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ماجنا ات  زاغآ  زا  ناسنا 

: هدنسیون

ییابطابط نیسحدمحم 

: یپاچ رشان 

 ( مق هیملع  هزوح  یمالسا  تاغیلبت  رتفد  تاراشتنا  مق (  باتک  ناتسوب 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

ماجنا ات  زاغآ  زا  12ناسنا 

باتک 12تاصخشم 

12همدقم

« ناسنا باتک  زا  هلاسر  نیلوا   » اینُد زا  لبق  ناسنا  15هلاسر 

15هراشا

لقع لاثم ، هّدام ، دوجو : هناگهس  ملاوع  رد  ناسنا  15لصف 1 :

رما ملاع  تابثا  16لصف 2 :

16هراشا

رما ملاع  ندوب  یعفد  قلخ و  ملاع  ندوب  16یجیردت 

رما ملاع  رب  قلخ  ملاع  ندوب  16عرفتم 

رما ملاع  رد  ریبدت  17يانعم 

رما بتارم  17رد 

رما ملاع  تادوجوم  سدق  18تراهط و 

رگید یقیرط  هب  رما  ملاع  تادوجوم  سدق  تراهط و  18تابثا 

رما ملاع  تاّیصوصخ  هب  دّدجم  18هراشا 

تسا رما  ملاع  زا  19حور 

ندب اب  حور  داحّتا  20رد 

هکئالم حور و  نایم  زایتما  20نیلّوا 

تواقش تداعس و  نایب  20رد 

حور هکئالم و  نایم  مود  21زایتما 

نآ بتارم  حاورا و  دادعت  نایب  21رد 

نامیا 21حور 
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سدق 22حور 

هکئالم رب  حور  22هرطیس 

هناگجنپ حاورا  22تایاور 

حور زا  هکئالم  موس  23زایتما 

هتشذگ تاقیقحت  هب  طوبرم  ثحابم  زا  یضعب  23ردهمتاخ 

ناسنا تفالخ  رد  هکئالم  يوگوتفگ  23رد 

ءامسا نایب  24رد 

موتکم رما  نایب  25رد 

مدآ نایصع  يانعم  25رد 

طوبه تّیفیک  26رد 

ناسنا رب  تناما  ضرع  يانعم  27رد 

« ناسنا باتک  زا  هلاسر  نیمود   » ایند رد  ناسنا  27هلاسر 

28هراشا

يرابتعا 57 یناعم  یقیقح و  یناعم  28لصف 1 :

28هراشا

دوشیم هتفرگ  یقیقح  یناعم  زا  يرابتعا  28یناعم 

یّلک ماظن  یئزج و  ماظن  29فیرعت 

تاذ هب  ضراوع  قوحل  تّیفیک  29رد 

بوجو دیاب و  30رابتعا 

رگید تارابتعا  یضعب  أشنم  هب  رصتخم  30هراشا 

یمومع تیاده  هب  یلامجا  هراشا  32لصف 2 :

32هراشا

ایند نیلفاس : لفسا  هب  ناسنا  32عوجر 

يویند تایح  ندوب  بعل  33وهل و 
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ایند روما  ندوب  33تنیز 

هیآ يانعم  رد  رگید  34یلامتحا 

هغالبلاجهن رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  34یمالک 

« ناسنا باتک  زا  هلاسر  نیموس   » ایند زا  دعب  ناسنا  35هلاسر 

35هراشا

ثحب شور  عوضوم و  هب  35هراشا 

« لجا  » و توم » : » 36لصف 1

36هراشا

رگید يایند  هب  ییایند  زا  تسا  یلاقتنا  هکلب  تسین  مادعنا  36گرم 

تسا حور  انامه  دوشیم ، لقتنم  توم  اب  38هچنآ 

دنتسه وا  نارایتسد  ای  توملا و  کلم  ای  ادخ  38هدننکیّفوت ،

ددرگیم راکشآ  ناسنا  رب  رما  تقیقح  توم ، 40اب 

توم زا  دعب  تواقش  تداعس و  40تراشب 

ایند رد  تداعس  تراشب  41تیالو و 

توم هب  طوبرم  42تایاور 

خزرب 43لصف 2 :

43هراشا

لمع 45مّسجت 

دیآیمن لمع  هب  هذخاؤم  نیطّسوتم »  » 47زا

خزرب رد  حاورا  48مّسجت 

ناشاههداوناخ اب  ناگدرُم  48رادید 

ربق رد  شناتسود  اب  ناطیش  49تبحاصم 

روُص خَفن  موس : 50لصف 

50هراشا
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دناهدش انثتسا  روص ، خفن  مکح  زا  هک  51یناسک 

تسایند زا  دعب  تمایق  هک  نیا  53يانعم 

دنکیم تلالد  تمایق  لاوحا  رب  هک  53یتایآ 

تمایق زور  تافص  54لصف 4 :

54هراشا

تمایق زور  رد  بابسا  55نالطب 

تمایق زور  رد  اهناهنپ  نتشگ  راکشآ  اهباجح و  ندش  56فرطرب 

خزرب ایند و  رب  تسا  طیحم  تمایق » »56

زور نآ  رد  ناحبس  دنوادخ  57روهظ 

تمایق زور  رد  تملظ  ندش  57فرطرب 

هناعطاق تواضق  يارب  ناسنا  ندشهتخیگنارب  58لصف 5 :

58هراشا

راگدرورپ يوس  هب  حاورا  60ریس 

طارص 60لصف 6 :

نازیم 62لصف 7 :

لامعا همان  63لصف 8 :

63هراشا

تسا اهنآ  قیاقح  لامعا و  دوخ  نّمضتم  لامعا  63همان 

لامعا جیاتن  راثآ و  64طبض 

لامعا همان  هنادنمتواقش  ای  هنادنمتداعس  65تفایرد 

« لامش  » و نیمی »  » ریسفت رد  مالک  66هصالخ 

تسا همه  رب  طیحم  قح  67ماما 

باتک ءاتیا  زا  نیصلخم  67يانثتسا 

« رئاط  » و باتک »  » نیب 68قرف 
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زیخاتسر زور  رد  ادهش  68لصف 9 :

68هراشا

تداهش 68تقیقح 

صاخ يایلوا  ربمایپ و  رب  لامعا  69هضرع 

دندهاش نیحلاص  ایبنا و  ادهش ، فلتخم  70ياههورگ 

تسا نادهاش  دهاش  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  70هّللالوسر 

هکئالم ادهش : زا  رگید  72هورگ 

دندهاش ناسنا  حراوج  72اضعا و 

تسا قح  تالامک  نیع  طئاسو ، هب  طوبرم  73تالامک 

تادوجوم همه  رد  تایح  74نایرس 

اضعا تداهش  رد  تایاور  زا  ياهراپ  74رکذ 

اهناکم اهنامز و  75تداهش 

نادهاش تداهش  درومرد  75یناهرب 

باسح رد  76لصف 10 :

76هراشا

عقاو ملاع  رد  باسح  76يانعم 

قزر باسح و  نیب  76ياهسیاقم 

باسح تلوهس  تبوعص و  يانعم  77رد 

باسح لاؤس و  78هطبار 

باسح لاؤس و  تّیمومع  78رد 

ازج رد  80لصف 11 :

80هراشا

ازج لعف و  80هطبار 

نارفاک يازج  نانمؤم و  81شاداپ 
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شیوخ لمع  اب  ناسنا  82رشح 

تعافش رد  82لصف 12 :

82هراشا

عفاش یتاذ  تراهط  83تعافش و 

عوفشم ندوب  ّیضرم  84تعافش و 

تعافش تقیقح  84نایب 

نذا تعافش و  85طابترا 

ناعفاش عفاش  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  85لوسر 

دومحم ماقم  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  86لوسر 

تایاور رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  86تعافش 

( نیعفاش  ) ناگدننکتعافش نایب  87رد 

87هراشا

هکئالم 87تعافش 

نینمؤم 87تعافش 

محر تناما و  نآرق ، 88تعافش 

حلاص لامعا  89تعافش 

فارعا رد  89لصف 13 :

باجح يانعم  89رد 

تسا دید  رد  نادنمتواقش  نادنمتداعس و  89فالتخا 

دنطّلسم خزود  تشهب و  رب  فارعا  90باحصا 

رگید تایآ  یضعب  رد  فارعا  باحصا  هب  91هراشا 

فارعا هب  طوبرم  91تایاور 

ناهرب زا  فارعا  فقوم  هدافتسا  هب  93هراشا 

تشهب رد  93لصف 14 :
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93هراشا

تشهب نیمز و  نیب  93هطبار 

نایتشهب زا  ترودک  هنوگره  94ندودز 

نایتشهب زا  نزح  فوخ و  هنوگره  94یفن 

نایتشهب يارب  رتالاو  95یماقم 

هفیرش هیآ  رد  رگید  95ياهتکن 

یهلا تمحر  نوماریپ  دنمشزرا  96یتاکن 

خزود رد  96لصف 15 :

96هراشا

هعساو تمحر  رد  96ياهتکن 

يویند تایح  خزود و  97طابترا 

داعم تّیمومع  رد  97لصف 16 :

97هراشا

هدنز تادوجوم  تاناویح و  98رشح 

حور يذ  ریغ  تادوجوم  زیخاتسر  هب  رعشم  99تایآ 

ملع تایح و  زیخاتسر و  نیب  99همزالم 

دننیمز اهنامسآ و  يارو  هک  یتادوجوم  زیخاتسر  هب  100هراشا 

نوصَلخم 100زیخاتسر 

100همتاخ

مجرتم تاحیضوت  101تاقیلعت و 

170هیامن

170مالعا

175اهباتک

زکرم 207هرابرد 
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ماجنا ات  زاغآ  زا  ناسنا 

باتک تاصخشم 

.1360  - 1281 نیسحدمحمدیس ، یئابطابط ، هسانشرس : 
یسراف  . ناسنالا يدادرارق :  ناونع 

يداـه شـشوک  هب  یناـجیرال ؛ قداـص  تاـقیلعت  همجرت و  یئاـبطابط ؛ نیـسحدمحم  ماـجنا /  اـت  زاـغآ  زا  ناـسنا  روآدـیدپ :  ماـن  ناونع و 
. یهاشورسخ

.1388 مق ،) هیملع  هزوح  یمالسا  تاغیلبت  رتفد  تاراشتنا  ) مق باتک  ناتسوب  مق : رشن :  تاصخشم 
ص. [ 356  : ] يرهاظ تاصخشم 

.159 دیاقع ؛ مالک و  . 89 دیاقع ؛ . 6 ییابطابط ؛ همالع  ياهباتک  . 1612 باتک ؛ ناتسوب  تسورف : 
( موس پاچ   ) لایر  57000 لوا ؛ ) پاچ   ) لایر  57000 لایر 978-964-548-973-9 ؛ :   57000 کباش : 

( مود پاچ  اپاف ( یسیون :  تسرهف  تیعضو 
Allame sayyid muhammad- husayn tabatabai...Human beings from یـسیلگنا : هب  ص.ع . تشادداـی : 

.the beinning to the end
. قلخلا یلإ  أدبلا  نم  ناسنإلا  یبرع : هب  ص.ع  تشاددای : 

.(. 1371(373ص ارهزلا ، یلبق : پاچ  تشاددای : 
.1387 لوا : پاچ  تشاددای : 

. مود پاچ  تشاددای : 
.1389 موس : پاچ  تشاددای : 

. سیونریز تروص  هب  همانباتک  تشاددای : 
. هیامن تشاددای : 

داعم عوضوم : 
( مالسا  ) ناسنا عوضوم : 

مجرتم قداص ، یناجیرال ، یلمآ  هدوزفا :  هسانش 
 - 1317 يداه ، یهاشورسخ ، هدوزفا :  هسانش 

مق باتک  ناتسوب  یمالسا . تاغیلبت  رتفد  مق . هیملع  هزوح  هدوزفا :  هسانش 
1388 8041 فلا BP222/ط2 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/44 ییوید :  يدنب  هدر 
1632763 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

همدقم

میحرلا  نمحرلا  هّللا  مسب 
. نیرهاطلا هلآ  دّمحم و  یلع  مالسلا  ةالصلا و  و 
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. هرس سدق  یئابطابط  نیسح  دمحم  دیس  دیقف  هماّلع  نآرق  گرزب  رسفم  فوسلیف و  ملق  هب  ناسنالا  باتک  زا  تسا  ياهمجرت  رضاح  رثا  . 1
: تسا رتکچوک  هلاسر  هس  رب  لمتشم  دوخ  ناسنالا  باتک 

، ایندلا لبق  ناسنالا  . 1
، ایندلا یف  ناسنالا  . 2
. ایندلا دعب  ناسنالا  . 3

رایسب تسا  یبوتکم  عومجملا  ثیح  نم  هلاسر  هس  نیا  تسا . رتلصفم  همه  زا  دنکیم ، ثحب  گرم  زا  سپ  تایح  زا  هک  موس  هلاسر  نیا 
يرکف تکرح  نیا  رد  هرـس ، سدق  همالع  ترـضح  دنلب  هشیدـنا  ینآرق . فراعم  ياهرهوگ  زا  لامالام  تسا  ییایرد  تقیقح  رد  سیفن و 

ّمه نآرق » اب  نآرق  ریـسفت  . » دـبلطیم ار  يرگید  بان  راـکفا  دوخ  هبون  هب  کـی  ره  هک  هتـشاذگ  ياـج  هب  دوخ  زا  يرایـسب  ینآرق  فیاـطل 
. تساههلاسر نیا  رد  ناشیا  یلصا 

زواجت نآ  رهاوظ  دودـح  زا  يدـنلب ، نیع  رد  هک  يایناـعم  دـباییم ، ینآرق  تاـیآ  يارب  یبلاـج  عیدـب و  یناـعم  هاـگ  يریـسفت  هویـش  نیا 
نیمه دشاب و  هدیشوج  نآرق  نطب  زا  هدوبن و  يدنع  نم  يریسفت ، یناعم  هک  تسا  نیمه  زین  ریسفت  رد  یلصا  لکشم  عقاورد  دنکیمن و 

14 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 
قیقد ثحابم  نارـسفم ، زا  يرایـسب  دزاسیم . دـنمشزرا  ار  رـصتخم  لـئاسر  نیا  زین  نازیملا و  گرزب  ریـسفت  هک  تسا  لاکـشا  لاـضعا و 

نآ باستنا  رد  یتّجح  چیه  نیاربانب ، تسا و  رودهب  رایـسب  نآ  رهاوظ  زا  هکیلاحرد  دـنهدیم  تبـسن  نآرق  هب  ار  یبرجت  فراعم  ای  یلقع 
رد تفگ ، دیاب  هکلب  دـیآیمن ، نآرق  مهف  راک  هب  یبرجت  ای  یفـسلف  یلقع و  قیقد  ثحابم  هک  تسین  انعم  نادـب  نیا  هتبلا  دـنرادن . نآرق  هب 
نآ رد  زاجم  هب  لوق  زا  یبلطم  ناکما  تابثا  اب  ینالقع  تالمأت  هاگ  لاثم ، ناونع  هب  تسا . لـیخد  ینآرق  رهاوظ  مهف  رد  دراوم  زا  يرایـسب 
هک دـننکیم  میـسرت  نآ  يارب  ابیز  سب  ییاـنعم  یلقع  قیقد  ثحاـبم  ُْمْتنُک » اـم  َْنیَأ  ْمُکَعَم  َوُه   » هفیرـش هیآ  نیا  رد  دـنوشیم ؛ عناـم  مـالک 

تلاخد تسین . مک  مه  دراوم  نیا  ریاظن  تسا و  تادوجوم  همه  اب  قح  هب  ّتیعم  تابثا  شیوخ و  روهظ  نامه  هب  نآ  ياقب  بجوم  عقاورد 
تسا یلقتسم  ناونع  هب  جاتحم  نآ  حیقنت  هک  تسا  یبناوجرپ  هدنز و  هلئـسم  دوخ  تایاور - و  نآرق - مهف  رد  یبرجت  یلقع و  ياهتفرعم 

نیا لاح  نیع  رد  تسا و  نآرق  اب  نآرق  ریسفت  یلعف ، لئاسر  یلصا  تاصخشم  زا  یکی  هک  دوب  هتکن  نیا  هب  هراشا  طقف  اجنیا  رد  ضرغ  و 
. دش دهاوخ  نشور  اًلماک  باتک  نتم  رد  يورشیپ  اب  تقیقح  نیا  هک  درادن ، یلقع  ياهتفرعم  نتفرگ  راک  هب  اب  یتافانم  بلطم 

هدـید هاگ  اذـل  تسا . ّمات  زاجیا  راصتخا و  رب  هلاسر  هس  ره  یلـصا  ياـنب  تسا . یـصاخ  کبـس  لـئاسر ، نیا  رد  همـالع  موحرم  کبـس  . 2
ربص تقد و  حوضو  هب  کبس  نیا  دوشیم . هتشاذگ  هدنناوخ  هدهع  هب  ینآرق  ياههدافتسا  هوحن  بلاطم و  زا  يرایـسب  بیرقت  هک  دوشیم 

. درک سایق  هنیمز  نیا  رد  رگید  ياهباتک  يرایسب  اب  ار  نآ  ناوتیمن  دبلطیم و  ار  يرتشیب 
، تسا عجار  تهج  نیا  هب  هن  همجرت  نیا  يراوشد  هک  داد  دـیاب  فاصنا  نکلو  تسا  نعذـم  همجرت  راـک  رد  دوخ  روصق  هب  هچرگ  مجرتم 

لخم ار  نآ  دـیاب  هک  تسا  يّدـح  هب  زاـجیا  دراوـم  یـضعب  رد  هک  تسا  نآ  قـح  تسا . نآ  فنـصم  صاـخ  کبـس  زا  یـشان  ًاتدـمع  هک 
باتک بلاطم  مهف  زا  وجوتسج  هب  دوخ  تعاضب  دح  رد  هک  مجرتم  تسناد .

15 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 
زا رـضاح  نتم  دـیازفیب ، نتم  هب  دـنادیم  باتک  تارابع  مهف  رد  لیخد  هک  ار  هچنآ  تساوخیم  رگا  دوب ، هدـمآرب  نآ  نیماـضم  لـیلحت  و 
هب ار  یتاحیضوت  عسو  ّدح  رد  هک  تفرگ  نآ  رب  میمصت  مجرتم  اذل  راوشد . باتک  فنـصم  هب  نآ  دانتـسا  دشیم و  جراخ  همجرت  تروص 
رد دوب ، هدیـسر  يو  رـصاق  نهذ  هب  یتاداقتنا  هک  مه  دراوم  یـضعب  رد  دشاب و  يّدمم  ار  یـضعب  دـیاش  ات  دـیازفیب ، نتم  هب  هقیلعت  تروص 

. دوشیم میدقت  دنمجرا  ناگدنناوخ  رضحم  هب  هک  تسا  نامه  لصاح  دش و  رکذتم  تاقیلعت 
هدروآ تیاور  تایآ و  همجرت  دـیاب  هک  تسا  یهیدـب  تسا ، رایـسب  تایاور  تایآ و  رب  لمتـشم  هک  رـضاح  لئاسر  نوچمه  یباـتک  رد  . 3
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همجرت ندروآ  فرـص  هب  تایاور ، درومرد  اذـل  دـشاب ، ّلـمم  يّدـحات  مه  اـب  همجرت  نتم و  ندروآ  هک  تفریم  ناـمگ  یفرط  زا  و  دوش .
(. میدرک يراددوـخ  مه  لـصفم  تیاور  دـنچ  نتم  ندروآ  زا  و   ) میتخاـس لّوـحم  تاـقیلعت  هب  همه  ار  تاـیاور  یلـصا  نتم  دـش و  هدنـسب 

همجرت زا  هتفرگرب  ًاتدـمع  تاـیآ  همجرت  میداد . رارق  یقرواـپ  رد  ار  همجرت  نـتم و  رد  ار  تاـیآ  هدوـمن ، سکع  ار  راـک  تاـیآ ، دروـمرد 
. تفرگ تروص  يرییغت  نآ  رد  نتم  بسانت  هب  هک  دروم  دنچ  رد  رگم  تسا ، ياهشمق  یهلا  موحرم 

تایاور تایآ و  زا  نوحـشم  هک  یباتک  يارب  تسا . تاـیآ  یناـشن  تاـیاور و  عجارم  رکذ  مدـع  باـتک ، یبرع  نتم  تالکـشم  زا  یکی  . 4
اب تاـیآ ، درومرد  دـمآرب . هصیقن  نیا  ناربـج  رکف  هب  همجرت  ماـمتا  زا  دـعب  مجرتـم  تسا . صقن  یعون  عقاولایف  تهج  نیا  تسا ، هفلتخم 

. تفرگ ماجنا  تعرس  هب  راک  اذل  دوب و  عفترم  لکشم  نیا  فلتخم  ینآرق  ياهمجعم  دوجو 
. درکیم بلط  يرتشیب  ربص  تقو و  ناشترثک ، هب  هجوت  اب  تایاور ، عجارم  نتفای  اما 

اًلثم و دننکیم ، هدنـسب  هدش ، ذخا  نآ  زا  رظندروم  تیاور  هک  یباتک  مان  رکذ  هب  طقف  هک  تسا  نیا  تایاور  رکذ  رد  همالع  موحرم  کبس 
. اذکه و  للعلا ...  یف  یّمقلا و  ریسفت  یف 

دشیم عوفشم  قیفوت  هب  سدح  ثحب ، دروم  تایآ  نئارق  هب  دراوم  زا  يرایسب  رد 
16 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 

ار یّمق  ریسفت  ّلک  یتیاور ، نتفای  يارب  مجرتم  هک  تسا  هدش  هاگ  دوب . بایرید  رایسب  ثیدح  مه  يدراومرد  اما  تشگیم . لح  لکشم  و 
ذخأم رد  ار  تیاور  تیاهن  رد  مه  يدراومرد  ار . یقرب  نساحم  ای  قودص  خیـش  عیارـشلا  للع  روطنیمه  تسا و  هدرک  قّروت  راب  نیدـنچ 

. میدرک افتکا  ییاور  رگید  ياهباتک  رد  نآ  یناشن  رکذ  هب  میتفاین و  هدش  رکذ 
. تسا هدش  عفترم  يدایز  دودح  ات  هدش  دای  دوبمک  نآ  هتفرن و  رده  هب  تامحز  نیا  هک  دوریم  نامگ  عومجملایف 

نتم رد  يرگید  ناونع  چـیه  ًابیرقت  یّلک ، لصفرـس  دـنچ  زج  هب  تسا . بساـنم  نیواـنع  نادـقف  باـتک ، یبرع  نتم  رگید  تالاکـشا  زا  . 5
هب مجرتم  اذـل  دروخیم . مشچ  هب  رایـسب  نآ  رد  هدـنکارپ  تاکن  و  ددـعتم ، ًاتبـسن  ثحب  دروم  بلاـطم  هکیلاـح  رد  دوبن . روکذـم  باـتک 

یبایتسد لباق  رتعیرـس  نآ  بلاطم  مه  دوش و  فرطرب  باـتک  ّلـمم  یتسدکـی  مه  اـت  تسا ، هدـیزگرب  نتم  يارب  ار  ینیواـنع  بساـنت ،
. دشاب

یـضترم دیهـش  هماندای  رد  هک  دوب  هتفرگ  تروص  بناجنیا  طسوت  لبق ، لاس  نیدـنچ  لوا ) لـصف  تفه   ) موس هلاـسر  زا  یمین  همجرت  . 6
راوگرزب لـضاف  طـسوت  زین  و 9 ) لـصف 8   ) نآ رگید  لـصف  ود  دیـسر . پاـچ  هـب  گرم » زا  سپ  تاـیح   » ناوـنع اـب  هرـس  سدـق  يرهطم 

لامعا هماندای  ناراکردناتسد  هیحان  زا  هک  یلیجعت  رطاخ  هب  بناجنیا  همجرت  دوب . هدیسر  ماجنا  هب  يوبن  يدهم  دیس  ياقآ  مالسالاۀجح 
رد دوب . تسردان  ای  صقان  همجرت  مه  دروم  دنچ  رد  هتفای و  هار  نآ  پاچ  رد  رایسب  طالغا  هکنآ  هژیو  هب  دوب . بولطمان  يّدح  ات  دشیم ،

رودـقم ّدـح  رد  نآ  صقاون  تفرگ و  تروص  نآ  رد  تارابع  ثیح  زا  یناوارف  تاحالـصا  دـش و  ینیبزاب  ّاًلک  روکذـم  همجرت  پاچ ، نیا 
يّدـحات همجرت  اـت  دـمآ  لـمع  هب  یتاحالـصا  بساـنت  هب  مه  ناـشیا  همجرت  رد  يوـبن ، ياـقآ  رـضحم  زا  هزاـجا  بسک  اـب  دـش و  فرطرب 

. دوش تسدکی 
هتـشاد ناوت  رد  هچنآ  هدرکن و  راذگورف  یـششوک  چیه  زا  همجرت  راک  رد  هک  تسا  دونـشخ  شیوخ ، تعاضب  ّتلق  هب  ناعذا  اب  مجرتم  . 7

مهف لیهست  نتم و  اب  همجرت  تقباطم  رد 
17 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 

هب ییاطخ  هک  تسا  راودیما  اذـل  دـنک . اعّدا  دـناوتیم  هناقداص  هک  تسا  يزیچ  نیا  تسا و  هدومن  لامعا  تایاور ، عجارم  نتفای  بلاطم و 
زا ناسنإلل .» ۀیناثلا  ۀعیبطلاک  نایـسنلا  وهـسلا و  و   » تسوا ّصاخ  ناگدنب  ادخ و  نآ  زا  طقف  تمـصع  لاح  نیع  رد  دشاب . هتفاین  هار  همجرت 

رارق دوخ  فاطلا  نوهرم  ار  مجرتم  دـندروخرب ، رثا  نیا  رد  یناصقن  اـی  اـطخ  هب  رگا  هک  دوریم  راـظتنا  یمارگ  ناگدـنناوخ  زا  تهج  نیا 
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. ددرگ ظوحلم  يدعب  ياهپاچ  رد  موزل  تروصرد  ات  دنزاس ، حرطم  رشان  قیرط  زا  ار  شیوخ  تاداهنشیپ  تاحالصا و  هداد ،
، دـناهدناسر يرای  رثا ، نیا  هب  ندیـشخب  تروص  رد  ار  روطـس  نیا  مقار  يوحن  هب  هک  یناسک  همه  زا  منادیم  ضرف  دوخ  رب  همتاخ ، رد  . 8

تاقلغم یضعب  مهف  رد  هداهن و  ّتنم  بناجنیا  رب  شیوخ ، صاخ  يراوگرزب  اب  هک  یلمآ  يداوج  هّللاۀیآ  ترضح  ًاصوصخ  منک ، رکـشت 
. تسا يرب  رثا ، نیا  یلامتحا  ياطخ  هنوگره  زا  ناشیا  تحاس  هک  تسین  مزال  يدیکأت  لاح  نیعرد  دندومرف . تناعا  باتک ،

، دـناهدش رکذـتم  ار  یتاکن  مه  تاقیلعت  زا  ياهراـپ  رد  دـناهدومن و  داهنـشیپ  ار  همجرت  ماـن  هک  زین  یناوریـش  ياـقآ  باـنج  مرتحم  لـضاف 
. روکشم ناشیعس  دناهتشاد  شیوخ  فاطلا  نوهرم  ار  بناجنیا 

دـیامن و هارمه  يرفـس  هشوت  میاهتخاس ، مایا  نیا  رد  هچنآ  زا  دـنادرگ و  ههجول ، ًاـصلاخ  ار  اـم  لاـمعا  هک  میهاوخیم  لاـعتم  دـنوادخ  زا 
وا لآ  دمحم و  شمارک : يایلوا  تعافـش  زج  يزیچ  هب  میکانمیب و  تخـس  لامعا  ندش  ًارُوْثنَم » ًءابَه   » زا هک  دـیامرف  تیانع  ییابقع  هریخذ 

. میاهتسبن يدیما  مالسلا ، مهیلع 
نالکتلا هیلع  قیفوتلا و  هّللا  نم 

69 / 9 / 15
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یناجیرال قداص 
19 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 

« ناسنا باتک  زا  هلاسر  نیلوا   » اینُد زا  لبق  ناسنا  هلاسر 

هراشا

میحرلا نمحرلا  هّللا  مسب 

. نیرهاطلا هلآ  دّمحم و  امّیس  نیبرقملا  هئایلوا  یلع  مالسلا  ةالصلا و  نیملاعلا و  ّبر  هّلل  دمحلا 
هب طوبه  زا  لبق  ناسنا  رب  ضراع  راوطا  هب  هلاسر  نیا  رد  تسا . ایند » زا  لـبق  ناـسنا   » هلاـسر دوشیم  میدـقت  ناگدـنناوخ  رـضحم  هب  هچنآ 

. دوب دهاوخ  نآرق  تنس و  رهاوظ  ناهرب و  ثحب  نیا  رد  ام  يامنهار  تخادرپ . میهاوخ  هدز ، مقر  ار  نآ  یهلا  ریبدت  ملق  هک  ایند ،
. نیعملا هّللا  و 

لقع لاثم ، هّدام ، دوجو : هناگهس  ملاوع  رد  ناسنا  لصف 1 :

و هّیوناث ؛ هّیلوا و  تالامک  تهج  زا  هچ  دوجو و  تهج  زا  هچ  تسا  تلع  هب  لولعم  مایق  یضتقم  ّتیلع  هک  تسا  تباث  ناهرب  هب  هفـسلف  رد 
تهج زا  هّدام  ملاـع  هک  تسا  تباـث  زین  و  [ 1]1 هّیمدـع . تاـهج  صقاون و  هن  تسا  روما  نیمه  دـباییم  نّیعت  لّزنت و  تلع  ماـقم  زا  هچنآ 
يّدام ملاع  تلع  ملاع ، نیا  عقاورد  دوشیم و  تفاـی  نآ  رد  هّداـم  ماـکحا  هچرگا  تسین  يّداـم  هک  تسا  يرگید  ملاـع  هب  قوبـسم  دوجو 

قوبسم هّدام  ملاع  زین  تسا و 
20 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 

لاثم و ملاع  ملاع ، ود  نیا  تسا . يّدام  ملاع  ّتلع  ِّتلع  تقیقحرد  هک  تسا  دّرجم  ود  ره  نآ  ماکحا  هّدام و  زا  هک  تسا  يرگید  ملاع  هب 
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ملاع رد  شلاعفا  تافص و  تاذ و  تایصوصخ  عیمج  اب  ناسنا  هک  دوشیم  هجیتن  نایب  نیا  زا   2 دوشیم . هدیمان  حور  خزرب و  ملاع  ای  لقع 
رد ناسنا  بیترت ، نیا  هب  دنشاب . هارمه  يو  اب  یمدع  تاهج  یصقن و  مزاول  هئّیس و  لاعفا  هلیذر و  فاصوا  هکنآ  نودب  تسا  دوجوم  لاثم 

شیوخ تاذ  ّتینارون  راگدرورپ و  رون  هدـهاشم  هب  دراد و  شخبتّرـسم  کین و  یگدـنز  كاپ  هکئالم  ناگزیکاپ و  هرمز  رد  لاثم  ملاـع 
هّزنم و بویع  صیاقن و  تارودک  زا  يدرد : هن  تسا و  یجنر  هن  اجنآ  رد  ذاذتلا . رد  ناکاپ  ترماسم  ناکین و  تقفارم  زا  تسا و  جـهتبم 

3 دنمهرهب . تایهتشم  تادارم و  هب  لوصو  زا 

رما ملاع  تابثا  لصف 2 :

هراشا

ُّبَر ُهَّللا  َكَرابَت  ُْرمَْألا  َو  ُْقلَْخلا  َُهل  الَأ  : » دیامرفیم یلاعت  يادخ  تسه . زین  تنـس  باتک و  رهاوظ  هب  دییأت  لباق  میتفگ  شیپ  لصف  رد  هچنآ 
صوصخ رما »  » زا دارم  تسا و  رما  زا  ریغ  یهجو  هب  قلخ  هک  میباییم  سپ  دـهنیم ، قرف  رما »  » و قلخ »  » ناـیم ناـیب  نیا  اـب  و  [ 2 «] َنیَِملاْعلا

ُحوُّرلا ُِلق   » هفیرش هیآ  رد  نوچ  تساهنآ 4  راثآ  رما »  » تادوجوم و نایعا  نامه  قلخ  هک  دوش  هجیتن  ات  دوب  دـناوتن  تادوجوم  نایعا  راـثآ 
ْنُک َُهل  َلوُقَی  ْنَأ  ًاْئیَش  َدارَأ  اذِإ  ُهُْرمَأ  امَّنِإ   » هفیرـش هیآ  زا  زین  و  هتـشگ ، بوسنم  رما »  » هب تسا  تادوجوم  نایعا  زا  هک  حور  [ 3 «] یِّبَر ِْرمَأ  ْنِم 

نیع و رثا  ای  دـشاب  نیع  دوجوم  دـنکیمن  یقرف  تسا و  نک »  » هملک هب  داـجیا  ناـمه  ناحبـس  يادـخ  رما  هک  دوشیم  هدافتـسا  [ 4 «] ُنوُکَیَف
. دراد دوجو  یهلا  يرما »  » یئیش ره  رد  دوشیم  تباث  سپ  تسا  ءیش  سفن  نامه  ءیش  دوجو  نوچ 

21 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 

رما ملاع  ندوب  یعفد  قلخ و  ملاع  ندوب  یجیردت 

اهنیا ریغ  و  [ 6 «] ِهِیلَْتبَن ٍجاْشمَأ  ٍۀَـفُْطن  ْنِم  َناـْسنِْإلا  اَـنْقَلَخ  اَّنِإ   » و [ 5 «] ٍبِزال ٍنیِط  ْنِم  ْمُهاـنْقَلَخ  اَّنِإ   » لـثم تاـیآ  یـضعب  زا  هکنیا  رگید  هتکن 
ام  » و [ 7 «] ِرَـصَْبلِاب ٍحْمَلَک  ٌةَدِحاو  اَّلِإ  انُْرمَأ  ام  َو   » ِتایآ ياضتقم  هب  هکیلاح  رد  دریگیم  تروص  جیردت  هب  قلخ  هک  دومن  هدافتـسا  ناوتیم 

. تسین یجیردت  رما  [ 9 «] ِرَصَْبلا ِحْمَلَک  اَّلِإ  ِۀَعاَّسلا  ُْرمَأ  ام  َو   » 5 و [ 8 «] ٍةَدِحاو ٍسْفَنَک  اَّلِإ  ْمُُکثَْعب  َو ال  ْمُکُْقلَخ 
. دوریم راک  هب  زین  رما  درومرد  یهاگ  قلخ  هچرگ  قلخ ؛ فالخ  هب  یجیردـتریغ ، تسا  یتقیقح  رما  هک  دـش  رهاظ  تاـیآ  نیا  عومجم  زا 

ياراد دوشیم  هضافا  قح  ترـضح  زا  هک  ناشدوجو  رد  دـنوشیم  نّوکتم  جـیردت  هب  هک  اهنآ  راثآ  هّینامـسج و  تادوجوم  همه  هصالخ ،
نیمه زین  دنکیم ، هقرفت  زا  دـعب  ِعمج  رب  تلالد  هک  قلخ  ظفل  رهاظ  و  یجیردـت ؛ ِیقلخ  هجو  یجیردـتریغ و  ِيرما  هجو  دنتـسه : هجو  ود 

. تسا جیردت 

رما ملاع  رب  قلخ  ملاع  ندوب  عرفتم 

رخأت قلخ و  رب  رما  مّدـقت  نآ  رهاظ  هک  [ 10 «] ُنوُکَیَف ْنُک  َُهل  َلوُقَی  ْنَأ  ًاْئیَـش  َدارَأ  اذِإ  ُهُْرمَأ  امَّنِإ  : » دیامرفیم ناحبـس  دنوادخ  رگید  يوس  زا 
ِهِْرمَِأب ْمُه  َو  ِلْوَْقلِاب  ُهَنوُِقبْسَی  ال  َنُومَرْکُم * ٌدابِع  َْلب   » هفیرش هیآ  زا  ناوتیم  ار  انعم  نیمه  تسا و  نآ  رب  عّرفت  رما و  زا  قلخ 

22 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 
هچنآ عومجم  زا  تسا . رما  هطساو  هب  دنتقلخ - ثداوح و  طئاسو  زا  هک  هکئالم - لمع  دنکیم  تلالد  هک  دومن  هدافتـسا  زین  [ 11 «] َنُولَمْعَی

یجیردتریغ تادوجوم  رب  لمتـشم  تسا  يرگید  ملاع  تسا ، جیردت  ماظن  رب  لمتـشم  هک  ماسجا  ملاع  قوف  هک  دوشیم  هدـیمهف  تشذـگ 
تادوجوم رگید ؛ ترابع  هب  تسا و  ملاع  نآ  هّیرما  تادوجوم  رب  عّرفتم  مئاـق و  جـیردت ، ماـظن  زا  یناـمز  دوجوم  ره  و  یناـمزریغ ) ینعی  )
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: دومن هدافتسا  زین  رگید  تایآ  یضعب  نیماضم  زا  ناوتیم  ار  انعم  نیا  دنطیحم . اهنادب  هارمه و  جیردت  ماظن  تادوجوم  اب  يرما 
َنِم َْرمَْألا  ُرِّبَُدی  َنوُرَّکَذَـتَت * الَف  َأ  ٍعیِفَـش  َو ال  ٍِّیلَو  ْنِم  ِِهنوُد  ْنِم  ْمَُکل  ام  ِشْرَْعلا  یَلَع  يوَتْـسا  َُّمث   » و [ 12 «] َْرمَْألا ُرِّبَُدی  ِشْرَْعلا  یَلَع  يوَتْـسا  َُّمث  »

ٍءامَـس ِّلُـک  ِیف  یحْوَأ  َو  ِْنیَمْوَـی  ِیف  ٍتاوامَـس  َْعبَـس  َّنُهاـضَقَف  ِءاـمَّسلا ...  َیلِإ  يوَتْـسا  َّمـُث   » و [ 13  ...«] ِْهَیلِإ ُجُْرعَی  َّمـُث  ِضْرَأـْلا  َیلِإ  ِءاـمَّسلا 
[15 «] َّنُهَْنَیب ُْرمَْألا  ُلَّزَنَتَی  َّنُهَْلثِم  ِضْرَْألا  َنِم  َو  ٍتاوامَس  َْعبَس  َقَلَخ   » و [ 14 «] اهَْرمَأ

رما ملاع  رد  ریبدت  يانعم 

زا رما  سپـس  ددرگیم و  رداص  شرع  زا  تسخن  تسا ، رما  لاـبند  هب  رما  ندروآ  ناـمه  هک  ریبدـت  دوشیم  هدافتـسا  هفیرـش  تاـیآ  نیا  زا 
: دنکیم لوزن  رگید  نامسآ  هب  ینامسآ 

23 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 
ناحبـس ّقح  يدوـجو  هملک  رما  هک  تسا  تهج  نآ  زا  رما  لازنا  رب  یحو  قـالطا  و  دوـمن ؛ یحو  ار  نآ  هب  صتخم  رما  ینامـسآ  ره  هب  هک 

لوزن رگید  ینامـسآ  هب  ینامـسآ  زا  هشیمه  رما  بیترت  نیا  هب  تسوا و  هب  دنوادخ  یحو  نامه  یئیـش  رب  يدوجو  هملک  نیا  ياقلا  تسا و 
. تسا تایآ  لّصحم  نیا   6 دیامن . جورع  هب  زاغآ  اجنآ  زا  دسرب و  نیمز  هب  هکنیا  ات  دباییم 

رما بتارم  رد 

رما لّزنت  زا  ربخ  ناحبس  دنوادخ  نوچ  تسا ؛ بتارم  وذ  شیوخ  لّزنت  رد  رما  هکنیا  دومن : هدافتسا  ناوتیم  زین  يرگید  هتکن  تایآ  نیا  زا 
تروص لفاس  هب  یلاع  نامـسآ  زا  رما  لّزنت  هچ  تساهنآ ، زا  کی  ره  لّزنت و  ناـیم  یتبـسن  قّقحت  مزلتـسم  هک  تسا  هداد  تاوامـس  نیب  رد 

نآ رب  ِضْرَْألا » َیلِإ  ِءامَّسلا  َنِم  َْرمَْألا  ُرِّبَُدی   » هفیرش هیآ  هک  دسریم  نیمز  هب  نآ  زا  دعب  دوش و  نامسآ  نیرخآ  هب  یهتنم  هکنیا  ات  دریگیم 
َناک َو   » دافم اب  تسا  قباطم  هک  تایاهن  دودح و  هب  ّتیدودـحم  ریداقم و  هب  ریدـقت  زا  دـعب  تسا  رما  لاح  عقاو  رد  نیا  دـنکیم و  تلالد 
ُُهلِّزَُنن ام  َو  ُُهِنئازَخ  انَْدنِع  اَّلِإ  ٍءْیَش  ْنِم  ْنِإ  َو   » هفیرش هیآ  هک  تسا  تباث  زین  دودحمریغ  يدوجو  رما  يارب  نکل  و  [. 16 «] ًاروُدْقَم ًارَدَق  ِهَّللا  ُْرمَأ 

زا لّزنت  هک  تسا  ینزخم  عبنم و  ناحبـس  يادخ  دزن  رد  یئیـش  ره  يارب  هک  دنکیم  تلالد  اریز  دهدیم ؛ ربخ  نآ  زا  [ 17 «] ٍمُوْلعَم ٍرَدَِقب  اَّلِإ 
دیمهف ناوتیم  تسا ، دودح » رادـقم و  هب  ریدـقت   » و لّزنت »  » نایم همزالم  هفیرـش ، هیآ  رهاظ  نوچ  دریگیم و  تروص  مولعم  يّدـح  هب  نآ 

عقاو نئازخ »  » ِعمج ظفل  نوچ  دنقلخ و  زا  لبق  ِرما  ملاع  زا  رودقمریغ  دودحمریغ و  یتادوجو  دنتباث  ناحبس  يادخ  دزن  رد  هک  ایشا  نئازخ 
راچان تسا ، ترثک  هب  رعشم  هیآ ، رد 
24 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 

تاصّخـشم هب  يدرف  زاـیتما  هن  تسا  یبتُر  ترثک  زاـیتما و  عقاورد  هک  ددرگیمرب  دوجو  ِفعـض  تدـش و  هب  نآ  هفلتخم  دارفا  نیب  زاـیتما 
هک تسا  روکذم  هیآ  دافم  اب  یفانم  هک  دوب  دـهاوخ  نئازخ  رد  ّصاخ  ریدـقت  ّدـح و  عوقو  مزلتـسم  ّالا  و  دـحاو ، عون  دارفا  نوچمه  هّیدرف ،

تسین یّکش  دراد و  دوجو  یبتارم  زین  دودحمریغ  ِيرما  دوجوم  زا  مِسق  نیا  رد  سپ   7 دیامنیم . لوزن  زا  لبق  ریدقت  ّدح و  یفن  رب  تلالد 
َو ُدَْفنَی  ْمُکَْدنِع  ام  : » دومرف ناحبـس  دنوادخ  نوچ  تسین ، قحال  ناکم  هب  قباس  ناکم  زا  هیلخت  یفاجت و  وحن  هب  نئازخ  نیا  زا  رما  لّزنت  هک 
هدوب و دوجوم  دـحاو  يدوجو  هب  ناشترثک - دوجو  اب  یگمه - دـنرادن  يّدـح  نوچ  دودـحمریغ  تادوجوم  نیا  و  [. 18 «] ٍقاب ِهَّللا  َدـْنِع  ام 

هبترم هب  ياهبترم  زا  هشیمه  رما  دـناهزنم . تسا  ناکما  هّدام و  ملاع  مزاول  زا  هک  صیاقن  مادـعا و  زا  دـندجاو و  ار  ملاع  نآ  تالامک  عیمج 
و لمتـشم ، تالامک  یگمه  رب  لحارم  بتارم و  عیمج  رد  لاح  نیع  رد  ددرگیم و  ماسجا  ملاع  هب  فرـشم  هکنیا  ات  دـنکیم  لّزنت  رگید 
تسا و نآ  فعـض  دوجو و  تّوق  زا  هبترم  نامه  ياضتقم  رادـم  رئاد  ياهبترم  ره  رد  تالامک  ِنادـجو  نیا  هجیتن  رد  تساّربم ؛ صقاون  زا 

8 تسا . هتشگ  سکعنم  ّلک  رب  ّلک  زا  تسا و  عقاو  ّلک  رب  ّلک  زا  ّلک  هعشا  هکلب  تسین ، یتبوبیغ  باجح و  هفلتخم  بتارم  نیا  رد 
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رما ملاع  تادوجوم  سدق  تراهط و 

فـصو سدق  تراهط و  هب  تسا - رما  ملاع  زا  هک  ار  حور  ناحبـس  دنوادخ  هک  تساجنیمه  زا  دنکاپ و  يراونا  رما  ملاع  تادوجوم  سپ 
هکئالم نابز  زا  ار  انعم  نیا  ناحبس  دنوادخ  رگید  هیآ  رد  و  [. 20 «] ِسُدُْقلا ُحُور  َُهلََّزن  ُْلق   » و [ 19 «] ِسُدُْقلا ِحوُِرب  ُهانْدَّیَأ  َو  : » هدومن

25 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 
ُحِّبَُسن ُنَْحنَو  َءامِّدلا  ُکِفْـسَیَو  اهِیف  ُدِسُْفی  ْنَم  اهِیف  ُلَعَْجتأ  اُولاق  ًۀَفِیلَخ  ِضرَْألا  ِیف  ٌلِعاج  یِّنِإ  ِۀَِکئالَْمِلل  َکُّبَر  َلاق  ذِإ  َو  : » دیامرفیم تیاکح 

تراـهط سدـق و  تسوت ، رما  هب  اـم  تاوذ  لاـعفا  اـم و  تاوذ  هک  اـجنآ  زا  ینعی  کـل » سّدـقن   » زا دارم  و  [ 21 «] ََکل ُسِّدَُقنَو  َكِدْـمَِحب 
. میزاسیم رهاظ  شیوخ  لاعفا  تاوذ و  هب  ار ، صقاون  زا  تترضح 

ال  » ینعی مود  هیآ  نوچ  تسین و  هلحرم  ود  ره  هب  هراـشا  زا  یلاـخ  [ 22 «] َنُولَمْعَی ِهِْرمَِأب  ْمُهَو  ِلْوَْقلِاب  ُهَنوُِقبْـسَی  ال  َنُومَرْکُم * ٌدابِع  ْلـَب   » هیآ و 
ناـیب نولمعی » هرماـب  مه   » زا دارم  هکنآ  هّجوت  لـباق  هتکن  9 و  تساـهنآ . يارب  یتاذ  یمارکا  نآ  داـفم  سپ  تسا  لوا  هـیآ  عرف  هنوقبـسی »

يو مارکا  قح و  ترضح  يانث  حّحـصم  نوچ  تسا . یقلخ  تهج  زا  ّولخ  يرما و  تهج  صوصخ  رب  نومرکم » دابع   » نیا لامعا  لامتـشا 
ُهَّللا مُِکل  ذ   » تایآ زا  هکنیا  امک  تسا  رّرقم  ناحبس  يادخ  زا  يرما  یلعاف  ره  زا  یلعف  ره  رد  ّالا  تسا و  هتکن  نیمه  طقف  ناشیا  هب  تبسن 

صیصخت هجو  نیاربانب ، دوشیم و  هدافتسا  ُنوُکَیَف » ْنُک  َُهل  َلوُقَی  ْنَأ  ًاْئیَـش  َدارَأ  اذِإ  ُهُْرمَأ  امَّنِإ   » و [ 23 «] ٍءیَـش ِّلُک  ُِقلاخ  َوُه  ّالِإ  َهلِإ  ْمُکُّبَر ال 
تسا و يرما  تهج  رد  رـصحنم  ناشلامعا  تهج  هک  تسین  نیا  زج  تسا  ناحبـس  دـنوادخ  رما  هب  ناشلامعا  هک  هتکن  نیا  ِنایب  هب  هکئالم 

دومن هدافتـسا  ناوـتیم  زین  يرگید  تاـیآ  زا  ار  یقلخ - تهج  زا  نآ  وـلخ  تاوذ و  تراـهط  ینعی  هتکن - نیا  10 و  ناشتاوذ . روطنیمه 
: لثم

ُبِّیَّطلا ُدَلَبلاَو   » و [ 25 «] ُهُدیُِعن ٍْقلَخ  َلَّوَأ  انْأََدب  امَک   » و [ 24 «] ِِهتَلِکاش یلَع  ُلَمْعَی  ٌّلُک  ُْلق  »
26 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 

. اهنآ ریغ  11 و  [ 26 «] ًادِکَن ّالِإ  ُجُرْخَی  َُثبَخ ال  يِذَّلاَو  ِهِّبَر  ِنذِِإب  ُُهتابَن  ُجُرْخَی 

رگید یقیرط  هب  رما  ملاع  تادوجوم  سدق  تراهط و  تابثا 

اهِیف ُلَعَْجتأ  : » دـنتفگ هک  باطخ  ماقم  رد  هکئالم  لوق  هچ  دومن ، هدافتـسا  تاـیآ  زا  ناوتیم  مه  يرگید  قیرط  هب  تشذـگ  هک  ار  ییاـنعم 
هک تسا  هتشادن  ناحبس  يادخ  مالک  زج  يذخأم  دوشیم ، رداص  یـصاعم  مالـسلا  هیلع  مدآ  زا  هکنیا  و  َءامِّدلا » ُکِفْـسَیَو  اهِیف  ُدِسُْفی  ْنَم 

هفیلخ فاصتا  یضتقم  تسوا  زا  تباین  و  رگید ، ءیـش  ماقم  یئیـش  مایق  يانعم  هب  هک  تفالخ  هکیلاح  رد  ًۀَفِیلَخ » ِضرَْألا  ِیف  ٌلِعاج  یِّنِإ  »
ُنَْحن  » هک دوش  يوعد  نآ  لاـبق  رد  تسین  حیحـص  اذـل  تسین و  يزیچ  سّدـقم  دومحم و  فاـصوا  زج  هک  تسا  ناحبـس  قح  فاـصوا  هب 

یف لعج   » تهج رگم  دنامیمن  یقاب  ناحبـس  يادخ  مالک  هب  دانتـسا  رد  هکئالم  يارب  يذخأم  نیاربانب ، و  ََکل » ُسِّدَُقنَو  َكِدْـمَِحب  ُحِّبَُـسن 
هب نّولتم  ار  يو  تاذ  دراذگیم و  ریثأت  هفیلخ ) مدآ و   ) يو لاعفا  رد  يدوز  هب  ّتیـضرا  دندیمهف  نآ  زا  هک  نیمز » رد  نداد  رارق  ضرالا ؛

: دـنتفگ دـندرک و  هلـص  لوصوم و  هب  ریبعت  هفیلخ  زا  تاذ ) ّریغت  ینعی   ) تهج نیا  هب  دزاسیم و  یکاـخ  ياـهیکیرات  ینیمز و  تارودـک 
َكِدْمَِحب ُحِّبَُـسن  ُنَْحن   » ياوعد هلباقم  نیاربانب ، تسا و  فصولا ) عم  ظوحلم  تاذ  ینعی   ) مسا نامه  هک  َءامِّدلا » ُکِفْـسَیَو  اهِیف  ُدِـسُْفی  ْنَم  »

[ فصولا عـم  ظوـحلم   ] تاوذ ناـمه  هک  شیوـخ  يامـسا  رد  هکئـالم  سپ  تسا . مسا  اـب  هلباـقم  عـقاو  رد  تهج ، نیا  اـب  َکـَل » ُسِّدَُـقنَو 
. مهفاف بولطملاوه . و  لعف ] صوصخ  تهج  زا  هن   ] دنسدقم رهاط و  تساهنآ 

رما ملاع  تاّیصوصخ  هب  دّدجم  هراشا 
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رد هک  تسا  تهج  نیا  زا  رما  هب  هیمـست  تسا و  تراـهط  سدـق و  ملاـع  رما  ملاـع  هکنیا  هصـالخ  مـیدرگ . زاـب  یلـصا  دـصقم  هـب  لاـح 
يرگید همدقم  هب  نک »  » هملک رب  دیاز  شدوجو 

27 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 
زا یهاگ  هکنیا  امک  [. 27 «] ُْهنِم ٌحُورَو  َمَیْرَم  یلِإ  اهاْقلَأ  ُُهتَِملَکَو   » لثم دـنکیم  ریبعت  هملک  هب  رما  زا  یهاگ  ناحبـس  ّقح  اذـل  درادـن و  زاین 

ْتَقَبَـس دَْقلَو   » و [ 28 «] ِراَّنلا ُباَحْـصَأ  ْمُهَّنَأ  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  یَلَع  َکِّبَر  ُۀَِـملَک  ْتَّقَح  َِکلَذَـکَو   » لـثم دوشیم  ریبـعت  هملک  هب  موـتحم  ياـضق 
نآ رب  تاـیآ  زا  يریثک  رد  تسا و  رما  ملاـع  زا  اـضق  و  [ 29 «] َنُوِبلاغلا ُمَُهل  انَدـْنُج  َّنِإ  َو  َنوُروُْصنَملا * ُمَُهل  ْمُهَّنِإ  َنِیلَـسْرُملا * انِدابِِعل  اُنتَِملَک 
زا کلذ . ریغ  و  [ 32 «] ِهِْرمَأ یلَع  ٌِبلاغ  ُهَّللاَو   » و [ 31 «] ًالوُعْفَم ِهَّللا  ُْرمَأ  َناک   » و 30 ؛] «] ِهَّللا ُْرمَأ  یتَأ  : » دراوم نیا  لثم  تسا  هدـش  رما »  » قالطا
هّوق هّداـم و  مزاول  زا  ّریغت  لوبق  تسا و  ّریغت  لوـبق  عرف  لیدـبت  اریز  [ 33 «] ِهَّللا ِتاِملَِکل  َلیِْدبَت  ال  : » تسا هدـمآ  هفیرـش  هیآ  رد  رگید  يوس 

ٌمْالقَأ ٍةَرَجَـش  ْنِم  ِضْرَألا  ِیف  ام  َّنَأ  َْولَو  : » دیامرفیم ناحبـس  دـنوادخ  تساهنآ . زا  ياّربم  رما  ملاع  میدـید  هکنآ  لاح  تسا و  دادعتـسا ) )
ْنَأ َْلبَق  ُرْحَبلا  َدِفََنل  یِّبَر  ِتاِملَِکل  ًادادِم  ُرْحَبلا  َناک  َْول  ُْلق  : » دـیامرفیم زین  و  [ 34 «] ِهَّللا ُتاِملَک  ْتَدِفَن  ام  ٍرُْحبَأ  ُۀَْعبَـس  ِهِدَْعب  ْنِم  ُهُّدُمَی  ُرْحَبلاَو 

12 [. 35 «] ًادَدَم ِِهْلثِِمب  اْنئِج  َْولَو  یِّبَر  ُتاِملَک  َدَْفنَت 
28 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 

. تسا هّبترتم  هریثک  ملاوع  زا  ّفلؤم  رما  ملاع  هک  دش  رهاظ  میتفگ  هچنآ  عومجم  زا 
يرگید ریدقت  ّدح و  ناحبـس  يادخ  هب  تبـسن  ّتیلولعم  تهج  زا  ریغ  هک  تسا  يدودحمریغ  تادوجوم  رب  لمتـشم  ملاوع  نیا  زا  یـضعب 

ملاوع نیا  زا  رگید  یـضعب  اّربم و  ّتیدودـحم  يدوباـن و  صقن و  بئاوش  زا  دـنرادروخرب و  ّتینارون  تراـهط و  ماود و  زا  اذـل  دـنرادن و 
همه ّدح ، رد  فالتخا  نیا  دوجو  اب  دـندودح و  یـضعب  هب  دودـحم  لاح  نیع  رد  هک  دـنرهاط  یگـشیمه و  يرون ، یتادوجوم  رب  لمتـشم 
هّدام صقاون  هب  شزیمآ  زا  دنتسه و  یلعا  فرشا و  وحن  هب  ینامسج  هأشن  نیا  يایازم  ذیاذل و  تالامک و  عیمج  دجاو  رما  ملاع  تادوجوم 
یتاذ ره  يارب  تقیقح  نیا  هجیتن  رد  دزاسیمن ، بجتحم  اهنآ  زا  ار  ناحبـس  يادخ  یباجح  چیه  اذل  دنرود و  هب  نآ  تارودک  مادـعا و  و 

. تسا رّرقم  يو  هبترم  دوجو و  بسح  هب 

تسا رما  ملاع  زا  حور 

: دیامرفیم ناحبس  يادخ  هکنآ  هچ  تسا ، رما  ملاع  تادوجو  زا  حور  هکنیا  نآ  دربیپ و  ناوتیم  مه  يرگید  فیرظ  هتکن  هب  اجنیا  زا 
ُِلق  » ریبعت میباییمرد  قباس  بلاـطم  هب  هّجوت  اـب  اذـلو  [ 36 «] اًـلِیلَق اـّلِإ  ِْملِعلا  َنِم  ُْمتِیتوُأ  اـمَویِّبَر  ِْرمَأ  ْنِم  ُحوُّرلا  ِلـُق  ِحوُّرلا  ِنَع  َکـَنُولَأْسَیَو  »

دنوادخ هفیرـش  هیآ  نیا  رد  نوچ   13 تسین . تقیقح  ناـیب  باوـج و  زا  فاکنتـسا  تسا و  حور  تقیقح  ناـیب  ًاـعقاو  یِّبَر » ِْرمَأ  ْنِم  ُحوُّرلا 
هب زین  [ 37 «] َنیِِقلاـخلا ُنَسْحَأ  ُهَّللا  َكَراـبَتَف  َرَخآ  ًاـْقلَخ  ُهاـنْأَْشنَأ  َُّمث   » هیآ و  دـیامنیم . یفرعم  یقلخریغ  يرما و  يدوـجوم  ار  حور  ناـحبس 

زا دراد . هراشا  هتکن  نیمه 
29 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 

هدـمآ يرگید  هیآ  رد  تسا . كرتشم  يدوجو  راوطا  فاصوا و  تانوئـش و  رد  رما ، ملاع  تادوجوم  ریاس  اـب  حور  هک  دـش  مولعم  اـجنیا 
لزنم نیا  نکاـس  یناـّبر » یخفن   » هب تسا و  ندـب  ریغ  حور  دوـشیم  هدـیمهف  نآ  زا  هک  [ 38 «] یِحوُر ْنِم  ِهِیف  ُتْخَفَنَو  ُُهْتیَّوَـس  اذِإَـف  : » تسا

هدافتـسا نآ  زا  هک  [ 39 «] ُهُدـیُِعن ٍْقلَخ  َلَّوَأ  انْأَدـَب  امَک  : » دـیامرفیم رگید  هیآ  رد  زاب  تسا و  هدومن  طوبه  شیوخ  يولع  ماـقم  زا  هتـشگ و 
رد ینّابر  یخفن  هب  راب  لوا  هک  هنوگنامه  هب  تفگ  دهاوخ  كرت  ینّابر  یبذج  هب  ار  کیرات  لزنم  نیا  يدوز  هب  یسدق  ریاط  نیا  دوشیم 

ٍلَجَأَو ِّقَْحلِاب  ّالِإ  امُهَْنَیب  اـمَو  َضْرَـألاَو  ِتاومَّسلا  اـنْقَلَخ  اـم   » َنوُِرفاـک ْمِهِّبَر  ِءاـِقِلب  ْمُه  ْلـَب  دومرف : ناحبـس  دـنوادخ  دوب . هدـیزگ  انکـس  نآ 
نیرکنم راّفک و  نخـس  نیا  هک  [ 41 «] َنوُِرفاک ْمِهِّبَر  ِءاِقِلب  ْمُه  َْلب  ٍدـیِدَج  ٍْقلَخ  یَِفل  ّانِإ  َأ  ِضْرَألا  ِیف  اْنلَلَـض  اذِإ  َأ  اُولاـقَو   » زین و  [ 40 «] ًیّمَسُم
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ناحبـس دنوادخ  دوشیم . مگ  نیمز  رد  یـشالتم و  توم  زا  دعب  هک  تسا  ییاهندـب  نامه  اب  ناشتاذ  تقیقح  داّحتا  مّهوت  زا  یـشان  داعم 
: دومرف

دنوادخ اب  تاقالم  هک  يدوجوم  نآ  دوشیم  هدافتسا  نآ  زا  هک  [ 42 «] َنوُعَجُْرت ْمُکِّبَر  یلِإ  َُّمث  ْمُِکب  َلِّکُو  يِذَّلا  ِتْوَملا  ُکَلَم  ْمُکاّفَوَتَی  ُْلق  »
. دوشیم ریبعت  نآ  زا  مُک »  » ظفل اب  هک  تسا  ناشیا  سفن  حور و  نامه  دیامنیم  ضبق  ذخا و  ینعی  یّفوت »  » ار يو  توملاکلم  دـنکیم و 

خفن هکنآ  زا  دعب  دیامنیم  ذخا  ضبق و  ار  يو  دنوادخ  هک  تسوا  مه  تسوا و  حور  دنکیم  ریبعت  نم »  » ظفل هب  نآ  زا  ناسنا  هچنآ  سپ 
. تسا ریاغم  ندب  اب  شتقیقح  دومن و 

30 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 

ندب اب  حور  داحّتا  رد 

اهِیفَو َنْوَـیَْحت  اـهِیف   » زین و  [ 43 «] يرْخُأ ًةَرات  ْمُکُجِرُْخن  اْهنِمَو  ْمُکُدـیُِعن  اهِیفَو  ْمُکاـنْقَلَخ  اـْهنِم  : » تسا هدومرف  ناحبـس  دـنوادخ  لاـح  نیع  رد 
دّحتم نآ  اب  يوحن  هب  ییایند  هئـشن  نیا  رد  ندـب  اب  تریاـغم  دوجو  اـب  حور  دوشیم 14  هدـیمهف  نآ  زا  هک  [ 44 «] َنوُجَرُْخت اْهنِمَو  َنُوتوُمَت 
هدومن لقن  مالسلا  هیلع  هّللادبعیبا  زا  نمحرلادبع  زا  ًادنسم  عیارـشلا  للع  رد  هک  یتیاور  دنکیم و  قدص  ود  نآ  نایم  ّتیوهوه  هک  تسا 

ار نآ  ناـسنا  دوـشیم  جراـخ  ندـب  زا  حور  هک  یماـگنه  تلع  هچ  هب  مدرک  ضرع  ماـما  هب  : » دـیوگیم يوار  تساـنعم . نیمه  هـب  رعـشم 
لماکت دشر و  حور  نیمه  اب  ندـب  اریز  دومرف : ماما  تسین ؟ یـساسحا  نینچ  ندـب  هب  حور  دورو  ماگنه  رد  هکیلاح  رد  دـنکیم  ساسحا 

15 تسا ». هتفای 
َلَعَجَو ْمُکَأَْشنَأ  يِذَّلا  َوُه  ُْلق   » و [ 45 «] َةَِدْئفَألاَو َراْصبَألاَو  َعْمَّسلا  مَُکل  َلَعَجَو  ِهِحوُر  ْنِم  ِهِیف  َخَفَنَو  ُهاّوَس  َُّمث  : » تسا هدومرف  ناحبـس  دـنوادخ 

هّوق بحاص  ندب ، حراوج  اضعا و  ّتیدجاو  ندب و  اب  داّحتا  زا  دـعب  حور  دوشیم  هدافتـسا  نآ  زا  هک  [ 46 «] َةَِدْئفَألاَو َراْصبَألاَو  َعْمَّسلا  ُمَُکل 
حور هک  دنتسه  ياهّینامسج  لاعفا  زا  یگمه  روما  نیا  هچ  ددرگیم . مامت  يو  رد  تاهج  نیا  ددرگیم و  هلقاع  هرکفتم  هرصاب و  هعماس و 

يو يارب  ار  رایتخا  ملاع  رد  هّینامسج  تافّرـصت  عیمج  ناحبـس  دنوادخ  تسین و  اهنآ  ماجنا  هب  رداق  یندب  حراوج  اضعا و  ّتیدجاو  نودب 
« ِهِْرمَِأب ٍتارَّخَسُم   » هیآ دومن و  يو  رّخسم  تسا  نامسآ  نیمز و  رد  هچنآ  نادرگ و  هام  دیشروخ و  زور و  بش و  تخاس و  رّسیم 

31 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 
ّتیلآ و زا  ترابع  تسا - ماسجا  ملاع  نامه  هک  قلخ - نأش  هکلب  قلخ ؛ هب  هن  تسا  رما  هب  قلعتم  ریبدت  ریخـست و  هکنیارب  دـنکیم  تلالد 

[47 «] اهوُصُْحت ِهَّللا ال  َتَمِْعن  اوُّدُعَت  ْنِإ  َو  ُهوُُمْتلَأَس  ام  ِّلُک  ْنِم  ْمُکاتآ  َو  : » تسا هدومرف  ناحبس  دنوادخ  تسا . ّتیتادا 

هکئالم حور و  نایم  زایتما  نیلّوا 

حور دـنرما : ملاع  زا  ود  ره  هکنیا  دوجو  اب  تسا ، هکئالم  زا  حور  زایتما  هجو  نیلّوا  میدومن  نایب  ندـب  اب  حور  داـّحتا  رد  هک  ياهتکن  نیا 
نامز و باجح  هب  باجتحا  زا  اّربم و  دادعتسا  هّوق  مادعا و  صیاقن و  زا  هتـشگ و  نّیزم  هّیقیقح  تالامک  همه  هب  هک  دّرجم  تسا  يدوجوم 

داحتا يوحن  هب  ماسجا  اب  هدومن و  لّزنت  شیوخ  ملاع  زا  دـناوتیم  لاوحا  نیا  همه  اـب  ریـس و  رد  رما  ملاـع  فلتخم  بتارم  رد  هّزنم ، ناـکم 
رما ملاع  هب  دودحم  ناشدوجو  هک  هکئالم  فالخ  هب  دیامن ، فّرصت  يدادعتسا  تاهج  ّتیمـسج و  ياحنا  عیمج  رد  هطـساو  نودب  هتفای و 

. دنهنیمن رتارف  اپ  لاثم  ملاع  قفا  زا  تسا و 

تواقش تداعس و  نایب  رد 

ْمُه ـال  َو  ْمِْهیَلَع  ٌفْوَخ  ـالَف  َيادُـه  َِعبَت  ْنَمَف  ًيدُـه  یِّنِم  ْمُکَّنَِیتْأَـی  اَّمِإَـف  ًاـعیِمَج  اـْهنِم  اوُِطبْها  اَْـنُلق  : » دوـمرف ناحبـس  دـنوادخ  رگید  فرط  زا 
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هفیرش هیآ  نیا  زا  [ 48 «] َنوُِدلاخ اهِیف  ْمُه  ِراَّنلا  ُباحْصَأ  َِکئلوُأ  اِنتایِآب  اُوبَّذَک  َو  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َو  َنُونَزْحَی *
32 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 

تواقش و قیرط  تداعس و  قیرط  ددرگیم : هبعش  ود  هب  هار  باعشنا  بجوم  ّتیمسج ، ملاع  نیمز و  هب  حاورا  طوبه  هک  دوشیم  هدافتـسا 
ِهَّللا َتَمِْعن  اُولََّدب  َنیِذَّلا  َیلِإ  ََرت  َْمل  َأ   » هیآ زا  مّنهج و  رد  یهورگ  تشهب و  رد  یهورگ  دنوشیم : میـسقت  هورگ  ود  هب  اهناسنا  نآ  لابند  هب 
نانآ يارب  یتسین  نیا  اذل  تسا و  يدوبان  یتسین و  یعون  عقاو  رد  تواقش  قیرط  هک  دوشیم  هدافتسا  [ 49 «] ِراوَْبلا َراد  ْمُهَمْوَق  اوُّلَحَأ  َو  ًاْرفُک 

. دوب دهاوخ  سدق  ملاع  زا  رفس  ياهتنم 
: دومرف ناحبس  دنوادخ  هک  تسا  یگشیمه  تایح  عقاو  رد  هک  تداعس  فالخ  هب 

ْمُکَأََدب امَک   » و [ 52 «] ُناوَیَْحلا َیَِهل  َةَرِخْآلا  َراَّدـلا  َّنِإ  َو   » و [ 51 «] ٍقاب ِهَّللا  َْدنِع  ام  َو  ُدَْفنَی  ْمُکَدـْنِع  ام   » و [ 50 «] ْمِهِّبَر َْدنِع  ٍقْدِص  َمَدَـق  ْمَُهل  َّنَأ  »
طوبه لوزن و  زا  لبق  لاـح  ناـمه  هب  هورگ  ود  ره  هک  دوشیم  نشور  اـجنیا  زا  [. 53 «] َُۀلالَّضلا ُمِْهیَلَع  َّقَح  ًاقیِرَف  َو  يدَـه  ًاقیِرَف  َنوُدوُعَت *

[54 «] ییْحَی َو ال  اهِیف  ُتوُمَی  َُّمث ال  : » تشاد دنهاوخ  یتسین  گرم و  تروص  هب  یتایح  یگدنز و  عوجر ، زا  دعب  ایقشا  نکل  دندرگیمرب و 
« هبّیط ةویح   » نیا [. 55 «] ًۀَبِّیَط ًةایَح  ُهَّنَِییُْحنَلَف   » دومن 16 دنهاوخ  عوجر  دنتـشاد  لوزن  طوبه و  زا  لبق  هک  ياهبّیط  تایح  نامه  هب  ادعـس  اما  و 

شاداپ نیا  رب  شیوخ  لضف  هب  مه  دـنوادخ  تسا و  هتفرگ  همـشچرس  ناشکاپ  تاوذ  زا  هک  ناـشیا  يوکین  لاـمعا  رب  تسا  يرجا  عقاورد 
هکنیا ات  دیازفایم 

33 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 
اجنیا زا  تشاد . دهاوخ  ینازرا  تیاهن  ّدحیب و  شاداپ  يزور و  دهاوخ  ار  هک  ره  دنوادخ  دشاب و  دناهدرک  لمع  هچنآ  زا  رتهب  ناشیازج 

لوا خماش  ماقم  نامه  هب  عوجر  یضعب  يارب  ایند و  رد  كاله  یـضعب  يارب  اهنآ ، لوزن  طوبه و  حاورا و  ریـس  ياهتنم  هک  دوشیم  نشور 
َْتلاسَف ًءام  ِءامَّسلا  َنِم  َلَْزنَأ  ُراَّهَْقلا * ُدِـحاْولا  َوُه  َو  ٍءْیَـش  ِّلُک  ُِقلاخ  ُهَّللا  ُِلق  : » دـیامرفیم دـنوادخ  دـناهدومن . بسک  هک  تسا  ییاـیازم  اـب 

اَّمَأَف َلِطاْبلا  َو  َّقَْحلا  ُهَّللا  ُبِرْـضَی  َِکلذَک  ُُهْلثِم  ٌَدبَز  ٍعاتَم  َْوأ  ٍۀَْیلِح  َءاِغْتبا  ِراَّنلا  ِیف  ِْهیَلَع  َنوُِدقُوی  اَّمِم  َو  ًاِیبار  ًاَدبَز  ُْلیَّسلا  َلَمَتْحاَف  اهِرَدَِقب  ٌۀَـیِدْوَأ 
[56 «] َلاْثمَْألا ُهَّللا  ُبِرْضَی  َِکلذَک  ِضْرَْألا  ِیف  ُثُکْمَیَف  َساَّنلا  ُعَْفنَی  ام  اَّمَأ  َو  ًءافُج  ُبَهْذَیَف  َُدبَّزلا 

حور هکئالم و  نایم  مود  زایتما 

عقاو یهار  ود  رب  نآ  رد  تماـقا  اـیند و  نیا  هـب  لوزن  هطـساو  هـب  حور  ددرگیم : رهاـظ  هکئـالم  حور و  ناـیم  مود  زاـیتما  هـجو  اـجنیا  زا 
فالخ هب  تسا  ایلع  جرادـم  برق و  ماقم  نادواج و  تشهب  رد  تماقا  شتیاـغ  هک  یهار  يدوباـن و  یتسین و  شتیاـغ  هک  یهار  ددرگیم :
تداعس باب  رد  لاعفا » هلاسر   » رد هک  دنامن  یفخم  تسین و  رّوصتم  تسا  تداعس  ریسم  نامه  هک  دحاو  يریـسم  زج  ناشیارب  هک  هکئالم 

17 دعب . هن  تسا  هّدام  هئشن  زا  لبق  هب  طوبرم  تواقش  تداعس و  قیرط  هب  قیرط  باعشنا  هک  میاهتفگ  زاب  ار  هتکن  نیا  لیصفت  هب  تواقش  و 
34 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 

نآ بتارم  حاورا و  دادعت  نایب  رد 

نامیا حور 

يرگید حور  دنکرتشم  نآ  رد  اهناسنا  همه  هک  یحور  رب  هوالع  دوشیم  هدافتسا  تایآ  یضعب  زا  دسریم . يرگید  بلطم  هب  تبون  لاح 
ُمِِهبُوُلق ِیف  َبَتَک  َِکئلوُأ  : » دومرف نانمؤم  فصو  رد  ناحبس  دنوادخ  دوشیم . هدیمان  نامیا  حور  تسا و  نانمؤم  هب  ّصتخم  هک  تسه  مه 

مزالم اوقت  اب  حور  نیا  دوشیم  هدیمهف  نآ  زا  هک  هدش  ریبعت  اوقت  هملک  هب  حور  نیا  زا  يرگید  هیآ  رد  و  [ 57 «] ُْهنِم ٍحوُِرب  ْمُهَدَّیَأ  َو  َنامیِْإلا 
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زا ریـصبیبا  زا  ًادنـسم  تسا  یتـیاور  یفاـک  رد  [. 58 «] يوـْقَّتلا َۀَِـملَک  ْمُهَمَْزلَأ  َو  َنِینِمْؤُْـملا  یَلَع  َو  ِِهلوُـسَر  یلَع  ُهَتَنیِکَـس  ُهَّللا  َلَْزنَأَـف  : » تـسا
يو هب  ناـمیا  حور  دروآ  هاـنگ  هب  يور  ياهدـنب  هکیماـگنه  تسا و  شوـگ )  ) عمـس ود  ار  یبـلق  ره  دوـمرف : هک  مالـسلا  هیلع  هّللادـبعیبا 

: دیوگ يو  هب  ناطیش  و  زیهرپب »  » هک دیوگیم 
18 ددرگیم . بلس  يو  زا  نامیا  حور  دش  عقاو  راکانز  نز  رب  اًلثم )  ) هکیماگنه و  وش » راک  رد  »

ْنِم ِْنیَْلفِک  ْمُِکتُْؤی  ِِهلوُسَِرب  اُونِمآ  َو  َهَّللا  اوُقَّتا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  اـی   » هفیرـش هیآ  لـثم  هدـش  ریبعت  رون  هب  روکذـم  حور  زا  يرگید  تاـیآ  رد 
[59 «] ِِهب َنوُشْمَت  ًارُون  ْمَُکل  ْلَعْجَی  َو  ِِهتَمْحَر 

سدق حور 

رون هک  نامیا  حور  زا  ریغ  دنرگید  یحور  هب  ّصتخم  مالسلا  مهیلع  یهلا  لسر  ایبنا و  هک  دوشیم  هدیمهف  تایآ  یـضعب  زا  رگید  فرط  زا 
نامیا حور  هکنیا  امک  تسا  نارگید  رگتیاده 

35 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 
َو  » و [ 60 «] ِقالَّتلا َمْوَی  َرِذـُْنِیل  ِهِدابِع  ْنِم  ُءاـشَی  ْنَم  یلَع  ِهِْرمَأ  ْنِم  َحوُّرلا  یِْقُلی  : » دـینک هجوت  تاـیآ  نیا  هب  تسا . ناـسنا  سفن  رگتیادـه  رون 

َکَّنِإ َو  انِدابِع  ْنِم  ُءاشَن  ْنَم  ِِهب  يِدـْهَن  ًارُون  ُهاْنلَعَج  ْنِکل  َو  ُنامیِْإلا  َال  َو  ُباتِْکلا  اَم  يِرْدـَت  َْتنُک  ام  انِْرمَأ  ْنِم  ًاـحوُر  َکـَْیلِإ  اـْنیَحْوَأ  َِکلذَـک 
رطیـسم نامیا  حور  رب  نامیا ، رون  باتک و  ملع  هدافا  اب  حور  نیا  هک  دناسریم  يردت » تنک  ام   » ریبعت و  [. 61 «] ٍمیِقَتْسُم ٍطارِص  یلِإ  يِدْهََتل 

ٍطارِص یلِإ  يِدْهََتل  َکَّنِإ  َو   » ریبعت و  صخـش . هب  فالتخا  هن  دشاب  فعـض  تدش و  هب  حور  ود  نیا  فالتخا  دیاب  نیاربانب  تسا و  مکاح  و 
هب فالتخا  هن  تسا  فعـض  تدـش و  هب  زین  ود  نآ  فـالتخا  سپ  دراد 19  يداّحتا  زین  یناسنا  حور  اـب  حور  نیا  هک  دـناسریم  ٍمیِقَتْـسُم »

. دوب دهاوخ  تّدش  فعض و  تاجرد  هب  فالتخا  تسا و  دحاو  حور  تقیقح  عقاورد  هک  دوشیم  مولعم  اجنیا  زا  و  صخش .

هکئالم رب  حور  هرطیس 

میباـییمرد نآ  زا  هک  [ 63 «] َنُولَمْعَی ِهِْرمَأـِب  ْمُه  َو   » و [ 62 «] ِهِْرمَأ ْنِم  ِحوُّرلِاب  َۀَِکئالَْملا  ُلِّزَُنی  : » دـیامرفیم يرگید  ياج  رد  ناحبـس  دـنوادخ 
تایآ زا  ار  هتکن  نیا  هکنیا  امک  تساـهنآ  رب  رطیـسم  مئاـق و  يوحن  هب  اـهنآ  اـب  داـّحتا  نیع  رد  هتـشاد و  هکئـالم  زا  رتـالاو  یتلزنم  حور ،

[64 «] َِکْبلَق یلَع  َُهلََّزن  ُهَّنِإَف  َلیِْربِِجل  اوُدَع  َناک  ْنَم  ُْلق  : » دومن هدافتسا  ناوتیم  زین  يرگید 
36 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 

هدـش و ریبعت  حور  هب  یهاگ  تاـیآ  نیا  رد  [. 66 «] ِسُدـُْقلا ُحُور  َُهلََّزن   » و [ 65 «] َنیِرِذـْنُْملا َنِم  َنوُکَِتل  َِکْبلَق  یلَع  ُنیِمَأـْلا * ُحوُّرلا  ِِهب  َلََزن   » و
یلولح ِداّحتا  زا  ریغ  داّحتا  نیا  هک  تسا  حـضاو  مه  هتکن  نیا  تسا و  ود  نآ  نیب  داـّحتا  یعون  دـیفم  هک  مالـسلا  هیلع  لـیئربج  هب  یهاـگ 

. تساّربم رودهب و  نآ  زا  دوجو  تحاس  هک  تسا 

هناگجنپ حاورا  تایاور 

مالـسلا هیلع  ماما  ملع  زا  لاؤس  باوجرد  ناشیا  هک  هدش  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  میهاربا  نب  نسح  زا  ًادنـسم  تاجردلا  رئاصب  رد 
راهچ نانمؤم  رد  نامیا و  حور  توهـش و  حور  تّوق ، حور  سدـق ، حور  ندـب ، حور  دراد : دوجو  حور  جـنپ  ایـصوا  ایبنا و  رد  : » دـندومرف

، ندب حور  تسا : حور  هس  راّفک  رد  نامیا . حور  توهـش و  حور  تّوق ، حور  ندب ، حور  دندقاف : ار  سدـقلاحور  طقف  دراد و  دوجو  حور 
یهارمه ار  يو  ناـمیا  حور  تسا  هدـشن  ياهریبـک  هاـنگ  بکترم  هک  یماداـم  دـسج  و  : » دومرف ماـما  سپـس  توهـش .» حور  تّوق و  حور 
هاگچـیه دریگ  ماقم  انکـس و  یـسک  رد  رگا  سدـقلاحور  اما  تفگ و  دـهاوخ  كرت  ار  يو  ددرگ ، نآ  بکترم  هک  نیمه  درک و  دـهاوخ 
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هاگچـیه دریگ  ماقم  انکـس و  یـسک  رد  رگا  سدـقلاحور  اما  تفگ و  دـهاوخ  كرت  ار  يو  ددرگ ، نآ  بکترم  هک  نیمه  درک و  دـهاوخ 
20 تشگ .» دهاوخن  هریبک  بکترم 

، حور هک  یتسرد  هب  : » هدرک لقن  مالـسلا  امهیلع  قداص  رقاب و  ماما  زا  [ 67 «] ِحوُّرلا ِنَع  َکَنُولَئْسَی   » هفیرش هیآ  لیذ  رد  یشاّیع  ریـسفت  رد  و 
نیا زا   21 دهدیم ». رارق  لسر  نانمؤم و  بولق  رد  هک  تسا  يدییأت  توق و  دید و  ار  يو  هک  تسا  دنوادخ  تاقولخم  زا  یقلخ 

37 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 
زا لاؤس  باوج  رد  یتیاور  روکذـم  هیآ  لیذ  رد  یـشاّیع  ریـسفت  نامه  رد   22 دومن . هدافتـسا  حور  ود  داّحتا  هب  يراعـشا  ناوتیم  تیاور 

: دومرف باوج  ماما  تسیچ ؟ نآ  دندیسرپ  دراد .» دوجو  ناگدنبنج  مدرم و  رد  هک  تسا  یتقیقح  نامه  : » دومرف ماما  هک  دنکیم  لقن  حور 
23 تسا .» تردق  زا  توکلم ، زا  »

لیئربج زا  مظعا  تسا  یقولخم  حور  : » دومرف ماما  هک  هدرک  لقن  روکذم  هیآ  زا  لاؤس  خساپ  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یّمق  ریسفت  رد 
24 تسا .» توکلم  ملاع  زا  تسه و  زین  مالسلا  مهیلع  همئا  اب  دوب و  هارمه  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  اب  حور  نیا  و  لیئاکیم ، و 
لیئاکیم لیئربج و  زا  هک  تسا  میظع  یقولخم  حور  : » تسا هدـمآ  حور  زا  لاؤس  خـساپ  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یـشاّیع  ریـسفت  رد 

وزرآ هچنآ  ره  دنکیم و  دیدست  ار  ناشیا  تسا و  همئا  اب  نونکا  هدوبن و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّـمحم  زج  ناگتـشذگ  زا  يدـحا  اب  رترب و 
26 تسا . بتارموذ  مه  مالسلا  مهیلع  ناربمایپ  دّیؤم  ِحور  نامه  هک  دوشیم  هدافتسا  تیاور  نیا  زا   25 دوشن .» تفای  ددرگ ،

یقولخم حور  تسا و  هکئـالم  زا  دوخ  لـیئربج  لـیئربج و  زا  مظعا  حور   » هک تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  یّمق  ریـسفت  رد  و 
هیلع قداص  ماما  زا  یّمق  ریـسفت  رد  27 و  68 ؟] «] ُحوُّرلا َو  ُۀَِـکئالَْملا  ُلَّزَنَت  : » دومرفن یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  رگم  هکئالم ، زا  مظعا  تسا 

ام میتمایق ؛ زور  ناگتفایهزاجا )  ) نینوذأم نامه  ام  مسق  ادـخ  هب  : » دـناهدومرف هک  هدـش  لقن  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  زا  یفاک  رد  مالـسلا و 
نامربمغیپ رب  مییامن و  ناحبـس  يادخ  دیجمت  : » دـنتفگ دومرف ؟ دـیهاوخ  هچ  دـییامن  مّلکت  رگا  دندیـسرپ : میرـشح » زور  نایوگقح  نامه 

ياهیآ هب  هراشا  فیرش  ثیدح  نیا   28 دومرف .» دهاوخن  ّدر  ار  تلئسم  نیا  ام  راگدرورپ  میدرگ و  شیوخ  نایعیش  عیفـش  میتسرف و  دورد 
هیآ نیا  هراشا  نمض  رد  و  [ 69 «] ًاباوَص َلاق  َو  ُنمْحَّرلا  َُهل  َنِذَأ  ْنَم  اَّلِإ  َنوُمَّلَکَتَی  افَـص ال  ُۀَِکئالَْملا  َو  ُحوُّرلا  ُموُقَی  َمْوَی  : » دـیامرفیم هک  دراد 

29 تسین . هدیشوپ  حاورا  داّحتا  هب  هفیرش 
38 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 

حور زا  هکئالم  موس  زایتما 

اهنآ رب  مایق  هطلس و  یعون  تسا و  رتالاب  هکئالم  زا  تسا و  رما  ملاع  زا  حور  دوشیم : نشور  زین  حور  هکئالم و  موس  قرف  بلاطم ، نیا  زا 
. ملعا هّللا  و  دراد ،

اًلعف ًاتاذ و  يو  اب  ناـشداّحتا  حور و  هب  هکئـالم  ماـیق  نتفرگ  رظن  رد  اـب  [ 70 «] انِدابِع ْنِم  ُءاـشَن  ْنَم  ِِهب  يِدـْهَن  ًارُون  ُهاـْنلَعَج  ْنِکل  َو   » هیآ زا  و 
َنِم ْمُهُجِرُْخی  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ُِّیلَو  ُهَّللا   » هک دوشیم  نشور  تایآ  نیا  دارم  يّدح  ات  زین  دـنایهلا و  يراونا  هکئالم  هک  دومن  هدافتـسا  ناوتیم 

اهَّنَأَک ُۀَـجاجُّزلا  ٍۀَـجاجُز  ِیف  ُحابْـصِْملا  ٌحابْـصِم  اهِیف  ٍةاکْـشِمَک  ِهِرُون  ُلَثَم   » و [ 72 «] ْمُهُروـُن َو  ْمُـهُرْجَأ  ْمَُـهل   » زین و  [ 71 «] ِروُّنلا َیلِإ  ِتاـُملُّظلا 
. يداهلا هّللا  و  مینکیم ، هدنسب  رادقم  نیمه  هب  اجنیا  رد   30 [ 73  ...«] ٌّيِّرُد ٌبَکْوَک 

39 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 

هتشذگ تاقیقحت  هب  طوبرم  ثحابم  زا  یضعب  ردهمتاخ 

ناسنا تفالخ  رد  هکئالم  يوگوتفگ  رد 
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ُنَْحن َو  َءامِّدلا  ُکِفْسَی  َو  اهِیف  ُدِسُْفی  ْنَم  اهِیف  ُلَعَْجت  َأ  اُولاق  ًۀَفِیلَخ  ِضْرَْألا  ِیف  ٌلِعاج  یِّنِإ  ِۀَِکئالَْمِلل  َکُّبَر  َلاق  ْذِإ  َو  : » دومرف ناحبـس  دنوادخ 
ِءامْـسَِأب ِینُوِئْبنَأ  َلاقَف  ِۀَِـکئالَْملا  یَلَع  ْمُهَـضَرَع  َُّمث  اهَّلُک  َءامْـسَْألا  َمَدآ  َمَّلَع  َو  َنوُمَْلعَت * ام ال  ُمَلْعَأ  یِّنِإ  َلاق  ََکل  ُسِّدَُـقن  َو  َكِدْـمَِحب  ُحِّبَُـسن 

ْمُهَأَْبنَأ اَّمَلَف  ْمِِهئامْـسَِأب  ْمُْهِئْبنَأ  ُمَدآ  ای  َلاق  ُمیِکَْحلا * ُمِیلَْعلا  َْتنَأ  َکَّنِإ  انَتْمَّلَع  اـم  اَّلِإ  اـَنل  َْملِع  ـال  َکَناْحبُـس  اُولاـق  َنِیقِداـص * ُْمْتنُک  ْنِإ  ِءـالُؤه 
[74 «] َنوُُمتْکَت ُْمْتنُک  ام  َو  َنوُْدُبت  ام  ُمَلْعَأ  َو  ِضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  َْبیَغ  ُمَلْعَأ  یِّنِإ  ْمَُکل  ُْلقَأ  َْمل  َأ  َلاق  ْمِِهئامْسَِأب 

40 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 
تفالخ دـناهتفگ  هدومن و  هسیاقم  شیوخ  ینامـسآ  تفالخ  اب  ار  ینیمز  هفیلخ  تفالخ  هکئالم  هک  تسا  نآ  اهیف »...  لعجت  أ   » ریبعت رهاظ 

- اهیتشز يزیرنوخ و  داسف و  نآ  رد  هک  ینیمز  تفالخ  فالخهب  هدوب  ناحبس  يادخ  سدق  هّزنت و  رهظم  هک  تسا  ّمات  یتفالخ  ینامـسآ 
تقیقح ّریغت  بجوم  عقاورد  تهج  نیا  دـباییم و  روـهظ  هداد - شیوـخ  هب  اـهنآ  باـستنا  مدـع  زا  ربـخ  شیوـخ  باـتک  رد  دـنوادخ  هک 
سدـق هتـسیاش  هک  روطنآ  ناحبـس  يادـخ  لامک  زا  دـناوتیمن  هجیتنرد  تشگ و  دـهاوخ  شیوخ  سدـق  رب  هفیلخ  ياقب  مدـع  تفالخ و 

هن تسا  روکذـم - صقاون  دوجو  اب  تفالخ - نیا  قّقحت  یگنوگچ  زا  شـسرپ  یعون  هکئالم  هتفگ  نیا  نیاربانب ، دـیامن و  تیاکح  تسوا 
نـشور نایب  نیا  زا  و  ُمیِکَْحلا » ُمِیلَْعلا  َْتنَأ   » هک تسا  هکئـالم  مـالک  نیا  اعّدـم  نیا  دـهاش  31 و  وا . رب  ضارتعا  ناحبـس و  يادـخ  هئطخت 
ّتیمامت مدع  تهج  هب  تسا  هکئالم  تفالخ  صقن  نایب  َنوُمَْلعَت » ام ال  ُمَلْعَأ  یِّنِإ  َلاق   » هک اهنآ  خساپ  رد  ناحبس  يادخ  مالک  نیا  دوشیم 
منادیم يزیچ  نم  : » مییوگیم شیوخ  زا  یلعف  رکنم  یفان و  لباقم  رد  ام  زا  یـضعب  هک  روطنآ  ناشتاکـسا  هن  ناشیا  رد  میلع  مسا  روهظ 

32 ْمُهَضَرَع .» َُّمث  اهَّلُک  َءامْسَْألا  َمَدآ  َمَّلَع  َو   » هک تسا  ناحبس  يادخ  ریبعت  نیا  اوعد  نیا  دیؤم  و  ینادیمن .» وت  هک 

ءامسا نایب  رد 

ناحبس يادخ  هک  دنملاع  تادوجوم  نیمه  دنملاع 33 و  روعشاب و  هدنز ، یتادوجوم  امسا  نیا  همه  هک  دوشیم  هدافتسا  هیآ  نیا  قایس  زا 
هدـنز و یتادوجوم  هک  تسامـسا  عیمج  دومرف  مدآ  میلعت  هک  هچنآ  تسا و  یّمـسم  نیع  مسا  هکنیا  اـمک  دومرف . مالـسلا  هیلع  مدآ  میلعت 

نیا تاروهظ  عقاورد  هک  یتالامک  تسا - تالامک  هب  فاصتا  ثیح  زا  تاوذ  هکلب  هدوبن  ظاـفلا  ًاـعطق  ءامـسا »  » زا دارم  نیارباـنب  دـنملاع .
34 دنکیم . تلالد  بلطم  نیا  رب  ْمِِهئامْسَِأب » ْمُهَأَْبنَأ  اَّمَلَف  ِءالُؤه و  ِءامْسَِأب  ِینُوِئْبنَأ   » ناحبس يادخ  لوق  و  دنتاوذ -

41 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 
ٍرَدَِقب اَّلِإ  ُُهلِّزَُنن  ام  َو  ُُهِنئازَخ  انَْدنِع  اَّلِإ  ٍءْیَـش  ْنِم  ْنِإ  َو  : » دـیامرفیم هک  [ 75] ددرگیم يرگید  هیآ  اب  قبطنم  هفیرـش  هیآ  نیا  دافم  نایب  نیا  هب 

35 دنتسین . دودحم  يّدح  چیه  هب  دوجوم و  نآ  رد  ایشا  همه  هک  دنبیغ  نئازخ  عقاو  رد  امسا  نیا  سپ  [ 76 «] ٍمُوْلعَم
زا ناشدوجو  هدوب و  يدوجو  صقن  راتفرگ  دوخ  عقاورد  دـندومن  شـسرپ  مدآ  تفالخ  ّرـس  زا  هک  ياهکئالم  دوشیم  نشور  اـجنیا  زا  و 

نیا دهاش  ِضْرَْألا » َو  ِتاوامَّسلا  َْبیَغ  ُمَلْعَأ  یِّنِإ   » و َنوُمَْلعَت » ام ال  ُمَلْعَأ  یِّنِإ   » ناحبـس يادخ  مالک  دوب ؛ هدومنن  یّقرت  دودح  ریدـقت و  ملاع 
. تسا هتکن 

ار نانآ  ملاع  مدآ و  تقلخ  زا  هک  تسا  ياهکئالم  ار  ناحبـس  يادخ  دیوگیم : هک  ددرگیم  نشور  تایاور  زا  یـضعب  يانعم  اجنیا  زا  و 
هدـنهانپ شرع  هب  دـندرب  یپ  شیوخ  ياطخ  هب  هک  یماـگنه  هکئـالم  هک  هدـمآ  رگید  راـبخا  یـضعب  رد  هک  هچنآ  زین  36 و  تسین . يربخ 

37 دندش .
ای تسا و  نئازخ  دوخ  ای  حتافم  زا  دارم  و  [ 77 «] َوُه اَّلِإ  اهُمَْلعَی  ِْبیَْغلا ال  ُِحتافَم  ُهَْدنِع  َو  : » هدومرف نآرق  زا  رگید  یعضوم  رد  ناحبس  يادخ 

تابثا هب  دوخ  ّلحم  رد  هک  هنوگنامه  تسا و  هدـنام  بوجحم  هکئـالم  زا  هک  تسادخ 38  ملع  نامه  مدآ  ملع  نیاربانب  نآ و  ياهدـیلک 
امـسا و عیمج  هب  ّقلخت  تیالو و  هک  دوب  نآ  ماـقم  نیا  رد  ناحبـس  يادـخ  لـعف  سپ  تیـالو . هب  رگم  ددرگیمن  قّقحتم  ملع  نیا  هدیـسر 
هب ءامـسا  زا  يربخ  مدآ  هکنآ  زا  دعب  یّتح  دنبوجحم و  نآ  زا  هکئالم  هکیلاح  رد  داهن ، تعیدو  هب  يو  ّتلبج  مدآ و  تاذ  رد  ار  تافص 

ماجنا ات  زاغآ  زا  www.Ghaemiyeh.comناسنا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 210زکرم  هحفص 24 

http://www.ghaemiyeh.com


خساپ حوضو  هب  ّالا  دنتفاین و  امسا  هب  هطاحا  مدآ  دوخ  نوچمه  داد ، ناشیا 
42 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 

39 دوبن . حیحص  ناشیا  هب  ناحبس  يادخ 
هروس رد  مه  نآ  عضوم و  کی  زج  هب  دیجم  نآرق  رد  وگوتفگ  هبطاخم و  نیا  هیضق  هکنآ  تسا  رّکذت  لباق  اجنیا  رد  هک  يرگید  هتکن 

: هفیرش هیآ  نیا  لثم  هدش  نایب  يرگید  وحن  هب  بلطم  لیصفت ، نیا  ياج  هب  هکلب  تسا ؛ هتشگن  رارکت  يرگید  ياج  رد  هرقب ،
ِهِیف ُتْخَفَن   » دافم دوشیم  رهاظ  نآ  زا  هک  [ 78  ...«] یِحوُر ْنِم  ِهِیف  ُتْخَفَن  َو  ُُهْتیَّوَس  اذِإَف  ٍنیِط * ْنِم  ًارََـشب  ٌِقلاخ  یِّنِإ  ِۀَِکئالَْمِلل  َکُّبَر  َلاق  ْذِإ  »

هدـیمد و مدآ  رد  دـنوادخ  هک  یحور  نیا  تقیقح  دوشیم  رهاظ  هکنیا  امک  تسا ، َءامْـسَْألا » َمَدآ  َمَّلَع   » دافم لامجا  ناـمه  یِحوُر *» ْنِم 
يادـخ هب  حور  هفاضا  یعـضوم  چـیه  رد  مدآ  هّصق  رد  زج  هب  نآرق  رد   40 تسیچ . یحور » نم   » ریبـعت رد  شیوخ  هب  نآ  صیـصخت  هجو 
ُحوُّرلا ِهــِب  َلََزن  « ؛] 79 «] اـنَحوُر اـْهَیلِإ  اْنلَـسْرَأَف  : » ناحبـس دـنوادخ  مـالک  نیا  نوچمه  تسا . رگید  ياهنوـگهب  ریباـعت  هیقب  هدـشن و  ناـحبس 

[81 «*] ِسُدُْقلا ِحوُِرب  ُهانْدَّیَأ  َو   » و [ 80 «] ُنیِمَْألا

موتکم رما  نایب  رد 

هک يدعب  مالک  هتـشاد و  دوجو  یموتکم  رما  هک  تسا  نآ  هب  رعـشم  َنوُُمتْکَت » ُْمْتنُک  ام  َو  َنوُدـُْبت  ام  ُمَلْعَأ   » ینعی هفیرـش  هیآ  رگید  هرقف  اما 
َنِم َناـک   » هب ریبعت  ظاـحل  هب  [ 82 «] َنیِِرفاْکلا َنِم  َناک  َو  َرَبْکَتْـسا  َو  یبَأ  َسِیْلبِإ  اَّلِإ  اوُدَجَـسَف  َمَدِآل  اوُدُجْـسا  ِۀَِـکئالَْمِلل  اْنُلق  ْذِإ  َو  : » دـیامرفیم

موتکم رما  نآ  يارب  نایب  یعون  عقاورد   41 َنیِِرفاْکلا »
43 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 

هدجـس مدـع  نامه  دـناهدومن  ناـمتک  هک  هچنآ  زا  دارم  هک  تسا  هدـمآ  نآ  ریغ  یّمق و  ریـسفت  رد  هدراو  تاـیاور  یـضعب  رد  اذـل  تسا و 
نیب ایند  زا  لبق  هئـشن  نیا  رد  هک  میدومن  نایب  طئاسو » هلاسر   » رد دوب 42 و  هتشاد  ناهنپ  شیوخ  نطاب  رد  هک  تسا  مدآ  هب  تبـسن  سیلبا 

هکئالم ریاس  لاح  اب  ایند  زا  لبق  هئـشن  نیا  رد  سیلبا  لاح  نیاربانب ، تسایند و  زیامت  نطوم  أدـبم و  تسین و  يزیاـمت  تواقـش  تداـعس و 
نیا  43 تشگ . دورطم  دش و  زیامتم  هکئالم  زا  نآ  لابند  هب  تشگ و  دوجس  هب  باطخ  لومشم  انثتـسا  روهظ  هب  هّجوت  اب  اذل  درادن و  یقرف 

َو ال اُمْتئِش  ُْثیَح  ًادَغَر  اْهنِم  الُک  َو  َۀَّنَْجلا  َکُجْوَز  َو  َْتنَأ  ْنُکْـسا  ُمَدآ  ای  اْنُلق  َو  : » دومن راعـشتسا  ناوتیم  زین  هفیرـش  تایآ  نیا  زا  ار  بلطم 
ِیف ْمَُکل  َو  ٌّوُدَـع  ٍضْعَِبل  ْمُکُـضَْعب  اوُِطبْها  اَْنُلق  َو  ِهِیف  اناک  اَّمِم  اـمُهَجَرْخَأَف  اـْهنَع  ُناـْطیَّشلا  اَـمُهَّلَزَأَف  َنیِِملاَّظلا * َنِم  اـنوُکَتَف  َةَرَجَّشلا  ِهِذـه  اـبَْرقَت 

َو َنُونَزْحَی * ْمُه  َو ال  ْمِْهیَلَع  ٌفْوَخ  الَف  َيادُـه  َِعبَت  ْنَمَف  ًيدُـه  یِّنِم  ْمُکَّنَِیتْأَی  اَّمِإَف  ًاعیِمَج  اـْهنِم  اوُِطبْها  اَْـنُلق  ٍنیِح  یلِإ  ٌعاـتَم  َو  ٌّرَقَتْـسُم  ِضْرَأـْلا 
44 [ 83 «] َنوُِدلاخ اهِیف  ْمُه  ِراَّنلا  ُباحْصَأ  َِکئلوُأ  اِنتایِآب  اُوبَّذَک  َو  اوُرَفَک  َنیِذَّلا 

مدآ نایصع  يانعم  رد 

: تسا هدومرف  يرگید  ّلحم  رد  ناحبـس  يادخ  هکنآ  هچ  دـسریم 45  رظنهب  یلاکـشا  اْهنِم »...  اوُِطبْها  اَْنُلق   » هک هیآ  زا  هرقف  نیا  رد  هاگ  و 
رد زین  اوُِطبْها » اَْنُلق  »

44 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 
اْهنِم ْجُرْخاَف  َلاق   » هک تسا  دراو  هفیرـش  هیآ  رد  هتـشگن و  تشهب  لخاد  سیلبا  هک  تسا  روکذـم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یّمق  تیاور 

هب دورو  زا  هکنیا  اـب  ددرگ  تشهب  رد  مدآ  هسوسو  بجوم  هَّللا - هنعل  سیلبا - دوشیم  هنوگچ  تاـیآ  نیا  هب  هّجوت  اـب  [. 84 «] ٌمیِجَر َکَّنِإَف 
روآداـی رتشیپ  هک  تسا  ياهتکن  هب  لاکـشا  ّلـح  دوب ؟ موصعم  هکنیا  اـب  هتفرگ  رارق  يو  هسوسو  دروم  مدآ  هنوگچ  و  دوـب ؟ عوـنمم  نآ 

. امن ّربدت  سپ   46 تسین ، ّزیمتم  تواقش  زا  تداعس  طوبه  زا  لبق  هک  میدش 
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باختنا نآ  تقیقح  دوب و  یتاذ  ینایصع  هکلب  دشاب ، يو  تمـصع  اب  یفانم  هک  دوبن  ینایـصع  مدآ  نایـصع  هک  دوشیم  رهاظ  اجنیا  زا  و 
نیا ینعم  دراد و  نادب  هراشا  َنیِِملاَّظلا *» َنِم  انوُکَتَف   » هیآ تسا و  ترودـک  تملظ و  باختنا  تراهط و  رون و  ملاع  كرت  ایند و  هب  طوبه 

ناحبـس دـنوادخ  هچ  تسا . نیمه  زین  [ 86 «] يدَـه َو  ِْهیَلَع  َباتَف  ُهُّبَر  ُهاـبَتْجا  َُّمث   » تداهـش هب  [ 85 «] يوَغَف ُهَّبَر  ُمَدآ  یـصَع  َو   » ینآرق مـالک 
يو تشهب  دیابیم  دوب  تفلاخم  قسف و  ِرـس  زا  یتیـصعم  مالـسلا  هیلع  مدآ  تیـصعم  رگا  و  [ 87 «] َنیِِملاَّظلا َمْوَْقلا  يِدـْهَی  ُهَّللا ال  َو  : » دومرف
47 دمآ . دهاوخ  شثحب  هکنیا  امک  نامسآ ، رد  هن  دوب  نیمز  رد  قّقحت  نآ  همزال  تسا و  تملظ  هّدام و  مزلتسم  هک  دوب  رایتخا  هگلزنم 

طوبه تّیفیک  رد 

نیمز هب  نامـسآ  زا  طوبه  هک  دوشیم  هدیمهف  ٍنیِح *» یلِإ  ٌعاتَم  َو  ٌّرَقَتْـسُم  ِضْرَْألا  ِیف  ْمَُکل  َو   » و اْهنِم »...  اوُِطبْها  اَْنُلق   » هفیرـش هیآ  قایـس  زا 
درم نآ  خساپ  رد  مالسلا  هیلع  ریما  ترضح  تسا . نیمه  زین  [ 88 «] َنوُجَرُْخت اْهنِم  َو  َنُوتوُمَت  اهِیف  َو  َنْوَیَْحت  اهِیف   » هیآ رهاظ  تسا و  هدوب 

45 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 
: دومرف تسا ؟ رتجرارپ  اج  همه  زا  ناکم  مادک  نیمز  يور  رب  دوب  هدیسرپ  هک  یماش 

هدوب نیمز  هب  نامـسآ  زا  مدآ  طوبه  هک  دنکیم  تلالد  مالک  نیا  دومن .» طوبه  هطقن  نآ  هب  نامـسآ  زا  مدآ  هک  بیدنارـس  مان  هب  یناکم  »
دینارتسگ يو  رب  ار  شیوخ  هبوت  دنوادخ  سپ  : » دیامرفیم دهدیم  حرش  ار  مالسلا  هیلع  مدآ  هصق  هک  ياهبطخ  رد  هغالبلاجهن  رد  تسا و 

دورف لسن  دیلوت  ایالب و  هگلزنم  هب  ار  وا  سپـس  دومرف ، هدـعو  يو  هب  ار  تشهب  هب  تشگزاب  دومن و  اقلا  يو  رب  ار  شیوخ  تمحر  هملک  و 
ْمُکَّنَِیتْأَی اَّمِإَف   » هک دراد  ناحبس  يادخ  مالک  هب  هراشا  دومرف » هدعو  يو  هب  ار  تشهب  هب  تشگزاب  و   » ریبعت رد  مالـسلا  هیلع  ماما   48 دروآ .»

«. يدَه َو  ِْهیَلَع  َباتَف  ُهُّبَر  ُهابَتْجا  َُّمث   » زین و  َيادُه »...  َِعبَت  ْنَمَف  ًيدُه  یِّنِم 
زا دـعب  تشهب  زا  جورخ  رد  مدآ  لسن  هک  دراد  نآ  هب  هراشا  ًالامتحا  ًاعیِمَج » اْهنِم  اوُِطبْها  اَْنُلق   » ینآرق ریبعت  هکنآ  رگید  لـّمأت  لـباق  بلطم 

ادـخ تمحر  زا  سیلبا  هکنآ  هچ  تسا ، نآ  دـیؤم  یِّنِم *»...  ْمُکَّنَِیتْأَـی  اَّمِإَـف   » ناحبـس يادـخ  مـالک  نیا  دنمیهـس و  مدآ ، اـب  نآ  هـب  دورو 
و [ 89 «] َنیِعَمْجَأ ْمُْهنِم  َکَِعبَت  ْنَّمِم  َو  َْکنِم  َمَّنَهَج  َّنَأَْلمََأل  ُلُوقَأ * َّقَْحلا  َو  ُّقَْحلاَـف  َلاـق  : » هدومرف يو  درومرد  دـنوادخ  اذـل  تسا و  سویأـم 

دـشاب هینثت  وحن  هب  دیاب  ود  نآ  هب  باطخ  هک  تسا  رهاظ  دنام و  دنهاوخن  یقاب  شرـسمه  مدآ و  زج  ْمُکَّنَِیتْأَی *»...  اَّمِإَف   » باطخرد نیاربانب 
. عمج هن 

نآ هطـساو  هب  ار  شیوخ  هسوسو  سیلبا  دوب و  يرام  دندرک  طوبه  هک  یناسک  نایم  رد  هک  هدـش  دراو  تایاور  یـضعب  رد  هک  هچنآ  اما  و 
اذل هدوبن و  اّوح  مدآ و  فیلاکت  هب  فّلکم  رام »  » هکنآ هچ  دوب ، دهاوخن  عمج  وحن  هب  باطخ  حّحـصم  دومن ، اقلا  شرـسمه  مدآ و  رب  رام 

زا یعـضوم  رد  دوب و  دهاوخ  ود  نآ  نادنزرف  شرـسمه و  مدآ و  هّجوتم  روکذم  باطخ  ًارهق  نیاربانب  تسا . جراخ  ًاعطق  باطخ  ّبصم  زا 
: تسا هدمآ  نآرق 

46 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 
49 تسین . یعّدم  هب  هراشا  زا  یلاخ  هک  [ 90  ...«] َمَدِآل اوُدُجْسا  ِۀَِکئالَْمِلل  اْنُلق  َُّمث  ْمُکانْرَّوَص  َُّمث  ْمُکانْقَلَخ  ْدََقل  َو  »

و ندـیمد )  ) خـفن و  مدآ ) لِگ  نتخادرپ   ) هیوست زا  دـعب  تشهب  هب  شرـسمه  مدآ و  دورو  هک  تسا  نیا  تایآ  قایـس  رهاظ  بیترت  ره  هب  و 
. دنکیم انعم  نیمه  رب  تلالد  اهنآ  حیرص  هکلب  تایاور و  زا  لّصحتم  تسا و  هدوب  دوجس 

ار يو  زور  نامه  رهظ  زا  دعب  دیمد و  مدآ  لگ  رد  هعمج  زور  رد  ناحبس  راگدرورپ  هک  تسا  هدمآ  تیاور ) هس  ای  ود   ) تایاور یضعب  رد 
50 تشگ . جراخ  نآ  زا  هک  دنامن  زور  زا  تعاس  تفه  ای  شش  زا  شیب  تشهب  رد  تخاس و  تشهب  دراو 

تخرد تسا 51 و  هدوب  شرسمه  مالـسلا و  هیلع  مدآ  يارب  یخزرب » یلاح   » روکذم روما  هک  دوشیم  رهاظ  تایاور  تایآ و  نیا  عیمج  زا 
یگدـنز نیمز و  هب  نانآ  طوبه  هنیعب  تهج  نیا  دـناهدومن و  ملظ  شیوخ  سفن  هب  نآ  زا  ندروخ  اب  هک  هتـشگ  لّثمتم  ناـشیا  يارب  عونمم 
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. تسا هدوب  نانآ  حیابق  روهظ  نآ و  رد 
همه تشهب  ناتخرد  ریاس  نوچمه  تخرد  نیا  هک  هدمآ  زین  یضعب  رد  دوب 52 و  مدنگ  هتوب  تخرد  نیا  هک  تسا  هدمآ  رابخا  یضعب  رد 
هدوب دـمحملآ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  ملع  تخرد  تخرد ، نیا  هک  هدـمآ  رابخا  زا  رگید  یـضعب  رد  53 و  هتشادربرد . هویم  عون 

ره هب  و  تسا . حضاو  حیحص و  تاریبعت  نیا  همه  دنراد  یسنا  تسرامم و  عرش  رد  دراو  ههباشتم  تاریبعت  اب  هک  یناسک  دزن  رد   54 تسا .
قّقحت نآ  تیاغ  دومنیم  تلالد  قباس  تاـیآ  هک  هنوگ  نآ  نوچ  تساـیند و  هب  طوبه  بجوم  شلـصا  هک  دوب  یتخرد  تخرد  نیا  لاـح 

درادربرد ار  اههویم  همه  هک  یتخرد  هب  یهاگ  مدنگ و  هتوب  هب  یهاگ  تخرد  نیا  زا  تهج  نیا  هب  تسا ، تیالو  ینعی  امـسا ، همه  هب  ملع 
اب مدـنگ  هتوـب  زا  دارم  تسا  نکمم  زین  تسا و  هدـش  ریبـعت  مالـسلا  مهیلع  وا  لآ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دّـمحم  ملع  تخرد  هب  یهاـگ  و 

هب تیانع 
47 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 

دّیؤم زین  نآ  ندیناشوپ  حیابق و  روهظ  هّیـضق  دشاب و  هدوب  مالـسلا  هیلع  مدآ  يارب  ییایند  یگدـنز  لّثمت  نآ ، هب  ناسنا  یگدـنز  یگتـسباو 
. ملاعلا هّللا  و  تسا . هتکن  نیا 

ناسنا رب  تناما  ضرع  يانعم  رد 

ُناْسنِْإلا اَهَلَمَح  َو  اْهنِم  َنْقَفْشَأ  َو  اهَْنلِمْحَی  ْنَأ  َْنَیبَأَف  ِلابِْجلا  َو  ِضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  یَلَع  َۀَنامَْألا  اَنْضَرَع  اَّنِإ   » هک هفیرش  هیآ  نیا  تسا  نکمم  و 
رد نآ  زا  ندروخ  هعونمم و  هرجـش  لّثمت  هکنیا   ) میدرک نایب  لبق  یمک  هک  دشاب  ياهتکن  نامه  هب  هراشا  [ 91  ....«] ًالوُهَج ًامُولَظ  َناک  ُهَّنِإ 

ًامُولَظ َناک  ُهَّنِإ   » هک دنوادخ  مالک  نیا  نوچ  تسا ،) هدوب  نیمز  هب  طوبه  للع  زا  نایـصع  نیا  زا  یـشان  ملظ  اذـل  هداد و  خر  یخزرب  یلاح 
ملظ دیاب  دـشاب  ییایند  دوجو  تناما  ضرع  نیا  نطوم  رگا  نیاربانب  دـیامنیم . تناما  لّمحت  رب  قباس  یتلاهج  یملظ و  زا  تیاکح  ًالوُهَج »
رگا و  هتـشگ ؛ ریـسفت  تایاور  یـضعب  رد  هکنیا  امک  تسا ، فیلکت  نامه  تروص  نیا  رد  تناما  زا  دارم  دـشاب و  قّقحتم  قباـس  هئـشن  رد 

تروص نیا  رد  دشاب و  هدـش  قّقحم  ایند  زا  لبق  ياهئـشن  رد  یلوا  قیرط  هب  ملظ  دـیاب  دـشاب  يویند  دوجو  زا  لبق  تناما  ضرع  نیا  نطوم 
نامه رب  ایند  هکنآ  هچ  تسا  حیحص  ریسفت  ود  ره  هدش و  دراو  رگید  تایاور  زا  یـضعب  رد  هکنیا  امک  دوب ، دهاوخ  تیالو  نامه  تناما 

55 تسا . هدش  هداهن  ساسا  نآ  رب  ایند  زا  لبق  ملاع  هک  دنکیم  ریس  تواقش  تداعس و  زا  یساسا 
َو ِتانِمْؤُْملا  َو  َنِینِمْؤُْملا  یَلَع  ُهَّللا  َبُوتَی  َو  ِتاکِرْشُْملا  َو  َنیِکِرْشُْملا  َو  ِتاِقفانُْملا  َو  َنیِِقفانُْملا  ُهَّللا  َبِّذَُعِیل   » هک ناحبس  يادخ  يدعب  مالک  و 

نایب [ 92 «] ًامیِحَر ًاروُفَغ  ُهَّللا  َناک 
48 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 

همه بناج  زا  تناما  لمح  هب  رعـشم  هک  هتـشگ  میـسقت  قفانم  نمؤم و  مسق  ود  هب  ناسنا  هیآ  نیا  رد  تسا . تناما  ضرع  دـصقم  تیاـغ و 
رد هئشن ، نآ  رهاظ  هک  تسا  مولعم  نطاب و  رد  هن  رهاظ و  رد  طقف  یـضعب  دننکیم و  لمح  ار  نآ  ًانطاب  ًارهاظ و  یـضعب  رمالاتیاغ  تسا ؛
هب تسا  فرتعم  نطاب  رد  نکلو  تسا  رفاک  رهاظ  رد  هئـشن  نیا  رد  رفاک  نیارباـنب  سکعرب . دوشیم و  بوسحم  نطاـب  ییاـیند ، هئـشن  نیا 

نومضم هک  نآ  هصالخ  و  تسا . نیمه  مه  میق » نید  و  : » تسین نآ  رب  يرییغت  لیدبت و  هتـشاد و  نآ  رب  ار  يو  دنوادخ  هک  یتاذ  ترطف و 
نآ حیرـشت  هب  تسا  دـیحوت  باـتک  موس  هلاـسر  هک  لاـعفا » هلاـسر   » رد يّدـح  اـت  هک  ددرگیم  قـبطنم  قاـثیم  ذـخا  هیـضق  اـب  هیآ  ود  نیا 

. مالسلا ةالصلا و  هلآ  هلوسر و  یلع  دمحلا و  هّلل  دسریم و  نایاپ  هب  اجنیا  رد  مالک   56 میتخادرپ .
49 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 

« ناسنا باتک  زا  هلاسر  نیمود   » ایند رد  ناسنا  هلاسر 
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هراشا

میحرلا نمحرلا  هّللا  مسب 

. نیرهاطلا هلآ  دّمحم و  امّیس  نیبّرقملا  هئایلوأ  یلع  مالسلا  ةالصلا و  نیملاعلا و  بر  هّلل  دمحلا 
فرظ رد  يو  ّتیعقوم  رد  قیقحت  هب  تبون  لاح  میدرک ، یـسررب  لاـمجا  روط  هب  اـیند  زا  لـبق  هلحرم  رد  ار  ناـسنا  ّتیعقوم  هکنآ  زا  دـعب 

. ناعتسملا وه  هناحبس  هّللا  و  دسریم ، يویند  تایح 

يرابتعا 57 یناعم  یقیقح و  یناعم  لصف 1 :

هراشا

: دناهنوگ ود  رب  دناهینهذ  روص  نامه  هک  ام  دزن  رد  دوجوم  یناعم 
قباطم ًاتاذ  تادوجوم  نیا  هک  يوحن  هب  دـنباییم  قابطنا  اهنآ  رب  دـنوشیم و  عقاو  اهـسفن  ّدـح  یف  هّیجراخ  تادوجوم  رب  هک  ییناعم  لوا ،

و ناگراتس » «، » نامـسآ «، » نیمز  » يانعم لثم  هن ؛ هچ  میزاس و  قبطنم  اهنآ  رب  مییامن و  لّقعت  مینک و  عازتنا  ار  یناعم  نیا  هچ  دنایناعم ، نیا 
اهنآ مدع  ای  روکذم و  یناعم  قابطنا  لّقعت و  عازتنا و  هکنیا  نودـب  تسا  دوجوم  جراخ  رد  اهـسفن  ّدـح  یف  یناعم  نیا  قباطم  هک  ناسنا » »

. میمانیم قیاقح  ار  یناعم  هنوگنیا  دشاب ؛ هتشاد  روما  نیا  عقاورد  يریثأت 
50 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 

قّقحت و جراـخ  رد  اـهنآ  يارب  مینک  رظنفرـص  اـهنآ  روصت  لّـقعت و  زا  رگا  نکلو  میزاـسیم  قـبطنم  هّیجراـخ  روـما  رب  هک  ییناـعم  مود ،
تمحازم نودب  ار  تافّرصت  ياحنا  هکولمم ، نیع  رد  دناوتیم  کلام  نآ  هلیـسوهب  هک  تسا  ییانعم  هک  ْکِلم »  » يانعم لثم  تسین  یعوقو 

دیامن هرادا  ار  شیوخ  تسایر  هزوح  هب  طوبرم  روما  دناوتیم  سیئر  نآ  هلیسوهب  هک  تسایر »  » يانعم لثم  دروآ ؛ لمعهب  عون  دارفا  رگید 
نیع ناسنا و  زج  یتّیعقاو  جراخ  رد  هک  میباییم  مینک  لّمأت  يردـق  اـنعم  ود  نیا  درومرد  رگا  نکلو  دـیامن  بلج  ار  نیـسوئرم  تعاـطا  و 
نیع جراخ ، رد  سوئرم  سیئر و  تسایر و  ای  كولمم و  کلام و  کلم و  موهفم  زا  دشابن  ام  روصت  لّقعت و  رگا  درادـن و  دوجو  یجراخ 
يور يرایـسب  لّدـبت  رییغت و  فـالتخا و  ـالقع  راـظنا  فـالتخا  بسحهب  یناـعم  هنوـگنیا  رد  هک  میباـییم  ههادـبلاب  اذـل  تسین و  يرثا  و 

هب یعامتجا  دـنرادن ، ییانب  نینچ  رگید  یعامتجا  دـنراذگیم و  یئیـش  ّتیکلم  رب  انب  یعامتجا  مینیبیم  اًلثم  قیاقح . فـالخ  هب  دـهدیم ،
، همه دزن  رد  هراومه و  دنتـسین  ناسنیدـب  قیاقح  هکیلاح  رد  دـنرادن ؛ یناعذا  نینچ  رگید  یعامتجا  دـننکیم و  ناـعذا  یناـسنا  تساـیر 

58 دوشن . لّقعت  هچ  دوش و  لّقعت  ناسنا  ینعم  هچ  تسا  ناسنا  ناسنا 

دوشیم هتفرگ  یقیقح  یناعم  زا  يرابتعا  یناعم 

دوخ شیپ  زا  نهذ  هک  تسین  روطنیا  نکلو  دنـشاب  قّـقحتم  نهذ  رد  دـیاب  ًارهق  دـنرادن  یتـیعقاو  جراـخ  رد  نوـچ  یقیقحریغ  یناـعم  نیا 
تاّیجراخ رب  دـندوجوم  جراخ  رد  هکنیا  مّهوت  هب  ار  یناعم  نیا  نهذ ، اریز  دـیامن ؛ داجیا  قلخ و  ار  یناعم  نیا  جراخ  زا  تناعتـسا  نودـب 

یفَّلؤم توص  هک  مالک  اًلثم  تسین . یفالتخا  تیثیح  نیا  زا  نآ  رد  اذل  تسا و  يدحاو  وحن  هب  تاّیجراخ  رب  قابطنا  نیا  دزاسیم و  قبطنم 
یناعم نیا  دوب  انب  رگا  تسین و  قداص  نآ  رب  هریغ  و  تسایر »  » و کلم »  » موهفم تسا و  مـالک  دـنکیم  اـنعم  رب  تلـالد  عضو  هب  هک  تسا 

ای دیامن  قلخ  جراخ  زا  تناعتسا  نودب  دوخ  شیپ  زا  نهذ  ار  یقیقحریغ 
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51 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 
همه رب  همه ، اب  تبـسن  يواست  تایجراخ و  نآ و  نایم  ياهطبار  ققحت  مدـع  ظاحل  هب  هکنیا  ای  دـشابن و  قداص  جراـخ  رب  اًلـصا  دـیابیم 

. دشاب قداص  تاّیجراخ 
قّقحم نهذ  دزن  رد  هک  ياهّیقیقح  یناعم  کمک  هب  ینعی  تسا ، جراخ  کمک  هب  نهذ  طـسوت  یناـعم  نیا  عازتنا  دـش  تباـث  بیترت  نیا  هب 
یناعم زا  انعم  نیا  دـنکیم  مهوت  نهذ  هک  انعم  نیا  هب  تسا ؛ یمهو  یطابترا  سپ  تسین  یقیقح  طابترا  ضرفرب  طابترا  نیا  نوچ  تسا و 
تسا باب  نیا  زا  یناعم  نیا  تئشن  تفگ  ناوتیم  یّلک  روطهب  سپ  دهدیم . يو  هب  ار  هّیجراخ  روما  ّدح  رگید  ترابع  هب  تسا و  هّیقیقح 

نیا سپ  دهنیم . تسا  نآ  مداع  هک  یّلحم  رد  ار  هّیقیقح  یناعم  دنکیم و  اطعا  تسا  نآ  دـقاف  هک  هچنآ  هب  ار  هّیقیقح  روما  ّدـح  نهذ  هک 
ار یناعم  زا  مسق  نیا  تسا . نایعا  قیاقح و  نایم  رد  بارـس  لاح  یقیقح  یناعم  هب  تبـسن  ناشلاح  دـنایمهو و  یبارـس و  یناـعم  یناـعم ،
ینهذ و یناعم ، مسق  نیا  هک  تسا  حضاو  دـهدیم و  لیکـشت  ار  هّیقیقح  تاّیجراخ  هک  لّوا  مسق  لابق  رد  میمانیم ، تاّیمهو  تاّیرابتعا و 

59 یقیقح . هن  دنایمهو 

یّلک ماظن  یئزج و  ماظن  فیرعت 

روهظ هصنم  هب  دوجو  ملاـع  رد  هک  یناـمز  زا  ار  يدرف  ره  ّصاـخ  يدوجو  هریاد  مینک و  لـمأت  هّیقیقح  هّیجراـخ  تادوـجوم  رد  رگا  لاـح 
طبترم دوجو  نیا  هب  هک  ار  يروما  مامت  میهد و  رارق  رظن  ّدم  ار  شـصاخ  ّدـح  مدـع و  هب  ياهتنا  ات  ملاع ) رد  شئاقب  لوط  رد  و   ) دـسریم

رد دجنگن ، رد  مه  يریغ  چـیه  دـشابن و  جراخ  هریاد  زا  یطابترايذ  چـیه  هک  يوحن  هب  میهد  رارق  هریاد  نیا  رد  شطابترا  ظاحل  هب  تسا 
زا ءزج  ره  هک  تسا  دّرفتم  يدوجوم  دهدیم و  لیکـشت  ار  یقیقح  دـحاو  رما  دوجو ، ملاع  رد  عومجم  نیا  هک  دـید  میهاوخ  تروص  نیا 

. درادن هار  يدیدرت  کش و  رادقم  نیا  رد  تسا و  طبترم  یّصاخ  وحن  هب  نآ  یقیقح  تدحو  ظاحل  هب  ءازجا  رگید  اب  عومجم 
رارق لیلحت  دروم  شدوجو  هرئاد  تعسو  یگمه  اب  ار  دحاو  دوجوم  نیا  رگا  لاح 

52 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 
تسا و هشیر  نوچمه  هک  هسفن  دـح  یف  تباـث  رما  هب  دراد ، ياهّرثکتم  تاـهج  ازجا و  هکنیا  نیع  رد  دوجوم  نیا  هک  دـید  میهاوخ  میهد 

نآ هک  تسا  يزیچ  نامه  هشیر  لصا و  نیا  ددرگیم . لیلحت  دناهشیر ، رب  عّرفتم  هخاش  نوچمه  دنتباث و  رما  نیا  هب  مئاق  هک  يرگید  روما 
ءاـعو رد  تادوـجوم  عـیمج  رد  لـیلحت  نـیا  میماـنیم و  قـحاول  ضراوـع و  ار  نآ  هـک  عـباوت  اـههخاش و  نآ  لاـبق  رد  میماــنیم  تاذ  ار 

طبترم و انعم  نیا  هب  يرگید  يانعم  ره  مینکیم و  ریبعت  نم »  » هب نآ  زا  هک  تسا  ققحم  یتباث  رما  ناسنا  رد  اًلثم  تسا : يراج  ناـشیدوجو 
هیئزج تاماظن  نیا  همه  زا  ّفلؤم  عومجم  یئزج و  ماـظن  یئزج ، دوجوم  رد  ار  ضراوع  تاذ و  زا  فَّلؤم  عومجم  نیا  تسا . نآ  رب  عّرفتم 

. میمانیم ّلک  ماظن  ار  یتسه  لک  رد 

تاذ هب  ضراوع  قوحل  تّیفیک  رد 

دراد و دوجو  هدش  لیکـشت  هّیقیقح  يازجا  زا  هک  یجراخ  یقیقح و  یماظن  یقیقح  دوجوم  ره  يارب  مییوگیم : تامدقم  نیا  ّیط  زا  دـعب 
زا ياهلـسلس  سپـس  دراد و  لابند  هب  همزالریغ  همزال و  ضراوع  زا  ياهدـع  دوخ  اب  ددرگیم  رهاظ  دوجو  ملاع  رد  هک  یناـمز  زا  نآ  تاذ 

تاذ دیاین  شیپ  یعنام  رگا  هکنیا  ات  ددرگیم  لمکتـسم  اهنادب  تاذ  نیا  ًامئاد  دـندرگیم و  دراو  يو  رب  يرگید  زا  دـعب  یکی  ضراوع 
هب و  ددرگیم ، متخ  تسوا  تاـیح  ناـمه  هک  يو  هب  ّصتخم  يدوـجو  هریاد  اذـل  ددرگیم و  لاـمک  ّتیماـمت و  ياراد  ضراوـع  ثیح  زا 

هطقن هطقن  دوخ  تکرح  ّیط  رد  دمدیم و  قفا  زا  هک  تسا  يدیـشروخ  دننامه  يدوجوم  نینچ  نیاربانب ، دوشیم . مدعنم  شلجا  ندیـسر 
. دنک بورغ  رگید  یقفا  رد  هکنیا  ات  دنکیم  ّیط  ار  شیوخ  ریس  طخ 
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یلاخ قحاول  عناوم  زا  تاذ  رگا  هک  انعم  نیا  هب  تساهنادب ؛ تبسن  تاذ  ياضتقا  یعون  هطساو  هب  تاذ ، هب  ضراوع  قوحل  هکنیا  هصالخ 
زا میتشاد  نایب  اجنیا  رد  هچنآ  دنوشیم . دوجوم  شلابند  هب  دنراد  يو  اب  هک  یطابترا  رثا  رد  ضراوع  دشاب 

53 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 
. تهادب هب  بیرق  ای  دنایهیدب و  ای  هک  تسا  ياهّیلک  لوصا 

نیب ناسنا )  ) عون نیا  ینعی  تسا ؛ ملع  هب  نورقم  ناسنا  رد  میدرمـشرب  نونکا  مه  هک  ضراوع  هب  تبـسن  تاذ  ياضتقا  نیا  مییوگیم  لاح 
عاونا زا  یـضعب  دـیوجیم . يرود  رفانم  زا  دـنکیم و  تکرح  مئالم  يوس  هب  سپـس  دـهدیم و  زیمت  كاردا  ملع و  اب  مئالمریغ ، مئالم و 

هچ میرادن ، یعالّطا  تهج  نیا  رد  ناسنا  اب  هّینامسج  تادوجوم  همه  يواست  زا  نکل  دننکیم و  لمع  ناسنا  لکـش  هب  زین  تاناویح  رگید 
عیمج رد  ملع  نایرـس  رد  نیهارب  یـضعب  یهلا  ملع  رد  هکنیا  وـگ  تسا ؛ هاـتوک  تهج  نـیا  تاـبثا  زا  اـم  براـجت  تاـسوسحم و  هـکنآ 

. تسا هتشگ  هماقا  تادوجوم 

بوجو دیاب و  رابتعا 

تکرح و  ابا ،»  » مئالمریغ هب  تبـسن  دراد و  اـضتقا »  » مئـالم هب  تبـسن  تاذ  تسا و  ملع  هب  مئـالمریغ  زا  مئـالم  زیمت  نوچ  هکنیا  هصـالخ 
، دریذـپیم تروص  هدارا  ملع و  اب  مه  مئـالمریغ  زا  راـجزنا  تکرح و  مدـع  هکنیا  اـمک  دریگیم  تروص  هدارا  ملع و  اـب  مئـالم  يوسهب 
هک يرگید  هصوـصخم  تروـص  مئـالمریغ ، هب  تبـسن  ددـنبیم و  شقن  نهذ  رد  یّـصاخ  هّیملع  تروـص  مئـالم ، هب  تبـسن  ًارهق  نیارباـنب 
زا دارم  تسا » بجاو  لـعف  نیا   » مییوگیم یتـقو  و  تسا . نآ  زا  ءاـبا  تروص  یئیـش و  هب  تبـسن  تاذ  ي  اـضتقا »  » ِتروص ناـمه  عقاورد 

هّیجراـخ هّیقیقح  ياـیاضق  رد  ترورـض  زا  سفن  ار  تروص  نیا  هک  تسا  يرما » هب  تبـسن  تاذ  ياـضتقا   » تروص ناـمه  لـعف » بوجو  »
« كرت ِبوجو   » ای تمرح »  » زا دارم  تسا » بجاو  لـعف  نیا  كرت   » اـی تسا » مارح  لـعف  نیا   » مییوگیم یتقو  روطنیمه  دـنکیم و  عازتنا 

هّیقیقح يایاضق  رد  عقاو  عاـنتما  تبـسن  زا  ار  تروص  نیا  سفن  هک  تسا  یئیـش  هب  تبـسن  تاذ  ي  اـبا »  » اـی اـضتقا » مدـع   » تروص ناـمه 
ود نیا  سفن  ًارهاـظ  و  ّصاـخ ، تسا  یتروـص  کـی  ره  اضتقممدـع »  » و اـضتقم »  » يارب بیترت  نیا  هـب  60 و  تسا . هدومن  عازتنا  هّیجراـخ 

ای يو  هب  صخش  يازجا  یضعب  تبسن  زا  ار  تروص 
54 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 

تسا عازتنا  نیا  دنکیم و  عازتنا  شدوخ  هب  شئازجا  یضعب  مدع  ای  صخـش  مدع  تبـسن  زا  روطنیمه  شدوخ و  هب  تبـسن  صخـش  دوخ 
. امن لّمأت  سپ  ددرگیم ، نآ  زا  رارف  ای  مئالم و  لعف  يوسهب  تکرح  بجوم  هک 

نآ اب  هک  یـصقاون  ناسنا و  جـئاوح  هبانب  تسا و  يدـعب  تارابتعا  همه  هب  تبـسن  یلوا  هدام  نوچمه  میدرک  نایب  هک  رابتعا  زا  رادـقم  نیا 
شلماکت تیفیک  یناسنا و  لفط  لاح  رد  ّربدت  دریذپیم . دوخ  هب  ینوگانوگ  ماسقا  ددرگیم و  ّرثکتم  تارابتعا  هنوگنیا  دوشیم  ورهبور 

هب دناوتیم  تسا ، ناسآ  ناشیمهو  تاروصت  زیمت  طیـسب و  دودحم و  ناشیعامتجا  تهج  هک  تاناویح  یـضعب  لاح  هظحالم  نینچمه  و 
. دیامن کمک  میتفگ  هچنآ  دییأت 

رگید تارابتعا  یضعب  أشنم  هب  رصتخم  هراشا 

نکمم شتاذ  اب  مئالم  تـالامک  همه  لیـصحت  ییاـهنت  هب  ناـسنا  دارفا  يارب  میزادرپیم . يرگید  رما  هب  تاـهج  نیا  ندـش  نشور  زا  سپ 
لباقم رد  لاح  نیع  رد  تسا و  نوگانوگ  رایسب  زین  شایگدنز  تاجایتحا  تسا و  لماکت  هب  جاتحم  شتاذ ، تاهج  عیمج  رد  اریز  تسین ؛
نّدـمت نواعت و  عامتجا و  هب  روبجم  ار  ناسنا  تاـهج ، نیا  عومجم  نیارباـنب  دراد و  دوجو  يدّدـعتم  عناوم  تـالامک  زا  يرایـسب  لیـصحت 
عامتجا كارتشا و  وحن  هب  دزادرپب و  شعـسو  تقاط و  ّدح  رد  يدودعم  تاهج  ای  تهج  هب  يدرف  ره  هکنیا  ات  تسا  هتخاس  ینیـشنرهش ) )
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زا سپـس  دومن و  عورـش  هراشا  زا  ادـتبا  تهج  نیا  نیمأـت  يارب  رـشب  دومن و  يور  مّهفت  میهفت و  هب  جاـیتحا  اـجنیا  زا  و  دـیامن ؛ یگدـنز 
درومرد هچنآ  تفای . لماکت  فلتخم ، دـصاقم  درومرد  رگیدکی  زا  اهنآ  ّزیمت  اـب  تاوصا ، دربراـک  سپ  نآ  زا  تفرگ و  کـمک  تاوصا 

هک یتاوصا  نوچمه  میدومن ، نایب  هک  تسا  یلیلحت  دـّیؤم  مینکیم  هدـهاشم  دـصاقم ، رب  تلالد  رد  تاوصا  دربراک  زا  گنگ ، تاـناویح 
زورب تاناویح  نایم  رد  یتسود  تقفش و  زاربا  ای  تیبرت و  ای  يریگتفج و  ای  عزانت  ماگنه  رد 

55 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 
ظفل هکنیا  ات  دباییم  لماکت  جـیردت  هب  ظافلا  دربراک  نیا  و  تسا ) فلتخم  تاعامتجا  ّتیمک  فالتخا  هب  تاوصا  نیا  دادـعت   ) دـنکیم

تیارـس ظفل  هب  انعم  حـبق  نسح و  اذـل  دوشیمن و  یهجوت  انعم  هب  زج  ظـفل  ندینـش  ماـگنه  رد  هک  يوحن  هب  ددرگیم  اـنعم  یظفل  دوجو 
. سکعلاب دنکیم و 

تاّصتخم رد  ّتیکلم  رابتعا  بجوم  دـنکیم  دـیلوت  هک  هچنآ  هب  يدرف  ره  صاصتخا  یگدـنز و  روما  رد  یعاسم  كارتشا  رگید  فرط  زا 
رد هک  هچنآ  هب  عامتجا  دارفا  همه  جایتحا  و  ّتیجوز ؛ راـبتعا  روطنیمه  تسا و  صاـصتخا  راـبتعا  نیا  لـصا  اذـل  ددرگیم و  صخـش  ره 

. تسا هتشگ  نآ  ریغ  هراجا و  شورف و  دیرخ و  زا  نوگانوگ  تالماعم  کلم و  رد  لیدبت  رابتعا  بجوم  تسا  يرگید  کّلمت 
. تسا هدش  هریغ  رانید و  زا  یلوپ  ياهدحاو  رابتعا  بجوم  ترثک ، ّتلق و  ثیح  زا  لیدبت ، يارب  لباق  يایشا  نیب  تبسن  ظفح  روطنیمه  و 

ملظ نآ  رد  هاگ  دوشیم و  عقاو  هنالداع  حیحـص و  وحن  هب  هّیئزج  عیاقو  یهاگ  تسا : فلتخم  اهناسنا  راتفر  تالّدبت  لیدبت و  نیا  ّیط  رد 
نارگید و هب  تمحازم  يّدـعت و  رب  زین  ار  عیاـبط  دـنتوافتم و  یقـالخا  تاـهج  ظاـحل  هب  دارفا  هک  اـجنآ  زا  دریگیم و  تروـص  يّدـعت  و 

يارب زین  يدارفا  عبتلاب  دوشیم و  رگنایامن  دـیامن  ظفح  ار  عامتجا  رد  لادـتعا  هک  ینیناوق  هب  جایتحا  دناهتـشرس ، دوخ  هب  عفانم  صاـصتخا 
نوناق سوئرم و  سیئر و  تسایر و  رابتعا  لثم  دوشیم  بعشنم  يرگید  تارابتعا  اجنیا  زا  تسا و  مزال  اهنآ  هناوتـشپ  نیناوق و  نیا  ظفح 

اهنآ لیـصفت  هزاجا  ماقم ، هک  ددرگیم  هدـیعب  روما  هب  یهتنم  هکنیا  ات  ددرگیم  عّرفتم  يرگید  تارابتعا  تارابتعا ، نیا  رب  کلذ و  ریغ  و 
نخس نآ  ماسقا  عاونا و  نوماریپ  لیصفت  هب  تایرابتعا  باتک  رد  هکنآ  هچ  میاهدومن ، رظنفرـص  اهنآ  درومرد  ثحب  زا  اذل  دهدیمن و  ار 

. میاهدنار
ناسنا هب  طوبرم  یئزج  یّلک و  نوئش  عیمج  رد  هکنیا  ات  دباییم  يرتعیسو  هنماد  تاجایتحا ، ترثک  ظاحل  هب  ًامئاد  تارابتعا  نیا  هلمجلاب 

اذل دیامنیم و  تیارس  یعامتجا 
56 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 

هطـساو هب  هک  یناسنا  هک  يوحن  هب  دوشیم  هدـیناشوپ  اهنآ  رب  لاـیخ  ساـبل  ددرگیم و  يزیمآگـنر  تاـّیمهو ، گـنر  هب  روما  نیا  عیمج 
، تهارک اـی  درادیم  تسود  كرت ، اـی  دـنکیم  هدارا  اـهنآ  درومرد  دزادرپیم و  ّتیلاـعف  هب  روما  لاـعفا و  نیا  نماد  رد  روعـش  كاردا و 
، حبق نسح و  نیوانع  هب  روما  نیا  همه  رد  كرت  ای  دنکیم  باختنا  ّملأتم ، ای  دوشیم  داش  سأی ، ای  ددـنبیم  دـیما  رّفنت ، ای  دزرویم  تبغر 

هدـهاشم هّیلاـیخ  یناـعم  نیا  زج  لاـمعا  نیا  زا  دـیوجیم و  تناعتـسا  هدارا  ملع و  هطـساوهب  ّرـش  ریخ و  ررـض ، عـفن و  تمرح ، بوـجو و 
رد ًانایحا  رگا  تاهج - نیا  هب  دودـحم  بابـسا و  نیا  هب  هتـسباو  تسا و  یعامتجا  ییگدـنز  هک  ناسنا - یگدـنز  بیترت  نیا  هب  دـنکیمن .
زا یضعب  یگدنز  هب  رگا  لباقم  رد  دوشیم . هدیشک  یتسین  یهابت و  هب  هدش  جراخ  بآ  زا  یهام  نوچمه  ددرگ  عقاو  هطیح  نیا  زا  جراخ 

دیلوت دشر و  هیذغت و  ساسارب  اهنآ  ياقب  یگدـنز و  رادـم  هک  دـید  میهاوخ  مینک  رظن  اهنآ  یعیبط  ماظن  هّیتابن و  تابکرم  لثم  تادوجوم 
لعف و هب  زج  تاهج  نیا  مامتا  لامکتـسا و  رد  اذـل  دـهدیم و  ماجنا  جراخ  زا  تناعتـسا  نودـب  شتاذ  ياضتقا  هب  ار  روما  نیا  هدوب و  لثم 

ریـس ياهتنم  هب  هکنیا  ات  دـباییم  تایح  ياقب  لاونم  نیا  هب  درادـن و  زاـین  يرگید  رما  هب  عفد  بذـج و  زا  شیوخ  یعیبط  یتاذ  تـالاعفنا 
اما دنکیمن . تلاخد  يریغ  نآ  نایرج  ریـس و  رد  هک  تسا  یعیبط  ماظن  هوحن  کی  نیا  دـسرب . تسا  یتسین  نالطب و  هک  شیوخ  يدوجو 

دـنرادن و جراـخ  رد  یتقیقح  هک  مینیبیم  یلطاـب  هّیمهو و  یناـعم  هب  فوفحم  ار ، يو  یعیبـط  ماـظن  نیا  میدرگرب  ناـسنا  یگدـنز  هب  رگا 
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یناعم نیمه  هشیمه  شیوخ  یگدنز  رد  ناسنا  نیاربانب ، دنکیمن و  تیؤر  یناعم  نیا  باجح  ارجم و  زا  زج  ار  شیوخ  یعیبط  ماظن  ناسنا 
نامه ددرگیم  عقاو  جراخ  رد  هچنآ  نکل  دهدیم و  رارق  نآ  ساسارب  ار  شیوخ  یگدنز  دیوجیم و  ار  اهنآ  دنکیم و  لابند  ار  هیرابتعا 

تاذ نیب  طسوتم  هک  دراد  ياهّیمهو  هّیبارـس و  یناعم  هب  ّمات  ّقلعت  هّدام ، تعیبط و  هئـشن  رد  ناـسنا  لاـح  سپ  تسا . هّیجراـخ  هّیقیقح  روما 
. دناهقحال تالامک  نیب  يو و  لامک  زا  یلاخ 

57 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 

یمومع تیاده  هب  یلامجا  هراشا  لصف 2 :

هراشا

يوس هب  ار  نآ  یئیـش  ره  تاذ  مامتا  زا  دعب  ناحبـس  دـنوادخ  هک  دـنکیم  نایب  [ 93 «] يدَه َُّمث  ُهَْقلَخ  ٍءْیَـش  َّلُک  یطْعَأ  يِذَّلا   » هفیرـش هیآ 
هقحال تالامک  هب  تبـسن  ءیـش  یتاذ  ياضتقا  نامه  شتقیقح  هکنیا  ظاحل  هب  تیاده  نیا  دـنکیم و  تیادـه  شدوخ  هب  ّصتخم  لامک 

سپ [. 94 «] يدَهَف َرَّدَق  يِذَّلا  َو  يَّوَسَف * َقَلَخ  يِذَّلا  : » تسا روکذـم  ّقح  مالک  رد  هتکن  نیا  لیـصفت  دراد . ءیـش  تاذ  رب  عّرفت  یعون  تسا 
ِتایـصوصخ لیـصفت  نامه  ریدقت  نیا  عقاورد  هک  هدومرف  نّیعم  يریدـقت  اهنآ  يارب  اهنآ  نتخادرپ  ایـشا و  تقلخ  زا  دـعب  ناحبـس  يادـخ 
تایـصوصخ هب  ار  اـهنآ  لیـصفت ، ریدـقت و  نیا  زا  سپ  و  [، 95 «] اًلیِـصْفَت ُهاْنلَّصَف  ٍءْیَـش  َّلُک  َو  : » هدومرف هک  هنوگناـمه  تساـهنآ  يدوجو 

شايدوجو تالامک  مزاول و  همه  هب  تبـسن  یتاذ  ییاضتقا  ءیـش  رد  هک  تسا  وحن  نیا  هب  عقاورد  تیاده  نیا  دنکیم و  تیاده  هرّدـقم 
هلمج نم  تادوجوم و  عومجم  رد  مه  ًادرفنم و  یئیـش  ره  رد  مه  هک  تسا  یقیقح  ماظن  نامه  نیا  دهدیم و  رارق  تسوا ، تاذ  مّمتم  هک 

. تسا قّقحم  ناسنا ،

ایند نیلفاس : لفسا  هب  ناسنا  عوجر 

اُولِمَع َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَّلِإ  َنِیِلفاس * َلَفْـسَأ  ُهانْدَدَر  َُّمث  ٍمیِْوقَت * ِنَسْحَأ  ِیف  َناـْسنِْإلا  اَـنْقَلَخ  ْدََـقل  : » دـیامرفیم ناحبـس  دـنوادخ  رگید  فرط  زا 
[. 96 «] ٍنُونْمَم ُْریَغ  ٌرْجَأ  ْمُهَلَف  ِتاِحلاَّصلا 

58 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 
مهلف  » مالک هب  بّقعم  نیحلاص » نینمؤم   » يانثتـسا هک  اجنآ  زا  دوشیم و  هداد  تشگزاب  نیلفاس  لفـسا  هب  شتقلخ  لیمکت  زا  دـعب  ناـسنا 

زا دعب  نینمؤم  هجیتنرد  دوب و  دهاوخ  عطقنم  يانثتـسا  نیا  سپ  دوشیمن  قّقحم  ایند  رد  هک  تسا  نیا  رجا »  » رهاظ تسا و  نونمم » ریغ  رجا 
61 تفای . دنهاوخ  یلاعت  عفر و  نیلفاس ، لفسا  هب  تشگزاب  ّدر و 

ْنِإ َو   » زین و  [ 97 «] ُهُعَفْرَی ُحـِلاَّصلا  ُلَمَْعلا  َو  ُبِّیَّطلا  ُِملَْکلا  ُدَعْـصَی  ِْهَیلِإ  ًاعیِمَج  ُةَّزِْعلا  ِهَِّللَف  َةَّزِْعلا  ُدـیُِری  َناـک  ْنَم  : » تسا هدومرف  ناحبـس  يادـخ 
[99 «] ْمُْکنِم اُونَمآ  َنیِذَّلا  ُهَّللا  ِعَفْرَی   » و [ 98 «] اِیثِج اهِیف  َنیِِملاَّظلا  ُرَذَن  َو  اْوَقَّتا  َنیِذَّلا  یِّجَُنن  َُّمث  ایِضْقَم * ًاْمتَح  َکِّبَر  یلَع  َناک  اهُدِراو  اَّلِإ  ْمُْکنِم 

لماش تشگزاب »  » و ّدر »  » مکح هک  دوشیم  هدـیمهف  بیترت  نیا  هب  [. 100 «] ُهاوَه َعَبَّتا  َو  ِضْرَْألا  َیلِإ  َدَـلْخَأ  ُهَّنِکل  َو  اِهب  ُهانْعَفََرل  اْنئِـش  َْول  َو   » و
ْمَُکل َو  ٌّوُدَع  ٍضْعَِبل  ْمُکُـضَْعب  اوُِطبْها  اَْنُلق  : » دیامرفیم يرگید  هیآ  رد  تسین . یچیپرـس  مکح  نیا  زا  ار  یـسک  تسا و  ناسنا  عون  دارفا  همه 

و [ 102 «] َنوُجَرُْخت اْهنِم  َو  َنُوتوُمَت  اـهِیف  َو  َنْوَیَْحت  اـهِیف  : » دومرف ریـسفت  وحن  هب  نآ  لاـبند  هب  و  [ 101 «] ٍنیِح یلِإ  ٌعاتَم  َو  ٌّرَقَتْـسُم  ِضْرَْألا  ِیف 
اْینُّدلا ُةایَْحلا  ِهِذه  امَّنِإ  »

59 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 
لفـسا زین  نامه  تسا و  ییایند  یگدـنز  نامه  هدـش ، هدـینادرگزاب )  ) ّدر نادـب  ناسنا  هک  یئیـش  نآ  دوشیم  تباـث  نیارباـنب  [. 103 «] ٌعاتَم
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. تسا نیلفاس 

يویند تایح  ندوب  بعل  وهل و 

هک تسا  یلعف  بَِعل » [. » 104 «] ٌوَْهل َو  ٌبَِعل  اْینُّدلا  ُةایَْحلا  اَمَّنِإ  : » دومرف هتخادرپ و  ییایند  یگدنز  فیصوت  هب  يرگید  هیآ  رد  ناحبـس  يادخ 
. ددرگ نارگید  یشومارف  بجوم  دزاس و  لوغشم  دوخ  هب  ار  ناسنا  هک  تسا  يزیچ  ره  وهل »  » درادن و لایخ  زج  یتیاغ 

، تسا تالامک  لیـصحت  ِقیرط  رد  ندب  طیـسوت  ندب و  هب  سفن  ّقلعت  نامه  هک  ییایند  یگدنز  هک  دراد  نادـب  هراشا  هفیرـش  هیآ  نیاربانب 
ار حور  ییایند  یگدـنز  هک  تسا  نآ  یـشومارف  نیا  أـشنم  و  دوشیم ؛ نارگید  یـشومارف  بجوم  درادیم و  لوغـشم  شیوخ  هب  ار  ناـسنا 

لامج لالج و  زا  هچنآ  مامت  ددرگیم و  عطقنم  مسجریغ  ملاع  زا  رادنپ  نیا  زا  دعب  درادنپیم و  دّحتم  ندـب  اب  ار  دوخ  هک  دـبیرفیم  نانچ 
سنا و ياضف  كاپ و  نانیشنمه  برق و  تاماقم  دراپسیم و  یشومارف  هب  ار  تشاد ، هّدام  زا  لبق  هئـشن  رد  هک  رورـس  رون و  انـس و  اهب و  و 

یئیش ره  هب  دزاسیم و  يرپس  يزاب  یمرگرـس و  هب  ار  شرمع  لوط  بیترت  نیا  هب  دروآیمن و  دای  هب  چیه  هداهن ، رـس  تشپ  هک  ار  یـسدق 
دنوادـخ دـباییمن . یتّیعقاو  دوشیم  لصاو  اـهنآ  هب  هک  مه  یتقو  تسین و  هّیمهو  ياـهوزرآ  هّیلاـیخ و  دـصاقم  هب  زج  دـیامنیم  يور  هک 

زین و  دـهدیم . ماجنا  ناسنا  هک  تسا  یلعف  نآ  لمع  زا  دارم  و  [ 105 «] ًارُوْثنَم ًءابَه  ُهاْنلَعَجَف  ٍلَمَع  ْنِم  اُولِمَع  ام  یلِإ  اْنمِدَـق  َو  : » دومرف ناحبس 
َدَجَو َو  ًاْئیَش  ُهْدِجَی  َْمل  ُهَءاج  اذِإ  یَّتَح  ًءام  ُنآْمَّظلا  ُُهبَسْحَی  ٍۀَعیِِقب  ٍبارَسَک  ْمُُهلامْعَأ  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َو  : » دومرف

60 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 
لابند هب  هنشت  ناسنا  هک  دنکیم  هیبشت  نابایب  رد  یبارـس  هب  ار  نانآ  رظندروم  تایاغ  راّفک و  لامعا  دنوادخ  [ 106 «] َُهباسِح ُهاَّفَوَف  ُهَْدنِع  َهَّللا 

يو رب  نیارباـنب  هدوبن و  شدوـصقم  هک  دـباییم  يزیچ  هکلب  دـباییمن ، زاـب  ار  شیوـخ  دوـصقم  دیـسر  نآ  هب  هک  یماـگنه  دوریم و  نآ 
[107 «] ِهِْرمَأ یلَع  ٌِبلاغ  ُهَّللا  َو   » هتخاسن ققحم  ار  يو  یلصا  دوصقم  هدوب  شلابند  هب  هک  هچنآ  ددرگیم  نشور 

ایند روما  ندوب  تنیز 

اَّنِإ َو  اًلَمَع * ُنَسْحَأ  ْمُهُّیَأ  ْمُهَُوْلبَِنل  اَهل  ًۀَـنیِز  ِضْرَْألا  یَلَع  ام  اْنلَعَج  اَّنِإ  : » دـیامرفیم هک  اجنآ  ناحبـس  دـنوادخ  دـنکیم  هراشا  انعم  نیا  هب  و 
يرگید ءیش  تسا و  بوبحم  هتاذ  هب  هسفن و  هب  هک  تسا  ییابیز  ءیش  يانعم  هب  تنیز  هکنآ  هچ  108 ؛] «] ًازُرُج ًادیِعَص  اْهیَلَع  ام  َنُولِعاَجل 

عقاو بلق  هجوـت  تیاـنع و  دروـم  تنیز »  » هـک یماـگنه  رگید  تراـبع  هـب  دـیامن و  نـسح  بـسک  نآ  زا  اـت  دزاـسیم  دوـخ  هارمه  ار  نآ 
دوش عقاو  تبغر  ّلحم  دوصقم و  هارمه  نیا  هک  يروطهب  دیامن ، نارگید  تبغر  بلج  ددرگ و  عقاو  تیانع  دروم  زین  نآ  مزالم  ددرگیم ،

اهناسنا هکنیا  ات  هدـش  هداد  رارق  نیمز  تنیز  تسا  نیمز  يور  رب  هک  هچنآ  نایب  نیا  هب  تسا . دوصقم  یتنیز  ءیـش  نآ  ًاـعقاو  هکنیا  ولو 
دنوادخ  62 تسا . هدوب  تنیز  نآ  یلـصا  دوصقم  هکنیا  اب  دنوش  لصاو  مه  نیمز  نیمه  هب  دنهد و  رارق  شیوخ  دصقم  فده و  ار  نیمز 

ٌرُخافَت َو  ٌۀَنیِز  َو  ٌوَْهل  َو  ٌبَِعل  اْینُّدلا  ُةایَْحلا  اَمَّنَأ  : » دومرف ناحبس 
61 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 

دنکیم ناـیب  هک  [ 109 «] ًاماطُح ُنوُکَی  َُّمث  ارَفْـصُم  ُهارَتَف  ُجـیِهَی  َُّمث  ُُهتاـبَن  َراَّفُْکلا  َبَجْعَأ  ٍْثیَغ  ِلَـثَمَک  ِدـالْوَْألا  َو  ِلاْومَأـْلا  ِیف  ٌُرثاـکَت  َو  ْمُکَْنَیب 
یگدـنز تاهج  لیمکت  هب  شتقلخ  ّتیمامت  زا  دـعب  ناـسنا  هدـش و  لیکـشت  تسا - یقیاـقح  نآ  يارو  هک  ییلاـیخ - روما  زا  اـیند  تاـیح 

نکل دنکیم و  لابند  درادنپیم  لامک  هک  ار  هچنآ  لیصحت  ریـس  نیا  رد  دنکیم و  ریـس  يدصقمهب  يدصقم  زا  ًامئاد  دزادرپیم و  ییایند 
لیصحت ار  اهنآ  هک  مه  یتقو  اذل  دنایمهو و  يروما  هک  دهدیم  لیکشت  هریغ  رثاکت و  رخافت و  تنیز و  بعل و  وهل و  ار  وا  يرادنپلامک 

. ددرگیم راکشآ  رهاظ و  يو  رب  اهنآ  نالطب  یچوپ و  ایند ، تایح  عادو  توم و  ماگنه  رد  درک 
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هیآ يانعم  رد  رگید  یلامتحا 

[110 «] ٌناوْضِر َو  ِهَّللا  َنِم  ٌةَرِفْغَم  َو  ٌدـیِدَش  ٌباذَـع  ِةَرِخْآلا  ِیف  َو  : » ینعی هیآ ، لـیذ  رد  ناحبـس  دـنوادخ  مـالک  تسا  نکمم  رگید  فرط  زا 
هیآ هک  دشاب 63  ربخ  زا  دعب  ربخ  اْینُّدلا *»...  ُةایَْحلا  اَمَّنِإ   » هب تبسن  ینعی  دشاب ، وهل و »...  بعل و   » ینعی ردصرد  روکذم  ِمالک  هب  فوطعم 

شاهدوصقم تاهج  مامت  اب  يویند  تایح  هک  دوشیم  هدافتسا  هفیرش  هیآ  زا  هکنیا  هصالخ  [ 111 .] تسانعم نیا  دّیؤم  يّدحات  نآ  زا  دعب 
، هریغ تنیز و  بعل و  وهل و  زا 

62 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 
ینطاب تاهج  نیا  روهظ  تسا و  ناوضر  ترفغم و  باذـع و  عقاو ، رما و  نطاب  رد  هنیعب  ایند  نیمه  تسا و  یلاـیخ  یبارـس  موهوم و  يرما 
تاـیآ نیا  داـفم  عقاورد  میدرک  ناـیب  هچنآ  و  تسا . هدوب  موهوم  لـطاب و  یگمه  يوـیند  تاـیح  تاـهج  هک  تسا  تقیقح  نیا  روـهظ  هب 

اِمب ِنوُْهلا  َباذَـع  َنْوَزُْجت  َمْوَْیلا  ُمُکَـسُْفنَأ  اوُجِرْخَأ  ْمِهیِدـْیَأ  اوُطِـساب  ُۀَِـکئالَْملا  َو  ِتْوَْملا  ِتارَمَغ  ِیف  َنوُِملاَّظلا  ِذِإ  يَرت  ْوـَل  َو  : » تسا هفیرش 
َءارَو ْمُکاْنلَّوَخ  ام  ُْمتْکََرت  َو  ٍةَّرَم  َلَّوَأ  ْمُکانْقَلَخ  امَک  يداُرف  انوُُمْتئِج  ْدََـقل  َو  َنوُِربْکَتْـسَت * ِِهتاـیآ  ْنَع  ُْمْتنُک  َو  ِّقَْحلا  َْریَغ  ِهَّللا  یَلَع  َنُولوُقَت  ُْمْتنُک 

هیآ ود  نیا  [. 112 «] َنوُمُعَْزت ُْمْتنُک  ام  ْمُْکنَع  َّلَض  َو  ْمُکَْنَیب  َعَّطَقَت  ْدََقل  ُءاکَرُش  ْمُکِیف  ْمُهَّنَأ  ُْمتْمَعَز  َنیِذَّلا  ُمُکَءاعَفُـش  ْمُکَعَم  يَرن  ام  َو  ْمُکِروُهُظ 
نآ یط  رد  ناحبـس  يادـخ  دزاـسیم . لـصفنم  يوـیند  تاـیح  زا  ار  ناـسنا  هک  هچنآ  تـسا و  توـم  هـعقاو  رد  تسادـیپ ، هـک  روطناـمه 

یبابـسا اوق و  اضعا و  همه  دوب و  هنوگنیدب  شتقلخ  راب  لوا  هک  هنوگنامه  تشگ  دهاوخزاب  وا  يوس  هب  اهنت  يدوز  هب  ناسنا  دـیامرفیم 
كرت ار  همه  دـنناسریم ، دوـصقم  لزنمرـس  هب  ار  يو  هک  تسنادیم  نئمطم  یبابـسا  داـمتعا و  لـباق  یناـکرا  شیوـخ  يارب  ار  اـهنآ  هـک 

هب یگمه  دوب  لئاق  تاـهابم ، تحار و  ياـههیام  دوخ و  نیب  اـم  شیوخ ، ناـمگ  هب  هک  ياهّیمهو  هّیراـبتعا و  طـباور  همه  نآ  دـیوگیم و 
ُةایَْحلا ُمُکَّنَّرُغَت  الَف  : » دومرف ناحبـس  يادخ  دوب . هتـشگ  نوتفم  رورغم و  اهنادب  هک  دنکیم  هدـهاشم  نایع  هب  دـیارگیم و  يدوبان  یچوپ و 

: هدومرف زین  و  [ 113 «] ُروُرَْغلا ِهَّللِاب  ْمُکَّنَّرُغَی  َو ال  اْینُّدلا 
63 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 

نآ زا  هک  تسا  يزیچ  عاـتم  [. 115 «] ِروُرُْغلا ُعاتَم  اَّلِإ  اْینُّدـلا  ُةایَْحلا  اَـم   » و [ 114 «] ِرارَْقلا ُراد  َیِه  َةَرِخْآلا  َّنِإ  َو  ٌعاتَم  اْینُّدـلا  ُةایَْحلا  ِهِذـه  اـمَّنِإ  »
نآ هلیسوهب  ات  ناسنا  یهارمگ  رورغ و  يارب  تسا  ياهلیـسو  ایند  تایح  سپ  دوشیم ، يرادربهرهب  هدافتـسا و  يرخآ  رما  هب  ندیـسر  يارب 
َنِم ُهاْنلَْزنَأ  ٍءامَک  اْینُّدـلا  ِةایَْحلا  ُلَثَم  امَّنِإ  : » دومرف ناحبـس  يادـخ  ددرگ . فرـصنم  لفاغ و  تسوا  داعم  أدـبم و  تاهج  هک  یـصقا  لامک  زا 

اهاتَأ اْهیَلَع  َنوُرِداق  ْمُهَّنَأ  اُهلْهَأ  َّنَظ  َو  ْتَنَّیَّزا  َو  اهَفُرْخُز  ُضْرَْألا  ِتَذَـخَأ  اذِإ  یَّتَح  ُماْعنَْألا  َو  ُساَّنلا  ُلُکْأَی  اَّمِم  ِضْرَْألا  ُتابَن  ِِهب  َطَلَتْخاَف  ِءامَّسلا 
[116 «] ِسْمَْألِاب َنْغَت  َْمل  ْنَأَک  ًادیِصَح  اهاْنلَعَجَف  ًاراهَن  َْوأ  اًْلَیل  انُْرمَأ 

هغالبلاجهن رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  یمالک 

. مینکیم افتکا  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  تاملک  یضعب  رکذ  هب  طقف  اجنیا  رد  دنرایسب و  دننک ، تلالد  نیماضم  نیا  رب  هک  یتایاور 
نامه ناگدـنام  اب  اـیند  ادـخ ، ناگدـنب  يا  : » دـندومرف شیوخ  بطخ  زا  یـضعب  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما  هدـمآ ، هغالبلاجـهن  رد  هک  روطنآ 

تشگ و دهاوخ  نادرگرس  اهیکیرات  رد  تخاس  لوغشم  شیوخ  ریغ  هب  ار  شیوخ  سفن  سک  ره  سپ  ناگتشذگ ...  اب  هک  درک  دهاوخ 
سپ دـنیارایب . شرظن  رد  ار  يو  حــیبق  لاـمعا  دــننک و  ینوزف  يو  یــشکرس  رد  نطاـب  ِنیطایــش  داـتفا و  دــهاوخرد  تکـاله  يداو  رد 

هدیـسر و رد  تمایق  هحیـص  ییوگ  ار ...  خزود  نیطرفم )  ) ناگدنامبقع دـنراد و  يور  شیپ  رد  ار  تشهب  اهیکین  هب  ناگدـنریگتقبس 
يرواد يارب  هتفرگرد و  ار  امش  تمایق 
64 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 

توبث و یسرک  هب  قیاقح  هتـشگ و  دوبان  يرادنپللع  بابـسا و  دناهدش و  رود  امـش  زا  هیهاو  تالایخ  همه  هکیلاح  رد  هتفای  روضح  قیقد 
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توبث و یسرک  هب  قیاقح  هتـشگ و  دوبان  يرادنپللع  بابـسا و  دناهدش و  رود  امـش  زا  هیهاو  تالایخ  همه  هکیلاح  رد  هتفای  روضح  قیقد 
هیآ نیا  هب  هراـشا  دوش »...  لوغـشم  شیوـخ  ریغ  هب  شیوـخ  سفن  زا  سک  ره   » هک مالـسلا  هیلع  ریما  مـالک  نیا   64 دناهتـسشن .»...  ققحت 

ٌمُْکب َو  ٌّمُص  اِنتایِآب  اُوبَّذَـک  َنیِذَّلا  َو  : » زین و  [ 117 «] ُْمْتیَدَـتْها اَذِإ  َّلَض  ْنَم  ْمُکُّرُـضَی  ْمُکَـسُْفنَأ ال  ْمُْکیَلَع  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  : » هک دراد  هفیرش 
َُهل َوُـهَف  ًاناْطیَـش  َُهل  ْضِّیَُقن  ِنمْحَّرلا  ِرْکِذ  ْنَع  ُشْعَی  ْنَـم  َو   » و [ 118 «] ٍمیِقَتْـسُم ٍطارِـص  یلَع  ُْهلَعْجَی  ْأَشَی  ْنَم  َو  ُْهِللُْـضی  ُهَّللا  ِأَشَی  ْنَم  ِتاُملُّظلا  ِیف 

[119 «] َنوُدَتْهُم ْمُهَّنَأ  َنُوبَسْحَی  َو  ِلِیبَّسلا  ِنَع  ْمُهَنوُّدُصََیل  ْمُهَّنِإ  َو  ٌنیِرَق *
. درادن دوخ  يدوجو  ياعو  شیوخ و  سفن  فرظ  ریغ  رد  یتایح  ناسنا  سپ 

يو ياوق  لاعفا و  لامعا و  هداتفارد و  ضحم  یهارمگ  تکاله و  رد  دزادرپب  ریغ  هب  دراپـسب و  یـشومارف  هب  ار  شیوخ  سفن  رگا  نیاربانب 
هتفر ورف  یتملظ  رد  تقیقح  رد  یـسک  نینچ  هدنامزاب و  شیوخ  یعقاو  ّتیلاعف  زا  يو  نابز  مشچ و  شوگ و  هدییارگ و  یچوپ  هب  یگمه 

ماجنا لاعفا  لاـمعا و  زا  هک  هچنآ  لّدـبم و  یبارـس  هب  یگمه  هدوب ، يو  بولطم  هتـساوخ و  هک  هچنآ  تسین و  رّوصتم  نآ  زا  یجورخ  هک 
دق و  زیچان : لامعا  زا  شاهشوت  یهت و  شتـسد  دوش ، هدـناوخ  قح - داعیم  تمایق - هب  هک  یماـگنه  تشگ و  دـهاوخ  دوباـن  تسین و  هداد ،

. هّلک رمألا  یلو  هّللا  و  [ 120 .] هقیاقح تّقحتسا  هلیطابأ و  هنع  تحاز 
65 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 

ضّرعت بانطا و  زا  عنام  تسا - نیشیپ  لئاسر  هلاسر و  نیا  یلصا  يانب  هک  راصتخا - حیجرت  هک  دراد  يرایسب  تاعّرفتم  عباوت و  ثحب  نیا 
. تسا حیولت  هراشا و  زا  شیب  هب  بلاطم  هب 

. نیرهاطلا هلآ  دّمحم و  یلع  ةولصلا  هّلل و  دمحلا  لیبسلا و  ءاوس  یلإ  يداهلا  وه  لیلد و  ریخ  هناحبس  ّقحلاف 
67 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 

« ناسنا باتک  زا  هلاسر  نیموس   » ایند زا  دعب  ناسنا  هلاسر 

هراشا

میحرلا نمحرلا  هّللا  مسب 

ةالصلا نیملاعلا و  بر  هّلل  دمحلا 
. نیرهاطلا هلآ  دّمحم و  امّیس  نیبّرقملا  هئایلوأ  یلع  مالسلا  و 

ثحب شور  عوضوم و  هب  هراشا 

هتبلا میزادرپیم . ایند ، تایح  زا  سپ  ناسنا  عضو  یسررب  هب  نآ  رد  ناحبـس ، يادخ  يرای  هب  هک  داعم ، نوماریپ  تسا  یثحب  رـضاح  هلاسر 
. ددرگ جارختسا  تنس  باتک و  زا  ای  دوش و  نومنهر  نادب  ناهرب  هک  هچنآ  قبطرب 

هیآ و اب  هیآ  ریـسفت  ینعی  میریگیم ؛ راـک  هب  هک  یـشور  اریز  میاهداد ، حـیجرت  ار  هّیّلک  یناـعم  هب  راـصتقا  راـصتخا و  عوضوم ، نیا  رد  اـم 
زا ياهنومن  رکذ  هب  اهنت  هک  ياهلاسر  رد  دیسر و  ناوتن  نآ  میرح  هب  اهيدوز  نیا  هب  هک  قیمع  سب  تسا  یشور  تیاور ، اب  تیاور  ریـسفت 

فقاو ام  ياعّدا  نیا  تّحـص  هب  يدوز  هب  ناگدـنناوخ  هّللاءاشنا  تفرگرب . نآ  زا  ناوتن  یمامت  هرهب  دـنکیم ، افتکا  نوگانوگ  ریاظن  نایم 
. تشگ دنهاوخ 

تایآ و دصاقم  یناعم و  طابنتـسا  يارب  ار  یـشور  نینچ  نتفرگ  راک  هب  هتـشذگ ، نارّـسفم  رابخا و  ناحراش  هک  درک  فارتعا  دـیاب  ًافاصنا 
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هجیتن رد  دنتفرگ و  هدیدان  تایاور ،
68 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 

هکنیا دوجو  اب  دنک ، یتایاغ  فادـها و  نینچ  مزع  هک  یـسک  نیاربانب ، دنتـشاذگن . ياج  هب  زین  زیچان  دـنچ  ره  يراثآ  رما  نیا  رد  ام  يارب 
. دباتشب گنج  نادیم  هب  حالس  نودب  هک  دنام  یسک  نوچمه  فیرظ ، قیقد و  سب  ناشقیرط  رد  ندز  ماگ  تسا و  راوشد  اهنآ  هب  ندیـسر 

. ناعتسملا هّللا  و 

« لجا  » و توم » : » لصف 1

هراشا

نامسآ زا  يدوجوم  ره  نیاربانب   65 [ 121 «] یمَسُم ٍلَجَأ  َو  ِّقَْحلِاب  اَّلِإ  امُهَْنَیب  ام  َو  َضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  ُهَّللا  َقَلَخ  ام  : » دومرف ناحبـس  دنوادخ 
دروآرب نییعت و  ینعی  هیمـست »  » ار نآ  دنوادخ  هک  تسا  یلجأ »  » هب دودـحم  ناشدوجو  تساهنآ ، نایمرد  هک  هچنآ  همه  ات  هتفرگ  نیمز  و 

ْمُُهلَجَأ ال َءاـج  اذِإَـف  ٌلَـجَأ  ٍۀَّمُأ  ِّلُِـکل  َو  : » دومرف هک  هنوگناـمه  تفر ، دـهاوخن  رتارف  شیوخ  لـجا  زا  يدوجو  چـیه  هک  يروـطهب  هدوـمن 
نومضم نیمه  هب  هک  يرگید  رایـسب  تایآ  و  [. 123 «] َنوُرِخْأَتْسَی ام  َو  اهَلَجَأ  ٍۀَّمُأ  ْنِم  ُِقبْـسَت  ام   » و [ 122 «] َنُومِدْقَتْسَی َو ال  ًۀَعاس  َنوُرِخْأَتْسَی 

. دراد دوجو 
لاح ره  هب  ْنیَد . هیمـست  لجا و  تسانعم  نیمه  زا  66 و  ددرگیم . رقتسم  نآ  رد  دباییم و  متخ  نامز  نادب  هک  ینامز  ینعی  ءیـش » ِلجا  »

َو ال ًۀَعاس  ُْهنَع  َنوُرِخْأَتْـسَت  ٍمْوَی ال  ُداعیِم  ْمَُکل  ُْلق   » هفیرـش هیآ  رد  لیلد  نیمه  هب  دـباییم و  همتاخ  نادـب  ءیـش  هک  تسا  یفرظ  ءیـش  لجا 
67 تسا . هدش  ریبعت  زور »  » هب نآ  زا  [ 124 «] َنُومِدْقَتْسَت

نایب دنوادخ  [ 125 «] ُهَْدنِع یمَسُم  ٌلَجَأ  َو  اًلَجَأ  یضَق  َُّمث  ٍنیِط  ْنِم  ْمُکَقَلَخ  يِذَّلا   » هیآ رد 
69 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 

ینعی [. 126 «] ٍقاب ِهَّللا  َدـْنِع  ام  َو  ُدَْـفنَی  ْمُکَدـْنِع  ام  : » دومرف رگید  ياج  رد  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  تسوا و  دزن  یمـسم » لجا   » هک درادیم 
ناـمز و دـنزگ  زا  هجیتن  رد  دـش و  دـهاوخن  شـضراع  داـسف  نوک و  رییغت و  یماـمت ، هنوگچـیه  تسا ، رـضاح  دوجوم و  وا  دزن  هک  هچنآ 

. دوب دهاوخ  نامارد  زور  بش و  ثداوح 
دنوادـخ ددرگیم . رقتــسم  نآ  رد  یتـسین  رییغت و  هنوگچـیه  نودـب  یفورظم  هـک  تـسا  یتباـث  ظوـفحم  فرظ  یمــسم » لـجا   » نیارباـنب
ُضْرَْألا ِتَذَـخَأ  اذِإ  یَّتَح  ُماْعنَْألا  َو  ُساَّنلا  ُلُکْأَی  اَّمِم  ِضْرَْألا  ُتابَن  ِِهب  َطَلَتْخاَف  ِءامَّسلا  َنِم  ُهاْنلَْزنَأ  ٍءامَک  اْینُّدـلا  ِةاـیَْحلا  ُلَـثَم  اـمَّنِإ  : » دـیامرفیم

زا ربخ  نیاربانب  [. 127 «] ِسْمَْألِاب َنْغَت  َْمل  ْنَأَک  ًادیِـصَح  اهاْنلَعَجَف  ًاراهَن  َْوأ  اًْلَیل  انُْرمَأ  اهاتَأ  اْهیَلَع  َنوُرِداق  ْمُهَّنَأ  اـُهلْهَأ  َّنَظ  َو  ْتَنَّیَّزا  َو  اـهَفُرْخُز 
روطنیمه زین  اـیند  تاـیح  ددرگیم . قّقحم  یهلا  رما  هب  عوـضوم  نیا  هکنیا  زا  ربـخ  هدـش و  هداد  رارق  نیمز  تنیز  يارب  هک  هداد  یلجا » »

یمَـسُم ٌلَجَأ  َو  اًلَجَأ  یـضَق  َُّمث   » هیآ هک  روطناـمه  لـجا  سپ  دوشیم . قّقحم  نادـب  يویند  لـجا  هک  دراد  دوجو  یهلا  يرما  ینعی  تسا ؛
. یهلا رما  يویند و  ینامز  لجا  یهجوود : عون  کی  لقادح  ای  تسا و  عون  ود  رب  دراد  هراشا  نآ  هب  ُهَْدنِع »

بجاح و اًلـصا  دـناسریم  دـنع »  » ظفل هک  هنوگنامه  تسوا و  دزن  تسا و  رما  ملاـع  زا  یمـسُم » لَـجا   » هک دـیمهف  ناوتیم  اـج  نیمه  زا 
يور نیمه  زا  69 و  تسانعم . نیمه  دیفم  زین  [ 128 «] ٍتَآل ِهَّللا  َلَجَأ  َّنِإَف  ِهَّللا  َءاِقل  اوُجْرَی  َناک  ْنَم   » هیآ  68 تسین . راک  رد  اجنآ  رد  یعنام 

. تسا هدش  ریبعت  وا » يوس  هب  نتفر   » و ادخ » هب  تشگزاب   » هب یمسم » لجا   » زا يرایسب  تایآ  رد 

رگید يایند  هب  ییایند  زا  تسا  یلاقتنا  هکلب  تسین  مادعنا  گرم 
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یتکرحیب یسحیب و  نآ  هن  هدومن  فصو  قح »  » هب ار  نآ  ناحبس  يادخ  هک  یگرم 
70 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 

رگید هئـشن  هب  دورو  ایند و  هئـشن  زا  جورخ  هب  هک  وا  يوس  هب  تسا  یتشگزاب  هکلب  دیآرد ، ام  يرهاظ  دید  هب  هک  تسا  يایگدنز  لاوز  و 
. ددرگیم قّقحم  ترخآ ) )

نیارباـنب هک  دومن  فصو  قح »  » هب ار  توـم »  » و [ 129 «] ُدـیَِحت ُْهنِم  َْتنُک  ام  َِکلذ  ِّقَْحلِاب  ِتْوَْملا  ُةَرْکَـس  ْتَءاج  َو  : » دومرف ناحبـس  يادـخ 
: دومرف زین  و  دوب . دهاوخن  مدع  نالطب و 

هب تشگزاب  زور  گرم ، زور  نیارباـنب  [. 130 «] ُقاسَْملا ٍذـِئَمْوَی  َکِّبَر  یلِإ  ِقاَّسلاـِب * ُقاَّسلا  ِتَّفَْتلا  َو   » هک اـجنآ  اـت  َِیقارَّتلا » ِتَغََلب  اذِإ  اَّلَک  »
. تسوا يوس  هب  قوس  ادخ و 

قلخ اـقب  يارب  : » تسا تقیقح  نیمه  دـّیؤم  هک  دـناهدرک  لـقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  زا  یتیاور  نارگید  هللا و  همحر  قودـص  خـیش 
70 دیوشیم .» لقتنم  رگید  يایند  هب  ییایند  زا  اهنت  گرم  اب  و  انف . يدوبان و  يارب  هن  دیاهدش 

نآ هدـش و  قلخ  ترخآ  ایند و  نأش  ود  زا  ناسنا  بیترت  نیا  هب  و  : » تسا هدـمآ  یثیدـح  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  عیارـشلا  لـلع  رد 
ایند نأش  هب  نامـسآ  نأش  زا  تایح  اریز  ددرگیم ، رقتـسم  نیمز  رد  ناسنا  تایح  دروآ ، درگ  مه  اـب  ار  نأـش  ود  نیا  دـنوادخ  هک  ماـگنه 

هب ترخآ  نأش  لاح ، نآ  رد  تسا و  توم  تقرافم  نآ  دـنک ، داجیا  تقرافم  نأش  ود  نآ  نیب  دـنوادخ  هک  یماـگنه  و  تسا . هدرک  لوزن 
رون حور و  دنکفایم  ییادج  دسج  حور و  نیب  توم  نوچ  نامـسآ . رد  توم  تسا و  نیمز  رد  تایح  نیاربانب  تشگ . دهاوخزاب  نامـسآ 

71 تسایند .» نأش  زا  هک  اریز  دنامیم  یقاب  نیمز  نامه  رد  دسج  دوشیم و  هدینادرگزاب  یلوا  سدق  هب 
رد دوشیم  دراو  شباحصا  زا  يرامیب  رب  مالـسلا  امهیلع  دّمحم  نب  یلع   » هک هدش  لقن  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نسح  زا  رابخالا  یناعم  رد 

. دومنیم عزج  تسیرگیم و  گرم  فوخ  زا  رامیب  هکیلاح 
نآ زا  یسانشیمن  ار  گرم  نوچ  ادخ ، هدنب  يا  دومرف : وا  هب  مالسلا  امهیلع  دّمحم  نب  یلع 

71 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 
ینادب يدرگ و  تحارج  برج و  هب  التبم  یـشاب و  ّتیذا  رد  یکاپان  كرچ و  ترثک  زا  دوش و  كرچ  تندب  رگا  منیبب ، وگب  یـسارهیم .

ای ییادزب و  دوخ  زا  ار  اهیکاپان  يور و  مامح  هب  هک  یهاوخیم  ایآ  لاح  نیا  اب  درب ، دهاوخ  نیب  زا  ار  اهنیا  همه  مامح  يوشوتسش  هک 
رـسپ يا  مهدیم ، حـیجرت  ار  مامح  يرآ  داد : خـساپ  راـمیب  یناـمب ؟ لاـح  ناـمه  هب  هک  یهاوخیم  يراد و  هارکا  يراـک  نینچ  زا  هکنیا 

: دومرف ترضح  ماگنه  نیا  رد  ادخ . ربمغیپ 
رگا لاح  دش . دهاوخ  وت  زا  اهیتشز  ناهانگ و  ندودز  بجوم  هک  تسا  يرما  نیرخآ  انامه  تسا و  مامح  نامه  توم  نآ  هک  نادب  سپ 

یهاوخ يداـش  حرف و  هنوگره  هب  تفاـی و  یهاوخ  تاـجن  یتحاراـن  مغ و  ّمه و  هنوگره  زا  ًامّلـسم  يرذـگب  نآ  زا  يوش و  دراو  توم  رب 
. دیسر

نیا تسب و  ار  شیاـهمشچ  دـش ؛ گرم  میلـست  داد و  تسد  يو  هب  يرورـس  تلاـح  تفاـیزاب ، ار  دوخ  شمارآ  راـمیب  مـالک ، نیا  زا  سپ 
72 تفگ .» عادو  ار  ناهج 

: دومرف هک  هدرک  لقن  مالسلا  امهیلع  نیسح  نب  یلع  ماما  زا  مالسلا  هیلع  داوج  ماما  زا  رابخالا  یناعم  رد 
هک دنتسیرگنیم  ناشیا  هب  دندوب  ناشیا  هارمه  هک  یناسک  دیدرگ ، راوشد  مالسلا  امهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نب  نیسح  رب  رما  هک  یماگنه  »

. دنتفای شیوخ  لاح  ریغ  یلاح  رد  ار  يو  ناهگان 
رد تفرگیم ، ارف  فوـخ  ار  ناـشیاهبلق  دـیزرلیم و  ناـشناوناز  دـیرپیم ، ناـشیاهگنر  تشگیم  تخـس  باحـصا  رب  رما  هک  راـب  ره 

نوکـس و ار  ناـشیاضعا  دـشیم ، رتهتخورفارب  ناـشاهگنر  دـندوب ، شهارمه  هـک  یـصاوخ  زا  یـضعب  مالـسلا و  هـیلع  نیـسح  هکیلاـح 
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لابند هب  و  دنـسارهیمن . گرم  زا  اًلـصا  دینیبب  دـنتفگیم : مه  هب  باحـصا  ماگنه  نیا  رد  تفرگیم . ارف  نانیمطا  شمارآ و  ار  ناشاهبلق 
اهیتخـس و زا  ار  امـش  هک  یلپ  رگم  تسین  چـیه  توـم  هک  اریز  دـیزاس ، هشیپ  ربـص  ناراوـگرزب  يا  دوـمرفیم : مالـسلا  هـیلع  نیـسح  نآ 
؟ دوش لقتنم  رصق  هب  نادنز  زا  هک  دراد  هارکا  امـش  زا  کیمادک  سپ  دهدیم  روبع  یمئاد  ياهتمعن  روانهپ و  ياهتشهب  هب  اهيراوشد 

. دنوش لقتنم  باذع  نادنز و  هب  رصق  زا  هک  تسین  نیا  زج  ناتنانمشد  يارب  عضو  هک  دینادب 
72 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 

یلپ ار  ناـنمؤم  توم  تسا و  رفاـک  ِتشهب  نمؤم و  ِنادـنز  اـیند  : » هک تسا  هدومرف  لـقن  میارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  زا  مردـپ 
عقاو فالخ  مادـک  چـیه  نم  هن  مردـپ و  هن  لقن  نیا  رد  منهج . هب  ناـشلوصو  يارب  یلپ  ار  نارفاـک  گرم  تشهب و  هب  ندیـسر  يارب  تسا 

73 میاهدرکن .» تیاکح 
گرم دومرف : خساپ  رد  تسیچ ؟ گرم  دش  لاؤس  مالسلا  امهیلع  نیسح  نب  یلع  ماما  زا  : » دومرف مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  دمحم  داوج  ماما 

نیرتوبـشوخ نیرتهب و  هب  اهنآ  لیدبت  نیگنـس و  ياهریجنز  اهدنب و  نتـشادرب  نیکرچ و  سابل  ندـنکفا  رود  نوچمه  نمؤم  صخـش  يارب 
لقن رخاف و  ياهسابل  ندـنکفا  رود  نوچمه  رفاـک  صخـش  يارب  گرم  تساـههناخ و  نیرتسرتیب  اـهْبَکرَم و  نیرتتحار  اـهسابل و 

نیرتگرزب اههناخ و  نیرتهداتفارود  اـهسابل و  نیرتنشخ  نیرتنیکرچ و  هب  اـهنآ  لیدـبت  سرتیب و  کـیدزن و  لزاـنم  زا  ندومن  ناـکم 
74 تسا .» اهباذع 

دیآیم ناتغارس  هب  بش  ره  هک  تسا  یباوخ  نامه  : » دومرف خساپ  تسیچ ؟ گرم  دش  ضرع  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  دمحم  داوج  ماما  هب 
ياـهيداش شیوـخ  باوـخ  رد  هک  یـسک  يارب  لاـح  تماـیق . زور  رگم  ددرگیمن  رادـیب  نآ  زا  صخـش  تـسا و  رتینـالوط  هـکنیا  اـّلا 

؟ تسا هنوگچ  سرت  يداش و  تلاح  نیا  دنیبیم ، هزادنایب  ياهسرت  ریذپانفصو و 
75 دیزاس .» اّیهم  نآ  يارب  ار  دوخ  سپ  تسا ، روطنیمه  زین  گرم 

تسا حور  انامه  دوشیم ، لقتنم  توم  اب  هچنآ 

َو اِهتْوَم  َنیِح  َسُْفنَْألا  یَّفَوَتَی  ُهَّللا  : » دـیمهف ناوتیم  لیذ  هیآ  زا  هک  تسا  یبلطم  ماـما ، مـالک  رد  باوخ »  » یعون ناونع  هب  توم  ندرمـشرب 
هدناوخ یّفوت »  » ار رما  ود  ره  دنوادخ  نوچ  [ 131 «] يرْخُْألا ُلِسُْری  َو  َتْوَْملا  اَْهیَلَع  یضَق  ِیتَّلا  ُکِسُْمیَف  اهِمانَم  ِیف  ْتُمَت  َْمل  ِیتَّلا 

73 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 
76 ضبق .»  » هب هن  هدومن  ریبعت  كاسما »  » هب سپس  و 

كرت ار  دسج  توم  هلیسوهب  حور  هکنیا  و  ثیداحا - رگید  رد  ماما و  مالک  رد  حور - يارب  یفـصو  ناونع  هب  توم  ندرمـشرب  نینچمه 
هک ار  یّفوت »  » دـنوادخ هکنآ  هچ  اِهتْوَم .» َنیِح  َسُْفنَأـْلا  یَّفَوَتَی  ُهَّللا   » هک تسا  دـنوادخ  نخـس  نیا  زا  دافتـسم  دـنکیم ، تاـفو »  » هدومن و
هب ار  یفوت » [، » 132 «] ْمُکاَّفَوَتَی يِذَّلا  َوُه  َو   » رد هکنانچمه  هداد ؛ تبسن  سفنا »  » هب بولطم ، زا  قح  لامک  مامت و  يافیتسا  زا  تسا  ترابع 

هلاـسر رد  ار  بلطم  نیا  اـم  دـنکیم و  ریبـعت  نم »  » اـی دوخ »  » هب نآ  زا  ناـسنا  هک  تسا  يزیچ  ناـمه  مک »  » ظـفل نیا  هداد و  تبـسن  مُک » »
. میاهداد حرش  ایند » زا  لبق  ناسنا  »

ًاحْدَـک َکِّبَر  یلِإ  ٌحِداک  َکَّنِإ  ُناْسنِْإلا  اَهُّیَأ  اـی   » هیآ تسا و  سفن  حور و  اـنامه  دوشیم ، دراو  رگید » هئـشن   » هب ناـسنا  زا  هک  هچنآ  يراـب 
هک اریز  تسا ؛ ّبر  بناـج  هب  یعاـس  ناـسنا  و  يزیچ . بناـج  هـب  یعـس  ینعی  حدـک »  » 77 دراد . تلـالد  بلطم  نـیمه  هـب  [ 133 «] ِهِیقالُمَف

« ثکم  » ای و  ثبل »  » هب ایند  رد  وا  تماقا  زا  تایآ  زا  يرایـسب  رد  تهج ، نیمه  هب  هدوب و  تکرح  رد  وا  يوسهب  شتقلخ  يادتبا  زا  هراومه 
[134 «] َنِینِس َدَدَع  ِضْرَْألا  ِیف  ُْمْتِثَبل  ْمَک  َلاق  : » دیامرفیم ناحبس  دنوادخ  تسا . هدیدرگ  ریبعت 

دنتسه وا  نارایتسد  ای  توملا و  کلم  ای  ادخ  هدننکیّفوت ،
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دنتسه وا  نارایتسد  ای  توملا و  کلم  ای  ادخ  هدننکیّفوت ،

ِتْوَْملا ُکَلَم  ْمُکاَّفَوَتَی  ُْلق   » هیآ رد  هداد و  تبـسن  دوخ  هب  ار  یّفوت »  » نآ رد  و  اِهتْوَم » َنیِح  َسُْفنَْألا  یَّفَوَتَی  ُهَّللا  : » دیامرفیم ناحبـس  يادـخ 
هب ار  یّفوت » [، » 135 «] ْمُِکب َلِّکُو  يِذَّلا 

74 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 
تبسن هدش » هداتـسرف  هکئالم   » هب ار  یّفوت » [، » 136 «] َنوُطِّرَُفی ْمُه ال  َو  اُنلُـسُر  ُْهتَّفََوت  ُتْوَْملا  ُمُکَدَـحَأ  َءاج  اذِإ  یَّتَح   » هیآ رد  توملا و  کلم 

لاعفا نیا  لاح  نیا  اب  تسادـخ و  نآ  زا  لاعفا  همه  تسا ، یکی  اـهنیا  همه  عجرم  هدـش  نشور  شّلحم  رد  هک  روطناـمه  هتبلا  تسا . هداد 
. دننکیم نآ  ماجنا  هب  مادقا  ناشدوجو ، بتارم  بسحرب  تادوجوم  زا  ياهفئاط  ياهبترم ، ره  هب  تبسن  هک  دنتسه  یبتارم  ياراد 

هنوگچ دش  هدیسرپ  توملا  کلم  زا  : » دومرف هک  هدش  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دیحوت  رد  دنبلطم : نیمه  دّیؤم  زین  رابخا  تایاور و 
دوخ هب  ار  حاورا  نیا  داد : خـساپ  قرـشم ؟ رد  یـضعب  دـنبرغم و  رد  اهنآ  زا  یـضعب  هک  یلاح  رد  ینکیم ، ضبق  ار  حاورا  هظحل  کـی  رد 

نآ زا  دیهاوخیم  هک  هچنآ  ره  امـش ، ناتـسد  نایم  رد  تسا  یفرظ  نوچمه  نم  ناتـسد  نایم  رد  ایند  دننکیم ...  تباجا  اهنآ  مناوخیم و 
78 «. ] دیروآیمرد شدرگ  هب  ار  نآ  دیهاوخیم  هک  هنوگره  امش ، دزن  تسا  یمهرد  نوچمه  نم  شیپ  ایند  زین  دیروخیم و 

: دش لاؤس  تایآ  نیا  هب  عجار  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هک  تسا  هدمآ  هیقفلا  هرضحیال  نم  رد 
ُمُهاَّفََوت َنیِذَّلا   » و َنِیبِّیَط » ُۀَِـکئالَْملا  ُمُهاَّفَوَتَت  َنیِذَّلا   » و ْمُِکب » َلِّکُو  يِذَّلا  ِتْوَْـملا  ُکَـلَم  ْمُکاَّفَوَـتَی  ْلـُق   » و اـِهتْوَم » َنیِح  َسُْفنَأـْلا  یَّفَوَـتَی  ُهَّللا  »

رد دشاب  حیحص  تایآ  نیا  تسا  نکمم  هنوگچ  ُۀَِکئالَْملا » اوُرَفَک  َنیِذَّلا  یَّفَوَتَی  ْذِإ  يَرت  َْول  َو   » و اُنلُسُر » ُْهتَّفََوت   » و ْمِهِسُْفنَأ » یِِملاظ  ُۀَِکئالَْملا 
نکمم ادخ ، دوخ  بناج  زا  زج  هب  اهنآ  شرامـش  هک  دـنریمیم  ردـقنآ  دـحاو  هظحل  کی  رد  ایند ، رـساترس  رد  یهاگ  مینادیم  هک  یلاح 

ضبق ار  حاورا  ناـنآ  هک  تسا  هداد  رارق  هکئـالم  زا  یناراـیتسد  توملا ، کـلم  يارب  یلاـعت  كراـبت و  دـنوادخ  داد : خـساپ  ماـما  تسین ؟
نیا هکئالم  نیاربانب  دریگیم . راکهب  فلتخم  جئاوح  يارب  ار  نانآ  دراد و  ینارایتسد  دوخ  يارب  نانابهگن  سیئر  هک  هنوگنامه  دـننکیم 

هک ار  يدارفا  دنکیم ، ضبق  دوخ  هک  ییاهنآ  رب  هوالع  توملا  کلم  دننکیم و  یّفوت  ار  فلتخم  صاخشا 
75 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 

79 دنکیم . یّفوت »  » توملا کلم  زا  ار  اهنآ  زین  ّلج  ّزع و  دنوادخ  دریگیم و  لیوحت  دندوب ، هدرک  یّفوت  شرایتسد  هکئالم 
شیوخ ملع  هک  دناوت  یملاع  ره  هک  تسین  نینچ  : » هدایز نیا  اب  یهتنم  هدش  لقن  ًانیع  بلطم  نیمه  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  دیحوت  رد 

درک لمح  ناوتیم  ار  مولع  یضعب  تسین : دحاو  ياهنوگ  زین  ار  ملع  فیعض . یـضعب  دنايوق و  سوفن  یـضعب  دراد ؛ هضرع  ناگمه  رب  ار 
وت يارب  دناسر . يرای  یملع  نانچ  لیصحت  رد  ار  وا  دنادرگ و  لهس  شّصاخ  يایلوا  رب  ار  نآ  دنوادخ  هکنیا  رگم  هن ، ار  رگید  یـضعب  و 

هکئـالم و دـهاوخ ، هک  ره  تسد  هب  ار  اـهناج  هک  تسوا  مه  تسه و  مه  تیمُم  تـسا ، ییُحم  هـک  يدـنوادخ  ینادـب  هـک  تـسا  یفاـک 
80 درک .» دهاوخ  یّفوت »  » هکئالمریغ

« یّفوت  » هکئالمریغ تسد  هب  ار  سوفن  یهاگ  ناحبـس ، دـنوادخ  هک  دـیآیمرب  مالـسلا ، هیلع  ماما  مالک  رد  هکئـالمریغ »  » تراـبع رهاـظ  زا 
زا هبتر  ظاـحل  زا  هک  دـشاب  بّرقم  ياـیلوا  زا  یـضعب  هکئـالمریغ »  » زا دارم  تسا  نکمم  دـسریم ، رظن  هب  بیرغ  ییاـنعم  نـینچ  دـنکیم .

، کئالم زا  ياهطـساو  هنوگچیه  نودـب  دوخ  ار  سوفن  یـضعب  هاگ  دـنوادخ ، هک  دـشاب  نآ  دارم  تسا  نکمم  مه  و  دـنرتالاب . زین  هکئالم 
. تسا یکی  لامتحا  ود  ره  عجرم  هچرگ  دیامنیم ، یّفوت 

اَّنَأ اْوَرَی  َْمل  َو  َأ   » دنوادخ مالک  نیا  دومرفیم : هراومه  مالسلا  امهیلع  نیـسحلا  نب  یلع   » هک دنکیم  لقن  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  یفاک  رد 
81 دزاسیم .» یخس  ناملتق  توم و  ِتعرس  رد  ار  ام  سفن  تسا ، املع  نتفر  دارم  هک  [ 137 «] اِهفارْطَأ ْنِم  اهُصُْقنَن  َضْرَْألا  ِیتَْأن 

فارـشا املع و  زا  تسا  ترابع  هک  هدومن  انعم  فْرَط »  » عمج ار  فارطا »  » مالـسلا هیلع  ماما  ًارهاظ  دناهتفگ ، املع  زا  یـضعب  هک  روطنامه 
82 تسا . هتفگ  زین  نیبیرغلا  باتک  ّفلؤم  هک  هنوگنامه 
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76 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 
: تسا یتواـفت  بتارم ، نیا  بسح  هب  زین  ار  اـهنآ  ناـیّفوتم  تسا  یقیقح  یبـتارم  ّقح  هب  برق  تهج  زا  ار  سوـفن  هک  هنوگناـمه  هلمجلاـب 
دنکیم و یّفوت »  » توملا کلم  ار  رگید  یـضعب  دنکیمن و  هدهاشم  ار  يریغ  اذل  دنکیم و  یّفوت »  » دوخ یلاعت  دنوادخ  ار  سوفن  یـضعب 

دوخ هک  ییاهنآ  رب  هوالع  : » ینعی هتشذگ  مالک  نمض  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  هنوگنامه  دنکیمن ، كرد  ار  رتنییاپ  هکئالم  اذل 
. دننکیم یّفوت »  » دنتسه توملا  کلم  نارایتسد  هک  ياهکئالم  ار  رگید  یضعب  ماجنارس  دنکیم و  هراشا  نادب  دیامنیم » ضبق 

. ندب هن  تسا  سفَن  انامه  دوشیم  یّفوتم »  » هک یتقیقح  تشذگ ، هک  نانچ  لاح  ره  رد 
رما ملاع  زا  زین  سفن  دننکیم . هفیظو  ماجنا  وا  رما  هب  دنرما و  ملاع  زا  زین  وا  ناگتـشرف  و  تسا ، رتکیدزن  سفن ، دوخ  زا  سفَن  هب  دنوادخ 

جراخ زا  هن  دریگیم ، تروص  سفن  نطاب  نورد و  زا  یّفوت »  » نیارباـنب تسین . ناـکم  ناـمز و  زا  یباـجح  هنوگچـیه  ار  رما  ملاـع  تسا و 
ٍِذئَنیِح ُْمْتنَأ  َو  َموُْقلُْحلا * ِتَغََلب  اذِإ  ـال  ْوَـلَف   » و [ 138 «] ٍبیِرَق ٍناکَم  ْنِم  اوُذِخُأ  َو  َتْوَف  الَف  اوُعِزَف  ْذِإ  : » دومرف ناحبـس  دـنوادخ  ندـب ؛ ای  سفن 

[139 «] َنوُرِْصُبت ْنِکل ال  َو  ْمُْکنِم  ِْهَیلِإ  ُبَْرقَأ  ُنَْحن  َو  َنوُرُْظنَت *

ددرگیم راکشآ  ناسنا  رب  رما  تقیقح  توم ، اب 

نادب هدـیزگ و  تنوکـس  ایند  رد  هکنیا  هب  هّجوت  اب  تفر و  دـهاوخن  نایم  زا  توم  اب  تسوا ، مه  تقیقح  رد  ناسنا  هک  یّفوتم  ِسفن  نوچ 
دوشیم راکـشآ  يو  رب  گرم  ماـگنه  رد  هک  یتـیعقاو  نیلّوا  نیارباـنب  تسا ، هدرک  وخ  نادـب  یگدـنز و  رورغ  هگلزنم  رد  هتفاـی ، شمارآ 

، تسا نایرج  رد  نآ  رب  هک  یتاموسر  مامت  نالطب  تساهیفام ، ایند و  نالطب  انامه 
77 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 

يَرت َْول  َو  : » دومرف ناحبس  يادخ  ددرگیم . لدب  یبارس  هب  ییوس  نیا  تایاغ  لامعا و  همه  يرهاظ ، طباور  بابـسا و  نتـسسگ  مه  زا  اب  و 
َْریَغ ِهَّللا  یَلَع  َنُولوُقَت  ُْمْتنُک  اِمب  ِنوُْهلا  َباذَع  َنْوَزُْجت  َمْوَْیلا  ُمُکَـسُْفنَأ  اوُجِرْخَأ  ْمِهیِْدیَأ  اوُطِـساب  ُۀَِـکئالَْملا  َو  ِتْوَْملا  ِتارَمَغ  ِیف  َنوُِملاَّظلا  ِذِإ 

ْمُکَعَم يَرن  ام  َو  ْمُکِروُهُظ  َءارَو  ْمُکاْنلَّوَخ  ام  ُْمتْکََرت  َو  ٍةَّرَم  َلَّوَأ  ْمُکانْقَلَخ  امَک  يداُرف  اـنوُُمْتئِج  ْدََـقل  َو  َنوُِربْکَتْـسَت * ِِهتاـیآ  ْنَع  ُْمْتنُک  َو  ِّقَْحلا 
[140 «] َنوُمُعَْزت ُْمْتنُک  ام  ْمُْکنَع  َّلَض  َو  ْمُکَْنَیب  َعَّطَقَت  ْدََقل  ُءاکَرُش  ْمُکِیف  ْمُهَّنَأ  ُْمتْمَعَز  َنیِذَّلا  ُمُکَءاعَفُش 

کلام درادـنپیم  هک  نآ  تالّمجت  يویند و  یگدـنز  زا  هچنآ  لوا  تسا : هنوگ  ود  دراد  يراکورـس  نآ  اب  ایند  نیا  رد  ناـسنا  هک  يروما 
یقلت هطـساو  عیفـش و  ناونع  هب  هک  يروما  مود  دـهاوخیم . کمک  اهنآ  زا  شیوخ  ضارغا  اهوزرآ و  لامآ و  هب  ندیـسر  رد  تساـهنآ و 

دالوا و رـسمه و  دـننام  دزاـس ؛ فرطرب  ار  شیوخ  تاـجایتحا  دـناوتیمن  اـهنآ  کـمک  ریثأـت و  نودـب  هک  درادـنپیم  ناـسنا  دـنوشیم و 
. دنایتبیه تنکم و  ياراد  هک  یناسانشرس  ناتسود و  ناکیدزن و 

 ...« ْمُکاْنلَّوَخ ام  ُْمتْکََرت  َو   » هرقف رد  دنکیم . ود  ره  نالطب  هب  هراشا  ًالامجا  يداُرف »...  انوُُمْتئِج  ْدََقل  َو  : » هیآ زا  شخب  نیا  رد  ناحبس  يادخ 
نالطب و ببس  هب  ْمُکَْنَیب »...  َعَّطَقَت  ْدََقل   » اب زین  مود و  عون  لاوز  هب  هراشا  ُمُکَءاعَفُـش »...  ْمُکَعَم  يَرن  ام  َو   » هرقف رد  لوا و  عون  لاوز  هب  هراشا 

. تسا هدش  هراشا  یلاوز  نالطب و  نینچ  لصاح  هب  ْمُْکنَع »...  َّلَض   » اب اهنآ و  لاوز 
ییایند ایند و  زا  هک  دوشیم  زاغآ  يرگید  تاـیح  گرم ، هظحل  زا  ناـسنا  يارب  دـنام و  یقاـب  اـیند  رد  تساـیند ، زا  هک  هچنآ  لاـح ، ره  هب 

نیا سک  ره  : » هک تسا  تیاور  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  دوشیم . بوسحم  ارغـص » یتمایق   » توم يور ، نیمه  زا  تسا . یهت  يراع و 
83 دیدرگ .» اپرب  شتمایق  تفگ  عادو  ار  ناهج 

78 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 

توم زا  دعب  تواقش  تداعس و  تراشب 
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ناحبـس يادـخ  ددرگیم . عفترم  فیلکت  عوـضوم  اذـل  دـهدیم و  تسد  زا  ار  شیوـخ  ییاـناوت  راـیتخا و  ناـسنا  ندـب ، زا  حور  كرت  اـب 
[141 «] ًاْریَخ اِهنامیِإ  ِیف  ْتَبَسَک  َْوأ  ُْلبَق  ْنِم  ْتَنَمآ  ْنُکَت  َْمل  اُهنامیِإ  ًاسْفَن  ُعَْفنَی  َکِّبَر ال  ِتایآ  ُضَْعب  ِیتْأَی  َمْوَی  : » دیامرفیم

تبسن تواقش  تداعس و  تیعقاو  ود  نیا  زا  یکی  ینعی  دریگیم ؛ رارق  تواقش  تداعـس و  قیرط  ود  زا  یکی  رد  ناسنا  یتّیعـضو  نانچ  رد 
ِیف َنوُِملاَّظلا  ِذِإ  يَرت  َْول  َو  : » دیامرفیم ناحبـس  دنوادخ  تواقـش . دـیعو  ای  درادیم  تفایرد  ار  تداعـس  تراشب  ای  ددرگیم : نّیعتم  وا  هب 

ْمِهِـسُْفنَأ یِِملاظ  ُۀَِـکئالَْملا  ُمُهاَّفَوَتَت  َنیِذَّلا   » و ِنوُْهلا » َباذَـع  َنْوَزُْجت  َمْوَْیلا  ُمُکَـسُْفنَأ  اوُجِرْخَأ  ْمِهیِدـْیَأ  اوُطِـساب  ُۀَِـکئالَْملا  َو  ِتْوَْملا  ِتارَمَغ 
ُۀَِکئالَْملا ُمِْهیَلَع  ُلَّزَنَتَت  اُوماقَتْسا  َُّمث  ُهَّللا  اَنُّبَر  اُولاق  َنیِذَّلا  َّنِإ   » و [ 142 «] َنُولَمْعَت ُْمْتنُک  اِمب  ٌمِیلَع  َهَّللا  َّنِإ  یَلب  ٍءوُس  ْنِم  ُلَمْعَن  اَّنُک  ام  َمَلَّسلا  اُوَْقلَأَف 

[143 «] َنوُدَعُوت ُْمْتنُک  ِیتَّلا  ِۀَّنَْجلِاب  اوُرِْشبَأ  َو  اُونَزَْحت  َو ال  اُوفاَخت  اَّلَأ 
تراشب هک  تسا  مولعم  مه  نیا  ددرگیم و  قّقحم  ترخآ  رد  ینعی  ایند ، زا  دعب  تراشب ، هک  تسا  نیا  هب  رعـشُم  َنوُدَـعُوت » ُْمْتنُک   » ترابع

يوس زا  دشاب ، نادـب  دورو  زا  لبق  دـیاب  تشهب  هب  نداد  تراشب  نیاربانب  دریگیم ، تروص  نآ  ندیـسر  ارف  زا  لبق  هشیمه  يرما ، هب  نداد 
ود زا  یکی  زا  ناسنا  لاقتنا  ناکما  تسا و  یقاب  ناسنا  رایتخا  توم ، نامز  ات  نوچ  و  داد ، تراـشب  ناوتیم  عوقولایعطق  رما  هب  اـهنت  رگید 

تواقش هار 
79 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 

. ددرگیمن قّقحم  ایند  رد  هاگچیه  تشهب  تراشب  اذل  دراد ، دوجو  زونه  يرگید  هب  تداعس  و 

ایند رد  تداعس  تراشب  تیالو و 

* َنُونَزْحَی ْمُه  َو ال  ْمِْهیَلَع  ٌفْوَخ  ِهَّللا ال  َءاِیلْوَأ  َّنِإ  الَأ   » هیآ رد  مینکیم  هظحالم  هک  تسه  مه  تیالو ] اب  تداعـس  تراشب   ] لـیلد نیمه  هب 
ساره نزح و  یفن  نانمؤم  زا  هکنآ  زا  لبق  ناحبس  يادخ  [. 144 «] ِةَرِخْآلا ِیف  َو  اْینُّدلا  ِةایَْحلا  ِیف  يرُْشْبلا  ُمَُهل  َنوُقَّتَی * اُوناک  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا 

روما ریبدت  دوخ ، ینعی  دـیامنیم ، تابثا  ناشیا  قح  رد  ار  يدـنوادخ  تیالو  دـهد ، تشهب  تراشب  ایند  تایح  نیمه  رد  ار  نانآ  دـیامن و 
تـسا يرما  ایند ، نیمه  رد  تراشب  ینامز  نینچ  رد  دریگیم و  هدـهعهب  نانآ ، بناج  زا  يرایتخا  تلاخد و  هنوگ  چـیه  نودـب  ار  ناـنمؤم 
ماگنه رد  دـنوادخ  مه  لیلد  نیمه  هب  تسین و  روصتم  یتواقـش  تسا  تباث  ناـشیا  قح  رد  يریبدـت  نینچ  هک  ماداـم  نوچ  لوقعم ؛ اًـلماک 

اونمآ و  » دیامرفب هک  دوب  نآ  ترابع  رهاظ  قح  هکیلاح  رد  َنوُقَّتَی » اُوناک  َو   » دیامرفیم دهدیم و  رییغت  ار  هیآ  قایـس  نانآ ، ياوقت  فصو 
یکاپ نآ  تقیقح  تساوقت و  زا  بستکم  ناشهیلوا ، نامیا  زا  دعب  نانمؤم ، نامیا  نیا  هک  تسانعم  نیا  هب  رعشم  یقایس ، رییغت  نینچ  اوقتا .»

. تسادخ ریغ  هب  دامتعا  لولعم  هک  يونعم  ِكرش  هبئاش  هنوگره  زا  تسا  نامیا 
ْرِفْغَی َو  ِِهب  َنوُشْمَت  ًارُون  ْمَُکل  ْلَعْجَی  َو  ِِهتَمْحَر  ْنِم  ِْنیَْلفِک  ْمُِکتُْؤی  ِِهلوُسَِرب  اُونِمآ  َو  َهَّللا  اوُقَّتا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اـی   » هیآ تسانعم 84  نیمه  هب  و 

: دومرف سپس  دیمان و  تمعن  ار  نآ  داهن و  تنم  نانمؤم  رب  نآ ، تهج  زا  دنوادخ  هک  تسا  یتبهوم  نامه  نیا  و  [ 145 «] ْمَُکل
اَُنبْسَح اُولاق  َو  ًانامیِإ  ْمُهَدازَف  ْمُهْوَشْخاَف  ْمَُکل  اوُعَمَج  ْدَق  َساَّنلا  َّنِإ  ُساَّنلا  ُمَُهل  َلاق  َنیِذَّلا  »

80 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 
هب دناهدومن و  بلـس  دوخ  زا  ار  يرایتخا  ریبدت و  هنوگره  هداد و  عوجر  دـنوادخ  هب  ار  ناشرما  نانمؤم  نیاربانب  [. 146 «] ُلیِکَْولا َمِْعن  َو  ُهَّللا 

، هتـشاد ینازرا  نانمؤم  رب  هک  یتمعن  اـب  سپ  [. 147 «] ٌءوُس ْمُهْـسَسْمَی  َْمل  ٍلْضَف  َو  ِهَّللا  َنِم  ٍۀَـمِْعِنب  اُوبَلَْقناَف  : » دومرف ناحبـس  يادـخ  نآ  لابند 
نینمؤم روما  نآ  هب  هک  يدنوادخ  تیالو  نامه  رگم  تسین  يزیچ  نیا  تسا و  هدومن  یفن  نانآ  زا  ار  یتحاران  بیـسآ و  هنوگره  ندیـسر 

. دزاسیم رود  نانآ  زا  شیوخ  تیافک  ریبدت و  اب  ار  دنزگ  یتحاران و  ددرگیم و  ّیلوتم  ار 
َأ ُءاشَی * ام  ُهَّللا  ُلَعْفَی  َو  َنیِِملاَّظلا  ُهَّللا  ُّلُِضی  َو  ِةَرِخْآلا  ِیف  َو  اْینُّدـلا  ِةایَْحلا  ِیف  ِِتباَّثلا  ِلْوَْقلِاب  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ُهَّللا  ُتِّبَُثی   » هیآ تسا  باـب  نیمه  زا 
ار نیعیطم »  » يدوز هب  دیامرفیم  ناحبـس  يادخ  تسا . هدومن  ریبعت  تمعن  هب  تیالو  زا  هک  [ 148 «] ًاْرفُک ِهَّللا  َتَمِْعن  اُولََّدب  َنیِذَّلا  َیلِإ  ََرت  َْمل 
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َنِم ْمِْهیَلَع  ُهَّللا  َمَْعنَأ  َنیِذَّلا  َعَم  َِکئلوُأَف  َلوُسَّرلا  َو  َهَّللا  ِعُِطی  ْنَم  َو  : » تخاس دهاوخ  قحلم  دـنامعنم  روکذـم ، ِتمعن  هب  هک  شیوخ  يایلوا  هب 
عاـطم نیا  هجیتن  رد  تسین و  عاـطم  هدارا  زج  ياهدارا  ار  عیطم  [. 149 «] ًاقِیفَر َکـِئلوُأ  َنُسَح  َو  َنیِِحلاَّصلا  َو  ِءادَـهُّشلا  َو  َنیِقیِّدِّصلا  َو  َنیِِّیبَّنلا 

زج هک  مه  سک  ره  تسا و  عیطم  صخش  ّیلو  عاطم ، تبسانم  نیا  هب  ددرگیم و  عیطم  ِناور  سفن و  نیشناج  هدارا ، لاعفا و  رد  هک  تسا 
زا تسین و  يدوجو  عاطم  سفن  زج  اجنآ  رد  هک  اریز  دوب ، دهاوخ  عیطم  ِصخـش  ّیلوزین  وا  دشاب  هتـشادن  يرگید  سفن  عاطم ، نآ  سفن 

اُونَمآ َنیِذَّلا  َو  ُُهلوُسَر  َو  ُهَّللا  ُمُکُِّیلَو  امَّنِإ  : » دهدیم رارق  نارگید  ّیلو  ار  شیوخ  يایلوا  زا  یضعب  لاعتم  دنوادخ  يور  نیمه 
81 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 

ًاعطق تیالو »  » زا دارم  تسا . هدش  لزان  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نأش  رد  هک  [ 150 «] َنوُعِکار ْمُه  َو  َةاکَّزلا  َنُوتُْؤی  َو  َةالَّصلا  َنوُمیُِقی  َنیِذَّلا 
فالخ هب  تسا  عقاو  نایب  ماقمرد  هیآ  ُهَّللا ،»...  ُمُکُِّیلَو   » ترابع لیلد  هب  ًایناث  دراد 85 و  دوجو  اّمنا »  » ِظفل هیآ ، رد  ًالّوا  اریز  تسین ؛ ّتبحم 

[152 «] ٍضَْعب ُءاِیلْوَأ  ْمُهُضَْعب  ُتانِمْؤُْملا  َو  َنُونِمْؤُْملا  َو   » و [ 151 «] َنُوِبلاْغلا ُمُه  ِهَّللا  َبْزِح  َّنِإَف  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َو  َُهلوُسَر  َو  َهَّللا  َّلَوَتَی  ْنَم  َو  : » تایآ
86

همه ّیلو  وا  ددرگیم : حـضاو  دزاـسیم ، قـحلم  ناـشئایلوا  هب  ار  نیعیطم  دـنوادخ  هک  تقیقح  نیا  ّرـس  بلاـطم ، نیا  هـب  هجوـت  اـب  يراـب 
هب یگمه  ینزح و  هن  تسا و  یفوخ  هن  کی  چـیه  رب  لاح  ره  رد  و  دـنرتنییاپ ، بتارم  یـضعب  ّیلو  زین  رتبرقم  ایلوا  یـضعب  تساـهنآ و 

. تسا تاکن  نیمه  دّیؤم  زین  يددعتم  تایاور  دنوشیم . هداد  تراشب  حلاص ، نانیشنمه  تشهب و 

توم هب  طوبرم  تایاور 

تیادف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  رـسپ  يا  مدرک : ضرع  مالـسلا  هیلع  هّللادبعیبا  هب  : » تسا هدمآ  یفریـصلا  ریدس  لوق  زا  یفاک  رد 
شحور ضبق  يارب  توـملا  کـلم  هـک  ماـگنه  نآ  هـن . مـسق  ادــخ  هـب  دوـمرف : ترــضح  دراد ؟ هارکا  شحور  ضبق  زا  نمؤـم  اـیآ  موـش 

هدننکثوعبم هک  ییادخ  هب  مسق  شابن ، تحاران  ادخ  ّیلو  يا  دیوگیم : يو  هب  توملا  کلم  دنکیم . یتحاران  راهظا  ًءادتبا ]  ] دسریمرد
. میرتنابرهم زین  نابرهم  يردپ  زا  وت  يارب  ام  تسا ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم 
نیسح نسح و  نینمؤملاریما ، لوسر ، ترضح  سپس  رگنب . ياشگب و  ار  تناگدید 

82 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 
نسح و نینمؤملاریما ، ادـخ ، لوسر  نیا  دـیوگیم : توملا  کلم  ماگنه  نیا  رد  دـندرگیم . مسجم  صخـش  يارب  نانآ ، ماـما  ِنادـنزرف  و 

يا دیوگیم : دناوخیم و  ار  وا  قح  بناج  زا  يرگادن  دـیاشگیم و  ار  شناگدـید  رـضتحم  دـناوت . نانیـشنمه  هک  دنتـسه  همئا  نیـسح و 
يدنـسرخ و نادـب  هتفریذـپ و  ار  همئا  تیالو  هکیلاح  رد  تراگدرورپ  يوسهب  درگزاب  یتفای ، شمارآ  شتیبلها  دـمحم و  هب  هک  یـسفن 

: ماهتخاس اّیهم  هک  یتشهب  رد  وش  لخاد  مناگدنب و  هرمز  رد  وش  لخاد  سپ  یناحبس ، يادخ  ّیضرم 
«. تسین يدانم  هب  قوحل  حور و  یصالخ  زا  رتینتشادتسود  يرما  چیه  نمؤم  يارب  هظحل  نیا  رد  ِیتَّنَج » ِیلُخْدا  َو  يِدابِع * ِیف  ِیلُخْداَف  »

87
، دسریم شموقلح  هب  امش  زا  يدرف  حور  هاگره  دومرف : مالسلا  هیلع  رفعجوبا  : » هک دنکیم  لقن  رصقا  میحرلادبع  زا  ریسفت ش  رد  یشاّیع 

: دیوگیم ددرگیم و  لزان  وا  رب  توملا  کلم 
يرد يو  يارب  دعب  تشگ و  یهاوخ  نمیا  نادب  تبسن  یـسارهیم  نآ  زا  هچنآ  ره  دش و  دهاوخ  مهارف  تیارب  ییامن ، وزرآ  هک  هچنآ  ره 

نسح و ادخ ، لوسر  تنانیشنمه : هب  رگنب  زین  رگنب و  تشهب  رد  شیوخ  نکسم  هب  دیوگیم : ودب  دیاشگیم و  تشهب  رد  شلزنم  يوسهب 
88 [ 153 «] ِةَرِخْآلا ِیف  َو  اْینُّدلا  ِةایَْحلا  ِیف  يرُْشْبلا  ُمَُهل  َنوُقَّتَی * اُوناک  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا   » هک تسا  دنوادخ  نخس  نامه  نیا  نیسح و 

نمـض رد  هک  هدومن  لقن  هتابن  نب  غبـصا  زا  ار  مالـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  اب  ینادمه  ثراح  يوگوتفگ  شیوخ ، سلاجم  رد  دیفم  خیش 
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: دومرف مالسلا  هیلع  ریما  ترضح  : » تسا هدمآ  نینچ  نآ 
؟ تسیچ همـساقم  دیـسرپ : ثراـح  یـسانشب . ارم  همـساقم  ضوح و  طارـص و  گرم و  ماـگنه  رد  هک  مهدیم  تراـشب  وـت  هب  ثراـح  يا 

نیا نک و  اـهر  ار  يو  تسا  نم  تسود  نیا  میوـگیم  وا  هب  منکیم : یقحرب  همـساقم  شتآ  اـب  نم  شتآ . همـساقم  داد : خـساپ  ترـضح 
89 ریگرب .» ار  وا  تسا  نمشد 

83 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 
. دناهدومن قیدصت  ار  نآ  زین  همئا  زا  یضعب  هدرک و  لقن  ار  نآ  نایوار  زا  ياهدع  هک  تسا  روهشم  رایسب  ثیداحا  زا  ثیدح  نیا 

رد ارم  هکنیا  رگم  دُرم  دهاوخن  نم  نارادتـسود  زا  کی  چیه  ناه  : » هدش لقن  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  یثیدح  رد  ینامعن ، تبیغ  رد 
90 دبایب .» دراد ، هارکا  نآ  زا  هک  ییاج  رد  ارم  هک  نیا  رگم  دُرم  دهاوخن  نم  نانمشد  زا  کی  چیه  و  دبایب ، دراد  قوش  نادب  هک  ییاج 

ات دزیگنارب  ار  يدارفا  شرایتسد  نیطایش  نایم  زا  سیلبا  دسر ، ارف  یسک  گرم  هاگره  : » هک هدش  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یفاک  رد 
رب نیطایـش  نآ  دوب ، نمؤم  یـسک  رگا  ددرگ و  ادج  ندب  زا  شحور  هک  ینامز  ات  دنزادنا  دیدرت  هب  شنید  رد  دنهد و  نامرف  رفک  هب  ار  وا 

نیقلت يو  هب  ار  هّللا » لوسر  ًادّـمحم  ّنا  هّللا و  ّالا  هلا  نا ال   » تداهـش دـیوشیم ، رـضاح  رـضتحم  دزن  هک  مد  نآ  سپ  دـش . دـنناوتن  هریچ  وا 
91 دیوگ .» كرت  ار  یناف  راد  هک  نیا  ات  دینک 

ُهَّللا ُّلُِضی  َو  ِةَرِخْآلا  ِیف  َو  اْینُّدـلا  ِةایَْحلا  ِیف  ِِتباَّثلا  ِلْوَْقلاـِب  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ُهَّللا  ُتِّبَُثی  : » دـیمهف لـیذ  تاـیآ  زا  ناوتیم  ار  تیاور  نیا  نومـضم 
هیآ رهاظ  [. 155 «] َنیَِملاْعلا َّبَر  َهَّللا  ُفاخَأ  یِّنِإ  َْکنِم  ٌءيَِرب  یِّنِإ  َلاق  َرَفَک  اَّمَلَف  ْرُفْکا  ِناـْسنِْإِلل  َلاـق  ْذِإ  ِناـْطیَّشلا  ِلَـثَمَک   » و [ 154 «] َنیِِملاَّظلا

، هیآ رد  هک  نیا  هب  هجوت  اب  لاـح  دـندحاو . عون  کـی  زا  ناـمز و  کـی  رد  ءيرب » ّینا   » و رفکا »  » ناطیـش مـالک  ود  نیا  هک  تسا  نیا  ریخا 
92 دنشاب . ناطیش  لاح  نابز  دنناوتیمن  هاگ  چیه  ظافلا  نیا  تسا ، باطخ »  » زا تبحص 

وا رب  تسار  پچ و  زا  ناطیـش  دسر ، ارف  ام  نارادتـسود  گرم  هاگره  : » هک تسا  هدش  لقن  مالـسلا  هیلع  هّللادبعیبا  زا  یـشاّیع  ریـسفت  رد 
َنیِذَّلا ُهَّللا  ُتِّبَُثی  : » هک تسادـخ  هتفگ  نامه  نیا  دوش . نآ  عنام  دـنوادخ  درادزاب و  تسا ، نآ  رب  هچنآ  زا  ار  وا  هکنیا  ات  ددرگیم  رـضاح 

93 ِةَرِخْآلا .» ِیف  َو  اْینُّدلا  ِةایَْحلا  ِیف  ِِتباَّثلا  ِلْوَْقلِاب  اُونَمآ 
84 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 

. دناهتسج تکرش  نآ  لقن  رد  تاور  زا  يریثک  عمج  دایز و  رایسب  هتشگ  لقن  انعم  نیا  رد  مالسلا  مهیلع  نید  همئا  زا  هک  یتایاور 
نیا رد  ندب  زا  نتـسسگ  یپ  رد  حور  نالطب  مدع  سفن و  دّرجت  نیهارب  هتبلا  تنـس و  باتک و  زا  فشکتـسم  دوب  یقیاقح  تشذـگ  هچنآ 

. تفر دهاوخ  هراشا  نادب  تسا  یپ  رد  هک  یلصف  رد  يدوز  هب  هّللاءاشنا  تسا و  تنس  باتک و  دیؤم  قفاوم و  تهج 

خزرب لصف 2 :

هراشا

ملاع لقع و  ملاع  دراد : دوجو  رگید  ملاع  ود  يدـنوادخ ، يامـسا  ملاع  تینامـسج و  مسج و  ملاع  نایم  هک  تسا  هدـش  تباـث  هفـسلف  رد 
عدـبم لوا و  أدـبم  ات  هتفرگ  تاینامـسج  زا  ملاوع  هک  هدـش  تباث  نینچمه  ددرگیم . زاب  شیوخ  أدـبم  هب  ًاترورـض  يدوجوم  ره  و  لاـثم ،
لفاـس دـنکیم و  لوزن  لـفاس  هبتر  هب  یلاـع  ینعی  دـناقباطتم ، دوجو  ِسفن  رد  یلو  دـنراد ، یفلتخم  بتارم  لاـمک ، صقن و  رظن  زا  ّلـک ،

رهاظ ردقنآ  یلاع  زا  هجیتن  رد  دزاسیم و  سکعنم  دریگ ، رارق  شلباقم  رد  اهرون  اهگنر و  زا  هک  ار  هچنآ  ره  تروص  ياهنیآ ، نوچمه 
. دباییم تیفیک  هنیآ ، ِلماک  ای  صقان  تاّیفیک  بسحرب  یلاع  زین  دنک و  نآ  لّمحت  دیامن و  لوبق  هنیآ  نیا  هک  ددرگیم 

يدوجوم لاثم ، ملاع  نیاربانب  يّدام ، تادوجوم  دّرجم و  لقع  نایم  تسا  یخزرب  نوچمه  لاثم  ملاع  هکنآ  هدـش  تابثا  بلاـطم  رگید  زا 
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. تساراد ار  یلعف  ضَرَع  لکش و  رادقم ، نوچمه  هّدام  مزاول  یضعب  نکل  تسین  هّدام  هک  تسا 
. ددرگیم نشور  گرم  زا  سپ  يایند  هب  ایند  نیا  زا  شلاقتنا  رد  ناسنا  عضو  تامدقم ، نیا  اب 

اب تسا  يرهوج  هّدام  هک  دیآ  لمع  هب  یفاک  لّمأت  هتکن  نیا  رد  دوش و  روصت  یحیحص  وحن  هب  هّدام »  » يانعم هک  تساجب  اًلماک  اجنیا  رد 
هک دوش  هجوت  دیاب  هرخالاب  دهدیم و  يور  مسج  رد  هک  یتالّوحت  رییغت و  حّحصم  یمسج و  راثآ  نتفریذپ  تیلباق 

85 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 
تسا یبلطم  نیا  دراد . دوجو  ینامسج  تادوجوم  رد  هک  تسا  یتیمسج  نامه  هّدام  درک  روصت  دیابن  سوسحم . هن  تسا و  مسج  هن  هّدام 

لمح شحیحص  هجو  ریغ  رب  دناهتشاد ، نایب  ناهرب ، باحصا  زا  ِنیّهلأتم  هک  ار  هچنآ  ًاتجیتن  هدنام و  رود  یحطس  ءاملع  یضعب  نهذ  زا  هک 
اهنآ هک  تسا  نیا  دارم  دراد ، دوجو  ینالقع  ذئاذل  تسا و  یلایخ  خزرب  ذئاذل  درادن ، هدام  خزرب  دوشیم  هتفگ  یتقو  دناهتشادنپ  هدومن و 

مه تسا و  لـطاب  هسفن  یف  مه  رادـنپ  نیا  دـنرادن . جراـخ  رد  يدوـجو  هنوـگ  چـیه  لاـیخ ، مهو و  رد  زج  دنتـسین و  شیب  یبارـس  مهو و 
94 دوصقم . كرد  رد  تسا  یفارحنا 

ار هطوبرم  تایآ  ِرتشیب  باب ، رابخا  نوچ  نکل  دنکیم . تلالد  نادب  زین  تنس  باتک و  تشذگ و  هک  تسا  نامه  خزرب  عضو  لاح ، ره  هب 
. تشگ میهاوخ  زین  تایآ  ضّرعتم  نآ  نمض  رد  میداهن و  انب  رابخا  تمسق  رد  اهنت  ار  ثحب  تسا ، لماش  زین 

رد  ) تماـیق زا  لـبق  گرم و  زا  سپ  باـقع  باوث و  نیرکنم  ّدر  يارب  : » هک تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  نینمؤـملاریما  زا  یناـمعن  ریـسفت  رد 
اهِیف ْمَُهل  ِراَّنلا  یِفَف  اوُقَـش  َنیِذَّلا  اَّمَأَف  ٌدیِعَـس * َو  ٌّیِقَـش  ْمُْهنِمَف  ِِهنْذِِإب  اَّلِإ  ٌسْفَن  ُمَّلَکَت  ِتْأَی ال  َمْوَی  : » هک تسا  یفاک  قح  مالک  نیا  اـیند ) نیمه 

ِۀَّنَْجلا یِفَف  اوُدِعُـس  َنیِذَّلا  اَّمَأ  َو  ُدـیُِری * اِمل  ٌلاَّعَف  َکَّبَر  َّنِإ  َکُّبَر  َءاش  ام  اَّلِإ  ُضْرَأـْلا  َو  ُتاواـمَّسلا  ِتَماد  اـم  اـهِیف  َنیِدـِلاخ  ٌقیِهَـش * َو  ٌرِیفَز 
دوجو تمایق  زا  لبق  هک  تسا  ییاهنیمز  اهنامسآ و  نامه  روظنم  هک  [ 156 «] َکُّبَر َءاش  ام  اَّلِإ  ُضْرَْألا  َو  ُتاوامَّسلا  ِتَماد  ام  اهِیف  َنیِِدلاخ 

ْنِم َو   » هک دـنوادخ  نخـس  نیا  دـننام  و  تشگ . دـنهاوخ  لیدـبت  يرگید  ياهنیمز  اهنامـسآ و  هب  دـسر  ارف  تماـیق  هک  یماـگنه  دراد و 
ِمْوَی یلِإ  ٌخَزَْرب  ْمِِهئارَو 

86 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 
َنوُضَْرُعی ُراَّنلا   » هک هیآ  نیا  تسا  هنوگناـمه  هب  تسا و  ترخآ  اـیند و  نیب  باـقع  باوث و  اـنامه  خزرب  زا  دارم  نآ  رد  هک  [ 157 «] َنُوثَْعُبی

[. 158 «] ُۀَعاَّسلا ُموُقَت  َمْوَی  َو  ایِشَع  َو  اوُدُغ  اْهیَلَع 
. تسایند نیا  نآ  زا  اهنت  بش  حبص و  تسین : یبش  حبص و  نادیواج ، يارس  تمایق ، رد 

هاگماش هاگپ و  هک  تسا  حـضاو  نیا  و  [ 159 «] ایِـشَع َو  ًةَرُْکب  اهِیف  ْمُُهقْزِر  ْمَُهل  َو  : » تسا هدومرف  نایتشهب  درومرد  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ 
و [. 160 «] ًاریِرَْهمَز َو ال  ًاسْمَـش  اهِیف  َنْوَرَی  ال  : » دیامرفیم دنوادخ  هکنآ  هچ  دوب . دناوت  تمایق  زا  لبق  ِتشهب  ياهزور  بش و  هب  ّقلعتم  اهنت 

ْنِم ُهَّللا  ُمُهاـتآ  اـِمب  َنیِحِرَف  َنوـُقَزُْری * ْمِهِّبَر  َدـْنِع  ٌءاـیْحَأ  ْلـَب  ًاـتاْومَأ  ِهَّللا  ِلـِیبَس  ِیف  اوـُِلُتق  َنیِذَّلا  َّنَبَـسَْحت  ـال  َو  : » هیآ تسا  لاوـنم  نیمه  هـب 
95 [.« 161 «] ِِهلْضَف

. تسا خزرب  رد  ددرگیم  هضرع  شتآ  رب  هک  یـصخش  نکل  تسا  ترخآ  شتآ  ناـمه  شتآ  زا  دارم  اـْهیَلَع » َنوُـضَْرُعی  ُراَّنلا   » تراـبع رد 
رد یبـلطم  نینچ  ریظن   96 [ 162 «] ِباذَْـعلا َّدَـشَأ  َنْوَعِْرف  َلآ  اُولِخْدَأ  ُۀَـعاَّسلا  ُموـُقَت  َمْوَـی  َو  : » دـنکیم تلـالد  بلطم  نیمه  هب  زین  هیآ  لـیذ 

شتآ ياههرارش  اهبیهل و  نآ  زا  هک  دوشیم  زاب  صخش ، ربق  هب  شتآ  زا  يرد  هکنیا  اًلثم  دروخیم ، مشچ  هب  دمآ ، دهاوخ  هک  یتایاور 
. تسا ترخآ  باذع  هنومن  زین  نآ  باذع  و  ترخآ ، ِشتآ  هنومن  خزود  ِشتآ  نیاربانب ، دنشکیم . هنابز  لخاد  هب 

. تسا خزرب  شتآ  ِراَّنلا » یِفَف  اوُقَش  َنیِذَّلا  اَّمَأَف   » ترابع رد  شتآ  زا  دارم  اما 
97 ددرگیم . حضاو  نتشگ » هضرع  شتآ  رب   » و ندوب » شتآ  رد  : » ِرما ود  ندوب  راگزاس  تاحیضوت  نیا  زا 

87 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 
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نیا قبط   98 [ 163 «] َنوُرَجُْـسی ِراَّنلا  ِیف  َُّمث  ِمیِمَْحلا  ِیف  َنُوبَحُْـسی * ُلِسالَّسلا  َو  ْمِِهقانْعَأ  ِیف  ُلالْغَْألا  ِذِإ  : » تسا لبق  هیآ  دـننامه  زین  هیآ  نیا 
عوـقو تماـیق ، رد  ًاملـسم  هک  تسا  شتآ  رد  ندـش  هتخادـگ  همدـقم  تسا ، ناـشوج  بآ  زا  تراـبع  هک  میمح »  » رد ندـش  هدیـشک  هیآ ،

. دباییم
99 تسا . هدش  تیاور  زین  یشاّیع  ریسفت  رد  هدش ، دای  نیماضم 

لمع مّسجت 

هیلع نینمؤملاریما  زا  ۀلفغ  نب  دـیوس  زا  شیوخ ، ياهدنـس  اب  مادـکره  یلاما ، رد  دـیفم  یفاک و  رد  ینیلک  ناشریـسفت ، رد  یـشاّیع  یّمق و 
رد يو  لمع  دنزرف و  لام و  رسمه و  دسریم  ارف  ناسنا  ترخآ  زور  نیلوا  تایح و  زور  نیرخآ  هک  ماگنه  نآ  : » هک دناهدرک  لقن  مالسلا 

يزیچ هچ  نم  زا  يوگب  لاح  مدوب ، صیرح  وت  رب  مسق  ادـخ  هب  دـیوگ : دـنک و  لام  يوس  هب  ور  لاح  نیا  رد  دـندرگیم . مّسجم  شلباقم 
یماح رادتـسود و  مسق  ادخ  هب  دیوگ : دنک و  شنادنزرف  هب  ور  نآ  زا  سپ  ربب . ناتـسب و  نم  زا  ار  تنفک  دـیوگ : خـساپ  لام  تسوت ؟ دزن 

: دیوگ دنک و  شلمع  هب  ور  هرخالاب  میناشوپب . نآ  رد  میناسر و  تربق  هب  ار  وت  ام  دنهد : خساپ  تسامـش ؟ دزن  نم  زا  يزیچ  هچ  مدوب ، امش 
باوج شلمع  تسوت ؟ دزن  نم  زا  زیچ  هچ  هک  يوگب  سپ  متفاـییم ، نیگنـس  راوشد و  دوخ  رب  ار  وت  هدوب و  نادرگور  وت  زا  مسق  ادـخ  هب 

. میدرگ هضرع  تراگدرورپ  رب  هکنیا  ات  دوب  مهاوخ  مدمه  نیرق و  زیخاتسر  زور  رد  ربق و  رد  وت  اب  نم  دهد :
: دـیوگ وا  هب  تسا و  دارفا  نیرتهماجشوخ  نیرتوبشوخ و  نیرتهرهچشوخ و  هک  دـیآ  وا  دزن  یـسک  دـشاب ، ادـخ  يایلوا  زا  وا  رگا  لاح 

اهلزنم نیرتهب  هب  ًاتقیقح  هک  نادواج  ییارس  یتشهب و  قازرا  زا  یقزر  مغ و  ّمه و  ره  زا  یشیاسآ  هب  هد  تراشب 
88 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 

. ياهتشگ دراو 
وت سپ  دیوگیم : هداد  رارق  بطاخم  ار  صخش  هکیلاح  رد  هاگنآ  و  ماوت . حلاص  لمع  نم  دهد : خساپ  یتسیک ؟ وت  دسرپ : ادخ  ّیلو  نآ 

. دننک عیرست  شراک  رد  هک  دهاوخ  يو  هدننک  لمح  هدنهد و  لسغ  زا  مه  دعب  دنبرب و  تخر  تشهب  هب  ایند  زا 
اب دنـشکیمه و  شیوخ  لابند  هب  ار  ناشاهوم  دـنربق ، ناـسرزاب  اـهنیا  دـنیآ . وا  دزن  کـلم  ود  دریگیم  رارق  ربق  رد  ّتیم  هک  ماـگنه  نآ  و 

؟ تسیک تراگدرورپ  وگب  دنسرپ  وا  زا  تسا . قرب  نوچ  ناشنامشچ  دعر و  نوچمه  ناشاهادص  دنواکب . ار  نیمز  ناشاهنادند 
نآ سپ  منید . زین  مالـسا  مربمغیپ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  تسا و  نم  راگدرورپ  هّللا  دـیوگ : وا  تسیچ ؟ تنید  تسیک و  تربمغیپ 

َنیِذَّلا ُهَّللا  ُتِّبَُثی   » هک تسادخ  هتفگ  نامه  نیا  و  نادرگ ، تباث  درادیم ، تسود  هچ  ره  رد  ار  وا  ادنوادخ ، هک  دننک  اعد  ار  يو  کلم  ود 
هب يرد  وا  يارب  دـننک و  خارف  دـهد  يرای  شنامـشچ  هک  اجنآ  اـت  ار  وا  ربق  ياـضف  سپـس  [. 164 «] اْینُّدـلا ِةایَْحلا  ِیف  ِِتباَّثلا  ِلْوَْقلاـِب  اُونَمآ 

ِۀَّنَْجلا ُباحْـصَأ   » هک تسادخ  نخـس  نامه  نیا  و  تمعن ! رد  قرغ  یناوج  نوچ  ياسایب ؛ هدوسآ  يرطاخ  اب  دنیوگ : ودب  دنیاشگ و  تشهب 
«. اًلیِقَم ُنَسْحَأ  َو  ارَقَتْسُم  ٌْریَخ  ٍِذئَمْوَی 

: دیوگ وا  هب  تسادـخ و  قلخ  نیرتوبدـب  نیرتسابلدـب و  زا  هک  دـیآ  وا  دزن  یـسک  دوب ، نمـشد  شیوخ  راگدرورپ  هب  تبـسن  ّتیم  رگا  و 
، دوش ربق  دراو  هک  ماگنه  نآ  و  دـنزاس . لّـطعم  ار  وا  هک  دـهاوخ  وا  هدـننک  لـمح  هدـنهد و  لـسغ  زا  نآ و  شتآ  خزود و  هب  هد  تراـشب 
هب منادیمن . دهد : خساپ  تسیچ ؟ تنید  و  تسیک ، تراگدرورپ  وگب  دـننک : باطخ  دـنریگزاب و  يو  زا  اهنفک  دنـسر و  رد  ربق  ناسرزاب 

: دنیوگ ودب  ناسرزاب  نآ  لابند 
سپـس سنا . نج و  رگم  دنـسارهب  نآ  زا  نیمز  ناگدـنبنج  همه  هک  دـننز  يو  رب  نانچ  نینهآ  يزرگ  اب  ياهتـشگن ، تیادـه  ياهتـسنادن و 

: دنیوگ دنیاشگ و  شیور  هب  شتآ  زا  يرد 
89 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 
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اهنخان نایم  زا  شزغم  هک  اجنادب  ات  دنکفارد ! هزینرس  هزین و  عضو  هب  ار  يو  یگنت  یقیـض و  تّدش  زا  هک  یلاح  لاح ؛ نیرتدب  هب  باوخب 
نیمه هب  ّتیم  دنراد . باذع  هب  شیوخ  شین  زا  ار  شندب  دندرگ و  ّطلـسم  يو  رب  نیمز  تارـشح  برقع و  رام و  دنز ! نوریب  شتـشوگ  و 

100 دنک .» تمایق  بلط  مدامد  شتدش  زا  هک  یلاح  رد  دزیگنارب ، ربق  زا  شدنوادخ  هکنیا  ات  دنامب  لاح 
زا هیآ  نیا  هب  هراـشا  دوب ، هدـمآ  قوف  ثیدـح  رد  هک  اُونَمآ »...  َنیِذَّلا  ُهَّللا  ُتِّبَُثی   » هک تسادـخ  هتفگ  ناـمه  نیا  و   » تراـبع دـیوگ  ّفلؤم 

َو اهِّبَر  ِنْذِِإب  ٍنیِح  َّلُک  اهَلُکُأ  ِیتُْؤت  ِءامَّسلا * ِیف  اهُعْرَف  َو  ٌِتباث  اُهلْـصَأ  ٍۀَبِّیَط  ٍةَرَجَـشَک  ًۀَبِّیَط  ًۀَِملَک  اًلَثَم  ُهَّللا  َبَرَـض  َْفیَک  ََرت  َْمل  َأ  : » دراد نآرق 
َنیِذَّلا ُهَّللا  ُتِّبَُثی  ٍرارَق * ْنِم  اَهل  ام  ِضْرَْألا  ِقْوَف  ْنِم  ْتَُّثتْجا  ٍۀَثِیبَخ  ٍةَرَجَـشَک  ٍۀَثِیبَخ  ٍۀَِـملَک  ُلَثَم  َو  َنوُرَّکَذَـتَی * ْمُهَّلََعل  ِساَّنِلل  َلاْثمَْألا  ُهَّللا  ُبِرْـضَی 

[165 «] ُءاشَی ام  ُهَّللا  ُلَعْفَی  َو  َنیِِملاَّظلا  ُهَّللا  ُّلُِضی  َو  ِةَرِخْآلا  ِیف  َو  اْینُّدلا  ِةایَْحلا  ِیف  ِِتباَّثلا  ِلْوَْقلِاب  اُونَمآ 
هـضرع ار  شیوخ  تارمث  ینامز  ره  رد  دـنتباث و  مکحم و  هشیر  لصا و  ياراد  تاملک  زا  یعون  هک  درادیم  نایب  دـنوادخ  تایآ  نیا  رد 

حلاص لمع  دـنوریم و  الاب  وا  يوسهب  تاملک  نیا  دومرف  زین  رگید  ياج  رد  هدومن و  فصو  كاپ »  » هب ار  یتاملک  نینچ  ادـخ  دـنرادیم .
. دنسر نامسآ  هب  هکنیا  ات  دهدیم  دوعص  ار  اهنآ  مه 

سپس و  [ 166 «] ًاعیِمَج ُةَّزِْعلا  ِهَِّللَف  َةَّزِْعلا  ُدیُِری  َناک  ْنَم  : » تسا هدومرف  نینچمه 
90 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 

[167 «] ُهُعَفْرَی ُِحلاَّصلا  ُلَمَْعلا  َو  ُبِّیَّطلا  ُِملَْکلا  ُدَعْصَی  ِْهَیلِإ  : » هدومن رکذ  ار  نادب  لوصو  قیرط 
لوق و دنادرگیم . تباث  مکحم ، ِكاپ  ِتاملک  نیا  هب  ترخآ  ایند و  رد  ار  نینمؤم  هک  دزاسیم  نشور  قوف  تایآ  ّیط  رد  ناحبـس  يادخ 

هطـساو هب  ناسنا  ای  هک  تسا  يروط  عضو  ترخآ  رد  ددرگیم . فصّتم  تابث  هدافا  تابث و  هب  صخـش ، داقتعا »  » و ّتین »  » رابتعا هب  مالک ،
قـش ود  يواست  اـی  راـیتخا و  اـجنآ  رد  نوچ  دوشیم و  هارمگ  دزغلیم و  تباـث » لوق  مدـع   » رطاـخ هب  اـی  ددرگیم و  تیبثت  تباـث » لوق  »
رکف لمأت و  اب  بلطم  نیا  هک  دنکیم  ادیپ  دروم  هذـخاؤم  لاؤس و  اب  اهنت  مالک  تیبثت  تابث و  هجیتن  رد  درادـن ، دوجو  تواقـش  تداعس و 

101 تسا . حضاو  ندرک 
رهاظ راـگدرورپ ، نذا  هب  لاـح  همه  رد  ار  شیوخ  عفاـنم  تارمث و  كاـپ ، تباـث و  لوق  نیا  دـهدیم  ربخ  ناحبـس  يادـخ  رگید  فرط  زا 

یناکم نامز و  ره  رد  نیاربانب  دوشیم و  هتفرگرب  نآ  زا  یعفاـنم  نینچ  یناـکم  ناـمز و  ره  رد  هک  دـیمهف  ناوتیم  هیآ  زا  سپ  دزاـسیم ،
102 دراد . دوجو  لاؤس 

. تسا هتفهن  يرگید  رایسب  یناعم  هفیرش ، هیآ  نیا  رد 
هداد رارق  ایند  تایح  همتت  ار  خزرب  دنوادخ  هک  درک  طابنتسا  نینچ  ناوتیم  دومن ، کسمت  قوف  هیآ  هب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هکنیا  زا 

. تسناد يویند  تایح  همتت  ار  خزرب  ناوتیم  یتهج  زا  هک  تسا  نیا  زین ، رما  تقیقح  تسا .
َنیِذَّلا ال َلاق  َو  : » دراد نآرق  زا  هیآ  نیا  هب  هراشا  دوب ، هدمآ  ثیدح  رد  هک  ِۀَّنَْجلا »... * ُباحْـصَأ  هک  تسادخ  نخـس  نامه  نیا  و   » ِترابع

ٍِذئَمْوَی يرُْـشب  َۀَِـکئالَْملا ال  َنْوَرَی  َمْوَی  ًارِیبَک * اُوتُع  اْوَتَع  َو  ْمِهِـسُْفنَأ  ِیف  اوُرَبْکَتْـسا  ِدََـقل  انَّبَر  يَرن  َْوأ  ُۀَِـکئالَْملا  اَْنیَلَع  َلِْزنُأ  َْول ال  انَءاِقل  َنوُجْرَی 
ْنِم اُولِمَع  ام  یلِإ  اْنمِدَق  َو  ًاروُجْحَم * ًارْجِح  َنُولوُقَی  َو  َنیِمِرْجُْمِلل 

91 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 
[168 «] اًلیِقَم ُنَسْحَأ  َو  ارَقَتْسُم  ٌْریَخ  ٍِذئَمْوَی  ِۀَّنَْجلا  ُباحْصَأ  ًارُوْثنَم * ًءابَه  ُهاْنلَعَجَف  ٍلَمَع 

. تسا رهظ  زا  لبق  باوخ  نامه  قوف  هیآ  رد  لیقم »  » زا دارم  دنتـسه و  زین  تایآ  نیرتحیرـص  نمـض ، رد  هک  دـنخزرب  هب  عجار  تاـیآ  نیا 
لاح نیا  اب  تسین ، یغارـس  يویند  ياهباوخ  زا  نآ  رد  هکنیا  اب  خزرب  درادن و  دوجو  یباوخ  تمایق  ِتشهب  رد  هک  تسا  حـضاورپ  هتبلا 

هب زین  و  دومن . فصو  مایق »  » هب ار  مدرم  زیخاتسر  زور  درومرد  دنوادخ  لیلد  نیمه  هب  و  يرادیب . هب  تسا  باوخ  نوچمه  تمایق  هب  تبسن 
باطخ دوشیم و  زاب  تشهب  هب  يرد  ّتیم  يارب  هک  دوب  هدرک  فصو  بیترت  نیا  هب  ار  عضو  قوف ، ثیدـح  رد  ماما  هک  تسا  لـیلد  نیمه 
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يرایسب رد  هکنیا  دوجو  اب  نومضم  نیا  باوخب . طیارـش  نیرتدب  رد  هک  یباطخ  منهج و  هب  يرد  ای  و  باوخب ، یگدوسآ  هب  هک  دسریم 
زا يرد  هک  دـنقفتم  یگمه  هکلب  ددرگیم ، تشهب  دراو  ّتیم  هک  دـناهتفگن  تحارـص  اب  مادـکچیه  لاح  نیا  اب  تسا  دوجوم  تاـیاور  زا 
هب هک  دوشیم  هتفگ  وا  هب  دزویم و  يو  رب  يداـش  میـسن  اـجنآ  زا  دـنیبیم و  نآ  رد  ار  شیوخ  لزنم  وا  دوشیم و  هدوشگ  يو  رب  تشهب 

! سورع نوچمه  یباوخ  باوخب ، یگدوسآ 
ماما دش ، لاؤس  ناشیا  زا  توم »  » درومرد یتقو  هک  تشذگ  رتشیپ  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  ثیدح  نیا  دشاب ، هتـشاد  دای  هب  هدنناوخ  رگا 
رادیب نآ  زا  صخـش  تسا و  رتلیوط  نآ  تّدم  هک  توافت  نیا  اب  دیآیم ، ناتغارـس  هب  بش  ره  هک  تسا  یباوخ  نامه  گرم  : » داد خساپ 

«. تمایق زور  رد  رگم  دش  دهاوخن 
92 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 

، دـهد يرای  شاییانیب  هک  اجنآ  ات  وا  ربق  ياضف  هک  مالـسلا  هیلع  ماما  هتفگ  نیا  تسا و  تماـیق  زا  یلاـثم  هنومن و  عقاورد  خزرب  نیارباـنب 
كرد ناسنا  هک  لّثمم  زا  يّدـح  نامه  رگم  تسین  يزیچ  لاثم  هکنآ  هچ  بلطم ؛ نیمه  هب  تسا  یفیرظ  اـبیز و  حـیملت  دوشیم ، هدرتسگ 

. درادن دوجو  یکرد  لباق  ءیش  مشچ ، ییانیب  ياروام  دنکیم و 
نیا هنیرق  هب  دـننیبیم ، ار  هکئـالم  اـهنآ  هک  تسا  يزور  نیلوا  يرُْـشب »...  ـال  َۀَِـکئالَْملا  َنْوَرَی  َمْوَی   » هک ناحبـس  يادـخ  مـالک  نیا  زا  دارم 

تراشبمدـع تراشب و  هک  تساجنآ  مه  دریگیم و  تروص  خزرب  رد  رادـید  نیا  نینچمه  و  ُۀَِـکئالَْملا » اَْنیَلَع  َلِْزنُأ  ـال  َْول   » هک ناـشهتفگ 
. دباییم قّقحت 

دیآیمن لمع  هب  هذخاؤم  نیطّسوتم »  » زا

عـضو هب  تبـسن  هیآ  و  دـنریگیم ، رارق  لاؤس  هذـخاؤم و  دروم  هک  دنتـسه  ناملاظ  نانمؤم و  اهنت  دـنکیم ، تلالد  قوف  هیآ  هک  اجنآ  اـت 
. دوشیم هدافتسا  دح  نیمه  رد  یبلطم  زین  تایاور  زا  تسا . هدرک  رایتخا  توکس  ناطسوتم ، نافعضتسم و 

ياراد هک  دش  دهاوخ  هذخاؤم  لاؤس و  یناسک  زا  اهنت  ربق  رد  : » دومرف مالسلا  هیلع  هّللادبعوبا  هک  هدرک  لقن  یمرـضح  رکبوبا  زا  یفاک  رد 
[169]103 تشگ .» دنهاوخ  اهر  دوخ  لاح  هب  نارگید  دنشاب و  ضحم  يرفک  ای  ضحم و  ینامیا 

ص92 ماجنا ؛  ات  زاغآ  زا  ناسنا 
لقن یسانکلا  سیرض  زا  دنتسم  روطهب  یّمق  ریـسفت  رد  اًلثم  تسا . هضافتـسا  دح  هب  دایز و  رایـسب  دنـشاب ، نومـضم  نیا  هب  هک  يرگید  راب 

، دنراد رارقا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  يربمایپ  هب  دندّحوم و  هک  یناسک  مدرگ  تیادف  مدرک : ضرع  مالسلا  هیلع  رفعجیبا  هب  : » هک هدش 
؟ تسا هنوگچ  ناشعضو  دنسانشیمن ، ار  امش  تیالو  دنرادن و  یماما  دنراکهانگ و  نکل 

هب یهار  اهنآ  يارب  دـناهدرکن ، زاربا  تیبلها ] ام  هب  تبـسن   ] یتوادـع دناهتـشاد و  یحلاص  لـمع  رگا  دـنام : دـنهاوخ  یقاـب  ربق  رد  دومرف :
دنوادخ تمایق  زور  رد  هکنیا  ات  دیزو  دهاوخ  حرف  میسن  ناشیارب  اجنآ  زا  دش و  دهاوخ  هدوشگ  تسا ، برغم  رد  هک  یتشهب 

93 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 
هک دنتـسه  یناسک  نانیا  دهد . رارق  هذـخاؤم  باسح و  دروم  ناشیاهيدـب  اهیکین و  رطاخ  هب  ار  اهنآ  دـنوادخ  دـننک و  تاقالم  ار  شیوخ 

. تسادخ رما  هب  فوقوم  ناشعضو 
104 دنراد .» یعضو  نینچ  زین  دناهدیسرن ، غولب  دح  هب  هک  ناناملسم  دنزرف  لافطا و  ناهلبا ، نافعضتسم ،

اَّمِإ ِهَّللا  ِْرمَِأل  َنْوَجُْرم  َنوُرَخآ  َو   » هک دراد  ناحبـس  يادـخ  مـالک  نیا  هب  هراـشا  تسادـخ » رما  هب  فوقوم  تراـبع ...«  اـب  مالـسلا  هیلع  ماـما 
[170 «] ٌمیِکَح ٌمِیلَع  ُهَّللا  َو  ْمِْهیَلَع  ُبُوتَی  اَّمِإ  َو  ْمُُهبِّذَُعی 
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لابند هب  دنریگیم و  رارق  هذخاؤم  لاؤس و  دروم  ناشلامعا  رطاخ  هب  دنقحلم ، نانادب  هک  یناسک  نیفعـضتسم و  رگم  اهناسنا  همه  هصالخ 
. تشگ میهاوخ  زاب  بلطم  نیمه  هب  هدنیآ  رد  بّذعم . ای  دندرگیم و  مّعنم  ای  نآ 

خزرب رد  حاورا  مّسجت 

دننامه یلکـش  هب  ار  حور  نآ  دیامنیم ، ضبق  ار  یحور  ادخ  هک  یماگنه  : » دنکیم لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دوخ  یلاما  رد  دیفم 
دراو ناـنآ  رب  یـصخش  هک  یماـگنه  دـنماشآیم و  دـنروخیم و  اـجنآ  رد  حاورا  نیا  دتـسرفیم . تشهب  هـب  هتـشاد ، اـیند  رد  هـک  هـچنآ 

105 دسانشیم .» دناهتشاد ، ایند  رد  هک  یلکش  نامه  هب  ار  اهنآ  دوشیم ،
هک دننکیم  تیاور  نینچ  مدرم  مدرگ ، تیادف  : » مدرک ضرع  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  هک  دنکیم  لقن  طایخ » دّالویبا   » زا یفاک  رد  و 

تـسا نآ  زا  رتمرتحم  ادخ  دزن  نمؤم  هن  دومرف : ماما  دنایهلا . شرع  فارطا  رد  هک  تسا  یگنرزبس  ناگدـنرپ  نادهنیچ  رد  نینمؤم  حاورا 
106 دهدیم .» رارق  ناشدوخ  ياهندب  نوچمه  یندب  رد  ار  نآ  نکلو  دهد  رارق  ياهدنرپ  نادهنیچ  رد  ار  شحور  هک 

ناشاهدسج لکش  نامه  هب  حاورا   » هک هدش  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  نینچمه  یفاک  رد 
94 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 

حاورا زا  یحور  هک  ناـمز  ره  دنـسرپیم و  دارفا  هب  عجار  رگیدکـی  زا  دنـسانشیم و  ار  رگیدـمه  دـنریگیم ، رارق  تشهب  رد  یتخرد  رب 
ینالف دنسرپیم  وا  زا  سپس  تسا . هدیسر  رس  میظع  یـساره  لوه و  دزن  زا  نونکا  وا  هچ  دینک  شیاهر  دنیوگیم : مه  هب  دیآیم  ناشدزن 

ورف داتفا ، ورف  اه ! دنیوگ : تسا ، هدرم  وا  هک  دهد  خساپ  رگا  دندنب و  ودب  يدـیما  ماهتفگ ، كرت  هدـنز  ار  وا  دـیوگ  خـساپ  رگا  درک ؟ هچ 
107 منهج .») رد  ینعی   ) داتفا

دهاوخ نآ  هب  طوبرم  تایاور  يدوز  هب  رفاک ، عضو  اما  تسا . نانمؤم  هرابرد  طقف  یگمه  هتبلا  هک  هدـمآ  يرایـسب  رابخا  رد  ییانعم  نینچ 
. دمآ

ناشاههداوناخ اب  ناگدرُم  رادید 

ار هچنآ  اهنآ ، عضو  درومرد  دـنکیم و  رادـید  دوخ  هداوناخ  اب  گرم  زا  سپ  نمؤم  : » هک هدـش  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یفاک  رد 
108 دنام .» یفخم  وا  رب  دوش ، كانهودنا  نآ  زا  هک  ار  هچنآ  دنیبیم و  ددرگیم ، رورسم  نآ  زا  هک 

رـضاح شیوخ  هداوناخ  دزن  رهظ  ماگنه  رد  هک  تسین  يرفاک  نمؤم و  چـیه  : » هک هدـش  لقن  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  یفاـک  رد  زین  و 
لاح رد  ار  شیوخ  هداوناخ  رفاک  یتقو  دیوگ و  دمح  ار  دنوادخ  دنیبیم ، حلاص  لامعا  ماجنا  لاح  رد  ار  شاهداوناخ  نمؤم  یتقو  ددرگن ،

109 دروخ .» هطبغ  نانآ  رب  دنیب ، حلاص  لامعا  ماجنا 
ار شیوخ  هداوناخ  هتفر  ایند  زا  هک  یـصخش  ایآ  مدیـسرپ  مالـسلا  هیلع  لوا  نسحلایبا  زا  : » هک تسا  لوقنم  راّمع  نب  قاحـسا  زا  یفاک  رد 

. يرآ دومرف : ترضح  هن ؟ ای  دنکیم  رادید 
دزن یلکـش  هچ  هب  مدیـسرپ  دـعب  لاـس . ره  اـی  هاـم  ره  هتفه ، ره  دراد ، ادـخ  دزن  هـک  یتـلزنم  هباـنب  دوـمرف : هاـگ ؟ دـنچ  ره  مدیـسرپ  سپس 

هک هاگ  ره  ددرگ و  فرشم  نانآ  رب  دیآ و  دورف  ناشهناخ  راوید  رب  هک  فیطل  ياهدنرپ  تروصهب  داد : خساپ  دباییم ؟ روضح  شاهداوناخ 
110 ددرگ .» كانهودنا  نیگمغ و  دنیب ، یتجاح  یتخس و  رد  ار  نانآ  هک  هاگره  دوش و  رورس  يداش و  رد  دنیب ، یبوخ  ریخ و  رد  ار  نانآ 

95 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 
حاورا مّسجت  باب  زا  فیطل ، ياهدنرپ  تروص  هب  صخـش  ندومن  روصت  هک  تسا  دقتعم  ّفلؤم  تسا و  رایـسب  نومـضم  نینچ  اب  یتایاور 

. تسا
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ْمِهِّبَر َدـْنِع  ٌءایْحَأ  َْلب  ًاتاْومَأ  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  اُوِلُتق  َنیِذَّلا  َّنَبَـسَْحت  ـال  َو  : » دـیمهف هفیرـش  تاـیآ  نیا  زا  يوحن  هب  ناوتیم  ار  قوف  تیاور  داـفم 
َنوُرِْشبَتْسَی َنُونَزْحَی * ْمُه  َو ال  ْمِْهیَلَع  ٌفْوَخ  اَّلَأ  ْمِهِْفلَخ  ْنِم  ْمِِهب  اوُقَْحلَی  َْمل  َنیِذَّلِاب  َنوُرِْـشبَتْسَی  َو  ِِهلْـضَف  ْنِم  ُهَّللا  ُمُهاتآ  اِمب  َنیِحِرَف  َنُوقَزُْری *

[171 «] َنِینِمْؤُْملا َرْجَأ  ُعیُِضی  َهَّللا ال  َّنَأ  َو  ٍلْضَف  َو  ِهَّللا  َنِم  ٍۀَمِْعِنب 
َو  » ترابع ناـمه  ناـیب  حیـضوت و  ٍۀَـمِْعِنب »...  َنوُرِْـشبَتْسَی   » تراـبع و  تسا . نآ  هب  نتـشگ  ناـمداش  تراـشب و  تفاـیرد  راشبتـسا »  » زا دارم 
هب زونه  هک   ) تایح دیق  رد  نانمؤم  هکنیا  زا  ادخ  هار  نادیهش  هک  دنناسریم  تایآ  نیا  نیاربانب ، تسا . اوُقَْحلَی »...  َْمل  َنیِذَّلِاب  َنوُرِْـشبَتْسَی 
هک دنرورـسم  زین  دـنداش و  لاحـشوخ و  دـننیبیم ، تسا ، تیالو  نامه  هک  نزح  فوخ و  افتنا  لضف و  تمعن و  رد  ار  دناهتـسویپن ) ناشیا 

ناشیاهيدب زا  دروآیم و  باسح  هب  ار  نانآ  ياهیکین  دنادرگیمن ، عیاض  ار  نانمؤم  رجا  دنوادخ  دـنهدیم و  ماجنا  حـلاص  لمع  ناشیا 
. دیامنیم هضافا  نانآ  رب  ار  شیوخ  تاکرب  درذگیمرد و 

111 مهفاف . دننیبیم ، ار  اهنیا  همه  ادهش 
ِةَداـهَّشلا َو  ِْبیَْغلا  ِِملاـع  یلِإ  َنوُّدَُرتَس  َو  َنُونِمْؤُْملا  َو  ُُهلوُسَر  َو  ْمُکَلَمَع  ُهَّللا  يَرَیَـسَف  اُولَمْعا  ِلـُق  َو  : » تسا قوف  هیآ  هیبش  اـنعم  رد  زین  هیآ  نیا 

112 [ 172 «] َنُولَمْعَت ُْمْتنُک  اِمب  ْمُُکئِّبَُنیَف 

ربق رد  شناتسود  اب  ناطیش  تبحاصم 

لقن ربق - ناسرزاب  هذخاؤم  دروم  رد  مالسلا - هیلع  قداص  ماما  زا  زین  وا  ریصبیبا و  زا  یفاک 
96 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 

خـساپ رفاک  و  تسیک ؟ دوب  امـش  نایم  رد  هک  یـصخش  نیا  دـننک : باطخ  وا  هب  سرزاب  کلم  ود  نیا  دـشاب ، رفاک  ّتیم  رگا  : » تسا هدرک 
113 دنراذگیم .» اهنت  ناطیش  اب  ار  وا  ماگنه  نیا  رد  منادیمن . دهدیم :

ترضح زا  زین  وا  ملسم و  نب  دّمحم  زا  شریـسفت  رد  یـشاّیع  نینچمه   114 تسا . هدمآ  انعم  نیمه  ناهّدلا ، ریـشب  زا  يرگید  ثیدـح  رد 
. تسا هدرک  لقن  ار  تیاور  نیا  مالسلا  هیلع  رقاب 

ای َلاق  انَءاج  اذِإ  یَّتَح  - » هک اجنآ  ات  َوُهَف -»...  ًاناْطیَش  َُهل  ْضِّیَُقن  ِنمْحَّرلا  ِرْکِذ  ْنَع  ُشْعَی  ْنَم  َو  : » هک تسادخ  نخـس  نامه  نیا  تقیقح  رد 
[173 «] ُنیِرَْقلا َْسِئبَف  ِْنیَقِرْشَْملا  َدُْعب  َکَْنَیب  َو  ِیْنَیب  َْتَیل 

هدـنناوخ ًامتح  تسا و  يّدام  مسج  زا  رتگرزب  رتهدرتسگ و  لاثم »  » اریز تسا ، رتعیـسو  بتارم  هب  ایند  ملاـع  زا  خزرب  ملاـع  تسناد  دـیاب 
هک تسا  یتاّیلک  اهنت  تسا ، هدـمآ  خزرب  درومرد  تنـس  باتک و  رد  هک  هچنآ  نیاربانب  دراد . دای  هب  تشذـگ ، اًلبق  هک  ار  هّدام »  » زا ییانعم 

. بلطم لماک  حیرشت  حیضوت و  هن  دناهدش  هدروآ  هنومن  يارب 
ناشاههداوناخ اب  تاوما  رادـید  يارب  یّلحم  زین  خزرب و  ِخزود  تشهب و  يارب  یّلحم  ناونع  هب  نیمز  تایاور ، یخرب  رد  هکنآ  رگید  هتکن 

تقیقح و  ددرگیمن ، عطق  لماک  روطهب  حاورا  ملاـع  يّداـم  هقلع  هک  دوشیم  نیا  رب  لـمح  ینییعت  نینچ  نیا  تسا . هتـشگ  نییعت  هریغ ، و 
. تشذگ هک  روطنامه  تسا ، نینچ  زین  رما 

عاـمتجا لـحم  سدـقملاتیب  هرخـص  توهرب و  يداو  رد  نآ  خزود  مالـسلا و  يداو  رد  خزرب  ِتشهب  هک  تسا  هدـمآ  راـبخا  زا  یخرب  رد 
115 تسا . حاورا 

يایلوا تامارک  درومرد  یبلطم  نینچ   116 دناهدرک . هدـهاشم  یفلتخم  ياهناکم  رد  ار  حاورا  همئا ، هک  تسا  هدـمآ  يرگید  تایاور  رد 
رطاخ هب  حاورا  هقلع  یعون  زا  فشاک  هک  دنتسه  ياهنکمم  روما  بلاطم  نیا  همه  تسا . هتشگ  لقن  رصح  دح  زا  شیب  حلاص 

97 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 
. تسا لاح  ای  نامز  ای  ناکم  تفارش 
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روُص خفَن  موس : لصف 

هراشا

ِروُّصلا ِیف  َخـُِفن  َو   » و [ 174 «] ُهَّللا َءاـش  ْنَم  اَّلِإ  ِضْرَأـْلا  ِیف  ْنَم  َو  ِتاواـمَّسلا  ِیف  ْنَم  َعِزَفَف  ِروُّصلا  ِیف  ُخَْـفُنی  َمْوَی  َو  : » دوـمرف لاـعتم  دـنوادخ 
[175 «] َنوُرُْظنَی ٌماِیق  ْمُه  اذِإَف  يرْخُأ  ِهِیف  َخُِفن  َُّمث  ُهَّللا  َءاش  ْنَم  اَّلِإ  ِضْرَْألا  ِیف  ْنَم  َو  ِتاوامَّسلا  ِیف  ْنَم  َقِعَصَف 

زا ار  روص »  » ناوتب نآ  اب  هک  ینئارق  تاـیآ ، رد  نتخاـس . هدـنز  يارب  مود  هخفن  ندـناریم و  يارب  لوا  هخفن  دراد : دوجو  هخفن  ود  نیارباـنب 
دناهدـیمدیم نآرد  دـناهدرکیم و  خاروس  ار  نآ  زین  یهاگ  و  خاش »  » ینعی نآ  يوغل  يانعم  اما  تسا . هدـماین  دومن ، ریـسفت  یظفل  ظاـحل 

(. روپیش دننامه  )
هب نآ  زا  نآرق  فلتخم  عضاوم  رد  نکل  تسا . هدـمآ  ناـیم  هب  تبحـص  رمز »  » و لـمن »  » ياـههروس زا  هیآ  ود  رد  اـهنت  لوا  هخفن  هب  عـجار 

اْنیَدـَل ٌعـیِمَج  ْمُه  اذِإَـف  ًةَدِـحاو  ًۀَْحیَـص  اَّلِإ  َْتناـک  ْنِإ  : » تسا هتـشگ  ریبـعت  رقن »  » و دـیدش ) هحیـص  « ) هّخاـص (، » هحیـص « ) هرجز «، » هحیـص »
ِیف َرُِقن  اذِإَف  « ؛] 178 «] ِهیِخَأ ْنِم  ُءْرَْملا  ُّرِفَی  َمْوَی  ُۀَّخاَّصلا * ِتَءاج  اذِإَف  « ؛] 177 «] ِةَرِهاَّسلِاب ْمُه  اذِإَف  ٌةَدِحاو * ٌةَرْجَز  َیِه  امَّنِإَف  « ؛] 176 «] َنوُرَضُْحم

ٌمْوَی ٍِذئَمْوَی  َِکلذَف  ِرُوقاَّنلا *
98 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 

ِّقَْحلِاب َۀَْـحیَّصلا  َنوُعَمْـسَی  َمْوَی  ٍبیِرَق * ٍناـکَم  ْنِم  ِداـنُْملا  ِداـُنی  َمْوَی  ْعِمَتْـسا  َو  : » تسا هدومرف  زین  و  [. 179 «] ٍریِسَی ُْریَغ  َنیِِرفاْکلا  یَلَع  ٌریِـسَع *
[180 «] ِجوُرُْخلا ُمْوَی  َِکلذ 

راـکهب رازراـک  يارب  اهرکـشل  رد  هک  تسا  يروپیـش  ناـمه  تیاـکح  شاهخفن ،»  » ود و  روـص »  » تیاـکح هـک  دـیمهف  ناوـتیم  اـجنیا  زا 
« روص  » رد مود  راب  يارب  سپـس  و  دـیدرگ »! هدامآ  تکرح  يارب   » و دـیوش »! تکاس   » هک دوشیم  هدـیمد  روص »  » رد لوا  راـب  دـناهدربیم :

!«. شیپ هب  !« » دیزیخرب  » هک دوشیم  هدیمد 
. هدننکهدنز هحیص  هدنناریم و  هحیص  تسا : هحیص  هنوگ  ود  ياراد  هک  دوجوم  تسا  یتقیقح  روص »  » نیاربانب

راچان نیاربانب  تسا و  هدمآ  ظفل  نیمه  هب  رتشیب  ای  دروم  هدزاود  رد  نکل  درادن  دوجو  یلماک  ریسفت  نآرق  رد  ۀحیص »  » هملک يارب  هچرگا 
. دشاب لیصا  یقیقح و  ییانعم  ياراد  دیاب  هحیص 

. دشاب انعمیب  دناوتیمن  ءادن »  » هک تسا  حضاو  نیا  هدومرف و  ریبعت  زین  ءادن »  » هب نآ  زا  ناحبس  يادخ 
اب دراد و  ییاونـش  هدنز  دوجوم  اهنت  هک  تسا  مّلـسم  زین  نیا  هدومن و  فصو  قح » هب  هحیـص  ندینـش   » هب ار  مدرم  دنوادخ  هک  ییاجنآ  زا 

، تسا هحیـص  ندینـش  عامتـسا و  نیع  نانآ  دوجو  تایح و  هک  میمهفیم  هداد ، نانآ  ْقعَـص »  » هب ربخ  دوخ  ناحبـس  يادخ  هکنیا  هب  هّجوت 
زج يزیچ  هخفن  ای  هحیـص و  نیاربانب  تسا . لوقعمریغ  يرما  یگدنز  هب  ناشیا  فصو  زا  دعب  هدنزاس » هدـنز  هحیـص   » ندینـش هک  ورنآزا 

َُهل ُلوُقَی  امَّنِإَف  ًاْرمَأ  یضَق  اذِإَف  : » هدومرف دوخ  دنوادخ  دزاسیم ؛ هدنز  دناریمیم و  ار  نانآ  هک  تسین  یهلا  ياهملک 
99 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 

. هدنزاس هدنز  ياهملک  هدنناریم و  ياهملک  دنتسه : یهلا  هملک  ود  هخفن  ود  نیا  هجیتن  رد  [. 181 «] ُنوُکَیَف ْنُک 
یظفل توم »  » هک دشاب  باب  نیا  زا  دیاش  توم .»  » هن هدرب  راک  هب  ار  ْقعَـص »  » ظفل ندناریم  درومرد  دنوادخ  هک  تسا  نیا  هّجوت  لباق  هتکن 

ار حاورا  هکئالم و  هلمج  زا  نیمز ، نامـسآ و  تادوجوم  همه  خفن ، مکح  هکیلاح  رد  ددرگیم ، قالطا  ندب  زا  حور  جورخ  رب  هک  تسا 
هب یحیملت  تسا ، تشهب  لـها  فصو  رد  هک  [ 182 «] یلوُْألا َۀَتْوَْملا  اَّلِإ  َتْوَْملا  اَهِیف  َنُوقوُذَـی  ال  : » ادـخ مالک  نیا  رد  و  ددرگیم . لماش  زین 
هب هک  تسا  یماگنه  نآ  تسا و  هدومن  قالطا  هقعـص »  » نامه رب  ار  توم »  » ظفل دـنوادخ  ییاج  رد  هلب   117 تفای . ناوتیم  بلطم  نیمه 

هتبلا [ 183 «] ٍلِیبَس ْنِم  ٍجوُرُخ  یلِإ  ْلَهَف  اِنبُونُذـِب  اْنفَرَتْعاَف  ِْنیَتَْنثا  اَنَْتیَیْحَأ  َو  ِْنیَتَْنثا  اَنَّتَمَأ  انَّبَر  : » دـیامرفیم نایخزود ، بناـج  زا  تیاـکح  ناونع 
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118 دشابن . بیلغت »  » ای و  رارکت » « » رابود  » زا دارم  هک  تسا  نآ  رب  ینتبم  راهظتسا  نیا 
ْنَم  » زا دارم  نیاربانب  ددرگیم . همه  ِلاح  لـماش  خزرب  مکح  نآ  قبطرب  هک  َنُوثَْعُبی » ِمْوَی  یلِإ  ٌخَزَْرب  ْمِِهئارَو  ْنِم  َو  : » دومرف ناحبـس  يادـخ 
دوخ یگدنز  هب  نیمز  يور  رب  خزرب ، زا  لبق  دنتایح و  دیق  رد  هک  تسین  یناسک  دوب ، هدمآ  هقعـص »  » و عزف »  » هیآ ود  رد  هک  ِضْرَْألا *» ِیف 
ٍۀَعاس َْریَغ  اُوِثَبل  ام  َنُومِرْجُْملا  ُمِسُْقی  ُۀَـعاَّسلا  ُموُقَت  َمْوَی  َو  : » تسا هدومرف  اهنآ  درومرد  دـنوادخ  هک  تسا  یناسک  دارم  هکلب  دـنهدیم ، همادا 

[184 «] ِْثعَْبلا ِمْوَی  یلِإ  ِهَّللا  ِباتِک  ِیف  ُْمْتِثَبل  ْدََقل  َنامیِْإلا  َو  َْملِْعلا  اُوتوُأ  َنیِذَّلا  َلاق  َو  َنوُکَفُْؤی * اُوناک  َِکلذَک 
100 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 

و [ 185 «] َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْمُکَّنَأ  َْول  اًلِیلَق  اَّلِإ  ُْمْتِثَبل  ْنِإ  َلاق  َنیِّداْعلا * ِلَئْسَف  ٍمْوَی  َضَْعب  َْوأ  ًامْوَی  اْنِثَبل  اُولاق  َنِینِس * َدَدَع  ِضْرَْألا  ِیف  ُْمْتِثَبل  ْمَک  َلاق   » و
امُهَْنَیب - » هک اـجنآ  اـت  [- 186 «] َجـِلَی یَّتَـح  َۀَّنَْجلا  َنُولُخْدَـی  ـال  َو  ِءاـمَّسلا  ُباْوبَأ  ْمَُهل  ُحَّتَُفت  ـال  اـْهنَع  اوُرَبْکَتْـسا  َو  اـِنتایِآب  اُوبَّذَـک  َنیِذَّلا  َّنِإ  »

119 دنشاب . هدش  دراو  خزرب  هب  هک  هچرگا  دننیمز » لها   » نانیا نیاربانب  ٌباجِح .»
[187 «] َنوُدَعُوت ام  َو  ْمُُکقْزِر  ِءامَّسلا  ِیف  َو  : » دیامرفیم دنوادخ  هکنآ  هچ  تسادعـس ، حاورا  هکئالم و  ِتاوامَّسلا *» ِیف  ْنَم   » زا دارم  اما  و 
و ُبِّیَّطلا » ُِملَْکلا  ُدَعْصَی  ِْهَیلِإ   » و ُهَْدنِع » یمَسُم  ٌلَجَأ  َو   » 120 و [ 189 «] تاحلاصلا اولمع  اونمآ و  نیذلا  هللا  دعو   » و [ 188 «] ٍمْوَی ُداعیِم  ْمَُکل   » و

. تایآ رگید  و  [ 190 «] ِْهَیلِإ ُحوُّرلا  َو  ُۀَِکئالَْملا  ُجُْرعَت   » و اُونَمآ » َنیِذَّلا  ُهَّللا  ِعَفْرَی  »
يدوبان ایند و  هئـشن  ندـش  هدـیچیپ  مهرد  رب  لمح  یگمه  تسا ، نآ  يدوبان  انف و  نیمز و  لها  رب  هحیـص  عوقو  رب  لاد  هک  یتایآ  نیاربانب 

َو ال ًۀَیِصَْوت  َنوُعیِطَتْسَی  الَف  َنوُمِّصِخَی * ْمُه  َو  ْمُهُذُخَْأت  ًةَدِحاو  ًۀَْحیَص  اَّلِإ  َنوُرُْظنَی  ام  : » ادخ نخس  نیا  دننامه  دوشیم ، شلها  نآ و 
101 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 

[192 «] ٍناف اْهیَلَع  ْنَم  ُّلُک   » ای و  [ 191 «] َنوُعِجْرَی ْمِِهلْهَأ  یلِإ 
یخفن سپـس  تشگ و  دنهاوخ  یناف  نآ  لها  دش و  دهاوخ  هدیچیپ  مه  رد  ایند  طاسب  نادب  هک  دوب  دهاوخ  ياهحیـص  ادتبا  هک : نیا  هجیتن 

. دنوشیم هتخیگنارب  مدرم  ددرگیم و  اپرب  تمایق  نادب  هک  رگید  یخفن  سپس  دنرذگیمرد و  خزرب  لها  یمامت  نادب  هک 
همه ُهَْدنِع » یمَسُم  ٌلَجَأ  َو   » و یمَـسُم » ٍلَجَأ  َو  ِّقَْحلِاب  اَّلِإ  امُهَْنَیب  ام  َو  َضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  ُهَّللا  َقَلَخ  ام   » ترابع ود  هک  تسه  هتکن  نیا  يرآ 

بجوم زین  خفن  هحیـص و  یتح  دریگیمن و  تروص  يدوخهبدوخ  یگرم  چـیه  نیاربانب ، تسا و  هدروآ  لجا »  » شـشوپ ریز  ار  تادوجوم 
. دشاب هدیسر  ارف  لجا  هکنیا  رگم  ددرگیمن  گرم 

دناهدش انثتسا  روص ، خفن  مکح  زا  هک  یناسک 

[: تفگ دیاب   ] دوب هدمآ  خفن  هیآ  ود  ره  رد  هک  ُهَّللا *» َءاش  ْنَم  اَّلِإ   » ترابع هب  عجار  اما  و 
ار نآ  يدـعب  تایآ  دراد ، دوجو  ُهَّللا » َءاش  ْنَم  اَّلِإ  ِضْرَْألا  ِیف  ْنَم  َو  ِتاواـمَّسلا  ِیف  ْنَم  َعِزَفَف  ِروُّصلا  ِیف  ُخَْـفُنی  َمْوَی  َو   » هیآ رد  هک  ییانثتـسا 
اَّلِإ َنْوَزُْجت  ْلَه  ِراَّنلا  ِیف  ْمُهُهوُجُو  ْتَّبُکَف  ِۀَئِّیَّسلِاب  َءاج  ْنَم  َو  َنُونِمآ * ٍِذئَمْوَی  ٍعَزَف  ْنِم  ْمُه  َو  اْهنِم  ٌْریَخ  ُهَلَف  ِۀَنَسَْحلِاب  َءاج  ْنَم  : » دیامنیم ریـسفت 

، تسا هدش  عقاو  نآ ، رب  دیعو  و  هئیس »  » لباقم رد  هک  نیا  هنیرق  هب  زین  و  نمأ »  » ظفل هنیرق  هب  هنـسح »  » زا دارم  هتبلا  [. 193 «] َنُولَمْعَت ُْمْتنُک  ام 
« عزف  » زا هئّیس  دوجو  تلع  هب  دشاب ، هتخیمآ  مه  هب  هئّیس  هنسح و  یصخش  لمع  رد  رگا  نیاربانب  و  هئّیس ) هب  بوشم  هن   ) تسا قلطم » هنسح  »

. دشاب هتساریپ  اهيدب  زا  شلامعا  كاپ و  شتاذ  هک  تسا  ناما  رد  عزف »  » زا یصخش  اذل  دوب . دهاوخن  ناما  رد 
102 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 

ِیف ُهَلَعْجَیَف  ًاعیِمَج  ُهَمُکْرَیَف  ٍضَْعب  یلَع  ُهَضَْعب  َثِیبَْخلا  َلَعْجَی  َو  : » تسا هدومرف  هدرمـش و  ثئابخ »  » ار دـب  لامعا  یهاگهاگ ، لاـعتم  دـنوادخ 
قافن رفک و  دنوادخ ، نینچمه  [. 195 «] ِتابِّیَّطِلل َنُوبِّیَّطلا  َو  َنِیبِّیَّطِلل  ُتابِّیَّطلا  َو  ِتاثِیبَْخِلل  َنُوثِیبَْخلا  َو  َنِیثِیبَْخِلل  ُتاثِیبَْخلا   » زین و  [ 194 «] َمَّنَهَج

: هدومرف تسا و  هدناوخ  اهیکاپان  اهيدیلپ و  هرمز  رد  ار  كرش  و 
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زا یضعب  و  [. 197 «] ٌسََجن َنوُکِرْشُْملا  اَمَّنِإ   » و [ 196 «] َنوُِرفاک ْمُه  َو  اُوتاـم  َو  ْمِهِـسْجِر  َیلِإ  ًاـسْجِر  ْمُْهتَدازَف  ٌضَرَم  ْمِِهبُوُلق  ِیف  َنیِذَّلا  اَّمَأ  َو  »
تسا هتساریپ  كرش  زا  شتاذ  یـسک  نیاربانب  [. 198 «] َنوُکِرْشُم ْمُه  َو  اَّلِإ  ِهَّللِاب  ْمُهُرَثْکَأ  ُنِمُْؤی  ام  َو  : » تسا هدرمـش  كرـش  ار  نامیا  بتارم 

رد هن  شدوجو ، رد  هن  دـنیبن : دـنوادخ  يارب  یکیرـش  چـیه  ینعی  دـباین ؛ شمارآ  وا  زج  یـسک  هب  دـشاب و  هتـشادن  ادـخ  ریغ  هب  ناـمیا  هک 
« َنِیبِّیَط ُۀَِـکئالَْملا  ُمُهاَّفَوَتَت  َنیِذَّلا  : » ددرگیمرب نادـب  زین  ادـخ  نخـس  نیا  تسا و  تیالو  نامه  نیا  کی . چـیه  شلاـعفا  رد  هن  شتاـفص و 

. تسا نما  نامه  مالس »  » زا دارم  هک  ْمُْکیَلَع » ٌمالَس  َنُولوُقَی  ، » دناهتساریپ ًاتاذ  تیالو  ببس  هب  ینعی 
ُْلق : » دراد هراشا  بلطم  نیمه  هب  زین  لیذ  هیآ  تسا و  تیالو  نامه  هنـسح »  » هک ددرگیم  رهاظ  میدروآ  لمع  هب  هک  یهیجوت  زا  نیارباـنب 

[199 «] ٌروُکَش ٌروُفَغ  َهَّللا  َّنِإ  ًانْسُح  اهِیف  َُهل  ْدَِزن  ًۀَنَسَح  ْفِرَتْقَی  ْنَم  َو  یبْرُْقلا  ِیف  َةَّدَوَْملا  اَّلِإ  ًارْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْسَأ  ال 
103 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 

: تسا هدمآ  مالسلا  هیلع  ماما  لوق  زا  اْهنِم *» ٌْریَخ  ُهَلَف  ِۀَنَسَْحلِاب  َءاج  ْنَم   » درومرد یّمق  ریسفت  رد 
121 وا .» نانمشد  زا  يوریپ  نامه  هئیس »  » تسا و مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تیالو  نامه  هنسح »  » مسق ادخ  هب  »

: دنکیم لقن  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  شردپ  زا  مه  ناشیا  مالسلا و  هیلع  قداص  ماما  زا  یفاک  رد  و 
ار روبزم  هیآ  ترضح  سپـس  تیبلها .» ام  هب  تبـسن  ضغب  تیالو و  ِراکنا  هئّیـس  تسا و  تیبلها  ام  ّبح  تیالو و  تفرعم  انامه  هنـسح  »

122 دومن . توالت 
َُّمث ُهَّللا  َءاش  ْنَم  اَّلِإ  ِضْرَْألا  ِیف  ْنَم  َو  ِتاوامَّسلا  ِیف  ْنَم  َقِعَـصَف  ِروُّصلا  ِیف  َخـُِفن  َو  : » ددرگیم نشور  زین  رگید  هیآ  عضو  تشذـگ  هچنآ  زا 

« مایق  » زین نانآ  مه  دنا  قعص »  » رد لوا  هخفن  زا  هک  یناسک  نامه  تسادیپ ، هیآ  رهاظ  زا  هک  روطنآ  َنوُرُْظنَی .» ٌماِیق  ْمُه  اذِإَف  يرْخُأ  ِهِیف  َخُِفن 
اْنیَدـَل ٌعیِمَج  ْمُه  اذِإَف  ًةَدِـحاو  ًۀَْحیَـص  اَّلِإ  َْتناک  ْنِإ  : » هیآ لیلد  هب  دـنیامنیم و  مایق  نایناهج  يادـخ  يارب  مدرم  همه  هک  زور  نآ  دـننکیم ،

، ناگدـنوشراضحا نیا  زا  ار  شیوخ  صلخم  ناگدـنب  دـنوادخ  دـندرگیم . راـضحا  دـنوادخ  دزن  هک  دنتـسه  ناـنیا  مه  [ 200 «] َنوُرَضُْحم
لوق زا  ار ، شیوخ  صلخم  ناگدـنب  نیا  سپـس  َنیِـصَلْخُْملا .» ِهَّللا  َدابِع  اَّلِإ  َنوُرَـضْحَُمل * ْمُهَّنِإَف  : » دـیامرفیم هک  یماگنه  دـیامنیم  انثتـسا 

دنوادخ هلیـسونیدب  و  [. 201 «] َنیِـصَلْخُْملا ُمُْهنِم  َكَدابِع  اَّلِإ  َنیِعَمْجَأ * ْمُهَّنَیِوْغَُأل  َکـِتَّزِِعبَف  : » دناسانـشیم نینچ  دوب ، هدـشدرط  هک  سیلبا 
هب ناطیـش  ءاوغا  اًلـصا  دـباییمن . قّقحت  صلخم ، ناگدـنب  نیا  رد  وا  ءاوغا  تسین و  یهار  نانآ ، هب  تبـسن  ار  ناطیـش  هک  دزاـسیم  نشور 

ْمُُکتْدَعَو َو  ِّقَْحلا  َدْعَو  ْمُکَدَعَو  َهَّللا  َّنِإ  ُْرمَْألا  َیُِضق  اََّمل  ُناْطیَّشلا  َلاق  َو  : » تسا هدعو »  » تروص
104 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 

َّنِإ ُْلبَق  ْنِم  ِنوُُمتْکَرْـشَأ  اِمب  ُتْرَفَک  یِّنِإ  َّیِخِرْـصُِمب  ُْمْتنَأ  ام  َو  ْمُکِخِرْـصُِمب  اَنَأ  ام  ْمُکَـسُْفنَأ  اُومُول  َو  ِینُومُوَلت  الَف  هک - اجنآ  ات  ْمُُکتْفَلْخَأَـف -
[202 «] ٌمِیلَأ ٌباذَع  ْمَُهل  َنیِِملاَّظلا 

رد هشیر  نانآ  هانگ  ددرگرب و  دیاب  ناشدوخ  هب  ناهارمگ  شنزرس  هک  تسا  هدرک  جاتنتسا  نینچ  ناطیـش  دینکیم  هظحالم  هک  روطنامه 
. تسا كاندرد  یباذع  زین  ار  نیملاظ  دنملاظ و  شیوخ ، یتاذ  تواقش  ياضتقم  هب  دراد و  ناشکرش 

يارب زج  یناشن  مان و  دننیبیمن و  يدوجو  ادخ  ریغ  يارب  دناهتـساریپ . كاپ و  كرـش ، زا  ًاتاذ  هک  دنتـسه  یناسک  انامه  ناصلخم  نیاربانب ،
. تسا تیالو  نامه  نیا  تایح . هن  گرم و  هن  ررض ، هن  دنراد و  ار  شیوخ  عفن  رایتخا  هن  دنباییمن ؛ وا 

هخفن اب  دننامـسآ ، نیمز و  رد  هک  یناسک  همه  هکیلاـح  رد  دـندرگیم و  انثتـسا  عزف  هقعـص و  مکح  زا  هک  دنتـسه  هّللاءاـیلوا  اـهنت  يراـب 
َو  » و [ 203 «] ُِبتُْکِلل ِّلِجِّسلا  ِّیَطَک  َءامَّسلا  يِوْطَن  َمْوَی  : » تسا هدومرف  ناحبـس  دنوادخ  دـنهدیم . همادا  دوخ  تایح  هب  نانآ  دـنرذگیمرد ،

مه رد  دیـسر و  دهاوخ  ارف  ناشلجا  دـننآ ، رد  هک  یناسک  همه  اب  اهنامـسآ  نامز ، نآ  رد  هک  دومن  نایب  سپ  ِِهنیِمَِیب .» ٌتاَّیِوْطَم  ُتاوامَّسلا 
يارو رد  ناشهاگیاج  هکلب  دنتـسین ، اهنامـسآ  رد  دـندوب  هدـش  انثتـسا  هک  ینیـصلخم  ددرگیم  راکـشآ  ینایب  نینچ  اـب  دـیچیپ . دـنهاوخ 

: دیامرفیم ادخ  دنرضاح . اج  همه  رد  لاح  نیا  اب  تسا و  نیمز  اهنامسآ و 
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: هدومرف زین  و  دنتسه . هجو »  » نیمه زا  نانآ  نیاربانب  [ 204 «] ُهَهْجَو اَّلِإ  ٌِکلاه  ٍءْیَش  ُّلُک  »
105 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 

. دنطیحم ملاع  نیا  رب  زین  نانآ  ملاع ، نیا  رب  دنوادخ  هطاحا  هطساو  هب  نیاربانب  ِهَّللا .» ُهْجَو  َّمَثَف  اوُّلَُوت  امَْنیَأَف  »
يرگید وحن  هب  ار  بلطم  نیمه  شتآ ، رد  شتآ  لها  دننامـسآ و  رد  تشهب  لـها  درادیم  ناـیب  هکنیا  زا  سپ  يرگید ، هیآ  رد  دـنوادخ 

دهاوخ بلطم  نیا  ثحب  يرگید  لـحم  رد   123 [ 205 «] ْمُهامیِِـسب الُک  َنُوفِْرعَی  ٌلاجِر  ِفارْعَْألا  یَلَع  َو  ٌباجِح  اـمُهَْنَیب  َو  : » دزاـسیم نشور 
. دمآ

شیاسآ ناـما و  رد  ددرگیم ، عقاو  هخفن  ود  نیب  رد  هک  يروما  رگید  لاوها و  دـیادش و  زا  نیـصَلخم ، هک  ددرگیم  راکـشآ  اـجنیمه  زا 
ینعی ّكد » [. » 206 «] ُۀَِعقاْولا ِتَعَقَو  ٍِذئَمْوَیَف  ًةَدِحاو * ًۀَّکَد  اتَّکُدَـف  ُلابِْجلا  َو  ُضْرَْألا  ِتَلِمُح  َو  ٌةَدِـحاو * ٌۀَْـخفَن  ِروُّصلا  ِیف  َخـُِفن  اذِإَف  : » دنتـسه

. ياهدومن ناسکی  نیمز  اب  هتخاس و  درُخ  ار  نآ  ینعی  ءیشلا » ُتککد  : » ییوگیم هک  یماگنه  ندش و  درُخ 
َّنِإ  » و [ 208 «] اًلیِهَم ًابِیثَک  ُلابِْجلا  َِتناک  َو  ُلابِْجلا  َو  ُضْرَْألا  ُفُجَْرت  َمْوَی   » و [ 207 «] ُۀَفِداَّرلا اَهُعَْبتَت  ُۀَفِجاَّرلا * ُفُجَْرت  َمْوَی  : » دیامرفیم دنوادخ 
ْمُه ام  َو  يراکُـس  َساَّنلا  يََرت  َو  اهَلْمَح  ٍلْمَح  ِتاذ  ُّلُک  ُعَضَت  َو  ْتَعَـضْرَأ  اَّمَع  ٍۀَعِـضُْرم  ُّلُک  ُلَهْذَت  اهَنْوََرت  َمْوَی  ٌمیِظَع * ٌءْیَـش  ِۀَـعاَّسلا  َۀـَلَْزلَز 

ُلابِْجلا ُنوُکَت  َو   » و [ 210 «] ْتَرِّیُس ُلابِْجلا  اَذِإ  َو   » و [ 209 «] ٌدیِدَش ِهَّللا  َباذَع  َّنِکل  َو  يراکُِسب 
106 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 

اَذِإ َو   » و [ 213 «] ْتَرِّوُـک ُسْمَّشلا  اَذِإ   » و [ 212 «] ُرَمَْقلا َو  ُسْمَّشلا  َعِمُج  َو  ُرَمَْقلا * َفَـسَخ  َو  ُرَـصَْبلا * َقَِرب  اذِإَـف   » و [ 211 «] ِشوُْفنَْملا ِنْهِْعلاَک 
[216 «] ْتَرِّجُس ُراِحْبلا  اَذِإ  َو   » و [ 215 «] ْتَلِّطُع ُراشِْعلا  اَذِإ  َو   » و [ 214 «] ْتَرَثَْتنا ُبِکاوَْکلا 

. تسا قبطنم  نآ ، نانکاس  تکاله  ایند و  يدوبان  و  تمایق »  » و ۀعاس »  » تامدقم رب  يدایز  دحات  تایآ  نیا  رهاظ 

تسایند زا  دعب  تمایق  هک  نیا  يانعم 

« زا دعب   » ار تمایق  ات  داد  دهاوخ  هزاجا  ام  هب  تمایق ) زا  لبق  ایند  يدوبان   ) نیمه هک  تسا  نیا  درک  هجوت  نادب  دـیاب  اجنیا  رد  هک  ياهتکن 
هدام ملاع  رب  طیحم  لاثم  ملاع  هک  روطنامه  ّالا  مینادب و  ایند  زا » دعب   » ار خزرب  ات  دـهدیم  هزاجا  ام  هب  گرم »  » هک هنوگنامه  مینادـب ؛ ایند 

. دوب دهاوخ  خزرب  ایند و  رب  طیحم  ناهرب ، قبط  زین  ثعب » هئشن  ، » تسایند ینعی 
، روکذـم هئـشن  ود  نیب  هلـصاف  رد  تاکرح  نتفر  نایم  زا  نامز و  طاسب  ندـش  هدـیچیپ  مه  رد  ِدوخ  هطاحا ، هلئـسم  زا  یـشوپمشچ  اب  یتح 

. تشاد دهاوخن  دوجو  رگید  زین  لبق »  » و دعب »  » نآ اب  هک  دوب  دهاوخ  ینامز  تبسن  نتشگ  لطاب  بجوم 

دنکیم تلالد  تمایق  لاوحا  رب  هک  یتایآ 

107 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 
َو : » اًلثم دـنناسریم  ار  انعم  زا  رگید  ياهنوگ  نکل  تشذـگ ، لبق  یمک  هک  دنتـسه  یتایآ  هب  هیبش  یلیخ  قایـس ، رد  هک  دراد  دوجو  یتایآ 

یـشالتم هزیر و  ياهگنـس  نوـچمه  نآ  نتـشگ  هدـنکارپ  اـههوک و  تکرح  هک  تسا  حـضاو  نـیا  [. 217 «] ًابارَـس َْتناکَف  ُلابِْجلا  ِتَرِّیُس 
. دنوشیمن نتشگ » بارس   » بجوم مادکچیه  دیآرد ، هدش  هدز  ياههبنپ  تروص  هب  هک  اجنآ  ات  شنتشگ 

« ندید  » نیا [. 218 «] ٍءْیَـش َّلُک  َنَْقتَأ  يِذَّلا  ِهَّللا  َْعنُـص  ِباـحَّسلا  َّرَم  ُّرُمَت  َیِه  َو  ًةَدـِماج  اُهبَـسَْحت  َلاـبِْجلا  يََرت  َو  : » تسا هدومرف  دـنوادخ  زین 
ار مود ) لامتحا   ) نآ خـفن ، هیآ  زا  دـعب  هیآ  نیا  ندـش  عقاو  هک  روطنامه  خـفن ،»  » نامز رد  ای  دـباییم و  عوقو  باطخ  نامز  رد  ای  يرت ) )

ٍلْمَح ِتاذ  ُّلُک  ُعَضَت  َو  ْتَعَـضْرَأ  اَّمَع  ٍۀَعِـضُْرم  ُّلُک  ُلَهْذَت   » هک ددرگیم  ۀعاس »  » هلزلز نامه  اب  قبطنم  قوف  هیآ  نیاربانب ، و  دنکیم . دـییأت 
«. يراکُس َساَّنلا  يََرت  َو  اهَلْمَح 
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دناسریم ریخا  ترابع  هچ  تسین ، راگزاس  ِباحَّسلا » َّرَم  ُّرُمَت  َیِه  َو  ًةَدـِماج  اُهبَـسَْحت   » ترابع اـب  ییاـنعم  نینچ  نیا  تسه ، هک  يزیچ  هتبلا 
و دـنکّرحتم . رقتـسمریغ و  عقاو  رد  هچرگا  دـننامیم ، یقاب  يراوتـسا ، تّهبا و  تمظع و  دـننام  دوخ ؛ يرهاظ  تاّیفیک  نامه  هب  اههوک  هک 
، اهنآ كاکدنا  اههوک و  يانف  اب  دـناوتیمن  نآ  يانعم  هچ  دـنکیم ، تلالد  بلطم  نیمه  هب  زین  ٍءْیَـش » َّلُک  َنَْقتَأ  يِذَّلا  ِهَّللا  َْعنُـص   » ترابع

. دریگیمن ماجنا  اهیناسآ  نیا  هب  اهنآ  كاکدنا  ریذپانداسف و  ًاتاذ  اههوک  دناسریم  هکلب  دشاب ، راگزاس 
هب اهنآ  كاکدـنا  نیاربانب  درادـن و  یتافانم  ناشدوجو  ییاجرباپ  اـهنآ و  ناـینب  ماکحتـسا  اـب  هک  تسا  یتکرح  اـههوک ، ِتکرح  نیارباـنب ،

ناشعنُص ناقتا  دوجو و  ياقب  اب  دناوتیم  اههوک  ندوب  بارـس  هجیتن  رد  دریگیم و  ماجنا  ناشماکحتـسا  لاح  نامه  رد  هک  تسا  ياهنوگ 
124 دشاب . راگزاس 

108 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 

تمایق زور  تافص  لصف 4 :

هراشا

ام َنیِِربْدُم  َنوُّلَُوت  َمْوَی   » و [ 219 «] ِراَّهَْقلا ِدِحاْولا  ِهَِّلل  َمْوَْیلا  ُْکلُْملا  ِنَِمل  ٌءْیَـش  ْمُْهنِم  ِهَّللا  یَلَع  یفْخَی  َنوُزِراب ال  ْمُه  َمْوَی  : » دومرف یلاعت  يادخ 
َو ال  » و [ 222 «] ًاْئیَش ًیلْوَم  ْنَع  ًیلْوَم  ِینُْغی  َمْوَی ال   » و [ 221 «] ٍریِکَن ْنِم  ْمَُکل  ام  َو  ٍذـِئَمْوَی  ٍإَْجلَم  ْنِم  ْمَُکل  ام   » و [ 220 «] ٍمِصاع ْنِم  ِهَّللا  َنِم  ْمَُکل 

. رگید تایآ  و  [ 224 «] ِهَِّلل ٍِذئَمْوَی  ُْرمَْألا  َو   » و [ 223 «] ًاثیِدَح َهَّللا  َنوُُمتْکَی 
هراومه تردق »  » و رما »  » و کُلم »  » هچ دنتسین ، تمایق  هب  صتخم  رما  رهاظ  رد  هک  دناهدومن  فیـصوت  یتافـص  هب  ار  تمایق  زور  تایآ  نیا 

. يأجلم هن  تسا و  یهاگهانپ  هن  وا  ربارب  رد  هاگچیه  و  دنناهنپ ، ریغ  راکشآ و  دنوادخ  لباقم  رد  هشیمه  زین  تادوجوم  تسادخ و  نآ  زا 
َنِم اوُِعبُّتا  َنیِذَّلا  َأَّرَبـَت  ْذِإ  ِباذَْـعلا * ُدـیِدَش  َهَّللا  َّنَأ  َو  ًاـعیِمَج  ِهَِّلل  َةَّوُْقلا  َّنَأ  َباذَْـعلا  َنْوَرَی  ْذِإ  اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  يَرَی  َْول  َو  : » دوـمرف دـنوادخ  نکل 

تاطابترا هّیلک  دوریم و  نایم  زا  ًامامت  ماگنه  نآ  رد  طباور  بابسا و  [ 225 «] ُبابْسَْألا ُمِِهب  ْتَعَّطَقَت  َو  َباذَْعلا  اَُوأَر  َو  اوُعَبَّتا  َنیِذَّلا 
109 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 

زا يدوز  هب  دنراد ، دیآیم ، نآ  لابند  هب  هک  یملاع  رد  زین  تاینامـسج و  مسج و  ملاع  رد  ناشدوجوم  ماظن  رد  تادوجوم  هک  یتاریثأت  و 
عفن یئیش  زا  هن  تفریذپ . دهاوخ  ریثأت  رگید  یئیش  زا  یئیش  هن  دومن و  دهاوخ  ریثأت  رگید  ءیش  رد  یئیـش  هن  هجیتن  رد  تفر و  دنهاوخ  نیب 

ِماـکحا زا  یمکح  چـیه  دوـب ، يزور  نـینچ  زین  تماـیق  زور  دوـب و  طـباور  بابـسا و  ِطیارـش  ناـمه  طیارــش  رگا  یناـیز . هـن  دـسریم و 
. تایهام بالقنا  تادوجوم و  ِتاوذ  نالطب  اب  رگم  تشگیمن ، لئاز  دومنیمن و  فّلخت  شاینونک  عضو  زا  تادوجوم ،

ياهدوجو انامه  دوشیم  هتشادرب  ددرگیم و  لئاز  هک  هچنآ  نیاربانب ، تسا . لاحم  زین  رما  نیا  تسا ، ریذپانرییغت  دنوادخ  تاملک  نوچ  و 
اب اهنآ  تبـسن  اهنت  ًاتجیتن  دـنچیه . لطاب و  هسفن  یفاـّلإ  دـنتباث و  مئاـق و  ناحبـس  دـنوادخ  هب  هک  ییاـهدوجو  تسا ؛ تادوجوم  نیا  یبارس 

اهنت نیارباـنب  دـناهدوب ، لـطاب  شیوـخ  سفن  رد  هـک  ییاـجنآ  زا  و  دـندرگیم . لـطاب  یگمه  اهتبــسن  رگید  دـنامیم و  یقاـب  دـنوادخ 
نیا ینعی  ددرگیم ، رهاظ  رما ، ِتقیقح  اهنت  دـندرگ : لـطاب  دنـشاب و ) هتـشاد  دوجو   ) هک نیا  هن  ددرگیم ، راکـشآ »  » فشکنم ناـشنالطب 
نامه نیا  تسا و  کـلم  بحاـص  وا  زج  یـسک  هن  تسا و  کـلام  وا  زج  یـسک  هن  يریثأـت ، هن  تسوا و  ریغ  يارب  يدوجو  هن  هک  تقیقح 

ِدِحاْولا ِهَِّلل  َمْوَْیلا  ُکـْلُْملا  ِنَِمل   » و [ 227 «] ِهَِّلل ٍذـِئَمْوَی  ُْرمَْألا  َو  ًاْئیَـش  ٍسْفَِنل  ٌسْفَن  ُِکلْمَت  َمْوَی ال   » و [ 226 «] ِنیِّدـلا ِمْوَی  ِِکلام   » هک تسوا  هتفگ 
125 [ 228 «] ِراَّهَْقلا

َْول َو  « ؛ دنکیم تلالد  دنوادخ  نخس  نیا  اهنآ ، نالطب  دوخ  هن  يرهاظ  بابسا  یبارـس و  تادوجوم  نالطب  فاشکنا  ینعی  میتفگ ؛ هچنآ  رب 
ْمُکَْنَیب َعَّطَقَت  ْدََقل  - » هک اجنآ  ات  [- 229 «] ُمُکَسُْفنَأ اوُجِرْخَأ  ْمِهیِْدیَأ  اوُطِساب  ُۀَِکئالَْملا  َو  ِتْوَْملا  ِتارَمَغ  ِیف  َنوُِملاَّظلا  ِذِإ  يَرت 
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110 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 
ار اهنآ  هیآ  نیا  تسا ، یقاب  ایند  رد  طـباور  بابـسا و  زونه  گرم ، ماـگنه  رد  هک  يدوجو  اـب  اریز  [ 230 «] َنوُمُعَْزت ُْمْتنُک  ام  ْمُْکنَع  َّلَـض  َو 

[. دناهدوب لطاب  ادتبا  زا  نوچ   ] ددرگیم فشکنم  اهنآ  نالطب  اهنت  نیاربانب  تسا . هدرمش  لطاب 
و تسین . وا  هارمه  یئیـش  چـیه  ددرگیم و  اهنت  دـنوادخ  ایند  يانف  زا  دـعب  و  : » دـیامرفیم مالـسلا  هیلع  ماما  ياهبطخ  رد  هغالبلا ، جـهن  رد 

اهنامز اهلجا و  یناکم ، هن  دراد  دوجو  ینامز  هن  تساهنت : نآ  يانف  زا  دـعب  مه  هنوگناـمه  دوب ، اـهنت  ملاـع  قلخ  زا  لـبق  هک  روطناـمه 
، تسوا يوس  هب  روما  همه  تشگرب  هک  راّهق  دحاو  دنوادخ  زج  یئیـش  چیه  دـندرگیم و  دـیدپان  اههظحل  اهلاس و  دـندرگیم و  مودـعم 

126 دنامیمن .» یقاب 
ایآ « ؛ تسا هدمآ  دومنیم ، مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  قیدنز  هک  ییاهلاؤس  نمـض  رد  هک  تسا  هدش  لقن  مکح  نب  ماشه  زا  جاجتحا  رد 

ات دنام  دهاوخ  یقاب  حور  يرآ  داد : خساپ  ترـضح  دنامیم ؟ یقاب  هک  نیا  ای  ددرگیم و  یـشالتم  شیوخ ، بلاق  زا  جورخ  زا  دـعب  حور 
هب ایـشا  همه  سپـس  یـسوسحم . هن  دنام و  دهاوخ  یـسح  هن  تشگ ؛ دنهاوخ  لطاب  ایـشا  همه  نامز  نآ  رد  دوش و  هدیمد  روص  رد  هک  نیا 

یقلخ چیه  نآ  رد  هک  لاس  دـصراهچ  زا  دـعب  لمع  نیا  دوب . هدومن  قلخ  ار  اهنآ  ناشّربدـم  هک  هنوگنامه  تشگ  دـنهاوخ  زاب  ناشدوجو 
127 تسا .» هخفن  ود  نامه  نیب  هلصاف  لاس  دصراهچ  نیا  و  دهدیم ، خر  درادن ، دوجو 

هب و  تسیک ؟ ِنآ  زا  کلم  زورما  دـیوگیم : لجوّزع  دـنوادخ  سپـس  : » تسا لقن  یثیدـح  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یّمق  ریـسفت  رد 
128 راّهق .» ياتکی  يادخ  ِنآ  زا  دهدیم : خساپ  دوخ 

ایبنا و حاورا  نآ  لابند  هب  تسیک ؟ نآ  زا  کلم  زورما  دیامرفیم  دنوادخ  : » تسا هدمآ  یثیدح  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  دیحوت  رد 
هدمآ نخس  هب  شججُح  ناگداتسرف و 
111 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 

129 راّهق .» دحاو  يادخ  نآ  زا  دنیوگ : و 
فارطا همه  هک  ییاسر  دنلب و  يادص  اب  راّهق  دنوادخ  ماگنه  نآ  رد  : » تسا هدمآ  یثیدح  رد  مالـسلا  هیلع  داّجـس  ماما  زا  یّمق  ریـسفت  رد 

دحاو يادخ  نآ  زا  دهد : ادن  دوخ  دیوگن ، خساپ  یسک  نوچ  و  تسیک ؟ نآ  زا  کلم  زورما  هک  دهدیم  رد  ادن  دنونـشب ، نیمز  نامـسآ و 
130 راّهق .»

اهلاس لاوز  نیب  ناشدوجو ، نیمز و  اهنامـسآ و  يانف  نیب  هنوگچ  هک  دینک  ّتقد  دننابز ، کی  یگمه  هک  مالـسلا  مهیلع  همئا  تانایب  رد 
هب دنوادخ  خساپ  هب  سپـس  دناهدومن . عمج  اهنیا  همه  نیب  هنوگچ  نآ ، دوجو  يدنوادخ و  يادن  يوگخساپ  نادقف  ناشتوبث ، اههظحل و  و 

تّحـص ات  دیریگب  رظن  رد  ار  رما  بناوج  دینک و  هجوت  راّهق »  » و دحاو »  » امـسا زا  کی  ره  هب  ُراَّهَْقلا *» ُدِـحاْولا  ُهَّللا  : » دـینک تقد  نتـشیوخ 
131 دیبایرد . میدوب ، هدومن  طابنتسا  لبق  یمک  هک  ار  هچنآ 

تمایق زور  رد  بابسا  نالطب 

بابسا و همه  تشگ و  دهاوخ  زاب  یمهو  یبارس و  تاقّقحت  يرـس  کی  هب  تاتوبث  همه  ددرگ ، لئاز  ایـشا  زا  لقتـسم  دوجو  هک  نامز  نآ 
ْنِم ْمَُکل  اـم  َو  ٍذـِئَمْوَی  ٍإَْـجلَم  ْنِم  ْمَُکل  اـم   » و [ 231 «] ٍمِصاع ْنِم  ِهَّللا  َنِم  ْمَُهل  ام  : » تسا یهلا  نخـس  ناـمه  هک  دـش  دـهاوخ  لـطاب  تابّبـسم 

َو ال ِهِیف  ٌعـَْیب  ـال  ٌمْوَـی   » و [ 234 «] ًاْئیَـش ًیلْوَم  ْنَع  ًیلْوَـم  ِینُْغی  ـال  َمْوَـی   » و [ 233 «] ْهَِیناْطلُـس یِّنَع  َکَـلَه  ْهَِیلاـم * یِّنَع  ینْغَأ  اـم   » و [ 232 «] ٍریِکَن
ْمَُهل َلِیق  َُّمث   » و [ 236 «] ٌۀَعافَش اهُعَْفنَت  َو ال   » و [ 235 «] ٌلالِخ

112 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 
[237 «] َنیِِرفاْکلا ُهَّللا  ُّلُِضی  َِکلذَک  ًاْئیَش  ُْلبَق  ْنِم  اوُعْدَن  ْنُکَن  َْمل  َْلب  اَّنَع  اوُّلَض  اُولاق  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  َنوُکِرُْشت * ُْمْتنُک  ام  َْنیَأ 
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ار یکیرــش  میدـناوخیمن و  ار  ادـخ  ریغ  تماـیق  زا  لـبق  اـم  هـک  تـسا  نـیا  ناـشدارم  هـک  اوُعْدــَن -»...  ْنُـکَن  ْمـَل  ْلـَب   » ناـنآ هـتفگ  نـیا 
اجنیا رد  ناحبس  يادخ  تسا . هدوب  چوپ  لطاب و  تقیقح  رد  هک  تسایند  ِيزاب  بارـس و  هب  نانآ  یگدروخ  بیرف  هناشن  میدیتسرپیمن -

اوُکَرْـشَأ َنیِذَِّلل  ُلوـُقَن  َُّمث   » هک دـنوادخ  نخـس  نیا  تساـنعم  نیمه  هب  کـیدزن  و  دزاـسیم . هارمگ  ار  نیرفاـک  هنوگنیدـب  هک  دـیامرفیم 
همه و  [ 239 «] َنوُُدبْعَی اناَّیِإ  اُوناک  ام  َْکَیلِإ  انْأَّرَبَت   » و [ 238 «] َنوُُدبْعَت اناَّیِإ  ُْمْتنُک  ام  ْمُهُؤاکَرُش  َلاق  َو  ْمُهَْنَیب  اْنلَّیَزَف  ْمُکُؤاکَرُـش  َو  ُْمْتنَأ  ْمُکَناکَم 

َو  » و [ 240 «] ٍناْطلُـس ْنِم  اِهب  ُهَّللا  َلَْزنَأ  ام  ْمُکُؤابآ  َو  ُْمْتنَأ  اهوُُمْتیَّمَـس  ًءامْـسَأ  اَّلِإ  ِِهنوُد  ْنِم  َنوُُدبْعَت  ام   » هک ددرگیمرب  یهلا  مالک  نیا  هب  اهنیا 
132 [ 241 «] ِنوُُدبْعَِیل اَّلِإ  َْسنِْإلا  َو  َّنِْجلا  ُْتقَلَخ  ام 

تمایق زور  رد  اهناهنپ  نتشگ  راکشآ  اهباجح و  ندش  فرطرب 

رد دنتـشگ ، لطاب  اهنآ ، نایم  تاریثأت  زین  دنتـسه و  يردـقم  نّیعم و  دوجو  ياراد  هک  ياهّبترتم  بتارم  نامه  ینعی  اهببـس ، هک  یماگنه 
رد نیاربانب ، ددرگیم . رهاظ  نطاب ،»  » هطساو هب  رهاظ »  » هک تسا  حضاو  نیا  و  ددرگیم . رهاظ  نطاب ، ِمکح  تروص  نیا 

113 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 
تبسن یئیش  نادقف  اب  هک  تسا  یبسن  ییانعم  بیغ »  » تسا و تداهش  هسفن  یف  یئیش  ره  اریز  دنوشیم . دّحتم  تداهش  بیغ و  ماگنه  نیا 

، رگید ببس  ای  دشاب  ّسح  بناج  زا  كرد  مدع  نیا  دهاوخیم  لاح  ددرگیم . قّقحتم  يرگید ، زا  یکی  نتـشگ  دیدپان  رگید و  ءیـش  هب 
نخس نامه  نیا  و  تفر . دهاوخ  نایم  زا  دزاسیم ، ناهنپ  رگیدکی  زا  ار  ایشا  هک  یباجح  هنوگره  بابسا ، نتفر  نیب  زا  اب  دنکیمن . یقرف 

َكُرَصَبَف َكَءاطِغ  َْکنَع  انْفَشَکَف   » و [ 243 «] ًاعیِمَج ِهَِّلل  اوُزََرب  َو   » و [ 242 «] ٌءْیَش ْمُْهنِم  ِهَّللا  یَلَع  یفْخَی  َنوُزِراب ال  ْمُه  َمْوَی   » هک تسا  دنوادخ 
َّنِإ ِروُدُّصلا * ِیف  ام  َلِّصُح  َو  ِرُوبُْقلا * ِیف  ام  َِرثُْعب  اذِإ  ُمَْلعَی  الَف  َأ   » و [ 245 «] ُِرئارَّسلا یَْلُبت  َمْوَی  : » تسا باب  نیمه  زا  زین  و  [ 244 «] ٌدیِدَح َمْوَْیلا 

[247 «] ٍمِیلَس ٍْبلَِقب  َهَّللا  یَتَأ  ْنَم  اَّلِإ  َنُوَنب * َو ال  ٌلام  ُعَْفنَی  َمْوَی ال   » و [ 246 «] ٌرِیبََخل ٍِذئَمْوَی  ْمِِهب  ْمُهَّبَر 
مالسلا هیلع  قداص  ماما  زا  یفاک  رد  دومن . لمح  الاب  تایآ  نیمه  رب  تسا ، هدمآ  ضرا » زورب   » هرابرد هک  ار  یتایاور  تایآ و  ناوتب  دیاش 

وا زج  سکچیه  هک  دنک  تاقالم  یلاح  رد  ار  شیادخ  هک  تسا  یمیلس  بلق  دارم  : » هک تسا  هدش  لقن  ٌلام »...  ُعَْفنَی  َمْوَی ال   » هیآ درومرد 
زا ءایلوا ) ناربمغیپ و   ) نانآ دارم  و  تسا . رمثیب  طقاس و  دـشاب ، یکـش  ای  كرـش و  نآ  رد  هک  یبلق  ره  و  دومرف : سپـس  و  تسین . نآ  رد 

133 دشاب .» هتشاد  هجوت  نادب  اهنت  دوش و  غراف  ترخآ  ریغ  زا  ناشاهبلق  هک  تسا  هدوب  نیا  انامه  ایند ، رد  دهز 
هک هچنآ  اب  یتافانم  َنُوبوُجْحََمل » ٍِذئَمْوَی  ْمِهِّبَر  ْنَع  ْمُهَّنِإ  اَّلَک   » دنوادخ هتفگ  نیا  هتبلا 

114 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 
رد دیامنیم . یفن  نانآ  ریغ  زا  تسا ، نانمؤم  ِنآ  زا  اهنت  هک  ار  یمیرکت  هیآ  نیا  دـمآ ، دـهاوخ  هک  روطنامه  اریز  درادـن ؛ میاهدرک ، نایب 

بـسک اهیبوخ  زا  هچ  ره  سفن  تسا و  لامعا  ورگ  رد  ازج  : » دـیوگیم هک  يدـنوادخ  نوناق  نیا  يارب  تسا  یقیدـصت  هیآ  نیا  تقیقح 
یباـجح نتـشیوخ  رب  دـنوادخ  لـباقم  رد  اـیند  رد  هورگ  نیا  نوچ  و  شیوخ » ررـض  هب  اهيدـب ، زا  هچ  ره  دوب و  دـهاوخ  وا  عفن  هب  دـیامن 
َنْوَعُْدی َو  ٍقاس  ْنَع  ُفَشُْکی  َمْوَی  : » هک تسادخ  نخـس  نآ  دننامه  نیا  ددرگ و  راکـشآ  شقادصم  دیاب  زین  تمایق  زور  رد  راچان  دـندنکفا 

134 [ 248 «] َنوُِملاس ْمُه  َو  ِدوُجُّسلا  َیلِإ  َنْوَعُْدی  اُوناک  ْدَق  َو  ٌۀَّلِذ  ْمُهُقَهَْرت  ْمُهُراْصبَأ  ًۀَعِشاخ  َنوُعیِطَتْسَی * الَف  ِدوُجُّسلا  َیلِإ 

خزرب ایند و  رب  تسا  طیحم  تمایق » »

رب طیحم  تمایق »  » هک دـندهاش  همه  تسا ، نآ  مّوقم  رهاظ و  هب  طیحم  هک  ینطاب  ِندشراکـشآ  اهباجح و  نتـشگلئاز  بابـسا و  نـالطب 
. دمآ دهاوخ  نآ  لابند  هب  ای  تسا و  دوجوم  نآ  رد  هچنآ  رب  طیحم  تسا ، هئشن  نیا 
. تسین حیحص  نآ  سکع  نکل  تسا  رضاح  وا  دزن  رهاظ  تساراد و  ار  رهاظ  نطاب ،
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[250 «] اوُرَفَک َنیِذَّلا  ُهوُجُو  ْتَئیِس  ًۀَْفلُز  ُْهَوأَر  اَّمَلَف   » و [ 249 «] ًابیِرَق َنوُکَی  ْنَأ  یـسَع  ُْلق  َوُه  یتَم  َنُولوُقَی  َو  : » هک تسادخ  هتفگ  نامه  نیا  و 
ٍْریَخ ْنِم  ْتَلِمَع  ام  ٍسْفَن  ُّلُـک  ُدَِـجت  َمْوَی   » و [ 252 «] ُبَْرقَأ َوُه  َْوأ  ِرَـصَْبلا  ِحْمَلَک  اَّلِإ  ِۀَـعاَّسلا  ُْرمَأ  ام  َو   » و [ 251 «] ٍبیِرَق ٍناکَم  ْنِم  اوُذِـخُأ  َو   » و

ًارَضُْحم
115 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 

[253 «] ٍءوُس ْنِم  ْتَلِمَع  ام  َو 
لئاح بجوم  نّیعم ، ءیش  هب  تبسن  قبـس » [ » 254 «] ْمُهَْنَیب َیِـضَُقل  یمَـسُم  ٍلَجَأ  یلِإ  َکِّبَر  ْنِم  ْتَقَبَـس  ٌۀَِملَک  َْول ال  َو   » تسا باب  نیمه  زا  و 
ءیش نآ  نیب  امش  هک  دراد  دوجو  يرگید  ءیش  هک  تسا  نیا  شیانعم  اذک » ناکم  یلا  تقبس   » مییوگب رگا  دوشیم . تلولیح »  » ای نتشگ 

« یمسم لجا   » هب تبسن  يدنوادخ  هملک  تقبس  نیاربانب ، دسرب . اجنآ  هب  دناوتب  ءیـش  نآ  هکنآ  زا  لبق  دیاهدش  لئاح  رظن  دروم  ناکم  و 
رگا تسا و  کیدزن  طیحم و  مدرم )  ) نانآ هب  تمایق »  » هک دـناسریم  تسا ، [ 255 «] ٍنیِح یلِإ  ٌعاتَم  َو  ٌّرَقَتْـسُم  ِضْرَْألا  ِیف  ْمَُکل  َو   » نامه هک 

135 تفرگ . دهاوخربرد  ار  نانآ  همه  تمایق  هناعطاق  تواضق  دشابن ، هداد  رارق  ناشلباقم  رد  دنوادخ  هک  يّدس 
ًۀَعاس اَّلِإ  اُوثَْبلَی  َْمل  َنوُدَـعُوی  ام  َنْوَرَی  َمْوَی  ْمُهَّنَأَک   » و [ 256 «] اهاحُـض َْوأ  ًۀَّیِـشَع  اَّلِإ  اُوثَْبلَی  َْمل  اهَنْوَرَی  َمْوَی  ْمُهَّنَأَک  : » دنباب نیمه  زا  زین  ریز  تایآ 
ُْمْتنُک ْمُکَّنَأ  َْول  اًلِیلَق  اَّلِإ  ُْمْتِثَبل  ْنِإ  َلاق  َنیِّداْعلا * ِلَئْسَف  ٍمْوَی  َضَْعب  َْوأ  ًامْوَی  اْنِثَبل  اُولاق  َنِینِـس * َدَدَع  ِضْرَْألا  ِیف  ُْمْتِثَبل  ْمَک  َلاق   » و [ 257 «] ٍراهَن ْنِم 

[259 «] ِْثعَْبلا ِمْوَی  یلِإ  ِهَّللا  ِباتِک  ِیف  ُْمْتِثَبل  ْدََقل  َنامیِْإلا  َو  َْملِْعلا  اُوتوُأ  َنیِذَّلا  َلاق  َو   » و [ 258 «] َنوُمَْلعَت
116 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 

زور نآ  رد  ناحبس  دنوادخ  روهظ 

باـجح دوش ، رهاـظ  ناحبـس  دـنوادخ  زور  نآ  رد  هک  تسا  نآ  مزلتـسم  میتشاد ، ناـیب  رهاـظ »  » نـالطب و  نطاـب »  » نتـشگراکشآ زا  هچنآ 
. تایاهن ياهتنم  هب  ناشعوجر  ششوک و  رد  دنـسر و  تایاغ  تیاغ  هب  ناشریـسم  رد  همه  دَرَد . مهرد  تاّیوه  رتس  ددرگ و  عفترم  تاّیهام 

یلِإ َّنَأ  َو   » و [ 260 «] اهاهَْتنُم َکِّبَر  یلِإ  اـهارْکِذ * ْنِم  َْتنَأ  َمِیف  اـهاسُْرم * َناَّیَأ  ِۀَـعاَّسلا  ِنَع  َکَنُولَئْـسَی  : » هک تسا  یهلا  نخـس  ناـمه  نیا 
ِْهَیلِإ  » و َنوـُبَْلُقت » ِهـَْیلِإ   » و َنوــُعَجُْرت *» ِهـَْیلِإ   » و [ 262 «] ِهِیقـالُمَف ًاحْدـَـک  َکِّبَر  یلِإ  ٌحِداـک  َکَّنِإ  ُناـْسنِْإلا  اَـهُّیَأ  اـی   » و [ 261 «] یهَْتنُْملا َکِّبَر 
ِنَع َکَنُولَئْـسَی   » و ِهَّللا » َدـْنِع  ُْملِْعلا  اَمَّنِإ  ُْلق  َنِیقِداص * ُْمْتنُک  ْنِإ  ُدـْعَْولا  اَذـه  یتَم  َنُولوُقَی   » و [ 263 «] ُرُومُْألا ُریِصَت  ِهَّللا  َیلِإ  الَأ   » و ُریِـصَْملا *»

َکَّنَأَک َکَنُولَئْـسَی  ًۀَـتَْغب  اَّلِإ  ْمُکِیتَْأت  ِضْرَْألا ال  َو  ِتاوامَّسلا  ِیف  ْتَلُقَث  َوُه  اَّلِإ  اِهْتقَِول  اهیِّلَُجی  یِّبَر ال  َدـْنِع  اهُْملِع  امَّنِإ  ُْلق  اهاسُْرم  َناَّیَأ  ِۀَـعاَّسلا 
[. 264 «] َنوُمَْلعَی ِساَّنلا ال  َرَثْکَأ  َّنِکل  َو  ِهَّللا  َْدنِع  اهُْملِع  امَّنِإ  ُْلق  اْهنَع  ٌّیِفَح 

ماگنه هچ  هک  دناهدیسرپ  دراد ، رارق  نانآ  نامز  هب  لصّتم  ياهتـشر  رد  هک  تسا  ینامز  يرما  تمایق  هک  دناهتـشادنپ  نوچ  ناگدننکلاؤس 
نیا رد  نانآ  نوچ  و  تسا . هتخاس  فرصنم  دشاب ، ناشیا  مهف  روخ  رد  هک  يرگید  بلطم  هب  بلطم  نیا  زا  ار  مالک  دنوادخ  تسا ؟

117 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 
، ادخ ریغ  يارب  هتاذـب  تمایق  هب  ِملع  اًلـصا  تفای و  دـهاوخن  روهظ  زورب و  وا  دزن  زا  نادـب ، ملع  هک  دومرف  خـساپ  دـندیزرو  رارـصا  بلطم 

هدـش ناهنپ  یتحلـصم  هب  اـنب  طـقف  هدوب و  لوصحلا  نکمم  ریغ ، يارب  یملع  نینچ  اـم  تاـمولعم  نوچمه  هکنآ  هن  تسا ، یندشنراکـشآ 
136 تسا . هدروآ  ار  َنوُمَْلعَی *» ِساَّنلا ال  َرَثْکَأ  َّنِکل  َو   » ترابع ناشیا ، مالک  لابند  هب  دنوادخ  مه  لیلد  نیمه  هب  تسا .

تمایق زور  رد  تملظ  ندش  فرطرب 

، اضف نامز  نآ  رد  تخاسن ، ناهنپ  ار  رگید  ءیـش  یئیـش  چـیه  دـش و  هتـشادرب  تاّیوه »  » و بتارم »  » باجح تماـیق  زور  رد  هک  یماـگنه 
َْتناـکَف ُءاـمَّسلا  ِتَِحُتف  َو   » هک تسادـخ  هـتفگ  ناـمه  نـیا  دـناهدش . یناروـن  هتفاـی و  رییغت  یگمه  تاـّیوه  هـچ  دوـب  دـهاوخ  روـن  ياـضف 
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ُتاوامَّسلا َو  ِۀَمایِْقلا  َمْوَی  ُُهتَْـضبَق  ًاعیِمَج  ُضْرَْألا  َو   » و ِراَّهَْقلا » ِدِحاْولا  ِهَِّلل  اوُزََرب  َو  ُتاوامَّسلا  َو  ِضْرَْألا  َْریَغ  ُضْرَْألا  ُلَّدَُـبت  َمْوَی   » و [ 265 «] ًاباْوبَأ
َو ْتَّدُم * ُضْرَْألا  اَذِإ  َو   » و [ 267 «] ُناوَیَْحلا َیَِهل  َةَرِخْآلا  َراَّدلا  َّنِإ  َو   » و [ 266 «] اهِّبَر ِرُوِنب  ُضْرَْألا  ِتَقَرْشَأ  َو  - » هک اجنآ  ات  ِِهنیِمَِیب -» ٌتاَّیِوْطَم 

[269 «] اَهلاْقثَأ ُضْرَْألا  ِتَجَرْخَأ  َو   » و [ 268 «] ْتَّلََخت َو  اهِیف  ام  ْتَْقلَأ 
تسا ینیمز  ضرالا » ریغ   » زا دارم  تسا : هدمآ  ِضْرَْألا » َْریَغ  ُضْرَْألا  ُلَّدَُبت   » هب عجار  مالسلا  هیلع  داّجـس  ماما  زا  یثیدح  رد  یّمق  ریـسفت  رد 
رد هک  روطنامه  دوشیمن ، تفای  یتابن  چیه  یهوک و  چیه  نآ  رب  تسا و  رهاظ  راکشآ و  هک  ینیمز  دریگن ، تروص  یهانگ  نآ  رب  هک 

118 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 
تمظع و رب  هیکت  اب  اهنت  شرع »  » راب لوا  هک  روط  نامه  درک  دهاوخ  راوتـسا  بآ  رب  ار  شـشرع  و  دوب . هتخاس  راومه  ار  نآ  دنوادخ  لوا 

137 دوب .» نینچ  يدنوادخ  تردق 
، درادـن یتاـفانم  دـنکیم  یفن  رفاـک  زا  ار  رون  هک  یتاـیآ  اـب  میدومن ، هدافتـسا  تادوجوم ، نتـشگ  ینارون  درومرد  تاـیآ  زا  اـم  هک  هچنآ 
َو َنوُِقفاـنُْملا  ُلوـُقَی  َمْوَـی   » و [ 271 «] یمْعَأ ِۀَـمایِْقلا  َمْوَـی  ُهُرُـشَْحن  َو   » و [ 270 «] ٍروـُن ْنِم  َُهل  اـمَف  ًاروـُن  َُهل  ُهَّللا  ِلَـعْجَی  َْمل  ْنَـم  َو  : » هـیآ نوـچمه 

ترخآ رد  ار  نانمؤم  هک  دوشیم  هدـیمهف  ْمُکِرُون » ْنِم  ْسِبَتْقَن   » ریخا هیآ  نیا  زا  [ 272 «] ْمُکِرُون ْنِم  ْسِبَتْقَن  انوُرُْظنا  اُونَمآ  َنیِذَِّلل  ُتاِقفانُْملا 
: تسا هدومرف  نینمؤم  درومرد  دنوادخ  تسا . يرون 

و [ 275 «] اـْهنِم ٍجِراـِخب  َْسَیل  ِتاـُملُّظلا  ِیف  ُُهلَثَم  ْنَمَک   » و [ 274 «] ْمُهُروـُن َو  ْمُهُرْجَأ  ْمَُـهل   » و [ 273 «] ْمِِهناْمیَِأب َو  ْمِهیِدـْیَأ  َْنَیب  ْمُهُرُون  یعْـسَی  »
[276 «] ِتاُملُّظلا َیلِإ  ِروُّنلا  َنِم  ْمُهَنوُجِرُْخی  ُتوُغاَّطلا  ُمُهُؤاِیلْوَأ  »

دوجو زیچ  ود  اجنآ  رد  نیاربانب  ددرگ . راکـشآ  دـیاب  ترخآ  رد  ریزگاـن  دـناهدیرخ و  اـیند  رد  دوخ  هک  تسا  یتاـملظ  روهظ  همه  اـهنیا 
. دناهرهبیب نآ  زا  ناکرشم  هتخاس و  نانمؤم  بیصن  دنوادخ  هک  يرون  تملظ و  دراد :

. تشذگ شراگدرورپ ، ناسنا و  نایم  باجح  ندشهتشادرب  درومرد  بلطم  نیمه  ریظن 
ْنِم ُلَمْعَن  اَّنُک  ام  َمَلَّسلا  اُوَْقلَأَف  : » دراد دوجو  باب  نیمه  رد  نآرق  زا  يرگید  تارابع 

119 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 
نیکرشم دیوگیم  هک  تسه  یتایاور  اجنیا  رد  [: 278 «] ْمَُکل َنوُِفلْحَی  امَک  َُهل  َنوُِفلْحَیَف   » و [ 277 «] َنُولَمْعَت ُْمْتنُک  اِمب  ٌمِیلَع  َهَّللا  َّنِإ  یَلب  ٍءوُس 

مادـقا نادـب  اـیند  رد  هک  تسا  یتیـصعم  روـهظ  مـیاهتفگ ، زین  رگید  ياـج  رد  هـک  روطناـمه  رما ، نـیا  دـنیوگیم . غورد  تماـیق  زور  رد 
ای دـهدیم و  ماجنا  ناسنا  هک  يراک  ره  اریز  تسین ، راگزاسان  درادـن ، بذـک  تیلباق  تمایق  زور  هک  بلطم  نیا  اب  هجیتن  رد  و  دـناهدومن .

[279 «] ًاثیِدَح َهَّللا  َنوُُمتْکَی  َو ال  : » دومرف دـنوادخ  نوچ  ددرگ ، راکـشآ  تمایق  زور  دـیاب  راچان  دـنکیم ، بسک  هک  یتلیذر  تلیـضف و  ره 
138

هناعطاق تواضق  يارب  ناسنا  ندشهتخیگنارب  لصف 5 :

هراشا

نیا تشذـگ  هک  روطناـمه  و  دـناهتفای ، دوـجو  نآ  زا  هک  تسا  یتـقیقح  هب  ناـشدوجو ، ماـمت  اـب  ایـشا  تشگزاـب  داـعم ، هک  ییاـجنآ  زا 
دباییم دـندحتم ، مه  اب  اهنآ  زا  یـضعب  هک  تسا  یفلتخم  تاهج  بتارم و  ياراد  هک  يدوجو  هجیتن  رد  تسا ، يرورـض  يرما  تشگزاـب 

هئشن هب  ایند  هئـشن  هک  نیا  ّالا  يرورـض ، تسا  يرما  داعم  رد  سفن »  » هب ندب »  » نتـشگ قحلم  سپ  ددرگ . زاب  اجنآ  هب  شدوجو  مامت  اب  هک 
. دوشیم ینارون  هدنز و  هدنز ، یسفن  نوچمه  ندب  ددرگیم و  لیدبت  تایح  لامک و  تیاهن  رد  يرگید 

رد حور  : » دراد هراشا  بلطم  نیمه  هب  هتـشگ ، لقن  جاجتحا  رد  هک  فورعم ، قیدـنز  اب  وگوتفگ  رد  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  شیاـمرف 
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نامه تروص  هب  ندب  اما  تملظ . تقشم و  رد  راکدب  صخش  حور  شیاسآ و  رون و  رد  راکوکین  صخش  حور  دراد : انکس  شیوخ  ناکم 
كاخ رد  یگمه  دناهدومن  عفد  هدروخ و  ناسنا  ندـب  زا  تارـشح  هدـنرد و  تاناویح  هک  ار  هچنآ  هدـش و  قلخ  نآ  زا  هک  دـیآرد  یکاخ 

ِتاملظ زا  یلاقثم  هک  یسک  دزن  و  دنام ، دهاوخ 
120 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 

. دوب دهاوخ  ظوفحم  تسا ، ملاع  يایشا  همه  نزو  ددع و  هب  تسین و  هدیشوپ  وا  رب  نیمز 
نامـسآ دسر ، ارف  ثعب  نامز  نوچ  هدش . هداهن  كاخ  رد  هک  تسا  ییالط  نوچمه  رگید  ياهكاخ  نایم  رد  حور  يذ  تادوجوم  ِكاخ 

. دتفا هزرل  هب  هک  یکشم  نوچ  دزرلیم  تّدش  هب  هدمآرب و  نیمز  نآ  لابند  هب  تسا . نتخیگنارب  يارب  هک  یندیراب  تفرگ ؛ دهاوخ  ندیراب 
عمج یبلاق  ره  كاخ  نآ  لابند  هب  و  دوش ....  هتسش  بآ  اب  هک  ددرگ  ییالط  نوچمه  اهكاخ ، هیقب  هب  تبـسن  رـشب ، كاخ  لاح ، نیا  رد 

شیوخ لکـش  هب  اهتروص  دـنوادخ )  ) رّوصم نذا  اب  دوشیم و  لقتنم  تسا  نآ  رد  حور  هک  ییاج  هب  رداق ، ِدـنوادخ  نذا  هب  ددرگیم و 
139 دباییمن .» یبیرغ  ءیش  چیه  دوخ  رد  دیدرگ ، مامت  شدوجو  هک  یماگنه  دنکیم و  لولح  نآ  رد  حور  هتشگزاب و 

اْنیَیْحَأ َو  : » دنکیم هیبشت  نیمز  نتـشگهدنز  هب  ار  ایحا  ثعب و  دنوادخ  اهنآ  رد  هک  دـیمهف  نآرق  زا  ییاهلیثمت  زا  ناوتیم  ار  بلطم  نیمه 
َِکلذ ٍجـیَِهب * ٍْجَوز  ِّلُک  ْنِم  ْتَتَْبنَأ  َو  َْتبَر  َو  ْتَّزَتْها  َءاْملا  اَْهیَلَع  اْنلَْزنَأ  اذِإَـف  ًةَدـِماه  َضْرَأـْلا  يََرت  َو   » و [ 280 «] ُجوُرُْخلا َِکلذَک  ًاْتیَم  ًةَدـَْلب  ِِهب 

[. 281 «] ِرُوبُْقلا ِیف  ْنَم  ُثَْعبَی  َهَّللا  َّنَأ  َو  اهِیف  َْبیَر  ٌۀَِـیتآ ال  َۀَـعاَّسلا  َّنَأ  َو  ٌریِدَـق * ٍءْیَـش  ِّلُـک  یلَع  ُهَّنَأ  َو  یتْوَْملا  ِیُْحی  ُهَّنَأ  َو  ُّقَْحلا  َوُه  َهَّللا  َّنَأـِب 
هک یتیاغ  هب  وا  ندب  اهنت  ای  يّدام و  ناسنا  ات  دریگیم  ماجنا  یتالیدبت  رییغت و  هک  دـنناسریم  تایآ  نیا  دـینکیم ، هظحالم  هک  روطنامه 
َیِه َو  َماظِْعلا  ِیُْحی  ْنَم  َلاق  ُهَْقلَخ  َیِـسَن  َو  اًـلَثَم  اـَنل  َبَرَـض  َو  : » هک ادـخ  مـالک  نیا  بیترت  نیمه  هب  دوش و  لـصا  هدومرف و  نییعت  دـنوادخ 

ُْمْتنَأ اذِإَف  ًاران  ِرَضْخَْألا  ِرَجَّشلا  َنِم  ْمَُکل  َلَعَج  يِذَّلا  ٌمِیلَع * ٍْقلَخ  ِّلُِکب  َوُه  َو  ٍةَّرَم  َلَّوَأ  اهَأَْشنَأ  يِذَّلا  اَهِییُْحی  ُْلق  ٌمیِمَر *
121 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 

[282 «] َنوُِدقُوت ُْهنِم 
سک نامه  تسا ، داضت  رد  ندوبزبس »  » اـب هک  هدومن  لیدـبت  یـشتآ  هب  جـیردت  هب  ار  زبس  ِتخرد  هک  یـسک  دوشیم : هدـیمهف  هیآ  نیا  زا 
ُنَْحن اـم  َو  َتْوَْـملا  ُمُکَْنَیب  انْرَّدَـق  ُنَْحن  : » تسا هدـمآ  نآرق  رد  نومـضم  نیمه  هب  دزاـس . هدـنز  ار  هدیـسوپ  ياهناوختـسا  هـک  تـسا  رداـق 

ْمَُهلاـْثمَأ اْنلَّدـَب  اْنئِـش  اذِإ  َو  ْمُهَرْـسَأ  انْدَدَـش  َو  ْمُهاـنْقَلَخ  ُنَْحن   » و [ 283 «] َنوُمَْلعَت ـال  اـم  ِیف  ْمُکَئِْـشُنن  َو  ْمَُکلاـْثمَأ  َلِّدَُـبن  ْنَأ  یلَع  َنِیقُوبْـسَِمب *
[284 «] اًلیِْدبَت

َوُه ٍمْوَی  َّلُک   » و [ 285 «] ٍدیِدَج ٍْقلَخ  ْنِم  ٍْسَبل  ِیف  ْمُه  َْلب  : » دـیامرفیم دـنوادخ  تسا . یپردیپ  ياهقلخ  انامه  لاثما » لیدـبت   » زا دارم  هتبلا 
نیا رد  هچ  تـسین ، یـصخش » فـالتخا   » و یعوـن » داـحتا   » ینعی یلقع  موـلع  رد  جـیار  حالطـصا  ناـمه  لاـثما »  » زا دارم  [ 286 «] ٍنْأَش ِیف 

َضْرَْألا َو  ِتاوامَّسلا  َقَلَخ  يِذَّلا  َْسَیل  َو  َأ   » هیآ ریظن  ییاهلالدتـسا  اـب  ناوتیمن  هجیتن  رد  تسا و  ءیـش  دوخ  زا  ریغ  ءیـش » لـثم   » تروص
شیانعم نانآ » لثم   » ِندومن قلخ  نوچ  دومن ، مامت  رـشح  نیرکنم  رب  ار  تجح  [ 287 «] ُمِیلَْعلا ُقاَّلَْخلا  َوُه  َو  یَلب  ْمُهَْلثِم  َُقلْخَی  ْنَأ  یلَع  ٍرِداـِقب 

« لاثما لیدبت   » ای و  لثم » قلخ   » زا دارم  نیاربانب  تسین . نانآ  دوخ  ِندنادرگرب 
122 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 

. ددرگیمن جراخ  نانآ  دوخ  زا  هک  يروطهب  دریذپیم  ماجنا  اهنآ  رد  هک  تسا  یتالدبت 
: تسا هدومرف  لیدبت  نیع »  » هب ار  لثم »  » یقایس نینچ  رد  دنوادخ  هک  هنوگنامه 

[. 289 «] ٌءْیَش ِِهْلثِمَک  َْسَیل   » و [ 288 «] یتْوَْملا َِییُْحی  ْنَأ  یلَع  ٍرِداِقب  َّنِهِْقلَِخب  َیْعَی  َْمل  َو  َضْرَأـْلا  َو  ِتاواـمَّسلا  َقَلَخ  يِذَّلا  َهَّللا  َّنَأ  اْوَرَی  َْمل  َو  َأ  »
دوشیم هدـیمهف  تایآ  نیا  همه  زا  نیاربانب ، تسا . مالک  رد  تفارظ  عون  کی  نیا  تسا و  ءیـش  نامه  دوخ  ءیـش ، لثم  زا  دارم  نیارباـنب 

شیوخ ياهسفن  هب  دنـسرب و  تمایق  هظحل  هب  هکنیا  ات  دنیآرد  رگید  هنوگ  هب  ياهنوگ  زا  دنرییغت و  ینوگرگد و  رد  هتـسویپ  اهندـب  هک 
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هتخیگنارب ياهندب  زا  نآ  رد  هک  [ 291 «] ِرُوبُْقلا ِیف  ام  َِرثُْعب  اذِإ  ُمَْلعَی  الَف  َأ   » و [ 290 «] ْتَِرثُْعب ُرُوبُْقلا  اَذِإ  َو  : » دیامرفیم دنوادخ  دنوش . قحلم 
هظحالم هک  روطنامه  و  [: 292 «] ِةَرِهاَّسلِاب ْمُه  اذِإَف  ٌةَدِـحاو * ٌةَرْجَز  َیِه  اـمَّنِإَف   » دومرف زین  140 و  تسا . هدومرف  ریبعت  هچنآ ) « ) ام  » هب هدـش 

141 تسا . حاورا  هب  اهندب  قوحل  نیا  دینکیم 

راگدرورپ يوس  هب  حاورا  ریس 

ٍمْوَی ِیف  ِْهَیلِإ  ُحوُّرلا  َو  ُۀَِـکئالَْملا  ُجُْرعَت  ِجِراعَْملا * ِيذ  ِهَّللا  َنِم  : » دـیامرفیم ادـخ  دراد . یتکرح  يریـس و  دوخ  يارب  زین  حور  نیا ، دوجو  اب 
[. 293 «] ٍۀَنَس َْفلَأ  َنیِسْمَخ  ُهُرادْقِم  َناک 

. دنریگیم جوا  وا  يوس  هب  يدنوادخ  ياهنابدرن  اب  هکئالم  دننام  مه  حور  نیاربانب ،
[294 «] ِهِدابِع ْنِم  ُءاشَی  ْنَم  یلَع  ِهِْرمَأ  ْنِم  َحوُّرلا  یِْقُلی  ِشْرَْعلا  ُوذ  ِتاجَرَّدلا  ُعِیفَر   » هک ادخ  نخس  نیا  تسا  روطنیمه  و 

123 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 
َو ٍتاجَرَد  ُرَبْکَأ  ُةَرِخْآَلل  َو   » و [ 295 «] اُولِمَع اَّمِم  ٌتاجَرَد  ٍّلُِکل  َو  : » هدروآ ریبعت  کی  هب  ار  تواقش  تداعس و  لها  دنوادخ  رگید  عضوم  رد 
و [ 297 «] ًاِهباشَتُم ِِهب  اُوتُأ  َو  ُْلبَق  ْنِم  اْنقِزُر  يِذَّلا  اَذـه  اُولاق  ًاقْزِر  ٍةَرَمَث  ْنِم  اْهنِم  اُوقِزُر  امَّلُک  : » دومرف تشهب  لها  هراـبرد  [. 296 «] اًلیِضْفَت ُرَبْکَأ 

يادخ اریز  دباییم ؛ قّقحت  منهج  لها  دروم  رد  یلّوحت  نینچ  [ 298 «] ًاریِعَس ْمُهانْدِز  ْتَبَخ  امَّلُک  ُمَّنَهَج  ْمُهاوْأَم  : » دومرف منهج  لها  درومرد 
نآ لها  ندـشمامت  انامه  منهج  نوکـس  یـشوماخ و  نیاربانب ، درادـن . دوجو  نآ  لها  زج  یمزیه  منهج  يارب  هک  دومرف  نایب  دوخ  ناحبس 

142 تسا . نتخوس  رثا  رد 

طارص لصف 6 :

َنیِذَّلا اوُرُشْحا   » و [ 299 «] َمَّنَهَج َقیِرَط  اَّلِإ  ًاقیِرَط * ْمُهَیِدْهَِیل  َو ال  ْمَُهل  َرِفْغَِیل  ُهَّللا  ِنُکَی  َْمل  اوُمَلَظ  َو  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َّنِإ  : » دومرف ناحبـس  دـنوادخ 
[. 300 «] َنوُرَصانَت ْمَُکل ال  ام  َنُولُؤْسَم * ْمُهَّنِإ  ْمُهوُِفق  َو  ِمیِحَْجلا * ِطارِص  یلِإ  ْمُهوُدْهاَف  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  َنوُُدبْعَی * اُوناک  ام  َو  ْمُهَجاوْزَأ  َو  اوُمَلَظ 
زا تسا ، ناطیش  نامه  جوز »  » زا دارم  هکنیا  درک . دهاوخ  تیاده  نادب  ار  نیطایـش )  ) ناشجاوزا نیملاظ و  هک  تسا  یهار  ار  منهج  سپ 

یهلا نخس  نیا 
124 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 

َکِّبَر یلَع  َناک  اهُدِراو  اَّلِإ  ْمُْکنِم  ْنِإ  َو  هک - اجنآ  ات  اِیثِج - َمَّنَهَج  َلْوَح  ْمُهَّنَرِضُْحَنل  َُّمث  َنیِطایَّشلا  َو  ْمُهَّنَرُـشْحََنل  َکِّبَر  َوَف  : » دوشیم هدیمهف 
زا روظنم  دـننکیم ، تلالد  تاـیآ  نیا  هک  روطناـمه  نیارباـنب ، [. 301 «] اِیثِـج اـهِیف  َنیِِملاَّظلا  ُرَذـَن  َو  اْوَقَّتا  َنیِذَّلا  یِّجَُنن  َُّمث  ایِـضْقَم * ًاـْمتَح 

و كرت »  » نادب و دورو »  » هب ناحبـس  يادـخ  تایآ  نیا  رد  اریز  هدـش ، هدیـشک  نآ  لخاد  رد  ای  منهج و  يور  رب  هک  تسا  یهار  طارـص » »
یِّنِم ُلْوَْقلا  َّقَح  ْنِکل  َو  اهادُـه  ٍسْفَن  َّلُـک  اـْنیَتَآل  اْنئِـش  َْول  َو  : » منهج یمتح » ندـشرپ   » زا ربخ  رگید  یعـضوم  رد  و  دـهدیم ، ربخ  تاـجن » »

[302 «] َنیِعَمْجَأ ِساَّنلا  َو  ِۀَّنِْجلا  َنِم  َمَّنَهَج  َّنَأَْلمََأل 
دنباییم و تاجن  دنراکزیهرپ  هک  یناسک  هتبلا  هک  دوب  دهاوخ  بوخ  دب و  زا  قیالخ  همه  ّرمم  هدـش ، هدیـشک  منهج  رـساترس  رب  هک  یهار 
رد رگید  یظافلا  اب  ملظ  يانعم  روطنیمه  هدـش و  رارکت  ملظ  ظـفل  تاـیآ ، نیا  رد  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  دـنوشیم . اـهر  نآ  رد  نیملاـظ 

ْمِْهیَلَع َّبَصَف  َداسَْفلا * اَهِیف  اوُرَثْکَأَف  . » رابکتسا ملظ و  رد  طارفا  ینعی  نایغط  هک  [ 303 «] ِدالِْبلا ِیف  اْوَغَط  َنیِذَّلا  : » لثم تسا  هدمآ  ررکم  نآرق 
«. ًاداصِْرم َْتناک  َمَّنَهَج  َّنِإ   » و [ 304 «] ِداصْرِْملِاَبل َکَّبَر  َّنِإ  ٍباذَع * َطْوَس  َکُّبَر 

دنوادـخ يایلوا  تیالو  نامه  قح ، نآ  عقاو  هک  دـنوادخ  قح  رد  طیرفت  ای  سفن و  قح  رد  طـیرفت  اـی  تسا  مدرم  قح  رد  طـیرفت  اـی  ملظ 
اـیند و تاـیح  تنیز  هب  ناـسنا  یگتفیرف  نآ  هشیر  ددرگیم و  لـصاح  یناـسفن ، ياوـه  ناطیـش و  زا  يوریپ  رثا  رد  روـما  نیا  همه  تـسا .
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يرایمه ینعی  دوشیم ؛ هدیمان  نّدمت  ماظن  ًاعومجم  هک  تسا  یماهوا  هب  نتسبلد 
125 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 

ْمَُکل ال ام  َنُولُؤْسَم * ْمُهَّنِإ  ْمُهوُِفق  َو   » ترابع رد  لاؤس  دروم  بلطم  مه  دیاش  و  دـنرادن . دوخ  هب  تقیقح  زا  یگنر  هک  یماهوا  اب  رـصانت ) )
. دشاب نیمه  َنوُِملْسَتْسُم » َمْوَْیلا  ُمُه  َْلب  َنوُرَصانَت *

زا َمَّنَهَِجب » ٍِذئَمْوَی  َءیِج  َو   » هفیرش هیآ  لیذ  رد  یّمق  ریسفت  رد  هک  یتایاور  هلمج  زا  ددرگیم . نشور  باب  تایاور  يانعم  تشذگ  هچنآ  زا 
: دومرف هک  دنکیم  لقن  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 

ادـخ لوسر  دـش . راسفتـسا  نآ  درومرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  تشگ ، لزان  َمَّنَهَِجب » ٍذـِئَمْوَی  َءیِج  َو   » هیآ نیا  هک  یماـگنه  »
رد ار  قیالخ  همه  تسین ) ییادـخ  وا  زج  هک   ) اتکی دـنوادخ  هک  هاگنآ  هک  داد  مربخ  لـیئربج )  ) نیمـالاحور دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

: دزاسیم رضاح  دوشیم  هدیشک  ماگل )  ) مامز رازه  اب  هک  یلاح  رد  ار  منهج  تخاس ، عمتجم  ار  نیرخآ  نیلّوا و  و  دروآ ، درگ  رـشح  زور 
رگا هک  تسا  یبضغ  داـیرف و  تکرح و  ناـنچ  ار  منهج  دـناهتفرگ . دادـش  ظـالغ و  ناگتـشرف  زا  هکئـالم  رازه  دـص  ار  نآ  زا  یماـمز  ره 
رجاف ّرب و  زا  همه ، رب  منهج  سپـس  دندیـسریم . تکاله  هب  لاوها  نآ  تدـش  زا  همه  تشادیمن ، هاگن  باسح  يارب  ار  قیالخ  دـنوادخ ،

هن دـنام ؛ دـهاوخن  یقاب  ادـخ  قیالخ  زا  یقلخ  لاح ، نیا  رد  دوش .] طیحم  قیـالخ  همه  رب  هک  دـیآ  نوریب  نآ  زا  یندرگ   ] ددرگیم رهاـظ 
هب سر ! نم  تّما  دایرف  هب  راگدرورپ ] يا  : ] ییوگیم يادـخ  ربمایپ  يا  وت  و  سر ! مدایرف  هب  اهلاراب  دـیوگ : هکنآ  رگم  يربماـیپ  هن  یکلم 

! سر نم  تما  دایرف 
لپ هس  نآ  زا  یکی  رب  تسا : لـپ  هس  نآ  يور  رب  تسا و  رتزیت  ریـشمش  زا  رتکـیراب و  يوـم  زا  هک  دـنهد  رارق  منهج  رب  ار  طارـص  سپس 

قیالخ لاح  نیا  رد  تسین . ییادخ  وا  زج  هک  نایناهج  يادـخ  لدـع ]  ] یموس رب  زامن و  يرگید  رب  تسا و  يدـنواشیوخ )  ) محر تناما و 
زا رگا  دراد و  هگن  ار  ناشیا  زامن  دنبای ، تاجن  نآ  زا  رگا  هک  دراد  زاب  ار  اهنآ  محر  تناما و  سپ  دنرذگب . طارـص  زا  هک  دننک  فّلکم  ار 

طارص رب  هک  قیالخ  ِداصْرِْملِاَبل .» َکَّبَر  َّنِإ   » هک تسادخ  نخس  يانعم  نیا  تسا و  نایملاع  دنوادخ  اب  راک  نایاپ  دنتـسج ، ییاهر  مه  نآ 
نآ فارطا  رد  کئالم  دنیوجیم و  یکسمتسم  اپ  تسد و  اب  دنزغلیم 

126 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 
ار دوخ  تمالـس  درگزاـب و  دوخ  تمحر  لـضف و  هب  رذـگرد و  ریگ و  هدـیدان  میلح ، دـنوادخ  يا  هک  دـننک : ادـن  ار  شیوـخ  راـگدرورپ 

دمح دـیوگ : دـنکیم و  رورم  نآ  رب  دـبای  ییاهر  ادـخ  تمحر  هب  یـسک  نوچ  و  دـنتفارد ، شتآ  هب  ناـگناورپ  نوچمه  قیـالخ  تسرفب .
ارم يدیمون  سأی و  دعب  هک  ار  ییادخ  دمح  دیآرد و  راک  زا  كاپ  کین ، لامعا  دریذـپ و  نایاپ  حـلاص  لامعا  وا  تمعن  هب  هک  ار  ییادـخ 

. دیناهر وت  تسد  زا  شیوخ  مرک  لضف و  هب 
143 تسا . روکش  روفغ و  ام  راگدرورپ  هک  یتسرد  هب 

. دناهدرک لقن  یتیاور  انعم  نیمه  هب  شیوخ  یلاما  رد  قودص  خیش  یفاک و  رد  ینیلک 
: هک تسا  هدش  تیاور  َنُولُؤْسَم » ْمُهَّنِإ   » ریسفت درومرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  للع  رد 

هنوگچ هک  شایناوج  درومرد  ددرگ : هذـخاؤم  بلطم  راهچ  درومرد  هک  نیا  رگم  درادیمنرب  ماگ  زا  ماگ  يدـبع  چـیه  تماـیق ] زور  رد  ]
درومرد هدومن ، فرـص  هنوگچ  عمج و  هنوگچ  هک  شلاـم  دروـمرد  هدـنارذگ ، ار  نآ  هنوـگچ  هک  شرمع  دروـمرد  هتخاـس ، هنهک  ار  نآ 

144 تیب .» لها  ام  یتسود 
لوئـسم : » هک دناهدرک  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  زا  نویع  یلاما و  رد  قودـص  مالـسلا و  هیلع  قداص  ماما  زا  ریـسفت ش  رد  یّمق 

145 تسا .» مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تیالو  انامه  هنع 
جراخ نآ  زا  ناشلامعا  تبسن  هب  سپس  دندرگیم  شتآ  دراو  یگمه  مدرم  : » هک تسا  هدش  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  زا  عمجم  رد 
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نوچمه يرخآ  هرخالاب  بسا و  ندیود  نوچمه  يدعب  داب و  ندیزو  نوچمه  يدـعب  قرب ، ندیـشخرد  نوچمه  ناشنیتسخن  دـندرگیم :
146 هدایپ .» نتفرهار 

ترون هک  رذـگب  رتدوز  دـنکیم : باـطخ  نمؤم  هب  تماـیق  زور  رد  شتآ  : » هک تسا  هدـش  لـقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ  زا  نینچمه 
147 تسا .» هدناباوخ  ورف  ارم  ياهبیهل 

: دومرف دش ، لاؤس  اهُدِراو »...  اَّلِإ  ْمُْکنِم  ْنِإ   » هیآ هب  عجار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  زا  هک  یماگنه 
دراو یگمه  هک  دوب  هدادـن  هدـعو  ام  هب  نامراگدرورپ  رگم  دنـسرپیم ، رگید  هورگ  زا  یهورگ  دـنوشیم ، دراو  تشهب  هب  نایتشهب  یتقو  »

دنهد خساپ  رگید  هورگ  میوش ؟ شتآ 
127 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 

148 دوب .» هدش  درس  شتآ  نکل  دیاهدش  دراو  امش  هک 
. يداهلا هّللا  و  ددرگیم . راکشآ  ثیداحا  نیا  یناعم  دمآ ، دهاوخ  تعافش  لصف  رد  يدوز  هب  هچنآ  تشذگ و  هچنآ  رد  لّمأت  اب 

نازیم لصف 7 :

اوُرِـسَخ َنیِذَّلا  َکـِئلوُأَف  ُُهنیِزاوَم  ْتَّفَخ  ْنَم  َو  َنوُِحْلفُْملا * ُمُه  َکـِئلوُأَف  ُُهنیِزاوَم  ْتَلُقَث  ْنَمَف  ُّقَْحلا  ٍذـِئَمْوَی  ُنْزَْولا  َو  : » دوـمرف ناحبـس  يادـخ 
دیاش  149 تباث . تسا  یتقیقح  نزو »  » تمایق زور  رد  هک  دیامرفیم  نایب  دنوادخ  تایآ  نیا  رد  [. 305 «] َنوُِملْظَی اِنتایِآب  اُوناک  اِمب  ْمُهَسُْفنَأ 

. دشاب اهنیزوت )  ) اهنزو دادعت  رابتعاب  ُُهنیِزاوَم *» ْتَّفَخ  ْنَم  َو   » و ُُهنیِزاوَم *» ْتَلُقَث  ْنَمَف   » ترابع رد  نیزاوم »  » ندوبعمج
نیا فالخ  یـضتقم  رما  ِرهاظ  هکنیا  دوجو  اب  تساهيدب ، رد  یکبـس  اهیکین و  رد  ینیگنـس  هک  تسا  هدش  نایب  تایآ  نیا  رد  نینچمه 

َلَفْـسَأ ُهانْدَدَر  َُّمث   » و [ 307 «] اوـُنَمآ َنیِذَّلا  ُهَّللا  ِعَـفْرَی   » و [ 306 «] ُهُعَفْرَی ُحـِلاَّصلا  ُلَمَْعلا  َو   » دـیامرفیم لاـعتم  يادـخ  هکنآ  هچ  تسا ، بلطم 
[308 «] َنِیِلفاس

َُدبَّزلا اَّمَأَف  : » تساهيدـب يدوبان  اهیکین و  ياقب  رطاخ  هب  دوشیم ، رهاظ  نآرق  زا  هک  روطنامه  اهيدـب ، یکبـس  اهیکین و  ینیگنـس  نیا 
رد هن  تساهیکین  رد  ینیگنس  نیاربانب  [. 309 «] ِضْرَْألا ِیف  ُثُکْمَیَف  َساَّنلا  ُعَْفنَی  ام  اَّمَأ  َو  ًءافُج  ُبَهْذَیَف 

128 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 
150 دراد . دوجو  بلطم  نیمه  هب  ياهراشا  ْمُهَسُْفنَأ *» اوُرِسَخ  َنیِذَّلا  َِکئلوُأَف   » ترابع رد  اهيدب .

اِنب یفَک  َو  اِهب  اْنیَتَأ  ٍلَدْرَخ  ْنِم  ٍۀَّبَح  َلاْقثِم  َناک  ْنِإ  َو  ًاْئیَـش  ٌسْفَن  ُمَلُْظت  الَف  ِۀَمایِْقلا  ِمْوَِیل  َطْسِْقلا  َنیِزاوَْملا  ُعَضَن  َو  : » دـیامرفیم رگید  ياج  رد 
زین ار  اهيدب  رد  یکبس  اهیکین و  رد  ینیگنس  هجو  هدومن و  ریـسفت  تسا ، لدع  نامه  هک  طسق »  » هب ار  نیزاوم  نآ  رد  و  [ 310 «] َنِیبِساح

. تسا هدومرف  نایب 
تانـسح و تسا . باـسح  نآ  زا  روظنم   » هک تسا  هدـش  تیاور  ُُهنیِزاوَم *» ْتَلُقَث  ْنَمَف   » هب عجار  مالـسلا  هیلع  نینمؤـملاریما  زا  دـیحوت  رد 

151 دنتسه .» نآ  یکبس  تائیس  وزارت و  ینیگنس  تانسح  دنوشیم : نزو  ود  ره  تائیس 
152 تساهیکین .» يدایز  ای  یمک  نامه  دارم  : » هک دنکیم  لقن  مالسلا  هیلع  ماما  زا  زین  جاجتحا  رد  و 

ِۀَمایِْقلا َمْوَی  ْمَُهل  ُمیُِقن  الَف  ْمُُهلامْعَأ  ْتَِطبَحَف  ِِهئاِقل  َو  ْمِهِّبَر  ِتایِآب  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َِکئلوُأ  : » ددرگیم حـضاو  ریز  هیآ  يانعم  تشذـگ  هچنآ  اب 
ددرگیم راکـشآ  بلطم  نیا  اب  دـنامیمن و  يریگهزادـنا  یهلا و  لدـع  نازیم  يارب  ییاج  لامعا ، طبح  نتفر و  نایم  زا  اب  هچ  [ 311 «] ًانْزَو

نیمه هب  دنـشاب و  هتفرن  نایم  زا  ینعی  هدـشن ؛ طبح  هک  تسا  یلامعا  هب  صتخم  اـهنت  تماـیق ، زور  رد  لدـع ، يوزارت  اـب  يریگهزادـنا  هک 
َِکئلوُأَـف ُُهنیِزاوَم  ْتَّفَخ  ْنَم  َو  َنوُِحْلفُْملا * ُمُه  َکـِئلوُأَف  ُُهنیِزاوَم  ْتَلُقَث  ْنَمَف   » دـباییمن یتاـفانم  هیآ  نیا  اـب  قوـف  هیآ  هک  تسه  مه  رطاـخ 

* َنُوبِّذَُکت اِهب  ُْمْتنُکَف  ْمُْکیَلَع  یْلُتت  ِیتایآ  ْنُکَت  َْمل  َأ  َنوُِحلاک * اهِیف  ْمُه  َو  ُراَّنلا  ُمُهَهوُجُو  ُحَْفَلت  َنوُدـِلاخ * َمَّنَهَج  ِیف  ْمُهَـسُْفنَأ  اوُرِـسَخ  َنیِذَّلا 
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ْتَبَلَغ انَّبَر  اُولاق 
129 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 

153 [ 312 «] َنیِّلاض ًامْوَق  اَّنُک  َو  اُنتَْوقِش  اْنیَلَع 
: ددرگیم نشور  هدش  دراو  باب  نیا  رد  هک  یتایاور  یناعم  یلبق ، ثحابم  زا 

، ریخ دومرف : خساپ  دنوشیم ؟ نزو  لامعا  ایآ  هک  دیسرپ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  روهـشم  قیدنز  هک  یماگنه  : » تسا هدمآ  جاجتحا  رد 
يرما چیه  دنوادخ  رب  دنادن و  ار  اهنآ  ینیگنس  کبس  ایشا و  ددع  هک  دتفا  ایشا  نزو  هب  جایتحا  ار  یسک  زین  و  تسین . یمسج  هک  ار  لامعا 

رد هک  ُُهنیِزاوَم *» ْتَلُقَث  ْنَمَف   » ترابع سپ  دیسرپ  هرابود  قیدنز  لدع . ینعی  دومرف : تسیچ ؟ نازیم »  » يانعم دیسرپ  قیدنز  تسین . هدیشوپ 
154 دشاب .» حجار  شلمع  هک  یسک  ینعی  دومرف : ماما  هچ ؟ ینعی  تسا  هدمآ  نآرق 

همه هک  لدع  يوزارت  ینعی  َطْسِْقلا » َنیِزاوَْملا  ُعَضَن  َو   » هک ناحبس  يادخ  هتفگ  نیا  اما  : » هدش لقن  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  دیحوت  رد 
«. دناسریم ازج  هب  لدع  يوزارت  اب  ار  اهنآ  رگیدکی ، زا  مدرم  قح  نتفرگ  اب  دنوادخ  و  دندرگیم . شجنـس  نادـب  تمایق  زور  رد  قیالخ 

155
، دـش لاؤس  ِۀَـمایِْقلا » ِمْوَِیل  َطْـسِْقلا  َنیِزاوَْملا  ُعَضَن  َو   » هب عـجار  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا  : » هک تسا  هدـش  لـقن  یناـعم  یفاـک و  رد 

. ددرگیم نشور  تشذگ  هچنآ  زا  یخساپ  نینچ  لیلد   156 دناایصوا .» ایبنا و  نامه  نیزاوم  زا  دارم  داد : خساپ  ترضح 
لدع يوزارت  نیکرشم  يارب  هک  دینادب  ادخ ، ناگدنب  يا  : » تسا هدش  لقن  دهز ، هب  عجار  یمالک  رد  مالسلا  هیلع  داّجـس  ماما  زا  یفاک  رد 
لدـع يوزارت  بصن  دـنوشیم . هدروآ  درگ  منهج  رب  یگمه  هکلب  دوشیمن ، هدوـشگ  ناـشیا ، لاـمعا  ياـههمان  ددرگیمن و  بصن  یهلا 

یهلا
130 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 

157 دیسرتب .» وا  زا  ادخ  ناگدنب  يا  تسا . ناناملسم  ِنآ  زا  اهنت  لامعا ، ياههمان  ندوشگ  و 

لامعا همان  لصف 8 :

هراشا

َمْوَْیلا َکِسْفَِنب  یفَک  ََکباتِک  ْأَْرقا  ًاروُْشنَم * ُهاْقلَی  ًاباتِک  ِۀَمایِْقلا  َمْوَی  َُهل  ُجِرُْخن  َو  ِهُِقنُع  ِیف  ُهَِرئاط  ُهاْنمَْزلَأ  ٍناسنِإ  َّلُک  َو  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ 
هک یلمع  نامه  ینعی  رئاط ، تسا . هداد  رارق  وا  مزالم  ار ، ناسنا  رئاط »  » هک درادیم  ناـیب  هیآ  نیا  رد  لاـعتم  يادـخ  [. 313 «] ًابیِسَح َْکیَلَع 
هب هیآ ، رد  رئاط  ور  نیا  زا  دوشیم و  شریگنابیرگ  هک  تسوا  لمع  نامه  ناسنا ، ِرئاط  نیاربانب  دریگیم . دـب  ای  کین  لاف  هب  ار  نآ  ناسنا 

. تسا هدش  فیصوت  ندوبندرگ ) رب  « ) هقنع یف  »
ایشا رهاظ  حطس و  اب  اهنت  ساوح »  » هک اریز  دنتسین ؛ سوسحم  وا  يارب  ایند  رد  دنوشیم ، ظفح  طبـض و  وا  نایز  ای  عفن  هب  هک  ناسنا  لامعا 
همه هک  تسا  یناهج  رگید  ناهج )  ) هئـشن یلو  دـنکیم ، كرد  اههناشن  راثآ و  هار  زا  اهنت  ار  روما  نطاـب  قمع و  دـننکیم و  ادـیپ  ساـمت 
هدرک فصو  ياهمان  باتک و  هب  ار  رئاط  ورنیا  زا  ًاعیِمَج » ِهَِّلل  اوُزََرب  َو   » دوشیم زراب  رهاظ و  زیچ  همه  ددرگیم و  راکـشآ  نآ  رد  اـهناهن 

. دباییم راکشآ  هدوشگ و  ار  نآ  صخش  هک  تسا 

تسا اهنآ  قیاقح  لامعا و  دوخ  نّمضتم  لامعا  همان 

اُوناک ام  ْمَُهل  اَدب  َْلب  : » دومرف زین  و  [ 314 «] ُهوُسَن َو  ُهَّللا  ُهاصْحَأ  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ 
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131 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 
هداد تبـسن  لامعا  سفن  هب  ار  ندوبمزالم ) « ) موزل  » و ندشراکـشآ ) « ) ءادب  » و ندرکهرامـش ) « ) ءاصحا  » نآ رد  و  [ 315 «] ُْلبَق ْنِم  َنوُفُْخی 

رب حالطـصا ، دادرارق و  قبط  هک  ییاههتـشون  اهطخ و  هن  دراد ، ربرد  ار  اهنآ  تقیقح  ای  لامعا و  دوخ  لامعا ) همان   ) باـتک هک  اریز  تسا ،
. دنراد تلالد  ینیعم  میهافم 

ٍةَّرَذ َلاْقثِم  ْلَمْعَی  ْنَم  َو  ُهَرَی * ًاْریَخ  ٍةَّرَذ  َلاْقثِم  ْلَمْعَی  ْنَمَف  ْمَُهلامْعَأ * اْوَُرِیل  ًاتاتْشَأ  ُساَّنلا  ُرُدْصَی  ٍِذئَمْوَی  : » دیامرفیم هرابنیا  رد  لاعتم  دنوادخ 
: دیامرفیم زین  و  [ 316 «] ُهَرَی ارَش 

ُرَّکَذَتَی ٍِذئَمْوَی  : » دننام دنراد  هدش  دای  ياههیآ  نومضم  هب  هیبش  ینومضم  هک  رگید  هیآ  دنچ  و  [ 317 «] َنوُمَلُْظی ْمُه ال  َو  ْمَُهلامْعَأ  ْمُهَیِّفَُوِیل  َو  »
[319 «] َرَّخَأ َو  َمَّدَق  اِمب  ٍِذئَمْوَی  ُناْسنِْإلا  اُؤَّبَُنی   » و [ 318 «] يرْکِّذلا َُهل  یَّنَأ  َو  ُناْسنِْإلا 

تساراد و ار  بتارم  نآ  همه  تسا و  دوجو  بتارم  عـیمج  هب  طـیحم  زیخاتـسر )  ) زور نآ  هک  میدرک  هراـشا  تقیقح  نیا  هب  نیا ، زا  شیپ 
. دنباییم روضح  زین  ناشتیعقاو  لامعا و  قیاقح  دنوشیم ، رهاظ  رضاح و  لامعا ، دوخ  هک  روطنامه  اذل 

باتک نیا  و  [ 320 «] َنُولَمْعَت ُْمْتنُک  ام  َنْوَزُْجت  َمْوَْیلا  اَِهباتِک  یلِإ  یعُْدت  ٍۀَّمُأ  ُّلُک  ًۀَِیثاج  ٍۀَّمُأ  َّلُک  يَرت  َو  : » دیامرفیم هرابنیا  رد  لاعتم  دنوادخ 
باتک نامه  تسا ، هدمآ  هیآ  نیا  رد  هک 

132 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 
و [ 321 «] َنُولَمْعَت ُْمْتنُک  ام  ُخِْسنَتْسَن  اَّنُک  اَّنِإ  ِّقَْحلِاب  ْمُْکیَلَع  ُقِْطنَی  اُنباتِک  اذه  : » دیامرفیم زین  درادرب و  رد  ار  لامعا  دوخ  هک  تسا  یصوصخم 

دهاوخ عقاو  هدـنیآ  رد  ای  دوشیم و  عقاو  نونکا  ای  هدـش و  عقاو  هتـشذگ  رد  هک  هچنآ  نآ ، رد  هک  تسا  ٍنُونْکَم » ٍباتِک   » نامه باتک  نیا 
هتـشادرب باتک  نیا  يور  زا  اهتشونور )  ) اههخـسن مامت  هک  تسا  هدـمآ  رابخا  رد  هک  نانچ  تسا ، هدـیدرگ  تبث  هتـشون و  یگمه  دـش ،

( كردم عجرم و   ) تجح لامعا و  تیعقاو  تقیقح و  هدنریگرب  رد  باتک  نیا  دـندرگیم و  خاسنتـسا  نآ  يور  زا  زین  لامعا  دـنوشیم و 
. دشاب باتک  نیمه  [ 322 «] ُباتِْکلا َعِضُو  َو  اهِّبَر  ِرُوِنب  ُضْرَْألا  ِتَقَرْشَأ  َو   » هیآ رد  باتک  زا  دوصقم  دیاش  تساهباتک و  رگید 

أدبم هک  تسا  نونکم  باتک  نآ  و   » هک تسا  هدش  تیاور  هدمآ ، حول  هرابرد  هک  یثیدح  نمض  مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  یفاک  رد 
؟ دیتسین برع  امش  رگم  تساههخسن . مامت 

باتک يور  زا  هک  تسین  نینچ  ایآ  دیاهدرکن . كرد  ار  مالک  يانعم  رادرب ) هخسن   ) خسنا دییوگیم  رگیدکی  هب  هک  يدوجو  اب  ارچ  سپ 
ُْمْتنُک ام  ُخِْسنَتْـسَن  اَّنُک  اَّنِإ  : » دیامرفیم هک  تسا  لاعتم  دنوادخ  نخـس  يانعم  نامه  نیا  دینکیم ؟ يرادربهخـسن  تسا ، لصا »  » هک يرگید 

158 َنُولَمْعَت .»»
وا هب  ار  ناسنا  لامعا ) همان   ) باتک دوش ، تمایق  زور  هک  یماگنه   » هک تسا  هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یـشاّیع  ریـسفت  زین  و 

: داد خـساپ  مالـسلا  هیلع  ماما  دـنادیم ؟ تسه  هماـن  رد  هک  ار  هچنآ  اـیآ  درک : لاؤس  مالـسلا  هیلع  ماـما  زا  يوار  ناوخب . دـنیوگ : دـنهد و 
نانچ درواین ، دای  هب  هک  تسین  یلمع  نتفگ و  نخس  نتشادرب و  ماگ  ندز و  مهرب  مشچ  چیه  اذهیلع  دروآیم و  وا  دای  هب  لاعتم  دنوادخ 

: دنیوگیم ورنیا  زا  تسا و  هداد  ماجنا  هظحل  نامه  رد  ییوگ  هک 
159 [«. 323 «] اهاصْحَأ اَّلِإ  ًةَرِیبَک  َو ال  ًةَریِغَص  ُرِداُغی  ِباتِْکلا ال  اَذِهل  ام  انَتَْلیَو  ای  »

133 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 
تسا رکذت  هب  مزال  تسا . نومضملابیرق  هدش ، دای  تیاور  اب  هک  دنکیم  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  يرگید  تیاور  یـشاّیع  ریـسفت 

روـط هب  طـئاسو »  » و لاـعفا »  » هلاـسر ود  رد  اـم  دـندومرف و  ریـسفت  يروآداـی » رکذ /  » هب ار  تءارق »  » مالـسلا هیلع  ماـما  تیاور ، نیا  رد  هک 
. میاهتفگ نخس  هرابنیا  رد  يرتطوسبم 

لامعا جیاتن  راثآ و  طبض 
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لامعا و نتـشاگن  نیاربانب ، [ 324 «] ْمُهَراثآ َو  اُومَّدَـق  اـم  ُُبتْکَن  َو  یتْوَْملا  ِیُْحن  ُنَْحن  اَّنِإ  : » دـیامرفیم لاـعتم  يادـخ  هک  نیا  رگید  عوضوم 
بترتم لاعفا  نیا  رد  هک  یجیاتن  راـثآ و  لـماش  مه  دـهدیم و  ماـجنا  میقتـسم  روط  هب  ناـسنا  هک  دوشیم  یلاـعفا  لـماش  مه  اـهنآ  طـبض 

اِمب ٍِذئَمْوَی  ُناْسنِْإلا  اُؤَّبَُنی   » هیآ نیا  ینعم  تقیقح  نیا  هب  هجوت  اب  دـنریگیم . رارق  تساوخزاب  هبـساحم و  دروم  یگمه  هجیتن  رد  ددرگیم و 
. دوشیم نشور  زین  [ 325 «] َرَّخَأ َو  َمَّدَق 

هک هدـش  تیاور  تسا ، هدـمآ  هیآ  رد  هک  رّخأ »  » و مّدـق »  » ترابع هب  عجار  مالـسلا  هیلع  رقاـب  ترـضح  زا  یّمق  میهاربا  نب  یلع  ریـسفت  رد 
دنـسپان رـش و  رگا  دنکیم ، عادبا  هک  یـشور  تنـس و  ره  لابند  هب  ای  دتـسرف و  شیپ  زا  هک  رـش  ریخ و  زا  هچنآ  : » دندومرف نینچ  ترـضح 

رجا و دـشاب ، ریخ  رگا  تسا و  یقاـب  دوـخ  ياـج  هب  زین  نیلماـع  تاـعبت  هکنیا  نیع  رد  تسوا  ندرگ  رب  نآ  هب  نیلماـع  هـمه  هـعبت  دـشاب ،
160 دوش .» هتساک  زین  اهنآ  دوخ  رجا  زا  هکنآ  نودب  دوشیم ، هداد  وا  هب  نیعبات  رجا  ریظن  یشاداپ 

دوشیم نشور  اـجنیا  زا  و  [ 326 «] ٍنِیبُم ٍمامِإ  ِیف  ُهاْنیَـصْحَأ  ٍءْیَـش  َّلُک  َو  : » تسا هدومرف  ْمُهَراثآ » َو  اُومَّدَـق  ام  ُُبتْکَن  َو   » لاـبند هب  دـنوادخ 
ناونع هب  اجنیا  رد  هک  ظوفحم - حول 
134 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 

زین دارفا  کیکی  لامعا  همان  باتک و  هک  نانچمه  دریگیم ، رارق  ناگدـنب  یـسرباسح  كردـم  عجرم و  زین  هدـش - دای  نآ  زا  نیبمماما 
حول نامه  [ 327 «] ِّقَْحلاـِب ْمُْکیَلَع  ُقِْطنَی  اـُنباتِک  اذـه   » هیآ رد  باـتک  زا  دوصقم  هک  دوشیم  نشور  زین  دوشیم و  عـقاو  تساوخزاـب  عـجرم 

خاسنتـسا أدـبم  هب  شیپ  هیآ  رد  دومرف و  فیـصوت  تسا  تیعوـبتم  ياـنعم  هب  هک  تماـما  هب  ار  باـتک  اـجنیا  رد  هک  ارچ  تسا ، ظوـفحم 
. تسا یکی  انعم ، ود  ره  عجرم  نیاربانب  لامعا ، يرادربهخسن ) )

لامعا همان  هنادنمتواقش  ای  هنادنمتداعس  تفایرد 

تفایرد ار  ناشلامعا  همان  باتک و  وحن  ود  هب  ناگدـنب ، هک  تسا  هدـش  نایب  زین  تقیقح  نیا  باتک ، تایـصوصخ  زا  یخرب  نایب  رب  هوالع 
ِِهنیِمَِیب َُهباتِک  َِیتوُأ  ْنَم  اَّمَأَف  ٌۀَِیفاخ * ْمُْکنِم  یفَْخت  َنوُضَْرُعت ال  ٍِذئَمْوَی  : » تسا هدمآ  هرابنیا  رد  هنادنمتواقـش و  هنادنمتداعـس و  دـنرادیم :

َتُوأ َْمل  ِینَْتَیل  اـی  ُلوُقَیَف  ِِهلامِِـشب  َُهباـتِک  َِیتوُأ  ْنَم  اَّمَأ  َو  - » هک اـجنآ  اـت  [- 328 «] ْهَِیباسِح ٍقـالُم  یِّنَأ  ُْتنَنَظ  یِّنِإ  ْهَِیباـتِک * اُؤَْرقا  ُمُؤاـه  ُلوُقَیَف 
ود نآ  اب  طبترم  تسد  ود  ای  ناسنا  فیعض  يوق و  هبنج  ود  پچ ) تسار و   ) لامش نیمی و  زا  دوصقم  [ 329 «] ْهَِیباسِح ام  ِرْدَأ  َْمل  َو  ْهَِیباتِک *
زا یخرب  هک  ناـنچ  تسین  دوـصقم  پچ  تسار و  تسد  ود  فرـص  هک  تسا  نیا  ملـسم  تسا و  تواقـش  تداعـس و  هبنج  ود  اـی  هـبنج و 

و ِِهنیِمَِیب * : » دومرف هکلب  ِِهلاَمِِـشل » اـی  ِِهنیِمَِیل  َُهباَـتِک  َِیتوُأ  : » دوـمرفن یلاـعت  يادـخ  هک  اریز  دـناهدرک ؛ روـصت  نارگید  نیبرهاـظ و  نیثدـحم 
تطاسو ِدیفم  اجنیا  رد  ءاب »  » هک ِِهلامِِشب »
135 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 

یلِإ ُِبلَْقنَی  َو  ًاریِـسَی * ًاباسِح  ُبَساُحی  َفْوَسَف  ِِهنیِمَِیب * َُهباتِک  َِیتوُأ  ْنَم  اَّمَأَف  : » تسا هفیرـش  هیآ  نیا  بلطم ، نیا  رب  دـهاش  تسا و  تیببـس  و 
هدرب راک  هب  هرهظ » ءارو  «، » لامـش  » ياج هب  اـجنیا  رد  هک  [ 330 «] ًارُوُبث اوُعْدَـی  َفْوَسَف  ِهِرْهَظ * َءارَو  َُهباتِک  َِیتوُأ  ْنَم  اَّمَأ  َو  ًاروُرْـسَم * ِِهلْهَأ 

. دناسرب ار  انعم  نیا  تسناوتیمن  هرهظ » ءارو   » تروص نیا  رد  هک  ارچ  تسین ، دوصقم  پچ  تسد  هک  تسا  نیا  رب  لیلد  نیا  تسا و 
َو اًلِیتَف * َنوُمَلُْظی  َو ال  ْمَُهباتِک  َنُؤَْرقَی  َِکئلوُأَف  ِِهنیِمَِیب  َُهباتِک  َِیتوُأ  ْنَمَف  ْمِهِمامِِإب  ٍسانُأ  َّلُک  اوُعْدـَن  َمْوَی  : » تسا هفیرـش  هیآ  نیا  رگید ، دـهاش 

یلإ  » هن دـناوخیم  مهماماب »  » ار اـهنآ  تسا : هدومرف  هیآ  نیا  رد  اریز  [ 331 «] اًلِیبَس ُّلَضَأ  َو  یمْعَأ  ِةَرِخْآلا  ِیف  َوُهَف  یمْعَأ  ِهِذـه  ِیف  َناـک  ْنَم 
: دومرفن و  اَِهباتِک » یلِإ  یعْدـُت  ٍۀَّمُأ  ُّلُـک  : » دومرف هدرب و  راـک  هب  یلإ »  » دوبن دوصقم  تطاـسو  هک  رگید  دراوم  رد  هک  یتروص  رد  مهماـمإ »

. تسا باتک ) يوس  هب  ندناوخارف  « ) باتکلا یلا  ةوعدلا   » زا ریغ  ماما ) طسوت  هب  ندناوخارف  « ) مامالاب ةوعدلا   » نیاربانب اهباتکب ،» »
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هدرک نایب  زین  ار  نآ  لیـصفت  دومن ] رکذ  ناشماما  طـسوت  هب  ار  مدرم  همه  ندـشهدناوخارف  لاـمجا ، روطهب  لاـعتم  يادـخ  هک  نآ  زا  سپ  ]
ارف وا  طـسوت  هب  هک  تساـهنآ  قح  ماـما  ناـمه  نیمی  نیا  سپ  دـنرادیم ، تفاـیرد  نیمی »  » بناـج زا  ار  ناـشباتک  ناـنآ  زا  یهورگ  تسا :

تفایرد ار  ناشباتک  لامـش »  » طـسوت هب  يرگید  هورگ  دـیامرفب : هک  نآ  ياـج  هب  و  ْمِهِماـمِِإب » ٍساـنُأ  َّلُـک  اوُعْدـَن  َمْوَی   » دـنوشیم هدـناوخ 
یمْعَأ ِةَرِخْآلا  ِیف  َوُهَف  یمْعَأ  ِهِذه  ِیف  َناک  ْنَم  َو  : » دومرف دنرادیم ،

136 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 
یبایهار ییانـشور و  رون و  انامه  ترخآ  رد  نیمی »  » طسوت هب  باـتک  تفاـیرد  هک  دـیمهف  ناوتیم  قایـس  رییغت  نیا  زا  و  اًـلِیبَس *» ُّلَـضَأ  َو 

َو َنوُقیِّدِّصلا  ُمُه  َکـِئلوُأ  ِِهلُـسُر  َو  ِهَّللاـِب  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َو   » و [ 332 «] ْمِِهناْمیَِأب َو  ْمِهیِدـْیَأ  َْنَیب  ْمُهُرُون  یعْـسَی  : » تسا هدومرف  هک  ناـنچ  تسا ،
وا طسوت  هب  ندـشهدناوخ  زا  دارم  تسا و  ماما  نامه  رون  هک  دوشیم  نشور  اـجنیا  زا  و  [ 333 «] ْمُهُرُون َو  ْمُهُرْجَأ  ْمَُهل  ْمِهِّبَر  َْدنِع  ُءادَهُّشلا 

. تسا ناشدوخ  ماما  هب  هورگ  ره  ندشقحلم 
. تسین نآ  رکذ  لاجم  اجنیا  رد  هک  تسا  دایز  هرابنیا ، رد  نخس 

« لامش  » و نیمی »  » ریسفت رد  مالک  هصالخ 

ود هن  دشاب ، تواقش  تداعس و  یموش و  یکرابمان و  تنمیم و  یکرابم و  نامه  دناوتیم  لامـش »  » و نیمی »  » زا دارم  هک  نیا  نخـس  هاتوک 
و [ 334 «] ِنیِمَْیلا ُباحْـصَأ  ام  ِنیِمَْیلا  ُباحْـصَأ  َو   » هب راب  کی  هورگ ، ود  زا  هعقاو  هروس  رد  هک  نیا  اعدم  نیا  دهاش  پچ و  تسار و  تسد 
ام ِۀَمَئْشَْملا  ُباحْصَأ  َو  ِۀَنَْمیَْملا * ُباحْصَأ  ام  ِۀَنَْمیَْملا  ُباحْـصَأَف   » هب رگید  راب  هدش و  ریبعت  [ 335 «] ِلامِّشلا ُباحْصَأ  ام  ِلامِّشلا  ُباحْصَأ  َو  »

: تسا هدمآ  نینچ  هتفر و  راک  هب  يرگید  ترابع  موس ، راب  تسا و  هدش  ریبعت  [ 336 «] ِۀَمَئْشَْملا ُباحْصَأ 
هب و  [ 337 «] ٍمیِمَح ْنِم  ٌلُُزنَف  َنیِّلاَّضلا * َنِیبِّذَکُْملا  َنِم  َناک  ْنِإ  اَّمَأ  َو  ِنیِمَْیلا * ِباحْصَأ  ْنِم  ََکل  ٌمالَسَف  ِنیِمَْیلا * ِباحْصَأ  ْنِم  َناک  ْنِإ  اَّمَأ  َو  »

قح بیذکت  تواقش و  لها  لامش ، باحصا  نیاربانب  داد ، رارق  ار  نیلاضلا » نیبذکملا  «، » لامشلا باحصا   » ياج
137 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 

اُولاق َنُوبِّذَُـکت * اِهب  ُْمْتنُکَف  ْمُْکیَلَع  یْلُتت  ِیتایآ  ْنُکَت  َْمل  َأ  ُُهنیِزاوَم ...  ْتَّفَخ  ْنَم  َو   » هیآ هب  هراشا  هیآ  نیا  هک  ییوگ  دنـشابیم و  یهارمگ  و 
. دنکیم دای  تلالض  تواقش و  بیذکت و  هب  ار  یهورگ  زین  نآ  رد  هک  تسا  [ 338 «] َنیِّلاض ًامْوَق  اَّنُک  َو  اُنتَْوقِش  اْنیَلَع  ْتَبَلَغ  انَّبَر 

رافک اما  و  دنـشاب ، قح  همئا  نامیپ  ناگدـننکضقن  ای  ناـیدا و  هارمگ  ناوریپ  زا  هک  تسا  یتواقـش  لـها  هراـبرد  هیآ  نیا  هک  میتفگ  رتشیپ 
اذل دنکیمن و  هماقا  اهنآ  لامعا  شجنـس  يارب  يرایعم  نازیم و  هنوگچیه  لاعتم  يادخ  اریز  دنتـسین ؛ هیآ  نیا  لومـشم  نایدا  ادخ و  رکنم 
هورگ  ) لامـش باحـصا  هکنیا  هصالخ  دوب .] دنهاوخ  بقاعم  باتک ، باسح و  نودب   ] درادن دوجو  اهنآ  يارب  یباسح  باتک و  هنوگچیه 
ینْغَأ ام  : » دنیوگیم دنکیم - لقن  ناشیا  زا  لاعتم  يادخ  هک  ینخـس  نمـض  رد  ورنیا  زا  ناهارمگ و  نادنمتواقـش و  زا  دـنترابع  پچ )

. تسا هتشادزاب  نآ ، هب  رارقا  فارتعا و  نیع  رد  قح  يوریپ  زا  ار  نانآ  هک  تسا  هدوب  مه  روما  نیمه  و  ْهَِیناْطلُس » یِّنَع  َکَلَه  ْهَِیلام * یِّنَع 
وا هب  دندنویپیم و  ناشماما  هب  دنوشیم و  هدناوخ  ارف  ناشماما  هلیـسو  هب  نادنمتواقـش  نادنمتداعـس و  هورگ  ود  زا  مادـک  ره  نیاربانب ،

رابخا رد  هک  تسا  ییانعم  نامه  يو  هب  ندـشقحلم  ماما و  هب  نتـسویپ  نیا  دـنرادیم و  تفاـیرد  ار  ناـشباتک  وا  هار  زا  دـنوشیم و  قحلم 
. هّللاءاشنا دوشیم ، هراشا  اهنآ  هب  هدنیآ  رد  تسا و  هدمآ  یتاذ  تواقش  تداعس و  تنیط و 

يورهبور رد  اهنآ  ناماما  نوچ  دنرادیم ، تفایرد  رس  تشپ  زا  پچ و  يوس  زا  ار  ناش  لامعا ) همان   ) باتک تواقـش ، لها  تلع  نیمه  هب 
: دیامرفیم نوعرف  هرابرد  لاعتم  يادخ  تسا . هدش  مهرد  هنوراو و  تشپ و  هب  ور  اهنآ  ياهتروص  هکیلاح  رد  دنتسه  اهنآ 

َباتِْکلا اُوتوُأ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  : » دیامرفیم زین  و  [ 339 «] َراَّنلا ُمُهَدَرْوَأَف  ِۀَمایِْقلا  َمْوَی  ُهَمْوَق  ُمُدْقَی  »
138 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 
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اوُسِمَْتلاَف ْمُکَءارَو  اوُعِجْرا  َلِیق  : » دـیامرفیم زین  و  [ 340 «] اهِرابْدَأ یلَع  اهَّدُرَنَف  ًاهوُجُو  َسِمْطَن  ْنَأ  ِْلبَق  ْنِم  ْمُکَعَم  اِمل  ًاقِّدَـصُم  اْنلََّزن  اـِمب  اُونِمآ 
. تسا قح  ماما  نامه  رون  هک  میتفگ  قباس  رد  و  ًارُون »

نامه هب  شتاساسحا ، اوق و  شمـسج ، ندب و  ینعی  شاییایند ، یتسه  اب  ناسنا ، هک  اریز  دـنکیم ، دـییأت  ار  انعم  نیا  زین ، ینالقع  تالّمأت 
دراد تسار  بناجو  ولج  يوس  هب  ور  تسا ، هدومن  ریبدت  ار  وا  ریدق  میلع و  راگدرورپ  هدـش و  لزان  ریبخ  میکح و  يادـخ  دزن  زا  هک  وحن 

161 دنساسحا . نتفرنیب  زا  اوق و  نایاپ  هطقن  عقاو  رد  تشپ ، پچ و  بناج  ود  و 
قح زا  ور  تقیقح  رد  دـنک  يوریپ  شیوخ  سوه  اوه و  زا  دبـسچب و  يدام  ملاع  نیمز و  هب  دـنک و  هشیپ  تواقـش  هار  هک  یماگنه  ناسنا 
رد دوش ، راـضحا  یـسرباسح  يارب  دتـسیاب و  شراـگدرورپ  دزن  تماـیق ، زور  رد  یتقو  تسا و  هتخود  نیمز  هب  ار  شیوخ  يور  هتفاـترب و 
رد يدصقم  يوس  هب  ناریح  شوهدم و  جیگ و  هرامه  هک  دراد  ییانیبان  عضو  هدش و  هدنادرگرب  تشپ  فرط  هب  شتروص  هک  تسا  یلاح 

. درک دنهاوخ  وا  اب  يراتفر  هنوگچ  ای  دهدیم و  ماجنا  يراک  هچ  تساجک و  دنادیمن  هک  تسا  تکرح 

تسا همه  رب  طیحم  قح  ماما 

لاعتم يادـخ  دـنرهاق . فرـشم و  شهورگ ، لطاب و  ماـما  رب  دـنوشیم ، هدـناوخارف  وا  هلیـسو  هب  هک  یناـسک  قح و  ِماـما  هک  تسناد  دـیاب 
ُُبتْکَن َو  یتْوَْملا  ِیُْحن  ُنَْحن  اَّنِإ  : » دیامرفیم

139 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 
هچ تداعـس و  هچ  روـما  ماـمت  هدـنریگرب  رد  هک  ار  باـتک  هیآ  نـیا  رد  [ 341 «] ٍنِیبُم ٍمامِإ  ِیف  ُهاْنیَـصْحَأ  ٍءْیَـش  َّلُک  َو  ْمُهَراثآ  َو  اُومَّدَـق  اـم 

ُْمْتنُک اـم  ُخِْسنَتْـسَن  اَّنُک  اَّنِإ  ِّقَْحلاـِب  ْمُْکیَلَع  ُقِْـطنَی  اـُنباتِک  اذـه  : » دـیامرفیم لاـعتم  يادـخ  زین  دوـمرف و  فیـصوت  تماـما  هـب  تـسا  تواـقش 
فرشم اهنآ  رب  دنکیم و  تواضق  یقـش - دیعـس و  هورگ - ود  ره  درومرد  تسا ، باتک »  » نامه هک  ماما »  » هیآ نیا  قبط  و  [ 342 «] َنُولَمْعَت

اریز دراد ، قرف  ماما » هلیـسو  هب  توعد   » اب باتک » يوس  هب  توعد  : » هک درادن  میتفگ  ًاقباس  هک  هچنآ  اب  یتافانم  نخـس  نیا  تسا . بلاغ  و 
تسا هدروآ  اهنآ  يارب  ار  تیعبات  و  ندادرارق ) مزالم   ) مازلا تفص  هکلب  دومرفن ، فیـصوت  تماما  هب  ار  لامعا  ياههمان  لاعتم ، يادخ  هک 

: دومرف فیصوت  تماما  هب  دنوشیم  خاسنتسا  نآ  يور  زا  لامعا  هک  ار  ظوفحم » حول   » اهنت و  [ 343 «] ُهَِرئاط ُهاْنمَْزلَأ  ٍناسنِإ  َّلُک  َو  : » دومرف و 
. تسا ناهج  روما  مامت  روحم  ادتقم و  ماما  دنوشیم و  يرادربتروص  نآ  يور  زا  لامعا  ياههمان  هک  تسا  ظوفحم » حول   » نیا و 

تـسا هدرب  راک  هب  تیالو  اهنت  دوخ ، هرابرد  نکل  هدومن ، ریـسفت  تیالو  هب  ار  تماما  يدایز  تایآ  رد  لاعتم  يادـخ  هک  تسا  رکذ  نایاش 
تسا و نانمؤم  ّیلو  قح ، ِماما  هک : نیا  هصالخ  تسا و  مومأم  ماما و  نیب  ینوگمه  ّتیخنـس و  یعون  تماما ، ياضتقم  هک  ارچ  تماـما . هن 

نمـضتم هک  ثیداحا  زا  يرایـسب  زا  هرگ  قیاقح  نیا  هب  هجوت  اب  تسا و  نشور  حـضاو و  اهنیا  مامت  هجو  هتبلا  نارفاک . يایلوا  لـطاب ، همئا 
. دروآ میهاوخ  ار  اهنآ  زا  یخرب  هدنیآ  رد  دوشیم و  هدوشگ  تسا  تمایق  زور  رد  تیالو  نابحاص  تواضق 

. هّللاءاشنا
140 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 

باتک ءاتیا  زا  نیصلخم  يانثتسا 

قوـف هورگ  ود  زا  هک  دنتـسه  مه  یموـس  هورگ  دوـشیم ، هداد  مدرم  زا  هورگ  ود  هب  طـقف  لاـمعا ) هماـن   ) باـتک هـک  تـشاد  هجوـت  دـیاب 
«. نوبرقملا نوقباسلا   » نامه ینعی  دنجراخ ،

َو ِۀَمَئْـشَْملا * ُباحْـصَأ  ام  ِۀَمَئْـشَْملا  ُباحْـصَأ  َو  ِۀَنَْمیَْملا * ُباحْـصَأ  ام  ِۀَنَْمیَْملا  ُباحْـصَأَف  ًۀَثالَث * ًاجاوْزَأ  ُْمْتنُک  َو  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ 
ِتانایرج زا  هک  دـندنوادخ  صلاخ  ناگدـنب  نوصَلخم »  » ناـمه نوبرقملا » نوقباـس   » نیا و  [ 344 «] َنُوبَّرَقُْملا َکـِئلوُأ  َنوُِقباَّسلا * َنوُِقباَّسلا 
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يدوز هب  دـناهدش و  انثتـسا  زین  باـتک » نداد   » عوضوم زا  نینچمه  دنـشابیم و  انثتـسم  اـهنآ  دـننام  و  نازیم »  » و راـضحا »  » و روـص » خـفن  »
. دمآ دهاوخ  تمایق ، زور  رد  ناشلامعا  لاوحا و  زا  يرگید  تایصوصخ 

نادـناعم و رگم  دـباییم ، نایرج  دـناهدش ، دـب  ای  کین  لامعا  بکترم  هک  ییاههورگ  رگید  درومرد  طقف  لامعا  همان  باـتک و  نیارباـنب ،
. میتفگ اًلبق  هک  تروص  نآ  هب  هتبلا  دناهدش ، انثتسم  زین  اهنآ  هک  نارکنم 

اما دنتـسه و  دـب  کین و  لامعا  ياراد  هک  تسا  یناسک  درومرد  نیا  و  ِهُِقنُع » ِیف  ُهَِرئاط  ُهاْنمَْزلَأ  ٍناـسنِإ  َّلُـک  َو  : » دـیامرفیم لاـعتم  يادـخ 
هدش دوبان ) هابت و   ) طبح ناشلامعا  هک  یناسک  زین  دنرادن و  چـیه  ادـخ  زج  دـناهتفر و  رتارف  لمع  حطـس  زا  هک  نیـصلخم  نوچمه  یناسک 

. دنرادن یباتک  باسح و  ًاساسا  یتروص ، هب  کی  ره  هورگ  ود  نیا  هّللاءاقل ، نارکنم  ایبنا و  ِناگدننکبیذکت  نوچمه  تسا 
141 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 

« رئاط  » و باتک »  » نیب قرف 

رب هک  ي  رئاط »  » زا ریغ  تسا  يزیچ  باتک  نیا  اًـلمتحم  و  [ 345 «] ًاروُْشنَم ُهاْقلَی  ًاباتِک  ِۀَمایِْقلا  َمْوَی  َُهل  ُجِرُْخن  َو  : » تسا هدومرف  یلاعت  دـنوادخ 
: دیامرفب هک  دوب  بسانم  دوب ، رئاط  نامه  باتک ، نیا  رگا  اریز  دوشیم ،] وا  ریگنابیرگ   ] ددرگیم هتخیوآ  ناسنا  ندرگ 

ُفُحُّصلا اَذِإ  َو  : » دـننام یتایآ  اب  قایـس  مه  هیآ  نیا  نیارباـنب ،  162 ًاـباتِک .» ِۀَـمایِْقلا  َمْوَی  َُهل  ُجِرُْخن  َو  : » دومرف هکیلاـح  رد  اـباتک » هجرخن  «و 
تسد هب  نینچ  هیآ  نیا  زا  و  [ 347 «] ًابیِـسَح َْکیَلَع  َمْوَْیلا  َکِسْفَِنب  یفَک  ََکباتِک  ْأَْرقا  : » تسا هدومرف  نآ  لابند  هب  و  دشابیم ، [ 346 «] ْتَرُِشن

. تسا يروآدای  یعون  اهنت  دراد و  قرف  ایند  رد  نآ  تیفیک  عضو و  اب  نآ ، ندناوخ  تیفیک  باتک و  عضو  هک  دیآیم 
ناسنا داـی  هب  زور ، نآ  هک  تسا  یلاـمعا  تاـیئزج  هراـبرد  هیآ  نیا  [ 348 «] َرَّخَأ َو  َمَّدَق  اِمب  ٍذـِئَمْوَی  ُناْسنِْإلا  اُؤَّبَُنی  : » دـیامرفیم یلاعت  يادـخ 

هب ناسنا  یهاگآ  هراـبرد  هیآ  نیا  هک  [ 349 «] ٌةَریَِـصب ِهِسْفَن  یلَع  ُناْسنِْإلا  َِلب  : » تسا هدومرف  یلاعت  يادخ  رگید  فرط  زا  دـنوشیم . هدروآ 
. ملاعلا هّللاو  میدروآ ، درکیم ، نایب  ار  باتک  ندناوخ  تیفیک  هک  یتیاور  هتشذگ ، رد  تسا و  هتسبرس  لامجا و  روطهب  شیوخ  عضو 

زیخاتسر زور  رد  ادهش  لصف 9 :

هراشا

َعِضُو َو  اهِّبَر  ِرُوِنب  ُضْرَْألا  ِتَقَرْشَأ  َو  : » دیامرفیم ادهش  هرابرد  لاعتم  دنوادخ 
142 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 

ناونع هب  هورگ  نیدنچ  زا  دیجم  نآرق  رد  یلک  روط  هب  و  [ 350 «] َنوُمَلُْظی ْمُه ال  َو  ِّقَْحلِاب  ْمُهَْنَیب  َیُِضق  َو  ِءادَهُّشلا  َو  َنیِِّیبَّنلِاب  َءیِج  َو  ُباتِْکلا 
. تسا هدش  دای  تمایق ، زور  رد  لامعا  رب  ناهاوگ )  ) ادهش

تداهش تقیقح 

. تیؤر روضح و  هار  زا  نآ  تفایرد  یقلت و  زا  تسا  ترابع  ءیش » رب  تداهش  »
زور رد   ) لامعا رب  تداهـش  هک  تسا  حضاو  ءادا ، تیاکح و  هلحرم  هب  مه  دوشیم و  قالطا  نآ  تفایرد  لّمحت و  هلحرم  هب  مه  تداهش ،

ای تیـصعم و  تعاطا و  رظن  زا  اهنآ  تیعـضو  لاـمعا و  نطاـب  رب  تداهـش  هکلب  تسین ، لاـمعا  يرهاـظ  تروص  رب  یهاوگ  اـهنت  تماـیق )
تسا نیمه  نیمکاحلا » مکحا   » يوس زا  مه  نآ  ادهش ، یهاوگ  ساسا  رب  تواضق  مکح و  ياضتقم  هک  ارچ  تسه ، زین  تواقش  تداعس و 

. دشاب لامعا  نطاب  تقیقح و  رب  تداهش  هک 
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تاّین ریامـض و  رب  دنـشاب و  علطم  اهنآ  أـشنم  هشیر و  زا  هک  ینادـهاش  يارب  رگم  تسا ، نکممریغ  لاـمعا  یقیقح  فاـصوا  یقلت  كرد و 
ٌسْفَن ُمَّلَکَت  ال   » دوریم رامش  هب  دهاش  ماقم  هب  نداهن  جرا  میرکت و  یعون  هکنیا  نیع  رد  تمایق ، زور  رد  تداهش  ورنیا  زا  دنشاب . فقاو 

دنوادخ دـشاب ، هدـش  ینازرا  اهنآ  هب  رئامـض ) زا  یهاگآ   ) یماقم نینچ  ایند  رد  هک  دراد  صاصتخا  یناسک  هب  اهنت  لاح  نیع  رد  ِِهنْذِِإب » اَّلِإ 
: دیامرفیم لاعتم 

ْمُه َو  ِّقَْحلاـِب  َدِهـَـش  ْنَـم  اَّلِإ  : » دــیامرفیم زین  تساـطخ و  دــض  باوـص ، و  [ 351 «] ًاـباوَص َلاـق  َو  ُنـمْحَّرلا  ُهـَل  َنِذَأ  ْنَـم  اَّلِإ  َنوُـمَّلَکَتَی  ـال  »
يارب اهنت  زور  نآ  رد  تداهش  نیاربانب ، [ 352 «] َنوُمَْلعَی

143 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 
. دنیامن طبض  ظفح و  هابتشا  اطخ و  هنوگچیه  نودب  قیقد و  روط  هب  ار  نیلماع  لامعا  هک  دوب  دهاوخ  نکمم  یناسک 

رب تداهـش   ] یتداهـش نینچ  هک  مینیبیم  میهدیم ، رارق  تقد  لمأت و  دروم  ار  ناسنا  يرهاـظ  ساوح  اوق و  تخانـش  یتقو  رگید ، يوس  زا 
تبیغ ضرف  ای  نیبئاغ و  هب  دـسر  هچ  تسا ، عنتمم  دـهاش  روضح  ضرف  اب  نیرـضاح و  لاـمعا  هب  تبـسن  یتح  یتفاـیرد ، و  لاـمعا ] نطاـب 
ساوح ورین و  ياروام  ییورین  اب  رگید و  یهار  زا  لامعا  نطاب  زا  یهاگآ  عالطا و  هک  میـسریم  هجیتن  نیا  هب  ینـشور  هب  اجنیا  زا  دهاش .

. تسا هاگآ  رـضاح  دـننامه  بیاغ  زا  دـنکیم و  سمل  شرهاظ  نوچ  ار  ناسنا  ریمـض  نطاب و  هک  ییورین  دوشیم ؛ لصاح  ناسنا  يرهاظ 
، لاح ناکم و  نامز و  دننام  دنراد  زاین  نآ  هب  ناشتاریثأت  رد  ینامسج  روما  هک  هچنآ  هب  هک  ینامسجریغ  تسا  يرون  تقیقح  رد  ورین  نیا 

مه زا  ار  كاپان »  » و كاپ »  » و ثیبخ »  » و بیط »  » دـید و ناوتیم  ار  دارفا  ناهن  نطاب و  نآ  هلیـسو  هب  هک  تسا  يرون  هکلب  تسین ، دـنمزاین 
. تخانش زاب 

صاخ يایلوا  ربمایپ و  رب  لامعا  هضرع 

زین و  [ 353 «] َنُوبَّرَقُْملا ُهُدَهْـشَی  ٌموـُقْرَم * ٌباـتِک  َنوُّیِّلِع * اـم  َكارْدَأ  اـم  َو  َنیِّیِّلِع * یَِفل  ِراْربَأـْلا  َباـتِک  َّنِإ  اَّلَک  : » دـیامرفیم لاـعتم  يادـخ 
، شیپ لصف  رد  و  [ 354 «] َنِیبِّذَکُْمِلل ٍِذئَمْوَی  ٌْلیَو  ٌمُوقْرَم * ٌباتِک  ٌنیِّجِـس * ام  َكارْدَأ  ام  َو  ٍنیِّجِـس * یَِفل  ِراَّجُفلا  َباتِک  َّنِإ  اَّلَک  : » دـیامرفیم

یلاعت يادخ  دنرادیم . تفایرد  ناشماما  هار  زا  ار  ناشلامعا  همان  باتک و  لامـش » باحـصا   » و نیمی » باحـصا   » هک دـش  نایب  بلطم  نیا 
ُِلق َو  دیامرفیم :

144 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 
[355 «] َنُولَمْعَت ُْمْتنُک  اِمب  ْمُُکئِّبَُنیَف  ِةَداهَّشلا  َو  ِْبیَْغلا  ِِملاع  یلِإ  َنوُّدَُرتَس  َو  َنُونِمْؤُْملا  َو  ُُهلوُسَر  َو  ْمُکَلَمَع  ُهَّللا  يَرَیَسَف  اُولَمْعا 

زا دش و  دهاوخ  هدید  زین  نانمؤم  لامعا  ظاحل  نیدب  درادـن و  ناقفانم  هورگ  هب  صاصتخا  تسا و  مدرم  مامت  هب  باطخ  هفیرـش  هیآ  نیا  و 
زا یصاخ  هورگ  ًامتح  دناهدش  هدرب  مان  لامعا  هدننیب  ناونع  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  لاعتم و  يادخ  رانک  رد  هک  ینانمؤم  نآ  ورنیا 

هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  بناـج  زا  مدرم  لاـمعا  تیؤر  هک  تسا  هدـش  هراـشا  تقیقح  نیا  هب  ًاـحیولت  هفیرـش  هیآ  رد  زین  دـننینمؤم و 
. دراد رارق  دهدیم  ربخ  ناشلامعا  زا  مدرم  هب  دنوادخ  هک  هچنآ  نمض  نانمؤم ،

رب دادـماب ، ره  ناگدـنب ، لاـمعا  دـب  کـین و   » هک تسا  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا  شریـسفت  رد  یّمق  میهاربا  نب  یلع 
«. دوش هضرع  ناتربمایپ  رب  ناتحیبق  لامعا  هک  نیا  زا  دیشاب  هتشاد  مرـش  دینک و  رذح  سپ  دوشیم ، هضرع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر 

163
َو ُُهلوُسَر  َو  ْمُکَلَمَع  ُهَّللا  يَرَیَـسَف  اُولَمْعا  ُِلق  َو   » هیآ هراـبرد  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  هک  تسا  هدرک  تیاور  شریـسفت  رد  یـشاّیع  زین  و 

164 دنتسه . همئا  نونمؤملا ،» و   » زا دوصقم  هک  دومرف  ترضح  دش ، لاؤس  َنُونِمْؤُْملا »
. تسا دح  زا  شیب  هدش  لقن  یشاّیع  ریسفت  یّمق و  ریسفت  رئاصب و  بقانم و  یلاما و  یفاک و  رد  هراب  نیا  رد  هک  یثیداحا 
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يادا هلحرم  رد  هتکن  نیا  تسا و  دهاش  دزن  رد  ناگدـنب  لامعا  سفن  روضح  رب  ینتبم  تداهـش  عون  نیا  لمحت  تفایرد و  هکنیا  هصالخ 
ِءادَهُّشلا َو  َنیِِّیبَّنلِاب  َءیِج  َو  : » دیامرفیم یلاعت  يادـخ  تسا . باب  نیمه  زا  زین  لامعا  شاداپ  رفیک و  هلئـسم  هکلب  تسا و  تباث  زین  تداهش 

َوُه َو  ْتَلِمَع  ام  ٍسْفَن  ُّلُک  ْتَیِّفُو  َو  َنوُمَلُْظی * ْمُه ال  َو  ِّقَْحلِاب  ْمُهَْنَیب  َیُِضق  َو 
145 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 

[356 «] َنُولَعْفَی اِمب  ُمَلْعَأ 

دندهاش نیحلاص  ایبنا و  ادهش ، فلتخم  ياههورگ 

نتخاسادج و  ِءادَهُّشلا » َو  َنیِِّیبَّنلِاب  َءیِج  َو  : » دیامرفیم دنوادخ  نیحلاص ، ایبنا و  دننام  دـنبّرقم ، ياهناسنا  ایلوا  نامه  ادهـش  زا  هورگ  کی 
ُنَذُْؤی َُّمث ال  ًادیِهَش  ٍۀَّمُأ  ِّلُک  ْنِم  ُثَْعبَن  َمْوَی  َو  : » دومرف زین  و  تسا . ایبنا  ماقم  هب  نداهن  جرا  میرکت و  یعون  ناونع  هب  اًلمتحم  ادهـش  زا  نیّیبن » »

ببس هب  دوش  هفاضا  یناکم  ای  ینامز  ای  يربمایپ  هب  هاگره  تسا و  مدرم  زا  یهورگ  يانعم  هب  تما  [ 357 «] َنُوبَتْعَتُْسی ْمُه  َو ال  اوُرَفَک  َنیِذَِّلل 
ار اههورگ  همه  هیآ  هدشن ، هفاضا  یناونع  هب  هفیرـش  هیآ  رد  تما  هک  اجنآ  زا  دوشیم و  صخـشم  زیامتم و  رگید  ياههورگ  زا  هفاضا  نیا 
، دنـشاب هتـشاد  دوجو  يددـعتم  يایلوا  دـحاو ، ربمایپ  ِتما  نایم  رد  دـنچ  ره  دریگیمرب  رد  ار  یهورگ  ره  دیهـش ، یلو و  دوشیم و  لماش 
هب هجوت  اـب  و  [ 358 «] ًادیِهَـش ْمُْکیَلَع  ُلوُسَّرلا  َنوُکَی  َو  ِساَّنلا  یَلَع  َءادَهُـش  اُونوُکَِتل  ًاطَـسَو  ًۀَّمُأ  ْمُکاْنلَعَج  َِکلذَـک  َو  : » هدومرف یلاـعت  يادـخ 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  تما  دارفا  همه  هب  تداهـش ) ماقم   ) ماقم نیا  هک  تسا  حـضاو  اًلماک  دـش  هتفگ  دیهـش  يانعم  رد  هک  یبلاـطم 

رطاخ نادب  نیا  دناهتفرگ  رارق  بطاخم  تما  مامت  رهاظ ، رد  هک  دـنچ  ره  دنتـسه ، تما  دارفا  زا  یـضعب  دوصقم  هکلب  تسا ، هدـشن  ینازرا 
. دناهتساخرب تما  نیا  نایم  زا  رظن ، دروم  ِصاخ  هورگ  نآ  هک  تسا 

هیآ رد  لاعتم  دنوادخ  تسا ، لوادتم  یعیبط و  يرما  نتفگ  نخس  رد  هویش  نیا 
146 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 

اب هک  یناسک  يارب  ار  ءاّدـشا »  » ِفصو نیا  و  [ 359 «] ْمُهَْنَیب ُءامَحُر  ِراَّفُْکلا  یَلَع  ُءاَّدِشَأ  ُهَعَم  َنیِذَّلا  َو  ِهَّللا  ُلوُسَر  ٌدَّمَُحم  : » دـیامرفیم يرگید 
، تما عامجا  هب  هک  ارچ  تسا ؛ ناشیا  نارای  زا  یضعب  دوصقم  ًاملسم  هک  یتروص  رد  دنکیم ، رکذ  دنتسه ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللالوسر 
هک  ) هیآ نیا  ریاظن  دوبن و  قداص  اهنآ  هرابرد  ءادشا )...   ) یفـصو نینچ  دـندوب و  قساف  قفانم و  دـندوب  ترـضح  اب  هک  یناسک  زا  ياهدـع 

. تسا دایز  صاخ ) یهورگ  دوصقم  دشاب و  عمج  هب  باطخ 

تسا نادهاش  دهاش  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللالوسر 

نیب هطساو  دیهش ، هورگ  نآ  تساهنآ و  رب  دیهـش  هّللا  لوسر  دنقلخ و  رب  هاوگ  دیهـش و  هک  دنتـسه  یـصاخ  هورگ  تما  يادهـش  نیاربانب ،
ام َو  ْمُکابَتْجا  َوُه  : » دیامرفیم يرگید  هیآ  رد  نینچ  مه  تسا . هدش  رکذ  هیآ  نیا  رد  هک  نانچ  دنتسه ، مدرم  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 

اُونوُکَت َو  ْمُْکیَلَع  ًادیِهَـش  ُلوُسَّرلا  َنوُکَِیل  اذـه  ِیف  َو  ُلـْبَق  ْنِم  َنیِِملْـسُْملا  ُمُکاَّمَـس  َوُه  َمیِهاْربِإ  ْمُکِیبَأ  َۀَِّلم  ٍجَرَح  ْنِم  ِنیِّدـلا  ِیف  ْمُْکیَلَع  َلَـعَج 
رتایوگ رتحیرـص و  قباس  هیآ  زا  دنتـسه ، یـصاخ  هورگ  تما  نیا  يادهـش  هک  تقیقح  نیا  ناـیب  رد  هیآ  نیا  و  [ 360 «] ِساَّنلا یَلَع  َءادَهُش 

لیعامسا شدنزرف  مالسلا و  هیلع  میهاربا  ترـضح  ياعد  هب  تسا  ياهراشا  َنیِِملْـسُْملا » ُمُکاَّمَـس  َوُه  : » دومرف هک  هیآ  زا  تمـسق  نیا  تسا .
ُباَّوَّتلا َْتنَأ  َکَّنِإ  اْنیَلَع  ُْبت  َو  انَکِـسانَم  انِرَأ  َو  ََکل  ًۀَِملْـسُم  ًۀَّمُأ  اِنتَّیِّرُذ  ْنِم  َو  ََکل  ِْنیَِملْـسُم  اْنلَعْجا  َو  انَّبَر   » هبعک نتخاس  ماگنه  مالـسلا  هیلع 

َباتِْکلا ُمُهُمِّلَُعی  َو  َِکتایآ  ْمِْهیَلَع  اُوْلتَی  ْمُْهنِم  ًالوُسَر  ْمِهِیف  ْثَْعبا  َو  انَّبَر  ُمیِحَّرلا *
147 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 

یلک روط  هب  لیعامـسا و  دوخ و  نادـنزرف  قح  رد  ترـضح  نآ  ياـعد  هک  نیا  هب  رظن  و  ُمیِکَْحلا » ُزیِزَْعلا  َْتنَأ  َکَّنِإ  ْمِهیِّکَُزی  َو  َۀَـمْکِْحلا  َو 
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ار اهنآ  هک  تساوخ  لاعتم  يادـخ  زا  مالـسلا  هیلع  ترـضح  هک  اجنآ  زا  یلو  دوریم  رامـش  هب  شیرق  قح  رد  ییاعد  ًارهق  دوب ، هکم  لها 
هک دومن  تلئـسم  دـنوادخ  هاگرد  زا  زین  دـیاشخبب و  ار  اهنآ  دزومایب و  ناشیا  هب  ار  اـهنآ  ینید  فیاـظو  کـسانم و  دـهد و  رارق  ناملـسم 

، هک دیمهف  ناوتیم  اههتـساوخ  نیا  عومجم  زا  دیامن ، هیکزت  دنادرگ و  كاپ  ار  اهنآ  هک  دـیامرف  ثوعبم  دزیگنارب و  اهنآ  نایم  رد  يربمایپ 
یهلا و ياهنامیپ  اهدـهع و  هب  یبایهار  تیادـه و  تاذ و  یکاـپ  هک  تسا  یـصاخ  هورگ  هکلب  تسین ، شیرق  ماـمت  ترـضح  نآ  دوصقم 

نایم زا  هک  دنتـسه  ینیعم  صاخـشا  اهنآ  سپ  دنـشاب ، اراد  اج  کی  ار  وا  هلیـسو  هب  هیکزت  ریهطت و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  ناـمیا 
. دناهتفرگ رارق  لاعتم  يادخ  صاخ  تیانع  فطل و  دروم  تما 

رد تسا . هدـمآ  زین  مالـسلا  مهیلع  تیبلها  زا  لوقنم  رابخا  رد  هک  تسا  يریـسفت  ناـمه  دـش ، هتفگ  هفیرـش  هیآ  نیا  ياـنعم  رد  هک  هچنآ 
ناگدنب و رب  ادـخ  ناهاوگ )  ) ادهـش ام  میتسه و  طسو  تما  ام   » هک تسا  هدـش  لقن  مالـسلا  هیلع  رقاب  ترـضح  زا  یـشاّیع  ریـسفت  یفاک و 

165 مینامسآ ». نیمز و  رد  وا  ياهتّجح 
ام اهنت  ِساَّنلا » یَلَع  َءادَهُش  اُونوُکَِتل   » هیآ رد  یلاعت  يادخ  دوصقم  هک  تسا  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  لیزنتلا  دهاوش  رد  زین  و 
ام هرابرد  لاـعتم  يادـخ  نیمز ، رد  وا  تّجح  ناگدـنب و  رب  ادـخ  يادهـش  اـم  تساـم و  رب  دـهاش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  میتسه .

166 [ 361 «] ًاطَسَو ًۀَّمُأ  ْمُکاْنلَعَج  َِکلذَک  َو  : » دومرف
همئا و رگم  دنشاب  مدرم  رب  يادهش  دنناوتیمن  یهورگ  چیه   » هک تسا  هدش  لقن  یثیدح  نمض  مالسلا  هیلع  رقاب  ترضح  زا  زین  بقانم  رد 

زا دناوتیمن  تما  دوخ  اما  و  مالسلا ، مهیلع  ناربمایپ 
148 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 

ياهتسد نوچ ] شزرایب  روما   ] رب یتح  ایند  رد  اهنآ  تداهـش  هک  دنتـسه  یناسک  تما  نایم  رد  اریز  دریگ ؛ رارق  دهاش  یلاعت  يادخ  يوس 
167 تسین .» هتفریذپ  يزبس 

یَلَع َءادَهُش  اُونوُکَِتل   » هیآ رد  یلاعت  يادخ  هک  ینکیم  نامگ  ایآ   » هک تسا  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  یشاّیع  ریسفت  رد 
امرخ زا  یعاص  درومرد  ایند  رد  شتداهـش  هک  یـسک  ینکیم  رکف  اـیآ  تسا ؟ هداد  رارق  بطاـخم  ار  ناناملـسم )  ) هلبق لـها  ماـمت  ِساَّنلا »

دنوادـخ زگره  دـهد ؟ تداهـش  ناگدـنب ] لامعا  رب   ] اهتما یمامت  روضح  رد  دـهاوخیم  وا  زا  تمایق  زور  رد  دـنوادخ  تسین ، هتفریذـپ 
تسا و هدش  باجتسم  اهنآ  درومرد  میهاربا  ترضح  ياعد  هک  دنتـسه  همئا  هیآ  نیا  دوصقم  تسا ، هتـساوخن  اهنیا  لاثما  زا  ار  يرما  نینچ 

. تسا رایسب  هراب  نیارد  ثیداحا  رابخا و   168 دنشابیم .» ساّنلل  تجرخا  ۀما  ریخ  و  طسو » تما   » اهنآ
اجنآ زا  دوشیم و  نشور  [ 362 «] ًادیِهَش ِءالُؤه  یلَع  َِکب  اْنئِج  َو  ٍدیِهَِشب  ٍۀَّمُأ  ِّلُک  ْنِم  اْنئِج  اذِإ  َْفیَکَف   » هفیرـش هیآ  نیا  يانعم  بیترت  نیدب 

ناوتیم یبوخ  هب  تسا  تما  نادیهش  رب  دهاش  هکلب  تسین ، شتما  داحآ  رب  دهاش  هطساوالب  ًامیقتسم و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللالوسر  هک 
دنتسه اهتما  يادهش  نیا  ینعی   ) اهتما دوخ  هن  دنتسه ، اهتما  يادهش  ًادیِهَش » ِءالُؤه  یلَع  َِکب  اْنئِج  َو   » هیآ رد  هیلا » ٌراشم   » هک تفایرد 

(. تساهنآ رب  دهاش  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  هک 
َِکب اْنئِج  َو  ْمِهِـسُْفنَأ  ْنِم  ْمِْهیَلَع  ًادیِهَـش  ٍۀَّمُأ  ِّلُک  ِیف  ُثَْعبَن  َمْوَی  َو   » هیآ دـنکیم  وگزاـب  ار  تقیقح  نیا  رتشیب ، تحارـص  اـب  هک  يرگید  هیآ 
يارب رگید  ياهتما  ِنادیهش  ندروآ  زا  اریز  دراد ؛ انعم  نیا  رد  يرتشیب  تحارـص  قباس  تایآ  زا  هیآ  نیا  تسا  [ 363 «] ِءالُؤه یلَع  ًادیِهَش 

هدرب و راـک  هب  کـب » اـنئج  و   » هلآ هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  درومرد  هک  یتروص  رد  دوـمرف  ریبـعت  ثعبن »  » هب تماـیق  زور  رد  تداـهش 
ِفصو رگید  ياهتما  نادیهش  يارب  نینچمه 

149 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 
مامت رب  هن  تسا  نادیهش  رب  دهاش  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  هک  دراد  انعم  نیا  رب  تلالد  همه  نئارق  نیا   ) تسا هدروآ  مهـسفنا » نم  »

. تسه زین  رگید  ياهتما  نادیهش  رب  دیهش  تسا ، شیوخ  تما  يادهش  رب  دیهش  هک  هنوگنامه  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  و  تما )
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هیلع و هللا  یلص  هّللا  لوسر  دنتسه و  همئا  ءالؤه »  » زا دوصقم  هک  تسا  هدرک  تیاور  ِءالُؤه » یلَع  ًادیِهَـش   » ریـسفت رد  یّمق  میهاربا  نب  یلع 
169 مدرم . رب  دهاوش  اهنآ  تسا و  همئا  رب  دهاش  هلآ 

نآ رد   ) هک تسا  هدش  تیاور  دنکیم ) نایب  ار  رـشحم  لها  لاوحا  عاضوا و  هک  یثیدح  نمـض   ) مالـسلا هیلع  نینمؤملاریما  زا  جاجتحا  رد 
هک داد  دنهاوخ  خساپ  اهنآ  دوشیم ، لاؤس  دناهتشاد ، هدهع  رب  هک  ییاهتلاسر  يادا  رد  نانآ  زا  هاگنآ  دنرادیم و  اپرب  ار  ناربمایپ  زور )

دوشیم و لاؤس  ایبنا  تلاسر  هرابرد  اهتما  زا  نینچمه  دـناهدومن . ادا  ار  شیوخ  تلاسر  دـناهدرک و  غـالبا  ناـشیاهتما  هب  ار  یهلا  ماـیپ 
: دنیوگیم و  [ 364 «] َنِیلَسْرُْملا َّنَلَئْسََنل  َو  ْمِْهَیلِإ  َلِسْرُأ  َنیِذَّلا  َّنَلَئْـسَنَلَف  : » دومرف یلاعت  يادخ  هک  نانچ  دنوشیم . تلاسر ) غالبا   ) رکنم اهنآ 
هب ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  ناربمایپ ، ماگنه  نیا  رد  دماین ، ام  دزن  ياهدننک  راطخا  هدنهدتراشب و  ٍریِذَن » َو ال  ٍریَِـشب  ْنِم  انَءاج  ام  »

بیذـکت دـندوب ، هدـش  ایبنا  تلاـسر  رکنم  هک  ار  یناـسک  هتفگ  دـهدیم و  یهاوگ  اـهنآ  قدـص  هب  مه  ترـضح  نآ  دـنبلطیم و  یهاوگ 
يرما ره  رب  ادخ  و  دندومن ] غالبا  ار  یهلا  تلاسر  و   ] دـندمآ امـش  دزن  يریذـن  ریـشب و  يرآ ، دـیوگیم : اهنآ  زا  یتما  ره  هب  دـیامرفیم و 
یهاوگ ناربمایپ ، طسوت  یهلا  تلاسر  غیلبت  هب  اهنآ  ات  دراد  او  تداهـش  هب  ار  امـش  حراوج  اضعا و  هک  تسا  رداق  ینعی  تسا ، اناوت  رداق و 

: دـیامرفیم ربمایپ  هب  باـطخ  لاـعتم  يادـخ  تسا ) ناربماـیپ  دـهاش  هاوگ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  هک   ) تهج نیمه  هب  دـنهد و 
170 [. 365 «] ًادیِهَش ِءالُؤه  یلَع  َِکب  اْنئِج  َو  ٍدیِهَِشب  ٍۀَّمُأ  ِّلُک  ْنِم  اْنئِج  اذِإ  َْفیَکَف  »

150 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 
ینیعم ناکم  رد  همه  زور ) نآ  رد   ) هک تسا  هدرک  تیاور  تمایق  زور  فصو  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  شیوخ  ریـسفت  رد  یـشاّیع 

هب یلاعت  يادخ  هک  یسک  رگم  دیوگب  نخـس  دناوتیمن  سکچیه  دنریگیم و  رارق  قاطنتـسا  لاؤس و  دروم  قیالخ  همه  دنوشیم و  عمج 
هک تسا  نامه  نایرج ، نیا  دنهدیم و  رارق  لاؤس  دروم  دنرادیم و  اپ  هب  ار  ناربمایپ  هاگنآ  دیوگ ، باوص  قح و  هب  نخس  دهد و  نذا  وا 

لوسر نیاربانب ، ًادیِهَش » ِءالُؤه  یلَع  َِکب  اْنئِج  َو  ٍدیِهَِشب  ٍۀَّمُأ  ِّلُک  ْنِم  اْنئِج  اذِإ  َْفیَکَف  : » تسا هدمآ  ربمایپ  هب  باطخ  یلاعت  يادخ  نخـس  رد 
171 دنتسه .» ناربمایپ  نامه  مه  ادهش  تسا و  ادهش  رب  دوهش  هّللا 

رد هک  دروم ، نیا  رد  ناـشنتفگ  غورد  نینچمه  اـهنآ و  ندومنداـی  دـنگوس  اـهتما و  بناـج  زا  اـیبنا  تلاـسر  راـکنا  هراـبرد  نیا  زا  شیپ 
. میداد حیضوت  تسا ، هدمآ  ثیداحا 

هکئالم ادهش : زا  رگید  هورگ 

ْنِم ُْهنِم  اُوْلتَت  ام  َو  ٍنْأَش  ِیف  ُنوُکَت  ام  َو  : » دیامرفیم هراب  نیا  رد  دنوادخ  هک  لامعا ) هدـننکتبث   ) هکئالم زا  دـنترابع  ادهـش  زا  رگید  هورگ 
َو ُهُسْفَن  ِِهب  ُسِوْسَُوت  ام  ُمَْلعَن  َو  َناْسنِْإلا  اَنْقَلَخ  ْدََقل  َو  : » دومرف زین  و  [ 366 «] ِهِیف َنوُضیُِفت  ْذِإ  ًادوُهُش  ْمُْکیَلَع  اَّنُک  اَّلِإ  ٍلَمَع  ْنِم  َنُولَمْعَت  َو ال  ٍنآُْرق 

ْتَءاج َو  ٌدِیتَع ...  ٌبِیقَر  ِْهیَدـَل  اَّلِإ  ٍلْوَق  ْنِم  ُظِْفلَی  ام  ٌدـیِعَق * ِلامِّشلا  ِنَع  َو  ِنیِمَْیلا  ِنَع  ِنایِّقَلَتُْملا  یَّقَلَتَی  ْذِإ  ِدـیِرَْولا * ِْلبَح  ْنِم  ِْهَیلِإ  ُبَْرقَأ  ُنَْحن 
ام َنوُمَْلعَی  َنِیِبتاک * ًامارِک  َنیِِظفاَحل * ْمُْکیَلَع  َّنِإ  َو  : » دومرف نینچمه  و  [ 367 «] ٌدیِهَش َو  ٌِقئاس  اهَعَم  ٍسْفَن  ُّلُک 

151 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 
. دنراد تلالد  هکئالم  ندوبدهاش  رب  هک  يرگید  تایآ  و  [ 368 «] َنُولَعْفَت

دندهاش ناسنا  حراوج  اضعا و 

زین و  [ 369 «] َنُوبِـسْکَی اُوناـک  اـِمب  ْمُُهلُجْرَأ  ُدَهْـشَت  َو  ْمِهیِدـْیَأ  اـنُمِّلَُکت  َو  ْمِهِهاْوفَأ  یلَع  ُِمتَْخن  َمْوَْیلا  : » دـیامرفیم هراـبنیا  رد  یلاـعت  يادـخ 
اُوناک اِمب  ْمُهُدُولُج  َو  ْمُهُراْصبَأ  َو  ْمُهُعْمَـس  ْمِْهیَلَع  َدِهَـش  اهُؤاج  اـم  اذِإ  یَّتَح  َنوُعَزُوی * ْمُهَف  ِراَّنلا  َیلِإ  ِهَّللا  ُءادـْعَأ  ُرَـشُْحی  َمْوَی  َو  : » دـیامرفیم
ُْمْتنُک اـم  َو  َنوُعَجُْرت * ِْهَیلِإ  َو  ٍةَّرَم  َلَّوَأ  ْمُکَقَلَخ  َوُه  َو  ٍءْیَـش  َّلُـک  َقَْطنَأ  يِذَّلا  ُهَّللا  اَـنَقَْطنَأ  اُولاـق  اـْنیَلَع  ُْمتْدِهَـش  َِمل  ْمِهِدُولُِجل  اُولاـق  َو  َنُولَمْعَی *
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يِذَّلا ُمُکُّنَظ  ْمُِکلذ  َو  َنُولَمْعَت * اَّمِم  ًارِیثَک  ُمَْلعَی  َهَّللا ال  َّنَأ  ُْمْتنَنَظ  ْنِکل  َو  ْمُکُدُولُج  َو ال  ْمُکُراْصبَأ  ـال  َو  ْمُکُعْمَـس  ْمُْکیَلَع  َدَهْـشَی  ْنَأ  َنوُِرتَتْـسَت 
حراوج اضعا و  ِتداهـش  هلئـسم  ورنیا  زا  تسا ، نایخزود  هرابرد  تایآ  نیا  قایـس  [ 370 «] َنیِرِساْخلا َنِم  ُْمتْحَبْـصَأَف  ْمُکادْرَأ  ْمُکِّبَِرب  ُْمْتنَنَظ 

. دریگیمنرب رد  ار  تشهب  لها  نانمؤم و  دراد و  صاصتخا  اهنآ  هب  زین 
نآ و عورف  نید و  ماکحا  هب  نانمؤمریغ  ندوبفلکم  رب  دـشاب  يدـهاش  دـناوتیم  ناهانگ ، رب  خزود  لها  حراوج  اضعا و  تداهـش  هلئـسم 
هک تسا  نیا  دـیداد ؟ تداهـش  ام  هیلع  ارچ  دنـسرپیم  دـنهدیم و  رارق  بطاخم  ار  ناش  اهتسوپ ) « ) دولج  » اـهنت ناـیخزود  هک  نیا  تلع 

هدام ملاع  زا  تسا و  رتکیدزن  مهف  تایح و  هب  شوگ ، مشچ و 
152 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 

. رتزیگنارب بجعت  ناشتداهش  تسا و  رتکیدزن  هدام  هب  هک  اهتسوپ ) « ) دولج  » فالخ هب  رترود ؛
هملک ندربراک  هب  زا  اهنآ  خـساپ  رد  تسا . حراوج  اضعا و  خـساپ  ٍءْیَـش » َّلُک  َقَْطنَأ  يِذَّلا  ُهَّللا  اَنَقَْطنَأ  اُولاق  : » دومرف هک  هیآ  زا  تمـسق  نیا 

ار ندروآنخـس ) هب  « ) قاـطنا  » هژاو زاـب  مه  دروـم  نیا  رد  دـندرب و  راـک  هب  ار  نتفگنخـس ) « ) قـطن  » هـملک هـک  هدرک  لودـع  تداهـش » »
باتع و ورنیا  زا  تسا ، هدروآ  نخـس  هب  ار  اهنآ  هک  تسوا  تسا و  یلاعت  يادـخ  تسد  هب  زین  رما  نیا  هک  دوش  هدـیمهف  ات  دـناهدیزگرب ،

يادخ زا  ییوگنخـس  قطان و  ره  قطن  هک  ارچ  تسا ، درومیب  رایتخالا  مات  ِلقتـسم  دوجوم  کی  ناونع  هب  حراوج  اضعا و  ندرکشنزرس 
ِْهَیلِإ َو  ٍةَّرَم  َلَّوَأ  ْمُکَقَلَخ  َوُه  َو  : » تسا هدمآ  نآ  لابند  هب  تهج  نیمه  هب  تسین و  لقتسم  شنوئش  لاعفا و  رد  يدوجوم  چیه  تسا و  یلاعت 

تسا و يرما  ره  رب  فقاو  مئاق و  هک  تسوا  تسوا و  تسد  هب  اههدیدپ  همه  ایـشا و  همه  ماتخ  أدـب و  ماجنا و  زاغآ و  هک  ینعی  َنوُعَجُْرت »
سفن هب  دـنکیم و  تبقارم  ءیـش  زا  ءیـش  سفن  هب  اهتنم  تسا ، زیچ  همه  نابهگن  بقارم و  هکلب  تسین ، بیاـغ  یناـیرج  يرما و  چـیه  زا 

َو ال ْمُکُعْمَـس  ْمُْکیَلَع  َدَهْـشَی  ْنَأ  َنوُِرتَتْـسَت  ُْمْتنُک  اـم  َو  : » دومرف ناحبـس  يادـخ  شیپ  زارف  لاـبند  هب  اذـل  ددرگیم ، بجتحم  ءیـش  زا  ءیش 
اضعا و هک  يور  نآ  زا  هن  دینک ، یـشوپهدرپ  دیداد  ماجنا  ناتحراوج  هلیـسو  هب  هک  یناهانگ  هب  تبـسن  دیدوبن  رداق  امـش  ینعی  ْمُکُراْصبَأ »

یلالقتـسا دوخ  زا  ایـشا  دیدرک  نامگ  هک  يور  نآ  زا  هکلب  دیدرکیمن ، رذح  اهنآ  ندادتداهـش  زا  دـیدروآیمن و  باسح  هب  ار  حراوج 
داصرم و تقیقح ) رد   ) ناسنا حراوج  اضعا و  هک  یتروص  رد  تسا ، بیاغ  اهنآ  زا  یلاعت  قح  دنتـسه و  ادج  یلاعت  قح  تاذ  زا  دـنراد و 
دنادیمن و دیهدیم ، ماجنا  هک  ار  هچنآ  زا  يرایـسب  یلاعت  يادخ  دینک  نامگ  هک  دش  ثعاب  امـش  طلغ  روصت  نیمه  دنایهلا و  هاگنیمک 
ار نآ  یسک  هک  يرما  ره  ای  دشاب و  رضاح  یسک  دزن  هک  هچنآ  ره  تسا . یئیش  ره  رب  وا  دوهش  روضح و  یلاعت و  قح  زا  تلفغ  نامه  نیا 

. تسا فوشکم  مولعم و  وا  يارب  هنیع  هب  تسا و  رضاح  یلاعت  قح  دزن  هنیع  هب  زیچ  نآ  دنادب ،
153 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 

[371 «] َنیِرِساْخلا َنِم  ُْمتْحَبْصَأَف  ْمُکادْرَأ  ْمُکِّبَِرب  ُْمْتنَنَظ  يِذَّلا  ُمُکُّنَظ  ْمُِکلذ  َو  »

تسا قح  تالامک  نیع  طئاسو ، هب  طوبرم  تالامک 

، طئاسو هب  طوبرم  ِتالامک  مامت  یلک  روط  هب  تردـق و  ملع و  هک  یلک  لـصا  نیا  هک  نیا  یکی  دومن . هجوت  دـیاب  هتکن  ود  هب  اـجنیا  رد 
. تسا هدـش  هراشا  نآ  هب  يددـعتم  دراومرد  تسا و  يدایز  عورف  ياراد  دـیجم  نآرق  رد  تسا ، یلاعت  قح  تالامک  تردـق و  ملع و  نیع 

ِیف اَّلِإ  ُرَبْکَأ  َو ال  َِکلذ  ْنِم  ُرَغْـصَأ  َو ال  ِضْرَْألا  ِیف  َو ال  ِتاوامَّسلا  ِیف  ٍةَّرَذ  ُلاْقثِم  ُْهنَع  ُبُْزعَی  ال  : » دـیامرفیم یلاعت  يراب  ملع ، هراـبرد  اًـلثم 
: دیامرفیم نینچمه  و  [ 373 «] َنُوُبتْکَی ْمِْهیََدل  اُنلُسُر  َو  یَلب  ْمُهاوَْجن  َو  ْمُهَّرِس  ُعَمْسَن  اَّنَأ ال  َنُوبَـسْحَی  ْمَأ  : » دیامرفیم زین  و  [ 372 «] ٍنِیبُم ٍباتِک 

ِلاـمِّشلا ِنَع  َو  ِنیِمَْیلا  ِنَع  ِناـیِّقَلَتُْملا  یَّقَلَتَی  ْذِإ  ِدـیِرَْولا * ِلـْبَح  ْنِم  ِْهَیلِإ  ُبَْرقَأ  ُنَْحن  َو  ُهُسْفَن  ِهـِب  ُسِوْـسَُوت  اـم  ُمَْـلعَن  َو  َناـْسنِْإلا  اَـنْقَلَخ  ْدََـقل  َو  »
. تسا هدش  دراو  هراب  نیا  رد  هک  يرگید  دایز  تایآ  و  [ 374 «] ٌدیِعَق

زا هتسناد و  یکی  ظوفحم ، حول  رد  قیاقح  همه  ندوبتبث  اب  تادوجوم  همه  هب  ار  دوخ  ملع  یلاعت  يادخ  دوشیم ، هظحالم  هک  يروط  هب 
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تالامک ملع و  نیع  طئاسو ، تالامک  ریاس  ملع و  هک  تسا  لصا  نآ  هب  هراشا  بلطم  نیا   ] دیوگیم نخس  تیعقاو  کی  ناونع  هب  ود  نآ 
َُمث  » هیآ نیا  يانعم  دش  هتفگ  هچنآ  هب  هجوت  اب  و  تسا ] یلاعت  قح  تاذ 

154 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 
. دوشیم نشور  تسا ، هدمآ  میرک  نآرق  رد  ًاررکم  هک  [ 375 «] َنُولَمْعَت ُْمْتنُک  اِمب  ْمُُکئِّبَُنیَف  ِةَداهَّشلا  َو  ِْبیَْغلا  ِِملاع  یلِإ  َنوُّدَُرت 

تادوجوم همه  رد  تایح  نایرس 

يراج يراس و  تقیقح  کی  یگدنز ، تایح و  هک  دوشیم  هدافتسا  نینچ  هتشذگ  تایآ  زا  هک  نآ  تسا ، لّمأت  راوازـس  هک  يرگید  هتکن 
نتفگنخس نوچ  دشاب . تداهش  تسناوتیمن  حراوج ، اضعا و  ندروآ  نخـس  هب  تروص ، نیا  ریغ  رد  هک  اریز  تسا ، تادوجوم  مامت  رد 

يوس زا  تسین . رـسیم  تایح  اب  زج  نیا  و  دـشاب ، وگنخـس  نآ  زا  ًاتقیقح  نخـس »  » هک دـیآیم  باسح  هب  تداهـش  ینامز  یـسک ، هرابرد 
نآ عوقو  ماگنه  هک  نآ  نودـب  هداتفا  قافتا  ایند  رد  هک  یعیاقو  زا  اهنآ  ندادربخ  تمایق و  زور  رد  دوهـش  هب  تایح  هضافا  فرـص  اب  رگید 
زور رد  هک  هچنآ  ره  راچان  سپ  تسا ، روضح  لّمحت و  هب  مّوقتم  تداهـش  هکنآ  هچ  دوشیمن  قّقحم  تداهـش  دنـشاب ، اراد  یتایح  عیاقو 
نیا يانعم  هلصافالب  نایب  نیا  زا  دنتایح و  ياراد  ایند  رد  همه  همه و  ناکم ، نامز و  دولج و  رصب و  عمس و  دننام : دهدیم  تداهش  تمایق 

ْمِِهئاعُد ْنَع  ْمُه  َو  ِۀَـمایِْقلا  ِمْوَی  یلِإ  َُهل  ُبیِجَتْـسَی  ْنَم ال  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  اوُعْدَـی  ْنَّمِم  ُّلَـضَأ  ْنَم  َو  : » دـیامرفیم هک  دوشیم  نشور  هفیرـش  هیآ 
: دـیوگیم راـفک  ههلا  فـصو  رد  هک  هیآنیا  نینچمه  و  [ 376 «] َنیِِرفاک ْمِِهتَدابِِعب  اُوناک  َو  ًءادـْعَأ  ْمَُهل  اُوناـک  ُساَّنلا  َرِـشُح  اذِإ  َو  َنُوِلفاـغ *

172 امن . لّمأت  کین  سپ  [ 377 «] َنُوثَْعُبی َناَّیَأ  َنوُرُعْشَی  ام  َو  ٍءایْحَأ  ُْریَغ  ٌتاْومَأ  »
155 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 

اضعا تداهش  رد  تایاور  زا  ياهراپ  رکذ 

هدش تیاور  یثیدـح  نمـض  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  یفاک  رد  تسا ، هدـش  دراو  يدایز  ثیداحا  رابخا و  دـش ، هتفگ  هک  یبلاطم  نوماریپ 
و تسین ] نمؤم  درومرد  تداهش  نیا   ] دنشاب هدش  یهلا  باذع  قحتسم  هک  دنهدیم  تداهـش  یناسک  هیلع  اهنت  حراوج  اضعا و   » هک تسا 

تایآ لیذ  رد  هک  تسا  ياهیآ  هب  تیاور  نیا  رد  ترـضح  هراشا   173 دـنکیم .» تفایرد  تسار  تسد  هب  ار  شلامعا ) همان   ) باتک نمؤم 
ِّنِْجلا َنِم  ْمِِهْلبَق  ْنِم  ْتَلَخ  ْدَق  ٍمَمُأ  ِیف  ُلْوَْقلا  ُمِْهیَلَع  َّقَح  َو  ْمُهَْفلَخ  ام  َو  ْمِهیِْدیَأ  َْنَیب  ام  ْمَُهل  اُونَّیَزَف  َءانَُرق  ْمَُهل  انْـضَّیَق  َو  : » تسا هدـمآ  تداهش 

[378 «] َنیِرِساخ اُوناک  ْمُهَّنِإ  ِْسنِْإلا  َو 
هیلع قداص  ماما  زا  [ 379 «] ْمُهُدُولُج َو  ْمُهُراْصبَأ  َو  ْمُهُعْمَس  ْمِْهیَلَع  َدِهَش   » هیآ هرابرد  هیقفلا  هرضحیال  نم  یّمق و  میهاربا  نب  یلع  ریـسفت  رد 

174 دنتسه .» اه  نار  اهجرف و  دولج »  » زا دوصقم  : » دومرف هک  تسا  هدش  تیاور  مالسلا 
همان دنک ، عمج  ار  قیالخ  تمایق ، زور  رد  لاعتم  دنوادخ  هک  یماگنه  : » تسا هدمآ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  لوق  زا  یّمق  ریـسفت  رد  زین  و 

هک دوشیم  رکنم  و  دـناوخیم ] ار  نآ   ] هدرک رظن  شیوخ  لمع  همان  هب  سک  ره  سپ  دـنهدیم  شتـسد  هب  ار  یـسک  ره  هماـنراک )  ) لـمع
چیه هک  دننکیم  دای  دـنگوس  ناراکتیـصعم )  ) سپـس دـنهدیم ، تداهـش  نانآ  هیلع  هکئالم  هاگنآ  تسا . هدـش  بکترم  یلامعا  نینچ 

[380] امَک َُهل  َنوُِفلْحَیَف  ًاعیِمَج  ُهَّللا  ُمُُهثَْعبَی  َمْوَی  : » تسا هدش  هراشا  نایرج  نیا  هب  هیآ  نیا  رد  دناهدشن و  بکترم  ار  لامعا  نیا  زا  مادک 

ص155 ماجنا ؛  ات  زاغآ  زا  ناسنا 
156 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 

هب دناهدش ، بکترم  هک  هچنآ  درومرد  ار  ناشحراوج  اضعا و  دنز و  رهُم  ناشنابز  رب  دـنوادخ  دـننک ، نینچ  یتقو  و  [ 381 «*] ْمَُکل َنوُِفلْحَی 
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175 دروآ .» نخس 

اهناکم اهنامز و  تداهش 

دجاسم و عاقب و  نیمز و  اههعمج و  دایعا و  اههام و  سدقم و  فیرش و  ياهزور  لماش  هک  تسا  ناکم  نامز و  ناهاوگ )  ) ادهـش هلمج  زا 
ُهَّللا ال َو  َءادَهُـش  ْمُْکنِم  َذِـخَّتَی  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ُهَّللا  َمَْلعَِیل  َو  ِساَّنلا  َْنَیب  اُهلِوادـُن  ُماَّیَْألا  َْکِلت  َو  : » دـیامرفیم لاعتم  دـنوادخ  دوشیم ، اـهنیا  ریغ 
َو  » هلمج رد  نِم »  » هملک هک  دوشیم  نشور  زین  دوشیم و  نشور  اهزور  ندوبدـهاش  یگنوگچ  هتـشذگ  تاـنایب  زا  [ 382 «] َنیِِملاَّظلا ُّبُِحی 

يادخ زین  176 و  تسا . اهزور ) « ) مایا  » نامه تسا  هدمآ  هیآ  رد  هک  ادهش »  » زا دوصقم  هّیـضیعبت و  هن  تسا  هیئادتبا  َءادَهُـش » ْمُْکنِم  َذِخَّتَی 
ٍۀَّبَح َلاْقثِم  ُکَت  ْنِإ  اهَّنِإ  َّیَُنب  ای  َنُولَمْعَت * ُْمْتنُک  اِمب  ْمُُکئِّبَنُأَف  ْمُکُعِجْرَم  ََّیلِإ  َُّمث  : » دـیامرفیم اهناکم ] اهنامز و  ندوب  دـهاش  هرابرد   ] یلاـعت

[. 383 «] ٌرِیبَخ ٌفیَِطل  َهَّللا  َّنِإ  ُهَّللا  اَِهب  ِتْأَی  ِضْرَْألا  ِیف  َْوأ  ِتاوامَّسلا  ِیف  َْوأ  ٍةَرْخَص  ِیف  ْنُکَتَف  ٍلَدْرَخ  ْنِم 
[ دنکیم نشور  ار  اهنیمز  اهنامسآ و  اههرخص و  ندوب  دهاش  یگنوگچ  و   ] دزاسیم 177 نشور  زین  ار  هیآ  نیا  يانعم  قباس ، تاحیضوت 

: تسا هدومرف  یلاعت  يادخ  زین  و 
َکَّبَر َّنَِأب  اهَرابْخَأ * ُثِّدَُحت  ٍِذئَمْوَی  اَهل * ام  ُناْسنِْإلا  َلاق  َو  اَهلاْقثَأ * ُضْرَْألا  ِتَجَرْخَأ  َو  »

157 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 
[384 «] اَهل یحْوَأ 

زور نیا  رد  مدآ ! دنزرف  يا  دنکیم  باطخ  دـسریم ، ارف  زور  هک  یماگنه  : » هک تسا  هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یفاک  رد 
هدـنیآ رد  هن  ماهدـمآ و  وت  دزن  هتـشذگ  رد  هن  نم  مهد . تداهـش  تمایق  زور  رد  یلاعت  يادـخ  دزن  وت  عفن  هب  ات  هد  ماـجنا  کـین  ياـهراک 

رد زین  سوواطنبا  ار  ثیدح ) نیا  نومضم   ) انعم نیا   178 دیوگیم .» ار  ینخس  نینچ  زین  وا  دسریم  ارف  بش  هک  یماگنه  دمآ و  مهاوخ 
179 تسا . هدرک  تیاور  مالسلا  امهیلع  قداص  ماما  رقاب و  ماما  زا  سفنلا  ۀبساحم  باتک 

ایآ هک  درک  لاؤس  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  سمهک   » هک تسا  هدرک  تیاور  دارزلا  هّللادبع  زا  عیارـشلا  للع  باتک  رد  قودص  خیش 
؟ دروآ اجهب  فلتخم  ياهاج  رد  ار  اهنآ  ای  دناوخب  اجکی  ار  شاهلفان  ياهزامن  همه  صخش ،

180 داد .» دنهاوخ  تداهش  وا  عفن  هب  تمایق  زور  رد  نکاما  نیا  اریز  دزاس ، هدنکارپ  اجنآ  اجنیا و  ار  اهنآ  هن ، دومرف : ترضح 
نخـس هرابنیا  رد  هدرـشف  روطهب  تعافـش  ثحبم  رد  هدنیآ ، رد  تسا و  صخـش  ياهتدابع  لامعا و  میرک ، نآرق  ادهـش ، زا  رگید  یکی 

181 تفگ . میهاوخ 

نادهاش تداهش  درومرد  یناهرب 

، ایشا لامعا و  نیب  هک  یتبسن  هطبار و  ره  هک : اریز  دومن ، تابثا  ناوتیم  زین  ناهرب  هار  زا  دش  هتفگ  نادهاش  تداهـش  درومرد  هک  ار  هچنآ 
تاوذ و تالّزنت  زا  لامعا  هک  اریز  دـمآ ، دـهاوخ  دوجو  هب  زین  هدـننک ] لمع   ] تاذ ءیـش و  نآ  نیب  تبـسن ، هطبار و  نآ  نیع  دـبای  ققحت 

بسح هب  زین  تاذ  ياهرداص  تاذ ، ياقب  اب  نیاربانب  تسا . تاوذ  هب  مئاق  ناشدوجو 
158 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 

ياقب تلع  هب  زاب  دباییم و  ماود  اقب و  هتفای ، ققحت  ایـشا  اهنآ و  نیب  هک  یتبـسن  اهرداص »  » ياقب اب  دننامیم و  یقاب  دنراد ، هک  یققحت  عون 
لامعا و تاذ ، تایح  اب  و  دنباییمن . قّقحت  نیفرط ، نودب  دنتسه و  طبار »  » ِدوجو اهتبسن ، ِدوجو  نوچ  دننامیم ؛ یقاب  زین  ایشا  اهتبـسن ،
رد هک  هچنآ  هب  تبسن  ناشتداهش  و  تاذ ، مامت  هب  یلاعت  قح  هاگشیپ  رد  تاوذ )  ) اهنآ روضح  اب  تشاد و  دنهاوخ  تایح  زین  ایـشا  بسن و 

. مهفاف ملاعلا ، هّللا  و  دنهدیم ] تداهش  هدش  رضاح  قح  دزن  رد   ] درک دنهاوخ  نینچ  زین  تاذ  عباوت  تسه ، ناشدزن 
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باسح رد  لصف 10 :

هراشا

لهج ملع و  فرظ  رد  هک  تسا  یلمع  نآ ] هب  لوصو  قرط  نتـسب  راک  هب  اـب  يددـع  لوهجم  فشک  ياـنعم  هب   ] باـسح هک  تسین  یکش 
اریز تسین ؛ روصت  قیبطت و  لباق  نآ  درومرد  باسح  موهفم  میهد ، رارق  رظن  ّدـم  لهج  ملع و  ياوس  ار  عقاو  ّقاح  رگا  الا  دـباییم و  اـنعم 

هب اب  ([، 3 * 6 - ) 8 * ] هبـساحم 3 يارب  اًـلثم  تسا . تلع  رب  لوـلعم  تامدـقم و  رب  هجیتـن  ّبترت  تسا  قّـقحتم  جراـخ  عـقاو و  رد  هک  هچنآ 
هک تسا  يرما  باـسح ، قـیرط  زا  هجیتـن  هب  لوـصو  نیا  نکل  میـسریم و  تسا  « 30  » هک هجیتن  هب  باسح  ياـهلمع  دـعاوق و  ندربراـک 

هجیتن ای  مه  اب  مزالتم  ددـع  ود  طقف  عقاو ، ملاع  جراـخ و  رد  اـما  تسا و  رّوصتم  میراد ، هجیتن  هب  لـهج  رما  يادـتبا  رد  هک  اـم ، هب  تبـسن 
. تسین ود  نآ  نیب  یناکم  ینامز و  هلصاف  چیه  هک  تسا  حرطم  هّیعقاو  تامدقم  رب  ّبترتم 

عقاو ملاع  رد  باسح  يانعم 

نآ هب  جراخ ، زا  هعزتنم  روص  هب  هن  تسا  ایـشا  نامه  نیع  هب  هّیعقاو  يایـشا  هب  ناحبـس  ِدـنوادخ  ملع  هّیناهرب ، لوصا  رباـنب  مییوگیم  لاـح 
تسا هّیعقاو  روما  رد  مالک  ًانیع  ناحبس ، دنوادخ  ملع  رد  مالک  نیاربانب ، دوشیم و  قّقحم  ام  یلوصح  مولع  درومرد  هک  وحن 

159 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 
باتک رد  ناحبس  دنوادخ  دوب . دهاوخ  هّیعقاو  تامدقم  رب  جیاتن  ّبترت  نآ  يانعم  هک  تسا  عقاو  باسح  نامه  قح  ترضح  باسح  اذل  و 

َلاق : » ددرگیم ّبترتم  نآ  رب  يرورض  يرهق و  يوحن  هب  هک  تسا  هدومن  نایب  تواقش  تداعس و  زا  يرثا  ایند ، رد  یئیش  ره  يارب  شیوخ 
ُعیُِضن َو ال  ُءاشَن  ْنَم  اِنتَمْحَِرب  ُبیُِصن   » و [ 385 «] َنِینِسْحُْملا َرْجَأ  ُعیُِضی  َهَّللا ال  َّنِإَف  ِْربْصَی  َو  ِقَّتَی  ْنَم  ُهَّنِإ  اْنیَلَع  ُهَّللا  َّنَم  ْدَق  یِخَأ  اذه  َو  ُفُسُوی  اَنَأ 
َنیِذَّلا َۀَِـبقاع  َناک  َُّمث   » و [ 387 «] ِضْرَأـْلا َو  ِءاـمَّسلا  َنِم  ٍتاـکََرب  ْمِْهیَلَع  اـنْحَتََفل  اْوَقَّتا  َو  اُونَمآ  يرُْقلا  َلـْهَأ  َّنَأ  َْول  َو   » و [ 386 «] َنِینِسْحُْملا َرْجَأ 

* ًارُْکن ًاباذَع  اهاْنبَّذَع  َو  ًادیِدَش  ًاباسِح  اهاْنبَساحَف  ِِهلُسُر  َو  اهِّبَر  ِْرمَأ  ْنَع  ْتَتَع  ٍۀَیْرَق  ْنِم  ْنِّیَأَک  َو   » و [ 388 «] ِهَّللا ِتایِآب  اُوبَّذَک  ْنَأ  ياوُّسلا  اُؤاسَأ 
َلاْقثِم ْلَمْعَی  ْنَم  َو  ُهَرَی * ًاْریَخ  ٍةَّرَذ  َلاـْقثِم  ْلَـمْعَی  ْنَمَف   » و [ 389 «] ًادیِدَش ًاباذَع  ْمَُهل  ُهَّللا  َّدَعَأ  ًارْـسُخ * اهِْرمَأ  ُۀَِبقاع  َناک  َو  اهِْرمَأ  َلابَو  ْتَقاذَـف 

رایسب تایآ  و  [ 392 «] ِهَّللا ِنْذِِإب  اَّلِإ  ٍۀَبیِصُم  ْنِم  َباصَأ  ام   » و [ 391 «] ْمُکیِْدیَأ ْتَبَسَک  اِمبَف  ٍۀَبیِصُم  ْنِم  ْمَُکباصَأ  ام  َو   » و [ 390 «] ُهَرَی ارَش  ٍةَّرَذ 
160 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 

رد يرهق  ترورـض و  وحن  هب  روما ، ِجیاتن  ّبترت  هک  دنزاسیم  نشور  ار  هتکن  نیا  اهنآ  یگمه  دراد و  دوجو  نومـضم  نیا  هب  هک  يرگید 
. تسا بلطم  نیمه  زین  ناهرب  ياضتقم  دریگیم و  تروص  ترخآ  ایند و 

قزر باسح و  نیب  ياهسیاقم 

دوجو جیاتن  هب  هک  دنتسین  تامدقم  نیا  زین  دنوشیمن و  دوجوم  دوخ  هب  دوخ  کی  چیه  جیاتن  تامدقم و  ای  تالولعم  للع و  لاح  نیع  رد 
هضافتسا نامه  ياهجیتن  هب  تبسن  يرما  عابتتسا  يانعم  نیاربانب ، دنقّقحم و  ناحبس  يادخ  هیحان  زا  دوجو  هضافا  هب  همه  هکلب  دنـشخبیم ،

. تسا ّقح  هیحان  زا  اهنآ  دوجو 
هب دوجوم  ات  تسا  ّقح  هیحان  زا  دوجو  هضافتـسا  نامه  عقاو  رد  ناگدـنریگيزور ) هیحان  زا  يزور  تفایرد   ) نیقوزرم قازترا  هکنیا  امک 

دریگیم و هیام  یهلا  تمحر  يایرد  زا  هشیمه  ینّابر  ضیف  ربا  تسا : يزور »  » نوچمه يوحن  هب  باسح »  » نیاربانب دهد . همادا  دوخ  ياقب 
عفر يارب  یهار  و  قزر )  ) قباس هرطق  يارب  تسا  يدوجو  يدادمتـسا  یقحال  هرطق  ره  سپ  دزیریم . ورف  ناکما  ياـیرد  رب  تمحر  ناراـب 

هنوگنآ تسا  يرورـض  رمتـسم و  یگـشیمه و  تادوجوم ، يارب  قزر  هضافا  هکنیا  امک  و  باسح .)  ) تسوا یتاذ  ياضتقم  هک  یتجاـح 
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ّربدـت سپ  تسا ، يرورـض  رمتـسم و  یمئاد و  تادوجوم ، نایم  رد  باسح  روطنیمه  [ 393 «] َنوُقِْطنَت ْمُکَّنَأ  اـم  َلـْثِم  ٌّقََحل  ُهَّنِإ  : » دومرف هک 
182 امن .

هیلع ماما  دـنکیم . هبـساحم  ناشترثک  یگمه  اب  ار  قیالخ  دـنوادخ  هنوگچ  دـش  لاؤس  مالـسلا  هیلع  ماما  زا  : » تسا هدـمآ  هغالبلاجـهن  رد 
يزور ناشترثک  یگمه  اب  هک  هنوگنامه  دومرف : خساپ  مالسلا 

161 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 
؟ دننیبیمن ار  يو  هکیلاح  رد  دنکیم  هبساحم  ار  اهنآ  هنوگچ  دش  لاؤس  راب  رگد  دهدیم .

. تسا باب  نیا  تاملک  نیرتشزرارپ  زا  مالسلا  هیلع  ماما  شیامرف  نیا   183 دننیبیمن .» دهدیم و  يزور  هک  هنوگنامه  دومرف :

باسح تلوهس  تبوعص و  يانعم  رد 

یکاـکفنا نیرتـمک  دوخ  باـسح  زا  دـنباییم ، قّقحت  جراـخ  رد  هکیماـگنه  تساـهنآ - زا  یـشخب  اـم  لاـعفا  هک  روـما - هکنآ  هصـالخ 
ُعَرْـسَأ َوُـه  َو  ُمْـکُْحلا  ُهـَل  ـالَأ   » و [ 394 «] ِباـسِْحلا ُعیِرَـس  َوُـه  َو  ِهِـمْکُِحل  َبِّقَعُم  ـال  ُمُـکْحَی  ُهَّللا  َو  : » دوـمرف ناحبـس  دـنوادخ  دـنریذپیمن .

مکح اب  هّداضم  هب  شیوخ  مکح  اب  هک  يرگید  مکاح  نادـقف  ناحبـس و  دـنوادخ  هب  تموکح  صاـصتخا  اـب  هکنآ  هچ  [، 395 «] َنِیبِساْحلا
يارب یهجو  رگید  ددرگ ، نآ  فیعـضت  ای  قیوعت  ای  لاطبا  بجوم  هک  انعم  نیا  هب  دـیامن ، یهلا  رما  عفد  احنا  زا  يوحن  هب  ای  دـیآرب و  ادـخ 

انعم نیا  ياج  رد  رگا  اذـل  درادـن و  انعم  نآ  ریغ  تلوهـس و  تبوعـص و  نآ  رد  تسین و  رّوصتم  یهلا  مکح  ریخأت  اـی  قیوعت و  اـی  يدـنک 
هکنیا امک  رما ، عقاو  هن  تسا  نیبساحم )  ) ناگدنوش باسح  كاردا  هب  تبسن  تبوعـص و )...  تلوهـس و   ) اهنآ لوصح  دارم  دوش  قالطا 

ٍمْوَـی ِیف  ِْهَیلِإ  ُحوُّرلا  َو  ُۀَِـکئالَْملا  ُجُْرعَت   » و [ 397 «] ًادیِدَش ًاباسِح  اهاْنبَـساحَف   » و [ 396 «] ِباسِْحلا َءوُس  َنُوفاخَی  َو  : » تسا هدـمآ  تاـیآ  نیا  رد 
ضرع هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  هب  هک  هدش  لقن  يردخ  دیعـسابا  زا  نایبلا  عمجم  ریـسفت  رد  [ 398 «] ٍۀَنَس َْفلَأ  َنیِسْمَخ  ُهُرادْقِم  َناک 

هب هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  ناج  هک  یـسک  هب  مسق  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  سپ  تسا ! ینالوط  هچ  زور  نیا  هک  دـش 
ایند رد  هک  ياهضیرف  زامن  زا  هک  ددرگ  لهس  يّدح  هب  نانمؤم  يارب  زور  نیا  تسوا  تسد 

162 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 
184 دیامن .» رتناسآ  دنروآیم  ياج  هب 

قیالخ تشاد  هدهع  هب  ادخ  زا  ریغ  یسک  ار  زور  نآ  باسح  رگا  : » دومرف هک  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  زا  ریـسفت  نامه  رد 
185 ددرگیم .» غراف  رما  نیا  زا  ياهظحل  رد  ناحبس  ِدنوادخ  نکل  دندنامیم و  لطعم  لاس  رازه  هاجنپ 

لهـس نانمؤم  رب  باسح  تمایق و  رما  هکنیا  اما  دوشیم . مولعم  روکذم  هیآ  رد  ٍۀَنَـس » َْفلَأ  َنیِـسْمَخ  ُهُرادْقِم  َناک   » زا دارم  ربخ  ود  نیا  زا 
یلع ار  عقاو  نیاربانب ، تسا و  رظان )  ) نارگن شیوخ  راگدرورپ  هب  باداش و  زور  نآ  رد  نانآ  ياههرهچ  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  ددرگیم ،

تسا باب  نیا  زا  مه  ناقساف  نارفاک و  يارب  باسح  تمایق و  لوط  و  [ 399 «] ِرَصَْبلا ِحْمَلَک  اَّلِإ  ِۀَعاَّسلا  ُْرمَأ  ام  َو   » دنکیم هدهاشم  هیلع  وهام 
بناج زا  هک  ناحبـس ، دـنوادخ  بناج  زا  هن  تسا  قیالخ  بناج  زا  باسح » رد   » فـالتخا زا  سپ  دـنباجح . رد  شیوخ  راـگدرورپ  زا  هک 

. تسا فالتخا  زا  یلاخ  دحاو و  يرما  یلاعت - كرابت و  وا -
تمایق زور  صوصخ  رد  باسح  عوقو  اما  دراد و  یگـشیمه  ینایرج  باسح  رما  دـش ، نشور  هتـشذگ  رد  هک  هنوگنامه  هکنآ ، هصالخ 

رد زور  نآ  رد  قیالخ  روضح  روطنیمه  و  دـنوادخ ، هب  زور  نآ  رد  تسا  کُلم  صاصتخا  دـننامه  دوشیم  هدافتـسا  ینآرق  تایآ  زا  هک 
زور هب  یـصاصتخا  ًارهاظ  هک  يدوجو  اب  هدش ، دراو  ینآرق  تایآ  رگید  رد  هک  ادخ  هب  زور  نآ  رد  روما  همه  صاصتخا  ای  ّقح و  رـضحم 
روما جیاتن  هک  تسا  نآ  تمایق  زور  رد  باسح  عوقو  زا  دارم  نیاربانب ، دش . نشور  صاصتخا  نیا  يانعم  قباس  ثحابم  رد  درادن و  تمایق 

رد شیوخ  ریـس  تیاـغ  هب  تسا  تاـنکمم  لوصو  تقلخ و  هجیتـن  روهظ  عـقاو  رد  هک  ددرگیم ، رهاـظ  ًاـتقیقح  اـنعم  ماـمت  هب  زور  نآ  رد 
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ُمَلُْظت الَف  ِۀَمایِْقلا  ِمْوَِیل  َطْسِْقلا  َنیِزاوَْملا  ُعَضَن  َو  : » دیامرفیم ناحبس  دنوادخ   186 ددرگیم . متخ  يو  هب  عورـش و  راگدرورپ  زا  هک  یقیرط 
یفَک َو  اِهب  اْنیَتَأ  ٍلَدْرَخ  ْنِم  ٍۀَّبَح  َلاْقثِم  َناک  ْنِإ  َو  ًاْئیَش  ٌسْفَن 

163 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 
مولعم اـجنیا  زا  [ 402 «] یهَْتنُْملا َکِّبَر  یلِإ  َّنَأ  َو  [ » 401 «] َنوُعَجُْرت اْنَیلِإ ال  ْمُکَّنَأ  َو  ًاـثَبَع  ْمُکاـنْقَلَخ  اـمَّنَأ  ُْمْتبِـسَحَف  َأ   » و [ 400 «] َنِیبِساح اِنب 

هک تهج  نآ  زا  دوش ، رتناسآ  يو  رب  باسح  ددرگ  رتهارمه  میقتسم  طارص  اب  دوش و  رتکیدزن  تداعـس  قیرط  هب  هچ  ره  ناسنا  دوشیم 
ًاباـسِح ُبَساـُحی  َفْوَـسَف  ِِهنیِمَِیب * َُهباـتِک  َِیتوُأ  ْنَم  اَّمَأَـف  : » دوـمرف ناحبـس  دـنوادخ  تسا : هتـشگ  رتکـیدزن  تـقلخ  زا  دوـصقم  هجیتـن  هـب 
تقلخ هجیتن  زا  نوچ  دوش  رتراوشد  يو  رب  باسح  ددرگ ، رتفرحنم  میقتسم  طارـص  زا  ددرگ و  رود  رتشیب  قح  زا  هچ  ره  و  [ 403 «] ًاریِسَی

* ٌریِـسَع ٌمْوَی  ٍِذئَمْوَی  َِکلذَف  : » دومرف ناحبـس  دـنوادخ  تسا : هتـشگ  رود  هداهن  تعیدو  هب  شترطف  رد  یلاعت  دـنوادخ  هک  يدوجو  تیاغ  و 
َتُوأ َْمل  ِینَْتَیل  اـی  ُلوـُقَیَف  ِِهلامِِـشب  َُهباـتِک  َِیتوُأ  ْنَم  اَّمَأ  َو   » و [ 405 «] ًاـباُرت ُْتنُک  ِینَْتَیل  اـی  ُِرفاـْکلا  ُلوُقَی  َو   » و [ 404 «] ٍریِـسَی ُْریَغ  َنیِِرفاْکلا  یَلَع 

هک یناسک  لوا  هورگ  رد  دـنرادن : یباـسح  رگید  هک  دوشیم  متخ  یناـسک  هب  هورگ  ود  ره  رد  رما  و  [ 406 «] ْهَِیباسِح ام  ِرْدَأ  َْمل  َو  ْهَِیباـتِک *
نیا یباتک . هن  تسا و  راک  رد  یباسح  هن  ناشیا  يارب  اذل  دنرادن و  یلمع  ناشدوخ  تهج  زا  نیاربانب  تسادخ و  اب  ناشلامعا  مامت  تیالو 

هک یناسک  مود  هورگ  رد  و  َنیِـصَلْخُْملا » ِهَّللا  َدابِع  اَّلِإ  َنوُرَـضْحَُمل * ْمُهَّنِإَف  : » دومرف ناحبـس  دنوادخ  هک  دننیبّرقم  نیـصلخم و  نامه  هفیاط 
. یلامعا شجنس  هن  یباتک و  هن  تشاد و  دنهاوخ  یباسح  هن  اذل  تسا و  لطاب  ناشلامعا  یمامت  سپ  دنرادن  ییالوم  چیه 

ره دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  : » دومرف هک  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  رابخالا  یناعم  رد 
164 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 

هچ اریـسی » اباسح  بساحی  فوسف   » هک ادـخ  مـالک  نیا  زا  سپ  ادـخ  لوسر  يا  تفگ : یـسک  دوب . دـهاوخ  باذـع  رد  ياهدنوشهبـساحم 
ثیدـح و نیا  يانعم  لقن  رد  یّنـس  هعیـش و   187 لامعا .» زا  صّحفت  ینعی  تسا  نتـشادهضرع )  ) ضرَع ماـقم  دارم  دومرف : دـش ؟ دـهاوخ 

. دناهدومن قافتا  شتّحص 
: دومرف هک  دـناهدرک  لقن  ِباسِْحلا » َءوُس  َنُوفاـخَی  َو   » هیآ نیا  ياـنعم  رد  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  هدّدـعتم  قرط  هب  نارگید  یـشاّیع و 

عفن هب  تانسح  یلو  دوشیم ، بوسحم  ناشلامعا  هرمز  رد  ناشیا  هیلع  تائّیس »  » هکنیا تسا و  لامعا  همه  ندرمـشرب  هّقادم و  نآ  يانعم  »
188 دش .» دهاوخن  باسح  نانآ 

باسح لاؤس و  هطبار 

رما تسا و  رما  تقیقح  زا  شـسرپ  يانعم  هب  لاؤس  نوچ  دوشیم ، نشور  زین  تسا  باسح  عباوت  زا  هک  لاؤس »  » لاـح تشذـگ  هچنآ  زا  و 
زاب رادمریاد  رگید  ترابع  هب  هدومن و  بسک  دوخ  سفن ، هک  تسا  تواقـش ] تداعـس و  زا   ] یبقاوع تاعبت و  روهظ  رادـمریاد  زورنآ  رد 

: دومرف ناحبس  دنوادخ   189 تساهنآ . جیاتن  هب  لوصو  باسح  ندادسپ 
َنوُُمتْکَی َو ال   » و [ 407 «] ُْلبَق ْنِم  َنوُفُْخی  اُوناک  ام  ْمَُهل  اَدب  َْلب  : » دومرف و  تسا . سوفن  نماکم  نامه  رئارـس »  » زا دارم  هک  ُِرئارَّسلا » یَْلُبت  َمْوَی  »

هیآ هب  هیآ  نیا  خسن  رد  هکيرابخا  رد  خسن  زا  دارم  و  [ 409 «] ُهَّللا ِِهب  ْمُْکبِساُحی  ُهوُفُْخت  َْوأ  ْمُکِـسُْفنَأ  ِیف  ام  اوُْدُبت  ْنِإ  َو   » و [ 408 «] ًاثیِدَح َهَّللا 
نایب هن  تسا  نایب  ریسفت و  نامه  هدش  دراو  [ 410 «] ِةَرِفْغَْملا ُعِساو  َکَّبَر  َّنِإ  َمَمَّللا  اَّلِإ  »

165 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 
190 تسین . نکمم  قیاقح  رد  نآ  نایرج  تسا و  ماکحا  عیارش و  هب  ّصتخم  مود  يانعم  نیا  هچ  نآ ، ياضقنا  مکح و  تیاغ 

باسح لاؤس و  تّیمومع  رد 
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َو ْمِْهَیلِإ  َلِسْرُأ  َنیِذَّلا  َّنَلَئْـسَنَلَف   » زین و  [ 411 «] َنُولَمْعَی اُوناک  اَّمَع  َنیِعَمْجَأ * ْمُهَّنَلَئْـسََنل  َکِّبَر  َوَف  : » دومرف ناحبـس  دنوادخ  هکنیا  رگید  هتکن 
لامعا و همه  هب  تبسن  باسح  لاؤس و  هک  دیمهف  ناوتیم  تایآ  نیا  رهاظ  زا  [. 413 «] َنُولُؤْسَم ْمُهَّنِإ  ْمُهوُِفق  َو   » و [ 412 «] َنِیلَسْرُْملا َّنَلَئْسََنل 

. تسا نیمه  زین  رابخا  زا  ياهتسد  زا  دافتسم  دراد و  تیمومع  اهتمعن 
هدرک لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  زا  مالسلا  مهیلع  شناردپ  زا  مالـسلا  امهیلع  رفعج  نب  یـسوم  زا  شدانـسا  هب  يدنوار  رداون  رد 

191 دشاب .» هدش  هتفرگ  راک  هب  ادخ  هار  رد  هک  یتمعن  رگم  دوشیم  عقاو  لاؤس  دروم  یتمعن  ره  تمایق  زور  رد  : » دومرف هک 
؛ دشابن یتّجح  وا  هیلع  ار  دنوادخ  هک  تسین  ياهدنب  چیه  : » دومرف هک  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  هّللادبعابا  زا  هنییعنبا  زا  ًادنسم  دیفم  یلاما  رد 

192 هدومن .» یهاتوک  شرکش  رد  هک  یتمعن  رد  ای  هدش و  بکترم  هک  یهانگ  رد  ای 
، یهلا ياهتمعن  رتفد  تسا : هنوگ  هس  رب  تمایق  زور  باسح  رتافد  : » تسا هدمآ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دیعس  نب  نیـسح  باتک  رد  و 
دریگیم و ارف  ار  تانسح  همه  یهلا  ياهتمعن  دوشیم و  هلباقم  تانـسح  رتفد  اهتمعن و  رتفد  نیب  هاگنآ  تائیـس و  رتفد  تانـسح ، رتفد 

193 دنامیم .» یقاب  تائّیس 
166 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 

زا هنیذانبا  زا  دیحوت  باتک  رد  هللا  همحر  قودص  هک  تسا  یتیاور  رتعماج  همه  زا  هک  دراد  دوجو  نیماضم  نیا  هب  يرگید  رایسب  تایاور 
. دییامرفیم هچ  ردق  اضق و  رد  موش  تیادف  مدرک  ضرع  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  دیوگیم  يوار  هدرک . لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 

: دومرف ماما 
اما دـنکیم و  لاؤس  دوب  هتفرگ  ناشیا  زا  هک  ینامیپ  زا  دومن  عمج  ار  قیالخ  همه  هکیماگنه  تماـیق  زور  رد  ناحبـس  دـنوادخ  میوگیم  »

194 دوشیمن .» عقاو  لاؤس  دروم  تسا  هتشگ  يراج  نانآ  رب  اضق  قبط  رب  هک  هچنآ 
لقن ِمیِعَّنلا » ِنَع  ٍذـِئَمْوَی  َُّنلَئُْـسَتل  َُّمث   » هیآ درومرد  مالـسلا  مهیلع  اضر  ماما  قداص و  ماـما  رقاـب و  ماـما  یلع و  ماـما  زا  یعیـش  ناثّدـحم  هتبلا 

. دزاسیم فرطرب  ار  ناسنا  جیاوح  هک  هریغ  اهیکاشوپ و  اهیکاروخ و  زا  هچنآ  هن  تسا  تیالو  نامه  میعن  زا  دارم  هک  دناهدرک 
یناتـسبات مرگ  زور  رد  کنخ  بآ  كاپ و  ماعط  هب  ار  میعن »  » هک ماهدینـش  : » دومرف هفینحوبا  هب  هک  هدـش  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا 

دیامن و ییاریذـپ  کنخ  یبآ  كاپ و  ییاذـغ  اب  دـنک و  توعد  ار  وت  یـسک  رگا  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما  يرآ . تفگ : ياهدومن ؛ ریـسفت 
!؟ تسا لـیخب  لاـعتم  يادـخ  اـیآ  سپ  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماـما  لـخب . تفگ : ینکیم ؟ بوسنم  هچ  هب  ار  وا  دراد  اور  ّتنم  وـت  رب  سپس 

195 تیبلها .» ام  ّبح  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  تسیچ ؟ میعن »  » زا دارم  سپ  دیسرپ : هفینحیبا 
هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوـسر  دوـشیم ، لاؤـس  نآ  زا  هـک  یمیعن »  » زا دارم  هـک  تـسا  هدـمآ  مالـسلا  هـیلع  یلع  ماـما  زا  جاـجتحا  رد 

196 تشاد .» ینازرا  تمعن  نانآ  ناوریپ  نایلاوم و  رب  ناشدوجو  هب  دنوادخ  هک  دنایهلا  ناگدیزگرب  زا  يو  نانیشناج 
زا : » دومرف روکذم  هیآ  رکذ  زا  دعب  مالـسلا  هیلع  ماما  تسا ، هدمآ  یثیدح  رد  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  یلباک  دلاخوبا  زا  یقرب  نساحم  رد 

197 دیوشیم .» لاؤس  دیتسه  نآ  رب  هک  یّقح  هار 
لیکـشت ار  تقلخ  تیاغ  هک  اجنآ  زا  تسا  نآ  دوهـشم  ادـخ و  تفرعم  نامه  هک  تیالو  اریز  تسا ؛ هارمه  انعم  نیا  اب  زین  یلقع  تـالّمأت 

رد هک  تسا  ناسنا  تحار  لامک و  اب  میالم  تمعن »  » یتروص رد  اهنت  یضیف  ره  سپ  تسین  یتیاغ  نآ  يارو  دهدیم و 
167 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 

هنیعب تیاغ  اب  ّداضم  قیرط  رد  تمعن  نیمه  ّالا  ددرگ و  هظحالم  تیاـغ  قیرط  رد  شعوقو  تّحـص  ظاـحل  هب  اـی  دوش و  عقاو  تیاـغ  قیرط 
تحاـس هب  ناـسنا  لاـصیا  قیرط  رد  هک  تهج  نآ  زا  يرما  ره  سپ  تسا . لـطاب  وغل و  ددرگن  عـقاو  یقیرط  رد  اًلـصا  رگا  و  تسا ؛ تمقن 

، قلطم ِتمعن  هک  تفگ  ناوتیم  سپ  دوب . دـهاوخن  راـک  رد  یتمعن  تهج  نیا  زا  رظن  فرـص  اـب  هنرگو  تسا  تمعن  هتفرگ ، رارق  تیـالو 
صوصخ ام  هب  تبـسن  تمعن  تفگ  ناوتیم  زین  هدـش و  دراو  تایاور  یـضعب  رد  هک  روط  نآ  تسا ، تیـالو  توبن و  دـیحوت و  صوصخ 
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. امن ّربدت  سپ  تسا ، هدمآ  رگید  تایاور  یضعب  رد  هک  روط  نآ  تسا ، تیالو 
. ّقحلا ّیلو  هّللا  و 

ازج رد  لصف 11 :

هراشا

تازاجم تشهب و  هب  راکوکین  شاداـپ  [ 414 «] یَنْـسُْحلِاب اُونَـسْحَأ  َنیِذَّلا  َيِزْجَی  َو  اُولِمَع  اِمب  اُؤاسَأ  َنیِذَّلا  َيِزْجَِیل  : » دومرف ناحبـس  دنوادخ 
عوقو رب  مئاق  لـیلد  ود  زا  یکی  ار  تهج  نیا  دـنوادخ  هدـش و  هراـشا  نآ  هب  ینآرق  تاـیآ  زا  يریثک  رد  هک  تسا  يرما  خزود ، هب  راکدـب 

َنِم اوُرَفَک  َنیِذَِّلل  ٌْلیَوَف  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُّنَظ  َِکلذ  اًلِطاب  امُهَْنَیب  ام  َو  َضْرَأـْلا  َو  َءاـمَّسلا  اَـنْقَلَخ  اـم  َو  : » دومرف هک  اـجنآ  تسا ، هداد  رارق  رـشح 
لاحم هک  هنوگنامه  نوچ  [. 415 «] ِراَّجُْفلاَک َنیِقَّتُْملا  ُلَعَْجن  ْمَأ  ِضْرَْألا  ِیف  َنیِدِـسْفُْملاَک  ِتاِحلاَّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ُلَـعَْجن  ْمَأ  ِراَّنلا *

ار یتعامج  رما  تسا  لاحم  روطنیمه  لوا - لیلد  دـهد - ماجنا  هجیتن  تیاـغ و  زا  یلاـخ  لـعف  تسا  میکح  هک  تهج  نآ  زا  میکح  تسا 
راکدب راکوکین و  دراذگاو و  دوخ  لاح  هب  دنوشیم ، تفای  ود  ره  مولظم  ملاظ و  حلاط و  حلاص و  نآ  رد  هک 

168 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 
. دهدن ازج  شاداپ و  ناشلعف  ياضتقم  هب  ار  کی  ره 

ازج لعف و  هطبار 

خـساپ ناسحا  هب  ار  ناسحا  هک  انعم  نیا  هب  دـیامنیم ، تابثا  ازج  لمع و  نایم  تبـسن  یعون  ادـتبا  رد  ناحبـس  دـنوادخ  هکنیا  رگید  هتکن 
ربانب دربیم و  رتارف  تئاسا ، قلطم  هب  دیعو  ناسحا و  قلطم  هب  هدعو  نیا  ِفرـص  زا  ار  بلطم  سپـس  تئاسا ، هب  ار  تئاسا  تفگ و  دـهاوخ 
صاخ تاطابترا  اهتبـسن و  هب  هراشا  یعون  نآ  زا  هک  دـنکیم  نایب  تئاسا  ناسحا و  هب  شاداپ  رد  یتایـصوصخ  لاعفا ، رد  یتایـصوصخ 

، تسا ّتینیع  نآ  يازج  لـمع و  نیب  دـیامرفیم : دوریم و  رتارف  مه  هلحرم  نیا  زا  سپـس  دوشیم و  هدـیمهف  اـهنآ  يازج  لاـعفا و  نیباـم 
تیاکح ّصاخ  تبـسن  یعون  زا  هیآ  ردص  هک  [ 416 «] َنوُمَلُْظی ْمُه ال  َو  ْمَُهلامْعَأ  ْمُهَیِّفَُوِیل  َو  اُولِمَع  اَّمِم  ٌتاجَرَد  ٍّلُِـکل  َو  : » دومرف هک  اـجنآ 

؛ تسا روکذم  داحتا  تبسن و  ببس  عقاو  رد  هک  هنالداع  يازج  زا  هیآ  لیذ  نآ و  يازج  لمع و  نیب  داّحتا  زا  ینایم  ترابع  دنکیم 198 و 
َنوُعَجُْرت ًامْوَی  اوُقَّتا  َو  : » دومرف ناحبـس  دنوادخ  تسا . قداص  مه  اجنیا  میدرک  نایب  باسح  تقیقح  انعم و  رد  شیپ  لصف  رد  هک  هچنآ  و 

ارَـش ٍةَّرَذ  َلاـْقثِم  ْلَـمْعَی  ْنَم  َو  ُهَرَی * ًاْریَخ  ٍةَّرَذ  َلاـْقثِم  ْلَـمْعَی  ْنَمَف   » و [ 417 «] َنوُمَلُْظی ـال  ْمُه  َو  ْتَبَـسَک  اـم  ٍسْفَن  ُّلُـک  یَّفَوـُت  َُّمث  ِهَّللا  َیلِإ  ِهِیف 
. دنوشیم هدنادرگرب  يو  هب  هنیعب  ناسنا  ّرش  ریخ و  لامعا  هکنیارب  دننکیم  تلالد  هک  يرگید  رایسب  تایآ  و  [ 418 «] ُهَرَی

ام َِکئلوُأ  اًلِیلَق  ًانَمَث  ِِهب  َنوُرَتْشَی  َو  ِباتِْکلا  َنِم  ُهَّللا  َلَْزنَأ  اـم  َنوُُمتْکَی  َنیِذَّلا  َّنِإ  : » هدومرف ناـیب  نینچ  ار  ّتینیع  نیا  ياـنعم  ناحبـس  دـنوادخ 
َراَّنلا اَّلِإ  ْمِِهنوُُطب  ِیف  َنُولُکْأَی 

169 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 
هئـشن نیا  رد  هک  نانآ  تیـصعم  هک  هتخاـس  نشور  بیترت  نیا  هب  و  [ 419 «] ٌمِیلَأ ٌباذَـع  ْمَُهل  َو  ْمِهیِّکَُزی  َو ال  ِۀَـمایِْقلا  َمْوَی  ُهَّللا  ُمُهُمِّلَُکی  ـال  َو 
ندروخ تروص  هب  نطاـب  هئـشن  رد  هنیعب  تسا ، شزرایب  یعاـتم  هب  نآ  نتخورف  یحو و  یهلا و  هلزاـن  تاـیآ  ناـمتک  تروص  هب  يوـیند 

. تسا روکذم  زین  ماتیا  لاوما  هناملاظ  فرَص  رد  تهج  نیا  لثم  هکنیاامک  تسا ؛ شتآ 
هک [ 420 «] ِراَّنلا یَلَع  ْمُهَرَبْصَأ  امَف  ِةَرِفْغَْملِاب  َباذَْعلا  َو  يدُْهلِاب  ََۀلالَّضلا  اُوَرَتْشا  َنیِذَّلا  َِکئلوُأ  : » هدومرف قباس  هیآ  لابند  هب  ناحبـس  دـنوادخ 

تماقتـسا و رب  ّبترتم  ترفغم  تیاده و  رگید  یفرط  زا  دناهدومن . لیدبت  باذع  تلالـض و  هب  ار  ترفغم  تیاده و  هورگ  نیا  دنامهفیم 
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زا نیاربانب ، تسا و  زیچان  یعاتم  هب  نآ  نتخورف  یهلا و  تاـیآ  ناـمتک  رب  ّبترتم  باذـع  تلالـض  شتآ و  ندروخ  هکنیا  اـمک  تساوقت 
زا زین  و  یـصاعم ، دوخ  هن  هدـیدرگ  یـصاعم  رب  هبترتم  راثآ  هب  تیادـه  ترفغم و  لیدـبت  ضّرعتم  تاـیآ  نیا  رد  ناحبـس  دـنوادخ  هکنیا 
زا لاـعفا  تروص  لّدـبت  هک  دـیمهف  ناوتیم  هدومن ، لیدـبت  باذـع  تلالـض و  لـثم  یّماـع  ياـنعم  هب  ار  شلاـثما  شتآ و  ندروخ  هکنیا 

199 ّربدت . مهفاف و  تسا ، تباث  ماع  يوحن  هب  تاعاط  بناج  رد  مه  یصاعم و  بناج  رد  مه  رگید ، هئشن  هب  ياهئشن 

نارفاک يازج  نانمؤم و  شاداپ 

َِکئلوُأ  » و [ 421 «] ِروُّنلا َیلِإ  ِتاُملُّظلا  َنِم  ْمُهُجِرُْخی  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ُِّیلَو  ُهَّللا  : » دومرف نینچ  نانمؤم  صوصخ  رد  ار  انعم  نیا  ناحبـس  دنوادخ 
ْمُهَدَّیَأ َو  َنامیِْإلا  ُمِِهبُوُلق  ِیف  َبَتَک 

170 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 
ناـمه رون  زا  دارم  هک  [ 423 «] اـنِدابِع ْنِم  ُءاـشَن  ْنَم  ِِهب  يِدـْهَن  ًارُون  ُهاـْنلَعَج  ْنِکل  َو  : » دومرف و  تسا ، ناـمیا  حور  دارم  هک  [ 422 «] ُْهنِم ٍحوُِرب 

ًاروـُن ْمَُکل  ْلَـعْجَی  َو  ِِهتَمْحَر  ْنِم  ِْنیَْلفِک  ْمُِکتْؤـُی  : » دوـمرف زین  و  تسا . هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوـسر  رب  لّزنم  روـن  هک  تسا  سدـقلاحور 
هیهلا راونا  ناشلامعا  قالخا و  مولع و  روص  هکنیا  هصالخ  رگید . تایآ  و  [ 425 «] ْمُهُرُون َو  ْمُهُرْجَأ  ْمَُهل   » و [ 424 «] ْمَُکل ْرِفْغَی  َو  ِِهب  َنوُشْمَت 

اهنامـسآ توکلم  دنوادخ و  يایربک  تمظع و  نآ ، اب  دنبای و  تاجن  اهیکیرات  اهيدیلپ و  زا  ات  هتـشگ  ینازرا  ناشیا  رب  هک  تسا  یکاپ 
«. ٍبآَم ُنْسُح  َو  ْمَُهل  یبوُط  : » دنیامن هدهاشم  ار  نیمز  و 

َو « ؛] 426 «] ِتاـُملُّظلا َیلِإ  ِروُّنلا  َنِم  ْمُهَنوُجِرُْخی  ُتوُغاَّطلا  ُمُهُؤاـِیلْوَأ  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َو  : » هدومرف زین  نیقـساف  نیرفاـک و  صوصخرد  دـنوادخ 
یَلَع َنیِطایَّشلا  اَْنلَسْرَأ  اَّنَأ  « ؛] 427 «] ٍمیِقَتْـسُم ٍطارِـص  یلَع  ُْهلَعْجَی  ْأَشَی  ْنَم  َو  ُْهِللُْـضی  ُهَّللا  ِأَشَی  ْنَم  ِتاُملُّظلا  ِیف  ٌمُْکب  َو  ٌّمُص  اِنتایِآب  اُوبَّذَک  َنیِذَّلا 

ًاناْطیَـش َُهل  ْضِّیَُقن  ِنمْحَّرلا  ِرْکِذ  ْنَع  ُشْعَی  ْنَـم  َو  « ؛] 429 «] ْمُکُولِداُجِیل ْمِِهئاِیلْوَأ  یلِإ  َنوُحُوَیل  َنیِطاـیَّشلا  َّنِإ  َو  « ؛] 428 «] ازَأ ْمُهُّزَُؤت  َنیِِرفاْکلا 
ِمالْسِْإِلل ُهَرْدَص  ْحَرْشَی  ُهَیِدْهَی  ْنَأ  ُهَّللا  ِدُِری  ْنَمَف  [ » 431 «] ْمُهَراْصبَأ َو  ْمُهَتَِدْئفَأ  ُبِّلَُقن  َو  ْمُهَلَمَع ...  ٍۀَّمُأ  ِّلُِکل  اَّنَّیَز  َِکلذَـک  [ » 430 «] ٌنیِرَق َُهل  َوُهَف 

ِیف ُدَّعَّصَی  امَّنَأَک  ًاجَرَح  ًاقِّیَض  ُهَرْدَص  ْلَعْجَی  ُهَّلُِضی  ْنَأ  ْدُِری  ْنَم  َو 
171 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 

اْنلَعَج َو  َنوُحَمْقُم * ْمُهَف  ِناقْذَْألا  َیلِإ  َیِهَف  ًالالْغَأ  ْمِِهقانْعَأ  ِیف  اـْنلَعَج  اَّنِإ  « ؛] 432 «] َنُونِمُْؤی َنیِذَّلا ال  یَلَع  َسْجِّرلا  ُهَّللا  ُلَعْجَی  َِکلذَـک  ِءامَّسلا 
ًءام ُنآْمَّظلا  ُُهبَسْحَی  ٍۀَعیِِقب  ٍبارَـسَک  ْمُُهلامْعَأ  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َو   » و [ 433 «] َنوُرِْصُبی ْمُهَف ال  ْمُهاْنیَـشْغَأَف  ادَس  ْمِهِْفلَخ  ْنِم  َو  ادَس  ْمِهیِْدیَأ  ِْنَیب  ْنِم 

[434 «] ِباسِْحلا ُعیِرَس  ُهَّللا  َو  َُهباسِح  ُهاَّفَوَف  ُهَْدنِع  َهَّللا  َدَجَو  َو  ًاْئیَش  ُهْدِجَی  َْمل  ُهَءاج  اذِإ  یَّتَح 
تاملظ ملاـع  هب  رون  ملاـع  زا  جورخ  بجوم  نآ  هفلتخم  روص  همه  رد  یـصاعم  دـنوادخ و  هب  كرـش  هک  دوشیم  طابنتـسا  تاـیآ  نیا  زا 

دیامنیم و بلـس  ناشیا  زا  ار  مّلکت  ییاونـش و  ییانیب و  تردـق  دـنکیم و  هارمگ  ار  ناشیا  دـنوادخ  هک  تسا  تروص  نیا  هب  ددرگیم و 
دننکیمن هدارا  ار  لطاب  بارـس  زج  هک  يوحن  هب  هدومن  نوگرگد  ار  نانآ  راصبا  بولق و  دزاسیم و  نانآ  نیرق  تمایق  زور  ات  ار  نیطاـیش 

دناسر و ناهد  هب  یبآ  ات  درب  بآ  يوس  هب  شیوخ  فک  هک  دننام  ار  یـسک  دنرادن و  ار  نآ  زا  هدافتـسا  قح و  هب  ندـشکیدزن  تردـق  و 
روص زج  اهنیا  همه  دنسوبحم و  دناهداهن ، انب  شیوخ  فارطا  رد  دوخ  هک  ییاهدس  نایم  رد  دندنبرد و  تراسا  ياهریجنز  رد  هکلب  دناوتن ،

: دهدیم هاوگ  انعم  نیا  هب  زین  يرایسب  رابخا  تسین . باقع  باوث و  زا  اهنآ  باسح  هجیتن  لامعا و 
دیهدیم ناـج  هک  روطنآ  و  دـیهدیم ؛ ناـج  دـینکیم ، یگدـنز  هک  روطنآ  : » هدـش لـقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  زا  یتـیاور  رد 

همیمض نآ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  زا  رگید  یتیاور  رگا  تسا و  ملکلا ) عماوج   ) هعماج تاملک  زا  نیا  200 و  دیوشیم » هتخیگنارب 
قیالخ : » دیامرفیم هک  مینک 
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. دومن هدافتسا  افیتسا  وحن  هب  ار  شداعم  ناسنا و  أدبم  ملع  ود  نآ  زا  ناوتیم   201 هرقن » الط و  نداعم  دننامه  دنتسه  ینداعم 

شیوخ لمع  اب  ناسنا  رشح 

هب ددرگیم و  لّثمتم  يو  يارب  یصخش  دریگیم  رارق  ربق  رد  ّتیم  هکیماگنه  : » دومرف هک  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یفاک  رد 
هتـشاذگ و رـس  تشپ  ار  وت  هک  تنادنزرف  رـسمه و  دـش ، عطقنم  تلجا  عاطقنا  هب  هک  وت  قزر  میدوب : زیچ  هس  وت  لباقم  رد  دـیوگیم  يو 

رتمک رتشزرامک و  همه  زا  وت  دزن  رد  زیچ  هس  نیا  هنایم  زا  نم  هک  ناه  مدـنام . یقاب  وت  اـب  هک  متـسه  وت - لـمع  نم - یموس  دنتـشگرب و 
202 مدوب .» انتعا  دروم 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  رب  میمتینب  زا  یتعامج  اب  تفگ : هک  هدرک  لقن  مصاع  نب  سیق  زا  ام  باحـصا  قیرط  زا  هللا  همحر  یئاهب  خیش 
. دوب ناشیا  دزن  سمهلدلا  نب  لاصلص  هک  یلاح  رد  میدش  دراو 

اب تّزع  هک  قیقحت  هب  سیق  يا  : » دومرف ادـخ  لوسر  درگنابایب . میتسه  یموق  هک  دـیآ  راک  هب  ار  ام  هک  امرف  یتظعوم  هّللا  لوسر  هک  میتفگ 
ره رد  سیق ، يا  يریدـقت . یلجا  ره  يارب  و  يرگباـسح ، یئیـش  ره  يارب  تـسا و  یترخآ  اـیند  اـب  توـم . اـب  تاـیح  تـسا و  هارمه  تـلذ 

میئل رگا  دـنکیم و  مارکا  ار  وت  دوب  میرک  رگا  سپ  هدرم ، وت  تسا و  هدـنز  وا  دوشیم و  نوفدـم  وت  اـب  هک  تشاد  یهاوخ  ینیرق  تروص 
، يدرگیم لاؤس  هذـخاؤم و  وا  زا  طقف  وا و  اب  رگم  يوشیمن  روشحم  وت  وت و  اـب  رگم  دوشیمن  روشحم  وا  دـنکیم و  تراز  راوخ و  دوب 
وا دوب و  یهاوخن  ساره  تشحو و  رد  وا  زا  زج  دش  دساف  رگا  تفرگ و  یهاوخ  سنا  وا  هب  دـش  حـلاص  رگا  هک  هد  رارق  حـلاص  ار  وا  سپ 

203 تسوت .» لمع 
هب یـصاعم  تادابع و  ریاس  لیلهت و  حیبست و  نآرق و  قفر و  ربص و  تیالو و  تاکز و  زامن و  هزور و  لثمت  رد  هک  یتایاور  تسناد  دیاب  و 

204 و تسانعم . نیمه  دّیؤم  میدرک  رکذ  ًاقباس  هک  یناهرب  تسا و  جراخ  رامش  ّدح  زا  هدش  دراو  تساهنآ ، عقاو  قباطم  هک  یّصاخ  روص 
تقفاوم ینعی  تیصعم ، تعاط و  رب  باقع  باوث و  تفگ  ناوتیم  زین 
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يرابتعا و يرما  انعم  نیا  هب  تیـصعم  تعاطا و  هک  تشذـگ  ایند » رد  ناسنا   » هلاـسر رد  ددرگیم و  ّبترتم  نآ ، تفلاـخم  دـنوادخ و  رما 

هکنیا رگم  تسا  عنتمم  یقیقح  رما  يراـبتعا و  رما  نیب  هطبار  قّقحت  دـناهّیقیقح و  روما  زا  باـقع  باوث و  هکیلاـح  رد  تسا 205  یمهو 
ره ًاضرف  هکنیا  ولو  ددرگیم  تباث  تیـصعم  تعاط و  ناسنا ، توبث  هب  هک  اـجنآ  زا  دـشاب و  یقیقح  يرما  هب  فوفحم  يراـبتعا  رما  نآ 
رما نیا  سپ  دـشاب ، ملاـع  رد  يرگید  رما  ره  ًاـضرف  هکنیا  ولو  دـنوشیم  تسین  ود  نیا  ناـسنا ، دوبن  هب  زین  دـشاب و  ملاـع  رد  يرگید  رما 
ندب عومجم  ناسنا  دوب و  دهاوخ  ناسنا  اب  هلاحمال  ددرگیم  باقع  باوث و  ّبترت  بجوم  تسا و  هارمه  تیـصعم  تعاط و  اب  هک  یقیقح 

دنایقاب دوخ  لاح  هب  تداعس  تواقش و  روطنیمه  تیـصعم و  تعاط و  هکیلاح  رد  دوشیم  لّدبتم  جیردت  هب  ندب  نکل  تسا و  سفن  و 
تـسا دوجوم  یتقیقح  ناسنا  اب  نیاربانب ، دوب . دهاوخ  ناسنا  تقیقح  ینعی  حور ، نامه  تسا  نآ  رادمریاد  روکذم  تقیقح  هک  هچنآ  سپ 

تیصوصخ هک  تسا  ياهّصاخ  هّیـسفن ) روما   ) سناعم نامه  تقیقح  نیا  تسا و  تیـصعم  تعاط و  رب  باقع  باوث و  ّبترت  حّحـصم  هک 
. تسا هدومن  بسک  یصاعم  تاعاط و  تایصوصخ  زا  ار  شیوخ 

تعافش رد  لصف 12 :

هراشا

[435 «] َنوُرَْصُنی ْمُه  َو ال  ٌلْدَع  اْهنِم  ُذَخُْؤی  َو ال  ٌۀَعافَش  اْهنِم  ُلَبُْقی  َو ال  ًاْئیَـش  ٍسْفَن  ْنَع  ٌسْفَن  يِزَْجت  ًامْوَی ال  اوُقَّتا  َو  : » دومرف ناحبـس  دنوادخ 
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اُونَمآ َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای   » زین و  [ 436 «] َنوُرَْصُنی ْمُه  َو ال  ٌۀَعافَش  اهُعَْفنَت  َو ال  ٌلْدَع  اْهنِم  ُلَبُْقی  َو ال  ًاْئیَش  ٍسْفَن  ْنَع  ٌسْفَن  يِزَْجت  ًامْوَی ال  اوُقَّتا  َو   » و
174 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 

هب تبسن  یـسک  زا  تعافـش  لوبق  هفیرـش  تایآ  نیا  [. 437 «] ٌۀَعافَـش َو ال  ٌۀَّلُخ  ـال  َو  ِهِیف  ٌْعَیب  ـال  ٌمْوَی  َِیتْأَـی  ْنَأ  ِلـْبَق  ْنِم  ْمُکاـْنقَزَر  اَّمِم  اوُقِْفنَأ 
هک هنوگنامه  دنکیم ، ریسفت  ارنآ  دنزیم و  صیـصخت  ار  یفن  نیا  مومع  هک  دراد  دوجو  يرگید  تایآ  نکل  دنکیم و  یفن  ار  يرگید 
اَّلِإ َنوُرَْصُنی * ْمُه  َو ال  ًاْئیَش  ًیلْوَم  ْنَع  ًیلْوَم  ِینُْغی  َمْوَی ال  : » دومرف ناحبس  دنوادخ  دنکیم . ریسفت  هدز و  صیصخت  ار  ترصن » مدع   » مومع

َو ال  » و [ 439 «] ْمُهَْفلَخ ام  َو  ْمِهیِدـْیَأ  َْنَیب  ام  ُمَْلعَی  ِِهنْذِإـِب  اَّلِإ  ُهَدـْنِع  ُعَفْـشَی  يِذَّلا  اَذ  ْنَم  : » دومرف و  [ 438 «] ُمیِحَّرلا ُزیِزَْعلا  َوُـه  ُهَّنِإ  ُهَّللا  َمِحَر  ْنَم 
دوـس ار  یـسک  ددرگیمن و  عـقاو  یتعافـش  زور  نآ  رد  هک  دوـشیم  نشور  بـیترت  نـیا  هـب  [ 440 «] َُهل َنِذَأ  ْنَِمل  اَّلِإ  ُهَدـْنِع  ُۀَـعافَّشلا  ُعَْـفنَت 

ْنَم اَّلِإ  ُۀَعافَّشلا  ُعَْفنَت  ٍِذئَمْوَی ال   » هیآ رد  و  ندـشعقاو . تعافـش  درومرد  عوفـشم  هب  نذا  ندرکتعافـش و  رد  عفاش  هب  نذا  اب  رگم  دـهدیمن 
شلوق و هب  وا  ياضر  ینعی  عفاش  هب  دنوادخ  نذا  تسا : هدومن  ریسفت  نایب و  ار  عفاش  هب  نذا  يانعم  [ 441 «] ًالْوَق َُهل  َیِضَر  َو  ُنمْحَّرلا  َُهل  َنِذَأ 
َو ُحوُّرلا  ُموُقَی  َمْوَی  : » دوـمرف ناحبـس  دـنوادخ  دـشاب . قـح  ّیـضرم  تسوا - ندرکتعافـش  ناـمه  هک  عفاـش - لوـق  ینعی  رگید  تراـبع  هب 
« باوص لوق   » ناـمه یـضر » لوق   » دوشیم مولعم  اـجنیا  زا  هک  [ 442 «] ًاباوَص َلاـق  َو  ُنمْحَّرلا  َُهل  َنِذَأ  ْنَم  اَّلِإ  َنوُمَّلَکَتَی  ـال  افَـص  ُۀَِـکئالَْملا 

یهتنم نوذأم » ِعیفش   » هب نیلماع  لامعا  هک  تسا  تیعقاو  نیا  هب  انعم  نیا  تشگرب  هک  تشذگ  تداهش »  » لصف رد  تسا و 
175 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 

هب هرخالاب  زین  انعم  نیا  تشگرب  تسا و  عوفشم  هب  تبسن  هّیهلا  تاضویف  هطساو  عقاو  رد  عیفش  ددرگیم 206 و  رضاح  يو  دزن  دوشیم و 
هدـمآ هیآ  نیا  رد  هک  روطنامه  تسا  هداد  ار  اهنادـب  ملع  لامعا و  قیاـقح  تداهـش  هزاـجا  عفاـش  هب  ناحبـس  قح  هک  تسا  تیعقاو  نیا 

[444 [.] 443 «] َنوُمَْلعَی ْمُه  َو  ِّقَْحلِاب  َدِهَش  ْنَم  اَّلِإ  َۀَعافَّشلا  ِِهنوُد  ْنِم  َنوُعْدَی  َنیِذَّلا  ُِکلْمَی  َو ال  : » تسا

عفاش یتاذ  تراهط  تعافش و 

ّقلعت لامک ، وه  امب  ءیـش  لامک  هب  زج  اضر  هک  تسا  حـضاو  تسا و  نآ  هب  ياضر  ناـمه  لوق ، رد  ناحبـس  يادـخ  نذا  هکنیا  هصـالخ 
رد ناگتفاینذا »  » بیترت نیا  هب  دوب . دـهاوخ  باوص » لوق   » زا رگید  يریبعت  هک  تسا  لوق » لاـمک   » ناـمه یـضرم » لوق   » سپ دریگیمن ؛

لوق هکنآ  هچ  دنشاب  یضرم  ناشتاذ  رد  دیاب  هکنیا  امک  دننکن  اطخ  ناشلمع  رد  دنشاب و  یضرم  ناشلوق  رد  هک  دنتـسه  یناسک  تعافش 
؛ دـشاب هتفای  لامک  تسا  رثا  نآ  أدـبم  هک  یـسفن  هکنیا  رگم  دـباییمن  لامک  تاذ  راثآ  زا  يرثا  چـیه  تسا  نشور  تسا و  تاذ  راـثآ  زا 
لاعفا و نکل  دشاب و  یضرم  شدیاقع  صولخ  لصا و  تراهط  رطاخ  هب  تاذ  هک  دناوت  هچ  تسین ، حیحص  بلطم  نیا  سکع  هچرگ   207

. ددرگن عقاو  تیاضر  دروم  یبجاح  عنام و  رطاخ  هب  يو  راثآ 
دهاش ناشلوق ، لامک  ناشلامک و  رب  ینعی  تسا ، یـضار  ناشلعف  ناشتاذ و  زا  دـنوادخ  هک  دنتـسه  یناسک  نیعفاـش  هکنیا  مـالک  لـصاح 

رد اوها  ياطخ  ماهوا و  تاهبش  هب  هک  تسا  ناحبـس  يادخ  ملع  اهنآ  ملع  رگید  ترابع  هب  درادن و  هار  نآ  رد  ییاطخ  صقن و  هک  هتـشگ 
نآ زا  تسا ، قداص  دراد و  مولعم  هب  هطاحا  ًاعقاو  هک  يدراومرد  ملع  نوچ  هتخیماین ،

176 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 
نیّیضرم نایم  رد  هک  ناربمایپ  هک  تسا  رطاخ  نیمه  هب  و  [ 445 «] َءاش اِمب  اَّلِإ  ِهِْملِع  ْنِم  ٍءْیَِشب  َنوُطیُِحی  َو ال  : » دومرف هک  اجنآ  زا  تسادخ :

اذ ام  ُلوُقَیَف  َلُسُّرلا  ُهَّللا  ُعَمْجَی  َمْوَی  : » دـنیامنیم یفن  شیوخ  زا  ار  یملع  هنوگره  ّقح  باـطخ  هب  خـساپ  ماـقم  رد  دناهتـسج ، تقبـس  يوگ 
. تسا رتقداص  زین  رتشیب و  رایـسب  نارگید  زا  نانآ  ملع  کش  نودـب  هک  يدوجو  اب  [ 446 «] ِبُویُْغلا ُماَّلَع  َْتنَأ  َکَّنِإ  اَنل  َْملِع  اُولاـق ال  ُْمْتبِجُأ 
: دیامرفیم ناحبس  دنوادخ  دندنبیاپ . دناهتـسب  شیوخ  راگدرورپ  اب  هک  يدهع  هب  دنایقاب و  شیوخ  تاذ  هیلّوا  تراهط  رب  هورگ  نیا  سپ 

[447 «] ًادْهَع ِنمْحَّرلا  َْدنِع  َذَخَّتا  ِنَم  اَّلِإ  َۀَعافَّشلا  َنوُِکلْمَی  «ال 
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عوفشم ندوب  ّیضرم  تعافش و 

ندوبّیضرم نیا  دنشاب . قح  ياضر  دروم  ود  ره  ناشلعف  تاذ و  هیحان  زا  هک  دنتـسه  یناسک  ناگدننکتعافـش  هکنآ  مالک  لّصحم  سپ 
هیآ نیا  رد  ءاـضترا » [ » 448 «] یـضَتْرا ِنَِمل  اَّلِإ  َنوُعَفْـشَی  َو ال  : » دومرف هک  تسا  مزال  زین  ناگدـنوش ) تعافـش   ) نیعوفـشم هیحاـن  رد  تاذ 

ياـنعم ناـشلاعفا و  هن  دنتـسه  نیعوفـشم  دوخ  هیآ ، بسح  هب  تعافـش  دروـم  هکنآ  هچ  تسین ، لاـمعا  صوـصخهب  رظاـن  تسا و  قـلطم 
اوُرُکْـشَت ْنِإ  َو  َْرفُْکلا  ِهِدابِِعل  یـضْرَی  َو ال   » هک تسا  ّقح  مالک  نیا  ام  دّیؤم  تسا . نامیا  رثا  رد  ناشـسوفن  تراهط  نامه  نانآ » زا  ءاضترا  »

. تسا قح  ّیضرم  رفک - لباقم  نامیا  هک - تسا  نآ  هب  رعشم  هک  ْمَُکل » ُهَضْرَی 
177 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 

تعافش تقیقح  نایب 

ناهانگ لّدبت  تعافـش  هدیاف  دوشیم  مولعم  هک  [ 449 «] َنیِقِـساْفلا ِمْوَْقلا  ِنَع  یـضْرَی  َهَّللا ال  َّنِإَف  : » هدومرف ناحبـس  دنوادخ  رگید  ییوس  زا 
هدعو دنوادخ  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  ددرگ و  لصاح  راگدرورپ  ياضر  تعافـش  نیا  ببـس  هب  هکنیا  ات  تسا  تانـسح  هب  قسف ، بجوم 

ام َِرئابَک  اُوِبنَتَْجت  ْنِإ  : » تسا نآ  رب  لاد  ریز  هیآ  هکنانچ  دنرذگرد  صخش  هریغص  ناهانگ  زا  دنوش  بانتجا  رگا  هریبک  ناهانگ  هک  هدومرف 
يارب سپ  [ 451 «] ِةَرِفْغَْملا ُعِساو  َکَّبَر  َّنِإ  َمَمَّللا  اَّلِإ  َشِحاوَْفلا  َو  ِْمثِْإلا  َِرئاـبَک  َنُوِبنَتْجَی  َنیِذَّلا   » زین و  [ 450 «] ْمُِکتائِّیَس ْمُْکنَع  ْرِّفَُکن  ُْهنَع  َنْوَْهُنت 
رئابک نامه  تسا  تعافـش  يارب  لباق  هک  هچنآ  سپ  رئابک ، صوصخ  رد  ّالا  دـنامیمن  یقاب  يدروم  وا  ياـضر  مدـع  راـگدرورپ و  بضغ 

نم تعافـش  هکیتـسرد  هب  : » تسا هدـمآ  دـناهدرک ، لـقن  ربماـیپ  زا  حیحـص  وـحن  هب  هعیـش  یّنـس و  هورگ  ود  ره  هـک  یتـیاور  رد  تـسا و 
دنوادخ تسا . رئابک  هنوگنیا  لّدبت  بجوم  تعافش  سپ  نآ . هب  بیرق  ینومضم  ای  ، 208 [ 452 «] تسا نم  تّما  زا  رئابک  لها  صوصخم 

نیزگیاج عقاو  رد  تعافـش  سپ  [ 453 «] ٍتانَـسَح ْمِِهتائِّیَـس  ُهَّللا  ُلِّدَُـبی  َِکئلْوُأَف  ًاِحلاص  اًلَمَع  َلِمَع  َو  َنَمآ  َو  َباـت  ْنَم  اَّلِإ  : » هدومرف ناـحبس 
الاب بجوم  حلاص  لمع  لثم  تعافـش  سپ  [ 454 «] ُهُعَفْرَی ُِحلاَّصلا  ُلَمَْعلا  َو  ُبِّیَّطلا  ُِملَْکلا  ُدَعْـصَی  ِْهَیلِإ  : » هدومرف زین  و  ددرگیم . حـلاص  لمع 

ینعی ّبیط » ملک   » نتفر
178 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 

تعافـش لاح  سپ  دزاسیم . قحلم  ناحلاص  هب  ار  نانمؤم  زا  ِناراکهانگ  طقف  تعافـش  نیاربانب ، دوشیم . ناحبـس  يادخ  يوس  هب  نامیا ،
زین ار  تعیبـط  دـشاب و  یتّوـق  ار  جازم  رگا  هک  هدـش  ضراـع  نآ  رب  یکاـنرطخ  تحارج  اـی  ضرم  هک  تـسا  یندـب  لاـح  تـهج ، نـیا  زا 

لیدبت تّحـص و  هداعا  رد  ار  ندب  تعیبط  دزیخرب و  هلباقم  هب  ضرم  اب  هک  تسا  ییوراد  هب  زاین  ّالا  دومن و  دـهاوخ  عفد  ارضرم  یتمالس ،
هکنیا زج  تسا  تعیبط  نامه  لاح  ره  رد  تّحـص  رد  رثؤم  لـعاف  نیارباـنب ، دـیامن . يراـی  راـگزاس  داوم  هب  نآ ، رد  عمتجم  هدـساف  ّداوم 
ًاررکم ناحبـس  دـنوادخ  هک  تسا  رطاـخ  نیمههب  دراد و  يراکددـم  نیعُم و  هب  جاـیتحا  هاـگ  دـنکیم و  ضارما  عفد  اًلقتـسم  دوخ  یهاـگ 
ْمُْهتَعَبَّتا َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َو   » هفیرش هیآ  رتحیرـص  نیا  زا  و  هدومن . بسک  دوخ  هک  تسا  نامه  ررـض  عفن و  زا  یـسفن  ره  يارب  هک  دیامرفیم 

هب هدش  نایب  ًءادـتبا  نآ  رد  هک  [ 455 «] ٌنیِهَر َبَسَک  اِمب  ٍئِْرما  ُّلُک  ٍءْیَـش  ْنِم  ْمِِهلَمَع  ْنِم  ْمُهاْنَتلَأ  اـم  َو  ْمُهَتَّیِّرُذ  ْمِِهب  اـنْقَْحلَأ  ٍناـمیِِإب  ْمُُهتَّیِّرُذ 
ْنِم ْمُهاـْنَتلَأ  اـم  َو  : » دومرف هچ  تسین  تمحر  لـصا  رد  قوـحل  نیا  نکل  دـنوشیم و  قـحلم  ناشناردـپ  هب  هجرد  ثیح  زا  نادـنزرف  يدوز 

زا رتمک  نادنزرف  لامعا  هک  يدوجو  اب  تسناد ، یبسک  ار  قوحل  نیا  ٌنیِهَر » َبَسَک  اِمب  ٍئِْرما  ُّلُک   » ياضتقمهب سپـس  و  ٍءْیَـش » ْنِم  ْمِِهلَمَع 
بجاح و هکیماگنه  ددرگیم و  یلاع  یناد و  نیب  لاّصتا  يوحن  ثعاب  نامیا  میمهفیم  سپ   209 ددرگ . قوحل  بجوم  هک  تسا  يدح 

ياهجرد هب  ود  ره  نتفر  الاب  ببـس  دـنکیم و  عفر  ار  عنام  نیا  نامیا  دراد ، زاب  هجرد  رد  يواست  زا  ار  یلاـع  یناد و  هبترم  ود  نیا  یعناـم 
هنسح لامعا  هب  ار  يو  هئیس  لامعا  سپس  ددرگیم و  عفاش  هب  عوفشم  قوحل  بجوم  ادتبا  هک  تسا  نیمه  تعافش  لاح  ددرگیم و  دحاو 
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هنم لدبم  لدـبم و  نیب  یظوفحم  لصا  رگا  نوچ  هدـش ، هراشا  هتکن  نیمه  هب  زین  ٍتانَـسَح » ْمِِهتائِّیَـس  ُهَّللا  ُلِّدَُـبی   » ریبعت رد  دـنکیم . لیدـبت 
دوجوم

179 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 
. يرگید هب  یکی  لیدبت  هن  دوب  دهاوخ  هنم  لدبم  داجیا  لدبم و  مادعا  عقاو  رد  لیدبت  دشابن ،

، تخادرپ میهاوخ  نادـب  يدوز  هب  هک  ترفغم »  » و فارعا »  » لصف ود  رد  تسا و  تعافـش  هیبش  تهج  نیا  رد  ترفغم  هک  تسناد  دـیاب  و 
. دش دهاوخ  رتنشور  انعم  نیا 

نذا تعافش و  طابترا 

رد ار  تعافش  ناحبس  دنوادخ  اذل  تسا و  لامعا  رد  فّرصت  یعون  هدش ، رکذ  هک  یلیدبت  تهج  زا  تعافش  هک  دوشیم  نشور  اجنیا  زا 
هک تسا  یبلطم  دّیؤم  هتکن  نیا  و  [ 456 «] ٍعیِفَش َو ال  ٍِّیلَو  ْنِم  ِِهنوُد  ْنِم  ْمَُکل  ام  ِشْرَْعلا  یَلَع  يوَتْسا  َُّمث  : » هتخاس شیوخ  هب  ّصتخم  هیآ  نیا 

انعم نیمه  هکنیاامک  دشاب  قح  ترضح  هب  مات  یبرق  ار  عفاش  هکنآ  رگم  دوشیمن  مامت  تعافـش  تقیقح  هک  میدومن  نایب  عفاش  ماقم  رد 
َو َّقَْحلا  اُولاق  ْمُکُّبَر  َلاق  اذ  ام  اُولاق  ْمِِهبُوُلق  ْنَع  َعُِّزف  اذِإ  یَّتَح  َُهل  َنِذَأ  ْنَِمل  اَّلِإ  ُهَدـْنِع  ُۀَـعافَّشلا  ُعَْفنَت  َو ال  : » دوشیم رهاظ  مه  يرگید  مـالک  زا 

ندـشدوخیبدوخ زا  ثعاـب  هک  تـسا  یـشوهیب  تـشهد و  ینعی  عزف ،»  » ندوـمنعفر بـلق » زا  عـیزفت   » زا دارم  و  [ 457 «] ُرِیبَْـکلا ُِّیلَْعلا  َوُه 
یکی ود  ره  قایـس  هک  لوا  هیآ  هـب  رگا  [ 458 «] ِِهنْذِإ ِدَْعب  ْنِم  اَّلِإ  ٍعیِفَـش  ْنِم  ام  َْرمَْألا  ُرِّبَدـُی  ِشْرَْعلا  یَلَع  يوَتْـسا  َُّمث   » هفیرـش هیآ  و  ددرگیم .

؛ دریگیم تروص  نذا  زا  دعب  اهنت  یسک ، هب  یلاعت  قح  هیحان  زا  تعافـش  ندومنکیلمت  هک  دوب  دهاوخ  هتکن  نیا  دیفم  دوش  مضنم  تسا 
یلاعت ّقح  مالک  نیا  رتحیرـص  نآ  زا  و  ددرگیم . ناحبـس  دنوادخ  لعف  لوق و  نامه  تعافـش ، رد  شلعف  عفاش و  لوق  نذا ، زا  دـعب  ینعی 

ِنیب داحتا  بجوم  برق و  لامک  ببس  هک  هچنآ  سپ  [ 459 «] ْمُهَْفلَخ ام  َو  ْمِهیِْدیَأ  َْنَیب  ام  ُمَْلعَی  ِِهنْذِِإب  اَّلِإ  ُهَْدنِع  ُعَفْـشَی  يِذَّلا  اَذ  ْنَم   » هک تسا 
عفاش لعف 

180 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 
. تشذگ اضر »  » هب نذا »  » ریسفت زین  رتشیپ  و  تسا ، نذا »  » نامه دوشیم  قح  لعف  و 

ناعفاش عفاش  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر 

تعافش هک  هچنآ  دنکیم  نایب  هک  [ 460 «] ُهَّللا َمِحَر  ْنَم  اَّلِإ  َنوُرَْصُنی * ْمُه  َو ال  ًاْئیَش  ًیلْوَم  ْنَع  ًیلْوَم  ِینُْغی  َمْوَی ال  : » دومرف ناحبـس  دنوادخ 
ْتَعِـسَو ِیتَمْحَر  َو   » هیآ زا  هکنیا  امک  تسا  یهلا  تمحر »  » یعون تعافـش  رگید  ترابعهب  تسا و  مئاـق  یهلا  تمحر  هب  دوشیم  هدـیمان 

. دوشیم هدیمهف  زین  [ 461 «] َنوُقَّتَی َنیِذَِّلل  اُهُبتْکَأَسَف  ٍءْیَش  َّلُک 
دناسریم تسا و  قلطم  یمالک  هک  [ 462 «] َنیَِملاْعِلل ًۀَمْحَر  اَّلِإ  َكاْنلَـسْرَأ  ام  َو  : » دومرف شیوخ  لوسر  هب  ناحبـس  دنوادخ  رگید  ییوس  زا 

هبترم رد  تعافـش  هک  تسا  نذا »  » ماقم نآ  تساراد و  نآ  زا  رتخماش  رگید  یماقم  تعافـش  ماقم  زا  ریغ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر 
نادهاش عیمج  دهاش  هکنانچ  تسا  نیعفاش  همه  عیفـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  سپ  ددرگیم . لصاح  نآ  ببـسهب  نآ و  زا  دعب 

تسا یتلیضفریغ  هدش  تباث  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  يارب  هیآ  نیا  رد  هک  یتلیـضف  تسناد  دیاب  و  دش .] هراشا  نادب  اًلبق  هک   ] تسا
هکنآ هچ  تسا ، هدمآ  [ 463 «] َنیَِملاْعلا یَلَع  ْمُهاْنلَّضَف  َو  َةَُّوبُّنلا ...  َو  َمْکُْحلا  َو  َباتِْکلا  َلِیئارْـسِإ  ِیَنب  اْنیَتآ  ْدََـقل  َو   » هیآ رد  نارگید  يارب  هک 

زا یـشان  هک  قح  هب  برق  تهج  زا  هن  تسا  ناشیا  يارب  یهلا  نشور  تایآ  عمج  تهج  زا  نارگید  رب  لیئارـساینب  لیـضفت  هیآ  نیا  رهاـظ 
یصخش لیضفت  لثم  نیملاع ، همه  رب  یتما  لیضفت  و  تسا . ناشیا  رب  اهباذع  تامقن و  لوزن  اوعد  نیا  دهاش  تساوقت و 

181 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 
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عقاو رد  تمحر  تسا . تادوجوم  ناحبس و  دنوادخ  نیب  مامت  هطساو  هک  تمحر  ثیح  زا  لیضفت  صوصخ  هب  تسین ، اهنآ  همه  رب  دحاو 
هداـعا ریبدـت و  دـشخبیم و  يزور  دـنکیم و  قلخ  هسفنب  دوخ  ار  یئیـش  ره  ناحبـس  دـنوادخ  نوـچ  تسین  یئیـش  مه  تسا و  یئیـش  مه 

210 دهدیم . ماجنا  تمحر »  » هب ار  اهنیا  همه  لاح  نیع  رد  دنکیم و 

دومحم ماقم  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر 

ظفل و  [ 464 «] ًادوُمْحَم ًاماقَم  َکُّبَر  َکَثَْعبَی  ْنَأ  یـسَع  : » هتـشگ دراو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  هب  یهلا  باـطخ  نومـضم  نیمه  هب  و 
دارم سپ  هتـشگن ، يدـییقت  هنوگچـیه  ضورعم  هیآ  نیارد  دومحم » ماقم   » لاح ره  هب  تسا و  تماقا »  » ياـنعم هدـنرادربرد  ییوگ  ثعبی » »

رد تسا و  یلامک  لامج و  ره  ّتیدجاو  ماقم  دمح ، ياضتقم  هب  دومحم  ماقم  سپ  يدماح ، ره  زا  دمح و  هنوگ  ره  هب  تسا  دومحم  ماقم 
ره زا  يدمح  ره  و  َنیَِملاْعلا *» ِّبَر  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  : » هدومرف ناحبـس  دنوادخ  رگید  فرط  زا  تساجنآ . زا  حّـشرتم  یلامک  لامج و  ره  هجیتن 

تسا یئیش  مه  تمحر  نوچمه  اذل  دمح و  نیب  دنوادخ و  نیب  طسوتم  تسا  یماقم  دومحم  ماقم  سپ  هداد ، تبسن  شیوخ  هب  ار  يدماح 
: دومرف ناحبس  دنوادخ  دوشیم . ریبعت  اربک  تیالو  هب  نآ  زا  هک  تسا  ماقم  نیمه  تسین و  یئیش  مه  و 

هقلطم تمحر  صوصخ  ناحبس  يادخ  زا  هقلطم  هّیطع  هک  تسا  حضاو  تسا و  یقلطم  مالک  زین  نیا  و  یضْرَتَف » َکُّبَر  َکیِطُْعی  َفْوََسل  َو  »
ْنَأ یسَع   » هیآ و  َنیَِملاْعِلل » ًۀَمْحَر  اَّلِإ  َكاْنلَسْرَأ  ام  َو  : » هیآ ینعی  ددرگیمرب  رگید  هثوحبم  هیآ  ود  هب  هفیرش  هیآ  نیا  دافم  نیاربانب ، تسا و 

جیردت هب  رعـشم  ات  یـضرت » یّتح   » دومرفن دـنوادخ  و  تساهنآ . رب  دـیزم  تیاضر ، رّکذـت  تهج  رد  طقف  و  ًادوُمْحَم » ًاماقَم  َکُّبَر  َکَثَْعبَی 
ماقم نیا  رد  يدرف . لابند  هب  يدرف  دـیآ و  یلثم  لاـبند  هب  یلثم  هک  تسین  یجیردـت  هقلطم ) هّیطع  ینعی   ) ناسنیدـب ياهّیطع  نوچ  دـشاب ،

هلاسر نیا  ّدح  زا  اهنآ  نایب  هک  تسه  يرایسب  هّجوت  لباق  تاکن 
182 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 

رب هوالع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  هک  میریگیم  هجیتن  تشذگ  هچنآ  زا  تسا . بسنا  اهنآ  زا  یـشوپمشچ  نیاربانب  دوریم و  رتارف 
تلالد نآ  رب  يرایسب  تایاور  هکنیاامک  تساراد  زین  ار  تعافش  رد  نذا  ماقم  تساراد ، ار  شیوخ  تما  ناراکهانگ  تعافش  ماقم  هکنآ 

. دنکیم

تایاور رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  تعافش 

تمایق زور  رد  هک  تسین  یـسک  نیرخآ  نیلوا و  زا  : » دومرف هک  دنکیم  لقن  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  یثیدـح  رد  شیوخ  ریـسفت  رد  یّمق 
211 دشابن .» هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  تعافش  هب  جاتحم 

212 تسا . هدش  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  نومضم  نیا  نساحم  رد 
: دومرف هک  دنکیم  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یلیوط  ثیدح  رد  شیوخ  ریسفت  رد  یشاّیع 

213 دشاب .» هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ياول  تحت  هکنآ  رگم  تسا  هدوبن  يربمغیپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  نامز  ات  مدآ  نامز  زا  »
زور رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  تعافـش  هب  عجار  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  : » هک دـنکیم  لـقن  هعامـس  زا  شیوخ  ریـسفت  رد  یّمق 
میور مدآ  دزن  دییایب  دنیوگ  سپ  هوتس ، هب  ار  اهناج  امرگ  تّدش  دروآ و  دنب  ار  اهناهد  قرع  تمایق  زور  رد  دومرف : ماما  مدیسرپ ، تمایق 

هب تسا ، ییاطخ  هانگ و  ارم  دیوگ : مدآ  سپ  امنب . ام  تعافش  تراگدرورپ  دزن  دنیوگ : يو  هب  دنور و  يو  يوس  هب  دنک و  ام  تعافـش  ات 
هب ار  مدرم  يربمایپ  ره  روطنیمه  دـهد و  عاجرا  دوخ  زا  دـعب  ربماـیپ  هب  ار  ناـشیا  يو  دـنیآرد و  حون  شیپ  هب  مدرم  سپ  دـیور . حون  دزن 

تعامج نآ  سپ  دیور ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  دزن  دیوگ : يو  دنـسر و  مالـسلا  هیلع  یـسیع  هب  هکنیا  ات  دهد  تلاوح  يدـعب  ربمایپ 
دییآ و نم  لابند  هب  هک  دیوگ  ناشیا  هب  ربمایپ  سپ  دننک ، تعافـش  ياضاقت  يو  زا  دـنراد و  هضرع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رب  ار  دوخ 
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ّزع دنوادخ  سپ  دنک ، ینالوط  هّللاءاشام  یلا  ار  هدجـس  دتفا و  هدجـس  هب  دنک و  نمحرلا  باب  يوس  ور  دناسر و  تشهب  برد  هب  ار  ناشیا 
نیا تسا و  باجتسم  هک  نک  لاؤس  تسا و  لوبقم  هک  نک  تعافش  رادربرس و  دیامرف : ّلج  و 

183 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 
214 ًادوُمْحَم .» ًاماقَم  َکُّبَر  َکَثَْعبَی  ْنَأ  یسَع   » هک تسا  دنوادخ  مالک  نامه 

حیـسم تاراشب  نایم  رد  اـبانرب - لـیجنا  رد  اـنعم  نیا  215 و  تسا . هدروآ  نومـضم  نیمه  هب  کـیدزن  یتیاور  شیوخ  ریـسفت  رد  یـشاّیع 
216 تسا . هدش  دراو  يرتطوسبم  وحن  هب  هلآ - هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  هب  مالسلا  هیلع  میرم  نب  یسیع 

رد هیآ  مادک  مدرک  ضرع  مالسلا  هیلع  یلع  نب  دمحم  هب  : » تفگ هک  هدومن  تیاور  حیرش  نب  ریشب  زا  شیوخ  ریسفت  رد  میهاربا  نب  تارف 
. تسا دیما  هیام  رتشیب  همه  زا  ادخ  باتک 

اوُطَنْقَت ْمِهِسُْفنَأ ال  یلَع  اُوفَرْسَأ  َنیِذَّلا  َيِدابِع  ای  : » هیآ نیا  دنیوگیم  متفگ : دنیوگیم ؟ هچ  هراب  نیا  رد  امـش  موق  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 
هچ لاؤس  نیا  درومرد  سپ  مدرک : ضرع  میرادـن . لوبق  ار  هتفگ  نیا  تیبلها  اـم  نکل  و  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماـما  [ 465 «] ِهَّللا ِۀَمْحَر  ْنِم 

. دییامرفیم
217 تعافش .»! مسق  ادخ  هب  تعافش ، مسق  ادخ  هب  تعافش ، [ 466 «] یضْرَتَف َکُّبَر  َکیِطُْعی  َفْوََسل  َو  : » مییوگیم دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

( نیعفاش  ) ناگدننکتعافش نایب  رد 

هراشا

. دش نشور  نانآ  تعافش  تیفیک  قباس  ثحب  رد  دنرشب و  عون  زا  هک  دناءایلوا  ایبنا و  ناگدننکتعافش ، هلمج  زا 

هکئالم تعافش 

َو ُءاشَی  ْنَِمل  ُهَّللا  َنَذْأَی  ْنَأ  ِدَْعب  ْنِم  اَّلِإ  ًاْئیَش  ْمُُهتَعافَش  ِینُْغت  ِتاوامَّسلا ال  ِیف  ٍکَلَم  ْنِم  ْمَک  َو  : » دومرف ناحبس  يادخ  دناهکئالم . رگید  هورگ 
. رگید تایآ  و  [ 467 «] یضْرَی

184 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 

نینمؤم تعافش 

َنوُکَنَف ًةَّرَک  اَنل  َّنَأ  ْوَلَف  ٍمیِمَح * ٍقیِدَص  َو ال  َنیِِعفاش * ْنِم  اَنل  امَف  َنُومِرْجُْملا * اَّلِإ  انَّلَضَأ  ام  َو  : » دومرف ناحبس  يادخ  دنانینمؤم . رگید  هورگ 
تسود و یـضعب  يارب  هـک  دـنربیم  یپ  هـتکن  نـیا  هـب  ناـمرجم  تماـیق  زور  رد  هـک  دوـشیم  نـشور  هـیآ  لـیذ  زا  [. 468 «] َنِینِمْؤُْملا َنِم 

راکددـم عفاش و  کمک  زا  هک  دـننانمؤم  طقف  نیا  هک  دوشیم  نشور  زین  دـنناسر و  تعفنم  دـننک و  کـمک  ار  يو  هک  تسه  يراکددـم 
. دنرادروخرب

نمؤم هاگ  دوشیمن و  لوبق  بصاـن  درومرد  یلو  تسا  لوبقم  ناـنمؤم )  ) تعافـش  » هک هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  زا  یفاـک  رد 
زا نم  هیاسمه  اهلاراب ! دـنکیم : ضرع  شیوخ  راگدرورپ  هب  تسین و  ياهنـسح  چـیه  يو  يارب  هکیلاح  رد  دـنک  دوخ  هیاسمه  تعاـفش 
ّدر هب  راوازس  يرگید  سک  ره  زا  نم  دیامرفیم : ناحبس  يادخ  سپ  دنکیم . يو  تعافش  نآ  لابند  هب  و  دوب ، هدرک  يراددوخ  نم  رازآ 
هک نانمؤم  نیرتنییاـپ  تسا . یلاـخ  کـین  لاـمعا  زا  هکیلاـح  رد  دزاـسیم  دراو  تشهب  هب  ار  وا  نآ  لاـبند  هب  و  ماوت ، بناـج  زا  ناـسحا 
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: دنیوگیم خزود  لها  هک  تسا  ماگنه  نآ  رد  تسا و  رفن  یس  تعافش  دننکیم ، تعافش 
. تسا رایسب  نومضم  نیا  هب  تایاور  هک  تسناد  دیاب  218 و  ٍمیِمَح .» ٍقیِدَص  َو ال  َنیِِعفاش * ْنِم  اَنل  امَف  »

محر تناما و  نآرق ، تعافش 

یملید سودرف  رد  دوشیم . هدافتسا  تایاور  یضعب  زا  هکنانچ  تسا ، محر )  ) نادنواشیوخ تناما و  نآرق و  ناگدننکتعافـش : هلمج  زا 
هدش لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  زا  هریرهوبا  زا 

185 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 
219 تیبلها .» ربمغیپ و  محر ،)  ) نادنواشیوخ تناما ، نآرق ، دناجنپ : ناگدننکتعافش  : » دومرف هک 

رد دـنوادخ  دومن : هدافتـسا  ریز  تایآ  زا  ار  نادـنواشیوخ  تناـما و  نآرق ، ینعی  لوا  رما  هس  ندومن  تعافـش  ناوتب  دـیاش  دـیوگ : فلؤم 
: دیامرفیم نآرق  فصو 

َمِحَر ْنَم  اَّلِإ  َنوُرَْـصُنی * ْمُه  ـال  َو  ًاْئیَـش  ًیلْوَم  ْنَع  ًیلْوَم  ِینُْغی  ـال  َمْوَی  : » دوـمرف هکیلاـح  رد  [ 469 «] َنیِِملْـسُْمِلل يرُْـشب  َو  ًۀَمْحَر  َو  ًيدُه  َو  »
220 [ 470 «] ُهَّللا

َو اهَْنلِمْحَی  ْنَأ  َْنَیبَأَف  ِلاـبِْجلا  َو  ِضْرَأـْلا  َو  ِتاواـمَّسلا  یَلَع  َۀـَنامَْألا  اَنْـضَرَع  اَّنِإ  : » دومن هدافتـسا  هیآ  نیا  زا  ناوتیم  ار  تناـما  تعافـش  اـما  و 
یَلَع ُهَّللا  َبُوتَی  َو  ِتاکِرْـشُْملا  َو  َنیِکِرْـشُْملا  َو  ِتاِقفانُْملا  َو  َنیِِقفانُْملا  ُهَّللا  َبِّذَُـعِیل  ًالوُهَج * ًامُولَظ  َناک  ُهَّنِإ  ُناـْسنِْإلا  اَـهَلَمَح  َو  اـْهنِم  َنْقَفْـشَأ 

[471 «] ًامیِحَر ًاروُفَغ  ُهَّللا  َناک  َو  ِتانِمْؤُْملا  َو  َنِینِمْؤُْملا 
راّفک ناکرـشم و  ندومن  باذـع  نانمؤم و  ندیـشخب  ضرغ  هب  ار ، نآ  يو  لّمحت  ناسنا و  رب  تناما  هضرع  هک  دوشیم  نشور  هیآ  نیا  زا 

هک هچنآ  نوچ  تسین ، ریـسفت  ود  نیا  نیب  یتافانم  میدومن و  ریـسفت  تیالو  هب  ار  هیآ  نیا  ًاقباس  تسین . تعافـش  زج  نیا  هتفرگ و  تروص 
رب ماع  قیبطت  ماع و  زا  صاخ  ذـخا  لیبق  زا  تیالو  هب  تناما  ریـسفت  اذـل  تیالو و  هن  تسا  تناما »  » ظـفل هدـمآ  ناحبـس  يادـخ  مـالک  رد 

. امن ّربدت  سپ  تسا ؛ ّصاخ 
َُهل َْسیَلَف  ِنیِکْـسِْملا * ِماعَط  یلَع  ُّضُحَی  َو ال  ِمیِظَْعلا * ِهَّللِاب  ُنِمُْؤی  َناک ال  ُهَّنِإ  : » دومرف یلاـعت  يادـخ  نادـنواشیوخ  تعافـش  هب  عجار  اـما  و 

مالک نیمه  نانآ  تعافش  لیلد  دنراد و  تماحر  صخش  اب  هک  دنکیدزن  ناگتسب  میمح »  » زا دارم  [. 472 «] ٌمیِمَح انُهاه  َمْوَْیلا 
186 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 

221 ٌمیِمَح .» انُهاه  َمْوَْیلا  َُهل  َْسیَلَف   » هک تسادخ 
نیرتهب رد  تمایق  زور  رد  نآرق  هک  ریگارف  ار  نآرق  دعـس ، يا  : » دومرف هک  هدـش  لقن  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  فاّـفخ  دعـس  زا  یفاـک  رد 

 ... ددرگیم رهاظ  هداتفا ، نآ  رب  قلخ  رظن  هک  یتروص 
لّثمتم تروص  نیا  هک  دربیم  نامگ  یهورگ  ره  درذگیم و  هکئالم  فص  و  ایبنا ، فص  و  ادهش ، فص  ناناملـسم و  فص  کیاکی  رب  و 

زا دعـس  تسا  هدمآ  تیاور  رخآ  رد  دوشیم »...  تباجا  هک  دبلطیم  يروما  دوشیم و  لوبق  هک  دنکیم  تعافـش  نآرق  سپ  تساهنآ  زا 
هک دزرمایب  ار  ام  هعیش  زا  افعـض  دنوادخ  : » دومرف درک و  مّسبت  مالـسلا  هیلع  ماما  دنکیم ؟ ملکت  نآرق  ایآ  دنکیم  لاؤس  مالـسلا  هیلع  ماما 

یهن رما و  هک  تسا  یقلخ  یتروص و  ار  نآ  دـنکیم و  مّلکت  مه  زامن  دـنکیم و  مّلکت  نآرق  يرآ  دعـس ، يا  دومرف : سپ  دنمیلـست . لها 
«. دنکیم

مالـسلا هیلع  رقاب  ماما  تسین . نتفگ  لباق  مدرم  نایم  رد  هک  تسا  یبلطم  نیا  متفگ : دـیرپ و  مراسخر  زا  گـنر  مـالک  نیا  زا  تفگ : دـعس 
ایآ دعـس ، يا  درک : هفاـضا  ماـما  هدومن . راـکنا  ار  اـم  ّقح  دسانـشن  ار  زاـمن  هک  سک  ره  سپ  دنتـسه ؟ اـم  نایعیـش  زج  مدرم  اـیآ  : » دوـمرف

ُرْکَِذل َو  ِرَْکنُْملا  َو  ِءاشْحَْفلا  ِنَع  یْهنَت  َةالَّصلا  َّنِإ  : » دومرف ماما  دتـسرف . دورد  وت  رب  ادخ  هک  یلب  متفگ : يونـشب »؟ ار  نآرق  مالک  یهاوخیم 
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222 میرتگرزب .» ام  مییام و  هّللا » رکذ   » دننامدرم و زا  رکنم » اشحف و   » تسا و مالک  خنس  زا  یهن »  » و [ 473 «] ُرَبْکَأ ِهَّللا 
طوبرم اـم  ثحب  هب  هک  هچنآ  نکل  دوـشیم و  مه  يرگید  ياههدافتـسا  نآ  زا  هک  تسا  يرایـسب  یناـعم  رب  لمتـشم  فیرـش  ثیدـح  نیا 

عفن و یهن و  رما و  نوچمه  تسا  كرتشم  هدـنز  تادوجوم  يارب  تباث  لاوحا  یناعم و  اب  ظفل  ثیح  زا  هک  ییناـعم  هک  تسا  نآ  دوشیم 
حیضوت  223 دندرگیم . یّلجتم  شیوخ  تقیقح  هب  رشح  ملاع  رد  دنوشیم و  لثمتم  دوخ  تروص  هب  خزرب  ملاع  رد  نآ ، لاثما  تعافش و 

رد دوشیم و  هدافتسا  زین  رکذلاقباس  ناهرب  زا  هتکن  نیا  هکنیا  رب  هوالع  تشاذگاو  دوخ  ّلحم  هب  دیاب  ار  رتشیب 
187 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 

. دناهدنکارپ فراعم  تادابع و  زا  فلتخم  باوبا  رد  هک  تسه  زین  يرگید  تایاور  ماقم  نیا 

حلاص لامعا  تعافش 

ْمِِهتائِّیَـس ُهَّللا  ُلِّدَُـبی  َکـِئلْوُأَف  ًاـِحلاص  اًـلَمَع  َلِـمَع  َو  َنَمآ  َو  َباـت  ْنَم  اَّلِإ  : » دومرف ناحبـس  يادـخ  تسا . حـلاص  لاـمعا  نیعفاـش ، هلمج  زا 
ققحم هلعوفـشم  عفاش و  نیب  هک  یبرق  تهج  زا  تسا  هنـسح  هب  راکهانگ  هئیـس  لیدبت  تعافـش  يانعم  هک  تشذـگ  اًلبق  و  [ 474 «] ٍتانَسَح

. دهدیم تسد  هب  لامعا  تعافش  رد  یّلک  ییانعم  میدروآ  نآرق  تعافش  رد  هک  یتیاور  تسا و 

فارعا رد  لصف 13 :

باجح يانعم  رد 

ياهيدنلب يانعم  هب  باجحلا » فارعا  [. » 475 «] ْمُهامیِِـسب الُک  َنُوفِْرعَی  ٌلاجِر  ِفارْعَْألا  یَلَع  َو  ٌباجِح  امُهَْنَیب  َو  : » دیامرفیم ناحبـس  يادخ 
نآ رب  یهورگ  نداتـسیا  تسا و  لوا  يانعم  دـیؤم  باجح »  » هب هفیرـش  هیآ  رد  فارعا »  » لاصتا ینـش ، عفترم  ياههپت  يانعم  هب  زین  هدرپ و 
رد انعم  نیا  دناشوپب و  رگید  ءیـش  زا  ار  یئیـش  هک  تسا  نآ  باجح  نوچ  تسین ، انعم  ود  نیب  یتریاغم  عقاورد  نکلو  مود ، يانعم  دـیؤم 

فارعا رب  اهنآ  نداتسیا  اًلصا  تسا و  فرـشم  اهنآ  لها  تشهب و  خزود و  رب  هک  دناهداتـسیا  يدنلب  ماقم  رد  نایفارعا  تسا ؛ رتقداص  ماقم 
اجنآ هدومرف ، نایب  زین  يرگید  نابز  هب  ار  تقیقح  نیا  ناحبس  يادخ  دنسانشب . هرهچ  هب  ار  هورگ  ود  زا  کی  ره  هک  تسا  رطاخ  نیمه  هب 

َلِیق ْمُکِرُون  ْنِم  ْسِبَتْقَن  انوُرُْظنا  اُونَمآ  َنیِذَِّلل  ُتاِقفانُْملا  َو  َنوُِقفانُْملا  ُلوُقَی  َمْوَی  : » دومرف هک 
188 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 

ْنِم ْسِبَتْقَن  اـنوُرُْظنا   » ریبعت [. 476 «] ُباذَْـعلا ِِهلَِبق  ْنِم  ُهُرِهاظ  َو  ُۀَـمْحَّرلا  ِهِیف  ُُهنِطاب  ٌباب  َُهل  ٍروُِسب  ْمُهَْنَیب  َبِرُـضَف  ًارُون  اوُسِمَْتلاَـف  ْمُکَءارَو  اوُعِجْرا 
اَّمِم َْوأ  ِءاْملا  َنِم  اْنیَلَع  اوُضِیفَأ  ْنَأ  ِۀَّنَْجلا  َباحْـصَأ  ِراَّنلا  ُباحْـصَأ  يدان  َو   » هک هدـمآ  فارعا  هیآ  لیذ  رد  هک  تسا  يریبعت  هب  هیبش  ْمُکِرُون »

قافن و تهج  هب  دوب  هدمآ  قباس  هیآ  رد  هک  رد ) « ) باب  » هب ناقفانم  صاصتخا  اما  [. 477 «] َنیِِرفاْکلا یَلَع  امُهَمَّرَح  َهَّللا  َّنِإ  اُولاق  ُهَّللا  ُمُکَقَزَر 
224 دندرگیم . بّذعم  نآ  ِباب »  » بناج زا  باجح و  رهاظ  زا  اذل  تسا و  لاح  رهاظ  رد  نانمؤم  اب  كارتشا 

رهاظ تسا ؛ ینطاب  رهاظ و  ياراد  تسا و  يدـحاو  ءیـش  راوید ) ینعی  « ) روس  » و باجح »  » دوشیم هدـیمهف  تایآ  نیا  زا  هکنیا  هصـالخ 
. نادنمتداعس يارب  تمحر  نآ  نطاب  نادنمتواقش و  يارب  باذع  نآ 

تسا دید  رد  نادنمتواقش  نادنمتداعس و  فالتخا 

ارف ار  ناـنآ  تمحر  دندیـسریم و  تمعن  هب  دیـسریم ، نطاـب  هـب  تشذـگیم و  باـجح  نـیا  رهاـظ  زا  نادنمتواقـش  رظن  رگا  ییوـگ ) )
هقرفت ود  نآ  نایم  هک  تسا  كاردا  هیحان  زا  فالتخا ، تسین و  يدحاو  ءیـش  زج  نارفاک  نانمؤم و  ِلباقم  رد  هکنیا  ییوگ  تفرگیم و 
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یط تماقتـسا  لاح  هب  ار  هار  نیا  ایند  رد  نانمؤم  هک  تسادـخ  هار  دـحاو  ءیـش  نآ  و  دوب ؛ نینچ  ایند  رد  ناشلاح  هک  هنوگناـمه  هداـهن ،
ُباحْـصَأ يدان  َو  : » دـیامرفیم فارعا  هیآ  زا  لـبق  دـنوادخ  هک  تسه  مه  تهج  نیمه  هب  دنتـشگ و  فرحنم  نآ  زا  نینمؤمریغ  دـندرک و 

یَلَع ِهَّللا  ُۀَـنَْعل  ْنَأ  ْمُهَْنَیب  ٌنِّذَُؤم  َنَّذَأَف  ْمَعَن  اُولاق  اقَح  ْمُکُّبَر  َدَـعَو  اـم  ُْمتْدَـجَو  ْلَـهَف  اقَح  اـنُّبَر  انَدَـعَو  اـم  انْدَـجَو  ْدَـق  ْنَأ  ِراَّنلا  َباحْـصَأ  ِۀَّنَْجلا 
ِلِیبَس ْنَع  َنوُّدُصَی  َنیِذَّلا  َنیِِملاَّظلا *

189 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 
یط تماقتـسا  هب  ار  هار  یکلاس  ادخ ؛ يوسهب  ادـخ و  نآ  زا  تسا : یکی  طقف  هار  سپ  [. 478 «] َنوُِرفاک ِةَرِخْآلِاب  ْمُه  َو  ًاجَوِع  اـهَنوُْغبَی  َو  ِهَّللا 

: دومرف ناحبس  يادخ  تسا . هدش  رکذ  نآرق  رد  ًاحیولت  ًاحیرصت و  تاّرک  هب  انعم  نیا  تشگ . فرحنم  نآ  زا  يرگید  درک و 
اَّلِإ امُهَْنَیب  ام  َو  َضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  ُهَّللا  َقَلَخ  ام  ْمِهِسُْفنَأ  ِیف  اوُرَّکَفَتَی  َْمل  َو  َأ  َنُوِلفاغ * ْمُه  ِةَرِخْآلا  ِنَع  ْمُه  َو  اْینُّدلا  ِةایَْحلا  َنِم  ًارِهاظ  َنوُمَْلعَی  »

ُُهبَـسْحَی ٍۀَـعیِِقب  ٍبارَـسَک  ْمُُهلامْعَأ  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َو  : » دومرف زین  و  [ 479 «] َنوُِرفاَکل ْمِهِّبَر  ِءاـِقِلب  ِساَّنلا  َنِم  ًارِیثَک  َّنِإ  َو  یمَـسُم  ٍلَـجَأ  َو  ِّقَْحلاـِب 
اَّلِإ ْدُِری  َْمل  َو  انِرْکِذ  ْنَع  یَّلََوت  ْنَم  ْنَع  ْضِرْعَأَـف  : » دومرف و  [. 480 «] َُهباسِح ُهاَّفَوَف  ُهَْدنِع  َهَّللا  َدَجَو  َو  ًاْئیَـش  ُهْدِجَی  َْمل  ُهَءاج  اذِإ  یَّتَح  ًءام  ُنآْمَّظلا 

َنیِذَّلا ال َّنِإ  : » دوـمرف زین  و  [ 481 «] يدَـتْها ِنَِمب  ُمَلْعَأ  َوُه  َو  ِِهلِیبَس  ْنَع  َّلَض  ْنَِمب  ُمَلْعَأ  َوُه  َکَّبَر  َّنِإ  ِْملِْعلا  َنِم  ْمُهُغَْلبَم  َِکلذ  اْینُّدـلا * َةاـیَْحلا 
[482 «] َنُوبِسْکَی اُوناک  اِمب  ُراَّنلا  ُمُهاوْأَم  َِکئلوُأ  َنُوِلفاغ * اِنتایآ  ْنَع  ْمُه  َنیِذَّلا  َو  اِهب  اوُّنَأَمْطا  َو  اْینُّدلا  ِةایَْحلِاب  اوُضَر  َو  انَءاِقل  َنوُجْرَی 
ياصقتـسا زا  ار  ام  میتخاس  مزلم  دوخ  رب  هلاسر  يادـتبا  رد  هک  راصتخارب  يانب  نکلو  تسا  دایز  رایـسب  دـنک  تلالد  انعم  نیا  رب  هک  یتایآ 

. ددرگیم عنام  ناشدافم  نایب  اهنآ و 
190 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 

هقباس ثاحبا  رد  و  [ 483 «] ًاْرفُک ِهَّللا  َتَمِْعن  اُولََّدب  َنیِذَّلا  َیلِإ  ََرت  َْمل  َأ  : » دومرف هک  تسا  ناحبـس  دـنوادخ  مالک  نیا  تایآ  نیا  عیمج  زا  غلبا 
َمَّنَهَج ِراوَْبلا * َراد  ْمُهَمْوَق  اوُّلَحَأ  َو  : » تسا رفک  نآ  لباقم  و  تسادـخ ، هار  ناـمه  هک  تسا  تیـالو  هیآ  نیا  رد  تمعن  ياـنعم  هک  تشذـگ 
نطاـب زا  دـنتفای و  دوـمج  رهاـظ  رب  هک  تهج  نآ  زا  تسا  يدوباـن  یتـسین و  هورگ  نـیا  ریـس  ياـهتنم  سپ  [ 484 «] ُرارَْقلا َْسِئب  َو  اهَنْوَلْـصَی 
ناحبـس يادـخ  مالک  نیا  هک  هنوگنامه  رادـیاپ ، تباث و  نطاب  تسا و  رهاظ  تسا  یندـشتسین  هک  هچنآ  هکیلاـح  رد  دـندومن  ضارعا 

ال  » و [ 486 «] ٍرِدَـتْقُم ٍکِیلَم  َدـْنِع  ٍقْدِـص  ِدَـعْقَم  ِیف   » زین و  [ 485 «] ْمِهِّبَر َدـْنِع  ٍقْدِـص  َمَدَـق  ْمَُهل  َّنَأ  اوـُنَمآ  َنیِذَّلا  ِرَِّشب  َو  : » دراد هراـشا  نادـب 
هک تسا  قح  قدص و  ّلحم  نانمؤم  ریـس  هیلایهتنم  سپ  [ 488 «] ًاباَّذِک َو ال  ًاْوَغل  اهِیف  َنوُعَمْـسَی  ال   » و [ 487 «] ًامِیثَْأت َو ال  ًاْوَغل  اهِیف  َنوُعَمْـسَی 

. نانمؤمریغ فالخ  هب  تسین  یبذک  وغل و  نآ  رد 

دنطّلسم خزود  تشهب و  رب  فارعا  باحصا 

ّطلـسم و نایخزود ) ناـیتشهب و   ) هورگ ود  ره  رب  و  خزود ) تشهب و   ) ناـکم ود  ره  رب  هک  دنتـسه  یناـسک  فارعا  باحـصا  ریدـقت  ره  هب 
: دومرف نیمز  فصو  رد  دنوادخ  هک  تسین  ینیمز  ینش  ياههپت  خنس  زا  تسا  فارعا »  » يانعم هک  ياهپت  نیا  دنفرشم و 

زا اذـل  تسا و  رتـالاب  رـشح  عـمج و  لـها  هـبترم  زا  هـک  تساـهنآ  دـنلب  ماـقم  ناـمه  فارعا  هـکلب  [ 489 «] ًاْتمَأ ـال  َو  ًاـجَوِع  اـهِیف  يَرت  ـال  »
عقاورد دنتسین و  تمایق  هنحص  رد  ناگدنوشرضاح 

191 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 
تمحر مه  نآ  رد  هک  تسا  باجح  نامه  ناشماقم  هتشاد و  ناما  رد  تمایق  لوه  خفن و  هقعص  زا  ار  ناشیا  دنوادخ  هک  دننیصلخم  نامه 

هدافتـسا ناوتیم  زین  قح  مالک  زا  ار  هتکن  نیا  هتـشگ ؛ طیحم  ار  ناـیخزود  هک  ریگنماد  شتآ  مه  هتفرگرب و  ار  یئیـش  ره  هک  تسا  ریگارف 
: دومرفن و  [ 490 «] َنیِِملاَّظلا یَلَع  ِهَّللا  ُۀَنَْعل  ْنَأ  ْمُهَْنَیب  ٌنِّذَُؤم  َنَّذَأَف  : » دومن

ًالاجِر ِفارْعَْألا  ُباحْـصَأ  يدان  َو  : » دومرف هک  اجنآ  زا  دـنناشیا  مه  زین  تمایق  ناـمکاح  225 و  تسا . رهاظ  شاهتکن  نّذؤم و  مهنیب  نّذأـف 
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هنوگنامه و  [ 491 «] ٍۀَمْحَِرب ُهَّللا  ُمُُهلانَی  ُْمتْمَْسقَأ ال  َنیِذَّلا  ِءالُؤه  َأ  َنوُِربْکَتْسَت * ُْمْتنُک  ام  َو  ْمُکُعْمَج  ْمُْکنَع  ینْغَأ  ام  اُولاق  ْمُهامیِِـسب  ْمُهَنُوفِْرعَی 
ُْمْتنَأ ـال  َو  ْمُْکیَلَع  ٌفْوَـخ  ـال  َۀَّنَْجلا  اوـُلُخْدا  : » هک تسا  هفیرـش  هیآ  نیا  میتـفگ  هچنآ  دـیؤم  تسا و  تـشهب  تـمحر ، زا  دارم  تشذـگ  هـک 

[. 493 «] ًاباوَص َلاق  َو  ُنمْحَّرلا  َُهل  َنِذَأ  ْنَم  اَّلِإ  َنوُمَّلَکَتَی  افَص ال  ُۀَِکئالَْملا  َو  ُحوُّرلا  ُموُقَی  َمْوَی  : » یهلا نخـس  نیا  ياضتقم  هب  و  [ 492 «] َنُونَزَْحت
َو  » هیآ لـیذ  رد  اـیند » زا  لـبق  ناـسنا   » هلاـسر رد  دـنناشیا . زین  دـناهتفای  باوص  لوق  مـالک و  رد  نذا  تماـیق ، زور  رد  هک  حور »  » ناـبحاص

نایب ار  يو  ملع  نامیا و  حور و  ياـنعم  لیـصفت  هب  [ 494 «] ُنامیِْإلا َال  َو  ُباتِْکلا  اَم  يِرْدـَت  َْتنُک  ام  انِْرمَأ  ْنِم  ًاحوُر  َْکَیلِإ  اـْنیَحْوَأ  َِکلذَـک 
. میتشاد

رگید تایآ  یضعب  رد  فارعا  باحصا  هب  هراشا 

َنوُضَْرُعی ْمُهاَرت  َو  : » دنفارعا باحصا  نامه  لیذ  هیآ  رد  اونمآ » نیذلا   » زا دارم  ًارهاظ  و 
192 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 

هک [ 495 «] ِۀَمایِْقلا َمْوَی  ْمِهِیلْهَأ  َو  ْمُهَسُْفنَأ  اوُرِسَخ  َنیِذَّلا  َنیِرِساْخلا  َّنِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َلاق  َو  ٍّیِفَخ  ٍفْرَط  ْنِم  َنوُرُْظنَی  ِّلُّذلا  َنِم  َنیِعِـشاخ  اْهیَلَع 
. دناهدومن روکذم  هّدع  تراسخ  هب  مکح  هیآ  نیا  ياضتقم  هب 

ُمِـسُْقی ُۀَـعاَّسلا  ُموُقَت  َمْوَـی  َو  : » دوـمرف هک  اـجنآ  دـنفارعا  باحـصا  نیمه  زین  دـعب  هیآ  رد  َناـمیِْإلا » َو  َْملِْعلا  اوـُتوُأ  َنیِذَّلا   » زا دارم  ًارهاـظ  و 
ُمْوَی اذهَف  ِْثعَْبلا  ِمْوَی  یلِإ  ِهَّللا  ِباتِک  ِیف  ُْمْتِثَبل  ْدََقل  َنامیِْإلا  َو  َْملِْعلا  اُوتوُأ  َنیِذَّلا  َلاق  َو  َنوُکَفُْؤی * اُوناک  َِکلذَک  ٍۀَعاس  َْریَغ  اُوِثَبل  ام  َنُومِرْجُْملا 

يویند و دویق  هب  دّیقت  زا  یشان  دناهدوبن  ایند ) ای   ) خزرب رد  ياهظحل  زج  هک  نیمرجم  نامگ  نیا  و  [ 496 «] َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک ال  ْمُکَّنِکل  َو  ِْثعَْبلا 
ایند رد  لوزن  زا  لبق  شیوخ  لاوحا  زا  اذل  دنبایرد و  ار  دنعقاو  نآ  رد  هک  يرهد  زا  ياهظحل  زج  دناهتـسناوتن  هک  هدوب  ناشرظن  عاّستا  مدع 

روهظ یـضتقم  هک  ینامز  هرطیـس  دـنعقاو ؛ ناـمز  هرطیـس  بسح  هب  شیوخ  رهد  اـیند و  رد  هورگ  نیا  دـنربخیب . نآ  زا  لاـحترا  زا  دـعب  و 
رد نیمرجم  هک  تسا  تهج  نیا  زا  دـتفایمرد و  نطاب  هب  ياهظحل  دـیآیمرب و  رهاظ  هب  ياهظحل  تسا . یگـشیمه  اـهنآ  نوطب  تاـظحل و 

دیامنیم ریرقت  ار  ّتیعقاو  هب  هیبش  رادنپ  نیا  ناحبـس  دـنوادخ   226 دناهدرکن . گنرد  یتعاس  زج  هک  دـننکیم  دای  مسق  زیخاتـسر  ماگنه 
اْنِثَبل اُولاق  َنِینِس * َدَدَع  ِضْرَْألا  ِیف  ُْمْتِثَبل  ْمَک  َلاق   » و [ 497 «] ٌغالَب ٍراهَن  ْنِم  ًۀَعاس  اَّلِإ  اُوثَْبلَی  َْمل  َنوُدَعُوی  ام  َنْوَرَی  َمْوَی  ْمُهَّنَأَک  : » دومرف هک  اجنآ 

زین نیمرجم و  هتفگ  هـک  مـیمهفیم  اـجنیا  زا  و  [ 498 «] َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْمُکَّنَأ  َْول  اًـلِیلَق  اَّلِإ  ُْمْتِثَبل  ْنِإ  َلاـق  َنیِّداـْعلا * ِلَئْـسَف  ٍمْوَی  َضَْعب  َْوأ  ًاـمْوَی 
رد هک  يدبا ، ياقب  هب  تبسن  ایند  رد  گنرد  تّدم  ندرمشمک  باب  زا  نآ ، رب  ناشدنگوس 

193 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 
227 َنوُکَفُْؤی .» اُوناک  َِکلذَک  : » دومن هفاضا  نانآ  مالک  نیا  لابند  هب  ناحبس  يادخ  اذل  تسا و  هدوبن  دننکیم ، هدهاشم  زیخاتسر  ماگنه 

َْول ال َو   » هک دراد  قح  مالک  هب  هراشا  ییوگ  ِْثعَْبلا » ِمْوَی  یلِإ  ِهَّللا  ِباتِک  ِیف  ُْمْتِثَبل  ْدََـقل   » هک نامیا  ملع و  نابحاص  مـالک  نیا  رگید  يوس  زا 
ناشیا دزن  نآ  ياهتنا  گنرد و  هک  اجنآ  زا  تشذگ و  توم »  » و لجا »  » ثحب رد  نآ  يانعم  هک  ْمُهَْنَیب *» َیِـضَُقل  َکِّبَر  ْنِم  ْتَقَبَـس  ٌۀَِـملَک 

اهتنا و نیا  هب  امـش  نکلو  دنتفگ : تسا و  مالک  هجیتن  عقاورد  هک  دندروآ  لابند  هب  زین  ار  ثعبلا » موی  اذهف   » مالک دوب  هنع  غورفم  مّلـسم و 
228 تسا . نیرفاک  هب  طیحم  منهج  و  نآ ] زا  رتدوز  ای   ] ندز مهرب  مشچ  نوچمه  تمایق  هک  دیتسنادیمن  دیتشادن و  یهاگآ  ّتیدودحم 
نیب هک  یتامـصاخم  لثم  رگید ، دراوم  نوچمه  ناـشیا  رب  نآ  نـالطب  روهظ  سپـس  نیثوعبم و  زا  لـطاب  ياوعد  نیا  رودـص  تسناد  دـیاب 
قباس بلطم  اب  یتافانم  هدومرف ،] تیاکح  ناحبـس  يادخ  هک  هنوگنآ   ] ددرگیم عقاو  تمایق  زور  رد  نیعوبتم  عابتا و  ای  ناّربکتم  افعض و 
يارب دـیآیمرب و  افخ  زا  هک  تسا  يرما  روهظ ، هچ  ددرگیم . عفترم  نآ  رد  اهباجح  تسا و  قیاـقح  روهظ  زور  تماـیق  زور  هک  درادـن 

229 تسا . كدنا  هاتوک و  رایسب  یضعب  يارب  كاندرد و  ینالوط و  رایسب  یضعب  يارب  روهظ  نیا  هجیتن  رد  تسا ، یبتارم  نآ 

فارعا هب  طوبرم  تایاور 
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فارعا هب  طوبرم  تایاور 

. دنکیم دییأت  ار  هتشذگ  بلاطم  هک  تسه  یتایاور  هنیمز  نیا  رد 
، وت زا  دعب  يایـصوا  وت و  : » دومرف مالـسلا  هیلع  یلع  هب  راب  هد  زا  شیب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هک  دـنکیم  تیاور  ناملـس  زا  یـشاّیع 

خزود لخاد  سک  چیه  دیـسانشب و  ار  يو  امـش  دسانـشب و  ار  امـش  رگم  دوشیمن  تشهب  دراو  سکچیه  دـیخزود ؛ تشهب و  نیب  ِفارعا 
230 دینک .» راکنا  ار  يو  زین  امش  دنک و  راکنا  ار  امش  هکنیا  رگم  ددرگیمن 

194 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 
ناتسود و مالسلا  مهیلع  همئا  دنکیم و  هبساحم  شنامز  ماما  ار  یتّما  ره  : » هک هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  شریـسفت  رد  یّمق 

همئا سپ  ْمُهامیِِسب » الُک  َنُوفِْرعَی  ٌلاجِر  ِفارْعَْألا  یَلَع  َو  : » تسا هفیرش  هیآ  دافم  نیا  دنهدیم و  صیخشت  ناشیامیس  زا  ار  شیوخ  نانمـشد 
لامعا همان  دندرگیم و  تشهب  دراو  باسح  نودـب  دـنهدیم و  ناشیا  هب  تسار  تمـس  زا  ار  شیوخ  ناتـسود  لامعا  همان  مالـسلا  مهیلع 

231 دندرگیم .» خزود  دراو  باسح  نودب  دنهدیم و  پچ  تمس  زا  ار  شیوخ  نانمشد 
ار شیوخ  نارای  میتسه و  فارعا  رب  ام  : » هک دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  ٌلاجِر » ِفارْعَْألا  یَلَع  َو   » هیآ هب  عجار  یفاک  رد 

میتسه فارعا  ام  و  ناشیا . قیرط  زا  رگم  دوشیمن  هتخانش  ّلج - ّزع و  دنوادخ - هک  یناسک  میتسه : فارعا  ام  میسانشیم و  ناشیامیـس  زا 
یـسک میـسانشب و  ار  وا  زین  ام  دسانـشب و  ار  ام  هکنیا  رگم  ددرگیمن  تشهب  لخاد  یـسک  سپ  دناتـسیایم ، طارـص  رب  ار  ام  دنوادخ  هک 

232 مینک .» راکنا  ار  يو  زین  ام  دشاب و  ام  رکنم  هکنیا  رگم  ددرگیمن  خزود  لخاد 
هدافتـسا ْمُهامیِِـسب » الُک  َنُوفِْرعَی  ٌلاجِر   » هفیرـش هیآ  زا  تسا  تفرعم  زا  قتـشم  هک  ار  فارعا  زا  اـنعم  نیا  مالـسلا  هیلع  ماـما  دـیوگ : فلؤم 
233 مهفاف . دشاب . هداد  عاجرا  ود  ره  ّاًلک »  » و لاجر »  » هب ار  مهامیس »  » رد مه »  » ریمض مالسلا  هیلع  ماما  هک  تسا  لمتحم  هدومرف و 

: دومرف فارعا  باحصا  زا  لاؤس  خساپ  رد  ماما  هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  یّمق 
- يادخ هک  دنتسه  هنوگنامه  دنرادن و  دوش  ناشریگتسد  هک  یلمع  اذل  تسا و  ربارب  مه  اب  ناشتائیس  تانـسح و  هک  دنتـسه  یموق  اهنآ  »

234 دومرف .» ّلج - ّزع و 
«. ْمُْکیَلَع ٌمالَس  ْنَأ  ِۀَّنَْجلا  َباحْصَأ  اْوَدان  َو   » هک دناهدومن  هیآ  زا  هرقف  نیا  هب  هراشا  مالسلا  هیلع  ماما  دیوگ : فلؤم 

اب ناـنآ  نانیـشناج  ناربـمغیپ و  هک  خزود  تـشهب و  نـیب  تـسا  ياهـپت  فارعا »  » هـک هدرک  لـقن  مالـسلا  هـیلع  قداـص  ماـما  زا  عـماوج  رد 
رد نیا  دتسیایم و  شیوخ  فیعض  نازابرس  لباقم  رد  یهاپس  هدنامرف  هک  هنوگنامه  دنتسیایم  نآ  رب  شیوخ  نامز  لها  ناراکهانگ 

195 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 
هب دـیوگیم : ناراکهانگ  هب  ربمغیپ  نیـشناج  لاح  نیا  رد  دـناهتفرگ . یـشیپ  ناـشیا  رب  تشهب  هب  ندیـسر  رد  ناراـکوکین  هک  تسا  یلاـح 
هک هنوگنامه  دـننک  مالـس  ناشیا  رب  ناراکهانگ  هاـگنآ  دـناهتفرگ . یـشیپ  تشهب  هب  ندیـسر  رد  هک  دـیرگنب  شیوخ  راـکوکین  ناردارب 

. دندنویپب نیدراو  هب  ماما  ربمغیپ و  تعافـش  هب  هک  دنراودیما  نکلو  دناهدشن  دراو  تشهب  هب  ناشیا  ْمُْکیَلَع .*» ٌمالَـس  : » دومرف یلاعت  يادخ 
ایبنا و ناـمه  هک  فارعا  باحـصا  نآ  زا  سپ  هدـم . رارق  ناگـشیپمتس  اـب  ار  اـم  ایادـخ  دـنیوگیم : دـنرگنیم و  خزود  لـها  هب  هورگ  نیا 

رابکتـسا نارگید  رب  دـیتشابنا و  لانم  لام و  زا  ایند  رد  هچنآ  هک  دـننک  باطخ  باتع  هب  ار  یخزود  نارادـمان  راّـفک و  ياـسؤر  دـناءافلخ ،
ناشلاح لماش  ادـخ  تمحر  زگره  دـیدومن  دای  مسق  هک  دنتـسه  یناسک  نامه  دـیرگنب ، نایتشهب  هب  دـیاین ، امـش  راـک  هب  نونکا  دـیدومن ،

باطخ دـندوب ، هدـش  عقاو  ربکتـسم  ياسؤر  ریقحت  فاعـضتسا و  دروم  هک  یناسک  نامه  هب  نانآ ) يافلخ  ناربمایپ و   ) ناـیفارعا دوشیمن .
هک دـییآرد  تشهب  هب  هک : دریگیم  تروص  ناشیا  هب  یهلا  رما  نامه  تهج  زا  نایفارعا  باطخ  نیا  و  دـیوش ؛ لـخاد  تشهب  هب  هک  دـننک 

235 َنُونَزَْحت .» ُْمْتنَأ  َو ال  ْمُْکیَلَع  ٌفْوَخ  َۀَّنَْجلا ال  اُولُخْدا  . » تسین امش  رب  فوخ  هنوگچیه 
دایز رایسب  یناعم  نیا  رد  هدراو  تایاور  دومن . هدافتـسا  فارعا  تایآ  تایـصوصخ  زا  ناوتیم  ار  ثیدح  نیا  تاّیـصوصخ  دیوگ : فلؤم 
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هدـمآ جاجتحا  نایبلا و  عمجم  تاجردـلا و  رئاصب  یفاـک و  یـشاّیع و  یّمق و  ریـسفت  نوچمه  ییاور  يریـسفت و  ياـهباتک  رد  هک  تسا 
. تسا

ناهرب زا  فارعا  فقوم  هدافتسا  هب  هراشا 

ماقم هک  یماقم  ینعی  دوب ، ینیبشیپ  لباق  هدـمآ  تیاور  رد  هک  یفقوم  نینچ  دوجو  میدرک  رکذ  ًاـقباس  هک  یناـهرب  زا  هکنیا : رگید  هتکن 
اجنیا زا   236 دنوشیم . قحلم  ناشیا  هب  زین  ناطسوتم  نافیعض و  ددرگیم و  بعشنم  نآ  زا  نایخزود  نایتشهب و  هورگ  ود  ره 

196 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 
قح مالک  زا  یحیرـصت  یعـضوم ، چیه  رد  اذل  تسا و  هفلتخم  بتارم  تاجرد و  هکلب  تسین  دحاو  ياهبترم  ار  فارعا  هک  دیمهف  ناوتیم 
دزن رد  نافعـضتسم  هک  تسا  نیا  تاـیآ  داـفم  هکلب  دنـشاب ، هداتـسیا  فارعا  رب  ناـیفارعا  نوـچمه  زین  نافعـضتسم  هک  میباـییمن  ناـحبس 

. دنشخبیم ناما  ماجنارس  دنهدیم و  رارق  شیوخ  رما  دروم  دننکیم و  هراشا  ناشیا  هب  هک  دننایفارعا 

تشهب رد  لصف 14 :

هراشا

فـصو نوچ  تسا ؛ جراخ  هلاسر  نیا  هلـصوح  زا  نآ  هب  طوبرم  هریثک  رابخا  تاـیآ و  نیماـضم  حرـش  زین  تشهب و  هراـبرد  افوتـسم  ثحب 
هدـجیه  ] تسا هدـش  دای  نآ  زا  هروس  تسیب  زج  هب  ینآرق  ياههروس  رـساترس  رد  ًابیرقت  هدوب و  روکذـم  هیآ  دصیـس  هب  بیرق  رد  تشهب 

. میهدیم رارق  ثحب  دروم  ار  نآ  یّلک  فاصوا  رودقم  ّدح  رد  لاح  نیع  رد  نیقفانم .] هنحتمم و  هروس  راصق و  روس  زا  هروس 

تشهب نیمز و  نیب  هطبار 

زا [ 499 «] َنِیِلماْعلا ُرْجَأ  َمِْعنَف  ُءاشَن  ُْثیَح  ِۀَّنَْجلا  َنِم  ُأَّوَبَتَن  َضْرَْألا  اَنَثَرْوَأ  َو  ُهَدْعَو  انَقَدَص  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  اُولاق  َو  : » دیامرفیم ناحبس  دنوادخ 
افو شاهدـعو  هب  دـنوادخ   » هک نایتشهب  نخـس  نیا  دـیاش  و  تسا ؛ یـصوصخم  طابترا  تشهب  نیمز و  نیب  هک  دوشیم  هدافتـسا  مالک  نیا 
هک تسا  نآ  تثارو  تقیقح  و  [. 500 «] َنوُِحلاَّصلا َيِدابِع  اُهثِرَی  َضْرَْألا  َّنَأ   » هک دشاب  ناحبس  يادخ  هدعو  هب  هراشا  هدعو ) انقدص  « ) دومن

کّلمت زا  دعب  ار  یئیش  ناسنا 
197 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 

تباث یئیـش  رب  فّقوتم  ثاریم  تقیقح  نیاربانب ، دـنک و  هدافتـسا  دـناهدومن  هدافتـسا  يو  ناگتـشذگ  هک  هچنآ  زا  دـنک و  کّلمت  يرگید ،
دوب نآ  هدعو  قدص  نایب  رد  قایس  رهاظ  ياضتقم  اذل  و  دسرب . ناگدنیآ  هب  ناگتشذگ  زا  دبای و  لاقتنا  رگید  تسد  هب  یتسد  زا  هک  تسا 

هیآ رد  هک  هچنآ  هب  نایب  هنوگ  ودنیا  زا  لودـع  سپ  اهنم ؛» أّوبتن  ۀـّنجلا  اـنثروا  و   » هکنیا اـی  اـهنم » أّوبتن  ضرـألا  اـنثروأ  و  : » دومرفیم هک 
237 دنکیم . تشهب  نیمز و  نیب  صوصخم  طابترا  داّحتا و  یعون  هدافا  تسا ، روکذم  هفیرش 

: لثم دهدیم  رگید  یتروص  هب  نیمز  لیدبت  زا  ربخ  هاگ  ناحبس  يادخ  رگید  یفرط  زا 
: شراگدرورپ رون  هب  نآ  ندش  نشور  زا  ربخ  هاگ  و  [ 501 «] ِضْرَْألا َْریَغ  ُضْرَْألا  ُلَّدَُبت  َمْوَی  »

َو  » هیآ و  [ 503 «] ِۀَـمایِْقلا َمْوَی  ُُهتَْـضبَق  ًاعیِمَج  ُضْرَْألا  َو  : » نآ ندـیچیپ ) مهرد   ) ضبق زا  ربخ  زین  هاـگ  و  [ 502 «] اهِّبَر ِرُوِنب  ُضْرَْألا  ِتَقَرْـشَأ  َو  »
َنیِذَّلا َو   » هک تسا  یلاـعت  يادـخ  مـالک  نیا  رتنشور  همه  زا  دراد . هراـشا  تشذـگ  هـچنآ  هـب  زین  [ 504 «] ِراَّدـلا یَبْقُع  ْنَِمل  ُراَّفُْکلا  ُمَْلعَیَس 

ُتاَّنَج ِراَّدلا * یَبْقُع  ْمَُهل  َِکئلوُأ  َۀَـئِّیَّسلا  ِۀَنَـسَْحلِاب  َنُؤَرْدَـی  َو  ًۀَِـینالَع  َو  ارِـس  ْمُهاْنقَزَر  اَّمِم  اوُقَْفنَأ  َو  َةالَّصلا  اُوماقَأ  َو  ْمِهِّبَر  ِهْجَو  َءاِغْتبا  اوُرَبَص 
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َمِْعنَف ُْمتْرَبَص  اِمب  ْمُْکیَلَع  ٌمالَـس  ٍباب * ِّلُک  ْنِم  ْمِْهیَلَع  َنُولُخْدَی  ُۀَِکئالَْملا  َو  ْمِِهتاَّیِّرُذ  َو  ْمِهِجاوْزَأ  َو  ْمِِهئابآ  ْنِم  َحَلَـص  ْنَم  َو  اهَنُولُخْدَـی  ٍنْدَـع 
[505 «] ِراَّدلا یَبْقُع 

198 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 
نوریب  » یعون یعدتسم  لوخد  هک  تسا  حضاو  و  هدش ، فیصوت  ریسفت و  اهَنُولُخْدَی *» ٍنْدَع  ُتاَّنَج   » هب ِراَّدلا *» یَبْقُع   » هفیرـش هیآ  نیا  رد 

دنیزگ و يوأم  نآ  رد  ات  دزاس  اپرب  ییانب  نآ  رب  ینیمز ، رد  تنوکس  یتدم  زا  سپ  هک  تسا  یسک  لاح  اهنآ  لاح  اذل  تسا و  یلبق  ندوب »
زا دـعب  ياـقترا  اـی  ضیـضح  زا  دـعب  جوا  لـحارم  نیا  همه  هـک  ددرگ  نآ  دراو  دـنک و  راوتـسا  نآ  رب  ياهـّبق )  ) يدـبنگ رگید  راـب  سپس 

تایآ [ 506 «] ًاِهباشَتُم ِِهب  اُوتُأ  َو  ُْلبَق  ْنِم  اْنقِزُر  يِذَّلا  اَذـه  اُولاـق  ًاـقْزِر  ٍةَرَمَث  ْنِم  اـْهنِم  اُوقِزُر  اـمَّلُک  : » دومرف ناحبـس  دـنوادخ   238 تساقترا .
ُثِرُون ِیتَّلا  ُۀَّنَْجلا  َْکِلت   » و [ 507 «] َنیِقَّتُْمِلل ُۀَِـبقاْعلا  َو  ِهِدابِع  ْنِم  ُءاشَی  ْنَم  اُهثِرُوی  ِهَِّلل  َضْرَْألا  َّنِإ  : » لثم دراد  راعـشا  انعم  نیمه  هب  زین  يرگید 

[509 «] َنُولَمْعَت ُْمْتنُک  اِمب  اهوُُمْتثِروُأ  ِیتَّلا  ُۀَّنَْجلا  َْکِلت  َو   » و [ 508 «] ایِقَت َناک  ْنَم  انِدابِع  ْنِم 
تسا یلزنم  خزود  رد  مه  تشهب و  رد  مه  سک  ره  يارب   » هک هدومن  لقن  مالسلا  هیلع  ربمغیپ  زا  نایبلا  عمجم  ریـسفت  رد  هیآ  نیا  دروم  رد 

ُْمْتنُک اـِمب  اـهوُُمْتثِروُأ   » ياـنعم تـسا  نـیا  تـشهب و  رد  رفاـک  لزنم  ثراو  نمؤـم  ددرگیم و  خزود  رد  نمؤـم  لزنم  ثراو  رفاــک  نـکلو 
239 َنُولَمْعَت *.»

. درادن یتافانم  میتفگ  نیمز  تثارو  زا  هچنآ  اب  دشاب ، حیحص  تیاور  نیا  رگا  دیوگ : ّفلؤم 
ْنِم ُءاشَی  ْنَم  اُهثِرُوی  ِهَِّلل  َضْرَْألا  َّنِإ  اوُِربْصا  َو  ِهَّللِاب  اُونیِعَتْسا  ِهِمْوَِقل  یسُوم  َلاق  : » تسا هفیرش  هیآ  نیا  نیمز  تثارو  هب  رعـشم  تایآ  هلمج  زا 

. تسا رهاظ  اعّدم  رب  نآ  راعشا  هک  َنیِقَّتُْمِلل » ُۀَِبقاْعلا  َو  ِهِدابِع 
199 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 

. دوشیم هدافتسا  تثارو  نیا  زین  قباس  ناهرب  رد  لّمأت  اب  نینچمه 

نایتشهب زا  ترودک  هنوگره  ندودز 

ٌمالَس : » دومرف هک  اجنآ  هدومرف ، هدعو  تاّرک  هب  ار ، تاملظ  ترودک و  زا  نایتشهب  تشهب و  ندومن  كاپ  ناحبـس  يادخ  رگید  فرط  زا 
هزیکاپ كاپ و  ناشدوخ  نوچمه  ناـیتشهب  هاـگلزنم  هک  تسا  هتکن  نیا  دـیفم  ءاـف »  » اـب عیرفت  هک  [ 510 «] َنیِدـِلاخ اهُولُخْداَف  ُْمْتبِط  ْمُْکیَلَع 
هگلزنم هک  دـهدیم  دـیون  عیرفت ، مه  اجنیا  رد  [ 511 «] ِراَّدـلا یَبْقُع  َمِْعنَف  ُْمتْرَبَص  اِمب  ْمُْکیَلَع  ٌمالَـس  : » دومرف هک  اجنآ  زین  تسا و  هتـشگ 

ود نیا  نایم  قرف  ددرگیم و  هزیکاپ  كاپ و  تسا ، ناـشربص  لوصحم  دوخ  هک  شناـبحاص  یکاـپ  ببـس  هب  هّداـم ] ملاـع   ] نیمز ناـیتشهب 
. تراشب ماقم  رد  یمالس  يرگید  تسا و  رکش  مالس  یلّوا  هک  نآ  هیآ ] ود  نیا  رد   ] مالس

ْمُهُّسَمَی ال  َنِیِلباقَتُم * ٍرُرُس  یلَع  ًاناوْخِإ  ٍّلِغ  ْنِم  ْمِهِروُدُص  ِیف  ام  انْعََزن  َو   » و [ 512 «] ٍنْدَع ِتاَّنَج  ِیف  ًۀَبِّیَط  َنِکاسَم  َو  : » دومرف ناحبس  دنوادخ 
[514 «] ٌبوُُغل اهِیف  انُّسَمَی  َو ال  ٌبَصَن  اهِیف  انُّسَمَی  ال   » و [ 513 «] َنیِجَرْخُِمب اْهنِم  ْمُه  ام  َو  ٌبَصَن  اهِیف 

نایتشهب زا  نزح  فوخ و  هنوگره  یفن 

اُولُخْدا : » تسا هفیرش  هیآ  نیا  رتعماج  همه  زا  هک  تسه  مه  يرگید  تایآ  ماقم ، رد 
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یهورکم هب  تبسن  نزح  دشاب و  لمتحم  هک  تسا  یهورکم  ءیش  هب  تبسن  فوخ  قّقحت  [ 515 «] َنُونَزَْحت ُْمْتنَأ  َو ال  ْمُْکیَلَع  ٌفْوَخ  َۀَّنَْجلا ال 
رد نایتشهب  نیاربانب ، دـنکیم و  یفن  نایتشهب  زا  اـًلامتحا  هچ  اًـلعف و  هچ  ار  یمدـع  هصیقن و  ره  ناحبـس  يادـخ  نیارباـنب ، دـشاب . عقاو  هک 
هک هنوگنامه  دـنربیم  رـس  هب  شیاسآ  نما و  يراگتـسر و  تیاـغ  رد  اذـل  تسین و  اـجنآ  رد  اـیند  تاـمحازم  دـنلماک و  شیوخ  دوجو 
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دنوادـخ رگید  بناـج  زا  [. 517 «] ًامالَـس ًامالَـس  اًلِیق  اَّلِإ  ًامِیثَْأت * ـال  َو  ًاْوَغل  اـهِیف  َنوُعَمْـسَی  ـال   » زین و  [ 516 «] َنِینِمآ ٍمالَِـسب  اهُولُخْدا  : » دومرف
: دومرف هدعو  یلامک  لامج و  تجهب و  تّذل و  هنوگره  هب  ار  نایتشهب  ناحبس 

ام اـهِیف  ْمَُکل  َو  ْمُکُـسُْفنَأ  یِهَتْـشَت  اـم  اـهِیف  ْمَُکل  َو  ِةَرِخآـْلا  ِیف  َو  اْینُّدـلا  ِةاـیَْحلا  ِیف  ْمُکُؤاـِیلْوَأ  ُنَْحن   » زین و  [ 518 «] ْمِهِّبَر َدـْنِع  َنُؤاشَی  اـم  ْمَُهل  »
اـههّیروح و اهرـصق و  زا  هتـشگ : دراو  نآ  تایـصوصخ  هراـبرد  تشهب  هـب  طوـبرم  تاـیآ  رثـکا  و  [ 519 «] ٍمیِحَر ٍروُفَغ  ْنِم  اـًلُُزن  َنوُعَّدـَت *

قالطا تفارص و  وحنهب  ار  روما  نیا  یناعم  دیاب  هک  نآ ، ّتیدبا  نایقاس و  اهیندیشون و  اههیاس و  اهرهن و  اههویم و  ناتخرد و  ناگدنرپ و 
. دیمهف تسا ، رود  هب  مدع  صقن و  بوش  زا  هک 

نایتشهب يارب  رتالاو  یماقم 

: هدومرف هدعو  رتالاو  سب  یماقم  هروکذم  روما  يارو  ار  نایتشهب  ناحبس ، يادخ 
زا هدع  نیا  و  [ 520 «] َنُولَمْعَی اُوناک  اِمب  ًءازَج  ٍُنیْعَأ  ِةَُّرق  ْنِم  ْمَُهل  َیِفْخُأ  ام  ٌسْفَن  ُمَْلعَت  الَف  »
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. تسا رشب  ماهفا  يارو  يرما  دوعوم  ءیش  نآ  هک  دناسریم  هدش ، رکذ  یلامج  لامک و  تفص  هنوگره  ياطع  هدعو  لابندهب  هک  اجنآ 
هیلع ماما  هدروآ ، تسا  تشهب  فاصوا  هب  عجار  هک  یثیدـح  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دـیمح  نب  مصاـع  زا  شیوخ  ریـسفت  رد  یّمق 

رب ياهدید  چیه  هک  دومن  قلخ  شیوخ  تسدهب  ار  یتشهب  دنوادخ  : » دومرف دوب  هدومن  رتشیب  فیصوت  ياضاقت  هک  يوار  خساپ  رد  مالـسلا 
شاـب و رتهزیکاـپ  دــیوگ  دــیاشگیمه و  ارنآ  یلاـعت  قـح  ناهاگحبــص  ره  هتفاـین ، عــالطا  نآ  رب  یقوـلخم  چــیه  هدــنکفین و  رظن  نآ 

««. َنُولَمْعَی اُوناک  اِمب  ًءازَج  ٍُنیْعَأ  ِةَُّرق  ْنِم  ْمَُهل  َیِفْخُأ  ام  ٌسْفَن  ُمَْلعَت  الَف   » هک تسا  ناحبـس  دـنوادخ  مـالک  داـفم  ناـمه  نیا  و  رتيوبشوخ !
240

افخ هدرپ  رد  يو ، شاداـپ  ناوـنعهب  ناـسنا و  لـمع  يازا  هب  يرـشب ، مهف  قوـف  ِدوـعوم  نآ  هک  دوـشیم  هدافتـسا  هیآ ، رد  ءازج »  » هملک زا 
: دیامرفیم رگید  فرط  زا  و  هدش ؛ يرادهگن 

َْسَیل ْنَأ  َو  : » دومرف زین  دوب و  دـهاوخ  يو  كولمم  دـشاب  ناسنا  تساوخ  دروم  هک  هچ  ره  اجنآ  رد  دـناسریم  هک  اـهِیف » َنُؤاـشَی  اـم  ْمَُهل  »
زا معا  دوش  هدیـشخب  اجنآ  رد  ناسنا  هب  هک  هچنآره  سپ  [ 521 «] یفْوَْألا َءازَْجلا  ُهازُْجی  َُّمث  يُری * َفْوَس  ُهَیْعَـس  َّنَأ  َو  یعَـس * ام  اَّلِإ  ِناْسنِْإِلل 

ددرگیم عقاو  ناسنا  قلطم  تساوخ  تحت  رد  ناسنا و  كولمم  مهل ،»  » ریبعت تداهـش  هب  یگمه  هن ، اـی  دـشاب  رـشب  مهف  روخ  رد  هک  هچنآ 
نآ لمع  اب  تسا  نکمم  هک  تسه  زین  مهف  قوف  یلامک  ناسنا  يارب  هک  دوشیم  هدیمهف  هفیرش  هیآ  زا  هجیتن  رد  نؤاشی ؛» ام  : » دومرف نوچ 

نیمه زین  [ 522 «] ٌةَرِظان اهِّبَر  یلِإ  ٌةَرِـضان * ٍِذئَمْوَی  ٌهوُجُو   » هک هفیرـش  هیآ  نیا  دافم  دـیاش  و  دروآرد ، شیوخ  کّلمت  هب  دـنک و  لیـصحت  ار 
دارم دشاب و 
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رگید هیآ  و  تسا ؛ یلاخ  هیبشت  ّتیمـسج و  تهج و  زا  هک  تسا  یبلق  هدـهاشم  ناـمه  هدـمآ  هفیرـش  هیآ  نیا  رد  هک  دـنوادخ » رب  رظن   » زا

« ءاقل  » اجنیا رد  هک  [ 523 «] ًادَحَأ ِهِّبَر  ِةَدابِِعب  ْكِرُْـشی  َو ال  ًاِحلاص  اًلَمَع  ْلَمْعَْیلَف  ِهِّبَر  َءاِقل  اوُجْرَی  َناک  ْنَمَف  : » دومرف هک  تسا  هتفگ  نیا  دهاش 
. تسا هتخاس  بترتم  حلاص  لمع  عفان و  ملع  رب  ار 

هفیرش هیآ  رد  رگید  ياهتکن 

انیدل « ) ناحبس يادخ  دزن  رد  ياهدایز   » تابثا دراد : دوجو  مه  يرگید  هتکن  [ 524 «] ٌدیِزَم اْنیََدل  َو  اهِیف  َنُؤاشَی  ام  ْمَُهل   » هفیرش هیآ  هب  تبسن 
جراخ نانآ  ّتیـشم  تساوخ و  تحت  زا  هدایز  نیا  هک  دنامهفیم  تسا ، رـضاح  ناشیارب  دـنهاوخب  هچ  ره  هکنیا  هب  هدـعو  زا  دـعب  دـیزم )
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تهج هلاحمال  سپ  تسا ، ناسنا  تساوخ  دروم  مه  یلاـمک  ره  تسا و  لاـمک  یعون  هداـیز  نیا  هک  تسا  حـضاو  رگید  فرط  زا  تسا و 
تـساوخ ّتیـشم و  تحت  هک  هچ  ره  نوچ  تسین ، يّدح  هب  دودحم  هک  تسا  نآ  ّتیـشم ، تساوخ و  تحت  رد  هروکذم  هدایز  عوقو  مدع 

. دمآ دهاوخرد  دح  هب  ددرگ  عقاو 

یهلا تمحر  نوماریپ  دنمشزرا  یتاکن 

دیاش دیوگ : ّفلؤم   241 تسادخ .» تمحر  هب  رظن  دارم   » هک هدومن  لقن  مالـسلا  هیلع  ماما  زا  دیزم » انیدـل   » ریبعت درومرد  یّمق  ریـسفت  رد 
ِْریَِغب ُءاشَی  ْنَم  ُقُزْرَی  ُهَّللا  َو  ِِهلْضَف  ْنِم  ْمُهَدیِزَی  َو  اُولِمَع  ام  َنَسْحَأ  ُهَّللا  ُمُهَیِزْجَِیل  : » دومن هدافتـسا  زین  هیآ  نیا  زا  ناوتب  ار  تیاور  نیا  نومـضم 

« لضف  » زا تسا ، باسح » ریغ  هب  قزر   » هک دیزم »  » هک دنکیم  نایب  هک  [ 525 «] ٍباسِح
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زا لضف »  » دوشیم هدـیمهف  هک  [ 526 «] ًادـَبَأ ٍدَـحَأ  ْنِم  ْمُْکنِم  یکَز  اـم  ُُهتَمْحَر  َو  ْمُْکیَلَع  ِهَّللا  ُلْـضَف  ـال  َْول  َو  : » دومرف رگید  ياـج  رد  تسا و 
َنیِذَِّلل اـُهُبتْکَأَسَف  ٍءْیَـش  َّلُـک  ْتَعِـسَو  ِیتَـمْحَر  َو  : » دوـمرف ناحبـس  دـنوادخ  تـسا . قاقحتــسا  نودـب  تـمحر  یعوـن  عـقاو  رد  تـمحر و 

ّربدت تایآ  نیا  رد  رگا  و  تسا ، دیزم »  » نامه درادن  ار  نآ  شیاجنگ  یئیـش  چیه  هک  نیقّتم  يارب  ِبوتکم  تمحر  نیا  سپ  [ 527 «] َنوُقَّتَی
َّنِإ  » و [ 529 «] َۀَّنَْجلا اُولُخْدا  ٍۀَمْحَِرب  ُهَّللا  ُمُُهلانَی  ُْمتْمَْـسقَأ ال  َنیِذَّلا  ِءالُؤه  َأ   » و [ 528 «] ُۀَمْحَّرلا ِهِیف  ُُهنِطاب  ٌباب  َُهل  ٍروُِسب  ْمُهَْنَیب  َبِرُـضَف   » هک مینک 

تسا تشهب  نامه  یهجو  هب  تمحر  هک  میباییمرد  [ 531 «] ٍدیَِعب َْریَغ  َنیِقَّتُْمِلل  ُۀَّنَْجلا  ِتَِفلْزُأ  َو   » و [ 530 «] َنِینِسْحُْملا َنِم  ٌبیِرَق  ِهَّللا  َتَمْحَر 
. تسا تمحر  بتارم  زا  ياهبترم  تشهب  هکلب  و 

خزود رد  لصف 15 :

هراشا

هروس هدزاود  زج  هب  تسا و  تشهب  هرابرد  هدراو  تایآ  زا  رتشیب  هیآ ] دصراهچ  دودح  رد   ] نآ لیصافت  خزود و  زا  رابخا  رد  هدراو  تایآ 
تایح زا  هکنآ  نایخزود  لاوحا  صّخلم  لاح  ّيا  یلع  و  تسا . هدش  دای  نآ  زا  حیولت  ای  حیرـصت  زا  يوحن  هب  هّیقب  رد  راصق  ياههروس  زا 
ُسَْأیَی ُهَّنِإ ال   » و [ 532 «] ِرُوبُْقلا ِباحْـصَأ  ْنِم  ُراَّفُْکلا  َسِئَی  امَک  ِةَرِخْآلا  َنِم  اوُِسئَی  ْدَق  : » دیامرفیم ناحبـس  يادخ  دـنمورحم . يورخا  یقیقح 

يادخ هک  یلاح  رد  [ 534 «] َنوُّلاَّضلا اَّلِإ  ِهِّبَر  ِۀَمْحَر  ْنِم  ُطَنْقَی  ْنَم  َو   » و [ 533 «] َنوُِرفاْکلا ُمْوَْقلا  اَّلِإ  ِهَّللا  ِْحَور  ْنِم 
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[535 «] ُناوَیَْحلا َیَِهل  َةَرِخْآلا  َراَّدلا  َّنِإ  َو  : » دومرف ترخآ  فصو  رد  ناحبس 

هعساو تمحر  رد  ياهتکن 

ٍءْیَش َّلُک  ْتَعِـسَو  ِیتَمْحَر  َو  : » دومرف هک  هنوگنامه  تسا  لامج  لامک و  ره  عبنم  هک  تسا  ياهّیهلا  تمحر  نامه  یقیقح  تایح  زا  دارم 
هعـساو تمحر  لومـشم  دنمورحم  یقیقح  تایح  رد  هکنیا  نیع  رد  خزود  لها  دوشیم  هدیمهف  نآ  زا  هک  [ 536 «] َنوُقَّتَی َنیِذَِّلل  اُهُبتْکَأَسَف 

هیآ نـیا  زا  [ 537 «] ُباذَْـعلا ِِهلَِبق  ْنِم  ُهُرِهاظ  َو  ُۀَـمْحَّرلا  ِهِیف  ُُهنِطاب  ٌباـب  َُهل  ٍروُِسب  ْمُهَْنَیب  َبِرُـضَف   » و ٌباـجِح » اـمُهَْنَیب  َو  : » دومرف و  دـندنوادخ .
هک تسا  یباجح  ِنطاب  رد  تمحر  نوچ  دـنمورحم ، نآ  زا  دـنّقح  تمحر  لومـشم  هکنیا  نیع  رد  نایخزود  هک  دوشیم  هدافتـسا  هفیرش 

عنام هک  تسا  باجح  سپ  تشذـگ . فارعا  لصف  رد  هتکن  نیا  نایب  دننکیمن 242 و  زواجت  نآ  زا  دـنروصقم و  نآ  رهاظ  هبترم  هب  نانآ 
باذع راتفرگ  نایخزود  هک  هتخاس  نشور  ار  هتکن  نیا  ناحبـس  دـنوادخ  رگید  فرط  زا  دـنبّذعم . نآ  رهاظ  هب  تسا و  میعن  زا  خزود  لها 
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نامه دریگیم  همشچرس  نآ  زا  باذع  عاونا  نیا  هک  ییأدبم  تساهنآ و  رب  هدراو  باذع  عاونا  ناشیا ، لامعا  سپ  دنشیوخ ، تشز  لامعا 
ْمَُهل َو  اِهب  َنوُهَقْفَی  ٌبُوُلق ال  ْمَُهل  ِْسنِْإلا  َو  ِّنِْجلا  َنِم  ًارِیثَک  َمَّنَهَِجل  اـنْأَرَذ  ْدََـقل  َو  : » دومرف یلاـعت  يادـخ  تسا . تلفغ »  » ینعی باـجح ، أدـبم 
یلَع َنار  ْلـَب  اَّلَک  : » دومرف و  [ 538 «] َنُوِلفاْغلا ُمُه  َِکئلوُأ  ُّلَضَأ  ْمُه  َْلب  ِماْعنَْألاَک  َِکئلوُأ  اِهب  َنوُعَمْـسَی  ٌناذآ ال  ْمَُهل  َو  اِهب  َنوُرِْـصُبی  ـال  ٌُنیْعَأ 

ام ْمِِهبُوُلق 
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اْنمِدَق َو  : » دومرف ناحبس  دنوادخ  دندوخ . لامعا  باجح  رد  نایخزود  سپ  [ 539 «] َنُوبوُجْحََمل ٍِذئَمْوَی  ْمِهِّبَر  ْنَع  ْمُهَّنِإ  اَّلَک  َنُوبِسْکَی * اُوناک 
َهَّللا َدَجَو  َو  ًاْئیَش  ُهْدِجَی  َْمل  ُهَءاج  اذِإ  یَّتَح  ًءام  ُنآْمَّظلا  ُُهبَسْحَی  ٍۀَعیِِقب  ٍبارَسَک  ْمُُهلامْعَأ   » و [ 540 «] ًارُوْثنَم ًءابَه  ُهاْنلَعَجَف  ٍلَمَع  ْنِم  اُولِمَع  ام  یلِإ 

و [ 542 «] ُرارَْقلا َْسِئب  َو  اهَنْوَلْـصَی  َمَّنَهَج  ِراوَْبلا * َراد  ْمُهَمْوَق  اوُّلَحَأ  َو  ًاْرفُک  ِهَّللا  َتَمِْعن  اُولَّدـَب  َنیِذَّلا  َیلِإ  ََرت  َْمل  َأ   » و [ 541 «] َُهباسِح ُهاَّفَوَف  ُهَْدنِع 
[543 «] ُرُوبَی َوُه  َِکئلوُأ  ُرْکَم  َو   » زین

يویند تایح  خزود و  طابترا 

تایح و هن  تسا  تکاله  یتسین و  نطاب و  هن  تسا  رهاظ  تقیقح و  هن  تسا  ماـهوا  بارـس  ناـیخزود  ماـقم  دوشیم  نشور  بیترت  نیا  هب 
دنوادـخ تسا . یّـصاخ  طابترا  خزود  يویند و  تایح  نیب  اذـل  تسا و  نایخزود  رورغ  عاتم  شتاـیح  هک  تساـیند  روما  نیا  همه  نطوم .

رد و  [ 544 «] اِیثِج اهِیف  َنیِِملاَّظلا  ُرَذـَن  َو  اْوَقَّتا  َنیِذَّلا  یِّجَُنن  َُّمث  ایِـضْقَم * ًاْمتَح  َکِّبَر  یلَع  َناـک  اـهُدِراو  اَّلِإ  ْمُْکنِم  ْنِإ  َو  : » دـیامرفیم ناـحبس 
زا نیا  و  [ 545 «] َنیِعَمْجَأ ِساَّنلا  َو  ِۀَّنِْجلا  َنِم  َمَّنَهَج  َّنَأَْلمََأل  یِّنِم  ُلْوَْقلا  َّقَح  ْنِکل  َو  اهادُـه  ٍسْفَن  َّلُک  اـْنیَتَآل  اْنئِـش  َْول  َو  : » دومرف هدجـس  هروس 
رد هلمج  نم  هدـش - تیاور  مالـسلا  مهیلع  همئا  زا  هک  تسه  مه  تهج  نیمههب  دـهدیم و  ربخ  مّنهج  لاـح  زا  هک  تسا  یتاـیآ  نیرتغیلب 

هروس تفای  یقوش  نآ  فاصوا  تشهب و  لاوحا  نتسناد  هب  سک  ره  هک  مالسلا - هیلع  قداصماما  زا  لامعالا  باوث 
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243 دنک . تئارق  ار  نامقل  هروس  دوب  دنمهقالع  خزود  لاوحا  نتسناد  هب  سک  ره  دناوخب و  ار  هعقاو 
َو اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَّلِإ  َنِیِلفاس * َلَفْـسَأ  ُهانْدَدَر  َُّمث  ٍمیِْوقَت * ِنَسْحَأ  ِیف  َناْسنِْإلا  اَنْقَلَخ  ْدََـقل  : » تفای ناوتیم  زین  هیآ  نیا  رد  ار  قباس  هیآ  نومـضم 

[546 «] ٍنُونْمَم ُْریَغ  ٌرْجَأ  ْمُهَلَف  ِتاِحلاَّصلا  اُولِمَع 
ْتَّدـِـعُأ ُةَراـجِْحلا  َو  ُساَّنلا  اَـهُدُوقَو  ِیتَّلا  َراَّنلا  اوُقَّتاَـف   » نوـچمه دوـشیم  نـشور  زین  تاـیآ  زا  رگید  ياهتــسد  ياـنعم  تشذــگ  هـچنآ  زا 

زا هک  تسا  ییاهتب  نامه  دروم  هنیرق  هب  گنس  زا  دارم  [ ] 548 «] ُةَراجِْحلا َو  ُساَّنلا  اَهُدُوقَو  ًاران  ْمُکِیلْهَأ  َو  ْمُکَسُْفنَأ  اُوق   » و [ 547 «] َنیِِرفاْکِلل
ُِعلَّطَت ِیتَّلا  ُةَدَقوُْملا * ِهَّللا  ُران   » و [ 549 «] ِراَّنلا ُدُوقَو  ْمُه  َِکئلوُأ   » زین و  تشگیم ] عقاو  شتسرپ  دروم  ادخ  ياج  هب  دشیم و  هدیـشارت  گنس 

شتـسرپ دروم  هک  ار  یحلاص  ناگدـنب  يدـعب  هیآ  نکل  و  [ 551 «] َمَّنَهَج ُبَصَح  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  َنوُدـُبْعَت  اـم  َو  ْمُـکَّنِإ   » و [ 550 «] ِةَِدْئفَْألا یَلَع 
: دیامرفیم نوچ  دنکیم  جراخ  هیآ  نیا  نومضم  زا  دندوب 

. قباس هیآ  يارب  تسا  یکاردتسا  نیاربانب  و  [ 552 «] َنوُدَْعبُم اْهنَع  َِکئلوُأ  ینْسُْحلا  اَّنِم  ْمَُهل  ْتَقَبَس  َنیِذَّلا  َّنِإ  »
. دشیم هدافتسا  زین  قباس  ناهرب  زا  هک  دوب  خزود  فاصوا  زا  یتاّیلک  تشذگ  هچنآ 
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داعم تّیمومع  رد  لصف 16 :

هراشا

ماجنا ات  زاغآ  زا  www.Ghaemiyeh.comناسنا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 210زکرم  هحفص 97 

http://www.ghaemiyeh.com


همه تقلخ  هک  دناسریم  هیآ  نیا  [ 553 «] یمَـسُم ٍلَجَأ  َو  ِّقَْحلِاب  اَّلِإ  امُهَْنَیب  ام  َو  َضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  ُهَّللا  َقَلَخ  ام  : » دومرف ناحبـس  دنوادخ 
ای تسا و  ّتیببـس  ای  اجنیا  رد  ءاب »  » زا دارم  تسا و  یمـسم » لجا   » و قح »  » هب نورقم  تساـهنآ ، نیباـم  نیمز و  اهنامـسآ و  رد  هک  هچنآ 

انف و هنوگره  زا  رود  دنمتداعس ، مات و  یتایح  تسا ، هّللادنع » تایح   » نامه یّمسم » لجا   » زا دارم  هک  میدید  لوا  لصف  رد  و  تبحاصم ،
نآ زا  ایـشا  دوجو  هک  تسا  یّمات  تایح  نامه  عقاو  رد  یّمـسم » لجا   » اذل و  ییوس . نیا  مالآ  يویند و  تامحازم  بوش  هنوگره  یلاوز و 
همه عبنم  سپ  [ 554 «] ٍمُوْلعَم ٍرَدَِـقب  اَّلِإ  ُُهلِّزَُنن  ام  َو  ُُهِنئازَخ  انَدـْنِع  اَّلِإ  ٍءْیَـش  ْنِم  ْنِإ  َو  : » دومرف یلاـعت  يادـخ  هک  هنوگناـمه  هتفای 244  لّزنت 

. دـناهتفرگ همـشچرس  نآ  زا  هک  تسا  یعبنم  نامه  يوس  هب  مه  ناشداعم  تسا و  يدودـحمان  ّمات  تاـیح  ناـشترثک  یگمه  اـب  تادوجوم 
یهتنم هک  تسا  یلعف  لطاب  اریز  تسا . نیمه  زین  ِّقَْحلِاب *» اَّلِإ  ُهَّللا *...  َقَلَخ  ام  : » دوب هدـمآ  رکذـلا  قباس  هیآ  رد  هک  قح » هب  تقلخ   » داـفم

ای لعف  نآ  هکنیا  رگم  دـشاب  قلخ  ای  لعف  دوخ  قلخ ، ای  لعف  زا  تیاغ  دارم و  هک  تسا  لاحم  دوشن و  تسا  لعف  نآ  زا  دارم  هک  یتیاـغ  هب 
نیهارب عیمج  دشاب و  هتـشادن  جّردت  لامک  هب  صقن  زا  هک  يوحنهب  دشاب  رادروخرب  ّریغت  مدـع  تابث و  زا  لماک و  شدوجو  لصا  رد  قلخ 

. اهعم اهتاسایق  هک  تسا  ییایاضق  زا  هروکذم  هّیضق  هکنیا  رب  هوالع  دننکیم  تباث  ار  هتکن  نیمه  زین  ماقم  رد 
لاعتم دنوادخ  نوچ  دـنکیم  تباث  ار  داعم  ّتیمومع  قباس  هیآ  نوچمه  [ 555 «] اًلِطاب امُهَْنَیب  ام  َو  َضْرَْألا  َو  َءامَّسلا  اَنْقَلَخ  ام  َو   » هفیرـش هیآ 

تادوجوم نیب  قایس ، ود  نیا  رد 
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همه رـشح  داعم و  مکح  هک  میمهفیم  اذـل  تسا و  هداهنن  یقرف  لـقاعریغ ، لـقاع و  تادوجوم  نیب  اـی  هدـنزریغ و  و  اـم ] ناـمگ  هب   ] هدـنز
. دریگیم ارف  ار  تادوجوم 

هدنز تادوجوم  تاناویح و  رشح 

ٌمَمُأ اَّلِإ  ِْهیَحانَِجب  ُریِطَی  ٍِرئاط  َو ال  ِضْرَأـْلا  ِیف  ٍۀَّباَد  ْنِم  اـم  َو  : » دـیامرفیم دـنتایحيذ  هک  ینیمز  قیـالخ  صوصخ  درومرد  رگید  ییوس  زا  و 
هک تسا  هتکن  نیا  تهجهب  اهنآ  رشح  هک  دناسریم  هیآ  رخآ  رهاظ  [. 556 «] َنوُرَشُْحی ْمِهِّبَر  یلِإ  َُّمث  ٍءْیَش  ْنِم  ِباتِْکلا  ِیف  انْطَّرَف  ام  ْمُُکلاْثمَأ 

و عمج »  » تهج هب  رـشن »  » و قرف »  » سپ تسا  داعم  تشگزاب و  نامه  هک  هتـشاد  یتیاغ  ناشقلخ  هک  دـناهدوب  یمما  رـشب  نوچمه  مه  اهنآ 
هب ُُهِنئازَخ » انَْدنِع  اَّلِإ  ٍءْیَـش  ْنِم  ْنِإ  َو   » هیآ رد  هک  هدوب ، دوصقم  رـشن  قرف و  تهج  هب  رـشح  عمج و  هکنیا  امک  تسا  هدوب  دوصقم  رـشح » »

تنک نا  مهفاف  تسا 245  رارق  نیمه  زا  رما  تقیقح  زین  قح  تاذ  امـسا  تافـص و  درومرد  تسناد  دیاب  و  تسا . هدش  هراشا  تهج  نیمه 
. هّللاءاشنإ هلهأ  نم 

تلع دنتـسه و  یمما »  » رـشب لثم  مه  اهنآ  هک  تسا  تهج  نیا  هجیتن ] لثم  ای   ] هجیتن راگدرورپ ، يوسهب  ناگدنرپ  ناگدنبنج و  رـشح  سپ 
یّقح باتک  هیآ ، نیا  رد  باتک »  » زا دارم  نوچ  ٍءْیَش » ْنِم  ِباتِْکلا  ِیف  انْطَّرَف  ام   » هک دزاسیم  نشور  ناحبـس  يادخ  مالک  نیا  ار  هتکن  نیا 

دوجوم تافالتخا  هک  تسا  نآ  باتک  ّتیّقح  ياـضتقم  و  [ 557 «] ِّقَْحلِاب ْمُْکیَلَع  ُقِْطنَی  اُنباتِک  اذـه  : » هدومرف نآ  درومرد  دـنوادخ  هک  تسا 
وغل فلتخم ، راثآ  لاعفا و  تروص و  لکـش و  رد  رگید  عون  اب  یعون  ره  دنکیم و  عون  عون  ار  اهنآ  هک  هریغ  ناگدنرپ و  ناگدنبنج و  نیب 

عاونا نیا  هک  يوحنهب  دشاب  رثؤم  یهتنم  تیاغ و  رد  هکلب  هدوبن و  لطاب  و 
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ّلخم دوب و  دهاوخ  باتک » رد  طیرفت   » لطاب و روبزم  فالتخا  ّالا  دندرگن و  دوبان  تسین و  هار  هنایم  رد  دصقم  تیاغ و  هب  ندیـسر  زا  لبق 
. باتک ناقتا  هب 

راگدرورپ يوسهب  رشب  اب  ناسمه  دنتسه و  یعاونا  ياراد  شیوخ  نیب  رشب  نوچمه  زین  ینیمز  تاناویح  هک  میریگیم  هجیتن  بیترت  نیا  هب 
. دنباییم عامتجا  روضح و  يو  دزن  رد  دننکیم و  عوجر  شیوخ 
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نآ رد  هک  [ 558 «] ٌریِدَق ُءاشَی  اذِإ  ْمِهِعْمَج  یلَع  َوُه  َو  ٍۀَّباد  ْنِم  امِهِیف  ََّثب  ام  َو  ِضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  ُْقلَخ  ِِهتایآ  ْنِم  َو  : » هدومرف ناحبـس  يادخ 
ِضْرَْألا َو  ِتاوامَّسلا  ِیف  ْنَم  ُّلُک  ْنِإ   » هیآ رد  روطنیمه  تسا و  هداد  میمعت  نیمز  اهنامـسآ و  رد  یحوريذ  ره  هب  ار  رـشح  عمج و  مکح 

زا کـی  ره  دـنامهفیم  ادـبع »  » ریبعت نوچ  [ 559 «] ًادْرَف ِۀَـمایِْقلا  َمْوَی  ِهِیتآ  ْمُهُّلُک  َو  ادَـع * ْمُهَّدَـع  َو  ْمُهاـصْحَأ  ْدََـقل  ًادـْبَع * ِنمْحَّرلا  ِیتآ  اَّلِإ 
، دیوجیم بّرقت  شیوخ  راگدرورپ  هب  هلیـسو  نادب  هک  دراد  یـصاخ  یهلا  كولـس  تیدوبع و  شیوخ  تاذ  بسحهب  روکذم  تادوجوم 

ددرگیم بجوم  ینآرق  تایآ  رد  درف »  » ریـسفت هب  هّجوت  اب  ِۀَمایِْقلا » َمْوَی  ِهِیتآ  ْمُهُّلُک  َو   » هیآ تسناد  دیاب  و  تشذگ . ًاقباس  مه  درف »  » ریـسفت
رد زیخاتـسر   » رب تاّرک  هب  هّینآرق  تایآ  رد  میمهفب . دنکیم ، ردابت  ناهذا  هب  عمج »  » ظفل زا  هکنآ  زج  ییانعم  ْمِهِعْمَج » یلَع  َوُه  َو   » هیآ زا 
زا و  [ 561 «] ِعْمَْجلا ِمْوَِیل  ْمُکُعَمْجَی  َمْوَی   » و [ 560 «] ِهِیف َْبیَر  ِۀَمایِْقلا ال  ِمْوَی  یلِإ  ْمُکَّنَعَمْجََیل   » لثم تسا  هتشگ  قالطا  رشح »  » و عمج » « » تمایق

[562 «] ًارَمُز ِۀَّنَْجلا  َیلِإ  ْمُهَّبَر  اْوَقَّتا  َنیِذَّلا  َقیِس  َو   » هک دوشیم  رهاظ  ناحبس  يادخ  مالک  نیا  يانعم  اجنیا 
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246 [ 563 «] َمَّنَهَج ِیف  ُهَلَعْجَیَف  ًاعیِمَج  ُهَمُکْرَیَف  ٍضَْعب  یلَع  ُهَضَْعب  َثِیبَْخلا  َلَعْجَی  َو  ِبِّیَّطلا  َنِم  َثِیبَْخلا  ُهَّللا  َزیِمَِیل   » و

حور يذ  ریغ  تادوجوم  زیخاتسر  هب  رعشم  تایآ 

ْنَم ال ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  اوُعْدَی  ْنَّمِم  ُّلَضَأ  ْنَم  َو  : » تسا هیآ  نیا  حوريذ  ریغ  تادوجوم  زیخاتسر  هب  رعشم  تایآ  زا  میدرگزاب . بلطم  لصا  هب 
رد ریمض  [ 564 «] َنیِِرفاک ْمِِهتَدابِِعب  اُوناک  َو  ًءادـْعَأ  ْمَُهل  اُوناک  ُساَّنلا  َرِـشُح  اذِإ  َو  َنُوِلفاغ * ْمِِهئاـعُد  ْنَع  ْمُه  َو  ِۀَـمایِْقلا  ِمْوَی  یلِإ  َُهل  ُبیِجَتْـسَی 

َو ُْکلُْملا  َُهل  ْمُکُّبَر  ُهَّللا  ُمُِکلذ  : » دراد تلـالد  نآ  رب  لـیذ  هیآ  هک  هنوگناـمه  تسا  عجار  ادـخ  ریغ  تادوبعم  هب  عضوم  ود  ره  رد  اوناـک » »
َنوُرُفْکَی ِۀَـمایِْقلا  َمْوَی  َو  ْمَُکل  اُوباجَتْـسا  اَم  اوُعِمَـس  َْول  َو  ْمُکَءاعُد  اوُعَمْـسَی  ـال  ْمُهوُعْدـَت  ْنِإ  ٍریِمِْطق * ْنِم  َنوُِکلْمَی  اـم  ِِهنوُد  ْنِم  َنوُعْدـَت  َنیِذَّلا 

ناشیا زا  دوخ  ناحبس  دنوادخ  هک  تسا  يرما  نامه  نیکرشم » تدابع  هب  نادوبعم  رفک   » زا دارم  و  [ 565 «] ٍرِیبَخ ُْلثِم  َُکئِّبَُنی  َو ال  ْمُکِکْرِِشب 
: هدرک تیاکح 

[566 «] َنوُُدبْعَی اناَّیِإ  اُوناک  ام  َْکَیلِإ  انْأَّرَبَت  »
تسا هدوب  هکئالم  رشب و  ریغ  زا  تادامج  ناهایگ و  نامه  نانآ  دوبعم  هک  دراد  ینشور  تلالد  هل » بیجتـسی  نم ال   » ریبعت هکنیا  هصالخ 

هیآ و  ًءادـْعَأ » ْمَُهل  اُوناـک  ُساَّنلا  َرِـشُح  اذِإ  َو   » هک هیآ  زا  هرقف  نیا  تداهـش  هب  دـنوشیم  روشحم  تماـیق  زور  يارب  مه  تادوجوم  نیمه  و 
بلطم رب  تحارص  هب  [ 567 «] َنُوثَْعُبی َناَّیَأ  َنوُرُعْشَی  ام  َو  ٍءایْحَأ  ُْریَغ  ٌتاْومَأ  »

211 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 
. دنکیم تلالد 

ملع تایح و  زیخاتسر و  نیب  همزالم 

ار هتکن  نیا  زین  قباس  تایآ  رد  ریامض  عضو  تسا و  ملع  تایح و  زیخاتسر و  نیب  همزالم  دوشیم  هدافتـسا  تایآ  نیا  زا  هک  يرگید  هتکن 
َو ِضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  ُْقلَخ  ِِهتایآ  ْنِم  َو  : » دومرف هک  اجنآ  تسا  فیطل  ردـقچ  روکذـم  هتکن  رب  ریز  هیآ  تلالد  نیاربانب ، دزاسیم . نشور 

247 [ 568 «] ٌریِدَق ُءاشَی  اذِإ  ْمِهِعْمَج  یلَع  َوُه  َو  ٍۀَّباد  ْنِم  امِهِیف  ََّثب  ام 
نآ نایم  و   ] ینیمز ینامسآ و  تادوجوم  همه  هب  تبـسن  زیخاتـسر  هک  دوشیم  هتکن  نیمه  هدافتـسا  زین  تایاور  عومجم  زا  رگید  فرط  زا 

. تسین ًاعمتجم  اجکی و  هتکن  نیا  نّمضتم  روکذم  تایاور  هجیتن  رد  دراد ، ّتیمومع  هکئالم ، رشب و  ریغ  زا  یتح  ود ]
راکهب جـح  قیرط  رد  لاس  تفه  ای  هس  هک  ینایاپراهچ  ای  حـلاص و  هقان  ای  فهک  باحـصا  گس  هک  نومـضم  نیا  هب  تسه  یتایاور  اًـلثم 
يادخ  248 دنردیم . ار  نامرجم  دندرگیم و  خزود  لخاد  یـشحو  تاناویح  اهگس و  هکنیا  دندرگیم و  تشهب  دراو  دـناهدش  هتفرگ 
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[569 «] ْتَرِشُح ُشوُحُْولا  اَذِإ  َو  : » دومرف ناحبس 
نیا  ] 249 تفرگ . دـهاوخ  رادخاش  زا  ار  خاشیب  ناویح  داد  تمایق  زور  رد  یلاعت  يادـخ  هک  نومـضم  نیا  هب  میراد  یتیاور  روطنیمه  و 

[. دناهدرک لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  زا  عمجم  رد  مالسلا و  هیلع  نینمؤملاریما  زا  نساحم  رد  ار  تیاور 
: دومرف دوب  شتـشپ  رب  شزاـهج  هک  ياهتـسب  رتـش  ندـید  ماـگنه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هک  هدوـمن  لـقن  هیقف  رد  هک  یتـیاور  لـثم  و 

250 دنک .» هدامآ  تمایق )  ) ادرف یهاوخداد  يارب  ار  دوخ  هک  دییوگب  وا  هب  تساجک ؟ شبحاص  »
212 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 

ياهدنرد ناویح  ره  هک  هدش  دراو  دننکیم  يراددوخ  تاکز  تخادرپ  زا  هک  یناسک  درومرد  مالسلا  مهیلع  همئا  زا  هک  یتیاور  لثم  زین  و 
251 دنکیم . لامدگل  ار  يو  يرادمس  ره  دردیم و  ار  يو 

. تسا هدش  دراو  هریغ  ینابرق و  رد  هک  یتایاور  لثم  و 

دننیمز اهنامسآ و  يارو  هک  یتادوجوم  زیخاتسر  هب  هراشا 

252 تسا . هدومنن  نایب  هدیرفآ  نیمز  اهنامـسآ و  يارو  رد  ار  ناشیا  دنوادخ  هک  یناسک  زیخاتـسر  تیفیک  تایآ  نیا  هک  تسناد  دـیاب  و 
هداعا ناشّقح  رد  اذل  دناهتفر و  رتارف  رادقم  دح و  زا  نوچ  دزاسیمن ، دودحم  يرادقم  دح و  ار  ناشدوجو  تیقولخم  نیع  رد  هک  یناسک 
لـصاح ناشیارب  هشیمه  دباییم  زورب  تمایق  زور  رد  هک  یتافـص  بیترت  نیا  هب  درادـن و  ییانعم  ناشتقلخ ، لصا  نامه  زج  يزیخاتـسر  و 
یمالک اذل  تسا و  یکی  اهنآ  درومرد  تشگزاب  عورـش و  دوع :»  » و ءدب »  » نیاربانب و  میدش ] تهج  نیا  رّکذتم  مراهچ  لصف  رد  هک   ] تسا

. میباییمن نانآ  زیخاتسر  ثعب و  هب  رعشم  ناحبس  يادخ  زا 

نوصَلخم زیخاتسر 

هلمج زا  میدرک : نایب  هتـشذگ  لوصف  یط  رد  ار  ناشتالاح  زا  یخرب  هک  دـنقحلم  هورگ  نیا  هب  تهج  نیا  رد  زین  نوصَلخم  رگید  فرط  زا 
همه رب  هکلب  نیمز ، رد  هن  دننامسآ  رد  هن  دزاسیمن  بوجحم  ناحبس  قح  زا  ار  نانآ  یباجح  چیه  دناهدیـسر ، ي  هّللادنع »  » ماقم هب  هکنیا 
عزف تشحو و  زا  دنیانثتـسم و  شناوعا  توملا و  کلم  ضبق  مکح  زا  دـنقلخ و  قح و  نیب  هطـساو  داعم  أدـبم و  رد  دـنمکاح و  ّطلـسم و 
نایب دنناریم . مکح  قیالخ  نیب  دننکاس و  باجح  رد  هک  دنناشیا  مه  دندرگیمن و  راضحا  رشحم  هصرع  رد  دننامارد . هقعـص »  » و هخفن » »

. تسا رگید  یّلحم  هب  لوکوم  هفئاط  نیا  درومرد  رتشیب 
تیاغ نوچ  تسه ، زین  ناهرب  زا  دافتسم  هنیعب  تشذگ  هک  هچنآ  تسناد  دیاب 

213 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 
شدوجو هیلایهتنم  دیاب  وا  مه  هتفای  نّیعت  وا  زا  يو  تاذ  هتفرگ و  همشچرس  يو  زا  یئیش  هک  هچنآ  نیاربانب ، تسا و  لعاف  نیع  هرورـضلاب 

عورـش نییاـپ  زا  تشهب  بتارم  هک  تسا  ياهفلتخم  تاـجرد  بتارم و  خزود  تشهب و  يارب  هـک  دوـشیم  هتـسناد  اـجنیا  زا  و  دـشاب ؛ زین 
هجرد ِلعاف  عقاو  رد  رتـالاب  هجرد  ره  تشهب  رد  هک  دوشیم  مولعم  اـجنیا  زا  و  نآ ، سکعرب  خزود  بتارم  دـسریم و  ـالاب  هب  دوشیم و 

253 دشاب . سکعرب  نآ  رد  رما  دیاب  دشاب  روصت  لباق  مه  خزود  رد  يرما  نینچ  رگا  تسا و  رتنییاپ 
تایآ و زا  يرایسب  يانعم  تسا . هتفر  تراشا  هتکن  نیا  هب  تاّرک  هب  هک  هنوگنامه  ددرگیم  راکـشآ  زین  تعافـش  قوحل و  ّرـس  اجنیا  زا 

. نیعملا وه  يداهلا و  هّللا  و  ددرگیم ؛ نشور  بیترت  نیا  هب  زین  تایاور 

همتاخ
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تالاغتشا مکارت  تصرف و  یگنت  نکل  میهد ، صیصخت  ترفغم »  » نوماریپ ثحب  هب  یّلقتسم  لصف  هلاسر ، رخآ  رد  میتشاد  نآ  رب  انب  ًاقباس 
نییبت هب  نآ  ّیط  رد  ات  دـیامن  هلاسر  نیا  هب  یلـصف  قاحلا  هب  ّقفوم  ار  اـم  هک  میهاوخیم  ناحبـس  دـنوادخ  زا  تشگ . مهم  نیا  قّقحت  عناـم 

. تساناوت يراک  ره  رب  وا  هک  دـهد  رارق  شیوخ  تساوخ  دروم  ار  رما  نیا  دـنوادخ  هک  میراودـیما  میزادرپب و  میتشاد  رظن  رد  هک  یثحابم 
داعم أدبم و  رد  هدراو  تانایب  هّینآرق و  تایآ  رد  ّربدت  هک  دراد  عیسو  سب  ياهنماد  دوشیم  حرطم  داعم  رد  هک  یثاحبا  تسناد  دیاب  254 و 

بلاطم فارطا  رد  هتفرگ ، ماـجنا  هقباـس  لوصف  رد  هچنآ  زا  رتشیب  هک  دوب  نآ  عناـم  راـصتخا  حـیجرت  نکل  دزاـسیم و  نشور  ار  هتکن  نیا 
، بلاـطم خنـس  نیا  رد  هک  تساذـل  تسین و  روسیم  رّـسیم و  قیاـقح  ناگدـنیوج  دزن  رد  مـالک  رتشیب  طـسب  هکنآ  هوـالع  مییاـمن . يروغ 

. میتخاس زیامتم  همّدقتم  لئاسر  رگید  زا  ار  هلاسر  نیا  شور  مه ، يور  نیمه  زا  تسا و  بلاغ  تارابع  رب  تاراشا 
يایلوا رب  نایاپیب  مالس  دورد و  دومرف و  تیانع  مامتا  قیفوت  هک  ًامئاد  ار  يادخ  دمح 

214 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 
. وا لآ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  تانئاک  دیس  ًاصوصخ  شبّرقم 

دّمحم دـبعلا  اـنأ  تشگ و  عقاو  زیربت  عباوت  زا  داـبآداش  هیرق  رد  يرمق  يرجه  لاس 1360  زا  یناثلايدامج  لوا  ههد  رد  هلاـسر  نیا  ماـمتا 
. یئابطابطلا ینیسحلا  ینسحلا  نیسح 

215 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 

مجرتم تاحیضوت  تاقیلعت و 

______________________________

طقف هک  دـنیبیم  تلع  زا  لقتـسم  ادـج و  يدوـجو  ياراد  ار  لوـلعم  ییوـگ  لوـلعم  تلع و  ناـیم  هطبار  رد  قـیقدریغ  یلّوا و  رظن  زا  (. 1)
قیقدریغ یفرع و  ياهلاثم  رثکا  تسا . تلع  هب  جاتحم  هک  تلع  زا  يادج  تسا  يدوجو  لولعم  ینعی  هتشگ ، ضراع  نادب  جایتحا  فصو 

رد يوناـث  قیقد و  رظن  نکل  و  نآ . لاـثما  عرز و  لوصح  يارب  عراز  تیّلع  هناـخ و  يارب  اـّنب  تیّلع  ریظن  تسا  لـیبق  نیا  زا  لوـلعم  تلع و 
دوش رظن  عطق  تلع  زا  ات  دشاب و  هتـشاد  هسفنیف  لقتـسم و  يدوجو  دناوتیمن  تلع  لابق  رد  لولعم  اًلـصا  هک  دـنکیم  تباث  تیّلع  هلئـسم 
هکلب تلع ، هب  لولعم  جاـیتحا  لولعم و  دوجو  تلع ، دوجو  دـشاب : ناـیم  رد  رما  هس  هک  تسین  روطنیا  دوب . دـهاوخ  دوباـن  تسین و  لولعم 

هک تسا  يدوجو  لوـلعم  هکنیا  هن  تسا  لوـلعم  تاذ  نیع  رقف  جاـیتحا و  رگید  تراـبع  هب  و  تسا ، تلع  هب  جاـیتحا  نیع  لوـلعم  دوـجو 
دـشاب هتـشادن  تلع  هب  رقف  دوخ  تاذ  هبترم  رد  لولعم  رگا  تسا : رهاظ  دـنچ  یلّمأت  زا  دـعب  بلطم  نیا  ناهرب  هدـش . ضراع  نآ  رب  جایتحا 

هدوب لولعم  ءیـش ، نیا  فصو  تروص  نیا  رد  عقاو  رد  تسا و  ّتیلولعم  فلخ  نیا  تسا و  تلع  زا  زاینیب  لقتـسم و  تاذ  هبترم  رد  سپ 
تلع یّلجت  لولعم  دشاب : رتبسانم  يرگید  ریبعت  ره  زا  یّلجت »  » ریبعت دـیاش  تسا و  تلع  هب  طبرلا  نیع  لولعم  نیاربانب  نآ . دوخ  هن  تسا 

[ تسا تلع  دوجو  بتارم  زا  هکلب  درادـن  يدوجو  دوخ  زا  لولعم   ] تسین نآ  زا  كاـکفنا  لـباق  اـنعم  چـیه  هب  تسا و  تلع  روـهظ  تسا ،
تلع هطبار  يارب  لاثم  نیرتهب 

216 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 
ام دوخ »  » زا جراخ  کیچـیه  لّیخت ، ای  مینکیم  روصت  هچنآ  تسوا . هب  همئاق  روص  سفن و  هطبار  يدوهـش ] لاـثم  اـهنت  دـیاش  و   ] لولعم و 

نیا هک  تفگ  ناوتیمن  اذـل  و  هدـش ، رهاظ  روص  نیا  هب  ياهبترم  رد  هک  تسا  سفن  نیا  تساـم ، سفن  یّلجت  روهظ و  یعون  هکلب  تسین ،
تقیقح رگا  نوچ  تسا ، هحماـسم  باـب  زا  هتفگ  نیا  دنـسفن . هب  جاـتحم  طـقف  دـنراد و  سفن  دوجو  زا  يادـج  يدوجو  دوخ  يارب  روـص 

زا ارچ  هک  دوشیم  نشور  اجنیا  زا  درک . دهاوخ  نآ  لاثما  یّلجت و  طبرلا و  نیع  نامه  هب  تشگزاب  ّتیلع  هلئسم  رد  دوش  هتفاکش  جایتحا 
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. دوشیم ریبعت  تلع  نّیعت  لّزنت و  هب  لولعم 
میقتـسم و هعجارم  اب  زج  نآ  تقیقح  كرد  ّالا  دشاب و  رظنّدم  دیاب  لولعم  تلع و  هطبار  رد  هک  هچنآ  زا  یلامجا  دوب  ینایب  نیا  لاح  ره  هب 

مادام دوش ، هدروآ  نآ  لاثما  و  روهظ »  » و یّلجت »  » و طبرلا » نیع   » ظاـفلا زا  هچ  ره  هکنآ  هچ  تسین ، رّـسیم  نآ  بتارم  سفن و  هب  يدوهش 
هب بطاخم  يارب  سوملم  یقادـصم  دـنام و  دـهاوخ  یقاب  نّیبمریغ  یلامجا و  یمیهافم  زاربا  ّدـح  رد  دریگن ، تروص  ياهعجارم  نینچ  هک 

. داد دهاوخن  تسد 
______________________________

هعجارم دناهدومن ، نایب  نآ  راصحنا  هناگهس و  ملاوع  موزل  رب  رـصتخم  یناهرب  طئاسولا »  » هلاسر يادتبا  رد  هرـس  سدـق  همالع  موحرم  (. 2)
[. 104 ص 101 - هیدیحوتلا ، لئاسرلا  . ] دوش

. تسا تابثا  لباق  زین  نآ  بتارم  تخانش  سفن و  هب  هعجارم  اب  ملاع ، هس  دوجو  لصا 
دوجو یلقع  یتروص  یلاثم و  یتروص  يّدام  دوجو  ره  يارب  هکنیا  اما  دـنکیم  تابثا  ار  ملاع  هس  دوجو  طقف  لالدتـسا  هوحن  نیا  نکل  و 

. تسا جراخ  لالدتسا  نیا  هطیح  زا  دراد 
يدام دوجوم  ره  هکنیا  دراد . رگید  یبیرقت  رتشیب و  لّمأت  هب  جایتحا  ناسنا ، رب  تسا  روکذم  نتم  رد  هک  ياهّیلک  هدـعاق  قیبطت  ًارهاظ  (. 3)
يّدام يایـشا  ار  نآ  عوضوم  هک  تسا  ياهدعاق  تسا  لقع  ملاع  رد  ّدـشا  اوقا و  يدوجوم  هب  مهنآ  لاثم و  ملاع  رد  يدوجوم  هب  قوبـسم 

هّدام هبترم  ياراد  مه  هک  دوجو  هناگهس  ملاوع  رد  هدـش  هدیـشک  طسبنم و  تسا  يدوجوم  دوخ  ناـسنا »  » هک یلاـح  رد  دـهدیم  لیکـشت 
ّتیدجاو ظاحل  هب   ] تسا

217 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 
ایند هب  هزات  لفط  نوچمه  دشاب  فیعض  رایـسب  يو  رد  لاثم  ای  لقع  هبترم  تسا  نکمم  هجیتن  رد  لقع ، هبترم  مه  لاثم و  هبترم  مه  و  ندب ]

هن تسا  لّیخت  لیبق  زا  ام  راکفا  تالّمأت و  رثکا  هک  دوشیم  هتفگ  اذـل  و  یفـسلف ] حالطـصا  هب   ] لـقع هبترم  ظاـحل  هب  مدرم  رثکا  اـی  هدـمآ 
رب قیبـطت  لـباق  تسا ] نتم  رد  هک  یناـیب  هب  لـقاال   ] روکذـم هدـعاق  هک  دوشیم  مولعم  هتکن  نیا  هب  هّجوت  اـب  نآ . یفـسلف  ياـنعم  هب  لّـقعت 
اب ول  و   ] تسوا دوجو  هبترم  نیلوا  ندـب  تسا : وتردوت  یملاوع  ياراد  شیوخ  نّیعت  ّتیوه و  ظفح  اب  ناسنا » . » تسین وه  وه  اـمب  ناـسنا » »

ملاع و  تسا . نطاب  وا  يرهاظ  ندب  هب  تبـسن  صخـش  لاثم  ملاع  وا . لقع  ملاع  دـعب  و  دـّیقم ] لاثم   ] وا لاثم  ملاع  دـعب  و  هحماسم ] يردـق 
« دوخ  » ّتیوه و ءزج  بتارم  نیا  همه  هک  ینطاب  زین  ار  نطاب  نیا  ینطاب و  تسا و  يرهاظ  ار  ناسنا  سپ  نطاب . شلاثم  ملاع  هب  تبسن  لقع 

!؟ داد رارق  نتم  رد  روکذم  هدعاق  عوضوم  ار  ملاوع  رد  طسبنم  دوجوم  نینچ  ناوتیم  هنوگچ  لاح  وا . زا  جراخ  هن  تسا  ناسنا 
يادتبا رد  دوشیم ] ریبعت  نم »  » هب نآ  زا  هک  یئزج  سفن   ] ناسنا هک  اجنآ  زا  درک : لصاح  يرگید  وحن  هب  ناوتیم  ار  نتم  دوصقم  ًارهاظ 

لقع لاـثم و  ملاـع  ود  زا  لـمکا  اوقا و  ياهبترم  زا  ار  شیوخ  ّتیوه  نیا  ترورـض  سپ  تسا  یفیعـض  لـقع  لاـثم و  هبترم  ياراد  دوـجو 
تـشگزاب ّلـحم  مه  ناـمه  هک  روکذـم  ملاـع  ود  رد  لـمکا  يدوجو  زا  تسا  يزورب  روـهظ و  یئزج  سفن  نیا  ینعی  تسا ، هدرک  بسک 

يدوجو زا  نآ  رد  هک  تسا  رگید  یملاع  نّیعت  اـی  زورب  روهظ و  نیا  زا  لـبق  ار  ناـسنا  سپ  نآ .] هفلتخم  بتارم  رد   ] تسا داـعم  رد  سفن 
. بولطملا وه  تسا و  رادروخرب  ّتیلولعم ] زا  لصاح  تاناصقن  بئاوش  زا  یلاخ  و   ] لمکا

______________________________

نایبلا عمجم  رد  هللا  همحر  یـسربط  هک  دـشاب  يرظن  دـناهدرک ، ّدر  اجنیا  رد  هرـس  سدـق  همـالع  موحرم  هک  ار  هچنآ  دـسریم  رظنهب  (. 4)
دـننکیم و هدافا  کی  ره  هک  ییانعم  هک  اجنآ  زا  دـناهدنکفا ، ییادـج  رما »  » و قلخ »  » نیب : » دـیوگیم اجنآ  رد  يو  تسا ، هدومن  راـیتخا 

داجیا عارتخا و  ار  ایشا  دنوادخ  ینعی  قلخلا » هل  : » تسا فلتخم  تسا  ّبترتم  کی  ره  رب  هک  يرثا 
218 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 
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عمجم  ...«. ] دنکیم لمع  دـهاوخ  هک  روطنآ  دـناریم و  مکح  دـهاوخیم  هک  هچنآ  هب  شیوخ  قلخ  نایم  رد  ینعی  رمالا » هل   » دـنکیم و
[. ص 428 ج 4 ، نایبلا ،

نیا راثآ  ای  نایعا  نیا  ناـیم  تانوئـش  هب  طوبرم  رما »  » ایـشا و ناـیعا  داـجیا  لـصا  هب  تسا  طوبرم  قلخ »  » هک تسا  نیا  تراـبع  نیا  رهاـظ 
نازیملا رد  هرـس  سدق  همالع  موحرم  هک  تسا  نیا  بلاج  دنکیم . هرادا  دهاوخیم  هک  هنوگنآ  ار  نایعا  نایم  ماظن  دنوادخ  ینعی  نایعا :

زا  ] ایـشا همه  هب  دـنناوتیم  دـنور ، راکهب  ًادرفنم  رما »  » و قلخ »  » هک هاگره  دـیامرفیم : اجنآ  رد  دریذـپیم . یلیـصفت  اـب  ار  يأر  نیا  دوخ 
« ُْرمَْألا َو  ُْقلَْخلا  َُهل  الَأ   » لثم دـنور  راکهب  ًاعمتجم  هک  هاـگره  و  يراـبتعا . هب  مادـک  ره  هجیتن  رد  دـنبای ، ّقلعت  تاـماظن ] فاـصوا و  تاوذ و 
ار رما »  » و دنوشیم ، داجیا  تاوذ  راثآ  ناشتاوذ و  ریدقت  زا  دـعب  ایـشا  نیا  نوچ  مینادـب ، تاوذ  هب  ّقلعتم  ار  قلخ »  » هک تسا  نآ  رتبسانم 

تـسا يزیچ  نامه  راثآ ،»  » هکنآ هچ  مینادب ، دیآیم ، دـیدپ  اهنآ  نایم  ّماع  لعافت  اب  هک  اهنآ  نایم  يراج  تاماظن  تاوذ و  راثآ  هب  ّقلعتم 
رد هک  ُْرمَْألا » َو  ُْقلَْخلا  َُهل  الَأ  : » دومرف دنوادخ  رطاخ  نیمه  هب  و  مهفاف . درادن  ییانعم  مه  رّدقم  ریدقت  تسا و  هدـش  ریدـقت  تاوذ  يارب  هک 

« رما  » زا دارم  تسایشا و  تاوذ  داجیا  قلخ »  » زا دارم  ییوگ  تسا . ودنآ  نیب  تریاغم  هب  رعـشم  هک  یفطع  دومن ، فطع  قلخ  رب  ار  رما  نآ 
 .... دباییم ّقلعت  تاوذ ، نایم  رد  لصاح  ماظن  عاضوا و  راثآ و  هب  هک  هچنآ 

[. ص 152 ج 8 ، نازیملا ، ]
______________________________

فـالخ هکلب  قـلخ و  هن  تسا  رما »  » رد مـالک  نوـچ  تساعدـم ، زا  هناـگیب  هفیرـش  هیآ  نیا  هک  دـسریم  رظن  هب  نـینچ  یلوا  هرظن  رد  (. 5)
یلـصا ياعدم  نوچ  تساعدم . دّیؤم  اًلماک  هفیرـش  هیآ  هک  تسا  نآ  ّقح  نکل  و  تسا . یعفد  قلخ »  » هک دـنکیم  تباث  نوچ  تساعدـم ،

نیا رد  تسا و  یجیردت  هک  یقلخ  تهج  تسا و  یعفد  هک  يرما  تهج  دراد : دوجو  ایشا  رد  هیعقاو  ّتیثیح  ود  تهج و  ود  هک  تسا  نآ 
قلخ  » نوچمه ناگمه » قلخ   » نوچ هفیرـش  هیآ  رد  تسا و  عجار  عقاو  هب  اعدم  ّبل  درادـن . یتّیلخدـم  چـیه  قلخ »  » و رما »  » هب هیمـست  ماقم 

یتّیثیح هب  نآ  رد  قلخ »  » ناونع ًاترورض  سپ  هدش ، هتسناد  سفن » کی 
219 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 

ایـشا تقلخ  رد  هک  تسا  یلـصا  ياعدـم  نامه  نیا  تسین و  یعفد  جراخ ، يّدام  ملاع  رد  سوفن  قلخ  ّالا  ددرگیمرب و  یعفد  ینادـحو و 
مه رما »  » ياجهب هاگهاگ  قلخ »  » ظفل هک  دوشیم  هدافتسا  هفیرش  هیآ  زا  زین  هتکن  نیا  يرآ  دراد . دوجو  یعفد  ینادحو و  یتّیثیح  تهج و 

. تسا فرتعم  نادب  دوخ  هرس  سدق  همالع  موحرم  هک  تسا  یتقیقح  نیا  دوشیم و  هدرب  راک  هب 
______________________________

ثحب نوچ  تسا  عّرفتم  رما  رب  قلخ  هک  دـنکیم  تباـث  تاـیآ ، زا  هدـمآ  تسد  هب  هتکن  نیا  هنوگچ  هک  دومن  هّجوـت  دـیاب  اـجنیا  رد  (. 6)
هدافتسا هجو  ًارهاظ  تسا . هدافتـسا  لباق  روکذم  تایآ  زا  هتکن  نیا  هک  دندومرف  هرـس  سدق  همالع  موحرم  دوب و  رما  رب  قلخ  عّرفت  یلـصا 

نآ دوـجو  نیع  رگید  تراـبع  هب  تسا و  يدوـجو  یلوزن  دـسرب  نیمز  هب  هکنیا  اـت  رگید  نامـسآ  هب  ینامـسآ  زا  رما  لوزن  هک  تسا  نـیا 
نیمز هکنیا  هن  تسا  نآ  دوجو  نیمز و  تاـیح  نیع  نیمز  هب  رما  لوزن  نیمز : دروـمرد  روـطنیمه  تسا و  نآ  يدوـجو  هعـس  اـی  نامـسآ 
ملاـع تسا ، نیمز  قّقحت  نیع  نیمز  هب  رما  لوزن  هکلب  تسا ، نآ  رب  ضراـع  رگید  فاـصوا  نوچمه  رما  لوزن  دراد و  يدوجو  دوخ  يارب 

رما رب  قلخ  عّرفت  فقوت و  نایب ، نیا  هب  لوزن . يانعم  تسا  نیا  دباییم و  تایح  دوشیم و  دّدـجم  رما »  » ندیـسر هب  مد  هب  مد  نیمز )  ) هّدام
. ددرگیم نشور  حضاو و  رایسب 

تسا و دوخ  قوفاـم  هبتر  لولعم  هبتر ، ره  هکنآ  هچ  دـنکیمن  لـح  ار  ّتیدودـحم  هلکـشم  یبـتُر  ترثـک  هک  تسا  نشور  هتکن  نیا  (. 7)
. تسا ریدقت  نّیعت و  ره  أشنم  ّتیلولعم  هکلب  تسا  نّیعت  ّتیدودحم و  اب  مزالم  ّتیلولعم 

رظن هب  هتبلا  تسا . دوصقم  فـالخ  نیا  تفاـی و  دـهاوخ  هار  همه ] قوفاـم  هبترم  زج  هب   ] نئازخ دوخ  هب  ّتیدودـحم ، نّیعت و  هلاـحمال  سپ 
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حیرـصت دـنیآیمرب  بلاطم  صیخلت  ماقم  رد  هک  اجنآ  رد ص 9  اذل  دـناهدوب و  نّطفتم  هتکن  نیا  هب  هرـس  سدـق  همالع  موحرم  دـسریم 
قیبطت نکل  و  دنرادن .» رگید  يریدقت  ّدح و  ناحبـس  يادخ  هب  تبـسن  ّتیلولعم  تهج  زا  ریغ   » رما ملاع  دودحمان  تادوجوم  نیا  دننکیم 

زین نئازخ »  » همه رب  هتکن  نیمه 
220 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 

، ناحبـس يادخ  هب  تبـسن  ّتیلولعم  تهج  زا  ریغ  سپ  دنرگید  یـضعب  لولعم  نئازخ  زا  یـضعب  ضرف  قبط  هکنآ  هچ  دوب  دـهاوخ  مامتان 
. تشاد دنهاوخ  زین  يرگید  یتّیلولعم ]  ] يّدح تاهج 

یضعب هکنیا  هن  تسا  نّیعت  ردق و  ياراد  رما ، قلطم  ینعی  تسا ، قلطم  ًارهاظ ] « ] ًاروُدْقَم ًارَدَق  ِهَّللا  ُْرمَأ  َناک  َو   » هفیرش هیآ  هکنیارب  هوالع :
. دناهدومن نئازخ »  » هیآ زا  همالع  ترضح  هک  تسا  ياهدافتسا  فلاخم  نیاربانب ، دشاب و  نینچ  رما  بتارم  زا 

هتفاـی لیکـشت  رّدـقمریغ  دودـحمریغ و  تادوجو  زا  نئازخ  هکنیا  ینعی  دـناهدروآ ؛ زین  طـئاسو »  » هلاـسر رد  ار  ناـیب  نیمه  هماـّلع  موحرم 
[570 .] تسا

هچ تساهنآ ، ندوبدودحم  مزلتسم  ًاترورض  نئازخ  ددعت  هک  دننکیم  حیرـصت  اجنآ  رد  دراد . قرف  يّدح  ات  ًارهاظ  ناشیا  نایب  نازیملا  رد 
نیا ّیط  زا  دـعب  و  نیازخ . هن  دوب  دـنهاوخ  يدـحاو  هنازخ  هجیتن  رد  دنتـسین و  رگیدکی  زا  ّزیمت  لـباق  دنـشابن  دودـحم  نئازخ  رگا  هکنآ 

هب تبـسن  ياهنازخ  ره  ینعی  تسا : یبسن  یفاضا و  ریدقت » مدع  ، » هفیرـش هیآ  زا  دافتـسم  ریدقت » مدع   » زا دارم  هک  دنریگیم  هجیتن  همدـقم 
نیعت و مدع  زا  دارم  سپ  تسا . دازآ  يرتنییاپ  هبترم  رب  ِدراو  نّیعت  زا  ياهبترم ، ره  رگید  ترابع  هب  تسا و  رّدقمریغ  رتنییاپ  هبترم  هنازخ 
رد ءیـش  هب  طوبرم  تانّیعت  زا  عومجملا  ثیح  نم  نئازخ  عومجم  هک  دوشیم  هجیتن  قایـس  نیمه  رب  تسین . نآ  قلطم  يانعم  ریدقت ، مدع 

ناـیب ود  ناوـتیم  نازیملا  رد  ناـشیا  تاداـفا  زا  بیترت  نیا  هب  تسا . دازآ  يرب و  تسا ] بتارم  ّسخا  هبترم و  نیرخآ  هـک   ] ییاـیند هئـشن 
: دومن هدافتسا  فلتخم 

تسا و دازآ  غراـف و  لولعم  هب  طوـبرم  تاـنّیعت  زا  هجیتـن  رد  دراد و  تیلع  تیلعاـف و  تبـسن  رگید  هبترم  هب  تبـسن  نئازخ  زا  هبترم  ره  . 1
نئازخ همه  زا  یفنم ،» ردق   » نایب نیا  هب  دراد . دوخ  قوفام  هب  تبسن  هبترم  ره  هک  تسا  يردق  هیآ ، رد  یفنم  ردق »  » نیاربانب

221 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 
. رگید هبترم  هب  تبسن  ياهبترم  زا  هکلب  دوشیمن ، یفن  ًاعومجم 

ثیح نم  نیازخ  بتارم  همه  زا  نّیعت  زا  هوـحن  نیا  اذـل  تـسا و  ییاـیند  هئـشن  هـلحرم  رد  ءیـش  يارب  تباـث  نـیعت  ناـمه  یفنم  ردـق » . » 2
. تسا یفن  لباق  عومجملا 

قیبـطت یهلا  ءامـسا  رب  ار  نئازخ »  » همـالع موـحرم  [، 572] یفلتخم عـضاوم  رد  رــضاح  باـتک  رد  زین  و  [ 571] نازیملا فیرـش  ریـسفت  رد 
دیآیم راکهب  یفلتخم  يامسا  ملاع ، رد  یئیـش  ره  ققحت  رد  هکنآ  هچ  تفای  نئازخ  ددعت  يارب  يرگید  نایب  ناوتیم  اجنیا  زا  دناهدومن .

تاقولخم هریاد  زا  دنایبوبر و  عقص  زا  همه  هکلب  دنتسین ، رّدقم  دودحم و  کیچیه  یهلا  يامـسا  نآ و  لاثما  یحو و  رداق  میلع و  مسا  زا 
یئامـسا تابثا  یئیـش ، ره  يارب  نئازخ »  » تابثا زا  ضرغ  و  دنتـسه . اّربم  دوشیم ، قحال  تاـقولخم  هب  هک  يّدـح  زا  نیارباـنب ، دـنجراخ و 

نایب نیا  هب  هرّدـقم . تاقولخم  هلزان و  يایـشا  يارب  تسا  ياهنازخ  عقاو  رد  یمـسا  ره  هکنآ  هچ  دـنلیخد ، ءیـش  کی  قّقحت  رد  هک  تسا 
انعم اهنآ  رد  فعـض  تدش و  اذل  دندحاو و  ًاقادصم  یهلا  يامـسا  هکنآ  هچ  تسین  فعـض  تّدش و  هب  نئازخ »  » فالتخا دوشیم  نشور 

هن تسا  مدـقم  ًاموهفم  رگید  نّیعت  رب  ینّیعت  تسا و  تباث  امـسا  رد  هک  انعم  ناـمه  هب  تسا  یموهفم  رخأـت  مّدـقت و  یعون  هب  هکلب  درادـن ،
. ًاقادصم

، تسا هدـمآ  تاّرک  هب  همالع  موحرم  مالک  رد  هک  امـسا  نئازخ و  داحتا  هب  مکح  اب  رتنشور و  تاـنایب  ریاـس  زا  ناـیب  نیا  دـسریم  رظنهب 
« ملاعلا هّللا  و  . » تسا رتراگزاس 
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______________________________

یناد هبترم  ره  ندوببوجحم  هکنآ  هچ  تسین  قلطم  تبیغ ، مدع  باجح و  مدـع  زا  دارم  هک  دـشاب  نشور  دـیاب  هتکن  نیا  اجنیا  رد  (. 8)
هزاـجا يو  هبترم  هک  دـباییم  روـضح  ملع و  یلاـع  هبترم  زا  رادـقم  ناـمه  هب  یناد  هبترم  ره  تسا . يرورـض  يرما  یلاـع  هبترم  هب  تبـسن 

تلع روضح  زا  دناوتیم  دوخ  يدوجو  هعس  هزادنا  هب  لولعم  ره  دهدیم :
222 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 

هک دنام  دهاوخ  یقاب  تلع  زا  یتقیقح  ماجنارـس  سپ  تسا  لولعم  دوجو  زا  اوقا  تلع  دوجو  نوچ  رتشیب و  هن  دوش و  دنمهرهب  وا  تفرعم  و 
. تسا باجح  رد  وا  زا  لولعم 

______________________________

ِهِْرمَِأب ْمُه  َو  ِلْوَْقلِاب  ُهَنوُِقبْـسَی  ال   » دـنکیم و تاذ  تراهط  هب  هراـشا  َنُومَرْکُم » ٌداـبِع  ْلـَب  : » لاـعفا تاذ و  ینعی  هلحرم :» ود  ره   » زا دارم  (. 9)
دـشاب تهج  نیا  زا  تسا  نکمم  هکئالم  لاعفا  تاذ و  ندوب  يرما »  » هب هفیرـش  هیآ  هراشا  هجو  تفگ : ناوت  هوالع  لعف . هب  هراشا  َنُولَمْعَی »

تاذ هک  تسین  نکمم  لعف  ندوبيرما  اب  و  تسا ، نآ  رد  ضّحمم  یهلا و  رما  هب  هکئالم  لعف  هک  دنکیم  تلالد  َنُولَمْعَی » ِهِْرمَِأب   » ریبعت هک 
دشاب و یقلخ  نآ  لاعفا  راثآ و  یضعب  لقاال  هک  تسا  نآ  مزلتسم  هلاحمال  تاذ  ندوبیقلخ  هکنآ  هچ  دشاب ، یقلخ  تهج  رب  لمتشم  اهنآ 
هک یتاذ » مارکا   » اما و  تسا . ّتیرما »  » تهج رد  ضحمم  هکلب  يرما و  اذل  دریگیم و  تروص  رما »  » هب هکئالم  لاعفا  همه  هکنآ  ضورفم 

ثحب دروم  هیآ  رد  تسا : نینچ  نآ  حیضوت  دناهدومن و  نایب  نازیملا  رد  هک  دراد  یبلطم  هب  هراشا  ًارهاظ  تسا ، هتفر  نخـس  نآ  زا  نتم  رد 
ینعی تسا ؛ هّللادابع  زا  يروعـش  كاردا و  بحاص  ره  مینادیم  هکیلاـح  رد  َنُومَرْکُم » ٌداـبِع  ْلـَب  : » دـناهدش تیدوبع  هب  فصتم  هکئـالم 

، دننکیم ار  انعم  نیا  هدـهاشم  اهنآ  هک  تسا  تهج  نیا  زا  َنُومَرْکُم » ٌدابِع   » هب هکئالم  صیـصخت  سپ  تسا . قداص  يو  درومرد  ّتیدوبع 
هتخاـس مرکم  ناـشتاذ  رد  ار  اـهنآ  دـنوادخ  تساـهنآ . يارب  یتاذ  یمارکا  نیا  دـننکیمن و  هدـهاشم  ّتیدوبع  زج  شیوـخ  سفن  زا  ینعی 
هکئالم يارب  لماک  ّتیدوبع  هضافا  اجنیا  رد  مارکا »  » زا دارم  سپ  دـننکیمن . هدـهاشم  يرگید  رما  ّتیدوبع  زج  ناـشتاذ  رد  نوچ  تسا ،

. تسا تاذ  رد  نآ  هدهاشم  تیدوبع ، لامک  تسا و 
 ...« َنُومَرْکُم ٌدابِع  َْلب   » هیآ هب  لالدتـسا  میمتت  تسا  لمتحم  تسا ، هدمآ  هکنآ »...  هجوت  لباق  هتکن   » ناونع تحت  نتم  رد  هک  هچنآ  (. 10)

تـسین هلحرم  ود  ره  هب  هراشا  زا  یلاخ  هفیرـش  هیآ  هکنیا  زا  هرـس  سدق  همالع  دارم  تروص  نیا  رد  لالدتـسا . رب  دیاز  ياهتکن  هن  دـشاب ،
اب دیاب  ار  تاذ  ندوب  رما  تسا و  میقتسم  روطهب  هکئالم  لعف  ندوبيرما  هب  هراشا  طقف 

223 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 
. تسا رترهاظ  میدروآ  ناشیا  مالک  زا  نتم  رد  هک  ینایب  لاح  نیع  رد  و  میدروآ . [ 9  ] هقیلعت رد  هک  هچنآ  ریظن  درک ، تابثا  ناهرب  لّمأت و 

______________________________

اب ار  یلمع  ره  هک  دـنکیم  تلالد  هیآ  نیا  هک  تسا  نیا  ًارهاظ  ِِهتَلِکاش » یلَع  ُلَمْعَی  ٌّلُک  ُْلق   » هفیرـش هیآ  زا  اعدـم  هدافتـسا  هجو  . 1 (. 11)
رد ضّحمم  هکئالم  لمع  َنُولَمْعَی » ِهِْرمَِأب  ْمُه  َو   ...« » َنُومَرْکُم ٌدابِع  َْلب   » رکذلاقباس هیآ  قبط  نوچ  تسا و  یتلکاشم  ّتیخنـس و  لماع  تاذ 

ّتیرما تهج  رد  ضّحمم  دـیاب  زین  هکئـالم  تاذ  یلبق ، هیآ  طـسوت  هدـش  تباـث  تلکاـشم  ّتیخنـس و  ظاـحل  هب  سپ  تسا ، تیرما  تهج 
. دشاب

َُثبَخ ال يِذَّلا  َو  ِهِّبَر  ِنْذِِإب  ُُهتابَن  ُجُرْخَی  ُبِّیَّطلا  ُدَلَْبلا  َو   » و ُهُدیُِعن » ٍْقلَخ  َلَّوَأ  انْأََدب  امَک   » ینعی رگید ، هفیرـش  هیآ  ود  زا  اعدم  هدافتـسا  هجو  . 2
هیآ دیامرفیم : نازیملا  ریـسفت  رد  هرـس  سدق  همالع  موحرم  تشذـگ : لبق  هیآ  رد  هک  تسا  ياهتکن  نامه  مهف  رب  ینتبم  ًادِـکَن » اَّلِإ  ُجُرْخَی 

تاوذ رب  هنـسح  راثآ  هحلاص و  لاـمعا  ّبترت  يارب  هک  تسا  یّماـع  لَـثَم  نوچمه  میهد ، رارق  هظحـالم  دروم  هسفنب  رگا  ار  ُبِّیَّطلا » ُدَـلَْبلا  »
هیآ نیا  نومـضم  نیاربانب ، دـیلپ . تاوذ  زا  تشز  راثآ  روهظ  حـلاصریغ و  لامعا  بترت  يارب  یلثم  روطنیمه  دوشیم و  هدز  همیرک ، هبّیط 
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[. ص 161 ج 8 ، نازیملا ، . ] دوب دهاوخ  َنوُدوُعَت » ْمُکَأََدب  امَک   » هیآ هیبش 
تاوذ ندوب  يرما  هکئالم  لامعا  رد  ضحم » يرما  تهج   » ندوب ضورفم  تاوذ و  اب  لامعا  تخناسم  رب  تاـیآ  نیا  تلـالد  زا  دـعب  لاـح 

. دوشیم دیاع  سایق ، نیا  زا  ياهجیتن  نوچمه  هکئالم 
و تسا ، رما  ملاع  زا  یهلا  هملک  ره  هک  دش  تباث  همدـقم  رد  نوچ  تسا . رما  ملاوع  ترثک  تابثا  يارب  ًارهاظ  ریخا  هیآ  ود  نیا  رکذ  (. 12)

. دنترثک ياراد  دوخ  زین  یهلا  رما  ملاوع  نیاربانب ، دنادیم . روصت  زا  رتارف  ار  یهلا  تاملک  ترثک  ریخا  هیآ  ود  زین 
ربمغیپ هب  دنوادخ  دناهتسناد : ِحوُّرلا » ِنَع  َکَنُولَئْسَی   » لاؤس هب  باوج  زا  ضارعا  ار  یِّبَر » ِْرمَأ  ْنِم  ُحوُّرلا  ُِلق   » ریبعت نارسفم  زا  یضعب  (. 13)

هکنیا نتفگ  اب  هک  دهدیم  روتسد 
224 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 

لقن رگید  یتعامج  ساـبعنبا و  دوعـسمنبا و  زا  ار  رظن  نیا  دـنز . زاـب  رـس  لاؤس  هب  یقیقح  باوج  زا  تسا » نم  راـگدرورپ  رما  زا  حور  »
(. ص 636 ج 6 ، نایبلا ، عمجم   ) دناهدرک

نامرف هب  حور  هک  هد  باوج  : » دناهتشاگن نینچ  دناهدرک و  باختنا  ار  يأر  نیمه  ًارهاظ  شیوخ  ریسفت  همجرت و  رد  ياهشمق  یهلا  موحرم 
[ ...«. دیربیمنیپ نآ  تقیقح  هب  امش  و   ] تسادخ

. دننادیم روکذم  لاؤس  هب  یقیقح  یخساپ  ار  قوف  ریبعت  نارسفم  زا  رگید  یعمج  اما 
. تسین باوـج  زا  ضارعا  هنوگچـیه  نّمـضتم  سپ  تسا  هدـش  رکذ  هفیرـش  هیآ  رد  مه  بلطم  نیمه  تـسا و  رما  ملاـع  زا  حور  تـقیقح 

راـیتخا ار  رظن  نیمه  مه  همـالع  موـحرم  هکناـنچ  دـنکیم ، حیرـصت  رظن  نیمه  هب  ص 105 )  ) تاـیآلا رارـسا  رد  نیهلأتملاردـص  موحرم 
. دناهدومن

______________________________

ریبعت نآ  زا  امش ) « ) مک  » ریمـض اب  هک   ] ناسنا قلخ  لوا ، هیآ  رد  هک  تسا  نیا  تایآ  نیا  زا  ندب ، اب  حور  داحتا  هدافتـسا  هجو  ًارهاظ  (. 14)
زا ناسنا  قلخ  يارب  یحّحصم  نیاربانب ، و  تسین . نیمز  زا  تسوا  حور  نامه  هک  ناسنا  تقیقح  هکنیا  اب  تسا  هدش  هتسناد  نیمز  زا  هدش ]

نیمه هب  دوش  نآ  زا  حور  قلخ  ریبعت  حّحـصم  نیمز  زا  ندب  قلخ  هک  دـشاب  يّدـح  هب  حور  ندـب و  داحتا  هکنیا  زج  دـنامیمن  یقاب  نیمز 
رد امـش   » هک تسا  هدش  نایب  ناسنا  هب  باطخ  رد  زین  مود  هیآ  رد  دـنکیم . اعدـم  رب  تلالد  ْمُکُجِرُْخن » اْهنِم  َو  ْمُکُدـیُِعن  اهِیف   » هرقف ود  نایب 

تـسا هّدام  ياروام  ملاع  رد  نآ  تایح  هکلب  درادـن و  یتاـیح  هّداـم )  ) نیمز رد  ناـسنا  تقیقح  هکیلاـح  رد  دـینکیم »...  یگدـنز  نیمز 
رد ندب  تایح  هک  دشاب  يّدح  هب  ندب  اب  حور  داحتا  هکنیا  رگم  دنامیمن  یقاب  نیمز  رد  ناسنا  تایح  تبسن  يارب  یحّحصم  زاب  نیاربانب ،

. دیآ قداص  دینکیم » یگدنز  نیمز  رد  امش   » ریبعت دوش و  نیمز  رد  ناسنا  هب  تایح  باستنا  تّحص  رد  یفاک  نیمز 
باب 261: ص 309 ، فجن ، هّیردیح  هبتکم  عبط  قودص ، خیش  عیارشلا ، للع  (. 15)

نم حورلا  جرخ  اذإ  ۀلع  ّيأل  تلق  لاق : مالسلا  هیلع  هّللادبع  یبأ  نع  نمحرلادبع  نع  »... 
225 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 

«. ندبلا هیلع  امن  ّهنال  : » لاق هب ؟ ملعی  مل  تبکر  ثیح  ًاّسم و  هل  دج  دسجلا و 
______________________________

نوچ دوشیم ، عمج  تواقش  اب  هنوگچ  لوزن  زا  لبق  لاح  نامه  هب  تشگزاب  دوع و  دیامنیم : خر  ياهلکشم  اجنیا  رد  رظن  ودب  رد  (. 16)
انعم نیا  رب  هلاسر  نیا  يادـتبا  رد   ] تساّربم ینیمز  تارودـک  زا  هک  هنادنمتداعـس  تسا  یلاح  لوزن  زا  لـبق  لاـح  هک  تسا  نیا  رب  ضرف 
زاـب دوخ  تلع  هب  یلولعم  ره  هک  دوشیم  هدافتـسا  هفیرـش  تاـیآ  ناـهرب و  زا  هک  یمّلـسم  بلطم  نیا  رگید  تراـبعهب  دوب .] هدـش  دـیکأت 

میـسقت هورگ  ود  هب  مدرم  تشگزاب  رد  دـیوگیم  هک  يرگید  مّلـسم  بلطم  اب  هنوگچ  دنـسدق ، رون و  ملاع  زا  ایـشا  للع  تشگ و  دـهاوخ 

ماجنا ات  زاغآ  زا  www.Ghaemiyeh.comناسنا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 210زکرم  هحفص 106 

http://www.ghaemiyeh.com


هیآ رد  ندوبیقـش . هن  تسا  ندوبسدقم »  » و ندوبرون »  » یـضتقم سدـق  رون و  ملاع  هب  دوع  تسا ؟ عمج  لباق  یقـش ، دیعـس و  دـنوشیم ،
ره هک  تسا  هدـش  مکح  مه  تسا : هدـش  عمج  بلطم  ود  ره  ُۀـَلالَّضلا » ُمِْهیَلَع  َّقَـح  ًاـقیِرَف  َو  يدَـه  ًاـقیِرَف  َنوُدوـُعَت * ْمُکَأَدـَب  اـمَک   » هفیرش

مدرم هک  یتایآ  و  تلالـض . هب  ياهدع  دنتیاده و  هب  ياهدع  تشگزاب ، رد  هکنیا  مه  دـنکیم و  تشگزاب  شیوخ  للع  لئاوا  هب  يدوجو 
لاـمعا هکنآ  هچ  تسا ، نیمه  مه  ناـهرب  ياـضتقم  هکلب  دراد ، دوجو  نآرق  رـساترس  رد  دـنکیم  میـسقت ]  ] هورگ ود  هب  تشگزاـب  رد  ار 

لامعا رثا  رد  دـندرگیم  زاب  هک  یتاوذ  هرخـالاب  سپ  تسا  یتخناـسم  تاوذ  اـب  ار  لاـمعا  دـیاب و  يزیم  دـیلپ  تشز و  لاـمعا  زا  ار  کـین 
هب دوع   » زین و  ءدـب » دوع و  داحتا   » ینعی روکذـم ، ياربک  ود  ای  بلطم  ود  لـصا  هلمجلاـب  دـنوشیم . میـسقت  هورگ  ود  هب  ًاترورـض  شیوخ 
زا هک  لصف 16  رد  هروثأم . تایاور  تایآ و  هب  مه  تسا و  تابثا  لـباق  ناـهرب  کـمک  هب  مه  هک  تسا  ینوناـق  ود  تداعـس » اـی  تواـقش 

عقاو ثـحب  عوـضوم  هـطبار  نـیا  رد  يرتـشیب  تاـیآ  دوـشیم و  هراـشا  دوـع » ءدــب و   » داـّحتا ناـهرب  هـب  دوـشیم  ثـحب  داــعم  ّتیموـمع 
. تساهنآ لصا  زا  غارف  زا  دعب  قوف  بلطم  ود  عمج  تسا  رظن  دروم  اجنیا  رد  هچنآ  [ 573 .] ددرگیم

226 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 
كاکدـنا انف و  عقاو  رد  لیلاعم ، للع و  هلـسلس  رد  شیوخ  تلع  هب  لولعم  دوع  زا  دارم  هک  درک  هّجوت  هتکن  نیا  هب  دـیاب  بلطم  لـح  يارب 

تسا و كدـنم  یناـف و  تلع  تاذ  رد  هراوـمه  لوـلعم  هچرگ  دوـش . متخ  یهلا  يامـسا  هب  هکنیا  اـت  تسا  شیوـخ  تلع  رد  یلوـلعم  ره 
كاکدنا و دوع ، هلسلس  رد  درادن . روهظ  يو  يارب  انعم  نیا  نکل  تسا و  تلع  هب  طبرلا  نیع  لولعم  تشذگ  [ 1  ] هقیلعت رد  هک  روطنامه 

هنیعب كاکدنا  انف و  روهظ  هک  درک  هّجوت  دیاب  هتکن  نیا  هب  ددرگیم . لصاح  كاکدنا  انف و  هزات  هکنیا  هن  دـباییم  روهظ  لولعم  يارب  انف 
نیا عبت  هب  كاکدـنا  انف و  سفن  روهظ  تسین و  چـیه  تلع  زج  هک  دـنکیم  هدـهاشم  لولعم  ناـمز  نآ  رد  لولعم . يارب  تسا  تلع  روهظ 

. یمسا يانعم  هن  دوشیم  هدهاشم  یفرح  يانعم  وحن  هب  انف  رگید  ترابع  هب  تسا و  روهظ 
هعس هب  یگتـسب  انف  روهظ و  نیا  ینایع ؟ هنوگچ  ددرگیم و  نایع  راکـشآ و  لولعم  يارب  تلع  زا  رادقم  هچ  هک  تسا  نیا  رد  نخـس  لاح 

هتـشادرب ماگ  نآ  لامک  طارـص  رد  ایآ  تسا  هدرک  هچ  تسا ] تلع  یّلجت  هک   ] دوخ دوجو  اب  لولعم  دید  دـیاب  دراد . لولعم  دوخ  يدوجو 
زا هک  رادقم  ره  هب  تسا و  رتلماک  وا  يارب  تلع  یّلجت  رادقم  نامه  هب  دـشاب  هتفای  يدوجو  هعـس  لولعم  هک  رادـقم  ره  هب  طاطحنا ؛ رد  ای 

تـسین يدوجو  يرما  تواقـش  تسا . نیمه  مه  تواقـش  تسا و  رود  هب  تلع  تالامک  یّلجت  زا  رادـقم  ناـمه  هب  دـشاب  هدـنامزاب  لاـمک 
: دنايدوجو رما  ود  نادقف  ییاونشان  ییانیبان و  تسا . لامک  نادقف 

هک سک  ره  دونشیم و  دنیبیم و  اجنآ  رد  رادقم  نامه  هب  درب  ياهشوت  اجنیا  زا  سک  ره  تسا : نیمه  مه  ترخآ  رد  ییانیب . ییاونش و 
[574  ...] ییاونشان و ییانیبان و  تملظ  رد  دربن 

ص226 ماجنا ؛  ات  زاغآ  زا  ناسنا 
ار قح  هیلامج  تایلجت  یپایپ  ًامئاد و  هک  تسا  ییانف  هاـگ  ییاـنف !؟ هچ  اـما  دوشیم  یناـف  دوخ  تلع  رد  یلولعم  ره  سپ  دـیطلغ . دـهاوخ 
َو یمْعَأ  ِةَرِخْآلا  ِیف  َوُهَف  یمْعَأ  ِهِذه  ِیف  َناک  ْنَم  ، » تاملظ قوف  تاملظ  تسا  ییانف  هاگ  و  ایِـشَع » َو  ًةَرُْکب  اهِیف  ْمُُهقْزِر  ْمَُهل  َو   » دراد لابندهب 

. داتفا دهاوخرد  رتمیظع  یتاملظ  رد  هکلب  تسانیبان و  زین  اجنآ  رد  تسانیبان  ایند  نیا  رد  سک  ره  اًلِیبَس ؛» ُّلَضَأ 
227 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 

تسا و لاـمعا  هب  طونم  تواقـش  نوچ  تسا ؛ رادروخرب  سدـق  تراـهط و  زا  لوزن  هلـسلس  رد  لوـلعم  ارچ  هک  دوـشیم  نشور  اـجنیا  زا 
رد هک  هنوگنامه  ناسنا  تسایند و  راد  تواقش  زا  تداعس  زیمت  ّلحم  دنتداعس . تواقش و  ببس  ضرا » هب  لوزن   » ایند و هنحص  رد  لامعا 
«. نوثعبت نوتومت  امک  نوتومت و  نوشیعت  امک   » دوشیم هتخیگنارب  درم ، هک  هنوگناـمه  دریمیم و  مه  هنوگناـمه  دـنکیم  یگدـنز  اـیند 

: دناهدرک هراشا  زجوم  لمجم و  رایسب  يوحن  هب  نآ  خساپ  هلکشم و  نیا  هب  لاعفا » هلاسر   » رد هرس  سدق  همالع  ترضح 
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هک ددرگیم  رقتـسم  هتفای  نّیعت  نآ  زا  يو  تاذ  هک  ياهبترم  رد  شیوخ  تشگزاب  رد  یئیـش  ره  هک  دوشیم  جاتنتـسا  تامدـقم  نیا  زا  ... 
هب دوع  ملاع  تسا : یقرف  ءدب  دوع و  نیب  نکل  ددرگیم و  زاب  هتفرگ  تئـشن  نآ  زا  هک  یئـشنم  هب  یئیـش  ره  نیاربانب ، تسا . تلع  نآ  قوف 
هک تشاد  ظوحلم  ار  هتکن  نیا  دیاب  اهتنم  تسا . تداعـس  ملاع  طقف  هک  ءدب  ملاع  فالخ  هب  دوشیم  میـسقت  تواقـش  تداعـس و  ملاع  ود 
هب تشگزاب  نآ و  زا  یقش  تاذ  نّیعت  ءدب و  تداعس  نیب  نیاربانب ، تسا و  تواقش  لباقم  هک  یتداعس  هن  تسا  ّماع  یتداعس  ءدب ، تداعس 

لئاسرلا  ... ] هلها نم  تنک  نإ  مهفاف  دندحاو . ءدب  دوع و  لاح  نیا  اب  درادن و  دوجو  یتافانم  تسا ، دنمتواقـش  هک  یلاح  رد  هبترم  نامه 
. هّللدمحلا دنک و  يرتشیب  کمک  بلطم  نیا  مهف  هب  دیاش  هک  دمآ  دهاوخ  یبلاطم  مه  زاب  هدنیآ  قیلاعت  رد  [ 72 ص 71 - هیدیحوتلا ،

______________________________

لحم هک  دننکیم  حیرـصت  [ 575 «] لاعفا هلاسر   » رد زین  يدـعب و  ثحاـبم  رد  هکنآ  هچ  تسا ، هداد  خر  یهابتـشا  اـجنیا  رد  ًارهاـظ  (. 17)
ایند تایح  فرظ  رد  تواقـش  اب  هک  هّماع )  ) تداعـس زج  ایند  تایح  زا  ّالا  تسایند و  تاـیح  فرظ  تواقـش  تداعـس و  هب  قیرط  باعـشنا 

زورب تیلعف و  اما  تسا ، دوجوم  ایند  زا  لبق  ملاع  رد  تواقـش  تداعـس و  يدابم  هک  تفگ  ناوتیم  هچرگ  درادـن . دوجو  تسا  عمج  لباق 
عیرشت ّلحم  هک  تسایند  هئشن  رد  نآ 

228 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 
. تسا هدش  هراشا  اًلبق  بلطم  نیا  هب  تسا . یهاون  رماوا و 

______________________________

ح 2: ص 276 ، ج 2 ، یفاک ، لوصا  (. 18)
: ناطیشلا هل  لاق  و  لعفتال . نامیإلا : حور  هل  لاق  بنذب  دبعلا  مه  اذإف  نینذأ  بلقلل  ّنإ  لاق : مالسلا  هیلع  هّللادبعیبأ  نع  ریـصبیبأ ، نع  »... 

«. نامیإلا حور  هنم  عزن  اهنطب  یلع  ناک  اذإ  و  لعفا ،
، تسا ناسنا  سفن  زا  یکاح  روکذـم  ریمـض  نوچ  دوشیم . هدـیمهف  يدـهتل »...  کـّنا   » رد وت ) « ) ك  » ریمـض زا  ذاـختا  نیا  ًارهاـظ  (. 19)

ّکنا : » هتـشگ بوسنم  ریمـض  نیا  هب  تیادـه »  » هفیرـش هیآ  لـیذ  رد  دوشیم . ریبـعت  نآ  لاـثما  و  وت » «، » نم  » هب نآ  زا  هک  یتـقیقح  ناـمه 
هب ریبعت  نآ  زا  هک  یناسنا  سفن  هک  دوشیم  هدیمهف  سپ  ًارون » هانلعج  نکل  و  : » دوب هدش  بوسنم  حور  هب  نآ  زا  لبق  هکیلاح  رد  يدـهتل »

. تسا هتشگ  بوسنم  ود  ره  هب  تیاده  هک  دراد  داحتا  یعون  حور  نیا  اب  دوشیم  نآ  لاثما  وت و  نم و  ریمض 
ح 3: ص 447 ، تاجردلا ، رئاصب  (. 20)

نع مهج  نب  نسحلا  نع  يدـسألا  دـلاخ  نب  دّـمحم  انثدـح  حـلاص  نب  ییحی  اـنربخأ  دّـمحم  نب  میهاربإ  نع  دّـمحم  نـب  هّللادـبع  انثدـح  »
: لاق مالسلا  امهیلع  دّمحم  نب  رفعج  هّللادبعیبأ 

ۀعبرأ نینمؤـملا  یف  و  ناـمیإلا . حور  ةوهـشلا و  حور  ةّوـقلا و  حور  سدـقلاحور و  ندـبلا و  حور  حاورأ : ۀـسمخ  ءایـصوألا  ءاـیبنألا و  یف 
ۀثالث راّفکلا  یف  و  نامیإلا . حور  ةوهـشلا و  حور  ةّوقلا و  حور  ندـبلا و  حور  سدـقلاحور خ :) اودـقف  اّمنا   ) سدـقلاحور اهدـقفأ  حاورأ ؛

حورلا و هقراف  ةریبکب  لمع  اذإف  ةریبکب  لمعی  ملام  دـسجلا  مزالی  نامیإلا  حور  لاق : مث  ةوهـشلا . حور  ةّوقلا و  حور  ندـبلا و  حور  حاورأ :
.« ًادبأ ةریبکب  لمعیال  ّهنإف  هیف  نکس  نم  سدقلاحور 

ح 160: ص 316 ؛ ج 2 ، یشاّیع ، ریسفت  (. 21)
دحأ یلاعت  كرابت و  هّللا  ّنإ  الاق : ِحوُّرلا » ِنَع  َکَنُولَئْسَی  : » یلاعت هلوق  نع  مالسلا  امهیلع  هّللادبعیبأ  رفعجیبأ و  نع  نارمح  ةرارز و  نع  »

، فوج هل  سیل  يذلا  ءیشلا  دمصلا  و  دمص ،
229 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 

.« نینمؤملا لسرلا و  بولق  یف  هلعجی  دییأت ، ةّوق و  رصب و  هل  هقلخ ، نم  قلخ  حورلا  اّمنإف 
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______________________________

هب صتخم  سدق  حور  و  سدـق ، حور  هن  دـننامیا  حور  ياراد  نانمؤم  هک  تسا  باب  نیا  زا  ًارهاظ  حور ، ود  داحتا  هب  تیاور  راعـشا  (. 22)
ناوتیم اجنیا  زا  دوشیم . هداـهن  اـیبنا  ناـنمؤم و  بولق  رد  حور  هک  تسا  هدـمآ  فیرـش  تیاور  نیا  رد  هکیلاـح  رد  تسایـصوا  اـیبنا و 

هب تسا و  حور ] قلطم  ای   ] ایبنا حور  نامه  زا  ياهبترم  نامیا  حور  هک  انعم  نیا  هب  دـنراد  داحتا  یعون  ایبنا  حور  نانمؤم و  حور  هک  دـیمهف 
نامیا حور  ینعی  دوشیم ، نشور  مه  حور » ود   » زا دارم  اجنیا  زا  نانمؤم . رد  مه  تساـیبنا و  رد  مه  حور  هک  تفگ  ناوتیم  تیاـنع  نیا 

. سدق حور  و 
ح 163: ص 317 ، ج 2 ، یشاّیع ، ریسفت  (. 23)

تاودـلا و یف  یتلا  : » لاـق حورلا ؟ اـم  یِّبَر » ِْرمَأ  ْنِم  ُحوُّرلا  ِلـُق  ِحوُّرلا  ِنَع  َکَنُولَئْـسَی  : » هلوق نع  هتلأـس  لاـق : امهدـحأ  نع  ریـصبیبأ  نع  »
«. ةردقلا نم  توکلملا  نم  یه  : » لاق یه  ام  و  تلق : سانلا ،»

ص 26: ج 2 ، یّمق ، ریسفت  (. 24)
عم ناک  لیئاکیم و  لیئربج و  نم  مظعأ  کلم  وه  : » لاق مالـسلا  هیلع  هّللادبعیبأ  نع  ریـصبیبأ  نع  ریمعیبأنبا  نع  یبأ  ینثّدـح  ّهنإف  »... 

: رخآ ربخ  یف  و  ۀمئألا .» عم  وه  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر 
«. توکلملا نم  وه  »

ح 161: ص 317 ، ج 2 ، یشاّیع ، ریسفت  (. 25)
مظعأ میظع  قلخ  : » لاق یِّبَر » ِْرمَأ  ْنِم  ُحوُّرلا  ُِلق  ِحوُّرلا  ِنَع  َکَنُولَئْسَی  : » لوقی هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللادبعابأ  تعمـس  لاق : ریـصبیبأ  نع  »

«. دجو بلط  املک  سیل  مهددسی و  ۀمئألا  عم  و  مالسلا - هلآ  یلع  هیلع و  دّمحم - ریغ  یضم  نّمم  دحأ  عم  نکی  مل  لیئاکیم  لیئربج و  نم 
تایآ رد  تسا و  هارمه  ایصوا  ایبنا و  اب  سدقلاحور  هک  تسا  هدمآ  تحارـص  هب  رگید  تایاور  رد  نوچ  تسا . رهاظ  هدافتـسا  هجو  (. 26)

، تسا هدمآ  انعم  نیمه  هب  زین  هفیرش 
230 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 

دوجو یفن  هک  یتاـیاور  نیب  عـمج  هجو  [. 576 «] ِسُدُْقلا ِحوُِرب  ُهانْدَّیَأ  َو   » و تسا : هدـمآ  مالـسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح  درومرد  هکنآ  هچ 
ياهبترم تسا ؛ یبتارم  ياراد  مه  سدقلاحور  هک  دوب  دهاوخ  نیا  دنکیم  انعم  نیا  تابثا  هک  یتایاور  دنکیم و  ایبنا  رگید  اب  سدقلاحور 

. تسا كرتشم  دحتم و  ایبنا  رگید  اب  رگید  بتارم  تسوا و  لآ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  متاخ  ربمایپ  هب  ّصتخم  نآ  زا 
______________________________

. میتفاین حور ] هب  طوبرم  تایآ   ] نآ دوجو  ّناظم  رد  یّمق  ریسفت  رد  ار  تیاور  نیا  (. 27)
لقن نومضم  نیمه  هب  یتیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ناهرب  ریسفت  رد  نکل  و  دشاب . هدمآ  يرگید  عضوم  رد  تبسانم  هب  تسا  نکمم 

فیرـش ثیدح  تسا . هدروآ  ناهرب  ریـسفت  زا  ار  تیاور  نیا  ردـق ، هروس  لیذ  رد  [ 577] نازیملا رد  هرـس  سدق  همالع  موحرم  دـنکیم و 
: تسا نینچ 

عم تنک  لاق  ریـصبیبأ ، نع  هیبأ  نع  نامیلـس  نب  دّـمحم  نع  يرـصبلا ، دایز  نب  راتخملا  نع  نیـسحلا ، نب  دـمحأ  نع  هّللادـبع  نب  دعـس  »
سیل كادف أ  تلعج  هل : تلقف  ردقلا . ۀـلیل  یف  حورلا  ةدایز  بجوتـسا  لاقف  دـلو . اذإ  مامإلا  رمأ  نم  ًائیـش  رکذـف  مالـسلا  هیلع  هّللادـبعیبأ 

ریـسفت .« ] حورلا ۀکئالملا و  لّزنت  لوقی : ّلج  ّزع و  هّللا  ّنا  سیل  أ  ۀکئالملا . نم  مظعأ  حورلا  ۀکئالملا و  نم  لیئربج  لاقف  لیئربج ؟ حورلا 
[. ح 1 ص 481 ، ج 4 ، ناهرب ،

: تسا هدمآ  هنوگنیا  یتیاور  مه  نیلقثلارون  ریسفت  رد 
نع ةزمحیبأ  نب  یلع  نع  یملیدلا  نامیلـس  نب  دّمحم  نع  یمارّزلا  دیز  نب  دّـمحم  نع  يولعلا  قاحـسا  نب  هّللادـبع  نع  دّـمحم  نب  یلع  »
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نم مظعأ  حورلا  لاـق : لـیئربج ؟ وـه  سیل  حورلا  كادـف  تلعج  تلق  هیف : اًـلیوط و  ًاثیدـح  رکذ  مالـسلا و  هیلع  هّللادـبعیبأ  نع  ریـصبیبأ 
. مالسلا مهیلع  هکئالملا  نم  مظعأ  قلخ  وه  حورلا  ّنإ  ۀکئالملا و  نم  مالسلا  هیلع  لیئربج  ّنإ  لیئربج .

««. ُحوُّرلا َو  ُۀَِکئالَْملا  ُلَّزَنَت  : » یلاعت كرابت و  هّللا  لوقی  سیل  أ 
[. ص 638 ج 5 ، نیلقثلارون ، ریسفت  ]
231 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 

______________________________

تحت رد  هدـش  هدروآ  يریـسفت  تاـیاور  هرمز  رد  یفاـک  لوـصا  رد  هک  تسا  یلـصفم  تیاور  زا  یئزج  تسا  هدـمآ  نتم  رد  هچنآ  (. 28)
«. ۀیالولا یف  لیزنتلا  نم  فتن  تکن و  هیف  باب   » ناونع

ج 1: ص 432 ، تیاور 91 ،
َمْوَی : » تلق لاق ... : مالـسلا  هیلع  یـضاملا  نسحلایبأ  نع  لیـضفلا ، نب  دّمحم  نع  بوبحمنبا ، نع  انباحـصأ ، ضعب  نع  دّمحم ، نب  یلع  »

؟ متمّلکت اذإ  نولوقت  ام  تلق  ًاباوص . نولئاقلا  ۀمایقلا و  موی  مهل  نوذأملا  هّللا  نحن و  لاق : َنوُمَّلَکَتَی »...  افَص ال  ُۀَِکئالَْملا  َو  ُحوُّرلا  ُموُقَی 
 ...«. انبر انّدری  الف  انتعیشل  عفشن  انّیبن و  یلع  یّلصن  اّنبر و  دّجمن  لاق :

. تسا روکذم  ثیدح ص 435  رخاوا  رد  ًابیرقت  هرقف  نیا 
: تسا هدمآ  نومضم  نیمه  هب  یتیاور  ص 183  یقرب ج 1 ، نساحم  رد 

َنوُمَّلَکَتَی ال  : » یلاعت كرابت و  هّللا  لوق  نع  مالـسلا  هیلع  هّللادبعابا  تلأس  لاق  بهو  نب  ۀیواعم  نع  ملـسم ، نب  نادعـس  نع  هیبأ ، نع  هنع ، »
: لاق ًاباوَص » َلاق  َو  ُنمْحَّرلا  َُهل  َنِذَأ  ْنَم  اَّلِإ 

یلع یّلـصن  اّنبر و  دّـجمن  لاق : متمّلک ؟ اذإ  نولوقت  ام  كادـف و  تلعج  تلق : ًاباوص . نولئاقلا  مویلا و  کلذ  یف  مهل  نوذأـملا  هّللا  نحن و  »
«. اّنبر اندری  الف  انتعیشل  عفشن  انّیبن و 

: تسا هدش  لقن  نومضم  نیمه  هب  يرگید  تایاور  مه  ناهرب  ریسفت  رد 
ج 4. ص 422 ، ك . ر .

رظن هب  یفخیال .» ام  حاورألا  دیحوت  یلإ  ةراشإلا  نم  هیف  و  : » دـناهدومرف همالع  موحرم  هفیرـش ، هیآ  ثیدـح و  رکذ  زا  دـعب  نتم ، رد  (. 29)
. رکذم هیف  رد  ه »  » ریمض تسا و  ثنؤم  هیآ »  » هتبلا  ] تیاور هب  مه  داد و  عاجرا  هیآ  هب  ناوتیم  مه  ار  هیف »  » رد ریمض  دسریم 

[. تسا هدمآ  نتم  رد  هک  تسا  یلاعت » هلوق   » ریمض عجرم  ًارهاظ  نکل  و 
دشاب حورلا »  » ریبعت راهظتـسا  هجو  تسا  نکمم  تسیچ ؟ راهظتـسا  نیا  هجو  دشاب ، هیآ  زا  حاورا » داحتا   » راهظتـسا دارم ، هک  نیاربانب  لاح 

دحاو تارثک  نیا  تقیقح  راچان  نیاربانب  دش . تباث  نآ  دّدعت  تایاور  تایآ و  زا  هکیلاح  رد  تسا ، درفم  هغیص  هب  هک 
232 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 

. تسا هدش  ریبعت  نآ  زا  درفم  ظفل  هب  هک  دنتقیقح  کی  تانوئش  بتارم و  زا  همه  تسا و 
یعون اب  تسا و  ناـکم  رد  یّـصاخ  عضو  ظاـحل  هب  اـم  يّداـم  ملاـع  رد  ّفص  هکنآ  هچ  دـشاب . ًاّفـص »  » ریبعت راهظتـسا  هجو  تسا  نکمم 

، دومن ّفص  روصت  ناوتب  نآ  ظاحل  هب  هک  تسین  یناکم  نامز و  هّدام ، يارو  ملاـع  رد  اـما  درک . روصت  مه  یناـمز  ّفص  ناوتیم  فیطلت 
ناهرب نیا  تسا  حضاو  هتبلا  دشاب . ّفص »  » ریبعت حّحـصم  نآ  تیلوط  ات  دنـشاب  یتاذ  تدـحو  یعون  ياراد  هکئالم  حور و  دـیاب  نیاربانب ،

. مینادب ّفص »  » لومشم هکئالم  نوچمه  ار  هفلتخم  حاورا  هک  تسا  دیفم  ینامز 
حور هک  دوشیم  هدافتسا  هفیرـش  هیآ  رهاظ  زا  تسا ؛ روطنیا  اًلمتحم  نآ  نایب  دشاب ، تیاور  ّلک  زا  حاورا  داّحتا  راهظتـسا  دارم ، رگا  اما  و 

بلطم ود  نیا  ّمض  زا  میمالک » رد  نینوذأم  ام  : » دومرف مالـسلا  هیلع  ماما  تیاور ، رد  رگید  فرط  زا  دـنمالک . رد  نینوذأـم  زا  هکئـالم ] [و 
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. تسا حیحص  ود  ره  هب  مالک » رد  ندوب  نوذأم   » ندادتبسن هک  تسا  دحتم  یعون  هب  مالسلا  هیلع  ماما  سفن  اب  حور »  » هک دوشیم  هدیمهف 
______________________________

هک هنوگناـمه  هجیتـن  رد  دومن ، قیبـط  حور »  » رب هدـش  دراو  هروکذـم  تاـیآ  رد  هک  ار  يرون »  » ناوـتیم هک  تسا  نیا  دارم  ًارهاـظ  (. 30)
هک تسا  یتایاور  رون ،»  » زا ریسفت  نیا  دّیؤم  تفگ  ناوتیم  تسا و  یبتارم  ياراد  مه  رون »  » نیاربانب تسا ، یبتارم  ياراد  حور »  » تشذگ

هیلع و هللا  یلص  لوسر  ترضح  هک  تسا  دراو  ياهریثک  تایاور  رد  رگید  فرط  زا  نوچ  دنکیم ، ریسفت  ناشیا  تیالو  ای  همئا  هب  ار  رون » »
تاجردلا و رئاصب  رد  تشذگ . لصف  نیمه  رد  نآ  زا  ياهنومن  هک  دنرادروخرب  حور  هبترم  نیرتیلاع  زا  مالـسلا  مهیلع  ةادـه  همئا  هلآ و 

مالـسلا مهیلع  همئا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  متاخ  ربمغیپ  فیرـش  سفن  هب  هسمخ  حاورا  مایق  رب  لاد  يدّدـعتم  تایاور  یفاـک  لوصا  رد  زین 
تایاور رب  هوالع  ماـقم ، رد  هثوحبم  هلئـسم  دروم  رد  تسناد . تیـالو  رارـسا  زا  میظع  یعبنم  دـیاب  ار  تاجردـلا  رئاـصب  . ] تسا هدـش  دراو 

: تاحفص  ) تسا هدمآ  فیرش  باتک  نیا  رد  تسا  يدّدعتم  تایاور  رب  لمتشم  کی  ره  هک  باب  جنپ  هدنکارپ ،
([. 464 - 445

233 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 
رب هوالع  یفاک - لوصا  رد  طقف  هک  تسا  رایسب  مه  نآ  دنکیم ، ریـسفت  ناشیا  تیالو  مالـسلا و  مهیلع  همئا  هب  ار  رون »  » هک یتایاور  اما  و 

كربت باب  زا  هک  دنکیم  رکذ  دناّلج » ّزع و  يادخ  رون  مالـسلا  مهیلع  هّمئا   » ناونع تحت  یباب  رد  تیاور  جـنپ  رگید - هدـنکارپ  تایاور 
[. ص 194 ج 1 ، یفاک ، لوصا  : ] مینکیم لقن  دیناسا  فذح  اب  ار  اهنآ  زا  یضعب  ینامسآ  تاملک  نآ  هب  نتسج 

خـساپ ماما  مدیـسرپ ، اْنلَْزنَأ » يِذَّلا  ِروُّنلا  َو  ِِهلوُسَر  َو  ِهَّللِاب  اُونِمآَف   » هفیرـش هیآ  درومرد  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  دیوگیم  یلباک  دلاخیبا  . 1
هّللارون هّللا  مه و  و  لزنأ ، يذلا  هّللا  مه و  و  ۀمایقلا ، موی  یلإ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحملآ  نم  ۀّمئألا  رون  هّللا  رونلا و  دلاخابأ ، ای  : » دومرف

بولق نورّونی  هّللا  مه و  و  راهنلاب ، ۀیئـضملا  سمـشلا  نم  رونأ  نینمؤملا  بولق  یف  مامإلا  رونلا  دـلاخابأ  ای  هّللا  و  ضرـألاو ، تاومـسلا  یف 
 ...«. نینمؤملا

ادخ هب  تسا . تمایق  زور  ات  مهیلع - تاولص  دّمحم - لآ  زا  هّمئا  رون  نامه  هیآ ] رد   ] رون زا  دارم  هک  ادخ  هب  مسق  دلاخابا ، يا  دومرف : ماما 
مـسق ادخ  هب  دلاخابا ، يا  دننیمز . اهنامـسآ و  رد  ادخ  رون  نانآ  مسق  ادخ  هب  تسا . هتـشگ  لزان  هک  دنتـسه  ادخ  رون  نامه  نانآ  هک  مسق 

رّونم شیوخ ] راونا  هب   ] ار نینمؤم  بولق  ناـنآ  هک  مسق  ادـخ  هب  تسا و  رتنشور  باـتملاع  دیـشروخ  زا  نینمؤـم  بوـلق  رد  ماـما  روـن  هک 
. دنزاسیم

ْلَعْجَی َو  ِِهتَمْحَر  ْنِم  ِْنیَْلفِک  ْمُِکتُْؤی  ِِهلوُسَِرب  اُونِمآ  َو  َهَّللا  اوُقَّتا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای   » ریـسفت رد  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماـما  باـب ) زا  ثیدح 3  . ) 2
يو هب  هک  یماـما  ینعی  هب )» نوشمت  ًارون   » زا دارم  «: ) هب نومتأـت  ًاـمامإ  ینعی  : » دومرف ٌمیِحَر » ٌروُفَغ  ُهَّللا  َو  ْمَُکل  ْرِفْغَی  َو  ِِهب  َنوُشْمَت  ًاروـُن  ْمَُکل 

. دینک ادتقا 
نم ۀّمئألل  هّللا  يدهی  ءاشی  نم  هرونل  هّللا  يدهی  : » دومرف نینچ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  رون ، هیآ  ریـسفت  نمـض  رد  باب ) زا  ثیدح 5  . ) 3

«. ءاشی
: تسا هدمآ  ثیدح  هلابند  رد  تسا و  ناشیا  هب  تیاده  رون ، هب  تیاده  هک  مالسلا  مهیلع  دناهّمئا  هیآ  نیا  رد  رون  زا  دارم  ینعی 

234 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 
مهولزنی یّتح  مهنامیأب  نینمؤملا و  يدـی  نیب  یعـست  ۀـمایقلا  موی  نینمؤملا  ۀّـمئأ  ْمِِهناْمیَِأب :» َو  ْمِهیِدـْیَأ  َْنَیب  ْمُهُرُون  یعْـسَی  : » هلوق یف  لاق  و 

«. ۀّنجلا لهأ  لزانم 
نانآ ات  دنباتشیم  نینمؤم  دشاب ) تداعـس  تهج  دارم  دیاش   ) تسار تمـس  ور و  شیپ  هک  مالـسلا  مهیلع  دناهمئا  نامه  رون  زا  دارم  ینعی :

. دنهد نکسم  نایتشهب  لزانم  رد  ار 
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كرد لباق  رادـقم  نیمه  زا  مه  بلطم  لصا  تسا و  هجو  زا  یلاخ  ماقم  رد  اـهنآ  همه  ياـصحا  هک  تسا  باـب  تاـیاور  زا  ياهنومن  اـهنیا 
. تسا
______________________________

هفیرـش هیآ  رهاظ  نکل  و  دناهدرک . نایب  يرتشیب  لیـصفت  اب  هدومن و  رایتخا  ار  يأر  نیمه  مه  نازیملا  رد  هرـس  سدـق  همالع  موحرم  (. 31)
هفیرـش هیآ  رهاظ  رگید  ترابع  هب  ضارتعا . زا  یلاخ  درجم و  یـشسرپ  ات  تسا  راگزاس  هکئالم  بناـج  زا  عازن  ضارتعا و  یعون  اـب  رتشیب 

زا لاؤس   » هب لـعج » زا  لاؤس   » عاـجرا نیارباـنب  هفیلخ و  تفـالخ  یگنوگچ  هن  تسا  لـعج  لـصا  مه  لاؤس  ّقلعتم  تسا و  يراـکنا  لاؤـس 
. تسا هیآ  روهظ  فالخ  هفیلخ » تفالخ  یگنوگچ 

: دیامرفیم نینچ  صوصف  رد  هدومن و  رایتخا  ار  مود  رظن  نیمه  صوصف  بحاص  قّقحم 
ام ًاءامسأ  هّلل  ّنا  تملع  ام  هتسّدق و  اهب و  قحلا  تحبـس  اهّـصخت و  یتلاّالإ  ۀّیهلإلا  ءامـسألا  عم  تفقو  مدآ و ال  ۀّیعمج  ۀکئالملل  سیل  و  ... 

َأ : » ةأشنلا ثیح  نم  تلاقف  لاحلا  اذـه  اهیلع  مکح  هانرکذ و  ام  اهیلع  بلغف  مدآ  سیدـقت  هتـسّدق  اهب و ال  هتّحبـس  امف  اـهیلإ  اـهملع  لـصو 
انل قحلا  فصوف  قحلا ...  عم  هیف  مه  ام  نیع  وه  مدآ  قح  یف  هولاق  امف  مهنم  عقو  ام  نیع  وه  عازنلاّالإ و  سیل  و  اهِیف » ُدِـسُْفی  ْنَم  اهِیف  ُلَعَْجت 

يوعدـلا یف  قلطن  نأ  فیکف  دـییقتلاب ، هیلع  نوداحو  هب  نوقّقحتم  نحن  ام  یعدـن  الف  یلاعت  هّللا  عم  بدـألا  مّلعتن  هدـنع و  فقنل  يرجاـم 
[578 [؟ حضتفنف ملع  یلع  هنم  نحن  لاحب و ال  انل  سیل  ام  اهب  معنف 

235 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 
هّللا عـم  بدا  هریاد  زا  جورخ  ار  نآ  يرگید  ياـج  رد  دناهتـسناد و  مصاـخت  عازن و  یعوـن  ار  هکئـالم  مـالک  هک  تسا  نشور  ناـیب  نیا  زا 

هّجوت ياهتکن  هب  صوصف  حرـش  رد  يرـصیق  قّقحم  اذل  تسا و  قفاوم  رظن  نیمه  اب  هفیرـش  هیآ  رهاظ  تشذگ  هک  روطنامه  و  دناهدرمش ،
: تسا رظن  نیمه  رب  ینتبم  هک  دهدیم 

مهیلع ۀّیرونلا  ۀبلغل  مّهنإف  ۀّیوامسلا  توکلملا  لهأ  نم  توربجلا و ال  لهأ  نم  تسیل  مدآ  یف  اوعزان  یتلا  ۀکئالملا  ّنأ  یلع  هیبنت  انه  و  ... 
نجلا و ضرألا و  ۀـکئالم  لـب  یه ، اـمک  هتقیقح  اوفرعی  مل  نإ  هّللادـنع و  هتبتر  لـماکلا و  ناـسنإلا  فرـش  نوفرعی  بتارملاـب  مهتطاـحإ  و 

[579  ....] باجحلل ۀبجوملا  ةأشنلا  ۀملظلا و  مهیلع  تبلغ  نیذلا  نیطایشلا 
هکئالم مالک  ینعی  دـنکیم ، رایتخا  ار  لوا  رظن  [، 581] بیغلا حیتافم  رد  زین  و  [ 580] شیوخ ریسفت  رد  هرس  سدق  نیهلأتملاردص  موحرم 

اذل تسا و  َنُولَمْعَی » ِهِْرمَِأب  ْمُه  َو  ِلْوَْقلِاب  ُهَنوُِقبْسَی  ال  َنُومَرْکُم * ٌدابِع   » هفیرش هیآ  يو  دنتسم  ضارتعا و  هن  دنکیم  ضحم  لاؤس  هب  لمح  ار 
. دنشاب هتشاد  یضارتعا  قح  رب  دناهدش ، فوصوم  نینچ  قح  هیحان  زا  هک  ياهکئالم  زا  اشاح  دیامرفیم 

لوصح  » و ضارتعا »  » رد ّصن  هکلب  رهاـظ و  ثحب  نیا  هب  طوبرم  تاـیاور  اـما  تسا و  هفیرـش  هیآ  سفن  زا  راهظتـسا  رباـنب  تشذـگ  هچنآ 
: تسا هکئالم  هیحان  زا  اطخ »

دسفی نم  اهیف  لعجتأ  اولاق  ۀفیلخ  ضرألا  یف  لعاج  ّینإ  ۀکئالملل  لاق  اّمل  هّللا  ّنإ  : » تسا هدمآ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یتیاور  رد  . 1
[582  ...«.] مهیلع بات  یّتح  کّیبل  نولوقی  نوذولی  شرعلاب  اوذالف  نینس  عبس  مهنع  بجتحاف  مهنم  یصعی  نم  کلذ  ناک  اهیف ... 

نأ ۀکئالملا  رمأ  اّمل  یلاعت  كرابت و  هّللا  ّنإ  تسا : هدمآ  مالسلا  هیلع  ماما  زا  يرگید  تیاور  رد  . 2
236 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 

مث مهیلع  بضغف  کل ...  سّدقن  كدمحب و  حّبـسن  نحن  ءامدـلا و  کفـسی  اهیف و  دـسفی  نم  اهیف  لعجتأ  ۀـکئالملا  ّتدر  مدآل  اودجـسی 
[. 583  ...«] ۀبوتلا هولأس 

لابندهب ار  دـنوادخ  بضغ  ناشمالک  اذـل  دـناهتفگ و  خـساپ  ضارتعا  لاح  هب  ار  ّقح  مالک  هکئـالم  هک  تسا  حیرـص  فیرـش  تیاور  نیا 
. دناهدومن هبوت  تلئسم  یلاعت  يادخ  زا  مه  دعب  تسا و  هتشاد 
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اّونمف اهیف »...  لعجتأ  : » اولاقف هّللا  یلع  اّودر  تسا ...« : هدـمآ  هیآ  نیمه  نوماریپ  مالـسلا  امهیلع  نیـسحلانبیلع  زا  يرگید  تیاور  رد  . 3
ۀکئـالملا نم  ۀـباصع  تناـک  اـّهنا  شرعلاـب و  اوذـال  ۀـئیطخ  یف  تعقو  اـّهنأ  ۀـکئالملا  تفرع  اّـملف  مـهنع ...  ضرعأـف  مهتداـبعب  هـّللا  یلع 

[584 ...«.]
. تسا حیرص  هکئالم  هب  اطخ »  » و ّتنم »  » و ضارتعا »  » ندادتبسن رد  زین  تیاور  نیا 

. درک هظحالم  ار  اهنآ  ییاور  ریسافت  هب  هعجارم  اب  ناوتیم  هک  دراد  دوجو  نومضم  نیا  هب  مه  يرگید  تایاور 
______________________________

هیلع مدآ  هب  امـسا  میلعت  اب  یلاعت  دنوادخ  هک  دناسریم  هیآ  نیا  ًارهاظ  هک  تسا  تهج  نیا  زا  هفیرـش  هیآ  هب  روکذـم  يوعد  دـییأت  (. 32)
ّقح مالک  نیا  نیاربانب ، دومن . راکشآ  ناشیا  رد  ار  میلع  مسا  روهظ  ّتیمامت  مدع  هکئالم و  تفالخ  صقن  هکئالم  رب  اهنآ  هضرع  مالسلا و 

، دوخ هکلب  دوبن ؛ ناشیا  ملع  صقن  نتخاس  رهاظ  هب  یجایتحا  ّالا  تسا و  هدوبن  هکئـالم  تاکـسا  يارب  طـقف  َنوُمَْلعَت » ـال  اـم  ُمَلْعَأ  یِّنِإ   » هک
نیا زا  هک  دیاب  یقولخم  تسا ، صقان  هکئالم )  ) امـش ملع  نوچ  دـیامرفیم : لاعتم  دـنوادخ  ییوگ  تسا . هکئالم  صقن  هجو  نّیبم  زربُم و 
نایب َنوُمَْلعَت » ام ال  ُمَلْعَأ  یِّنِإ   » ریبعت نیمهسفن  هب  ار  صقن  نیا  و   ] تساراد ار  تـالامک  امـسا و  همه  هک  تسا  مدآ  وا  دـشاب و  اربم  صقن 

[ دنکیم
دروم رد  مه »  » ریمض نتفرراکهب  تهج  زا  روکذم ، بلطم  هدافتسا  هجو  (. 33)

237 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 
روعش و بحاص  دومرف  مدآ  میلعت  دنوادخ  هک  یئامسا  دوشیم  مولعم  نیاربانب  ددرگیمرب ، امسا  هب  مهضرع »  » رد مه »  » ریمـض تسامـسا ،

عمج وحن  هب  اـی  درفم  ثنؤم ، ریمـض  دـیابیم  دـندوبن ، كاردا  روعـش و  ناـبحاص  زا  ءامـسا »  » ینعی ریمـض ؛ عجرم  رگا  هکنآ  هچ  دـنملع ،
 ... نرمثأ وأ  ترمثأ  عورزلا  و  نعفن . وأ  تعفن  ُبتکلا  لثم : [ 585] دوش هدروآ 

[. دنکیمن یقرف  ثحب  تهج  زا  هک  تسا  بصن  ریمض  ماقم ، رد  مه »  » ریمض هتبلا  ]
______________________________

نایب روطنیا  ار  یعدم  رب  هروکذم ، تایآ  تلالد  هجو  ناوتیم  تشذـگ ، مهـضرع »  » درومرد [ 30  ] هقیلعت رد  هک  یهجو  رب  هوـالع  (. 34)
لصاح ایشا  هب  تبسن  ام  يارب  هک  تسا  یملع  زا  ریغ  هیآ ، رد  روکذم  يامـسا  هب  ملع  هوحن  هک  دوشیم  هدیمهف  تایآ  نیا  قایـس  زا  درک :
یتمارک هچ  نیا  نیاربانب ، و  دنتفرگیم . رارق  مدآ  هبترم  رد  اذل  دـندشیم و  ملاع  اهنادـب  امـسا ، نیا  هب  مدآ  يابنإ  اب  هکئالم  ّالا  دوشیم و 

اهنآ دروم  رد  یمیلعت  نوچ  دـننادیمن  ار  اـهنآ  هکئـالم  و  دومن . يو  میلعت  دـنوادخ  هکنوچ  دـنادب  ار  یظفل  یئامـسا  هک  تسا  مدآ  يارب 
هاگچیه یفالتخا  نینچ  هک  تسا  حضاو  دنوشیم و  ملاع  مه  اهنآ  دوش  نایب  ناشیارب  ظافلا  نیا  رگا  هک  دنلامک  زا  يدـح  هب  نکل  و  دوبن ،

هب فاـّصتا  تیلباـق  شیوخ  تقلخ  رطاـخهب  مدآ ، دوش  مولعم  هک  دوـشیم  لاـطبا  تّجح  نیا  یناـمز  دـنکیمن . لاـطبا  ار  هکئـالم  تّجح 
هکنآ هچ  دنرادن ، ظافلا  هب  یجایتحا  دوخ  يدوجو  هطاحا  رطاخهب  هکئالم  هکنیارب  هوالع  دنتـسه . نآ  دقاف  هکئالم  هک  دراد  ار  یتالامک 

هک دوشیم  هدیمهف  اجنیا  زا  تسا . لصاح  اهنآ  يارب  ظافلا  تطاسو  نودـب  دـصاقم  نیا  دـصاقم و  رب  عالطا  يارب  تسا  ياهلیـسو  ظافلا 
لـصاح هلاـمک  هماـمت و  هب  هکئـالم  يارب  مه ، مدآ  ياـبنا  اـب  هک  تـسا  هیروـن  قیاـقح  امـسا ، زا  دارم  تـسا و  یّمـسم  نـیع  مـسا ، زا  دارم 

[586 .] دوشیمن
يرون و یتادوجو  دومرف  مدآ  میلعت  دنوادخ  هک  ياهیهلا  يامسا  هک  تسا  هتکن  نیا  تابثا  نئازخ ، هیآ  اب  هفیرش  هیآ  قابطنا  زا  دارم  (. 35)

دنایفخم نیمز  اهنامسآ و  بیغ  رد 
238 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 

. دوشیم هدافتسا  تفالخ  هیآ  زا  بلطم  نیا  هنوگچ  لاح  تساهنآ . لّزنت  نیمز  اهنامسآ و  رد  یئیش  ره  دنتسین و  يّدح  چیه  هب  دودحم  و 
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ُمَلْعَأ یِّنِإ   » ریبعت ناحبس  دنوادخ  هک  تسا  هتکن  نیا  هدافتسا  هجو  : » دناهدرک هراشا  باتک  هیـشاح  رد  هتکن  نیا  لح  هب  دوخ  همالع  موحرم 
روطنامه تسا  یبیغ  نیمز  اهنامسآ و  يارب  هک  میباییمرد  سپ  دومن . لیدبت  ِضْرَْألا » َو  ِتاوامَّسلا  َْبیَغ  ُمَلْعَأ  یِّنِإ   » هب ار  َنوُمَْلعَت » ام ال 

 ...«. تسا نیمز  اهنامسآ و  بیغ  نامه  دومن  مالسلا  هیلع  مدآ  میلعت  ناحبس  دنوادخ  هک  یئامسا  تسا و  یتداهش  هک 
مزالم رادقم  هب  نّیعت  ّدح و  هب  ّتیدودحم  هکنآ  هچ  دنتـسین ، يّدح  چیه  هب  دودحم  امـسا  نیا  هک  درک  تباث  ناوتیم  هتکن  نیا  کمک  اب 

هریاد زا  امسا  هک  تسا  نآ  ضورفم  هکیلاح  رد  دش . دهاوخ  ضرا  تاومس و  يازجا  زا  یئزج  ًاترورض  نیاربانب  تسا و  لّزنت  ّتیلولعم و 
تاومس و بیغ  زا  هفیرش  هیآ  رهاظ  قبط  هک  یئامسا »  » نیاربانب دنعقاو . تسا ، یبوبر  عقص  رد  هک  اهنآ  بیغ  رد  جراخ و  ضرا  تاومس و 

دنرمشیم یبوبر  عقص  زا  ار  یهلا  يامسا  هک  تساجنیمه  زا  و  درادن . هار  اهنآ  رد  ّتیلولعم  لّزنت و  دندودحمان و  ًاترورض  دنتـسه  ضرا 
: دیامرفیم تایآلا  رارسا  رد  هرس  سدق  نیهلأتملاردص  موحرم  دریگیمن . قلعت  اهنادب  یقلخ  یلعج و  دنتسین و  هّللا  يوسام  ءزج  هک 
تباثلا لعجاللاب  ةدوجوم  یه  لب  ریثأت ، لعج و  اهب  ّقلعتی  ۀیدحألا ال  هتاذ  اهیلع  ۀلمتـشملا  تالومحملا  یه  ۀقیقحلاب  یلاعت  هّللا  ءامـسأ  ... 

کلذ ینعم  نم  درف  ًاضیأ  ّهنأل  رهظملا  اهب  داری  مسالا و  ءافرعلا  دـنع  قلطی  امبر  اهرهاظم و  یه  ۀـمزال  راثآ  ۀـتباث و  ماـکحأ  اـهل  تاذـلل و 
[587  ....] مسالا

امسا ّتیدودحم  اب  يواسم  لزنت  مدع  هکنآ  هچ  تسا ، لهس  اهنآ  زا  یئیـش  ره  لّزنت  تابثا  امـسا ، رد  ّتیدودحم  مدع  تابثا  زا  دعب  لاح 
هیآ اب  قبطنم  تفالخ ) هیآ   ) ثحب دروم  هیآ  دافم  هک  دوشیم  تباث  بیترت  نیا  هب  تسا . ضرف  فلخ  هک  دوب  دهاوخ 

239 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 
«. ملاعلا هّللا  و  . » تسا نئازخ 

______________________________

[: ثیدح 300 و 301 ص 231 ،  ] دراد دوجو  نومضم  نیا  هب  تیاور  ود  یفاک  هضور  رد  (. 36)
مالـسلا و هیلع  مدآ  انیبأ  ۀّبق  هذه  ةزمحابأ ! ای  لاقف : ءامـسلا  یلإ  رظن  هدنع و  انأ  ۀلیل و  مالـسلا  هیلع  رفعجوبأ  یل  لاق  لاق : ةزمحیبأ  نع  . 1

. نیع ۀفرط  هّللا  اوصعام  قلخ  اهیف  ۀّبق  نیثالث  ۀعست و  اهاوس  ّلج  ّزع و  هّللا  ّنإ 
معن و لاق : مالـسلا ؟ هیلع  مدآ  ۀّبق  هذه  كادف  تلعج  هل : لاقف  مالـسلا  هیلع  هّللادبعیبأ  یلع  ٌلجر  لخد  لاق : حلاصیبأ  نالجع  نع  . ... 2

ۀفرط ّلج  ّزع و  هّللا  اوصعی  مل  هرونب  نوؤیضتسی  ًاقلخ  ةّولمم  ءاضیب  ًاضرأ  ًابرغم  نوثالث  ۀعست و  هذه  مکبرغم  فلخ  ّنا  الأ  ةریثک ، بابق  هّلل 
. نالف نالف و  نم  نؤربی  قلخی ، مل  مأ  مدآ  قلخ  نوردی  ام  نیع 

حوضو هب  دنراد ، نتم  رد  روکذم  تیاور  اب  نومضم  رد  هک  یفالتخا  رب  هوالع  تیاور  ود  نیا  هک  تسا  بسانم  اجنیا  رد  هتکن  نیا  رّکذت 
. دنرادن يربخ  ارو  ملاع  زا  دندوخیب و  دوخ  زا  قح  لامج  رد  قارغتـسا  طرف  زا  ییوگ  دنا : هکئالم )  ) قیالخ زا  هتـسد  نیا  حدـم  ماقم  رد 

يدوجو هبترم  ضقن  باب  زا  ملاـع  مدآ و  قلخ  زا  ناـنآ  عـالطا  مدـع  هک  تسا  هتکن  نیا  اـهنآ ، قایـس  نتم و  تاراـبع  رهاـظ  هکیلاـح  رد 
لامک تابثا  هکئالم و  زا  ياهتسد  حدم  يارب  رابخا  زا  نومضم  نیمه  هب  طئاسولا ،»  » هلاسر رد  هرـس  سدق  همالع  موحرم  نکلو  تساهنآ .

(. دوش هعجارم  هیدیحوت  لئاسر  زا  هب ص 142  . ) دناهتسج کّسمت  اهنآ 
. دوش هعجارم  میاهدرک ، لقن  ار  تایاور  نیا  زا  یشخب  [ 28  ] هقیلعت لیذ  رد  ثیدح 4 و 6 . ص 74 ، ج 1 ، ناهرب ، ریسفت  (. 37)

هب رـصحنم  ار  یبـیغ  نئازخ  نیا  هب  ملع  َوُـه » اَّلِإ  اـهُمَْلعَی  ـال  ِْبیَْغلا  ُحـِتافَم  ُهَدـْنِع  َو   » هفیرـش هیآ  رد  هک  نآ  هتکن ، نیا  هدافتـسا  هـجو  (. 38)
سپ هتـشگ ، تابثا  مدآ  يارب  تسا ، هّیهلا  يامـسا  ناـمه  هک  یبیغ  نئازخ  هب  ملع  تفـالخ  هیآ  رد  رگید  یفرط  زا  تسا و  هدومن  دـنوادخ 

. تسادخ ملع  نامه  مدآ  ملع  ًاترورض 
240 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 

______________________________
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. تسا ِضْرَْألا » َو  ِتاوامَّسلا  َْبیَغ  ُمَلْعَأ  یِّنِإ  ْمَُکل  ُْلقَأ  َْمل  َأ   » نامه دنوادخ  خساپ  (. 39)
رابخا رگا  لاح  تسا . بوجحم  هکئالم  زا  ضرا  تاوامـس و  تبیغ  هک  دـنکیم  تلالد  هفیرـش  هیآ  زا  هرقف  نیا  تشذـگ  هک  روطنامه  و 

؟ دنامیم بوجحم  هکئالم  زا  ضرا  تاوامس و  بیغ  هنوگچ  دوب ، امسا  هب  هکئالم  هطاحا  مزلتسم  ناشیا ، هب  ار  امسا  نیا  مدآ 
تسا و هیهلا  يامسا  همه  هب  مدآ  یعمج  ملع  نامه  هدیمد  مدآ  رد  دنوادخ  هک  یحور  تقیقح  هک  دوشیم  هدافتـسا  هفیرـش  هیآ  زا  (. 40)

ِْبیَْغلا ُِحتافَم  ُهَْدنِع  َو   » تسا دنوادخ  هب  رصحنم  دنبیغ  نئازخ  هک  ءامسا  همه  هب  ملع  هک  تسا  نآ  مه  دنوادخ  هب  حور  نیا  صیصخت  هجو 
«. َوُه اَّلِإ  اهُمَْلعَی  ال 

هدجـس هعقاو  زا  لبق  سیلبا  رفک  هک  تسا  هتکن  نیا  هب  رعـشم  تسا ، دـیعب  یـضام  دـیفم  اجنیا  رد  هک  َنیِِرفاـْکلا *» َنِم  َناـک   » ربیعت (. 41)
َو یبَأ  َسِیْلبِإ  اَّلِإ  : » ینعی دوش  هدروآ  ناک »  » نودـب هک  دوب  بساـنم  دوب ، هدجـس  مدـع  رطاـخ  هب  يو  رفک  دارم  رگا  اـّلا  تسا و  هدوب  تباـث 

هفیرش هیآ  رهاظ  هجیتنرد  دنکیم و  تباث  سیلبا  يارب  هدجس  زا  ءابا  هلئسم  رب  قباس  يرفک  َنیِِرفاْکلا *» َنِم  َناک   » نیاربانب رَفَک ؛ َو  َرَبْکَتْسا »
نوچ تسانعم . نیمه  دیؤم  مه  َنوُُمتْکَت *» ُْمْتنُک   » ریبعت وا . هدجـس  هن  و  ناسنا » تفالخ  لصا   » هب طبترم  تسا  يرما  رفک  نیا  هک  تسا  نآ 
رگا هک  تسا  نیا  دـنامیم  یقاب  هک  ياهتکن  تسا . هتـشاد  دوجو  قباس  ینامتک  هک  تسا  نیا  رد  رهاظ  ُمتنک »  » یـضام لعف  مه  اـجنیا  رد 
نیا رد  هک  نامتک  ارچ  تسا ، َنوُُمتْکَت *» ُْمْتنُک  ام   » هکئـالم دزن  رد  موتکم  رما  ناـمه  ناـیب  َنیِِرفاـْکلا ،*» َنِم  َناـک   » زا دافتـسم  سیلبا  رفک 

هک يرما  نداد  تبـسن  هک  تفگ  باوج  هنوگنیا  ناوتیم  ار  لاؤـس  نیا  هدـش ؟ هداد  تبـسن  هکئـالم  هب  تسا ، سیلبا  هب  صتخم  تروـص 
اهتبـسن هنوگنیا  فرع  تاـبطاخم  رد  یفرع و  تسا  يرما  تسین ، عـمج  زا  زیمتم  درف  نآ  هک  یلاـح  رد  عـمج  هب  تسا  يدرف  هب  صتخم 

یتآ هقیلعت  رد  دـناهدرک و  نایب  نازیملا  رد  هماـّلع  موحرم  هک  تسا  روصتم  هکئـالم  ناـمتک  يارب  رگید  یهجو  هتبلا  دوشیم . هدرب  راـکهب 
، ناسنا يارب  تفالخ  لعج  هلحرم  نامه  رد  سیلبا  هک  تسا  نیا  لاقم  صّخلم  سپ  درک . میهاوخ  هراشا  نادب 

241 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 
سیلبا نامتک  نیمه  هکئالم  نامتک  زا  دارم  هتخاس و  رهاظ  ار  رفک  نیا  دوجـس ، هب  رما  نامز  رد  هتـشاد و  موتکم  ار  رما  نیا  هدیزرو و  رفک 
هکئالم زا  سیلبا  ایآ  دوش : مامت  نایب  نیا  ات  دـنامیم  یقاب  ياهتکن  هتبلا  تسا . هدـش  هداد  تبـسن  هکئـالم  هب  تیاـنع ، عّسوت و  اـب  هک  تسا 

. دوش هعجارم  دناهتخاس ، نشور  نتم  رد  ار  هتکن  نیا  هماّلع  موحرم  تسا ؟ هدوب 
______________________________

رم سیلبا  نامتک  نامه  هکئالم  نامتک  دنک  نایب  ًاتحارص  هک  یتیاور  هفیرـش ، هیآ  نیا  هب  طوبرم  يریـسفت  تایاور  رد  دنچ  یلّمأت  اب  (. 42)
دوجوم تاـیاور  نیا  زا  یـضعب  رد  هچنآ  دـشاب .] اـم  عبتت  روصق  زا  یـشان  نتفاـین  نیا  تسا  نکمم  هتبلا  هک   ] میتفاـین هدوب ، ار  شیوخ  رفک 

. تخاـس رهاـظ  ار  رفک  نیا  نآ ، زا  ياـبا  دوجـس و  هب  رما  ماـگنه  رد  دوب و  هتـشاد  ناـهنپ  ار  شیوـخ  رفک  سیلبا  هک  تسا  هتکن  نیا  تسا 
و دنکیمن . ادعام  یفن  یئیش  تابثا  حالطصا  هب  تسا . هدوب  نامتک  نیمه  هکئالم  نامتک  هک  درادن  یتلالد  نومضم  نیا  هک  تسا  راکـشآ 

اهنآ همه  هب  نامتک  تبـسن  اذل  تسین و  سیلبا  هب  صتخم  طقف  هک  هدش  ریوصت  رگید  يوحن  هب  هکئالم  نامتک  تایاور  یـضعب  رد  اضق  زا 
ات مینکیم  لـقن  سیلبا  ناـمتک  درومرد  تیاور  دـنچ  اًـلعف  درک . میهاوخ  هراـشا  ّصاـخ  ریوصت  نیا  هب  لـیذ  رد  هک  تسا  تقیقح  وـحن  هب 

. دنکیم تلالد  رادقم  هچ  هک  دوش  نشور 
دوجـسلاب ۀکئالملا  هّللا  رمأ  اّملف  لاق ...« : مالـسلا  هیلع  هّللادـبعیبأ  نع  لیمج  نع  ریمعیبأنبا  نع  یبأ  ینثدـح  لاق : میهاربإ ، نب  یلع  . 1

[588  ...«.] مهنم نکی  مل  سیلبإ  ّنا  کلذ  دنع  ۀکئالملا  تملعف  دسحلا  نم  سیلبإ  بلق  یف  ناک  ام  جرخا  مدآل 
رفعجیبأ نع  دیزی  نب  رباج  نع  ءاّذحلا  تباث  نع  مارقملایبأ  نب  ورمع  نع  بوبحم  نب  نسحلا  نع  یبأ  ینثدـح  لاق : میهاربإ  نب  یلع  . 2

مدآل اودجسا  ۀکئالملل  یلاعت  كرابت و  هّللا  لاق  مث  لاق ...« : مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریمأ  نع  هئابآ  نع  هیبأ  نع  نیـسحلا  نب  یلع  نب  دّمحم 
[589  ...«.] دجسی نأ  یبأف  دسحلا  نم  هبلق  یف  ناک  ام  سیلبإ  جرخأف  هل  اودجسف 
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242 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 
ّهنإ هّللا  ملع  یف  ناک  مهنم و  سیلبإ  ّنا  نوبـسحی  اوناک  ۀکئالملا  ّنإ  لاق ...« : مالـسلا  هیلع  هّللادـبعیبأ  نع  هدانـسإب  بوقعی  نب  دّـمحم  . 3

[590  ...«.] بضغلا ۀّیمحلاب و  هسفن  یف  ام  جرختساف  مهنم  سیل 
نیا رد  دـش . رهاظ  نآ  زا  يابا  دوجـس و  هب  رما  اب  هک  دوب  هدرک  موتکم  يرما  شیوخ  سفن  رد  سیلبا  هک  دـناسریم  تایاور  زا  هتـسد  نیا 

ّتیمح نامه  سیلبا  رفک  أشنم  هکنآ  هچ  درادن . رفک  نامتک  اب  یتافانم  نکلو  هدش  هتـسناد  ّتیمح  دسح و  موتکم  رما  نآ  هچرگ  تایاور 
نامتک هک  درادـن  دوجو  ياهراشا  چـیه  تایاور  نیا  رد  دـش ، هراشا  اًلبق  هک  روطنامه  دـشاب . مه  یتیاور  نومـضم  نیا  هب  ًارهاـظ  دوب و  وا 

عفد ار  ههبـش  هنوگره  هک  هچنآ  هدـش و  هداد  تبـسن  هکئالم  هب  زاجم  عّسوت و  یعون  اب  هک  تسا  هدوب  سیلبا  نامتک  نامه  عقاورد  هکئالم 
لقن ار  تایاور  نیا  زا  یـضعب  کنیا  هک  سیلبا ، طقف  هن  ار و  يرما  هکئالم  نامتک  رد  دراد  تحارـص  هک  تسا  يدّدعتم  تایاور  دـنکیم 

دناهدوزفا دعب  هدرک و  لقن  ار  هتـسد  نیا  زا  یتیاور  دـناهدرک و  هراشا  تایاور  نیا  هب  نازیملا  رد  دوخ  هرـس  سدـق  هماّلع  موحرم  مینکیم .
سیلبا هن  و   ) هکئالم دوشیم  مولعم  هکنآ  هچ  تسین  هکئالم  هب  نامتک  تبـسن  رد  عّسوت  زاـجم و  هب  یجاـیتحا  چـیه  تاـیاور  نیارباـنب  هک 

[591 :] دندوب هدرک  نامتک  ار  يرما  دوخ  طقف )
هّللا قلخی  نأ  ّنظن  اّنک  ام  مهسفنأ  یف  مهدوجس  یف  اولاق  اودجسف و  مدآل ؛ اودجسا  مهل  هّللا ]  ] لاق مث  مالسلا ...« : هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  . 1

نومتکت ام  ّیلع و  مکّدر  نم  نودبت  ام  ملعی  هّللا  لاق  مهسؤر  اوعفر  اّملف  هیلإ . قلخلا  برقأ  هناریج و  هّللا و  ناّزخ  نحن  اّنم ، هیلع  مرکأ  ًاقلخ 
[592  ...«.] اّنم هیلع  مرکأ  ًاقلخ  هّللا  قلخی  نأ ال  ًاّنظ 

نطاب رد  دوجس ، هب  رومأم  هکئالم  نامه  دوشیم  هدافتسا  حوضوهب  تیاور  نیا  زا 
243 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 

. دنکیمن هدرکن و  قلخ  نانآ  زا  فرشا  یقلخ  دنوادخ  هک  دندوب  هدرب  نامگ  هتخاس و  موتکم  يرما  شیوخ 
ام اهـسفنأ  یف  ۀکئالملا  تلاقف  هل  اودجـسی  نأ  ۀکئالملا  رمأ  مدآ  هّللا  قلخ  ّنا  اّمل  : » لاق مالـسلا  هیلع  هّللادبعیبأ  نع  هربخأ  نمع  زیرح  . 2

َو ِتاواـمَّسلا  َْبیَغ  ُمَلْعَأ  یِّنِإ  ْمَُکل  ْلـُقَأ  َْمل  َأ  : » هّللا لاـقف  هیلإ  قلخلا  برقأ  نحن  هناریج و  نحنف  اـنم  هیلع  مرکأ  ًاـقلخ  قلخ  هّللا  ّنا  ّنظن  اـّنک 
اولاق ام  اولاق  نیذـلا  ۀـکئالملا  تذالف  مهـسفنأ  یف  ام  اومتک  ناجلاینب و  رمأ  اودـبأ  اـهیف  َنوُُمتْکَت » ُْمْتنُک  اـم  َو  َنوُدـُْبت  اـم  ُمَلْعَأ  َو  ِضْرَأـْلا 

[593  ...«.] شرعلاب
ُمَلْعَأ َو  ِضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  َْبیَغ  ُمَلْعَأ  یِّنِإ  ْمَُکل  ُْلقَأ  َْمل  َأ  : » کلذ دنع  یلاعت  هّللا  لاق  مالسلا ...« : هیلع  يرکـسعلا  دّمحموبأ  مامإلا  لاق  . 3

ّهنا ال مکداقتعا  نم  هیلع و  طلـس  نأ  هکالهإ  هتعاطب و  رمأ  اذإ  مدآ  یلع  ءابآلا  نم  سیلبإ  هدـقتعی  ناک  اـم  َنوُُمتْکَت » ُْمْتنُک  اـم  َو  َنوُدـُْبت  اـم 
[594  ...«.] مهئامسأب مدآ  مکأبنأ  نیذلا  مکنم  لضفأ  هلآ  دّمحم و  لب  هنم  لضفأ  متنأ  وّالإ  مکدعب  یتأی  دحأ 

رما رگا  هک  تشاد  میمصت  نینچ  شیوخ  ریمـض  رد  سیلبا  هکئالم : يارب  مه  هدش و  تباث  سیلبا  يارب  مه  نامتک  فیرـش  تیاور  نیا  رد 
مه هکئالم  دوب . هدرک  نامتک  سیلبا  هک  تسا  یبلطم  نیا  دنک ، كاله  ار  يو  دوش  طلـسم  وا  رب  رگا  دنک و  نایـصع  دوش ، مدآ  تعاط  هب 

هکئالم هک  تسا  یبلطم  نیا  درک و  دهاوخن  قلخ  ناشیا  زا  یلعا  فرـشا و  یقلخ  چـیه  دـنوادخ  هک  دـندوب  هدرب  نامگ  شیوخ  سفن  رد 
تاـیاور نیب  عـمج  هجو  هک   ) ار هتکن  نیا  دزاـسیم . نشور  ار  هکئـالم  ناـمتک  هلئـسم  هکنیا  رب  هوـالع  تیاور  نیا  دـندوب . هدرک  ناـمتک 

. دـندوب هدرک  نامتک  ار  یئیـش  کی  ره  درادـن ، دوجو  هکئـالم  ناـمتک  سیلبا و  ناـمتک  نیب  یتاـفانم  چـیه  هک  دـنکیم  نشور  مه  تسا )
رد هتکن  نیا  هب  مه  هماّلع  موحرم 

244 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 
[595 .] دناهدرک هراشا  نازیملا 

______________________________
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هنم انثتـسم  عوضوم  رد  لخاد  انثتـسم  ینعی  انثتـسا ، رد  لاصتا  زا  دارم  عاـطقنا و  هن  تسا  لاـصتا  رد  نآ  روهظ  انثتـسا  روهظ  زا  دارم  (. 43)
. هدش جراخ  نآ  مکح  زا  طقف  تسا و 

، نیاربانب تساهنآ . یجراخ )  ) ندرک هدجس  نآ  مکح  و  دناهدش » عقاو  هدجس  هب  باطخ  دروم  هک  دنتـسه  ياهکئالم   » هنم انثتـسم  عوضوم 
هدرک ابا  ندرک  هدجـس  زا  نکلو  هدـش  عقاو  هدجـس  هب  باطخ  دروم  تسا و  هکئـالم  هرمز  زا  سیلبا  هک  تسا  نیا  سیلبا  يانثتـسا  ياـنعم 

. تسا جراخ  اودجس )  ) دناهدرک رکذ  رابخا  وحن  هب  جراخ  رد  هکئالم  يارب  هک  یمکح  تحت  زا  ینعی  تسا ؛
. دشابن هشدخ  زا  یلاخ  دـناهدومن  ّبترتم  نآ  رب  هک  ياهجیتن  دـسریم  رظن  هب  نکلو  تسا  نیتم  هرـس  سدـق  هماّلع  موحرم  نایب  نیا  هچرگ 

هفیرـش تایآ  رهاظ  هکنیا  اب  دـناهتخاس . طبترم  طوبه » زا  لبق  هلحرم  رد  تواقـش  تداعـس و  زیامت  مدـع   » هلئـسم هب  ار  بلطم  نیا  ناـشیا 
دش و نوعلم  دورطم و  سیلبا  مدآ ، رب  هدجس  مدع  سفن  هب  ینعی  تسا ؛ طوبه  زا  لبق  هبترم  نامه  رد  سیلبا  يارب  تواقـش  درط و  لوصح 

هبترم یکی  تسا : هبترم  ود  تواقش  يارب  دوش  هتفگ  هکنیا  ّالا  تسا . نآ  رد  طوبه  ایند و  هب  لوزن  زا  لبق  هلحرم  رد  يو  تواقش  نیاربانب ،
درط و قلطم  يانعم  هب  هک  یتواقش  مود  دوشیم . لصاح  یلاعت  ّقح  یعیرشت  یهاون  رماوا و  تفلاخم  نیمز و  هب  طوبه  اب  طقف  هک  تواقش 

موحرم هک  هچنآ  دریگیم و  تروص  نیمز  هب  طوبه  اب  ضرفلا - یلع  لوا - عون  تواقش  تسا . نآ  تاجرد  لامک و  جرادم  زا  نداتفا  ورف 
ققحت اب  هک  تسا ، تواقـش  تداعـس و  عون  نیا  هب  عجار  دـناهتفگ ، نیمز  هب  طوبه  زا  لبق  تواقـش  تداعـس و  ّزیمت  مدـع  هب  عجار  هماـّلع 

[. تسا راگزاسان  هکئالم  یهارمه  تشهب و  هب  دورو  اب  هک  تسا  لوا  يانعم  هب  تواقش  طقف  زین  و   ] تسا راگزاس  مود  يانعم  هب  تواقش 
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تـساجنیا زا  نیمز ،» هب  طوبه  زا  لبق  تواقـش  تداعـس و  ّزیمت  مدع   » هلئـسم و  هکئالم » هرمز  رد  سیلبا  ندوب   » هلئـسم طبر  بیترت  نیا  هب 
، نیاربانب تسین . رّوصتم  تسا ) هکئالم  تقفارم  تشهب و  هب  لوخد  عنام  هک   ) لوا يانعم  هب  تواقش  تداعـس و  نیمز  هب  طوبه  زا  لبق  هک :

سپ تسا ، هدـش  قّقحم  دوجـس  مدـع  زا  دـعب  انعم  نیا  ضرفلایلع  هک  تسا  نکمم  ّقح  زا  يرود  داعتبا و  قلطم  يانعم  هب  تواقـش  طـقف 
مهیلع تیبلها  زا  هدراو  تایاور  رابخا و  نیماـضم  تسا . هدوبن  راـک  رد  يّزیمت  هدوب و  هکئـالم  هرمز  زا  دوجـس ، زا  ياـبا  زا  لـبق  ناـطیش 

. تسا لقتسم  یثحب  یعدتسم  دوخ  اهنآ  نایم  عمج  رابخا و  نیا  نایب  تسا . توافتم  هلئسم  نیا  هب  تبسن  مالسلا 
______________________________

اهِیف ْمُه  ِراَّنلا  ُباحْـصَأ  َِکئلوُأ  : » تواقـش ای  َنُونَزْحَی *» ْمُه  َو ال  ْمِْهیَلَع  ٌفْوَخ  الَف  : » تداعـس هلئـسم  هک  دناسریم  هفیرـش  هیآ  لیذ  (. 44)
زا دـیامن  وا  تایادـه  یهلا و  رماوا  تعباـتم  هک  سک  ره  یهلا ، تیادـه  ندیـسر  طوبه و  زا  دـعب  هک  تسا  طوـبه  رب  ّبترتـم  َنوُدـِلاخ *»

. دوب دهاوخ  نادنمتواقش  زا  تخادرپ  یهلا  تایآ  بیذکت  هب  هک  سک  نآ  نادنمتداعس و 
دننکیم تلالد  رگید  تایآ  یضعب  لباقم  رد  تسا و  تشهب  هب  ناطیش  نتفای  هار  تایآ  یـضعب  دافم  هک  تسا  نیا  لاکـشا  صّخلم  (. 45)

عمج تایاور  تایآ و  هورگ  ود  نیا  نیب  ناوتیم  هنوگچ  تسه ، نومضم  نیا  هب  مه  یتایاور  دوب و  عونمم  تشهب  هب  دورو  زا  ناطیـش  هک 
؟ درک

هب نیمز  هب  طوبه  تشهب و  زا  جورخ  باطخ  هک  دـناسریم  هفیرـش  هیآ  نیا  رد  عمج  هغیـص  اْهنِم »...  اوُِطبْها  اَْنُلق   » لوا هورگ  تاـیآ  زا  اـما 
دوـخ نیا  تسا و  هدوـب  طوـبه  نیا  هـب  بطاـخم  ناطیـش  ًاـعبط  اّوـح  مدآ و  زا  ریغ  نیارباـنب ، تـسا و  هدـش  هّجوـتم  رفن  ود  زا  شیب  يدارفا 
. تسا هدوب  تشهب  زا  طوبه  هک  دنکیم  تلالد  نوچ  تسانعم ، نیا  دّکؤم  اهنم »  » ریمض دوب . هتفای  هار  تشهب  هب  ناطیش  هک  دناسریم 

يانعم اوطبها »  » باطخ ندوب  عمج  هک  دمآ  دهاوخ  بلطم  نیا  يدوز  هب  هتبلا 
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هناگیب اعدم  هب  تبسن  هیآ  زا  هرقف  نیا  اذل  تسین و  مزال  نابطاخم  هرمز  رد  ناطیش  ندوب  لخاد  نآ ، ربانب  هک  دشاب  هتشاد  دناوتیم  يرگید 
، سیلبا هک  دننکیم  تلالد  تایآ  نیا  تسا . سیلبا  هسوسو  هب  رظان  تایآ ) ای   ) هیآ دنکیم  تلالد  اعدـم  رب  هک  يرگید  هیآ  دوب . دـهاوخ 
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. دوب هتفای  هار  تشهب  هب  ناطیش  هک  تفریذپ  دیاب  راچان  سپ  داد ، رارق  شیوخ  ياوغا  هسوسو و  دروم  تشهب  رد  ار  اّوح  مدآ و 
عبط هب  سپ  تسا  هدوب  سیلبا  يابا  هکئالم و  دوجـس  یپ  رد  باطخ  نیا  نوچ  ٌمیِجَر .*» َکَّنِإَف  اْهنِم  ْجُرْخاَف  َلاـق   » مود هورگ  تاـیآ  زا  اـما 

. دوب هدش  هدنار  نوریب  تشهب  زا  هدوب و  نادورطم  زا  هسوسو  زا  لبق  ناطیش  نیاربانب ، هتفرگ و  تروص  يو  هسوسو  زا  لبق 
مدآ و درومرد  طقف  طوبه  هک  تسا  نآ  طوبه ، باطخ  هینثت  ظاحل  هب  هفیرـش  هیآ  نیا  رهاظ  اوُِطبْها .*» اَْنُلق  : » هورگ ود  نیا  زا  رگید  هیآ  و 

قداص ماما  زا  یّمق  زا  نتم  رد  هک  یتیاور  دوبیم و  عمج  وحن  هب  دـیاب  باطخ  ّالا  هتـشادن و  تکرـش  رما  نیا  رد  يرگید  تسا و  هدوب  اّوح 
. دنکیم تلالد  اعدم  رب  دوب ، هدشن  تشهب  لخاد  سیلبا  هک  تسا  هدش  لقن  مالسلا  هیلع 

______________________________

هب هیتآ  هقیلعت  رد  دـنکیم ؛ ّلح  ار  مدآ  نایـصع  هلکـشم  هک  تسا  ياهتکن  نیمز ، هب  طوبه  زا  لـبق  تواقـش  زا  تداعـس  ّزیمت  مدـع  (. 46)
ّزیمت مدـع  هلئـسم  هب  یطبر  ًارهاظ  نآ ، رد  مدآ  ياوغا  تشهب و  هب  سیلبا  دورو  هلکـشم  اما  تخادرپ . میهاوخ  لکـشم  نیا  ّلح  هب  لیـصفت 
نیمز هب  يو  طوبه  نیع  هب  تشهب  زا  سیلبا  ندوـب  دورطم  تشذـگ  هک  روطناـمه  نوـچ  [ 596 .] درادن طوبه  زا  لبق  تواقـش  زا  تداعس 

ریـسفت رد  هرـس  سدـق  همالع  موحرم  تسا . هتفرگ  تروص  هسوسو  زا  لبق  نیارباـنب  مدآ و  رب  هدجـس  مدـع  هرمث  روکذـم  درط  هکلب  هدوبن 
: تسین اهنآ  زا  کی  چیه  طوبه ، زا  لبق  تواقش  زا  تداعس  ّزیمت  مدع  هلئسم  هک  دناهدرک  داهنشیپ  لکشم  ّلح  يارب  هار  هس  نازیملا 

هب ار  اهنم » طبهأف   » و اهنم » جرخأف   » رد عقاو  ریمض  هک  درادن  دوجو  یلیلد  لوا : ّلح 
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يارب تشهب  هب  دورو  اب  نآ  عمج  هلکـشم  دـشاب و  نامـسآ  زا  طوبه  ای  تشهب  زا  جارخا  نآ  ياـنعم  اـت  میهد  عاـجرا  تشهب ] اـی   ] نامـسآ
یعون اب  هک  تسا  نکمم  اًلماک  نیاربانب ، ددرگرب  اهنادب  روکذـم  ریمـض  ات  دوبن  ینخـس  تشهب )  ) نامـسآ زا  نوچ  دـیامن . يور  هسوسو ،

. دشاب تمارک  برق و  ماقم  زا  طوبه  جورخ و  ای  و  اهنآ ، نایم  زا  طوبه  هکئالم و  هریاد  زا  جورخ  دارم  زاجم  تیانع و 
ولو ندوب  قلطم  زا  عنم  هن  دـشاب  هکئالم  نایم  رد  سیلبا  یمئاد  فّقوت  عنم  زا  هیانک  طوبه ، جورخ و  هب  رما  زا  دارم  تسا  نکمم  مود : ّلح 

تلالد رما  نیا  هب  نیطایـش  عمـس  قارتسا  تایآ  دـشاب . راک  رد  یفقوت  رارقتـسا و  چـیه  هکنآ  نودـب  اـهنآ  ناـیم  زا  رورم  جورع و  لـثم  هب 
یسیع هک  هاگنآ  دندرکیم و  جورع  متفه  نامـسآ  ات  نیطایـش  مالـسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح  زا  لبق  هک  تسا  دراو  یتیاور  رد  دنکیم و 

ناهج هب  مشچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  متاخ  ربمغیپ  هک  هاگنآ  سپـس  دـندش و  عنم  نآ  قوف  مراـهچ و  نامـسآ  زا  دـش  دـلوتم  مالـسلا  هیلع 
. دندش مورحم  عونمم و  اهنامسآ  همه  زا  دوشگ 

رتاوتمریغ تایاور  یضعب  رد  طقف  دیآ و  شیپ  یلاکشا  ات  درادن  دوجو  هسوسو ] يارب   ] تشهب هب  سیلبا  دورو  رب  نآرق  زا  یلیلد  موس : ّلح 
تشهب هب  سیلبا  لوخد  نآ  زا  ناوتیم  هک  ياهیآ  اهنت  دوریم و  زین  يوار  هیحان  زا  انعم  هب  لقن  لامتحا  نآ  رد  هک  تسا  هدمآ  بلطم  نیا 

انوُکَت ْنَأ  اَّلِإ  ِةَرَجَّشلا  ِهِذـه  ْنَع  امُکُّبَر  امُکاهَن  ام  َلاق  : » دـیوگیم نینچ  سیلبا ، مـالک  تیاـکح  ناونع  هب  هک  تسا  ياهیآ  درک  هدافتـسا  ار 
تشهب رد  سیلبا  نیاربانب  دوشیم و  هدافتـسا  کیدزن  هب  هراشا  يارب  هذه »  » هراشا ریمـض  هکنآ  هچ  [ 597 «] َنیِِدلاْخلا َنِم  انوُکَت  َْوأ  ِْنیَکَلَم 

ظفل رگا  هک  درک  هّجوت  دـیاب  نکلو  تسا . هدرک  هراـشا  نآ  هب  هذـه »  » هراـشا ریمـض  اـب  هک  تسا  هدوب  رـضاح  عونمم  تخرد  یکیدزن  رد 
* ِهِذه ابَْرقَت  َو ال  : » دیامرفیم هک  رگید  هیآ  رد  دنک ، یناکم  برق  یکیدزن و  رب  تلالد  هیآ  نیا  رد  هذه » »
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[598 .] تسا حضاو  نآ  نالطب  هک  دیامن  تخرد  هب  دنوادخ  یناکم  برق  هب  تلالد  دیاب  زین  َنیِِملاَّظلا *» َنِم  انوُکَتَف  َةَرَجَّشلا 

______________________________

تروص ّتیدوبع  ثیح  زا  هک  تسا  ینایصع  تمصع ، اب  یفانم  نایصع  هک  تسا  ّلح  لباق  قیرط  نیا  زا  ًاتدمع  مدآ  نایصع  لکشم  (. 47)
هک تسا  ینامز  نیا  تسا و  هداد  ماجنا  تمصع  اب  یفانم  یلمع  درادرب  تیصعم  هب  رـس  شیوخ  تیدوبع  رد  دبع ، هک  هاگنآ  ینعی  دریگ ،
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باب نیا  رد  هفیرـش  تایآ  رهاظ  نوچ  دوبن ، يولوم  یهن  عونمم  تخرد  زا  مدآ  یهن  دـنز . زاـب  رـس  شیوخ  ّبر  يولوم  یهاون  رماوا و  زا 
ّبترت زین  تسا و  نیمز  هب  طوبه  زا  دـعب  يولوم  یهاون  رماوا و  ناـیب  تیادـه و  هار  نتخاـس  نشور  ماـکحا و  عیرـشت  هلئـسم  هک  تسا  نآ 

: دومرف ناحبـس  دنوادخ  هتفرگ ، تروص  یهلا  تیاده  ندیـسر  طوبه و  زا  دـعب  هک  تسا  یلامعا  هب  طوبرم  تواقـش  تداعـس و  زا  تاعبت 
اِنتایِآب اُوبَّذَـک  َو  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َو  َنُونَزْحَی * ْمُه  ـال  َو  ْمِْهیَلَع  ٌفْوَخ  ـالَف  َيادُـه  َِعبَت  ْنَمَف  ًيدُـه  یِّنِم  ْمُکَّنَِیتْأَـی  اَّمِإَـف  ًاـعیِمَج  اـْهنِم  اوُِطبْها  اَْـنُلق  »

 ...«. َنوُِدلاخ اهِیف  ْمُه  ِراَّنلا  ُباحْصَأ  َِکئلوُأ 
ملظ ار  یهن  اب  تفلاـخم  یهنم و  باـکترا  فارعا ، هروس  رد  هرقب و  هروس  رد  دـنوادخ  هک  تسا  هتکن  نیا  یهن ، ندوبن  يولوم  دـهاوش  زا 

بعت جـنر و  يانعم  هب  هک  یقـشتف »  » ریبعت هب  ار  ملظ  ریبعت  هط  هروس  رد  نکلو  َنیِِملاَّظلا *» َنِم  انوُکَتَف  َةَرَجَّشلا  ِهِذـه  ابَْرقَت  ال  : » تسا هدرمش 
، تسا قبـسام  ریـسفت  نوچمه  هک  یناـیب  رد  نآ  لاـبند  هب  سپـس  تسا و  هتخاـس  عرفتم  تشهب  زا  جورخ  رب  ار  نآ  هدوـمن و  لیدـبت  تسا 
جنر و نامه  ءاقش »  » زا دارم  هک  دوشیم  نشور  نآ  زا  هک  یحْضَت » َو ال  اهِیف  اُؤَمْظَت  َکَّنَأ ال  َو  يْرعَت * َو ال  اهِیف  َعوَُجت  اَّلَأ  ََکل  َّنِإ  : » دومرف

تخرد زا  یهن  نیاربانب ، و  تسا . ینیمز  یگدـنز  مزاول  زا  هک  نآ  لاـثما  یگنهرب و  یگنـشت و  یگنـسرگ و  ناـمه  تسا ، يویند  تمحز 
هن تسا  يداشرا  اجنیا  رد  یهن  نیاربانب  يولوم . یتهج  هن  تساهجنر  تامحز و  نیا  زا  زیهرپ  يارب  عونمم 
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. تسین ّتیدوبع  راوطا  زا  يّدعت  تیصعم و  بجوم  يداشرا  یهن  زا  تفلاخم  و  يولوم ،

ملظ نآ  هن  تسایند  نیا  ياهیتساک  جـنر و  رد  نداـتفا  ناـمه  تسا ، هدـش  مدآ  ملظ  هب  ریبعت  نآ  رد  هک  یتاـیآ  رد  ملظ  زا  دارم  نیارباـنب ،
نادب هراشا  َنیِِملاَّظلا *» َنِم  انوُکَتَف   » هیآ : » دومرف هک  هرـس  سدـق  فنـصم  مالک  ّرـس  اجنیا  زا  [ 599 .] ّتیبوبر ّتیدوبع و  باب  رد  مومذـم 

، تابعت تارودک و  رادرایتخا  طوبه و  هب  طوبرم  تسا  يرما  هفیرـش ، هیآ  نیا  رد  تباث  ملظ  دش  نشور  هکنآ  هچ  دوشیم ، نشور  دراد »
. ناحبس يادخ  يولوم  رماوا  نایصع  هن 

. مدآ تیاده  هبوت و  هلئسم  ینعی  هدمآ ، نتم  رد  هک  تسا  نامه  اعدم  رب  رگید  دهاش 
َمْوَْقلا يِدـْهَی  ـال  ُهَّللا  َو  : » دومرف ناحبـس  دـنوادخ  هکنآ  هچ  دـشیمن  تیادـه  هاگچـیه  ّتیدوبع ، رد  دوـب  یملظ  مدآ  ملظ  رگا  هکنآ  هچ 

تـشذگ هک  یحیـضوت  زا  نتم  بلاطم  هیقب  يدَه .»...  َو  ِْهیَلَع  َباتَف  ُهُّبَر  ُهابَتْجا  َُّمث  : » تسا هدـمآ  هفیرـش  تایآ  رد  هکیلاح  رد  َنیِِملاَّظلا *»
. دوشیم نشور 

______________________________

ص 16: ج 1 ، رصم ، عبط  هدبع ، هغالبلاجهن  (. 48)
 ...«. ۀّیرذلا لسانت  ۀّیلبلا و  راد  یلإ  هطبها  هتّنج و  یلإ  ّدرملا  هدعو  هتمحر و  ۀملک  هاّقل  هتبوت و  یف  هل  هناحبس  هّللا  طسب  ّمث  »... 

تمایق تشهب  رد  هکیلاح  رد  هدش ، دراو  نآ  لاثما  زور و  رصع و  حبـص و  ریبعت  تایاور  نیا  رد  هک  دشاب  نآ  راهظتـسا  هجو  دیاش  (. 49)
. تسا لاثم  خزرب و  ملاع  هب  طوبرم  روما  نیا  هکلب  ًاریِرَْهمَز ،» َو ال  ًاسْمَش  اهِیف  َنْوَرَی  ال   » تداهش هب  تسین  يربخ  روما  نیا  زا  اربک 

هیآ زا  نیاربانب ، تسا و  مدآینب  همه  ْمُکانْرَّوَص » و  ْمُکاـنْقَلَخ *  » رهاـظ هکنآ  هچ  تسا . حـضاو  رایـسب  اعدـم  هب  هفیرـش  هیآ  هراـشا  (. 50)
. دینک هدجس  ار  مدآ  هک  تسا  هدش  باطخ  هکئالم  هب  مدآینب ، همه  هب  ندیشخب  تروص  تقلخ و  زا  دعب  هک  دوشیم  هدافتسا 

: لاق مالسلا  هیلع  رفعجیبأ  نع  بوبحم  نب  نسحلا  نع  یبأ  ینثّدح  لاق : میهاربا  نب  یلع  (. 51)
250 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 

لفـسأ نم  هتجوز  أرب  مث  لاوزلا  دـعب  ۀـعمجلا  موی  هیف  خـفن  ۀّـکمب و  نفد  ۀنـس و  ۀئامعـست  هضبق  موی  یلا  هّللا  هقلخ  موی  نم  مدآ  رمع  ناک 
بورغ دعب  ۀّنجلا  نم  امهجرخأ  هّللا و  یصع  یّتح  کلذ  هموی  نم  تاعاس  ّتسّالإ  اهیف  ّرقتسا  امف  کلذ  هموی  نم  هتّنج  هنکـسأ  هعالـضأ و 

[. ح 4 ص 87 ، ج 1 ، ناهرب ، ریسفت  . ] اهیف تاب  امف  سمشلا 
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______________________________

12 و 13. ح 11 ، ص 82 و 83 ، ج 1 ، ناهرب ، ریسفت  (. 52)
ح 13. ص 83 ، ج 1 ، نامه ، (. 53)

ح 1. ص 79 ، ج 1 ، نامه ، (. 54)
ِهِذـه اـبَْرقَت  ـال   » ریـسفت رد  نآ  نمـض  رد  هک  تسا ، مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماـما  هب  بوسنم  ریـسفت  زا  لوـقنم  ینـالوط  ثیدـح  نیا 

هب ّلج  ّزع و  هّللا  مهرثآ  نیذلا  مالسلا  مهیلع  دّمحملآ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دّمحم  ملع  ةرجـش  ملعلا ، ةرجـش  دناهدومرف ...« : َةَرَجَّشلا *»
 ...«. مهریغ نود  ۀّصاخ  هلآ  دّمحمل و  اّهناف  ملعلا  ةرجش  َةَرَجَّشلا ،*» ِهِذه  ابَْرقَت  ال  : » یلاعت لاقف  هقلخ  ریاس  نود 

رد هک  یلعف  زیامت  تسا . عمج  لباق  تسا ، ایند  رد  تواقش  زا  تداعـس  زیامت  هک  هماّلع  موحرم  هتفگ  اب  تسا  هدمآ  اجنیا  رد  هچنآ  (. 55)
. تسا هتشاد  دوجو  نطاب  نومک و  لامجا و  تروص  هب  لبق  ملاوع  رد  هک  تسا  يزیامت  زورب  روهظ و  دوشیم  لصاح  ملاع  نیا 

. تسا دوجوم  نوطب  لامجا و  وحن  هب  اما  تسین ، زیامتم  لعفلاب  تواقش  زا  تداعس  ایند ، هئشن  زا  لبق  ملاوع  رد 
َبِّذَُـعِیل : » دومرف تناما  هیآ  لابند  هب  لاعتم  يادـخ  هک  تسا  باب  نیا  زا  همه ، بناج  زا  تناما  لمح  رب  تناما »  » هفیرـش هیآ  راعـشا  (. 56)

زا نآ  رد  هک  ًامیِحَر » ًاروُفَغ  ُهَّللا  َناـک  َو  ِتاـنِمْؤُْملا  َو  َنِینِمْؤُْملا  یَلَع  ُهَّللا  َبُوتَی  َو  ِتاکِرْـشُْملا  َو  َنیِکِرْـشُْملا  َو  ِتاـِقفانُْملا  َو  َنیِِقفاـنُْملا  ُهَّللا 
رگید فرط  زا  ناقفانم . نانمؤم و  دـنزیامتم : هورگ  ود  طقف  تمایق  هئـشن  رد  هک  دوشیم  راعـشتسا  اجنیا  زا  هدـماین  ناـیم  هب  يرکذ  رفاـک 

، ناقفانم زا  دارم  هک  مینک  هجوت  رگا  لاح  رفاک . نطاب  رد  دشاب و  نمؤم  رهاظ  رد  دشابن  قفاوم  نطاب  اب  شلاح  رهاظ  هک  تسا  یسک  قفانم 
نآ نطاب  تساجنیا و  نطاب  هئشن  نآ  رهاظ  دنتمایق و  رد  ناقفانم 

251 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 
هکنیا ات  دشاب  نامیا  ناشنطاب  رفک و  ناشرهاظ  ایند  هئشن  نیا  رد  هک  دنتـسه  یناسک  هئـشن  نآ  رد  ناقفانم  هک  میباییمرد  هئـشن ، نیا  رهاظ 
یناسک دوشیم  مولعم  اجنیا  زا  دوش . بوسحم  قفانم  قادصم  صخـش  اذـل  دور و  نطاب  هب  رفک  دـیآرد و  روهظ  هب  ترخآ  رد  نامیا  نیا 

ملاع رد  نطاب  نیا  دنشاب  رفاک  مه  نطاب  رد  رگا  ّالا  دنـشاب و  نعذم  رقم و  شیوخ  دوجو  نطاب  رد  دیاب  ًاترورـض  دنرفاک  هئـشن  نیا  رد  هک 
هیآ لیذ  رد  هک  هفیرـش  هیآ  رهاـظ  هک  یلاـح  رد  میتشادیم  مه  رفاـک  قفاـنم  نمؤم و  ضرع  رد  دـیابیم  اذـل  دـسریم و  روهظ  هب  ترخآ 

رد هن  تسا  رهاظ  رد  رفاک  هئـشن ، نیا  رد  رفاک  هک  دوشیم  هجیتن  ینـشور  هب  اجنیا  زا  نمؤم . قفانم و  رد  تسا  رـصح  تسا  هدـمآ  تناـما 
. دوشیم دحتم  قاثیم  ّرذ و  هیآ  اب  انعم  رد  هیآ  نیا  اذل  دناهدرک و  تناما  لمح  نطاب  رد  همه  نیاربانب ، نطاب و 

اذـل تسا و  نمؤم  ًاتقیقح  انعم ، نیا  هب  يرهاظ  رفاک  ره  ّالا  تسا و  یظفل  زاربا  اـهنت  هن  ثحب ، نیا  رد  رهاـظ  زا  دارم  هک  تشاد  هجوت  دـیاب 
سفن رد  كاردا ، زا  ناهنپ  بتارم  لباقم  رد  تسا  كاردا  زا  رهاظ  هبترم  رهاظ  زا  دارم  هکلب  دـشابیم ، ِناـمیِْإلِاب » ٌِّنئَمْطُم  ُُهْبلَق  َو   » قادـصم
سفن بتارم  نیا  نطاـب  زا  دارم  دـباییمن ، روهظ  یّلجت و  تـالّثمت  تـالیخت و  ساوح و  ملاـع  زا  عاـطقنا  اـب  زج  هک  تسه  یبتارم  ناـسنا 
سدق هماّلع  موحرم  [ 600 [.] ملع هب  ملع  هن  طیـسب  وحن  هب  ول  و   ] تسا تفتلم  رعـشم و  نآ  هب  یلقاع  ناسنا  ره  هک  یبتارم  لـباقم  رد  تسا ،

لصحام نیا  دوش . هعجارم  دناهدومن ، حرطم   89 ص 83 - هیدیحوت ، لئاسر  زا  لاعفا » هلاسر   » رد ار  قاثیم  ّرذ و  ملاع  هب  طوبرم  ثحب  هرس 
ندوب شودخم  ببـس  تسا . شودخم  نایب  نیا  ًارهاظ  نکل  و  درک . هدافتـسا  هرـس  سدق  هماّلع  موحرم  تاملک  زا  ناوتیم  هک  تسا  ینایب 

قیالخ ثحب  دروم  هیآ  تسا . هداد  خر  هفیرش  هیآ  لقن  رد  هک  تسا  يوهس  مه ، نآ 
252 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 

. تسا هدومن  لخاد  زین  ار  ناکرشم  هکلب  هدرکن ، میسقت  قفانم  نمؤم و  مسق  ود  هب  طقف  ار 
َو ِتانِمْؤُْملا  َو  َنِینِمْؤُْملا  یَلَع  ُهَّللا  َبُوتَی  َو  ِتاکِرْشُْملا  َو  َنیِکِرْشُْملا  َو  ِتاِقفانُْملا  َو  َنیِِقفانُْملا  ُهَّللا  َبِّذَُعِیل  : » تسا نینچ  هیآ  حیحص  تروص 
رد وهس  نیا  هک  تسا  نیا  بجع  هدش و  طقاس  هرس  سدق  هماّلع  موحرم  لقن  زا  تاکرـشملا » نیکرـشملا و   » هرقف ًامیِحَر .» ًاروُفَغ  ُهَّللا  َناک 
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: دنهدیم حرش  نینچ  ار  ثحب  دروم  هیآ  ياهقیلعت  رد  اجنآ  رد  هدومن ، يور  زین  لاعفا » هلاسر  »
یَلَع ُهَّللا  َبُوتَی  َو  ِتاکِرْـشُْملا  َو  َنیِکِرْـشُْملا  َو  ِتاِقفانُْملا  َو  َنیِِقفانُْملا  ُهَّللا  َبِّذَُعِیل  : » هناحبـس هلوقب  لمحلا  ضرعلا و  اذـه  ۀـیاغ  رکذ  مث  »... 

«. ًامیِحَر ًاروُفَغ  ُهَّللا  َناک  َو  ِتانِمْؤُْملا  َو  َنِینِمْؤُْملا 
قاثیملا وه  ّدر و  الف  لمحلا  مومعل  كانه  رفاک  ّنأب ال  ًاراعشإ  نمؤملا  قفانملا و  نیمسق : یلإ  ضرعلا  اذه  ۀیاغ  یف  ناسنإلا  یلاعت  هّللا  مّسق 

. تسا هداتفا  ملق  زا  ِتاکِرْشُْملا *» َو  َنیِکِرْشُْملا  َو   » هرقف مه  اجنیا  رد  دوشیم ، هدهاشم  هک  روطنامه  ص 86 ] لاعفا ، هلاسر  ...« ]
، هدومنن میـسقت  قفانم  نمؤم و  مسق  ود  هب  طقف  ریـسم  ياهتنم  رد  ار  قیالخ  دنوادخ  هکنیا  تسا ، دراو  همالع  موحرم  نایب  هب  هک  یلاکـشا 
هک يراعـشا  میـسقت ، هب  نیکرـشم  دورو  اب  و  دـناهدش . میـسقت  هفئاط  هس  هب  عقاو  رد  قیالخ  ینعی  دنمیـسقت . نیا  لخاد  زین  نیکرـشم  هکلب 

فرظ ترخآ  یکرـشم : هن  تسا و  يرفاک  هن  ترخآ )  ) هئـشن نآ  رد  هکنآ  هچ  دوب . دهاوخ  مامت  دناهدیمهف  روکذم  هیآ  زا  هماّلع  موحرم 
ماع يرما  تناما  لمح  هکنآ  هچ  دنکیم ، تابثا  ار  هتکن  نیمه  اجنیا  رد  نتم  نایب  هکنیا  رب  ًافاضم  تسا  دیحوت  هب  ناعذا  قیاقح و  زورب 

هئـشن نآ  رد  ایند ، هئـشن  نیا  رفاک  اذـل  دـسریم  روهظ  هب  تمایق  رد  ینطاب  رارقا  نیا  تسا و  دـیحوت  هب  رقم  نطاب  رد  مه  رفاک  اذـل  تسا و 
. تسین راگزاس  تسا ] هئشن  نیا  رفک  هک   ] نآ نطاب  اب  تسا ] دیحوت  هک   ] شلاح رهاظ  نوچ  تسا  قفانم 

هیآ رد  روکذم  میسقت  هک  دوشیم  هدیمهف  نایب  نیا  هب  تسارس . نآ  قفانم  ایند ، رد  كرشم  ینعی  تسا . يراج  مه  كرـشم »  » رد نایب  نیا 
میسقت رد  شدورو  مدع  رب  لیلد  رفاک ، رکذ  مدع  نیاربانب  تسایند و  فرظ  ظاحل  هب  هکلب  تسین ، ترخآ  فرظ  ظاحل  هب  هفیرش 

253 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 
. دوشیم هجو  زا  یلاخ  یّلک  هب  هیآ  زا  هماّلع  موحرم  راعشا  اذل  تسین و 

______________________________

نیا ثحابم  رثکا  دراد . صاصتخا  تایرابتعا ، رد  ترثک  شیادیپ  زین  نآ و  شیادیپ  أشنم  رابتعا و  تقیقح  نایب  هب  ًاتدـمع  لصف  نیا  (. 57)
ص  ] تسج مسیلائر  شور  هفـسلف و  لوصا  باتک  زا  يرابتعا  تاکاردا  هلاقم  زا  دـیاب  ار  بلاطم  لیـصفت  تسا ، تاهیبنت  تاراشا و  لـصف 
زا یلاخ  زین  هرس ، سدق  هماّلع  ترضح  هعبس  لئاسر  نمض  رد  عوبطم  تاّیرابتعالا » هلاسر   » هب هعجارم  یمالسا .] تاراشتنا  رتفد  عبط  - 269

. تسا هدمآ  هفسلف » لوصا   » زا تایرابتعا  هلاقم  نامه  رد  رتشیب  یلیصفت  اب  هاگ  بلاطم و  تاهّما  هچرگ  تسین ، هدیاف 
[. ص 122 هعبس ، لئاسر  ]

دّرجم تسین . هشدخ  زا  یلاخ  هدـش ، نایب  تسایر  تیکلم و  نوچمه  میهافم ، یـضعب  ندوبيرابتعا  تابثا  يارب  نتم  رد  هک  یناهرب  (. 58)
هنوگنیا هکلب  تسا ، دوخ  ّصاخ  يانعم  هب  تارابتعا  خنـس  زا  موهفم  هک  دـنکیمن  تباـث  راـظنا ، تاـفالتخا  بسحهب  یموهفم ، رد  لّدـبت 

هک یلاـح  رد  دـنبای  لدـبت  راـظنا  فـالتخا  اـب  تـسا  نـکمم  یعازتـنا  میهاـفم  زا  يرایـسب  درمـش . جـیار  هابتـشا  یعوـن  دـیاب  ار  لالدتـسا 
نیمه دوشیم  عازتـنا  اـهنآ  لاـیما  اـهناسنا و  تساوـخ  زا  هک  یمیهاـفم  ماـمت  دـهدیم . رارق  يراـبتعا »  » لـباقم ار  نآ  نآ ، ندوبیعازتـنا 

ءیش کی  ّتیلام »  » رگا اًلثم  تسا . عازتنا  أشنم  هک  دراد  یتساوخ  هب  یگتـسب  نآ  ینوگرگد  فالتخا و  هجیتن  رد  تسا . دجاو  ار  تیـصاخ 
تبغر و دروم  هک  یئیـش  زا  رتقیقد  تراـبع  هب  دوشیم و  عازتـنا  ءیـش  نآ  هب  مدرم  لـیامت  تبغر و  زا  مینیبیم  میهد  رارق  لـّمأت  دروم  ار 

زورما هک  یئیـش  دوشیم ، نوگرگد  مدرم  راظنا  اهتبغر و  فالتخا  اب  ّتیلاـم  نیا  هک  تسا  حـضاو  ددرگیم و  عازتنا  تسا  مدرم  لـیامت 
زا فشاـک  ءیـش ، ّتیلاـم  رد  ینوـگرگد  فـالتخا و  نیا  نکل  دوـش و  یتّیلاـم  هنوـگره  دـقاف  تسا  نکمم  ادرف  تشاد ، يرایـسب  ّتیلاـم 

لیامت تساوخ و  اب  هک  دندرگیم  عازتنا  ياءیـشانم  زا  هاگ  زین  یعازتنا  میهافم  هک  تسا  نیمه  یلـصا  هتکن  دوب . دناوتن  نآ  ندوبيرابتعا 
. دوشیم نوگرگد  اهنآ ، رد  ینوگرگد  اب  اذل  تسا و  طبترم  مدرم 

254 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 
تالکـشم اـب  نآ  ندوبیعازتنا  يارب  رّوصتم  هوجو  ماـمت  ًاـبیرقت  نوچ  تسناد . یعازتنا  ناوتیمن  ار  ّتیکلم  هک  تسا  نیا  بلطم  ّقح  هتبلا 
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عیدب و هلاسر  هب  دوخ  دناوتیم  رگوجوتسج  هدنناوخ  تسا . رـضاح  تاقیلعت  ّدح  زا  جراخ  بلاطم  نیا  لیـصفت  دوشیم . ور  هبور  هدمع 
بساکم رب  ناشیا  تاقیلعت  نمض  رد  مکح  ّقح و  رد  ياهلاسر  ناونع  هب  هک  نیـسح ) دّمحم  خیـش   ) هرـس سدق  یناهفـصا  قّقحم  هناقّقحم 

و تسا . ثحابم  هنوگنیا  يارب  عجرم  نیرتهب  دیاش  روکذم  هلاسر  [ 601 .] دنک هعجارم  هدیـسر ، پاچ  هب  هماقم - هّللا  یلعا  يراصنا - خیش 
ودنآ ناـیم  رد  دراوم  ياهراـپ  رد  هچرگ  تسا . هدرک  ساـبتقا  ناـشیا  زا  ار  تاـیرابتعا  هدـیا  لـصا  یئاـبطابط  هماـّلع  موـحرم  يوـق  ّنظ  هب 

. دوشیم هدهاشم  مه  یفالتخا 
______________________________

هراـبرد هک  یتاـبوتکم  رگید  رد  تسا . هتفر  راـکهب  يراـبتعا » میهاـفم   » ریبـعت تاّرک  هب  هدـش  هدروآ  لـصف  نیا  رد  هـک  یبلاـطم  رد  (. 59)
حیحـص يرابتعا »  » هب میهافم  فیـصوت  هک  تسا  لّمأت  لباق  هتکن  نیا  اما  دروخیم . مشچ  هب  ریبعت  نیا  مه  هدمآرد ، ریرحت  هب  تایرابتعا » »

هن ندوبقادـصم ، ظاحل  هب  مهنآو  تسا  میهافم  قیداـصم  فصو  هکلب  تسین  میهاـفم  فصو  ّتیراـبتعا  هک  دـسریم  رظنهب  هن . اـی  تسا 
موهفم لثم  دراد  یعقاو  قیداصم  دوخ  يارب  یموهفم  ره  رگید . یئیش  هب  ءیـش  کی  ّدح  ندادینعی  رابتعا ، هکنآ  حیـضوت  قیداصم . تاذ 
میزاس قبطنم  يرگید  رما  رب  شدوخ ، قادـصم  ریغ  رب  ار  موهفم  نیا  رگا  لاـح  تسا . فورعم  هدـنرد  ناویح  نآ  یعقاو  قادـصم  هک  ریش 

قادـصم تاذ  تسا . هدرکن  يرییغت  چـیه  ریـش »  » موهفم لمع  نیا  رد  دـنیوگ . رابتعا  ار  لمع  نیا  يو ) تعاجـش  باب  زا  نسح »  » رب اًـلثم  )
«، نسحرب ریـش  موهفم  قیبطت  : » تسا رما  ود  زا  یکی  هتفرگ  ماجنا  عقاو  فالخرب  هک  هچنآ  تسا ، هتفاین  يرییغت  هنوگچیه  مه  نسح »  » ینعی

نـسح تیقادصم »  » زین یلعج و  یعقاوریغ و  تسا  یقیبطت  نسح »  » رب ریـش »  » موهفم قیبطت  ینعی  ریـش .» موهفم  يارب  نسح  ندوبقادـصم  »
تسا یتّیقادصم  ریش ، موهفم  يارب 

255 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 
ذخا ار  يرابتعا »  » یبسن فصو  نآ  ظاحل  هب  ناوتب  هک   ] دراد یبسانت  مئالت و  رابتعا  اب  هک  هچنآ  ناـیم  نیا  رد  نیارباـنب  یلعج . یعقاوریغ و 

نآ حیحـص  هک  دـسریم  رظنهب  نیاربانب  روکذـم و  موهفم  يارب  ءیـش  نآ  تیقادـصم  ای  تسا  صاخ  یقادـصم  هب  موهفم  قیبطت  اـی  دومن ]
. وه وه  امب  ار  یموهفم  هن  میناوخب  يرابتعا  ار  ّتیقادصم »  » ای قیبطت »  » هک تسا 

______________________________

هک  ] لاعفا یـضعب  هب  تبـسن  ناسنا  تاذ  دـشاب : نینچ  یلـصا  دوصقم  دـسریم  رظن  هب  دنتـسین . نشور  اًلماک  اجنیا  رد  نتم  تارابع  (. 60)
ود نیا  زا  ناسنا  ابا . ای  مدـع  ياضتقا  هتفای ] مئالمریغ  ار  اهنآ  هک   ] رگید لاعفا  یـضعب  هب  تبـسن  دراد و  اضتقا  هتفای ] شیوخ  مئالم  ار  اهنآ 

هنوگچـیه دـنروآیم ، لمعهب  لعف  ناسنا و  هطبار  زا  هک  یتیاـکح  رد  دـنایقیقح و  روص  نیا  دـباییم . شیوخ  سفن  رد  یتروص  تبـسن 
هّیقیقح يایاضق  نایم  رد  هک  ار  یترورـض »  » و بوجو »  » تبـسن دـنکیمن و  هدنـسب  رادـقم  نیمه  هب  ناسنا  نکل  دـباییمن و  هار  یتّیرابتعا 

هطبار کی  لعف ] قّقحت  زا  لـبق   ] وا لـعف  ناـسنا و  هطبار  نوچ  تسا . راـبتعا  کـی  نیا  دـهدیم ، رارق  دوخ  لـعف  دوخ و  ناـیم  تسا ، هتفاـی 
: دنکیم قدص  اجنیا  رد  رابتعا  ّدح  تسا . يرابتعا  یکاردا  لعف ، ندرمشيرورض  سپ  تسین ، بوجو  ترورض و 

نیا بیترت  نیا  هب  میاهداد . شدوخ  قادصم  ریغ  هب  ار  ترورـض »  » ّدح ای  میاهدرمـش ، يرورـض »  » قادصم تسین  يرورـض  هک  ار  ياهطبار 
 ...« تسا يرما  هب  تبـسن  تاذ  ياـضتقا   » تروص ناـمه  لـعف » بوجو   » زا دارم  تسا » بجاو  لـعف  نیا  مییوگیم  یتقو  ار ...«  نتم  هلمج 
تاذ ياضتقا   » هک تسین  روطنیا  ینعی  تسا ؛ يرما » هب  تبـسن  تاذ  ياضتقا   » يرابتعا تروص  لعف » بوجو   » هک مینک  انعم  روطنیا  دـیاب 

ار اـضتقا »  » نیا هک  تسا  لـعاف  هیحاـن  زا  يراـبتعا  یقیبطت  نیا  دـشاب و  ترورـض  اـی  بوجو »  » تروص یقیقح  قادـصم  يرما » هب  تبـسن 
یعقاو تروص  نامه  ار  قوف  مالک  رد  تروص »  » و مینکن ، لمح  انعم  نیا  هب  ار  هرـس  سدق  هماّلع  موحرم  مالک  رگا  ّالا  و  دـنیبیم . بوجو 

ياضتقا  » یعقاو تروص  بوجو »  » ضرف قبط  نوچ  تسین . رّوصتم  بوجو »  » موهفم هب  رابتعا  نتفایهار  مینادب ،
256 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 
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؟ تسج دیاب  ار  رابتعا »  » اجک سپ  تسا  یعقاو  يرما  مه  تاذ  ياضتقا  تسا و  تاذ »
______________________________

رظنفرص مود : دنکیم ؟ قیبطت  ماقم  رب  هنوگچ  تسیچ و  عطقنم  يانثتسا  زا  دارم  هکنآ  لوا : تسا : حرط  لباق  ثحب  ود  اجنیا  رد  (. 61)
؟ تسیچ ییاهن  دوصقم  دارم و  عطقنم » يانثتسا   » حالطصا زا 

لفـسا هب  ّدر   » مکح زا  اوـنمآ »...  نیذـلا   » ینعی ناـنمؤم  هک  تسا  نیا  هفیرـش  هیآ  رد  انثتـسا  يودـب  رهاـظ  مینکیم : عورـش  مود  ثـحب  زا 
هیآ ردـصرد  ناسنا  يارب  هک  یمکح  دوشیم . نانمؤمریغ  نانمؤم و  لماش  ٍمیِْوقَت » ِنَسْحَأ  ِیف  َناْسنِْإلا  اَنْقَلَخ  ْدََـقل  . » دنتـسه انثتـسم  نیلفاس »

انثتـسا نایب ، نیا  قبط  هک   ] دنکیم انثتـسا  مکح  نیا  زا  ار  نینمؤم  اُونَمآ *»...  َنیِذَّلا  اَّلِإ   » هلمج تسا . نیلفاس  لفـسا  هب  ّدر  انامه  هدـش  رکذ 
: تسا نینچ  ناشیا  لیلد  دناهتفریذپن ، ار  رظن  نیا  هماّلع  موحرم  دراد .] لاّصتا  رد  روهظ  انثتسا  دناهتفگ  هکنانچ  دوشیم ، لصّتم 

لفـسا هب  ّدر  زا  نینمؤم  هدـش  بجوم  هک  هچنآ  ینعی  تسانثتـسا ، هجو  ناـیب  نونمم » ریغ  رجا  مهلف   » ریبـعت هک  تسا  نیا  هفیرـش  هیآ  رهاـظ 
دوشیمن و لـصاح  اـیند  رد  هک  تسا  نیا  رجا »  » رهاـظ رگید  فرط  زا  نونمم » ریغ  رجا  مهل   » هک تسا  تهج  نیمه  دـنوش  انثتـسا  نیلفاـس 
ار اهناسنا  همه  نماد  نیلفاس » لفـسا  هب  ّدر   » مکح ینعی  دنتـسه . نیلفاس » لفـسا   » هب ّدر  مکح  لومـشم  زین  نانمؤم  ایند  فرظ  رد  نیارباـنب 

ماقم نیا  زا  نونممریغ » رجا   » توبثاب رگید  ياهدـع  و  نیقفانم ، راّفک و  نوچمه  دـننامیم  یقاـب  ماـقم  نیا  رد  ياهدـع  هجیتن  رد  دریگیم .
نیا دیؤم  دنکیم  حرطم  ار  ناسنا  عفر  ای  نانمؤم  عفر  هلئـسم  هک  يرگید  تایآ  هرـس  سدق  هماّلع  موحرم  اذل  دنباییم . یلاعت  هدش ، جراخ 

تسا ییانعم  صّخلم  نیا  ُهاوَه .» َعَبَّتا  َو  ِضْرَْألا  َیلِإ  َدَلْخَأ  ُهَّنِکل  َو  اِهب  ُهانْعَفََرل  اْنئِش  َْول  َو   » و ْمُْکنِم » اُونَمآ  َنیِذَّلا  ُهَّللا  ِعَفْرَی  : » لثم دننادیم  نایب 
. تسا هدش  هدافا  نتم  رد  هک 

جراخ هدش  تباث  هنم  انثتـسم  يارب  هک  یمکح  زا  انثتـسم  لصتم ، يانثتـسا  رد  تسا . لصتم  يانثتـسا  لباقم  رد  عطقنم  يانثتـسا  لوا : ثحب 
هلمج رد  اًلثم  یعوضوم . هن  تسا  یمکح  صیصخت  یعون  حالطصا  هب  و  تسا ، لخاد  نآ  عوضوم  رد  هچرگ  دوشیم ،

257 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 
ّوعدـم دارفا  زا  يدرف  ینعی  تسا ؛ لـخاد  نیّوعدـم  ینعی  عوضوم ، رد  عقاو  رد  تسانثتـسم ، هک  نسح  نسح » رگم  دـندمآ  نیّوعدـم  همه  »

زا مه  ًاعوضوم  انثتـسم  هک  تسا  نآ  عطقنم  يانثتـسا  لباقم ، رد  تسا . هدش  جراخ  دندمآ »  » ینعی هلمج  رد  ِروکذـم  مکح  زا  نکل  تسا و 
يارب دـیاش  و  دوش . یفن  نآ  زا  هنم  انثتـسم  يارب  تباث  مکح  هک  تسا  نیا  انثتـسم  اب  نآ  طابترا  اهنت  نیارباـنب  دـشاب و  جراـخ  مکح  تحت 

رد انثتسم  هکنیا  ات  دشاب  هتـشاد  هنم  انثتـسم  اب  یّـصاخ  طابترا  انثتـسم  هکنیا  لثم  دشاب ، مزال  مه  يرگید  تایانع  یفرع  ياهلمج  لوصح 
يانثتـسا رگنایامن  دناوتیم  هسردم » شارف  زج  دندمآ  نیلـصحم  همه   » هلمج اًلثم  دـشاب . هنم  انثتـسم  يارب  تباث  مکح  توبث  مهوت  ضرعم 

. دشاب عطقنم 
. تسین نیلـصحم  ءزج  هسردم  شارف » . » تسا هدوبن  لخاد  مه  نآ  عوضوم  رد  اًلـصا  تسا  هدش  جراخ  ندمآ »  » مکح زا  هک  هسردم  شارف 

ییانعم تاءانثتـسا  هنوگنیا  اذـل  دوب و  هداد  رارق  مکح  توبث  مهوت  ضرعم  رد  ار  وا  تسه  عوضوم  ود  نیب  هک  یـصاخ  طاـبترا  هجیتن  رد 
. دباییم لوقعم  یفرع و 

نایب ثحب  دروم  هیآ  درومرد  هرس  سدق  هماّلع  موحرم  هک  يریسفت  ام  نامگ  هب  تسا ؟ قبطنم  ماقم  رب  عطقنم  يانثتـسا  زا  انعم  نیا  ایآ  لاح 
دنناسنا یّلک  زا  ياهّصح  دوخ  انثتسم )  ) دناهدش عقاو  انثتسا  دروم  هک  نانمؤم  تسین . روکذم  يانعم  هب  عطقنم  يانثتـسا  رب  لمتـشم  دناهدرک 

هب ّدر   » مکح ياراد  ناسنا  یّلک  همالع ، موحرم  ریسفت  ربانب  تسا . هنم  انثتسم  زا  ریغ  عطقنم ، تاءانثتسا  رد  هکیلاح  رد  تسا  هنم  انثتسم  هک 
تسا تباث  زین  رگید  یمکح  نانمؤم  يارب  هجیتن  رد  تسا ، هدروخن  صیصخت  مه  نانمؤم  دروم  رد  یتح  مکح  نیا  تسا و  نیلفاس » لفسا 

نآ لومعم  روهـشم و  يانعم  زا  رتعیـسو  ییانعم  عطقنم  يانثتـسا  دسریم  رظن  هب  همه  نیا  اب  تسا . نیلفاس  لفـسا  هب  ّدر  زا  دـعب  عفر  نآ  و 
تـسا كاردتـسا  يانعم  هب  تسرد  دناهدناوخ  عطقنم  يانثتـسا  ار  نآ  نیّیوحن  هک  يدراوم  زا  یـضعب  دوشیم . ثحب  لحم  لماش  هک  دراد 
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رب لمتشم  هرس  سدق  هماّلع  موحرم  ریسفت  دوش ، هتفریذپ  عطقنم  يانثتسا  يانعم  رد  عسوت  نیا  رگا  دوشیم . نایب  ّنکل »  » ای ْنکل »  » اب هک 
258 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 

نآ لبق  ام  دافم  هب  تبسن  حیضوت  كاردتـسا و  یعون  نیلفاس » لفـسا  هب  ّدر   » زا دعب  نانمؤم  یلاعت  هکنآ  هچ  دوب . دهاوخ  عطقنم  يانثتـسا 
تاحلاصلا اولمع  اونمآ و  نیذلا  ّنکل  نیلفاس . لفسأ  هانددر  مث  میوقت  نسحأ  یف  ناسنإلا  انقلخ  ّانإ  : » دوش هتفگ  هکنیا  لثم  تسرد  تسا .

«. نونمم ریغ  رجأ  مهلف 
انثتسم زا  یشخب  دوخ  انثتسم  هک  تاءانثتسا  هنوگنیا  دروم  رد  ینخس  انثتـسا ، باب  رد  نیّیوحن  ياهباتک  رد  هلمجلا  یف  یعّبتت  صحف و  اب 
تـسا كاردتـسا  يانعم  هب  عطقنم  يانثتـسا  هک  بلطم  نیا  لصا  نکل  و  میتفاـین . هدـش ، تاـبثا  نآ  يارب  يرگید  یمکح  نکل  تسا و  هنم 

. تسا قّقحم  روکذم  هیآ  رد  كاردتسا  میتفگ  هک  روطنامه  و  ص 307 .] ج 2 ، یفاولا ، وحنلا   ] تسا حرطم 
رد دـناهدرک . هدافا  ماقم  رد  نارـسفم  زا  يرایـسب  هک  تسا  یمـالک  تسا ، تاءانثتـسا  هنوگنیا  رب  عطقنم  يانثتـسا  قـالطا  دـیؤم  هک  هچنآ 

ناصقن هب  ور  اوق  ساوح و  نآ  رد  هک  دنادیم  يریپ  نارود  روتف  فعـض و  لاح  نامه  ار  نیلفاس  لفـسا  هک  تسا  یلوق  هفیرـش  هیآ  يانعم 
طقف دنوادخ  هک  تسا  باب  نیا  زا  انثتسا  دناهتفگ  اذل  دوشیم . مه  نانمؤم  لاح  لماش  انعم  نیا  هب  نیلفاس  لفسا  هک  تسا  حضاو  دوریم .

عطقنم انعم ، نیاربانب  انثتسا  هک  دناهدرک  حیرصت  مه  دعب  و  دیامرفیم . اطع  نونممریغ  رجا  ایالب ، نیا  هب  ربص  يازا  رد  نانمؤم  صوصخ  رد 
انثتـسا تیفیک  رد  دراد ، فالتخا  همالع  موحرم  ریـسفت  اب  هچرگ  ریـسفت  نیا  دوشیم  نشور  یلّمأت  كدـنا  اـب  هک  روطناـمه  دوب . دـهاوخ 

. تسا دحتم 
اب ًاصوصخ  دوب  دهاوخ  عطقنم  يانثتسا  يانعم  هعس  رب  يدّیؤم  تاءانثتسا  هنوگنیا  رب  نیرسفم  تاملک  رد  عطقنم  يانثتـسا  قالطا  نیاربانب ،

[. فاّشک رد  يرشخمز  نوچمه   ] دناهدوبن مک  مه  بدا  نابحاص  روکذم  نیرسفم  نایم  رد  هکنیا  هب  هّجوت 
هیآ رد  انثتـسا  تروص  نیا  رد  دـشاب ، نآ  تاکرد  و  منهج »  » نیلفاس لفـسا  ياـنعم  هکنیا  رباـنب  هک  مینکیم  هراـشا  هتکن  نیا  هب  ناـیاپ  رد 

. دوشیم نشور  لصتم  يانثتسا  يانعم  رد  یلمأت  كدنا  اب  هکنیا  امک  تسا  لصّتم 
259 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 

______________________________

تحلـصم و هچ  تسا  نیمز  يور  رب  هک  هچنآ  ندادرارق  تنیز  رد  هـک  دـنک  روـطخ  نـهذ  هـب  مّهوـت  نـیا  اـجنیا  رد  تـسا  نـکمم  (. 62)
لباق هفیرـش  هیآ  دوخ  زا  ههبـش  نیا  خـساپ  دـنوش ؟ لصا  و  نیمز »  » هب و  هدـش ، تنیز  نوسفا  اهناسنا  هک  دراد  ینـسح  هچ  تسا ؟ یتمکح 
دروم هشیمه  رـشب  تسا . راـبتخا  ناـحتما و  نیمز ، يور  يایـشا  ندادرارق  تنیز  زا  ضرغ  اًـلَمَع :*» ُنَسْحَأ  ْمُکُّیَأ  ْمُکَوـُْلبَِیل   » تسا هدافتـسا 

رگا ددرگ . زیامتم  هّللادابع »  » ادخ و عیطم  زا  تساوه  دبع  عیطم و  هک  یسک  ات  دوش : هتخانـشزاب  دنمناوت  زا  ناوتان  ات  دوشیم  عقاو  ناحتما 
. دوب دهاوخن  لوصح  لباق  یناسنا  لامک  مه  نآ  نودب  تسین و  رّوصتم  ياهزرابم  داهج و  ار  سفن  دشابن ، یناحتما 

هب ٌدـیِدَش »...  ٌباَذَـع  ِةَرِخآـْلا  ِیف  اَْینُّدـلا  ِةوَـیَحلا  اَـمَّنا  : » دـمآ دـهاوخرد  تروـص  نیا  هب  لاـمتحا  نیا  ساـسارب  هفیرـش  هیآ  عـقاورد  (. 63)
. یهلا ناوضر  ای  تسا و  دیدش  باذع  ای  ترخآ  رد  ایند  تایح  ینعی  دشاب ؛ اَْینُّدلا » ِةوَیَحلا  اَمَّنا   » ربخ ِةَرِخْآلا » ِیف   » هکيروط

. تسایند نطاب  نامه  ًاعبط  ترخآ »  » زا دارم  نیاربانب 
هبطخ 152. ، 66 ص 68 - ج 2 ، رصم ، عبط  هدبع ، هغالبلاجهن  حرش  (. 64)

: دوشیم هدروآ  نآ  همجرت  اًلیذ  هک  دناهدوزفا  نتم  هب  ياهیشاح  اجنیا  رد  هرس  سدق  هماّلع  موحرم  (. 65)
. تسا تکاس  ودنآ ، نیب  ام  نیمز و  نامـسآ و  زا  جراخ  تادوجوم  يارب  لجا  نایب  زا  تسادـیپ - هک  روطنامه  نآ - ریاظن  هیآ و  نیا  »... 
ار بلطم  نیا  سکع  هکلب  درادـن . دوجو  اهنآ  يانف  نایاپ و  هن  تادوجوم و  نیا  تقلخ  يادـتبا  زا  ياهناشن  مه  ناحبـس  دـنوادخ  مالک  رد 

ٍءْیَش ْنِم  ْنِإ  َو  : » دیامرفیم ناحبـس  يادخ  ّتیقولخم .] ملاع  زا  اهنآ  جورخ  اهنآ و  ندوبدودحمان   ] دومن هدافتـسا  هینآرق  تایآ  زا  ناوتیم 
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اَنْقَلَخ اـم   » ینعی ثحب  دروم  هیآ  سفن  هکلب  و  ٍقاـب .» ِهَّللا  َدـْنِع  اـم  َو  ُدَْـفنَی  ْمُکَدـْنِع  اـم   » زین و  ٍمُوْلعَم » ٍرَدَِـقب  اَّلِإ  ُُهلِّزَُنن  اـم  َو  ُُهِنئازَخ  انَدـْنِع  اَّلِإ 
( یمـسم لـجا  قح و  هب  قلخ  ینعی   ) هیآ رد  روکذـم  مکح  زا  یّمـسم  لـجا  ّقـح و  هک  دـنکیم  تلـالد  دوـخ  َضْرَأـْلا *»...  َو  ِتاواـمَّسلا 

هطساو نیاربانب  دنجراخ و 
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انَْدنِع اَّلِإ  ٍءْیَش  ْنِم  ْنِإ  َو   » هفیرش هیآ  زا  هک  تسا  هتشذگ  هتکن  نیا  اًلبق  ص 204 .] هیدیحوتلا ، لئاسرلا   ... ] دنتاقولخم زا  دوخ  هن  دنتقلخ و 
يامـسا دیاب  نئازخ  زا  دارم  ًارهق  نیاربانب  درادن و  دوجو  ینّیعت  ّتیدودحم و  هنوگچـیه  نئازخ »  » دوخ رد  هک  دوشیم  هدافتـسا  ُُهِنئازَخ »... 

. قح قلخ  لعج و  هب  هن  دندوجوم و  قح  نیع  هب  دنایهلا و  تاذ  قحاول  زا  دنجراخ و  قلخ  ملاع  زا  هک  دشاب  یهلا 
تلالد تسادـیپ  نآ  رهاظ  زا  هک  روطنامه  یمَـسُم » ٍلَجَأ  َو  ِّقَْحلِاب  اَّلِإ  امُهَْنَیب  ام  َو  َضْرَأـْلا  َو  ِتاواـمَّسلا  اَـنْقَلَخ  اـم   » ثحب دروم  هیآ  اـما  و 

نیا شیادیپ  ببس  هلیسو و  یمسم » لجا   » و ّقح »  » سپ دناهدمآ . دیدپ  یّمسم » لجا   » و ّقح »  » هب ودنآ  نایم  نیمز و  اهنامـسآ و  دنکیم 
یّمسم لجا  ّقح و  هب  دوخ  یّمسم » لجا   » و ّقح »  » هک درک  روصت  ناوتیمن  هکنآ  هچ  دنیانثتـسم ، هیآ  رد  روکذم  مکح  زا  دوخ  دنروما و 

. دنشاب هدش  قلخ 
______________________________

هب ینعم  ود  هب  ءیـش » لـجا  . » دوشیم باـتک  نتم  مهف  رد  ّریحت  بجوم  نآ  زا  تلفغ  هک  تسا  مزـال  ياهتکن  رکذ  لـجا »  » درومرد (. 66)
تایح لوط  لماش  انعم  نیا  هب  لجا »  » ددرگیم رقتسم  عقاو و  نآ  رد  ءیش  هک  یفرظ  يانعم  هب  لوا  دنتـسین . هناگیب  مه  زا  هک  دوریم  راک 

نآ رد  هک  یفرظ  رخآ  ءیـش و  کی  تّدم  رخآ  يانعم  هب  لجا »  » مود تسا . ناسنا  لجا  انعم ، نیا  هب  ناسنا  رمع  مامت  دوشیم . ءیـش  کی 
هکلب تسا و  هتفر  راک  هب  انعم  ود  ره  هب  لجا  هّینآرق  تایآ  رد  تسا . مود  يانعم  نیا  هب  لجا  رمع ، ناـیاپ  هطقن  نیارباـنب  ددرگیم . رقتـسم 
تّدـم رخآ  يانعم  هب  لجا  [ 602 «] ُهُوُبتْکاَف یمَـسُم  ٍلَجَأ  یلِإ  ٍْنیَِدب  ُْمْتنَیادَت  اذِإ  : » هفیرـش هیآ  رد  تسا . هدـمآ  تّدـم » رخآ   » يانعم هب  رتشیب 

: دیامرفیم هک  اجنآ  بیعش ، و  یـسوم ، هّصق  رد  و  [ 603 «] ٍتَآل ِهَّللا  َلَجَأ  َّنِإَف  ِهَّللا  َءاِقل  اوُجْرَی  : » روطنیمه تسا و  هتفر  راک  هب  هدـش  نّیعم 
َلاق - » هک اجنآ  ات  َكِدـْنِع -» ْنِمَف  ًارْـشَع  َتْمَْمتَأ  ْنِإَف  ٍجَـجِح  َِینامَث  ِینَرُجَْأت  ْنَأ  یلَع  ِْنیَتاـه  َّیَتَْنبا  يَدْـحِإ  َکَـحِْکنُأ  ْنَأ  ُدـیِرُأ  یِّنِإ  َلاـق  »

ِْنیَلَجَْألا اَمَّیَأ  َکَْنَیب  َو  ِیْنَیب  َِکلذ 
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هتفر راک  هب  تدم ] رخآ  طقف  هن  و   ] هدش نیعم  تدم  لوط  ینعی  لوا : يانعم  هب  لجا » ، » هفیرش هیآ  نیا  رد  [. 604 «] َّیَلَع َناوْدُع  الَف  ُْتیَضَق 
: دیوگیم شیوخ  تادرفم  رد  بغار  تسا .

لوط يانعم  هب  ار  لجا »  » تسادـیپ ترابع  نیا  رهاـظ  زا  هک  روطناـمه  دوشیم »...  هتفگ  ناـسنا  تاـیح  يارب  هدـش  نّیعم  تّدـم  هب  لـجا  »
. تایح تدم  ترخآ  هن  تسا  هتفرگ  تایح 

(. 9 ص 8 - ج 7 ، نازیملا ، زا  صّخلم  )
ثحب دروم  تایآ  رد  یمـسم » لجا   » و لجا »  » هک دنوشیم  دـقتعم  نازیملا ، ریـسفت  رد  قوف  تاکن  نایب  زا  دـعب  هرـس  سدـق  هماّلع  موحرم 

رد نتم  تارابع  دسریم  رظن  هب  تایح . تّدم  مامت  هن  دناهتفر و  راک  هب  تایح  تدم  رخآ  يانعم  هب  َضْرَْألا *» َو  ِتاوامَّسلا  اَنْقَلَخ  ام   » ینعی
. تسناد قبطنم  دناهدومن  رایتخا  نازیملا  رد  هچنآ  اب  يوحن  هب  ناوتیم  زین  ار  یّمسم » لجا   » و لجا »  » ریسفت

______________________________

همدـقم ود  عومجم  زا  هتکن  نیا  تسا . تّدـم  نایاپ  يانعم  هب  لجا »  » هک دـنکیم  تلالد  ًارهاظ  هفیرـش  هیآ  رد  موی ) « ) زور  » هب ریبعت  (. 67)
، هدـش عقاو  داعیم  ّقلعتم  موی » « » َنُومِدْقَتْـسَت َو ال  ًۀَـعاس  ُْهنَع  َنوُرِخْأَتْـسَت  ٍمْوَی ال  ُداعیِم  ْمَُکل  ُْلق   » هفیرـش هیآ  رد  هکنآ  لوا  دوشیم : لـصاح 

. تسا تّدم  ياهتنا  ای  نایاپ  هطقن  هکلب  تسین ، رمع  ای  تایح  فرظ  لک  موی  زا  دارم  سپ 
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َو ال ًۀَـعاس  َنوُرِخْأَتْـسَی  ـال  ْمُُهلَجَأ  َءاـج  اذِإَـف  ٌلَـجَأ  ٍۀَّمُأ  ِّلُِـکل  َو   » تـسا هدـش  رارکت  ریز  هـیآ  رد  هـنیعب  روکذـم  هـیآ  نومـضم  هـکنآ  مود 
قالطا رمع )  ) تدم ياهتنا  رب  هدوب و  لجا  یعون  موی »  » دوشیم هدـیمهف  نیاربانب ، هک  هدـش  هداهن  لجا  موی »  » ياج هب  طقف  و  َنُومِدْقَتْـسَی »

. تسا هتشگ 
هیآ ود  عومجم  ار  نآ  رب  دهاش  دناهتسناد و  رما  ملاع  زا  ار  یّمـسم » لجا   » هرـس سدق  هماّلع  موحرم  تسادیپ  نتم  زا  هک  هنوگنامه  (. 68)

ام ُهَْدنِع ...  یمَسُم  ٌلَجَأ  َو  : » دناهدرک رکذ 
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رد تسا . رما  ملاع  زا  سپ  تسا  هّللادـنع »  » تسا و لیدـبت  لباقریغ  یقاب و  یّمـسم  لـجا  هک  دـناسریم  هیآ  ود  نیا  عومجم  ٍقاـب  ِهَّللا  َدـْنِع 
بلاطم نیا  نایب  زا  لبق  نکل  و  درک . میهاوخ  هراشا  نآ  هب  اًلیذ  هک  رگید  یلیـصافت  اب  دـناهدروآ  ار  نایب  نیمه  زین  نازیملا  فیرـش  ریـسفت 

رما ملاع  تادوجوم  رب  قیبطت  لـباق  هک  دوشیم  قـالطا  يوحن  هب  هاـگ  یّمـسم » لـجا   » هّینآرق تاـیآ  رد  تسا . يرورـض  ياهتکن  هب  هّجوت 
: دینک هّجوت  ریز  تایآ  هب  تسین .

دارم هکلب  دوشیمن و  قیبطت  رما  ملاع  تادوجوم  رب  حوضو  هب  یّمـسم  لجا  اجنیا  رد  ُهُوُبتْکاَف .» یمَـسُم  ٍلَـجَأ  یلِإ  ٍْنیَدـِب  ُْمْتنَیادـَت  اذِإ  . » 1
. هدش طوبضم  نّیعم و  هک  تسا  نید  تّدم  لجا و 

 ...« یمَسُم ٍلَجَأ  یلِإ  ُءاشَن  ام  ِماحْرَْألا  ِیف  ُّرُِقن  َو  . » 2
 ...«. ِقِیتَْعلا ِْتیَْبلا  َیلِإ  اهُّلِحَم  َُّمث  یمَسُم  ٍلَجَأ  یلِإ  ُِعفانَم  اهِیف  ْمَُکل  . » 3

 ...«. یمَسُم ٍلَجَأ  یلِإ  ًانَسَح  ًاعاتَم  ْمُکْعِّتَُمی  ِْهَیلِإ  اُوبُوت  َُّمث  . » 4
هکلب دـشاب ، يویند  لـجا  يرما  تادوجوم  ناـمه  دـناوتیمن  یّمـسم » لـجا   » هک دوشیم  هدـهاشم  حوـضو  هب  نآ  لاـثما  تاـیآ و  نیا  رد 

رییغت و لباق  هک  لجا »  » قلطم لابق  رد  تسا  موتحم  نیعم و  لجا  یّمـسم » لجا   » زا دارم  دناسریم  مه  هیمـست  يوغل  يانعم  هک  هنوگنامه 
: هکنآ حیضوت  تسا . لّدبت 

اًلثم هک  دـنکیم  اضتقا  ءیـش  نآ  یحور ] ای   ] یمـسج صاخ  بیکرت  هک  انعم  نیا  هب  تساضتقا . وحن  هب  هاگ  نیعم  یناـمز  اـت  یئیـش  ياـقب 
رمع روکذم  ءیـش  نیاربانب ، دنامیم و  زاب  ّتیلعف  زا  عناوم  دوجو  تلع  هب  هاگ  دـسریم و  تیلعف  هب  هاگ  اضتقا  نیا  دـنک . رمع  لاس  تسیب 

یمتح رمع ) نایاپ   ) رمع نآ  یّمـسم  لجا  زا  دارم  تسا و  ییاضتقا  یعیبط و  ياـهرمع  ناـمه  لـجا  زا  دارم  دـنکیمن . یط  ار  دوخ  یعیبط 
یعیبط و ياهرمع  يانعم  هب  لجا »  » فالخهب تسا  هثداح  کی  ّکفنی  للع ال  همزال  انعم  نیا  هب  یّمـسم  لـجا  هک  تسا  نشور  هتبلا  تسا .

یّمـسم لجا  اب  هاگ  لجا  نیاربانب  هّمات . للع  هن  تسا  تایـضتقم  هصقان و  للع  اـب  هارمه  طـقف  هک  دـسریمن ] تیلعف  هب  هاـگ  هک   ] یئاـضتقا
هاگ دوشیم و  قباطم 
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. تسا یّمسم  لجا  نامه  ًاترورض  دوشیم  عقاو  جراخ  رد  هک  هچنآ  و  فلاخم ،

تایآ مینادـب  تسا  ءیـش  کی  کـفنیال  لـلع  اـب  مزـالم  هک  یمتح  لـجا  ناـمه  ار  یّمـسم » لـجا   » رگا هک  دوشیم  نشور  بیترت  نیا  هب 
یقاب هتکن  کی  طـقف  مینادـب . رما  ملاـع  زا  ار  یّمـسم  لـجا  هک  تسین  یجاـیتحا  و  دومن ، ریـسفت  نآ  اـب  ناوتیم  ار  یّمـسم » لـجا   » هفلتخم
ٌلَجَأ َو  اًلَجَأ  یـضَق  َُّمث  : » هدش عقاو  قلطم  لجا »  » لباقم رد  تسا و  هدـش  هّللادـنع »  » هب فصّتم  انعم  نیا  هب  یّمـسم » لجا   » هنوگچ دـنامیم :

«. ُهَْدنِع یمَسُم 
ای یلامجا  دوجو  وحن  هب  همه  نیع ، ملاع  رد  عقاو  ثداوح  ایـشا و  هک  تسا  نآ  هّللادنع »  » هب یّمـسم » لجا   » فیـصوت هجو  دسریم  رظن  هب 

يروص نامه  دوجو  همه  دـسریم  دوجو  هّصنم  هب  نیع  ملاع  رد  هک  هچنآ  تسا و  تبث  طبـض و  ظوفحم  حول  اـی  باـتکلاّما  رد  یلیـصفت 
هک يوحن  هب  دوشیم  قالطا  ثداوح  ایـشا و  هّمات  للع  درومرد  طقف  یّمـسم » لجا   » هک اجنآ  زا  و  تسا . ظوفحم  باتکلاّما  رد  هک  تسا 
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قّقحتم جراـخ  هب  هاـگ  هک  لـجا  قلطم  فـالخرب  تسا . قـبطنم  اـهنآ  رب  باـتکلاّما  ًاترورـض  نیارباـنب  تساـهنآ ، ّتیمتح  نّیعت و  اـب  مأوـت 
. دشاب هتشاد  باتکلاما »  » رد یتروص  دناوتیمن  نیاربانب ، دوشیمن و 

رما ملاع  زا  دوخ  نایب  نیا  رد  یّمـسم  لجا  هک  تسا  هتکن  نیا  رد  تسنادیم  رما  ملاع  زا  ار  یّمـسم » لجا   » هک قباس  نایب  اب  ناـیب  نیا  قرف 
[. باتکلاّما رد  ظوفحم   ] دـنرما ملاـع  رد  يدوجو  ياراد  مه  يّداـم  تادوجوم  ماـمت  هکنیا  اـمک  دراد  رما  ملاـع  رد  يدوجو  هکلب  تسین 

. امن ّربدت  سپ 
______________________________

هیآ هیآ ، نیا  دافم  هنوگچ  و  تسیچ ؟ هّللا » لجا   » و هّللاءاقل »  » زا دارم  ٍتَآل » ِهَّللا  َلَجَأ  َّنِإَف  ِهَّللا  َءاـِقل  اوُجْرَی  َناـک  ْنَم   » هفیرـش هیآ  رد  (. 69)
؟ دنکیم دییأت  ار  قباس 

ددرگیم و عفترم  اـهباجح  تماـیق  زور  رد  هکناـنچ  دـشابن ، یباـجح  شراـگدرورپ  هدـنب و  نیب  هک  یفقوم  هب  ندیـسر  ینعی  هّللاءاـقل » »
«. ُنِیبُْملا ُّقَْحلا  َوُه  َهَّللا  َّنَأ  َنوُمَْلعَی  َو  : » دومرف ناحبس  يادخ  تسادخ ، نآ  زا  طقف  کُلم  هک  دوشیم  مولعم  دوشیم و  فشکنم  قیاقح 

264 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 
نینچ هیآ  نـیا  داـفم  سپ  [ 605 .] تسا یمتح  نآ  ندیـسر  هک  هدوـمرف  نّیعم  شیوـخ  ياـقل  يارب  دـنوادخ  هک  تسا  یتیاـغ  هـّللا » لـجا  »

دوشیم مولعم  نیاربانب  دیـسر » دهاوخرد  ییاقل  نینچ  نامز  هک  یتسردهب  تسا  هتـسب  دیما  شیوخ  راگدرورپ  ياقل  هب  سک  ره  : » دوشیم
َو  » زا هک  مه  هچنآ  تسا . هّللاءاقل  فرظ  لـجا  نیا  ینعی  تسا ، هدیـسر  هّللاءاـقل  هب  دـنک  كاردا  ار  نآ  سک  ره  هک  دراد  دوجو  یلجا  هک 

: دوب نیمه  دشیم  هدافتسا  ُهَْدنِع » یمَسُم  ٌلَجَأ 
بیترت نیا  هب  تسا  هّللا  ءاقل  فرظ  یّمـسم » لجا   » سپ تسین ، راک  رد  یباجح  رما »  » ملاع رد  تسا و  يرما »  » یهجو یّمـسم » لجا   » ینعی

«. ملعا هّللا  و  . » دوشیم دّحتم  لوا  هیآ  اب  اوُجْرَی *»...  َناک  ْنَمَف   » مود هیآ  نومضم 
______________________________

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  زا  قودـص ] تاداقتعا  زا  لـقن  هب  ، ] ح 87 ص 249 ، ج 6 ، یـسلجم ، رقابدمحم  همالع  راونالاراحب ، . 1 (. 70)
: دنکیم لقن 

 ...«. راد یلإ  راد  نم  نولقتنت  اّمنإ  ءاقبلل و  متقلخ  لب  ءانفلل ، متقلخ  ام  »
ح 5: ص 11 ، قودص ، خیش  عیارشلا ، للع  . 2

دّمحم نب  رفعجل  لجر  لاق  لاق : دایز  نب  ةدعـسم  نع  ملـسم  نبا  نوراه  نع  يریمحلا  رفعج  نب  هّللادبع  انثّدح  لاق : هللا  همحر  یبأ  انثدح  »
: لاق بجعلل ؟ انقلخ  ّانإ  هّللادبعابأ  ای 

كرحتن اّمنإ  لق : نکل  دـمخت و  ران ال  دـیبتال و  ۀـّنج  ینفت  فیک  ءاقبلل و  انقلخ  خأ ، نبای  هم  لاقف : ءانفلل ؟ انقلخ  لاق : تنأ ، هّلل  كاذ  ام  و 
«. راد یلإ  راد  نم 

ص 107. فجن ، ط  عیارشلا ، للع  (. 71)
ح 9. ص 290 ، قودص ، خیش  رابخالا ، یناعم  (. 72)

ح 3. ، 289 ص 288 - نامه ، (. 73)
ح 41. ص 289 ، نامه ، (. 74)

دویق و ّکف  ۀلمق و  هخسو  بایث  عزنک  نمؤملل  لاق : توملا ؟ ام  مالسلا : امهیلع  نیسحلا  نب  یلعل  لیق  مالـسلا : امهیلع  یلع  نب  دّمحم  لاق  »
حئاور اهبیطأ  بایثلا و  رخفأب  لادبتسالا  ۀیلقث و  لالغإ 

265 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 
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شحوأ اهنشخأ و  بایثلا و  خسوأب  لادبتسالا  ۀسینأ و  لزانم  نع  لقنلا  ةرخاف و  بایث  علخک  رفاکلل  و  لزانملا . سنآ  بکارملا و  ءیطوأ  و 
«. باذعلا مظعأ  لزانملا و 

______________________________

ح 5. ص 289 ، رابخالا ، یناعم  (. 75)
نمف ۀـمایقلا  مویّالإ  هنم  هبتنیال  هتّدـم  لیوط  ّهنأّالإ  ۀـلیل  ّلک  مکیتأی  يذـلا  مونلا  وه  لاق : توملا ؟ ام  مالـسلا : امهیلع  ّیلع  نب  دّـمحمل  لیق  »

وه اذه  هیف ، لجو  مونلا و  یف  حرف  لاح  فیکف  هردق  رداقیال  ام  لاوهألا  فانـصأ  نم  هردق و  رداقیال  ام  حرفلا  فانـصأ  نم  همون  یف  يأر 
«. هل اوّدعتساف  توملا 

َسُْفنَْألا یَّفَوَتَی  ُهَّللا   » هیآ دنکیم . ندب  ریبدت  فرـصت و  نادب  هک  ياهقالع  ینعی  تسا ؛ ندـب  زا  حور  هقالع  عطق  حور ، ضبق  زا  دارم  (. 76)
تلالد باوخ  توم و  داحتا  رب  تهج  ود  زا  يرْخُْألا » ُلِسُْری  َو  َتْوَْملا  اَْـهیَلَع  یـضَق  ِیتَّلا  ُکِـسُْمیَف  اـهِمانَم  ِیف  ْتُمَت  َْمل  ِیتَّلا  َو  اـِهتْوَم  َنیِح 

: دنکیم
مامت و هب  ءیش  يافیتسا  يانعم  هب  یّفوت »  » و باوخ . رد  مه  دریگیم و  تروص  توم  لاح  رد  مه  یفن  یّفوت »  » دنکیم تلالد  هکنآ  لّوا 

تهج نیا  زا  باوـخ  نیارباـنب ، دوـشیم و  ضبق  توـم  تلاـح  رد  مه  باوـخ و  تلاـح  رد  مه  لاـمک  ماـمت و  هب  حور  سپ  تسا  لاـمک 
. تسا توم  نوچمه 

تـسا هدـش  ضبق  حور  باوخ  لاح  رد  هکنیا  رب  تسا  يدـهاش  دوخ  نیا  ضبق و  هب  هن  هدـش  ریبعت  كاسما »  » هب هیآ  لـیذ  رد  هکنآ  مود 
« یّفوت  » باوخ لاح  رد  ناشحور  هک  یناسک  دروم  رد  هفیرـش  هیآ  رد  هکنآ  حیـضوت  دوشیم . ضبق  حور  توم  لاـح  رد  هک  هنوگناـمه 

نیا رد  هک  دـشاب  هدـش  ریدـقت  باوخ ] رد   ] توم یـصخش  نینچ  رب  یهلا  ياضق  ملاـع  رد  هکنآ  . 1 هتـشگ : ریوصت  تلاح  ود  تسا  هدـش 
نیا رد  هک  دـشاب  هدـشن  ریدـقت  باوخ  رد  توم  یهلا  ياـضق  ملاـع  رد  هکنآ  . 2 ِیتَّلا » ُکِـسُْمیَف   » دوشیم هتـشاد  هگن  يو  حور  تروـص 
سپ تسین ، رّوصتم  حور  ضبق  نودب  یتوم  چیه  هک  مینادیم  رگید  فرط  زا  دـباییم . زاب  ار  شیوخ  ندـب  ددرگیم و  اهر  حور  تروص 

لوا تلاح  رد  يور  هچ  زا 
266 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 

ًارهاظ میرادیم ؟ هگن  ار  شحور  دومرف  هکلب  مینکیم ، ضبق  ار  شحور  دومرفن  ناحبس  يادخ  هدش ، ریدقت  باوخ )  ) مئان يارب  توم  هک 
، تسین باوخ  لاح  رد  لـصاح  ضبق  نیا  رب  دـئاز  يرما  توم  نوچ  دوب و  هدـش  ضبق  باوخ  هلحرم  ناـمه  رد  حور  هک  تسا  نیا  خـساپ 

. تسین يو  ضوبقم  حور  نتشادهگن  زج  مئان )  ) باوخ صخش  يارب  توم 
و توم »  » تقیقح هک  دـناسریم  هدـش ] توم  ریدـقت  هک   ] لوا تلاح  رد  ضبق »  » ياـجهب كاـسما »  » هب ریبعت  هک  دـش  هدـیمهف  ناـیب  نیا  زا 

. تسا یکی  باوخ » »
______________________________

سفن حور و  انامه  دوشیم  ریبعت  نآ  زا  ّکنا »  » رد ك »  » ریمـض هب  هک  هچنآ  زین  ناسنا و  تقیقح  هک  تسا  نیا  تلالد  هجو  ًارهاـظ  (. 77)
. تسا هدرک  تباث  ار  يو  تاقالم  شیوخ و  راگدرورپ  يوسهب  تکرح  یعس و  ناسنا ، دروم  رد  هفیرش  هیآ  نیاربانب  ندب . هن  تسا  ناسنا 

ح 354: ص 134 ، ج 1 ، مق ، هیملع  هزوح  نیسردم  هعماج  تاراشتنا  عبط  قودص ، خیش  هیقفلا ، هرضحیال  نم  (. 78)
ۀعاس یف  قرـشملا  یف  اهـضعب  برغملا و  یف  اهـضعب  حاورألا و  ضبقت  فیک  مالـسلا  هیلع  توملا  کلمل  لیق  : » مالـسلا هیلع  قداصلا  لاـق 

ءاشام و اهنم  لوانتی  مکدحأ  يدی  نیب  ۀعصقلاک  ّيدی  نیب  ایندلا  ّنإ  مالسلا : هیلع  توملا  کلم  لاقف  لاق : ینبیجتف . اهوعدأ  لاقف : ةدحاو ؟
.« ءاشی فیک  هبّلقی  مکدحأ  ّفک  یف  مهردلاک  يدنع  ایندلا 

ح 368. ص 136 ، ج 1 ، قودص ، خیش  هیقفلا ، هرضحیال  نم  (. 79)
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ِتْوَْملا ُکَلَم  ْمُکاَّفَوَتَی  ُْلق  : » ّلج ّزع و  هّللا  لوق  نع  و  اِهتْوَم » َنیِح  َسُْفنَْألا  یَّفَوَتَی  ُهَّللا  : » ّلج ّزع و  هّللا  لوق  نع  مالـسلا  هیلع  قداـصلا  لـئس 
: ّلج ّزع و  هّللا  لوق  نع  و  ْمُِکب » َلِّکُو  يِذَّلا 

ّزع و هلوق  نع  و  اُنلُـسُر » ُْهتَّفََوت  : » ّلج ّزع و  هّللا  لوق  نع  و  ْمِهِـسُْفنَأ » یِِملاـظ  ُۀَِـکئالَْملا  ُمُهاَّفَوَتَت  َنیِذَّلا   » و َنِیبِّیَط » ُۀَِـکئالَْملا  ُمُهاَّفَوَتَت  َنیِذَّلا  »
هّللاّالإ هیصحی  ام ال  قافآلا  عیمج  یف  ةدحاولا  ۀعاسلا  یف  تومی  دق  و  ُۀَِکئالَْملا » اوُرَفَک  َنیِذَّلا  یَّفَوَتَی  ْذِإ  يَرت  َْول  َو  : » ّلج

267 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 
هل ۀطرشلا  بحاص  ۀلزنمب  حاورألا  نوضبقی  ۀکئالملا  نم  ًاناوعأ  توملا  کلمل  لعج  یلاعت  كرابت و  هّللا  ّنإ  لاقف : اذه ؟ فیکف  ّلج  ّزع و 

کلم نم  هّللا  مهاّفوتی  وه و  ضبقی  ام  عم  ۀـکئالملا  نم  توملا  کلم  مهاّفوتی  ۀـکئالملا و  مهاّفوتتف  هجئاوح  یف  مهثعبی  سنألا  نم  ناوعأ 
. توملا

______________________________

ص 286. قودصلا ، ۀبتکم  عبط  قودص ، دیحوت  (. 80)
قاطی الام  هنم  هلمح و  قاطی  ام  هنم  ّنأل  فیعضلا و  ّيوقلا و  مهنم  ّنأل  سانلا  ّلکل  هرّسفی  نأ  ملعلا  بحاص  عیطتـسی  ملعلا  ّلک  سیل  و  »... 

سفنألا یّفوتی  ّهنأ  تیمملا و  ییحملا  وه  هّللا  ّنأ  ملعت  نأ  کیفکی  اّمنإ  هئایلوأ و  ۀّـصاخ  نم  هیلع  هناعأ  هلمح و  هل  هّللا  لّهـسی  نمّالإ  هلمح 
 ...«. مهریغ هتکئالم و  نم  هقلخ  نم  ءاشی  نم  يدی  یلع 

ح 6: ص 38 ، ج 1 ، یفاک ، لوصا  (. 81)
انیف لتقلا  توملا و  ۀعرس  یف  یسفن  یّخسی  ّهنإ  : » لوقی مالسلا  امهیلع  نیسحلا  نب  ّیلع  ناک  لاق : مالـسلا  هیلع  رفعجیبأ  نع  رباج  نع  »... 

«. ءاملعلا باهذ  وه  و  اِهفارْطَأ » ْنِم  اهُصُْقنَن  َضْرَْألا  ِیتَْأن  اَّنَأ  اْوَرَی  َْمل  َو  َأ  : » هّللا لوق 
روکذم یناعم  زا  کی  ره  اب  هفیرـش  هیآ  قیبطت  دروم  رد  یثحب  هکنآ  صوصخ  هب  تسا  هدـش  انعم  يدّدـعتم  هوجو  هب  فیرـش  تیاور  نیا 

. تسا مزال  تیاور  يارب 
. تسا توافتم  ًاعبط  ریدـقت  ود  نیا  رد  لعف  نیا  لعاف  و  یخـست .»  » ینعی نآ  نودـب  مه  هدـش و  دراو  ءاخ »  » دـیدشت اـب  مه  یخـسی »  » هملک

: هب دینک  هعجارم  طوسبم  ثحب  يارب 
[. ۀیمالسالا بتکلاراد  عبط   ] 127 ص 126 - ج 1 ، هرس ، سدق  یسلجم  رقابدمحم  همالع  لوقعلا ، ةآرم  . 1

[. ۀیمالسالا ۀبتکم  عبط   ] 111 ص 109 - ج 2 ، یفاک ، رب  یناردنزام  حلاصالم  حرش  . 2
[. یگنهرف تاقیقحت  تاعلاطم و  هسسؤم  عبط   ] 158 ص 155 - ج 2 ، نیهلأتملاردص ، یفاک  لوصا  حرش  . 3

268 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 
رد ار  ام  سفن  هک  هچنآ  : » دـیامرفیم مالـسلا  هیلع  ماـما  ییوگ  هکنیا  [ 606] تسا هدوب  هماّلع  موحرم  رظن  دروم  ماـقم  نیا  رد  هک  ییاـنعم 

لاعتم دـنوادخ  هک  تسا  نیا  میرادـن ، یتهارک  میـسارهیمن و  نآ  زا  میقاتـشم و  نآ  هب  هکيروطهب  دزاسیم  یخـس  لـتق  توم و  تعرس 
بجوـم نیمه  يرگید و  هب  هن  هداد  تبـسن  شیوـخ  سفن  هب  ار  اـملع  یّفوـت  دـنوادخ  هـک  تـهج  نآ  زا  تساـم  حور  ضبق  ّیلوـتم  دوـخ 

. دناهدرک هشدخ  نآ  رب  نکل  دناهدومن و  رکذ  زین  یفاک  حاّرش  زا  یضعب  ار  انعم  نیا  تسام .» يارب  لتق  توم و  ییاراوگ 
______________________________

ثیدـح نآرق و  تاـغل  رد  401 ه ) م . (، ) دّـمحم نب  دـمحا   ) ّيورهلا دـیبعوبا  هک  تسا  یباـتک  نیبـیرغلا »  » زا دارم  يوـق  لاـمتحا  هب  ( 82)
نآ رب  رثالا  ثیدحلا و  بیرغ  یف  ۀیاهنلا  شیوخ  باتک  فیلأت  رد  ریثانبا  هک  تسا  ياهدمع  باتک  ود  زا  یکی  باتک  نیا  تسا و  هتشاگن 

[607 .] تسا هدومن  دامتعا 
« رثالا ثیدحلا و  بیرغ  یف  ۀـیاهنلا   » ینعی دـشاب  ثیدـح  بیرغ  رد  فّنـصم  روهـشم  باتک  ود  نیبیرغلا »  » زا دارم  هک  تسا  دـیعب  رایـسب  ]
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رب تلـالد  هک  تسا  نیبیرغلا » یف  هرکذ   » همـالع موحرم  ریبعت  هکنآ  هچ  يرـشخمز  هتـشون  ثیدـحلا » بیرغ  یف  قئاـفلا   » ریثانبا و هتـشون 
.[ تسا هدماین  ثحب  دروم  بلطم  ریثانبا  هیاهن  رد  هکنآ  رب  ًافاضم  دنکیم . نآ  فنصم  ندوبدحاو 

«. هتمایق تماق  دقف  تام  نم  : » مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  نع  (. 83)
. توملا یف  ایندلا  یبأنبا  هجرخأ  مولعلا 41495 :) ءایحإ  لیذ   ) یقارعلا لاق 

ناـمیا مود ، ندروآ  ناـمیا »  » زا دارم  هک  دوشیم  مولعم  سپ  دـیروآ .» ناـمیا   » هک دوـشیم  باـطخ  نینمؤـم  هب  هفیرـش  هیآ  نیا  رد  (. 84)
. دشاب صولخ  مدع  كرش و  هبئاش  هنوگره  زا  یلاخ  نامیا  دیاب  ّصاخ  نامیا  نامیا ، قلطم  لباقم  رد  هک  تسا  حضاو  تسا و  یّصاخ 

. تسا نیصلخم  نامیا  نامه  صولخ  مدع  كرش و  هنوگره  زا  یلاخ  نامیا 
269 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 

______________________________

. دوشیم هدافا  طقف »  » ظفل اب  یسراف  رد  هک  ییانعم  تسا : رصح  رب  ّلاد  اّمنا »  » ظفل (. 85)
رصحنم نینمؤم ، نیّبحم  نارادتسود و  هکنآ  هچ  تشادن ، حیحص  ییانعم  هفیرش  هیآ  رد  رـصح  دوب ، ّتبحم  تیالو ،»  » زا دارم  رگا  لاح  و 

. تسین دناهدش ، رکذ  هیآ  رد  هک  یناسک  رد 
یجراخ ياهیـضق  هب  رظان  ُهَّللا »...  ُمُکُِّیلَو  امَّنِإ   » هیآ رد  اونمآ » نیذلا  و   » هک تسا  نیا  دناهدرک  نایب  مود  لیلد  ّیط  هک  هچنآ  زا  دارم  (. 86)

َنیِذَّلا َو  َُهلوُسَر  َو  َهَّللا  َّلَوَتَی  ْنَم  َو   » هفیرـش هیآ  رد  هک  یلاح  رد  یّلک . ینوناق  نایب  هن  دـشابیم ، تسا ، هدـش  عقاو  هچنآ  ناـیب  يارب  تسا و 
امَّنِإ  » هیآ هکنیا  اما  تسین . جراخ  ملاع  رد  یـصاخ  قادصم  هب  رظان  تسا و  یّلک  نوناق  کی  نایب  يارب  َنُوِبلاْغلا » ُمُه  ِهَّللا  َبْزِح  َّنِإَف  اُونَمآ 

لعفلاب قّقحت  نآ  رهاظ  هکنآ  هچ  تسا . هّللا » مکّیلو   » ریبعت ظاحل  هب  دـنکیم  عقاو  نایب  تسا و  یجراخ  قیداـصم  هب  رظاـن  ُهَّللا »...  ُمُکُِّیلَو 
یعدتـسم ظفل  تدـحو  هکلب  قایـس و  تدـحو  دوش ، هتفریذـپ  ّتیجراخ  روهظ  دـنوادخ  تیالو  دروم  رد  رگا  تسا و  جراـخ  رد  تیـالو 

كرتشم اونمآ » نیذلا   » و هلوسر »  » و هّللا »  » هرقف هس  ره  رد  مکّیلو  هکنآ  هچ   ] دوب دـهاوخ  هیآ  رد  روکذـم  نینمؤم  تیالو  ندوبیجراخ » »
بطاخم يارب  ار  دنوادخ  یلعف  تیالو  لوا  ریبعت  دراد . دوجو  َهَّللا » َّلَوَتَی  ْنَم  َو   » و ُهَّللا » ُمُکُِّیلَو  امَّنِإ   » ریبعت نیب  ینشور  قرف  هرخالاب  تسا .]

دنکیم تباث  ار  یتیالو  نینچ  بطاخم ، يارب  نآ  ّتیلعف  هب  رظن  نودـب  یّلک  هیـضق  طرـش و  وحن  هب  مود  ریبعت  هکیلاح  رد  دـنکیم  تباـث 
[. دزاسیم حرطم  ار  هّللابزح  هبلغ  ]

هفیرش هیآ  رد  هک  یفـصو  تسا  حضاو  هکنآ  هچ  درک ، هدافتـسا  ناوتیم  يرگید  وحن  هب  ار  ُهَّللا » ُمُکُِّیلَو  امَّنِإ   » هیآ رد  هیـضق  ندوب  جراخ 
بحتـسم بوبحم و  یّلک  وحن  هب  هک  تسین  یفـصو  َنوُعِکار » ْمُه  َو  َةاکَّزلا  َنُوتُْؤی  َو  َةالَّصلا  َنوُمیُِقی  َنیِذَّلا   » ینعی هدـش  رکذ  نانمؤم  يارب 

. دنکیم نانمؤم  دروم  رد  یّلک  ینوناق  نایب  هیآ  نیا  مییوگب  هکنیا  ات  دشاب 
یتّیبوبحم ياراد  عوکر » لاح  رد  تاکز  نتخادرپ   » صوصخ هک  درادن  دوجو  یلیلد 

270 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 
رد مالسلا  هیلع  ریما  ترـضح  هک  تسا  طوبـضم  ثیداحا  خیرات و  رد  هکنانچ  تسا  هدش  عقاو  هثداح  کی  هب  عجار  هیآ  نیا  هکلب  تسا و 

. دومرف اطع  لئاس  هب  ار  ّصاخ ) ياهّلح  ای   ) شیوخ يرتشگنا  عوکر  لاح 
فالخ تاقوا  يرایـسب  رد  هفیرـش  هیآ  دـیآیم  مزال  مهف ، نیاربانب  هکنآ  دزاسیم ، دـیعب  ار  تیـالو  زا  ّتبحم »  » هدارا هک  يرگید  دـهاش 
ربمغیپ تما  همه  هب  تسین  مزال  نانمؤم  هک  تسا  حضاو  و  تسا . ربمغیپ  تّما  همه  مکّیلو »  » رد مک »  » ریمض زا  دارم  هکنآ  هچ  دشاب ، عقاو 

. دنتسین نانمؤم  ّتبحم  دروم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  تّما  زا  يرایسب  تسین : روطنیا  ًاعطق  ًاجراخ  هکلب  دنزرو و  ّتبحم  رجاف  رب و  زا 
حلاط حـلاص و  زا  مدرم  همه  رب  هک  تسا  يرما  تیالو  هکنآ  هچ  دوشیمن . دراو  هفیرـش ، هیآ  زا  ّصاـخ  تیـالو  مهف  رباـنب  لاکـشا  نیا  و 

. درادن نانمؤم  هب  یصاصتخا  تسا و  تباث 
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رابخا ینعی  تسا ، عقاو  نایب  ماقم  رد  هفیرـش  هیآ  دناهتفگ  هکنیا  دشاب . نایب  نیمه  هب  رظان  مود  لیلد  رد  هماّلع  موحرم  مالک  تسا  لمتحم 
. تسین راگزاس  تیالو  زا  ّتبحم  هدارا  اب  رابخا ، نیا  دنکیم و  عقاو  زا 

______________________________

ح 2: ص 127 ، هحور ،] ضبق  یلع  هرکی  نمؤملا ال  ّنإ  باب : زئانجلا ، باتک  ، ] ج 3 یفاک ، عورف  (. 87)
ال و لاق : هحور ؟ ضبق  یلع  نمؤملا  هرکی  له  هّللالوسرنبا ، ای  كادف  تلعج  مالسلا : هیلع  هّللادبعیبأل  تلق  لاق : ّیفریصلا  ریدس  نع  »... 

هللا یلـص  ًادّمحم  ثعب  يذـّلا  وف  عزجت  هّللا ال  ّیلو  ای  توملا : کلم  هل  لوقیف  کلذ  دـنع  عزج  هحور  ضبقل  توملا  کلم  هاتأ  اذإ  ّهنإ  هّللا 
هلآ و هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  هل  لثمی  و  لاق : رظناف . کنیع  حتفا  كرضح ، ول  میحر  دلاو  نم  کیلع  قفـشأ  کب و  ّربأ  انأل  هلآ  هیلع و 

نسحلا ۀمطاف و  نینمؤملاریمأ و  هّللا و  لوسر  اذه  هل : لاقیف  مالسلا  مهیلع  مهتیّرذ  نم  ۀمئألا  نیـسحلا و  نسحلا و  ۀمطاف و  نینمؤملاریمأ و 
ۀّنئمطملا سفنلا  اهتّیأ  ای  : » لوقیف ةّزعلا  ّبر  لبق  نم  دانم  هحور  يدانیف  رظنیف  هنیع  حتفیف  لاق : كؤاقفر . مالـسلا  مهیلع  ۀّمئألا  نیـسحلا و  و 

باوثلاب ۀیضرم  ۀیالولاب  ۀیضار  ّکبر  یلإ  یعجرا  هتیب  لهأ  دّمحم و  یلإ 
271 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 

«. يدانملاب قوحللا  هحور و  لالتسا  نم  هیلإ  ّبحأ  ءیش  امف  یتّنج  یلخدا  هتیب و  لهأ  ًادّمحم و  ینعی  يدابع  یف  یلخداف 
______________________________

ح 32. ص 124 ، ج 2 ، یشاّیع ، ریسفت  (. 88)
وجرت تنک  ام  هل : لوقیف  توملا ، کلم  هیلع  لزنیف  انهاه  هسفن  غلبی  نیح  مکدـحأ  اّمنإ  مالـسلا : هیلع  رفعجوبأ  لاـق  لاـق : میحرلادـبع  نع  »

اذه رظنا  ۀّنجلا و  نم  کنکـسم  یلإ  رظنا  هل : لاقی  ۀّنجلا و  نم  هلزنم  یلإ  باب  هل  حتفی  و  هنم . تنمأ  دقف  هفاخت  تنک  ام  امأ  و  هتیطعأ ، دـقف 
اْینُّدلا ِةایَْحلا  ِیف  يرُْشْبلا  ُمَُهل  َنوُقَّتَی * اُوناک  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  : » هّللا لوق  وه  كؤاقفر و  مالـسلا  مهیلع  نیـسحلا  نسحلا و  ّیلع و  هّللا و  لوسر 

«. ِةَرِخْآلا ِیف  َو 
ح 3: ، 7 ص 3 - مق ، هیملع  هزوح  نیسردم  هعماج  تاراشتنا  عبط  دیفم ، یلاما  (. 89)

(: ص 6  ) تسا هدمآ  نآ  نمض  رد  هک  ینالوط ، تسا  یتیاور 
؟) يالوم ای   ) ۀمساقملا ام  و  ثراحلا : لاق  ۀمساقملا . دنع  ضوحلا و  دنع  طارـصلا و  دنع  تامملا و  دنع  ینفرعتل  ثراح  ای  كرّـشبأ  و  »... 

 ...«. هیذخف يّودع  اذه  هیکرتاف و  یّیلو  اذه  لوقأ : ۀحیحص ، ۀمسق  اهمساقأ  رانلا ، ۀمساقم  لاق :
یثیداحا راونالاراحب  رد  نکلو  دشاب .] صحف  روصق  زا  تسا  نکمم  هک   ] میتفاین ار  ثیدح  ینامعن ، تبیغ  رد  دنچ  یـصحف  زا  دـعب  (. 90)

: میروآیم ار  اهنآ  زا  یضعب  اًلیذ  هک  تسا  هدش  لقن  هفلتخم  بتک  زا  نومضم  نیمه  هب 
نم و  ّبحی ، ثیحب  هتامم  دـنع  یندـجو  ینّبحأ  نم  : » مالـسلا هیلع  بلاطیبأ  نب  ّیلع  لاق  لاـق : مالـسلا  مهیلع  هئاـبآ  نع  اـضرلا  نع  . ... 1

«. هرکی ثیحب  هتامم  دنع  یندجو  ینضغبأ 
[ مالسلا هیلع  اضر  ماما  هفیحص  زا  لقن  هب  ح 25 : ص 188 ، ج 6 ، راونالاراحب ، ]

روعألا ثراحلا  نع  انباحـصأ  نم  ۀعامج  ّیبعـشلا و  يور  و  مالـسلا ، هیلع  نینمؤملاریمأ  نع  ّیلمجلا  دنه  نع  دانـسإلاب  میعنوبأ  ظفاحلا  . 2
. هرکی ثیح  ینآر  الإ  ینضغبی  دبع  تومی  ّبحی و ال  ثیح  ینآرّالإ  ینّبحی  دبع  تومی  و ال  مالسلا : هیلع  هنع 

[. ح 38 ص 191 ، ج 6 ، راونالاراحب ، ]
272 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 

یب و ءاج  نینمؤملاریمأ  ای  تلقف  لاق : کب ؟ ءاجام  روعأ  ای  لاقف : ۀلیل  تاذ  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریمأ  تیتأ  لاق : روعألا  ثراحلا  نع  . ... 3
دبع تومی  ـال  و  ّبحی ، ثیح  یناری  یّتـح  هسفن  جرختف  ینّبحی  دـبع  توـمی  ـال  ّهنإ  اـمأ  اهرکـشل ، کثّدـحأس  ّینإ  اـمأ  لاـق : کـبح . هّللا 
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 ...«. هرکی ثیح  یناری  یّتح  هسفن  جرختف  ینضغبی 
-[. ۀمحرلا هیلع  قودص - خیش  یلاما  زا  لقن  هب  ، 192 ص 191 - ج 6 ، راونالاراحب ، ]

______________________________

ص 123. ح 6 ، ّتیملا ] نیقلت  باب  زئانجلا ، باتک  ، ] ج 3 یفاک ، عورف  (. 91)
یّتح هنید  یف  هکّکشی  رفکلاب و  هرمأی  نأ  هناطیـش  نم  سیلبإ  هب  لّکوّالإ  توملا  هرـضحی  دحأ  نم  ام  لاق : مالـسلا  هیلع  هّللادبعیبأ  نع  »... 

هیلع و هللا  یلص  هّللا  لوسر  ًادّمحم  ّنأ  هّللاّالا و  هلإ  نأ ال  ةداهش  مهونّقلف  مکاتوم  مترضح  اذإف  هیلع ، ردقی  مل  ًانمؤم  ناک  نمف  هسفن  جرخت 
 ...«. تومی یّتح  هلآ 

. تسا هیآ  زا  ناطیش » کیکشت   » هدافتسا اجنیا ، رد  هرس  سدق  هماّلع  موحرم  ضرغ  ًارهاظ  (. 92)
رد دـنهد و  نامرف  رفک  هب  ار  رـضتحم  ات  دـنیزگیم  رب  ار  ياهدـع  شرایتسد  نیطایـش  نایم  زا  سیلبا  هک  دوب  هدـمآ  ثحب  دروم  تیاور  رد 
رد ناطیش  کیکشت  ریثأت  مدع  نمؤم و  تابث  هماّلع  موحرم  دراذگیمن . ریثأت  نانمؤم  رد  کیکشت  نیا  نکل  دنزادنا و  کیکشت  هب  شنید 
زا ناطیش  کیکـشت  هدیدپ  هدافتـسا  ماقم  رد  هک  دسریم  رظنهب  لاح  و  دندرک ، هدافتـسا  اُونَمآ »...  َنیِذَّلا  ُهَّللا  ُتِّبَُثی   » هفیرـش هیآ  زا  ار  يو 

تلالد َنیَِملاْعلا » َّبَر  َهَّللا  ُفاخَأ  یِّنِإ  َْکنِم  ٌءيَِرب  یِّنِإ  َلاق  َرَفَک  اَّمَلَف  ْرُفْکا  ِناْسنِْإِلل  َلاق  ْذِإ  ِناْطیَّشلا  ِلَـثَمَک   » هفیرـش هیآ  دنـشاب . نآرق  دوخ 
يرب وت  زا  نم  َنیَِملاْعلا ؛» َّبَر  َهَّللا  ُفاخَأ  یِّنِإ  َْکنِم  ٌءيَِرب  یِّنِإ   » زروب و رفک  رفکا ؛» : » تسا ناسنا  هّجوتم  ناطیش  زا  باطخ  ود  هک  دنکیم 

. مسرت رد  شیوخ  راگدرورپ  زا  نم  متسه ،
ناـمز هب  طوبرم  کیکـشت  نیا  دـنک  نشور  هک  درادـن  دوـجو  ياهناـشن  ادـتبا  هیآ ، رد  نکل  و  تسا . کیکـشت  رفک و  هب  رما  لوا  باـطخ 

ار تیاور  نیا  نومضم  هک  دندومرف  هماّلع  موحرم  دوب و  راضتحا » لاح  رد  کیکشت   » تیاور نومضم  هکیلاح  رد  تسا  راضتحا 
273 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 

رفک زا  دـعب  هکنیا  نآ  دـناهتفرگ و  کمک  يرگید  همدـقم  زا  بلطم  نیا  تابثا  يارب  دـسریم  رظنهب  دـیمهف . روکذـم  تاـیآ  زا  ناوتیم 
یفرظ رد  دـیاب  ًاعبط  باطخ  نیا  َنیَِملاْعلا .» َّبَر  َهَّللا  ُفاخَأ  یِّنِإ  َْکنِم  ٌءيَِرب  یِّنِإ  : » تسا هدومن  وا  هب  مه  يرگید  باطخ  ناطیـش  صخش ،

وا هب  ار  تسار  هار  شیوخ  لوق  نیا  اب  ناطیـش  دوب ، يو  يارب  عوجر  ناکما  رگا  ّالا  و  تسین ، صخـش  يارب  عوجر  ناکما  رگید  هک  دـشاب 
يارب عوجر  هک  تسا  یفرظ  رد  روکذم  باطخ  سپ  تسا . ناطیـش  فده  ضرغ و  فالخ  نیا  و  دـشیم ، يدـتهم  صخـش  هداد و  ناشن 
نامز کـی  رد  َکـْنِم »...  ٌءيَِرب  یِّنِإ   » و رفکا »  » باـطخ ود  ره  هک  تسا  نیا  ثحب  دروم  هیآ  رهاـظ  رگید  یفرط  زا  تسین . نکمم  صخش 

ناطیـش کیکـشت  ًءادتبا  هکنیا  ات  دشاب ، صخـش  راضتحا  لاح  دـیاب  باطخ  ود  نیا  عوقو  فرظ  هلاحمال  سپ  ًافرع ] ول  و   ] دوشیم قّقحم 
و دوش ، نکمم  کنم » ءيرب  ّینإ   » باطخ ار  ناطیش  دهد و  تسد  زا  ار  عوجر  تردق  رضتحم  نآ  زا  دعب  دوش و  رفاک  دتفا و  رثؤم  يو  رد 

. تسا بولطم  نامه  نیا 
وحنهب ناطیـش  هتفگ  ود  نیا  هک  داهن  نیا  رب  ار  ضرف  دیاب  دومن ، همیمـض  مه  ار  يرگید  همدقم  دیاب  تامدقم ، زا  بولطم  جاتنا  يارب  هتبلا 
دیدرت هب  ار  صخش  دوخ  هبطاخم  اب  ناطیش  هک  تسا  نآ  کیکشت  دنکیمن . قدص  کیکـشت  ّالا  زاربا و  نودب  لاح  ناسل  هن  تسا  باطخ 

. دوشیمن لصاح  لاح  ناسل  فرص  اب  نیا  دزادنا و 
هچنآ تسا و  لمجم  ناشیا  مالک  هک  دیاب  فاصنا  نکل  تسا و  هرـس  سدق  هماّلع  موحرم  مالک  زا  روطـس  نیا  مقار  هدافتـسا  لّصحم  نیا 

. تسین شیب  یهیجوت  میدرک  رکذ 
______________________________

ح 16: ص 225 ، مود ، دلج  یشاّیع ، ریسفت  (. 93)
هرایـس نع  هنیمی و  نع  هیتأی  هتوم ، دـنع  انئایلوأ  نم  لجرلا  یتأیل  ناطیـشلا  ّنإ  لاق : مالـسلا  هیلع  هّللادـبعیبأ  نع  نارهم ، نب  ناوفـص  نع  »
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 ...«. ِةَرِخْآلا ِیف  َو  اْینُّدلا  ِةایَْحلا  ِیف  ِِتباَّثلا  ِلْوَْقلِاب  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ُهَّللا  ُتِّبَُثی   » هّللا و لاق  کلذک  و  کلذ ، هّللا  یبأیف  هیلع ، وه  اّمع  هدصیل 
ملاع هب  یصاصتخا  تقیقح  نیا  تسا و  ندوبصاخ  داعبا  ياراد  نامه  ّتیمسج  (. 94)

274 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 
و ّتیمـسج ، هن  تسا  ّتیدام  یفن  دناهتـشاد  نایب  ناهرب  باحـصا  زا  نیهلأـتم  هک  هچنآ  تسه . ّتیمـسج  مه  لاـثم  ملاـع  رد  درادـن ، هّداـم 
زا تلفغ  نیا  و  تسا ، یمود  یفن  نامه  یلّوا  یفن  هک  دـناهدرک  نامگ  دناهتـسناد  دـّحتم  ار  ّتیمـسج  ّتیدام و  هک  اجنآ  زا  رهاظ  ياملع 

. تسا دارم 
رتمیظع رایسب  نآ  تادوجوم  لایخ و  ملاع  تسین . اهنآ  ندوبلطاب  بارـس و  اب  يواسم  نآ  ندوبیلقع  ای  تّذل  ندوبیلایخ  رگید  فرط  زا 

تادوجوم هک  تسا  هدش  ثعاب  هّدامریغ  ملاع  زا  ینادرگيور  هّدام و  ملاع  اب  ناسنا  دـیدش  یگتخیمآ  اهنت  دـنايّدام و  ملاع  تادوجوم  زا 
ملاع نآ  تمظع  دنور ، يرانک  هب  اهباجح  دوش و  ءاطغ  فشک  رگا  ّالا  و  دنادب . رثایب  فیعـض و  یتادوجوم  ار  لقع  ملاع  لایخ و  ملاع 
يّدام رـس  رد  نهذ  نهذ و  رد  یلایخ  روص  هک  دـننکیم  نامگ  بردـتمریغ  دارفا  زا  يرایـسب  دوشیم . راکـشآ  ناسنا  رب  نآ  تادوجوم  و 
نـشور زین  ینـالقع  تادوـجوم  لـقع و  ملاـع  مکح  اـجنیا  زا  تسا . نآ  تادوـجوم  لاـیخ و  ملاـع  تقیقح  زا  تلفغ  همه ، نیا  و  تسا !

. تسین رارکت  هب  یتجاح  نیاربانب  دوشیم و 
______________________________

روکذم رد ص 84  نتم  ثیدح  (. 3 ص 97 - : ) تسا هدیسر  پاچ  هب  یسلجم ]  ] راونالاراحب زا  دّلجم 90  رد  همامت  هب  ینامعن  ریسفت  (. 95)
: تسا

ْمُْهنِمَف ِِهنْذِِإب  اَّلِإ  ٌسْفَن  ُمَّلَکَت  ِتْأَی ال  َمْوَی  : » یلاعت هّللا  لوقیف  ۀمایقلا  لبق  توملا  دعب  و  ایندلا ، یف  باقعلا  باوثلا و  رکنأ  نم  یلع  دّرلا  اما  «و 
َکَّبَر َّنِإ  َکُّبَر  َءاش  ام  اَّلِإ  ُضْرَْألا  َو  ُتاوامَّسلا  ِتَماد  ام  اهِیف  َنیِِدلاخ  ٌقیِهَش * َو  ٌرِیفَز  اهِیف  ْمَُهل  ِراَّنلا  یِفَف  اوُقَـش  َنیِذَّلا  اَّمَأَف  ٌدیِعَـس * َو  ٌّیِقَش 

لبق ضرألا  تاومسلا و  ینعی  َکُّبَر » َءاش  ام  اَّلِإ  ُضْرَْألا  َو  ُتاوامَّسلا  ِتَماد  ام  اهِیف  َنیِِدلاخ  ِۀَّنَْجلا  یِفَف  اوُدِعُس  َنیِذَّلا  اَّمَأ  َو  ُدیُِری * اِمل  ٌلاَّعَف 
«. ضرألا تاومسلا و  تلّدب  ۀمایقلا  تناک  اذإف  ۀمایقلا ،

. ةرخآلا ایندلا و  نیب  باقعلا  باوثلا و  وه  نیرمأ و  نیب  رمأ  وه  و  َنُوثَْعُبی » ِمْوَی  یلِإ  ٌخَزَْرب  ْمِِهئارَو  ْنِم  َو  : » یلاعت هلوق  لثم  و 
275 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 

دولخلا و راد  یه  یّتلا  ۀمایقلا  یف  نانوکی  یـشعلا ال  ّودغلا و  و  ُۀَعاَّسلا » ُموُقَت  َمْوَی  َو  ایِـشَع  َو  اوُدُغ  اْهیَلَع  َنوُضَْرُعی  ُراَّنلا  : » یلاعت هلوق  لثم  و 
. ایندلا یف  نانوکی  اّمنإ 

لبق ةویحلا  ۀـّنج  یف  راهنلا  لیللا و  نم  نانوکی  اّمنإ  یـشعلا  ةرکبلا و  و  ایِـشَع » َو  ًةَرُْکب  اهِیف  ْمُُهقْزِر  ْمَُهل  َو  : » ۀـنجلا لهأ  یف  یلاعت  هّللا  لاق  و 
: یلاعت هّللا  لاق  ۀمایقلا ، موی 

«. ًاریِرَْهمَز َو ال  ًاسْمَش  اهِیف  َنْوَرَی  «ال 
َو ِِهلْـضَف  ْنِم  ُهَّللا  ُمُهاتآ  اـِمب  َنیِحِرَف  َنُوقَزُْری * ْمِهِّبَر  َدـْنِع  ٌءاـیْحَأ  ْلـَب  ًاـتاْومَأ  ِهَّللا  ِلـِیبَس  ِیف  اُوِلُتق  َنیِذَّلا  َّنَبَـسَْحت  ـال  َو  : » هناحبـس هلوق  هلثم  و 

«. َنُونَزْحَی ْمُه  َو ال  ْمِْهیَلَع  ٌفْوَخ  اَّلَأ  ْمِهِْفلَخ  ْنِم  ْمِِهب  اوُقَْحلَی  َْمل  َنیِذَّلِاب  َنوُرِْشبَتْسَی 
______________________________

نآ فطع  نوچ  تسا ، نشور  رایسب  بولطم  رب  ِباذَْعلا » َّدَشَأ  َنْوَعِْرف  َلآ  اُولِخْدَأ  ُۀَعاَّسلا  ُموُقَت  َمْوَی  َو   » ینعی هفیرـش  هیآ  لیذ  تلالد  (. 96)
. تسا شتآ  رب  نانآ  هضرع  زا  دعب  هلحرم  رد  تسا  تمایق  نامه  هک  تعاس  مایق  هک  دهدیم  ناشن  ایِـشَع » َو  اوُدُغ  اْهیَلَع  َنوُضَْرُعی  ُراَّنلا   » رب

. هتفریذپ تروص  خزرب  رد  شتآ  رب  هضرع  سپ 
یعوـن شتآ » رب  ندــشهضرع   » رهاـظ هـک  تـسا  تـهج  نـیا  زا  نتــشگ » هـضرع  شتآ  رب   » و ندوـبشتآ » رد   » نـیب يودــب  یفاـنت  (. 97)
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نداهن قرف  هب  یفانت  نیا  ّلح  دنراگزاسان . ندوبشتآ » رد   » و شتآ » زا  ندنام  نوریب   » هک تسا  حضاو  تسا و  شتآ  دوخ  زا  ندنامنوریب 
خزرب رد  هک  یشتآ  و  تساربک . تمایق  شتآ  دنوشیم ، هضرع  نآ  رب  خزرب  رد  نارگید  ناقفانم و  راّفک و  هک  یـشتآ  تسا . شتآ  ود  نیب 

. تساربک تمایق  شتآ  زا  ییّلجت  هنومن و  هک  تسا  خزرب  هلحرم  دوخ  هب  طوبرم  شتآ  دنوشیم  عقاو  نآ  رد 
. درادن هقیلعت  (. 98)

ح 66. ، 159 ص 160 - ج 2 ، یشاّیع ، ریسفت  (. 99)
: دوشیم تفای  لیذ  ذخآم  رد  هک  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  زا  تسا  یلصفم  رایسب  تیاور  (. 100)

ص 340. میهاربا ، هروس  ج 1 ، یّمق ، میهاربا  نب  یلع  ریسفت  . 1
ص 227. ج 2 ، میهاربا ، هروس  یشاّیع ، ریسفت  . 2

276 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 
.233 ص 231 - زئانجلا ، باتک  یفاک ج 3 ، عورف  . 3

.359 ص 357 - لوا ، ج  فجن ، نامعن  هعبطم  عبط  یسوط ، خیش  یلاما  . 4
______________________________

دنع ام  حاضیتسا  لاؤس  تقیقح  هکنآ  هچ  ددرگیم . سوفن  تقیقح  نطاب و  یّلجت  ببس  هک  تسا  یلعف  عقاو  رد  هذخاؤم  لاؤس و  (. 101)
نآ رد  لاؤس  تقیقح  سپ  تسا . سوفن  نطاوب  ریمـض و  نماـکم  تسا  ینـشور  حاـضیتسا و  لـباق  هک  يرما  ترخآ  رد  تسا و  لوئـسملا 

لاؤس ددرگیم . یّلجتم  لاؤس  اب  اهنت  زین  داقتعا  تین و  رد  تابث  مدع  تابث و  نیاربانب  دوشیم . رهاظ  اهناسنا  نطاب  یّلجت  تروصهب  ملاع 
. تسین تباث  مادک  تسا و  تباث  تسا ) كاپ  داقتعا  تین و  نامه  هک   ) شیوخ لوق  رد  ناسنا  مادک  دزاسیم  نشور  هک  تسا  هذخاؤم  و 

روهظ نیا  هفیرش  هیآ  قبط  نوچ  و  تسا . ریمض  نماکم  روهظ  یّلجت و  ببس  عقاو  رد  لاؤس  تشذگ ، لبق  هقیلعت  رد  هک  روطنامه  (. 102)
. تسا تباث  اج  همه  لاح و  همه  رد  مه ، لاؤس  سپ  تسا ، ینیح  ره  لاح و  ره  رد 

ح 1: ص 235 ، ربقلا ، یف  ۀلأسملا  باب  ج 3 ، عورف )  ) یفاک (. 103)
ًاضحم و رفکلا  ضحم  وأ  ًاضحم  نامیإلا  ضحم  نمّالإ  ربقلا  یف  لأـسی  ـال  مالـسلا : هیلع  هّللادـبعوبأ  لاـق  لاـق : یمرـضحلا  رکبیبأ  نع  »... 

«. مهنع نوهلی  نورخآلا 
ص 260. دلج 2 ، یّمق ، ریسفت  (. 104)

ام كادف  تلعج  هل  تلق  لاق : مالسلا  هیلع  رفعجیبأ  نع  ینانکلا  سیرـض  نع  بایر  نب  یلع  نع  بوبحم  نب  نسحلا  نع  یبأ  ینثّدح  »... 
؟ مکتیالو نوفرعی  مامإ و ال  مهل  سیل  نوتومی و  نیذلا  نیبنذملا  نیملسملا  نم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّمحم  ةوبنب  نیّرقملا  نیدّحوملا  لاح 

یتلا ۀـنجلا  یلإ  ًاّدـخ  هل  ّدـخی  ّهنإف  ةوادـع  هنم  رهظی  مل  حـلاص و  لمع  هل  ناک  نمف  اهنم  نوجرخی  مهرفح ال  یف  مّهنإف  ءـالؤه  اـّمأ  لاـقف :
یلإ اّمإ  ۀنجلا و  یلإ  اّمإف  هتائیـس  هتانـسحب و  هبـساحیف  هّللا  یقلی  یّتح  ۀـمایقلا  موی  یلإ  هترفح  یف  حورلا  هیلع  لخدـیف  برغملاب  هّللا  اهقلخ 

کلذک و  لاق : هّللارمأل  نوفوقوملا  ءالؤهف  رانلا ،
277 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 

 ...«. ملحلا اوغلبی  مل  نیذلا  نیملسملا  دالوأ  لافطألا و  هلبلا و  نیفعضتسملاب و  لعفی 
______________________________

[: ح 6 ص 245 ، ج 3 ، یفاک ، عورف  : ] تسا روکذم  هنیعب  یفاک  عورف  رد  میتفاین . دیفم  یلاما  رد  ار  تیاور  (. 105)
کلت ّریـص  ّلج  ّزع و  هّللا  هضبق  اذإف  مالـسلا ... : هیلع  هّللادبعوبأ  لاقف  مالـسلا ...  هیلع  هّللادبعیبأ  دنع  تنک  لاق : نایبظ  نب  سنوی  نع  »... 

«. ایندلا یف  تناک  یتلا  ةروصلا  کلتب  هوفرع  مداقلا  مهیلع  مدق  اذاف  نوبرشی  نولکأیف و  ایندلا  یف  هبلاقک  بلاق  یف  حورلا 
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(: نینمؤملا حاورأ  یف  رخآ  باب   ) ح 1 ص 244 ، ج 3 ، یفاک ، عورف  (. 106)
رـضخ رویط  لصاوح  یف  نینمؤملا  حاورأ  ّنأ  نووری  كادـف  تلعج  هل : تلق  لاق : مالـسلا  هیلع  هّللادـبعیبأ  نع  طاـّنحلا  داـّلویبأ  نع  »... 

. مهنادبأک نادبأ  یف  نکل  ریط و  ۀلصوح  یف  هحور  لعجی  نأ  نم  هّللا  یلع  مرکأ  نمؤملا  ال ، لاقف : شرعلا ؟ لوح 
ح 3: ص 244 ، ج 3 ، یفاک ، عورف  (. 107)

حورلا تمدق  اذإف  لئاست  فراعت و  ۀنجلا  یف  ةرجش  یف  داسجألا  ۀفص  یف  حاورألا  ّنإ  لاق : مالـسلا  هیلع  هّللادبعیبأ  نع  ریـصبیبأ  نع  »... 
هوجترا و ًاّیح  هتکرت  مهل : تلاق  نإف  نالف ؟ لعف  ام  نالف و  لعف  ام  اهنولأسی  ّمث  میظع  لوه  نم  تتلفا  دـق  اّهنإف  اهوعد  لوقی : حاورـألا  یلع 

«. يوه يوه  دق  اولاق : کله ، دق  مهل : تلاق  نإ 
ح 1. ص 230 ، هلهأ ، روزی  ّتیملا  ّنا  باب  ج 3 ، یفاک ، عورف  (. 108)

روزیل رفاکلا  ّنإ  هرکی و  ام  هنع  رتسی  ّبحی و  ام  يریف  هلهأ  روزیل  نمؤملا  ّنإ  لاق : مالـسلا  هیلع  هّللادبعیبأ  نع  يرتخبلا  نب  صفح  نع  »... 
«. هلمع ردق  یلع  روزی  نم  مهنم  ۀعمج و  لک  روزی  نم  مهنم  و  لاق : ّبحی . ام  هنع  رتسی  هرکی و  ام  يریف  هلهأ 

ح 2: ص 230 ، ج 3 ، یفاک ، عورف  (. 109)
هلهأ یتأی  وه  وّالإ  رفاک  نمؤم و ال  نم  ام  لاق : مالسلا  هیلع  هّللادبعیبأ  نع  ریصبیبأ  نع  »... 

278 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 
هیلع تناـک  تاـحلاصلاب  نوملعی  هلهأ  رفاـکلا  يأر  اذإ  کـلذ و  یلع  هّللادـمح  تاـحلاصلاب  نوـلمعی  هلهأ  يأر  اذإـف  سمـشلا  لاوز  دـنع 

«. ةرسح
______________________________

ح 3: ص 230 ، ج 3 ، یفاک ، عورف  (. 110)
یف لاق : روزی ؟ مک  یف  تلقف : معن . لاق : هلهأ ، روزی  ّتیملا  نع  هتلأس  لاـق : مالـسلا  هیلع  لّوـألا  نسحلایبأ  نع  راّـمع  نب  قاحـسإ  نع  »... 

. هتلزنم ردق  یلع  ۀنسلا  یف  رهشلا و  یف  ۀعمجلا و 
ۀجاح رـشب و  مهآر  نإ  حرف و  ریخب  مهآر  نإف  مهیلع  فرـشی  مهردـج و  یلع  فیطل  رئاط  ةروص  یف  لاق : مهیتأـی ؟ ةروص  ّيأ  یف  تلقف :

«. ّمتغا نزح و 
. تسا نآ  هب  ندشنامداش  زین  تراشب و  هب  رورس  بلط  يانعم  هب  راشبتسا » (. » 111)

دننیبیم هکنیا  زا  ادهش  هک  تسا  نیا  َنُونَزْحَی » ْمُه  َو ال  ْمِْهیَلَع  ٌفْوَخ  اَّلَأ  ْمِهِْفلَخ  ْنِم  ْمِِهب  اوُقَْحلَی  َْمل  َنیِذَّلِاب  َنوُرِْـشبَتْسَی  َو   » يانعم نیاربانب 
نانآ زا  نزح  فوخ و  هدش و  رادروخرب  یهلا  لضف  تمعن و  زا  دناهتفرگن ، شیپ  ترخآ  هار  دناهدشن و  قحلم  ناشیا  هب  زونه  هک  ینانمؤم 

تفایرد هدژم  هیآ ) زا  هرقف  نیا  رد   ) هک یـسک  سپ  تسا ، یتراشب  ناشیا  يارب  رما  نیا  ینعی  دـنوشیم . رورـسم  نامداش و  هتـشگ ، عوفرم 
. نانمؤم هن  دنیادهش  درادیم ،

یتمحر لضف و  هب  نانآ  دـناهدروآ ...« : تسا - هدـمآ  همجرت  اب  عوبطم  ياهنآرق  رد  هکناـنچ  هیآ - نیا  همجرت  رد  ياهشمق  یهلا  موحرم 
تفاتـش دنهاوخ  ترخآ  هار  هب  اهنآ  یپ  رد  ًادعب  دناهتـسویپن و  اهنآ  هب  زونه  هک  نانمؤم  نآ  هب  دننامداش و  هدـیدرگ  ناشبیـصن  ادـخ  زا  هک 

 ...«. دیروخم مغ  چیهایند  عاتم  توف  زا  دیسرتن و  چیه  ندرم  زا  هک  دنهد  هدژم 
دیق رد  نانمؤم  هب  ادهـش  دوش  هتفگ  هکنیا  ات  تسین  نداد  هدژم  راشبتـسا »  » يانعم هکنآ  هچ  تسا ، هداد  خر  يوهـس  همجرت  نیا  رد  ًارهاظ 

ًارهاظ تسین  یمالک  هدنهدهدژم »  » زا هیآ  رد  اذل  تسا  هدژم  تفایرد  ینعی  تسا ، نادب  رورـس  تراشب و  یّقلت  هکلب  دنهدیم ، هدژم  تایح 
ریسافت نآرق و  ِتغل  بتک  هب  هک  اجنآ  ات  تسا . نتفای » هدژم   » تسا روکذم  هفیرـش  هیآ  رد  هچنآ  و  دنرادیم . تفایرد  هکئالم  زا  ار  هدژم 

لامتحا میتفای ، تسد  ربتعم 
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279 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 
. ملاعلا هّللا  میتفاین و  دشاب ، نداد » تراشب   » يانعم هب  راشبتسا »  » هکنیا

______________________________

هیلع و هللا  یلـص  هّللا  لوسر  تیؤر  دروم  ادخ ] زا  دعب   ] ام لامعا  دـیامرفیم : هکنآ  هچ  تسا  حـضاو  اعّدـم  رب  هفیرـش  هیآ  تلالد  (. 112)
دب بوخ و  رب  دوخ  روضح  اب  حاورا  سپ  تسا ، ناـشیا  حور  روضح  ظاـحل  هب  تیؤر  نیا  هک  تسا  حـضاو  دریگیم ، رارق  ناـنمؤم  هلآ و 

. دنهاگآ ام  لامعا 
. دوشیم نشور  یکدنا  لمأت  اب  هک  تسا  قباس  تیاور  نومضم  زا  صخا  هیآ  نیا  نکلو 

: مینکیم لقن  ار  تیاور  مامت  دسریم ، رظن  هب  لمجم  يّدحات  هک  اجنآ  زا  تسا و  تیاور  زا  یشخب  هدمآ  نتم  رد  هچنآ  (. 113)
ح 10: ص 238 ، عورف ،)  ) ج 3 یفاک ،

هراسی و نع  کلم  هنیمی و  نع  کلم  ناکلم  هاتأ  هربق  یف  لجّرلا  عضو  اذإ  لوقی : مالـسلا  هیلع  هّللادـبعابأ  تعمـس  لاـق : ریـصبیبأ  نع  »... 
ناک اذإ  لوقیف  ۀعزف ، هل  عزفیف  لاق : مکّینارهظ ؟ نیب  ناک ]  ] يذلا لجّرلا  یف  لوقت  فیک  هل : لاقیف  ساحن  نم  هانیع  هینیع  نیب  ناطیشلا  میقأ 
يری عرذأ و  ۀعـست  هربق  یف  هل  حـسفی  و  اهیف ، ملح  ًۀـمون ال  ُمن  هل : نالوقیف  ینـالأست ؟ هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  دّـمحم  نعأ  ًاـنمؤم :

: هل الاق  ًارفاک  ناک  اذإ  و  ِةَرِخْآلا » ِیف  َو  اْینُّدـلا  ِةایَْحلا  ِیف  ِِتباَّثلا  ِلْوَْقلِاب  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ُهَّللا  ُتِّبَُثی  : » ّلـج ّزع و  هّللا  لوق  وه  ۀـّنجلا و  نم  هدـعقم 
«. ناطیشلا نیب  هنیب و  نایّلخیف  يردأ  ال  لوقیف : مکّینارهظ ؟ نیب  جرخ  يذلا  لجّرلا  اذه  نم 

راّفک اب  ناطیـش  تبحاصم  تابثا  يارب  تیاور  نیا  لیذ  هب  ناشیا  داهـشتسا  تسادیپ ، نتم  رد  هماّلع  موحرم  مالک  قایـس  زا  هک  هنوگنامه 
. تسا لمجم  یتاهج  زا  تیاور  رگید  تارقف  نکلو  دوشیم  هدافتسا  ینشور  هب  تیاور  زا  رادقم ، نیا  تسا و  هدوب  ربق ) رد  )

. امش نایم  رد  ینعی  مکّینارهَظ » ، » موق طسو  ای  موق  نایم  ینعی  موقلا » ّینارهَظ  »
جرخ يّذلا  لجرلا  اذه  نم   » زا دارم  دوشیم  هدافتسا  مه  تیاور  ردص  زا  هک  روطنامه 

280 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 
؟ دوب هک  درک  روهظ  امش  نایم  رد  هک  سک  نیا  ینعی  [ 608 .] تسا هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  مکّینارهظ » نیب 

زا ای  دـننکیم  لاؤس  وه  اـمب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  دوخ  ّتیوه  زا  هک  تسین  مولعم  تسا و  لـمجم  هسفن  دـح  یف  لاؤس  نیا  هچرگ 
هلئـسم نیمه  رد  يرگید  تیاور  رد  تسا . ناشیا  تلاـسر  زا  لاؤس  هک  دوشیم  نشور  باـب ، رگید  راـبخا  همیمـض  اـب  نکلو  وا ، تلاـسر 

: تسا هدمآ 
نالوقیف ینالأست ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  دّمحم  نعأ  لوقیف  مکّینارهظ ؟ نیب  جرخ  يّذلا  لجرلا  اذه  یف  لوقت  ام  هل : نالوقیف  »... 

تیاور تارابع  نامه  رفاک  درومرد  دعب  [ 609  ...«] اهیف ملح  ۀمون ال  من  هل  نالوقیف  هّللا  لوسر  ّهنأ  دهشأ  لوقیف : هّللا ، لوسر  هنأ  دهـشت  هل :
زا لاؤس  هک  دوشیم  رهاـظ  هّللا » لوسر  ّهنأ  دهـشت   » دوشیم نمؤم  زا  تیاور  نیا  رد  هک  يدّدـجم  لاؤس  زا  تسا . هدـش  رارکت  ًاـبیرقت  لوا 

. دوشیم عقاو  هکئالم  بیذعت  دروم  درادن  تلاسر  هب  ینیقی  نوچ  رفاک  و  نآ ، هب  نیقی  تسا و  تلاسر 
، مالسإلا لوقیف : کنید ؟ ام  لاقیف : دّمحم ، لوقیف : کّیبن  نم  لاقیف : هّللا ، لوقیف  ّکبر ؟ نم  رفاکلل : لاقی  و  : » تسا هدمآ  یموس  تیاور  رد 

ینیقی تسا  هداد  خـساپ  هچنآ  رد  رفاـک  دوـشیم  رهاـظ  تیاور  نـیا  زا  [ 610  ...«] نولوقی ساـنلا  تعمـس  لوـقیف : کـلذ ؟ تملع  نیأ  نم 
. تسا هدرک  وگزاب  دوب ، هدینش  مدرم  زا  هک  ار  هچنآ  هتشادن و 

رفاک تسا . ةادـه  همئا  زا  یماما  نالف » نب  نالف   » زا رهاظ  هک  نالفنبا »؟ نالف  یف  لوقت  ام  رفاکلل : لاقی  : » تسا هدـمآ  یمراهچ  تیاور  رد 
[. 611  ...«] وه ام  يردأ  ام  هب و  تعمس  دق  : » دیوگیم خساپ 

281 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 
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. نم ماما  تسوا  یمامإ :» كاذ   » دیوگیم خساپ  رد  نمؤم  تسا . ماما  تماما  زا  عالطا  مدع  راهظا  ترابع  نیا  رهاظ  هک 
لّثمت اذه »  » بیرق هراشا  زا  ایآ  تسا ، هدش  رارکت  ددعتم  تایاور  رد  مکّینارهظ » نیب  جرخ  يذلا  لجرلا  اذـه  نم   » ریبعت هکنیا  رگید  هتکن 

. دوشیم راعشتسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 
عومجم زا  دوشیم ؟ لاؤـس  تیم  زا  ناـشیا  ِرـضاح  صخـش  دروـمرد  دوـشیم و  لـثمتم  ّتیم  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  اـیآ  ینعی 

یلص هّللا  لوسر  دّمحم  نع  أ  : » دسرپیم نمؤم  مود ، تیاور  لوا و  تیاور  رد  لاثم  ناونع  هب  دسریم . رظن  هب  دیعب  هتکن  نیا  باب  تایاور 
»؟ ینالأست هلآ  هیلع و  هللا 

یتیاور رد  اًلثم  تسا ، هتفرگن  تروص  ياهراشا  باب ، نیا  تاـیاور  یـضعب  رد  هک  نیا  رگید  دـهاش  درادـن . یتبـسانم  روضح  اـب  لاؤس  نیا 
؟ کّیبن نم  هل : لاقیف  مالـسإلا . لوقیف : کنید ؟ اـم  هل : لاـقیف  هّللا . لوقیف : لاـق : کـّبر ؟ نم  هربق : یف  نمؤملل  لاـقی  : » تسا هدـمآ  روطنیا 

تـسین لّثمت  زا  نخـس  تیاور  نیا  رد  هک  تسادیپ  دوشیم . لاؤس  رفاک  زا  روطنیمه  و  نالف »...  لوقیف : کمامإ  نم  لاقیف  دّمحم . لوقیف 
. تفای ناوتیمن  هتکن  نیا  رب  مه  يراعشا  چیه  و 

؟ نالف نب  نالف  یف  لوقت  ام  نمؤملل : لاقیف  : » دوب هدمآ  هک  تشذگ  يرگید  تیاور  رد 
لقن مالسلا  هیلع  هّللادبعابا  زا  دلاخ  نب  نامیلس  زا  هنیمز  نیا  رد  ینشور  تیاور  دهز  باتک  رد  دیعـس  نب  نیـسح  یمامإ .»...  كاذ  لوقیف :

اذه یف  لوقت  ام  نالوقیف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  نع  هنالئـسیف  ربقلا  بحاص  نایتأی  ریکن  رکنم و  امهل : لاقی  نیکلم  ّنإ  : » دنکیم
ام لاق : کّشلا  لهأ  نم  ناک  اذإف  لاق : کلذ ؟ ّقحأ  هّللا ، لوسر  ّهنإ  لوقی : ناک  يذـلا  نـالوقیف  وه  نم  لوقیف : مکیف ؟ جرخ  يذـلا  لـجرلا 

؟ ینالأست هّللا  لوسر  نعأ  لوقیف : عزفی  ّهنإف ال  ًانّقیتم  ناک  اذإ  و  بذـک ...  مأ  کـلذ  قحأ  يردأ  تسلف  نولوقی  ساـنلا  تعمـس  دـق  يردأ 
[612  ...«.] قحلا نید  يدهلاب و  ءاج  ًاّقح  هّللا  لوسر  ّهنأ  دهشأ  لوقیف : هّللا ؟ لوسر  ّهنأ  ملعتأ  نالوقیف 

282 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 
يذـلا لجرلا  اذـه  نم  : » دوب هدـمآ  روکذـم  تایاور  رد  دـنکیم . نشور  زین  ار  دوب  قوف  تایاور  رد  هک  يرگید  لاـمجا  ریخا  تیاور  نیا 

رد تسا . یـصخش  هچ  هب  هراشا  هک  دمهفیم  هنوگچ  ّتیم  مکّینارهظ »؟ نیب  ناک )  ) يذلا لجرلا  یف  لوقت  فیک   » ای مکّینارهظ » نیب  جرخ 
خـساپ هکئالم  دـییوگیم ؟ نخـس  یـسک  هچ  زا  وه »؟ نم  : » دـسرپیم قوف ) لاؤس  زا  دـعب   ) هکئـالم زا  تیم  هک  تسا  هدـمآ  ریخا  تیاور 

ِنمؤم ماگنه  نیا  رد  دوب ؟ ّقح  هب  ایآ  دـناوخیم ، هّللا  لوسر  ار  دوخ  هک  یـسک  کلذ :» ّقحأ  هّللا  لوسر  ّهنإ  لوقی  ناـک  يذـلا  : » دـنهدیم
نیا رد  هک  مرادن  يربخ  تلاسر  ّقحان  قح و  زا  دیوگیم : كاّکش  رفاک  دهدیم و  تداهش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تلاسر  هب  نّقیتم ،

. دوشیم عقاو  هکئالم  باذع  دروم  ماگنه 
______________________________

ح 7. ص 237 ، ج 3 ، یفاک ، عورف  (. 114)
: تسا هدمآ  ثیدح  لیذ  رد  ح 1 : ص 243 ، ج 3 ، یفاک ، عورف  . 1 (. 115)

 ...«. ندع ۀّنج  نم  ۀعقبل  اّهنا  مالسلايداوب و  یقحلا  هحورل : لیقّالإ  ضرألا  عاقب  نم  ۀعقب  یف  تومی  نمؤم  نم  ام  و  »... 
ح 2: ص 243 ، نامه ، . 2

. ۀفوکلا رهظ  لاق : مالسلا ؟ يداو  نیأ  و  هل : تلق  مالـسلايداو  یلإ  هحور  هّللارـشحّالإ  اهبرغ  ضرألا و  قرـش  یف  نمؤم  یقبی  ّهنإ ال  امأ  »... 
«. نوثّدحتی دوعق  قلح  قلح  مهب  ّینأک  ّینإ  امأ 

ح 3: ص 246 ، نامه ، . 3
«. راّفکلا حاورأ  هیف  يذلا  توهرب  رانلا  یف  رئب  ّرش  مالسلا : هیلع  نینمؤملاریمأ  لاق  »... 

ح 4: ص 246 ، نامه ، . 4
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وه توهرب و  ءام  ضرألا  هجو  یلع  ءام  ّرـش  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریمأ  لاق  لاق : مالـسلا  مهیلع  هئابآ  نع  مالـسلا  هیلع  هّللادبعیبأ  نع  »... 
«. راّفکلا ماه  هدرت  تومرضحب  يذلا 

ح 5: ص 246 ، نامه ، . 5
مزمز ءام  ضرألا  هجو  یلع  ءام  ریخ  هلآ ... : هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  لاق  مالسلا : هیلع  هّللادبعیبأ  نع  »

283 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 
«. مهادص راّفکلا و  ماه  هیلع  دری  تومرضحب  داو  وه  توهرب و  ءام  ضرألا  هجو  یلع  ءام  ّرش  و 

______________________________

مالـسلا مهیلع  ۀّـمئألا  ّنأ  یف  باب  : » ناونع اـب  دراد  دوجو  هنیمز  نیا  رد  ثیدـح  رب 19  لمتـشم  یلّـصفم  باب  تاجردلا  رئاصب  رد  (. 116)
[. ص 274 « ] مهروزی یتوملا  ّنأ  یتوملا و  نوروزی 

ص « ] توملا دـعب  هلئـسی  نأ  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریمأ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  ۀّیـصو  یف  باب  : » نآ زا  دـعب  هلـصافالب  باب  زین  و 
[. 282

رب طقف  هفیرـش  هیآ  رد  هک  تسا  تهج  نیا  زا  ًارهاظ  بولطم ، هب  یلوُأـْلا » َۀـَتْوَْملا  اَّلِإ  َتْوَْملا  اَـهِیف  َنُوقوُذَـی  ـال   » هفیرـش هیآ  هراـشا  (. 117)
توم قادـصم  تسا  ندرم  یعون  دوخ  هک  هقعـص »  » نیارباـنب هدـش و  توم »  » قـالطا تسا  یلوا » هتوم   » ناـمه هک  ندـب » زا  حور   » جورخ

هک نایتشهب  رگید  ترابع  هب  تسا و  ظوحلم  ندب  زا  حور  جورخ  يوحن  هب  توم  يانعم  رد  هک  دوشیم  هدـیمهف  اجنیا  زا  هدـشن ، هدرمش 
رد هقعـص و  ندب و  زا  حور  جورخ  تسا  ندرم »  » یعون عقاورد  مادـکره  هک  دـناهداهن  رـستشپ  هثداح  ود  زین  تساهنآ ، درومرد  هیآ  نیا 

درومرد هک  دیمهف  ناوتیم  اجنیا  زا  تسا  هدـش  ریبعت  لوا » ندرم   » هب مه  نآ  هتـشگ و  تباث  نایتشهب  يارب  ندرم »  » کی طقف  هفیرـش  هیآ 
. دوشیمن ندرم  توم و  قالطا  تسین - حرطم  ندب  زا  حور  جورخ  نآ  رد  هک  هقعص -

« ِتایح ود   » و توم » ود   » هک تسا  نیا  رهاظ  تروص  نیا  رد  دـشاب ، راـبود  ًاـعقاو  نیتنثا ) اـنتییحا  نیتنثا و  اـنتما   ) هینثت زا  دارم  رگا  (. 118)
؛ دشاب هقعص » زا  دعب  تایح   » و ندب » زا  حور  جورخ  زا  دعب  تایح   » اًلباقتم و  هقعـص » توم   » و ندب » توم   » نامه هفیرـش ، هیآ  رد  هیلاراشم 

[613 .] تسا هدش  قالطا  مه  هقعص  رب  توم  تروص  نیا  رد  هک 
زا شیب  هب  ولو  رارکت  قلطم  هکلب  تسین ، راب  ود  ًاعقاو  هینثت ، زا  دارم  هک  دوشیم  هاگ  اما 

284 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 
هدناوخ توم  بیلغت  تهباشم و  باب  زا  و  هداد ، خر  توم  اب  هباشم  یعـضو  هکلب  هدـشن ، رارکت  مه  راب  ود  ًاتقیقح  هکنیا  ای  تسا و  راب  ود 

يارب یحّحصم  ات  دشاب  يرگید  روما  دیاب  توم  زا  دارم  هکنآ  هچ  دنکیمن ، هقعص  رب  توم  قالطا  رب  یتلالد  تروص  ود  ره  رد  هک  هدش 
. دوش تفای  بیلغت  ای  رارکت 

______________________________

لیـصحت یلامک  تاوهـش ، اوه و  تعباـتم  تاـّیدام و  هّداـم و  رد  راـمغنا  اـب  هک  دنتـسه  یناـسک  نیمز ، لـها  اـی  ضرـألا » یف  نم  (. » 119)
لیـصحت رد  ًامئاد  هئـشن  نیا  رد  هک  یـسک  دـیاشگب . ناشیارب  ار  نامـسآ  ياـهرد  دـنکرب و  نیمز  هّداـم و  ملاـع  زا  ار  ناـنآ  هک  دـناهدرکن 

یتفلا تاّیدام  تاوهـش و  اب  زج  هک  دـباییم  یـسفَن  هدوب  يّدام  ضارغا  لیـصحت  فورـصم  همه  شّمه  هدیـشوک و  هراما  سفن  تایهتـشم 
مهرد تاـّیدام  هداـم و  طاـسب  خزرب  ملاـع  رد  نوچ  هتبلا  تسا . لاـحم  هرفط  هک  تشاد  دـهاوخ  ار  سفن  نیمه  مه  هئـشن  نآ  رد  درادـن و 
تنحم ملأ و  رد  هتـسویپ  اذل  دباییمن و  چیه  تساهنآ و  بلط  رد  ًامئاد  هک  تاوهـش  هّدام و  اب  سونأم  یـسفن  اب  دنامیم  ناسنا  دـیچیپیم ،

. تسا نیمز  لها  مکح  رد  اما  تسا  هدش  خزرب  ملاع  دراو  هچرگ  یناسنا  نینچ  تسا .
ملاع رد  هک  دـشاب  یناسک  همه  ضرألا » یف  نم   » زا دارم  هکنیا  نآ  و  دـسریم ، رظنهب  قعـص »  » و عزف »  » هیآ رد  مه  يرگید  لاـمتحا  هتبلا 
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. دناهدیمان نیمز  لها  ار  نآ  لها  اذل  دناهدرمش و  يویند  تایح  نامه  رارمتسا  ییوگ  ار  خزرب  نادنمتواقش . طقف  هن  دنخزرب ،
. دوشیم انعم  نیا  هدافتسا  تایاور  ًاصوصخ  تایآ و  زا  هک  دناهدرک  هراشا  هتکن  نیا  هب  باتک  نیمه  زا  یعضاوم  رد  هماّلع  موحرم 

تروص نیا  هب  ياهیآ  تسا و  وهس  ًارهاظ  هدش ، جرد  تاّنَج » ِتاَِحلاَّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ُهَّللا  َدَعَو   » تروص هب  نتم  رد  هچنآ  (. 120)
: تسا لیذ  تروص  هب  نومضم  نیا  هب  هباشم  تایآ  تسین . دوجوم  نآرق  رد 

[. هیآ 72 هبوت ، «: ] ُراْهنَْألا اَِهتَْحت  ْنِم  يِرَْجت  ٍتاَّنَج  ِتانِمْؤُْملاَو  َنِینِمْؤُْملا  ُهَّللا  َدَعَو  . » 1
285 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 

[. هیآ 9 ةدئاملا ، «: ] ٌمیِظَع ٌرْجَأ  َو  ٌةَرِفْغَم  ْمَُهل  ِتاِحلاَّصلا  اُولِمَعَو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ُهَّللا  َدَعَو  . » 2
[. هیآ 29 حتفلا ، «: ] ًامیِظَع ًارْجَأ  َو  ًةَرِفْغَم  ْمُْهنِم  ِتاِحلاَّصلا  اُولِمَعَو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ُهَّللا  َدَعَو  . » 3

______________________________

ص 131: ج 2 ، یّمق ، میهاربا  نب  یلع  ریسفت  (. 121)
«. هتوادع هّللا  ۀئیسلا و  مالسلا و  هیلع  نینمؤملاریمأ  ۀیالو  هّللا  ۀنسحلا و  : » لاق

ح 14: هیلإ ،] ّدرلا  مامالا و  ۀفرعم  باب   ] ص 185 ج 1 ، یفاک ، لوصا  (. 122)
نینمؤملاریمأ یلع  ّیلدـجلا  هّللادـبعوبأ  لخد  مالـسلا : هیلع  رفعجوبأ  لاق  لاق : مالـسلا  هیلع  هّللادـبعیبأ  نع  ریثک  نب  نمحرلادـبع  نع  »... 

ای یلب  لاق : َنُونِمآ »...  ٍِذئَمْوَی  ٍعَزَف  ْنِم  ْمُه  َو  اْهنِم  ٌْریَخ  ُهَلَف  ِۀَنَـسَْحلِاب  َءاج  ْنَم  : » ّلج ّزع و  هّللا  لوقب  كربخا  الأ  هّللادبع  ای  مالـسلا : هیلع  لاقف 
هذه هیلع  أرق  مث  تیبلالهأ  انـضغب  ۀیالولا و  راکنإ  ۀئّیـسلا  تیبلالهأ و  انّبح  ۀـیالولا و  ۀـفرعم  ۀنـسحلا  لاقف : كادـف . تلعج  نینمؤملاریمأ 

«. ۀیآلا
نایتشهب و تسا و  طیحم  ود  ره  خزود  تشهب و  رب  هک  دناهداتـسیا  خـماش  یماقم  رب  ناـیفارعا  هک  دوشیم  هدافتـسا  هفیرـش  هیآ  زا  (. 123)

. دنسانشیم ناشیامیس  هب  ار  نایخزود 
. دییوجب باتک ، نیمه  زا  فارعا  لصف  زا  ار  بلطم  نیا  لیصفت 

زا روطـس  نیا  مقار  هچنآ  تسا . یبلاـج  فیطل و  هتکن  دـناهدرک ، هراـشا  نادـب  اـجنیا  رد  هرـس  سدـق  هماـّلع  موـحرم  هک  ياهتکن  (. 124)
تانئاک رـساترس  رد  میظع  یتالوحت  زا  ربخ  یگمه  دـننکیم  نایب  ار  تمایق  لاوحا  هک  یتایآ  تسا : نینچ  هدرک  هدافتـسا  ناـشیا  تاـملک 

: دنهدیم
ناـیلغ هب  اـهایرد  دـنوشیم ، هدـنکارپ  فارطا  هب  هدـش  هدز  مشپ  نوـچمه  اـههوک  دوـشیم ، هدـیچیپ  مهرد  شتمظع  همه  اـب  نیمز  طاـسب 

نیا همه  رد  روما . نیا  لاثما  دچیپیم و  مهرد  نامـسآ  لک  دنوشیم و  هدـنکارپ  ناگراتـس  دـنوشیم ، شوماخ  هام  دیـشروخ و  دـنیآیم ،
. ضحم یتسین  هن  تسا  لّوحت  زا  نخس  تایآ 

هتسد اب  نایب  هوحن  قایس و  ظاحل  زا  هک  دراد  دوجو  يرگید  تایآ  قوف  تایآ  لابق  رد 
286 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 

« ًابارَس َْتناکَف  ُلابِْجلا  ِتَرِّیُـس  َو   » هفیرـش هیآ  نیا  اًلثم  دننکیم ؛ هدافا  رگید  خنـس  زا  ییانعم  انعم ، ثیح  زا  نکلو  دنراد  یّمات  تهابـش  لوا 
هب بآ  رود  زا  هک  تسا  يرادنپ  یّلیخت و  بآ  بارـس » «. » دنوشیم لّدبم  یبارـس  هب  دـنیآیمرد و  تکرح  هب  اههوک   » هک دـنکیم  تلالد 
اب نومـضم  نیا  هک  دوشیم  حضاو  یلّمأت  كدنا  اب  دوشیم . راکـشآ  نآ  ندوب  يرادنپ  دـنوشیم  نآ  کیدزن  هک  هاگنآ  دـسریم و  رظن 

فارطا هب  هدش  هدز  مشپ  نوچمه  اههوک  هک  تسا  هدمآ  لوا  هتـسد  تایآ  رد  دراد : فالتخا  تسا  دوجوم  لوا  هتـسد  تایآ  رد  هک  هچنآ 
هیآ ریظن  نآ  دافم  اذل  و  تسا . ندش  لّدبم  رگید  تروص  هب  یتروص  زا  تسین ، ندـش  بارـس »  » اههوک رد  لّدـبت  نیا  دـنوشیم . هدـنکارپ 
هیآ دافم  هک  ندش » بارـس   » اب یناعم  نیا  همه  دمآ . دهاوخرد  رگید  یتروص  هب  نیمز  دیوگیم  هک  تسا  ِضْرَْألا » َْریَغ  ُضْرَْألا  ُلَّدَُبت  َمْوَی  »
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لوحت هن  دشاب  دید »  » رد لّوحت  لّوحت »  » نیا زا  دارم  دسریم  رظنهب  نیاربانب ، دراد . یساسا  یتوافت  تسا ، ًابارَس » َْتناکَف  ُلابِْجلا  ِتَرِّیُـس  َو  »
هک ار  هچنآ  دنیبیم »  » اذل دـنیبیم و  یناف  ّكدـنم و  دوخ  تاذ  رد  ار  اههوک  هک  دـهدیم  خر  يرییغت  ناسنا  دـید  هوحن  رد  ینعی  یجراخ .

نیا هک  تشادـنپیم  طقف  وا  دوبن و  یتاذ  هب  مایق  هدوبن ، یلالقتـسا  عقاورد  ینعی  هدـش ، یبارـس  هب  لیدـبت  دـیدیم  تاذ  هب  مئاـق  لقتـسم و 
چیه تمظع  لالج و  همه  نیا  زا  دنریگرب  شناگدید  زا  باجح  هک  هاگنآ  دنلقتـسم و  سفن و  هب  مئاق  تهبا  تمظع و  همه  نآ  اب  اههوک 

َو ًةَدِماج  اُهبَسَْحت  َلابِْجلا  يََرت  َو   » هیآ زا  ار  بلطم  نیا  ریظن  دوبن . شیب  یبارس  زج  هدیدیم  هچنآ  هک  دنکیم  هدهاشم  دنام و  دهاوخن  یقاب 
: تسا راگزاس  لامتحا  ود  اب  ادـتبا  رد  هیآ  نیا  رد  ندـید » . » دومن هدافتـسا  ناوتیم  ٍءْیَـش » َّلُک  َنَْقتَأ  يِذَّلا  ِهَّللا  َْعنُـص  ِباحَّسلا  َّرَم  ُّرُمَت  َیِه 

نیا هیآ  دافم  لوا  لامتحا  قبط  قعـص .»  » و خفن »  » عوقو فرظ  رد  ندـید  دارم  مود  دـشاب . باطخ  عوقو  فرظ  رد  ندـید  دارم ، هکنیا  لوا 
هب هیآ  دافم  مود ، لامتحا  قبط  دنریـس . لاح  رد  عقاورد  ینیبیم ، راوتـسا  اجرباپ و  ار  اهنآ  يرگنیم و  اههوک  هب  هک  لاـح  نیمه  هک  تسا 
«. دنتکرحرد اهربا  نوچمه  هکیلاح  رد  دنیاجرباپ  هداتسیا و  هک  ینیبیم  ار  اههوک   » روص خفن  ماگنه  رد  هک  دمآ  دهاوخرد  تروص  نیا 

287 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 
ار لامتحا  نیا  هک  یبلطم  نکلو  دوشیم . قبطنم  دوب ، حرطم  لوا  هتـسد  تایآ  رد  هک  تماـیق  عوقو  تاـمالع  اـب  عقاورد  مود  لاـمتحا  نیا 

هدـنکارپ فارطا  هب  هدـش  هدز  مشپ  نوچ  دـنوشیم و  یـشالتم  اههوک  تماـیق  رد  تسا ، ندوب » اـجرب  اـپ  هداتـسیا و   » ریبعت دزاـسیم  دـیعب 
ریـس و زا  دارم  هک  تسا  نیمه  هیآ  رد  رّوصتم  لامتحا  نیاربانب  دراد ؟ یتبـسانم  هچ  اجرب » اپ  هداتـسیا و   » ریبعت ندرب  راک  هب  اذـلف  دـنوشیم 

ِتَرِّیُـس َو   » هیآ رد  هک  تسا  ییانعم  هب  انعم  نیا  تشگرب  دـشاب . هتـشادن  یتافانم  اهنآ  ندوب  اـجرباپ  اـب  هک  دـشاب  یتکرح  اـههوک ، تکرح 
نطاب رد  هکیلاح  رد  دنیبیم  راوتسا  اجرباپ و  ار  اههوک  باطخ  لاح  رد  هئشن و  نیمه  رد  ناسنا  ینعی  میدرک . رکذ  ًابارَـس » َْتناکَف  ُلابِْجلا 

دید هچرگ  تسا  قح  رد  یناف  عقاورد  ملاع  ییانف ، رظن  ظاحل  هب  كاکدنا  تسا و  یقلخ  رظن  ظاحل  هب  اههوک  يراوتسا  دنایناف ، ّكدنم و 
. دنیبیمن نینچ  ریصبریغ 

« یتاذ كاکدنا   » رب مود  هیآ  رد  تکرح »  » يانعم نتخاس  قبطنم  دسریم  رظنهب  نکلو  تسا  هرس  سدق  هماّلع  موحرم  تاملک  لّصحم  نیا 
ُّرُمَت َیِه  َو   » ریبعت رد  هکلب  تساهنآ و  یتاذ  يانف  كاکدنا و  زا  ریغ  دنتکرحرد  ربا  نوچمه  اههوک  هکنیا  دشاب . رهاظ  فالخ  یلمح  ایـشا 

. تسین راگزاس  تاذ  يانف  اب  نیا  تسا و  یقاب  تاذ  هب  هراشا  ِباحَّسلا » َّرَم 
اههوک زا  تیعقاو  یفن  هیآ ، نآ  رد  یلاخ ، تقیقح  زا  تسا و  بآ  رادنپ  بارـس ، هکنآ  هچ  ًابارَـس » َْتناکَف   » دومرف هک  لوا  هیآ  فالخ  هب 

. تسا قفاوم  اًلماک  ایشا  یتاذ  يانف  اب  اذل  دوشیم و 
______________________________

اهماهبا مالک  لیذ  تاحیرصت  اهنآ و  عومجم  رد  لّمأت  اب  نکلو  تسا ، مهبم  يودب  رظن  رد  هچرگ  اجنیا  رد  هماّلع  موحرم  تاملک  (. 125)
هدوب تمایق  رد  طباور  نتفر  نایم  زا  بابـسا و  نالطب  زا  نخـس  مالک  ردصرد  هکنآ  دـسریم  رظنهب  مالک  رد  هک  یماهبا  دوشیم . هدودز 

نیا روهظ  فاـشکنا و  زا  نخـس  مـالک  لـیذ  رد  هکیلاـحرد  دوشیم ، هدافتـسا  اـیند  رد  اـهنآ  يارب  قّقحت  دوجو و  یعون  نآ  زا  هک  تسا 
یلالقتسا يدوجو  دوخ  زا  ینامز  چیه  مودعم و  دنلطاب و  دوخ  تاذ  رد  ًارخآ  ًالّوا و  ملاع  تادوجوم  ایشا و  ینعی  تسا . نالطب 
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، تسا یتاذ  مدع  نالطب و  نیا  روهظ  فاشکنا و  فرظ  طقف  تمایق  زور  هکلب  دنهد ، تسد  زا  ار  دوجو  نیا  تمایق  زور  رد  هک  دناهتـشادن 

ریاس رب  هوالع   ] هماـّلع موحرم  تاـملک  عومجم  زا  درادـن . دوجو  یّلقتـسم  دوجوم  چـیه  کـلام و  چـیه  ادـخ  زج  هک  دوشیم  رهاـظ  ینعی 
. تسا يدیهمت  ینایب  طقف  مالک  ردص  نیاربانب  دوشیم و  هدافتسا  ریخا  رظن  نیمه  تابوتکم ]

______________________________

:360 ص 359 - هبطخ 184 ، هدبع ، عبط  هغالبلاجهن ، (. 126)
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نیح ناکم و ال  تقوالب و ال  اهئانف  دعب  نوکی  کلذک  اهئادتبا  لبق  ناک  امک  هعم ، ءیـش  هدحو ال  ایندلا  ءانف  دعب  دوعی  هناحبـس  هّللا  ّنإ  «و 
رومألا عیمج  ریـصم  هیلإ  يّذلا  راّهقلا  دـحاولاّالإ  ءیـش  الف  تاعاسلا ، نونـسلا و  تلاز  تاقوألا و  لاجآلا و  کلذ  دـنع  تمدـع  نامز . و ال 

...«.
:98 ص 97 - ج 2 ، فجن ، عبط  یسربط ، خیش  جاجتحا  (. 127)

یـشالتتف أ  : » دنکیم لاؤس  قیدنز  جاجتحا  نیا  نمـض  رد  قیدنز . اب  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  جاجتحا  هرابرد  تسا  یلّـصفم  ثیدح 
ینفت ءایشألا و  لطبت  کلذ  دنعف  روصلا ، یف  خفنی  تقو  یلإ  قاب  وه  لب  مالسلا : هیلع  مامإلا  لاق  قاب »؟ وه  مأ  هبلاق  نع  هجورخ  دعب  حورلا 

«. نیتخفنلا نیب  کلذ  قلخلا و  هیف  تبسی  ۀنس  ةأمعبرأ  کلذ  اهّربدم و  اهأدب  امک  ءایشألا  تدیعا  ّمث  سوسحم  ّسح و ال  الف 
ص 257: ج 2 ، یّمق ، ریسفت  (. 128)

: تسا هدمآ  نینچ  نآ  لیذ  رد  هک  تسا  یلّصفم  ًابیرقت  ثیدح 
نیأ رخآ ؟ ًاهلإ  یعم  اوعدا  نیذلا  نیأ  و  نوراّبجلا ؟ نیأ  راّهقلا . دحاولا  هّلل  هسفن  یلع  ّدریف  مویلا ؟ کلملا  نمل  ّلج : ّزع و  هّللا  لوقی  مث  »... 

.»... ؟ مهتوخن نوربکتملا و 
:234 ص 232 - قودص ، دیحوت  (. 129)

هک دنکیم  لقن  مالسلا  امهیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  نسحلایبا  زا  دوخ  لصّتم  دنس  اب  هللا  همحر  قودص  خیـش  هک  تسا  یلّـصفم  ثیدح 
رد دزادرپیم . مجعم  فورح  ریسفت  هب  مالسلا  هیلع  ماما  نآ  رد 
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کلملا نمل   » ّلج ّزع و  هّللا  لوقی  هریغ و  کلام  موی ال  نیدـلا ؛ موی  هّللا  کـلم  میملاـف  تسا ...« : هدـمآ  نینچ  فیرـش  ثیدـح  نیا  رخاوا 

 ...«. راّهقلا دحاولا  هّلل  نولوقیف : هججح  هلسر و  هئایبنأ و  حاورأ  قطنت  مث  مویلا »
______________________________

ص 252: ج 2 ، یّمق ، ریسفت  (. 130)
راطقأ عمـسی  ّيروهمج  هلبق  نم  توصب  هلـالج  ّلـج  راـّبجلا  يداـنی  کـلذ  دـنعف  : » تسا هدـمآ  نآ  نمـض  رد  هک  تسا  یلّـصفم  ثیدـح 

 ...«.* ُراَّهَْقلا ُدِحاْولا  ُهَّللا  : » هسفنل ًابیجم  راّبجلا  لوقی  کلذ  دنعف  بیجم  هبیجی  الف  َمْوَْیلا » ُْکلُْملا  ِنَِمل  : » نیضرألا تاومسلا و 
هب لقتـسمریغ  یطبر  دوجو  وحن  هب  طقف  روما  نیا  هکنیا  تسا و  تمایق  زور  رد  طباور  ایـشا و  نالطب  فاشکنا  نامه  دارم  ًارهاـظ  (. 131)

دوخ هب  قح  تایّلجت  ُراَّهَْقلا » ُدِحاْولا  ُهَّللا  َوُه   » تسا و ییامرفمکح  لاح  رد  دوجو  ملاع  رـساترس  رد  ّلقتـسم  دوجو  کی  اهنت  دنمئاق و  ّقح 
. تسین یلاخ  یّلجت  زا  ینامز  چیه  لاعتم  دنوادخ  لقتسم و  يدوجو  هب  هن  دندوجوم  قح 

تاملک رد  رظن  نیا  أشنم  تسا . فیرظ  قیقد و  يرظن  دناهتشذگ ، هراشا  هب  نآ  زا  ماقم  نیا  رد  هرـس  سدق  هماّلع  موحرم  هک  هچنآ  (. 132)
دناهدیـشارت و مسق  ره  زا  یُتب »  » دوخ يارب  دـناهداد و  رارق  یکیرـش  دـنوادخ  لباقم  رد  ایند  نیا  رد  هک  یناـسک  تسا . هدـمآ  ًارّرکم  اـفرع 

مامت اب  ّقح  هک  زور  نآ  رد  دـنوشیم . ور  هبور  یبیجع  عضو  اب  تمایق  زور  رد  دـناهدومن ، روصت  دـنوادخ  يارب  دوخ ) ناـمگ  هب  « ) يریغ »
رگم تسین  يدوجوم  چیه  دریگیم و  ارف  ار  دوجو  ياپارـس  دـیحوت  رون  دوشیم و  رهاظ  همه  رب  رما  نیا  دـنکیم و  یّلجت  لامج  لالج و 

هدهاشم بلق  نیع  هب  نوچ  میاهدیتسرپن ، ّقح  زج  ام  دنیوگ : ناکرـشم  هّیلالج ،] هّیلامج و  تاّیلجت  زا  معا   ] دـنیبیم یّلجت  رد  ار  ّقح  هکنآ 
مه دـندوب ، تدابع  دروم  ایند  رد  هک  ییاکرـش » اهتب و  ، » دـشاب شتـسرپ  لباق  هک  تسین  ملاع  رد  لقتـسم  يدوجو  ّقح  زج  هک  دـننکیم 

، يرخا رد  هن  ایند و  رد  هن  رخآ ، رد  هن  لوا و  رد  هن  دناهتشادن  یلالقتسا  يدوجو  اهتب  نیا  اکرـش و  نیا  دیاهدیتسرپن . ار  ام  هک  دنیوگیم 
هچنآ هکیلاح  رد 
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اکرش و رب  ّتیلالقتسا )  ) طرش نیا  ظفح  اب  تدابع  دروم  سپ  تسا ، هتشاد  یلالقتسا  يدوجو  ناشیا  معز  هب  دناهدیتسرپیم  ناکرـشم  هک 
. درادن مه  دوجو  ناکما  هتشادن و  دوجو  ملاع ، رد  یتب  نینچ  دناهدیتسرپیم و  لقتسم » تب   » ناکرشم هدشیمن : قبطنم  اهتب 

تیؤر لباق  نآ  عبت  هب  لقتسم و  دوجو  وترپ  رد  زج  هک  دراد  لقتسمریغ  یطبر و  يدوجو  داهن  ناوتب  نآ  هب  کیرش  تب و  مان  هک  هچنآ  ره 
ییامـسا عقاورد  ناکرـشم  تسا . یتسرد  مالک  دیدیتسرپیمن ] ار  ام  امـش  « ] نودبعت اناّیا  متنک  ام   » هک اکرـش  مالک  نیا  سپ  تسین . رظن  و 

. دناهتشاذگ نآ  رب  يرگید  مان  اهنآ  تسین و  قح  زج  تدابع  دروم  هک  انعم  نیا  هب  دناهداد  رارق  تدابع  دروم  دناهدومن  قلخ  دوخ  هک 
ّقح رب  عقاورد  ناشتدابع  نوچ  دـندّحوم !! عقاورد  مه  ناکرـشم  سپ  هک  دـیامن  يور  بّرجمریغ  ناهذا  یـضعب  هب  مّهوت  نیا  تسا  نکمم 
رد ار  يرمع  نکلو  دوشیمن  عقاو  يریغ  رب  عقاورد  ناشتدابع  هچرگ  ناکرـشم  تسا : میظع  یطبخ  نیا  مییوگ  خساپ  رد  تسا . هدـش  عقاو 

تسا و یّلجت  رد  لاح  همه  اج و  همه  رد  لاعتم  ّقح  ّالا  دناهدمآ و  مدرم  دید »  » حیحـصت يارب  یهلا  يایبنا  دناهدرک . يرپس  ریغ »  » هظحالم
تیلباق ار  طبر  دنطبرلا و  نیع  رگید  تادوجو  ایشا و  درادن ، دوجو  وا  زا  ریغ  روهظ  لباق  يدوجو  هکلب  تسین ، وا  زا  رترهاظ  يدوجو  چیه 

. تسا هدوب  نآ  هار  نایب  مدرم و  بولق  رد  دیحوت  لعشم  نتخاس  نشور  یهلا  يایبنا  فده  هدمع  لقتـسم . دوجو  روهظ  هب  ّالا  تسین  روهظ 
رفک و نیع  رد  نیکرشم  راّفک و  تسین . ییود  ار  وا  هک  تسا  دّرفتم  دّحوتم  ًامئاد  لاعتم  قح  ّالا  تسا و  يدیحوت  دید  دیحوت ، نیا  زا  دارم 
زا افخ  هکلب  تسین و  ییاـفخ  ار  وا  تسا و  یّلجتم  لاـح  ره  رد  ّقح  هک  هتکن  نیا  دـندیحوت . روهظ  ّقح و  ّتیـشم  موکحم  شیوخ  كرش 

و ُنِطاْبلا » َو  ُرِهاَّظلا  َو  ُرِخْآلا  َو  ُلَّوَْألا  َوُه   » نوچمه یهلا  تایآ  زا  دـنزیم . جوم  یمالـسا  فراعم  رـساترس  رد  تساـم  دـمرا  ياـهمشچ  نآ 
هلآ و هیلع و  هللا  یلص  لُسُر  متاخ  ًاصوصخم  مالـسلا  مهیلع  یهلا  يایبنا  تاملک  میرذگب ، هک  نآ  لاثما  و  ُْمْتنُک » ام  َْنیَأ  ْمُکَعَم  َوُه  َو   » لثم

ترضح یلامث ، هزمحیبا  ياعد  رد  تسا : دنمجرا  رهوگ  نیا  زا  نوحشم  مالسلا  مهیلع  راهطا  تیبلها 
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: دنراذگیمن یقاب  ياههبش  دیدرت و  هنوگچیه  ياج  هک  دننکیم  نایب  نشور  نانچ  ار  هتکن  نیا  مالسلا  هیلع  داّجس 
رد نومـضم  نیا  هب  بیرق  و  کنود »...  لامعألا  مهبجحت  نأّالإ  کقلخ  نع  بجتحت  ـال  کـنأ  ۀـفاسملا و  بیرق  کـیلإ  لـحارلا  ّنا  و  »... 

: تسا لوقنم  بجر  متفه  تسیب و  زور  رد  مالسلا  هیلع  مظاک  یسوم  ماما  ياعد 
«. اهب كراتخی  ةدارإ  مزع  کیلإ  لحارلا  داز  لضفأ  ّنأ  تملع  دق  کنود و  لامعألا  مهبجحت  نأّالإ  کقلخ  مه  بجتحت  کنأ ال  و  »... 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  زا  هک  باجتحا  ياعد  رد  ییابیز  رایسب  ریبعت  تسا . هدش  دراو  يددعتم  تایاور  رد  نومضم  نیا  ریظن 
تاوعدلا جـهم  رد  هللا  همحر  سوواطنبا  هبقارم  لها  دیـس  ار  اعد  نیا  دوشن . هدروآ  ماقم  نیا  رد  تسا  غیرد  هک  دراد  دوجو  تسا ، يورم 

بجتحا نم  ای  کلئـسأ  ّینإ  مهّللا  : » تسا هدمآ  نینچ  اعد  نیا  ردص  رد  دناهدرک . لقن  حابـصم  رد  یمعفک  راحب و  رد  یـسلجم  موحرم  و 
 ...«. هقلخ رظاون  نع  هرون  عاعشب 

دوجو یناهنپ  یلاعتم  قح  رد  سپ  هدنام ! ناهنپ  شقلخ  ناگدید  زا  شیوخ  رون  عاعـش  هب  هک  یـسک  يا  دنکیم : فصو  نینچ  ار  دنوادخ 
. ام ناگدید  فعض  تهج  هب  ّالا  درادن 

. باب فلا  هنم  حتفنی  تسا  یباب  هک  میدرواین ، ار  باب  نیا  راشعا  زا  يرشع  هچرگ  دیماجنا  لوط  هب  نخس 
زا دـنروخیم و  ار  نآ  بعل  وهل و  ایند و  بارـس  بیرف  عقاورد  دـننکیم و  ریـس  عقاو  فالخ  رد  ار  يرمع  ناکرـشم  هک  دوب  نیا  رد  مالک 

شمـشچ مه  اـجنآ  رد  دوریم  اـیند  زا  لاـح  نیا  اـب  هک  یـسک  نینچ  دـنربخیب ، تسا  یّلجتم  رهاوـظ  نیا  تـشپ  رد  هـک  یباـن  تـقیقح 
«. اًلِیبَس ُّلَضَأ  َو  یمْعَأ  ِةَرِخْآلا  ِیف  َوُهَف  یمْعَأ  ِهِذه  ِیف  َناک  ْنَم  َو   » تسانیبان

هک تسین  لقتـسم  دوجو  راد  رد  يریغ  دوب و  دـهاوخ  دوصقم  ّقح  رب  شرظن  دـهاوخن  هچ  دـهاوخب و  هچ  یـسک  ره  هکنیا  مالک  صّخلم 
ملع نیا  هک  یسک  تسا . ملع  هب  ملع  یلیصفت و  ملع  ندیسر  مه  هب  باب  نیا  رد  بولطم  و  دتفا ، وا  رب  رظن  دوش و  هدید 
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لیـصحت اج  نیمه  رد  ار  ملع  نیا  هکنآ  رتمیظع و  یتایلجت  اب  دوب  دهاوخ  وا  هارمه  مه  اجنآ  رد  درک ، لیـصحت  ایند  نیا  رد  ار  يدیحوت 
ُْلبَق ْنِم  اوُعْدَن  ْنُکَن  َْمل  َْلب  اَّنَع  اوُّلَض  اُولاق  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  َنوُکِرُْـشت * ُْمْتنُک  ام  َْنیَأ  ْمَُهل  َلِیق  َُّمث  : » تسا یهت  شتـسد  مه  تمایق  زور  رد  درکن 

«. َنیِِرفاْکلا ُهَّللا  ُّلُِضی  َِکلذَک  ًاْئیَش 
______________________________

ص 16: صالخا ، باب  ج 2 ، یفاک ، لوصا  (. 133)
غرفتل ایندلا  یف  دهزلا  اودارأ  اّمنا  طقاس و  وهف  ّکش  وأ  كرـش  هیف  بلق  ّلک  و  لاق : هاوس ، دحأ  هیف  سیل  ّهبر و  یقلی  يذلا  میلـسلا  بلقلا  »

 ...«. ةرخآلل مهبولق 
روهظ هلئـسم  هک  یتایآ  لوا  هتـسد  تسا : هّینآرق  تایآ  زا  هتـسد  ود  دافم  نیب  يودـب  ضراعت  عفد  يارب  تسا  هدـمآ  نتم  رد  هچنآ  (. 134)
ُْرمَْألا َو   » هفیرش هیآ  لثم  تسا . باجح  مدع  دنوادخ و  هب  تفرعم  یعون  مزلتسم  هک  دننکیم  حرطم  ار  تمایق  زوررد  همه  يارب  لاعتم  ّقح 
تایآ نیا  زا  دارم  هک  دش  تباث  تشذگ و  اهنآ  يانعم  ثحب  ردص  رد  هک  نآ  لاثما  و  ِراَّهَْقلا » ِدِحاْولا  ِهَِّلل  َمْوَْیلا  ُْکلُْملا  ِنَِمل   » و ِهَِّلل » ٍذـِئَمْوَی 

لاح ره  رد  روما  نیا  هکنآ  هچ  هطاحا ، تردق و  قّقحت  سفن  هن  تسا  تادوجوم  يارب  لاعتم  ّقح  کلم  هطاحا و  تردـق و  زورب  روهظ و 
یلِإ ٌحِداک  َکَّنِإ  ُناْسنِْإلا  اَهُّیَأ  ای   » هفیرش هیآ  رترهاظ  همه  زا  و  درادن . تمایق  زور  هب  یـصاصتخا  یبقع و  رد  هچ  ایند و  رد  هچ  دراد  دوجو 

. دنکیم تباث  یناسنا  ره  يارب  ار  دنوادخ  ياقل  هک  تسا  ِهِیقالُمَف » ًاحْدَک  َکِّبَر 
ٍِذئَمْوَـی ْمِـهِّبَر  ْنَـع  ْمُـهَّنِإ  اَّلَک  : » لـثم دـنبوجحم  دـنوادخ  تـفرعم  زا  مهلاـثما  نیقفاـنم و  راّـفک و  دـننکیم  تلـالد  هـک  یتاـیآ  مود  هتــسد 

رد ياهدع  دنکیم  تلالد  تحارـص  هب  هک  نآ  لاثما  و  اًلِیبَس » ُّلَضَأ  َو  یمْعَأ  ِةَرِخْآلا  ِیف  َوُهَف  یمْعَأ  ِهِذـه  ِیف  َناک  ْنَم  َو   » ای و  َنُوبوُجْحََمل »
. دننینچ زین  ترخآ  رد  دناهدرکن  لیصحت  يدید  دناهدوب و  باجح  رد  ایند  رد  هک  هنوگنامه  دنبوجحم و  دنوادخ  زا  تمایق  زور 

؟ درک ّلح  دیاب  هنوگچ  ار  تایآ  زا  هتسد  ود  نیب  تافانم  نیا 
، روکذم هّدع  ندوب  بوجحم  زا  دارم  هک  تسا  تروص  نیا  هب  لکشم  نیا  ّلح  ًارهاظ 
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هّیهلا و تاّیلجت  قلطم  زا  ندوب  بوجحم  هن  تسا  نانمؤم  هب  ّصتخم  هّیلامج  تایّلجت  اـی  يدـنوادخ  ّصاـخ  ياـهمیرکت  زا  ندوب  بوجحم 

یتافانم چـیه  وا ] هّیلالج  تاّیلجت  قلطم  و   ] دـنوادخ هطاحا  هبلغ و  رهق و  هدـهاشم  يانعم  هب  نآ  مدـع  انعم و  نیا  هب  باجح  تابثا  نیب  اذـل 
: دناهدومرف نینچ  نازیملا  رد  هماّلع  ترضح  تسین .

یناسک دارم  انعم  نیمه  دـیاش  تسا و  تلزنم  برق و  تمارک  زا  ندـنام  مورحم  تماـیق ، زور  رد  راـگدرورپ  زا  ندوب  بوجحم  زا  دارم  ... 
دنوادخ و نایم  رد  عقاو  بابـسا  طوقـس  يانعم  هب  باجح  عافترا  اما  تسا . دنوادخ  تمحر  زا  ندوب  بوجحم  هیآ  يانعم  هتفگ  هک  دـشاب 

یلاعت يادـخ  هکنانچ  تسا  لصاح  نمؤمریغ ] نمؤم و  زا  معا   ] یـسک ره  يارب  هک  تسا  يرما  یلاعت  قح  هب  ماـت  تفرعم  وا و  تاـقولخم 
[614  ...««.] ُنِیبُْملا ُّقَْحلا  َوُه  َهَّللا  َّنَأ  َنوُمَْلعَی  َو   » زین و  ِراَّهَْقلا » ِدِحاْولا  ِهَِّلل  َمْوَْیلا  ُْکلُْملا  ِنَِمل  : » دومرف

یلع ماما  زا  دیوگیم : يوار  تسانعم . نیمه  دّیؤم  هک  دنکیم  لقن  هیآ  نیا  ریـسفت  رد  یتیاور  دیحوت  باتک  رد  هللا  همحر  قودـص  خـیش 
یلاـعت ال كراـبت و  هّللا  ّنإ  : » دومرف ماـما  مدیـسرپ . َنُوبوُجْحََمل » ٍذـِئَمْوَی  ْمِهِّبَر  ْنَع  ْمُهَّنِإ  اَّلَک   » ریـسفت رد  مالـسلا  اـمهیلع  اـضرلا  یـسوم  نب 

«. نوبوجحمل مّهبر  باوث  نع  مّهنإ  ینعی  هّنکل  هدابع و  هیف  هنع  بجحیف  هیف  ّلحی  ناکمب  فصوی 
دارم نکلو  دـننامب  بوجحم  نیا  زا  يو  ناگدـنب  نآ  هطـساوهب  هک  تسا  هدـیزگنرب  لولح  يارب  یناکم  یلاعت  كراـبت و  دـنوادخ  : » ینعی

«. تسا راگدرورپ  باوث  زا  نامرح  هیآ ،
ْمُهَّنِإ اَّلَک  : » هلوق امأ  و  تسا ...« : هدمآ  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  زا  دیحوت  باتک  نامه  رد  هک  یلّصفم  تیاور  رد  نومضم  نیا  ریظن 

 ...«. نوبوجحمل مّهبر  باوث  نع  مّهنأ  ۀمایقلا  موی  کلذب  ینعی  اّمناف  َنُوبوُجْحََمل » ٍِذئَمْوَی  ْمِهِّبَر  ْنَع 
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دنوادخ هک  دوشیم  هدـیمهف  یتسرد  هب  لوا  تیاور  زا  هکنآ  هچ  تسا ، رهاظ  یـسب  اعدـم  دـییأت  رد  لوا  تیاور  ًاصوصخ  تیاور  ود  نیا 
سپ تسا  دهاش  رضاح و  اج  همه  رد 
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. دناهتسناد صاخ  تمحر  ای  باوث  زا  ندوب  بوجحم  ار  ندوب  بوجحم  زا  دارم  اذل  درادن و  ییانعم  وا  زا  ناگدنب  ندوب  بوجحم 
لیـصحت هئـشن  نیا  رد  سفن  هک  تسا  یلاـمعا  ورگ  رد  ازج  تسا ، رهاـظ  نتم  زا  شناـیب  تسا ، یباـجح  نینچ  ار  راّـفک  ارچ  هکنیا  اـما  و 

هک تسا  لاونم  نیمه  هب  مه  اجنآ  رد  دـنام  مورحم  یهلا  ّصاخ  تمحر  زا  دوخ  تسیاشان  لاعفا  اب  ایند  نیا  رد  رگا  نیارباـنب ، دـنکیم و 
. درک ناوتن  ورد  هتشِکَن 

______________________________

تسا و یقاب  نامز  زا  ياههرب  ات  ایند  ینعی  دـننکیم ؛ روصت  ینامز  ّتیدـعب  یعون  ایند ] هب  تبـسن   ] تماـیق خزرب و  زا  مدرم  بلاـغ  (. 135)
ار یفرع  رظن  نیا  هّینآرق  تایآ  زین  ملاوع و  تیفیک  رب  هدش  هماقا  یفـسلف  نیهارب  نکلو  تمایق . مه  دعب  دوشیم و  عورـش  خزرب  نآ  زا  دعب 

قیـض باب  زا  تسا  يریبعت  مه  لاحلا » یف   » ریبعت نیمه  تسا و  دوجوم  لاحلا  یف  تسایند و  هب  طیحم  خزرب ] و   ] تماـیق دـننکیمن . دـییأت 
. تسا سفن  رب  نآ  یّلجت  روهظ و  هدمع  تسا ، مئاق  وا  رب  یسک  ره  تمایق  دوشیمن . عقاو  نامز  رد  تمایق  ّالا  و  قانخ !

تمایق يوس  هب  يرگید  زا  سپ  یکی  ار  تابقع  دناهدوشگ  نطاب  ملاوع  هب  يرد  ینالقع  ياهتضایر  یناسفن و  تادـهاجم  اب  هک  یناسک 
مدرم اـب  هئـشن  نیمه  رد  اـیند و  نیمه  رد  هکیلاـح  رد  دوـشیم  اـپرب  ناـشتمایق  دـنیآرد  نیـصلخم  هورگ  هـب  هـک  هاـگنآ  دـننکیم و  یط 
دنکن یط  رایتخا  هب  ار  هار  نیا  سک  ره  تسا و  هدـش  لصاح  ناشیارب  رایتخا  هب  اجنیمه  رد  توم  زا  دـعب  ياههندرگ  توم و  دـنروشحم .

. دیشک دنهاوخ  وس  نادب  ار  يو  رارطضا  هب 
رد ایند و  نیمه  رد  تعرس  اب  ار  هار  نیا  یضعب  اهتنم  دنک  یط  ار  نآ  دیاب  یسفن  ره  هک  تسا  یهار  تمایق  يوس  هب  نتفر  رگید  ترابع  هب 

نیلّوا نانیا  يارب  توم  هک  رارطـضا  رـسق و  هب  رگید  ياهدـع  و  دـنوشیم ، لئان  نآ  فقاوم  تمایق و  ياـقل  هب  دـننکیم و  یط  هئـشن  نیمه 
ملاع ات  دـنام  دـنهاوخ  یقاب  ملاع  نیا  رد  نامز  تّدـم  هچ  دـنکیم و  عولط  ناشخزرب  ملاع  هزاـت  اًـلثم )  ) لاـس داتـشه  زا  سپ  تسا . هلحرم 

رب جراخ  زا  هک  تسین  یبلطم  ملاوع  عولط  دریگیم . تروص  نطاب  زا  روما  نیا  تسا . ملاع  دوخ  دنوادخ  دنک  عولط  ناشتمایق 
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یط نآ  لحارم  مامت  هک  اجنآ  ات  دـهدیم  همادا  شیوخ  نطاب  رد  تکرح  هب  كدـنا  كدـنا  هک  تسا  سفن  نیا  هکلب  دوش ، هضرع  ناسنا 
. دنک زورب  همامت  هب  ریمض  نماکم  دوش و 

رد یمـسم » لجا  . » دـنکیم تلالد  بلطم  نیا  رب  يوحن  هب  َنوُِفلَتْخَی » ِهِیف  امِیف  ْمُهَْنَیب  َیِـضَُقل  َکِّبَر  ْنِم  ْتَقَبَـس  ٌۀَِـملَک  ـال  َْول  َو   » هفیرـش هیآ 
نیا هب  طیحم  تباث  فرظ  نیا  دـباییم  یقیثو  طابترا  تمایق  اب  هک  دوب  هدـش  ریـسفت  هّللا  دـنع  تباث  فرظ  هب  باتک  نتم  رد  یلبق  ثحاـبم 

یّمـسم لجا  دوبن ، نانآ  ياّمـسم  لجا  دارفا و  نیب  یلئاـح  يدـنوادخ  هملک  رگا  هک  دـیامرفیم  هفیرـش  هیآ  تسا . نآ  دزن  رـضاح  هئـشن و 
. تسا هناعطاق  تواضق  فرظ  هجیتنرد  ایشا و  تباث  فرظ  یّمـسم  لجا  هکنآ  هچ  تفرگیم ، رد  ار  نانآ  هناعطاق ، تواضق  دیـسریمرد و 

لئاح ینعی  تسا ، هتفرگ  تقبـس  ناسنا  زا  هک  تسا  ياهملک  دوجو  انامه  تسا  هئـشن  نیا  رد  یعطق  یتواضق  قّقحت  زا  عنام  هک  هچنآ  سپ 
رد نامز  زا  ياههرب  دیاب  ناسنا  هک  تسا  یهلا  ریدقت  نامه  ینیوکت  هملک  نیا  تسیچ ؟ هملک »  » نیا تسا . هدش  یّمسم  لجا  ناسنا و  نایم 
ِیف ْمَُکل  َو   » هک تسا  دـنوادخ  هتفگ  نامه  هملک  نیا  دـیآ . رـسهب  شتیاـغ  هکنآ  اـت  دوش  دـنمهرهب  نآ  بهاوم  زا  دـنیزگ و  ینکـس  نیمز 

«.* ٍنیِح یلِإ  ٌعاتَم  َو  ٌّرَقَتْسُم  ِضْرَْألا 
______________________________

رد ِۀَعاَّسلا *»...  ِنَع  َکَنُولَئْسَی   » هفیرش هیآ  زا  تسا . یقیقد  رایسب  بلطم  دناهتـشاد  نایب  اجنیا  رد  هرـس  سدق  هماّلع  موحرم  هچنآ  (. 136)
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هتـشاد هگن  یفخم  یتحلـصم  هباـنب  ار  نآ  دـنوادخ  هک  دراد  دوخ  هب  ّصتخم  یناـمز  یتقو و  تماـیق  هک  دوشیم  هدـیمهف  نینچ  یلوا  هرظن 
طقف تسا و  تباث  نآ  ِتقو  هب  ملع  ِناکما  لصا  هک  دـننادیم  روما  ریاس  هب  ملع  نوچمه  ار  تماـیق  هب  ملع  ًارثکا  رگید  تراـبع  هب  تسا و 

مه هب  یملع  نینچ  لعفلاب  نکلو  تسه  اهنادب  ملع  ناکما  هک  رگید  روما  يرایـسب  نوچمه  تسا ، هدشن  یلعف  ناکما  نیا  یتحلـصم  هبانب 
هب دـنادیمن ، ربمغیپ  هچنآ  ِملع  هلاـحا  ياـنعم  هب  َوُه » اَّلِإ  اـِهْتقَِول  اـهیِّلَُجی  ـال  یِّبَر  َدـْنِع  اـهُْملِع  اـمَّنِإ  ْلـُق   » ياـنعم تروص  نیا  رد  دـسریمن .

ياج هب  دوبن  ملاع  نآ  هب  نوچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  دوخ و  ّصاخ  نامز  ياراد  تسا  ياهدـیدپ  تمایق  رگید  ترابع  هب  تسادـخ .
هکنآ
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ربمغیپ یلـصا  ضرغ  نیاربانب  تسادـخ .» دزن  شملع  : » دومرف ینید  بدا  ظفح  باب  زا  منادیمن ،» : » دـیامرفب نآ  نامز  زا  لاؤس  لباقم  رد 

. تسا شیوخ  عالطا  مدع  نایب  تسادخ » دزن  شملع   » هک ریبعت  نیا  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
دزن تمایق  هب  ملع   » ریبعت زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  دارم  دـناهدرک : زاربا  رگید  يرظن  هماّلع  موحرم  هفیرـش ، هیآ  زا  مهف  نیا  لباقم  رد 

. تسا نآ  قوطنم  نیمه  ًاّدج  تسادخ »
لهج ملع و  مدع  هن  تسا  هدرک  نایب  ریبعت  نیا  اب  هدیناسر  مه  هب  مات  ملع  هتفای و  فوقو  نادـب  هک  ار  یتقیقح  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ 

نآ حیـضوت  نایب و  ددصرد  روکذم  ریبعت  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هک  تسا  یتقیقح  ادخ » ریغ  يارب  تمایق  روهظ  مدع  . » ار شیوخ 
تسا و هّللا  دـنع  طـقف  تماـیق » هب  ملع   » هک تسا  نیا  ضرَغ  دوشیمن . لـصاح  مدرم  رثـکا  هکلب  يرایـسب  يارب  یمهف  نینچ  هچرگ  تسا ،

هللا یلـص  ربمایپ  لثم   ) یـسک هک  تسین  هتکن  نیا  زا  ییانک  نایب  یِّبَر » َدـْنِع  اهُْملِع  اـمَّنِإ   » ریبعت سپ  تسین . نارگید  يارب  روهظ  يارب  لـباق 
مینیبب لاح  تسین . دنوادخ  دزن  زج  تمایق  تقو  هک  تسا  تقیقح  نیا  زا  ییانکریغ  يّدج و  نایب  هکلب  تسا ، لهاج  تمایق  هب  هلآ ) هیلع و 

: تسا رگنشور  اسر و  رایسب  نازیملا  رد  هماّلع  ترضح  تانایب  دوشیمن . قّقحم  هّللادنع »  » زج تمایق  هب  ملع  هنوگچ 
يو يارب  یملع  نینچ  اـی  دـبای و  هطاـحا  نادـب  ایـشا  زا  یئیـش  تسا  نکمم  هنوگچ  دوـشیمن و  لـصاح  ادـخ  ریغ  يارب  تماـیق  هب  ملع  ... 

طیحم شیوخ  يانف  هب  هک  تسین  رّوصتم  یئیـش  چـیه  يارب  تسایـشا و  يانف  اب  مزالم  تمایق  روهظ  قّقحت و  هک  یلاح  رد  ددرگ  فشکنم 
ملع دوشیم و  لّدبتم  تمایق  عوقو  ماگنه  رد  ناهج  رب  مکاح  تابّبسم  بابسا و  ماظن  دوش . رهاظ  شدوخ  يارب  شتاذ  يانف  هکنیا  ای  دوش 

[615  ....] تسا ماظن  ءزج  دوخ  زین  یماظن  نینچ  هب 
رهاظ وا  رب  ّقح  هکنآ  رگم  دنامیمن  یقاب  یئیش  چیه  تسا و  ّقح  روهظ  فرظ  تمایق 
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روهظ و یئیش  رب  قح  دوشن  یناف  ایشا  ّتینا  يدوخ و  ات  هکنآ  هچ  تساهنآ  كاکدنا  تاّینا و  يانف  فرظ  تمایق  رگید  ترابع  هب  دوشیم 

ُهَّللا  » دـهدیم خـساپ  دوخ  و  ُْکلُْملا » ِنَِمل   » دـسرپیم دوخ  بیجم : دوخ  تسا و  لـئاس  دوخ  دـنوادخ  ناـمز  نآ  رد  دومن . دـهاوخن  یّلجت 
اپرب شتمایق  دـنکیم  ظفح  ار  دوخ  تینا  يدوخ و  تسا و  ریغ  ریغ »  » ات ینعی  تسین ، ریغ  يارب  روهظ  لـباق  تماـیق  سپ  ُراَّهَْقلا .*» ُدِـحاْولا 
هدرک تیارـس  يرگید  هب  ادـخ  دزن  زا  تمایق  هب  ملع  دوش  هتفگ  ات  تسین  راک  رد  یتّینا  يدوخ و  دوش ، اـپرب  شتماـیق  هک  هگنآ  دوشیمن و 

. هّللدمحلا و  تسا .
______________________________

ص 252. ج 2 ، یّمق ، میهاربا  نب  یلع  ریسفت  (. 137)
بسکت مل  ضرأب  ینعی  : » تسا هدمآ  ِضْرَْألا » َْریَغ  ُضْرَْألا  ُلَّدَُبت   » ریسفت رد  نآ  نمـض  رد  هک  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  زا  یلّـصفم  تیاور 
هتردـق هتمظعب و  اًلقتـسم  ةرم  لّوأ  ناک  امک  ءاملا  یلع  هشرع  دـیعی  ةّرم و  لّوأ  اهاحد  امک  تابنال  لابج و  اهیلع  سیل  ةزراب  بونذـلا  اهیلع 

...«.
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ار لعف  نیا  سفن  رگا  هک  انعم  نیا  هب  دنکیمن  یقرف  ترخآ  ایند و  فرظ  رد  صخـش  لاعفا  زا  یلعف  ناونع  هب  غورد »  » ای بذـک » (. » 138)
لکـشم ار  تماـیق  زور  رد  غورد  روصت  هک  هچنآ  [ 616 .] دـید میهاوخن  يروذـحم  تمایق  زور  رد  نآ  عوقو  رد  مینک ، هظحالم  وه  وهاـمب 

قّقحم بطاخم  لهج  فرظ  رد  طقف  نیا  تسا و  ياهدـیاف  رثا و  بیترت  لاـبند  هب  شیوخ  غورد  اـب  وگغورد  هک  تسا  هتکن  نیا  دزاـسیم 
فقاو بلطم  نیا  هب  مه  دوخ  دوشیم  غورد  بکترم  هک  یصخش  دشاب و  علطم  ثداوح  تایئزج  مامت  هب  دوخ  بطاخم  رگا  ّالا  دوشیم و 

اهنت غورد  هرمث  هکنیا  اب  تسا ؟ لوقعم  وا  زا  غورد  رودص  هنوگچ  دشاب ،
298 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 

، ملاع روما  تایئزج  هب  مه  دنوادخ  تسا و  ثداوح  روهظ  فرظ  تمایق  فرظ  تسوا . يارب  عقاو  فالخ  یملع  داجیا  بطاخم و  رد  ریثأت 
؟ دنیوگیم غورد  دنوادخ  هب  تبسن  مه  نآ  تمایق و  زور  رد  ناکرشم  هنوگچ  سپ  تسا ، فقاو 

ملع هب  هکنیا  اب  ناکرـشم  يارب  تمایق  زور  رد  غورد  بذک و  لوصح  هک  دـناهدومرف  لکـشم  نیا  خـساپ  رد  هرـس  سدـق  هماّلع  ترـضح 
زا تسا ، نایع  راکـشآ و  ناشرئارـس  مامت  هک  دـننکیم  هدـهاشم  دوخ  دـننیبیم و  نایع  هب  زین  ار  قیاقح  زورب  دـنوشیم و  فقاو  دـنوادخ 

. دوشیم یّلجتم  دوخ  تروص  هب  ترخآ  رد  دنک  لیـصحت  ایند  رد  ناسنا  هک  یلعف  ره  دناهدرک . لیـصحت  ایند  رد  هک  تسا  یتلیذر  تهج 
نیا یّلجت  ساسارب  زاب  قیاقح ، همه  زورب  دوجو  اب  دوشیم و  یّلجتم  تفـص  نیمه  ترخآ  رد  تسا  هدرک  وخ  غورد  هب  ایند  رد  هک  یـسک 

يراددوخ نآ  باکترا  زا  داد  صیخـشت  وغل  ار  یلمع  رگا  هکنیا  ات  تسین  رایتخا  يارـس  اجنآ  دزادرپیم . ییوگغورد  هب  ینطاـب  فصو 
ْتَبَـسَک اِمب  ٍسْفَن  ُّلُک   » و َنُولَمْعَت *» ُْمْتنُک  ام  َنْوَزُْجت  اـمَّنِإ  : » دوخ ياههتـشِک  ندرک  ورد  تسا و  ریمـض  نماـکم  روهظ  يارـس  هکلب  دـنک ،

«. ٌۀَنیِهَر
______________________________

: تسا هدمآ  نآ  نمض  رد  هک  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یلّصفم  ثیدح  ص 350 : توریب ، یملعا  هسسؤم  عبط  یسربط ، جاجتحا  (. 139)
هنم امک  ًابارت  ریـصی  ندبلا  و  ۀملظ ، قیـض و  یف  ءیـسملا  حور  ۀحـسف و  ءایـض و  یف  نسحملا  حور  اهناکم ، یف  ۀـمیقم  حورلا  ّنإ  لاق : »... 
یف ةّرذ  لاثم  هنع  بزعی  نم ال  دـنع  ظوفحم  بارتلا  یف  کلذ  ّلک  هتقّزم  هتلکأ و  امم  اـهفاوجأ  نم  ماوهلا  عابـسلا و  هب  فذـقت  اـم  و  قلخ ،
رطم ضرألا  ترطم  ثعبلا  نیح  ناک  اذإف  بارتلا ، یف  بهذلا  ۀلزنمب  نیّیناحورلا  بارت  ّنإ  اهنزو و  ءایـشألا و  ددع  ملعی  ضرألا و  تاملظ 

اذإ نبللا  نم  دـبزلا  ءاملاب و  لسغ  اذإ  بارتلا  نم  بهذـلا  ریـصمک  رـشبلا  بارت  ریـصیف  ءاقـسلا ، ضخم  اوضخمت  مث  ضرألا  وبرتف  روشنلا ،
اهیف حورلا  جلت  اهتئیهک و  رّوصملا  نذإب  روصلا  دوعتف  حورلا ، ثیح  یلإ  رداقلا  هّللا  نذاب  لقنتیف  هبلاق ، یلإ  بلاق  ّلک  بارت  عمتجیف  ضخم 

دق اذإف 
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«. ًائیش هسفن  نم  رکنی  يوتسا ال 
______________________________

رد اذل  دوشیم و  بوسحم  روعـشيذ  ریغ  تادوجوم  زا  تسادج  حور  زا  تسا و  ربق  رد  هک  مادام  ندـب  هک  تسا  نیا  دارم  ًارهاظ  (. 140)
هدافتـسا دوشیم ، هدرب  راک  هب  هدنزریغ  تادوجوم  يارب  هک  ام »  » لوصوم زا  نادـبا  درومرد  ِرُوبُْقلا » ِیف  ام  َِرثُْعب  اذِإ  ُمَْلعَی  الَف  َأ   » هفیرـش هیآ 

هتخیگنارب زین  ندـب  هک  دوشیم  هدافتـسا  هفیرـش  هیآ  زا  هوـالع  تسا . روعـشيذ  تادوجوم  هب  طوبرم  هک  نم »  » لوصوم زا  هن  تسا  هدـش 
. تشادن یهجو  تسا  روعشيذریغ  تادوجوم  يارب  لوصوم  هک  هچنآ ) « ) ام  » ریبعت ّالا  دوشیم و 

ص 80. (. 141)
ریمـض هکنآ  هچ  تسا  ِةَرِهاَّسلِاب » ْمُه  اذِإَف  ٌةَدِحاو * ٌةَرْجَز  َیِه  امَّنِإَف   » هفیرـش هیآ  رد  مه »  » ریمـض زا  دافتـسم  ًارهاظ  حاورا  هب  اهندب  قوحل 

هتخیگنارب ناهگان  اهندب  ياهناگی  بیهم  يادص  هب  دیامرفیم : هک  هفیرش  هیآ  سپ  دوریمن ، راکهب  لوقعلايوذ  ریغ  يارب  یبرع  رد  مه » »
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[617 .] درادن یتبـسانم  چیه  ندربراک  هب  هدنزریغ  ياهندـب  يارب  مه »  » عمج ریمـض  ّالا  و  تسا . حاورا  هب  اهندـب  قوحل  هب  رظان  دـنوشیم 
هتخیگنارب تماـیق  زور  رد  اهندـب  هـک  یماـگنه  رد  درک : صیخلت  روـطنیا  ناوـتیم  اـجنیا  رد  ار  هماـّلع  موـحرم  تاـملک  عوـمجم  سپ 

هلحرم نیا  هب  رظان  ِرُوبُْقلا » ِیف  ام  َِرثُْعب  اذِإ   » هفیرـش هیآ  تسناد و  هدنزریغ  ار  نآ  دیاب  دـشاب  حور  قوحل  زا  لبق  ندـب  هب  رظن  رگا  دـنوشیم 
ریمـض دوشیم  هتخیگنارب  هک  هچنآ  يارب  ناوتیم  داـحتا  نیا  رطاـخ  هب  تروص  نیا  رد  دـشاب  نادـبا  هب  حاورا  قوـحل  هب  رظن  رگا  و  تسا .

. ملاعلا هّللا  و  تسا . هلحرم  نیا  هب  رظان  ِةَرِهاَّسلِاب » ْمُه  اذِإَف   » هیآ هک  درب  راک  هب  لوقعلايوذ  عمج 
ص 81. (. 142)

یتاجرد يدرف  ره  يارب  هک  دنکیم  تلالد  اُولِمَع *» اَّمِم  ٌتاجَرَد  ٍّلُِکل  َو   » هفیرش هیآ 
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دوخ يارب  يدرف  ره  هکلب  دـشاب . يدرف  هب  صوصخم  ياهجرد  ره  هکنیا  اـت  تسا  تاـجرد  مومع  وحن  هب  دارفا  همه  يارب  هکنیا  هن  تسا 
رد دسریم و  يرگید  هجرد  هب  درذـگیم و  ياهجرد  زا  تسا : تکرح  رد  دوخ  تاجرد  ریـسم  رد  درف  ره  سفن  نیاربانب ، دراد . یتاجرد 

اُوقِزُر امَّلُک   » ینعی دعب  هیآ  تلالد  رتنییاپ . هجرد  رب  طیحم  ياهجرد  ره  دراد و  رارق  ملاع  نطاب  رد  تاجرد  نیا  هک  تشذـگ  لبق  ثحابم 
فلتخم بتارم  رد  هک  تسا  یقزر  ًامئاد  تشهب  لها  يارب  دـنکیم  تلـالد  هکنآ  هچ  تسا . نشور  اعّدـم  رب  مه  ًاـقْزِر »...  ٍةَرَمَث  ْنِم  اـْهنِم 

. دنکیم قزر  رد  تهباشم  قدص  اذل  دوشیم و  لصاح  يو  يارب  سفن  ریس 
منهج مزیه  هک  تسا  هتکن  نیا  زا  دافتسم  منهج ، تاکرد  ریس  بتارم  رب  ًاریِعَـس » ْمُهانْدِز  ْتَبَخ  امَّلُک  ُمَّنَهَج  ْمُهاوْأَم   » هفیرـش هیآ  تلالد  اما 
مامت  » نیا اما  تسا . نتخوس  رثا  رد  نآ  لها  ندـش  مامت  يانعم  هب  تبخ ) امّلک   ) منهج یـشوماخ  سپ  دـنهدیم ، لیکـشت  اهناسنا  دوخ  ار 

: دومرف هکنآ  هچ  تسین  منهج  زا  نآ  لها  ییاهر  يانعم  هب  ندش »
نیا اب  دـنوشیم و  لقتنم  تسا ] رتدـیدش  هک   ] رگید هبترم  هب  منهج  زا  ياهبترم  زا  یقـش  ياـهناسنا  دوشیم  مولعم  سپ  ًاریِعَـس » ْمُهاـنْدِز  »

. نک لمأت  کین  سپ  قحال . هبترم  رب  ًاریِعَس » ْمُهانْدِز   » قدص دنکیم و  قباس  هبترم  رب  وبخ  نوکس و  قدص  لاقتنا 
تادرفم رد  تسا . نآ  بیهل  ندرک  شکورف  شتآ و  نوکـس  يانعم  هب  هکلب  تسین ، قلطم  یـشوماخ  ياـنعم  هب  تغل  رد  وبخی » اـبخ   » هتبلا

: وبخت رانلا  تبخ  : » تسا هدمآ  بغار 
نایب رب  لاکـشا  نیا  تسا  نکمم  اجنیا  زا  تسا . هدـمآ  هباـشم  ییاـنعم  تغل  بتک  ریاـس  رد  داـمر .» نم  ءاـبخ  اـهیلع  راـص  اـهبهل و  نکس 

هتخوس ياهبترم ) رد   ) شتآ لها  هک  دوش  هدافتـسا  ات  دنکیمن  شتآ  قلطم  یـشوماخ  رب  تلالد  تبخ » امّلک   » هک دوش  دراو  هماّلع  موحرم 
. دناهدش مامت  و 

رادقم نامه  هب  نکلو  تسین  شتآ  قلطم  یـشوماخ  يانعم  هب  هچرگ  شتآ  ّوبخ  هکنآ  هچ  تسا ، عفدنم  دـنچ  یلّمأت  اب  لاکـشا  نیا  نکلو 
رب تلالد  هدرک  شکورف  نآ  بیهل  هک 
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حیحـص تسا  نتخوس  رثا  رد  شتآ  لها  یمامت  هک  اعّدـم  لصا  نیاربانب ، دـنکیم . تسا ، نایمدآ  سوفن  ناـمه  هک  لاعتـشا  هّداـم  یماـمت 

رد تسا . تباث  دـناهتخوس  هک  یناسک  درومرد  اعّدـم  ینعی  میجنـسب . نآ  بیهل  ندرک  شکورف  رادـقم  ظاـحل  هب  ار  نآ  هکنیا  ولو  تسا 
زا یـشان  شتآ  بیهل  ندرک  شکورف  دـیمهف  ناوتیم  اجک  زا  دـیامن . خر  يّدام  ياهشتآ  هب  سایق  اب  يرگید  مّهوت  تسا  نکمم  اـجنیا 
هاگ نآ  بیهل  ندرک  شکورف  يّدام ، ياهشتآ  رد  هکنیا  امک  دشاب . یجراخ  عناوم  زا  یشان  تسا  لمتحم  هکلب  تسا ، نآ  لها  نتخوس 
عنام هک  تسا  لاعتـشا  هّدام  هب  تبوطر  لوصو  لثم  یجراخ  عناوم  لـیلد  هب  هاـگ  نآ و  ندـش  رتسکاـخ  لاعتـشا و  هداـم  نتخوس  رطاـخ  هب 
مامت هفیرـش  هیآ  زا  همالع  موحرم  هدافتـسا  مینک ، روصت  نآ  شتآ  ّوبخ »  » منهج و درومرد  ار  یلامتحا  نینچ  رگا  ددرگیم و  نآ  نتخوس 

. دوشیمن
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لوصح تسین و  یهلا  تمحر  زج  ترخآ  رد  نتخوس  زا  عنام  تسا . عفد  لباق  مه  تسا ، يّدام  ياهشتآ  اب  سایق  نآ  أشنم  هک  مّهوت  نیا 
هلمجلاب و  ًاریِعَـس » ْمُهانْدِز  : » دومرف دنوادخ  هکنآ  هچ  درادن  یتبـسانم  چیه  دـنهدیم ، لیکـشت  ار  هیآ  دروم  هک  یناسک  هب  تبـسن  تمحر 

تسا و هفیرـش  هیآ  نیا  حیرـص  هکلب  رهاظ و  فالخ  مینک ] روصت  هک  رادـقم  ره  هب   ] نانآ شتآ  ندـش  شوماخ  منهج و  لها  ندوب  یقاـب 
تـسا رتروهلعـش  نآ  شتآ  هک  رگید  ياهبترم  هب  دـنباییم و  انف  نآ  زا  ياهبترم  زا  منهج  لها  هک  تسا  نیا  حیحـص  لامتحا  اهنت  نیاربانب ،

. دنوشیم دراو 
ال ًاباقْحَأ * اهِیف  َنِیِثبال  ًابآَم * َنیِغاَّطِلل  ًاداصِْرم * َْتناک  َمَّنَهَج  َّنِإ  : » دیامرفیم أبن  هروس  رد  دننکیم : دییأت  ار  انعم  نیا  يرگید  دّدعتم  تایآ 

ٍءْیَـش َّلُک  َو  ًاباَّذِـک * اِنتایِآب  اُوبَّذَـک  َو  ًاباسِح * َنوُجْرَی  اُوناـک ال  ْمُهَّنِإ  ًاـقافِو * ًءازَج  ًاـقاَّسَغ * َو  ًاـمیِمَح  اَّلِإ  ًابارَـش * ـال  َو  ًادَْرب  اـهِیف  َنُوقوُذَـی 
. درادن یشوماخ  نانآ  شتآ  هک  درک  هدافتسا  ناوتیم  ًابارَش » َو ال  ًادَْرب  اهِیف  َنُوقوُذَی  ال   » زا ًاباذَع .» اَّلِإ  ْمُکَدیَِزن  ْنَلَف  اُوقوُذَف  ًاباتِک * ُهاْنیَصْحَأ 

[618 .] تسا تاذ  ياقب  دوجو  اب  یشوماخ »  » مدع رد  حیرص  ًاباذَع » اَّلِإ  ْمُکَدیَِزن  ْنَلَف  اُوقوُذَف   » هرقف و 

ص302 ماجنا ؛  ات  زاغآ  زا  ناسنا 
302 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 

باذع ًاعقاو  تروص  نیا  رد  دشیم ، عمج  نانآ  تاذ  ياقب  اب  هک  يروط  هب  دوب  یجراخ  عنام  رثا  رد  نآ  ّوبخ »  » شتآ و بیهل  نوکس  رگا 
: دننکیم بولطم  رب  تلالد  لیذ  تایآ  تحارص  نیمه  هب  و  ًاباذَع .» اَّلِإ  ْمُکَدیَِزن  ْنَلَف   » هکنیا هن  دوب  هتفای  فیفخت  نانآ 

هیآ 86] هرقب ، « ] َنوُرَْصُنی ْمُه  َو ال  ُباذَْعلا  ُمُْهنَع  ُفَّفَُخی  الَف  »
هیآ 162] هرقب ، « ] َنوُرَْظُنی ْمُه  َو ال  ُباذَْعلا  ُمُْهنَع  ُفَّفَُخی  اهِیف ال  َنیِِدلاخ  »

هیآ 88] نارمعلآ ، « ] َنوُرَْظُنی ْمُه  َو ال  ُباذَْعلا  ُمُْهنَع  ُفَّفَُخی  اهِیف ال  َنیِِدلاخ  »
هیآ 36] رطاف ، « ] اِهباذَع ْنِم  ْمُْهنَع  ُفَّفَُخی  َو ال  اُوتوُمَیَف  ْمِْهیَلَع  یضُْقی  «ال 

هیآ 85] لحن ، « ] َنوُرَْظُنی ْمُه  َو ال  ْمُْهنَع  ُفَّفَُخی  الَف  َباذَْعلا  اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  َيأَر  اذِإ  َو  »
ْمُهانْدِز ْتَبَخ  امَّلُک  ُمَّنَهَج  ْمُهاوْأَم  : » تسین بولطم  رب  تلالد  زا  یلاخ  هک  دیامنیم  لقن  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  زا  یتیاور  یّمق  ریـسفت  رد 

لاق امهیلع - هّللا  تاولـص  نیـسحلا - نب  یلع  یلإ  هعفرب  ةریمع  نب  فیـس  نع  ریمعیبأنبا  نع  یبأ  ینثّدح  ّهنإف  تفطنأ .» امّلک  يأ  ًاریِعَس »
[. ص 29 ج 2 ، یّمق ، ریسفت  «. ] ًاریِعَس ْمُهانْدِز  ْتَبَخ  امَّلُک   » هلوق وه  اهریعس و  حتف  مّنهج  تبخ  اذإ  ریعس ، هل  لاقی  ًایداو  مّنهج  یف  ّنإ 

______________________________

ج 8 یفاک ، رد  فیرـش  ثیدح  نیا  تسا . روکذـم  ص 421  ج 2 ، یّمق ، ریـسفت  رد  هک  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  یلّـصفم  تیاور  (. 143)
. دوش هعجارم  تسا ، هدمآ  زین  ح 486  ص 312 ، هضور ،) )

ص 218: ج 1 ، قودص ، خیش  عیارشلا ، للع  (. 144)
امیف هرمع  نع  هالبأ و  امیف  هبابـش  نع  عبرأ : نع  لئـسی  یتح  دبع  امدق  زواجی  ّهنا ال  لاق ... : ّهنا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  نع  يور  دـقف  »

«. تیبلالهأ انّبح  نع  هقفنأ و  امیف  هعمج و  نیأ  نم  هلام  نع  هانفأ و 
وا مالـسلا و  هیلع  مظاک  یـسوم  ماما  زا  دوخ  لصّتم  دنـس  اب  هک  تسا  دوجوم  زین  هللا  همحر  قودص  خیـش  لاصخ  رد  تیاور  نیا  نومـضم 
دبع امدـق  لوزت  ال  هلآ : هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  لاق  : » دومرف هک  دـننکیم  لقن  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  شیوخ  راهطا  ءابآ  زا  مه 

هقفنأ امیف  هبستکا و  نیأ  نم  هلام  نع  هالبأ و  امیف  هبابش  نع ]  ] هانفأ و امیف  هرمع  نع  عبرأ : نع  لأسی  یّتح  ۀمایقلا  موی 
303 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 

(. ص 253 ج 1 ، لاصخ ، «. ) تیبلالهأ انّبح  نع  و 
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نومضم نیمه  هب  یتیاور  ًالُؤْسَم » ُْهنَع  َناک  َِکئلوُأ  ُّلُک  َداؤُْفلا  َو  َرَصَْبلا  َو  َعْمَّسلا  َّنِإ   » هفیرش هیآ  لیذ  رد  یّمق  میهاربا  نب  یلع  ریـسفت  رد  و 
: دنکیم لقن 

: لاق مالسلا  هیلع  رفعجیبأ  نع  یلامثلا  ةزمحیبأ  نع  بوبحم  نب  نسحلا  نع  یبأ  ینثدح  »
هتینفأ و امیف  كرمع  لاصخ : عبرأ  نع  هلأسی  یّتح  هّللا  يدی  نیب  نم  ۀـمایقلا  موی  دـبع  مدـق  لوزی  ال  : » هلآ هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  لاق 

 ...«. تیبلالهأ انّبح  نع  هتعضو و  نیأ  هتبسک و  نیأ  نم  کلام 
(. 20 ص 19 - ج 2 ، یّمق ، ریسفت  )

______________________________

ص 222: ج 2 ، یّمق ، ریسفت  (. 145)
«. مالسلا هیلع  نینمؤملاریمأ  ۀیالو  نع  لاق  َنُولُؤْسَم » ْمُهَّنِإ  ْمُهوُِفق  َو   » هلوق یف  میهاربإ  نب  یلع  لاق  و  »... 

ص 313: ج 1 ، اضرلا ، رابخا  نویع 
هک دنکیم  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  زا  یتیاور  مالـسلا  هیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  زا  دوخ  لصّتم  دنـس  اب  هللا  همحر  قودص  خیش 

: تسا هدمآ  نآ  لیذ  رد 
ْمُهوُِفق َو  : » ّلج ّزع و  هّللا  لوق  کلذ  هتیالو و  نع  نولوئـسم  ۀـمایقلا و  موی  نوفوقومل  یتّمأ  عیمج  ّنا  ّیبر  ةّزع  و  مالـسلا : هیلع  لاـق  مث  »... 

««. َنُولُؤْسَم ْمُهَّنِإ 
ص 525: سداسلا ، ءزجلا  نایبلا ، عمجم  (. 146)

دری : » لاق هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  نع  مهثّدح  دوعـسم  نب  هّللادبع  ّنا  ینثّدحف  ۀیآلا  هذـه  نع  ینادـمهلا  ةرم  تلأس  يدـسلا : لاق  »
 ...«. هیشمک مث  لجرلا  ّدشک  مث  بکارلاک  مث  سرفلا  رضحک  ّمث  حیرلا  ّرمک  ّمث  قربلا  عملک  مهلّوأف  مهلامعأب . نوردصی  ّمث  رانلا  سانلا 

ص 526: سداسلا ، ءزجلا  نایبلا ، عمجم  (. 147)
أفطأ دـقف  نمؤم  اـی  زُج  ۀـمایقلا : موی  نمؤـملل  راـنلا  لوـقت  : » لاـق هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوـسر  نع  هبنم  نب  یلعی  نع  ًاـعوفرم  يور  »... 

 ...«. یبهل كرون 
، هفیرش هیآ  نیا  لیذ  رد  ییاور  ریسافت  ًاصوصخ  ریسفت و  بتک  هب  هعجارم  اب  (. 148)

304 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 
: تسا هدمآ  نینچ  یتیاور  یطویس ، روثنملا  ّردلا  ریسفت  رد  طقف  میتفاین . هدمآ ، نتم  رد  هک  یثیدح 

ۀنجلا لهأ  لخد  اذإ  لاق : نادـعم  نب  دـلاخ  نع  فحاصملا  یف  يراـبنألانبا  میکحلا و  دـیمح و  نب  دـبع  داـنه و  ۀبیـشیبأنبا و  جرخأ  «و 
[. ص 281 ج 4 ، روثنملا ، ّردلا  «. ] ةدماخ یه  اهیلع و  متررم  مکنکلو  یلب  لاق  رانلا . درن  اندعت ن  ملأ  اّنبر  ای  اولاق  ۀنجلا 

______________________________

يانعم هب  اجنیا  رد  نزو »  » هکنآ لوا  لامتحا  دراد : دوجو  لامتحا  ود  نزو »  » ظفل هب  تبسن  ُّقَْحلا » ٍِذئَمْوَی  ُنْزَْولا  َو   » هفیرش هیآ  رد  (. 149)
ٍذئموی هک  تروص  نیا  هب  ای  دشاب : نزو  فصو  ّقحلا »  » هک تسا  نیا  رهاظ  تروص  نیا  رد  و  ندرک . نزو  ای  نیزوت »  » ینعی دشاب ، ردـصم 

[619 «.] تسا زور  نآ  رد  قح ، نزو   » هک تسا  نیا  هجیتنلاب  نآ  يانعم  هک  دشاب ، ّقحلا  نزولا  ربخ 
ُنْزَْولا ٍذـِئَمْوَی  ُنْزَْولاَو   » ینعی دریگرارق ، ربـخ »  » ناـمه ددرگ و  نآ  فصو  قحلا »  » هک دـشاب  ریدـقت  رد  يرگید  نزو »  » هیآ رد  هکنیا  اـی  و 

رد ّقح  هک  تسا  هدش  هتفگ  اذـل  و  تسا . قح  شجنـس  زور  نآ  رد  لامعا  شجنـس  نیزوت و  ای  تسا و  قح  نزو  زور  نآ  رد  نزو  ُّقَْحلا :»
درومرد مود  لامتحا  دـناهدرک . لقن  نیرـسفم  روهمج  زا  ار  لوق  نیا  نازیملا  رد  هرـس  سدـق  هماّلع  موحرم  تسا . لدـع  ياـنعم  هب  اـجنیا 

هفیرش هیآ  يانعم  تسا . ندیشک  دحاو  رایعم و  هک  یگنـس  دننام  يردصم . نیزوت  يانعم  هب  هن  دشاب  لقث »  » يانعم هب  هک  تسا  نیا  نزو » »
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زور رد  هک  يرایعم   » ای و  تسا » ّقح  تمایق  زور  رد  نازیم   » هک تسا  نیا  لامتحا  نیاربانب 
305 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 

ّقح یّلجت  زور  تمایق  زور  دوشیم ، هدیجنـس  نآ  اـب  يزیچ  ره  هک  تسا  يرما  ّقح » «. » تسا ّقح  دـنوشیم ، هدیجنـس  نآ  اـب  ایـشا  تماـیق 
دوخ يارب  تاکز  تسا ،» تالامک  همه  دـجاو  هک  يزامن   » ینعی دراد ، یّقح  دوخ  يارب  زامن  تسا : تباث  یّقح »  » یلمع ره  يارب  و  تسا ،

هچرگ دوشیم ، هدیجنـس  ّقح  اب  یلمع  ره  نیاربانب ، لامعا . ریاـس  روطنیمه  و  تسا » تـالامک  همه  دـجاو  هک  یتوکز   » ینعی دراد ، یّقح 
رّدقم نزو »  » ای و  ٍذئموی »  » ربخ هکنیا  هن  دریگیم  رارق  نزو  ربخ  دوخ  قح »  » لامتحا نیاربانب  دـنکیم . قرف  یلمع  ره  هب  تبـسن  ّقح »  » نیا

اب هفیرـش  هیآ  رهاظ  دسریم  رظنهب  دناهدرک و  رایتخا  ار  لامتحا  نیا  هرـس  سدـق  هماّلع  موحرم  دریگرارق . نزو  فصو  ًافرـص  ّقح  دـشاب و 
. تسا رتقفاوم  لامتحا  نیا 

ياـنعم تسا . نازیم  عمج  نیزاوـم  ُُهنیِزاوَـم *»...  ْتَلُقَث  ْنَمَف  : » دوـمرف هک  هیآ  زا  شخب  نیا  رد  نیزاوـم »  » اـما و  نزو »  » ظـفل هب  عـجار  نیا 
دّدـعت باـب  زا  نیزاوم  ندوب  عمج  هجو  مود ، لاـمتحا  رباـنب  تسا . نیزاوم  ندوب » عـمج   » رد اـجنیا  رد  مـالک  تشذـگ . نوـنکامه  نازیم 

اب هک  تسا  ینازیم  یلمع  ره  يارب  لامتحا  نیاربانب  میتفگ ، هک  روطنامه  دنوشیم . هدیجنـس  نآ  هب  لامعا  هک  تسا  ییاهنازیم  اهرایعم و 
. نازیم کی  هن  تسا  راک  رد  نیزاوم »  » یصخش ره  يارب  اذل  دوشیم ، هدیجنس  نآ 

هک ییاهلمع  ینعی  مینادب ؛ نوزوم »  » عمج ار  نیزاوم »  » هک تسا  نآ  رتبسانم  دناهدرک  رایتخا  نارّـسفم  روهـشم  هک  لوا  لامتحا  ربانب  اما 
ك: ر . رتشیب : ثحب  يارب  . ] دوشیم عقاو  شجنـس  دروم  هک  تسا  ییاهلمع  ددـعت  رطاخهب  نیزاوم  ندوب  عمج  نیارباـنب ، دـنوشیم . نزو 

[. 14 ص 9 - ج 9 ، نازیملا ،
______________________________

« نارسخ  » هک دشاب  تهج  نیا  زا  دیاش  تسا  رادیاپان  اهيدب  هک  هتکن  نیا  هب  ْمُهَسُْفنَأ *» اوُرِسَخ  َنیِذَّلا  َِکئلوُأَف   » هفیرـش هیآ  هراشا  (. 150)
دنامیم و یهت  ناسنا  تسد  اهنآ  ندش  یناف  اب  هک  دنرادیاپان  اهيدب  سپ  دوشیم ، قالطا  ایشا  نداد  تسد  زا  هب  تسا  نایز  يانعم  هب  هک 

. دوشیمن شدیاع  يزیچ  نایز  زج 
ص 268. قودص ، دیحوت  (. 151)
306 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 

ینعی اّمناف  ُُهنیِزاوَم *» ْتَّفَخ  ْنَم  َو   » و ُُهنیِزاوَم *» ْتَلُقَث  ْنَمَف  : » هلوق اما  و  : » تسا نینچ  نتم  رد  روکذم  هرقف  هک  تسا  یلّصفم  رایسب  تیاور 
«. نازیملا ۀّفخ  تائّیسلا  نازیملا و  لقث  تانسحلا  تائّیسلا و  تانسحلا و  نزوت  باسحلا ،

______________________________

نآ نمـض  رد  هک  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  تسا  یلّـصفم  ثیدـح  ص 244 : توریب ، یملعا  هسـسؤم  عبط  یـسربط ، جاـجتحا  (. 152)
«. هترثک باسحلا و  ۀّلق  وهف  ُُهنیِزاوَم *» ْتَّفَخ  ْنَم  َو   » و ُُهنیِزاوَم *» ْتَلُقَث  ْنَمَف  : » هلوق ینعم  و  : » تسا هدمآ 

« ینزو  » راّـفک يارب  هک  دـیامرفیم  دـنوادخ  لوا  هیآ  رد  هک  تسا  تهج  نیا  زا  دـسریم  رظنهب  هیآ  ود  نیب  ادـتبا  رد  هک  یتاـفانم  (. 153)
لامعا يارب  هک  دـنکیم  تلالد  ُُهنیِزاوَم *» ْتَّفَخ  ْنَم  َو   » ریبعت مود  هیآ  رد  هک  یلاح  رد  تسین . راک  رد  لامعا  نزو  ینعی  دوشیمن ، هماـقا 

نیا عفد  هرـس  سدـق  هماّلع  موحرم  تسا . کبـس  نانآ  لامعا  نازیم  هجیتن  رد  دوشیم ، هدیجنـس  نانآ  لامعا  دوشیم و  هماقا  نزو »  » ناـنآ
: دناهدرک نزو »  » رد دروم  فالتخا  هب  یفانت 

. هدشن طبح  لامعا  درومرد  شجنس )  ) نزو تابثا  تسا و  هدش  طبح  لامعا  درومرد  شجنس ) « ) نزو  » یفن
یناـسک تسا ، شجنـس  نزو و  تاـبثا  دروـم  هک  مود  هیآ  رد  هـکنآ  هـچ  دـشابن ، یفاـک  یفاـنت  عـفد  يارب  یهار  نـینچ  دـسریم  رظن  هـب 
َنوُِدلاخ َمَّنَهَج  ِیف  ْمُهَـسُْفنَأ  اوُرِـسَخ  َنیِذَّلا  َِکئلوُأَف  ُُهنیِزاوَم  ْتَّفَخ  ْنَم  َو  : » تسا هدش  تباث  مّنهج  رد  دولخ  نانآ  درومرد  هک  دـنرظندروم 
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لها ماجنارـس  نیدّـحوم  هک  دوـشیم  هدافتـسا  تاـیاور  زا  هکنآ  هچ  تسین  تباـث  ناـقفانم  راّـفک و  دروـمرد  زج  مّنهج  رد  دوـلخ  و  ...«، 
شجنـس نزو و  هجیتنرد  دوب و  دـنهاوخ  هدـش  تابثا  لوا  هیآ  رد  هک  لامعا  طبح  لومـشم  دـنمود  هیآ  دروم  هک  يدارفا  نیاربانب  دـنتاجن .

. تسا ّیفنم  نانآ  زا  لوا ) هیآ  قبط   ) لامعا
ص 351: توریب ،)  ) یلمعا هسسؤم  عبط  یسربط ، جاجتحا  (. 154)

: تسا نینچ  نتم  رد  روکذم  هرقف  تسا . روهشم  قیدنز  اب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  تاجاجتحا  نّمضتم  هک  تسا  یلّصفم  رایسب  تیاور 
307 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 

ءیـشلا نزو  یلإ  جاتحی  اّمنا  و  اولمع ، ام  ۀفـص  یه  اّمنأ  ماسجأب و  تسیل  لامعألا  ّنإ  ال ، مالـسلا : هیلع  لاق  لامعألا ؟ نزوت  سیلوأ  لاـق : »
امف لاق  لدعلا . مالسلا : هیلع  لاق  نازیملا ؟ ینعم  امف  لاق : ءیش . هیلع  یفخی  هّللا ال  ّنا  اهتّفخ و  وأ  اهلقث  فرعی  ءایـشألا و ال  ددع  لهج  نم 

«. هملع حجر  نمف  مالسلا : هیلع  لاق  ُُهنیِزاوَم ؟*» ْتَلُقَث  ْنَمَف  : » هباتک یف  هانعم 
______________________________

ص 268: قودص ، دیحوت  (. 155)
: تسا نینچ  نآ  زا  نتم  رد  روکذم  هرقف  هک  مالسلا  هیلع  ریما  ترضح  زا  تسا  یلّصفم  رایسب  تیاور 

موی قیـالخلا  هب  ذـخؤی  لدـعلا  نازیم  وهف  ًاْئیَـش » ٌسْفَن  ُمَلُْظت  ـالَف  ِۀَـمایِْقلا  ِمْوَِیل  َطْـسِْقلا  َنیِزاوَْملا  ُعَضَن  َو  : » یلاـعت كراـبت و  هلوق  اـمأ  و  »... 
«. نیزاوملاب ضعب  نم  مهضعب  قلخلا  یلاعت  كرابت و  هّللا  نیدی  ۀمایقلا ،

ح 36: ص 419 ، ج 1 ، یفاک ، لوصا  . 1 (. 156)
: لاق ِۀَمایِْقلا .» ِمْوَِیل  َطْسِْقلا  َنیِزاوَْملا  ُعَضَن  َو  : » یلاعت هلوق  یف  مالسلا  هیلع  هّللادبعیبأ  نع  »

«. مالسلا مهیلع  ءایصوألا  ءایبنألا و 
ص 31: رابخالا ، یناعم  . 2

: ّلج ّزع و  هّللا  لوق  نع  مالـسلا  هیلع  هّللادبعابأ  تلأس  لاق : دنکیم . تیاور  ملاس  نب  ماشه  زا  دوخ  لصّتم  دنـس  اب  هللا  همحر  قودص  خیش 
«. مالسلا مهیلع  ءایصوألا  ءایبنألا و  مه  : » لاق ًاْئیَش .» ٌسْفَن  ُمَلُْظت  الَف  ِۀَمایِْقلا  ِمْوَِیل  َطْسِْقلا  َنیِزاوَْملا  ُعَضَن  َو  »

: تسا نینچ  نتم  رد  روکذم  هرقف  مالسلا ، هیلع  داّجس  ترضح  زا  ینالوط  یثیدح  ص 75 : عورف ،] زا  دلج 8   ] یفاک هضور  (. 157)
بـصن اـّمنإ  ًارمز و  مّنهج  یلإ  نورـشحی  اـّمنا  نیواودـلا و  مهل  رـشنی  ـال  نیزاوملا و  مهل  بصنی  ـال  كرـشلا  لـهأ  ّنأ  هّللا  داـبع  اوـملعإ  »

«. مالسإلا لهأل  نیواودلا  رشن  نیزاوملا و 
دوجوم يرتلّصفم  تیاور  نمـض  رد  یّمق  میهاربا  نب  یلع  ریـسفت  رد  هنیعب  روکذـم  نیماضم  نکلو  میتفاـین ، یفاـک  رد  ار  تیاور  (. 158)

ص 380: ج 2 ، یّمق ، ریسفت  تسا :
308 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 

باتکلا وهف  لاق ... : ِمَلَْقلا ،» َو  ن   » نع هتلأس  لاق  مالـسلا  هیلع  هّللادبعیبأ  نع  ریـصقلا  میحرلادـبع  نع  ریمعیبأنبا  نع  یبأ  ینثّدـحف  لاق  »
خـسنی سیلوأ  باتکلا » کلذ  خسنأ   » هبحاصل لوقی  مکدحاو  مالکلا  ینعم  نوفرعت  فیکف ال  ابرع  متـسلوأ  اهّلک ، خسن  هنم  يذلا  نونکملا 

««. َنُولَمْعَت ُْمْتنُک  ام  ُخِْسنَتْسَن  اَّنُک  اَّنِإ  : » هلوق وه  لصألا و  نم  ذخأ  باتک  نم 
______________________________

ح 34: ص 328 ، ج 2 ، یشاّیع ، ریسفت  (. 159)
؟ هیف ام  فرعیف  تلق : أرقإ . هل  لیق  مث  هباتک ، ناسنإلا  یلإ  عفد  ۀمایقلا  موی  ناک  اذإ  : » لاق مالـسلا  هیلع  هّللادـبعیبأ  نع  حـیجن  نب  دـلاخ  نع 

اَذِهل ام  انَتَْلیَو  ای  : » اولاق کلذلف  ۀعاسلا  کلت  هلعف  ّهنأک  هرکذّالإ ، هلعف  ءیـش  مدـق و ال  لقنال  ۀـملک و  ۀـظحل و ال  نم  امف  هرکذـی  ّهنإ  لاقف :
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«. اهاصْحَأ اَّلِإ  ًةَرِیبَک  َو ال  ًةَریِغَص  ُرِداُغی  ِباتِْکلا ال 
ص 397: ج 2 ، یّمق ، میهاربا  نب  یلع  ریسفت  (. 160)

اّمم رّخأ  ام  ّرش و  ریخ و  نم  مّدق  امب  َرَّخَأ » َو  َمَّدَق  اِمب  ٍِذئَمْوَی  ُناْسنِْإلا  اُؤَّبَُنی  : » هلوق یف  مالسلا  هیلع  رفعجیبأ  نع  دوراجلایبأ  ۀیاور  یف  و  »... 
مهروجا لثم  هل  ناک  ًاریخ  ناک  نإ  ءیش و  مهرزو  نم  صقنی  مهرزو و ال  لثم  هیلع  ناک  ًاّرش  ناک  نإف  هدعب ، نم  اهب  ّنتـسیل  ۀنـس  نم  نس 

«. ءیش مهروجا  نم  صقنی  و ال 
مـشچ زا  هک  هرـصاب  هّوق  اًلثم  یـصخش . وحن  هب  تاساسحا و  کتکت  هن  تسا ، یعون  یّلک و  وحن  هب  تاساسحا  اوق و  دارم ، ًاـعبط  (. 161)

رب مدقم  تسا و  ندرک  راک  هلیسو  تسار  تسد  ًاعون  یندب ، لامعا  رد  ربخیب . ارو  زا  تسا و  هّجوتم  ولج  تمـس  هب  ًاعبط  دریگیم  کمک 
. درادن ّصاخ  تمس  هب  یصاصتخا  هسمال  ّسح  لثم  یساسحا  ياوق  نایم  رد  هکنیا  امک  درادن ، ّتیلک  بلطم  نیا  هچرگ  پچ  تسد 

زا دارم  هک  دـسریم  رظنهب  دـیعب  رایـسب  ِهُِقنُع » ِیف  ُهَِرئاط  ُهاْنمَْزلَأ  ٍناسنِإ  َّلُک  َو   » هرقف هب  ًاباتِک » ِۀَـمایِْقلا  َمْوَی  َُهل  ُجِرُْخن   » هرقف لاصتا  اـب  (. 162)
« ًاباَتِک ِۀَماَیِْقلا  َمْوَی  َُهل  ُهُجِرُْخن   » ضرف نیا  رد  بسانم  هکلب  دوشن . هدروآ  جرخن »  » رد یلوعفم  ریمـض  لاح  نیع  رد  دشاب و  رئاط  نامه  باتک 

دوجو اب  هفیرش  هیآ  رد  تهج  نیا  نتشاذگ  لمهم  هل ،» جرخن   » هن دوبیم 
309 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 

. ملاعلا هّللا  و  دراد . رئاط »  » و باتک »  » دّدعت نامه  رد  روهظ  هرقف ، ود  نیب  لاصتا  لامک 
______________________________

ص 304: ج 1 ، یّمق ، میهاربا  نب  یلع  ریسفت  (. 163)
، حابص ّلک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  یلع  ضرعت  دابعلا  لامعأ  ّنإ  لاق : مالسلا  هیلع  هّللادبعیبأ  نع  راّفـصلا  نسحلا  نب  دّمحم  نع  »

«. حیبقلا لمعلا  هّیبن  یلع  ضرعی  نأ  مکدحأ  ییحتسیلف  اورذحاف  اهراجف ، اهراربأ و 
ح 125: ص 109 ، ج 2 ، یشاّیع ، ریسفت  (. 164)

«. ۀمئألا مه  نونمؤملا » و   » هّللادبعوبأ لاق  و  »... 
ح 2: ص 190 ، ج 1 ، ۀّجحلا ، باتک  یفاک ، لوصا  . 1 (. 165)

یَلَع َءادَهُـش  اُونوُکَِتل  ًاطَـسَو  ًۀَّمُأ  ْمُکاْنلَعَج  َِکلذَـک  َو  : » ّلج ّزع و  هّللا  لوق  نع  مالـسلا  هیلع  هّللادـبعابأ  تلأـس  لاـق : یلجعلا  دـیرب  نع  »... 
«. هضرأ یف  هججح  هقلخ و  یلع  هّللا  ءادهش  نحن  یطسو و  ۀمألا  نحن  لاق : ِساَّنلا .»

. تیاور نامه  ح 110 : ص 62 ، ج 1 ، یشاّیع ، ریسفت  . 2
ح 406: ص 134 ، ج 1 ، نیلقثلارون ، ریسفت  (. 166)

: مالسلا هیلع  یلع  نع  یلالهلا  سیق  نب  میلس  نع  هدانسإب  لیضفتلا  دعاوقل  لیزنتلا  دهاوش  باتک  یف  یناکـسحلا  مساقلاوبأ  مکاحلا  يور  »
هقلخ و یلع  هّللا  ءادهـش  نحن  انیلع و  دـهاش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسرف  ِساَّنلا » یَلَع  َءادَهُـش  اُونوُکَِتل  : » هلوقب ینع  اناّیا  یلاعت  هّللا  ّنإ 

««. ًاطَسَو ًۀَّمُأ  ْمُکاْنلَعَج  َِکلذَک  َو  : » یلاعت هّللا  لاق  نیذلا  نحن  هضرأ و  یف  هتّجح 
ح 411: ص 135 ، ج 1 ، نیلقثلارون ، ریسفت  (. 167)

َءادَهُش اُونوُکَِتل   » ًالودع ینعی  ًاطَسَو » ًۀَّمُأ  ْمُکاْنلَعَج  َِکلذَک  َو   » هّللا لزنأ  اّمنإ  رفعجیبا :)  ) مالـسلا هیلع  هنع  نیعأ  نب  نارمح  ۀیاور  یف  و  »... 
زیاج ریغ  ّهنإف  ۀّمالا  اّمأف  لسرلا ، مالسلا و  مهیلع  ۀمئألاّالإ  سانلا  یلع  ءادهـش  نوکی  و ال  لاق : ًادیِهَـش » ْمُْکیَلَع  ُلوُسَّرلا  َنوُکَی  َو  ِساَّنلا  یَلَع 

«. لقب ۀمزح  یلع  ایندلا  یف  هتداهش  زوجت  نم ال  مهیف  هّللا و  اهدهشتسی  نأ 
ح 114: ص 63 ، ج 1 ، یشاّیع ، ریسفت  (. 168)

310 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 
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َنوُکَی َو  ِساَّنلا  یَلَع  َءادَهُـش  اُونوُکَِتل  ًاطَـسَو  ًۀَّمُأ  ْمُکاْنلَعَج  َِکلذَـک  َو   » هّللا لاـق  لاـق : مالـسلا  هیلع  هّللادـبعیبأ  نع  يریبزلا  رمعیبا و  نع  »
یلع ایندلا  یف  هتداهـش  زوجی  نم ال  ّنأ  يرتفأ  نیدّحوملا  نم  ۀلبقلا  لهأ  عیمج  ۀیآلا  هذهب  ینع  هّللا  ّنأ  تننظ  نإف  ًادیِهَـش » ْمُْکیَلَع  ُلوُسَّرلا 
یتلا ۀّمالا  ینعی  هقلخ ، نم  اذه  لثم  هّللا  نعی  مل  اّلک  ۀیـضاملا ! ممالا  عیمج  ةرـضحب  هنم  اهلبقی  ۀـمایقلا و  موی  هتداهـش  هّللا  بلطی  رمت  عاص 

«. سانلل تجرخا  ۀّما  ریخ  مه  یطسولا و  ۀّمالا  مه  ِساَّنِلل و  ْتَجِرْخُأ  ٍۀَّمُأ  َْریَخ  ُْمْتنُک   » میهاربإ ةوعد  اهل  تبجو 
______________________________

ص 388: ج 1 ، یّمق ، میهاربا  نب  یلع  ریسفت  (. 169)
«. سانلا یلع  ءادهش  مه  ۀّمئألا و  یلع  دیهش  هّللا  لوسرف  ۀمئألا ، یلع  ینعی  ءالؤه  یلع  ًادیهش  دّمحم  ای  کب  انئج  «و 

ص 242: توریب ،)  ) یملعا هسسوم  عبط  یسربط ، جاجتحا  (. 170)
رکذ نتم  رد  هک  ياهرقف  دزادرپیم . نآرق  زا  مّهوتم  تاضقانت  عفد  هب  نآ  رد  مالـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  هک  تسا  یلّـصفم  رایـسب  ثیدـح 

: تسا نینچ  هدش ،
َلِـسْرُأ َنیِذَّلا  َّنَلَئْـسَنَلَف  : » یلاعت هّللا  لاق  امک  دحجتف  ممالا  لئـست  و  مهمما ، یلإ  اهولمح  یتلا  ۀـلاسرلا  ۀـیدأت  نع  نولأسیف  لسرلا  ماقیف  »... 

لسرلا و قدصب  دهشتف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  لوسرلا  دهشتف  ٍریِذَن » َو ال  ٍریَِشب  ْنِم  انَءاج  ام   » نولوقیف َنِیلَـسْرُْملا » َّنَلَئْـسََنل  َو  ْمِْهَیلِإ 
ةداهـش یلع  ردتقم  يأ  ٌریِدَـق » ٍءْیَـش  ِّلُک  یلَع  ُهَّللا  َو  ٌریِذـَن  َو  ٌریَِـشب  ْمُکَءاج  ْدَـقَف  : » مهنم ۀـّما  ّلکل  لوقیف  ممالا ، نم  اهدـحج  نم  بیذـکت 

ِءالُؤه یلَع  َِکب  اْنئِج  َو  ٍدیِهَِـشب  ٍۀَّمُأ  ِّلُـک  ْنِم  اـْنئِج  اذِإ  َْفیَکَف  : » هّیبنل هّللا  لاـق  کلذـک  مهتـالاسر ، مکیلإ  لـسرلا  غیلبتب  مکیلع  مکحراوج 
««. ًادیِهَش

ح 132: ص 242 ، ج 1 ، یشاّیع ، ریسفت  . 1 (. 171)
الف قلخلا  عیمج  هیف  قطنتـسی  نطوم  یف  نوعمتجی  ۀـمایقلا  موی  ۀفـص  یف  مالـسلا  هیلع  بلاطیبأ  نب  ّیلع  لاق  لاق : يدعـسلا  رّمعمیبأ  نع  »
ٍۀَّمُأ ِّلُک  ْنِم  اْنئِج  اذِإ  َْفیَکَف   » هلآ هیلع و  هللا  یلص  دّمحمل  هلوق  کلذف  لئسیف  لسرلا  ماقیف  ًاباوص  لاق  نمحرلا و  هل  نذأ  نمّالإ  دحأ  مّلکتی 

311 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 
«. مالسلا مهیلع  لسرلا  مه  ءادهشلا  ءادهشلا و  یلع  دیهشلا  وه  و  ًادیِهَش » ِءالُؤه  یلَع  َِکب  اْنئِج  َو  ٍدیِهَِشب 

اب یّمات  تهابـش  هک  دنکیم  لقن  ینادعـسلا » رمعمیبا   » زا شیوخ  لصّتم  دنـس  اب  یلّـصفم  رایـسب  تیاور  هللا  همحر  قودص  دـیحوت  رد  . 2
هل نذا  نمّالإ  نومّلکتی  الف  نوقطنتـسیف  : » تسا هدـمآ  نینچ  تمایق  رد  قئالخ  لاؤس  هب  عجار  نآ  نمـض  رد  دراد . جاجتحا  لّـصفم  تیاور 

: هلوق کلذف  نطوملا  اذه  یف  نودهشیف  مهیلع  هّللا  یّلص  لسّرلا  موقیف  ًاباوص ، لاق  نمحرلا و 
[«. ص 261 قودص ، دیحوت  «. ] ًادیِهَش ِءالُؤه  یلَع  َِکب  اْنئِج  َو  ٍدیِهَِشب  ٍۀَّمُأ  ِّلُک  ْنِم  اْنئِج  اذِإ  َْفیَکَف  »

: تسا نینچ  نآ  رتمّدقم  هرقف  تشذگ ، [ 164  ] هقیلعت رد  جاجتحا  تیاور  زا  یشخب  . 3
لـسرلا ماقیف  ًاباوص ، لاـق  نمحرلا و  هل  نذأ  نم  اـّلإ  دـحأ  مّلکتی  ـالف  هءایفـصأ  هّللا و  ءاـیلوأ  هیف  قطنتـسی  رخآ  نطوم  یف  نوعمتجی  مث  »... 

دـنراد و رگیدکـی  اـب  هک  یّماـت  تهابـش  نیع  رد  فلتخم  تیاور  دـنچ  نیا  تسا . هتـشذگ  نآ  هیقب  هک  ۀـلاسرلا »...  ۀـیدأت  نع  نولأـسیف 
رد لاح  نیع  رد  تسا ] هدـشن  رکذ  يدنـس  زین  جاجتحا  تیاور  يارب   ] تسا دـحتم  ود  نآ  رد  يوار  ًارهاـظ  هک  لوا  تیاور  ود  ًاـصوصخم 
زا یـشان  فـالتخا  نیا  تسا  نکمم  هتبلا  دوشیم . اـهنآ  داـحتا  هب  مکح  عناـم  هک  دـنراد  فـالتخا  رگیدکـی  اـب  ریباـعت  تارقف و  یـضعب 

. ملاعلا هّللا  و  دشاب . لقن  رد  فالتخا 
______________________________

« ِۀَـمایِْقلا ِمْوَی  یلِإ  َُهل  ُبیِجَتْـسَی  ـال  ْنَم   » هب ناکرـشم  دوـبعم  یفرط  زا  ِهَّللا »...  ِنُود  ْنِم  اوُعْدَـی  ْنَّمِم  ُّلَـضَأ  ْنَم  َو   » ینعی لوا  هیآ  رد  (. 172)
لقع و ندوب  اراد  رب  تلالد  ًاعبط  هک  هدش  هدروآ  مه »  » ریمض اهنآ  يارب  رگید  یفرط  زا  تساهنآ و  ندوب  دامج  هب  رعـشم  هک  هدش  فصو 
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دنادیم نیکرشم  نمشد  تمایق  زور  رد  ار  اهنآ  هیآ  لیذ  رد  و  [ 620] دنکیم روعش 
312 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 

هب هک  اهتب  نامه  دوشیم  مولعم  نیاربانب ، تسا و  روعـش  ملع و  تاـیح و  ناـبحاص  صوصخم  ریخا  فاـصوا  نیا  ناـشتدابع . هب  رفاـک  و 
. رفاک نانآ  تدابع  هب  و  دوب ، دنهاوخ  ناکرشم  نمشد  تمایق  رد  دنرادروخرب و  تایح  زا  عقاورد  دنناجیب ، رهاظ 

. مود هیآ  درومرد  تسا  روطنیمه  و 
______________________________

:33 ص 28 - ج 2 ، یفاک ، لوصا  (. 173)
ص ثیدح ، رخآ  هب  بیرق   ) تسا نینچ  تسا  هدمآ  نتم  رد  هک  ياهرقف  مالـسلا . هیلع  رفعجیبا  رقاب  ماما  زا  تسا  یلّـصفم  رایـسب  ثیدـح 

(: 32
: ّلج ّزع و  هّللا  لاق  هنیمیب  هباتک  یطعیف  نمؤملا  اّماف  باذعلا ، ۀملک  هیلع  تّقح  نم  یلع  دهـشت  اّمنإ  نمؤم ، یلع  حراوجلا  دهـشت  تسیل  «و 

«. اًلِیتَف َنوُمَلُْظی  َو ال  ْمَُهباتِک  َنُؤَْرقَی  َِکئلوُأَف  ِِهنیِمَِیب  َُهباتِک  َِیتوُأ  ْنَمَف  »
ص 264: ج 2 ، یّمق ، میهاربا  نب  یلع  ریسفت  (. 174)

. جورفلا دولجلا  و  ْمُکُدُولُج » َو ال  ْمُکُراْصبَأ  َو ال  ْمُکُعْمَس  ْمُْکیَلَع  َدَهْشَی  ْنَأ  َنوُِرتَتْسَت  ُْمْتنُک  ام  َو   » هفیرش هیآ  لیذ 
ص 216: ج 2 ، یّمق ، ریسفت  (. 175)

ۀکئـالملا مهیلع  دهـشتف  ًائیـش  کـلذ  نم  اولمع  مّهنا  نورکنیف  هیف  نورظنیف  هباـتک  ناـسنا  ّلـک  یلإ  عفد  ۀـمایقلا  موی  هّللا  عمج  اذإ  لاـق : ... 
امَک َُهل  َنوُِفلْحَیَف  ًاعیِمَج  ُهَّللا  ُمُُهثَْعبَی  َمْوَی  : » هلوق وه  ًائیـش و  کلذ  نم  اولمعی  مل  مّهنا  نوفلحی  مث  کل  نودهـشی  کتکئالم  ّبر  اـی  نولوقیف 

««*. َنُوبِسْکَی اُوناک  اِمب   » مهحراوج قطنت  مهتنسلا و  یلع  هّللا  متخ  کلذ  اولعف  اذإف  ْمَُکل » َنوُِفلْحَی 
ِمارَْحلا ِدِجْـسَْملا  َنِم   » لثم تسا  نآ  بلاغ  يانعم  تیاغ » يادتبا   » هک دوریم  راکهب  يددـعتم  یناعم  هب  یبرع  رد  زا ) « ) ْنِم  » فرح (. 176)
ياـنعم هب  عـقاورد  هّیـضیعبت » نم  «. » ُرِظَْتنَی ْنَم  ْمُْهنِم  َو   » لـثم دوریم  راـک  هب  مه  ضیعبت  ياـنعم  هب  ادـتبا  زا  ریغ  و  یَْـصقَْألا .» ِدِجْـسَْملا  َیلِإ 

هیضیعبت ْنِم »  » رهاظ َءادَهُش » ْمُْکنِم  َذِخَّتَی  َو   » هفیرش هیآ  رد  تسا . ضعب » »
313 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 

نایم زا  ياهدع  ءادهـش »  » زا دارم  نیاربانب ، دـیامن . باختنا  رایتخا و  هاوگ  دـهاش و  ناونع  هب  ار  یـضعب  امـش  نایم  زا  دـنوادخ  ینعی  تسا ،
: دناهدیزگرب ار  يرگید  لامتحا  نتم  رد  هرس  سدق  هماّلع  موحرم  تسا .] هدمآ  مکنِم »  » رد مُک »  » ریمض اب  هک  نیبطاخم  ینعی   ] تسا تّما 

تسا نآ  دارم  ًارهاظ  تسین . نشور  هسفن  دح  یف  هیآ  رب  لامتحا  نیا  قیبطت  تسا . مایا  نامه  ادهش  زا  دارم  ادتبا و  يارب  هفیرش  هیآ  رد  نم 
لامعا رب  ماّیا   ] دنکیم رایتخا  دهاش  ناونع  هب  ار  مایا »  » امـش هب  تبـسن  دـنوادخ  ینعی  هدـش ، عقاو  هطـساو  هب  لوعفم  اجنیا  رد  مکنم »  » هک

[. دنهدیم یهاوگ  امش 
ریـسفت رد  دوخ  هرـس  سدـق  هماّلع  موحرم  هک  دـسریم  رظنهب  تسا و  هفیرـش  هیآ  رهاظ  فالخ  اًلماک  لاـمتحا  نیا  میتفگ  هک  هنوگناـمه 
روهشم ریسافت  رد  ص 29 .] ج 4 ، نازیملا ،  ] دناهتـسناد هّیـضیعبت  ار  ْنِم »  » هدومن و راهظتـسا  هدـمآ  نتم  رد  هچنآ  فالخرب  ییانعم  نازیملا 

. دنشاب هتسناد  لمتحم  لقاال  ار  هفیرش  هیآ  زا  يراهظتسا  نینچ  هک  هدشن  هدید  مه  رگید 
______________________________

هلئـسم هدـش  حرطم  هیآ  رد  هک  هچنآ  تسا ، راوشد  هفیرـش  هیآ  نیا  زا  لامعا  رب  نیمز  اهنامـسآ و  اههرخـص و  تداهـش  هدافتـسا  (. 177)
نایم رد  لامعا »  » هب تبـسن  هروکذـم  روما  تداهـش  زا  ینخـس  و  ُهَّللا » اَِهب  ِتْأَی  : » تسا لاـعتم  يادـخ  هیحاـن  زا  تماـیق  رد  لاـمعا  ندروآ 
مامت اب  لمع  هاگره  نیاربانب ، و  دوشیم . قّقحم  لمع  نیب  ناکم و  نیب  هک  دشاب  یّصاخ  طابترا  نامه  تداهش  زا  دارم  هکنآ  رگم  تسین .
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هب روضح  تقیقح  هچرگ   ] دشاب روضح  زا  رادقم  نیمه  مه ، تداهـش  زا  دارم  دوب و  دـهاوخ  نینچ  ًاترورـض  زین  ناکم  دوش ، رـضاح  تاذ 
، دنکیم تابثا  ار  بلطم  نیمه  هب  بیرق  دننکیم  نایب  لصف  نایاپ  رد  هرـس  سدق  هماّلع  موحرم  هک  یناهرب  دوشیمن .] لصاح  رادـقم  نیا 

. دوش هعجارم 
ح 12: ص 455 ، لمعلا ، ۀبساحم  باب  ج 2 ، یفاک ، لوصا  (. 178)

ۀمایقلا موی  ّکبر  دنع  هب  کل  دهـشأ  ًاریخ ، اذه  کموی  یف  لمعا  مدآنبا  ای  لاق : ءاج  اذإ  راهنلا  ّنإ  لاق : مالـسلا  هیلع  هّللادـبعیبأ  نع  »... 
«. کلذ لثم  لاق : لیللا  ءاج  اذإ  یقب و  امیف  کیتآ  یضم و ال  امیف  کتآ  مل  ّینإف 

314 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 
______________________________

ص 14: سوواطنبا ، سفنلا ، ۀبساحم  (. 179)
موی نم  ام  لاق : مالسلا  امهیلع  هیبأ  نع  قداصلا  دّمحم  نب  رفعج  یلإ  هدانـسإب  هباتک  نم  بوبحم  نب  یلع  نب  دّمحم  یلإ  يدانـسإب  تیور  »
موی یف  کل  لّهـسا  ًاریخ  ّیف  لمعا  ًاریخ و  یب  لعفاف  دیهـش  کیلع  انأ  دـیدج و  موی  انأ  مدآنباـی  مویلا : کـلذ  لاـقّالإ  مدآ  نب  یلع  یتأـی 

[621 «.] ًادبأ اهدعب  ینارت  نل  ّکنإف  ۀمایقلا 
باب 46: ص 343 ، عیارشلا ، للع  (. 180)

لب ال ، لاق : اهقّرفی ؟ وأ  عضوم  یف  هلفاون  لجرلا  یّلـصی  لاقف : مالـسلا  هیلع  هّللادبعابأ  سمهکوبأ  لأس  لاق : دارزلا  یلع  نب  هّللادبع  نع  »... 
«. ۀمایقلا موی  هل  دهشت  اّهنإف  انهاه  انهاه و 

. دوش هعجارم   187 هحفص 184 - هب  (. 181)
ّبترت رد  تسا : تیثیح  هب  طقف  فالتخا  تسا و  دـّحتم  باـسح  قزر و  تقیقح  هرـس ، سدـق  هماـّلع  موحرم  تاـنایب  قبط  عقاورد  (. 182)

. قازترا نآ  تالامک  دوجو و  رد  تلع  زا  لولعم  دادمتـسا  تیثیح  تسا و  باسح  یعون  تلع  رب  لولعم  ّبترت  تیثیح  لـلع ، رب  تـالولعم 
. تسا نینچ  تسا ، دّحتم  قزر  اب  تقیقح  رد  هک  مه  باسح  سپ  تسا ، يرورض  رمتسم و  یمئاد ، تادوجوم  يارب  قزر  رگا  نیاربانب 

نـشور نآ  ندوب  يرورـض  ّرمتـسم و  یمئاد و  میهد ، رارق  رظنّدم  ار  نآ  ینیوکت  يانعم  هب  باسح »  » دوخ هاگره  سایق ، نیا  زا  رظنفرص 
یلاعت قح  تاذ  زج  یقیقح  ّلقتـسم و  رثؤم  هچرگ  لحارم  عیمج  رد  يراس  يراج و  تسا  یماظن  تالولعم ، للع و  ماـظن  هکنآ  هچ  تسا 

. تسین
(. هرامش 300 مکحلا ، راصق   ) ص 226 موس ، ءزج  رصم ، ۀماقتسالا  ۀعبطم  عبط  هدبع ، هغالبلاجهن  (. 183)

315 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 
مهبـساحی و ال فیک  لیقف : مهترثک . یلع  مهقزری  اـمک  مالـسلا : هیلع  لاـقف  مهترثک ؟ یلع  قلخلا  هّللا  بساـحی  فیک  مالـسلا : هیلع  لئـس  »

«. هنوری مهقزری و ال  امک  مالسلا : هیلع  لاقف  هنوری ؟
______________________________

ص 353: مهد ، ءزج  هیمالسا ، یشورفباتک  عبط  نایبلا ، عمجم  ریسفت  (. 184)
نوکی یّتح  نمؤملا  یلع  ّفخیل  ّهنأ  هدیب  دّمحم  سفن  يّذلا  و  لاقف : مویلا ؟ اذه  لوطأ  ام  هّللا  لوسر  ای  لیق  لاق : يردخلا  دیعـسوبأ  يور  »

«. ایندلا یف  اهیّلصی  ۀبوتکم  ةالص  نم  هیلع  ّفخأ 
ص 353. مهد ، ءزج  نایبلا ، عمجم  ریسفت  (. 185)

غرفی هناحبس  هّللا  اوغرفی و  نأ  لبق  نم  ۀنس  فلأ  نیسمخ  هیف  اوثکمل  هّللا  ریغ  باسحلا  ّیلو  ول  لاق : ّهنأ  مالـسلا  هیلع  هّللادبعیبأ  نع  يور  »
«. ۀعاس یف  کلذ  نم 
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هتفرگ تئشن  نآ  زا  هک  دنکیم  تشگزاب  یمسا  هب  شیوخ  ریس  تیاغ  رد  ینکمم  ره  تسا . هّیلامج  هّیلالج و  تاّیلجت  روهظ  دارم  (. 186)
يامـسا هریاد  زا  مه  ّیقـش  هکنآ  هچ  درادـن ، تمایق  رد  تداعـس  تواقـش و  ثیح  زا  سوفن  توافت  اب  یتافانم  نتم  مالک  نیاربانب ، تسا .

. تسا یهلا  هبلغ  رهق و  رهظم  تسین و  نوریب  یهلا 
ص 262. قودص ،) خیش   ) رابخالا یناعم  (. 187)

ّزع و هّللا  لوق  نیأف  هّللا  لوسر  ای  لئاق : هل  لاقف  بّذعم . بساحم  ّلک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  لاق  لاق : مالـسلا  هیلع  رفعجیبأ  نع  »
«. حّفصتلا ینعی  ضرعلا  کلذ  لاق : ًاریِسَی ؟» ًاباسِح  ُبَساُحی  َفْوَسَف  : » ّلج

ح 39: ص 210 ، ج 2 ، یشاّیع ، ریسفت  (. 188)
: لاق ِباسِْحلا » َءوُس  َنُوفاخَی  َو  : » هلوق یف  هّللادبعیبأ  نع  ملاس  نب  ماشه  نع  »

«. تانسحلا مهل  بسحی  تائّیسلا و ال  مهیلع  بسحی  لاق : و  ۀّقادملا . ءاصقتسالا و 
. قباس عجرم  زا  40 و 41  ، 38 ثیدح 37 ، نومضم ، نیمه  هب 

يارب وجوتسج  ياـنعم  هب  لاؤس  دومن : ریرقت  روطنیا  ناوـتب  ار  هدـش ، حرطم  نتم  رد  هک  باـسح  زا  لاؤـس  ّتیعبت  زا  دارم  دـیاش  (. 189)
لوئسم دزن  رد  رما  تقیقح  نتفای 

316 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 
یـصخش زا  هک  یماـگنه  اًـلثم  تسا . لوئـسم  دزن  رد  هک  یتقیقح  ندروآرد  روهظ  هب  رگید  تراـبع  هب  تسا و  هدـنوش ) لاؤس  بطاـخم : )

هب تسا  دوجوم  لوئـسم  دزنرد  هک  ار  يرما  تقیقح  میتسه  نآ  یپ  رد  عقاورد  تسا »؟ هدوب  نوطالفا  درگاش  وطـسرا  ایآ  : » مینکیم لاؤس 
هچنآ ینعی   ] دوخ ملع  ياضتقم  هب  مه  لوئـسم  هن . ای  تسا  هدوب  نوطالفا  درگاش  وطـسرا  ایآ  هک  دوش  نشور  هتکن  نیا  و  میروآرد : روهظ 

هک یتیاغ  هب  یتاذ  ره  ندیـسر  تسا و  ریمـض  نماـکم  روهظ  یلـصا ، رما  تماـیق  زور  رد  داد . دـهاوخ  خـساپ  تسا ] رـضاح  وا  دزن  رد  هک 
نآ زا  تسا و  باسح  نامه  نآ  تایـضتقم  لامعا و  جـیاتن  هب  تاوذ  ندیـسر  تسا . نآ  يارب  ّدعتـسم  هک  یتیاهن  تسوا و  تاذ  ياـضتقم 
هب لاؤس  تقیقح  نوچ  تسا . ینیوکت  یلاؤس  دوب ، هدش  ناهنپ  سوفن  رد  هک  تسا  یقیاقح  روهظ  عقاورد  جیاتن  نیا  هب  ندیـسر  هک  تهج 

یمالک یظفل و  هبطاخم  مّلکت و  اـب  اـم  سونأـم  ملاـع  رد  اـًلومعم  تقیقح  نیا  و  تسا ، لوئـسم  دزنرد  هک  تسا  یتقیقح  ندروآرد  روهظ 
. دراد رگید  یتروص  رگید  ملاوع  رد  مه  مّلکت  تقیقح  هکنیا  امک  رگید . یتروص  هب  رگید  ملاوع  رد  دریگیم و  تروص 

______________________________

ماکحا زا  یضعب  خسن  زین  مالسا و  تعیرش  هب  قباس  عیارش  خسن  تسا . مکح  نامز  ياهتنا  يانعم  هب  عیارـش  ماکحا و  باب  رد  خسن  (. 190)
لقن نتم  رد  هرـس  سدق  هماّلع  موحرم  تسا . هدش  فالتخا  هاگنآ  قیداصم  رد  هچرگ  تسا  تامّلـسم  زا  رگید  یماکحا  هب  مالـسا  ردـص 
ُعِـساو َکَّبَر  َّنِإ  َمَمَّللا  اَّلِإ   » هیآ هب  ار  ُهَّللا » ِِهب  ْمُْکبِـساُحی  ُهوـُفُْخت  َْوأ  ْمُکِـسُْفنَأ  ِیف  اـم  اوُدـُْبت  ْنِإ  َو   » هفیرـش هیآ  راـبخا ، یـضعب  هـک  دـناهدرک 

نامز ياهتنا  مکح و  تیاغ  نایب  هن  تسا  نایب  ریـسفت و  يانعم  هب  اجنیا  رد  خـسن  هک  دـناهدرک  هفاضا  دـعب  و  دناهتـسناد ، خوسنم  ِةَرِفْغَْملا »
. تسین يراج  قیاقح  رد  انعم  نیا  هب  خسن  نوچ  نآ ،

دوجوم ناـسنا  رئامـض  رد  هک  هچنآ  همه  دـیامرفیم : لوا  هیآ  هک  تسا  تهج  نیا  زا  ًارهاـظ ] ولو   ] مود هیآ  هب  لوا  هیآ  ندوب  خوسنم  هجو 
. دنکیم انثتسا  ار  مََمل »  » مود هیآ  هکیلاح  رد  ناهنپ . هچ  دزاسیم و  رهاظ  ار  نآ  ناسنا  هچ  دریگیم ، رارق  هبساحم  دروم  تسا 

317 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 
دصق دارم  دناهتفگ : رگید  یضعب  و  تسا . هریبک ] لباقم  رد   ] هریغـص هانگ  نآ  يانعم  دناهتفگ : یـضعب  دناهدرک : فالتخا  مََمل »  » يانعم رد 

هب ار  مََمل  دناهدرک . انعم  هریبک ] هریغص و  زا  معا   ] یقاّفتا تیـصعم  ار  نآ  یموس  هورگ  دوشیمن ، نآ  بکترم  هک  یلاحرد  تسا  تیـصعم 
خـسان ار  مود  هیآ  دـیاب  راچان  تسا  هدوب  تباث  لوا  هیآ  دافم  رگا  نیاربانب ، تسا و  ّصاخ  لوا  هیآ  هب  تبـسن  مینک  باسح  هک  ییاـنعم  ره 
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. مینادب نآ 
نامگ هب  دننادیم . دودرم  اجنیا  رد  ار  نآ  نامز  ياهتنا  ای  مکح  عفر  يانعم  هب  خسن  تشذـگ - هک  روطنامه  هرـس - سدـق  هماّلع  موحرم 

دما و ياهتنا  زا  عنام  تسا  قیاقح  درومرد  لوا  هیآ  هکنیا  فرـص  نوچ  دومن  حالـصا  يوحن  هب  دیاب  ار  لامتحا  نیا  ّدر  رد  ناشیا  نایب  ام 
زا دوخ  دنماکحا  لعج  يارب  هیعاد  ضارغا  عقاورد  دنهدیم و  لیکـشت  ار  ماکحا  يانبم  هیاپ و  هک  يدسافم  حلاصم و  دوشیمن . نآ  نامز 

. تسا لوقعم  مکح  خسن  هنوگچ  سپ  دنتاّیعقاو ،
لیکـشت ار  ماکحا  يانبم  هک  يدـسافم  حـلاصم و  هک : درک  نیمأـت  ناوتیم  روطنیا  ار  هرـس  سدـق  هماـّلع  موحرم  ضرغ  دـسریم  رظن  هب 

دنلیخد اهنآ  قّقحت  رد  رگید ] تایصوصخ  ياحنا  و   ] فلتخم مما  ناکم و  نامز و  تایـصوصخ  هک  انعم  نیا  هب  دنایبسن : يروما  دنهدیم 
دهد و تسد  زا  ار  دوخ  تحلصم  رگید  ینامز  رد  تسا  هدوب  تحلـصم  دجاو  ینامز  ات  هک  یلعف  تسا  روصتم  لوقعم و  اًلماک  نیاربانب ، و 
ای هدوـب  صاـخ  یهورگ  اـی  يدرف  صوـصخم  هـک  تـسین  یقیاـقح  نآ  لاـثما  لاـمعا و  جـیاتن  روـهظ  و  باـسح »  » هلئــسم اـما  سکعلاـب .

. دشاب هتشاد  یتلاخد  نآ  لصا  رد  ناکم  نامز و  تاّیصوصخ 
زا هکنیا  ای  تسا و  لاحم  تلع  زا  لولعم  فّلخت  تروص  نیا  رد  هک  دـندجاو  ار  زورب  روهظ و  طیارـش  ادـتبا  زا  ای  صاخ  لاعفا  نیارباـنب ،

تایآ صّـصخم  َمَمَّللا »...  اَّلِإ   » هیآ نایب  نیا  هب  دنتـسین . ُهَّللا » ِِهب  ْمُْکبِـساُحی   » لومـشم سپ  تسین ، مامت  اهنآ  رد  روهظ  زورب و  طیارـش  ادتبا 
ماع نوناق  لعج  برـض و  هک  دراوم  نیا  رد  لقاال   ] دـنکیم ار  ماـع  زا  يّدـج  دارم  ناـیب  عقاورد  صّـصخم  خـسان و  هن  دوشیم  هبـساحم » »

[. تسا هجوالب 
318 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 

______________________________

: تسا نینچ  ثیدح  نتم  ح 10 ، ص 261 ، ج 7 ، راونالاراحب ، (. 191)
ۀمایقلا موی  هنع  لوئـسم  میعن  لک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  لاق  لاق : مالـسلا  مهیلع  هئابآ  نع  مالـسلا  امهیلع  رفعج  نب  یـسوم  نع  »

«. هّللا لیبس  یف  ناک  امّالإ 
: تسا نینچ  ثیدح  نتم  دنکیم ، لقن  نومضم  نیا  هب  بیرق  یتیاور  هیقفلا  هرضحیال  نم  زا  نیلقثلارون  ریسفت  رد 

«. ّجح وأ  وزغ  یف  ناک  امّالإ  هبحاص  هنع  لوئسم  میعن  ّلک  هلآ : هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  لاق  »
ص ج 1 ، یسوط ، خیش  یلاما  تسا ؛ روکذم  تیاور  هماقم - هّللا  یلعا  یـسوط - خیـش  یلاما  رد  میتفاین . دیفم  یلاما  رد  ار  ثیدح  (. 192)

ح 16: ص 132 ،) یگنس ، عبط  ، ) 215
نع رّصق  ۀمعن  یف  اّمإ  هفرتقا و  بنذ  یف  اّمإ  ۀّجح  هیلع  هّلل  وّالإ  دبع  نم  ام  لوقی : مالسلا  هیلع  هّللادبعابأ  تعمـس  لاق  ۀنییع  نبا  نایفـس  نع  »

«. اهرکش
ح 251: ص 94 ، یفورح ، عبط  يزاوهألا ، دیعس  نب  نیسحلل  دهزلا  باتک  (. 193)

ناوید نیب  لباقیف  بونذلا  هیف  ناوید  تانسحلا و  هیف  ناوید  معنلا و  هیف  ناوید  ۀثالث : ۀمایقلا  موی  نیواودلا  مالـسلا : هیلع  هّللادبعوبأ  لاق  »... 
«. بونذلا یقبت  تانسحلا و  ۀّماع  قرغتسیف  تانسحلا  ناوید  معنلا و 

ح 2: ص 365 ، قودص ، دیحوت  (. 194)
یلاعت كرابت و  هّللا  ّنإ  لوقأ  لاق : ردقلا ؟ ءاضقلا و  یف  لوقت  ام  كادف ، تلعج  هل : تلق  : » لاق مالـسلا  هیلع  هّللادبعیبأ  نع  ۀـنیذانبا  نع  »

«. مهیلع یضق  اّمع  مهلأسی  مل  مهیلإ و  دهع  اّمع  مهلأس  ۀمایقلا  موی  دابعلا  عمج  اذإ 
ح 15: ص 663 ، ج 5 ، نیلقثلارون ، ریسفت  (. 195)

میعنلا ام  : » هل لاقف  ۀیآلا  هذه  نع  مالـسلا  هیلع  هّللادبعابأ  ۀفینحوبأ  لأس  لاق : لیوط  ثیدح  یف  هدانـسإب  یـشایعلا  يور  و  نایبلا : عمجم  یف 
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اهتلکأ ۀلکأ  ّلک  نع  کلئـسی  یتح  هیدی  نیب  ۀـمایقلا  موی  هّللا  کفقوأ  نئل  لاقف : درابلا . ءاملا  ماعطلا و  نم  توقلا  لاق : نامعن ؟ ای  كدـنع 
نحن لاق : كادف ؟ تلعج  میعنلا  امف  لاق : هیدی . نیب  کفقو  ّنلوطیل  اهتبرش  ۀبرش  وأ 

319 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 
«. دابعلا یلع  انب  هّللا  معنأ  يذلا  میعنلا  تیبلالهأ 

. دوشیم حضاو  هسیاقم  اب  هک  دراد  یتافالتخا  تسا  هدمآ  نتم  رد  هک  هچنآ  اب  ثیدح  نیا 
______________________________

ص 252: توریب ، یملعا  هسسؤم  عبط  یسربط ، جاجتحا  (. 196)
: تسا نینچ  نتم  رد  روکذم  هرقف  دناهدمآرد ، جاجتحا  هب  قیدنز  اب  نآ  رد  هک  مالسلا  هیلع  ریما  ترضح  زا  یلّصفم  ثیدح 

؟ جـجُحلا ءالؤه  نم  لئاسلا : لاق  مهئایلوأ . نم  مهعبتأ  نم  یلع  مهب  معنأ  یلاعت  كرابت و  هّللا  ّنأل  هنع ، دابعلا  لأسی  يذـّلا  میعنلا  مه  و  »... 
مهیلع ضرف  يذلا  لثم  مهتعاط  دابعلا  یلع  ضرف  هلوسر و  هسفنب و  هّللا  مهنرق  نیذلا  هّللا  ءایفـصأ  نم  هّلحم  ّلح  نم  هّللا و  لوسر  مه  لاق :

 ...«. نیذلا رمألا  ةالو  مه  هسفنل و  اهنم 
ح 82: ص 399 ، ج 2 ، هیمالسالا ، بتکلاراد  عبط  یقرب ، نساحم  (. 197)

بیطأ هنم و ال  فظنأ  ًاماعط  ّطق  تلکأ  ام  ًاماعط  هعم  تلکأف  ءادغلاب  اعدف  مالسلا  هیلع  رفعجیبأ  یلع  تلخد  لاق  یلباکلا  دلاخیبأ  نع  ... 
ترکذ یّنکل  و  بیطأ ، ّطق و ال  هنم  فظنأ  تیأر  ام  كادـف  تلعج  تلق : انماعط ؟ تیأر  فیک  دـلاخابأ  ای  لاق : ماعطلا  نم  انغرف  اّملف  هنم ،

رد روکذم  هرقف  ّقحلا .» نم  هیلع  متنأ  اّمع  نولئست  اّمنا  ال  مالسلا : هیلع  رفعجوبأ  لاقف  ِمیِعَّنلا .» ِنَع  ٍِذئَمْوَی  َُّنلَئُْسَتل  : » هّللا باتک  یف  یّتلا  ۀیآلا 
. تسا ریخا  ترابع  نیمه  نتم 

، تسا هداد  ماجنا  هچنآ  اب  یـسک  ره  يارب  هدش  تباث  تاجرد  هک  دـنکیم  تلالد  اُولِمَع *» اَّمِم  ٌتاجَرَد  ٍّلُِکل  َو   » ینعی هیآ  ردـص  (. 198)
يانعم هب  ار  اولمع » اّمم   » شیوخ ریـسفت  رد  يواضیب  هکنانچ  تسا ، ّتیببـس  ياـنعم  هب  ًارهاـظ  اولمع » اّـمم   » رد نم  دراد . یّـصاخ  طاـبترا 

[. تسا یلیلدیب  ریدقت  ًارهاظ  هک  دشاب  اولمع » ام  ءازج  نم   » يانعم هب  هک  تسا  هداد  مه  لامتحا  هچرگ   ] هدومن ریسفت  اولمع » ام  لجال  »
رارقرب لامعا  تاجرد و  نیا  نیب  یّـصاخ  تبـسن  دـشاب ، يو  لامعا  لولعم  يدرف  ره  يارب  لصاح  تاجرد  رگا  هک  تسا  نشور  هتکن  نیا 

تلع هکنآ  هچ  دوب ، دهاوخ 
320 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 

رتارف لمع  ازج و  نیب  صاخ  تبـسن  تابثا  هلحرم  زا  ْمَُهلامْعَأ » ْمُهَیِّفَُوِیل   » ینعی ینایم  ترابع  دیاب . یتّیخنـس  ار  ّببـسم  ببـس و  ای  لولعم  و 
تشگزاب ناسنا  هب  اهسفن  هب  لامعا  تسا . هتـسناد  لامعا  هیفوت  نامه  ار  ازج  هکنآ  هچ  دنکیم . تباث  لمع  ازج و  نایم  داحتا  یعون  هتفر ،

هدـید رهاـظ  مشچ  هب  هک  يّداـم  تاـکرح  نیمه  لـمع ، تقیقح  تسا . یفلتخم  روـص  هفلتخم  ملاوـع  رد  مه  لـمع  يارب  یهتنم  دـنکیم .
نآ هفلتخم  بتارم  ینعی  لمع ، نامه  هک  دـیآیم  لصاح  يروص  بسانت  هب  نآ  ریغ  ناسنا و  نطاب  نطاب  نطاـب و  رد  هکلب  تسین ، دوشیم 

. ددرگیم یّلجتم  ناسنا  رب  شیوخ  تقیقح  مامت  اب  یلمع  ره  رتهب  ترابع  هب  دوشیم و  هدنادرگزاب  ناسنا  هب  بتارم  نیا  مامت  تسا .
______________________________

: داد حیضوت  روطنیا  ناوتب  دیاش  ار  هرس  سدق  هماّلع  موحرم  مالک  (. 199)
و تسا . یـصاعم  رب  هبترتـم  راـثآ  هک  باذـع  شتآ و  ندروـخ  لاـبق  رد  تسا  یـصاعم  سفن  لـیلق  نمث  هب  ءارتـشا  هـّللا و  لزنا  اـم  ناـمتک 
ام نامتک  تسا . يراکزیهرپ  اوقت و  نیا  رثا  هک  ترفغم  تیادـه و  لاـبق  رد  تسا  تعاـط  نیع  تماقتـسا  يراـکزیهرپ و  اوقت و  روطنیمه 

یلّمأت كدـنا  اب  هک  اهنآ  رب  هّبترتم  راثآ  فـالخ  هب  دـنفّلکم  لاـعفا  رب  قداـص  نیواـنع  تاـعاط ، یـصاعم و  یّلک  روطهب  اوقت و  هّللا و  لزنا 
. دوشیم نشور 
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هیآ رد  هکیلاح  رد  تسا  هدوب  یصاعم  سفن  زا  نخـس  ِباتِْکلا »...  َنِم  ُهَّللا  َلَْزنَأ  ام  َنوُُمتْکَی  َنیِذَّلا  َّنِإ   » ینعی نتم  رد  روکذم  ِلّوا  هیآ  رد 
ماقم رد  مود  هیآ  هکنیا  هب  هّجوت  اب  تسا . هتفر  تلالـض  هب  تیاده  لیدبت  زا  نخـس  يدُْـهلِاب *»...  َۀـَلالَّضلا  اُوَرَتْشا  َنیِذَّلا  َِکئلوُأ   » يدـعب

« تلالـض  » ياج هب  دیابیم  هدـعاقلا  یلع  درک . رییغت  نایب  هوحن  ارچ  هک  دـسریم  نهذ  هب  لاؤس  نیا  تسا ، لوا  هیآ  نامه  حیـضوت  نایب و 
نامتک ضرع  رد  تسا و  تعاط  خنس  زا  هک  اوقت  سفن  تیاده ،»  » ياج هب  دشیم و  حرطم  دوب ، لوا  هیآ  رد  هک  هّللا  لزنا  ام  نامتک  نامه 

یصاعم و رب  هبترتم  راثآ  رد  مالک  داد و  خر  رییغت  دوب ، یصاعم  دوخ  رس  رب  ثحب  هک  هیآ  قایـس  رد  ارچ  تسا .] تیـصعم  هک   ] هّللا لزنا  ام 
هک تسا  نیا  قایس ، رد  رییغت  نیا  زا  هرس  سدق  هماّلع  موحرم  راهظتسا  دش ؟ حرطم  تماقتسا  اوقت و  رب  هبترتم  راثآ 

321 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 
ام نامتک  نوچ  هتـشگ : قایـس  رییغت  نیا  حّحـصم  هک  تسا  قّقحم  اهنآ  يازج  نیب  و  تاعاط ] یـصاعم و  زا   ] لامعا نیب  يداّحتا  عون  کـی 

هّجوـم قایـس  رییغت  نیا  اذـل  تسا ، ترفغم  تیادـه و  نیع  نطاـب  رد  اوـقت  لـباقمرد ، تـسا و  باذـع  تلالـض و  نـیع  عـقاورد  هـّللا  لزنا 
تاعاط هیحان  رد  مه  تروص ، رد  رییغت  نیا  تسا و  نطاب  رد  لامعا  روص  لّدـبت  هب  رعـشم  هفیرـش  هیآ  رد  قایـس  رییغت  نیاربانب  دـیامنیم .
تلالض لثم  یّماع  موهفم  دوب ، لوا  هیآ  رد  هک  شتآ » ندروخ   » ياج هب  مود  هیآ  رد  رگید  فرط  زا  یـصاعم . هیحان  رد  مه  تسا و  تباث 

تسا و یّماع  رما  هکلب  تسین ، یصاعم  یضعب  صوصخم  لامعا  روص  لّدبت  هلئـسم  دوشیم  هدیمهف  نآ  زا  هک  تسا  هدش  حرطم  باذع  و 
. تسا يراج  یتیصعم  ره  رد 

______________________________

: تسا نینچ  تیاور  نتم  میتفاین ، دنچ  یصحف  اب  ربتعم ، بتک  رد  ار  تیاور  (. 200)
«. نوثعبت نوتومت  امک  نوتومت و  نوشیعت  امک  »

ح 197. ص 177 ، یفاک ، هضور  . 1 (. 201)
«. لصأ مالسإلا  یف  هلف  لصأ  ۀّیلهاجلا  یف  هل  ناک  نمف  ۀّضفلا ، بهذلا و  نداعمک  نداعم  سانلا  : » مالسلا هیلع  قداصلا  نع 

نداعمک نداعم  ساـنلا  (: » هلآ هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  هزجوم  تاـملک  زا  : ) ح 5821 ص 380 ، ج 4 ، هیقفلا ، هرـضحیال  نـم  . 2
«. ۀّضفلا بهذلا و 

ح 14: ص 240 ، عورف ،)  ) ج 3 یفاک ، (. 202)
لاقف صخـش  هل  لّثم  هربق  یف  ّتیملا  عضو  اذإ  مالـسلا : هیلع  هّللادبعوبأ  لاق  لاق : هیبأ  نع  ّیناسارخلا  دمحأ  نب  دّمحم  نع  دّمحم  نب  یلع  »

امأ کعم ، تیقبف  کلمع  تنک  کنع و  اوفرـصنا  كوفّلخف و  کلهأ  ناک  کلجأ و  عاطقناب  عطقناف  کقزر  ناک  ۀـثالث : اـّنک  اذـه  اـی  هل :
«. کیلع ۀثالثلا  نوهأ  تنک  ّینأ 

نینچ دیناسا  فذـح  اب  هک  تسا  هدومن  رکذ  لصّتم  دنـس  اب  ص 232  رابخالا ، یناعم  رد  هرـس  سدق  قودص  خیـش  ار  تیاور  نیا  (. 203)
: تسا

هیلع تلخدف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ّیبنلا  یلإ  میمتینب  نم  ۀعامج  عم  تدفو  مصاق : نب  سیع  لاق  »... 
322 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 

ای هلآ : هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  لاقف  ۀّیربلاب . ریعن  موق  ّانإف  اهب  عفتنن  ۀـظعوم  انظع  هّللا  ّیبن  ای  تلقف : سمهلدـلا ، نب  لاصلـصلا  هدـنع  و 
ًاباوث و ۀنـسح  ّلکل  ّنإ  ًابیقر و  ءیـش  ّلک  یلع  ًابیـسح و  ءیـش  لکل  ّنإ  ةرخآ و  ایندـلا  عم  ّنإ  ًاتوم و  ةویحلا  عم  ّنإ  ًّالذ و  ّزعلا  عم  ّنإ  سیق 

ًامیرک ناک  نإف  ّتیم . تنأ  هعم و  نفدـت  ّیح و  وه  کعم و  نفدـی  بیرق  نم  سیق  ای  کل  ّدـبال  ّهنإ  ًاباتک و  لجأ  ّلکل  ًاباقع و  ۀئّیـس  ّلکل 
هب تسنآ  حلص  نإ  ّهنإف  ًاحلاصّالإ ، هلعجت  الف  هنعّالإ ، لأست  هعمّالإ و ال  ثعبت  کعمّالإ و ال  رشحیال  ّمث  کملـسأ ، ًامیئل  ناک  نإ  کمرکأ و 

«. کلعف وه  هنمّالإ و  شحوتستال  دسف  نإ  و 
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______________________________

يارب دش  تباث  اجنآ  رد  هک  تسا  هتشذگ  هناگهس  ملاوع  تابثا  رد  هک  تسا  یناهرب  هب  هراشا  ًارهاظ  دشاب ، یلقع  ناهرب  دارم  رگا  (. 204)
یلقن ناـهرب  دارم  رگا  و  ( 104 ص 101 - هیدـیحوتلا ، لـئاسرلا   ) تسا قّقحم  رگید  ملاـع  ود  رد  یتروص  يّداـم ، ملاـع  نیا  رد  یئیـش  ره 

. دوش هعجارم  تسا ، هتشذگ  باتک  نیمه   167 رد ص 166 - هک  دشاب  یناهرب  هب  هراشا  تسا  نکمم  دشاب ،
ای رما  تقفاوم  تسا . هشدـخ  لباق  یتاهج  زا  نآ ، تفلاـخم  دـنوادخ و  رما  تقفاوم  ياـنعم  هب  تیـصعم  تعاـطا و  ندوب  يراـبتعا  (. 205)

رما ّقلعتم  هک  هب  رومأم  اب  دوشیم  هدروآ  جراخ  رد  هک  یلعف  هکنآ  هچ  نآ ، اـب  تفلاـخم  هب و  رومأـم  تقفاوم  ینعی  عقاورد  نآ  تفلاـخم 
يرما انعم  نیا  هب  تفلاخم  تقباطم و  دوشیم . هدیمان  تیصعم  دوبن  نآ  قباطم  رگا  تعاطا و  دوب ، نآ  قباطم  رگا  دوشیم : هدیجنـس  تسا 
تـسا یعازتنا  هچرگ  تسا  یعقاو  یتیثیح  نآ ، تفلاخم  و  رما » ّقلعتم  اب  هدـش  ماجنا  لعف  تقباـطم   » تیثیح رگید  تراـبع  هب  تسا . یعقاو 

. نآ لاثما  ّتیتحت و  ّتیقوف و  نوچمه 
تاذ اب  تفلاخم  دـهدیم  لیکـشت  ار  نایـصع  تعاط و  تقیقح  هک  یتفلاخم  اـی  تقفاوم  هک  دـنک  روطخ  نهذ  هب  مّهوت  نیا  تسا  نکمم 
رداص لعف  مییوگیم  ینامز  رگید  ترابع  هب  تسا . هب  ٌرومأم  وه  امب  هب  رومأم  اب  تفلاخم  هکلب  تسین ، رما ] تیثیح  ظاحل  نودب   ] هب رومأم 

ظاحل نآ  زا  رما  قلعتم  اب  رداص  لعف  نآ  هک  تسا  صاخ  يرما  تعاطا  صخش ، زا 
323 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 

لعف تفلاخم  ای  تقباطم  سپ  تسا  يرابتعا  ضرف  قبط  یهن  رما و  نوچ  و  تفلاخم . هیحان  رد  اذـکه  دـشاب و  قفاوم  تسا ، رما  ّقلعتم  هک 
. تسا يرابتعا  هب  رومأم  وه  امب  هب  رومأم  اب  رداص 

: تفگ خساپ  ناوتیم  یهوجو  هب  ار  مّهوت  نیا 
هلاـــسر  » رد و  [ 622] هفــسلف لوـصا  رد  هرــس  سدــق  هماـّلع  موـحرم  هـچرگ  تـسا ، مـالک  ّلـحم  دوـخ  یهن  رما و  ندوـب  يراـبتعا  اــًلوا 

قلعت نیاربانب ، دباییمن و  ّقلعت  ًاتقیقح  ریغ  لعف  هب  هدارا  هک  تسا  هتکن  نیا  ناشیا  رظن  هدـمع  دناهتـسناد . يرابتعا  ار  نآ  [ 623 «] تایرابتعا
« رما  » هک تسا  هدش  عقاو  تلفغ  دروم  هتکن  نیا  تفگ  دیاب  انبم ، نیا  دوخ  رد  لاکـشا  زا  رظنفرـص  تسا . يرابتعا  دوخ  ریغ  لعف  هب  هدارا 
، هدارا ندوب  يرابتعا  هک  تسا  حضاو  تسا و  هدارا  زاربارما  هک  تسا  نآ  تفریذـپ  ناوتیم  هک  یبلطم  تیاغ  تسین . ریغ  لعف  هدارا »  » نیع

زاربا یتح  رما  رما ، تقیقح  رد  رگید  کلـسم  ربانب  هکنیا  رب  هوالع  تسا ، ینیوکت  یجراخ و  يرما  زاربا ، دزاسیمن  يراـبتعا  ار  نآ  زاربا 
لعف یعون  قیقحت  کلـسم  ربانب  مه  ءاشنا »  » تسا و نآ ] لاثما  ثعب و  ای  بلط  ریظن   ] صاخ ییانعم  ياـشنا  خنـس  زا  هکلب  تسین ، مه  هدارا 

. دوش نایب  لیصفت  هب  دیاب  دوخ  ياج  رد  هک  تسا  یبلاطم  لمجم  اهنیا  تسا . ینیوکت  يرما  دوخ  هک  تسا  يراتفگ 
نآ تفلاخم  رما و  تقفاوم  يانعم  هب  نایـصع  تعاـط و  ندوب  يراـبتعا  تاـبثا  اـت  زونه  دوش ، هتفریذـپ  مه  رما  ندوب  يراـبتعا  رگا  ًاـیناث  و 

يارب لعف  تاذ  ّتیضورعم  تسا  طرش  رداص  لعف  زا  نایصع  تعاطا و  عازتنا  رد  هک  هچنآ  تفگ  ناوتیم  هکنآ  هچ  تسا . رایـسب  هلـصاف 
ظوحلم هّینیح  هیـضق  وحن  هب  تسا  یفاـک  هکلب  دوش ، ذـخا  هب  رومأـم  رد  هیدـییقت  تیثیح  ناونع  هب  تیثیح  نیا  هک  تسین  مزـال  تسا و  رما 

يارب رما  نیمه  تسا  رما  ضورعم  تاذ  نآ  هک  یلاح  رد  دش  قفاوم  لعف  تاذ  اب  یجراخ  رداص  لعف  هک  نیمه  ینعی  دوش ،
324 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 

تعاطا ار  یقاّفتا  تقباطم  فرـص  ّالا  تسا و  طرـش  تعاط  قدـص  رد  زین  رما  هب  لعاف  ملع  ًارهاظ  هکنیا  امک   ] تسا یفاک  تعاـطا  عازتنا 
[. دنمانیمن

تارمث هک  یلاـح  رد  دـنزجاع ! اـی  لـفاغ  نآ  روصت  زا  اـًلومعم  هک  تسا  یفیرظ  قیقد و  قرف  هّینیح  هیـضق  وـحن  هب  ذـخا  دـییقت و  نیب  قرف 
نآ تفلاخم  هب و  رومأم  اب  تقفاوم  زا  نایـصع  تعاطا و  تقیقح  هک  تسا  اعّدـم  نیا  راـکنا  دارم  هلمجلاـب  دوشیم . ّبترتم  نآرب  يداـیز 

، دوش هتفریذپ  هّینیح ] هیضق  وحن  هب  ذخا  ای  تیفرظ »  » طقف و   ] عازتنا أشنم  زا  رما »  » جورخ رگا  و  دوشیم . عازتنا  دییقت  وحن  هب  هبرومأم  وهامب 
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. دنام دهاوخن  یقاب  نایصع  تعاطا و  ندوب  يرابتعا  يارب  یهجو  رگید 
امب هب  رومأم  اب  تقباطم  ظاحل  هب  رداص  لعف  زا  تعاطا ، هک  انعم  نیا  هب  مینادب  نایـصع  تعاطا و  رد  عازتنا  أشنم  دـیق  ار  رما  رگا  یّتح  ًاثلاث 

لیخد ربتعم  يانعم  تعاطا ، تیثیح  عازتنا ، رد  ایآ  دـید  دـیاب  هکنآ  هچ  درادـن ، یلیلد  نآ  ندوب  يراـبتعا  زونه  دوش ، عازتنا  هب  رومأـم  وه 
یلاـثم اـب  تسا . ربـتعم »  » ياـنعم تسا  يراـبتعا  هچنآ  تسین ، يراـبتعا  دوخ  تسا ، راـبتعا  هک  تهج  نآ  زا  راـبتعا  راـبتعا . لـصا  اـی  تسا 

: درک ادج  مه  زا  ناوتیم  ار  تیثیح  ود  اجنیا  رد  تسا » ریش  دیز   » مینک رابتعا  رگا  درک : نشور  ار  هتکن  نیا  ناوتیم 
زا یلعف  هک  تهج  نآ  زا  رابتعا  دوخ  اما  تسا  دـیز  ندوب » ریـش   » نیمه تسا  يرابتعا  هک  هچنآ  تسام و  ربتعم »  » يانعم دـیز » ندوب  ریـش  »
اب تقفاوم   » زا ود  نیا  هک  میتفریذـپ  رگا  نایـصع  تعاـطا و  درومرد  لاـح  تسا . ینیوکت  يرما  هکلب  تسین ، يراـبتعا  تسا ، ربتعم  لاـعفا 

تـسا دارم  رمآ  زا  ینیوکت  یلعف  ظاحل  هب  اجنیا  رد  رما  ایآ  دوشیم  عازتنا  نآ  تفلاـخم  زا  و  تسا » رما  قلعتم  هک  تهج  نآ  زا  رما  قلعتم 
؟ نآ ربتعم »  » نومضم ای  و 

، دشاب قباطم  هب  رومأم  اب  رداص  لعف  هک  تسین  نیا  زا  شیب  تسا ، طرش  نایـصع  تعاطا و  رد  هک  هچنآ  تسا . تسرد  لوا  لامتحا  ًارهاظ 
. درادن عازتنا  نیا  رد  یلخد  ربتعم »  » نومضم هک  تسا  حضاو  هدش و  عقاو  یلوم  رما  دروم  هک  یهب  ٌرومأم 

لباق دناهدومن ، هماقا  ماقم  نیا  رد  هرس  سدق  هماّلع  موحرم  هک  یلالدتسا  هچرگ  ام  نامگ  هب 
325 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 

دنراد سفن  رد  يراثآ  ام  لامعا  هک  هتکن  نیا  تسا . تابثا  لباق  رگید  قرط  زا  تسا و  یحیحـص  اًلماک  بلطم  هجیتن ، نکلو  تسا ، هشدخ 
هتکن نیا  هب  دـیاب  دـناسر . تابثا  هب  لمع  تقیقح  ناسنا و  تقیقح  لیلحت  قیرط  زا  ناوتیم  ار  تسا  روشحم  نیرق و  اهنامه  اب  ناـسنا  هک 

، تسا مئاق  يّدام  ندب  هب  هک  یتانکس  تاکرح و  هدودحم  زا  لمع »  » روطنیمه تسین و  يّدام  ندب  فرص  ناسنا  تقیقح  هک  دومن  هجوت 
هب ناسنا  نطاب  ملاوع  رد  دنکیم ، یّلجت  نآ  تالاح  ای  ندـب  تانکـس  تاکرح و  تروص  هب  هک  بضغ  ای  مانـشد  لثم  یلمع  دوریم  رتارف 

، دـیآ نوریب  يو  ناهد  عطقم  زا  یتاوصا  هک  تسین  ندـب  نیا  دـهدیم ، مانـشد  هک  یـسک  رگید  تراـبع  هب  دوشیم . رهاـظ  رگید  یتروص 
زا ياهوق  ناسنا  هک  يدراومرد  یّتح  ینعی  یباجیا . وحن  هب  هچ  یبلـس و  وحن  هب  هچ  دوشیم ، طبترم  لاعفا  اب  شیوخ  دوجو  مامت  اـب  ناـسنا 

لامک زا  ار  ياهّوق  هک  تسا  ناسنا  يارب  یتراسخ  دوخ  نیا  دوشیم  عنام  نآ  يریگراکهب  زا  ای  دریگیمن  راـکهب  لـعف  رد  ار  شیوخ  ياوق 
تالاح ّصاخ و  تاوصا  نیا  هک  تسا  نایرج  رد  ناسنا  نطاب  رد  يروما  اًلثم )  ) نداد مانـشد  لاح  رد  يور  ره  هب  تسا . هتـشادزاب  شیوخ 

ندـب طقف  نیا  دوشیم و  لامعا  لاعفا و  ریگرد  شیوخ  دوجو  فلتخم  بتارم  اب  ناسنا  رگید  ترابع  هب  تساـهنآ و  روهظ  زورب و  صاـخ 
تـسین یندشلیاز  دوشیم  لصاح  ناسنا  سفن  نطاب  رد  هک  مه  لامعا  نطاوب  زا  هچنآ  دوش و  نآ  ضراع  یتانکـس  تاکرح و  هک  تسین 
هکنیا هجیتن  تفای . دـهاوخ  روهظ  زورب و  دـش ، دـهاوخ  یّلجتم  تاکلم  مامت  اب  ناسنا  تقیقح  هک  تمایق  زور  رد  نـالک  درخ و  زا  همه  و 

هتکن نیا  هب  ناعذا  میروآ ، رظنرد  ار  يو  لامعا  ناسنا و  نطاوب  میور و  رتارف  يرهاظ  دـید  زا  یکدـنا  يو  لـمع  ناـسنا و  لـیلحت  رد  رگا 
ورگرد راـثآ  نیا  تایـصوصخ  هک  تسا  حـضاو  تسین و  یندـشادج  ناـسنا  تقیقح  زا  تسا و  زاـسناسنا  لـمع ، هک  تسا  لهـس  رایـسب 

. دوشیم بکترم  صخش  هک  تسا  یلامعا  ماسقا  عاونا و  تایصوصخ 
______________________________

. دراد یکیدزن  هطبار  یلعف  ثحب  اب  هک  تسا  هدش  شیوخ  ماما  هب  هورگ  ره  قوحل  هب  هراشا  مه  یلبق  ياهثحب  رد  (. 206)
326 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 

______________________________

زا یـشان  لولعم  لاـمک  هکنآ  هچ  تسا . یناـهرب  يرما  هدـمآ  نتم  رد  هک  یبلطم  تسا ، تاذ  لولعم  تاذ ، ِرثا  هکنیا  هب  هّجوت  اـب  (. 207)
تسا نکمم  هلثما  یضعب  رد  نیاربانب ، تسا . نآ  دقاف  دوخ  تاذ  هک  دشاب  دجاو  ار  یلامک  تاذ  رثا  هک  تسین  لوقعم  تسا و  تلع  لامک 
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تـسا یـضرم  شلوق  دیوگیم  نخـس  قدص  هب  هک  يرفاک  دوش  هتفگ  تسا  نکمم  لاثم  ناونع  هب  دـشاب . ّیفخ  يّدـح  ات  هتکن  نیا  قیبطت 
شنخس دیوگیم  هناقداص  نخس  هک  يرفاک  تسا . نشور  خساپ  نآ ، لاثما  لاثم و  نیا  رد  لّمأت  اب  نکلو  تسا . یـضرمریغ  شتاذ  هچرگ 

راچان درادن  یهلا  هزیگنا  هک  رفاک  تسا  یصاخ  هزیگنا  هب  ینخس  ره  اًلثم  تسا . ّیضرمریغ  نآ  رگید  تاهج  اما  تسا  ّیضرم  ثیح  نیا  زا 
رد رفاک  نخـس  قدـص  لاح  نیع  رد  اـما  ّیـضرمریغ . ًاترورـض  تسا و  ناـصقن  تملظ و  نیع  نیا  هک  دـباییم  یهلاریغ  ياهزیگنا  شنخس 

. مهفاف تسا . تیاضر  دروم  رادقم  نامه  هب  هک  دراد  يو  تاذ  رد  ياهشیر  نیا  تسا و  یلامک  نآ  بذک  لباقم 
نینچ نآ  نمـض  رد  هک  دنکیم  لقن  هللا  همحر  قودـص  خیـش  یلاما  اضرلا و  رابخا  نویع  زا  یثیدـح  ص 34 : ج 8 ، راونـالاراحب ، (. 208)

: تسا هدمآ 
«. لیبس نم  مهیلع  امف  نونسحملا  اّمأف  یتّمأ  نم  رئابکلا  لهأل  یتعافش  اّمنإ  هلآ ...  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  لاق  »

راکوکین نادنزرف  ام  : » دـیامرفیم هفیرـش  هیآ  هک  یقاحلا  نیا  ینعی  یهلا . تمحر  لومـش  لصا  ینعی  تمحر  لصا  زا  دارم  ًارهاظ  (. 209)
لومش زین  ار  نادنزرف  دنتمحر ، لومشم  ناردپ  نوچ  هک  تسین  یهلا  تمحر  لومـش  ثیح  زا  قاحلا  میزاسیم » قحلم  نانآ  هب  ار  نینمؤم 

تاجرد ثیح  زا  قاحلا  هکلب  دـناهدش ] قحلم  شیوخ  ياـبآ  هب  تمحر » لومـش   » ثیح زا  نادـنزرف  دوش  هتفگ  اـت   ] میهدیم رارق  تمحر 
ْمُهاْنَتلَأ ام  َو   » هک تسا  هفیرش  هیآ  زا  هرقف  نیا  انعم ، نیا  رب  دیاش  میزاسیم . قحلم  ناشیابآ  صاخ  هجرد  نامه  هب  ار  نادنزرف  ینعی  تسا ؛

رد یناـصقن  بجوم  اـبآ  هب  نادـنزرف  قوحل  هک  مّهوت  نیا  عفد  تسا و  قـح  هیحاـن  زا  یناـنتما  نآ  رهاـظ  هکنآ  هچ  ٍءْیَـش » ْنِم  ْمِِهلَمَع  ْنِم 
ابآ دوخ  هجرد  باوث و 
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، هفیرـش هیآ  رد  قاحلا  زا  دارم  رگا  نیاربانب ، تساـهنآ و  دوخ  ناـمیا  تهج  زا  نادـنزرف  ندوب  تمحر  لومـشم  هک  تسا  حـضاو  و  دوش .

یقاب یلاـعت  قح  هیحاـن  زا  ناـنتما  يارب  مه  یهجو  دوبن و  ناردـپ  باوث  ناـصقن  مهوت  يارب  ییاـج  دوبیم  تمحر  لـصا  ثیح  زا  قاـحلا 
ءابآ تاجرد  ثیح  زا  هکلب  تسا ، تمحر  لصا  ثیح  زا  هن  ءابآ  هب  نادنزرف  قوحل  هک  دوشیم  هدیمهف  بلاطم  نیا  عومجم  زا  دـنامیمن .

. تسا
______________________________

زا نآ  ندوـبن » ءیـش   » و تسا . یئیـش  دراد  دوـجو  هک  ثیح  نآ  زا  تـمحر  تـسا . نآ  دوـجو  ظاـحل  هـب  تـمحر  ندوـب  ءیـش » (. » 210)
ضرع رد  دشاب  یئیش  دوخ  تمحر  رگا  دوشیم و  دوجوم  تمحر »  » هب دریگیم و  تمحر »  » زا ار  شیوخ  دوجو  یئیش  ره  هک  تساجنآ 

. تسا لسلست  مزلتسم  هک  دوش  دوجوم  رگید  یتمحر  هب  ای  دشاب و  هدش  دوخ  داجیا  لومشم  دوخ  هک  دیآیم  مزال  رگید ، يایشا 
مّهوت اذـل  يرگید و  تیثیح  ظاحل  هب  نآ  یفن  تسا و  یـصاخ  تیثیح  ظاحل  هب  تمحر  رب  تیئیـش  قالطا  هک  دوشیم  رهاظ  لمأت  اـب  هتبلا 

. تسا عفدنم  ضقانت 
ص 202: ج 2 ، یّمق ، میهاربا  نب  یلع  ریسفت  (. 211)

: تسا هدمآ  نآ  نمض  رد  هک  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  تسا  یثیدح 
 ...«. ۀمایقلا موی  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  ۀعافش  یلإ  جاتحم  وه  وّالإ  نیرخآلا  نیلوألا و  نم  دحأ  ام  لاق : مث  »... 

ح 186: ص 184 ، ج 1 ، یقرب ، نساحم  (. 212)
موی هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ًادّـمحم  ّنا  لوقی : جراوخلا  نم  ًاراج  انل  ّنإ  مالـسلا : هیلع  هّللادـبعیبأل  لجر  لاق  لاق : ةزمحیبأ  نب  یلع  نع  »... 

هللا یلص  دّمحم  ۀعافش  یلإ  جاتحم  وه  وّالإ  نیرخآلا  نیلّوألا و  نم  دحأ  ام  : » مالسلا هیلع  هّللادبعوبأ  لاقف  عفشی ؟ فیکف  هسفن  هّمه  ۀمایقلا 
«. ۀمایقلا موی  هلآ  هیلع و 

ص 311. ج 2 ، یشاّیع ، ریسفت  (. 213)
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: تسا نینچ  نتم  رد  روکذم  هرقف  تسا . یلّصفم  رایسب  ثیدح 
ّالإ مهیلع  هّللا  تاولص  دّمحم  یلإ  مدآ  دلو  نم  ّیبن  نم  ام  هلآ : هیلع و  هللا  یلص  هّللادبعوبأ  لاق  ّمث  »... 

328 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 
 ...«. هلآ هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  ءاول  تحت  مه  و 

______________________________

ص 25: ج 2 ، یّمق ، میهاربا  نب  یلع  ریسفت  (. 214)
: لاقف ۀمایقلا  موی  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ّیبنلا  ۀعافش  نع  هتلأس  لاق : مالسلا  هیلع  هّللادبعیبأ  نع  ۀعامس  نع  »... 

: لوقیف ّکبر . دنع  انل  عفـشا  مدآ ! ای  نولوقیف : مدآ  نوتأیف  اّنبر  دنع  انل  عفـشی  مدآ  یلإ  انب  اوقلطنا  نولوقیف : قرعلا  ۀـمایقلا  موی  سانلا  مجلی 
: لوقیف یسیع ، یلإ  اوهتنی  یّتح  هیلی  نم  یلإ  ّیبن  لک  مهّدری  هیلی و  نم  یلإ  مهدریف  ًاحون  نوتأیف  حونب . مکیلعف  ۀئیطخ  ًابنذ و  یل  ّنا 

ّرخی ۀـمحرلا و  باـب  لبقتـسی  ۀـّنجلا و  باـب  یلإ  مهب  قلطنیف  اوقلطنا  لوقیف  هنولأـسی  هیلع و  مهـسفنأ  نوضرعیف  هّللا  لوسر  دّـمحمب  مکیلع 
«. ًادوُمْحَم ًاماقَم  َکُّبَر  َکَثَْعبَی  ْنَأ  یسَع  : » هلوق کلذ  طعت و  لاسا  عفشت و  عفشا  کسأر و  عفرا  هّللا  لوقیف  هّللاءاشام  ثکمیف  ًادجاس 

.312 ص 310 - ج 2 ، یشاّیع ، ریسفت  (. 215)
.128 ص 125 - یلباک ، ناخیلق  ردیح  همجرت  ابانرب ، لیجنا  (. 216)

ص 215: یفوک ، میهاربا  نب  تارف  ریسفت  (. 217)
َنیِذَّلا َيِدابِع  ای  : » نولوقی تلق  لاق  کموق . اهیف  لوقی  ام  لاق : یجرأ ؟ هّللا  باتک  یف  ۀـیآ  ّيأ  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  دـمحمل  تلق  لاق : »... 

َکُّبَر َکیِطُْعی  َفْوََسل  َو  : » لوقن لاق : اـهیف ؟ نولوقت  ءیـش  ّيأـف  تلق  لاـق : کـلذ . لوقن  ـال  تیبلالـهأ  اـّنکل  لاـق  ْمِهِـسُْفنَأ .» یلَع  اُوفَرْـسَأ 
« ۀعافشلا هّللاو  ۀعافشلا  هّللا  ۀعافشلا و  یضْرَتَف »

ص 101. یفاک ، هضور  (. 218)
: ریز حرش  هب  تسا  ثیدح  زا  یشخب 

يذألا یّنع  ّفکی  ناک  يراج  ّبر  ای  لوقیف : ۀنـسح  هل  ام  هراجل و  عفـشیل  نمؤملا  ّنإ  و  بصان ، یف  لبقت  ام  ۀـلوبقمل و  ۀعافـشلا  ّنإ  و  »... 
: یلاعت كرابت و  هّللا  لوقیف  هیف ، عفشیف 

لوقی کلذ  دنعف  ًاناسنإ  نیثالثل  عفشیل  ۀعافش  نینمؤملا  یندأ  ّنإ  و  ۀنـسح ، نم  هل  ام  ۀّنجلا و  هلخدیف  کنع ، یفاک  نم  ّقحأ  انأ  ّکبر و  انأ 
قیدص نیعفاش و ال  نم  انل  امف  رانلا : لهأ 

329 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 
«. میمح

______________________________

ح 39: ص 43 ، ج 8 ، یملید ، سودرف  زا  راونالاراحب  (. 219)
«. مکّیبن تیبلهأ  مکّیبن و  ۀنامألا و  محرلا و  نآرقلا و  ۀسمخ : ءاعفشلا  هلآ : هیلع و  هللا  یلص  ّیبنلا  لاق  ةریرهوبا  یملید : سودرف  »

و تسا . هتسناد  عیفش  ار  یهلا » تمحر  « » ُهَّللا َمِحَر  ْنَم  اَّلِإ  َنوُرَْصُنی * ْمُه  َو ال  ًاْئیَش  ًیلْوَم  ْنَع  ًیلْوَم  ِینُْغی  َمْوَی ال   » هفیرـش هیآ  ینعی  (. 220)
. تسا یهلا  تمحر  نآرق  تسا ، هدمآ  نآرق  فصو  رد  هک  َنیِِملْسُْمِلل » يرُْشب  َو  ًۀَمْحَر  َو  ًيدُه   » ياضتقم هب  رگید  یفرط  زا 

. تسا عیفش  نآرق  سپ 
دـنوادخ و نیب  طـسوت  تسا : طـسوت  یعوـن  تعافـش  تقیقح  هک  ددرگیمرب  هتکن  نیا  هـب  یهلا » تـمحر   » ِتعافـش تـشاد  هّجوـت  دـیاب 

يایلع تافـص  هک  تیانع  نیا  هب  تسا  قداـص  زین  یهلا ] تمحر  هلمج  زا   ] دـنوادخ تافـص  درومرد  تعافـش  اـنعم ، نیا  هب  هل .» عوفـشم  »
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تافـص نیا  سپ  دـننکیم . هضافا  تاقولخم  هب  ار  هرخأتم  تالامک  زین  دوجو و  لـصا  دناهطـساو و  شتاـقولخم  وا و  تاذ  نیب  يدـنوادخ 
[625 «] ٍعیِفَش َو ال  ٍِّیلَو  ْنِم  ِِهنوُد  ْنِم  ْمَُکل  ام  [، » 624 «] ًاعیِمَج ُۀَعافَّشلا  ِهَِّلل  ُْلق  : » دومرف یلاعت  يادخ  دنعیفش .

زور نآ  رد  میمح » دوجو   » رب هک  تشاد  دـهاوخ  اـنعم  یناـمز  راّـفک » يارب  میمح  دوـجو  یفن   » هک تسا  تهج  نیا  هب  رظن  ًارهاـظ  (. 221)
ياهدـسفم هچ  راّفک  هب  تبـسن  نآ  نادـقف  درادـن ، ناسنا  يارب  يرثا  چـیه  میمح  دوجو  رگا  ّالا  دـشاب و  ّبترتم  صخـش  لاـح  هب  ياهدـیاف 

تسا و راّفک  يارب  تراسخ  صقن و  یعون  نایب  ماقم  رد  ٌمیِمَح » انُهاه  َمْوَْیلا  َُهل  َْسیَلَف   » هفیرـش هیآ  قایـس  رگید  ترابع  هب  تشاد . دـهاوخ 
. تسین نیا  زج  مه  تعافش  زا  دارم  دشاب و  ياهدیاف  دیفم  راّفکریغ )  ) نارگید درومرد  میمح  دوجو  هک  تسا  روصتم  ینامز  نیا 
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______________________________

.598 ص 596 - ج 2 ، یفاک ، لوصا  (. 222)
هیلع ماما  زا  يوار )  ) دعس تیاور ، رخآ  رد  تسا . نآ  زا  یشخب  نتم  تارقف  هک  نآ ، مّسجت  نآرق و  لضف  رد  تسا  یلصفم  رایـسب  تیاور 

؟ دنکیم مّلکت  نآرق  ایآ  دنکیم  لاؤس  مالسلا 
: لاق ّمث  میلست . لهأ  مّهنإ  انتعیش  نم  ءافعضلا  هّللا  محر  دومرف ..« : درک و  مّسبت  مالسلا  هیلع  ماما 

یف هب  مّلکتأ  نأ  عیطتسا  ءیش ال  اذه  تلق : ینول و  کلذل  ّریغتف  دعس : لاق  یهنت . رمأت و  قلخ  ةروص و  اهل  مّلکتت و  ةولـصلا  دعـس و  ای  معن 
: دعس لاق  نآرقلا ؟ مالک  کعمسا  دعـس  ای  لاق : ّمث  انّقح . رکنأ  دقف  ةولـصلا  فرعی  مل  نمف  انتعیـش  ّالإ  سانلا  له  و  رفعجوبأ : لاقف  سانلا .
لاجر و رکنملا  ءاشحفلا و  مالک و  یهنلاف  ُرَبْکَأ » ِهَّللا  ُرْکِذـَل  َو  ِرَْکنُْملا  َو  ِءاشْحَْفلا  ِنَع  یْهنَت  َةالَّصلا  َّنِإ  : » لاقف کـیلع  هّللا  یّلـص  یلب  تلق :

«. ربکأ نحن  هّللا و  رکذ  نحن 
: دشاب نینچ  یلصا  دارم  تسا  نکمم  تسا . لمجم  يّدح  ات  اجنیا  رد  نتم  تارابع  (. 223)

، دوشیم هدنز  تادوجوم  لاوحا  رب  قبطنم  طقف  هک  ییانعم  هب  رـصحنم  دـننکیم  تیاکح  نآ  لاثما  تعافـش و  یهن و  رما و  زا  هک  یظافلا 
يارب فورعم  لاوحا  نامه  هک  دراد  یـصاخ  یّلجت  هّدام  ملاع  رد  عیـسو  يانعم  نآ  دوشیم و  لـماش  ار  رتعیـسو  سب  ییاـنعم  هکلب  تسین 
ملاـع رد  روـطنیمه  دراد و  دوـخ  هب  صوـصخم  یّلجت  زین  لاـثم  ملاـع  رد  و  نآ . لاـثما  تعافـش و  یهن و  رما و  تـسا : هدـنز  تادوـجوم 

ار یعیـسو  يانعم  بیـس  موهفم  تسین : يزاجم  قالطا  یلقع  یلاثم و  بیـس  رب  بیـس »  » ظفل قالطا  اًلثم  هک  دناهتفگ  اذـل  لقع . تقیقح و 
نیمه هب  مه  نآ  لاثما  تعافش و  یهن و  رما و  یلقع ) یلاثم و  زا   ) يدامریغ بیس  رب  مه  دنکیم و  قیبطت  يّدام  بیـس  رب  مه  هک  تساراد 

عیسو و يانعم  نآ  هدافا  يارب  يدحاو  ظفل  ینعی  تسا ، كرتشم  هدنز  تادوجوم  يارب  دوجوم  يانعم  ظفل  رد  هک  دنراد  ییانعم  دنتروص .
دوشیم و هتفرگ  راک  هب  دشاب ، هدـنز  تادوجوم  لاوحا  نامه  هک  نآ ، سونأم  فولأم و  ِقادـصم  هلمج  نم  دوخ و  قیداصم  رب  نآ  قالطا 

موحرم مالک  زا  ریرقت  نیا  رگا  دوشیم . یّلجتم  زین  لقع  ملاع  خزرب و  ملاع  رد  عیسو  يانعم  نآ 
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. ملاعلا هّللا  تسا و  هداد  خر  ینعم »  » قالطا رد  دنچ  ياهحماسم  ناشیا  مالک  رد  دوشیم  مولعم  دشاب ، تسرد  هرس  سدق  هماّلع 
______________________________

نایب رتنشور  نازیملا  مّیق  ریـسفت  رد  ار  بلطم  دـسریم  رظنهب  تسا و  لمجم  يّدـحات  نتم  رد  هرـس  سدـق  هماّلع  موحرم  تاملک  (. 224)
اوُسِمَْتلاَف ْمُکَءارَو  اوُعِجْرا  َلِیق  ْمُکِرُون  ْنِم  ْسِبَتْقَن  اـنوُرُْظنا  اُونَمآ  َنیِذَِّلل  ُتاـِقفانُْملا  َو  َنوُِقفاـنُْملا  ُلوُقَی  َمْوَی   » هفیرـش هیآ  رد  [ 626 .] دناهدومن

نانمؤم صاصتخا  ّرـس  هکنآ  لوا  تسا : لمأت  لباق  هتکن  ود  ُباذَْعلا .» ِِهلَِبق  ْنِم  ُهُرِهاظ  َو  ُۀَمْحَّرلا  ِهِیف  ُُهنِطاب  ٌباب  َُهل  ٍروُِسب  ْمُهَْنَیب  َبِرُـضَف  ًارُون 
زین هدـمآ  هیآ  نیا  رد  هک  رد ) « ) باب  » هب ناقفانم  صاصتخا  هجو  مود  تسیچ ؟ نآ  رهاظ  هب  ناقفانم  صاصتخا  باجح و  اـی  روس  نطاـب  هب 
ِهِیف ُُهنِطاـب  : » تسا نینچ  نآرق  ریبعت  ناـنمؤم  درومرد  تسین . حرطم  یبلطم  نینچ  روس  نطاـب  ینعی  نینمؤم ، فرط  رد  هکیلاـح  رد  تسیچ 
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. دنکیم تباث  ناقفانم  يارب  روس  باب )  ) رد هیحان  زا  ار  باذع  هک  ُباذَْعلا » ِِهلَِبق  ْنِم  ُهُرِهاظ  َو  : » دیامرفیم ناقفانم  درومرد  اما  ُۀَمْحَّرلا »
رهاظ هب  ناقفانم  صاصتخا  تسا و  باـجح  اـی  روس  نطاـب  رد  هک  یتمحر  هب  ناـنمؤم  صاـصتخا  هجو  تفگ : ناوتیم  لوا  لاؤس  درومرد 

دنجهتبم و نادب  هک  تسا  یتمعن  ایند  رد  نانمؤم  يارب  نامیا  تسایند . رد  نانآ  نامیا  ّتیعضو  اب  بسانم  نآ ، هیحان  زا  ندوب  بذعم  نآ و 
و دننازیرگ . نآ  زا  هک  تسا  روآدرد  یباذع  دـناهدش  نامیا  هب  سبلتم  رهاظ  هب  هک  نیقفانم  يارب  نکلو  دنرورـسم  نادـب  هک  تسا  یتمحر 

هکنآ هچ  دوـشیم ، رتنشور  رایـسب  بلطم  دوـش ، هتفریذـپ  تسا  هدـمآ  فارعا  هیآ  رد  هک  یباـجح »  » هب هـیآ  نـیا  رد  روـس »  » ریـسفت رگا 
رد باجح  ای  روس  نامه  هنیع  هب  ایند  رد  نامیا  سپ  تیالو ، مه  كرـش  بوش  زا  یلاخ  ضحم  نامیا  تسا و  تیالو  باجح  نآ  تقیقح 

اما و  تسا . ملا  باذع و  رد  نآ  رهاظ  زا  قفانم  مّعنم و  رورسم و  نآ  نطاب  زا  نمؤم  هک  تسا  ترخآ 
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رد ایند  رد  ناقفانم  هکنآ  هچ  دشاب ، ایند  رد  نانآ  لاح  اب  تهباشم  باب  زا  دیاش  دش ] حرطم  مود  لاؤس  رد  هک   ] باب هب  ناقفانم  صاصتخا 
صاصتخا طابترا و  نیا  یّلجت  هفیرش  هیآ  رد  باب »  » ای رد » . » دناهدوب باجح  رد  نانآ  تقیقح  زا  عقاورد  نانمؤم ، اب  طابترا  لاصتا و  نیع 

ینوزف قافن  لها  تمادـن  ترـسح و  قیرط  نیا  زا  تسا و  تشهب  لها  هدـهاشم  يارب  یهار  دوخ  باب  اـی  رد »  » هکنیا هوـالع  تسا  يویند 
. ددرگیم دراو  ناشیارب  هیحان  نیا  زا  یباذع  دریگیم و 

______________________________

( هدـنهدادن  ) نّذؤم هک  دوشیم  هدـیمهف  ْمُهَْنَیب » ٌنِّذَُؤم  َنَّذَأَف   » ریبعت زا  هک  تسا  تهج  نیا  زا  نتم ، رد  روکذـم  ریبعت  ود  قرف  ًارهاظ  (. 225)
نینچ ییادـن  دزیخیمرب و  یـسک  رـشح  لها  نایم  زا  ینعی  راّفک ] نیقفانم و  نینمؤم و  عومجم  ینعی   ] تسا رـشح  لها  نایم  زا  يدرف  دوخ 
ریمـض اب  هک  تسا  يرـشح  لها  زا  جراخ  دوخ  نّذؤم  هک  تسا  نیا  رد  رهاظ  ْمُهَْنَیب » ٌنِّذَُؤم  َنَّذَأَـف   » ریبعت اـما  دـنکیم . اـقلا  همه  هب  باـطخ 

دوخ فرظ  هن  تسادـن  عوقو  فرظ  مهنیب »  » نیاربانب دوشیم . اقلا  نانآ  نایم  رد  يو  يادـن  طقف  و  هدـش ، هراـشا  ناـنآ  هب  مهنیب »  » رد مه » »
طیحم لاح  نیع  رد  هدوب و  رتالاب  رـشح  لها  زا  شماقم  هک  دشاب  یـسک  دیاب  نّذؤم  تسا ، دراو  نآرق  رد  هک  مود  ریبعت  هیاپرب  اذل  يدانم ،

. تسین نیصلخم  ماقم  زج  نیا  ددرگ و  عقاو  همه  نایم  رد  شیادن  هکنیا  ات  دشاب  زین  همه  نانمؤمریغ  نانمؤم و  هب 
رتکیدزن نتم  هب  لوا  ریرقت  مینکیم : نایب  ریرقت  ود  اًلیذ  لکشم ! مه  حیحص  ریرقت  تسا و  لمجم  يّدحات  اجنیا  رد  نتم  بلاطم  (. 226)

. رتبیرق نازیملا  ریسفت  نایب  هب  مود  ریرقت  و 
تاّیدام هّدام و  هب  هشیمه  هک  یناسک  دنربخیب . نآ  دعب  ایند و  زا  لبق  ملاوع  زا  ناشرظن ، یگنت  يویند و  دویق  هب  دّیقت  رطاخ  هب  نامرجم  . 1

هب طقف  دوخ ، ملاوع  زا  دنباییم و  دیقم  گنت و  سب  يرظن  دنتسین ، شیوخ  داعم  أدبم و  رکف  هب  دنایّسح و  تاّذل  رد  قرغ  دنـشیدنایم و 
هک ياهظحل  ره  هّدام  ملاع  رد  تسا ، نامز  هب  رَطیـسم  هارمه و  هدام  ملاع  هکنآ  هچ  دـننامز ، موکحم  نیاربانب  دنرعـشم و  هّدام  ملاع  نیمه 

لاوز نالطب و  اب  هارمه  دیآیمرب 
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یتعاس ای  ياهظحل  زج  ایند  رد  هک  دـننکیم  دای  مسق  تمایق  ماـگنه  نیارباـنب ، تسا و  هنوگنیا  یـصاخشا  نینچ  دـید » . » تسا لـبق  هظحل 
تمایق رد  هک  شیوخ  يدبا  تایح  اب  ار  نآ  هک  تسا  تهج  نآ  زا  هن  دناهتسناد  هظحل  کی  ایند  تایح  رد  ار  دوخ  ثکم  هکنیا  دناهدوبن .
دهاوخ یحیحـص  مالک  ناشیا  مالک  تروص  نیارد  هچ  دناهدرمـش ، کچوک  ار  ایند  تایح  تّدـم  نیاربانب  هدومن و  ساـیق  دوشیم  رهاـظ 

« َنوُکَفُْؤی اُوناـک  َِکلذَـک   » دوش هتفگ  هک  تشادـن  یهجو  نیارباـنب ، تسا و  ياهظحل  ًاـعقاو  يورخا  تاـیح  اـب  ساـیق  رد  اـیند  تاـیح  دوب :
رظن نیا  سپ  تسا . هدوب  نامرجم  هیور  تداع و  هشیمه  هک  دـنادیم  قح  زا  یفارحنا  ار  نآ  هتـسناد و  لطاب  ار  ناـمرجم  رظن  نیا  دـنوادخ 

. دشاب نآ  لیلقت  يورخا و  تایح  هب  ایند  تایح  سایق  حیحص  رظن  نامه  دناوتیمن  نامرجم 
كاردا و هکنیا  دنکیمن . جاتنا  ار  بولطم  هجیتن  مالک ، ردصرد  روکذـم  تامدـقم  هکنآ  هچ  تسا ، لکـشم  رایـسب  ریرقت  نیا  نتفریذـپ 
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دننکیم رکف  يروما  رد  ینعی  تسا ، نامز  هب  موکحم  ناشتاکاردا  ًالومعم  اذل  تسا و  دّیقم  دودـحم و  رایـسب  ناتـسرپایند  نامرجم و  دـید 
ماگنه رد  هک  تسین  نآ  مزلتـسم  يور  چـیه  زا  دوریم ، نطاب  هب  ياهظحل  دوشیم و  رهاظ  ياهظحل  تسا : نوطب  روهظ و  رد  هظحل  ره  هک 

. دننادب هظحل  کی  ار  نآ  دننکیم  هظحالم  دناهتشاذگ  رستشپ  هک  ار  ینامز  دندرگیمرب و  بقع  هب  هک  تمایق 
ضرف دنادیمن و  هظحل  کی  ار  نآ  هاگچیه  دشیدنایم و  هدش  يرپس  نامز  هب  صخـش  هک  دـتفایم  قافتا  هاگ  ایند  تایح  نیمه  رد  یّتح 

. تسین يورخا  تایح  هب  تبسن  ایند  تایح  نامز  لیلقت  باب  زا  مه  نتسناد » هظحل  کی   » نیا هک  تسا  نیا  مه 
نیا نامرجم  تسا و  تمایق  توم و  نایم  ههرب  رد  نامرجم  نخـس  ًالوا : هک  تسا  نیا  دوشیم  هدافتـسا  نازیملا  فیرـش  ریـسفت  زا  هچنآ  . 2

ینامز یلصف  ار  تمایق  توم و  نایم  لصف  هک  تسا  نیا  رد  هورگ  نیا  ياطخ  ًایناث  ار . ایند  تایح  تّدم  هن  دناهتـسناد ، هظحل  کی  ار  ههرب 
، دننیبیم ایند  تایح  رد  ار  دوخ  زونه  ّنأک  نامرجم  كدنا . ینامز  ینعی  تعاس »  » زا دارم  دناهدناوخیم ، ياهظحل  ار  نآ  اذل  دناهتشادنپ و 

یملاع هب  ایند  زا  ریغ  نوچ 
334 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 

. دناهتشادن داقتعا  رگید 
رد ناشریـس  دنقرغ و  تاّیدام  رد  ًامئاد  دناهتفرگنربرـس و  هّدام  ملاع  زا  هک  تسا  نیا  یفارحنا ، باوصریغ و  دید  اطخ و  رظن  نیا  أشنم  ًاثلاث 

و دـناهدیبسچ . نیمز  هب  ِضْرَْألا :» َیلِإ  َدَـلْخَأ  : » هدومرف نانآ  درومرد  دـنوادخ  هک  دنتـسه  یناـسک  هرمز  زا  هصـالخ  تسا و  هّیـسح  تاّذـل 
هدش هتفگ  ناشدرومرد  دناهدرک ، يرپس  نینچ  ار  يرمع  هک  یناسک  دناهتفرگن ، يربخ  چـیه  نآ  دـعب  ایند و  زا  لبق  دوخ  ملاوع  زا  نیاربانب 

رد نشور  لیالد  تایآ و  همه  نآ  زا  هک  یناسک  نشور . هلدا  زا  ینادرگيور  قح و  زا  فارحنا  ینعی  کـفا » «. » َنوُکَفُْؤی اُوناـک  َِکلذَـک  »
رما هب  هکلب  دـناهدرک و  وخ  دـید  نیا  هب  دـنرادنپیم و  ینامز  ار  زیچ  همه  دناهدیـشیدنا  هّدام  هب  طقف  دـناهدنادرگ و  يور  يداعم ، أدـبم و 

هزادـنا نامز  سایقم  اب  زین  ار  تمایق  توم و  نیبام  لـصف  دوشیم  اـپرب  تماـیق  هک  ماـگنه  نآ  تهج  نیا  زا  دـنرادن . يداـقتعا  یناـمزریغ 
طیحم خزرب  هب  تمایق  هکلب  تسین . ینامز  لصف  لصف ، نیا  تسا و  باوصان  دید  نیا  هک  یلاح  رد  دننادیم ، ياهظحل  ار  نآ  دـنریگیم و 

ایند ینامز  کی  ات  تسین  ایند  لوط  رد  خزرب  دـش ، نشور  قباس  ياهثحب  رد  هک  روطنامه  تسا . طیحم  ایند  هب  خزرب  هکنیا  اـمک  تسا 
نطاب ملاوع  هدیرد  ار  باجح  ياههدرپ  هک  دهاوخیم  زوسببس  دید  دندوجوم ، ایند  اب  خزرب  تمایق و  دوش  عورش  خزرب  دعب  دوش و  مامت 

لوط رد  هن  ملاع  نطاب  رد  هدش  هدیشک  تسا  یهار  هار  نیا  ورارطضا  هب  ًارثکا  دننکیم و  یط  رایتخا  اب  ار  هار  نیا  یناسک  دنک . هدهاشم  ار 
. ناکم نامز و 

هک تسا  يرما  نامه  لصف  نیا  و  تسین . ینامز  لصف  توم  تمایق و  نایم  هک  تسا  نیا  نامرجم  هب  نامیا ، ملع و  نابحاص  خـساپ  ًاعبار  و 
: تسا هدش  هراشا  نآ  هب  فیرش  نآرق  رد 

لباـق مه  نتم  تاراـبع  هب  تسا و  یهّجوم  ریرقت  ًاـعومجم  اـم  ناـمگ  هب  مود و  ریرقت  لـصاح  نیا  َنُوثَْعُبی .» ِمْوَـی  یلِإ  ٌخَزَْرب  ْمِِهئارَو  ْنِم  َو  »
. تسا جراخ  نآ  رهاظ  زا  هچرگ  تسا  قیبطت 

______________________________

. میاهدروآ هراب  نیا  رد  یبلاطم  زین  اًلبق  (. 227)
335 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 

______________________________

مه نآ  تمایق ، رد  قیاقح  روهظ  اما  و  دشاب . هدش  راکشآ  ناشدوخ  رب  نامرجم  ياوعد  نالطب  هک  دوشیمن  هدافتسا  هفیرش  هیآ  زا  (. 228)
قیلاـعت نمـض  رد  بلطم  نیا  دوـشیم  راکـشآ  سک  همه  رب  قیاـقح  همه  هک  تسین  نیا  قیاـقح  روـهظ  ياـنعم  اـّلا  تسا و  بـتارم  ياراد 

. تسا بلطم  نیا  رب  ینقتم  دهاش  اًلِیبَس » ُّلَضَأ  َو  یمْعَأ  ِةَرِخْآلا  ِیف  َوُهَف  یمْعَأ  ِهِذه  ِیف  َناک  ْنَم  َو   » هفیرـش هیآ  تسا . هدش  نشور  هتـشذگ 
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دید باجح  رد  مه  تمایق  رد  نامرجم  هک  دوشیم  هدافتسا  میدرک  لقن  نازیملا  فیرـش  ریـسفت  زا  هتـشذگ ، قیلعت  رد  هک  يریرقت  زا  هکلب 
. تسا يویند  هئشن  نیا  رد  باوص  ّقح و  زا  ینادرگيور  يرمع  یّلجت  اجنآ ، باوصان  ِدید  عقاورد  و  دندوخ ، باوصان 

. درادن هقیلعت  (. 229)
ح 44: ص 18 ، ج 2 ، یشاّیع ، ریسفت  (. 230)

فارعأ كدعب  نم  ءایصوألا  ّکنإ و  ّیلع  ای  تارم : رـشع  نم  رثکأ  ّیلعل  لوقی  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  تعمـس  لاق : ناملـس  نع  »
«. هومترکنأ مکرکنأ و  نمّالإ  رانلا  لخدیال  هومتفرع و  مکفرع و  نمّالإ  ۀّنجلا  لخدی  رانلا ال  ۀّنجلا و  نیب 

ص 384: ج 2 ، یّمق ، ریسفت  (. 231)
ِفارْعَْألا یَلَع  َو  : » یلاعت هلوق  وه  مهامیـسب و  مهئادعأ  مهئایلوأ و  ۀمئألا  فرعی  اهنامز و  مامإ  اهباسحی  ۀّما  ّلک  مالـسلا : هیلع  قداصلا  لاق  »

مهباتک مهئادـعأ  نوطعی  باسحالب و  ۀـّنجلا  یلإ  نوّرمیف  مهنیمیب  مهباـتک  مهئاـیلوأ  نوطعیف  ْمُهامیِِـسب » الُک  َنُوفِْرعَی   » ۀّـمئألا مه  و  ٌلاـجِر »
 ...«. مهناوخإل نولوقی  مهباتک  یف  مهئایلوأ  رظن  اذإف  باسحالب  رانلا  یلإ  نوّرمیف  مهلامشب 

ح 9: ص 184 ، ج 1 ، یفاک ، لوصا  (. 232)
یَلَع َو   » نینمؤملاریمأ اـی  لاـقف  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریمأ  یلإ  ءاّوکلانبا  ءاـج  لوـقی : مالـسلا  هیلع  هّللادـبعابأ  تعمـس  لاـق : نرقم  نع  »... 

ّلج ّزع و  هّللا  فرعی  نیذلا ال  فارعألا  نحن  مهامیسب و  انراصنأ  فرعن  فارعألا ، یلع  نحن  لاقف : ْمُهامیِِـسب » الُک  َنُوفِْرعَی  ٌلاجِر  ِفارْعَْألا 
لخدیالف طارصلا  یلع  ۀمایقلا  موی  ّلج  ّزع و  هّللا  انفرعی  فارعألا  نحن  انتفرعم و  لیبسب  الإ 

336 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 
«. هانرکنأ انرکنأ و  نمّالإ  رانلا  لخدیال  هانفرع و  انفرع و  نم  ّالإ  ۀّنجلا 

______________________________

شیامیـس زا  ار  یـسک  ره  فارعا  باحـصا  ینعی  ددرگیمرب ، اـّلک »  » هب مه »  » ریمـض ًاـعبط  ْمُهامیِِـسب » الُک  َنُوفِْرعَی  ٌلاـجِر   » هیآ رد  (. 233)
یعیبطریغ هسفن  دـح  یف  لاجر »  » هب مه »  » ریمـض عاجرا  ْمُهامیِِـسب .» َنُومِرْجُْملا  ُفَْرُعی   » تسا هدـمآ  نآرق  زا  رگید  عضوم  رد  دنـسانشیم .

تـسا حضاو  و  دنـسانشیم . ار  سک  ره  شیوخ  يامیـس  هب  فارعا  باحـصا  تسا : نیا  تروص  نیا  رد  هیآ  يانعم  نوچ  دسریم ، رظنهب 
هک یـسک  زا  یتمـالع  هن  هدـش » هتخانـش   » يارب تـسا  یتمـالع  ینعی  دنـسانشیم ؛ ار  صخـش  نآ  اـب  هـک  تـسا  ياهناـشن  نآ  امیـس »  » هـک

. دسانشیم
، هسفن دـح  یف  عاـجرا  دـعب  رب  هوـالع  تروـصنیا  رد  هچ  لاـجر »  » هب مه  و  اـّلک »  » هب مه  تسا : ود  ره  هب  ریمـض  عاـجرا  رتدـیعب  نیا  زا  و 

. دیآیم مزال  مه  هناگیب ] مه  زا  لقتسم و  قباطم  ود  رب  ینادحو  يانعم  قیبطت  ای   ] ینعم زا  رثکا  رد  ظفل  لامعتسا 
ح 1: ص 408 ، ج 2 ، یفاک ، لوصا  (. 234)

توتـسا موق  مهّنکل  و  تسا ...« : هدمآ  نآ  نمـض  رد  هک  فارعا  باحـصا  درومرد  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  تسا  یلـصفم  رایـسب  ثیدح 
 ...«. ّلج ّزع و  هّللا  لاق  امکل  مّهنإ  لامعألا و  مهب  ترصقف  مهتائّیس  مهتانسح و 

.439 ص 438 - ج 1 ، نارهت ، هاگشناد  تاراشتنا  عبط  یسربط ،)  ) عماوجلا عماوج  ریسفت  (. 235)
ص 231. ج 1 ، یّمق ، میهاربا  نب  یلع  ریسفت 

. دوشیم راکشآ  هسیاقم  اب  هک  دراد  یتافالتخا  نتم  اب  تسا  هدمآ  ریسفت  ود  نیا  رد  هک  هچنآ 
رد تشذگ و  فارعا  لصف  نیمه  لئاوا  رد  نآ  زا  رگید  ینایب  هک  دناهتـشاد ، نایب  لصف 10 ، لیذ  رد  هک  دشاب  یناهرب  دارم  دـیاش  (. 236)

. تسا هتشذگ  فلتخم  یتاریرقت  اب  زین  يرگید  عضاوم 
337 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 
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______________________________

َیلِإ َدَلْخَأ  ُهَّنِکل  َو   » هفیرـش هیآ  رد  نوچمه  دوریم  راکهب  زین  ینامـسج  ملاع  رهاظ و  ملاع  يانعم  هب  هاگ  ینآرق  تایآ  رد  ضرأ » (. » 237)
یکاخ نیمز  نیمه  يانعم  هب  ضرأ  تاـیآ  زا  يرایـسب  رد  اـما  [ 628 «] ٌۀَِـکئالَم ِضْرَْألا  ِیف  َناک  َْول  ُْلق   » هفیرـش هیآ  رد  اـی  و  [ 627 «] ِضْرَْألا

، تسا نآ  یموجن  قالطا  هک  كاخ  هرک  يانعم  هب  ضرأ  هک  دندقتعم  یبوط  رثن  رد  هللا  همحر  ینارعش  موحرم  نآ .] رهاظ  رد  لقاال   ] تسا
دنجراخ ضرا  موهفم  زا  زین  اههوک  هکلب  نآ ، تاعطق  اـی  تسا  نآ  یکـشخ  كاـخ و  حطـس  ياـنعم  هب  نآرق  رد  تسا و  هدـماین  نآرق  رد 
ِضْرَأـْلا ِیف  یْقلَأ  َو  [، » 630 «] ُلابِْجلا َو  ُضْرَأـْلا  ِتَلِمُح  َو  [، » 629 «] ُلابِْجلا َو  ُضْرَْألا  ُفُجَْرت  َمْوَی  : » دوشیم هدافتـسا  تایآ  نیا  زا  هکناـنچ 

[631 «*] َیِساوَر
تسا دحتم  یعون  هب  تشهب  اب  نیمز  هکنآ  لوا  تسا : همدقم  ود  لصاح  دناهتشاد  نایب  اجنیا  رد  هرـس  سدق  هماّلع  موحرم  هچنآ  (. 238)

اب دناهدوب  ندـع  تانج  نیا  زا  جراخ  ياهلحرم  رد  ربص  نامیا و  نابحاص  دوشیم  رهاظ  اهَنُولُخْدَـی *» ٍنْدَـع  ُتاَّنَج   » ریبعت زا  هکنآ  مود  و 
هشیمه نیمز  هک  دوشیم  هدیمهف  همدقم  ود  عومجم  زا  تسا . هدمآ  رادلا  یبقع  ریسفت  نایب و  ناونع  هب  هفیرـش  هیآ  رد  ندع  تانج  هکنیا 

دـحتم و نیمز  یتوکلم  ههجو  نیا  اـب  ندـع  تاـنج  تسا . نآ  نشور  یتوکلم و  تروص  نطاـب و  تمـس  هب  لّوحت  نیا  تسا و  لّوـحت  رد 
یگدـنز نآ  رب  هک  تسا  نیمز  نیمه  نآ  يرهاـظ  هیـال  تسا ، هدـش  لیکـشت  وتردوت  ياـههیال  زا  مه  نیمز  تقیقح  ییوگ  تسا . طـبترم 

مه نتم  رد  دراو  هیبـشت  دننـشور . قـح  روـن  هب  همه  نطاوـب  نیا  هک  ینطاـب  زین  ار  نآ  نطاـب  تسا و  ینطاـب  ياراد  نیمز  نیمه  مینکیم و 
. دوش لمأت  تسانعم . نیا  اب  بسانتم 

338 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 
______________________________

: هحفص لیذ  ص 99 ، ج 7 ، یسربط ،)  ) نایبلا عمجم  ریسفت  (. 239)
رانلا لخد  تام و  نإف  رانلا  یف  لزنم  ۀّنجلا و  یف  لزنم  نالزنم : هلّالإ  دحأ  نم  مکنم  ام  لاق  ّهنا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ّیبنلا  نع  يور  دقف  »... 

«. هلزنم ۀنجلا  لهأ  ثرو 
:169 ص 168 - ج 2 ، یّمق ، ریسفت  (. 240)

: تسا هدمآ  نینچ  ثیدح  رخآ  رد  مالسلا  هیلع  هّللادبعیبأ  نع  دیمح  نب  مصاع  زا  تسا  یلّصفم  ثیدح 
لوقیف حابـص  ّلک  ّبرلا  اهحتفی  قولخم ، اهیلع  علّطی  مل  نیع و  اـهرت  مل  هدـیب و  ۀـّنجلا  قلخ  هّللا  ّنإ  لاـقف : یندز ، كادـف  تلعج  تلق  »... 

«. َنُولَمْعَی اُوناک  اِمب  ًءازَج  ٍُنیْعَأ  ِةَُّرق  ْنِم  ْمَُهل  َیِفْخُأ  ام  ٌسْفَن  ُمَْلعَت  الَف   » یلاعت هّللا  لوق  وه  ًابیط و  يدادزا  ًاحیر  يدادزا 
: لاق ٌدیِزَم » اْنیََدل  َو  : » دنکیم تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ص 327 : ج 2 ، یّمق ، ریسفت  (. 241)

«. هّللا ۀمحر  یلا  رظنلا  »
ص 167. ك : ر . (. 242)

(: ح 2 ص 144 ،  ) قودصلا ۀبتکم  عبط  قودص ، خیش  لامعالا ، باقع  لامعالا و  باوث  (. 243)
ۀفص یلإ  رظنی  نأ  ّبحأ  نم  ۀعقاولا و  أرقیلف  اهتفـص  یلإ  ۀنجلا و  یلإ  قاتـشا  نم  مالـسلا : هیلع  قداصلا  لاق  لاق : هزمح  نب  دّمحم  نع  »... 

«. نامقل ةدجس  أرقیلف  رانلا 
. تسا نامقل  هروس  زا  دعب  هلصافالب  هک  تسا  ياهدجس  هروس  نامقل ، هدجس  زا  دارم 

. دوش هعجارم  نآ  هب  طوبرم  تاقیلعت  63 و  تاحفص 61 - هب  (. 244)
ملاع زا  دوخ  ترثک  ملاع  هچرگ  ددرگیم . لصاح  تمایق  رد  هک  تسا  تدـحو  عمج و  ملاع  هب  ندیـسر  يارب  ترثک  ملاع  قّقحت  (. 245)

. دنکیم تلالد  انعم  نیدـب  ٍمُوْلعَم » ٍرَدَِـقب  اَّلِإ  ُُهلِّزَُنن  ام  َو  ُُهِنئازَخ  انَدـْنِع  اَّلِإ  ٍءْیَـش  ْنِم  ْنِإ  َو   » هفیرـش هیآ  هک  هتفای  نّیعت  هیلوا  تدـحو  عمج و 
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. تسوا راظتنا  رد  هک  یتدحو  يوس  ور  مه  ملاع  نیا  ترثک  تسا و  هتشاد  لابند  هب  ار  ملاع  نیا  ترثک  هّیلوا ، ّتیعمج  تدحو و  سپ 
339 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 

سکعرب دناهیلک و  يامسا  نّیعت  لوزن و  هبترم  هّیئزج  يامسا  ینعی  تسا ؛ تباث  لوزن  دوعص و  نیا  مه  يدنوادخ  تافص  امـسا و  ماقم  رد 
هیآ رد  نئازخ »  » زا دارم  هک  دش  نشور  نآ ] تاقیلعت  و   ] باتک لئاوا  رد  هّیئزج . تافص  امسا و  قالطا  دوعص و  هبترم  هّیلک  تافص  امسا و 

. دنجراخ تاقولخم  هریاد  زا  دوخ  دنتقلخ و  هطساو  هک  تسا  ياهّیلک  تافص  امسا و  نامه  هفیرش ،
______________________________

تاجایتحا عفر  ببـس  هک  ار  یبابـسا  دـهدیم و  تسد  زا  ار  دوخ  تاکّلمت  تانّیعت و  همه  ناـسنا  هک  تسا  نآ  درف  ياـنعم  اـًلامجا  (. 246)
. دنیبیم بارس  هرسکی  تسنادیم ، دوخ 

يانعم ساسا  نیا  رب  دـنوشیم . وحم  يرادـنپ  ياهّتیکلام  يرهاظ و  للع  بابـسا و  همه  شدوخ و  تسه و  شدوخ  سک  ره  تماـیق  رد 
ِۀَمایِْقلا ال ِمْوَی  یلِإ  ْمُکَّنَعَمْجََیل   » ای ِعْمَْجلا » ِمْوَِیل  ْمُکُعَمْجَی  َمْوَی   » دـباییم يرگید  يانعم  تسا ، هدـمآ  فیرـش  نآرق  رد  تاّرک  هب  هک  عمج » »

مییوگیم نامدوخ  دـهاشم  ملاع  رد  هکنانچ  درادـن ، تانّیعت  اب  یتافانم  عقاورد  دـنکیم  ردابت  ناـهذا  هب  عمج  زا  هک  ییاـنعم  ِهِیف .*» َْبیَر 
، تسا تانّیعت  هنوگنیا  عفر  مزلتـسم  هفیرـش  هیآ  رد  روکذم  ّتیدرف  هک  یلاح  رد  دندوب .» عمتجم  ياهدـع  اجنآ  رد   » ای مدـید  ار  یعمج » »

یعون لوصح  هّیمهو و  ترثـک  زا  ندـش  رود  عـمج  زا  دارم  دوـشیم . رداـبتم  نهذ  هب  هک  هچنآ  زا  ریغ  تسا  ییاـنعم  عـمج »  » زا دارم  سپ 
یلِإ اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َقیِس  َو   » هفیرش هیآ  هک  مه ، هب  ناکرـشم  راّفک و  ناج  دزیمآیم و  مه  هب  نانمؤم  ناج  اجنآ  رد  تسا . سفن  رد  ّتیعمج 

. دنکیم تلالد  نآ  رب  َمَّنَهَج » ِیف  ُهَلَعْجَیَف  ًاعیِمَج  ُهَمُکْرَیَف  ٍضَْعب  یلَع  ُهَضَْعب  َثِیبَْخلا  َلَعْجَی  َو   » و ًارَمُز » َمَّنَهَج 
زا ود  نآ  نایم  رد  هچنآ  نیمز و  اهنامـسآ و  عومجم  ًارهاـظ  ریمـض  عجرم  تسا و  لوقعلايوذ  ریمـض  مهعمج »  » رد مه »  » ریمـض (. 247)

، دنکیم تباث  ود  نآ  نایم  ناگدنبنج  نیمز و  اهنامسآ و  همه  يارب  روعـش  تایح و  یعون  هفیرـش  هیآ  نیاربانب ، تسا . هدش  قلخ  هدنبنج 
. تسا هدومن  حرطم  همه  هب  تبسن  ار  زیخاتسر  عمج و  هکنآ  رب  هوالع 

: ردان ٌباب  ص 74 ، قودصلا ، ۀبتکم  عبط  قودص ، خیش  لامعالا ، باوث  . 1 (. 248)
340 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 

: ةافولا هترضح  نیح  مالسلا  هیلع  دّمحم  هنبال  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  ّیلع  لاق  لاق : مالـسلا  هیلع  قداصلا  نع  بوقعی  نب  سنوی  نع  »... 
یلص هّللا  لوسر  ّنإف  عابسلا ، اهمحل  لکأت  ال  اهنفداف ، تقفن  اذإف  ۀعرق ، طوسب  اهعرقأ  ملف  ۀّجح  نیرـشع  هذه  یتقان  یلع  تججح  دق  یّننإ 

: لاق هلآ  هیلع و  هللا 
 ...«. هلسن یف  كراب  ۀنجلا و  معن  نم  هّللا  هلعجّالإ  ججح  عبس  هفرع  فقوم  هیلع  فقوی  ریعب  نم  ام 

ح 157: ص 641 ، ج 2 ، یقرب ، نساحم  . 2
«. ۀّنجلا ّباّود  نم  ّنّهنإف  نهماغر  اوحسما  منغلا و  ضبارم  اوفّظن  هلآ : هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  لاق  »... 

ح 2495: ص 293 ، ج 2 ، نیسردم ، هعماج  تاراشتنا  عبط  هیقفلا ، هرضحیال  نم  . 3
«. نینس عبس   » يور و  ۀّنجلا » معن  نم  لعجی  نینس  ثالث  هیلع  جح  ریعب  ّيأ  مالسلا : هیلع  قداصلا  لاق  »

______________________________

: تسا هدمآ  نآ  نمض  رد  هک  تسا  یلّصفم  ثیدح  ح 18 : ص 7 ، ج 1 ، یقرب ، نساحم  . 1 (. 249)
ۀحسم ولو  ّفکب  ٍّفک  ولو  ملاظ  ملظ  ینزوجیال  یلالج  یتّزع و  و  لاقف : هسفن  یلع  ًامسق  مسقأ  هقلخل  زرب  اذإ  یلاعت  كرابت و  هّللا  ّنإ  »... 

 ...«. ءاّمجلا ةاشلا  یلإ  ءانرقلا  ةاشلا  نیب  ام  ۀحطن  ّفکب و 
نینچ ترابع  هدش و  طقاس  روکذم  هرقف  زا  مه  ةاش »  » ظفل هدش و  رکذ  رگید  يدنس  اب  تیاور  نیمه  ص 433 ، ج 2 ، یفاک ، لوصا  رد  . 2
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 ...«. ءاّمجلا یلإ  ءانرقلا  نیب  ام  ۀحطن  ولو  تسا ...« :
ح 2490: ص 292 ، ج 2 ، نیسردم ، هعماج  تاراشتنا  عبط  هیقفلا ، هرضحیال  نم  (. 250)

ادـغ ّدعتـسیلف  هورم  اـهبحاص ، نیأ  لاـقف : اـهزاهج ، اـهیلع  ۀـلوقعم و  ۀـقان  رـصبأ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ّیبنلا  ّنأ  هدانـسإب : ینوکـسلا  يور  »
«. ۀموصخلل

هک یناسک  درومرد  تسا  یثیدح  ح 1583 : ، 9 ص 10 - ج 2 ، هیقفلا ، هرضحیال  نم  (. 251)
341 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 

 ...«. اهبانب بان  تاذ  ّلک  هشهنی  اهفلظب و  فلظ  تاذ  ّلک  هأطی  تسا ...« : هدمآ  نآ  نمض  رد  دننکیم ، يراددوخ  تاکز  تخادرپ  زا 
______________________________

« يامسا  » رب هورگ  نیا  قیبطت  دوبن ، هرس  سدق  هماّلع  موحرم  مالک  رد  ّتیقولخم »  » ریبعت رگا  و  تسا . هکئالم  زا  یمسق  دارم  ًارهاظ  (. 252)
رّدـقم دودـحم و  ار  اـهنآ  يرادـقم  ّدـح و  چـیه  دـنرتارف و  زرم  ّدـح و  زا  دناءایـشا ، نئازخ  هک  امـسا  نیا  هکنآ  هچ  دوب ، رتبساـنم  یهلا 

. دننیمز اهنامسآ و  يارو  رد  هک  دنتسه  يروما  زا  و  دزاسیمن ،
لاـمک تهج  زا  هک  منهج  رتفیعـض  تاـجرد  لوـلعم  نیارباـنب  دـنرترود و  لاـمک  تهج  زا  عـقاورد  منهج  هدـیدش  بتارم  ینعی  (. 253)

سکعرب دننآ و  رتفیعـض  تاجرد  تلع  تشهب  رتیلاع  تاجرد  تسا : سکاعتم  خزود  تشهب و  هیحان  رد  رما  سپ  دـنرتيوق . يدوجو 
. نآ رتدیدش  تاجرد  تلع  منهج  رتفیعض  تاجرد 

هعجارم  377 تاحفص 361 - دـلج 6  هب  تسا ، هدـش  حرطم  ترفغم  وفع و  نوماریپ  یلّـصفم  ًاـبیرقت  ثحب  نازیملا  میق  ریـسفت  رد  (. 254)
. دوش

نیملاعلا ّبر  هّلل  دمحلا  و 
345 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 

هیامن

مالعا

239 ، 238 ، 236 ، 47 - 44 ، 41 ، 40 ، 26 مالسلا ، هیلع  مدآ 
335 ، 318 ، 314 ، 309 ، 307 ، 281 ، 279 ، 231 ، 165 مالسلا ، هیلع  هّللادبعابا 

146 مالسلا ، هیلع  میهاربا 
228 دمحم ، نب  میهاربا 

308 ، 302 ، 229 ریمع ، یبا  نبا 
268 ریثا ، نبا 

166 هنیذا ، نبا 
304 يرابنالا ، نبا 

241 ریمع ، یبأ  نبا 
314 ، 291 ، 157 سوواط ، نبا 

224 سابع ، نبا 
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165 هنییع ، نبا 
231 بوبحم ، نبا 

319 ، 285 ، 271 ، 82 مالسلا ، هیلع  رفعج  وبا 
166 هفینح ، وبا 

315 يردخلا ، دیعسوبا 
327 ، 321 ، 318 ، 277 ، 276 ، 92 مالسلا ، هیلع  هّللا  دبعوبا 

314 سمهکوبا ،
184 هریرهوبا ،

308 دوراجلا ، یبا 
278 ، 94 مالسلا ، هیلع  لّوالا  نسحلا  یبا 

231 مالسلا ، هیلع  یضاملا  نسحلا  یبا 
279 ، 277 ، 230 ، 229 ، 228 ، 95 ، 34 ریصبیبا ،

276 یمرضحلا ، رکبیبا 
319 ، 315 ، 312 ، 308 ، 303 ، 276 ، 267 ، 249 ، 92 مالسلا ، هیلع  رفعجیبا 

241 نیسحلا ، نب  یلع  نب  دمحم  رفعجیبا 
346 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 

290 هزمحیبا ،
166 هفینحیبا ،
310 رمع ، یبا 

310 يدعسلا ، رّمعم  یبا 
277 ، 93 طاّنحلا ، دّالو  یبا 

93 طایخ ، دّالو  یبا 
230 نیسحلا ، نب  دمحا 

316 وطسرا ،
278 راّمع ، نب  قاحسا 

228 يدسا ،
146 مالسلا ، هیلع  لیعامسا 

82 هتابن ، نب  غبصا 
254 یناهفصا ،
316 نوطالفا ،

82 رصقا ،
278 ، 224 ، 15 ياهشمق ، یهلا 

254 یضترم ، خیش  يراصنا ،
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318 ، 281 يزاوها ،
183 حیرش ، نب  ریشب 

303 یلامث ،
267 رباج ،

241 دیزی ، نب  رباج 
285 ّیلدج ،
241 لیمج ،

17 یلمآ ، يداوج 
272 ، 271 روعالا ، ثراح 

82 ینادمه ، ثراح 
271 میعنوبا ، ظفاح 

243 زیرح ،
309 یناکسح ،

36 میهاربا ، نب  نسح 
228 مهج ، نب  نسح 

303 ، 276 ، 249 ، 241 بوبحم ، نب  نسح 
،233 ، 194 ، 186 ، 184 ، 182 ، 166 ، 163 ، 155 ، 147 ، 133 ، 125 ، 96 ، 91 ، 75 ، 36 ، 239 رفعجوبأ ،)  ) مالسلا هیلع  رقاب  ماما  ترـضح 

336 ، 327 ، 302 ، 239
71 مالسلا ، هیلع  داوج  ماما  ترضح 

70 مالسلا ، امهیلع  یلع  نب  نسح  ماما  ترضح 
250 مالسلا ، هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ترضح 

71 مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  ترضح 
340 ، 302 ، 297 ، 264 ، 242 ، 129 ، 117 ، 111 ، 75 ، 72 ، 71 مالسلا ، هیلع  داّجس  ماما  ترضح 

،81 ، 76 ، 74 ، 70 ، 44 ، 37 ، 36 ، 34 ، 30 مالـسلا ،) هیلع  هّللادبعیبا  مالـسلا ، امهیلع  دّمحم  نب  رفعج   ) مالـسلا هیلع  قداص  ماما  ترـضح 
،103 ، 95 ، 94 ، 93 ، 90 ، 83

347 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 
،233 ، 230 ، 228 ، 224 ، 205 ، 201 ، 194 ، 182 ، 172 ، 166 ، 165 ، 164 ، 157 ، 155 ، 148 ، 144 ، 132 ، 129 ، 126 ، 119 ، 113 ، 110

338 ، 328 ، 318 ، 315 ، 313 ، 310 - 306 ، 298 ، 288 ، 285 ، 282 ، 280 ، 277 ، 273 ، 272 ، 246 ، 243 ، 242 ، 239 ، 235
37 مالسلا ، هیلع  مظاک  ماما  ترضح 

318 ، 165 مالسلا ، امهیلع  رفعج  نب  یسوم  ماما  ترضح 
،147 ، 129 ، 128 ، 126 ، 110 ، 103 ، 87 ، 85 ، 83 - 81 ، 77 ، 75 ، 72 ، 70 ، 63 ، 44 مالسلا ، هیلع  نینمؤملاریما  مالسلا ، هیلع  یلع  ترضح 
،328 ، 319 ، 309 ، 307 ، 306 ، 302 ، 293 ، 285 ، 283 ، 282 ، 275 ، 272 ، 271 ، 270 ، 268 ، 241 ، 194 ، 193 ، 183 ، 166 ، 150 ، 149

335
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247 ، 230 ، 182 مالسلا ، هیلع  یسیع  ترضح 
270 مالسلا ، اهیلع  همطاف  ترضح 

،125 ، 88 ، 81 ، 72 ، 70 ، 46 ، 37 هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  ترـضح 
،276 ، 272 ، 270 ، 264 ، 250 ، 233 ، 229 ، 214 ، 211 ، 193 ، 184 - 180 ، 177 ، 172 - 170 ، 166 ، 165 ، 163 ، 161 ، 149 - 144 ، 126

340 ، 335 ، 328 - 326 ، 322 ، 318 ، 315 ، 310 ، 309 ، 303 ، 302 ، 296 ، 295 ، 283 - 279
276 یمرضح ،

92 یمرضح ،
277 يرتخبلا ، نب  صفح 

328 یلباک ، ناخیلق  ردیح 
304 نادعم ، نب  دلاخ 
308 حیجن ، نب  دلاخ 

161 يردخ ،
321 یناسارخ ،

186 فاّفخ ،
230 یملید ،

329 ، 184 یملید ،
310 يریبز ،

314 ، 157 داّرز ،
228 ةرارز ،

230 یمارّز ،
304 ، 268 ، 258 يرشخمز ،

319 ، 306 ، 288 ، 129 ، 119 ، 110 قیدنز ،
330 ، 186 دعس ،

231 ملسم ، نب  نادعس 
230 هّللادبع ، نب  دعس 
318 ۀنییع ، نب  نایفس 

335 ، 193 ناملس ،
348 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 

87 ۀلفغ ، نب  دیوس 
337 ینارعش ،

283 ، 172 یئاهب ، خیش 
17 یناوریش ،

267 ، 238 ، 235 ، 224 نیهلأتملاردص ،
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339 ، 338 ، 321 ، 315 ، 307 ، 303 ، 302 ، 293 ، 288 ، 266 ، 264 ، 157 ، 126 ، 70 ، 16 قودص ،) خیش   ) یلع نب  دمحم  قودص ،
309 راّفص ،

172 سمهلدلا ، نب  لاصلص 
270 ، 81 ّیفریص ،

92 یسانکلا ، سیرض 
276 ینانکلا ، سیرض 

254 ، 13 یئابطابط ،
336 ، 217 یسربط ،

338 ، 201 دیمح ، نب  مصاع 
285 ریثک ، نب  نمحرلادبع 

308 ، 271 ، 82 میحرلادبع ،
264 يریمحلا ، رفعج  نب  هّللادبع 

303 دوعسم ، نب  هّللادبع 
304 دیمح ، نب  دبع 

239 حلاصیبا ، نالجع 
268 یقارع ،
230 يولع ،

303 ، 241 میهاربا ، نب  یلع 
327 ، 230 هزمحیبا ، نب  یلع 

276 بایر ، نب  یلع 
241 مارقملایبا ، نب  ورمع 

195 ، 193 ، 183 ، 182 ، 164 ، 150 ، 144 ، 96 ، 87 ، 82 یشاّیع ،
321 مصاق ، نب  سیع 

308 ریصق ،
335 ، 312 ، 246 ، 201 ، 194 ، 182 ، 144 ، 126 ، 87 ، 44 یّمق ،

172 مصاع ، نب  سیق 
319 یلباک ،

233 ، 166 یلباک ،
291 یمعفک ،

87 ینیلک ،
328 یفوک ،

314 ، 157 سمهک ،
291 ، 274 ، 267 ، 264 رقاب ، دمحم  همالع  یسلجم ،
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231 لیضفلا ، نب  دمحم 
338 هزمح ، نب  دمحم 

230 نامیلس ، نب  دمحم 
349 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 
314 بوبحم ، نب  یلع  نب  دّمحم 

96 ملسم ، نب  دمحم 
242 بوقعی ، نب  دمحم 

230 يرصبلا ، دایز  نب  راتخم 
196 یفوتسم ،

264 دایز ، نب  ةدعسم 
16 يرهطم ،

231 بهو ، نب  ۀیواعم 
329 ، 240 ، 232 ، 199 ، 179 ، 165 ، 134 ، 93 ، 87 ، 82 ، 69 ، 36 نامعن ، نب  دمحم  دیفم ،

16 يوبن ،
264 ملسم ، نبا  نوراه 

268 يوره ،
110 مکح ، نب  ماشه 

315 ، 307 ملاس ، نب  ماشه 
309 یلاله ،

303 ینادمه ،
82 ینادمه ،

304 دانه ،
271 یلمجلا ، دنه 

228 حلاص ، نب  ییحی 
277 نایبظ ، نب  سنوی 

340 بوقعی ، نب  سنوی 
351 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 

اهباتک

319 ، 311 ، 288 ، 195 ، 166 ، 149 ، 129 ، 128 ، 119 ، 110 جاجتحا ،
238 ، 224 تایآلا ، رارسا 

253 مسیلائر ، شور  هفسلف و  لوصا 
340 ، 309 ، 307 ، 267 ، 233 - 231 یفاک ، لوصا 
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304 روثنملا ، ّردلا 
322 ، 260 ، 251 ، 239 ، 227 ، 225 ، 221 ، 216 هیدیحوتلا ، لئاسرلا 

268 ثیدحلا ، بیرغ  یف  قئافلا 
254 بساکملا ،

،305 ، 304 ، 296 ، 293 ، 268 ، 264 ، 262 ، 261 ، 249 ، 248 ، 246 ، 244 ، 242 ، 240 ، 237 ، 234 ، 230 ، 223 - 220 ، 218 ، 14 نازیملا ،
341 ، 335 ، 333 - 331 ، 313

258 ، 237 یفاولا ، وحنلا 
268 رثالا ، ثیدحلا و  بیرغ  یف  ۀیاهنلا 

239 طئاسولا ،
326 ، 272 ، 126 قودص ، خیش  یلاما 

318 ، 276 یسوط ، خیش  یلاما 
318 ، 277 ، 271 ، 93 ، 87 دیفم ، خیش  یلاما 

183 ابانرب ، لیجنا 
291 ، 274 ، 272 ، 271 ، 264 راونالاراحب ،

283 ، 232 ، 195 ، 36 تاجردلا ، رئاصب 
250 ، 243 - 241 ، 231 ، 230 ناهرب ، ریسفت 

،327 ، 315 ، 310 - 308 ، 275 ، 273 ، 271 ، 236 ، 235 ، 229 ، 228 ، 148 ، 147 ، 144 ، 133 ، 132 ، 87 ، 83 ، 37 ، 36 یشاّیع ، ریسفت 
335 ، 328

،110 ، 103 ، 92 ، 43 ، 37 ، 16 ، 15 یّمق ، ریسفت 
352 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 

،312 ، 310 - 307 ، 303 ، 302 ، 297 ، 289 ، 288 ، 285 ، 276 ، 275 ، 230 ، 229 ، 202 ، 195 ، 155 ، 149 ، 144 ، 133 ، 125 ، 117 ، 111
338 ، 336 ، 328 ، 327

274 ، 85 ینامعن ، ریسفت 
318 ، 311 ، 307 ، 305 ، 293 ، 288 ، 267 ، 166 ، 129 ، 128 ، 110 ، 75 ، 74 ، 48 دیحوت ،

339 ، 338 ، 205 لامعالا ، باقع  لامعالا و  باوث 
336 ، 194 عماوجلا ، عماوج 

16 گرم ، زا  سپ  تایح 
323 ، 253 هعبس ، لئاسر 

252 ، 251 ، 227 ، 225 ، 48 ، 33 لاعفا ، هلاسر 
253 تاّیرابتعالا ، هلاسر 

[632]328 ، 321 ، 307 ، 302 ، 239 یفاک ، هضور 

ص352 ماجنا ؛  ات  زاغآ  زا  ناسنا 
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235 صوصف ، حرش 
267 یفاک ، رب  یناردنزام  حلاصالم  حرش 

309 ، 147 لیزنتلا ، دهاوش 
271 مالسلا ، هیلع  اضر  ماما  هفیحص 

338 یسربط ،
264 ، 30 ، 16 عیارشلا ، للع 

271 ، 83 ینامعن ، تبیغ 
75 ، 34 یفاک ،

353 ص : ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا 
13 ناسنالا ، باتک 
281 دهزلا ، باتک 

82 سلاجم ،
338 ، 318 ، 315 ، 303 ، 224 ، 218 ، 217 ، 211 ، 198 ، 195 ، 161 ، 126 نایبلا ، عمجم 

157 سفنلا ، ۀبساحم 
340 ، 327 ، 319 ، 231 ، 166 ، 16 یقرب ، نساحم 

267 لوقعلا ، ةآرم 
291 حابصم ،

321 ، 315 ، 307 ، 265 ، 264 ، 163 ، 71 ، 70 رابخالا ، یناعم 
235 بیغلا ، حیتافم 
147 ، 144 بقانم ،

340 ، 321 ، 318 ، 266 ، 155 ، 74 هیقفلا ، هرضحیال  نم 
291 تاوعدلا ، جهم 

318 ، 309 ، 242 ، 230 نیلقثلارون ،
268 ریثانبا ، هیاهن 

[633]314 ، 288 ، 259 ، 249 ، 160 ، 63 ، 45 هدبع ، هغالبلاجهن 

________________________________________

دشابیم باتک  رخآ  رد  مجرتم  تاقیلعت  هب  طوبرم  اههرامش  نیا  (. 1 [ ) 1]
تسا ناهج  هدننیرفآ  هبترمدنلب و  هک  تسادخ  يارب  رما  قلخ و  هک  دیشاب  هاگآ  ناگدنب ) يا  هیآ 54 (؛ فارعا ، (. 1 [ ) 2]

تسا نم  راگدرورپ  رما  زا  حور  هک  وگب  ربمغیپ ) يا  هیآ 85 (؛ ءارسا ، (. 2 [ ) 3]
دش دهاوخدوجوم  هلصافالب  هک  تسا  شاب ) نک (» نتفگ « نامه  یئیش  هدارا  ماگنه  رد  دنوادخ  رما  هک  قیقحت  هب  هیآ 82 ؛ سی ، (. 3 [ ) 4]

میدیرفآ هتشرس  لگ  زا  ار  نانیا  ام  هک  یتسرد  هب  هیآ 11 ؛ تافاص ، (. 1 [ ) 5]
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لقع رعاشم و  شوگ ( مشچ و  ود  ياراد  ار  وا  و  میدرک [ قلخ  روعش ) ّسحیب و  طلتخم ( هفطن  بآ  زا  ار  ناسنا  ام  هیآ 2 ؛ رهد ، (. 2 [ ) 6]
[ میدینادرگ شوه ) و 

دریگیم ماجنا  ندز  مه  رب  مشچ  نوچمه  تسا و  یکی  ملاع  رد  ام  رما  هیآ 50 ؛ رمق ، (. 3 [ ) 7]
تسین دحاو  نت  کی  لثم  زج  ادخ ) رب  یناسآ  رد  امش ( همه  تثعب  تقلخ و  هیآ 28 ؛ نامقل ، (. 4 [ ) 8]

تسا ندز  مه  رب  مشچ  دننام  تمایق  رما  هیآ 77 ؛ لحن ، (. 5 [ ) 9]
دهاوخدوجوم هلـصافالب  هک  تسا  شاب ) نک (» نتفگ « نامه  یئیـش  هدارا  ماگنه  رد  دـنوادخ  رما  هک  قیقحت  هب  هیآ 82 ؛ سی ، (. 6 [ ) 10]

دش
نامرفهب دننک  هچ  ره  درک و  دنهاوخن  يراک  ادخ  رما  زا  شیپ  زگره  هک  دنتـسه  ادخ  بّرقم  ناگدنب  ياههیآ 26 و 27 ؛ ءایبنا ، (. 1 [ ) 11]

دننک وا 
دنکیم رما  ریبدت  هک ) تسادخ  تسارایب ( تقلخ  رد  ار  شرع  تردق  لامک  اب  هاگنآ  هیآ 3 ؛ سنوی ، (. 2 [ ) 12]

. تسینيراکددم عیفش و  روای و  رای و  چیه  وا  زج  ار  امـش  تخادرپ . تمظعاب  شرع  تقلخ  هب  هاگنآ  5 ؛ ياههیآ 4 - هدجس ، (. 3 [ ) 13]
هب شرادقم  هک  يزور  ّیط  رد  رما ) سپـس ( دنکیم ؛ ریبدت  نیمز  ات  نامـسآ  زا  ار  رما  هک ) تسادخ  دیوشیمن (؟ ادخ  تردـق  رّکذـتم  ایآ 

دوریم الاب  وا  يوس  هب  تسا ، لاس  رازه  ناگدنب  امش  باسح 
ره رد  دومرف و  راوتسا  زور  ود  رد  ار  نامـسآ  تفه  سپ  تخادرپ ...  اهنامـسآ  تقلخ  هب  هاگنآ  ياههیآ 11 و 12 ؛ تلّصف ، (. 4 [ ) 14]

دومن یحو  ار  شرما  ینامسآ 
دوشیم لزان  اهنآ  نایم  رد  رما  هک  دومرف  قلخ  نیمز  هقبط ) تفه  زا ( نآ  دننام  دیرفآ و  نامسآ  تفه  هیآ 12 ... ؛ قالط ، (. 5 [ ) 15]

تسا نّیعم  رّدقم و  دنوادخ  رما  هیآ 38 ؛ بازحا ، (. 1 [ ) 16]
مینکیمنلزان نیعم  يّدح  هب  زج  نئازخ  نآ  زا  تسام و  دزن  رد  نآ  نئازخ  هکنآ  رگم  تسین  یئیش  چیه  هیآ 21 ؛ رجح ، (. 2 [ ) 17]

رادیاپ یقاب و  تسادخ  دزن  رد  هچنآ  تسا و  یندشمامت  ریذپانف و  تسامش  دزن  رد  هچنآ  هیآ 96 ؛ لحن ، (. 1 [ ) 18]
میدومن دّیؤم  سدقلاحور  هب  ار  مالسلا ) هیلع  یسیع  وا ( و  هیآ 87 ؛ هرقب ، (. 2 [ ) 19]

درک لزان  سدقلاحور  ار  تایآ  نیا  وگب  هیآ 102 ؛ لحن ، (. 3 [ ) 20]
رد ار  یسکایآ  دنتفگ  داد ، مهاوخ  رارق  ياهفیلخ  نیمز  رد  دومرف : هکئالم  هب  دنوادخ  هک  ار  نامز  نآ  رآ  دای  هب  هیآ 30 ؛ هرقب ، (. 1 [ ) 21]

. مینکیم سیدقت  حیبست و  ار  وت  ام  هکیلاح  رد  دزادرپیم  يزیرنوخ  نآ و  رد  داسف  هب  هک  ییامنیم  قلخ  نیمز 
نامرف هب  دننک  هچره  درک و  دنهاوخن  يراک  ادخ  رما  زا  شیپ  زگره  هک  دنتـسه . ادخ  بّرقم  ناگدنب  27 ؛ ياههیآ 26 - ءایبنا ، (. 2 [ ) 22]

. دننک وا 
. تسا يزیچ  ره  امش و  قلاخ  هک  اتکی  راگدرورپ  تسوا  هیآ 62 ؛ نمؤم ، (. 3 [ ) 23]

. دنکیم لمع  شیوخ  تعیبط  تاذ و  قبطرب  سک  ره  وگب  قلخ  هب  هیآ 84 ؛ ءارسا ، (. 4 [ ) 24]
. مینادرگرب لاح  نامه  هب  میدومن ، قلخ  لوا  هک  هنوگنامه  هیآ 104 ؛ ءایبنا ، (. 5 [ ) 25]

رمثمک كدنا و  هایگ  زج  درواین  نوریب  كاپان  نیمز  دیآرب و  وکین  ادخ  نذا  هب  هایگ  ار  كاپ  نیمز  هیآ 58 ؛ فارعا ، (. 1 [ ) 26]
دومن ءاقلا  مالسلا  اهیلع  میرم  هب  هک  تسا  یهلا  یحور  دنوادخ و  هملک  مالسلا  هیلع  یسیع  هیآ 171 ؛ ءاسن ، (. 1 [ ) 27]

دنتسهخزود لها  همه  اهنآ  هک  تسا  متح  قّقحم و  نارفاک  رفیک  باقع و  رب  وت  يادخ  هدعو  هنوگنیمه  و  هیآ 6 ؛ نمؤم ، (. 2 [ ) 28]
نارفاکرب هتبلا  هک  تسا  هتفرگ  تقبـس  میداتـسرف  تلاسر  هب  هک  یناگدنب  هرابرد  ام  دهع  انامه  173 ؛ ياههیآ 171 - تافاص ، (. 3 [ ) 29]

دنبلاغ نمشد  رب  ام  هاپس  هشیمه  دنبای و  يزوریپ 
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[ دش یعطق  ادخ  رما  دسریم [: ارف  يدوز  هب  ادخ  نامرف  هیآ 1 ؛ لحن ، (. 4 [ ) 30]
تسا یمتح  قّقحم و  ادخ  رما  هیآ 47 ؛ ءاسن ، (. 5 [ ) 31]

[ دنناوتان وا  تردق  لباقم  رد  همه  تسا [ بلاغ  دوخ  رما  رب  دنوادخ  هیآ 21 ؛ فسوی ، (. 6 [ ) 32]
تسین یلیدبت  ار  دنوادخ  تاملک  هیآ 64 ؛ سنوی ، (. 7 [ ) 33]

رگیديایرد تفه  هفاضا  هب  ایرد  بآ  دوش و  ملق  ملاـع ] ناگدنـسیون  فک  رد  نیمز [ يور  تخرد  ره  رگا  و  هیآ 27 ؛ نامقل ، (. 8 [ ) 34]
دنامب مامتان  ادخ  تاملک  شراگن  زاب  ددرگ  دادم 

هکنآ زا  شیپ  دوش ، بّکرم  نم  راـگدرورپ  تاـملک  نتـشون  يارب  اـیرد  رگا  وـگب  تّما ] هب  اـم  لوـسر  يا  هیآ 109 [؛ فـهک ، (. 9 [ ) 35]
تاملک هک  دوجو  ملاوع  ینعی  دـننک ( همیمـض  نآ  هب  رگید  ییایرد  دـنچ  ره  دـش  دـهاوخ  کشخ  ایرد  بآ  دـسر  رخآ  هب  یهلا  تاـملک 

( تسا یهانتمان  ّدحیب و  دنایهلا  ینیوکت 
دناهدادامـش هب  ملع  زا  هچنآ  تسادخ  رما  زا  حور  هک  هد  باوج  دنـسرپیم  حور  تقیقح  زا  ار  وت  لوسر ] يا  هیآ 85 [؛ ءارسا ، (. 1 [ ) 36]

تسا كدنا 
نیرتـهب لـماک  تردـق  رب  نـیرفآ  میدوـمن  ءاـشنا  رگید  یقلخ  دّرجم ] كاـپ  حور  ندـیمد  هـب  نآ [ زا  سپ  هیآ 14 ؛ نوـنمؤم ، (. 2 [ ) 37]

ناگدننیرفآ
 ... مدیمدب وا  رد  دوخ  حور  زا  متسارایب و  لماک  تقلخ  اب  ار  وا  هک  هاگنآ  سپ  هیآ 72 ؛ ص ، (. 1 [ ) 38]

مینادرگرب لاحنامه  هب  میدومن ، قلخ  لوا  هک  هنوگنامه  هیآ 104 ؛ ءایبنا ، (. 2 [ ) 39]
میدیرفاین یّمسم  لجا  قح و  هب  زج  ار  اهنآ  نیبام  نیمز و  اهنامسآ و  هیآ 3 ؛ فاقحا ، (. 3 [ ) 40]

ناـنآ هکلب  دوب ؟ میهاوخ  ون  یقلخ  راـک  رد  زاـب  میوش  دـیدپان  نیمز  رد  هک  هاـگنآ  اـیآ  نیرکنم ) دـنتفگ ( هیآ 10 ؛ هدجـس ، (. 4 [ ) 41]
دناهتشگ رفاک  شیوخ  راگدرورپ  رادیدهب 

راگدرورپيوس هب  سپـس  دومن  دـهاوخ  یّفوت  تسا  امـش  نابهگن  هک  یتوملاکلم  ار  امـش  وگب  ربماـیپ ] يا  هیآ 11 [؛ ناـمه ، (. 5 [ ) 42]
تشگ دیهاوخ  زاب  شیوخ 

كاخنیا زا  تمایق ] زور  رد  رگید [ راب  مه  مینادرگیم و  زاب  كاخ  نیا  هب  مه  میدـیرفآ و  كاخ  زا  ار  امـش  اـم  هیآ 55 ؛ هط ، (. 1 [ ) 43]
میروآیم نوریب 

دیدرگیم هتخیگنارب  نآ  زا  مه  دیریمیم و  نآ  رد  دینکیم و  یگدنز  نیمز  نیا  رد  دومرف : دنوادخ  هیآ 25 ؛ فارعا ، (. 2 [ ) 44]
داد رارق  بلق  شوگ و  مشچ و  امش  يارب  دیمد و  شیوخ  حور  زا  يو  رد  تخادرپ و  ار  نآ  سپس  هیآ 9 ؛ هدجس ، (. 3 [ ) 45]

داد رارق  بلق  شوگ و  مشچ و  امش  يارب  و ] مدع [) زا  دیرفآ ( ار  امش  هک  تسوا  وگب  هیآ 23 ؛ کلم ، (. 4 [ ) 46]
درک دیناوتن  نآ  باسح  زگره  دینک  هرامش  ار  ادخ  ياهتمعن  رگا  دومرف و  اطع  دیدرک ، بلط  هچنآ  ره  و  هیآ 34 ؛ میهاربا ، (. 1 [ ) 47]
سکره سپ  دـیآ  امـش  يارب  ییامنهار  نم  بناج  زا  هک  هاگنآ  ات  دـییآ  دورف  تشهب  زا  همه  میتفگ  39 ؛ ياههیآ 38 - هرقب ، (. 2 [ ) 48]

لها هتبلا  دندرک  ام  تایآ  بیذکت  دندش و  رفاک  هک  نانآ  دش و  دهاوخن  نیگهودـنا  كانمیب و  ترخآ ) ایند و  رد  زگره ( دـنک  وا  يوریپ 
بّذعم هشیمه  نآ  شتآ  رد  دنخزود و 

تکالهراید هب  ار  ار  دوخ  موق  دوخ و  هتخاس و  لّدبم  رفک  هب  ار  ادخ  تمعن  هک  ار  یمدرم  لاح  يدیدن  چیه  هیآ 28 ؛ میهاربا ، (. 1 [ ) 49]
دندرک راپسهر 

تسا عیفر  ناشراگدرورپ  دزن  رد  ناشماقم  یتسار  هب  هیآ 2 ؛ سنوی ، (. 2 [ ) 50]
تسا یقاب  تسادخ  دزن  هچنآ  ریذپانف و  تسامش  دزن  هچنآ  هیآ 96 ؛ لحن ، (. 3 [ ) 51]
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[ تسا ءاقب  تایح و  راد  تسا [ دیواج  شتایح  ترخآ  راد  هکیتسرد  هب  هیآ 64 ؛ توبکنع ، (. 4 [ ) 52]
دندش تیادههتفای  تداعس  هار  یهورگ  دیوشیم : هدینادرگزاب  دومن ، قلخ  ار  امـش  هک  هنوگنامه  30 ؛ ياههیآ 29 - فارعا ، (. 5 [ ) 53]

دندیرخ دوخ  رب  تواقش  تلالض و  یهورگ  و 
دشاب یناگدنز  زا  رادروخرب  ياهدنز  هن  و  دوش ] تحار  ات  دریمب [ هن  خزود  نآ  رد  و  هیآ 13 ؛ یلعا ، (. 6 [ ) 54]

میزاس يدبا  هدنز  تداعساب ، شوخ و  یگدنز  هب  ار  وا  هیآ 97 ؛ لحن ، (. 7 [ ) 55]
هدارا روهقم  ملاع  همه  هک  تسا  ییاتکی  يادـخ  وا  تسا و  زیچ  ره  قلاخ  ادـخ  اهنت  وگب  ربمغیپ ) يا  17 (؛ ياههیآ 16 - دعر ، (. 1 [ ) 56]
هچنانچ دمآرب  یفک  لیس  يور  رب  دش و  يراج  بآ  لیـس  شتیفرظ  تعـسو و  ردق  هب  يدور  ره  رد  هک  درک  لزان  یبآ  نامـسآ  زا  تسوا .

بآ لثم  دـننک  بوذ  شتآ  رد  سم ) نهآ و  دـننام  فورظ ( ثاثا و  يارب  اـی  هرقن ) ـالط و  دـننام  تنیز ( لّـمجت و  يارب  هک  زین  ار  یتازلف 
يدوز هب  فک  نوچ  نآ ) لطاب  هک ( دـنزیم  لثم  لطاب  ّقح و  يارب  اهنآ ) يور  رب  فک  تازلف و  بآ و  نیا ( لـثم  هب  ادـخ  دروآرب . یفک 

ینـشور نیدب  مهف  يارب  ار  اهنآ  لَثَم  ادخ  دنامیم  یقاب  یتّدـم  نیمز  رد  تسا ، مدرم  دوس  ریخ و  هب  هک  زلف  بآ و  نآ  اما  دوشیم و  دوبان 
دنکیم نایب 

هدینادرگ روصنم  دّیؤم و  یهلا  سدق  حور  هب  هتشاگن و  نامیا  رون  ناشاهلد  رب  ادخ  ار  نانیا  هیآ 22 ؛ هلداجم ، (. 1 [ ) 57]
درک مزالم  يوقت  هملک  اب  ار  نانآ  درک و  لزان  نانمؤم  رب  دوخ و  لوسر  رب  رطاخ  نانیمطا  ادخ  هیآ 26 ؛ حتف ، (. 2 [ ) 58]

زا ار  امـش  ادخ  ات  دیروآ  نامیا  شلوسر  هب  دیوش و  یقّتم  سرتادخ و  کنیا  دیدیورگ  قح  هب  هک  یناسک  يا  هیآ 28 ؛ دیدح ، (. 3 [ ) 59]
هک دنک  اطع  ار  امـش  نآرق  هب  نامیا  وترپ  زا  يرون  و  يدبا ] ترخآ  رد  يرگید  یناف و  يایند  رد  یکی  دنادرگ [ بیـصن  هرهب  ود  شتمحر 

دییامیپب دبا ] تشهب  هار [ رون  نادب 
دناسرتب تمایق  زور  زا  ار  قلخ  ات  دتسرفب  دهاوخ  هک  ره  رب  ار  شیوخ  رما  زا  حور  هیآ 15 ؛ نمؤم ، (. 1 [ ) 60]

ادخ باتکیتسنادن  دـسر  یحو  هک  شیپ  نآ  زا  میداتـسرف و  وت  هب  یحو  يارب  ار  دوخ  حور  ام  هنوگنیمه  و  هیآ 52 ؛ يروش ، (. 2 [ ) 61]
ار دوخ  ناگدـنب  زا  سک  ره  هک  میدـینادرگ  رون  ار  عرـش  باتک و  نآ  ام  نکل  تسا و  مادـک  عرـش  ناـمیا و  هار  هک  يدـیمهفن  تسیچ و 

تسار هار  هب  درک  یهاوخ  تیاده  ار  قلخ  وت  کنیا  مینک و  تیاده  رون  نآ  هب  میهاوخب 
دنکیم لزان  تسوا ، رما  زا  هک  حور  هب  ار  هکئالم  هیآ 2 ؛ لحن ، (. 3 [ ) 62]

دننکیم لمع  وا  رما  هب  ناشیا  هیآ 27 ؛ ءایبنا ، (. 4 [ ) 63]
درک لزان  وت  بلق  رب  ار  یحو ] و  نآرق [ هک  یتسرد  هب  وا  سپ  تسا  لیئربج  نمشد  هک  سک  ره  وگب  هیآ 97 ؛ هرقب ، (. 5 [ ) 64]

یهد راذنا  ار  قلخ  ات  درک  لزان  تبلق  رب  ار  نآرق  نیمالاحور  194 ؛ ياههیآ 193 - ءارعش ، (. 1 [ ) 65]
درک لزان  سدقلاحور  ار  نآرق  هیآ 102 ؛ لحن ، (. 2 [ ) 66]

دنسرپیم حور  هرابرد  وت  زا  هیآ 85 ؛ ءارسا ، (. 3 [ ) 67]
دنوشیم لزان  حور  هکئالم و  هیآ 4 ؛ ردق ، (. 1 [ ) 68]

نوذأمقح هیحان  زا  هکنآ  رگم  تسین  مّلکت  يارای  ار  سک  چـیه  دنتـسیاب و  فص  هب  هکئالم  حور و  هک  يزور  هیآ 38 ؛ ءابن ، (. 2 [ ) 69]
دیوگ باوص  نخس  دشاب و 

تیادهرون نآ  هب  میهاوخب  ار  دوخ  ناگدـنب  زا  سک  ره  هک  میدـینادرگ  رون  ار  عرـش  باتک و  نآ  ام  نکل  و  هیآ 52 ؛ يروش ، (. 1 [ ) 70]
مینک

دنکیم تیاده  رون  ملاع  هب  تاملظ  زا  ار  نانآ  تسا و  نانمؤم  یلو  دنوادخ  هیآ 257 ؛ هرقب ، (. 2 [ ) 71]
ناشّصاخ رون  مه  تسا و  شاداپ  باوث و  مه  نانمؤم ] نانآ [ يارب  هیآ 19 ؛ دیدح ، (. 3 [ ) 72]
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ییوگنآ ؤلألت  هک  ياهشیـش  نایم  رد  غارچ  نآ  دـشاب و  نشور  یغارچ  نآ  رد  هک  دـنام  یتوکـشم  هب  قح  رون  هیآ 35 ؛ رون ، (. 4 [ ) 73]
 ... تسا هراتس 

: دـنتفگ تشامگ . مهاوخ  هفیلخ  نیمز  رد  نم  دومرف  ار  ناگتـشرف  تراـگدرورپ  هک  هگنآ  رآ  داـی  هب  33 ؛ ياههیآ 30 - هرقب ، (. 1 [ ) 74]
. مینک سیدـقت  حـیبست و  ار  وت  دوخ  ام  هکنآ  لاح  دـنزیر و  اهنوخ  دـننک و  داسف  نیمز  رد  هک  تشامگ  یهاوخ  یناسک  ایآ  اراـگدرورپ 
ار اهنآ  سپس  داد و  میلعت  مدآ  هب  ار  ءامسا  همه  ملاع  يادخ  و  دینادیمن . امش  هک  منادیم  رـشب ] تقلخ  رارـسا  زا  يزیچ [ نم  دومرف : ادخ 
كاپ و يادخ  يا  دنتشاد : هضرع  ناگتشرف  دینک . نایب  ار  نانیا  ءامـسا  دیقداص  دوخ  يوعد  رد  امـش  رگا  دومرف : درک و  هضرع  هکئالم  رب 

ءامـسا نیا  قیاقح  هب  ار  هکئـالم  مدآ ، يا  دومرف : دـنوادخ  میکح . اـناد و  يا  وت  ياهدومرف ، میلعت  اـم  هب  دوخ  هچنآ  زج  مینادیمن  اـم  هزنم 
هچنآ رب  اـناد و  نیمز  اهنامـسآ و  بیغ  رب  نم  هک  دـیتسناد  نونکا  ناگتـشرف ، يا  دومرف : ادـخ  تخاـس  هاـگآ  ار  ناـنآ  نوچ  زاـس ، هاـگآ 

؟ مهاگآ دیراد  ناهنپ  راکشآ و 
َْبیَغ ُمَـلْعَأ  یِّنِإ  » i\ هـب ار   E«\ َنوُـمَْلعَت ـال  اـم  ُمَلْعَأ  یِّنِإ  » i\ ریبـعت ناحبـس  دـنوادخ  هک  تسا  هتکن  نیا  بـلطم  نـیا  رب  دـهاش  (. 1 [ ) 75]

هک یئامسا  تسا و  یتداهش  هک  روطنامه  تسا ، یبیغ  نیمز  اهنامسآ و  يارب  هک  میباییمرد  سپ  دومن . لیدبت   E«\ ِضْرَْألا َو  ِتاوامَّسلا 
( فلؤم امن (. ّربدت  هتکن  نیا  رد  سپ  تسا ، نیمز  اهنامسآ و  بیغ  نامه  دومن  مالسلا  هیلع  مدآ  میلعت  ناحبس  دنوادخ 
مینکیمن لزان  ار  نآ  نیعم  يدح  هب  زج  تسام و  دزن  رد  نآ  نئازخ  هکنآ  رگم  تسین  یئیش  چیه  و  هیآ 21 ؛ رجح ، (. 2 [ ) 76]

درادن نادب  یهار  وا  زج  سکچیه  هک  بیغ  ملاوع  ياهدیلک  تسوا  تسد  هب  و  هیآ 59 ؛ ماعنا ، (. 3 [ ) 77]
ماگنهنآ و  دومن . مهاوخ  قلخ  لگ  زا  يرـشب  نم  دومرف : هکئالم  هب  ادـخ  هک  ار  نامز  نآ  رآ  دای  هب  و  72 ؛ ياههیآ 71 - ص ، (. 1 [ ) 78]

 ... مدیمد شیوخ  حور  زا  نآ  رد  متخادرپ و  ار  نآ  هک 
میتخاس لزان  يو  رب  ار  شیوخ  حور  سپ  هیآ 17 ؛ میرم ، (. 2 [ ) 79]

درک لزان  ار  نآرق  نیمالاحور  هیآ 193 ؛ ءارعش ، (. 3 [ ) 80]
میتخاس دیؤم  سدقلاحور  هب  ار  وا  و  هیآ 87 ؛ هرقب ، (. 4 [ ) 81]

رابکتسا ودرک  ابا  هک  سیلبا  رگم  دندرک  همه  سپ  دینک ، هدجـس  مدآ  يارب  میتفگ  هکئالم  هب  هک  ماگنه  نآ  و  هیآ 34 ؛ نامه ، (. 5 [ ) 82]
دوب نیرفاک  زا  انامه  وا  دیزرو و 

دیهاوـخب هک  تمعن  ره  زا  اـجنآ  رد  نیزگ و  ياـج  تـشهب  رد  شیوـخ  جوز  اـب  مدآ  يا  میتـفگ  و  39 ؛ ياـههیآ 35 - هرقب ، (. 1 [ ) 83]
مدآ و ناطیش  سپ  دوب . دیهاوخ  ناراکمتـس  زا  هک  دیوشن  کیدزن  بیـس ) ای  مدنگ  تخرد ( نیا  هب  یلو  دیوش  رادروخرب  تمحز  چیهیب 

دییآ دورف  تشهب  زا  هک  میتفگ  سپ  دروآ . نوریب  ماقم  نآ  زا  ار  نانآ  نایـصع  نیدب  دـندروخ و  تخرد  نآ  زا  ات  دـنکفا  شزغل  هب  ار  اّوح 
دورف تشهب  زا  همه  میتـفگ  دوب ...  دـهاوخ  هاـگمارآ  رارق و  گرم  زور  اـت  نیمز  يور  رب  ار  امـش  و  دننمـشد . ار  یخرب  امـش  زا  یخرب  هک 

نانآ تشگ و  دهاوخن  نیگهودنا  كانمیب و  زگره  دنک  وا  يوریپ  سک  ره  سپ  دیآ  امش  يارب  ییامنهر  نم  بناج  زا  هک  هاگنآ  ات  دییآ 
دوب دنهاوخ  بّذعم  هشیمه  نآ  شتآ  رد  دنخزود و  لها  هتبلا  اهنآ  دندرک  ام  تایآ  بیذکت  دندش و  رفاک  هک 

يدورطم هک  یتسرد  هب  هک  وش  جراخ  تشهب  زا  دومرف  ادخ  هیآ 77 ؛ ص ، (. 1 [ ) 84]
دش هارمگ  دومن و  شیوخ  راگدرورپ  تیصعم  مدآ  و  هیآ 121 ؛ هط ، (. 2 [ ) 85]

دومن تیاده  دیشخب و  ار  وا  دیزگرب و  ار  يو  ادخ  سپ  هیآ 122 ؛ نامه ، (. 3 [ ) 86]
دنکیمن تیاده  ار  ناملاظ  دنوادخ  هیآ 5 ؛ هعمج ، (. 4 [ ) 87]

دیوشیم هتخیگنارب  هرابود  نآ  زا  دیریمیم و  نآ  رد  دینکیم و  یگدنز  نیمز  رد  هیآ 25 ؛ فارعا ، (. 5 [ ) 88]
تناوریپ ووت  سنج ] زا [ ار  مّنهج  هک  تسا ، تقیقح  قح و  نم  مـالک  و  دـنگوس ، قح  هب  دومرف  ادـخ  85 ؛ ياههیآ 84 - ص ، (. 1 [ ) 89]
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درک مهاوخ  رپ  مامت 
هدجسمدآ يارب  هک  میتفگ  هکئالم  هب  میتخادرپ و  ار  امش  تروص  سپس  میدومن  قلخ  ار  امـش  هک  یتسرد  هب  هیآ 11 ؛ فارعا ، (. 1 [ ) 90]

دینک
لمحتزا همه  میدرک  تناما  ضرع  تانکمم ] یناد  یلاع و  ياوق  و  ملاع [ ياههوک  نیمز و  اهنامسآ و  رب  ام  هیآ 72 ؛ بازحا ، (. 1 [ ) 91]

دوب نادان  راکمتس و  رایسب  تناما ] يادا  شیامزآ و  ماقم  رد  مه [ ناسنا  تفریذپ و  ناوتان ] ناسنا [ ات  دندرک  هشیدنا  هدیزرو ، عانتما  نآ 
راتفرگباذع رهق و  هب  ار  همه  كرشم  نز  درم و  قفانم و  نز  درم و  ادخ  هک  دوب  نیا  يارب  تناما  ضرع  نیا  هیآ 73 ؛ بازحا ، (. 2 [ ) 92]

تسا نابرهم  هدنزرمآ و  رایسب  ادخ  هک  درذگرد  تمحر ] هب  نمؤم [ نز  درم و  زا  دنک و 
هدرک تیادهشلامک  هار  هب  سپس  هدیشخب  دوجو  تمعن  ار  ملاع  تادوجوم  همه  هک  تسا  یسک  نآ  ام ] يادخ  هیآ 50 [؛ هط ، (. 1 [ ) 93]

تسا
زیچره هک  ییادخ  نآ  و  دیناسر . لامک  ّدـح  هب  ار  تادوجوم  همه  درک و  قلخ  ار  ملاع  هک  ییادـخ  نآ  3 ؛ ياههیآ 2 - یلعا ، (. 2 [ ) 94]

درک تیاده  شلامک  هار  هب  داد و  ياهزادنا  ردق و  ار 
میدرک نایب  لّصفم  ار  يزیچ  ره  هیآ 12 ؛ ءارسا ، (. 3 [ ) 95]

نیرتتسپ ومنهج  نیلفاس [ لفـسا  هب  سپـس  میدیرفایب  میوقت  نسحا  ماقم ] رد [ ار  ناسنا  ام  هک  یتسرد  هب  7 ؛ ياههیآ 4 - نیت ، (. 4 [ ) 96]
میدرک اطع  دبا  تشهب  یمئاد و  شاداپ  اهنآ  هب  هک  دندش  راکوکین  هدروآ و  نامیا  ادخ  هب  هک  نانآ  رگم  میدینادرگرب  ناکما ] هبتر 

الاب ادخ  يوسهب  دیحوت  يوکین  هملک  تسادخ . صوصخم  تّزع  انامه  هک ] دنادب  تسا [ تّزع  بلاط  سک  ره  هیآ 10 ؛ رطاف ، (. 1 [ ) 97]
درب الاب  ار  نآ  صلاخ  کین و  لمع  دور و 

. تساراگدرورپ یمتح  مکح  نیا  دوش و  دراو  خزود  هب  هکنآ  زج  دـنامن  یقاب  امـش  زا  کی  چـیه  و  72 ؛ ياههیآ 71 - میرم ، (. 2 [ ) 98]
دنتفارد وناز  هب  شتآ  نآ  رد  ات  میراذگ  ورف  ار  ناراکمتس  داد و  میهاوخ  تاجن  منهج  زا  دناهدوب  سرتادخ  هک  ار  يدارفا  سپس 

دنادرگیم عیفر  ار  نامیا  لها  ماقم  دنوادخ  هیآ 11 ؛ هلداجم ، (. 3 [ ) 99]
ورف نت ) نیمز ( هب  وا  نکل  میدیشخبیم و  تعفر  ار  وا  تایآ  نآ  هب  میتساوخیم  دوخ  ذفان  ّتیـشم  هب  رگا  هیآ 176 ؛ فارعا ، (. 4 [ ) 100]

دیدرگ سفن  ياوه  وریپ  دنام و 
گرمزور ات  نیمز  يور  رب  ار  امش  و  دننمشد . ار  یخرب  امش  زا  یخرب  هک  دییآ  دورف  تشهب  زا  هک  میتفگ  سپ  هیآ 36 ؛ هرقب ، (. 5 [ ) 101]

دوب دهاوخ  هاگمارآ  رارق و 
دیدرگیم هتخیگنارب  نآ  زا  مه  دیریمیم و  نآ  رد  دینکیم و  یگدنز  نیمز  نیا  رد  دومرف  دنوادخ  هیآ 25 ؛ فارعا ، (. 6 [ ) 102]

تسین شیب  زیچان  یعاتم  ایند  تایح  هک  یتسرد  هب  هیآ 39 ؛ نمؤم ، (. 1 [ ) 103]
تسا بعل  وهل و  ایند  تایح  هک  یتسرد  هب  هیآ 36 ؛ دّمحم ، (. 2 [ ) 104]

میدینادرگدوبان لطاب و  ار  همه  هدرک  اهنآ  تقیقح  ّتین و  صولخیب و  دساف  لامعا  هب  هّجوت  ام  و  هیآ 23 ؛ ناقرف ، (. 3 [ ) 105]
درادنپبآ ار  نآ  هنشت  صخش  هک  بآیب  راومه  نابایب  رد  دنام  یبارـس  هب  لثم  رد  ناشلامعا  دنرفاک  هک  نانآ  هیآ 39 ؛ رون ، (. 1 [ ) 106]

مامت شراک  باسح  هک  دنیب  شیوخ  لامعا  رظان  رـضاح و  ار  ادخ  رفاک  نآ  دباین و  بآ  چـیه  دـسر  اجنادـب  نوچ  دباتـش  نآ  بناج  هب  و 
دسرب لماک 

تسا بلاغ  دوخ  راک  رب  دنوادخ  هیآ 21 ؛ فسوی ، (. 2 [ ) 107]
مینک ناـحتما  نآ  هب  ار  مدرم  اـت  میداد  رارق  نیمز  شیارآ  تنیز و  تـسا  رگهوـلج  نـیمز  رد  هـچنآ  8 ؛ ياـههیآ 7 - فهک ، (. 3 [ ) 108]

میهدیم انف  یناریو و  تسد  هب  ار  همه  میدینادرگ  نیمز  تنیز  ار  هچنآ  دوب و  دهاوخ  رتوکین  ناشلمع  ادخ  تعاط  رد  کی  مادکهک 
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ییاتـسدوخ رخاـفت و  و  هناـنز ] شیارآ [ یـشاّیع و  وـهل و  هنـالفط و  تسا  ياهچیزاـب  تقیقح  هب  اـیند  یگدـنز  20 ؛ دـیدح : (. 1 [ ) 109]
یپ رد  یهایگ  درابب و  عقوم  هب  هک  تسا  یناراب  دـننام  لثم  رد  تسایند و  راک  تقیقح  نیا  نادـنزرف ، لام و  ندوزفا  صرح  رگیدکیاب و 

دسوپب دوش و  کشخ  دوز  هک  يرگنب  سپس  دروآ  تفگش  هب  ار  تسرپایند  ای  رگزرب  هک  دیورب  نیمز  زا  نآ 
تسا بیصن  قح  يدونشخ  شزرمآ و  ار ] نانمؤم  و  مّنهج [ تخس  باذع  ار ] نابلطایند  ترخآ [ ملاع  رد  و  نامه ؛ (. 2 [ ) 110]

بترم ناـسنا  رمع  جرادـم  بسح  هب  هیآ ، رد  هروکذـم  روما  هک  هدـش  لـقن  هرـس  سدـق  ییاـهب  خیـش  زا  هیآ  نیا  ياـنعم  رد  (. 3 [ ) 111]
رد و  هدننکلوغشم ، هدوهیب  ياهراک  هب  غولب  لیاوا  رد  و  تسا ، لوغـشم  یمرگرـس  يزاب و  هب  یکدوک  ناوا  رد  ناسنا  هکنآ  هچ  دناهدش ،
هب تلوهک  يریپ و  ماـگنه  هب  رخاـفت و  هب  رمع  همین  رد  دزادرپیم و  يویند  ياـهتنیز  هب  دـسریم ، دوـخ  لاـمک  هب  یناوـج  هک  یماـگنه 

( ّفلؤم دالوا (. لاوما و  رد  رثاکت 
حورضبق يارب  ناگتشرف  هک ] هاگنآ  ینیبب و [ توم  تارکـس  رد  ار  ناراکمتـس  لاح  یتخـس  رگا  94 ؛ ياههیآ 93 - ماعنا ، (. 1 [ ) 112]

هب نخـس  ادخ  رب  نوچ  دیـشکیم ، يراوخ  باذع و  رفیک  زورما  دینک ، رد  هب  نت  زا  ناج  هک  دنیوگ  دـنروآرب و  تردـق  رهق و  تسد  اهنآ 
امش ًاقّقحم  و  درب .] دیهاوخ  یپ  ناراکهبت  يزورهریت  نازیم  هب  سپ  دیدرکیم [ ّربکت  یشکندرگ و  وا  تایآ  مکح و  زا  دیتفگیم و  قحان 

ببـس هک  میدوب [ هداد  امـش  هب  هاج  لام و  زا  هچنآ  میدیرفآ و  ار  امـش  راب  لوا  هک  هنوگنادب  دـییآزاب  ام  يوس  هب  باسح ] يارب  کیاکی [
اهنآ امش و  نایم  دنوش و  دوبان  همه  دیتشادنپیم  دوخ  دوس  هب  لطاب  لایخ  هب  هک  ناعیفـش  نآ  دینکفا و  رـس  تشپ  ار  همه  دوب ] امـش  رورغ 

دتفا ییادج 
دنادرگنناترورغم وا  مرک  وفع و  هب  ادخ ، باقع  زا  ناطیش  دهدن و  بیرف  ار  امش  ایند  یگدنز  راهنز  سپ  هیآ 33 ؛ نامقل ، (. 2 [ ) 113]

تسا ینادواج  تایح  يدبا و  هاگلزنم  ترخآ  تایح  تسا و  يزیچان  عاتم  ایند  تایح  هک  یتسرد  هب  هیآ 39 ؛ نمؤم ، (. 1 [ ) 114]
تسین يزیچ  رورغ  بیرف و  عاتم  زج  ایند  هیآ 20 ؛ دیدح ، (. 2 [ ) 115]

هایگ فلتخم  عاونا  ناراب  نآ  هب  ات  میداتـسرف  ورف  نامـسآ  زا  هک  دـنام  یبآ  هب  ایند  یگدـنز  لَثَم  رد  ًاـقّقحم  هیآ 24 ؛ سنوی ، (. 3 [ ) 116]
شمدرم دنک و  شیارآ  هتسب  رویز  دوخ  هب  يزبس  یمّرخ و  زا  ار  نیمز  هک  هاگنآ  ات  دیورب  دننک  هیذغت  تاناویح  نایمدآ و  هچنآ  زا  نیمز 

کـشخ نانچ  دنک و  ورد  ار  نیمز  رویز  همه  نآ  دسر و  رد  زور  ای  بش  هب  ام  نامرف  ناهگان  هک  دـنرادنپ  فّرـصتم  رداق و  نآ  رب  ار  دوخ 
[ ... تسایند يانف  لاح  تقیقح  نیا  تسا [ هدوبن  چیه  نآ  رد  زورید  ییوگ  هک  دنک 

اهنآرفک زا  ینایز  دیشاب  تیاده  هار  هب  امش  دنوش و  هارمگ  ملاع  همه  رگا  هک  دییاپب  ار  دوخ  نامیا  لها  يا  هیآ 105 ؛ هدئام ، (. 1 [ ) 117]
دیسر دهاوخن  امش  هب 

ره ادخ  ّتیـشم  دنربیم ، رـس  هب  ینادان  یکیرات  رد  گنگ  رک و  دـندرک  بیذـکت  ار  ادـخ  تایآ  هک  نانآ  و  هیآ 39 ؛ ماعنا ، (. 2 [ ) 118]
تیاده تسار  هار  هب  دهاوخ  ار  هک  ره  و  دوش ] هارمگ  ات  دراذگاو  دوخ  هب  ار  وا  تّجح  مامتا  زا  سپ  ینعی  دزاسیم [ هارمگ  دـهاوخ  ارهک 

دنک
نیطایـش نآ  دشاب و  يو  یگـشیمه  نیـشنمه  رای و  ات  میزیگنارب  ار  ناطیـش  دباتب  خر  ادخ  دای  زا  هک  ره  و  هیآ 36 ؛ فرخز ، (. 3 [ ) 119]

دناهتفای تیاده  هک  دنرادنپ  اهنآ  دننکفا و  تلالض  هب  دنرادزاب و  ادخ  هار  زا  ار  لفاغ  مدرم  نآ  هشیمه 
دناهتسشن قّقحت  توبث و  یسرک  هب  يو ] هب  طوبرم  قیاقح [ هتشگ و  رود  يو  زا  یعقاوریغ  روما  هیهاو و  تالایخ  (. 4 [ ) 120]

تسا هدیرفاین  یّمسم  لجا  قح و  هب  زج  ار  همه  تساهنآ  نیب  رد  هچنآ  نیمز و  اهنامسآ و  دنوادخ  هیآ 8 ؛ مور ، (. 1 [ ) 121]
دنوشن رّخؤم  ای  مدقم  نآ  زا  ياهظحل  دسر  رد  هک  ماگنه  نآ  هک  تسا  یلجا  یتّما  ره  يارب  هیآ 34 ؛ فارعا ، (. 2 [ ) 122]

ددرگن زین  رّخؤم  نآ  زا  دریگن و  یشیپ  شیوخ  لجا  زا  یتّما  چیه  هیآ 5 ؛ رجح ، (. 3 [ ) 123]
دیدرگ رّخؤم  ای  مّدقم  نآ  زا  ياهظحل  دیناوتن  هک  دسر  ارف  يزور  ار  امش  وگب  هیآ 30 ؛ أبس ، (. 4 [ ) 124]

ماجنا ات  زاغآ  زا  www.Ghaemiyeh.comناسنا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 210زکرم  هحفص 183 

http://www.ghaemiyeh.com


تسوادزن یّمسم » لجا  داد و « رارق  یلجا  یسک  ره  يارب  سپس  دیرفایب  كاخ  زا  ار  امش  هک  ییادخ  تسوا  هیآ 2 ؛ ماعنا ، (. 5 [ ) 125]
یقاب رادیاپ و  تسادخ  دزن  رد  هچنآ  تسا و  یناف  تسا  امش  دزن  رد  هچنآ  هیآ 96 ؛ لحن ، (. 1 [ ) 126]

ص 63 ك : ر . هیآ 24 ؛ سنوی ، (. 2 [ ) 127]
دسر ارف  هتبلا  دنوادخ  لجا  هک ] دنادب  تسا [ قاتشم  راودیما و  ادخ  ءاقل  هب  سک  ره  هیآ 5 ؛ توبکنع ، (. 3 [ ) 128]

دیتسجیم يرود  نآ  زا  هک  یگرم  نامه  دیسر  ارف  تقیقح  قح و  هب  گرم  یتخس  یشوهیب و  ماگنه  هیآ 19 ؛ ق ، (. 1 [ ) 129]
دیشک دنهاوخ  ادخ  يوس  هب  ار  قلخ  زور  نآ  رد  دچیپرد . مههب  ایند ] مغ  زا  اپ [ ياهقاس  و  هیآ 30 ؛ تمایق ، (. 2 [ ) 130]

لاــح رد  هدیــسرن  ارف  شگرم  زوــنه  هـک  ار  نآ  دریگیم و  ار  قــلخ  حاورا  گرم  ماــگنه  هـک  تسادــخ  هــیآ 42 ؛ رمز ، (. 1 [ ) 131]
دتسرفیم شندب  هب  ار  يرگید  درادیم و  هاگن  هدرک  شگرم  هب  مکح  هک  ار  نآ  سپ  دنکیم  ضبق  ار  شحورباوخ 

دنکیم یّفوت  ار  امش  هک  تسوا  هیآ 60 ؛ ماعنا ، (. 1 [ ) 132]
يوشیملئان وا  تاقالم  هب  تبقاع  یشالت و  یعس و  رد  دوخ  راگدرورپ  يوسهب  وت  ناسنا  يا  هیآ 6 ؛ قاقشنا ، (. 2 [ ) 133]

دیاهدرک گنرد  نیمز  رد  لاس  دنچ  دینادیم  ایآ  دنکیم : باطخ  دنوادخ  هیآ 112 ؛ نونمؤم ، (. 3 [ ) 134]
دنکیم ضبق  تسا ، امش  لّکوم  هک  یکلم  ار  امش  حور  وگب  هیآ 11 ؛ هدجس ، (. 4 [ ) 135]

راـک نـیا  رد  دـننکیم و  یّفوـت  ار  يو  اـم  ناگداتـسرف  دـسررد ، توـم  ار  امـش  زا  یـسک  هـک  ناـمز  نآ  و  هیآ 61 ؛ ماـعنا ، (. 1 [ ) 136]
دننکن یهاتوکچیه 

میهاکیمفرط ره  زا  هدرک و  لهاج ] نارفاک  نیمزرس [ مزع  نالوسر ] نداتسرف  اب  ام [ هک  دندیدن  مدرم  ایآ  هیآ 41 ؛ دعر ، (. 1 [ ) 137]
اهنآ باذعزا  چیه  دنناساره و  ناسرت و  هک  یماگنه  ینک  هدهاشم  ار  نامرجم  لاح  یتخس  لوسر  يا  وت  رگا  و  هیآ 51 ؛ أبس ، (. 1 [ ) 138]

دنوش ریگتسد  کیدزن  یناکم  زا  دوشن و  توف 
هدرم نآ  نیلاب  رب  گرم  تقو  امـش  و  دسر . ولگ  هب  ناشناج  هک  یماگنه  دوب  دـهاوخ  هنوگچ  سپ  85 ؛ ياههیآ 83 - هعقاو ، (. 2 [ ) 139]

دیرادن تریصب  تفرعم و  امش  نکیل  میرتکیدزن  امش  زا  وا  هب  ام  و  دیرگنیم . دیرضاح و 
ص 62 ك : ر . 94 ؛ ياههیآ 93 - ماعنا ، (. 1 [ ) 140]

، دشخبن يدوس  نامیا  ار  سک  چیه  زور  نآ  دـسر ، اهنآ  رب  وت  يادـخ  بضغ  رهق و  تایآ  ضعب  هک  يزور  هیآ 158 ؛ ماعنا ، (. 1 [ ) 141]
دشاب هدرکن  تداعس  ریخ و  بسک  نامیا  رد  ای  هدرواین  نامیا  شیپ  نآ  زا  رگا 

ار ناشناجناگتشرف  هک  نانامه  دسررد  تراگدرورپ  نامرف  ای  دنیآ  ناشيوس  هب  ناگتـشرف  هک  یناسک  نامه  هیآ 28 ؛ لحن ، (. 2 [ ) 142]
هب ادخ  يرآ ، میدرکیمن . يدب  راک  چیه  ام  دنیوگیم ] و [ دنیآیم . رب  میلست  ِرد  زا  سپ  دندوب ، راکمتس  دوخ  رب  هک  یلاح  رد  دنریگیم ،

تساناد دیدرکیم  هچنآ 
رب تمحر  ناگتـشرف  دندنام  رادیاپ  نامیا  نیا  رب  تساتکی و  يادـخ  ًاقّقحم  ام  راگدرورپ  دـنتفگ : هک  نانآ  هیآ 30 ؛ تلصف ، (. 3 [ ) 143]

هدعو ءایبنا ] هک [ یتشهب  نآ  هب  ار  امش  دیرادن و  هتـشذگ ] زا  یهودنا [ و  هدنیآ ] زا  یـسرت [ چیه  رگید  هک  دنهد ] هدژم  و  دنوش [ لزان  اهنآ 
داب تراشب  دنداد 

ص 34 ك : ر . 64 ؛ ياههیآ 62 - سنوی ، (. 1 [ ) 144]
ص 34 ك : ر . هیآ 28 ؛ دیدح ، (. 2 [ ) 145]

رد نانآزا  دناهدش  مهارف  نانمؤم  امش  هیلع  يرایسب  رکشل  دنتفگ  اهنآ  هب  یمدرم  نوچ  هک  ینانمؤم  نآ  هیآ 173 ؛ نارمعلآ ، (. 1 [ ) 146]
تسا يروای  وکین  تسا و  تیافک  ار  ام  ادخ  اهنت  دنتفگ  دوزفا و  ناشنامیا  رب  سرت ] ياج  هب  تاغیلبت  نیا  دیشاب [ رذحرب  هشیدنا و 

دماین یجنر  ملا و  چیه  ناشیارب  دندروآ  يور  يادخ  تمحر  لضف و  هب  هک  نانمؤم  نآ  سپ  هیآ 174 ؛ نارمعلآ ، (. 2 [ ) 147]
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ص 32 ك : ر . 28 ؛ ياههیآ 27 - میهاربا ، (. 3 [ ) 148]
ابینعی هدومرف ، لماک  تیانع  فطل و  اهنآ  هب  ادخ  هک  یناسک  اب  هتبلا  دننک  تعاطا  ار  لوسر  ادـخ و  هک  نانآ  هیآ 69 ؛ ءاسن ، (. 4 [ ) 149]

دنتسه ییوکین  ناقیفر  ردقچ  تشهب ] رد  نانیا [ دش و  دنهاوخ  روشحم  ناراکوکین  نادیهش و  ناقیدص و  ناربمایپ و 
لاحرد ار  ناریقف  دناهتشاد و  اپهب  زامن  دناهدروآ و  نامیا  هک  دنتسه  یناسک  شربمایپ و  ادخ و  امش  ّیلو  اهنت  هیآ 55 ؛ هدئام ، (. 1 [ ) 150]

دنهدیم تاکز  عوکر 
وحتاف ادخ  رکـشل  اهنت  هک  تسا ] زوریپ  دـننامیا [ لها  لوسر و  ادـخ و  وا  يامرفنامرف  ّیلو و  هک  سک  ره  و  هیآ 56 ؛ هدئام ، (. 2 [ ) 151]

دوب دنهاوخ  بلاغ 
دناّیلو ار  رگید  ضعب  یضعب  تانمؤم  نینمؤم و  هیآ 71 ؛ هبوت ، (. 3 [ ) 152]

هب ایند [ تایح  رد  مه  تسا  تراشب  هتـسویپ  ادـخ  زا  ار  اهنآ  دنـسرتادخ . ناـمیا و  لـها  اـهنآ  64 ... ؛ ياـههیآ 63 - سنوی ، (. 1 [ ) 153]
[ تشهب ياهتمعن  هب  ترخآ [ رد  مه  و  باوخ ] ملاع  رد  تافشاکم 

ص 88 ك : ر . هیآ 27 ؛ میهاربا ، (. 1 [ ) 154]
دـشرفاک وا  تعاط  هب  یمدآ  هکنآ  زا  سپ  وش ، رفاک  تفگ  ار  ناسنا  هک  دنناطیـش  دننام  لثم  رد  ناقفانم  نیا  هیآ 16 ؛ رشح ، (. 2 [ ) 155]

مسرتیم رایسب  ادخ  باقع  زا  نم  هک  مرازیب  وت  زا  نم  دیوگ  ودب  هاگنآ 
یقشیخرب و دنوش  هقرف  ود  رب  قلخ  سپ  دیوگن  نخـس  ادخ  نامرف  هب  زج  سک  چیه  زور  نآ  رد  108 ؛ ياههیآ 105 - دوه ، (. 1 [ ) 156]

دننکفارد دنشکیم  ترـسح  هلان  هآ و  هک  یلاح  رد  خزود  شتآ  رد  ار  همه  تواقـش  لها  اما  تقوشوخ . دیعـس و  یـضعب  دنراگزوردب و 
تردق و هب  ادخ [ هتبلا  هک  دهد  ناشتاجن  دهاوخب  ادخ  ّتیـشم  هکنآ  رگم  دندّلخم ، تسا  یقاب  نیمز  اهنامـسآ و  ات  خزود  شتآ  رد  اهنآ 

ّتیشم هچنآ  رگم  دندّلخم ، تسا  یقاب  نیمز  نامسآ و  ات  دبا  تشهب  رد  مامت  تداعس  لها  اما  و  دنکیم . دهاوخ  هچ  ره  شیوخ ] تمکح 
دشاب راگدرورپ 

دنوش هتخیگنارب  تمایق ) رد  هک ( نامز  نآ  ات  تسا  یخزرب  اهنآ  يارو  رد  و  هیآ 100 ؛ نونمؤم ، (. 1 [ ) 157]
دنوشیم هضرع  شتآ  رب  تمایق  زور  ماش و  حبص و  ره  نانآ  هیآ 46 ؛ نمؤم ، (. 2 [ ) 158]

تسا یّصاخ  قزر  ار  نانآ  ماش  حبص و  ره  تشهب ) نآ ( رد  هیآ 62 ؛ میرم ، (. 3 [ ) 159]
ریرهمز يامرس  هن  دننیب و  نازوس ) یباتفآ ( هن  اجنآ  رد  هیآ 13 ؛ ناسنا ، (. 4 [ ) 160]

دزن رد  دـندش و  يدـبا  تاـیح  هب  هدـنز  هـکلب  دـندرم ، ادـخ  هار  نادیهـش  هـک  دـیرادنپم  170 ؛ ياــههیآ 169 - نارمعلآ ، (. 5 [ ) 161]
دوب دنهاوخ  مّعنتم  ناشراگدرورپ 

دینک مّنهج  دراو  باذع  نیرتتخس  هب  ار  ناینوعرف  هک  دیآ  باطخ  دوش  تمایق  زور  نوچ  هیآ 46 ؛ نمؤم ، (. 6 [ ) 162]
رد سپـسدننکفارد  خزود  میمح  هب  ات  دوش ، هدیـشک  شتآ  ياهریجنز  لغ و  اب  ناشاهندرگ  نوچ  72 ؛ ياههیآ 71 - نمؤم ، (. 1 [ ) 163]

دنوش هتخورفا  شتآ 
هیآ 27 میهاربا ، (. 1 [ ) 164]

هدز لثم  ییابیز  تخرد  هب  ار  كاپ  حور  هزیکاپ و  هملک  ادـخ  هنوگچ  هک  یتسنادـن  ام  لوسر  يا  27 ؛ ياههیآ 24 - میهاربا ، (. 1 [ ) 165]
] دهد شوخ  لوکأم و  ياههویم  تاقوا  همه  ادخ  نذا  هب  ابیز  تخرد  نآ  و  دوش . رب  نامسآ  هب  نآ  هخاش  دشاب و  رارقرب  نآ  هقاس  لصا  هک 

هنوگنیا يادخ  دنام ] رمثرپ  تخرد  نادـب  نارگید  دوخ و  يارب  مئاد  تعفنم  رد  وکین  رادرک  راکفا و  تفرعم و  شناد و  اب  كاپ  ناج  لَثَم 
ورف نیمز  بلق  هب  شاهشیر  هک  تسا  يدـیلپ  تخرد  دـننام  دـیلپ ] حور  و  رفک [ هملک  لَثَم  و  دروآیم . مدرم  رّکذـت  يارب  حـضاو  ياهلثم 

ایند و رد  تباث  هدـیقع  هب  ار  نامیا  لها  ادـخ  تفای . دـهاوخن  ییاقب  تابث و  چـیه  و  دوش ] کـشخ  دوز  و  دـتفا [ نیمز  يـالاب  هکلب  دورن و 
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رایتخا اب  دهاوخب  هچ  ره  و  دراذگیماو ] تّجح  مامتا  زا  سپ  یهارمگ  لاح  هب  دنادرگیم [ هارمگ  ار  ناراکمتس  درادیم و  رادیاپ  ترخآ 
دنکیم قلطم 

تسادخ دزن  رد  همه  تّزع  سپ  دهاوخ ، تّزع  هک  سک  ره  هیآ 10 ؛ رطاف ، (. 2 [ ) 166]
ص 58 ك : ر . نامه ؛ (. 1 [ ) 167]

لزان ام  رب  ناگتـشرف  ارچ  دنتفگ : دندوبن ] دقتعم  تمایق  هب  و  دنتـشادن [ ار  ام  ياقل  دـیما  هک  نانآ  و  24 ؛ ياههیآ 21 - ناقرف ، (. 1 [ ) 168]
دیدـش نایغط  یـشکرس و  هب  هتفرگ و  شیپ  توخن  ّربکت و  هار  شیوخ  ّقح  رد  نانآ  انامه  مینیبیمن ؟ مشچ  هب  ار  ادـخ  اـم  ارچ  اـی  دـندشن 

ّتنج تمحر و  ياقل  زا  عونمم [ مورحم و  دـنیوگ  اهنآ  هب  هکلب  هتفاین  هتـشرف  زا  یتراشب  نامرجم  دـننیبب  ار  ناگتـشرف  هک  يزور  دـنتفاتش .
زور نآ  رد  تشهب  لها  لاح  ره  هب  و  مینادرگ . دوبان  لطاب و  ار  همه  هدرک  اهنآ  ّتین  صولخیب  دـساف  لامعا  هب  هّجوت  اـم  دیـشاب و  ادـخ ]

تشاد دنهاوخ  نایخزود ] نیا  زا  رتوکین [ یهاگباوخ  شمارآ و  رتهب و  يّرقم  نکسم و 
هزوح یمالسا  تاغیلبت  رتفد  رشن  پاچ و  زکرم   ) باتک ناتسوب  هسـسوم  دلج ، 1 ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا  نیـسح ، دمحم  ییابطابط ، [ 169]

.1388 مود ، پاچ : مق ، مق - ) هیملع 
زا مرک  هب  ای  دنک  باذع  ار  نانآ  لدع  هب  ای  تسا  فوقوم  ّتیشم  رب  ناشراک  هک  دنتسه  ییاهنآ  رگید  یخرب  هیآ 106 ؛ هبوت ، (. 1 [ ) 170]

تسا هاگآ  قلخ ) حالص  هب  ادخ ( درذگرد و  ناشناهانگ 
راگدرورپ دزن  رد  دندش و  يدبا  تایح  هب  هدنز  هکلب  دندرم ، ادخ  هار  نادیهش  هک  دیرادنپم  171 ؛ ياههیآ 169 - نارمعلآ ، (. 1 [ ) 171]

اهنآ هب  زونه  هک  یناـنمؤم  هک  نآ  زا  دـننامداش و  هدـیدرگ  ناشبیـصن  ادـخ  زا  هک  یتـمحر  لـضف و  هب  ناـنآ  دوب . دـنهاوخ  مّعنتم  شیوـخ 
دنوادـخ تمعن  لضف و  هب  دنرورـسم و  تشاد ، دـنهاوخن  ینزح  فوخ و  تفاتـش  دـنهاوخ  ترخآ  هار  هب  اهنآ  یپ  رد  ًادـعب  دناهتـسویپن و 

دنادرگن عیاض  ار  نامیا  لها  رجا  دنوادخ  هکنیا  دنباییم و  تراشب 
ص 163 ك : ر . هیآ 105 ؛ هبوت ، (. 2 [ ) 172]

ناطیش نآ  نم و  نایم  شاک  يا  دیوگ  ترسح  تیاهن  اب  هاگنآ  دیآ  زاب  ام  يوسهب  ایندزا  هک  یتقو  ات  38 ؛ هیآ 36 - فرخز ، (. 1 [ ) 173]
دوب يدب  رای  نیشنمه و  رایسب  نم  رب  وا  هک  دوب  قرشم  برغم و  يرود  هب  ياهلصاف 

هکار نآ  زج  تسا  نیمز  اهنامـسآ و  رد  هک  ره  زور  نآ  دوش  هدـیمد  روص  هک  ار  يزور  وش  روآداـی  تّما  هب  هیآ 87 ؛ لمن ، (. 1 [ ) 174]
دنشاب ناسرت  ناساره و  هتساوخ  ادخ 

. دوش گرم  شوهدـم  هتـساوخ  ادـخ  هکنآ  زج  دوب  نیمز  اهنامـسآ و  رد  هک  ره  سپ  دـش  هدـیمد  روص  رد  هـیآ 68 ؛ رمز ، (. 2 [ ) 175]
دنزیخرب گرم  باوخ  زا  قیالخ  هاگان  هک  دوش  هدیمد  نآ  رد  رابرگد  هاگنآ 

دش دنهاوخ  رضاح  ام  هاگشیپ  هب  رشحم  قیالخ  هاگان  هک  دشابن  شیب  هحیص  کی  زج  و  هیآ 53 ؛ سی ، (. 3 [ ) 176]
كاخ زا  همه  ادص  نادب  هاگان  هک  تسین  دننک ] لیفارـسا  روص  رد  هک  بیهم [ يادـص  کی  زج  14 ؛ ياههیآ 13 - تاعزان ، (. 4 [ ) 177]

دنوشرب
رهنآ تشحو  زا  هک  يزور  دـسر . قلخ  همه  شوگ  هب  تمایق ] يادـن  و  دـنلب [ يادـص  هک  هاـگنآ  34 ؛ ياـههیآ 33 - سبع ، (. 5 [ ) 178]

دزیرگیم شردارب  زا  سک 
، تسایتخـس زور  رایـسب  زور  نآ  دـنمدب  ار  لیفارـسا  روص  دوش و ] اپرب  تمایق  هماگنه  هک [ هاـگنآ  10 ؛ ياههیآ 8 - ّرثدـم ، ( 1 [ ) 179]

تسین شیاسآ  تحار و  نآ  رد  هنوگچیه  ار  نارفاک 
هحیـص نآ  قلخ  هک  يزور  راد . ارف  شوگ  دنک  ادن  کیدزن  ناکم  زا  قح  يدانم  هک  يزور  يادن  هب  و  42 ؛ ياههیآ 41 - ق ، (. 2 [ ) 180]

تساهربق زا  جورخ  ماگنه  زور  نآ  دنونشب  قح  هب  ار 
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هبطقف دریگ  ّقلعت  يرما  هب  يو  متح  ياضق  هک  ماگنه  نآ  دناریمیم و  دـنکیم و  هدـنز  هک  تسا  ییادـخ  وا  هیآ 68 ؛ نمؤم ، (. 1 [ ) 181]
دوب دهاوخ  وا  و  شاب » تفگ « دهاوخ  نآ 

دنشچن رگید  یگرم  لوا ، گرم  نامه  زج  نآ  رد  و  هیآ 56 ؛ ناخد ، (. 2 [ ) 182]
ارام ایآ  لاح  میفرتعم . دوخ  ناهانگ  هب  سپ  تایح ، راب  ود  يدناشچ و  گرم  راب  ود  ار  ام  ایادخ  راب  دـنیوگ  هیآ 11 ؛ نمؤم ، (. 3 [ ) 183]

مییآزاب خزود  باذع  نیا  زا  هک  تسا  یهار 
شیبیتعاس خزرب ] ربق و  ایند  رد  هک [ دـننک  دای  مسق  ناراکدـب  دوش  اپرب  تمایق  تعاس  هک  يزور  و  56 ؛ ياههیآ 55 - مور ، (. 4 [ ) 184]

هقرف نآ  هب  دناهدیـسر  نامیا  ملع و  ماقم  هب  هک  نانآ  دـنزادرپب و  غورد  یتساراـن و  هب  تقیقح  یتسار و  زا  هنوگنیمه  دـناهدرکن ، گـنرد 
دیدوبن هاگآ  نآ  رب  لهج  زا  نکل  دیتفای و  تلهم  ادخ  ملع  ملاع  رد  تسا  زورما  مه  هک  تمایق  زور  ات  امش  دنیوگ : راکدب 

خساپاهنآ دیدرک ؟ گنرد  نیمز  رد  لاس  دنچ  امش  دینادیم  هک  دیوگ  نارفاک  هب  ادخ  هاگنآ  114 ؛ ياههیآ 112 - نونمؤم ، (. 1 [ ) 185]
ادخ سرپزاب . دنناد  قلخ  رمع  باسح  هک  یناگتـشرف  زا  مییوگ ] اطخ  ام  رگا  زور [ زا  ءزج  کی  ای  دوب  زور  کی  ام  تسیز  مامت  هک  دـنهد 

كدنا رایـسب  زاب  دوب ] لاس  دنچ  هکنآ  اب  ایند [ رد  ناتگنرد  تّدم  هک  دیتسنادیم  دیدوب ] هاگآ  دوخ  یناگدنز  لاح  زا  رگا [ امـش  دـیامرف 
دوب

نامسآياهرد زگره  دنراین  دورف  نآ  هب  رـس  توخن  ربک و  زا  دننک و  بیذکت  ار  ادخ  تایآ  هک  نانآ  انامه  هیآ 40 ؛ فارعا ، (. 2 [ ) 186]
تازاجم ار  ناراکهانگ  هنوگنیا  تسا ] لاحم  ینعی  دـیآرد [ نزوس  همـشچ  رد  رتش  هکنآ  اـت  دـنیاینرد  تشهب  هب  دوشن و  زاـب  ناـنآ  يارب 

مینک تخس 
تسا رّرقم  ادخ  رما  هب  نامسآ و  رد  دناهداد  امش  هب  هک  اههدعو  همه  اب  امش  يزور  هیآ 22 ؛ تایراذ ، (. 3 [ ) 187]

دسر ارف  زور  نآ  رادید  ار  امش  و  هیآ 30 ؛ أبس ، (. 4 [ ) 188]
دوش هعجارم  هقیلعت  هب  تسین  تروص  نیا  هب  هیآ  (. 5 [ ) 189]

دنوریم الاب  وا  يوس  هب  حور  هکئالم و  هیآ 4 ؛ جراعم ، (. 6 [ ) 190]
هب مه  اب  هکیلاح  رد  دریگ  ارف  ار  اهنآ  هک  لیفارسا  هحیص  کی  زج  دنشکن  راظتنا  تمایق  نارکنم  نیا  50 ؛ ياههیآ 49 - سی ، (. 1 [ ) 191]

درک دنناوت  عوجر  دوخ  تیبلها  هب  هن  دنراد و  شرافس  ییاناوت  هن  گرم  هظحل  نآ  رد  دنلوغشم و  ثحب  لدج و 
تسا یناف  تسا  نیمز  يور  رب  هک  سک  ره  هیآ 26 ؛ نمحر ، (. 2 [ ) 192]

ودنـشاب نمیا  تمایق  ساره  لوه و  زا  زین  دـنبای و  نآ  زا  رتهب  شاداـپ  دـنیآ  راـکوکین  هک  یناـسک  90 ؛ ياههیآ 89 - لـمن ، (. 3 [ ) 193]
؟ تساهنآ لامعا  يازج  زج  نیا  ایآ  دنتفا  مّنهج  رد  ور  هب  زور  نآ  رد  دنیآ  رادرکدب  هک  یناسک 

دنکفا خزود  شتآ  رد  ار  همه  اهنآ  دروآ و  درگ  مه  اب  دزیمآرد و  رگید  ضعب  اب  ار  یضعب  نادیلپ  و  هیآ 37 ؛ لافنا ، (. 1 [ ) 194]
دنفصونیدب ینانز  هتسیاش  زین  كاپان  راکتشز و  نادرم  دنفصو و  نیدب  ینادرم  هتـسیاش  كاپان  راکدب و  نانز  هیآ 26 ؛ رون ، (. 2 [ ) 195]

دناهنوگنیمه نانز  قیال  وکین  هزیکاپ  نادرم  نینچ و  ینادرم  قیال  وکین  هزیکاپ  نانز  سکعلاب  و 
لاحهب ات  دوزفا  یتثابخ  اهنآ  یتاذ  ثبخ  رب  مه  تسالتبم  قافن ) کش و  ضرم ( هب  ناشاهلد  هک  نانآ  اـما  و  هیآ 125 ؛ هبوت ، (. 3 [ ) 196]

دنداد ناج  رفک 
دنسجن نیکرشم  هک  قیقحت  هب  و  هیآ 28 ؛ هبوت ، (. 4 [ ) 197]

ّرثؤمملاع ماظن  رد  زین  ار  رگید  روما  ادخ  زج  و  دنوش [ كرـشم  هکنآ  رگم  دنروآیمن  نامیا  قلخ  رثکا  و  هیآ 106 ؛ فسوی ، (. 5 [ ) 198]
[ دننادیم

ّقح رد  ارم  ّتبحم  تّدوم و  هک  مهاوخیمن  نیا  زج  تلاـسر  رجا  امـش  زا  نم  وگب  تّما ] هب  اـم  لوـسر  يا  هیآ 23 [؛ يروش ، (. 6 [ ) 199]
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رکـش هدـنریذپ  ناهانگ و  هدـنزرمآ  رایـسب  ادـخ  هک  مییازفیب  شایکین  رب  ام  دـهد  ماجنا  وکین  راـک  هک  ره  دـیراد و  روظنم  نادـنواشیوخ 
تسا ناگدنب 

ص 97 ك : ر . هیآ 53 ؛ سی ، (. 1 [ ) 200]
وت ياربهک  تناگدنب  ناّصاخ و  رگم  درک  مهاوخ  هارمگ  مامت  ار  قلخ  مسق  وت  تّزع  هب  تفگ  ناطیش  83 ؛ ياههیآ 82 - ص ، (. 2 [ ) 201]

دناهتشگ صلاخ 
شهوکن يارب  ناطیش [ لاح  نآ  رد  دندش ] ادج  خزود  لها  زا  تشهب  لها  و  دیسر [ نایاپ  هب  مکح  نوچ  و  هیآ 22 ؛ میهاربا ، (. 1 [ ) 202]

اهنت مدرواین و  یلیلد  تّجح و  چیه  امـش  رب  تقیقح ، فالخ  هب  نم  داد و  هدعو  یتسار  ّقح و  هب  امـش  هب  ادـخ  دـیوگ  نارفاک ] رخـسمت  و 
ار دوخ  عمطرپ  سفن  هکلب  دینکم  تمالم  ارم  دیتفریذپ  ارم  لیلدیب  نخس  هک  ناهلبا  امـش  زورما  سپ  متفیرف  یغورد  ياههدعو  هب  ار  امش 
. متسین دقتعم  دیدروآ  نم  ياوغا  هب  امش  هک  یکرش  هب  نم  نم ، سردایرف  امش  هن  دوب  مناوت  امـش  سردایرف  نم  هن  زورما  هک  دینک  تمالم 

دوب دهاوخ  كاندرد  یباذع  ار  ملاع  ناراکمتس  زور  نیا  رد  يرآ 
میچیپ مهرد  راموط  دننام  ار  اهنامسآ  هک  يزور  هیآ 104 ؛ ءایبنا ، (. 2 [ ) 203]

تسا دوبان  تسین و  هّللا  هجو  زج  یئیش  ره  هیآ 88 ؛ رمز ، (. 3 [ ) 204]
هب ار  سک  ره  هک  دنتـسه  ینادرم  فارعا  رب  تـسا و  ياهدرپ  ناـیخزود ) ناـیتشهب و  هورگ ( ود  نـیا  ناـیم  هـیآ 46 ؛ فارعا ، (. 1 [ ) 205]

. دنسانشیم شیامیس 
درخ و ار  همه  هبترم  کی  دـنریگرب و  ار  اههوک  نیمز و  دـنمدب ، راب  کی  لیفارـسا ) روص ( رد  نوچ  15 ؛ ياههیآ 13 - هقاح ، ( 2 [ ) 206]

. ددرگعقاو تمایق  دوعوم  زور  هاگنآ  دنزاس ، یشالتم 
. دیآ نآ  لابند  هب  رگید  هخفن  دنازرلب و  ار  ناهج  یهلا ) روص  هخفن  هک ( يزور  7 ؛ ياههیآ 6 - تاعزان ، (. 3 [ ) 207]

. ددرگ ناور  جوم  نوچ  دوش و  یگیر  ّلت  دیآرد و  هزرل  هب  اههوک  نیمز و  هک  يزور  نآ  هیآ 14 ؛ لّمزم ، (. 4 [ ) 208]
ار گرزب  زور  نآ  هماـگنه  نوچ  دوـب ، دـهاوخ  تخـس  گرزب و  رایـسب  ياهثداـح  تماـیق  زور  هلزلز  2 ؛ ياههیآ 1 - جـح ، (. 5 [ ) 209]

تـسم دوخیب و  زور  نآ  رد  ار  مدرم  دنکفیب و  ار  محر  راب  نتـسبآ  ره  دنک و  شومارف  لوه  زا  ار  دوخ  لفط  هدریـش  نز  ره  دینک  هدـهاشم 
. تسا تخس  ادخ  باذع  کیل  دنتسین و  تسم  هک  یتروص  رد  يرگنب 
. دنیآرد تکرح  هب  اههوک  هک  ماگنه  نآ  هیآ 3 ؛ ریوکت ، (. 6 [ ) 210]

دندرگ یشالتم  هدز  مشپ  نوچمه  اههوک  و  هیآ 5 ؛ هعراق ، (. 1 [ ) 211]
دیشروخ نایم  دوش و  کیرات  نابات ) هام ( دنامب و  هریخ  لوه  تشحو و  زا  مدرم  ياهمشچ  هک  يزور  9 ؛ ياههیآ 7 - تمایق ، (. 2 [ ) 212]

[ دنوش رونیب  ود  ره  ددرگ [ عمج  هام  و 
دوش کیرات  نابات  دیشروخ  هک  ماگنه  نآ  هیآ 1 ؛ ریوکت ، ( 3 [ ) 213]

دنزیر ورف  نامسآ  ناگراتس  هک  یماگنه  هیآ 2 ؛ راطفنا ، (. 4 [ ) 214]
دنزاس اهر  یّلک  هب  تسا ) ریزع  رایسب  برع  دزن  هک  ار  نتسبآ  ههام  هد  راشع ( نارتش  هک  ماگنه  نآ  هیآ 4 ؛ ریوکت ، (. 5 [ ) 215]

دندرگ روهلعش  شتآ  نوچ  اهایرد  هک  یماگنه  هیآ 6 ؛ نامه ، (. 6 [ ) 216]
[ دوش دوبان  اهینیبدوخ  و  دندرگ [ یبارس  نوچ  ات  دنیآرد  تکرح  هب  اههوک  هیآ 20 ؛ أبن ، (. 1 [ ) 217]

دنتکرح رد  ریسدنت ] ربا [ دننام  هک  یتروص  رد  ینک  روصت  نکاس  دماج و  يرگنب و  ار  اههوک  هیآ 88 ؛ لمن ، (. 2 [ ) 218]
ملاعتنطلـس زور  نآ  رد  دشابن . ناهنپ  ادخ  رب  اهنآ  هدرک  چیه  دیآ و  دیدپ  قلخ  دـب ) کین و  همه ( زور  نآ  هیآ 16 ؛ نمؤم ، (. 1 [ ) 219]

تساتکی مقتنم  رهاق  يادخ  اب  تسیک ؟ اب 

ماجنا ات  زاغآ  زا  www.Ghaemiyeh.comناسنا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 210زکرم  هحفص 188 

http://www.ghaemiyeh.com


دنباین یهانپ  ادخ  رهق  زا  چیه  دنزیرگب و  وس  ره  زا  نآ  باذع  زا  هک  يزور  هیآ 33 ؛ نمؤم ، (. 2 [ ) 220]
وعافد امـش  زا  یـسک  دیدش  نآ  قحتـسم  دوخ  هدرک  هب  هک  یباذـع  زا  هن  دـیرادن و  یهانپ  أجلم و  زور  نآ  هیآ 47 ؛ يروش ، (. 3 [ ) 221]

درک دناوت  يراکنا 
دناهرن باذع  زا  ار  یسک  يروای  رای و  یشیوخ و  تیامح  چیه  هک  يزور  هیآ 41 ؛ ناخد ، (. 4 [ ) 222]

درک دناوتن  ناهنپ  ار  يزیچ  ادخ  زا  و  هیآ 42 ؛ ءاسن ، (. 5 [ ) 223]
تسادخ يارب  زور  نآ  رد  رما  هیآ 19 ؛ راطفنا ، (. 6 [ ) 224]

ییاناوت وتردق  هک  دننک  هدهاشم  ار  ادخ  باذع  هک  یتقو  دننادب  راکمتـس  ناکرـشم  هقرف  رگا  و  166 ؛ ياههیآ 165 - هرقب ، (. 7 [ ) 225]
اسؤر و دـنیوج  يرازیب  هک  یماگنه  تسا . تخـس  رایـسب  ار  ناکرـشم  ادـخ  باذـع  و  دـنوش ] نامیـشپ  دوخ  كرـش  زا  تسادـخ [ ّصاـخ 

دنامن اجب  لطاب  طباور  چیه  هدش و  عطق  اهنآ  زا  بابسا  هلیسو و  هنوگره  دننک و  هدهاشم  ار  ادخ  باذع  دوخ و  ناوریپ  زا  لطاب  نایاوشیپ 
ازج زور  کلام  هیآ 3 ؛ هحتاف ، (. 1 [ ) 226]

تسادخ نآ  زا  اهنت  نامرف  تسین و  یفّرصت  تردق  ار  سک  چیه  زور  نآ  هیآ 19 ؛ راطفنا ، (. 2 [ ) 227]
هیآ 16 نمؤم ، (. 3 [ ) 228]

ص 62 ك : ر . هیآ 93 ؛ ماعنا ، (. 4 [ ) 229]
ص 62 ك : ر . هیآ 94 ؛ نامه ، (. 1 [ ) 230]

هیآ 27 سنوی ، (. 1 [ ) 231]
هیآ 47 يروش ، (. 2 [ ) 232]

دیدرگ دوبان  وحم و  متمشح  تردق و  همه  و  دیسرن . مدایرف  هب  زورما  متورث  لام و  هک  نم ) رب  ياو  29 (؛ ياههیآ 28 - هقاح ، (. 3 [ ) 233]
هیآ 41 ناخد ، (. 4 [ ) 234]

هیآ 31 میهاربا ، (. 5 [ ) 235]
هیآ 123 هرقب ، (. 6 [ ) 236]

: دنیوگ باوج  ناکرشم  دیدرمشیم . ادخ  کیرش  هک  یلطاب  نادوبعم  تساجک  دنیوگ  اهنآ  هب  هاگنآ  74 ؛ هیآ 73 - نمؤم ، (. 1 [ ) 237]
دنادرگ هارمگ  ار  نارفاک  هنوگنیا  ادخ  میدیتسرپن . ییادخ  هب  ار  يزیچ  شیپ  نیا  زا  ام  هکلب  دندش ، دوبان  وحم و  ام  رظن  زا  همه  اهتب  نآ 

ییادجناشنایم سپس  دیتسیاب  دوخ  ناکم  رد  ناتیاهتب  امـش و  مییوگ : باتع  رهق و  اب  ناکرـشم  هب  هاگنآ  هیآ 28 ؛ سنوی ، (. 2 [ ) 238]
لطاب ار  رثایب  دامج  امش  شتسرپ  ینعی  دیدرکن [ شتسرپ  ار  ام  زگره  ناکرـشم  امـش  دنیوگ : هدوشگ  نابز  لطاب  نادوبعم  ناتب و  مینکفا ،

[ دوب
دندیتسرپیمن ار  ام  اهنآ  هک  مییوجیم  يرازیب  وت  يوس  هب  دوخ  ناوریپ  زا  زورما  هیآ 63 ؛ صصق ، (. 3 [ ) 239]

ناتدوخ و امـش  هک  تساـنعمیب  ظاـفلا  تقیقحیب و  يامـسا  دـیتسرپیم  ادـخ  ریغ  زا  هچنآ  هک  دـینادب ] هیآ 40 [؛ فـسوی ، (. 4 [ ) 240]
تسا هداهنن  لطاب  نایادخ  نآ  رد  تیهلا  رثا  نیرتمک  ّتیقلاخ و  ناشن  چیه  دیاهتخاس  ناتناردپ 

دننک شتسرپ  ییاتکی  هب  ارم  هکنیا  يارب  رگم  مدیرفاین  ار  سنا  ّنج و  نم  هیآ 56 ؛ تایراذ ، (. 5 [ ) 241]
دشابن ناهنپ  ادخ  رب  اهنآ  هدرک  چیه  هیآ 16 ؛ نمؤم ، (. 1 [ ) 242]

دنوش رضاح  ادخ  هاگشیپ  هب  هتخیگنارب و  اهربق  زا  مدرم  هک  يزور  و  هیآ 21 ؛ میهاربا ، (. 2 [ ) 243]
دش انیب  تتریصب  مشچ  میتفرگرب و  وت  زا  باجح  هکنآ  ات  هیآ 22 ؛ ق ، (. 3 [ ) 244]

دوش راکشآ  اهناهن  رئارس و  هک  يزور  هیآ 9 ؛ قراط ، (. 4 [ ) 245]
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، دوش راکـشآ  تساهلد  رد  هچنآ  دوش و  هتخیگنارب  اهربق  زا  هک  ماگنه  نآ  دـنادیمن  ناسنا  اـیآ  11 ؛ ياههیآ 9 - تایداع ، (. 5 [ ) 246]
!؟ تسا هاگآ  اًلماک  ناشرادرک  رب  راگدرورپ  زور  نآ  ًاقّقحم 

كاپ لد  اب  هک  درب  دوس  سک  نآ  اهنت  دشخبن و  ناسنا  لاح  هب  دوس  چیه  دـنزرف  لام و  هک  يزور  89 ؛ ياههیآ 88 - ءارعش ، (. 6 [ ) 247]
دیآ ادخ  هاگرد  هب 

يدوس دنـشوکب و  دوخ  تاجن  رب  دهج  لامک  اب  و  دننز [ رمک  هب  نماد  هک  ار  یتخـس  زور  دننک ] دای  43 [؛ ياههیآ 42 - ملق ، (. 1 [ ) 248]
نت اب  ایند ] رد  شیپ [ نیا  زا  هتفرگ و  ارف  ار  اهنآ  ترـسح  ّتلذ و  ناسرت و  لیلذ و  ناشنامـشچ  دنناوتن . دنوش و  هدناوخ  هدجـس  هب  و  دنربن ]

[ دندرکن تباجا  و  دنوش [ هدناوخ  ادخ  تعاط  هب  ملاس 
دیاپن يرید  هک  دشاب  وگب  دوب ، دهاوخ  یک  هدعو  نیا  هک  دنیوگ  زاب  هیآ 51 ؛ لیئارساینب ، (. 2 [ ) 249]

تشز فوخ ] زا  اهنآ [ راسخر  دننک ، هدهاشم  دوخ  مشچ  هب  دوخ  کیدزن  ار  تخس  باذع  نآ  نارفاک  نوچ  هیآ 27 ؛ کلم ، (. 3 [ ) 250]
دوش هایس  و 

ص 76 ك : ر . هیآ 51 ؛ أبس ، (. 4 [ ) 251]
ص 21 ك : ر . هیآ 77 ؛ لحن ، (. 5 [ ) 252]

هدرک دـب  زا  هچنآ  ره  دـنیب و  رـضاح  دوخ  يورشیپ  ار  همه  هدرک  وـکین  راـک  ره  سک  ره  هک  يزور  هـیآ 30 ؛ نارمع ، لآ  (. 1 [ ) 253]
. تسا

] مدرم نایم  هتبلا  دـنکن  باذـع  رد  لیجعت  نیعم  تقو  اـت  هک  دوب  هتفرگن  تقبـس  ادـخ  تمحر  هملک  رگا  و  هیآ 14 ؛ يروش ، (. 2 [ ) 254]
. دشیم كاله ] هب  مکح [ راکمتس ]

ص 58. ك : ر . هیآ 36 ؛ هرقب ، (. 3 [ ) 255]
. تسا هدوبن  شیب  ماش  ات  يزور  ای  حبص  ات  یبش  ایند ، رمع  همه  ییوگ  دوش  رادیدپ  مدرم  رب  زور  نآ  نوچ  هیآ 46 ؛ تاعزان ، (. 4 [ ) 256]

گنرد زور  زا  یتعاـس  زج  هب  اـیند ) رد  هک ( دـنرادنپ  دـننیب ، مشچ  هب  دـش  هداد  هدـعو  هـچنآ  هـک  يزور  هیآ 35 ؛ فاـقحا ، (. 5 [ ) 257]
. دنتشادن

ص 100. ك : ر . 114 ؛ ياههیآ 112 - نونمؤم ، (. 6 [ ) 258]
ص 99. ك : ر . هیآ 56 ؛ مور ، (. 7 [ ) 259]

زا هکرگید  تسا  راک  هچ  ار  وت  دوشیم . اپرب  یک  تمایق  هک  دننکیم  لاؤس  وت  زا  ام ] لوسر  يا  44 [؛ ياههیآ 41 - تاعزان ، (. 1 [ ) 260]
دوش یهتنم  ادخ  هب  رشحم ] تاعاس  تعاس [ نآ  راک  دنریذپیمن .] ار  نآ  هک  نارکنم  يروآ [ دایب  نآ 

دوشیم یهتنم  وا  يوس  هب  ملاع  قلخ  راک  و  هیآ 42 ؛ مجن ، (. 2 [ ) 261]
ص 73 ك : ر . هیآ 6 ؛ قاقشنا ، (. 3 [ ) 262]

تسوا يوس  هب  شنیرفآ ] ملاع  روما [ مامت  عوجر  ناه ، هیآ 53 ؛ يروش ، (. 4 [ ) 263]
نآ ملعهک  هد  خساپ  دسر ، ارف  تقو  هچ  هک  دیـسرپ  دنهاوخ  ار  تمایق  تعاس  لاوحا  وت  زا  ام ] لوسر  يا  هیآ 187 [؛ فارعا ، (. 5 [ ) 264]

میظع نیگنـس و  سب  نیمز  اهنامـسآ و  رد  تعاس  نآ  نأش ] درک [ دـناوتن  نشور  رهاظ و  ار  تعاـس  نآ  وا  زج  یـسک  تسا ، نم  ّبر  دزن 
رثکا نکل  تسادخ و  دزن  ًاقّقحم  تعاس  نآ  ملع  وگب  یهاگآ  نآ  رب  اًلماک  ییوگ  هک  دنـسرپیم  وت  زا  ناهگان . ار  امـش  رگم  دـیاین  تسا ،

دنتسین هاگآ  تقیقح  نیا  رب  مدرم 
دوش هدوشگ  فلتخم  باوبا  نامسآ  رد  و  هیآ 19 ؛ أبن ، (. 1 [ ) 265]

تـسدهب هدـیچیپ  اهنامـسآ  تسوا و  تردـق  هضبق  رد  تماـیق  زور  رد  نیمز  هک  ییادـخ  تسوا  و  69 ؛ ياـههیآ 67 - رمز ، (. 2 [ ) 266]
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ددرگ نشور  راگدرورپ  رون  هب  رشحم ) نیمز ( وا ...  تنطلس 
تسا ترخآ  نآ  زا  یقیقح  تایح  هکیتسرد  هب  هیآ 64 ؛ توبکنع ، (. 3 [ ) 267]

هب ار  همه  نآ ] ریغ  ناـگدرم و  زا  هتـشاد [ ناـهنپ  لد  رد  هچنآ  دوش و  طـسبنم  نیمز  هک  یماـگنه  و  4 ؛ ياههیآ 3 - قاقشنا ، (. 4 [ ) 268]
دنکفا نوریب  یّلک 

دنکفا نوریب  كاخ  لد  زا  همه  ار  شیوخ  نورد  رارسا ) نیگنس ( ياهراب  نیمز  و  هیآ 2 ؛ هلزلز ، (. 5 [ ) 269]
تشاد دهاوخن  يرون  چیه  سپ  هدادن  رارق  يرون  وا  يارب  يادخ  هک  سک  ره  و  هیآ 40 ؛ رون ، (. 1 [ ) 270]

مینک روشحم  انیبان  ار  وا  تمایق  زور  و  هیآ 124 ؛ هط ، (. 2 [ ) 271]
میریگب ییانشور  امش  رون  زا  مه  ام  ات  دیباتشم  دنیوگ : نامیا  لها  هب  قفانم  نانز  نادرم و  زور  نآ  زاب  و  هیآ 13 ؛ دیدح ، (. 3 [ ) 272]

تسا تکرح  رد  شیپاشیپ  رد  تسار و  تمس  زا  نینمؤم ] ناشرون [ هیآ 12 ؛ نامه ، (. 4 [ ) 273]
تسا ناشیا  ّصاخ  رون  رجا و  نانآ  يارب  هیآ 19 ؛ نامه ، (. 5 [ ) 274]

دوشن جراخ  نآ  زا  هاگچیه  تسا و  تاملظ  رد  هک  یسک  نوچمه  هیآ 122 ؛ ماعنا ، (. 6 [ ) 275]
درب تاملظ  هب  رون  زا  ار  ناشیا  هک  تسا  توغاط  راّفک ) نانآ ( يایلوا  هیآ 257 ؛ هرقب ، (. 7 [ ) 276]

ره هبادخ  يرآ  دنهد ] خساپ  ناگتشرف  میدرکن [ دب  ام  دنیوگ  دنروآ و  دورف  میلست  رس  رابجا ) هب  ناراکمتـس  هیآ 28 (؛ لحن ، (. 1 [ ) 277]
تسا هاگآ  دیاهدرک  هچ 

دنروخیم دنگوس  غورد  هب  مه  ادخ  يارب  دناهدرک ، دای  مسق  امش  يارب  هک  روطنامه  هیآ 18 ؛ هلداجم ، (. 2 [ ) 278]
دننکیمن ناهنپ  ار  يراتفگ  چیه  دنوادخ  زا  و  هیآ 42 ؛ ءاسن ، (. 3 [ ) 279]

دننک نوریب  كاخ  زا  رس  گرم  زا  سپ  نینچمه  زین ] قلخ  و  میتخاس [ هدنز  ار  هدرم  نیمز  ناراب  هب  و  هیآ 11 ؛ ق ، (. 1 [ ) 280]
) ودوش مّرخ  زبس و  ات  میراب  ورف  نآ  رب  ناراب  هاگنآ  دـشاب  هایگیب  کشخ و  هک  یتقو  يرگنب  ار  نیمز  7 ؛ ياههیآ 5 - جح ، (. 2 [ ) 281]

هدنز ار  ناگدرم  هتبلا  وا  تسا و  ّقح  رداق  يادخ  هک  تسا  لیلد  تردق ] راثآ  نیا [ دیورب . ابیز  هایگ  عون  ره  زا  دنک و  ّومن  نآ ) رد  اهمخت 
اهربق زا  ار  ناگدرم  نیقی  هب  ادـخ  دـیایب و  دـیدرت  ّکش و  چـیهیب  تمایق  تعاس  ًاقّقحم  و  تساناوت . زیچ  ره  رب  ًاـقّقحم  وا  درک و  دـهاوخ 

دزیگنارب
هدیسوپ ياهناوختـسا  نیا  تفگ : درک و  شومارف  ار  دوخ  شنیرفآ  دز و  هنالهاج ] یلَثَم [ ام  يارب  و  80 ؛ ياههیآ 78 - سی ، (. 1 [ ) 282]

نآ تساناد . تقلخ  ره  هب  وا  دیـشخب و  یگدنز  اهنآ  هب  رابلوا  هک  دـنکیم  هدـنز  ییادـخ  وگب  ام ] لوسر  يا  دـنکیم [؟ هدـنز  هک  زاب  ار 
دیزورفارب دیهاوخ  هک  یتقو  ات  تسا  هداد  رارق  شتآ  امش  يارب  رت ] و  زبس [ تخرد  زا  هک  ییادخ 

امش میهاوخبرگا  درب . دناوتن  قبـس  ام  تردق  رب  سکچیه  میتخاس و  رّدقم  قلخ  همه  رب  ار  گرم  ام  61 ؛ ياههیآ 59 - هعقاو ، (. 2 [ ) 283]
میزیگنایمرب دیربخیب  نآ  زا  نونکا  هک  رگید ) ناهج  رد  یتروص ( هب  ار  امش  مینیرفایب و  امش  لثم  رگید  یقلخ  هدرک و  یناف  ار 

رگید یموق  ناشدـننام  هتخاس  یناف  ار  همه  میهاوخب  هاگره  میتخاس و  ناینب  مکحم  میدـیرفآ و  ار  ناـنیا  اـم  هیآ 28 ؛ ناسنا ، (. 3 [ ) 284]
مینکیم قلخ 

دنبیر ّکش و  رد  ون  تقلخ  زا  نارکنمو  هکلب  هیآ 15 ؛ ق ، (. 4 [ ) 285]
تسا يراک  رد  ادخ ) وا ( يزور  ره  هیآ 29 ؛ نمحر ، (. 5 [ ) 286]

يرآ تساناوت . نارکنم ) اهنآ ( لاثما  قلخ  رب  هدرک  قلخ  ار  نیمز  اهنامسآ و  هک  ییادخ  هک  تسا  نآ  هن  رگم  هیآ 81 ؛ سی ، (. 6 [ ) 287]
تسا تادوجوم ] همه  رب  اناد [ و  ایشا ] همه  هدننیرفآ [ وا  هک  تسا  رداق  هک  هتبلا 

تـسا رداق  وا  مه  هتبلا  دـنامن  ورف  چـیه  دـیرفآ و  ار  نیمز  اهنامـسآ و  هک  ییادـخ  دـندیدن  نارفاـک  اـیآ  هیآ 33 ؛ فاـقحا ، (. 1 [ ) 288]
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تسا رداق  زیچ  ره  رب  وا  هتبلا  هک  دنک  هدنز  زاب  ار  ناگدرمهک 
تسین ادخ ) وا ( دننامه  یئیش  چیه  هیآ 11 ؛ يروش ، (. 2 [ ) 289]

دنوش هتخیگنارب  اهربق  زا  قیالخ  هک  یماگنه  هیآ 4 ؛ راطفنا ، (. 3 [ ) 290]
ك 113 ر . هیآ 9 ؛ تایداع ، (. 4 [ ) 291]

ص 97 ك : ر . ياههیآ 13 و 14 ؛ تاعزان ، (. 5 [ ) 292]
ص 100 ك : ر . ياههیآ 3 و 4 ؛ جراعم ، (. 6 [ ) 293]

ص 35 ك : ر . هیآ 15 ؛ نمؤم ، (. 7 [ ) 294]
تسا هداد  ماجنا  هچنآ  زا  تسا  یتاجرد  سک  ره  يارب  و  هیآ 19 ؛ فاقحا ، (. 1 [ ) 295]

زا نوزف  بتارم  هب  رگیدکی  رب  قیالخ  يرترب  تساـیند و  تاـجرد  زا  رتشیب  رایـسب  زین  ترخآ  بتارم  هیآ 21 ؛ لیئارساینب ، (. 2 [ ) 296]
تسا روصت  ّدح 

ارام نیا  زا  شیپ  هک  تسا  ییاههویم  نامه  دننام  نیا  دـنیوگ : دـنوش  دـنمهرهب  نوگانوگ  ياههویم  زا  نوچ  و  هیآ 25 ؛ هرقب ، (. 3 [ ) 297]
دنوش ذتلم  رگیدکی  دننام  ياهتمعن  زا  دوب و  بیصن 

مییازفیب نآ  ياههلعش  رب  دور ، یشوماخ  هب  ور  هک  هاگره  تسا . منهج  نانآ  ياوأم  هیآ 97 ؛ لیئارساینب ، (. 4 [ ) 298]
هار رگم  دیامنن ، تیاده  یهارب  دیزرمآ و  دهاوخن  ناشیادخ  هاگچیه  دندش  راکمتس  رفاک و  هک  نانآ  169 ؛ هیآ 168 - ءاسن ، (. 5 [ ) 299]

خزود
ادخ زجهک  ار  هچ  ره  و  دندوب . ناشیا  دوبعم  هچنآ  نارسمه و  اب  دینک  رضاح  ار  ناراکمتس  کنیا  25 ؛ ياههیآ 22 - تاّفاص ، (. 6 [ ) 300]
دیاب نانیا  زا  دنلوئـسم [. تخـس  دوخ  راک  رد  هک  ناشدیرادهگن  باسح  فقوم  رد  دیناشک و  خزود  هار  هب  ار  همه  دیروایب و  دندیتسرپیم 

دیدرکن يرای  رگیدکی  هب  نید ] هار  رد  امش [ ارچ  هک  دیسرپ ]
ات درکمیهاوخ  راضحا  ار  همه  هاگنآ  میزاس  روشحم  نیطایـش  اب  ار  نانآ  هک  تراـگدرورپ  هب  مسق  72 ؛ ياههیآ 68 - میرم ، (. 1 [ ) 301]

دنیآرد وناز  هب  منهج  شتآ  درگ 
نکل میدناسریم و  شتیادـه  لامک  هب  مازلا ] ربج و  هب  ار [ یـسفن  ره  میتساوخیم  یلزا  تیـشم  اب  ام  رگا  و  هیآ 13 ؛ هدجس ، (. 2 [ ) 302]

مزاس رپ  سنا  ّنج و  نارفاک ] زا  هتبلا [ ار  خزود  هک  تسا  نم  یمتح  ّقح و  هدعو 
دنتخادرپ یشکرس  نایغط و  هب  اهرهش  رد  هک  یناسک  هیآ 11 ؛ رجف ، (. 3 [ ) 303]

یپردیپ باذع  اهنآ  رب  وت  يادخ  هکنآ  ات  دـنتخیگنارب  داسف  هنتف و  رایـسب  اهرهـش ) اهنآ ( رد  سپ  14 ؛ ياههیآ 12 - نامه ، (. 4 [ ) 304]
تسا ناراکمتس  هاگنیمک  رد  هتبلا  وت  يادخ  لوسر ] يا  داتسرف [.

دندوبراکوکین نیزو و  قح  نازیم  نآ  رد  هک  نانآ  سپ  تسا  لامعا  ندیجنـس  زور  ًاّقح  رـشحم  زور  9 ؛ ياههیآ 8 - فارعا ، (. 1 [ ) 305]
هب نوچ  هک  دنتسه  یناسک  نانآ  دنالمعدب ) نامیایب و  ینعی  دندوب ( نزو  کبس  قح  نازیم  نآ  رد  هک  نانآ  دوب و  دنهاوخ  راگتـسر  هتبلا 

دناهدیناسر نایز  تقیقح  رد  دوخ  رب  دندرک  متس  ادخ  لسر  تایآ و 
دوریم الاب  كاپ ] تاملک  ار [ نآ  حلاص  لمع  و  هیآ 10 ؛ رطاف ، (. 2 [ ) 306]

دربیم الاب  ار  نانمؤم  دنوادخ  هیآ 11 ؛ هلداجم ، (. 3 [ ) 307]
میدنادرگرب نیلفاس  لفسا  هب  ار  وا  سپس  هیآ 5 ؛ نیت ، (. 4 [ ) 308]

یتّدـم نـیمز  رد  تـسا  مدرم  دوـس  ریخ و  هـب  هـک  زلف  بآ و  نآ  اـما  دوـشیم و  دوباـن  يدوز  هـب  فـک  نآ  هیآ 17 ؛ دـعر ، (. 5 [ ) 309]
دنامیمیقاب
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هب یلمعرگا  دش و  دهاوخن  یـسفن  چـیه  رب  یمتـس  داهن و  میهاوخ  تمایق  زور  يارب  ار  لدـع  ياهوزارت  ام  و  هیآ 47 ؛ ءایبنا ، (. 1 [ ) 310]
درک دهاوخ  تیافک  نادرگباسح  همه  زا  ام  ملع  اهنت  میرآ و  باسح  رد  دشاب  یلدرخ  هناد  ردق 

یگمهناشلامعا هکنیا  ات  دـندیزرو  رفک  وا  ياقل  شیوخ و  راگدرورپ  تایآ  هب  هک  دنتـسه  یناسک  نانیا  هیآ 105 ؛ فهک ، (. 2 [ ) 311]
درک میهاوخن  هماقا  ینازیم  نانآ  يارب  تمایق  زور  رد  سپ  دیدرگ  طبح 

شلاـمعا هـکنآ  ره  و  دنراگتـسر . ناـنآ  تـسا  نـیزو  شلاـمعا  سک  ره  زور  نآ  رد  سپ  106 ؛ ياـههیآ 102 - نونمؤم : (. 1 [ ) 312]
ياهتروص خزود  شتآ  دوب . دنهاوخ  دـّلخم  خزود  هب  دـناهدنکفا و  نایز  رد  ار  شیوخ  سفن  هک  دنتـسه  یناسک  نانآ  تسا  نزوکبس 

لهج زا  امـش  و  دشن ؟ توالت  امـش  رب  نم  تایآ  ایآ  دوش ] باطخ  اهنآ  هب  و  تسیز [. دنهاوخ  رظنم  تشز  منهج  رد  دـنازوسیم و  ار  اهنآ 
دیشک یهارمگ  هب  ام  راک  درک و  هبلغ  ام  رب  تواقش  نک ) محر  اهلاراب ( دنیوگ : باوج  رد  نارفاک  هاگ  نآ  دیدرکن ؟ ام  تایآ  بیذکت 

ومزالم هک  میتخاس [ وا  ندرگ  قوط  ار  یناسنا  ره  دـب  کـین و  لاـمعا  هجیتن  تارّدـقم و  اـم  14 ؛ ياههیآ 13 - لیئارـساینب ، (. 1 [ ) 313]
همه هک  دشاب  زاب  نانچ  همان  نآ  هک  یلاح  رد  میرآ  نوریب  وا  رب  تسوا ] لمع  همان  هک [ یباتک  تمایق  زور  رد  و  دـشاب ] وا  یگـشیمه  نیرق 

باسح هب  یگدیسر  يارب  اهنت  دوخ  هک  ناوخب  ار  تلامعا  باتک  تدوخ  هک  دسر ] باطخ  وا  هب  و  دنک [ هظحالم  هبترم  کی  ار  نآ  قاروا 
یتسه یفاک  دوخ 

دندرک شومارف  نانآ  دروآ و  باسح  هب  دنوادخ  هیآ 6 ؛ هلداجم ، (. 2 [ ) 314]
دندومنیم ناهنپ  اًلبق  هک  هچنآ  دش  نشور  نانآ  يارب  هکلب  هیآ 28 ؛ ماعنا ، (. 1 [ ) 315]

سپ دـننیبب . ار  دوخ  لامعا  دـب  کـین و  شاداـپ  اـت  دـنیآ  نوریب  هدـنکارپ  اـهربق  زا  مدرم  زور  نآ  رد  8 ؛ ياـههیآ 6 - هلزلز ، (. 2 [ ) 316]
شرفیک هب  مه  نآ  هدش  بکترم  تشز  راک  ياهّرذ  ردق  هب  سک  ره  دید و  دـهاوخ  ار  نآ  شاداپ  هدرک  کین  راک  ياهرذ  ردـق  هب  سکره 

دیسر دهاوخ 
دش دهاوخن  اهنآ  رب  یمتس  چیه  دنسریم و  اًلماک  دوخ  لامعا  شاداپ  هب  همه  هیآ 19 ؛ فاقحا ، (. 3 [ ) 317]

دشخبيو لاح  هب  دوس  هچ  رّکذت  نآ  اما  دزیخرب ] تلفغ  باوخ  زا  دوش [ رّکذتم  ناسنا  زور  نآ  رد  هیآ 23 ؛ رجف : (. 4 [ ) 318]
دوش هاگآ  هداد  ماجنا  شتایح  رخؤم  مّدقم و  رد  هچنآ  هب  زور  نآ  رد  ناسنا  هیآ 13 ؛ تمایق : (. 5 [ ) 319]

هدناوخ شیوخ ] لمع  همان  باتک [ يوس  هب  هقرف  ره  هدـمآرد و  وناز  هب  هک  يرگنب  ار  یهورگ  زور  نآ  رد  و  هیآ 28 ؛ هیثاج ، (. 6 [ ) 320]
دیسریم دوخ  لامعا  شاداپ  هب  زورما  همه  هک ] دوش  ادن  و  دوش [

میاهتشاگنتسرد ار  همه  دیاهدرک  ایند  هب  هچ  ره  ام  هک  دیوگیم  نخس  امش  رب  قح  هب  ام  طبض  باتک  نیا  هیآ 29 ؛ نامه ، (. 1 [ ) 321]
دوش هداهن  باتک  دش و  نشور  شیوخ  راگدرورپ  رون  هب  نیمز  و  هیآ 69 ؛ رمز ، (. 2 [ ) 322]

همه هک  نآ  زج  هتشاذگن  ورف  ییوم  رـس  ار  ام  گرزب  کچوک و  لامعا  تسا  یباتک  هنوگچ  نیا  ام  رب  ياو  هیآ 49 ؛ فهک ، (. 3 [ ) 323]
تسا هدرک  اصحا  ار 

اهنآ لاـمعا  هماـن  رد  ار  همه  ناشهدـنیآ  يدوـجو  راـثآ  هتـشذگ و  رادرک  مـینادرگ و  هدـنز  ار  ناـگدرم  اـم  هـیآ 12 ؛ سی ، (. 1 [ ) 324]
مینادرگتبث

دوشیم هاگآ  هداد  ماجنا  شتایح  رّخؤم  مّدقم و  رد  هچنآ  هب  ناسنا  زور  نآ  رد  هیآ 13 ؛ تمایق ، (. 2 [ ) 325]
میاهدروآ رامش  هب  هّللا ) ۀفیلخ  ماما  بلق  نیبم (» ماما  رد « ار  یئیش  ره  و  هیآ 12 ؛ سی ، (. 3 [ ) 326]

دیوگیم نخس  امش  اب  قح  رب  ام  طبض  باتک  نیا  هیآ 29 ؛ هیثاج ، (. 1 [ ) 327]
مه امـش  یفخم  رارـسا  زا  راـک  چـیه  دـننک ، رـضاح  ار  امــش  باـسح  هاگــشیپ  رد  هـک  زور  نآ  20 ؛ ياـههیآ 18 - هقاـح ، (. 2 [ ) 328]
ارم همان  دییایب و  دیوگ : رشحم ] لها  هب  يدنلبرس  ینامداش و  اب  دنهد [ شتسار  تسد  هب  ار  وا  لامعا  همان  هک  یسک  اما  دنام . دهاوخنناهنپ 
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[ متخادرپن هانگ  هب  ایند  رد  و  متشاد [ داقتعا  ار  باسح  زور  نیا  تاقالم  نم  دیناوخب .
هب ارم  همان  شاـک  يا  دـیوگ : هودـنا ] اـب  دـنهد [ پچ  تسد  هب  شلمع  باـتک  هک  سک  نآ  اـما  و  26 ؛ ياههیآ 25 - ناـمه ، (. 3 [ ) 329]

مدشیمن هاگآ  ملامعا  باسح  زا  زگره  نم  دندادیمننم و 
[ هک شلاح  هب  اشوخ  سک [ نآ  دـنهد . تسار  تسد  هب  لاـمعا  هماـن  زور  نآ  رد  ار  سک  ره  سپ  11 ؛ ياههیآ 7 - قاقشنا ، (. 1 [ ) 330]

همان هک  سک  نآ  اما  و  تفر . دـهاوخ  ناـمداش  رورـسم و  تشهب ] رد  شناـشیوخ [ ناـسک و  يوس  هب  وا  و  دـننک ، ناـسآ  رایـسب  شباـسح 
دنک رایسب  دایرف  هآ و  دوخ  كاله  رب  يدوز  هب  دنهدب ، پچ ] تسد  هب  رس [ تشپ  زا  شلامعا 

هاگـشیپرد ناشیاوشیپ [ اـب  ار  مدرم  زا  یهورگ  ره  اـم  هک  ار  يزور  رآ  داـی  هب  اـم ! لوسر  يا  72 ؛ ياههیآ 71 - لیئارساینب ، (. 2 [ ) 331]
اهنآ هب  یمتـس  نیرتمک  دننک و  تئارق  ار  دوخ  همان  اهنآ  دنهد  تسار  تسد  هب  ار  شلمع  همان  هک  سک  ره  سپ  مینکیم  توعد  تقیقح ]

دوب دهاوخ  رتهارمگ  انیبان و  زین  ترخآ  ملاع  رد  تسا  تلالض ] رفک و  ي  انیبان [ ناهج  نیا  رد  سک  ره  دش . دهاوخن 
دباتب اهنآ  تسار  تمس  ور و  شیپ  زا  نینمؤم ) ناشرون ( هیآ 12 ؛ دیدح ، (. 1 [ ) 332]

يادهـش زا  دـنملاع و  نایوگتـسار  تـقیقح  هـب  اـهنآ  دـندروآ  ناـمیا  شنـالوسر  ادـخ و  هـب  هـک  یناـسک  هـیآ 19 ؛ ناـمه ، (. 2 [ ) 333]
دنرادروخرب دوخ  ّصاخ  رون  شاداپ و  زا  راگدرورپدزن و 

تسوکن ناشلاح  ردق  هچ  هک  ناتسار  هورگ  هیآ 27 ؛ هعقاو ، (. 3 [ ) 334]
تسا تخس  عیضف و  ناشلاح  ردقچ  هک  ناتساران  هورگ  هیآ 41 ؛ نامه ، (. 4 [ ) 335]

9 ياههیآ 8 - نامه ، (. 5 [ ) 336]
93 ياههیآ 90 - نامه ، (. 6 [ ) 337]

ام تایآ  بیذـکت  لهج  زا  امـش  دـشن و  توالت  امـش  رب  نم  تایآ  ایآ  دوش ] باطخ  اهنآ  هب  106 [؛ ياههیآ 105 - نونمؤم ، (. 1 [ ) 338]
دیشک یهارمگ  هب  ام  راک  درک و  هبلغ  ام  رب  تواقش  هک ] نک  محر  اهلاراب [ دنیوگ : باوج  رد  نارفاک  دیدرکن ؟

دنکفا خزود  شتآ  هب  تمایق  زور  رد  ار  دوخ  ناوریپ  نوعرف  هیآ 98 ؛ دوه ، (. 2 [ ) 339]
دیروآ ناـمیا  میاهداتـسرف  هک  ینآرق  هب  تسا ، هدـش  هداتـسرف  ینامـسآ  باـتک  امـش  يارب  هـک  یناـسک  يا  هیآ 47 ؛ ءاـسن ، (. 1 [ ) 340]

و مینک [ نوگژاو  ار  اههنوگ  ای  میـشک  نالذخ  وحم و  طخ  تلالـض  رثا  زا  ناتیور  هب  هکنآ  زا  شیپ  تسامـش  لیجنا  تاروت و  قّدصمهک 
[ مینک خسم  ار  امش  یناسنا  حور 

تبثاهنآ لامعا  همان  رد  همه  ناشهدنیآ  يدوجو  راثآ  هتـشذگ و  رادرک  مینک و  هدنز  ار  ناگدرم  قیقحت  هب  ام  هیآ 12 ؛ سی ، (. 1 [ ) 341]
میاهدروآ رامش  هب  ار  همه  راکشآ  هّللا ) ۀفیلخ  ماما  بلق  اب  ظوفحم ( حول  رد  مینادرگ و 

ار هـمه  دـیاهدرک  اـیند  هـب  ار  هـچ  ره  اـم  هـک  دـیوگیم  نخــس  امــش  رب  قـح  هـب  اـم  طبــض  باـتک  نـیا  هـیآ 29 ؛ هیثاــج ، (. 2 [ ) 342]
میاهتشاگنتسرد

میتخاس وا  ندرگ  قوط  ار  یناسنا  ره  لامعا  هجیتن  تارّدقم و  ام  و  هیآ 13 ؛ لیئارساینب ، (. 3 [ ) 343]
هک دنشابنیمی  باحصا  ناتـسار  یهورگ  دیوشیم : میـسقت  هتـسد  هس  هب  قیالخ  امـش  زور ] نآ  رد  11 [؛ ياههیآ 7 - هعقاو ، (. 1 [ ) 344]

تسا و تخـس  خزود  رد  ناشراگزور  ردـقچ  هک  دنتواقـش  یموش و  باحـصا  ناتـساران  یهورگ  تسوکین و  تشهب  رد  ناشلاح  ردـقچ 
دنهاگرد نابّرقم  تقیقح  هب  نانآ  دنتفرگ  یشیپ  همه  رب  نامیا  رد  هک  نانآ  موس  هورگ 

دنک هدهاشم  قرو ) قرو - و  زاب ( ار  نآ  هک  میزاسیم  راکشآ  یباتک  وا  يارب  تمایق  زور  رد  و  هیآ 13 ؛ لیئارساینب ، (. 1 [ ) 345]
دوش هدنکارپ  هدوشگ و  اههمان  هک  ماگنه  نآ  و  هیآ 10 ؛ ریوکت ، (. 2 [ ) 346]

یفاکشیوخ باسح  هب  یگدیـسر  يارب  اهنت  دوخ  هک  ناوخب  ار  شیوخ  لمع ) هماـن  باـتک ( زورما ) هیآ 14 (؛ لیئارساینب ، (. 3 [ ) 347]
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یتسه
دش دهاوخ  هاگآ  هدرک  رمع  رّخؤم  مّدقم و  رد  هک  يدب  کین و  ره  هب  یمدآ  زور  نآ  هیآ 13 ؛ تمایق ، (. 4 [ ) 348]

تسا هاگآ  اناد و  شیوخ  سفن  هب  ناسنا  هکلب  هیآ 14 ؛ نامه ، (. 5 [ ) 349]
راضحاادهش ایبنا و  دوش و  هداهن  قح ] هاگـشیپ  رد  لامعا  همان [ دش و  نشور  شیوخ  راگدرورپ  رون  هب  نیمز  و  هیآ 69 ؛ رمز ، (. 1 [ ) 350]

دش دهاوخن  متس  ًادبا  یسک  رب  دننک و  مکح  قح  هب  قلخ  نایم  دنوش و 
دیوگ قح  نخس  دشاب و  نوذأم  ناحبس  يادخ  هیحان  زا  هک  یسک  رگم  دیوگیمن  نخس  هیآ 38 ؛ أبن ، (. 2 [ ) 351]

دنهد یهاوگ  قح  رب  دننادب و  هک  یناسک  زج  هیآ 86 ؛ فرخز ، (. 3 [ ) 352]
نیّیلعتشهب رد  ناشلامعا  همان  اب  ملاـع  ناراـکوکین  زورما  دـنرادنپ ،] نارفاـک  هک  تسین [ نینچ  21 ؛ ياـههیآ 18 - نیفّفطم ، (. 1 [ ) 353]

نآ هدهاشم  هب  قح  هاگرد  نابّرقم  تسا و  هدش  هتشون  قح ] ملق  هب  هک  تسا [ یباتک  دش ، یناوت  هاگآ  نیّیلع  تقیقح  رب  هنوگچ  وت  دنور و 
دنوش لئان  ماقم 

باذـعرد ناشهایـس  لمع  همان  اب  ناراکدـب  تمایق  زور  رد  هتبلا  دـنرادنپ ] نارفاک  هک  تسین [ نینچ  10 ؛ ياههیآ 7 - نامه ، (. 2 [ ) 354]
نارکنم لاح  هب  زورنآ  ياو  تسا ، هدش  هتشون  قح ] ملق  هب  هک  تسا [ یباتک  دش ؟ یناوت  هاگآ  نیّجس  تقیقح  هب  هنوگچ  دننیّجس و 

لوسر و مه  دیامنب و  امـش  هب  ار  لمع  نآ  ادـخ  دـب ) ای  کین  دـینک ( لمع  ره  هک  قلخ  هب  وگب  ام  لوسر  يا  هیآ 105 ؛ هبوت ، (. 1 [ ) 355]
ناتلامعا يازج  هب  ار  امش  ات  تشگ  دیهاوخ  زاب  تسا  دوهـش  بیغ و  ملاوع  ياناد  هک  ادخ  يوس  هب  هاگنآ  دنوشیم ، هاگآ  نآ  رب  نانمؤم 

دناسرب
متس زگره  یـسک  رب  دننک و  مکح  قح  هب  قلخ  نایم  دنوش و  راضحا  یهاوگ ] يارب  ادهـش [ ایبنا و  و  70 ؛ ياههیآ 69 - رمز ، (. 1 [ ) 356]

تسا رتهاگآ  قلخ  لاعفا  هب  سک  ره  زا  ادخ  دسرب و  مامت  شلمع  شاداپ  هب  سک  ره  و  دش . دهاوخن 
هن هاـگنآ  میزیگنارب  يدـهاش  لوـسر و  یتـّما  ره  زا  تماـیق ) رد  هک ( ار  زور  نآ  روآ  داـی  هب  اـم  لوـسر  يا  هیآ 84 ؛ لـحن ، (. 2 [ ) 357]

دنریذپب نانآ  زا  يرذع  هبانا و  هبوت و  هن  دوشیم و  هداد  راذتعا  نخس و  هزاجا  نارفاکهب 
دیشابمدرم هاوگ  ات  میتسارایب  لدتعم  قالخا  هب  میدرک و  تیاده  مالسا  نییآ  هب  ار  نیملـسم  امـش  نانچمه  و  هیآ 143 ؛ هرقب ، (. 3 [ ) 358]

...
رگیدکی اب  لدتخس و  رایـسب  راّفک  رب  شناهارمه  نارای و  تسادخ و  هداتـسرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّمحم  هیآ 29 ؛ حتف ، (. 1 [ ) 359]

دننابرهم قفشمرایسب و 
[ مالسانییآ نیا  و  هداهنن [ جنر  تّقـشم و  امـش  رب  فیلکت  ماقم  رد  درک و  زارفارـس  دوخ  نید  هب  ار  امـش  ادخ  هیآ 78 ؛ جح ، (. 2 [ ) 360]

يارب لوسر  ات  هدیمان  ناملـسم  نآرق  نیا  رد  وا و  فحـص  رد  ار  تما  امـش  شیپ  نیا  زا  ادخ  هک  تسا  لیلخ  میهاربا  امـش  ردپ  نییآ  دننام 
دیشاب یتسرپادخ ] هاوگ [ قلخ  ریاس  يارب  امش  امش و 

 ... میتسارایب وکین  تریس  لدتعم و  قالخا  هب  میدرک و  تیاده  مالسا  نییآ  هب  ار  نیملسم  امش  نانچمه  و  هیآ 143 ؛ هرقب ، (. 1 [ ) 361]
میهاوخهاوگ تّما  نیا  رب  ربمغیپ ) يا  ار ( وت  میروآ و  یهاوگ  ياهفئاط  ره  زا  هک  هاگنآ  لاح  تسا  هنوگچ  هیآ 41 ؛ ءاسن ، (. 1 [ ) 362]

میریگ هاوگ  تّما  نیا  رب  دّمحم ) يا  ار ( وت  میزیگنارب و  یهاوگ  ناشدوخ  زا  یتّما  ره  رب  ام  هک  يزور  هیآ 89 ؛ لحن ، (. 2 [ ) 363]
درک میهاوخ  شسرپ  اهنآ  ناربمایپ  زا  مه  مما و  لامعا  زا  مه  ام  هتبلا  هیآ 6 ؛ فارعا ، (. 1 [ ) 364]

ره زا  هک  هاگنآ  دنـشاب ] هدنمرـش  نادـب  زارفارـس و  ناکین  هزادـنا  هچ  رـشحم و  زور  رد  لاح [ تسا  هنوگچ  هیآ 41 ؛ ءاـسن ، (. 2 [ ) 365]
میهاوخ هاوگ  تّما  نیا  رب  ربمغیپ ) يا  ار ( وت  میروآ و  یهاوگ  ياهفیاط 

تمااب یلمع  چیه  رد  ینکن و  توالت  نآرق  زا  هیآ  چیه  یـشابن و  لاح  چیه  رد  وت ) هک  نادـب  ام ( لوسر  يا  هیآ 61 ؛ سنوی ، (. 1 [ ) 366]
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مینکیم هدهاشم  ار  نآ  هظحل  نامه  هکنآ  زج  دیوشن  دراو 
هب ندرگ  گر  زا  هک  میهاگآ  اًـلماک  وا  سفن  ياههشیدـنا  سواـسو و  زا  میدرک و  قلخ  ار  ناـسنا  اـم  21 ؛ ياههیآ 16 - ق ، (. 2 [ ) 367]

 ... دناهتسشن تبقارم  هب  پچ  تسار و  فرط  زا  رش ] ریخ و  لامعا  شراگن  رومأم  دیتع  بیقر و  کلم [ ود  نوچ  میرتکیدزنوا .
هچ ره  امش  دنبّرقم ، ناگتـشرف  زا  امـش و  لامعا  هدنـسیون  هک  تسا ، ینانابهگن  امـش  يارب  هتبلا  و  12 ؛ ياههیآ 10 - راطفنا ، (. 1 [ ) 368]

دننادیم ار  همه  دینک 
هچنآهب ناشیاهاپ  دیوگ و  نخس  ام  اب  ناشیاهتسد  میهن و  یشومخ  رهم  نارفاک  نآ  ناهد  رب  هک  تسا  زورما  هیآ 65 ؛ سی ، (. 2 [ ) 369]

دهد یهاوگ  دناهدرک 
يروآعـمج يارب  اـجنآ  دـنناشک و  خزود  شتآ  يوـس  هـب  ار  ادـخ  نانمـشد  هـمه  هـک  يزور  23 ؛ ياههیآ 19 - تلّـصف ، (. 3 [ ) 370]

هب اهنآ  و  دـنهد . یهاوگ  اهنآ  هانگ  مرج و  رب  ندـب  ياهتسوپ  اهشوگ و  اهمشچ و  ماـگنه  نآ  دنـسر  خزود  رب  همه  نوچ  اـت  دـنرادزاب .
قطن هب  ار  تادوجوم  همه  هک  ییادخ  دنیوگ  دیداد . تداهـش  لامعا  رب  هنوگچ  دیتشادن ] نابز  هک  امـش  ابجع  دـنیوگ [ دوخ  ندـب  ياضعا 

 ... دینادرگ ایوگ  زین  ار  ام  دروآ 
دیدش ناراکنایز  زا  همه  زورما  دیدرگ و  امش  كاله  بجوم  ادخ  هرابرد  امش  لطاب  نامگ  نیمه  یلو  هیآ 23 ؛ تلّصف ، (. 1 [ ) 371]

ردهکنآ رگم  تسین  یئیـش  چیه  تسین و  هدیـشوپ  وا  زا  نیمز  اهنامـسآ و  رد  ياهّرذ  رادقم  هب  ولو  یئیـش  چیه  هیآ 3 ؛ أبس ، (. 2 [ ) 372]
تسا راکشآ  قح ] یلزا  ملع  باتک [

ناگتشرف ومیونشیم  یلب  میونشیمن ، دنیوگیم  مه  شوگ  هب  ناهنپ  رس و  رد  هچنآ  هک  دنربیم  نامگ  ایآ  هیآ 80 ؛ فرخز ، (. 3 [ ) 373]
دنسیونیم مد  نامه  ام 

هب ندرگ  گر  زا  هک  میهاگآ  اًـلماک  وا  سفن  ياههشیدـنا  سواـسو و  زا  میدرک و  قلخ  ار  ناـسنا  اـم  17 ؛ ياههیآ 16 - ق ، (. 4 [ ) 374]
دناهتسشن تبقارم  هب  پچ  تسار و  فرط  زا  رشو ) ریخ  لامعا  شراگن  رومأم  دیتع  بیقر و  کلم ( ود  نوچ  میرتکیدزنوا .

هاگآدیاهدرک هچنآ  هب  ار  امـش  وا  دیدرگیم و  زاب  تسا  ناهن  ادیپ و  ياناد  هک  ییادخ  يوس  هب  گرم  زا  سپ  هیآ 8 ؛ هعمج ، (. 1 [ ) 375]
دزاسیم

ار وا  تماـیق  اـت  جـیاوح  رد  چـیه  هـک  دتـسرپب  ار  یــسک  ادـخ  زج  هـکنآ  زا  رتهارمگ  تـسیک  و  6 ؛ ياـههیآ 5 - فاـقحا ، (. 2 [ ) 376]
نمـشد و ناکرـشم  اب  لطاب  نادوبعم  اجنآ  دنوش  روشحم  قلخ  تمایق  رد  نوچ  و  دشاب . ربخیب  دوخ  شدنناوخب  هچ  ره  زا  دنکنتباجا و 

دنرازیب نانآ  شتسرپ  زا 
دنوشیم ثوعبم  ماگنه  هچ  رد  هک  دننادیمن  چیه  دناهرهبیب و  تایح  زا  هدرم و  اهنیا  هیآ 21 ؛ لحن ، (. 3 [ ) 377]

ياهتّذـل تمعن و  زا  تساهنآ [ يور  شیپ  هچنآ  ات  میتشامگ  اهنآ  رب  نیطایـش ) زا  ینارای ( ناقیفر و  اـم  و  هیآ 25 ؛ تلّصف ، (. 1 [ ) 378]
باذع هدعو  دننک و  ناشلفاغ  شومارف و  ترخآ ] يدبا  ياهتمعن  تّذل و  زا  دنراد [ بقع  زا  هچنآ  دـنهد و  هولج  ناشرظن  رد  ایند ] یناف 

دندش راکنایز  نوبز و  تخس و  دنتشذگرد  هک  سنا  ّنج و  زا  یناتّما  نوچ  دیدرگ و  مزال  متح و  اهنآ  رب  یهلا 
دنهد یهاوگ  نانآ  هانگ  مرج و  رب  ندب  ياهتسوپ  شوگ و  مشچ و  هیآ 20 ؛ نامه ، ( 2 [ ) 379]

هزوح یمالسا  تاغیلبت  رتفد  رشن  پاچ و  زکرم   ) باتک ناتسوب  هسـسوم  دلج ، 1 ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا  نیـسح ، دمحم  ییابطابط ، [ 380]
.1388 مود ، پاچ : مق ، مق - ) هیملع 

دندرک داـی  مسق  امـش  يارب  هکناـنچ  دزیگنارب و  ماـقتنا ] يارب  ار [ اـهنآ  ادـخ  هـک  رآ ] داـی  هـب  ار [ يزور  هیآ 18 ؛ هلداـجم ، (. 1 [ ) 381]
دنروخیم دنگوس  غورد  هب  مه  ادخيارب 

مینادرگیمقیالخ نایم  تسکش ] هب  یهاگ  هبلغ و  حتف و  هب  یهاگ  لاوحا [ فالتخا  هب  ار  راگزور  نیا  هیآ 140 ؛ نارمع ، لآ  ( 2 [ ) 382]
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ار ناراکمتـس  دنوادخ  هک  دـنک  نارگید  هاوگ  تسا  نید  رد  تباث  هک  ار  نآ  نانمؤم  امـش  زا  ات  دوش  مولعم  ناحتما  هب  نامیا  لها  ماقم  هک 
درادن تسود 

. تخاسمهاوخ هگآ  ناتلامعا  شاداپ  هب  ار  امـش  نم  تسا و  نم  يوسهب  امـش  عوجر  گرم  زا  سپ  16 ؛ ياههیآ 15 - نامقل ، ( 3 [ ) 383]
ای اهنامسآ  تاقبط  رد  ای  یگنس  نایم  رد  دشاب  یلدرخ  رادقم  هچرگ  ار  قلخدب  کین و  لامعا  هکنادب  مزیزع  دنزرف  يا  تفگ : نامقل  زاب 

تسا هاگآ  اناد و  زیچ  همه  رب  ادخ  هک  دروآیم  هبساحم ] رد  ار [ همه  دشاب  ناهنپ  نیمز 
نآ رد  دـنکفا و  نوریب  كاخ  لد  زا  ار  همه  شیوخ  نورد  رارـسا  نیگنـس  ياهراب  نیمز  هک  هاـگنآ  5 ؛ ياههیآ 2 - لازلز ، (. 1 [ ) 384]
وا هب  ادـخ  هک  دزاس  هاگآ  گرزب  ثداوح  هب  ار  مدرم  نیمز  ماگنه  نآ  هدـمآ !؟ شیپ  هچ  ار  نیمز  بجع ] يا  دـیوگ [: یمدآ  رـشحم  زور 

[ دنک هاگآ  شرابخا  هب  ار  قلخ  دیآ و  نخس  هب  هک  دنک [ ماهلا  نینچ 
ّتنم ام  ربدوخ  باسحیب  تمحر  هب  ادخ  تسا . نیماینب ) نم ( ردارب  نیا  مفسوی و  نامه  نم  يرآ  داد  خساپ  هیآ 90 ؛ فسوی ، ( 1 [ ) 385]

دراذگن عیاض  ار  نایوکین  رجا  ادخ  تسوکین و  دنک  هشیپ  اوقت  ربص و  سک  ره  هتبلا  هک  داهن 
رد ار [ ناراکوکین  زا  سکچـیه  رجا  مینادرگیم و  صوصخم  دوخ  ّصاخ  فطل  هب  میهاوخب  اـم  ار  سک  ره  هیآ 56 ؛ نامه ، ( 2 [ ) 386]

میراذگیمن عیاض  ایند ]
ار نیمز  ونامسآ  تاکرب  ياهرد  انامه  دندشیم  راکزیهرپ  هدروآ و  نامیا  همه  راید  رهش و  مدرم  هچنانچ  و  هیآ 96 ؛ فارعا ، ( 3 [ ) 387]

میدوشگیم اهنآ  يور  هب 
بیذکت ار  ادخ  تایآ  هدش  رفاک  هک  دش  نیا  دنتخادرپ  دب  رادرک  تشز و  لامعا  نآ  هب  هک  نانآ  راک  ماجنارس  هیآ 10 ؛ مور ، (. 4 [ ) 388]

دندرک رخسمت  و 
هذخاؤمتخـس باسح  هب  دـندش ] رفاک  و  دندیچیپرـس [ شنالوسر  ادـخ و  زا  هک  ار  يراید  مدرم  رایـسب  هچ  و  هیآ 8 ؛ قالط ، ( 5 [ ) 389]
دیدرگ ترسح ] و  يراکنایز [ ناشراک  تبقاع  دندیسر و  دوخ  رادرک  رفیک  هب  ات  میتخاس . بّذعم  دیدش  رایسب  باذع  هب  میدرک و 

ص 128 ك : ر . 8 ؛ ياههیآ 7 - هلزلز ، ( 6 [ ) 390]
دنوادـخهک یتروص  رد  تسامـش  تشز  لامعا  تسد  زا  همه  دـسریم  امـش  هب  بئاصم  جـنر و  زا  هچنآ  و  هیآ 30 ؛ يروش ، ( 7 [ ) 391]

دنکیم وفع  ار  دب  لامعا  زا  يرایسب 
ادخ نذا  هب  رگم  دسرن  امش  هب  یتبیصم  درد و  چیه  هیآ 11 ؛ نباغت ، (. 8 [ ) 392]

تسا تقیقح  ّقح و  دینکیم  رگیدکی  اب  هک  یمّلکت  دننام  هب  قزر ] هدعو  نیا  هیآ 23 [؛ تایراذ ، (. 1 [ ) 393]
هظحلکی رد  هک  تسوا  تسین و  رداق  شمکح  ّدر  رب  سکچـیه  دـهد و  نامرف  ناهج  رد  هک  تسادـخ  اـهنت  هیآ 41 ؛ دعر ، (. 1 [ ) 394]

دنکیم ار  قلخ  همه  باسح 
درک دناوت  یگدیسر  قلخ  باسح  هب  یبساحم  ره  زا  رتدوز  وا  تسادخ و  اب  قلخ  مکح  هک  دیشاب  هاگآ  هیآ 62 ؛ ماعنا ، (. 2 [ ) 395]

دنشیدنایم باذع  ماگنه  یتخس  زا  و  هیآ 21 ... ؛ دعر ، (. 3 [ ) 396]
میدرک هذخاؤم  تخس  باسح  هب  ار ] مدرم  نآ  هیآ 8 [... ؛ قالط ، (. 4 [ ) 397]

تسا لاس  رازه  هاجنپ  نآ  رادقم  هک  يزور  رد  دننکیم  جورع  وا  يوس  هب  حور  هکئالم و  هیآ 4 ؛ جراعم ، (. 5 [ ) 398]
ص 21 ك : ر . هیآ 77 ؛ لحن ، (. 1 [ ) 399]

هیآ 47 ءایبنا ، (. 1 [ ) 400]
درک دیهاوخن  عوجر  ام  هب  زگره  گرم ] زا  سپ  و  میدیرفآ [ ثبع  ار  امش  هک  دیتشادنپ  نینچ  ایآ  هیآ 115 ؛ نونمؤم ، (. 2 [ ) 401]

هیآ 42 مجن ، (. 3 [ ) 402]
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8 ياههیآ 7 - قاقشنا ، (. 4 [ ) 403]
10 ياههیآ 9 - ّرثدم ، (. 5 [ ) 404]

یمدوب كاخ  شاک  ياهک  دنکیم  وزرآ  باذع ) طرف  زا  زور ( نآ  رد  رفاک  و  هیآ 40 ؛ أبن ، (. 6 [ ) 405]
26 ياههیآ 25 - هقاح ، (. 7 [ ) 406]

هیآ 28 ماعنا ، (. 1 [ ) 407]
هیآ 42 ءاسن ، (. 2 [ ) 408]

دهاوخامش هبساحم  رد  ادخ  ار  همه  دینک  یفخم  ای  راکـشآ  دیراد  لد  رد  ّرـش ] ریخ و  ضارغا  زا  هچنآ [ رگا  هیآ 284 ؛ هرقب ، (. 3 [ ) 409]
دروآ

ترفغمهک دنز  رس  اهنآ  زا  تداع ) ای  تعیبط  هبلغ  هب  ياهسوسو  لّیخت و  ای  هریغص  هانگ  یمََمل ( هکنآ  رگم  هیآ 32 ... ؛ مجن ، (. 4 [ ) 410]
تسا عیسو  رایسب  راگدرورپ 

دننکیم هـچنآ  زا  يزور ) درک ( میهاوــخ  هذــخاؤم  تخــس  اــهنآ  هـمه  زا  هـک  وــت  يادــخ  هــب  مــسق  هـــیآ 92 ؛ رجح ، (. 1 [ ) 411]
دنوشیمتساوخزاب

هیآ 6 فارعا ، (. 2 [ ) 412]
هیآ 24 تافاص ، (. 3 [ ) 413]

دنکیم اطع  وکین  شاداپ  ار  ناراکوکین  دناسریم و  رفیک  هب  ار  ناراکدب  هک  هیآ 31 ... ؛ مجن ، (. 1 [ ) 414]
ربياو تسا . نارفاک  نامگ  نیا  میاهدرکن . قلخ  لطاب  هچیزاـب و  تساـهنآ  نیب  هچ  رهو  نیمز  نامـسآ و  اـم  و  هیآ 28 ؛ ص ، (. 2 [ ) 415]

رد دسفم  نامیایب ] مدرم [ دـننام  دـنتخادرپ ، وکین  لامعا  هب  هدروآ  نامیا  ادـخ  هب  هک  ار  نانآ  ایآ  خزود . شتآ  تخـس  باذـع  زا  نارفاک 
داد میهاوخ  ازج  راکدب  ناقساف  دننام  ار  سرتادخ  اوقتاب و  نادرم  ای  میهدیم . رارق  نیمز 

هیآ 19 فاقحا ، (. 1 [ ) 416]
شاداـپ اًـلماک  سک  ره  سپ  تـشگ  دـیهاوخ  زاـب  ادــخ  يوـس  هـب  زور  نآ  رد  هـک  يزور  نآ  زا  دیــسرتب  هـیآ 281 ؛ هرقب ، (. 2 [ ) 417]

دننکن یمتس  سک  چیه  هب  درک و  دهاوخ  تفایرد  ار  شیوخلمع 
ص 149 ك : ر . 8 ؛ ياههیآ 7 - هلزلز ، (. 3 [ ) 418]

هداتسرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  تثعب  هرابرد  ادخ  هک  ار  ینامسآ  باتک  زا  یتایآ  دنتشاد  ناهنپ  هک  نانآ  هیآ 174 ؛ هرقب ، (. 1 [ ) 419]
يدیلپ زا  دیوگن و  نخس  نانآ  اب  مشخ  زا  ادخ  ترخآ  رد  تشاد و  دنهاوخن  یبیصن  خزود  شتآ  زج  دنتخورف  كدنا  ياهب  هبارنآ  دوب و 

دوب دهاوخ  كاندرد  باذع  تمایق  رد  ار  نانآ  مه  دنادرگن و  كاپ  نایصع 
هبار ادخ  باذع  تیاده و  فطل و  ياج  هب  ار  یهارمگ  تلالـض و  دندرک  رایتخا  هک  دـنهورگ  نامه  اهنآ  هیآ 175 ؛ نامه ، (. 2 [ ) 420]

دنتقاطرپ ناجتخس و  مّنهج  شتآ  رب  ردقچ  تمحر ، شزرمآ و  ياج 
ص 41 ك : ر . هیآ 257 ؛ نامه ، (. 3 [ ) 421]

هیآ 22. هلداجم ، (. 1 [ ) 422]
هیآ 52. يروش ، (. 2 [ ) 423]
هیآ 28. دیدح ، (. 3 [ ) 424]
هیآ 19. نامه ، (. 4 [ ) 425]
هیآ 257. هرقب ، (. 5 [ ) 426]
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هیآ 39. ماعنا ، (. 6 [ ) 427]
. دننک رازآ  ار  اهنآ  تخس  ات  میداتسرف  نارفاک  رس  رب  ار  نیطایش  هیآ 83 ... ؛ میرم ، (. 7 [ ) 428]

 .... دیزیخرب هعزانم  لدج و  هب  امش  ات  دننک  هسوسو  دوخ  ناتسود  هب  تخس  نانمیرها  هک  دینادب ] و  هیآ 121 [؛ ماعنا ، (. 8 [ ) 429]
هیآ 36. فرخز ، (. 9 [ ) 430]

 .... میاهداد تنیز  ناشرظن  رد  ار  یموق  ره  لمع  ام  نینچ  نیا  هیآ 108 ؛ ماعنا ، (. 10 [ ) 431]
دهاوخار هک  ره  دنادرگ و  هداشگ  نشور و  مالـسا  رون  هب  ار  شلد  دهاوخ  وا  تیادـه  ادـخ  ار  هک  ره  سپ  هیآ 125 ؛ نامه ، (. 1 [ ) 432]

نامـسآ زارفرب  نیمز  زا  دهاوخیم  هک  ییوگ  دنک  تخـس  گنت و  نامیا  نتفریذپ  زا  ار  وا  لد  و  دراذگاو ] یهارمگ  لاح  هب  دزاس [ هارمگ 
دنادرگ دیلپ  دودرم و  دنورگیمن  قح  هب  هک  ار  یناسک  ادخ  هک  تسا  نیا  دور .

دننامدانع لهج و  زا  هک [ یلاح  رد  میداهن  باذع ] ياههریجنز [ خنز  ات  اهنآ  ندرگرب  مه  ام  دندش ] رفاک  نوچ  هیآ 8 [؛ سی ، (. 2 [ ) 433]
) چیه هک  میدنکفا  هدرپ  مه  ناششوه  مشچ  رب  میدرک و  ّدس  اهنآ  رب  سپ  شیپ و  زا  ار ] ریخ  هار  و  دناهتـسبرب و [ مشچ  هدرک  دنلبرـس  رتش ]

دننیبن قح ) هار 
هیآ 39 رون ، (. 3 [ ) 434]

دوشنهتفریذپ یسک  زا  تعافش  چیه  دنیبن و  تازاجم  يرگید  ياج  هب  یسک  نآ  رد  هک  يزور  زا  دینک  رذح  و  هیآ 48 ؛ هرقب ، (. 1 [ ) 435]
دنوشن يرای  دننکن و  لوبق  ضوع  ادف و  و 

زا ودـننکن  تازاجم  يرگید  ياجب  ار  یـسک  دـنیب و  ار  دوخ  لمع  يازج  سک  ره  هک  يزور  زا  دیـسرتب  و  هیآ 123 ؛ نامه ، (. 2 [ ) 436]
دشابن يروای  ار  یسک  دوبن و  دنمدوس  یسک  تعافش  دوشن و  هتفریذپ  ییادف  سکچیه 

یـسک هـن  هـک  يزور  دـیایب  هـکنآ  زا  شیپ  دـینک  قاـفنا  مـیدرک  امـش  يزور  هـچنآ  زا  ناـمیا  لـها  يا  هـیآ 254 ؛ ناـمه ، (. 1 [ ) 437]
دیآ راک  هب  یتعافش  یتسود و  هن  دناوت و  يزیچ  دوخ  شیاسآيارب 

ترصنار يدحا  دناهرن و  باذع  زا  ار  یسک  يروای  رای و  شیوخ و  تیامح  چیه  هک  تسا  يزور  42 ؛ ياههیآ 41 - ناخد ، (. 2 [ ) 438]
تسا نابرهم  ردتقم و  قلخ  رب  اهنت  وا  هک  دنک  محر  وا  هب  ادخ  هکنآ  رگم  دننکن 

هب تساطیحم  وا  شناد  و  وا ، نامرف  هب  رگم  دزیخرب  تعافش  هب  وا  هاگـشیپ  رد  هک  تسا  تئرج  ار  یـسک  هچ  هیآ 255 ؛ هرقب ، (. 3 [ ) 439]
دمآ دهاوخ  هچنآ  دیآ و  قلخ  رظن  شیپ  هچنآ 

تسین دنمدوس  تسا ، هداد  تعافش  نذا  وا  هب  ادخ  هکنآ  زج  مه  یسک  تعافش  و  هیآ 23 ؛ أبس ، (. 4 [ ) 440]
وهداد تعافـش  تصخر  وا  هب  نامحر  يادخ  هک  سک  نآ  زج  دـشخبن  دوس  سکچـیه  تعافـش  زور  نآ  رد  هیآ 109 ؛ هط ، (. 5 [ ) 441]

( ّصاخ ناگدنب  يده و  همئا  ایبنا و  نوچ  ددرگ ( وا  دنسپ  شنخس 
هیآ 38 أبن ، (. 6 [ ) 442]

هیآ 86 فرخز ، (. 1 [ ) 443]
نیا رهاظ  و  لطاب . هن  دشاب  قح  هب  تعافش  هکنیا  ملع و  هتـسناد : دیق  ود  هب  طونم  ار  ندرکتعافـش  رب  عفاش  تردق  هیآ  نیا  (. 2 [ ) 444]

( فّنصم تسا ( دحاو  ود  ره  عجرم  هچرگ  ادا ، هن  تسا  نآ  لّمحت  هلحرم  تداهش  زا  دارم  هک  تسا 
دهاوخ وا  هچنآ  هب  رگم  درک  دناوتن  هطاحا  وا  ملع  هبترم  چیه  هب  قلخ  و  هیآ 255 ؛ هرقب ، (. 1 [ ) 445]

تباجاامش توعد  زا  تّما  هنوگچ  هک  دیوگ  ار  نانآ  هاگنآ  دیامن و  عمج  ار  ناربمایپ  همه  ادخ  هک  يزور  هیآ 109 ؛ هدئام ، (. 2 [ ) 446]
ییاناد تادوجوم  همه  نطاب  هب  هک  ییوت  مینادیمن  ام  ایادخ  دنیوگ : ناربمایپ  دندرک ؟

همان دهع [ نابرهم  يادخ  زا  قح ] شتسرپ  هب  هک [ یسک  رگم  دشابن  تعافش  کلام  سکچیه  زور  نآ  رد  هک  هیآ 87 ؛ میرم ، (. 3 [ ) 447]
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تسا هتفایرد  لماک ] دیحوت 
تسا یضار  وا  زا  ادخ  هک  ار  هکنآ  زج  دننکن  تعافش  هیآ 28 ؛ ءایبنا ، (. 4 [ ) 448]

دوشیمن یضار  قوسف  لها  زا  دنوادخ  هیآ 96 ؛ هبوت ، (. 1 [ ) 449]
میرذگیمرد امش  رگید  ناهانگ  زا  دینک ، بانتجا  رئابک  زا  رگا  هیآ 31 ؛ ءاسن ، (. 2 [ ) 450]

هیآ 32 مجن ، (. 3 [ ) 451]
ای تعافش  زا  دارم  هک  دش  مولعم  تشذگ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تعافش  ّتیمومع  درومرد  تداهـش  باب  رد  هچنآ  زا  و  (. 4 [ ) 452]
.) تسا یتعافش » هب « قلعتم  یتما » نم  ترابع « هکنیا  ای  تسا و  رئابک ) لها  صوصخرد  تعافـش  ینعی  ثیدح ( رد  هصاخ  تعافـشنامه 

( فّنصم
دنوادـخ تروـص  نیا  رد  هک  دـنهد  ماـجنا  حـلاص  لـمع  دـنروآ و  ناـمیا  دـننک و  هبوـت  هک  یناـسک  رگم  هـیآ 70 ؛ ناـقرف ، (. 5 [ ) 453]

درک دهاوخ  لیدبت  تانسح  هب  ار  ناشیاناهانگ 
هیآ 10 رطاف ، (. 6 [ ) 454]

هب ار  نادـنزرف  نآ  ام  دـندش ، ناـشیا  وریپ  ناـمیا  رد  مه  ناشنادـنزرف  دـندروآ و  ناـمیا  ادـخ  هب  هک  ناـنآ  و  هیآ 21 ؛ روـط ، (. 1 [ ) 455]
تسا هتخودنا  دوخ  رب  هک  تسا  یلمع  ورگ  رد  یسفن  ره  هک ] دینادب  و  میهاکن [. چیه  نادنزرف  لمع  شاداپ  زا  میناسرباهنآ و 

تسین يراکددم  عیفش و  روای و  رای و  چیه  وا  ریغ  ار  امش  تخادرپ . تمظع  اب  شرع  تقلخ  هب  هاگنآ  هیآ 4 ؛ هدجس ، (. 1 [ ) 456]
هیآ 23 أبس ، (. 2 [ ) 457]

هیآ 3 سنوی ، (. 3 [ ) 458]
هیآ 255 هرقب ، (. 4 [ ) 459]
هیآ 42 ناخد ، (. 1 [ ) 460]

مهاوخ مزال  متح و  دـنریگ  شیپ  اوقت  هار  هک  ناـنآ  يارب  هتبلا  هتفرگ و  ارف  ار  تادوجوم  همه  نم  تمحر  هیآ 156 ؛ فارعا ، (. 2 [ ) 461]
درک

یشاب ملاع  لها  يارب  تمحر  هکنآ  رگم  میداتسرفن  ار  وت  ام  لوسر ، يا  هیآ 107 ؛ ءایبنا ، (. 3 [ ) 462]
میداد يرترب  دوخ  نارود  لها  رب  ار  نانآ  و  میدرک ...  اطع  تّوبن  باتک و  ار  لیئارساینب  ام  و  هیآ 16 ؛ هیثاج ، (. 4 [ ) 463]

دنادرگ ثوعبم  تعافش ) دومحم ( ماقم  هب  تیادخ  هک  دشاب  هیآ 79 ؛ ءارسا ، (. 1 [ ) 464]
دیشابم دیماان  ادخ  تمحر  زا  زگره  وگب : دندرک  دوخ  سفن  رب  فارسا  هک  مناگدنب  نادب  لوسر ] يا  هیآ 53 [؛ رمز ، (. 1 [ ) 465]

يوش یضار  هک  دنک  اطع  نادنچ  ار  وت  يدوز  هب  وت  راگدرورپ  هیآ 5 ؛ یحض ، (. 2 [ ) 466]
دهاوخب ادخ  هک  سک  نآ  رب  ادخ و  رما  هب  زج  تسین  دنمدوس  شتعافش  هک  تساهنامسآ  رد  کلَم  رایـسب  و  هیآ 26 ؛ مجن ، (. 3 [ ) 467]

دشاب دونشخ  وا  زا  و 
یتسودهن میراد و  یعیفـش  هن  تخـس  زور  نیا  رد  سپ  راکهبت ، موق  رگم  دندرکن  هارمگ  ار  ام  و  102 ؛ ياههیآ 99 - ءارعش ، (. 1 [ ) 468]

میدروآیم نامیا  هناگی ] يادخ  هب  ات [ میتشگیمزاب  ایند  هب  رگید  راب  شاک  يا  دنک . تیامح  ام  زا  هک 
هیآ 89 لحن ، (. 1 [ ) 469]

هیآ 42 ناخد ، (. 2 [ ) 470]
هیآ 72 بازحا ، (. 3 [ ) 471]

هب دوخماعط  هرفس  رب  ار  ینیکسم  زگره  تسا و  هدرواین  نامیا  گرزب  يادخ  هب  دانع ] رفک و  زا  وا [ 35 ؛ ياههیآ 33 - هقاح ، (. 4 [ ) 472]
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درادن اجنیا  رد  دنسر  شدایرف  هب  هک  يرادتسود  شیوخ و  چیه  زورما  ببس  نیدب  تسا  هدناوخن  تبغر 
تسا رتگرزب  ادخ  رکذ  درادیمزاب و  رکنم  اشحف و  زا  زامن  هک  یتسرد  هب  هیآ 45 ؛ توبکنع ، (. 1 [ ) 473]

هیآ 70 ناقرف ، (. 1 [ ) 474]
هیآ 46 فارعا ، (. 2 [ ) 475]
هیآ 13 دیدح ، (. 1 [ ) 476]

امشيزور ادخ  هک  یتشهب  ياهتمعن  زا  اراوگ و  ياهبآ  زا  ار  ام  هک  دننک  زاوآ  ار  نایتشهب  خزود  لها  و  هیآ 50 ؛ فارعا ، (. 2 [ ) 477]
تسا هدرک  مارح  نارفاک  رب  ار  ماعط  بآ و  نیا  ادخ  هک  دنهد  خساپ  اهنآ  دیزاس  دنمهرهب  هدرک 

زا دـنداد [ هدـعو  اـم  هـب  ناربـمغیپ ] هـچنآ [ هـک  دـننک  ادــن  ار  ناـیخزود  ناـیتشهب ، هاـگنآ  و  45 ؛ ياــههیآ 44 - فارعا ، (. 1 [ ) 478]
ام یلب [ دنیوگ : دیدیـسر ؟ تقیقح  هب  خزود ] باذع و  زا  دـنداد [ هدـعو  هچنادـب  زین  امـش  ایآ  میتفای ، تقیقح  ّقح و  هب  ام  یتشهبتاماقم ]

ادخ هار  زا  ار  ادخ  ناگدـنب  هک  نانآ  داب ، ناراکمتـس  رب  ادـخ  تنعل  هک  دـنک  ادـن  ییدانم  اهنآ  نایم  هاگنآ  میدیـسر ] دوخ  يازـس  هب  مه 
دنرادن نامیا  تمایق  هب  اهنآ  دننکیم ] جک  ار  مدرم  هار  ههبش  هب  و  دنبلطیم [ ار  جک  هار  دنرادیمزاب و 

ص 74 ك : ر . 8 ؛ ياههیآ 7 - مور ، (. 2 [ ) 479]
ص 66 ك : ر . هیآ 39 ؛ رون ، (. 3 [ ) 480]

، تساوخنار یناف ] يایند [ یگدـنز  زج  دـینادرگ و  ور  ام ] نآرق  و  ام [ دای  زا  هک  سک  ره  زا  لوسر  يا  مه  وت  هیآ 29 ؛ مجن ، (. 4 [ ) 481]
زا هکنآ  لاح  هب  ادـخ  دنـشاب ] یناویح  تاّذـل  ایند و  یپ  رد  هک  تسا [ ّدـح  نیمه  هب  ات  مدرم  نیا  مهف  ملع و  ياهتنم  نک . ضارعا  یّلک  هب 

تسا هاگآ  اًلماک  تفای  تیاده  هکنآ  دش و  هارمگ  قح  هار 
یناویح یگدنز  هب  و  دناهدشن ) دـقتعم  ترخآ  هب  ینعی  دنتـسین ( راودـیما  هتـسبن  لد  ام  ياقل  هب  هک  نانآ  هتبلا  هیآ 7 ؛ سنوی ، (. 5 [ ) 482]

شتآ رد  دوخ  تشز  رادرک  هب  تبقاع  هک  دنتسه  نانیا  مه  دنلفاغ ، ام  ياههناشن  تایآ و  زا  هک  ییاهنآ  دنایـضار و  دنراد و  هتـسبلد  ایند 
دنریگ اوأم  خزود 

هیآ 28 میهاربا ، (. 1 [ ) 483]
نامه (. 2 [ ) 484]

هیآ 2 سنوی ، (. 3 [ ) 485]
دنمّعنتم ینادواج ، تنطلس  تّزع و  ِدنوادخ  دزن  تقیقح  قدص و  هاگلزنم  رد  هیآ 55 ؛ رمق ، (. 4 [ ) 486]

دندنب یهانگ  هدرک ] يریگهدرخ  رگیدکی [ رب  هن  دنونش و  وغل  فرح  اجنآ  هن  هیآ 25 ؛ هعقاو ، (. 5 [ ) 487]
یغورد هن  دنونش و  وغل  فرح  هن  اجنآ  رد  هیآ 35 ؛ أبن ، (. 6 [ ) 488]

دید یهاوخن  یموهوم ] ماقم  هبتر و  يدنلب [ یتسپ و  چیه  ًادبا  رگید  نآ  رد  هک  هیآ 107 ؛ هط ، (. 7 [ ) 489]
هیآ 44 فارعا ، (. 1 [ ) 490]

لامعمج و هک ] دیدید  دنیوگ [ دنهد و  زاوآ  دنسانشیم  ناشیامیس  هب  هک  ار  ینادرم  فارعا  لها  و  49 ؛ ياههیآ 48 - نامه ، (. 2 [ ) 491]
ادخ دیدرکیم  دای  دنگوس  هکار  نانمؤم  زا  هورگ  نآ  ماقم  ایآ  دوبن . دنمدوس  اًلصا  امش  لاح  هب  دیدرکیم  ّربکت  رخف و  نآ  رب  هچنآ  هاج و 

؟ دینیبیم دنادرگیمن ، دوخ  تمحر  لومشم  ار  نانآ 
دیوش لخاد  تشهب ) رد  هودنا ( نزح و  هنوگچیهیب  هشیدنا و  فوخ و  چیهیب  دوش ] باطخ  هیآ 49 [؛ نامه ، (. 3 [ ) 492]

هیآ 38 أبن ، (. 4 [ ) 493]
هیآ 52 يروش ، (. 5 [ ) 494]
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رب مـشچ  هشوـگ  زا  تـّلذ  سرت و  اـب  اـهنآ  دـننادرگ و  ناـشهّجوتم  خزود  هـب  هـک  يرگنب  ار  ناـملاظ  نآ  و  هیآ 45 ؛ ناـمه ، (. 1 [ ) 495]
هب تمایق  زورما  رد  ار  دوخ  تیبلها  دوخ و  سوفن  هک  دنتـسه  اهنآ  ناراکنایز  يرآ  دنیوگ  نانمؤم  لاح  نآ  رد  دـنرگنیم و  خزودشتآ 

دناهتخادنا نایز 
هیآ 56 مور ، (. 2 [ ) 496]

هیآ 35 فاقحا ، (. 3 [ ) 497]
114 ياههیآ 112 - نونمؤم ، (. 4 [ ) 498]

همهثراو ار  ام  دومرف و  قّقحم  ام  رب  ار  شتمحر  فطل و  هدـعو  هک  ار  يادـخ  شیاتـس  دـنیوگ : ناـنمؤم ] و [ هیآ 74 ؛ رمز ، (. 1 [ ) 499]
دوب دهاوخ  وکین  رایسب  ناراکوکین  شاداپ  زور ] نآ  مینیزگ [ لزنم  میهاوخب  نآ  ياجره  ات  دینادرگ  تشهب  نیمزرس 

تشگ دنهاوخ  نیمز  ثراو  نم  حلاص  دابع  هک  یتسرد  هب  هیآ 105 ؛ ءایبنا ، (. 2 [ ) 500]
دوش لّدبم  رگید  ياهنوگ  هب  نیمز  هک  يزور  هیآ 48 ؛ میهاربا ، (. 1 [ ) 501]

ص 132 ك : ر . هیآ 69 ؛ رمز ، (. 2 [ ) 502]
نامه (. 3 [ ) 503]

تسیک نآ  زا  ترخآ  راد  هک  تسناد  دنهاوخ  راّفک  يدوز  هب  و  هیآ 42 ؛ دعر ، (. 4 [ ) 504]
هب میدرک  ناشبیـصن  هچنآ  زا  دنرادیم و  اپ  هب  زامن  دنریگ و  شیپ  ربص  هار  ادخ  ياضر  بلط  رد  هک  یناسک  هیآ 22 ؛ نامه ، (. 5 [ ) 505]

لزنم نآ  هک  دنتفای ، وکین  هاگلزنم  تبقاع  هک  دنتسه  نانیا  دننکیم ، یکین  مدرم  ياهيدب  ِضوع  رد  دننک و  قافنا  راکشآ  یناهنپ و  ارقف 
ناگتشرف هک  یلاح  رد  دنوشیم  لخاد  شیوخ  هتسیاش  نادنزرف  نانز و  ناردپ و  همه  دوخ و  اهتشهب  نآ  رد  هک  تسا  ندع  ياهتشهب 

هـشیپ ربص  ایند ] مالآ  جـنر و  ادـخ و  تداـبع  تعاـط و  رد  هک  امـش [ رب  مالـس  دـنیوگیم ] و  دـنوشیم [. دراو  يرد  ره  زا  اـهنآ  تینهت  هب 
دیتفای وکین  هاگلزنم  تبقاع  دیدرک ،

هیآ 25 هرقب ، (. 1 [ ) 506]
تبقاــع نــسح  دراذــگاو و  دــهاوخ  هــک  شناگدــنب  زا  سک  ره  هــب  تسادــخ و  کــلم  نــیمز  هــــیآ 128 ؛ فارعا ، (. 2 [ ) 507]

تسا ناراکزیهرپصوصخم 
مینادرگ نآ  ثراو  ار  شیوخ  راکزیهرپ  ناگدنب  هک  تسا  یتشهب  نآ  و  هیآ 63 ؛ میرم ، (. 3 [ ) 508]

دیتفای ثرا  هب  دوخ  حلاص  لامعا  زا  هک  تسا  یتشهب  نامه  نیا  دنیوگ ] نانمؤم  هب  هیآ 72 [؛ فرخز ، (. 4 [ ) 509]
نادواـج دـییآرد و  تشهب  نیا  رد  یلاـح  دـیدرگ . امـش  بیـصن  يدـبا ] شیع [ هـچ  هـک  داـب  امـش  رب  مالـس  هــیآ 73 ؛ رمز ، (. 1 [ ) 510]

دیشابمّعنتم
هیآ 22 دعر ، (. 2 [ ) 511]

[ دیهد لزنم  ندع [ تشهب  يوکین  ياهترامع  رد  و  هیآ 72 ؛ هبوت ، (. 3 [ ) 512]
میزاس هزیکاپ  كاپ و  یّلک  هب  دنـسپان  قلخ  ره  دسح و  هنیک و  ترودـک  زا  ار  اهنآ  ياهلد  هنییآ  و  48 ؛ ياههیآ 47 - رجح ، (. 4 [ ) 513]

هب اجنآ  رد  تمحز  جنر و  چیه  هک  یتروص  رد  دننیشنب  تّزع  تخت  رب  رگیدکی  يورهبور  دنـشاب و  مه  رادتـسود  ردارب و  مه  اب  همه  ات 
دننکن ناشنوریب  دبا  تشهب  نآ  زا  زگره  دسرن و  اهنآ 

تفای میهاوخن  یگتسخ  فعض و  ًادبا  دسرن و  ام  هب  یملا  جنر و  چیه  اجنیا  رد  هک  هیآ 35 ؛ رطاف ، (. 5 [ ) 514]
هیآ 49 فارعا ، (. 1 [ ) 515]

دیوش لخاد  تشهب ) نآ ( هب  مارتحا  مالس و  اب  هیآ 46 ؛ رجح ، (. 2 [ ) 516]
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هیآ 25 هعقاو ، (. 3 [ ) 517]
تساّیهم دنهاوخب  هک  یتمعن  ره  زا  ادخ  دزن  ناگدنب  نآ  يارب  و  هیآ 34 ؛ رمز ، (. 4 [ ) 518]

اضاقت ووزرآ  دیشاب و  لیام  هچ  ره  دبا  يارب  مییامـش و  نارادتـسود  نارای و  ترخآ  ایند و  رد  ام  32 ؛ ياههیآ 31 - تلّصف ، (. 5 [ ) 519]
تسا هدرتسگ  امش  يارب  نابرهم  روفغ و  يادخ  ار  ناسحا  هرفس  نیا  تساّیهم . همه  دینک 

تـمعن و هـچ  شیراــکوکین  شاداــپ  هـب  هـک  دــجنگیمن ] شرکف  طــیحم  رد  دــنادیمن [ سکچــیه  هـیآ 17 ؛ هدجــس ، (. 6 [ ) 520]
تسا هدش  هریخذ  وا  رب  بیغ  ملاع  رد  تسا  هدید  لد و ] شخبینشور [ هک  تیاهنیبياهتّذل 

[ یئازج وباوث  دـهد [ ماـجنا  دوـخ  لـمع ] و  یعـس [ هب  هچنآ  زج  یمدآ  يارب  هکنیا ] دـنادیمن  و  41 [؛ ياـههیآ 39 - مجن ، (. 1 [ ) 521]
دهاوخ يرتلماک  شاداپ  هب  ترخآ  رد  سپس  ایند ،] رد  دید [ دهاوخ  يدوزهب  ار  شیوخ  لمع  یعـس و  شاداپ  ناسنا  هتبلا  و  دوب . دهاوخن 

دیسر
ار قحلاـمج  بلق ] مشچ  هب  و  تسا [. یناروـن  هتخورفارب و  يداـش  زا  ياهفیاـط  راـسخر  زورنآ  و 23 ؛ ياههیآ 22  تماـیق ، (. 2 [ ) 522]

دننک هدهاشم 
ردكرش زا  دروآ و  يور  حلاص  لامعا  هب  تسا ، هتـسب  دیما  شیوخ  راگدرورپ  ياقل  هب  هک  سک  ره  سپ  هیآ 110 ؛ فهک ، (. 1 [ ) 523]

دباترب يور  شیوخ  ّبر  تدابع 
تسام دزن  رد  زین  ياهدایز  تسا و  رضاح  دنهاوخب  هچره  نانآ  يارب  تشهب ] رد  هیآ 35 [؛ ق ، (. 2 [ ) 524]

دـیازفیبنآ و رب  شیوخ  ناسحا  لضف و  زا  دـیامرف و  اطع  باوث  ازج و  ناشیا  لامعا  نیرتهب  لباقم  رد  ادـخ  ات  هیآ 38 ؛ رون ، (. 3 [ ) 525]
دشخب باسح  ّدحیب و  يزور  دهاوخ  ار  هک  ره  ادخ 

يدشن هزیکاپ  كاپ و  یتشز ] هانگ و  زا  امش [ زا  يدحا  دوبن  امش  لاح  لماش  ادخ  تمحر  لضف و  رگا  و  هیآ 21 ؛ رون ، (. 1 [ ) 526]
هیآ 156 فارعا ، (. 2 [ ) 527]

هیآ 13 دیدح ، (. 3 [ ) 528]
هیآ 49 فارعا ، (. 4 [ ) 529]

تسا کیدزن  ناراکوکین  هب  ادخ  تمحر  هک  یتسرد  هب  هیآ 56 ؛ نامه ، (. 5 [ ) 530]
دنشابن نآ  زا  رود  چیه  ات  دنرآ  کیدزن  اوقت  لها  يارب  ار  تشهب  زور ] نآ  و  هیآ 31 [؛ ق ، (. 6 [ ) 531]

دندیمون ناتسروگ  لها  زا  نارفاک  هکنانچ  دنسویأم ، یّلکهب  ترخآ  ملاع  زا  نادوهج ] هیآ 13 [؛ هنحتمم ، (. 7 [ ) 532]
تسین دیمون  ادخ  تمحر  زا  سک  چیه  رفاک  زج  هک  یتسردهب  هیآ 87 ؛ فسوی ، (. 8 [ ) 533]

تسین دیمون  ادخ  فطل  زا  سکچیه  هارمگ ، يّدام ] نادان  مدرم [ زج  هب  هنوگره  يرآ  تفگ ] میهاربا  هیآ 56 [؛ رجح ، (. 9 [ ) 534]
هیآ 64 توبکنع ، (. 1 [ ) 535]
هیآ 156 فارعا ، (. 2 [ ) 536]

هیآ 13 دیدح ، (. 3 [ ) 537]
كاردایبتسا و ییاهلد  ار  نانآ  هکنآ  هچ  میراذگاو ، مّنهج  يارب  ار  يرایـسب  سنا  ّنج و  زا  ًاقّقحم  و  هیآ 179 ؛ فارعا ، (. 4 [ ) 538]

نانیا دنرتهارمگ . یـسب  هکلب  دـننایاپراهچ  دـننام  اهنآ  تقیقح . ياونـشان  تسا  ییاهشوگ  تریـصب و  رونیب  تسا  ییاهمشچ  و  تفرعم ،
دندش لفاغ  ایند  هچیزاب  هب  دوخ  راک  تبقاع  تمایق و  ادخ و  زا  هک  دنتسه  یناسک  نامه 

زا اهنآهکلب  هدرک و  هبلغ  اـهنآ  ياـهلد  رب  ناشياهيراکدـب  ملظ و  تملظ  هکلب  تسین ] نینچ  15 [؛ ياههیآ 14 - نیفّفطم ، (. 1 [ ) 539]
دنمورحم بوجحم و  ناشراگدرورپ  تفرعم 
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هیآ 23 ناقرف ، (. 2 [ ) 540]
هیآ 39 رون ، (. 3 [ ) 541]

29 ياههیآ 28 - میهاربا ، (. 4 [ ) 542]
هیآ 10 رطاف ، (. 5 [ ) 543]

72 ياههیآ 71 - میرم ، (. 6 [ ) 544]
هیآ 13 هدجس ، (. 7 [ ) 545]

6 ياههیآ 4 - نیت ، (. 1 [ ) 546]
اراخ ياهگنس  تسا و  مدرم  نآ  مزیه  هک  یشتآ  زا  دیزیهرپب  هیآ 24 ؛ هرقب ، (. 2 [ ) 547]

تسا گنس  مدرم و  شمزیه  هک  دیراد  هگن  رود  یشتآ  زا  ار  دوخ  لها  دوخ و  هیآ 6 ؛ میرحت ، (. 3 [ ) 548]
دنشتآ مزیه  قیقحتهب  نانیا  هیآ 10 ؛ نارمع ، لآ  (. 4 [ ) 549]

تسا روهلعش  نارفاک ] كاپان  ياهلد [ رب  نآ  هرارش  تسا و  هتخورفارب  ادخ  هک  یشتآ  هیآ 6 ؛ هزمه ، (. 5 [ ) 550]
دیخزود زورفاشتآ  همه  زورما  دندیتسرپیم  ادخ  ریغ  ار  هچنآ  امش و  هتبلا  هک  دوش ] باطخ  نارفاک  نآ  هب  هیآ 98 [؛ ءایبنا ، (. 6 [ ) 551]

هبخزود نآ  زا  هتفای  تقبـس  اهنآ  رب  یلزا ] تشونرـس  رد  ام [ يوکین  هدعو  قیفوت و  هکنانآ  نانمؤم ، هتبلا  و  هیآ 101 ؛ ءایبنا ، (. 7 [ ) 552]
دنام دنهاوخ  رود 

هیآ 8 مور ، (. 1 [ ) 553]
هیآ 21 رجح ، (. 2 [ ) 554]

میاهدیرفاین لطاب  ار  تسا  ودنآ  نیب  رد  هچنآره  نیمز و  نامسآ و  ام  و  هیآ 27 ؛ ص ، (. 3 [ ) 555]
دنکیم زاورپ  اوـه  رد  لاــب  ود  هـب  هـک  ياهدــنرپ  ره  نـیمز و  رد  ياهدــنبنج  ره  هـک  دــینادب ] ًاــقّقحم  و  هـیآ 38 [؛ ماـعنا ، (. 1 [ ) 556]
روشحم ادخ  يوس  هب  همه  هاگنآ  میدرکن . راذگورف  ار  زیچ  چیه  نایب  شنیرفآ  باتک  رد  ام  دنتسه  رـشب  عون  امـش  دننام  ياهفیاطیگمه 

دنوشیم
هیآ 29 هیثاج ، (. 2 [ ) 557]

عمجرب وا  و  تسا ، هدنکارپ  اهنآ  رد  هک  یناگدنبنج  نیمز و  اهنامـسآ و  تقلخ  تسا  دـنوادخ  تایآ  زا  و  هیآ 29 ؛ يروش ، (. 1 [ ) 558]
تسا رداق  دهاوخ ، هک  هاگنآ  اهنآ ،

هرامـشهب وا  تسا . رادربنامرف  هدنب  ار  ادخ  هکنیا  زج  تسین  نیمز  اهنامـسآ و  رد  يدوجوم  چـیه  95 ؛ ياههیآ 93 - میرم ، (. 2 [ ) 559]
دنباییم روضح  شهاگشیپ  هب  اهنت  درفنم و  تمایق  زور  اهنآ  مامت  و  تسا . هاگآ  اًلماک  تادوجوم  همه 

دروآ عمج  تسین ؛ نآ  رد  ّکش  چیه  هک  تمایق  زور  رد  ار  همه  هتبلا  هیآ 87 ؛ ءاسن ، (. 3 [ ) 560]
دنادرگیم عمج  رشحم  هصرع  هب  ار  امش  همه  ادخ  هک  ار  يزور  دیروآ  دای  هیآ 9 ؛ نباغت ، (. 4 [ ) 561]

دنرب تشهب  يوس  هب  جوفجوف  ار  سرتادخ  نایقّتم  هیآ 73 ؛ رمز ، (. 5 [ ) 562]
هیآ 37 لافنا ، (. 1 [ ) 563]

6 ياههیآ 5 - فاقحا ، (. 2 [ ) 564]
ییادخهب هک  ار  ینادوبعم  وا  ریغ  هب  تسوا و  زا  یتسه  کلم  همه  هک  تسامـش  هدننیرفآ  يادـخ  وا  14 ؛ ياههیآ 13 - رطاف ، (. 3 [ ) 565]

. دنهدن باوج  دنونشب ، رگا  دنونـشن و  دندامج ] نوچ  دیناوخب [ ار  اهنآ  رگا  دنتـسین . ییامرخ  هتـسه  تسوپ و  ياراد  ناهج  رد  دیناوخیم 
تقیقح هب  ار  وت  اناد  يادخ  دننام  سکچیه  تّما ] ياو  لوسر  يا  دنناد [ رفاک  ار  امـش  دیتفرگ  ادـخ  کیرـش  ار  اهنآ  نوچ  تمایق  زور  رد 
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دنادرگن هاگآ  لاح 
هیآ 63 صصق ، (. 4 [ ) 566]

هیآ 21 لحن ، (. 5 [ ) 567]
هیآ 29 يروش ، (. 1 [ ) 568]

دنوش روشحم  یشحو  تاناویح  هک  هاگنآ  هیآ 5 ؛ ریوکت ، (. 2 [ ) 569]
ص 109 طئاسو ، هلاسر  (. 1 [ ) 570]
ص 118 ج 1 ، نازیملا ، (. 1 [ ) 571]

ص 181 هیدیحوتلا ، لئاسرلا  (. 2 [ ) 572]
دوشهعجارم رتشیب  ثحب  يارب  تسا ، هدمآ  هنیمز  نیا  رد  یبلاطم  ( 72 ص 69 - هیدیحوت ( لئاسر  زا  لاعفا  هلاسر  رد  زین  و  (. 1 [ ) 573]

هزوح یمالسا  تاغیلبت  رتفد  رشن  پاچ و  زکرم   ) باتک ناتسوب  هسـسوم  دلج ، 1 ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا  نیـسح ، دمحم  ییابطابط ، [ 574]
.1388 مود ، پاچ : مق ، مق - ) هیملع 

ص 71 هیدیحوتلا ، لئاسرلا  (. 1 [ ) 575]
ياههیآ 87 و 253 هرقب ، (. 1 [ ) 576]

ص 335 ج 2 ، (. 2 [ ) 577]
51 ص 50 - یبرعلا ، باتکلاراد  ط  مکحلا ، صوصف  (. 1 [ ) 578]

ص 77 مکحلا ، صوصف  حرش  (. 1 [ ) 579]
ص 308 ج 2 ، نآرقلا ، ریسفت  (. 2 [ ) 580]

ص 375 بیغلا ، حیتافم  (. 3 [ ) 581]
ح 5 ص 29 ، ج 1 ، یشاّیع ، ریسفت  (. 4 [ ) 582]

ح 6 ص 30 ، نامه ، (. 1 [ ) 583]
ح 7 ص 31 ، نامه ، (. 2 [ ) 584]

ص 238 ج 1 ، یفاولا ، وحنلا  (. 1 [ ) 585]
ص 117 ج 1 ، نازیملا ، ریسفت  (. 2 [ ) 586]

43 ص 42 - (. 1 [ ) 587]
ح 4 ص 76 ، ج 1 ، ناهرب ، ریسفت  (. 1 [ ) 588]

میاهدرک لقن  نتم  رد  ار  نآ  زا  یهاتوک  هرقف  طقف  هک  تسا  ینالوط  رایسب  تیاور  لصا  ص 76 و 77 : نامه ، (. 2 [ ) 589]
ح 97 ص 57 ، ج 1 ، نیلقثلارون ، ریسفت  (. 1 [ ) 590]

ص 124 ج 1 ، نازیملا ، (. 2 [ ) 591]
ح 6 ص 74 ، ج 1 ، ناهرب ، ریسفت  (. 3 [ ) 592]

ح 12 ص 75 ، نامه ، (. 1 [ ) 593]
ح 1 ص 73 ، نامه ، (. 2 [ ) 594]

ص 124 ج 1 ، نازیملا ، (. 1 [ ) 595]
میریذپب ار  هقیلعت 40  لیذ  رد  روکذم  هیجوت  هکنآ  رگم  (. 1 [ ) 596]
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هیآ 19 فارعا ، (. 1 [ ) 597]
143 ص 142 - ج 1 ، نازیملا ، (. 1 [ ) 598]

137 ص 136 - ج 1 ، نازیملا ، زا  صیخلت  (. 1 [ ) 599]
نیارد راّفک  اب  عقاورد  ییایند ) هئـشن ( نیا  نیقفانم  هکنآ  هچ  دوشیم  رهاظ  مه  ایند  هئـشن  نیا  نیقفانم  مکح  میتفگ  هچنآ  زا  (. 1 [ ) 600]
روهظ هنوگنیا  دـناوتیمن  ثحب  نیا  رد  نوطب  روهظ و  زا  دارم  میتفگ  هک  هنوگنامه  و  نامیا . يروص  زاربا  اـّلا  دـنرادن  یقرف  چـیه  هئـشن 

دننعذم رقم و  نطاب  رد  همه  دش  مولعم  هک  تسا  راّفک  مکح  قفانم  مکح  سپ  دشاب ، یظفل  يروص و 
ص 5 لّوالا ، ءزجلا  بساکملا ، باتک  ۀیشاح  (. 1 [ ) 601]

هیآ 282 هرقب ، (. 1 [ ) 602]
هیآ 5 توبکنع ، (. 2 [ ) 603]
هیآ 28 صصق ، (. 1 [ ) 604]

ص 102 ج 20 ، نازیملا ، (. 1 [ ) 605]
ص 382 ج 11 ، نامه ، (. 1 [ ) 606]

ص 6 باتک ، همدقم  رثالا ، ثیدحلا و  بیرغ  یف  ۀیاهنلا  (. 2 [ ) 607]
هتکن نیا  هب  دـمآ  دـهاوخ  ثحب  لـیذ  رد  هک  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  دـلاخ  نـب  نامیلـس  زا  دیعـس  نـب  نیـسح  تـیاور  (. 1 [ ) 608]

درادتحارص
ح 7 ص 208 ، ج 3 ، یفاک ، عورف  (. 2 [ ) 609]

ح 11 ص 211 ، نامه ، (. 3 [ ) 610]
ح 8 ص 210 ، نامه ، (. 4 [ ) 611]

ص 88 ناینافرع ، اضرمالغ  ازریم  قیقحت : يزاوهالا ، یفوکلا  دیعس  نب  نیسحلل  دهزلا ، باتک  (. 1 [ ) 612]
یلعا یئاهب - خیـش  هلمج ، نم  تسا  روکذـم  موق  بتک  رد  هک  دراد  دوجو  تایح » ود  و « توم » ود  يارب « زین  يرگید  تانایب  (. 1 [ ) 613]

[263 ص 259 - دناهدومرف [. لقن  ار  لاوقا  نیا  زا  یضعب  شیوخ  نیعبرا  رد  هماقم - هّللا 
ص 234 ج 20 ، نازیملا ، (. 1 [ ) 614]

ص 370 ج 9 ، نامه ، (. 1 [ ) 615]
ایآ تمایقرد  هک  دوشیم  حرطم  لاؤس  نیا  دـشاب . روصت  لباق  میاهدرک ، هراشا  نتم  رد  هکنآ  زج  هب  يروذـحم  تسا  نکمم  (. 1 [ ) 616]

ریمـض لاوحا و  تایـضتقم  نامه  یـسک ، ره  مّلکت  تسا و  یناسفن  روما  اب  مّلکت  هکنیا  ای  دریگیم  تروص  يّداـم  ظاـفلا  نیمه  اـب  مّلکت 
رد هک  تسا  نامه  باوج  تشاد . دـهاوخ  ییاـنعم  هچ  تسا ، رئارـس  همه  زورب  فرظ  هک  تماـیق  زور  رد  غورد » تروص « نیا  رد  تسوا .

میاهدرک هراشا  نتم 
هقیلعت 30 ك : ر . (. 1 [ ) 617]

هزوح یمالسا  تاغیلبت  رتفد  رشن  پاچ و  زکرم   ) باتک ناتسوب  هسـسوم  دلج ، 1 ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا  نیـسح ، دمحم  ییابطابط ، [ 618]
.1388 مود ، پاچ : مق ، مق - ) هیملع 

یمالک رب  لمتـشم  هک  دـنکیم  لقن  ار  فاّشک  رد  يرـشخمز  لوق  لوق ، نیا  لابند  هب  هماـّلع  موحرم  ص 12 . ج 8 ، نازیملا ، (. 1 [ ) 619]
رد نزو  ینعی : تسا  نزو  تفـص  ّقح  تسا و  ذـئموی  نآ  ربخ  تسادـتبا و  رب  اـنب  نزو  ندوب  عوفرم  دـیوگیم «: يرـشخمز  تسا . لـمجم 

تـسا تهج  نیا  زا  يرـشخمز  مالک  تبارغ  لامجا و  تسا .» ّقح  نزو  دـهدیم ، رارق  لاؤس  دروم  ار  ناشیایبنا  مما و  دـنوادخ  هک  يزور 
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ار موی  هداد و  رارق  ربخ  ار  ّقح » نزو  دسریم « رظنهب  هیآ  ندرک  انعم  ماگنه  رد  لیذ  رد  دـهدیم و  رارق  ربخ  ار  ذـئموی  مالک  ردـصرد  هک 
نیا هب  مه  فاّـشک » نیـشحم « زا  یـضعب  دـناهدومن . تبارغ  هب  یمر  ار  يرـشخمز  مـالک  نیا  نازیملا  رد  هللا  هـمحر  هماـّلع  موـحرم  فرظ .

ص 88] ج 2 ، فاّشک ، ریسفت  دناهتفای [. يو  مالک  لصا  يارب  مه  یلمحم  هچرگ  دناهدرک ، هراشا  لاکشا 
هقیلعت 30 ك : ر . (. 1 [ ) 620]

: دنکیم لقن  نینچ  نتم  دنس و  رد  یفالتخا  اب  ار  تیاور  نیا  رداون ، باب  هیقفلا ، هرضحیال  نم  رد  قودص  خیش  (. 1 [ ) 621]
دیهـش کیلع  انأ  دیدج و  موی  انأ  مویلا : کلذ  هل  لاقّالإ  مدآنبا  یلع  ّرمی  موی  نم  ام  و  مالـسلا «: هیلع  یلع  لاق  لاق : ّینوکـسلا  ۀیاور  یف  و 

« ًادبأ اذه  دعب  ینارت  نل  ّکنإف  ۀمایقلا  موی  هب  کل  دهشأ  ًاریخ ، یف  لمعا  ًاریخ و  یف  لقف 
ص 338 یمالسا ، تاراشتنا  عبط  هفسلف ، لوصا  (. 1 [ ) 622]

ص 147 هعبس ، لئاسر  (. 2 [ ) 623]
هیآ 44 رمز ، (. 1 [ ) 624]

هیآ 4 هدجس ، (. 2 [ ) 625]
ص 156 ج 19 ، نازیملا ، (. 1 [ ) 626]

هیآ 175 فارعا ، (. 1 [ ) 627]
هیآ 95 ءارسا ، (. 2 [ ) 628]
هیآ 14 لمزم ، (. 3 [ ) 629]
هیآ 14 هقاح ، (. 4 [ ) 630]

17 ص 16 - ج 1 ، یبوط ، رثن  (. 5 [ ) 631]
هزوح یمالسا  تاغیلبت  رتفد  رشن  پاچ و  زکرم   ) باتک ناتسوب  هسـسوم  دلج ، 1 ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا  نیـسح ، دمحم  ییابطابط ، [ 632]

.1388 مود ، پاچ : مق ، مق - ) هیملع 
هزوح یمالسا  تاغیلبت  رتفد  رشن  پاچ و  زکرم   ) باتک ناتسوب  هسـسوم  دلج ، 1 ماجنا ، ات  زاغآ  زا  ناسنا  نیـسح ، دمحم  ییابطابط ، [ 633]

.1388 مود ، پاچ : مق ، مق - ) هیملع 

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 
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 
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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 

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 
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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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