتعا  نینچ  هینید  تاـموصخ  هطـساو  هب  هرخاـتم  يهنمزا  نیا  رد 
رخا یتعیرـش  کی  هلاحم  نکل ال  دـشاب  هدرک  ار  دوخ  عرـش  ءاقب  داقتعا  طلغ  اطخ و  هب  اهنآ  ماـمت  هک  دوش  ضرف  ملاـع  رد  تعیرـش  رازه 
ۀماط رگم  دـشابن  وا  زا  سپ  دـشاب و  عیارـش  باـتک  نیرخا  قرو  عرـش  زا  هک  دـشاب  فیلکت  عفر  ناـمز  هب  یهتنم  هک  دوب  دـهاوخ  عیارـشلا 
هتشر رس  هک  مالسا  تعیرش  تمایق  هب  هحفص 428 ] هلصتم [  تعیرـش  نآ  هک  مینکیم  يوعد  ام  دشابن و  یباتک  لمع و  وا  رد  هک  يربکلا 

هنا دوشیم و  متخ  وا  تنطلـس  تلود و  هب  هک  تسا  مئاق  تسد  هب  نآ  تسا و  نآ  حتاف  وا  هک  هدوب  ص )  ) هللادـبع نب  دـمحم  تسد  هب  نآ 
مالک مامت  نیا  امن  نایب  يراد  هلدا  نآ  زا  یباوج  رگا  هیناث  هلاقم  رد  بلطم  نیا  رب  لیلد  اعورـشم  تشذگ  هدـعب و  ۀـجح  ۀـجح و ال  یقابلا 

هک تسا  ناشیا  هلدا  نایب  رد  سپ  هیناث  هلحرم  رد  مـالک  ـال  یلک و  هجو  رب  ناشبهذـم  لوصا  ینبم و  دـیاقع و  رکذ  یلوا و  هلحرم  هلدا  رد 
تسا . يدهم  مئاق  باب  دیس  هکنآ  يارب  زا  دناهدومن  هماقا 

( یئاهب  ) هفئاط نیا  هلدا  ءاصقتسا 

دئارف ای  ءاهبلا  دـبع  تاضرافم  ای  ءاهب  ناقیا  زا  هچ  هفیاـط  نیا  زا  هدـمآ  تسد  هب  هچنآ  ماـمت  مینکیم  ءاصقتـسا  هیناـث  هلحرم  نیا  رد  اـم  و 
هدـش هدینـش  اهافـش  ناشیا  زا  یناسک  زا  ای  تسا و  مان  مسایب و  شاهلاسر  هکنآ  یباب و  حایـس  تاملک  ای  یناهفـصا  لئالد  اـی  یناـگیاپلگ 

يریـصب یندا  دزن  هکنآ  اب  دومن  میهاوخ  نایب  احورـشم  الـصفم  ار  کی  کی  باوج  منکیم  نایب  اـهنآ و  زا  يزیچ  كرت  لاـمها و  نودـب 
ای دنـسلا و  فیعـض  ای  لوهجم و  هن  رگا  لوعجم و  ربخ  ای  تسین  یتاهج  اب  یتهج  زا  للخ  زا  یلاخ  کی  چـیه  هک  تسین  باوج  هب  جاتحم 

دروم ای  نآ و  هب  لدتسم  زا  نآ  لیذ  ای  ردص  زا  يدزد  تقرـس و  ناونع  هب  طاقـسا  فذح و  دروم  ای  روهظلا و  مامت  ریغ  ۀلالدلا و  حودقم 
ریغ هکوکشم  ای  هلطاب  هعونمم  یتامدقم  مض  لدتسم و  هیدنع  تافرصت  دروم  ای  یعدم و  عارتخا  زا  یعدم  اب  هقباطم  يارب  یتدایز  لعج و 

هوجو زا  ندوب  ای  تالوام و  تالمجم  تاهباشتم و  زا  لـضا  زا  نآ  ندوب  اـی  نآ و  لـئالد  تاـهج  میمتت  هطـساو  هب  لـیلد  يوس  هب  هملـسم 
سفن ياوه  هب  لدتسم  درادن و  عوضوم  يرغص و  هب  يرظن  هک  هیمکح  ییایاضق  ای  تایربک  لیبق  زا  ندوب  ای  هینظ و  تارابتعا  هیئاسحتسا و 

نآ غورد  هدرک و  لعج  شدوخ  هک  دشاب  فرـص  لعج  ضحم و  غورد  هک  يو  اب  همه  زا  رتهزم  اب  دیامنیم و  صاخ  دروم  رب  قیبطت  دوخ 
شندوب ای  تایعطق و  تامکحم  تمحازم  هب  ندوب  التبم  ای  دیامن و  ایح  مرـش و  ای  دـسرتب و  هک  تسین  لئاق  یئادـخ  هب  ایوگ  دـنادیم و  ار 

یتسناد ار  اهنآ  هقباس  هلدا  لاح  هچنانچ  هدـشن  هدـید  ناشیا  زا  یتاهج  زا  للخ  زا  یلاخ  یلیلد  زونه  لصاحلا  هنم و  يوقا  وه  اـمب  ضراـعم 
لئاـسم زا  اـهنع  ثوحبم  هلئـسم  نیا  هک  مناـسر  ضرع  هب  هک  تسا  مزـال  همدـقم  تسناد و  یهاوـخ  مه  ار  هلدا  نیا  لاـح  یلوا  هلحرم  رد 
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دننام ۀـلالدلا  ینظ  دـحاو و  ربخ  دـننام  دنـسلا  ینظ  یلیلد  سپ  نیمخت  نظ و  هن  تسا  نیقی  عطق و  نآ  رد  ربتعم  هک  تسا  هیداقتعا  هیلوصا 
لامعا یلا  هب  بولطملا  تابثا  جاتحی  ام  لمجملا و  هباشتملا و  نع  الـضف  اعم و  دنـسلا  ۀـلالدلا و  ینظ  زا  الـضف  دوب  دـهاوخن  ربتعم  رهاوظ 
مـصخ تسین و  تجح  نظ  لئاسم  هنوگنیا  رد  عطاق  لقع  حیحـص و  رتاوتم و  لقن  حیرـص و  ضبن  هلمجلاب  هیجوتلا و  قیبطتلا و  سدـحلا و 

دهاوخن ۀجح  دشاب  ربتعم  لصا  زا  ذوخأم  حیحـص و  شدنـس  هچ  ره  دـشاب  داحآ  رابخا  لیبق  زا  هیتآ  هلدا  رگا  سپ  دراد  نآ  هب  فارتعا  مه 
يور زا  هیعطق  رابخا  هب  دـیاب  دـشاب  رابخا  هب  کسمت  يانب  رگا  سپ  ماـقم  رد  تسین  ربتعم  نآ  ار و  نظ  رگم  دـنکیمن  هداـفا  هکنآ  هچ  دوب 

نآ تلالد  دیاب  سپ  رتاوتم  ربخ  باتک و  دننام  دش  یعطق  لیلد  دنـس  میدش و  هدوسآ  هلحرم  نیا  زا  رگا  هنیرق و  هب  فافتحا  ای  دـشاب  رتاوت 
يرتاوت دننام  دوش  نومـضم  هب  عطق  بجوم  رهاوظ  مکارت  هکنآ  رگم  دوشب  کسمت  نظلا  الا  دیفی  هک ال  يرهاظ  فرـص  هب  دـشاب و  یعطق 

رهاـظ هک  تسا  نآ  هباـشتم  هب  دارم  تسا و  رتـبارخ  تاـهباشتم  لاـح  هک  دوشیم  مولعم  اـجنیا  زا  دوـشیم و  يدنـس  هب  یعطق  بجوـم  هک 
هک هلدا  سپ  دشاب  هدوب  رهاظ  فالخ  رب  بولطم  يانعم  نآ  هکنیا  ای  یناعملا  لمتحم  دـشاب و  لمجم  ظفل  ای  دـشابن  اعدـم  يارب  زا  يربتعم 

اـضیا دشاب و  هدوب  بولطم  ياعدـم  فالخ  رب  نآ  رهاظ  هک  یتقو  رد  هصاخ  دومن  کسمت  اهنآ  هب  ناوتیمن  دـشاب  تالامتحا  قرطت  دروم 
ضراعم رگا  هک  دشابن  اددع  رثکا  ۀلالد و  وا  دنـس  اهنم  يوقا  وه  امب  ضراعم  هک  دومن  هظحالم  دیاب  دوشیم  لالدتـسا  نآ  هب  هک  هلدا  نآ 

زا رگا  هک  دـشابن  تامکحم  تاـیعطق و  فـالخرب  هکنآ  رگید  دوب و  دـهاوخ  ربتعم  عطق  لوصح  زا  عناـم  دزادـنین  تیجح  زا  مهـالو  يوقا 
هحفـص 429] یلوا [  شیامن  هلاقم و  رد  هک  امرف  هظحالم  دـش  دـهاوخن  لصاح  نآ  زا  یعطق  فالخ  هب  عطق  لوصح  اب  دـتفین  مه  تیجح 

مامت هک  يرابخا  زا  هدش  هتـشون  هربتعم  بتک  زا  شـصخش  نییعت  شردام و  مسا  ردپ و  مسا  دوعوم و  مسا  نییعت  رد  ربخ  دصیـس  هب  بیرق 
هک یتلاح  رد  هدرک  داقتعا  ذخا و  نآ  نومـضم  هب  هدومن و  طبـض  دوخ  بتک  رد  هیدامتم  تدم  نیا  رد  نیدشار  ءاملع  نیعبات و  هباحص و 

بهذم ةرورض  یعطق و  عامجا  اب  اهنآ  تقفاوم  هوالع  هب  دیدرگ  نایب  یلوا  شیامن  رد  هک  رایـسب  تادیؤم  هریثک و  نئارق  هب  هدوب  فوفحم 
زا لقاال  دـیامن و  هظحالم  ار  اهنآ  تسا  بوخ  تسا  قح  بلط  رد  مصخ  یتسار  یـسک  رگا  لاح  هربتعم  تارایز  هیعدا و  هب  اهنآ  داقتعا  و 
هن ود و  ره  ای  مامتان و  ناشتلالد  ای  بویعم  ناشدنـس  ای  هک  دـنک  کسمت  يداحا  راـبخا  هب  هکنآ  هن  درواـیب  رـشع  هزادـنا  هب  ربخ  هنومن  نآ 

کـسمت یتسناد  ار  ناشلاح  هک  نیدـهع  بتک  هباشتم  هلمجم  تایآ  هب  ای  کسمت و  نآرق  تاـیآ  زا  هوجولا  لـمتحم  تـالمجم و  هب  هکنآ 
دریگب . ار  تسردان  کی  دراذگن و  ار  تسرد  رازه  لصاحلا  دیامن و 

هیلجر تحت  انا  یلع و  همسا  ربخ 

مـسا نییعت  يارب  زا  لـئالد  رد  هک  تسا  یثیدـح  اـهنآ  زا  یکی  تسا  يدـنچ  روما  هفیاـط  نیا  هلدا  زا  هدـمآ  تسد  هب  هچنآ  کـلذ  دـعب  و 
ریمض هک  تسا  نآ  شضرغ  هیلجر و  تحت  انا  یلع و  مسا  همسا  ص )  ) یبنلا نع  نیصلخملا  دئاوف  یف  دیوگیم  دیوجیم  کسمت  دوعوم 

میوگیم دـمحم  یلع  ینعی  دوب  دـهاوخ  عقاو  یلع  مسا  زا  دـعب  نم  مسا  هک  تسا  نآ  هیلجر  تحت  اـناب  دارم  ددرگیمرب و  دوعوم  هب  مسا 
هب همسا  ریمض  هکنآ  زا  ضامغا  زا  دعب  نآ و  لثم  ای  تسا  هریرهوبا  تسیک  ربخ  يوار  هکنیا  نآ و  فلؤم  باتک و  لاح  زا  ضامغا  زا  دعب 

یلقاع چـیه  ناسل  رد  ایآ  فاـصنالا  لـها  اـی  وا  حدـم  اـی  تسا  نم  نید  هدـننک  لاـماپ  ینعی  هک  تسوا  مذ  ماـقم  رد  اـیآ  ددرگیمرب و  هک 
تسا میهاربا  دمحم  ای  نسح  دمحم  شمـسا  دیوگب  یـسک  هکنآ  لثم  دیامن  یـسک  مسا  زا  ریبعت  دهاوخب  یماقم  رد  هک  دیاهدید  یملکتم 

یطوبرمان یکنخ  ریبعت  نینچ  هک  دیاهدید  ار  ینکلا  یمجع  چیه  ایآ  تسوا و  ياپ  ریز  میهاربا  نسح و  تسا و  نم  مسا  نالف  مسا  دـیوگب 
هوالع هب  هک  تسا  نآ  فاصنا  دوش  هداد  تغالب  عبنم  تحاصف و  ندـعم  هب  تبـسن  یمالک  نینچ  رودـص  هکنآ  ات  دـشاب  هدرک  لاح  اـت  ار 

نیا زا  صوصخلاـب  یلب  ص )  ) ربمغیپ زا  نآ  ندوبن  نآ و  عارتخا  لـعج و  رب  تسا  یقداـص  دـهاش  رثا  بذـک  ربخ  سفن  دوخ  دنـس  فعض 
زا لبق  دمحم  الثم  دـنیوگب  هک  هتخیر  بلاق  هب  هزات  عدـب  روط  نیا  ناسل  لها  حالطـصا  فالخ  رب  هبکرم  ءامـسا  رد  هک  هدـش  هدـید  هفیاط 
زا جورخ  کیکر  حیبق و  طلغ و  دنچ  ره  دنشاب  هدروآ  هزات  دنشاب و  هدرک  فرـصت  يراک  ره  رد  هکنآ  سوه  هب  دیـس  دعب  مظاک  ای  نسح 
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تسا اهطوبرمان  نیمه  یضتقم  هدیسر  یلوا  هطقن  فرط  زا  هک  ظافلا  تصخر  هچ  يارب  افق  زا  لکا  تعاشب  تهج و  هچ  هب  حالطصا  ناسل 
لئاسر زا  یکی  هکنانچ  دـبای  قیمنت  نآرق  ربارب  رد  دوش و  قیفلت  نیروانلل  اریون  اناروت  نیزراطلل  ازیرط  انازرط  نیبراقلل  ابیرق  انابرق  لـثم  هک 

دور هدـنیاز  دـشاب  نتفگ  طوبرمان  يانب  یلب  هدومن  عارتخا  ظفل  دـنچ  دـص و  ءاهب  ظفل  زا  هک  درمـشیم  باب  رخافم  زا  هک  ماهدـید  ار  اهنآ 
هد دـننک  عتبت  ار  برع  تغل  مامت  رگا  نآ  لاثما  بدالا و  یهتنم  سوماق و  بحاص  يرهوج و  الا  تشاد و  دـهاوخن  یماـمت  دوب و  دـهاوخ 

ءابه ابه  یبه  به  هب  نایهبم  نایهب  یهبتم  یهب  یهبم  ءاهب  هدرک  ءاهب  هک  تسا  نیمه  هزجعم  اعقاو  دـننک  قاقتـشا  دـنناوتن  ءاهب  ظفل  زا  ظفل 
دمحم و مسا  همسا  دوب  هتفگ  شاک  سپ  ریبعت  زا  جهن  نآ  هب  دوب  بکرم  ظفل  نیا  نایب  دوصقم  رگا  يراب  هتافرخزم  رخآ  یلا  هابت  هاب  بها 
ای هیلجر  تحت  انا  هکنآ و  هن  همـسا  دعب  یمـسا  دـیوگب و  هک  دوب  بوخ  سپ  دـشاب  هدرک  ینتورف  نیا  رب  دـیاز  هکنآ  رگم  هسار  قوف  یلع 
رد هکنآ  هن  هیلجر  تحت  دمحم  مسا  فشاک و  سپ  دمحم  ظفل  هب  دراد  لخد  هچ  صخش  هب  عجار  تسا و  ملکتم  ریمـض  انا  بابلالا  يوذ 

ظفل عوقو  زا  ریبعت  دوش  عقاو  نآ  ریز  دـمحم  ظفل  هک  دراد  اپ  اجک  یلع  ظـفل  روعـشلا  يوذ  اـی  یمـسم و  یناـث  رد  دـنک و  هدارا  مسا  لوا 
عقوم رد  هکنآ  رگم  هتکنلا  نع  لاخ  ۀـیاهنلا و  یلا  عیـضف  ۀـیاغلا و  یف  کیکر  متـسه  یلع  ياپ  ریز  نم  هکنیا  هب  یلع  ظفل  زا  دـعب  دـمحم 

زا هللاءاشام  ءارتفا و  زا  هللا  ناحبـس  وا  ياپ  ریز  هن  میوا  زا  دـعب  نم  هتفگ و  شاک  سپ  دـیامنب  هتـساوخ  یکمنیب  عوضخ  عضاوت  فراـعت و 
دمحم همسا  ای  دمحم  لبق  یلع  همسا  هحفص 430 ] دیوگب [  دیوگ و  نخس  باب  حالطـصا  هب  دوب  بوخ  تشاد  ار  دوصقم  نیا  رگا  ناتهب 
دیوگب فراعتم  هیور  هب  هتساوخیمن  رگا  هدوب  هتفگ  طوبرمان  هجرد  نیا  هب  ات  هداد  لامعتـسا  رد  هک  هماع  تصخر  امب  باب  دوخ  یلع  دعب 

دـشاب مان  دیـس  زا  ماـمتان  مـالک  نیا  رگا  میوگیم  زاـب  تسا  یلع  مسا  نم و  مسا  زا  بکرم  وا  مسا  تفگن  ارچ  تسا  دـمحم  یلع  وا  مسا 
دـشاب هدرک  ار  وا  لغـش  ۀفـص و  نایب  هیلجر  تحت  انا  دشاب و  هدرک  دای  ار  شئزج  کی  هک  باب  دوخ  ولو  دـشاب  یمان  یلع  هب  هراشا  دـیاش 

هدـنرادرب هک  یـصخش  يوس  هب  دـشاب  هراشا  نیا  سپ  دـشاب  نید  ندرک  لاماپ  هیلجر  تحت  زا  شدارم  تسا و  نیمه  مه  شرهاظ  هچنانچ 
هک میرادن  هقیاضم  تروص  نیا  رد  تسا و  نیمه  هیلجر  تحت  انا  رهاظ و  هچنانچ  دشاب  هدش  دراو  هیلع  امذ  مالک  نیا  دـشاب و  ربمغیپ  نید 

دوب دهاوخ  یتسرد  حیحـص  دنلب  ینعم  نآ  يارب  زا  دشاب  ربمغیپ  زا  رثا  بذک  ربخ  نیا  رگا  میوگیم  زاب  دـشاب  دـمحم  یلع  دیـس  هب  هراشا 
ینعم نآ  دشاب و  هتـشاد  باب  رب  قابطنا  هکنآ  نود  نم  دوب  دهاوخ  دوعوم  نآ  حدم  يارب  زا  قوسم  رابخا و  ریاس  اب  قفاوم  عقاو و  اب  قباطم 

دیوگیم هک  ربـخ  نآ  رد  یلع  مسا  ظـفل  میئوگب  هک  تسا  یئاـنعم  نآ  هدرک و  لـئالد  بحاـص  هک  یفلکت  نیا  زا  هنیرق  ود  هب  تسا  رهظا 
دـشاب نآ  دارم  سپ  دشاب  هبتر  يدنلب  یلع  هب  دارم  دشاب و  وا  فصو  یلع  ظفل  دـشاب و  نونم  هکلب  دـشابن  هفاضا  قیرط  هب  یلع  مسا  همـسا 
بحاص مئاـق  هکنآ  شلـصاح  دـنمجرا و  شتفـص  بقل و  تسا و  يدـنلب  مسا  وا  مسا  دـشابن  هفاـضا  قیرط  هب  یلع  مسا  همـسا  دوعوم  هک 

مه تسا و  نآ  لاثما  نامزلا و  بحاص  مجن و  مئاق و  يدهم و  تسا و  دمحم  وا  مسا  هکنآ  هطساو  هب  اظفل  مه  فیرش  دنلب و  تسا  یمـسا 
نم هک  تسا  نآ  هیلجر  تحت  مان  اب  دارم  دنلب و  تسا  یمـسا  وا  مسا  سپ  دـنمجرا  شتفـص  دـنلب و  نیمز  رد  دـنلب و  اهنامـسآ  رد  هک  انعم 

هکنآ اپ  هک  تسا  يزیچ  اپ  ریز  تسا و  راوتـسا  وا  رب  ندـب  هک  تسا  يزیچ  اپ  لـجر و  هک  نوچ  تسا  نم  زا  دمتـسم  وا  متـسه و  وا  لـصا 
زا شددم  تسا و  نم  زا  دمتـسم  تسا و  دنلب  هبترم  بحاص  مئاق  هک  دشاب  نآ  شلـصاح  سپ  ءانب  هب  تبـسن  ساسا  تبـصن  دننام  درادیم 

تـساوخیم دـشاب  لئالد  بحاص  يانعم  نآ  دارم  رگا  تسا  مسا  ظفل  هداعا  یکی  سپ  نیارق  اما  متـسه و  وا  راک  کـمک  نم  تسا و  نم 
وا مسا  تسا  رفعج  وا  مسا  تسا  نسح  وا  مسا  دوشیم  هتفگ  مدرم  ءامسا  نایب  رد  هک  تسا  فراعتم  نیمه  هچنانچ  یلع  مسا  همسا  دیوگب 

مـسا نایب  رد  هک  رگید  ربخ  دنچ  رد  هکنآ  رگید  تسا و  فیـصوت  نامه  دارم  هک  دوشیم  مولعم  هدش  مسا  ظفل  هداعا  هک  لاح  تسا  یلع 
ود بحاص  وا  ینعی  نییلعالا  نیمـسالاوذ  وه  دیایب  هچنانچ  دنیامرفیم  هک  هدرک  دای  يدـنلب  ینعی  میتفگ  هک  انعم  نیمه  هب  هدـش  دراو  مئاق 

نیا رد  یلع  سپ  تسوا  ءامـسا  يدنلب  دوصقم  هکلب  دوشیم  قالطا  وا  رب  یلعا  ظفل  ود  هک  تسین  نآ  دارم  مولعملا  نم  تسا و  دـنلب  مسا 
نایب هن  تسوا  ناش  لاح و  نایب  رد  رهاـظ  هک  هیلجر  تحت  اـنا  قایـس و  رگید  هنیرق  تسا  ربخ  نیا  رد  هک  تسا  نییلعا  ینعم  ناـمه  هب  ربخ 
دنلب هبترم  بحاص  تسا و  دمحم  وا  مسا  هکنیا  رب  دوشیم  لومحم  رابخا  ریاس  هنیرق  هب  ربخ  نآ  تقو  نآ  سپ  میوا  لصا  هکنیا  شمسا و 
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اهنیا تلق  ناف  تشاد  دهاوخن  فاصنا  شوخ  نیا  ياعدم  رب  یقابطنا  ادبا  تروص  نیا  رد  دراد و  ص )  ) ربمغیپ بناج  زا  تیاصو  تمـس  و 
نیا رب  دیاب  دـشاب  رداص  مالک  نیا  رگا  دوبن و  رگید  زیچ  فیخـس  لامتحا  ربخ  یتفگ  وت  مه  ار  هچنآ  تلق  تسین  رهاظ  تسا و  یتالامتحا 

توعد فاصنا  هب  توعد  هب  ار  مدرم  دـنکیم و  نامگ  دـهاجم  ار  دوخ  لـئالد  بحاـص  هک  مراد  بجع  دوش  لـمح  دـش  ضرع  هک  اـنعم 
دننام هربتعم  بتک  رد  دوجوم  هصاخ  هماع و  قرط  زا  هیورم  هحیحـص  هحیرـص  رابخا  همه  نآ  ربارب  رد  هک  تسا  نیا  فاصنا  اـیآ  دـنکیم 

مئاعد و جماربخ و  جاجتحا و  صاصتخا و  رئاصب و  لاصخ و  دیحوت و  نویع و  یلاما و  داشرا  لامکا و  یسوط و  تبیغ  ینامعن و  یفاک و 
تـشذگ لوا  شیامن  رد  اهنآ  زا  كدنا  ضعب  هک  تسا  هفیاط  نیا  رد  عبتم  عاطم و  هک  يواسحا  خیـش  تعجر  تمـصع و  راحب و  عیبانی و 

دساف دنسلا و  فیعض  ربخ  نیا  هب  یبن  مسا  همـسا  دمحم و  همـسا  هللا و  لوسر  مسا  همـسا  یمـسا و  همـسا  دیامرفیم  نایب  تحارـص  هب  هک 
دیوجب . کسمت  هلالدلا 

؟ تسیک نیمسالاوذ )  ) زا دارم 

نیا زا  رگید  ضعب  نییلعـالا و  هحفـص 431 ] نیمـسالاوذ [  وه  هدومرف  مئاق  فصو  رد  هک  همغلا  فشک  زا  دـنکیم  لقن  لـئالد  رد  میود 
الوا میوگیم  دمحم  یلع و  هتشاد  مسا  ود  دمحم  یلع  هچنانچ  تسا  مسا  ود  بحاص  مئاق  هک  ناشدوصقم  دناهدرک و  لالدتسا  مه  هفیاط 

ضرع ریقح  لاـح  دوش  حـضاو  قح  اـت  دنتـشونیم  مه  ار  ربخ  نیا  لـیذ  دـشابن  مدرم  ندز  لوگ  قح و  ناـمتک  تعاـمج  نیا  دوصقم  رگا 
مـسا ود  مئاق  ینعی  یفخی  مسا  لمعی و  رهظی  مسا  دـیامرفیم  ربخ  لیذ  رد  یلو  هدـش  دراو  ربتعم  ربخ  دـنچ  رد  نومـضم  نیا  هک  میامنیم 

هدش هتشون  تسا  نینچ  مئاق  تافـص  باب  رد  راحب  رد  هچنانچ  تسا  دمحا  نآ  یفخم و  يرگید  تسا و  دمحم  نآ  اراکـشآ و  یکی  دراد 
تـسا يدهم  هک  نم  دلو  زا  حـلاص  فلخ  دومرف  دـمحم  نب  رفعج  هک  تسا  همغلا  فشک  رد  دراد و  مه  وا  ار  شدـج  مسا  ود  نامه  سپ 

فلخ و یـسک  شئامـسا  هلمج  زا  لاح  فلخ  يرگید  دـمحم و  یکی  تسا  نیمـسالاوذ  وا  مساـقلاوبا و  شاهینک  تسا و  دـمحم  شمـسا 
سپ ایناث  اما  الوا و  اذـه  یئامنب  یمـسا  ود  رب  لمح  تدوخ  لیم  هب  یتسناوتیم  وت  دـندرکیم  ار  مسا  ود  نایب  رگا  یکی  هدرمـش  ار  دـمحا 

هبکرم ءامـسا  مامت  رد  لاح  هچنانچ  دنمـسا  کی  ظفل  ود  نیا  عومجم  تسا و  دمحم  یلع  نآ  تشادن و  رتشیب  مسا  کی  باب  دـندرگیمن 
هللادـبع دـننام  ظفل  ود  زا  بکرم  تسا  مسا  کی  بحاص  وا  اضریلع  ای  یقت  دـمحم  ای  تسا  نسح  دـمحم  شمـسا  هک  یـسک  تسا  نیمه 
دننکیم باسح  مسا  ود  ار  ظفل  ود  زا  بکرم  دـحاو  مسا  هدرک  قح  اب  لهاجت  دانع  یبهذـم و  تیبصع  هطـساو  هب  هفیاـط  نیا  امـش  یملع 

سپ تسا  ظفل  ود  زا  بکرم  شمـسا  هک  دشاب  نآ  دارم  تسا و  مسا  ود  بحاص  مئاق  دیوگب  هک  دـیامرفب  يرما  نینچ  دـیابن  موصعم  یلو 
هکنیا رب  تشاد  تلالد  هکلب  تسا  ظفل  ود  زا  بکرم  مئاق  مسا  هکنیا  رب  تشادن  تلالد  زاب  ربخ  ردص  نامه  رگم  دوبن  رگا  هک  دـش  مولعم 
ضرف باب  يارب  زا  هک  یمـسا  ود  نیا  منادیمن  شدـج  دـننام  هدوب  مسا  ود  بحاص  نسحلا  نب  دـمحم  هچنانچ  تسا  مسا  ود  بحاـص  وا 

رب تلالد  هکنآ  رب  هوالع  نآ  ریغ  همغلا و  فشک  ربخ  نیمه  هب  سپ  سکعلاب  ای  اراکـشآ  شدـمحم  هدوب و  یفخم  شایلع  مسا  دـناهدرک 
دـمحم و یکی  تسا  مسا  ود  بحاص  مئاق  هک  ناشیا  رب  تسا  ام  يارب  زا  لیلد  دنـس  دراد و  نآ  دـض  رب  تلالد  درادـن  هفیاط  نیا  ياعدـم 

نیا هب  هدرک  ضرف  دهاجم  ار  دوخ  هک  دناعم  نیا  هک  نآ  بجعلا  تسا و  رگید  تیاور  رد  هچنانچ  فلخ  ۀـیاور و  یف  امک  دـمحا  يرگید 
مـسا رورـس و  نآ  مسا  تسا و  همغلا  فشک  رد  هک  رابخا  همه  نآ  دـنکیم و  کـسمت  درادـن  شیاعدـم  رب  تلـالد  هک  همغلا  فشک  ربخ 

تسا و نیا  هدهاجم  يراد و  نید  تقیقح  هدز و  اپ  تشپ  دزاسیمن  یعدـم  نیا  اب  کی  چـیه  هک  دـنکیم  نایب  ار  شردام  مسا  شردـپ و 
هک يربخ  نیا  هب  ءاهب  یلعنیـسح  باب و  دمحم  یلع  مسا  هب  هراشا  يارب  زا  دیوجیم  کسمت  لئالد  رد  اضیا  میـس  تسا  نیمه  یـضرغیب 

دعب ةرک  دـمحم و  لبق  ةرک  ناترک  کل  ةرک و  یل  نا  یلع  اـی  یبنلا  نع  دـیوگیم و  ار  ع )  ) نیـسح ترـضح  عوجر  هرک و  دـنکیم  ناـیب 
ع)  ) نیـسح زا  دعب  عوجر  کی  دمحم و  نآ  شیپ  عوجر  کی  عوجر  ود  وت  يارب  زا  تسا و  عوجر  کی  یلع  ای  نم  يارب  زا  ینعی  نیـسح 

کی يدـمحم و  یلع  مدـقم  ءزج  هبترم  رد  وت  مشاـبیم و  دـمحم  یلع  ءزج  ینعی  مدرگیم  رب  هبترم  کـی  نم  هک  تسا  نآ  شدوصقم  و 
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هک لدتسم  روعش و  داوس و  نیا  هبترم  زا  هللا  ناحبس  لالدتـسا  نیا  تیجح  زا  لیلد و  نیا  تیمامت  زا  هللاءاشام  یلعنیـسح  رخؤم  ءزج  هبترم 
وا تسا  ینتشگرب  نم  يارب  زا  دیامرفیم  ربمغیپ  هتشاذگن  ار  ینعم  ظفل و  نیب  ام  زیمت  هدیمهفن و  هتشاذگن و  ار  یمـسم  مسا و  نیب  ام  قرف 

دش . دهاوخ  مسا  ءزج  دمحم  ظفل  هکنیا  رب  ار  نآ  دنکیم  لمح 

راهطا همئا  ناسل  زا  تعجر  يانعم 

لمح لقاع  مادـک  تعجر و  رد  اصخـش  تسا  یعوجر  زا  ترابع  راهطا  همئا  ناسل  رابخا و  حالطـصا  رد  تعجر  هرک و  فاصنالا  لها  اـی 
رورـس نآ  تلحر  ناـمز  هک  تسا  تیاـهنیب  ص )  ) ربـمغیپ تارک  سپ  تسا  نینچ  رگا  دوـش و  عـقاو  ظـفل  ءزج  یظفل  هـکنیا  رب  دـنکیم 
ججح ءامـسا  رد  دـشاب  ظـفل  نآ  عوقو  دوصقم  رگا  دـهاوخ و  ربـمغیپ  هرک  کـی  نآ  دـشاب  نآ  ءزج  دـمحم  ظـفل  هک  یمـسا  ره  نونکاـت 

ع)  ) نسحلا نب  ۀجح  نآ  زا  سپ  داوج  ترضح  نآ  زا  سپ  رقاب  ترضح  اهنآ  لوا  دناهدوب  دمحم  هب  یمـسم  همئا  نایم  رد  سپ  راگدرورپ 
زا ترابع  دمحم  زا  لبق  هحفـص 432 ] یلع [  هرک  دارم  هک  تسا  نکمم  دشاب  تسرد  حیحـص و  هدش  لقن  هک  روط  نامه  ربخ  نیا  رگا  و 

ترـضح نآ  ترـصن  دارم  هک  ازهج  دمحم  عم  ارـس و  ءایبنالا  عم  تنک  دیامرفیم  ترـضح  نآ  دوخ  هک  هدـش  دراو  رابخا  ضعب  رد  هچنآ 
نییبنلا نم  هللا  ذـخا  ذا  هیآ و  نیا  ریـسفت  رد  نارگید  عقوم  کی  هک  هدـش  عقاو  رایـسب  راوگرزب  نآ  ناسل  رد  هک  ار  نیقباـس  ءاـیبنا  رم  تسا 

هرک دننک و  يرای  ارم  اهنآ  دوش  تعجر  نوچ  دندرکن و  ترـصن  ارم  زونه  اهنآ  ماهدرک و  ترـصن  ار  ءایبنا  نم  دیامرفیم  هک  خـلا  مهقاثیم 
نیـسح و اب  یکی  هرک  ود  مه  تعجر  رابخا  دوخ  رد  یلب  هدرک  نایب  ار  نآ  لیـصفت  هدـش و  دراو  رابخا  رد  هک  تسا  نامه  نیـسح  زا  دـعب 

یلع دوشیم و  دـمحم  زا  لبق  یلع  ظفل  یهاگ  هک  بلطم  نیا  دراد  لخد  هچ  یلیـضف  لیـصفت  هب  دـیامرفیم  نایب  ادـخ  لوسر  اـب  يرگید 
دیامرف . تیانع  روعش  دنوادخ  دوشیم  ادیپ  یلع  نیسح  هب  یمسم  دوشیم و  عقاو  نیسح  ظفل  زا  دعب  یهاگ  دوشیم و  ادیپ  یمان  دمحم 

اهنآ باوج  هیهاو و  هلدا  اب  یعدم  مسا  نییعت 

رمقلا هللا و  لوـسر  سمـشلا  یفاـکلا  یف  رمقلا  سمــشلا و  عـمج  هدوـمرف و  راـبخا  شکراـبم  مـسا  زا  دـیوگیم و  باـتک  نآ  رد  مراـهچ 
نیا زا  شدیجم  نآرق  رد  میرک  راگدرورپ  منکیم  ضرع  باوج  زا  لبق  يزاب و  نامـسیر  نیا  رب  نیرفآ  میوگیم  یهتنا  ع )  ) نینمؤملاریما
ءامس ةوکشم و  مسا و  هملک و  تیب و  رهش و  باتک و  رون و  رکذ و  دننام  هدومرف  دای  عینم  یفـصو  عیفر و  یمـسا  ره  هب  كرابم  دوجو  ود 

رد ظافلا  نیا  هک  تسا  تاحضاو  زا  نکل  هدش  قالطا  كرابم  دوجو  نآ  رب  هلالج  ظفل  هیآ  دنچ  رد  هکلب  رمق  سمش و  مجن و  قرشم و  و 
عقاو هفیرش  ظافلا  نیا  هک  یئاج  ره  هکنآ  هن  هدش  مولعم  تیبلالها  رییغت  هب  اهنآ  هک  تسا  هسدقم  تادوجو  نیا  زا  هیانک  هصوصخم  عقاوم 

هدعقم ءوبتیلف  ۀیارب  نآرقلا  رـسف  نم  دومرف  هک  دوشیم  ربمغیپ  شیامرف  دروم  دـیامن  یلمع  نینچ  هک  سک  ره  دـشاب و  اهنآ  زا  هیانک  دـش 
ظفل هکنآ  اب  هکنآ  لثم  دوب  دهاوخ  هقدنز  رفک و  دوش  كرابم  تادوجو  نآ  رب  لمح  ظافلا  نیا  رگا  هک  تسا  عقاوم  رایـسب  هکلب  رانلا  نم 
ءامس زا  ای  دحا  هللا  وه  لق  همیرک  رد  ای  هللا  اودبعاف  هللا  زا  رگا  نکل  ءامس  ظفل  اذک  هدش و  قالطا  تایآ  ضعب  رد  ع )  ) ریما ترضح  رب  هللا 

سمـشلاو و هروس  رد  كرابم  دوجو  ود  نیا  زا  نینچ  مه  دوب  دهاوخ  داحلا  هقدـنز و  رفک و  دوش  ع )  ) ریما هدارا  تقـشنا  ءامـسلا  اذا  رد و 
لثم رد  یتح  دوشیمن  كرابم  دوجو  ود  نیا  رب  لومحم  رمق  سمـش و  اج  همه  نکل  دـش  رمق  سمـش و  هب  ریبعت  اهیلت  اذا  رمقلا  اهیحض و 

ریسفت یسک  ار  رمقلا  سمشلا و  عمج  هیآ و  الوا  میوگیم  کلذ  دعب  اذکه و  تروک و  سمشلا  اذا  هیآ  نابسحب و  رمقلا  سمشلا و  هیآ و 
ار رییغت  نیا  تبسن  رییغت و  نیا  هدیسرن  تسا و  عرش  بحاص  زا  یهنم  ریسفت  نیا  هدرکن  ع )  ) ریما و  ص )  ) ربمغیپ ینعی  كاپ  رون  ود  نآ  رب 
هک اـجنآ  رد  تسا  سمـشلا  هروس و  رد  رگا  تسا و  ناـتهب  بذـک و  هک  تسا  هیآ  نیا  هب  تبـسن  دوصقم  رگا  یفاـک  باطتـسم  باـتک  هب 

عمج هیآ و  رد  هک  دراد  لخد  هچ  دـشاب  كاـپ  رون  ود  نیا  رمق  سمـش و  زا  دارم  هک  دروخیم  مسق  ماـظع  روما  هب  دـیامرفیم و  دـنوادخ 
كرابم دوجو  ود  نآ  دارم  دیامنیم  ار  زور  نآ  ياهیتخـس  تمایق و  تالاح  ای  توم  دـئادش  رـضتحم و  تالاح  نایب  هک  رمقلا  سمـشلا و 
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رمق سمـش و  میوگیم  رکذ  امع  ضامغالا  دـعب  اـیناث  دـناهدرک و  ینعم  هچ  ار  سمـشلا  عمج  هیآ و  نیبب  نک  ریبعت  بتک  هب  عوجر  دـشاب 
دارم دشاب  سمشلا  هروس و  قباطم  هیآ  نیا  رگا  سپ  یلع  ظفل  دمحم و  ظفل  هب  هن  هدش  هک  اج  ره  رد  دش  یلع  دمحم و  صخش  هب  ریـسفت 
دشاب نینچ  رگا  هک  دشاب  یلع  دمحم و  ظفل  عامتجا  دارم  هن  یناش  یلغش و  یناکم و  ینامز و  رد  دشاب  یلع  دمحم و  صخش  عامتجا  دیاب 
دیدرگ تیطورشم  تلدعم و  ساسا  دیشم  هک  تسا  هناطلس  هکلم و  هللا  دلخ  هاش  یلع  دمحم  تنطلس  هب  هراشا  نیا  هک  تفگ  ناوتیم  سپ 

تلدـعم و رثام  هتـشاد و  رمق  رب  مدـقم  ار  سمـش  هیآ  هچناـنچ  یلع  رب  تسا  مدـقم  وا  دـمحم  هکنآ  هچ  باـب  اـت  تسا  رتقبطنم  وا  رب  هکلب 
دوش و هتـشادرب  عرـش  ماجل  رگا  هک  نیبب  یعدم  نیا  همزمز  زا  دـش  رتشیب  وا  تنطلـس  رد  تالیدـبت  نساحم  تارییغت و  مراکم  یـسرداد و 

جراخ تیبلالها  رییغت  دوخ و  ياـنعم  زا  ار  هیآ  سفن  ياوه  هب  هک  اـمرف  هظحـالم  دوشیم  یهتنم  اـجک  هب  دوش  يار  اوه و  هب  ریـسفت  ياـنب 
تکرـش زا  ترابع  ار  عامتجا  نآ  زا  سپ  دـنکیم و  ظفل  ود  رب  لـمح  هحفـص 433 ] دنکیم [  جراخ  مه  صخـش  ود  هدارا  زا  دـنکیم و 

دوش تسرد  دمحم  یلع  ات  دنکیم  سمش  هب  دارم  رب  رمق  هب  دارم  میدقت  هب  ار  بیکرت  تیفیک  نآ  زا  سپ  دنکیم و  ظفل  ود  نآ  زا  یمسا 
هللا . كراب  تنسحا  دوشب  دمحم  یلع  ینعی  رمقلا  سمشلا و  عمج  تقو و  نآ  ات 

هتابن نب  عبصا  تیاور  هب  اهنآ  کسمت 

کـسمت نآ  هب  هدرک  فیرحت  تشذـگ  لوا  شیاـمن  رد  هک  هتاـبن  نب  غبـصا  ۀـیاور  دـنیامن  تاـبثا  هدزاود  رب  يددـع  هکنآ  يارب  زا  مجنپ 
يدولوم رد  مدرکیم  رکفت  ینعی  يدلو  نم  رشع  يداحلا  رهظ  نم  نوکی  دولوم  یف  ترکفت  دنکیم  قیرط  نیا  هب  ار  ۀیاور  لقن  دیوجیم 

راحب و ینامعن و  هخسن  تنیط  یکاپ  تناید و  نیا  زا  بجع  میوگیم  تسا  یتبیغ  وا  يارب  زا  هک  تسا  نم  دالوا  زا  یمهدزای  تشپ  زا  هک 
رد مدرکیم  رکف  ینعی  يدلو  نم  رـشع  يداحلا  يرهظ  نم  نوکی  دولوم  یف  ترکفت  هتـشون  اهخـسن  نیا  مامت  رد  تسا و  دوجوم  نآ  ریغ 
هک هرتاوتم  تاـیاور  اـب  دوشیم  قفاوم  مه  تیاور  نیا  تروـص  نیا  رد  تسا و  نم  دـالوا  زا  یمهدزاـی  تسا و  نم  تشپ  زا  هک  يدوـلوم 

یمهدزای لـسن  زا  یعدـم  نیا  مه  هدوبن و  یتبیغ  یعدـم  نآ  يارب  زا  هک  تشذـگ  وا  هکنآ  هوـالع  هب  درمـشیم  هدزاود  ار  ع )  ) همئا ددـع 
ریسفت رد  هک  رابخا  ضعبب  دنکیم  کسمت  رگید  هدوبن و  مدرم  نایم  رد  دوش  هدناوخ  وا  مسا  هب  هک  يدالوا  شترـضح  يارب  زا  هک  تسین 

دمحم و هب  ار  یسوم  هدرک  لیوات  هک  هدش  دراو  انیع  ةرشع  اتنثا  هنم  ترجفناف  رجحلا  كاصعب  برضا  انلقف  هموقل  یسوم  یقستساذا  هیآ و 
ای همشچ  هدزاود  نیا  هربتعم  قرط  زا  یلیوات  نینچ  توبث  زا  دعب  میوگیم  همئا  هب  ار  همشچ  هدزاود  همطاف و  هب  ار  گنس  یلع و  هب  ار  اصع 
زا دعب  يرگید  تبیغ و  زا  لبق  یکی  هتشاد  توعد  هبترم  ود  روهظ و  ود  هک  تسا  همشچ  ود  هلزنم  هب  يرخا  دوجو  نآ  هکنیا  هب  تسا  رظان 

لوا روهظ  نآ  رد  دوب  دـهاوخ  هدوب و  مه  نینچ  هچنانچ  تسا  نآ  زا  مدرم  تایح  هک  هدرک  ضرف  همـشچ  هلزنم  هب  ار  کـی  ره  سپ  تبیغ 
زا تما  نیا  لیئارـسا  ینب  تقیقح  رد  سپ  دـیامن  راتفر  دوخ  صیاصخ  هب  مود  روهظ  رد  مئاق و  هرهاظ  مولع  هب  هدوب و  شمارگ  ءابا  دـننام 
هاچ زا  ءاقـستسا  دننام  دـنروایب  تسد  هب  دـیاب  داهتجا  تمحز  هب  هک  هلطعم  رئب  زا  یهاگ  دـنروخیم  بآ  همـشچ  ود  هب  كرابم  دوجو  نآ 

هدرک ضرف  تهج  ود  ع )  ) ریما ترضح  يارب  زا  هکنآ  ای  یشوخ و  تلوهس و  لامک  رد  نیعم  ءام  يراج  بآ  زا  یهاگ  تاودا و  تالاب و 
زا ناینوعرف  رب  هبلغ  ثعاب  ناـهرب و  تجح و  لـیلد و  هکلب  هدوب  وا  دـمتعم  رورـس و  نآ  رـصان  ص )  ) ربمغیپ ددـم  هک  یثیح  زا  یهاـگ  هک 

ناتـسوب یمرخ  یناـحور و  تاـیح  هکنآ  هطـساو  هب  یهاـگ  هداد و  رارق  میلک  هزجعم  یـسوم و  ياـصع  دـننام  ار  وا  هدوب  فیاوط  شیرق و 
نم اعبـس  كانیتا  دقل  ریظن و  هیآ  نیا  هدـش و  همـشچ  هب  وا  زا  ریبعت  تسا  ینادزی  همـشچ  نآ  زا  ناگنـشت  یباریـس  يونعم و  قزر  ینامیا و 
نآ هکنآ  اب  نینچ  مه  هدومرف  هک  هدـحیلع  ار  وا  یتهج  هب  تسا  نآرق  زا  یناـثملا  عبـس  هکنآ  اـب  هک  دوب  دـهاوخ  میظعلا  نآرقلا  یناـثملا و 
دای ربخ  کی  هب  دناوتیم  لالدتسا  ماقم  رد  یسک  ایآ  هک  دوشیم  لاوئس  لاح  هدومرف  دای  مه  اصع  ناونع  هب  ار  وا  تسا  اههمشچ  زا  رورس 

ترجفنا هک  تسیا  همـشچ  ددع  ناشددع  دیامرفیم  اج  کی  رد  دنکیم  ار  همئا  ددع  نایب  هک  ربخ  دصناپ  ربارب  رد  دـیوج  کسمت  ربخ  و 
اههام ددع  هلمج  رد  یسیع و  نییراوح  ددع  یضعب  رد  لیئارسا و  ینب  ءاتفب  ددع  هلمج  رد  لیئارسا و  ینب  طابسا  ددع  هلمج  رد  یسومل و 
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هفیلخ هدزاود  ای  ریما  هدزاود  ناونع  هب  ماما  هدزاود  هک  دراد  ینس  هعیش و  قرط  زا  هدحیلع  ربخ  دصرد  نامسآ و  ياهجرب  ددع  هلمج  رد  و 
دش هتفگ  هچنآ  زا  بهذم و  ةرورـض  نآرق و  اب  قفاوم  هب  لومعم  رابخا  زا  رابخا  نیا  مامت  شیرق و  نم  مهلک  دوب  دنهاوخ  يداه  هدزاود  ای 
دوب هتـشون  حول  نآ  رد  دیوگیم و  يوار  دـیوگیم  میئوگیم  ربخ  تحـص  ضرف  رب  هک  همطاف  حول  ثیدـح  نآ  زا  باوج  دوشیم  رهاظ 

حیحـص ربخ  هنیرق  هب  بیلغت  رب  تسا  ینبم  همطاـف  دـالوا  لوق  نیا  میئوگیم  ربخ  تحـص  ضرف  رب  هک  همطاـف  دـالوا  زا  رفن  هدزاود  ءامـسا 
دص و ربخ  یکی  تشذگ  رابخا  نمض  رد  یلوا  هلاقم  رد  نآ  ضعب  هک  هدرک  نایب  هفلتخم  قرط  هب  ار  همطاف  حول  تیاکح  نیمه  هک  رگید 

رخآ هک  تسا  هدزای  مدرمـش  سپ  وا  نادـنزرف  زا  ناماما  ياهمان  دوب  نآ  رد  هک  مدـید  یحول  همطاف  دزن  رد  دـیوگیم  رباج  هک  تسا  یس 
ترـضح هک  هتـشون  یـس  تسیود و  ربخ  رد  هک  ار  حول  ربخ  نیمه  امرف  ار  ربخ  تحارـص  هظحالم  هدوب  ناشیا  مئاق  هحفص 434 ] ناشیا [ 

نب دمحم  مساقلاوبا  تسا  هتـشون  دنیبیم  دناوخیم  رباج  دعب  هدش  هتـشون  نم  دلو  زا  همئا  ءامـسا  هحفـص  نیا  رد  دیوگیم  رباج  هب  همطاف 
سجرن و اهمـسا  هیراج  هما  مئاقلا  هللا  ۀجحلا  وه  نسحلا  نب  دمحم  مساقلاوبا  دسیونیم  مهدزاود  ات  ار  همئا  کی  کی  دعب  هنما  هما  هللادبع 

تـسرد ثیدح  نآ  رد  رگا  تسا  نم  دالوا  زا  هدزاود  ظفل  نآ  رب  دراد  تلالد  هکنآ  مه  دراد و  دوصقم  رب  تلالد  تحارـص  لامک  هب  نیا 
نیعم مئاق  ار  وا  هداد و  رارق  سجرن  ار  شردام  مسا  نسح و  ار  شردپ  مسا  دمحم و  ار  شدوخ  مه  ربخ  نیا  رد  تسا و  دارم  بیلغت  دشاب 

مدرمش هک  دسیونیم  اهنآ  رد  هدش و  دراو  همطاف  حول  تیاکح  رد  همه  هک  هس  یـس  ود و  کی و  یـس و  تسیود و  ربخ  مه  دیامرفیم و 
هتـشون مسا  هدزاود  هک  همطاف  حول  نیمه  رد  راهچ  یـس و  تسیود و  ربخ  مه  تشاد و  دـمحم  راهچ  تسا  مئاق  ناشرخآ  هک  مسا  هدزاود 

رگا دـشاب  هیجوت  لباق  شرهاظ  هک  يربخ  کی  هب  دـیامنیم  يدامتعا  هچ  رگید  کلذ  ریغ  و  ع )  ) مئاق یمهدزاود  یلع و  مسا  راهچ  هدـش 
همطاف زا  یمهدزای  رگید  ربخ  رد  هچنانچ  خـسان و  ای  يوار  زا  هدـش  وهـس  هرتاوتم  رابخا  ریاـس  هنیرق  هب  همطاـف  زا  هدزاود  ظـفل  هک  میئوگن 

دوش . حضاو  رما  ات  امنب  نآ  زا  دعب  هروطسم  دئاوف  لوا و  شیامن  رابخا  هب  عوجر  هدوب  هدزای  نامه  دارم  مه  ربخ  نیا  رد  هدرک  نیعم 

نآ باوج  یناه و  مأ  ربخ  هب  دئارف  بحاص  کسمت 

ترضح راحب  رد  يورم  سنکلا  راوجلا  سنخلاب  مسقا  الف  ریسفت  رد  ع )  ) رقاب ترضح  زا  یناهما  ربخ  هب  دیوجیم  کسمت  دئارق  رد  مشش 
ةریح و هل  نوکت  ةرـشعلا  هذـه  نم  يدـهملا  وه  هک  نامزلا  رخآ  رد  تسا  يدولوم  نیا  یناـهما  يا  يدرک  لاؤس  هلئـسم  بوخ  دـیامرفیم 

میوگیم هدرمـش  نامزلا  رخآ  رد  دولوم  ار  يدـهم  ربخ  نیا  رد  هک  تسا  نآ  شدوصقم  یهتنا  ماوقا  اهیف  يدـتهی  ماوقا و  اهیف  لـضی  هتبیغ 
راوجلا سنخلاب  مسقا  ـالف  ریـسفت  رد  ع )  ) رقاـب ترـضح  زا  راـحب  لاـمکا و  رد  هک  ار  رگید  تیاور  ناـمه  دوب  بوخ  یتشادـن  ضرم  رگا 

هب دمحم  یلع  هک  تسا  ینامز  نآ  دارم  هن  هکنیا  هدوب و  یک  نامزلا  رخآ  هک  وت  يارب  زا  دنک  مولعم  هک  یتشونیم  مه  هدـش  دراو  سنکلا 
دوشیم ناهنپ  هک  تسا  یماما  نآ  سنخ  هراتـس  دیامرفیم  رقاب  ترـضح  مسیونیم  نم  یتشونن  يدیزرو و  تلفغ  وت  هک  لاح  هدـمآ  ایند 

تدالو نامز  نامه  نامزلا  رخآ  هب  شدارم  سپ  لیل  تملظ  رد  بقاث  باهـش  دـننام  دوشیم  رهاظ  نآ  زا  سپ  تصـش  تسیود و  هنـس  رد 
ص)  ) ربمغیپ ناسل  رد  هدش  رایسب  هکنآ  هچ  ینکن  بجعت  هدوب و  نامزلا  رخآ  ع )  ) رقاب ترضح  نامز  هب  تبـسن  هک  تسا  نسحلا  نب  ۀجح 
ای هدـش  عقاو  همئا  هنمزا  رخاوا  هرخأتم و  همئا  نامز  رد  هک  دندرمـشیم  ار  یعیاقو  دـندومرفیم و  نایب  ار  نامزلا  رخآ  عیاقو  هک  ع )  ) ریما و 

هکلب دـشاب  تدـالو  تسین  مزـال  ناـمزلا  رخآ  یف  شلوق  هب  قلعتم  ـالوا  اذـه  ناـشیا  ضارقنا  ساـبع و  ینب  هبلغ  دـننام  ناـمز  نآ  هب  بیرق 
نامزلا رخآ  یف  رهظی  نامزلا و  رخآ  یف  موقی  دیامرفیم  يدهم  هرابرد  رگید  رابخا  ضعب  رد  هچنانچ  دشاب  رهظی  موقی و  هب  قلعتم  دوشیم 

هنمزا رخاوا  نامه  نامزلا  رخآ  هب  دارم  ای  هک  ار  ربخ  نیا  ینعم  دیامنیم  یعطق  حضاو و  باب  نیا  رابخا  ریاس  هب  رایسب  هعجارم  لصاح  سپ 
نامزلارخآ رد  هک  تسا  يدوعوم  يدهم  هک  تسا  نآ  دارم  ای  تسا و  تبیغ  تامدـقم  لوصح  تسا و  ناشیا  نامز  ضارقنا  يانب  هک  همئا 

و ع )  ) يرگـسع نسح  لسن  زا  نیـسح و  زا  مهن  يدهم  هک  دش  تباث  عطق  روط  هب  یلوا  شیامن  رد  اثلاث  دوشیم و  دلوتم  هن  دوشیم  رهاظ 
هنوگچ صخش  نینچ  نیا  تسا و  یلع  زا  یمهدزای  مشـش و  زا  مشـش  مهن و  زا  میـس  متـشه و  زا  مراهچ  مجنپ و  زا  متفه  متفه و  زا  مجنپ 
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ضیرعت و رد  هک  يرابخا  اعبار  دنامیم و  محر  رد  تدم  نیا  هنوگچ  اجک  شردام  اجک و  شردپ  دیآیم  ایند  هب  تبیغ  زا  دـعب  لاس  رازه 
دش و هراشا  قباس  رد  اهنآ  زا  ضعب  هک  تسا  رایـسب  هدشن  دلوتم  زونه  دوشیم و  دلوتم  اهدـعب  يدـهم  هک  دـنیوگیم  هک  یتعامج  خـیبوت 

نامه رما  نیا  بحاص  دلوی  مل  سانلا  لوقی  نم  رمالا  اذه  بحاص  دومرف  هک  لامکا  رد  يورم  شراوگرزب  دج  ربخ  زا  دنکیم  تلالد  مه 
هدماین و ایند  هب  دـنیوگیم  يدـهم  هرابرد  هک  تسا  هماع  دارم  همئا  ناسل  رد  سان  ایند و  هب  هدـماین  زونه  دـنیوگیم  سان  هک  تسا  یـسک 

دـص میوگیم  تسا  باب  رب  قابطنا  تدوصقم  رگا  هوالع  هب  دناهدرک  ذخا  ناشیا  زا  ار  هلطاب  هدـیقع  نیا  هیباب  هلاض  هحفص 435 ] هفیاط [ 
تشاد . دهاوخ  باب  هب  لخد  هچ  تسا  نامزلا  رخآ  رد  دولوم  هک  دنکیم  قدص  دوش  رما  یعدم  دوش و  ادیپ  يدولوم  هک  مه  دعب  لاس 

( قحلا ۀیار  رهظ  اذا   ) ربخ هب  دئارف  بحاص  کسمت 

لها اهنعل  قحلا  ۀـیار  رهظ  اذا  فیرـش  ثیدـح  نیا  هب  دـنیوجیم  کسمت  هتـشون  ءاهب  هک  ناطلـس  حول  رد  مه  دـئارف و  لـئالد و  رد  متفه 
قح ۀیار  بحاص  وا  هک  باب  رب  دننک  قبطنم  دـهاوخیم  برغلا و  قرـشلا و  لها  اهنعل  مئاقلا  ۀـیار  تعفر  اذا  ۀـیاور  یف  برغلا و  قرـشلا و 

ار مالک  نیا  ع )  ) ماما شیامرف  زا  سپ  هک  دیتشونن  ار  ربخ  لیذ  ارچ  دیرادن  ضرم  رگا  میوگیم  دندرک  شنعل  برغ  قرـش و  لها  هک  دوب 
هب تسا  هراشا  نیا  لتق و  یتدایز  زا  مشاه  ینب  زا  دننیبیم  هک  هچنآ  هطـساو  هب  دـیامرفیم  دـننکیم  تنعل  هچ  يارب  دـنکیم  ضرع  يوار 

ناشک و ندرگ  ندز  ندرگ  نارابج و  نتـشک  رد  وا  یهاوخنوخ  مئاق و  یـسرداد  زا  هدـش  دراو  تارایز  هیعدا و  هرتاوتم و  رابخا  رد  هچنآ 
ضوع هدـشن  رهاظ  راثآ  نیا  اهنیا و  زا  کی  چـیه  هبذاک  توعد  نیا  رد  هک  دـننیبیم  نوچ  اهتلود  ندرک  فرطرب  اهنـصح و  ندرک  بارخ 

ردص ۀهج  نیا  هب  دینادرگ  سوبحم  ینـصح  رد  ار  شدوخ  دیامن  نوصح  حـتف  هکنآ  ضوع  دـنتخیر و  ار  شنوخ  دـنک  یهاوخنوخ  هکنآ 
ربخ ردص  نامه  رگا  هوالع  هب  دنکیم  افتکا  تنعل  فرـص  نامه  هب  راثآ  نآ  ضوع  هب  دیامنیم  طاقـسا  ار  شلیذ  دـنکیم و  لقن  ار  ربخ 

نوعلم هک  هلطاب  تایار  زا  رایسب  هچ  دشاب  قح  ۀیار  نآ  دش  نوعلم  هک  یتیار  ره  هکنآ  هن  تسا  قح  ۀیار  ماکحا  زا  نیا  میوگیم  دشاب  مه 
دنتـسم هک  ناقیا  رد  یلعنیـسح  مهوت  دش  دساف  ریرقت  نیا  زا  لوا و  شیامن  رابخا  رد  ثیدح  نیا  تشذگ  تسین و  لیلد  اهنیا  يراب  دندش 

صن لباقم  تسا  يداهتجا  نیا  میوگیم  درادیمرب  ار  هقباس  تاداع  موسر و  دهدیم و  عرـش  رییغت  ریرقت  هک  تسا  نآ  دیوگیم  ار  تنعل 
لوا رد  تنعل  نیا  هک  تسا  نآ  ربخ  رهاظ  هکنآ  هچ  الا  سیل  تسا  نیمه  تسا و  لـتق  ترثک  هک  هدرک  ناـیب  ار  شهج  ربخ و  دوخ  رد  هک 

تسا . دارم  رارقتسا  هبلغ و  زا  دعب  نآ  سپ  موسر  عفر  ماکحا و  رییغت  اما  بسانم و  فیس  هب  جورخ  اب  نیا  تسا و  روهظ 

تسا ناوج  مئاق  ترضح  هک  نیا  رب  دراد  تلالد  هک  يرابخا  هب  دئارف  بحاص  کسمت 

تسا عقاو  ءاهب  تاملک  رد  هک  تسا  يربخ  دنچ  اهنآ  نس و  مک  تسا و  ناوج  دوعوم  مئاق  هکنیا  رب  دراد  تلالد  هک  تسا  يرابخا  متـشه 
راکنا ار  وا  مدرم  مئاق  دوش  نوریب  رگا  تسا  ریـصبیبا  ۀیاور  تسا  دئارف  رد  هک  اهنآ  زا  یکی  دناهدرک  اهنآ  هب  کسمت  دئارف  لئالد و  رد  و 

مدرم بحاص  دوشیم  نوریب  هک  تسا  نآ  هیلب  مظعا  رگید  ربخ  رد  دـشاب و  ناوج  هک  یتلاح  رد  ناـشیا  يوس  هب  ددرگیمرب  هک  دـننکیم 
يربخ رد  لاس و  لهچ  زا  دشاب  هدرک  زواجت  هک  یـسک  رما  نیا  بحاص  تسین  يربخ  رد  درمریپ و  ار  وا  دـندرکیم  نامگ  ناشیا  ناوج و 
هکنآ تلع  هب  دـشاب  رما  بحاص  وا  هک  دـنکیم  یفن  ع )  ) قداص ترـضح  يربخ  رد  نس و  ثیح  زا  تسا  ام  نیرتکچوک  رما  نیا  بحاص 

نم زا  لاس  جنپ  لهچ و  هکنآ  لاح  مشاب و  مئاق  نم  هنوگچ  دیامرفیم  ع )  ) رقاب ترـضح  يربخ  رد  تسا و  ناوج  رما  بحاص  تسا و  ریپ 
تأرج يور  زا  دئارف  رد  دعب  هباد  تشپ  رب  تسا  رتکبس  نم و  زا  یگراوخ  ریش  هب  تسا  رتکیدزن  رما  نیا  بحاص  هک  یتسرد  هب  هتـشذگ 

هلاس رازه  ریپ  ار  مئاق  هچ  دندومن  وا  بیذـکت  هضیرم  بولق  بابرا  دومرف  روهظ  بابـش  زاغآ  رد  یلوا  هطقن  نوچ  دـسیونیم  ملق  نایغط  و 
تسا دوجوم  هلاس  رازه  موهوم  ياقلباج  رهش  رد  تجح  ترضح  کنیا  دندیشک  ایند  او  يادص  هلاس و  جنپ  تسیب و  ناوج  هن  دنتسنادیم 

دوشیم رهاظ  هک  نومـضم  نیا  هب  تیاور  لقن  هریغ  ملاوع و  زا  لئالد  رد  دـیوگیم و  هچ  هتفای  دـلوت  نرق  نیا  رد  هک  يزاریـش  ناوج  نیا 
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مئاق یکدوک  یناوج و  رب  تلالد  همه  هک  ۀیاور  هن  نیا  دـیدش  برعلا  یلع  دـیدج  ماکحا  دـیدج و  باتک  بحاص  مشاه  ینب  زا  یکدوک 
هدرک كرابم  دوجو  نآ  زا  ریبعت  مالغ  ظفل  هب  هک  تسه  مه  يرگید  رابخا  میوگیم  دوشیمن  قفاوم  رتشیب  هلاس و  رازه  اب  سپ  دـیامنیم 
رهاـظ دوشیم و  جراـخ  یناوج  رد  تسا و  ناوـج  مئاـق  هک  تسا  نآ  راـبخا  نیا  یـضتقم  هک  تسا  نآ  راـبخا  نیا  هب  لالدتـسا  لـصاح  و 
هوالع لاس  رازه  دوش  رهاظ  هکنیا  زا  دعب  سپ  دشاب  هدنز  هیدامتم  تدم  نیا  رد  دـشاب و  یح  ع )  ) نسحلا نب  دـمحم  مئاق  رگا  ددرگیم و 

ذخا لحن  للم و  رد  یناتـسرهش  زا  هیباب  هحفـص 436 ] تعامج [  ار  ههبـش  هطولغا و  نیا  دوب و  دهاوخ  ناوج  هنوگچ  سپ  تشاد  دـهاوخ 
نیا زا  يزیچ  لاس و  هاجنپ  تسیود و  هدیـشک  لوط  تبیغ  دـنیوگیم  هیماما  هک  تسا  نیا  بجع  هتفگ  شدوخ  ناـمز  رد  وا  هک  دـناهدرک 

میتسنادن ام  تسین و  امش  بحاص  وا  سپ  یگلاس  لهچ  نس  رد  دنـشاب  هدش  لخاد  دنک  جورخ  مئاق  رگا  هک  هدومرف  ماما  دنیوگیم  فرط 
زا یـشان  بهذـم  شوخ  نیا  زا  مالک  نیا  ناشیا و  زا  لالدتـسا  نیا  یهتنا و  لاس  لـهچ  رد  لاـس  هاـجنپ  تسیود و  درذـگیم  هنوگچ  هک 
هب هک  تسا  نآ  دـنکیم  نایب  رتمک  لاس  لهچ  زا  دـیامرفیم و  نیعم  ناوج  ار  مئاق  هک  يراـبخا  هب  دارم  هکنآ  هچ  تسا  لـهاجت  اـت  لـهج 

ترضح نآ  صیاصخ  زا  ار  بلطم  نیا  دشاب و  هتـشاد  یگلاس  لهچ  نس  هکنآ  هن  دشاب  هتـشذگن  لهچ  زا  هک  تسا  ناوج  تروص  بسح 
ینا و هلانرمع  لوط  هب  هک  دشابن  قباس  ناربمغیپ  دننام  دیامنن و  فرـصت  ترـضح  نآ  جازم  هینب و  تروص و  رد  نامز  لوط  هک  دناهدرمش 
دوش . مدرم  رب  راگدرورپ  تردق  راهظا  نآ  هب  هک  هتسناد  وا  تازجعم  زا  ار  هرقف  نیا  دوخ  مه  دشکب و  ابیش  سارلا  لعتشاو  ینم  مظعلا  وه 

هدرک ضرف  یبص  ار  مئاق  هک  يرابخا  زا  باوج 

موکحم رب  وا  تسا و  تموکح  ناسل  رسفم  حراش و  ناسل  ار و  یضعب  یضعب  دنکیم  ریسفت  نیموصعم  تاملک  هکنآ  کلذ  یلع  لیلدلا  و 
هب ار  مئاق  یناوج  دـنکیم  ینعم  هحارـصلاب  هک  تسا  رایـسب  دـش  ضرع  هک  ینعم  نیا  ریـسفت  رد  رابخا  هلحم و  یف  ررقملا  وه  اـمک  مدـقم 
هک يواسحا  خیـش  هک  تسا  يربخ  هلمج  نآ  زا  دوشیم  رهاـظ  ناوج  تروص  يریپ و  نس  رد  هکنیا  نس و  نود  تروص  بسحرب  یناوج 
زا تلص  نب  نایر  زا  طوبضم  طوقس  مه  هیماما  هربتعم  بتک  ریاس  رد  لقن و  تعجر  تمصع  رد  هفیاط  نیا  دزن  تسا  ۀیاورلا  لوقلا و  عبتم 
منک رپ  هک  يرما  بحاص  متـسین  نم  نکلو  متـسه  رما  بحاـص  نم  دومرف  رما  بحاـص  دیئامـش  درک  ضرع  وا  هب  هک  ع )  ) اـضر ترـضح 
ناک جرخ  اذا  يذلا  وه  مئاقلا  نا  ندب و  فعـض  زا  نم  رد  ینیبیم  هچنآ  اب  مشاب  نم  هنوگچ  روج و  زا  هدـش  رپ  هچنانچ  لدـع  زا  ار  نیمز 

ناریپ نس  رد  دشاب  هدوب  دوش  جراخ  نوچ  هک  تسا  یسک  نآ  مئاق  هک  هک  یتسرد  هب  ینعی  هندب  یف  يوق  بابـشلا  رظن  خویـشلا و  نس  یف 
نآ ینعم  رد  يواسحا  خیـش  دیامنیم و  ضرف  ناوج  ار  وا  تروص  ریپ و  نس  ار  وا  نس  هک  امرف  ار  ربخ  تحارـص  هظحالم  ناناوج  رظنم  و 

بـسح هب  تسا  لهچ  زا  تشذگ  دارم  دیامرفیم  لهچ  زا  دشاب  هتـشذگ  هک  یـسک  رما  نیا  بحاص  تسین  دـیامرفیم  موصعم  هک  یتیاور 
نسح ترضح  زا  یـسربط  جاجتحا  رد  رگید  یهتنا و  رمالا  اذه  ءابعاب  موقی  لهچ ال  نس  زا  دشاب  هدرک  زواجت  هک  یـسک  هکنیا  تروص و 
هفلخ یلصی  يذلا  مئاقلا  الا  هنامز  ۀیغاطل  ۀعیب  هقنع  یف  عقی  الا و  هدح  انمام  هدومرف  ع )  ) مئاق تالاح  رد  رورـس  نآ  هک  دنکیم  ۀیاور  (ع )

دلو نم  عساتلا  کلذ  جرخ و  اذا  ۀعیب  هقنع  یف  دحال  نوکی  الئل  هصخـش  بیغی  هتدالو و  یفخی  لجوزع  هللا  ناف  میرم  نب  یـسیع  هللا  حور 
یلع هللا  نا  ملعیل  کلذ  ۀنس  نیعبرا  وذ  بابش  ةروص  یف  هتردقل  هللا  هرهظی  مث  هتبیغ  یف  هرمع  هللا  لیطی  ءامالا  ةدیس  نبا  ع )  ) نیسحلا یخا 
ناوج تروص  هب  یلو  تسا  ینالوط  رمع  بحاص  مئاق  هچ  رگا  هک  روکذم  ریـسفت  رد  ار  ربخ  تحارـص  دیئامرف  هظحالم  ریدـق  ءیـش  لک 

ثیدح نیا  دوش  همجرت  بوخ  تسا  مصخ  دوصقم  دض  رب  دراد و  ام  ياعدم  رب  تلالد  یتاهج  هب  تیاور  نیا  نوچ  دـش و  دـهاوخ  رهاظ 
یـسیع هک  یمئاق  نآ  رگم  تسوا  ندرگ  رد  شنامز  یغاـط  تعیب  هکنآ  رگم  یـسک  همئا  اـم  زا  تسین  ع )  ) نسح ماـما  دـیامرفیم  فیرش 

دوش جراخ  نامز  ره  دشابن  وا  ندرگ  رب  یغاط  تعیب  ات  هدومن  بئاغ  ار  وا  صخـش  یفخم و  ار  وا  تدالو  دنوادخ  هک  دـنک  زامن  وا  فلخ 
ار وا  دنکیم  رهاظ  نآ  زا  سپ  شتبیغ  رد  ار  وا  رمع  ادخ  دنکیم  ینالوط  هک  نازینک  دیس  رسپ  تسا  نیسح  مردارب  نادنزرف  زا  مهن  نآ  و 

مادک هک  دـیئامن  تارقف  نیا  رد  لمات  فاصنالا  لها  ای  يزیچ  ره  رب  تسا  رداق  دـنوادخ  هک  مدرم  دـننادب  ات  هلاس  لهچ  ناوج  تروص  رد 
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ای ءامالا  ةدیس  رسپ  ندوب  ای  نیسح  زا  مهن  ندوب  اب  رمع  لوط  ای  هیصخش  تبیغ  ای  تدالو  ءافخ  دومن  قبطنم  یعدم  نیا  رب  ناوتیم  ار  کی 
تمالع تسیچ  مدرک  ضرع  اضر  ترـضح  هب  دـیوگیم  هک  يوره  زا  نآ  ریغ  لامک و  رد  رگید  هلاس و  لهچ  صخـش  تروص  بحاـص 

نا اهنود و  وا  ۀنس  نیعبرا  نبا  رظانلا  هبسحی  رظانلا  نا  یتح  رظنملا  باش  نسلا  خیـش  نوکی  نا  هتمالع  دومرف  دوش  جراخ  هک  یماگنه  مئاق 
بـسح هب  ریپ  دشابیم  هک  تسا  نیا  مئاق  تمالع  ینعی  هلجا  یتای  یتح  هیلع  یلایللا  مایالا و  رورمب  هحفص 437 ] مرهی [  نا ال  هتمالع  نم 

هک تسا  نآ  مئاق  مئالع  زا  رتمک و  ای  هلاس  لهچ  رـسپ  دـنکیم  نامگ  ار  وا  هب  هدـننک  رظن  هکنیا  ات  تروص  رظنم و  بسح  هب  ناوج  نس و 
دنکیم هئطخت  هنوگچ  هکنآ  مه  امن و  روکذم  ریسفت  رد  ار  ربخ  تحارص  هظحالم  دسرب  شلجا  ات  وا  رب  یلایل  مایا و  رورم  هب  دوشیمن  ریپ 

مایا رورم  هب  هک  تسوا  صیاصخ  زا  هکنیا  مه  دـنکیم و  ناـمگ  وا  رد  نس  بسح  هب  یناوج  تروص  یناوج  هطـساو  هب  هک  ار  یـسک  نآ 
تروص رظنم و  بسح  هب  یناوج  دارم  هک  میدرک  رایتخا  ینعم  زا  ار  هچنآ  هرـسفم  هعراش  رابخا  زا  رظن  عطق  اـب  میوگیم  زاـب  دوشیمن  ریپ 

دیاب رهاـظ  هک  تسا  رهاـظ  صن و  لـیبق  زا  تسا  لوبقم  یفرع  عمج  نیا  هکنآ  زا  میدـب  ـال  تسا و  راـبخا  نیب  عمج  یـضتقم  نس  هن  تسا 
نآ زا  تسا و  نسلا  ثیدـح  ناوج و  هک  تسا  یـسک  ع )  ) مئاـق هک  تسا  نآ  ربخ  دـنچ  نیا  رهاـظ  هکنآ  کـلذ  ناـیب  دوش  صن  رب  لـمح 

ترضح زا  یمـشش  و  ع )  ) رقاب ترـضح  زا  یمتفه  نیـسح و  زا  یمهن  و  ع )  ) ریما ترـضح  زا  یمهدزای  مئاق  هک  تسا  رتاوتم  رابخا  فرط 
لوقعم تسا و  يرگـسع  ترـضح  رـسپ  داوج  ترـضح  زا  میـس  اضر و  ترـضح  زا  یمراهچ  و  ع )  ) مظاک ترـضح  زا  یمجنپ  قداـص و 
شندوب هلاس و  جـنپ  تسیب و  ناوج  هبراـقتم  راـصعا  نیا  رد  شندوب  هتـشر و  بیترت و  نیا  هب  ناراوگرزب  نارـسپ  یعدـم  نیا  ندوب  تسین 

هب اهنآ  دییات  اب  هصاخ  نسلا  خیـش  شندوب  ترـضح و  نآ  رمع  لوط  رد  دناصن  رابخا  نیا  سپ  ًانـس  همئالا  رغـصا  شندوب  مالغ و  یبص و 
دیامنیم وا  هیـصخش  تبیغ  ندوب  ینالوط  رب  تلالد  هک  يرابخا  هب  اهنآ  دـضاعت  دراد و  مئاق  رمع  لوط  رب  تلالد  صوصخلاب  هک  يرابخا 

هک تسا  نآ  عمج  یـضتقم  سپ  دوشب  وا  زا  عوجر  مدرم و  دادـترا  اهبلق و  تواسق  بابـسا  هماظع و  تیلب  دـنیوگب  مدرم  هک  هجرد  نیا  هب 
هیـصوصن رابخا  هطـساو  هب  ولو  اهنآ  رهاظ  زا  دـی  عفر  هب  مینک  تروص  بسح  هب  یناوج  رب  لمح  دراد  مئاق  بابـش  رب  تلـالد  هک  يراـبخا 

میهدیم باوج  تسا  دهاش  هب  جاتحم  ینعم  نیا  هب  عمج  دنانیرهاظ  ود  ره  اهنیا  دیوگب  دوش و  ادـیپ  يدـحاج  رگا  میوگیم  زاب  هضراعم 
يدـناعم رگا  تسا و  ام  عمج  نیا  دـهاش  نس  نود  تسا  تروص  رظنم و  رد  یناوج  هکنیا  هب  هدرک  حیرـصت  هک  هرـسفم  هحراش  راـبخا  هک 

ترثک و ثیح  زا  رابخا  رد  هروکذـم  تاحیجرت  مامت  میوگیم  زاب  دـنکن  لوبق  رهاظلا  صنلا و  نیب  مه  ار  دـهاش  اب  عمج  نیا  دوش و  ادـیپ 
مـصخلل ةاشامم  کلذ  لک  تسا  رمع  لوط  رد  هصان  راـبخا  رد  کـلذ  ریغ  هیقت و  هماـع و  تقفاوم  رد  ذوذـش  هماـع و  تفلاـخم  ترهش و 

دوشن دش  ضرع  هک  یئانعم  رب  لومحم  رابخا  نیا  رگا  تسا  دساک  دـساف و  هدـیدع  تاهج  نم  یعطق  ربارب  رد  ینظ  هب  کسمت  الا  تسا و 
رب تجح  هروکذم  رابخا  نیا  هک  دش  نآ  هجیتن  سپ  دوش  راذجلا  یلع  بورضم  حورطم و  تاهج  نم  تایعطق  اب  شتفلاخم  هطساو  هب  دیاب 

يربخ کی  اج  ره  دننکیم  صحفت  دـندرکیم و  هک  تسا  هفیاط  نیا  مسر  زا  یـشان  مهوت  نیا  تسین و  مئاق  نس  رغـص  تثادـح و  تابثا 
رازه ناوج  هک  دننزیم  بلاق  هب  فرخزم  دـنناوخیم و  تایهاش  تاهرت و  دـنلابیم و  دوخ  هب  دـننکیم و  ذـخا  دـشاب  ناشیوعد  اب  قباطم 
جنپ تسیب و  هنوگچ  هدش  تباث  رابخا  رتاوت  هب  تسا و  رتاوتم  هک  نیسح  دالوا  زا  مهن  میوگیم  نآ  ربارب  رد  ریقح  نیا  لاح  هچ  ینعی  هلاس 

داحتا هدرک و  ار  ینالوط  رمع  نیا  نز  مادک  هتـشاد و  هاگن  تدـم  نیا  رد  ار  نآ  يوق  محر  مادـک  ردـق و  نآ  بلـص  مادـک  دوشیم  هلاس 
یمراهچ نیـسح و  زا  یمهن  دالوا  ار  هلاس  جنپ  تسیب و  مئاق  هنوگچ  دوشیم و  اعدـم  نیا  تبثم  هنوگچ  تسا  هفیاط  نیا  هطلغم  هک  رهاظم 
ترـضح ربخ  نآ  رد  هک  یفریـص  ریدس  زا  ینالوط  ۀیاور  نآ  شفیرـش  رمع  ندوب  ینالوط  رب  دنکیم  تلالد  دـنکیم و  اضر  ترـضح  زا 

دننکن و راکنا  بجعت و  مدرم  هک  هداد  رارق  مئاق  رمع  لوط  رب  لیلد  ار  رـضخ  دوخ  حلاص  دـبع  رمع  لوط  دـنوادخ  دـیامرفیم  ع )  ) قداص
تسا نم  زا  دعب  مئاق  نم  رسپ  نیا  دومرفیم  هک  يرگسع  نسح  زا  مدینـش  دیوگیم  حلاص  نب  دمحم  هک  شراوگرزب  ردپ  تیاور  نآ  مه 

و هحفص 438 ] تدم و [  لوط  هطساو  هب  اهلد  دوش  یسق  هکنآ  ات  تبیغ  رمع و  هب  ناربمغیپ  ننس  وا  رد  دوشیم  يراج  هک  یـسک  تسوا  و 
ترـضح زا  ملـسم  دمحم  تیاور  نارگید  ار و  نامیا  ناشیا  بلق  رد  دشاب  هتـشون  دنوادخ  هک  یناسک  نآ  رگم  وا  هب  داقتعا  رب  دنامن  تباث 
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شتبیغ زا  تسوا  تشگرب  سپ  سنوی  هب  تهابـش  اما  دیامرفیم و  هکنیا  ات  تسا  ءایبنا  ننـس  مئاق  رد  دیامرفیم  هک  يربخ  نآ  رد  ع )  ) رقاب
رد تسا و  وا  رمع  لوط  نآ  حون و  زا  یتنـس  تسا  مئاق  رد  دیامرفیم  داجـس  ترـضح  مه  نس و  ربک  زا  دعب  دشاب  یناوج  وا  هک  یلاح  رد 
هب دـنیوجیم  کـسمت  ناـنیدیب  نیا  راـبخا  همه  نیا  اـب  تسوا  رمع  لوط  نآ  سپ  تسا  مئاـق  رد  هک  مدآ  حون و  تنـس  اـما  رگید  يربـخ 

ترـضح نآ  صیاصخ  تازجعم و  زا  هک  تسا  تروص  رد  یناوج  دارم  هک  دـناهدیمهفن  دـنکیم و  وا  نس  یناوج  رب  تلالد  هک  يراـبخا 
برع فرع  رد  هکنآ  هچ  یبص  رابخا  دـننام  اضیا  درادـن  ناشیا  ياعدـم  اب  تقفاوم  رابخا  نآ  ضعب  هکنآ  يوس  هب  اـفاضم  هلک  اذـه  تسا 

نیا تسا و  تماما  يادتبا  رد  توابـص  ارم  هکنیا  رب  دومن  لمح  دیاب  سپ  دوشیمن  هلاس  یـس  هلاس و  جـنپ  تسیب و  ناوج  رب  یبص  قالطا 
ربخ مه  ییحی و  یـسیع و  دـننام  دـش  تماما  بصنم  بحاص  یگلاس  شـش  نس  رد  ع )  ) نسحلا نب  ۀـجح  هک  تسا  اـم  بهذـم  اـب  قفاوم 
لاس یـس  زا  دمحم  یلع  تسا  مئاق  نس  مامت  دوصقم  رگا  هکنآ  هچ  تسا  قفاوم  ام  ياعدم  اب  هکلب  دزاسیمن  اهنآ  ياعدم  اب  انـس  انرغـصا 

تماما لوا  رد  نس  دوصقم  رگا  شفیرـش و  رمع  مامت  دوب  لاس  جنپ  تسیب و  داوج  ترـضح  تعامج و  نآ  حیرـصت  هب  شنـس  دوب  هوالع 
یلع ازریم  دـش و  تماما  هب  ثوعبم  یگلاـس  هن  رد  هک  تسا  داوج  ترـضح  هب  ضوقنم  سپ  هدوب  انـس  انرغـصا  تماـما  لوا  رد  ینعی  هدوب 
نیب رد  هک  تسا  ام  ياعدم  اب  قباطم  ربخ  نیا  انامه  دوب  دهاوخ  انس  انرغصا  هنوگچ  سپ  یگلاس  جنپ  تسیب و  رد  ناشیا  فارتعا  هب  دمحم 
دـش مولعم  اـجنیا  زا  و  ع )  ) نسحلا نب  ۀـجح  ترـضح  زج  هدوبن  وا  يارب  نآ  هرهاـظ  تماـما  تسا  یگلاـس  شـش  نس  نیا  رد  یـسک  همئا 

تسوا و تماما  لوا  هب  رظان  مه  ربخ  نیا  هک  نم  زا  یگراوخریش  هب  تسا  رتکیدزن  مئاق  دیامرفیم  هک  ع )  ) رقاب ترضح  ربخ  نآ  باوج 
مئاق يارب  زا  هک  دراد  تلالد  شرهاظ  مه  نآ  ناوج  مدرم  يوس  هب  مئاق  دنکیم  عوجر  ددرگیمرب و  دیامرفیم  هک  مه  رگید  ربخ  ود  نآ 
مالغ ظفل  هب  هک  رابخا  زا  هلمج  هک  تسا  نآ  رابخا  نیا  زا  باوج  لصاح  هتشادن و  یتبیغ  مایقلا  لبق  یعدم  نیا  مایق و  زا  لبق  تسا  یتبیغ 

نب ۀجح  هچنانچ  شتماما  نامز  لوا  بسح  هب  تسا  مئاق  نس  نایب  اهنآ  زا  دارم  دش  دراو  یگهراوخریش  هب  بیرق  انـس و  انرغـصا  یبص و  و 
نب ۀـجح  هراـبرد  اـم  هچناـنچ  تسا  تروص  بسح  هب  یناوج  دارم  هدرک  ریبعت  باـش  ناوج و  ظـفل  هب  هک  يراـبخا  هدوب و  نیمه  نحـسلا 

هنمزا رد  رورس  نآ  تیؤر  باب  رد  هک  تایاکح  نیا  هچنانچ  مینادیم  رورـس  نآ  صیاصخ  زا  ار  نآ  میراد و  ار  داقتعا  نیمه  ع )  ) نسحلا
رد ار  وا  هدـننیب  هک  دوشیم  مولعم  تایاکح  نآ  زا  هلمج  رد  هک  دراد  اعدـم  نیمه  رب  تلالد  هرخاتم  هنمزا  نیا  ات  هدـش  دراو  يربک  تبیغ 

هنمزا نیا  رد  ار  وا  هک  یناسک  نآ  بلاغ  هدشن و  لصاح  وا  تروص  رد  یتوافت  هیدامتم  تدم  نیا  رد  هدید و  یگلاس  لهچ  ناناوج و  نس 
رب نآ  ضعب  هک  يربخ  دـنچ  نیا  هب  فاستعا  روج و  زا  یلاخ  نمؤم  ایآ  فاصنالا  لـها  اـی  دـناهدید  هلاـس  لـهچ  ناوج  دـناهدید  هیداـمتم 

هحیرـص تلالد  هک  هوالع  لب  ربخ  تسیود  ربارب  رد  دیوجب  کسمت  دشابیم  مولعم  شرگید  ضعب  زا  دارم  دراد و  تلالد  دوصقم  سکع 
تیمولظم تیروهقم و  رب  دراد  تلالد  هک  تسا  يراـبخا  ضعب  مهن  دـیامن  داـقتعا  نآ  هب  دراد و  ع )  ) مئاـق تبیغ  رمع و  ندوب  ینـالوط  رب 

رابخا نآ  زا  ناشیا  دوصقم  لصاح  هدش و  لالدتسا  اهنآ  هب  رایـسب  ءاهب  تاملک  رد  هتـسج و  کسمت  دئارف  لئالد و  رد  رابخا  نآ  هب  مئاق و 
دنلب اهنآ و  داسجا  قارحا  ناشیا و  هرهاظ  ءامد  کفـس  مئاق و  باحـصا  تقـشم  تمحز و  ترثک  رب  دراد  تلـالد  راـبخا  نآ  هک  تسا  نآ 

زا تسا  لابن  ریـشب  ربخ  اهنآ  زا  یلب  هتـشگ  يراـط  یعدـم  نیا  باحـصا  رب  روما  نیا  ناـشیا و  ياـهنزهلان  هزین و  رب  ناـشیا  ياهرـس  ندرک 
قرعلا متنا  نحن و  جسمن  یتح  الک  دیامرفیم  دنکیم  تلوهس  هب  مئاق  يارب  زا  رما  تماقتـسا  نامگ  هک  راحب  رد  يورم  ع )  ) رقاب ترـضح 
لضفم زا  راحب  رد  رگید  و  هحفـص 439 ] یناشیپ [  زا  ار  نوخ  قرع و  مینک  حسم  امـش  ام و  هکنآ  زا  سپ  رگم  دش  دـهاوخن  ینعی  قلعلا  و 

هب قلعلا  قرعلا و  اوحـسمت  یتح  کلذ  نوکی  دـیامرفیم ال  ترـضح  دـشاب  تلوهـس  رد  مئاق  رما  هکنیا  مراد  دـیما  نم  دـنکیم  ضرع  هک 
صلاخ هکنآ  زا  سپ  رگم  دوب  دـهاوخن  ام  جرف  دـیامرفیم  هک  يرابخا  رگید  دـناهدوب و  یتخـس  تدـش و  رد  هشیمه  قح  لها  هک  یتسرد 

نوچ دیامرفیم  هک  ع )  ) قداص ترضح  زا  لیضف  ربخ  رگید  كدنا و  رگم  دنامن  دنامب و  یقاب  صلاخ  دورب و  ردک  دیوش  لابرغ  دیوش و 
هدش و دراو  همطاف  حول  باب  رد  هک  یفاک  ربخ  رگید  ۀیلهاج و  دهع  زا  هدید  ادخ  لوسر  هچنآ  زا  رتتخس  مدرم  زا  دنیبیم  دنک  مایق  مئاق 
هک هدرک  لالدتـسا  کسمت و  ناـقیا  رد  یلعنیـسح  ربخ  نیا  هب  مئاـق و  فاـصوا  رد  تشذـگ  یلوا  هلاـقم  زا  ود  یـس و  تسیود و  ربخ  رد 
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هیده هب  ناشیا  ياهرس  شنامز و  رد  وا  ءایلوا  دنوشیم  لیلذ  بویا و  ربص  یـسیع و  ءاهب  یـسوم و  لامک  تسا  مئاق  رب  دیامرفیم  موصعم 
ياهنز زا  هلان  هحون و  يادـص  دوشیم و  هتخیر  ناـشنوخ  فئاـخ و  وا  ناتـسود  دـنوشیم و  هتخوس  دوشیم و  هتـشک  دوشیم و  هداتـسرف 

ریغ ربخ  دنچ  نیا  هطـساو  هب  هکنآ  ناشدارم  لصاح  یهتنا و  ار  هنتف  ره  ناشیا  هب  منکیم  عفد  هک  نم  ناتـسود  دنناشیا  دوشیم  دنلب  ناشیا 
یلع ار  اهنآ  مامت  دنکیم  لمح  تسین و  یلیوات  چیه  لباق  هک  یـصحت  دعت و ال  هریثک ال  رابخا  زا  دـنکیم  دـی  عفر  هلالدـلا  هحتف  هطـساو 

دنکیم  یفن  مئاقلاب و  صاصتخا  نود  نم  هدوب  هیهلا  ججح  قلطم  يارب  زا  هک  هیونعم  هبلغ  رب  مه  دوصقملا  فالخ  یف  اهتحارص  اهترثک و 

مئاق تیروهقم  هب  ءاهب  لالدتسا 

للم نایدا و  هیلک  لود و  نیطالس و  قلطم  رب  هیرهاظ  هبلغ  زا  هدوب  نآ  هب  زاتمم  ءایلوا  ءایبنا و  مامت  زا  هک  تسا  مئاق  هیعطق  هصیـصخ  هچنآ 
يارب زا  دـنیوجیم  کـسمت  راـبخا  نیا  هب  دـنراد و  بوـسحم  مئاـق  ار  یعدـم  نیا  دـنناوتب  هکنآ  ضحم  هدـش  تباـث  یعطق  رتاوـت  هـب  هـک 

رب هیبنت  الوا  تسا  مزال  میوگیم  هتـشادن  ار  هبلغ  یعدم  نیا  هکنآ  هطـساو  هب  ار  وا  هیرهاظ  هبلغ  دنکیم  یفن  مئاق و  تیبولغم  تیروهقم و 
دیامنیم و تیمولظم  تابثا  يارب  زا  یفاک  ۀیاور  هب  کسمت  ناقیا  رد  ماقم  نیا  رد  هک  هدوب  ءاهب  یمرشیب  فاصنایب و  نآ  هک  هتکن  کی 

ءایلوا تلذ  نایب  هک  یفاک  رد  يورم  ع )  ) همطاف حول  تیاور  نآ  رد  دنزیم  ار  ناشیا  ندرگ  هک  تسا  یعطاق  فیس  تیاور  نآ  هکنآ  لاح 
ار وا  الوا  هدرک  نیعم  یتاهج  زا  ار  مئاق  صخش  یـسوم  ءاهب  یـسیع و  لامک  تسوا  رب  هک  دنکیم  نایب  ار  مئاق  فاصوا  دنکیم و  ار  مئاق 

ازریم هن  هتشون  نسح  ار  شردپ  مسا  اثلاث  لقتسم و  عراش  هن  هدرمش  ربمغیپ  شردپ  ءایصوا  زا  ار  وا  ایناث  یمهدزیس و  هن  هدرمش  یمهدزاود 
نب نسح  رکذ  زا  دـعب  هک  دـمحم  یلع  هن  هتـشون  دـمحم  ار  شدوخ  مسا  اسماخ  هجیدـخ و  هن  هتـشون  سجرن  ار  شردام  مسا  اعبار  اضر و 

بویا ربص  یـسیع و  ءاهب  یـسوم و  لامک  هیلع  نیملاعلل  ۀـمحر  دـمحم  هنباب  ار  هدزاود  ددـع  نیا  ینعی  کـلذ  لـمکا  مث  دـیامرف  یم  یلع 
رد ءاهب  بانج  دـندقتعم و  وا  هب  هیماما  هک  هدرک  نیعم  یـسک  ار  مئاق  تحارـص  لامک  هب  خـلا  مهـسؤر  يداهم  هنامز و  یف  یئایلوا  لدـیس 

يریسا و نتـشک و  زا  دیامنیم  ار  مئاق  ءایلوا  تلذ  نایب  ربخ  نیا  رد  هک  هتخادنا  رظن  هدیـشوپ و  مشچ  تارقف  نیا  مامت  زا  یمرـشیب  لامک 
دـش و ریـسا  هتـشک و  هک  ره  هن  تسا  نینچ  مئاق  ءایلوا  لاح  هکنآ  زا  لـفاغ  هدوب  نینچ  ناـشلاح  مه  باـب  عاـبتا  هکنآ  لاـیخ  هب  اـهنز  هلاـن 

ناتـسود هک  هعیـش  لالقتـسا  نامز  ات  امـش  تبیغ  نامز  زا  هک  دـنادیم  سک  همه  هوالع  هب  دـنامئاق  باحـصا  اهنآ  دـندرک  هیرگ  شیاهنز 
هک یبهذـم  تاـفالتخا  هطـساو  هب  هداـتفا  هعیـش  هفیاـط  رب  نیفلاـخم  نیدـناعم و  نیکرـشم و  راـفک و  زا  تراـغ  لـتق و  هزادـنا  هـچ  دـنمئاق 
رد هعیـش  هفیاط  هک  میئوگیم  مه  ام  دراد  ام  هدیقع  اب  یتافانم  هچ  تارقف  نیا  دناهدوب  رازآ  هیقت و  هب  يالتبم  دندرک و  بارخ  ناشیاهرهش 
هک هتـساوخ  دـنوادخ  انامه  دوش  نانچ  نینچ و  روهظلا  دـعب  هطـساو  هب  هکنآ  هن  دـندش  نانچ  نینچ و  دـناهدش و  لـیلذ  مئاـق  تبیغ  ناـمز 

قرع و مئاق و  باحـصا  تقـشم  تمحز و  زا  هدـش  دراو  رابخا  نیا  رد  هچنآ  میوگیم  ایناث  الوا و  اذـه  دـنزب  ار  شندرگ  شدوخ  ریـشمش 
مئاق هکلب  للم  لود و  مامت  رب  شباحـصا  مئاق و  هیرهاظ  هبلغ  اب  درادن  تافانم  اهنآ  ياهنز  هحون  هلان و  اهنآ و  نوخ  نتخیر  یناشیپ و  نوخ 

هب شباحـصا  هک  دراد  مزال  نیا  دـنکیم و  نانمـشد  ماـمت  رب  هبلغ  تسا  هرتاوتم  راـبخا و  هیلع  لولدـم  هچناـنچ  گـنج  داـهج و  هقیرط  هب 
ندب دوش و  دنلب  هزین  هب  ناگتـشکرس  دـننک و  هیرگ  ناشیا  هحفـص 440 ] تبیـصم [  رد  اهنز  دوش و  هتخیر  ناشنوخ  التبم و  داهج  تقـشم 

ار نانمـشد  نادرمتم و  نارابج و  ندرک  داهج  ریـشمش و  هب  هک  دوب  دـهاوخ  مئاق  اب  هرخالاب  هیرهاظ  هبلغ  میوگیم  نکل  دوش  هتخوس  اهنآ 
هیرهاظ هبلغ  زا  ام  دوصقم  اب  یتافانم  رابخا  نیا  سپ  ددرگ  هدـحتم  هملک  هدـحاو و  للم  نید و  کـی  نیمز  اـت  دوش  بلاـغ  همه  رب  دـنزب و 

وا نانمشد  تیروهقم  ناطلس و  تیراهق  هبلغ و  زا  دهدب  ربخ  یسک  هک  هدش  یعقوم  چیه  رد  ایآ  درادن  هریثک  رابخا  نآ  اب  تافانم  درادن و 
هن دروآ  تسد  تلوهس  هب  ار  هبلغ  نیا  دتفین و  تمحز  هب  دوشن و  هتشک  بلاغ  ناطلـس  نیا  رکـشل  زا  سک  چیه  هک  دشاب  نآ  وا  دوصقم  و 

ار وا  ياهرهش  دنک و  دوخ  نمـشد  رب  هبلغ  وا  هرخالاب  یلو  دوش  هتـشک  شرکـشل  فصن  دشکب و  تمحز  اهتدم  هچ  رگا  هکلب  تسا  نینچ 
ناطلـس ار  وا  شرکـشل  ضعب  ندـش  هتـشک  تمحز و  هطـساو  هب  یـسک  دنرمـشیم و  رهاق  بلاغ  ناطلـس  ار  وا  دوش  طلـسم  وا  رب  دریگب و 
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دندید لاونم  نیا  رب  شلاح  رخآ  ات  دناهدید و  بولغم  روهقم و  رما  لوا  زا  ار  یعدم  نیا  نوچ  هفیاط  نیا  یلو  دندرمـشیمن  روهقم  مولظم 
راعـش ار  هیقت  درک  ار  یـسریمن  شدرگ  هب  نوچ  هکنآ  مکح  هب  راک  رخآ  رد  هکنآ  ات  هدوبن  يرثا  وا  يارب  زا  ادـبا  هیرهاظ  هبلغ  راـثآ  زا  و 

رارق دوخ  هیمتح  ماکحا  ءزج  ار  نیطالـس  زا  تیعبت  دومن و  ار  كولم  اـب  تمحازم  داـهج و  دوخ  میرحت  ظـفح  تهج  هب  دـناهدرک و  دوخ 
هکنآ لاح  دـندرکن و  تباث  ناشیا  يارب  زا  هیرهاظ  هبلغ  زا  چـیه  دندرمـش و  فرـص  بولغم  روهقم  نامه  هب  ار  مئاق  ۀـهج  نیا  هب  دـنداد و 

هیلامجا هراشا  اجنیا  رد  هیناث و  شیامن  رد  رابخا  نآ  تشذـگ  تسین و  نکمم  نآ  رد  لیوات  هک  یهجو  رب  تسا  رتاوتم  باب  نیا  رد  راـبخا 
هبلغ اهنآ  لیوات  نالطب  دوش  رهاظ  مه  تسا و  بولغم  روهقم و  ای  دراد  هیرهاظ  هبلغ  مئاق  هک  دوش  مولعم  ات  مینکیم  اـهنآ  تارقف  ضعب  هب 

هیعدا و تاراـبخا و  رد  تسا  رامـشیب  اعدـم  نیا  رب  هلاد  هفلتخم  هددـعتم  هریفو  هریثـک  تاریبـعت  هب  هک  میوـگیم  سپ  هیوـنعم  هبلغ  هـب  ار 
رگم مئاق  ناش  تسین  هک  دراد  رابخا  زا  هلمج  رد  هک  دوشیم  ضرع  الامجا  اجنیا  رد  دـش و  یناث  شیاـمن  رد  اـهنآ  هب  هراـشا  هک  تاراـیز 
هلمج رد  دنکیم و  جورخ  رمحا  رفج  هب  دیامرفیم  هلمج  رد  تسا و  حبذ  وا  ناشهلمج  رد  فیـس و  رگم  مئاق  ناش  تسین  هلمج  رد  لتق و 

یتخس و هب  وا  درکیم و  راتفر  نیا  هب  ربمغیپ  دنک  یم  كولس  ربمغیپ  فالخ  رب  هلمج  رد  داهج و  هب  ینعی  دنکیم  جورخ  ربمغیپ  تنـس  هب 
ریشمش شباحـصا و  توق  فصو  هلمج  رد  دنزب و  شندرگ  ار  وا  رما  دنکن  لوبق  هک  ره  هکلب  دنکیمن  باتک  لها  زا  هیزج  لوبق  هلمج  رد 

بلـص زا  رـسپ  رازه  هک  دنک  ینالوط  رمع  دنراد و  ار  درم  لهچ  توق  کی  ره  هتـشادرب و  شباحـصا  نایم  زا  هیقت  هکنیا  دنکیم و  ار  اهنآ 
نداتـسرف رکـشل  نایب  هلمج  رد  دنکیم و  نایب  ار  هفوک  هنیدم و  گنج  هلمج  رد  دنکیم و  نایب  ار  شرکـشل  ددع  هلمج  رد  دنیب و  هب  دوخ 

نارادرـس نایب  هلمج  رد  دـنکیم و  نایب  ار  اهنآ  ریغ  ملی و  دالب  نیچ و  ریازج و  لباک و  رفـصالا و  ینب  مور و  هینطنطـسق و  دـننام  دـالب  هب 
رگا دنیوگیم  مدرم  لتق  ترثک  زا  هلمج  رد  دنکیم و  نایب  لود  نیطالـس و  رب  ار  شباحـصا  وا و  هبلغ  هلمج  رد  دـیامنیم و  ار  وا  رکـشل 

زا دـننکیم  تنعل  ار  مئاـق  تیار  نآ  برغم  قرـشم و  لـها  دـیوگیم  هلمج  رد  درکیم و  محر  هنیآ  ره  دوـب  ص )  ) دـمحم دـالوا  زا  نـیا 
ار هتخیر  قحان  هب  ياهنوخ  صاصق  ناملاظ و  زا  ندیـشک  ماقتنا  نامولظم و  یهاوخنوخ  ناـیب  هلمج  رد  دـننیبیم و  وا  زا  هک  یلتق  یتداـیز 

روج هلازا  هیلک و  لدع  هعاشا  نایب  هلمج  رد  دیامنیم و  هشیاع  نیخیش و  هب  تبـسن  یتح  ار  هلطعم  دودح  ءارجا  نایب  هلمج  رد  دیامنیم و 
بولق بابرا  ناشکرس و  نادرمتم و  یتدایز  ۀهج  هب  ددنبن  تروص  هیرهاظ  هبلغ  گنج و  نودب  رما  ود  نیا  لوصح  هک  دیامرفیم  هرـسکی 

رب فیسلا  الول  دشابن و  اهنآ  يارب  زا  ریشمش  زج  هب  یئاود  دنکن و  ریثات  ناشیا  رد  قح  نخس  هک  یناسک  داسف و  نابحاص  فیاوط  هیـساق و 
وا روهظ  هب  ار  ءایلوا  ءایبنا و  زا  نامولظم  ماقتنا  هدعو  هلمج  رد  دش و  دهاوخن  هرسکی  روج  ملظ و  هلازا  سپ  دنـشاب  یقاب  دوخ  دانع  درمت و 
رد وا و  ياهبرغم  نیمز و  ياهقرـشم  رب  ار  وا  منادرگیم  کلام  هلمج  رد  دوخ و  نانمـشد  زا  وا  هب  ار  نیمز  منکیم  كاـپ  هلمج  رد  هداد و 

لتاق یـضعب  مهدیم و  رارق  هحفـص 441 ] نینرقلا [  يذ  تنطلـس  ار  وا  تنطلـس  هلمج  رد  تمایق و  زور  ات  ار  وا  تنطلـس  مهد  ماود  هلمج 
رد هک  بعص  ربا  مئاق  يارب  زا  هدش  هریخذ  هلمج  رد  اهمداه و  نوصحلا و  حتاف  هللا و  ءایلوال  راث  لک  كردم  كرشلا و  لها  نم  هلیبق  لک 

بارعا و هرصب و  ماش و  هنیدم و  هکم و  لها  وا  اب  دنکیم  گنج  یضعب  رد  لولذ و  هن  دراد  بعص  راتفر  هک  قرب  هقعاص و  دعر و  تسوا 
نیراـبجلا و هب  لـلذ  لالـضلا و  سود  هب  مصقا  ةرباـبجلا و  هـب  لـتقا  تـسا و  رایـسب  تاریبـعت  نـیا  زا  هقباـس  تاراـیز  هـیعدا و  رد  دارکا و 

نئل تسا و  رایـسب  تاراشا  مه  ینآرق  تایآ  رد  اراثآ و  مهل  یقبت  اراید و ال  مهنم  یقبی  یتح ال  اهبراغم  ضرالا و  قراشم  یف  نیدـحلملا 
موطرخلا یلع  همـسنس  فیـسب  برـضی  ینعی  نیدماخ  ادیـصح  مهانلعج  یتح  مئاقلا  باحـصا  ینعی  ةدودعم  ۀما  یلا  باذعلا  مهنع  انرتخا 

بعص و هیور  هب  هکنآ  یکی  تسا  رما  ود  اهنیا  عومجم  زا  دافتسم  یـصحت و  دعت و ال  ام ال  نم  کلذ  ریغ  یلا  مادقالا  یـصاونلاب و  ذخؤیف 
هدنـشک و هدننک و  بارخ  رامـشیب و  وا  نیلوتقم  تسا  حبذ  لتق و  ریـشمش و  بحاص  تسا و  راوس  بعـص  ربا  رب  دـنکیم و  راتفر  تخس 

ادیپ شباحـصا  وا و  يارب  زا  یتردق  نینچ  ادبا  دیامنب و  روما  نیا  زا  عنم  هک  یـسک  نآ  هن  تسا  هدننک  گنج  هدننک و  لیلذ  هدننک و  عطق 
يراسمرش تلاجخ و  بابـسا  ار  نآ  هدوبن و  وا  ياضر  نذا و  هب  هک  دنک  راکنا  ار  اهنآ  دشاب  هدش  عقاو  شباحـصا  زا  یلتق  رگا  هکلب  دوشن 

هفیاط نیا  لاوحا  خـیرات  یلوا و  هطقن  لاح  حرـش  رد  يدـنفا  سابع  ءاهبلادـبع  هک  تشذـگ  شیاـمن  نآ  رد  هچناـنچ  دـیامن  باـسح  دوخ 
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تـسا هعدخ  غورد و  راذتعا  نیمه  هکنآ  لاح  هدش و  عقاو  هفیاط  نیا  زا  هک  اهلتق  ضعب  زا  مهاوخیم  رذـع  ترذـعم  لامک  هب  دـسیونیم 
نوچ نکل  دهدیم  ناشیا  هب  ترصن  هبلغ و  هدعو  دنکیم و  قلخ  اب  گنج  هب  رما  ار  شباحـصا  هک  دراد  ررکم  باب  نایب  دوخ  رد  هچنانچ 
لمح ناحیرلا و  حورلاب و  نایدالل  رـشاع و  تفگ  ءاهب  هکنآ  اـت  دـندز  رگید  گـنر  دـنکیمن  تفر  شیپ  هک  دـندش  تفتلم  راـک  رخآ  رد 

کلامم لک  رب  دـشکیم و  ار  نانمـشد  دـنکیم و  کلامم  رب  هبلغ  مئاق  رکـشل  هک  تسا  نآ  مود  درمـشن و  زیاج  تلود  هزاجا  اب  ار  حالس 
ار ناشیا  ناوتیم  نانچ  ناشراک  رخآ  دشاب و  نینچ  شباحـصا  وا و  هیور  هک  یـسک  ایآ  دنامن  یقاب  یفلاخم  درمتم و  هک  دنکیم  تنطلس 

یـسک مئاق  هریثک  رابخا  بجوم  هب  هکنآ  لاح  دـنراد و  هبلغ  ناشیا  رب  ناـملاظ  دـنمولظم و  ناـشیا  هکنیا  دومن و  باـسح  بولغم  روهقم و 
هتـشک و یهاگ  هراوآ و  یهاـگ  دـشاب  لود  همه  روهقم  هک  یـسک  هن  وا  رب  رفظ  مدـع  زا  هیاـنک  دـشابن  وا  ندرگ  رب  یغاـط  جـیه  هک  تسا 

دوخ شیک  مه  ار  تلم  کی  عیطم و  ار  تلود  کی  هدرکن و  حوتفم  ار  هعلق  کی  نیطالـس و  روهقم  التبم و  رمع  ماـمت  سوبحم و  یهاـگ 
تبـسن یتح  هدوب  هیهلا  ججح  مامت  يارب  زا  هک  هبلغ  نآ  دنکیم  هیونعم  هبلغ  رب  لمح  ار  نوئـش  راثآ و  نآ  مامت  یلقاع  چـیه  ایآ  هدومنن و 

هب دوب و  دهاوخ  هچ  رهاظم  ریاس  اب  هدوب  همه  دوعوم  هک  روهظ  نیا  نیب  ام  توافت  سپ  دـناهدوب  دوخ  تما  بولغم  روهقم و  هک  یناسک  هب 
هک ع )  ) دواد دومرف  دـننام  نیدـهع  بتک  تاراشب  هب  هدـیؤم  صوصن  نآ  تشادرب  رهاوظ  صوصن و  نیا  مامت  زا  تسد  دـیاب  لـیلد  مادـک 

ندرگ نانیـشنارحص  يو  روضح  هب  ناهج و  ياصقا  ات  رهن  زا  ایرد و  ات  ایرد  زا  درک  دهاوخ  ینارمکح  وا  درک و  دـهاوخ  نوبز  ار  ناملاظ 
دومن و دنهاوخ  یگدنب  ار  وا  اهتما  عیمج  درک و  دنهاوخ  میظعت  ار  وا  نیطالس  عیمج  دیـسیل  دنهاوخ  ار  كاخ  وا  نانمـشد  داهن و  دنهاوخ 
اب ار  نآ  تافانم  مه  وت  هک  روکذم  ربخ  دـنچ  نآ  زج  مئاق  نآ  فالخ  رب  یلقن  لیلد  هچ  هدـش و  عقاو  روما  نیا  هلاحتـسا  رب  یلقع  لیلد  هچ 
هک تسا  نآ  ربخ  دنچ  نیا  دافم  هکنآ  هچ  تسین  رابخا  نیا  ربخ و  دنچ  نآ  نیب  ام  یتافانم  هکنآ  لاح  دناهدرک و  نامگ  هرتاوتم  رابخا  نیا 
نآ اب  قفاوم  هکلب  درادن  هیرهاظ  هبلغ  فیـس و  هب  جورخ  اب  تافانم  نیا  دومن و  دیاب  قلع  قرع و  حسم  دوب و  دـهاوخن  تلوهـس  هب  مئاق  رما 
وا اب  هبلغ  دنچ  ره  دندرگ  هتـشک  دنتفا و  تمحز  هب  شباحـصا  هتبلا  دنک  گنج  ادـعا  اب  دوش و  فیـس  هب  جراخ  هک  یناطلـس  ره  هک  تسا 
 ] صیحمت زیمت و  رابخا  اما  درادن و  هبلغ  رابخا  اب  تافانم  مئاق و  باحصا  تیروهقم  رب  تلالد  ادبا  لضفم  ربخ  لانب و  رـشب  ربخ  سپ  دشاب 
هک یتسناد  رابخا و  نیا  تشذگ  لیصفت  هب  هلاسر  هحتاف  رد  هکنآ  هچ  تسا  بیجع  رایـسب  ماقم  نیا  رد  اهنآ  هب  کسمت  سپ  هحفص 442 ]

لوط هطـساو  هب  یتح  ع )  ) مئاق هب  لوق  زا  عوجر  هب  تسا  مدرم  دادترا  نایب  دوصقم  تسا و  مئاق  روهظ  زا  لبق  راثآ  زا  صیحمت  زیمت و  نیا 
هکلب جورخ  زا  دعب  ناشندوب  لیلذ  اهنآ و  ندـش  هتـشک  شباحـصا و  مئاق و  تیروهقم  هب  ینعم  نیا  دراد  طبر  هچ  حون و  موق  دـننام  تبیغ 

ار رما  ات  امن  هحتاف  هب  عوجر  دناهتـشگرب  هدـیدج  هفیاط  نیا  هچناـنچ  شروهظ  زا  لـبق  تسا  مئاـق  زا  دادـترا  تلاـح  هراـشا  نیمه  دوصقم 
نآ هطـساو  هب  ناوتب  هک  یهجو  رب  هن  تسا  مئاق  ناتـسود  یمولظم  رد  تسین  روهظ  زا  یلاخ  سپ  یفاک  ربخ  صوصخ  اما  یباـیب و  حـضاو 
هن هدش  وا  ناتسود  رب  اهدعب  تبیغ و  لئاوا  رد  هک  دشاب  اهمتـس  نامه  مئاق  ءایلوا  تلذ  هب  دارم  هک  دوشیم  هچ  دومن  ربزام  مامت  زا  دی  عفر 
ای ار  شلماع  هنیدـم  لها  نتـشک  ای  ار  شدـصاق  هکم  لها  نتـشک  هب  دـشاب  هراشا  هکنآ  ای  دـشاب و  روهظلا  مایقلا و  دـعب  تالاح  نیا  هکنآ 

همزال روما  نیا  عوقو  هک  یتسناد  نآ و  لاثما  ترضح و  نآ  ندش  رهاظ  ماش و  يوس  هب  ار  وا  رـس  نداتـسرف  ار و  ینـسح  هکم  لها  نتـشک 
دصاق و هیکز و  سفن  لتق  هیندم و  هکم و  راثآ  نیا  زا  کی  چـیه  دـشاب و  هتـشاد  هیرهاظ  هبلغ  اب  یتافانم  هکنآ  هن  تسا  مئاق  هبلغ  گنج و 

هدشن . لصاح  یعدم  نیا  يارب  زا  ادبا  ناشیا  اب  ترضح  نآ  لاتق  هنیدم و  هکم و  نتفرگ  لماع و 

لالدتسا نیا  رب  باوج 

عیاقو ناشیا و  ياهراک  شباحصا و  ترضح و  نآ  هریـس  جورخ و  موی  باب  رد  تبیغ  بتک  رد  ارچ  يرادن  ضرم  رگا  فاصنا  شوخ  يا 
هیلامجا هراشا  عقوم  هب  هلاسر  نیا  رد  هدوبن و  شعابتا  یعدـم و  نیا  رد  راثآ  نیا  زا  کـی  چـیه  هک  دوش  مولعم  اـت  ینکیمن  عوجر  ناـشیا 

رما لوا  رد  ماـیقلا و  روهظلا و  دـعب  شباحـصا  مئاـق و  تیروهقم  دوشیمن  مولعم  راـبخا  نیا  زا  هکنآ  باوج  لـصاح  شنا و  دـش  دـهاوخ 
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هب مزتلم  ام  سپ  درادن  ناشیا  اب  نیلتاقم  نانمشد و  رب  شباحصا  رورـس و  نآ  هبلغ  اب  تافانم  اهنآ  ندش  هتـشک  باحـصا و  ضعب  تیبولغم 
يارب زا  هتالاح  هتافـص و  ریاسک  مه  مئاق  ۀفـص  نیا  میئوگیم  هبلغ  رب  هلاد  هرتاوتم  رابخا  مکح  هب  میوشیم و  رابخا  زا  هفیاط  ود  ره  داـفم 
ریظن تسا و  سولقاقش  سرقن و  هب  التبم  وضع  عطق  ریظن  كرش  رئاود  عطق  نیدرمتم و  لتق  فیـس و  هب  جورخ  نیا  ظاقیا  هدوبن  یعدم  نیا 

راجـشا عطق  هدساف و  ياههایگ  نالیغم و  راخ  هشیر  ندنک  ریظن  كاتف و  رـشن  هب  هدساف  داوم  عفد  عجو و  بحاص  هدروخ  مرک  نادـند  علق 
اب قباطم  تمکح و  اب  قفاوم  مامت  هک  دشاب  دانع  داسف و  دالب و  لالتخا  بجوم  هک  نازیگنا  رـش  نیدسفم و  یفن  تسا و  ناتـسوب  زا  هثیبخ 

روـهظ لـالج و  مسا  هب  تسا  یهلا  هوـلج  نیا  دوـب و  دـهاوخ  تمکح  اـب  تفلاـخم  ملظ و  حـیبق و  نآ  فـالخ  تـسا و  تـفار  تلدـعم و 
راجفلا یلع  تسا  يراگدرورپ  تمقن  قورب  تسا و  دیدش  شطب  بحاص  تدش  زورب  تیمقتنم و  تیرابج و  تیراهق و  ۀفـصب  راگدرورپ 

دابع و بیدات  ۀهج  هب  یلاعت  يراب  فرط  زا  هریثک  سوفن  لتق  ددرگ و  لصاح  وا  رد  هک  ثداوح  ریاس  هلزلز و  ای  ماع  يابو  نوعاط و  ریظن 
مولظم ملاظ و  نیب  هیوست  هک  تسا  تقفـش  لدـع و  تمحر و  تفار و  اب  یفانم  هریـس  نیا  هک  دوشن  ههبـش  سپ  يرخا  مکح  ای  دالب  ظفح 
هکنیا نادنفـسوگ و  رب  دوب  يراک  متـس  نادند  زیت  گنلپ  رب  محرت  تسا  ناودع  نیع  نامیا  رفک و  لطاب و  قح و  تاواسم  تسا  ملظ  نیع 

الک و اشاح و  تسا  تفار  لدع و  یـضتقم  نآ  ترفانم  تیدـض و  عفر  همه و  نتـسناد  بوخ  یکین و  هب  ترـشاعم  للم و  مامت  اب  یتسود 
رابخا رد  ناشیا و  اب  هداوم  نانمؤم و  اب  یتسود  ناشیا و  اب  هبراحم  رد  دـیکات  راـفک و  اـب  یتسود  زا  یهن  هب  تسا  قطاـن  قداـص  نآرق  اذـل 

یهاوخنوخ ماقتنا و  ۀفصب  ار  تلم  دوعوم  هدومن  فیصوت  حدم و  هفیرش  هیعدا  زا  يرایسب  تارایز و  ضعب  رابخا و  ریاس  هریثک و  هیجارعم 
دوعوم يدوب  لدـع  تفار و  اب  یفانم  يدوبن و  هتـسیاش  روما  نیا  رگا  رفک  داوم  عطق  كرـش و  لها  كاله  نادرمتم و  نارابج و  لیلذـت  و 

قح و لها  اب  یلو  تسا  بوخ  قافـشا  سپ  یبایب  حـضاو  ار  رما  ات  امن  تاراـیز  هیعدا و  باـب  هب  عوجر  يدومرفن  فیـصوت  نآ  هب  ار  تلم 
فالخ و عفر  لدـع و  قح و  هعاشا  مما و  روما  ماظتنا  ملاع و  بیترت  رگا  هلمجلاب  نامیا و  لها  اـب  یلو  شوخ  تاـساوم  ةاـفاوم و  هداوم و 
 ] فطل یفانم  شفالخ  ۀمکحلا و  باب  نم  دوش  مزال  نآ  سپ  نارابج  نادرمتم و  نارماتم  نتشک  ریشمش و  هب  دشاب  فوقوم  قاقـش  ملظ و 
رد هدرک و  قلخ  ار  منهج  هدیرفآ و  تشهب  تسا  ریذنت  تراشب و  دیعو و  دعو و  هب  دنوادخ  تاغالبا  يانب  اذل  دوب و  دهاوخ  هحفص 443 ]
رد ۀـمقنلا و  لاـکنلا و  عضوم  یف  نیبقاـعملا  دـشا  ۀـمحرلا و  وفعلا و  عضوم  یف  نیمحارلا  محرا  تنا  کـنا  تنقیا  تسا و  دراو  شتاـفص 
اب هک  هدوب  نیمه  متاخ  ات  مدآ  زا  ءایبنا  هریس  راجفلا و  یلع  هتمقن  راربالا و  یلع  هللا  ۀمعن  یلع  مالسلا  تسا  دراو  ع )  ) ریما ترضح  ترایز 

ناوتیم تفای  ریرحت  هچنآ  زا  دـندرکیم و  تنعل  دنتـشاد و  ینمـشد  تلالـض  لها  رافک و  اب  دـنتفگیم و  کین  دنتـشاد  یتسود  ناـنمؤم 
عازن عفر  هماع و  ۀـیرح  بلط  ۀـمات و  تاواسم  هب  توعد  زا  دوشیم  تفای  اهب  حاولـالل  اـعبت  تعاـمج  نیا  تاـملک  رد  هچنآ  داـسف  دـیمهف 

ثعاب راصعا  عیمج  رد  یگدازآ  دیوگیم  هک  هتفای  میقرت  ءاهبلادبع  هلاقم  رد  هلاقم  نیا  زا  یحرـش  هچنانچ  نادجو  رد  یگدازآ  یبهذم و 
ینامز رگم  تشگن  زئاف  رادـتقا  هیلاع  تاجرد  هب  دومنن و  لصاح  قوفت  نیا  هب  دـتعم  کلامم  تسا  تاهج  ریاس  ءـالیتسا  تاـجرد و  یقرت 

دناسنج کـی  بزح و  کـی  عون و  کـی  عیمج  دومن  هلماـعم  دـحاو  نازیم  هب  ار  فئاوط  عـیمج  تشادرب و  ناـیم  زا  بهاذـم  هعزاـنم  هک 
یتکلمم ره  رد  نیئآ  هقیرط و  هب  ضرعت  رگید  هولج  ءاضتقا و  ار  ملاع  رگید و  نامز  نامز  دسیونیم  ات  تسا  همات  تاواسم  هماع  تحلصم 

هک ینامز  ناریا  تنطلـس  هک  دسیونیم  یحرـش  هکنآ  ات  تسا  ماوقا  نیب  تاواسم  تلدـعم و  یقرتلا  هب  ام  لسوت  تسا  نیبم  نارـسح  يداب 
زا هعیـسو  کلامم  دمآ  نایم  هب  فئاوط  نیا  هب  ضرعت  نوناق  نوچ  تشاد و  تنطلـس  تحت  رد  هفلتخم  فئاوط  تشادن  نادجو  هب  ضرعت 

ریـشمش تدحو  ریجنز  لغ و  زا  یـسفن  میهاوخ  يوتف  جیورت  رگا  تسا و  ناگراچیب  ضرعت  هب  موزل  هچ  ترـضم  حوضو  اب  تفر و  تسد 
یپاپ نآ و  نیا و  ضرعت  تموکح  هک  موزل  هچ  تروص  نیا  رد  دـنیامن  رگید  هفیاطقیـسفت  ریفکت و  هفیاـط  ره  هک  دـش  دـهاوخن  صـالخ 
لزلزت تسا و  یقرت  ومن و  عنام  روما  هنوگنیا  دنتـسه  يرادـجات  تیامح  لظ  رد  یهاـشداپ و  تیعر  لـک  دـشاب  اـیاعر  نادـجو  ریاـمض و 

هفلتخم و ایاعر  نیب  تاواسم  ببس  هب  هک  تسا  هیلامش  تلود  تسا  هیـضرعت  لوصا  نیا  ببـس  تسا  هیقرـش  تموکح  ناکرا  رب  هک  دیدش 
ناتسو دنه  هیمسج  هعطق  اجک و  یلامش  کینالشا  هریغص  تلود  دومن  ادیپ  هیمـسج  تاکلمتم  ملاع  هسمخ  تاعطق  رد  هعونتم  للم  دیحوت 
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للم نیب  تاواسم  هلماعم و  دـیحوت  نادـجو و  یگدازآ  هلداع  نیناوق  ببـس  هب  يراب  تفاـی  ـالیتسا  ناوت  ماوقا  نیب  هیوست  ربخ  هب  اـیآ  اـجک 
دناهدوزفا و تکلمم  عاستا  رادتقا و  رد  زور  هب  زور  يدازآ و  هطساو  هب  دنتفرگ و  شیوخ  تموکح  تحت  ار  هرومعم  نوکـسم  عبر  بیرق 

ناینب هک  دیـسر  یئاجب  راک  ینید  بصعت  نامز  ات  کلامم  ریاس  لاح  نینچ  مه  دنیامن و  دای  تلادـع  هب  ار  تلود  نیا  مان  نیمز  يور  رثکا 
تزع و راونا  دندومن  نالعا  ار  نادجو  تیرح  تاواسم و  قوقح و  دنتـشادرب و  ار  فالتخا  نیا  نوچ  تشاذـگ و  مادـهنا  هب  يور  یناسنا 

نآ یگدازآ  تسا و  مرتحم  سدقم و  یناسنا  نادـجو  هک  تسا  یفاک  یفاش  نیا  هب  نیهارب  نیا  دـیدرگ  علاط  کلامم  نآ  قافآ  زا  رادـتقا 
نادـجو تیلوئـسم  هکنآ  رگید  تسا و  ناکما  ملاع  هنونکم  قئاقح  روهظ  تقلخ و  رارـسا  فاشکنا  راوطا و  نیـسحت  راکفا و  عاستا  ثعاب 

یهلا لدـع  ناوید  رد  ربکا  رـشح  زور  رد  رـشب  يارب  زا  يرفیک  هچ  رگید  دوش  عقاو  ناهج  نیا  رد  رگا  تسا  ناـج  لد و  صیاـصخ  زا  هک 
هتفگ هک  دنکیم  لقن  ءاهب  زا  ینآرق و  قئاقد  زا  اکسنم  انلعج  لکل  تسیناعم و  شقیاقح  زا  قئالخلا  سافنا  ددعب  هللا  یلا  قرطلا  دنام  یقاب 

زا ناطلس  رطاوخ  نیمأت  ۀهجب  رخا  رد  هکنآ  ات  رحب  کی  ياههرطق  هرجش و  کی  قاروا  همه  راسخاش  کی  گرب  دیراد و  کی  نآ  هب  همه 
هک يروتف  للخ و  هک  يرادتقا  تارج و  هچ  ار  ریقف  هعبت  تردق و  هچ  ار  نیکسم  يایاعر  دیوگیم  تسا  دوعوم  هفیظو  هک  فیسب  جورخ 
زج یلـصاح  هک  سیبلت  هیومت و  نیا  زا  هللا  ناحبـس  اصخلم  یهتنا  دـنناوت  تمواقم  ار  تنطلـس  هیدـنج  هوق  اب  دـنروآ و  دراو  هرهاـق  هوق  هب 

ياوس يزادرپ  ترابع  نیا  يارب  زا  یعقاو  تسین و  تانیب  تایآ  بیذـکت  زج  تاراـبع  نیا  يارب  زا  يداـفم  سیلبا و  اـب  تقفاوم  تقاـفر و 
هچ تسین  دابع  هحفص 444 ] ةادهب [  داسف  ملظ و  تبسن  ءایلوا و  رب  داریا  ءایبنا و  طیلعت  یهلا و  ماکحا  هئطخت  ینامسآ و  فحـص  بیذکت 

لوا نیا  هکنآ  لاح  تسا و  هیورخا  تبوقع  اب  یفانم  هکنیا  نآ و  دـسافم  نایب  تسا و  نادـجو  دـیاقع و  ضرعت  زا  عنم  مامت  لصاح  هکنآ 
ربخ ءایلوا  تمحز  ءایبنا و  تثعب  ایآ  هدوب  مامت  لمعلا  روتسد  ءایلوا و  هویـش  ءایبنا و  هریـس  ینامـسآ و  فحـص  ضیارف  مها  یهلا و  ماکحا 

هدوب و هعزانم  هبراحم و  ياضتقا  تقو  تحلـصم  هب  رگا  دنتـشاد و  يراک  لغـش و  هلطاـب  دـیاقع  عفر  ياوس  هدوب و  نادـجو  عنم  قیرط  رد 
ار نیمز  هکنآ  ای  دناهدومن  ناناج  قیرط  رد  ناج  لذب  زا  هقیاضم  دناهدرک و  يراددوخ  ایآ  هدوب  هلطاب  قرف  لاتقب  فوقوم  هقح  هملک  ءالعا 

کلامم مامت  هک  هیکرش  دیاقع  هلازا  ریغ  رد  مما  فیاوط  اب  متاخ  ربمغیپ  یپردیپ  ياهگنج  ایآ  دناهدومن  نانمـشد  دوخ و  نوخ  زا  نیگنر 
اهنآ و تاعطق  عاستا  هیمالـسا و  تلود  یقرت  ایآ  هدوب و  تسا  التبم  دساف  نادجو  نیا  هب  هیلامـش  تنطلـس  هعیـسو  هحـسف  پورا و  هعیـسو 

هعقاو ایآ  دـناهدومیپ و  ار  قیرط  نیا  ریغ  اهنآ  هقح  نیطالـس  لیئارـسا و  ینب  ناربمغیپ  ایآ  هدوب و  قیرط  نیا  ریغ  هب  مالـسا  نید  هب  تیادـه 
ریغ زا  اهنآ  رب  تنعل  يربت و  ادخ و  نانمـشد  اب  ینمـشد  لمعلا  روتـسد  ایآ  هدوب و  یئاتـس  تکلمم  یئاشگروشک و  ۀهجب  فطلا  موی  هلیاه 

زا نیقفانم  رافک و  رب  تنعل  هللا و  داح  نم  نوداوی  هللااب  نونمؤی  اموق  دجت  ءایلوا و ال  يراصنلا  دوهیلا و  اوذـختت  هیآ ال  هدیـسر و  هللا  بناج 
جیار عیاش و  تیدـحا  ترـضح  نابرقم  میلعت  ریغ  زا  ناحلاص  ناعبات  نایم  رد  نادـجو  ضرعت و  هیور  هویـش و  نیا  هدوب و  یهلا  بتک  ریغ 

تبـسن ءایبنا و  تامحز  نیا  تسا  دـساف  مهوت  نا  اکـسنم  انلعج  لکل  همیرک و  قیالخلا و  سافنا  ددـعب  هللا  یلا  قرطلا  ینعم  رگا  هتـشگ و 
رگا هدوـب و  سوـفن  هچ  مادـک و  رب  تاـیآ  رد  تاراذـنا  تاـضیوخت و  تادـیعوت و  نیا  هچ و  يارب  یماوـقا  هب  تبـسن  تیاوـغ  تلـالض و 

ءایلوا ءایبنا و  تسد  هب  هک  اهلتق  نیا  هدوب و  هار  هچ  زا  هقباس  مما  رب  هفلتخم  ياهباذـع  سپ  دـشاب  ازج  راد  تبوقع  اب  یفانم  هیویند  تابوقع 
عقوم هچ  عیارـش  رد  هلوعجم  تینادـحو  هکلب  دوـب  دـهاوخ  تهج  هچ  ار  بیداـت  يارب  زا  هلزاـن  تاـیلب  هکلب  يور  هدوـمن  هچ  زا  دـش  عـقاو 

اهنآ دناهدرک  نیعم  ایند  رد  یهاگ  ار  نایصع  ییازج  رفک و  رفیک  هک  هتـشادن  ازج  زور  زا  ربخ  نیقباس  ءایبنا  دوشیم  مولعم  تشاد  دهاوخ 
رد هدومن و  ایند  رد  هدیدع  هوجو  رب  فیاوط  هلمج  تابوقع  هک  هتشادن  تمایق  هماگنه  زا  عالطا  مه  لاعتم  رداق  دوشیم  مولعم  تسا  لهس 

هیویند تاسایـس  هللا  ناحبـس  هدوبن  لبق  زا  دـش  نیعم  ازج  زور  منهج و  باب  روهظ  نامز  زا  دوش  هتفگ  هکنآ  رگم  هدومرف  تلاوح  هاشن  نیا 
هکرت میسقت  زا  هیعرـش  تاسایـس  ریاس  دننام  تسا  هیورخا  تابوقع  اب  یتافانم  هچ  دراد  رظن  رد  نوناق  لعاج  هک  حلاصم  زا  هراپ  ۀهج  هب  ار 

تابوقع دراوم  نآ  مامت  رد  هک  نآ  لاثما  هابـشا و  صاصق و  اـی  هیزج  ذـخا  اـی  تساـجنب  مکح  نیجوزلا و  نیب  میـسقت  قیرفت و  نیب  دـترم 
تیلوئـسم ایند  رد  هکنآ  زا  سپ  هک  هدرواین  دوخ  ناـهد  ناـبز و  هب  سک  چـیه  ار  فرخزم  هفارخ و  نیا  تسا  یقاـب  دوخ  لاـح  رب  هیورخا 
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وه کلذ  ةرخـالا  ایندـلا و  رـسخ  ةرخـالا  باذـع  یقب  ایندـلا و  يزخ  اذـه  لـب  تسا  نینچ  هن  تشاد  دـهاوخن  ازج  یبقع  رد  دـش  نادـجو 
کلذ عم  ازج  راد  هدوب  اب  هنوگچ  امنب  ار  نیدـهع  بتک  هظحـالم  ربکـألا  باذـعلا  نود  یندـألا  باذـعلا  نم  مهنقیذـنل  نیبملا و  نارـسخلا 

هک شلوق  لکلا  نم  بجعا  نآ و  لاثما  طحقب و  ءالتبا  ةربابج و  طلست  زا  دیامرفیم و  نیعم  نایصع  رفک و  لها  يارب  زا  تایلب  تابوقع و 
شعابتا و باـب و  دیـس  تلالـض  هب  داـقتعا  هک  تسا  نآ  مزـال  سپ  دـیامن  هدارا  ار  نادـجو  قلطم  منادیمن  تسا  مرتحم  یناـسنا  نادـجو 

لماش ار  ملاس  حیحـص و  نادجو  نامه  دوب و  دـهاوخن  وت  لاح  هب  عفان  سپ  تسا  هلمجلا  یف  رگا  دـشاب و  مرتحم  ناشرفک  اهنآ و  دادـترا 
لقاع چیه  عیـضفلا  بطخلا  ای هللا و  تسین  لماش  سپ  تسا  دمحم  لآ  مئاق  باب  هکنآ  هب  داقتعا  اما  درکن و  وا  زا  عنم  دـیاب  دـش و  دـهاوخ 

هندمتم لود  هب  باجعا  همه  نیا  فاصنایب  يا  دشن  وا  ضرعتم  دیاب  تسا  مرتحم  نادـجو  هک  هتفاب  مهب  ار  هفارخ  نیا  تعامج  نیا  ياوس 
نیمز يور  هدروآ و  دوخ  تموکح  تحت  اهنادجو  ضرعت  مدع  يدازآ و  گنر  هب  ار  همسخ  تاعطق  هک  کینالشا  تلود  پورا و  هصاخ 
مکح و  هحفـص 445 ] حـلاصم [  نییناـحور و  شناد  لـقع و  رگم  تسین و  تازاـجم  نوناـق  لود  نیا  رد  رگم  دـیامنیم  داـیتلا  دـعب  ار  وا 

تـسا يدـئاوف  وا  يارب  زا  مه  تاضیرعت  تسا  نیا  هنارب  لها  زا  نیرـصاق  هقـسف و  تایرظن  زا  رتمک  هیحور  تاریـصقت  رد  ناشیا  تاضرعت 
تسا . هعماج  ظفح  عون و  تیبرت  تسایس و  لامکتسا  هجیتن  هک  هلمکم  هیحور  ماظتنا و  هب  عجار  هنیدم 

نآ باوج  تاواسم و  رد  ءاهبلادبع  راتفگ 

سجن و رهاط  یکی  نمؤم و  یکی  رفاک  یکی  یلو  میوگیم  یلب  دنسنج  کی  عون و  کی  همه  تاواسم  ناهرب  رد  شلوق  اذه  نم  برغا  و 
زا یکی  نییلع  زا  یکی  ینامحر و  یکی  یناطیـش و  یکی  یقـش  یکی  دیعـس  یکی  یناملظ  یکی  ینارون  یکی  ثیبخ و  یکی  بیط و  یکی 

حلاط یکی  حـلاص و  یکی  لداع  یکی  قساـف و  یکی  یـصاع  یکی  عیطم و  یکی  كرـشلاراد  میقم  یکی  مالـسالاراد  رجاـهم  یکی  نیجس 
فلتخم و هیورخا  هاشن  راثآ  رد  اهنیا  هچنانچ  سپ  نیلفاسلا  لفـسا  یف  لزان  یکی  نییلع  ـالعا  یلا  دـعاص  یکی  لـهاج  یکی  ملاـع و  یکی 

هرجش دنشاب  دحتم  ریغ  يواستم و  ریغ  نیناوق  ماکحا و  ضعب  رد  هک  دراد  ررض  هچ  لضافتم  نیابتم و  هیویند  راثآ  زا  هلمج  رد  دنتوافتم و 
سنج کی  زا  ساملا  فزخ و  دودـعم  عون  کی  زا  نیریـش  بآ  خـلت و  بآ  دـنوشیم  بوسحم  رجـش  عون  زا  ود  ره  هثیبخ  هرجـش  هبیط و 

ددرگیم و هتخوس  دوشیم و  عطق  یکی  فلتخم  ناشراثآ  ماکحا و  کلذ  عم  ددرگیم  هتخیگنا  هلصا  کی  زا  راخ  لگ و  دوشیم  هدرمش 
عوـن سنج و  رد  كارتـشا  درجم  درادـن  تمیق  مه  يرگید  درادـن و  تمیق  رازاـب  رد  یکی  ددرگیم و  هدـیئوب  ناـهاش  تـسد  هـب  يرگید 

نیذـلا ال نوملعی و  نیذـلا  يوتـسی  له  جاجا  حـلم  اذـه  تارف و  بذـع  اذـه  ةرخالا  ایندـلا و  یف  درادـن  راثآ  ماکحا و  رد  داحتا  ياضتقا 
ار تدوخ  دـب  هک  ینک  کین  ار  همه  هک  تسا  نآ  وت  دوصقم  رگا  تایالا  نم  کلذ  ریغ  یلا  لدـعلاب  رماـی  نم  وه و  يوتـسی  لـه  نوملعی 
تیرح و نیا  لاقی  تسا ال  لاحم  نیا  دـشاب  مرتحم  مه  وت  نادـجو  هک  ینکیم  مرتحم  ار  نادـجو  هچناـنچ  تسا  وزرآ  نیا  يزاـس  کـین 

زورما لوقن  انأل  لبق  زا  هن  تسا  تعجر  روهظ و  نامز  صیاصخ  زا  هلماـعم  رد  دـیحوت  لـلم و  نیب  تاواـسم  دـیاقع و  نادـجو و  یگدازآ 
هدحاو و تلم  هب  توعد  ار  مامت  ص )  ) دمحم لآ  مئاق  تسا و  بعـصا  دـشا و  نیـضام  تارابخا  نیقباس و  تائبنا  بسح  تعجر  روهظ و 

دمحم نید  الا  یقبی  یتح ال  دیامنیم  ناطلـس  کی  دـبع  نامرف و  کی  داقنم  عیطم و  بولغم و  روهقم و  ار  همه  دـیامرفیم و  هدراف  هملک 
طقف هکلب  دـنکیمن  اـفتکا  هیزج  هب  نیقباـس  لـثم  هدـش و  دراو  شاهریـس  رد  مالـسالا و  اورهظی  یتح  نید  لـها  قبی  مل  ۀـیاور  یف  و  (ص )
اعوط ضرالا  تاومـسلا و  یف  نم  ملـسا  هل  هداد و  ربخ  هعقاو  نیا  زا  دنوادخ  هک  تسا  ناهاوخ  ار  هلطاب  هدیقع  عفر  هدومن  نادجو  ضرعت 

الا تفای و  تاجن  درک  لوبق  هک  ره  سپ  دیامرفیم  مالـسا  تلم  هب  توعد  ار  يراصن  دوهی و  هک  تسا  دراو  رورـس  نآ  هریـس  باب  رد  هک 
تحلـصم بسح  هب  ای  دـندرکیم  افتکا  هیزج  لثمب  دـندومرفیمن  نادـجو  هب  هیلک  ضرعت  یهلا  جـجح  زا  نیقباس  رگا  سپ  دـنزیم  ندرگ 

هک تسا  دوعوم  هصیـصخ  یلو  تشادن  دساف  نادجو  دیاقع و  قلطم  تمحازم  رب  تدعاسم  هیداع  بابـسا  ای  دـندومرفیم  تارادـم  تقو 
نوکرـشملا و هرک  ول  هلک و  نیدلا  یلع  رهظی  وا و  هریـس  زا  هداد  ربخ  دنوادخ  دهد و  عوجر  هدحاو  تلم  هب  ار  هلطاب  نایدا  هبلغلا  رهقلاب و 
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مئاق نوچ  سپ  دوشن  لزان  هیآ  نیا  لیوات  دوشن  جراخ  مئاق  ات  هللا  دیامرفیم و  هیآ  ریسفت  رد  ع )  ) قداص ترضح  زا  ریصبیبا  زا  لامک  رد 
مکش رد  كرشم  رفاک و  رگا  هکنآ  ات  ار  وا  جورخ  دراد  هورکم  هک  نآ  رگم  ماما  هب  یکرشم  دنوادخ و  هب  يرفاک  دنامن  یقاب  دنک  جورخ 
هغلابم تدش  هظحالم  ار و  وا  شکب  ارم و  نکشب  تسا  يرفاک  نم  مکش  رد  هک  نمؤم  هب  دنکیم  ضرع  گنـس  نآ  هنیآ  ره  دشاب  یگنس 

هب لهاج  نیا  یلب  دوب  دـهاوخ  دـیاقع  یگدازآ  تیرح و  نامز  روهظ  نامز  هنوگچ  سپ  تسا  رایـسب  راـبخا  نومـضم  نیا  هب  دـیئامرف و  ار 
هرباج و نیطالـس  تکلمم  هک  دیآیم  رب  نآ  تانـسحم  نایب  ددص  رد  دناوتیمن  دیاقع  ضرعت  دنیبیم  نوچ  دیوگیم  نخـس  دوخ  قاذم 

تـسا يرتقیقد  هتکن  نیا  رد  هکلب  تسا  تیرح  هب  فوقوم  کلذ  لاثما  اهناوخ و  هکـشت  ام  اههزاغم و  اههناوخ و  يزاـب  اـهکراپ و  يداـبآ 
نمـض رد  دیاش  هک  دـشاپیم  مدرم  نایم  رد  حاولا  طسوت  هب  ار  یبهذـم  تیرح  مخت  دـنک  دوخ  هدـیقع  نادـجو و  راهظا  دیـسرتیم  نوچ 

یک رگید  رود  دـب  هحفـص 446 ] مشچ [  زا  يدوعوم  نینچ  یمئاق و  نینچ  هب  هللاءاشام  دـنک  دوخ  نادـجو  راهظا  اـنلع  دـناوتب  مه  شدوخ 
يرخا فارتعا  نامه  لکلا  نم  عضفا  هدش و  كاخ  هک  وزرآ  اسب  يا  دـنک  دوخ  هملک  روهقم  ار  للم  یقاب  هک  وا  زا  تشاد  دـیما  دـناوتیم 

هرهاق و تلود  نآ  رب  نیرفآ  مئاق و  باحـصا  نیا  زا  هب  هب  دنرآ  دراو  يروتف  للخ و  هک  یئاناوت  تردـق و  هچ  نیکـسم  يایاعر  هک  تسوا 
هداد و ماقتنا  هب  غورد  هدـعو  ار  ءایلوا  ءاـیبنا و  زا  ناـمولظم  سپ  تسا  نینچ  رگا  هدرک  هریخذ  نارباـج  ماـقتنا  يارب  زا  ادـخ  هک  يریـشمش 

نیطالـس دزن  دـئارج  حاولا و  طسوت  هب  هدـیزخ و  هشوگ  رد  هک  یـسک  هب  دـشکب  ناملاظ  زا  ماـقتنا  هکنیا  هب  هداد  هیلـست  ار  هکئـالم  بجع 
يا درخب  ار  دوخ  عابتا  دوخ و  نوخ  لود  ضرعت  جورخ و  ههبش  عفر  هلامتسا و  هب  دیامن و  تنکـسم  زجع و  راهظا  دنک و  لاهتبا  عرـضت و 
دوبن اـهنآ  رگا  هک  يروهظ  نینچ  یـصخش و  نینچ  ندـمآ  زا  دـناهداد  ربخ  اـم  وت و  هب  هک  يراـبخا  بتک و  نآ  سیبلت  رد  سیلبا  کـیرش 

ناشریـشمش و ناشیاهگنج و  ناـشلوق و  شباحـصا و  مئاـق و  تاـیاکح  میتشادـن  يدوعوم  دوبن و  يرما  نینچ  توبث  هب  اـم  يارب  زا  یهار 
تیرح مخت  کمک  هب  هک  دننافئاخ  نیا  تسا  ناملاظ  زا  مقتنم  هک  مما  دوعوم  نیبب  نک  اهنآ  هب  عوجر  هتشون  حرـش  هب  ار  ناشتوعد  نالعا 

ار هچنآ  اما  دنـشاب و  هتـشاد  هدرپیب  دوخ  نادجو  راهظا  رب  تردق  نیکرـشم  رافک و  دننام  القا  هک  دننک  ادیپ  لاجم  دنهاوخیم  ردق  نیمه 
يرفاک تنطلس  هکنیا  ناملاظ و  تکوش  نارابج و  تلود  عاستا  يوس  هب  عجار  نآ  مامت  سپ  هتشون  هلماعم  رد  تاواسم  تیرح و  دئاوف  رد 
تیرح اهنآ  نوناق  رد  هک  ینیطالس  دننام  دشاب  تیعر  رب  طلـسم  رتشیب  ددرگ و  دایز  شتکلمم  دوش و  عیـسو  یقح  يذ  ریغ  ای  یکرـشم  ای 

هک دـنراد  تبظاوم  ردـق  نامه  تسین  موسرم  لوعجم و  اهنآ  نایم  رد  یهلا  باتک  نیناوق  درادـن و  يراک  یـسک  بهذـم  اب  تسا  یبهذـم 
یتدایز ایند و  ترامع  تیرح  نآ  راثآ  مامت  دننکب و  دـنهاوخب  راک  ره  نکل  دـنام  ظوفحم  لاوما  سوفن و  دوشن  جرم  جره و  یمظنیب و 

لامالا و یف  دیزی  ةرخالا و  نع  اوهلی  هللا و  یتسین  ام  رد  دایدزا  تحار و  شیعت و  بابـسا  ندرک  مهارف  نآ و  فرخز  یناوارف  اهنآ و  مامت 
قح و ءایلوا  قح و  زا  یـشومارف  داعم و  ادـبم و  زا  نایـسن  تیـصعم و  تالآ  تلوهـس  تلفغ و  رورغ و  بابـسا  هعاشا  لاومـألا و  یف  رثکی 
هب لاغتشا  ایند و  هب  یگتفیرف  يده و  تفلاخم  يوه و  تعباتم  یئار و  دوخ  يرـس و  دوخ  تیدوبع و  فیاظو  راکنا  قح و  رب  دوبعم  راکنا 

سوسحم هب  سنا  تالوقعم و  زا  ضامغا  ضارعا و  تاسوسحم و  رب  رظن  رصق  هاج و  لام و  لیصحت  رد  بعت  تبقاع و  زا  یشومارف  نآ و 
یکلم عاستا  همات و  هبلغ  عیاـش و  نآ  رد  تیرح  هک  یلود  ناـمه  لاـح  هچناـنچ  توکلم  یبارخ  توساـن و  يداـبآ  لوقعم و  زا  تشحو  و 

هب مایق  قح و  ءاـیلوا  تفرعم  هیلاـع و  يداـبم  یئاسانـش  هقح و  فراـعم  داـعم و  ءدـبم و  زا  هک  دومن  هظحـالم  دـیاب  هک  تسا  نیمه  دـنراد 
رکف رکذ و  ةرخالا و  یلا  ةدئاف  عجری  ام  هحودمم و  مولع  لیـصحت  تدابع و  رد  دهج  دجو  سفن  تضایر  راگدرورپ و  تیدوبع  فیاظو 

حرف و اشامت و  شیعت و  هب  فورـصم  ناشتاقوا  مامت  هکنآ  اـی  تسه  يربخ  يرثا و  اـیآ  تورم  تفع و  تعاـنق و  ربص و  تلزع و  درجت  و 
دایز لام و  يروآ  عمج  تلفغ و  لما و  لوط  تواسق و  ربک و  یتسمرس و  یشوخرس و  بهالم و  هب  تموادم  یهالم و  هب  لاغتشا  طاشن و 

رصانع راثآ  صاوخ و  هیعیبط و  روما  فاشکتسا  رد  فرـص  ناشراکفا  ناشیامکح  نادنمـشناد و  یلب  يوه  سوه و  تعباتم  عاتم و  ندرک 
بابـسا ندرک  مهارف  ایند و  لیمکت  زج  مه  نآ  هک  هدیدج  تالآ  بابـسا و  هعیدب و  فرح  هبیجع و  عیانـص  عارتخا  باتکرم و  طئاسب و  و 

راـگدرورپ و تردـق  مالعتـسا  قـیرط  رد  رگا  ملاـع  هنوـنکم  قیاـقح  تقلخ و  رارـسا  فاشکتـسا  یلب  تسین  نآ  رد  يرثا  ادـخ  زا  تـلفغ 
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هب ملـس  مه  نآ  هک  دـشاب  هدوب  ةرطف  عیادـب  تقلخ و  بیاجع  ندروآ  تسد  دوش و  جودـمم  نآ  دـشاب  وا  تافـص  یلاعت و  يراب  تمکح 
رب دومج  تاـسوسحم و  هب  هجوت  هطـساو  هب  نکل  تسا  بولطم  بوغرم و  حودـمم و  نآ  دـشاب  وا  تافـص  یلاـعت و  يراـب  تفرعم  يوس 

مدع هیرظن و  مولع  لیصحت  هب  لاغتـشا  مدع  نآ و  هلوقعم  يدابم  فاشکتـسا  رد  قمعت و  رد  لقع  روصق  راثآ و  راوطا و  نآ  هیـسح  يدابم 
اذل تسا و  ندومن  عنانـص  راکنا  ندـش و  یعیبط  ندـش و  يرهد  هحفـص 447 ] نامه [  هعـستم  راکنا  نآ  هجیتن  هدـهاجم  قرط  رد  كولس 
اهنآ رد  بهذـم  نیمه  درک  ادـیپ  اهنآ  اب  ترـشاعم  هطلاحم و  هک  هفیاط  ره  هیمالـسا  لود  رد  تسا و  کلامم  نانچ  رد  بهذـم  نیا  جاور 

دهاـشملا وـه  اـمک  رتداـیز  قـح  بهذـم  زا  جورخ  دادـترا و  رتـشیب و  داـحلا  هقدـنز و  رتعیاـش  راوـطا  نیا  هک  يدـلب  ره  هدرک و  تـیارس 
ناشنید رتتسـس و  اهنآ  هدیقع  دـناهدش  راکفا  مکح و  نآ  هب  ملاع  راثآ و  راوطا و  نآ  رب  علطم  نیملـسم  زا  هک  یناسک  اذـل  سوسحملا و 
يرخا ایند و  یلوا و  هاشن  زا  هللادنع  نم  دـناقلخ و  فانـصا  نیرتلماک  هک  ءایلوا  ءایبنا و  تالاح  امرف  هظحالم  نآ  زا  سپ  تسا  رتفیعض 

نآ و عباوت  راثآ و  ایند و  تمذم  رد  دناهدومرف  هچ  نیبب  ناشراتفر  هیور و  نآ و  ریغ  ینامسآ و  فحـص  زا  ناشتاملک  رد  امن  لمات  علطم و 
يرافـسا بتارم  نیا  حرـش  هک  ءدـبم  هب  سنا  قـلخ و  زا  تشحو  ترخآ و  يوـس  هـب  لاـبقا  وا و  زا  ضارعا  دـهز و  هـب  صیرحت  ردـق  هـچ 

عوجر يراد  یقوثو  داقتعا و  يدـه  همئا  تاشیامرف  قالخا و  ثیدـح و  ملع  ریـسفت و  بتک  نآرق و  هب  یتسار  رگا  دراد و  مزـال  هحیحص 
نیعم قیرط  هچ  زا  ار  سوفن  تیبرت  هدوب و  هچ  رد  ناشتالاعم  هدوب و  قیرط  هچ  هب  ناشتکرح  نیبب  ینیبیم و  يرـشحم  هچ  نیبب  اهنآ  هب  امن 

دوـصقم هچ  رد  ار  سفن  لـیمکت  دناهتـساوخ و  ار  هناـخ  هچ  يداـبآ  دـناهدرک و  هچ  يوـس  هب  توـعد  هتـسناد و  هچ  رد  ار  لاـمک  هدرک و 
یکلامم يدابآ  نآ  هک  امرف  هظحالم  نآ  زا  سپ  ار  هیتاذ  هیقاب  همئاد  ای  دناهتـساوخ  ار  هیـضرع  هرثاد  هیناف  هلیاز  ار  هیراع  ندب  ای  دناهتـسناد 
شنزرـس خیبوت و  ار  ناگهدنام  بقع  ینکیم و  نآ  يانث  حدـم و  يروخیم و  نآ  هطبغ  کشر و  يزادـنایم و  سوه  هب  ار  مدرم  وت  هک 

عاستا تکلمم و  يدابآ  عمط  هب  تیرح  نتـشاد  شوخ  یلب  هن  ای  یباییم  هیونعم  تالامک  هیناـحور و  تاـیقرت  نیا  عناوم  زا  اـیآ  یئاـمنیم 
تالامک بلاط  سپ  وا  ریغ  اما  دنراد و  نیمه  هب  صوصخم  تمعن و  تحار و  دشابن  لئاق  یئادرف  ادخ و  هک  تسا  یـسک  يارب  زا  تنطلس 

دالب تارامع  يارب  زا  طقف  ار  قلخ  دنوادخ  هک  دنکیم  نامگ  هچ  مه  برـشم  یعیبط  بهذم  یباب  نیا  لصاحلا  هیناف و  هن  تسا  هیقاب  هاشن 
شناردارب دننام  ناشتاملک  رد  هک  تسا  نیا  هدوب  ناروطارپما  کلامم  عاشتا  بلاط  هداد و  رارق  عیانص  فرح و  میلعت  تاعیبط و  لیمکت  و 

تـالآ هبیجع و  عیانـص  یگنج و  یتشک  نهآ و  هار  هک  شنزرـس  خـیبوت و  دـنکیم و  هندـمتم  لود  موسر  هب  صیرحت  بیغرت و  ردـق  هچ 
عجری ام  حالـصا  نسح  رکنم  هرـسکی  هک  دوشن  مهوت  ناه  ناه  کلذ  ریغ  یلا  دیاهدومن  ریغ  هعتما  هب  جاتحم  ار  دوخ  ارچ  دـیرادن و  هبیرغ 

زا مدرم  شیعت  ندوب  لهس  قلخ و  شیاسآ  دالب و  مظن  دابع و  لاح  هیفرـش  تابجوم  اعرـش  القع و  هکلب  تسا  نینچ  هن  میتسه  شاعملا  يا 
هیلا جاتحی  ام  ریاس  نادبا و  ملع  عیانص و  فرح و  لیصحت  عراوش و  قرط و  حالصا  طابر و  ریطانق و  نتخاس  تاونق و  رفح  تاوم و  ءایحا 
هکلب هدش  هلمج  لاح  نایب  سدقم  عرـش  رد  اذل  دینادیم و  هیئافک  تابجاو  زا  ار  اهنآ  ضعب  هماقا  هکلب  بولطم  نسحتـسم و  ار  ناسنا  عون 

نآ هب  نادـبا  ظـفح  هک  تسا  مزـال  ندـمت  تجاـح  عون و  ظـفح  رادـقم  هب  تسا و  یلـصوت  یمدـقم و  اـهنآ  دوجو  هک  تسا  نآ  دوصقم 
رد هرسکی  تاقوا  فرص  نآ و  رد  كامه  نآ  اما  دشاب و  نایدا  لمعلا  روتـسد  تاعارم  هب  سوفن  حاورا  لیمکت  يارب  زا  هلیـسو  دوشیم و 

عونمم ار  نآ  سپ  دورب  نایم  زا  یلصا  بولطم  یـسفن و  بجاو  هک  يوحن  هب  نآ  راثکا  نآ و  يوس  ام  نآ  تلفغ  نآ و  رب  رظن  رـصق  نآ و 
ۀمرحلا اهیف  عاش  ام  هندمتم و  لود  رد  هچنانچ  تسین  زیاج  دوش  همدقملا  يذ  توف  بجوم  هک  هزادنا  هب  همدـقم  هب  تافتلا  هک  میرمـشیم 

هب رما  نیا  حوضو  يارب  زا  طیرفت و  طارفا و  دح  زا  جورخ  لدع و  هیوتـسم  هقیرط  كولـس  هب  دوشیم  لصاح  دوصقم  تسا و  نانچ  لاح 
تاعارم نودـب  دایطـصا  سپ  ملع  لمع و  دیـص  رد  دایـص  يارب  زا  تسا  هکبـش  هلزنم  هب  ناسنا  ندـب  هک  دوشیم  افتکا  نایب  هراشا و  کـی 

تسا نآ  فاصنا  لقع و  مکح  فالخ  رب  دیص  زا  تلفغ  نآ و  حالصا  رب  تمه  رصق  تسا و  ءالقع  هقیرط  زا  جراخ  نآ  حالـصا  هکبش و 
نآ حالصا  رد  طارفا  تسا  ملکتم  نیا  رظن  روظنم  هک  هندمتم  للم  یلو  دننکیم  هکبش  حالصا  رد  ریصقت  همشچ  للم و  ضعب  هچ  رگا  هک 

هلاسر تسا  جراخ  طـیرفت  زا  دـشابن  برقا  طارفا  هب  رگا  هحفـص 448 ] هدش [  تاعارم  هیمالـسا  للم  بلاغ  رد  هک  ردق  نیمه  دـناهدومن و 
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هبلغ هقباس  تاابنا  عومجم  زا  دافتـسم  هک  دوصقم  لصا  هب  میدرگرب  دیامرف  تیانع  تریـصب  دنوادخ  درادـن  نیا  زا  هدایز  حرـش  شیاجنگ 
لولدـم فالخرب  تارتاوتم و  اب  تافانم  دـناهدرک  نآ  زا  فالخ  مه  وت  هفیاط  نیا  هک  ربخ  دـنچ  نیا  تسا و  شباحـصا  دوعوم و  هیرهاـظ 

مئاق وا  شعابتا  دمحم و  یلع  ازریم  دننام  دشاب  نانچ  هک  ره  هن  تسا  نینچ  شباحصا  مئاق و  لاح  هک  میئوگیم  سپ  ملس  ولو  تسین  اهنآ 
زوج . رودم  لکال  رودم  زوج  لک  هک  دوب  دهاوخ 

« الیل هدبعب  يرسا  يذلا  ناحبس   » هفیرش هیآ 

سپ دوخ  سفن  ياوه  هب  ناهرب  نود  نم  نآ  قیبطت  یعدـم و  ود  نیا  ناکم  رب  نآ  ریغ  نیقباس و  تاابنا  تاـیآ و  ضعب  تلـالد  هبـش  مهد 
ناحبس هک  دنکیم  نامگ  هحیرص  تلالد  درادن  ادبا  هک  ار  نآ  تلالد  هفیرش و  هیآ  نیا  هب  دیوجیم  کسمت  نآرق  زا  لئالد  رد  میوگیم 

چیه هک  دینیب  هب  فاصنالا  لها  ای  انتایآ  نم  هیرنل  هلوح  انکراب  يذلا  یـصقالا  دجـسملا  یلا  مارحلا  دجـسملا  نم  الیل  هدـبعب  يرـسا  يذـلا 
بش و رد  ص )  ) ربمغیپ جارعم  ناـیب  تحارـص  روهظ و  لاـمک  رد  هک  هفیرـش  هیآ  هک  هدرک  دوخ  هبعلم  ار  نآرق  هنوگنیا  یکاـبیب  كاـته 

مامت داد و  ریـس  ار  ص )  ) دـمحم دوخ  هدـنب  هک  یئادـخ  تسا  هزنم  كاپ و  هک  دـیامنیم  ار  نآ  ریغ  ای  یناهما  هناـخ  زا  اهنامـسآ  هب  نتفر 
نیقیرف زا  تیاکح  نیا  هب  رابخا  هدشن و  ینایب  نیا  زج  يده  همئا  ناسل  رد  دـناهدومرف و  ریـسفت  ینعم  نیمه  رب  ینـس  هعیـش و  زا  نیرـسفم 

هک تسا  نآ  دارم  دیوگیم  دیامنیم  يأر  هب  ریسفت  نینچ  سفن  ياوه  هب  ار  نآ  هدش  مئاق  نآ  رب  تلم  لب  بهذم  ترورض  تسا و  رتاوتم 
تیاکح ینعی  تیاکح  ود  نیا  نیب  تبسانم  کی  یلب  دیامنیم  عولط  یـصقا  دجـسم  قفا  زا  تسه  لیل  ۀقیقح  هک  بورغ  زا  دعب  زاجح  زین 
یلعنیسح هدرب  فیرشت  دشاب  سدقملا  تیب  دارم  هکنآ  رب  انب  یصقا  دجسم  هب  تسه ..... هک  اکع  هب  یلعنیسح  ندرب  و  ص )  ) ربمغیپ جارعم 

مور ناطلس  ار  نیا  درب  راگدرورپ  ار  نیا  دادغب  زا  ار  نیا  دندرب  هکم  زا  ار  وا  تسا  نیب  رد  اهتوافت  نکل  هتفر  یصقا  دجسم  یکیدزن  هب  مه 
یناـمهف تهج  هب  ار  نآ  يریـسا  ناوـنع  هب  ظـفحلا و  تحت  ار  نیا  ریقوـت  مارتـحا و  لاـمک  رد  فرفر  قارب و  هکئـالم و  یهارمه  هب  ار  نآ 

رد ادـخ  گرزب  تایآ  هئارا  ۀـهج  هب  ار  وا  اکع  هب  دادـغب  زا  یتدـم  رد  ار  نیا  بش  کـی  رد  ار  نآ  طبـض  سبح و  ۀـهج  هب  ار  نیا  تسود 
هب زین  هعقاو  نیا  رد  دـیاب  دـشاب  یلعنیـسح  هصق  هب  رظان  هفیرـش  هیآ  رگا  لاح  نیمز  رد  شاـشتغا  داـسف و  زا  عنم  ۀـهج  هب  ار  نیا  نامـسآ و 

هدنب هک  یهاشداپ  نیا  تسا  هزنم  كاپ و  هک  مینک  ینعم  نینچ  مینادـب و  وا  دـبع  ار  يرون  یلعنیـسح  میئامنب و  ار  هتکوش  هللا  دـیآ  ینامثع 
میزاسیم روهقم  هدومن  نیمی  هب  ذخا  ار  ام  رب  نیلوتقم  هنوگچ  دیامن  ار  ام  تایآ  هدـهاشم  ات  داد  ریـس  اکع  هب  دادـغب  زا  ار  یلعنیـسح  دوخ 

مه وت  ياـنعم  نآ  میوگیم  تسین  ریـسافت  اـب  قفاوم  نیا  ییوگب  رگا  مدومن  وت  يارب  زا  یبوخ  ياـنعم  هچ  هک  اـمرف  هظحـالم  بوـخ  ـالاح 
يرونا و یلعنیـسح  جورخ  لاـح  حرـش  دـیجم  نآرق  رد  یلاـعت  كراـبت و  دـنوادخ  میوـگیم  یهاوـخیم  رتهزاـت  رگا  هکلب  تسین  قـفاوم 
هک یناسک  نآ  ینعی  تاملظلا  یلا  رونلا  نم  مهنوجرخی  توغاطلا  مهؤایلوا  اورفک  نیذـلاو  دـیامرفیم  هک  هدرک  نایب  نآرق  رد  ار  شعابتا 
هب لاح  تیاوغ  تلالظ و  لهج و  تاملظ  يوس  هب  درک  نوریب  نآ  دنز و  ام  رون  زا  ار  ناشیا  ادـخ  هک  دـناتوغاط  ناشیا  ناتـسود  دـنرفاک 
رد يراـبخا  هب  کـسمت  دـئارف  لـئالد و  رد  هکنآ  رتهقرط  دـشاب  هتـشادن  میود  هیآ  نیا  دـشاب و  هتـشاد  وا  هعقاو  هب  رظن  لوا  هیآ  لـیلد  هـچ 

باتک و مسا  شاک  هبونذ  ظح  هکع  يار  نم  هکع  یف  تاب  نمل  یبوط  هکع  يار  نمل  یبوط  یبنلا  نع  دـیوگیم  دـنیامنیم  اکع  تلیـضف 
هکم راز  نمک  ناک  هکع  لصب  لکا  نم  دوب  هتفگ  هک  دشاب  هریزهوبا  زا  هزایپ  دالم و  زا  منلا  ۀجح  باتک  رد  ایوگ  دوب  هتـشون  ار  نآ  يوار 

تفارـش میوگیم  نکیل  راـبخا  نینچ  دور  انملـس و  دـشاب  هدرک  تراـیز  زا  ادـخ  هناـخ  هک  تسا  ناـنچ  دروـخب  ار  هکع  زاـیپ  هک  ره  ینعی 
لحم هدوتـس و  شدـیجم  مـالک  رد  ار  وا  ادـخ  هک  همظعم  هکم  هک  تسا  نیا  هن  رگم  ار  نیکم  تفارـش  دراد  مزـال  اـجک  زا  ناـکم  تفارش 

لوق هب  هکنآ  همه  زا  رتنیریـش  هحفـص 449 ] دوب [  دـهاوخن  لهجوبا  یبوخ  مزلتـسم  هکم  یبوخ  هدوب  شیرق  هرفک  زا  شعابتا  لـهجوبا و 
ورفکت ماشلا  دالب  نم  اکع  ۀـیور  هتفگ  هک  دـنیوجیم  لالدتـسا  هعیـش  ای  تسا  ینـس  ملـسم  ای  تسا  رفاک  ایآ  هک  لاـحلا  مولعم  ریغ  رعاـش 

یلا اوعودـی  هللاو  هفیرـش  هیآ  هب  دـیوجیم  کسمت  دادـغب  رد  روهظ  زا  هکنآ  رتبیجع  لالدتـسا و  نیا  توق  زا  هللاءاشام  ماثالا  بونذـلا و 
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نآ مسا  هک  تشهب  يوـس  هب  تسا  مدرم  توـعد  یلوا  يهیآ  ياـمعم  هک  يدـهاش  وـت  ایادـخ  مـهبر  دـنع  مالـسلاراد  يهـیآ  مالـسلاراد و 
هدرک انب  ار  نآ  روج  نیطالس  هک  مومذم  دادغب  نیمز  هب  دراد  تبسانم  هچ  هدش  مسا  نیا  هب  موسوم  رابخا  رد  هک  تشهب  تسا و  مالسلاراد 

مالـسلاراد ار  وا  مسا  دوـخ  یناـسفن  لـیم و  هب  نیرباـج  هک  نیفلاـخم  نیکرـشم و  اـبلاغ  شلها  عیاـش و  نآ  رد  تلالـض  داـسف و  هشیمه  و 
هچ دناهدوب  ناسل  لها  هک  ص )  ) ربمغیپ هب  نینمؤم  دوبن  دادـغب  زا  یمـسر  یمـسا و  زونه  هک  هکرابم  يهیآ  لوزن  نامز  رد  ایآ  دناهتـشاذگ 
وا يوس  هب  هداد و  رارق  نینمؤم  ناـکم  ار  وا  ادـخ  هک  تسا  اـجک  مالـسلاراد  نیا  هک  دـناهدرکن  لاؤـس  ارچ  دـناهدیمهفن  رگا  دـناهدیمهف و 

يهیآ رد  يواملا و  ۀـنج  زا  هیآ  رد  هدومرف  هناگتـشه  ياهتـشهب  تانج و  زا  دای  هیناقرف  تایآ  رد  میرک  دـنوادخ  لصاحلاو  هدومرف  توعد 
زا هیآ  ود  نیا  رد  ناوضر و  زا  هیآ  رد  میعن و  ۀـنج  زا  هیآ  رد  لدـع و  تنج  زا  هیآ  رد  سودرفلا و  ۀـنج  زا  هیآ  رد  دـلخلا و  ۀـنج  زا  رگید 

نیا هب  طبر  هچ  نیقـسافلاراد  مکیراس  هدومرف  هک  هدرک  ریبعت  نیقـسافلاراد  هب  وا  زا  یهاگ  هدرک  دای  منهج  تاقبط  زا  هچناـنچ  مالـسلاراد 
ءالـضف زا  یکی  هچ  نانچ  نآ  رب  ار  يواملا  ۀنج  يهیآ  دـنک  لمح  دـیاب  يواملا  ۀـنج  باتک  بحاص  سپ  تسا  نینچ  رگا  دراد  تافرخزم 

هک هدرک  دای  نآرق  رد  نم  صلخم  نآ  ادـخ  میوگیم  مه  نم  دـشاب  تالیوات  نیا  ياـنب  رگا  هک  تفگیم  دوب  ناـیب  شـصلخت  هک  ءارعش 
نم کلئـسا  ینا  مهللا  هک  ار  رحـس  ياعد  هکرابم  هرقف  هکنآ  لثم  تسا  رایـسب  تـالمهم  نیا  زا  ار  هفیاـط  نیا  ساـنلل و  ناـیب  اذـه  هدومرف 
دوب ءاهب  هب  بقلم  یعدم  نیا  تدالو  زا  لبق  یئاهب  خیش  دیوگب  اهنآ  هب  هک  تسین  یسک  دننکیم  اهب  یلعنیـسح  هب  لیوات  ار  هاهباب  کئاهب 

دناوتیم مهاسن  فرـش  هکلب  اذـکه  دوب و  دـهاوخ  لامج  لالج و  اقآ  هب  رظان  لالج  لامج و  لامک و  اـقآ  هب  رظاـن  لاـمک  شقن  نیارباـنب 
رظان تردق  هرقف  دیوگب  ناخ  هللا  ةردق  متسه  اسن  فرش  هک  تسا  نم  هب  رظان  هفرـشاب  کفرـش  نم  کلئـسا  ینا  مهللا  هک  هرقف  نیا  دیوگب 
یهاگ هک  هفیاط  نیا  ياهیدزد  زا  دـنهدن و  رارق  دوخ  يهبعلم  ار  هسدـقم  تاملک  هک  دـیامرف  تیاـنع  مرـش  ءاـیح و  دـنوادخ  تسا  نم  هب 

اکع هب  يهراشا  يارب  زا  هدرک  دئارف  بحاص  هک  نآ  دـننک  تباث  ار  دوخ  ياعدـم  دـنناوتب  هک  دـندزدیم  ار  ربخ  لیذ  یهاگ  ربخ و  ردـص 
ةدالولا و ةراهطب  هللا  مهارب  ءالم  نم  کئانفب  ذولت  هک  دراد  يدـهم  باحـصا  فاـصوا  باـب  رد  هک  راـیزهمنبا  ربخ  هب  دـیوجیم  کـسمت 

یلجنیـس قحلا و  حبـص  ءالتی  اهدنعف  ۀیربطلا  ةریحب  تافاح  یلع  اهنوصغ  نانفا  تقـسب  هرجـش  لالـض  یف  کتعبت  شلوق  ات  ۀـبرتلا  سیاقن 
تسیاهچایرد ار  وا  ءاکع و  هب  بیرق  هسدقم  یضارا  دالب  زا  تسیرهـش  هیربط  دیوگیم  خلا و  نایغطلا  رهظ  کب  هللا  مصقی  لطابلا و  مالظ 

باحصا هزیکاپ  نآ  سپ  ءاهب  یلعنیسح  ینعی  تسا  هکرابم  هردس  نصغ  نامه  هب  قلعتم  یـضارا  نآ  ضعب  مویلا  هیربط و  هزیح  هب  فورعم 
يدزد هک  نیرفآ  میوگیم  دـنیاهب  یلعنیـسح  باحـصا  نامه  دـننکیم  تعیب  تسا  هیربط  هچاـیرد  يهیـشاح  رد  هک  تخرد  هیاـس  رد  هک 

ماخ لایخ  رب  قیبطت  یناوتب  هک  ار  هرقف  نآ  لیذ  زا  دنکیم  تلالد  وت  ياعدم  دض  رب  همامت  هب  هک  ار  يربخ  هک  يدومن  للدم  وکین  ار  دوخ 
یلاع دـنزرف  مادـک  هب  راوگرزب  ردـپ  مادـک  ار  کـئانفب  ذولت  باـطخ  نیا  هک  یتفگن  هدرک و  كرت  راـکنا و  ار  هیقب  هدـیدزد و  ینک  دوخ 

رکذ ار  نآ  لاـمجا  وت  هحفـص 450 ] یئاوسر [  تحیـضف و  يارب  زا  نم  یتفگن  وت  هک  لاح  هدوب  صخـش  هچ  لـقان  هدومرف و  دوخ  رادـقم 
ینایفـس رکـشل  هب  اجنآ  رد  هک  دـننایک  دـننکیم  تعیب  وا  اب  هک  یتعامج  نآ  تسیک و  هیربط  يهریحب  بحاص  هک  دوش  مولعم  اـت  منکیم 
لیصافت نآ  دماین و  هیربط  رد  امش  يدهم  هکنیا  ینایفس و  اب  يدهم  ياهراک  هب  تسا  رظان  هعقاو  نیا  هکنآ  دنـشکب و  ار  وا  دننک و  گنج 

دوشیم . یهتنم  ینایفس  هب  وا  هتشر  هکلب  هدوبن  يدهم  یلعنیسح  تشادن و  ار  ینایفس 

رایزهم نبا  تیاور  رد  دئارف  بحاص  تقرس  تابثا 

ترـضح توف  زا  دعب  دـیوگیم  رایزهمنبا  هک  تسا  دراو  قیرط  نیا  هب  راحبلا  اهنم  هربتعم و  بتک  زا  هلمج ي  رد  ربخ  نیا  میوگیم  سپ 
رد هکنآ  اـت  متـشاد  دوخ  دوصقم  هب  لوصو  يارب  زا  لاـهتبا  عرـضت و  هکم و  هنیدـم و  هفوک و  رد  مدوب  وا  دـالوا  سـسجتم  ع )  ) يرگـسع

باوج مالـس  زا  سپ  متفر  شدزن  هدرک  وا  دزن  ار  دوخ  دوـصقم  ناـمگ  دـنکیم  رظن  نم  هب  هک  مدـید  تروـص  شوـخ  ار  یناوـج  فاوـط 
هک ار  یتمـالع  دومن  هبلاـطم  نم  زا  درک و  هقناـعم  نم  اـب  منم  متفگ  ار  راـیزهمنبا  یـسانشیم  تفگ  زاوها  متفگ  يدـلب  مادـک  زا  دیـسرپ 
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هب ار  وت  هک  مترضح  نآ  لوسر  نم  دومرف  مدرک  دوصقم  زا  لاؤس  سپ  تسیرگ  دیسوب و  مداد  شناشن  دوب  هداد  نم  هب  يرگسع  ترـضح 
لوخد نذا  دوب  هدـش  هدز  همیخ  نآ  رب  دوب و  یلت  وا  رد  هک  ینابایب  رد  درب  ارم  دوب  هدرک  نیعم  نم  اب  هک  يداعیم  رد  هکنآ  ات  مربب  وا  يوس 

دوخ يدیفس  يور  کشم  دننام  دوب  یلاخ  شتـسار  تروص  رد  فنالا و  ینفا  دوب  یناوج  دش  نوریب  نسحلا  نب  دمحم  هاگان  تساوخ  ارم 
يوجتـسج حرـش  دیـسرپ  ناردارب  لاوحا  سپ  متـشاد  ار  وت  تاقالم  يوزرآ  قحـساابا  يا  اـبحرم  دومرف  ار  وا  مسوبب  هک  متخادـنا  ور  هب  ار 

ادخ هک  دومرف  نم  هب  مردپ  قحـساابا  يا  مشاب  ناهنپ  هشیمه  هک  درک  تیـصو  نم  هب  مردپ  دومرف  دـعب  مدرک  ضرع  رورـس  نآ  زا  ار  دوخ 
نید و ندرک  دـنلب  يارب  زا  هدرک  اـیهم  ار  وا  ادـخ  هک  یـشاب  یناـسک  زا  وـت  هک  مراودـیما  نم  دـهدیمن و  رارق  تجح  زا  یلاـخ  ار  نـیمز 

لها لد  هک  نادـب  دزادـنین و  تشحو  هب  نآ  ار  وت  رود و  یئاـهنیمز  رد  یناـهنپ  هب  نم  رـسپ  يا  داـب  وـت  رب  سپ  تلالـض  ندرک  شوماـخ 
وت و يدنلب  جرف و  هدش  کیدزن  هک  ار  وت  منیبیم  ایوگ  هدـید  رون  يا  نک  ربص  سپ  هنایـشآ  يوس  هب  غرم  دـننام  تسا  وت  يوس  هب  تعاط 

ذوـلت دوسـالارجح  فارطا  دـننک  تعیب  وـت  اـب  یپردیپ  هدرک و  هطاـحا  وـت  هب  مزمز  میطح و  رد  هک  دیفـس  درز و  ياـهملع  منیبیم  اـیوگ 
تعباتم تعیب و  هک  ناشناکرا  دوش  مکحم  نوچ  هک  ناگزیکاپ  ناکاپ  وت  ءانف  هب  دـنوش  یجتلم  ةدالولا  ةراهطب  هللا  مهارب  ءالم  نم  کـئانفب 
یکیرات دوش و  نشور  قح  حبـص  ماگنه  نآ  رد  هیربط و  يهچایرد  فارطا  رد  وا  ياهخاش  تسا  دـنلب  هک  یتخرد  يهیاس  رد  ار  وت  دـننک 

ربا دوخ و  هنایـشآ  يوس  هب  نید  یگدـنکارپ  ددرگرب  ار و  نامیا  ملاـعم  وت  هب  دـنادرگرب  ار و  ناـیغط  ادـخ  وت  هب  دنکـشب  ددرگ و  فرطرب 
هن یطساق و  رابج  نیمز  يور  دنامیمن  یقاب  سپ  ار  یتسود  ره  یهد  ترصن  ار و  ینمشد  ره  ینک  كاله  سپ  دنک  هطاحا  وت  رب  ترـصن 

یبایب ار  روهظ  تامالع  ات  قداص  ناردارب  زا  رگم  ار  سلجم  نیا  نک  نامتک  قحـساابا  ای  دومرف  ات  دـشاب  قح  يهدنرمـش  ریقح  هک  يرکنم 
رارق ۀجح  زا  یلاخ  ار  نیمز  ادخ  هک  متـسناد  متـشگرب و  شتمدخ  زا  ات  مدوب  ضیفتـسم  شراونا  زا  مدوب و  شتمدخ  رد  یتدـم  دـیوگیم 

رد دمحم  یلع  اجک  دراد و  ءاهب  یلعنیـسح  هب  لخد  هچ  تیاکح  نیا  تسا  حیحـص  رایزهمنبا  ۀیاور  نیا  رگا  امرف  هظحالم  لاح  دهدیمن 
بیرف يا  دـشابن  هیربط  رد  هعقاو  نینچ  اـم  دزن  تسا  دوعوم  وا  هک  ع )  ) نسحلانبا ۀـجح  يارب  زا  هک  يدرک  مولعم  اـجک  زا  هدوب و  هیربـط 

هب يداقتعا  امـش  هک  تسا  نسحلا  نب  دـمحم  هیربط  بحاص  هک  دـیامنیم  نایب  تحارـص  لامک  رد  هفیرـش  ۀـیاور  نیا  ناطیـش  زا  هدروخ 
کسفن دنع  نم  ار  هیربط  ظفل  هکنآ  زج  امش  هب  دراد  لخد  هچ  هحفص 451 ] هیضق [  نیا  دیدرک  نامگ  هدرم  ار  وا  ای  دیاهتـشادن  شدوجو 

ار ربخ  ضعب  ینک و  يدزد  لهاج  نامدرم  ندز  لوگ  ۀـهج  هب  هک  تسا  نیمه  یناملـسم  هویـش  ۀـقیقح  ینکیم  هبذاک  هرمز  نیا  رب  قیبطت 
رب يدهم  رکـشل  هبلغ  هب  تسا  هراشا  دنکـشب  ار  لطاب  دوش و  رهاظ  قح  حبـص  نآ  رد  هک  هیربط  هعقر  نیا  انامه  یئامن  قیبطت  دروم  ریغ  رد 

ینایفس هک  هدش  تباث  یناث  شیامن  رد  تسا و  دراو  ینایفس  عیاقو  رد  هک  دنـشکب  ار  وا  دنوش و  عمج  هیربط  هریحب  رد  هک  ینایفـس  رکـشل 
نیمه شراک  لغـش و  هشیمه  تسین  درم  نیا  يدزد  لوا  نیا  دشکب  ار  ناشیا  يدـهم  هیربط  هریحب  رد  هک  تسا  هفیاط  نیمه  هتـشر  زا  ماش 
تالاح حرش  هک  فراع  رفن  ود  نیا  مالک  زا  هک  هتشاد  لومعم  یکمنبا  تاحوتف  ینارعش و  مالک  رد  ار  دنسپان  هویـش  نیمه  هچنانچ  تسا 

یف دوعوملا  دلو  ما  هما  ع )  ) يرگـسعلا نسحلانبا  دوعوم  هک  دنکیم  صیـصنت  دـنیامنیم و  ریرقت  هیماما  هدـیقع  اب  قفاوم  ار  مئاق  يدـهم 
ریزو ای  يدهم  ندمآ  دنکیم  نایب  اجنآ  رد  هک  دیامنیم  تقرـس  ار  نآ  زا  هرقف  کی  یعدم  نیا  لاح  تسا  راصبالا  نع  بئاغلا  اذـک  ۀـنس 
نیا تسا و  ام  هدیقع  اب  حیرـص  ضیرفت و  ود  نیا  تاملک  مامت  هک  میئوگیم  ام  دـنکیم و  ءاهب  یلعنیـسح  هب  قیبطت  ءاکع و  جرب  هب  ار  وا 

وا دشاب  اکع  رد  هک  ره  هن  دنوریم  اکع  جرب  هب  شریزو  يدـهم و  هک  دوشیمن  امـش  هلاقم  رب  لیلد  تسین و  ام  هدـیقع  اب  یفانم  اکع  هعقو 
ع)  ) مئاق هکنیا  رب  دناهدومن  حیرصت  صیصنت و  هک  یعامجا  يوعد  نمض  رد  لوا  شیامن  رد  فراع  ود  نیا  مالک  تشذگ  تسا و  يدهم 

تـسا بئاغ  هک  تسا  اهتدم  جنپ و  هاجنپ و  تسیود و  هنـس  هدش  دلوتم  نابعـش  همین  بش  رد  سجرن و  شردام  تسا و  نسحلا  نب  دمحم 
یف دوشیم  رـضاح  قحـسا  دالوا  زا  نیملـسم  زا  رفن  رازه  داتفه  اب  ریبکت  هب  ار  هیمور  دـنکیم  حـتف  بش  کی  رد  هک  دـسیونیم  راظنا و  زا 

دنروخب نآ  زا  عابـس  رویط و  راتـشک  یتدایز  زا  هک  ادخ  هناخ  نامهم  رد  گرزب  گنج  رد  ینعی  ءاکع  جرب  هب  هللا  هیوام  یمظعلا  ۀمحلملا 
هظحالم ار  وا  دشکیم  درک  ابا  سک  ره  ریـشمش  اب  ادخ  يوس  هب  دنکیم  توعد  ار و  مالـسا  دنکیم  زیزع  هدنز و  ار و  ملظ  دنکیم  یناف 
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هدرک و هیمور  حتف  یک  هتـشاد و  رکـشل  رازه  داتفه  اجک  دراد  تبـسانم  یعدم  نیا  اب  هرقف  نآ  زا  يرگید  يزیچ  ءاکع  ظفل  زج  هب  هک  امن 
خسن ار  نآ  هکنآ  زج  هدرک  زیزع  ار  مالسا  اجک  هدرک و  مارح  ار  حالص  لمع  داهج و  هکنآ  لاح  هدز و  ار  نارکنم  ندرگ  ریشمش  هب  اجک 
انامه هدوب  تلود  سوبحم  نآ  رد  هکنآ  زج  دوش  ادخ  هناخنامهم  راتـشک  یتدایز  زا  هک  هدرک  نایاپیب  گنج  نانچ  اکع  رد  اجک  هدرک و 

ات دش  دـهاوخ  ناوارف  نیمز  نآ  رد  ناشیا  هبعـش  مک  مک  دـنیاجنآ  رد  شفالخ  ار  هدوب  ءاکع  رد  بذاک  یعدـم  نیا  نوچ  هرقف  نیا  قفاوم 
همعط هداتفا  ارحص  رد  ناشیا  هدیلپ  داسجا  دننزب و  ار  ناشیا  ندرگ  دنورب و  ناوارف  رکشل  اب  ار  شیارزو  زا  یکی  سپ  دوعوم  روهظ  ماگنه 

دوش لقن  الیذ  اردـص و  فراع  ود  نیا  مالک  هک  دوب  مزال  دوبن  يدزد  رگا  ددرگ  ققحم  فراع  ود  نیا  مالک  اـت  دـنوش  ناروناـج  رویط و 
اذک ۀنـس  یف  دلوتملا  يرگـسعلا  نسحلانبا  ار  يدهم  سپ  تسا  حیحـص  ذخام  زا  ناشیا  مالک  رگا  لاح  دناهتـسناد  هک  ار  يدهم  اهنآ  هک 

لماک فراع  تاحوتف  بحاص  ههبـش  الب  میئوگیم  هتفگ  دـئارف  بحاص  هک  روط  ناـمه  اـم  دـناهدرک و  نیعم  اـمهنامز  یلا  یحلا  بئاـغلا 
هیهنم يارب  تاریبعت  هیهاو و  تاقیبطت  زا  باوجلا  هدروآ و  تسد  ص )  ) ربمغیپ تاشیامرف  زا  هتشون  دوعوم  يدهم  باب  رد  هدیمهف و  هچنآ 

موی بیرق  ناـکم  نم  داـنملا  اداـنی  موی  عمتـساو  هکراـبم  هفیرـش  هیآ  هب  کـسمت  تسا  دـئارف  بحاـص  هشیمه  لغـش  هک  عرـش  بحاـص  زا 
تیب فارطا  زا  هک  دـنادیم  ءاهب  یلعنیـسح  ازریم  ار  يدانم  نآ  دـنکیم و  تأرج  دوخ  لاـیخ  هب  جورخلا و  موی  کـلذ  ۀحیـصلا  نوعمـسی 

هب ریسفت  یکی  تسین  قفاوم  تعامج  نیا  دوصقم  اب  کی  چیه  هک  هدش  ریـسفت  مسق  ود  هب  هفیرـش  هیآ  هکنآ  رگید  دنکیم و  ادن  سدقملا 
یعدم نیا  رب  تلالد  مه  نیا  زا  دعب  تایآ  هچنانچ  رـشحم  هصرع  يوس  هب  مدرم  رـشح  يارب  زا  دمدب  وا  رد  لیفارـسا  هک  هدـش  روص  خـفن 

هحفص رشح [  نایب  هک  ریسی  انیلع  رـشح  کلذ  اعارـس  مهنع  ضرالا  ققـشت  موی  ریـصملا  انیلا  تیمن و  ییحن و  نحن  نا  دیامرفیم  هک  دراد 
مایق مه  اذاـف  يرخا  هیف  خـفن  هدومرف و  داـی  هخفن  نیا  زا  نآرق  زا  رگید  عضوم  دـنچ  رد  دـیامنیم و  ار  ناـشیا  ندـش  هدـنز  درم م و  [ 452

لـصفم و رتاوتم و  نیقیرف  راـبخا  رد  روهـشم و  فورعم و  هنـسلا  رد  روطـسم و  روـبزم و  هصاـخ  هماـع و  بتک  رد  لیـصفت  نیا  نورظنی و 
یـسیلبا و تاءاقلا  ناطیـش و  تاثفن  زج  مرادـن  نآ  لیوات  رب  مه  یعاد  لیلد و  تسین و  لـیوات  هیجوت و  لـباق  هک  يوحن  هب  تسا  حورـشم 

وبای نالف  همزمز  یطبر  هعقاو  نیا  سپ  دنکن  مرـش  ص )  ) ربمغیپ زا  دـسرتن و  ادـخ  زا  دـیوگب و  دـهاوخب  هچ  ره  هک  یکابیب  یـسوهلاوب و 
میرادن . نخس  وا  ثادجالا  نم  هصرعلا  یلا  رشح  وا و  روص  لیفارسا و  لصا  رکنم  اب  درادن و  صلخت 

« روصلا یف  خفن   » هیآ ریسفت 

تعاس طیارش  زا  هک  ۀمیقلا  لبق  عزف  هخفن  یکی  تسا  ادن  هس  هخفن و  هس  لیفارسا  يارب  زا  هک  دوشیم  مولعم  رابخا  تایآ و  زا  هک  نادب  و 
لمح تاذ  لـک  عضت  دـنوشیم و  شوهدـم  مدرم  دوشیم و  لزلزتم  نیمز  هک  ضرـالا  تاومـسلا و  یف  نم  عزفف  روصلا  یف  خـفن  تسا و 

زا ادخ  هک  ناخد  دنزیرگیم و  ضرا  راطقا  هب  نیطایش  ماگنه  نآ  رد  تعـضرا و  امع  ۀعـضرم  لک  لهذت  يراکـس و  سانلا  يرت  اهلمح و 
تناما قعـص و  هخفن  مود  دنکیم  هطاحا  مور  هب  تسا  تمایق  تعاس و  طیارـش  زا  مه  نآ  هک  نیبم  ناخدـب  ءامـسلا  یتات  موی  هدرک  دای  وا 

الا نورظنی  له  هداد  ربخ  نآ  زا  ادخ  دنریمیم و  هخفن  نآ  رد  قلخ  مامت  هک  ضرالا  تاومسلا و  یف  نم  قعصف  روصلا  یف  خفنی  موی  تسا 
شلوزن ماگنه  روص  رد  دمدیم  قلخ  مامت  ندناریم  تکاله و  ۀهج  هب  هک  مود  هخفن  نیا  رد  نومـصخی و  مه  مهذـخات و  ةدـحاو  ۀـحیص 

زا دـیامنب و  هبعک  هب  ور  دوش و  لزان  سدـقملا  تیب  رد  سپ  هدرک  ار  نیمز  نامـسآ و  لها  كـاله  هدارا ي  ادـخ  هک  دـنیوگیم  هکئـالم 
مدهنم اهانب  مامت  تدش  زا  دنوش و  كاله  نآ  لها  مامت  دمدب و  نامسآ  فرط  زا  دنوش و  كاله  نآ  لها  مامت  هک  دوش  ادن  نیمز  فرط 
ناشیا ندرک  رشح  دیامنیم و  ناگدرم  ندرک  هدنز  هدارا  ادخ  هک  تسا  ثعب  ءایحا و  هخفن  میس  ددرگ  ققحم  کلاه  ءیـش  لک  ۀقیقح  و 
تـسا نآ  هب  هراشا  دانملا  دانی  موی  عمتـسا  هفیرـش و  هیآ  هک  ةرخالا  موی  یف  مدرم  يازج  يربک و  تمایق  هماگنه  رـشحم و  هصرع  يوس  هب 

هخفن نیا  رابخا  ریسافت و  مامت  رد  هدش و  هدناوخ  شدوخ  کیدزن  زا  ایوگ  هک  دونـشب  نانچ  سک  همه  هک  دنکیم  ادن  بیرق  ناکم  زا  هک 
هارمگ نیا  منادیمن  تسا  هتاما  عزف و  هخفن  ود  نآ  هب  قوبـسم  تسا و  يربک  تمایق  يوس  هب  ثعب  هخفن  تسا  هفیرـش  هیآ  دروم  هک  هثلاـث 
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دنک لمح  هکنآ  رگم  دنکیم  لیوات  هک  هب  دنوش  كاله  نآ  هب  قلخ  مامت  دـنیآ و  عزف  هب  نیمز  نامـسآ و  لها  هک  ار  هقباس  هخفن  ود  نیا 
ۀعیبط روبق  رد  هدـیناریم و  شتوعد  لوبق  هب  نآ  زا  سپ  هدومن  تسم  ار  ناـشیا  هدرک و  رک  ار  دوخ  عاـبتا  شوگ  هک  دـمحم  یلع  يادـن  رب 

یف نم  عمـسب  تنا  ام  دـنکیمن و  رثا  ناشیا  رد  قح  نخـس  نورعـشی و  لب ال  ءایحا  ریغ  تاوما  هداد  ربخ  ناشیا  زا  دـنوادخ  هک  هدرک  نفد 
زا هدرک و  نیعم  جورخلا  روهظلا و  موـی  هیمتح  مئـالع  زا  هرتاوـتم  راـبخا  رد  هک  تسا  هحیـص  هماـگنه  ناـمه  هیآ  نیا  مود  ریـسفت  روـبقلا 
هک تشذگ  یناث  شیامن  رد  شردپ  و  ع )  ) يدهم مسا  هب  هبعک  هناخ  نامـسآ و  زا  ندش  دـنلب  هحیـص و  نآ  حرـش  تسا و  روهظ  تانراقم 

باب يارب  زا  هک  شیامن  نآ  رد  تشذـگ  دـیامن و  وا  تعیب  هب  رما  دـهدب و  روهظ  تراشب  ارم  درم  دنونـشب و  قسن  کی  هب  رود  کـیدزن و 
زا رگید  شیامن و  نآ  هب  نک  عوجر  همدقملا  يذ  زا  دعب  همدقم  دننام  هدوب  وا  بقع  زا  ءاکع  يادص  نیا  یلب  هدوبن  شیپ  زا  یئادص  نینچ 

هسدـقم و یـضارا  میلـشروا و  باب  رد  هک  هسدـقم  بتک  تاءابنا  زا  هراپ  هب  تسا  ناشیا  لالدتـسا  نامه  هفیاـط  نیا  تاـفنعت  تاـمکحت و 
دعب باوجلا  تسا و  ءاکع  رد  یلعنیسح  روهظ  زا  یتاراشب  تاءابنا  نیا  هک  هک  دننکیم  وزرآ  نینچ  هدش و  عقاو  اهنآ  راثآ  اهنآ و  ثداوح 

یـسیع روهظ  هب  هراشا  اهنآ  زا  هلمج  هکنیا  تشذگ و  دئارف  بحاص  تاهبـش  در  رد  الـصفم  هچنانچ  بتک  نآ  تحـص  مدع  زا  ضامغا  زا 
رابخا رد  هکنآ  هچ  دوشیمن  مه  امـش  دنـس  درادـن و  ام  هدـیقع  اب  یتافانم  تاراشب  زا  میوگیم  زاب  متاـخ  ترـضح  روهظ  هب  هراـپ  تسا و 

نآ زامن  زا  هدرک  مولعم  سدقملا  تیب  هسدقم و  یـضارا  رد  تسا  مئاق  يدهم  هک  نسحلا  نب  دـمحم  يارب  زا  يراوطا  يراثآ و  مه  هیماما 
هریحب زا  ار  هنیکس  توبات  ندرک  نوریب  ماش و  هب  نداتـسرف  رکـشل  و  هحفـص 453 ] بانج [  نآ  اب  وا  ندرک  تعیب  یـسیع و  لوزن  رورس و 

روهظ موی  رد  هتبلا  هدوب  ایبنا  روهظ  لحم  هسدـقم  هکرابم  یـضارا  نآ  نوچ  کلذ و  ریغ  وا و  اب  ماش  لها  زا  یتعامج  ندرک  تعیب  هیربط و 
هلهس هفوک و  نوچ  رگید  هکربتم  نکاما  دننام  تفای  دهاوخ  عویش  جاور و  ینید  ملاعم  روهظ  يونعم و  يدابآ  اجنآ  مه  نسحلا  نب  دمحم 

یئادـخ و راثآ  روهظ  رد  میراد  تکرـش  وت  اب  مه  ام  دـشاب  دوعوم  نامه  یـضارا  نآ  رد  ءاهب  همزمز  نیا  هک  يدرک  مولعم  اجک  زا  هکم  و 
هک تاءابنا  نآ  تسا  دوعوم  روهظ  نیا  هک  يدرک  مولعم  اجک  زا  نکل  دوعوم  روهظ  ماگنه  رد  هسدـقم  یـضارا  رد  يراگدرورپ  تانوئش 

دنشاب . ینایفس  دنچ  ره  دوب  دهاوخ  تیبوبر  رهظم  وا  دش  رما  یعدم  یضارا  رد  هک  ره  دیوگیمن 

میلشروا دروم  رد  هدیسر  تایاور 

هب میناوتیم  مه  ام  دوش  یعدم  نیا  رب  لمح  هدش  دراو  رهاظم  تایآ و  روهظ  زا  میلـشروا  هرابرد  هچنآ  ۀـهج  الب  هک  دـشاب  نیاربانب  رگا  و 
نآ و رد  رفک  عویـش  میلـشروا و  یبارخ  رب  دـنکیم  تلالد  هک  یتاـیآ  نآ  هب  بهذـم  نیا  لاـطبا  رب  مینک  کـسمت  نیدـهع  هسدـقم  بتک 

یلعنیسح یتسرپتب  تلالـض و  هب  رظان  ثداوح  نتف و  زا  دناهداد  میلـشروا  زا  ربخ  ار  هچنآ  هک  میئوگب  نآ و  رب  ادخ  بضغ  نآ و  دادترا 
تسا رایـسب  نیدهع  بتک  رد  تایآ  هنوگ  نیا  زا  هدیـشک و  تسد  ادخ  نید  زا  هتـسناد و  تیهولا  تیبوبر و  رهظم  ار  وا  هک  تسوا  عابتا  و 

ماد نم  دیامرفیم  دنکیم  تسایر  زیگناهنتف  نآ  هناخ و  رد  هک  دهدیم  میلشروا  سیئر  زا  ربخ  هک  تسا  یبن  لایقزح  باتک  رد  هچنآ  لثم 
ریـشمش تخاس  مهاوخ  هدنکارپ  ار  شنانواعم  شنارواجم و  عیمج  دش و  دـهاوخ  راتفرگ  نم  دـنمک  رد  دـینارتسگ و  مهاوخ  وا  رب  ار  دوخ 
دوعوم روـهظ  رد  هللاءاـشنا  راـتفرگ و  ادـخ  دـنمک  هب  هک  تسا  یلعنیـسح  سیئر  نآ  میوـگیم  تخاـس  مهاوـخ  همه  رب  ناـشیا  بقع  رد 

دننام وت  ءایبنا  لیئارـسا  يا  دنـشابیم  شیوخ  حور  عبات  هک  قمحا  ءایبنا  رب  ياو  دیامرفیم  مه  دـش و  دـهاوخ  هدیـشک  شعابتا  رب  ریـشمش 
زا هیانک  لیئارـسا  میوگیم  ماهداتـسرفن  ار  ناشیا  ماهدومنن و  ملکت  نم  هکنآ  اب  دیامرفیم  دنوادخ  دنیوگیم  دـناهدوب  اههبارخ  رد  ناهبور 
زا دومن  مهاوخ  میلـست  ار  میلـشروا  هنکـس  دـیامرفیم  مه  تسا و  هفیاط  نیمه  ياسؤر  دـندوب  هدـیزخ  اهبارخ  رد  هک  ءایبنا  ناشیا و  نیمز 

دیامرفیم ات  زاس  هاگآ  شتاـساجن  زا  ار  میلـشروا  ناـسنا  رـسپ  يا  دـینازوس  دـهاوخ  ار  ناـشیا  رگید  شتآ  دـنیآیم و  نوریب  شتآ  کـی 
ربـخ هبذـک  ءاـیبنا  زا  هچنآ  نینچ  مه  درک و  مهاوخ  هراـپ  هراـپ  ار  وت  دوخ  ياهریـشمش  هب  تخاـس و  مهاوخ  مدـهنم  ار  وـت  دـنلب  تاراـمع 

هک يربخ  هب  هکنآ  رتبیرغ  دشاب و  يدنع  نم  قیبطت  يانب  رگا  هسدقم  یـضارا  رد  تسا  نایعدـم  نیا  هب  هراشا  همه  نیدـهع  رد  دـهدیم 
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زا راحب  رد  يورم  رد  دـیامرفیم  هک  دـننکیم  دای  نآ  زا  ناشتاملک  رد  ارارک  دـنیوجیم و  کسمت  دراد  تلالد  ناشیا  ياعدـم  فـالخرب 
دـش هتـشک  نآ  رد  دـمحم  یلع  دیـس  هک  تسا  زیربت  هعقو  هب  هراشا  نیا  دـنیوگیم  یـش و  هعم  موقی  ـال  ناـجیابرذآ  نم  اـنل  دـبال  یناـمعن 
نم اـنل  هملک  هب  دارم  ـالوا  دوش  مولعم  هک  دنـسیونب  مه  ار  ربخ  لـیذ  ماـمت و  هک  دوب  مزـال  دـشابن  هعدـخ  سیبـلت و  دوصقم  رگا  میوگیم 

ام دـناهدرکن  رکذ  ناشیا  هک  لاح  دراد و  تلالد  تعامج  نیا  ياعدـم  فالخرب  تحارـص  لامک  هب  ربخ  هکنآ  اـیناث  تسیچ و  ناـجیبرذآ 
مینکیم . رکذ 

ناجیابرذآ ناجیبرذآ » نم  انل  دبال   » ثیدح حیضوت 

ءیش هعم  موقی  ناجیابرذآ ال  انل  دبال  تسا  نیا  تسا  رضاح  دوجوم و  ود  ره  هک  ینامعن  راحب و  هخـسن  قفاوم  ربخ  ترابع  میوگیم  سپ 
هب قصلم  ام  ات  نیمز  هب  قصلم  هناخ و  شرف  دیـشاب  هدوب  هعقاو  نانچ  رد  ینعی  اندـبلا  اما  دـبلاو و  مکتویب  سالحا  اونوکف  کلذ  ناـک  اذا  و 

هچنانچ تسا  فحـصم  نآ  نتم  تسا  دحاو  ربخ  هکنآ  هوالع  هب  تیاور  نیا  تباجا و  جورخ و  توعد و  لوبق  مدع  زا  هیانک  میتسه  نیمز 
هدوبن و هحیحص  هخسن  هکنآ  يوس  هب  هراشا  هتشون  اذک  ظفل  راحب  هخسن  رد  مه  هتـشون و  اذک  ظفل  ناجیبرذآ  انل  يالاب  ینامعن  هخـسن  رد 

رهاظ فالخ  فیحصت  هچ  رگا  دیوگیم  هدنراگن  هدوب  ناحتما  ار  انل  دبال  نآ  لصا  دیوگیم  راحب  هیشاح  رد  دوریم و  فیحصت  لامتحا 
مدع هطـساو  هب  ناجیبرذآ  انل  تمالـس  مدع  هدـش و  دراو  هیناحتما  رابخا  یقاب  رد  هک  مکتویب  سالحا  اونوکف  ربخ  لیذ  هنیرق  هب  یلو  تسا 

هحفـص موقی [  ریمـض ال  عجرم  رکذ  مدـع  وا و  رد  فرح  هس  صقن  ناجیابرذآ و  اب  ناـجیبرذآ  تقفاوم  مدـع  خـسن و  بلاـغ  رد  نم  رکذ 
تسا و لصا  فالخ  نآ  دومن و  نآ  لاثما  ءالتبا و  هنتف و  جورخ و  هثداح و  هعقاو و  ریدقت  فیحـصت  مدع  رب  انب  دیاب  هک  ءیـش  هعم  [ 454

یف ۀعقاو  نم  وا  ناجیبرذآ  یب  جورخ  نم  انیلع  دبال  هک  دوش  نآ  لصاح  ات  دوشیم  ریدقت  هکلب  دیامرفب  دیاب  انیلع  هکلب  اذل  تبـسانم  مدع 
نوکس هب  رما  نآ  رد  ار  مدرم  هک  دهدیم  دعب  ياههماگنه  زا  ربخ  هیناحتما  رابخا  ریاس  قایس  هب  مه  ربخ  نیا  هک  دوشیم  مولعم  ناجیبرذآ 
فقوت فیلکت  ناحتما  شتآ  نآ  رد  دنکن و  يربارب  وا  اب  زیچ  چیه  هک  یناحتما  هنتف و  شتآ  زا  تسا  دبال  ینعی  دـناهدومن  ربص  فقوت و  و 

نیا ترابع  تسین و  فیحـصت  هب  هک  انملـس  هدـش  دراو  اهنآ  رد  مکتویب  سالحا  اونوکف  ترابع  نیمه  هک  هیناحتما  رابخا  ریاس  لـثم  تسا 
نآ دارم  دش  ای  دوشیم  عقاو  همئا  يارب  زا  هک  ناجیبرذآ  هعقاو  نیا  هک  درادـن  وت  ياعدـم  رب  تلالد  یلو  ناجیبرذآ  نم  انل  دـبال  هک  تسا 

ناشنانمـشد زا  دوشیم  ققحم  ناجیبرذآ  رد  هک  هنتف  زا  دـیامرفیم  تیاکـش  ترـضح  دوشیم  ناجیبرذآ  رد  هنتف  ای  نانمـشد  زا  هک  تسا 
رد یسک  ام  زا  هک  تسا  نآ  ینعم  هب  هکنآ  ای  اهنآ  ریغ  زیربت و  رد  لطاب  بهذم  هب  ار  مدرم  اهنآ  توعد  وا و  عابتا  دمحم و  یلع  هنتف  دننام 

دوب دـهاوخ  لمجم  سپ  تسه  مه  لوا  ینعم  اب  قفاوم  ترابع  مود و  ینعم  هب  دوشیم  لصاح  دوصقم  دوشیم و  التبم  هنتف  هب  ناجیابرذآ 
هکنآ ات  دـش  لصاح  مه  راتـشک  هنتف و  گنج و  دـش و  شعاـبتا  دـمحم و  یلع  زا  یتوعد  ناـجیابرذآ  تاحفـص  زا  هکنآ  کـلذ  حیـضوت 
دیدرگ هعیش  شیوشت  التبا و  بابسا  دش و  عقاو  تسا  همئا  نوئش  نآ  هک  تیودهم  يوعد  هب  هنتف  نیا  زیربت و  رد  باب  نتشک  هب  دش  یهتنم 

سپ دوب  لطاب  هب  رگا  هدش و  هتـشک  نآ  رد  ناشیا  يدهم  هک  هدش  لصاح  هنتف  هچ  مه  همئا  يارب  زا  سپ  دوب  قح  هب  هماگنه  نیا  رگا  سپ 
ع)  ) ماما میوگیم  لاح  دش  لصاح  همئا  يارب  زا  دـش  هعیـش  شیوشت  تلالـض و  بابـسا  هک  یلطاب  ياهجورخ  یبذاک و  نایعدـم  هچ  مه 

رگا یناث و  هن  تسا  لوا  مسق  زا  هک  دـش  مولعم  اجک  زا  هدرمـش  هدـش  ناشیا  يارب  زا  هک  یئاههماگنه  زا  ار  نآ  هداد و  هماگنه  نیا  زا  ربخ 
رورـس نآ  دوصقم  هک  تسین  مولعم  میوگیم  سپ  زیربت  رد  تسا  باب  ندش  هتـشک  يوس  هب  ترابع  نیا  هک  دنیوگیم  هفیاط  نیا  هچنانچ 
ینعی دراد  مود  اب  تقفاوم  انل  مال  رهاـظ  هکلب  ناـجیابرذآ  زا  اـم  يارب  زا  یکمک  یترـصن و  نینچ  ندـش  عقاو  زا  تسا  دـبال  هک  دـشاب  نیا 

ام يارب  زا  بذاک  نتـشک  هب  یترـصن  نینچ  اـمتح  دوب و  دـهاوخ  اـم  يارب  زا  بذاـک  یعدـم  نتـشک  زا  دوشیم  عقاو  ناـجیابرذآ  زا  هچنآ 
انزحت و ای  مالک  نیا  میئوگیم  میرادیم و  تعامج  نیا  ياعدـم  رب  تلالد  مدـع  هرقف و  نیا  لامجا  راـهظا  رگید  ناـسل  هب  دوب و  دـهاوخ 

لوا مسق  زا  رگا  قح  بولطم  بوبحم  رما  عوقو  نآ  ربخ  رد  ارورس  اجرف و  ای  هلطاب و  هثداح  زا  ربخ  رد  هدش  يراج  سدقم  نابز  زا  ارشحت 
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بابـسا دـش و  عقاو  ناجیابرذآ  هحفـص  رد  شعابتا  دـمحم و  یلع  زا  هک  تسا  يداسف  هنتف و  روهظ  هطـساو  هب  شترـسح  میوگیم  دـشاب 
زا رگا  زیربت و  رد  هنتف  نیا  بحاص  ندش  هتـشک  زا  دـشاب  ترـسح  راهظا  هکنآ  هن  یعمج  تلالـض  یعمج و  رطاوخ  قیوشت  هعیـش و  ءالتبا 

نتشک ندز و  راد  هب  هطساو  هب  هدش  نید  همئا  يارب  زا  هک  تسا  یتناعا  ترـصن و  نآ  روهظ  زا  شرورـس  حرف و  میوگیم  دشاب  یناث  مسق 
تسا امش  بولطم  نایب  هب  قوبـسم  ربخ  نیا  هک  دش  مولعم  اجک  زا  رما  نیا  بحاص  جورخ  یتوعد و  نینچ  روهظ  يارب  زا  هن  ناشیا  یعدم 

هک یترصن  نآ  نایب  اب  دوشیم و  دراو  هیماما  بهذم  رب  هبذک  نیا  زا  ناجیابرذآ  رد  هک  تسا  هنتف  نایب  رورس  نآ  ضرغ  ای  میوگیم  هکلب 
دـشاب موق  نیا  تلالـض  هک  ام  ياعدم  اب  هکلب  تسین  قفاوم  وت  دوصقم  اب  ود  نیا  زا  کی  چیه  دوشیم و  یعدم  نتـشک  هب  هحفـص  نآ  رد 

هظحالم اب  اما  ربخ و  لیذ  زا  رظن  عطق  ای  هلک  اذه  هدش  اجک  زا  دیاهدرک  لایخ  امـش  هک  ینعم  نآ  نییعت  ینعم  ود  نیا  زا  ریغ  تسا و  قفاوم 
نیا حیـضوت  دوشیم  داسف  هنتف و  بجوم  مئاق  روهظ  زا  لبق  هک  تسینابذاک  زا  وا  یعدم  نیا  هک  دراد  ام  ياعدم  اب  تقفاوم  لامک  سپ  زا 

رد هکنآ  یکی  هدـش  دراو  ناـمز  ود  رد  يدـه  همئا  زا  لمعلاروتـسد  رد  هک  تسا  نـیا  نآ  تـسا و  فوـقوم  همدـقم  کـی  نتـسناد  هـب  رما 
ربص و فقوت و  فیلکت  ع )  ) يدـهم روهظ  زا  لبق  تبیغ و  هنمزا  رد  هبذاک  نایعدـم  روهظ  عضوم  رد  مئاـقلا و  ماـیق  لـبق  داـسف  ثداوح و 
رد تشذگ  دشاب و  دوخ  قباس  رما  رب  تباث  دـشاب و  هناخ  شرف  تیب و  سلح  ماگنه  نآ  رد  صخـش  هحفص 455 ] هکنیا [  تسا و  نوکس 
نآ يوس  هب  یعـس  لیجعت و  جورخ و  فیلکت  قح  ۀـیار  روهظ  زا  دـعب  هکنآ  رگید  نآ و  هریثک  رابخا  ینعم و  نیا  حرـش  هحتاف  زا  مود  رما 
لیذ رد  هچنانچ  جلثلا  یلع  اوبح  ولو  هیلا  اوعساف  دیامرفیم  هک  دشاب  ناکدوک  یشم  هب  دنچ  ره  دشاب و  فرب  يور  دنچ  ره  تسا  ترـضح 

ای قداص  زا  لبق  تسا  بذاک  يدـهم  روهظ  ناـجیابرذآ  هعقاو  نیا  هک  میتسنادـن  هک  لاـح  اوبح  ولو  هیلا  اوعـساف  دـیامرفیم  تیاور  نیمه 
موـلعم هعقاو  نآ  رد  لمعلاروتـسد  زا  میوـگیم  ناـجیابرذآ  هعقاو  تسا  یمتح  هـک  هداد  نآ  تـیمتح  زا  ربـخ  هـک  قداـص  يدـهم  روـهظ 
دوشیم مولعم  سپ  هدرک  جورخ  نتفر و  یعـس و  هب  رما  هماگنه  نآ  رد  ار  ام  ایآ  هک  روهظ  تمعن  ای  تسا  روهظلا  لبق  نتف  زا  هک  مینکیم 
میوگیم همدـقم  نیا  زا  سپ  تسا  يدـهم  زا  لـبق  نتف  زا  دوشیم  مولعم  سپ  هدوـمرف  نوکـس  فـقوت و  هب  رما  اـی  تسا و  يدـهم  روـهظ 

دـش عقاو  ناجیبرذآ  رما  نوچ  ینعی  اندبلا  اما  دبلا و  مکتویب و  سالحا  اونوکف  کلذ  ناک  اذاف  ناجیبرذآ  نم  انل  دبال  دـیامرفیم  ترـضح 
تکرح نیا  هک  دوشیم  مولعم  سپ  دیـشاب  نیمز  هب  قصلم  مه  امـش  نیمز  هب  قصلم  میتسه و  نکاس  ام  هک  مادام  دیـشاب و  هناخ  شرف  امش 

دـشاب فرب  يور  هب  ول  دینک و  وا  يوس  هب  یعـس  هکنیا  هب  نآ  رد  دندرکیم  رما  الا  تسین و  ناشیا  مئاق  جورخ  هب  همئا  تکرح  ناجیابرذآ 
کتیب مزلا  دیامرفیم  ریدس  هب  قداص  ترـضح  هچنانچ  نآ  رد  دناهدرک  نوکـس  فقوت و  هب  رما  هک  تسا  بذاک  نایعدم  ۀکرح  نیا  هکلب 

شاب هناخ  شرف  شاب و  هناخ  مزالم  هشیمه  ینعی  کلجر  یلع  ولو  انیلا  لحراف  جرخ  دق  ینایفسلا  نا  کغلبا  ۀقاف  هسالحا  نم  اسلح  نک  و 
باتش هب  تقو  نآ  رد  هدش  جراخ  ینایفس  هک  دسرب  وت  هب  هک  ینامز  ات  وا  تباجا  یعدم و  توعد  لوبق  مدع  نوکـس و  فقوت و  زا  هیانک 

نید هب  دشاب  نامز  نآ  رد  سک  ره  دـیامرفیم  هک  هداد  ار  لمعلاروتـسد  نیمه  تبیغ  هنمزا  رد  ص )  ) ربمغیپ هچنانچ  هدایپ  ولو  ام  يوس  هب 
دنک رایتخا  هدحیلع  نید  ینعی  نم  تلم  زا  دنک  لیاز  نم و  نید  زا  دنک  جراخ  ار  وا  سپ  دنکیم  طلسم  دوخ  رب  ار  ناطیش  دبـسچب و  دوخ 

هدیـسوپ نامـسیر  هب  بجع  دندرک و  لمع  ار  ص )  ) ربمغیپ تیـصو  بجع  دنک  عارتخا  لعج و  يزاریـش  دـمحم  یلع  دـننام  هک  ینید  نآ 
زا دارم  دوجوم و  نآ  رد  فیحصت  تاراما  هک  يدحاو  ربخ  هطـساو  هب  هک  تسا  راوازـس  ایآ  بابلالا  اولوا  ای  دنتفرگ  نیتملا  لبح  زا  تسد 

ار نآ  بحاص  درمشب و  ع )  ) يدهم عیاقو  زا  ار  زیربت  هعقو  ناملسم  صخش  اراکـشآ  نآ  زا  اعدم  فالخ  لیذ  هنیرق  هب  هکلب  رهاظ  ریغ  نآ 
ناشک ندرگ  همه  هدننک  لیلذ  روهقم و  يدهم  هکنآ  لاح  دشاب و  راتفرگ  تیروهقم  تلذ و  تیاهن  رد  هک  یتلاح  رد  دـنک  نامگ  يدـهم 

رد میئوگیم  مینکیم و  لمع  نآ  لیذ  نومـضم  هب  میریگیم و  وت  زا  ار  ربخ  نیا  ام  يراب  دـهدب  روعـش  فاصنا و  ادـخ  تسا  نیطالـس  و 
ياعدم دض  رب  نیا  تسا و  توعد  لوبق  تباجا و  مدع  زا  هیانک  فرع  رد  نیا  ندرکن و  تکرح  تسشن و  هناخ  رد  دیاب  زیربت  هماگنه  نآ 

رتاوت هب  رگا  ص )  ) دـمحم لآ  مئاق  نآ  دنتـسه و  وا  يوس  هب  باتـش  رومأم  مدرم  هک  دوشیم  رهاظ  هک  یـسک  نآ  هک  میرظتنم  تسا و  وت 
دشابیم . نیسح  دالوا  زا  مهن  رابخا 
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روهظ نامز  نیعت  رد  رابخا  زا  یضعب  هب  کسمت 

تقو نایب  دوعوم و  روهظ  نامز  نییعت  رب  ار  اهنآ  تلـالد  مه  وت  لـهاجت  اـی  لـهج  يور  زا  هک  راـبخا  تاـیآ و  ضعب  هب  کـسمت  مهدزاـی 
زا هچنآ  هک  منکیم  ضرع  همدـقم  اهنآ  نایب  زا  لبق  تسا و  دـمحم  یلع  ازریم  جورخ  نامز  رب  قبطنم  نیعم  نامز  نآ  هکنیا  مئاق و  جورخ 
هب دـنک  تقو  نییعت  سک  ره  هکنیا  هدـشن و  نآ  رد  تقو  نایب  هک  تسا  يروما  زا  نیا  هک  تسا  نآ  دوشیم  مولعم  تایآ  رابخا و  هصالخ 

دوشیم و عقاو  ءادـب  لحم  هک  تسا  يروما  زا  روهظ  نیا  تقو  هکنآ  هطـساو  هب  دـش  دـهاوخ  غورد  شربخ  ای  هتفگ  غورد  نآ  متح  قیرط 
نکمم متح  قیرط  هب  نییعت  دـشاب  نینچ  شلاح  هک  يرما  دوشیم و  دـیعبت  بیرقت و  ناشیا  ياـعد  داـبع و  لاـعفا  لاـمعا و  هطـساو  هب  مه 

نایب قیرط  نیا  هب  یلب  هللا  الا  اهملعی  هک ال  تسا  یبویغ  زا  یلو  تسوا  هب  ملاع  ادـخ  هلاحم  ـال  نیعم و  تسا  یعقاو  نآ  يارب  زا  یلب  تسین 
 ] دـهاوخن اهلد و  رد  بیر  کش و  اهبلق و  تواسق  تبیغ و  یتدایز  تدـم و  لوط  زا  دـعب  رگم  دـش  دـهاوخن  هک  دـناهدومرف  ار  نآ  تدـم 

دناهدومرف و نولجعتـسملا  کله  دومرف و  لاجعتـسا  زا  یهن  ربخ  دنچ  رد  ۀهج  نیا  هب  يدیماان و  سویام و  زا  دـعب  رگم  دـش  هحفص 456 ]
نخـس رد  یتدایز  میهد  شراـگن  ار  اعدـم  نیا  رب  هلاد  راـبخا  تاـیآ و  ضعب  رگا  دـناهدرک و  ناـیب  راـظتنا  ربص و  يارب  زا  رایـسب  تلیـضف 

دوب . دهاوخن 

هدمآ تعاس  تقو و  دروم  رد  هک  یتایآ  زا  دارم 

وه و الا  اهتقول  اهیلجی  یبر ال  دـنع  اهملع  امنا  لق  ۀـعاسلا  نع  کنولئـسی  دـیامرفیم  هک  تسا  هفیرـش  هیآ  یکی  تایآ  اـما  میوگیم  سپ 
قفاوم هک  ۀعاسلا  ملع  هدنع  هیآ و  رگید  ۀتغب و  مهیتات  نا  ۀعاسلا  الا  نورظنی  له  هیآ  رگید  اهیسرم و  نایا  ۀعاسلا  نع  کنلوئسی  هیآ  رگید 

نم دزن  وا  ملع  هدومرف  هتـسناد و  دوخ  صوصخم  ار  وا  ملع  دـنوادخ  هک  تسوا  روهظ  ماگنه  تعاس  هب  دارم  ع )  ) قداص ترـضح  ریـسفت 
ضرع هک  يوار  باوج  رد  ع )  ) رقاب ترـضح  شیامرف  لوا  سپ  رابخا  اما  دش و  دهاوخ  رهاظ  ۀتغب  وا  تسا و  يدـحا  دزن  هدومرفن  تسا و 

هظحالم نوتاقولا  بذک  نوتاقولا  بذک  نوتاقولا  بذک  دیامرفیم  تسا  یتقو  مئاق  روهظ  يارب  زا  ایآ  ینعی  تقو  رمالا  اذهل  له  دـنکیم 
زا راـحب  رد  مود  دـنیوگیم  غورد  تقو  نییعت  رد  هکنیا  دـننک و  نیعم  تقو  هک  ار  یناـسک  دـنکیم  بیذـکت  هبترم  هـس  هـک  اـمرف  دـیکات 

نوتاقولا بذک  مزهم  ای  دومرف  ترـضح  میراد  راظتنا  ار  هچنآ  دوب  دهاوخ  یک  دنکیم  ضرع  هک  يوار  هب  ع )  ) قداص ترـضح  شیامرف 
لبقتـست امیف  تقون  یـضم و ال  امیف  انتقو  ام  نوتقوملا  بذـک  دـندومرف  هک  ع )  ) قداص ترـضح  زا  راحب  رد  میـس  نولجعتـسملا  کـله  و 

بذک نارهم  نب  یلع  زا  ینامعن  رد  مجنپ  نولجعتسملا  کله  نوتاقولا و  بذک  ع )  ) قداص ترضح  زا  نمحرلادبع  زا  ینامعن  رد  مراهچ 
راحب رد  متفه  ربخ  نیمه  لثم  ع )  ) قداص ترضح  زا  ملسم  نب  دمحم  زا  راحب  رد  مشش  نوملسملا  یجن  نولجعتسملا و  کله  نوتاقولا و 

دنک نییعت  تقو  وت  يارب  زا  یسک  رگا  اتقو  دحال  فقون  انلف  هبذکن  نا  نم  لابت  الف  ائیـش  سانلا  نم  کل  تقو  نم  ع )  ) قداص ترـضح  زا 
هک يوار  باوج  رد  هک  هیفنح  نب  دـمحم  زا  راحب  رد  متـشه  مینکیمن  ناـیب  یـسک  يارب  زا  تقو  اـم  هک  رادـم  وا  بیذـکت  زا  كاـب  سپ 

ارـشع اهمتا  ۀلیل و  نیثلث  یـسوم  دعو  هللا  نا  نیتقوملا  ملع  بلغ  هللا  ملع  نال  دیامرفیم ال  تسه  رما  نیا  يارب  زا  یتقو  ایآ  دـنکیم  ضرع 
ادـخ ملع  هک  یتسرد  هب  تسین  یتقو  ینعی  لجعلا  اودـبعف  یـسوم  انرغ  اولاق  تقولا  زاج  املف  لیئارـسا  اونب  اـهملعی  مل  یـسوم و  اـهملعی  مل 

هک رگید  بش  هد  هب  ار  نآ  درک  مامت  بش و  یـس  یـسوم  هب  داد  هدـعو  ادـخ  هک  یتسرد  هب  نآ  هک  هدـنهد  رارق  تقو  ملع  رب  تسا  بلاغ 
رد مهن  دندومن  هلاسوگ  تدابع  سپ  درک  رورغم  ار  ام  یـسوم  دـنتفگ  دوعوم  تقو  تشذـگ  نوچ  دنتـسنادیمن و  لیئارـسا  اونب  یـسوم و 

میوش نآ  هب  یهتنم  هک  تسه  یتـقو  رما  نیا  يارب  زا  اـیآ  مدرک  ضرع  هک  دـیوگیم  ع )  ) قداـص ترـضح  زا  ریـصبیبا  زا  یـسوط  تبیغ 
دومرف هک  ع )  ) رقاب ترـضح  زا  هزمحوبا  زا  راـحب  رد  مهد  ار  نآ  درک  داـیز  ادـخ  دـیدرک  نآ  هعازا  امـش  نوچ  نکل  یلب  دومرف  ترـضح 

تخادنا و ریخات  لاس  لهچ  دص و  ات  شبضغ و  دش  دیدش  ع )  ) نیسح ترضح  لتق  هطساو  هب  داد و  رارق  نیعبس  رد  ار  جرف  تقو  دنوادخ 
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یتقو و نآ  يارب  زا  نآ  زا  سپ  دادن  رارق  ار و  نآ  تخادنا  ریخات  سپ  دیدومن  رـس  فشک  دـیدومن و  رما  هعاشا  امـش  میتفگ و  امـش  هب  ام 
رمع و هب  دوخ  تداهـش  ماگنه  ع )  ) ریما ترـضح  هک  تسا  ناـمه  نیعبـس  رد  جرف  نیا  باـتکلا و  ما  هدـنع  تبثی و  ءاـشی و  اـم  هللا  اوحمی 

تـسوا دزن  دراذگیم و  تباث  دهاوخیم و  ار  هچنآ  دنکیم  وحم  ادخ  یلو  تسا  اضر  نآ  زا  سپ  تسا و  دلب  داتفه  ات  هک  دومرف  یعازخ 
ار جرف  ادخ  دندرک  رـس  فشک  هکنآ  زا  سپ  مئاق و  مایق  تقو  هن  جرف  تقو  ینعی  تقو  نیعبـس  ندوب  هب  دارم  هکنآ  یفخی  باتکلا و ال  ما 
رد مهدزاـی  دادـن  رارق  یتـقو  رگید  جرف  يارب  زا  سپ  تسا  تقوم  ریغ  راـبخا  ریاـس  قفاوم  تلود  نیا  نوچ  دومرف و  هلاوح  مئاـق  تلود  هب 

يارب زا  دوشیمن  هداد  رارق  ای  دوشیمن  هتفگ  ایآ  تقو  هل  تقوی  الفا  ع )  ) قداص ترـضح  هب  مدرک  ضرع  دـیوگیم  هک  لـضفم  زا  راـحب 
هک یتسرد  هب  یتـقو  وا  يارب  زا  دوشیمن  ناـیب  ار و  یتـقو  وا  يارب  زا  منکیمن  ناـیب  لـضفم  يا  دومرف  ترـضح  یتـقو  ع )  ) يدـهم روهظ 

هدش ادخ  رـس  رب  علطم  وا  هک  هدش  یعدم  شملع و  رد  هدـش  ادـخ  کیرـش  سپ  ام  يدـهم  يارب  زا  هحفص 457 ] دنک [  تقو  نایب  یـسک 
نامز زا  ع )  ) ریما ترـضح  زا  هعـصعص  لاؤس  زا  سپ  راحب  رد  مهدزیـس  نوتاـقولا  بذـک  هللا  یلاـف  جرفلا  روهظ  اـما  راـحب و  رد  مهدزاود 

متـسین وت  زا  نآ  هب  رتاناد  نم  ادخ  هب  مسق  تامالع  کلذل  نکلو  لئاسلا  نم  ملعاب  هنع  لوئـسملا  ام  هللا  نیـشنب و  دـیامرفیم  لاجد  جورخ 
يریغتی ـال  یمتح  تقو  رگا  هکنآ  هچ  شروهظ  جرف و  لـیجعت  بلط  رد  هدراو  هریثـک  هیعدا  مهدراـهچ  تسا  یتاـمالع  نآ  يارب  زا  نکلو 

میدقت یمتح  تقوم  هکنآ  هچ  دوب  ۀـهجیب  تسا  رئاد  هعیـش  ناسل  رد  لیجعت  بلط  نیا  لاز  هک ال  جرف  لیجعت  رد  اعد  همه  نیا  تشادیم 
رامعا و رد  یتدایز  لثم  دـنکیم  توافت  اـعد  هب  هک  تسا  يزیچ  روهظ  رما  نیا  هک  دوشیم  مولعم  هیعدا  هلمج  نیا  زا  سپ  دوشن  ریخاـت  و 

اعد هک  دومرف  شرافـس  دـش  رداص  نامثع  نب  دـمحم  هب  هک  فیرـش  عیقوت  نآ  رد  رورـس  نآ  دوخ  اذـل  هیعدا و  ضعب  هب  تاکرب  قازرا و 
رگا سپ  دتفایم  ریخأت  هب  اهنآ  لامعا  تائیس  ناشیا و  ياهراک  قلخ و  تالاح  هطساو  هب  هک  تسا  یبلطم  جرف و  لیجعت و  رد  دینک  رایـسب 

نآ اب  الوا  سپ  تفای  دـهاوخ  لیدـبت  رییغت و  حـناوس  حـلاصم و  هب  هک  دوب  دـهاوخ  هیئادـب  روما  زا  دوش  نیعم  وا  يارب  زا  انایحا  مه  یتاقوا 
ریخات میدقت و  هب  دوشیم  مولعم  وا  زا  هچنآ  هطـساو  هب  ایناث  دنام و  دهاوخ  یقاب  هتقوم  رابخا  هب  یقوثو  تیقوت  بیذکت  رد  تادـیکات  همه 

هلمجلاب تسا و  رییغت  ءادب و  هطساو  هب  رابخا  نآ  تحص  ضرف  رب  دنامیمن  یقاب  هدش  نیعم  تاقوا  هب  یقوثو  اضیا  نآ  رد  لیدبت  رییغت و  و 
حناوس هطساو  هب  هدش  نیعم  مه  یتقو  رگا  ای  هدشن و  نیعم  تقو  لصا  زا  ای  هدشن  نیعم  یمتح  یتقو  هکنآ  رابخا  هتفر  مه  يور  زا  دافتـسم 

هب میتشگرب  ینعملا  اذه  یلا  هراشا  دیامرفیم  ار  ءادـب  هیآ  رکذ  مهد  ربخ  رد  هچنانچ  دوشیم  عقاو  ءادـب  دروم  دوشیم و  لیجعت  بیرقت و 
بلطم . لصا 

نآ رب  ياهباوج  و  ضرالا ) یلا  ءامسلا  نم  رمالا  ربدی   ) هفیرش هیآ  هب  دئارف  بحاص  لالدتسا 

هلدا يوقا  زا  دشاب  هدوب  هیتآ  هبوجا  زا  ملاس  دـشاب و  هتـشاد  ناشیا  ياعدـم  رب  تلالد  دوش  مامت  رگا  اهنآ  مهدزای  لیلد  نیا  میوگیم  سپ 
لئالد و رد  يراب  دنیوجیم  کسمت  نیدهع  بتک  تایآ  ضعب  نآرق و  زا  هیآ  کی  دـیبلیبا و  ۀـیاور  کی  هب  دوب و  دـهاوخ  تعامج  نیا 

یف هیلا  جرعی  مث  ضرالا  یلا  ءامسلا  نم  رمالا  ربدی  دیامرفیم  هک  تسا  هدجس  ملا  هروس  رد  هک  هفیرش  هیآ  نیا  هب  دناهتسج  کسمت  دئارف 
رب هلزان  ياهیحو  هب  هک  تسا  نید  رما  هب  دارم  هک  دـیوگیم  یهنم  يارب  ریـسفت  قیرط  هب  نودـعت و  امم  ۀنـس  فلا  هرادـقم  ناک  موی  لک 
زا الماک  يدـه  ع )  ) همئا مایا  عاطقنا  ات  نییبنلا  متاخ  ترجه  زا  لاـس  تصـش  تسیود و  تدـم  رد  نیرهاـط  همئا  رب  هدراو  و  ص )  ) ربمغیپ

مایا دومن و  تافو  یلع  نب  نسح  يرجه  تصـش  تسیود و  هنـس  رد  نوچ  دـیوگیم و  دوخ  سفن  ياوه  هب  دـش و  لزان  نیمز  هب  نامـسآ 
اـسؤر لاعفا  لاوقا و  رد  ءاوها  تتـشت  فالتخا و  كدـنا  كدـنا  تشگ  طونم  ءاهقف  راظنا  ءاملع و  ءارآ  هب  تناـید  رما  دیـسر و  ارف  تبیغ 

مسر زج  هب  مالسا  زا  هکنآ  ات  تشگ  رتملظم  دش و  کیرات  هللا  رما  قفا  فالتخا  عدب و  تملظ  روهظ  ببـس  هب  امویف  اموی  دش و  رهاظ  تلم 
يرجه تصـش  تسیود و  رازه و  رد  تبیغ  زا  مامت  لاس  رازه  ءاـضقنا  زا  سپ  تشگ و  لدـبم  تلذ  هب  هیمالـسا  مما  تزع  دـنامن و  یقاـب 
هنوگچ دنکیم و  يرـسدوخ  یئاردوخ و  هزادنا  هچ  كاته  كابیب  نیا  هک  دیئامرف  هظحالم  یهتنا  تشگ  رهاظ  سراف  قفا  زا  قح  سمش 
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ضاـمغا ار  همولعم  هیعطق  روما  ضعب  روط  هچ  دـنکیم و  هوـالع  همیمـض و  وا  رب  دوخ  سفن  لـبق  زا  يرگید  هیفارج  هیئاـعدا  تامدـقم  هب 
تلالد ار  نآ  مسا  دزاس و  هیآ  اب  قباطم  ار  يددع  دوخ  لهج  هب  هکنآ  ات  دـنکیم  ناهرب  نودـب  ار  نامز  نییعت  احارتقا  مسق  هچ  دـنکیم و 

دوشیم وا  بلق  رب  هک  یناطیـش  تاءاقلا  نآ  هک  دنکیم  نامگ  نینچ  قباطم  شریـسفت  هن  قفاوم و  شرهاظ  هن  هک  یتلاح  رد  دراذگب  نآرق 
مینکیم نایب  لالدتسا  نیا  هعونمم  تامدقم  ضرعت  زا  لبق  دراذگیمن و  لیلد  اعدا و  نیبام  قرف  دهدیمن و  زیمت  ینامسآ  یحو  زا  یسک 

تسیب دصیس و  رازه و  بجر  هک  ریرحت  لاح  زا  لبق  لاس  دنچ  رد  هک  دش  عقاو  هفیاط  نیا  ءالضف  زا  رفن  کی  هدنراگن و  نیب  هک  یتیاکح 
ار شتالالدتسا  مامت  هحفـص 458 ] تبحـص [  زا  تعاس  راهچ  فرظ  رد  هدرک و  تاقالم  ار  هفیاط  نیا  ةاعد  زا  رفن  کی  دشاب  هدوب  جنپ  و 

دراد اعدم  رب  تلالد  حوضو  لامک  هب  هک  نآرق  زا  هیآ  کی  دـنام  یقاب  تفگ  رخآ  رد  هکنآ  ات  دـش  مزلم  محفم و  هک  هقیرط  هب  هدومن  در 
لاس رازه  تدم  رد  ص )  ) ربمغیپ نید  رما  هکنیا  رب  دـنکیم  تلالد  تحارـص  قیرط  هب  هک  تسا  رمالا  ربدـی  هیآ  تفگ  تسا  مادـک  متفگ 
نیا رد  هک  هعونمم  تامدقم  میلـست  زا  دعب  متفگ  وا  هب  هدوب  لاس  رازه  باب  روهظ  نامز  ات  ع )  ) يرگـسع تافو  نامز  زا  دـنکیم و  جورع 
دوش لزان  تدم  هچ  ات  هکنیا  نیمز و  هب  نامـسآ  زا  نید  نیا  راونا  لوزن  نامز  اما  تسا و  نید  جورع  نامز  نامه  هدرک  نیعم  ار  هچنآ  هیآ 
دایز لزاـن  نید  رما  زونه  تسا و  نید  رما  لوزن  هنمزا  نآ  زا  دـعب  یتدـم  اـت  هنمزا  نیا  هک  میئوگیم  اـم  سپ  هدـشن  ناـیب  هیآ  نیا  رد  سپ 

ار وا  لوزن  نامز  نییعت  لیلد  هچ  هب  ثیدـح و  مادـک  هب  هیآ و  هچ  هب  اجک و  زا  امـش  لاس  رازه  رد  وا  جورع  نامز  هدـماین  زونه  دوشیم و 
دوشیم لزان  رما  راونا  دوشیم و  نیمز  هب  نامسآ  زا  رما  ریبدت  هدومرف  ردق  نیمه  هکنآ  هچ  تسین  امش  ياعدم  هب  یفاو  هیآ  نیا  دیدرک و 

رد شلوزن  میوگیم  نم  تسا  لاـس  تصـش  تسیود و  رد  شلوزن  یئوگیم  وت  دوب  دـهاوخ  لوزن  نیا  تدـم  دـنچ  اـت  هک  هدرکن  ناـیب  و 
لوزن يربک  تمایق  زا  لبق  لاس  رازه  اـت  میوگیم  هکنآ  اـی  دـنکیم  جورع  لاـس  رازه  ود  نآ  زا  سپ  تسا  لاـس  هاـجنپ  دصیـس و  رازه و 
لزان یک  ات  هک  هدومن  ار  لوزن  نامز  نییعت  هیآ  ياجک  تسا و  فیلکت  عفر  نامز  هک  دـنکیم  جورع  تمایق  لبق  لاس  رازه  رد  دـنکیم و 

زا سپ  یهد و  رارق  جورع  رخآ  ار  رگید  هلاس  رازه  نآ  زا  سپ  يرامشب  جورع  لوا  ار  نآ  يریگب و  ار  لوزن  رخآ  نامز  یناوتب  ات  دوشیم 
هیآ اقح  هک  دومن  هشقانم  ۀحـصب  فارتعا  دیـسر  ماقم  نیا  هب  مـالک  نوچ  ینادـب  یعدـم  نیا  ناـمز  اـب  قفاوم  ۀـیلک  ار  نید  عفر  ناـمز  نآ 
نیا هب  لالدتـسا  زا  سپ  دش و  تاقالم  هفیاط  نیا  زا  یکرت  دنوخآ  رفن  کی  اب  یتدم  هب  نآ  زا  سپ  تسین و  اعدم  هب  یفاو  درادن و  تلالد 

دـش و تاقالم  هفیاط  نیا  ةاعد  زا  رگید  رفن  ود  اب  لبق  لاـس  کـی  رد  دـمآرد و  دنـسم  وا  رب  نخـس  هار  تشگ و  محغم  هشقاـنم  ندینـش  و 
هیآ ياـجک  زا  هدیـسرن  جورع  تبوـن  زوـنه  تسا و  نید  رما  لوزن  هنمزا  زوـنه  هنمزا  نیا  هک  متفگ  ناـشیا  هب  دـندرک  هیآ  نیا  هب  لالدتـسا 

یتسچ و يزاب و  نامسیر  دینک  هظحالم  لاح  نتفرگ  ناهد  رد  توکس  گنس  زج  دنتشادن  یباوج  دیاهدومن  ار  نید  رما  لوزن  نامز  نییعت 
هدنناوخ هک  دنکیم  جرد  تیملـسم  روط  هب  ار  هعونمم  تامدـقم  هیآ  هب  لالدتـسا  ریرقت  نمـض  رد  هنوگچ  هک  ار  یناگیاپلگ  نیا  یکالاچ 

متاخ ترجه  زا  لاس  تصـش  تسیود و  رد  نید  راونا  نیا  دیوگیم  دوشب  شیاعدـم  رب  قبطنم  ندـش  مامت  زا  سپ  دـیامن و  نآ  زا  تلفغ 
تفای و تافو  ع )  ) یلع نب  نسح  تصـش  تسیود و  هنـس  رد  نوچ  دش و  لزان  نیمز  هب  نامـسآ  زا  الماک  همئا  مایا  عاطقنا  نامز  ات  نییبنلا 
دنامن و یقاب  مسا  زج  هب  مالسا  زا  هکنیا  ات  دش  رهاظ  فالتخا  كدنا  كدنا  تشگ  طونم  ءاملع  ءارآ  هب  تناید  رما  دیسر و  ارف  تبیغ  مایا 
تسیود و کی  هسفن  دنع  نم  سپ  یهتنا  دش  رهاظ  سراف  قفا  زا  قح  سمـش  تبیغ  زا  لاس  رازه  ياضقنا  زا  سپ  دـش  کیرات  هللا  رما  قفا 

هکنآ زا  یمسا  يرگسع  تافو  زا  سپ  دنکیم و  نیعم  هدزای  ملـسم  روط  هب  ار  همئا  هدعو  دنکیم  نیعم  لوزن  هنمزا  افازج  ار  یلاس  تصش 
راـبخا و ماـمت  رد  هکنآ  لاـح  دـشاب و  هدوب  نید  رما  لوزن  دروم  شراوگرزب  ردـپ  لـثم  مه  وا  مسا  هک  دربیمن  هدوب  مه  یمهدزاود  ماـما 

هطساو الب  سپ  تیاصو  تفالخ و  نایب  هلصافالب  هدرک  مولعم  ار  وا  تیاصو  تماما و  هدش و  هدرب  ع )  ) يرگـسع مسا  هک  هیعدا  تارایز و 
تـصش تسیود و  ماما  یبن و  رب  رما  لوزن  هنمزا  هکنآ  ات  قیدـنز  نیا  زا  تسا  يدانع  نیا  راـبخا و  زا  رداـن  یلیخ  رد  رگم  هدرب  ماـن  ار و  وا 
کلامم رد  مالسا  طسب  عویش و  ار  هینید  رثأم  هعاشا  هیقت و  عفر  قح و  بهذم  عویش  نامز  دوخ  رطاوخ  لیم  هب  ائیهتـشت و  نآ  زا  سپ  دوش 

يأر و سایق و  هب  لمع  روهظ  روج و  ءافلخ  نامز  درادیم و  بوسحم  نید  جورع  هنمزا  زا  ار  هیمالسا  راثآ  یتدایز  ددع و  ترثک  هدیعب و 
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رد هکنآ  نودب  هاگنآ  دیامن  تسرد  دوخ  رطاوخ  لیم  هب  یجورع  لاس  رازه  هکنآ  ات  درمـشیم  الماک  نید  لوزن  هنمزا  ار  قح  لها  ياوزنا 
روهظ لیلد  ـالب  دوب و  دـهاوخ  یلوزن  نید  رما  يارب  زا  هحفـص 459 ] هبترم [  ود  زاب  لاس  رازه  رد  جورع  زا  سپ  هک  دـشاب  هدـش  نایب  هیآ 
رگید نید  تفر و  متاخ  نید  هک  دسرب  دوخ  لاحم  يزورآ  هب  تافلکت  نیا  هب  ات  دـنکیم  نیعم  جورع  زا  دـعب  رگید  لوزن  ار  دـمحم  یلع 

رد میامنیم  هیآ  نیا  زا  باوج  رد  عورـش  نآ  زا  سپ  منکیم  افتکا  یلثم  نایب  هب  وا  ياهیزاب  گنرین  تاـبیترت و  نیا  باوج  زا  نم  دـمآ و 
دیـشک لوط  هام  هس  نطو  هب  دوع  ات  دومن و  رایتخا  يرفـس  فافزلا  ۀـلیل  زا  سپ  هدومن و  راـیتخا  هزیـشود  یـصخش  هک  تسا  دراو  فیارظ 
تمشچ دنتفگ  ودب  درک  راسفتسا  رورس  نآ  زا  درک  هظحالم  ینشج  شیع و  راثآ  دینـش و  گنچ  هریاد و  يادص  هناخ  برد  دورو  ماگنه 

زا ار  لفط  نیا  مدش  رتسب  مه  وا  اب  هک  هتـشذگن  شیب  هام  هس  ایادـخ  دـش  ریحتم  هدومرف  تمحرم  هبوبحم  زا  وت  هب  يرـسپ  ادـخ  هک  نشور 
نم رب  رما  تقیقح  ات  دیراد  هگن  تسد  تفگ  طاشن  روس و  هکرعم  ناگدننک  مرگ  هب  تفشآرب و  هدینابسچ  نم  شیر  هب  هدروآ و  هک  هناخ 

هب ار  هدـیلو  نیا  هک  يدروآ  اـجک  زا  ار  زور  هن  هاـم و  هن  نیا  تفگ  هداـتفا و  ساـفن  رتسب  رد  هک  دـمآ  دوخ  هجوز  نیلاـب  هب  دوش  فشکنم 
هب نم  ماهدوب و  ناـهاوخ  ار  وت  میآ  رد  وـت  هناـخ  هب  هکنآ  زا  لـبق  هاـم  هس  مدآ  ناـج  اـی  یهاوـخیم  باـسح  تفگ  ینابـسچیم  نم  شیر 

دوخ ناتشگنا  هب  نآ  زا  سپ  دوشیم  هام  شـش  نیا  یهاوخیمن  هام  هس  ارم  دوخ  یگنادرم  هب  وت  مهاوخیم  هام  هس  ار  وت  هک  دوخ  تینانز 
زور هن  هطساو  هب  دوشیم  هام  هن  لاح  ات  وت  نتساوخ  نامز  زا  عومجم  سپ  دوشیم  هام  شـش  رب  هوالع  ناضمر  نابعـش  بجر  دومن  هرامش 
نیا نایطول  هب  نانک  صقر  نانز و  فک  تشگرب  دـش  ریحتم  قمحا  درم  ناهرب  باـسح و  نیا  زا  ینکیم  يوه  ياـه و  همه  نیا  لـباق  ریغ 

هفیاـط نیا  ناـیطول  تسا  يواـغ  ناطیـش  هجوز  هک  یناـگیاپلگ  باـسح  نیا  هب  دـیاب  لاـح  تسا  تسرد  باـسح  هک  دـینزب  تفگ  هکرعم 
ریـسفت قفاوم  هفیرـش  هیآ  ینعم  میوگیم  سپ  هیآ  نیا  زا  باوج  هب  میدرگرب  تسا  تسرد  باسح  هک  دینزب  دنیوگب  دنبوکب و  دنـصقرب و 
ریـسفت نآ و  ریغ  ةداعـسلا و  نایب  دـناهدرک و  نامگ  هفیاط  نیا  هک  تسا  ینعم  نآ  هن  نآ  ریغ  نایبلا و  عمجم  یفاص و  ریـسفت  دـننام  هصاخ 

زا يدحاو  دناهدرک  نامگ  هفیاط  نیا  هک  تسا  ینعم  نآ  هن  نآ  ریغ  نایبلا و  حور  يدوعس و  همالع  ریسفت  يزار و  ریبک  ریـسفت  دننام  هماع 
ریـسفت بتک  زا  هچنآ  هکلب  درادـن  ینعم  نیا  هب  تقفاوم  تلالد و  ادـبا  نآ  ریاـظن  نآ و  رهاـظ  قایـس و  دـناهدرکن و  ینعم  نینچ  نیرـسفم 
ریبدـت تسا و  ینیوکت  رما  رما  هب  دارم  هک  تسا  نآ  دوشیم  دافتـسم  باتک  ملع  تسا  ناـشیا  دزن  رد  هک  يدـه  همئا  تاـشیامرف  نیقیرف و 

زا ارما  تاربدملاو  ۀیاور  هک  تاربدم  هکئالم  لوزن  هینوک و  روما  رد  هیلاع  يدابم  تاریثات  تایلفـس و  هب  تایولع  زا  هضافا  تانئاک و  ماظن 
رد نوچ  سپ  هدش  هراشا  رما  لک  نم  مهبر  نذاب  اهیف  حورلا  ۀکئالملا و  لزنت  هلالج  لج  شلوق  رد  هک  هینوک  روما  ریدقت  هدومن و  دای  نآ 
هب هدومرف  ار  نآ  ریبدـت  اضق و  نایب  هیآ  نیا  رد  تسا  ملاع  قلخ  زا  ترابع  هک  هدومن  ار  امهیف  ام  اهنیمز و  اهنامـسآ و  قلخ  نایب  لبق  هیآ 

تادوجوملا ماسقا  هیلا  جاتحیام  ءاقب و  اثودح و  ملاعلا  اهماوق  هیلا  جاتحیام  ریاس  دوشیم و  لزان  ایند  روما  ریبدت  نیمز  هب  نامـسآ  زا  هکنیا 
جورع هب  دارم  دوشیم و  لزان  ایند  ءاقب  تدـم  مامت  رد  اـهماود  اـهماوق و  هیلا  جاـتحیام  ریاـس  اـهئاقب و  اـهدوجو و  یف  تاـیربلا  فانـصا  و 

ایند ءانف  نایب  اـجنیا  رد  شماـیا و  ءاـضقنا  اـیند و  ءاـنف  هب  تیهولا  ترـضح  يوس  هب  تسا  قلخ  ماـمت  تشگزاـب  ریبدـت و  دوعو  رما  عوجر 
موی ۀمیقلا و  موی  تسا  هنـس  فلا  نآ  رادقم  هک  یموی  هب  دارم  دیدرگ و  دهاوخ  عطقنم  ریبدـت  ضیف  دوب و  دـهاوخن  یقاب  هکنیا  دـنکیم و 

هکنیا دنکیم و  نایب  ار  وا  هطاحا  هعیـسو و  ماقم  هیورخا و  هاشن  نایب  اج  نیا  رد  باذع و  لوزن  تسا و  دابع  يازج  زور  هک  يربکلا  ۀماطلا 
نایب دیامرفیم و  ار  یبقع  راد  ایند و  ملاع  رب  یلوا  هاشن  نایب  لبق  هیآ  هفیرـش و  هیآ  نیا  رد  سپ  تسا  ایند  بتارم  فاعـضا  ترخآ  بتارم 

انا رومالا  ریـصت  هللا  یلا  الا  تسادخ  يوس  هب  قلخ  عوجر  تسادخ و  زا  قلخ  روما  هکنیا  دـیامرفیم و  رخآ  طسو و  لوا و  داعم و  أدـبم و 
ام ضرالا و  تاومـسلا و  قلخ  يذلا  هللا  دیامرفیم  هک  لبق  هیآ  رد  سپ  یعجرلا  کبر  یلا  نا  نوذوعت و  مکادب  امک  نوعجار  هیلا  انا  هللا و 

یطسو ةاشن  ایند و  ملاع  نایب  ضرالا  یلا  ءامـسلا  نم  رمالا  ربدی  شلوق  رد  هدومرف و  ار  ملاع  قلخ  یلوا و  ةاشن  نایب  امهنیب  هحفص 460 ] ] 
ءانف لاوز و  نایب  ءامـسلا  یلا  جرعی  مث  شلوق  رد  هدومرف و  تسا  نآ  رب  فوقوم  ملاـع  ءاـقب  هک  هینوک  تاـضافا  دوجو و  ضیف  رارمتـسا  و 
ةاشن نآ  لاح  نایب  ۀنـس  فلا  هرادـقم  ناک  شلوق  رد  هدومرف و  تسا  هیورخا  ةاشن  زا  ترابع  هک  دوخ  یلـصا  أدـبم  هب  ملاع  عوجر  اـیند و 
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هنم لزنم  قولخم و  ءامـس  هب  دارم  هکنآ  نیب  دـنکیمن  توافت  تانایب  نیا  رد  هدومرف و  ایند  زا  ار  وا  يرترب  يرتگرزب و  هطاـحا و  هعیـسو و 
ندوب جاتحم  نیا و  تیلفس  نآ و  تعفر  ثیح  زا  دناءامس  دوخ  لفاس  هب  تبـسن  کی  ره  هک  دشاب  هیلاع  يدابم  هیولع و  ملاع  قلطم  ریبدتلا 
تسوا تردق  دی  زا  مامت  يرهاظ  نیمز  هلفاس و  یضارا  قلخ  هیرهاظ و  هیونعم و  تاومس  قلخ  هک  ینامسج  ءامـس  صوصخ  ای  نآ  هب  نیا 

یلا ملاعلا  لوا  نم  هتفص  هناش و  هذه  هتیشم و  تحت  روهقم  هتدارال و  رخسم  هرماب و  مئاق  هردم و  نم  دمتسم  هرون و  نم  ءیضتسم  لکل  ار 
ادخ يوس  هب  فیلکت  دوشیم  عفر  وا  رد  هک  تسا  يربک  تمایق  زور  ۀنـس  فلا  هرادقم  موی  هب  دارم  هکنیا  رب  دنکیم  تلالد  ۀـمیقلا و  موی 

يزور يارب  زا  ارم  نک  تدابع  یسیع  يا  ۀنس  فلاک  مویل  یندبعاو  میرم  نب  یـسیع  هللا  ظعو  امیف  دیامرفیم  هک  یفاک  رد  هفیرـش  تیاور 
تلالد مه  هدش و  ریبعت  ۀنس  فلا  هب  وا  زا  تسوا و  يارب  زا  تدابع  هک  تسا  تمایق  زور  دارم  هک  تسا  مولعم  تسا و  لاس  رازه  دننام  هک 

هدش دراو  مما  باذع  نامز  نایب  رد  هک  هفیرش  هیآ ي  هدومرف  دای  فصو  نآ  هب  وا  زا  ادخ  ۀنس و  فلا  يربک  تمایق  زور  هکنیا  رب  دنکیم 
کبر دنع  اموی  نا  هدعو و  هللا  فلخی  نل  باذعلاب و  کنولجعتسی  دش  لزان  هیآ  دعولا  اذه  یتم  دنتفگیم  دناهتـشاد و  نآ  رد  لیجعت  هک 
داعیم دوشیمن  فلخ  ادخ  هدعو  وگب  ناشیا  هب  تسا  نآ  تقو  هک  دنیوگیم  باذع و  رد  دـننکیم  لیجعت  ینعی  نودـعت  امم  ۀنـس  فلاک 

هدومرف فیـصوت  لاس  رازه  ار  نآ  ادخ  هک  باذـع  زور  هک  تسا  مولعم  ایند و  ياهلاس  زا  تسا  لاس  رازه  هزادـنا  هب  هک  تسا  يزور  امش 
موی نیا  تسازج و  باذـع و  زور  نیمه  اضیا  رمالا  ربدـی  هیآ  رد  ۀنـس  فلا  هب  دارم  هک  دـنکیم  نیعم  مه  هیآ  نیا  سپ  تسا  تماـیق  زور 

موی ال داعیم  مکل  لق  دعولا  اذه  یتم  نولوقی  هدومرف و  نآ  هب  هراشا  شکرابم  مالک  رد  هداد و  رارق  داعیم  ار  وا  ادخ  هک  تسا  یموی  نامه 
نآ رد  هچنانچ  دناهدوب  نارکنم  نارفاک  هک  رهاظلا  وه  امک  دشاب  تمایق  دعو  دعو  هب  دارم  هک  نآ  ربانب  نومدقتـست  ۀـعاس و ال  نورخاتـست 

قدـص نمحرلا و  دـعو  ام  اذـه  اندـقرم  نم  انثعب  نم  انلیو  ای  دـنیوگب  دـننک  نوریب  ربق  زا  رـس  نوچ  هک  ناگدرم  لاـح  زا  دـهدیم  ربخ  هک 
همیقلا موی  مدرم  داـعیم  هک  دـنکیم  مولعم  هک  ناربمغیپ  دـنتفگ  تسار  ادـخ و  دوب  هداد  هدـعو  هک  تسا  يزور  زور  نیا  ینعی  نولـسرملا 

هب دیامرفیم  ار  تمایق  لوط  نایب  هک  داشرا  رد  دـیفم  ۀـیاور  لیذ  تسا  تمایق  زور  ۀنـس  فلا  هب  دارم  هکنیا  رب  دـنکیم  تلالد  مه  تسا و 
مامت تسا  هیباب  هدیقع  داسف  هیماما و  هلاقم  تحـص  رب  هلاد  هلدا  زا  هدش و  دراو  مئاق  باب  رد  تیاور  نیا  نوچ  تسا و  هنـس  فلاک  هک  نیا 

هک دجسم  راهچ  دیامن و  ریس  هفوک  بناج  هب  دیامرف  مایق  مئاق  نوچ  هک  دنکیم  تیاور  ع )  ) رقاب ترـضح  زا  هر  دیفم  منکیم  لقن  ار  ربخ 
هحنجا دیامن و  عیـسو  ار  مظعا  قیرط  هدوب و  یبن  دهع  فالخرب  هک  دنک  بارخ  ار  نیمز  يور  دجاسم  ياهیدنلب  دـنک و  بارخ  تسوا  رد 

دنک حتف  دـیامن و  ۀـماقا  ار  یتنـس  ره  دـنک و  لیاز  ار  یتعدـب  ره  دـشاب و  هار  يوس  هب  هک  بازیم  فینک و  دـنک  لطاب  دنکـشب و  ار  تویب 
ام هللا  لعفی  مث  دشاب  امـش  ياهلاس  زا  لاس  هد  هزادنا  هب  یلاس  ره  هک  لاس  تفه  لاح  نیا  رب  دنام  یقاب  ار و  ملیو  دالب  نیچ و  هینطنطـسق و 

کلف رگا  دنیوگیم  دش  ضرع  تکرح  ۀلق  گنرد و  هب  ار  کلف  دنکیم  رما  دـنوادخ  دومرف  لاس  دوش  ینالوط  هنوگچ  دـش  ضرع  ءاشی 
يارب زا  رمق  قش  ادخ  هک  قیقحت  هب  هنوگچ و  دنرادن  نآ  يوس  هب  یهار  نیملـسم  تسا  هقدانز  لوق  نیا  دومرف  ددرگیم  دـساف  دـنک  رییغت 

نآ کنیا  تمایق و  لوط  زا  داد  ربخ  ینعی  نودعت  امم  ۀنس  فلاک  هنا  ۀمیقلا و  لوطب  ربخا  عشوی و  يارب  زا  سمـش  در  درک و  ص )  ) ربمغیپ
هیآ هتشاد و  بوسحم  يربک  تمایق  زور  ار  هنس  فلا  هنوگچ  هک  دینیبب  لاح  امش  ياهلاس  زا  تسا  لاس  رازه  هزادنا  هب  هحفص 461 ] زور [ 

تفای هبذاک  توعد  نیا  رد  يرثا  هدـش  نایب  تیاور  نیا  رد  هک  راثآ  نیا  زا  هک  دـیئامرف  هظحالم  مه  هدومن و  تمایق  هب  ریبعت  ار  هنـس  فلا 
تسا و ۀـمیقلا  موی  رد  اـهنآ  روهظ  روما  جورع  هب  دارم  هکنیا  تسا و  تماـیق  زور  هنـس  فلا  هب  دارم  هکنیا  رب  دـنکیم  تلـالد  مه  هدـش و 

دیامرفیم نایب  خلا  رمالا  ربدی  هیآ  نیا  رد  موصعم  ریـسفت  زا  یمق  زا  یفاص  رد  هچنآ  درادـن  تبیغ  هنمزا  رد  نید  عافترا  هب  یلخد  یطبر و 
فلا مویلا  کلذ  رادقم  نوکیف  ۀـمیقلا  موی  رهظی  اذـه  لک  دابعلا  لامعا  هبرما و  يذـلا  یهنلا  رمالا و  اهربدـی و  یتلا  رومالا  ینعی  شلوق  هب 

شناگدنب لمع  هدومرف و  هک  یهن  رما و  ار و  اهنآ  دنکیم  ریبدت  دنوادخ  هک  ار  يروما  هک  تسا  نآ  هیآ  يانعم  ینعی  ایندلا  ینـس  نم  ۀنس 
رد ار  ریـسفت  تحارـص  دیئامرف  هظحالم  ایند  ياهلاس  زا  لاس  رازه  هزادنا  هب  تمایق  زور  نآ  دشابیم  تمایق و  زور  رد  دوشیم  رهاظ  مامت 
زاب مه  ار  نآ  جورع  هدومرف  ربدی  ام  رد  لخاد  ریسفت  نیا  رد  مه  ار  یهن  تسا و  همیقلا  موی  جورع  هب  دارم  تسا و  تمایق  هنـس  فلا  هکنیا 
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جورع جورع  هب  دارم  هک  دش  مولعم  هیآ  نیا  رد  يده  همئا  تانایب  هصاخ و  هماع و  ریـسافت  عومجم  زا  سپ  هدومرف  ضرف  يربک  تمایق  رد 
هینوک روما  رما  هب  دارم  هچ  سپ  روهظلا  موی  ات  تبیغ  مایا  ۀفـص  هن  تسا  ۀـمیقلا  موی  تفـص  لاـس  رازه  اـیند و  رد  هن  تسا  ترخآ  راد  رد 

رما وا و  زا  هیعیرـشت  روـما  نآ و  زا  معا  وا  هب  دارم  هچ  تسا و  نیرـسفم  هب  حیرـصت  ربدـی  ظـفل  هیآ و  قایـس  رهاـظ  هچناـنچ  دـشاب  هـیقلخ 
تمایق رد  تسا  هللا  دنع  هللا و  یلا  روهظ  عوجر و  دوع و  هنـس  فلا  رد  جورع  هب  دارم  هلاحم  دـشاب ال  دابع  لامعا  زا  نآ  راثآ  راگدرورپ و 

ایند رد  جورع  هب  دارم  هک  دوشیم  رکذ  لامتحا  لیبس  رب  هصاـخ  هماـع و  زا  ریـسافت  ضعب  رد  یلب  تسا  هنـس  فلا  نآ  موی  لوط  هک  يربک 
لوزن تدـم  نایب  دارم  هکنیا  هب  نیرـسفم  نامه  دـننکیم  حیرـصت  هکنآ  هچ  تسین  مصخ  ياعدـم  اب  قفاوم  مه  زاـب  یلو  ترخآ  هن  دـشاب 

هک دـشاب  دـیاب  لاس  رازه  رد  دـیامن  ار  لوزن  دوعـص و  نیا  دـهاوخب  ناـشیا  ریغ  رگا  هکنیا  ناـشیا و  دوعـص  تسا و  رما  تاربدـم  هکئـالم 
جورع هب  هن  تسا  ود  ره  جورع  لوزن و  هب  قلعتم  موی  یف  نیاربانب  کلم و  ریغ  ریـس  هب  تسا  هار  لاس  دـصناپ  نیمز  نامـسآ و  نیب  تفاسم 

رب درادن  یتلالد  مه  زاب  سپ  دنک  ریـس  دهاوخب  کلم  ریغ  هک  تسا  لاس  رازه  هزادنا  هب  ءامـس  هب  وا  دوعـص  ربدم و  کلم  لوزن  ینعی  اهنت 
ای تروص  ره  رد  تسقیرط و  نیا  کلم  دوعـص  لوزن  تیفیک  هکنیا  دیامرفیم و  ایند  رد  ار  رما  لوزن  نایب  طقف  هکلب  تعامج  نیا  ياعدم 

نایب ای  دـنکیم و  ریـس  الوزن  ادوعـص و  لاس  رازه  ینامز . . .  رد  هکنیا  هب  تسا  اـهنآ  دوعـص  تاربدـم و  هکئـالم  لوزن  تیفیک  ناـیب  دارم 
يهمیرک رد  نآ  تادیدجت  اب  تسا  یفانم  ۀنـس  فلاب  ةرخالا  موی  دـیدجت  لاقی  رهظالا ال  وه  لب  رهاظلا  وه  امک  تسا  ترخآ  زور  دادـتما 

نیا لوقن  انال  دوب  دـهاوخ  رگید  ناـمز  دـیدجت  هنـس  فلا  تسا و  لاـس  رازه  هاـجنپ  هب  ۀنـس  فلا  نیـسمخ  هرادـقم  ناـک  موی  یف  هکراـبم 
فقاوم هک  یلک  ناونع  هب  دوش و  هظحالم  هکاسنج  فقوم  سپ  تسا  فقوم  هاجنپ  نآ  يارب  زا  هک  تسا  تمایق  فقاوم  رابتعا  هب  فالتخا 
هظحالم عومجم  ناونع  هب  فقاوم  مامت  رگا  دوب و  دهاوخ  لاس  رازه  نآ  تدـم  دوش  ظوحلم  تیلدـب  ناونع  هب  نآ  دارفا  ای  دـنوش  وا  دارفا 

دنع نم  ار  فرـصت  ینعم و  نیا  دوب و  دـهاوخ  تسرد  حیحـص و  دوخ  لحم  رد  ود  ره  سپ  دوب  دـهاوخ  لاس  رازه  هاجنپ  نآ  تدـم  دوش 
هچنانچ هدومرف  ار  نآ  نایب  موصعم  هک  تسا  یئانعم  نیا  هکلب  منکیمن  تسا  هدیدج  هفیاط  نیا  ندید  باد و  هچنانچ  دوخ  يارب  یـسفن و 

اوبساحت نا  لبق  مکسفنا  اوبساح  هفیرش  تیاور  نآ  رد  دناهدومرف  رورـس  نآ  هک  دنکیم  لقن  ع )  ) قداص ترـضح  زا  ضیف  نیقیلانیع  رد 
دیئامن سفن  هبساحم  دیامرفیم  ۀنس  فلا  نیسمخ  هرادقم  ناک  موی  یفالت  مث  ۀنـس  فلا  ماقم  فقوم  لک  افقوم  نیـسمخ  ۀمیقلل  ناف  اهیلع 

دیامرفیم هک  راگدرورپ  لوق  هب  دومرف  لالدتـسا  نآ  زا  سپ  تسا  لاس  رازه  لداـعم  یفقوم  ره  تسا و  فقوم  هاـجنپ  تماـیق  يارب  زا  هک 
ربانب دناهدومرف و  عمج ... روط  نیا  دـناهدرک و  ینعم  نیا  هب  حیرـصت  نیرـسفم  زا  هلمج  تسا و  لاس  رازه  هاجنپ  نآ  رادـقم  هک  يزور  رد 

زا تاربدـم  لوزن  جورع و  هک  دـناهدومن  عمج  هحفـص 462 ] روـط [  نیا  هب  نیقیرف  نیرـسفم  زا  هلمج  دـشاب  اـیند  رد  جورع  هب  دارم  هکنآ 
هب اجورع  اطوبه و  تسا  لاس  رازه  هاجنپ  تسا  لیئربج  ماقم  هک  یهتنملاةردـس  زا  رـشب و  ریـس  هب  تسا  لاس  رازه  نید  ءامـس  ات  ایند  ءامس 
رد تسا  لوادتم  هچنانچ  تسا  سنوی  هروس ي  رد  هک  رگید  هیآ  اب  دوشیم  قفاوم  هدجـس  هروس  هیآ  نیا  دش  ینعم  هچنآ  ربانب  رـشب و  ریس 
نا دـیامرفیم  هک  هفیرـش  هیآ  نآ  رد  دـیامرفیم  هیدات  هفلتخم  تارابع  هب  نیماـضم و  هب  هدـیدع  روس  رد  ار  دـحاو  ینعم  هک  دـیجم  نآرق 

مکعجرم هیلا  هلوق  یلا  هنذاب  الا  عیفـش  نم  ام  رمالا  ربدـی  شرعلا  یلع  يوتـسا  مث  مایا  ۀتـس  یف  ضرـالا  تاومـسلا و  قلخ  يذـلا  هللا  مکبر 
میمح و نم  بارـش  مهل  اورفک  نیذـلاو  طسقلاب  تاحلاصلا  اولمع  اونما و  نیذـلا  يزجیل  هدـیعی  مث  قلخلا  اودـبی  هنا  اـقح  هللا  دـعو  اـعیمج 

هدجـس هروس  دـننام  شرع  رب  اؤتـسا  نیمز و  نامـسآ و  ندـیرفآ  زا  قلخ  ود  هب  نایب  اضیا  هروس  نیا  رد  هک  نورفکی  اوناک  امب  میلا  باذـع 
شدوخ يوس  هب  قلخ  عوجر  هب  ار  نآ  دومرف  بقعتم  سپ  هدومن  وا  رد  ار  نسحالا  وه  ام  تاعارم  ملاع و  ظفح  ریبدـت و  نایب  سپ  هدومرف 

تهج هب  ناشیا  هدنهددوع  تسا و  قلخ  هدننک  ءادـتبا  وا  هک  شلوق  هب  دومرف  ار  ینعم  نیمه  دـیکات  دـشاب  هیورخا  ةاشن  يوس  هب  هراشا  هک 
هب میدرگرب  لاح  دعاوق  رهاوظ و  تدعاسم  هحیحـص و  رابخا  هربتعم و  ریـسافت  قفاوم  هیآ  ینعم  دـش  هتـسناد  هکنآ  زا  سپ  ناشلمع  يازج 
هن قباطم و  نآ  رهاظ  اب  هن  قفاوم و  ریـسفت  هن  هک  دـناهدرک  انعم  هچ  رب  لمح  ار  هیآ  دوخ  سفن  ياوه  هب  هکنیا  هفیاط و  نیا  ماخ  لایخ  نایب 

دوشیم و یهتنم  نآ  خـسن  ربمغیپ و  عرـش  هب  نامز  دـیدجت  يوعد  هب  هرخالاب  ناشیا  يانعم  نآ  هک  یتلاح  رد  دراد  تدـعاسم  نآ  اب  نآرق 
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داسفلا یعطق  روما  زا  شدوخ  خسن  تیقوت و  نآ  هکنیا  لاح  دیامنیم و  ار  ربمغیپ  نید  خسن  تیقوت و  تابثا  دوعوم  نامز  نییعت  نمـض  رد 
لـصاح نآ  هب  مصخ  دوـصقم  هک  یئاـنعم  نآ  لـصاح  هکنآ  هچ  راـبخا  زا  رتاوـت  نآرق و  حیرـص  فـالخ  رب  تسا و  نـالطبلا  يرورـض  و 

تسیود و تدم  ات  دنکیم  لزان  نیمز  هب  نامـسآ  زا  ار  نید  ینعی  دنکیم  رما  ریبدت  دنوادخ  میئوگب  هیآ  يانعم  رد  هک  تسا  نیا  دوشیم 
نید رما  دوشیم  لزان  زاب  نآ  زا  سپ  دوریم  نایم  زا  هرسکی  هکنآ  ات  دیامنیم  جورع  لاس  رازه  رد  كدناكدنا  نآ  زا  سپ  لاس  تصش 

نآ زا  سپ  لاـس  رازه  تسا و  ع )  ) يرکـسع ترـضح  ناـمز  قباـطم  لاـس  تصـش  تسیود و  میئوگیم  تقو  نیا  رد  جورع  زا  هلـصافالب 
یبن نید  هیلا  یهتنم  نیا  تسا و  لاس  تصـش  تسیود و  رازه و  دوعوم  نامز  هک  دوش  تباث  دـیاب  سپ  یعدـم  نیا  ناـمز  اـب  تسا  قباـطم 
رهظا هکنآ و  لاح  دشاب و  نید  لازنا  دشاب و  یحو  ریبدـت  هب  دارم  هک  نآ  لوا  تسا  هلاحم  هعونمم  تامدـقم  رب  فوقوم  ینعم  نیا  تسا و 

مود دارم  دش  مولعم  اجک  زا  نیلامتحا  يواست  زا  لقاال  تسا و  ریخ  هچنآ  نسحا و  رایخا  جـیاتن و  تامدـقم  بقاوع و  لام و  رد  رظن  وا  رد 
يدابم و اهراک و  بیترت  رد  رمالا  ربدـی  ظفل  سپ  تسا  راـک  لغـش و  تغل  فرع و  بسح  هب  رما  زا  رهاـظ  دـشاب و  نید  رما  هب  دارم  هکنآ 

ظفل تسا  مود  ینعم  رد  عیاش  هچنآو  هینید  فیلاکت  نایب  یعیرشت و  یحو  زا  تسا  رترهاظ  نآ  رد  نسحا  رایتخا  جیاتن و  تایاغ و  رد  رظن 
ندرک داـیز  میـس  هدـش  عقاو  نآرق  رد  هک  تاریبـعت  زا  کـلذ  ریغ  یلا  اـکلم  اـنلزنا  ـالوسر و  ثعب  مهل و  نیبـی  یحوی و  تاـیالا و  لـصفی 

هب مجر  نآ  نییعت  هدشن  لازنا  تدم  نایب  نوچ  میئوگب  هک  دسریم  ار  ام  سپ  تسین  وا  زا  یمـسا  ادبا  هک  هیآ  رد  لاس  تصـش  تسیود و 
رما هدننکریبدت  وا  هک  تسا  یلاعت  يراب  ۀفـص  نأش و  نایب  هیآ  رهاظ  هکنآ  هچ  ایند  ماود  ات  تسا  ماود  نآ  رهاظ  هکلب  مکحت  تسا و  بیغ 

دوشیم ماود  رب  لمح  جرعی  مث  شلوق  دوبن  رگا  هک  شئایصوا  متاخ و  ربمغیپ  تثعب  نامز  رد  دشاب  دوخ  لغـش  لاح و  نایب  هکنآ  هن  تسا 
رونلا نم  مهجرخی  رونلا و  یلا  تاـملظلا  نم  مهجرخی  یحلا و  نم  تیملا  جرخی  تیملا و  نم  یحلا  جرخی  تاـیالا و  لـصفی  شلوق  لـثم 

ءاشی و نم  يدهی  ءاشی و  ام  قلخی  حایرلا و  لسری  قزرلا و  طسبی  رکنملا و  ءاشحفلا و  نع  یهنی  ناسحالا و  لدعلاب و  رمای  تاملظلا و  یلا 
عطقنم یحو  لوزن  همئا و  مایا  يرکـسع  تافو  هب  نوچ  تلق  ناف  تسین  ینامز  نود  ینامز  کی  چیه  رد  هک  کلذ  لاثما  دیری و  ام  مکحی 

تافو ای  هدزای و  همئا  ددـع  ندوب  هحفـص 463 .... ] تلق [  هدوب  لاس  تصـش  تسیود و  ات  یحو  لوزن  هکنیا  رب  دوشیم  هنیرق  نیا  دیدرگ 
هقیقح تاـبثا  هب  تسا  فوـقوم  بلطم  نیا  تاـبثا  تسا  عـفترم  تموـصخ  میـشاب  هتـشاد  لوـبق  ار  رما  نیا  رگا  تسا  هرداـصم  یمهدزاود 
ینعم هکنیا  مراهچ  تسا  لاحم  ود  نیا  لاس و  تصـش  تسیود و  رب  هیآ  تلـالد  هب  تسا  فوقوم  لالدتـسالا  بسح  مهنا  امـش و  بهذـم 

اب فلاخم  نیا  ترجه و  زا  هتـشذگ  لاـس  تصـش  تسیود و  رازه و  هنـس  اـت  يرکـسع  تاـفو  ناـمز  زا  نآ  هب  دارم  لاـس  رازه  رد  جورع 
عاطقنا جورع  زا  دوصقم  رگا  هوـالع  هب  تسا  تماـیق  زور  وا  هب  دارم  یتسناد  هک  تسا  نیرهاـط  همئا  تاـنایب  نیرـسفم و  ماـمت  تاـشیامرف 

یحو هعفد  کی  همئا  ناـمز  عاـطقنا  هب  هکنآ  هچ  تسا  طـلغ  دـش  کـیرات  رما  قفا  اـت  دـش  فـالتخا  كدـناكدنا  هک  وت  لوق  تسا  یحو 
تشاذگ لاوز  هب  يور  نآ  زا  سپ  تشاد و  یقرت  هب  يور  نید  همئا  مایا  رد  هک  تسا  نآ  دوصقم  رگا  كدناكدنا و  هن  ددرگیم  عطقنم 

روج و ةاضق  طلـست  روج و  ءافلخ  نامز  هک  همئا  نامز  ـالوا  میوگیم  سپ  تسا  نیمه  وا  مـالک  رهاـظ  هچناـنچ  ءارآ  فـالتخا  هطـساو  هب 
تدش دوخ و  دساف  يارب  یهلا  جـجح  زا  ءانغتـسا  ناسحتـسا و  سایق و  هب  لمع  زا  نیملـسم  نیب  هلطاب  ماکحا  تتـشت  هماع و  يهقرف  ءاهقف 

کلامم تشگ و  رت  عیاش  مالسا  نید  هک  ار  دعب  يهنمزا  ندرمش و  نید  جاور  نامز  ار  همئا  يروهقم  لطاب و  يهبلغ  قح و  لها  ۀلق  هیقت و 
زواجت موصعم  لوق  زا  هک  دش  یئاملع  تسد  هب  رما  رادم  تشگ و  ناوارف  هعیش  دش و  هتـشادرب  هیقت  دندش و  لخاد  مالـسا  نید  هب  هفلتخم 

نامز دش و  ناشیا  ثیداحا  لیاضف و  رشن  نامز  دناهدومن و  ششوک  یعس و  لامک  همئا  تاشیامرف  ماکحا و  لیصحت  رد  نایعیـش  هدرکن و 
سیردت و ترثک  بتک و  رشن  عورف و  لوصا و  زا  هیلقن  هیلقع و  مولع  يهعاشا  نیینابر و  ءامکح  نیدشار و  ءاهقف  نیخسار و  ءاملع  روهظ 
رد همئا  يوس  هب  عوجر  قح و  ءایلوا  تفرعم  ظعاوم و  سلاجم  یثارم و  يهماقا  هفرـشم و  دهاشم  تارایز  زا  هیریخ  نینـس  جاور  سردت و 
اب جاجل  دانع و  ای  روما  حـیابق  رب  لهج  زا  یـشان  نتـسناد  بوسحم  نید  ءانف  لاوز و  يهنمزا  ار  کلذ  لاـثما  هیلمع و  عورف  هینید و  دـیاقع 

و ع )  ) ریما ترـضح  نتـسشن  هناخ  هک  دوشیم  مولعم  تاملک  نیا  زا  یناگیاپلگ  بهذم  نیئآ و  برـشم و  کلـسم و  تسا  نآ  لها  قح و 
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نتف و نامه  روهظ  هیفنح و  يهفیعـض  عورف  هیرعـشا و  لوصا  يوس  هب  نیرهاط  همئا  زا  مدرم  عوجر  دیزی و  لثم  تراما  فالجا و  تفالخ 
خــیراوت و رب  شعـالطا  اـب  هـک  اـمن  ار  یناـگیاپلگ  دوـحج  هظحـالم  هتــشادنپ  نـید  جاور  ار  اـهنیا  هداد  ربـخ  ص )  ) ربـمغیپ هـک  ثداوـح 

لاح هداد و  رارق  مالسا  تیبولغم  تلذ و  يهنمزا  ار  يرکسع  ترضح  زا  دعب  يهنمزا  دزرویم و  دوحج  هنوگچ  الوا  عیاقو  تاجمانزور و 
اقیرفا و کلامم  نیچ و  دـنه و  رد  هچنآ  هدـیدرگ  نآ  زا  لبق  ربارب  نیدـنچ  هدـیعب  کلامم  رد  مالـسا  طسب  هعاـشا و  هنمزا  نیا  رد  هک  نآ 

نویلم نیدـنچ  هک  هدوب  يرکـسعلا  دـعب  هنمزا  نیا  رد  هدـیدرگ  لوبق  هتفر و  مالـسا  تیـص  هک  لود  کلامم و  زا  هلمج  تاـعطق و  يهراـپ 
هب تدوصقم  رگا  دش  طونم  ءاملع  ءارآ  هب  تناید  رما  یتشون  هک  نیا  ایناث  هتـشگ و  رتعیاش  شتوعد  هدیدرگ و  رثکا  هیمالـسا  تما  تبـسن 

سایق باب  حتف  هک  هدوب  رتتخس  رما  هک  دابع  دالب و  رب  روج  ءافلخ  طلست  همئا و  هنمزا  رد  سپ  جراخ  رد  تسا  اهنآ  لمع  راتفر و  بسح 
عامجا رابخا و  باتک و  هب  رـصحنم  كردـم  هک  دـعب  نامز  ات  دـش  يدـه  همئا  تاشیامرف  ادـخ و  باتک  لابق  رد  نید  رد  داهتجا  يار و  و 

نآ ءاهقف و  زا  دناهتـسنادیم  تجح  ار  قلطم  نظ  هک  مه  یناسک  هدوب و  تسا  ینطاب  لوسر  تجح و  هک  لقتـسم  لـقع  ود و  نآ  هب  عجار 
مسر هچنانچ  همئا  ربارب  رد  دننادب  تجح  القتسم  ار  نآ  هکنآ  هن  دندادیم  رارق  ناراوگرزب  نآ  ماکحا  همئا و  تاشیامرف  مالعتـسا  قیرط  ار 

خـسن و ماقم  هب  دراد و  طبر  هچ  مدرم  لامعا  ءوس  زا  هیراط  دـسافم  هوالع  هب  روضح  يهنمزا  رد  هدوب  هماع  ءاـهقف  و  هحفص 464 ] ةاضق [ 
هب يهطانا  تدوصقم  رگا  دوب و  دـهاوخن  خـسن  مزلتـسم  دنـشاب  التبم  دـقتعم و  هحیبق  لامعا  هلطاـب و  دـیاقع  هب  تما  ماـمت  رگا  عرـش  رییغت 

عاجرا هدیـسر  همئا  زا  ارتاوتم  هک  هدوب  مه  روضح  يهنمزا  رد  عاجرا  هطاـنا و  نیا  سپ  تسا  نیرهاـط  يهمئا  لمعلاروتـسد  عقاو و  بسح 
نیع ءاهقف  هب  همئا  دوخ  عاجرا  زا  یـشان  فـالتخا  نیا  دـیایب و  نآ  هب  يهراـشا  يدوز  هب  هچناـنچ  ثیداـحا  تاور  ءاـهقف و  يوس  هب  مدرم 

فـالتخا نیا  دـناهداد و  ار  یلمعلاروتـسد  نینچ  دوخ  هک  دوب  دـهاوخ  نید  همئا  هب  عجار  نآ  حـبق  ـالا  دوب و  دـهاوخ  ضحم  قح  باوـث و 
هکنآ هن  دنتـسه  دوخ  تاهج  عبات  ماکحا  هک  هدش  ررقم  شلحم  رد  یحلاصم و  تهج  دـناهدومرف  ءاقلا  ناشدوخ  هک  تسا  یفالتخا  نامه 
جورع يهنمزا  ار  عاطقنا  يهنمزا  نآ و  لوزن  يهنمزا  ار  نید  يهمئا  يهنمزا  هک  نآ  مالکلا  لـصاح  دـشاب و  هب  فلکم  تاـهج  رب  دوصقم 
راکنا نتـشاد  بوسحم  نآ  لزنت  نامز  ار  دعب  هنمزا  نید و  یقرت  نامز  ار  نامز  نآ  هکنآ  ای  تسا  تحب  مکحت  فرـص و  بصعت  دناهدرک 
قلخلا هیلا  جاتحی  ام  هدیـسریم و  ناشیا  ناماد  هب  تسد  هدوب و  حوتفم  ملع  باب  همئا  ناـمز  رد  تلق  ناـف  تسا  یهیدـب  رما  دوحج  عقاو و 
دودسم هنمزا  نآ  رد  ملع  باب  هک  تبیغ  هنمزا  فالخ  هب  هدوبن  نیب  رد  طلغ  وهـس و  للخ و  ءاطخ و  دشیم و  ذخا  ناشدوخ  زا  هطـساوالب 

نانچ تسا  همئا  رـصع  لاوحا  هب  ةریـصب  مدـع  زا  یـشان  مه  مهوت  نیا  تلق  نآ  لاثما  وزج  يوتف و  زا  تسا  اـطخلا  ةریثک  تاراـما  عجرم  و 
دنشاب هدومن  ماکحا  مالعتسا  هطساوالب  هافش  قیرط  هب  دنشاب و  هدرک  ار  ناشروهظ  تفارش  روضح  كاردا و  اصخـش  تلم  مومع  هک  هدوبن 

هدوب روضح  نامز  رد  دیلقت  هب  عاجرا  هب  موصعم  شیامرف  هدـش و  لزان  یبن  رـصع  رد  هداد  ار  راذـنا  هقفت و  لمعلاروتـسد  هک  سفن  يهیآ 
تسا ربخ  هب  ذخا  هک  تاور  يوس  هب  عاجرا  هودلقی و  نا  نم  ماوعللاف  هالوم  رمال  اعیطم  هاوهل  اکرات  هنیدل  انئام  ءاهقفلا  نم  ناک  نم  اما  هک 
نیعم ار  ملسمنبا  دمحم  هب  عوجر  یفقثلا  نع  کعنمی  امف  هدش  دراو  ریـصبیبا  يهرابرد  يدسالاب  کیلع  هدوب  عیاش  همئا  رـصع  نامه  رد 

نب سنویفا  كاقلا  تسل  جاتحا و  امبر  دـیوگیم  هک  امرف  هظحالم  هدومرف  هرارز  قح  رد  سلاجلا  اذـهب  کیلعف  اثیدـح  تدرا  اذا  هدرک و 
ریثک انبح  یف  سم  لک  یلع  امکنید  یف  ادمتعا  هلوقک  هریثک  یه  کلذ و  ریغ  یلا  معن  دـیامرفیم  ینید  ملاعم  هنع  ذـخا  ۀـقث  نمحرلادـبع 

مکنع یتای  دـنتفرگیم  لمعلاروتـسد  دـندرکیم و  راسفتـسا  نآ  جـالع  قیرط  زا  دـش و  ادـیپ  تاـفالتخا  تهج  نیا  هب  اـنرما و  یف  مدـقلا 
ناـفلتخم ناثیدـح  مـکیلع  درو  اذا  اـضیا  کباحـصا و  نـیب  رهتــشا  اـمب  ذـخ  دـیامرفیم  ذـخا  اـمهیابف  ناـضراعتملا  ناثیدـحلا  ناربـخلا و 

سپ هریثک  وه  کلذ و  ریغ  یلا  هوذخف  ۀماعلا  امهنم  فلاخ  ام  اورظناف  نافلتخم  ناربخ  مکیلع  دروا  ذا  اضیا  هللا و  باتک  یلع  امهاوضرعاف 
هدوب و حوتفم  هلمج  يارب  زا  رصع  نآ  رد  یعقاو  مکح  هب  ملع  باب  رگا  هدوب و  دحتم  تاور  ءاهقف و  يوس  هب  عوجر  رد  نیرصع  يهفیظو 
هب هکلب  تسادـخ  مکح  مه  يرهاظ  مکح  حوتفم و  مامت  يارب  زا  رـصع  نیا  رد  يرهاـظ  مکح  باـب  نکل  دـسنم  بلاـغ  رد  رـصع  نیا  رد 

دـسنم نارگید  يهبترم  روهظ و  نامز  رد  رگم  دش  دهاوخن  حوتفم  رمالا و  لوا  نم  هدـشن  حوتفم  وا  باب  مکح  زا  هبترم  هیخیـش  حالطـصا 
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هرارز نیبام  قرف  هلمجلاب  تسا و  هلاسر  يهفیظو  زا  جراخ  لیصفت  ضرعت  هدش  حقنم  لوصا  رد  بتارم  نیا  حرـش  نامزلا و  اذه  یلا  هدشن 
همالع و نیدیس و  دیفم و  یسوط و  خیش  اب  روضح  نامز  رد  دناهدوب  عجرم  هک  اهنآ  بازحا  نمحرلادبع و  نب  سنوی  ملسم و  نب  دمحم  و 
ماما و ندوبن  یحو و  عاطقناب  مازتلا  اثلاث  بولطملا و  یف  هل  لخد  الام  ضعب  ـالا  تسین  تبیغ  لاـح  رد  دـناعجرم  هک  اـهنآ  لاـثما  ققحم و 

فلاخم تشذـگ و  هیناث  يهلاقمر  هک د  دوب  دـهاوخن  ماما  زا  یلاخ  نیمز  ینآ  هک  تسا  هرتاوتم  راـبخا  فلاـخم  لاـس  رازه  نیا  رد  ۀـجح 
 ] نیا لوق  دـناهدرک و  ینعم  نیا  هب  حیرـصت  دوخ  لئاسر  رد  هک  یتشرلا  دیـسلا  يواسحالا و  خیـشلا  مهنم  تسا و  املع  تنـس  لک  عاـمجا 
نآ غولب  ناوا  لماک و  نید  خیـش  روهظ  هب  هک  تسا  نآ  هیخیـش  داقتعا  هک  بجعلاو  دـننادیم  دنـس  عبتم و  هفیاط  نیا  ار  ود  هحفص 465 ]
زا دش و  کیرات  رما  قفا  هکنآ  ات  دیوگیم  دراد  دیس  تاشیامرف  هب  داقتعا  هک  یناگیاپلگ  نیا  هدرک و  حیرصت  یتشر  دیس  هچنانچ  هدیـسر 

صوصن زا  هچنآ  دیئامرف  هظحالم  دیامنیم  ار  يرکـسع  تماما  نییعت  هک  يرابخا  مامت  اب  تسفلاخم  مه  دـنامن و  یقاب  مسا  زج  هب  مالـسا 
زا بلاغ  رد  دیامنیم و  ار  نسحلا  نبا  ۀجح  شدنزرف  تماما  نایب  هلصافالب  وا  زا  سپ  دیامنیم  ار  يرکـسع  تماما  نایب  هک  ربمغیپ  همئا و 

منادیمن دربیمن  مهدزاود  زا  یمسا  هتفرگ  یحو  عاطقنا  نامز  ار  يرکسع  زا  سپ  هنتفلا  ءاقـشا  قیدنز  نیا  دنکیم و  تباث  تبیغ  وا  يارب 
نورفکی باتکلا و  ضعبب  نونموی  هک  هدرک  ار  شیاقفر  يوریپ  هتخومآ و  ناطیـش  مادک  زا  شیمارگ  دنزرف  يرکـسع و  نیب  ار  هبرجت  نیا 

روج ءافلخ  نامز  رد  دـش و  لصاح  ار  تفالخ  برع  فـالجا  بصغ  توبن و  سمـش  بورغ  هب  نید  رد  یبارخ  زا  هبترم  کـی  یلب  ضعبب 
يهبترم هداد و  ربـخ  نآ  زا  ص )  ) ربـمغیپ هک  تسا  یثداوح  نتف و  ناـمه  هبترم  نآ  تسا و  یقاـب  زونه  هبترم  نآ  تشاذـگ و  دـیازت  هب  ور 

هبذاک و تاوبن  روهظ  هب  نآ  هدـش و  اروج  املظ و  ضرـالا  ءـالتما  هب  نآ  زا  ریبعت  هک  تسا  روهظ  تامدـقم  تاـنراقم و  زا  نآ  زا  رتتخس 
ات دوشیم  لـصاح  رگید  نید  راـیتخا  نید و  زا  جورخ  ریغ و  هب  ندـیورگ  ماـما و  هب  لوق  زا  مدرم  عوـجر  بذـک و  هب  تیودـهم  نایعدـم 

ققحم روهظ  طرش  تقو  نآ  دنوش  لیلذ  مک و  رایـسب  قح  لها  دنامن و  یقاب  وا  زا  مسا  زج  دنک و  دوع  هیلوا  تبرغ  هب  مالـسا  هک  ياهبترم 
زیزع ار  وا  دیامن و  مالسا  نید  زا  اهیبارخ  مامت  عفر  هداد  تنیز  دوخ  رون  هب  ار  ناهج  دروآرب و  رـس  تبیغ  ربا  زا  تیالو  سمـش  دوشیم و 

ناشیا هب  مدرم  دـناهدش و  رهاظ  یپردیپ  هبذاک  نایعدـم  هک  تسا  نتف  نآ  تاراما  روهظ  نامز  هنمزا  نیا  دـیامرف و  نایدا  لک  رب  بلاـغ  و 
دوش و بیرغ  مالسا  هکنآ  ات  مالسا  نید  زا  ریغ  دننکیم  رایتخا  ار  يدیدج  نید  هک  دوریم  نایم  زا  مالسا  نید  اهنآ  جاور  هب  دندیورگ و 

لزنی مث  ندرک  دایز  مجنپ  هادف  انحاورا  راصنا  رد  رضاح  راظنا و  زا  بئاغ  هللاۀیقب  ترـضح  روهظ  هب  دوش  بقعتـسم  ات  دنامن  وا  زا  مسا  زج 
رهاظم بلق  رب  هک  تسا  یناطیش  ياهیحو  زا  یتدایز  نیا  یعدم و  نیا  نامز  اب  دوش  قبطنم  ات  هفیرش  يهیآ  رب  ریخات  ۀلهم و  الب  ایناث  رمالا 

نیا قاذم  رب  انب  دراد  ررض  هچ  هکنآ  هچ  دشاب  هدومرف  ءالعا  یلع  دنوادخ  هک  نآ  هن  هدرک  قطن  دوخ  ناتـسود  ناسل  هب  هدرک و  ءاقلا  دوخ 
ۀجحالب نیدالب و  یتدـم  دیـسررس و  تناید  نیا  لجا  هدرک  جورع  هک  لاس  رازه  زا  سپ  هک  دـشاب  ماما  زا  یلاخ  نیمز  دوشیم  هک  هفیاط 

موی یف  شلوق  موهفم  تلق  ناف  دیامنیم  لوزن  ایناث  نید  رما  نآ  زا  سپ  رگید  لاس  دص  يهزادنا  ات  الثم  میئوگب  دـشاب  هرتف  نامز  دنـشاب و 
هک لاس  رازه  ات  دنکیم  جورع  كدناكدنا  هک  دهدیم  ار  جورع  هنمزا  صیـصخت  ضرف  رب  درادن و  موهفم  نامز  تلق  دراد  تلالد  خـلا 

فلا يدوب و  هدرک  ضرف  تبیغ  لوا  نامه  رد  ار  جورع  رگا  یلب  تشاد  دهاوخن  جورع  لاح  رد  ءاقب  يهنمزا  هب  رظن  تسین  یجورع  رگید 
رما ندوب  عوفرم  زا  سپ  هک  یئوگب  یتسناوتیم  نامز  موهفم  هب  تقو  نآ  يدوب  هدومن  لمح  جورع  لاوز و  لاـح  رب  ءاـقب  يهنمزا  ار  ۀـنس 

نیرسفم و لوق  تیقوثرم و  هبذکم  رابخا  ربارب  رد  هک  تسا  راوازـس  فاصنالا  بابرا  ۀنایدلا و  لها  ای  ایناث  دنکیم  دوع  لاس  رازه  رد  نید 
هک دـیامنب  ار  یگرزب  رما  نینچ  تابثا  لیلدالب  هعونمم  تامدـقم  هب  درادرب و  هیآ  رهاظ  زا  تسد  دـیایب  یـسک  هیآ  ریـسفت  رد  هدراو  رابخا 
هک نآ  الوا  هیآ  زا  باوج  لصاح  دشاب و  يرگید  يهدحیلع  نید  ثودح  متاخ و  ص )  ) ربمغیپ تعیرـش  خسن  نآ  دافم  جـیاتن و  زا  یکی 

دارم هکنیا  لوبق  ضرف  رب  ایناث  دشاب و  یعیرـشت  یحو  دارم  هک  دش  مولعم  اجک  زا  ینیوکت  ضیف  لازنا  رد  ریـسفت  هیآ و  رهاظ  زا  میتشذـگ 
عفر نامز  هک  نید  نیا  دنکیم  جورع  زور  نآ  رد  تسا و  يربک  تمایق  تمـصعلا  ریـسفت  قفاوم  ۀنـس  فلا  نکل  تسا  یعیرـشت  رما  لوزن 
رخآ نید  ثودـح  نید و  نیا  عفر  تابثا  اجک  زا  لـمع  ـال  باـسح و  ادـغ  باـسح و  ـال  لـمع و  مویلا  هک  هحفـص 466 ] تسا [  فیلکت 
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هزادنا هچ  ات  هک  هدشن  نیعم  هیآ  رد  هک  لوزن  نامز  دشاب  ایند  نیمه  رد  لاس  رازه  ۀنـس  فلا  هب  دارم  هک  نآ  لوبق  ضرف  رب  اثلاث  دوشیم و 
بهذم نیا  ثودـح  يهطـساو  هب  نآ  زا  سپ  هدوب و  لوزن  هنمزا  تصـش  تسیود و  رازه و  ات  میئوگب  میناوتیم  سپ  دومرف  دـهاوخ  لوزن 

نیا هک  لاس  رازه  ات  تسا و  جورع  هنمزا  لوا  تسا  وا  تبرغ  فعض و  مالسا و  زا  دادترا  قلخ و  یهارمگ  تلالـض و  بجوم  هک  هدیدج 
هکنیا نید و  لالحمـضا  زا  ربخ  هک  هقباس  تسا  رابخا  نآ  قدـص  دوشیم  رهاظ  تقو  نآ  دوب  دـهاوخ  جورع  يهنمزا  دـنام  یقاـب  بهذـم 

دعب ادـیدج  مالـسالا  دـیعی  دوشیم و  رهاـظ  تقو  نآ  دوشیم  ققحم  مئاـق  روهظ  طرـش  عـقوم  نآ  رد  ردـنا و  ـالا  لـقا و  ـالا  دـنامن  یقاـب 
لوزن تدم  تصش  تسیود و  هک  يدرک  مولعم  رابخا  نآرق و  ياجک  زا  نیقباس  تاشیامرف  نامه  قفاوم  سامطنالا  دعب  اضغ  ساردنالا و 

لقاال فاصنااب  دشاب  هدوب  مصخ  فارتعا  هب  تسا  اهنآ  يهمه  خسان  اهنآ و  نیرتفیرش  نیرتلـضاف و  نایدا و  نیرتيوق  هک  مکحم  نید  نیا 
نیا یهدـب و  رارق  یتساوخیم  دـناهدوب  سردـم  نیا  درگاش  رینم و  نیا  عاعـش  هک  ار  رگید  نایدا  زا  یکی  ردـق  هب  ار  نید  نیا  لوزن  ناـمز 

زا يرادن  كاب  هک  وت  ار  هلصافالب  لوزن  يدرک  نیعم  جورعلا  دعب  اجک  زا  ینکن  لیلق  نامز  نیا  هب  دییقت  صیصخت و  ار  هماع  هقلطم  توبن 
هک تسا  هدش  ایآ  دشاب  هرتف  نامز  جورعلا  دـعب  مه  رگید  لاس  دـص  هک  تشاد  ررـض  هچ  وت  بهذـم  هب  سپ  بحاص  ماما و  زا  رـصع  ولخ 
ات يار  هب  ریـسفت  مسق  نیا  دراد و  بوسحم  نآرق  هب  کسمت  ار  نآ  دـنک  حارتقا  هسفن  دـنع  نم  لیلدالب  هک  ار  دوخ  هجوسنم  ماهوا  یـسک 

هدومن ار  شتلالد  مهوت  ار  هیآ  کی  نیمه  طقف  هک  نآرق  هب  لالدتـسا  نایب  رد  اذـه  نیرظتنملا  نم  مکعم  ینا  اورظتناف  هدرکن  یـسک  لاـح 
نامز اب  ار  مئاق  روهظ  ناـمز  هک  دـناهدرک  اعدـم  نیا  رب  ار  نآ  تلـالد  مهوت  هک  يربخ  سپ  راـبخا  زا  اـما  دوعوم و  ناـمز  نییعت  رب  دـندوب 

مه ناعبات  هدرک و  انـشا  دوخ  هنیـس  هب  يریت  بوخ  قحلا  هدرک و  وا  هب  کسمت  ناقیا  رد  اـهب  هک  تسا  لـضفم  ۀـیاور  هدرک  نییعت  یعدـم 
هرکذ ولعی  هرما و  رهظی  نیتس  يهنـس  یف  هک  هدـش  دراو  لضفم  زا  راحب  رد  دـیوگیم  دـندرک  بارخ  ار  دوخ  يهناخ  هدرک و  وا  زا  يوریپ 

هچ ناشیا  یـشنادیب  قمح و  تابثا  یعدـم و  يارب  زا  دوب  یفاک  ربخ  نیا  هب  لالدتـسا  نیمه  زج  دوبن  ءاـهب  نـالطب  رب  یلیلد  رگا  میوگیم 
نالطب لیلد  شتارقف  مامت  الیذ  اردص و  الضفم  تیاور  نیا  تروص  نیا  رد  ناشیا و  دزن  ربخ  تحص  زا  تسا  فشاک  لالدتـسا  نیا  هکنآ 

نیعم ار  شتبیغ  لاس  تدالو و  هام  هدرک و  نیعم  ار  شراوگرزب  ردـپ  مسا  هدرک و  نیعم  مسا  هب  ار  يدـهم  صخـش  هک  تسا  ناشیا  هلاـقم 
چیه هک  هدرک  رکذ  شیارب  زا  یتامالع  هریـس و  تـالاح و  تافـص و  هدرک و  نیعم  تسا  يار  نم  رـس  هک  شتبیغ  تدـالو و  دـلب  هدرک و 
نیعم تقو  ام  هکنیا  تقوت و  زا  یهن  دـیامرفیم و  تقو  یفن  ادـیکا  عضوم  دـنچ  رد  ربخ  نیا  رد  هوالع  هب  دزاـسیمن  یعدـم  نیا  اـب  کـی 
دروم رد  هکنآ  هوالع  هب  دـیئامرف  تقو  نایب  ربخ  نیمه  رد  زاـب  هک  دوشیم  هنوگچ  فصو  نیا  اـب  تسادـخ  دزن  وا  ملع  هکنآ  مینکیمن و 

سپ دشاب  لاؤس  قباطم  دیاب  باوج  نآ  يدهم و  روهظ  لاس  هس  دـص و  متفه  تقو  هن  تسا  مئاق  روهظ  تیفیک  زا  لضفم  لاؤس  داهـشتسا 
ترابع هک  دـنکیم  مولعم  نیارق  اج  نیا  سپ  دـهدب  ار  ربخ  نیمه  سفن  رد  عونمم  یهتنم  تقو  نایب  دـهدن و  تیفیک  باوج  ماما  هنوگچ 
تیقوت زا  یهن  اب  دـشاب و  لاوس  قباطم  باوج  هک  ربخ  ترابع  هکلب  هدـش  هتـشون  طلغ  خـسن  رد  ای  هدرک  فیرحت  اهب  هک  تسا  نآ  هن  ربخ 

روهظ ءدـبت  فیک  دـنکیم  ضرع  هک  هدوب  روهظ  تیفیک  زا  لاؤس  هک  تسا  نیبتـسیل  ۀهبـش  یفو  ربخ  ترابع  میئوگب  هک  تسا  نآ  دزاسب 
زا سپ  تسا  بیر  ههبـش و  ماگنه  يدهم  روهظ  ءادتبا  ینعی  هرکذ  اولعیف  نیبتـسیل  ۀهبـش  یف  لضفم  ای  دـیامرفیم  میلـستلا  هیلا  يدـهملا و 
ات شیامرف  نیا  رودـص  نامز  هک  نآ  هحفـص 467 ] هوالع [  هب  ددرگیم  دـنلب  شرما  دوشیم و  رهاظ  ههبـش  عفر  قح و  ندرک  رهاـظ  يارب 

مولعم اجک  زا  دش  یعدم  یصاخ  تصش  رد  هک  یعدم  نامز  اب  ربخ  نیا  نومضم  يهقباطم  دوب  دهاوخ  ینیتس  ۀنـس  ۀئام  ره  رد  ۀمیقلا  موی 
نآ زا  بسن و  نآ  زا  ناشیا  دوشن  هبتشم  ات  میتفگ  وا  تینک  وا و  بسن  وا و  مسا  ام  دیامرفیم  ترضح  هک  دیئامرف  هظحالم  ار  تحابق  دوش 
نیا خلا  نیبتـسیل  ۀهبـش  یف  ترـضح  نآ  باوج  هل و  میلـستلا  يدهملا و  روهظ  ءادب  فیک  ینعم  دـیاش  دـنرادیمرب و  تسد  تینک  مسا و 

دنهاوخ میلـست  تخانـش و  دنهاوخ  ار  وا  مدرم  هنوگچ  رما و  ءادتبا  رد  يدهم  ترـضح  لاح  دهاوخ  هنوگچ  هک  دـنکیم  لاؤس  هک  دـشاب 
وا . رم  دوش  رهاظ  مکمک  هکنآ  ات  دسانشن  ار  وا  یسک  هک  دوش  رهاظ  يروط  رما  ءادتبا  رد  دیامرفیم  دومن 

نآ در  رب  باوج  دیبل و  یبا  تیاور  هب  شناوریپ  ءاهب و  لالدتسا 
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نآ در  رب  باوج  دیبل و  یبا  تیاور  هب  شناوریپ  ءاهب و  لالدتسا 

زا تسا  دیبلیبا  تیاور  تسا  مئاق  نامز  تصش  تسیود و  رازه و  يهنس  هکنآ  يارب  زا  هدش  نآ  هب  لالدتسا  هک  رابخا  يهلمج  زا  رگید  و 
حیضوت حیرشت و  دئارف  رد  دنیوجیم و  وا  هب  کسمت  لئالد  رد  دناهدش و  تیاور  نیا  هب  فوعشم  رایـسب  هفیاط  نیا  هک  ع )  ) رقاب ترـضح 

درادن تلالد  ناشیا  ياعدم  رب  دـناهدیمهفن و  ار  تیاور  ینعم  هک  دـش  دـهاوخ  مولعم  هکنآ  لاح  هتـسج و  کسمت  وا  هب  ءاهب  دـیامنیم و 
لتقی رـشع  ینثا  سابعلا  دلو  نم  کلمی  هنا  دیبلابا  ای  دومرف  رقاب  ترـضح  هک  دیوگیم  دیبلیبا  يراب  دوب  دهاوخ  ام  ياعدم  اب  قفاوم  هکلب 

يداهلاب بقلملا  قیلوفلا  مهنم  مهتریس  هثیبخ  مهتدم  ۀلیلق  مهرامعا  ةریـصق  ۀئف  مه  هحبذیف  هحیبذلا  مهدحا  بیـصی  ۀعبرا  مهنم  نماثلا  دعب 
هتملک تبث  هرون و  رهظ  یتح  ص )  ) دـمحم ماقف  کلذ  ملا  لزنا  یلاعت  هللا  نا  امج  املعل  هعطقملا  نارقلا  فورح  نم  نا  دـیبلابا  ای  قطانلا  و 

نم اهتددعا  اذا  هعطقملا  فورحلا  یف  هللا  باتک  یف  هنایبت  لاق و  مث  نینـس  ثلث  ۀنـس و  ۀئام  عباسلا  فلالا  نم  یـضم  دق  دلو و  موی  دـلو  و 
میملا نوثلث و  ماللا  دحاو و  فلالا  لاق  مث  هئاضقنا  دنع  مشاهینب  نم  مئاق  مایق  الا و  یـضقنی  فرح  هعطقم  فورح  نم  سیل  رارکت و  ریغ 

دنع سابعلا  دلو  مئاق  ماق  هتدم  تغلب  املف  هللا  ملا  ع )  ) نیـسحلا جورخ  ودب  ناک  مث  نوتـس  دـحاو و  ۀـئام  کلذـف  نوعـست  داصلا  نوعبرا و 
دوشیم هتـشک  هک  سک  هدزاود  سابع  دالوا  زا  دنوشیم  کلام  ینعی  متنک  اودع  کلذ و  مهفافا  رملاب  اهئاضقنا  دنع  انمئاق  موقی  صملا و 

زا هک  ةریـس  ثیبخ  رمعهاتوک و  دنتـسه  یهورگ  ناشیا  تشک  دـهاوخ  ولکد  رد  ار  ناشیا  زا  یکی  هک  رفن  راـهچ  ناـشیا  نیمتـشه  زا  سپ 
درک لزان  ادخ  تسا  یناوارف  ملع  نآرق  هعطقم  فورح  رد  هک  یتسرد  هب  دیسبابا  يا  تسا  يداه  هب  بقلم  وا  هک  یقـساف  نآ  تسا  ناشیا 
لاس هس  دص و  متفه  رازه  زا  دوب  هتـشذگ  هک  یتقو  رد  دش  دلوتم  وا و  رون  دش  رهاظ  ات  ص )  ) دـمحم دومن  مایق  سپ  ار  باتکلا  کلذ  ملا 

يرامـشب رگا  تسا  نآرق  هعطقم  فورح  رد  رما  نیا  نایب  تفای و  دلوت  وا  هک  تشذگ  مدآ  طوبه  زا  لاس  هس  دـص و  کی  رازه  شـش  هک 
دهاوخ مایق  مشاهینب  زا  یمئاق  هکنآ  رگم  شددع  دوش  یضقنم  هک  یفرح  هعطقم  فورح  زا  تسین  دیامرفیم و  دعب  رارکت  نودب  ار  اهنآ 

دون داص  لهچ و  میم  یـس و  مال  تسا و  کی  فلا  هک  ار  فورح  ددع  قیرط  دیامنیم  نایب  دعب  فورح  نآ  ددع  ندش  مامت  دزن  رد  درک 
رد نآ  زا  دعب  دومن  دهاوخ  مایق  مشاهینب  زا  یمئاق  الثم  نآ  اضقنا  رد  هک  دوشیم  کی  تصـش و  دص و  کی  ددـع  هب  هراشا  صملا  سپ 

نیـسح ترـضح  جورخ  ءادتبا  دیامرفیم  هعطقم  فورح  ءاضقنا  هب  ار  مشاهلآ  زا  یمئاق  مایق  دیامرف  قیبطت  بیترت  هک  هدمآرب  دهاش  نایب 
رد هک  هدوب  ص )  ) ربمغیپ مایق  زور  زا  کی  داتفه و  يهنـس  رد  ترـضح  نآ  جورخ  ینعی  هدوب  تسا  نارمعلآ  يهروس  رد  هک  هللا  ملا  (ع )

تثعب زا  تسا  نیـسح  جورخ  نامز  هب  هراشا  نارمعلآ  ملا  سپ  تسا  هللا  ملا  ددـع  کی  داتفه و  نآ  هدرک و  وا  زا  نایب  باتکلا  کـلذ  ملا 
جورخ تدم  دش  لماک  نوچ  سپ  دوب  دهاوخ  ع )  ) نیسح ترضح  جورخ  تثعب  زا  لاس  کی  داتفه و  تشذگ  زا  دعب  ینعی  ص )  ) ربمغیپ

زا تسا  کی  تصش و  دص و  هک  صملا  ددع  مایا و  دش  یضقنم  نوچ  ینعی  صملا  دزن  رد  سابع  دالوا  زا  یمئاق  دومن  مایق  نیسح  یمئاق 
دص و درذـگب  نوچ  ینعی  صملا  تسا  هیماینب  هحفـص 468 ] ضارقنا [  ناشیا و  تلود  هب  هراشا  صملا  سپ  سابع  مئاق  دومن  ماـیق  تثعب 

لاـح هدرک و  نیعم  ار  ساـبعینب  روهظ  ع )  ) نیـسح جورخ  لاـمک  زا  سپ  هکنیا  دوب و  دـهاوخ  ساـبعینب  تلود  روهظ و  کـی  تصش و 
جورخ زا  سپ  دوـمرفن  اذـل  هدوـمرف و  بوـسحم  رورـس  نآ  جورخ  عـباوت  زا  ار  هللختم  هنمزا  هک  تسا  راـبتعا  هب  دوـب  هلـصاف  نیب  رد  هکنآ 

ارملا هب  هعطقم  فرح  ءاضقنا  تقو  رد  ام  مئاق  دیامرفیم  مایق  دومرف و  نآ  زا  سپ  نیسح  جورخ  تدم  دش  مامت  نوچ  دومرف  هکلب  نیـسح 
ود هب  ار  لالدتـسا  بیرقت  خـلا و  انمئاق  موقی  هک و  تسا  ریخا  يهرقف  نیا  هفیاط  نیا  داهتـشا  لحم  ار و  نآ  نک  نامتک  ار و  نیا  مهفب  سپ 
زا هکنآ  رگید  تسا و  میم  نودب  ارلا  هحیحص  خسن  هکنآ  لاح  هدرک و  نامگ  مدناوخ و  ارملا  ارلا  هک  نآ  یکی  دناهدرک  مولعم  ریغ  همدقم 
ره ددع  هک  هقباس  تارقف  فالخرب  هتفرگ  مئاق  روهظ  نامز  نییعت  هب  رظان  هتشاد و  بوسحم  ار  هعطقم  فورح  دادعا  مامت  ارملا  ات  لوا  ملا 

رازه و يرامـشب  هک  ارملا  ات  لوا  ملا  زا  تروص  نیا  رد  دـش و  دـهاوخ  مولعم  هچنانچ  هدومرف  صاخ  روهظ  هب  هراـشا  صوصخلاـب  ار  هرقف 
دـشاب و ترجه  زا  لبق  لاـس  هدزاـی  هک  تسا  کـی  داـتفه و  تسیود و  يرکـسع  تاـفو  اـت  تثعب  زا  دوشیم و  کـی  داـتفه و  تسیود و 

کی داتفه و  تسیود و  رازه و  باب  روهظ  نامز  ات  تثعب  زا  عومجم  باب و  روهظ  نامز  ات  لاس  رازه  ترجه و  زا  لاس  تصش  تسیود و 
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زا تصش  تسیود و  رازه و  هک  تثعب  زا  کی  داتفه و  تسیود و  رازه و  ارملا  ارلا  ارلا  ارلا  صملا  ملا  ملا  تسا  نیا  نآ  تروص  دوشیم و 
تصـش و تسیود و  رازه و  يرامـشب  ارملا  هب  ات  باتکلا  کـلذ  ملا  زا  ار  هعطقم  فورح  نوچ  هک  دـیوگیم  دـئارف  رد  دوشیم و  ترجه 
رب تسا  ینبم  تعامج  نیا  ياعدـم  هک  دـش  مولعم  سپ  تسا  خـیرات  أدـبم  وا  هک  تسا  ترجه  زا  لبق  لام  لاـس  تفه  هک  دوشیم  تفه 
زاب دشاب  مه  ارملا  ثیدح  رد  عقاو  رگا  هکنیا  هب  لالدتـسا  نیا  زا  میئوگیم  باوج  ام  ارلا و  هن  دـشاب  ارملا  فیرـش  ثیدـح  رد  عقاو  هکنیا 

ربمغیپ تثعب  ترجه  زا  لبق  لاس  هدزاود  تسا و  ود  داتفه و  تسیود و  ارملا  ددـع  هکنآ  هچ  امـش  ياعدـم  هن  تسا  ام  ياعدـم  اـب  قباـطم 
هللا و رما  هب  دـش  مئاـق  ماـیق  يرکـسع و  تاـفو  ترجه  زا  تصـش  تسیود و  يهنـس  تسا و  روـهظ  نیا  خـیرات  ءدـبم  نآ  هک  هدوـب  (ص )
زا لاس  ود  داتفه و  تسیود و  یبن و  ترجه  زا  تصش  تسیود و  ادخ  رما  هب  تسا  دمحملآ  مئاق  مایق  أدبم  هک  يرکـسع  تافو  لصاحلا 
هن تسا  تثعب  زا  تسا  نیـسح  جورخ  هک  کـی  داـتفه و  هچناـنچ  تسا  تثعب  زا  أدـبم  رگید  تارقف  هنیرق  هب  نوـچ  دوـشیم و  یبـن  تثعب 

هعطقم فورح  نیا  مایا  تشذگ  هعطقم و  فورح  نیا  ياضقنا  هب  هکنیا  تسا و  دمحملآ  مئاق  نامز  هب  هراشا  ارملا  ددع  نیا  سپ  ترجه 
تسا تثعب  زا  ود  داتفه و  تسیود و  ترجه و  زا  تصش  تسیود و  يهنس  وا  نامز  لوا  هک  دمحملآ  مئاق  مایق  نامز  دسریم  ارملا  ینعی 

دمحملآ مئاق  نامز  يرکـسع  زا  دعب  هک  دوب  دهاوخ  ام  يارب  زا  لیلد  دشاب  ارملا  هخـسن  رگا  هک  دـش  مولعم  سپ  تسا  ارملا  ددـع  نآ  هک 
يرکـسع زا  دـعب  هن  دـنادیم  نامزلارخآ  رد  دولوم  ار  مئاق  وا  نوچ  ددرگیم  لطاب  شتجح  هللا و  دـمحب  دوشیم  هتـشک  ام  مصخ  تسا و 

اما دـش و  ام  لیلد  هکلب  دـشن  وا  يارب  زا  لیلد  دروخن و  شدرد  هب  اقلطم  دـندش  ارملا  هب  مزتلم  هک  دـئارف  بحاص  هلیح  نیا  سپ  هلـصافالب 
سفن ياوـه  هب  نآ  سپ  ارملا  اـت  باـتکلا  کـلذ  ملا  لوا  زا  ار  هعطقم  فورح  دـنکیم  راـبتعا  دوـعوم  ناـمز  نییعت  رد  هک  شرگید  هـلیح 

لاس کی  داتفه و  هک  هتفرگ  باتکلا  کلذ  ملا  هب  ار  متاخ  مایق  أدـبم  هک  امرف  هظحالم  تسا  رگید  تارقف  رهاـظ  فـالخ  تسا و  شدوخ 
دشاب و تثعب  زا  لاس  کی  داتفه و  هک  هدرک  نییعت  طقف  هللا  ملا  اب  ار  ع )  ) نیسح جورخ  نامز  نآ  زا  سپ  هتشذگ  مشاهلآ  تلود  زا  تسا 

ملا ود  اب  ار  نآ  هکنآ  هن  هدرک  نیعم  هحفص 469 ] نازیم [  طقف  ار  صملا  یسابع  مئاق  مایق  رد  نآ  زا  سپ  دشن  همیمض  لوا  ملا  اج  نیا  رد 
يهمیمـض هب  هن  تسا  مئاق  مایق  أدـبم  نازیم  طقف  ارملا  هکنیا  مئاق و  مایق  أدـبم  نایب  ماقم  رد  ارملا  لاـح  تسا  نینچ  مه  سپ  ار  نآ  زا  لـبق 

هلثما نآ  زا  سپ  دـنکیم  هیلک  يهدـعاق  نایب  الوا  هک  لبق  يهرقف  نامه  ینعم  نیا  رب  دـنکیم  تلالد  هچنانچ  هدوب  وا  زا  لبق  هک  یتاـعطقم 
فورح زا  تسین  ینعی  هئاضقنا  دنع  مشاهینب  نم  مئاق  مایق  الا و  یـضقنی  فرح  هعطقم  فورح  نم  سیل  دومرف و  هک  دنکیم  نایب  ار  نآ 

الثم صملا  ملا و  هعطقم  فورح  هب  دارم  دنک و  مایق  وا  ءاضقنا  دزن  مشاهلآ  زا  یمئاق  هکنآ  رگم  وا  ددـع  درذـگب  هک  یفرح  نآرق  هعطقم 
ربمغیپ و زا  هچنانچ  هتفرگ  هعطقم  فورح  زا  یفرح  ره  ءاضقنا  دزن  رد  ار  مشاـهلآ  زا  مئاـق  ماـیق  میوگیم  سپ  اـهنت  مـال  اـی  اـهنت  فلا  هن 
هک لاح  سپ  دـشاب  هتفرگ  یـضعب  اب  یـضعب  يهمیمـض  هعطقم و  فورح  ءاـضقنا  هب  ار  نازیم  هکنآ  هن  هدوب  نینچ  یـسابع  مئاـق  نیـسح و 

ار هعطقم  فورح  یقاب  رابتعا  دوعوم  مئاق  مایق  أدبم  رد  رگا  دـشاب  یمئاق  أدـبم  هب  هراشا  تاعطقم  زا  یفرح  ره  هک  دـش  نآ  هیلوا  يهدـعاق 
رب درف  لاـثم و  قاـبطنا  تهج  هب  سپ  دوب  دـهاوخ  هدرک  ناـیب  ماـما  هک  هدـعاق  زا  جراـخ  نآ  سپ  ارملا  ینعی  عطقم  فرح  نیا  رد  میئاـمنب 
اب قبطنم  هرقف  نیا  میریگب و  دوعوم  ماـیق  أدـبم  هب  هراـشا  هسفن  هب  ار  ارملا  دوـخ  هک  میراـچان  راـظنا  هب  تقفاوـم  تهج  هب  یلک و  هدـعاق و 

يهلاقم هن  تسا  تثعب  زا  ود  داتفه و  تسیود و  نآ  هک  مینادیم  هلـصافالب  يرکـسع  ترـضح  زا  دعب  ار  مئاق  أدبم  هک  دوشیم  ام  يهلاقم 
هک دوشیم  نآ  ارملاب  اهئاضقنا  دـنع  انمئاق  موقی  هک و  شفیرـش  لوق  ینعم  سپ  هداتفابقع  تسا و  نآ  توافت  رگید  لاـس  رازه  هک  اـمش 

هعطقم فورح  زا  یفرح  دمآرس  وا  نامز  هک  ارملا  ببس  هب  ینعی  دوب  مایق  أدبم  نازیم  هک  هعطقم  فورح  نآ  دش  یضقنم  ارملا  هب  تقو  ره 
یسابع مئاق  و  ع )  ) نیـسح جورخ  صملا  هللا و  ملا  رد  هعطقم  فورح  ءاضقنا  هب  هچنانچ  تسا  دمحملآ  مئاق  نامز  تقو  نآ  دش  یـضقنم 
هچنانچ مئاق  دـنکیم  مایق  هعطقم  فورح  زا  تسا  یفرح  هک  ارملا  ءاـضقنا  هب  هکنآ  ینعم  نآ  لـصاح  يرخا  تراـبع  هب  تشگ و  لـصاح 

مـالک نیا  ینعم  هک  يوش  تفتلم  اـت  نک  لـمأت  بوـخ  سپ  دـنک  ماـیق  یمئاـق  تاـعطقم  زا  یفرح  ره  ءاـضقنا  هب  هک  دوـب  نیا  هیلک  نازیم 
هـصالخ سپ  اءزج  لماتف  دوشیمن  دافتـسم  مالک  نیا  زا  تاعطقم  ریاس  مامـضنا  رابتعا  ریغ و  تسا ال  نیمه  خلا  انمئاق  موقی  هک و  كرابم 
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دش ارملا  هک  لاح  دوبن  نکمم  ارملا  هب  اعدم  ریوصت  هکنآ  هچ  داد  ام  تسد  هب  حیحص  یهار  بجع  دش و  ام  لیلد  ثیدح  نیا  هک  دش  نیا 
نیح رد  هک  جـسوک  اب  تسا  قمحا  زاردشیر  هعزانم  ناـمه  باوج  لالدتـسا و  نیا  رد  مصخ  اـم و  لـثم  اـنامه  دـش  تسرد  اـم  ياعدـم 

تفرگ سپ  زاردشیر  نآ  زا  دروآ  رطاخ  هب  ار  جـسوک  تکرح  نیا  دـیبسچ  جـسوک  يهناچ  هب  دوخ  زیوآتسد  يارب  زاردشیر  هبراضم 
قبطنم ار  ارلا  میتساوخیم  ام  هک  یتقو  رد  نینچمه  نیمز و  يور  ار  وا  دیناباوخ  تشپ و  هب  يور  دیـشک و  دیچیپ و  دوخ  تسد  هب  ار و  نآ 

هب میدیبسچ  سپ  ارملا  هب  ار  ارلا  درک  فیحـصت  دوخ  ياعدم  يارب  زا  دش  ادیپ  قمحا  یناگیاپلگ  میدوب  ریحتم  مینک و  دوجوم  مئاق  أدبم  اب 
ارملا فحـصم  خسن  ضعب  رد  ارلا  هکنیا  يرکـسعلا و  دعب  تسا  يدـهم  مئاق  أدـبم  اب  قباطم  هک  هدوب  ارملا  نیمه  ثیدـح  هرقف  هتبلا  هکنیا 
باوج اما  میدز و  ار  شندرگ  شدوخ  ریـشمش  هب  میتسب و  ار  شیوزاب  میدرک و  راتفرگ  شدوخ  دـنمک  ناـمه  هب  هللا  نوع  هب  ار  وا  تسا و 

ام يارب  زا  دشن  مولعم  میوگیم  نکل  دومن  داهـشتسا  لحم  يهمیمـض  مه  ار  هقباس  يهعطقم  فورح  دـیاب  هک  مینک  لوبق  رگا  هکنآ  رگید 
دـشاب ارلا  مادک  هک  تسین  مولعم  تروص  نیا  رد  دشاب و  ارلا  تسا  هحیحـص  خسن  رد  هچنانچ  دیاش  هکلب  دـشاب  ارملا  هکرابم  يهرقف  هکنآ 

تقو رد  هک  تسا  نآ  رورس  نآ  دارم  میئوگب  هک  تسا  ام  يارب  زا  سپ  هحفص 470 ] دشاب [  رجح  يارلا  هک  مجنپ  ات  نآ  ریغ  ای  تسا  لوا 
دوشن ریخات  ۀنس  خیرات و  نآ  زا  هک  میراودیما  دنکیم و  روهظ  مئاق  رجح  هروس  رلا  ات  باتکلا  کلذ  ملا  زا  هعطقم  فورح  نامز  نتـشذگ 

هکنآ لثم  هدربن  وا  تماما  لوا  زا  یمسا  رمالا  ۀیاغ  میرمـشیم  لدع  ندرک  اراکـشآ  هب  مایق  لوا  هبلغ و  وحن  رب  جورخ  نامز  أدبم  ار  نآ  و 
زا ود  داـتفه و  تسیود و  رازه و  رب  هفاـضا  راـهچ  تصـش و  دـصراهچ و  تروص  نیا  رد  هدوبن و  ع )  ) نسح شمع  و  ع )  ) ریما شدـج  زا 

هروـس ارلا  زاـب  نآ  زا  سپ  ود  داـتفه و  تسیود و  رازه و  رملا  رملا  رملا  ارملا  صملا  ملا  ملا  تسا  نیا  تروـص  هکنآ  هچ  دوـشیم  تـثعب 
مه دوشیم و  راهچ  یس و  دصتفه و  رازه و  هنس  مئاق  نامز  تروص  نیا  رد  راهچ  تصش و  دصراهچ و  مه  نیا  رجح  هروس  رلا  میهاربا و 
نیا تسا و  ددع  جنپ  یس و  دصناپ و  لوا  ارلا  ات  لوا  ملا  زا  دشاب و  سنوی  يهروس  هک  تسا  لوا  رلا  دارم  هک  میئوگب  هک  تسا  ام  يارب  زا 

هدـعو جرف  تباب  رد  هچنانچ  شروهظ  داتفا  ریخات  حـناوس  ياهراپ  هطـساو  هب  میئوگب  میراد و  بوسحم  هیئادـب  راـبخا  زا  ار  هفیرـش  تیاور 
تهج زاب  هدوب  جنپ  یـس و  دصناپ و  شریخات  دـیاش  تدـم و  نآ  زا  دـش  ریخات  زاب  لاس  لهچ  دـص و  ات  دـش  ریخات  زاب  دـنداد  لاس  داتفه 

تاعطقم یقاب  همیمض  هن  ارملا و  هخسن  هن  تسا  عونمم  همدقم  ود  ره  هکنآ  رگید  باوج  هتشگن  مولعم  شتدم  زونه  هداتفا و  ریخات  حناوس 
تسیود و ات  داتفا  ریخات  أدبم  تثعب و  زا  هدوب  ود  یـس و  تسیود و  تدم  هکنیا  دشاب و  جنپ  زا  یکی  ای  ارلا  دوخ  هب  رایعم  هکلب  تسا  مزال 
رازه و هک  ارلا  جنپ  عومجم  ای  هدشن و  نیعم  زونه  هک  ینامز  زا  هداتفا  ریخات  ات  دوش و  ام  ياعدـم  اب  قبطنم  زاب  سپ  تثعب  زا  يود  داتفه و 
هک ثیدـح  دوش  ینعم  يروط  دـیاب  سپ  ربخ  رد  تسین  هب  ینتعم  ءادـب  لامتحا  تلق  ناف  دـشاب  هداتفا  ریخات  ءادـب  دـشاب و  تصـش  دـص و 
مود باوج  نینچمه  تسا و  عقاو  اب  قباطم  تسین و  ادب  مزلتـسم  لوا  باوج  نکل  یلب  تلق  دوش  ادب  مزلتـسم  ات  دنکن  ادیپ  عقاو  اب  تفلاخم 

تارقف هچنانچ  تسا  تیاور  لامجا  بارطـضا و  تاهج  هب  بعـشنم  هک  متفگ  الامتحا  ار  یقاـب  نیا  دـنک و  عقاو  زا  تفلاـخم  تسین  مولعم 
نآ لاح  کی و  تصش و  دص و  رد  سابعینب  نامز  نییعت  دننام  تسا  هیجوت  هب  جاتحم  هک  تسین  لامجا  لاکـشا و  زا  یلاخ  مه  شرگید 

دروم دـهاش و  لحم  صوصخ  هب  قلعتم  ضرغ  تسا و  دوصقم  زا  جراخ  ربخ  لاـح  ضرعت  نآ  زا  هداـیز  هدوب و  ود  یـس و  دـص و  رد  هک 
هطـساو هب  دیهاوخیم  دوشیم  هتفگ  هفیاط  نیا  هب  لاح  میرادن  رگید  تارقف  اب  يراک  دـشاب  انمئاق  موقی  شیامرف و  نآ  هک  هدوب  لالدتـسا 

زا لامجا  هریثک و  تالامتحا  هطـساو  هب  دیهاوخیم  دینادیم  دوخ  دینادب  نتملاربتعم  ریغ  ار  وا  دـیرادرب و  تیاور  زا  تسد  ربخ  بارطـضا 
دیهاوخیم دینادیم و  دوخ  دیئامن  نآ  زا  دی  عفد  تقونال  رابخا  هطـساو  هب  دیهاوخیم  دینادیم و  دوخ  دینادب  هلالدلامات  ریغ  ار  وا  یتاهج 

ۀجح روهظ  رب  قبطنم  ات  دشاب  تثعب  زا  ود  داتفه و  تسیود و  هک  دیریگب  ارملا  دوخ  هب  ار  رایعم  دینادب و  هلالدـلامات  برطـضم و  ریغ  ار  وا 
راهچ یـس و  دصتفه و  رازه و  هنـس  دوعوم  نامز  هک  دیریگب  رخآ  ارملا  ات  لوا  ملا  زا  ار  رایعم  دیهاوخیم  دـینادیم  دوخ  دوش  نسحلا  نب 

رب قبطنم  ات  دیریگب  ارملا  ات  لوا  ملا  زا  رایعم  دیهاوخب  رگا  دینادیم و  دوخ  دینک  رگید  تالامتحا  هب  ذخا  دیهاوخیم  دـینادیم  دوخ  دوش 
تدـعاسم قباطم و  تارقف  ریاـس  ربخ و  لوا  هیلک  نازیم  هکنآ  هچ  هدـش  كاـخ  هک  وزرآ  اـسب  يا  تسیوزرآ  نیا  دوش  یعدـم  نیا  ناـمز 
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تسیود و رازه و  رد  مئاق  هکنآ  هچ  تسا  عقاو  اب  قباطم  لامتحا  نیا  تلق  ناـف  اـیناث  تسا  مکحت  ارملا  نییعت  ـالوا و  همیمـض  رب  دـنکیمن 
اب لمتحم  نآ  نییعت  تسا و  هرداصم  نیا  تلق  ارملا  ات  تسا  ملا  زا  رابتعا  دارم  هک  تسا  لامتحا  نیا  نیعم  نیا  دومن و  مایق  يرجه  تصش 
نآ نییعت  رب  تیاور  تلالد  رب  تسا  فوقوم  لالدتـسالابسح  روهظ  هنـس  هنـس  نآ  ندوب  زارحا  هکنآ  هچ  تسا  لاحم  رود  لتخم  رما  نیا 
رگا هلمجلاب  تسا و  رود  نیا  روهظ و  هنس  هنس  نآ  ندوب  زارحا  رب  وت  فارتعا  بسح  رب  تسا  فوقوم  هنـس  نآ  نییعت  رب  هیآ  تلالد  هنس و 

تایلبلا دشا  یه  یتلا  هکحضملا  ۀیلبلا  نم  يدوب و  هداتفین  لالدتسا  تفلک  هب  وت  رگید  مئاق  ار  یعدم  میتسنادیم و  روهظ  هنس  ار  هنـس  نآ 
ماوع دیـص  يارب  زا  يرگید  توبکنع  زا  يرات  دنکیم و  دوخ  تیوقت  تهج  هب  هحفص 471 ] دوخ [  نابرشممه  زا  هک  تسا  یتناعتسا  نآ 

طارشا تایآ و  هک  هدرک  لقن  نیدلایقت  زا  ینارعش  دیوگیم  فیرش  ثیدح  هب  لالدتـسا  زا  دعب  هک  دنکیم  هیـسن  ضرق و  ماعنا  بیرف  و 
عقاو دیاب  مامت  جوجأم  جوجای و  دس  حتف  نآرق و  عفر  برغم و  زا  سمـش  عولط  یـسیع و  مث  لاجد  مث  يدهم  جورخ  دننام  تعاس  تمایق 

نم موی  فصن  اهلف  تدسف  نا  موی و  اهلف  یتما  تحلـص  نا  هدومرف  هک  هداد  تما  هب  هدـعو  ص )  ) ربمغیپ هک  يزور  زا  هریخا  هئام  رد  دوش 
تـسا بوخ  تناعتـسا  نیا  زا  هللاءاشام  راعـشا  نیا  رب  نیرفآ  نودـعت  امم  ۀنـس  فلاک  کبر  دـنع  اموی  نا  هلوقب و  اـهنع  ربخملا  برلا  ماـیا 

تنا درب و  یلا  تیعد  دـیوگیم  هتفگ  اجنیا  ار  درب  نب  راشب  یـصخش  هک  تیب  ود  نیا  رکذ  هب  منک  افتکا  تاـفرخزم  نیا  تاـشقانم  ضوع 
یتساوخیم ینادیم  ربتعم  تیقاوب  رد  ار  ینارعـش  لوق  وت  رگا  فاصناشوخ  يا  هک  نآ  رگید  درب و  نم  کـما  كاـن  ادرب  نا  بهو  هریغل 

تسیود و هنس  نابعش  همین  بش  وا  دلوم  تسا و  يرکـسع  نسح  ماما  دنزرف  وا  يدهم و  يهرابرد  دیوگیم  هک  ینک  لقن  ار  وا  مالک  هیقب 
هاجنپ دصهن و  يهنـس  هک  ام  تقو  نیا  ات  وا  رمع  دشابیم  سپ  میرم  نب  یـسیع  اب  دوش  عمتجم  هکنیا  ات  تسا  یقاب  وا  تسا و  جنپ  هاجنپ و 
يارب زا  يدنس  بجع  میوگیم  زاب  دوش  لقن  ینارعـش  مالک  مامت  دوب  بوخ  تسین  ضرم  رگا  خلا  لاس  شـش  دصتفه و  تسا و  تشه  و 

عاقترا زا  ترابع  هک  نآرق  عفر  یـسیع و  لوزن  يدهم و  جورخ  ینارعـش  مالک  یـضتقم  هب  هکنآ  هچ  يداد  تسد  هب  یعدم  ود  نیا  لاطبا 
زا سپ  روما  نیا  هک  هدوب  دساف  تفگ  ربخ  نیا  بجوم  هب  رگا  الاح  دوب  دـهاوخ  لاس  رازه  زا  هریخا  هام  رد  امـش  لوق  هب  تسا  مالـسا  نید 
زا دعب  هکنآ  هن  دوش  عقاو  دیاب  هریخا  هام  رد  روما  نیا  سپ  هدوب  حلاص  رگا  دوش و  عقاو  تساوخیم  مالـسا  روهظ  زا  هتـشذگ  لاس  دصناپ 
نآ رب  رگید  لاس  دنچ  رهاظ و  یعونـصم  يدهم  درذگب و  لاس  دـنچ  داتفه و  تسیود و  مالـسا  زا  لماک  لاس  رازه  نتـشذگ  هریخا و  هام 

تسا وا  نالطب  لیلد  مصخ  ام و  فارتعا  هب  مالک  نیا  دافم  بذک  روهظ  هکنآ  رب  هوالع  سپ  دوش  راکـشآ  یلوعجم  یـسیع  دوش و  هفاضا 
دناهدشن . رهاظ  برلاموی  زا  هریخا  هام  رد  هک  دوب  دنهاوخن  یسیع  يدهم و  رفن  ود  نیا  دشاب  انتعا  لحم  مالک  نیا  رگا  ام  دزن 

( موی اهلف  تحص  نا   ) ثیدح هب  یناگیاپلگ  لالدتسا  زا  باوج 

ثیدح نیا  دـیوگیم  دـیامن  هتخپ  ار  دوخ  ماخ  لایخ  هک  هدرک  وا  رد  یتسدهریچ  کی  یناگیاپلگ  سپ  موی  اهلف  تحـص  نا  ثیدـح  اما  و 
هب هیآ  نیا  نوچ  تشگ و  لزان  نومدقتـسی  ۀعاس و ال  نورخأتـسی  مهلجا ال  ءاج  اذاف  لجا  ۀـما  لکب  هکرابم  يهیآ  هک  دـش  دراو  یتقو  رد 

تسیچ و مالسا  تما  لجا  هک  دندومن  راسفتـسا  لوسر  ترـضح  زا  اذهل  تسا  دودحم  یلجا  یتما  ره  يارب  هک  دیامنیم  تلالد  تحارص 
بحاص هب  هک  تسا  یغورد  نیا  انامه  میوگیم  موی  فصن  اهلف  تدسف  نا  موی و  اهلف  یتما  تحلص  نا  دومرف  یک  ات  نید  نیا  تزع  ءاقب 

وا يارب  زا  ملاع  رد  یسفن  ره  هک  تسا  نآ  دارم  هک  دناهتشون  نیرـسفم  هچنآ  ریغ  هفیرـش  يهیآ  نیا  زا  سک  چیه  هدز و  هیمالـسا  تعیرش 
ءاضقنا زا  لاوس  ات  هتفرگن  هیهلا  تاناید  ءاضقنا  ار  نآ  دافم  یـسک  هدیمهفن و  دـباین  میدـقت  ریخات و  نآ  زا  وا  توم  هک  تسا  یلجا  رمع و 

ینعم هب  تسین  مزال  هدـش  لامعتـسا  مه  يدارفا  مومع  قیرط  هب  هدـش و  قالطا  مه  رفن  کی  رب  نآرق  رد  تما  ظفل  دوش و  هیمالـسا  تناید 
هک دوشیم  لاؤس  یناگیاپلگ  زا  الوا  ریدـقت  ره  رب  اـقلطم و  تسا  قلخ  زا  يدرف  ره  ياـهرمع  هب  رظاـن  هیآ  سپ  دـشاب  هریثک  هفیاـط  موق و 

قبطنم یهاوخیم  وت  هک  ینامز  اب  هک  ریدـقت  ره  رب  مالک و  نیا  رودـص  نامز  ای  ترجه  ای  تسا  تثعب  تسا  لاـس  رازه  هک  موی  نیا  أدـبم 
موی دارم  رگا  ایناث  تسا و  فسعت  مکحت و  ترجه  زا  هتـشذگ  لاـس  تصـش  تسیود و  ار  نآ  أدـبم  نداد  رارق  هک  نآ  تهج  هب  دوشیمن 
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ءارآ و فالتخا  يهطـساو  هب  يرکـسع  تافو  زا  دـعب  هک  يدرک  فارتعا  قباس  مـالک  رد  وت  نوچ  دـشاب  لاـس  تصـش  تسیود و  زا  دـعب 
مولعم هک  مه  هحفـص 472 ] مالـسا [  بهاذم  یقاب  لاح  هتماما  هفیاط  لاح  هکنیا  دش  کیرات  هللا  رما  امویف  اموی  عدب  روهظ  ءاوها و  تتـشت 
دسرب مالسا  تما  لجا  هتشذگ  تبیغ  زا  لاس  دصناپ  يهنس  رد  یبن  شیامرف  هب  تساوخیم  سپ  دوب  دهاوخ  نیا  زا  رتالاب  داسف  مادک  سپ 

هک هدوبن  یبن  دعب  هنمزا  زا  رتهنتفرپ  ینامز  چیه  سپ  دشاب  مالسا  نید  لوا  موی  زا  دارم  رگا  ددرگ و  رهاظ  وت  لوق  هب  عرـشلاخسان  يدهم  و 
دـیزی و جراوخ و  هیواعم و  هب  ات  لصاح  رگیدـکی  ریفکت  رگیدـکی و  زا  تئارب  سوفن و  لتق  اـصع و  قش  ءارآ و  تتـشت  هملک و  فـالتخا 

ترتع باتک و  تشگ و  دـعابا  بناجا و  لحم  تفالخ  زکرم  تشگ  رهاظ  عورف  لوصا و  رد  هدـساف  بهاذـم  دیـسر و  روج  ءاـفلخ  ریاـس 
لیم قفاوم  رگا  دوش و  رهاظ  عرـشلاخسان  يدهم  دنامن و  شیب  دصناپ  مالـسا  تناید  نیا  هک  تساوخیم  زاب  سپ  دـش  شومارف  كورتم و 

دزاسیمن وت  ياعدم  اب  مه  زاب  يرمشیم  تما  حالص  نامز  ار  اهنامز  نآ  تنابرشممه  یقاب  لحن و  للم و  بحاص  نیدلایقت و  ینارعش و 
ضرف حـلاص  ار  تما  هچ  لاح  دـنکیم  ار  مالـسا  نید  ياقب  مالـسا و  تما  لجا  نایب  موی  اهلف  ثیدـح  نیا  هک  یتشون  هچنانچ  هلمجلاـب  و 
تـسا نیا  تشاد  دهاوخ  زور  کی  دشاب  حلاص  تما  رگا  هک  شلوق  حیرـص  هکلب  رهاظ  هکنآ  هچ  دزاسیمن  وت  ياعدـم  اب  دـساف  هچ  ینک 

حلاص ار  تما  هچ  لاح  رخآ  هب  ات  لوا  زا  ینعی  دوب  لاس  دـصناپ  ینک  ضرف  دـساف  رگا  تشاد و  دـهاوخ  لاـس  رازه  رخآ  هب  اـت  لوا  زا  هک 
زا دـعب  ار  أدـبم  تسا و  ربـمغیپ  لوق  فـالخ  دـش  ادـیپ  وـگغورد  خـسان  هک  تصـش  تسیود و  رازه و  اـت  ثکم  دـساف  هچ  ینک و  ضرف 

هتـشاد تما  مه  رگید  لاـس  هس  داـتفه و  تسیود و  تروص  نیا  رد  هکنآ  هچ  تسا  ربمغیپ  لوق  فـالخ  مه  نداد  رارق  تصـش  تسیود و 
دئارف بحاص  هچنانچ  ص )  ) ربمغیپ شیامرف  نیا  رگا  اثلاث  هنس و  نوعبس  ثلث و  نتیئام و  موی و  اهلف  هکلب  تسا  غورد  موی  اهلف  شلوق  سپ 

رازه زا  سپ  دشاب  هک  مه  تیحلاص  رب  انب  هلاحمال  تساوخیم  دوب  دهاوخ  زیزع  یک  ات  هک  تسا  مالسا  نید  تزع  ءاقب  زا  لاؤس  دیوگیم 
درذگیم هک  تسا  هوالع  لهچ  دصیـس و  هک  لاح  ات  یلاعت  هللا  دـمحب  هک  نآ  لاح  دوش و  مامت  مالـسا  تزع  رگید  مالـسا  روهظ  زا  لاس 

مالسا راونا  هب  هبئان  دالب  رد  هکرشم  ماوقا  زا  اهنویلم  نیدنچ  هک  رتدایز  تما  رتشیب و  كرش  رفک و  دالب  رد  شطاسبنا  هعاشا و  مالـسا  نید 
رب نآ  تلالد  رد  ای  دنس  رد  یحدق  زا  فشاک  لولدم  بذک  روهظ و  سپ  لوادتم  عیاش و  نآرق  ماکحا  مالـسا و  ملاعم  دناهتفای و  تیاده 

یقاب مالـسا  لجا  زا  ردق  هچ  هک  هدوب  نآ  لئاس  لاؤس  تروص  رگا  یلاؤس  نینچ  میلـست  زا  دعب  اعبار  دوب و  دهاوخ  دئارف  بحاص  ياعدـم 
مالـسا لجا  لصا  هک  هدوب  نآ  لاؤس  تروص  رگا  تسا و  باوج  نامز  زا  أدبم  هکنآ  مالک و  رودـص  نامز  رد  رهاظ  ص )  ) ربمغیپ باوج 

یناگیاپلگ ياعدـم  اب  ریدـقت  ود  ره  رب  هدوب و  مالـسا  رد  لـخاد  همه  هک  تسا  تثعب  لوا  زا  أدـبم  هکنیا  رد  تسا  رهاـظ  تسا  هزادـنا  هچ 
ناشعوجر و دادترا و  ناشتعیب و  ثکن  ناشیا و  دهع  ضقن  تما و  داسف  زا  داد  ربخ  ارارک  ص )  ) ربمغیپ هچنآ  ربانب  اسماخ  دـشابن و  قفاوم 

رفن راهچ  رگم  ص )  ) ربمغیپ دهع  رب  دـنامن  یقاب  هک  نتف  عدـب و  ریاس  نینئاخ و  نیقفانم  يوس  هب  عوجر  مالـسا و  حور  زا  نتـشادرب  تسد 
دـشاب موی  فصن  لجا  تساوخیم  دـناهداد  ربخ  تما  داسف  زاهمئا  هدومرف و  هراشا  ار  ناـنتفا  ناـحتما و  نیا  ربخ  شناـقرف  رد  دـنوادخ  هک 

هدوب رتمک  مه  فصن  زا  مالـسا  لجا  يرکـسع  تافو  هب  یحو  عاطقنا  زا  هدرک  حارتفا  رمالا  ربدـی  يهیآ  رد  قیدـنز  نیا  هچنآ  ربانب  اسداس 
وت و هچنآ  هن  تسا  رگید  زیچ  وا  زا  دارم  هک  تسا  ربمغیپ  شیامرف  نیا  رگا  لصاحلا  هدوب و  یقاب  تبیغ  نامز  ات  وا  نخس  هب  مالسا  عقاورد 

هلحرم نیا  رد  هک  هفیاط  نیا  تالالدتسا  رد  دیامن  لمأت  یفصنم  لقاع  هاگره  ةرکذت  دیفابیم  توبکنع  يهناخ  دوخ  لایخ  هب  تنابرشممه 
ترابع هحفـص 473 ] ندرک [  فیرحت  یکی  تسا  رما  دنچ  زا  یکی  رب  تالالدتـسا  نیا  ینبم  هک  دیآیم  حوضو  هب  دش  روکذم  شیامن  و 

دناهدیدزد و يرهظ  زا  ار  ای  يرهظ  نم  نوکی  دولوم  یف  ترکفت  دیامرفیم  هک  غبـصا  تیاور  هکنآ  لثم  نآ  زا  یفرح  ندیدزد  هب  ثیدح 
بیاغ ع )  ) نسحلا نبا  ۀجح  صخـش  دوعوم  هک  دنکیم  نایب  هک  رایزهمنبا  ۀیاور  هب  ندرک  کسمت  لثم  ربخ  ردـص  ندرک  طاقـسا  رگید 

ادـبا ناشیا  يدـهم  يارب  زا  هیربط  تیاکح  نآ  هک  یتسناد  هک  نآ  لاح  دریگیم و  دـشاب  هیربط  تیاکح  هک  ار  ربخ  لیذ  نامه  وا  تسا و 
هک ینایفس  اب  ار  اهنآ  گنج  هیربط و  رد  ار  يدهم  رکشل  لاح  دنکیم  نایب  رگید  رابخا  رد  هک  دوب  دهاوخ  ام  يدهم  يارب  زا  هدشن و  عقاو 

نییلعالا نیمسالا  وه  تیاور  لثم  نآ  ندیدزد  ربخ و  لیذ  ندرک  طاقـسا  رگید  درادن و  هدیدن  ار  هیربط  گنر  هک  يدمحمیلع  هب  یلخد 
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ای ص )  ) دـمحم وهف  نلعی  يذـلا  اما  دـمحا و  وهف  یفخی  يذـلا  اماف  نلعی  مسا  یفخی و  مسا  دـیامرفیم  هک  دـنکیمن  رکذ  ار  نآ  لیذ  هک 
یلع همسا  لثم  ثیدح  عارتخا  تیاور و  لعج  رگید  ناجیبرذآ و  نم  انل  دبال  تیاور  زا  مکتویب  سالحا  اونوکف  کلذک  ناک  اذاف  طاقـسا 
عفر رگید  مالسلاراد و  مهل  يهیآ  يرسا و  يذلا  ناحبس  لثم  دوخ  لیم  اوه و  رب  تاهباشتم  قیبطت  يارب و  ریسفت  رگید  هیلجر و  تحت  انا  و 

رتاوتم و ربارب  رد  دحاو  ربخ  هب  ذخا  عطق و  ربارب  رد  ینظ  هب  کسمت  رگید  لیلد و  هنیرقالب و  هدراو  تالیوأت  رب  اهنآ  لمح  رهاوظ و  زا  دـی 
تایآ و ریـسفت  رد  هدراو  رابخا  ریـسافت و  زا  نتـشادرب  تسد  رگید  ندومن و  نیعم  هباـشتم  ار  رهاوظ  نتـسناد و  رهاـظ  ار  تاـهباشتم  رگید 

هدیاز تامدقم  ندرک  همیمـض  دـننام  دـنیوجیم  نآ  هب  کسمت  هچنآ  هب  لالدتـسا  میمتت  يارب  هسفن  لبق  نم  هعونمم  تامدـقم  مض  رگید 
هیربط ظفل  دننام  یتیاکح  هصق و  زا  دحاو  یظفل  هب  کسمت  لثم  رمالا و  ربدی  يهیآ  دیبلیبا و  تیاور  لثم  رد  نآ  ریغ  ای  ددـع  زا  هعونمم 
لاثما هن و  ای  دراد  قابطنا  نکاس  رب  ایآ  هدـش و  دراو  هک  باب  رد  نیماضم  نآ  ایآ  هکنیا  تیاـکح و  ماـمت  هظحـالم  نودـب  ار  اـکع  جوم  و 

کلذ .

؟ ریخ ای  دشاب  یم  دمحم  یلع  ندوب  دوعوم  رب  یلیلد  ایآ 

نآ زا  یلو  دمحمیلع  رد  ار  دوعوم  دیامن  نییعت  هک  هلالدلامامت  دنـسلاحیحص و  هک  یتفای  یلیلد  هروکذـم  هلدا  مامت  رد  فاصنالا  لها  ای 
شردام دمحم و  شمسا  تسا و  يرکسع  نسح  رسپ  دوعوم  هکنیا  رب  دنکیم  تلالد  ۀحارـصلاب  هک  هرتاوتم  رابخا  دیئامرف  هظحالم  فرط 

راظنا زا  بئاغ  و  ع )  ) اضر ترضح  زا  مراهچ  و  ع )  ) رقاب زا  متفه  و  ع )  ) مظاک زا  مجنپ  و  ع )  ) نیـسح زا  مهن  وا  تسا و  سجرن  ءامالاریخ 
هب ۀـلالدلامامت  دنـسلاۀحیحص و  رابخا  نآ  مامت  زا  هک  تسا  فاصنا  ایآ  دـنامیم و  یقاـب  ههبـش  رگید  اـیآ  تسا  ینـالوط  رمع  بحاـص  و 
زا شاهبترم  شردام و  شردپ و  وا و  مسا  رتاوت  هب  ام  رابخا  رد  هچنانچ  ایآ  تشادرب و  تسد  تالیوأت  تافیرحت و  اهیدزد و  نیا  يهطساو 

دـشاب مهدزیـس  صخـش  نالف و  شردپ  هنالف و  شردام  دمحمیلع و  شمـسا  هک  دنک  تلالد  هک  حیحـص  ربخ  کی  هدرک  نایب  ددع  ثیح 
ار وا  صخـش  مسا و  ناـیب  تسا  هیهللاراـثآ  مظعا  هک  ار  یگرزب  رما  نینچ  اـیآ  دوـشیم و  لوـقعم  دـعو  نودـب  دوـعوم  اـیآ  هدرک و  ناـیب 
مئالع و بصن  نییعت و  صیخـشت و  زیمت و  فیرعت و  فیـصوت و  نایب  رد  ایآ  دـنراذگیم و  لمجم  ار  يریطخ  رما  نینچ  اـیآ  دـنکیمن و 

قفاوم هکلب  هللاو  هن  دنتفیب  تلالـض  هب  ای  دننام  یقاب  هابتـشا  هب  مدرم  هک  دـننکیم  افتکا  هلمجم  راثآ  ۀـلؤم و  رهاوظ  هباشتم و  روما  هب  لئالد 
ار وا  ام  دـنیوگن  مدرم  دوشن و  هبتـشم  هک  مدرک  نایب  حـضاو  نینچ  دـیامرفیم  دـنکیم  ار  وا  صخـش  نایب  هک  يربخ  رد  موصعم  شیامرف 

نیعم ار  شمـسا  هرتاوتم  رابخا  رد  هللاو  هکلب  دوبن  رظن  رد  العف  الـصفم  انیع  نآ  ظافلا  تسا  ربخ  نآ  نومـضم  يهصـالخ  نیا  میتخانـشن و 
رابخا زا  يرایـسب  رد  ار  وا  مسا  هکلب  ار  وا  دناهدناوخ  تسا  ءامالاةدیـس  تسا و  ءامالاریخ  تسا  دلوما  شردام  تسا  دـمحم  هک  دـناهدرک 

ع)  ) نیسح دالوا  زا  مهن  هک  شاهبترم  مساقلاوبا و  هک  شاهینک  تسا و  نسح  هک  ار  شردپ  مسا  تسا و  لقیـص  سجرن و  هک  هدرک  نیعم 
بابسا وا  تبیغ  لوط  هکنیا  تشاد و  دهاوخ  ینالوط  هیـصخش  تبیغ  هک  شتعنـص  دناهدرک و  نیعم  تسا  داوج  زا  میـس  و  هحفص 474 ] ] 

هکنیا زا  سپ  رگم  دوشیمن  رهاظ  هکنیا  دندرگرب و  وا  هب  لوق  زا  دننک و  شندرم  نامگ  مدرم  ات  دش  دهاوخ  کش  بابـسا  اهبلق و  تواسق 
دناهدومرف و نیعم  یمئالع  شروهظ  يارب  زا  دـناهدرک و  نایب  امامت  ار  شتروص  لئامـش و  تئیه و  دـننک و  عوجر  وا  زا  وا  هب  نیلئاق  رتشیب 

نآ موصعم  شیامرف  قدـص  دوش  رهاظ  هکنآ  ات  تسا  نایعدـم  نخـس  هب  ندادـن  شوگ  هناخ و  رد  نتـسشن  فیلکت  روهظ  زا  لبق  اـت  هکنیا 
نییعت لمجم  طلغ  کیکر  ترابع  نیا  هب  ار  يروهظ  نینچ  ایآ  تسا  باتفآ  رون  لثم  تسا  قداص  حبـص  لثم  شلثم  اـفنح  هب  سیل  مکرما 
نیلئاق رثکا  روهظ  زا  لبق  هک  هدوب  وا  تیودهم  هب  لئاق  یسک  يزاریش  دمحمیلع  روهظ  زا  لبق  ایآ  هیلجر و  تحت  انا  یلع و  همـسا  دننکیم 

دوخ ماما  زا  یناک  دننک  عوجر  دناهدوب  نسحلا  نب  دمحم  رظتنم  همه  یعدم  نیا  نامز  ات  هک  تبیغ  زا  سپ  ایآ  وا و  زا  دنشاب  هتشگرب  وا  هب 
نیا رگا  هک  ع )  ) نسحلا نبا  ۀجح  تبیغ  دوجو و  هب  تسا  ام  همیوق  هلدا  زا  دیدج  بهذم  نیا  روهظ  هک  هللاو  هدوب  یسک  هفیاط  نیا  ریغ  هب 

روـهظ تامدـقم  لـطاب  بهذـم  نـیا  دـشیم و  غورد  ماـمت  زیمت  ضحمت و  دادـترا و  عوـجر و  راـبخا  ماـمت  دوـب  هدـشن  ثادـحا  بهذـم 
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هدرک . کیدزن  ار  ام  دیما  هدیدرگ و  نآ  تامدقم  زا  مه  شدوخ  هدرک و  مهارف  ار  سدقم  دوجو  نآ  رورسلاروفوم 

نآ باوج  قیتع و  دهع  هب  لالدتسا 

نآ تسا و  یعدم  نیا  نامز  اب  قباطم  هکنیا  روهظ و  نامز  نییعت  رب  دناهدومن  ار  اهنآ  تارقف  ضعب  تلالد  مهوت  سپ  نیدـهع  بتک  زا  اما 
ءایعـشا مهدزای  حاحـصا  هک  دیامنیم  رکذ  شتاضوافم  رد  اهبلادـبع  هک  تسا  يزیچ  نآ  ماقملا  یف  هرکذ  ینبجعی  امم  تسا و  هرقف  دـنچ 
ءایعـشا دیدرگ  عقاو  رود  نیا  رد  راثآ  نآ  دـیوگیم  دـیامنیم و  یفن  یـسیع  زا  اهیـشت  هکنآ  زا  سپ  تسا  كرابم  لامج  قح  رد  تراشب 

تمکح و حور  ینعی  تفرگ  دهاوخ  رارق  وا  رب  ادخ  حور  تفکـش و  دهاوخ  شیاهـشیر  زا  هدمآ  نوریب  یـسی  يهنت  زا  یلاهن  دیامرفیم و 
شیوخ ناهد  ياصع  هب  ار  ناهج  درک و  دـهاوخن  يرواد  دوخ  متخ  تیؤر  قفاوم  درک و  دـهاوخ  يرواد  تلادـع  هب  ار  نانیکـسم  تفرعم 

دروخ و دهاوخ  واگ  لثم  ریش  دیباوخ و  دهاوخ  هلاغزب  اب  گنلپ  تنوکس و  هرب  اب  گرگ  تشگ  دهاوخ  دوخ  ياهبل  هخفن  هب  نآریرش  هدز 
سپ دوب  دهاوخ  رپ  ادخ  تفرعم  زا  ناهج  دوب  دـهاوخن  يداسف  ررـض و  سدـقم  هوک  یمامت  رد  درک و  دـهاوخ  يزاب  رام  خاروس  رب  لفط 

ترضح نوچ  یلو  تسا  دواد  ردپ  یسی  يهلالس  زا  فسوی  هک  تسا  قداص  حیسم  قح  رد  دنچ  ره  یـسی  يهحور  زا  لاهن  نیا  دیوگیم 
رگا هکنآ  هچ  هتفاین  عوقو  حیـسم  نامز  رد  اهتمالع  نآ  هوالع  هب  تسا  لکـشم  تهج  نیا  زا  دیمان  هللانبا  ار  دوخ  دش و  دوجوم  ار  هللاحور 
هکنآ اما  دـش  لصاح  تاخفن  هب  میریگب و  هضغاش  مما  تفلا  داحتا و  زا  ترابع  ار  هراغـص  تاناویح  شـشوج  ینعی  تارابع  نیا  تـالوأم 

هب حیـسم  هکنآ  هچ  تفاین  عوقو  حیـسم  نامز  رد  دوب  دهاوخ  رپ  رگا  هللا  تفرعم  زا  ناهج  هک  دوب  دهاوخن  يداسف  ررـض و  سدقم  هوک  رد 
اهمامش هب  كرابم  لامج  قح  رد  نیا  هسمخ  دشن  حبـص  روهظ  رد  یمومع  حلـص  هرهبیب و  هللا  تفرعم  زا  للم  رثکا  دنالیلق و  لیئارـسالآ 

نیمز يور  دوش و  تما  کی  هددـعتم  مما  دـبای و  هعطق  کی  مکح  ملاع  تاطعق  لدـبم و  یتشآ  هب  یلک  هب  لاتق  لادـج و  هک  تسا  قباطم 
رارـسا هدرک و  یقرت  ردـقهچ  فراعم  مولع و  كرابم  لامج  نرق  نیا  رد  هک  دـیئامرف  هظحالم  لاـح  هفیاـط  کـی  ناـسن  عون  نطو و  کـی 

زا هلیلق  تدم  نیا  رد  هک  امرف  هظحالم  مه  دنوش و  ناریح  اههدـید  هک  دـیامن  یقرت  نانچ  هیهللا  تفرعم  بیرق  نع  هدـش و  فشک  تانئاک 
 ] هک دیئامرف  هظحالم  لاح  دـنراد  شزیمآ  رگیدـکی  اب  لخاد و  رما  نیا  رد  تفلا  تیاهن  رد  لک  یناریا  يزوب و  دوه و  یتشدرز و  دوهی و 

نیا لظ  رد  للم  لک  هرود  نیا  رد  دندماین و  لاهن  نآ  ملع  ریز  رد  اهتما  هک  اریز  دـیدرگن  عقاو  حیـسم  يهرود  رد  عیاقو  نیا  هحفص 475 ]
كرابم لامج  اب  قابطنا  لامک  هک  درک  هشقانم  ناوتیمن  ار  تراـشب  نیا  هک  فاـصنالا  قحلا و  میوگیم  یهتنا  تشگ  دـنهاوخ  دراو  ملع 

رد طوبضم  مولعم و  ناشتبـسن  كرابم  لامج  یلو  دوش  ع )  ) دواد ترـضح  ردپ  یـسی  هب  یهتنم  هک  تشادن  يردپ  حیـسم  هکنآ  هچ  دراد 
هک هرک  قـلخ  ماوـقا و  زا  ياهزادـنا  رگید  اـجک و  اـت  یمرـشیب  دوـشیم  یـسی  هب  یهتنم  ود  ره  رداـم  ردـپ و  فرط  زا  هدوـب  باـسنا  ملع 

رواب دنالیلق  لقا  كرابم  لامج  يهطـساو  هب  دندش  سانـشادخ  هک  یتعامج  هب  تبـسن  یئاحیـسم  يهخفن  يهطـساو  هب  دـندش  سانـشادخ 
عیانـص و تافاشکتـسا و  تایقرت و  تالامکتـسا و  رگید  ار و  دیدج  بزح  نیا  يراصن و  للم  رادقم  نک  لاؤس  ایفارغج  بابرا  زا  يرادـن 

يهدعاق هب  یمامت  دیدرگ  عورش  دش و  ادیپ  ناتـسلگنا  اپورا و  برغم و  دالب  رد  كرابم  لامج  تدالو  زا  لبق  لاس  دصیـس  زا  هک  یعیادب 
ترـضح زا  هیالگ  یلو  هدوب  هرخاتم  نینـس  رد  كرابم  لامج  تاریثات  دوجو و  تاـکرب  زا  هدـش  نآ  حیحـصت  لوصا  رد  هک  رخاـتم  طرش 

عابتا رد  لقاال  هدرک و  امن  وشن و  اهلاس  هک  نارهط  نآ  زکرم  هصاخ  هدوب  ناشیا  سأرلاطقـسم  هک  ناریا  هب  يرظن  فطع  ارچ  هک  مراد  ءاهب 
دعب ناشدوخ و  تایح  رد  دنشاب  تالامکتـسا  تایقرت و  نیا  زا  يرب  يراع و  همه  هک  دناهدومرفن  دناهتـشاد  وا  زا  تعاطا  هک  دوخ  ناریپ  و 
دوب یلوا  يهطقن  ناشیا و  روهظ  تدالو و  نرق  هک  دصیـس  هریخا  هام  نیا  رد  هنوگچ  هک  یئامرفیم  هظحالم  رگید  لاحلایلا و  ناشتوم  زا 

ناتسکرت و شکارم و  رصم و  ناریا و  دننام  هیمالسا  لود  زا  یتاکلمتـسم  دنتـسناوتن  عطقنم  هیکرـش  لود  دی  يوق و  هیمالـسا  لود  هنوگچ 
كورتم و لاتق  لادج و  روط  نیا  هک  هدوب  رـصع  مادک  رگید  دناهدیدرگ و  لاهن  نیا  ملع  تحت  رد  لخاد  همه  هکلب  دـننک  لیـصحت  هریغ 

شزاس ناشیا  هب  هدحتم  لود  ریاس  ینامثع و  شیرطا و  ناملآ و  دیاین  نایم  رد  ینمرج  والـس و  فرح  هدـیدرگ  هعطق  کی  هسمخ  تاعطق 
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ناشیا یمومع  حلـص  رثا  زا  شزاس  داحتا و  نیا  دـننک  شزاس  هریغ  کیژلب و  اـیلاطیا و  نوپاژ و  برـص و  سور و  سیلگنا و  هسنارف و  اـب 
شکمدآ پوت  يادـص  زا  هدـیدرگ و  ناور  نوخ  ياهیوج  اـقیرفآ  ایـسآ و  زا  يرادـقم  هیلک و  اـپورا  يهعطق  صوصخ  رمـالایهتنم  تسا 

مه هب  مه  تداجت  قرط  درادـن  تحار  باوخ  یناطلـس  چـیه  هک  هدرک  نیمز  يور  کلامم  ریاس  رد  یلالتخا  یئزج  درادـن و  مارآ  یـسک 
دش دهاوخ  عفترم  يدوز  هب  عالطا  بابرا  هدیقع  فالخرب  تسین  انتعا  لباق  درادن و  دای  نآ  لثم  خیرات  يهحفص  هک  رـصتخم  نیا  هدروخ 
هچ ره  ـالا  تسین و  یبـلطم  دـش  دـهاوخ  دـالب  سوفن و  لاوما و  زا  اـهیبارخ  نیا  كرادـت  لاـس  رازه  دـص  ینعی  یمک  تدـم  فرظ  رد  و 

دنهد لیکـشت  هیئاهب  يهرود  رد  ار  ایعـشا  تاشیامرف  هک  ادوس  نیا  لاـیخ  هب  ءاهبلادـبع  باـنج  یلب  تسا  یمومع  حلـص  یئاـمرف  هظحـالم 
اکع و نامه  تعجارم  زا  ناشیا  هیسدق  سافنا  رثا  زا  هدوب و  یمومع  حلص  هب  ناشتوعد  مامت  هدرب  فیرشت  اکیرما  اپورا و  هب  هیضام  يهنس 
ایرد و ارحص و  زا  ضرا  يهرک  بلاغ  نآ  زا  سپ  نمشد و  رکشل  مجاهت  زا  دیدرگ  بارخ  شتآ و  هچراپ  کی  دوب  تماقا  لحم  هک  هنردا 

نیب هک  یتوافت  هدرکن  نامتک  یلب  دوشیم  رتلعتـشم  تعاس  هب  تعاـس  زونه  هدـیدرگ و  نوخ  ياـیرد  کـی  شتآ و  يهچراـپ  کـی  اوه 
دش دهاوخ  عقاو  هرود  نیا  رد  دیدرگن و  عقاو  حیسم  يهرود  رد  عیاقو  نیا  دسیونیم  هک  تسا  نآ  هتشاذگ  ءاهب  يهرود  حیـسم و  يهرود 
نآ تبیصم  رد  يدشم  شاد  نیا  هدرک  تعانق  وزرآ  هب  هکنآ  ای  دوشیم  عقاو  تشون  اوهـس  دش  عقاو  دسیونب  توافت  ماقم  رد  تساوخیم 
هب اما  تشادـن  تفگیم  نانکهیرگ  رگید  يدهـشم  مرب  تا  هرقن  تسد  رجنخ  نآ  نابرق  درکیم  یئارـسهحون  دوب  هدرم  هک  شقیفر  یطول 

یفع . هنم  دنونشب  هک  تشاد  لد 

نآ باوج  لایناد و  مالک  هب  داهشتسا 

ندومن و بصن  یمئاد و  ناـبرق  ندـش  فوـقوم  ماـگنه  زا  دـیامرفیم و  هک  لاـیناد  باـتک  زا  مهدزاود  باـب  زا  مهدزاـی  يهیآ  یلوا  هرقف 
یـس و دصیـس و  رازه و  هب  دشک و  راظتنا  هکنآ  لاح  هب  اشوخ  دوب  دـهاوخ  زور  دون  هحفـص 476 ] تسیود و [  رازه و  یناری  تساـجر و 
تسیود و رازه و  تسا و  لاس  ینعم  هب  نیدهع  بتک  رد  زور  هتـشون  لئالد  رد  هچنآ  قفاوم  هکنآ  لالدتـسا  بیرقت  یهتنا  دسرب  زور  جنپ 

دومرف فرصت  ار  هسدقم  یضارا  یناث  هفیلخ  بام  یمتخ  ترضح  قارـشا  زا  دعب  دیوگیم  دعب  تسا  لاس  دون  تسیود و  رازه و  زور  دون 
ترضح هنس  دون  تسیود و  رازه و  زا  دعب  دندش و  درط  نآ  فارطا  زا  لیئارساینب  دومن و  عنم  دوب  دوهی  ضیارف  مظعا  هک  یمئاد  نابرق  و 

تحـص مدـع  زا  یتسناد  اـقباس  هچنآ  زا  دـعب  باوجلا  دـندومن و  دراو  اـکع  هنیدـم  هب  یناـمثع  ناریا و  نییلع  نیتـلود  مکح  هب  ار  هللاءاـهب 
تسیود رازه و  نیا  دهدیم و  ص )  ) متاخ ربمغیپ  روهظ  زا  تراشب  حوضو  لامک  هب  مهدزاود  باب  نیا  هک  نآ  نیدهع  بتک  هب  لالدتسا 

هک نآ  کلذ  نایب  باب  دیـس  روهظ  اب  دومن و  قباطم  ءاکع  رد  یلعنیـسح  روهظ  اب  ناوتیمن  ادـبا  تسا و  قباطم  متاخ  روهظ  اب  لاس  دون  و 
دوشیم عقاو  هک  اـهگنج  زا  دـهدیم و  هدـنیآ  ثداوح  نتف و  زا  ربخ  هقباـس  لوصف  لـصف و  نیا  رد  هک  نآ  زا  سپ  لاـیناد  ترـضح  سپ 

هک داد  باوج  وا  درک  لاؤس  روما  نیا  ياهتنا  زا  يرگید  زا  یکی  مدید  رهن  فارطا  رد  هک  رفن  ود  نآ  دیوگیم  دـهدیم و  ور  هک  اهیتخس 
دوب و دهاوخ  هچ  روما  نیا  رخآ  نم  ياقآ  يا  متفگ  سپ  مدرکن  كرد  مدینـش و  نم  دوب و  دهاوخ  نامز  فصن  نامز و  ود  ینامز و  يارب 

ینابرق ندش  فوقوم  ماگنه  زا  دیامرفیم و  دیمهف  دنهاوخ  نامیکح  نکل  دیمهف  دنهاوخن  ناریرش  لایناد  يا  داد  باوج  نازحا  تسا  یک 
بـصن یناـبرق و  ندـش  فوقوم  ناـمز  زا  میوگیم  سپ  دوب  دـهاوخ  زور  دون  تسیود و  رازه و  یناریو  تساـجر  ندومن  بصن  یمئاد و 
بـصن یمئاد و  یناـبرق  ندـش  فوـقوم  ینعی  هرقف  نـیا  دوـب و  دـهاوخ  زور  دوـن  تـسیود و  رازه و  تشذـگ  یهتنم  یناری و  تساـجر و 
هچنانچ دیدرگ  عقاو  هدرک  اهیبارخ  اهداسف و  دوب و  لیئارـساینب  هرفک  نیطالـس  زا  هک  یـشنم  نامز  رد  سدقملاتیب  رد  یناری  تساجر و 

هچنآ تنطلـس  زا  سپ  یـشنم  هک  دـسیونیم  هک  نآ  ریغ  كولم و  مود  باتک  مکی  تسیب و  باب  يهظحـالم  زا  دوشیم  مولعم  بلطم  نیا 
لعب يارب  زا  اهحبذم  دومن  لمع  دوب  هدرک  جارخا  لیئارساینب  روضح  زا  دنوادخ  هک  یئاهتما  تساجر  قفاوم  دوب  دنـسپان  دنوادخ  رظن  رد 

نارگوداج هنجا و  باحـصا  اب  درک و  رما  تب  يهدجـس  هب  ار  مدرم  دومن و  اپرب  دنوادخ  يهناخ  رد  تخاسب و  ار  هریـشا  لاثمت  هدومن و  انب 
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كاله لیئارساینب  شیپ  دنوادخ  هک  یئاهتما  زا  ات  دومن  اوغا  ار  لیئارـساینب  دیزرو و  رایـسب  ترارـش  دنوادخ  رظن  رد  دومنیم و  هدوارم 
عیمج زا  رتدب  دروآ و  اج  هب  ار  تاساجر  نیا  یشنم  هکنوچ  تفگ  دومن  ملکت  ءایبنا  يهطساو  هب  دنوادخ  دناهدومن و  راتفر  رتدب  دوب  هدرک 
هکنیا دـیوگیم  ادـخ  هوهی  نیاربانب  تخاس  هانگ  بکترم  زین  ار  دوهی  دوخ  ياهتب  هب  دومن و  لمع  دـناهدوب  وا  زا  لبق  هکنیا  هب  روما  لامعا 
میلـست نانمـشد  تسد  هب  ار  ناشیا  درک و  دـهاوخ  ادـص  دونـشب  ار  نآ  هک  ره  ياهـشوگ  هک  دـیناسر  مهاوخ  الب  ادوهی  میلـشروا و  رب  نم 

ات تخیر  دایز  دح  زا  ار  ناهانگیب  نوخ  یـشنم  هوالع  دناهدروآ  ناجیه  هب  ارم  مشخ  زورما  ات  دش  دـنهاوخ  تراغ  امغی و  دومن و  مهاوخ 
نتشک ادخ و  يهناخ  رد  تسا  هریشا  لاثمت  نتشاذگ  نامه  یناری  تساجر و  بصن  هب  دارم  سپ  اصخلم  یهتنا  درک  رپ  رسارس  ار  میلـشروا 
تصش دصشش و  هاشداپ  نیا  دش و  عقاو  دوب و  تخس  یلیخ  یـشنم  نامز  رد  روما  نیا  تسا و  ینابرق  زا  عنم  یتسرپتب و  دوهی  زا  نینمؤم 

ات لاس  جـنپ  لهچ و  دوب و  ص )  ) ربمغیپ ترـضح  ترجه  زا  شیپ  لاـس  دون  تسیود و  رازه و  دوب و  حیـسم  دـالیم  زا  لـبق  لاـس  تفه  و 
رثا زا  هک  دیدرگ  عقاو  اقیرفآ  رصم و  هیروس و  رد  نیملـسم  تاحوتف  تامدقم  ناتـساد  دوش  لاس  جنپ  یـس و  دصیـس و  رازه و  ددع  هکنآ 

نیتمیظعلا نیتلیبقلا  نیب  هللا  حلصی  دعق  وا  ماق  ماما  اذه  ینبا  دومرف  هک  داد  ربخ  نآ  هب  ص )  ) ربمغیپ هک  هیواعم  اب  ع )  ) نسح ترضح  حلص 
متاخ ص )  ) ربمغیپ ترجه  لوا  ددع  یهتنم  دـش و  عقاو  وا  رد  راثآ  نیا  هک  تسا  یـشنم  نامز  خـیرات  أدـبم  سپ  هحفص 477 ] یتما [  نم 

هک تسا  متاخ  ربمغیپ  روهظ  هب  رظان  انحوی  تراشب  نیا  سپ  تسا  نیملسم  تسد  هب  رصم  اقیرفا و  هیروح و  حتف  یناث  ددع  یهتنم  تسا و 
هچ نییعت  نیا  هب  دتفایمن  قفاوم  سپ  هیباب  لیوأت  اما  دوب و  هتشذگ  سدقملاتیب  رد  یناری  تساجر و  بصن  زا  زور  دون  تسیود و  رازه و 

فوقوم ناشیا  یناـبرق  قرفتم و  دوهی  دوب و  هدـش  عقاو  ربمغیپ  زا  لـبق  زا  هرقف  نیا  تسا و  دوهی  یمئاد  یناـبرق  ندـش  فوقوم  أدـبم  هکنآ 
ربمغیپ نامز  رد  اجک  سدقملاتیب  رد  نآ  ریغ  هریشا و  نتخاس  ادخ و  هناخ  رد  یناری  تساجر و  ندرک  بصن  اما  تثعب و  زا  لبق  دوب  هدش 

ار وا  هداد و  رارق  دوخ  يهلبق  ار  وا  یتدم  هک  نیا  هب  دومرف  فیرـشت  ار  سدقملاتیب  ص )  ) ربمغیپ هکلب  دوب  هدـش  عقاو  وا  زا  دـعب  و  (ص )
سپ دومن  وا  رد  تساجر  بصن  هنوگچ  سپ  دنوریم  شترایز  هب  نونکات  شتما  تفر و  شترایز  هب  شدوخ  تشادیم و  مرکم  مرتحم و 

زا هوالع  هب  سدـقملاتیب  رد  تساجر  بصن  زا  دـناهدرک  دای  قیتع  دـهع  بتک  رد  هک  تسا  یـشنم  راوطا  نامه  يوس  هب  هراشا  نیا  انامه 
زور دون  تسیود و  رازه و  ءاکع  هب  یلعنیـسح  دورو  نامز  ات  هتفرگ  خـیرات  أدـبم  ار  نآ  لئالد  بحاص  هک  ماش  حـتف  رمع و  تفالخ  نامز 
رمع تسد  هب  دـشاب  ماش  حـتف  زا  ءادـبم  رگا  ابیرقت و  تفر  ءاکع  ات  دادـغب  زا  ترجه  زا  داتـشه  ات  داتفه  تسیود و  رازه و  رد  نوچ  هدوبن 

هوـالع هد  دصیـس و  رازه و  ترجه  زا  ددـع  نیا  دـیوگیم  لـئالد  بحاـص  هچناـنچ  میریگب  ماـش  حـتف  زا  ار  دون  تسیود و  رازه و  ینعی 
هب هراشا  ءانبا  نیا  رگا  لئالد  بحاص  نایب  قفاوم  لصاحلا  دومن و  توف  هن  دصیس و  رد  اکع  رد  رایسب  فقوت  زا  سپ  یلعنیـسح  دوشیم و 
نآ زا  لبق  لاس  یس  هکنآ  لاح  دشاب و  هوالع  هکلب  هد  دصیس و  رازه و  ود  ءاکع  رد  یلعنیسح  دورو  دیاب  دشاب  ءاکع  رد  یلعنیسح  روهظ 

ار تقفاوم  لامک  ام  ياعدـم  اب  اما  ءاکع و  رد  روهظ  اب  نآ  یهتنم  هن  دزاسیم و  اـهنآ  أدـبم  اـب  شئدـبم  هن  لـصف  نیا  سپ  دوب  هدـش  دراو 
يروط نآ  رب  میوگیم  سپ  دومن  قبطنم  مه  لئالد  بحاص  يهلاقم  رب  ناوتیم  هک  میتفرگ  ربزاـم و  زا  میدرک  ضاـمغا  میتشذـگ و  دراد 

ام هچنآ  هن  هدرک  اـعدا  وا  هک  تسا  يزیچ  نآ  لاـیناد  دوصقم  هک  دـش  مولعم  اـجک  زا  درک  قبطنم  ناوـتیم  مه  دوـمن  ضرع  هدـنراگن  هک 
نخـس احارتفا  دوخ  یناسفن  ياوه  هب  نوچ  ناـعبات  نیا  هکنآ  یفخی  ـال  مث  متاـخ  ربمغیپ  روهظ  اـت  دـشاب  یـشنم  ناـمز  زا  أدـبم  هک  میتفگ 

یضارا حتف  نامز  زا  احارتفا  ار  أدبم  لایناد  مالک  رد  لئالد  بحاص  تهج  نیا  هب  دنیوگیم و  نخس  دوخ  ناعوبتم  دض  رب  یهاگ  دنناریم 
رد ار  ءاهب  روهظ  تراشب  دـهاوخیم  هک  یماقم  رد  دوخ  تاضوافم  باتک  رد  ءاهبلادـبع  دـنهدیم و  رارق  یناث  يهفیلخ  نامز  رد  هسدـقم 

سپ دوش  تسرد  باسح  ات  دـهدیم  رارق  یمالـسا  توعد  هب  ربمغیپ  نالعا  نامز  زا  ار  أدـبم  دـیامن  فاشکتـسا  لایناد  مالک  نیا  زا  ءاکع 
زاجح و میلقا  مومع  رب  تسا  دمحم  ترضح  توبن  نالعا  موی  زا  يرمق  خیرات  نیا  تیادب  تشذگ  هک  لایناد  مالک  لقن  زا  سپ  دیوگیم 

هـس زا  دعب  تشادن  عالطا  لفوننبا  هجیدخ و  زج  یـسک  دوب و  روتـسم  ترـضح  نآ  توبن  تیادب  رد  اریز  دوب  تثعب  زا  دـعب  لاس  هس  نآ 
تـسا هدومرف  روهظ  نالعا  ص )  ) دمحم توبن  نالعا  زا  دون  تسیود و  رازه و  هنـس  رد  كرابم  ص )  ) ربمغیپ لامج  دیدرگ و  نالعا  لاس 

نیبملا www.Ghaemiyeh.comقح  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 521زکرم  هحفص 454 

http://www.ghaemiyeh.com


ار ینابرق  ندش  فوقوم  لئالد  بحاص  تسا و  رایسب  ماش  حتف  تثعب و  نیب  يهلـصاف  هکنآ  اب  تفریذپ  ار  کی  مادک  نخـس  دیاب  منادیمن 
فوقوم دیاب  ءاهبلادـبع  مالک  ياضتقم  هب  دومن و  عنم  دوب  دوهی  ضیارف  مظعا  زا  هک  یمئاد  نابرق  دـیوگیم و  هک  درامـشیم  رمع  رثام  زا 

هلئسم اما  دشاب و  هدش  عقاو  هدوب  دوهی  توق  هبلغ و  مالسا و  تکوش  مدع  فعض و  تبرغ و  نامز  هک  ترجه  زا  لبق  نامز  رد  ینابرق  دش 
دیدرگ . عقاو  ماش  حتف  ای  تثعب  زا  نامز  يهجرد  نآ  منادیمن  یناری  تساجر و  بصن 

یتم لیجنا  لایناد و  مالک  هب  ءاهبلادبع  کسمت 

زا تاراشب  ماـقم  رد  دـیوگیم  هدروآ  تسد  هب  باـب  دیـس  روهظ  يارب  زا  یتم  لـیجنا  زا  ار  نآ  ءاهبلادـبع  هک  تسا  يزیچ  نآ  هیناـث  هرقف 
ماقم ماگنه  زور  هنابـش  دصیـس  رازه و  ود  هب  ات  دـیامرفیم  مهدزیـس  يهیآ  متـشه  لصف  رد  لایناد  هکنآ  باـب  هحفـص 478 ] باب [  روهظ 

رد حیـسم  ترـضح  دسیونیم  هاگنآ  دـنکیم  باب  دیـس  نامز  اب  قبطنم  یتامدـقم  هب  سفن  ياوه  هب  دـعب  دـش و  دـهاوخ  یفـصم  سدـقم 
نیا هیآ  نآ  تسا و  روهظ  نامز  لایناد  رابخا  نیا  زا  دوصقم  هک  دـیامرفیم  حیرـصت  میـس  يهیآ  یتم  لـیجنا  زا  مراـهچ  تسیب و  حاحـصا 

ناشن دوشیم و  عقاو  یک  روما  نیا  هک  وگب  ام  هب  دنتفگ  هدـمآ  يو  دزن  هب  تولخ  رد  شنادرگاش  دوب  هتـسشن  نوتیز  هوک  هب  نوچ  تسا و 
لایناد نابز  هب  هک  یناریو  هدرکم  نوچ  سپ  دوب  نیا  تفگ  ناشیا  باوج  رد  هک  حیـسم  تانایب  هلمج  زا  تسیچ  ملاع  ياضقنا  وت و  ندمآ 
باتک متـشه  حاحـصا  هب  ار  باوج  حیحـص  سپ  دنک  تفایرد  دهاوخ  هک  ره  هک  دننیب  دـش  اپرب  سدـقم  ماقم  رد  تسا  هدـش  هتفگ  یبسن 

هظفل . هب  یهتنا  تسا  لیجنا  ۀیروت و  حیرص  یلعا  ترضح  روهظ  هنوگچ  هک  دیئامرف  هظحالم  هداد  تلاوح  لایناد 

ءاهب شردپ  صن  هب  ءاهبلادبع  مالک  لاطبا 

دندرکیم لاؤس  دـعب  روهظ  زا  شنادرگاش  هک  مراهچ  تسیب و  حاحـصا  رد  حیـسم  تاراشب  تاشیامرف و  هکنآ  ءاهبلادـبع  دارم  لـصاح  و 
یهبا لامج  شراوگرزب  ردپ  مالک  زا  ار  مالک  نیا  لاطبا  ضقن و  مینکیم و  ضارعا  لضفم  باوج  زا  ام  تسا و  باب  دیـس  روهظ  هب  رظان 

نایب دـعب  روهظ  يارب  زا  لبق  تاروهظ  ناسلرد  هک  یمئالع  هک  هدـعاق  سیـسات  يارب  زا  دندیـشک  اـهتمحز  ناـشیا  هک  مروآیم  ناـقیا  رد 
ءایبنالامتاخ ترـضح  روهظ  هب  ع )  ) یـسیع زا  یتراـشب  ار  یتم  لـیجنا  مراـهچ  تسیب و  حاحـصا  نیا  هک  تسین  دارم  اـهنآ  رهاوظ  دوشیم 

روهظ زا  ربخ  دـش و  رهاظ  هک  یـسیع  دـسیونیم  ناقیا  لوا  باب  رد  هک  تشذـگ  هیناث  هلاقم  زا  مجنپ  لیلد  رد  ناشیا  مالک  هچناـنچ  هتفرگ 
یتم لیجنا  زا  هرقف  کی  رکذ  هب  ام  دندیمهفن و  يراصن  هک  دومرف  یمئالع  بانج  نآ  دندومن  لاؤس  ار  نآ  مئالع  شباحـصا  داد  يدمحم 

تسیچ ملاع  ياضقنا  وت و  ندمآ  ناشن  هک  نادرگاش  لاؤس  ار و  یتم  مراهچ  تسیب و  حاحصا  لیصفت  نیمه  دسیونیم  دعب  منکیم  افتکا 
مالک زور  هنابش  دصیس  رازه و  ود  يارب  زا  دومن و  راتفر  دیاب  ردپ  فرح  هب  هک  منادیمن  لاح  دیامنیم  قیبطت  يدمحم  روهظ  رب  ار  نآ  و 
رـسپ فرح  هب  ای  ددرگ و  جراخ  بذـک  زا  دوش و  مامت  یهبا  لامج  مالک  ات  دـتفا  قفاوم  يدـمحم  روهظ  اب  هک  درک  ضرف  یئدـبم  لاـیناد 

نیروهظلانیب هکنآ  لاح  دوش و  تسرد  باب  دیـس  روهظ  اب  هک  تفرگ  ینامز  زا  احارتفا  اهیـشت و  ار  زور  دصیـس  رازه و  ود  أدـبم  دومن و 
ناک ول  هک  تسین  اهنآ  نیب  یفالتخا  هک  دـنیوگیم  نخـس  ادـخ  بناج  زا  ود  ره  قحلا  هدوب  توافت  لاس  دـنچ  داتفه و  تسیود و  رازه و 
باب روهظ  يارب  زا  لایناد  مالک  زا  ءاهبلادـبع  هک  هثلاث  يهرقف  زا  باوج  رـصتخم  باوج  نیمه  زا  فـالتخا و  هیفاو  هجول  هللا  ریغ  دـنع  نم 

دـش دـهاوخ  مولعم  هدومن  باب  روهظ  نامز  رب  قبطنم  ار  نآ  هداد و  دصیـس  رازه و  ود  زا  سپ  روهظ  هب  تراشب  لایناد  هک  هدرک  لالدتـسا 
لمح دـعب  روهظ  رب  ار  لاـیناد  ربخ  یتـم  مراـهچ  تسیب و  حاحـصا  رد  ع )  ) یـسیع هک  شقباـس  مـالک  رد  ءاهبلادـبع  حیرـصت  هب  هکنآ  هچ 
یهبا لامج  لوق  هب  مه  لایناد  مالک  سپ  تسا  يدمحم  روهظ  هب  قلعتم  مراهچ  تسیب و  حاحصا  نیا  یهبا  لامج  لوق  حیرص  هب  هدومرف و 
لیجنا هعبار  الوقف  قحلا  حوضو  یلع  دمحلا هللا  تشاد و  دـهاوخن  باب  دیـس  روهظ  هب  یطبر  ادـبا  دوب و  دـهاوخ  يدـمحم  روهظ  هب  هراشا 

درم نآ  هک  هتشون  لایناد  هک  هدرک  لالدتـسا  كرابم  لامج  روهظ  يارب  زا  لایناد  مهدزاود  حاحـصا  زا  شتاضوافم  رد  ءاهبلادبع  هک  یتم 
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فصن نامز و  ود  نامز و  کی  يارب  هک  هدرک  دای  مسق  دشکیم  دنچ  هب  ات  تابیاجع  نیا  ماجنا  هکنآ  لاؤس  زا  باوج  رد  نامگ  هب  یلعج 
تدایع زور  دسیونیم  دعب  دیـسر  دهاوخ  مامتا  هب  روما  نیا  يهمه  هاگنآ  دسر  ماجنا  هب  سدقم  موق  یگدنکارپ  نوچ  دوب و  دهاوخ  نامز 

تسا و زور  تصش  تسیود و  رازه و  هام  ود  لهچ و  دوشیم و  هام  ود  لهچ و  مین  لاس و  هس  سپ  تسا  هام  هدزاود  لاس  تسا و  لاس  زا 
زا ضامغا  زا  سپ  میوگیم  یهتنا  دـش  رهاظ  لامج  رـشبم  یلعا  ترـضح  تصـش  تسیود و  رازه و  لاس  رد  تسا و  لاس  زا  تدابع  زور 
هب لالدتـسا  تسا و  تازوـمر  تاراـشا و  تاـهباشتم و  زا  یبـن  لاـیناد  تاـملک  هحفـص 479 ] تارقف [  نیا  ـالوا  هک  نیدـهع  بـتک  لاـح 

تیجح رد  لقتـسم  هنیرق  لیلدالب و  لوأم  ینعم  هب  تبـسن  ار  ظفل  هک  تسا  زیاج  ریغ  القعلا  دنع  نا  تالؤام  مسق  هصاخ   ) طم تاهباشتم ) 
موی و هس  ندرک  لمح  تقو  نآ  موی  زا  لاس  هدارا  موی و  هب  لمح  ار  نامز  فصن  نامز و  ود  نامز و  ظـفل  تفرگ و  ناوتیمن  لالدتـسا  و 

ریغ لوؤم  هب  لالدتـسا  هلوقم  زا  مامت  لاس  تصـش  تسیود و  رازه و  رب  ار  مین  لاس و  هس  ماـیا  لـمح  نآ  زا  سپ  مین  لاـس و  هس  رب  ار  مین 
دشاب . یحارتقا  یطاقتلا  يانعم  رب  لمح  فرصت و  يانب  رگا  ایناث  تسا و  حیحص 

ءاهبلادبع کسمت  باوج 

ود تسیود و  رازه و  هک  مین  لاـس و  هس  ماـیا  هظحـالم  نودـب  تسا  مین  لاـس و  هس  ناـمز  فصن  ناـمز و  ود  ناـمز و  دارم  هک  میوـگیم 
لاس هس  اهنآ  زا  سپ  هک  هداد  رارق  مین  لاس و  هس  نامه  لایناد  ترـضح  ار  بئاجع  هیلا  یهتنم  هکنآ  هب  یلاس  يزور  ره  زاب  دوش  هظحالم 
هرقف نیا  زا  لاؤس  دوهی  ءاملع  زا  رفن  کی  زا  ینامز  هچنانچ  لاس  تصش  تسیود و  رازه و  هن  دسر  ماجنا  هب  سدقم  موق  یگدنکارپ  مین  و 

اطیطم و دـعب  دـش  ندـیتسرپ  تب  لحم  سدـقملاتیب  لایناد  توبن  زا  دـعب  مین  لاس و  هس  هک  داد  باوج  نینچ  مدرک  نامز  فصن  نامز و 
ناغارچ دـندش  عمج  فارطا  دوهی  زور  جـنپ  لهچ و  رد  نآ  زا  دـعب  دـش  كاپ  سدـقملاتیب  دنتـسکش و  ار  اهتب  دـندمآ  اـنحوی  شنارـسپ 

نآ دارم  هطـساو  هچ  هب  هک  دوشیم  لاؤس  ءاهبلادبع  زا  لاح  یهتنا  تسا  هکونـص  ناغارچ  نآ  مسا  هک  دننکیم  ناغارچ  لاحلا  هک  دندرک 
همه هک  يدرک  مولعم  لایناد  مالک  ياجک  زا  دشاب  لاس  تصـش  تسیود و  رازه و  دارم  رگا  اثلاث  ینعم و  نیا  نود  دشاب  امـش  لوام  ینعم 

تـسا نآ  یمالک  نینچ  رهاظ  هکلب  نآ  ریغ  دشاب  ینامز  زا  ءدبم  دیاش  تسا  تبترم  یمتخ  ترـضح  ترجه  نامز  صوصخ  زا  تدم  نیا 
نآ رهاظ  لاس  هد  ات  دهد  باوج  وا  الثم  تسا  یقاب  رما  نیا  یک  ات  دش  لاؤس  یـسک  زا  رگا  هک  تسا  مالک  نیمه  تفگ  نامز  زا  ءدبم  هک 

هلدا زا  ار  نآ  هک  تسا  تاکحضم  هلمج  زا  مهدزاود  تسا  هدش  هرسکی  لالدتـسا  نیا  سپ  نآ  دعب  لبق و  هن  تسا  ملکت  نامز  زا  لاس  هد 
ار نآ  مسا  دوب  هداـتفا  هراـپ و  باـتک  نآ  لوا  نوچ  یلو  مدـید  هفیاـط  نیا  ءالـضف  زا  یکی  باـتک  رد  ار  اـهنآ  زا  يرایـسب  هک  دـناهدرمش 

هیآ تسا و  باب  دیس  هب  هراشا  باب  هل  روسب  مهنیب  برضف  هیآ  تسا و  نیسحالم  هب  هراشا  نیسح  نم  انا  ینم و  نیـسح  دیوگیم  متـسنادن 
ناقیا رد  تسا و  ءاهب  یلعنیـسح  ازریم  هب  هراـشا  هاـهباب  کـئاهب  نم  کلئـسا  ینا  مهللا  رحـس  ياـعد  تسوا و  ناـیب  هب  هراـشا  ناـیبلا  هملع 

دواد و بوقعی و  فسوی و  میحر و  نمحر و  میوـگیم  تسا  یناـمرک  ناـخمیرک  رب  خـیبوت  میرکلا  زیزعلا  تنا  کـنا  قد  هیآ  دـیوگیم 
اذهیلع ءانب  هدش  اهنآ  حدـم  شیاتـس و  هک  تسا  رایـسب  نآرق  رد  میهاربا  سنوی و  حون و  نامیلـس و  یـسوم و  ییحی و  یـسیع و  بویا و 
یگنادود ناخمیهاربا  رهلک و  ناخدواد  يدنرک و  ناخنامیلس  يدنرم و  بوقعیالم  یماطـسب و  فسوی  جاح  یناملـس و  نمحر  یئالبرک 
دنناوـتیم یفجن  حوـن  خیـش  یفوتـسم و  ییحی  ازریم  رجق و  ناخیـسوم  یتـبرت و  ناخیـسیع  یتاره و  ناـخبویا  شارف و  کـیبسنوی  و 

هراشا تیبلا  لها  انم  ناملـسلا  دیوگب  كالد  ناملـس  داتـسا  نینچمه  هتفگ و  ام  يانث  حدم و  هدومرف و  دای  ام  زا  نآرق  رد  دنوادخ  دنیوگب 
کفرش نم  کلئسا  ینا  مهللا  هک  دیوگب  ءاسن  فرـش  تسا و  نم  هب  هراشا  میظع  قلخ  یلعل  کنا  دیوگب  یلت  میظعالم  مه  تسا و  نم  هب 
دیوگب ملعم  هللالضف  الم  تسا و  نم  هب  هراشا  نآرق  رد  سانلل  نایب  اذـه  دـیوگب  نایب  هب  صلختم  ره  ام  رعاش  تسا و  نم  هب  هراشا  هفرـشاب 

يهیآ رد  باوبا  هب  دارم  تسا  دـمحمیلع  دیـس  باب  هل  روسب  مهنیب  برـضف  يهیآ  رد  باب  هب  دارم  رگا  تسا  نم  هب  هراشا  هللا  لضف  کـلذ 
یلعنیسح بابلا و  یـشنم  ییحی  ازریم  بابلا و  بارحم  نیعلا  ةرق  بابلا و  باب  نیـسحالم  باب و  دمحمیلع  دیـس  دیاب  مه  باوبا  ۀعبـس  اهل 
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مه دنشاب و  منهج  يهناگتفه  ياهرد  زا  يرد  کی  ره  هک  دشاب  بابلا  بیان  يدنفا  سابع  بابلا و  رادرـس  یلعدمحم  جاح  بابلا و  ۀفیلخ 
هحفـص 480] مئاق [  ینعی  فاق  دمحمیلع  ینعی  نیع  دیـس  ینعی  نیـس  تسا  مئاق  وا  هک  تسا  دمحمیلع  دیـس  هب  هراشا  قسعمح  دسیونیم 

هدرک دای  نیع  نیس و  دننام  یفرحب  یلع  دیس و  دننام  یظفل  ره  زا  یلو  نیرفآ  میوگیم  تسا  مئاق  دمحمیلع  دیس  هک  تسا  نیا  دارم  سپ 
هب هراشا  نآ  فاق و  يرگید  تسا و  نولعم  هب  هراشا  نآ  میم و  یکی  فرح  ود  دـنامیم  یقاب  هدـش  دای  ءاـح  ناـمه  هب  مه  دـمحم  زا  سپ 
هب هراشا  فورح  یقاب  فاق  فرح  زا  ریغ  هک  متفرگ  انالوم  بانج  يا  نوعلم  رذق  دمحمیلع  دیس  دوشیم  فورح  نیا  لصاح  تسا و  ردق 

روما اهنآ  یناعم  هک  تسا  رایـسب  تسا  فاق  ناشلوا  هک  یظافلا  دشاب  مئاق  هب  هراشا  هک  دـش  مولعم  اجک  زا  فاق  اما  تسا  دـمحمیلع  دـیس 
لبنق و فپ  نرق  ریق و  دوشیم  تفای  مه  یهاوخب  مه  برع  تغل  زا  ریغ  رگا  هرذـق  هزق و  ذـفنق  لمعزق  لزرق  لقلق  لمق  دـننام  تسا  دـنچ 
حرطلا و نم  یلوا  نکما  امهم  عمجلا  منکیم  ضرع  ینکیم  تحلـصم  ریقح  زا  رگا  ریگب و  هراشا  يراد  لیم  هک  کیره  هب  کـلذ  لاـثما 

تدالو اب  تسا  قباطم  ینک  باسح  دجبا  باسح  هب  رگا  نوحلفملا  مه  کئلوا  مهبر و  نم  يده  یلع  کئلوا  دسیونیم  یباب  طوحالا  وه 
دمحمیلع 1235 . دیس 

ءاروز ربخ  هب  ءاهب  لالدتسا  زا  باوج 

ندش ادیپ  باب و  توعد  عویـش  نامز  اب  تسا  قباطم  ینک  باسح  دجبا  باسح  هب  رگا  نودـلاخ  اهیف  مه  رانلا  باحـصا  کئلوا  میوگیم 
هفیرـش يهیآ  نیا  دـشاب  لیلد  دـجبا  باسح  اب  هقباطم  رگا  دـشاب  هس  تصـش و  تسیود و  رازه و  يهنـس  هک  وا  يارب  زا  ناعباتم  ناوریپ و 

رد یلعنیسح  يداد  ام  تسد  یباسح  بوخ  هک  دزرمایب  ار  تردپ  ادخ  شتآ  رد  دلخم  دنران و  باحـصا  باب  ناعباتم  هک  دیامرفیم  هراشا 
دادغب نآ  دنیوگیم  درک  ضرع  ار  ءاروز  یسانشیم  هدومرف  بهو  نبا  هیواعم  هب  قداص  ترـضح  هک  تسا  یفاک  رد  هک  دسیونیم  ناقیا 

ینب دـلو  نم  الجر  نونامث  اهیف  لتقی  هک  تسا  ءاروز  نآ  هار  تسار  تمـس  زا  يدـید  ار  هایـس  هوک  ياهدـش  لخاد  ير  رد  هن  دومرف  تسا 
تـسد هب  هک  تسا  ير  رد  نیلوتقم  هب  هراشا  نیا  هک  تسا  نآ  دوصقم  مجعلا و  دـالوا  لاـق  مهلتقی  نم  تلقف  ۀـفالخلا  حلـصی  مهلک  نـالف 

هروز هدام  رد  نیرحبلاعمجم  رد  الوا  میوگیم  دـناهفالخ  يارب  زا  حـلاص  اهنآ  هک  هدومرف  ماما  دـناهدش و  هتـشک  هیباب  يهفیاط  زا  ناـمجع 
داتشه ير  نیلوتقم  هک  میراد  لوبق  اجک  زا  ایناث  دندوبن و  ددع  نیا  رشع  ماگنه  نآ  رد  هیباب  داتشه و  هن  هتشون  رازه  داتـشه  ار  ربخ  ترابع 

نالف ینب  قداص  ترـضح  رـصع  رابخا و  حالطـصا  رد  هدرمـش و  نالف  ینب  زا  ار  نیلوتقم  اثلاث  هدوب و  دایز  مک و  نودـب  هفیاط  نیا  زا  رفن 
دندرک هابت  ار  اهنآ  تنطلس  لوقم  مجع و  دالوا  هک  هداد  دوشیم  دراو  رخاوا  رد  ناشیا  رب  هک  یئاهنتف  زا  ربخ  هک  تسا  سابعینب  زا  هیانک 

هک نآ  هن  دناسابعینب  تفالخ  نارادهگن  نیدیشم و  زا  دننکیم و  ار  تفالخ  رما  حالصا  ینعی  تسا  هفالخلا  حلـصی  ربخ  ترابع  اعبار  و 
دنتسه تفالخ  قیال  دیوگب  ار  سابعینب  قداص  ترضح  هک  دوشیم  هنوگچ  فاصنایب  يا  دنراد  ار  تفالخ  تقایل  ینعی  هفالخلل  حلـصی 

اهنآ لثم  مه  ار  اهنیا  هکنیا  زج  درادن و  هیباب  هب  یطبر  دـنکیم  ار  سابعینب  لام  نارـسخ  لاح  نایب  تیاور  نیا  هک  تسا  نآ  فاصنا  سپ 
نالف ینب  هب  ریبعت  ناشیا  زا  هک  هدوب  هدیدج  يهفیاط  نیا  زا  یمسر  یمسا و  قداص  ترضح  دهع  رد  اجک  تیاوغ و  تلالـض و  رد  دیامن 

رد نالف  ینب  هب  سابعینب  زا  ریبعت  لصاحلا  دـناهدوب و  ردـپ  کی  زا  ير  نیلوتقم  اـجک  دنتـسیک و  هک  دسانـشب  بهو  نبا  ۀـیوعم  دـیامن و 
ذخا هدـهج و  هیماینب  ذـخا  نم  دـبال  دـیامرفیم  رابخا  ضعب  رد  نالف و  ونب  فلتخا  اذا  دـیامرفیم  ربخ  دـنچ  رد  تسا  ریثک  عیاش و  رابخا 

رد نالف و  ینب  هیماینب و  نم  ةاصعلا  یلع  هللا  ۀـنعل  الا  دـیامرفیم  اهاج  یـضعب  رد  نالف و  ینب  کلم  باهذ  اـهاج  یـضعب  رد  نـالفینب و 
هیماینب زا  دوب  سابعینب  جاور  هیماینب و  ضارقنا  نامز  رابخا  نیا  نامز  نوچ  یـصحی و  امم ال  کـلذ  ریغ  یلا  نـالف  ینب  فلتخا  یـضعب 

هیباب هب  لخد  هچ  مدـید  ربخ  تسیب  هب  بیرق  رد  ار  قالطا  نیا  هدـشیم و  ریبعت  هیانک  هب  ۀـیقت  ابلاغ  سابعینب  زا  هدومرف و  مسا  هب  حیرـصت 
دراد .

نیبملا www.Ghaemiyeh.comقح  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 521زکرم  هحفص 457 

http://www.ghaemiyeh.com


( تامالع عبرا  انمئاق  یف  نا   ) ثیدح دروم  رد  ناقیا  رد  ءاهب  لالدتسا 

راظتنا یسوم  زا  اما  دمحم  فسوی و  یسیع و  یـسوم و  نم  تامالع  عبرا  انمئاق  یف  نا  راحبلا  یف  دنکیم و  لالدتـسا  ناقیا  رد  ءاهب  رگید 
رهاظ سپ  دـمحم  زا  اما  هیقت و  نجـس و  سپ  فسوی  زا  اـما  دـش و  هتفگ  وا  يهراـبرد  هچنآ  سپ  هحفـص 481 ] یـسیع [  زا  اما  فوخ و  و 
لها اـی  میوگیم  هدوب  تمـالع  راـهچ  نیا  دـمحمیلع  رد  هکنآ  شدوصقم  درمـشیم و  حیرـص  لـیلد  ار  نیا  نآرق و  لـثم  هنیب  هب  دوشیم 

تامالع و ءایبنالا  ننـس  نم  مئاقلا  یف  ام  باب  رد  هکنآ  لاح  دـهدیم و  راحب  هب  هلاوح  الوا  هک  دـح  هچ  ات  یئایحیب  یمرـشیب و  ناـمیالا 
دنکیم ربخ  رد  فیرحت  لعج و  هوالع  هب  دمآ و  دهاوخ  يدوز  هب  هچنانچ  دوشیمن  یعدم  نیا  رب  قبطنم  ادـبا  هک  دـسیونیم  رایـسب  ننس 

منک . ضرع  هچ  دشاب  راحب  رگید  ياج  رگا  تسین  تارابع  نیا  هب  يربخ  نینچ  باب  نیا  رد  هکنآ  هچ 

ءاهب لالدتسا  زا  باوج 

رورـس نآ  باقلا  زا  تسا و  فوخ  راظتنا و  یـسوم  تمالع  اما  هفیاط  نیا  هن  تسا  ام  ياعدـم  رب  قبطنم  مامت  مئالع  نیمه  میوگیم  يراب 
رد هک  راظتنا  دوصقم  هتـشادن و  یتبیغ  ءاـفخ و  هکنآ  هچ  هدوبن  دـمحمیلع  يارب  زا  جرف  روهظ  هب  يراـظتنا  تسا و  رظتنم  هجرف  هللا  لـجع 
زا تسا  راحب  رد  هوالع  هب  دنک  رابخا  رد  هعجارم  هک  یـسک  رب  تسین  یفخم  هچنانچ  تسا  روهظ  تعجر و  راظتنا  تسا  دراو  هریثک  رابخا 

نیا يارب  زا  اجک  تسا و  وا  تبیغ  دلوم و  ءافخ  نآ  تسا و  یسوم  تنس  مئاق  رد  دیامرفیم  هک  ع )  ) قداص ترـضح  زا  نانـس  نبا  هللادبع 
ۀنـس اما  دـیامرفیم و  هک  يربخ  رد  داجـس  ترـضح  زا  ریبج  نب  دیعـس  تسا  راحب  رد  مه  هدوب و  هیـصخش  تبیغ  تدالو و  ءاـفخ  یعدـم 

نم يههبـش  اما  دیامرفیم و  هک  يربخ  رد  رقاب  ترـضح  زا  ملـسم  نب  دمحم  زا  راحب  رد  مه  ۀبیغلا و  فوخلاف و  تسا  مئاق  رد  هک  یـسوم 
هدوب یعدم  نیا  يارب  زا  تبیغ  لوط  اجک  هودع  یلع  هرـصن  هروهظ و  یف  هللا  نذا  نا  یلا  هتدالو  ءافخ  هتبیغ و  لوط  هنوخ و  ماودف  یـسوم 

رکذ تساوخیم  ار  یسوم  تنـس  رب  هلاد  رابخا  همه  يرادن  ضرم  رگا  هدش  بلاغ  شیادعا  رب  هدش و  رهاظ  ینالوط  تبیغ  زا  سپ  اجک  و 
ار مئاق  دلوم  دنوادخ  هک  دـیامرفیم  ریدـس  هب  ع )  ) قداص ترـضح  يربخ  رد  اضیا  درادـن و  یعدـم  نیا  اب  یطبر  هک  دوش  مولعم  ات  ینک 

يدهم يهرابرد  دناهتفگ  دناهدرک و  نامگ  یسیع  يهرابرد  ار  هچنآ  دیامرفیم  سپ  یسیع  تمالع  اما  تشاد و  یفخم  یسوم  دلوم  دننام 
کی رگم  دوش  هتفگ  مه  دمحمیلع  قح  رد  هک  هدش  هتفگ  یسیع  قح  رد  ربخ  هچ  تسیچ  یلعنیـسح  دوصقم  منادیمن  تفگ  دنهاوخ  مه 

یلو دننادب  ادخ  ار  وا  شعابتا  رگا  دیآیمرب  اعدا  نیا  مه  دمحمیلع  دیـس  تاملک  زا  دناهدرک و  یئادخ  نامگ  یـسیع  قح  رد  هک  بلطم 
دنچ رد  دیامنیم و  ریـسفت  حرـش و  ار  رگید  ضعب  یـضعب  ام  رابخا  دـناهدومرف  ناشدوخ  هک  هدوب  هچ  موصعم  دارم  هک  منکیم  مولعم  نم 

دوشیمن قبطنم  باب  دمحمیلع  رب  دوشیم و  قبطنم  نسحلا  نبا  ۀجح  رب  هک  تسا  يرما  دارم  هک  ار  یـسیع  تمالع  هدومرف  حیـضوت  ربخ 
در راـگدرورپ  یـسیع و  توم  هب  دـناهدرک  دـساف  داـقتعا  دوهی  هچناـنچ  هک  تسا  توم  هب  لوق  هلئـسم  دـیامرفیم  راـبخا  رد  هک  رما  نآ  و 

اعبت هدرم  نسحلا  نب  دـمحم  دـنیوگیم  دنـشاب  هیباـب  هک  تما  نیا  نادوهی  ناـنچمه  مهل  هبـش  نکل  هوبلـص و  اـم  هولتق و  اـم  هک و  هدوـمرف 
اما دیامرفیم و  هک  تسا  روکذم  راحب  رد  هک  ع )  ) قداص ترضح  شیامرف  هظحالم  لاح  هماع  نیضغبم  زا  یضعب  ینانخس و  هلودلاءالعل 

هکنآ لاـح  هدرم و  مئاـق  هک  دوـشیم  هتفگ  هک  تسا  نیا  تسا  مئاـق  رد  یـسیع  زا  هک  یننـس  ینعی  تمی  مل  تاـم و  هنا  لاـقیف  یـسیع  نم 
وا تبیغ  نیا  هکنآ  لاح  دناهدرک و  ار  یـسیع  نتـشک  نامگ  دوهی  هچنانچ  هک  ریدس  هب  دـیامرفیم  قداص  ترـضح  يربخ  رد  دریمیمن و 

یعمج هدرم و  دنیوگ  ياهراپ  هدشن و  هدـیئاز  دـنیوگ  ياهراپ  دـننک  نآ  راکنا  تدـم  لوط  يهطـساو  هب  هک  مئاق  تبیغ  تسا  نینچمه  دوب 
نینچمه هدزرس و  وا  ریغ  لکیه  رد  مئاق  حور  دنیوگ  ياهراپ  رتالاب و  دننک و  مهدزیس  يوس  هب  يدعت  ياهراپ  هدوب و  میقع  ام  رشع  يداح 

ۀفئاط تلاق  هحفص 482 ] یتح [  هیف  فلتخا  نم  فالتخاف  یسیع  نم  ههبش  اما  هک و  تسا  راحب  رد  يورم  هچنانچ  دیامرفیم  رقاب  ترضح 
لیاق ياهراپ  دناهدرک و  ار  وا  تدالو  یفن  یضعب  ع )  ) نسحلا نبا  ۀجح  يهرابرد  هچنانچ  بلـص  لتق و  ۀفئاط  تام و  ۀفئاط  دلو و  ام  مهنم 
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توم و هب  لوق  يرگید  تسا و  وا  تدالو  یفن  یکی  هدش  نیعم  مئاق  رد  یسیع  زا  هک  یتنس  نآ  هک  امرف  هظحالم  لاح  دناهدش  وا  توم  هب 
منکیم لاوئس  لاح  دیدرگ  مئاق  يارب  زا  تمالع  ود  نیا  نایب  هتـشذگ  رابخا  رد  هچنانچ  دیدرگ  عقاو  نسحلا  نب  ۀجح  يارب  زا  ود  ره  نیا 

وا نتشک  زا  سپ  ایآ  هدش و  وا  توم  هب  لئاق  یسک  ایآ  دنشکب  ار  وا  هکنیا  زا  لبق  ات  ایآ  هدرک و  ار  دمحمیلع  تدالو  راکنا  یسک  ایآ  هک 
داقتعا هچنانچ  هک  تسا  نآ  رابخا  نیا  رد  دوصقم  هکنآ  لاح  هدوب و  وگغورد  دوش  وا  توم  لتق و  دقتعم  دیوگب  ار  فرح  نیا  یسک  رگا 

سپ فسوی  تمالع  اما  درادن و  بذاک  نیا  اب  قابطنا  ادبا  مه  تمالع  نیا  سپ  دوب  دهاوخ  غورد  مه  مئاق  رد  هدوب  غورد  یسیع  رد  توم 
ترـضح هک  تسا  راـحب  رد  هچناـنچ  ریغ  ـال  تسا  نیمه  دارم  هدوب و  نوجـسم  تبیغ  نجـس  رد  نسحلا  نبا  ۀـجح  ینعی  مه  راوگرزب  نیا 

هک یتنس  اما  ینعی و  هنوفرعی  هنوری و ال  اباجح  قلخلا  نیب  هنیب و  هللا  لعج  رتسلاف  فسوی  نم  ۀنـس  اما  دیامرفیم و  ریـصبیبا  هب  ع )  ) قداص
داقتعا هچنانچ  دنـسانشن  دننیبب و  ار  وا  هک  هداد  رارق  قلخ  نیب  وا و  نیب  دـنوادخ  هک  تسا  ياهدرپ  رتس و  نآ  سپ  تسا  مئاق  رد  فسوی  زا 

تخانـشیم دـیدیم و  ار  وا  سک  ره  هدوـب  دـمحمیلع  يارب  زا  يرتـس  نینچ  اـجک  تسا و  نیمه  نسحلا  نبا  ۀـجح  يهراـبرد  هیماـما  اـم 
تهابش اما  دیامرفیم و  ملسم  نب  دمحم  هب  هک  ع )  ) رقاب ترضح  زا  راحب  رد  رگید  ربخ  رد  تسا و  يزاریش  نالف  رـسپ  نیا  هک  تسنادیم 
تفاسم یکیدزن  اب  بوقعی  رب  ار و  نآ  لاکـشا  شناردارب و  زا  شیناـهن  هماـع و  هصاـخ و  زا  تسا  فسوی  تبیغ  نآ  سپ  فسوی  هب  مئاـق 

رد هک  دنتـسنادیمن  هدوب و  ناهنپ  شناروای  ناتـسود و  ناسک و  شلها و  هب  یکیدزن  اب  هک  هدوب  نیمه  نسحلا  نبا  ۀـجح  رد  لاح  هچنانچ 
دهاوخ هنیب  ص )  ) دمحم لثم  هک  هداد  راحب  هب  تبسن  هتشون و  یلعنیـسح  هک  ار  هچنآ  سپ  متاخ  ص )  ) ربمغیپ زا  تمالع  اما  تسا و  اجک 

هک تسا  بانج  نآ  هیملع  راثآ  دارم  میوگیم  دـشاب  رگا  تسین و  یترابع  نینچ  تسا  ربخ  نیا  ياج  هک  راحب  زا  باـب  نیا  رد  ـالوا  دروآ 
رد تسا  نآرق  دـض  هک  دـمحمیلع  لمهم  باتک  هب  دـشاب  هراشا  هن  درک  دـهاوخ  راکـشآ  ار  هیفخم  مولع  هک  هدومن  نایب  رگید  راـبخا  رد 

درادن دمحمیلع  رب  قابطنا  ادبا  هک  یهجو  رب  هدومن  احورشم  الصفم  ار  تنس  نیا  نایب  رایسب  رابخا  رد  هکنآ  هوالع  هب  تغالب  تحاصف و 
ار نآ  هفیاط  نیا  امـش  هک  تسا  فیـس  هب  جورخ  نآ  سپ  فیـسلاف  دـمحم  نم  اما  دـیامرفیم و  ریـصبیبا  هب  ع )  ) رقاب ترـضح  يربخ  رد 

رقاب ترضح  زا  ملـسم  نب  دمحم  يربخ  رد  دو  فیـسلاب  جورخلاف  دمحم  نم  اما  دیامرفیم و  داجـس  ترـضح  يربخ  رد  دیاهدرک و  راکنا 
فیـسلاب رـصن  هنا  تیغاوطلا و  نیرابجلا و  هلوسر و  هللا و  ءادعا  هلتق  فیـسلاب و  جورخف  یفطـصملا  دـج  نم  ههبـش  اما  دـنکیم و  تیاور 

هب مایق  سپ  ص )  ) دمحم زا  اما  دیامرفیم و  يربخ  رد  دوب و  ریـشمش  هب  روصنم  تشک و  ار  تیغاوط  ادخ و  ءادعا  مه  دـمحمیلع  یتسار 
نید خسن  هک  دمحمیلع  تقیقح  ار  ادخ  نانمشد  دشکیم  دراذگیم و  ندرگ  هب  ار  شریشمش  وا  راثآ  ندرک  راکـشآ  تسا و  وا  يهریس 
رگا ءاهب  يا  میوگیم  زاب  هتریـسب  ریـسی  هادهب و  يدتهیف  دـمحم  نم  ۀنـس  اما  يربخ و  رد  هدرک و  رهاظ  ار  ربمغیپ  راثآ  وا  هدرک  ار  دـمحم 

يدربن یمسا  هدش  دراو  هرفاظتم  رابخا  رد  هدوبن و  دمحمیلع  رد  دشاب و  مئاق  رد  دیاب  ءایبنا  زا  هک  ننس  زا  رگید  ضعب  ارچ  یتشادن  ضرغ 
لوط هطساو  هب  تشگرب و  نوچ  دش و  بیاغ  شموق  زا  هک  تسا  حلاص  تنس  مئاق  رد  دیامرفیم  مامت  دیز  هب  قداص  ترضح  يربخ  رد  و 

تسا و وا  رمع  لوط  نآ  حون و  زا  تسا  یتنس  مئاق  رد  هحفص 483 ] دیامرفیم [  داجس  ترضح  يربخ  رد  دنتخانشن و  ار  وا  شموق  تبیغ 
قداص ترـضح  يربخ  رد  نینچمه  هدش و  دراو  نومـضم  نیمه  هب  ربخ  دنچ  رد  دزاسیمن و  دـش  گرمناوج  هک  باب  دـمحمیلع  اب  نیا 

هتبیغ مایا  دتمت  مئاقلا  کلذک  دنتفر  اهینتفر  ات  دندش  ناحتما  شموق  نآ  هب  دـیماجنا و  لوط  هب  حون  رما  هچنانچ  دـیامرفیم  ریدـس  هب  (ع )
یهتنا دـنام  یقاب  صلاخ  دـنور و  نوریب  نید  زا  هفیاـط  نیا  دـننام  یکاـپان  ره  هک  ردـکلا  نم  ناـمیالا  اوفـصی  هضحم و  نع  قحلا  حرـصی 

ینبا نا  دیامرفیم  يرکسع  ترضح  مئاق و  رمع  لوط  يارب  زا  تسا  یناشن  لیلد و  رضخ  رمع  لوط  دیامرفیم  يربخ  رد  مه  هنومـضمب و 
الا هب  لوقلا  یلع  تبثت  دمالا و ال  لوطب  بولقلا  اوسقت  یتح  ۀبیغلا  لوط  ریمعتلاب و  ءایبنالا  ننس  هیف  يرجت  يذلا  وه  يدعب و  نم  مئاقلا  وه 

يهطـساو هب  ءاـیبنا  ننـس  وا  رد  دوشیم  يراـج  هک  تسا  یـسک  وا  تسا و  مئاـق  وا  نم  رـسپ  هک  یتـسرد  هب  ناـمیالا  هبلق  یف  هللا  بتک  نم 
رگم وا  هب  داقتعا  رب  دـنامیمن  یقاب  هیباب و  يهفیاط  دـننام  یئاهلد  تدـم  لوط  يهطـساو  هب  دوش  یـساق  هکنآ  ات  تبیغ  لوط  رمع و  يدایز 

سنوی تنس  تسا  مئاق  رد  دیامرفیم  رقاب  ترضح  يربخ  رد  هیرـشع و  انثا  تعامج  دننام  هدش  هتـشون  ناشیا  ياهلد  رد  نامیا  هک  یناسک 
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نآ مدآ و  تنـس  تسا  مئاق  رد  دـیامرفیم  يربخ  رد  نس و  یتدایز  زا  دـعب  دـشاب  یناوج  هک  یتلاح  رد  دوخ  تبیغ  زا  دـنکیم  عوجر  هک 
کلذ و ریغ  یلا  تسا  التبا  زا  دعب  جرف  نآ  بویا و  زا  تسا  یتنس  مه  تدالو و  ءافخ  نآ  میهاربا و  زا  تسا  یتنـس  مه  تسا و  رمع  لوط 

قابطنا ناوتب  ار  شتارقف  هک  دـیوجیم  کسمت  ربخ  ضعب  هب  هکلب  ربخ  کـی  هب  دـلابیم و  دوخ  هب  ءاـهب  باـنج  راـحبلا  یف  يورم  اذ  لـک 
ءاهب یلعنیـسح  رگید  دـننک  راکـشآ  ار  وا  غورد  دـننک و  راـحب  هب  عوجر  دـنناوتیم  مه  رگید  ناـسک  هک  لـفاغ  دـبیرفب  ار  ماوع  هک  دومن 
نعل دروم  هک  یسک  ره  باوجلا  تسا و  عرش  خسن  يهطساو  هب  نیا  برغلا و  قرشلا و  لها  اهنعل  قحلا  ۀیار  ترهظ  اذا  الالدتسا  دسیونیم 
تسا خسن  نعل  تلع  هک  هدرک  نایب  هک  ار  يرس  نیا  دنوشیم و  دناهدش و  نوعلم  مه  تلالض  تایآ  دشاب و  قح  تیار  بحاص  دیابن  دش 

لاح تسا  لتق  ترثک  يهطساو  هب  نآ  هک  ار  تنعل  رس  دیامرفیم  نایب  موصعم  دوخ  ربخ  دنچ  رد  هکنآ  هچ  صن  لباقم  رد  تسا  يداهتجا 
دیوگیم هدومن  عرش  خسن  ۀیعطق  ترورض  فالخرب  هدرکن و  ادیپ  هربابج  رافک و  لتق  رب  تردق  یعدم  نیا  هک  دنیبیم  نوچ  ءاهب  یب  نیا 

نوچ باوجلا  دینک  هزجعم  هبلاطم  هدومرفن  هوعیاب و  هوتاف و  يدهلاب  متعمس  اذا  هدومرف  ربمغیپ  هک  دسیونیم  رگید  تسا و  خسن  تنعل  رس 
مادـک الا  دوشیم و  یعدـم  هک  ره  هن  تسا  يدـهم  راثآ  زا  نیا  یلو  تسین  هزجعم  هب  تجاح  هدـش  تباـث  یعطق  رتاوت  هب  يدـهم  تقیقح 

دوشیم رهاظ  مئاق  دیامرفیم  هک  یتیاور  هب  دیوجیم  کسمت  رگید  دـیئامن  هاوگ  دـهاشیب و  ار  یعدـم  توعد  لوبق  هک  دـیوگیم  لقاع 
تـسا قفاوم  هیباب  يهلاقم  اب  نیا  دوب و  دـهاوخن  یماما  مئاق  روهظ  نامز  سپ  دوب  هرتف  نامز  رد  ادـخ  لوسر  هچنانچ  همئا  زا  هرتف  ناـمز  رد 

باوجلا دنـشابیم  ع )  ) نسحلا نب  ۀجح  هب  دـقتعم  روهظ  زا  لبق  ات  هک  هیماما  يهفیاط  هن  دوب  مامایب  نیمز  لاس  رازه  يرکـسع  زا  دـعب  هک 
زا تسا  دراو  نومـضم  نیا  هب  راحب  رد  هچنآ  دوب و  دـهاوخن  ماـما  زا  یلاـخ  یناـمز  چـیه  هکنیا  رب  تسا  رتاوتم  راـبخا  راـحب  مهن  دـلج  رد 

مئاق مایق  زا  لبق  هکنیا  هب  دـش  مزتلم  تشادرب و  تسد  هرتاوتم  رابخا  زا  ناوتیمن  ربخ  نیا  هب  تسا و  زواجتم  حیحـص  ربخ  هاجنپ  دـصکی و 
نامز هک  تسا  دراو  رابخا  زا  هلمج  رد  ایناث  الوا و  اذـه  نیروتـسم  دـندوب  ءایـصوا  مه  ءایبنالامتاخ  یـسیع و  نامز  نیا  رد  تسین و  یماـما 
یتجح دیامن  روهظ  مئاق  هک  ینامز  رد  هحفص 484 ] هک [  تسا  نآ  دوصقم  تسا و  هرتف  نود  هطفـس  دیامرفیم  تسا و  هطفـس  نامز  مئاق 

ات دنـشاب  روتـسملا  بئاغلا  مامالا  یتح  ماما  ـالب  هکنآ  هن  دـننک  عوجر  وا  هب  دنـسانشب و  ار  وا  مدرم  اراکـشآ  دوب  دـهاوخن  مدرم  نیب  ددرتم 
یباب رگید  دنیوگیم و  هیباب  هچنانچ  روتسم  بئاغ  وا  روهـشم  رهاظ  اما  ۀجح  نم  ضرالا  ولخت  هک ال  دشاب  ع )  ) ریما ترـضح  لوق  بذکم 

شبحاص زا  ریغ  دوشیمن  یعدـم  ار  تیودـهم  ینعی  رما  نیا  دومرف  هک  قداص  ترـضح  زا  مدینـش  هک  دـیلو  زا  تسا  یفاک  رد  دـیوگیم 
هتشذگن شتوعد  زا  یتدم  زونه  یناوج  رد  هک  ار  باب  دیـس  رمع  درک  عطق  ادخ  هچنانچ  میوگیم  ار  وا  رمع  دنکیم  عطق  ادخ  هکنآ  رگم 

رد رگید  دش و  رهاظ  قداص  ترـضح  شیامرف  قدـص  دـندز و  شراد  هب  دومن و  شیادـعا  لیلذ  ار  وا  ادـخ  هدرکن  ربخ  شزادـنا  شـش  و 
زا باوج  میوگیم  هنامز  یف  هئایلوا  لذـیف  همطاف  حول  ربخ  دـیدج و  عرـش  بحاص  یبص و  مئاق  ندوب  رابخا  هب  دـیوجیم  کـسمت  ناـقیا 

یتسناد . الصفم  دئارف  بحاص  مالک  رد  ار  اهنیا  مامت 

باب دمحم  یلع  دروم  رد  یلع  ترضح  مالک  هب  لالدتسا 

ارارک هکنآ  لاح  دومن و  هفیاط  نیا  عیاقو  رب  قیبطت  ار  نآ  دومن و  اهافش  ریما  ترضح  كرابم  مالک  هب  کسمت  هیباب  ءالضف  زا  یکی  رگید 
نیا ریغ  رب  دـشاب  قیبطت  يانب  رگا  هکنیا  ناشیا و  رب  درادـن  مه  قابطنا  هک  دـش  دـهاوخ  حـضاو  هوالع  هب  دوشیمن  لیلد  قیبطت  هک  یتسناد 

مئاقلا ماق  اذا  سابعینب  هیماینب و  لاوحا  زا  دـعب  روهظ  مئـالع  رد  دـیامرفیم  هک  تسا  ناـمه  كراـبم  مـالک  نآ  تسا و  رتقبطنم  هفیاـط 
ترهظ اذا  هلوق  یلا  ملیدـلا  ربالا و  هباجا  نالیجب و  مئاق  انم  ماق  ناواـکینب و  هریزج  زاـج  ناـتلم و  ناـفوک و  ضرا  یلع  بلغ  ناـسارخب و 

تفگ یف  لوماملا و  مئاقلا  موقی  مث  رفاکلا  کلهی  ریاثلا و  روثی  رخالا و  موقی  كانه  فورخلا و  شبکلا  لتق  فوفصلا و  تفص  فولالا و 
هب دـشاب  ناسارخ  هب  مئاق  مایق  نیـسحالم  همزمز  هک  دـش  مولعم  اجک  زا  باوجلا  تسا  نیـسحالم  هدومن  مایق  نالیگ  رد  هک  ناسارخب  مئاـق 
رب ار  ریبعت  تسا و  مشاهینب  زا  نالیج  هب  مئاق  تسا و  مشاهینب  ریغ  زا  هک  تسا  یـسک  ناـسارخ  هب  مئاـق  هک  تسا  نآ  ربخ  رهاـظ  هوـالع 
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بلغ لثم و  دـشیم  وا  لاوحا  زا  نالیج  هب  مایق  دوب  رفن  کی  دوصقم  رگا  ام و  زا  يرگید  اـم و  ریغ  زا  یکی  دـنمئاق  ود  هک  هدرک  هجو  نیا 
ناسارخ رد  رفن  کـی  هکنآ  هن  دـنرگیدکی  ریغ  ود  نیا  هک  دـنکیم  مولعم  سپ  نـالیجب  ماـق  دـیامرفب و  تساوخیم  ناـفوک و  ضرا  یلع 

اب یهد و  رارق  یـشورفراب  یلعدـمحم  الم  ار  نالیج  هب  مئاق  تسا  هیلعج  تاقیبطت  يانب  لاح  هک  تسا  بوخ  دـشاب  نالیج  رد  زاب  دـشاب و 
هفوک و رب  بلاغ  هک  هدرمـش  یـسک  ار  ناسارخ  هب  مئاق  هوالع  هب  ار  وا  دـندرک  تباجا  ملید  لـها  هک  ینک  اـعدا  اـفارخ  هتفرن و  ملید  هکنآ 

دورهاش زا  وا  هکلب  دیامن  ریخست  هکنآ  هب  دسر  هچ  ات  دیامن  هفوک  رد  دوخ  رما  راهظا  تسناوت  نیسحالم  اجک  دیامن  ریخـست  دوش و  هرـصب 
نآ رگید  دندرک و  تباجا  ار  وا  ملید  ربا و  اجک  دـش و  بولغم  هکلب  درکن  هبلغ  مه  اجنآ  رد  تسا و  نالیگ  ریغ  زا  هک  تفر  ناردـنزام  هب 

یمئاق ناسارخ و  هب  یمئاق  مایق  زا  دعب  هک  هدرمـش  روهظ  تامدـقم  زا  ار  نالیگ  رد  مشاهینب  زا  مئاق  مایق  ناسارخ و  هب  مئاق  مایق  ترـضح 
جورخ هک  تسا  مولعم  دـشاب و  روهظلا  دـعب  مئاـق  ود  ماـیق  نیا  هکنآ  هن  مئاـقلا  موقی  مث  هدومرف  تقو  نآ  رگید  يروما  عوقو  نـالیج و  هب 

دوش و هتفرگ  یلعنیسح  هب  هراشا  لوماملا  مئاقلا  موقی  هکنآ  رگم  هدوب  وا  توعد  باب و  دیس  جورخ  زا  دعب  ناردنزام  هب  نتفر  نیسحالم و 
نآ فاصنا  سپ  تسا  ینیـسح  تعجر  یـسیع و  لوزن  یلعنیـسح  تسا و  باب  تعامج  نیا  دزن  رد  لومام  مئاق  هکنآ  هچ  تسا  لـطاب  نیا 

اب دوب و  دهاوخ  قباطم  مه  اب  تارقف  مامت  هکنآ  هچ  تسا  یلوا  همحرلاهیلع  یـسلجم  موحرم  قیبطت  نامه  دـشاب  قیبطت  يانب  رگا  هک  تسا 
نآ رد  هک  ناـسارخ  هب  مئاـق  دـیامرفیم  دوب  دـهاوخ  قفاوم  هدومرف  نینمؤملاریما  ترـضح  لوـقم  ساـبعینب و  لاـح  زا  هک  رگید  تاءاـنبا 

ار سابعینب  تنطلس  دومن و  هبلغ  قارع  یـضارا  رب  دیـشک و  رکـشل  هحفـص 485 ] ناسارخ [  زا  هک  تسا  ناـخوکاله  دومن  ماـیق  تکلمم 
وا هب  شمالک  زا  ياج  دنچ  رد  ع )  ) ریما ترضح  هفیاط  نیا  زا  هدق و  نیدلاریـصن  هجاوخ  نیدلاو  ۀلملاریـصن  یئامنهار  هب  تخاس  ضرقنم 

تامدـقم زا  ار  ناشیا  کلم  لاوز  سابعینب و  فالتخا  دوخ  هچناـنچ  دوب  دـهاوخ  اـهنآ  تسد  هب  ساـبعینب  کـلم  لاوز  هکنیا  هدومرف و 
سابعینب لاوحا  زا  ربخ  ناسارخب  مئاقلا  ماق  اذا  ینعی  هرقف  نیا  زا  لبق  نوچ  هک  تسا  نیا  رهاظ  سپ  هدومن  داـی  راـبخا  زا  رایـسب  رد  روهظ 

زا هچنانچ  داد  ربخ  رورـس  نآ  شرگید  تاملک  رد  هک  اهیناسارخ  لوغم و  تسد  هب  ناشیا  کلم  لاوز  هب  دـشاب  هراشا  هرقف  نیا  دـهدیم 
هاـش تسا  مشاـه  لـسن  زا  هک  نـالیج  هب  مئاـق  دارم  دوشیم و  موـلعم  ترـضح  نآ  بطخ  تارقف  ضعب  مئـالع و  باـب  رد  راـبخا  هعجارم 
لوا سابع  هاش  دیاش  شبک  هب  دارم  دـندرک و  وا  تعباتم  نالیگ  دابآرتسا و  دـش و  وا  زا  عیـشت  بهذـم  جاور  هک  تسا  يوفـص  لیعامـسا 

هاش دالوا  زا  هک  دـشاب  ازریم  یفـص  رـسپ  یفـص  ناطلـس  هاوخنوخ  هب  دارم  تشک و  ار  ازریم  یفـص  دوخ  دـنزرف  ینعی  دوخ  هریت  هک  دـشاب 
دارم هدرمش و  روهظ  تامدقم  زا  مه  ار  نآ  هک  رفاکلا  کلهی  دیامرفیم و  عیاقو  نیا  زا  دعب  منکیم  ضرع  ریقح  دومن  یهاوخنوخ  سابع 
تسا رتتخس  رفاک  مادک  دش و  كاله  دش و  عقاو  هک  دوب  یگرزب  هنتف  مه  نیا  عیاقو  نآ  زا  دعب  هک  تسا  باب  دمحمیلع  دیس  لتق  وا  هب 

يا تسا  قیبطت  مه  نیا  دـشاب  لـیلد  قیبطت  رگا  نیلـالجلاوذ  هللا  اـنا  یننا  نیلاـمجلاوذ  هللا  اـنا  یننا  دـیوگب  هبترمرازه  هک  يزجاـع  هدـنب  زا 
میوگیم تسا  نینچ  رگا  دنکیمن  مالک  هیقب  رد  لمات  تسا و  نیسحالم  دارم  دیوگیم  اروف  يدید  ار  ناسارخ  ظفل  هک  نامه  فاصنایب 

تکرح ناسارخ  زا  دوس  تایار  تقو  ره  دناهدومرف  ع )  ) ریما و  ص )  ) ربمغیپ دسیونیم  یباب  اضیا  تسا و  دـمحمیلع  مه  رفاکلا  کلهی  و 
ناسل رد  قرـشم  ناسارخ و  زا  دوس  تایار  رابخا  هب  کسمت  تسا و  نیـسحالم  بابلا  باب  يهعقو  هب  هراشا  نیا  دیوش و  نآ  هب  قحلم  درک 

ره درک و  عوجر  دـیاب  دوس  تایار  قلطم  هب  رگا  باوجلا  دـننکیم و  یئورـشب  نیـسحالم  هنتف  رب  لمح  تسا  رایـسب  تعاـمج  نیا  بتک  و 
دش قحلم  مه  لوقم  رکـشل  هب  دیاب  سپ  تسناد  يدهم  عابتا  زا  ار  وا  دش  رهاظ  ناسارخ  قرـشم و  فرط  زا  دش  دوس  تایار  بحاص  سک 
هک نآ  لاح  دناهرک و  دوس  تایار  نابحاص  هب  ناشیا  زا  ریبعت  دناهداد و  لبق  ناماما  اهنآ  جورخ  زا  ربخ  دناهدوب و  دوس  تایار  بحاص  هک 

نایب هک  يرابخا  میوگیم  سپ  رابخا  ریاس  زا  هدش  شتعباتم  هب  رما  هک  ار  دوس  تایار  نیا  یناشن  درک  مولعم  دیاب  سپ  تسین  نینچ  بلطم 
تسا رقاب  ترضح  زا  راحب  رد  يورم  اهنآ  زا  یکی  درادن  نیسحالم  يهنتف  رب  قابطنا  ادبا  هک  تسا  یهجو  رب  هدرک  ار  دوس  تایار  تالاح 

زا هک  يدوس  تایار  نآ  ینعی  هعیبلاب  هیلا  ثعب  يدهملا  رهظ  اذاف  ۀفوکلا  یلا  ناسارخ  نم  جرخت  یتلا  دوسلا  تایارلا  لزنت  دیامرفیم و  هک 
تعیب بلط  تیار و  بحاص  دزن  دتسرفیم  دوش  رهاظ  يدهم  هک  یماگنه  رد  نآ  زا  سپ  هفوک  رد  دنوشیم  دراو  دوشیم  نوریب  ناسارخ 
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دـمحمیلع و يوعد  زا  دـعب  هک  نآ  لاح  تسا و  يدـهم  روهظ  زا  لبق  دوس  تاـیار  روهظ  هک  دوشیم  مولعم  ربخ  نیا  زا  دـنکیم و  وا  زا 
رد دناهتشون و  روط  نیمه  ار  نیسحالم  تعیب  تیفیک  نایب  هیباب  دوخ  هچنانچ  دش  عقاو  ناسارخ  رد  نیسحالم  يهنتف  وا  اب  نیـسحالم  تعیب 

دوب دمحمیلع  روهظ  زا  دعب  تشاد و  يدوس  تیار  نیـسحالم  سپ  دـندوب  هتفرگن  ار  نیـسحالم  فارطا  ناقمحا  زونه  باب  اب  تعیب  تقو 
تاراشا ضعب  رد  هکلب  هفوک  بناج  هب  شرکـشل  اـب  دوریم  درک  عولط  ناـسارخ  زا  هکنآ  زا  سپ  دوس  تیار  هکنآ  رگید  نآ و  زا  لـبق  هن 

هدش و هتـشک  ناتـسربط  رد  هتفرن  هدیـسرن و  هفوک  هب  ناسارخ  زا  جورخ  زا  سپ  نیـسحالم  هکنآ  لاح  دنکیم و  نآ  رب  هبلغ  هک  هدش  دراو 
دیـس متاخ  رهم  هب  روهمم  تایار  نآ  دـیوگیم  دـنکیم  عولط  قرـشم  زا  هک  تایار  لاح  نایب  هک  یفاـک  رد  يورم  يرگید  ربخ  رد  رگید 
هفوک رد  هحفـص 486 ] لزان [  هکنآ  ات  تسا  نآ  مدقم  رد  بعر  هام  کی  دمحملآ و  زا  يدرم  ار  وا  دیاشگیم  ربمغیپ و  ینعی  تسا  ربکا 
قباس ربخ  رد  ناسارخ  هب  مئاق  هک  دوریم  لامتحا  هچنانچ  دشاب  دوس  تایار  نامه  یقرـش  تایار  نیا  دـیاش  مهئابا و  ءامدـب  نیبلاط  دـنوش 

رد یناسارخ  هک  تسا  لمتحم  هچنانچ  دـشاب  دوس  تایار  بحاص  نیمه  نافوک  ضرا  یلع  بلغ  ناسارخب و  مئاقلا  ماـق  اذا  دـیامرفیم  هک 
نب دایز  نب  ۀیوعم  هبتاکم  رد  دشاب و  دوس  تایار  بحاص  نیمه  اضیا  درمـشیم  یکی  ینایفـس  ینامی و  اب  ار  وا  جورخ  لاس  هک  ربخ  دـنچ 

مجاعالا و ناسارخ  نم  نوبلغی  نیذلا  تایارلا  باحصا  نا  هتفگ  وت  هب  نامثع  تفالخ  رد  یلع  هک  یتفگ  نم  هب  دایز  يا  وت  هک  هتـشون  هیبا 
هدومرف و اضر  ترـضح  هک  تسا  یفاک  رد  دسیونیم  یباب  رگید  بکوک و  لک  تحت  مهنولتقی  مهکلم و  یلع  هیماینب  نوبلغی  نیذـلا  مه 

ءالؤه عنمی  ءالؤه و  یطعیف  ارج  مله  هیبن  ۀبارق  نع  هفرـصی  مجاعالا و  دالوا  یلع  نیدلا  اذهب  نمیا  رج  مله  هیبن  ضبق  ذنم  لزی  مل  هللا  نکل 
اب فلاخم  در  نارگید  نید  هدومرف و  ار  نید  نآ  خسن  هک  یلعنیسح  هب  الوا  دراد  لخد  هچ  میوگیم  تسا  یلعنیسح  مجع  دالوا  زا  دارم  و 

هداد و رارق  باب  دیـس  نامز  ات  ار  وا  ءاقب  تدـم  هکنیا  هدومن و  ار  نید  نآ  ءاقب  تیمتاخ و  راکنا  عورف و  ۀـیلک  لوصا و  بلاغ  رد  نید  نآ 
اضر ترضح  شمالک و  زا  يرایـسب  رد  هدومن  تیهولا  يوعد  هکلب  هدروآ  نید  نآ  ریغ  يدیدج  نید  هتـسناد و  عفترم  ار  نآ  نآ  زا  سپ 

درادیمرب ار  نید  نیا  ادخ  هک  هدومرفن  دنشاب و  وا  نابحاص  اهنآ  ینعی  دهدیم  مجع  دالوا  هب  ار  نید  نیا  هک  هدومرف  نایب  ثیدح  نیا  رد 
نیا هب  نیلماع  دیاب  يدعب  مجع  دالوا  هک  تسا  تجح  وت  ياعدـم  دـض  رب  فیرـش  ثیدـح  نیا  سپ  دـهدیم  مجع  دالوا  هب  رگید  نید  و 

نیدلا اذه  تسا  حیرص  نید و  نیا  ءاطعا  هب  وا  هب  دشاب  هتشاذگ  تنم  ادخ  هک  هدوبن  یسک  وا  سپ  هدوب  نآ  عفار  یلعنیـسح  دنـشاب و  نید 
هدش . هتشادرب  هیئاهب  بهذم  رد  هک  ص )  ) ربمغیپ نید  نامه  هب  هراشا  رد 

برع رب  مجع  تلیضف  هب  هورگ  نیا  لالدتسا 

شیامرف اـب  یفاـنم  نیا  هدوب و  امـش  معز  هب  ص )  ) ربمغیپ تلحر  زا  دـعب  داـتفه  تسیود و  رازه و  زا  دـعب  یلعنیـسح  هب  نید  نداد  اـیناث  و 
مجع زا  ص )  ) ربمغیپ زا  دعب  راصعا  همه  رد  هک  هدوب  هشیمه  ص )  ) ربمغیپ زا  دـعب  نید  نیا  هب  مجع  رب  نانتما  نیا  هک  تسا  اضر  ترـضح 

هلصافالب ربمغیپ  تلحر  زا  دعب  راصعا  همه  رد  هچنانچ  دشاب  هتـشاذگ  تنم  ناشیا  رب  ادخ  نید  نیا  هب  ناشیا  تیاده  هب  هک  دنـشاب  یناسک 
ۀبارق تسد  رد  لاس  دـنچ  تسیود و  رازه و  هکنآ  هنارج  مله  سابعینب  هیماینب و  يدـع و  میت و  زا  دـش  ربمغیپ  تبارق  زا  نید  نآ  فرص 

هک برع  فیاوط  ربمغیپ و  ناـشیوخ  تمذـم  هدـش و  دراو  مجع  تلیـضف  رد  هک  تسا  يراـبخا  ریاـس  دـننام  ربخ  نیا  اـنامه  دـشاب  ربمغیپ 
ار ناشیا  دـنوادخ  هک  دـندوب  ربمغیپ  ۀـبارق  نامه  ص )  ) ربمغیپ تلحر  نامز  زا  عیـشت  نید  نیدـناعم  هک  عیـشت  نید  اـب  دـناهدرک  تفلاـخم 

رابخا راثآ و  نیرـشان  نیجورم و  هظفح و  هلمح و  راصنا و  ناوعا و  تاـمحر و  دوخ  هیطع  رتهب  دوخ و  تمعن  لوا  نیا  زا  تخاـس  مورحم 
بهذـم يهعاشا  هیـسابع و  يهرئان  ءافطا  هیوما و  هثیبخ  يهرجـش  عطق  رد  دندیـشک  تمحز  هک  یناسک  زا  دـندوب  مجع  دالوا  زا  اهنآ  لـج 

نییزاوها و نییمق و  زا  مجع  زا  دـناهدوب  نید  نیجورم  هک  نیخـسار  ءاملع  زا  مجع و  زا  همئا  باحـصا  تاور و  زا  ناریا و  دـالب  رد  عیـشت 
یمق و ریـسفت  نساحم و  رئاصب و  دننام  اهنآ  ریغ  هعبرا و  بتک  زا  تسا  اهنآ  رب  عیـشت  بهذم  رادم  هک  هربتعم  بتک  نابحاص  نییناسارخ و 
هک دوشیم  دـیازتم  امویف  اموی  دراد و  لاصتا  عنم  ءاطعا و  نیا  نیدـلا و  ملاعم  تسردـنال  اه  الول  هک  یفخی  ـال  اـمم  کـلذ  ریغ  یـشایع و 
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دصیـس و نآ  رابخا  قفاوم  هک  مئاق  روهظ  نامز  ات  زئاف  تمعن  نآ  هب  مجع  دالوا  مورحم و  عیـشت  نید  زا  دـنربمغیپ  هبارق  هک  نیمرح  ناکس 
زا اهنآ  زا  رفن  کی  دنـشاب و  مجع  زا  مامت  هدـش  نایب  رابخا  رد  ناشتامارک  راثآ و  و  هحفص 487 ] دنمئاق [  صاخ  باحـصا  هک  رفن  هدزیس 

دیاش دحاو و  مهنم  مئاقلا  عم  جرخی  هنا ال  اما  ءوس  ربخ  مهل  ناف  برعلا  قتا  دیامرفیم  ع )  ) قداص ترضح  يربخ  رد  هچنانچ  دشابن  برع 
اهمجع رب  ریـشمش  نید  نیا  لوا  رد  برع  هچنانچ  دـیامرفیم  هک  هدـش  دراو  مجع  تلیـضف  رد  هک  رگید  رابخا  دـشاب  ماقم  نیمه  هب  رظاـن 

أدب مالسالا  یلع  مجعلا  نوبرضت  شیرق  رشاعم  دیامرفیم  ربمغیپ  هک  رگید  ربخ  نآ  لثم  دننزب  برع  رب  ریـشمش  نآ  رخآ  رد  اهمجع  دندز 
رظان دیاش  اودب و  هیلع  مهومتبرض  امک  ادوع  نیدلا  اذه  یلع  مجاعالا  مکنبرضیل  دیامرفیم  ریما  ترضح  مه  ادوع و  هیلع  مکنبرضیل  هللاو 

برتقا . موی  رش  نم  برعلل  لیو  دیامرفیم  هک  هدش  دراو  روهظ  عیاقو  رد  هچنآ  دشاب  ماقم  نیمه  هب 

لالدتسا نیا  زا  باوج 

ضعب یلع  هانلزن  ولو  هفیرـش  يهیآ  رد  قداص  ترـضح  شیامرف  لثم  هدیـسر  رایـسب  برع  تمذـم  مجع و  تلیـضف  رد  رابخا  لـصاحلا  و 
دش لزان  قیقحت  هب  برع و  نآ  هب  دروآیمن  نامیا  مجع  رب  نآرق  دشیم  لزان  رگا  هدومرف  هک  نینمؤم  هب  اوناک  ام  مهیلع  هئارقف  نیمجعالا 

ربمغیپ زا  هک  مکلاثما  اونوکی  مث ال  مکریغ  لدبتـسی  اولوتت  نا  هیآ و  ریـسفت  رد  هدراو  رابخا  لـثم  مجع و  نآ  هب  دروآ  ناـمیا  سپ  برع  رب 
دوب دنهاوخن  ام و  زا  دنوشیم  لدـب  مینک  ضارعا  ام  رگا  هک  ناشیا  زا  هدرک  دای  ادـخ  هک  تعامج  نیا  هللالوسر  ای  دـننایک  دوشیم  لاؤس 
رکذ هک  یتقو  رد  هدـش  تیاور  ص )  ) ربمغیپ زا  يربخ  رد  مه  وا و  موق  نیا و  دومرف  ناملـس و  ياپ  رب  دـندز  تسد  ترـضح  سپ  ام  لـثم 

زا تعامج  هب  رقاب  ترـضح  مه  مکـضعبب و  وا  مکب  ینم  قثوا  مهـضعبب  وا  مهباتال  ص )  ) ربمغیپ دومرف  سپ  دـش  باـنج  نآ  دزن  رد  مجع 
ار و وا  راکنا  رمع و  زا  جـیوزت  بلط  ناملـس و  تالاح  ناـیب  رورـس  نآ  دـندوب و  هدیـسر  نید  ملاـعم  ذـخا  تهج  هب  شتمدـخ  هک  سراـف 

اهب انلکو  دقف  ءالویه  اهب  رفکی  ناف  شیرق  رشاعم  مکیف  هیف و  هللا  لزنا  دومرف و  ربمغیپ  هک  دومرف  دومرف  لقن  وا  رب  ار  ص )  ) ربمغیپ ضارتعا 
دوصقم يراب  کلذ  ریغ  یلا  هطهر  ناملس و  هللاو  وه  دومرف  هللالوسر  ای  تعامج  نیا  دننایک  درک  ضرع  رمع  سپ  نیرفاکب  اهب  اوسیل  اموق 

ناشیا هب  تمحرم  رظن  ع )  ) ریما ترضح  دناهدرک  عیشت  نید  لوبق  ربمغیپ  تلحر  لئاوا  نامه  زا  هک  تسا  مجع  لاوحا  نایب  اضر  ترـضح 
عنام هک  نآ  ات  درکیم  راتفر  اهنآ  اب  رمع  هریـس  فـالخرب  دومرفیم و  ارادـم  قفو و  ناـشیا  رب  دوش و  اـهنآ  نیهوت  تشاذـگیمن  تشاد و 

رد مالـسلا  انیلا  اوقلا  دق  امکف و  ءامرک  سرفلا  ءالؤه  مکوفلاخ و  نا  موق و  لک  میرک  اومرکا  دومرف  سراف و  يارـسا  هب  دـش  رمع  تالایخ 
قح مه  راـصنا  نیرجاـهم و  دومن  وا  زا  مجع  ءارـسا  زا  ار  مشاـهینب  شدـالوا و  دوخ و  قح  سپ  مالـسلا  اـنیلا  اوقلا  دـیامرفیم و  یناوـنع 

مجع تبغر  باب  رد  دیسر  ربمغیپ  زا  هچنآ  دومرف  لقن  رمع  هب  درک و  دازآ  درک و  لوبق  ترضح  نآ  دندیشخب و  رورس  نآ  هب  ار  ناشدوخ 
ناکین و لحم  مجع  دالب  دعب  ياهنامز  رد  هکنآ  ات  دش  دیازتم  هدرخهدرخ  ناشیا  نایم  رد  تنس  نیا  دوزفا و  رمع  ضغب  رب  نیا  مالـسا و  هب 

نامز ات  دوشیم  دایز  روط  نیمه  دـندوب و  مجعا  زا  بتک  نابحاص  نید و  ءاملع  لج  تبیغ  زا  دـعب  اـت  دـش  ناراوگرزب  نآ  كاـپ  ناـیعیش 
اب تشاد  هطرفم  توادع  هشیمه  قافن  رفک و  هثیبخ  هرجـش ي  نآ  تهج  نیمه  هب  دنـشاب و  مجع  رفن  هدزیـس  دصیـس و  شباحـصا  هک  مئاق 

تشون هیبا  نب  دایز  هب  هک  تشاد  هلماک  توادع  داینبلاثیبخ  هیوعم  داهندب و  نوعلم  نآ  نینچمه  درمـشیم و  لیلذ  ار  ناشیا  هشیمه  مجع 
ثرا برع  زا  ناشیا  دربب و  ثرا  ناشیا  زا  برع  دیریگن و  ناشیا  زا  دـیهدن و  ناشیا  هب  نز  نک  راتفر  رمع  تنـس  هب  مجع  ناناملـسم  اب  هک 

ماما یـسک  ناشیا  زا  راجـشا و  عطق  قرط و  حالـصا  زا  دنهد  رارق  ناشیا  يهدهع  هب  ار  تخـس  ياهراک  دـنهد و  مک  ار  ناشیاطع  دـنربن و 
ار مجع  نک  لیلذ  راوخ و  یناوخب  ارم  باتک  نوچ  سپ  ناشیا  رد  رمع  تنس  تسا  نیا  دسیونیم  دعب  دنتسیان  لوا  فص  دوشن و  تعامج 
زا دوب  هداتـسرف  هک  یـسوموبا  يوس  هب  ار  رمع  باـتک  يدـناوخ  هک  یتفگ  نم  هب  داـیز  يا  وت  درواـینرب و  هحفـص 488 ] ار [  ناشتجاح  و 

هدش بجو  جنپ  وا  تماق  رگا  نیبب  هدروآ  مالسا  مجع  زا  هرصب  رد  سک  ره  هک  دوب  هتـشون  دوب و  نآ  لوط  ربش  جنپ  هک  ینامـسیر  شیارب 
وت دنناتـسب و  وت  زا  ار  تنطلـس  دـنریگب و  ار  یلع  فارطا  اـهمجع  مسرتیم  یتـفگ  رمع  هب  مه  يدـش و  عناـم  ار  وا  وـت  نزب و  ار  وا  ندرگ 
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مث مجاعالا  نم  مکیدیا  هللا  نألمیل  اودـب و  هیلع  هومتبرـض  امک  ادوع  نیدـلا  اذـه  یلع  مجاعالا  مکنبرـضیل  مدینـش  یلع  زا  نم  هک  یتفگ 
ثعاب نیا  درکیم  تیاور  ربمغیپ  زا  هک  مدینـش  یلع  زا  ربخ  نیا  نوچ  تفگ  وت  هب  رمع  سپ  مکقانعا  نوبرـضی  نورفی  ـال  ءادـشا  نرـصنیل 

هب وت  دنرایسب و  ناشیا  دناوخب و  دوخ  ةرصنی  یلعا  مجع  دیاشن  هک  يدش  عنام  وت  مجع و  اب  دننک  نینچ  هک  ملامع  مامت  هب  مسیونب  هک  دش 
هبلغ هک  دـنناشیا  دـنمجاعا و  دـنیآیم  ناسارخ  زا  هک  دوس  تایار  نابحاص  هک  نیا  تفگ  وت  هب  نامثع  تراـما  رد  یلع  هک  يداد  ربخ  نم 
مجع یتشاذگیم  يدشیمن و  رمع  عنام  وت  رگا  ردارب  يا  دسیونیم  دعب  دنبایب  هک  اجک  ره  رد  ار  ناشیا  دنـشکیم  هیماینب و  رب  دـننکیم 

نیا خلا و  دننید  تفآ  ناشیا  هک  یتسرد  هب  يران  خفان  مجع  رد  دـنامن  یقاب  ات  دـشیم  يراج  ءافلخ  نایم  رد  وا  تنـس  نیا  دـنزب  ندرگ  ار 
هدینـش ربمغیپ  زا  ای  هنهک  زا  هک  تارابخا  نیمه  يهطـساو  هب  دندوب  تیبلالها  نیدـناعم  ربمغیپ و  نید  نانمـشد  هک  هیواعم  رمع و  تاداعم 

هیوما و هثیبـخ  هرجـش  عـطق  زا  نید  نیا  رما  لـیاوا  رد  مجع  تیاـمح  هلمجلاـب  عیـشت و  نید  رد  ناـشتامحز  مجع و  هیریخ  رثاـم  زا  دـندوب 
شیرق تاداعم  تسا و  مولعم  دوهشم و  مئاق  صاخ  باحصا  زا  رخاوا  رد  نینچمه  هیوفص و  تامحز  زا  طساوا  رد  اذک  هیسابع و  ثداوح 

هنمزا نیا  رد  ات  دنربمغیپ  ۀبارق  هک  هیماینب  سابعینب و  زا  نآ  زا  دعب  هثالث و  ءافلخ  زا  کلذ  دعب  مث  شیرق  نیکرشم  زا  رما  لوا  زا  برع  و 
حضاو و مه  نآ  دنشابن  برع  مئاق  باحصا  زا  رفن  کی  هک  رخآ  رد  ات  عیـشت و  نید  فالخرب  مامت  دنربمغیپ  ۀبارق  هک  نیمرح  نانکاس  هک 

ایوگ دوب و  دهاوخ  روط  نیمه  مه  راک  رخآ  رد  ربمغیپ و  ۀبارق  نود  هتشاذگ  تنم  مجع  رب  عیشت  نید  هب  دنوادخ  ایوگ  سپ  تسا  راکـشآ 
سپ دـهدیم  رارق  مجع  دـالوا  هب  ار  نآ  رب  تساـیر  ار و  عیـشت  نید  تیاـمح  دـنوادخ  هدوـمن و  مجع  هب  ار  عیـشت  نـید  ترـصن  دـنوادخ 
تسا رگید  رابخا  لثم  مه  ربخ  نیا  زا  يرایسب  رد  هدوب و  دوهشم  مجع  يارب  زا  هک  تسا  يراثآ  نیمه  هب  رظان  ع )  ) اضر ترضح  شیامرف 

دوشیم هدیـشک  ناشیا و  هب  ار  نید  نیا  هدرک  ترـصن  ناشیا و  هب  نید  نیا  نداد  هب  مجع  رب  هتـشاذگ  تنم  ادـخ  هک  دـنکیم  نآ  نایب  هک 
هدومن و نید  نیا  زا  مورحم  ار  ناشیا  ادخ  نکل  دـنامجع  هچرگا  شعابتا  یلعنیـسح و  اما  ناشیا و  هب  مئاق  تلود  رد  نیا  تیامح  يهتـشر 
ار مالـسا  هک  هدرک  نایب  رگید  رابخا  رد  هک  دـناهدش  یناسک  زا  دـناهدومن و  بارخ  ار  نآ  هک  تسا  لهـس  هدرکن  نید  نیا  ترـصن  ناشیا 

داقتعا هب  نید  نیا  يهتشر  دش  عطقنم  نکل  دنامجع  هچرگا  دنزادنیب و  تلالض  هب  ار  مدرم  مسا و  رگم  دنراذگن  یقاب  وا  زا  دننک و  بیرغ 
دراد . تلالد  لدتسم  ياعدم  دض  رب  ربخ  نیا  سپ  ناشیا  هب  ناشیا 

يدهم ترضح  دلوت  دروم  رد  رگید  یثیدح  هب  لالدتسا 

دـشاب بالـصا  رد  مئاق  هکنآ  لاح  هدش و  دلوتم  مئاق  دنیوگب  مدرم  ضعب  هک  تما  رب  ینامز  دیایب  دومرف  ربمغیپ  دـیوگیم  ینا  هب  رگید  و 
یمه هدوب  هدزاود  زا  ای  هدش  دراو  تصش  ات  شش  هاجنپ و  تسیود و  يهنس  رد  ربخ  نیا  رگا  دنس  تجح  تحـص  میلـست  زا  دعب  میوگیم 

نآ هچ  هیماما  ام  داقتعا  اب  درادن  تافانم  سپ  ربمغیپ  شیامرف  اما  دیایب و  ایند  هب  تدم  نآ  زا  سپ  دیاب  مئاق  هک  هتشاد  تلالد  وت  ياعدم  رب 
هدوب بالصا  رد  مئاق  دناهدرک  هیفخ  تیودهم  هب  داقتعا  مدرم  هکنآ  زا  سپ  هدوب  بالصا  رد  مئاق  ربمغیپ  زا  هدش  رداص  ربخ  نیا  هک  یتقو 

رد ربخ  نیا  تسا  قداص  نینچمه  هدوب و  بالـصا  رد  مئاق  اضیا  مظاک  ترـضح  تیودهم  ای  هللادبع . . .  نب  دـمحم  هب  تبـسن  نینچمه  و 
یناسک هحفـص 489 ] ص [ )  ) ربمغیپ زا  دـعب  تعامج  نیا  سپ  دـناهدوب  یقنیلع  ماما  دـنزرف  دـمحم  تیودـهم  هب  لـئاق  هک  یناـسک  قح 

صوصخم هکنیا  اما  دنیوگیم  هیماما  هچنانچ  هدوب  بالـصا  رد  زونه  هنمزا  نآ  رد  هکنآ  لاح  مئاق و  تدالو  هب  دـناهدش  لئاق  هک  دـناهدوب 
مئاق هک  دیدش  لئاق  باب  دیـس  زا  لبق  هک  هیماما  هفیاط  امـش  هک  یئوگب  رگا  اجک  زا  دوش  هیماما  در  ات  يرکـسع  زا  دعب  نامز  هب  دشاب  رظان 
هدش دلوتم  مئاق  هک  دیتسه  لئاق  یک  ات  باب  زا  دعب  هک  مه  امـش  میوگیم  سپ  هداد  ربخ  امـش  زا  ربمغیپ  هک  دیتسه  یناسک  زا  هدش  دلوتم 

وا و لثم  دوشن  ادـیپ  رگید  يدیـس  دـنچ  اهدـعب  هکنآ  زا  یـسرتیم  تسا  بالـصا  رد  مئاق  زونه  هداد و  ربخ  ربمغیپ  هک  دـیتسه  یناسک  زا 
هـیهبلا و ررد  رد  یناـگیاپلگ  لالدتـسا  رگید  دـیامن و  روـهظ  مئاـق  نآ  زا  سپ  دوـش  لـماک  ار  توـبن  رفن  تصــش  وا  تیودـهم و  یعدـم 
زا راگدرورپ  روهظ  زا  دهدیم  ربخ  هک  هدش  دراو  موس  يهیآ  موس  یس و  لصف  ینثم  رفـس  رد  ۀیروت  رد  هچنآ  هب  تاضوافم  رد  ءاهبلادبع 
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رد روهظ  نیا  و  ص )  ) ربمغیپ روهظ  هب  هراشا  ناراف  رد  یلجت  زا  یسیع و  روهظ  هب  هراشا  ریعاس  زا  قارشا  زا  یسوم و  روهظ  هب  هراشا  ءانیس 
نینچ هداد و  رارق  مراهچ  لقتم  رما  ار  نآ  رفن  ود  نیا  یتعیرـش و  اب  نیـسدقم  تاوبرب  دنکیم  یلجت  هکنآ  هب  دیامرفیم  فیـصوت  ار  ناراف 

زا شیپ  هک  دـنکیم  تلـالد  هیآ  نیا  هک  ررد  رد  دـیوگیم  سپ  هعیرـشلا  سبق  هنیمی  نع  سدـقملا و  تاوبر  نم  یتا  هک و  دـنکیم  لـقن 
دالب زا  ناشتاتـش  دوش  عمج  سپ  ادـخ  يوس  هب  ناشیا  رما  دوش  یهتنم  لیئارـساینب و  ریـس  دوش  لماک  هکنیا  ات  تسا  یلجت  راـهچ  تماـیق 

یسیع و یسوم و  روهظ  زا  سپ  هاگنآ  ددرگرب  ناشیا  هب  ناشـسراوم  هتفرگ  ياج  هسدقم  یـضارا  رد  دوش و  عفد  ناشیا  زا  یتیذا  ره  دورو 
يهرقف نیا  مه  ءاهبلادـبع  مراهچ و  روهظ  دـش  مامت  مه  راتخم و  بر  دـش  رهاظ  ات  دـش  راهن  لـیل و  شدرگ  سپ  دـیوگیم  ص )  ) دـمحم
تاوبر يهرقف  هکنآ  میلـست  زا  دـعب  تسا  اعدا  رد  فارح  مکحت و  نیا  ـالوا  میوگیم  باـب  روهظ  هب  هراـشا  هدرک  ضرف  هلقتـسم  ار  هریخا 

نآ رد  یناشن  هکنآ  لاح  دـشاب و  باب  دیـس  ماقم  هب  هراـشا  هک  دـش  مولعم  اـجک  زا  موس  رما  يهمتت  فصو و  هن  دـشاب  مراـهچ  رما  سدـق 
هچ هب  باب  روهظ  مهف  هدوب  ناراف  يهطـساو  هب  ص )  ) دـمحم ریعاـس و  يهطـساو  هب  یـسیع  انیـس و  يهطـساو  هب  یـسوم  روهظ  مهف  تسین 
هب ممراهچ  روهظ  نآ  نم  هک  دـیوگب  دـناوتیم  موس  روهظ  زا  دـعب  یعدـم  ره  سپ  درک  لمح  ناوتب  افارخ  تمـالع  ـالب  رگا  تسا  یناـشن 
رد هچنانچ  لقتـسم  رما  هن  هداد  رارق  موس  روهظ  فصوا  نیـسدقم و  تاوبر  هک  تسا  موصعم  شیامرف  فالخ  رب  ریـسفت  نیا  هکنآ  هوـالع 

كدبع هب  تملکف  ءانیـس  روط  یلع  رهظ  يذـلا  كدـجمب  دـیامرفیم و  روط  نیا  هب  دـیامنیم  ار  تارقف  نیا  نایب  هک  تامـس  لیلج  ياعد 
دننادیم باب  رشبم  مجن و  ار  وا  هک  یتشر  دیـس  نیـسدقملا و  تاوبرب  ناراف  لبج  یف  كروهظ  ریعاس و  یف  کقلطب  نارمع و  نب  یـسوم 

باتک رد  دهدیم و  رارق  موس  فصو  درمـشیمن و  مراهچ  رما  ار  هرقف  نیا  اعد  نیمه  حرـش  رد  هداد  ار  وا  روهظ  تراشب  دنیوگیم  ءارتفا 
هب دنکیم  فیـصوت  ار  روهظ  نآ  دهدیم  هک  عملاس  هوک  ای  ناراف  لبج  دادیق و  ینب  زا  ار  يدـمحم  رون  ینعی  موس  روهظ  ربخ  هک  قوقیح 
هب دوشیمن  لالدتـسا  اعدا  رد  مکحت  درادـن و  باب  هب  لخد  ایناث  تسین و  مراهچ  رما  نیا  الوا  سپ  مراـهچ  يهرقف  تاوبر و  فصو  نیمه 
زا یتح  هدومن  نآ  زا  عنم  هدرک و  ار  نآ  یفن  امش  هدوب و  متاخ  ترـضح  يهقیرط  هک  تسا  فیـس  هب  توعد  نآ  نیـشتآ  تعیرـش  هوالع 

دیدرگ ناشخرد  ناراف  لبج  زا  تسا و  نیا  همجرت  ترابع  لقتـسم و  رما  هن  تسا  موس  فصو  هکنیا  رب  تسا  هنیرق  مه  نیا  دوعوم و  مئاق 
دوهی هقرفتم  تلذ و  تیاغ  مراهچ  روهظ  هکنآ  هلئسم  اما  دمآ و  دیدپ  نیشتآ  تعیرـش  وا  تسار  تسد  زا  دمآ و  نیـسدقم  ياهرورک  اب  و 
هقرفت رد  دوهی  لاح  هک  تسا  حضاو  نآ  غورد  سپ  هدش  ناشیا  زا  تیذا  عفد  عمج و  سدقملا  تیب  رد  فارطا  زا  وا  روهظ  هب  هداد و  رارق 

تسا . غورد  اهمامت  هب  تاملک  نیا  سپ  دنیقاب  لاح  نامه  رب  دناهدوب  هک  تکلمم  ره  رد  تلذ  و 

دوخ رما  رب  ءاهب  باب و  تماقتسا  هب  لالدتسا 

اهنآ هب  هدرکن و  مهوت  ناهرب  لیلد و  ار  اهنآ  نامز  ءالقع  زا  رگید  سک  جوجل  ناـقمحا  نیا  زج  هک  تسا  يدـنچ  روما  مهدزیـس  لـیلد 
ازریم دئارف و  رد  یناگیاپلگ  ناقیا و  رد  یلعنیسح  دنکیم  لالدتـسا  اهنآ  هب  دوخ  هحفص 490 ] بتک [  رد  لاز  دنراد و ال  فعـش  تیاهن 

هدرمـش و هلدا  يوقا  ار  نآ  هدـش و  کسمتم  اهنآ  هب  نایب  هصاخ  دوخ  تاملک  رد  باب  دیـس  ناـفرعلا و  لـئالد  رد  یناهفـصا  یلع  ردـیح 
تامحز و تامدص و  دنچ  ره  دناهتـشاد و  تماقتـسا  دوخ  يوعد  رما و  رد  اهب  باب و  دیـس  هک  تسا  تماقتـسا  یکی  دناهتـشاد  بوسحم 
هلطاب و نایدا  نابحاص  هب  ضقن  الوا  باوجلا  دناهتـشادنرب و  ندرم  نامز  اـت  يوعد  نآ  زا  تسد  دندیـشک  دوخ  قیرط  رد  هجنکـش  جـنر و 

دراو ناشیا  رب  ایازر  ایالب و  دنچ  ره  دندیـشچ  تکاله  تکرـش  ات  دنتـشاد  دوخ  يوعد  رـس  رب  ار  تماقتـسا  نیا  هک  هدساف  بهذـم  بابرا 
رامشیب رایسب و  هرخاتم  يهنمزا  نیمه  ات  نآ  زا  دعب  مالسا و  زا  لبق  زا  مدرم  زا  هنوگ  نیا  دنتشادیمن و  رب  دوخ  يهدیقع  زا  تسد  دشیم 

اهنم هدوب  لاونم  نیمه  رب  مامت  لاح  هک  ینیب  هب  ات  امن  ریـس  خـیراوت و  بتک  هب  عوجر  تسا  هلاسر  عضو  اب  یفانم  کی  ره  لاـح  حرـش  هک 
زا سپ  دـندیورگ  وا  هب  رامـشیب  قلخ  در و  وا  لوعجم  ینید  تساوخرب و  توبن  يوعدـب  هکنآ  زا  سپ  هک  اـمن  هظحـالم  ار  كدزم  لاـح 
رب تسد  دوخ  يهدیقع  رب  تابث  دوخ و  رما  راهظا  زا  کلذ  عم  دنتـشاد  شیاپ  هب  هتـسب  تسد  ناوریـشون  تخت  ياپ  رد  دش و  ذوخام  هکنآ 
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تنکـسم زجع و  راهظا  نودـب  تدالج  تأرج و  لامک  رد  داد و  دالج  ریـشمش  ریز  دیـشک و  تخارفا و  ندرگ  شدوخ  هکنآ  اـت  تشادـن 
دندومن فواخم  کلاهم و  رد  ماحتقا  دندوب و  تباث  دوخ  يهدیقع  رب  دناهدش  هتشک  ات  حاجس  هحیلط و  هملیسم و  اهنم  دندز و  ار  شندرگ 
بیـصن مه  ءاهب و  بانج  کیرـش  دیعبت  سبح و  ایازر و  ایالب و  رد  رما  لوا  زا  تسا  لاجد  نایئاهب  معز  هب  هک  لزا  حبـص  بانج  نینچمه 

هک ینامرک  ناخ  اهنم  داد و  ناج  هدـیقع  نیمه  رـس  رب  تشادـنرب و  ءاهب  شردارب  لیلـضت  ریفکت و  زا  تسد  شراک  رخآ  ات  هدوب و  ناـشیا 
زا ندرم  ات  دید  نیهوت  تناها و  دینش و  خیبوت  بص و  نعل و  تینکر  يوعد  رد  دنچ  ره  دیاهدوب  وا  رفکم  امش و  معز  هب  تسب و  اب  لاجد 

دوخ ياهندب  دندرکیم و  هلتاقم  دندوب  کلامم  کلام  هک  رصع  يافلخ  اب  یلیلق  هدع  اب  هک  جراوخ  اهنم  تشادن و  رب  تسد  دوخ  يوعد 
دندوب و میقتـسم  دوخ  رما  رب  رخآ  سفن  ات  دـنتفگیم و  هحارلا  حورلا و  ذـج  ندـش  هتـشک  تقو  رد  هداد  ریـشمش  مد  دالب و  ریت  فدـه  ار 
هب لوـصو  لوـصح و  رد  تسا  راـچان  دراد  رـس  رب  گرزب  هیعاد  سک  ره  هک  نـیا  لـحلاب و  اـیناث  دنتـشادیمن و  رب  دوـخ  هلاـقم  زا  تـسد 

كرک مشچ  يایتوت  هلک  درک  گرزب  بلطم  دش  هچ  نداد  تحار  جنر  دوخ  رما  رب  تماقتـسا  تامحز و  تامدـص و  لمحت  زا  شدوصقم 
لود للم و  همه  ددرگ و  یلوتـسم  براغم  قراشم و  رب  هکنآ  ماخ  لایخ  هب  دراد و  رـس  رب  تیهولا  هکلب  تماما  توبن و  يادوس  هک  یـسک 

مولعم هچ  تمحز  ندیـشک  تماقتـسا و  زا  تسا  راچان  دـننک  لوبق  ار  وا  تعاطا  بوجو  تیرهظم و  توبن و  دـنهن و  وا  تعاـطا  رب  ندرگ 
تقرـس رد  نادزد  دـنراد  ار  لاـح  نیمه  يریگ  تکلمم  رد  نیطالـس  دوشن  لـصاح  کـچوک  تامدـقم  هب  گرزب  بوـلطم  نیا  هک  تسا 

لها دـننکیم  ادـف  ناج  دوخ  بوبحم  هب  لوصو  قیرط  رد  قاشع  دـنهنیم  نآ  رـس  رب  ار  دوخ  ناج  دـننکیم و  قاـشم  لـمحت  مدرم  لاوما 
رگیدکی اب  هک  هیـشحو  فیاوط  دنوشیم  هتـشغآ  دوخ  نوخ  هب  دنربیم و  اهجنر  هچ  ندش  هتـشک  ات  هضغاتم  فیاوط  زا  توادع  دـسح و 

هیعادب ای  سفن و  یهشت  ای  مصخ  رب  هبلغ  تسایر و  عمط  هب  اهنآ  ياسؤر  نامزلا  اذه  یلا  مایالا  میدق  زا  مجع  برع و  زا  دنراد  تموصخ 
زا رتمک  تیهولا  توبن و  یعدم  دنراذگیم  نآ  رـس  رب  ناج  هک  دنراد  تماقتـسا  هنوگچ  هدـساف  ماهوا  تایرابتعا و  ریاس  هاج و  ترهش و 
هب لوصو  قیرط  رد  هک  توبن  یعدـم  رـس  رب  كاخ  سوفن  فلت  تقـشم و  تمحز و  ثیح  زا  هدوبن  اهنآ  زا  رتشیب  ـالایخ و  تسین  اـهنآ 
هچ هرـصتخم  تالایخ  هب  هک  دـشاب  هفیاط  سیئر  زا  رتمک  دـنکیم و  فلت  ار  دوخ  ناج  لاـم  هیعادـب  هک  دـشاب  يدزد  زا  رتمک  شدوصقم 

یهلا دورطم  ار  دوخ  يرصتخم  هیعادب  هک  هدوبن  ناطیش  ناشدوخ  قیفر  زا  رتدایز  ءاهب  باب و  بانج  تماقتـسا  دنربیم  بعت  جنر و  هزادنا 
رخآ هک  هدینـش  ار  هیهلا  يهقداص  يهدعو  هحفـص 491 ] هکنآ [  اب  هدومن  هکئلم  لوسر و  ادـخ و  نوعلم  هدـنار و  برق  هاگرد  زا  هدومن و 

ار ایالب  نآ  مامت  دراد و  تماقتـسا  دوخ  رما  رب  مولعملا  تقولا  موی  ات  دوشیم و  وا  بیـصن  هیدبا  تکاله  دوشیم و  یهتنم  اجک  هب  شراک 
دوشیم . لمحتم 

باب دمحم  یلع  تماقتسا  مدعو  قافن 

هاش زا  ملاع  قلخ  مامت  دنهاوخیم  يرون  مهفان  يزاریش و  داوسیب  سپ  تسا  تالایخ  یماود و  توافت  هب  اهتماقتـسا  توافت  لصاحلا  و 
دنهاوخن يدزد  زا  رتمک  دنیوجب  تماقتسا  دنیامنن و  هقاشم  لمحت  کلذ  عم  دنیاتس و  تیهولاب  ار  ناشیا  دنشاب و  عیطم  هدنب و  همه  ادگ  و 

دوخ سفن  هب  تشاذـگیم و  دوـخ  ياـضعا  رب  ندـش  زمرق  زا  سپ  داـهنیم  شتآ  رد  ار  يهراـپ  رجآ  درکیم و  ناـحتما  ار  دوـخ  هک  دوـب 
ياسؤر زا  رتمک  ءاهب  باـب و  يهیعاد  درکیمن  راـهظا  درکیم و  شتآ  شزوس  لـمحت  يدرب و  اـجک  ار  مدرم  لاـم  وگب  هک  درک  باـطخ 

یلاحـشوخ يداش و  حرف و  راـهظا  ریـشمش  ریز  درکیم  عرـضت  هک  باـب  فـالخ  رب  دنتـشاد و  تماقتـسا  رخآ  سفن  اـت  هک  هدوبن  جراوخ 
ياسؤر هرجف و  هقسف و  تلالـض و  رفک و  لها  زا  هلطاب  یعاود  نابحاص  دیامن  خیراوت  ریـس و  هب  عوجر  یـسک  رگا  لصاحلا  دندرکیم و 

دنتشاد و تماقتسا  ندش  هتشک  ندرم و  ات  ءاهب و  باب و  نادنچ  دص  دناهدید  تمحز  هچ  دوخ  لایخ  رـس  رد  هک  دید  دهاوخ  هیـشحو  مما 
یتماقتسا تسج  کسمت  وا  هب  ناوتب  هک  یتماقتـسا  هکنآ  هچ  هدشن  هدید  اهنآ  زا  یتماقتـسا  ءاهب  باب و  لاوحا  زا  هدیـسر  ام  هب  هچنآ  اثلاث 

رفن ود  نیا  يارب  زا  دشابن و  تدـیقع  زا  هیربت  تمادـن و  راهظا  راکنا و  هب  بوشم  ریغ  لودـع و  ککـشت و  دـیدرت و  الب  رما  کی  رب  تسا 
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مولعم هدرکن  داهنشیپ  ار  يدحاو  بلطم  تشاد و  همزمز  يزور  ره  الوا  هک  تسا  موقرم  شلاوحا  خیرات  رد  سپ  باب  دیـس  اما  هدوبن  نینچ 
هب دز  الاب  ار  يوعد  نیا  ناوارف  قمحا  مدرم  دـید  نوچ  تشاد و  تعاـنق  هکنآ  اـی  دیـسرتیم و  شراـهظا  زا  تشاد و  ار  رخآ  يهیعاد  دوبن 
مث تیودهم و  یعدم  مث  دیدرگ  مانالا  باب  تباین و  یعدم  دعب  تشاد و  تعانق  یملعلا  باب  هب  مث  یناخرک  ناخ  دـننام  دیـس  زا  تفالخ 
رد یکی  دومن  هیربت  هبوت و  راکنا و  هبترم  دـنچ  ایناث  هللا و  انا  یننا  زا  تاملک  ندرک  رپ  تیهولا و  تبتر  مث  دـمحم  زا  تیلـضفا  تیعراش و 
هب مدید  باوخ  بشید  هک  درک  تدـیقع  راهظا  وا  اب  دـنخ  شیر  رد  زا  زاریـش و  هب  داد  تکرح  رهـشوب  زا  ار  وا  هلودـلا  ماظن  هک  عقوم  نآ 

باب دیـس  ریگ  قح  قیرط  زیخرب و  منکیم  هدهاشم  نامیا  رون  وت  نیبج  رد  ناخ  نیـسح  يا  یتفگ  يدرک و  رادـیب  ارم  يدـمآ و  نم  نیلاب 
وا هب  مه  باب  داد و  وا  هب  هناخروق  بوت و  نداد  هدعو  دومن و  قیدصت  راهظا  وا  هدوب  يرادیب  رد  هکلب  يدـیدن  باوخ  تفگ  هدرک و  رواب 

دوخ يهدیقع  راهظا  هلودلا  ماظن  نانیمطا  هب  باوج  لاؤس و  زا  سپ  ءاملع  زا  هدرک  هتسارآ  یـسلجم  نآ  زا  سپ  داد  مود  تنطلـس  يهدعو 
تدش زا  دندز  يدایز  بوچ  دنتـسب و  ار  باب  ياهاپ  تفگ  دوخ  نامزالم  ناوعا و  هب  دـمآ  هلودـلا  ماظن  تسد  رد  دنـس  هک  هاگ  نآ  دومن 
يارب زا  تفگ  تشز  نانخس  ود  هب  شدوخ  هب  هک  دناهتشون  نیخروم  ضعب  دومن و  رافغتسا  هبوت و  درک و  ینامیشپ  تمادن و  راهظا  بوچ 
سرت زا  دندرک و  رضاح  ار  وا  بارتوبا  خیش  دجسم  رد  زا  نآ  زا  سپ  دیرخ  ار  دوخ  ناج  تهج  نیا  هب  دندرب و  تمـس  هب  رازاب  زا  ریهـشت 

ءاملعلا و ماظناب  يهجاـحم  دـهع و  یلو  سلجم  رد  زیربت  رد  هکنآ  رگید  داتـسرف و  تنعل  دوخ  رادرک  رب  هداد  هسوب  ار  خیـش  ياـپ  تسد و 
شدادـجا يهیور  هب  تساوخیم  رمالا  بحاص  رگا  هک  دومرف  وا  هب  دـهعیلو  درک  ءاـشنا  هطولغم  تاـملک  هک  ار  وا  دـهعیلو  ندرک  باـجم 

دناوتن نوریب  وا  مکح  ربنچ  زا  رـس  سک  چیه  هک  دوش  رهاظ  یتقو  رد  هک  درک  رایتخا  تبیغ  درکیمن  رایتخا  تبیغ  دشاب  بولغم  روهقم و 
تـضایر هک  ماهتـسناد  انامه  دـیامنن  سوبحم  شتفریج  رد  دـنکن و  بدا  بوچ  اب  ار  وا  هلودـلا  ماظن  دوش  رهاظ  نوچ  هک  درک  تبیغ  درک 
میرادیم هجنر  بوچ  اب  یلو  میئامرفیمن  ار  وت  لتق  مکح  ۀـهج  نیا  هب  دـش و  هحفص 492 ] لیلع [  تغامد  ات  باتفآ  ریخست  رد  يدیـشک 

تباـنا و دیـشکیم و  هثاغتـسا  درکیم و  داـیرف  باـب  دـندز  بوچ  دنتـسب و  ار  وا  ياـپ  ود  ره  یتسین و  رمـالا  بحاـص  وت  دـننادب  ماوع  هک 
هب دـش و  صلختـسم  هکنآ  ات  تفگ  دـیوگب  دـیابن  هچنآ  راچان  دـنک  نیقلت  وا  هب  هک  تشامگ  ار  رفن  کـی  ءاـملعلا  ماـظن  درکیم  تعارض 

وا و نتـشک  يهیـضق  رد  رگید  تشادیمن و  رب  تسد  وا  زا  تموـکح  هنیآ  ره  هبوـت  تهادـن و  ـالول  تفر و  سبح  هب  دـش و  اـفتکا  سبح 
رد دندرب  هک  یهوبنا  قلخ  اب  هتـسب  تسد  دهتجم  یناغمام  دمحم  الم  دـنوخآ  لزنم  دـهتجم و  رقاب  ازریم  یجاح  موحرم  يهناخ  رد  شندرب 

تیـصع دق  نالا و  دومرف  باوج  رد  دمحم  الم  دنوخآ  دومن  هبوت  زجع و  راهظا  تشاد و  یفخم  دومن و  راکنا  ار  دوخ  دـیاقع  رـضحم  نآ 
دوب هتسب  وا  هب  باب  هک  دروخ  ینامسیر  هب  یگنفت  يهلولگ  ناراب  ریت  تقو  رد  هدیشک  شراد  هب  دشن  عفان  وا  هبانا  هبوت و  هکنآ  زا  سپ  لبق 
لثم تسناوتن  سرت  زا  دومن و  ناهنپ  ار  دوخ  زابرـس  رفن  کی  يهرجح  رد  تخیرگ و  اـغوغ  نآ  ناـیم  رد  دـش  اـهر  باـب  هراـپ و  نامـسیر 

هتـشذگ و دوخ  ناج  زا  نیا  هک  دننادب  مدرم  ات  دزیرگن  دتـسیاب و  دیامن و  لد  راهظا  دنک و  تدالج  شدوخ  شناشیک  مه  ریاس  كدزم و 
وا یئاپ  یب  دننزب  شندب  هب  ریت  هک  دنتـشاد  غیرد  هک  یناسک  زیرگ  رارف و  نیا  يهطـساو  هب  تسا و  قداص  دوخ  يوعد  رد  هک  دننک  نامگ 

دیـشک و شرادـب  دز و  دایز  یندرگ  تشپ  تفرگ و  ار  وا  اـباهم  یب  هتفر و  زابرـس  يهرجحب  هدوس  رطاوخ  اـب  ناطلـس  یلع  چوق  هتـسناد  ار 
زا تسد  یسک  دوب  رایتخا  هب  هن  یلو  یلب  میوگیم  داتسیا  نتـشک  ات  هک  نآ  زا  رتالاب  تماقتـسا  یئوگن  ناه  ناه  تخاس  شاهلولگ  فده 

درکن لوبق  ار  وا  راکنا  يهبوت و  یسک  تفر  دوخ  رما  رس  رب  زاب  درک و  هبوت  هبترم  دنچ  هکنیا  يهطساو  هب  تبون  نیا  رد  تشادیمن و  رب  وا 
دعب هبوت  هک  دادن  وا  يهبوت  هب  شوگ  یسک  دش  حضاو  شغورد  هبترم  دنچ  نوچ  دنامن و  یقاب  رافغتـسا  ءافعتـسا و  راکنا و  ياج  رگید  و 

نوعرف هب  ادخ  هک  تیـصع  دق  نالا و  باوج  درک و  هبوت  یناقمام  لزنم  رد  دوش  هدیـشک  راد  هب  هکنآ  زا  لبق  هچنانچ  دوب  باذـع  لوزن  زا 
هتبلا بوچ  فوخ  هب  دیوگب  مدروخ  نالف  هکلب  مدرک و  طلغ  دهعیلو  رضحم  رد  دنک و  هبوت  ناخ  نیسح  بوچ  هب  هک  یـسک  دینـش  تفگ 

هب ار  تماقتسا  هدوب  لتق  زا  يدبال  هدیاف و  مدع  سای و  هطساو  هب  مه  دشاب  هتفگن  رگا  دینشن و  یـسک  تفگ و  هبترم  رازه  نتـشک  ياپ  رد 
تفرگ ارف  نانچ  ار  وا  فوخ  تدش  فصولا  عم  دوش  صلختـسم  ازریم  هزمح  ناوعا  گنچ  زا  دناوتیمن  هک  هدوب  مولعم  هکنآ  اب  هک  دـینیب 
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كدزم دـننام  هکلب  دـندرکن  فوخ  عزج و  راهظا  ریـشمش  ریز  هک  مدرم  زا  رایـسب  هچ  تشاذـگ و  شعابتا  دوخرب و  رارف  گنن  راـع و  هک 
رادـقم دوش  مولعم  ات  هتـشون  ار  وا  عیاقو  مامت  رهپـس  بانج  هک  امن  خـیراوتلا  خـسان  هب  عوجر  يراب  ریـشمش  ندز  يارب  زا  دندیـشک  ندرگ 

رتمک شدننام  یسیون  حیحص  خروم  میوگیم  الوا  هک  هتشون  رهپـس  بانج  ءارتفا  تمهت و  ار  اهنیا  هک  یئوگن  ناه  باب  بانج  تماقتـسا 
رد نیرـضاح  ناخ و  نیـسح  سلجم و  نآ  نیرـضاح  یناقمام و  زونه  هتـشونیم  عیاقو  نیا  عوقو  نامز  رد  ار  بلاطم  نیا  وا  اـیناث  هدـمآ و 

ازریم هزمح  هک  دیـس  ریغ  دسیونیم  ار  اهغورد  نیا  دشاب  ربتعم  شخیرات  دهاوخ  هک  یـسک  هنوگچ  دندوب  دوجوم  هدنز و  نآ  ریغ  زیربت و 
عابتا و اجک  زا  یلو  دـشاب  هتـشادن  رابتعا  رهپـس  خـیرات  هک  متفرگ  اثلاث  یتشون و  هک  تسا  اهغورد  هچ  نیا  رهپـس  بانج  هک  دـیوگب  وا  هب 

هکنآ اب  دنشاب  هتفگ  تسرد  تسار و  دناهداد  رارق  وا  هزجعم  لیلد و  ار  نآ  بهذم و  جاور  هیعالب  دناهتشون  ار  وا  تماقتـسا  هک  وا  نادیرم 
زارحا لقاال  سپ  دـشیم  هتـشک  رما  لوا  نامه  رد  درکیمن  هبوت  وا  رگید  ياـج  اـی  هلودـلا  ماـظن  رـضحم  رد  رگا  هک  تسا  مولعم  هنیرق  هب 

دوب . دهاوخ  لوبقم  هحفص 493 ] ریغ [  رداصم و  لیلد  نیا  سپ  هدشن  ناشیا  زا  یتماقتسا 

ءاهب ندرک  هیقت 

زا هک  نادزد  دننام  هک  دـننادیم  دـشاب  علطم  شلاوحا  رب  سک  ره  دوب  هتفرن  ینامثع  هیلع  تلود  سبح  رد  هک  مادام  سپ  ءاهب  بانج  اما  و 
هک اج  ره  درکیم و  تدـیقع  راهظا و  درکیم  ادـیپ  يرخ  اج  ره  افخا  هیقت و  قیرط  هب  هشیمه  دـشاب  هتـشاد  ناـهنپ  ار  دوخ  سـسع  فوخ 

تیافک تشادیم و  هگن  ملاس  ار  دوخ  ناج  تئارب  راهظا  راکنا و  نیمه  هطساو  هب  تشاذگیم و  ار  هیربت  راکنا و  يانب  دوب  فوخ  تاراما 
يهنتف نیا  زا  سپ  هکنآ  هچ  هاش  نیدلا  رصان  دیهش  هاشنهاش  يوس  هب  نتخادنا  ریت  زا  دعب  هیباب  هیضق  نامه  وا  تماقتسا  مدع  يارب  زا  تسا 
ییحی ازریم  هکنآ  اب  هدوب  ءاهب  دوخ  کیرحت  هب  دومن  يدنفا  سابع  هب  هک  هبتاکم  نآ  رد  ءاهب  بانج  رهاوخ  حیرـصت  قفاوم  هک  يزادناریت 
دیاشن هک  دوب  نآ  فوخ  نوچ  دنوش و  ذوخام  باب  دیس  هدرم  هعبت و  مامت  دش  هک  مکح  مظعا  ردص  زا  دشن  عنتمم  وا  درکیم و  عنم  ار  وا 

رب لتق  مکح  نیمهتم  نیذوخام و  زا  درک  هبوت  ای  دومن  راکنا  سک  ره  هکنیا  دش و  قیقحت  رب  رارق  دنشاب  هدش  ذوخام  هیباب  تمهت  هب  یسک 
ناج لتق  عاونا  ماسقا و  هب  یتعامج  دـندش  ذوخام  رفن  داتـشه  هب  بیرق  هکنآ  زا  سپ  دـنوش  تازاـجم  سبح  هب  نیمهتم  دوشن و  يراـج  وا 

دندمآ رد  هبوت  رد  زا  ياهراپ  راکنا و  رد  زا  ياهلمج  اهنآ و  لاثما  نامیلس و  هللا و  حتف  الم  ینالیم و  نیسح  یلع و  خیـش  الم  دننام  دنداد 
دش و سبح  هک  دوب  یلعنیسح  ازریم  اهنآ  يهلمج  زا  هللا و  دبع  یناسارخ و  داوج  ازریم  یمق و  نیسح  ازریم  دننام  دش  اهنآ  سبحت  رما  و 

تفر دادغب  بناج  هب  دش و  صلختسم  سبح  زا  دوشن  نانخس  نیا  نوماریپ  هک  هطلغم  نامیا  دوهع و  نداد  یضعب و  تعافش  هب  نآ  زا  سپ 
رد وا  تناکم  هکنآ  هچ  تسا  رما  رب  وا  تماقتسا  مدع  باب و  راکنا  هیربت و  رب  هیسلج  هینرق  هیباب  ماع  راتشک  نآ  رد  ءاهب  صالختسا  دوخ  و 
هک یناـسک  ناـمان و  مک  ناـگیامورف و  هک  دوشیم  هنوگچ  دوـب  هفیاـط  نیا  مظاـعا  زا  دوـب و  موـلعم  رما  نیا  رد  وا  ترازو  بهذـم و  نیا 

عقاو نیبئات  دادع  نیرکنم و  يهگرج  رد  وا  انامه  دنام  ملاس  دش  ذوخام  هکنآ  اب  وا  دندش و  هتشک  مامت  دنتـشادن  ار  وا  تیفورعم  راهتـشا و 
تئارب راکنا و  دوب و  هدرکن  هیقت  دندرکیمن  هیقت  هک  ءایبنا  يهویـش  هب  تشادیم و  رما  رب  تماقتـسا  رگا  دـشن و  هتـشک  تهج  نیا  زا  دـش 

هک هدوب  هیقت  فوخ و  ناج و  ظـفح  هطـساو  هب  ءاـهب  باـب و  زا  تئارب  تاراـکنا و  هک  یئوگن  ناـه  ناـه  دـشیم  لوتقم  هتبلا  دوب  هتـسجن 
دـشیم دراو  ناشیا  رب  ایازر  ایالب و  دـنچ  ره  هک  تسا  نآ  ماظع  ءاـیبنا  يهریـس  زا  مولعم  هدوب و  توبن  يوعد  رفن  ود  نیا  يوعد  میوگیم 

راکنا و هب  نابز  نامز  چـیه  دـندرکیم و  راهظا  هدوب  هک  رـضحم  ره  رد  هدرکن و  هیقت  نامز  چـیه  رد  دوخ  توعد  راـهظا  رما و  ءـالعا  رد 
زا دومن و  دوخ  رما  راهظا  هشیدنایب  تردق  تنطلس و  نآ  ناینوعرف و  مامت  نوعرف و  رضحم  رد  یسوم  انامه  هدوشگن  دوخ  رما  زا  رافغتسا 
مه نایدورمن و  رتخبت و  نآ  اب  دورمن  ربارب  رد  میهاربا  تماقتـسا  تلاح  نینچ  مه  دیـسارهن و  نینوجـسملا  نم  کنلعج  الب  نوعرف  دـیعوت 

دوه و طول و  حون و  ترـضح  نینچ  مه  داتفین و  ياپ  زا  تیذا  رازآ و  همه  نآ  دوهی و  مامت  توادـع  یئاـهنت و  اـب  حیـسم  ترـضح  نینچ 
فالخب شیرق  عمج  ءالم و  رد  ساره  میب و  نودب  شیرق  هنت  کی  توادع  نآ  اب  هک  ءایبنالا  متاخ  ترضح  ات  سایلا  سیجرج و  حلاص و 
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توعد زا  تسد  دـید  دازآ  تیذا و  هچ  ره  دومرف و  مانـصا  تمذـم  دـیحوت و  هب  توعد  انلع  ار  قلخ  مامت  ناشنایادـخ  یفن  ناشیا و  ماـمت 
زا راکنا  يربمغیپ  چـیه  هدرکن و  دوخ  يهدـیقع  راهظا  رما و  نالعا  رد  هیقت  یبن  چـیه  هک  ءایبنا  ماـمت  يهویـش  هدوب  قیرط  نیمه  دیـشکن و 
ات یلو  دـندومرفیم  دوخ  سفن  ظفح  ای  نطو و  ءالج  ای  دـندومنیم و  دوخ  موق  ای  رـصع و  ناطلـس  اـب  یئارادـم  رگا  هدومنن  دوخ  توعد 

رابخا رد  تهج  نیدب  دـندرکن و  هیربت  ینامیـشپ و  تمادـن و  راهظا  دـندومرفیمن و  توعد  رد  هیقت  دـندرکیمن و  دوخ  رما  راکنا  نتـشک 
رب ثوعبم  راگدرورپ  بناج  زا  تلاسر  هب  دیاب  هک  هحفص 494 ] سک [  نآ  يوبن و  سفن  یلب  هدادن  دهدیمن و  هیقت  لامتحا  یـسک  يوبن 

لیاح دراد و  رب  ار  ناشتداع  سنا و  دیوگ و  نخس  مدرم  دیاقع  فالخ  رب  دهاوخب  راصنا  ناوعا و  يرهاظ و  بابـسا  نودب  دوش و  قیالخ 
يرکشل و چیه  زا  هک  دشاب  هیوق  سفن  بحاص  دیاب  درمـش  حیبق  تشز و  ار  ناشیا  دوبعم  ناگرزب و  دشاب و  ناشیا  تاهبتـشم  ناشیا و  نیب 

هوبناو دادـعا  عمجم  رد  هشیمه  ناشیا  ياهتوعد  هک  هدوب  روط  نیمه  ناشلاح  ماظع  ءایبنا  هچناـنچ  دـسارهن  دـسرتن و  ینمـشد  یهاـپس و 
دنیآرب و هبوت  هیربت و  راکنا و  تبانا و  تعارـض و  رد  زا  دـننیب  هب  تخـس  ار  راک  تقو  ره  هک  بذاک  ینب  رفن  ود  نیا  لثم  هن  دوب  نانمـشد 
ار یقمحا  اج  ره  یناهنپ  هعدـخ و  قیرط  هب  دـنک  دوخ  رما  راهظا  نالوسر  ثعب  بیتاـکم و  طـسوت  هب  دـشاب  تحار  هدوسآ و  هک  تقو  ره 

هدوـبن شیرق  زا  شیب  ناـشیا  توادـع  هدوـبن و  حوـن  تـما  ناـینوعرف و  نوـعرف و  زا  شیب  نارهت  تـیعمج  دـننک  دوـخ  رما  راـهظا  دــنبایب 
تـسین یبن  ناش  هیقت  دنک  هیقت  دیامن و  راکنا  هکنآ  هن  دـیامن  دوخ  رما  راهظا  انلع  نارهت  هچوک  رازاب و  رد  باب  ندرم  زا  سپ  تساوخیم 

ریشمش هک  دنتسه  یکرابم  دوجو  ود  نامه  ادفلا  مهل  انحاورا  نیسح  ترضح  مئاق و  ترـضح  دننادیمن و  ربمغیپ  یـصو  ار  دوخ  ناشیا  و 
ینلع و یتوعد  زونه  دنراد و  ناشتاعد  ار  هیور  نیا  مه  نونک  یلا  هچنانچ  دننک  هیقت  دنـسرتب و  هکنآ  هن  دـنیامن  هبلغ  دنـشکب و  دنـشکب و 

تدیقع راهظا  هدروخ  هدروخ  ینیب  تحلصم  زرط  هب  یناهنپ و  روط  هب  رانک  هشوگ و  کت  کت  نادزد  دننام  هدشن  هدید  ناشیا  زا  راکـشآ 
ناسل هب  تقو  نآ  تفر  رگید  تنطلـس  ظفح  رگید و  تکلمم  رد  دومیپ و  اهلزنم  تخیرگ و  اهخسرف  هکنآ  زا  سپ  ءاهب  بانج  یلب  دننک 

هک دومن  كولس  یتلود  رد  ار  کلـسم  نیا  داتـسرف و  نالوسر  طسوت  هب  فارطا  هب  حاولا  تشون و  ناطلـس  هب  ذغاک  یـسولباچ  تعارض و 
زا سپ  هک  شاک  ریلد  نآ  لثم  درکیمن  يرگید  يهذخاؤم  سبح  ربخ  ار  نیمرجم  تشادن و  بهن  لتق و  نوناق  تشادن و  یبهذم  هذخاؤم 

مانشد هب  نابز  دنتفر  نادزد  هک  نامه  ماهدرک  هچ  دینادیمن  تفگیم  شیاقفر  هب  تعاجـش  راهظا  ماقم  رد  نادزد  زا  دمآ  وا  رـس  رب  هچنآ 
درکیمن و دوخ  رما  راهظا  هکنیا  ءاهب و  تماقتـسا  مدـع  رب  يوق  دـهاش  يراب  مدرک  ناغاد  ار  ناشبـسا  نیکرـس  مداشگ و  ناـشیا  شحف  و 

دومنیم . دوخ  دیاقع  زا  راکنا  هئربت و 

يراصنا خیش  هب  ءاهب  تمهت 

يراصنا یضترم  خیش  مالـسالا  ۀجح  ترـضح  هب  تبـسن  هک  یغورد  تمهت و  نآ  هتـشون  ناطلـس  حول  رد  وا  دوخ  هک  تسا  يربخ  نامه 
هماقم و هللا  یلعا  یـضترم  خیـش  هچنانچ  دندشن  دبع  نیا  ضرعتم  ادبا  دناهدیماشآ  عاطقنا  ساک  زا  هک  یئاملع  ناطلـس  دسیونیم  هک  هداد 
هب یهتنا  دـندومنن  ملکت  رما  نیا  رد  هللا  نذا  ام  ریغ  هب  دـندومرفیم و  تبحم  راهظا  قارع  رد  فقوت  مایا  رد  هتیاـنع  باـبغ  لـظ  یف  هنکـسا 

رـضحم رد  هک  دوـب  دـهاوخ  نآ  يهطـساو  هب  اـنامه  دـشاب  تسار  حـضاو  بذـک  حـیال و  غورد  نیا  لاـحم  ضرف  رب  رگا  میوـگیم  هظفل 
هر خیـش  ترـضح  الا  دومنیم و  دوخ  هب  بوسنم  دـیاقع  زا  هیربت  راکنا و  درکیمن و  دوخ  رما  راهظا  سرت  فوخ  زا  هر )  ) خیـش ترـضح 
هک هقف  رد  ار  دوخ  رمع  مامت  هک  هدوب  یناسک  زا  هدوب و  دـناهدوب  نسحلانبا  ۀـجح  روهظ  رظتنم  هک  یناسک  گرزب  هیماما و  هفیاـط  سیئر 

يارب زا  وا  تافیلات  سرد و  مامت  هدرکیم و  فرـص  دـندرکیم  نامگ  خوسنم  ءاـهب  باـب و  ار  نآ  تسا و  نیلـسرملا  دیـس  عرـش  ماـکحا 
دومنیم نید  نیا  يرورـض  رکنم  رفک  هب  حیرـصت  دوخ  بتک  رد  هدوب و  رگید  ماکحا  رد  وا  هیلمع  يواتف  مامت  هدوب و  تبیغ  نامز  ماکحا 

روهظ مئاق  هک  دشاب  یعدـم  هکیـسک  هدرمـشیم  سجن  رفاک و  دـنرکنم  هفیاط  نیا  هک  ار  ینامـسج  داعم  سمخ و  ةولـص  بوجو  رکنم  و 
تافارخ و ار  هیماما  دیاقع  دیامن و  لیلـضت  خیبوت و  ار  املع  دشاب و  هدروآ  دیدج  ماکحا  دشاب و  ص )  ) ربمغیپ نید  خـسن  یعدـم  هدرک و 
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رد خیش  هک  تاسایـس  ثیراوم و  تالماعم و  ماکحا  دناد و  كاپ  هدرک  تافینـصت  نآ  رد  خیـش  هک  ار  تاساجن  مامت  هدرمـش  هلطاب  ماهوا 
تفلاخم هداضم و  تایئزج  تایلک و  مامت  رد  هحفص 495 ] اعورف [  الوصا و  خیش  بهذم  ای  شبهذم  دهد و  رییغت  هدیـشک  تمحز  اهنآ 

هب نیا  دـشاب  تسار  غورد  نیا  رگا  انامه  دـیامنن  ریفکت  ار  وا  دـشاب و  هتـشاد  یتسود  تبحم و  وا  اب  خیـش  بانج  کـلاذ  عم  دـشاب  هتـشاد 
یسک خیش  لثم  تمدخ  رد  هدرکیم و  ار  دوخ  رما  راهظا  هفرـصب  ءایبنا  يهیور  فالخرب  هکنیا  تسا و  ءاهب  تماقتـسا  مدع  نامه  هطـساو 

هک دشاب  یناسک  زا  وا  کلذ  عم  دشاب و  هتشاد  هیباب  دیاقع  زا  هدیقع  کی  هک  تسا  یسک  رفکم  هکنآ  اب  خیـش  بانج  رگا  هدومنیم  راکنا 
ءوس ءاملع  زا  وا  ءاهب  حیرـصت  هب  هکنآ  هچ  ناشیا  يهدـیقع  داسف  نیا و  نالطب  رب  تسا  یحـضاو  لیلد  نیا  سپ  هدیـشون  عاطقنا  ساـک  زا 
عرش مداخ  هک  خیش  بانج  هب  تبسن  یسک  هک  اراکشآ  غورد  یئایحیب و  یمرـشیب و  زا  ابجعاو  هتفگیمن  نخـس  سفن  ياوه  هب  هدوبن و 
رمـش اروشاع  ترایز  فلؤم  دیوگب  یـسک  هک  دنام  نادب  هفارخ  نیا  انامه  دنک  یتسـس  يوعد و  عرـش  نآ  يهدـننک  خـسن  اب  تسا  ربمغیپ 

غورد و نیا  دومن و  یم  يدحت  تلجخو  یئایحیب  ینعی  تداع  قرخ  هزجعم و  نیا  هب  توبن  يوعد  رد  ءاهب  بانج  عقاو  رد  رگا  تسا  نیعل 
نیا هب  هک  مدـیدن  ار  یـسک  نونک  ات  مدوب  نم  دروآیم  ناـمیا  وا  هب  هک  یـسک  لوا  درمـشیم  دوخ  تداـع  قراـخ  هزجعم و  ار  یمرـشیب 
یب ار  هتشون . . .  هیباب  خیرات  رد  یباتک  هک  یباب  دحلم  نآ  هک  دش  ببس  غورد  نیمه  دسیونب و  ار  اراکشآ  غورد  نینچ  یمرشیب  تارج و 
دوخ لایخ  هب  دنادن و  ربتعم  ار  شلاوقا  تسا و  یباب  وا  هک  دنکن  نامگ  یسک  هک  هتـشون  یحایـس  صخـش  مسا  هب  هدرمـش و  ضرغ  فرط 

دیامن كاپ  ار  دوخ  لفط  يدیلپ  هک  يردام  لثم  دیامن  حالـصا  ار  ناشیا  ياهیبارخ  هک  دسیونب  ار  هفیاط  نیا  لاح  حرـش  يروط  هتـساوخ 
ناشیا يالضف  هیباب و  نآ  یسک  هک  مراد  هدینـش  تسناد و  دهاوخ  باتک  نآ  زا  ار  وا  ندوب  یباب  ضرغ و  نامگ  یـسک  ره  هکنآ  زا  لفاغ 

اب دادغب  رد  ینیوزق  ناخ  گرزب  ازریم  ترافس  نامز  رد  هک  هتـشون  باتک  نآ  رد  يراب  تسا  يدنفا  سابع  فیلات  باتک  نآ  هک  تفگیم 
مالعا و ياـملع  زا  یعمج  دـندروآ و  مهارف  یتروشم  سلجم  تسب  مکحم  یبارخ  رب  تمه  رمک  تشگ  قاـثیم  دـهع و  مه  قارع  خـیاشم 

هتـسناد یـضعب  دـناهدومن  توعد  ار  عیمج  دنتـشون و  فجن  البرک و  نیدـهتجم  هب  دـندومن و  عمج  ع )  ) نیمظاـک رد  ار  ماـظع  نیدـهتجم 
عالطا نود  نم  دوب  لک  ملـسم  سیئر  هک  یـضترم  خیـشلا  نیققحملا  متاخ  لیبن  لضاف  لـیلج و  ملاـع  هلمج  زا  هتـسنادن  یـضعب  دـندمآ و 

یهاگ هئف  نیا  هیهلا  لئاسم  رئارـس  ارـسا و  هفیاط و  نیا  قیاقح  هنک  رب  نم  دندومرف  دندش  علطم  هدصاقم  تقیقح  زا  نوچ  دـندش و  رـضاح 
هتیـضقنی اذا  ارق  اذـل  مدـیمهفن  هدـیدن و  دـشاب  ریفکت  یعاد  هک  نیبم  باتک  یفانم  ناشراوطا  لاوحا و  رد  لاح  هب  اـت  متـسین و  علطم  اـهقح 

موحرم تقفاوم  مدـع  زا  نکل  دوب  یتفب  ماع  موجه  خـیاشم  دوصقم  يراب  دـیامن  لمع  هتـسناد  ار  شیوخ  فیلکت  سک  ره  دـنراد  فاـعم 
خیـش بانج  هللااب  ذایعلا  هکنآ  ای  عوطقملا و  وه  امک  تسا  غورد  اهمامت  هب  هیـضق  نیا  ای  میوگیم  یهتنا  دش  ریثاتلا  میدع  ریبدـت  نیا  خـیش 

هچ ات  داد  تبسن  ناوتن  یلهاج  چیه  هب  ار  نیا  تسا و  ناشیا  نید  ریغ  دناهدیمهفن  ار  یباب  نید  هک  دناهتشاد  تلفغ  هباثم  نیا  هب  هرـس  سدق 
وهف دندرکیم  ار  هیماما  نید  راهظا  دناهتـشاد و  هیربت  راکنا و  هیباب  دیاقع  زا  ءاهب  بانج  تفگ  دیاب  هکنآ  ای  نیدـهتجملا و  متاخ  هب  دـسر 
مامت هک  هدحیلع  نید  هدومن و  هرسکی  قباس  نید  خسن  هکنیا  رب  ایآ  هتشادن  عالطا  هئف  نیا  يهیفخ  رارـسا  رب  خیـش  بانج  متفرگ  بولطملا 
هکنآ رگم  دوب  دـهاوخن  نآ  بحاص  راکنا  ربخ  یهار  سپ  دـشاب  نینچ  رگا  هتـشادن  عالطا  مه  هدوب  خیـش  نید  ماکحا  فلاخم  شماکحا 
هتشاد ریما  ترضح  اب  توادع  رذوبا  هدوب و  ینس  ناملس  دیوگب  یـسک  هک  دنام  نآ  لثم  نیا  هدوب و  یباب  مه  موحرم  نآ  هک  یهد  تبـسن 
اهنیا رگا  هتسب  نیـسح  لافطا  يور  رب  بآ  هک  هدوب  یناسک  يهدرک  رـس  یلع  نب  سابع  هدوب و  دعـس  رـسپ  رکـشل  رد  رهاظم  نب  بیبح  و 
حایـس ار  دوـخ  مسا  هک  تفـص  هاـبور  دایـش  داـنف و  كاـته و  كاـبیب و  ریلد  نیرخآ  دوـب  دـهاوخ  تسار  مه  نآ  تسا  تسرد  تسار و 
دشاب برک  يدعمنبا  ورمع  ولو  هحفص 496 ] یئوگ [  غورد  ره  يهناخ  دسیونب  غورد  نودب  ار  هفیاط  نیا  لاح  حرش  هتساوخ  هتـشاذگ و 
حایس يایحیب  نیا  یمرشیب  تحاقو و  انامه  رخآ  هب  ات  لوا  زا  دش  ملاع  نایوگغورد  نونمم  دیاب  وگتـسار  نیا  تاملک  زا  سپ  عقاو  دابآ 
راوطا لاوحا و  رد  لاح  هب  ات  نم  هک  هداد  تبـسن  خیـش  ترـضح  ینعی  كاپ  حور  نآ  هب  هک  ار  هچنآ  تسا و  تاداع  قراوخ  زا  ضرغیب 

زا تسا  هشحاف  نآ  نخـس  دـننام  دـشاب  تسار  رگا  یهتنا  مدـیدن  دـشاب  ریفکت  رب  یعاد  هک  نیبم  باـتک  نیا  یفاـنم  هک  يزیچ  هفیاـط  نیا 
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مامت هدنراگن  دزن  هک  تسنادیم  هشحاف  نآ  دوخ  دوب و  مدرم  نایم  رد  وا  بش  عیاقو  زا  يربخ  زور  همه  دوب و  هروهشم  هفورعم و  شحاوف 
تموکح ناوعا  ضعب  هدوب  تایار  نابحاص  زا  تفگ  ناوتیم  هک  رکنم  هب  راهتشا  ءاشحف و  هب  رهاجت  نآ  اب  ینامز  هدیـسر  ربخ  شیاهراک 

تباجن بتارم  رب  علطم  هک  یناسک  زا  یتعامج  هک  یتلاح  رد  هدمآ  ریقح  لزنم  هب  نازیرگ  راچان  هدـمآ  رب  وا  نتفرگ  يراتفرگ و  ددـص  رد 
دینادیم همه  اهامـش  مدرم  هک  تشاد  راهظا  تدالج  تارج و  ياهتنم  رد  نایب  تتالذ  ناسل و  تقالط  لامک  رد  دـندوب  رـضاح  دـندوب  وا 

هک دننکب  دنهاوخیم  ماندـب  مهتم و  ارم  لاح  متـسه  دوخ  سومان  يرادـهگن  وربآ و  ظفح  رد  هتـسشن  دوخ  تمـصع  تفع و  رـس  نم  هک 
سلجم لها  همه  دـیرخب  ارم  يوربآ  امـش  ادـخ  يارب  زا  دـننک  نم  يهرابرد  دـب  لاـیخ  مدرم  اهدـعب  هک  دـننک  اوسر  دـنزیرب و  ارم  يوربآ 
تمصع تفع و  رس  شاب  عمج  رطاخ  یجاب  متفگ  باوج  دشاب  وت  يوربا  رب  فت  دزرماین و  ار  وت  تمـصع  تفع و  ردپ  ادخ  هک  دندیدنخ 

ءاهب مالک  هب  هک  ماقم  نیا  ات  هک  ینادیم  وت  ایادخ  درک  دهاوخن  وت  يهرابرد  دـب  نامگ  یـسک  دوشیمن و  هتخیر  وت  يوربآ  شاب  تدوخ 
یلو دنفابیم  اهغورد  نینچ  دنوشیم و  ادیپ  اهیمرشیب  نینچ  هک  متشادن  نامگ  زگره  مدید  ار  ضرغیب  حایـس  نآ  يهلاقم  مدروخرب و 

دروخب . ار  نخس  نیا  لوگ  یسک  هک  نآ  نود  نم  دنربیم  ار  دوخ  يهتشادن  يوربآ  هشحاف  نامه  لثم  درادن  یهودنا 

باب لوق  ذوفن  رد 

نآ باوج  سوفن  رد  تسا  باب  توعد  ریثات  لوق و  ذوفن  دناهتـسج  کسمت  نآ  هب  ءاهبلل  اعبت  هفیاـط  نیا  هک  هدـساف  يهلدا  زا  میود  لـیلد 
نادـهاش هدوب و  لوق  ذوفن  هدـساک  بهاذـم  هدـساف و  نایدا  نابحاص  مامت  يارب  زا  تسین و  هزجعم  ذوفن  هک  هیناث  يهلاـقم  رد  یتسناد  هک 

ناوریپ عابتا و  مامت  لـطاب و  یقاـب  قح و  یکی  بهاذـم  ناـیدا و  ماـمت  زا  هرورـضلاب  هک  مدرم  ناـیم  رد  تسا  بهاذـم  ناـیدا و  نآ  عویش 
ازریم لزا  حبـص  يهرمث  ترـضح  رد  دـشاب و  تینکر  یعدـم  هک  باب  لاجد  رد  سوفن  رد  ریثاـت  لوق و  ذوفن  نیمه  دـنراد و  دناهتـشاد و 

دناد یم  سک  همه  هک  تسا  هباثم  هب  لیلد  نیا  داسف  دناهدرک و  ار  ناشیا  لوق  لوبق  مدرم  زا  ياهلمج  هک  هدوب  تسا  ءاهب  لاجد  هک  ییحی 
ذوفن دندنـسپ  نآ  یهورگ  نیا  یهورگ  تسین  يرتشمیب  نید  رفک و  عاتم  هک  تسا  ماع  صاـخ و  ناـسل  رد  لوادـتم  یـسراف  رعـش  نیا  و 
هریثک رابخا  رد  هک  بذاک  نایرتفم  تیودـهم و  توبن و  نایعدـم  رتناوارف  اهنآ  عابتا  زا  شعابتا  رتشیب و  ءاهب  باـب و  زا  ناطیـش  يهملک 
دنامن یقاب  هک  دنورگب  ناشیا  هب  مدرم  زا  ردق  نآ  دنراد و  سوفن  رد  توعد  ریثات  لوق و  ذوفن  یمامت  دـنداد  نامزلا  رخآ  رد  اهنآ  زا  ربخ 
تاوعد ذوفن  زا  ربخ  یتم  لیجنا  رد  حیسم  ترضح  مشچ و  یهایس  ماعط و  کمن  يهزادنا  هب  رگم  قح  لها  زا  دنامن  ردنا و  كدنا و  رگم 

يهطـساو هب  نیا  دندرمـش و  لطاب  لها  رتمک  ار  قح  لها  هشیمه  هکلب  دنیامن  هارمگ  ار  يرایـسب  دنیایب و  رایـسب  هبذک  ءایبنا  هک  هداد  هلطاب 
ءاهب دوخ  مالک  زا  سپ  دنرادن  یئانتعا  نایع  سح و  حیـسم و  لوق  رابخا  ادـخ و  لاوقا  هب  نایئاهب  نایباب و  هدوب ... اهنآ  ياسؤر  لوق  ذوفن 

تاهج زا  یتهج  رد  تعامج  تنس و  لها  زا  یسفن  هک  دسیونیم  شتاقارشا  باتک  رد  ءاهب  یلعنیـسح  میوگیم  مروآیم  ار  لیلد  نیا  در 
رب مایق  ناریا  رد  یقیقح  مئاق  نکل  دندرک و  مایق  شتمدـخ  هب  دـندومن و  شتعاطا  سفن  رازه  دـص  بیرق  لاح  یلا  دومن و  تیمئاق  ياعدا 

ذوفن دـیامن و  يوعد  یبذاک  مئاق  هک  دوشیم  باب  لوق  حیرـص  هب  سپ  یهتنا  دنتـشامگ  شرون  ءافطا  رب  دـندومرف و  شدـیدهت  دومرف  رما 
فیلات نامز  رد  هک  شمـالک  زا  دوشیم  مولعم  هکلب  دـندوب  هرمن  ناـمه  زا  مه  باـب  باـنج  میوگیم  سپ  هحفـص 497 ] دنک [  ادیپ  لوق 
تاملک زا  هک  یئوگضقانت  ربمغیپ  نینچ  زا  بجعلل  ای  دندوبن  ینس  بذاک  مئاق  نآ  باحصا  دننام  رفن  رازه  دص  باب  عابتا  زونه  تاقارشا 
دنکیم ادـیپ  شیارب  زا  سفن  رازه  دـص  ار  بذاک  مئاق  یهاگ  دـیوجیم و  کسمت  باب  عابتا  لوق و  ذوفن  هب  یهاـگ  دـنکیم  تلفغ  دوخ 

تالیوات ار  نآرق  دروآ و  هزات  نید  مه  وا  هدوبن و  باب  زا  رتمک  هتشون  بهاذملا  ناتـسبد  رد  شلاح  حرـش  هک  یناوجبـص  دومحم  ناوریپ 
تسنادیم و لضفا  دـمحم  زا  ار  دوخ  تسا و  نم  هب  هراشا  ادومحم  اماقم  کـثعبی  نا  کـبر  یـسع  يهیآ  تفگیم  درکیم و  يدـنع  نم 

دوزفا نآ  ردنا  تشاک و  نآ  ردناک  دومحم  دزیرگ و  دمحم  زا  تفگیم  دزب و  رس  دومحم  نآ  زا  دش  رتلماک  دمحم  دسج  نوچ  تفگیم 
دیایب و شلاح  حرـش  دـیاش  دوب  باب  ماکحا  هیبش  شماکحا  درک و  عولط  يرجه  دصـشش  يهنـس  رد  ناوارف و  شعابتا  هیوفـص  نامز  ات  و 
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یناغفا يدـنه  یـسراف  یبرع و  نابز  راهچ  هب  نایبلا  ریخ  باـتک  درک و  عولط  دـصهن  يهنـس  رد  هک  دـیزیاب  شود  ناوریپ  مه  ناوریپ و  مه 
نتـشک زا  دـعب  دـندش و  لوتقم  ذوخام و  رفن  تصـش  باب  نتـشک  زا  دـعب  دـندوبن  باـب  زا  رتمک  كدزم  ناوریپ  هدوبن  باـب  زا  رتمک  دروا 

رگا مسیونب  ناشلوق  ذوفن  ناشعابتا و  هبذاک و  توبن  نایعدـم  زا  یحرـش  همتاخ  رد  هللا  ءاشنا  هک  مراد  رطاـخ  رد  رفن  رازه  تصـش  كدزم 
حرش تشذگ  مالسالا و  یف  ترسک  هرود  ات  لوا  سیل  شلوق  ذوفن  يوعد و  نیا  هب  باب  عولط  نیا  هک  دوش  مولعم  ات  دهد  قیفوت  دنوادخ 

تاهیومت و مامت  دوب و  هدرک  ریرقت  لیلد  هب  کسمت  هک  یناگیاپلگ  دـحلم  مالک  رد  میـس  ماقم  رد  یلوا  هلحرم  رد  مـالک  نیا  زا  یلـصفم 
ضحم دـنراد  یئایح  یب  رد  هک  يربلد  نآ  زا  لضفلاوبا  ازریم  ینعی  ناـشیا  باـنج  یلب  نک  ماـقم  نآ  هب  عوجر  دـش  لـطاب  وا  تالالدتـسا 

هکنآ ات  ینامـسآ  باتک  ار  ناشباتک  دنرادب و  قح  نید  ار  هلطاب  نایدا  مامت  هک  دشکیم  تمحز  دنک  تسرد  ار  ریرقت  ذوفن و  لیلد  هکنیا 
ذوفن هک  دش  مولعم  سپ  درک  مهاوخ  هایس  ناشلد  لثم  ار  ناشیا  يور  همتاخ  رد  یلاعت  هللا  ءاشنا  دوشن و  ادیپ  باب  دیس  يارب  زا  ضقن  هدام 

ار حون  يادن  هتـشادن  توعد  ذوفن  هک  دندوب  نیقداص  هلمج  ماظع و  ءایبنا  رد  رگید  فرط  زا  اریثک و  هدش  ادیپ  نیبذاک  رد  هک  تسین  لیلد 
یف مهعباصا  اولعج  مهل  رفغتل  مهتوعد  اـملک  ینا  ارارف و  ـالا  یئاـعد  مهدزی  ملف  اراـهن  ـالیل و  یموق  توعد  ینا  بر  دـیامرفیم  هک  ونـشب 

مهنا بر  هلوق  یلا  ارارسا  مهل  تررسا  مهل و  تنلعا  ینا  مث  اراهج  مهتوعد  ینا  مث  ارابکتسا  اوربکتسا  اورصا و  مهبایث و  اوشغتسا  مهناذا و 
لوبق وا  زا  توعد  رد  تادـیکات  همه  نآ  اب  ینالوط  تدـم  نآ  رد  هک  امرف  هظحالم  اراسخ  ـالا  هدـلو  هلاـم و  هدزی  مل  نم  اوعبتا  ینوصع و 
اسکع اورط و  لیلد  نیا  سپ  ع )  ) یـسیع میهاربا و  لاح  اذک  هدوبن و  شتعباتم  رد  تراسخ  زج  هک  ار  یـسک  دندرک  تعباتم  یلو  دندرکن 

دش . لطاب 

هدرک نایب  دوخ  تیناقح  يارب  ناقیا  رد  ءاهب  هک  رگید  یلیلد 

شتعاطا دوبن  قح  رگا  تسا  باب  دیـس  هب  ءاهقف  املع و  ندـیورگ  دـنیوجیم  کسمت  نآ  ریغ  ناقیا و  رد  شعابتا  ءاـهب و  هک  میـس  لـیلد 
ره یتلم  شیک و  ره  رد  ءالـضف  ءاملع و  دوجو  هب  ضقن  زا  دـعب  میوگیم  دـندیورگیمن  وا  هب  دوبن  تسرد  شتاـملک  رگا  دـندرکیمن و 
مزال دـشاب  دنـس  دـناهدوب  هربخ  شنیب و  شناد و  لها  هکنآ  هطـساو  هب  اهنآ  دایقنا  رگا  سپ  دـشاب  هلطاب  بهاذـم  هلطاـب و  ناـیدا  زا  دـنچ 

زا یلمع  عامجا  رگا  دوشیمن  دنـس  هسفنب  ءاملع  لعف  هکنیا  تسا  لاحم  لاحملا  هنم  مزلی  اـم  تسا و  لاـحم  نآ  لـطاب و  تحـص  دـیآیم 
يراب موصعم  فالخ  رب  مه  نآ  هیداـقتعا  تاـعوضوم  رد  هن  مینادیم  ربتعم  موصعم  تقفاوم  زا  فشک  يهطـساو  هب  عورف  رد  دـشاب  ماـمت 

املع ملعا  اددع و  رثکا  نیلماک  ءاهقف  نیعراب و  ءامکح  زا  باب  نیبذکم  نیرکنم و  نیرفکم و  سپ  دشاب  دنـس  املع  زا  يدودـعم  لعف  رگا 
يوقت و نابحاص  تریـصب و  يوقت و  تلادـع و  ملع و  ثیح  زا  لاحلا  مولعم  اهنآ  مامت  باـب  نیدـقتعم  نیرقم و  زا  دـندوب  ـالمع  یقتا  و 

هحفـص دـسر [  هچ  ات  دـندرکیمن  نید  تفلاخم  هیئزج  عورف  رد  دناهتخانـش و  هتـسناد و  یبوخ  هب  ترـشاعم  رد  ار  اهنآ  مدرم  هک  تناید 
يوقت و تیلع و  ملـسم و  ریغ  نآ  هک  یتلاح  رد  دندوب  قدصم  هک  هدش  یعدـم  ءاهب  هک  ملاع  رفن  دـص  راهچ  ربارب  رد  نید  لصا  هب  [ 498
ات باب  روهظ  زا  درک  مولعم  ناوتیم  رفن  رازه  لهچ  دندوب  دانعلا  لهجلا و  مولعم  میئوگن  رگا  لاحلا  هبتشم  يددع  مولعم  ریغ  اهنآ  تناید 

دنـس یلوا  قیرط  هب  نانیا  لمع  دشاب  دنـس  نانآ  لمع  رگا  دندوب  بذکم  رکنم و  رفکم و  هک  هلادعلا  ملعلا و  مولعم  ءاملع  زا  يدنفا  سابع 
تسیود يهنـس  زا  میوگیم  ینک و  بیذکت  راکنا و  وت  دیاشن  هک  همئا  رـصاعم  ءاملع  لاح  زا  منکیم  ضامغا  میوگیم  سپ  دوب  دهاوخ 

ناذاشنبا لضف  زا  هعیش  بهذم  ءاملع  مامت  هک  امن  هظحالم  تسا  یعدم  نیا  زورب  لوا  هک  تصش  تسیود و  رازه و  يهنـس  ات  تصـش  و 
اهنآ و تیملع  ماقم  دندوب و  هقح  يهفیاط  عاطم  عجرم و  هک  یناسک  زا  ناشیا  ریاس  نیدیهش و  نیلـضاف و  نیدیـس و  نیخیـش و  ات  هتفرگ 

خیراـت لاـجر و  زا  اـهنآ  يوقت  تلادـع و  ماـقم  مولعم و  اـهنآ  يهدوجوم  تافنـصم  زا  راـبخا  ریـسافت و  عورف و  لوصا و  رب  ناـشعالطا 
دیس یئاسحا و  خیش  تسا  اهنآ  زا  دندومرف و  عاجرا  ناشیا  هب  ار  مدرم  همئا  هک  دندوب  تمارک  نابحاص  اهنآ  بلاغ  هک  مولعم  ناشلاوحا 
ءاهب هک  هرس  سدق  یـضترم  خیـش  هیماما  يادتقم  لیلج  خیـش  تسا  اهنآ  زا  دنراد و  اهنآ  هب  دامتعا  قوثو و  لامک  هفیاط  نیا  هک  یتشر 
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نیا ماـمت  هدومن و  راوگرزب  نآ  زا  حدـم  دوخ  تـالاقم  رد  يدـنفا  ساـبع  هدیـشون و  عاـطقنا  ساـک  زا  هک  هدرک  وا  زا  شیاتـس  ناـقیا  رد 
نسحلانبا ۀجح  مئاق  يدهم  هک  دوشیم  مولعم  تسا  دوجوم  العف  هک  ناشیا  بتک  زا  هچنانچ  دناهتفر  هدیقع  نیا  رب  هرـس  کی  ناراوگرزب 

تسا و يرتفم  بذاک و  دوش  یعدم  صیخـش  صخـش  نآ  ریغ  سک  ره  هکنیا  تسا و  راصبالا  زع  بئاغلا  یحلا  اذکلا و  هنـس  یف  دلوتملا 
املع يهدیقع  هک  نایباب  ءاهب و  لوق  هب  هدنب  سپ  تسین  مالـسا  نید  زا  سپ  ینید  نآ و  زا  سپ  یعرـش  تسین و  نآرق  زا  دعب  یباتک  هکنیا 

باب و اب  ضرغ  نیقحال  ءاملع  رگا  منادیم  ءاهب  باب و  لاطبا  يارب  زا  تسا  هعطاق  ۀـجح  ار  ناراوگرزب  نیا  هدـیقع  نیا  دـننادیم  دنـس  ار 
هب دوش  ضراعم  نیقحال  بیذکت  رگا  سپ  دناهتشادن  اهنآ  اب  یضرغ  ءاهب و  باب و  زا  يربخ  هک  نیقباس  دنا  هدرک  راکنا  دناهتشاد و  ءاهب 

هدع نیا  لعف  رگا  هلمجلاب  دوب و  دهاوخ  ءاهب  باب و  نالطب  رب  هعطاق  ۀـجح  ضراعم  الب  نیقباس  بیذـکت  سپ  هفیاط  نیا  ياملع  سیدـقت 
هتبلا وا  زا  دـعب  یعدـم و  نیا  لبق  نیعطقنم  نیلماک  نیلماع و  ءاملع  زا  نارازه  لعف  دـشاب  تجح  هدـش  هدرمـش  ملاع  مسا  هب  هک  یناسک  زا 
لهج اطخ و  هابتـشا و  ۀـهج  رگا  دـناتعامج  نیا  نیبذـکم  نیرکنم و  نیرفکم و  نیقحال  نیقباـس و  ماـمت  دوب و  دـهاوخ  تیجح  هب  یلوا 
سپ دوب  دهاوخ  يراج  هیولوالاب  نیقدصم  قح  رد  تسا  هیناطیش  ضارغا  هیناسفن و  یعاود  رگا  روما و  نیا  هب  دنرتراوازـس  نیقدصم  تسا 

هدرمـش ءاهقف  ءاملع و  مسا  هب  هک  نیقدـصم  زا  هرمن  نیا  الا  دـش و  ضرع  ةاش  امم  اذ  لک  دوب  دـهاوخن  دنـس  تجح و  تعاـمج  نیا  لـعف 
ناشلعف هب  هک  هدیدن  یسک  اهنآ  لاوحا  رد  لبق  زا  یتناتم  یتناکم و  دنتسه  لاحلا  لوهجم  يوقت و  ملع و  هب  فورعم  ریغ  نامدرم  دناهدش 

فرـص ماوع  ای  ینامرک  ناخ  خیـش و  دوخ  يهذمالت  دننام  دیـس  هذمالت  بلاغ  دندوب و  یتشر  دیـس  يهذـمالت  اهنآ  بلغا  دوش  يدامتعا 
مولع زا  فراـعتم  موسرم  روط  هب  هن  اـهنآ  ملعت  میلعت و  يهقیرط  دنتـشاد و  صقاـن  روط  هب  ناـسل  مهف  تیبرع و  داوـس  یئزج  اـی  دـندوب و 

هظحالم ربخ و  دنس  لاح  شـسرپ  ماربا و  ضقن و  لیدعت و  حرج و  رکفت و  لمات و  ربدت و  صحفت و  رب  دشاب  ینبم  هک  هدوب  هیرظن  هیبسک 
اهنع ثوحبم  هلئـسم  نآ  يهطـساو  هب  ات  هیلقع  دـعاوق  ریاس  ریـسافت و  هب  عوجر  تالالد و  عمج و  حـیجارت و  هوجو  تیاـعر  تاـضراعم و 

هوحن هکلب  دوش  اراکـشآ  حضاو و  دشاب  نیب  رد  یئاطخ  طلغ و  رگا  صحف و  عبتت و  رظن و  رد  دنـشاب  داتـسا  کمک  دوش و  حضاو  حقنم و 
دننادب و ۀجح  ادبعت  دنک  کسمت  هک  ار  يربخ  ره  ادبعت  وا  لوق  هب  ذخا  یتفم و  زا  ار  يوتف  تسا  یماع  ردقم  مالعتـسا  وحن  هب  اهنآ  ملعت 

هچنانچ دننادب  قح  ار  نآ  دننک  تاهباشتم  رهاوظ و  رد  یلیوات  فرـصت و  ره  دنیامن و  لوبق  دـنیامن  تنـس  باتک و  يارب  زا  هک  یئانعم  ره 
هبترم بحاـص  ار  اـهنآ  هک  تسا  نآ  هطـساو  هب  دـبعت  نیا  هدوب و  روط  هحفـص 499 ] نیمه [  مسق و  نیمه  ماما  ربمغیپ و  هب  تبـسن  لاـح 

رخآ قیقحت  الب  تهج  نیا  هب  دنرمـشیم و  تمـصع  یلات  دننادن  للخ  اطخ و  زا  موصعم  رگا  دننادیم  هماعلا  یلع  تیجح  هصاخ و  تباین 
زا تسا  دوهشم  هکنآ  اب  موصعم  سوفن  تسا و  هیهلا  ججح  هصیصخ  ءاطخ  زا  تمصع  هکنآ  زا  لفاغ  دنرامش  يدمتعم  دنـس و  ار  ناشلوق 
هب دنتسم  خیاشم  مولع  هک  دوشیم  مولعم  هک  دنیامیپیم  ار  لالدتـسا  قیرط  هقف  مالک و  هب  هقلعتم  لئاسم  زا  هیرظن  مولع  رد  هک  اهنآ  هیور 

قرط رد  ناشلهج  هب  اـهنآ و  لالدتـسا  داـسف  هب  هدـش  هتفاـی  رفظ  یعـضوم  ریغ  رد  ءاـطخلا و  نومأـم  رخآ  قیرط  هن  تسا  ناـهرب  ساـیق و 
خیاشم هیهاو  تالالدتسا  تافرخزم و  تافارخ و  زا  مدید  هدش و  علطم  ار  هچنآ  مهاوخب  رگا  هک  هلطاب  تامدقم  زا  جاتنتـسا  فاشکتـسا و 

سردت و يانب  يراب  دومن  ناوتیم  ناشیا  تافاشکتسا  مولع و  هب  لاکنا  دامتعا و  هنوگچ  سپ  دراد  مزال  هدحیلع  یباتک  مراگنب  هفیاط  نیا 
تسا . ناشدوخ  خیاشم  لاوقا  هب  دبعت  رب  هفیاط  نیا  ملعت 

هفئاط نیا  ياملع  لاح  نایب  رد 

نیا خیاشم  رگید  فرط  زا  دنادلقم و  ناشدوخ  هکنآ  لاح  دیاقع و  لوصا  رد  دنادلقم  اهنیا  هک  دننزیم  نعط  رگید  مدرم  رب  هک  ابجعاوف 
شیپ تارج  مدـق  بابـسا  تلق  ناـصقن و  اـب  هدرک و  لیـصحت  صقاـن  هرهب  یملع  ره  زا  نوـنف و  رد  ننفتم  هک  دنتـسه  یناـسک  مه  هفیاـط 

تاهباشتم رد  وگتفگ  دیاقع و  لوصا و  زا  تالضعم  رد  فرصت  داعم و  ءدبم و  تالکشم  ضرعت  ردق و  اضق و  رارسا  رد  ضوخ  هتـشاذگ 
رد ار  تافارخ  نآ  نوچ  هدروآ و  تسد  هب  هدساک  یماهوا  هیهاو و  یتالایخ  دندرک  رابخا  ضماوغ  رد  ریـسفت  حرـش و  رابخا و  تایآ و  زا 
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ملع هطقن  ملع و  باب  ار  دوخ  دـناهدرک و  نامگ  تیبلا  لها  تمکح  هنونکم و  رارـسا  هصوصخم و  مولع  زا  ار  نآ  هتفاین  دوخ  ریغ  تاملک 
بوسحم سردـم  ملاع و  ار  ناشدوخ  دـناهدرک و  نامگ  لافطا  ناک  هیاد  ناک و  هللا  نیخماش و  ءاملع  هک  هباثم  نیا  هب  اـت  هتـشاد  بوسحم 

بلاطم و نآ  نالطب  داسف و  رب  ناشیا  عالطا  باب  زا  اـی  هدرکن  بلاـطم  نآ  یخوت  نیلماـک  ءاـملع  زا  هک  یناـسک  هک  نآ  زا  لـفاغ  دنتـشاد 
عبتم ریغ  ینظ  ربخ  هکنآ  ای  هتـسنادیمن و  تابولطم  جـتنم  ار  اهنآ  تامدـقم  هکنآ  اب  تسا و  هدوب  یعطق  لقن  لـقع و  اـب  اـهنآ  تفلاـخم 
یهن عابتا  هطـساو  هب  ای  هدوب و  هربتعم  ریغ  تاینظ  هیرعـش و  تالایخ  هیقوذ و  تاناسحتـسا  اهنآ  يدابم  یناـبم و  هکنآ  اـی  يرگید و  هجیتن 
تلق روصق و  لهج و  يور  زا  هن  هدوب  دیاقع  رد  نونظ  رب  لاکنا  هباشتم و  عابتا  زا  یهن  تعباتم  بلاطم و  نآ  رد  ضوخ  زا  هدوب  يده  همئا 

دوخ مهف  لقع و  هب  باجعا  باب  زا  ای  رعاشم و  رد  لالتخا  تضایر و  هطساو  هب  ای  اهنآ  خیاشم  اما  یبلاطم و  نینچ  مهف  رد  املع  تعاضب 
ياوغا يور  زا  ای  تسا و  هبروماـم  ناـفرع  هبولطم و  تفرعم  رد  لـخاد  بلاـطم  نآ  رد  ضوخ  هکنآ  ناـمگ  ندروخ و  لوگ  باـب  زا  اـی  و 

زا هدراذگ و  تاینظ  تایمهو و  تایرعـش و  رب  ار  دوخ  دیاقع  ینبم  هدـیدرگ و  بلاطم  نآ  رد  لخاد  تامدـقم  ضعب  رد  ریـصقت  ناطیش و 
رارسا ضماوغ  رد  نآ  بلاغ  سرد  رگید  فرط  زا  هتسشن و  راطق  مه  لهاج  ملاع و  هتشادن  ءاملع  هب  صاصتخا  سرد  هضوح  رگید  فرط 

هظحالم فاصنا  لها  يا  لاح  هدوب  داتـسا  خیـش و  لوق  هب  دـبعت  رب  مه  نادرگاش  يانب  هک  یتسناد  تاهباشتم و  لیوات  تالـضعم و  لح  و 
ماع و روضح  هفیاط  نیا  خیاشم  سرد  مسر  هلمجلاب  دوب و  دهاوخ  هچنانچ  شنادرگاش  بلاطم و  نینچ و  شداتسا  هک  سرد  لاح  دیئامرف 
رد درگاش  لاح  تالـضعم  ضماوغ و  رد  تسا  داتـسا  ضوخ  دیوگب و  داتـسا  هک  هچنآ  اب  تسا  نادرگاش  دبعت  سلجم و  رد  تسا  صاخ 

عقاو قح  دراد  دبعت  يانب  نوچ  سپ  شداوس  اب  اما  دـیآیمن و  وا  تسد  يرخا  رما  تلالـض  زج  سپ  شماوع  اما  دوشیم  مولعم  سرد  نیا 
هفیاط نیا  هذمالت  بلاغ  هک  تسا  نیا  دشاب  هدساک  ینابم  هدساف و  لوصا  رب  داتـسا  بلاطم  يانب  هک  یتروص  رد  هصاخ  دیآیمن  وا  تسد 

درگاش و داتسا و  لاح  زا  تفای  ریرحت  هک  هچنآ  دوب  دهاوخ  امن  ملاع  ماوع  مدرم و  زا  ثلاث  مسق  لهجلا و  ملعلا و  نیب  هثلاث  هبترم  بحاص 
نیا رد  هک  یئاملع  دـشاب و  ارتفا  تمهت و  هکنآ  هن  هدـمآ  تسد  اهنآ  دوخ  زا  لاوس  ترـشاعم و  قیقحت و  يور  زا  ار  ماـمت  سرد  تیفیک 

ار مدرم  یقاب  رصع و  يدحوا  لب  هدرک  نامگ  ملاع  ار  دوخ  لهج  تیاغ  رد  هک  دوب  دهاوخ  کسنتم  لهاج  نامه  دنوش  تیبرت  اهرـضحم 
هیباب هفیاط  رد  مه  لاح  هدوب و  لومعم  جیار و  لاحلا  یلا  میدق  زا  هیفوص  خیاشم  رد  هیور  نیا  دننکیم و  لایخ  عاعر  چیه  هحفص 500 ] ] 
يوس هب  اقلا  ملاع  دـشرم و  خیـش و  ار  هچنآ  هک  یتلاـح  رد  دـنروخیم  ار  اـهنآ  تاـفارخ  لوگ  ماـعنالاک  ماوع  تهج  نیا  هب  دراد و  عویش 

نیا هب  ات  دنرادن  هدننک  اقلا  يوعد  زج  نآ  قح  يوس  هب  یهار  دنرادن و  ربدت  صحف و  دننادیمن و  ار  اهنآ  مقـس  تحـص و  دنکیم  ناشیا 
مهاوخب رگا  هدرک  عقاو  فالخ  هب  داـقتعا  نآ  قبط  رب  هدـش و  ءاـقلا  ماوع  نآ  هب  تسا  لوا  بولطم  سکعرب  هک  یلیلد  هک  دـسریم  هباـثم 
دندـیدرگ یعدـم  نیا  هب  ءاملع  دـیوگیم  هک  بلطم  لصا  هب  میدرگرب  مناـمیم  رود  دـصقم  زا  منک  ضرع  ار  بتارم  هلثما  دراوم و  حرش 

تـسا نیقدـصم  ياملع  زا  ندرب  مسا  يانب  هک  ماقم  ره  رد  الثم  لهاج  هن  ملاع  هن  دـناثلاث  قش  هدرک  لایخ  ملاع  هک  یناسک  نآ  میوگیم 
دیـس و هذـمالت  زا  دـننادیم و  بابلا  باب  ار  وا  هک  تسا  یئورـشب  نیـسح  الم  دوشیم  هدرب  مان  هک  یـسک  لوا  وا  ریغ  ای  اهب  ناـسل  رد  هچ 

ناشیا بانج  تسا  مولعم  نآ  فالخ  هکلب  هدـش  مولعم  لطاب  قح و  نیب  وا  زیمت  وا و  تیملع  ماقم  اجک  تسا و  باـب  هب  ناـمیا  هب  نیقباـس 
نیقثوم زا  ضعب  هیلع و  هللا  ۀمحر  ریقح  دـلاو  هچنآ  بسح  دـناوخیم و  هعمل  حرـش  ملاعم و  هدـنراگن  دـج  دزن  دورهاش  رازاب  هسردـم  رد 

لوکا و رایـسب  دوب و  مهفمک  هقیلـسلا و  جوعم  درم  رایـسب  هک  دـنداد  ربخ  دـندوب و  سردمه  هسردـممه و  هیلاراشم  اب  هک  دـج  نادرگاـش 
هب دورو  زا  سپ  دومن  ناتـسبرع  تمیزع  هتـسبن  هعمل  ملاـعم و  زا  یفرط  زونه  دـشیم  بلاـغ  تفرگیم  یتـشک  سک  ره  اـب  دوب  هجنپيوق 

نیـسح الم  هب  الط  ناویا  رد  العم  يالبرک  هب  دومرفیم  موحرم  دـلاو  دومن  راـیتخا  ار  یتشر  دیـس  سرد  هدرکن  قیقحت  هدیجنـسن و  ـالبرک 
یبش تفگ  يدرک  قیقحت  اجک  زا  متفگ  مدش  یخیش  نم  هک  يراد  ربخ  ینالف  تفگ  دیدنخ و  تفرگ و  هحفاصم  دیـسر  نم  هب  مدروخرب 

عم قحلا  هک  دروخ  مشوگ  هب  نامسآ  زا  یئادص  هبترم  کی  متفریم  سابع  ترضح  مرح  هب  ءادهشلادیس  ترضح  مرح  زا  رحـس  تقو  رد 
دومن و توف  دیس  هک  يدنچ  زا  سپ  دش و  تکاس  ناطیش  هن  هدوب  کلم  يدانم  هک  یتسناد  اجک  زا  متفگ  وا  هب  دومرف  هعابتا  مظاک و  دیس 
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دوب و هدرک  لیـصحت  ار  یبرع  ناسل  مهف  هتخپان  هک  يزاریـش  دـمحمیلع  ازریم  ینامرک و  ناخ  دوب  اـهنآ  زا  هک  وا  نادرگاـش  زا  رفن  دـنچ 
نادرگاش نایم  رد  دندش  دیـس  بناج  زا  تباین  تفالخ و  یعدـم  يرگید  ضعب  دوب و  هدروآ  تسد  دوخ  معز  هب  ار  دیـس  خیـش و  بلاطم 

یناسک زا  نیـسح  الم  دندیورگ و  یـسک  هب  يرفن  دنچ  ره  مامألا  باب  ملعلا و  باب  دیـس و  زا  دعب  بیان  نییعت  رد  دش  عقاو  فالتخا  دـیس 
ار باب  لبق  زا  توعد  يانب  تسا و  دمحمیلع  ازریم  باب  هک  مدروآ  تسد  تیاضر  هب  نم  هک  دوب  یعدم  دـیورگ و  باب  دیـس  هب  هک  دوب 

یتلاح رد  دومن  تاقالم  دوب  شداتـسا  هک  ریقح  دـج  اب  دورهاش  رد  ناردـنزام  هب  نتفر  ناسارخ و  زا  تعجارم  تقو  رد  هکنآ  ات  تشاذـگ 
ياوتف هب  تسا  دیـس  مردام  تفگ  دیدش  جراخ  دوخ  يذ  زا  دیتسین  دیـس  امـش  هک  دومن  هذـخاؤم  وا  زا  ریقح  دـج  هتـشاذگ  زبس  همامع  هک 

دج و نادرگاش  زا  یتعامج  رـضحم  نآ  رد  درک و  هلهابم  بلط  نیـسح  الم  دایز  يوگتفگ  زا  سپ  موشیم  بوسحم  دیـس  یـضترم  دـیس 
نیمآ شعابتا  دومن و  نیرفن  نیـسح  الم  رـضحم  نآ  رد  هک  مراد  رطاخ  هب  ناشیا  زا  ار  هیـضق  نیا  دـندوب و  رـضاح  قثوم  ناـمدرم  زا  هدرم 

هماگنه تفر و  ناردنزام  هب  نیسح  الم  اج  نامه  زا  دروخ و  مههب  سلجم  دنتفگ و  نیمآ  نیرـضاح  درک و  نیرفن  مه  موحرم  دج  دنتفگ 
اورفک نیذـلا  موقلا  رباد  عطقف  دیـسر  تباجا  فدـه  هب  نیبذـکم  ياعد  ریت  دیـشون و  تکاله  تبرـش  دـیدرگ و  عقاو  یـسربط  خیـش  هعلق 

هن یـسیردت و  هن  مولعم و  یفیلأت  هن  دوهـشم و  یفینـصت  هن  سپ  نیریاس  زا  اما  اهنآ و  هدمع  رـس و  لاح  تسا  نیا  نیملاعلا  بر  هللادمحلاو 
هدومن منلا  ۀجح  باتک  فینـصت  شورف  راب  دننام  هراپ  درک  ناوتیمن  نامتک  یلب  دش  مولعم  اجک  زا  اهنآ  مات  تهاقن  لماک و  ملع  یقیقحت 

الم دـننام  هلمج  هدوب و  دوخ  رـصع  داتـسا  یـسراف  ملع  رد  یماطـسب  یلع  الم  دـننام  رگید  ضعب  و  هدرک ... لبنقلا  فشک  هلاسر  فیلأت  و 
نیا ماوع  هک  نآ  زج  مرادـن  عالطا  ار  یـسک  شناد  ملع و  هب  اهنآ  ریغ  تشاد  همات  تراهم  لدـیب  يرهوج و  سیردـت  رد  یناسارخ  قداص 

هک یتایآ  و  هحفص 501 ] دنرادن [  نآ  تلالد  دنـس و  لاح  هب  عالطا  هک  يرابخا  دوخ  دیتاسا  زا  یباب  یخیـش و  یفوص و  ینعی  هفیاط  هنس 
لامک لـضف و  راـهظا  دـنوشیم و  فرط  داوسیب  ناـسک  اـب  ملع  زا  یگهرهبیب  اـب  هتفرگ و  داـی  ادـیلقت  دسانـشن  ار  نآ  هباـشتم  زا  مکحم 
دننام هتـسناوتن  نآ  تاضراعم  حالـصا  هدش و  مزلم  محفم و  باوج  هشقانم و  کی  هب  دنرادن و  ربخ  چـیه  يدابم  زا  هکنآ  لاح  دـننکیم و 
میلعت انامه  دنام  یلاخ  شرنه  لضف و  نابنا  هدش  هتفرگ  شتـسد  زا  هدـش  هداد  وا  هب  هک  هخـسن  نامه  هک  دـنرادن  ربخ  چـیه  یناوخهیبش ...
مئاـق دـیامرفیم  هک  يربـخ  هب  دـنکیم  لالدتـسا  ـالثم  نزهار  تسد  تسا  غـیت  نداد  ناـمه  قـلخ  زا  هرمن  نـیا  هـب  قیاـقح  رارـسا و  نداد 

زا دیوجیم و  کسمت  ربخ  لیذ  هب  دوشیم  زجاع  دنتـسین  مسا  ود  هبکرم  ءامـسا  دوشیم  هتفگ  وا  هب  هک  نیمه  تسا  نییلعالا  نیمـسألاوذ 
رد رگا  هتـشذگن  فاصنا  زا  درادـن  ربخ  هیلـصا  تروص  زا  دوشیم و  ءاقلا  وا  هب  افیرحت  ربخ  ای  درادـن و  عـالطا  تسا  یفاـنم  هک  شردـص 

نامه تسناد  فقاو  هیخیش  بلاطم  تاحلطـصم و  هب  ار  وا  ناوتیم  دوش و  هدراذگ  وا  رب  هیقف  ملاع و  مسا  ناوتب  ار  یـسک  دیـس  نادرگاش 
هچنانچ تیملع  داوسب و  ات  تسا  برقا  يداوسیب  لهج و  هب  سپ  باب  دیـس  اما  هدوب و  باب  دیـس  رفکم  بذکم و  هک  تسا  ینامرک  ناخ 
تسا . لعج  لها  نیعورصم و  تایلعج  دننام  ینعم  طولغم و  مامت  اظفل  هک  نآ  نایب  رد  شتاملک  هظحالم  زا  تسا  حضاو  بلطم  نیا 

نآ زا  باوج  هفئاط و  نیا  تیناقح  رد  ءاهب  زا  رگید  یلیلد 

رد هک  ار  دوخ  ياهناج  تسا  هفیاط  نیا  عابتا  ندرک  لذـب  نآ  هتـسناد  یفاو  لیلد  یفاک و  تجح  ناقیا  رد  ءاهب  بانج  هک  مراـهچ  لـیلد 
ناناج يارب  ناـج  رـس  زا  دنتـشذگ و  لاـیع  لاـم و  زا  يرثکا  هک  دـسیونیم  تشه  داتـشه و  دـص و  هحفـص  رد  هک  دـناهدرک  ادـف  هار  نیا 
مسق دسیونیم  کی  دون و  دص و  هحفص  رد  ات  سپ  ناشلعف  ناشلوق  قدص  هب  لیلد  دنتشاد و  ادخ  ياضر  زج  يدوصقم  ایآ  دنتـساوخرب و 

رد بذـک  قدـص و  تمالع  هتـشذگ  همه  زا  تسا و  یفاو  لیلد  یفاـک و  تجح  ضرـألا  یلع  نم  عیمج  يارب  ناـشلعف  نیمه  هک  ادـخ  هب 
باتک صن  هک  قداص  يادهـش  نیا  هب  دـیئامرف  هظحالم  لاح  نیقداص  متنک  نا  توملا  اونمتف  دـیامرفیم  هک  تسا  نیا  هدـش  مولعم  باتک 

نیا هب  اصخلم و  یهتنا  دـندومرف  جورع  ناوضر  فرغ  یلعا  هب  دـندومن و  قافنا  ار  لام  ناج و  همه  هک  تسا  ناشیا  لوق  قدـص  رب  دـهاش 
ملاع لوا  زا  میوگیم  دناهدرمـش  ناشیا  قدص  تمالع  ار  اهنآ  ندـش  هتـشک  هک  دـندرک  کسمت  هفیاط  نیا  يالـضف  زا  هلمج  هفیرـش  هیآ 
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تبرغ و دالب  اهنابایب و  رد  هدرک و  لام  نامناخ و  دنزرف و  نز و  راید و  رهـش و  كرت  هک  هدش  هدـید  قلخ  زا  يرایـسب  نامز  نیا  ات  ناکما 
دیدرگ و ریت  فده  اههنیس  تفر و  هزین  يور  ناشیاهرس  هدرک  مصخ  نمـشد و  ياهریـشمش  همعط  ار  دوخ  ياهندب  هتفر و  نمـشد  ناطوا 

عابتا رد  يراکادف  نیا  لطبنم  ای  هدوب  قحم  هک  نآ  زا  معا  دیدرگ  هتشک  ای  دش  بلاغ  ات  دومن  تماقتسا  نآ  هب  دنام  یقاب  هک  نآ  کلذ  عم 
ماوقا هقـسف و  هرجف و  نیکرـشم و  رفک و  زا  هدش  هدـید  ود  ره  هریثک  هلیلق و  تعامج  زا  اهیزاب  ناج  نیا  هدـش و  هدـید  ود  ره  لطاب  قح و 
ظفح هظحالم  هب  رفن  کی  هک  هدعب  مالسالا و  لبق  هدش  رایسب  هکلب  نیمز  يور  فیاوط  نیطالس و  لود و  عابتا  هضغابتم و  مما  هیـشحو و 

هب یصخش  هک  هدش  رایسب  هکلب  هتساوخن  ار  راع  اب  تایح  هتـشاد  شدوخ  نتـشک  هب  نیقی  هک  نآ  لاح  هدرک و  هلمح  یهایـس  رب  دوخ  ناج 
هب دسر  هچ  ات  هدناسر  دوخ  يوزرآ  هب  ار  دوخ  یتامدقم  هب  هدرک و  گرم  يوزرآ  هتـشک و  ار  دوخ  هناصیرح  یهورکم  هضراع و  هطـساو 

عمط ای  هبلغ  هاج و  بحاص  اب  هیموق  تفارـش  ظفح  هطـساو  هب  هراـپ  هتـشاد  فلتخم  یعاود  يزاـب  ناـج  نیا  رد  دـنلب و  تـالایخ  ناـبحاص 
دوخ هک  نآ  هطساو  هب  هراپ  یفشت و  توادع و  هطساو  هب  ای  یهاوخنوخ  هطـساو  هب  ای  مدرم  ندرک  داقنم  عیطم و  عمط  ای  کلامم و  نتفرگ 

زا عاضوا  نیا  دناهتـسناد  ادخ  ءایلوا  لتق  رد  الهج  ءاطخ و  ار  ادخ  ياضر  هدوب  سکع  هب  هیـضق  دـنچ  ره  لطاب  ار  فرط  هتـسناد و  قح  ار 
هدوبن نآ  زا  یلاخ  نیمز  يور  لازال  هشیمه  هک  لطاب  قح و  لها  رفک و  زا  ناشیا  نیفلاخم  ءایبنا و  عابتا  ماوقا و  ریـس  خیراوت و  هب  هعجارم 

هتفگ رگا  تسین  نآ  رکذ  هب  تجاـح  لاوحا  نیا  ياـیاضق  ترثک  زا  دوشیم و  مولعم  دوب  دـهاوخن  نآ  زا  یلاـخ  لـطاب و  قح و  فرط  رد 
هحفـص ضحم [  طقف  هکلب  هدوبن  الثم  تنطلـس  تسایر و  يریگتکلمم و  بلط  هیویند و  یعاود  يارب  زا  هفیاط  نیا  يزاـب  ناـج  هک  دوش 

عمط هب  یشورف  راب  یناجنز و  بابلا و  باب  دننام  اهنآ  ناگرزب  نایعا و  هکنیا  همدقم و  نیا  میلست  زا  دعب  میوگیم  هدوب  ادخ  ياضر  [ 502
ریاس باب و  تاملک  زا  هچنآ  بسح  دـندادیم  دوخ  نیعبات  هب  اهنآ  هبلغ و  زا  دادیم  اـهنآ  هب  باـب  هک  یئاههدـعو  بسحرب  يریگتکلمم 

ار دوخ  هک  دوش  تفای  هفئاط  ریـصقت  ای  روصق  هابتـشا و  لهج و  يور  زا  هک  دوشیم  رایـسب  هک  نیا  دـندوبن  دوشیم  مولعم  ناشیا  ياـسؤر 
لوصو قیرط  هار  نآ  رد  ندش  هتشک  تسادخ و  یضرم  نآ  جاور  هک  نآ  هدیقع  هب  دننادب و  قح  ار  دوخ  بهذم  کلسم و  نید و  قحم و 

دـشاب و لطبم  هکنآ  لاح  دـیامن و  يزاب  ناج  دـنک و  داهج  دوخ  معز  هب  ادـخ  ياـضر  دوخ و  هدـیقع  هب  قح  جاور  يارب  زا  تسا  ناوضر 
هدرک یفخم  وا  رب  ار  قح  سیبلت  هابتـشا و  هطولغ و  اـب  ناـیاوشیپ  هتـشگ و  دوخ  ياـسؤر  هتفیرف  هدروخ و  ناطیـش  لوگ  لـطاب و  رب  شنید 

رـس مه  قحان  لطبم  زا  هرقف  نیا  هکنآ  هچ  تسا  نیا  تیناـقح  تمـالع  دـشاب  قح  يارب  زا  شبحاـص  هدـیقع  هب  هک  يراکادـف  سپ  دنـشاب 
مالسالا و ردص  نم  مالسالا و  لبق  فیاوط  زا  ردق  نآ  لطاب  وه  لطاب و  تحـص  دیآیم  مزال  دشاب  تحـص  زا  فشاک  نیا  رگا  دنزیم و 
كرـش و رفک و  قیرط  رد  هکنآ  لاح  دـندزیم و  مدـق  نید  هار  رد  هک  نآ  داقتعا  هب  دـنتخیر  ار  دوخ  ياهنوخ  دـندز و  اهریـشمش  اهدـعب 
هدوب و يداقتعایب  ینیدیب و  يور  زا  هفیاط  نیا  تادـهاجم  نیا  هک  میئوگب  رگا  لاح  دـناهدوب  ناطیـش  تعباتم  قح و  تفلاخم  دادـترا و 

هکلب هدوـب  تساـیر  تنطلـس و  تکلمم و  هیعاد  هک  میئوـگن  هدوـب و  مدرم  جورف  لاوـما و  رب  طلـست  ۀـیناسفن و  تاوهـش  یعاد  هب  میئوـگن 
نیبام تسا  همزالم  هچ  نکل  دندرکیم  وزرآ  دنتـسنادیم و  ادـخ  هب  برق  هیام  ار  ندـش  هتـشک  هدوب و  قح  جاور  ادـخ و  يارب  زا  میئوگب 
دیاقع يهمه  هک  دیآیم  مزال  دشاب  قح  نآ  تشاد  يداقتعا  هدیقع و  یسک  رگا  عقاو  اب  نآ  هقباطم  هدیقع و  نیبام  نآ و  تحص  داقتعا و 

عقاو بسحرب  هفیاط  نیا  هک  دوشیم  سپ  لاحم  وهف  لاحملا  هنع  مزلی  ام  لاحم و  وه  دشاب و  قح  مه  نیا  امش  یهارمگ  تسا  اهنآ  زا  هک 
ربخ رابخا  زا  رتاوتم  رد  هدش و  هداد  ینامسآ  بتک  رد  اهنآ  ربخ  هک  بذاک  نایرتفم  هبذک و  ءایبنا  زا  ناشیا  ناعوبتم  دنـشاب و  ضحم  لطاب 
هداد هولج  قح  تروص  هب  ار  لطاب  سیبلت  گنرین و  هب  هک  دنـشاب  هدوب  يرایـسب  ندرک  هارمگ  اهنآ و  هب  مدرم  ندـیورگ  اـهنآ و  ندـمآ  زا 

هطساو هب  دننکیم  گرم  يوزرآ  دننکیم و  يزاب  ناج  دوخ  داقتعا  بسحرب  دندرک  يداقتعا  عقاو  فالخرب  هفیاط  نیا  نوچ  نکل  دنـشاب 
هقلع درذگیم  ناج  لام و  زا  بهذم  نید و  رس  رب  يدساف  بهذم  ره  عابتا  هچنانچ  دننزیم  مدق  تلالـض  هار  رد  هکنآ  لاح  ادخ و  ياقل 

قیالع و نآ  رد  مدرم  یتسود و  تبـسانم  یتبارق و  هطبار  یموق و  هقالع  یتکلمم و  هقلع  زا  تسا  رتمکحم  تسا  قیالع  نیرتـالاب  یبهذـم 
اب تفلاخم  هک  ار  ام  هیباب  هفیاط  امـش  میوگیم  مصخ  تاکـسا  يارب  زا  بهذم و  نید و  هرابرد  دـسر  هچ  ات  دـننکیم  يزابناج  تابـسانم 
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نانچ کلذ  عم  دینادیم  لطاب  مینادیم  دترم  رفاک و  ار  امـش  هک  هدیقع  نیا  رد  دـینادیم و  تکاله  تیاوغ و  تلالـض و  لها  میراد  امش 
هک مینادیم  امش  اب  هلتاقم  ار  ادخ  تایضرم  نیرتهب  هک  میتسه  مدق  تباث  امـش  تلالـض  رد  نانچ  خسار و  ام  بولق  قامعا  رد  بهذم  نیا 

مینادیم و تداهش  ار  نتشک  نآ  میوشیمن و  جراخ  هدیقع  نیا  زا  میوش  نارابریت  هدیشک و  راد  هب  دوش و  هتفرگ  ام  لایع  لام و  مامت  رگا 
قایتشا قوش و  لامک  اب  دوش  مهارف  هلتاقم  نادـیم  يزور  رگا  مینادیم و  ناـنج  فرغ  یلعا  هب  لوصو  قیرط  حـالف و  زوف و  يهیاـم  ار  نآ 

رد ار  دوخ  ياهنوخ  هک  میراد  ار  يزور  نینچ  يوزرآ  مینک و  لذـب  ادـخ  هار  رد  مینادیم  يزیچ  رتمک  ار  دوخ  ناـج  مینکیم و  لابقتـسا 
تمالع ام  يزابناج  نیا  ایآ  هک  مینکیم  لاؤس  امـش  زا  لاح  ناوضر  هب  ندیـسر  ادخ و  ياضر  ضحم  اذ  لک  میزیرب  امـش  لالحمـضا  هار 

هکنیا قح و  حوضو  يارب  زا  هن و  ای  دوب  دـهاوخ  ام  قدـص  يهمالع  امـش  لالحمـضا  قیرط  رد  اـم  زا  گرم  يوزرآ  نیا  تسا و  تیناـقح 
یتعامج هنوگچ  ینیبب  هک  منکیم  افتکا  هیمالـسا  هعقاو  کی  هب  انعمیب  تسا  یظافلا  هطولغا و  رد  زا  ءاهب  ياـهیزادرپ  تراـبع  نیا  ینادـب 

رد دندش  گرم  قاتشم  هقح  هملک  نالعا  قح و  ترـصن  ياوه  هب  مه  ار  دعب  دندوب و  قح  هحفص 503 ] قیرط [  رد  اهلاس  هک  دندش  تفای 
ياضر يهطساو  هب  کلذ  عم  هتشاد  نیقی  ار  دوخ  ندش  هتـشک  هکنآ  اب  دناهتـشذگ و  لانم  لام و  دنزرف و  نز و  زا  دوخ  هدیقع  هب  نید  هار 

عمط دنرادن و  رـس  رد  ایند  سفن و  ياوه  هک  دمآیم  رظن  هب  هچمه  ناشلاوحا  هدهاشم  رد  هکنآ  اب  دنتـشذگ و  ناج  زا  تشهب  عمط  ادخ و 
قح نابلاط  زا  اهنآ  ع )  ) نینمؤملاریما لوق  صنب  لصاحلا  دسریمن و  اهنآ  هب  تفالخ  هک  دنتسنادیم  هدوبن و  ناشیا  يارب  زا  يریگتکلمم 
هک عمجم  کی  رد  دـندشیم و  هدرمـش  نیملـسم  ءارق  زا  دـندوب و  تداهز  تدابع و  قیرط  رد  لازـال  هشیمه  دـندرک و  اـطخ  هک  دـناهدوب 

نوعلم کلذ  عم  دندرکیم  تداهش  يوزرآ  هداد  فلت  دوخ  معز  هب  نید  هار  رد  ار  دوخ  ناج  دندش و  عمتجم  دنوشیم  هتـشک  دوب  مولعم 
تعامج نآ  ادخ و  ياضر  ضحم  تخیر  كاخ  هب  ع )  ) ریما ترضح  ار  ناشیا  ياهنوخ  بوسحم و  ران  لها  زا  و  ع )  ) ریما و  ص )  ) ربمغیپ

ص)  ) ربمغیپ باحصا  زا  هیدثلاوذ  هب  فورعم  صوقرح  اهنآ  سیئر  دندوب و  تدابع  تداهز و  لها  و  ع )  ) ریما رکشل  ءارق  زا  هک  دنجراوخ 
وا اب  هداد و  رارق  سیئر  ار  وا  شتدابع  دهز و  هطساو  هب  هک  دوب  بهو  نب  هللادبع  رگید  سیئر  روهشم و  باحـصا  نیب  تدابع  ترثک  هب  و 

هنتف و هدرک و  جورخ  نیملـسم  ماـما  رب  ماـکحا  رد  دوخ  هصقاـن  لوقع  هب  لالقتـسا  نآرق و  یمهفن  هطـساو  هب  تعاـمج  نیا  دـندرک  تعیب 
هک ار  ناناملسم  زا  رابخا  زا  رایسب  هچ  هرباج و  تلود  عطق  داهج و  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هیعاد  هب  دندرک  اپرـس  دالب  رد  بوشآ 
هب برقتبام  ار  نآ  دندرک و  مادقا  ع )  ) ریما ترـضح  نتـشک  لثم  رد  هکنآ  ات  دندرک  هراپ  ار  شنز  مکـش  بهو و  نب  هللادبع  دننام  دنتـشک 

دهع ام  زا  دنوادخ  هک  تفگیم  ناشیا  هب  هللادبع  تعیب  تقو  رد  دنداد و  رارق  تدابع  تعاط و  نیا  بش  ار  ردـق  بش  دـنداد و  رارق  ادـخ 
اب دـنگوس  میئوـجب  یناوـت  داـهج  رد  مینادـن و  یتـسار  رد  زج  نخـس  مینکن و  يرادنتـشیوخ  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  زا  هک  هتفرگ 
رد ترـضح  يودرا  هک  یتقو  رد  موش و  دیهـش  ات  منک  هلتاقم  تعامج  نیا  اب  موش و  نوریب  هنت  کی  دشابن  يروای  چیه  ارم  رما  هک  يادخ 

نیا دیسریم و  ترضح  يودرا  هب  اهنآ  توالت  يادص  هک  دندوب  ادخ  رکذ  تدابع و  لوغـشم  نانچ  دوب  هدرک  قارطا  ناشیا  یگنـسرف  ود 
يا دـندرک  دایرف  سیئر  ود  نآ  هلتاقم  تقو  رد  هک  دـندرکیم  قح  ياعدا  نانچ  دوب و  هدـش  مه  باحـصا  ضعب  رطاوخ  شیوشت  بابـسا 

توالت ناشیا  باوج  رد  ار  هیآ  نیا  ترضح  هک  میدرکن  يرگید  دصق  يادخ  هب  برقت  دیواج و  تنج  زج  وت  گنج  رد  ام  بلاطوبا  رسپ 
ترـضح يودرا  اعنـص و  نونـسحی  مهنا  نوبـسحی  مه  ایندـلا و  ةویحلا  یف  مهیعـس  لض  نیذـلا  الامعا  نیرـسخألاب  مکئبنن  له  لـق  دومرف 

دننام هک  دندوب  روط  نیا  دوخ  معز  هب  ادـخ  هار  رد  يزابناج  رد  کلذ  عم  دـنرادن  تمواقم  بات  هک  دنتـسنادیم  دوب و  اهنآ  ربارب  نیدـنچ 
ایلع يدا  ـال  مهبرـضا و  دـندرکیم  تزراـبم  هب  توـعد  ار  وا  توـملا  یلع  اـمزاع  هدرک  ناـحتما  ار  وا  توـق  تعاجـش و  هـب  هـک  ع )  ) ریما

تـسنادیم هکنآ  اب  دیبلط  دوخ  تزرابم  هب  ار  ترـضح  هللادبع  دوخ  و  ع )  ) نسحلاابا يرا  مهبرـضا و ال  تفگیم  يرگید  دـندناوخیم و 
سئی دق  هنکلو  فیسلا  فیلح  ینا  ملعیل  هنا  اما  هک  تساوخ  تزرابم  هب  ار  بانج  نآ  هک  یتقو  رد  دومرف  ترضح  هچنانچ  دوشیم  هتـشک 

درکیم هراپ  ود  ار  وا  نت  ع )  ) ریما ریـشمش  هک  یتقو  رد  اهنآ  زا  یکی  دندرکیم  حرف  تشاشب و  راهظا  ندش  هتـشک  تقو  رد  ةویحلا و  نم 
زا يرگید  درم  راـنلا  یلا  ما  ۀـنجلا  ینا  يردا  اـم  تفگ  رکـشل  سیئر  بهو  نب  هللادـبع  ۀـنجلا  یلا  هحورلا  حورلا و  ادـنج  تـفگیم  یمه 
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درم دروآرد  هب  رـس  شرـس  تشپ  زا  هکنانچ  دز  وا  هنیـس  رب  هزین  هدرک و  هلمح  وا  رب  ع )  ) ریما باحـصا  زا  رفن  کـی  تخاـت  نوریب  جراوخ 
زا منکیم  لاوئـس  لاح  یـضرتل  بر  کیلا  تلجع  تفگیم  یمه  دوش و  رتيراک  اههزین  هک  تفریم  رتشیپ  دوخ  لتاق  بناج  هب  یجراخ 
زا هرمن  نیا  زا  رتشیب  ایآ  دوب  ناشیا  معز  هب  ادـخ  ياضر  ۀـهج  هب  یـشورف  راـب  یناـجنز و  یئورـشب و  يزاـب  ناـج  متفرگ  هک  ءاـهب  باـنج 
 ] ادـخ ياضر  يارب  زا  ار  همه  دـنتفاین و  تاجن  رتشیب  رفن  هن  رفن  رازه  راهچ  زا  هک  دـندومن  یگداتـسیا  نانچ  هک  دـندرک  يزابناج  جراوخ 
قح هار  رد  هنوگچ  دینیبب  هک  میئوگب  میرامشب و  ناقداص  ار  نادیهـش  نیا  نیقداص  متنک  نا  توملا  اونمتف  هیآ  هب  ایآ  دندرک  هحفص 504 ]
زا رتالاب  نیـسح  الم  تناتم  ایآ  تسین  اهنآ  لوق  تحـص  لیلد  ادـخ  ياضر  يارب  یناملـسم  تناید و  نآ  اب  اهنیا  لعف  ایآ  دنتـشذگ  ناج  زا 

راصنا زا  ار  جراوخ  دـیاب  تدوخ  تاملک  یـضتقم  هب  سپ  هدوب  اهنآ  تمحز  زا  شیب  وا  تمحز  ایآ  هدوب و  مالـسا  رد  هللادـبع  صوقرح و 
رتتفگـش و جراوخ  لامعا  هک  فاصنالا  قحلا و  یناد  تلالـض  لها  هللااب  ذایعلا  ار  ناشیا  فرط  يرامـشب و  تیاده  بابرا  ینادـب و  ادـخ 

تعیب وا  اب  یلع و  عم  قحلا  هک  دندوب  هدینش  وا  هرابرد  ار  ص )  ) ربمغیپ شیامرف  هک  ع )  ) نینمؤملاریما لثم  اب  هدوب  هیباب  ياهراک  زا  رتبیجع 
ناطلـس رکـشل  هن  دندرک  گنج  هدوبن  هقح  وا  تفالخ  هک  رـصع  ناطلـس  اب  هیباب  اما  دندرک و  لاتق  وا  اب  ادـخ  يارب  کلذ  عم  دـندوب  هدرک 

دـندومن و يراکادـف  هنوگچ  فصولا  عم  هدوب  يراصنا  بویاوبا  سابعنبا و  ـالثم  یناـجرال  ناخیلقـسابع  هن  هدوب و  ریما  رکـشل  زا  رتشیب 
رما لوا  رد  هفیاط  نیا  لاح  هزادنا  هچ  دوب و  دهاوخ  ناشیا  لاح  لثم  هیباب  زا  تعامج  نیا  لاح  انامه  دـندوب  ران  شتآ و  باحـصا  زا  همه 

ییامن . هفیاط  ود  نیا  لاوحا  رد  لمأت  رگا  تسا  جراوخ  لاح  هب  هیبش  ۀلیغ  اکتف و  ناناملسم  نتشک  رد 

( توملا اونمتف   ) هفیرش هیآ  هب  ءاهب  لالدتسا  زا  باوج 

هبترم رد  قدـص  تمالع  ار  ندـش  هتـشک  ندرم و  لصا  هفیرـش  هیآ  میوگیم  سپ  توملا  اونمتف  هفیرـش  هیآ  هب  اهب  بانج  داهـشتسا  اـما  و 
مه گرم  يوزرآ  قلطم  هک  تسا  موـلعم  هداد و  رارق  تمـالع  ار  توـم  يوـس  هب  قوـش  گرم و  يور  زا  هکلب  هدادـن  رارق  ادـخ  یتـسود 

هرجف هقسف و  زا  ادخ  نانمشد  زا  رایـسب  هچ  هک  نآ  لاثما  ای  فوخ  ای  مغ  مه و  تدش  لثم  دشاب  هیجراخ  یعاود  هب  هاگ  ره  تسین  تمالع 
هب قوش  هطـساو  هب  گرم  يوزرآ  هکلب  دندرک  گرم  يوزرآ  ای  دناهتـشک  ار  دوخ  ضراوع  دـئادش و  بئاصم و  هراکم و  هراپ  هطـساو  هب 

نیا عـفر  سفق و  نیا  نتـسکش  ندـب و  نادـنز  زا  یـصالخ  یعاد  هب  ار و  شناوـضر  میعن و  هب  ندیـسر  شترـضح و  هب  برق  ادـخ و  ءاـقل 
هک نآ  هچ  هداد  رارق  صلاخ  یتسود  ماقم  رد  قدـص  تمالع  ار  لامج  لالج و  راونا  هدـهاشم  باقن و  اههدرپ و  نیا  نتـشادرب  باـجح و 

عنام ندب  باجح  نیا  نوچ  سونأم و  ادخ  هب  شحوتم و  ریغ  زا  هلاحمال  دشاب  هتـشادن  یتسود  ادخ  ریغ  دشاب و  ادخ  تسود  سک  ره  رگا 
هلزنم هب  گرم  نوچ  لـصاحلا  دـنکیم و  وزرآ  دوشیم  توـم  هب  لـصاح  هک  ار  وا  قارف  هلاـحمال  دـنادیم  وا  هب  برق  تسود و  ياـقل  زا 

هچنانچ دنوشیم  نیا  هب  قاتشم  اذل  تسا  ناتسود  هناخ  هک  ترخآ  هب  ندیسر  تسا و  نانمـشد  هناخ  زا  ایند  نتـشذگ  زا  تسا  لپ  هرطنق و 
اقوش مهنادـبا  یف  مهحاورا  رقتـست  مل  مهیلع  هللا  بتک  یتلا  لاجالا  ول ال  دومرفیم  نایعیـش  هرابرد  هدوب و  نیمه  ع )  ) ریما ترـضح  تلاح 

نآ هک  دیئامن  مولعم  لاح  تسین  قدـص  تمالع  نارگید  یعاود  يور  زا  گرم  يوزرآ  ای  ندـش و  هتـشک  ندرم و  لصا  اما  باوثلا و  یلا 
رهق و هب  هکنآ  ای  دـندش و  هتـشک  هدرک و  گنج  هبلغ  دـیما  هب  هکنآ  ای  دنتـشاد  گرم  يوزرآ  عقاو  رد  دـندش  هتـشک  امـش  زا  هک  یناـسک 
زا یـشان  ادخ  ءاقل  يارب  زا  گرم  يوزرآ  هوالع  هب  دشاب  هدشن  دیفم  دندرک  هلان  هآ و  دنچ  ره  دـندش و  هتـشک  هدـش و  ریگتـسد  رارطـضا 
هب دوب و  جراوخ  زا  هک  صخـش  نآ  يوزرآ  لثم  عقاو  اـب  ار  داـقتعا  نآ  هقباـطم  درادـن  مزـال  نیا  دوشیم و  دوخ  تیقح  هب  ملع  داـقتعا و 

هدومن قافنا  ار  دوخ  کلمی  ام  لک  هلوق  تفگیم  حورلا  ذبح  درکیم و  ندش  هتشک  رد  تعرس  دشیم و  هتشک  ع )  ) ریما ترضح  ریشمش 
تـسین لوبقم  یلاعتم  یلاع  رما  نیا  قیدصت  رب  هعطقنم  سفنا  هیلاع و  تاعلط  نیا  تداهـش  ایآ  دـناهدومرف  جورع  ناوضر  فرغ  یلعا  هب  و 
سوفن رگا  دش و  مولعم  اجک  زا  هدومن  لوزن  نارین  تاکرد  لفسا  ای  ناوضر  فرغ  یلعا  هب  هکنآ  اما  دناهدیشچ  ار  گرم  تبرش  میوگیم 

نآ هب  یلد  دوب و  دـهاوخ  لیلد  ندومن  اعدا  رد  فاذـک  فازج  ندرمـش و  یلاعتم  رما  ار  هبذاک  يواـعد  ندـیمان و  هیلاـع  تعلط  ار  هریرش 
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لثم خیبوت  حدق و  هاوخ  دـیئوگ و  انث  حدـم و  هاوخ  تسا  امـش  تسد  هب  نابز  ملق و  رایتخا  تسین  هقیاضم  ار  ام  تشاد  دـیهاوخ  دنـسروخ 
زا هک  دوبن  ایآ  دـیوگیم  هتـسناد  عاعر  جـمه  ار  ناشیا  هدرک و  هیبشت  ار  همئا  راثآ  نالماح  و  ص )  ) ربمغیپ ملع  ناثراو  مالعا  ءاـملع  هکنآ 

رتشیب رهظ  ات  حبـص  زا  ترـضح  نآ  رما  هکنآ  اـب  هحفـص 505 ] دندرمـشیم [  ترـضح  نآ  تیقح  رب  لیلد  ربکا  ار  ءادهـشلادیس  رما  لـبق 
بح قشع و  هچ  هب  دیـسر و  ناشیا  رب  ناراب  لثم  تاهج  عیمج  زا  ایالب  هک  درذگیم  هنـس  هدجیه  هسدقم  راونا  نیا  نکیل  تفاین و  دادـتما 

هچنانچ هک  تسا  نآ  ءاهب  بانج  دوصقم  یهتنا  تسا  نهربم  حـضاو و  همه  رب  هچنانچ  دـندومن  قافنا  ناحبـس  لـیبس  رد  ناـگیار  ار  ناـج 
رد ءاهب  بانج  میوگیم  ناشیا  تیقح  رب  دوب  دهاوخ  لوا  هنس  هدجیه  رد  هفیاط  نیا  تماقتـسا  ار  ادهـشلادیس  تیقح  لیلد  هعیـش  يهفیاط 

لهاجت اب  لهج  اثلاث  هداد و  جرخ  هب  یفاستعا  دوجو و  قح  زا  ضامغا  ایناث  هتسب و  هعیش  يهفیاط  رب  یتمهت  ءارتفا و  الوا  رصتخم  مالک  نیا 
تفالخ هک  نآ  راوگرزب و  نآ  تیقح  يارب  زا  نیقحال  نیقباس و  زا  يدـحا  نونکات  میوگیم  سپ  ءارتفا  هلئـسم  اما  هدومن  حـضاو  ار  دوخ 
هدرکن تداهـش  لوبق  تیمولظم و  رب  راوگرزب  نآ  ربص  تماقتـسا و  هب  کسمت  نیبصاغ  نود  هدوب  وا  قح  تماـما  تیاـصو و  شدـج و  زا 

هملک ءالعا  قح و  راهظا  زا  تسد  دندیـشک و  دـندید و  هک  اهملظ  اهمتـس و  نآ  اب  شدالوا  شردارب و  شردـپ و  تیقح  يارب  زا  هچناـنچ 
هک هدوبن  وا  رما  ندوب  قح  یعدم و  تیناقح  لیلد  نآ  یعدم  زا  رما  رب  تماقتسا  هکنآ  هطساو  هب  هدومنن  کسمت ... یـسک  دنتـشادنرب  هقح 

یمتس و يروتف و  شیارب  زا  چیه  هک  رما  رب  نیمیقتسم  سیئر  هکلب  دناهتشاد  دوخ  رما  رب  تماقتـسا  هک  هدش  رایـسب  مه  نیدودرم  نیلطبم و 
عم تسنادیم  نیقی  ار  دوخ  باقع  باذـع و  هدـش و  هداد  وا  هب  هقداص  ياهدـیعو  هتـشگ و  نوعلم  دورطم و  هکنآ  اب  دـشن و  ادـیپ  یتمادـن 

دروم لازـال  هک  تماـما  ثحبم  فلخ و  اـت  فلـس  زا  هیماـما  بتک  تسا  نیا  تسه  هدوب و  ناطیـش  هتـشادنرب  تسد  دوخ  رما  زا  فـصولا 
نامه شدالوا  شردارب و  شردپ و  لثم  وا  تیقح  لیلد  هکنآ  ای  هتسج  کسمت  تماقتـسا  هب  رفن  کی  دینیبب  دیئامن  هعجارم  هدوب  لالدتـسا 

نالطب و هچنانچ  هدوب  وا  تمصع  ملع و  تردق و  ماقم  تاداع و  قراوخ  تازجعم و  هرتاوتم ... تنس  زا  هیوبن  تاحیرصت  هینارق و  صوصن 
ص)  ) ربمغیپ ياج  هب  نتـسشن  يارب  زا  تقایل  مدـع  لهج و  رفک و  قسف و  ماقم  ع )  ) ریما و  ص )  ) ربمغیپ صوصن  هوالع  هب  شفرط  تلالض 

درکیم ربص  ندـش  هتـشک  ات  اهالب  عاونا  تراسا و  تکاله و  رب  دـشیم و  روهقم  بولغم و  دـیزی  ضرفلاـب  دـشیم  اـنب  مه  رگا  هک  هدوب 
سپ دوب  لطاب  رب  مه  زاـب  دـندوب  میقتـسم  دوخ  كرـش  رما  رد  ندـش  هتـشک  اـت  دـیلو  هبیـش و  هبتع و  دـننام  شلاوخا  شدادـجا و  هچناـنچ 

لهج و ینعی  میـس  هلئـسم  رد  هک  رگید  يانعم  هب  دومن  حـضاو  ار  قح  البرک  هعقو  یلب  هدرمـشن  تیقح  رب  لـیلد  ربکا  یـسک  ار  تماقتـسا 
باب هک  نآ  لیلد  هفیاط  نیا  تماقتـسا  سپ  دوش  حضاو  دیایب و  يدوز  هب  هچنانچ  درادن  ماقم  نیا  هب  یطبر  نآ  دمآ و  دـهاوخ  اهب  لهاجت 

فاصوا تاراما و  ریاس  تازجعم و  زا  یثیدح و  رابخا  زا  هن  هیآ و  نآرق  زا  هن  هکنآ  اب  دوب  دهاوخن  هدوب  قح  نید  وا  نید  دوعوم و  يدهم 
دوخ و زا  ار  وا  راکنا  مه  شدوخ  هک  تازجعم  اما  هدوبن  وا  رد  يرثا  هناشن و  ادـبا  تداع  قراـخ  هزجعم و  تردـق و  ملع و  زا  هیهلا  جـجح 
هب ات  دنروایب  تسد  هب  يدنـس  دنناوتب  هک  دندیـشک  تمحز  هفیاط  نیا  ناعوبتم  ناعبات و  دـنچ  ره  سپ  رابخا  تایآ و  اما  هدرک و  دوخ  ریغ 
زا هفیاط  نیا  هک  تسا  نآ  فاصنا  یلب  هدوب  لوبقم  ریغ  هک  تالیوات  زا  یخرب  تافیرحت و  زا  هلمج  تایلعج و  زا  هراپ  زج  دندرواین  تسد 

روج و هلئسم  اما  دندرکن و  یهارمه  تدعاسم و  ناشیا  اب  هک  هدوب  ثیداحا  تایآ و  اب  ریصقت  یلو  دندرکن  یهاتوک  ماقم  نیا  رد  تمحز 
نآ رد  ناشیا  رب  نیملاظ  نیبصاغ و  ندش  طلـسم  ناشقح و  ندـش  بوصغم  زا  هدـید  شدـج  تلحر  زا  دـعب  هک  اهمتـس  نآ  سپ  فاستعا 

اهيریـسا و زا  هدیـسر  شدالوا  رب  هک  اهتیذا  نآ  هدید و  دوخ  تایح  رد  شردارب  شردام و  شردـپ و  رب  هک  اهمتـس  نآ  هیدامتم و  تدـم 
نییناورم مانشد  بس و  هام  رازه  نآ  هدش و  هتشک  ناشیا  یتسود  مسا  هب  رفن  رازه  نیدنچ  هک  ناشیا  ناتسود  نتشک  لاس و  هدراهچ  سبح 

زا هک  اهتدش  نآ  یپردیپ و  ياهمتـس  همئا و  ندومن  دیهـش  سابعینب و  ياهملظ  نییولع و  نییمطاف و  رب  ناورمینب  هیماینب و  ياهراک  و 
نز و اب  اهنابایب  رد  رارف  ادخ و  نما  هناخ  زا  ینماان  نآ  شدـج و  مرح  هحفـص 506 ] زا [  یگراوآ  نآ  هدید و  دیزی  نامز  ات  هیواعم  نامز 

ندش هتـشک  نآ  دننک و  نوریب  ار  ملد  نوخ  هک  نآ  ات  دـنرادیمنرب  نم  زا  تسد  موش  ناهنپ  يروناج  خاروس  هب  رگا  دومرفیم  هک  دـنزرف 
شلغب شود و  رد  لافطا  ندرک  دیهش  نآ  شمشچ و  شیپ  رد  نادنزرف  مامعاینب و  ناردارب و  ندرک  هراپ  هراپ  نآ  شروضح و  رد  راصنا 
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هک شنانز  ءاجتلا  نآ  شلافطا و  ياشطعاو  يادـص  نآ  شتیبلها و  بارطـضا  هلان و  نآ  شفارطا و  رد  نمـشد  هطاـحا  هرـصاحم و  نآ  و 
يزور هماگنه  زا  بئاصملا و  اهدنع  رغصت  دیامرفیم  ع )  ) مدآ هب  ادخ  هک  یتبیصم  نآ  زور و  نآ  تدش  یگنشت و  اندج و  مرح  یلا  اندر 

بتک رد  هداد و  نآ  یتخـس  ربخ  ماظع  ءایبنا  هب  هک  هماگنه  نآ  نیـسح و  ای  کمویک  مویال  دومرف  نآ  يهراـبرد  ع )  ) قداـص ترـضح  هک 
اهرهش و رد  ص )  ) ربمغیپ نارتخد  يریسا  نآ  هتشگن و  رادیدپ  ملاع  رد  نآ  لثم  هک  دنقفتم  خیراوت  ریـس و  لها  هدش و  دای  وا  زا  ینامـسآ 
رد مرح  لها  ياهادـص  نآ  نمـشد و  نایم  رد  نز  داتـشه  نتـشاذگ  نآ  ناگتـشک و  رـس  رب  نانز  زوسناج  هلان  نآ  نانمـشد و  دزن  اهراید 

نآ . زور  اروشاع و  بش  ياههماگنه  نآ  شتداهش و  تقو  رد  شنیلاب 

نیسح ماما  اب  ار  دوخ  ءاهب  هسیاقم 

رهظ ات  حبـص  زا  هک  دیوگیم  نآ  ندرمـش  کچوک  ریقحت و  ریغـصت و  ماقم  رد  یمرـشیب  لامک  اب  ار  هعجاف  هماگنه و  هیهاد و  نینچ  نیا 
لصا رگا  رایعم  هک  نآ  لاح  دهدیم و  رارق  هنـس  هدجیه  ار  دوخ  تابیـصم  میخفت  هغلابم و  لامک  اب  فرط  نآ  زا  یلو  تفاین  دادتما  رتشیب 

ات ربمغیپ  تلحر  نامز  زا  نیسح  ترضح  تابیصم  سپ  دشاب  هتشر  نیا  تبیـصم  مامت  رگا  دش و  عقاو  تعاس  دنچ  رد  وا  دشاب  باب  هیـضق 
نیرتهب هک  دنراد  هتشاد و  هک  یتامعنت  دننکیم و  اکع  رد  هک  اهشیع  نآ  ضوع  راگزور  رخآ  ات  رگا  هک  نآ  لاح  دوب و  دهاوخ  هنمزا  نیا 
يهمئا يارب  زا  دوبن  رگا  دنتسه و  هدوب و  ملاظ  زاب  دنشاب  التبم  يرازآ  هجنکـش و  هب  يزور  ره  دوشیم  هداتـسرف  اهنآ  يوس  هب  ملاع  فحت 

اهنآ تیقح  لیلد  دنیوگب  دوخ  تامدص  يروهقم و  یمولظم و  زا  هچ  ره  میوگیم  زاب  دناهدوب  مولظم  ناشیا  زاب  ناشقح  بصغ  زج  يده 
ربمغیپ نامز  ات  ع )  ) یـسیع زا  دـعب  هچنآ  زا  دوشیمن  دـش  دراو  دوهی  رب  قح  لـها  زا  هک  یتامدـص  کـی  رازه  تامدـص  نآ  هک  دوشیمن 

لاوما و ندرک  تراغ  ناشیا و  ياهناوخ  ندز  شتآ  اهیبارخ و  اهتلذ و  دالب و  رد  هقرفت  اهبهن و  اهيریسا و  اهلتق و  نآ  زا  دعب  و  (ص )
دندرک و ربص  دئادش  نامه  مامت  رد  و  دنایقاب ... اهتلذ  نآ  هب  لاحلا  یلا  هدش و  دراو  دوهی  رب  هک  تامدـص  زا  هچنآ  اهنآ و  ندرک  ریـسا 

امش لاح  دننادیمن  قح  رب  ار  ناشیا  قح  لها  هدوب و  تیاوغ  تلالض و  رب  کلذ  عم  دنراد  تماقتسا  لاح  ات  دنتسج و  تماقتـسا  هدیقع  رب 
زا تسا  اهنآ  تیقح  لیلد  اهنآ  تماقتسا  تیمولظم و  رگا  تسا  دوهی  تارـضح  ناتناردارب  لاح  تلالـض  رب  تماقتـسا  ایالب و  نیا  رد  هیباب 

تسا و یعدم  ياعدم  تابثا  تیقح و  رب  لیلد  نیبام  طلخ  هطـساو  هب  سپ  لهاجت  اب  لهج  هلئـسم  اما  دوب و  دـهاوخ  تیقح  لیلد  مه  امش 
هیآ لثم  ینآرق  صوصن  هب  هکنآ  کلذ  حیضوت  دیدرگ  تبرتم  راوگرزب  نآ  رابطصا  تیمولظم و  تداهـش و  رب  هک  تارمث  تارثا و  نیبام 
نیب هرتاوتم  رابخا  هب  همئا و  تیبلالـها و  نأـش  رد  هدراو  تاـیآ  ریاـس  ارجا و  هیلع  مکلئـسا  ـال  لـق  هیآ  هقح و  یبرقلااذ  تاو  هیآ  ریهطت و 

ءادهشلادیس ترضح  صوصخ  تلیضف  رد  دننآرق  کیرش  لدع و  هکنیا  امومع و  ترتع  تلیضف  شرافـس و  رد  ص )  ) ربمغیپ زا  نیقیرفلا 
هب تبـسن  ار  رورـس  نآ  یتسود  و  ص )  ) ربمغیپ كولـس  ناشندرک  لقن  تما و  هنایم  رد  ص )  ) ربمغیپ باحـصا  زا  هلمج  ندوب  اـصوصخ و 

هبترم و ماـقم و  راوگرزب  نآ  هیـصخش  تـالامک  زا  کـلذ  ریغ  ناـشیا و  رد  وا  هیرذ  یبـن و  لـسن  راـصحنا  هطـساو  هب  دوخ و  يهدـید  رون 
نوعلم و نآ  ياههطولغا  هیواعم و  ياـهیراک  هابتـشا  هطـساو  هب  یلو  هدوب  تما  دوهـشم  مولعم و  كراـبم  دوجو  نآ  يراوگرزب  تلـالج و 

رجاهم تعیب  ههبش  هکلب  نامز  زا  تدم  رد  قح  راهظا  رما و  ندوب  هکراتم  و  ع )  ) نسح ترضح  حلص  ناتساد  قلخ و  نیب  هلوعجم  ثیداحا 
توکس دوب و  هدرب  راک  هب  هیواعم  هک  راصما  تایالو و  هب  ابذک  العج و  نآ  راشتنا  دیزی و  هب  نید  ناگرزب  هنیدم و  هکم و  لها  راصنا و  و 

هرفک و نآ  اب  ترـشاعم  هدوارم و  زا  تیبلالها  مشاـهینب و  ناراوگرزب و  هحفـص 507 ] نآ [  ندوب  راچان  هیواعم و  ماـیا  رد  راوگرزب  نآ 
رد هزادنا  هب  بلطم  کلذ  ریغ  تعنامم و  تمحازم و  نودب  تفالخ  ماقم  رد  فرصت  زا  ناشیا  نداد  نیکمت  ناشیا و  زا  هزیاج  اطع و  ذخا 
قح هجو  رب  دناشیرق  زا  ابرقا و  هک  هیماینب  هیواعم و  هک  تفریم  نآ  ههبـش  هک  هتـشذگ  هطولغا  هابتـشا و  هب  نادـیعب  نارود و  هماع و  دزن 

يافلخ نانیا  هک  هلئـسم  نیا  دـنناشیا و  رما  دـفنم  یـضمم و  تکاس و  ص )  ) ربمغیپ ترتع  تیبلها و  اذـل  دنتـسه و  تفـالخ  ماـقم  ياراد 
ناشناردـپ لوبق  لثم  رهاظ  هب  اهنآ  مالـسا  لوبق  تسا و  اهنآ  داهن  رد  نینح  ردـب و  داقحا  هکنیا  دنرورـس و  نآ  يداعا  هکلب  دنتـسین  ربمغیپ 

نیبملا www.Ghaemiyeh.comقح  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 521زکرم  هحفص 480 

http://www.ghaemiyeh.com


زا موصعم  هک  یبن  تیبلها  ترتع و  هکنیا  مه  دوب و  هماع  رب  حـضاو  ریغ  اهنآ  تیبصاغ  تیملاـظ و  ماـقم  هدوب و  قاـفن  هقیرط  هب  هک  هدوب 
دوخ قح  ار  تفالخ  بصاـغ و  ار  اـهنآ  دـنناشیا  دـض  فـالخرب و  دـنتما  هناـیم  ص )  ) ربمغیپ تناـما  نآرق و  کیرـش  یللز و  ءاـطخ و  ره 

هحلاصم دقع  رد  هک  قیثاوم  دهع و  صقن  اهنآ و  متس  ملظ و  تلاذر و  تثابخ و  ماقم  هکنآ  مه  دوب و  اراکـشآ  ریغ  هماع  رب  اضیا  دننادیم 
قح هبلاطم  رد  مایق  تدش  نآ  هب  هدرک و  راتفر  ع )  ) نسح ترـضح  هیور  هب  مه  راوگرزب  نآ  رگا  ۀـهج  نیا  هب  دوب  هدیـشوپ  دـندوب  هدومن 

هیاـم هلئـسم  نیا  رتشیب و  هابتـشا  دـشیم  رترود  ص )  ) ربـمغیپ ناـمز  زا  هچ  ره  یقاـب و  رخآ  اـت  مدرم  ناـیم  رد  هابتـشا  نیا  دومرفیمن  دوخ 
تفرعم و باـب  دوش  وا  زا  يرود  بنجت و  هک  هداد  زیمت  یلطاـب  هن  دوش و  تعاـطا  هک  هتخانـش  قح  هن  هک  هدوـب  مالـسا  نید و  لالحمـضا 

فرط زا  لوهجم و  ماکحا  دیاقع و  هتفر  نایم  زا  هک  دناتما  تاجن  هنیفـس  تیاده و  هار  سومـش  هک  همئا  تیعجرم  دودسم و  هقح  دیاقع 
مالـسا نالطب  رب  لیلد  يوقا  سپ ... صقن  بتارم  تاوهـش و  اوه و  تعباتم  شناد و  ملع و  مدـع  اب  هرجف  هقـسف و  نیا  تفـالخ  دوخ  رگید 

ریغ یلا  دنیامن  هدـهاشم  هرباج  تنطلـس  دـننام  ار  تلاسر  توبن و  هتـشر  دـننک و  سابتقا  شیافلخ  لاح  زا  ار  ربمغیپ  لاح  نالهاج  هک  دوب 
ناردارب و راصنا و  ناوعا و  دنزرف و  نز و  لایع و  لها و  دوخ و  زا  دمآرب و  تداهش  ماقم  رد  راوگرزب  نآ  ۀهج  نیا  اب  دسافملا  نم  کلذ 
تمـصع و رد  هک  یترتع  تیبلها و  ام  سانلا  اهیا  هک  درادرب  ار  روج  ءافلخ  تیقح  ءاضما و  ههبـش  یبن و  نید  ایحا  هک  تشذگ  مامعاینب 

تسه هدوب و  ام  قح  تفالخ  نیا  هک  دینادب  دینادیم  ار  ص )  ) ربمغیپ ادخ و  دزن  ام  برق  تلیضف و  هبتر و  همه  تسین و  ینخـس  ام  یبوخ 
هدـننک اضما  ار  ام  هکنآ  هن  میتسه  ناشیا  اب  تمحازم  هبلاطم و  ماـقم  رد  هباـثم  هچ  اـت  هک  دـینیبب  دـندومن و  بصغ  ناـنیا  متـس  روج و  هب  و 

ماقم سانلا  اهیا  هتشابنا و  اههنیس  رد  اههنیک  هتشاد و  ربمغیپ  اب  توادع  ماقم  هچ  ات  نانیا  هک  دینیبب  دینادب و  سانلا  اهیا  دینک  نامگ  ضرف و 
دوخ قح  هبلاطم  هک  یسک  نآ  هک  دوب  دهاوخ  هدوب و  قیرط  هچ  زا  هک  دینادب  ار  ام  نیقحال  نیقباس و  توکس  دینیبب و  ار  اهنآ  متس  ملظ و 

تبتر تلیضف و  ماقم  هکنآ  يهطساو  هب  درک  مولعم  ار  اهنآ  تیبصاغ  نالطب و  تداهـش  لوبق  نیا  هب  سپ  دش  دهاوخ  دراو  هچ  وا  رب  دیامن 
تنطلـس عمط  هب  ترتع  اب  هک  دـنربمغیپ  نانمـشد  اهنآ  هک  ددرگ  مولعم  دوش و  ههبـش  یئاضما  هک  تسین  یتوکـس  سپ  هدوب  مولعم  ترتع 

دشاب قح  بلط  هب  ناشیا  كرحم  هک  هیفاو  یعاود  دندوب و  رما  رب  علطم  هک  یصاوخ  اما  هماع و  تیاده  يارب  زا  نیا  دندرک  نانچ  نینچ و 
هتـشر تداهـش  نامه  زا  دـعب  دـننک  ربص  دنتـسناوتن  رگید  هک  تخورفا  اهنآ  ناـج  هب  یـشتآ  یمظع  تبیـصم  نیا  سپ  دوب  ناـشیا  رد  دوب 

ناـشن و مسر و  مسا و  هک  یهجو  رب  یقاـب  يرادهیزعت  مسا  يهماـقا  هب  ناـمز  نیا  اـت  نآ  تارثا  دـش و  ادـیپ  قح  هب  توعد  یهاوـخنوخ و 
مادقا نیا  گنرف  يامکح  ۀـهج  نیا  هب  هتـشگ و  دورطم  نوعلم و  دوخ  هنطلـسلاراد  نایم  رد  دـنامن و  یقاب  ناشروبق  هرفک و  نآ  زا  یتمالع 

تلیـضف و ماقم  هک  دوب  نآ  هطـساوب  اذ  لک  یقاب  لاحلا  یلا  نآ  دئاوف  تارثا و  هک  دـنرادیم  بوسحم  ملاع  تسایـس  لوا  ار  راوگرزب  نآ 
تفـالخ و هبترم  رد  ناـشیا  تیناـقح  مولعم  اـهنآ  يهراـبرد  ص )  ) ربـمغیپ ادـخ و  شرافـس  موـلعم و  اـهنآ  تراـهط  تمـصع و  تفارش و 
زا دننک  عوجر  مدرم  قح و  دوش  حضاو  نآ  هب  هک  تداهـش  دوخ و  قح  هبلاطم  هب  دوب  جاتحم  دـسافم  تاهبـش و  عفد  نانمـشد و  تیبصاغ 

دوب مولعم  ناشیا  دشر  تیاده و  هک  یناسک  ججح و  زا  هحفص 508 ] نوچ [  تماقتسا  نیا  دننایک  ص )  ) ربمغیپ ایصوا  هک  دننادب  لطاب و 
نآ نود  نم  لطاب  نانمشد  دنقحرب و  ناشیا  هک  میدیمهف  تماقتسا  هب  هک  نآ  هن  دیدرگ  قلخ  تیاده  بابسا  روج و  ءافلخ  نالطب  تمالع 
ۀهج نیمه  زا  تماقتـسا و  هب  تسا  يوعد  تحـص  تیناقح و  تابثا  تیاکح  سپ  ام  هلئـسم  اما  دـشاب و  مولعم  جراخ  زا  ناشیا  یبوخ  هک 

تداهش تارثا  زا  ار  نیفلاخم  نالطب  ربمغیپ و  نید  ءایحا  یلو  هدرکن  تیمولظم  تماقتسا و  هب  لالدتسا  یـسک  تماما  ثحبم  رد  هک  تسا 
زا تسا  یلهاجت  ای  لهج  نیا  تماقتـسا  تیجح  يارب  زا  راوگرزب  نآ  لعف  هب  داهـشتسا  سپ  دیعب  نوب  نیماقملا  نیب  دننادیم و  رورـس  نآ 

یبایب . حضاو  ار  بلطم  ات  امن  لمأت  بوخ  سپ  ءاهب 

نآ باوج  و  ملاع ) مامت  رب  هطاحا  نتفای و  هبلغ   ) ءاهب زا  رگید  یلیلد 

ملاع راطقا  فانکا و  رد  دوبعم  رهظم  نآ  زا  هسفنب  هک  هطاحا  تردـق و  هبلغ و  روهظ  لئالد  هلمج  زا  دـیوگیم  ناقیا  رد  ءاهب  مراهچ  لیلد 
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نینچ ای  دـسیونیم  ارهاظ  دالب  عیمج  رد  رهاوجلا  رهوج  نآ  زا  رادـتقا  تنطلـس و  تردـق و  هبلغ و  راثآ و  ینامز  كدـنا  هب  هک  دـش  رهاظ 
دالب رد  یئاغوغ  نینچ  لاح  اـت  مدآ  دـهع  زا  یخیراـت  چـیه  رد  زگره  اـیآ  شلوق  اـت  هدـش  رهاـظ  ناـکما  رد  يدـحا  زا  هطاـحا  فرـصت و 
فارج رد  یسک  متشادن  نامگ  دزرمایب  ار  لامتشخ  ردپ  ادخ  دلب  لها  حالطـصا  هب  میوگیم  یهتنا  هتـشگ  عقاو  دابع  نایم  رد  یئاضوض 

عونمم و لیلد  نیا  تریـصب  عالطا و  لها  دزن  الا  هقیاضم و  هچ  ار  ام  تسا  شوخ  نیا  هب  ناشیا  لد  رگا  دنار  نخـس  هباشم  نیا  ات  هغلابم  و 
یتعامج تعباتم  زج  هدوبن و  ملاع  فانکا  رد  وا  يارب  زا  هطاحا  تنطلـس و  رادـتقا و  هبلغ و  الوا  هک  يربک  يرغـص و  ثیح  زا  تسا  دـساف 

نس لئاوا  رد  هدنراگن  هدینشن  ار  نآ  ربخ  مسا و  دابع  دالب و  بلاغ  ءاهب  ریرحت  نامز  ات  هدشن و  هدهاشم  يرگید  رثا  روتسم  یفتخم و  هلیلق 
دوصقم رگا  سپ  دوبن  دوهـشم  يرگید  رما  القع  هرخـسم  هکحـضم و  زج  هک  مدرکیم  هدـهاشم  مدوب و  هثداح  هنتف و  نیا  رخاوا  اب  نراـقم 

مئاق و فاصوا  زا  ار  روما  نیا  ءاهب  اذـل  هدـشن و  هدـهاشم  راتتـسا  ءافتخا و  تراسا و  لـتق و  تلذ و  زج  هک  تسا  هیرهاـظ  تنطلـس  هبلغ و 
هب وا  زا  دـعب  وا و  زا  لبق  مدرم  لاح  هدـیدن و  يرثا  ادـبا  هک  تسا  مدرم  قالخا  لاوحا و  رد  هرثؤم  ۀـنیط  اب  رگا  دنتـسنادیم و  وا  باحـصا 
ره قح  لطاب و  رد  هک  تسین  قدص  تمالع  تجح و  تنطلـس  رادـتقا و  هبلغ و  ایناث  دـیایب و  ءاهبلادـبع  مالک  رد  هچنانچ  هدوب  لاونم  کی 

هبلغ و دروم  هک  هلطاب  تاوعد  زا  رایسب  هچ  هدیدرگن و  هطاحا  تباجا و  دروم  هک  هیهلا  ياهتوعد  قح و  لها  زا  رایسب  هچ  هدش  تفای  ود 
ریثأت هطاحا و  هبلغ و  هزادنا  هچ  ثیلثت  هب  ار  قلخ  رطول  توعد  هک  دینیبب  تسنادیم  ادخ  هدـنب  ار  دوخ  ع )  ) یـسیع هکنیا  اب  دـیدرگ  هطاحا 

هب نآ  زا  لبق  هلطاب  تاوعد  بلاـغ  تارثا  هک  هرـصتخم  همزمز  رد  نیا  هک  اـبجعاو  اـمرف  هظحـالم  ار  ع )  ) حون توعد  فرط  نآ  زا  دومن و 
بهاذم و هتشر  رد  ملاع  عاضوا  رب  نیعلطم  هدشن  ادیپ  یئاغوغ  نینچ  لاح  ات  مدآ  دهع  زا  هک  دوشیم  اعدا  افازج  هدوب  نآ  زا  رتشیب  بتارم 
هک نآ  یعدم  دهاش  دنراذگن  یعقو  ار  نآ  دنرادن و  هرصتخم  همزمز  نینچ  هب  یئانتعا  هحناس  تابالقنا  بوشآ و  رد  هقح و  ای  هلطاب  نایدا 

دوشیمن . هتفیرف  لقاع  هغلابم  ءاعدا  هب  يراب  ناریا  خیرات  رد  یضعب  رگم  هدرکن  نآ  لقن  هب  یئانتعا  نادنچ  خیراوت  ریس و  لها 

نآ باوج  باب و  ندوب  یمأ  رد 

نـس رد  هادـف  یحور  یلعا  ترـضح  اما  دـسیونیم  هن  دـص و  هحفـص  رد  دوخ  تاـضوافم  رد  ءاهبلادـبع  هک  تسا  يربخ  نآ  مجنپ  لـیلد 
نآ ادـبا  هک  تسا  ملـسم  امومع  نایعیـش  هفیاط  نایم  رد  دومن و  رما  هب  ماـیق  هک  دوب  هتـشذگ  شکراـبم  رمع  زا  لاـس  جـنپ  تسیب و  یناوج 
هب نیا  دوجو  اب  دنهدیم  یهاوگ  زاریـش  لها  عیمج  دندرکن و  مولع  باستکا  یـسک  دزن  دندومرفن و  لیـصحت  هسردـم  چـیه  رد  ترـضح 

ناکرارب هلزلز  دـسیونیم  ات  دـندومرف  زجاع  ار  ناریا  ياملع  عیمج  دـندوب  رجات  هک  نآ  اب  دـش و  رهاظ  قلخ  ناـیم  رد  ۀـتغب  لـضف  ياـهتنم 
صخـش نیا  هک  تسا  لیلد  مظعا  رجات  یناوج  زا  هبیجع  راـثآ  نینچ  روهظ  تخادـنا  ناریا  رد  موسر  قـالخا و  لاوحا و  بادآ و  عیارش و 

مـشچ دـیوگیم  ماقم  نیا  رد  ءاهب  شردـپ  ۀـجاحلا و  عضوم  یهتنا  دـیامنیمن  قیدـصت  رد  فقوت  ادـبا  فصنم  صخـش  هدوب  یلک  یبرم 
تسد رد  هک  یباتک  هب  مادک  ره  دندش  رختفم  مزعلااولوا  ءایبنا  هک  نآ  هچ  هدینشن  یتیانع  نینچ  ناکما  عمـس  هدیدن و  یلـضف  نینچ  ناکما 

هدومنن اصحا  يدحا  زونه  هک  دش  لزان  ردـق  نآ  تمحر  مامغ  نیا  زا  هتـشگ و  اصحا  نآ  تایآ  هدـش و  هحفـص 509 ] هدهاشم [  تسه و 
شیرق رد  یبرم  برعلانبا  زا  هک  یتروص  رد  دسیونیم  دئارف  رد  یناگیاپلگ  قیدنز  یهتنا و  دیآیم  تسد  هب  نالا  دلجم  بسن  هب  هچنانچ 

تیبلها زا  هدشن  لخاد  هسردـم  رد  هدـناوخن  سرد  هک  یمجعلانبا  زا  هنوگچ  تسا  هللا  تاملک  هک  درک  لوبق  ناوتیم  ار  نآرق  وزج  یس 
لالدتسا نیا  لصاح  یهتنا و  میئامنن  لوبق  ار  نآرق  فاغـضا  هدوب  فرـص  یما  شترـضح  ءادعا  فارتعا  هب  هتفاین و  تدالو  تهاقف  ملع و 

هچ رگا  اـعدا  غورد و  زا  هللا  ناحبـس  میوگیم  تسا  هللا  دـنع  نم  هک  تسا  نآ  لـیلد  ناـیاپیب  مولع  نیا  رـشن  باـب و  ندوـب  یما  اـب  هکنآ 
هفیاط مومع  هب  تبـسن  هنوگچ  هک  تسا  یناگیاپلگ  ءاهب و  زا  بجع  یلو  دندوبن  ناریا  رد  مه  رخاوا  رد  دـندوبن و  رما  لئاوا  رد  ءاهبلادـبع 
باب لاوحا  سک  ره  تسین  تسرد  نخس  نیا  ادبا  هک  نآ  لاح  هدوب و  فرـص  یما  باب  هک  تسا  ملـسم  ناشیا  نیب  رد  هک  دنهدیم  هعیش 

تابثا وا  يارب  زا  شتامولعم  هزادنا  هب  صقان  رصتخم و  یتالیصحت  هک  هدومن  رکذ  ار  وا  باستکا  لیصحت و  تیفیک  هتشون  هدرک و  لقن  ار 
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ناشیا هابـشا  ینامرک و  ناخ  راطقمه  هتـسشن و  وا  ربنم  ریز  یتشر و  دیـس  سردـم  رد  اهتدـم  هک  ار  شرخآ  ياهـسرد  یتح  هدرک  نییعت  و 
دـندوب و هک  یناسک  زا  هلمج  زا  دوشب  اناد  فقاو و  ینامرک  دـننام  دیـس  بلاـطم  هب  هک  هتـشادن  ار  هیاـم  دادعتـسا و  نآ  رمـألا  یهتنم  هدوب 

بحاص تمدخ  البرک  رد  هک  یتاقوا  رد  هتـشون  دیـس  دزن  ار  شذملت  لاح و  حرـش  شتافلؤم  زا  هلمج  رد  ةودـجامالا  دـنتفگ و  دـندید و 
رد ار  نیـسحالم  وا و  موحرم  دـلاو  تاقوا  نآ  هدوب  دـنلب  دیـس  يهماگنه  هدومنیم و  لیـصحت  همحرلا  امهیلع  لوضف  بحاـص  طـباوض و 

هدومنیم و ریرحت  ار  دیس  بلاطم  هتسشن و  دیس  ربنم  ياپ  هکنیا  شلاح و  حرش  ءاملعلا  صـصق  بحاص  نینچمه  هدیدیم و  دیـس  سردم 
حرـش موحرم  رهپـس  باب  رـصاعم  لیدـبیب  خروم  نینچمه  هتـشون و  هدـید و  هک  هدوب  طباوض  بحاـص  درگاـش و  رـصاعم و  راوگرزب  نآ 

لاوحا خیرات  هتساوخ  یضرغیب  لامک  رد  هتشاد و  یفخم  ار  دوخ  مسا  هک  یحایس  صخش  نآ  نینچمه  هتـشون و  دیـس  دزن  ار  وا  تاذملت 
فرص دعاوق  زا  ءاملعلا  ماظن  هک  یماگنه  دهعیلو  سلجم  رد  باب  دوخ  هتشون و  ار  یتشر  دیس  سرد  ات  ار  وا  نتفر  بتکم  دسیونب  ار  باب 
هفیاط نیا  لاح  حرش  رصم  رد  هک  یخروم  مه  مدرک و  شومارف  لاح  متخومآ و  یکدوک  رد  تفگ  باوج  رد  درکیم  لاؤس  وا  زا  وحن  و 
زاریـش رد  هک  ار  ناشیا  هناخبتکم  عالطا  لها  هکلب  هتـشون  ار  هیخیـش  افرع و  تاحالطـصا  میلعت  یتشر و  دیـس  دزن  تالیـصحت  هتـشون  ار 

وحن و لیـصحت  هلمجلا  یف  دـندرک و  نییعت  هدوب  انخیـش  هب  فورعم  هدوـب و  یقتم  حـلاص و  درم  هک  ناـشیا  ملعم  ءاـیلوا و  هوـهقب  روهـشم 
ةوعد هب  هدـش  رهاظ  مجع  رد  تسا  ینید  هیباب  هتـشون  ار  وا  لاوحا  الـصفم  فراعملاةرئاد  رد  یناتـسب  لـضاف  رگید  هدومن و  وا  دزن  فرص 
بانج رگید  دشاب و  یتشر  دیس  هک  دمحا  خیـش  هذمالت  الثم  زا  یـضعب  يارب  زا  درگاش  دوب  دوب و  فورعم  دمحمیلع  دیـس  هب  هک  یـسک 
میلعت دوخ  لاح  بیترت  رد  باـب  هک  تسا  نیا  شاهمجرت  هک  هتـشون  یبرع  هب  شدوخ  باوبـالا  حاـتفم  رد  یناـجیابرذآ  ياـمکحلا  سیئر 

داتسرف البرک  ار  وا  شلاخ  هک  دسیونیم  ات  دوب  طخ  یبوخ  هب  روهشم  هدرک و  هتـسکش  خسن و  طخ  لیـصحت  رد  یعـس  یبرع و  یـسراف و 
لیـصحت ار  دمحا  خیـش  ار  یتشر  دیـس  بلاطم  بتک و  یتشر  دیـس  تمدخ  البرک  رد  درادرب و  تسد  هعورـشم  ریغ  تاضایر  زا  دیاش  هک 

مامت هتشاد و  تایح  باب  توعد  لاح  رد  وا  هدماین و  سیون  تسرد  عالطا و  اب  هریخا  نورق  نیا  رد  رهپـس  دننام  یخروم  لصاحلا  هدرک و 
لاح هتشون  ار  یتشر  دیـس  سرد  ات  شنتفر  بتکم  حرـش  وا  هدروآیم  تسد  هب  خیرات  نتـشون  يهطـساو  هب  هدیـسریم و  وا  هب  باب  عیاقو 

دادعا زا  صخـش  مادک  هدوب و  فرـص  یما  باب  هک  باتک  هچ  یک و  اجک و  رد  دـناهتفگ  ای  دناهتـشون  ءاملع  زا  کی  مادـک  هک  دـیئامرفب 
هغلابم و ءارتفا  تمهت و  هنوگ  رازه  هک  یعدم  یصخش  وت  زا  رود  هار  زا  زاریـش  لها  هب  نتـسب  غورد  هدرک و  وا  ندوب  یما  هب  فارتعا  باب 

زاریـش لها  مامت  میوگیم  نم  دنکیمن  لوبق  یـسک  دوشیمن و  يوعد  تبثم  هدش  هدینـش  هدـید و  وت  يوعد  رد  فازگ  فازج و  ءاعدا و 
دالب رد  هدـش و  گرزب  هحفـص 510 ] تراجت [  هناخ  رد  نوچ  دـندوب  رجات  شمامعا  زازب و  شردـپ  هک  هدازرجاـت  نیا  هکنیا  رب  دـناقفتم 

زا وا  هداتـسرف و  هسردـم  بتکم و  دنتـسرفیم  هسردـم  هب  نآ  زا  سپ  بتکم و  هب  ار  دوخ  لافطا  هک  راجت  ریاس  دـننام  هتفای  تیبرت  ندـمت 
ره دنراد  قیدصت  زاریش  رهشوب و  لها  همه  زاریش  رهشوب و  رد  هتشامگ  تضایر  مولع و  لیـصحت  هب  ار  دوخ  مه  هتفرگ  هرانک  يردپ  لغش 

ندوب یما  مالعتسا  زاریش  رد  مه  اب  موشیم  رـضاح  مه  وگاعد  دننک  ربص  زاریـش  رهـشوب و  هب  دنروآ  فیرـشت  ءاهبلادبع  بانج  تقو  دنچ 
میوگیم نم  تسا  بوخ  دندوب  زاریـش  تالیـصحت  البرک و  تالیـصحت  زا  ربخیب  هک  اکع  مدرم  يارب  زا  تاشیامرف  نیا  مینکیم  ار  باب 

حدق رد  دندرک  طارفا  هک  ینامدرم  زا  دناهتـشون  ار  باب  خیرات  هک  یناسک  درمـشیم  هکنیا  زا  سپ  باوبألا  باب  بحاص  دنمـشناد  میکح 
هنافصنم هناضرغیب و  یلیخ  هک  دنکیم  نییعت  ار  اهنآ  زا  رفن  ود  دناهتشون  ار  خیرات  نیا  هناضرغیب  یلیخ  هک  ار  رفن  دنچ  درمـشیم  حدم  ای 

بحاص دوخ  تسا و  رظن  رد  هچنآ  قفاوم  دشاب  شدلاو  شدج و  ارهاظ  دندوب و  باب  نامز  رصاعم  رفن  ود  نیا  دناهتشون و  قیقحت  يور  زا 
ازریم ار و  ربکا  نصغ  مظعا و  نصغ  یناردنزام و  سابع  ازریم  ءاهب و  متفر و  اکع  هتشون  دوخ  هلاسر  رد  هک  تسا  یناسک  زا  باوبألا  باب 

تاقالم سربق ]  صربق [  رد  هلماـک  ترـشاعم  زا  سپ  هدـید و  ار  ناـشیا  ریغ  ناـخازریم و  هللامداـخ  هدـید  ار  نیـصغ  ازریم  هب  بقلم  عیدـب 
بتک دوخ و  تاقیقحت  قفاوم  دـهدن  تسد  زا  ار  فاصنا  يهداج  هک  دـنکیم  دای  مسق  هطلغم  نامیا  هب  هدرک و  هلماک  تاقیقحت  لـصفم و 
یفاو یفاک و  ملع  تالیصحت  نیا  رد  یلب  هتشون  ار  وا  لیصحت  تیفیک  دیس و  سرد  ات  باب  نتفر  بتکم  زا  هتشون و  یخیرات  تعامج  نیا 
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هنـسلا رد  هچنآ  تسا  نیا  هدرکن و  لیـصحت  دـنام  ظوفحم  طلغ  زا  تاجانم  بطخ و  اشنا  رد  دـیامن و  ضوخ  یباعم  رد  الماک  دـناوتب  هک 
ندوب یما  سپ  هدوب  یما  هدرکن و  لیـصحت  ملعت و  سردـت و  هک  دـشاب  نآ  دوصقم  هک  نآ  هن  هدوـب  ملعیب  داوـسیب و  هک  تسا  لوادـتم 

زا يراـع  هک  تسا  نآ  هدوـب  ملـسم  اـمومع  هعیـش  ناـیم  رد  هچنآ  یلب  دـناهدرک  لـعج  وا  زاـجعا  تمارک و  يارب  زا  هک  تسا  یطلغ  باـب 
وا رب  دندادیم  تبسن  وا  هب  هک  يوکش  نیا  زا  تسا  رپ  ناقیا  رد  هچنانچ  دندومنیم  وا  هب  لازال  ار  مذ  حدق و  نیا  هک  هدوب  هیملع  تالامک 

تـسا نآ  هدرک  سرادم  بتاکم و  رد  مولع  زا  یـصقان  رادقم  باستکا  هکنیا ... باب و  ندوبن  یما  رب  رگید  لیلد  دـنتفگیم  نانچ  نینچ و 
ریـسفت و رد  يرطـش  هدوـمن و  تاـجانم  بطخ و  ءاـشنا  هدرک و  ملکت  یبرع  ناـسل  هب  هک  نآ  باـب  بتک  رد  هعجارم  زا  تـسا  موـلعم  هـک 

دیاب هدرکن  باستکا  هدوب و  یما  رگا  لاح  هدوبن  فرـص  تحب  یماع  هک  هدروآ  تسد  هب  هقورـسم  تالیوأت  تافرـصت و  هتـشون و  ثیدح 
لهج و زا  يرهاظ و  يروص  تاطلغ  زا  هلاحمال  شتاملک  تروص  نیا  رد  دشاب و  ینابر  ضیف  ینامـسآ و  یحو  زا  دـشاب و  یندـل  وا  ملع 

دنادیم وا  بتک  رد  عجارم  هکنآ  لاح  درادـن و  ار  هابتـشا  لهج و  ءاطخ و  طلغ و  یهلا  ملع  رد  هک  دوب  دـهاوخ  يراع  بلاطم  رد  یناداـن 
هب هک  تسا  نآ  هطـساو  هب  نیا  هدوبن و  یما  سپ  هدوبن  ینابر  وا  ملع  هک  تسا  نآ  مولعم  سپ  اـهنآ  رد  ار  وا  طـلغ  بیع و  لـهج و  ترثک 

لثم لماک  ملاع  هن  تحب و  یماع  هن  هدوب  ثلاث  قش  نیرمالا و  نیب  خزرب  تاـهج  نیا  هب  صقاـن  اـما  هدرک  ملعت  لیـصحت و  فراـعتم  قیرط 
سپ دومن  زجاع  ار  ناریا  ياملع  عیمج  هتشون  هک  نآ  اما  دشاب و  هتخادنا  یئایرد  رد  ار  دوخ  دشاب و  هتشادن  تراهم  يروانش  رد  هک  یسک 

نف هچ  هدرک و  هثحابم  دوخ  رـصع  ياملع  زا  کی  مادک  اب  دوشیم  یـشان  یمرـشیب  یتحاقویب و  لامک  زا  هک  تسا  غورد  يهباثم  هب  نیا 
هلئـسم هک  تشونیم  ار  باوج  لاوئـس و  تارظانم و  زا  سلجم  ود  کی  اعدم  نیا  قدـص  يارب  زا  دوب  بوخ  زجاع  ار  هک  هدرک و  وگتفگ 
سلجم نآ  رد  نیخروم  زا  تروص  هچ  نآ  زیربـت و  ناهفـصا و  رد  دـش  مهارف  وا  يارب  زا  سلجم  هس  یلب  دـشاب  جراـخ  فازج  اـعدا و  زا 
يرگید هلودـلادمتعم و  سلجم  یکی  هک  دناهتـشونن  يزیچ  وا  ینادرگرـس  تریح و  باـب و  زجع  زج  تاـملاکم  تاـثحابم و  زا  دناهتـشون 

غورد دیدرک  اعدا  امش  هچنآ  الوا  میوگیم  دناهتشون  غورد  هب  نیخروم  یئوگب  رگا  دیدرگ  اهنآ  يوس  هب  هراشا  اقباس  هک  دهعیلو  سلجم 
 ] هیلقن هیلقع و  یمولع  دناهتشون  نیخروم  هک  تسا  يزیچ  نآ  قدص  امش و  بذک  دهاش  وا  تانایب  تایلعج و  باب و  تاملک  ایناث  تسا و 

يراع و هک  دوشیم  مولعم  شنایب  هعجارم  زا  هدوب و  لوادـتم  ءاملع  نیب  رـصع  نآ  رد  تاـیاغ  يداـبم و  زا  هیعورف  هیلوصا و  هحفص 511 ]
ار وا  تالمهم  ات  دوش  عوجر  اج  نآ  هب  متـشون  باب  تایلمع  عرـش  رد  هیناث  يهلاقم  رد  يرـصتخم  هنومن  يارب  زا  هدوب  اـهنآ  ماـمت  زا  يرب 
زا ار  املع  زجع  ناوتیم  یلب  دیامن  زجاع  ار  مولع  رد  نیرهام  ياملع  دناوتیم  وا  تاملک  نآ  بحاص  هک  ینکن  روصت  دـیئامرف و  هظحالم 

دیوگب ملاع  ار  هچنآ  دـمهفن و  ملاع  دـیوگیم  لهاج  ار  هچنآ  هک  دـشاب  ملاع  لهاج و  يهضراـعم  باـب  زا  نآ  دومن و  روصت  هتکن  کـی 
تجلاع هک  دـشاب  ع )  ) یـسیع ترـضح  شیامرف  باب  زا  اودیب و  تسا  یلاضع  ءاد  هک  دـشاب  یبکرم  لـهج  باـب  زا  اـی  دـمهفن و  لـهاج 

درک نیـسح  لقن  رد  اهنیا  تلیـضف  هک  اهریگهکرعم  اهوگهناسفا و  اهلاقن و  تالاوئـس  باب  زا  قمحالا و  تجلاع  ام  صربالا و  همکالا و 
شناد و یئاسر  يهرظانم  رد  لوا  طرـش  دنادیمن  ار  اهنآ  باوج  یـسک  ناشدوخ  زج  لحنیال و  ءاملع  دزن  اهنآ  تالاکـشا  هک  دشاب  تسا 

میکح هنوگچ  دشاب  هتشاد  رـس  رد  هیوادوس  هیرعـش  تالایخ  هک  یبکرم  لهاج  ای  قمحا  رگا  دوخ  مصخ  بلاطم  مهف  هب  تسا  فرط  لقع 
تروص نیا  رد  هتبلا  دومن  ار  اعدم  زا  طبریب  یتاملک  ءاشنا  يرون  لضاف  تالاوئس  باوج  رد  هچنانچ  دوش  وا  اب  تبحـص  فرط  دنمـشناد 
ینخـس نآ  لوبق  رد  ار  ام  ءاهبلادبع  بانج  دناهدومرف  روصت  اهقیرط  نیا  زا  ار  ناریا  ياملع  زجع  رگا  دـیامن  رایتخا  توکـس  دـیاب  لضاف 
یعمجت رد  التبم  لقع  روصق  بکرم و  لهج  ضرم  هب  هک  یماوع  صخش  هیملع  تاماقم  هب  دلاو  راهتشا  تاقوا  رد  هک  مراد  هدینـش  تسین 

دومن قیدصت  دنتفگ  هرالاو  هب  ار  نخـس  نیا  میامن  بولغم  ار  وا  هک  مدـهعتم  مینک  هثحابم  مه  اب  دوش و  رـضاح  اقآ  رگا  هک  درکیم  راهظا 
هک هدوب  یکرت  دنوخآ  تایلاع  تابتع  رد  لیـصحت  تاقوا  رد  منکن  كاردا  نم  دـیوگب  وا  هچنآ  دـیمهف و  دـهاوخن  میوگب  نم  هچ  ره  هک 

ریقح دوخ  هک  دوب  رارق  نیا  زا  شتامولعم  هدیناسر و  هعمل  حرش  ندناوخ  هب  يریپ  رد  ار  دوخ  هدرک و  لیـصحت  سرادم  رد  زارد  ياهلاس 
فورح زا  مال  هیفان و  فورح  زا  تسا  یفرح  ام  هک  درکیم  قیرط  نیا  هب  ار  نیدلا  موی  کلام  يهکرابم  يهملک  بیکرت  هک  مدینـش  وا  زا 
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يهبلغ نامگ  دشیم  یهتنم  ملاع  توکـس  هب  هجیتن  نوچ  دـشیم و  هثحابم  فرط  لوا  يهرمن  ءاملع  اب  یهاگ  مال  هب  رورجم  فاک  هراج و 
هب درکیم  فرط  تیبولغم  هب  هراـشا  دوخ  تسد  هب  مدـنلام و  ار  وا  ماهدرک  هثحاـبم  اـقآ  نـالف  اـب  تفگیم  هدـنراگن  هب  درکیم و  ار  دوخ 

تخادنا ناریا  موسر  بادآ و  قالخا و  لاوحا و  عیارـش و  ناکرا  رب  هلزلز  هلوق  مراد  لوبق  قیرط  نیا  هب  ار  ناریا  ياملع  باب  بانج  زیجعت 
تابث لاح  رب  ناریا  رد  هتـشگ و  لزلزتم  لاح  هک  باب  يهمزمز  زا  لبق  دوب  لوادتم  ناریا  رد  موسر  هچ  بادآ و  هچ  قالخا و  هچ  منادیمن 

نیا مینکیم و  هدهاشم  لاح  کی  هب  نآ  زا  دعب  نیتس و  يهنـس  زا  لبق  ار  ناریا  تالاح  مینکیم  روصت  هچ  ره  ام  هدنامن  یقاب  دوخ  رارق  و 
هتفگیم و هچ  وا  هک  دننادیمن  هتسنادن و  زونه  مه  لاح  ات  مدرم  بلاغ  ربخیب و  وا  زا  دالب  بلاغ  هک  دوب  رقحم  رصتخم و  ردق  نآ  همزمز 

تـشادن وا  لاح  قیقحت  هب  یئانتعا  مه  یـسک  دوب  مولعم  ریغ  هبتـشم و  وا  توعد  اعدا  لـصا  تشذـگ و  زارد  ياـهلاس  هتـشاد  ار  اـعدا  هچ 
باب رد  هصاخ  فینـصت  فیلأت و  لوغـشم  لازال  هکنآ  اب  تهج  نیدـب  دـنتفاییمن و  يزیچ  یئارـسهوای  زج  ار  نآ  هک  مالعا  اـملع  هصاـخ 

دناهدومرفن هثحابم  هرکاذم و  دناهتشونن و  باب  نیا  رد  هلاسر  ادبا  دندوب  مصخ  لوکش  تاضارتعا و  عفد  ماقم  رد  دندوب و  نایدا  بهاذم و 
رب عطاق  ناهرب  ار  وا  يداوسیب  ینادان و  لهج و  دندادیم و  رارق  وا  يارب  زا  یفاک  لطبم  ار  وا  تاملک  سفن  هتـسنادن  انتعا  لباق  ار  نآ  هک 

اهنآ در  رد  هلاسر  هیدامتم  تدم  نآ  رد  ناشترثک  نآ  اب  مالعا  املع  زا  يدحا  زا  هدومنن و  لاطبا  در و  رد  یـضرعت  رگید  دنتـسنادیم و  وا 
تافیرحت و غورد و  هطلاغم و  باوبا  هتـشون و  هیلالدتـسا  بتک  یناگیاپلگ  قیدنز  یناهفـصا و  دحلم  لثم  هک  رخاوا  نیا  رد  ات  هدشن  هدید 

ریقح هچنانچ  دندیدرگ  اهنآ  ضرعتم  یضعب  اهنآ  هحفص 512 ] تاهبش [  عفد  ضحم  دندوشگ  مدرم  يور  رب  ار  فازج  اعدا و  تالیوأت و 
مدـید هک  ناقیا  باتک و  ود  نآ  هظحالم  زا  سپ  یلو  مدوبن  باـب  نیا  رد  هلاـسر  نتـشون  لاـیخ  هب  ادـبا  دـئارف  لـئالد و  ندـید  زا  لـبق  اـت 

ماقم رد  هثلاث  هلاقم  نیا  رد  راچان  درادـن  ناشیا  لایخ  اب  تقفاوم  ادـبا  هک  یتلاح  رد  هدرک  نوحـشم  راـبخا  تاـیآ و  هب  ار  دوخ  ياـهباتک 
دایعا و تیفیک  ایآ  هتـشگ و  كورتم  ناریا  رد  تادابع  ریاس  جـح و  تارایز و  هیزعت و  تاعامج و  هعمج و  ایآ  مدـمآرب  نآ  لاطبا  لـقن و 

تاسیـسأت زا  يراثآ  نآ  ياج  هب  هتـشادرب و  نایم  زا  هیماما  بهذـم  زا  يرئاعـش  لاس  داـتفه  تدـم  نیا  رد  اـیآ  هتفاـی و  رییغت  ناشتارـشاعم 
زا ماکحا  لیـصحت  تیفیک  رد  ایآ  هتفر و  نایم  زا  هیمالـسا  تعیرـش  لصا  ایآ  هتفر و  نایم  زا  ناشدـیاقع  ایآ  هتـشگ و  جـیار  باـب  هدـیدج 

نایم رد  باب  فرط  زا  یفرح  عیانـص و  مولع و  ایآ  هدرک و  توافت  اهنآ  تاـکلم  قـالخا و  اـیآ  هتفاـی و  هار  یللخ  دـیلقت  اـی  داـهتجا  قیرط 
زا دـشاب  هدـش  عیانـص  رد  یتالیمکت  رگا  یقاب  دوخ  لاح  رب  ناشفراعم  عیانـص و  هدوب و  هک  تسا  نامه  نایناریا  مولع  هتـشگ  عیاش  ناـشیا 

ایناطیرب تافاشکتسا  اکیرما و  یبوذاتا  اپورا و  تایقرت  مامت  دیوگ  یم  ءاهبلادبع  هک  نآ  رگم  دوب  دهاوخ  هندمتم  لود  اب  ترـشاعم  تارثا 
هندمتم کلامم  رد  هک  تسا  هوالع  لاس  دصیـس  تایقرت  نیا  هتـشذگن و  روهظ  نیا  زا  لاس  داتفه  هک  نآ  لاح  هدوب و  روهظ  نآ  تارثا  زا 

تایقرت و رد  دومن  ریثأت  هرخاتم  نینـس  رد  باب  روهظ  هک  دوش  نامگ  روهظ  نیا  تاریثأت  زا  رخاتم  طرـش  روط  هب  هک  نآ  رگم  هتـشگ  ادـیپ 
ای هیناسفن و  تاکلم  ای  هیرهاظ و  حراوج  لامعا  ای  هیبلق و  دیاقع  مولع  هیحور و  فراعم  ای  هیـضام  نورق  رد  هندـمتم  کلامم  تالامکتـسا 

هتفاین و لیدـبت  یباقنیب  هب  نانز  باجح  الثم  هتفاـی  رییغت  اـهنآ  هیرـشاعم  هقیرط  ننـس و  بادآ و  كولـس و  اـی  هشیاـعم و  فرح  عیاـنص و 
هک تسا  هیمالـسا  تما  دریگب  دـهاوخب  لیلد  ار  تاریثأت  نیا  یـسک  یلب  اذـکه  هدرکن و  ادـیپ  رییغت  شبحاص  هب  یـسک  ره  لام  صاصتخا 
زا اهدـلاو  نم  راجح و  لها  مامت  هک  تخادـنا  قلخ  لوصا  رد  هلزلز  هنوگچ  نانمـشد  يداعا و  ربارب  رد  ینیعم  راـییب و  رفن  کـی  دـیوگب 

ملظ و بضغ و  تیبصع و  تواسق و  زا  تیلهاج  هلیذر  قالخا  زا  نمحر و  تداـبع  هب  ناـثوا  تداـبع  هبترم  زا  دـیحوت و  هب  كرـش  ماـقم 
دـناعت و ضغابت و  تیـشحو و  تیربرب و  هبترم  زا  لصاو و  همیرک  قالخا  زا  اهنآ  دادـضا  هب  یمحریب  دـسح و  ربک و  ءاضغب و  ءاـنحش و 
تسایـس و مظن و  ندمت و  هلـضاف  هنیدـم  هب  ۀـیلهاج  تاعقرت  جرم و  جره و  قوقح و  عییـضت  لاوما و  بهن  سوفن و  لتق  ضارعا و  کته 
هب ینادان  لهج و  هاچ  زا  هدـناشک  ةوخا  تاواسم و  تیرح و  قوقح و  نوناق  ترـشاعم و  نسح  هلـص و  ناسحا و  داحتا و  تفلا و  داحتا و 

اهدعب مالسالا و  لبق  بارعا  هسوحنم  تاداع  هضغابتم و  ماوقا  هیـشحو و  مما  لاوحا  زا  دوشیم  مولعم  هچنانچ  هدناسر  فراعم  ملع و  جوا 
ریشمش ردارب  يور  رب  ردارب  ردپ و  يور  رب  رسپ  هک  دومن  عیطم  داقنم و  ار  هبعـص  هیقـش  هیبا  سوفن  نآ  نانچ  تسین و  نآ  حرـش  لاجم  هک 
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كدـنا هب  تخاس و  لزلزتم  برطـضم و  ار  لیابق  نآ  ماـمت  دز و  ندرگ  درکن  تباـجا  رگا  دومن  توعد  ندـمت  هقح و  هقیرط  هب  دیـشک و 
زا هن  دـیدرگ  رهاظ  نیمز  يور  نیطالـس  هکلب  بارعا  فئاوط  نایم  رد  وا  زا  هبلغ  رهق و  تردـق و  راثآ و  تفای و  ـالیتسا  ناـشیا  رب  یناـمز 

دادغب شتماقا  لحم  رد  هک  یسک  دشن و  ادیپ  یلوق  عامس  یتناتم و  چیه  نارهط  شدوخ  كاخ  رد  زاریش و  شدوخ  دلب  رد  هک  یسک  يارب 
وا و هب  دـقتعم  شمدرم  بلغا  هکلب  بلاغ  بسحرب  ناکم  هس  ود  نیا  لقاال  هک  دـشن  ادـیپ  قلخ  سوفن  رد  وا  زا  یتاریثأت  يراثآ و  البرک  و 

يارب زا  هن  دوش و  ادیپ  شیارب  زا  یناوریپ  ناعبات و  همظعم  هکم  رد  ص )  ) ربمغیپ لثم  شتوعد  لحم  رد  هکنآ  ای  دنشاب  وا  قالخا  هب  قلختم 
ربخ دـیامن و  اراکـشآ  ار  دوخ  توعد  لـقاال  عاـبتا  دوخ و  هتـسناوتن  زونه  هتـشاد و  ناـیناریا  ناریا و  هب  وزرآ  مشچ  لاـحلا  یلا  هک  یـسک 

موسر بادآ و  رد  يریثأت  هچ  هلزلز و  هچ  ایآ  دـنیانتعایب  اهنآ  هب  راتفر و  اهنآ  دـض  رب  تکلمم  لها  یمامت  انتعارم  لباقریغ  یلیلق  دودـعم 
رد هدوب  هلزلز  رگا  هدش  هدهاشم  هحفص 513 ] هفئاط [  نیا  عابتا  زا  هچ  رارـسا  هدیقع و  نامتک  راتتـسا و  تراقح و  زج  هب  دش و  ادیپ  مدرم 

هدوب اهنآ  نالذخ  تیقر و  رب  هدوب  يرادتقا  تنطلس و  رگا  هدوب و  اهنآ  رب  هدوب  هبلغ  رگا  هتـشگ و  ادیپ  هدوب  اهنآ  هیدوجو  لاوحا  عاضوا و 
نیا هک  میاهدـنار  نخـس  قدـص  یتسار و  هب  میئوگب  رگا  میئوگب و  میناوتیم  مه  ام  دوس  هچ  نتـشاد  شوخ  ار  دوخ  لد  اـعدا  هغلاـبم و  هب 

ار لیلد  یناگیاپلگ  هکلب  دـننادیم  نیهارب  جـجح و  يوقا  ار  ریثأـت  ذوفن و  هک  تسا  نآ  شعاـبتا  وا و  برـشم  کلـسم و  هکنآ  اـب  یعدـم 
شنیجورم تاـعد و  شعاـبتا و  شدوـخ و  دـنچ  ره  تسه  هدوـب و  ناریا  يوـس  هب  ناـشهجوت  ماـمت  هـکنیا  اـب  دـنادیم و  نآ  هـب  رـصحنم 

هک نآ  هچ  دـنیامن و  عیطم  ار  ناریا  لها  ماوع  هک  دنداتـسرف  تاعد  اـهتولخ  رد  هک  نآ  هچ  دـندرب  اهجـنر  ماـسقا  دندیـشک و  اـهتمحز 
ارـس ۀـبیغ و  فارـشا  ءاملع و  هاش و  نتـشک  کتف و  ماـقم  رد  هکنآ  هچ  دـندرک و  مهارف  طاـقن  ضعب  رد  بوشآ  هنتف و  دندیـشک  ریـشمش 

دنتـسناوتن هیدامتم  تدم  نیا  رد  دنداد  هطاحا  روهظ و  هبلغ و  ياههدع  هک  نآ  هچ  دـندرک و  رـشتنم  دـئارج  حاولا و  هکنآ  هچ  دـندمآرب و 
روهظ هب  مدرم  هدـیقع  زور  هب  زور  هکلب  دـنیامن  دـیدپ  موسر  ماکحا و  رد  یخـسف  خـسن و  مدرم و  لاوحا  قـالخا و  رد  یلیدـبت  يرییغت و 

ع)  ) نسحلا نب  ۀـجح  دالیم  بش  هلاس  همه  هک  تسوا  روهظ  ماـیا  زا  دـعب  دـش  رتمکحم  ناـیدا  لـک  رب  مالـسا  هبلغ  راـظتنا  دوخ و  دوعوم 
تالاح رکذ  هب  فورـصم  راذنا  ظعو و  سلاجم  بلاغ  هک  تسوا  زا  سپ  دـنراد و  اهسلجم  اههدیـصق و  اههبطخ و  اهنشج و  ناغارچ و 
تسوا زا  دعب  تسا و  دیازت  رد  زور  هب  زور  تارایز  باب  يرادهیزعت و  ماسقا  لیبق  زا  هیبهذم  رئاعش  هک  تسوا  زا  دعب  تسا و  راوگرزب  نآ 

ماکحتسا یقرت و  تیاهن  رد  تسا  مالسا  ماکحا  كردم  هک  هقف  لوصا و  ملع  لامکتسا  داهتجا و  باب  رد  هیعرش  مولع  لیصحت  هتـشر  هک 
فـالخ رب  سک  ره  هتـشادنرب و  یتـسرپهنهک  زا  تسد  هموهوم و  راـظتنا  هب  مدرم  امـش  هدـساف  هدـیقع  هب  زونه  هک  تسوا  زا  دـعب  تسا و 

هک هزادـنا  هب  یلب  ردـه  ناشیاهتمحز  هک  تسا  ناشیا  رظن  حـمطم  هک  ناریا  لاح  تسا  نیا  دـننادیم  رـساخ  کلاه و  ار  وا  دـشاب  ناشیا 
انلع ناریا  رد  تعامج  تنس و  بهذم  هلطاب  بهاذم  ضعب  هنیک و  رد  هیفوص  قرط  هراپ  هلطاب و  نایدا  زا  سوجم  ربک و  يراصن و  دوهی و 
همه نیا  رگید  دننارذگب  خلت  يراگزور  هیقت  فوخ و  لامک  اب  راتتـسا  يدزد و  روط  هب  هفیاط  نیا  زا  دیاش  دـننکیم  یگدـنز  اراکـشآ  و 

هچ . يارب  قارغا  فال و 

ءایبنا بتک  دروم  رد  ءاهب  مالک 

دوب دهاوخ  یفاک  راختفا  يارب  زا  نآ  زا  يرطـس  باتک  نآ  دشاب  هللا  دـنع  نم  رگا  خـلا  رختفم  یباتک  هب  مادـک  ره  ایبنا  هک  ءاهب  مالک  اما  و 
ماقملا یف  یفاک  نا  ددعت  ترثک و  دشابن  هللا  دنع  نم  رگا  تسا و  نکمملا  بجاولا و  نیب  تطاسو  هیآ  توبن و  ناهرب  ترافس و  دنس  هک 

یباتک هب  دندوب  رختفم  ءایبنا  میوگیم  لاح  تسا  نآ  ریغ  هللا و  دنع  نم  ندوب  هب  هکلب  تسین  ترثک  تدـحو و  هب  رایعم  سپ  دوب  دـهاوخن 
تازجعم بحاـص  وا  بحاـص  هکنیا  یلا  ۀـجاح  ریغ  نم  هللا  دـنع  نم  شندوب  رب  دوـب  لـیلد  ناـهرب و  هسفنب  تسا  باـتک  نآ  دوـخ  اـی  هک 

ص)  ) ربمغیپ هچنانچ  نآرق  دـننام  هللا  دـنع  نم  شباتک  شندوب  دوش و  مولعم  شقدـص و  توبن و  رگید  تازجعم  نآ  هب  هک  دـشاب  يرگید 
شبحاص یلو  دوبن  هللا  دنع  نم  شندوب  زا  فشاک  هسفنب  باتک  نآ  هچ  رگا  هکنآ  ای  دومرف و  زیجعت  داد و  رارق  دوخ  ناهرب  دنـس و  ار  نآ 
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فحـص ریاس  دننام  دوب  شتوبن  قدـص و  زا  فشاک  هک  دوب  تاداع  قراوخ  تازجعم و  بحاص  تسادـخ  زا  همان  نیا  هک  دوب  یعدـم  هک 
صربا همکا و  ءاربا  ای  ءاضیب  دی و  اصع و  دننام  رگید  تازجعم  هب  دـندومرفن و  ناشباتک  هب  يدـحت  زیجعت و  اهنآ  نابحاص  اذـل  هینامـسآ و 

افرش و ارخف و  هب  یفک  دوب و  هللا  دنع  نم  اهباتک  نآ  هک  دش  مولعم  جراخلا  نم  هچ  هسفنب و  هچ  تروص  ره  رد  دناهتسج و  کسمت  اودیب 
شبتک دشن  مولعم  هک  دـشاب  رگید  تازجعم  هک  جراخ  قیرط  زا  سپ  هدومن  باتک  ریرحت  رد  راثکا  امـش  لوق  هب  هک  یعدـم  نیا  اما  اناهرب 

نم شندوب  زا  فشاک  هسفنب  مه  شباتک  دوخ  هدوب و  دوخ  زا  یفان  هرـس و  کی  هزجعم  لصا  رکنم  شدوخ  هک  نآ  هچ  دشاب  هللا  دـنع  نم 
ماـقم رد  هدـیاف  هچ  وا  یتداـیز  ترثک و  دـشن  هللا  دـنع  نم  هک  لاـح  يونعم  ینومـضم  یظفل و  يروص و  تاـطلغ  باـب  زا  هدوبن  هللا  دـنع 

رایسب و تسا  باب  بتک  ربارب  نیدنچ  ناشبتک  هک  یناسک  دشاب  هحفص 514 ] تجح [  لیلد و  باتک  ترثک  سفن  رگا  هک  تشاد  دهاوخ 
هب دـشاب  یباتک  ره  باـتک  سفن  یئوگب  رگا  هدورـسن و  اـهفازج  اـهاعدا و  نینچ  هدرکن و  زارد  دوخ  میلگ  زا  اـپ  ادـبا  ناـکین  ناـکاپ و  نآ 
هللا دـنع  نم  ندوب  زا  فشاک  يوعد  نیا  اب  نارقا  اب  باـتک  ینعی  هتفر  مه  يور  ود  نیا  هک  تسا  دنـس  هللا  دـنع  نم  شندوب  يوعد  همیمض 

تـسا مزال  ادخ  رب  تسادخ  بناج  زا  هک  دیوگب  هدروآ و  یباتک  باذک  یـسفن  رگا  هک  ریرقت  نیا  هب  دنیوگیم  هفیاط  نیا  هچنانچ  دـشاب 
تایآ میدناوخ  میدومن و  نایب  لئالد  دئارف و  در  باتک و  تیجح  رد  الصفم  ار  ناشلالدتـسا  در  ار و  نآ  باوج  سپ  دیامن  ذخا  ار  وا  هک 

نمم ملظا  نمف  شلوق  دـننام  دـنهد  تبـسن  ادـخ  هب  غورد  هب  ار  یباتک  هک  دـنوشیم  ادـیپ  یناـیرتفم  هکنآ  رب  تشاد  تلـالد  هک  ار  ینآرق 
وه لوقی  مث  مهیدـیاب  باتکلا  نوبتکی  ابذـک  هللا  یلع  يرتفا  نمم  ملظا  نمف  ءیـشب  یلا  حوی  مل  یلا و  ءیـشب  یحوا  لاـق  هللا و  یلع  يرتفا 

دوب . هدرک  ماقم  نیا  يارب  زا  لالدتسا  دوخ  سفن  ياوه  هب  هک  یتایآ  زا  باوج  دئارف  بحاص  تقو  رد  تشذگ  هللا و  دنع  نم 

باب ندوب  یمأ  رد  یناگیاپلگ  لالدتسا  زا  باوج 

ایناث رازه و  دص  زا  هب  یگنج  درم  یکی  الوا  میوگیم  سپ  خلا  وزج  یـس  شیرق  رد  یبرم  برعلانبا و  هک  یناگیاپلگ  قیدـنز  مالک  اما  و 
یما دیـسرن و  یئاـج  هب  هدیـشک و  مولع  لیـصحت  رد  اـهتمحز  امـش  یمجعلانبا  اـما  هدوب و  یما  امـش  اـم و  فارتـعا  هب  یبرعلانبا  هکنآ 
ناکم نامز و  ثیح  زا  رفن  ود  نیا  نیب  قرف  هزادنا  هچ  اثلاث  دـیهد و  رارق  دوخ  دنـس  هک  هدرک  لعج  امـش  ار  نآ  هک  تسا  یغورد  شندوب 

هعونـصم و ناثوا  هدـبع  هک  هلفـس  هلهج  هضغابتم و  ماوقا  هیـشحو و  لئابق  زج  هک  زاجح  دالب  هکم و  ناتـسگیر  لثم  رد  یبرعلانبا  نآ  هک 
يراع و تالامک  نونف و  فراعم و  مولع و  ماـمت  زا  هدوبن و  كاـخ  نآ  رد  يرگید  سک  تیلهاـج  نآ  اـب  دـندوب  دوخ  هعوضوم  نایادـخ 
یملعم و هن  دنروخب  یگنـسرگ  ماگنه  دنتـسرپب و  دنزاسب و  ادخ  امرخ  بوچ  نآ  هک  دندوب  ینامدرم  دیحوت  بتارم  رد  هصاخ  دندوب  يرب 

نودب تلاهج  هیت  رد  يربمغیپ  هن  یتعیرش و  هن  مولع و  ماسقا  زا  مسق  چیه  زا  یملع  هن  یسیردت و  هن  باتک و  هن  هسردم و  هن  یسردم و  هن 
هعاشا طسب و  هتـشادن و  لماکت  هدوبن و  عیاش  مولع  هک  هنمزا  رد  هدرب  رـس  هب  يراگزور  نادنمـشناد  ءاـمکح و  نودـب  ربمغیپ و  تعیرش و 

نآ کـلذ  عم  هداـتفین  مدرم  نآ  تسد  هب  ناـمز  نآ  رد  مکح  موـلع و  فراـعم و  زا  هدوـب  مه  فارطا  ياـمکح  راـکفا  زا  هچ  نآ  هتفاـین و 
هب قیدـصت  پورا  هفـسالف  برغ و  يامکح  زا  نیفـصنم  هک  هنیدـم  هلماـک  یتسایـس  هیناـحور و  هیندـمت  یتعیرـش  هب  دومن  ماـیق  یبرعلانبا 

رکذ هک  دناهتشاد  بوسحم  ندمت  همتاخ  ار  نآ  دناهتسناد و  نآ  تاکرب  زا  ار  برغ  ندمت  هکلب  دناهدومن  یمالسا  ندمت  لامک  تیمامت و 
لامج و لالج و  تافـص  نایب  تانئاک و  تقلخ و  رارـسا  داعم و  ءدـبم و  مولع  زا  ردـق  هچ  تسا و  بانطا  بجوم  ناشیا  تاملک  یماسا و 
هب نیعراب  ءامکح  نیخـسار و  ءاملع  زونه  هیناحور  مولع  هعـس  باعـشنا و  اب  هیدامتم  تدم  نیا  رد  هک  هدومن  نایب  بادآ  مکح و  لامک و 

دیئامرف هظحالم  شیکچوک  راصتخا و  لامک  اب  هدومن  دای  وا  زا  اریقحت  قیدنز  نیا  هک  رصتخم  وزج  یـس  نیا  هدروخنرب  نآ  زا  يرـصتخم 
هک ناشیا  تازجعم  هتـشذگ و  ناربمغیپ  لاوحا  تسا و  هیـضام  مما  تایاکح  ربع و  صـصق و  نایب  وا  زا  هلمج  هدرک  تشاذگ  ورف  ارچ  هک 
هک تسا  هیبیغ  تاءانبا  هیتآ و  روما  زا  رابخا  نایب  رد  هلمج  مما و  یفوا و  هزادنا  هب  تسا  داقتعا  هدـیقع و  ناهرب  مه  تربع و  هظعوم و  مه 

هلمج همات و  يهبترم  هب  هدـیمح  بادآ  ننـس و  رد  هلمج  رفاو و  يدـح  هب  تسا  همیرک  مراکم  قالخا و  نایب  رد  هلمج  رایـسب و  نآ  دـئاوف 
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هب عجار  هلمج  هنروصتم و  نآ  قوف  هک  هبترم  هب  لامک  لامج و  لالج و  تافـص  هیزنت و  سیدقت و  دیحوت و  داعم و  أدبم و  روما  هب  عجار 
مکحلا و نم  اهیف  اـمب  تاداـبع  تاـعاط و  نونف  هب  عجار  هلمج  دوشن و  لـقعت  نآ  زا  رتهب  هک  هباـثم  هب  تقیرط  بتارم  كولـس و  تاـماقم 
هب عجار  هلمج  تایـشاعم و  تایداعم و  تاسایـس و  ماظتنا و  هب  عجار  هلمج  تالماعم و  هماع  دـعاوق  ماکحا و  ناـیب  عجار  هلمج  رارـسالا و 

هدعو و هب  عجار  هلمج  تسا و  اهنآ  رد  رارـسا  مکح و  دئاوف و  هچ  هک  تایلفـس  تایولع و  زا  تسا  تانکمم  لاح  نایب  تانئاک و  رارـسا 
هچنآ هدوب و  داعم  یبقع و  حالـص  وا  رد  هچنآ  لصاحلا  و  هحفص 515 ] تیاده [  داشرا و  تحیـصن و  هظعوم و  ریـشبت و  راذنا و  دیعو و 
هدوب مزال  ماسجا  نادبا و  تیبرت  رد  هچنآ  هدئفا و  حاورا و  سفنا و  لوقع و  لیمکت  هچنآ  هدـشیم و  ایند  تارامع  شاعم و  حالـص  وا  رد 

توهال توربج و  هب  قلعتم  هچنآ  هدوب و  ناشداعم  أدـبم و  قلخ و  رخآ  لوا و  هب  قلعتم  هچنآ  هدوب و  تایلفـس  تایولع و  هب  قلعتم  هچنآ  و 
تسیب رد  الثم  دنب  هب  هک  منکیم  هیلامجا  هراشا  هنومن  يارب  زا  هدومرف و  عیرـشت  نایب و  یفاو  یحرـش  هب  ار  همه  هدوب  توسان  توکلم و  و 

نیا زا  یلـصف  باب و  هدوبن و  كردـم  وا  هماع  دـعاوق  هک  تسا  وا  لصف  باتک و  مادـک  تاید  رخآ  ات  تراهط  لوا  زا  هقف  باتک  راـهچ  و 
دراو وا  رد  ینایب  رـصتخم  باتک  نیا  زا  هک  تسوا  زا  ثحبم  مادـک  یهلا  یعیبط و  تمکح  ملع  رد  رگید  هدوب و  وا  زا  یلاخ  نایاپیب  ملع 
دننام امرف  هظحالم  ار  قارـشا  نیئاشم و  برـشم  زا  هینافرع  هیمکح و  هیمـالک و  لـئاسم  ماـمت  رد  ار  اردـصالم  هر و  ضیف  تاـفلؤم  هدـشن 

وزج یـس  نیا  زا  هیآ  ءادتبا  دوشیم  ناونع  هک  یلـصف  باب و  ره  رد  هک  بتک  نیا  لاثما  نیقیلا و  ملع  نیقیلا و  نیع  نیقیلا و  قح  رافـسا و 
رگید همیرک و  هیآ  نآ  رصتخم  نایب  يارب  زا  تسا  هلصفم  حورش  دوشیم  قیقحت  باب  لصف و  نآ  رد  هچنآ  مامت  دوشیم و  رکذ  رـصتخم 

هنونکم تاملک  دننام  امرف  هظحالم  كولس  ریس و  بتارم  ماقم و  تقیقح و  تقیرط و  تضایر و  لها  بتک  افرع و  بتک  نافرع و  ملع  رد 
وزج یـس  نیا  زا  هیآ  ءادـتبا  هبترم  ماقم و  ناونع و  رد  هک  کـلذ  هابـشا  نیرئاـسلا و  لزاـنم  نیدـلاییحم و  دـننام  تقیرط  خـیاشم  بتک  و 

مـالک هنوگچ  هک  اـمرف  هظحـالم  بادآ  قـالخا و  ملع  رد  رگید  دـنیآیمرب و  نآ  حرـش  ماـقم  رد  نآ  زا  سپ  دوـشیم و  ناوـنع  رـصتخم 
هچ امهنیب  اهیلع و  اهیف و  امب  تاومـس  نیـضرا و  زا  تاـنئاک  روما  رد  هنوگچ  هک  اـمرف  هظحـالم  رگید  تسا و  راـیعم  ردـصم و  شکراـبم 
اطخ هب  کلذ  عم  هدرب  اهجـنر  اهتمحز و  تافاشکتـسا  نآ  رد  نیلماک . . .  نیمجنم  نیقباس و  يامکح  لاس  ياـهلاس  هک  روما  زا  هزادـنا 

دناهدروخرب و اهنآ  ءاطخ  هب  تافاشکتسا  بابسا  يوق و  ياهپوکـسلت  همکحتـسم و  يهقیقد  تالا  هب  هرخاتم  نورق  نیا  رد  هکنآ  ات  دناهتفر 
رب تسا  یحـضاو  لیلد  دوخ  نیا  هک  هدومرف  نایب  هدـیدج  تافاشکتـسا  قفاوم  یبرعلانبا  نیا  تافاشکتـسا  نیا  زا  لـبق  هوـالع  لاـس  رازه 

رگم تسین  یـشان  تارابخا  نیا  سپ  هدشن  عارتخا  نامز  نآ  رد  هیـسح  تالا  هدوبن و  هیناهرب  هیلقع  بلاطم  زا  روما  نیا  هکنآ  هچ  وا  توبن 
ای هدش  دراو  هدیدج  تئیه  قفاوم  کلذ  لاثما  تاومس و  تاقبط  تیفیک  رامقا و  ددعت  باب  رد  شئایـصوا  زا  هچنآ  لثم  يوامـس  یحو  زا 

دیئامرف هظحالم  هدش  دراو  بکاوک  رد  هچنآ  تسا و  یقلخ  یلها و  بآ  اوه و  يارب  زا  هک  هدـش  دراو  ریما  و  ص )  ) ربمغیپ زا  هک  نآ  لثم 
لابجلا يرت   » يهیآ و  الولذ » ضرألا  مکل  لعج  يذـلا  وه   » يهیآ و  لزاـنم » هانردـق  رمقلاو   » يهیآ و  قئارط » عبـس  مکقوف  اـنقلخ  دـقل   » هیآ

قلخ هتایا  نم  و   » يهیآ و  نیعئاط » انیتا  اتلاق  اـهرک  وا  اـعوط  اـیتئا  ضرـألل  اـهل و  لاـقف   » يهیآ و  باحـسلا » رم  رمت  یه  ةدـماج و  اهبـسحت 
یف لک   » يهیآ و  اهل » رقتـسمل  يرجت  سمـشلاو   » يهیآ و  نهلثم » ضرألا  نم  و   » يهیآ و  ۀـباد » نم  اـمهیف  ثب  اـم  ضرـألا و  تاومـسلا و 

يوتسا مث   » يهیآ و  ادهم » ضرألا  مکل  لعج   » و اهاحد » کلذ  دعب  ضرالا  و   » يهیآ و  اجارس » سمشلا  لعج  و   » يهیآ و  نوحبـسی » کلف 
باب رد  هک  یتایآ  زا  رـصتخملا  اذـه  هعـسی  امم ال  کلذ  ریغ  یلا  رمهنم » ءاـمب  ءامـسلا  باوبا  اـنحتفف   » يهیآ و  ناـخد » یه  ءامـسلا و  یلا 

زا هیسح  هیوق  تالا  هب  هک  هدیدج  تافاشکتـسا  يوس  هب  یتاراشا  اهنآ  رد  هک  دراد  رمق  سمـش و  تالاح  تارایـس و  بکاوک و  كالفا و 
تالا بابسا و  نیا  عارتخا  زا  لبق  لاس  رازه  رد  تاراشا  تانایب و  نیا  همیدق و  تئیه  فالخرب  هدش  تافاشکتسا  نونکات  لبق  لاس  دصیس 

ءایـصوا زا  هدـش  دراو  باوبا  نیا  رد  هچنآ  لثم  ینامـسآ  یحو  زج  هدوبن  تافاشکتـسا  نیا  يوس  هب  هار  چـیه  هک  یناکم  نامز و  رد  هدـش 
تالاوحا رد  رامقا و  سومـش و  ددعت  رد  هچنآ  زا  تسا  تبترم  یمتخ  ترـضح  ملع  هب  یهتنم  ناشمولع  مامت  هک  هحفص 516 ] نییضرم [ 

هکلب اـهشتآ  اـهبآ و  اـههوک و  زا  بکاوک  مارجا  تاـیولع و  رد  قلخ  ماـسقا  ندوب  رد  هدـش و  دراو  رون  ترارح و  ثیح  زا  اـهنآ  مرج 
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دننک تدابع  هک  اهنآ  رد  هکئلم  ریغ  یقلخ  ندوب  اهنآ و  رد  نیادم  ندوب  نامسآ و  قوف  ینیمز  ندوب  ناسنا و  هکلب  قلخ  ماسقا  تاناویح و 
ریغ یتاماظن  نوک و  رد  یملاوع  ندوب  هکلب  هدـمآ  تسد  هب  هدـیدج  تئیه  رد  هک  يروما  زا  کلذ  لاـثما  اـهنآ و  رد  ناربمغیپ  ندوب  هکلب 

تافاشکتـسا قفاوم  یتیفیک  هب  اهنآ  تاـقبط  ندوب  هدـش و  قلخ  يرگید  ملاـع  دـننادن  هک  یقلخ  یـسومش و  رب  لمتـشم  ددـعتم  ملاـع  نیا 
هک هدوب  همیدق  هتئیه  دعاوق  اب  فلاخم  هثداح و  تئیه  لوصا  اب  قباطم  يده  يهمئا  تاشیامرف  هینآرق و  تانایب  نیا  يهزادـنا  هب  هدـیدج و 

تادودرم ای  تاهباشتم  زا  ار  اهنآ  تاینظ  لیوأت و  هیجوت و  ار  اهنآ  تایعطق  رونا  عرش  ناعبات  زا  نیلماک  نیققحم  ثیدح و  ریسفت و  ياملع 
نینچ هک  تسا  هلماـک  هزجعم  دوخ  نیا  هدـیدرگ و  مولعم  تاـشیامرف  تاـنایب و  نآ  تحـص  هرخاـتم  نورق  نیا  رد  اـت  دنتـشادنپ  بوـسحم 

عاـضوا رد  هدیـسر  ناـشیا  زا  هچنآ  ياوس  دوبن  اـهنآ  يارب  زا  هزجعم  چـیه  رگا  هک  دوب  دـهاوخن  ینامـسآ  یحو  هب  دنتـسم  ربخ  یتاراـبخا 
هدش و فاشکتـسا  هدـیدج  تالا  هب  هک  یبیارغ  بیاجع و  زا  هیوق  هیبوکـسلت  هیـسح  تالا  عارتخا  زا  لبق  لاس  رازه  رد  كالفا  بکاوک و 
اهجنر و اهتمحز و  نآ  هب  تئیه  لها  مامت  اذل  سح و  هن  لیصحت و  قیرط  زا  هن  هدوبن  اهنآ  يوس  هب  یهار  بابسا  دقف  يهطساو  هب  اقباس 

يارب زا  دوب  یفاک  هنیآ  ره  دـندوب  رارـسا  راثآ و  نآ  زا  ربخیب  وا  لاثما  کینرپوک و  زا  لـبق  اـت  نیرخاـتم  اـی  نیمدـقا  هفـسالف  زا  اهدـصر 
هداعـسلا کلف  زا  هدـش  تیاکح  هچناـنچ  هیولع  ملاوع  رب  اـهنآ  يهطاـحا  توکلم و  ملاـع  هب  ناـشسوفن  لاـصتا  اـهنآ و  قدـص  تیجح و 

زا هولمم  یضارا  ددعت  باب  رد  ار  ع )  ) قداص ترضح  زا  هدراو و  هفیرـش  تیاور  نآ  هک  هتـشون  نآ  رد  هک  ازریم  یلقیلع  ریرحت  هدازهاش 
امش ربمغیپ  یـصو  زا  مالک  نیا  هک  متـشاد  نیقی  نم  رگا  تفگ  بجعت  زا  سپ  میکح  نآ  متـشاد و  هضرع  پورا  ءامکح  زا  یکی  رب  قلخ 
نیا روبزم  يهدازهاش  هک  دسیونیم  هداعسلا  کلف  زا  مالک  نیا  لقان  مدرکیم و  مالـسا  لوبق  مدروآیم و  وا  هب  نامیا  هنیآ  ره  هدش  رداص 
هدرک لقن  یفاک  زا  ار  ربخ  نیا  رگا  هدـش  فینـصت  هرخاتم  نورق  رد  هک  دوب  هدرک  لقن  همحرلا  هیلع  دامادریم  ياـهدرگاش  بتک  زا  ار  ربخ 

يا میوگیم  دروآیم  نامیا  یئاپورا و  میکح  نآ  درکیم  قیدصت  هنیآ  ره  هدش  فیلأت  هدیدج  تئیه  زا  لبق  ابیرقت  لاس  دـصتفه  هک  دوب 
دنتشادیم هدش  دراو  باوبا  نیا  رد  هک  يده  يهمئا  رابخا  هب  ینآرق و  رارـسا  هب  عالطا  هطاحا و  برغ  يهفـسالف  پورا و  يامکح  شاک 

نیعم مظع  ار  هعماس  لحم  هک  ع )  ) ریما شیامرف  ریظن  دوشن  رداص  تیـالو  توبن و  ماـقم  زا  ربخ  تاـشیامرف  نیا  هک  دـننک  عطق  هک  نآ  اـت 
هفیحص رد  هک  داجـس  شیامرف  دننام  دناهدرب و  وا  رب  ءامکح  هچنآ  فالخرب  دیدج  حیرـشت  قفاوم  مظعلاب  عمـسی  دیامرفیم و  هک  هدومرف 

تافـشکتسم زا  هرقف  نیا  هک  نآ  لاـح  ءاـبولاب و  مههاـیم  جرخ  دـیامرفیم و  هک  هدوـمن  ضرف  بآ  رد  یتاـبورکم  ار  اـبو  مـیکح  هکراـبم 
تـسا قبط  قوف  قـبط  ینیمز و  یئامـس  ره  قوـف  هکنآ  نیمز و  نامـسآ و  قـلخ  رد  اـضر  ترـضح  شیاـمرف  لـثم  هدـمآ و  تسد  هدـیدج 
فراعم مولع و  نایاپیب  يایرد  زا  دوب  ياهرطق  نیا  هرکذـل  ماـقملا  یعـسی  ـال  یفخی و  ـال  تاـمم  کـلذ  لاـثما  همیدـق و  تئیه  فـالخرب 

زورب زا  لبق  لاس  تصـش  تسیود و  رازه و  رد  یما  نیا  هیتوکلم  هیکلم  تایقرت  اهتیبرت و  هیندم و  تاماظتنا  تسایـس و  هرـشتنم و  هطوسبم 
اب توعد  زا  یمک  تدـم  رد  یقلخ  نانچ  يدالب و  نانچ  لثم  رد  هدـشن  هدوشگ  فراعم  مولع و  باوبا  زونه  هک  باب  جورخ  همزمز و  نیا 

هحفـص نیا [  اما  دندومن و  بابـسا  دقف  اب  ءادعا  مجاهت  نمـشد و  رورـش  زا  هدوسآ  تقو  چیه  هک  یپردیپ  ياهگنج  نیدـناعم و  هب  ءالتبا 
هتـشر دوخ  هک  هدـش  رهاظ  دـعب  لاس  تصـش  تسیود و  رازه و  رد  سپ  دـندرک  ضرف  یما  ار  وا  غورد  تمهت و  هب  هک  یمجعلانبا  [ 517

هدومرف زاب  برع  قارع  ناریا و  مدرم  يور  رب  هیندـم  تایقرت  هیکلم و  تاسایـس  فراعم و  مولع و  باوبا  هدراذـگ و  لماکت  يور  هیمالـسا 
ادیپ هک  نیعراب  يالضف  نیخماش و  يامکح  نیخسار و  ياملع  تدم  نیا  رد  هزادنا  هچ  هدنامن و  شلهج  رد  شیارب  زا  يرذع  یلهاج  هک 

تعنـص يهطـساو  هب  مدرم  نایم  رد  اهنآ  هک  دناهدومن  هریثک  نونف  رد  تافیلأت  تافینـصت و  هچ  هدومرف و  هدـیدع  یمولع  لیمکت  دـندش و 
مالک و تمکح و  رد  هزادنا  هچ  دناهدرک و  تیبرت  اهدرگاش  هتفگ و  اهسرد  دوخ  رمع  تدم  رد  هزادنا  هچ  جـیار و  عیاش و  پاچ  عبط و 

هزادنا هچ  دناهدرک و  تافینصت  اهیـضایر  ریاس  موجن و  تئیه و  يدابم و  مولع  ثیدح و  ریـسفت و  بادآ و  قالخا و  نافرع و  فوصت و 
مدرم نایم  رد  هک  لاس  تصـش  تسیود و  رازه و  تدـم  رد  تاینامـسج  تایناحور و  رد  تایلمع  تایملع و  رد  ار  نیموصعم  تاـشیامرف 

دمآ و هار  ندش  زاب  لود و  طابترا  يهطـساو  هب  هک  یمالـسا  ریغ  دالب  ریاس  فراعم  مولع و  هزادنا  هچ  رگید  فرط  زا  دناهدومرف و  رـشتنم 
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زا لماک و  مدرم  هزادنا  هچ  هدش و  ناسآ  نآ  لیـصحت  هار  عیاش و  ناریا  رد  یمالـسا و  دالب  رد  هک  دئارج  فئاحـص و  بتک و  رـشن  دش و 
يرهـش رد  هرومعم و  هندـمتم  کلامم  طسو  رد  مه  شروهظ  رگید و  فرط  زا  هدـش و  بوجحم  تیـشحو  زا  هدـش و  تیبرت  رود و  لهج 
نیخسار ءامکح  نیدشار و  ءاملع  عمجم  ملعلاراد و  رصع  نآ  رد  هک  ناهفـصا  برع و  قارع  يوس  هب  ترجه  هتفای و  تیبرت  زاریـش  دننام 

جاتحم هک  داهتجا  يهجرد  هب  مهف  ءاکذ و  بسح  هب  مدرم  نیطسوتم  هک  هوالع  لاس  یس  نتشذگ  زا  سپ  هدرک و  لوقنم  لوقعم و  لها  زا 
برع و ۀغل  داوم  هب  عجار  هیبدا  بتک  عویش  اب  هک  یبرع  تغل  ناسل و  هب  دسیونیم  ینایب  باتک  دنـسریم  هطوسبم  هدیدع  تسا  یمولع  هب 

مولع نیا  رد  لامک  نابحاص  ناقطان و  نایشنم و  ناسل و  لها  ءابدا و  ترثک  تغالب و  تحاصف و  نیزاوم  تاملک و  بارعا  ظافلا و  تئیه 
ره هطقن  نیا  روهظ  رد  هک  دروآیم  نیا  ار  نآ  رذـع  طلغ و  حیـصف و  ریغ  سیلـسان و  بارعا و  ای  تئیه  ای  هدام  بیع  ای  طولغم  نآ  بلاغ 

دیوگیم هکنآ  ای  تسین و  ملع  لیصحت  هب  جاتحم  یما  ملاع  هکنآ  لاح  هدوب و  فرص  وحن و  ملع  زا  يربم  وا  هک  دنادیم  هدش  عقاو  سک 
ملکت برع  ناسل  قبط  رب  دوب و  هدرکن  عارتخا  يرگید  تغل  رگید و  ناسل  هک  نآ  اب  هللا  مالک  نازیم  دعاوق  هن  تسا  دعاوق  نازیم  هللا  مالک 

لبخ و لها  تاملک  هب  هیبش  دنکیم  قیفلت  یتایلعج  هدش و  جراخ  الهج  ارهق  هکلب  دوش  جراخ  برع  نازیم  زا  هتـساوخیمن  سپ  هدرکیم 
هدیمهفن مه  نآرق  تسا  لهس  هدناوخن  ۀیروت  هک  هدوب  يربخیب  یما  نانچ  هکنآ  یتح  هیهلا  بتک  دض  هدیقع و  فالخرب  یبلاطم  عرص و 

تشذگ دنکن و  نامگ  دسیونن و  یسیع  زا  لبق  ار  روبز  یسوم و  زا  لبق  ار  دواد  لقاال  هک  هدرکن  عوجر  مه  ار  هیسراف  خیراوت  تسا  لهس 
یمجعلانبا نیا  هک  ینیبب  ات  نک  ماقم  نآ  هب  عوجر  باب  بانج  فراعم  مولع و  زا  يرصتخم  رطش  هیناث  يهلاقم  زا  مشـش  مجنپ و  لیلد  رد 

ینادان . لهج و  رد  هدرک  دادیب  هچ 

رابخا تایآ و  زا  یضعب  هب  ءاهب  کسمت 

رد تسین  وا  دوصقم  هب  ینآو  ادـبا  هک  باتک  تیجح  يارب  زا  رابخا  تاـیآ و  ضعب  هب  ناـقیا  رد  تسا  ءاـهب  باـنج  کـسمت  مشـش  لـیلد 
هک هنیدم  هک  دسیونیم  شـش  داتفه و  دـص و  يهحفـص  ات  شـش  تصـش و  دـص و  يهحفـص  زا  هیقوذ  هینافرع  تاملک  زا  قرو  هد  نمض 

تسا یلیلد  باتک  نیا  هدش و  رهاظ  نیتس  هنس  رد  هک  تسا  نایب  باتک  هنیدم  نآ  رصع  نیا  رد  هک  تسا  هیهلا  بتک  تسا  تیاده  بابـسا 
هطقن هچناـنچ  رایـسب  ثیداـحا  رد  يههبـش  فـالتخا و  هک  هن  رخف  نیا  ثیداـحا  تاـیاور و  زا  ار  نآ  ریغ  هک  مظعا  تسا  یتجح  مکحم و 

رصحنم تجح  شلوق  ات  دومرفن  يزیچ  باتک  رکذ  زج  رایسب  ثیداحا  هک  نآ  اب  یترتع  هللا و  باتک  نیلقثلا  مکیف  كرات  ینا  دومرف  ناقرف 
باتکلا ال کلذ  ملا  دـیامرفیم  باتک  لوا  رد  باتک و  هب  دـش  رـصحنم  سپ  تفر  نایم  زا  ترتع  ترتع  يرگید  باتک و  یکی  ودـب  دـش 
دنیامن و بلط  رگید  رما  دننک و  کش  نآ  رد  دابع  نیا  هداد  نآ  تیقح  رب  تداهـش  ادـخ  هک  ار  مظعا  لقث  هک  تسا  فاصنا  ایآ  هیف  بیر 

اوتاف اندـبع  یلع  اـنلزن  اـمم  بیر  یف  متنک  نا  مود و  يهیآ  هحفـص 518 ] دـنهد [  شوگ  هدـشن  رهاظ  نانچ  نینچ و  هک  نالف  فرح  هب  اـی 
كافا لکل  لیو  مراهچ  هیآ  نونمؤی  هتایآ  هللا و  دبعن  ثیدح  يابف  اهولتن  هللا  تایآ  کلت  دیامرفیم  نینچمه  میس و  يهیآ  هلثم  نم  ةروسب 

انتایاب و اورفک  نیذلا  مشش و  يهیآ  اوزه  اهذختا  ائیش  انتایآ  نم  ملعا  ذا  مجنپ و  يهیآ  اربکتـسم  رـصی  مث  هیلع  یلتت  هللا  تایآ  عمـسی  میثا 
مکؤابآ دبعی و  ناک  امع  مکدصی  نا  دیری  لجر  الا  اذه  ام  اولاق  تانیب  انتایآ  مهیلع  یلتت  اذا  متفه و  يهیآ  یتمحر  نم  اوسئی  کئلوا  هئاقل 

تایآ زا  يرثکا  دسیونیم  ات  نیبم  رحـس  الا  اذـه  نا  اورفک  نیذـلا  لاقف  مهیدـیاب  هوسملف  ساطرق  یف  اباتک  کیلع  انلزن  ول  متـشه و  يهیآ 
هداد رارق  تجح  هک  ار  تایآ  زج  باتک  عیمج  رد  هک  دـیئامرف  هظحالم  لاح  مدومن  راصتخا  هدـنب  نیا  تسا و  بلطم  نیا  رب  لدـم  هیناقرف 
ذخا میلعت  هکنآ  یب  تاجانم  فئاحـص و  بطخ و  تایآ و  زا  اهرورکب  دـیایب  یـسک  رگا  لاح  دـنیامن  ضارتعا  اـت  هدـش  رکذ  يرما  رگید 

دوب باتک  لوزن  دندوب  مزعلاولوا  ءایبنا  زا  ضعب  هک  نآ  تلع  هلمج  زا  هک  دیدینـشن  ایآ  دومن  ضارتعا  ناوتیم  لیلد  هچ  هب  ای  دـشاب  هدومن 
درم نالف  ياهفرح  هب  هدش  رهاظ  وا  زا  تادـلجم  نیدـنچ  هک  یبتک  بحاص  رب  تسا  زیاج  هنوگچ  نیا  دوجو  اب  تسا  ملـسم  نیا  اهنآ و  رب 

هتشون . قرو  هد  نمض  رد  هک  هظافلا  هب  اصخلم  یهتنا  دنیامن  يوریپ 
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لالدتسا نیا  زا  باوج 

هتـسب و وا  هب  يدبا  تاجن  كاله و  هک  یگرزب  رما  نیا  رد  هیداقتعا و  هیلوصا  هلئـسم  رد  هک  تسا  راوازـس  ایآ  فاصنالا  لها  ای  میوگیم 
تایآ لقن  رد  راثکا  دروخب  بیرف  ای  دهدب  بیرف  هطلاغم  تعنص  اهیزادرپ و  ترابع  نیا  هب  ناسنا  يرگید  نید  هب  مازتلا  نید و  خسن  هلئسم 
تجح هدوب  ادخ  باتک  هک  ار  نآرق  ربمغیپ  سپ  لوا  ثیدح  اما  دشاب  هتشادن  اعدم  رب  تلالد  هک  یتروص  رد  دروخیم  درد  هچ  هب  هفیرش 

وا دوصقم  سوجم  همهارب و  بتک  دـنز و  اـپ  دـنز و  هچناـنچ  سپ  دـشاب  هداد  رارق  تجح  ار  یعدـم  ره  زا  یباـتک  ره  هک  نآ  هن  هداد  رارق 
هظحالم رگید  باتک  هب  دراد  طبر  هچ  هدوب  نآرق  رورس  نآ  هعیدو  و  ص )  ) ربمغیپ هفیلخ  هکلب  تسین  دوصقم  مه  دعب  هلوعجم  بتک  هدوبن 

تسین . ثیداحا  وزج  نیلقث  تیاور  نیا  رگم  دنکیم  کسمت  ثیدح  هب  زاب  دراد  ههبش  ثیداحا  دیوگیم  هک  ینیح  رد  دیئامرف 

نیلقث ثیدح 

دوخ نیـشناج  هفیلخ و  تمایق  موی  ات  ار  ترتع  نآرق و  هک  دراد  امـش  ياعدم  دض  رب  هحـضاو  تلالد  نیلقث  تیاور  نیا  لیذ  میوگیم  زاب 
تمایق ات  یبن  نید  ءاقب  هب  مزتلم  دیاب  نیلقث  تیاور  هب  يراد  رارقا  رگا  سپ  تشذگ  احورـشم  هیناث  هلاقم  زا  لوا  لیلد  رد  هچنانچ  هداد  رارق 

هک نآرق  صن  فالخ  رب  تسا  امـش  يوزرآ  نیا  هتفر  نایم  زا  ترتع  هک  نآ  اـما  دنتـسه و  وا  هفیلخ  تماـیق  اـت  ترتع  باـتک و  هک  یـشاب 
هیناث هلاقم  زا  لوا  لیلد  رد  هک  یحرـش  هب  دنمئاق  تیاصو  تفالخ و  ماقم  هب  ترتع  تمایق  زور  ات  هک  هبقع  یف  ۀیقاب  ۀـملک  اهلعج  دومرف و 
نایب تادلجم  هک  تسین  مزال  دشاب  تیاده  بابـسا  هک  نآرق  یباتک و  ره  هن  تسا  نآرق  هب  هراشا  باتکلا  کلذ  لوا  يهیآ  اما  تشذـگ و 

هب هک  یناسک  رب  دنکیم  خیبوت  میـس  يهیآ  ار  یباتک  ره  هن  هداد  رارق  قدص  دهاش  هزجعم و  ار  نآرق  مود  يهیآ  دشاب  تیاده  بابـسا  مه 
هداتسرف لیو  مراهچ  يهیآ  میهاوخب  یثیدح  وا  ریغ  ات  تسادخ  تایآ  زا  نایب  هک  دینک  مولعم  امـش  دنهاوخب  رگید  ثیدح  ادخ  تایآ  ریغ 

یناسک زا  دیامرفیم  تمذم  مجنپ  يهیآ  مینکیمن  رابکتسا  زگره  دشاب  ادخ  تایآ  نایب  رگا  دنیامن  ادخ  تایآ  هب  رابکتـسا  هک  یناسک  رب 
مشش يهیآ  مینکیمن  ءازهتسا  زگره  تسادخ  تایآ  زا  نایب  هک  مینادب  ام  رگا  تسادخ  تایآ  زا  دناهتسناد  هک  ار  هچنآ  دنرامـشب  وزه  هک 

هک نآ  يهطـساو  هب  نایب  هب  دـنروآیمن  نامیا  هک  یناسک  هب  دراد  لخد  هچ  ادـخ  تاـیآ  هب  دـنوش  رفاـک  هک  یناـسک  رب  دـیامرفیم  ریعوت 
لوبق ام  هدرک و  لزان  ادخ  هک  تسا  یباتک  باب  رد  متـشه  يهیآ  نینچمه  هدـش و  دراو  ادـخ  يهرابرد  هک  متفه  يهیآ  تسین  ادـخ  تایآ 

ود هب  تسا  رایـسب  نآرق  رد  هک  نآ  لاثما  هدرک و  رکذ  هک  راـبخا  تاـیآ و  نیا  زا  هچنآ  لـصاحلا  هدرک و  لزاـن  ادـخ  ار  ناـیب  هک  میرادـن 
نآرق مه  ام  نآرق و  هب  صاصتخا  نودب  ادخ  باتک  ادخ و  تایآ  باب  رد  يرگید  وا و  تیجح  نآرق و  باب  رد  یکی  هدش  دراو  نومـضم 
هحفص راظتنا [  رگید  ادخ  تایآ  باتک و  زا  دعب  ام  مینادیم و  تجح  ار  ادخ  باتک  ادخ و  تایآ  مه  مینادیم و  تجح  میراد و  لوبق  ار 

هب تبـسن  ار  هدیقع  نیا  نکل  مینادیم  یفاو  یفاک  ار  نامه  میهاوخیمن و  ار  نالف  نالف و  میرادن و  یـضارتعا  میرادـن و  يرخا  رما  [ 519
رگا يزادـنایم  تمحز  هب  ار  مدرم  ار و  تدوخ  ردـق  نآ  ارچ  ءاهب  بانج  هئازیه  یباتک و  ره  یمالک و  ره  هن  میراد  ادـخ  باـتک  مـالک و 

میهاوخیمن نآ  تحص  نایب و  تیجح  رب  یلیلد  امـش  زا  ادبا  رگید  ام  هرقف  نیا  زا  دعب  تسادخ  باتک  تایآ و  نایب  هک  دیدرک  تباث  امش 
هب ادـخ  مالک  تیجح  يارب  زا  هک  تسین  نکمم  هکلب  تسین  روصتم  يرخا  ۀـجح  نآ  قوف  هک  تسا  یتجح  ادـخ  مالک  شندوب  دوخ  رگا 
ادخ مالک  رگا  تسا  لاحم  رود  ادخ  تایآ  باتک و  هب  ادخ  تایآ  باتک و  تیجح  يارب  زا  لالدتـسا  هکلب  هدرک  کسمت  رگید  هیلقن  هلدا 

ار باتک  ناوتیم  باتک  تایآ  هب  هنوگچ  سپ  تسین  تجح  هللااب  ذاـیعلا  رگا  ادـخ و  باـتک  هب  جاـجتحا  هب  دراد  تجاـح  هچ  تسا  تجح 
درادیمرب امش  لد  زا  درد  هچ  تایآ  نیا  رکذ  تسادخ  باتک  نایب  هک  دشن  مولعم  دینک و  تباث  دیتسناوتن  ار  هرقف  نیا  رگا  دومن و  تجح 

ياـیاضق دـنادیم  سک  همه  درادـن  وـت  ياعدـم  هب  یطبر  دـشاب  نومـضم  نیا  هب  رگا  مه  هیآ  داتـشه  يدرک  رکذ  هک  دوـب  هیآ  تشه  نیا 
نیا رد  وت  ام و  يوگتفگ  اهب  بانج  يا  درک  دـیابن  هیقادـصم  ههبـش  رد  ماع  هب  کسمت  دـنادیم  سک  همه  تسین  عوضوم  هب  رظان  هیمکح 
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ام داقتعا  نیا  میراد  امـش  اب  تفلاخم  هچ  رگید  تسادخ  باتک  هک  مینک  لوبق  ام  رگا  ناطیـش  باتک  ای  تسادـخ  باتک  نایب  ایآ  هک  تسا 
جاتحم دیراد و  مزال  جاجتحا  لالدتسا و  ماقم  رد  امش  هک  ار  هچنآ  سپ  تسادخ  باتک  هک  میرادن  لوبق  ام  سپ  دوشیم  امش  داقتعا  نیع 

لخد هچ  تسوا  ندوب  تجح  ادخ و  باتک  تافـص  ماقم  رد  تایآ  نیا  تسادخ و  باتک  نایب  هک  دینک  تباث  هک  تسا  نیا  دیتسه  نآ  هب 
امش هداتفا  نایم  رد  یمسج  هچراپ  هک  تسا  نآ  ریظن  امش  تالالدتـسا  نیا  ناقیا  بحاص  يا  دشابن  ای  دشاب  ادخ  باتک  نایب  هکنیا  هب  دراد 
نیا رد  یـسک  رگا  دراد  هدـیاف  هچ  توقای  ندرک  شیاتـس  ماقم  نیا  رد  تسا  فزخ  نیا  میئوگیم  ام  تسا و  رمحا  توقای  نیا  دـیئوگیم 

وا هنیآ  ره  تسا  تیـصاخ  اب  تسا و  اهبنارگ  تسا و  اهرهاوج  نیرتهب  توقای  هک  نآ  لیلد  هب  تسا  توقای  تسین  فزخ  نیا  دیوگب  ماقم 
تسا زیاج  هنوگچ  نیا  دوجو  اب  دیوگیم  هک  هتفرگ  قرو  هد  زا  دعب  ءاهب  بانج  هک  هجیتن  نیا  هک  دش  مولعم  سپ  دننکیم  هیفست  القع  ار 
تروص هب  هک  تسا  یئاهفـس  هجیتن  یهتنا  دـنیامن  يوریپ  درم  نالف  ياهفرح  هب  هدـش  رهاظ  وا  زا  دـلجم  نیدـنچ  هک  بتک  بحاـص  رب  هک 

هعدخ ای  الهج  هدرک  رکذ  ماقم  نیا  رد  هدیمهفن  ار  تایآ  نیا  ءاهب  میوگب  منادیمن  دـهد  بیرف  ار  ماوع  هتـساوخ  تارابع  نییزت  هطلاغم و 
اهنآ رب  دوب  باتک  لوزن  دـناهدوب  مزعلااولوا  ءایبنا  ضعب  هکنیا  تلع  هلمج  زا  دـیوگیم  هک  تسا  وا  مـالک  نیا  رتهزماـب  هدومن و  لـهاجت  و 

هچ دوب  هدرواین  تسد  هب  تسرد  اما  دوب  هدینـش  یمزعلااولوا  رایعم  ءاهب  بانج  هک  دوشیم  مولعم  هقباس  تاداریا  هوالع  هب  هکنآ  هچ  یهتنا 
عرش عبات  هن  دش  اراد  ار  لقتسم  یتعیرش  رگا  دش  زیاف  تلاسر  ماقم  هب  توبن  زا  سپ  هک  يربمغیپ  ره  هک  تسا  نآ  تسا  ملسم  هچنآ  هکنآ 
ءایبنا تسا  اهنآ  زا  هک  رایـسب  سپ  بتک  نابحاص  اما  و  ص )  ) دمحم یـسیع و  یـسوم و  میهاربا و  حون و  دنارفن  جنپ  مزعلااولوا  ار  وا  رخآ 

دواد و ءایعـشا و  باتک  دننام  رایـسب  قیتع  دهع  بتک  هکنآ  لاح  هدوبن و  مزعلااولوا  یـسیع  ات  يرگید  ۀـیروت  بحاص  زج  هک  لیئارـساینب 
هدوب مزعلااولوا  وا  تشاد  باتک  هک  ره  هک  نآ  هن  دنتشاد  مه  باتک  دندوب  مزعلااولوا  هک  عیارـش  نابحاص  یلب  اهنآ  ریغ  قوقیح و  لایناد و 

دنـسیونیم یـسوم  زا  لبق  ار  دواد  ناشیا  ایبنا  خـیرات  رد  باب  رحبت  دـننام  تاحلطـصم  رد  تسا  ناشیا  رحبت  لاـمک  زا  ءاـهب  شیاـمرف  نیا 
هقطان سفن  هب  يررض  ادبا  اهینادان  لهج و  نیا  دننادیم و  مزعلااولوا  ءایبنا  زا  ار  نامیلس  ایمرا و  ءایعـشا و  قوقیح و  لایناد و  ءاهب  بانج 

دناسریمن . متاخ  ربمغیپ  زا  ناشتیلضفا  ناشیا و  تیرهظم  ماقم  و 

تایاور رابخا و  هب  ءاهب  تالالدتسا 

رابخا هب  لالدتسا  هب  دنکیم  عورش  دیدرگ  نایب  مهدزیس  لیلد  نیا  رد  هک  تالالدتسا  نیا  زا  دعب  ناقیا  رد  ءاهب  بانج  هکنآ  دنامن  یفخم 
رکذ هناگهدزیس  هلدا  نمـض  رد  هثلاث  هلاقم  نیا  رد  هدحیلع  ار  کی  ره  هحفـص 520 ] هک [  تسا  یتایاور  رابخا  نآ  ناقیا و  باتک  رخآ  ات 

ءاـهب و باـنج  دـشاب  مولعم  هک  منکیم  هراـشا  ار  وا  راـبخا  نیع  هک  نآ  زج  منکیمن  رارکت  رگید  میراد  یفاـک  یفاـش  باوـج  میدوـمن و 
اهنعل قحلا  ۀـیار  رهظ  اذا  تسا  نیا  ثیداحا  هلمج  زا  دـیوگیم  دـیامن  تابثا  دـهاوخیم  دوخ  ماـهوا  نیا  هب  ار  مکحم  ساـسا  نیا  هنوگچ 
سکع رب  نیا  ۀلملا و  ةداعال  رختملا  نیا  ننـسلا و  ضئارفلا و  دیدجتل  رخدـملا  نیا  رگید  یتسناد و  ار  نآ  باوج  برغلا و  قرـشلا و  لها 

رگید درادن و  باب  هب  یلخد  دراد  وا  ترایز  و  ع )  ) نسحلا نب  دمحم  نأش  رد  نیا  دیدجلا و  قحلا  یلع  مالسلا  رگید  تسا و  لوا  بولطم 
هب سانلا  عیابی  دـیدج و  باتک  وذ  یبص  مشاهینب  نم  رهظی  رگید  تشذـگ و  نآ  باوج  هلبق و  ناک  ام  مدـهی  هللا و  لوسر  عنـص  اـم  عضی 

يداهتت هنامز و  یف  هئایلوا  لذـبف  همطاف  حول  رد  رباج  ثیدـح  رگید  میتشون و  احورـشم  ار  نآ  باوج  دـیدش و  باوبا  یلع  دـیدج  باتک 
رد هک  ۀفیرـشلا  ۀیاورلا  هذه  اهنم  رابخا و  نآ  مامت  رد  هدش و  دراو  قیرط  دنچ  هب  همطاف  حول  ثیدح  هک  الـصفم  تشذگ  خـلا و  مهـسؤد 
نب دـمحم  یمهدزاود و  ار  يدـهم  مئاق  دـیامرفیم و  نیعم  رفن  هدزاود  ار  همئا  ددـع  کـسمت  نآ  هب  ءاـهب  هدـش و  تیاور  رباـج  زا  یفاـک 

ار نآ  يانعم  یتسناد  خلا و  ءاروزلا  فرعتا  تسا  ءاروز  ۀیاود  رگید  درادن و  باب  هب  یلخد  الـصفم  تشذگ  هچنانچ  دنکیم  نیعم  نسحلا 
نآ هب  عوجر  تسا  هیباب  بلطم  دض  هدـیقع و  فالخ  رب  مامت  ینالوط  لصفم  ثیدـح  رگید  تسین و  قفاوم  هفیاط  نیا  دوصقم  اب  ادـبا  هک 

الـصفم ار  نآ  زا  باوج  یتسناد  و  ص )  ) دمحم فسوی و  یـسیع و  یـسوم و  یبن  عبرا  نم  تامالع  عبرا  انمئاق  یف  نا  رگید  امن و  تیاور 
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نیمه زا  ءاـهب  تناـید  فاـصنا و  ماـقم  هتـشذگ و  شباوـج  شدوـخ  لـحم  رد  کـی  ره  هدرک و  کـسمت  ءاـهب  هک  تسا  تـیاور  هد  نـیا 
ار همطاف  حول  ثیدح  وا  رگا  دنامیمن  یقاب  نخـس  ياج  رگید  دـشاب  هتـشاد  لضفم  تیاور  هب  داقتعا  وا  رگا  دوشیم  مولعم  شتالالدتـسا 

تیاور تسا  اهنآ  زا  هک  متـشون  یلوا  هلاقم  رد  ار  همطاف  حول  رابخا  دـنکیم و  رایتخا  يرگید  یعونـصم  يدـهم  هنوگچ  رگید  دراد  لوبق 
دوشیم تنعل  مئاق  تیار  هک  تسا  نیا  نآ  لاثما  ربخ و  هد  نیا  لصاح  میوگیم  زاب  تفه  یس و  شش و  یـس و  جنپ و  یـس و  تسیود و 

دـنوشیم و لیلذ  شئایلوا  دـنکیم و  هلبق  ناک  ام  مدـه  ص )  ) ربمغیپ لثم  تسا  دـیدج  عرـش  دـیدج و  باتک  بحاص  تسا و  یبص  وا  و 
روما نیا  بحاص  يدـهم  مئاق  هک  نآ  همه  زا  باوج  تسا و  وا  اب  ربمغیپ  راهچ  زا  ۀفـص  راهچ  دوشیم و  رهاظ  نیتسرد  مهـسؤر و  يداهت 
لها ای  زوج  رودـم  لک  رودـم ال  زوج  لک  فورعم  تسا  یلثم  هک  تسا  مئاق  وا  رخآ  یلا  دـشاب  یبص  دـشاب و  نوعلم  ره  هک  نآ  هن  تسا 
مـسا مئاق و  مسا  هک  حیرـص  ربخ  تسیود  ربارب  رد  ناسنا  دـیوجب  کسمت  هلاد  ریغ  رابخا  زا  هنومن  نیا  هب  هک  تسا  راوازـس  ایآ  فاـصنألا 
دالوا زا  مهن  ار  وا  هدرک  نیعم  ار  شرما  هب  مایق  تماما و  لاس  شاینالوط و  تبیغ  شلیامش و  شبسن و  شردام و  مسا  شدج و  شردپ و 

ةدیس شردام  هکنیا  مالسلاهیلع و  قداص  ترضح  زا  یمشش  مظاک و  ترضح  زا  یمجنپ  اضر و  زا  یمراهچ  یلع و  زا  یمهدزای  نیسح و 
هک تسا  یبتک  نامه  هدش و  دراو  هربتعم  هدمتعم  بتک  رد  رابخا  نیا  هک  یتلاح  رد  هدرک  نیعم  تسا  سجرن  شفیرش  مسا  تسا و  ءامالا 

یتامعن و ملاوع و  یفاک و  دننام  دناهدرک  لقن  بتک  نامه  زا  مه  ار  تیاور  هد  نیمه  دنکیم و  لالدتـسا  بتک  نآ  هب  ءاهب  باب و  هشیمه 
نیعبات و تاود و  مامت  روهظ  نیا  زا  لبق  ات  هدش و  تبث  بتک  زا  يدـحاو  ریغ  رد  رابخا  نیا  هکلب  راحب  ناذاش و  نب  لضف  یـسوط و  تبیغ 
هب یئاذـک  ربخ  تسیود  زا  هک  تسا  فاصنا  ایآ  هدـش  دراو  ریـسفت  بتک  رد  اهنآ  زا  رایـسب  لـئاق و  راـبخا  نآ  نومـضم  هب  هیماـما  ياـملع 

یلوا هلاقم  رد  هتشذگ  رابخا  رد  دیئامرف  هظحالم  تشادرب  تسد  تسین  لیلد  هک  قیبطت  زج  درادن  اعدم  رب  تلالد  هک  يربخ  هد  يهطـساو 
اوذ تهج  نیا  هب  هدرک و  نـیعم  دـمحا  ار  وا  یفخم  مـسا  هداد و  رارق  وا  ياراکـشآ  مـسا  ار  نآ  هدرک و  نـیعم  دـمحم  ار  وا  مـسا  ارتاوـتم 
هک هحفـص 521 ] تسا [  رتاوتم  رابخا  رد  دـشاب و  هدرک  نیعم  دـمحمیلع  ار  وا  مسا  هک  دـیروایب  ربخ  کی  لاح  ار  وا  دـندناوخ  نیمـسألا 

تـسا ءایـصوا  زا  شردپ  هک  تسا  ربتعم  رابخا  رد  دشاب  اضر  ازریم  شردپ  مسا  هک  دـیروایب  ربخ  کی  تسا  يرکـسع  نسح  شردـپ  مسا 
شردام هک  دیروایب  ربخ  کی  سجرن  شمسا  تسا و  ءامالا  ةدیس  شردام  هک  تسا  رتاوتم  رابخا  رد  دشاب  تیعر  زا  هک  دیروایب  ربخ  کی 

رد دوش و  وا  زا  عوجر  مدرم و  کش  دادترا و  بابسا  تبیغ  لوط  هک  تسا  ینالوط  تبیغ  بحاص  هک  تسا  ربتعم  رابخا  رد  دشاب  هجیدخ 
قح بلاط  ایآ  هدشن  تفای  یعدم  نیا  رد  وا  زا  هناشن  هک  يدـهم  ننـس  زا  کلذ  ریغ  یلا  دـنک  نید  کی  ار  نیمز  وا  هک  تسا  رتاوتم  رابخا 

هظحالم اشاح  مث  اشاح  درادیمرب  تسد  تسین  يرگید  زیچ  تاقیبطت  زج  هک  تاهباشتم  تـالمجم  نیا  هب  هیعطق  هحیرـص  صوصن  نآ  زا 
رد هکنیا  تشذـگ  تسا و  رمع  لوط  نآ  حون و  تنـس  تسا  وا  رد  دـیامرفیم  هک  دـنکیم  رمع  لوط  رب  تلالد  هک  هرتاوتم  رابخا  دـیئامرف 

هدـش و لقتنم  وا  هب  یگلاس  راهچ  رد  هک  وا  هب  تسا  تفالخ  لاقتنا  نامز  رابتعا  هب  هدرک  بانج  نآ  زا  دای ... یبص  ظفل  هب  هک  رابخا  ضعب 
ع)  ) داوج ترضح  هکنآ  اب  دناهتـسناد  رتمک  همئا  يهمه  زا  تماما  لاقتنا  نامزا  رد  ار  وا  رمع  ۀهج  نیا  هب  دنیوگیمن و  یبص  ار  هلاس  یس 
زا عنم  روهظ  نامز  زا  هدرک و  نیعم  تماما  رما  هب  ار  مئاـق  ماـیق  ناـمز  هک  دـیئامرف  هظحـالم  تشگ و  زیاـف  تماـما  ماـقم  هب  یگلاـس  هن  رد 

یماما نآ  سنخ  هراتس  دیامرفیم  هک  هدش  دراو  سنکلا  راوجلا  سنخلاب  مسقا  الف  هیآ  ریسفت  رد  رقاب  ترـضح  زا  راحب  رد  هدومرف  تیقوت 
نامز دیبلیبا  تیاور  رد  مه  لیل و  تملظ  رد  بقاث  باهش  دوشیم  رهاظ  نآ  زا  سپ  تصـش  تسیود و  هنـس  رد  دوشیم  ناهنپ  هک  تسا 

تثعب و زا  دشاب  ود  داتفه و  تسیود و  هک  تسا  رملا  ددع  ءاضقنا  نامز  نآ  هک  دیامرفیم  نیعم  تصش  تسیود و  هنس  رما  هب  ار  مئاق  مایق 
دنک . نیعم  تصش  تسیود و  رازه و  ار  مایق  نامز  هک  تسه  يربخ  ایآ  ترجه  زا  تصش  تسیود و 

همتت

الـصفم اهنآ  زا  کی  ره  باوج  تشذگ  هیلقع و  هیلقن و  هناگهدزیـس  هلدا  زا  تعامج  نیا  هیهاو  تالالدتـسا  ماقم  نیا  هب  ات  دش  مامت  ۀـمتت 
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سپ دیدرگن  دعاقتم  هبوجا  نآ  هب  ادانع  ای  الهج  رگا  هدشر و  راتخا  يدتها و  دقف  درک  لوبق  ار  ام  هلـصفم  هیفاش  هبوجا  یفـصنم  رگا  لاح 
تالالدتـسا نیا  داسف  رد  لمأت  ياج  باوج  نآ  زا  سپ  رگید  هک  منکیم  رکذ  هفیاط  نیا  ياسؤر  تاملک  زا  باوج  کی  هلدا  نآ  مامت  زا 

تـسا اـجک  اـت  هک  تعاـمج  نیا  تحیـضف  تجح و  ماـمتا  يارب  زا  میرک  راـگدرورپ  اـیوگ  دـنامیمن و  یقاـب  هفیاـط  نیا  دوخ  هدـیقع  هب 
هدـش هدز  ناشندرگ  ناشدوخ  ریـشمش  هب  هک  هدرک  يراج  ناشیا  نابز  رب  ار  مالک  نیا  دـناهتخات  فازگ  فارخ و  نادـیم  رد  ار  یئوگهوای 

ناشیارب زا  یتجح  یتسرد و  نخـس  چـیه  رگید  هک  ددرگ  بارخ  دـندرک  هک  یئاهيدابآ  مامت  داـینب  ناـشدوخ  سـسؤم  لـصا  هب  دـشاب و 
هک تسا  نیا  زا  ترابع  ءانثتـسا  ریغ  نم  اهنآ  هلدا  مامت  زا  یلامجا  باوج  نآ  دوش و  هراپ  دـناهتفاب  هچنآ  ماـمت  رخآ و  هب  اـت  لوا  زا  دـنامن 

یکی دوشیم  لیلد  ود  هب  عجار  تشذگ  مهدزیس  لیلد  رد  هچنآ  زا  هیناسحتـسا  هیرابتعا  هوجو  رابخا و  تایآ و  هب  ناشیا  تالالدتـسا  مامت 
تماقتـسا و دـننام  سوسحمنآ  نیبام  همزالم  هب  لقع  مکح  همیمـض  سح و  رب  ینبم  یلقع  لیلد  يرگید  هیظفل و  تاـباطخ  یلقن و  لـیلد 

میهافم هیلقن و  هلدا  هن  یناگیاپلگ  حیرـصت  ءاهبلادـبع و  مالک  حیرـص  هب  عقاو و  اب  هقباطم  قدـص و  نآ و  لاثما  ءاـملع و  ندـیورگ  ذوفن و 
لطاب دش  روکذـم  لیلد  هدزیـس  نیا  رد  هک  ناشیا  هلدا  مامت  سپ  نازیم  تسا و  لیلد  سح  لقع و  مکح  هن  ناهرب و  تسا و  ۀـجح  هیباطخ 
هفیاط نیا  دزن  رد  نازیم  تجح و  لیلد  زا  مسق  ود  ره  لوبقم و  ریغ  سح  رب  ینبم  هیلقع  هلدا  زا  ای  دوب و  هیلقن  هلدا  هلوقم  زا  ای  هک  دـیدرگ 

ار . یناگیاپلگ  ءاهبلادبع و  مالک  منکیم  لقن  رما  نیا  تابثا  ۀهج  هب  تسین و 

نازیم ماسقا 

شوگ مشچ و  هب  هچنآ  ینعی  سح  نازیم  دسیونیم  هدزون  تسیود و  هحفـص  رد  دوخ  تاضوافم  باتک  رد  هک  ءاهبلادـبع  میوگیم  سپ 
نیزاوم مظعا  هحفص 522 ] دنیوگیم [  تسا  مامت  نازیم  نیا  اپورا  هفـسالف  عیمج  دزن  زورما  دنیوگیم  سوسحم  ار  نآ  دوشیم  ساسحا 

هلاوح هطقن  دنیبیم  بآ  ار  بارس  رصب  تسا  رصب  هیـسح  ياوق  مظعا  الثم  دراد  اطخ  اریز  تسا  صقان  نازیم  نیا  هکنآ  لاح  تسا و  سح 
نیطاسا دزن  هک  تسا  لقع  مود  نازیم  درک  دامتعا  نآ  رب  دوشیمن  اذهل  کلذ  لاثما  كرحتم و  ار  باتفآ  نکاس  ار  نیمز  دـنیبیم  هرئاد  ار 

تکرح ضرا و  نوکـس  تابثا  هیلقع  هلدا  هب  تیادـب  رد  نوطالفا  یتح  دـندرک  رایـسب  تافالتخا  نیا  دوجو  اـب  دوب  كاردا  نازیم  تمکح 
هک دـش  مولعم  سپ  لئاسم  ریاـس  نینچمه  كرحتم و  نیمز  تسا و  زکرم  سمـش  هک  دومن  تاـبثا  هیلقع  لـیالد  هب  دـعب  دومن و  ار  سمش 

نازیم رگا  هچ  تسین  مامت  لقع  نازیم  هک  تسا  نیا  رب  لیلد  رکف  لیدبت  تابث و  مدـع  هفـسالف و  فالتخا  هک  هچ  تسین  مامت  یلقع  نازیم 
رد نانچ و  ۀیروت  رد  ادخ  هک  تسا  هسدـقم  بتک  صوصن  نآ  تسا و  لقن  میـس  نازیم  دنـشاب  يارلا  دـحتم  رکفلا و  قفتم  عیمج  دوب  مامت 
دـش اطخلا  لمتحم  لـقع  سفن  هک  نآ  زا  دـعب  دـنک  كاردا  لـقع  ار  لـقن  هکنآ  ۀـهج  هب  تسین  ماـمت  مه  نازیم  نیا  هدومرف  نینچ  لـیجنا 

دروآ یـسح  لیلد  رگا  تسا  اطخلا  لمتحم  تسا  سان  تسد  رد  هچنآ  نادب  سپ  دیوگیم  ات  دومنن  اطخ  یناعم  طابنتـسا  رد  ناوت  هنوگچ 
نآ تسین و  ههبش  کش و  نآ  رد  هک  تسا  حیحص  نازیم  سدقلا  حور  ضیف  هکلب  تسین  مامت  دیوگ  یلقن  ای  یلقع  رگا  تسین و  مامت  نآ 

یئاهبلا رظانملل  اقفاوم  دـئارف  رد  اصخلم و  یهتنا  دوشیم  لصاح  نیقی  ماقم  نآ  رد  دـسریم و  ناسنا  هب  هک  تسا  سدـقلا  حور  تادـییأت 
هیلقع و هلدا  هک  یناـث  نازیم  تسا و  طـقاس  ملع  لـها  دزن  نآ  تیجح  تسا  ملـسم  دراوم  ضعب  رد  يرهاـظ  سح  ءاـطخ  نوچ  دـسیونیم 
رد نازیم  نیا  لالتخا  هچ  هللا  رما  رهاظم  تفرعم  رد  صوصخ  سح  نازیم  زا  تسا  رهظا  نآ  تیافک  مدـع  لالتخا و  دـشاب  هیقطنم  تاسایق 

هلدا هک  ماظع  هفـسالف  نیا  هچ  دـنامیم  یقاب  نآ  رد  يرابتعا  هچ  تشگ  حـضاو  هفـسالف  تادـقتعم  رثکا  نالطب  هیعیبط و  هیکلف و  فراعم 
تسناوتن هلدا  نیا  طسوت  هب  ءایبنالا  متاخ  روهظ  یسیع و  روهظ  رد  اهنآ  زا  سفن  کی  هدیسر  مالـسا  يامکح  هب  تثارو  هب  ناشیا  زا  هیلقع 

نازیم اـما  هدوبن و  قح  تفرعم  نازیم  تاـسایق  نیا  زگره  هک  تشگ  حـضاو  هلمج  نیا  زا  دـشخب و  تاـجن  هینث  هفیحن و  دـیاقع  زا  ار  دوخ 
هلدا نیا  هچ  حرـصا  قیاقح  تفرعم  رد  شحاضتفا  تسا و  حـضوا  نیزاوم  ریاس  زا  شلالتخا  تسا  هیباـطخ  میهاـفم  هیلقن و  هلدا  هک  ثلاـث 

ارچ هک  یسرپ  دوهی  زا  رگا  هتشاد  مورحم  لوسر  ترضح  و  ع )  ) یسیع ترـضح  تفرعم  زا  دوهی  هک  تسا  لاس  دصتـشه  رازه و  زا  هدایز 
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سوجم و هرابرد  روط  نیمه  تسا و  ۀیروت  صوصن  فلاخم  ترضح  نآ  روهظ  هک  دنهدیم  باوج  دیدرکن  قیدصت  ار  یـسیع  ترـضح 
هک دـش  نهربم  حـضاو و  میدومن  رکذ  هچنآ  زا  دـسیونیم و  ات  هتـسناد  هیلقن  هلدا  نیمه  هطـساو  هب  ار  یلوا  مما  تلالـض  هتفگ و  يراـصن 

لها نارسخ  ماود  نایز و  هیام  فراعم  قوث  رد  هک  تسا  یصقان  يوزارت  هدرک و  هارمگ  ار  یملاع  هک  تسا  یلتخم  نازیم  هیلقن  هلدا  نازیم 
چیه ءالقع  مرادـن  نامگ  هک  لوهجم  تسا  ینازیم  هیبلق  تادراو  هیفوص و  تاماهلا  زا  تسا  ترابع  هک  مراهچ  نازیم  اـما  هتـشگ و  ناـهج 

هب ار  تناید  سیـسات  قح  هک  تسین  لوقعم  زگره  دنیامن و  دامتعا  نآ  هب  هینید  فراعم  ءایبنا و  تفرعم  رد  هچ  هیمومع و  فراعم  هچ  یتما 
تـسا يرهاظ  رما  نازیم  نیا  رابتعا  مدع  دیامن  لوکوم  هیفوص  راکفا  هب  ار  تالماعم  تادابع و  ماکحا  دـیامرف و  لوحم  تضایر  لها  ءارآ 

هچ سپ  دنرامشیم  هیناطیش  سواسو  ار  ریاس  راکفا  هیقیقح و  ماهلا  ار  دوخ  راکفا  کی  ره  دنـشابن  قفتم  زین  باطقا  خیاشم و  رابک  نیا  هک 
ترضح یسوم و  ترضح  لثم  رهاظم  طسوت  هب  هک  تسا  هللا  رما  حیحـص  نازیم  دسیونیم  دعب  دنام  دهاوخ  یقاب  نازیم  نیا  يارب  يرابتعا 

یهلا نازیم  اـب  هچنآ  دوـجوم  نیزاوـم  نیا  رد  یفـالتخا  یلـالتخا و  هن  هدـش  رهاـظ  یهبا  لاـمج  یلوا و  هـطقن  متاـخ و  ترـضح  یـسیع و 
ساـنلا موقیل  نازیملا  باـتکلا و  مهعم  لزنا  تاـنیبلاب و  انلـسر  انلـسرا  دـیامرفیم  دـیدح  هروس  رد  دودرم  دـیاین  هچنآ  لوبقم و  دـیاقبطنم 

لزان ءایبنا  اب  هک  ینازیم  هک  تسا  حضاو  تریـصب  بابرا  رب  هتکن  نیا  میدرک و  لزان  هحفص 523 ] نازیم [  باتک و  ناربمغیپ  اب  ام  طسقلاب 
باتک یلوسر  چـیه  هک  هدوبن  هیقطنم  تاسایق  هتـشگ و  لزان  ءاـیبنا  اـب  هن  هدـش  هدـیرفآ  ناـسنا  رد  نازیم  نیا  هک  هدوبن  ساوح  نازیم  هدـش 

هچ هدوبن  مه  هیفوص  تاسلخ  قحال  هن  هدـش  هداد  قباس  یبن  اب  تاراشب  نآ  هک  هدوبن  نیقباـس  تاراـشبروصتم  هدومرفن و  فینـصت  یقطنم 
لقع هب  هک  تسا  یـسدق  حور  نامه  نازیم  زا  دوصقم  هک  تسا  رهاظ  تروص  نیا  رد  هدشن و  هدید  ءایبنا  بتک  رد  تافارظ  نیا  زا  يرکذ 

رد ینارـصن  رگا  تسا و  اطخ  دـیامن  لالدتـسا  ۀـیروت  تارابع  هب  یـسیع  ترـضح  در  رد  يدوهی  رگا  دـسیونیم  ات  تسا  ربعم  یهلا  یلک 
دوعوم مئاق  رما  نینچمه  ص )  ) دـمحم هب  تبـسن  يراصن  نینچمه  تسا و  باوص  هدرک  لدتـسم  ۀـیروت  تارابع  هب  یـسیع  تیقح  تاـبثا 

هک هللا  نازیم  اریز  دناوتیمن  ترـضح  نآ  زا  ضرعم  دیامن و  لالدتـسا  نآرق  لیجنا و  ۀیروت و  تارابع  هب  دناوتیم  ترـضح  نآ  هب  نمؤم 
نالطب هک  دـسیونیم  لبق  هحفـص  دـنچ  رد  رکنم و  هن  تسا  نمؤم  لالدتـسا  عجرم  ضرعم و  هن  تسا  لـبقم  لوق  تبثم  دـشاب  روهظ  سفن 

نازیم هک  اریز  تسا  هللا  لها  نازیم  هک  يوامـس  یحو  رب  دامتعا  ببـس  هب  هن  هدوب  هلطاب  نیزاوم  نیا  هب  کـسمت  هطـساو  هب  هینث  تاراـبع و 
نازیم نآ  تسا و  ربعم  یهلا  یلک  لقع  هب  هک  تسا  هینادجو  تاساسحا  هیبلق و  تارابع  هب  هللا  دابع  زا  شناد  بابرا  هیلع  دـمتعم  هللا و  لها 

ناقیا و نایب و  ناقرف و  روبز و  ۀیروت و  فحص و  بتک  نآ  هیوامـس و  بتک  ناشیا  بتک  دندوب و  ماظع  ءایبنا  نآ  سـسؤم  هک  تسا  یهلا 
هدورس . اهمغن  ریظن  نیمه  مه  یئاهب  رظانم  اصخلم و  یهتنا  نمحر  ملق  زا  هلزنم  تایآ  ریاس 

ناشدوخ مالک  اب  هفئاط  نیا  هلدا  یمامت  لاطبا 

تفرعم رد  هصاخ  تسین  ۀـجح  کـی  چـیه  هیـسح  تاـکاردا  هیلقن و  هیلقع و  هلدا  عباـت  عوبتم و  زا  نیا  تاـملک  حیرـص  هب  میوگیم  لاـح 
دیدرگ لطاب  یلک  هب  دـش  رکذ  هیناث  هلحرم  نیا  رد  هک  تعامج  نیا  هلدا  مامت  سپ  تسا  یهارمگ  يهیام  تسا و  اطخ  هک  هللا  رما  رهاـظم 

شحاضتفا صقان و  يوزارت  فراعم  قوس  رد  هک  تسا  یباطخ  میهافم  یلقن و  لیلد  رد  لخاد  هک  رابخا  تاـیآ و  ناـشیا  دوخ  فارتعا  هب 
يربک عمس  ای  رصب  قیرط  هب  تایرغـص  زارحا  زا  دعب  سپ  ناشیا  هب  ناعبات  ندیورگ  ناج و  لذب  ذوفن و  تماقتـسا و  لثم  اما  تسا و  لماک 

لقع مکح  مه  ربـتعم و  ریغ  عمـس  رـصب و  مه  تسا و  لـقع  مکحم  هب  نآ  تسا  قدـص  تحـص و  زا  فشاـک  يرما  نـینچ  هـکنیا  اـهنآ و 
رهاظم ینعی  هللا  نازیم  اب  قفاوم  هک  ار  هلدا  تعامج  نیا  یئوگب  رگا  ماربالا  ضقنلا و  ۀـفلک  نع  صـالخلا  قحلا و  حوضو  یلع  هللادـمحلاف 

تسا و لیلد  ۀـجح و  هب  تجاح  هچ  تسا  مئاق  باـب  هک  دـشاب  مولعم  رگا  میوگیم  دـننادیم  تجح  ار  نآ  دـشاب  دوعوم  مئاـق  دـننام  رما 
دشکب هباثم  نیا  هب  ات  هطلغم  یئایحیب و  یمرـشیب و  ماقم  هک  تفریمن  نامگ  زگره  هللا  ناحبـس  هللاءاشنا  مالک  نیا  تحاضف  دمآ  دهاوخ 

هبطاق هدومرفیم و  میدـنت  خـیبوت و  نآ  تفلاخم  رب  هدرکیم و  مامت  تجح  هتـسجیم و  جاجتحا  نآ  هب  راگدرورپ  ترـضح  هک  هچنآ  هک 
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رایعم ار  اهنآ  تفلاخم  هتـسجیم و  راذـتعا  جاجتحا و  نآ  هب  راصمالا  راصعالا و  عیمج  یف  اذـه  اننامز  یلا  قلخلا  تقلخ  ندـل  نم  ءـالقع 
لمهم و ار  هیرهاظ  ججح  هتـسناد  جراخ  دامتعا  رابتعا و  زا  ار  اهنآ  تحاقو  لامک  رد  هدرمـشیم  باقع  باوث و  نازیم  باطع و  باطخ و 

هـساح مادک  هب  دوشیم و  هدـید  هللا  رما  رهظم  یبن و  صخـش  تسین  يدامتعا  تاساسحا  رب  رگا  منادیمن  هتـشاگنا  لطعم  ار  ینطاب  لوسر 
رد باب  دیـس  هک  دروآ  تسد  هب  هنوگچ  دوشیم و  هدینـش  هدـید و  وا  تاملک  تایآ و  تلآ  هچ  هب  دوش و  هدینـش  وا  توعد  عمـس  زا  ریغ 

دـصاقم و تاـیآ و  تاـملک و  هلاـقم و  توعد و  هنوگچ  هتـشاد و  دوـجو  ملاـع  رد  یـصخش  نینچ  هتفر و  هکم  هب  هتـشاد و  دوـجو  زاریش 
دوجو و هب  نیقی  هدومنن و  ار  اـطخ  لاـمتحا  باـب  دیـس  هتفرن و  اـطخ  هب  ندینـش  ندـید و  نیا  رد  هنوـگچ  هدروآ و  تسد  هب  ار  وا  تادارم 
زا سپ  تسین  يدامتعا  تاساسحا  رب  رگا  هدوبن و  نایم  رد  روما  نیا  زارحا  يارب  زا  یقیرط  ندینـش  ندـید و  زج  هک  نآ  اب  هدومن  شتوعد 
ریغ هب  هحفـص 524 ] هرئاد [  تسین و  هرئاد  هطقن  هک  دناهتـسناد  اجک  زا  تسا و  بارـس  ریغ  بآ  تسین و  بآ  بارـس  هک  دناهتـسناد  اجک 
ایآ زکرم  سمـش  تسا و  كرحتم  نیمز  هک  دندروآ  تسد  اجک  زا  سکعلا و  اذـک  هدوب و  هرئاد  هدرک  ضرف  هطقن  هچنآ  لعل  تسا  ۀـطقن 
بآ بارـس  تسا و  هطقن  هلاوج  دنیوگیم  ام  هب  هک  تسا  دمتعم  ساسحا  ربتعم و  سح  هکلب  دندروآ  تسد  هب  هرـصاب  هوق  تالا و  ریغ  هب 

تارئاض تاکلهم و  تایذوم و  تارفانم و  زا  ارچ  سپ  تسا  دودسم  نیقی  تایاطخ  لامتحا  هب  تسین و  يدامتعا  تاساسحا  رب  رگا  تسین 
مانشد زا  ارچ  دشاب  سکع  هب  هیضق  دیاش  دننکیم  باتش  تعرس و  تایهتشم  عفانم و  تابوبحم و  تامئالم و  يوس  هب  دننکیم و  بانتجا 

ناسکی دیاب  اونـش  انیب و  روک و  دـشاب  نینچ  رگا  دـهدیمن  ار  يار  عمـس و  ام  سوکعم  اطخ و  لامتحا  دوشیم و  جـهتبم  انـس  زا  رجزنم و 
ۀینآرق و تایآ  رد  ترطف  عیادب  تعنص و  بئاجع  هب  ندرب  یپ  تردق و  تمکح و  زا  يراب  تافص  تفرعم  رد  ارچ  تسا  نینچ  رگا  دنشاب 
ام فالخ  رب  نآ  عقاو  هدید  تمکح  هجو  رب  ار  هچنآ  دیاش  هدومرف  سفن  ار  قافآ  رد  رظن  هب  بیغرت  صیرحت و  ردـق  نآ  ۀینامـسآ  فحص 

هدومرف تیاده  داشرتسا و  يارب  زا  هقح  تاملک  حیاصن و  ظعاوم و  هب  نداد  شوگ  تایآ و  ندینش  رد  دیکأت  هزادنا  نیا  ارچ  دشاب و  يار 
هدش . هدینش  هک  دشاب  نآ  ریغ  هدومرف  نایب  هک  هچنآ  دیاش 

هفئاط نیا  هلدا  لاطبا  يارب  ءاهبلادبع  مالک  لقن 

ران و رانم و  ناشیا  مشچ  یناگیاپلگ  هدـیقع  هب  یلب  تسا  راهنلا  ۀـعبار  یف  سمـشلاک  وا  رانملا  یلع  رانلاک  تاـملک  نیا  داـسف  لـصاحلا  و 
تیجح صقان و  ار  سح  نازیم  هک  نآ  یناگیاپلگ  زا  مه  ءاهبلادبع و  زا  دوشیم  لاوئـس  اذ  دـعب  دـید و  دـهاوخن  ار  راهن  رد  سمـش  هولج 
نادـجو هب  هلاوح  سپ  تاسوسحم  هب  همیلـس  ساوح  زا  تسا  نیقی  عطق و  لوصح  راکنا  دوصقم  رگا  دـینادیم  طقاس  ملع  لها  دزن  ار  نآ 

نآ تیجح  اذـک  عطق و  نیا  تیجح  مدـع  میوگیم  سپ  دـینادیمن  تیجح  ماـمت و  ار  نآ  نیقی  عطق و  لوـصح  اـب  رگا  ناـهرب و  هن  تسا 
عطق نآ  هدرک  تباث  عطق  هب  رگا  نیمخت  نظ و  هب  ای  هدومن  زارحا  هدرک و  تباث  نیقی  عطق و  هب  ایآ  دـینادیم  تجح  لماک و  هک  ار  ینازیم 
عطق هک  یتروـص  رد  سپ  دـیدرگ  تباـث  زارحا و  نظ  هب  رگا  دـشابن و  تجح  لوا  تجح و  یمود  هنوـگچ  هدـش و  تـیجح  اـجک  زا  مود 
عطق يارب  زا  توبثلا  يرورـض  تیقیرط  تیفـشاک و  دننام  تجح  فصو  هلمجلاب  دوب و  دهاوخن  تجح  یلوا  قیرط  هب  نظ  دـشابن  تیجح 

دـشابن و مامت  وا  رگا  میوگیم  لقع  نازیم  رد  اما  هلحم و  یف  ققح  اـمک  عطقنم  وا  زا  اعیرـشت  اـنیوکت و  اـتابثا و  اـیفن و  فرـصت  دـی  تسا 
تفرعم قیرط  هک  معنم  رکـش  بوجو  عناـص و  هب  عونـصم  بجاو و  هب  نکمم  جاـیتحا  تلع و  هب  لولعم  راـقتفا  هلئـسم  سپ  دـشابن  تجح 

تابثا تسا و  لاحم  رود  عناصلا  ءدبملا و  یلا  یهتنی  ام  عرش و  نازیم  هب  نآ  تابثا  دوشیم  هچ  هب  تسا  میدق  ءدبم  يراب و  تابثا  عناص و 
لقع و رگا  تسا و  لطاب  رود  دوش  عرش  دوخ  هب  رگا  دوشیم  هچ  هب  تسا  قدص  زارحا  ینبم  هک  تمصع  لسر و  ثعب  یبن و  بصن  موزل 
دوشیم و لصاح  هچ  هب  ءایـشا  حبق  نسح و  تفرعم  دوشیم و  لقعت  كاردا و  هچ  هب  دش  لزان  یبن  اب  هک  ینازیم  زارحا  دشاب  مامتان  سح 

نیکمت هک  ملاظ  ای  تسا  زجاع  ای  تسا  لهاج  ادخ  ایآ  هک  دیئوگیم  عرش  باتک و  ذوفن  هب  یعدم  تیقح  تابثا  ریرقت و  ثحبم  رد  هکنیا 
تحص و هب  مکح  رد  ادخ و  رهاظم  تادارم  لقعت و  مهف و  رد  ایآ  دیدرک و  تباث  لقع  نازیم  ریغ  هب  ار  روما  نیا  هلاحتـسا  ایآ  دهد  لطبم 
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تـسین ربتعم  هیلقع  تامدقم  زا  لصاح  نیقی  عطق و  هک  تسا  نآ  امـش  دوصقم  میوگیم  زاب  هدروآ  تسد  ریغ  هب  عقاو  اب  لاوقا  نآ  هقباطم 
رومأم نآ  فالخ  هب  ای  دـشابن و  رومأم  هب  عطق  اـم  قفو  یلع  عطاـق  هنوگچ  تسین و  روصتم  یقیرط  عطق  تاـبثا  رد  لیـصفت  میئوگیم  سپ 

هلاوح هک  دوشیمن  لصاح  عطق  هیلقع  تامدـقم  زا  هکنآ  ای  دـشابن و  رذـع  هفلاخملا  يدـلو  تجح  هباصالا  يدـل  شعطق  هنوگچ  دـشاب و 
عنم هنوگچ  ای  يربک  يرغـص و  تیمامت  طیارـش و  ۀحـص  اب  دوشیم  لوا  لکـش  زا  عطق  لوصح  عنم  هنوگچ  تسا و  نادجو  هب  نآ  نالطب 
هینظ تامدقم  دوصقم  رگا  دوشیم و  کلذ  لاثما  تلع و  مدقت  رود و  نالطب  نیضیقن و  عافترا  نیدض و  عامتجا  هلاحتـسا  هب  عطق  لوصح 
لقع رگا  میوگیم  زاـب  هتـسنادن  ربتعم  رهاـظملا  ۀـفرعم  لوصـألاک و  نیقیلا  ملعلا و  هیف  ربتعی  اـم  رد  ار  نآ  یـسک  سپ  تسا  ینظ  لـقع  و 
تباث امش  دزن  لقع  مکح  ریغ  هب  اهنآ  رد  ءاطخ  قرطت  هطـساو  هب  هعبرا  نیزاوم  نیا  تیمامت  مدع  ایآ  تسین  مامت  هحفص 525 ] تجح و [ 

هک نیا  دـشابن  مامت  تجح و  لقع  رگا  میوگیم  زاب  ءاطخلا  هیف  قرطتی  اـم  هب  داـمتعا  تحـص  مدـع  هب  هدرک  مکح  هک  لـقع  ریغ  هدـش و 
مکح هک  دـنکیم  نیقی  هداـفا  تسین و  اـطخ  هللا  نازیم  رد  هکنیا  هدرک و  مکح  هک  لـقع  زا  ریغ  هب  اـیآ  تسا  هللا  نازیم  ماـمت  لـماک  نازیم 
مامت هللا  نازیم  نآ  نیقی  لوصح  اب  اطخ و  مدع  اب  هکنیا  هتشادرب و  هک  هللا  نازیم  زا  ار  لهج  وهـس و  نایـسن و  اطخ و  بذک و  نالطب  هدرک 

ار هروکذـم  روما  لامتحا  زاب  یـسدق  حور  هللا و  نازیم  باـتک و  لوسر و  اـب  میناوتیم  سپ  هدرک  مکح  هک  تسا  تجح  لـماک و  تسا و 
ام يارب  زا  نیقی  مئاق و  نآ  رب  ام  هدیقع  هک  يروما  زا  رایـسب  هچ  هک  تسین  لماک  ام  رب  ۀجح  کلذ  عم  میئوگب  مدع  هب  عطق  اب  هکلب  میهدب 
هب تسا  لقتـسم  روما و  نآ  هلاحتـسا  هب  تسا  لقتـسم  لقع  یئوگب  هک  نیا  رگم  هدوبن  قباطم  ام  عطق  هتفر و  اـطخ  هب  کـلذ  عم  لـصاح و 

دوب . دهاوخ  لقع  هب  دامتعا  زاب  نیا  اهنآ و  زا  لصاح  نیقی  تعباتم 

عرش لقع و  هب  ءیش  ره  نالطب  تحص و  تابثا 

یتح دیدرگ  دهاوخن  تباث  زیچ  چیه  اتابثا  ایفن و  هالول  دوب و  دـهاوخ  لقع  عطق و  هب  هرخالاب  ءیـش  ره  نالطب  تحـص و  تابثا  لصاحلا  و 
و ص )  ) ربمغیپ تاشیامرف  قفاوم  هک  ار  یلقع  هک  دینیبب  ار  یمرـشیب  یفخن  امک ال  دوب  دهاوخن  تباث  يربک  يرغـص و  مه  امـش  هللا  نازیم 
فیلکت و باقع و  باوث و  رادم  ناویح و  دارفا  ریاس  زا  ناسنا  زایتما  هیام  هدش و  هداد  رارق  ینطاب  لوسر  هنطاب و  تجح  راگدرورپ  جـجح 

جاتنالا یهیدب  دوش  لوا  لکش  هب  یهتنم  هرخالاب  هک  یسایق  ناهرب و  هدرک و  لمهم  لوزعم و  ار  نآ  فاصنایب  نیا  هدش  هداد  رارق  باطخ 
سایق ناهرب و  ماسقا  ریاس  تیمامت  دنهد  رارق  ءازهتسا  ۀیرخس و  دروم  ددرگ  ینادجو  عطق  يرورض و  لقع  مکح  هب  یهتنم  مه  نآ  دوش و 

يرورض هب  لما  هک  دوش  هدرک  دامتعا  یتقو  تایرظن  هب  دشاب و  عطق  هک  ربتعم  روص  رد  لقع  مکح  یهتنم و  لوا  لکـش  هب  هک  تسا  یتقو 
دومن ناوتیم  لوا  لکـش  لثم  زا  عطق  هجیتن و  راکنا  هنوگچ  ای  درمـش  ناوتیم  صقاـن  نازیم  ماـمتان و  ار  عطق  يرورـض  هنوگچ  سپ  دوش 

اذـل ددرگن و  لماک  وا  هب  تجح  دوشن و  روصتم  موهفم و  دـیدرگ و  دـهاوخن  لماک  یهلا  نازیم  عرـش و  دـشابن  ماـمت  ناـهرب  لـقع و  رگا 
هک هدومرف  جاتحم  يرگید  هب  ار  کی  ره  مأوت و  ار  عرـش  لـقع و  دونع  نیدـهاجم  نیا  فنا  مغر  رب  نینمؤملاریما  یلاوملا  یلوم  ترـضح 

هظحالم عونمم  نیعلا  رون  سمـشلا و  رون  عفنی  امک ال  عوبطم  نکی  مل  ام  عومـسملا  عفنی  عوبطم و ال  عومـسم و  نالقع  لـقعلا  دـیامرفیم 
هداد رارق  رـصب  مشچ و  دـننام  تسا  یلخاد  عرـش  هـک  لـقع  هداد و  رارق  سمـش  روـن  دـننام  ار  نآ  تـسا  یهلا  نازیم  هـک  عرـش  هـک  اـمرف 

تـسا هرـصاب  لثم  لقع  لثم  لقعیب  عرـش  تسا  نینچمه  دشاب  انیبان  مشچ  هک  یتلاح  رد  درادـن  هدـیاف  دیـشروخ  رون  هچنانچ  دـیامرفیم 
يرایسب رد  دنشاب و  دیفس  هدنشخرد و  هسفنب  هک  یئاهزیچ  نآ  ولو  دنیبب  ار  اهزیچ  هراپ  تسا  هایس  ینشور  رد  غارچ  نودب  هرـصاب  هچنانچ 

دنايروما اهنآ  دنک و  كاردا  عرش  هب  تجاح  نودب  هیلقع  تالقتـسم  دننام  ار  روما  هراپ  لقع  نینچمه  تسا  یئانـشور  هب  جاتحم  روما  زا 
عرـش اما  دنوشیم و  عقاو  خسن  دروم  هک  تایدبعت  دننام  تسا  عرـش  هب  جاتحم  روما  زا  هلمج  رد  دـنوشن و  فلتخم  عیارـش  فالتخا  هب  هک 
يور ءانب  لثم  عرـش  لثم  تسا و  هیاپ  سا و  لثم  لقع  لثم  تشاد  دهاوخن  هدئاف  هرـصاب  نودب  هاگ  چیه  هک  تسا  عاعـش  رون و  لثم  شلثم 

لثم تسا  هفیحـص  باتک و  دننام  عرـش  لثم  تسا و  يراق  ملاع  دـننام  لقع  لثم  نغور  دـننام  عرـش  لثم  غارچ و  لثم  لقع  لثم  تسا  نآ 
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لخاد و زا  یکی  دـناهیلا  جاتحم  ود  ره  سپ  تسا  قیرط  کلـسم و  هجهنم و  دـننام  عرـش  لثم  تسا  کلاس  یـشام و  صخـش  دـننام  لقع 
رب انب  مالـسلا  لبـس  هللا  هب  يدـهی  نیبم  باتک  رون و  هللا  نم  مک  ءاج  دـق  دـیامرفیم  هچنانچ  دـنیادخ  بناج  زا  ود  ره  جراـخ و  زا  يرگید 

لزان دابع  تیادـه  داشرا و  يارب  زا  هک  هینامـسآ  فحـص  قلطم  ایآ  میئوگیم  تاباطخ  لقن و  نازیم  رد  اما  دـشاب و  لقع  دوبن  دارم  هکنآ 
هدوب اهنآ  صاخشا  نییعت  تافـص و  مئالع و  هللا و  رما  رهاظم  هب  عجار  اهنآ  زا  هلمج  هدوب و  دیاقع  لوصا و  هب  عجار  نآ  زا  رتشیب  هتـشگ و 

ادخ ریغ  ار  لتخم  نازیم  نآ  ایآ  هدوب  لقن  عمـس و  ریغ  هب  اهنآ  ندروآ  تسد  قیرط  هدوب و  هیباطخ  هحفص 526 ] میهافم [  ناونع  زا  جراخ 
رد هک  ءایبنا  زج  ار  نارـسخ  نایز و  نیا  یناگیاپلگ و  لوق  هب  ار  ملاع  یهارمگ  نیا  هدومن و  هماقاهک  ار  لیلد  حضتفم  نیا  هدرک و  لزان  هک 

ندروآ تسد  باـب و  تادارم  نییعت  لـضفلااوبا  ازریم  باـنج  اـیآ  هدرب و  راـک  هب  هک  ار  هدوـهیب  هدـیافیب و  همه  نـیا  اـیآ  هدروآ و  ناـیم 
ار دوخ  ناقیا  نایب و  نتشون  تفلک  هب  ءاهب  باب و  هچ  يارب  ایآ  هدروآ و  تسد  باطخ  لقن و  قیرط  ریغ  زا  رهظی  نم  هرابرد  ار  وا  تاراشب 

لقن هنوگچ  منادیمن  هتـشگ و  لصاح  قیرط  هچ  زا  تامارم  دـصاقم و  راـهظا  اـی  هتفاـی و  میقرت  دـئارف  باـتک  نیا  هچ  يارب  هدرک و  ـالتبم 
هک هقثوم  تاراـما  هربـتعم و  رهاوظ  هنوگچ  دوب و  دـهاوخ  نـالوسر  ادـخ و  در  نیع  هکنآ  لاـح  دومن و  در  ناوـت  ار  یباـتک  صن  یعطق و 

بلطی امیف  هینظ  تالالد  ینظ و  ياهلقن  یلب  داد  رارق  ناوتن  راذـتعا  جاجتحا و  رادـم  راصمالا  راصعالا و  عیمج  یف  ءـالقعلا  هیلع  ترقتـسا 
ار يرگید  ساسا  نایئاهب  ساسا  زج  نایدا  عیارـش و  مامت  رد  هک  تسا  یمدـه  نیا  دـشابن و  ۀـجح  اقلطم  تالوأم  تاـهباشتم و  ملعلا و  هیف 

تیاور ناجیبرذآ و  یف  انل  دبال  نیتس و  ۀنـس  یف  ربخ  دنـس و  رابتعا  ثیح  رد  هیلجر  تحت  انا  یلع و  همـسا  ربخ  لثم  هب  هک  دـیامنن  بارخ 
تامکحم ربارب  رد  هصاخ  تالوأم  تاهباشتم  هفیعـض و  تانیط  ینعی  هلدا  روط  نیا  یلب  دـنیوجیم  کسمت  تلالد  هوق  ثیح  رد  دـیبل  یبا 

لقن و هب  عوجر  رگا  یلب  هدش  ناشیا  حاضتفا  بابـسا  هدیدرگ و  نایئاهب  یهارمگ  نایز و  نارـسخ و  هیام  هک  تسا  یـصقان  نازیم  تایعطق 
یلامجا هراشا  دوب و  دهاوخن  نارسخ  تلالض و  بابسا  ادبا  دوش  کسمت  هررقم  طیارـش  تاعارم  اب  دوش و  دوخ  لحم  دروم و  رد  باطخ 

ربکا و ار  نآ  ءاهب  باتک و  هب  رـصحنم  ار  تیجح  باب  هک  ابجع  نونعم  لوصا  رد  نآ  ضعب  دـیدرگ و  باتک  هحتاف  رد  طیارـش  دروم و  هب 
قالخا بیذهت  هار  زا  رگا  سپ  مراهچ  نازیم  اما  تسا و  هیباطخ  میهافم  عمـس و  لقن و  هب  عجار  نآ  رما  هکنآ  لاح  هتـسناد و  ججح  مظعا 

يارب زا  تسا  اههار  نیرتهب  يده  همئا  شیامرف  ادخ و  لوق  صنب  هک  دـشاب  هیعرـش  هینالقع  تادـهاجم  هینید و  تاضایر  سفن و  هیکزت  و 
يراب و تافص  ءامسا و  هقیقح  تفرعم  دوهـش و  بیغ و  رارـسا  رب  عالطا  توکلم و  رب  هطاحا  ادخ و  هار  قح و  ندروآ  تسد  هب  تیاده و 

تیبرت هتشر  اهباجح و  اهلفق و  نتـسکش  یلعا و  ءالم  اب  تهباشم  یلـصا و  نطو  يوس  هب  دوع  كالفا و  هب  كاخ  زا  یقرت  ءدبم و  هب  برق 
لامکتسا هقیرط  ار  نآ  هدوب و  قیرط  نیا  يوس  هب  توعد  زا  نوحشم  هیولو  هیوبن و  راثآ  هیهلا و  فحـص  هدوب و  نیمه  ءایلوا  قشم  ءایبنا و 

همدـقم ار  تدابع  هک  نودـبعیل  الا  سنـالا  نجلا و  تقلخ  اـم  هدرک و  نیعم  شنیرفآ  زا  هبولطم  تفرعم  ار  نآ  هجیتن  هداد و  رارق  رـشب  عون 
اهللع لئاوا  رهاوج  هباش  دقف  لمعلا  لمعلاب و  اهیکز  نم  احابص و  نیعبرا  هللا  صلخا  نم  انلبس و  مهنیدهنل  انیف  دهاج  نم  هدرمـش و  تفرعم 

یناگیاپلگ لضاف  در  يارب  زا  دوب و  دهاوخ  تلالض  هیام  دشاب  هیهنم  ياههار  هیعرش و  ریغ  قرط  زا  رگا  یلب  یصحت  امم ال  کلذ  ریغ  یلا 
ناشیا هویـش  نیا  هک  تسا  ءاهب  بانج  ناشیا  ربمغیپ  راتفر  لوق و  فالخرب  فشک  تضایر و  هقیرط  رب  ناشیا  ياهحدق  نیا  هک  سب  نیمه 
بابلا باب  ياعد  اب  هدومنناو و  كولس  ریس  رد  يداو  تفه  هب  یمسم  ءاهب  رافسالا  جراعم  هلاسر  هظحالم  هفیاط  نیا  ناگرزب  هیور  هدوب و 

رگا هدرکن و  ءانتعا  هدوب ... هفوک  دجسم  رد  نیعبرا  تضایر  هب  تسا  باب  دیـس  هک  نیا  ار و  دوعوم  يدهم  ندروآ  تسد  هب  تفرعم و  هک 
هن دشاب  ناسنا  قلطم  دسریم -  ناسنا  هب  هک  تسا  سدقلا  حور  تادییأت  نآ  و  دـیوگیم -  هک  ءاهبلادـبع  مدـقتم  مالک  رد  ناسنا  هب  دارم 

هیتوکلم تاکاردا  هیکزت و  هیلخت و  هدهاجم و  هار  زا  هک  دوب  دهاوخ  هیفشک  تاماهلا  نامه  یسدق  حور  تادییأت  نآ  سپ  ءایبنا  صوصخ 
حیحـص نازیم  هکنآ  اما  دیآیم و  تسد  هب  تسا  ءاضعا  تایح  بآ  همـشچ  دوجو و  دـلخلادنج  هک  یفاص  بلق  هیحان  زا  هک  دوب  دـهاوخ 

هک سدـقلا  حور  تادـییأت  تسا و  سدـق  حور  ضیف  زا  هدوب و  ماظع  ءایبنا  نآ  سـسؤم  هتـشگ و  لزان  رهاظم  طـسوت  هب  هک  تسا  هللا  رما 
هللا و رما  يارب  زا  میوگیم  سپ  هدـیدرگ  نآ  هب  هراشا  یناـگیاپلگ  هحفـص 527 ] ءاهبلادـبع و [  مالک  رد  هک  تسا  ربعم  یهلا  یلک  لـقعت 
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یحو و هب  دوشیم  ربعم  وا  زا  هک  تیهولا  ءامس  زا  تسا  ضیف  نا  ءاقلا  هبترم  اهنآ  زا  یکی  هک  تسا  یتاماقم  بتارم و  سدقلا  حور  ضیف 
تـسا یبن  رهظم و  كاردا  هضافتـسا و  یقلت و  ماقم  رگید  کلم و  لوزن  عامـسالا و  یف  رقن  بولقلا و  یف  فذـق  عور و  رد  ءاـقلا  ماـهلا و 

سوـکع تاـنئاکلا و  روـص  هـیف  سکعنی  تـسا  اـمنناهج  تارم  هـک  دوـخ  هیفاـص  هدـئفا  هـیکاز و  بوـلق  هلماـک و  لوـقع  هـب  ار  نآ  ـالثم 
هقداص و هنـسلاب  داشرالا  ۀیادهلل و  ۀیآ  هللا و  دابع  يارب  زا  اهنآ  نییبت  اهظا  ماقم  رگید  تسا و  ناشیا  ینابر  مولع  ماقم  نآ  هک  تادوجوملا 

فلخت عقاو  زا  هچنآ  میوگیم  لاح  ناشیا  یبسک  يرطف و  تادادعتسا  بسح  رب  تسا  دابع  لقعت  مهفت و  ماقم  مراهچ  هیـسدق و  تامیلعت 
نا لالتخا  فالتخا و  الب  تسوا  دوخ  رمالا  سفن  عقاو و  هکلب  دمح  أطخ و  لهج و  هار  زا  هن  نایـسن و  وهـس و  قیرط  هب  هن  درادن  یطخت  و 

نازیم وه  امنا  فراعملا و  هب  كردی  وا  رهاظملا  هب  فرعی  یک  دابعلا  دـیب  انازیم  تسیل  تاماقم  نیا  رد  یلو  ۀـثالثلا  ۀـبتارم  هب  تسا  هللا  رما 
نیزاوم زا  جراخ  ندروآ  تسد  قیرط  سپ  تسا  دابع  قلخ و  يارب  زا  تینازیم  ناهرب و  ماقم  هک  مراهچ  ماقم  هریخا و  هبترم  اـما  نازیملا و 

ای تسا  رـصحنم  قلخ  يارب  زا  سدقلا  حورلا  هاقلا  ام  رهاظملا و  طسوتب  لزنا  ام  هللا و  رما  ندروآ  تسد  يرخا  ةرابعب  دوب و  دـهاوخن  هعبرا 
یناسفن سواسو  ای  تسا  يوامس  یحو  نیا  ناطیـشلا و  رما  ای  تسا  هللا  رما  نیا  هکنآ  زیمت  هکنانچ  فشک  ای  لقن  ای  لقع  ای  ساسحا  هار  زا 

حیحـص نازیم  رگا  لاحرادـل  الا  رهظملا و  سفن  نود  تسا  هعبرا  نیزاوم  نامه  هب  اضیا  تسا  بذاک  یعدـم  ای  قداص  لوسر  هک  نآ  ای  و 
تاکاردا ای  ناشیا و  بتک  عرـش و  ای  دوشیم و  هدافتـسا  نینچ  شتاملک  ضعب  زا  هچنانچ  هدومن  ضرف  ءایبنا  ینعی  هسدقم  رهاظم  سفن  ار 

نآ دشاب و  زیمم  هک  تسا  ینازیم  هب  جاتحم  مه  نازیم  نیا  ندروآ  تسد  سپ  دشاب  ناشیا  هب  سدقلا  حور  تادییأت  ای  ناشیا  تاساسحا  و 
عیارش و دونشب  هک  عمـس  زا  هدرک  ضرف  لتخم  ار  نآ  هک  تسا  هعبرا  نیزاوم  نآ  هب  جاتحم  ریغ  نآ  رودلا و  هلاحتـسال  تسا  روما  نآ  ریغ 
هک تسا  تداع  قراخ  هزجعم و  هک  قح  لها  هدـیقع  هب  لطبم  زا  قحم  زیمم  هچنانچ  ار  تاباطخ  دـنک  كاردا  هک  لقع  زا  وا  تاشیامرف و 
نآ وا  قدص  هناشن  يرخا  ةرابعب  دنـشاب و  عیطم  ار  وا  تانئاک  داوم  دشاب و  اناوت  ار  تارودقم  هک  دـسر  یماقم  هب  ریثأت  یلمع و  هوق  لامک 

باتک زا  ترابع  هک  نایئاهب  هدیقع  هب  هک  لطاب  قح و  نیب  قراف  هک  نآ  لثم  تسا  هیرهاظ  تاساسحا  هب  جاتحم  دیامن  ادخ  راک  هک  دـشاب 
تـسا مصخ  ناهرب  تجح و  يوقا  هک  ریرقت  ذوفن و  هکنیا  امک  دوب  دـهاوخ  هیباطخ  میهافم  رد  لخاد  تاساسحا و  يوس  هب  جاـتحم  تسا 
هلاحم هدـمآ ال  ررقم  قلخ  يارب  زا  رهاظم  تفرعم  يارب  زا  هک  ینازیم  ره  سپ  دریگیمن  تروص  لقع  مکح  همیمـض  تاـساسحا و  نودـب 
رهاظم تفرعم  دـناوتیمن  هلیـسو  چـیه  هب  ادـبا  تسنادـن  یفاک  دـمتعم و  ار  اـهنآ  هک  یـسک  دوب و  دـهاوخ  هعبرا  نیزاوم  زا  یکی  هب  عجار 

الوا تسا  ثحب  لحم  ۀهج  دنچ  زا  سپ  نازیملا  باتکلا و  مهعم  لزنا  هفیرش و  هیآ  هب  دوخ  ياعدم  يارب  زا  لالدتسا  اما  دیامن و  لیـصحت 
لمتحم هیباطخ  میهافم  هب  زاب  هدرمـش  حرـصا  ار  شحاضتفا  حـضوا و  نیزاوم  ریاس  زا  ار  هیباطخ  میهافم  لالتخا  هک  یماـگنه  رد  هکنآ  زا 

مامت هک  دشاب  يروما  هب  رـصحنم  القع  تالمتحم  هک  دوشیم  یتقو  رد  نارود  دیدرت و  زا  اعدـم  نییعت  ایناث  دـیامنیم و  لالدتـسا  هوجولا 
دارم هک  دـیآیمن  مزال  نیقباس  تاراشب  تاسایق و  ساوح و  یبن  اب  لزنم  ندوبن  زا  هکنآ  هچ  تسین  نینچ  هیف  نحن  ام  رد  کی و  زج  لـطاب 

تانیب تاـیآ  هب  ریبعت  اـهنآ  زا  هک  تسا  یتاداـع  قراوخ  تازجعم و  ناـمه  لزنم  هب  دارم  تفگ  ناوتیم  هکلب  دـشاب  یـسدق  حور  لزنم  هب 
انیتا هدومرف و  دای  نآ  زا  رایسب  تایآ  رد  هک  هدش  اطع  ناشیا  هب  لزان و  ناشیا  رب  هک  تسا  ینامسآ  تبهوم  نیا  يراج و  ناشیادیب  هدش و 

قح بناج  زا  نامرف  بتک و  نابحاص  هک  تسا  نیا  نایدا  لها  مامت  هدـیقع  هچنانچ  تاـنیب  تاـیا  عست  یـسوم  اـنیتا  ةرـصبم و  ۀـقانلا  دومث 
هک هدوب  یقراوخ  نآ  هدوب و  ادخ  بناج  زا  ناشباتک  ندوب  ناشیا و  قدص  تمالع  هک  دـندوب  یناهرب  تجح و  هب  هحفص 528 ] رهظتسم [ 

نازیم هب  دارم  هک  هدش  نایب  هربتعم  ریـسافت  رد  یلب  هدرک  هچ  هب  ار  لامتحا  نیا  یفن  سپ  دندوب  زجاع  نآ  لثم  هب  نایتا  زا  تیعر  دارفا  ریاس 
میناوـتب نآ  هب  هک  تسا  ینازیم  نآ  نییعت  اـم  دوـصقم  یلو  دراد  نآ  رب  تلـالد  طـسقلاب  ساـنلا  موـقیل  هچناـنچ  تـسا  یبـن  عرـش  نوناـق و 

تالوعجم دـننام  ینامـسآ  ریغ  بتک  هبذاک و  عیارـش  ربارب  رد  تسا  هیهلا  تعیرـش  ادـخ و  باـتک  عرـش  باـتک و  نیا  هک  میهد  صیخـشت 
تقو نآ  ماقم  نیا  ندروآ  تسد  زا  سپ  قح و  نید  ندروآ  تسد  رهاـظم و  تفرعم  يارب  زا  دـشاب  لـیلد  تجح و  نآ  هک  امـش  ناـعوبتم 
دشاب هتشذگ  هب  قلعتم  هچ  غورف  لوصا و  داعم و  ءدبم و  زا  يزیچ  ره  هب  تبسن  ام  يارب  زا  دوب  دهاوخ  نازیم  تجح و  عرش  باتک و  سفن 
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دیوگب هکنیا  دیامن و  ار  دـعب  تجح  نییعت  لثم  دـشاب  هدـنیآ  هب  قلعتم  هچ  دـیامن و  ار  هیـضام  جـجح  هتـشذگ و  ءایبنا  قیدـصت  هکنآ  لثم 
تیمولعم زا  دعب  دننازیم  تجح و  عرـش  باتک و  سپ  تسا  خـسنت  هیقاب ال  تعیرـش  نیا  هکنیا  ای  تسا و  نسحلا  نب  ۀـجح  دوعوم  يدـهم 

زج میتسین  رخآ  نازیم  هب  جاتحم  رگید  میتخانش  ار  وا  رگا  هک  میسانشب  ار  یبن  هک  میتسه  نازیم  هب  جاتحم  ماقم  نیا  رد  ام  ود و  نآ  تحص 
تیاهن خـلا  یـسیع  ترـضح  دزرد  دوهی  رگا  هک  هتخیر  بلاق  هب  هطلاغم  رد  هچنآ  اثلاث  مینک و  لقعت  سح و  ار  نآ  هک  كاردا  ساسحا و 

نیقباـس و بیذـکت  قیدـصت و  زا  هدـنیآ  هتـشذگ و  زا  دـیامرفب  ار  هچنآ  هینامـسآ  بتک  میوگیم  سپ  سیبـلت  نادـیم  رد  تسا  یکـالاچ 
بیذکت هاگ  چیه  رمالا  ۀیاغ  تسین  ادخ  لوق  تیجح  تحـص و  رد  کیکفت  هیزجت و  هک  تسا  دمتعم  تجح و  تسا و  قح  مامت  نیقحال 

ص)  ) دـمحم و  ع )  ) یـسیع توبن  قدـص و  يارب  زا  ناوتیم  هچنانچ  سپ  دـیامنیمن  بذاک  قیدـصت  تقو  چـیه  هچنانچ  دـنکیمن  قحم 
اما دومن و  ءاهب  باب و  نوچ  لطاب  نایعدم  يارب  زا  لالدتسا  نآرق  لیجنا و  ۀیروت و  هب  ناوتیم  نینچمه  دومن  لیجنا  ۀیروت و  هب  لالدتـسا 

ازریم بانج  هک  تسا  نآ  نآ  لصحام  سپ  دناوتیمن  ضرعم  دیامن و  لیجنا  ۀیروت و  هب  لالدتـسا  دناوتیم  باب  ترـضح  هب  نمؤم  هکنآ 
هکنآ یفخی  دنیوج و ال  کسمت  هیهلا  بتک  هب  تقو  نآ  دنوش  یباب  هدرک  باب  توعد  لوبق  ءادـتبا  مدرم  هک  دـنکیم  شهاوخ  لضفلاوبا 

ضارعا هدنناوخ  تلالم  يارب  زا  تسا  داریا  ضارتعا و  لحم  نآ  بلاغ  رایـسب و  ینالوط  تاملک  نآ  رد  وا  لیطابا  یناگیاپلگ و  تاهیومت 
هداریا . اندرا  ام  رخا  اذه  میدومن و  اهنآ  رکذ  زا 

باتکلا همتاخ 

یبیرف و ماوع  تاطلاغم و  يداتقو و  يدایش  متفای  دئارف و  باتک  هب  مدروخرب  هک  راهچ  تسیب و  دصیس و  رازه و  يهنس  رد  باتکلا  ۀمتاخ 
تسیئرم و هک  دش  یهتنم  ماقم  نیا  هب  هدروخ  هلاسر  راک  ات  دوش  وا  تاملک  زا  یـضرعت  هک  مدمآرب  ددصرد  ار  وا  یمحریب  یفاصنایب و 
هب هدـمآرب  نآ  عبط  ماقم  رد  تسا  هس  یـس و  دصیـس و  رازه و  هنـس  هک  لاح  ات  مدـشن  مامتا  هب  قفوم  هدیـسر  همتاخ  ات  هک  دوب  لاس  دـنچ 

هدرک رظن  فرـص  میامن  ضرعت  همتاخ  رد  هک  متـشاد  رظن  هچنآ  مامت  زا  باتک  مجح  یتدایز  هصاـخ  رگید  عناوم  جازم و  تلع  يهطـساو 
دش . دهاوخ  رکذ  يرما  دنچ  زا  يرصتخم  رایسب  ردق  دوش  افو  هیلوا  هدعو  هب  هکنآ  ضحم 

نآ باوج  یناگیاپلگ و  هاگدید  زا  روهظ  تامدقم 

مجن ود  مه  دیدج  روهظ  نیا  يارب  زا  تهج  نیا  هب  دنادیم و  طرـش  ینیمز  مجن  ود  يروهظ  ره  تامدقم  زا  دئارف  رد  یناگیاپلگ  لوا  رما 
هدوب باب  دوخ  تایرتفم  زا  هرقف  نیا  یتشر و  دیس  رگید  يواسحا و  خیش  یکی  دناباب  دیس  يوس  هب  هدنهد  تراشب  اهنآ  هک  هدرک  ضرف 

ساسا ار  ساسایب  بلطم  نیا  ناشبتک  رد  نیفلؤم  ریاس  تاضوافم و  رد  ءاهبلادـبع  ناقیا و  رد  ءاهب  یتح  هتفرگ  ار  وا  لاـبند  هعیـش  دـعب  و 
دناهدرک دوجو  نیا  هب  لیوأت  فیرـش  نآرق  زا  ار  ناتم  اهدم  دنیامنیم و  لازال  دیـس  خیـش و  زا  دیجمت  تهج  نیا  هب  دـنداد و  رارق  بلطم 
دناهدوب . وا  روهظ  هحفص 529 ] رشبم [  باب و  مجن  هک  تسا  یتشر  دیس  يواسحا و  خیش  يویند  يرهاظ  تشهب  ود  نیا  هب  دارم  هک 

یتشر مظاک  دیس  یئاسحا و  دمحا  خیش  هب  تمهت  رد  ءاهبلادبع  ءاهب و  باب و  بذک  تابثا 

دارفا زا  یکی  هک  دوشیم  دعب  روهظ  رـشبم  هک  ینیمز  مجن  هک  هچ  هدرک  لیبن  لیلج  نیا  هب  تبـسن  ار  متـس  ملظ و  لامک  فاصنالا  قحلا و 
ایآ تسا  تبـسن  هچ  هک  تسا  مولعم  ص )  ) دمحم و  ع )  ) یـسیع دننام  هب  رـشبم  هب  وا  تبـسن  الثم  بهار  ای  نهاک  نالف  دننام  تسا  تیعر 

ءاکذ و تدوج و  نآ  اقلطم و  لوقنم  لوقعم و  زا  ماسقا  نونف و  رد  هیملع  تاـماقم  تـالامک و  نآ  اـب  دیـس  خیـش و  لـثم  هک  تسا  راوازس 
حیحص ملکت  نایب و  يهدهع  زا  تشادن و  هچنانچ  دشاب  هتشادن  ذملت  تقایل  هک  داد  رارق  يداوسیب  زجاع  ماوع  رشبم  ار  وا  عالطا  هطاحا و 

ره يارب  زا  یناگیاپلگ  نوچ  يراب  الک  اـشاح و  دروآ  هتـشر  هب  هطولغم  تاراـبع  رد  نیعورـصم و  تـالایخ  دـننام  ار  یبلاـطم  زج  دـیاینرب 
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ار و تمهت  نیا  نالطب  مینکیم  تباث  ام  هداد  رارق  دیـس  خیـش و  ار  ود  نآ  دـشاب و  رـشبم  ینیمز  مجن  ود  هک  هدرک  نیعم  یطرـش  يروهظ 
تسیود يهنس  رد  دلوم  يرکسع  نسح  يهطساو  الب  رسپ  ار  يدهم  مئاق  دناهدوب و  هیماما  يهدیقع  رب  لیلج  ملاع  ود  نیا  هکنیا  ار و  ءارتفا 
هینامـسج هیـصخش و  تبیغ  هب  راظنا  زا  بئاغ  دوخ  نامز  ات  ار  وا  دننادیم و  نوتاخ  سجرن  زا  نابعـش  فصتنم  يهلیل  رد  تشه  هاجنپ و  و 

دنرمشیم و رورس  نآ  ءایـصوا  زا  ربمغیپ و  مهدزاود  يهفیلخ  یـصو و  ار  كرابم  سدقم  دوجو  نامه  دننادیم و  دوجوم  یح  راصما  رد 
زا دناهتفر و  هفیاط  نیا  هچنآ  دض  فالخ و  رب  دنیوگیم و  هیماما  هچنآ  قباطم  دیامنیم  نآرق  مالـسا و  نید  هب  توعد  روهظلا  دـعب  هکنیا 

باب دیـس  نوچ  دوب  رـشبم  دوجو  روهظ  طرـش  هک  لاح  لوا  قیرط  قیرط  ود  هب  ار  بهذـم  نیا  منکیم  لطاب  تمهت  نیا  حاضیا  نـالطب و 
لعج و نیا  هک  دش  دهاوخ  مولعم  ضرفلاب و  دـناهدوب  صخـش  ود  نیا  وا  رـشبم  هکنآ  هچ  دوب  دـهاوخن  دـعب  روهظ  وا  سپ  تشادـن  رـشبم 
رد هیماما  مامت  بهذم  هدیقع و  هکنآ  يهطساو  هب  سپ  الوا  اما  هتشادن  ربخ  نآ  زا  خیـش  دیـس و  حور  هدز و  بلاق  هب  باب  هک  هدوب  یئارتفا 

نیب ددرتم  راصما و  رد  نکاس  راظنا و  زا  بئاغ  صخش  ار  وا  هک  هدوب  نآ  ماوع  صاوخ و  زا  اریبک  اریغص و  ءاسن  الاجر و  يدهم  مئاق  باب 
روهظ زا  لبق  ات  عیمج  تسا و  هیعدا  زا  ضعب  نومـضم  هچنانچ  دنیبب  ار  وا  اهنآ  دـیامنب و  جـئاوح  عفر  انایحا  دـنیبب و  ار  ناشیا  وا  هک  مدرم 
ینعم نیا  تسا و  ناشیا  ریغ  هیماما و  نیب  هزیمم  تاـهج  زا  یکی  مه  رما  نیا  هک  هدوب  خـسار  تباـث و  نیقی  داـقتعا و  نیمه  رب  یعدـم  نیا 
عماجم تافلؤم و  ءاـهب و  رد  هیماـما  بهذـم  نیجورم  ءاـملع و  خـیاشم و  ءاـسؤر و  زا  خیـش  دیـس و  ندوب  رگید  فرط  زا  تسا و  یهیدـب 
ربمغیپ مهدزاود  یصو  هب  تبسن  راتفر  هدیقع و  زا  دندومنیم  كولس  هیماما  ریاس  هچ  ره  رب  تسا  راکنا  ارم  لباق  ریغ  يرورض و  ناشدوخ 

هدشن هدهاشم  نآ  فالخ  هماع  تیعجرم  اب  يدامتم  تدم  نیا  رد  ادـبا  هدوب و  نانچمه  ناشیا  رادرک  راتفر و  ع )  ) نسحلا نب  ۀـجح  (ص )
ماما هک  دـیامنب  دـیاب  يداقتعا  نینچ  بحاص  هک  هچنآ  ریاس  تبیغ و  هیعدا  هعمج و  هصتخم و  تاعاس  هدالولا و  ۀـلیل  مزاول  تاـعارم  وا  زا 

دـض دنـس  يهطـساو  هب  تشادرب  تسد  ناوتیم  هنوگچ  رکنی  سوسحم ال  دـهاشم  رما  نیا  اب  سپ  دنتـسه  وا  روهظ  رظتنم  دـنراد و  یبیاغ 
هکنآ رگید  لیصا و  لصا  نیا  ماکحتسا  زا  هللاءاشام  داد  رارق  ساسا  دنس و  ار  نآ  دنتفگ و  نانچ  نینچ و  دیس  خیش و  مدینش  نم  هک  دنسم 

هک دـش  موـلعم  اـجک  زا  تسا  لـمحم  رما  ظـفل  هکنآ  هچ  تسیچ  هک  تسین  موـلعم  تسا  یک  رما  نیا  هیلا  یهتنم  هـک  خیـش  زا  لـئاس  دارم 
هلمحم روما  هتـشاد  دوصقم  يرگید  ماقم  هینید  بتارم  زا  دـیاش  هدوب  رظتنم  ار  يرما  نینچ  لـئاسمرگم  هدوب  مالـسا  لـجا  ءاـضقنا  دوصقم 

نزح راـهظا  شقارف و  ربـخ  دروـم  رد  هتفگیم  هک  دیـس  زا  لـقان  هک  نآ  اـی  هدوـب  باـب  رـشبم  خیـش  هک  دوـشیمن  داهـشتسا  دروـم  زگره 
هچ دیئوجب  ار  ملع  ندعم  نم  زا  دعب  دومرفیم  ناشیا  هب  ددرگ و  رهاظ  امش  یقیقح  بحاص  مورب و  نم  هک  دیهاوخیمن  ایآ  هک  شباحصا 

یلاعج ای  هدوب و  رتبا  باذک  ریغا و  هرکن  هدوب  سک  هچ  لقان  نآ  هک  هدشن  هحفص 530 ] مولعم [  دش  دهاوخ  رهاظ  هتبلا  تسا و  دوجوم  وا 
ناوتن دشاب و  هدمآ  ایند  هب  دیس  خیش و  نرق  رد  هک  دشاب  یئالک  هزات  صخـش  يوس  هب  هراشا  نیا  اجک  زا  هکنآ  رگید  هدوب و  بزح  نیا  زا 

دروآرب و رـس  ینامرک  ناخ  رگا  هکنآ  رگید  هدومن و  لمح  دـنیوگیم  هیماما  هک  راصما  رد  يراوتم  راظنا  زا  بئاـغ  رب  ار  ءاـیبنا  نیمه  مه 
يهبترم رد  وا  زا  تفالخ  نم  هدرک و  نم  تعباتم  هب  رما  دیـس  منم و  داتـسا  دیـس  زا  سپ  ملع  ندعم  تبیغ و  دهع  رد  تما  بحاص  دیوگب 
لـصفم تروص  هب  هدومن  هراجتـسا  دیـس  ةویح  ناـمز  رد  هتـشاد و  رارـصا  هتفگ و  هکلب  تفگ  دـیاب  وا  هب  باوج  هچ  مراد  هصاـخ  تیولوا 

رارق تماما  توبن و  دـیحوت و  ربارب  رد  نید  مراهچ  لصا  ار  دوخ  تفرعم  عبار و  نکر  ار  دوخ  هدرک و  ار  تفالخ  ماقم  بلط  یحورـشم و 
وا هداد و  رارق  هعیش  دزن  هماع  دننام  یئاهقف  يوایند  ملسم  ار  نکر  نیرکنم  هداد و  رارق  نکر  نیا  تفرعم  هب  ار  ترخآ  تاجن  رایعم  هداد و 

بناج زا  تجح  نامسیر و  هدرمش و  هرهاظ  يهیرق  ار  وا  هتسناد و  حوتفم  وا  يهطساو  هب  ار  ملع  باب  هداد و  رارق  قلطم  ضیف  يهطـساو  ار 
توابص يهبترم  زا  ار  نوک  ملاع  هدرمش و  یلاعتم  هتسناد و  ددجتم  ار  یناسنا  یقرت  یناحور و  ملع  روک  ودرد  نآ  روهظ  هب  هتسناد و  ادخ 

مالعا ءاملع  مارک و  ءایلوا  ماظع و  ءایبنا  ناگیاد  ناک و  تیبرت هللا  تحت  زا  هک  هدرک  ضرف  یناسک  ار  رـصع  مدرم  هدیناسر و  غولب  ماقم  هب 
دش مولعم  اجک  زا  لاح  تافارخلا  تافرخزملا و  نم  کلذ  ریغ  یلا  هدیسر  شدوخ  دیس و  خیـش و  نابرهم  ناردپ  تیبرت  يهیاس  رد  راخ و 

روهظ تراشب  دیس  هک  دوش  دنس  ات  هدوبن  هدوب  اهنآ  ثراو  قحلا  هک  ینامرک  ناخ  نآ  ندعم  هب  دارم  دیـس و  خیـش و  مولع  ملع  هب  دارم  هک 
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تافلؤم رد  دیس  خیش و  تاملک  سپ  ایناث  اما  لضافنبا و  لماک  ياهتشا  زا  هللا  ناحبـس  یهد  رارق  باب  ینیمز  مجن  ار  وا  هدادیم و  ار  باب 
هکنیا تسا و  یح  بئاغ  ع )  ) يرکسع نسح  هطساو  الب  رسپ  تلم  دوعوم  هکنیا  يدهم و  مئاق  باب  رد  هیماما  هقیرط  تابثا  رد  دوخ  هریثک 
هراشا هرمن  هس  رکذ  هب  هنومن  يارب  دوب  دهاوخ  تلالم  بجوم  یمامت  رکذ  رامشیب  رایسب  تسا  مالـسا  نید  هب  یعاد  افلخ و  ءایـصوا و  زا 
باتک نیا  رد  هک  يرابخا  هتشون و  بئاغ  مئاق  ننس  تبیغ و  رد  هک  دیئامرف  هظحالم  ار  خیش  تعجر  تمصع  يهلاسر  باتک  لوا  دوشیم 
تیافک دـندرک و  کسمت  شتویح  تبیغ و  نسحلا و  نب  ۀـجح  يارب  زا  هیماما  هک  تسا  يرابخا  اـهنآ  بلاـغ  هک  دـیئامرف  هدـهاشم  تسا 

هب عضاوم  ضعب  رد  هفیاط  نیا  ءاهب و  هدرک و  لالدتسا  نآ  هب  تعجر  تمـصع  رد  هک  لصفم  ینالوط  ثیدح  نامه  ماقم  نیا  رد  دنکیم 
الهاجت وا  الهج  هک  نیتسلا  ۀنـس  هرقف  کی  رگم  تسا  هدـیدج  اب  فلاخم  هیماما و  اـب  قباـطم  ماـمت  ثیدـح  نآ  دناهتـسج و  لالدتـسا  نآ 

نآ دوعوم  اب  هک  دهدیم  ار  بهذم  نیا  ربخ  دوشیم و  یعدم  نیا  رـشبم  هلاسر  نینچ  بحاص  ایآ  یتسناد  ار  نآ  باوج  هدرک و  فرـصت 
نیا دوخ  هدیدع  تافلؤم  رد  هکنآ  مود  الک  اشاح و  دشاب  دض  فلاخم و  اکلسم  اننس و  الاوحا  اتدالو  امسا  ابسن  تعجر  تمـصع و  رابخا 

دنامن و موصعم  تجح و  زا  یلاخ  نیمز  هاگ  چـیه  هک  دـناهدومن  هغیلب  تادـیکأت  هتوافتم  تانایب  هفلتخم و  تاماقم  رد  ادـیکا  راوگرزب  ود 
رد هلاسر  دیـس  صوصخلاب  هک  مراد  رظن  رد  دناهدومن و  تبث  دوخ  لئاسر  رد  ار  نومـضم  نیا  هب  هدراو  هرتاوتم  رابخا  اهلهاب و  تخاسل  الا 
زا یلاخ  ار  نیمز  لاس  رازه  تدم  رد  هنوگچ  هدـیقع  نیا  بحاص  ایآ  مرادـن  رـضاح  ریرحت  لاح  متـشاد  ار  نآ  دـلب  رد  هتـشون و  باب  نیا 
رد هک  نآ  میـس  نیبم  ناتهب  الا  اذه  له  دشاب و  رارقرب  رادیاپ و  وا  هب  نامـسآ  نیمز و  دوش و  رهاظ  یعدـم  نیا  هک  دـنکیم  ضرف  تجح 

دیامنیم نییعت  دنلئاق  هیماما  هک  نامه  ار  يدهم  نآ  رایـسب  عضاوم  رد  تسا  لیلج  خیـش  زا  هسیفن  بتک  زا  هک  خیـش  فورعم  ةرایزلا  حرش 
نم يدـهملا ) ینعی   ) هنا مهل  نیبـیل  ینعی  دـسیونیم  نوفلتخی  يذـلا  مهل  نیبـیلو  يهیآ  رکذ  زا  سپ  مکترمز  یف  رـشحی  حرـش و  رد  یکی 

يدهم دیامن  اراکشآ  ادخ  ات  ینعی  الدعو  هحفص 531 ] اطـسق [  اهءالمی  جرخی و  نا  یلا  یح  دوجوم  نالا  هنا  يرکـسعلا و  نسحلا  بلص 
ججح يهرقف و  رد  دـیامن و  لدـع  زا  رپ  ار  نیمز  دوش و  رهاظ  ات  دراد  ةویح  تسا و  دوجوم  نألا  تسا و  يرکـسع  نسح  بلـص  زا  هک  ار 

يهرابرد قح  يدهم  باب  رد  تسا  نیا  وا  يهمجرت  هک  دسیونیم  یئاج  رد  تسا و  دوجوم  یح  مئاق  هتـشاد و  موقرم  ایندـلا  لها  یلع  هللا 
نب دـمحم  يدـهم  هک  هدـش  مئاق  نآ  رب  ناشیا  يهعیـش  تیبلا و  لها  عامجا  دراد و  تلـالد  نآ  رب  ینـس  هعیـش و  تاـیاور  هک  تسا  نآ  وا 

تاملک نیا  اب  ایآ  هریثک  عضاوم  زا  کلذ  ریغ  یلا  دشاب  هاتوک  ای  نامز  دشکب  لوط  دوش  جراخ  ات  تسا  هدنز  وا  تسا و  يرکسعلا  نسحلا 
لیلج خیش  نیا  هب  ماوع  بیرف  يارب  زا  یتمهت  یئارتفا و  نینچ  هک  دهاوخیم  یئایحیب  یمرـشیب و  هزادنا  هچ  هفورعم  هروهـشم  يهحیرص 

نآ ام  سپ  تسا  يدهم  هب  هدنهد  تراشب  هک  هدرک  یتانایب  هدیـصق  حرـش  رد  هک  دناهداد  تبـسن  یتشر  دیـس  هب  ار  هچنآ  اما  دوش و  هتـسب 
هک دنراد  نآ  يهدیقع  هیخیش  هک  تسا  ینعم  نیمه  حرش  طقف  درادن  ماقم  نیا  هب  تبسن  هیانک  هراشا و  میاهدرک  هظحالم  الماک  ار  تانایب 
رد باوخ  رد  ار  كرابم  ناهد  بآ  ص )  ) ربمغیپ هک  هدوب  همئا  هیفخم  رارـسا  هینطاب و  مولع  لماح  وا  هدوب و  نطاـب  تیبرت  رود  خیـش  رود 

نطاوب و هب  قلعتم  وا  دهع  رد  هدوب و  حراوج  رهاوظ و  هب  قلعتم  وا  زا  لبق  ماکحا  هدومرف و  غیلبت  توعد و  هب  رما  ار  وا  هتخیر و  خیـش  نهد 
یلو بطق و  ار  مولع  نیا  بحاص  دـننادیمن و  دوخ  يارب  زا  يزاـیتما  ماـقم  نیا  ياوس  تسا و  هیخیـش  هدـیقع  ناـمه  نیا  تسا و  حـناوج 

يدصتم هدرک  ضرف  دیدج  رود  ار  دوخ  رود  دناهدوب و  دوخ  يارب  زا  هبترم  ماقم و  نیا  یعدـم  ینامرک  ناخ  یتشر و  دیـس و  دـننادیم و 
هک ره  منکیم  ضرع  ار  نآ  دافم  صخلم  دوشیم  ینالوط  نآ  يهمجرت  دیـس و  مـالک  لـقن  نوچ  دـنداد و  رارق  يدـه  همئا  هینطاـب  مولع 

اهذیفح و و  ( ) دمحم داوجلا  کترضح  عیجضب   ) دیامنیم حرش  ار  تیب  نیا  هک  یئاج  رد  دیـس  هدیـصق  حرـش  هب  دیامن  عوجر  دراد  ههبش 
نیمز نامـسآ و  هب  دارم  هک  دـمحم ... ضرالا  یف  دـمحا و  ءامـسلا  یف  یمـسا  تسا  دراو  هک  يرابخا  دـیوگیم ... هک  لضفألا ) مامالا  وه 

مه نیا  یمـسملا و  نم  ءابنت  هک  تسا  رهظم  مسا  هب  دارم  هکنیا  هدرک و  نایب  یـشوخ  هتکن  قحلا  تسا و  دـسج  یحور و  نطاـب و  رهاـظ و 
هب عـجار  یکلم  يدـسج  یکی  تسا  روـهظ  ود  هیـسدق  تقیقح  يارب  زا  هک  تسا  نآ  هتکن  ود  نیا  لـصاح  تسا و  یحیحـص  رایـسب  هتکن 
هب ناشیا  ناحتما  هدـشیم و  افتکا  نامه  هب  ناشیا  زا  هدوب و  نامه  هب  رومأم  مدرم  يواسحا  خیـش  روهظ  زا  لبق  ات  هک  هیندـب  لاعفا  رهاـظ و 
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ناـمز هدوب  تسیود  رازه و  هنـس  مهدزاود و  نرق  رد  هک  خیـش  روهظ  ناـمز  نطاوب و  هب  عـجار  یناـحور  یتوـکلم  يرگید  هدوـب و  ناـمه 
وا يارب  زا  هک  دوب  دـمحم  هب  یمـسم  هدوب  رهاظ  هب  قلعتم  هک  لوا  عقوم  هدوب و  قباس  هب  ءاـفتکا  مدـع  نآ و  هب  ناـحتما  نطاـب و  هب  فیلکت 

رشع یناث  هئام  رد  هدوب  لوا  هب  قلعتم  هچ  نآ  دیوگیم  ات  تسا  دمحا  هب  یمسم  وا  يوناث  مسا  هب  نآ  رهظم  هدوب و  هینطاب  ملاع  رد  يروهظ 
زا تیالو  رمق  لام  رگید  هرود  هدزاود  هدوب و  توبن  سمش  لام  رهاوظ  هب  قلعتم  یلوا  هرود  هدیدرگ  مود  ماقم  يدصتم  ربکا  خیـش  مامت و 

جورملا و ناکف  تشگ  رهاظ  دمحا  مسا  هب  تیعبت  ناونع  هب  تیالو  رمق  هرود  مامت  دمحم  مسا  هب  توبن  سمش  هرود  نوچ  تیعبت و  ثیح 
نیا دـیئامرف  هظحالم  فاصنألا  لها  ای  خـلا  ءاوه  نسحا  ضرا و  بذـعا  نم  نوکی  نادـب  ـال  دـمحا و  هب  یمـسملا  هذـه  سار  یف  سیئرلا 

تفای يرثا  هناشن و  یسک  هب  تراشب  زا  یمـسر  مسا و  ایآ  دوخ  ياسؤر  هب  تبـسن  تسا  هیخیـش  هدیقع  هچنآ  ریغ  الیذ  اردص و  ار  تاملک 
یناگیاپلگ قیدنز  مه  ار  هچنآ  هک  دینادب  دش  مولعم  هک  ینیمز  مجنم  ود  نیا  بذـک  انامه  دـهد  رارق  دوخ  لیلد  ار  غورد  نیا  هک  دوشیم 

دنشاب هدوسآ  تسا  ضحم  غورد  مه  نآ  هداد  باب  روهظ  رد  هراتس  ود  ربخ  یناهفـصا  مجنم  هکنآ  زا  هدومن  اعدا  هحفص 532 ] دئارف [  رد 
نوچ هکنآ  یفخی  قحلا و ال  حوضو  یلع  دـمحلا هللا  دـنرادیمنرب و  دوخ  هدـیقع  زا  تسد  تافرخزم  نیا  هب  هرقتـسم  ناـمیا  ناـبحاص  هک 
لاح مود  قیرط  تسا  ینانخـس  وا  نانخـس  رد  ار  ام  الا  هدومن و  نآ  زا  ضارعا  دوب  ام  ثحبم  زا  جراخ  دیـس  تاملک  تحـص و  زا  وگتفگ 

دوب . دهاوخن  بذاک  یبن  هک  دوشیم  مولعم  بهذم  نیا  نالطب  دش  مولعم  ءاهب  باب و  بذک  هک 

تعیرش عارتخا  رد  باب  اب  هضراعم 

هک هدیدرگ  هایملا  ۀیدوا  ناطلس  نیش  ضرا  نکاس  يارب  زا  نیعست  هنـس  زا  دعب  هک  هثداح  تعیرـش  عارتخا  رد  باب  اب  هضراعم  رد  یناث  رما 
قراشم یکزا و  علاطم  زا  یلوالا  ةروس  یلعا  ياضیب  هحفص  هب  یهتنملا  ةردس  لظ  رد  هدوب  یبوط  هرجش  صغ  هک  یلعا  ملق  زا  نآ  لامجا 
عالخنا عماودلا و  عالقنالل  دعاورلا  ۀحیص  قراوشلا و  قورش  قراوبلا و  قوربک  انعر  تاعمل  ابیز و  ةاعلط  نارازه  اب  ءایلع  تاومـس  اقرش و 
قئارطلا یلا  ءادـتهالا  قیاقدـلا و  مهف  قیاقـشلا و  ۀکحـض  قئاـتفلا و  قتر  قئاـقرلا و  قتف  قیاـقحلا و  فـشک  قیـالخلا و  بذـج  عراـقملا و 

عشعـشتم و یلحتم و  یلجتم و  قئاحرلا  متخ  قئاحـسلا و  وحم  قیاقرلا و  رـشعم  یف  قیامعلا  رحبالا  نم  قیاقعلا  جارخا  قیاـقحلا و  نیرئاـسلا 
باب و حـتف  بابـسا و  قتف  باقن و  قزمو  باجح  قرخ  اـبرلد  اـمن و  هرهچ  اـشگ و  هدرپ  علمتم و  علطتـسم و  قرـشتم و  قرـشیم و  علعلتم و 

نع نیلفاغلا  لعل  هدومن  بانطالا  نودـب  زاجیا  عم  باعجلا  بابذـلا  کیرحت  بارتلا و  نیکاـسم  ءاـقت  ـال  هدومن و  باوبـالا  حـیتافم  ءاـطعا 
نم کیلع  یلتی  امل  عمتـساف  هاذـه  یه  موسوم و  یلوا  هعملب  یلعالا  توکلم  ینکاـس  یهنلا و  یلوا  هکراـبم  هروس  زا  نوظقیتسی و  مهتمون 

برقت یکل  یعارلا  بیقع  شما  یعادـلا و  ةوعد  بجاو  يدانملا  ءادـن  عضاو  ناوضرلا  میعنلا و  نم  کیلا  یقلی  ام  ذـخ  ناـحیرلا و  حورلا 
توکلملا کبک  يهمغن  توربجلا و  يرمق  نینا  توهاللا و  ۀـمامح  نبخ  هناف  یغاوبلا  عم  روشحملا  يراوبلا و  هیت  یف  نکاسلا  یئانلا  اـهیلا 

نم توقلا  لیصحت  توحلا و  محل  لکاب  لاغتشالا  تومصلا و  ةرثک  توکسلا و  لوط  دعب  توحرلا  ءامس  نم  توسانلا  ضرا  یلا  هجوتملا 
یلجتملا ماکحالا  ءامـس  نع  ماـمغلا  عفارلا  دـمحلا  توحرلاـب  توکلملا  یف  قرـشملا  توهدـلا  یلع  نمیهملا  مسب  تومی  ـال  يذـلا  یحلا 

ءاصع ۀـبقرلا و  قوط  ۀـیدوبعلا و  ۀـقلخ  عیبرلا  مهیلع  انـضرف  دـق  انا  نوزوفی  مهبر  ءاقلب  مهلعل  مانالا  لامکتـسال  ماقرالا  فونـص  مالکلاب و 
ضرا لجال  تیولوم  ءامس  زا  لزان  مسا  نوچ  نیمدختسملل  ۀیال  کلذ  یف  نا  هنـس  نیعبرا  یلا  ةدالولا  لوا  نم  ۀنیکـسلا  ءابع  ۀماقتـسالا و 
تومح ۀحاسب و  برق  توسان و  تبحص  زا  نوبو  توهال  قرط  هب  ملع  زا  ار  تیدوبع  ناکرا  هک  هتشاد  هعبرا  فورح  زا  بیکرت  تیدوبع 

دیآ مزال  عیبرت  هدسج  هحور و  بسانت  هماقمل و  هرکذـت  یتوسان  سابل  رد  دـشاب  هناشن  هیآ و  ار  تیناحور  ملاع  هراشا و  توکلم  میلقا  رد 
دابع هک  ۀیدوبعلا  ۀقلح  ۀیدوبعلا  ۀلحرم  یف  عبرالا  رصانع  يدحا  وه  يذلا  لوالا  نکرلل  لباقملا  لوالا  عبرلا  نوقفوی  هقفاوملا  قیفوتب  مهلعل 

هجاولا یناـثلا  عبرلا  تیدوبع و  هب  هراـشا  لـخاد  ثـالث  تاـملظ  زا  جراـخ  نذا  رد  يهضف  يهقلح  ترفاـسم  مدـق  لوا  تدـالو و  عقوم  رد 
یهد قوطت  نآرق  بحاص  صنب  تارکذـت  هلحرم  لوا  هک  رـشع  ۀعـست  غولب  دـعب  هک  هبقرلا  قوط  وه  یناثلا  رـصنعلا  ماقم  یف  یناثلا  نکرلل 
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یصقملا وه  ثلاثلا  رصنعلا  لباقم  ثلاثلا و  نکرلل  قباطملا  ثلاثلا  عبرلا  دشاب و  لابقالا  ةءاشن  یلا  لوخدلا  لالقتسالا و  باهذ  نع  ۀیاکح 
هدومن و یصحت  تسا . . .  نیعبرا  هحفص 533 ] فصن [  هک  رکذتلا  نینس  دعب  نیتس  رد  هک  قیرطلا  یلع  ۀماقتـسالل  ۀیآ  ۀماقتـسالا  ءاصعب 

دومن میلعت  ناقرف  رود  رد  هچنآ  دشاب و  یکاح  ار  قدـص  ماقم  نآ  یتسار  نیعم و  ار  كولـس  تهج  شعاقترا  ءدـبم و  هب  دامتعا  شئاکتا 
فاکرد دوعص  ياوق  رد  عاقترا  ملس  هب  جردت  تدش  اقترا و  تعرس  رد  نیتعیرـش  فالتخا  هطـساو  هب  دنیامن  میمرد  ار  لامکتـسا  نیا  هک 

یف يدانلا  فرح  لوا  ۀـیروتلا و  بحاص  تاـقیم  یلا  غولبلا  دـنع  اونین و  ضراـب  نیملاـعلل  هسفن  ادـف  نم  ماـقم  یلا  ةراـشا  هدومن  لیـصحت 
قیرط دنیامن و  راتفر  كولس  قیرط  رد  هنیکـس  بحاص  شور  هب  تعیرـش  نیا  تیعر  هک  هنیکـسلا  ءابعب  یبعتی  راغلا  یف  قرـشملا  ءارحلا و 
قوطت تیدوبع و  قوطب  قلحت  هعبرا و  تاراعـشا  رکذـت  تاراـشا و  نیا  رد  رکفت  اـب  دـنیامن و  لـفرت  هتـشاد  روظنم  ار  تاروع  رتس  بدا و 

تفگ هعبرا و  بتارم  هب  يدوجو  یلاح  رارقا  ینیوکت و  فارتعا  تنیکـس و  راقو و  ءابعب  یبعت  هماقتـسالا و  ءاـصعب  یـصعت  تیقر و  قوطب 
دادعا لوصا  بتارم  كولس  نوچ  بدالا و  یلع  همدخلا  یلع  مئاق  ۀماقتسالا  قیرط  یف  قر  دبع  یناب  نایب  نود  نم  تداهـش  نابز و  نودب 
ضرف دـش و  دـهاوخ  لصاو  ۀـیورخالا  ۀـئاشنلا  نم  فلالا  لـباقم  یف  هنم  ۀنـس  لـک  هک  هلحرم  هب  ارهق  دومن  هک  یلوا  هجرد  زا  هررکم  ریغ 
بـصن دوخ  دجـسم  مادق  رد  ءاضیب  تیالو  ضرا  رد  زا  یعـصرم  لیـصحت  هدـش  بتک  تاذ  لها  رب  هک  تسا  تمارک  جات  هب  جوتت  ماقملا 

فرـصت رادـتقا و  هلحرم  رذـب  راـختفا  نـیا  هـک  دوـب  دـهاوخ  تیـالو  ماـقم  زا  يهجیتـن  ار  هـعبرا  تاـماقم  ياراد  هـکنیا  رب  تلـالد  هدوـمن 
لاقم ردصم  رد  هک  قفاوت  هب  لوق  اب  يدـحاو  هب  هیظفل  فرحا  زا  هیدوجو  سابل  رد  یتدایز  اما  نورکـشی و  هتیانعب  دابعلا  یتح  تساوکارد 

میقتسم دبع  هک  دوش  مولعم  ات  هدوب  دوصقم  داشر  ماقم  رد  ناتتفا  دابع و  ناحتما  هدیشک  هدوهـشم  فلاخت  هب  هدوعوم  قفاوت  دیدرگ و  نایب 
متنا نا  مکـسابل  ضیبالا  صیمقلا  لق  نونقوملا  اهیا  مکب  اـبحرم  مهل  لاـقیل  ضقاـنتم  دـنچ  ره  میدـق  يـالوم  زا  تسا  یلاـقم  ره  هدـنریذپ 
دوخ یکاـپب  یکاـح و  ار  هنوزحم  هفیحـص  هروتـسم و  هحفـص  ضاـیب  هک  تسا  داؤف  لـها  ماـقم  هتـسیاش  ضیبا  صیمقب  صمقت  نوکلـست 
متنک ول  لوصولا  ۀعرـسل  رمحالا  توقایلاب  متختلا  مکیلع  انـضرف  دـق  اـنا  لـق  نورکفتت  متنا  نا  دـشاب  یفاو  دـهاش  ار  هنونکم  هبیع  یبیعیب 

یفرعم و يدع  نم  هب  ار  دوخ  نآ  هب  هتسناد و  هللا  ۀغبص  ار  نآ  یناف  هک  هلیبس  یف  ۀقارم  ءامدب  نییزت  ۀیآ  نیز  نا  هرمح  نورکذتت  هرارـساب 
ریـس و رد  یکبـس  ماقم  زا  هیانک  ار  یعبط  تسوبی  هداد و  رارق  قوش  ران  يهیآ  ار  شمرگ  عبط  هداد و  ناشن  یئادـج  زایتما و  هب  يوس  ام  زا 

یلوالا ۀـئاشنلا  یف  ۀـسورغملاب  نوحرفی و  مهبر  ءاقلب  مهلعلف  يدیفـسور  يهیام  ار  نآ  ؤلـألت  دـنادب و  هیدوجو  هیبطر  تلاـسک  زا  صولخ 
دشاب . هدوب  اوه  تافص و  رد  قفاوم  يوق و  تیعبط و  رد  كراشم  هادف  هادع  نم  حور  هیتوقای  يهبصق  اب  داؤف  لها  نیرخآ  هک  نوهباشتی 

ریهطتلا هروس 

مرح دق  يذلا  ءوضولا  نم  مکب  صتخا  امب  دیدجلا  ریهطتلا  مکیلع  انضرف  دق  انا  میلحلا  رهاطلا  هزنملا  سودقلا  کبر  ناحبس  ریهطتلا  ةروس 
ار رهاظ  هدمآ و  ضرف  نطاوب  یکاپ  ار  داؤف  لها  نیئطاخلا  هیت  نع  ریهطتلا  هب  ایوان  هرشع  عضاوم  مکنادبا  نم  اولـسغا  نیلفاغلا  هرارـسا  نع 
هک هیلیل  تملظ  لاوز  ماگنه  دنیامن  رهاظ  لیـسغت  رد  نطاب  رکذت  ادصاق  اتفتلم  ارعاش  هبترم  بتارم  هب  هک  هدمآ  ررقم  نآ  تاراشا  تایآ و 

رون یلجت  هیآ  هک  دیـشروخ  هدـنبات  قورـش  لوا  رد  تسا  هناشن  ار  هیحور  تلفغ  تابـس و  هک  هیمون  هلحرم  زا  ظقیت  لهج و  ماقم  بساـنم 
غامد مدقم  حسم  هب  ءادتبا  تسا  هیآ  تاذلا  رهظم  تعیرش  رد  ار  ریغـص  ملاع  نطاب  تینارون  هک  ریبک  ملاع  رهاظ  یئانـشور  تسا و  دیحوت 

تاذـلا یلا  نوـهبنتی و  هحفـص 534 ] مهتمون [  نع  نوـلقعی و  مهلوـقعب  مهلعل  لـصاح  هیلاـیخ  ماـهوا  زا  ار  هیلقع  ياوـق  یکاـپ  هک  هدوـمن 
نوعمـسی و توکلملا  لها  توص  نوللهی و  نولورهی و  نوعراسی و  نوکرحتی و  نوقاتـشی و  مث  نوهقفتی  سدـقلا  ملاع  یف  ام  نوهجوتی و 

تـسا توصلا  بحاص  يوس  هب  رظن  حتف و  ثعاب  ار  هضماغ  نویع  توهال  ۀمامح  توصءاغـصا  هکرـصبلا  لیـسغت  مث  نوییجی  تاذلا  ءادن 
تیهولا ءامس  زا  هلزنم  تاملک  لعل  هیسدق  تامغن  ریغ  عامتسا  زا  ۀیرصنخ  تبوطرب  نذا  نطاب  لیـسغت  مث  نورظنت  توکلملا  قافالا و  یلاف 

هب حورشم  مالسالا  یف  هک  ریغص  ملاع  یسرک  حشر  مث  نوملکتی  هرکـش  مهبر و  ءانثب  مهلعل  هضمـضمب  ناسل  هیکزت  مث  نوعمتـسی  مهناذاب 
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ار نآ  لیذ  بیترت  مث  نوملـستی  نوملعتی و  ار  یـسدق  ءامـس  زا  دروام  دوش و  نآ  هعـسوت  هیام  هک  وضو  نیا  ءام  زا  هدیدرگ  يدـمحم  رون 
لیـسغت مث  نوهقفتی  مهبولقب  مهلعل  هدومن  دـبای  هزرل  هک  یهجو  هب  ددرگ  هیربونـص  محل  هیناسنا و  لکیه  شرع  تدورب  بجوم  هک  اراـسی 

نطاب حـسم  مث  نولکای  هاولـس  نولوانتی و  هنم  نم  مهبر و  دـئاوم  یلا  مهیدـیا  نوطـسبی  مهلعل  دـساف  نیئاـنا  نم  نیتفرغب  نیدـنز  یلا  نیفک 
لمحت ةراشا  ۀیئانا  هایم  یقابب  هیرهظ  تارقف  خسم  مث  نوشمی  مهئراب  ءانف  یلا  مهلعل  تسا  قاسم  يهیام  هک  یقاس  ات  عباصا  مدقم  زا  نیلجر 
رکذـت یـضوت  ماگنه  هک  هدـش  بتک  نوزرحتی و  ۀـنایخلا  نع  نوربصی و  لمحت  یف  مهف  هینابر  تناـما  يهدـهع  زا  جورخ  فیاـظو و  راـب 

لـضفالا وهف  ضرالا  یلا  هلوصو  لبق  ءامـسلا  نم  لزانلا  روهطلا  نم  متنکمت  نا  مث  نورعـشی  مهل  یغبنی  اـمب  مهلعل  هدومن  هرـشع  تاـماقم 
هک دوش  مولعم  ات  دیامنیم  ءاشنا  هدنراگن  الاجترا  تسین  اقفلم  نیا  نوهباشتت و  توهالا  ۀمامحب  مکلعل  توکلملا و  کلملا و  قفاوی  یکل 

متسه . اناوت  منک  لعج  ءاشنا و  لصف  عاطقنا و  الب  رمع  رخآ  ات  مهاوخب  رگا  دوشیم و  عارتخا  ءدبم  هچ  زا  باب  نایب 

لالجلا نوئش  یف  عبارلا  قرشلا  نم  هثلاثلا  هعمللا 

تلجت و دـق  هلالج  هولج  نا  لق  توربجلا  یلع  طیحملا  توهالا  یلع  نمیهملا  هللا  مسب  لالجلا  نوئـش  یف  عبارلا  قرـشلا  نم  هثلاثلا  ۀـعمللا 
تـضیغت تضافتـسا و  تضافنا و  تضاف و  تألألت و  تعـشعشت و  ترونا و  ترانا و  تجرـسا و  تئاـضا و  تقربا و  تعلطا و  تقرـشا و 

هنیدم ءدبم  نم  ترشنا  ترشنت و  تراشنا و  ترـشان و  تخافا و  تخاف و  تعملا و  تنلعتـسا و  تنلع و  ترهاظت و  تحالنا و  تحالو و 
ۀـباهملا و ءاـشغب  تشیغتف  هنا  توساـن  هکرد  بیعک  یلا  هیناـکلم  توـکلم  تورذ  مـث  هناطلـس  توربـج  ماـقم  باـبق  یلا  هناـمیه  توهـال 

لابرسب تلبرست  ۀینادحولا و  می  ماطمط  یف  تراص  ۀینادرفلا و  یسرک  یف  تنکمت  ۀمیهلا و  شرع  یلع  تلعتسا  ۀبیهلا و  عاعشب  تعـشعشت 
كرحت و رعـشقاو و  رـسکنا  ملـست و  عضاوت و  لبقنا و  لـبقت و  عشفت و  رثاـت و  عتمنا و  عتمت و  عضختـسا و  عضخت و  عزعزتف و  هیئاـیربکلا 
عسوت و فوجت و  ردکنا و  ربدـنا و  لبقنا و  عدـصنا و  لعفنا و  رجزنا و  رهقنا و  ظیقت و  بنت و  فجرت و  لزلزت و  كرحتـسا و  كرحنا و 
تاهلاو و تلورهت  تاقئاش و  تکرحتـسا  تاملـسم و  تدـقنت  تـالبقم و  تلوطتـساف  ریدـقلا  میلعلا  وه  هنا  یئیـش  لـک  هل  عاـطا  عاـقنا و 
ام تاهجوتم و  تلاز  ام  تامئان و  ترـسا  تالکا و  ترحنا  تابـشام و  تحبـصا  تایعاس و  تشما  تـالئاس و  تلبقا  تاـبلاط و  تهجوت 

تایلاعلا یلا  تلعتسا  تاومسلا و  یلا  تعفترا  تاجرد و  یلا  تدعصت  تاناکم و  یلا  تفرش  تاماقم و  نع  تدعق  ام  تارفاسم و  تحرب 
مهل یبوطف  تادیافلا  شودنا  تادیاعلا و  لغبنا  تادارملا و  بذجت  تابولطملا و  لصحتاف  تایاغلا  یلا  تلصوت  تایادبلا و  یلا  تلسو  و 
دعب تربک  هدقف و  دعب  تدجو  هبیع و  دعب  تحـص  هرـسک و  دـعب  تمت  هصقن و  دـعب  تلمک  هنوکـس و  دـعب  كرحت  هنا  لق  بأم  نسح  و 

تقطنت هولخ و  دعب  تدابا  هقیضت و  دعب  تعـسوت  هرغاصت و  دعب  تمظاعت  و  هحفـص 535 ] هتلق [  دعب  ترثک  هرقح و  دعب  ترطخ  هرغص و 
هعامتـسا و دعب  تئارق  هرابدا و  دعب  تلبقا  هتلفغ و  دعب  ترکذتـسا  همون و  دعب  ترهـسا  هبرق و  دعب  تند  هدعب و  دعب  تبرق  هتومـس و  دـعب 
هتردک و دعب  تقاضف  ۀـیبوبرلا  نع  تعلخنا  هطاحمنا و  دـعب  تطاحا  هفعـض و  دـعب  توقتـسا  هولخ و  دـعب  قزاح  هممـصت و  دـعب  تعـستا 

تنأشتف هدومج  دعب  تتبن  هنامرح و  دعب  تزاف  هنارـسخ و  دعب  تحبرف  هئاقـش  دـعب  تدعـس  تلاخن و  نع  تلبرقت  هجزم و  دـعب  تصحمت 
ۀیمئاقلا ءاصعب  تصعت  ۀمارکلا و  جاتب  تجوت  ۀسایرلا و  لابرس  تلبرست  ۀیتوکلملا و  صیمق  سبل  ۀیکلملا و  سبل  تعزا  ۀیبوبرلا و  نوئشب 

ترما ۀـیربلا و  هل  تعاطا  ۀـیالولا و  هل  تتبث  ۀـسایرلا و  هل  تقح  هنطلـسلاب و  تملک  ۀـنمیهلا و  یلع  تماقا  هبر و  میتاوخ  متخاب  تمتخت  و 
تلمکا و ترمثا و  تدزوا و  تقروا و  تفرـشا و  تزاف و  تدعـس و  تبجن و  تلع و  تفرـش و  تکز و  ترهط و  تباطف و  ۀقیلخلا  یلع 

نیملاعلا تارذ  یلع  روکش  ضیفم  کبر  نا  تقربا  تدعرا و  ام  دعب  تجرخا  ترصعا و  تحصا و  تدسفا و  تدبنا و  تبرش و  تلکا و 
ءابالا و تقراف  ءادـعبلا  نطوم  تنطوت  ابرغلا  نکاسم  تنکـس  مل  یتریرـس  سایقم  یتروص و  لاونم  یـصخش و  لاـثمت  یـسدق و  لـکیهایف 

مکحلا ضایح  ءالبلا و  عمتجا  يوهلا و  رثک  یمعلا و  لاط  ءادـنلا و  عفترا  يدـصلا و  لاط  دـقف  اوثجثج  اومله و  اولاقف و  تاـیبرملا  تبـسن 
نوبرقتف و نوهباـشت  مث  نوبحت  مث  نوبرـشت  مکلعل  هدنـسم  ۀـحارلا  فوحل  هدـهمم و  ۀـقطالملا  ساـک  هجوـمتم و  ۀـفرعمل  ارحب  ۀعرـشم و 
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نیعمجا . قلخلا  یلع  فیطل  کبر  نا  نولصوت 

سماخلا ءامسلا  نم  سداسلا  قرشلا  نم  هعبارلا  هعمللا 

طیحملا توربجلا  یلع  قرـشملا  مسب  ءاذلا  فرح  رـس  تاذلا و  ۀنیدمب  قلعتی  امم  سماخلا  ءامـسلا  نم  سداسلا  قرـشلا  نم  ۀعبارلا  ۀعمللا 
یلع تاذلل  تاذلا  نم  تاذـلا  یف  تاذـلا  سفطـسا  تارذـلا و  ۀـنماک  تاذـلا و  سودـیرفا  یف  رهفکملا  عنقملا  رـس  نا  لق  توسانلا  یلع 

تاوذلا و هیوه  تاوذلا و  قرـشم  نم  تاوذلا  يرقبع  تاذـلا و  لکیه  یف  تاذوتلا  نم  ةذوتملا  تایتاذـلا  تاوذ  هیتاذ  یف  توذـت  تاذـلا 
تایتاذلا تاوزنا  تاذلا و  قورب  نم  تاوذلا  عولط  تاذلا و  قرـشم  نم  تاوذلا  قورـش  تاذلا و  ۀینیع  تاذلا و  ۀینونیک  تاوذلا و  ۀقیفح 

تانیبلا و وربزلا  یف  تاذـلا  هرادتـسا  تایالا و  ۀـلبج  یف  تاذـلا  تاحـشر  تاـملکلا و  تاذ  یف  تاذـلا  تاوذتـسا  تاـفورحلا و  تاذ  یف 
ۀجل یف  تاذـلا  میامغ  تاوذـلارحب و  یف  تاذـلا  ماـطمط  تاـیتاذ و  توساـن  یف  تاذـلا  توکلم  تاوذـلا و  توربج  یف  تاذـلا  توهـال 

تاذلا رینم  نم  تاوذلا  عاعش  تاذلا و  نؤش  نم  تاوذلا  رون  تاوذلا و  ندعم  نم  تاذلا  رهوج  تاوذلا و  ةرجـش  تاذلا و  رذب  تاوذلا و 
بئاحـس نم  تاوذلا  براغم  تاذلا و  عبانم  نم  تاوذلا  علاطم  تاذـلا و  ةراف  نم  تاوذـلا  قراشم  تاوذـلا و  قرـشم  نم  تاذـلا  عولط  و 

یلع هنا  تایتاذلا  فئاحص  یلع  تاذلا  ران  تقربا  تقرشا و  تقهـشا و  تقعـصف و  تاوذلا  تاذلا  یف  تاودشلا  کلذ  نم  تروتف  تاذلا 
هناکرا و سکعنا  هفورح و  جیهن  قح  تداذ  تذوا و  تزونا و  تزوتسا و  تواز و  تذاتسا و  توذتسا و  تدوز و  هنا  لق  ریدق  ءیـش  لک 
هئالآ و یلا  هلواب  راشاف  تزا  لکیه  تصمقف  نینثـالا و  نیب  نم  دـحاولا  ذـخاف  نینئاـکلا  ءازجـالل  لوحملا  لدـبلا  بلقم  هنا  هساـسا  بلقنا 
هلوا و توافتلل  راشاف  يذالا  ۀـیذاسلا  ءات  لکیه  ذـخاف  یناثلا  یلع  ثلاثلا  مدـقف  يرخا  ةرم  تاذـلا  ؤلألتف  هننم  یلا  هتلاتب  هرکذ و  یلا  هولبق 

تاذ نم  ترافف  ءامز  لکشب  لکشتف  ۀسماخ  ۀعجر  وذ  نا  ةروصب  روصت  ۀثلاث  ةرک  تشعشتف  هثلاث  هحفص 536 ] هریخذلل [  هیناث و  ناسنالل 
ةرجـش ناصغا  ۀتمهلا و  ۀیندم  بناوج  ةردقلا و  ءامـس  طالخا  ةزعلا و  ملاع  رـصانع  تدلوت  هشرع  امم  ۀیوه  ۀمجا  یف  ۀنونیک  ۀطقن  تاذلا 
حیافص تحصتف  دوجولا  سقطسا  لکیه  یلع  ۀنطلسلا  نمیهم  حیاور  تحـشرتف  ۀماتلا  ۀملک  فورح  رادم  ۀیفاصلا و  بولق  ضرا  ۀبیطلا و 

قفا علاطم  تمجنتف  تاذـلا  ناطلـس  نم  عادـبالا  کلف  رامثا  ترمثعت  تاذـلا و  نامیه  نم  عارتخالا  سومـش  تمتف  دوبعملا  ۀـنیدم  نئاـطب 
قوف یلا  تاذلا  ناروف  نم  تاوذلا  قدارـس  تبجعت  تاذلا و  یهانت  نم  عاستالا  ۀـقطنم  قراشم  هکئلملا  کلمت  تاذـلا و  نأشت  نم  عانقالا 

ام دعب  اهیلع  تراد  اهنع و  تجرخ  ام  دعب  تاذلا  لوح  یف  تاوذلا  تاملک  تفاطف  یئیـشلک  هل  ءاضا  یئیـشلکب و  تطاحاف  تاذلا  یندا  وا 
تلبقا ام  دعب  تربدا  اهنع و  تربدا  ام  دعب  اهیلا  تلبقا  اهیلا و  تعجر  ام  دعب  اهنم  ترقتسا  اهنم و  ترف  ام  دعب  اهبلا  تعجر  اهیلع و  یلعتسا 
تودف هنا  تدبع  ام  دعب  تدبع  تبترت و  ام  دعب  تبتر  تادب و  ام  دعب  تداع  تلمح و  ام  دـعب  تماقتـسا  تدـصق و  ام  دـعب  ترک  اهیلا و 

نیتراذلل . تاذلا 

هیدمحالا نوئش  ضعب  یف  یناثلا  قرشملا 

نا لق  ینافلا  حوللا  یف  تمسر  امم  ۀیربلا  لباوق  هدعتسی  ام  یلع  هیدمحالا  نوئش  ضعب  یف  یلعالا  ملق  ریرص  نم  جرخ  امم  یناثلا  قرشملا 
ارـشبم هنایبزع و  لاقف  نیلوالا  قبـسا  نیقباسلا و  لوا  ناک  يذـلا  نیرخالا  سمـش  روهظ  یلا  هناقرف  یف  اریـشم  ناک  نیقباسل  لضفا  متاـخلا 
فلاب ناکمالا  میم  تلدب  ذا  دیهـش  وه  عمـسلا و  یقلا  نمل  هتاماقم  ضعب  یلا  ةراشا  مسالا  اذه  یف  دـمحا و  همـسا  هدـعب  نم  یتای  لوسرب 

ماقم یف  تاملکلا  تعمج  اهرثکتب  ۀملکلا و  تلـصح  اهتمامتب  فورحلا و  تمت  هقاطفنابف  ۀـینوکلا  تانئاکلا  فورح  ءدـبم  وه  ۀـیهولالا و 
هنا ءیش  لک  هینونیک  اهب  تقرشا  ناکرالا و  ناتـسب  تبنا  ناکمالا و  قلخ  لبق  ناولالا  ملقلاب  ناوکالا  قاروا  فئاحـص  یلع  تانیبلا  ربزلا و 
نم لحارم  عبراب  هنع  لحرتف  هلزانم  یلا  ةراشاف  نیعبرالا  اما  هتافص و  هئامسا و  یف  هکراشف  هفورح  یف  دحالا  هباش  دمحا  نا  لق  ریبخ  میلع 

ءاقبلا و ءانفلا و  لیبس  کلس  یلعالا  تاذلا  هرصح  نمف  دیمحلا  کلملا  نذاب  هرشعلا  نم  رخالا  یلا  اهنم  دحاو  لک  نیبام  هعبرالا و  ملاوعلا 
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ضیبا لک  ضیبالا و  رونلا  هنم  ۀفیرشلا و  ۀهج  تضیباف  دیحوتلا  عمجلا و  دیرفتلا و  دیرجتلا و  صیحمتلا و  دوجولا و  سیبلتلا و  قیقحتلا و 
ةریغلا و ۀبحملا و  ۀفرعملا و  نم  توربجلا  لزانم  یلا  لزن  توهاللا  ةأشن  نم  لق و  دیجملا  کلملا  ةردـقب  ۀـبوطرلا  هایملا و  هنم  تفرعت و  و 

یقل ةرارحلا و  رانلا و  هنم  ةرمح و  لک  رمحألا و  رون  هنم  هدـخ و  ترمحاف  قوذـلا  قرلا و  نامیهلا و  شهالا و  دـجولا و  قلغلا و  قوشلا و 
ملعلا و ناسحالا و  یظحتف  اثلاث  توکلملا  یلا  لزنت  توربجلا  ۀـلحرم  نم  لق و  دـیعبلا  سودـقلا  نذاب  هقناع  هحفاـصف و  هیف  ص )  ) ادـمحم
ءاوهلا و هرفص و  ةرفص و  لک  رفصالا و  رون  هنم  هدیرفصا و  همهلا و  راقولا و  ۀنیکسلا و  ماهلالا و  ۀظقیلا و  هسارفلا و  ةریصبلا و  ۀمکحلا و 

مهنمف مهنوئـش  مهبحانم و  یطعا  ضعب و  یلع  مهـضعب  لضف  مهمرکا و  مهباجاف و  هل  اوعـضاوت  هیلع و  اوملـس  رایخالا و  هلبقتـساف  هدوربلا 
امک قاثیملا  مهنم  ذـخا  هیلا و  نوجاتحی  ام  ءامـسالا  نم  یطعا  مهفئاضر و  ننـس  مهـضئارف و  نیب  الوسر و  هلعج  نم  مهنم  ایبن و  هلعج  نم 

نیرـشعلا یف  توسانلا  یلا  توکلملا  نم  اعبار  لفـست  لق  دودولا و  طیحملا  نذاب  نارقلا  یف  امک  نیرذنم  نیرـشبم و  مهلعج  ناقرفلا و  یف 
ربصلا و نم  هلزانمب  یئیـشلک  ةویح  اهب  یتلا  هحفص 537 ] هایملا [  ۀیودا  ناطلـس  نیـشلا  ضرا  یف  ةرجهلا  نم  فلالا  دعب  ۀنایـس  ثالث  دعب 

مهملع مهدشرا و  تاربدـملا و  ۀـکئلملا  نم  ذـختاف  ۀـفارلا  طاسبنالا و  ةوتفلا و  عضاوتلا و  راثیالا و  قدـصلا و  ءایحلا و  رکـشلا و  اضرلا و 
قولخملا لکیه  تمت  ۀـسوبیلا و  ۀـبوطرلا و  ةدوربلا و  ةرارحلا و  نم  دوجولا  ناکرا  تلمکف  ۀـسوبیلا  بارتلا و  ةربغلا و  هنم  هالجر و  ربغاف 

نزحلا و سیل  هنا  لق  دوبعملا  کلملا  تداب  لحارم  نیعبراب  كولـسلا  لبـس  تماقتـسا  ۀـعبرالا و  راونالاب  تاملظلا  عفترا  عبرالا و  رـصانعب 
ایبرم و املعم و  ایداه و  هلصا  نع  دعب  هراد و  رجاهف  ۀبغرلا  میلستلا و  لکوتلا و  ۀماقتـسالا و  بیذهتلا و  صالخالا و  ۀبقارملا و  قافـشالا و 

یلا تاذلا  ترـضح  نم  هیلاعلا  يدابملا  یف  املعم  ناک  امک  توسانلا  یف  الیلد  ۀـمقن و  ۀـمعن و  اران و  ۀـنج و  اطوس و  القیـص و  ادـشرم و 
لئاضفلا و ۀیلحت  لئازرلا و  ۀیلخت  ءاجرلا و  قافـشالا و  لتبتلا و  دهزلا و  ماصتعالا و  ۀضایرلا و  رکفتلا و  ۀبرقلا و  ۀـظقیلاب و  ارما  توکلملا 

ضیـضحلا نم  دوعـصلا  ناسنالا و  ۀـقیقح  کـلملا و  یلا  برقلا  ناطیـشلا و  ناویحلا و  نع  دـعبلا  مراـکملا و  باـستکا  مثاـملا و  باـنتجا 
اقدـص ءاقبلا  لصولا و  مث  ءانفلا  مث  كاکدـنال  لئاوالا  ۀـهباشم  براقالا و  تبحاصم  دـعاب و  ـالا  ۀـبناجم  نیبلعلا و  یلا  یقرتلا  نیلفاـسلا و 

نوعجار .) هیلا  انا  انا هللا و   ) هلوقل

روهظ مجن  نایب 

ملاع همه  تسا  قرف  میم  کی  دحا  ات  دـمحا  دومن ز  عطاس  همدـقتم  يهعمل  بتارم  هب  ار  دوخ  هفیحـص  علاط  رتشوش  قرـشم  زا  روهظ  مجن 
سانلا اهیا  ای  لق  نیلفاغلا  اهیا  اوهبتناف  دومن  هراشا  ارـس  ازمر و  روهظ  مجن  نیا  ار  نیعبرا  لزانم  هعبرا و  ملاوع  تسا  قرغ  میم  کـی  نیا  رد 

کلذ نارقلا و  یف  ام  یلع  رشبلا  ۀباتک  رجشلا  نصغ  رحبلادادم و  هیصحی  امب ال  ۀیدمحملا  نوئش  نم  تئلم  دق  تانیبلا  ربزلا و  تاحفص  نا 
لفـسلا ولعلا و  بتارمب  هقوف  هنا  هایملا و  ۀـیدوا  ناطلـس  نم  نیـش  ضرا  یف  تاذـلا  روهظ  تاماقم  نم  ماقم  یلا  کلذ  مامت  نم  یقرتی  نال 

یف دمحا و  ءامـسلا  یف  یمـسا  انا  هیـسدقلا  تائیه  یف  لکـشتملا  ۀطـسبنملا  ۀقیقحلا  یلا  ةراشالا  یف  ۀیدمحملا  ۀبترملا  بحاص  لاق  ثیح 
ضرالا یلفـسلا و  ۀـبترم  یف  ینأش  نا  تاذـلا و  نأشت  یلا  مسالا  تاذـلا و  ۀـیوه  یلا  هراشا  اناف  تاذـلا  ةراوف  نع  ۀـیاکح  دـمحم  ضرالا 

نا توسانلا  ضرا  ملاع  توهاللا و  ءامـس  ملاع  نیملاعلا  نیب  توافتلا  وه  نیروهظلا  نیب  توافتلاف  دمحا  یقرتلا  ولعلا و  ماقم  یف  دمحم و 
نینجتـسم زونه  دـش و  اشگهدرپ  باجحیب  ار  تاذ  رتتـسم  عنقم  رـس  يزات  ناسل  هب  یـسراف  نابز  زا  یـسدق  حور  هک  اـبجع  نورعـشت  متنا 

هب هک  نک  هظحالم  دنداد  وا  زا  ربخ  ناقرف  رد  هک  ار  بیغ  هب  نمؤم  نادرگرـس  تیاوغ  ۀتیرد  ۀیرعـشتسم و  تاذ  تانوئـش  هب  تعیبط  نجس 
بر بارتلل و  ام  یلب  تسا  نامـسآ  ات  نیمز  زا  توافت  نودرگ  هام  اب  نم  هام  نایم  هدومن  یط  ار  نافرع  بتارم  وا  هزادـنا  هچ  هعماـج  هملک 

هب تسا  مزال  یترفاسم  ار  تاذـلا  روهظ  اماف  ینطو  تهباشم  هب  هدرک  ادـیپ  هیـضرا  هکرابم  يهولج  رب  عالطا  نامه  ضرا  نینکاس  بابرألا 
اودهاشت یکل  ءامسلا  یف  رومعملا  تیب  یلا  ضرالا  ۀنیدم  نم  اورفاسف  اورجاه  سانلا  اهیا  ای  دنیامرف  كاردا  ار  هنومکم  نوئـش  ات  تاومس 

مـسا نأش  هدشن  دـعاص  تاذ  ءامـس  هب  نکاس  توسان  ضرا  رد  هک  مادام  نونقوت  مکلعل  ءاوهلا  یف  تاذـلا  رمق  ءامـسلا و  یف  تاذـلا  مسا 
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نیمه يوس  هب  دـناهدومرف  هراشا  هچنانچ  طقف  تسا  نایداؤف  دوهـشم  تسا  لوقع  حاورا و  زا  یفخم  هک  درک  دـنهاوخن  كاردا  ار  يوامس 
تاذ هداوفب  هراشا  وه  تسا و  دراو  هصاخ  هماع و  بتک  رد  دمحا  وه  یفخی و  مسا  دـمحم و  وه  اولعی و  مسا  نییلعا  نیمـسالاوذ  وه  ماقم 

تانکمم رب  هدوب  هحفص 538 ] وا [  هب  هراشا  میم  هک  تسا  ناکما  يهبترم  رد  نوچ  ار  یکی  هدومرف و  نیمه  تابثا  قبـساملا  دیکأت  تسا و 
ةرک تسا  رتتـسم  یفخم و  تسا  وا  هب  هراـشا  هفوطعم  ریغ  فلا  هک  ناـکمالا  قوف  تیهولا و  يهبترم  رد  نوچ  رگید  تسا و  ینلع  رهاـظ و 

روهظ هب  تسا  یتاراشب  نیا  دمآ و  راتفگ  رد  روهظ  افخ و  بلغ و  دوهش و  يرخا  دوشیم و  قیالخ  دزـشوگ  نیمز  نامـسآ و  نیب  توافت 
نیش . ضرا  رد  تاذلا 

هیناقرف تاراشب 

ربزلا متت  هب  تانئاکلا و  فورح  ءدبم  یلا  ةراشا  هلواف  نولقعت  مکلعل  عبرالا  ملاوعلا  یلا  الادلا ت  ۀعبرالا  هفورح  یف  اورکفت  ةدئفالا  لها  ای 
امهیف هعوشخ و  ۀبترم  یلا  هثلاثب  هترـضح و  ماقم  یلا  هیناثب  ناکرالا و  رـصانع  ملاوعلا و  یهتنم  یلا  هرخاب  تاملکلا و  تایالا و  تانیبلاو و 

نیرتگرزب هک  هبترم  نیا  لیوات  نورکفتت  متنا  نا  هروهظ  ناکم  مسا  نم  ذوخام  سمشلا  مسا  نا  لق  نوملاعلا  هکردی  ام ال  رسلا  رستسم  نم 
دورهاش هک  نآ  هچ  دراد  فوکـشم  ار  عنقم  رـس  نیا  شتافورح  ندعم و  روهظلا  ناکم  ار  وا  تسا و  هرهاب  سمـش  هرهاظ  كالفا  رد  راونا 

ماقم مظع  ناطلس  نیس  تسا و  هراشا  هایم  هب  میم  تسا و  یـسراف  لوا  فرح  هب  هراشا  نیـش  سپ  تسا  یبرع  هابملا  ۀیدوا  ناطلـس  یـسراپ 
تسا روهظ  نیا  هلماک  تعیرش  یحض  اهیحض و  سمشلاو و  هتخاس  عقاو  مسق  دروم  نیقداصلا  قدصا  هک  امن  كاردا  نیبم  ناقرف  زا  روهظ 
هشرع ناک  لوقی و  ثیح  تاذلا  روهظ  ناطلـس  یلا  ةراشا  نارقلا  یف  نا  لق  دوب  دهاوخ  ناگراتـس  هب  باتفآ  تبـسن  عیارـش  نیا  تبـسن  هک 
ناطلس رب  طلستم  طلس  دورهاش  سپ  تسوا  رب  یهاش  تنطلس و  ار  يو  تسا و  دور  طاحم  ةویحلا  هبام  هک  نآ  ماقم  نیا  ریـسفت  ءاملا  یلع 

وا لوا و  ءامس  هب  تبـسن  تسا  هقلح  نیمز  مامت  هک  تانئاک  مامت  رب  طیحم  وا  تسا و  يراگدرورپ  شرع  رب  طیحم  وا  تسا و  ةویحلا  هب  ام 
هنا اناکم  تاذـلا  روهظ  ناـش  ناحبـسف  تسا  نآ  رب  طلـسم  تاذ  روهظ  دور و  رد  بآ  بآ و  رد  شرع  شرع و  هب  وا  یـسرک و  اـت  مود  هب 

رخاب منتخا  باتکلا و  ما  وه  همـسا و  هحتاـفب  نییدـتلا  یف  حـتتفا  دـق  وه  ینیوکتلا و  باـتکلا  یف  متاـخلا  حـتافلا و  نا  لـق  میلعلا  طـیحملا 
نم ۀیفاصلا  بولقلا  ضرا  یلع  ۀمحرلا  میامع  نع  ۀلزانلا  هایملا  تنونیک  نا  لق  نورکفتت  مکلعل  همسا  ۀمتاخب  روسلا  فرشا  وه  دیحوتلا و 

ناصغا تتبن و  دـیحوتلا  ةرجـش  تلمح و  تماقتـساف و  تعفر  تحطـسف و  تدـمحا  ترجنا و  اهب  ترظن  اـهبلا و  ذا  تقلخ  ۀـیلوالا  رهوج 
یلع ضرالا  نکاس  تنوکت و  ۀـقلخلا  رذـب  ترمثا و  ۀـمکحلا  ةرمث  تقطن و  ۀـفرعملا  دروب  ترـضخا و  دـق  اهقاروا  تقروا و  دـق  نامیالا 
تایال کلذ  یف  نا  ترهظ  دق  سیکعتلا  نم  هعنص  بئارغ  تعرفت و  عرفلا  نم  لصالا  تجرخ و  دق  دلولا  نطب  نم  مالا  تلعتسا و  ءامسلا 
اهسفن نیفراعلا  بولق  یلع  تقرشا  دق  توهاللا  ناعلط  هعلط  علاطم  علاوط  عولط  نم  توهاللا  ءامس  قراشم  قارشاب  قراش  نا  مث  نیعرابلل 

تططقسا دق  نیشلا  ضرا  یف  هروهظیف  نیملاعلا  لکیه  یف  طسبنملا  رون  قورشب  قرشتسم  اهسفن  یلع  اهسفن  نم  اهسفن  یف  اهسفنل  اهـسفنب 
ۀیهولا ۀینوتیز  ةرجـشلا  بناج  یف  ةردسلا  عبنم  نم  تارهفکملا  سودیرفا  نم  تایربلا  نئادم  هحفـص  یلع  تانئاکلا  راهنا  یف  تاذـلارجلا 

ۀیدوا ناطلس  یلا  یهتناف  تایرقبعلا  لوادج  یلع  تایقاسلا  تقاستاف  قیتعلا  تیب  حطس  یلع  عوفرملا  فقس  بایق  رومعملا و  تیب  هتبق  یلع 
رهن ۀینادمـصلا و  رثوـک  تراـضح  یلع  طـیحملا  ربکـالا  رمقلا  يذ  سوناـیقالا  تینقت  ۀـیدوالا  ناطلـس  نم  نا  لـق  نوـهقفتن  مکلعل  هاـیملا 
قمع نم  هنیطقسالا  خزرب  نم  ۀیدوجولا  میلاقالا  یف  ۀیراجلا  هایم  صلاخ  ۀینوکلا و  نوک  جذاس  ۀبیهلا و  لودج  ۀنمیهلا و  ۀیقاس  ۀینادرفلا و 

رودصلا ۀعسو  بولقلا  ةویح  نا  لق  نیلماکلا  دوجو  هنج  یلع  تحاللاف  ربدا  ذا  لبللا  ساعنا  رمقلا و  قاقشنا  دنع  رفسملا  حبصلا  یف  ربکالا 
تعملا دق  اهیف  تقربا و  دق  اهب  تلـصح و  دـق  امهنم  و  هحفـص 539 ] تلمکا [  دـق  اهب  نوطبلا  ناوضر  سوفنلا و  ءالج  حورلا و  ناحیر  و 
باجح ءایض  نیملاعلا و  تابهم  یلع  هباحس  ۀحیـص  تطاحاف  نولـصت  مکلعل  لباوقلا  هرثک  یلع  يدابملا  لحارم  نم  عمجلا  هیدمحا  لزنتف 
اهلوصو تاکرحتملا و  تکرح  نا  لق  نورعشت  متنا  نا  ثالث  تاملظ  یف  قراوبلا  دوعر  دعاورلا و  قورب  نا  لق  نیلفاسلا  لفسا  نم  هتاملظ 
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ترـصق و فیک  عاونالا  بر  یلع  هرـسح  ایف  نینکاسلل  ةرـصبت  اهدـقف  ام  اهنادـجو  اهمامت  یلا  اهـصقن  نع  اـهجورخ  تاـیاغلا و  ۀـیاغ  یلا 
نع كدعب  فیک  ۀعبرالا  ةراصع  ۀثالثلا و  ةدـیلو  ای  نیبحملا  ناطوا  نع  تبرغ  تدـعب و  تصقن و  تنطع و  تنکـس و  تفقو و  تمرح و 

لوقعملا و نع  کلوهذ  سوسحملا و  کبلط  تایلاعلا و  نع  کشحو  تالفاسلاب و  کـسناو  هرثکلا  ضرا  نم  کـبرق  ۀـیدحالا و  ۀـحاس 
زاجم دـیعولاب و  ءافو  کبر  انا  قالطلاب  یقالت  قارفلاـب و  يزاـجتف  نیطایـشلاب  کـنارقا  بولطملا و  نع  کـنامرخ  بوبحملا و  نع  كرف 

یف ذا  تلوقن و  دق  هضیبورل  اذاراصمنـص  اهل  هعابتا  بابلا و  لاوحا  یف  تاذلا  قفا  نم  علطی  امم  عباسلا  قرـشملا  نم  ۀسداسلا  ۀعمللا  دیبعلل 
یلع ذا  ترـسا و  شبکلا  دیب  ذا  ترف و  دـق  فوخلا  نم  ذا  تفقوا و  دـق  میملا  ۀحفـص  یف  ذا  تذـخا و  ءاتلا  ضرا  یف  ذا  تلوات و  تایالا 

مث نیمیلاب  هنم  انذخال  تربزا  ام  قدص  سفن  تملع  تجرخا  ۀفیثکلا  نم  ۀثیبخلا  ذا  تفده و  دق  ةردـقلا  ماهـسب  ذا  تعفر و  لاذـلا  ۀبـشخ 
بذکب مکربخن  ملوا  نیرتفملا  نیبذاکلا  ةوعد  اوبیجت  نا ال  مکیلا  دـهعا  ملا  نیزجاجم  هنع  نویبابلا  اهیا  مکنم  دـحا  امف  نیتولا  هنم  انعطقل 

نم یشم و  هدعقم  ءارو  يدتقا و  هنا  ءاهب  نوئش  نورصبت  مکلعل  هئانبا  نم  کیلع  صقن  نحن  فسخلا  ۀحبسلا و  لبق  نیجراخلا  نینقوملا و 
دتشا امل  یسات و  انیلع  ءارتفالا  نم  هبلغ  قباسلاب  يوغا و  لضاف و  ةردص  یف  ضاب  ناطیـشلا و  هیف  خفـسف  يذلت  قشنتـسا و  هجراوخ  حیاور 

ابر تیرا  ءاکع  یف  هسبح  یلعالا و  باب  دونج  هذـخاف  یلعالا  مکبر  اـنا  دـنع  لوقی  یعـسی  هموق  نم  لـجر  لـسرا  یفتخا و  بره و  رمـالا 
نیـضرعم و ةرکذتلا  نع  مکل  انم  اهرک  وا  اعوط  ۀملک  یلع  قلخلا  عمتجا  ام  الدع و  اهیف  رت  مل  اروج و  ضرالا  ءالتماف  یقبت  ایبن  وا  یـشخی 

یـسیع یـسوم و  فحـص  مکتای  ملا  نیح  دـعب  هنیب  رتس  نیهملا و  هباذـع  نیبملا و  کلملا  ةوطـس  مکترذـناف  نیلفاغ  نیقباسلا  تاءانبا  نع 
یعدـی نم  ءیجم  لـیجنالا  یف  متارق  اـم  وا  نیرهاـق  مهقوف  اـنک  مهتوعد و  فـیک  ینـسحلا  انئامـسا  عـمجم  ییحا و  يذـلا  قدـصلا  هملک 

مهنم رداقن  ملف  مهانلتق  مهانـسفن و  ةردقلا و  نیمیب  هانذخا  يوعدلا  یف  طرفا  يدعت و  املف  نومکحت  فیک  مکل  امف  مکل  ابذک  هیحیـسملا 
دحا هیعدی  رمالا ال  اذه  نا  قح  مکیهلا  دعو  نا  اوملعتل  يرخا  يرحا و  وه  ربکالا و  باذعلا  نم  مهنقیذـنل  یندألا و  باذـعلا  کلذ  ادـحا 

دق لولعملا و  فیـسلا  مولظملا و  متقنملا  لوتقملا و  رئاثلا  بولغملا و  يدـهملا  بولـصملا و  مئاـقلا  یلا  نورظنت  ـالفا  هرمع  هللا  ربت  دـقوالا 
يرتفا . نم  مویلا  باخ 

نیشلا ضرا  ءاهبلا و  بابلا و  یلا  هراشالا  یف 

هلامش یف  اعفترم  تخمـشت  دق  هدیزلا  ۀصالخ  نم  ةوفـصلا  لبج  نا  لق  نیـشلا  ضرا  نوئـش  ضعب  یف  ةرـشاعلا  ۀعمللا  نم  عساتلا  قرـشملا 
دیـش زا  هک  هدـیخرچ  میـشرف  نیا  کترفـس  نوقتت  مکلعل  هلالج  ناطلـس  نامرهق  رهطت  هلامج  ۀـمیقر  یف  نورکفتت و  هلامج  روهظب  مکلعل 

يهدارا هب  هثلاث  هنیدـم  تالامک  دـیدرگ و  قبـسام  هدـبز  ثلاث  میلقا  لصا  تعنـص و  راثآ  ندـیچارف  زا  سپ  هکنآ  هدـمآ  رگهولج  نیـشارف 
لوصح ذـحا  كرت و  ةویح و  توم و  نیا  هصـالخ  هدومن  بساـنم  ياذـغ  هب  يذـغت  هقباـس  هنیدـم  زا  هتـشگ  اراد  هیلـض  تکرح  هیقوـش و 

زا زایتمالا  هباـم  شیـالآ  زا  یگداـس  ماـگنه  هک  هدومرف  ریبعت  همعط  ریغتی  ملنیلب  نآ  زا  ناـقرف  رد  هک  دـیدرگ  هیماـنم  هئاـشن  هیملع  تروص 
نیا راثآ  تالامک و  رصتخم  دوش  دبلاک  ياذغ  نیرتهب  هحفـص 540 ] هک [  هیرهاظ  روص  نوچ  ددرگ  ياذغ  ار  ناور  دیآ و  لصاح  ناویح 

یسراپ ریش  هراصع  هک  تسا  يزات  لصتم  نآ  دوش و  ناسنا  ياذغ  هک  تسا  هراصع  نآ  يهدبز  رامشیب و  توکلم  توسان و  رد  هصالخ 
نکل دیاش  ار  تلق  یگدـبز  تلع  هب  یئهرهوج  نینچ  تسا و  لوا  میلقا  هدـیاف  یناث و  میلقا  يهدـیز  هک  ثلاث  میلقا  هبخن  هدـیکچ  هک  تسا 
روهظ ناکم  تمظع  دابع  هک  هدمآ  ررقم  ۀیدرالا  ناطلس  لامـش  رد  نآ  زا  یخماش  لبج  هدومن  فاطلا  ترثک  قاقحتـسا  نیـش  ضرا  مظع 

نامرهق ینامز  هلماـک  تمحر  رهظم  نیا  هتـشگ  نیـضرعم  باـجح  تلفغ  ياـههدرپ  نوچ  یلو  دـنیامرف  كاردا  یتوساـن  مشچ  هب  ار  تاذ 
یئاههفوکش دیآ  لصاح  یبرم  ياوه  رد  تسا  لوصو  تکرح و  عنام  هک  هنومکم  تدورب  هنمیه  ءامس  جولـس  لوزن  زا  هک  دوشیم  لالج 

نم نامرهقلا  رهظا  نم  ناحبـسف  دـیآ  لصاح  نارـسخ  سای و  تلاح  هدـیبوک  مهرد  تسا  نآ  دـیعب  لامآ  نانتفا و  يهیام  زیگنارورغ و  هک 
دیئامن هظحالم  تسا  دیزیاب  نیفراعلا  ناطلس  تماقا  لحم  هک  ءاب  ضرا  فرط  هب  نارئاس  ار  نوربتعی . . .  سانلا  لعل  نمحرلا  لامج  رهاظم 
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هاگ اهیبنت  دـنمان و  شیوتورق  هوک  اریقحت  هتـسنادن  ار  نآ  تقیقح  نیلفـس  رد  نینطاـق  نوچ  هک  تسا  یخماـش  لـبج  لامـش  فرط  رد  هک 
طابس نم  نیلفاغلا  لعل  دیامن  دساف  ار  ناشرامثا  راجشا و  هینامس  تادراو  هب  لمح  لئاوا  رد  دوشیم  شخب  نامرهق  رهفکم  توطس  یهاگ 

رد نیضرعم  زونه  یـسراف و  همجرت  رد  هدومرف  هراشا  لوا  فرح  هب  ار  تیراهق  تینامرهق و  تردق و  هک  ۀلفغلا  نم  ابجعاو  نوهبتنی  هتمقن 
یف هتمکح  رارـسا  عدوا  نم  ناحبـسف  نورکـشت  مکلعل  هتلبق  یف  هانلعج  دق  نیدلا  میقتـست  اهب  یتلا  نیعلا  ۀـبق  نا  لق  دـناتلفغ  رورغ و  هیت 
هدام عبرالا و  ملاوع  یلا  هعبارب  میقتـسملا و  طخ  یلا  ثلاثلا  نیملاعلا و  بر  تاقیم  یلا  یناثلا  قیاقحلا و  ۀـقیقح  یلا  ةراشا  لوـالاف  هفورح 

دق سانلا  اهیا  ای  نولقعت  مکلعل  تایالا  انلصف  دق  هطسو  یف  هقیقحلا  سمش  هبونج و  یف  كولسلا  یهتنم  هلامث و  نم  وشنلا  ءدبمف  تانئاکلا 
بعشنملا رجحلا  هعلق  یلا  اورظنا  نوظقیتست  مکلعل  اهیف  انتملک  ماود  انتوعد و  ۀماقتسا  یف  نیشلا  ضرا  تبالص  یلا  نیوکتلاب  مکیلا  انرـشا 

الفا مکئانب  مکـساسا و  اهنم  نومکحتـست  نورکـشت و  الفا  مکدبعمل  اللحم  مکدجـسم و  یلع  ایواح  هطـسو  هبنج و  یف  رجحلا  سأر  اهنم 
دیامنیم ترکف  قرغتسم  ار  ناللصا  بولق و  نئادم  یگدنزارب  هوکش و  رف و  نآ  هب  طسولا  یف  نأ  سأر  هیلامش و  رجح  عافترا  نورکـشت 

رقنم یف  رفنت  يذـلا  روقانلا  رقن  نم  تافـصلا  کلام  راذـناب  تاذـلا  رهظم  اـی  مق  ین  عـالطا  شتازومرب  هن و  تاـفتلا  ار  نیـضرعم  دـنچ  ره 
ناوکالا رثات  دـق  نورکذـتت  الفا  هیدوالا  ناطلـس  قرـشم  یف  روسان  بعج  لـک  تجلختـسا  اـهب  روکاـبلا و  ریغ  بقث  هنم  ترقتنا  روقرقلا و 
هیوهالا دربت  هنمیملا و  فیاکشلا  هدلوملا و  رامثالا  اداسفنا  ةدسفملا و  ۀفـصاقلا  قیـصفت  قراوبلا و  قورب  قارـشا  دعاورلا و  دوعر  ددعراب 

فیک مکل  اـمف  اـقرخ  ازاـجعا و  نیـشلا  ضرا  قرـشم  یف  تغن  هحفـص و  نم  روقاـنلا  رقنم  ضرا  یف  روـصلا  خـفن  نم  هنمیهلا  هوطـس  نـم 
هک ین .  فـیلکت  هراـشا  هب  زج  تلاـجخ  رد  نآ  شراـگن  زا  ملق  هک  ار  هچنآ  درک  یلع  دـعب  دـمحمب  ۀـنمومب  یلع  لـبق  نیـسح  نوـمکحت 

يهیور نیمه  ناقرف  رون  لوفا  دعب  رد  هبذاک  يهیبن  هب  تبسن  بذاک  یبن  هچنانچ  تسا  ناباذک  يهریس  نایرتفم و  هویش  کلسم  نآ  كولس 
اجنآ و مث  درم  نیا  کلذ  نز و  نآ  کلت  لوادتم  لافطا  میلعت  رد  هچنانچ  ءدب  امک  دوعیس  ابیرغ و  مالسالا  ءدب  تشاد  هدیدنسپ  يهیضرم 

يارب زا  یخیرات  تفارـش  نیا  تسا و  هباشت  لکاشن و  نیا  هب  هراشا  مالـسالا  یف  ترـسک  هروداق  لوا  اذه  سیل  سدقم  مالک  اجنیا و  انهیه 
دنلب قافآ  هحفـص 541 ] رد [  روص  نآ  خـفن  هرکذـت  روسان و  نیا  يهلان  روس و  نیا  شابـش  نیـش  ضرا  رقنم  رقنی  هلاس  ره  یقاب و  نیعبات 
قلعتی امم  نیلیـصاولا  نئادم  نیکلاسلا و  تاماقم  یهتنملا  ةردس  فیاحـص  یف  انعد  وا  دـق  قیتعلا  تیبلا  نوسنت ق و  نوبیاتلا ال  اهیا  مکلعل 
باوبا تریـصب  رکذت و  لحارم  ءایـشا و  تاماقم  نونکـست  مث  نولـصت  مث  نوبرقت  مث  نوکلـست  مکلعل  بادالا  دماحم  قالخالا و  مراکمب 

دادو و بح و  ءاخس و  نوتف و  افو و  ملح و  افص و  قدص و  رارسا  لوصو و  برق و  تاجرد  كولس و  ریس و  لزانم  هدهاشم و  هفشاکم و 
قرف ماقم  عمج و  بتارم  مکح  انغ و  اقب و  زومر  لاحلا و  بالقنا  لاعفنا و  هیلمت و  هیلخت و  لاـصتا و  برق و  لاـحترا و  داـمتعا و  قوش و 

توهال و توربج و  توکلم و  زا  ایلع  ملاوع  قئاقد  قرفلا و  نم  عمج  عمجلا و  یف  قرفلا  تلزنم  قرفلا و  دـعب  عمج  هلحرم  عمجلا و  دـعب 
دوع تینیع و  لوصو  تیوه و  راونا  عیالط  تدحو و  هاشن  قیاقـش  هدئفا و  حاورا  لوقع و  تاومـس  تاقدارـس و  تاباجح و  نوئـش  قئاقر 

دلخلا و ۀنیدم  ناوضرلا و  ۀنیدم  هعمللا و  ۀنیدم  هقلطملا و  ۀـنیدم  نم  میدومن  نییبت  نیقرفتـسم  يارب  زا  هدـیدع  نئادـم  رد  هنم  ءدـبام  یلا 
قانتعالا و ۀنیدم  قارتفالا و  ۀنیدم  قاشعلا و  ۀنیدم  قافشالا و  ۀنیدم  قایتشالا و  ۀنیدم  قازترالا و  ۀنیدم  قارشالا و  ۀنیدم  مالسلا و  ۀنیدم 
ما نئادملا و  سقطـسا  یف  هانعمج  دق  رتتـسملا و  ۀنیدم  رـسلا و  ۀنیدم  ایلعلا و  ۀنیدم  يواملا و  ۀـنیدم  ةردـسلا و  ۀـنیدم  قایتشالا و  ۀـنیدم 

هقدغ هایم  هعیسو و  قیارط  هیهلا  نیادم  نیا  دادحا و  هملعب  طیحی  ام ال  رارسالا  نم  هیف  باطخلا و  لصف  باتکلا و  ماب  هایمـس  فئاحـصلا و 
هدش نییبت  نطابلا  لیمکت  رهاظلا و  حالصا  هب  قلعتی  ام  اهنآ  زا  کی  ره  رد  هدمآ و  ررقم  نیکلاس  يارب  زا  هنـسح  قفارم  هرـضخ و  تانج  و 

يراسلا هزمر  قیحم و  هیف  مکتبنا  قیصا و  مکیف  هتولج  قیفـشل و  مکب  مکبر  نآ  قیمعلا  رحبلا  فیق و  هتفای  حیـضوت  دسج  حور و  ماکحا  و 
متنا برقلابف  قیقر  هنع  مک  دعب  عم  قیقش و  تانئاکلا  قاروا  یلع  تافشکنملا  فاشکنا  قیتع و  يراطلا  هفطل  قیقد و  يراجلا  هرـس  قیقر و 

قوشلا و قیبشلا و  دـجولا و  مکل  لصجنم  قیبقلا  هموقلح  نولیقت  قیرد و  هلکا  لضافب  نوذـخات  قیربالا و  ساـکلا و  نوبرـشت  یتح  قیقح 
نم قیدغ و  هضایح  مراکم  قیلع و  ةریج و  هقاطلا  خیاطم  نم  ۀلیل  موی و  لک  یف  مکل  نوکی  قیدفلا و  نصغک  هسار  دجاسلا  عفری  قیلجلا و 
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قیـشولا و هئایلوا  قیحللا و  هراوطا  قیـصللا و  هرارحا  نم  اونوکف  قیـشر  تالـسرم  قیقل و  تالمهم  مکیلع  حـشرت  هرارـسا  همکح و  نداعم 
قیسغلا و یجدلا  رونت  هقارشاب  قیلغلا و  قلغنت  هقالقناب  قیتفلا و  قتفنت  هقـشری  قیرغلا و  ملت  هدوجی  قیلفلا و  ۀشحولا و  مکنع  بهذی  ۀنـسلاب 

قیزر هفراعم  قرو  نم  اونوکت  قیلخلا و  نوعزنت  قیلدلا و  نوسبلت  قینقلا و  قالخالا و  مکل  نسحیف  قیلط  دعاورلا  تاملظلا و  نوکت  هقارباب 
قیزر . همراکم  قزر  نم  و 

یلعا ملق  زا  هیآ  دنچ 

عبش نم  تاذلا  ةوعد  عماس  ای  دوریم  هراشا  نآ  هیآ  دنچ  هب  هضیرف  رد  هدنکفا  وترپ  یسدق  يهروس  رد  ایلع  يهنیدم  رد  یلعا  ملق  زا  هچنآ 
نیبیجملا نم  سیلف  مهیلع  هانقزر  امیف  هناریج  كراشی  مل  نم  نیعیطملا و  نم  سیلف  هادـع  نمف  ایهاس  اناطبح  تاب  هاوس و  نمع  الفاغ  هنطب 

تاذلا رهظم  نیدناعم  زا  دنچ  ره  هتسناد  دوخ  موعطم  رد  كراشم  ار  ناشضرا  نینکاس  هک  ار  معنتم  ناوریپ  هدمآ  ضرف  تاذ  تعیرـش  رد 
دنیامن هیذغت  مهـس  نآ  زا  دوخ  عون  ءانبا  ات  دنرب  هتفای  یعیرـشت  تاذ  تعیرـش  رد  هک  تاساوملا  تیب  رد  ار  دوخ  كاروخ  زا  یمهـس  هدوب 

ننفتلا و مکیلع  تمرح  لوـلملا و  نیدـقتفملا  مکیف  لوـضفلا و  مکیلع  تمرح  دـق  نیلـصاولا  نم  اوـنوکف  تاواـسملا  لـبج  یلا  اودعـصتف 
تعمس نذا  تار و ال  نیع  امب ال  افـصلا  ۀبق  عافترا  مکیلع  بتک  نیبیجم  متنک  نا  هیوستلا  تیب  اوبقارف  ناوخالا  نم  عیمجلا  مکیف  ناولالا و 
هدومن فرـص  ار  دوخ  لام  زا  يردق  ریقف  ینغ و  زا  سک  ره  هک  تسا  ضرف  ار  تاذ  لها  هبطاق  نوجرفت  نوسنات و  هحفص 542 ] مکلعل [ 

نآ رد  يزیچ  دوخ  تنیز  زا  سک  ره  هدوب و  رتلضاف  دوخ  هینبا  مامت  زا  هک  افصلا  ۀبق  مسا  هب  هداهن  انب  هرومعم  طسو  رد  ار  یعیسو  ناکم 
شوقنم ار  نآ  شوحو  رویط و  زا  شوقن  عاونا  هب  شورفم و  زا  هعوفرم  شرف  زا  هدوـمن و  بصن  هلباـقتم  ررـس  سوـفن  ددـع  هب  هداد و  رارق 
دـصاقم رب  دمآ  مهرطاوخل  هیـضرت  ار  دوخ  عون  جئاوح  دصاقم و  هک  هدـمآ  ضرف  ار  ام  بابحا  نوددرتت  مغلا  مهلارج و  نع  مکلعل  هدومن 

نینمؤم متنک  نا  مکبولق  یف  مکنزح  مکهوجو و  یف  مکرشب  نوفقوی  مهرئامضب  مهلعل  هتسناد  یلوا  دوخ  سوفن  زا  ار  ناشیا  مدقم و  دوخ 
رد ضرف  مانشد  مالک و  زا  نشخ  عامـس  دروم  رد  ماعنا  تقفـش و  مالک و  رد  نیلو  تجاح  ضرع  عقوم  رد  ترـسم  راهظا  یئورهداشگ و 

کبر ناوضر  نا  يربکلا  ۀـمقنلا  ایلعلا و  ۀـمامحلا  ءارـضخلا و  ۀـقرولا  یفوـالا و  صمقلا  یلعـالا و  قفـشلاب  مسقا  ـال  هدـمآ  تاذ  تعیرش 
قورش هلالج و  قورب  یف  هلامج  عوطس  نا  دیعبتلا  بیرقتلا و  اذه  امف  دیهش  قئاس و  مکل  دیتع و  بیقر  مکیلع  بئاغب و  مکیغام  روهشم و 

ملفا ۀلفاغلا  سفنلا  اهیا  ای  ریدقلا  زیزعلا  هنا  هلامک  قرشم  یف  هلاعفا  بورغ  هفـص و  لک  برغم  یف  مسا  لک  علطم  هلامج و  عولط  یف  هلالج 
هطـسب طسبلا و  لبق  هضبق  هدعب و  یف  هبرق  هوند و  یف  هولع  هقرف و  قوف  هعمج  هعمج و  نیب  هقرف  هترثک و  یف  هتدـحو  یف  هترثک  یلا  اورظنت 
ۀحفـص یلع  یلعـالا  نیمی  نع  رفـص  ـالا  علطم  نم  ضیبـالا  رون  قرـش  ـالف  نوبرـشت  مکلعل  ۀـمکحل  زونک  رارـسا  یلا  اورکف  ضبقلا  نیح 

ترضخا اهناکما و  روذب  تقلفا  اهناکس و  رهاوج  تئلألتف  یندا  وا  نیـسوق  لاق  ۀنیدم  نم  یندالا  راسی  تقرباف  دودخلا  ضراوع  دوجولا و 
مکلعل اورداـبت  اوقبتـسا و  اوعراـس و  و  يراـهیف . . .  طولخلا  طوطـش  ترجا  مکئاد و  ءاقـش  هیف  ۀـمکحلا  هکاوف  ترمثا  اهترجـش و  قاروا 

یتنج و یتمعنب و  طیلقرافلا  ناسلب  مکتدعو  یقوشعمب و  یبوبحمب و  مویلا  مکیدانا  لبق و  نم  يدابع  سانلاب و  مکیدانا  تنک  دق  نوضیفت 
نم یلسر  لاسرا  یف  شرعلا  ۀهج  یلا  ارـشبم  ایعاد و  کبر  ناک  دق  نوقاتـشت  مکلعل  یلالج  یلامجب و  یتروص  یلکیه و  ناسلب  مکدعوا 

امم ال نولقاعلا  هلیختی  نوملاعلا و  هروصتی  ام  قوف  توربجلا و  نئادم  توهاللا و  ملاوع  تاباجحلا و  تاقدارسلا و  یلا  مکبر  انا  مویلا  لبق 
ریاس نود  هوبنلا  متاخ  الا  لسرم  یبن  برقم و ال  کلم  مدـق  هءاـطو  اـم  نحتمم و  نمؤم  بلق  یلع  رطخ  ـال  تعمـس و  نذا  ـال  تار و  نیع 

وه ءادلا  ءالبلا و  وه  ۀحارلا  ءاقللا و  وه  زوفلا  لاقتنالا و  وه  حیربلا  كاکدـنالا و  وه  جردـتلا  ءانغلا و  وه  ءاقبلا  نا  نرعـشتل  ۀـیعرلا و  دارفا 
ةرـصبلا ءالبلا و  یف  ةداعـسلا  ءانغلا و  یف  ۀحارلا  ءانغلا و  یف  ءاقبلا  نا  اورت  یکل  نوبلاطلا  اهیا  اولاعتف  ۀمقنلا  ءافـشلا و  وه  ضرملا  ءاودـلا و 
ۀیبوبرلا بارخلا و  یف  ةرامعلا  دـعبلا و  یف  برقلا  لصفلا و  یف  لـصولا  رقفلا و  یف  ءاـنغلا  لذـلا و  یف  زعلا  توملا و  یف  ةویحلا  یمعلا  یف 

یف سنالا  عاـطقنالا و  یف  لاـصتالا  و  یف . . .  عاـفترالا  ینادـتلا و  یف  یلاـعتلا  ۀـیقرلا و  یف  ۀنطلـسلا  ۀیـسخلا و  یف  ۀـبیهلا  ۀـیدوبعلا و  یف 
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ار هدنراگن  اعفترم  تنـسح  ءازجلا و  معنف  نوفکاع  ءایربکلا  فهک  یف  نورعـشت و  متنا  نا  ۀمغنلا  یف  ةذللا  ۀیـشخلا و  یف  نم  الا  ۀشحولا و 
یم هدنخ  دیامن  قیفلت  ناشیا  تائشنم  قباطم  هیئاهب و  هیباب و  تانوئش  قفو  رب  دهاوخ  هک  هزادنا  ره  ات  هیور  الب  هک  هیلاجترا  تاقفلم  نیا  زا 

یلـضف رکنی  دفتت و ال  نا  لبق  تدفنل  یتاملکلا  ارادم  دور  هدنیازلا  ناک  ول  الا  مشاب و  هتـشاد  عیاض  ار  هدـنناوخ  تقو  هک  مراد  غیرد  دـیآ 
هدنراگن باوج  دیئامرف  نایب  ار  نآ  ینعم  تسا  لوصف  نیا  فراعم  زومر و  رارسا و  مکح و  زا  هراپ  كاردا  زا  رصاق  ام  لوقع  لاوئس  ادحا 

مود دنیوگ  باوج  ناشیا  لوا  دندوب  ناشیا  يداب  نوچ  میئامن  حیضوت  نییبت و  ریسفت و  عرـش و  رـضحم  کی  رد  باب  بانج  اب  هک  ممزتلم 
هحفـص بتارم [  تحـص  دنناوتیم  داؤف  هنیدم  لها  جح  تسا  طالغا  طالمهم و  زا  هک  تسا  مولعم  تاملک  نآ  زا  هلمج  لاوئـس  هدنراگن 

رد طولغم  توربج  رد  هچنآ  دـیآ و  طوبرم  توربج  رد  طوبرم  ریغ  توکلم  رد  هچنآ  ین  دادعتـسا  ار  اوس  نم  اـما  كرد و  ار  تاذ  [ 543
قح ار  دابع  ایناث  دـشاب و  حیحـص  تسا  هیدوالا  ناطلـس  رد  نیکم  ماقم  هک  تاذ  هبترم  زا  لمهم و  توهال  رد  هچنآ  طولغم و  ریغ  توهال 

یلوا هطقن  تاشیامرف  صن  زا  ار  نایب  لها  لاوئـس  ددرگ  هدرزآ  هادف  هاوس  نع  حور  ناشکرابم  رطاخ  دـیاشن  هک  هن  تاذ  رهظم  رب  ضارتعا 
تـسا تیفرـشا  تیلمکا و  ماقم  زا  یکاح  لوصف  تانایب  نیا  دـیآ و  یم  دوجو  هب  رتلماـک  يروهظ  هک  تسا  نآ  هدـیقع  كراـبم  لاـمج  و 

دوش لاؤس  رگا  ناقرف  لها  يراصن و  سوجم و  دوهی و  زا  دنراد  هدـیقع  دوخ  ناعوبتم  رد  هک  تسا  مما  ماع  يابو  هحیبق  ماهوا  نیا  باوج 
یقاب ج نآ  زا  اهنرق  هک  تسا  ثاغتـسملا  فورح  ءاضقنا  ءاهتنا  هک  تسا  نایب  صن  رد  لاوئـس  داد  دـنهاوخ  ار  ماـخ  باوج  نیمه  اـهنآ  زا 

باتک لخاد  نذا  هدارا و  تیـشم و  زا  هدـش  هراشا  تیالو  بحاص  مالک  رد  هک  تسا  هعبـس  تاـماقم  قفاوم  ریغ  نازیم  هررکم  ریغ  فرحا 
هک غلاب  نیعبـس  تسب و  عبرا  رـصانع  رد  نآ  بورـضم  روسلا و  حتاف  ددع  قباطم  دوشیم  باستحا  فرح  هدزون  تانیب  رد  هک  تسا  هعبس 

یلب ۀـهج  زا  برلا و  یلی  تهج  ود  نآ  يارب  زا  ینطاـب و  رهاـظ و  فورح  نآ  يارب  زا  يرخا  ةراـبعب  تاذـلا و  رهظم  توعد  عویـش  ناـمز 
تسا ج هنیرق  مادـک  هب  نییعت  فرـصت و  نیا  لاؤس  تسا  تاذـلا  رهظم  ماـیق  قـفاوم  هک  تسا  نیعبـس  تقبت و  نا  لـصحام  تسا و  قـلخلا 

لاؤس خـلا  هلیوات  یتای  موی  ملعلا  یف  نوخـسارلا  هللا و  الا  هلیوات  ملعیال  هک  تسا  دـعب  روهظ  ناـش  هفیظو و  لـبق  روهظ  تـالمجم  حیـضوت 
رد هک  راصعا  همه  رد  تسا  نیبذکم  يهویـش  نیا  دنراد ج  روهظ  نیا  یفن  رب  قافتا  دنکیم  نایب  بحاص  زا  دیاقع  ذـخا  هک  نایب  فورح 

رهظی نم  ناش  نایب و  رد  هک  یتافص  مئالع و  لاوئس  نؤزهتسی  هب  اوناک  الا  لوسر  نم  مهیتأی  ام  دابعلا  یلع  ةرسح  ای  هداد  نآ  زا  ربخ  ناقرف 
دعب روهظ  ات  ءافتخا  هدرپ  رد  اناحتما  ین و  نارعـشتسم  دابع  هک  رهاظ  ریغ  تسیدارم  ار  تانایب  نآ  هدـشن ج  لـصاح  تسین و  قباـطم  هتفگ 
هماع ياملع  تاملک  ضعب  هب  کسمت  دوخ  ياعدـم  يارب  زا  یهاگ  دـئارف  بحاص  دـننام  هفیاط  نیا  يالـضف  ضعب  نوچ  میـس  رما  هدـنام 

زا هفیاط  نیا  نیطاسا  ریهاشم و  زا  ار  یناسک  میامن  رکذ  هک  دـش  مزـال  دـناهدومن  یناتـسرهش  رجحنبا و  ینارعـش و  نیدـلاییحم و  دـننام 
يدهم مئاق  يهرابرد  هک  ناشیا  تقیرط  خیاشم  نیعبتتم و  نیثدحم و  نیکـسان و  ءافرع  نیعراب و  ءامکح  نیرحبتم و  اهقف  نیلماک و  ءاملع 

ۀنس یف  نابعش  فصتنم  یف  يار  نم  رس  یف  دولوملا  نوتاخ  سجرن  ءامالا  ةدیس  نب  نسحلا  نب  ۀجح  ار  وا  هک  دندقتعم  هیماما  هدیقع  نیعب 
هب فوعـشم  یناگیاپلگ  لثم  هکنآ  ات  دـننادیم  هلیوطلا  ۀـبیغلا  بحاص  راظنالا  نم  بئاغلا  راصمالا  یف  دوجوملا  نیـسمخ  نامث و  نیتاـم و 

نالف و لوق  رگا  هک  دنکن  مهارف  ناحولهداس  يارب  زا  یتاکیکشت  تاسبلت  نیا  اب  دوشن و  ینانمس  یناگیاپلگ و  یناتـسرهش و  لثم  تقفاوم 
ام هدیقع  هب  تبـسن  مه  دوب و  دهاوخ  دامتعا  هب  یلوا  دنناشیا  نیلمک  ءالجا  زا  هک  هفیاط  نیا  ناگرزب  لوق  هب  دامتعا  سپ  دشاب  نازیم  نالف 
عم دـنراد  هیماما  اب  عورف  لوصا و  بلاغ  رد  هک  یتفلاـخم  تسا و  هماـع  تعاـمج  رد  هک  تیبصع  نآ  اـب  هک  دوب  دـهاوخن  دـییأت  زا  یلاـخ 

نیعبتتم نیلماک  ءاـملع  زا  هریثک  تعاـمج  نیا  هک  هدوب  حـضاو  هیوبن  صوصن  هب  يوحن  هب  وا  رد  هیماـما  هدـیقع  يدـهم و  مئاـق  رما  کـلذ 
شفارتعا اب  هدومن  عمج  طبض و  راتـسالا  فشک  رد  هرـس  سدق  يرون  ققحم  هک  ار  هچنآ  دناهدش و  هیماما  هدیقع  هب  مزتلم  راچان  نیرحبتم 

تسا . ناشیا  مظاعا  همئا و  زا  رفن  لهچ  هدوبن  اهنآ  هب  سرتسد  هک  دالب  رد  هماع  بتک  تتشت  بابسا و  تلقب 

تسا نسحلا  نبا  هجح  مئاق  هک  نیا  رد  هماع  ياملع  تقفاوم 
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تاحوتف زا  شش  تصش و  دصیس و  باب  رد  هدوب  ریظنیب  لضف  شناد و  رد  هک  نیدلاییحم  نیفراعلا  ءالجا  سار  تسا  اهنآ  هلمج  زا  هک 
ملظ و زا  دوش  رپ  نیمز  هک  نآ  زا  سپ  رگم  دوشیمن  جراخ  يدهم و  جورخ  زا  تسا  دبال  هک  دینادب  هک  نآ  هیـسراف  همجرت  اب  دـسیونیم 
وا دج  هک  هفیلخ  نآ  دوش  رهاظ  ات  ار  نآ  دنک  ینالوط  دنوادخ  زور  کی  رگم  ایند  زا  دنامن  یقاب  رگا  لدـع و  زا  ار  نآ  دـنک  رپ  سپ  روج 

ع)  ) اضریلع رسپ  ءات  اب  ع )  ) یقتدمحم ماما  رسپ  نوناب  ع )  ) یقنیلع ماما  رسپ  تسا  ع )  ) يرکـسع نسح  شدلاو  تسا و  یلع  نب  نیـسح 
نآ هیبش  تسادخ و  لوسر  مانمه  نیدباعلانیز  ماما  رسپ  هحفص 544 ] ع [ )  ) رقابدمحم ماما  رسپ  قداصرفعج  رسپ  ع )  ) مظاکیسوم رـسپ 

قحـسا دالوا  زا  نیلـسرم  رازه  داتفه  اب  ریبکت  هب  ار  هیمور  هنیدـم  دـیامنیم و  حالـصا  بش  کـی  رد  ار  وا  راگدـنوادخ  لیامـش  رد  رورس 
ریشمش هب  دیامنیم و  زیزع  هدنز و  ار  مالسا  درادیمرب و  ار  نآ  لها  ملظ و  دوشیم و  رضاح  اکع  ناتسغاب  رد  یهلا  ناخ  رد  دیاشگیم و 
شیاتس رد  هغلابم  املع  نایعا  زا  هلمج  هک  ینارعـش  لماک  فراع  خیـش  تسا  اهنآ  زا  دوش و  هتـشک  دنک  ابا  هک  ره  دناوخیم  ادخ  يوس  هب 

هک شینقاوی  باتک  رد  هدرمـش  هعیرـشلا  ۀقیرطلا و  ۀـقیقحلا و  خیـش  نیلـسرملا  ءایبنالا و  مولع  ثراو  نیققحملا و  ۀـمتاخ  ار  وا  هدرک و  وا 
سپ هتمجرت  ام  دسیونیم  دوشیمن  تفای  نآ  لثم  هکنیا  هلثم و  فنص  ام  هک  هباثم  نیا  هب  هدش  املع  لوحف  زا  نآ  يهرابرد  اهحدم  اهانث و 

شدلوم تسا و  يرکـسع  نسح  دالوا  زا  يدهم  ینعی  وه  دـیامرفیم و  درمـشیم  تایمتح  زا  ار  یـسیع  لوزن  يدـهم و  جورخ  هک  نآ  زا 
دصهن و هک  تقو  نیا  ات  وا  رمع  دشابیم  دوش و  عمج  یـسیع  اب  ات  تسا  یقاب  وا  هدوب و  جـنپ  هاجنپ و  تسیود و  هنـس  زا  نابعـش  همین  بش 
ءاهقف و ياسؤر  زا  ار  وا  هک  یعفاش  هحلط  نب  نیدلالامک  تسا  اهنآ  زا  اصخلم و  یهتنا  لاس  شش  داتفه و  دصتفه و  تسا  تشه  هاجنپ و 

نب یلع  نب  نسحلانبا  مساقلایبا م ح م د  لاوحا  رد  مهدزاود  باب  هتشون  لاؤسلا  بلاطم  باتک  رد  دندرمـش  لوصا  بهذم و  هب  نیفراع 
یـضترملا یلع  نب  یکزلا  نیـسحلا  نبا  نیدـباعلانیز  یلع  نبا  رقاـبلا  دـمحم  نب  قداـصلا  رفعج  نب  مظاـکلا  یـسوم  نـب  یلع  نـب  دـمحم 

تالامک رم  عماج  ظفاح  خیـش  تسا  اـهنآ  زا  هنـس 258 و  رد  تسا  يار  نم  رـس  شتدالو  لحم  شلوق  ات  رظتنملا  فلخلا  ۀجحلا  يدـهملا 
يدهم و ءاقب  تابثا  رد  ار  نآ  مراهچ  تسیب و  باب  هتـشون و  نامزلا  بحاص  رابخا  یف  نایب  هب  یمـسم  یباتک  هک  یعفاش  یجنک  هللادبعوبا 

نیدلارون خیش  تسا  اهنآ  زا  رظتنملا و  مامألا  وه  هنبا  و  ع )  ) يرکسع نسح  لاوحا  نایب  زا  سپ  دیوگیم  لماک  خیـش  نیا  هتـشون  وا  تبیغ 
رد هیتوهاللا  تاحبسلا  یلا  لسوتلل  هیتوسانلا و  لکایهلا  نع  خلـسنملا  هللااب  فراعلا  هدش  هتفگ  شیانث  رد  هک  یفنح  یماج  نب  نمحرلادبع 
هک تسا  یـسک  وا  هکنیا  هدرک و  نایب  ار  وا  تازجعم  تـالاح و  هداد و  رارق  مهدزاود  ماـما  ار  نسحلا  نب  ۀـجح  شاهوبنلا  دـهاوش  باـتک 

نوتاخ و همیکح  تیاور  زا  تسا  هیماما  بتک  رد  هک  یتیفیک  نامه  نیع  هب  ار  شتدالو  حرش  دسیونیم  سپ  الدع  اطـسق و  ضرالا  ءالمی 
وا هکنیا  هدـش و  هتـشون  هصاخ  بتک  رد  هک  یحرـش  هب  تلحر  زا  سپ  شدـلاو و  نامز  رد  بانج  نآ  لاوحا  زا  ياهراپ  سجرن و  تـالاح 
هک خـیاشم  رباکا  هیفنح و  ءاملع  نایعا  زا  هک  اسراپدـمحم  هجاوخ  لماک  ظفاح  خیـش  تسا  اهنآ  زا  مولعم و  تقو  ات  هدوب  تبیغ  هب  رومأـم 

لاوحا رد  دسیونیم  شباذک  دش  تماما  یعدـم  هک  ار  رفعج  هکنآ  زا  سپ  شباطخلا  لصف  باتک  رد  هدـش  عقاو  رایـسب  تادـیجمت  دروم 
نوتاخ همیکح  تیاکح  دسیونیم  دعب  مولعم و  شلها  تاقث  باحصا و  صاوخ  دزن  رد  شدنزرف  م ح م د )  ) هک دسیونیم  ع )  ) يرکـسع
هکنیا رورـس و  نآ  تدالو  رد  هیماما  تاـیاور  قفاوم  نابعـش  همین  بش  زا  عولط  یکیدزن  رد  نوتاـخ  سجرن  زا  ار  راوگرزب  نآ  تدـالو  و 

زا ع )  ) يرکسع ترـضح  زا  دومن  لاؤس  هکنیا  قاتـشم و  وا  يوس  هب  همیکح  بلق  هک  ءاهب  بحاص  ینارون و  نانچ  هدمآ و  ایند  هب  اموتخم 
دـش دـمآ و  تاـقوا  رد  هکنیا  هداد و  تراـشب  اـم  هب  هک  تسا  يرظتنم  ناـمه  نیا  همع  يا  دومرف  وا  هب  باوج  ترـضح  دولوم و  نآ  ناـش 

ات وا  هب  درپس  ار  وا  یـسوم  ردام  هک  یـسک  هب  ار  وا  مدرپس  هک  دومرف  باوج  مدرک  ار  شلاح  لاؤس  هدیدن  ار  دولوم  نآ  يرکـسع  تمدخ 
رد هرفاظتم  رابخا  رایـسب و  نامز  ره  رد  دوجوم  نایعا و  زا  بیاغ  ناـمزلا  بحاـص  يدـهم  بقاـنم  رایـسب و  باـب  نیا  رد  راـبخا  دـسیونیم 

نامز زا  ماما  تسوا  تماما و  تفالخ و  هدـش  متخ  وا  هب  رایـسب و  اهیدـیلپ  زا  نیمز  ندرک  كاـپ  هیدـمحم و  تعیرـش  دـیدجت  شروهظ و 
نآ رب  وا  هک  تلم  يوس  هب  هحفص 545 ] دنکیم [  توعد  دناوخیم و  زامن  وا  رـس  تشپ  یـسیع  تمایق و  زور  ات  شراوگرزب  ردپ  تلحر 

دـسیونیم شبابحالا  ۀـضور  باتک  رد  هک  نیدـلالامج  دیـس  تسا  اهنآ  زا  اـصخلم و  یهتنا  تسا  تلم  نآ  بحاـص  ربمغیپ  تسا و  تلم 
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نابعـش فـصتنم  رد  تیاور  لـها  رثـکا  لوـق  هب  تیـالو  جرد  رد  نآ  نویاـمه  دـلوت  نسحلانبا  م ح م د )  ) مهدزاود ماـما  ناـیب  رد  مـالک 
ترـضح اب  مان  تینک و  رد  هدوب  سجرن  اب  لقیـص و  هب  هامتـسم  دلو  مارهک  یلاع  نآ  رد  ام  داتفا  قافتا  هرماس  رد  جـنپ  هاجنپ و  تسیود و 

دننام هک  هدوب  هلاسجنپ  تسا  مظتنم  وا  باقلا  رد  يدـهم  ینعی  نامزلا  بحاص  حـلاص و  فلخ  رظتنم و  يدـهم  دراد و  تقفاوم  مانالا  ریخ 
تسیود و هنـس  دـمتعم  ناـمز  رد  نارود  يدـهم  ینعی  ناـمزلا  بحاـص  دومرف و  تمارک  تمکح  وا  هب  اـیاطعلا  بهاو  تیلوـفط  رد  ییحی 
زا ار  ملظ  عفد  نینچمه  وا و  هطـساو  هب  ار  مالـسا  توق  دسیونیم  دعب  دش  بیاغ  ایارب  قرف  رظن  زا  يار  نم  رـس  هبادرـس  رد  جـنپ  تصش و 
رد اههغلابم  لاجر  ياملع  هک  باشخ  نب  مالـسالا  ۀـجح  تساهنآ  زا  وا و  راظتنا  روهظ و  بلط  رد  دـنکیم  داـشنا  يراعـشا  وا  ریغ  هحفص 

تیاور نیا  دسیونیم  همئا  خیرات  رد  شباتک  رد  هک  هدوب  ثیدح  ریسفت و  رد  روهـشم  هدوب و  تالامک  مولع و  بحاص  هکنیا  شدیجمت و 
يدهم تسوا  تسا و  نامزلا  بحاص  وا  یلع  نب  نسح  دمحمیبا  دالوا  زا  حلاص  فلخ  دومرف  هک  اضر  ترضح  زا  یسوم  نب  ۀقدص  زا  ار 
جراـخ ناـمزلارخآ  رد  مساـقلاوبا و  شاهینک  و  م ح م د )  ) شمـسا تسا و  يدـهم  وا  حـلاص  فـلخ  دوـمرف  دـمحم  نـب  رفعج  ترـضح  و 

يربا وا  رـس  رب  هک  دـمحم  يرگید  فلخ و  یکی  تسا  دـنلب  مسا  بحاـص  تسا و  سجرن  یتیاور  رد  تسا و  لقیـص  شرداـم  دوشیم و 
باتک رد  هک  هفینا  فیناصت  بحاص  ءاملعلا  کـلم  تسا  اـهنآ  زا  يدـهم و  تسوا  هک  دـنکیم  ادـن  حیـصف  توص  هب  نکفا و  هیاـس  تسا 

زا رفن  هن  داد و  ار  شتداهـش  ربخ  ربمغیپ  هک  ع )  ) نیـسح هاش  میـس  نسح و  هاش  مود  تسا و  یلع  لوا  ماما  هک  دسیونیم  ءادعـسلا  ۀـیاده 
هرامش نآ و  دوب و  هتشون  شدالوا  زا  همئا  ءامسا  هک  رباج  حول  ثیدح  دسیونیم  دعب  تسا و  مالـسلاهیلع  مئاق  ناشرخآ  هک  نیـسح  دالوا 
نـسح ماما  متـشه  دسیونیم و  ات  نیدباعلانیز  ماما  ناشلوا  هک  دنکیم  ار  ماما  هن  نآ  هرامـش  دعب  دوب  مئاق  ناشرخآ  هک  مسا  هدزای  مدرک 

لاجد و نینمؤم و  زا  رضخ  سایلا و  یسیع و  دننام  تسا  ینالوط  رمع  وا  يارب  زا  تسا و  بیاغ  وا  شرـسپ و  يدهم  مئاق  مهن  يرکـسع و 
تـسا باتک  دص  بحاص  هدش و  وا  هرابرد  رایـسب  حدم  هک  یقتلا  یلع  عرو  ثدحم  دـهاز  دـباع  خیـش  تسا  اهنآ  زا  نیرفاک و  زا  يرماس 
لـصف رد  اسراپدمحم  هجاوخ  ار  وا  تالاح  حرـش  دیوگیم  يدـهملا  نسحلا  نب  دـمحم  ار  یمهدزاود  درمـشیم و  هدزاود  ار  افلخ  ددـع 

اهنآ زا  دـنکیم و  ینالوط  تبیغ  لقن  وا  يارب  زا  تشذـگ و  یماج  اسراپ و  هجاوخ  مالک  هک  هتـشون  هوبنلا  دـهاوش  رد  یماـج  باـطخلا و 
بلاطیبا نب  یلع  ناشیا  لوا  هک  تسا  یمهدزاود  نآ  دوعوم  يدهم  دیوگیم  هرئاد  حرـش  رد  هک  يدفـص  نیدـلاحراص  ریبک  خیـش  تسا 

دمحم و لآ  نم  دجملا  میم  رهظی  دیوگیم و  دوخ  راعـشا  رد  هک  تسا  یماظن  نمحرلادـبع  خیـش  فراعملا  ةرد  بحاص  يرگید  تسا و 
نآ شیامرف  هب  هراشا  اضرلایلع  تیاور  نیا  هک  دـیامرفیم  عیبانی  بحاص  اضرلا و  یلع  نع  انیود  دـق  امک  الوا  ساـنلا  یف  هللا  لدـع  رهظی 

هیرگ زا  سپ  اضر  ترضح  هک  تاکربلا  هللا و  مسا  یلع  موقی  عقاو  ۀلاحم  ماما ال  جورخ  دیوگیم  هک  تسا  لبعد  راعشا  لیذ  رد  ترضح 
زا یماما  هک  مدینـش  هکنآ  رگم  دندرک  ضرع  ماما  نآ  تسیک  ینادیم  تفگ  نخـس  وت  نابز  هب  سدـقلا  حور  لبعد  يا  دـندومرف  دـیدش 

شرـسپ وا  زا  دعب  تسا و  دمحم  مرـسپ  نم  زا  دعب  ماما  دندومرف  ترـضح  سپ  دنکیم  داد  لدـع و  زا  رپ  ار  نیمز  هک  دوشیم  جراخ  امش 
رد تسا  عاـطم  شتبیغ و  رد  تسا  رظتنم  هک  تسا  یـسک  وا  تسا و  مئاـق  ۀـجح  وا  رـسپ  نسح  زا  دـعب  نسح و  شرـسپ  وا  زا  دـعب  یلع و 

تسا ۀعاس  هحفـص 546 ] لـثم [  سپ  شروهظ  تقو  اـما  ملظ و  زا  دـشاب  هدـش  رپ  هکنآ  زا  سپ  لدـع  زا  ار  نیمز  دـنکیم  رپ  شروـهظ و 
دعب تسا  بلاطیبا  نب  یلع  لوا  ماما  هک  دسیونیم  دوخ  هرهازلا  ضایر  باتک  رد  دمحم  نب  هللادبع  عراب  لضاف  رگید  ۀتغب و  الا  مکیتاتال 
رسپ مهدزاود  هنع  هللا  یضر  تسا  يرکسع  نسح  مهدزای  هک  نآ  ۀیسرافلاب  هتمجرت  ام  دیوگیم  ات  درمـشیم  ار  همئا  زا  کی  کی  یماسا 

فیـس بحاص  تسوا  تسا و  هدش  وا  رب  صن  شدادجا  ریاس  ربمغیپ و  زا  مالـسا  ۀلم  رد  هنع و  هللا  یـضر  تسا  يدـهم  مئاق  هک  دـمحم  وا 
باتک رد  مارک  ءایلوا  عجرم  مالسا و  خیش  رگید  شمایق و  زا  لبق  تسا  تبیغ  ود  وا  يارب  زا  هدیسر و  حیحـص  ربخ  رد  هچنانچ  رظتنم  مئاق 
تسا بادرس  بحاص  وا  دلو  سپ  يرکسع  نسح  اما  دسیونیم و  مالسلاهیلع  يرکـسع  لاوحا  حرـش  رد  رابخالا  حاحـصب  موسوملا  دوخ 
فـشک رد  هک  هیقب  زا  دوـشیم و  اـفتکا  ددـع  هدراـهچ  نیمه  هب  اراـصتخا  مالـسلاهیلع و  يدـهمدمحم  تسوا  تسا و  رظتنم  ۀـجح  وا  هک 

نب ۀـجح  ار  مئاق  يدـهم  هک  هماـع  ریهاـشم  نیلمک و  زا  هک  یناـسک  ینعی  ناشءامـسا  دوشیم و  اـفتکا  مسا  ناـمه  هب  هدرک  عمج  راتـسالا 
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صاوخلا یلع  فراـع  خیـش  میـس  یقارع  خیـش  میود  يزوجلانبا  طبـس  دـهاز  هیقف  لوا  تسا  رارق  نیا  زا  دـننادیم  بئاـغلا  یحلا  نسحلا 
نب دـمحا  ظفاح  خیـش  مشـش  قحلادـبع  خیـش  هریثک  فیناصت  بحاص  لماک  ثدـحم  مجنپ  صراوفلایبا  نب  دـمحم  ظفاح  خیـش  مراـهچ 

يوسوملا یلع  ریبک  خیش  مهد  یماج  دمحا  روهشم  خیـش  مهن  یخلب  نامیلـس  خیـش  متـشه  ناهبزور  نب  لضف  فورعم  ملاع  متفه  میهاربا 
یفوص رماع  خیـش  فراع  خیـش  مهدراـهچ  نیدلادعـس  فراـع  خیـش  مهدزیـس  داوج  یـضاق  مهدزاود  نمحرلادـبع  رادـم  بطق  مهدزاـی 

هللا ۀمعن  دیـس  مهدزون  يزیربت  نیدلاسمـش  مهدجه  راطع  خیـش  مهدفه  یمور  نیدـلالالج  الوم  مهدزناش  يونوق  نیدـلاردص  مهدزناپ 
یقهیبلا دمحا  ماما  میس  تسیب و  ینایابص  دمحم  خیش  نامز  مالع  مود  تسیب و  ینادمه  نیدلاباهش  مکی  تسیب و  لجا  دیس  متـسیب  یلو 

نیـسح یلوم  ریـسفتلا  رهاوج  بحاص  مشـش  تسیب و  یفنح  نیدـلادامع  مجنپ  تسیب و  ۀـیبلاطلا  باسنا  باـتک  بحاـص  مراـهچ  تسیب و 
لـیاضف و رکذ  هب  نوحـشم  اـهنآ  هیلاـجر  بتک  هک  هماـع  هفیاـط  مظاـعا  همئا و  تاـملک  تسا  نیا  قحلا  فشک  یلع  دـمحلا هللا  یفـشاکلا 
راکنا و لباق  هک  هدوب  هباثم  هب  هیهلا  ججح  تاحیرصت  هیوبن و  صوصن  هک  نآ  هطـساو  هب  دناهیماما  اب  قفاوم  یمامت  تسا و  ناشیا  تاماقم 

دندوبن . ۀلالدلا  دنسلا و  حودقم  هک  هتشادن  تیدنس  یناگیاپلگ  يارب  زا  یلب  هدوبن  لیوات 

هعفان ریغ  تاجلاعم  هیباب و  هنمزم  ضارما 

رد ناعبات  دوخ و  التبم و  نامردیب  ياهدرد  هب  هفیاط  نیا  ناعوبتم  هکنآ  داب  مولعم  هعفان  ریغ  تاجلاعم  هیباب و  هنمزم  ياهـضرم  مراهچ  رما 
تانخـسم و دـیامنیم  ریثأت  دـض  رب  دـنکیمن و  هدرکن و  تدـعاسم  اهنآ  اـب  اـهاود  هک  هدـئاف  هچ  یلو  دـندمآرب  ناـمرد  هجلاـعم و  ماـقم 

دـشخبیمن يرثا  هنیـس  بلق و  نازوس  شتآ  نارـسخ و  ناج و  شزوس  ياوس  تادربم  دـهدیمن و  هجیتن  یکنخ  تدورب و  زج  تارورحم 
یتح فلکت  تفلک و  ره  هب  هدیـشک و  ار  دوخ  تمحز  ناشیا  الا  رمثم و  ریغ  تاجلاعم  دعاسم و  ریغ  اهاود  دـنرادن  ریـصقت  ناگراچیب  نیا 

ياهناج تکاله  رب  ینامـسآ  ياضق  یهلا و  ریدـقت  یلو  دـندمآرب  جالع  ددـصرد  فاـستعا  روج و  ءارتفا و  بذـک و  فعت و  مکحت و  هب 
لودـج نیا  بیترت  هب  میئامنیم  هراشا  جالع  دـنچ  ضرم و  دـنچ  هب  هنومن  يارب  زا  یلو  نایاپیب  ناشـضارما  هچ  رگا  هتفرگ و  قلعت  ناشیا 

تازجعم و هماقا  زا  هفیاط  نیا  ناعوبتم  زجع  لوا  ضرم  هعفان  ریغ  تاجلاعم  هیباب و  هنمزم  ضارما  هحفص 547 ] ناعوبتم [  زجع  لوا  ضرم 
هوق هک  دنشکیم  وزرآ  دیامن و  تعاطا  ناشیا  زا  تانئاک  داوم  هک  دننکیم  یعـس  هچ  ره  هک  ناشیا  ریـصقت  مدع  اب  تاداع  قراوخ  راهظا 

ار شتآ  میهاربا  دننام  دنهاوخیم  دوشیمن  دنرآرب  اراخ  گنـس  زا  هقان  حـلاص  لثم  دـنهاوخیم  دوشیمن  دوش  شخبرثا  جراخ  رد  یلمع 
ای دننز و  ایرد  رب  اهدژا و  ار  اصع  یسوم  دننام  دنهاوخیم  دوشیمن  دننادرگرب  لوا  لکش  هب  هدنز و  ار  هقوحـسم  رویط  ءازجا  دننک و  درس 

جالع اودیب  ار  ناضیرم  دنزاسب و  هدنرپ  غرم  لگ  زا  یـسیع  دننام  دـنهاوخیم  دوشیمن  دـنیامن  رجفنم  ار  نیا  قشنم و  ار  نآ  گنـس و  رب 
كرحتم ار  نکاس  متاخ  دننام  دنهاوخیم  دوشیمن  دنهد  ربخ  تابیغم  زا  دنیوگ و  نخـس  هراوهگ  رد  هدنز و  ار  هلاس  دنچ  هدرم  دـنیامن و 

چیه انل  ۀعاطلاب  هللا  هرما  دقوالا  هللا  هقلخ  ءیـش  نم  ام  دـندومرف  هک  يدـه  همئا  فالخ  رب  هک  دـننک  هچ  دوشیمن  دـننک  قطان  ار  تماص  و 
تسا و ضرم  تیمامت  ماقم  رد  صقن  تحـص و  هبترم  رد  بیع  هک  نآ  ضرملا  حیـضوت  دنکیمن  تعاطا  ناشیا  زا  ادخ  تاقولخم  زا  زیچ 

تمالع ار  تیرهظم  هک  تردق  ملع و  دننام  تیبوبر  ۀفـص  نتـشاد  هب  دراد  مزال  ار  تیعر  دارفا  ریاس  زا  زایتما  توبن  ماقم  تیرهظم و  هبتر 
داقتنا بجوم  نمزم  ضرم  نیا  هب  يالتبا  نوچ  هدئافیب  هجلاعم  دوب . دهاوخ  بویعم  ضیرم و  تردقیب  رهظم  سپ  دشاب  تیآ  ار  توبن  و 

روش ياولح  روک و  نابهدید  نامه  تیآیب  ریفـس  تجحیب و  عاطم  هک  هدوب  نامز  يالقع  مامت  هکلب  نایدا  للم و  بابرا  مامت  ضارتعا  و 
مامت راکنا  ماقم  رد  یلوا  هطقن  دناهتـشون  نامردیب  درد  نیا  يارب  اههخـسن  نادان  نابیبط  هدمآرب  ضرم  هجلاعم  ماقم  رد  راچان  دوب  دهاوخ 

تازجعم هک  هدرب  راک  هب  ار  تعنص  نیمه  یناگیاپلگ  ناشذیملت  هل و  ۀجح  الف  ةزجعم  يوری  نم  هک  هدمآرب  دوخ  ریغ  دوخ و  زا  تازجعم 
هتـسناد تردق  زا  جراخ  لیحتـسم و  ار  تداع  قرخ  لقع  مکح  فالخ  رب  هدرمـش و  لوعجم  تفارخ و  نایدا  مامت  فالخ  رب  ناگتـشذگ 
لصاح هدرمش و  شموهوم  راکنا و  هتسناوتن  هک  ار  هچنآ  بانج  هتـسناد و  هیفاک  ریغ  ۀجح  ار  نآ  لئالد  بحاص  نوچ  رگید  لهاج  بیبط 

نیبملا www.Ghaemiyeh.comقح  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 521زکرم  هحفص 515 

http://www.ghaemiyeh.com


دندرک دوخ  لثم  ار  ناشیا  دننک  ناشیا  لثم  ار  دوخ  دنوش و  ناشن  تمالع و  بحاص  ناریفس  ریاس  لثم  دنتسناوتن  نوچ  هکنآ  اههخسن  نیا 
ناقیا نایب و  نابحاص  ناعوبتم و  نیا  لـهج  میود  ضرم  هحفص 548 ] تفریذپ [  دنهاوخن  ناشیا  زا  ار  نخـس  نیا  القع  هک  هدیاف  هچ  یلو 

نابزیب نامجرت  دننام  ضرم  نیا  رد  انامه  تسا  ناسل  لها  نیب  هلوادتم  دعاوق  زا  دـننادیم  ینابر  مالک  یناحبـس و  یحو  ار  دوخ  تاملک 
دشابن ناشیا  اب  يریصقت  دنشابن  اناوت  ینیمز  نانخس  هزادنا  هب  دنناد و  ینامسآ  باتک  ار  دوخ  تائشنم  هک  دننام  ار  نانیب  ناوخ  هرفس و  ای 

هب قفوم  دشابن و  لمهم  صقان و  راگدرورپ  بناج  زا  تبهوم  هک  دشیمن  يراج  ناشنابز  هب  طوبرمان  طلغ و  الا  دنتـشادن و  یندل  ملع  هک 
ام دنانامجع و  نایـسراف و  هفیاط  ناشیا  موق  هکنآ  هچ  تسا  ناشیا  ریـصقت  زا  ضرم  نیا  روهظ  تلق  ناف  دناهدشن  یفاو  ردـق  هب  یبتک  ملع 

دننک يزاـت  بسا  نادـیم  نـیا  رد  دـنیوگ و  نخـس  يزاـت  ناـسل  هـب  دـیاب  ارچ  تـسا  ناـقرف  حیرـص  رد  موـق  ناـسلبالا  لوـسر  نـم  انلـسرا 
مجع برع و  رب  دننادیم و  هماع  ار  دوخ  توبن  هک  الوا  تلق  دنیارسن  طلغ  هزادنا  نیا  ات  دننک  راصتقا  یـسراف  تغل  نامه  هب  دنتـساوخیم 

تردق ات  دیوگیم  نخس  یبرع  ناسلب  یمجعلانبا  هنوگچ  هک  دنیامن  تردق  راهظا  ایناث  دنشاب و  مورحم  نابرع  دنتساوخن  دناهدوب  ثوعبم 
یلب لوقن  انال  درکیم  ءاشنا  طلغ  زا  صولخ  تحـص و  روط  هب  رگا  دوب  لصاح  هتکن  نیا  لاقی  ددرگ ال  صاخ  ماـع و  مولعم  هللا  رما  رهظم 

هک هدش  ناسل  نابحاص  هرخـسم  هکحـضم و  هیام  نامردیب  درد  نیا  نوچ  هعفان  ریغ  هجلاعم  تسا  فرـص  مدع  زا  هب  صقان  دوجو  نکل  و 
هجو رب  تیعر  دارفا  زا  یکی  هزادنا  هب  هک  دشیمن  تفای  یـسک  تیدحا  هاگتـسد  رد  رگم  دشاب  بویعم  صقان و  هللادـنع  نم  قطان  هنوگچ 

هک دـیاین  نایم  رد  گنن  راع و  نیا  هک  هتـشاد  تغل  نتخومآ  ملعت و  دادعتـسا  بسک  قیرط  زا  هک  دـشاب  یـسک  ای  دـیوگ و  نخـس  تحص 
هب اروطـسم  ابورـشم و  دـشابن و  نیزراطلل  انازرط  ازیرط  ازرط  دـشاب و  يربم  هیروص  عیانـش  زا  هلاحم  انعم ال  یب  هیلعج  تافارخ  زا  هتـشذگ 

طلغ و دنرادن  ضارتعا  قح  دابع  تسا  ءاشی  ام  لعاف  هللا  رما  رهظم  دیامرفیم  اهب  هدمآرب  هجلاعم  ماقم  رد  راچان  دشابن  براش  رئاط و  ياج 
هب هچ  ره  ینعی  دوش  تسرد  دیاب  نآ  هب  تاغل  هک  تسا  نازیم  رهاظم  تاملک  هک  دیارسیم  یناگیاپلگ  درک  ضارتعا  دیابن  دیوگ  طوبرمان 

تسا نابز  تغل و  رییغت  رب  رداق  هللا  رما  رهظم  هک  دنکیم  منرت  يرگید  بورشم  هن  تسا  طلغ  براش  سپ  تسا  طلغ  نآ  دشابن  قفاوم  نآ 
دیوگیم باـب  دوخ  تسا  رتاـناد  دوخ  لاـح  جازم و  دوخ و  ياود  درد و  هب  یـسک  ره  نوچ  دوب و  دـهاوخن  ناـطحق  نب  برعی  زا  رتمک  و 
دهاوخیم هچ  ره  سک  ره  تفر  نایم  زا  تحـص  طرـش  مدرک  وا  زا  دوب  دـیقم  وحن  هک  ماهدـناوخن  سرد  هکنآ  اب  تاطلغ  زا  رذـع  زا  سپ 

یبرع ناسل  نامه  هب  هکلب  دـناهدومرفن  یتغل  عضو  ءاهب  باب و  بانج  دـنراذگن  یعقو  نانخـس  نیا  رب  ام  نادنمـشناد  هک  میوگیم  دـیوگب 
ءاد هک  موس  ضرم  هعفان  ریغ  تاجلاعم  هیباب و  ضارما  دندز  بلاق  هب  طلغ  دـننک  ءاشنا  دنتـسناوتن  نکل  دـننک  تبحـص  دنتـساوخیم  میدـق 

 ] دوش تفای  ملاع  رد  ینهپ  شیر  جـسوک  ینعی  دـشاب  روتعم  لوقعم و  نیقباس  زا  یئانبا  نودـب  دـعاویب و  يدوعوم  هنوگچ  تسا  لاـضع 
ناشردپ مسا  هن  ناشیا و  مسا  هن  هکنآ  اب  دـننادیم  للم  مامت  رظتنم  مما و  همه  دوعوم  ار  دوخ  ءاهب و  باب و  بانج  هکنآ  هچ  هحفص 549 ]

هدـش دای  نیفلاس  فحـص  نیـضام و  ربز  رد  ناشتالاح  تافـص و  زا  یتمالع  یناشن و  هن  ناشراید و  رهـش و  مسا  هن  ناـشردام و  مسا  هن  و 
صوصن هب  ار  شدوخ  زا  دـعب  رهاظم  متاخ  ربمغیپ  هدرک  نیعم  رفن  هدزاود  هداد  هک  ار  لیعمـسا  لسن  زا  ناعاطم  هدـعو  میهاربا  هب  دـنوادخ 

ای یلعنیـسح  مسا  هب  هدومرف  نیعم  نیـسح  زا  مهن  ءامالا و  ریخ  زا  دولوم  دمحم و  هب  یمـسم  ار  دوعوم  يدـه  همئا  هدرمـش  هدزاود  هرتاوتم 
دای ناشیاهراک  ناشدادعا و  ججح و  ناگرزب  مسا  هک  داعم  ياههماگنه  ءدـبم و  عیاقو  رد  هدـشن و  دای  روجک  رون  زاریـش و  ای  دـمحمیلع 

هک لاح  هک  دوش  تفتلم  یکریز  دیاش  هک  هدش  ناشیا  ناعبات  ناعوبتم و  يراسمرـش  يهیام  نیا  هدـشن و  هدرب  ناشیا  زا  یمـسا  چـیه  هدـش 
رخآ رد  ناشروهظ  زا  ربخ  هک  نابذاک  نایرتفم  ینعی  لطاب  نآ  دوعوم  رد  لخاد  هدـشن  ناشیا  زا  يداـی  قح  هب  نآ  دوعوم  رد  نایعدـم  نیا 
قیرط زا  یلب  هدـساف  هجلاعم  دومن  جالع  دـیاب  سپ  دنـشاب  دـنامما  تریح  تلالـض و  ثعاب  هک  هلطاب  تایار  ناـبحاص  زا  دـنداد و  ناـمزلا 

رهاوظ و هار  زا  تسا و  هدوـشگ  اـعدا  باـبرا  يوررب  ءارتـفا  لـعج و  بذـک و  عـساو  باـب  یلو  هدـشن  ناـشیا  زا  يداـی  حیحـص  قدـص و 
ناوتیم اود  ود  نیا  هب  هدوب  زاب  عیسو و  هشیمه  دساف  فرصت  در و  اب  لیوأت  مکحت و  رد  یلو  هدشن  هدرب  یمسا  حیرـص  نایب  هب  تاصوصن 

هکیکر ظافلا  زا  فاق  هب  ردصم  تاملک  هتفرن  نایم  زا  رحس  ياعد  هتفرن و  یئاج  قسعمح  هدرمن و  هیلجر  تحت  اناد  یلع  همسا  دومن  جالع 
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هب ءارتفا  انحویب و  تمهت  درادن  یتیمها  هدـش  رحـس  ياعد  رد  نم  دای  هک  دروآرب  رـس  ءاسن  فرـش  ذـفنق  دـننام  تسین  یبلطم  تسا  رایـسب 
راـیزهمنبا و تیاور  رد  يدزد  تسا  یلهـس  رما  دوش  هدرک  تاءاـنبا  رد  لـیلع  لـیلد و  ـالب  یتافرـصت  سفن  ياوـه  هب  دوـش و  هدز  لاـیناد 

دش دهاوخ  تفای  تلالد  دنـس و  زا  ربخیب  هداس  ماوع  رفن  راهچ  درادن  یتیاکح  دیبلیبا  ۀیاور  رد  يرـسدوخ  غبـصا و  تیاور  رد  فیرحت 
نیا یلو  تسین  یفرح  ار  ام  دسریم  نامرد  هب  ناشدرد  تایلعج  بیذاکا و  نیا  هب  رگا  میوگیم  یلو  دنوش  اهیزابنامسیر  نیا  هتفیرف  هک 

تحـص تلالد و  دنـس و  لاح  زا  ناربخاب  دنتـسه  هک  تسا  یئاوسر  تحیـضف و  يهیام  هک  تسا  لهـس  دـهدیمن  ضرم  يافـش  تاـمحز 
هیخرم ضباوق  لامعتـسا  هفیاط و  نیا  هب  صوصخم  يابو  دـننکن  انتعا  هدراـب  تاـمکحت  هکیکر و  تاـیلعج  نیا  هب  هک  تیاور  رد  تاءاـنبا 

زا روهظ  زا  دعب  ننس  هحیـص و  دننام  هنراقم  تاراما  ینایفـس و  جورخ  دننام  هقباس  مئالع  زا  تسا  یعدم  ود  نیا  ندوب  دقاف  مراهچ  ضرم 
هرهاق و همات  تنطلس  زا  هصتخم  تالاح  نیمز و  ندش  نید  کی  یمومع و  حلص  هملک و  داحتا  هرسکی و  روج  هلازا  هیلک و  لدع  يهعاشا 

دهع رد  هک  هبیرغ  راوطا  هبیجع و  راثآ  روهظ  هلطاب و  نایدا  كرـش و  نتـشادرب  للم و  نتخاـس  داـقنم  لود و  ندرک  لـیلذ  ۀـیرهاظ و  هبلغ 
نیا نایب  ردـق  نآ  هیهلا  جـجح  هتـشذگ و  ءایبنا  ناسل  رد  هکنآ  هچ  هدـشن  هماقا  کی  هحفـص 550 ] چـیه [  زا  هدوبن و  رهاظم  زا  کی  چـیه 

نآ تایفانم  دادضا و  هکلب  هدشن  هدـهاشم  راوطا  نآ  هدیـسرن و  روهظ  هب  راثآ  نآ  هدـیدج  توعد  نیا  رد  ناریح و  لوقع  هک  هدـش  نوئش 
هتشگ التبم  ءاخرتسا  جلف و  ضرم  هب  تناید  نیا  جازم  هتـشاذگ و  لالتعا  هب  يور  تحـص  زا  توعد  نیا  تلاح  تهج  نیا  هب  هدش و  هدید 

هنراقم هقباس و  مئالع  رد  هچنآ  زا  دیامن  هظحالم  درگنب و  هیهلا  ججح  تارابخا  صوصن  تاءانبا و  رهاوظ  هب  یسک  رگا  یلب  هبیرغ  هجلاعم 
هداد درد  هک  یئادخ  یلاعت  دمحلا هللا  یلو  ءاخرتسا  جلف و  ضرم  زا  دش  هتفگ  هک  تسا  نامه  هدش  دراو  هصتخم  تافـص  هرخاتم و  راثآ  و 
باب ندوشگ  تسا و  هیهلا  جـجح  تاشیامرف  ماـمت  زا  دـی  عفد  نمزم  ضرم  نیا  جـالع  هدرک  اـیهم  مه  بیبط  هدـیرفآ  ضرم  هداد  مه  اود 
زوجم ضرم  هجلاعم  ترورـض  تاروذحملا  حیتب  تارورـضلا  هک  دـشاب  لیلدالب  دـنچ  ره  هیجوت  فرـصت و  دـشاب و  لیلع  دـنچ  ره  لیوأت 

زا تاملک  نیا  دوش  هتفگ  هک  تسا  رـصحنم  جالع  درک  دـیاب  هچ  جالع  راـصحنا  ماـقم  رد  هصاـخ  تسا  تارکـسم  ریاـس  رمخ و  ندروخ 
فرط زا  یتیاوغ  لالـضا و  یبیرف و  لوگ و  یلهج و  هب  ءارغا  رمألا  یهتنم  هموهوم  تاـفارخ  وزج  تاراـشب  نیا  تسا و  هلوقعم  ریغ  رهاوظ 
تسا مزال  هزات  تعیرـش  هدیدج و  تناید  یگدنز  تایح و  ظفح  هجلاعم و  ماقم  رد  درادن  یتیمها  نیا  هدش و  قلخ  هب  تبـسن  هیهلا  ججح 
دننام يریزو  تسا  یعدـم  ود  نیا  نتـشادن  مجنپ  ضرم  هعفان  ریغ  تاجلاعم  هیباب و  ضارما  دـننک  لوبق  تناید  باـبرا  رگا  یلو  میوگیم 

یـسوم و موق  زا  یتعامج  دـننام  ناگتـشذگ  ناـگرزب  زا  يراـصنا  هفیاـط و  نیا  فارتعا  نیقیرف و  صوصن  رتاوتب  هفلخ  یلـصی  هک  یـسیع 
تعجر مدع  هکئالم و  زا  فنص  راهچ  هب  ناشیا  ندوبن  روصنم  ناشیا و  لاثما  نیضام و  نیطالـس  نیقباس و  ءایبنا  ضعب  فهک و  باحـصا 

هیماما بهذم  ترورـض  لب  هصاخ  هریثک  صوصن  نآرق و  رد  یهلا  ياههدعو  قفاوم  هک  مالـسلاهیلع  ریما  هرک  مدع  همئا و  و  ص )  ) ربمغیپ
نیا دنتسه و  التبم  یئاهنت  تشحو  ضرم  هب  رفن  ود  نیا  دنشاب و  دوعوم  راک  کمک  دوش و  لصاح  دیاب  تعجر  هرک و  نآ  هعیش  قلطم  لب 

رد لیوأت  فرـصت و  ضرم  نیا  يروف  جالع  هعفان  ریغ  هجلاعم  جـالع  دومن  ار  ضرم  نیا  جـالع  دـیاب  هتـشگ  ناـشیا  زا  ترفن  هیاـم  ضرم 
ار ادـخ  دـمح  دوش  اهنآ  ریغ  رب  لمح  دوشب و  مهئایعا  هب  یـصاخشا  تعجر  رد  اهنآ  رهاوظ  صوصن و  زا  دـی  عفر  هک  تسا  هیهلا  تاملک 

يرگید دـمحم  ار  رگید  میهدیم  رارق  یـسیع  ار  شمـسا  ار  یکی  هدـشن  مدآ  طحق  تسا  رایـسب  مدآ  یعدـم  ود  نیا  عابتا  ام  ناـیم  رد  هک 
زا رگید  تعامج  تسین  یمغ  دنـشابن  ناراوگرزب  نآ  تالاح  تافـص و  هب  تعامج  نیا  لاح  رخآ  ات  اذـکه  نیـسح و  ار  یمراـهچ  نسح 

ترـضح قداص  الم  هک  الثم  دراد  ررـض  هچ  میناوخیم  هکئالم  ار  یتعامج  میئامنیم و  فهک  باحـصا  یـسوم و  باحـصا  ار  ناـمدوخ 
تاملک رد  يریغ  هب  ءوس  رمالا  یهتنم  رجش  کی  قاروا  عون و  کی  زا  همه  رشب و  دارفا  زا  مه  اهنآ  دشاب  همطاف  هنیکـس  الم  دشاب و  دمحم 

بر مایا  مظعا  هک  روهظلا  موی  يارب  زا  یتمظع  هک  نآ  بابلا  یف  ام  ۀیاغ  دـنادرگ و  هدارا  رهاظ  فالخ  هنیرق  الب  هک  دوشیم  عقاو  جـجح 
كاخ زا  رـس  دمحم  رهاظ و  هحفص 551 ] البرک [  زا  نیـسح  لزان و  نامـسآ  زا  یـسیع  دنوش و  هدنز  ناگدرم  الثم  هک  دوب  دهاوخن  تسا 

همئا و زا  رفن  کی  مسا  هب  ار  کـی  ره  ار  تیعر  دارفا  زا  رـصع  نیمه  ناـمدرم  زا  یتعاـمج  هکلب  دوش  تماـیق  هنومن  روهظلا  موی  دروآرب و 
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داضت یهاگ  زاـجم  قیـالع  رد  یلب  میوگیم  درادـن  یلقن  میهدیم  رارق  ساـیلا  رـضخ و  مسا  هب  ار  یـضعب  هکئـالم و  مسا  هب  ار  یتعاـمج 
ضارما دنرازیب  تراسج  تأرج و  نیا  زا  قح  ءایلوا  هک  سوسفا  یلو  روک  انیب  روش  دـنق  روفاک  یگنز  نشلگ  نخلگ  دوشیم  هقلع  دـیدش 

هداشگ هفیاط  نیا  هعیاز  بولق  هقیـض و  رودص  هب  هیمالـسا  تعیرـش  زا  هک  هکتاف  ماهـس  مشـش  ضرم  هکلهم  تاجلاعم  هفیاط و  نیا  هنمزم 
تاحارج هدیدرگ  عقاو  دراو و  نانیا  باقر  قرافم و  رب  یهلا  رهاظم  يوامس و  یحو  نابحاص  زا  هک  هغماد  عراقم  هعطاق و  فویـس  هدش و 

ربمغیپ تشذگ  هیناث  هلاقم  رد  هچنانچ  نیرهاط  همئا  تاحیرـصت  نیبم و  ناقرف  نیقباس  تاءانبا  حیرـض  رد  هک  هتخاس  دراو  ناشیا  رب  هکلهم 
یعطق رما  نیا  هداد و  رارق  هیهلا  رتفد  نیرخآ  قرو  ار  شباتک  هخوسنم و  ریغ  هیقاب  ار  شتعیرـش  نیلـسرملا و  رخآ  نییبنلا و  متاخ  ار  متاـخ 

تالاح و تافـص و  هب  هدرک  نیعم  یمهدزاود  ار  تلم  دوعوم  مه  حورجم و  ار  هزات  باتک  بحاص  هدیدج و  تناید  یعدم  هنیـس  بلق و 
لاح تشذگ  هیناث  یلوا و  هلاقم  رد  هچنانچ  هدیبوک  مهرب  ار  نایعدم  ندرک  ورـس  مولعم  رما  نیا  دوشن و  قبطنم  یعدم  نیا  رب  هک  یتمالع 

دیامنیم عطق  ار  ناشتویح  گر  دراد و  حورجم  ار  ناشیا  بلق  هنیـس و  هک  تسا  یپوت  ریت و  هباثم  هب  کـی  ره  هک  هحیرـص  تاـنایب  نیا  اـب 
هیهلا و فحـص  رد  هک  تسا  رودـصلا  عطق  دنـس  بسحرب  تانایب  نآ  هک  نآ  هکلهملا  ۀـحارجلا  حیـضوت  درک  دـنناوتیم  یگدـنز  هنوگچ 

هتبلا سپ  دوشیم  مولعم  اهنآ  رد  هعجر  زا  هچناـنچ  تسا  لـیوأت  رم  لـباق  ریغ  حیرـص  صن  تلـالد  بسحرب  هدـش و  دراو  راـبخا  زا  رتاوتم 
یناگیاپلگ یلب  هدساف  هجلاعم  هن  ای  تسه  نارکیب  ياهمخز  يارب  زا  یمحرم  ایآ  دنزیم  ار  نایعدم  ندرگ  دوش و  هکلهم  تحارج  بجوم 

هدراذگ اهتحارج  نیا  ياهخاروس  رب  هدرب و  راک  هب  هدومن  بیکرت  اهبیب  ءاهبلادبع  هک  یمحرم  هدزالاب و  نیتسآ  اطیب و  داتـسا  دننام  وا  رط 
دیوگیم شتاضوافم  رد  هک  اهبلادـبعل  اعبت  هدرک  نوریب  تیجح  تیدنـس و  زا  ار  راـهطا  همئا  تاـشیامرف  راـگدرورپ و  تاـملک  ماـمت  هک 

سح و تسا و  نآ  نازیم  لـقع  تسا و  نوزوم  صوصن  هکردـم  یناـعم  اریز  تسین  ماـمت  تسا  هسدـقم  بتک  صوـصن  نآ  لـقن و  نازیم 
رد شحاضتفا  حـضوا و  نیزاوم  ریاس  زا  شلالتخا  الثم  ۀـیروت  صوصن  لـثم  هیلقن  هلدا  دـسیونیم  شدـئارف  رد  وا  دـنالتخم  ود  ره  لـقع 

ناهج لها  نارـسخ  نایز و  هیام  فراـعم  قوس  رد  هدرک و  هارمگ  ار  ملاـع  هک  تسا  یلتخم  نازیم  هیلقن  هلدا  دـیوگیم  اـت  حرـصا  تفرعم 
بجوم هکلب  تسین  ۀـجح  هدـش  دراو  جـجح  ناسل  رد  هک  هیباطخ  میهافم  هسدـقم و  بتک  صوصن  هک  نآ  مـالک  ود  نیا  لـصاح  تسا و 

لیلد و هنوگچ  سپ  تسا  حـضاو  شحاضتفا  فراعم  رهاـظم و  تفرعم  رد  ماـت و  ریغ  لـتخم و  تسا و  نارـسخ  ناـیز و  هیاـم  یهارمگ و 
تاملک مامت  هک  تسا  یئاود  بجع  تسا و  یمحرم  بوخ  یلب  میوگیم  دوش  نایباب  بلق  هنیـس و  تحارج  ثعاب  هک  دوب  دهاوخ  تجح 

هیام هک  يرتدـب  مخز  یلو  هحفـص 552 ] هتخادنا [  راک  زا  ار  هینابر  رهاظم  فویـس  هیهلا و  ماهـس  عیمج  هدـیافیب و  ار  يدـه  همئا  ادـخ و 
همه هک  ادـخ  تاملک  هک  هدروآ  نایم  هب  يداحلا  هقدـنز و  حیرـص و  رفک  ینعی  هتخاس  دراو  دوخ  کیرات  ياهلد  رب  تسا  يدـبا  تکاله 
رفک هچ  سپ  هداد  رارق  ناهج  لها  تلالـض  ار  اهنآ  هدـیاف  هداد و  رارق  یهارک  نارـسخ و  هیام  تسا  ۀـجح  ءافـش  تیادـه و  رون و  رـسکی 

دنیوگیم . تعامج  نیا  هک  دوب  دهاوخ  یعدم  دنس  ۀجح و  باتک  هنوگچ  رگید  دوب و  دهاوخ  نیا  زا  رتالاب 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج 

دیامن محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 
ىب  ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب 

دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 
راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 

رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 
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هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 
نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )

. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 
هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 

فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 
. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،

هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها
هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 

ندوب سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بـالط ، نیققحم و 
رد يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهـس  تهج  مزال  عبانم 

یمالسا گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رـشن و 
. دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا 

 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 
یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا

هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)
... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)

یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)
رگید

يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)
طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)

... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)
دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)

 ... نارکمج و دجسم 
هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)

لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)
ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 

 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 
: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 

www.eslamshop.com
روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25

ناربراک 2333045(0311)
یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 
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لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 

. هللااشنادنیامن يرای  ار  ام  مهم  رما  نیا  رد  ناکما  تروص  رد  ات  دیامنب  ناگمه  لماش  ار  ینوزفازور 
IR90-0180-0000-0000-0621- ابش :  باسح  هرامـش  6273-5331-3045-1973و   : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامش 

دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  0609-53
یتدیقع يرکف و  راک  شزرا 

هدرک ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره  مالـسلا :-  هیلع  نیـسح  ماما  زا  شدنـس ، هب  جاجتحالا - 
راوگرزب هدـنب  يا  : » دـیامرفیم وا  هب  دـنوادخ  دـنک ، شتیادـه  داشرا و  ات  دـهد  یمهـس  وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  اـم  مولع  زا  تسا و 

، تسا هداد  دای  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف  مرتراوازـس . وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدـننک  کـیرش 
«. دینک همیمض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال  هک  ار  هچنآ  اهتمعن ، رگید  زا  دیهد و  رارق  خاک  رازه ، رازه 

يدرم يرادیم : رتتسود  ار  کی  مادک  : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا : هیلع  يرکـسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا 
زا فیعـض  اونیب و  ینمؤم  ندرک  هارمگ  هدارا  یبصاـن  يدرم  اـی  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وـت  دراد و  ار  فیعـض  ییاوـنیب  نتـشک  هدارا 

، لاعتم يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و  هاگن  نادـِب ، ار  دوخ  اونیب ، نآ  هک  ییاشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وت  اّما  دراد ، ار  ام  ناوریپ 
.»؟ دنکشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ 

ییوگ دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب  نمؤم  نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] ]
شیپ تسا ، هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، داشرا  نامیا ، هب  رفک  زا  دنک و  هدنز  ار  وا  هک  ره  ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه 

«. دشکب زیت  ياهریشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا 
دننام يرجا  دـنک ، تباجا  وا  دـناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـیز : دنـسم 

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 
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