
http://www.ghaemiyeh.com






نآرقلا ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 

: هدنسیون

ینوتسیب دمحم 

: یپاچ رشان 

ناوج نایب 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

دلج 26 نآرقلا  ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  18همجرت 

باتک 18تاصخشم 

[ مشش تسیب و  دلج  ]18

18هراشا

3 ص :  لّمزم ...  18هروس 

18هراشا

3 ص :  نآ ... : تایآ  19ددع 

3 ص :  نآ ... : تایآ  رد  19فالتخا 

4 ص :  لّمزم ...  هروس  باوث  19تلیضف و 

4 ص :  ات 10 ... ] تایآ 1  (: 73  ) لمزملا هروس  ]19

19هراشا

5 ص :  تایآ ... : 19همجرت 

5 ص :  20تئارق ... :

6 ص :  20لیلد ... :

7 ص :  21تغل ... :

10 ص : 22بارعا ... :

11 ص :  23ریسفت ... :

27 ص :  ات 19 ... ] تایآ 11  (: 73  ) لمزملا هروس  ]30

31هراشا

27 ص :  31همجرت ... :

28 ص :  31تغل ... :

30 ص :  32ریسفت ... :

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 229زکرم  هحفص 5 

http://www.ghaemiyeh.com


35 ص :  هیآ 20 ... ] (: 73  ) لمزملا هروس  ]34

34هراشا

35 ص :  تایآ ... : 34همجرت 

36 ص :  35تئارق ... :

37 ص :  35ریسفت ... :

43 ص :  تسا ...  یّکم  رثّدم  38هروس 

43 ص :  نآ ...  تایآ  38ددع 

43 ص :  تایآ ...  38فالتخا 

43 ص :  هروس ...  نیا  38تلیضف 

44 ص :  ات 10 ... ] تایآ 1  (: 74  ) رثدملا هروس  ]38

39هراشا

45 ص :  39همجرت ... :

45 ص :  39تئارق ... :

46 ص :  39لیلد ... :

47 ص :  40تغل ... :

48 ص :  41بارعا ... :

50 ص :  دوصقم ... : 42ریسفت و 

57 ص :  ات 31 ... ] تایآ 11  (: 74  ) رثدملا هروس  ]44

44هراشا

58 ص :  45همجرت ... :

59 ص :  46تغل ... :

61 ص :  لوزن ... : 46نأش 

63 ص : 47ریسفت ... :

74 ص :  ات 56 ... ] تایآ 32  (: 74  ) رثدملا هروس  ]52

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 229زکرم  هحفص 6 

http://www.ghaemiyeh.com


52هراشا

75 ص :  تایآ ... : 53همجرت 

76 ص :  54تئارق ... :

77 ص :  54لیلد ... :

79 ص :  55تغل ... :

80 ص :  55بارعا ... :

80 ص :  56ریسفت ... :

90 ص :  تمایق ...  60هروس 

60هراشا

90 ص :  هروس ... : نیا  60تلیضف 

91 ص :  ات 15 ... ] تایآ 1  (: 75  ) ۀمایقلا هروس  ]61

61هراشا

92 ص :  61همجرت ... :

93 ص :  62تئارق ... :

94 ص :  62لیلد ... :

96 ص :  63بارعا ... 

97 ص :  64ریسفت ... :

107 ص :  ات 25 ... ] تایآ 16  (: 75  ) ۀمایقلا هروس  ]69

69هراشا

107 ص :  69همجرت ... :

108 ص :  69تئارق ... :

108 ص :  69لیلد ... :

109 ص :  70تغل ... :

110 ص :  71ریسفت ... :

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 229زکرم  هحفص 7 

http://www.ghaemiyeh.com


122 ص :  77بیترت ... :

123 ص :  ات 40 ... ] تایآ 26  (: 75  ) ۀمایقلا هروس  ]77

77هراشا

123 ص :  77همجرت ... :

124 ص :  78تئارق ... :

125 ص :  78لیلد ... :

127 ص :  79بارعا ... :

127 ص :  ریسفت ... : 79دوصقم و 

135 ص :  ناسنا ...  83هروس 

83هراشا

135 ص :  هروس ... : نیا  83تلیضف 

136 ص :  ات 10 ... ] تایآ 1  (: 76  ) ناسنإلا هروس  ]83

83هراشا

137 ص :  84همجرت ... :

138 ص :  84تئارق ... :

139 ص :  84لیلد ... :

140 ص :  85تاغل ... :

142 ص :  86بارعا ... :

142 ص :  لوزن ... : 87نأش 

151 ص :  دوصقم ... : 91ریسفت و 

164 ص :  ات 22 ... ] تایآ 11  (: 76  ) ناسنإلا هروس  ]97

97هراشا

165 ص :  98همجرت ... :

166 ص :  98تئارق ... :

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 229زکرم  هحفص 8 

http://www.ghaemiyeh.com


166 ص :  98لیلد ... :

170 ص :  100تغل ... :

172 ص :  101بارعا ... :

172 ص :  دوصقم ... : 101ریسفت و 

183 ص :  ات 31 ... ] تایآ 23  (: 76  ) ناسنإلا هروس  ]107

107هراشا

184 ص :  107همجرت ... :

185 ص :  108تئارق ... :

185 ص :  108لیلد ... :

186 ص :  108تغل ... :

187 ص :  109بارعا ... :

188 ص :  109ریسفت ... :

193 ص :  تسا ...  یّکم  111تالسرملا 

112هراشا

193 ص :  نآ ... : 112تلیضف 

193 ص :  لبق ... . هروس  اب  نآ  طابترا  هجو  و  112حیضوت :

194 ص :  ات 15 ... ] تایآ 1  (: 77  ) تالسرملا هروس  ]112

112هراشا

194 ص :  112همجرت ... :

195 ص :  113تئارق ... :

196 ص :  113لیلد ... :

197 ص :  دوصقم ... : 114ریسفت و 

202 ص :  ات 28 ... ] تایآ 16  (: 77  ) تالسرملا هروس  ]116

116هراشا

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 229زکرم  هحفص 9 

http://www.ghaemiyeh.com


202 ص :  116همجرت ... :

203 ص :  116تئارق ... :

203 ص :  116لیلد ... :

204 ص :  117تغل ... :

206 ص :  118بارعا ... :

206 ص :  118ریسفت ... :

210 ص :  ات 40 ... ] تایآ 29  (: 77  ) تالسرملا هروس  ]120

120هراشا

210 ص :  120همجرت ... :

211 ص :  121تئارق ... :

211 ص :  121لیلد ... :

213 ص :  121ینعم ... :

217 ص :  ات 50 ... ] تایآ 41  (: 77  ) تالسرملا هروس  ]123

123هراشا

217 ص :  123همجرت ... :

218 ص :  دوصقم ... : 124ریسفت و 

221 ص :  ّمع ...  125هروس 

125هراشا

221 ص :  نآ ... : 125تایآ 

221 ص :  نآ ... : 125فالتخا 

222 ص :  هروس ... : نیا  125تلیضف 

222 ص :  لبق ... : هروس  اب  هروس  نیا  طابترا  هجو  و  126حیضوت .

223 ص :  ات 16 ... ] تایآ 1  (: 78  ) إبنلا هروس  ]126

126هراشا

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 229زکرم  هحفص 10 

http://www.ghaemiyeh.com


224 ص :  126همجرت ... :

224 ص :  127تئارق ... :

225 ص :  127لیلد ... :

225 ص :  تاغل ... : 127حرش 

226 ص :  128بارعا ... :

227 ص :  128ینعم ... :

232 ص :  ات 30 ... ] تایآ 17  (: 78  ) إبنلا هروس  ]130

130هراشا

232 ص :  130همجرت ... :

233 ص :  131تئارق ... :

233 ص :  131لیلد ... :

235 ص :  132تغل ... :

236 ص :  132بارعا ... :

236 ص :  دوصقم ... : 133ریسفت و 

245 ص :  ات 40 ... ] تایآ 31  (: 78  ) إبنلا هروس  ]137

137هراشا

245 ص :  137همجرت ... :

246 ص :  138تئارق ... :

246 ص :  138لیلد ... :

247 ص :  138تغل ... :

248 ص :  139بارعا ... :

249 ص :  دوصقم ... : 139ریسفت و 

139هراشا

251 ص :  تسیچ ... » حور  »140

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 229زکرم  هحفص 11 

http://www.ghaemiyeh.com


259 ص :  تاعزاّنلا ...  144هروس 

144هراشا

259 ص :  نآ ... : 144تلیضف 

260 ص :  ات 14 ... ] تایآ 1  (: 79  ) تاعزانلا هروس  ]145

145هراشا

261 ص :  145همجرت ... :

262 ص :  145تئارق ... :

262 ص :  146لیلد ... :

263 ص :  146تغل ... :

265 ص :  147بارعا ... :

265 ص :  147ریسفت ... :

273 ص :  ات 26 ... ] تایآ 15  (: 79  ) تاعزانلا هروس  ]150

150هراشا

273 ص :  تایآ ... : 150همجرت 

274 ص :  151تئارق ... :

274 ص :  151لیلد ... :

275 ص :  152ریسفت ... :

278 ص :  بیترت ... : 153مظن و 

280 ص :  ات 46 ... ] تایآ 27  (: 79  ) تاعزانلا هروس  ]153

153هراشا

281 ص :  154همجرت ... :

282 ص :  154تئارق ... :

282 ص :  154لیلد ... :

283 ص :  155تغل ... :

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 229زکرم  هحفص 12 

http://www.ghaemiyeh.com


285 ص :  156بارعا ... :

286 ص :  157ریسفت ... :

292 ص :  سبع ...  159هروس 

159هراشا

292 ص :  نآ ... : 159تلیضف 

293 ص :  ات 23 ... ] تایآ 1  (: 80  ) سبع هروس  ]160

160هراشا

294 ص :  160همجرت ... :

295 ص :  161تئارق ... :

296 ص :  161لیلد ... :

297 ص :  162تغل ... :

298 ص :  162بارعا ... :

299 ص :  لوزن ...  163نأش 

302 ص :  164ریسفت ... :

308 ص :  ات 42 ... ] تایآ 24  (: 80  ) سبع هروس  ]167

167هراشا

309 ص :  167همجرت ... :

310 ص :  168تئارق ... :

310 ص :  168لیلد ... :

311 ص :  169تاغل ... :

312 ص :  169بارعا ... :

312 ص :  169ریسفت ... :

317 ص :  تروک ...  171هروس 

172هراشا

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 229زکرم  هحفص 13 

http://www.ghaemiyeh.com


317 ص :  نآ ... : 172تلیضف 

319 ص :  ات 14 ... ] تایآ 1  (: 81  ) ریوکتلا هروس  ]172

172هراشا

319 ص :  173همجرت ... :

320 ص :  173تئارق ... :

321 ص :  173لیلد ... :

322 ص :  تاغل ... : 174حرش 

325 ص :  176بارعا ... :

326 ص :  دوصقم ... : 176ریسفت و 

332 ص :  ات 29 ... ] تایآ 15  (: 81  ) ریوکتلا هروس  ]179

179هراشا

332 ص :  179همجرت ... :

333 ص :  180تئارق ... :

333 ص :  180لیلد ... :

334 ص :  تاغل ... : 180حرش 

335 ص :  180بارعا ... :

336 ص :  ریسفت ... : 181دوصقم و 

342 ص :  ترطفنا ...  183هروس 

184هراشا

342 ص :  نآ ... : 184تلیضف 

343 ص :  ات 19 ... ] تایآ 1  (: 82  ) راطفنالا هروس  ]184

184هراشا

344 ص :  184همجرت ... :

345 ص :  185تئارق ... :

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 229زکرم  هحفص 14 

http://www.ghaemiyeh.com


345 ص :  185لیلد ... :

347 ص :  تاغل ... : 186حرش 

348 ص :  187بارعا ... :

348 ص :  ریسفت ... : 187دوصقم و 

187هراشا

351 ص :  نادنمشناد ... » رظن  زا  میرک  يانعم  »188

357 ص :  نیفّفطم ...  191هروس 

191هراشا

357 ص :  نآ ... : 191تلیضف 

358 ص :  ات 17 ... ] تایآ 1  (: 83  ) نیففطملا هروس  ]192

192هراشا

359 ص :  192همجرت ... :

360 ص :  193تئارق ... :

360 ص :  تاغل ... : 193حرش 

362 ص :  194بارعا ... :

362 ص :  لوزن ... : 194نأش 

362 ص :  ریسفت ... : 194دوصقم و 

370 ص :  ات 36 ... ] تایآ 18  (: 83  ) نیففطملا هروس  ]197

197هراشا

371 ص :  198همجرت ... :

372 ص :  198تئارق ... :

372 ص :  199لیلد ... :

373 ص :  تاغل ... : 199حرش 

375 ص :  200بارعا ... :

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 229زکرم  هحفص 15 

http://www.ghaemiyeh.com


375 ص :  ریسفت ... : 200دوصقم و 

200هراشا

376 ص :  نویّلع ...  ینعم  رد  ناگرزب  201راتفگ 

377 ص :  یتشهب ... » بارش  هراب  رد  نیرّسفم  راتفگ  »201

385 ص :  تّقشنا ...  205هروس 

205هراشا

385 ص :  نآ ... : 205تلیضف 

386 ص :  ات 25 ... ] تایآ 1  (: 84  ) قاقشنالا هروس  ]205

205هراشا

387 ص :  206همجرت ... :

388 ص :  207تئارق ... :

388 ص :  207لیلد ... :

389 ص :  تاغل ... : 207حرش 

393 ص :  209بارعا ... :

394 ص :  209ریسفت ... :

209هراشا

400 ص :  گرم ...  زور  ات  وا  شیادیپ  زور  زا  ناسنا  212ياهینوگرگد 

404 ص :  214بیترت ... :

405 ص :  جورب ...  214هروس 

215هراشا

405 ص :  نآ ... : 215تلیضف 

406 ص :  ات 22 ... ] تایآ 1  (: 85  ) جوربلا هروس  ]215

215هراشا

407 ص :  215همجرت ... :

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 229زکرم  هحفص 16 

http://www.ghaemiyeh.com


408 ص :  216تئارق ... :

408 ص :  216لیلد ... :

409 ص :  تاغل ... : 217حرش 

410 ص :  217بارعا ... :

411 ص :  دودخا ...  باحصا  217ناتساد 

417 ص :  220ریسفت ... :

220هراشا

417 ص :  دوهشم ... » دهاش و  يانعم  رد  ناگرزب  راتفگ  »221

430 ص :  مشش ...  تسیب و  دلج  بلاطم  226تسرهف 
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دلج 26 نآرقلا  ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 

باتک تاصخشم 

 - 1337 دمحم ، ینوتسیب ، هسانشرس :
. ینوتسیب دمحم  فیلات  هر / )»  » یسربط نایبلاعمجم  ریسفت  زا  هتفرگرب   ) ناوج نایبلاعمجم  ریسفت  روآدیدپ : مان  ناونع و 

.1390 رشنهب ، تکرش  يوضر ، سدق  ناتسآ  دهشم : ناوج ؛ نایب  مق : رشن : تاصخشم 
10ج . يرهاظ : تاصخشم 

-062-228-600-978 ج.3 : ج.2978-600-228-059-6 ؛: ج.1978-600-228-057-2 ؛: هرود 978-600-228-058-9 ؛: کباش :
978-600-228-064-0؛ ج.7 : 978-600-228-063-3 ؛ ج.6 : ج.5978-600-228-060-2 ؛: ج.4:978-600-228-610-9 ؛ 6 ؛

ج.6-088-228-600-10978: 978-600-228-066-4 ؛ ج.9 : ج.8978-600-228-087-9 ؛:
اپیف یسیون : تسرهف  تیعضو 

. تسا هدرک  هدافتسا  نایبلاعمجم  باتک  رب  یمرک  یلع  همجرت  زا  باتک  نیا  هیهت  يارب  هدنسیون  تشاددای :
.(. 1382(30ج  - 1381 یناهارف ، یلبق : پاچ  تشاددای :

(. اپیف ( ) 1390 لوا : پاچ   ) 10  - 2 ج . تشاددای :
لماش ج.4 . و 9 -. ياهءزج 7و 8  لـماش  ج.3 . و 6 -. و 5  ياهءزج 4  لـماش  . 2 ج . و 3 -. و 2  ياهءزج 1  لـماش  . 1 ج . تاجردـنم :

ياهءزج 19 و 20 و لماش  ج.7 . .- ياهءزج 16 و 17 و 18 لماش  . 6 ج . .- ياهءزج 13 و 14 و 15 لماش  . 5 ج . ياهءزج 11،10 و 12 -.
ياهءزج 28و 29 و 30 لماش  ج.10 . .- ياهءزج 25 و 26 و 27 لماش  ج.9 . .- ياهءزج 22 و 23 و 24 لماش  ج.8 . .- 21

نرق 14 هعیش --  ریسافت  عوضوم :
مجرتم  -، 1340 اضریلع ، یمرک ، هدوزفا : هسانش 

. نآرقلا ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  548ق .. 468 - ؟ نسحنب ، لضف  یسربط ، هدوزفا : هسانش 
( يوضر سدق  ناتسآ  تاراشتنا   ) رشنهب تکرش  هدوزفا : هسانش 

BP98/ب95ت76 1390 هرگنک : يدنب  هدر 
297/179 ییوید : يدنب  هدر 

[ مشش تسیب و  دلج  ]

هراشا

میحرلا نمحرلا  هَّللا  مسب 

3 ص :  لّمزم ...  هروس 

هراشا

یّکم و نآ  زا  یخرب  هک  دناهتفگ  مه  یـضعب  و  هنیدم ، رد  دـنا  هتفگ  یـضعب  هدـش و  لزان  هّکم  رد  نآ  مامت  دـناهتفگ  نیرّـسفم  زا  یـضعب 
. دشابیم یندم  مه  یخرب 
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3 ص :  نآ ... : تایآ  ددع 

. نارگید دزن  هیآ  تسیب  هرصب و  مدرم  دزن  تسا  هیآ  هدزون  و  دنشابیم ، هبیش ) رفعج و  وبا   ) هک ریخا  هنیدم ، لها  رظن  زا  تسا  هیآ  هدجیه 

3 ص :  نآ ... : تایآ  رد  فالتخا 

یّکم ًالوُسَر » ْمُْکَیلِإ   » يرـصب لّوا و  یندـم  یماش و  یفوک و  زین  ابیـش »  » لّوا یندـم  یماش و  یفوک و  لّمزملا »  » تسا فـالتخا  هیآ  هس  رد 
. تسا

4 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 

4 ص :  لّمزم ...  هروس  باوث  تلیضف و 

رد یتخس  دوشیم  هتـشاد  رب  نآ  زا  ار  لّمزم  هروس  دنک  تئارق  هک  یـسک  دومرف  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  ربمغیپ  هک  دیوگ : بعک  نب  یبا 
. ترخآ ایند و 

رد ای  ءاشع  زامن  رد  ار  لّمزم  هروس  هک  یـسک  دومرف و  هک  هدومن  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  هَّللا  دـبع  یبا  ترـضح  زا  مزاـح  نب  روصنم 
ار وا  هزیکاـپ  هداد و  كاـپ  یناگدـنز  ار  وا  دـنوادخ  دـنهد و  تداهـش  یهاوگ و  وا  عفنب  هروس  دوخ  زور و  بش و  دـنک  تئارق  بش  رخآ 

. دناریمیم
ام ربمغیپ  مانب  ار  هروس  نیا  دومن  عورش  داد  نایاپ  ناربمایپ  رکذب  ار  ّنج »  » هروس دنوادخ  نوچ  لبق و  هروس  اب  هروس  نیا  طابترا  حیضوت و 

: دومرف هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص 

4 ص :  ات 10 ... ] تایآ 1  (: 73  ) لمزملا هروس  ]

هراشا

ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
(4  ) ًالِیتَْرت َنآْرُْقلا  ِلِّتَر  َو  ِْهیَلَع  ْدِز  َْوأ  ( 3  ) ًالِیلَق ُْهنِم  ْصُْقنا  َِوأ  ُهَفِْصن  ( 2  ) ًالِیلَق َّالِإ  َْلیَّللا  ُِمق  ( 1  ) ُلِّمَّزُْملا اَهُّیَأ  ای 

َو َکِّبَر  َمْسا  ِرُکْذا  َو  ( 7  ) ًالیِوَط ًاْحبَـس  ِراهَّنلا  ِیف  ََکل  َّنِإ  ( 6  ) ًالِیق ُمَْوقَأ  َو  ًائْطَو  ُّدَشَأ  َیِه  ِْلیَّللا  َۀَئِـشان  َّنِإ  ( 5  ) ًالیِقَث ًالْوَق  َْکیَلَع  یِْقُلنَس  اَّنِإ 
(9  ) ًالیِکَو ُهْذِخَّتاَف  َوُه  َّالِإ  َهلِإ  ِبِْرغَْملا ال  َو  ِقِرْشَْملا  ُّبَر  ( 8  ) ًالِیْتبَت ِْهَیلِإ  ْلَّتَبَت 

(10  ) ًالیِمَج ًارْجَه  ْمُهْرُجْها  َو  َنُولوُقَی  ام  یلَع  ِْربْصا  َو 
5 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 

5 ص :  تایآ ... : همجرت 

نآ رب  ای  ( 3  ) نک مک  نآ  زا  یکدـنا  ای  زیخ  رب  ار  بش  زا  یمین  ( 2  ) یکدنا رگم  زیخرب  زاین ) زامنب و   ) ار بش  ( 1  ) هدیچیپ دوخب  هماج  يا 
ینخس يدوزب  اّدج  ام  ( 4  ) یندناوخ ّینات  مارآب و  ناوخب  هدرمـش )  ) یمارآ ّینأتب و  ار  نآرق  و  دسر ) بش  زا  ثلث  ودب  ات   ) نک دایز  فصن 

بش رخآ  رد  دوخ  هاگباوخ  زا  نتساخ  رب - ای   ) بش تاعاس  یتسارب  ( 5  ) دومن میهاوخ  یحو )  ) اقلا وت  رب  ار  دیجم ) نآرق   ) هدنزرا نارگ و 
دشاب و غراف  لد  هک  رتتسار  بش  رد  نآرق  ندـناوخ  ینعی   ) تسا رتتسرد  راتفگب  رتتخـس و  جـنر  هب  ای  رتشیب ) لد  تغارفب  زامن  يارب 
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اهبـش سپ  ، ) تسا رایـسب  یگدنز ) شاعم و  تایرورـض  لیـصحت  يارب   ) دـمآ تفر و  زور  رد  ارت  هّتبلا  و  ( 6 ( ) دـیامن تقفاوم  لد  اب  نابز 
قلخ و مامت  زا  ای   ) یندرک صلاخ  نک  صلاخ  وا  يارب  ار  تداـبع  نک و  داـی  ار  شیوخ  راـگدرورپ  و  ( 7  ) دشاب یلوا  دّـجهت  يا  داب  هجوت 

(. 8 ( ) رادرب تسد  زاین  یب  يوسب  عّرضت  زامن و  رد  ای  امن  هجوت  ادخ  يوسب  و  لماک ، یندش  عطقنم  وش  عطقنم  ادخ  هدیرفآ 
رد  ) نارفاک هچنآ  رب  و  ( 9  ) ریگ دوخ  زاسراک  ار  وا  سپ  تسین ، وا  زج  ییادـخ  چـیه  تسا ، برغم  قرـشم و  رتخاب ، رواخ و  راگدرورپ  وا 

( هیآ هد  . ) وکین یندرک  هرانک  نک  يریگهرانک  ناشیا  زا  وش ، ابیکش  دنیوگیم  وت ) هراب 

5 ص :  تئارق ... :

زج هفوک  لها  هدرک و  تئارق  هاتوک  ءاط  نوکس  وا و  ربز و  حتفب و  ءاّرق  زا  یقب  ام  دم ، و  و )  ) وا و  ریز )  ) رـسکب ءاط » و   » رماع نبا  ورمع  وبا 
رماع  نبا  ضفح و 

6 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 
دیدشت و لاد و  دم  ءاز و  فیفختب  ار  رثّدم » لّمزم و   » همرکع هردان  تئارق  رد  ّبر »  » ءاب عفرب  نارگید  ءاب و  ّرجب  قرـشملا » بر   » بوقعی و 

. تسا هدناوخ  میم  ّمضب  ار  لیّللا ) مق   ) كامس یبا  هدرک و  تئارق  میم و ث 

6 ص :  لیلد ... :

ام َةَّدِـع  اُؤِطاُوِیل   ) هیآ تسا  باب  نیمه  زا  تسا و  ندومن  شزاس  تقفاوم و  ینعی  تاـطاوم  شیاـنعم  هدرک  تئارق  ًاـئْطَو ) ُّدَـشَأ   ) هک یـسک 
دناوخیم بش  رد  هک  یـسک  زامن  هک  تسا  نینچ  ینعم  سپ  دوب  هدرک  مارح  ادخ  ار  هچنآ  ددع  دننک  شزاس  تقفاوم و  هنیآ  ره  ُهَّللا ) َمَّرَح 

هکنیا يارب  دیامنیم  زور  تاعاس  رد  هک  ار  هچنآ  زا  تسا  رتشیب  بش  رد  لد  شوگ  اب  شقفاوت  دهدیم - ماجنا  بش  رد  هک  یـسک  لمع  و 
هتفگ هک  یسک  زور و  لغاشم  زا  يرایـسب  زا  نآ  ندوب  عطقنم  يارب  تسا  زور  زا  رتغراف  بش  رد  هکنیا  تهجب  تسا  رتغراف  بش  رد  بلق 

. تسا شیاسآ  تنوکس و  تحارتسا و  يارب  بش  هکنیا  يارب  زور  رد  مایق  زا  ناسنا  رب  تسا  رتراوشد  نآ  هک  تسنیا  ینعم  هب  أطو )  ) تسا
هدمآ ثیدح  رد  و 

( ّرضم یلع  کتأطو  ددشا  ّمهّللا  )
، لد تغارف  يارب  تسا  رتتسرد  راتفگب  رتشیب و  شتماقتسا  ینعی  اًلِیق ) ُمَْوقَأ  َو   ) ّرضم هلیبق  رب  ار  دوخ  يریگتخـس  امرف  رتتخـس  ایادخ  راب 

. دیامنیم لوغشم  ار  یناسنا  هک  ییاهزیچ  زا  ندوب  ادج  و 
: دیوگ برع  رعاش 

میوق ءاضفلا  نتسمب  عقو  هرارق و  ّلکب  عقو  اهل  هل و 
. تسا میقتسم  امن  بآ  هرطاخ  یهاگ و  رارق  رهب  تسا  هرطاخ  وا  هبوبحم  وا و  يارب  دیوگیم  ار و  دوخ  حودمم  دنکیم  فیصوت 

رد  عفر  دوشیم و  ادیپ  ثداح و  بش  زا  هک  تسا  یتاعاس  هئشان  زا  دارم 
7 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 

: دراد لامتحا  ود  ِقِرْشَْملا ) ُّبَر  )
دشابیم سپ  رواخ  راگدرورپ  تسوا  قرـشملا ) ّبر  وه   ) هدومرف و  هدرک ، عطق  لّوا  زا  ار  تراگدرورپ  مان  نکدای  دومرف و  یتقو  هکنیا  - 1

. فوذحم ءادتبم  ربخ 
(. َوُه اَّلِإ  َهلِإ  ال   ) هلمج شربخ  دشاب و  ءادتبم  هکنیا  - 2
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فذـح رب  انب  سپ  تسا  هدـناوخ  ءاز  فیفختب  ار  لّمزم  هک  یـسک  لوق  اّما  و  َکِّبَر ) َمْسا   ) هملک يوریپ  عابتاب و  هدـناوخ  ّرجب  هک  یـسک  و 
. تسا رایسب  مالک  رد  لوعفم  فذح  تسا و  هسفن ) ّرثدملا  اهّیا  ای  هسفن و  لّمزملا  اهّیا  ای   ) هب لوعفم 

: دیوگ رعاش  هئیطح 
یتعرشا در  نم  کنوصک  اهنم  کیلا  نوصت  ۀمّعنم 

ینکیم ظفح  ار  دوخ  وت  هک  نانچ  ندرک  وگزاب  زا  ار  ثیدح  دنکیم  ظفح  هک  یتمعن  راقو و  بحاص  دیوگیم  ار و  ینز  دـنکیم  فیرعت  )
: دیوگیم هک  يرفنش  هتفگ  دننام  هدش  فذح  هک  تسا  اثیدح  هملک  تیب  نیا  دهاش  دشاب . راکمتس  ّربکتم و  هک  يدرم  زا 

تلبت کملکت  نا  اهّما و  یلع  هّصقت  ایسن  ضرالا  یف  اهل  ّناک 
زا ار  دوخ  نخـس  دـنکیم و  وجتـسج  قیرط  رد  ار  نآ  هتخادـنا و  ریز  هب  ار  شرـس  هک  تسا  هدـشمگ  نیمز  يور  رد  هیراج  نآ  يارب  ایوگ 

. دیامنیم عطق  ءایح 
. دشاب لمّزملا )  ) عابتا يارب  نآ  ّمض  هک  تسا  نکمم  هدناوخ  ّمضب  ار  لیللا ) مق   ) هک یسک  و 

7 ص :  تغل ... :

ءاز رد  ماغدا  ءات  سابل  رد  هدیچیپ  ینعی  لمزتملا  لصا  رد  لمّزملا 
8 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 

. دشاب لّمزم  دشاب  هدیچیپ  هک  يزیچ  ره  ءات و  زا  ندینشب  تسا  رتسونأم  ءات و  اب  جرخملا  بیرق  ءاز  هکنیا  يارب  هدش 
: دیوگ سیقلا  ءرما 

لّمزم داجب  یف  سانا  ریبک  هلب  نینارع و  یف  اریبث  ّناک 
تیب نیا  دهاش  دربیم . ورف  هماج  رد  ار  گرزب  نادرم  شتبوطر  ناراب و  نیلّوا  رد  تسا ) هّکم  ياههوک  نیرتدـنلب  هک  ( ) ریبث  ) هوک هک  ایوگ 
کی و  ثلث )  ) هک نانچ  رادـقم  رد  يواسم  روطب  تسا  شخب  ود  زا  یکی  فصن  هدـمآ و  هماج  رد  هدـیچیپ  يانعمب  هک  تسا  لـّمزم  هملک 

دـش هتـشاد  رب  نآ  زا  تابیکرت  یتقو  تساهمـسج و  تافـص  زا  نیا  ءزج و  راهچ  زا  یئزج  مراـهچ  کـی  عبر ،)  ) ءزج و هس  زا  یئزج  مّوس 
. دوشیمن ءزج  فصنب و  فوصوم  ضرع  دشاب و  یعبر  ای  و  ثلث ، ای  فصن و  نآ  يارب  دوشیمن  هک  دنامیم  یقاب  ییازجا 

نیا رب  انب  دوش  هتفگ  رگا  دش  هتفگ  هک  يروص  رب  انب  تسا  تابّکرم  زا  تاریبعت  نیا  هکنیا  يارب  دوشیمن  ءزجب  فوصوم  زین  یلاعت  میدـق  و 
. دشابن حدم  ندرک  دحاوب  فیرعت  ار  میدق  يادخ  تسا  مزال 

تافص نآ  تسین و  نآ  ّقحتسم  وا  ریغ  هک  تسیتافـص  ياراد  وا  سّدقم  تاذ  ینعی  تسا  دحاو  وا  هک  ام  هتفگ  يانعم  هک  تسا  نیا  خساپ 
يزاین و یب  ییاونـش و  ییانیب و  ةایح و  نوچ  هّیتوبث  تافـص  زا  نآ  دننام  میدق و  زا  اناد ) اناوت و   ) ملاع رداق و  تسا  وا  سّدـقم  تاذ  ندوب 

. هریغ هدارا و 
وا حدـم  درادـن  ءزج  وا  هک  دوش  هتفگ  یتـقو  و  قلاـخ » ناد  ینغ  وت  یناـعم  تسا و  کیرـش  یب  ّلـحم  هن  یئرم  هن  مسج  دوـب و  بّکرم  هن  »

هک  اههدنز  زا  وا  ریغ  فالخب  درادن  ءزج  هک  تسا  هدنز  ّیح )  ) یلاعت يادخ  هک  دنیوگب : هکنیا  رگم  تسین 
9 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 

حیحـص تئارق  زا  دوصقم  هچنانچ   ) تایآ توالت  عقوم  رد  نآ ، جراخم  زا  تسا  فورح  ءادا  بیرت و  لیترت  دنبیکرت و  ءزج و  ياراد  همه 
ثیدح رد 

. هل ةالص  هل ال  ةءارق  نم ال 
ظفح یه  . ) دـناهتفگ تسا  لیترت  یناـعم  زا  یکی  اـی  فدارم و  هک  تئارق  فیرعت  رد  تسین و  زاـمن  مه  شزاـمن  درادـن  تئارق  هک  یـسک 
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لاد لاذ و  طساوا و  ءاط  ءاظ و  ناهد و  لئاوا  اـت  ءاز و  جرخم  ینعی  جراـخم  زا  فورح  نتفگ  اـهفقو و  تیاـعر  فورحلا ) ءادا  فوقولا و 
(. دوش ءادا  دیاب  قلح  زا  ناهد و  رخاوا  ءاه و ...  نیغ و  نیع و  ءاخ و  ءاح و  نوچ  هّیقلح  فورح  نابز و  رس 

. تسا رتبوغرم  اجنیا  رد  لیترت  یلو  تسبوخ  مسق  ود  ره  ندناوخ و  دنت  ندرک و  باتش  لیترت  لباقم  رد  ردحلا : و  مجرتم ) )
رتتسرد تسا و  رتمیقتـسم  موقا  دهد و  خساپ  هک  مدومن  حرط  ینعی  مدرک  اقلا  ینالفب  يا  هلئـسم  ییوگیم  نتخادنا . هیقلت  دـننام  ءاقلا  و 

. تسا ندوب  تدابع  رد  رتصلاخ  نتفگ و 
كاّحـض رمعی و  نب  ییحی  وا  دـمآ  تفر و  ندـیدرگ و  يارب  بآ  رد  يروانـش  تسا  نیمه  زا  دـشابیم و  ندومن  انـش  ندـیدرگ و  حبـس  و 

مدرک نهپ  ای  هبنپ  دش  نهپ  نطفلا ) تخبـس   ) دوشیم هتفگ  تسا  ندرک  نهپ  هعـسوت و  نآ  يانعم  دـناهدرک و  تئارق  ءاخ  هب  الیوط ) اخبـس  )
يدزد رب  دنکیم  نیرفن  دینش  هک  هشیاعب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمغیپ  نایب  تسنآ  زا  دننکیم و  یجاّلح  دننزیم و  ار  نآ  یتقو  ار  هبنپ 

( هیلع کئاعدب  هنع  یخبست  (ال 
رد رعاـش  لـطخا  خئابـس )  ) دوشیم هدـنکارپ  هدـش و  ادـج  یجاـّلح  عقوم  رد  هک  ییاـههبنپ  هب  دوـشیم  هتفگ  نکم و  وا  رب  نیرفن  داـیز  ینعی 

دیوگ : يراکش  ياهگس  فیرعت 
10 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 

رات وا  فدن  نطق  خئابس  يردی  امک  باّرتلا  نیردی  ّنهلسراف 
قّرفتم و اوهب  دشاپیم و  ار  هبنپ  فادن  جاّلح و  نامک  هچنانچ  دندرکیم  اوه  دندیشاپیم و  ار  كاخ  هک  ار  يراکش  ياهگـس  نآ  دنداتـسرف 

. دشاب هبنپ  تاّرذ  هک  تسا  خئابس  هملک  تیب  نیا  دهاش  دنکیم  هدنکارپ 
شیامرف تسنآ  زا  نوکس و  يانعمب  خبس  بارطضا و  دّدرت و  يانعم  هب  خبّـسلا  دیوگ : تسا ) وحن  ملع  نایاناد  نادنمـشناد و  زا  هک   ) بلعث

ص)  ) مرکا یبن 
(. ءاملاب اهوّخبسف  مّنهج  حیق  نم  یمحلا  )

لتبت دروآـیم و  نیئاـپ  ار  بت  درـس ) بآ  اـب  هروش  اـپ   ) ینعی بآ ، هلیـسوب  دـینک  نکاـس  ار  نآ  تسا  خزود  مّنهج و  ترارح  زکرم  زا  بت 
. تسوا يارب  تدابع  صالخا  تسوا و  ياوس  ام  زا  ندیرب  ّلج و  ّزع و  یلاعت  قحب  عاطقنا 

: دیوگ سیقلا  ءرما 
لّتبتم  بهار  یسمم  ةرانم  ّهناک  ّیشعلاب  مالّظلا  ءیضی 

زیچ ندش  ادج  زا  نآ  هشیر  تسا و  لوغـشم  ادـخ  يوسب  عّرـضتب  هک  تسا  بهار  غارچ  ایوگ  هک  ار  بش  یکیرات  وا  لامج  درکیم  نشور 
نآ عاطقنا  يارب  مالس  اهیلع  لوتب  ءارهز  ترضح  تسا  ینعم  نیمه  زا  نآ و  رب  درادن  یطّلـست  هار و  رگید  هک  نآ  بحاص  زا  ندیرب  ینعی 

. ّلج ّزع و  يادخ  تدابعب  ترضح 

10 ص : بارعا ... :

مک يرادقم  رگم  هیف ) موقت  هنم ال  الیلق  ائیش  ّالا   ) تسا نینچ  نآ  ریدقت  ءانثتـسا  رب  تسبوصنم  اًلِیلَق ) اَّلِإ   ) فرظ رب  انب  هدش  بوصنم  لیّللا ) )
. زیخنرب نک و  تحارتسا  هک  ار ، نآ  زا 

11 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت  فصن  دیوگ  يوحن  جاجز  ار  نآ  فصن  دومرف : ار و  نآ  رادقم  درک  نایب  هاگ  نآ 
نآ مـالک و  دـیکأت  يارب  دـیز  ندرک  رکذ  ار  شرـس  دـیز  مدز  ینعی  هسأر . ادـیز  تبرـض  دـیوگ  هچناـنچ  تسا . بش  لـیل و  زا  لدـب  نآ 

رتمک ای  یکدنا  رگم  بش  زا  یمین  زیخرب  تسا  نینچ  انعم  سپ  ار . دیز  رس  مدز  دیز ) سأر  تبرض   ) ییوگب هکنیا  زا  تسا  رتشیب  شدیکأت 
زیخرب تسنیا  ینعم  سپ  هدایز  اب  هدرک  دای  ار  نآ  نکل  الیلق و  ّالا  يانعمب  اًـلِیلَق ) ُْهنِم  ْصُْقنا  َِوأ   ) رکذ فصن و  زا  رتداـیز  اـی  بش  فصن  زا 
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. ار بش  فصن  زا  رتدایز  ای  فصن  زا  رتمک  ای  بش  زا  یمین 

11 ص :  ریسفت ... :

ياهتفر ورف  دوخ  سابل  رد  هک  هدیباوخ  يا  دیوگ : يدس  تّوبن  نیگنـس  راب  لّمحتم  دیوگ : همرکع  دوخ  سابل  رد  هدیچیپ  يا  دیوگ : هداتق 
دوخب هماج  گرزب  تیلوئـسم  نیا  سرت  زا  دروآ  ار  تلاسر  نامرف  وا  يارب  لیئربج  هک  یحو  لّوا  رد  ترـضح  نآ  هک  دـناهتفگ  یـضعب  و 

نآ زا  سپ  هاگ  نآ  دوب  هدیـسرت  يزیچب  هک  هدش  باطخ  ُلِّمَّزُْملا ) اَهُّیَأ  ای   ) بقلب شتلاسر  یحو و  لّوا  رد  دـش و  یحوب  سونأم  ات  دـیچیپ 
یکدـنا و رگم  اًلِیلَق ) اَّلِإ   ) زامن يارب  ار  بش  زیخ  رب  َْلیَّللا ) ُِمق   ) دومرف باطخ  ْغَِّلب )...  ُلوُسَّرلا  اَهُّیَأ  اـی   ) و َهَّللا ) ِقَّتا  ُِّیبَّنلا  اَـهُّیَأ  اـی   ) هب ار  يو 

لدب نآ  هک  ار  نآ  زا  یمین  ُهَفِْصن )  ) تسا بش  زامن  زا  ترابع  بش  رد  مایق  اریز  ار  نآ  زا  یمک  زج  بش  رد  ناوخب  زامن  تسا  نینچ  انعم 
. ار بش  زا  یمین  ناوخب  زامن  ار و  بش  زا  یفصن  زیخرب  ینعی  هنم  ینثتسم  يارب  نایب  بش و  زا 

نک دایز  ای  ثلث  ات  ار  یمک  فصن  زا  ْصُْقنا ) َِوأ   ) دناهتفگ نیرّسفم  بش  فصن  رب  ینعی  ِْهیَلَع ) ْدِز  َْوأ   ) فصن زا  ینعی  اًلِیلَق ) ُْهنِم  ْصُْقنا  َِوأ  )
تسا و توافت  یب  يواسم و  ود  ره  رد  انعم  تسا و  ینثتـسم  يارب  نایب  لیلق و  زا  لدب  هفـصن  هک  دـناهتفگ  یـضعب  و  ثلث ، ود  ات  فصن  رب 

قداص ترضح  نایب  هتفگ  نیا  دّیؤم 
12 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 

. ار یکدنا  لیلق  رب  نک  دایز  ای  یمک و  لیلق  زا  نک  مک  ای  فصن  ینعی  لیلق  دیامرفیم : هک  تسا  مالّسلا  هیلع 
مشچ درد  باوخ و  هبلغ  ای  يرامیب و  دننام  رذع  ياهبش  نآ  هک  ار  اهبش  زا  یمک  رگم  ار  بش  زا  یفـصن  زیخرب  هتفگ : بیل  یبا  نب  ّیلع  و 

. فصن نآ  رب  نک  دایز  ای  ار و  بش  فصن  زا  یمک  نک  مک  ای  نآ و  دننام  و 
ربمایپ هدومن و  ترـضح  نآ  تساوخ  رظنب و  لوکوم  ار  نآ  بش و  ماـیق  يارب  تاـعاس  نیا  رد  ار  شربماـیپ  هدومن  ّریخم  ناحبـس  دـنوادخ 

نیا دندناوخیم و  زامن  هتساخ و  رب  ار  بش  زا  رادقم  نیا  هک  دوب  نیا  رب  ناشتداع  همانرب و  نینمؤم  زا  یعمج  اب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص 
: هک دندوب ، یضعب  نوچ  دوب  راوشد  اهنآ  رب 

هکنیا سرت  زا  دندناوخیم  زامن  هدنام و  رادیب  ار  بش  مامت  اذلف  تسا  هدنام  یقاب  بش  زا  رادقم  هچ  هدناوخ و  زامن  هزادـنا  هچ  دنتـسنادیمن 
. هروس نیا  رخآ  رد  اهنآ  رب  داد  فیفخت  دنوادخ  ات  دنشاب  هدرواین  ار  بجاو  ردق  ادابم 

هیلع و هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  يزیخ  بش  زا  هدب  ربخ  ارم  هشیاعب  متفگ  تفگ  هک  هدومن  تیاور  ماشه  رسپ  دعـس  زا  یفوا  نب  ةرارز  زا  هداتق 
مایق لاس  کی  سپ  هروس  نیا  لّوا  رد  ار  يزیخ  بش  درک  بجاو  دـنوادخ  تفگ  ارچ  متفگ  ار  ُلِّمَّزُْملا ) اَهُّیَأ  ای   ) یناوخیمن ایآ  تفگ  هلآ .

ار فیفخت  هروس  نیا  رخآ  رد  دومرف  لزان  ات  داد  رارق  هام  هدزاود  ار  نآ  نایاپ  نامسآ  رد  دنوادخ  و  هفیظو ، نیاب  شباحـصا  ربمایپ و  دومن 
. دوب هضیرف  هکنیا  زا  دعب  دش  ّبحتسم  بش  مایق  و 

لاس هد  شرخآ  هروس و  نیا  لّوا  لوزن  نیب  دیوگ  هدوب  مالّـسلا ) هیلع  نینمؤملا  ریما  درگاش  هک  ساّبع  نب  هَّللا  دبع  درگاش   ) ریبج نب  دیعس 
. دیشک لوط 

هّیموی زامن  بوجو  زا  لبق  هّکم  رد  هروس  نیا  دنتفگ  لتاقم  ناسیک و  نبا 
13 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 

. دش خوسنم  هناگجنپ  زامنب  نآ  زا  سپ  هدوب 
رخآ لّوا و  نیب  دنتـساوخیم و  رب  ناضمر  هام  رد  يزیخ  بش  دـننام  نیملـسم  دـش  لزان  لّمزم  هروس  لّوا  یتقو  دـیوگ : ساّبع  نب  هَّللا  دـبع 

. دش هلصاف  لاس  کی  هروس 
دـشاب خـسن  یـضتقم  هک  يزیچ  تایآ  رهاظ  رد  هکنیا  لاح  و  تسا ، هدومن  خـسن  ار  نآ  لّوا  هروس  نیا  رخآ  هک  دـناهتفگ  همرکع  نسح و 
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هن تسا  هیف  بوغرم  دـکؤم و  ّبحتـسم  تدابع ) زامنب و   ) بش مایق  هک  دوش  ریـسفت  شدوخ  رهاظ  رب  مـالک  هک  تسا  نیا  رتهب  سپ  تسین 
«1 . » بجاو

__________________________________________________

دنچ انّمیت  ام  تسا و  رایـسب  بش  زامن  تلیـضف  هرابرد  رابخا  دـیوگ : يزاّرلا  فیرّـشلا  ّیلع  نب  دّـمحم  مجرتم : نآ  راثآ  بش و  زاـمن  - ) 1
. دنیامن دای  مه  ار  ریقف  نیا  هدش و  قیوشت  قیفوت و  بجوم  هک  دشاب  میئامنیم  ناتسود  میدقت  هدومن و  دای  اجنیا  رد  ار  نآ  زا  یثیدح 

رد  ) دومرفیم مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  مدینش  تفگ  راّمع  نب  ۀیواعم  زا  شدانساب  یفاک  لوصا  بحاص  ینیلک  زا  هعیّشلا  لئاسو  رد  - 1
مالّسلا هیلع  ّیلعب  هلآ ) هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمغیپ  ّتیصو 

اهظفحاف لاصخب  کسفن  یف  کیصوا 
( دومرف هکنیا  ات   ) تدوخ صخش  رد  یلاصخب  منکیم  شرافس  ار  وت  . 

لیّللا ةالصب  کیلع  لیّللا و  ةالصب  کیلع  لیّللا و  ةالصب  کیلع 
. بش زامنب  داب  وت  رب  بش . زامنب  داب  وت  رب  بش ، زامنب  داب  وت  رب  . 

زامن نمؤم  تفارش  دومرف  هک  هدومن  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  نانس ، نب  هَّللا  دبع  زا  شدانـساب  ینیلک  زا  باتک  نامه  رد  - 2
. اهنآ ندرک  رازآ  نانآ و  زا  ندرکن  تبیغ  ینعی  مدرم  ضارعا  زا  ار  دوخ  تسوا  يرادهاگن  نمؤم  تّزع  وا و  بش 

شدانساب شردپ  زا  شلاصخ  باتک  رد  همحّرلا  هیلع  قودص  خیش  - 3
14 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 

__________________________________________________

ارم دومرف  لـیئربج  هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربماـیپ  تفگ  هک  هدروآ  مالّـسلا  هیلع  قداـص  هَّللا  دـبع  یبا  ترـضح  زا  نانـس  نب  هَّللا  دـبع  زا 
ادج وا  زا  هک  یهاوخ  هک  ار  هچ  ره  رادب  تسود  و  درم . یهاوخ  هک  نک  یگدنز  یتساوخ  روط  ره  دّمحم  يا  تفگ  لیئربج  نک ، هظعوم 

ندرک تبیغ  زا  يراد  دوخ  شتّزع  وا و  بش  زامن  نمؤم  تفارـش  هک  نادـب  و  دـید . یهاوخ  ار  نآ  هک  نکب  یهاوخ  هچنآ  و  دـش . یهاوخ 
. تساهنآ ءاذیا  مدرم و 

( ِتائِّیَّسلا َْنبِهُْذی  ِتانَسَْحلا  َّنِإ   ) دیامرفیم هک  ّلج  ّزع و  هَّللا  لوق  رد  ع )  ) قداص ترضح  زا  شدانساب  قودص ) خیش  ینعی   ) راوگرزب نیمه 
. دربیم نیب  زا  ار  وا  زور  ناهانگ  نمؤم  بش  زامن  هک  دومرف 

. دوش ابیز  ینارون و  زور  رد  دناوخب  بش  زامن  سک  ره  دومرف : هک  هدومن  تیاور  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  زا  شدانساب  زاب  - 5
دومرف هک  هدروآ  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  شدانساب  زین  و  - 6

لیّللا ةالصب  مکیلع 
. تسامش ياهندب  زا  اهدرد  هدننک  رود  امش و  زا  لبق  نیحلاص  شور  امش و  ربمغیپ  ّتنس  نآ  هک  بش  زامن  رب  تبظاوم  هب  داب  امش  رب 

. دنکیم ناوارف  ار  قزر  وکین و  ار  يوب  دیفس و  ار  تروص  بش  زامن  هک  هدومن  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  شدانساب  و  - 7
هک هدومن  ثیدح  مالّسلا  مهیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  زا  شراوگرزب  ناردپ  زا  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  ریـصب  یبا  زا  شدانـساب  و  - 8

. تسا یلاعت  ّقح  تمحر  ضّرعت  ناربمایپ و  قالخاب  هّبشت  راگدرورپ و  يدونشخ  ندب و  یتسردنت  بجوم  بش  مایق  هدومرف 
قالخا دنکیم  بوخ  تروص و  دنکیم  ابیز  وکین و  لیّللا ) ةالص   ) دومرف هک  هدومن : تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  شدانساب  و  - 9

. دنکیم دایز  ار  مشچ  رون  دربیم و  لد  زا  ار  هّصغ  ضرق و  دنکیم  ءادا  يزور و  دنکیم  ناوارف  يوب و  دنکیم  وبشوخ  و 
هلآ هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  ربمایپ  تفگ : هک  هدومن  تیاور  ساّبع  نب  هَّللا  دـبع  زا  شدانـساب  دوخ  سلاجم  باـتک  رد  قودـص  خیـش  - 10

رب نانز  نادرم و  زا  دوش  وا  يزور  ندناوخ  بش  زامن  قیفوت  هک  یسک  یثیدح )  ) رد دومرف :
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15 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 
__________________________________________________

زا فص  دنوادخ 9  نایرگ  مشچ  عشاخ و  ندب  ملاس و  بلق  تسار و  ّتینب  ادـخ  يارب  دـناوخب  زامن  دزاسیم و  وضو  سپ  ادـخ  يارب  دزیخ 
ات قرشم  لوط  تحاسمب و  فص  ره  لوط  دنادیمن و  یسک  دنوادخ  زج  ار  نانآ  ددع  ّیفص  ره  رد  هک  دهدیم  رارق  وا  رس  تشپ  ناگتـشرف 

. دسیونیم هجرد  وا  يارب  نانآ  ددعب  دنوادخ  دش  غراف  شزامن  زا  یتقو  تسا و  برغم 
هلآ هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  مدینش  تفگ  هک  هدومن  تیاور  يراصنا  هَّللا  دبع  نب  رباج  زا  شدانـساب  دوخ  عئارّـشلا  للع  رد  زین  و  - 11

. دنباوخ مدرم  هک  یلاح  رد  وا  ندناوخ  بش  زامن  يراد و  نامهیم  يارب  رگم  تفرگن  دوخ  لیلخ  ار  میهاربا  دنوادخ  دومرفیم 
نم دزن  تسا  رتبوبحم  بش  لد  رد  زامن  تعکر  ود  دومرف  هک  هدروآ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  زا  شدانـساب  باتک  نامه  رد  - 12

. تسنآ رد  هچنآ  ایند و  زا 
نب یلع  زا  هک  هدومن  تیاور  شّدـج  زا  شردـپ  زا  مالّـسلا  امهیلع  اضّرلا  یـسوم  نب  یلع  زا  شدانـساب  دـش  هدروآ  نویع  لـلع و  رد  - 13

تولخ دوخ  يادـخ  دوخ و  نایم  ناـنآ  نوچ  دومرف : دـنمدرم  ناـتروص  اـبیز  زا  ناراد  هدـنز  بش  ارچ  دندیـسرپ  مالّـسلا  اـمهیلع  نیـسحلا 
. تسا هدیناشوپ  اهنآ  رب  دوخ  رون  زا  دنوادخ  دناهدرک 

رب دوخ  مرگ  ذیذل و  هاگباوخ  زا  ادخ  هدنب  یتقو  دومرف  هک : هدروآ  ص )  ) ادخ لوسر  زا  دوخ  هعنقم  باتک  رد  هَّللا  همحر  دیفم  خیـش  - 14
دوخ و ناگتشرفب  واب  دیامن  تاهابم  ّلج  ّزع و  دنوادخ  دزاس  دونشخ  ار  ادخ  شبـش  زامنب  تسوا  نامـشچ  رد  باوخ  تلاسک و  دزیخیم و 
ار وا  نم  هک  دیـشاب  هاوگ  ماهدرکن  بجاو  وا  رب  نم  هک  يزامن  يارب  دوخ  ذیذل  هاگباوخ  زا  هتـساخ  رب  هک  دینیبیمن  ارم  هدنب  نیا  ایآ  دـیوگ 

. مدیزرمآ
هک تسا  بسانم  میدومن و  دای  ات 277  ءزج 5 ص 248  هعیّشلا  لئاسو  زا  ثیدح  هنومن 14  يارب  دوش  رکذ  هک  تسا  نیا  زا  شیب  تایاور 

. مراگنب نالد  نشور  يارب  یتایبا  زین  هنیمز  نیا  رد 
سوسفاب  تسا  نیرق  هتفخ  هک  وش  رادیب  سورخ  دهد  رد  ادن  هک  ناهگرحس  زا  شیپ 
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سورخ  دشک  رب  لد  وت ز  هلان  زک  نک  هلان  گنهآ  بش  غرم  وچ  بش  همین  ره 
سوب  رانک و  زا  ریگب  هرانک  بش  همین  کی  دنبم  رسپ  يا  سورع  سوب  رانک و  رب  لد 

سورع  اب  داماد  وچ  هتفخن  مدحبص  ات  يادخ  شدناوخ  بش  لد  رد  هک  لد  رادیب 
سونبآ  گنر  وا  رب  سورع  نوچ  هولج  رد  نامسآ  رب  دبات  هک  سمش  عولط  زا  لبق 

سومش  مجنا و  ارت  دنوش  يرتشم  ات  نیشن  بش  هام  يا  نک  باوخ  كرت  هرهز  نوچ 
سؤر  هشیدنا  دش  كاخ  هک  نک  هشیدنا  ینکیم  هچ  تسایر  ماقم  رب  هشیدنا 

سولپاچ  رهد  نیا  رب  هیکت  تساطخ  ندرک  دننک  نتخ  انخ و  کلمب  ترصیق  رگ 
سولج  ینک  تسایر  تختب  رگ  لاس  دص  كاخ  ریزب  يرام  برقع و  سیلج  رخآ 

سور  ویدخ  ای  يوش  سورپ  ورسخ  رگ  تنطلس  ّظح ، يزب  تفرعم  قوذ  یب 
سورپ  روشک  درذگب و  سور  میلقا  لد ز  کلم  ریخستب  هک  دوب  یسک  ناطلس 

سوبکشا  لتق  زا  یتمهت  هنم  دوخ  رب  زودب  رگج  شریت  هب  تست  مصخ  وت  مشخ 
سوفن  رد  وت  سیفن  مالک  دهد  ناج  ات  داؤف )  ) يا نک  رّرکم  ریذپلد  رعش  نیا 
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ردپ یّمق  هیوباب  نب  ّیلع  راوگرزب  خیـش  بانجب  هک  ار  مالّـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  ترـضح  هفیرـش  همان  هک  مدید  بسانم  نایاپ  رد 
رد ار  نآ  مامت  نوچ  منک و  دای  لامجا  روطب  هدومن  بش  زامن  هرابرد  رایسب  شرافس  نآ  رد  هدومرف و  موقرم  هیلع  هَّللا  ۀمحر  قودص  خیش 

. دنک هعجارم  اجنآب  دهاوخ  سک  ره  ماهدرک  دای  نادنمشناد ص 87  هنیجنگ  لّوا  دلج 
نب یلع  نسحلا  وبا  يا  نم  قوثو  داـمتعا و  دروم  خیـش  يا  ار  وت  منکیم  شرافـس  هدوـمرف . اـنث  دـمح و  زا  دـعب  هک  تسنیا  نآ  هصـالخ  و 
وت دهد . رارق  شدوخ  تمحر  هب  حلاص  هتـسیاش و  نادنزرف  لسن  زا  تسوا و  تیاضر  دروم  هچنآب  درادب  ّقفوم  ار  وت  ادخ  هک  یمق  نیـسح 
هانگ زا  هکنیا  هب  منکیم  هیـصوت  ار  وت  و  دوشیمن . لوبق  ةاکز  عنام  زامن  اریز  ةاکز  ءادا  زامن و  هماقا  يراـکزیهرپ و  اوقتب و  منکیم  هیـصوت  ار 

ره رد  ینک  ششوک  اهنآ  جئاوح  عفر  رد  ییامن و  تاساوم  تناردارب  اب  هدومن و  محر  هلـص  یناشن و  ورف  ار  دوخ  ظیغ  يرذگ و  رد  مدرم 
هتـسهآ يرایـسب  رد  تـسین  يریخ  دـیامرفیم : ّلـج  ّزع و  يادـخ  ییاـمن . رکنم  زا  یهن  فورعمب و  رما  یقـالخا و  شوـخ  مدرم  اـب  لاـح و 

، ییامن يرود  اههانگ  همه  زا  منکیم  شرافس  ار  وت  و  دنک . مدرم  نیب  حالصا  ای  فورعم  ای  هقدصب  رما  هک  یسک  رگم  ناشیا  ياهنتفگ 
لیّللا ةالصب  کیلع  و 

تفگ درک و  شرافس  ار  ع )  ) یلع ربمایپ  هّتبلا  نوچ  بش  زامنب  داب  وت  رب 
لیّللا ةالصب  کیلع  یلع  ای 

رب دننک  لمع  هک  وگب  ام  نایعیش  مامتب  نک و  لمع  نم  ّتیصوب  سپ  تسین  ام  زا  دریگب  يرسرس  کبـس و  ار  نآ  هک  یـسک  و  هبترم ) هس  )
هک سک  نامه  دوش  رهاظ  يدهم ) ترـضح   ) مدنزرف ات  دنتـسه  هودنا  نزح و  رد  ام  نایعیـش  هراومه  جرف و  راظتنا  ربصب و  داب  وت  رب  نآ و 
يا نک  ربص  سپ  دـشاب  هدـش  روج  ملظ و  زا  رپ  هچنانچ  دـیامن  داد  لدـع و  زا  رپ  ار  نیمز  وا  هک  دومرف  هداد و  ار  وا  تراشب  هدژم و  ربمایپ 

- عیمج یلع  کیلع و  مالّـسلا  نیقّتملل و  هبقاعلا  هدابع و  نم  ءاشی  نم  اهثروی  هَّلل  ضرـالا  ّناـف  اـمن  ربصب  رما  مه  نایعیـش  همهب  نم و  خـیش 
. ریصّنلا معن  یلوملا و  معن  لیکولا  معن  هَّللا و  انبسح  هتاکرب  هَّللا و  ۀمحر  انتعیش و 
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. سفن کیب  ار  هیآ  جنپ  ای  راهچ  ای  هیآ  هس  نک  تئارق  یندرک و  نایب  ار  نآ  امن  نایب  دیوگ : ساّبع  نب  هَّللا  دبع  اًلِیتَْرت ) َنآْرُْقلا  ِلِّتَر  َو  )
ییامن ءادا  ار و  فورح  مامت  ینک  نایب  هک  دوشیم  ماـمت  نیا  هب  هکلب  ینک  هلجع  نآرق  تئارق  رد  هک  دوشیمن  ماـمت  ناـیب  و  دـیوگ : جاـجز 

. هریغ عابشا و  زا  ار  نآ  ّقح 
لیترت و اب  ار  هرقب  هروس  نم  تفگ  ساّبع  نبا  تسا  باتـش  منخـس  تئارق و  رد  هک  متـسه  يدرم  نم  متفگ  ساّبع  نباـب  دـیوگ : هزمح  وبا 

. مناوخب لیترت  یب  ار  نآرق  مامت  هک  مراد  تسود  رتشیب  منک  تئارق  هدرمش 
. تسا ندناوخ  ّینأت  یمارآب و  ینعی  لسرت  ینعمب  لیترت  دیوگ : دهاجم 

. یندناوخ مکحم  ناوخب ، مکحم  ینعی  تسا  اتّبثت  تبثت  شیانعم  دیوگ : هداتق 
هن ناوخب و  رعـش  دننام  هن  یندرک . نایب  ار  نآ  نک  نایب  تسنیا  شیانعم  هک  هدومرف  هک  هدـش  تیاور  مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  زا  و 

ییامن ءادا  ادج  ادج  ییوگب ) برغم  یکی  قرـشم و  یکی  فورعم  لوقب   ) ار تالمج  هک  ناوخن  هدنکارپ  قّرفتم و  ار  نآ  لمر ) رحب   ) لثم
زا یناـسر و  رخآـب  دوز  ار  هروس  هکنیا  امـش  زا  یکی  ّمه  شـشوک و  دـشابن  و  ار . تخـس  ياـهلد  ندـناوخ  ّبترم  ببـسب  بوـکب  نکیل  و 

نک و تشهب  تساوخ  رد  ادخ  زا  هدش  تشهب  زا  يدای  نآ  رد  هک  يدروخرب  ياهیآب  هاگ  ره  هک  هدش  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح 
. خزود شتآ  زا  ربب  ادخب  هانپ  هدش  شتآ  رکذ  نآ  رد  هک  یتشذگ  ياهیآب  هاگ  ره 

یپ رد  یپ  بیترت و  هب  ار  نآ  ینک  تئارق  هک  تسنآ  لیترت  دناهتفگ : یضعب  و 

دلج 26 نآرقلا  ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 229زکرم  هحفص 26 

http://www.ghaemiyeh.com


19 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 
هدش هتفرگ  دشاب  بیکرت  شوخ  يواسم و  هک  یتقو  تسا  نادند  لیکشت  بیترت و  زا  نیا  يرادن و  مّدقم  ار  يرّخؤم  یهدن و  ظفل  رییغت  و 

. دشاب توافت  یب  يواسم و  شیاهنادند  یتقو  تسا  نیشیپ  ياهنادند  رغث  و 
. تسا نخس  رد  هنیل  یمرن و  يانعمب  ّلتر  فعض و  لتر  يانعم  دناهتفگ : مه  یضعب  و 

زا ریـصب  وبا  هک  یتیاور  تسا  لوق  نیا  دـّیؤم  نیزح و  توص  اب  تسا  نآرق  ندـناوخ  لیترت  زا  دوصقم  دـیوگ : هک  هدـش  لـقن  برطق  زا  و 
. یناوخب بوخ  توص  اب  ار  نآ  ینک و  ّتقد  لّمأت و  تئارق  رد  هک  تسنآ  لیترت  دومرف : هک  هدومن  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح 

رد دومرفیم ، فقو  ینعی  ار  هیآ  هیآ  دومرفیم  عطق  تئارق  عقوم  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  تفگ  هک  هدـش  تیاور  هملـس  ّما  زا  و 
. هیآ ره 

تیاور رمع  نب  هَّللا  دبع  زا  دیشکیم و  نآرق  تئارق  عقوم  رد  ار  شکرابم  يادص  ص )  ) لوسر ترضح  تفگ  هک  هدش  تیاکح  سنا  زا  و 
رد هچنانچ  ناوخب  ّبترم  ورب و  الاب  ناوخب و  نآرق  يراقب  تمایق  رد  دوشیم  هتفگ  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  تفگ  هک  هدش 

. یناوخیم هک  تسا  ياهیآ  رخآ  رد  وت  لزنم  هک  یتسردب  يدناوخیم و  ّبترم  ایند 
. وت تّما  رب  وت و  رب  دشاب  نیگنس  هک  ینخس  میئامنیم  ءاقلا  مینکیم و  یحو  يدوزب  ام  ینعی  اًلیِقَث ) ًالْوَق  َْکیَلَع  یِْقُلنَس  اَّنِإ  )

هک ار  هچنآ  تسرپ و  تب  نادان و  مدرم  ءاذیا  زا  نآ  تاعبت  تلاسر و  غیلبت  زا  نآ  رد  هک  تسییاهزیچ  تهج  ترـضح  نآ  رب  ینیگنـس  اّما 
. شیاسآ تحار و  كرت  سفن و  اب  داهج  بش و  مایق  زا  دنکیم  باجیا 

هداتق  هتفگ  نیا  دودح و  یهاون و  رما و  وا  يارب  شتّما  رب  نآ  ینیگنس  اّما  و 
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. تسا نسح  لتاقم و  و 
. تسا نیگنس  مه  تمایق  تمایق  ياهوزارت  رد  هچنانچ  تسا  یکرابم  نیگنس  نآ  مسق  ادخب  دیوگ . دیز . نبا 

راگدرورپ دیحوتب  هک  یسک  ّقفوم و  ادخ  کمک  دییأت و  هب  هک  یبلق  رگم  دوش  لّمحتم  ار  نآ  دناوتن  هک  تسا  نیگنس  دناهتفگ : یـضعب  و 
. دشاب دّیؤم 

: دـناهتفگ یـضعب  تسا و  هتمظع  ّتلج  راـگدرورپ  مـالک  اریز  تسین  اـنعم  یب  تسپ و  نخـس  ینعی  تسا  نیگنـس  دـیوگ . يوـحن . ءاّرف  و 
یتقو تسا  هدنزرا  نیگنـس و  نخـس  نآ  زیچان و  کبـس و  نخـس  نیا  دنیوگیم  هکنیا  لثم  تسا  نأّشلا  میظع  لوق  نآ  هک  تسنیا  شیانعم 

. دوش هتفگ  اجب  عقومب و  هک 
رگا دوـمنیم و  قرع  درکیم و  رییغت  نآ  لوزن  عـقوم  هـلآ  هـیلع و  هَّللا  یّلـص  ربماـیپ  لاـح  اریز  نآ  لوزن  تـسا  نیگنـس  دـناهتفگ : یـضعب  و 

. دیباوخیم اروف  تشادن  نتفر  ییاناوت  ترضح  نآ  بکرم  دیسریم  یحو  دوب و  راوس  یبکرمب 
دیآیم و گنز  يادص  دننام  یهاگ  دومرف : دوشیم . امش  رب  یحو  هنوگچ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  لوسر  ترـضح  زا  دیـسرپ  ماشه  نب  ثراح 

هچنآ هدـش و  لّثمتم  يدرم  تروص  هب  ياهتـشرف  یهاگ  و  موشیم . ظوفحم  دـیوگب  هچنآ  هدومن و  هتـسخ  هتفوک و  ارم  تخـس و  نم  رب  نآ 
. موشیم ظفح  دیوگیم 

تفگ شرتش . ندرگب  دزیم  ربمایپ  دیسریم و  یحو  هک  دوب  بکرم  رب  راوس  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمغیپ  هک  دوشیم  یهاگ  دیوگیم : هشیاع 
. تخیریم شکرابم  یناشیپ  زا  قرع  هک  دومن  هتفوک  درشف و  نانچ  ار  وا  دش و  لزان  ترضح  نآ  رب  یحو  يدرس  زور  مدید 

زا تسنآ  رد  هک  ار  هچنآ  يارب  راّفک  رب  تسا  نیگنس  هک  دناهتفگ : یضعب  و 
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. نانآ لاعفا  یتشز  یهارمگ و  ینادان و  ندش  نشور 
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نینچ هلمج  ریدقت  عقاو  رد  و  دوشیم ، داجیا  یشان و  لیل  زا  تاعاس  نوچ  تسا  لیّللا  تاعاس  ّنا  ِْلیَّللا ) َۀَئِشان  َّنِإ   ) زا دارم  ِْلیَّللا ) َۀَئِشان  َّنِإ  )
: تسا

. بش ياهتعاس  انامه  تسنیا  هلمج  يانعم  نیا  رب  انب  و  ۀئشاّنلا . لیّللا  ّنا 
. دیآیم زور  زا  دعب  هکنیا  يارب  تسا  بش  مامت  نآ  دیوگ : ساّبع  نبا 

. تسا بش  زا  دّجهت  تعاس  نآ  دیوگ : دهاجم 
. تسیزیخ بش  نآ  هیشبح  تغلب  دنیوگ . ریبج  نب  دیعس  دوعسم و  نب  هَّللا  دبع 

. تسا باوخ  زا  دعب  مایق  نآ  دیوگ : هشیاع 
. تسا ءاشع  زامن  زا  دعب  مایق  نآ  دنیوگ : هداتق  نسح و 

. بش زامن  ات  تسا  بش  رخآ  مایق  نآ  دندومرف  هک  هدش  تیاور  مالّسلا  امهیلع  قداص  ترضح  رقاب و  ترضح  زا 
بجوم نآ  رد  لـمع  شیاـسآ و  تحار و  عـقوم  بش  هکنیا  يارب  تسا  رتراوـشد  رتتمحز و  رپ  رتنیگنـس و  نآ  ینعی  ًاـئْطَو ) ُّدَـشَأ  َیِه  )

يارب رتشیب  شقفاوت  هک  تسنیا  شیانعم  تسا  هدـناوخ  دودـمم  فلا  واو و  رـسکب  أـطو  هک  یـسک  تئارق  رب  اـنب  تسا  یتحاراـن  تمحز و 
زا يزیچب  لوغشم  تقو  نآ  رد  بلق  اریز  دراد  ندرک  رکف  ندیمهف و  رب  قفاوت  یّلصم  شوگ  نابز و  بلق و  هک  ینعی  تسا  مشچ  شوگ و 

. تسین ایند - روما 
ار لد  ار  هچنآ  زا  ندوب  ادـج  لد و  شمارآ  تغارف و  تهجب  نخـس  يارب  تسا  رتتباث  تئارق و  يارب  تسا  رتتسرد  ینعی  اًـلِیق ) ُمَْوقَأ  َو  )

هیلع  قداص  ترضح  تسا ) دیز  نبا  دهاجم و  سنا و  زا  لوق  نیا  و   ) درادیم لوغشم 
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. یلاعت يادخ  يارب  طقف  شهاگباوخ  زا  تسناسنا  يزیخ  بش  لیل و  مایق  نآ  و  دیامرفیم : مالّسلا 
: تسنیا شیانعم  دیوگ : هداتق  اًلیِوَط ) ًاْحبَس  ِراهَّنلا  ِیف  ََکل  َّنِإ  )

زور رد  تیاهراک  باهذ و  بایا و  هکنیا  دوصقم  تسیویند و  جئاوح  يارب  تسا  یـششوک  دـمآ و  تفر و  يزور  رد  وت  يارب  دّـمحم  يا 
یگدـنز روما  حالـصا  هدومن و  تاّبحتـسم  تابجاو و  میلعت  ّقحب و  توعد  ار  مدرم  هدومن و  تلاسر  غیلبت  دـیاب  نآ  رد  نوچ  تسا  رایـسب 

يارب هدـب  رارق  تتدابع  يارب  ار  بش  تاعاس  سپ  تسا  غراف  هدامآ و  تئارق  ادـخ و  دای  يارب  تلد  بش  رد  و  ییاـمن . دوخ  لاـیع  دوخ و 
يارب بش  زاـمن  كرت  رب  تسین  يرذـع  سکچیه  يارب  هکنیا  رب  تسا  لـیلد  نـیا  يریگب و  ترخآ  اـیند و  ریخ  زا  ار  دوـخ  بیـصن  هـکنیا 

ام دارفا  زا  یکی  زاـین  زا  رتـشیب  مدرم  میلعتب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربـمغیپ  جاـیتحا  زاـین و  هکنیا  يارب  « 1  » ندـناوخ سرد  اـی  نداد و  سرد 
. تسا میلعتب 

__________________________________________________

رد اّما  دـننکیم و  كرت  بش  زامن  دّـجهت و  ندـناوخ  نداد و  سرد  هناهب  هب  هک  نیـسّردم  باّلط و  دـب  تداعب  تسا  هراـشا  بلطم  نیا  ( 1)
: دنیوگیم دننکیمن و  تسرد  ار  دوخ  تئارق  اهنآ  زا  یضعب  ینیبیم  تسا و  رتگرزب  رما  سپ  ام  نامز 

. تسین دیوجت  تئارق  مامت  و  تئارق ، ملع  رد  تسا  یباب  دیوجت  هک  دننادیمن  تسین و  بجاو  دیوجت 
رومأم ام  یتقو  الثم  دومن  مدرم  فرعب  اـی  هربخ و  لـهاب  عوجر  نآ  رد  تسا  بجاو  هک  يزیچب  دوشیم  رما  تعیرـش  رد  یهاـگ  هک  نادـب  و 

ردام ردـپ و  هب  یکین  ناسحا و  هب  رما  ار  ام  یتقو  هداد و  هسدـنه  تئیهب و  عوجر  ار  ام  عقاو  رد  سپ  میتسیاـب  هلبقب  ور  زاـمن  رد  هک  میدـش 
. دوشیم قّقحم  هنوگچ  نانآب  یکین  ناسحا و  هک  هداد  مدرم  فرعب  عاجرا  سپ  دومرف 

حیحص تئارقب  رما  ار  ام  یتقو  و 
( ۀئارقلاب ّالا  ةالص  (ال 
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هدومرف دیوجت  لهاب  عاجرا  سپ  دومن  لیترت  هب  رما  یتقو  هدومرف و  تغل  وحن و  هب  عوجرب  رما  دومن 
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__________________________________________________

فورح و تافـص  تاملک و  فورح و  ءادا  بوخ  وکین و  دوخ  عابتا  هب  هنوگچ  برع  هک  دناهدومن  عّبتت  هدیـشک و  تمحز  ناشیا  هک  اریز 
زا ار  فورح  رگا  هکنیا  لثم  دوشیم  بوسحم  طـلغ  برع  مـالک  رد  دومن  دـیوجت  نوناـق  اـب  تفلاـخم  رگا  هک  ینیبیم  و  دـنیامنیم . نآ  ریغ 

هورکم حوجرم و  شکرت  اهنآ  زا  یضعب  و  نآ . تاعارم  تسا  بجاو  سپ  دیامنن . تیاعر  ار  فورح  تافص  یضعب  ای  دنکن و  ءادا  جرخم 
لیترت تیاعر  ناشعابطب  نوبطاخم  زا  لّوا  مسق  هکنیا  يارب  تسا  مود  مسق  نآ  اعطق  هیآ  رد  دارم  و  ددرگیم . ّبحتسم  سپ  دوشیم . هدرمش 

هک تسنیا  دوصقم  تسا و  دّکؤم  ّبحتـسم  لیترت  دیوگ : دادقم  لضاف  درادـن . ینعم  نآب  رما  سپ  دـندومنیم  دوخ  عابطب  ار  فورح  ءادا  و 
. دوشیمن طلغ  نآ  تفلاخمب  مالک 

جراخم میخفت و  قیفرت و  هزمه و  ماکحا  ماغدا و  هل و  اما  فقو و  ّتیفیکب  شتـشگزاب  دـیوجت  هدـعاق  دـیوگ : شناقتا  باـتک  رد  یطویس 
. تسا فورح 

. تسا بجاو  نآ  تیاعر  فورح  جراخم  اّما  دشاب و  بجاو  هک  ار  نآ  زا  يزیچ  منادیمن  میخفت  قیفرت و  اّما  میوگیم .
هک هزمه و ح و خ و غ  هک  هیقلح  فورح  دوش و  رداص  بل  زا  هک  میم  مال و  دشاب  بل  هک  هیهفش  فورح  لثم  دیوگ : مجرتم  ( ) ییارعش )

فقو اّما  و  دیآ ) نوریب  نابز  رـس  زا  هک  لاذ  لاد و  دوشیم و  هتفگ  نابز  رانک  زا  هک  ناهد و ض  طسو  زا  هک  دوش و ص  ءادا  دـیاب  ولگ  زا 
نآ زا  يزیچ  سپ  هلاما  اّما  تسا و  ماغداب  قحلم  ءاـفخا  تسین و  بجاو  نآ  زا  یـضعب  بجاو و  شتیاـعر  نآ  زا  یـضعب  هزمه  ماـغدا و  و 

حتفب هدومن و  هلاما  یـضعب  نآرق  نایراق  اریز  اهارجم   ) دوش تئارق  میم  ربز  حـتفب و  رگا  دوه  هروس  رد  اهارجم )  ) هملک رگم  تسین  بجاو 
. دناهدرک زیوجت  هدناوخ و  ود  ره  ّمض  حتفب و  مه  یضعب  هدناوخ و 

( ییارعش )
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. دنک كرت  نآ  زامن  بش و  مایق  زا  ار  شبیصن  ّظح و  هک  دشن  یضار  ناحبس  دنوادخ  سپس 
اوُعْدا ُِلق  ( ) میحر ای  نامحر و  ای  هَّللا  ای  دننام   ) ینکیم تدابع  ار  ادـخ  نآب  هک  ار  یلاعت  يادـخ  ءامـسا  نک  دای  ینعی  َکِّبَر ) َمْسا  ِرُکْذا  َو  )

وا يارب  هک  دیناوخب  ار  مادک  ره  دیناوخب  نمحّرلا  مانب  ای  هَّللا و  مانب  ار  ادخ  وگب  ینْـسُْحلا ) ُءامْـسَْألا  ُهَلَف  اوُعْدـَت  ام  ایَأ  َنمْحَّرلا  اوُعْدا  َِوأ  َهَّللا 
. تسییوکین ياهمسا 

زا هدیناسر و  تراگدرورپ  هب  ار  وت  نآ  ندـناوخ  تئارق و  تکرب  زا  هک  ناوخب  ِمیِحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  تزامن  لّوا  رد  دـناهتفگ : یـضعب 
. دزاسیم عطق  نآ  يوس  ام 

: دیوگ شتاجانم  رد  مالّسلا  هیلع  نیسحلا  نب  ّیلع  ترضح   ) ار ادخ  نک  دصق  طقف  تلمعب  دناهتفگ : یضعب  و 
( يدارم كریغ  تنا ال 
: دیوگ یناشاک  ضیف  . 

ار سکچیه  مهاوخن  یبسح  تنا  ار  یـسک  وت  زج  مرادن  یگدنز  هن  نم و  هن  تداعـس  نیا  دشابن  هچ  مشاب  هدنز  رمع  همه  وت  تعاط  دیماب 
ار سفن  نآ  مهاوخن  ضیف  وت  داـی  یب  دـنزیم  رگ  سفن  یبسح  تنا  ار  سپ  شیپ و  منیب  هن  مشاـب  وت  ناریح  هک  مهاوخ  یمه  یبـسح  تنا ،

یبسح تنا 
وا يوسب  وش  عطقنم  دـیوگ : ءاطع  تدابع  اعد و  رد  یندرک  صلاـخ  نک  صلاـخ  ینعی  دـنیوگ : نارگید  ساـبع و  نبا  اًـلِیْتبَت ) ِْهَیلِإ  ْلَّتَبَت  َو  )

. تسا یگدنب  هشیر  لصا و  نآ  یندش و  عطقنم 
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دارم هدمآ و  لّتبت  زا  یهن  ثیدـح  رد  وا و  تدابع  يارب  ار  دوخ  نک  غراف  دـیوگ : دـیز  نبا  یندرک . لّکوت  وا  رب  نک  لّکوت  دـیوگ : قیقش 
زا  عاطقنا  نآ 

25 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 
شدوخ يارب  ار  وت  تسوا  ندـیزگ  رب  تسا و  ناگدـیرفآ  نیاـب  ادـخ  دوصقم  اریز  ـالّتبت  دـیوگب  هک  دوـب  مزـال  تسا و  تاـعامج  مدرم و 

. وا يوس  هب  عطقنم  زین  مه  وت  سپ  الیتبت ) )
. هروس تایآ  رخاوا  تقباطم  يارب  تفگ  الیتبت  هک  دناهتفگ  یضعب 

دنلب اجنیا  رد  لّتبت  هک  دـناهدومن  تیاور  مالّـسلا  امهیلع  قداص  ترـضح  رقاب و  ترـضح  زا  نیعا  نب  نارمح  هرارز و  ملـسم و  نب  دّـمحم 
رد شیاین  عّرضت و  ادخ و  يوسب  تتسد  ندرک  دنلب  نآ  دیوگ  ریـصب . یبا  تیاور  رد  و  زامن ) تونق  ینعی   ) زامن رد  تسا  تسد  ود  ندرک 

. تسوا هاگشیپ 
: دـناهتفگ یـضعب  و  تسا ) رتخاب  رواخ و   ) برغم قرـشم و  نایم  وا  هک  اریز  تسنآ  رد  هک  ار  هچنآب  ملاع  ینعی  ِبِْرغَْملا ) َو  ِقِرْـشَْملا  ُّبَر  )

. تسا ماش ) حبص و   ) نآ رخآ  زور و  لّوا  دوصقم  نآ و  بورغ  دیشروخ و  عولط  ّلحم  راگدرورپ 
. برغمب ار  نآ  رخآ  زا  یمین  قرشمب و  ار  لّوا  زور  زا  یمین  دومرف : هفاضا  سپ 

ود نآ  نایم  ّربدم  برغم و  قرـشم و  نآ  نایم  هک  ار  هچنآ  رد  فّرـصتم  ینعی  رتخاب ) رواخ و   ) برغم قرـشم و  کلام  دناهتفگ : یـضعب  و 
(. تسنایم نآ  رد  هک  ار  هچنآ  هدننک  هرادا  )

. دشاب وا  هتسیاش  تدابع  وا  زج  هک  یسک  تسین  ینعی  َوُه ) اَّلِإ  َهلِإ  (ال 
. تاهفیظوب مایق  يارب  ار  وا  ریگب  ظفاح  ینعی  اًلیِکَو ) ُهْذِخَّتاَف  )

هدومن راذگاو  واب  ار  دوخ  رایتخا  رما و  هدومن و  دامتعا  وا  رب  هتفرگ و  وا  هدعو  يارب  یفاک  ار  وا  هک  تسنیا  نآ  يانعم  دـناهتفگ : یـضعب  و 
. دوخ يارب  یفاک  نابهگن و  نیرتهب  ار  وا  یباییم  هک 

زا دنیوگیم  وتب  راّفک  هک  ار  هچنآ  رب  امن  ربص  ینعی  َنُولوُقَی ) ام  یلَع  ِْربْصا  َو  )
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. وت رب  هریغ  نداد و  وداج  رحسب و  تبسن  اهتّیذا و  بیذکت و 
قیرطب ناـنآ  ندـناوخ  ارف  توعد و  كرت  هن  تسا  ناـنآ  رب  ندومن  ییادـج  راـهظا  وـکین  يرود  لـیمج  رجه  و  اًـلیِمَج ) ًارْجَه  ْمُهْرُجْها  َو  )

. یلاعت قح  يوسب  یهاوخ  ریخ  تحیصن و 
ربمایپ يا  ( ) ْمِْهیَلَع ُْظلْغا  َو  َنیِِقفانُْملا  َو  َراَّفُْکلا  ِدِهاج  ُِّیبَّنلا  اَهُّیَأ  ای   ) لاتقب رما  لوزن  زا  لبق  تایآ  نیا  هک  دـنکیم  تلالد  نیا  دـیوگ : جاجز 

یـضعب تسا و  لاتق  هب  رما  نیا  هکلب  دـناهتفگ  مه  یـضعب  هدـش و  لزان  ریگب  تخـس  نآ  رب  قفانم و  مدرم  راّـفک و  اـب  نک  لاـتق  هزراـبم و 
رب تلـالد  نیا  رد  تسین و  مه  خـسن  لاـتق و  اـب  دوشیم  بجاو  تسا و  ناـنآ  توعد  ندـناوخ و  ارف  رد  تفطـالمب  رما  نآ  هکلب  دـناهتفگ :
هک دـنکیم  نیدـب  توعد  ار  مدرم  هک  یـسک  يارب  تسندومن  ارادـم  قـالخا و  نسح  ترـشاعم و  رازآ و  ّتیذا و  رب  ربـص  موزل  بوجو و 

. ندنالوبقب تسا  رتکیدزن 
: رعش

تفرگ  ناوتیم  ناهج  قاّفتاب  يرآ  تفرگ  ناهج  تحالم  قاّفتاب  تنسح 
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27 ص :  ات 19 ... ] تایآ 11  (: 73  ) لمزملا هروس  ]
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هراشا

ُفُجَْرت َمْوَی  ( 13  ) ًامِیلَأ ًاباذَـع  َو  ٍۀَّصُغ  اذ  ًاماعَط  َو  ( 12  ) ًامیِحَج َو  ًالاْکنَأ  اْنیَدـَل  َّنِإ  ( 11  ) ًالِیلَق ْمُْهلِّهَم  َو  ِۀَـمْعَّنلا  ِیلوُأ  َنِیبِّذَـکُْملا  َو  ِینْرَذ  َو 
(15  ) ًالوُسَر َنْوَعِْرف  یلِإ  اْنلَسْرَأ  امَک  ْمُْکیَلَع  ًادِهاش  ًالوُسَر  ْمُْکَیلِإ  اْنلَسْرَأ  اَّنِإ  ( 14  ) ًالیِهَم ًابِیثَک  ُلابِْجلا  َِتناک  َو  ُلابِْجلا  َو  ُضْرَْألا 

ُهُدـْعَو َناک  ِِهب  ٌرِطَْفنُم  ُءامَّسلا  ( 17  ) ًابیِـش َنادـْلِْولا  ُلَعْجَی  ًاـمْوَی  ُْمتْرَفَک  ْنِإ  َنوُقَّتَت  َْفیَکَف  ( 16  ) ًالِیبَو ًاذْخَأ  ُهانْذَـخَأَف  َلوُسَّرلا  ُنْوَعِْرف  یـصَعَف 
(19  ) ًالِیبَس ِهِّبَر  یلِإ  َذَخَّتا  َءاش  ْنَمَف  ٌةَرِکْذَت  ِهِذه  َّنِإ  ( 18  ) ًالوُعْفَم

27 ص :  همجرت ... :

(.« ددرگ يرپـس  ناـشراگزور  يدوزب  هک   ) ار ناـنآ  هد  ناـشتلهم  یکدـنا  راذـگاو و  دـنتمعن  ناـبحاص  هک  ناگدـننک  بیذـکت  ارم  و  - 19
__________________________________________________

: دیوگ يدعس  ( 1)
دولخ  ناکما  هکرعم  نیا  رد  تسلاحم  هک  وشم  هّرغ  ناهجب  يزان  تمعن و  رد  هکیا 

 ]...[ دودعم دیآ  رسب  هزور  هس  ود  نیاک  نک  ربص  لاح  ناشیرپ  يرقف و  تّدش  رد  هکیو 
28 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 

. تسا نازوس  شتآ  نارگ و  ياهدنب  ام  دزن  هّتبلا 
. تسا كاندرد  ياهجنکش  و  دیآ ) نوریب  هن  دور و  ورف   ) هن ریگولگ  یماعط  زین  و  - 12

. ددرگ هدنکارپ  گیر  هتشپ  اههوک  دزرلب و  اههوک  نیمز و  هک  يزور  دش  دهاوخ  عقاو  اهراشف  اههجنکش و  نیا  - 13
. میداتسرف نوعرف  يوسب  يربمایپ  هک  نانچ  میداتسرف  هّکم ) لها  يا   ) امش يوسب  يربمایپ  ام  یتسارب  - 14

. تخس ینتفرگ  میتفرگ  ار  وا  هجیتن  رد  درک  ینامرفان  ار  ربمغیپ  نآ  نوعرف  و  - 15
. دیرادیم هاگن  ار  دوخ  هنوگچ  دنادرگب  ریپ  ار  ناکدوک  هک  يزور  باذع )  ) زا سپ  دیشاب  یقاب  دوخ  رفک  رب  رگا  ناکرشم ) يا  - ) 16

. تسین دش  اهدمآ ) شیپ  ثداوح و  نیا  عوقوب   ) دنوادخ هدعو  دوش  هتفاکش  زور  نآ  یتخس  هطساوب  نامسآ  و  - 17
. دریگ یهار  شیوخ  راگدرورپ  يوسب  اههظعوم ) نیا  نتفریذپ  هلیسو  هب   ) دهاوخ هک  ره  سپ  تسیدنپ  اههیآ )  ) نیا هّتبلا  - 18

28 ص :  تغل ... :

زا موزل  ياج  رد  و  هدشن . لامعتسا  ود  نآ  یضام  نوچ  عدو  هن  رذو و  دوشیمن  هتفگ  تسا و  دراذگیماو  دنکیم و  كرت  ینعمب  عدی  رذی و 
هب هدوب  تتقو  هک  تتقا  رد  وا  دندرک و  لدب  نیمه  يارب  تسا و  هورکم  نانآ  دزن  واوب  ءادـتبا  هک  اریز  دوشیم . هدافتـسا  كرت  لعف  یـضام 

ءاتب . هدوب  ثارو  همخ و  هک و  ار  ثارت  همخت و  رد  وا  هزمه و 
29 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 

تّرـسم و نوـن  شیپ  ّمـضب و  تـمعن  هدـمآ و  زین  تـّنم  تورث و  تـمعن  تنوـشخ و  نآ  ّدـض  مـیم و  یلم و  نوـن  ربز  حـتفب و  هـمعنلا ) (و 
ندنام و هصغلا )  ) لکن و نآ  درفم  تساهریجنز و  اههدنک و  لاکنا ) و   ) نیع یمعن  نیع و  ۀمعن  نیع و  معن  دوشیم  هتفگ  تسا  یلاحـشوخ 

شناـهد بآ  هب  درب  ورف  هقیرب ) صغ   ) دـنیوگیم درآ  نوریب  اـی  درب و  ورف  ار  نآ  نآ  هدـنروخ  دـناوتیمن ، هک  تسولگ  رد  همقل  ندرک  ریگ 
ندیشون ندروخ و  هک  ياهدیزگ  رام  برقع و  لثم  تسا  هّصغ  عوضوم  نیا  زا  وا  لد  رد  یندروخ و  هّصغ  دروخیم  هّصغ  اصـصغ ) ّصغی  )

. تسین اراوگ  وا  رب 
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: دیوگ دیز  نب  يدع 
يراصتعا ءاملاب  ناصغلاک  تنک  قرش  یقلح  ءاملا  ریغب  ول 

تله دـنیوگ و  ار  کـیر  لـت  بیثک ) و   ) دوش بآـب  یجتلم  هک  دوب  مهاوخ  يروخ  هّصغ  لـثم  دوش . رت  قارـشا و  نم  يولگ  بآ  زجب  رگا 
ثیدح تسا  باب  نیمه  زا  دننک و  ور  ریز و  ار  نآ  هک  یتقو  لیهم  وهف  الیه  هلیها  لمّرلا 

( اولیهت ولیک و ال  )
زا دوریمن و  ورف  نآ  ینیگنس  يارب  تسا و  نیگنس  ینعی  لبوتسم  اّلک  تسنآ  زا  تسا و  لیب  نیگنس و  زیچ  ره  دینکن و  ور  ریز و  دیـشکب و 

سفن رب  هک  تسیزیچ  نآ  و  لاب ) و   ) تسا باب  نیا  زا  دـشاب و  دایز  گرزب و  شناراب  هک  تسیناکم  نآ  لباو و  لب و  تسا و  ینعم  نیمه 
. تسا تخس  ياصع  ینعمب  زین  لیبو  دشاب و  نیگنس  نارگ و 

: دیوگ هفرط 
ددنلی لیبولاک  خیش  ۀلیقع  هلالج  فیخ  تاذ  ةاهک  تّرمف 

ینمـشد مکحم و  ياـصع  هک  دوـب  یگرزب  هب  قـّلعتم  هک  ردـقنارگ  لاـم  تلـالج و  ياراد  گرزب و  ناـهوک  هک  ینارتـش  دوـمن  رحن  سپ 
دوب . يدیدش 

30 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 
. ار وا  يرادنامهیم  ار و  دوخ  ردپ  دنکیم  فیرعت  رعاش 

30 ص :  ریسفت ... :

ار وت  دنکیم  بیذکت  هک  یناسک  نآ  َنِیبِّذَکُْملا ) َو   ) دّمحم يا  ِینْرَذ ) َو  : ) دومرف تّمذم  ار و  راّفک  دومن  دیدهت  ناحبـس  دـنوادخ  هاگ  نآ 
ياهدـنیوگ راتفگ  دـننام  راتفگ  نیا  یناوخیم و  ءازج  ثعب و  زور  رد  تدابع و  صالخا  دـیحوت و  زا  ار  ناشیا  هک  ار  هچنآ  تتاغیلبت و  رد 

. دشاب هدوب  هعم  لوعفم  هکنیا  رب  انب  تسبوصنم  نآ  دنک و  دیدهت  ار  وا  دهاوخب  یتقو  وا  اب  ارم  راذگاو  دیوگیم  هک  تسا 
نانآ رفیکب  لوغـشم  ار  تلد  وت  تسنم و  اـب  ناـنآ  همه  رفیک  تازاـجم و  ینعی  اـیند ، رد  نارگناوت  تورث و  ناـبحاص  ینعی  ِۀَـمْعَّنلا ) ِیلوُأ  )

. نکم
یماگنه ات  یهاتوک  تّدم  رگم  تسین  ار و  اهنآ  تسیرگید  دیعو  دیدهت و  زین  نیا  هدب و  تصرف  تلهم و  ار  نانآ  یکدـنا  اًلِیلَق ) ْمُْهلِّهَم  َو  )

. یمک تّدم  رد  ار  نانآ  زادنایب  ریخأت  و  دندش ) هتشک  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  تسدب  نانآ  و   ) دش عقاو  ردب  گنج  هک 
هراب رد  و  هدش ، لزان  میدرک  دای  ار  اهنآ  لافنا  هروس  رد  ام  دندرکیم و  ماعطا  ردب  هوزغ  رد  هک  يرفن  هد  نآ  هراب  رد  هیآ  نیا  دیوگ : لتاقم 

«1 . » دیدرگ لزان  ربمایپ  ناگدننک  هرخسم  نیءزهتسم )  ) شیرق و ناگرزب 
__________________________________________________

لزان و اهنآ  هراب  رد  َنِیئِزْهَتْـسُْملا ) َكاْنیَفَک  اَّنِإ   ) هیآ درک و  نیرفن  اهنآ  هراب  رد  ص )  ) ربمایپ هک  دـناهدوب : ریز  حرـشب  رفن  جـنپ  نانآ  و  ( 1)
. دندش كاله  زور  کی  رد  نانآ  یمامت 

دّمحم يادـخ  تفگیم  دـش و  كاله  ات  دـش  يراج  نوخ  عطق و  وا  لـحکا  گر  تفر و  شیاـپب  يراـخ  هک  یموزخم  هریغم  نب  دـیلو  - 1
. تشک ارم  (ص )

ياپ ریز  زا  یگنس  تفر و  نوریب  يراک  يارب  هک  یمهس  لئاو  نب  صاع  - 2
31 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 

ندرگ و زا  دوشیمن  ادـج  زگره  هک  ترخآ  رد  تسا  یگرزب  نارگ و  ياهدـنب  اـم  دزن   ) ینعی دـنیوگ : هداـتق  دـهاجم و  اـًلاْکنَأ ) اْنیَدـَل  َّنِإ  )
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. اهریجنز اهلغ و  ینعی  هتفگ . یضعب  و  نیکرشم ) ناراکهنگ و  ياپ  تسد و 
. دوشیمن هتفگ  میهج  مک  شتآب  هک  یمیظع  شتآ  ینعی  دناهتفگ . یخرب  مّنهج و  ياهمان  زا  تسیمان  نآ  و  ًامیِحَج ) َو  )

ییاذغ دناهتفگ : یـضعب  و  دـیآیم . نوریب  هن  دوریم و  نیئاپ  هن  هک  دریگب  ار  ولگ  هک  يراد  راخ  ینعی  دـیوگ : ساّبع  نبا  ٍۀَّصُغ ) اذ  ًاماعَط  َو  )
زا نیعا  نب  نارمح  تسا . خزود  عیرض  و  مّوقز ، دارم  دناهتفگ : مه  یضعب  و  دنکیم . تحاران  دریگیم و  ار  ولگ  یتشرد  یتخـس و  يارب  هک 

. داتفا دز و  دایرف  ترضح  نآ  سپ  درکیم  تئارق  ار  هیآ  نیا  یناوخ  نآرق  هک  دینش  ص )  ) ربمایپ هک  هدرک ، تیاور  رمع  نب  هَّللا  دبع 
ینعی ُضْرَْألا ) ُفُجَْرت  َمْوَی  : ) دومرف دوب  دهاوخ  تقو  هچ  هک  داد  حیـضوت  ناحبـس  دنوادخ  هاگ  نآ  كاندرد . باقع  ینعی  ًامِیلَأ ) ًاباذَع  َو  )

ار یناسک  دزرلیم و  نآ  اب  زین  مه  اههوک  ینعی  ُلابِْجلا ) َو   ) دزرلیم تّدشب  نیمز  هک  يزور 
__________________________________________________

. تشک ارم  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  دّمحم  يادخ  هک  دزیم  داد  درم و  دش و  هراپ  هراپ  داتفا و  تفر و  رد  وا  )- 
درم و ات  دیبوک  تخردب  ار  وا  رـس  لیئربج  تسـشن  یتخرد  هیاس  رد  دش و  جراخ  رهـش  زا  شرـسپ  لابقتـسا  يارب  ثوغی  دبع  نب  دوسا  - 3

. تشک ارم  ص )  ) دّمحم يادخ - تفگیم 
نم تفگ  دمآ و  شاهناخب  نوچ  دش  هشبح  ياههایـس  دننام  شتروص  تفر و  نوریب  شلزنم  زا  مومـس  داب  عقوم  رد  هلطالط  نب  ثراح  - 4

. تشک ارم  دّمحم  يادخ  دزیم  داد  وا  دنتشک و  ار  وا  هدومن و  مشخ  وا  رب  متسه  ثراح 
ارم دّمحم  يادخ  تفگیم  درم و  دیکرت  شمکش  هک  دیـشون  بآ  ردق  نآ  بلاغ و  وا  رب  یگنـشت  دروخ و  روش  یهام  ثراح  نب  دوسا  - 5

( مجرتم . ) تشک
32 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 

. دنکیم ناشیرپ  برطضم و  دنتسه  نآ  يور  رب  هک 
. دنوشیم هدنکارپ  ناور و  کیر  زور  نآ  رد  اههوک  ینعی  دیوگ : ساّبع  نبا  اًلیِهَم ) ًابِیثَک  ُلابِْجلا  َِتناک  َو  )

دزیریم شیالاب  دش  هتفرگ  نآ  ریز  یتقو  دوریم و  اپ  ریز  زا  دوش  هدراذگ  نآ  رب  اپ  یتقو  هک  تسیمرن  کیر  نآ  لیهم  دیوگیم : كاّحـض  و 
دنوادخ هاگ  نآ  دوب . تخـس  رایـسب  هکنآ  زا  دعب  ددرگیم  ناور  مرن  کیر  دننام  هدـش و  هدـنک  هشیر  زا  اههوک  هک  تسا  نیا  نآ  يانعم  و 

دّمحم دوخ  ربمایپ  میداتـسرف  امـش  يوسب  ام  ینعی  اـًلوُسَر ) ْمُْکَیلِإ  اْنلَـسْرَأ  اَّنِإ   ) دومرف هدومن و  دـیکأت  هّکم  مدرم  رب  ار  دوخ  تّجح  ناـحبس 
. ایند رد  هن  هدش  رداص  امش  زا  لامعا  زا  هک  ار  هچنآب  دهد  امش  يارب  تداهش  یهاوگ و  ترخآ  رد  دشاب و  امش  رب  هاوگ  هک  (ص )

. رصمب نوعرف  يوسب  میداتسرف  هک  نانچ  َنْوَعِْرف ) یلِإ  اْنلَسْرَأ  امَک  )
ار وا  توعد  تفریذپ  هن  وا  زا  ام و  ربمایپ  اب  نوعرف  درک  ینامرفان  سپ  َلوُسَّرلا ) ُنْوَعِْرف  یـصَعَف   ) نارمع نب  یـسوم  ینعی  يربمایپ  ًالوُسَر ) )

. باذعب میتفرگ  ار  وا  ام  سپ  ُهانْذَخَأَف ) )
هک دـیناسرت  ار  اهنآ  ناحبـس  دـنوادخ  میدومن  كاله  قرغ و  ار  وا  ینعی  شروشک  تعـسو  رکـشل و  دایز  اب  یتخـس  نتفرگ  اًلِیبَو ) ًاذْـخَأ  )

. دیسر شموق  نوعرفب و  هک  ار  هچنآ  اهنآب  دسرب 
. ربمغیپ هب  دیرواین  نامیا  دیزروب و  رفک  رگا  دیرادیم  هگن  ظفح و  ترخآ  باذع  زا  ار  دوخ  هنوگچ  سپ  ُْمتْرَفَک ) ْنِإ  َنوُقَّتَت  َْفیَکَف  )

. هک يزور  باذع  باقع و  ینعی  ًامْوَی ) )
بیشا  عمج  نآ  دنوشیم و  ریپ  زور  نآ  رد  ناکدوک  ًابیِش ) َناْدلِْولا  ُلَعْجَی  )

33 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 
: دوشیم هتفگ  هک  نانچ  تسا  زور  نآ  یتخس  فیرعت  نیا  و 

تخس رایـسب  یتقو  دنکیم  دیفـس  ار  رـس  يوم  ریپ و  ار  كدوک  دازون  هک  تسیراک  نیا  یـصاّونلا ) هنم  بیـشت  دیلولا  هنم  بیـشی  رما  اذه  )
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. ار ام  باذع  دینکیم  عافد  دوخ  زا  هنوگچ  دیزرو و  رفک  رگا  دیربیم  هانپ  زور  نیا  باذع  زا  امش  زیچ  نآ  هب  تسنیا  شیانعم  دشاب و 
: دیوگ رعاش  هغبان 

«1  » دیلاب انتتا  هتلوانتف و  هطاقسا  درت  مل  فیصنلا و  طقس 
زور نآ  یتخس  فیرعت  رد  ناحبس  يادخ  سپس  دیناشوپ ، شتسد  اب  ام  زا  ار  نآ  سپ  دش  ادیپ  شتروص  داتفا و  ششوپور  دیشوپ و  ینعی 
نیا ددرگیم و  رب  زور  نآ  مویلا و  هب  ِِهب )  ) ءاه زور و  نآ  یتخـس  تّدـش و  يارب  دوشیم  هراپ  نامـسآ  ٌرِطَْفنُم ) ُءامَّسلا  : ) دومرف هدومن و  دایز 

نآ و یتخـس  لوه و  زا  زور  نیا  رد  دوشیم  هراپ  هتفاکـش و  نامـسآ  هک  تسنیا  شیاـنعم  تسا و  هفوک  رد  ینـالف  دـنیوگیم  هک  تسناـنچ 
ظفل هکنیا  يارب  ةرطفنم )  ) دومرف دنوادخ  تردـق  رما و  هب  دـناهتفگ  مه  یـضعب  نآ و  تّدـش  لوه و  زور و  نیا  ببـسب  دـناهتفگ : یـضعب 

. تسا فقس  ءامس  زا  شدوصقم  هدروآ  رّکذم  هک  یسک  دیآ و  ّثنؤم  مه  رّکذم و  مه  هک  تسا  زیاج  رّکذم و  ءامس 
عاضر و بحاص  نز  ینعی  عضرم  ةأرما  راد و  دالوا  نز  ینعی  لفطم  ةأرما  دنیوگیم  هک  نانچ  راطفنا  بحاص  شیانعم  دـناهتفگ : یـضعب  و 

دوشیم سپ  هد  ریش 
__________________________________________________

ظفح ار  نآ  شتسد  اب  سپ  دش  زاب  شتروص  داتفا و  وا  باجح  هیشوپ و  هک  دنکیم  فیرعت  ار  ینز  دنیوگ : ار  هعنقم  هیشوپ و  فیـصن  ( 1)
. نامرحمان زا  دومن 

34 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 
. تبسن قیرطب 

. تسین نآ  رد  یلیدبت  یفالخ و  دش و  دهاوخ  وا  هدعو  ینعی  ًالوُعْفَم ) ُهُدْعَو  َناک  )
. میدومن نایب  میدرک و  فیرعت  ام  هک  یبلطم  نیا  هّتبلا  ِهِذه ) َّنِإ  )

دروآیم رطاخب  هک  تسیزردنا  تحیـصن و  هظعوم و  هرکذت  دهد و  فاصنا  دوخ  زا  هک  یـسک  يارب  تسا  زردنا  هظعوم و  ینعی  ٌةَرِکْذـَت ) )
. تسا هدومن  هک  ار  هچنآ 

تردـق هک  اریز  دریگب  دوخ  يادـخ  باوث  يارب  یهار  فیلکت  لـها  زا  دـهاوخ ، هک  سک  ره  سپ  ینعی  اًـلِیبَس ) ِهِّبَر  یلِإ  َذَـخَّتا  َءاـش  ْنَمَف  )
وا هک  یلعفب  دومن  توعد  قیوشت و  بیغرت و  ار  وا  یلاعت  دنوادخ  دـسریم و  باوثب  دومن  رگا  هک  ادـخ  زا  يرادرب  نامرف  تعاط و  رب  دراد 

باوث وا  رایتخا  يدب  ببسب  دیـسرن  درک و  ینامرفان  هک  یـسک  سپ  ادخ  يوسب  ار  وا  دناوخب  هک  يربمایپ  تخیگنا  رب  دناسریم و  باوثب  ار 
. تسا هدش  فرصنم  وا  زا 

35 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 

35 ص :  هیآ 20 ... ] (: 73  ) لمزملا هروس  ]

هراشا

ُهوُصُْحت َْنل  ْنَأ  َِملَع  َراهَّنلا  َو  َلـْیَّللا  ُرِّدَُـقی  ُهَّللا  َو  َکَـعَم  َنیِذَّلا  َنِم  ٌۀَِـفئاط  َو  ُهَُثُلث  َو  ُهَفِْـصن  َو  ِلـْیَّللا  ِیَُثُلث  ْنِم  ینْدَأ  ُموُقَت  َکَّنَأ  ُمَْلعَی  َکَّبَر  َّنِإ 
َنوُرَخآ َو  ِهَّللا  ِلْضَف  ْنِم  َنوُغَْتبَی  ِضْرَأـْلا  ِیف  َنُوبِرْـضَی  َنوُرَخآ  َو  یـضْرَم  ْمُْکنِم  ُنوُکَیَـس  ْنَأ  َِملَع  ِنآْرُْقلا  َنِم  َرَّسَیَت  اـم  اُؤَْرقاَـف  ْمُْکیَلَع  َباـتَف 
ُهوُدَِجت ٍْریَخ  ْنِم  ْمُکِـسُْفنَِأل  اُومِّدَُـقت  ام  َو  ًانَـسَح  ًاضْرَق  َهَّللا  اوُضِْرقَأ  َو  َةاکَّزلا  اُوتآ  َو  َةالَّصلا  اوُمِیقَأ  َو  ُْهنِم  َرَّسَیَت  ام  اُؤَْرقاَف  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  َنُوِلتاُقی 

(20  ) ٌمیِحَر ٌروُفَغ  َهَّللا  َّنِإ  َهَّللا  اوُرِفْغَتْسا  َو  ًارْجَأ  َمَظْعَأ  َو  ًاْریَخ  َوُه  ِهَّللا  َْدنِع 

35 ص :  تایآ ... : همجرت 
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وت اـب  هک  یناـسک  زا  یهورگ  يزیخیم و  رب  نآ  ثلث  نآ و  فصن  ثلث و  ود  زا  رتـمک  زاـمن ) يارب   ) وـت هک  دـنادیم  تراـگدرورپ  یتـسارب 
يراد هدنز  بش  تقاط   ) ندرک دیناوتن  بش  تعاس  ندرمـش  هک  دناد  دنکیم و  هزادـنا  ار  زور  بش و  تاقوا )  ) یلاعت يادـخ  زین و  دنتـسه 

دیناوخب دشاب  امش  نکمم  هچنآ  نآرق  زا  سپ  دومرف ) بش  زامن  كرت  رد  هزاجا  وفعب و  فیفخت و  هب   ) تشگزاب امشب  سپ  دیرادن ) ندرک 
هک  دننکیم  شدرگ  نیمز  رد  رگید  یهورگ  رامیب و  امش  زا  یهورگ  هکنیا  رب  تساناد  ادخ  هک 

36 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 
دیناوخب ادخ و  هار  رد  دننکیم  راز  راک  رگید  یهورگ  و  دنیوجب ، ار  ادخ  لضف  هک  دننکیم  راز  راک  رگید  یهورگ  دنیوجب و  ار  ادخ  لضف 

و تستاقدـص ) ریاس  دوصقم   ) وکین یماو  دـیهد  ماو  ار  يادـخ  دـیهدب و  ار  تاکز  دـیراداپب و  ار  زاـمن  نآرق و  زا  دوش ، ناـتروسیم  هچنآ 
شزرمآ يادخ  زا  تسا  رتراوگرزب  شاداپب  رتهب و  دیشاب ) هداد  هچنآ  زا   ) نآ دیبایزاب  یلاعت  يادخ  دزن  ار  نآ  دیتسرف  شیپ  یکین  زا  هچنآ 

. تسا هدنیاشخب  هدنزرمآ و  سب  یلاعت  يادخ  هک  اریز  دیهاوخب 

36 ص :  تئارق ... :

«1 . » دناهدرک تئارق  ّرجب  ماش  هّکم و  هنیدم و  هرصب و  ءاّرق  زا  نارگید  هدرک و  تئارق  هثلث  هفصن و  هفوک  لها  ریثک و  نبا 
. تسا بصن  عضوم  ّلحم و  رد  نآ  هک  یندا  رب  ار  نآ  هدرک  لمح  تّجح  هداد  بصن  ار  لیّللا  یثلث  هک  یسک  دیوگ : یلع  وبا 

هک دومرف  ایوگ  سپ  تسا  رتکیدزن  برقا  يانعمب  یندا  دیوگ : هدیبع  وبا 
__________________________________________________

ّمضب و ندـناوخ  رب  دـناهدرک  قاّفتا  ءاّرق  مامت  ار  درفم  ثلث  اـّما  تسا و  هرقب  هروس  رد  هچناـنچ  هدرک  تئارق  مـال  نوکـسب  یثلث  ماـشه  ( 1)
زا دـعب  بش  زامن  تیعورـشم  باوخ و  زا  باوختخر و  زا  نتـساخ  رب  دـنکیم  قدـص  تقو  نآ  رد  اریز  تسا  بش  رخآ  فصن  دارم  ارهاظ 

میدقت دناهتـسناد  زیاج  سپ  نآ  رب  ار  نآ  وا  ریغ  دـناهدرک  لمح  راگدرورپ و  رکذ  هب  فصن  نآ  صاصتخا  تهجب  تسا  یلوا  بش  فصن 
دـش بش  زامن  دّجهت و  بوجو  خسن  بجوم  یقیقح  بش  فصن  نییعت  يارب  یملع  يورین  تردـق و  ندوبن  بش و  فصن  رب  ار  بش  زامن 

. بابحتساب
37 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 

سپ یثلث )  ) هداد رج  هک  یسک  و  ینکیم ، مایق  ار  بش  مّوس  کی  فصن و  يزیخیم و  رب  بش  ثلث  ود  زا  رتمک  وت  هک  دنادیم  وت  راگدرورپ 
. تسا ّرج  فرح  هک  نم )  ) رب هدرک  لمح  وا 

هچنآ تفگ و  تسا . ثلث  زا  برقا  فصن و  زا  رتکیدزن  رتمک و  رب  انعم  اریز  هدیـسر  اـمب  هچنآ  رد  نآ  ياـنعم  تسین  و  دـیوگ : نسحلا  وبا 
هدرک تئارق  ّرجب  هک  یناسک  اّما  و  تفگ : ار ) بجاو  درکیمن  كرت  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  و   ) تسنآ زا  رثکا  ثلث و  مایق  هدش  بجاو 
کی نآ و  فصن  زا  بش و  ثلث  ود  زا  رتمک  دـیزیخ  رب  سپ  هدومن  بجاو  امـش  رب  ادـخ  هچنآ  دـیدرکن  ءادا  امـش  هک  تسانعم  نیا  رب  اـنب 

. نآ مّوس 

37 ص :  ریسفت ... :

رب وت  هک  دنادیم  ینْدَأ ) ُموُقَت  َکَّنَأ  ُمَْلعَی   ) دّمحم يا  وت  راگدرورپ  هّتبلا  َکَّبَر ) َّنِإ   ) هک ار  شربمایپ  دومن  باطخ  ناحبـس  دنوادخ  هاگ  نآ 
فصن و زا  رتمک  ینعی  ار  بش  زا  مّوس  کی  بش و  زا  یمین  بش و  ثلث  ود  زا  ُهَُثُلث ) َو  ُهَفِْـصن  َو  ِلـْیَّللا  ِیَُثُلث  ْنِم   ) رتکیدزن رتمک و  يزیخیم 
ود هب  کـیدزن  اهبـش  ضعب  رد  يزیخیم  رب  وت  هک  تسنیا  نآ  ياـنعم  بش و  ثلث  بش و  فصن  ینعی  ددرگیم  رب  لـیلب  ءاـه  ار و  بش  ثلث 
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رتکیدزن ددرگرب و  نیثلثب  ریمض )  ) ءاه هک  دناهتفگ : یضعب  و  بش ، مّوس  کی  کیدزن  بش و  فصن  زا  کیدزن  اهبش  زا  یضعب  رد  ثلث و 
َو)  ) ار بش  زا  یثلث  بش و  زا  یمین  يزیخیم  رب  هک  دوشیم  نیا  نآ  يانعم  دش  هدـناوخ  بوصنم  یتقو  تسا و  نیثلث  ثلث  نیثلث و  فصن  زا 

. نامیا رب  دنتسه  وت  اب  هک  یناسک  زا  یهورگ  َکَعَم ) َنیِذَّلا  َنِم  ٌۀَِفئاط   ) دزیخیم رب 
َکَعَم َنیِذَّلا  َنِم  ٌۀَِفئاط  َو  دنوادخ  لوق  رد  هدرک  تیاور  ساّبع  نبا  زا  حلاص  یبا  زا  یبلک  زا  شدانساب  یناکسح  میهاربا  مساقلا  وبا  مکاح 

یلع  ینعی 
38 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 

بش و تاعاس  تاقوا و  دریگیم  هزادنا  ینعی  ار  زور  بش و  دریگیم  هزادـنا  دـنوادخ  و  َراهَّنلا ) َو  َْلیَّللا  ُرِّدَُـقی  ُهَّللا  َو   ) رذ وبا  مالّـسلا و  هیلع 
. دنکیم رما  ار  امش  هچ  رب  تاعاس  نآ  رد  دینادب  ات  ار  زور 

سپ ار  زور  بش و  رادقم  دنادیم  وا  هک  تسنیا  دوصقم  دوشیمن و  توف  وا  رظن  زا  دیروآ  اجب  دینکب و  هچنآ  تسنیا  شیانعم  دـیوگ : ءاطع 
. بش زا  دیناوخیم  زامن  هتساخ و  رب  امش  هک  يرادقم  نآ  دنادیم 

هکنیا سرت  زا  ار  بش  مامت  هک  یمدرم  دندوب  دیوگ : لتاقم  دیرامـشب  ار  نآ  تاقوا  دینادیمن  زگره  امـش  هک  دنادیم  ُهوُصُْحت ) َْنل  ْنَأ  َِملَع  )
ار بش  باسح  دیناوتیمن  امـش  هک  تسناد  دومرف : ناحبـس  يادـخ  سپ  دـندناوخیم  زامن  دنـشاب  هدومن  بجاو  رد  ریـصقت  یهاتوک و  ادابم 

. دیرادن ار  نیا  تخانش  تقاط  ینعی  دیشاب  هتشاد 
ءاصحا تقاط  امـش  دومرف : ناحبـس  يادخ  سپ  درک  مرو  ناشیاپ  ات  دنداتـسیا  دوخ  يور  رب  دندرک و  مایق  ردق  نآ  مدرم  نآ  دیوگ : نسح 

. دیرادن اتقیقح  ار  نآ 
. دوشیم عقاو  نآ  رد  ریصقت  امش  زا  دیرادن و  ار  بش  مایق  رب  تموادم  تقاط  زگره  هک  تسنیا  شیانعم  دیوگ : یئابج 

. دادن رارق  بجاو  داد و  رارق  ّبحتسم  ار  نآ  هکنیا  هب  امشب  دومن  تشگزاب  سپ  ْمُْکیَلَع ) َباتَف  )
تاعبت و ینعی  دـیاین  مزال  یباقع  ار  بئات  هک  نانچ  درکن  مزال  امـش  رب  بش  زامن  كرت  رب  یهانگ  هک  تسنیا  شیاـنعم  دـنتفگ : یـضعب  و 

باتف  دنتفگ  نیرّسفم  رتشیب  دوش ، هتشادرب  هبوت  ببسب  بئات  زا  دشاب  تمایق  باذع  هک  هانگ  راثآ 
39 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 

. امش رب  داد  فیفخت  سپ  ینعی  مکیلع 
دوصقم هک  نیرّـسفم  دندرک  قاّفتا  عامجا و  زین  بش و  زامن  رد  دیناوخب  نآرق  زا  دوشیم  ناتروسیم  هچنآ  سپ  ِنآْرُْقلا ) َنِم  َرَّسَیَت  ام  اُؤَْرقاَف  )

. ریغ هن  تسنآرق  قلطم  تئارق  دوصقم  هک  دیوگیم  هک  ملسم  وبا  رگم  تسا  زامن  يارب  مایق  نآ  َْلیَّللا ) ُِمق   ) ادخ لوق  رد  هروس  لّوا  مایق  زا 
لماش زامن  هکنیا  يارب  نآرقب  ةالـص  زا  هدرک  ریبعت  دشاب و  ناتروسیم  هک  رادـقم  نآ  دـیناوخب  زامن  سپ  اورقاف  يانعم  دـناهتفگ : یـضعب  و 

زا رتشیب  دزن  زاـمن  ریغ  رد  تسنآرق  تئارق  نآـب  دارم  دـیوگیم  هک  یـسک  و  تسنآرق ) دـیحوت  دـمح و  هروس  نوچ   ) تسا مه  نآرق  تئارق 
. دشاب بجاو  زین  نآ  ظفح  دشاب  بجاو  تئارق  رگا  هکنیا  يارب  بجاو ، هن  تسا  بابحتساب  لومحم  نیرّسفم 

علّطم ناربمایپ  لاسرا  دـیحوت و  ياهلیلد  زا  تسنآ  رد  هچنآ  نآرق و  زاجعا  زا  يراق  اریز  تسبوجو  رب  لومحم  دـناهتفگ : اهنآ  زا  یـضعب  و 
نآ تسا . عراش  تبغر  دروم  و  « 1  » هدش دیکأت  نآب  هک  تسیتاّبحتـسم  زا  نآ  اریز  دشاب  بجاو  نآرق  ظفح  هک  دـیآیمن  مه  مزال  دوشیم و 

هیآ دص  دیوگ  ساّبع  نبا  هیآ  هاجنپ  دیوگ : ریبج  نب  دیعس  تئارق . زا  تسا  رما  نیا  نّمضتم  هک  يرادقم  رد  دناهدرک  فالتخا  هاگ 
__________________________________________________

بوجو اّما  تسین و  بجاو  يدحا  رب  زامن  ریغ  رد  نآرق  تئارق  هک  تسین  یّکـش  تسا و  ینیع  بجاو  دنکیم  نهذب  ردابت  رما  زا  هچنآ  ( 1)
تسین نآ  بوجو  رد  یّکش  ددرگن و  روجهم  دوشن و  سردنم  هنهک و  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  مالـسا  ربمایپ  هیقاب  هزجعم  هکنیا  يارب  ییافک 

نید ناربهر  و  عراش ، زا  هک  ياهدّـکؤم  رما  وا  يارب  دوش  سیردـت  تسنآ  ریـسافت  یناعم و  نآرق و  ظاـفلاب  ّقلعتم  هچنآ  تسا  بجاو  سپ 
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هتشون رتافد  هک  ار  هچنآ  هّیبدا و  مولع  يوحن و  بتک  زا  هدش  فیلأت  و  نیودت ، هک  ار  هچنآ  نیا و  رب  اهناملـسم  صرح  رارـصا و  هدیـسر و 
همانرب هدش و 

40 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 
. دنکن هجاحم  وا  اب  نآرق  دناوخب  بش  رد  هیآ  دص  هک  یسک  دیوگ : نسح 

. ناگدننک تدابع  ینعی  نیتناق ، زا  دوشیم  هتشون  بش  رد  دناوخب  هیآ  دص  هک  یسک  دیوگ . بعک 
ام  ) يانعم هکنیا  رهاظ  هدومن و  ناگهدـنب  رب  روسیم  ار  نآ  ادـخ  هکنیا  تهجب  نآرق  مّوس  کـی  دـیوگ : ربیوج  هیآ  تسیود  دـیوگ : يدـس 

. دیتشاد تسود  هدومن و  هدارا  امش  هک  تسیرادقم  رّسیت )
. تسامش زا  فیفخت  یضتقم  نیا  دیوشیم و  رامیب  امش  زا  یضعب  هک  دنوادخ  تسناد  یضْرَم ) ْمُْکنِم  ُنوُکَیَس  ْنَأ  َِملَع  )

يور رد  ِهَّللا ) ِلْضَف  ْنِم  َنوُغَْتبَی  ِضْرَْألا  ِیف  َنُوبِرْضَی  : ) هک دنتـسه  رگید  یمدرم  امـش  زا  یـضعب  و  دیوگ : ساّبع  نبا  نارگید . َنوُرَخآ ) َو  )
ِیف َنُوِلتاُقی   ) رگید یمدرم  و  َنوُرَخآ ) َو   ) عفانم دوس و  بلط  تراجت و  يارب  دـننکیم  ترفاسم  ینعی  دـننکیم  ادـخ  لضف  يوجتـسج  نیمز 

دننکیم داهج  لاتق و  ِهَّللا ) ِلِیبَس 
__________________________________________________

ظفح بوجو  اّما  تسا و  نآرقلا ) هقف  یف   ) نافرعلا زنک  باتک  زا  دافتسم  نیا  هدیدرگ و  سیـسأت  عوضوم  نیا  يارب  سرادم  رد  هک  ییاه  )
هدارا رگا  سپ  راـیتخا  لاـح  رد  ار  نآرق  يور  زا  ندـناوخ  دـناهدرک  زیوجت  یـضعب  سپ  تسا  اـم  ءاـملع  ناـیم  فـالتخا  دروم  سپ  زاـمن 

یلح هماّلع  بلطم و  نیا  رد  هدش  دراو  لقیـص  تیاور  هچ  رگ  تسا و  نیملـسم  املع و  هریـس  فالخ  نیا  سپ  ار  بجاو  رادـقم  دـناهدرک 
دومرف بجاو  یلاعت  يادـخ  هکنیا  ّتلعب  دـمح  زا  دـعب  هروس  بوجو  رب  هدومن  َرَّسَیَت ) ام  اُؤَْرقاَف   ) هیآب کّسمت  دوخ  فلتخم  باتک  رد  هر ) )

زامن رد  هروس  ّلک  قاّفتاب  اریز  تسا  لمأت  هماّلع  لوق  نیا  رد  لمأت ) هیف  و   ) دـمح زا  دـعب  هروس  زا  رتدایز  دوشیم  جراخ  تسا  روسیم  هچنآ 
. تسین بجاو  بش 

ار و هروس  بوجو  دـنکیم  باجیا  مه  طایتحا  دراد و  هک  یترهـش  اب  دـنکیم  تیافک  نآ  مزاح و  نب  روصنم  تیاورب  هدـش  لالدتـسا  زین  و 
ار تایاور  نآ  زا  يزیچ  میدیدن  ام  یلو  هتفگ  هچنآب  تسا  رتاناد  وا  تسا و  رایـسب  هروس  بوجوب  تیب  لها  تایاور  دیوگیم  دادقم  لضاف 

( ییارعش . ) ار مزاح  نب  روصنم  تیاور  رگم 
41 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 

. تسامش زا  فیفخت  یضتقم  اهنیا  مامت  سپ  ادخ  هار  رد 
هیلع شّدج  زا  شردپ  زا  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  زا  هدـش  تیاور  نآرق و  زا  تسا  روسیم  هچنآ  دـینک  تئارق  سپ  ُْهنِم ) َرَّسَیَت  ام  اُؤَْرقاَف  )

. نطاب ءافص  بلق و  عوشخ  نآرق  تئارق  رد  امش  يارب  نآ  زا  تسا  نکمم  هچنآ  دومرف  مالّسلا 
. هدومرف بجاو  امش  رب  ادخ  هک  یطیارش  ءازجا و  دودحب و  دیراد  اپب  ار  زامن  و  َةالَّصلا ) اوُمِیقَأ  َو  )

. هدومن ضرف  امش  رب  هک  یتاکز  دیزادرپ  هب  و  َةاکَّزلا ) اُوتآ  َو  )
هدومرف و رما  ار  امـش  ادخ  هک  ینانچ  تاهج  ادخ و  هار  رد  دینک  قافنا  ینعی و  یبوخ  ماو  ادخب  دیهدب  ماو  و  ًانَـسَح ) ًاضْرَق  َهَّللا  اوُضِْرقَأ  َو  )

. قباس رد  ضرق  يانعم  تشذگ  نآ و  رد  ندرک  قافناب  ار  امش  هدومرف  بیغرت 
. تعاط ینعی  دیهد  ماجنا  دیتسرفب و  رتولج  ناتدوخ  يارب  اهیبوخ  زا  هچنآ  و  ٍْریَخ ) ْنِم  ْمُکِسُْفنَِأل  اُومِّدَُقت  ام  َو  )

. دینیبیم ار  نآ  باوث  ینعی  ار  نآ  دیباییم  ُهوُدَِجت ) )
. ندومن ریصقت  ندیزرو و  لخب  زا  امش  يارب  تسبوخ  نآ  ادخ و  دزن  ًاْریَخ ) َوُه  ِهَّللا  َْدنِع  )

دزن دوشیم  هتفگ  دامع  اهیرـصب و  دزن  دوشیم  هدـیمان  لضف  اجنیا  رد  نآ  تسباوث و  نیرتـالاب  ینعی  تسا  شاداـپ  رتگرزب  و  ًارْجَأ ) َمَظْعَأ  َو  )
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. دشاب هودجت  ءاه  يارب  تفص  نآ  هک  تسا  زیاج  هفوک و  مدرم 
هدننک وفع  امش  ناهانگ  یـشوپ  هدرپ  ینعی  تسنابرهم  هدنـشخب و  ادخ  هّتبلا  ٌمیِحَر ) ٌروُفَغ  َهَّللا  َّنِإ   ) دینک ترفغم  بلط  و  َهَّللا ) اوُرِفْغَتْـسا  َو  )

ار  يزیچ  هک  يدرم  ره  دیوگ : دوعسم  نب  هَّللا  دبع  امش  رب  تسا  معنم  امشب و  تسا  نابرهم  امش  زا 
42 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 

شزور تمیقب  ار  نآ  دـشاب و  ادـخ  باـسحب  رباـص و  هک  یلاـح  رد  دروآ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربماـیپ  هنیدـمب  نیملـسم  ياهناتـسرهش  زا 
(. هیالا ِضْرَْألا . ِیف  َنُوبِرْضَی  َنوُرَخآ  َو   ) دومن تئارق  هاگ  نآ  تسنادیهش  هبتر  رد  ادخ  دزن  دشورفب 

هکنیا زا  نم  دزن  دشاب  رتبوبحم  هک  مریمب  نآب  نم  هک  دشاب  وا  هار  رد  ندش  هتـشک  زا  دعب  هک  یگرم  ادخ  تسا  هدیرفاین  دیوگ : رمع  نبا 
. مشاب ادخ  لضف  يایوج  نیمز  يور  رد  هک  یترفاسم  یتخس  يراوشد و  نیب  مریمب 

تسا و یّکم  هیآ  دناهتفگ  مه  یـضعب  هدشن و  بجاو  هّکم  رد  ةاکز  زامن و  هکنیا  لیلدب  هدش  لزان  هنیدم  رد  هیآ  نیا  دـناهتفگ : یـضعب  و 
. تسا هدش  بجاو  هّکم  رد  مه  ةاکز  زامن و 

43 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 

43 ص :  تسا ...  یّکم  رثّدم  هروس 

43 ص :  نآ ...  تایآ  ددع 

یندم و  رماع ) نب  هَّللا  دبع   ) یماش رظن  زا  تسا  هیآ  جنپ  هاجنپ و  لّوا و  یندم  يزب و  یقارع و  رظن  زا  تسا  هیآ  شـش  هاجنپ و  رثّدم  هروس 
 ... يّزب تیاور  زا  ریغ  هّکم  مدرم  ریخا و 

43 ص :  تایآ ...  فالتخا 

. دشابیم يّزب  زا  ریغ  یّکم  یماش و  ریغ  فالتخا  دروم  نیمرجملا ) نع   ) ریخا یندم  ریغ  فالتخا  دروم  نولءاستی ) )

43 ص :  هروس ...  نیا  تلیضف 

هک  یسک  دومرف  هک  هدومن  تیاور  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  زا  بعک  نب  یبا 
44 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 

بیذکت ار و  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دّمحم  دناهدومن  قیدصت  هک  یناسک  ددـعب  هنـسح  هد  رجا  زا  واب  دوش  هداد  ار  رثّدـم  هروس  دـنک  تئارق 
. هّکم رد  ار  وا  دندرک 

ار رثّدم  هروس  بجاو  زامن  رد  دنک  تئارق  هک  یـسک  دومرف  هک  هدومن  ثیدـح  مالّـسلا  هیلع  رقاب  رفعج  یبا  ترـضح  زا  ملـسم  نب  دّـمحم 
. دسرن یتخس  وا  هب  زگره  ایند  یگدنز  رد  دهد و  رارق  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  دّمحم  هجرد  رد  ار  وا  هک  ادخ  رب  تسا  مزال 

: لبق هروس  اب  هروس  نیا  طابترا  هجو 
لّوا رد  ار  وا  داد  نامرف  دومن  هنـسحلا  ضرق  ةاکز و  زامنب و  رما  لّمزم  رخآ  رد  ار  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  شربمایپ  ناحبـس  دنوادخ  نوچ  و 

: دومرف سپ  مدرمب  نآ  زا  سپ  دنک  دوخ  زا  عورش  هک  داد  نامرف  ار  وا  هک  ایوگ  سپ  ندیناسرت  راذناب و  هروس  نیا 

44 ص :  ات 10 ... ] تایآ 1  (: 74  ) رثدملا هروس  ]
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هراشا

ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
(4  ) ْرِّهَطَف ََکباِیث  َو  ( 3  ) ْرِّبَکَف َکَّبَر  َو  ( 2  ) ْرِْذنَأَف ُْمق  ( 1  ) ُرِّثَّدُْملا اَهُّیَأ  ای 

(9  ) ٌریِسَع ٌمْوَی  ٍِذئَمْوَی  َِکلذَف  ( 8  ) ِرُوقاَّنلا ِیف  َرُِقن  اذِإَف  ( 7  ) ِْربْصاَف َکِّبَِرل  َو  ( 6  ) ُِرثْکَتْسَت ُْننْمَت  َو ال  ( 5  ) ْرُجْهاَف َزْجُّرلا  َو 
(10  ) ٍریِسَی ُْریَغ  َنیِِرفاْکلا  یَلَع 

45 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 

45 ص :  همجرت ... :

: نابرهم هدنیاشخب  دنوادخ  مانب 
. هدنشک رب  رد  هماج  يا 

. ناسرتب باذع ) زا  ار  مدرم   ) زیخ و رب  دوخ ) هاگباوخ  زا  - ) 1
. رامش گرزب  ار  شیوخ  راگدرورپ  و  - 2

. نادرگ كاپ  ار  دوخ  هماج  و  - 3
. نک يرود  اهنآ ) تدابع  و   ) ناتب زا  و  - 4
. یناتس رتشیب  ات  هدم  يزیچ ) مدرمب   ) و - 5

. وش ابیکش  شیوخ  راگدرورپ  يدونشخ  يارب  و  - 6
تمایق رد  هک  تسا  مّود  ندیمد  دنتفگ  یـضعب  دنریمیم و  همه  نآب  هک  لّوا  ندـیمد  دارم  دـنتفگ  یخرب   ) دوش هدـیمد  روص  رد  نوچ  و  - 7

. دنوشیم هدنز  همه 
. تسا راوشد  يزور  هناشن  زور  نآ  رد  ندیمد  نآ  سپ  - 8
. ناسآ هن  تسیراوشد  زور )  ) اهرفاک ناگدیورگان و  رب  - 9

45 ص :  تئارق ... :

بصنب شمعا  هدرک و  تئارق  مزجب  ار  رثکتست )  ) نسح رـسکب و  نارگید  هدناوخ و  مضب  زجّرلا ) و   ) لهـس بوقعی و  صفح و  رفعج و  وبا 
. تسا هدناوخ  عفرب  ءاّرف  و 

46 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 

46 ص :  لیلد ... :

. تسا هدوب  هلئان  فاسا و  مانب  تب  ود  نآ  دیوگ : هداتق  و  نانآ ، نامگب  هدوب  یتب  مان  نآ  نسح و  تئارق  رب  انب  ّمضب  زجّرلا ) )
دوشیم باذعب  يّدؤم  نآ  تدابع  هکنیا  يارب  نک  يرود  ار  باذع  بحاص  تسنیا  شیانعم  باذع و  نآ  سپ  هدناوخ  رـسکب  هک  یـسک  و 

(. نآ ّمض  لاذ و  رسکب   ) رکذ رکذ و  دننام  دشاب  تغل  ود  رسکب ) ّمضب و   ) زجر زجر و  هک  تسنکمم  و 
. تسا رما  ود  لمتحم  رثکتست )  ) رد مزج  دیوگ  يوحن )  ) یّنج نبا 
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هک دشاب  هتـشاد  تیحالـص  تسا  ربتعم  لدب  رد  دیوگب  دنک و  لاکـشا  یـسک  رگا  رثکتـست ) ال   ) هتفگ هکنیا  لثم  ننمت )  ) زا دشاب  لدب  - 1
ّتنم راذگن  ّتنم  تسنیا  انعم  هکنیا  لاح  راثکتسا و  يارب  دنکیمن  ّتنم  عنم  رب  تلالد  رثکتست ) ال   ) یمتفگ رگا  دتـسیاب و  لّوا  ياج  یمّود 

ییوگیم هک  تسا  وت  هتفگ  لثم  نیا  دوشیم و  وا  تابث  ّتین  رب  یهاگ  دوشیم و  هنم ) لدبم   ) لّوا فذح  رب  لدب  یهاگ  دوش  هتفگ  رثکتـسم 
یلاعت و ال يادخ  لوق  سپ  تسا  حیبق  دّمحم  یباب  تررم  دیز  یتفگ  رگا  دوشیم و  ءاه  زا  لدب  دّـمحم  ابا  سپ  دّـمحم  یبا  هب  تررم  دـیز 

. هدومن راکنا  ّتیلدب  رب  انب  ار  مزج  متاح  وبا  تسا و  لیبق  نیا  زا  زا  رثکتست  ننمت 
تیاکح اهنآ  لوق  زا  دـیز  وبا  هک  نانچ  دایز  تاکرح  اب  هّمـض  ینیگنـس  تهجب  درک  نکاس  ءار  سپ  رثکتـست  دـشاب  هدرک  هدارا  هکنیا  - 2

رد ننمت ) و ال   ) وا لوق  زا  دشاب  لدـب  هکنیا  تسا و  رمـضم  هک  یتسردـب  سپ  بصنب  رثکتـست )  ) اّما مال و  نوکـس  هب  انلـسر ) یلب و   ) هدرک
سپ ینک  راثکتـسا  هک  یتّنم  وت  زا  دـشابن  تسا  هتفگ  ایوگ  سپ  تسا  راثکتـسا  سپ  یّتنم  وت  زا  دـشابن  نآ  ياـنعم  هک  ینیبیمن  اـیآ  ینعم 

رمضم 
47 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 

نآ رد  لعف  هک  هچنآ  زا  دراد و  تلالد  نآ  رب  لعف  هک  ینانچ  يانعم  رد  ّنم )  ) زا لدـب  نآب  بوصنم  لعف  اـب  دـشاب  هدوب  هکنیا  يارب  دوشیم 
: دیوگیم هک  تسا  درولا  نب  ةورع  هتفگ  ردصم  ياج  عقوم و  دوشیم  عقاو 

«1  » ریثا يذ  رثا  حابصالا  یلا  وهلا  تلقف  ءاشت  ام  اولاقف 
داهن سپ  منک  يزاب  متفگ  سپ  وهلا ) تلقف   ) شاهتفگ زا  درک  هدارا  ماهقوشعم ) اـب   ) حبـص اـت  منک  يزاـب  متفگ  یهاوخیم  هچ  دـنتفگ  سپ 

. ار ندرک  يزاب  وهّللا  ياج  ار  وهلا  هملک 

47 ص :  تغل ... :

. باوخ ماگنه  تسا  هفالم ) وتپ و  فاحل و  و   ) سابلب هدیشوپ  نآ  لاد و  رد  هدش  ماغدا  ءاث  هکنیا  رگم  رثد ) و   ) راثد باب  زا  لعتفم  رثّدم ) )
ریبک تسا و  ریغـص  ّدـض  ضیقن و  ریبکت  و  زامن . رد  ربکا  هَّللا  هدـنیوگ  ریبکت  دـننام  نآ  يانعمب  داقتعا  رب  اـنب  تسا  ربکا  تفـص  ریبکت ) (و 

تفاظن اریز  تسا  تساجن  ندرک  دوبان  ندرک و  كاپ  تفاظن و  ةراهط ) و   ) ییاناد ملع و  تردـق و  نداد  هعـسوتب  تسا  ّصتخم  نآ  نأّشلا 
( ّنم و  « ) 2  » تسا مّود  مسق  هیآ  رد  تراهط  تساـجن و  ندرب  نیب  زا  هب  یهاـگ  تسا و  سجن  ریغ  تفاـثک  كرچ و  ندرک  دوباـنب  یهاـگ 

و ترودک ، بجوم  هک  يزیچب  تسا  تمعن  ندروآ  رطاخب  رکذت و 
__________________________________________________

. نیا یپ  رد  ار  نآ  منکیم  ینعی  ریثا  يذ  رثا  اذه  لعفا  دیوگ : هغّللا  حاحص  رد  يرهوج  ( 1)
باتک رد  یسوط  خیـش  تسا و  بجاو  زامن  يارب  هکلب  تسین  سفنب  بجاو  سابل  ندرک  كاپ  دیوگ : نافرعلا ) زنک  رد   ) دادقم لضاف  ( 2)

: دیوگ هیاهن 
ریز ندرک  نشور  يارب  تسا  زیاـج  سجن  نغور  شورف  رد  دـناهتفگ  اـهقف  هکنآ  لاـح  تسین و  زیاـج  ناونع  چـیهب  تساـجن  رد  فرّـصت 

نیا زا  فقس و  ریز  هن  نامسآ 
48 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 

ّتنم دراذـگیم  ّتنم  دوخ  شـشخب  هب  تشاذـگ  ّتنم  هئاـطعب ) ّنم  : ) دـنیوگیم ارنآ . هب  رّکـشت  ساپـس و  ّقح  دـنکیم  عطق  دوش و  یتحاراـن 
. تراسا نامسیر  بابسا و  ندرک  عطقب  تسوا . ندرک  دازآ  نآ  سپ  ریسا  رب  ّتنم  اّما  دومن و  ار  راک  نیا  یتقو  یندراذگ 

. ششخب رب  تسا  راثکتسا  رکذ  بلط  اجنیا  رد  تسیدایز و  ترثک و  بلط  راثکتسا ) (و 
ندروآ رد  يارب  نآ  رد  دـمدب  دـبوکب و  هک  تسناـنچ  نآ  مطح و  زا  موطاـح  مضه و  زا  موضاـه  دـننام  رقن  زا  لوعاـف  نزو  رب  روقاـن ) (و 
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. نآ ببسب  ادص  گنهآ و 
جرخ رد  نآ  رد  تّقشم  یمک  يارب  تسا  لام  يدایز  يرگناوت و  يانعمب  هک  راسی  تسنآ  زا  دنیوگ و  ار  تّقـشم  تمحز و  مک  ریـسی ) (و 

. اهراک یناسآ  تلوهس و  ینعی  رومالا  رسیت  تسنآ  زا  ندومن و  قافنا  ندرک و 

48 ص :  بارعا ... :

مق و  ) ینعی نآ  زا  دـعب  هیآ  تسا  نینچ  مه  يوگب و  ریبکت  ار  دوخ  يادـخ  زیخ و  رب  کـّبر ) ّربکف  مق   ) شنطاـب ریدـقت و  ْرِّبَـکَف ) َکَّبَر  َو  )
تلالد ّکبر ) ّربک  و   ) یتفگ یتقو  اریز  تسا ، صاصتخا  نآ  زا  لوعفم  نداتفا  ولج  میدـقت و  هدـئاف  و  رجهاف ) زجّرلا  مق و  ( ) رّهطف کـبایث 

زیاج ادخ  ریغ  يارب  ریبکت  هکنیا  رب  دنکیمن 
__________________________________________________

لاح چیهب  هدرم  دنفسوگ  هبند  نغور  شورف  دومرف  هضور  رد  دیهـش  تسا و  زیاج  ریغ  سجن و  نآ  دود  زا  فقـس  هک  دوشیم  مولعم  لوق  )
عافتنا لباق  هک  يزیچ  زا  رگم  دننکیمن  یهن ، تساجن و  عیب  رد  عراش  زا  یهن  دور  قلطم و  روطب  تساجن  نیع  زاوج  مدع  يارب  تسین  زیاج 

. درادن انعم  نآ  زا  یهن  دریگیمن و  رارق  هلماعم  دروم  ارهق  تعفنم  یب  زیچ  اریز  دشاب  نآب 
( ییارعش )

49 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 
. تسین زیاج  ریبکت  ادخ  ریغ  يارب  هکنیا  رب  دراد  تلالد  ْرِّبَکَف ) َکَّبَر   ) یتفگ یتقو  یلو  تسین 

وت زا  هدرک و  تدایع  ار  وت  طقف  ینعی  تسا  صاصتخا  راصحنا و  يارب  لوعفم  میدـقت  هک  ُنیِعَتْـسَن ، َكاَّیِإ  َو  ُدـُبْعَن  َكاَّیِإ  دـننام  مجرتم - )
(. مبلطیم يرای 

. تسا لاح  رب  انب  بصن  عضوم  ّلحم و  رد  رثکتسن ) (و 
رب ینبم  دشاب  عوفرم  یتقو  سپ  بوصنم . تسا  زیاج  دشاب و  عوفرم  هک  تسا  زیاج  ذئموی ) و   ) نآ ربخ  ٌریِسَع ) ٌمْوَی  تسا و  ءادتبم  کلذف ) )

نطاب ریدقت و  تسا و  تیفرظ  رب  انب  دـشاب  بوصنم  هک  یتقو  تسین و  بارعا  زا  نّکمتم  ذا )  ) اریز ذا )  ) هب ندوب  هفاضا  تهجب  دوشیم  حـتف 
لوق نیا  دوشیم و  هدـیمد  روص  رد  هک  يزور  رد  تسا  یتخـس  زور  نیا  سپ  روّـصلا ) یف  خـفنی  موـی  یف  ریـسع  موـی  کلذـف   ) تسنیا نآ 

. تسا جاجز 
یلمع تفص  هکنیا  يارب  دشاب  هدوب  ریسع )  ) نآ رد  لماع  هکنیا  رب  انب  تسین  زیاج  ذئموی )  ) بصن دیوگ : شیاهباتک  زا  یـضعب  رد  یلع  وبا 

سپ تسا  ردصم  زا  هیانک  نیا  هکنیا  يارب  دشاب  هدوب  کلذف )  ) هلـص هکنیا  رب  انب  ذئموی  تسبوصنم  دیوگیم : دـنکیمن . فوصوم  زا  لبق  هب 
. تسنیا نآ  ریدقت  نطاب و  نیا  رب  انب  زور و  نیا  رد  رقن  نیا  سپ  تسا  هتفگ  ایوگ 

. تسا یتخس  زور  يادص  تقو  نیا  رد  ادص  نیا  سپ  ریسع ) موی  رقن  تقولا  کلذ  یف  رقّنلا  کلذف  )
هیلا فاضم  هچنآ  هکنیا  ّتلعب  ریـسیب  هن  دـشاب  ریـسعب  ّقلعتم  هک  تسنیا  رب  انب  تسین . ناسآ  اهرفاک  رب  ٍریِـسَی ) ُْریَغ  َنیِِرفاْکلا  یَلَع   ) وا لوق  و 

، تسا یفن  فرح  مکح  رد  ریغ )  ) دنتفگ هکنیا  رب  انب  دوشیمن  فاضم  رب  مّدقم  دنکیم  لمع  نآ ، رد 
50 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 

تـسین زیاج  یتسین و  هدننز  ار  دیز  وت  براض ) ریغ  ادیز  تنا   ) ییوگب هکنیا  لثم  دنک  لمع  شدوخ  لبق  ام  رد  دعب  ام  هک  تسا  زیاج  سپ 
ریغ ادیز  تنا   ) دناهدرک زیوجت  یتسردب  دنک و  لمع  دیز  رد  براض  سپ  ياهدننز  دـننام  ار  دـیز  وت  براض ) لثم  ادـیز  تنا   ) ییوگب هک 

. ینزیمن ار  دیز  وت  براض  الا  دیز  تنا  رب  لمح  هک  ار  براض )
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50 ص :  دوصقم ... : ریسفت و 

. تسابلب هتفر  ورف  ّرثدتم و  ینعی  ُرِّثَّدُْملا ) اَهُّیَأ  ای   ) دومرف هدرک  باطخ  ار  ص )  ) شربمایپ ناحبس  دنوادخ 
. تسا مادک  دش  لزان  هک  نآرق  هروس  لّوا  هملس  وبا  زا  مدیسرپ  تفگیم  ریثک  نب  ییحی  مدینش  دیوگ : یعازوا 

ای  ) تفگ تسا  مادک  دش  لزان  هک  هروس  لّوا  هَّللا  دبع  نب  رباج  زا  مدیسرپ  تفگ  دوبن  َکِّبَر ) ِمْسِاب  ْأَْرقا   ) ایآ متفگ  ُرِّثَّدُْملا ) اَهُّیَأ  ای   ) تفگ
ثیدح ار  ام  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  هچنآ  امـش  يارب  منک  ثیدـح  تفگ  رباج  سپ  ءارقا )  ) ای تفگ  سپ  ُرِّثَّدُْـملا ) اَهُّیَأ 

وا هاگان  سپ  هدومن  دنلب  ار  مرـس  سپ  مدش  ارحـص  دراو  هدمآ و  نیئاپ  هوک  زا  نآ  زا  سپ  مدـش  ارح )  ) هوک رواجم  هام  کی  دومرف : دومن .
سپ دـنتخیر  بآ  نـم  يور  سپ  دـیناشوپب  ارم  دــیناشوپب  ارم  ینوّرثد  ینوّرثد ، مـتفگ  سپ  مدــید . یتـخت  رب  اوـه  رد  ار  لـیئربج  ینعی  ار 

ماهداوناخ دزن  مدمآ  مداتفا و  نیمزب  هدمآ و  رد  وناز  هب  نآ  سرت  زا  هک  هدمآ  یتیاور  رد  و  ُرِّثَّدُْملا ) اَهُّیَأ  ای   ) دومرف لزان  ّلج  ّزع و  دنوادخ 
(. ُرِّثَّدُْملا اَهُّیَأ  ای   ) دش لزان  سپ  ینولّمذ )  ) متفگ و 

هک  یتسردب  یسرتب  ناطیش  زا  هک  يزیچ  ار  وت  تسین  ینعی  ْرِْذنَأَف ) ُْمق  )
51 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 

نیا رد  امن و  یتسرپ  اتکی  دـیحوتب و  توعد  ار  ناـشیا  و  ناـسرتب ، اـتکی  ياـناوت  يادـخ  زا  نک و  راذـنا  ار  مدرم  زیخرب و  یتسه  ربماـیپ  وت 
تلالد هک  ياهرهاظ  تازجعم  و  نشور ، ییاهناهرب  اب  رگم  دـنکیمن  یحو  شربمایپ  هب  یلاـعت  يادـخ  اریز  دـشاب  دـیاب  هک  هچنآ  تسناـمرف 

. دنکیمن عزج  عزف و  درادن و  ار  اهنآ  زج  هک  يزیچب  زاین  سپ  یلاعت  يادخ  فرط  زا  دوشیم ، یحو  وا  رب  هچنآ  هکنیا  رب  دشاب  هدننک 
رازآ و ّدر  هاوخب  تاهماج  رد  نتفر  ورف  ببـسب  يرازآ  ندرک  ّدر  ناهاوخ  بلاط و  هک  یـسک  يا  تسنیا  شیاـنعم  هک  دـناهتفگ  یـضعب  و 
ات هدیچیپ  یکچوک  هماجب  ار  دوخ  ترـضح  نآ  هک  دـناهتفگ : یـضعب  و  دـیرواین . نامیا  رگا  شتآ  زا  تموق  راذـنا  ندـیناسرتب و  ار  ّتیذا 

. ار تناشیوخ  موق و  ناسرتب  زیخ و  رب  باوخ  زا  هدننک  باوخ  يا  دمآ  نامرف  سپ  دباوخب 
لثم تسا و  هفیظو  نیا  رد  یتسـس  كرت  تلاسر و  هب  ماـیق ، راـک و  رد  شـشوک  تیّدـج و  مق  هملک  هب  دوصقم  هک  دـناهتفگ  یـضعب  2 و 
دنک فیرعت  دـهاوخیم  یتقو  هک  تسا  برع  لوق  دـننام  نیا  نکن و  یهاتوک  باوخن و  ماهدرک  ترما  نآـب  هچنآ  زا  دوش  هتفگ  هک  تسنیا 

زا عنام  روظحم و  ار  باوخ  هک  تسنیا  لثم  درادـن و  باوخ  شراک  رد  ینـالف  دـیوگیم : میمـصت  تمیزع و  یتسار  شـشوکب و  ار  یـسک 
: دناهتفگ هدش و  ایوگ  ناشراعشا  بلطم  نیاب  دسرب و  شزاین  هتساوخ و  تجاحب و  ات  دننادیم  تجاح  بحاص 

مئان تنا  اذا  مّونلا  دنع  عنمی  هرتوب و  موقی  رتو  يذ  ّلک  يرا  مکاح  تنا  اّمنا  رمال  تدجا  ام  دعب  ةرازف  یهاّنلا  اهّیا  ای  الا 
، یلفاغ نآ  زا  وت  هک  يرماـب  دـندرک  شـشوک  هک  ینآ  زا  دـعب  ماـقتنا  گـنج و  برح و  زا  یتسه  هرازف  هدـننک  عنم  هکنآ  يا  شاـب  هاـگآ 

هک  ار  ینوخ  بحاص  رب  مینیبیم 
52 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 

دوخ نوخ  هک  یـسک  يارب  دنیوگیم  یباوخ و  رد  وت  هک  یتقو  دربیم  وا  مشچ  زا  ار  باوخ  ییوجماقتنا  نیا  دنکیم و  شنوخ  زا  ماقتناب  مایق 
. هدینادرگرب ار  وا  رتش  هک  یسک  دنکیم  فیصوت  رعاش  تسا و  هتفر  باوخ  نوخ  نیا  هک  هتفرگ  ار 

لبإلا كاذهب  يورت  دعس ال  ای  لمتشم  دعس  دعس و  اهدروا 
ّرثدت دننام  لامتشا  نکن و  يرایبآ  ترتش  نیاب  دعس - يا  دوب  هتفرگ  دوخب  هچراپ  هنیمشپ و  دعس  هکنآ  لاح  دعـس و  ار  رتش  نآ  دینادرگرب 

. تسا
. تسین وا  راوازس  هچنآ  زا  نک  اّربم  هیزنت و  ار  وا  ار و  نآ  رادب  گرزب  ینعی  ْرِّبَکَف ) َکَّبَر  َو  )

. ربکا هَّللا  وگب  زامن و  رد  ار  وا  وگب  ریبکت  دناهتفگ : یضعب  و 
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. نک كاپ  ریهطت و  تساجن  زا  تزامن  سابل  ینعی و  ْرِّهَطَف ) ََکباِیث  َو  )
و  ) تسنیا نآ  نطاب  ریدقت و  نیا  رب  انب  تسا و  صخـش  سفن و  زا  ترابع  بایث  نک و  كاپ  ناهانگ  زا  ار  تدوخ  دنیوگ : دهاجم  هداتق و 
: رعاش هرتنع  هتفگ  ار  لوق  نیا  دنکیم  دییأت  هدش و  فذح  دشاب  اذ )  ) هک فاضم  سپ  نک ، كاپ  هانگ  زا  ار  تدوخ  نیا  و  رّهطف ) کبایث  اذ 

مرحمب انقلا  یلع  میرکلا  سیل  هبایث  مّصالا  حمّرلا  اب  تککشف 
. تسین مارح  هزین  رب  مرک  متخود و  شندبب  ار  شسابل  هک  وا  رب  مدز  هزین  نانچ  ینعی  هزین  اب  شندبب  ار  شسابل  متخود  سپ 

یفقث نالیغ  نب  ۀمالـس  هچناـنچ  نک . كاـپ  ندرک  هلیح  تیـصعم  رب  نآ  ندـش  هدولآ  زا  ار  تساـبل  تسنیا  شیاـنعم  دـناهتفگ : یـضعب  و 
. هدرک داشنا  وا  يارب  ساّبع  نبا  دیوگ :

عّنقتا هردغ  نم  تسبل و ال  رجاف  بوث  هَّللا ال  دمحب  ّینا  و 
53 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 

. مناشوپب ار  مرس  یگدنمرش  تلجخ و  زا  هک  مدرکن  یتنایخ  ای  مشوپ و  هب  هک  تسین  یهانگ  سابل  ادخ  ساپس  دمحب و  ارم  و 
هک تسیـسک  لوق  نآ  يانعم  رد  و  دنیوگیم ، نماد  هدولآ  سابل و  هدولآ  رداغ  رگ و  هلیحب  شابن و  رگهلیح  تسنیا  شیانعم  دـیوگ : جاجز 

دـشاب راکهنگ  یتقو  نماد و  هزیکاپ  سابل و  هزیکاپ  تسا  حلاص  هک  يدرمب  دوشیم  هتفگ  دیوگیم : يدـس  نک . حالـصا  ار  تلمع  دـیوگیم 
تیاور مالّـسلا  هیلع  قداص  هَّللا  دبع  یبا  ترـضح  زا  ار  نیا  نک و  هاتوک  ار  تسابل  و  دیوگیم : سوواط  دـنیوگیم  سابل  نماد و  هدولآ  واب 

. تسا هدومن 
زا نوصم  نمیا و  دش  هدیشک  نیمزب  دوب و  دنلب  یتقو  هکنیا  يارب  تسا  رود  تساجنب  ندش  هدولآ  زا  سابل  ندوب  هاتوک  اریز  دیوگ : جاجز 

. تسین تساجنب  ندش  هدولآ 
. ار دوخ  سابل  دنتسشیمن  نیکرشم  هکنیا  يارب  يوشب  بآ  اب  تساجن  زا  ار  تسابل  هک  دناهتفگ : نیریس  نبا  دیز و  نبا 

دنشاب و هحلاص  هنمؤم و  نانز  ات  نک  كاپ  تیصعم  رفک و  زا  ار  دوخ  نارسمه  دیوگ  ملـسم  یبا  دشابن . مارح  زا  تسابل  دیوگ : ساّبع  نبا 
«1 . » دیوگیم بایث  هشوگ  هیانک و  روطب  ناوناب  نانزب و  برع 

هّصغ مغ و  سابل  نتسش  دومرف : مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  تفگ  هک  مالّسلا  هیلع  قداص  هَّللا  دبع  یبا  ترـضح  زا  هدرک  تیاور  ریـصب  وبا 
َو  ) هدومرف ناحبـس  دـنوادخ  زاـمن و  يارب  تسنآ  ندوب  كاـپ  روهط و  ساـبل  ندرک  عمج  زاـمن و  يارب  تسا  هدـننک  كاـپ  نآ  دربیم و  ار 

. نک عمج  ینعی  ْرِّهَطَف ) ََکباِیث 
__________________________________________________

. امش يارب  دنسابل  نانآ  ْمَُکل  ٌساِبل  َّنُه  هدومرف  ریبعت  سابل  نانآ  زا  مه  نآرق  مجرتم . ( 1)
54 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 

زا ینعی  هتفگ . نسح  نوچ  یـضعب  تسا و  يرهز  هداـتق و  دـهاجم و  و  ساـّبع ، نبا  لوق  نیا  نک و  يرود  اـهتب  زا  ینعی  ْرُجْهاَـف ) َزْجُّرلا  َو  )
. نک يرود  هانگ 

دوشیم يدبا  باذعب  ّرجنم  يّدؤم و  هچ  ره  زا  نک  يرود  تسنیا  شیانعم  هتفگ  تسا و  تب  ّمضب  باذـع و  رـسکب  زجّرلا . دـیوگ : ییاسک 
. هتفگ ینعم  کیب  ار  ود  ره  هدادن و  ّمض  رسک و  نیب  یقرف  ییاسک  ریغ  یلو 
. تسپ مومذم و  قالخا  تشز و  راک  زا  نک  يرود  شیانعم  دیوگ : یئابج 

ساسا و نآ  هک  اریز  تلد  زا  ار  ایند  ّتبحم  نک  نوریب  ۀـئیطخ ) ّلک  سأر  ّهنـال  کـبلق  نم  اینّدـلا  ّبح  جرخا   ) ياـنعمب هک  هدـش : هتفگ  و 
. تسا ییاطخ  هانگ و  ره  هشیر 

دومرف بیدأت  تسا . هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  صوصخم  نیا  يوش و  هداد  نآ  زا  شیب  هک  یششخب  نکن  اطع  ینعی  ُِرثْکَتْسَت ) ُْننْمَت  َو ال  )
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هداتق و دـهاجم و  ساّبع و  نبا  دـننام  نیرّـسفم ) زا  یتعامج ،  ) هتفگ نیا  و  موسر . نیرتفیرـش  بادآ و  نیرتهب  هب  ناحبـس  دـنوادخ  ار  وا 
. تسا كاّحض  یعخن و 

ینک دایز  بلط  هک  یلاح  رد  راذگن  ّتنم  ادـخ  رب  تبوخ  ياهراک  و  تانـسح ، رد  هک  تسنیا  نآ  يانعم  دـناهتفگ : سنا  نب  عیبر  نسح و 
. ادخ دزن  رد  دروآ  نیئاپ  ار  وت  هبتر  هجرد و  سپ  نآ  رب 

زا ینک  دایز  شاداپ  بلط  هک  نآرق  تّوبن و  زا  هدرک  اطعا  وت  هب  دـنوادخ  هک  ار  هچنآ  راذـگن  ّتنم  تسنیا  نآ  ياـنعم  دـیوگ : دـیز  نبا  و 
. مدرم

ياهداد . هک  ار  هچنآ  زا  شیب  ینک  هبلاطم  هک  يزیچ  هدن  ینعی  تسا  مارح  دوس  مارح و  ءابر  زا  عنم  یهن و  نآ  دیوگ : ملسم  یبا  و 
55 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 

. ار تیاهتعاط  یشاب  رتدایز  بلاط  هک  نکن  ار  تلمع  ربارب  ود  نادنچ و  ود  دیوگ : دهاجم 
مه ّتنم  مک و  لیلق و  ایند  عاتم  اریز  یشاب  ياهداد  هک  ار  هچنآ  زا  دایز  بلاط  هک  مدرم  رب  تششخب  هب  راذگن  ّتنم  دناهتفگ : مه  یضعب  و 

. دنکیم تشز  و  رّدکم ، ار  لمع 
نآ رب  دـهد  باوث  وا  ات  نک  ربص  نکب و  تراگدرورپ  يارب  يدومن  یئاـطع  شـشخب و  یتقو  هک  تسنیا  شیاـنعم  دـیوگ : ملـسا  نب  دـیز 

. تیاطع
. تتّما رب  تلاسر  غالب  اب  راذگن  ّتنم  ینعی  دیوگ : یئابج 

(. تسا دهاجم  لوق  نیا  و   ) نیکرشم ءاذیا  رب  نک  ربص  ِْربْصاَف ) ( ) طقف  ) ادخب بّرقت  يارب  ینعی  َکِّبَِرل ) َو  )
بیذکت ءاذیا و  زا  دسریم  وتب  هچنآ  رب  تعیرـش و  تشادگرزب  تلاسر و  ءادا  زا  هداد  تنامرف  ادـخ  هچنآ  رب  نک  ربص  دـناهتفگ : یـضعب  و 

. يورخا ریاخذ  تداعس و  هب  ندیسر ، يارب 
. ایند ياهتبیصم  اهتعاط و  رب  نک  ربص  هانگ و  تیصعم و  زا  نک  ربص  دناهتفگ : یضعب  و 

. مجع برع و  اب  داهج  گنج و  رد  راوشد  ياهراک  زا  هدش  وت  رب  لیمحت  هچنآ  رب  ادخ  يارب  نک  ربص  ینعی  دیوگ : دیز  نبا  و 
. تسا قوب  دننام  نآ  دش و  هدیمد  لیفارسا )  ) روص رد  یتقو  دیوگ : دهاجم  ِرُوقاَّنلا ) ِیف  َرُِقن  اذِإَف  )

. مومع يارب  تسیکانلوه  یتخس  تّدش و  لّوا  نآ  هک  تسا  لّوا  ندیمد  هخفن و  نیا  دناهتفگ : یضعب  و 
56 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 

. تسا داعم  زور  زیخاتسر و  تعاس  هحیص  نآ  دنکیم و  هدنز  ار  مدرم  همه  تمایق  رد  ادخ  هک  تسا  مّود  ندیمد  هخفن و  نآ  دیوگ : یئابج 
یَلَع  ) تسا تخـس  راوـشد و  ینعی  ٌریِـسَع ) ٌمْوَـی   ) هناـشن زور  نآ  رد  ندـیمد  سپ   ) تشذـگ فارعا  هروـس  رد  شیاـنعم  ٍذـِئَمْوَی ) َِکلذَـف  )

راوشد وا  لوق  يانعمب  نآ  تسین و  ناسآ  لهس و  ٍریِسَی ) ُْریَغ   ) وا تایآ  نیرکنم  ییادخ و  ياهتمعن  ياهرفاک  ناگدیورگان و  رب  َنیِِرفاْکلا )
. متسین نمشد  ار و  ینالف  متسود  نم  ییوگیم  هک  نانچ  دیکأت  يارب  هدومن  رارکت  رگید  ظفلب  ار  نآ  هک  تسا 

. تبقاع ییوکین  زا  دننکیم  هدهاشم  هچنآ  يارب  نینمؤم  رب  تسا  ناسآ  شدوخ و  رد  تسا  راوشد  دناهتفگ : یخرب  و 
57 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 

57 ص :  ات 31 ... ] تایآ 11  (: 74  ) رثدملا هروس  ]

هراشا

(15  ) َدیِزَأ ْنَأ  ُعَمْطَی  َُّمث  ( 14  ) ًادیِهْمَت َُهل  ُتْدَّهَم  َو  ( 13  ) ًادوُهُش َنِیَنب  َو  ( 12  ) ًادوُدْمَم ًالام  َُهل  ُْتلَعَج  َو  ( 11  ) ًادیِحَو ُْتقَلَخ  ْنَم  َو  ِینْرَذ 
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(20  ) َرَّدَق َْفیَک  َِلُتق  َُّمث  ( 19  ) َرَّدَق َْفیَک  َِلتُقَف  ( 18  ) َرَّدَق َو  َرَّکَف  ُهَّنِإ  ( 17  ) ًادوُعَص ُهُقِهْرُأَس  ( 16  ) ًادِینَع اِنتایِآل  َناک  ُهَّنِإ  َّالَک 
(25  ) ِرَشَْبلا ُلْوَق  َّالِإ  اذه  ْنِإ  ( 24  ) َُرثُْؤی ٌرْحِس  َّالِإ  اذه  ْنِإ  َلاقَف  ( 23  ) َرَبْکَتْسا َو  ََربْدَأ  َُّمث  ( 22  ) َرََسب َو  َسَبَع  َُّمث  ( 21  ) َرَظَن َُّمث 

(30  ) َرَشَع َۀَعِْست  اْهیَلَع  ( 29  ) ِرَشَْبِلل ٌۀَحاََّول  ( 28  ) ُرَذَت َو ال  یِْقُبت  ال  ( 27  ) ُرَقَس ام  َكارْدَأ  ام  َو  ( 26  ) َرَقَس ِهِیلْصُأَس 
َو ال ًانامیِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َدادْزَی  َو  َباتِْکلا  اُوتوُأ  َنیِذَّلا  َنِْقیَتْسَِیل  اوُرَفَک  َنیِذَِّلل  ًۀَْنِتف  َّالِإ  ْمُهَتَّدِع  اْنلَعَج  ام  َو  ًۀَِکئالَم  َّالِإ  ِراَّنلا  َباحْصَأ  اْنلَعَج  ام  َو 

ُءاشَی ْنَم  ُهَّللا  ُّلُِضی  َِکلذَک  ًالَثَم  اذـِهب  ُهَّللا  َدارَأ  اذ  ام  َنوُِرفاْکلا  َو  ٌضَرَم  ْمِِهبُوُلق  ِیف  َنیِذَّلا  َلوُقَِیل  َو  َنُونِمْؤُْملا  َو  َباتِْکلا  اُوتوُأ  َنیِذَّلا  َباتْرَی 
(31  ) ِرَشَْبِلل يرْکِذ  َّالِإ  َیِه  ام  َو  َوُه  َّالِإ  َکِّبَر  َدُونُج  ُمَْلعَی  ام  َو  ُءاشَی  ْنَم  يِدْهَی  َو 

58 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 

58 ص :  همجرت ... :

. راذگاو مدیرفآ  اهنت  هک  سک  نآ  اب  ارم  ربمایپ ) يا  )
. مداد رارق  فئاط ) ات  هّکم  زا   ) روانهپ یلام  وا  يارب  و  - 11

(. یندرتسگ مدرتسگب  شیع ، طاسب   ) وا يارب  دنرضاح و  لفاحم ) رد  شیوخ  ردپ  اب  هّکم  رد  هتسویپ   ) هک ینارسپ  اب  - 12
. منک نوزفا  ار ) دوخ  ششخب  وا  هراب  رد   ) هک درادیم  عمط  زاب  - 13

(. تسا زوت  هنیک  و   ) نمشد ار  ام  ياههیآ  هتسویپ  وا  هک  اریز  مزاس ) نوزفا  هک  تسنانچ  هن   ) تسنانچ هن  - 14
. داهن مهاوخ  وا  شود  رب  یتّقشم  باذع  زا  يدوزب  - 15

. درک ریدقت  و  ّقح ) لاطبا  رد   ) داب رود  ادخ  تمحر  زا  وا  و  تفرگ 17 - هزادنا  دوخ  اب  دنز و  هنعط  هچ  نآرق  رد  هک  درک  هشیدنا  وا  - 16
(. دومن نآب  مکح  ار و  لطاب   ) درک ریدقت  هنوگچ  داب  نوعلم  زاب  - 18

. درک رظن  رگید ) یترک  نآرق  رد   ) سپ - 19
. دیشک مهرد  یناشیپ  و  تفاین ) نآ  رد  نعط  بجوم  هک   ) درک شرت  يور  سپس  - 20

. درک یشکندرگ  دینادرگب و  يور  ّقح  زا  سپ  ( 21)
تسین . دوشیم  لقن  هک  ییوداج  زج  دیوگیم  ص )  ) دّمحم هکنیا  تفگ  سپ  - 22

59 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 
. تسین یمدآ  نخس  زج  نیا  - 23

. مینکفیب رقس  رد  ار  وا  يدوزب  - 24
. تسیچ رقس  هک  درک  اناد  زیچ  هچ  ارت  و  - 25

(. ار يوضع  چیه   ) دراذگیم ورف  هن  دروخیم و  ار  نآ  هکنآ  رگم  ار  یتشوگ   ) دراذگن یقاب  هک  یشتآ  - 26
. تسا هدنهد  رییغت  ار  مادنا  تسوپ  شتآ  نآ  - 27

. دنشاب لّکوم  فنص ) هدزون  ای   ) هتشرف هدزون  رقس  نآ  رب  - 28
( هلیـسو  ) زج ار  ناـشیا  ياههرامـش  میاهدادـن و  رارق  تسنارفاـک ) نداد  هجنکـش  ناـشوزرآ  هک   ) ناگتـشرف زج  ار  خزود  ناـمزالم  و  - 29

نانآ ات  و  تسوگتـسار ) ص )  ) دّمحم هک   ) دنناسرمهب نیقی  دناهداد  ناشباتک  هکنیا  ات  میدینادرگن  دندیزرو  رفک  هک  ینانآ  يارب  شیامزآ 
کـش ناگتـشرف ) ددع  رد   ) ناگدیورگ زین  دناهداد و  ناشباتک  هک  نانآ  ات  دنیازفیب و  ددع ) نیا   ) هب ار  دوخ  قیدـصت  دـناهدروآ  نامیا  هک 

ناسنیدب هتساوخ  هچ  لثم  رظن  زا  ددع  نیاب  ادخ  دنیوگب  نارفاک  زین  تسا و  دیدرت )  ) يرامیب ناشیاهلد  رد  هک  ینانآ  ماجنارس  ات  دنرواین و 
دنادن و وا  زج  ار  تراگدرورپ  ياهرگـشل  دنکیم و  ییامنهار  دهاوخب  ار  هک  ره  دراذگیم و  ورف  دوخ  یهارمگ  رد  دهاوخ  ار  هک  ره  ادـخ 
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تسین نامدرم  يارب  يدنپ  زج  نیا 

59 ص :  تغل ... :

. تسندرک ناسآ  تلوهس و  ینعمب  لیهست  لیلذت و  تسا و  راک  بابسا  ندومن  مهارف  ندیچ و  همّدقم  هئطوت  دیهمت و 
نآ  اب  ینمشد  توادع و  قیرطب  يزیچ  زا  ندرک  رظنفرص  نتفر و  دینع :

60 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 
. دنکیم مر  هدومن و  رّفنت  وا  سپ  یندرک  ینمشد  دنکیم  ینمشد  یناتسهوک  ياههار  دزن  رد  دوشیم  هتفگ  تسا 

. شکرس كومد و  رتش  ینعی  دونع  رتش  دانع و  تسا  روط  نیمه  تسا و  مه  اب  ندرک  تیّدض  نیفرط و  ترفانم  تدناعم : و 
: دیوگیم رعاش 

ادنعلا قیطا  ریبک ال  ّینا  اطسو  ینولعجاف  تلزن  اذا 
. مرادن ار  توادع  ینمشد و  تقاط  ورین و  هدروخلاس و  نم  هک  یتسردب  دیهد  رارق  نایم  رد  ارم  مدمآ  دورف  نم  یتقو 

. تسا تنوشخ  رجزب و  تّقشم  زاجعا و  قاهرا :
. تسا تخس  راوشد و  نآ  رب  نتفر  الاب  هک  تسیهوک  هندرگ  دوعص : و 

ییور و هداـشگ  نآ  ّدـض  تسا و  مهریظن  اـنعم  رظن  زا  بیطقت  حـیلکت و  سوبع و  دـنک و  شرت  ور  هک  تسیتـقو  اـسوبع ) سبعی  سبع  (و 
. تسا ییورشوخ 

يامرخ  ) رـسب تسا  نیا  زا  دـنک و  راـک  نآ  رد  لـیجعت  یتقو  ینعی  رم  ـالاب  رـسی  زا  نآ  هشیر  تسا و  ییور  شرت  تهارک و  لّوا  روّسلا : و 
. ندش بطر  زا  لبق  وا  لاح  تعرس  باتش و  يارب  سران )

: دیوگ رعاش  هبوت 
«1  » اهروسب یتجاح و  نع  اهضارعا  هتیأر و  دودص  اهنم  یتب  ار  دق  و 

. تسوا یماخ  یسران و  يارب  نم  دارم  تجاح و  زا  وا  ضارعا  ار و  وا  ضارعا  مدید  هک  وا  زا  دش  لصاح  یتهارک  ارم  قیقحتب  و 
__________________________________________________

. وا زا  دنکیمن  نیکمت  هک  دنکیم  شاهقوشعم  رّفنت  ضارعا و  زا  تیاکش  ( 1)
61 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 

. داتفا سپ  ار  وا  متخادنا  دوشیم  هتفگ  تسا  شتآ  نایم  رد  نتخادنا  مازلا و  ءالصالا : و 
ینعی ارقس  سمّشلا  هترقس  زا  شلـصا  ندوب و  هفرعم  ثینأت 2 - ّتلع 1 - ود  تهجب  دوشیمن  فرـص  تسا  خزود  ياهمان  زا  یمان  رقـس : و 

. دنکیم ّملاتم  ار  وا  رس  زغم  دیشروخ  هک  یتقو 
. هتفرگ هک  ار  هچنآ  زا  تسیزیچ  ندراذگاو  ءاقبإلا : و 

هغلابم رب  انب  هحاّول  یندرک  خرـس  درک  خرـس  دیـشروخ  ترارح  ار  شگنر  احیولت  سمّـشلا  هتحول  یخرـسب و  تسا  گنر  رییغت  حیولتلا : و 
. تسا

يراع ببـسب  شتـسوپ  ندوب  رهاظ  تهجب  دـنمانیم  رـشب  ار  ناسنا  هک  تسنیا ، زا  تسا و  تسوپ  يور  رهاـظ و  نآ  هرـشب و  عمج  رـشبلا : و 
. تسناویح زا  وا  ریغ  رد  هک  مشپ  رپ و  کلک و  زا  شندوب 

61 ص :  لوزن ... : نأش 
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رد دندش  عمج  شیرق  هک  دوب  یتقو  رد  نیا  و  نیءزهتـسم ) رفن  جنپ  زا  یکی   ) تسا هدـش  لزان  یموزخم  هریغم  نب  دـیلو  هراب  رد  تایآ  نیا 
رب دیآیم و  امش  دزن  برع  دیتسه و  ّتیصخش  بسح و  نابحاص  امش  هک  تفگ  ناشیاب  دیلو  سپ  دوب ) نانآ  ءاروش  سلجم  هک   ) هودنلا راد 
رب ار  ناترکف  دینک  عمج  سپ  دوشیم  ناشفالتخا  عفر  امش  رظن  يأر و  ببسب  هدوب و  اهنآ  فالتخا  دروم  هک  يرما  رب  امـش  دزن  زا  دندرگیم 

شرت ور  دـیلو  تسا ، رعاش  وا  مییوگیم  دـنتفگ  مّلـس ) هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  ینعی   ) درم نیا  هراب  رد  دـییوگیم  هچ  بلطم . کی 
وا دزن  یتقو  تفگ  تسا . نهاک  وا  هک  مییوگیم  دـنتفگ  سپ  درادـن . رعـشب  تهابـش  دّـمحم )  ) نانخـس میدینـش  ار  رعـش  ام  تفگ  درک و 

دننام  هک  دیباییمن  ار  وا  دییآیم 
62 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 

مییوگیم دنتفگ  دید  دیهاوخن  هناوید  ار  وا  دینکیم  تاقالم  وا  اب  یتقو  تفگ  تسا  هناوید  وا  هک  مییوگیم  دنتفگ  دیوگب  ینخس  اهنهاک 
وا سپ  تفگ  دزادنایم  ینمشد  ناتسود - نیب  یتسود و  نانمشد  نایم  هک  تسیناسنا  دنتفگ  تسا  مادک  رحاس  تفگ  تسا  رگوداج  زا  هک 

ار هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  اهنآ  زا  کی  چـیه  درکیمن  تاقالم  و  دوخ ) فیثک  سلجم  زا   ) دـنتفر نوریب  سپ  تسا . رگوداـج  رحاـس و 
. ترضح نآ  رب  تناها  نیا  دش  تخس  رگوداج و  يا  رگوداج  يا  رحاس  ای  رحاس  ای  تفگیم  رگم 

یمدآ و نخـس  رگم  تسین  نیا  ِرَـشَْبلا . ُلْوَق  اَّلِإ  هیآ  ات  هدیچیپ  دوخب  هماج  يا  ُرِّثَّدُْملا  اَهُّیَأ  ای  دومرف  لزان  یلاعت  يادخ  سپ  دیوگ : دـهاجم 
دـش لزان  ربمایپ  يا   ) ِباقِْعلا ِدیِدَش  ِبْوَّتلا  ِِلباق  َو  ِْبنَّذـلا  ِِرفاغ  ِمِیلَْعلا  ِزیِزَْعلا  ِهَّللا  َنِم  ِباتِْکلا  ُلیِْزنَت  مح  هروس  ادـخ  یتقو  هک  هدـش  تیاور 

دمآ و مارحلا  دجـسمب  تساخرب و  دومرف  لزان  شربمایپ  رب  باذع ) تخـس  هبوت  هدـنریذپ  هانگ و  هدنـشخب  هک  اناد  بلاغ  يادـخ  زا  نآرق 
تئارق دـش  شتئارقب  دـیلو  نداد  شوگ  هّجوتم  ربمایپ  یتقو  ار و  ترـضح  نآ  تئارق  دینـشیم  دوب و  ترـضح  نآ  کـیدزن  هریغم  نب  دـیلو 
یمالک دّمحم  زا  نالا  مدینـش  هک  ادخب  دنگوس  تفگ  موزخم و  ینب  شناشیوخ  سلجمب  دمآ  تشگ  رب  دـیلو  سپ  دومرف  رارکت  ار  تایآ 

اب نآ  يالاب  هکنیا  و  تسا ، تّذل  نآ  رب  یـصوصخم و  ینیریـش  توالح و  نآ  يارب  تسین و  نایرپ  نانخـس  زا  یمدآ و  نانخـس  زا  نآ  هک 
دنگوس ادخب  دـنتفگ  شیرق  سپ  تفر  شدوخ  لزنمب  سپـس  تسین  نآ  رتالاب  رترب و  يزیچ  دـنکیم و  يرترب  نآ  اراوگ و  نآ  نیئاپ  رمث و 
شیرق هناحیر  دـیلوب  دـش و  دـنهاوخ  جراخ  دوخ  ناکاین  نید  نیا  زا  شیرق  مامت  هک  ادـخب  دـنگوس  دـش و  جراـخ  دوخ  نید  زا  دـیلو  هک 

هنعل  ) لهج وبا  سپ  دنتفگیم .
63 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 

ار وت  هدازردارب  تفگ  دیلو  سپ  تسـشن . هودـنا  نزح و  لاح  رد  دـیلو  رانک  رد  دـمآ  وا و  زا  ار  امـش  منکیم  تیافک  نم  تفگ  اهنآب  هَّللا )
وت هک  دننکیم  نامگ  دنکیم و  ییوج  بیع  شنزرـس و  يریپ  یگدروخلاس و  نیا  اب  ارت  هک  تسا  شیرق  نیا  تفگ  لهج  وبا  منیبن . نوزحم 

هناوید ص )  ) دّمحم هک  دینکیم  نامگ  ایآ  تفگ  شناشیوخ و  سلجمب  دـمآ  لهج و  وبا  اب  تساخ  رب  سپ  ياهداد  تنیز  ار  دّـمحم  نخس 
سپ تسا  نهاک  وا  هک  دینکیم  رّوصت  ایآ  تفگ  ادخب  هن  دنتفگ  اههناوید  دننام  درشفب  دوخ  يولگ  زگره  هک  ار  وا  دیاهدید  ایآ  سپ  تسا 
رعـش وا  هک  دیاهدید  زگره  سپ  تسا  رعاش  وا  هک  دینکیم  لایخ  ایآ  تفگ  ادخب . هن  دنتفگ  دـشاب  تناهک  زا  يزیچ  وا  رب  هک  دـیاهدید  ایآ 

هن دنتفگ  غورد  زا  يزیچب  دیاهدرک  شیامزآ  هبرجت و  ار  وا  ایآ  سپ  تسوگغورد  وا  هک  دینکیم  نامگ  ایآ  تفگ  ادخب  هن  دـنتفگ  دـیوگب 
رد سپ  تسیک . وا  سپ  دنتفگ  دیلوب  شیرق  سپ  شاییوگتـسار . تقادص و  زا  شتبون  زا  شیپ  دشیم  هدـیمان  نیما  يوگتـسار  وا  ادـخب و 

شرـسمه و درم و  ناـیم  هک  ار  وا  دـیدیدن  اـیآ  يرگوداـج  رگم  وا  تـسین  تـفگ  دوـمن و  شرت  ور  درک و  هاـگن  سپـس  هدرک  رکف  دوـخ 
. دنکیم رثا  هک  تسیرحس  دیوگیم  وا  هچنآ  رگوداج و  وا  سپ  دزادنایم  ییادج  شناگدنب  وا و  نادنزرف 

63 ص : ریسفت ... :
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ینعی ًادـیِحَو ) ُْتقَلَخ  ْنَم  َو  ِینْرَذ  . ) دومرف فیـصوت  ار  نآ  هک  يرفاـک  رب  دـیدهت  قـیرط  رب  دوـمرف  شربماـیپ  هب  ناحبـس  يادـخ  هاـگ  نآ 
دوشیم نینچ  هیآ  يانعم  وا و  اب  ارم  راذـگاو  دـیوگیم  هدـنیوگ  هچناـنچ  وا  ندرک  باذـع  يارب  میفاـک  نم  هک  یتسردـب  وا  اـب  ارم  راذـگاو 
هدـیرفآ تفـص  رب  ار  نآ  يدرک  لمح  رگا  وا و  ندـیرفآ  رد  تسین  یکیرـش  میارب  هک  ییاهنت  هب  مدـیرفآ  ار  وا  هک  یـسک  اـب  ارم  راذـگاو 

راذگاو  ارم  تسنیا  شیانعم 
64 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 

. هریغم نب  دیلو  ینعی  يدنزرف  هن  دوب و  وا  يارب  یلام  هن  هک  اهنت  مدیرفآ  شردام  مکش  رد  ار  وا  هک  یسک  و 
. وا ندرک  دوبان  تکالهب و  مدرفنم  نم  هک  ار  وا  نم و  نایم  نک  اهر  دیوگ : لتاقم 

زا ملـسم  نب  دّمحم  نارمح و  هرارز و  زا  شدانـساب  هدرک  تیاور  یـشایع  دوشیم و  هدیمان  دیحو  شموق  نایم  رد  دـیلو  دـیوگ : ساّبع  نبا 
. تسا مارح  دنزرف  انز  دلو  دیحو  هک  مالّسلا  امهیلع  رقاب  رفعج  یبا  ترضح  قداص و  هَّللا  دبع  یبا  ترضح 

رگا وا  رب  ياو  دومرف  مدیحو . رسپ  نم  تفگیم  شاهبطخ  رد  ماشه  ینب  زا  یکی  هک  مالّـسلا  هیلع  رفعج  یبا  ترـضحب  دنتفگ  دیوگ : هرارز 
هتفگ دیحو   ) دوشن هتخانـش  شردپ  هک  یـسک  دومرف : وا  تسیک  ترـضح  نآب  میتفگ  ام  سپ  درکیمن . راختفا  نآب  تسیچ  دیحو  تسنادیم 
ساّبع نبا  زا  اطع  ًادوُدْـمَم ) ًالام  َُهل  ُْتلَعَج  َو   ) تفگ سپ  دومرف  يزور  واب  هک  يدـنزرف  لام و  ناحبـس  يادـخ  دومرف  دای  هاگ  نآ  دوشیم )

هک ینانچ  تاّلغتـسم  نادنفـسوگ و  راد و  ناشن  نابـسا  نارتش و  زا  فئاط  ات  هّکم  نیب  ام  هک  دایز  هک  یلام  وا  يارب  مداد  رارق  ینعی  دیوگ :
. رایسب ياههمشچ  دندرکیم و  لمح  نازینک  نامالغ و  هتسویپ  ار  نآ  مدنگ  لصاح و 

يارب تسلاس و  ماّیا  رب  هدیـشک  نآ  سپ  دوشن  مامت  دیایب  ون  هّلغ  هک  دوب  لاس  ات  لاسما  زا  شمدنگ  هّلغ و  تیناوارف  دودمم  دیوگ : دهاجم 
. رانید رازه  دص  تشاد و  رسپ  هد  دشیمن و  عطق  ناتسمز  ناتسبات و  رد  شاهویم  هک  فئاط  رد  دوب  یغاب  وا 

. رانید رازه  راهچ  دیوگ  نایفس  رانید . رازه  شش  دیوگ : هداتق 
65 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 

يارب ندرک  ترفاـسم  زا  اـهنآ  يزاـین  یب  يارب  دـندرکیمن  تبیغ - وا  زا  هّکم و  رد  دـندشیم  رـضاح  وا  اـب  هک  ینارـسپ  و  ًادوُهُـش ) َنـِیَنب  َو  )
. تراجت

صاع 5- ماشه 4 - هرامع 3 - دلاخ 2 - دیلو 1 - نارـسپ  دندوب و  رفن  تفه  دیوگ  لتاقم  دندوب و  رفن  هدزیـس  اهنآ  دیوگ : ریبج  نب  دـیعس 
لام هتسویپ  تایآ  نیا  لوزن  زا  دعب  دیلو  هک  دناهتفگ  دندروآ  مالسا  هرامع  ماشه و  دلاخ و  نانآ  زا  رفن  هس  سمش  دبع  سیق 7 - سیق 6 -

. دش كاله  ات  تفریم  نیب  زا  شنادنزرف  و 
تهج ره  زا  اـت  یندرتـسگ  ار  وا  ترـشع  شیع و  طاـسب  مداد  هعـسوت  مدرتـسگب و  ینعی  دـنیوگ : نارگید  نسح و  ًادـیِهْمَت ) ُهـَل  ُتْدَّهَم  َو  )

. یندرک ناسآ  ار  اهراک  رد  فّرصت  وا  يارب  مدرک  ناسآ  دناهتفگ  یخرب  و  دیدرگ . بسانتم  شلاوحا  هنؤملا و  یّفکم 
. ار وا  دالوا  لام و  منک  دایز  هک  دومن  عمط  هاگ  نآ  َدیِزَأ ) ْنَأ  ُعَمْطَی  َُّمث  )

هاگ نآ  منک  دایز  ار  وا  ياهتمعن  هک  تشاد  عمط  شنایغط  رفک و  لاح  نیا  اب  درک و  یـساپسان  هکلب  دومنن  اهتمعن  نیا  رب  ارم  ساپـس  ینعی 
. منکیمن دایز  شیساپسان  رفک و  اب  تسین و  درک  نامگ  هک  نانچ  نآ  ینعی  اَّلَک )  ) دومرف خیبوت  رجز و  عدر و  هجو  رب 

ار وا  یساپسان  دومرف  نایب  سپـس  میامنیم . رفیک  رجز و  ار  وا  تسین  هدرک  لایخ  هک  روط  نآ  ینعی  تسنیا  اّلک )  ) يانعم دناهتفگ  یـضعب  و 
شتخانـش تفرعم و  اب  ام و  ياهلیلد  اهتّجحب و  وا  نوچ  منکیمن  دایز  وا  رب  ار  دوخ  تمعن  لام و  ام  ینعی  ًادـِینَع ) اـِنتایِآل  َناـک  ُهَّنِإ   ) تفگ و 

. تسا نمشد  رکنم 
ینعی  ًادوُعَص ) ُهُقِهْرُأَس   ) دوب رکنم  زوت و  هنیک  دنتفگ  هداتق  ساّبع و  نبا 
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زا یهوک  نتفر  الاب  عوفرم ، ربخ  رد  دـناهتفگ  یـضعب  دـشابن و  نآ  رد  یتحار  هک  تشاذـگ  مهاوخ  باذـع  زا  یتّقـشم  وا  شود  رب  يدوزب 
درادـیم رب  یتقو  دوشیم و  بآ  نآ  ترارح  زا  دراذـگیم  نآ  رب  ار  شتـسد  یتقو  هک  نتفر  ـالاب  هب  دـنکیم  عورـش  هک  مّنهج  رد  تسا  شتآ 

. شیاپ نینچمه  دوشیم و  ملاس  شتسد 
دیـسر اـجنآب  نوچ  دـسرب و  نآ  هّلقب  اـت  دور  ـالاب  نآ  زا  دـننکیم  روبجم  ار  وا  هک  شتآ  رد  فاـص  گنـس  زا  تسیهوک  نآ  دـیوگ : یبلک 

وا دوخ  ای  دنزادنایم و  ریز  هب  ار  وا  درک  دوعـص  نوچ  روط  نیمه  دور و  الاب  دـننکیم  شروبجم  هرابود  نآ  نیئاپب  دـتفایم  دـنکیم و  طوقس 
لهچ رد  ات  هدز  ینهآ  ياهشکچ  اب  تشپ و  زا  هدیـشک  نینهآ  ياهریجنز  اـب  ولج  زا  ار  وا  تسوا  باذـع  نیا  هشیمه  يارب  دوشیم و  ترپ 

. دننکیم نوگن  رس  هوک  نآ  نیئاپب  ار  وا  دیسر  الابب  نوچ  دور و  الاب  شتآ  هوک  نآ  زا  لاس 
. دنز نعط  هنوگچ  نآرق  رد  هک  دشیدنایم  وا  َرَّکَف ) ُهَّنِإ  )

تیاده داشرا و  بلط  هجو  رب  رگا  اریز  دنک . ياهلیح  نآرق  لاطبا  هراب  رد  هک  درکیم  هشیدنا  هّتبلا  تفرگ و  هزادنا  دوخ  لد  رد  و  َرَّدَـق ) َو  )
ص)  ) دّمحم هک  میئوگب  رگا  تفگ  سپ  دوب  هدیدنـسپ  حودمم و  هنیآ  ره  رگید  نانخـس  اب  ار  ادخ  نخـس  درکیم  هسیاقم  هدرک و  هشیدـنا 
هک اریز  دـنکن  قیدـصت  ار  ام  برع  زاب  تسا  نهاک  وا  هک  میتفگ  رگا  ناـشدوخ و  راعـشا  راـبتعاب  دـنک  بیذـکت  ار  اـم  برع  تسا  رعاـش 

. دـنکیم لقن  رگید  ياهرحاس  زا  هدروآ  وا  هچنآ  هک  تسا  يرگوداج  وا  مییوگیم  سپ  درادـن . اـهنهاک  نانخـس  اـب  تهابـش  وا  ناـنخس 
: دیوگ یئابج  تسا . ندش  هتـشک  ياجب  هک  يزیچب  هدش  رود  ادخ  تمحر  زا  دنتفگ  یخرب  هدیدرگ و  بّذـعم  هدـش و  تنعل  ینعی  َِلتُقَف ) )

ّقحتسم و 
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. هدش یهلا  باذع  هتسیاش 
زا دومن  ریدقت  هچنآ  تفرگ  هزادنا  درک و  هشیدنا  هک  لاح  ره  رب  انب  هدش  رود  ادخ  تمحر  زا  شیانعم  دـیوگ : مظن  بحاص  َرَّدَـق ) َْفیَک  )

ار وا  دشاب  هدوب  هک  لاح  ره  رب  انب  ینعی  دنکیم  هچ  هک  منزیم  هّتبلا  هنیآ  ره  ار  وا  عنص ) فیک  هّنبرـضأل   ) نخـس رد  دنیوگیم  هچنانچ  نخس 
. منزیم

دـنک و هشیدـنا  ام  تایآ  هراب  رد  هک  روط  ره  تسنیا  نآ  يانعم  هک  دـنتفگ  یـضعب  و  تسا . دـیکأت  يارب  رارکت  نیا  َرَّدَـق ) َْفیَک  َلـُِتق  َُّمث  )
رد هنوگچ  هک  دوشیم  راـتفرگ  يورخا  باذـع  تبوقعب و  هدـش و  رود  ادـخ  تمحر  زا  سپ  لـیلد  تّجح و  ندوب  نشور  اـب  دریگ ، هزادـنا 

رگید و راب  زا  دـعب  راب  کی  ترخآ  رد  دوشیم  باذـع  تسنیا  شیانعم  دـنتفگ . یخرب  و  دـشکیم . رگید  هشقن  هدرک و  هشیدـنا  ّقح  لاـطبا 
. هشیمه يارب  روط  نیمه 

. دیامن ّدر  دنک و  لطاب  ار  نآرق  نآب  هک  يزیچ  بلط  رد  درک  نآرق  رب  یهاگن  هاگ  نآ  َرَظَن ) َُّمث  )
. دیامنیم هشیدنا  دنکیم و  رکف  يزیچ  رد  هک  یسک  دننام  يدیدش  تهارک  هب  درک  هاگن  درک و  شرت  يور  سپس  ینعی  َرََسب ) َو  َسَبَع  َُّمث  )
رد هچنآ  ینعی  اذـه ) ْنِإ   ) تفگ دومن و  ّربـکت  مالـس  اـب  دـش  هدـناوخ  یتـقو  ینعی  َرَبْکَتْـسا ) َو   ) ناـمیا زا  درک  ضارعا  هاـگ  نآ  ََربْدَأ ) َُّمث  )

. هدش لقن  ییوداج  رگم  تسین  تسنآرق 
اهناسنا ار  نآ  هک  تسییوداج  ینعی  تسا  راـیتخا  راـثیا و  زا  نآ  هدـش  هتفگ  دـنکیم و  تیاور  لـقن و  اـهرگوداج  زا  ینعی  َُرثُْؤی ) ٌرْحِـس  اَّلِإ  )

. دنیزگیم رب  دراد  هک  ینیریش  توالح و  يارب  هدرک و  رایتخا 
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هچنانچ دوب  یمدآ  نخس  زا  ای  وداج  نآرق  رگا  هکنآ  لاح  و   ) ادخ دزن  زا  تسین  یمدآ و  نخـس  رگم  تسین  ینعی  ِرَـشَْبلا ) ُلْوَق  اَّلِإ  اذه  ْنِإ  )
تردق ییاناوت و  دنراد  هک  یتحاصف  اب  نآ  ریغ  دـیلو و  و  دـنروایب ) ار  نآ  لثم  هک  تشاد  ناکما  اهرگوداج  يارب  هنیآ  ره  تفگ  یتنعل  وا 

. دنروایب مه  هیآ  کی  دنتسناوتن  هکنآ  لاح  دنشاب و  هتشاد  ار  نآ  دننام  ندروآ 
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و مهد . رارق  شتآ  مزـالم  ار  وا  مزادـنا و  خزود  ار  وا  يدوزب  ینعی  َرَقَـس ) ِهِیلْـصُأَس   ) تفگ هدوـمرف و  دـیدهت  ار  وا  ناحبـس  يادـخ  سپس 
. تسا مّنهج  ياهرد  زا  يرد  هتفگ  یخرب  و  تسا . خزود  تاقبط  تاکرد و  زا  ياهقبط  هکرد و  رقس »  » دناهتفگ

هدومن و فیرعت  ار  نآ  تافص  زا  هراپ  و  سرت . میب و  یتخس و  ییانگنت و  رد  تسیچ  رقـس  ُرَقَـس ) ام   ) هدنونـش يا  ینادیمن  َكارْدَأ ) ام  َو  )
مه اهر  ار  اهنآ  دـنکیم و  دوبان  هدروخ و  هکنیا  رگم  یتشوگ  نانآ  يارب  دراذـگیمن  یقاب  ینعی  تفگ  دـهاجم  ُرَذـَت ) ـال  َو  یِْقُبت  ـال   ) تفگ

. دندش قلخ  ون  زا  دندرک و  دوع  هک  یتقو  دنکیمن 
باذع و عاونا  رد  نانآ  ششوک  تیاهنب  دنسریم  هکلب  نانآ  يارب  دراذگیمن  یقاب  دنازوسیم و  رگم  ار  يزیچ  دراذگیمن  یقاب  دیوگ : یئابج 

. اههجنکش
. دنکیم کیرات  بش  زا  رتهایس  ات  هدینازوس  ار  اهتسوپ  نانچ  هتفگ  یخرب  دهدیم و  رییغت  ار  اهتسوپ  هک  یباذع  ینعی  ِرَشَْبِلل ) ٌۀَحاََّول  )

هک رگید  رفن  هدجیه  اب  تسا  خزود  کلام  دنشتآ . ناراد  هنیزخ  ناشیا  هک  ناگتشرف  زا  رفن  دنچ  ای  هدزون و  تسنآ  رب  َرَـشَع ) َۀَعِْـست  اْهیَلَع  )
فتک ود  نایم  دیآیم  نوریب  نانآ  ياهناهد  زا  شتآ  ناّرب و  زیت و  ياههزین  رـس  دننام  نانآ  ياهنادـند  هدـنهج و  قرب  دـننام  اهنآ  ياهمـشچ 

هار لاس  هن  تفاسم  هزادناب  اهنآ 
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هدش هتـشاد  رب  اهنآ  زا  ینابرهم  تمحر و  تسا . ّرـضم  هعیبر و  شیرق  گرزب  هلیبق  ود  يرادهگن  ّتیفرظ  اهنآ  زا  یکی  تسد  فک  تسا و 
. دزادنایم دهاوخب  مّنهج  زا  اجک  ره  دنکیم و  دنلب  ار  نایخزود  زا  رفن  رازه  داتفه  اهنآ  زا  یکی 

رگید تاـکرد  شتآ و  يارب  تسنابـساپ و  راد و  هنیزخ  هتـشرف  هدزون  خزود  نیریز  هقبط  هک و  رد  رب  هک  تسنیا  نآ  ياـنعم  هدـش  هتفگ  و 
. تسا يرگید  ياهنابساپ 

نیا رد  هدش و  هتشون  نیشیپ  بتک  رد  ای  دنداد و  ربخ  البق  هک  یناربمایپ  رابخا  اب  قفاوت  هک  تسنیا  يارب  هدزون  ددعب  صیـصخت  دناهتفگ : و 
. دشاب هدوب  نیفّلکم  يارب  یتحلصم 

هن ات  کی  زا  هک  ار  مک  لیلق و  ياهددع  رثکا  رتشیب و  دنکیم  عمج  ( 19  ) هدزون ددع  هک  دناهتفگ . ددع  نیا  ریسفت  رد  نیرّسفم  زا  یضعب  و 
تساهرازه و فولا  اهدـص و  تآم ، اههد  تارـشع . اهیکی و  داـحآ  ددـع  اریز  دـشاب  ( 10  ) هد هک  ار  داـیز  ياهددـع  رتمک  دـشاب و  ( 9)

نیا یتقو  دنتفگ  نیرّسفم  « 1 ( » تسا هن  هد و  عماج  ( 19  ) هدزون و   ) دشابیم ( 9  ) هن اهیکی  رتشیب  هد و  اههد  نیرتمک 
__________________________________________________

يارب متفگ  هدزون و  ددـع  رد  داـتفا  قاـّفتا  یجوجل  دـحلم و  یکی  اـب  ییوگتفگ  هثحاـبم و  نم  يارب  دـیوگ : ّفلؤم  یـسربط  یلع  وـبا  ( 1)
وت مدرک و  ندید  هبترم  رازه  ار  وت  دوشیم  هتفگ  هچنانچ  تسا  هغلابم  يارب  هکلب  تسین  صیصخت  يارب  عضوم  ره  رد  ددع  رکذ  وا  تاکسا 

نادنز رد  نابـساپ  و  رومأم ، رفن  جنپ  تساجنآ . بسحب  اج  ره  رد  دایز  متفگ  تسا . دایز  ددع  يارب  لاثم  نیا  تفگ  يدماین . نم  ندید  زاب 
تفگ دـنرامگیم  نابـساپ  نادـنز  رد  دـنراد  هک  يزابرـس  شترا و  دایز  اب  ناهاشداپ  اهینادـنز و  زا  يریگولج  يارب  تسیفاک  تسا و  دایز 
سؤر تیاعر  يارب  متفگ  درواین . ار  رگید  ددـع  درک و  راـیتخا  ار  ددـع  نیا  ارچ  سپ  تسیفاـک  هغلاـبم  يارب  ( 19  ) ددـع ام  میدرک  ضرف 

یضتقم نآ  دشاب و  ءار  هک  تایآ 
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دبع هینک   ) هشبک یبا  رسپ  دیونـشیم  ایآ  دنیـشنب ، ناتگرم  رد  ناتردام  هّکم ) لها  و   ) شیرق مدرمب  تفگ  هَّللا ) هنعل   ) لهج وبا  دش  لزان  هیآ 
هد ره  تسناوتان  زجاع و  ایآ  دیتسه  ریلد  رایـسب  مدرم  امـش  دنرفن و  هدزون  خزود  نانابـساپ  ناراد و  هنیزخ  هک  دـهدیم  ربخ  تسا  بلطملا )

. دنک دوبان  ار  خزود  نانابهگن  نانابساپ و  زا  یکی  هک  امش  زا  رفن 
یگمه امـش  مکـش و  رب  ار  رفن  تفه  ماهدرگ و  تشپ و  رب  ار  نانآ  رفن  هد  منکیم  تیافک  ار  اهنآ  رفن  هدـفه  نم  تفگ  یمحج  دوسـالا  وبا 
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. ناگتشرف رگم  ار  شتآ  نارای  میدادن  رارق  ًۀَِکئالَم ) اَّلِإ  ِراَّنلا  َباحْصَأ  اْنلَعَج  ام  َو   ) دمآ دورف  سپ  دینک  دوبان  ار  اهنآ  زا  رفن  ود 
رگم تسا  نانآ  تیلوت  رایتخا و  رد  نآ  هرادا  هک  شتآ  نانابـساپ  میدادن  رارق  ام  تسنیا و  شیانعم  دـنیوگ : كاّحـض  هداتق و  ساّبع و  نبا 

تسامش نهذ  رد  هک  نانچ  مدآ  دالوا  زا  ار  اهنآ  میدادن  رارق  شتآ و  لها  ندرک  باذع  رد  ار  نانآ  لیم  توهش و  میداد  رارق  ناگتـشرف ،
. دیشاب هتشاد  اهنآ  رب  تردق  ییاناوت و  سپ 

ار اهنآ  ددع  میدادن  رارق  و  اوُرَفَک ) َنیِذَِّلل  ًۀَْنِتف  اَّلِإ  ْمُهَتَّدِع  اْنلَعَج  ام  َو  )
__________________________________________________

تیافک هغلابم  رد  هک  تسیددع  رتگرزب  هدزون  دراد و  تیحالص  هتسیاش و  الاب  هب  رشع  زا  يدحاو  ره  تسا و  رـشع  هعـست  ات  رـشع  هملک  )
لامتحا و ددع و  نیا  زاوج  رب  انب  هدیـسر  نم  رطاخب  هک  تسیزیچ  نیا  متفگ  دنام و  توهبم  سپ  تسه . مه  تایآ  سؤر  بسانم  دنکیم و 

. شدوخ رگم  ار  ادخ  مالک  قیاقد  دنادیمن  هنرگ 
یعاد كّرحم و  هک  یناویح  ياـهورین  اوق و  اـب  تسا  هدزون  ددـع  بساـنت  تساـهنآ  زا  هک  هدرک  داـی  يوـنعم  یهوـجو  يزار  رخف  ماـما  و 

. تساناد ادخ  و  تسا . هدزون  رد  رصحنم  اهنآ  دناشکیم و  خزود  هب  هک  تسیناهانگ 
( ییارعش )
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فیلکت رد  نتفرگ  تخس  شیامزآ و  رگم  ددع  نیا  رب  میدادن  رارق  ینعی  دندرک . ینامرفان  هدیزرو و  رفک  هک  يدارفا  يارب  شیامزآ  رگم 
دنکیمن تساناد  ناحبـس  يادخ  هک  دننادب  دننک و  هشیدنا  ات  ار  وا  ییاتکی  دندرک  راکنا  ار و  ادخ  ياهتمعن  دـندرک  ینامرفان  هک  يدارفا 

مدرم هجنکش  باذع و  رب  نآب  دنناوتیم  هچنآ  نانآ  يورین  رد  دیازفیب  هک  تسا  اناوت  وا  هک  دننادب  و  تسا . تحلـصم  تمکح و  هچنآ  رگم 
هک هدومن  مدرم  مامت  حور  ضبق  رب  ّطلسم  لیئارزع )  ) مان هب  ار  هتـشرف  رفن  کی  هک  ییادخ  دنمهفیم  دننک  دوخ  لقعب  عوجر  اهرفاک  رگا  و 
زا رفن  هدزون  ببـسب  ار  اهنآ  دـنکفیب  شتآـب و  ار  اـهنآ  زا  یخرب  ندیـشک  ندرک و  هناور  رب  تساـناوت  دـنوش  هریچ  و  بلاـغ ، وا  رب  دـنناوتن 

دوهی و زا  هدـش  لزان  باتک  اهنآ  يارب  هک  یناسک  دـنیامن  رواب  دـننک و  نیقی  هکنیا  ات  َباتِْکلا ) اُوتوُأ  َنیِذَّلا  َنِْقیَتْسَِیل   ) شتآ رد  ناگتـشرف 
تـسا نانآ  ياهباتک  رد  هک  ار  هچنآب  داد  ربخ  هک  یتهج  زا  تسوگتـسار  قداص و  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دّـمحم  ّقح و  نآرق  هک  يراـصن 

. دنشاب هتفرگ  ارف  ناشیا  زا  ای  هدناوخ و  ار  اهنآ  هکنیا  نودب 
دّمحم يربمایپ  تّوبن و  یتسردب  و  ( 19  ) ددع نیاب  نیقی  نامیا و  دندروآ - نامیا  هک  یناسک  دـنیامن  دایز  و  ًانامیِإ ) اُونَمآ  َنیِذَّلا  َدادْزَی  َو  )

. تسناشیا ياهباتک  رد  هک  تسا  يزیچ  دننام  نآ  هک  باتک  لها  ار  ناشیا  داد  ربخ  هک  یتقو  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص 
ره تسنیا  نآ  يانعم  خزود و  نانابهگن  نانابـساپ و  ددع  رد  هورگ  نیا  دـنرواین  کش  ینعی  َنُونِمْؤُْملا ) َو  َباتِْکلا  اُوتوُأ  َنیِذَّلا  َباتْرَی  َو ال 

هشیدنا یتقو  دندروآ  وا  يربمایپ  یتسرد  تّحص و  هب  نامیا  هک  یناسک  هدرواین و  ص )  ) دّمحمب نامیا  هک  یناسک  دننک  رواب  نیقی و  هنیآ 
دندومن . رکف  و 

72 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 
دـنراد و ینورد  يرامیب  هک  يدارفا  دـنیوگب  تبقاع  هکنیا  اـت  و  اًـلَثَم ) اذـِهب  ُهَّللا  َدارَأ  اذ  اـم  َنوُِرفاـْکلا  َو  ٌضَرَم  ْمِِهبُوُلق  ِیف  َنیِذَّلا  َلوُقَِیل  َو  )
نیقفانم و  ) هورگ نیا  راک  رخآ  ینعم  هب  تسا  تبقاع  مال  اـجنیا  رد  مـال  هدومن . هدارا  هچ  ددـع  نیا  زا  ادـخ  دـندومن  یناـمرفان  هک  يدارفا 

. هتساوخ هچ  لثم  نیا  زا  ادخ  دنیوگیم  اهرفاک )
اهنآ هشیدنا  رکف و  سپ  دننک  رکف  ددـع و  فصو و  نیاب  هدرک  هدارا  هچ  ادـخ  دـنیوگیم  هکنیا  يارب  تسنیا  شیانعم  دـناهتفگ : یـضعب  و 

. دنک تیاده  نامیاب  ار  نانآ 
یناگتـشرف ار  شتآ  نارای  ناراد  هنیزخ  نانابـساپ و  میداد  رارق  ام  هک  ار  هچنآ  لثم  ینعی  ُءاشَی ) ْنَم  يِدْهَی  َو  ُءاشَی  ْنَم  ُهَّللا  ُّلُِضی  َِکلذَـک  )
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شدوخب ار  یهارمگ  تیاده و  درک  هفاضا  ار و  تیاده  یهارمگ و  دننک  راهظا  ات  ار  مدرم  مینک  فیلکت  هک  دنـشیامزآ  ددع  نابحاص  هک 
. تسوا هیحان  زا  نآ  تسا و  فیلکت  تیاده  یهارمگ و  ببس  هکنیا  يارب 

هک ار  سک  ره  باوث  تشهب و  هارب  دـیامنیم  تیادـه  دـهاوخیم و  هک  ار  یـسک  باوـث  تشهب و  هار  زا  دـنکیم  هارمگ  دـناهتفگ : یـضعب  و 
. دهاوخب

ار شتآ  نانابهگن  وا و  رگم  سکچیه  يداـیز  ترثک و  تهج  زا  ار ، تراـگدرورپ  رگـشل  دـنادیمن  ینعی  َوُه ) اَّلِإ  َکِّبَر  َدُونُج  ُمَْلعَی  اـم  َو  )
«. 1  » درک اضتقا  نینچ  تمکح  یلو  شرگشل  یمک  يارب  دادن  رارق  رفن  هدزون 

__________________________________________________

دشاب نیا  يارب  خزود  نانابهگن  ناراد و  هنیزخ  يارب  دومرف  باختنا  ار - هدزون  ددع  دادعا  نایم  رد  هک  تسا  لمتحم  و  دیوگ : مجرتم  ( 1)
 ]...[ هقرف و يرجه  هدزیس  يدالیم و  هدجیه  نرق  رد  هک  دشاب  هتشذگ  ادخ  ملع  زا  هک 

73 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 
دیوگ ءاطع  رفن . هدزون  رگم  ینارای  دّـمحم  يارب  تسین  تفگ  هک  یماـگنه  تسا  هریغم ) نب  ماـشه   ) لـهج یبا  خـساپ  نیا  دـیوگ : لـتاقم 

رفن هدزون  هک  تسنیا  شیانعم  ادخ و  رگم  شتآ  لها  باذع  هجنکـش و  يارب  ار  اهنآ  هدـیرفآ  ادـخ  هک  یناگتـشرف  ددـع  دـنادیمن  ینعی و 
: دومرف رقس و  رکذ  هب  تشگ  رب  هاگ  نآ  دنادیمن  ادخ  زج  هک  تسا  هزادنا  نآ  اهرکشل  نارای و  زا  اهنآ  يارب  دنشتآ و  نانابهگن  نانابساپ و 

شتآ رد  بجوم  هچنآ  زا  دننک  يرود  دنروآ و  دایب  هک  یمدآ  يارب  هظعوم  هرکذت و  رگم  نآ  تسین  ینعی و  ِرَـشَْبِلل ) يرْکِذ  اَّلِإ  َیِه  ام  َو  )
. دوشیم نتفر 

دننک هشیدنا  ات  ترخآ  شتآ  زا  یمدآ  يارب  يدوب  دای  هرکذت و  رگم  ایند  رد  شتآ  نیا  تسین  هک  تسنیا  نآ  يانعم  هک  دـنتفگ  یـضعب  و 
. مدرم يارب  يدوب  دای  رگم  هروس  نیا  تسین  دنتفگ و  یخرب  ار و  رگید  يارس  شتآ  دنیامن  يرود  و  نآ ، هراب  رد 

یلاعت يادخ  تردق  لامک  رب  نآب  دننک  لالدتسا  هک  مدرم  رابتعا  تربع و  يارب  رگم  يرفن  هدزون  ناگتشرف  نیا  تسین  و  دنتفگ . یضعب  و 
. دنیامن يرود  ناهانگ  زا  و 

__________________________________________________

ددع هک  دهد  هدنیآ  زا  ربخ  هدومن و  ییوگـشیپ  هتـساوخ  دوب  دهاوخ  هدزون  ددـع  اهنآ  راعـش  هک  ییاهب  یباب و  مانب  دـنیآیم  دوجوب  یبزح  )
. تسا خزود  شتآ  ياههنابز  ای  نانابساپ و  ددع  اریز  تسین  یکرابم  ددع  روبزم 

74 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 

74 ص :  ات 56 ... ] تایآ 32  (: 74  ) رثدملا هروس  ]

هراشا

(36  ) ِرَشَْبِلل ًاریِذَن  ( 35  ) ِرَبُْکلا يَدْحَِإل  اهَّنِإ  ( 34  ) َرَفْسَأ اذِإ  ِْحبُّصلا  َو  ( 33  ) ََربْدَأ ْذِإ  ِْلیَّللا  َو  ( 32  ) ِرَمَْقلا َو  َّالَک 
ِنَع ( 40  ) َنُولَءاـسَتَی ٍتاَّنَج  ِیف  ( 39  ) ِنیِمَْیلا َباحْـصَأ  َّالِإ  ( 38  ) ٌۀَـنیِهَر ْتَبَـسَک  اِمب  ٍسْفَن  ُّلُک  ( 37  ) َرَّخَأَـتَی َْوأ  َمَّدَـقَتَی  ْنَأ  ْمُْکنِم  َءاـش  ْنَِمل 

(41  ) َنیِمِرْجُْملا
اَّنُک َو  ( 45  ) َنیِِـضئاْخلا َعَم  ُضوَُـخن  اَّنُک  َو  ( 44  ) َنیِکْـسِْملا ُمِعُْطن  ُکـَن  َْمل  َو  ( 43  ) َنیِّلَـصُْملا َنِم  ُکَن  َْمل  اُولاـق  ( 42  ) َرَقَس ِیف  ْمُکَکَلَـس  ام 

(46  ) ِنیِّدلا ِمْوَِیب  ُبِّذَُکن 
ٍةَرَوْسَق ْنِم  ْتَّرَف  ( 50  ) ٌةَرِْفنَتْسُم ٌرُمُح  ْمُهَّنَأَک  ( 49  ) َنیِضِْرعُم ِةَرِکْذَّتلا  ِنَع  ْمَُهل  امَف  ( 48  ) َنیِِعفاَّشلا ُۀَعافَش  ْمُهُعَْفنَت  امَف  ( 47  ) ُنیِقَْیلا اَناتَأ  یَّتَح 
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(51)
ام َو  ( 55  ) ُهَرَکَذ َءاش  ْنَمَف  ( 54  ) ٌةَرِکْذَت ُهَّنِإ  َّالَک  ( 53  ) َةَرِخْآلا َنُوفاخَی  َْلب ال  ـَّالَک  ( 52  ) ًةَرَّشَنُم ًافُحُـص  یتُْؤی  ْنَأ  ْمُْهنِم  ٍئِْرما  ُّلُک  ُدـیُِری  َْلب 

(56  ) ِةَرِفْغَْملا ُلْهَأ  َو  يْوقَّتلا  ُلْهَأ  َوُه  ُهَّللا  َءاشَی  ْنَأ  َّالِإ  َنوُرُکْذَی 
75 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 

75 ص :  تایآ ... : همجرت 

. هامب دنگوس  اّقح 
. دیآ رد  زور  یپ  زا  هک  مد  نآ  بشب  دنگوس  - 31

. دوش نشور  هک  مد  نآ  حبصب  دنگوس  - 32
. تسگرزب ياهالب  زا  یکی  رقس  اّدج  - 33

. تسا مدرم  هدنناسرت  نآ  هک  یلاح  رد  - 34
. دتسیا زاب  ای  دریگ  یشیپ  تاریخب )  ) دهاوخ هک  امش  زا  هک  سک  نآ  يارب  - 35

. تسا ورگ  رد  هدرک  مهارف  هچنآب  سک  ره  - 36
. تسار تسد  نارای  رگم  - 37

. دنسرپیم اهیتشز  رد  هک  - 38
. ناراکهانگ زا  - 39

. دروآ رد  خزود  يداوب  ار  امش  زیچ  هچ  - 40
. میدوبن ناراذگزامن  زا  ام  هک  دنیوگ  - 41

. میدادیمن ماعط  تاکز ) لامب   ) ار ناشیورد  و  - 42
. میتفریم ورف  لطاب  رد  ناگدنورورف  اب  و  - 43
. میدرمشیم غورد  ار  ازج  زور  هتسویپ  و  - 44

. دمآ گرم  ار  ام  هکنآ  ات  - 45
. دهدن ناشدوس  نارگتعافش  تعافش  و  - 46

دننادرگ . يور  نآ ) دنپ  و   ) نآرق زا  هک  هدش  هچ  ار  ناشیا  سپ  - 47
76 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 

. دنایشحو نارخ  ّقح ) زا  ندیمر  رد   ) ناشیا ایوگ  - 48
. دناهتخیرگ ناریش  زا  هک  - 49

يوریپ ار  ص )  ) دّمحم نالف  يا  هک  دشاب  هتـشون  نآ  رد  هک   ) دهدب ناشیدب  هداشگ  ییاههمان  هک  دـهاوخیم  ناشیا  زا  يدرم  ره  هکلب  - 50
(. نک

. دنسرتیمن رگید  يارس  هجنکش )  ) زا هکلب  دنورگن ) دنهدب - مه  رگا  دنهدب و  اههمان  نیا  ار  ناشیا  هک   ) تسنانچ هن  - 51
. تسا يدنپ  نآرق  اّقح  دنیوگیم ) نآرق  هراب  رد  نارفاک  هک   ) تسنانچ هن  - 52

. دریگ دنپ  نآب  دهاوخ  هک  ره  سپ  - 53
اب تافانم  دوخ  ربج  دنک و  ناشروبجم  ادخ  هکنآ  رگم  دنروآیمن  نامیا  دوخ  رایتخاب  ینعی   ) دهاوخ ادخ  هکنآ  رگم  دوشن  ریذپ  دـنپ  و  - 54
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. تسندیزرمآ راوازس  وا  دنشاب و  ناساره  شباذع  زا  هک  تسا  راوازس  و  دراد ) فیلکت 

76 ص :  تئارق ... :

ار ربد )  ) فلا اـب  اذا )  ) ءاّرق زا  نارگید  هدرک و  تئارق  فلا  اـب  ار  ربدا )  ) فـلا و نودـب  ار  اذا )  ) فـلخ بوـقعی و  صفح و  هزمح و  عفاـن و 
. دناهدرک ءارق  فلا  نودب 

تیاور ریثک  نبا  زا  ءاّرق  زا  یـضعب  هردان و  ياف  تئارق  رد  دناهدناوخ و  ءاف  رـسکب  یقب  ام  ءاف و  حتفب  ار  هرفنتـسم )  ) رماع نبا  هنیدم و  لها 
. دناهدرک تیاور  هرشنم  نون  نوکسب ح و  هرشنم ) افحص   ) ریبج نب  دیعس  تئارق  هزمح و  نودب  ربکلا ) يدحل  اّهنا   ) دناهدرک

77 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 

77 ص :  لیلد ... :

. تسندرک ضارعا  يانعمب  ربدا  ندش و  فرط  رب  ءاضقنا  ینعمب  ربد  تفگ  سنوی  دیوگ : یلع  وبا 
نیب دوش  هداد  رارق  هزمه  نآ  رد  هک  تسنیا  ربکلا  دحا  رد  فیفخت  هک  تفگ  ربدا و  ربد و  دنیوگیم  یلو ) اذا   ) ََربْدَأ ْذِإ  ِْلیَّللا  َو  دیوگ : هداتق 

رد هدش  فذح  هچنانچ  یندش  فذح  هدـش  فذـح  هزمه  هک  تسنیا  نآ  لیلد  تسین و  سایق  هزمه  فذـح  اّماف  میـس  دـننام  هزمه  فلا و 
: دیوگیم هک  رعاش  لوق 

بولطم ضرالا  یف  يّذلا  اذهک  اهبلاط و ال  ّوجلا  ءاوه  یف  اهملی  و 
فذح تسا و  هدش  وجتـسج  نیمز  يور  رد  هک  یـسک  نآ  دـننام  هن  ار و  نآ  بلاط  اضف  دازآ  ءاوه  رد  ار  وا  دـنک  تمالم  هک  تسیک  ایآ 

: تفگ هّیبا  نب  دایز  هب  یلئود  دوسالا  وبا  هدمآ  رعش  زا  هدیدع ، دراوم  رد  هزمه 
«1  » ءاهّدلا یّنم و  رکنلاب  هتجّرف  لضعم  رما  ّبر  ةریغملا  ابا  ای 

. دش ناسآ  ّلح و  نم  رکف  لّقعت و  یکریز و  ببسب  هک  یلکشم  رما  اسب  هچ  هریغم  ردپ  يا 
: دیوگ يرگید  و 

، اعبرا نیدیلا  یف  تاحتف  اعقرب و  ینوسبلاف  لباقا  مل  نا 
. دیئامن تسناوناب  صوصخم  هک  هرقن  هقلح  راهچ  ام  تسد  ود  ره  دیناشوپب و  باقن  عقرب و  ارم  منکن  هلتاقم  رگا 

__________________________________________________

. تسا هریغمل  ابا  زا  هزمه  فذح  رد  مّود ، رد  اهملی و  نم و  ما  هزمه  فذح  رد  لّوا  تیب  رد  دهاش  ( 1)
78 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 

: دیوگ ییحی  نب  دمحا 
ۀمیق نسحاب  ادبع  کعاب  ۀمیقفاب  کل  نزح  ناک  نا 

. اهتمیق نیرتلزان  هب  ار ، وت  تسا  هتخورف  دشاب  همیقفاب  زا  وت  يارب  هودنا  نزح و  رگا 
: دیوگ قدزرف 

دهجت مل  نا  کترجز  یّتلا  مثا  یفطخلا و  نب  ۀّیطع  مثا  کیلع  و 
رتهب هرفنتسم  رد  رـسک  دیوگ و  ینکن ، داهج  شـشوک و  رگا  درک  متـس  ار  وت  هک  یـسک  هانگ  یفطخ و  رـسپ  هّیطع  هانگ  تسوت  ندرگ  رب 

بجع و رختسا و  رخس و  دننام  رفنتسا  رفن و  دنیوگیم  و  دنکیم . رارف  نآ  هکنیا  رب  دراد  تلالد  نیا  و  هروسق ) نم  تّرف   ) وا لوق  يارب  تسا 
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. هدومن يرارف  ار  وا  ریش  ایوگ  سپ  هرفنتسم  دیوگ  هک  یسک  بجعتسا و 
. تسا ییوسرت  يرارف  هروعذم . هرفنتسم  دیوگ : هدیبع  وبا 

: تفگ جاجز 
بّزغل ندمع  هرمحا  رثا  یف  هرفنتسم  ّهنا  كرامح  کسما 

رـسکب زین  بّزع و  هوـک  یکیدزن  رد  دـننکیم  هلمح  هک  یـشحو  ياـهرخروگ  بقع  رد  تسا  هدـننک  مر  يرارف و  وا  هک  ار  ترخ  رادـهگن 
تفگ تسیچ ؟ ٌرُمُح ) ْمُهَّنَأَک   ) متفگ دوب و  نآرق  يراق  یحیصف و  برع  درم  هک  ینرع  راوس  وبا  زا  مدیـسرپ  دیوگ  مالـس  نبا  هدش  تیاور 
رسکب  ) هرفنتسم تفگ  سپ  يرآ  متفگ  درک  رارف  وا  ایآ  تّرفأ )  ) تفگ درک  رارف  ریش  زا  وا  متفگ  هدرک  رود  ار  نآ  ریش  هک  هرفنتـسم  رمح 
ترشن لامعتسا  رد  فرع  هک  یتسردب  نون . نوکـسب  هرّـشنم  اّما  هیمیمت و  تغل  فحـص )  ) زا ءاح  نوکـس  اّما  دیوگ : يوحن  یّنج  نبا  ءاف )

مدومن  نهپ  ار  نهاریپ  هریغ  بّوثلا و 
79 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 

رـشن ار  هدرم  ادخ  تیملا . هَّللا  رـشن  ناشیا  زا  هدمآ  زین و  دیوگ  دـندش ، روشحم  قّرفتم  هدـنکارپ و  سپ  دومن  هدـنکارپ  ار  ناگدرم  ادـخ  و 
. دومرف

: دیوگ یّبنتم 
روشنم اهرشن  نم  ّهناکف  هتایح  هیلا  هعیانص  ّتدر 

ترـشنا دنـشاب  هتفگ  هک  میتسنادن  تسا و  هدـنکارپ  روشنم و  شندـش ، هدـنز  زا  وا  هکنیا  لثم  سپ  دـینادرگ  رب  ار  وا  ياهراک  وا  یگدـنز 
زیچب ار  هدرم  تسا  زیاـج  هچناـنچ  يزیچب  ار  يزیچ  دـننک  هیبـشت  هک  تسا  زیاـج  هکنیا  رگم  دـینارتسگ  نهپ و  ار  ساـبل  نآ  لـثم  بّوثلا و 

هرّـشنم فحـص  دوش  هتفگ  سپ  دننک . هدرمب  هیبشت  ار  هدیچیپ  هک  تسا  زیاج  نینچمه  سپ  روشنم . دیوگ : یّبنتم  یّتح  دننک  هیبشت  هدیچیپ 
. هدش زاب  هرشنم  دوشیم  هتفگ  دش  زاب  یتقو  سپ  تسا  هدرم  شیگدیچیپ  هب  همان  نآ  ایوگ  ینعی 

79 ص :  تغل ... :

ار شاهنیـس  دومن  کنخ  ار  نیقی  یکنخ  درب و  تفای  ینـالف  دوشیم  هتفگ  هنیـس و  رد  ار  ناـنیمطا  یکنخ  ناـسنا  دـبایم  هک  تسیملع  نیقی .
. دوشیمن نّقیتمب  فیصوت  ناحبس  يادخ  نیمه  تهج  هب  نیقی و 

. دومن هبلغ  رهق و  ار  وا  هک  یتقو  ارسق  هرسقی  هرسق  هّدام  زا  نآ  هدش  هتفگ  تسا و  ریش  هروسق  و 
فحـص و  دـننکیم . رهاـظ  نییعت و  ار  وا  لاـس  هک  یتقو  ّارف  ّرفی  سرفلا  ءاّرف  دـنیوگیم  هک  تسنآ  زا  تسیزیچ و  زا  فاـشکنا  رارف  لـصا  و 

هک فحـصم  تسنآ  زا  تسنآ و  رد  هک  ییاههتـشون  يارب  دننک  ور  نآب  ور  نیا  زا  هک  تسنیا  شنأش  زا  هک  تسیقرو  نآ  هفیحـص و  عمج 
. تسا فحاصم  شعمج 

80 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 

80 ص :  بارعا ... :

وذ و  رذنم ، يانعمب  تسلعاف  مسا  نآ  تیلاح و  رب  انب  تسبوصنم  دناهتفگ  یخرب  نآ  بصن  تهج  رد  دناهدرک  فالتخا  ار  ِرَـشَْبِلل ) ًاریِذـَن  )
ره نآ  هک  تسنیا . شیانعم  سپ  تسا  شتآ  زا  هیانک  نآ  تسا و  اّهنا )  ) هملک رد  هک  ییاهب  ددرگیم  رب  هک  ِرَبُْکلا  يَدْحَِإل  رد  ریمض  لاحلا 
هک تسا  زیاـج  تسا و  هجنکـش  باذـع و  ياـنعم  شیاـنعم  هکنیا  يارب  هدرک  رکذ  هّتبلا  ندـیناسرت و  راذـنا و  لاـح  رد  تسا  گرزب  هـنیآ 
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هتفگ یـضعب  و  راذنا . بحاص  يانعمب  ریذن  تسا  نینچمه  قالط و  بحاص  ینعی  قلاط . ةأرما  دنیوگیم : هک  نانآ  لوق  رب  انب  دـشاب  ریکذـت 
رد زیخرب  هدـیچیپ  دوخب  هماج  يا  رذـناف  رـشبلل  اریذـن  مق  ّرثدـملا  اهّیا  ای  تسا  هتفگ  هک  تسنیا  لثم  سپ  تسا  هروس  لّوا  هب  ّقلعتم  لاح و 

بوصنم سپ  تسا  رـشبلل  اراذنا  شریدقت  راذنا و  يانعمب  اجنیا  رد  ریذن  هک  دـناهتفگ  یـضعب  ناسرتب و  سپ  ینایمدآ  هدـنناسرت  هک  یلاح 
یندرک و راذنا  ار  اهنآ  دومرف  راذنا  ترضح  نآ  هکنیا  رب  دومن  تلالد  ِرَبُْکلا ) يَدْحَِإل  اهَّنِإ   ) تفگ یتقو  هکنیا  يارب  تیردصم  رب  انب  تسا 

تباث ینعی  نآ  ریدـقت  لعف و  يانعم  زا  ْمَُهل ) امَف   ) هناحبـس وا  لوق  مال . رد  هچنآ  زا  ّتیلاح  رب  انب  تسبوصنم  نیـضرعم )  ) دومرف هک  وا  لوق 
زا تسا  لاح  عضوم  رد  هلمج  دـناهدننک  رارف  یـشحو  نارخ  روگ  نانآ  هک  ایوگ  هرکذـت و  زا  دـندوب  هدـننک  ضارعا  هک  ناشیا  يارب  دـش 

. دنراد نارخ  روگب  تهابش  ینعی  تسا  لاح  زا  دعب  لاح  ای  لاح و  زا  لاح  نآ  نیضرعم و 

80 ص :  ریسفت ... :

شیانعم تسین  دنتفگ  یخرب  اّقح و  ینعی  اَّلَک )  ) تفگ سپ  هدومرف  دای  دـیع  زا و  هچنآ  یگرزب  رب  دروخ  دـنگوس  ناحبـس  دـنوادخ  سپس 
هکنیا زا  دندرک  لایخ  هچنآ 
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. دننک عفد  دوخ  زا  ار  ناشیا  بلاغ و  خزود  نانابساپ  رب  هک  ار  ناشیا  دشاب  نکمم 

. شندش مک  دایز و  شدرگ و  بورغ و  عولط و  رد  زیگنا  تفگش  تایآ  زا  تسوا  رد  هچنآ  يارب  هامب  دروخیم  دنگوس  ِرَمَْقلا ) َو  )
ینامز ربدا  دمآ و  شریغ  دعب  یتقو  ربد ) . ) دناهتفگ یخرب  دوریم و  هدش و  يرپس  هک  ینامز  بشب  دـنگوس  دـیوگ : هداتق  ََربْدَأ ) ْذِإ  ِْلیَّللا  َو  )

ربدا اذا  رد  دیآ و  زور  یپ  رد  بش  هک  ینامز  دشابیم  ربدا  اذا  رد  شیانعم  نیا  رب  انب  سپ  رابدا . ضارعا و  لاح  رد  اضرعم  دـنادرگ  ور  هک 
دینادرگور و یلو  ناشیانعم  دنشابیم  تغل  ود  ربدا  ربد و  ود  نآ  سپ  لّوا  لوق  رب  انب  و  دیآ ، نآ  بقع  حبـص  هدش و  يرپس  بش  هک  ینامز 
. تسرگید دنگوس  نآ  ار و  ملاع  دومن  نشور  دش و  نشور  هک  ینامز  ینعی  دیوگ : هداتق  َرَفْـسَأ ) اذِإ  ِْحبُّصلا  َو  . ) دشابیم دـش  يرپس  ضقنا 

ّبر و   ) اهدنگوس نیا  رد  ریدقت  دنتفگ  یهورگ  دنتشگ و  رهاظ  صاخـشا  نشور و  یکیرات  هک  ینامز  تسنیا  شیانعم  دناهتفگ  یـضعب  و 
تـسا دنگوس  خساپ  نیا  ِرَبُْکلا ) يَدْحَِإل  اهَّنِإ   ) یلاعت يادـخب  رگم  دوشیمن  دـنگوس  هکنیا  تهج  تساهزیچ  نیا  راگدرورپ  ءایـشالا ) هذـه 

نآ يربـک و  عـمج  ربـک  تساـهگرزب و  زا  یکی  هنیآ  ره  تسا  شتآ  نآ  هک  يرقـس  ینعی  دـنیوگ  یخرب  هداـتق و  دـهاجم و  ساـّبع و  نبا 
. تسا میظع  یمظع و 

. تسا اهدیدهت  اهدیعو و  نیرتگرزب  زا  یکی  نآرق  تایآ  هک  هتفگ : یخرب  و 
عنم نداد و  ریذحت  هب  میکح  ینعی  ریذن  ار و  سرت  دراوم  تسا  هدننک  هاگآ  هدنهد و  میب  هدنناسرت و  افوخم  ارذـنم و  ینعی  ِرَـشَْبِلل ) ًاریِذـَن  )

. دوش يرود  رذح و  نآ  زا  هکنیا  تسا  هتسیاش  هک  تسا  ییاهزیچ  زا  ندرک 
باذع و  شندرک  رذح  هب  هداد  نامرف  وا  اریز  تسا  ریذن  يربمایپ  ره  سپ 

82 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 
ربمایپ تفـص  نآ  دیوگ : دیز  نبا  تسا . شتآ  تفـص  نآ  هک  دیوگ  نسح  نآ . رد  دناهدرک  فالتخا  و  هانگ . رب  ار  یلاعت  يادـخ  هجنکش 
يادـخ تافـص  زا  نآ  دـیوگ  دـیز  نبا  یـشاب . هدـنناسرت  هک  یلاح  رد  زیخ  رب  اریذـن ) مق  : ) هتفگ وا  اـیوگ  سپ  تسا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص 

. فوذحم مسق  لعف  زا  دوشیم  لاح  نیا  رب  انب  تسا  یلاعت 
نامرف تعاط و  زا  بقع  دنامب و  رّخأتم  ای  ادخ  تعاط  رد  دتفیب  ولج  دنک و  مّدقت  ینعی  دـیوگ  هداتق  َرَّخَأَتَی ) َْوأ  َمَّدَـقَتَی  ْنَأ  ْمُْکنِم  َءاش  ْنَِمل  )

. تیصعمب ادخ 
زیهرپ شتآ  باذع  زا  هک  وا  يارب  دراد  ناکما  هک  تسیـسک  هّجوتم  راذـنا  نیا  هک  تسنیا  شیانعم  سپ  تسا  نتـساوخ  هدارا و  ّتیـشم ، و 
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ادـخ رماوا  رد  ینامرفان  رّخأت و  تدابع و  رد  نتفرگ  تقبـس  مّدـقت و  رب  دراد  ییاناوت  سپ  تاـعاط  ندروآ  ناـهانگ و  زا  باـنتجا  هب  دـنک 
تردق هک  يزیچب  هّللاب  ریجتـسن  ادخ  ندومن  روبجم  ندرک و  فیلکت  ینعی   ) دنـشابیم قاطی  ام ال  فیلکتب  لئاق  هک  ربج  لها  هتفگ  فالخب 

(. هلیسو نودب  اوه  رد  زاورپ  ریط و  دننام  درادن  ار  نآ  لعف  ءادا و 
تاجرد و لوقع و  رد  تسولج  مّدقتم و  شبحاص  هکنیا  تهج  هب  مّدقتب  تعاط  نامیا و  زا  دومرف  ریبعت  ناحبـس  يادخ  دناهتفگ : یخرب  و 

یبا زا  لـضفلا  یبا  زا  لـضف  نب  دّـمحم  هدومن  تیاور  شتاـجرد و  لوقع و  رد  تسا  رّخأـتم  نوچ  دومرف  ریبـعت  رّخأـتب  تیـصعم  رفک و  زا 
تقبـس دـنامب  بقع  ام  تیـالو  زا  سک  ره  دـشاب و  رود  رقـس  زا  اـم  تیـالو  هب  دریگ  تقبـس  هک  سک  ره  دومرف  هک  مالّـسلا  هیلع  نسحلا 

. دیامن خزود  رقس و  يوسب 
دوش هدیـسرپ  نآب و  سوبحم  شلمعب و  ورگ  ینعی  تسا  هدروآ  اجب  هک  تسیلامعا  ورگ  رد  سک  ره  ینعی  ٌۀَنیِهَر ) ْتَبَـسَک  اِمب  ٍسْفَن  ُّلُک  )

. نهر نآ  زا  جورخب  رگم  ددرگن  رب  هکنیا  رب  يراکب  تسیزیچ  نتفرگ  ورگ  نهر و  سپ  تیصعم  ای  تعاط  زا  هدومن  هچنآب 
83 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 

: دیوگ ریهز 
اقلغ دق  نهّرلا  یسماف  عادولا  موی  هل  كاکف  نهرب ال  کتقراف  و 

نیمه سپ  دوب  هتفرگ  هتـسب و  هک  یلاـح  رد  وا  بلق  دومن  ماـش  سپ  عادو  زور  وا  يارب  يدازآ  تسین  هک  ینهر  ورگب و  وت  زا  دـش  ادـج  و 
يدوس و عفن و  دوشیم  بلج  نآب  هک  تسیزیچ  ره  نآ  بسک  و  تسین . نآ  يارب  یتاجن  هک  دندش  هتفرگ  ینهرب  ناهارمگ  هورگ  نیا  روط 

نارای باحصا و  ناحبس  يادخ  دومرف  ادج  ءانثتـسا و  هاگ  نآ  لعف . مدع  لعف و  نآ  رد  دوشیم  لخاد  يررـض و  نایز و  نآب  دوشیم  عفد  ای 
هداد ناشتـسار  تسدـب  ناشیاهباتک  هک  دنتـسه  یناسک  ناشیا  و  تسار ، نارای  رگم  ِنیِمَْیلا ) َباحْـصَأ  اَّلِإ   ) دومرف ار ) نایارگتـسار   ) تسار

. دوشیم
. دنوریم تسار  فرط  تسد و  زا  هک  دنتسه  يدارفا  ناشیا  دنتفگ  یخرب  و 

سپ تسین  ناشیا  رب  یهانگ  هک  دنتـسه  ییاهنآ  ناشیا  و  نایارگتـسار )  ) نیمی باحـصا  رگم  دنراتفرگ  دـنب و  رد  مدرم  همه  دـیوگ : هداتق 
. دنکرابم ناشدوخ  يارب  ناشیا 

. دنشابیم باوث  ّقحتسم  هک  دنناگدیورگ  نینمؤم و  اهنآ  دیوگ : نسح 
ینعی َنُولَءاسَتَی ) ٍتاَّنَج  ِیف   ) میتسه نیمی  باحصا  ام  ناوریپ  ام و  دومرف : مالّـسلا  هیلع  رقاب  ترـضح  دنناگتـشرف ، ناشیا  دیوگ : ساّبع  نبا 

هک ناشناهانگ  ناشلاح و  زا  ینعی  ناراکهانگ  زا  َنیِمِرْجُْملا ) ِنَع   ) دـننکیم شـسرپ  دـناهتفگ . رگید و  یـضعب  زا  اهنآ  زا  یـضعب  دنـسرپیم 
. نآ ببسب  دندش  خزود  شتآ  ّقحتسم 

لها ینعی  تسا . نایخزودب  نایتشهب  شنزرس  خیبوت و  لاؤس  نیا  و  دیناشک . رقـس  خزود و  شتآب  ار  امـش  زیچ  هچ  َرَقَـس ) ِیف  ْمُکَکَلَـس  ام  )
. تخادنا شتآ  رد  ار  امش  زیچ  هچ  ناشیاب  دنیوگیم  سپ  خزود  لها  رب  دنوشیم  هاگآ  تشهب 
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حیـضوت رد  ءاهقف  و   ) هدومرف رّرقم  مالـسا  عرـش  هچنآ  رب  انب  میدـناوخیمن  ار  هنازور  زامن  هک  میدوب  ام  ینعی  َنیِّلَـصُْملا ) َنِم  ُکَن  َْمل  اُولاـق  )

قیلعت ناشیا  اریز  دروآیم  باذـع  باقع و  تّمذـم و  قاقحتـسا  تابجاوب  لـالخا  هکنیا  رب  تسا  تلـالد  نیا  رد  و  دنتـشون ) دوخ  لـئاسملا 
هّیعرـش ياهتدابعب  بطاخم  مه  راّفک  هکنیا  رب  تسا  تلـالد  زین  نآ  رد  زاـمن و  رد  ریـصقت  لـالخاب و  ار  اـهنآ  باذـع  قاقحتـسا  دـندومرف 

اریز مجرتم )  ) دنـشابیم عورفب  بقاعم  ذخاؤم و  دـنلوصاب  ذـخاؤم  هک  روطنامه  راّفک  هک  دـناهتفگ  لوصا  بتک  رد  ءاملع  هچنانچ   ) دنتـسه
(. َنیِکْسِْملا ُمِعُْطن  ُکَن  َْمل  َو   ) نینچمه و  ِنیِّدلا ) ِمْوَِیب  ُبِّذَُکن  اَّنُک  َو   ) دنوادخ لوق  تلالدب  دنکیم  راّفک  زا  تیاکح 

نادنمتـسم و ناشیوردب و  هک  دوب  هدـش  بجاو  ام  رب  هک  یتاراّفک  و  دوخ ، بجاو  ياهتاکز  مینک  نوریب  هک  میدوبن  ام  ینعی  دـیوگ : هداتق 
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. میهدب نایاونیب 
بیرف هتفر و  ورف  وا  اب  مه  ام  تفریم  ورف  لطاب  رد  دومنیم و  يراـکبیرف  ياهدـنبیرف  تقو  ره  دـیوگ : هداـتق  َنیِِـضئاْخلا ) َعَم  ُضوَُخن  اَّنُک  َو  )
تافاثک رد  نتفر  ورفب  درم  ندـش  هدولآ  دـننام  هدومن  هدولآ  لطاب  رد  نتـشذگب  ار  دوخ  هک  میدوب  ام  هک  تسا  نیا  شیاـنعم  میدروخیم و 

. ناشیا اب  ناگتفر  ورف  دندوب  قطنم ، رد  ار  نانآ  دندوب  وریپ  ار و  ّقح  دندرکیم  بیذکت  هک  يدارفا  اب  دندرکیم  ریس  هورگ  نیا  نوچ  سپ 
زور نآ  ار و  شاداپ  زور  میدرکیم  راکنا  مجرتم ) میدوب . تاکز  لها  هن  زامن و  لـها  هن  اـم  هک   ) لاـح نیا  اـب  ِنیِّدـلا ) ِمْوَِیب  ُبِّذَُـکن  اَّنُک  َو  )
ءازج زور  سپ  تسنآ . ّقحتسم  هک  هچنآ  نایز  هاوخ  دشاب و  دوس  هاوخ  تسا  زیچب  ندیسر  ءازج  تسا و  شاداپ  زور  زیخاتـسر و  تمایق و 

«. 1  » دسریم و و  دریگیم ، داد  لدعب و  ّقحتسم  هک  تسیزور  نآ 
__________________________________________________

مهلامعاب نّویزجم  ساّنلا  دناهدومرف . هچنانچ  دیوگ : مجرتم  ( 1)
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امَف  ) میدرک هنیاعم  ار  نآ  هکنیا  هب  ام  يارب  دـمآ  نیقیلا  ملع  ات  هدـش  هتفگ  تلاح و  نیا  رب  تفرگ  ارف  ار  ام  گرم  ینعی  ُنیِقَْیلا ) اَناتَأ  یَّتَح  )
. تشادن ناشیا  رب  يدوس  هدننک  تعافش  تعافش  سپ  َنیِِعفاَّشلا  ُۀَعافَش  ْمُهُعَْفنَت 

يارب تسا  ناتسرپ  ادخ  نیدّحوم و  يارب  دنمدوس  هچنانچ  ناربمایپ  ناگتـشرف و  تعافـش  ینعی  تفگ : هک  دنک  تیاور  ساّبع  نبا  زا  ءاطع 
. دوبن دنمدوس  و  عفان ، نانآ 

ینمؤم و هن  يدیهش و  هن  ياهتشرف و  تعافش  دهدن  يدوس  دیوگ : نسح 
__________________________________________________

کین نانآ  شاداپ  دـشاب  کین  ناشرادرک  لامعا و  رگا  ناشدوخ  لامعاب  دـنوشیم  هداد  شاداـپ  مدرم  ینعی  ّرـشف  اّرـش  نا  ریخف و  اریخ  نا  )
باذع رقـس و  خزود و  دب  زین  اهنآ  تازاجم  رفیک و  دشاب  دب  تشز و  ناشلامعا  رادرک و  رگا  و  تسا . نآ  رد  هچنآ  تسا و  تشهب  تسا ،

. دوب دهاوخ 
رد هچنانچ  دسریمن  يرون  لاس  دصناپ  ریـسم  زا  نآ  يوب  هک  تسا ، رود  خزود  زا  يردقب  تشهب  دـییوگیم  امـش  هک  دـیوگب : یـسک  رگا 
اب روط  هچ  سپ  دونـشیمن . ار  تشهب  يوب  وگ  دب  نابز و  دب  مدآ  ۀّنجلا  هحئار  ّمشی  شاّحفلا ال  ّيذبلا  دـناهدومرف : نک  تبیغ  شاّجف و  هراب 

دنهدیم هار  تشهب  هب  ار  اهنیا  ای  دنروآیم و  خزودب  ار  اهنآ  ایآ  دنسرپیم  نایخزود  زا  اهیتشهب  گنـسرف  اهنویلم  هلـصاف  دایز و  تفاسم  نیا 
. تسنکمم ریغ  ود  ره  هک 

: تسا خساپ  دنچ  شسرپ  لاؤس و  نیا  زا  مییوگیم 
رون و دنوادخ  دوب  دهاوخ  دیدش  زیت و  تمایق )  ) زور نیا  رد  وت  ییانیب  سپ  ٌدیِدَح  َمْوَْیلا  َكُرَصَبَف  هفیرش  هیآ  نومـضمب  اهیتشهب  هکنیا  - 1

. دنسرپب ار  اهنآ  ندوب  یخزود  ّتلع  اهنآ  زا  شتآ و  لها  دننیبب  تشهب  رد  هک  دیامرف  تمحرم  نانآ  مشچ  هب  يدایز  ییانیب 
نتفر بجوم  زیچ  هچ  هک  دنـسرپب  انفلت  اـهیخزود  زا  اـهیتشهب  دوش و  رارق  رب  خزود  تشهب و  رد  نفلت  مارگلت و  تارباـخم و  هاگتـسد  - 2

. دیدرگ شتآب  امش 
نکیل میناوخب و  دیاب  زامن  میدرکن 1 - مینکب  دیاب  ام  ار  راک  ود  دنیوگب  خساپ  رد  سپ 

86 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 
: دیوگ دوعـسم  هَّللا  دبع  زا  تیاور  تّحـص  تسا  مّلـسم  دوشیمن و  طقاس  تعافـشب  ینامرفان  رفک و  باذع  هک  ار  عامجا  نیا  دنکیم  دـییأت 
. امش ربمایپ  یسیع 4 - ای  یسوم  میهاربا 3 - لیئربج 2 - ءاعفش 1 - رفن  راهچ  زا  یمراهچ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  امـش  ربمایپ  دنکیم  تعافش 

یقاب نادیهش و  هگ  نآ  سپ  نوقیّدص  هاگ  نآ  ناربمایپ  وا  زا  سپ  امـش . ربمایپ  دنکیم  تعافـش  هچنآ  زا  شیب  سکچیه  دنکیمن  تعافش 
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تعافـش ناشیا  يارب  تشادـن  يدوس  سپ  وا  نخـس  ات  دـیناشک  خزودـب  ار  امـش  زیچ  هچ  دـنیوگیم  ناشیاب  سپ  خزود . رد  یموق  دـنامیم 
. اهرگتعافش

لها زا  يدرم  تفگ  هک  هدش  تیاور  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  زا  نسح  زا  و  دننامیم . خزود  رد  هورگ  نیا  سپ  دیوگ : دوعسم  نبا 
سپ ریذـپ . هب  وا  هراب  رد  ارم  تعافـش  سپ  داد . بآ  یتبرـش  ارم  ایند  رد  تاهدـنب  نالف  نم  راگدرورپ  يا  تماـیق  زور  رد  دـیوگیم  تشهب 

ترـضح نآ  دومرف : و  دروآیم . نوریب  شتآ  زا  ار  وا  ات  دنکیم  وجتـسج  شتآ  رد  دوریم و  سپ  روآ ، نوریب  شتآ  زا  ار  وا  ورب و  دـیوگیم :
امَف ( ) ّتیعمج زادنا  شیرق  لئابق  نیرتدایز  هک   ) ّرـضم هلیبق  زا  رتشیب  نم  تعافـشب  دنوشیم  تشهب  لخاد  يدوزب  نم  تّما  زا  هک  یتسردـب 

، هرکذت و  دندرواین . نآب  نامیا  و  دندومن . نآرقب  تشپ  دندرک و  ضارعا  ارچ  تسناشیا و  يارب  زیچ  هچ  ینعی  َنیِـضِْرعُم ) ِةَرِکْذَّتلا  ِنَع  ْمَُهل 
رود هدومن و  نآرق  زا  ضارعا  یتقو  ترخآ  رد  تسین  ناشیا  يارب  يزیچ  تسا : نیا  نآ  يانعم  تسنآرق و  ظعاوم  ندروآ  رطاخب 

__________________________________________________

لها اب  دـیابن  میدرک 1 - ام  مینکب  دـیابن  ار  راک  ود  میدادـن و  میـشاب  هداد  دـیاب  ناشیورد  نادنمتـسمب و  ار  ناملام  تاـکز  میدناوخن 2 - )
. میدرک بیذکت  ام  مینک  دیابن  تمایق  زور  بیذکت  میدرک 2 - مینک  هدوارم  ناراک  بیرف  ناهارمگ و  تلالض و 
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. نآ زا  ندش 

. دنکیم ریش  زا  رارف  هک  ٍةَرَوْسَق ) ْنِم  ْتَّرَف   ) دنتسه يرارف  یشحو  نارخروگ  نانآ  ایوگ  ینعی  دنیوگ : یبلک  ءاطع و  ٌةَرِْفنَتْسُم ) ٌرُمُح  ْمُهَّنَأَک  )
هَّللا یّلـص  ربمایپ  هک  دندینـشیم  یتقو  رفاک  مدرم  نیا  روط  نیمه  دنکیم  رارف  وا  زا  دنیبیم  ار  ریـش  یـشحو  رخروگ  یتقو  دیوگ  ساّبع  نبا 

. دندرکیم وا  زا  رارف  دناوخیم  نآرق  هلآ  هیلع و 
ساـّبع نبا  اـب  دـهاجم  لـتاقم و  كاّحـض و  تسناداّیـص . یچراکـش و  نادرم  نازادـنا و  ریت  ةاـمر ، هروسق  زا  دارم  هک  دـیوگ : ساـّبع  نبا 

. دنقفاوم
( ًةَرَّشَنُم ًافُحُـص  یتُْؤی  ْنَأ  ْمُْهنِم  ٍئِْرما  ُّلُک  ُدیُِری  َْلب   ) دنزیرگیم اهنآ  زا  نارخروگ  هک  دننایچراکـش  ناداّیـص و  ناشیا  دیوگ : ریبج  نب  دیعس 

دیروآ نامیا  هک  دوش  لزان  وا  مسا  هب  نامـسآ  زا  ياهمان  باتک و  هک  دـهاوخیم  اهنآ  زا  کـی  ره  ینعی  دـنیوگ : دـیز  نبا  هداـتق و  نسح و 
تئارب زا  دیایب ، نانآ  يارب  یلاعت  يادخ  زا  ياهمان  دنهاوخیم  اهنآ  هک  تسنیا  نآ  يانعم  دنتفگ  یضعب  و  « 1  » هلآ هیلع و  هَّللا  یّلص  دّمحمب 

. دننامب یقاب  ناشرفک  رب  هن  رگ  دنروآ و  نامیا  ات  ناشیا  رب  یتشهب  ياهتمعن  زاوج  ییاراوگ و  تمایق و  باذع  زا  اهنآ  ندوب  يرب  و 
__________________________________________________

وش و ناملـسم  ینالف  دنیوگب  امب  مینیبب  باوخ  رد  هک  رگم  میوشیمن  ناملـسم  ام  دنیوگیم  هک  نایلیئارـسا  دوهی و  دننام  دیوگ : مجرتم  ( 1)
ياهناتسرهش رد  نیملسم  دجاسم  لفاحم و  رد  درک و  مالسا  راهظا  ّبلقتم  زاب  هّقح  رّوزم و  يدوهی  رفن  کی  ام  نامز  رد  هک  تسا  فورعم 

و دیهدب . هیامرـس  دینک و  کمک  نمب  دنراد  ارم  نتـشک  دصق  درط و  ارم  اهیدوهی  هدـش و  ناملـسم  نم  هک  یفّرعم  ار  دوخ  هتفر و  فلتخم 
رارصا واب  اهناتسرهش  زا  یکی  رد  ات  درک  عمج  يدایز  نالک و  لوپ  دندرکیم . تدعاسم  هداد و  لوپ  واب  هدرک و  رواب  مه  هداس  ياهناملسم 

یـس و مامت  دندمآ و  موصعم  هدراهچ  ماما و  هدزاود  نت و  جـنپ  هک  مدـید  باوخ  رد  تفگ  تسیچ : وت  ندـش  ناملـسم  ّتلع  هک  دـندرک 
وگغورد دنموصعم . نامه 14  ماما  هدزاود  نت و  جنپ  و  تسنادیمن ، هراچیب  مدـش و  ناملـسم  سپ  وش  ناملـسم  دـنتفگ  نمب  اهنآ  رفن  کی 

. دوشیم اوسر  دوز 
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وریپ عبات و  هکنیا  زا  دـنتحاران  دـندرک و  يوریپ  دـسرب و  یحو  اهنآب  هک  دنـشاب  يربمایپ  هک  دـنهاوخیم  اـهنآ  زا  کـی  ره  دـنتفگ : یخرب  و 
. دنشاب
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الاب دوعـصب و  زگره  و  ُهُؤَْرقَن ) ًاـباتِک  اـْنیَلَع  َلِّزَُنت  یَّتَح  َکِِّیقُِرل  َنِمُْؤن  َْنل  َو   ) هدومرف یلاـعت  يادـخ  هک  تسا  ياهیآ  ریـسفت  نیا  دـناهتفگ : و 
دـنتفگ و اهنیا  هچنآ  تسین  اّـقح  ینعی  اَّلَک )  ) دومرف سپ  يرواـیب . میناوخب  هک  یباـتک  اـم  يارب  نامـسآ  زا  رگم  میروآـیمن  ناـمیا  وت  نتفر 
ره ار  ترخآ  باذع  دندوب  هدیـسرت  رگا  نآ و  تّحـص  دوجو و  راکناب  ار  تمایق  دنـسرتیمن  هکلب  َةَرِخْآلا ) َنُوفاخَی  َْلب ال   ) دـشابیمن روطنیا 

ْنَمَف  ) تسا هظعوم  روآ و  دای  نآرق  هکنیا  ینعی  ٌةَرِکْذَت ) ُهَّنِإ   ) اّقح ینعی  اَّلَک )  ) تازجعم نیهارب و  مایق  زا  دـعب  دـندرکیمن  تایآ  راکنا  هنیآ 
و ُهَّللا ) َءاشَی  ْنَأ  اَّلِإ  َنوُرُکْذَـی  اـم  َو   ) دراد ار  نتفرگ  دـنپ  ییاـناوت  تردـق و  هک  اریز  نآرقب  دریگ  دـنپ  دـهاوخ  سک  ره  ینعی  ُهَرَکَذ ) َءاـش 
. دشیم ضقانت  دوب  یکی  ّتیـشم  ود  ره  رگا  اریز  تسلّوا  نتـساوخ  هدارا و  زا  ریغ  ّتیـشم  نیا  و  دهاوخ . ادخ  هکنیا  رگم  دـنوشیمن  رّکذـتم 
ار اهنآ  یلاعت  يادخ  هکنیا  رگم  دنتفایمن  ادخ  دایب  راّفک  نیا  هک  تسنیا  انعم  و  تسا . رابجا  هارکا و  تیشم  مّود  رایتخا و  لّوا  ّتیشم  سپ 
باوث و هدعو  هدومن و  نآ  كرت  زا  یهن  هدومرف و  رما  هک  یتهج  زا  دهاوخب  ادـخ  هکنیا  رگم  تسنیا  شیانعم  دـناهتفگ : و  دـیامن . روبجم 

ُلْهَأ َو  يوـْقَّتلا  ُلـْهَأ  َوُـه   ) دـهاوخ ار  نیا  ادـخ  هکنیا  رگم  دـنهاوخیمن  ینعی  هدوـب ، رتوـلج  وا  ّتیـشم  سپ  هداد . نآ  كرت  زا  باذـع  میب 
کلام نب  سنا  زا  اعوفرم  و  ار . ناهانگ  دشخبب  هک  تسنآ  لها  زیهرپ و  وا  تامّرحم  زا  هک  نیا  هتسیاش  تسوا  ینعی  دیوگ : هداتق  ِةَرِفْغَْملا )

نم اب  دنـسرتب و  نم  زا  هکنآ  لـها  منم  دومرف . یلاـعت  يادـخ  تفگ  درک و  توـالت  ار  هیآ  نیا  ص )  ) ادـخ لوسر  تفگ  هک  هدـش  تیاور 
مشخبب  مزرمایب و  هکنآ  لها  منم  دهد  رارق  نم  اب  ییادخ  هکنیا  زا  درک  زیهرپ  هک  یسک  سپ  دنهدن . رارق  يرگید  يادخ 
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. ار وا 

. ددرگ وا  شزرمآ  بجوم  هک  دنهد  ماجنا  ییاهراک  هک  تسنآ  لها  هدیسرت و  وا  باذع  باقع و  زا  هکنیا  لها  تسوا  دناهتفگ : و 
90 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 

90 ص :  تمایق ...  هروس 

هراشا

لهچ و ار  هروس  نیا  تایآ  ددـع  تسا  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  نینمؤملا  ریما  نانآ  سأر  رد  هک  هفوک  نایراق  هدـش  لزان  هّکم  رد 
. دناهتسناد هن  یس و  نارگید 

. دناهدرک فالتخا  هب  لجعتل  هیآ  رد  هفوک  ءاّرق 

90 ص :  هروس ... : نیا  تلیضف 

میهدـیم یهاوگ  تمایق  زور  رد  وا  يارب  لیئربج  نم و  دـنک  تئارق  ار  تمایق  هروس  هک  ره  هک  هدومن  تیاور  ص )  ) ربمایپ زا  بعک  نب  یبا 
. دراد تمایق  زور  رد  مدرم  ياهتروص  رب  ییابیز  یگتخورفا و  رب  شاهرهچ  هک  یلاح  رد  دیآیم  هتشاد  تمایق  زورب  نامیا  وا  هک 

دیاـمن مهنآـب  لـمع  ار و  مسقا ) ـال   ) هروس تئارق  دـهد  همادا  هک  ره  دومرف  هک  هدومن  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا  ریـصب  وـبا 
تمایق  زور  رد  ار  نآ  دنوادخ 

91 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 
«1  » درذگب نازیم  طارص و  زا  ات  وا  يور  رد  ددنخب  هداد و  تراشب  ار  وا  هک  اهتروص  نیرتابیز  نیرتهب و  رد  دزیگنا  رب  شربق  رد  وا  اب 

: لبق هروس  اب  هروس  نیا  طابترا  حیضوت و 
لاوحا تمایق و  رکذب  ار  هروس  نیا  حاتتفا  دروآیمن  نآ  هب  نامیا  رفاک  هکنیا  داد و  نایاپ  تمایق  رکذب  ار  رثّدم  هروس  ناحبـس  دنوادخ  نوچ 
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: دومرف هدومن و  نآ 

91 ص :  ات 15 ... ] تایآ 1  (: 75  ) ۀمایقلا هروس  ]

هراشا

ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
(4  ) ُهَناَنب َيِّوَُسن  ْنَأ  یلَع  َنیِرِداق  یَلب  ( 3  ) ُهَماظِع َعَمَْجن  ْنَّلَأ  ُناْسنِْإلا  ُبَسْحَی  َأ  ( 2  ) ِۀَماَّوَّللا ِسْفَّنلِاب  ُمِْسقُأ  َو ال  ( 1  ) ِۀَمایِْقلا ِمْوَِیب  ُمِْسقُأ  ال 

(9  ) ُرَمَْقلا َو  ُسْمَّشلا  َعِمُج  َو  ( 8  ) ُرَمَْقلا َفَسَخ  َو  ( 7  ) ُرَصَْبلا َقَِرب  اذِإَف  ( 6  ) ِۀَمایِْقلا ُمْوَی  َناَّیَأ  ُلَئْسَی  ( 5  ) ُهَمامَأ َرُْجفَِیل  ُناْسنِْإلا  ُدیُِری  َْلب 
َِلب ( 13  ) َرَّخَأ َو  َمَّدَـق  اِمب  ٍذـِئَمْوَی  ُناـْسنِْإلا  اُؤَّبَُنی  ( 12  ) ُّرَقَتْـسُْملا ٍذـِئَمْوَی  َکِّبَر  یلِإ  ( 11  ) َرَزَو ـَّالَک ال  ( 10  ) ُّرَفَْملا َْنیَأ  ٍذـِئَمْوَی  ُناـْسنِْإلا  ُلوُقَی 

(14  ) ٌةَریَِصب ِهِسْفَن  یلَع  ُناْسنِْإلا 
(15  ) ُهَریِذاعَم یْقلَأ  َْول  َو 

__________________________________________________

تّفع و بلج  هدروآ و  عوشخ  تمایق  هروس  تئارق  دومرف : هک  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  تسناـهرب . ریـسفت  رد  دـیوگ : مجرتم  ( 1)
تئارق ار  نآ  یتقو  یلاعت  يادخ  نذاب  دنامیم  ظوفحم  زور  بش و  رد  دـسرتن و  یناطلـس  زا  دـنک  تئارق  ار  نآ  هک  ره  دـنکیم و  تینوصم 

. دنک
92 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 

92 ص :  همجرت ... :

«. 1  » منکیم دای  دنگوس  هدننک  تمالم  سفنب  و  ( 2  ) منکیم دای  دنگوس  زیخاتسر  زورب  نابرهم 1 - هدنیاشخب  دنوادخ  مانب 
(. مینادرگیمن زاب  لّوا  لاح  هب  ار  وا   ) درک میهاوخن  عمج  ار  شیاهناوختسا  هک  دنکیم  نامگ  یمدآ  ایآ  - 3

(. گرزب ياهناوختساب  دسر  هچ  « ) 2  » مینک تسار  ار  شناتشگنا  رس  هکنیا  رب  مییاناوت  هک  یلاح  رد  میدروآ ) درگ  ار  نآ   ) يرآ - 4
. دشاب هانگب  لوغشم  زین  هدنیآ  رد  دهاوخب  هکنیا  ای  درمش  غورد  تسا  شیپ  رد  ار  وا  هک  یتمایق  ات  دهاوخیم  یمدآ  هکلب  - 5

__________________________________________________

لاـمعا يدـب  یبوخ و  زا  ربـخ  هک  همهلم  سفن  ( 2  ) هراـّما سفن  ( 1  ) تسا سفن  تفه  ياراد  ناـسنا  هک  دـناهدومرف  قـالخا  ءاـملع  (- 1)
هلّوسم و سفن  ( 4  ) دنکیم تمالم  خیبوت و  تشز  ياهراک  رد  ار  یناسنا  هدومرف  دنگوس  واب  ادخ  هک  یسفن  نیمه  هماّول  سفن  ( 3  ) دهدیم

. هّیضرم سفن  ( 7  ) هیضار سفن  ( 6  ) هّنئمطم سفن  ( 5  ) تسا ْمُکُسُْفنَأ  ْمَُکل  َْتلَّوَس  هیآ  لوق  نیا  دهاش 
هک رگیدکی  اب  ناتشگنا  رس  هّیلک  طوطخ  فالتخا  زا  هداد  ربخ  هک  تسا  نآرق  تازجعم  زا  نیا  هک  دناهتفگ  نآرقلا  ملع  نادنمـشناد  (- 2)

مدرم نیمهّتم و  زا  اهریغ  و  اهيرتسگداد ، یـسیلپ و  كاواـس و  تارادا  نیمه  يارب  دنتـسین و  تواـفت  یب  ناـسکی و  تهج  نیا  زا  رفن  ود 
. دننکیم يراگن  تشگنا  رگید 

93 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 
. دوب دهاوخ  یک  زیخاتسر  زور  دسرپیم ) رخسمت  ءازهتسا و  يور  زا  - ) 6

. دوش هریخ  هدید  هک  ماگنه  نآ  سپ  - 7
. دوش مامت  شرون  ددرگ و  هریت  هام  و  - 8
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. دسرب تیاهنب  شلها  رب  نیمز  یکیرات  ات  دنوش  عمج  فوسک ، فوسخب و  ناشرون  نتفر  رد  ای  دنوش  عمتجم  هام  رهم و  و  - 9
. تساجک هاگزیرگ  رارف و  دیوگیم  یمدآ  زور  نآ  - 10

. تسین یهاگ  هانپ  دشاب ) يدوس  نتخیرگ  زا  ار  وا  هک   ) تسنانچ هن  - 11
. تسا راگدرورپ  مکح  يوسب  هاگرارف ) ای   ) تشگزاب زور  نآ  - 12

تایقاب ای  هدومن و  ایند  رد  شیگدـنز  نامز  رد  هچنآب  ای   ) دـنکیم نآ  زا  دـعب  هچنآـب  هدرک و  شیپ  رد  هک  یلاـمعاب  ار  ناـسنا  زور  نآ  - 13
. دنهدیم ربخ  هتشاذگ ) شگرم  زا  دعب  يارب  ناتسرامیب و ...  دجسم و  هسردم و  دننام  هک  يریخ  راثآ  تاحلاّصلا و 

. تسانیب شهراوج ) ءاضعا و  تداهشب   ) دوخ لاحب  ناسنا  هکلب  - 14
. دروایب ار  دوخ  ياهرذع  هانگ ) ره  يارب   ) هچ رگا  و  - 15

93 ص :  تئارق ... :

تئارق مسقا ) ـال  و   ) نآ هک  دـناهدرکن  فـالتخا  مّود  هیآ  مّود و  هلمج  تـئارق  رد  دـناهدرک و  تـئارق  مـسقا  ـال  نارگید  مـسق و  ـال  ساوـق 
هنیدم نایراق  و  « 1  » دناهدرک

__________________________________________________

رد فلا  يدایز  رب  هدرک  لمح  ساوق  نسحلا  وبا  یلو  تسین  مسقا - فلا ال و  تاـبثا  رد  فـالتخا  یپاـچ  یّطخ و  ياـهنآرق  ماـمت  رد  ( 1)
رب دـناهدرک  قاّفتا  فلا و  دـعب  واوب  ءاوبنی  اهنآرق  زا  یـضعب  رد  هدـمآ و  ماغدا  هب  ذاوش  تئارق  رد  صیحم  نبا  زا  هتحبذا و  لـثم ال  تباـتک 

. عمجن ّنلا  تباتک 
94 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 

. ساّبع نبا  ذاوش . تئارق  رد  ءار و  رسکب  نارگید  ءار و  حتفب  رصبلا ) قرب  )
. هدرک تئارق  ءاف  حتف  میم و  رسکب  رفم  يرهز  ءاف و  رسک  میم و  حتفب  ار  رفم  نسح  و  « 1  » ینایتخس بویا  همرکع و  و 

94 ص :  لیلد ... :

ُلْهَأ َمَْلعَی  اَّلَِئل   ) هیآ رد  هک  یئال  دننام  هلص  وا  هتفگ  رب  انب  ال )  ) هدرک تئارق  ِۀَمایِْقلا  ِمْوَِیب  ُمِْسقُأ  هک ال  ره  دیوگ ) فّنـصم   ) یـسربط یلع  وبا 
. تسا ِباتِْکلا )

اِمبَف  ) و ِهَّللا ) َنِم  ٍۀَمْحَر  اِمبَف  ( ) ْمِِهتائیِطَخ اَّمِم   ) ادخ لوق  دننام  دنـشابیم ، مالک  ود  نایم  رد  دنتـسه  يدایز  هک  یفورح  ام و  یتفگ ال و  رگا 
هک يزیچ  تسا و  دحاو  هروس  دحاو و  نخس  يراجم  نآرق  يراجم  هک  دناهداد  باوج  داریا  نیا  زا  تسین . دایز  مالک  لّوا  رد  و  ْمِهِضْقَن )

يِذَّلا اَهُّیَأ  ای   ) ادخ لوق  لثم  دیآیم  رگید  هروس  رد  شباوج  هک  دنکیم  رکذ  ياهروس  رد  ار  يزیچ  یهاگ  هک  تسنیا  دـنکیم  تلالد  نیا  رب 
َْتنَأ ام   ) رگید هروس  رد  شباوج  هک  ياهناوید ) وت  امّلـسم  هدـش  لزان  وت  رب  نآرق  هک  یـسک  نآ  يا  « ) 2 ( » ٌنُونْجََمل َکَّنِإ  ُرْکِّذـلا  ِْهیَلَع  َلُِّزن 

و َمَْلعَی ) اَّلَِئل   ) وا هتفگ  نیب  نیا  رب  انب  تسین  یلصف  سپ  یتسین  هناوید  شیوخ  راگدرورپ  تمعنب  لوسر )  ) يا وت  «( 3 ( » ٍنُونْجَِمب َکِّبَر  ِۀَمِْعِنب 
(. ُمِْسقُأ ال   ) شاهتفگ نیب 

هلیقث دیکأت  نون   ) دـشابیم نون  ود  زا  یکی  بحاصم  عقاوم  رتشیب  رد  هک  دـشابیم  تسا ال  نکمم  نآ  مال  هدرک  تئارق  مسقا  هکنآ ال  اّما  و 
هدشن مسق  رد ال  لعف  اب  قحلم  نون  هچنانچ  هداد و  هزاجا  هدش و  تیاکح  هیوبیس  زا  بلطم  نیا  و  نمیالاب ) ّنمسقأل   ) هفیفخ دیکأت  نون  - 2

لوق لثم  رد  نون  اب  قحلم  مال  زین 
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__________________________________________________

لاس رد  ار  وا  توف  بیذهّتلا  بیرقت  رد  هک  تسیرصب  رکب  وبا  ءاخ  نوکس  نیس و  حتفب  ینایتخـس  یمیمت  ناسیک  همیمت  یبا  نب  بّویا  ( 1)
. هدرک دای  135 ه 
هیآ 6 رجح  ( 2)

ملق 2 ( 3)
95 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 

: دیوگیم هک  هدشن  رعاش 
رأثی مل  مکاخا  نا  عرف و  ّهناف  ّنراثا  ةّرم  لیتق  و 

نآ گرزب  فیرـش و  هخاش  عرف و  نآ  هک  اریز  دش  هتفرگ  شلتاق  ندـش  هتـشک  ببـسب  شنوخ  دنتـسه  شیرق  زا  ياهلیبق  هک  هّرم  لوتقم  و 
. دیدرگن هتشک  شلتاق  ینعی  دشن  هتفرگ  شنوخ  امش  ردارب  تسا و  موق 

( ْمُکَّنَبِّلَـصَُأل  ) نوعرف لوق  زا  ادخ  تیاکح  دننام  دوشب  لاح  لعف  هب  قحلم  مال  هک  تسا  زیاج  هدش و  فذـح  مال  سپ  نرأثأل )  ) هدرک هدارا 
لـصف يارب  نون  نآ  روما  رتشیب  رد  دوشیم  لعفب  قحلم  هک  ینون  نیا  هکنیا  يارب  دـشابن  نآ  عبات  وریپ و  نون  دـش  لاـح  يارب  لاـثم  یتقو  و 

ۀـمیقلا و ال مویب  مسق  ال  . ) نسح هک  دـناهدرک  لایخ  دـشاب و  مالک  رب  ّدر  مال  هک  تسا  نکمم  یهاگ  و  تسا ، هدـنیآ  لعف  لاح و  لعف  نیب 
لقن زین  قاحـسا  یبا  زا  ار  نیمه  لـثم  هدروخن و  دـنگوس  یمّودـب  هدروـخ و  یلّواـب  مسق  هک  هتفگ  هدرک و  تئارق  ۀـماّوللا ) سفّنلاـب  مسقا 

. دوشیمن مسق  رب  لخاد  مسق  اریز  تسا  دایز  مال  هک  هدرک  دای  تّجح  باتک  ریغ  رد  یلع  وبا  دناهدرک 
هدش فذح  دشاب  انا  هک  ءادتبم  سپ  تمایق  زورب  مروخیم  دنگوس  نم  هنیآ  ره  ینعی  دشاب  ءادتبا  مال  نیا  هک  تسا  هتـسیاش  هتفگ  یّنج  نبا 

. نآب ملع  يارب 
. تسا یتغل  مه  ندناوخ  حتفب  برع و  مالک  رد  تسا  رتشیب  رصبلا  قرب  دیوگ : نسحلا  وبا 

وبا هتفرگ . نینیعلا  قـیرب  زا  وا  سپ  هدـناوخ  حـتفب  قرب  هک  ره  هتفرگ و  ّریحت  عزف و  ینعمب  هدرک  تئارق  رـسکب  قرب  هک  ره  تـفگ : جاـجز 
. دوش ناریح  هک  یتقو  رصبلا  قرب  دیوگ  هدیبع 
قربف اهنم  ءاسیع  هتیطعا  ابغار  حیبص  نبا  یناتا  امک 

96 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 
ءاف رسکب  رارف و  ینعمب  ءاف  حتفب  رفم  دش  هریخ  نآ  زا  وا  مشچ  هک  مداد  یبوخ  رتش  واب  نم  دزن  دمآ  لیم  لاح  رد  حیبص  رـسپ  هک  یماگنه 

. دنیوگ ار  يرارف  ناسنا  ءاف  حتف  میم و  رسکب  ّرفم  دنیامن و  نآ  يوسب  رارف  هک  تسیناکم 
: دیوگ سیقلا  ءرما 

لع نم  لیسلا  هّطح  رخص  دوملجک  اعم  ربدم  لبقم  ّرفم  ّرکم 
. دزادنا ریزب  الاب  زا  ار  نآ  لیس  هک  یگنس  هولق  دننام  مه  اب  ضرعم  هدننک  يور  زیرگ  شوخ  هدننک  هلمح 

96 ص :  بارعا ... 

( َنیِرِداق یَلب  )
سپ مینآ . رب  ياناوت  هک  یلاح  رد  مینکیم  عمج  ام  ار  نآ  يرآ  نیرداـق ) اـهعمجن  یلب   ) تسا نینچ  شریدـقت  تیلاـح و  رب  اـنب  تسبوصنم 
ینعی ًالاجِرَف ) ُْمتْفِخ  ْنِإَف   ) تسناحبـس يادـخ  لوق  رد  هچنانچ  نآ  رب  نآ  زا  لـبق  هلمج  نتـشاد  تلـالد  يارب  هدـش  فذـح  لاـح  رد  لـماع 

(. الاجر اّولصف  )
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رد دنک  هانگ  هکنیا  ات  ار  یناگدنز  دنکیم  هدارا  یناسنا  هکلب  هماما  رجفیل  ةایحلا  ناسنالا  دیری  لب  شریدقت  هدـش و  فذـح  دـیری  لوعفم  و 
دوجو رد  یهاگهانپ  دوجولا ) یف  رزو  ال   ) تسنیا شـضرف  تسا ، فوذـحم  شربخ  رزو  و ال  تسا . لاح  ّلحم  رد  لأـسی  هلمج  و  هدـنیآ .

. تسین
ٌةَریَِصب ِهِسْفَن  یلَع  ُناْسنِْإلا  َِلب 

: دناهتفگ شریسفت  رد  لوق  دنچ  ار  . 
-2 دراد . ییانیب  هدید  شدوخ  نطاب  رب  ناسنا  هکلب  ینعی  - 1

. هباّسن لجر  هماّلع و  لجر  دنیوگیم  هچنانچ  دشاب  هغلابم  هریصب  رد  ءاه  - 3 تسا . ینشور  لیلد  ینعی 
هسفن  نم  هسفن  یلع  ناسنالا  لب  تسنیا  شریدقت  دیوگ : یسیع  نب  یلع 

97 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 
رب لمح  ار  ناسنا  هک  اریز  یتسه  دوخب  ییانیب  تدوخ  وت  سپ  دنهدیم  یهاوگ  تداهش و  وا  ءاضعا  حراوج و  تمایق  زور  رد  ینعی  هریـصب 

يدوس دروایب  شناهانگ  يارب  ییاهرذـع  هچ  رگ  کلذ . هعفنی  مل  هریذاعم  یقلا  ول  شریدـقت و  هدـش و  فذـح  ول )  ) باوج و  دومن . سفن 
. دشاب ولج  تالمج  رد  شباوج  هک  تسا  زیاج  وا و  يارب  درادن 

97 ص :  ریسفت ... :

دناهتفگ یضعب  تمایق و  زورب  مروخیم  دنگوس  شیانعم  تسا و  هلص  ال )  ) هک دناهتفگ  ریبج . نب  دیعس  ساّبع و  نبا  ِۀَمایِْقلا ) ِمْوَِیب  ُمِْسقُأ  (ال 
هاگ نآ  دیاهدرک . نامگ  امـش  تسین  نینچ  هک  هتفگ . ایوگ  سپ  نیکرـشم  زا  ار  روشن  ثعب و  دـندرک  راکنا  هک  یناسک  رب  تسا  ّدر  هک ال 

نایم دـشاب  يزاـیتما  قرف و  هکنیا  اـت  دـش  دـیهاوخ  هتخیگنا  رب  امـش  هک  تماـیق  و  زیخاتـسر ، زورب  دـنگوس  دومرف  دـنگوسب و  درک  عورش 
. یفانیتسا ییادتبا و  دنگوس  يراکنا و  دنگوس 

ینعی دـناهتفگ  یـضعب  یعمـس و  یلقع و  ياهلیلدـب  شتیعقاو  و  روهظ ، يارب  تمایق  زورب  مروخیمن  دـنگوس  ینعی  هک  دـیوگ : ملـسم  یبا 
یتسردب هماّول . سفنب  مروخیمن  دنگوس  ِۀَـماَّوَّللا ) ِسْفَّنلِاب  ُمِْسقُأ  َو ال  . ) دـینکیمن نآب  رارقا  امـش  هک  نوچ  تمایق  زور  هب  مروخیمن  دـنگوس 

زا نم  نکیل  و  « 1  » تمایق زور  رد  ار  شبحاص  دنکیم  تمالم  سفن  هک  دینکیمن  رارقا  امش  هک 
__________________________________________________

هانگ یناسنا  هک  تفگ . هماّول  سفنب  دـنگوس  تمایق و  زورب  دـنگوس  ینعی  تسا . میهاربا  نب  یلع  ناـهرب و  ریـسفت  رد  دـیوگ : مجرتم  ( 1)
. ]...[ دومرف شنزرس  تمالم و  ار  وا  دنوادخ  سپ  درک 

98 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 
. میامن عمج  ار  امش  هدنکارپ  ياهناوختسا  هک  مراد  تردق  نم  ایآ  دیهدب . ربخ  نمب  مسرپیم  امش 

یـسیع نب  یلع  هدروخن  یمّودـب  هدروخ و  دـنگوس  یلّوا  هب  هماّول . سفنب  مروـخیمن  تماـیق و  زورب  مروـخیم  دـنگوس  ینعی  دـیوگ : نسح 
مـسق باوج  و  دـشاب . دـنگوس  ود  نیرّـسفم  رتشیب  هتفگب  هک  تسنیا  رتهب  تسا و  مالک  قایـس  زا  جراـخ  اریز  تسا  فیعـض  نیا  و  تفگ :

هتبلا ای  دش  دیهاوخ  هتخیگنا  رب  ثوعبم و  امش  امّلـسم  تسین  دیاهدرک  لایخ  امـش  هک  روط  نآ  بلطم  هک  تسنیا  شنطاب  تسا و  فوذحم 
ار و لاح  هدومن  هدارا  اریز  هتـسناد  فوذحم  ار  نون  و  هداد . رارق  مسق  باوج  ار  هدرک ال  تئارق  مسقا  هک ال  یـسک  و  دننازیگنا . رب  ار  امش 

. تّجح لیلد و  رد  میدرک  دای  هدش  هتفگ  نیا  رد  هچنآ  ام 
ار شبحاص  هکنیا  رگم  دـب  ای  بوخ و  سفن  تسین  هدـننک و  شنزرـس  رایـسب  ینعی  هدرک  تیاور  ساـّبع  نبا  زا  ءاـطع  ۀـماّوللا ) سفّنلا  (و 

شاک يا  دیوگیم  دشاب  هدرک  دب  راک  رگا  يدرکن و  دایز  ارچ  دیوگیم  دشاب  هدرک  بوخ  راک  رگا  تمایق  زور  رد  دنکیم  خیبوت  تمالم و 
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. مدوب هدرکن 
: دناهتفگ دهاجم  هداتق و  يدرواین ) اجب  ار  تعاط  نالف  ارچ  ار و  هانگ  نالف   ) يدرک ارچ  دیوگیم  دنکیم . هتشذگ  رب  تمالم  دیوگ : دهاجم 

. هدز رس  وا  زا  هتشذگ  رد  هچنآ  رب  ار  دوخ  دنک  تمالم  دایز  ینعی  تسا  هرفاک  هماّول  سفن  دارم 
يدومن ریـصقت  ارچ  يدرک و  ارچ  دیوگیم  ار و  نآ  دنکیم  هبـساحم  ایند و  رد  ار  شدوخ  دنکیم  تمالم  تسا  هنمؤم  سفن  نآ  هتفگ  نسح 

دشکیمن . ار  دوخ  سفن  باسح  دنکیمن و  ترخآ  رما  رد  هشیدنا  راکهانگ  راک و  نایاپ  بقاوع و  رد  هشیمه  تسا  دنمشیدنا  سپ 
99 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 

رفاک دنکیمن  لایخ  ایآ  ینعی . تمایق . ثعب و  نیرکنم  رب  تسا  راکنا  نآ  يانعم  ماهفتـسا و  تروص  هلمج  نیا  تروص  ُناْسنِْإلا ) ُبَسْحَی  َأ  )
. اهرفاک سنج  ینعی  روشن  ثعبب و 

تثعب زا  سپ  دوب . هدش  كاخ  هکنیا  زا  دعب  مینیرفآیمن  ون  زا  ار  وا  مینادرگیمن و  رب  هیلّوا  تروصب  ار  وا  زگره  ام  ینعی  ُهَماظِع ) َعَمَْجن  ْنَّلَأ  )
«1 . » هدروآ ماظع  عمجب  هیانک  تمایق  زور  و 

. مینکیم عمج  ار  نآ  يرآ  یَلب ) : ) دومرف هاگ  نآ 
هک هچنآ  رب  انب  میهد  رارق  ناسکی  ار  وا  ناتشگنا  رس  هک  میتسه  اناوت  ام  دنیوگ : ملسم  یبا  یئابج و  جاجز و  ُهَناَنب ) َيِّوَُسن  ْنَأ  یلَع  َنیِرِداق  )
هک یـسک  و  دوش . ناسکی  ناتـشگنا  رـس  ات  اهنآ  نایم  میهد  بیکرت  تسه و  هچنانچ  نآ  ياهناوختـسا  دشاب  کچوک  مک و  هچ  رگ  دـشاب 

. تسا رتاناوت  گرزب  ياهناوختسا  بیکرت  عمج و  رب  دراد  ار  کچوک  زیر و  ياهناوختسا  عمج  رب  ییاناوت 
دننام ار  وا  ناتشگنا  رس  هک  میراد  تردق  ام  ینعی  دنیوگ : هداتق  ساّبع و  نبا 

__________________________________________________

: دومرفیم مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  هک  مدینش  تفگ  هک  هدروآ  یبلح  زا  شدانساب  ناهرب  ریسفت  رد  ینیرحب  ثّدحم  دیوگ : مجرتم  ( 1)
دناهدومن تیاور  مالّسلا  مهیلع  نیموصعم  زا  ام  باحصا  زا  یضعب  تفگ  و  ار . دوخ  ماما  دنک  بیذکت  ینعی  ُهَمامَأ  َرُْجفَِیل  ُناْسنِْإلا  ُدیُِری  َْلب 

رد اهنآ  هشقنب  هراشا  تسا  نکمم  میوگیم  ار . مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  دننک  هلیح  هک  دندرک  هدارا  یمّود  لّوا و  ینعی  ُهَمامَأ  َرُْجفَِیل 
مالـس زا  لبق  دش و  نامیـشپ  رکب  وبا  یلو  دندرک . رما  حبـص  زامن  رد  راک  نیا  يارب  ار  هَّللا  هنعل  دیلو  نب  دـلاخ  هک  دـشاب  راوگرزب  نآ  لتق 

 ... نکن مدرک  رما  وتب  هک  ار  هچنآ  دلاخ  يا  هتاکرب . هَّللا و  همحر  مکیلع و  مالّسلا  کترما و  ام  لعفت  دلاخ ال  ای  تفگ  شزامن 
100 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 

لیمکت نآ  اب  هکنیا  ات  ناتـشگناب  وا  رب  میداهن  ّتنم  ام  نکیل  دروخب و  اهنآ  دننام  شناهد  اب  سپ  میهد  رارق  تاناویح  مس  همکچ و  هزوم و 
يرادـباسح نتـشون و  لثم  يراک  كزان  فیطل و  ياـهراکب  نآ  هلیـسوب  دـشاب و  هداـمآ  ناـسآ و  شیارب  نداد  نتفرگ و  هدومن و  تعفنم 

«1 . » دوش دنمدوس  نآ  لاثما  ندومن و 
ماگ رفاک  مدآ  هک  یلاعت  يادخ  زا  تسیربخ  نیا  دنیوگ : يدس  همرکع و  نسح و  دهاجم و  ُهَمامَأ ) َرُْجفَِیل   ) رفاک ینعی  ُناْسنِْإلا ) ُدـیُِری  َْلب  )

زا يرود  ضارعا و  رب  ار  وا  درادـیما  هکنآ و  تسنیا  ینعی  دـنکیم ، هبوت  هن  هدایپ و  نآ  بکرم  زا  هن  هدراذـگ  یلاـعت  يادـخ  ياـههانگ  رد 
. دیامنیم راکنا  ار  تمایق  زور  دنکیمن و  شزیگنا  ثعب و  هب  رارقا  نیمه  يارب  هدومرف و  ریدقت  وا  يارب  شراگدرورپ  هچنآ 

نکمم و  تسا . بیذـکت  ینعمب  روجف  سپ  رـشن . ثعب و  زا  دراد  شیپ  رد  هک  ار  هچنآ  دـنکیم  بیذـکت  ینعی  هماما  رجفیل  دـیوگ : جاـجز 
. دزادنا ریخأتب  ار  نآ  زا  هبوت  هدومن و  ار  تشز  دب و  لامعا  هانگ و  هک  دنک  هدارا  هک  تسا 

__________________________________________________

رفاک اعطق  دنک و  عمج  ار  هدرم  ناوختـسا  دناوتیم  سک  ره  نوچ  تسین  اهنآ  ندرک  عمج  فرـص  اهناوختـسا  ماظع و  عمج  زا  دوصقم  ( 1)
قلطم دوصقم  هکلب  تسا  ندومن  هدـنز  دوصقم  اجنیا  رد  هّتبلا  تسندرک و  هدـنز  زا  معا  اهناوختـسا  ندرک  عمج  و  تسین ، بلطم  نیا  رکنم 
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كاخ ناوختسا  هکنیا  هب  ياهّبترتم  بابسا  طیاسوب و  دوشیم  هدنز  ناوختسا  هک  تسین  رکنم  سکچیه  اریز  تسین  مه  ندرک  هدنز  ءایحا و 
نآ مه  یمدآ  هدروخ و  واگ و ...  دنفـسوگ و  نوچ  یناویح  ار  نآ  هدـمآ و  رد  يزبس  تروصب  هیذـغت و  نآ  زا  اهرذـب  اههایگ و  دوشیم و 

دنتسه لّوا  حور  نتـشگ  رب  رکنم  راّفک  دوشیم و  ناسنا  ءازجا  ناوختـساب و  لیدبت  هبترم  ود  وا  ندب  رد  دروخیم و  ار  يزبس  نآ  ای  ناویح و 
درک تعاطا  ای  تیـصعم و  ار  ادخ  دوب و  ایند  رد  هک  تسا  ناسنا  نامه  وا  دوش  هتخانـش  دش  هدنز  یتقو  هک  يروطب  ندب  ناوختـسا و  نیاب 

. دننکیم راکنا  ار  نآ  راّفک  هک  یتمایق  ثعب و  نآ  تسنیا  دوش و  شلامعاب  تازاجم  سپ 
( ییارعش )

101 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 
. هدش بکترم  هک  یهانگ  زا  دنک  هبوت  ددرگ و  رب  هک  تسین  شرطاخ  رد  دنک و  هانگ  تسا  هدنز  هک  یمادام  ینعی  دیوگ : يرابنا  نبا 

دیوگیم دزادنایم و  ریخأتب  ار  هبوت  اّما  هدومن  تیصعم  رد  باتش  هکنیا  دوصقم  میامنیم و  هبوت  سپ  منکیم  هانگ  دیوگیم  ینعی  هتفگ : هّیطع 
: یسراف رعاش  لوقب  دیوگ : مجرتم  رگید . لام  رگید و  هام  ادرف  سپ  ای  ادرف و 
( دشن ریپ  یکی  درم و  ناوج  هچ  اهدص  منک  هبوت  مسر و  يریپ  هب  هک  یتفگ  )

یتم ینعمب  ناّیا  نوچ  دوب  دهاوخ  تقو  هچ  تمایق  دسرپیم  دراد  ندرک  هانگ  میمـصت  شاهدنیآ  رد  هکنآ  ینعی  ِۀَمایِْقلا ) ُمْوَی  َناَّیَأ  ُلَئْـسَی  )
تقو زا  وا  لاؤس  هّتبلا  و  دوش . یتـمب  ریـسفت  هک  تسوکین  نیمه  يارب  تسا و  ناـّیاب  لاؤس  زا  رتـشیب  یتـمب  لاؤس  هکنیا  رگم  تسا  تقو ) )

تمایق و هب  دندیناسرتب  ار  وا  یتقو  سپ  راک  نایاپ  هب  تبـسن  يرکف  یب  ایندـب و  وا  یمرگ  رـس  تمایق و  تسوا  ندرمـش  غورد  يارب  تمایق 
: تفگ هداد و  تمایق  مئالع  تامّدقم و  زا  ربخ  ناحبس  يادخ  سپ  دوب . دهاوخ  یک  دسرپیم  لامعا  رفیک  باسح و  زور 

شمشچ سرت  تّدش  زا  سپ  ار  شراک  نایاپ  هدومن  هدهاشم  هنیاعم و  لیئارزع  توملا و  کلم  ندمآ  عقوم  مشچ  ینعی  ُرَـصَْبلا ) َقَِرب  اذِإَف  )
. دنادرگیمن رب  ار 

ایند رد  هچنآ  زا  نآ  كانـسرت  رظاـنم  لزاـنم و  تماـیق و  لاوحا  زا  دـنیبیم  هچنآ  زا  دـش  ّریحتم  دیـسرت و  یتـقو  دـناهتفگ : ملـسم  هداـتق و 
. ار ناش  دوخ  مشچ  اهنآ  يوسب  دننادرگیمن  مهفرط  مهیلا  ّدتری  دیامرفیم ال  هک  تسوا  لوق  دننام  نیا  دومنیم و  ار  نآ  بیذکت 

ناـیم دـش  عمج  هتفگ  دـهاجم  ُرَمَْقلا ) َو  ُسْمَّشلا  َعِمُج  َو   ) دـش ماـمت  تفر و  فوسخ  هطـساوب  نآ  ینـشور  روـن و  ینعی  ُرَمَْقلا ) َفَـسَخ  َو  )
ات  تسا  نیمز  لها  رب  اضف  نیمز و  یکیرات  لماکت  تهج  فوسخ  هلیسوب  ناشرون  نتفر  ببسب  هام  دیشروخ و 

102 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 
یناکم عمج  تسا 1 - هنوگ  هس  رب  عمج  و  دشابیم . جاجز  ءارف و  رایتخا  لوق  نیا  و  « 1  » ینشور رون و  نودب  ار  نآ  زا  کی  ره  دننیبب  هکنیا 

زیچ ود  زا  یکی  نداد  رارق  عمج  تقیقح  اریز  تسا  زیاج  تفص  ای  مکح  رد  زیچ  ود  عمج  اّما  ّلحم . رد  ضارعا  عمج  ینامز 3 - عمج  - 2
. يرگید اب  تسا 

. دننک تکرح  مه  اب  مه و  کیدزن  هک  يرتش  ود  دننام  برغم  زا  تساهنآ  عولط  رد  هام  دیشروخ و  نایم  عمج  هتفگ  دوعسم  نبا 
هتفگ ءاّرف  تساـجک و  هاـگهانپ  رارف و  هار  ینعی  ُّرَفَْملا ) َْنیَأ  ٍذـِئَمْوَی   ) درامـشیم غورد  ار  تماـیق  هک  یناـسنا  نآ  دـیوگیم  ُناـْسنِْإلا ) ُلوُقَی  )

. تساجک رارف  ّلحم  دشاب  ینعم  نیاب  تسا  نکمم 
يارب تسین  یهاگ  هانپ  هاگرارف و  ینعی  َرَزَو ) اَّلَک ال  . ) دیامرف ناحبـس - دنوادخ  تسا . رارف  ناکم  رـسکب  رارف و  حـتفب  رفم  دـیوگ : جاجز 

ریزو هک  ار  ریز  و  دـندرگیم . نّصحتم  هدـش و  هدـنهانپ  نآـب  هک  نآ  ریغ  اـی  هوـک و  زا  تسیناـکم  رزو  دـنوش و  هدـنهانپ  نآ  هب  هـک  راّـفک 
«2  » زور نآ  رد  تسین  یهاگهانپ  ینصح و  ینعی  هتفگ : كاّحض  دنوشیم  هدنهانپ  واب  اهراک  رد  مدرم  هک  تسنیا  يارب  دنیوگیم 

__________________________________________________

تقو دوـب  دـهاوخ  قاـحم  ره  رد  زین  هّیـضرع  هجرد  ره  رد  قاـحم و  ره  رد  هیلوـط  هجرد  کـی  رد  هاـم  دیـشروخ و  عـمج  هکنیا  يارب  ( 1)
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دنوادـخ هکنیا  افاضم  دوب  دـهاوخ  رگید  عونب  نآ  عمج  تماـیق  رد  سپ  دوشیم  نیمز  نآ و  نیب  عناـم  لـیاح و  هاـم  هک  دیـشروخ  فوسک 
. دیامن هام  كاردا  دیشروخ  هک  تسین  هتسیاش  راوازس و  َرَمَْقلا . َكِرُْدت - ْنَأ  اَهل  یِغَْبنَی  ُسْمَّشلا  َال  دومرف  سی  هروس  رد  ناحبس 

( ییارعش )
دومرف ناحبس  يادخ  هک  بهّذلا  هلسلس  ثیدح  دیوگ : مجرتم  ( 2)

یباذع نم  نما  ینصح  لخد  نمف  ینصح  هَّللا  ّالا  هلا  هملک ال 
. تسانعم نیمه  زا 

103 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 
( ُّرَقَتْسُْملا ٍِذئَمْوَی  َکِّبَر  یلِإ  )

دش و دـنهاوخ  راگدرورپ  رما  مکحب و  یهتنم  مدرم  زور  نیا  رد  ینعی  دوب  دـهاوخ  راک  نایاپ  زور  نیا  رد  تراگدرورپ  يوسب  هتفگ  هداتق 
يوـسب نیا  دـنریگیم و  رارق  رفاـک  نمؤـم و  نآ  رد  هک  رـشحم  هـصرع  ّرقتـسم . دـناهتفگ : و  تـسین . يرما  یمکح و  وا  زج  سکچیه  يارب 

. مدرم يوسب  هن  تسادخ 
يارب هاگرارق  باسح و  نایاپ  تّدـم  ات  ّرقتـسم  تسا  هجو  درب و  ّرقتـسم  و  تسا . عوجر  ناـکم  ریـصم و  ینعمب  ّرقتـسم  هتفگ : دوعـسم  نبا 

. هشیمه
( َرَّخَأ َو  َمَّدَق  اِمب  ٍِذئَمْوَی  ُناْسنِْإلا  اُؤَّبَُنی  )

. نآب دوشیم  تازاجم  سپ  شلمع  رخآ  لّواب و  دهدیم  ربخ  تمایق  زور  رد  یمدآ  ینعی  هتفگ : دهاجم 
ریخ و راک  زا  شگرم  زا  دعب  دندرک  لمع  نآب  سپ  درک  سیسأت  هچنآب  شیناگدنز و  رد  شاهتشذگ  لامعاب  دهدیم  ربخ  ینعی  دناهتفگ : و 
رد دـهدیم  ربخ  هتخادـنا  ریخأت  ار  تادابع  تاعاط و  هدـش و  بکترم  اههانگ  یـصاعم و  زا  رتولج  هچنآب  ینعی  هتفگ : ساّبع  نبا  « 1  » ّرش ای 

. زور نآ 
__________________________________________________

ای دومن و  ناتسرامیب  اههیساّبع و  اههّیدهم و  اههینیسح و  دننام  غیلبت  زکارم  ای  هسردم و  ای  دجسم و  ءانب  سیسأت و  ینعی  دیوگ : مجرتم  ( 1)
هدومن و ادخ  تعاط  تدابع و  اهنآ  رد  وا  گرم  زا  دعب  مدرم  هک  تشاذـگ  دوخ  زا  هناخرامق و و و  هراباک و  امنیـس و  نوچ  يداسف  زکرم 

دومرف هک  ص )  ) يوبن ثیدح  تسا  نیا  دّیؤم  دنیامن و  تیصعم  هانگ و  ای 
هل رفغتسی  حلاص  دلو  وا  ساّنلا  هب  عفتنی  ملع  وا  ۀیراج  هقدص  ثالث  نع  ّالا  هلمع  عطقنا  مدآ  نبا  تام  اذا 

-2 دجسم و )...  دننام  هعفنملا  ماع  ریخ  ياهراک  دنامیم 1 - یقاب  هک  وا  لمع  هس  رگم  دباییم  نایاپ  عطقنم و  وا  لمع  درم  مدآ  رسپ  یتقو  . 
دوراجلا یبا  دیوگ  ینیرحب  ثّدحم  ناهرب  ریسفت  رد  دنک . رافغتسا  وا  يارب  هک  هتـسیاش  دنزرف  دنرب 3 - هرهب  نآ  زا  مدرم  هک  یملع  باتک 

درادب و مّدقم  دب  بوخ و  زا  هچنآب  دومرف  هک  هدومن  لقن  َرَّخَأ ) َو  َمَّدَق  اِمب  ٍذـِئَمْوَی  ُناْسنِْإلا  اُؤَّبَُنی   ) هیآ هراب  رد  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ترـضح  زا 
ّرش رگا  سپ  دننک . لمع  نآب  وا  زا  دعب  هک  دراذگب  شدوخ  زا  دعب  يارب  یتّنس  شور و  زا  هچنآ 

104 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 
. دهدیم ربخ  هدومن  كرت  هتفرگن و  ای  هتفرگ و  هک  هچنآب  هتفگ : دیز  نبا 

. تسا هدومن  عیاض  ار  نآ  ادخ و  ّقح  زا  هتخادنا  ریخأتب  ای  ادخ و  تعاط  زا  هتشاد  مّدقم  هچنآب  دهدیم  ربخ  ینعی  هتفگ : هداتق 
زا دعب  تشاذگ  یقاب  شاهثرو  يارب  هچنآ  شدوخ و  يارب  شلام  زا  داتـسرف  ولج  تشاد و  مّدـقم  هچنآب  دـهدیم  ربخ  هتفگ : ملـسا  نب  دـیز 

. شگرم
رد تسا  حابم  يارجم  يراج  هچنآ  هک  اریز  عضوم  نیا  رد  تسبوخ  و  درادـیم . گرزب  ار  وا  ماـقم  هک  تسیزیچب  نداد  ربخ  أـبن  تقیقح  و 
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شندوبن اب  شندوب  مدع  نوچ  شدوجو  هچنآ  اّما  دوش و  هداد  یشاداپ  نآ  رب  تسا  هتسیاش  هک  تسیربخ  نآ  هّتبلا  دوشیمن و  رکذ  باب  نیا 
. تسین نآب  يرابتعا  درادن  یتوافت 

( ٌةَریَِصب ِهِسْفَن  یلَع  ُناْسنِْإلا  َِلب  )
. دـنهدیم یهاوگ  دـناهدرک  هچنآب  و  شوگ و )...  مشچ و  اپ  تسد و  زا   ) وا حراوج  ءاـضعا و  ینعی  دـنتفگ  لـتاقم  همرکع و  ساـّبع و  نبا 

. وا رب  شحراوج  تداهش  ببسب  شدوخ  رب  دهدیم  تداهش  وا  دوخ  سپ 
. تسا یناسنا  حراوج  اجنیا  رد  ناسناب  دارم  هک  اریز  تفگ  هریصب )  ) دروآ و ّثنؤم  نیمه  يارب  هدش و  وا  ماقم  مئاق  وا  حراوج  هتفگ : یبیتق 

َمْوَْیلا َکِسْفَِنب  یفَک  دیوگیم : هک  تسادخ  لوق  شلیلد  تسا و  تربع  تّجح و  ینالف  ییوگیم  هک  تسا  وت  هتفگ  لثم  نیا  هتفگ : شفخا 
. یتسه یفاک  تاهبساحم  يارب  زور  نآ  رد  تدوخ  ینعی  ًابیِسَح  َْکیَلَع 

__________________________________________________

شاداـپ رجا و  دـننام  وا  يارب  دـشاب  بوـخ  رگا  يزیچ و  دوـشیمن  مک  مه  اـهنآ  هاـنگ  زا  ناـنآ و  هاـنگ  رزو و  لـثم  تسوا  رب  دـشاب  دـب  (و 
. دوشیمن مک  يزیچ  اهنآ  رجا  زا  هک  یلاح  رد  تساهنآ 

105 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 
مالّـسلا هیلع  قداص  ترـضح  زا  ملـسم  نب  دّمحم  زا  شدانـساب  یـشایع  دـشابیم  شلمع  شدوخب و  انیب  ناسنا  هک  ینعی  دـناهتفگ : یخرب  و 

یتـقو هک  روطنیا  تسین  اـیآ  دـنکیم  ناـهنپ  ار  دوخ  ياهیدـب  هدومن و  یبوخ  راـهظا  هک  امـش  زا  یکی  دـنکیم  هچ  دوـمرف  هک  هدرک  تیاور 
( ٌةَریَِصب ِهِسْفَن  یلَع  ُناْسنِْإلا  َِلب   ) دیامرفیم یلاعت  يادخ  تسین و  نینچ  هک  دنادیم  دومن  دوخب  هّجوت  عوجر و 

. ار رهاظ  دنکیم  تیوقت  دش  هتسیاش  حلاص و  وا  نطاب  یتقو  هکنیا  و 
دنکیم هچ  تفگ  هاـگ  نآ  دومرف  توـالت  ار  هیآ  نیا  ترـضح  نآ  هک  هدومن  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا  دـیزی  نب  رمع  زا  و 

هک یـسک  دومرفیم  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  ربمایپ  هک  یتسردـب  دـنادیم . وا  زا  ادـخ  هچنآ  فالخ  مدرم  دزن  دـیوجیم  راذـتعا  هک  یمدآ 
. دب دشاب  دب  رگا  بوخ و  دشاب  بوخ  رگا  دناشوپیم  وا  رب  ار  نآ  ءادر  سابل و  ادخ  دنک  ناهنپ  ار  دوخ  نطاب 

دنک راطفا  رامیب ) ینعی   ) شبحاص دناوتیم  هک  ضرم  ّدح  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  مدرک  لاؤس  تفگ  هک  هدـش  تیاور  هرارز  زا  و 
ٌةَریَِصب ِهِسْفَن  یلَع  ُناْسنِْإلا  َِلب  دومرف : تسیچ .

. تسواب طوبرم  نیا  شدوخ و  لاح  سفنب و  تسا  رتاناد  وا  هک  « 1  » تسا رگید  تیاور  رد  دراد و  تقاط  هچنآب  تسا  رتاناد  وا  ، 
( ُهَریِذاعَم یْقلَأ  َْول  َو  )

يارب دیامن  دوخ  سفن  عافد  دروآ و  مه  رذع  هچ  رگ  ینعی 
__________________________________________________

ترـضح نآ  زا  هک  دناهدومن  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ناشدانـساب  بیذهت  رد  خیـش  یفاک و  رد  ینیلک  دیوگ : مجرتم  ( 1)
هیلع یلع  ٌةَریَِـصب . ِهِسْفَن  یلَع  ُناْسنِْإلا  َِلب  دیامرفیم  یلاعت  يادـخ  هک  یتسردـب  تسیچ . نآ  منادـیمن  دومرف  نیتقفخ  هقفخ و  زا  دـش  لاؤس 

. دریگب ءوضو  هک  تسا  مزال  وا  رب  هداتسیا  هچ  دشاب و  هتسشن  هچ  تفای ، ار  باوخ  معط  هزم و  هک  ره  دومرفیم  مالسلا 
نایم یقرف  هدومن و  لقن  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  ۀنیذا  نبا - زا  یفاک  عورف  رد  ینیلک  بوقعی  نب  دّمحم  مالسالا  هقث  ار  تیاور  نیا 

ینعم رد  تیاور  ود 
106 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 

. تسا دارم  بولطم و  هک  يراک  لعف و  زا  درادیم  زاب  هک  تسا  عناوم  ندرک  دای  نآ  ریذاعم و  هرذعم و  دوشیم  هتفگ  درادن  يدوس  وا 
. دزادنایب ار  دوخ  قاطا  ياههدرپ  هتسب و  ار  شلزنم  ياهرد  هچ  رگ  ینعی  دناهتفگ : يدس  كاّحض و 
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. دوشیمن هتفریذپ  دنک  هماقا  تسوا  دزن  هک  ياهناهب  لیلد و  ره  هچرگ  ینعی و  هتفگ : جاجز 
و دشابیم . دنتـسه ) نمی  رد  ياهلیبق  هک   ) ّیط ینب  تغل  هرذعم  دـیوگ  ّدربم  تسا . راذـعم  نآ  درفم  روتـس و  ریذاعم  هک  هدـمآ  ریـسفت  رد  و 

. دشابیم شلامعا  رب  دهاش  هاوگ و  شدوخ  هک  یتسردب  دنکیم  هچنآ  دراد  ناهنپ  هک  دنکفیب  ار  اههدرپ  هچ  رگ  تسنیا  شیانعم 
__________________________________________________

هچنآب تسا  رتاـناد  وا  اـی  شدوخ و  لاـحب  تسا  رتاـناد  وا  تسنیا  ترـضح  نآ  لوق  ياـنعم  تسا و  فـالتخا  شظاـفلا  رد  هچ  رگ  تسین  )
لّمحتم ار  نآ  دشاب  مه  تّقشم  یتخس و  دنکیم  هک  يراک  رد  هچ  رگ  تسا  ییاناوت  تردق و  يانعمب  هقاطا  تسیکی و  دراد  ار  نآ  تردق 

. دوشیم
107 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 

107 ص :  ات 25 ... ] تایآ 16  (: 75  ) ۀمایقلا هروس  ]

هراشا

َنوُّبُِحت َْلب  َّالَک  ( 19  ) ُهَناَیب اـْنیَلَع  َّنِإ  َُّمث  ( 18  ) ُهَنآُْرق ِْعبَّتاَف  ُهانْأَرَق  اذِإَـف  ( 17  ) ُهَنآُْرق َو  ُهَعْمَج  اـْنیَلَع  َّنِإ  ( 16  ) ِِهب َلَْجعَِتل  َکَناِسل  ِِهب  ْكِّرَُحت  ـال 
(20  ) َۀَلِجاْعلا

(25  ) ٌةَِرقاف اِهب  َلَعُْفی  ْنَأ  ُّنُظَت  ( 24  ) ٌةَرِساب ٍِذئَمْوَی  ٌهوُجُو  َو  ( 23  ) ٌةَرِظان اهِّبَر  یلِإ  ( 22  ) ٌةَرِضان ٍِذئَمْوَی  ٌهوُجُو  ( 21  ) َةَرِخْآلا َنوُرَذَت  َو 

107 ص :  همجرت ... :

. ینک لیجعت  نآ  نتفرگ  ارفب  ات  نابنجم  دوش ) غراف  یحو  زا  لیئربج  هکنآ  زا  شیپ  نآرق  ندناوخب  ار  دوخ  نابز  ادخ  لوسر  يا  - ) 15
. تسام هدهع  هب  نآ  فیلأت  و  يریگ ) دای  ات  وت  هنیس  رد   ) نآ ندروآ  مهارف  هّتبلا  - 16

. نک يوریپ  وا  ندناوخ  زا  میناوخب ) وت  يارب  ع )  ) لیئربج نابزب   ) ار نآ  هک  مد  نآ  سپ  - 17
. تسام هدهعب  نآرق  نایب  سپس  - 18

. دیرادیم تسود  ار  هدننک  باتش  يایند  هکلب  دشابن ) زیخاتسر  زور  هک   ) تسنانچ هن  - 19
. دیراذگیماو ار  ترخآ  و  - 20

108 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 
. تسا مّرخ  زور  نآ  رد  ییاههرهچ  - 21

. دناهدنشک راظتنا  شیوخ  راگدرورپ  تمحر  يوسب  - 22
. تسا هتفرگ  زور  نآ  رد  ییاههرهچ  - 23

«1 . » دننکیم ناشیا  اب  نکش  رمک  يراک  هک  دنراد  نیقی  اههرهچ  نیا  نابحاص  - 24

108 ص :  تئارق ... :

. دناهدرک تئارق  نورذی  نّوبحی و  ءای  هب  نارگید  هدرک و  تئارق  ءاتب  ار  نورذت  نّوبحت و  هفوک  هنیدم و  نایراق 

108 ص :  لیلد ... :
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انب هدرک . تئارق  ءایب  هک  ره  هدراذـگ  نورخآلا )  ) نورذـت لب ) مهل  لق   ) و هلجاعلا ) نّوبحت  لب  مهل  لق   ) ینعم رب  انب  سپ  تئارق ، ءاتب  هک  ره 
. هدراذگ نورخآلا )  ) نورذی مه )  ) و هلجاعلا )  ) نّوبحی مه - يانعم  رب 

__________________________________________________

لاس لوط 23  رد  جـیردتب  نآرق  دـنیوگیم  اقلطم  هّماع  تسا  نآرق  لوزن  رد  فالتخا  هّصاخ  هّماع و  نیرّـسفم  نایم  رد  دـیوگ : مجرتم  ( 1)
هچنانچ هک  تسنآ  ّقح  یلو  دناهدرک  تقفاوم  لوق  هدیقع و  نیا  رد  اهنآ  اب  مه  هّصاخ  زا  یخرب  دش و  لزان  ترـضح  نآ  رب  ربمایپ  تلاسر 
نأّشلا میظع  ربمایپ  نینزان  بلقب  هبترم  کی  هک  دوشیم  هدافتـسا  مالّـسلا  مهیلع  تلاسر  نادناخ  هحیحـص  رابخا  رگید و  تایآ  هیآ و  نیا  زا 
نارمع لآ  ِّقَْحلِاب  َباتِْکلا  َْکیَلَع  َلََّزن  ءارعش 193 و  َنیِرِْذنُْملا  َنِم  َنوُکَِتل  َِکْبلَق  یلَع  ُنیِمَْألا  ُحوُّرلا  ِِهب  َلََزن  دومرف  هچنانچ  هدش  لزان  مالسا 

یلو دراد  هدحاو  هعفد  ینعی  یعفد - لوزن  هب  روهظ  هک  رگید  هیآ  اههد  و  ًاریِذَن . َنیَِملاْعِلل  َنوُکَِیل  ِهِْدبَع  یلَع  َناقْرُْفلا  َلََّزن  يِذَّلا  َكَرابَت  3 و 
. تسا هدوب  یجیردت  شغالبا  هبترم و  کی  نآرق  لیزنت  هکنیا  لصح  ام  سپ  هدومرف . غیلبت  لوط 23  رد  جیردتب 

109 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 
هک وا  لوق  لـثم  تسا  مومع  ترثـک و  نآـب  دوـصقم  هک  یتسردـب  سپ  « 1  » ناـسنا رکذ  زا  تشذـگ  هک  هچنآ  رب  اـنب  ءاـی  دـیوگ : یلع  وبا 

«. 2  » َنیِّلَصُْملا اَّلِإ  لاق  مث  ًاعُولَه  َِقلُخ  َناْسنِْإلا  َّنِإ  دیامرفیم :

109 ص :  تغل ... :

. نآ رد  تکرح  لعفب  رگید  تهجب  یتهج  زا  ای  رگید  ناکمب  یناکم  زا  تسیزیچ  ندینادرگ  کیرحتلا :
. دهدیم تکرح  هدنهد  تکرح  نآ  ببسب  هک  يزیچ  هکرحلا : و 

. رگید يوسب  یفرط  زا  تسا  هدنوش  لقتنم  كرحتملا : و 
. تسا نتفگ  نخس  هلیسو  تلآ و  ناسّللا : و 

. تسا ریخأت  ءاطبا و  هلجع  ّدض  ضیقن و  دوش و  تقو  نآ  رد  تسا  راوازس  هک  یتقو  زا  شیپ  تسیزیچ  نتساوخ  ندیبلط و  هلجعلا : و 
. تسا ّینأت  یتسس و  نآ  ّدض  دوش و  ماجنا  نآ  رد  دیاب  راک  نآ  هک  یتقو  لّوا  رد  تسا  راک  ندرک  هعرّسلا : و 

. ناصقن ناحجر و  لثم  تسا  ردصم  نآ  ندومن و  عمج  ندرک و  همیمض  شلصا  نآرقلا : و 
ناهنپ ضامغا  ءاـفخا و  ناـیب  ضیقن  شریغ و  زا  نآ  ببـسب  دوش  هداد  زیمت  هک  يزیچب  صخـش  سفن و  يارب  تسیئاـنعم  راـهظا  ناـیبلا : و 

ندیشوپ مشچ  ندرک و 
__________________________________________________

ٍِذئَمْوَی ُناْسنِْإلا  اُؤَّبَُنی  ( 3  ) ُناْسنِْإلا ُلوُقَی  ( 2  ) ُهَمامَأ َرُْجفَِیل  ُناْسنِْإلا  ُدیُِری  َْلب  ( 1  ) ُناْسنِْإلا ُبَسْحَی  َأ  دومرف  دیوگ : مجرتم  ( 1)
ٌةَریَِصب ِهِسْفَن  یلَع  ُناْسنِْإلا  َِلب  ( 4)

. دنکیم بیاغ  زا  تیاکح  هک  دناهدناوخ  ءای  اب  ار  نورذی  نّوبحی و  اذل  هدش  ناسنا  رکذ  لبق  هیآ  جنپ  نیا  رد  نوچ  ( 5)
( مجرتم . ) اُونَمآ َنیِذَّلا  اَّلِإ  ٍرْسُخ  یَِفل  َناْسنِْإلا  َّنِإ  ِرْصَْعلا  َو  نآ  دننام  و  (- 2)

110 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 
. تسا

ههجو رضن  تسا . هرهچ  یگهریت  ییورشرت و  روب  سوبع و  نآ  ّدض  و  تسا . ییور  مّرخ  ییور و  هداشگ  هقالط  تجهب و  دننام  هرضنلا : و 
 ... وا تروص  دش  مّرخ  باداش و  رضان . تسوا  سپ  هراضن  رضنی 
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یِّنِإ َو  دومرف  زیزع  يادخ  هچنانچ  تسا  راظتنا  ینعمب  رظن  ندید و  يارب  یندـید  فرطب  تسا  مشچ  حیحـص  هقدـح  ندـینادرگ  رب  رظّنلا : و 
. هدنراد راظتنا  هرظتنم  ینعی  « 1  » ٌةَرِظانَف ٍۀَّیِدَِهب  ْمِْهَیلِإ  ٌۀَلِسُْرم 

: تفگ رعاش  و 
احالفلا رظتنت  نمحّرلا  یلا  تارظان  ردب  موی  هوجو 

رکف رد  ار  رظن  هاـگ  نآ  دنتـشاد  يراگتـسر  يزوریپ و  راـظتنا  دـندوب و  يادـخ  يوـسب  هدـننک  هاـگن  ردـب  گـنج  زور  رد  هک  ییاـههرهچ 
هتفگ دـشابیم  مه  هلباـقم  ياـنعمب  هرظاـنم و  تسنآ  زا  مدرک و  رکف  ترّکفت  ینعی  هلئـسملا  هذـه  یف  ترظن  دـنیوگیم  دـننکیم و  لامعتـسا 

. دنراد مه  اب  هلباقم  لباقتت  ینعی  رظانتت  نالف  ینب  رود  دوشیم 
. یگشیمه يدبا و  تبیصم  هدبآ  هیهاد و  يانعمب  هرقاف  دناهتفگ  و  یتخس . تهجب  تشپ  نوتس  هدننکش  هرساک  ینعی  هرقافلا : و 

110 ص :  ریسفت ... :

( ِِهب َلَْجعَِتل  َکَناِسل  ِِهب  ْكِّرَُحت ، ال  : ) دومرف ار و  شربمایپ  ناحبس  يادخ  دومن  باطخ  سپس 
نآرق یتقو  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  دیوگ : ساّبع  نبا 

__________________________________________________

ربخ زا  دعب  هک  ابس  رهش  هکلم  سیقلب  مالّسلا و  هیلع  هلآ و  انّیبن و  یلع  ّیبن  نامیلس  ترـضح  ناتـساد  رد  لمن  هروس  رد  دیوگ : مجرتم  ( 1)
نآ داتـسرف  َنیِِملْـسُم و  ِینُوتْأ  َو  َّیَلَع  اُوْلعَت  اَّلَأ  ِمیِحَّرلا . ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  ُهَّنِإ  َو  َناْمیَلُـس  ْنِم  ُهَّنِإ  ترـضح  نآ  نتـشون  همان  دهده و  ندروآ 

. رخآ ات  ٌۀَلِسُْرم  یِّنِإ  َو  تفگ ، دوخ  ناریما  ناریزو و  اب  ندرک  تروشم  زا  سپ  وا  سیقلب  يارب  دهده  هلیسوب  ار  همان 
111 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 

ندناوخ يارب  شنابز  نداد  تکرح  هب  درکیم  هلجع  و  باتـش ، تشاد  نآ  طبـض  ظفحب و  هک  ياهقالع  صرح و  نآ  زا  دشیم  لزان  شیارب 
نابنجم و ار  دوخ  نابز  لوسر  يا  تفگ  دومرف و  عنم  لیجعت  نیا  زا  ار  وا  دـنوادخ  سپ  ار  نآ  دـنک  شومارف  اداـبم  هکنیا  سرت  زا  هک  نآ 
درکیم و هلجع  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  هک  تسا  ریبج  نب  دیعـس  تیاور  رد  و  ینک . لیجعت  نآ  نتفرگ  ارفب  ات  هدـم  تکرح 

تکرح نآرق  یحو  زا  لـیئربج  تغارف  زا  لـبق  ار  دوخ  ناـبز  بل و  سپ  راوگرزب  نآ  رب  دوب  راوـشد  نآ  ظـفح  یتخـسب و  نآرق  لوزن  رد 
نکم نآرق  نتفرگ  ارف  تئارقب و  لیجعت  ینعی  ار  دوخ  نابز  نآرقب  ای  یحوب و  نابنجم  هدم و  تکرح  دومرف  ناحبـس  دنوادخ  سپ  دادـیم .
شیپ نآرق  ندناوخ  ای  نتفرگ و  ارفب  باتش  ُُهیْحَو . َْکَیلِإ  یـضُْقی  ْنَأ  ِْلبَق  ْنِم  ِنآْرُْقلِاب  ْلَْجعَت  َو ال  دومرف : هیآ 114 ) هط  هروس   ) رد هچنانچ 

. نکم وتب  یحو  ندش  مامت  زا 
( ُهَعْمَج اْنیَلَع  َّنِإ  )

. ییامن ظفح  ار  نآ  ات  وت  هنیس  رد  نآرق  عمج  تسام  هدهعب  ینعی  دیوگ : هداتق 
( ُهَنآُْرق َو  )

. تسام هدهعب  زین  هدیدرگ  لزان  وت  هچنآ  رب  زین  نآ  فیلأت  ینعی و 
ار نآ  دشاب  تسنکمم  هدومن و  ظفح  ار  نآ  هکنیا  ات  وت  يارب  نآرق  فیلأت  عمج و  تسام  هدهعب  هک  ینعی  دناهتفگ : كاّحـض  ساّبع و  نبا 

. ار نآ  زا  يزیچ  توف  سرت  هن  سپ  ییامن ، توالت 
( ُهانْأَرَق اذِإَف  )

( ُهَنآُْرق ِْعبَّتاَف   ) درک تئارق  وت  رب  ام  رماب  لیئربج  ینعی 
لزان وا  رب  لیئربج  یتقو  نیا  زا  دـعب  ربماـیپ  سپ  ناوخب  دـش  غراـف  نآ  تئارق  زا  لـیئربج  یتقو  ینعی  نآ  تئارق  ینعی  هتفگ : ساـّبع  نبا  - 
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«1  » درکیم تئارق  تفریم  وا  یتقو  دادیم  شوگ  هتخادنا و  نیئاپ  ار  رس  دشیم 
__________________________________________________

هدومن لقن  میهاربا  نب  یلع  زا  ناهرب  ریسفت  رد  ینیرحب  ثّدحم  ( 1)
112 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 

__________________________________________________

تفگ ار . وا  تئارق  نک  يوریپ  میدرک  تئارق  ار  نآ  اـم  یتـقو  سپ  نآرق  تئارق  فیلأـت و  عـمج و  تسا  مالّـسلا  مهیلع  دّـمحم  لآ  رب  هـک 
. هریسفت ینعی  ُهَناَیب . اْنیَلَع  َّنِإ  َُّمث  دندرک  تئارق  هنوگچ  دینک  يوریپ 

رد تسا  مسا  دصیـس  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  يارب  هک  دنتفای  دنتـشون  ار  رابخا  هک  ثیدـح  لها  زا  نیّقثوم  هک  دـیوگ : یـسرب  ظفاح  و 
اْنلَعَج َو  ٌمیِکَح 2 - ٌِّیلََعل  اْنیَدـَل  ِباتِْکلا  ِّمُأ  ِیف  ُهَّنِإ  َو  یلاعت 1 - يادخ  لوق  تفگ  هک  دوعـسم  نبا  زا  حیحـص  تیاور  تساهنآ  زا  هک  نآرق 

ُهَنآُْرق َو  ُهَعْمَج  اْنیَلَع  َّنِإ  َنیِرِخْآلا 4 - ِیف  ٍقْدِص  َناِسل  ِیل  ْلَعْجا  َو  اِیلَع 3 - ٍقْدِص  َناِسل  ْمَُهل 
، ُْهنِم ٌدِهاش  ُهُوْلتَی  َو  ِهِّبَر  ْنِم  ٍۀَـنَِّیب  یلَع  َناک  ْنَمَف  َأ  يداهلا 6 - بلاط  یبا  نب  یلع  هَّللا و  لوسر  رذـنملاف  ٍداه  ٍمْوَق  ِّلُِکل  َو  ٌرِذـْنُم  َْتنَأ  امَّنِإ  - 5

ٍطارِـص یلَع  َنِیلَـسْرُْملا  َنَِمل  َکَّنِإ  یلع  ینعی  ٍنِیبُم . ٍمامِإ  ِیف  ُهاْنیَـصْحَأ  ٍءْیَـش  َّلُک  َو  دیوگیم : هکنیا  ات  یلع  دهاّشلا  و  ص )  ) دّـمحم ۀـنّیبلاف 
یّنـس زا  یـضعب  ّتنـس و  لها  مدومن  هراشا  لبق  هحفـص  رد  هچنانچ  و  ع )  ) یلع ّبح  زا  ینعی  ِمیِعَّنلا  ِنَع  ٍِذئَمْوَی  َُّنلَئُْـسَتل  وا  لوق  و  ٍمیِقَتْـسُم ،

تشادـن و ار  نتـشون  ندـناوخ و  تردـق  داوس و  یب  ینعی  یّما  هّللاـب ) ریجتـسن  ( ) ص  ) ربماـیپ هکنیا  ّتلعب  نآرق  دـنیوگیم  هعیـش  ناـگهدز 
دمآ هروس  هروس  هیآ و  هیآ  جیردت  هب  شتلاسر  نارود  لاس  هس  تسیب و  لوط  رد  هکلب  دـشن  لزان  وا  رب  هبترم  کی  دـنک  ظفح  تسناوتیمن 
هّکم يرقلا  ّما  زا  ینعی  یّما  ربمایپ  مالّـسلا  مهیلع  ناماما  ریاس  هّمئألا و  داوج  ترـضح  شیامرف - رب  اـنب  ـالّوا  میتفگ  دـنک  ظـفح  دـناوتب  اـت 
هکلب هدیدن  يرـشب  داتـسا  هکنیا  تیاهن  دیوگب . نخـس  و  دـسیونب ، دـناوخب و  اهنابز  تاغل و  مامتب  تسناوتیم  تساوخیم  رگا  دوب و  همّظعم 

بتکم رد  ادخ و  شداتسا  رگید  تایآ  ًاْملِع و  اَّنَُدل  ْنِم  ُهانْمَّلَع  َنایَْبلا و  ُهَمَّلَع  َناْسنِْإلا  َقَلَخ  َنآْرُْقلا  َمَّلَع  ُنمْحَّرلا  يوُْقلا و  ُدیِدَش  ُهَمَّلَع  دافمب 
 ]...[ اهنآ لیلد  ایناث  دوب و  هتخومآ  املع  اندل  نم  هانیتآ  و 

113 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 
ُهَنآُْرق ِْعبَّتاَف  دناهتفگ : كاّحض  هداتق و 

ار و وا  ندـناوخ  نآرق  هدرکن  هدارا  دـیزگ  رب  ار  وا  هک  ییادـخ  نآ  هتفگ . یخلب  مارح  لالح و  ماکحا  زا  تسنآ  رد  هچنآب  نک  لمع  ینعی 
نآ رد  تسین  تسا و  هیآ  دـعب  ام  لبق و  ام  نیا  لیلد  تمایق و  زور  رد  ار  ناشلامعا  هدـنورپ  ادـخ  ناگدـنب  تئارق  هدرک  هدارا  امّلـسم  هکلب 

تـسوا شنزرـس  هدـنب و  یبوـک  رـس  بلطم  نیا  رد  اـیند و  ماـکحا  زا  يزیچ  تسین  تسنآرق و  دوـصقم  هکنیا  رب  دـنک  تلـالد  هک  يزیچ 
َکَناِسل ِِهب  ْكِّرَُحت  ال  دیوگیم : درادن  يدوس  وا  يارب  باتش  هلجع و  هک  یماگنه 

ناوخب ینعی  تسا . وت  لامعا  هدنورپ  رد  هچنآب  نابنجم  ار  تنابز 
__________________________________________________

دنچ زا  تسا  لیلع  دیامن  طبـض  دناوتب  ات  دـش  لزان  اجردـتم  اذـل  دـنک و  ظفح  هبترم  کی  تسناوتیمن  هک  شیداوسیب  يارب  دـنیوگیم  هک  )
ربمایپ رـصع  رد  هچ  رگ  ام  تسنآ  عوقو  ءیـش  ناکما  رب  لیلد  ّلدا  قطنم  ءاملع  ءاـمکح و  هتفگب  همه  زا  رتمهم  هجو  دـش و  رکذ  هک  هجو 

یبرع و داوس  چیه  هک  ماعنالاک  ماوع  درم  میدـید  يرجه  هدراهچ ه 1360 ق  نرق  رد  ینعی  اـم  دوخ  رـصع  رد  یلو  میدوبن  دوخ  راوگرزب 
قارشا زاجعا و  روطب  دوب  كارا  ناهارف  قوراس  لها  هک  یناهارف  نآرقلا  ظفاح  مظاک  ییالبرک  مانب  تشادن ، نتـشون  ندناوخ و  یـسراف -

دنت لّوا  هب  اـت  رخآ  زا  اـی  رخآ و  اـت  لّوا  زا  ار  نآرق  لـیطعت  فّقوت و  نودـب  هک  تشاد  ّطلـست  يروـطب  دوـب و  هدـش  ظـفاح  ار  نآرق  ماـمت 
دنتفای و يداع  ریغ  ار  يو  هدومن و  شیامزآ  ار  وا  قارع  ناریا و  مدرم  رگید  تاقبط  نادنمـشناد و  ماظع و  تایآ  زا  رفن  اهرازه  دناوخیم و 
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هعجارم اجنآب  میدومن  داـی  ات 92  زا ص 86  نادنمـشناد  هنیجنگ  مشـش  دلج  رد  ار  وا  ندش  ظفاح  ّتیفیک  و  یگدـنز ، حرـش  لیـصفت و  ام 
کی دنناوتب  ار  داوسیب  یتاهد  مدآ  رفن  کی  نانآ  نییراوح  ای  تلاسر و  نادـناخ  یتقو  هک  میریگیم  هجیتن  هعقاو  تیاکح  نیا  زا  ام  و  دوش .

زاجعا تابثا  يارب  اصوصخ  وا  رب  نآرق  ندمآ  هبترم  کی  مالسا و  ربمایپ  ندش  ظفاح  دنیامن . نآرق  ظفاح  یتیالو  فّرـصت  قارـشاب و  هبتر 
. دوب دهاوخ  عنام  و  لاکشا ، نودب  یعطق و  مّلسم و  وا 

114 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 
تحاران دـید و  ار  دوخ  ناهانگ  هک  یتقو  تسا  دوخ  سفن  رب  انیب  وا  هک  یـسک  نآ  تسنیا  مّلـسم  سپ  نکن . مه  باتـش  ار و  دوخ  باـتک 

وت رب  ات  شاب  مارآ  نکم و  باتش  هلجع و  دوشیم  هتفگ  شنزرـس  خیبوت و  باب  زا  واب  سپ  ِباتِْکلا )...  اَذِهل  ام  تفگ  و   ) درک باتـش  دش و 
نآ و ياهتمکح  نتفریذـپ  هب  میدومن  عمج  هچنآ  امن  يوریپ  میدرک  عمج  نوچ  مینکیم و  عمج  وت  يارب  ار  نآ  اـم  سپ  دوش  مولعم  یتّجح 

. ینک راکنا  ار  نآ  تسین  نکمم  هک  اریز  تسنآ  رد  هک  يراثآ  ندوب  میلست 
. ییامن راکنا  رگا  تسام  هدهعب  نآرق  نایب  سپس  ُهَناَیب ) اْنیَلَع  َّنِإ  َُّمث  )

ار نآ  یتقو  ام  هک  ینعی  هتفگ  هداتق  میئاـمنیم  ار  نآ  اـم  ترخآ  رد  هک  میداد  تربخ  هک  هچنآ  قیقحت  ناـیب و  تساـم  رب  ینعی  هتفگ  نسح 
مدرم رب  وت  توالت  ببـسب  ات  میئامن  ظفح  وت  يارب  ار  نآ  هک  تسام  هدـهعب  سپـس  ینعی  هدـش : هتفگ  مینکیم و  نایب  وت  يارب  يدرک  ظفح 

. ناشیا رب  ار  نآ  ینک  نایب 
نآرق رد  هک  تسا  تلالد  نیا  رد  و  مدرم . يارب  ینایب  تسنآ  رد  هک  مینک  لزان  یبرع  نابزب  ار  نآرق  هک  تسام  هدهعب  ینعی  دیوگ : جاجز 

. دنکیم باطخ  تقو  زا  نایب  ریخأت  زاوج  رب  تلالد  هّتبلا  تسین و  مه  تجاح  تقو  زا  نایب  ریخأت  زاوج  رب  لیلد  تسین و  زغل  اّمعم و 
یبقع و رب  ار  ایند  ینعی  َةَرِخْآلا ) َنوُرَذَت  َو  َۀَلِجاْعلا  َنوُّبُِحت  َْلب   ) دننکیمن نایب  زا  تسنآ  رد  هچنآ  نآرق و  هراب  رد  هشیدنا  ّربدت و  ینعی  اَّلَک ) )

. دنرادیمن رب  ترخآ  يارب  یمدق  ناشرایتخا  يدب  ینادان و  يور  زا  یلو  دننکیم  راک  ایند  يارب  هدرک  رایتخا  ترخآ 
نـسح ساّبع و  نبا  ٌةَرِـضان )  ) تمایق زور  رد  ینعی  ٍِذئَمْوَی ) ٌهوُجُو   ) تفگ سپ  ترخآ  رد  ار  مدرم  لاح  دومن  نایب  ناحبـس  يادـخ  هاگ  نآ 

ینعی  دناهتفگ :
115 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 

. دنیابیز باداش و  مّرخ و 
نینمؤم ياههرهچ  ناحبس  دنوادخ  دوریم . الاب  نآ  زا  رون  هک  نشور  دیفس  ینعی  دناهتفگ . لتاقم  يدس و  دنلاحـشوخ . ینعی  هتفگ : دهاجم 

. دنناراگتسر ناشیا  دوش  مولعم  هک  هداد  رارق  ناگتشرف  مدرم و  يارب  تمالع  نیاب  دنراد  باوث  قاقحتسا  هک 
لمح هک  یناسک  دناهدرک  فالتخا  راظتنا و  ینعی  مشچ 2 - ندرک  هاگن  ینعی  هجو 1 - ود  رب  نآ  رد  دناهدومن  فالتخا  ٌةَرِظان ) اهِّبَر  یلِإ  )
سپ دنکیم  هاگن  دشاب  لاح  دعب  الاح  تشهب  میعن  هک  راگدرورپ  باوث  يوسب  دارم  دوصقم و  ینعی  لوق 1 - ود  رب  دناهدومن  مشچ  هاگن  رب 

نیرّسفم ریسفت و  ءاملع  زا  یتعامج  زا  ینعم  نیا  تساههرهچ و  هوجو  نابحاص  مه  هوجو  زا  دارم  دوشیم و  رتشیب  ببس  نیاب  وا  یلاحشوخ 
. هدش تیاور  نارگید ) هداتق و  ریبج و  نب  دیعس  نوچ   ) نانآ نیعبات  و  مهریغ ) دوعسم و  نب  هَّللا  دبع  ساّبع و  نبا  نوچ   ) ربمایپ باحـصا  زا 

اَنَأ َو  وا  لوق  کـّبر و  رما  ینعی  َکُّبَر  َءاـج  َو  یلاـعت  يادـخ  لوـق  رد  هچناـنچ  هتفرگ . رارق  نآ  ياـج  هیلا  فاـضم  فذـح و  فاـضم  سپ 
ءایلوا هک  یناسک  ینعی  َهَّللا ، َنوُذُْؤی  َنیِذَّلا  َّنِإ  وا . لوق  وا و  دـیحوت  راّفغ و  زیزع  تدابع  تعاـط و  يوسب  ینعی  ِراَّفَْغلا  ِزیِزَْعلا  َیلِإ  ْمُکوُعْدَأ 

و « 1  » یبـلک زا  ار  لوق  نیا  ندرک و  هدـهاشم  هنیاـعم و  ار  ادـخ  ینعی  دـشاب  ندـید  تیؤر و  ینعمب  رظن  هکنیا  - 2 دننکیم - ّتیذا  ار  ادـخ 
. دناهدرک تیاور  ءاطع  لتاقم و 

__________________________________________________

هدـش تیاور  اریز  دـشاب  ادـخ  تیؤر  تّحـصب  دـقتعم  هک  تسین  رود  وا  زا  تیاور  تّحـص  ضرف  رب  تسا و  نایعیـش  زا  هچ  رگ  یبلک  ( 1)
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. درادن هعیش  همهب  یتبسن  صاخشا  ءارآ  دیاقع و  وا و  ریغ  زا  زین  نیا  لثمب  داقتعا 
116 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 

هراشا هکنیا  زا  تسا  هّزنم  یلاعت  دـنوادخ  تسا و  ظاحل  هقدـحب و  هیلا  راشم  مشچ  هدـیدب و  هیلا  روظنم  ره  هکنیا  ّتلعب  تسین  زیاـج  نیا  و 
همه قاّفتاب  هّجوت و  هلباقمب و  رگم  دوشیمن  مشچ  هساـحب  تیؤر  زین  ددرگ و  ناتـشگناب  هراـشا  هک  تسا  نیا  زا  ّلـجا  هچناـنچ  دوش  مشچب 

زا تسا  هّزنم  دنوادخ  و  دـش ، هدـید  یئرمب و  عاعـش  تسویپ  لاّصتاب و  رگم  دوشیمن  مشچب  ندـید  تیؤر و  زین  نیا و  زا  تسا  رتالاب  ادـخ 
تیؤر بلط  هداـفا  دـش  مشچب  ّقلعتم  یتـقو  نآ  هک  اریز  دـنکیمن . تیؤر  هداـفا  تغل  رد  رظن  هکنیا  رب  اـنب  « 1  » واب عاعـش  تسویپ  لاـّصتا و 

هامب هاگن  هرا ) ملف  لالهلا  یلا  ترظن   ) دـنیوگیم هک  نانآ  هتفگ  لیلدـب  دـنکیم  تفرعم  بلط  هدافا  دـش  بلقب  ّقلعتم  یتقو  هچناـنچ  دـنکیم 
هیلا رظنا  تلز  ام   ) ناشیا هتفگ  دوب و  ضقانتم  طقاس و  هتفگ  نیا  هنیآ  ره  درکیم  ندـید  تیؤر و  هدافا  رظن  رگا  سپ  مدـیدن  ار  نآ  مدرک و 
هارا تلز  ام  دـنیوگیمن  سپ  دـشاب . شدوخ  تیاهن  تیاـغ و  يزیچ  دوشیمن  مدـید و  ار  يو  اـت  مدومن  وا  يوسب  هاـگن  هتـسویپ  هتیأر ) یّتح 

لیلدب مینادیمن  هرورّـضلاب  هدننیب  ار  هدننیب  یلو  مینادیم  هرورـضب  رظان  ار  رظان  هکنیا  يارب  ار و  وا  مدید  ات  ار  وا  مدـید  هتـسویپ  هتیأر . یّتح 
. هن ای  ار  هام  يدید  ایآ  میسرپیم  وا  زا  ام  هکنیا 

دنراگدرورپ و باوث  رظتنم  ینعی  ( 1  ) دـناهدرک فالتخا  لوق  دـنچ  هب  نآ  يانعم  رد  دـناهدرک  لمح  راظتناب  ار  هیآ  رد  رظن  هک  نانآ  اّما  و 
- مالّسلا هیلع  یلع  زا  اهنآ  هک  هدش  تیاور  كاّحض  ریبج و  نب  دیعس  نسح و  دهاجم و  زا  ینعم  نیا 

__________________________________________________

بجاو یتقو  میتفگ  دینکیم . یفن  ناگتـشرف  ندـید  باوخ و  رد - اهتروص  تیؤر  دـننام  ار  كرتشم  سحب  تیؤر  ارچ  دوش  هتفگ  رگا  ( 1)
تسین ادخ  وا  سپ  مینک  مسج  رّوصت  ام  هچ  ره  هک  میمهفیم  دوبن  مسجب  ّقلعتم  مسج و  دوجولا 
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ترظتنا دیوگیمن : الثم  دوشیمن  یلا  هب  يّدعتم  راظتنا  يانعم  هب  رظن  هتفگ  هکنیاب  ینعم  نیا  رب  هدرک  لاکـشا  هک  یـسک  دـناهدرک و  تیاور 

رد هچنانچ  هدمآ  یلا  هب  يّدعتم  راظتنا و  يانعمب  رعـش  رد  هکنیا  یکی  دوب  دهاوخ  تهج  دنچ  زا  نآ  باوج  سپ  هترظتنا  دیوگیم  هکلب  هیلا 
: رعم نب  لیمج  هتفگ  دننام  و  نمحّرلا ) یلا  ترظان   ) تفگ هک  هتشذگ  تیب 

امعن ینتدج  کنود  رحبلا  کلم و  نم  کیلا  ترظن  اذا  و 
: رگید لوق  يدیشخب و  ار  اهتمعن  نمب  دوبن  يزیچ  وت  مرک  لباقم  رد  ایرد  مدرک و  هاگن  یناهاشداپ  زا  هک  وت  يوسب  راظتنا  هدیدب  یتقو  و 

رسوملا ّینغلا  یلا  رقفلا  رظن  رظانل  تدعو  امل  کیلا  ّینا 
و تسا ، رایسب  نآ  لاثما  و  يرگناوت ، دنمتورث و  يدرمب  يدنمتـسم  رظن  مراد  رظن  هنیآ  ره  يداد  ماهدعو  هچنآب  وت  يوسب  نم  هک  یتسردب 

هکنیا دشاب و  تسا  تمعن  هک  ءالآ  درفم  دحاو و  نآ  دـشاب و  مسا  نآ  هکنیا  رب  ٌةَرِظان  اهِّبَر  یلِإ  ادـخ  لوق  رد  یلا )  ) دوش لمح  هکنیا  مّود 
. هدش طقاس  هفاضا  هطساوب  نیونت  یسح و  يدح و  لثم  یلا  یلا و  افقو و  اعم  لثم  یلا  یلآ و  هدمآ  تغل  راهچ  نآ  درفم  رد 

: دیوگ لئاو  یشعا 
یلا نوخی  امحر و ال  عطقی  لازهلا و ال  بهری  ضیبا ال 

هک تسین  سکچیه  يارب  و  دـنکیمن . تنایخ  دـش  تیانع  واب  هک  ار  یتمعن  دـنکیمن و  یمحر  عطق  ار و  اـهناوتان  دـناسرتیمن  هک  يریـشمش 
زا هکنآ  يارب  میرادـن  لوبق  ار  نیا  ام  هک  یتسردـب  سپ  هتفای  تقبـس  اهنآ  رب  عامجا  قیقحتب  هک  تسا  نیرّخأـتم  ياـههتفگ  زا  نیا  دـیوگب 

دای  نانآ  ریغ  نسح و  دهاجم و  مالّسلا و  هیلع  یلع 
118 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 

. تسا باوث  راظتنا  نیاب  دوصقم  دنتفگ  هک  میدرک 
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لوق رد  هدـش  یلاب  يّدـعتم  تیؤر  هچنانچ  دـشاب  راظتنا  يانعمب  رظن  هکنیا  رب  انب  دوش  یلاب  يّدـعتم  هک  تسا  زیاج  رظن  هطقن  هکنیا  مّوس . و 
مالک نالف و  یلا  تیأر  دوشن  هتفگ  ینعم و  رب  ار  مالک  هدرک  يراج  سپ  َّلِّظلا  َّدَـم  َْفیَک  َکِّبَر  یلِإ  ََرت  َْمل  َأ  دـیامرفیم : هک  یلاعت  يادـخ 

: قدزرف لوق  لثم  دنک . ینعم  رب  يراج  ار 
ریرج ما  رظبب  ذولت  یّنم  تحبصا  نزاوه  یلا  تبجع  دقل  و 

یلاب يّدعتم  ار  تبجع  سپ  ریرج  ما  تروع  جرف و  فارطا  هب  دربیم  هانپ  نم  زا  هک  یلاح  رد  درک  حبـص  هک  نزاوه  زا  مدرک  بّجعت  نم  و 
. دشابیم ترظن  يانعمب  هکنیا  يارب  هدومن 

یلاعت و هَّللا  یلا  ةدودمم  ینیع  دوشیم  هتفگ  هچنانچ  دشاب  تمارک  دیدجتب  يراودـیما  يدـنموزرآ و  يانعمب  هکنیا  دـیوگ : ملـسم  یبا  - 2
تروص ءاضعا  زا  یـضعب  مشچ  نوچ  نالف و  یلا  فرّطلا  صخاش  اذا  تسا و  ینالف  ای  یلاعت و  يادخ  يوسب  راودیما  نم  مشچ  نالف  یلا 

. مشچب دوشیم  لصاح  عقاو و  مشچ  ببسب  هک  ار  يرظن  هدرک  هفاضا  تسا  هرهچ  و 
سپ دـناهتفگ . يرگید  ياههجو  دـناهدرک و  عطق  يادـخ  زج  همه  زا  ار  دوخ  عمط  وزرآ و  لامآ و  ناشیا  هک  دـشاب  ینعم  نیاـب  هکنیا  - 3

اور وا و  ياهشـشخب  اهتّبحم و  رد  دـنکیم  عمط  ار و  هاش  رظن  دراد  راظتنا  ّتیعر  هک  ینیبیمن  ایآ  رظنب  عمط  زا  هدز  هیاـنک  ناحبـس  يادـخ 
. وا جئاوح  نتخاس 

يزرواشک و تعارزب و  ياهّدع  و  راک ، بسک و  تراجتب و  ياهّدع  دنراد و  ناطلـسب  دیما  رظن  ياهّدع  سپ  تسا . فلتخم  مدرم  رظن  سپ 
مه  ياهّدع 

119 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 
یخرب دـباییم . قّقحت  تقو  هچ  راظتنا  نیا  سپ  نیا  رب  انب  دنتـسه و  مهب  کیدزن  نراـقتم و  ینعم  رد  لاوقا  نیا  و  دنتـسه ، ادـخب  راودـیما 

هتـسد ره  سپ  دنریگب . رارق  خزود  رد  ای  تشهب  رد  مدرم  هکنآ  زا  شیپ  دـنتفگ  یـضعب  و  دـندش . ّرقتـسم  تشهب  رد  هکنآ  زا  دـعب  دـنتفگ 
. تسا راّبجلا  دبع  یضاق  رایتخا  نیا  دراد و  ار  نآ  ّتیلها  هک  ار  يزیچ  دراد  راظتنا 

هجو ود  ره  رب  نآ  لمح  زا  عنام  مه  ام  يارب  دوش و  ینعم  ود  ره  هب  لمح  رظن  تسا  زیاج  هک  دـناهتفگ  هّیماما ) هلزتعم و  زا   ) هّیلدـع مامت  و 
راظتنا اهتمعن و  ماسقا  زا  لاح  رد  هدش  هدامآ  ناشیا  رب  هک  یباوثب  دننکیم  رظن  ناشیا  هک  هدرک  هدارا  ناحبس  يادخ  هکنیا  ایوگ  سپ  تسین 

نیا رب  انب  دنراد و  میظعت  مارتحا و  زا  ار  نآ  قاقحتـسا  هک  ار  هچنآ  ناشیا  رب  دوش  لماک  مامت و  هکنیا  ات  امئاد  اّبترم و  ار  اهنآ  لاثما  دـنراد 
کیب دوشیم  ینعم  ود  ره  رب  لمح  هنوگچ  ازاجم  دـشاب  راـظتنا  ياـنعمب  تقیقح و  دـشاب  نیع  هب  رظن  ياـنعمب  یتقو  هک  دوشیم  لاؤس  هجو 

(. تسین زیاج  لاوحا  ملع  رظن  زا  هکنآ  لاح  و   ) ظاحل
، ظفل کیب  ار ) يزاجم  یقیقح و   ) ینعم ود  ره  دنکب  هدارا  هک  تسا  زیاج  هقف  لوصا  رد  نیّیلوصا  مالک و  ءاملع  زا  رتشیب  دزن  هکنیا  خساپ 

مّلکت راب  ود  هکنیا  رگم  دنادیمن  زیاج  مشاه  وبا  ار  نیا  دشابیم و  هحور  هَّللا  سّدق  یضترم  دیـس  رایتخا  نیا  تسین و  اهنآ  نیب  یتافانم  اریز 
. ار راظتنا  مّود  راب  هب  دنک و  دصق  ار  رظن  راب  کیب  دنک 

. دنکیم راظتناب  فیصوت  ار  تشهب  لها  هنوگچ  سپ  تسین  صلاخ  شیاهتمعن  رظتنم  دنیوگیم  هک  اهنآ  لوق  اّما  و 
نآ  هب  زاین  لاح  رد  دوشیم  يزیچ  رظتنم  هک  یسک  هک  تسنیا  نآ  باوج 

120 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 
هکلب دوشیمن  مک  وا  رورس  شیع و  درادن و  نیاب  مامتها  وا  سپ  شزاین  تجاح و  عقوم  رد  دراد  نآب  ندیـسرب  قوثو  نانیمطا و  وا  درادن و 

هک يزیچ  هب  دـنمزاین  لاح  رد  هک  يرظتنم  ناشیاب  دوشیم  قحلم  واـب و  تمعن  نآ  ندیـسرب  دراد  ناـنیمطا  تسوا و  ياـهتمعن  رب  دـیزم  نیا 
. تسین واب  تمعن  نآ  ندیسرب  مه  نئمطم  دسریم و  واب  ینایز  وا  توفب  دراد و  ار  نآ  راظتنا 

هک دومرف  نایب  ناحبس  دنوادخ  دوشیمن  رهاظ  اهتروص  اههرهچ و  رد  یلاحـشوخ ، مغ و  نوچ  هک  دناهتفگ  دوجوب  رظن  هفاضا  رد  یـضعب  و 
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سپ ار  شتـشز  ياـهراک  تازاـجم  رفیک و  دـسرتیم  راـکهنگ  رفاـک  یلو  كاـنحرف  هداـشگ و  شاهرهچ  دوشیم  تماـیق  دراو  نمؤم  یتـقو 
َلَعُْفی ْنَأ  ُّنُظَت   ) نوگرگد هتفرگ و  هتخوس و  ینعی  ٌةَرِـساب ) ٍِذئَمْوَی  ٌهوُجُو  َو   ) ناحبـس يادخ  لوق  تسوا  دوشیم و  هتخوس  هتفرگ و  شاهرهچ 

. دنکشیم ناشرمک  هک  دننکیم  تازاجم  رفیک و  نانچ  ار  وا  هک  دراد  نیقی  دنادیم و  ینعی  ٌةَِرقاف ) اِهب 
و دننادیمن . ار  نآ  لیـصفت  یلو  ار  نآ  لوصح  هلمجلا  یف  دننکیم  نامگ  ینعی  تسا . ّنظ  نامگ و  تقیقح  رب  انب  نیا  هک  دـنتفگ . یخرب  و 

رکذ دروم  کی  ریغ  رد  هک  هچنآ  رب  انب  دشاب  هلیقث  ّنا  زا  هفّفخم  نا  زا  دعب  نا  دیاب  دشاب  ملع  يانعمب  رگا  اریز  تسا  رتهب  لّوا  زا  ینعم  نیا 
«. 1  » دنراد راظتنا  دیما و  هک  ییاههرهچ  لباقم  رد  هدرک  دای  دنراد  نامگ  هک  ییاههرهچ  نیا - ناحبس  دنوادخ  و  هدش .

__________________________________________________

یـسوم نب  یلع  ترـضح  زا  شدانـساب  هیوباب  نبا  راوگرزب  خیـش  زا  ناهرب  ریـسفت  رد  ینیرحب  ثّدحم  دیوگ : يزار  دّمحم - مجرتم - ( 1)
تیاور ٌةَرِظان ) اهِّبَر  یلِإ  ٌةَرِضان  ٍِذئَمْوَی  ٌهوُجُو   ) ّلج ّزع و  يادخ  لوق  رد  مالّسلا  هیلع - اضّرلا 

121 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 
: دومرف هک  هدومن 

__________________________________________________

تفگ هک  هدومن  تیاور  يوره  حـلاص  نب  مالّـسلا  دـبع  زا  شدانـساب  زین  تسا و  راـگدرورپ  باوـث  رظتنم  هک  یناروـن  ياـههرهچ  هقرـشم .
دناهدومن تیاور  ّتنس  لها  هک  یثیدح  هراب  رد  دییوگیم  هچ  ادخ  ربمایپ  دنزرف  يا  هک  مالّـسلا  هیلع  اضّرلا  یـسوم  نب  یلعب  مدرک  ضرع 

ناربمایپ و زا  شقلخ  مامت  رب  ار  شربمایپ  یلاعت - دنوادخ  تلـص  ابا  يا  دومرف : دننکیم . ترایز  دوخ  یتشهب  لزانم  رد  ار  ادخ  نینمؤم  هک 
رارق ادخ  ترایز  رادید و  ترخآ  ایند و  رد  ار  وا  رادـید  دوخ و  اب  تعیب  ار  وا  اب  تعیب  دوخ و  تعاط  ار  وا  تعاط  داد و  يرترب  ناگتـشرف 
امَّنِإ َکَنوُِعیاُبی  َنیِذَّلا  َّنِإ   ) تفگ و  هدومن . تعاطا  ار  ادخ  ار  ربمایپ  دنک  تعاطا  هک  یسک  َهَّللا ) َعاطَأ  ْدَقَف  َلوُسَّرلا  ِعُِطی  ْنَم  : ) دومرف و  داد .

تـساهنآ ياهتـسد  يالاب  ادخ  تسد  هدومن  تعیب  ادخ  اب  هّتبلا  دننک  تعیب  وت  اب  هک  یناسک  هک  یتسردب  ْمِهیِْدیَأ ) َقْوَف  ِهَّللا  ُدَی  َهَّللا  َنوُِعیاُبی 
تشهب رد  ربمایپ  و  هدرک . ترایز  ار  ادخ  اعطق  دنک  ترایز  مگرم  زا  دعب  ای  میگدنز  رد  ارم  هک  یسک  دومرف  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  و 

ابا هدومن . تراـیز  ار  یلاـعت  كراـبت و  يادـخ  دـنک  تراـیز  شلزنم  زا  تشهب ، رد  شاهجرد  رد  ار  وا  هک  یـسک  سپ  دراد  هجرد  راـهچ 
: دیوگ تلص 

( تسا یلاعت  يادخ  تروصب  رظن  هَّللا  ّالا  هلا  ال   ) باوث هک  هدومن  تیاور  اهنآ  هک  يربخ  يانعم  تسیچ  ادـخ  لوسر  دـنزرف  يا  متفگ  سپ 
ناربمایپ و ادخ  هجو  نکل  هدش و  رفاک  امّلـسم  اهتروص  دننام  یفـصو  تفـصب و  دنک  فیـصوت  ار  ادـخ  هک  یـسک  تلـص  ابا  يا  دومرف :
وا ییاسانـش  وا و  نید  ّلج و  ّزع و  يادـخ  يوسب  هّجوت  اهنآ  ببـسب  هک  یناسک  نآ  دـنناشیا ، مالّـسلا ) مهیلع   ) دـنیوا ياهتّجح  نالوسر و 

یقاب ادـخ  هجو  طقف  دوشیم  یناف  دـشاب  نیمز  يور  رب  سک  ره  َکِّبَر ) ُهْجَو  یْقبَی  َو  ٍناف  اـْهیَلَع  ْنَم  ُّلُـک   ) دومرف یلاـعت  دـنوادخ  دوشیم و 
دجبا 14 باسحب  هجو  دناهتفگ  یتیالو  نادنمـشناد   ) وا هجو  رگم  دریذپ  انف  يزیچ  ره  ُهَهْجَو ) اَّلِإ  ٌِکلاه  ٍءْیَـش  ُّلُک   ) دومرف زین  و  دـنامیم .
و نالوسر ، ناربمایپ و  هب  رظن  سپ  دـننامیم ) یقاـب  هک  دنـشابیم  مالّـسلا  مهیلع  موصعم  هدراـهچ  هیآ  ود  نیا  رد  هجو  زا  دوصقم  دـشابیم و 

دومرف هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  و  نینمؤم . يارب  تسیگرزب  باوث  تمایق  زور  رد  ناشلزانم  تاجرد و  رد  مالّـسلا  مهیلع  ادخ  ياهتّجح 
نایم رد  هک  یتسردب  دومرف : و  دید . مهاوخن  تمایق  زور  رد  ار  وا  مهنم  دید و  دهاوخن  ارم  ار  ترتع  تیب و  لها  درادـب  نمـشد  هک  یـسک 

تقرافم و زا  دعب  هک  دنتسه  يدارفا  امش 
122 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 

ياههرهچ لاـح  سپ  ار  نکـش  رمک  هّقاـش  لاـمعا  اههجنکـش و  ناـمگ  هتـسد  نآ  دـنراد و  تمعن  تمارک و  دـیدجت  دـیما  هورگ  نیا  سپ 
. دراد ار  هجنکش  باذع و  سرت  فوخ و  هک  تسا  ییاههرهچ  لاح  ّدض  راودیما 
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122 ص :  بیترت ... :

( َکَناِسل ِِهب  ْكِّرَُحت  ال   ) ادخ لوق  تسویپ  هجو 
ال  ) تفگ ار و  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربماـیپ  دومرف  باـطخ  دوـمن  دـیعو  دـیدهت و  تماـیق و  رکذ  رتوـلج  رد  نوـچ  هک  تسنیا ، شلبق  اـمب 

( َلَْجعَِتل َکَناِسل  ِِهب  ْكِّرَُحت 
لفاغ اهنآ  اریز  ددـنب  شقن  نآ  ياهلد  رد  ات  ار  هیآ  ناشیارب  نک  رارکت  هکلب  ار  شتئارق  ینک  باتـش  هک  نآرق  تئارق  هب  ار  تنابز  ناـبنجم 

دنشابیم تاریرقت  تاحیضوت و  نایب و  یتدایزب  دنمزاین  سپ  هدومن  لفاغ  ار  اهنآ  ایندب  هقالع  ّبح و  دنتسه . اهتّجح  اهلیلد و  زا 
__________________________________________________

دهاوخن كرد  ار  وا  اهلایخ  اههدید و  دوشیمن و  ناکمب  فیصوت  یلاعت  يادخ  هک  یتسردب  تلـص . ابا  يا  دید  دنهاوخن  ارم  نم  ییادج  )
. دومن

123 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 

123 ص :  ات 40 ... ] تایآ 26  (: 75  ) ۀمایقلا هروس  ]

هراشا

(30  ) ُقاسَْملا ٍِذئَمْوَی  َکِّبَر  یلِإ  ( 29  ) ِقاَّسلِاب ُقاَّسلا  ِتَّفَْتلا  َو  ( 28  ) ُقارِْفلا ُهَّنَأ  َّنَظ  َو  ( 27  ) ٍقار ْنَم  َلِیق  َو  ( 26  ) َِیقارَّتلا ِتَغََلب  اذِإ  َّالَک 
(35  ) یلْوَأَف ََکل  یلْوَأ  َُّمث  ( 34  ) یلْوَأَف ََکل  یلْوَأ  ( 33  ) یَّطَمَتَی ِِهلْهَأ  یلِإ  َبَهَذ  َُّمث  ( 32  ) یَّلََوت َو  َبَّذَک  ْنِکل  َو  ( 31  ) یَّلَص َو ال  َقَّدَص  الَف 
َو َرَکَّذلا  ِْنیَجْوَّزلا  ُْهنِم  َلَعَجَف  ( 38  ) يَّوَسَف َقَلَخَف  ًۀَقَلَع  َناک  َُّمث  ( 37  ) ینُْمی ٍِّینَم  ْنِم  ًۀَفُْطن  ُکَی  َْمل  َأ  ( 36  ) ًيدُس َكَْرُتی  ْنَأ  ُناْسنِْإلا  ُبَسْحَی  َأ 

(40  ) یتْوَْملا َِییُْحی  ْنَأ  یلَع  ٍرِداِقب  َِکلذ  َْسَیل  َأ  ( 39  ) یْثنُْألا

123 ص :  همجرت ... :

. دسرب ولگ  ریز  ناوختسا  هب  ناج  هک  ینامز  داهن ) ناوت  ایند  رب  لد  هک   ) تسنانچ هن  - 26 هیآ ) - 15)
. تسیک شخب  نامرد  بیبط  دنیوگ ) هدرم  رضتحم و  ناسک   ) دوش هتفگ  و  - 27

. تسا ناتسود ) زا   ) ییادج نامز  مد  نآ  دنک  نیقی  و  - 28
دنتفگ .) هیآ  نیا  رد  هک  تسیلوق  رب  انب  همجرت  نیا   ) دریگ ندیلام  رگید  قاس  رب  ندنک ) ناج  یتخس  زا  رضتحم  ياپ   ) قاس و  (- 29)

124 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 
. تسوت راگدرورپ  يازج  يوسب  ندنار  زور  نآ  - 30

(. دناوخب زامن  هن  دهد و  ةاکز  هن  هقدص و  هن  یمدآ  سپ  ای  و   ) دراذگ زامن  هن  دنک و  قیدصت  هن  یمدآ  سپ  - 31
. دننادرگ يور  نآ  زا  و  ار ) نید   ) درمش غورد  نکل  و  - 32

. دیمارخیم راختفا ) يور  زا   ) هک یلاح  رد  تفر  شیوخ  نادناخ  يوسب  سپس  - 33
. دزس ارت  سپ  دزس  ارت  ترخآ ) رفیک  ایند و  هجنکش  - ) 34

. تسا راوازس  ارت  لب  تستراوازس  سپس  - 35
. دوشیم هتشاذگ  لمهم  هک  درادنپ  ناسنا  ایآ  - 36
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ندیمد هب  محر  رد  ار  وا  ادخ  سپ   ) دیدرگ هتسب  ینوخ  سپس  دوشیم 38 - هتخیر  محر ) رد   ) هک تسین  ینم  زا  یبآ  هرطق  یمدآ  اـیآ  - 37
. دینادرگ تسار  تماق ) لادتعاب  ار  ناسنا  سپ   ) دیرفایب حور )

. ار نز ) درم و   ) هدام رن و  داد  رارق  ار  فنص  ود  ناسنا ) زا  ای   ) ینم زا  سپ  - 39
. دنادرگ هدنز  ار  ناگدرم  هک  تسین  رداق  تساناوت  نیا  رب  هک  ییادخ  نآ  ایآ  - 40

124 ص :  تئارق ... :

«1  » دناهدناوخ ات  اب  ینمت )  ) نارگید ءای و  اب  ار  ینمی )  ) سیور صفح و 
__________________________________________________

فهک هروـس  رد  نآ  لیـصفت  دوـشن و  تسا  قورم  زا  هغلاـبم  هغیـص  هـک  قاّرم  هـب  هابتـشا  اـت  هداد  یفیطل  هتکـس  قار ) نـم  رب   ) صفح ( 1)
هتکس هداد  هتکس  صفح  عضوم  راهچ  رد  هک  تسنیا  صفح  تئارق  فئاطل  هکنیا  هصالخ  روطب  تشذگ و 

125 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 

125 ص :  لیلد ... :

بآ هرطق  هفطن و  وت  ایآ  ینمت ) ۀـفطن  کی  مل  ا   ) ینعی هدومن  هفطن  رب  لـمح  هدـناوخ  ءاـت  اـب  هک  یـسک  دـیوگ  ریـسفت ) بحاـص   ) یلع وبا 
ناسنا و هک  دنکیم  ریدقت  هدش  هتخیر  ینم  زا  ینعی  هدومن  ینم  رب  لمح  دناوخ  ءای  اب  هک  یـسک  و  يدرک . دشر  ومن و  هک  يدوبن  هدـیدنگ 

. دنک داجیا  ناسنا  ریغ 
: دیوگ رعاش 

ایّبلت ام  اذا ، ساّیم  سراف  ۀّینم و  دنه  نبا  یقلت  نا  کل  تنم 
. رازراک برح و  زور  رد  ار  ساّیم  راوس  هّکی  دنه و  رسپ  ینیبب  هک  وت  يارب  گرم  دومن  ریدقت  ینعی :

. هدمآ ریدقت  يانعمب  هک  ّتنم  مکی  تیب  نیا  رد  دهاش 
: دیوگ يرگید  و 

بضاهالاب هل  يذؤی  ثدج  یلا  ینملا  هقاس  دقل  ورمع  یبا  يرمعل 
دهاش دیناشک - ار  وا  ریدقت  ینعی  دندوب  هدرک  هدامآ  وا  يارب  دنلب  ياهنیمز  رد  هک  يربقب  دیناشک  ار  وا  ریدـقت  هک  رمع  یبا  ناجب  دـنگوس 

. دشابیم تسا  ریدقت  يانعمب  هک  ینم  هملک  زین  تیب  نیا  رد 
یمدآ نورد  زا  راخب  دوریم و  ـالاب  نآ  يوسب  ناـج  سفن و  گرم  عقوم  رد  هک  تسا  هنیـس  يـالاب  زا  ولگ  يولج  نآ  هوقرت و  عمج  قاّرتلا :

. دسریم ارف  گرم  هدیسر و  ولگب  ناج  هک  تساجنیا  رد  دیآیم و  الاب  نآ  يوسب 
__________________________________________________

هملک سی 3 - هروس  رد  انِدَقْرَم )  ) هملک تسین 2 - اجوع  تفص  نآ - هک  دوش  مولعم  هکنیا  يارب  ًامِّیَق )  ) هملک فهک  هروس  رد  یفیطل 1 - )
( ٍقار ْنَم  )

ییارعش ددرگن . نیفّفطم  هروس  رد  نارب  هملکب  هابتشا  ات  َنار  َْلب  تمایق 4  هروس  رد  دوشن  تسا  هغلابم  هغیص  هک  قاّرمب  هبتشم  هک  نیا  يارب 
126 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 

: دیوگیم همّرلا  وذ 
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یقاّرتلا مهسوفن  تغلب  دق  اهنع و  تعفاد  ۀمیظع  ّبر  و 
هک تسا  یقاّرتلا  هملک  تیب  نیا  رد  دهاش  دوب . هدیـسر  ناشولگب  ناشیا  ياهناج  هکنآ  لاح  مدومن و  عفد  اهنآ  زا  هک  ياهلکـشم  اسب  هچ  و 

. تسولگ ینعی  هوقرت  عمج 
اّما همیظع و  تایآ  ادخ و  فیرش  ياهمانب  دیامن  ءافش  نامرد و  بلط  وا  يارب  هک  یماگنه  هیقر  هیقری  هاقر  تسافش  بلاط  ایوج و  قاّرلا : و 

. دشاپب یتخس  تّدش و  اب  گنج  ینعی  قاس . یلع  برحلا  تماق  دیوگیم : برع  یلاعت . هَّللا  تاملکب  تساهالب  عفد  نآ  هذوعلا .
: دیوگیم

مأست عیبر و ال  اهب  ءوف  اهقاس  نع  کل  ترمش  اذاف 
تساـهقاس و هملک  تیب  نیا  رد  دـهاش  وشن  مه  لـسک  لولم و  نک و  شزیمآ  عیبر  يا  سپ  دز  ـالاب  دومن و  عـمج  تیارب  ار  شنماد  یتـقو 
ود زا  یکی  سپ  تسا . ططمت  نآ  لصا  هک  هدش  هتفگ  و  دنک . رهاظ  ار  شنطاب  هک  تسنیا  نآ  لصا  تلاسک و  زا  تسندـب  دّدـمت  یطمّتلا :

ینعی ءاطیطم  نتفر  زا  دـناهدرک  یهن  نآ و  دـننام  تیلما و  تیّنظت و  نانآ  لوق  دـننام  تسا  دـم  يانعمب  طم  زا  نآ  دـنداد و  رارق  ءای  ار  اـط 
. دهد تکرح  یهاوخ  دوخ  رتخبت و  يور  زا  ار  شیاهتسد  هک  ّتیفیک  نیاب  نتفر  هار  هناّربکتم 

. تسا دیدهت  دیعو و  هملک  کل : یلوا 
: دیوگ هرعاش  ءاسنخ 

اهل یلوا  یسفنب  یلواف  مومهلا  لک  یسفنب  تممه 
127 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 

. تساههّصغ مغ و  نآ  هتسیاش  مدوخ  هب  هتسیاش  سپ  اههّصغ  اهمه و  مامتب  مدوخ  رطاخ  رد  مدش  نیگمغ  مومهم و 
. تسا یلوا  یلواف و  هملک  تیب  نیا  رد  دهاش 

. تسا هدش  هتسب  نوخ  زا  ياهعطق  هقلعلا :
. تسا ندراذگ  هدوهیب  لهملاک و  يدّسلا :

127 ص :  بارعا ... :

. دشاب کل  شربخ  ءادتبم و  هکنیا  تسا 1 - هجو  دنچ  یلوا  بارعا  رد 
هکنآ لثم  تسا  صاصتخا  يارب  کل  رد  مال  نیا  رب  انب  و  کل ) یلوا  رّـشلا   ) دشاب نیا  شریدقت  دشاب  فوذحم  ءادتبم  يارب  ربخ  هکنیا  - 2

و کنم . برقا  رّشلا   ) شریدقت و  دشاب . نم )  ) ینعمب هکنیا  تسا  زیاج  تسا و  رتهب  ریخ  زا  وت  يارب  رش  ریخلا ) نم  کل  یلوا  رّشلا  : ) دیوگب
(. كرتی  ) وا لوق  زا  تیلاح  رب  تسا ، بوصنم  يدس 

127 ص :  ریسفت ... : دوصقم و 

. دـناهتفگ یـضعب  و  دروآیمن . نیاب  نامیا  رفاـک  اَّلَک )  ) تفگ سپ  ندـنک  ناـج  عقوم  رد  ار  ناـشیا  لاـح  دومن  ناـیب  ناحبـس  يادـخ  سپس 
اهِرْهَظ یلَع  َكََرت  ام   ) دومرف هچنانچ  نآ  رب  مالک  تلالدـب  درکن  دای  ار  نآ  و  دیـسر . یتقو  ناج  ای  سفن و  ِتَغََلب ) اذِإ   ) تسا اقح  ياـنعمب 

. نیمز تشپ  رب  ینعی  ٍۀَّباَد ) ْنِم 
( ٍقار ْنَم  َلِیق  َو   ) هدز گرم  رب  فارشا  رب  هیانک  نیا  زا  و  ولگب . هتسویپ  لصّتم و  ناوختسا  ینعی  َِیقارَّتلا ) )

ار وا  هک  یبیبط  ایآ  ینعی  دنتفگ . دیز  نبا  هداتق و  كاّحـض و  هبالق و  یبا  قار ) نم  له   ) دوب رـضاح  شلیماف  زا  هک  یناسک  تفگ  ینعی و 
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: دیوگ هداتق  دنباییمن  ار  نآ  سپ  تسه . دنک  اوادم  ای  دهد و  افش 
128 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 

تسیک دنیوگ  ناگتشرف  ینعی  دنتفگ : لتاقم  ساّبع و  نبا  وا  زا  ار  ادخ  باذع  زا  يزیچ  دندرکن  زاین  یب  سپ  ینابیبط . وا  يارب  دینک  بلط 
. باذع هکئالم  ای  دنتمحر  ناگتشرف  ایآ  دربیم  الاب  ار  وا  حور  هک 

. درب الاب  ار  وا  حور  مادک  هک  دننکیم  عازن  باذع  ناگتشرف  اب  تمحر  هکئالم  وا  هراب  رد  دیوگ : هیلاعلا  وبا 
. ار وا  حور  ترخآ  لها  دننکیم و  زیهجت  ار  وا  ندب  ایند  لها  دیوگ : كاّحض 

و دوش . ادـج  نادـنزرف  لام و  دوخ و  لها  ایند و  زا  دـیاب  هک  دـمهفیم  دـسریم  شیولگب  شناـج  هک  عقوم  نآ  رد  ینعی  ُقارِْفلا ) ُهَّنَأ  َّنَظ  َو  )
دنب ار و  نآ  تارکـس  گرم و  یتخـس  دنکیم  هجلاعم  هدنب  هک  هدمآ  ثیدـح  رد  و  تسناکیدزن . ندرک  رود  نآ  تسا و  لاصو  ّدـض  قارف 

. تمایق زور  ات  وت  زا  موشیم  ادج  نم و  زا  يوشیم  ادج  مالّسلا . کیلع  دیوگیم : هدومن و  یظفاح ) ادخ   ) مالس يرگید  رب  یضعب  وا  دنب 
. ایند رماب  ترخآ  رما  یتخس  هدش  هدیچیپ  دنیوگ . دهاجم  ساّبع و  نبا  ( 1 . ) تسا هجو  دنچ  نآ  رد  هک  دش  هتفگ  ِقاَّسلِاب ) ُقاَّسلا  ِتَّفَْتلا  َو  )
هدـیئاس و مهب  گرم  عقوم  رد  شیاپ  قاس  ود  دـیوگ  کـلام  یبا  یبعـش و  ( 3  ) هدش یگدنز  لاح  هدـیچیپ  گرم  لاح  دـیوگ : نسح  ( 2)

. دوش هدیچیپ  رگید  ضعب  رب  یضعب  هک  دوشیم  یتسوپ  لثم  هتفر و  نآ  هّوق  ورین و  هکنیا  يارب  دوش  هدیچیپ 
یضعب و  دوشیم . هدیچیپ  يرگیدب  یکی  هدومن و  اهر  ار  رگید  ياپ  هدیشک و  ار  دوخ  ياپ  کی  هتسویپ  سپ  دوشیم  ناشیرپ  وا  دیوگ : هداتق 

میب لوه و  تّدش  تسا  گرم  تبیـصم  تّدش  نآ  ترخآ و  قاسب  ایند  قاس  دوشیم  هدـیچیپ  ( 4  ) نفک رد  تسقاس  ود  نتـسب  نآ  دناهتفگ 
نیا  انعم  هوجو  نیا  مامت  رد  تمایق و 

129 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 
. دمآ دهاوخ  شیارب  نآ  زا  رتتخس  هکنیا  رگم  دوریمن  نوریب  یتّدش  زا  دسریم و  واب  يرگید  زا  دعب  یکی  هتسویپ  اهیتخس  هک  تسا 

«1 . » تسین زور  نآ  رد  یهن  رما و  کلام  يرگید  ادخ  ءزج  هک  يرشحمب  تساههدیرفآ  ندنار  ینعی  ُقاسَْملا ) ٍِذئَمْوَی  َکِّبَر  یلِإ  )
خزود و لها  رگا  نییّلعب و  ار  وا  تسا  تشهب  لها  رگا  دیامرف  رما  یلاعت  دنوادخ  هک  اجنآب  ار  وا  حور  هتـشرف  دـناشکیم  دـنتفگ : یـضعب  و 

. تسا ندنار  قوس و  هاگیاج  ّلحم و  قاسم  و  دنربیم . تسا  مّنهج  زا  ياهّرد  هک  نیّجس  هب  تسا  شتآ 
. دناوخن ادخ  يارب  زامن  دومنن و  يزیچ  هب  قیدصت  ای  دادن و  قّدصت  يزیچ  ینعی  یَّلَص ) َو ال  َقَّدَص  الَف  )

هک مهرثّدـم  هروس  رد  و   ) تسا غورد  همه  اهنیا  تفگ  دومن و  بیذـکت  گرم ) تابقع  تمایق و  زور  ربماـیپ و  و   ) ادـخب َبَّذَـک ) ْنِکل  َو  )
(. میتشادنپ غورد  ار  تمایق  زور  ام  دنیوگیم  نایتشهب  خساپ  رد  نایخزود  تشذگ 

. درک ضارعا  ادخ  تعاط  زا  ینعی  تفگ  نسح  یَّلََوت ) َو  )
نآ هب  نامیا  زا  ار و  ربمایپ  نآرق و  درک  بیذـکت  نکیل  و  دـناوخن ، زاـمن  ادـخ  يارب  دومنن و  قیدـصت  ار  ادـخ  باـتک  ینعی  دـیوگ : هداـتق 

«2  » دومن ضارعا 
__________________________________________________

ییادخ ءاعّدا  ایند  رد  هک  اهرفاک  نارگمتس و  اهنوعرف و  دورمن و  اهدومث و  داع و  اهداّدش و  دننام  يدارفاب  زور  نآ  رد  دیوگ  مجرتم . ( 1)
درادـن نتفگ  نخـس  تئرج  سکچیه  تسیک  زا  زورما  یهاشداپ  َمْوَْیلا . ُْکلُْملا  ِنَِمل  دوشیم . هتفگ  دـندز  یلْعَأـْلا  ُمُکُّبَر  اـَنَأ  سوک  هدرک و 
ِدِحاْولا ِهَِّلل  دیوگیم : هک  هتردق . ّتلج  ّتیدحا  ترضح  ای  و  ع )  ) یلع نینمؤملا - ریما  ءایلوا  دّیس  ای  و  ص )  ) ءایبنالا متاخ  سدقا  دوجو  زج 

توریب یناکسح ص 295 ط  مکاح  لیزنّتلا  دهاوش  رد  دیوگ : مجرتم  ( 2  ) ِراَّهَْقلا
130 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 

__________________________________________________
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هک هدروآ  رـسای  نب  راّمع  زا  شدانـساب  یفوک  میهاربا  نب  تارف  ریـسفت  زا  یَّلََوت ) َو  َبَّذَـک  ْنِکل  َو  یَّلَـص  َو ال  َقَّدَـص  الَف   ) لـیزنت هراـب  رد 
رذ وبا  هاگان  هک  تفگیم . ثیدح  مدرم  يارب  وا  مدوب و  دـندوب  هدز  ساّبع  نب  هَّللا  دـبع  يارب  هک  ياهمیخ  رد  يرافغ  رذ  یبا  اب  نم  تفگ .

ار دوخ  نم  دسانـشیمن  سک  ره  دسانـشیم و  هک  دسانـشیم  ارم  سک  ره  مدرم  يا  تفگ  هاگ  نآ  دز  همیخ  نوتـسب  ار  شتـسد  تساخ و  رب 
: دومرفیم ادخ  لوسر  هک  دیدینـش  ایآ  مهدیم  دـنگوس  ربمایپ  ّقح  ّقحب و  ار  امـش  يراّفغ . رذ  وبا  هدانج  دـنزرف  بدـنج  منم  منکیم  یفّرعم 

ایآ تفگ  میدینـش . دنگوس  ادخب  دنتفگ . دشاب  رذ  یبا  زا  رتوگتـسار  هک  ینابز  بحاص  رب  هدنکفین  هیاس  نامـسآ  هدادـن و  ندـیئور  نیمز 
رفن دـصناپ  تارمـس  زور  رد  دومن و  عمج  ام  زا  درم  ( 130 / 000  ) رفن رازه  یـس  دصکی و  مخ  ریدغ  زور  رد  ربمایپ  هک  مدرم  يا  دـینادیم 

دومرفیم زور  ود  ره  رد  دومن و  عمج  ام  زا  درم 
هاداع نم  داع  هالاو و  نم  لاو  ّمهّللا  هالوم  اّیلع  ناف  هالوم  تنک  نم  ّمهّللا  )

درادـب نمـشد  ار و  وا  ناتـسود  رادـب  تسود  ایادـخ  راب  تسوا . يالوم  یلع  هک  یتسردـب  سپ  میوا  يـالوم  نم  هک  سک  ره  ایادـخ  راـب 
رسپ يا  وت  رب  هب  هب  ۀنمؤم ) نمؤم و  ّلک  الوم  يالوم و  تحبـصا  بلاط  یبا  نب  ای  کل  خب  ّخب   ) تفگ تساخ و  رب  رمع  سپ  ار  وا  نانمـشد 

نایفس یبا  نب  ۀیواعم  ار  بلطم  نیا  نوچ  سپ  یتسه . ینمؤم  نز  درم و  ره  يالوم  نم و  يالوم  هک  یلاح  رد  يدومن  حبص  هک  بلاط  یبا 
یلع ۀیالوب  نامیا  هتلاقم . یف  ادّـمحم  قدـصن  ۀـیالوب و ال  یلعل  رقن  ال  تفگ : داد و  هیکت  هبعـش  نب  ةریغم  رب  و  تساخرب . دینـش  هَّللا  امهنعل 

. مینکیمن قیدصت  شنخس - رد  ار  دّمحم  مروآیمن و 
راب دـنتفگ  سپ  یلْوَأَف »...  ََکل  یلْوَأ  یَّطَمَتَی  ِِهلْهَأ  یلِإ  َبَهَذ  َُّمث  یَّلََوت  َو  َبَّذَـک  ْنِکل  َو  یَّلَـص  َو ال  َقَّدَـص  الَف   » دومرف لزان  دـنوادخ  سپ 
هیلع هیواعم  هک  هدومن  تیاور  رگید  تافاضا  کی  اب  مخ  ریدغب  عجار  نامیلا  نب  هفیذح  زا  تارف  زین  ار  تیاور  نیمه  و  میدینش . هک  ایادخ 
هناش رب  ار  شپچ  يرعـشا و  سیق  هَّللا  دـبع  هناش  رب  ار  شتـسار  تسد  هک  یلاح  رد  تفر  نوریب  ّربکت  مشخ و  لاح  رد  تساـخ  رب  هیواـهلا 

َو ال َقَّدَص  الَف   ) دومرف لزان  ادخ  سپ  هتیالوب . یّلعل - ّرقن  هتلاقم و ال  یلع  ادّمحم  قّدـصن  تفگیم ال  تفریم و  هتـشاذگ و  هبعـش  نب  ةریغم 
 ... نکم هلجع  تفگ . ع )  ) لیئربج دشکب . هدینادرگ و  رب  ار  وا  هک  دش  مّمصم  ربمایپ  سپ  یَّلَص )... 

131 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 
. تفر شیوخ  نادناخ  يوسب  سپس  یَّطَمَتَی ) ِِهلْهَأ  یلِإ  َبَهَذ  َُّمث  )

نبا لهج  وبا  دوصقم  هک  دنتفگ  یـضعب  و  درکیم . راختفا  شنتفر  رد  هک  رورغ  ّربکت و  اب  شنادناخ  يوسب  تشگ  رب  ینعی  رتخبت ) يور  زا  )
. تسا ماشه 

رد و  تسا . وتب  کیدزن  وت و  راوازـس  اهیتشز  اهیتخـس و  لهج  وبا  يا  هک  تسنیا  شیانعم  تسادـخ و  زا  دـیدهت  نیا  و  یلْوَأَف ) ََکل  یلْوَأ  )
اهیدـب یلْوَأَف ) ََکل  یلْوَأ  َُّمث  یلْوَأَف  ََکل  یلْوَأ   ) دومرف تفرگ و  ار  لـهج  یبا  تسد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  هک  هدـمآ ، یتیاور 

نمب يراک  هکنیا  ییاـناوت  وت  يادـخ  وت و  ینکیم  دـیدهت  ارم  زیچ  هچ  هب  تفگ  لـهج  وبا  دومرف  رارکت  و  تسوت . راوازـس  سپ  وت  راوازس 
وا هراب  رد  دومرف  ربمایپ  هچنانچ  ناحبس  دنوادخ  سپ  متسه  نیمزرس  نیا  مدرم  نیرتزیزع  نم  دیرادن و  دیئامن  دراو  نمب  یهورکم  دینک و 

. دومن لزان 
رایـسب مالک  رد  دش و  فذح  نآ  هکنآ  رگم  نآ  كرت  زا  وت  رب  تسا  رتهتـسیاش  رتراوازـس و  شنزرـس  تّمذم و  ینعی  دـناهتفگ . یـضعب  و 

. تسین زیاج  نآ  راهظا  هک  هدش  ییاهفوذحم  زا  و  کل . لیولا  هلزنم  هب  هدیدرگ  ات  هدمآ 
، تسوت هتـسیاش  ترخآ  رد  يدب  سپـس  تسا . وت  راوازـس  تسوت ، راوازـس  ایند  رد  يدـب  تسنیا . شیانعم  تسا و  دـیدهت  نآ  هتفگ  هداتق 

. تسا دیکأت  يارب  رارکت  و  تسا . وت  هتسیاش 
. ترخآ ياهیبوخ  و  تاریخ ، زا  یشاب  رود  ایند و  تاریخ  زا  وت  یشاب  رود  هتفگ : یئابج 

رد هچنآ  تسا  وت  راوازس  سپ  يدید  هک  تلذم ) ندش و  هتشک  زا   ) ردب گنج  رد  هچنآ  لهج  وبا  يا  تسا  وت  راوازس  دناهتفگ : یـضعب  و 
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راّنلا ) یف  کل  یلواف  مث   ) تفگ دومن و  لخاد  مث )  ) نیمه يارب  دید و  یهاوخ  تمایق  رد  هچنآ  ینیبب و  تربق 
132 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 

. دید یهاوخ  شتآ  رد  هچنآ  تسوت  راوازس  سپس 
و تسین . وا  يارب  یهن  رما و  هدراذگ  لمهم  ار  وا  ینعی  دنتفگ  دـهاجم  ساّبع و  نبا  ًيدُـس ) َكَْرُتی  ْنَأ   ) لهج ابا  ینعی  ُناْسنِْإلا ) ُبَسْحَی  َأ  )

. دناهدراذگ لمهم  ار  وا  درادنپ  هک  تسین  هتسیاش  ینعی  تسا  يراکنا  ماهفتسا  ُبَسْحَی ) َأ   ) هزمه فلا 
لمهم ار  وا  هک  درادـنپ  ییادـخ  ياـهتمعن  رکنم  ثعب و  هب  مدآ  هک  ینعی  لـهج ) وبا  صوـصخ  هن   ) تسا ماـع  نآ  هک  دـنتفگ : یـضعب  و 
شراک تبقاع  رد  هدش  داتعم  نآ  رب  وا  هچنآ  يارب  حالصا  دشاب و  وا  يارب  یشزرا  نآ  رد  سپ  دوش . نآب  هذخاؤم  هک  يرما  نودب  هدراذگ 

. شترخآ و  ایند ، رد  نآ  هطساوب  دشاب  رتهب  و 
ینعی درک . ادـیپ  ورین  دـش و  داـی  شرداـم ) محر  رد   ) دـش هتخیر  هک  ینم  زا  هدـیدنگ  هفطن  زا  دوبن  اـیآ  ینُْمی ) ٍِّینَم  ْنِم  ًۀَـفُْطن  ُکَـی  َْمل  َأ  )

هک ار  وا  دوشیم  نکمم  هک  يزیچ  لاوحا  لـقنت  زا  شدوخ  تاذ  رد  دـنیبیم  هکنآ  لاـح  هدـش و  هدراذـگ  لـمهم  هک  دـنک  ناـمگ  هنوگچ 
توهـش و داجیا  وا  رد  تخاس و  اـناوت  ار  وا  هدومن و  لـماک  ار  وا  لـقع  هک  تسا  یمیکح  عناـص  وا  يارب  هکنیا  يارب  نآـب  دـنک  لالدتـسا 

. دراذگ فیلکت  زا  یلاخ  ار  وا  تسین  زیاج  هک  دمهفیم  سپ  هدرک  یسنج  تالیامت 
. محر رد  دزیریم  هک  دناهتفگ  یضعب  و  دنکیم . ریدقت  ینعی  ینمی )  ) وا لوق  يانعم  و 

تـسار تماق  لادـتعاب  ار  وا  سپ  ( ) يَّوَسَف  ) محر رد  یقلخ  نآ  زا  دـنیرفآیم  سپ  دـنکیم  هتـسب  نوخ  ار  نآ  سپـس  َقَلَخَف ) ًۀَـقَلَع  َناک  َُّمث  )
شردام . مکش  رد  ار  وا  هرهاظ  هنطاب و  ءاضعا  تروص و  قلخ و  دینادرگ )

133 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 
. دومن لیمکت  ار  وا  يورین  دینادرگ و  شتدالو  زا  دعب  هماقلا  يوتسم  تسار و  یناسنا  ار  وا  سپ  دناهتفگ : یضعب  و 

وا صوصخم  هک  یلمع  وضع  ره  يارب  داد  رارق  دـینادرگ و  تسار  اـهراک  يارب  ار  اـهنآ  درک و  قلخ  ار  ماـسجا  ینعی  دـناهتفگ : یـضعب  و 
 ...(. نابز و يارب  نتفگ  شوگ و  يارب  ندینش  مشچ و  يارب  ندید  لثم   ) دشاب

(. نز درم و   ) هدام رن و  فنص  ود  یْثنُْألا ) َو  َرَکَّذلا  ِْنیَجْوَّزلا   ) یناسنا زا  داد  رارق  ینعی  ُْهنِم ) َلَعَجَف  )
درکن لقتنم  ینم و  زا  ار  ناسنا  دیرفاین  وا  هک  ناحبس  يادخ  زا  تسینالعا  نیا  ار و  نز  درم و  درک  داجیا  ینم  زا  ینعی  دناهتفگ : یـضعب  و 

ببـسب تسا  باوثب  لوصو  نآ  هدوب و  نیا  رد  یـضرغ  دوصقم و  اعطق  امّلـسم و  سپ  دراذـگب . لمهم  ار  وا  هک  رگید  لاحب  یلاح  زا  ار  وا 
. وا لاثتما  فیلکت و 

. دیامن هدنز  ار  ناگدرم  هکنیا  رب  اناوت  یتْوَْملا ) َِییُْحی  ْنَأ  یلَع  ٍرِداِقب   ) هدومن ار  ییامن  تردق  نیا  هک  یـسک  نآ  تسین  ایآ  َِکلذ ) َْسَیل  َأ  )
رب دراد  تردـق  دروآ  دوجوب  ینم  هرطق  زا  ار  یناسنا  هبترم  لّوا  رد  دراد  تردـق  ییاناوت و  هک  یـسک  هکنیا  رب  تسا  اـهنآ  يارب  ریرقت  نیا 

ياراد ملاس ، هدنز و  یناسنا  ار  وا  هکنیا  ات  هغـضم  ار  هقلع  هقلع و  ار  هفطن  هکنیا  رب  دراد  تردق  هک  یـسک  اریز  ار  ندرک  هدنز  نتخیگنا و 
دوخب صوصخم  تیلوئسم  کیمادک  ره  هک  ياهفیرش  ءاضعا  و  ندومن ) سمل  ییایوب و  ندیـشچ و  ییاونـش و  ییانیب و   ) هناگجنپ ساوح 

اعطق سپ  دوش . لثم  دیلوت  عون و  ریثکت  لسانت و  اهنآ  زا  هک  نز  درم و  فنص  درک و  داجیا  درادن و  تیحالص  رگید  وضع  يارب  هک  دنراد 
تفگ هک  هدـش  تیاور  بزاع  نبا  ءارب  زا  ثیدـح  رد  و  هدوب . تایح  لاح  رد  هک  یتّیفیک  ناـمهب  گرم  زا  دـعب  وا  هداـعا  رب  دراد  تردـق 

یتقو 
134 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 

هّزنم و وت  ایادخ  راب  يرآ  یلب ) مهللا  کناحبس   ) تفگ ص )  ) مالـسا ربمایپ  دش  لزان  یتْوَْملا ) َِییُْحی  ْنَأ  یلَع  ٍرِداِقب  َِکلذ  َْسَیل  َأ   ) هیآ نیا 
یلقع سایق  یتسرد  تّحص و  رب - لیلد  هیآ  نیا  رد  و  تسا . هدش  تیاور  مالّـسلا  امهیلع  قداص  ترـضح  رقاب و  ترـضح  زا  نیا  و  یکاپ .
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«1 . » تسا هدرک  رابتعا  یلوا  ایند و  ملاع  هناشنب  ار  ترخآ  ملاع  هناشن  ناحبس  دنوادخ  اریز  تسا 
__________________________________________________

هلآ هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  یتقو  هک  هدومن  تیاور  وا  ریغ  یـسود و  هریره  وبا  زا  دوخ  روثنملا  ّرد  ریـسفت  رد  یطویـس  دیوگ : مجرتم  ( 1)
عمجم ياههخسن  زا  یضعب  رد  یلب و  مهللا و  کناحبس  دومرفیم  درکیم . تئارق  ار  یتْوَْملا ) َِییُْحی  ْنَأ  یلَع  ٍرِداِقب  َِکلذ  َْسَیل  َأ   ) ار هیآ  نیا 

ار تمایق  هروس  هاگ  ره  هک  تسا  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  زا  اضّرلا  رابخا  نویع  رد  روط  نیمه  هدـش و  رکذ  یکب  یلب و  ياجب و  نایبلا 
ار بلطم  نیمه  اـنیع  نازیملا )  ) ریـسفت رد  مه  یئاـبطابط  هماـّلع  و  یلب ) مهللا  کناحبـس   ) تفگیم هروس  زا  تغارف  عـقوم  رد  درکیم  تئارق 

. تسا هدومن  رکذ 
135 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 

135 ص :  ناسنا ...  هروس 

هراشا

یضعب دناهدرک  فالتخا  نیرّسفم  و  راربا . هروس  رهد 4 - هروس  ناسنا 3 - هروس  یتا 2 - له  تسا 1 - مسا  راهچ  ياراد  لزاـن و  هّکم  رد 
ْمُْهنِم ْعُِطت  َو ال   ) هیآ رگم  تسا  یندم  دناهتفگ  یبلک  همرکع و  نسح و  یندم  نآ  مامت  دناهتفگ . هداتق  دهاجم و  یّکم و  نآ  مامت  دناهتفگ 

. تسّیکم نآ  هک  ًاروُفَک ) َْوأ  ًاِمثآ 
هک روکذم  هیآ  ات  هروس  لّوا  زا  تسا و  هیآ  هک 8 - یّکم  هروس  رخآ  ات  اًلیِْزنَت ) َنآْرُْقلا  َْکیَلَع  اْنلََّزن  ُنَْحن  اَّنِإ   ) هیآ زا  هک  دـناهتفگ : یخرب  و 

. تسا یندم  تسا  هیآ  ود  تسیب و 
. تسا هیآ  کی  یس و  نیرّسفم  قاّفتاب  هروس - نیا  تایآ  ددع 

135 ص :  هروس ... : نیا  تلیضف 

سک  ره  دومرف  هک  هدومن  تیاور  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  زا  بعک  نب  یبا 
136 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 

. تسا ریرح  تشهب و  دنوادخ  رب  وا  شاداپ  دنک  تئارق  ار  یتا  له  هروس 
دنک تئارق  ار  یتا  لـه  هروس  هبنـشجنپ  حبـص  رد  اـی  هبنـشجنپ ) زور   ) حبـص زاـمن  ره  رد  سک  ره  دومرف : ع )  ) رقاـب دّـمحم  ماـما  ترـضح 

لوسر دّمحم  ترـضح  اب  هدومن و  جیوزت  واب  هدروخ ) تسد   ) نیعلا روح  رازه  راهچ  و  هدروخن ) تسد   ) هرکاب نیعلا  روح  ات  دص  دنوادخ 
. دشاب هدوب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا 

: لبق هروس  اب  هروس  نیا  طابترا  هجو  حیضوت و 
نیا هفطن . زا  تیناسنا  شیادـیپ  شنیرفآ و  تمایق  زور  ثعب و  تّحـص  رب  لیلد  هکنیا  هب  داد  نایاپ  ار  تماـیق  هروس  ناحبـس  دـنوادخ  نوچ 

: دومرف هدومن و  عورش  نآ  دننام  مه  ار  هروس 

136 ص :  ات 10 ... ] تایآ 1  (: 76  ) ناسنإلا هروس  ]

هراشا

ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
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اَّنِإ ( 2  ) ًاریَِـصب ًاعیِمَـس  ُهاْنلَعَجَف  ِهِیلَْتبَن  ٍجاْشمَأ  ٍۀَـفُْطن  ْنِم  َناْسنِْإلا  اَنْقَلَخ  اَّنِإ  ( 1  ) ًاروُکْذَـم ًاْئیَـش  ْنُکَی  َْمل  ِرْهَّدـلا  َنِم  ٌنیِح  ِناْسنِْإلا  یَلَع  یتَأ  ْلَه 
(4  ) ًاریِعَس َو  ًالالْغَأ  َو  َلِسالَس  َنیِِرفاْکِلل  انْدَتْعَأ  اَّنِإ  ( 3  ) ًاروُفَک اَّمِإ  َو  ًارِکاش  اَّمِإ  َلِیبَّسلا  ُهاْنیَدَه 

َناک ًامْوَی  َنُوفاخَی  َو  ِرْذَّنلاـِب  َنُوفُوی  ( 6  ) ًاریِْجفَت اهَنوُرِّجَُفی  ِهَّللا  ُدابِع  اِهب  ُبَرْـشَی  ًاْنیَع  ( 5  ) ًارُوفاک اهُجاِزم  َناک  ٍسْأَک  ْنِم  َنُوبَرْـشَی  َراْربَأـْلا  َّنِإ 
(9  ) ًاروُکُش َو ال  ًءازَج  ْمُْکنِم  ُدیُِرن  ِهَّللا ال  ِهْجَِول  ْمُکُمِعُْطن  امَّنِإ  ( 8  ) ًاریِسَأ َو  ًامِیتَی  َو  ًانیِکْسِم  ِهِّبُح  یلَع  َماعَّطلا  َنوُمِعُْطی  َو  ( 7  ) ًاریِطَتْسُم ُهُّرَش 

(10  ) ًاریِرَطْمَق ًاسُوبَع  ًامْوَی  انِّبَر  ْنِم  ُفاَخن  اَّنِإ 
137 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 

137 ص :  همجرت ... :

: نابرهم هدنیاشخب  دنوادخ  مانب 
. دوبن هدش  هدرک  دای  يزیچ  وا  هک  یلاح  رد  تشذگ  یمدآ  رب  يراگزور  عطق  روطب  - 1

. میدینادرگ انیب  اونش و  ار  وا  سپ  میئامزآیم  یهن ) رماب و   ) ار وا  هک  میدیرفآ  هتخیمآ  مهب  ياهفطن  زا  ار  ناسنا  ام  هّتبلا  - 2
. تسا ساپسان  ای  هدنراد  ساپس  ای  میدومن  واب  ار  میقتسم ) نید  ّقح و   ) هار ام  هک  یتسردب  - 3

. میاهدرک هدامآ  هتخورفا  یشتآ  ییاهلغ و  ییاهریجنز و  نارفاک  يارب  ام  هّتبلا  - 4
کنخ ات  دنزیمایب  یتشهب  روفاکب  ار  نآ   ) تسا کنخ  روفاک و  نآ  تعیبط  یگتخیمآ و  هک  دنشونیم  یبارش  رمخ و  زا  ناکین  دیدرت  یب  - 5

ددرگ ) نیریش  وبشوخ و  و 
138 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 

. ناسآ یندنار  دنناریم  دنهاوخب ) اجک  رهب   ) ار همشچ  نآ  دنشونیم  نآ  زا  ادخ  ناگدنب  هک  ياهمشچ  زا  - 6
. دنسرتیم تسا  راکشآ  شاف و  نآ  يدب  هک  يزور  زا  دننکیم و  افو  رذنب  ناراکوکین  - 7

هب يدنمتـسم و  هب  ار ) دوخ  رـصحنم  صوصخم و  ماعط  ادـخب  قشع  ّتبحم و  هب  طقف  اـی   ) دـنرادیم تسود  ار  نآ  هکنآ  اـب  ار  ماـعط  و  - 8
. دنناروخیم كرشم  ناریسا  زا - يریسا  یمیتی و 

ساپـس هن  میهاوخیمن و  یـشاداپ  امـش  زا  میناروخیم  یلاعت  يادـخ  يدونـشخ  بلط  يارب  طقف  ار  امـش  دـنیوگیم ) لاق  ای  لاح  نابزب  و  - ) 9
. يراد

. میراد میب  دشاب  یتخس  لامک  رد  شرت  اههرهچ ) تشحو  تّدش  زا   ) هک يزور  شیوخ  راگدرورپ  زا  اّدج  ام  - 10

138 ص :  تئارق ... :

ریثک و نبا  دناهدومن . فلا  رب  فقو  یمامت  رب  و  اریراوق )  ) روط نیمه  نیونت و  اب  ار  لسالـس ، و  ییاسک ، مصاع و  زا  رکب  وبا  هنیدـم و  لها 
دناهدومن فقو  مّود  ریراوق  لسالـس و  رب  نیونت و  نودـب  ار  مّود  اریراوق  نیونت و  اـب  ار  لّوا  ار  ریراوق  نیونت و  نودـب  ار ، لسالـس  فـلخ ،

لسالـس و رد  نیونت  نودب  صفح  رماع و  نبا  ورمع و  وبا  دناهدرک . فقو  فلا  ریغب  نیونت و  نودب  یمامت  رد  بوقعی  هزمح و  فلا  نودب 
فقو زین  ار  لسالـس  مه  عاجـش  هکنیا  زج  فلا  نودـب  ار  مّود  ریراوق  فلا و  اـب  لّوا  ریراوق  لسالـس و  رب  فقو  ناـشیا  هکنیا  رگم  ریراوـق 

. دومنیم فلا  نودب 
139 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 

139 ص :  لیلد ... :
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نسحلا وبا  « 1  » تسا زیچ  ود  شلیلد  هدرک  فرـص  فقو  لصو و  رد  اریراوق  الـسالس و  هکنآ  دـیوگ : ریـسفت ) بحاص   ) یـسربط یلع  وبا 
تغل نیا  دیوگ و  دوب . فرصنم  ریغ  هک  ییاهزیچ  مامت  درکیم  فرص  درکیم و  فرص  روطنیا  هک  یسک  برع  زا  ام  میدینش  هتفگ  شفخا 

. تفای نایرج  بلطم  نیا  رب  ناشنابز  دندرک و  فرصنم  ار  نآ  سپ  رعش . رد  فرـصنی  الام  فرـص  هب  دندش  راچان  ناشیا  اریز  تسا  ءارعش 
ار نیونت  يدایز  دنداد  لامتحا  سپ  تسا . هصیقن  لمتحم  هچنانچ  تسه  دایز  لمتحم  رعـش  هکنیا  تهجب  رعـش  رد  ار  نیا  دنداد  لامتحا  و 

عمج نوچ  سپ  هدوب ) اخیلز  طقف  هک  یلاح  رد   ) فسوی تابحاوص  دـنتفگ  اریز  دراد  اهدـحاو  داحآ و  هب  تهابـش  اهعمج  نیا  هکنیا  ( 2)
. دندرک فرص  ار  نآ  سپ  نآ . مکح  رد  دنداد  رارق  هفرصنم  داحآ  عمج  دش 

: هتفگ هدومن و  داشنا  رعاش  قدزرف  و  ( 1  ) تایلاوم ار  یلاوم  برع  زا  يرایسب  و  دیوگ : شفخا  نسحلا  وبا 
راصبألا یسکاون  باقّرلا  عضخ  مهتیأر  ادیزی  اوأر  لاجّرلا  اذاف 

( ریراوق لسالس و   ) نیا سپ  دناهتسب  ورف  ار  اهمشچ  هدنکفا و  ریزب  اهرس  هک  ار  ناشیا  وت  ینیبیم  دندید  ار  دیزی  ناگرزب  هک  یماگنه  سپ 
دننام ار  نآ  هداد  رارق  وا  سپ  هدرک . تئارق  فلا  نیونت و  نودب  هک  یسک  و  تسا . سکاون  عمج  لثم 

__________________________________________________

لیضفّتلا لعفا  رگم  دننکیم  فرص  ار  فرصنی  ام ال  مامت  بارعا  زا  یضعب  هک  دناهتفگ : نیّیفوک  زا  وا  ریغ  فاّحتا و  باتک  رد  ییاسک  ( 1)
یخرب فلا و  اب  یضعب  هدرک  فالتخا  ۀّضف  نم  ریراوق  رد  یلو  فلاب  اریراوق  تناک  السالس و  نتشون  رب  دناهدرک  قاّفتا  اهنآرق  مامت  رد  و 

( ییارعش . ) دناهدرک تبث  فلا  نودب 
140 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 

لوق رد  تسا  فلا  قاحلا  ریظن  ریراوق  لسالـس و  رد  فلا  ندرک  قحلم  و  ُدِجاسَم ) َو  ٌتاوَلَـص  َو  ٌعَِیب  َو  ُعِماوَص  ْتَمِّدَُهل   ) یلاعت يادخ  لوق 
. تسا لماک  مامت و  مالک  نآ  دننام  هکنیا  تهج  زا  رعش  یفاوق  رد  قالطا  فلاب  دوشیم  هیبش  الوسّرلا ) الیبّسلا و  و  انونّظلا ،  ) ادخ

140 ص :  تاغل ... :

. تسا روهد  رهدا و  شعمج  زور و  بش و  رورم  رهّدلا :
تفگ دومرف . دای  ار  جراوخ  هک  یماگنه  مالّسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  دوشیم . قالطا  مه  دایز  بآ  رب  یهاگ  مک و  بآ  شلصا  هفطّنلا :

. تسا فطن  فاطن و  نآ  عمج  تسا و  ناورهن  رهن  ینعی  هفطن  کیدزن  اهنآ  هاگراتشک 
: دیوگ رعاش 

اهریدغ اوفص  ناک  رّدکت  مل  اذا  هرارقب  ۀفطن  ّالا  سفّنلا  ام  و 
ردـک ار  نآ  ضراوع  هک  یتـقو  شدوخ  تعیبـطب  تسا  حالـص  ریخ و  ياـهراکب  لـیامتم  هک  شهاـگیاج  رد  ياهفطن  رگم  سفن  تسین  و 

. دوشیم ّدلوتم  كاپ  دیحوت و  ترطف  هب  يدولوم  ره  دنکن و 
لثم تسا  رب  راب و  راربا  درفم  جیشم و  جوشمم و  تسوا  مدرک و  طولخم  نیاب  ار  نیا  ینعی  اذهب  اذه  تجـشم  تسا و  جیـشم  جاشما  درفم 

. راصنا رصان و 
. دشاب بارش  نآ  رد  هک  تسیفرظ  ساکلا : و 

: دیوگ موثلک  نب  رمع 
انیمیلا اهارجم  ساکلا  ناک  ورمع و  ما  اّنع  ساکلا  تددص 

تـسار تمـس  زا  هک  تسیراج  نیا  رب  تداع  هکنآ  لاح  تشاد و  غیرد  اـم  زا  ار  بارـش  هدوب ) رعاـش  رظن  دروم  هک  تنیز  هینک   ) ورمع ما 
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. دننکیم عورش 
141 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 

. تسا دجن  لها  میمت و  تغل  یفو  تسا و  زاجح  لها  تغل  دومن  افو  سپ  نآب  درک  افو  دقعلاب : یف  وا 
. دنکیم رذن  درک و  رذن  ینعی  رذنی . رذن  دنکیم  بجاو  دوخ  رب  ار  نآ  یناسنا  هک  تسیبوخ  راک  رب  دّهعت  رذّنلا :

: دیوگ رعاش  هرتنع 
یمد امهقلأ  مل  اذا  نیرذاّنلا  اهمتشا و  مل  یضرع و  یمتاشلا 

میدید ار  هرتنع  ام  رگا  هنیآ  ره  دنیوگیم  هک  یناگهدننک  رذن  ار و  اهنآ  مدادن  مانـشد  نم  هکنآ  لاح  دنداد و  مانـشد  ارم  ضرع  رفن  ود  نآ 
. تسناگدننک رذن  نیرذاّنلا . هملک  تیب  نیا  دهاش  تشک . میهاوخ  ار  وا  هّتبلا 

: دیوگ یشعا  هدنکارپ . رشتنم و  ینعی  ریطتسملا :
هریطتسم اهئان  یلع  اعدص  داؤفلا  یف  ترأسا  دق  تنابف و 

تیب نیا  دهاش  تسا  یمئاد  ینالوط و  وا  قارف  زا  هودنا  هلان و  هک  یفاکـش  دوب  هدراذگ  یقاب  لد  رد  هکنآ  لاح  دش و  ادج  نز ) نآ   ) سپ
یندوب تخس  دوب  يدب  تخس  زور  هک  قیقحت  هب  ارارطمقا ، مویلا  رطمقا  دق  دنیوگ و  ار  تخس  دیدش و  يدب  ریطمقلا : تسا  ریطتسم  هملک 

. تسا هدیچیپ  مهب  زور  نآ  ایوگ  هک  تسیزور  رطامق  ریرطمق و  زور  و 
: دیوگ رعاش 

رطامق موی  ناک  ام  اذا  مکیلع  انءالب  نورکذت  له  انّمع  ینب 
هملک تیب  نیا  دـهاش  دوب . یتخـس  رایـسب  زور  هک  یماگنه  نآ  رد  ناتدوخ  رب  ار  ام  ءالبو  هلمح و  دـیراد  رطاخب  اـعطق  اـم  ياـهومع  رـسپ 

. تسا رطامق 
. تسا اعطق  دق و  يانعمب  تیب  نآ  رد  له  دناهتفگ  یضعب 
142 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 

: دیوگ رعاش 
، موکشم نیبلا  موی  ۀّبحالا  رثا  هتربع  ضقی  مل  یلب  ریثک  له  ما 

هک تسا  له  هملک  تیب  نیا  دـهاش  تسا . هتـسیرگ  رایـسب  دوخ  ناتـسود  قارف  رب  هک  ار  ینایرگ  قشاع  دـهدیم  شاداـپ  قیقحتب  اـیآ  ینعی 
. تسا هدمآ  اعطق  يانعمب 

142 ص :  بارعا ... :

تـسا زیاج  جاشما  و  اروکذم ) ائیـش  نکی  مل   ) تسنیا شریدـقت  تسا  نیح  تفـص  نآ  هک  اریز  تسا  عفر  ّلحم  رد  ًاْئیَـش ) ْنُکَی  َْمل   ) هلمج
ّلحم رد  هیلتبن )  ) و لامـسا . بوث  راشعا و  همرب  دنیوگیم  هک  ناشیا  لوق  دننام  دشاب  فصو  مه  لدـب و  مه  تسا  زیاج  هفطن و  يارب  تفص 

. تیلاح رب  انب  تسا  بصن 
ندوب بوصنم  رد  انیع )  ) ار و ساپـسان  راذگ و  ساپـس  میدرک  ییامنهار  ینعی  هانیده )  ) رد اه  زا  دنتـسه  لاح  ود  ًاروُفَک . اَّمِإ  َو  ًارِکاش  اَّمِإ 

. تسا هجو  دنچ  وا 
( ٍسْأَک ْنِم   ) ادخ لوق  زا  لدب  هکنیا  ( 2  ) دوشیم ّلک  زا  ّلک  لدب  سپ  يداد  رارق  نیع  مسا  ار  روفاک  یتقو  دشاب  اروفاک  زا  لدـب  هکنیا  ( 1)

. هداد بصن  ار  وا  سپ  هدش  لعفب  لصو  فذح و  تسا  ّراج  فرح  هک  نم »  » سپ ياهمشچ  زا  دنشونیم  ینعی 
یندیـشون همـشچ  اریز  ار  نآ  بآ  ینعی  ار  نآ  دـنماشآیم  هک - ياهمـشچ  ینعی  تسنیا  شریدـقت  حدـم و  رب  اـنب  دـشاب  بوصنم  هکنیا  ( 3)
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. تسا یندیشون  همشچ  بآ  هکلب  تسین 

142 ص :  لوزن ... : نأش 

ْمُُکیْعَس َناک  َو   ) هیآ ات  َنُوبَرْـشَی  َراْربَْألا  َّنِإ  هیآ  هروس . نیا  زا  یتایآ  هک  دناهدرک  تیاور  ّتنـس  لها  هّیماما و  نایعیـش و  مومع  ینعی  هّصاخ 
رد ًاروُکْشَم )

143 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 
. هدش لزان  هّضف )  ) نانآ زینک  مالّسلا و  مهیلع  نیسح  نسح و  همطاف و  مالّسلا و  هیلع  یلع  هراب 

: تسنیا شلامجا  ینالوط و  هّصق  و 
ادخ ربمایپ  ناشّدـج  سپ  دـندش . رامیب  ضیرم و  مالّـسلا  امهیلع  نیـسح  نسح و  هک  دـناهدرک  تیاور  حـلاص  یبا  دـهاجم و  ساّبع و  نبا 

ییاـمن تنادـنزرف  ءافـش  يارب  يرذـن  رگا  یلع  يا  نسحلا  وبا  يا  دـنتفگ  درک و  تداـیع  اـهنآ  زا  برع  ناـگرزب  اـب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص 
مسق نیمه  اهیلع  هَّللا  مالس  همطاف  دنریگب و  هزور  زور  هس  داد  افش  ار  اهنآ  ناحبس  يادخ  رگا  دندرک  رذن  سپ  دهد . افش  ار  اهنآ  دنوادخ 

زا مالّـسلا  هیلع  یلع  سپ  دنتـشادن . دوجوم  يزیچ  هک  یلاح  رد  دنتفای  افـش  سپ  درک . رذـن  روط  نیمه  مه  هّضف  اهنآ  همداخ  دومن و  رذـن 
دزن دروآ  ار  وج  نآ  دـسیرب و  یمـشپ  وا  يارب  هک  تفرگ  دزمتـسد  ناونعب  ار  وج  نآ  یتـیاورب  و  دومن . ضرق  وج  عاـص  هس  يدوهی  يدرم 
ادـخ لوسر  اب   ) دراذـگ دجـسم  رد  ار  برغم  زامن  مالّـسلا  هیلع  یلع  تخپ و  نان  دومن و  درآ  ار  نآ  عاص  کی  سپ  مالـس . اـهیلع  همطاـف 
سپ مریقف  نم  درک  راهظا  دـمآ و  يدنمتـسم  هک  دـیامن  يراطفا  ات  دراذـگ  وا  دزن  ار  نان  نآ  همطاـف  دـمآ . هناـخب  و  هلآ ) هیلع و  هَّللا  یّلص 

تخاس نان  دومن و  درآ  ع )  ) همطاف ار  مّود  عاص  دش  مّود  زور  نوچ  سپ  دندیشچن ، يزیچ  بآ  زج  دنداد و  واب  رضح  ام  زا  دنتـشاد  هچنآ 
ماهـس یگمه  سپ  تساوخ  ماعط  دـمآ و  هناخ  برد  یمیتی  هک  دـننک  راطفا  دنتـساوخ  ات  داهن و  مالّـسلا  هیلع  یلع  شیپ  راـطفا  عقوم  رد  و 

نوچ ناـشراطفا و  يارب  دومن  اـّیهم  ار  وج  یقب  اـم  اـهیلع  هَّللا  مالـس  همطاـف  مّوس  زور  و  دندیـشچن . يزیچ  بآ  زج  دـنداد و  وا  هب  ار  دوخ 
دندیشچن  يزیچ  بآ  زج  دنداد و  واب  ار  دوخ  يراصحنا  ماعط  اروف  تساوخ  اذغ  هناخ  برد  يریسا  هک  دننک  لیم  دنتساوخ 
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هَّللا یّلـص  ربمایپ  دزن  دمآ  مالّـسلا  امهیلع  نیـسح  نسح و  اب  مالّـسلا  هیلع  یلع  دندوب  هدرک  ءادا  ار  ناشرذن  هک  دش  مراهچ  زور  نوچ  سپ 

. لیئربج تسیرگ و  ص )  ) ادخ لوسر  سپ  دوب  رهاظ  اهنآ  رد  یناوتان  فعض و  رثا  هکنآ  لاح  هلآ و  هیلع و 
. دروآ ار  یتا ) له   ) هروس لزان و 

درم نآ  يامرخ  لخن و  غاب  بش  کی  هک  دومن  ریجا  ار  دوخ  مالّـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  هک  تسنیا  ساـّبع  نبا  زا  اـطع  تیاور  رد  و 
نآ اـب  دومن و  درآ  ار  نآ  مّوس  کـی  تفرگ و  ار  دوخ  ترجا  دـش  حبـص  نوچ  سپ  وج . عاـص  هس  رادـقم  هب  دـنک  يراـی  بآ  ار  يدوـهی 

ثلث مّود  زور  يارب  سپـس  دنداد  واب  ار  نآ  سپ  دمآ . ینیکـسم  هک  دننک  راطفا  دنتـساوخ  هدش و  هدامآ  نوچ  تخپ و  هریرح  مانب  ییاذـغ 
ار یقب  ام  مّوس  زور  يارب  دنداد و  واب  سپ  درک . لاؤس  دمآ و  یمیتی  دننک  راطفا  دنتـساوخ  دـش و  رـضاح  نوچ  دـنتخاس و  هدامآ  ار  رگید 
رد ار  تیاور  نیا  يدحا  و  ناشرذن ، دش  مامت  دندیناروخ و  ار  وا  سپ  درک . لاؤس  دـمآ و  نیکرـشم  زا  يریـسا  دـش  هدامآ  نوچ  دـنتخپ و 

. هدرک دای  شریسفت 
اهیلع همطاف  دزن  هک  مالّـسلا  هیلع  هَّللا  دـبع  یبا  ترـضح  زا  نومیم  نب  هَّللا  دـبع  زا  درک  ثیدـح  مردـپ  هک  دـیوگ  یّمق )  ) میهاربا نب  یلع 

ینیکـسم دراذگ و  نانآ  لباقم  رد  ار  نآ  دـش و  هتخپ  نوچ  تخاس و  دـشاب ) هریرح  زا  یمـسق  هک   ) هدیـصع ار  نآ  سپ  دوب  ییوج  مالس 
سپ هَّللا  مکمحر  تفگ  دمآ و  يریـسا  سپـس  داد  واب  ار  اذغ  رگید  ثلث  تساخ و  رب  مالّـسلا  هیلع  یلع  سپ  هَّللا ) مکمحر   ) تفگ دمآ و 

تلیضف نیا  ناشیا و  هراب  رد  دومرف  لزان  ار  تایآ  نآ  ادخ  دندیشچن و  ار  نآ  ادبا  داد و  واب  دوب  اذغ  یقاب  هک  مّوس  ثلث  مالّـسلا  هیلع  یلع 
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هدـش لزان  هنیدـم  رد  هروس  نیا  هک  دراد  تلالد  بلطم  نیا  دـیامن و  ار  راک  نیا  لج  ّزع و  يادـخ  يارب  هک  ینمؤم  ره  هراب  رد  تسیراـج 
تسا .
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یلع و نأش  رد  تسا و  یندم  شمامت  هروس  نیا  هک  نسح  نبا  نسح  هَّللا  دبع  وبا  ارم  درک  ثیدـح  دـیوگ : شریـسفت  رد  یلامث  هزمح  وبا 

. دش لزان  مالّسلا  امهیلع  همطاف 
. یناکسح هَّللا  دبع  رـسپ  هَّللا  دیبع  مساقلا  وبا  مکاح  ار  ام  داد  ربخ  تفگ  ینیاق  ینیـسح  رازن  نب  يدهم  دمحلا  وبا  دّیـس  ار  ام  درک  ثیدح 

فـسوی وبا  ارم  درک  ثیدح  تفگ  هتکید ، ءالما و  روطب  دماح  وبا  میومع  ارم  درک  ثیدح  تفگ  رّـسفم  رـصن  وبا  ارم  درک  ثیدـح  تفگ 
ثیدح تفگ  یـسوم  نب  دیز  ار  ام  درک  ثیدح  تفگ  یملـس  دیزی  نب  دّمحم  ار  ام  درک  ثیدـح  تفگ  يرقم  يرازف  دّـمحم  نب  بوقعی 

زا سپ  کبر ) مساب  ( 1  ) ءارقا  ) هروس دش  لزان  هّکم  رد  هک  يزیچ  لّوا  تفگ  ساّبع  نبا  زا  ءاطع  نب  نامثع  زا  نوراه  نب  ورمع  ار  ام  درک 
کبر مسا  حبس   ) دعب تروک ) سمـشلا  اذا   ) سپ ( 5 ( ) تـّبت  ) نآ زا  سپ  ( 4  ) رثّدم هاگ  نآ  ( 3  ) لمّزم سپس  ( 2 ( ) ملقلا ن و   ) هروـس نآ 

تایداعلا دعب و  ( 12  ) رصعلا دعب و  ( 11  ) حرـشن مل  دعب ا  ( 10  ) یحضلا دعب و  ( 9  ) رجفلا دعب و  یـشغی  اذا  ( 8  ) لیللا دعب و  ( 7 ( ) یلعالا
ذوعا لق  دعب  ( 18  ) فیک رت  ملا  دـعب  ( 17  ) نورفاک دعب  (- 16 ( ) تیأر دعب ا   ) رثاکتلا مکیهلا  دـعب  ( 14  ) رثوکلا كانیطعا  انا  دـعب  ( 13)

دعب و ( 24  ) هانلزنا انا  دعب  ( 23  ) سبع دعب  ( 22  ) مجنلا دعب و  ( 21  ) دحا هَّللا  وه  لق  دعب  ( 20  ) سانلا برب  ذوعا  لق  دعب  ( 19  ) قلفلا برب 
. هزمهلا دعب  ( 30  ) تمایق دعب  ( 29  ) ۀعراقلا دعب  ( 28  ) فالیال دعب  نیتلا  دعب و  ( 26  ) جورب دعب  ( 25  ) سمّشلا

دعب 36 ۀعاسلا  تبرتقا  دعب 36 - قراّطلا  دعب 35  دلبل  اذهب  مسقا  دعب 34 ال  دعب 33 ق  تالسرملا  دعب 32 و  ةزمل ) هزمه  لکل  لیو  ( ) 31)
دعب 41 ناقرفلا  دعب 40 - سی  دعب 39  یحوا  لق  دعب 38  فارعالا  دعب 37  ص 
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دعب لیئارسا  ینب  دعب 48 - صصقلا  دعب 47 - لمّنلا  دعب 46 - ءارعّشلا  دعب 45  هعقاولا  دعب 44 - هط  دعب 43 - صعیهک  دعب 43 - هکئالملا 
دعب رمقلا  دعب 56 - نامقل  دـعب 55 - تافاّصلا  و  دعب 54 - ماعنا  دعب 53 - رجحلا  دعب 52 - فسوی  دعب 51 - دوه  دـعب 50 - سنوی  - 49
هیثاج دعب 64 - ناخد  دعب 63 - فرخز  دعب 62 - قسعمح  دعب 61 - هدجّسلا  مح  دعب 60 - نمؤملا  مح  دعب 59 - رمّزلا  دعب 58 - ابس  - 57

دعب ءایبنا  دعب 72 - میهاربا  دعب 71 - حون  دعب 70 - لحن  دعب 69 - فهک  دعب 68 - هیشاغ  تایراّذلا 67 - و  دعب 66 - فاقحا  دعب 65 -
دعب 80- نولءاستی  مع  دعب 79  جراعملا  وذ  دعب 78 - هقاحلا  دعب 77 - کلملا  دعب 76 - روط  دعب 75 - لیزنت  ملا  دعب 74 - نونمؤم  - 73
رد تسا  هروس  جنپ  داتشه و  هک  اهنیا  نیفّفطم و  دعب 85 - توبکنع  دعب 84 - مور  دعب 83 - تقشنا  دعب 82 - ترطفنا  دعب 81 - تاعزاّنلا 

دعب 91- هنحتمم  دعب 90 - بازحا  دعب 89 - نارمع  لآ  دعب 88 - لافنا  دعب 87 - هرقب  دش 86 - لزان  هنیدـم  رد  هاگ  نآ  دـش . لزان  هّکم 
دعب یتا  له  هروس  دعب 97 - نمحّرلا  هروس  دعب 96 - دعر  دعب 95 - ص )  ) دّمحم هروس  دعب 94  دیدح  دعب 93 - تلزلز  اذا  دعب 92 - ءاسن 

دعب 105- نوقفانم  دعب 104 - جحلا  دعب 103 - رّونلا  دعب 102 - هَّللا  رصن  ءاج  اذا  دعب 101  رشح  دعب 100 - نکی  مل  دعب 99  قالّطلا  - 98
سپ هبّوتلا  دعب 112  هدئام  دعب 111 - فص  دعب 110 - نباغت  دعب 109 - هعمج  دعب 108 - میرحت  دعب 107  تارجح  دعب 106 - هلداجم 

«1 . » دش لزان  هنیدم  رد  هک  تسا  هروس  تشه  تسیب و  نیا 
__________________________________________________

 ]...[ دمح هروس  هک  هحتاف  هروس  رکذ  ثیدح  نیا  رد  دیوگ : مجرتم  ( 1)
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هک هدرک  رکذ  نآ  رد  حاضیا و  باتک  رد  ساّبع  نبا  زا  شردپ  زا  ءاطع  نب  نامثع  زا  شدانـساب  دهاز  دـمحا  ذاتـسا  ار  نآ  هدرک  تیاور  و 
. دومرفیم هفاضا  هروس  نآب  هنیدم  رد  تساوخیم  هچنآ  ادخ  هاگ  نآ  هّکم  رد  دشیم  هتشون  دشیم  لزان  هّکم  رد  ياهروس  لّوا  تقو ، ره 
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هروس بیترت  نیا  رب  انب  دش  لزان  نآرق  زا  هّکم  رد  هک  ياهروس  لّوا  هک  هدرک  تیاور  يرصب  نسحلا  وبا  نب  نسح  همرکع و  زا  شدانساب  و 
نارمع و لآ  لافنا و  هرقب و  نیففطملل و  لیو  دـش . لزان  هنیدـم  رد  هچنآ  دـیوگیم و  هک  وا  هتفگ  ات  لـمّزم  هروس ن و  کـبر و  مساـب  ءرقا 
ات ناسنالا ، یلع  یتا  له  نمحر و  دعر و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دّمحم  هروس  دیدح و  تلزلز و  اذا  ءاسن و  هنحتمم و  هدـئام و  بازحا و 

«1 . » شرخآ
__________________________________________________

تسا و هروس  خسن 27  نیا  رد  هدش  لزان  هنیدم  رد  هک  ییاههروس  و  هداتفا ، اهپاچ  نیا  رد  هدوب و  هخـسن  لصا  رد  امّلـسم  تسین و  دـشاب  )
رکذ ثیدح  نیا  زا  دعب  فّنصم  هک  یتایاور  رب  انب  فاّحـص و  زا  ای  هداتفا و  يوار  ملق  زا  ای  هدشن  رکذ  دشاب  یندم  هکنیا  رب  انب  دمح  هروس 

. هدش لزان  هّکم  رد  هحتاف  هروس  مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  زا  ّبیسم  نب  دیعس  زا  هدرک 
زا قاّفتاب  کیدزن  هکلب  رتشیب  تلاـسر  نادـناخ  هراـب  رد  ار  روکذـم  تاـیآ - رهد و  هروس  لوزن  نأـش  دـیوگ : يزار  دّـمحم - مجرتم . ( 1)

دـشاب یبصان  هک  یـسک  رگم  تسین  نآ  رکنم  سک  چـیه  دـناهدومن و  لوبق  هدرک و  لقن  هّیماما  هبطاق  ّتنـس و  لها  نیثّدـحم  و  نیرّـسفم ،
تراسج تناها و  مه  دراوم  زا  یـضعب  رد  هدومن و  راکنا  هدـشن و  ّضرعتم  شنآرقلا  لـالظ  یف  ریـسفت  رد  هک  هَّللا  هنعل  بطق  دّیـس  دـننام 

هب تمهت  ءارتفا و  یّتح  هدومن و  مالّـسلا  ةالّـصلا و  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نینمؤملا  ریما  نیقتملا و  ماما  نیدّحوملا  دّیـس  سّدقم  تحاسب 
. نیملاعلا ّبر  ای  نیمآ  دیامرف . روشحم  مالّسلا  مهیلع  دّمحم  لآ  نیملاظ  نیبصاغ و  شنایلاوم  اب  شتآ  رد  ار  وا  ادخ  هدز  ترضح  نآ 
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__________________________________________________

فورعم هَّللا  دـبع  نب  هَّللا  دـیبع  هدرک  لقن  لیزنتلا  دـهاوش  باتک  رد  ار  هروس  نیا  لوزن  نأش  ناتـساد  لّصفم  هک  يدارفا  هلمج  زا  هصـالخ 
ام داد  ربخ  تفگ  مدناوخ . شلصا  زا  وا  رب  نم  هکنیا  هب  دمحا  نب  دیلو  نب  دمحا  ار  ام  داد  ربخ  دیوگیم  هک  تسا  یفنح  یناکـسح  مکاحب 
ار ام  داد  ربخ  تفگ  ءالما  روطب  هفاصر  تمسق  رد  لاس 331  رد  دادغب  رد  يوحف  لضف  نب  دّمحم  هَّللا ، دبع  وبا  ای ) و   ) ظعاو ساّبعلا  وبا  ار 
زا مالّـسلا  هیلع  اضّرلا  یـسوم  نب  یلع  ارم  درک  ثیدـح  تفگ  ینامر  هَّللا  دـبع  نب  مثیه  ار  ام  داد  ربخ  يرـصب  ياـّیرکز  نب  یلع  نب  نسح 

مهیلع بلاط  یبا  نب  یلع  شردپ  زا  وا  نیـسح  شردپ  زا  وا  یلع  شردپ  زا  وا  دّمحم  شردپ  زا  وا  دّمحم  نب  رفعج  شردپ  زا  وا  شردپ و 
رگا نسحلا  وبا - يا  دومرف : نمب  درک  تدایع  اهنآ  زا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  دندش  ضیرم  نیـسح  نسح و  یتقو  تفگ  مالّـسلا 

( رذن هَّلل  ّیلع   ) متفگ نم  سپ  دهد . ءافش  ار  اهنآ  رذن  نآ  ببسب  دنوادخ  هک  مراد  دیما  تنادنزرف  يافش  تهج  يدرکیم  يرذن  ادخ  يارب 
مدرک رذن  منم  تفگ  مه  همطاف  سپ  مریگب . هزور  زور  هس  هک  ناشیرامیب  زا  نم  بیبح  ود  دنتفای  ءافـش  رگا  يرذن  ادخ  يارب  تسا  نم  رب 

هـس دندش  بوخ  نم  نایاقآ  رگا  مدرک  رذن  مهنم  تفگ  مه  همداخ  هّضف  مریگب . هزور  زور  هس  دنتفای  يدوبهب  ناشتلاسک  زا  منادـنزرف  رگا 
زا يزیچ  اهنآ  دزن  رد  هک  دندرک  حبـص  ماگنه  نیا  رد  اهنآ  و  دنتفای . افـش  هدیـشوپ و  اهنآ  رب  تیفاع  سابل  دنوادخ  سپ  مریگب . هزور  زور 
زا يدوهی و  ياناح  نب  نوعمش  دزن  رازاب  دمآ  مالّـسلا  هیلع  یلع  و  دنتفرگ ، هزور  ار  زور  نآ  سپ  دشیمن . تفای  مک  هن  دایز و  هن  یکاروخ 
نان جنپ  دومن و  ریمخ  هدرک و  درآ  ار  نآ  عاص  کی  ترـضح  نآ  مالّـسلا و  اهیلع  همطاف  دزن  هناخب  دروآ  تفرگ و  ضرق  وج  عاص  هس  وا 
اهیلع همطاف  دـنک و  راطفا  ات  دـش  لزنم  لخاد  و  دروآ . اجب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  اب  ار  برغم  زاـمن  مالّـسلا  هیلع  ّیلع  تخپ و 

ناشلزنم برد  نیکـسم  هک  دننک  راطفا  دندمآ  یتقو  سپ  دراذگ ، ترـضح  نآ  دزن  صلاخ  بآ  هدـیئاسن و  کمن  يردـق  وج و  نان  مالس 
ماعطا یتشهب  ياهاذغ  زا  ار  امـش  ادخ  ارم  دینک  ماعطا  نیملـسم  دالوا  زا  متـسه  نیکـسم  دّمحم . تیب  لها  ای  مکیلع  مالّـسلا  تفگ  دمآ و 

: تفگ مالّسلا  هیلع  یلع  سپ  دنک .
نیزح  عئاج  انیلا  ءاج  نیکسملا  سأبلا  نیرت  اما  نیعمجا  ساّنلا ، ریخ  تنب  ای  نیقیلا  دشّرلا و  تاذ  مطاف 

149 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 
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باوث زا  داد  ربخ  ارم  سپ  نآرق  باوث  زا  ربمایپ  زا  مدیسرپ  تفگ  هک  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  زا  ّبیـسم  نب  دیعـس  زا  شدانـساب  و 
دوب باتکلا  ۀحتاف  هروس  هّکم  رد  دـیدرگ  لزان  وا  رب  هک  ياهروس  لّوا  و  هدـش . لزان  نامـسآ  زا  هکیروط  نآ  رب  انب  نآرق  ياههروس  هروس 

نآ زا  سپ  لافنا  نآ  زا  سپ  دوب  هرقب  هروس  دیدرگ  لزان  هنیدم  رد  هک  ياهروس  لّوا  تفگ و  هکنیا  ات  سپـس ن  کبر  مساب  ءارقا  هاگ  نآ 
، دّـمحم هروس  نآ  زا  سپ  دـیدح  نآ  زا  سپ  تلزلز  اذا  نآ  زا  سپ  ءاسن ، نآ  زا  سپ  هنحتمم ، نآ  زا  سپ  بازحا ، نآ  زا  سپ  نارمع  لآ 

هدـش لزان  هنیدـم  رد  هک  تسا  ییاههروس  نیا  سپ  تفگ . هک  اجنآ  اـت  یتا  لـه  نآ  زا  سپ  نمحّرلا ، هروس  نآ  زا  سپ  دـعر  نآ  زا  سپ 
یس و تسیود و  رازهشش و  ( 6236  ) نآ تایآ  مامت  تسا و  هروس  هدراهچ  دصکی و  نآرق  مامت  دومرف  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  سپس 

رگم نآرق  نتفرگ  ارف  رد  دـنکیمن  تبغر  ( 321250  ) فرح هاـجنپ  تسیود و  رازهکی و  تسیب  دصیـس و  نآرق  فورح  ماـمت  هیآ و  شش 
. ادخ ءایلوا  رگم  دوشیمن  نآ  تئارق  دّهعتم - اهدنمتداعس و 

__________________________________________________

)
نیهر  هبسکب  ءرما  ّلک  نیکتسی  هَّللا و  یلا  وکشی  نینح  هل  بابلاب  ماق  دق 

هلان هدمآ و  ام  هناخ  رد  نیگمغ  هنسرگ و  هک  ار  هراچیب  نیکسم  ینیبیمن  ایآ  مدرم . مامت  نیرتهب  رتخد  يا  نیقی . لقع و  بحاص  همطاف  يا 
. دشابیم شلامعا  ورگ  رد  یناسنا  ره  دنکیم . تیاکش  دلانیم و  ادخب  دنکیم و 

: تفگ ترضح  نآ  خساپ  رد  اهیلع  هَّللا  مالس  همطاف  سپ 
ۀعامجلا و رایخالا و  قحلن  ۀعاجملا و  یف  ثایغلا  هل  وجرن  ۀعاس  هعدـن  هیطعا و ال  ۀعارـض  موئل و ال  یب  ام  ۀـعاط  مع  نبا  ای  يدـنع  كرما 
مهدیم و ار  وا  مراد  هچنآ  تسین . یتحاران  تمالم و  چیه  ارم  تعاطا و  دروم  نم  دزن  امـش  نامرف  ناج  ومع  رـسپ  ۀعافّـشلاب  ۀـّنجلا  لخدـن 

میراد دیما  مزادنایمن  ریخأت  مه  تعاس  کی 
150 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 

__________________________________________________

سپ میوشیم  تشهب  لخاد  ص )  ) ربمایپ تعافـشب  ناکاپ و  تعامج  و  ناکین ، هب  میوشیم  قحلم  اـم  و  یگنـسرگ ، لاـح  رد  یـسرداد  يارب 
عاص مالـس  اهیلع  همطاف  دش  حبـص  نوچ  دندیـشچن و  يزیچ  صلاخ  بآ  زج  و  ار ، بش  نآ  دندیباوخ  ار و  دوخ  ياهنان  لئاس  نآب  دـنداد 

هک دـمآ  لزنمب  دـناوخ و  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  اب  ار  برغم  زامن  مالّـسلا  هیلع  یلع  تخاس و  نان  صرق  جـنپ  ریمخ و  درآ و  ار  مّود 
هک دندش  کیدزن  یگمه  نوچ  دراذگ و  ترـضح  نآ  شیپ  رد  صلاخ  بآ  ربز و  کمن  وج و  نان  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  سپ  دـنک  راطفا 

ربمغیپ باکر  رد  مردپ  متـسه  نیملـسم  دالوا  زا  یمیتی  نم  دّمحم . تیب  لها  ای  مکیلع  مالّـسلا  تفگ  دـمآ و  هناخ  رد  یمیتی  دـننک  لوانت 
هب ار  دوخ  ماهس  یمامت  سپ  دنک . ماعطا  تشهب  ياهاذغ  زا  ار  امـش  دنوادخ  دیهد  ماعط  ارم  دش  دیهـش  دحا  زور  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص 

صرق جنپ  ریمخ و  درآ و  ار  مّوس  عاص  همطاف  دش  مّوس  زور  نوچ  و  دندیـشچن . يزیچ  صلاخ ، بآ  زج  دندیباوخ و  هنـسرگ  دنداد و  میتی 
نآ همطاف  دنک و  راطفا  ات  دـش  لزنم  لخاد  دراذـگ و  ربمغیپ  اب  ار  برغم  زامن  مالّـسلا  هیلع  یلع  دـنتفرگ و  هزور  مه  زور  نآ  تخپ و  نان 

هّوبنلا تیب  لها  ای  مکیلع  مالّـسلا  تفگ  داتـسیا و  هناخ  برد  يریـسا  هک  دنک  لیم  ات  دومن  رـضاح  صلاخ  بآ  تشرد و  کمن  اب  ار  اهنان 
زور نوچ  دندیشچن و  يزیچ  بآ  زج  دندیباوخ و  هنسرگ  دوخ  دنداد و  واب  ار  دوخ  ياهنان  سپ  دهد . ماعط  امـشب  دنوادخ  دیهد  ماعط  ارم 

زا دنتـشادن  نتفر  ییاناوت  اهنآ  اب  هّضف  همطاف و  و  دـندیزرلیم ، هجوج  دـننام  هک  یلاح  رد  نیـسح  نسح و  مالّـسلا و  هیلع  یلع  دـش  مراهچ 
. دنداتفا رطخب  یگنسرگ  زا  هک  دننم  نادناخ  اهنیا  ایادخ  راب  تفگ  هدمآ  ربمایپ  سپ  فعض . یناوتان و 

يا تفگ  دـش و  لزان  لیئربج  سپ  نکم . ناشـشومارف  امن و  ظفح  ار  اهنآ  ایادـخ  زرمایب . ار  ناشیا  اـمرف و  محر  ناـشیا  رب  نم  راـگدرورپ 
یـضار اهنآ  زا  میوگیم و  ساپـس  ار  اهنآ  و  مدرک ، باجتـسم  اهنآ  هراب  رد  ار  وت  ءاعد  دیامرفیم : دـناسریم و  مالـس  ار  وت  دـنوادخ  دّـمحم 
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. ًاروُکْشَم ْمُُکیْعَس  َناک  َو  ًءازَج  ْمَُکل  َناک  اذه  َّنِإ  دیوگ  هک  اجنآ  ات  ًارُوفاک  اهُجاِزم  َناک  ٍسْأَک  ْنِم  َنُوبَرْشَی  َراْربَْألا  َّنِإ  ناوخب . و  متسه .
151 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت  . 

بانطا ینخس و  دایز  تبسن  امب  اسب  هچ  دوش و  جراخ  باتک  بولسا  زا  هک  دش  کیدزن  یّتح  تفای  هعسوت  هنیمز  نیا  رد  نخس  میوگیم ) )
سپ هدـش  لزاـن  هّکم  رد  هروـس  نیا  هتفگ  هّصق و  نیا  رد  هدز  نعط  بصاوـن ) و   ) بّصعت لـها  ضعب  هک  تسنیا  دوـصقم  نکیل  و  دـنهدب ،
يادخ رب  تأرج  يور  زا  دومن و  هروس  ندوب  یّکمب  لالدتـسا  دناهدومن و  ماعط  ماعطا  هنیدم  رد  هک  دشاب  تلاسر  نادناخ  هراب  رد  هنوگچ 

هک متشاد  تسود  نم  تسا و  یگتخاس  اهنآ  هراب  رد  یتا  له  هروس  لوزن  ماعطا و  عوضوم  نیا  هتفگ  تلاسر  نادناخ  اب  ینمشد  ناحبس و 
مرادرب شیاعّدا  رد  دونع  نمشد  نیا  ینمـشد  توادع و  زا  هدرپ  دراو و  نآ  يانعم  رد  یلیلد  دروم و  نیا  رد  ددرگ  راکـشآ  حضاو و  ّقح 

نآ شباتب  نشور و  نآ  رون  ببس  هک  یملع  نیا  زا  هتفهن  ياهرد  یناهنپ و  زا  رورـس  دراد  رب  رد  بلطم  نیا  ینیبیم  هچنانچ  نیا  رب  هوالع 
راب لیصفت  لامجا و  روطب  اههروس  ددع  ندوب  رصحنم  لیزنت و  رد  تساههروس  بیترت  ییاسانش  تفرعم و  نآ  دوشیم و  يرتشیب  ییانشور 

هیکت تسا  وت  لضف  رب  ییام و  دـیما  وزرآ و  وت  سپ  لمالا ) ءاجّرلا و  تناف   ) تقیفوتب امرف  کمک  تدوخ و  دـییأتب  امن  ددـم  ار  اـم  ایادـخ 
. ام لّکوت  هاگ و 

151 ص :  دوصقم ... : ریسفت و 

( ًاروُکْذَم ًاْئیَـش  ْنُکَی  َْمل   ) هکنیا رگم  دشاب  زیچ  هک  ِرْهَّدلا ) َنِم  ٌنیِح   ) ناسنا رب  هدـماین  ایآ  ینعی  ِناْسنِْإلا ) یَلَع   ) هدـمآ هّتبلا  ینعی  یتَأ ) ْلَه  )
ریرقت نآب  دوصقم  ماهفتـسا و  اجنیا  رد  له  سپ  نیا  رب  انب  دـش و  هدـیمد  حور  نآ  رد  ات  دوب  لگ  كاخ و  وا  هکنیا  تهجب  دـیوگ : جاـجز 

. تسا
ای  ) هتـشذگن وت  رب  ایآ  ییوا  تردق  عناص و  رکنم  هکنآ  يا  تسا : نیا  شریدقت  هوجو و  نیرتفیطل  رب  انب  تسا  ریرقت  نآ  و  دیوگ : یئابج 

نسح و  هدماین )
152 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 

هک دنادیم  شدوخ  نطاب  تاذ و  رد  سک  ره  يدش و  رکذ  سپـس  يدوبن  یندش  رکذ  زیچ  هک  ییاهنامز  دناهتفگ : یئابج  نایفـس و  هداتق و 
هدروآ و دوجوب  ار  وا  هک  هدوب  یعناص  وا  يارب  هک  دـمهفیم  درک  رکف  هشیدـنا و  عوضوم  نیا  رد  سپ  دـمآ . دوجوب  سپـس  دوبن  يدوجوم 

. هتشگ موسرم  مدآ  مانب  هک  تسا  یسک  لّوا  مالّسلا  هیلع  مدآ  مه  ناسنا  هب  دوصقم  هدومن و  ثادحا  داجیا و  ار  وا  هک  یقلاخ 
. تسا سنج  يارب  مال  فلا و  تساهناسنا و  مامت  ناسنا  نیا  زا  دوصقم  دیوگ : ملسم  یبا 

دسج و کی  هکلب  نیمز  رد  هن  نامـسآ و  رد  هن  يروکذم  زیچ  دوبن - هک  لاس  لهچ  مالّـسلا  هیلع  مدآ  رب  تشذگ  هک  دـناهتفگ : یـضعب  و 
«1 . » دوش هدیمد  نآ  رد  حور  هکنآ  زا  شیپ  دوب  لگ  زا  هداتفا  دبلاک 

. لاس تسیب  دصکی و  زا  دعب  درک  داجیا  ار  مدآ  ادخ  هک  هدرک  تیاور  ساّبع  نبا  زا  ءاطع 
ًاْئیَش ْنُکَی  َْمل   ) ادخ نخس  زا  مالّسلا  هیلع  رقاب  ترضح  زا  مدیسرپ  تفگ  هک  هدرک  تیاور  هرارز  زا  ریکب  نب  هَّللا  دبع  زا  شدانـساب  یـشایع 

ترضح زا  داّدح  دیعس  زا  شدانساب  زین  و  دوبن . یندش  دای  یلو  دوب  يزیچ  دومرف  ًاروُکْذَم )
__________________________________________________

دنتـسین و ناسکی  نایاناد  نآ  ندـیمهف  رد  دراد و  هدّدـعتم  تاقالطا  هدـیدع و  یناعم  نیع  تعاـس و  دـننام  نیح  هملک  دـیوگ : مجرتم  ( 1)
ناتـسود يارب  ار  نآ  انیع  ام  هدومن و  لـقن  ص 137  شریـسفت ج 1  رد  يزار  حوتفلا  وبا  هک  تسا  زیگنا  تفگـش  هبحاـصم  نیا  رب  دـهاش 

نونکا میوگن . نخس  دوخ  لایع  اب  نیح )  ) کی هک  ماهدرک  رذن  نم  تفگ  دمآ و  يو  دزن  رکب  وبا  رـصع  رد  یبرع  درم  دیوگیم  میراگنیم .
نآرق رد  دـنوادخ  اریز  ینزن  فرح  يو  اـب  تماـیق  اـت  دـیاب  تفگ  رکب  وبا  منزب . فرح  دـیابن  يو  اـب  یتّدـم  هچ  اـت  تسیچ و  نم  فـیلکت 
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- فارعا  ) تمایق زور  ات  تسا  عاتم  هاگرارق و  نیمز  يور  رد  امش  يارب  ٍنیِح . یلِإ  ٌعاتَم  َو  ٌّرَقَتْسُم  ِضْرَْألا  ِیف  ْمَُکل  َو  دیامرفیم :
153 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 

دبع یبا  ترـضح  زا  ماس  لآ  یلوم  یلعالا  دـبع  دوبن و  اههدـیرفآ  رد  یلو  دوب  ملع  رد  روکذـم  تفگ  هک  هدومن  تیاور  مالّـسلا  هیلع  رقاب 
زیچ دومرف  هک  ترـضح  نآ  زا  مدیـسرپ  تفگ  هک  هدرک  تیاور  نیعا  نب  نارمح  زا  هدومن و  تیاور  ار  نآ  لـثم  مالّـسلا  هیلع  قداـص  هَّللا 
زیچ مه  ار  مودعم  دشابن و  روکذم  هچ  رگا  تسا  مولعم  مودعم  هکنیا  رب  تسا  تلالد  نیا  رد  و  دوبن . دوجوم  يزیچ  یلو  دوب  هدش  ریدـقت 

هدـش دای  فورعم و  تسین و  مولعم  شتدالو  زا  شیپ  وا  هک  تسنیا  دوصقم  سپ  دـش  یناـسنا  سنج  رب  لـمح  ناـسنا  یتقو  سپ  دـنمانیم .
هکلب هدش ، هدارا  هچ  واب  تسیک و  وا  هک  تسین 

__________________________________________________

. تسا تمایق  هیآ  نیا  رد  نیح  زا  دارم  نوچ  هیآ 24 ) )
نخـس تلایع  اب  دـیاب  لاس  لـهچ  اـت  تفگ  رمع  دومن . ار  لاؤس  نیمه  زین  وا  زا  تفر و  باّـطخ  نب  رمع  دزن  هب  تساـخ و  رباـج  زا  یبارعا 

ترضح هک  دهدیم  ناشن  نیا  نوچ  ًاروُکْذَم ) ًاْئیَش  ْنُکَی  َْمل  ِرْهَّدلا  َنِم  ٌنیِح  ِناْسنِْإلا  یَلَع  یتَأ  ْلَه  : ) هدومرف نآرق  رد  دنوادخ  اریز  ییوگن .
. تسا هدوب  لگ  بآ و  نیب  لاس  لهچ  مدآ 

(. هیآ 1 رهد  هروس  )
: تفگ نامثع  درک . لاؤس  نامه  تفر و  نامثع  دزن  هب  سپس  یبارعا 

هروس  ) اهِّبَر ِنْذِِإب  ٍنیِح  َّلُک  اهَلُکُأ  ِیتُْؤت  دـیامرفیم : نآرق  رد  دـنوادخ  اریز  ینک ، يراد  دوخ  تلایع  اب  نتفگ  نخـس  زا  دـیاب  لاس  کی  اـت 
. دوشیم لصاح  لاس  کی  فرظ  رد  ناتخرد  هویم  نوچ  هیآ 25 ) میهاربا 

رذن بش  رد  هچنانچ  دندومرف  ترضح  هتشاد . هضرع  ار  دوخ  لاؤس  دش و  بایفرـش  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا ) ریما   ) تمدخب هاگ  نآ  یبارعا 
ییامن زیهرپ  لمع  نیا  زا  بش  ات  دیاب  ياهدومن  رذن  زور  رد  هاگ  ره  و  ینک ، يراد  دوخ  تلایع  اب  نتفگ  نخـس  زا  حبـص  ات  دـیاب  ياهدرک 

ماش هک  یماگنه  ادـخ  تسا  هّزنم  سپ  هیآ 17 ) مور  هروس  ( ) َنوُِحبُْـصت َنیِح  َو  َنوُسُْمت  َنیِح  ِهَّللا  َناْحبُـسَف   ) هدومرف نآرق  رد  دنوادخ  اریز 
ُلَعْجَی ُْثیَح  ُمَلْعَأ  ُهَّللا   » تفگیم هک  یلاح  رد  و  دیدرگ ، داش  باوج  نیا  زا  یبارعا  دینکیم . حبـص  هک  یماگنه  ادـخ  تسا  هّزنم  دـینکیم و 

. دیدرگ هناور  ترضح  تمدخ  زا  هیآ 124 - ماعنا  هروس  ُهََتلاسِر »
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ءاملع نآ  زا  دوصقم  دناهتفگ : یضعب  و  شتدالو . تقو  ات  شردام  محر  رد  نآ  زا  سپ  هدمآ  دوجوب  شردپ  بلص  رد  سپـس  دوب  مودعم 
روکذـم ناشتامم  تاـیح و  مدرم  ماوع  ّصاوخ و  ناـیم  رد  ملعب  ار  اـهنآ  ناحبـس  دـنوادخ  سپ  دـندشیمن  داـی  اـهنآ  اریز  دنانادنمـشناد  و 

«1 . » تخاس
یقاب دوبن  روکذـم  هک  دوب  لّوا  هک  یلاح  نآ  رب  یمدآ  شاک  يا  تفگ  سپ  درکیم . تئارق  ار  هیآ  نیا  هک  ار  يدرم  دینـش  باّطخ  نب  رمع 

هیلع مدآ  نادنزرف  ینعی  َناْسنِْإلا ) اَنْقَلَخ  اَّنِإ   ) تفگ ناحبس  يادخ  سپـس  دندشیمن . التبم  وا  نادنزرف  و  درکیمن . لثم  دیلوت  و  دیئازیمن . دوب 
. دناهتفگ دـهاجم  همرکع و  نسح و  ساّبع و  نبا  ٍجاْشمَأ )  ) دـیآیم دوجوب  دـنزرف  نآ  زا  هک  نز  درم و  بآ  زا  ینعی  ٍۀَـفُْطن ) ْنِم   ) ار مالّـسلا 

يرگید رب  بآ  ود  نیا  زا  مادـک  ره  سپ  محر  رد  دـنیوگیم ) رپـسا  دـیدج  یّبـط  حالطـصا  رد  هـک   ) نز بآ  درم و  بآ  زا  طوـلخم  ینعی 
«. 2  » ددرگ وا  هب  هیبش  دوش  بلاغ 

ات ماظع  دعب  هغـضم و  دعب  هقلع و  تروصب  دـعب  هفطن و  تروصب  تقو  کی  هفلتخم  تالاح  ینعی  تسا  راوطا  ینعمب  جاشما  دـیوگ : هداتق 
دوشیم یناسنا  هکنیا 

__________________________________________________
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. شنایب رد  هدومرف  عوضوم  نیمه  هب  هراشا  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  یلع  ترضح  دیوگ : مجرتم  ( 1)
ةدوجوم بولقلا  یف  مهنایعا  ةدوقفم و  مهداسجا  رهّدلا  یقب  ام  نوقاب  ءاملعلا  لاومالا و  ناّزخ  کله 

یلو دوقفم  اههدید  زا  اهنآ  ياهندـب  دنتـسه  یقاب  مه  اهنآ  تسیقاب  راگزور  هک  یمادام  ءاملع  اّما  دـنوش  كاله  ناراد - لام  نارگناوت و  . 
. تسا دوجوم  اهلد  رد  اهنآ  راثآ  نایعا و 

ردامب هیبش  دنزرف  دنک  ینوزف  نز  بآ  رگا  دوش و  همع  ومع و  يردپ  هبـصع  ای  ردپ و  هب  هیبش  دنزرف  دـشاب  رتدایز  درم  بآ  رگا  ینعی  ( 2)
. دوش هلاخ  ییاد و  يردام ، هبصع  و 
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(. ًاراوْطَأ ْمُکَقَلَخ  ْدَق  َو  ( ) هدومرف رگید  ياج  رد  دیوگ : مجرتم  )

. تسا هفطن  ياهگنر  فالتخا  دوصقم  دناهتفگ : یبلک  كاّحض و  دهاجم و 
هدـش تیاور  نیمه  زین  ساـّبع  نبا  زا  و  تسا . فـلتخم  ياـهگنر  نآ  سپ  تسا . درز  زبـس و  نز  هفطن  خرـس و  دیفـس و  درم  هـفطن  سپ 

. تسا
. دوش عطقنم  ضیح  رگید  دش  نتسبآ  لماح و  نز  یتقو  ضیح و  ياجب  دوش  طولخم  هفطن  دیوگ : نسح 

. تسا هفطن  رد  هک  تسا ) نیئوم   ) ياهگر نآ  جاشما  دیوگ : دوعسم  نبا 
هفطن رد  ار  اهنآ  دنوادخ  تبوطر . تسوبی و  تدورب و  ترارح و  زا  تسناسنا  رد  هک  تسیئاهتعیبط  زا  ترابع  جاشما . دـناهتفگ : یـضعب  و 

داد رارق  شوگ  مشچ و  يارب  نآ  زا  دـیمد  یتایح  حور  نآ  رد  هاـگ  نآ  دومن  طـالخالا  لدـتعم  یناویح  هینب  ار  نآ  ادـخ  سپـس  هداد  رارق 
. میدومن انیب  اونش و  ار  وا  سپ  ًاریَِصب . ًاعیِمَس  ُهاْنلَعَجَف  دومرف : هک  وا  نخس  تسا  نیا  و  َنیِِقلاْخلا ) ُنَسْحَأ  ُهَّللا  َكَرابَتَف  )

رهاظ ات  میئامن  فیلکت  ناتـسبات ) رد  هزور  نوچ   ) تخـس لاعفا  زا  ار  وا  هک  هچنآـب  مینکیم  شیاـمزآ  ناـحتما و  ار  وا  ینعی  ِهِیلَْتبَن )  ) وا لوق 
. لامعا نیا  تهجب  میهد  شاداپ  ار  وا  وا و  ینامرفان  ای  تعاطا  دوش 

و مینک . واب  یهن  رما و  میزاس و  دّهعتم  ار  وا  ینعی  مینک ، شیامزآ  ات  میدینادرگ  انیب  اونش و  ار  وا  ًاریَِصب ) ًاعیِمَس  ُهاْنلَعَجَف   ) ینعی دیوگ : ءاّرف 
. دوش فئاظو  فیلاکت و  تفرعم  ندید و  ندینش و  زا  نّکمتم  ات  ییانیب  ییاونش و  تلآ  میداد  واب  ام  هک  تسنیا  دوصقم 

زا نّکمتم  ات  ار  ّتلع  وا  تهج  میتخاس  نشور  ار و  اهلیلد  وا  يارب  میدرک  نییعت  ار و  هار  وا  يارب  میدومن  نایب  ینعی  َلـِیبَّسلا ) ُهاْنیَدَـه  اَّنِإ  )
دوش . لطاب  قح و  تخانش 
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ره تسمزال  دنسریم و  يدبا  باوثب  نآ  هلیـسوب  هک  تسینید  تخانـش  هار  لیبس  دناهتفگ  یـضعب  و  تسا . دب  بوخ و  هار  نآ  دیوگ : هداتق 

. تسا نیفّلکم  مامت  لماش  هک  تسیعرش  یلقع و  ياهلیلد  نآ  دیامیپ و  هب  ار  نآ  فّلکم 
ینعی دیوگ : جاجز  دسر  تازاجم  رفیک  شاداپ و  رب  دیامن  یـساپسان  رگا  دیوگ و  ساپـس  رگا  ینعی  دـیوگ : ءاّرف  ًاروُفَک ) اَّمِإ  َو  ًارِکاش  اَّمِإ  )

وا ياهتمعنب  فارتعا  دنک و  رایتخا  ار  ادـخ  ساپـس  رکـش و  شرایتخا  نسحب  ای  هکنیا  دوصقم  ار و  تواقـش  ای  تداعـس و  ای  دـیامن  رایتخا 
ّقح و  باوص ، هار  زا  هارمگ  سپ  ار  ادخ  ناسحا  دنک  راکنا  نارفک و  ار  ادخ  ياهتمعن  شرایتخا ) ءوسب   ) هکنیا ای  دسرب و  قحب  سپ  دیامن .

رفکیلف ءاش  نم  نمؤیلف و  ءاش  نمف  دیوگیم : هک  تسوا  مالک  ریظن  نیا  نآ و  تهجب  دوش  هداد  شاداپ  دومن  رایتخا  ار  مادک  ره  سپ  دوش .
تیاده و ار  شقلخ  مامت  دـنوادخ  هکنیا  رب  تسا  تلالد  هیآ  نیا  رد  و  دـیامن . نارفک  دـهاوخب  سک  ره  دروآ و  نامیا  دـهاوخب  سک  ره 
( َنیِِرفاْکِلل انْدَـتْعَأ  اَّنِإ   ) تفگ هتخاس و  هدامآ  اهرفاک  يارب  هک  ار  هچنآ  دومرف  ناـیب  هاـگ  نآ  تسا  ماـع  ظـفل  هکنیا  يارب  هدرک  ییاـمنهار 

ٍۀَلِْـسلِس ِیف   ) دومرف رگید  هروس  رد  هچنانچ  خزود  رد  ینعی  َلِسالَـس )  ) ناشنایـصع رفک و  رادرک  رفیک  شاداپ و  ناونعب  میدومن  اّیهم  ینعی 
دومرف دای  هاگ  نآ  نآ  رد  میئامن  تبوقع  باذـع و  ار  اهنآ  نآ  هلیـسوب  هک  ياهتخورفا  رب  شتآ  ًاریِعَـس ) َو  ًالالْغَأ  َو  ( ) ًاعارِذ َنوُْعبَـس  اهُعْرَذ 
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: تفگ هدومن و  هدامآ  نیعیطم  و  نارازگساپس ، يارب  هچنآ 
. دیامن بوخ  ياهراک  تعاطا و  ار  ادخ  هک  تسیسک  نآ  ورب  عمج  َراْربَْألا ) َّنِإ  )

دننکیمن و  تیذا  ار  ياهچروم  هک  دنتسه  یناسک  ناشیا  دیوگ : نسح 
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. دنرادن تسود  ار  يدب  ّرش و 
نیقفاوم و مالّـسلا و  مهیلع  تلاسر  نادناخ  مامت  و  دـننکیم . ءادا  ار  هّبحتـسم  هبجاو و  قوقح  هک  دنتـسه  يدارفا  اهنآ  دـناهتفگ : یـضعب  و 

هیآ و  تسا . مالّـسلا  مهیلع  نیـسح  نسح و  همطاف و  یلع و  راربا  زا  دارم  هک  دندرک  قاّفتا  ناشیا  نیفلاخم  زا  يرایـسب  اهنآ و  نارادـفرط -
ناشیا ریغ  یلو  دنتـسه  راربا  ناشیا  هک  تسا  ّلک  قاّفتا  عامجا و  زین  و  هدش . لزان  اهنآ  هراب  رد  هک  تسا  نّیعتم  نآ  زا  دـعب  تایآ  روبزم و 

«1 . » تسا فالخ  دروم 
نآ دـنیوگ : یبلک  ءاطع و  ًارُوفاک )  ) نآ تعیبط  ینعی  اهُجاِزم ) َناـک   ) تسا یتشهب  بارـش  زا  رپ  هک  ییاـهفرظ  ینعی  ٍسْأَـک ) ْنِم  َنُوبَرْـشَی  )

تسا ياهمشچ 
__________________________________________________

. میامن لقن  ّتنس  لها  تارضح  رظن  زا  مالّسلا  هیلع  یلع  تلیـضف  رد  ار  مکح  نب  ماشه  ثیدح  اجنیا  رد  مدید  بسانم  دیوگ : مجرتم  ( 1)
ینـسح هَّللا  دبع  نب  میظعلا  دبع  ام  يارب  درک  ثیدح  تفگ  نسح  نب  دـمحا  دـیوگیم : صاصتخا ص 96  باتک  رد  دیفم  راوگرزب  خـیش 

هچ ره  هک  مونشب  دننیبن  ارم  هک  يروطب  ار  مالک  لها  هرظانم  مراد  تسود  تفگ  یکمرب  ییحی  نب  رفعج  هب  هَّللا . هنعل  دیشّرلا  نوراه  تفگ 
تسشن ییاج  رد  مه  نوراه  دنوش و  رضاح  وا  هناخ  رد  هرظانم  ءاملع  داد  روتسد  رفعج  سپ  دننک  لالدتـسا  نآب  هّیقت  هدرپیب و  دنهاوخیم 

هک یلاح  رد  دش  دراو  ماشه  دیایب و  مکح  نب  ماشه  ات  دـندش ، رظتنم  دـندش و  عمج  سپ  دـندیدیمن  ار  وا  دینـشیم و  ار  اهنآ  نخـس  هک 
. دـشن لئاق  يزایتما  صّخـشت و  رفعج  يارب  درک و  مالـس  همهب  دوب و  وا  ياپ  قاس  فصن  ات  هک  يراولـش  تشاد و  نت  رب  یهاـتوک  نهاریپ 
ْذِإ ِْنیَْنثا  َِیناث  : ) دیامرفیم دنوادخ  هکنآ  لاح  دـیهد و  لیـضفت  حـیجرت و  رکب  وبا  رب  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  ارچ  تفگ  اهنآ  زا  رفن  کی  سپ 

شابم نوزحم  تفگیم  شقیفرب  هک  یتقو  دـندوب  راغ  رد  هک  رفن  ود  نآ  زا  یمّود  انَعَم ) َهَّللا  َّنِإ  ْنَزَْحت  ـال  ِِهبِحاـِصل  ُلوُقَی  ْذِإ  ِراـْغلا  ِیف  اـمُه 
. تسام اب  ادخ 

دوب ادخ  ياضر  يارب  عقوم  نیا  رد  رکب  وبا  هّصغ  نزح و  ایآ  وگب  تفگ  ماشه 
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-
__________________________________________________

زا ایآ  ْنَزَْحت ) ال   ) دومرف عنم  ار  وا  ادـخ  ربمایپ  ارچ  سپ  هدوب  ادـخ  ياضر  يارب  يرادـنپ  رگا  تفگ  ماشه  دـش . تکاس  صخـش  نآ  هن . ای 
. ادخ ياضر  نودب  دوب  دوخ  يارب  هک  ینک  نامگ  رگا  و  دومرف . یهن  ار  وا  ادخ  ياضر  تعاطا و 

ُهَّللا َلَْزنَأَف   ) تفگ یتقو  هدومرف  هچ  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  هک  ینادـیم  هتبلا  هدوبن و  ادـخ  ياضر  يارب  هک  يزیچب  ینک  راختفا  ارچ  سپ 
ُهَّللا َلَْزنَأَف   ) تفگ اـجنیا  رد  یلو  دومرف ) نینمؤم  رب  ربماـیپ و  رب  هنیکـس  لوزن  حـتف  هروس  رد   ) ینعی َنِینِمْؤُْملا ) یَلَع - َو  ِِهلوُسَر  یلَع  ُهَتَنیِکَس 

. دوبن نمؤم  نوچ  درکن  رکب  یبا  رب  دومن و  هنیکس  لوزن  شربمایپ  رب  طقف  ینعی  ِْهیَلَع ) ُهَتَنیِکَس 
دادقم 3- یلع 2 - تسا 1 - رفن  راهچ  قاتـشم  تشهب  هک  دنتفگ  مه  ّتنـس  لها  مومع  دیراد و  رواب  دیاهتفگ و  ناتدوخ  امـش  نکل  و  - 1

بحاص سپ  تسین . امش  رکب  وبا  تسا و  رفن  راهچ  نیا  رد  لخاد  مالّسلا  هیلع  یلع  ام  بحاص  هک  مینیبیم  سپ  يرافغ . رذ  یبا  راّمع 4 -
. دراد يرترب  تلیضف و  تهج  نیا  زا  امش  بحاص  رب  ام 
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( دحا گنج  رد  ادخ  لوسر  دهع  رد   ) مالـسا زا  نیعفادم  هک  مییوگیم  مه  ام  دـنتفگ و  مه  ّتنـس  لها  مومع  دـیتفگ و  ناتدوخ  امـش  - 2
رفن راهچ  نیا  رد  ام  بحاص  هک  مینیبیم  سپ  یسراف  ناملـس  يراصنا 4  هناّجد  وبا  ماوع 3  نب  ریبز  بلاط 2  یبا  یبا  یلع  دنرفن 1  راهچ 

. دراد تهج  نیا  زا  يرترب  حیجرت و  امش  بحاص  رب  ام  بحاص  سپ  تسین . امش  بحاص  رکب  وبا  یلو  تسا  لخاد 
نب هَّللا  دـبع  - 2 ع )  ) بلاـط یبا  نـب  یلع  دـنرفن 1 - راـهچ  هیلّوا )  ) ءاّرق هک  دـناهتفگ  مه  مدرم  همه  میتفگ و  مه  اـم  دـیتفگ و  امـش  و  - 3
هیلع یلع  ام  بحاص  سپ  تسین . امـش  بحاص  لخاد و  اهنیا  رد  ام  بحاص  هک  مینیبیم  سپ  تباث . نب  دیز  بعک 4 - نب  ّیبا  دوعسم 3 -

. دراد امش  بحاص  رب  تلیضف  مالّسلا 
همطاف بلاط 2 - یبا  نب  یلع  - 1 دنرفن : راهچ  نامسآ  زا  ناکاپ  نورّهطم و  هک  دنیوگیم  مه  مدرم  همه  میتفگ و  مه  ام  دیتفگ و  امـش  - 4

رکب وبا  امش  بحاص  یلو  تلیضف  نیا  رد  تسا  رفن  راهچ  نیا  رد  لخاد  ام  بحاص  هک  مینیبیم  سپ  مالّسلا . مهیلع  نیـسح  نسح 4 - - 3
. میداد حیجرت  لیضفت و  امش  بحاص  رب  ار  دوخ  بحاص  تهج  نیا  زا  ام  سپ  تسین .

َراْربَْألا ) َّنِإ   ) دنیوگیم مه  مدرم  هّماع  میتفگ و  مه  ام  دیتفگ و  امش  - 5
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. روفاک يارب  تسیریسفت  دننام  نآ  انیع و  وا  هتفگ  ینعم  نیا  رب  دنکیم  تلالد  هدرک و  رایتخا  ار  نیمه  مه  ءاّرف  تشهب و  رد 
لثم تسا و  روفاک  يوب  اـب  هتخیمآ  جوزمم و  هک  ياهمـشچ  ینعی  دراد  یـشوخ  يوب  هک  تسا  يزیچ  روفاـک  دـناهتفگ : لـتاقم  دـهاجم و 

. تسین ایند  روفاک 
. تسا لیبجنز  کشم و  روفاکب و  وبشوخ  ینعی  دیوگ : ناسیک  نبا  دوب . دهاوخ  کشمب  هتسب  رس  روفاکب و  هتخیمآ  دیوگ : هداتق 

ياهمشچ زا  بارـش  نیا  ینعی  ادخ  ءایلوا  ینعی  دیوگ : ساّبع  نبا  ادخ  ناگهدنب  نآ  زا  دنـشونیم  هک  ياهمـشچ  ِهَّللا ) ُدابِع  اِهب  ُبَرْـشَی  ًاْنیَع  )
نآ زا  ندیـشون  نآ و  ندیـشون  دیوگ . ءاّرف  اهنآ  تشادگرزب  فیرـشت و  تهج  زا  دراد  هَّللا  دابع  هب  صاصتخا  دنـشونیم و  هَّللا  ءایلوا  تسا 

: دنیوگیم هچنانچ  تسیکی  ینعم  رد 
. ییوکین نخس  یبوخ و  نخسب  متفگ  نخس 

: دیوگ رعاش  هرتنع 
مزخم ۀـــــــــــنبا  کــــــــــب  اـــــــــــّلط  یلع  ارـــــــــــسع  تحبـــــــــــصاف  نیـــــــــــضرح  دـــــــــــلا  ءاـــــــــــمب  تــــــــــبرش 

__________________________________________________

بحاص هک  منیبیم  سپ  نیسح . نسح 4  همطاف 3  بلاط 2 - یبا  نب  یلع  دنرفن 1  راهچ  تسا ) هلمج  نیا  ثیدح  نیا  زا  مجرتم  دهاش  )- )
يرترب تلیضف و  تهج  نیا  زا  امـش  بحاص  رب  ار  دوخ  بحاص  ام  سپ  تسین . رکب  وبا  امـش  بحاص  راربا و  هورگ  نیا  رد  تسا  لخاد  ام 

نب رفعج  بلاط 2 - یبا  نب  ّیلع  دنرفن 1 - راهچ  نادیهش  هک  دنیوگیم ، مه  نیملـسم  هّماع  مییوگیم و  مه  ام  و  دیتفگ ، امـش  میهدیم 6 -
هورگ نیا  رد  لـخاد  یلع  اـم  بحاـص  هک  منیبـیم  سپ  بلّطملا . دـبع  نـب  ثراـح  نـب  ةدـیبع  بلّطملا 4 - دـبع  نـب  ةزمح  بلاـط 3 - یبا 
سپ میهدیم . لیضفت  امش  بحاص  رب  تهج  نیا  زا  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  دوخ  بحاص  ام  سپ  تسین . رکب  وبا  امـش  بحاص  تسنادیهش و 

هدرپ دش و  بضغ  رد  نوراه 
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. دوب یتخس  زور  هکنیا  زا  هیانک  وت  ناگهدنب  ای  دوب  لکشم  مرخم  رتخد  يا  هک  یلاح  رد  مدرک  حبص  نیضرحد و  بآ  زا  مدیماشآ 
: هتفگ ءاّرف  و 

جیشن ّنهل  رضخ  ججل  یتم  تعّفرت  مث  رحبلا  ءامب  نبرش 
. دوب هدرک  هلان  ادص و  داجیا  اهنآ  يارب  كّرحتم  ياهجوم  هک  یماگنه  دندیرپ  الاب  هاگ  نآ  ایرد  ای  گرزب  رهن  بآ  زا  اهنز  دندیماشآ 
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. دربیم ناشروصق  لزانم و  زا  دنتساوخیم  هک  اج  ره  ار  اهنآ  همشچ  نیا  ینعی  دیوگ : دهاجم  ًاریِْجفَت ) اهَنوُرِّجَُفی  )
هدارا نمؤم  تقو  ره  سپ  بیـش  يدوگ و  نتـشاد  نودب  تسیراج  تشهب  ياهرهن  و  دـیوگ : بآ  نایرجب  تسا  نیمز  نتفاکـش  ریجفّتلا : و 

: دومرف فیـصوت  هاگ  نآ  دوشیم . يراج  تمحز  نودب  دـشوجیم و  بآ  عضوم  نآ  زا  سپ  دـشکیم  یّطخ  دزاس  يراج  يرهن  هک  دـنکیم ،
: تفگ ار و  راربا  هورگ  ناحبس  يادخ 

تسنیا رذنب  ءافیا  دندومنیم و  دوخ  دهع  رذنب و  افو  هک  دندوب  تفص  نیا  هب  ایند  رد  نانآ  ینعی  دناهتفگ : همرکع  دهاجم و  ِرْذَّنلِاب ) َنُوفُوی  )
. دیامن نآب  يافو  دنک و  مامت  ار  نآ  دومن  یتدابع  تعاط و  رذن  یتقو  دهد و  ماجنا  نآ  يارب  هدرک  رذن  هچنآ  هک 

بجاو نآ  رب  دنوادخ  تابجاو  زا  هک  ار  هچنآ  دننک  مامت  ینعی  دیوگ : هداتق 
__________________________________________________

نوراه دـنتفر و  نوریب  ساره  میب و  اب  مدرم  سپ  درک . رطخ  ساسحا  نوچ  دـنوش  جراـخ  مدرم  اروف  داد  روتـسد  رفعج  داد . تکرح  ار  )- 
. منازوسب شتآب  دعب  و  مشکب ، ار  وا  متفرگ  میمصت  ادخب  مان . دب  نز  رسپ  يا  رظانم  نیا  دوب  یک  تفگ  دش و  سلجم  دراو 
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. دوب هدرک 

ّرـش ار  باذع  هدرک و  هطاحا  ار  تاهج  مامت  هدنکارپ و  شاف و  نآ  ّرـش  هک  ار  يزور  دنـسرتیم  ینعی  ًاریِطَتْـسُم ) ُهُّرَـش  َناک  ًامْوَی  َنُوفاخَی  َو  )
نیا هتـسیاش  ّقحتـسم و  هکنیا  يارب  دـشاب  وکین  دوخ  تقیقح  تاذ و  رد  هچ  رگ  تسین  باقع  لها  يارب  نآ  رد  يریخ  هکنیا  يارب  هدـیمان 

. تسا هدوب  باذع 
. تسنآ ياهیتخس  و  تمایق ، زور  سرت  لوه و  دراوم  اجنیا  رد  ّرشب  دارم  دناهتفگ : یضعب  و 

دوجوم و ماعط  دـنناروخیم  ینعی  دـنراد . دوخ  يراـصحنا  ماـعط  رب  هک  یبح  اـب  دـننکیم  ماـعط  ماـعطا  ینعی  ِهِّبُح ) یلَع  َماـعَّطلا  َنوُمِعُْطی  َو  )
َو  ) ناشدوخ رب  نارگید  نتشاد  مّدقم  راثیاب و  هدومرف  فیصوت  ار  اهنآ  ناحبـس  دنوادخ  دنراد . نآ  رب  هک  يدیدش  زاین  اب  ار  دوخ  رـصحنم 

هتشاد ناشدوخ  هب  صاصتخا ، هچ  رگ  دنرادیم  مّدقم  دننکیم و  رایتخا  دوخ  رب  ار  نارگید  ٌۀَصاصَخ ) ْمِِهب - َناک  َْول  َو  ْمِهِـسُْفنَأ  یلَع  َنوُِرثُْؤی 
رد دومن  نامهم  ار  یناملسم  هک  تسین  یناملـسم  چیه  هدومرف  هک  هدومن  ثیدح  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  زا  يردخ  دیعـس  وبا  دنـشاب .

دناشوپب یگنهرب  زا  ار  یناملـسم  هک  یناملـسم  تسین  و  دیامن ، ماعطا  تشهب  ياههویم  زا  ار  وا  ادـخ  هکنآ  رگم  دـیامن  ماعطا  یگنـسرگ و 
رس ياهبآ  اهتبرش و  زا  ار  وا  ادخ  دنک  باریـس  ار  ینمؤم  یگنـشت  رد  هک  یـسک  دناشوپب و  تشهب  ياهـسابل  زا  ار  وا  دنوادخ  هکنآ  رگم 

. دنک باریس  یتشهب  هتسب 
يادـخ زا  هیانک  هّبح  ءاه  دـناهتفگ  یـضعب  دـنراد و  نآب  هک  یتّبحم  طرفم و  لیم  اب  دـننکیم  ماعط  ماعطا  ینعی  نومعطی  دـیوگ : ساّبع  نبا 

«1 . » ادخ ّبح  يارب  دننکیم  ماعط  ماعطا  ینعی  تسا  یلاعت 
__________________________________________________

 ]...[ يادخ هّبح  ءاه  ریمض و  زا  دارم  هک  قحلا  وه  اذه  و  دیوگ : مجرتم  ( 1)
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َو  ) هدش هتشک  ای  تسا  هدرم  ینعی  تسین  يردپ  شیارب  هک  تسیلافطا  زا  وا  ًامِیتَی ) َو  . ) تسین وا  يارب  يزیچ  هک  يدنمتسم  ینعی  ًانیِکْسِم ) )
ینادنز سوبحم و  نآ  هک  دناهتفگ  ریبج  نب  دیعس  و  دهاجم ، دشاب . هدش  هتفرگ  نیکرشم  دالب  زا  هک  تسا  یسک  نآ  دیوگ  هداتق  و  ًاریِسَأ )

. تسنز ریسا  زا  دارم  هک  دناهتفگ  یخرب  و  تسا . هلبق  لها  زا 
ْمُْکنِم ُدـیُِرن  ال   ) تسوا لوق  نآ  و  شاداپ . بلط  ءایر و  زا  صلاـخ  هَّلل و  اـصلاخ  ادـخ  ياـضر  بلط  يارب  ینعی  ِهَّللا ) ِهْجَِول  ْمُکُمِعُْطن  اـمَّنِإ  )

. سولج دوعق و  دننام  تسا  ردصم  روکش  یساپس . هن  میهاوخیم و  یشاداپ  هن  امش  زا  ام  ًاروُکُش ) َو ال  ًءازَج 

دلج 26 نآرقلا  ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 229زکرم  هحفص 96 

http://www.ghaemiyeh.com


شیاتـس سپ  دوب  اهنآ  لد  رد  هچنآ  تسناد  ناحبـس  دنوادخ  نکل  دندرواین و  نابزب  ار  بلطم  نیا  اهنآ  دناهتفگ : دهاجم  ریبج و  نب  دیعس 
اهنآ دومن 
__________________________________________________

لقن ار  لوق  نیا  نازیملا  رد  مه  یئابطابط  هماّلع  ًاروُکُش . َو ال  ًءازَج  ْمُْکنِم  ُدیُِرن  ِهَّللا ال  ِهْجَِول  ْمُکُمِعُْطن  امَّنِإ  دعب  تایآ  هنیرقب  دشاب . ناحبـس  )
نیا ناشیا  هچ  رگ  باوث و  عمطب  هن  ادـخب  ّتبحم  يارب - دـننکیم  ماعط  ماعطا  باّوثلا . یف  اعمط  ـال  هَّلل  اـّبح  ماـعّطلا  نومعطی  هتفگ  هدرک و 

هیآ ریسفت  ناشیا  دوخ  يانبم  رب  انب  میوگیم  ِهَّللا . ِهْجَِول  ْمُکُمِعُْطن  امَّنِإ  دیامرفیم  هک  دعب  هیآ  رد  ادخ  نایب  حیضوت و  يارب  دننکیم  ّدر  ار  لوق 
ّتبحم و الـصا  تلاسر  نادناخ  مینادیم  ام  هکنیا  افاضم  منکیم . ار  راک  نیا  ادخ  ّتبحمب  ینعی  دیامنیم . ار  هّبح  ریـسفت  روکذم  هیآ  هیآ . هب 

اوُقِْفُنت یَّتَح  َِّرْبلا  اُولانَت  َْنل  هیآ  نیا  هراب  رد  ییوگیم  هچ  دیوگب  یسک  رگا  ناشماعط . رصتخمب  دسر  هچ  ات  دنرادن  اهیف  ام  ایندب و  ياهقالع 
دارفا مومع  يارب  نیا  الّوا  تفگ  میهاوخ  دـینک . قافنا  دـیراد  تسود  هچنآ  زا  هکنیا  ات  دیـسر  دـیهاوخن  ییوکین  ماقمب  زگره  َنوُّبُِحت . اَّمِم 
نیـسح ترـضح  الثم  دنراد  تسود  هک  ار  دوخ  رتزیزع  ناج  زا  دوخ و  ناج  دننکیم  قافنا  اهنآ  ایناث  دنتـسه و  رتالاب  حطـس  رد  اهنآ  تسا 

. دتسرفیم تداهش  نادیمب  همه  زا  رتولج  ار  ربکا  یلع  شیوخ  مارگ  دنزرف  مالّسلا  هیلع 
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ماعطا نیاب  ام  هک  تسنیا  ناشدوصقم  دـهاوخب و  هک  سک  ره  هناصلاخ  ماعطا  قاـفنا و  رد  دـنک  ادـیپ  تبغر  هکنیا  اـت  ناشـصولخ  يارب  ار 
ماـعطا ادـخ  يارب  اـم  هکلب  میرادـن  مدرم  دزن  مه  ار  امـش  ییوـگ  ساپـس  عـّقوت  راـظتنا و  مینکیمن و  اـیند  نـیا  رد  ناربـج  یفـالت و  هبلاـطم 

. میاهدومن
فیصوت زور  نآ  دوشیم . تشز  هتفرگ و  نآ  رد  اههرهچ  هک  یتخـس  زور  ینعی  ًاسُوبَع )  ) هک يزور  باذع  ینعی  ًامْوَی ) انِّبَر  ْنِم  ُفاَخن  اَّنِإ  )

. تسا مئاق  لیل  مئاص و  موی  دننام  نیا  تسه و  زور  نآ  رد  هک  یتّدش  یتخس و  يارب  هدرک ، سوبعب 
هدش بآ  سم  نارطق  دننام  یقرع  شمشچ  ود  نایم  زا  دوشیم  يراج  هک  دوشیم  سوبع  هتفرگ و  نانچ  زور  نآ  رد  رفاک  دیوگ : ساّبع  نبا 

. ترارح تّدش  زا 
شمـسا زا  نآ  تسا و  دـیدش  شماـن  ردـق  هچ  هَّللا  ناحبـس  دـیوگ : نسح  تخـس . راوـشد و  ینعی  دـنیوگ : دّربـم  هدـیبع و  یبا  ًاریِرَطْمَق ) )

. دنکیم ضبق  یتحاران  تّدش  زا  ار  اههدید  نایم  اهیناشیپ و  سرت و  ار  اههرهچ  هک  تسنآ  ریرطمق  دیوگ : هداتق  تسا  رتتخس 
ص ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 

164 ص :  ات 22 ... ] تایآ 11  (: 76  ) ناسنإلا هروس  ]

هراشا

اهِیف َنْوَرَی  ِِکئارَْألا ال  یَلَع  اهِیف  َنِیئِکَّتُم  ( 12  ) ًاریِرَح َو  ًۀَّنَج  اوُرَبَص  اِمب  ْمُهازَج  َو  ( 11  ) ًاروُرُس َو  ًةَرْضَن  ْمُهاََّقل  َو  ِمْوَْیلا  َِکلذ  َّرَش  ُهَّللا  ُمُهاقَوَف 
(15  ) اَریِراوَق َْتناک  ٍباوْکَأ  َو  ٍۀَِّضف  ْنِم  ٍۀَِینِآب  ْمِْهیَلَع  ُفاُطی  َو  ( 14  ) ًالِیلْذَت اُهفوُُطق  ْتَلِّلُذ  َو  اُهلالِظ  ْمِْهیَلَع  ًۀَِیناد  َو  ( 13  ) ًاریِرَْهمَز َو ال  ًاسْمَش 

ْمِْهیَلَع ُفوُـطَی  َو  ( 18  ) ًالِیبَْسلَس یَّمَُـست  اهِیف  ًاْنیَع  ( 17  ) ًالِیبَْجنَز اهُجاِزم  َناک  ًاـسْأَک  اـهِیف  َنْوَقُْـسی  َو  ( 16  ) ًاریِدـْقَت اهوُرَّدَـق  ٍۀَِّضف  ْنِم  اَریِراوَق 
(20  ) ًارِیبَک ًاْکُلم  َو  ًامیِعَن  َْتیَأَر  َّمَث  َْتیَأَر  اذِإ  َو  ( 19  ) ًارُوْثنَم ًاُؤلُْؤل  ْمُهَْتبِسَح  ْمُهَْتیَأَر  اذِإ  َنوُدَّلَُخم  ٌناْدلِو 

ْمُُکیْعَـس َناک  َو  ًءازَج  ْمَُکل  َناک  اذه  َّنِإ  ( 21  ) ًاروُهَط ًابارَش  ْمُهُّبَر  ْمُهاقَس  َو  ٍۀَِّضف  ْنِم  َرِواسَأ  اوُّلُح  َو  ٌقَْربَتْـسِإ  َو  ٌرْـضُخ  ٍسُدنُـس  ُباِیث  ْمُهَِیلاع 
(22  ) ًاروُکْشَم
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165 ص :  همجرت ... :

ییور و هزات  ناراکهنگ ) میب  نارفاک و  ییور  شرت  لاـبق  رد   ) ار ناـشیا  درادـهاگن و  زور  نآ  يدـب  زا  ار  ناـشیا  یلاـعت  يادـخ  سپ  - 11
. درآ شیپ  ینامداش 

. دهد شاداپ  ناشیاب  یمشیربا  هماج  یتشهب و  دندش  ابیکش  هکنآ  يارب  و  - 12
. دننیبن ییامرس  باتفآ و  تشهب  نآ  رد  هک  دنشاب  ناگهدننک  هیکت  هتسارآ  ياهتخت  رب  تشهب  نآ  رد  هک  یلاح  رد  - 13

. تسا ناسآ  لهس و  شیاههویم  ندیچ  تسکیدزن و  ناشیا  رب  تشهب  ناتخرد  ياههیاس  هک  یلاح  رد  - 14
. دننادرگیم ناشیا  رود  دنشاب  هشیش - دننام  هک  هتسدیب  گرزب  ییاههزوک  هرقن و  زا  ییاهماج  و  - 15

(. قیقد  ) یندرک هزادنا  دناهدرک  هزادنا  نایتشهب ) یباریس  روخ  ارف   ) ار اهفرظ  نآ  نایقاس  هک  هرقن  زا  ییاههنیگبآ  - 16
. دشاب هدش  هتخیمآ  نآ  هب  تشهب  لیبجنز  هک  دنناشونب  ناشیاب  ياهباشون  تشهب  رد  و  - 17

. تسا هدش  هدیمان  لیبسلس  نآ  تشهب  رد  تسیاهمشچ  لیبجنز ) نآ  و  - ) 18
دیراورم گنر ) يافـص  زا   ) اهنآ ار  ناـشیا  يرگنب  نوچ  دـندرگیم  ناـشیا - رود  دـننامیم  هشیمه  یکدوک ) تئیهب   ) هک یناـکدوک  و  - 19

يرادنپ . هدش  هتخیر ) قدص  زا  ای   ) هدنکارپ
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. ینیبیم ار  گرزب  یکلم  رایسب و  یتمعن  ینکفا  هدید  تشهب  هب  نوچ  و  - 20
ياهباشون ناشراگدرورپ  دنوش و  هتسارآ  میـس  زا  ییاهدنبتـسدب  دشاب و  قربتـسا  زبس و  ریرح  ياههماج  ناشیا  مادنا  رب  هک  یلاح  رد  - 21

. دناشونب ناشیاب  كاپ 
. تسا هدش  هدیدنسپ  امش  ششوک  شاداپ و  تسا  ار  امش  اهتمارک  نیا  يرآ  - 22

166 ص :  تئارق ... :

ءای نوکـسب  مهیلاع )  ) هزمح هنیدم و  لها  هدرک و  تئارق  فاق  حتف  هب  اهورّدق )  ) روهـشم یلو  فاق  ّمضب  اهورّدق )  ) ریمع نب  دیبع  یبعش و 
و  ) ّرجب رضخ )  ) رکب وبا  ریثک و  نبا  و  ّرجب . قربتـسا ) و   ) عفرب رـضخ )  ) رماع نبا  رفعج و  وبا  هرـصب و  لها  ءای و  حتفب  مهیلاع ) - ) نارگید و 

. دناهدرک تئارق  ّرجب  ار  ود  ره  فلخ  ییاسک و  هزمح و  عفرب و  ار  ود  ره  صفح  عفان و  و  عفرب . قربتسا )

166 ص :  لیلد ... :

هزادنا دندرک و  ینیب  شیپ  هک  روطنامه  سپ  دندرک . هزادـنا  ناشدوخ  لد  رطاخ و  رد  تسنیا  شیانعم  هدـناوخ  حـتفب  اهورّدـق  هک  یـسک 
هزادنا هدرک و  ریدقت  ناشیا  رب  ادخ  ینعی  هدش  هزادنا  ناشیا  يارب  نیا  هک  هدرک  لایخ  روطنیا  درک  تئارق  ّمضب  هک  یـسک  و  دمآ . دـنتفرگ 

. هتفرگ
ناشراگدرورپ رب  دنتفرگ  هزادنا  ینعی  هکئالم . يارب  ای  تسا و  یتشهب  نارتخد  يارب  ای  اهورّدق )  ) رد ریمض  دیوگ : ریسفت  بحاص  یلع  وبا 

هن  هک 
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هدرک فذح  ار  راج  سپ  اهیلع . اورّدق  نآ  ظفل  هدرک و  هدارا  ینعم  نیاب  وا  سپ  هدناوخ  ّمضب  اهورّدـق  هکنآ  و  دایز . هن  دوش و  مک  يزیچ 
. تسا هدش  فذح  رعش  رد  رعاش  لوق  زا  هچنانچ 
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لیصانالا هتّزع  ّنهب و  یمسا  حقل  یف  بارقالا  حضاو  ّهناک 
لعف دش  فذح  راج  فرح  یتقو  سپ  هدش  فذح  نآ  زا  ّرج  فرح  یلع   ) هدوب و لیصانالا  هیلع  هّزع  هک  تسا  هتّزع  هملک  تیب  نیا  دهاش 

دـش هنوراو  سپ  ناشراگدرورپ . رب  ینعی  ناشیا  رب  دش  ریدقت  تسا  نینچ  ینعم  هکنیا  رگم  اهورّدـق )  ) ادـخ لوق  روط  نیمه  دـش و  لصّتم 
: دیوگ هچنانچ 

ناّمعب یّتلا  کیزاخم  وحمت  اهتقرس  امهارد  ّنبسحت  ال 
دوشیم لیوأت  نیا  رب  انب  يدرک و  ناّمع  رد  هک  یتشز  ياهراک  و  اهییاوسر ، دـنکیم  دوبان  وحم و  يدـیدزد  هک  ییاهمهرد  هک  نکم  نامگ 

یف دوعلا  یف  وا  ءازوجلا  تعلط  اذا   ) هدرک تیاکح  دـیز  وبا  هچنآ  تسنیا  دـننام  و  ِۀَبْـصُْعلِاب ) ُأُونََتل  ُهَِحتافَم  َّنِإ  اـم   ) دـیامرفیم هک  ادـخ  لوق 
. دنکیم فارشا  ءابرح  رد  دوع  درک  عولط  ءازوج  هراتس  یتقو  ءابرحلا )

رد لماع  هک  تسا  نکمم  لاح  اـّما  فرظ و  ( 2  ) دشاب و لاح  ( 1  ) دشاب تهج  ودب  تسا  لمتحم  هدـناوخ  ءای  بصنب  مهیلاع  هک  یـسک  و 
(. ِِکئارَْألا یَلَع  اهِیف  َنِیئِکَّتُم   ) ندوب لاح  رد  تسنآ  دننام  مهازج و  ( 2  ) مهاقل ( 1  ) دشاب زیچ  ود  زا  یکی  نآ 

. هدش ّتنج  رد  نآ ، رکذ  هکنآ  لاح  دشابن و  ّتنج  تفص  نیئکّتم  ارچ  ییوگب  رگا  سپ 
مزال هنیآ  ره  دشاب  روطنیا  رگا  هک  ینیبیمن  ایآ  تسین  زیاج  نیا  دوش  هتفگ 

168 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 
یتقو سپ  تسین . نآ  يارب  لعف  هکنآ  لاح  دشاب و  رهاظ  تسا  ّتنج  تفـص  هکنیا  تهج  زا  تسا  لعاف  مسا  رد  هک  يریمـض  هک  ارت  دیآ 

(2  ) دشاب لاح  ( 1  ) تسا زیاج  رما  ود  هیآ  نیا  رد  هکنیا  رگم  اُهلالِظ ) ْمِْهیَلَع  ًۀَِیناد  َو   ) هیآ تسا  روط  نیمه  دوب و  دـهاوخ  لاح  دـشن  زیاج 
ینعی تسا  یتـشهب  مشیربا  تشهب و  ناـشیا  شاداـپ  اریرح ) ۀـّنج و  مهازج  و   ) دـشاب نینچ  اـنعم  دـشاب و  ندوب  هب  لوـعفم  رب  اـنب  بوـصنم 
ْنَِمل َو   ) هیآ دـننام  ضرف  نیا  رب  انب  و  اهنآ . رب  یتشهب  ياـههیاس  ندوب  کـیدزن  تشهب و  ندـش  لـخاد  یتشهب و  مشیربا  ریرح و  ندیـشوپ 

. تسا تشهب  ود  ناشراگدرورپ  تمظع  ماقم و  زا  دسرتب  هک  یسک  يارب  تسا ) ِناتَّنَج  ِهِّبَر  َماقَم  َفاخ 
ناـشمالک رد  نیا  هکنآ  لاـح  فوصوم و  ياـج  ار  تفـص  نتـشاداو  نآ  رد  دوـشیم  ضراـع  هک  یتـفگ  يدرکن و  نیا  رب  لـمح  رگا  سپ 

ْمُهَِیلاـع  ) نینچمه ار و  ْمِْهیَلَع ) ًۀَِـیناد  َو  نیئکّتم   ) وا لوق  يدرک  فطع  هچنآ  دـننام  دوشیم  يدرک  تیلاـح  رب  لـمح  یتقو  و  تسین ، حرطم 
بحاص هب  ددرگیم  رب  ریمض  لعاف و  مساب  عوفرم  سدنس  بایث  سپ  دشاب ، تیلاح  رب  بوصنم  هکنیا - رب  انب  تسا  فوطعم  ٍسُدنُس ) ُباِیث 
ًۀَعِـشاخ  ) و مهراصبا ) اعـشاخ   ) وا لوق  هلزنمب  و  مهتیلاع )  ) تسا مک  ردان و  تئارق  هک  شمعا  تئارق  رب  انب  و  مهیلاـع )  ) ادـخ لوق  زا  لاـح 

. دشابیم ْمُهُراْصبَأ )
( مهیلاع  ) هک یـسک  و  بلطم . نیا  رد  هتـسناد  قوف  يارجم  يراج  ار  نآ  هتفرگ  قوف  ینعمب  ار  یلاع  هداد و  رارق  فرظ  ار  نآ  هک  یـسک  و 

تعامج مهربخ  هچنانچ  دوشیم  تعامج  لحم  رد  ءادـتبم  مهیلاـع  نآ و  ربخ  ار  سدنـس  باـیث  ءادـتبم و  ار  نآ  هدرک  تئارق  ءاـی  نوکـسب 
. تسا هدمآ  تعامج  ياج  رد  لعاف  مسا  مه  یهاگ  و  دوشیم .
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: دیوگ رعاش 

حدانم يوه و  نم  عاود  مهتعد  حئار  ۀّشعلا  یناریج  ّنا  الا 
هدـمآ نآرق  رد  تسا و  رتعیـسو  ياـهنیمز  رتـهب و  ياوه  اـهنآ  ندـیچوک - بجوم  دـننکیم و  تکرح  بشما  نم  ياـههیاسمه  هک  دـینادب 

زا هدروآ  درفم  ار  نآ  هداد  رارق  ردـصم  يانعمب  هک  یتهج  زا  ایوگ  سپ  اوُمَلَظ ) َنیِذَّلا  ِمْوَْقلا  ُِرباد  َعِطُقَف  (. ) َنوُرُجْهَت ًاِرماـس  ِِهب  َنیِِربْکَتْـسُم  )
يوحن ریـصب  ار و  ترثک  دـناهدرک  دـصق  دـناهتفگ و  رقاب  لماج و  یهاگ  و  مالک ) روز  یف  نع  اجراخ  ـال  و   ) دـیوگیم هک  وا . هتفگ  لـیبق 
نارسپ نادلو و  تفص  ءای  نوکسب  مهیلاع )  ) هتفگ هداد و  ار  يرکف  دب  تبسن  واب  ار و  مالک  نیا  هدرک  وا  رب  لاکـشا  مولعلا  عماج  هب  بّقلم 
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هک یلعاف  مساـب  ار  سدنـس  هداد  عفر  باـیث  سپ  تسا  سدنـس  ساـبل  ناـشیا  يـالاب  هک  ینارـسپ  ددرگیم  ناـشیا  رود  ینعی  تسا . یتشهب 
. فوصوم رب  تسا  تفص 

. تسا لتخم  دروم و  یب  مه  شرظن  تسا  لیلع  رامیب و  لضاف  نیا  شنیب - هچنانچ  منیبیم  نم  هک  میوگیم : دـنوادخ  قیفوتب  دـیوگ  یلع  وبا 
( ًاروُهَط ًابارَش  ْمُهُّبَر  ْمُهاقَـس  َو   ) دیامرفیم ناحبـس  دنوادخ  هک  هدرکن  هیآ  نیا  نایاپب  يرظن  هتـسناد و  دوخ  يرامیب  هب  التبم  ار  یلع  وبا  سپ 
رد نیبطاخم  ریمض  نآ  و  مهاقس )  ) رد ریمـض  نامه  مهیلاع )  ) رد ریمـض  هک  دسانـشب  سپ  ًءازَج  ْمَُکل  َناک  اذه  َّنِإ  دومرف  نآ  بقع  سپس 

هلمج زا  دوخ  هک  ینادواج  نارـسپ  هن  دـنباثم  هدـش و  هداد  ءازج  هک  يراربا  هب  رگم  ددرگ  رب  هک  تسین  نکمم  ریمـض  نیا  و  تسا . مکل ) )
. تقیفوت دییأت و  رب  تسار  وت  رکش  ساپس و  ایادخ  راب  تسا . ناشیا  شاداپ  باوث و 

لمع لعاف  مسا  ندرک  لمع  و  كاوخا ) مئاق   ) رد تسا  زیاج  شفخا )  ) نسحلا وبا  هتفگ  ساـیق  رب  اـنب  دـیوگ و  یلع : وبا  نخـسب  میتشگرب 
دامتعا  هچ  رگ  ار و  لعف 

170 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 
. تسا مّدقم  لعف  هک  دشاب  نیا  يارب  ایلاع  ندوب  درفم  دشاب و  مهیلاعب  عوفرم  ٍسُدنُس ) ُباِیث   ) هک دنکن . مه  يزیچ  رب 

فوصوم و مامت  يارب  تفص  مامت  ارضخ  هکنیا  تهجب  تسا  ّرجب  قربتسا  عفرب و  ار  رـضخ  هتفگ  هک  تسنآ  تئارق  رتهب  و  دیوگ : یلع  وبا 
لثم هدـش  هفاضا  سدنـس  هب  هچنانچ  هدـش - هفاضا  نآب  بایث  هک  تسا  سنج  هکنیا  تهج  زا  تسا  رورجم  قربتـسا  اـّما  تسا و  باـیث  نآ 
رضخ هک  یسک  و  ٍقَْربَتْسِإ . َو  ٍسُْدنُس  ْنِم  ًارْـضُخ  ًاباِیث  َنوُسَْبلَی  َو  ادخ  لوق  دنکیم  تلالد  نیا  رب  هریغ و  ناتک و  زخ و  سابل  دنیوگیم  هکنیا 

نیا زا  سابل  نیا  هک  تسنیا  شیانعم  هکنیا  يارب  سدنـس  رب  عمج  نآ  هک  ار  رـضخ  هداد  ّرج  وا  سپ  هدرک  تئارق  ّرجب  ار  ود  ره  قربتـسا  و 
رفّـصلا و رانیّدـلا  ساـّنلا  کـلها  ییوگیم  تفگ : سپ  عـمجب  ار  ساـنجا  نیا  فیـصوت  هداد  هزاـجا  شفخا )  ) نسحلا وـبا  و  تسا . سنج 

. راک نیاب  اهنآ  خیبوت  حیبقت و  رب  انب  هرقن ) الط و   ) دیفس مهرد  درز و  رانید  دنکیم  دوبان  ار  مدرم  ضیبلا  مهرّدلا 
بایث هک  فاضم  سپ  قربتـسا  بایث  هتفگ  هکنیا  لثم  دنک  بایث  رب  فطع  ار  قربتـسا  هدرک  دصق  هدـناوخ  عوفرم  ار  قربتـسا  هک  یـسک  و 
شود رب  هکنیا  هن  ّزخ  سابل  تسوا  رب  ینعی  زخ  تسوا  رب  ییوگیم  وت  یتقو  هچنانچ  هداد  رارق  نآ  ياج  ار  قربتـسا  و  هدومن ، فذح  دشاب 

: تفگ هک  رعاش  لوق  تسانعم  نیمه  رب  انب  تسا و  باجنس  زخ و  شمان  هک  تسیناویح  وا 
- اّزوأ هوشحم  اشرف  اّزق و  هتحت و  اّزخ  ّناک 

. تسیباغرم وق و  رپ  زا  رپ  هک  تسا  ییاهشرف  مشیربا و  زخ و  تسوپ  اریز و  ایوگ 

170 ص :  تغل ... :

. ۀیقوت هاقو  ۀیاقو و  هیقی  هاقو  ّتیذا . زا  عنم  ظفح و  ینعمب  هیاقولا :
171 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 

سپ روهظ  رش  لصا  هاقوت و  هاقتا و  تسوا  زا  و  تیقو ) ام  لثم  یقوملا  ّنا  : ) دیوگ هبؤر  ینتـشادهگن . ار  وا  درادیم  هگن  ار و  وا  تشادهگن 
فک الاب  ترشا  یّتح  و   ) تفگ دزاس  رهاظ  ار  نآ  داب  ای  دیـشروخ  هک  یتقو  بّوثلا ) تررـش   ) تسباب نیا  زا  تسنایز و  ررـض و  روهظ  نآ 

. نآ ندینارپ  هب  نآ  روهظ  تهج  هب  رافلا  ررش  تسنآ  زا  مدومن و  رهاظ  و  فحاصملا )
. تسا ییابیز  یگنر و  شوخ  يانعمب  رضن  ریضن و  بوخ و  هایگ  ابیز و  ياهگنر  هرضّنلا :

تعفنم نآ  رد  هک  يزیچب  ّقلعتم  بسح  سپ  بلق  رد  تسیتّذل  رورـس  دناهتفگ - ياهّدع  هدنیآ . رد  تسا  عفانمب  ندیـسر  داقتعا  هرورّـسلا :
رورس رکـش و  ساپـس و  هب  رورـس  یتشادگرزب و  و  مارکاب ، رورـس  دنزرف و  لامب و  رورـس  دننام  یقّلعتم  نتـشاد  زا  تسا  راچان  سپ  دشاب 

. باوثب
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دوش هیکت  نآب  هک  تسیزیچ  ره  هکیرا  دیوگ : جاجز  تسا . هکیرا  شورفم : دشاب  رـسمه  سورع و  نآ  رد  هک  تسا  ییاههلجح  کئارالا :
. نآ ریغ  ای  مرن  ياهشلاب  زا 

. دشاب اههناخدرس  همه  زا  رتدرس  هک  تسیئاج  ریرهمّزلا :
نآ یتقو  دنیامنیم  نآ  اب  ار  ییاهضرم  عفد  هدومن و  ابّرم  لسع  اب  ار  نآ  دنازوسیم  ار  نابز  معط  شوخ  هک  ینیچ  هیودا  زا  یمسق  لیبجنّزلا :

. دنکیم وبشوخ  ار  دوخ  لیبجنز  اب  برع  دوشیم و  رتشیب  شتّذل  دندرک  جوزمم  بارش  اب  ار 
: دیوگ رعاش 

اروشم ایرأ  اهیفب و  اتاب  لیبجنّزلا  لفنرقلا و  ّناک 
تسا . رّطعم  نیریش و  شناهد  بآ  هتخیمآ و  لسع  اب  هقوشعم )  ) نز نآ  ناهد  رد  لیبجنز  و  کخیم )  ) لفنرق ایوگ 

172 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 
. تسا هدش  هتخیمآ  رد  مهب  هک  تسا  لیبجنز  لفنرق و  هملک  تیب  نیا  رد  دهاش 

. لیبسلس لاسلس و  و  لسلس ، بارش  دوشیم  هتفگ  تسا  ذیذل  میالم و  بارش  لیبسلّسلا :
. تسابیز ردقنارگ و  مشیربا  جابید  سابل  سدنّسلا : دازون . دیلو و  عمج  نارسپ  نادلولا :

. تسا یگدنشخرد  قرب و  ياراد  هک  تسیتشرد  جابید  قربتسا :

172 ص :  بارعا ... :

هچنآ يدید  یتقو  دیوگ و  ءاّرف  اجنآ . رد  تمـشچب  يدـید  یتقو  ینعی و  تسا  تیأر  يانعم  َّمَث ) َْتیَأَر  اذِإ  َو   ) ّمث رد  لماع  دـیوگ : جاجز 
نتخادـنا تسین  زیاـج  و  ّمث )  ) وا لوقب  تسا  هلوصوم  اـم  ریـسفت  نیا  رب  اـنب  هتفگ  عوضوم و  نیا  رد  هتـسناد  طـلغ  ار  وا  جاـجز  اـجنآ و  رد 

. تسا ّمث )  ) هب يّدعتم  تیأر  انعم  رد  نکیل  و  هلص . ندراذگ  لوصوم و 
دای ام  هچنآ  يدـید  هاـگ  ره  دـشاب و  نیا  شریدـقت  دـشاب و  فرظ  ّمث  فوذـحم و  تیأر  لوعفم  هک  تسا  زیاـج  میوگیم  دـیوگ : یلع  وبا 

(. مث هانرکذ  ام  تیأر  اذا  و   ) اجنآ رد  میدرک 

172 ص :  دوصقم ... : ریسفت و 

تفگ دوب و  هدومن  فیرعت  هیلّوا  تاـیآ  رد  ار  اـهنآ  هک  يراربا  يارب  هدوـمن  هداـمآ  شاداـپ  زا  هچنآـب  داد  ربـخ  ناحبـس  دـنوادخ  هاـگ  نآ 
ياهیتخس  اهسرت و  اهنآ  زا  درادیم  زاب  هدومن و  ظفح  ار  اهنآ  دنوادخ  ینعی  ِمْوَْیلا ) َِکلذ  َّرَش  ُهَّللا  ُمُهاقَوَف  )

173 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 
هچنآب اوُرَبَص ) اِمب   ) ناشیا شاداپ  ینعی  ْمُهازَج ) َو   ) دـنکیم لابقتـسا  ّتیفیک  نیا  اب  اهنآ  زا  ینعی  ًاروُرُـس ) َو  ًةَرْـضَن  ْمُهاََّقل  َو   ) ار تماـیق  زور 

نآ رد  هک  یتشهب  ًۀَّنَج )  ) ار ایند  ياهیتخـس  اهتبیـصم و  دندرک  ییابیکـش  ادخ و  تیـصعم  زا  دندومن  يرود  ادخ و  تعاط  رب  دـندرک  ربص 
دننکیم سولج ، ناهاشداپ  دننام  ینعی  َنِیئِکَّتُم )  ) دننیـشنیم نآ  يور  رب  دنـشوپیم و  هک  تشهب  مشیربا  سابل  زا  ًاریِرَح ) َو   ) دـنوشیم نکاس 

(. ِِکئارَْألا یَلَع   ) تشهب نآ  رد  اهِیف ) )
. تشهب ياههلجح  رد  دوخ  یتشهب  نارسمه  رب  دنهدیم  هیکت  ینعی  دناهتفگ  هداتق  دهاجم و  ساّبع و  نبا 

. تسا هکیرا  نآ  دوش  هیکت  نآ  رب  هچ  ره  دیوگ : جاجز 
. تساهتخت نآ  يالاب  هک  تسا  ییاهشرف  کئارا  دیوگ : ملسم  یبا 
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زا هک  يدرـس  هن  و  ًاریِرَْهمَز ) َو ال   ) دـنوش ّتیذا  نآ  زوس  ترارح و  زا  هک  يدیـشروخ  ًاسْمَـش )  ) تشهب نآ  رد  دـننیبیمن  اـهِیف ) َنْوَرَی  ـال  )
. دنوش تحاران  نآ  يامرس 

نیب زا  دیـشروخ  ار  یتشهب  ياههیاس  هک  دـناهتفگ : یـضعب  و  تسا . اهنآ  کیدزن  یتشهب  ناتخرد  ياههیاس  ینعی  اُهلالِظ ) ْمِْهیَلَع  ًۀَِـیناد  َو  )
. دربیمن

(. اًلِیلْذَت اُهفوُُطق  ْتَلِّلُذ  َو   ) دربیم نیب  زا  ایند  رد  هچنانچ 
يدنلب هزادناب  دور  الاب  اههویم  دزیخ  رب  رگا  یندش . ریخـست  نآ  هویم  نتفرگ  ندیچ و  دوشیم  ناسآ  هدش و  ریخـست  ینعی و  دیوگ : دـهاجم 

. دسرب نآب  شتسد ، ات  دوش  هتخیوآ  زاب  دباوخب  رگا  دوش و  سر  تسد  ات  دیآ  نیئاپ  اههویم  دنیشنب  رگا  نآ و 
. ددرگیمن رب  یلاخ  يراخ  نتشاداپ  يرود و  يارب  اهنآ  زا  ناشتسد  دناهتفگ : یضعب  و 

174 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 
یب ياـهناویل  نآ  بوک و  عـمج  ٍباوْـکَأ ) َو  ٍۀَِّضف  ْنِم  ٍۀَِـینِآب   ) تشذـگ ناـشفیرعت  هک  يراربا  نیا  فارطا  ددرگیم  ینعی  ْمِْهیَلَع ) ُفاـُطی  َو  )

. تسا هرقن  زا  هتسد 
ْنِم  ) رولب هنیگبآ و  ینعی  اَریِراوَق )  ) اهحدق اهفرظ و  نیا  َْتناک )  ) تسا گرزب  ياههساک  حدق و  عمج  حادقا  ینعمب  باوکا  دیوگ : دهاجم 

دنکیم ذوفن  هشیش  رد  هچنانچ  یتشهب  هرقن  رد  دنکیم  ذوفن  مشچ  دیامرفیم : مالّسلا  هیلع  قداص  ترـضح  دیفـس ) هرقن  دننام   ) هرقن زا  ٍۀَِّضف )
مه تشهب  ياهرقن  ياـهفرظ  دوشیم  هدـید  نآ  لـخاد  ياهشیـش  ياـهناویل  يرولب و  فرظ  جراـخ  زا  هک  يروطناـمه  ینعی  دـیوگ : مجرتم  )

سپ هشیش  يافص  هرقن و  يدیفـس  هدش  عمج  نآ  رد  تسا  هرقن  زا  اهفرظ  نآ  لصا  هک  تسنیا  شیانعم  دوشیم ) هدید  شجراخ  زا  شلخاد 
. دوشیم هدید  شلخاد  جراخ  زا 

کیدزن يزیچب  رگا  يزیچ  تسنآ و  کیدزن  گیر و  زا  هشیـش  هکنآ  لاح  تسا و  هرقن  زا  هشیـش  هنوگچ  دوش  لاؤس  رگا  دیوگ : یلع  وبا 
: رعاش ثیعب  لوق  دننام  «- 1  » دشابن نآ  زا  تقیقح  رد  هچ  رگ  تسنآ  زا  نیا  دوشیم  هتفگ  دش  تخس  دایز و  نآ  اب  نآ  سامت  دش و 

لخبلا نم  نینّضلا  انیلع و  ّتنض  لصولا و  ۀمراخ  ءاسنخ  تحبصا  الا 
كاسما ام  رب  دوب و  یلصو  كرات  هک  یلاح  رد  درک  حبص  ءاسنخ  هک  نادب  شاب و  هاگآ 

__________________________________________________

. ناملس بانج  هراب  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  مالسا  ربمایپ  نایب  لثم  دیوگ : مجرتم  ( 1)
تیبلا لها  اّنم  ناملّسلا 

یلو هدوب . زاریش  ای  ناهفصا و  لها  زا  یناریا  هکلب  تسا  برع  هن  یـشرق و  هن  یمـشاه و  هن  ناشیا  هک  یلاح  رد  تسا  نادناخ  ام  زا  ناملس 
. تسا هدش  نانآ  زا  هدوب  اهنآب  کیدزن  المع  احور و  هتشاد و  ربمایپ  ادخ و  تعاطا  رد  یتخس  یگتسب  مه  دنویپ و  دایز و  سامت  نوچ 

175 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 
. تسا لخب  زا  كاسما  دومن و 

. تسا كاسما  لخب و  زا  هک  تسا  نینض  هملک  تیب  نیا  دهاش 
لطملا کلبق و  فالخالا  نم  ّنه  اهدودص و  رجهب  انادعاف  تدص  و 

. دناهدوب ناگرزب  وت و  زا  لبق  ياهراگدای  زا  اهنآ  هکنآ  لاح  شضارعا و  يرود و  ببسب  ار  ام  درک  متس  سپ  ءاسنخ  درک  ضارعا  و 
. تسا فالخالا  نم  ّنه  تیب و  نیا  دهاش 

: دیوگ رعاش 
رّفص اریراوقلا  یف  اّمم  کهجو  یتّمل و  رییغت  هَّللا  لیبس  یف  الا 
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هـشیش هک  تسا  زیاج  نیا  رب  انب  سپ  تسا  رتدرز  تسا  هشیـش  رد  هچنآ  زا  تتروص  هکنآ  لاح  ارم و  ءاقفر  یهدیمن  رییغت  ادخ  هار  رد  ایآ 
زا لدب  مّود  ریراوق  هّضف و  ءافـص  زا  ینعی  ار  فاضم  فذـح  دوش  ضرف  تسا  زیاج  دـشاب و  هرقن  يدیفـس  افـص و  رد  ینعی  دـشاب  هرقن  زا 

. تسین رارکت  لّوا و  ریراوق 
هرقن و دننام  نآ  هنیگبآ  نیمه  يارب  تسا و  هرقن  تشهب  نیمز  تسا و  نیمز  نآ  كاخ  زا  نیمز  ره  هنیگبآ  هشیـش و  هک  دیوگ : ساّبع  نبا 

. تسنآ زا 
عجار اهورّدق )  ) رد ریمـض  اهنآ و  يأر  زا  دایز  هن  مک و  هن  اهنآ  لیم  و  تساوخ ، هزادنا  رب  ار  هساک  نتفرگ  هزادنا  ینعی  ًاریِدـْقَت ) اهوُرَّدَـق  )

هزادـنا دـناهتفگ : یظرق  عیبر و  دـننکیم  تیاقـس  هاگ  نآ  دـنریگیم  هزادـنا  اـهنآ  اریز  دـننکیم  تیاقـس  هک  تسینارازگتمدـخ  ناـیقاس و  هب 
زا تسد  فک  رب  ینیگنـس  تسین و  گرزب  تساهنآ  ءاهتـشا  لیم و  هزادناب  اهحدق . ای  اهناویل و  ینعی  اهتـسد  فک  ندش  رپ  ردقب  دـنریگیم 

. دنکیمن نآ  تشادرب 
نآ هزادنا  ناشدوخ  لد  رد  ناشندمآ  زا  شیپ  دناهتفگ : یضعب  و 

176 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 
َنْوَقُْـسی َو   ) تسا نیبراش  هب  عجار  اورّدق  رد  ریمـض  دناهتفرگ و  هزادـنا  هدرک و  ضرف  هک  رادـقم  نامه  رب  دـیآیم  سپ  دـنریگیم . ار  اهفرظ 

. تسا لیبجنز  تعیبط  جازم و  هک  ییاههساک  رد  تشهب  رد  دـنوشیم  تیاقـس  ینعی  اًـلِیبَْجنَز ) اـهُجاِزم  َناـک  ًاـسْأَک   ) تشهب رد  ینعی  اـهِیف )
. درادن ایند  لیبجنزب  تهابش  دیوگ : لتاقم 

نآ ادخ  یلو  تسین  ایند  رد  يدننام  نآ  يارب  هدرب  مان  ار  نآ  هدومن و  دای  یتشهب  ياهتمعن  زا  نآرق  رد  ادـخ  هک  هچ  ره  دـیوگ : ساّبع  نبا 
. هدومن تسا  فورعم  ایند  رد  هک  یمان  هب  موسوم  ار 

تشهب رد  ار  ناشیا  هک  داد  هدعو  درک و  دای  نآرق  رد  ار  نآ  ادخ  نیمه  يارب  درکیم و  وبشوخ  نآب  ار  دوخ  برع  هک  تسیزیچ  لیبجنز  و 
. تسا تشهب  لیبجنزب  هتخیمآ  هک  ییاههساک - زا  دنک  تیاقس 

. تسا لیبسلسب  موسوم  همشچ  نآ  هک  تسیا  همشچ  زا  لیبجنز  لیبجنز و  هب  یتشهب  بارش  تسا  هتخیمآ  ینعی  اًلِیبَْسلَس ) یَّمَُست  اهِیف  ًاْنیَع  )
. نآرق رد  رگم  ار  لیبسلس  مدینشن  دیوگ : یبارعا  نبا 

هک تسا  یلیبجنز  نآ  هک  یتسردب  ینعی  دشاب  افص  یمرن و  تلوهس و  تیاغ  رد  هک  يزیچ  ره  يارب  تسا  تفـص  لیبسلـس  دیوگ : جاجز 
. دوشیم دراو  ولگ  رد  یمرن  تلوهسب و 

زا شرع  ریز  زا  دـشوجیم  ناشلزانم  رد  ناشیارب و  اـههار  رد  تسن  اور  هکنیا  رطاـخب  هدـش  هدـیمان  لیبسلـس  دـناهتفگ : لـتاقم  هیلاـع و  یبا 
. اهتشهب لها  يارب  ندع  تشهب 

دننکیم . فرصم  دنهاوخب  اج  ره  روط و  ره  ناشیا  عیطم  شبآ  هکنیا  يارب  هدش  هدیمان  لیبسلس  دیوگ : هداتق 
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نیا يدید  یتقو  ینعی  ْمُهَْتیَأَر ) اذِإ   ) تشذگ شریسفت  تشهب  ینادواج  نارـسپ  ار  ناشیا  دنکیم  فاوط  َنوُدَّلَُخم ) ٌناْدلِو  ْمِْهیَلَع  ُفوُطَی  َو  )
گنر و دومرف  داـی  سپ  يداـیز . ییاـبیز و  افـص و  زا  دـناهدنکارپ  دـیراورم  ناـشیا  هک  يرادـنپ  ًارُوْثنَم ) ًاُؤلُْؤل  ْمُهَْتبِـسَح   ) ار نارـسپ  هورگ 

. ار اهنآ  يرایسب 
دندوب فیدر  فص و  کی  رد  اهنآ  رگا  اریز  تمدخ . رد  ناشیا  یگدنکارپ  يارب  یگهدنکارپ  هب  ار  اهنآ  دومرف  هیبشت  دـناهتفگ : یـضعب  و 

. دومنیم هدش  فیدر  موظنمب و  هیبشت  ار  نآ 
َْتیَأَر  ) اـجنآ رد  ار  اـهزیچ  يدـید  یتـقو  ینعی و  دـناهتفگ : یخرب  تشهب و  ینعی  اـجنآ  رد  یتخادـنا  مشچ  یتـقو  ینعی  َّمَث ) َْتیَأَر  اذِإ  َو  )

: دومرف ع )  ) قداص ماما  ار  یگرزب  کلم  و  ًارِیبَک ) ًاْکُلم  َو   ) ار ردقنارگ  ياهتمعن  يدید  ًامیِعَن )
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. دوشیمن یناف  لیاز و 
فیرعت ار  اهنآ  زا  یضعب  هک  یتسردب  و  تسین . فصو  لباق  يدایز  تهج  زا  یتشهب  ياهتمعن  هک  ینعی  یعیسو  کلم  دناهتفگ : یـضعب  و 

. دنکیم
. مالسب ناشیا  رب  تساهنآ  دورد  ناشیا و  زا  تسناگتشرف ، نتساوخ  هزاجا  ریبک . کلم  زا  دارم  هتفگ : یضعب  و 

. دنوشیم اناوت  نآ  رب  اروف  هچنآ  رگم  دننکیمن  هدارا  ار  يزیچ  نایتشهب  هک  تسنآ  ریبک  کلم  زا  دوصقم  هتفگ : یضعب  و 
نآ رخآ  رود و  هطقن  دنیبیم  شدوخ  کلم  رد  دنکیم  هاگن  لاس  رازه  ریسم  زا  هبتر  هجرد و  تهج  زا  اهنآ  نیرتمک  هک  دناهتفگ : یضعب  و 

. ار نآ  کیدزن  لّوا و  دنیبیم  هچنانچ  ار ،
لوصح  رما و  ذوفن  رد  تسیدبا  یگشیمه و  کلم  نآ  دناهتفگ : یضعب  و 
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. تساههدیا اهوزرآ و 

. تسا یتشهب  سدنس  سابل  اهنآ  يالاب  ٍسُدنُس ) ُباِیث  ْمُهَِیلاع  )
ار نآ  هک  یـسک  و  سدنـس . باـیث  مهقوف  ییوگب  هک  تسا  وت  هتفگ  هلزنمب  نآ  سپ  هداد . رارق  قوف  ياـنعمب  فرظ و  ار  یلاـع  هک  یـسک 
نآ و  سدنـس . سابل  ار  ناشیا  تسیلاـع  هک  یلاـح  رد  سدنـس . باـیث  مهولعی  ییوگیم  هک  تسا  وت  لوق  يهلزنم  هب  سپ  هداد  رارق  لاـح 

. دنشوپیم هک  تسا  مرن  كزان و  ياهسابل 
سابل نآ  و  ٌقَْربَتْـسِإ ) َو  ٌرْـضُخ   ) دنـشوپیم ار  نآ  ناشـسابل  يـالاب  دومرف  نآ  ياـنعم  رد  هک  هدـش  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا 

. تسا شزرا  هتفاب و  رد  تظلغ  یتشرد و  هکلب  تسین  هتشر  رد  یتشرد  دوصقم  تشرد و 
( ٍۀَِّضف ْنِم  َرِواسَأ  اوُّلُح  َو   ) تسا رتردقنارگ  رترب و  هدیـشوپ  نآ  يالاب  هچنآ  سابل و  تسوا  رب  هک  ار  درم  نیا  ینیبیمن  ایآ  دیوگ : ساّبع  نبا 

دنرتالاب هرقن  الط و  زا  اهنآ  تسا و  توقای  ّرد و  زا  رترب  نآ  دوشیم و  هدید  رولب  زا  هچنانچ  دوشیم  هدید  جراخ  زا  شلخاد  هک  فاّفش  هرقن 
. تساهزیچ تمیق  ءاهب و  ایند  رد  الط  هرقن و  تسا و  الط  زا  رتهب  رتالاب و  هرقن  نیا  سپ 

یلاعت دنوادخ  هچنانچ  ار  بوخ  ياهتنیز  دننک  عمج  هکنیا  ات  هرقن  اب  یهاگ  دننکیم و  تنیز  الط  اب  ار  دوخ  یهاگ  اهنآ  دناهتفگ : یضعب  و 
الط زا  ییاهدنبتسدب  تشهب  رد  دنوشیم  هتسارآ  « 1 ( » ٍبَهَذ ْنِم  َرِواسَأ  ْنِم  اهِیف  َنْوَّلَُحی   ) دومرف

__________________________________________________

َنوُسَْبلَی َو  ٍبَهَذ  ْنِم  َرِواسَأ  ْنِم  اهِیف  َنْوَّلَُحی  هدرب 1 - ار  تشهب  ییالط  فورظ  اهدنبتـسد و  مان  دنوادخ  عضوم  جنپ  رد  دـیوگ : مجرتم  ( 1)
(3  ) هیآ 23 جـح  هروس  ٌریِرَح  اهِیف  ْمُهُـساِبل  َو  ًاُؤلُْؤل ، َو  ٍبَهَذ  ْنِم  َرِواسَأ  ْنِم  اـهِیف  َنْوَّلَُحی  ( 2  ) هیآ 31 فهک  هروس  ٍسُْدنُس  ْنِم  ًارْـضُخ  ًاباِیث 

. ٍبَهَذ ْنِم  ٌةَرِوْسَأ  ِْهیَلَع  َیِْقلُأ  ْوَلَف ال  ( 4  ) رطاف 33 هروس  ٌریِرَح  اهِیف  ْمُهُساِبل  َو  ًاُؤلُْؤل  َو  ٍبَهَذ  ْنِم  َرِواسَأ  ْنِم  اهِیف  َنْوَّلَُحی 
هیآ 71 فرخز  هروس  ٍباوْکَأ  َو  ٍبَهَذ  ْنِم  ٍفاحِِصب  ْمِْهیَلَع  ُفاُطی  ( 5  ) هیآ 53 فرخز 
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دای ام  هک  یتفص  نآب  هک  یتقو  تسا  یـصوصخم  یبوخ  تیاهن - رد  یتشهب  هرقن  یلو  تسا  رتتسپ  الط  زا  ایند  رد  شتمیق  هچ  رگ  هرقن  و 

رد یتمیق  اجنآ  رد  اریز  دشاب  رتدایز  شـشزرا  هکنیا  هن  دوشیم  دایز  نآب  رورـس  تّذل و  هک  تسیزیچ  ترخآ  رد  دوصقم  و  دـشاب . میدومن 
. تسین راک 

ار اهنآ  ياپ  تسد و  هک  اهتساجن  زا  كاپ  ینعی  كاپ  بارـش  زا  ناشراگدرورپ  ار  ناشیا  دیامن  باریـس  و  ًاروُهَط ) ًابارَـش  ْمُهُّبَر  ْمُهاقَـس  َو  )
. دشاب هدرکن  ایند  بارش  دننام  هدولآ 

قرع تبوطر و  دـننام  دوشیم  اـهنآ  ياهندـب  رد  یتـبوطر  قرع و  هکلب  تسین  سجن  لوب  ینعی  اروهط  دـناهتفگ : هبـالق  یبا  یمیت و  میهاربا 
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بارش واب  دوشیم  هداد  تساوخ  هچنآ  دروخ  یتقو  سپ  دوشیم . ایند  لها  زا  درم  دص  كاروخ  توهش و  ياراد  یتشهب  درم  کی  کشم و 
رتوبشخ هک  یلاح  رد  دوشیم  جراخ  شندب  تسوپ  زا  هدش و  قرع  تبوطر و  هدروخ  هچنآ  ار و  وا  نورد  نطاب و  دنکیم  كاپ  سپ  روهط .

. دنکیم عامج  برش و  لکاب و  عورش  ون  زا  ددرگیم و  رب  شیاهتشا  توهش و  تسا و  رفذا  کشم  زا 
زا كاپ  رهاط و  اریز  ادخ  زج  يزیچ  ره  زا  ار  اهنآ  دـنکیمن  كاپ  دـندومرف  هک  هدـش  تیاور  مالّـسلا  امهیلع  دّـمحم  نب  رفعج  ترـضح  زا 

. ادخ رگم  تسین  اهیندوب  زا  يزیچب  ندش  هدولآ 
يوکین ياهتعاط  بوخ و  لامعا  شاداپ  ینعی  ًءازَج ) ْمَُکل  َناک   ) هدش فیصوت  هک  شخب  تّذل  ياهزیچ  اهتمعن و  زا  هچنآ  ینعی  اذه ) َّنِإ  )

. دومن رما  ادخ  ار  هچنآب  امش  مایق  ادخ و  ياضر  هچنآ  رد  ْمُُکیْعَس ) َناک  َو   ) تسا امش 
نآ لثم  سپ  نآ  رب  دیاهدش  هداد  شاداپ  هدیدنسپ  لوبق و  ینعی  ًاروُکْشَم ) )
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«1 . » تسا هدومن  ساپس  ار  امش  لمع  هک  تسا 

__________________________________________________

ات نوفاخی  نوفوی و  َنُوبَرْـشَی و  َراْربَْألا  َّنِإ  لثم  عمج  هغیـصب  روکذـم  تافـص  نیاب  نیفوصوم  دـیوگ : يزار  ماماب  فورعم  رخف  دّـمحم  ( 1)
رد ار  بلاط  یبا  نب  یلع  لوخد  تسا و  رهاظ  فالخ  دـنداد  تلاسر  نادـناخ  نوچ  یمولعم  نّیعم و  عمجب  صاـصتخا  ار  تاـیآ  نیا  رخآ 

. يزار نخس  نایاپ  دراد . نیعیطم  لاح  حرش  رب  تلالد  هک  یتایآ  مامت  رد  تسا  لخاد  زین  وا  نکل  تسین و  يراکنا  تایآ  نیا 
رد دراو  ببـس  زا  ّمعا  شظفل  هدـش  رکذ  لوزن  ببـس  نآ  رد  هچ  ره  اریز  تسا  لـهاجت  تسا  بّصعت  لاـمک  رد  هک  وا  زا  ار  بلطم  نیا  و 
هیآ عمج و  ظفلب  هدـش  لزان  هشیاع  هراب  رد  ِتالِفاْغلا ...  ِتانَـصْحُْملا  َنُومْرَی  َنیِذَّلا  َّنِإ  کفا . هیآ  هک  تشذـگ  قباـس  رد  هچناـنچ  تسنآ .

میمـصت زا  ار  اهنآ  هک  دوب  هتـشون  هنایفخم  همان  هّکم  مدرمب  هک   ) هعتلب یبا  نب  بطاـح  هراـب  رد  هنحتمم  يهروس - رد  ِةَّدَوَْملاـِب  ْمِْهَیلِإ  َنوُْقُلت 
. هدش لزان  درک ) نالعا  ار  ربمایپ  هیآ  نآ  اب  دنوادخ  دنک و  هاگآ  هکم  حتف  يارب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ 

تایآ نآ  هک  دناهتفگ  ناشریـسفت  رد  يرعـشا  يدحاو  یلزتعم و  يرـشخمز  رمع  نب  دومحم  هک  هدرک  فارتعا  دوخ  هکنیا  اب  يزار  رخف  و 
یضعب نکل  درادن و  وا  بهذم  اب  ضقانت  ترـضح  نآ  حدم  رد  تایآ  لوزن  هکنیا  اب  هدش و  لزان  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هراب  رد 

. ار اهنآ  هتساوخ  رما و  دنیامنیم  جیورت  رایتخا  نودب  و  ار ، نارادمتسایس  ناهاشداپ و  دننکیم  يوریپ  سرت  زا  يو  دننام  ءاملع  زا 
دوخب ار  دوهی  يراصن و  دوش  اهنآ  تیوقت  هک  يزیچ  ره  زا  دندرکیم  عنم  دندیسرتیم و  مالّـسلا  هیلع  یلع  نادنزرف  زا  هراومه  ساّبع  ینب  و 

. دنتشکیم ای  هدومن و  ینادنز  ار  ادخ  لوسر  نادنزرف  زا  ناگرزب  ءافرش و  یلو  دندرکیم  راذگاو  اهنآب  ار  تلود  ياهراک  هدرک و  کیدزن 
نبا  ) بناجا تسایـس  هکنیا  رگم  ددرگ  يزوت  هنیک  ینمـشد و  بجوم  هک  تسین  يزیچ  ناشبهذـم  ياضتقمب  هعیـش  ّتنـس و  لـها  ناـیم  و 

نکمم زین  نامز  نیا  رد  دـنتفیب و  مه  ناجب  هک  دـنک  کیرحت  ار ) اهباّهولا و و و  دـبع  نب  دّـمحم  اـهمزح و  نبا  اـهمّیق و  نبا  اـههّیمیت و 
ياهترشاعمب زاین  تارباخم و  تلوهس  تفاسم و  یکیدزن  تهجب  دننک  کیرحت  ار  اهنآ  هک  ار  نارادمتسایس  ینعی  ار  ناشیا  تسین 
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رد فالتخا  هکنیا  اب  اهنآ  اریز  میئامن  هباحص  زا  يوریپ  یّسأت و  هک  تسام  يارب  دنتسه و  هناخ  کی  لها  هلزنمب  نیمز  لها  و  زیمآ . ّتبحم 
هک بلاط  یبا  بانج  دـننام  یلاجر  هراب  رد  فالتخا  نینچمه  تسین و  نیا  رکنم  مه  نیملـسم  زا  سکچیه  دنتـشاد و  مه  اب  ماـکحا  عورف 

.- شرفکب داقتعا  هن  و  تسین . هّینید  هیرورض  تاداقتعا  زا  یئزج  راوگرزب  نآ  نامیاب  داقتعا  دناهتشاد و  هن  ای  هدوب  نمؤم  ایآ 
ندوب هّزنم  نمؤم و  نارداربب  بّدات  تهجب  دومن  روما  زا  يرایسب  زا  يراد  دوخ  كاسما و  تسمزال  دوشیمن و  رفک  بجوم  هّللاب ) ریجتـسن  )

. تسا یعفاشب  بوسنم  هک  يرعشب  ار  نخس  میهدیم  نایاپ  تسین و  هدیاف  دیفم  هک  ییاهزیچ  زا 
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یتا له  هریغ  یف  مطاف ا  تجّوز  هریغ  نم  ا 
. تسا هدمآ  یتا  له  هروس  يرگید  هراب  رد  ایآ  دش  جیورت  مالّسلا  اهیلع  ءارهز  همطاف  مالّسلا  هیلع  یلع  ریغ  هب  ایآ  یتا ) له  )

هیروس و رـصم و  ناـهج  راـنک  هشوگ و  رد  زور  ره  دراذـگب و  نارگرامعتـسا  موش  تسایـس  رگا  تسا  نیمه  بلطم  يرآ  دـیوگ : مجرتم 
نونکا دنیامنن . یفّرعم  دونع  دوهی  زا  رتدب  ار  اهنآ  دـننزن و  اهنآ  كاپ  نمادـب  ءارتفا  دـننکن و  ءوس  تاغیلبت  نایعیـش  هیلع - رب  هریغ  زاجح و 
دننادیم دوخ  ّتنس  لها  دناهدومن . فرحنم  اوغا و  ار  ام  حول  هداس  ماخ و  ناناوج  هدرک و  هنخر  ام  روشک  رد  تیباّهو  هنوگچ  هک  دینیبیم 

هک دندرکیم  فارتعا  دنتسنادیم و  اهنآ  خیاشم  هچنانچ  دننایعیش  هیجان  راگتسر و  هقرف  هک 
راد ام  ثیح  رودی  یلع  عم  قحلا  قحلا و  عم  یلع 

ای و 
یلع عم  نآرقلا  نآرقلا و  عم  یلع 

دومرف هک  نیلقث  فیرش  ثیدح  ای 
ادبا اّولضت  نل  امهب  متکّسمت  نا  ام  یترتع  هَّللا و  باتک  نیلقّثلا  مکیف - كرات  ّینا 

: تفگیم ربنم  يالاب  انلع  رکب  وبا  ترضح و  نآ  هراب  رد  ار  حیحص  ثیدح  اهدص  اههد و  ای  و  ... 
رانک ار  ترـضح  نآ  ناشتافارتعا  نیا  اـب  رمع . کـلهل  ّیلع  ـال  ول  تفگ  ارارک  رمع  اـی  مکیف  یلع  مکنم و  ریخب  تسل  ینولیقا و  ینولیقا ) )

دومرف هغالبلا  جهن  هیقشقش  هبطخ  رد  دندش . زورما  ات  تیانج  متس و  اهرازه  بجوم  بصغ و  ارهج  ار  وا  ّقح  هدز و 
 ... یحّرلا نم  بطقلا  ّلحم  اهنم  یّلحم  ّنا  ملعیل  ّهنا  هفاحق و  یبا  نبا  اهصّمقت  دقل 

ماقم تفالخ  زا  نم  ماقم  تسنادیم  نیقی  عطق و  روطب  هکنآ  لاح  درک و  رب  رد  ار  نآ  سابل  دومن و  تفالخ  بصغ  هفاحق  یبا  رسپ  هنیآ  ره 
دشابن ات  هک  تسب  ایسآ  هلیم 

182 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 
__________________________________________________

هراب رد  یتا  له  هروس  لوزن  ترـضح و  نآ  لئاضف  رد  يوریپ  ياقآ  هدیـصقب  ار  بلطم  نیا  طقف  مهدـن  هلاطا  نیا  زا  شیب  دـیاین . شدرگب 
. مهدیم همتاخ  راوگرزب  نآ 

تسیلع  امن  قح  هنیآ  قح و  تآرم  تسیلع  ادخ  شرع  رگنل  ادخ و  ریش 
تسیلع  ءایبنا  هلسلس  ةاّجنلا  باب  تسا  دّمحم  تما  عفاش  رشح  زور  رد 

تسیلع  امنهر  کلم  سنا  ّنج و  ّلک  رب  قح  بیبح  متاخ  سدقا  دوجو  زا  دعب 
تسیلع  البرک  هعجاف  رگج ز  نینوخ  یبتجم  باب  یبن  رهص  لوتب و  وفک 

تسیلع  ابع  لآ  هسمخ  نیمّود ز  نا  درک و  لوبق  ص )  ) دّمحم نید  هک  لجر  لّوا 
تسیلع  افق  زا  دسر  هک  یبن  رظتنم  دش  هدش  ابق  وا  زا  رختفم  هک  رفن  مّوس 

تسیلع  ءاسک  ریزب  هتفر  هک  رفن  مراچ  تسا  دّمحم  مولع  باب  یبن و  سفن 
تسیلع  اّمنا  بهذی و ز  قح ز  دوصقم  رظن  نک  ریهطت  هفیرش  هیآ  رد 

تسیلع  افطصم  زا  ثیدح  نآ  صوصخم  سفن  فک  دو و  دبع  نب  نتشک  تصش و  برض  ناز 
تسیلع  اتف  هش ال  هک  سب  راختفا  نیا  دوبن  وا  رهب  زا  يرگید  راختفا  رگ 

تسیلع  ابحرم  دص  روخ  رد  دوب  هک  يدرم  دحا  فص  قدنخ  هوزغ  ردب و  گنج  رد 
تسیلع  یضترم  ادخ  ّیلو  یلع  تسد  دوب  اهتسد  همه  قوف  هک  ادخ  تسد 
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تسیلع  ادگ  يدرفب  شیوخ  يرتشگنا  عوکر  هگ  رد  اطع  تسا  هدرک  هک  یهاش 
تسیلع  انف  یلوم  رب  دش  هک  ياهدنب  نآ  زاین  هدجس  هگ  زامن و  عقوم  رد 

تسیلع  انشآ  ملا  دردب و  دشن  هگنا  دناهدیشک و  شیاپ  ریت ز  هک  يروآ  گنج 
تسیلع  انتعا  درکن  چیه  هزوجع  نآ  رب  ناهج  هنیس  رب  هدز  در  تسد  هک  يدرم 
تسیلع  ابتجم  نسح  دوخ  نیشناج  رب  شلتاق  شرافس ز  هدرک  هک  ياهدنشخب 
تسیلع  اهتنا  یب  لّصفم و  وا  فاصوا  دوب  نوزف  دح  زا  فصو  هک  يروآ  مان 

تسیلع  اتا  له  یلع  فصو  مامت  نآرق  منک  یلع  حدم  هک  تسیاهیام  هچ  ار  نم 
تسیلع  اشگ  لکشم  روای و  رای و  هک  اریز  يوریپ )  ) هدیسارهن دوخ  تالکشم  زا 

183 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 

183 ص :  ات 31 ... ] تایآ 23  (: 76  ) ناسنإلا هروس  ]

هراشا

(25  ) ًالیِصَأ َو  ًةَرُْکب  َکِّبَر  َمْسا  ِرُکْذا  َو  ( 24  ) ًاروُفَک َْوأ  ًاِمثآ  ْمُْهنِم  ْعُِطت  َو ال  َکِّبَر  ِمْکُِحل  ِْربْصاَف  ( 23  ) ًالیِْزنَت َنآْرُْقلا  َْکیَلَع  اْنلََّزن  ُنَْحن  اَّنِإ 
(27  ) ًالیِقَث ًامْوَی  ْمُهَءارَو  َنوُرَذَی  َو  َۀَلِجاْعلا  َنوُّبُِحی  ِءالُؤه  َّنِإ  ( 26  ) ًالیِوَط ًْالَیل  ُهْحِّبَس  َو  َُهل  ْدُجْساَف  ِْلیَّللا  َنِم  َو 

َّالِإ َنُؤاشَت  ام  َو  ( 29  ) ًالِیبَس ِهِّبَر  یلِإ  َذَخَّتا  َءاش  ْنَمَف  ٌةَرِکْذَت  ِهِذـه  َّنِإ  ( 28  ) ًالیِْدبَت ْمَُهلاْثمَأ  اْنلََّدب  اْنئِش  اذِإ  َو  ْمُهَرْـسَأ  انْدَدَش  َو  ْمُهانْقَلَخ  ُنَْحن 
(31  ) ًامِیلَأ ًاباذَع  ْمَُهل  َّدَعَأ  َنیِِملاَّظلا  َو  ِِهتَمْحَر  ِیف  ُءاشَی  ْنَم  ُلِخُْدی  ( 30  ) ًامیِکَح ًامِیلَع  َناک  َهَّللا  َّنِإ  ُهَّللا  َءاشَی  ْنَأ 

184 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 

184 ص :  همجرت ... :

. ینداتسرف میداتسرف  وتب  نآرق  ام  هّتبلا  لوسر ) يا  - ) 23
. ربم نامرف  ار  یساپسان  ای  راکهنگ  ناکرشم  زا  شاب و  ابیکش  شیوخ  راگدرورپ  مکح  يارب  سپ  - 24

«1 . » نک دای  ار  تراگدرورپ  مان  هاگنابش  دادماب و  و  - 25
«2 . » نک دای  یکاپب  زا  رد  یبش  رد  ار  وا  نک و  هدجس  شیارب  بش  زا  ياهراپ  رد  و  - 26

. دنراذگیماو شیوخ  رس  تشپ  تسا  نیگنس  هک  ار  يزور  دنرادیم و  تسود  ار  هدنباتش  يارس  نارفاک  هورگ  نیا  - 27
. میروآیم تقلخ ) رد   ) ار ناشلاثما  ناشیا  ياجب  میهاوخب  رگا  میدرک و  راوتسا  ار  ناشیا  شنیرفآ  میدیرفآ و  ار  ناشیا  ام  - 28

. دریگرب یهار  شیوخ  راگدرورپ  يدونشوخ  يوسب  دهاوخ  ار ) تاریخ   ) هک ره  سپ  تسیدنپ  هروس  نیا  هّتبلا  - 29
__________________________________________________

دمحلا هَّللا و  ناحبس  نتفگ  ماش  حبص و  رد  ادخ  مان  رکذ  نیا  زا  دوصقم  هک  دوشیم  هدافتسا  مالّسلا  مهیلع  تلاسر  نادناخ  تایاور  زا  ( 1)
. دوشیم هداد  واب  هدش  لوبق  هرمع  لاس  کی  باوث  دیوگب  اصلاخ  ار  رکذ  نیا  راب  کی  هک  یسک  تسا و  ربکا  هَّللا  هَّللا و  ّالا  هلا  هَّلل و ال 

یلع تسا  بش  زامن  دومرف  تسیچ  حیبست  نیا  زا  دارم  دیسرپ  مالّسلا  هیلع  اضر  ماما  ترضح  زا  یطنزب  رـصن  یبا  نب  دّمحم  نب  دمحا  ( 2)
( ناتـسمز  ) زارد ياهبـش  زا  ياهراپ  اًلیِوَط ) اًْـلَیل   ) زا دارم  تسا و  بش  زاـمن  حـیبست  نیا  زا  دارم  دـیوگ  دوخ  ریـسفت  رد  زین  یّمق  میهاربا  نب 

. دشاب
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( مجرتم )
185 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 

. تسا شیدنا  حالص  اناد و  ادخ  هتبلا  دهاوخب  ادخ  ار  نآ  هک  یتقو  رگم  دیهاوخیمن  امش  و  - 30
ياهجنکـش نارگمتـس  يارب  دروآ و  رد  شیوـخ  تشهب ) رد  اـی  تیادـه  قـیفوت و  رد   ) تمحر رد  دـهاوخ  ار  هـک  ره  یلاـعت  يادـخ  - 31

. تسا هدرک  هدامآ  كاندرد 

185 ص :  تئارق ... :

نب هَّللا  دـبع  هردان  تئارق  رد  و  نوءاشت ) ام   ) ءات اب  نایراق  زا  نارگید  هدرک و  تئارق  ءاـی  اـب  نوءاـشی ) اـم   ) رماـع نبا  رمع و  وبا  ریثک و  نبا 
. دناهدناوخ وا  واب  نوملاّظلا  نامثع و  نب  نابا  ریبز و 

185 ص :  لیلد ... :

تسنیا دناهدناوخ  ءات  اب  هک  نانآ  ناهرب  و  دریگب . دهاوخب  هک  ره  تسا  َذَخَّتا ) َءاش  ْنَمَف   ) یلاعت يادخ  لوق  هدناوخ  ءای  اب  هک  یسک  ناهرب 
باطخ رب  لومحم  ای  دهاوخب  ادخ  هکنیا  رگم  ار  ادخ  نامرف  رد  تماقتسا  تعاط و  دنهاوخیمن  ینعی و  تسا  مومعب  باطخ  َءاش ) ْنَمَف   ) هک

. دشاب
. امیلا اباذـع  مهل  ّدـعا  نوملاّظلا  دـیوگب : هک  تسنیا  لثم  دـیوگ  یّنج  نبا  تسا . هلمج  فانیتسا  رب  انب  نآ  سپ  نوملاّظلا ) و   ) وا لوق  اـّما  و 

نآ لّوا  ءادتبم و  هب  تفرگ و  تقبس  عفر  اعطق  شلبق و  ام  هب  هلمج  هدش  فطع  هکنیا  سپـس  هدرک  اّیهم  كاندرد  یباذع  ناراکمتـس  يارب 
و تسا . نینچ  نآ  يانعم  اریز  دـشاب  بصن  نآ  تسا و  رتولج  رتهب و  ءای  اب  ءاّرق  تعاـمج  تئارق  یلو  دـشاب  لخدـی  لـعاف  ءاـشی ) نم   ) هک

ار و  ناراکمتس  دنکیم  باذع  نیملاّظلا  بّذعی 
186 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 

ياهجنکـش ناـشیا  رب  تخاـس  اـّیهم  ًاـمِیلَأ ) ًاباذَـع  ْمَُهل  َّدَـعَأ   ) شدوخ لوقب  دوـمن  ریـسفت  درکن . رهاـظ  تشاد و  یفخم  ار  لـعف  نیا  نوـچ 
. دوش هدروآ  شیارب  يدهاش  هک  تسنآ  زا  رتشیب  نیا  و  كاندرد .

ارمع تررب  هک و  اـنعم  نیا  رب  ار  رمع  بصن  دـننکیم  راـیتخا  سپ  اّرب . هل  تددـعا  ارمع  ادـیز و  تیطعا  دـنیوگیم  اـهیوحن  دـیوگ : جاـجز 
. ارب هل  تددعا 

: دیوگ رعاش 
ارطملا حایّرلا و  یشخا  يدحو و  هب  تررم  نا  هاشخا  بئّذلا  ارفن و  ناریعبلا  سأر  کلما  حالّسلا و ال  لمحا  تحبصا ال 

رب گرگ  هب  ییاـهنت  رگا  مرادـن و  ار  نآ  نتفرگ  تردـق  دزیرگب  مرتش  رگا  مرادرب و  دوخ  اـب  هحلـسا  مناوتیمن  هک  یلاـح  رد  مدومن  حـبص 
. يریپ یناوتان و  هطساو  هب  ناراب  داب و  زا  مسرتیم  منک  دروخ 

186 ص :  تغل ... :

هکنیا يارب  ریسا  تسنآ  زا  تسا و  رتشب  هتسب  هک  رتش  نالاپ  ینعی  دودشم  يا  روسأم  بطق  تسنآ  زا  تسا و  رتسب  نآ  هشیر  لصا و  رسالا :
ات نآ  لامعتسا  دش  دایز  سپ  دنک  رارف  هکنآ  زا  شیپ  ار  وا  رمک  ریگب  ینعی  هرساب ) ذخ   ) ناشیا هتفگ  دنک و  دیقب و  دنتـسبیم  مکحم  ار  وا 

. دش ریگب  ار  شمامت  يانعمب 
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: دیوگ رعاش  لطخا 
الاتخم هلاخت  دایقلا  سلس  هرسا  دیدش  بنتجم  ّلک  نم 

، تسا هاوخ  دوخ  ّربکتم و  هک  ار  نآ  ینکیم  لایخ  هک  تسا  لهـس  نآ  ندیـشک  هدش  هتـسب  مکحم  تسا  رانک  رد  هک  يزیچ  ای  بسا  ره  زا 
. تسا هرسا  دیدش  هملک  تیب  نیا  دهاش 

187 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 

187 ص :  بارعا ... :

وا دیز  عطت  ال   ) یتفگ هاگ  ره  وت  اریز  تسا  وا  يانعمب و  اذک  وا  اذه  تفگ  ای  ًاروُفَک ) َْوأ  ًاِمثآ  ْمُْهنِم  ْعُِطت  َو ال   ) ادخ لوق  رد  دیوگ : جاجز 
یتفگ یتقو  و  دـنکن . تعاطا  ار  ود  ره  هک  ار  وا  يدرکن  رما  وت  هکنیا  يارب  تسین  یـصاع  درکن  ار  يرگید  هدرک و  تعاـطا  ار  نیا  ارمع )

هک دـنلها  اهنآ  يات  ود  ره  دـنک و  نایـصع  هکنیا  تسا  لها  هک  اـهنآ  زا  کـی  ره  رب  دـنک  تلـالد  وا  سپ  ًاروُفَک ) َْوأ  ًاـِمثآ  ْمُْهنِم  ْعُِطت  ـال  )
اب هک  دـنراد  تیلها  رفن  ود  نآ  زا  کی  ره  هک  ياهتفگ  امّلـسم  سپ  نیریـس ) نبا  وا  نسحلا  سلاج   ) یتفگ یتقو  هچنانچ  دـنیامن  تیـصعم 

«1 . » ینک تسلاجم  اهنآ 
ینزب ار  نیا  یتسه  ّریخم  هک  تسنیا  شیانعم  اورمع ) وا  ادیز  برضا  تلق  اذا   ) تسندرک رایتخا  رییخت و  يارب  هذه  وا  دیوگ : يوحن  ریـصب 
هکنیا ّتلعب  ود  ره  ندز  وا  رب  تسا  مارح  سپ  نزن  ار  مادکچیه  هک  تسنیا  شیانعم  اورمع ) وا  ادیز  برضت  ال   ) یتفگ یتقو  یلو  ار  نآ  ای 

. دوشیم لماش  مه  ار  يرگید  دراد  میمعت  یفن  رد  اهنآ  زا  یکی 
هیآ رد  هّتبلا  و  ار . ود  ره  ندز  وا  رب  هدرکن  مارح  ار  ود  نآ  زا  یکی  نز  هن  یتفگ  یتـقو  دـیوگیم  رما و  رب  ار  یهن  هدرک  لـمح  ناـسیک  نبا 

ار اهنآ  تعاط  هدرک  مارح 
__________________________________________________

يدیدش رفانت  فورعم  باوخ  ّربعم  نیریـس  نبا  يرـصب و  نسح  نایم  نوچ  دناهتفگ : یلاجر  نادنمـشناد  خیرات و  لها  دـیوگ : مجرتم  ( 1)
يارب دندرکیم  هکراتم  وا  اب  دندیمهفیم  رگا  دراد و  تسلاجم  وا  فرط  اب  هک  دننیبب  ار  دوخ  ناتـسود  هک  دندوبن  رـضاح  مادـک  چـیه  دوب و 

يرصب نسح  فرطب - شاب و  نیریس  نبا  اب  سکعلاب  ای  نکم و  ترشاعم  نیریـس  نبا  اب  نک و  تسلاجم - يرـصب  نسح  اب  ای  دنتفگ  نیمه 
. دیاشن ناشعمج  هک  ورن 

188 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 
و دـیوگ : هیوبیـس  ینعم  نیا  رد  تسا . نارفک  دـننام  مثا  هک  ینیبیمن  ایآ  وا  تعاط  عانتما  رد  تسیرگید  هلزنمب  ود  نآ  زا  یکی  هکنیا  يارب 

. اهنآ ود  ره  تعاط  دشیمن  مارح  ماگنه  نیا  رد  اریز  دشیم  بلقنم  ینعم  هنیآ  ره  اروفک ) عطت  امثآ و ال  عطت  ال   ) دوب هتفگ  رگا 

188 ص :  ریسفت ... :

ورف نامدوخ  ام  هّتبلا  تسا . میظعت  فرش و  نآ  رد  اًلیِْزنَت ) َنآْرُْقلا  َْکیَلَع  اْنلََّزن  ُنَْحن  اَّنِإ   ) تفگ شدوخ و  زا  ناحبـس  يادخ  داد  ربخ  سپس 
کی ار  نآ  ياهیآ و  زا  دـعب  ياهیآ  میداد  لیـصفت  ام  شلوزن  دروم  رد  ینعی  دـیوگ : ساـّبع  نبا  ینداتـسرف . ورف  ار  نآرق  وت  رب  میداتـسرف 
نآرق تلاسر و  غیلبت  هک  نیا  َکِّبَر ) ِمْکُِحل   ) تلاسر اب  لّمحت  زا  نآب  مدومن  رما  ار  وت  هچنآ  رب  دّمحم  يا  ِْربْصاَف ) « ) 1  » میدرکن لزان  هبترم 

دننک بیذکت  ار  وا  هچ  رگ  ییابیکش  ربص و  هب  ار  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  دومرف  رما  دنوادخ  هک  دناهتفگ : یـضعب  ینک  لمع  هدومن و 
. دناهدومن بیذکت  ار  وا  هک  ار  یناسک  رم  هداد  میب  هدروآ و  هچنآ  رد 
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. هعیبر نب  ۀبتع  نوچ  يراکهنگ  ًاِمثآ )  ) هّکم نیکرشم  زا  نکن  يوریپ  ینعی  ْمُْهنِم ) ْعُِطت  َو ال  )
رب تغیلبت  توعد و  نیا  زا  دنتفگ  ترـضح  نآب  رفن  ود  نیا  هکنیا  يارب  ار  هریغم  نب  دیلو  نوچ  یـساپسان  ینعی  دـیوگ : لتاقم  ًاروُفَک ) َْوأ  )

. نداد لایع  لامب و  مینکیم  زاین  یب  ار  وت  ام  درگ 
زامن هک  ار  دّـمحم  مدـید  رگا  هنیآ  ره  تفگ  درک و  عنم  زاـمن  زا  ار  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربماـیپ  هک  تسا  لـهج  وبا  روفک  دـیوگ : هداـتق 

مهاوخ وا  ندرگ  رب  اپ  هّتبلا  دناوخیم 
__________________________________________________

. تسا هدوب  یجیردت  شغالبا  یعفد و  نآرق  لوزن  هک  میدرک  نایب  قباس  رد  ( 1)
189 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 

. دش لزان  هیآ  نیا  سپ  تشاذگ .
یسک نکن  يوریپ  هکنیا  رتنشور  مدرم . همه  زا  ینعی  ناشیا  زا  يرفاک ، یقـساف و  راکهنگ  ره  رد  دراد  میمعت  نیا  هک  دناهتفگ : یـضعب  و 

. رارکت ندوبن  هدئاف و  رتدایز  يارب  تسا  رتهب  نیا  و  دنک . توعد  یساپسان  ای  و  هانگب ، ار  وت  هک  ار 
هشیمه بش و  حبص و  رد  تلاسر  غیلبت  ءاعد و  ادخ و  رکذ  زا  تدوخ  راک  لغـش و  رب  نک  لابقا  ینعی  اًلیِـصَأ ) َو  ًةَرُْکب  َکِّبَر  َمْسا  ِرُکْذا  َو  )

. تسا وت  روای  دّیؤم و  ور  ایادخ  هّتبلا  سپ 
هدش لخاد  نک . هدجس  ادخ  يارب  ار  بش  زا  یضعب  و  َُهل ) ْدُجْساَف  ِْلیَّللا  َنِم  َو   ) تسا بش  لّوا  نآ  یـشع و  لیـصالا . زور و  لّوا  هرکبلا : و 

. بش مامت  مایقب  درکن  رما  ار  وا  اریز  نک . هدجس  بش  زا  ياهراپ  رد  وا  يارب  سپ  ینعی  هّیضیعبت . نم  لیلد  هب 
. ناوخب ار  اشع  برغم و  زامن  ینعی  َُهل . ْدُجْساَف  دناهتفگ : یضعب  و 

درک لاؤس  وا  زا  هک  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  زا  هدش  تیاور  ناوخب . لفاون  تبجاو  زامن  زا  دعب  زارد  بش  رد  ینعی  اًلیِوَط ) اًْلَیل  ُهْحِّبَـس  َو  )
نیا هّتبلا  َۀَـلِجاْعلا ) َنوُّبُِحی  ِءـالُؤه  َّنِإ   ) تسا بش  زاـمن  هدومرف  تسیچ  حـیبست  نیا  هک  هیآ  نیا  زا  یطنزب  رـصن  یبا  نب  دّـمحم  نب - دـمحا 
ینعی ْمُهَءارَو ) َنوُرَذَی  َو   ) ایند راد  رد  ار  رذگ  دوز  عفانم  اهتّذل و  دننکیم  رایتخا  ینعی  ار  ایند  هدنباتش  يارـس  دنراد - تسود  نارفاک  هورگ 
يارب دنروآیمن و  زور  نآب  نامیا  ناشیا  ینعی  ار  يراوشد  تخـس و  زور  اًلیِقَث ) ًامْوَی   ) ناشرـس تشپ  دنزادنایم  ار و  هدنیآ  دـننکیم  كرت  و 

. دننکیمن يراک  زور  نآ 
مه  ینعم  ود  ره  دنزادنایم و  ناشرس  تشپ  ینعی  دناهتفگ : یضعب  و 

190 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 
. ار اهنآ  شنیرفآ  میدرک  راوتسا  میدیرفآ و  ار  اهنآ  ام  ْمُهَرْسَأ ) انْدَدَش  َو  ْمُهانْقَلَخ  ُنَْحن   ) دومرف ناحبس  يادخ  هاگ  نآ  تسا . لمتحم 

نـسح ار . اهنآ  ياهلصفم  ینعی  مهرـسا  دیوگ : عیبر  ار . اهنآ  شنیرفآ  میدرک  مکحم  هدومن و  تیوقت  ام  ینعی  دـناهتفگ : هداتق  دـهاجم و 
هدشن راوتسا  بیترت  مظن و  نیا  رب  رگا  رگید و  ياهبصع  اهگرب و  ار  اهنآ  کچوک  گرزب و  ياهگر  زا  یضعب  میدرک  لصو  ینعی  دیوگ :

. اهنآ زا  درب  هدیاف  اهنآ و  اب  دنک  لمع  تشادن  ناکما  هنیآ  ره  دوب 
. میدینادرگ اناوت  دنمورین و  ام  ار  ناشیا  ینعی  ْمُهَرْسَأ ) انْدَدَش  : ) دیوگ یئابج 

دننکن ادـخ  دودـح  زرم و  زا  زواجت  هکنیا  اـت  یهن  رماـب و  ار  اـهنآ  میتفرگ  تخـس  میدرک و  فیلکت  ار  اـهنآ  اـم  ینعی  دـناهتفگ : یـضعب  و 
. دنکن رارف  هک  دندنبیم  دیق  دنک و  هب  مکحم  ار  ریسا  هچنانچ 

يارب یلو  میناوتیم  میروایب  ار  اهنآ  لاثما  ناشیا  ياجب  مینک و  كاله  ار  اهنآ  میتساوخ  ام  یتقو  ینعی و  اًلیِدـْبَت ) ْمَُهلاْثمَأ  اْنلَّدـَب  اْنئِـش  اذِإ  َو  )
رما دایب  نآ  ببـسب  هک  تسا  زردنا  رّکذـت و  ینعی  ٌةَرِکْذـَت )  ) هروس نیا  هّتبلا  ِهِذـه ) َّنِإ   ) میدراذـگ یقاب  ار  نانآ  اهنآ  رب  تّجح  ندـش  مامت 

. داتفا دنهاوخ  ترخآ 
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يوـسب یهار  دـهاوخب  هـک  ره  سپ  اًـلِیبَس ) ِهِّبَر  یلِإ  َذـَـخَّتا  َءاـش  ْنَـمَف   ) ییاـمنیم غـالبا  ار  نآ  هـک  تسیتلاـسر  نـیا  هـّتبلا  دــیوگ : هداـتق 
ادـخ و تعاـط  هب  لـمع  هکنیا  هـب  دریگ  ارف  ار  یهار  شراـگدرورپ  يدونـشخ  يوـسب  دـهاوخ  هـک  ره  سپ  ینعی  دریگ . ارف  شراـگدرورپ 

«1 . » تسا لمع  زا  شیپ  تعاطتسا  هک  تسا ، تلالد  هیآ  نیا  رد  و  دیامن . وا  تیصعم  هانگ و  زا  بانتجا 
__________________________________________________

زا لبق  تعاطتسا  رب  تلالد  هک  تسین  هیآ  نیا  اهنت  دیوگ : مجرتم  ( 1)
191 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 

رگم دیئامن  راگدرورپ  يدونـشخ  اضر و  يوسب  رایتخا  روطب  قیرط  ذخا  دیهاوخیمن  ینعی  دیوگ : ملـسم  یبا  ُهَّللا ) َءاشَی  ْنَأ  اَّلِإ  َنُؤاشَت  ام  َو  )
فیلکت درادن و  امـش  يارب  ياهدئاف  هکنآ  لاح  دیهاوخیم و  ماگنه  نیا  رد  سپ  دنک . راک  نیا  رب  راچان  دنک و  روبجم  ار  امـش  ادـخ  هکنآ 

«1 . » دیوش باوث  قحتسم  ات  دیئامن  رایتخا  ار  نامیا  ناترایتخا  نسح  هب  امش  هتساوخ  هکلب  تسا  هتساوخن ، ار  ّتیشم  نیا  ادخ  تسا و  لیاز 
هکنیا هیآ  زا  دوصقم  تسین  هدرک و  هدارا  هتساوخ و  ار  نآ  دنوادخ  رگم  وا  تعاطب  ار  لمع  زا  يزیچ  دنهاوخیمن  ینعی  دناهتفگ : یضعب  و 
هکنیا رب  دراد  تلالد  نشور  ياهلیلد  هکنیا  يارب  نآ  ریغ  تاحابم و  هانگ و  تیـصعم و  زا  دهاوخیم  هدنب  هچ  ره  دهاوخیم  ناحبـس  يادـخ 

ُمُِکب ُدیُِری  َو ال   ) ناحبـس يادخ  دومرف  نیا و  زا  تسا  هّزنم  ار و  هحیبق  لامعا  تشز و  ياهراک  دـنک  هدارا  ناحبـس  يادـخ  هک  تسین  زیاج 
( َرْسُْعلا
__________________________________________________

. اًلِیبَس ِْهَیلِإ  َعاطَتْسا  ِنَم  ِْتیَْبلا  ُّجِح  ِساَّنلا  یَلَع  ِهَِّلل  َو  جح . هیآ  تساهنآ  زا  هک  دراد  تلالد  بلطم  نیا  رب  هیآ  اههد  هکلب  دشاب  هتشاد  لمع  )
سپ دـنراد . یقیرط  یلام و  یندـب و  يورین  تعاطتـسا و  هک  یناـسک  ار  همّظعم  هبعک  ادـخ  هناـخ  دـننک  ّجـح  هک  مدرم  رب  تسادـخ  يارب 

. هریغ سمخ و  هیآ  ةاکز و  تایآ  تسا و  ّجح  لامعا  زا  لبق  تعاطتسا 
هاگیاج دروم و  مالّسلا  مهیلع  هّمئا  بولق  دنوادخ  دومرف : هک  هدومن  تیاور  مالّسلا  هیلع  يداه  ترضح  زا  شدانساب  هَّللا  دبع  نب  دعس  ( 1)

. دنهاوخیم مه  اهنآ  دهاوخب  يزیچ  ادخ  یتقو  هداد  رارق  دوخ  هدارا 
ریداقم یف  بّرلا  هدارا  تسا . هلمج  نیا  تسا  تارایز  ّحصا  هک  هَّللا  لیتق  ترایزب  فورعم  ءادهّشلا  دّیـس  ترـضح  لّوا  ترایز  رد  میوگیم 

رداص امـش  هناخ  زا  هدمآ و  دورف  امـش  يوسب  وا  ياهراک  تارّدقم  ریدقت و  رد  راگدرورپ  هدارا  مکتویب . نع  ردـصت  مکیلا و  طبهت  هرومأ 
. دوشیم

192 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 
. تسا هدومنن  ملظ  هدارا  شناگدنب  هب  تبسن  دنوادخ  هتساوخن و  یتحاران  یتخس و  امش  يارب  دنوادخ  ِدابِْعِلل ) ًاْملُظ  ُدیُِری  ُهَّللا  اَم  َو  )

. تسا شیدنا  ریخ  اناد و  ادخ  هک  یتسردب  ًامیِکَح ) ًامِیلَع  َناک  َهَّللا  َّنِإ  )
تازاـجم ار  نیکرـشم  نارفاـک و  ناساپـسان و  ینعی  َنیِِملاَّظلا ) َو   ) دـیامنیم لـخاد  تشهب  رد  نینمؤم  ینعی  ِِهتَمْحَر ) ِیف  ُءاـشَی  ْنَم  ُلِخْدـُی  )

«1 . » تسا هتخاس  اّیهم  یکاندرد  هجنکش  نانآ  يارب  ًامِیلَأ ) ًاباذَع  ْمَُهل  َّدَعَأ   ) هدومن
__________________________________________________

هک هدومن  تیاور  مالّسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ترضح  زا  لیضف  نب  دّمحم  زا  شدانـساب  ینیلک  هک  دیوگ  ناهرب  رد  ینیرحب  ثّدحم  ( 1)
. ]...[ ام تیالو  رد  دومرف  ِِهتَمْحَر  ِیف  ُءاشَی  ْنَم  ُلِخُْدی  متفگ . هیالولا )  ) دومرف ٌةَرِکْذَت  ِهِذه  َّنِإ  متفگ 

193 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 

193 ص :  تسا ...  یّکم  تالسرملا 
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هراشا

. تسا هیآ  هاجنپ  ( 50  ) فالتخا نودب  نآ  و 

193 ص :  نآ ... : تلیضف 

زا تسین . نیکرشم  زا  هک  وا  يارب  دوش  هتشون  دنک  تئارق  ار  تالـسرملا ) و   ) هروس هک  ره  هک  هدومن  تیاور  ص )  ) ربمایپ زا  بعک  نب  یبا 
دّمحم ترضح  وا و  نیب  تفرعم  ییاسانش و  ییانشآ و  دنوادخ  دنک  تئارق  ار  نآ  سک  ره  دومرف  هک  هدش  تیاور  ع )  ) قداص رفعج  ماما 

. دهد رارق  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص 

193 ص :  لبق ... . هروس  اب  نآ  طابترا  هجو  و  حیضوت :

حاتتفا نآ  لثمب  ار  هروس  نیا  هدومن  هدامآ  نآ  رد  ناراکمتـس  يارب  هچنآ  تمایق و  رکذـب  ار  رهد  هروس  داد  ناـیاپ  ناحبـس  دـنوادخ  نوچ 
: تفگ دومن و 

194 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 

194 ص :  ات 15 ... ] تایآ 1  (: 77  ) تالسرملا هروس  ]

هراشا

ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
(4  ) ًاقْرَف ِتاقِراْفلاَف  ( 3  ) ًارْشَن ِتارِشاَّنلا  َو  ( 2  ) ًافْصَع ِتافِصاْعلاَف  ( 1  ) ًافْرُع ِتالَسْرُْملا  َو 

(9  ) ْتَجُِرف ُءامَّسلا  اَذِإ  َو  ( 8  ) ْتَسِمُط ُموُجُّنلا  اَذِإَف  ( 7  ) ٌِعقاَول َنوُدَعُوت  امَّنِإ  ( 6  ) ًارُْذن َْوأ  ًارْذُع  ( 5  ) ًارْکِذ ِتایِْقلُْملاَف 
(14  ) ِلْصَْفلا ُمْوَی  ام  َكارْدَأ  ام  َو  ( 13  ) ِلْصَْفلا ِمْوَِیل  ( 12  ) ْتَلِّجُأ ٍمْوَی  ِّيَِأل  ( 11  ) ْتَتِّقُأ ُلُسُّرلا  اَذِإ  َو  ( 10  ) ْتَفُِسن ُلابِْجلا  اَذِإ  َو 

(15  ) َنِیبِّذَکُْمِلل ٍِذئَمْوَی  ٌْلیَو 

194 ص :  همجرت ... :

: نابرهم هدنیاشخب  دنوادخ  مانب 
. یپ رد  یپ  ناگداتسرفب  دنگوس  - 1
. هدنز تخس و  ياهدابب  دنگوس  - 2

. یندنکارپ دنربا  نانکهدنکارپ  هک  ییاهدابب  دنگوس  - 3
ج26، نآرقلا ، ریـسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت  یندرک . ادج  دنلطاب  زا  ّقحم  هدـننک  ادـج  هک  نآرق ) ياههیآب  ای   ) یناگتـشرفب دـنگوس  - 4

195 ص :
. دننکیم ءاقلا  ناربمغیپ  هب  ار  یحو  هک  ناگتشرفب  دنگوس  - 5

(. لطاب لها   ) نداد میب  يارب  ای  هبوت ) هلیسوب  قح  لها   ) ندروآ رذع  يارب  - 6
. دوشیم عقاو  دنهدیم  هدعو  امشب  هچنآ  وگتفگ  یب  - 7
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. دنوش دیدپان  ناگراتس  هک  هاگ  نآ  سپ  - 8
. ددرگ هتفاکش  نامسآ  هک  هاگ  نآ  و  - 9

. دنوش هدنک  دوخ  ياج  زا  اههوک ، هک  هاگ  نآ  و  - 10
. دنوش هتخیگنا ) رب  هفلتخم  تاقوا  رد  ای   ) هدروآ درگ  ناربمایپ  هک  هاگ  نآ  و  - 11

. تسا هدش  ریخأت  زور  مادک  يارب  رفیک  شاداپ و  دوشیم ) هتفگ  تقو  نیا  رد  - ) 12
(. رفاک زا  نمؤم   ) ندرک ادج  زور  يارب  هک ) دیآ  باوج  سپ  - ) 13

. تسیچ ندرک  ادج  زور  هک  یناد  هچ  وت  و  - 14
. نانکبیذکت رب  ياو  زور  نآ  رد  - 15

195 ص :  تئارق ... :

یشعا زا  بیبح  نب  دّمحم  لاذ و  ّمضب  ار  ارذن ) وا   ) هدرک و تئارق  لاذ  نوکـسب  ار  ارذع )  ) لهـس بوقعی و  رکب و  وبا  ماش و  زاجح و  لها 
. دناهدناوخ ود  ره  ّمض  هب  رکب  یبا  زا  یمجرب  و 

زا نارگید  دـناهدومن و  تئارق  رکب  یبا  زا  ییحی  دامح و  تیاور  لثم  لاذ  ّمضب  ارذـن  لاذ و  نوکـسب  ار  ارذـع  یـشعا  زا  دـلاخ  نب  دّـمحم 
. ارذن وا  ارذع  ود  ره  رد  لاذ  نوکسب  نایراق 

196 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 
فاق دـیدشت  فلاب و  تتقا )  ) ناـیراق زا  نارگید  دـیدشت و  واوب و  سیود  زا  ریغ  هرـصب  لـها  هدـناوخ و  فیفخت  واوب و  تتقو )  ) رفعج وبا 

. دناهدناوخ

196 ص :  لیلد ... :

دشاب ردصم  هکنیا  مسق 1 - ود  ریذن  رد  تسا  زیاج  دنردصم و  ود  اهنآ  يود  ره  ریکن و  رکن و  لثم  ریذن  لیقثت و  هب  رذّنلا  دیوگ : یلع  وبا 
انب رذن  فیفخت  تسا  زیاج  و  تسا . ملوم  ینعمب  میلا  هچنانچ  لعاف  مسا  رذنم  واب  دوش  هدارا  دشاب  لیعف  هکنیا  ّیحلا 2 - ریذع  ریکن و  لثم 

. نذا نذا و  قنع و  قنع و  رد  فیفخت  ّدح  رب 
ارذع ندوب  بوصنم  اّما  و  دناتغل . ود  اهنآ  دوشیم و  هدناوخ  فّفخم  ود  ره  یهاگ  راذنا و  ای  راذعا  ینعی  ًارُْذن  َْوأ  ًارْذُع  دیوگ : نسحلا  وبا 

هک ناگتـشرفب  دنگوس  سپ  ینعی  ارکذ  لوعفم  هکنیا  ( 2 ( ) ًارْکِذ ِتایِْقلُْملاَف   ) ادخ لوق  رد  رکذ  زا  لدـب  هکنیا  تسا 1 - تهج  هس  رب  سپ 
هداد ّمض  ارذـن  ای  ارذـع  هک  یـسک  لوق  رد  تسا  زیاج  تسا و  هل  لوعفم  هکنیا  رب  انب  دـشاب  بوصنم  هکنیا  ( 3 . ) دننکیم رذن  ای  رذـع  رکذ 

. دشاب ریذن  عمج  رذّنلا  روذع و  ای  رذاع  عمج  هکنیا 
: دیوگ متاح 

«1  » رذعلا مکبالط  یف  ینترّذع  دق  رجهلا و  ّبنّجتلا و  لاط  دق  ّيوام  ا 
مدرکن یهاتوک  نم  اعطق  هکنآ  لاح  دش و  ینالوط  وت  نارجه  يرود و  هیوآم  يا 

__________________________________________________

رد یهاـتوک  نم  هکنآ  لاـح  اـم و  زا  يدرک  يرود  ینعی  تسا  رذاـع  عمج  رذـع  و  تسا . یئاـط  متاـح  رـسمه  هیواـم  فّفخم  يواـم  ( 1)
شرسمه هیوام  اب  ار  وا  تسا و  فورعم  هدنشخب  یخـس و  نامه  یئاط  متاح  رذع و  ناگدنریذپ  ار  رذع  دومن  لوبق  ات  مدرکن  وت  نتـساوخ 
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. تسین نآ  رکذ  لاجم  اجنیا  هک  تسیناتساد  دنک  جاودزا  ار  وا  هکنآ  زا  لبق 
197 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 

ایوگ تسا  ءاقلا  زا  لاح  ارذن  ارذع و  سپ  تسا ، رذاع  عمج  هک  تسا  رذع  هملک  تیب  نیا  دهاش  نیا  رب  انب  نتساوخ  رذع  وت و  ندیبلط  رد 
یسک تسا و  تقو  زا  هملک  لصا  هک  تسنیا  يارب  دناوخ  واوب  تتقو )  ) هک یسک  راذنا و  راذعا و  لاح  رد  دننکیم  رکذ  ءاقلا  ناشیا  هکنیا 

مومـضم رودا  لثم  رد  مّوس  دوع و  هوجو و و  لـثم  رد  یتقو  لّوا  واو  تسا و  واو  ندوب  مومـضم  يارب  سپ  هدومن  هزمهب  لیدـبت  ار  نآ  هک 
. واو رب  ار  هّمض  اهیف )  ) ناشیا نتسناد  لیقث  يارب  دوشیم  هزمهب  لیدبت  عیاش  رب  انب  دش 

197 ص :  دوصقم ... : ریسفت و 

رب انب  سپ  بسا . ندیود  دننام  مداتـسرف  یپ  رد  یپ  ار  اهداب  ینعی  دـنیوگ  حـلاص  یبا  هداتق و  دـهاجم و  ساّبع و  نبا  ًافْرُع ) ِتالَـسْرُْملا  َو  )
. یپ رد  یپ  ینعی  ادحاو  افرع  هیلا  اوءاج  ناشیا  لوق  زا  تیلاح  رب  تسا  بوصنم  افرع  نیا 

رما و زا  فورعمب  هداتسرف  هک  دنناگتشرف  اهنآ  هک  دناهدرک  تیاور  ترـضح  نآ  زا  ع )  ) یلع باحـصا  زا  یلامث  هزمح  یبا  دوعـسم و  نبا 
ضیقن لاسرا  دناهدمآ و  فورعم  توعدب  هک  دـنناربمایپ  تالـسرم  زا  دارم  دـناهتفگ : یـضعب  تسا و  هل  لوعفم  نیا  رب  انب  دـنیادخ و  یهن 

. تسا كاسما 
ناراب هک  تسیئاهداب  نآ  ًارْشَن ) ِتارِشاَّنلا  َو   ) یتخسب تسا  داب  شزو  فوصع  بوبه و  تخـس . دنت و  ياهداب  ینعی  ًافْـصَع ) ِتافِـصاْعلاَف  )

. تسناراب نتسبآ  هچنانچ  یندنکارپ  دنکیم  هدنکارپ  ندیراب  يارب  ار  اهربا  دروآیم 
. دننکیم هدنکارپ  یلاعت  يادخ  زا  ار  يوامس  بتک  هک  دنناگتشرف  اهنآ  دنیوگ : حلاص  وبا  یلامث و  هزمح  وبا 

198 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 
. دننایوریم ار  هایگ  هک  دنتسه  ییاهناراب  اهنآ  دیوگ : حلاص  وبا  يرگید . تیاور  رد 

. یندرک هدنکارپ  دنکیم  هدنکارپ  ار  نآ  یلاعت  يادخ  هک  دنتسه  تمحر  ياهداب  دیوگ : نسح 
. دنکیم قّرفتم  هدنکارپ و  اضف  رد  ار  اهربا  هک  دنتسه  ییاهداب  دیوگ : یئابج 

. دنکیم ادج  مارح  زا  ار  لالح  لطاب و  زا  ار  ّقح  هک  يزیچ  دنروآیم  هک  یناگتشرف  ینعی  دنیوگ : حلاص  یبا  ساّبع و  نبا  ًاقْرَف ) ِتاقِراْفلاَف  )
. دهدیم زیمت  یهارمگ  تلالض و  زا  ار  تیاده  لطاب و  زا  ار  قح  هک  تسینآرق  تایآ  نآ  دناهتفگ : هداتق  هزمح و  یبا  نسح و 

. دزاسیم رود  ادج و  مه  زا  ار  اهربا  هک  تسیئاهداب  نآ  دیوگ : دهاجم 
هک یناگتشرف  ینعی  دنیوگ : هداتق  ساّبع و  نبا  « 1 ( » ًارْکِذ ِتایِْقلُْملاَف  )

__________________________________________________

ياهورین اوق و  هک  تسنیا  دـنرادن  کش  نآ  رد  اهّتلم  هک  يزیچ  هکنیا  تهجب  دـشاب . ناگتـشرف  اهنیا  همه  زا  دوصقم  هک  تسین  رود  ( 1)
تسد رد  هّرا  هدنسیون و  تسد  رد  ملق  دننام  دنیادخ  رماب  رّخسم  نیمز  نامسآ و  ناراب و  داب و  سپ  دنتسین . ّلقتسم  ناشیا  لاعفا  رد  یعیبط 

هدارا و بحاص  نآ  لعاف  هکنیا  رب  دـنکیم  تلـالد  تساـهنآ  ياـهراک  رد  هک  اـهتمکح  اهتحلـصم و  زا - يرگنیم  هک  ار  هچنآ  سپ  راّـجن .
دنکیم و هشیدنا  هک  تسیدنمـشناد  هکلب  تسین  ملق  اهنت  هدنـسیون  هکنیا  هب  دناسریم  مولع  یناعم و  رب  طخ  ندرک  تلالد  هچنانچ  تساناد .

لاّعف لقع  ار  نآ  هک  هتـشرف  کی  راک  نیا  رب  دنکیم  تیافک  دنیوگیم  ناشیا  هکنیا  رگم  دـنرادن  راکنا  ار  نیا  مه  یهلا  ءامکح  دـسیونیم و 
تسا و هدش  راذگاو  يراک  هورگ  رهب  ادخ  فرط  زا  هک  دنتسه  يرایسب  ناگتـشرف  دنیوگ  عرـش  لها  یلو  دنکیم . ریبدت  ادخ  رماب  دنمانیم .

. دنرادن لقع  تدحو  رب  یلیلد  هفسالف  ءامکح و 
( ییارعش )
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199 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 
دنتـسه هدننک  ءاقلا  هک  رکذ  نیلماح  دیوگ  هکنیا  لثم  دننکیم . غالبا  دوخ  ياهتّماب  مه  اهنآ  دنیامنیم و  یحو  رکذ و  ءاقلا  یهلا  ناربمایپ  هب 

نتـشاد و تّجح  رذع و  يارب  ینعی  ًارُْذن -) َْوأ  ًارْذُـع   ) يرگید ریغ و  رب  تسیزیچ  نتخادـنا  ءاقلا  و  دـنریگ . ارف  نیبطاخم  هکنیا - ات  ار  رکذ 
. تسادخ قلخ  رم  ندیناسرت  ادخ و  زا  نتشاد  تّجح  نآ  يانعم  ندیناسرت و 

تمکح و يور  زا  رگم  دنکیمن  باقع  ار  اهنآ  هک  شناگهدنب  ندرک  باقع  يارب  ار  نآ  دروآیم  دنوادخ  هک  یتّجح  ارذـع  : ) دـیوگ نسح 
. هدومن دای  ار  نآ  یلاعت  يادخ  هک  تسییاهدنگوس  نیا  و  دشاب ) نآ  رفیک  هانگ و  هک   ) سرت دروم  ندیناهاگآ  ینعی  ارذن ) و   ) تحلصم

ریغ ناحبـس و  يادخب  رگم  مسق  دنگوس و  تسین  زیاج  دیوگ  هدومن  دای  دنگوس  اهزیچ  نیا  راگدرورپ  هب  ناحبـس  دنوادخ  دـیوگ : یئابج 
. تسا هدروخ  دنگوس  اهنآ  دوخب  اهنآ  تیرومأم  ّتیعقوم و  یگرزب  يارب  دنوادخ  هکلب  ریخ  هتفگ  یئابج 

شاداپ و باقع  باوث و  روشن و  ثعب و  زا  دـنوادخ  امـشب  هچنآ  هک  تسنیا  شیاـنعم  تساهدـنگوس و  باوج  نیا  ٌِعقاَول ) َنوُدَـعُوت  اـمَّنِإ  )
ثداح هکنیا  رگم  دوشیمن  عقاو  هک  تسنیا  نئاـک  عقاو و  نیب  قرف  دـناهتفگ  یـضعب  و  دـش . دـهاوخ  عقاو  هنیآ  ره  داد  هدـعو  لاـمعا  رفیک 

اریز تسا  نآ  زا  ّمعا  نئاک  ثودح و  رد  تساهزیچ  نیرتنشور  زا  راوید  هکنیا  يارب  هچوک  لزنم و  نیب  دوشیم  عقاو  هک  راوید  لثم  دـشاب 
ار نآ  عوقو  تقو  درک  نایب  ناحبس  دنوادخ  سپـس  ثداح . دشاب و  میدق  دوشیم  دشاب و  ثداح  دوشیم  هک  تسا  تباث  دوجوم  هلزنمب  نآ 

: دومرف و 
مامت ناشرون  دوبان و  ناگراتس  راثآ  یتقو  ینعی  ْتَسِمُط ) ُموُجُّنلا  اَذِإَف  )

200 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 
( ْتَفُِـسن ُلابِْجلا  اَذِإ  َو   ) دش نایامن  اهفاکـش  نآ  رد  دش و  هتفاکـش  نامـسآ  یتقو  ینعی  ْتَجُِرف ) ُءامَّسلا  اَذِإ  َو   ) تفر نیب  زا  نآ  ییانـشور  و 

: دناهتفگ یخرب  و  ًافْسَن ) یِّبَر  اهُفِْسنَی   ) هتفگ هک  وا  لوق  لثم  دش  هدنک  دوخ  ياج  زا  اههوک  هک  یماگنه  ینعی 
عمج ناربمایپ  هک  یعقوم  ینعی  ْتَتِّقُأ ) ُلُسُّرلا  اَذِإ  َو   ) دنامیمن یقاب  ياهناشن  رثا و  نیمز  يور  رد  هک  دوریم  باتـش  تعرـسب و  ینعی  تفـسن 

( ْتَلِّجُأ ٍمْوَی  ِّيَأـِل   ) دـیامرفیم هک  تسا  وا  لوق  نآ  و  دـنهد . اـهتّما  رب  یهاوگ  تداهـش و  اـت  دـشاب  تماـیق  زور  هک  تقو  نآ  يارب  دـنوشیم 
ادخ ناگدنب  هک  ناشیا ، عمج  يارب  هدز  لثم  ار  لجا  ناشیا  رب  دنداتفا و  ریخأت  زور  مادک  يارب  ینعی  دنیوگ . دـیز  نبا  دـهاجم و  میهاربا و 

. دننکیم بّجعت  زور  نیا  زا 
نآ عقوم  تعاـس و  تقو  هچ  دنتـسنادیمن  اـیند  رد  ناـشیا  هکنیا  يارب  ءازج  باـسح و  تقو  دوش  هتخانـش  ینعی  تتقا . دـناهتفگ : یـضعب  و 

. دوب دهاوخ 
رد دوش  هتخیگنا  رب  ینعی  تتّقا  دومرف  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زور و  نیا  رد  ناـشلامعا  شاداـپ  باوث و  دوش  هتخانـش  دـناهتفگ : یخرب  و 

تواضق و مدرم  ناـیم  دـنوادخ  هک  يزور  ینعی  ِلْـصَْفلا ) ِمْوَِیل   ) تفگ دومرف و  ناـیب  ناحبـس  يادـخ  ار  زور  نیا  سپـس  فلتخم  ياـهتقو 
: دومرف هتشادگرزب و  ار  زور  نیا  هاگ  نآ  دنک  يرواد 

ار و زور  نآ  دنک  بیذـکت  هک  یـسک  لاح  داد  ربخ  سپ  يرواد  لصف و  زور  تسیگرزب  زور  هچ  ینادـیمن  ِلْصَْفلا ) ُمْوَی  ام  َكارْدَأ  ام  َو  )
نداد میب  هّتبلا  تسنداد و  میب  دیدهت و  نیا  دنـشاب . ناگهدننک  بیذکت  هک  یناسک  لاحب  ياو  زور  نیا  رد  َنِیبِّذَکُْمِلل ) ٍذـِئَمْوَی  ٌْلیَو   ) تفگ
مامت بجوم  تمایقب  بیذـکت  هکنیا  تهجب  دـندومن . بیذـکت  نآب  هدومن و  راکنا  ار  تماـیق  زور  هک  یناـسکب  داد  صیـصخت  ار  دـیعو  و 

لوق نآ  رب  دنکیم  تلالد  تسا و  فوذحم  فرظ  رد  لماع  هدشن و  رکذ  نآ  اب  هچ  رگ  دوشیم  اههانگ 
201 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 

درگ ناربمایپ  دش و  هدنک  اج  زا  اههوک  هتفاکش و  نامسآ  کیرات و  اههراتـس  یتقو  سپ  تسنیا . شریدقت  و  ٌِعقاَول . َنوُدَعُوت  امَّنِإ  دنوادخ .
. دیآ زیخاتسر  زور  دوش و  عقاو  تمایق  دندمآ 
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202 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 

202 ص :  ات 28 ... ] تایآ 16  (: 77  ) تالسرملا هروس  ]

هراشا

ٍءاـم ْنِم  ْمُکُْقلَْخن  َْمل  َأ  ( 19  ) َنِیبِّذَکُْمِلل ٍذـِئَمْوَی  ٌْلیَو  ( 18  ) َنیِمِرْجُْملِاب ُلَعْفَن  َِکلذَـک  ( 17  ) َنیِرِخآـْلا ُمُهُِعْبُتن  َُّمث  ( 16  ) َنِیلَّوَْألا ِکـِلُْهن  َْمل  َأ 
(20  ) ٍنیِهَم

(25  ) ًاتافِک َضْرَْألا  ِلَعَْجن  َْمل  َأ  ( 24  ) َنِیبِّذَکُْمِلل ٍِذئَمْوَی  ٌْلیَو  ( 23  ) َنوُرِداْقلا َمِْعنَف  انْرَدَقَف  ( 22  ) ٍمُوْلعَم ٍرَدَق  یلِإ  ( 21  ) ٍنیِکَم ٍرارَق  ِیف  ُهاْنلَعَجَف 
(28  ) َنِیبِّذَکُْمِلل ٍِذئَمْوَی  ٌْلیَو  ( 27  ) ًاتاُرف ًءام  ْمُکاْنیَقْسَأ  َو  ٍتاِخماش  َیِساوَر  اهِیف  اْنلَعَج  َو  ( 26  ) ًاتاْومَأ َو  ًءایْحَأ 

202 ص :  همجرت ... :

. میتخاسن دوبان  ار  نارگید ) دومث و  دوه و  طول و  حون و  موق  نوچ   ) ناینیشیپ ایآ  - 16
. میئامنیم نینچنیا  زین  ناراکهانگ  اب  - 17

. ناگدننک بیذکت  رب  ياو  زور  نآ  رد  - 18
. میدیرفاین شزرا  یب  یبآ  زا  ار  امش  ایآ  - 19

. میداد رارق  ردام ) محر   ) راوتسا یهاگرارق  رد  ار  نآ  سپ  - 20
، نآرقلا ریـسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت  تعاس و .) هن  زور و  هن  هام و  هن  فراعتم  فورعم و  رب  انب  تدالو و  نامز   ) نّیعم يرادـقم  ات  - 21

203 ص : ج26 ،
. مییاناوت کین  هچ  میدوب و  اناوت  شنیرفآ ) رب  - ) 22

. ناگهدننک بیذکت  رب  ياو  زور  نآ  رد  - 23
. میدینادرگن امش ) تنوکس  ّلحم  و   ) هدنریگ رب  رد  ار  نیمز  ایآ  - 24

. ار ناگدرم  ناگدنز و  - 25
(. ناگدننک بیذکت  رب  ياو  زور  نآ   ) میدیناشون امشب  راوگشوخ  یبآ  میدینادرگ و  دنلب  راوتسا  ياههوک  نیمز  رد  و  - 26

203 ص :  تئارق ... :

(. تسا هدش  هدناوخ  مزجب  مهعبتن   ) ذاوش تئارق  رد  فیفخت و  هب  نارگید ، هدناوخ و  دیدشتب  انرّدقف  يوحن )  ) ییاسک هنیدم و  لها 

203 ص :  لیلد ... :

هداد دیدشت  هک  یـسک  و  َنوُرِداْقلا ) َمِْعنَف   ) ادخ لوق  تهج  هب  تسا  رتهب  فیفخت  تسا و  ینعم  کیب  ردـق  رّدـق و  هک  رتولج  رد  تشذـگ 
تغل ود  رهب  هک  ْمُْهلِْهمَأ  َنیِِرفاْکلا  ِلِّهَمَف  ناحبـس  يادخ  لوق  لثم  ّدجم و  ّداج  دوشیم  هتفگ  هچنانچ  دروایب  ار  تغل  ود  ره  هک  هدرک  دـصق 

. هداد لامتحا  ود  وا  سپ  ار  مهعبتن  هداد  مزج  هک  یسک  و  هدروآ .
. یپ رد  یپ  تاکرح  ینیگنس  يارب  هدومن  نکاس  ار  نیع  وا  هکنیا   1
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يانعم سپ  منک  ناسحا  وتب  سپـس  منکن  رادید  ار  وت  ایآ  کیلا ) نسحا  ّمث  كرزا  مل  ا   ) ییوگیم هچنانچ  کلهن  رب  دـشاب  فطع  هکنیا   2
فالتخا رب  انب  ناشیا  زا  لبق  یموق  زا  دـعب  تخاـس  دوباـن  ناحبـس  يادـخ  ار  ناـشیا  هک  ار  یموق  دـنکیم  هدارا  وا  هک  تسا  نیا  تئارق  نیا 

ربمایپ  ناشیا  يوسب  ناربمایپ  راصعا  تاقوا و 
204 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 

. يربمایپ زا  دعب 
. دشاب فوذحم  ءادتبم  ربخ  هک  تسا  نیا  رب  انب  ای  مالک  فانیتسا  يارب  سپ  روهشم . تئارق  رب  انب  عفر  اّما  و 

204 ص :  تغل ... :

 ... تسنآ رد  دایز  فّقوت  ناکما  هک  تسیناکم  رارقلا :
تفرگ و هزادنا  ینعی   ) ردق ای  اردق  ردقی  ردق  ناشیا  لوق  زا  ردـصم  ردـقلا  و  تسین . نآ  رد  دایز  مک و  هک  ینّیعم  مولعم و  رادـقم  ردـقلا :

: دیوگ یشعا  هچنانچ  هدومن  تغل  ود  نیب  عمج  هداد  دیدشت  هک  یسک  سپ  دومن ) ریدقت 
اعلّصلا بیشلا و  ّالا  ثداوحلا  نم  ترکن  يّذلا  ناک  ام  ینترکنا و  و 

ترکن ینترکنا و  هملک  تیب  نیا  دـهاش  نم  رـس  شیپ  يوم  نتخیر  يریپ و  رگم  ثداوح  زا  دـشن  وت  راـکنا  بجوـم  ارم و  يدوـمن  راـکنا 
. هدمآ ینعم  کیب  هک  تسا 

ثیدح تسنآ  زا  دریگ و  رب  رد  ار  وا  هک  یتقو  ینعی  اتافک  اتفک و  هتفکی  ءیّشلا : تفک  و 
مکنایبص اوفتکا 

بش یهایـس  ات  دینک  عمج  ناتیاهدنفـسوگ  ءاشعلا  ۀمحم  بهذت  یّتح  مکیـشاوم  اوّمـض  هک  تسنآ  لثم  دینابـسچب و  دوخب  ار  اهنآ  ینعی  . 
. اهفرظ ینعی  اتافک  دیوگ  هدیبع  وبا  تیفک و  تفک و  فرظب  دوشیم  هتفگ  دورب و 

. اهتباث ینعی  یساوّرلا : و 
. دنک دنلب  ار  نآ  یهاوخ  دوخ  ّربکت و  يور  زا  یتقو  هفناب  خمش  تسنآ  زا  اهدنلب و  ینعی  تاخماّشلا : و 

. دنیوگ تارف  ار  فورعم  یگرزب  رهن  هک  تسنآ  زا  و  تسا . ییاراوگ  تبوذع و  زا  یمامت  ریمن  بذع و  لالز و  و  تارف : ءام  و 
205 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 

: دیوگ رعاش 
هلضاوف هلیف و  يدحا  دهش  نا  و  « 1  » انتارف اّنع  باغ  اّنع  باغ  اذا 

. ار دوخ  ياهتمعن  اههدیاف و  دشچب  ددرگ  رضاح  رگا  دور و  ورف  ام  تارف  اهرظن  زا  دوش  رود  دنک و  ترفاسم  رگا 
و تسا ) يوروش  كاخ  رد  اراخب  دنقرمس و  یکیدزن  رد  هک   ) نوحیج ( 1  ) تسا راهچ  ملاع  نیریش  ياهبآ  عبنم  هشیر و  دیوگ : ساّبع  نبا 

(2 . ) هلجد تسنآ  زا 
رصم لین  ( 4  ) هفوک تارف  ( 3  ) خلب رهن  نوحیس 

__________________________________________________

تلاسر تیب  لها  بئاصم  حـیادم و  رد  یـسراف  یبرع و  راعـشا  رد  هک  تسا  ـالبرک  هفوک و  فورعم  رهن  ناـمه  تارف  دـیوگ : مجرتم  ( 1)
. میئامنیم دای  ار  اهنآ  زا  یضعب  هک  هدیسر  نآ  حدم  مه  رابخا  رد  هدش و  دای  شناشطع  تیب  لها  ءادهّشلا و  دّیس - ترضح  صوصخب 
تارف رهن  نیا  هک  دنیوگیم  مدرم  مدرک  ضرع  مالّسلا  هیلع  رقاب  ترـضحب  تفگ  هک  هدش  تیاور  یـسانک  سیرـض  زا  یفاک  لوصا  رد  - 1

. دزیریم نآ  رد  اههمشچ  دیآیم و  برغم  زا  نآ  هکنآ  لاح  تسا و  هنوگچ  سپ  دیآیم  تشهب  زا  ام 
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زا مه  نینمؤم  حاورا  دیآیم و  اجنآ  زا  امـش  تارف  رهن  نیا  بآ  هدیرفآ و  برغم  رد  ار  نآ  هک  تسا  یتشهب  ادخ  يارب  هک  یتسردـب  دومرف :
هفراعم تاقالم و  رگیدـکی  اـب  دوشیم و  نآ  ياـهتمعنب  مّعنتم  دروخیم و  نآ  ياـههویم  زا  دوریم و  اـجنآب  يرـصع  ماـش و  ره  رد  ناـشروبق 

مه اوه  رد  دنوریم و  ناشیاهروگب  دزرـس  دیـشروخ  یتقو  دننکیم  زاورپ  اوه  رد  هدمآ و  نوریب  تشهب  نآ  زا  دوشیم  حبـص  یتقو  دننکیم و 
 ... دنسانشیم هدید و  ار  رگیدمه 

نامسآ زا  بش  ره  رد  هک  تسا  ياهتشرف  هکنیا  تسا و  یتشهب  نادوان  زا  نادوان  ود  تارف  رد  هک  تسا  یّمق  ثّدحم  راحبلا  ۀنیفـس  رد  - 2
وا زا  شتکرب  هک  نیمز  برغم  قرـشم و  رد  يرهن  تسین  دزیریم و  تارف  رد  هک  تسا  تشهب  کشم  لاـقثم  هس  ود  اـب  دـیآ و  دورف  تارفب 

- مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  دوب . دهاوخ  تلاسر  نادناخ  رادتسود  درادرب  تارف  بآ  اب  ار  وا  قلح  کنح و  هک  يدازون  و  دشاب . رتشیب 
206 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 

«1»

206 ص :  بارعا ... :

اتافک نیا  رب  انب  سپ  ار  ناگدرم  اههدـنز و  دریگ  رب  رد  هکنیا  تسا  نیا  شیانعم  دـشاب  اتافک  وا  لوق  لوعفم  هکنیا  هب  تسا  بوصنم  ءایحا 
اههدرم اههدنز و  دریگیم  رب  رد  ای  اههدنز  درادرب  رد  شریدـقت  دوب و  دـهاوخ  ءایحا  رد  لماع  سپ  دـشاب . تفک  عمج  رگا  تسا و  ردـصم 

. ار

206 ص :  ریسفت ... :

كاله ار  تسخن  ياهرفاک  ایآ  َنِیلَّوَْألا ) ِِکلُْهن  َْمل  َأ   ) تفگ سپ  هدومن  نیتسخن  نیبّذکم  اب  هک  ار  هچنآ  دومن  دای  ناحبـس  دنوادخ  سپس 
سپس َنیِرِخْآلا ) ُمُهُِعْبُتن  َُّمث   ) ار دوخ  ناربمغیپ  دندرک ، بیذکت  یتقو  ار  دومث  داع و  حون و  موق  نوچ  ایند  رد  هجنکش  باذع و  هب  میدرکن 

ات درکن  کلهن  رب  فطع  ار  مهعبتن )  ) ار میهاربا  طول و  موق  نوچ  میدرکن  التبم  اهنآ  تشون  رسب  ار  نارگید 
__________________________________________________

. دوب دنهاوخ  ام  نایعیش  زا  هنیآ  ره  دنراد  رب  تارف  بآ  اب  ار  دوخ  نادنزرف  ماک  کنح و  هفوک  لها  رگا  دومرف : )
البرک دیهش  ربق  لغب  رد  مریگب  ات  هدب  تلهم  لجا  يا  متارف  بآ  هنشت 

رد تایاور  و  نآ . رد  مدرکیم  وشتـسش  هدـمآ و  تارفب  زور  ره  مدوب  امـش  دزن  نم  رگا  دومرف . ریرج  نب  دـلاخب  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما 
. تسین نآ  رکذ  لاجم  هک  هدش  لقن  تارفب  عجار  هربتعم  بتک  راحب و  رد  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  ياهزجعم  تسا و  رایسب  نآ  حدم 

دـصق درامـشیم و  ار  اهنآ  سپ  دـنرفن  راهچ  ءارعـش  دـیوگیم  ام  زا  يدرم  هچنانچ  نیمز  ماـمت  رد  هن  ناـشیا  دزن  هفورعم  ياـهرهن  ینعی  ( 1)
. تنابز رد  ینکیم 

رد نوحیج  هکنیا  رب  دنکیم  تلالد  تسا و  هّیکرت  رد  دالب  رد  نونکا  دمآ  ار و  دمآ  ياهنیمز  زا  نوحیج  ات  مدرک  ریـس  دـیوگ : رعاش  یّبنتم 
فلاب ناحیس  دور  تساجنیا 

207 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 
. تفرگ رس  زا  هدومن و  فانیتسا  هکلب  دوش  موزجم 

تسا و لبقتـسم  ُمُهُِعْبُتن  َُّمث  تسا و  یـضام  ِِکلُْهن  َْمل  َأ  اریز . تسین  زیاج  فانیتسا  زا  ریغ  مهعبتن و  نحن  مث  تسنیا  شریدقت  دـیوگ : ّدربم 
. دنک مایق  ناشیا  رب  تمایق  هک  دنتسه  یمدرم  نیرخآ  هک  تسیرصب  نسح  لوق  نآ  دّیوم 
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زا ناگدننک  بیذکت  اب  روطنامه  ار  نیـشیپ  هتـشذگ و  راّفک  رگمتـس و  مدرم  میدرک  كاله  ام  هچنانچ  ینعی  َنیِمِرْجُْملِاب ) ُلَعْفَن  َِکلذَـک  )
ندیدرگب يدوبان  تکاله و  دوشیم  یهاگ  دـندش و  هتـشک  هکردـب  زور  رد  درک . دوبان  كاله و  ار  ناشیا  هّتبلا  دومن و  میهاوخ  هّکم  لها 

ندش خسم  هب  یهاگ  ندرمب و  مه  یهاگ  وا و  ناکم  یناهنپ  هب  ای  وا  يدوبان  مادـعاب و  ای  اجنآ  تساجک  دـنادیمن  هک  ییاجب  ناسنا  ای  زیچ 
دنوشیم رفیک  ناشیا  سپ  ناگدننک  بیذکت  هب  َنِیبِّذَکُْمِلل )  ) ءازج شاداپ و  زور  ینعی  ٍِذئَمْوَی ) ٌْلیَو   ) دوب دهاوخ  يدامج  گنس و  تروصب 

. اههجنکش اهباذع و  نیرتتخسب 
زا لامک  نیا  رب  ناسنا  شنیرفآ  رد  و  هدـیاف . مک  زیچان  ینعی  يزیچان  مک و  بآ  زا  میدـیرفاین  ار  امـش  ام  ایآ  ٍنیِهَم ) ٍءام  ْنِم  ْمُکُْقلَْخن  َْمل  َأ  )

تسناهرب تّجح و  نیرتنشور  رابتعا و  نیرتگرزب  زیچان  بآ  هّرذ  ای  هرطق و  کی  زا  نایب  قطن و  زیمت و  فیرـش و  لقع  هحیحـص و  صاوخ 
. دنک هرباکم  یلقع  نشور  نیهارب  اب  هک  تسنآ  دننام  نیا  رکنم  تسا و  یشیدنا  تحلصم  اناد  ّربدم  راگدیرفآ و  عناص و  وا  يارب  هکنیا  رب 

__________________________________________________

رود یبرع  دالب  زا  هک  دشاب  خلب  رهن  نوحیـس  نامه  ساّبع  نبا  دوصقم  هک  تسا  نیا  رتهب  دزیریم و  مور  يایرد  رد  تسا و  كرت  دالب  رد  )
: دیوگ مجرتم  تسا .

. دشاب هیکرت  رد  یناحیج  ناحیس و  اراخب  خلب و  نوحیج  نوحیس و  زا  ریغ  هک  تسنکمم 
208 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 

تقو زا  يرادـقم  ات  ینعی  ٍمُوْلعَم ) ٍرَدَـق  یلِإ   ) محر ینعی  مکحم  هاگرارق  رد  ٍنیِکَم ) ٍرارَق  ِیف   ) میداد رارق  ار  زیچان  بآ  نیا  ینعی  ُهاْنلَعَجَف ) )
ام ینعی  َنوُرِداْقلا ) َمِْعنَف   ) رتخد ای  رـسپ  دنلب  ای  هاتوک  دـشاب  هنوگچ  هک  میدرک  میدـقت  ار  نآ  ندـیرفآ  ینعی  انْرَدَـقَف )  ) لمح تّدـم  مولعم 

بلطم نیا  مامت  رب  ام  میتسه  اناوت  ینعی  دشاب  روطنیا  ینعم  میدومن  فّفخم  ار  ردق  ام  هک  یتقو  هک  تسا  زیاج  میاهدنریگ و  هزادـنا  بوخ 
هکنآ سپ  درادـن  اـم  زج  ار  نآ  يورین  سکچیه  هـک  يزیچ  رب  مـیراد  تردــق  اـم  و  « 1  » نیا ریبدـت  رب  میدـنمورین  اـناوت و  بوخ  اـم  سپ 
هدـنز مینادرگیم و  رب  ار  اهنآ  مه  ام  ار و  تاقولخم  میدـیرفآ  اـم  هکنیا  هب  َنِیبِّذَـکُْمِلل ) ٍذـِئَمْوَی  ٌلـْیَو   ) هدـش فذـح  تسا  حدـم  صوصخم 

. مینکیم
. درادهگن نیمز ) هبذاج  هطساو  هب   ) دوخ يور  رب  ار  اهنآ  هک  ناگدنب  يارب  ًاتافِک ) َضْرَْألا  ِلَعَْجن  َْمل  َأ  )

درادـهگن و ار  اهنآ  نیمز  مکـش  رد  دـنیوگ  یبعـش  دـهاجم و  هداتق و  ًاتاْومَأ ) َو   ) ناشلزانم اههناخ و  رد  دوخ  تشپ  رب  ار  اههدـنز  ًءایْحَأ ) )
دیامن مضنم  بذج و  دوخب 

__________________________________________________

. هدش ادخ  تابثا  يارب  لالدتسا  ردام  محر  نینج و  رد  زیچ  راهچ  هب  ( 1)
. هدرم ینم  زا  هدنز  ندرک  داجیا  ندیرفآ و  - 1

نآ زا  یناـسآب  ینم  هکـسام  يورین  محر  رد  دوبن  رگا  تسا و  هکـسام  هّوق  وا  يارب  هتـسیاش و  هاـگرارق  نآ  هک  محر  رد  نآ  نداد  رارق  - 2
. دشیم عفد  جراخ و 

تلهم و نودـب  ندرک  لوب  عفد  ماعطب و  لفط  زاین  جایتحا و  عقوم  رد  لمح  عضو  نامیاز و  ترورـض  اجنآ و  رد  هاـم  هن  فّقوت  ریدـقت  - 3
. ریخأت

( ییارعش . ) تجاح هزادناب  هریغ  اپ و  تسد و  نابز و  شوگ و  مشچ و  زا  يرهاظ  حراوج  ریدقت  - 4
209 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 

ناگدرم تافک  تسنیا  تفگ  سپ  درک  ناتـسروگ  هنابجب  یهاگن  یبعـش  سپ  میتفر  نوریب  یبعـش  اب  ياهزانج  عییـشت  يارب  ام  دـیوگ  نانب 
. تسا هدش  تیاور  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  یلع  ترضح  زا  اههدنز و  تافک  تسنیا  تفگ  درک و  هناخ  هب  يرظن  سپس 
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دنایوریم و اهنیمز  نآ  زا  یـضعب  ینعی  ًاتاْومَأ  َو  ًءایْحَأ  وا  لوق  نآ و  فرظ  ینعی  هتفگ  اذه  فرظ و  ءاعو و  ینعی  اتافک  دـناهتفگ : یـضعب  و 
اتاوما ءایحا و  نوکی  اذه  دوشیمن  زبس  نآ  زا  يزیچ  تسا ) راز  هروش  عرذ و  يذ  ریغ   ) مهنآ زا  یـضعب  دنکیم و  هدـنز  ار  اهرذـب  اههایگ و 

. دنلب تباث  ياههوک  ینعی  ٍتاِخماش ) َیِساوَر  اهِیف  اْنلَعَج  َو   ) ندوب هب  لوعفم  رب  انب  لّوا  لوق  رب  انب  تیلاح و  رب  انب  تسا  بوصنم 
اهتمعن و نیاب  َنِیبِّذَـکُْمِلل ) ٍذـِئَمْوَی  ٌْلیَو   ) اراوگ بآ  زا  ندیـشون  امـش  يارب  میداد  رارق  ینعی  دـیوگ : ساّبع  نبا  ًاتاُرف ) ًءاـم  ْمُکاْنیَقْـسَأ  َو  )

. تسادخ فرط  زا  اهنآ  هکنیا 
اهتمعن دنوادخ  هکنیا  يارب  هدش  رارکت  هلمج  نیا  هّتبلا  نآرق و  ناربمایپ و  ناگهدننک  بیذـکت  لاحب  ياو  زور  نیا  رد  دـناهتفگ : یـضعب  و 

هروس رد  رارکت  تهج  تشذگ  هّتبلا  دنیوگیمن و  رارکت  ار  نیا  سپ  نیبّذکم . لاح  رب  ياو  هدومرف  یتمعن  ره  رکذ  عقوم  رد  سپ  هدرمش  ار 
. نمحّرلا

210 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 

210 ص :  ات 40 ... ] تایآ 29  (: 77  ) تالسرملا هروس  ]

هراشا

ٍرَرَِـشب یِمَْرت  اهَّنِإ  ( 31  ) ِبَهَّللا َنِم  ِینُْغی  ـال  َو  ٍلـِیلَظ  ـال  ( 30  ) ٍبَعُـش ِثـالَث  ِيذ  ٍّلِـظ  یلِإ  اوُِقلَْطنا  ( 29  ) َنُوبِّذَُـکت ِِهب  ُْمْتنُک  اـم  یلِإ  اوـُِقلَْطنا 
(33  ) ٌْرفُص ٌَتلامِج  ُهَّنَأَک  ( 32  ) ِرْصَْقلاَک

ِلْـصَْفلا ُمْوَی  اذه  ( 37  ) َنِیبِّذَـکُْمِلل ٍذـِئَمْوَی  ٌْلیَو  ( 36  ) َنوُرِذَـتْعَیَف ْمَُهل  ُنَذْؤـُی  ـال  َو  ( 35  ) َنوُقِْطنَی ـال  ُمْوَی  اذـه  ( 34  ) َنِیبِّذَکُْمِلل ٍذـِئَمْوَی  ٌْلیَو 
(38  ) َنِیلَّوَْألا َو  ْمُکانْعَمَج 

(40  ) َنِیبِّذَکُْمِلل ٍِذئَمْوَی  ٌْلیَو  ( 39  ) ِنوُدیِکَف ٌْدیَک  ْمَُکل  َناک  ْنِإَف 

210 ص :  همجرت ... :

. دیورب دیدرمشیم  غورد  ار  نآ  هک  یشتآ  يوسب  - 29
. دیورب پچ ) فرطب  یکی  تسار و  فرطب  یکی  الاب و  فرطب  یکی   ) دراد هخاش  هس  هک  یشتآ ) ای   ) يدود يوسب  - 30

. دنکیم عفد  ار  شتآ  هلعش  زا  يزیچ ) یخزود  زا   ) هن تسا و  رتسگ  هیاس  هن  ّلظ  نآ  - 31
. گرزب یکشوک  دننام  دنکیم  باترپ  ياهرارش  شتآ  نآ  هّتبلا  - 32

تسگنر . درز  ینارتش  شتآ  هرارش  نآ  هک  ایوگ  - 33
211 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 

. ناگهدننک بیذکت  رب  ياو  زور  نآ  رد  - 34
. دنیوگن نخس  نارفاک  هک  تسیزور  زور  نیا  - 35

. دننک یهاوخ  رذع  هکنیا  ات  دنهدن  یهاوخ ) رذع   ) هزاجا ناشیاب  و  - 36
. ناگهدننک بیذکت  رب  ياو  زور  نآ  رد  - 37

. میروآ درگ  ار  ناینیشیپ  زین  و  تّما ) نیا  نانکبیذکت  بیذکت  يا   ) ار امش  تسا  نارفاک ) زا  نمؤم   ) ندرک ادج  زور  نیا  - 38
. دیرآ ياجب  نم  اب  ار  هلیح  نآ  سپ  دیراد  باذع ) عفر  يارب  ياهراچ   ) ياهلیح امش  رگا  سپ  - 39

. ناگهدننک بیذکت  رب  ياو  زور  نیا  رد  - 40
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211 ص :  تئارق ... :

یبا ریغ  هفوک  لها  و  ود ...  ره  رد  مال  رسکب  نایراق  زا  نارگید  هدومن و  تئارق  حتفب  ار  مّود  اوقلطنا )  ) هک هدرک  تیاور  بوقعی  زا  سیور 
اهنآ ریغ  ریبج و  نب  دیعـس  ساّبع و  نبا  زا  میج  ّمض  فلا و  اب  عمج و  تالامج )  ) بوقعی یلو  دـناهدناوخ  فلا  نودـب  درفم »  » هلاـمج رکب 

مه فالخب  ریبج  نب  دیعـس  ساـّبع و  نبا  تئارق  ذاوش  رد  میج و  رـسک  فلا و  اـب  تـالامج  ناـیراق  زا  نارگید ، هدـش و  تیاور  نیمه  مه 
«1 . » داص فاق و  حتفب  رصقلاک )  ) دننام تسا 

211 ص :  لیلد ... :

رب انب  ءات  فلاب و  لامج  عمج  تالامج  ربخ و  رب  ار  یمّود  رما و  رب  هدرک  لمح  ار  یلّوا  وا  سپ  هدـناوخ  حـتفب  ار  مّود  يوقلطنا  هک  یـسک 
هچنانچ تسا  ءانب  حیحصت 

__________________________________________________

تسا هتسناد  تباث  فقو  لصو و  لاح  رد  نودیک  رد  ار  ءای  طقف  بوقعی  ( 1)
212 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 

. دیآ لئامج  شریسکت  رب  انب 
: دیوگ همّرلا  وذ 

رطخلا اهکاروأ  نابرغ  نع  بّوقت  ام  دعب  لئامجلا  قرّزلاب  نبّرق  و 
تیب نیا  دهاش  دـندومن  حورجم  ار  نآ  هدز و  دوخ  ياهنارب  اّبترم  دوخ  مد  اب  هکنآ  زا  دـعب  دـندش  کیر  ياههتـشپ  اهلت و  کیدزن  اهرتش 

. هدمآ رسکب  عمج  هک  تسا  لئامج  هملک 
تالامج هک  یـسک  و  هدـش . هراکذ  رکذ و  هلاحف و  لحف و  هب  قحلم  هچنانچ  عمج  ثینأت  يارب  هدـش  الامج  هب  قحلم  ءات  سپ  هلامج . اّما  و 

لپ رـسج و  ياهریجنز  زا  دوشیم  هتفگ  تساهیتشک و  ياهنامـسیر  زا  ینامـسیر  عارـش و  نآ  هلاـمج و  عمج  نآ  سپ  هدرک  تئارق  ّمضب 
. تسا كّرحتم 

( رصقلاک  ) هک یسک  و  تسا . لخر  عمج  لاخر  دوشیم  هتفگ  هچنانچ  دشاب - تالامج  لامج و  لمج  عمج  هک  تسا  زیاج  و  دیوگ : جاجز 
. تسا رتش  ياهندرگ  نآ  ایوگ  ینعی  هتفرگ  هرصق  عمج  نآ  سپ  هدرک  تئارق  داص  حتفب 

تخرد هخاش  گرب و  نآ  دیوگ و  هدناوخ  روط  نیمه  مه  دهاجم  تسا  هرصق  نآ  درفم  تسا و  تخرد  هشیر  رـصقلا  دناهتفگ : یـضعب  و 
. تسا

رارق ناشیاهرـصق  اهلزنم و  ماب  يور  رب  ار  نآ  مدرم  و  دیوگ : تستخرد  ياههشیر  نآ  رمج و  هرمج و  دـننام  رـصق  هرـصق و  دـیوگ : نسح 
(. دننکیم دودنا  لگ  نآ  يور  هدراذگ و  فقس  يور  رب  تسیناهایگ  فلع و  دوصقم  و   ) دنهدیم

لزنم بآ  رانک  رد  یتقو  هک  لگ  زا  تسیئاههناخ  نآ  اهرـصق و  ینعمب  اجنیا  رد  رـصق  هک  درک  ثیدـح  ام  يارب  یلع  وبا  دـیوگ : یّنج  نبا 
دنتخاسیم دندرکیم 

213 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 

213 ص :  ینعم ... :
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( َنُوبِّذَُکت ِِهب  ُْمْتنُک  ام  یلِإ  اوُِقلَْطنا   ) دومرف ناشبیذـکت و  تازاجم  رفیک و  يارب  دوشیم  هتفگ  ناشیاب  هچنآ  دومن  نایب  ناحبـس  يادـخ  سپس 
فارتعا دـیتشادنپیم و  غورد  ار  نآ  دـیدومنیم و  راـکنا  امـش  هک  یـشتآ  يوسب  دـیورب  دـیوگیم  ناـشیاب  خزود  نیلّکوم  نیکلاـم و  ینعی 

ار یّلحم  عضوم و  دومرف  رکذ  سپـس  فّقوت . نودب  رگید  ياجب  تسیئاج  زا  نتفر  ندش و  لقتنم  قالطنا  و  دـیتشادن . ایند  رد  نآ  تّحـصب 
تسا هبعـش  هس  نآ  يارب  هک  یـشتآ  يوسب  دیورب  ینعی  ٍبَعُـش ) ِثالَث  ِيذ  ٍّلِظ  یلِإ  اوُِقلَْطنا   ) دومرف و  دنورب . اجنآب  دومرف  رما  ار  ناشیا  هک 

. خزود مّنهج و  شتآ  یهایس  يارب  دیمان  هیاس  لظ و  ار  نآ 
تسار و تمـس  زا  ياهبعـش  رـس و  يالاب  زا  ياهبعـش  دراد  راّفکب  هطاحا  فرط  هس  زا  هک  تسا  مّنهج  دود  نآ  دـناهتفگ : هداـتق  دـهاجم و 

. دومن هطاحا  اهنآب  هایس  ظیلغ  دود  زا  ینعی  اُهقِدارُس ) ْمِِهب  َطاحَأ   ) دومرف هچنانچ  هدیمان  هیاس  ّلظ و  ار  دود  و  پچ . تمس  زا  ياهبعش 
نآ رد  سپ  ددرگ . بعـشنم  هبعـش  هس  نآ  زا  سپ  دیامن  ياهمیخ  دننام  رفاکب  هطاحا  سپ  دیآ  نوریب  شتآ  زا  ياهنابز  دناهتفگ : یـضعب  و 

. دوش غراف  باسح  زا  ات  دشاب  روآ  ناقفخ  ظیلغ  دود 
سپ نینک . تسنآ  دـننام  دـشاب و  رازآ  زا  عنام  هک  تسین  یناب  هیاس  ٍلِیلَظ ) ال   ) دومرف دومن و  فیرعت  ار  هیاس  نآ  ناحبـس  دـنوادخ  سپس 
لوـق نآ  دـنکیمن و  شتآ  شزوـس  ترارح و  زا  ینغتـسم  ار  راّـفک  دود  نـیا  هیاـس  سپ  نـک . زا  نـینک  تـسا و  هدرپ  نآ  هـّلظ و  زا  لـیلظ 

درز  خرس و  گنر  هس  نآ  تخورفا و  رب  هک  یتقو  دوشیم  دنلب  هک  تسا  شتآ  هنابز  هلعش و  و  ِبَهَّللا ) َنِم  ِینُْغی  َو ال   ) تسادخ
214 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 

. دـنکیمن عفد  ناشیا  زا  ار  شتآ  هلعـش  هنابز و  ترارح  هیاس  نآ  دـننکیم ، هیاس  ّلظ و  نآ  زا  ینابیاس  بلط  یتقو  راّـفک  ینعی  تسا . زبس  و 
فارطاـب ياهـّقرج  دـنارپیم  شتآ  نآ  هـک  یتسردـب  ٍرَرـَِـشب ) یِمَْرت  اـهَّنِإ   ) تـفگ دوـمرف و  فـیرعت  ار  شتآ  نآ  ناحبــس  دـنوادخ  سپس 

ساـّبع و نبا  زا  نآ ، زا  میربـیم  ادـخ  رب  هاـنپ  تهج . ره  زا  اـهرفاک  رب  تسنآ  شرپ  زاورپ و  نآ  مـیب  و  یگرزب . رد  دـننام  ینعی  ِرْـصَْقلاَک ) )
. دنکیم روصق  هب  هیبشت  ار  رتش  برع  اهانب و  زا  تسا  روصق  درفم  رصق  دیوگ : هک  هدش  لقن  دهاجم 

: دیوگ لطخا 
راجحا رجآ و  ّصحب و  ّزل  هدّیشی  ّیمور  جرب  ّهناک 

. تسا هدینابسچ  گنس  رجآ و  چگ و  اب  مکحم  ار  نآ  هک  تسا  یمور  جرب  نآ  هک  ایوگ 
: دیوگ هرتنع 

مّولتملا ۀجاح  یضقأل  ندف  اّهناک  یتقان و  اهیف  تفقوف 
. تسا رصق  ندف  ار و  رظتنم  دنمزاین  تجاح  مروآ  رب  تسا  راظتنا  قاطا  رصق و  نآ  هکنآ  لثم  ار و  مرتش  نآ  رد  مدومن  فّقوتم  سپ 

رفـص تالامجب  هیبشت  ار  نآ  گنر  سپـس  گرزب  ناتخرد  هنت  هشیر و  دننام  ینعی  رـصقلاک  دـناهتفگ : ریبج  نب  دیعـس  كاّحـض و  هداتق و 
. تسا يدرز  زا  نآ  یهایس  هکنیا  يارب  تسا ، هایس  بانط  نامسیر و  نآ  ایوگ  دناهتفگ : هداتق  نسح و  ٌْرفُص ) ٌَتلامِج  ُهَّنَأَک   ) تفگ دومن و 

. هدیمان ءارفص  ار  هایس  ياهرتش  برع  نیمه  يارب  دشاب و  يدرزب  لیام  نآ  هکنیا  رگم  ینیبیمن  رتش  زا  رتهایس  دیوگ : ءاّرف 
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. تسا گنر  درز  شتآ  هکنیا  يارب  تسیدرز  زا  نآ  دیوگ : یئابج 
. نآ تفص  تسنیا  هک  یشتآ  زا  ناگدننک  بیذکت  لاح  رب  ياو  زور  نیا  رد  َنِیبِّذَکُْمِلل ) ٍِذئَمْوَی  ٌْلیَو  )

. دننک یهاوخ  رذع  ات  دنهدیمن  هزاجا  ناشیاب  دنیوگیمن و  نخس  راّفک  هک  تسیزور  نیا  َنوُرِذَتْعَیَف ) ْمَُهل  ُنَذُْؤی  َو ال  َنوُقِْطنَی  ُمْوَی ال  اذه  )
الـصا هکنیا  لثم  سپ  دشاب . هتـشاد  هدیاف  ناشلاحب  هک  دنیوگیمن  ینخـس  ناشیا - هکنیا  لّوا )  ) تسلوق ود  نآ  يانعم  رد  دناهتفگ : یـضعب 

اهنآ زا  یضعب  رد  دننکیم و  یهاوخ  داد  دننزیم و  فرح  اهنآ  زا  یضعب  رد  هک  تسه  ییاههاگـساپ  تمایق  رد  هکنیا  مّود )  ) دننزیمن یفرح 
. دننکیمن مّلکت  هدز و  یشومخ  رهم  نانآ  ياهناهد  رب  مه 
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َمْوَی ْمُکَّنِإ  َُّمث   ) ار وا  لوق  زاب  ار و  َنوُقِْطنَی ) ُمْوَی ال  اذـه   ) یلاـعت يادـخ  لوق  ياهدـید  اـیآ  تفگ  و  دـمآ . همرکع  دزن  يدرم  دـیوگ : هداـتق 
فقوم زور  نآ  رد  تفگ  همرکع  سپ  دینکیم  یهاوخ  داد  ناتراگدرورپ  دزن  رد  تمایق  زور  رد  امـش  سپ  َنوُمِـصَتَْخت ) ْمُکِّبَر  َْدنِع  ِۀَمایِْقلا 
نخسب ناشیا  ياپ  تسد و  هدز و  اهنآ  ناهد  رب  رهم  سپس  دننکیم . یهاوخ  داد  دنیوگیم و  نخس  اهنآ  زا  یضعب  رد  هک  تسیئاههاگساپ . و 

نآ هکنیا  رب  انب  دوش  هدناوخ  بصنب  َنوُقِْطنَی ) ُمْوَی ال  اذه   ) دـناهداد هزاجا  اهیوحن  دـنیوگیمن . نخـس  اهنآ  هک  تسا  عقومنیا  رد  سپ  دـیآ .
الف  ) نآ ریدقت  و  دشاب . ْمَُهل ) ُنَذُْؤی  َو ال   ) وا لوق  رب  فطع  هکنیا  رب  انب  تسا  عوفرم  نورذتعیف )  ) وا لوق  مویب و  هراشا  هن  دشاب  ءازجب  هراشا 

. دنیوجیمن راذتعا  سپ  نورذتعی -)
نیا  شیانعم  هنیآ  ره  دشاب  بوصنم  سپ  اورذتعی  الف  دوش : هتفگ  رگا  و 
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ناشیا سپ  یهاوخ  رذـع  رد  دـنهدیمن  ناـشیاب  نذا  هک  تسنیا  اـنعم  نکل  تسناـشیا و  یهاوخ  رذـع  هلیـسو  ببـس و  نذا  هک  دوب  دـهاوخ 

. دنیوجیمن راذتعا 
تـشهب لها  نایم  هلـصاف  ییادج و  زور  نیا  ِلْصَْفلا ) ُمْوَی  اذه   ) ربخ نیا  زا  ناگدننک  بیذکت  رب  ياو  زور  نیا  رد  َنِیبِّذَکُْمِلل ) ٍِذئَمْوَی  ٌْلیَو  )

. تسا خزود  شتآ  و 
رد راـک  نطاـب  رهاـظ و  رب  تواـضق  لـصف  ملاـظ و  زا  مولظم  یهاوـخ  داد  مدرم و  ناـیم  يرواد  تموـکح و  زور  نیا  دـناهتفگ : یـضعب  و 

. دسانشیمن و  دنادیمن ، ار  نطاب  راک و  رهاظ  رب  دنکیم  مکح  یضاق  ایند  رد  هکنیا  يارب  ایند  فالخب  تسترخآ 
رد ار  مدرم  مامت  دنکیم  عمج  دـنوادخ  هتـشذگ  ياهتّما  ناگدـننک  بیذـکت  اب  ار  تّما  نیا  نیبّذـکم  مینکیم  عمج  َنِیلَّوَْألا ) َو  ْمُکانْعَمَج  )

. نادیم کی  رد  زور و  کی 
. دینز راکب  ار  نآ  ناتدوخ  يارب  سپ  تسه  هلیح  هراچ و  امش  يارب  رگا  ینعی  ِنوُدیِکَف ) ٌْدیَک  ْمَُکل  َناک  ْنِإَف  )

زا عافد  زا  تسناشیا  زجع  راهظا  تسناشیا و  یبوک  رس  اهرفاک و  يارب  یلاعت  يادخ  زا  تسا  شنزرـس  خیبوت و  نیا  هک  دناهتفگ  یـضعب  و 
هک دـیدرکیم  ییاهراک  ایند  رد  هک  دـیدوب  امـش  هک  تسنیا  يارب  خـیبوت  نیا  و  دـننک . ياهراچ  نارگید  هراب  رد  هک  دـسر  هچ  ات  ناشدوخ 

ٍِذئَمْوَی ٌْلیَو   ) ناتتـشز لامعا  اهراک و  هجیتن  لاب و  هب و  دیدیـسر  دـینکب و  ياهراـچ  هکنیا  زا  دـیتسه  زجاـع  نونکا  دوب و  نم  مشخ  بجوم 
. ناگهدننک بیذکت  رب  ياو  زور  نیا  رد  َنِیبِّذَکُْمِلل )
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217 ص :  ات 50 ... ] تایآ 41  (: 77  ) تالسرملا هروس  ]

هراشا

َنِینِسْحُْملا يِزَْجن  َِکلذَک  اَّنِإ  ( 43  ) َنُولَمْعَت ُْمْتنُک  اِمب  ًائِینَه  اُوبَرْـشا  َو  اُولُک  ( 42  ) َنوُهَتْشَی اَّمِم  َهِکاوَف  َو  ( 41  ) ٍنُویُع َو  ٍلـالِظ  ِیف  َنیِقَّتُْملا  َّنِإ 
(45  ) َنِیبِّذَکُْمِلل ٍِذئَمْوَی  ٌْلیَو  ( 44)

(49  ) َنِیبِّذَکُْمِلل ٍِذئَمْوَی  ٌْلیَو  ( 48  ) َنوُعَکْرَی اوُعَکْرا ال  ُمَُهل  َلِیق  اذِإ  َو  ( 47  ) َنِیبِّذَکُْمِلل ٍِذئَمْوَی  ٌْلیَو  ( 46  ) َنُومِرُْجم ْمُکَّنِإ  ًالِیلَق  اوُعَّتَمَت  َو  اُولُک 
(50  ) َنُونِمُْؤی ُهَدَْعب  ٍثیِدَح  ِّيَِأبَف 

217 ص :  همجرت ... :

. دنشاب اهراس  همشچ  رانک  و  تشهب ) ناتخرد   ) هیاس رد  ناراکزیهرپ  هّتبلا  - 41
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. دنهاوخب و  دننک ، وزرآ  هچنآ  زا  تسناشیا ) ییاریذپ  يارب   ) اههویم و  - 42
. دشاب اراوگ  هک  یلاح  رد  دیماشایب  دیروخب و  دیدرکیم  ایند ) رد   ) هتسویپ هک  هتسیاش  لامعا  نآ  شاداپب  دنیوگب  ناشیاب  و  - ) 43

. میهدیم شاداپ  نینچنیا  ار  ناراکوکین  ام  يرآ  - 44
. ناگهدننک بیذکت  رب  ياو  زور  نآ  رد  - 45

. دیراکهنگ امش  هک  دیوش  رادروخ  رب  ینامز  كدنا  دیروخب و  دنیوگب ) ناشیاب  - ) 46
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. ناگهدننک بیذکت  رب  ياو  زور  نآ  رد  - 47
(. دنناوخن زامن  دینک  زامن  هکنآ  ای  و   ) دننکن عوکر  دینک  عوکر  دنیوگ  ناشیاب  هاگ  ره  و  - 48

. ناگهدننک بیذکت  رب  ياو  زور  نآ  رد  - 49
(. دندیورگن نآرقب  رگا   ) دنورگیم نآرق  زا  دعب  باتک  مادکب  سپ  - 50

218 ص :  دوصقم ... : ریسفت و 

زیهرپ تشز  لامعا  ناهانگ و  كرش و  زا  هک  یناسک  نآ  َنیِقَّتُْملا ) َّنِإ   ) تفگ دومن و  دای  ار  ناراکزیهرپ  نینمؤم و  ناحبس  دنوادخ  سپس 
اهنآ يور  شیپ  رد  نیمز  فاکـش  لودـج و  نودـب  هک  ياهراسهمـشچ  ٍنُویُع ) َو   ) تشهب ناـتخرد  زا  ییاـههیاس  رد  ٍلـالِظ ) ِیف   ) دـندرک

ییاههمشچ ینعی  نویع )  ) دناهتفگ یضعب  ار و  نآ  بآ  يافص  یبوخ و  دننیبیم  یتقو  تسا  رتشخبتّذل  اهنآ  يارب  هکنیا  يارب  تسا  يراج 
دـنراد و اهتـشا  هچنآ  سنج  زا  ینعی  َنوُهَتْـشَی ) اَّمِم   ) تسناتخرد هویم  نآ  ههکاف و  عمج  َهِکاوَف ) َو   ) تسا يراـج  ناـتخرد  يـالبال  رد  هک 
. تسا یلیم  یب  ترفن و  توهـش  ّدـض  دوب و  دـهاوخ  وا  يارب  یتّذـل  دومن  دروخ  رب  نآب  هدـنهاوخ  هک  ینامز  لد  رد  تسا  ییانعم  توهش 

. تسا هحابا  دوصقم  تسا و  رما  تروص  نآ  تروص  اُوبَرْشا ) َو  اُولُک   ) ناشیاب دوشیم  هتفگ  سپس 
هک دنتـسناد  یتقو  اهنآ  اریز  دهاوخیم  تشهب  رد  ندیـشون  ندروخ و  اهنآ  زا  ناحبـس  دنوادخ  تسا و  یقیقح  رما  نآ  دـناهتفگ : یـضعب  و 

تـسین هدوهیب  ثبع و  ار  ناشیا  دنوادخ  ندینادرگ  رب  سپ  دنوش  رتلاحـشوخ  دـنماشایب  دـنروخب و  تشهب  رد  اهنآ  هک  دراد  تسود  ادـخ 
ریـسفت یف  نایبلا  عمجم  همجرت  یتحاران و  تمحز و  زا  صلاخ  ینعی  دـیدومن . ایند  رد  هچنآب  امـش  رب  داب  اراوگ  َنُولَمْعَت ) ُْمْتنُک  اـِمب  ًاـئِینَه  )

219 ص : ج26 ، نآرقلا ،
. تسا جنر  رازآ و  زا  صلاخ  تعفنم  ءینه  و 

. تسین یتحاران  جنر و  نآ  یپ  رد  رگید  هک  تسا  یتّیذا  نآ  دناهتفگ : یضعب  و 
: دنیوگیم زین  ناشیاب  یلاعت و  يادخ  زا  تسیربخ  تسخن  نیا  میهدیم . شاداپ - ار  ناراکوکین  نینچنیا  ام  َنِینِسْحُْملا ) يِزَْجن  َِکلذَک  اَّنِإ  )

سپ ناگدننک . بیذـکت  رکذ  رب  داد  هداعا  ار  مالک  سپـس  هدـعو  نیاب  ناگدـننک  بیذـکت  رب  ياو  زور  نیا  رد  َنِیبِّذَـکُْمِلل ) ٍذـِئَمْوَی  ٌْلیَو  )
: دومرف ناحبس  يادخ 

دوب و دـهاوخ  گرم  هّتبلا  سپ  یناـمز  كدـنا  ینعی  اًـلِیلَق )  ) اـیند رد  دـیوش  دـنمهرهب  اوُعَّتَمَت ) َو   ) دـیروخب دـنیوگیم  ناـشیاب  ینعی  اوـُلُک ) )
رب ياو  زور  نیا  رد  َنِیبِّذَکُْمِلل ) ٍِذئَمْوَی  ٌْلیَو   ) دـیباذع هتـسیاش  قحتـسم و  امـش  اهکرـشم  يا  ینعی  َنُومِرُْجم ) ْمُکَّنِإ   ) تسین نآ - زا  ياهراچ 

. دنناوخیمن زامن  ینعی  َنوُعَکْرَی ) ال   ) دیناوخب زامن  ینعی  اوُعَکْرا ) ُمَُهل  َلِیق  اذِإ  َو   ) دیعو میب و  نیاب  ناگدننک  بیذکت 
ینحنم ام  دنتفگ  اهنآ  و  دومن . زامنب  رما  ار  اهنآ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  هک  یتقو  رد  هدش  لزان  فیقث  هراب  رد  هیآ  نیا  دـیوگ : لتاقم 

يریخ دـشابن  دوجـس  عوکر و  هک  ینید  رد  دومرف  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمغیپ  سپ  تسا  کبـس  تشز و  اـم  يارب  نیا  میوشیمن  ـال  ود  و 
. تسین
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نیا رد  َنِیبِّذَکُْمِلل ) ٍِذئَمْوَی  ٌْلیَو   ) دنناوتیمن دننک  هدجـس  هک  دـنناوخیم  ار - اهنآ  هک  یماگنه  تسا  تمایق  زور  نیاب  دارم  دـیوگ : ساّبع  نبا 
قیدـصت نآرق  زا  دـعب  باتک  مادـکب  سپ  ینعی  َنُونِمُْؤی ) ُهَدـَْعب  ٍثیِدَـح  ِّيَِأبَف   ) اـهتدابع زاـمن و  بوجوب  ناگهدـننک  بیذـکت  رب  ياو  زور 

ار  نآ  هکنآ  لاح  دومن و  دیهاوخ 
220 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 

. دیدرکن قیدصت  شبیترت  ییوکین  زاجعا و  اب 
«1 . » دروآ دهاوخن  نآ  ریغب  نامیا  نشور . هناشن  رهاظ و  لیلد  زا  تسنآ  رد  هچنآ  اب  درواین  نامیا  نآرقب  هک  یسک  تسا  مّلسم  سپ 

__________________________________________________

زا نیـسح  نب  لیقع  ار  ام  داد  ربخ  ٍنُویُع ) َو  ٍلالِظ  ِیف  َنیِقَّتُْملا  َّنِإ   ) دـیوگ لیزنّتلا  دـهاوش  رد  یفنح  یناکـسح  مکاـح  دـیوگ : مجرتم  ( 1)
نب بوقعی  زا  ءاسف  رد  بوبحم  نب  ییحی  نب  دمحم  نب  ییحی  زا  هرصب  رد  قرزا  دلاخ  نب  دّمحم  زا  هَّللا  دبع  نب  دّمحم  زا  نیـسح  نب  یلع 
َّنِإ  ) یلاعت يادـخ  لوق  رد  ساّبع  نب  هَّللا  دـبع  زا  دـهاجم  زا  فیـصخ  زا  لیئارـسا  زا  یـسوم  نب  هَّللا  دـیبع  ارم  درک  ثیدـح  تفگ  نایفس 
رد مالّـسلا  مهیلع  نیـسح  نسح و  یلع و  ناشیا  و  دـندومن . زیهرپ  هریغـص  هریبک و  هانگ  كرـش و  زا  هک  یناسک  نآ  ینعی  تفگ  َنیِقَّتُْملا )

وزرآ دهاوخیم و  ناشلد  هک  ار  هچنآ  زا  فلتخم  ياههویم  تسیراج و  هک  كاپ  بآ  زا  ییاههمشچ  ؤلؤل و  زا  ییاههمیخ  و  تخرد ، هیاس 
هک هچنآ  ببـس  تسین  امـش  يارب  یباسح  یگرم و  تشهب  رد  دشاب  ناتناج  شون  اراوگ و  دیـشونب  دیروخب و  دوشیم  هتفگ  اهنآب  دننکیم و 

. تشهب رد  ار  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  دّمحم  تیب  لها  ناراکوکین  میهدیم  شاداپ  نینچمه  ام  ار و  ادخ  دیدرک  تعاطا  ایند  رد 
221 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 

221 ص :  ّمع ...  هروس 

هراشا

هروس ار  نآ  مه  یـضعب  و  تارصعم 4 - هروس  أبن 3 - هروس  ّمع 2 - هروس  تسا 1 - مسا  راـهچ  ياراد  هدـش و  لزاـن  هّکم  رد  هروس  نیا 
. دناهدیمان لئاست -

221 ص :  نآ ... : تایآ 

. تسا هیآ  لهچ  نارگید  رظن  زا  هیآ و  کی  لهچ و  هرصب  لها  هّکم و  لها  رظن  زا 

221 ص :  نآ ... : فالتخا 

222 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت  نارگید  دزن  رد  یلو  تسا  هیآ  کی  اهیرصب  اهیّکم و  رظن  زا  ًابیِرَق ) ًاباذَع  )
ْمُکانْرَْذنَأ اَّنهیآ  زا  یمین 

. تسا مهن  یس و  هیآ 

222 ص :  هروس ... : نیا  تلیضف 

رد دنوادخ  دنک  تئارق  ار  َنُولَءاسَتَی  َّمَع  هروس  سک  ره  ترضح  نآ  دومرف  هک  هدرک  تیاور  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  زا  بعک  نب  ّیبا 
. دیامن باریس  یتشهب  کنخ  ياهبارش  زا  ار  وا  تمایق  زور 
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: دندومرف هک  هدش  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  هَّللا  دبع  یبا  ترضح  زا  و 
. دوشیم مارحلا  هَّللا  تیب  ترایزب  ّقفوم  هکنیا  رگم  درذگیمن ، لاس  نآ  زا  دیامن  تموادم  لاس  کی  ات  دنک و  تئارق  ار  هروس  نیا  سک  ره 

222 ص :  لبق ... : هروس  اب  هروس  نیا  طابترا  هجو  و  حیضوت .

رکذب ار  هروس  نیا  دومن  حاتتفا  داد  میب  ار  ناگهدننک  بیذکت  و  داد ، نایاپ  تمایق  رکذب  ار  تالـسرم  هروس  ناحبـس  دنوادخ  هک  یماگنه 
: دومرف سپ  تمایق  ملاعب  تشگ  رب  شزیگنا و  ثعب و  رب  تردق  لیالد  رکذ  تمایق و 

223 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 

223 ص :  ات 16 ... ] تایآ 1  (: 78  ) إبنلا هروس  ]

هراشا

ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
(4  ) َنوُمَْلعَیَس َّالَک  ( 3  ) َنوُِفلَتُْخم ِهِیف  ْمُه  يِذَّلا  ( 2  ) ِمیِظَْعلا ِإَبَّنلا  ِنَع  ( 1  ) َنُولَءاسَتَی َّمَع 

(9  ) ًاتابُس ْمُکَمَْون  اْنلَعَج  َو  ( 8  ) ًاجاوْزَأ ْمُکانْقَلَخ  َو  ( 7  ) ًاداتْوَأ َلابِْجلا  َو  ( 6  ) ًاداهِم َضْرَْألا  ِلَعَْجن  َْمل  َأ  ( 5  ) َنوُمَْلعَیَس َّالَک  َُّمث 
ِتارِصْعُْملا َنِم  اْنلَْزنَأ  َو  ( 13  ) ًاجاَّهَو ًاجارِس  اْنلَعَج  َو  ( 12  ) ًادادِش ًاْعبَس  ْمُکَقْوَف  اْنیََنب  َو  ( 11  ) ًاشاعَم َراهَّنلا  اَْنلَعَج  َو  ( 10  ) ًاساِبل َْلیَّللا  اَْنلَعَج  َو 

(14  ) ًاجاََّجث ًءام 
(16  ) ًافاْفلَأ ٍتاَّنَج  َو  ( 15  ) ًاتابَن َو  ابَح  ِِهب  َجِرُْخِنل 

224 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 

224 ص :  همجرت ... :

: نابرهم هدنیاشخب  دنوادخ  مانب 
. دنسرپیم هچ  زا  ناکرشم  - 1

(. دنسرپیم تسنآرق  هک   ) گرزب ربخ  زا  - 2
. دنراد فالتخا  نآ  هراب  رد  ناشیا  هک  يربخ  نآ  - 3

. تسناد دنهاوخ  يدوزب  تسا  نینچ  هن  - 4
. دننادیم يدوزب  دندرک ) نامگ  ناشیا  هک   ) تسنانچ هن  سپ  - 5

. میدینادرگن هدرتسگ  یشارف  ار  نیمز  ایآ  - 6
(. ددرگ راوتسا  نادب  ات  نیمز  يارب   ) ییاهخیم ار  اههوک  زین  و  - 7

. میدیرفایب هدام ) رن و   ) فنص ود  ار  امش  و  - 8
. میدینادرگ یشیاسآ  ار  امش  باوخ  و  - 9

. میداد رارق  یششوپ  ار  بش  و  - 10
. میدینادرگ تشیعم  بلط  تقو  ار  زور  و  - 11

. میداهن انب  راوتسا  نامسآ  تفه  امش  زارف  رب  و  - 12
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. میداهن هتخورفا  یغارچ  نامسآ ) رد   ) و - 13
. میداتسرف ورف  نازیر  تیاغب  یبآ  اهربا  زا  و  - 14

. میروآ نورب  ار  هایگ  هناد و  نآب  ات  - 15
. هدیچیپ مهرد  ياهناتسوب  زین  و  - 16

224 ص :  تئارق ... :

225 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت  نبا  و  نولءاستی ) اّمع   ) رمع نب  یسیع  همرکع و  هردان  تئارق  ذاوش و  رد 
. دناهدرک تئارق  تارصعملاب ) انلزنا  و   ) هداتق ساّبع و  نبا  ریبز و 

225 ص :  لیلد ... :

زا یتـیاور  و  تسا . تغل  ود  نیرتفیعـض  دوش  لـخاد  ّرج  فرح  نآ  رب  یتـقو  هیماهفتـسا  ءاـم  رد  فلا  ندراذـگ  تباـث  دـیوگ : یّنج  نبا 
. تسا هتفگ  ناسح  هک  دش  ام  يارب  برطق 

دامر یف  غّرمت  ریزنخک  میئل  ینمتشی  ماق  ام  یلع 
. دزاس هدولآ  ار  دوخ  هدیطلغ و  رتسکاخ  رد  هک  یکوخ  دننام  دومن  مایق  نم  تناها  متش و  هب  یتسپ  مدآ  هچ  يارب 

. هدشن فذح  نآ  فلا  هدش و  دراو  نآ  رب  ّرج  فرح  یلع  هک  تسا  ماق  ام  تیب  نیا  دهاش 
ائیـش و يدی  نم  هتیطعا   ) ناشیا لوق  لثم  هدمآ  دومرف  شدوخ  هب  سپ  دوش  لزان  يزیچ  نآ  زا  یتقو  تارـصعملاب )  ) ادخ لوق  رد  دـیوگ  و 
زا شـشخب  لّوا  ینعی  اجنیا  زا  هک  تسنیا  نآ  يانعم  و  مداد . يزیچ  مدوخ  تسدـب  ار  وا  تسنیا  ود  ره  تسیکی  نآ  يانعم  و  ائیـش ) يدـیب 

. تسا هدوب  وا  تسد 

225 ص :  تاغل ... : حرش 

. دنکیم ظّفلت  هزمه  اب  هکنآ  بهذم  رب  ربمایپ  یبن و  تسنآ  زا  گرزب و  ربخ  أبنلا :
. ندرک همّدقم  هّیقت  ینعی  ادیهمت  ءیش  دّهم  تسا و  ندرک  مهارف  راک  بابسا  همّدقم و  داهملا :

. تسا رتدیدش  رتمکحم و  خیم  زا  نآ  هکنیا  رگم  خیم  دتولا :
تبس  تسنآ  زا  تسا و  تحارتسا  يارب  ندرک  لمع  عطق  تابّسلا :

226 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 
. دندرکیم لیطعت  مالّسلا  هیلع  یسوم  تعیرش  رد  ناشتداع  رب  انب  ار  لمع  هک  يزور  ینعی  هبنش  زور  تسنآ  زا  دیرب و  ار  نآ  هک  یتقو  هفنا 

. دشاب گرزب  رون  ییانشور و  ياراد  هک  تسا  شتآ  هلعش  نآ  داقو و  ینعمب  جاهولا :
بآ ندـش  يراج  لثم  دزاسیم  يراج  ار  نآ  درـشفیم و  ار  نآ  داـب  سپـس  دـنکیم  بآ  لـمح  ربا  دراـبیم . ناراـب  هک  ییاـهربا  تارـصعملا :

. اورطم موقلا  رصع  نهاریپ و  سابل و  ندرشفب 
مزیریم ار . شنوخ  متخیر  هعفد  کی  ینعی  اجث  هّجثا  همد  تججث  دوشیم  هتفگ  ندـب . نوخ  نتخیر  لثم  نتخیر  هعفد  کی  ینعی  جاـجثلا : و 

هیبلت رد  ینعی  جث  سپ  جع  اهجح  نیرتالاب  هدمآ  ثیدح  رد  ینتخیر و  دزیریم  ار  نوخ  تخیر  اعطق  اجوجث و  جّثی  مّدلا  ّجث  دـق  ینتخیر و 
ناونعب هک  يرتش  دنفـسوگ و  نوخ  نتخیر  ندرک و  دنلب  ار  ادص  کلملا )...  کل و  دمحلا  ّنا  کّیبل  کل  کیرـش  کّیبل ال  کّیبل  ّمهّللا  )
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. تسا فیفل  ّفل و  نآ  درفم  دوشیم و  هدیچیپ  مهرود  هک  ییاههفاّفل  اهخت و  اه و  طلخ  فافلالا  انم  هّکم و  رد  ادخ  يارب  ینابرق  يده و 
. مهب هدیچیپ  ياهغاب  هدیچیپ و  هک  یناتخرد  چیپ و  تخرد  هدش  هتفگ  و 

226 ص :  بارعا ... :

ام لاّصتا  يارب  دـناهدرک  فذـح  ار  فلا  ماغدا و  ام  میم  رد  میم و  هب  بلق  میم  اـب  جرخم  برق  هطـساوب  ار  نون  هدوب  اـم  نع  شلـصا  ّمع ) )
طقاس ام  فلا  نآ  اب  هک  یفورح  نیا  دشاب و  ربخ  ماهفتـسا و  میم  نآ و  نایم  یقرف  هکنیا  يارب  هدش و  وا  زا  یئزج  لثم  هکنیا  ات  ّرج  فرحب 

میف 6 - لثم  یف  مل 5 - لثم  مال  ّمب 4 - لثم  ءاب  ّمم 3 - ییوگیم  نم  ّمع 2 - ییوگیم  نع  تسا 1 - فرح  تشه  دوشیم 
227 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 

یتح م. لثم  یّتح  یلع م 8 - لثم  یلع  یلا م 7 - لثم  یلا 
هکنیا يارب  دوش  رارکت  ام  دوشیم  مزال  هنیآ  ره  دـشاب  لدـب  رگا  اریز  تسین  ّمع  زا  لدـب  ِمیِظَْعلا  ِإَبَّنلا  ِنَع  دـیوگ : يوحن  مولع  عماـج  ریـصب 
هزادنا ردق و  هچب  وت  هتفگ  لثم  ددرگیم  رب  دش ، ماهفتسا  نآ  اب  هک  یفرح  اب  دومن  تشگ  رب  یتقو  ماهفتـسا  فرحب  لصّتم  هک  يّرج  فرح 

ِنَع  ) وا لوق  لثم  دـش  نینچ  یتقو  سپ  هزمه  نودـب  دـش  هتفگ  تسیب  هب  تسین  زیاج  مهرد  یـس  هب  ای  مهرد  تسیب  هب  ایآ  يدـیرخ  ساـبل 
. دشاب نولءاستی ) هک   ) رهاظ لعف  نیا  ریغ  دوشیم  يرگید  لعفب  ّقلعتم  ِإَبَّنلا )

227 ص :  ینعم ... :

يادخ ییاتکی  دیحوتب و  ربخ  ار  ناشیا  دیدرگ و  ثوعبم  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  هک  یماگنه  دـنتفگ . نیرّـسفم  َنُولَءاسَتَی ) َّمَع  )
ینعی دندرک و  باوج  لاؤس و  هب  عورـش  دوخ  نایم  رد  نیکرـشم  دومن . توالت  نآرق  ناشیا  رب  داد و  گرم  زا  دعب  ندش  هدنز  هب  یلاعت و 
دومرف لزان  یلاعت  دنوادخ  سپ  هدش  لزان  وا  رب  یچ  هدروآ و  زیچ  هچ  دّمحم  دـنتفگیم  و  دندیـسرپیم . ناشدوخ  زا  بّجعت  راکنا و  قیرطب 

. دیسرپیم مه  زا  زیچ  مادک  زا  ینعی  َنُولَءاسَتَی ) َّمَع  )
دیز يدرک  میظعت  ار  دـیز  ماقم  نأش و  یتقو  ییوگیم  هچناـنچ  تسا - هّصق  تشادـگرزب  دوصقم  ماهفتـسا و  ظـفل  ظـفل ، دـیوگ : جاـجز 

باوج و لاؤس و  هک  دومرف  رکذ  سپـس  يدرک ) دایز  ار  زیچ  مادـک  ییوگیم  یتشاد  گرزب  ار  وا  ماـقم  یتقو  اـی   ) تسا مادـک  تسیک و 
دـیحوت و زا  ربـخ  اریز  تسا  گرزب  شماـقم  هک  يربـخ  ینعی  تسا . نآرق  نآ  و  ِمیِظَْعلا ) ِإَـبَّنلا  ِنَع   ) تـفگ تـسیچ و  زا  اـهنآ  ياهـشسرپ 

هچنآ  زیاج و  هچنآ  زا  ربخ  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  قیدصت 
228 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 

ِلْـصَْفلا َمْوَی  َّنِإ   ) هیآ ار  لوق  نیا  دنکیم  دییأت  و  تمایق . زور  ربخ  ینعی  دـناهتفگ : هداتق  كاّحـض و  دـهدیم  روشن  ثعب و  زا  تسین و  زیاج 
. تسا رارق  دعوم و  زور  دوشیم  ادج  لطاب  زا  ّقح  رفاک و  زا  نمؤم  هک  يزور  ًاتاقیِم ) َناک 

شزیگنا و زور  ناربمایپ و  ناگتشرف و  وا و  تافص  عناص و  تابثا  زا  دندرکیم  فالتخا  نآ  رد  هک  تسنآ  گرزب  ربخ  دناهتفگ : یـضعب  و 
. دوشیم روما  نیا  مامت  لماش  قلطم و  أبن  هکنیا  يارب  تفالخ . تلاسر و  شتآ و  تشهب و 

دنتفگ و هک  روط  نآ  رما  هن  ینعی  اَّلَک )  ) دنتـشادنپیم غورد  بیذـکت و  یخرب  دـندرکیم و  قّدـصت  یـضعب  سپ  َنوُِفلَتُْخم ) ِهِیف  ْمُه  يِذَّلا  )
راکشآ نشور و  بلاطم  تفر و  بقع  هدرپ  هک  یتقو  ار  ناشبیذکت  تبقاع  دنمهفیم  دننادیم و  يدوزب  َنوُمَْلعَیَـس )  ) تسین دندرک  بیذکت 

. میب یپ  رد  تسا  یمیب  نیا  دنمهفیم  يدوزب  سپس  َنوُمَْلعَیَس ) اَّلَک  َُّمث   ) دش
. ار ناشقیدصت  هجیتن  دننادیم  يدوزب  نینمؤم  ار و  ناشبیذکت  تبقاع  دنمهفیم  راّفک  يدوزب  اعطق  ینعی  اّلک  دیوگ : كاّحض 
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ناشیاب هچنآ  دـنمهفیم  يدوزب  اـعطق  سپـس  تماـیق  زور  رد  ناـشیا  هب  دـسریم  هچنآ  دـنمهفیم  يدوزب  تسین  نینچ  هن  دـناهتفگ : یـضعب  و 
رب لالدتـسا  قیرط  رب  ار  ناشیا  دومرف  هیبنت  ناحبـس  دنوادخ  هاگ  نآ  تسین . رارکت  نیا  رب  انب  سپ  هجنکـش  باذـع و  زا  خزود  رد  دـسریم 
امش يرادرب  هرهب  فّرـصت و  يارب  اّیهم  هدامآ و  میدادن  رارق  ار  نیمز  ایآ  ًاداهِم ) َضْرَْألا  ِلَعَْجن  َْمل  َأ   ) دومرف بلطم و  نیا  یتسرد  تّحص و 

. نآ رد 
دنک . دوبان  ار  شلها  ادابم  هک  میدینادرگن  نیمز  ياهخیم  ار  اههوک  ًاداتْوَأ ) َلابِْجلا  َو   ) میدینادرگن امش  طاسب  ینعی  اداهم  دیوگ : هداتق 

229 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 
. تسیرگید يارب  یلکش  کی  ره  هک  نوگانوگ  ياهلکشب - ینعی  میدیرفاین  لکش  لکش  ار  امش  ایآ  ًاجاوْزَأ ) ْمُکانْقَلَخ  َو  « ) 1»

زا دنمهرهب  امش  زا  یضعب  هدش و  لثم  دیلوت  لسانت و  امش  زا  دوش  تسرد  ات  میدیرفاین  نز  درم و  هدام . رن و  امش  ینعی  دناهتفگ : یـضعب  و 
. دوش يرگید 

رب نیرّسفم  هیآ  نیا  يانعم  رد  ًاتابُس ) ْمُکَمَْون  اْنلَعَج  َو   ) اهنیا ریغ  ریبک و  ریغص و  دیفس و  هایس و  فلتخم  ياهفـص  ینعی  دناهتفگ : یـضعب  و 
ار ناتباوخ  دیوگ : يرابنا  نبا  میداد 2 - رارق  ناتندب  يارب  شیاسآ ، تحار و  امش  يارب  ار  باوخ  ام  ینعی  دناهدرک 1 - فالتخا  هجو  دنچ 
تاـیح و هن  تسا و  گرم  اـتقیقح  هن  هک  تابـس  ار  ناـتباوخ  مـیداد  رارق  ناتفّرـصت 3 - ناـتلامعا و  ندـیرب  ندرک و  عطق  يارب  میداد  رارق 

اَْنلَعَج َو   ) درادـیم یفخم - روتـسم و  دوخ  یهایـس  یکیرات و  هب  ار  زیچ  ره  هک  ياهدرپ  ار  بش  ینعی  ًاساِبل ،) َلـْیَّللا  اَْـنلَعَج  َو   ) تسا كاردا 
. یگدنز لیاسو  ندرک  مهارف  تشیعم و  بلط  يارب  ار  زور  میداد  رارق  و  ًاشاعَم ) َراهَّنلا 

__________________________________________________

. تسین تغل  رد  تسا و  تئیه  ملع  نادنمشناد  ءاملع و  حالطصا  نیمز  هرک  يارب  ضرا  هملک  قالطا  ( 1)
رب تسیدـماج  تسوپ  کی  نآ  دـنیوگ و  یکـشخ  ار  نآ  هک  تادوجوم  ياهماگ  ریز  رد  يراد  هنماد  هدرتسگ و  طیـسب و  رگم  نآ  ياـنعم 

ار نآ  ياههیاپ  هدومن و  راب  نیگنـس  ار  نآ  هک  اههوک  دوبن  رگا  تسا و  بارطـضا  نادـیم و  ضرعم  رد  نآ  راچان  هدـش و  بآ  عیاـم  يور 
زور ره  رد  سوفن  نارازه  كاله  قیمع و  ياهفاکـش  نتفر و  ورف  دوب و  یمئاد  ياههلزلز  هنیآ  ره  تخـس  ياهگنـس  زا  هداد  رارق  کّبـشم 

. دنکن دوبان  ار  شلها  هکنیا  يارب  اهگنس  ببس  دوش  مکحم  نیمز  تسوپ  هک  درک  ءاضتقا  تمکح  نکل  دشیم و  عقاو  رتاوتم  روطب 
( ییارعش )

230 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 
شیع و ّلحم  ياج و  رد  ای  ناتدوخ  ياهشیع  رد  دـینک  فّرـصت  هک  امـش  ياـهشیع  تقو  ار  زور  میداد  رارق  ینعی  دـناهتفگ : یـضعب  و 
( ًادادِش  ) نامـسآ تفه  امـش  رـس  يالاب  میدرک  انب  و  ًاْعبَـس ) ْمُکَقْوَف  اْنیََنب  َو  . ) ناتراگدرورپ لضف  زا  دـیهاوخب  نآ  رد  هک  ناتدوخ  یگدـنز 
رپ نشور و  غارچ  ار  دیشروخ  ینعی  ًاجاَّهَو ) ًاجارِس  اْنلَعَج  َو   ) ار نآ  ءانب  میدینادرگ  مکحتـسم  ار و  نآ  نامتخاس  میدومن  راوتـسا  مکحم و 

یتمعن دیشروخ  ببسب  رون  تمعن  سپ  دنوشب . نشور  نآ  ببسب  هک  يرون  هب  میدومن  غورف  رپ  هتخورف و  ار  نآ  ناهج و  يارب  میدومن  رون 
. دوشیم تادوجوم  مامت  لماش  ماع و 

. ار ترارح  رون و  دنکیم  عمج  جهولا  هدش و  هداد  رارق  ترارح  رون و  دیشروخ  رد  هتفگ : لتاقم 
. دنتسه یناراب  ياهربا  بحاص  هک  اهداب  ینعی  دنیوگ : یبلک  هداتق و  دهاجم و  ِتارِصْعُْملا ) َنِم  اْنلَْزنَأ  َو  )

هیلاعلا یبا  عیبر و  دـنارابیم . ار  ناراب  ربا  هک  تسنیا  يارب  بلطم  نیا  و  تارـصعملاب . هتفگ  هکنیا  لثم  تسا  ءاب  يانعمب  نم  دـیوگ : يرهزا 
. تسا ساّبع  نبا  زا  یبلاو  تیاور  نیا  تسناراب و  لماح  هک  تسا  ییاهربا  تارصعم  هک  دنیوگ 

هک یپ  رد  یپ  ینعی  دیوگ : هداتق  درابیم . دنت  اراردم )  ) ینعی دیوگ : دـهاجم  تسا  دـیدش  نآ  شزیر  رد  هک  ياهدـنزیر  ینعی  ًاجاََّجث ) ًءام  )
سپ ًاتابَن ) َو  ابَح  « ) 1  » ناراب بآ  نآب  ینعی  ِِهب ) َجِرُْخِنل   ) دراب هب  مهرس  تشپ 
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__________________________________________________

بهذـم هدـیقع و  نیا  رب  هرعاشا  هچناـنچ  درادـن  يریثأـت  هّیعیبط  بابـسا  هک  هدرک  ناـمگ  هک  تسیـسک  لوق  نـالطب  رب  لـیلد  هیآ  نیا  ( 1)
دنشابیم و

231 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 
ّلحم فلع و  زا  تسیهاگارچ  تابن  و  دننیچیم . دننکیم و  ورد  ار  نآ  هک  یتعارز  هقاس  هخاش و  درادرب  رد  هک  تسا  يزیچ  ره  هناد  ّبح و 

. درادن ای  دراد و  هناد  هچنآ  زا  دیوریم  نیمز  زا  هچنآ  نایم  هدومن  عمج  ناحبس  يادخ  سپ  نآ . لثم  تعارز و 
هیذغت نآ  زا  تاناویح  دـیوریم و  نیمز  زا  هک  تسیهایگ  تابن  دـنروخیم و  مدرم  هک  ياهناد  دـناهتفگ : یـضعب  و  دوشیم ) زبس  دوخب  دوخ  )
هدیچیپ ناتخرد  نآ  ببـسب  میروآیم  نوریب  ام  هک  تسنیا  شریدقت  و  تسا . ناتخردب  هدیچیپ  هک  ییاهغاب  ینعی  ًافاْفلَأ ) ٍتاَّنَج  َو   ) دـنیامنیم
روتـسم و  دـناشوپیم ، ار  نآ  تخرد  تهجب  دـناهتفگ  ّتنج  ار  نآ  وا و  رب  مـالک  تلـالد  تهج  هب  هدـش  فذـح  رجـش  هملک  سپ  ار . مـهب 

. دیامنیم
__________________________________________________

يادخ زا  تروص  نتفریذپ  يارب  دنداوم  هدننک  اّیهم  بابسا  نیا  هک  تسنیا  ّقح  تسا و  ضحم  ربج  دنیوگیم : دنتسه و  ّتلع  رکنم  ناشیا  )
نآ ِِهب ) َجِرُْخِنل   ) هداد دوخب  تبـسن  ار  ندروآ  نوریب  نیمه  يارب  تسادـخ و  رماب  رّخـسم  نکیل  تسا و  ریثأت  هلمجلا  یف  نآ  يارب  یلاـعت و 

. دومن رکذ  تیببس  ءاب  اب  ار  بآ  هاگ 
232 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 

232 ص :  ات 30 ... ] تایآ 17  (: 78  ) إبنلا هروس  ]

هراشا

َْتناکَف ُلابِْجلا  ِتَرِّیُس  َو  ( 19  ) ًاباْوبَأ َْتناکَف  ُءاـمَّسلا  ِتَِحُتف  َو  ( 18  ) ًاجاْوفَأ َنُوتْأَتَف  ِروُّصلا  ِیف  ُخَْـفُنی  َمْوَی  ( 17  ) ًاتاقیِم َناک  ِلْـصَْفلا  َمْوَی  َّنِإ 
(21  ) ًاداصِْرم َْتناک  َمَّنَهَج  َّنِإ  ( 20  ) ًابارَس

(26  ) ًاقافِو ًءازَج  ( 25  ) ًاقاَّسَغ َو  ًامیِمَح  َّالِإ  ( 24  ) ًابارَش َو ال  ًادَْرب  اهِیف  َنُوقوُذَی  ال  ( 23  ) ًاباقْحَأ اهِیف  َنِیِثبال  ( 22  ) ًابآَم َنیِغاَّطِلل 
(30  ) ًاباذَع َّالِإ  ْمُکَدیَِزن  ْنَلَف  اُوقوُذَف  ( 29  ) ًاباتِک ُهاْنیَصْحَأ  ٍءْیَش  َّلُک  َو  ( 28  ) ًاباَّذِک اِنتایِآب  اُوبَّذَک  َو  ( 27  ) ًاباسِح َنوُجْرَی  اُوناک ال  ْمُهَّنِإ 

232 ص :  همجرت ... :

. تسا هاگرارق  هاگهدعو و  رگیدکی ) زا  مدرم   ) ندش ادج  زور  دیدرت  یب  - 17
يرایسب زا   ) نامسآ سپ  دوش  هتفاکش  نامـسآ  و  دـیئایب 19 - هورگ  هورگ  روگ ) زا  امـش   ) سپ دوشیم  هدـیمد  روص  رد  هک  تسیزور  - 18

. ددرگ ییاهرد  ياراد  اهفاکش )
دنشاب . یبارس  دننام  نآ  زا  سپ  دوش  هدنار  اههوک  و  - 20
233 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 

. تسیهاگنیمک خزود  امتح  - 21
. تسهاگیاج ناراکمتس  ناگدنشکرس و  يارب  - 22

. دننکیم گنرد  یلاوتم  يراگزور  خزود  نآ  رد  - 23
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(. دنماشآیم  ) ياهباشون هن  دنشچیمن و  یکنخ  خزود  رد  - 24
. نایخزود یکرچ  ناشوج و  یبآ  رگم  - 25

. تسا ناشرادرک  قباطم  هک  یشاداپ  - 26
. دندوبن راودیما  باسحب  ناشیا  هک  اریز  - 27

. دنتشادنپ غورد  طارفا  روطب  ار  ام  ياههیآ  و  - 28
(. میاهدروآ رامشب  ار  نآ  و   ) میاهتشون یباتک  رد  ار  ناگدنب ) لامعا  زا   ) يزیچ ره  و  - 29

. میازفایمن ياهجنکش  زج  امش  يارب  زگره  هک  دیشچب  ار  باذع  سپ  - 30

233 ص :  تئارق ... :

فلا و نودـب  نیثبل )  ) ار نیثبـال  هزمح  دـناهدناوخ . دـیدشت  هب  یقاـب  هدرک و  تئارق  فیفختب  تحتف ) و   ) یمجرب یـشعا و  ریغ  هفوک  لـها 
یبا نب  ّیلع  زا  و  دوش ) عوجر  اجنآب   ) دـش رکذ  ص )  ) هروس رد  تسا و  فـالخ  قاّـسغ  هملک  رد  دـناهدناوخ و  نیثبـال )  ) فلا اـب  نارگید 

تئارق رد  تسا و  دیدشت  هب  اباذک ) انتایآب  اوبذک  و   ) روهـشم تئارق  رد  هدش و  تیاور  فّفخم  اباذک ) انتایآب  اوبذک  و   ) مالّـسلا هیلع  بلاط 
. هدش تیاکح  لاذ  دیدشت  فاک و  ّمضب  اباّذک  رمع  نب  هَّللا  دبع  زا  متاح  وبا  هردان 

233 ص :  لیلد ... :

يادخ  لوق  تسا و  رتقفاوم  دیدشتب  تحتف  دیوگ : یسربط )  ) یلع وبا 
234 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 

فلاب نیثبال  هکنآ  لیلد  و  ٍءْیَـش ) ِّلُک  َباْوبَأ  ْمِْهیَلَع  انْحَتَف   ) ادخ هتفگ  هدناوخ  فیفختب  هکنآ  ياهلیلد  زا  و  ُباْوبَْألا ) ُمَُهل  ًۀَحَّتَفُم   ) ار یلاعت 
باب زا  هن  تسا  اثبل ) ثبلی  ثبل  ( ) امقل  ) مقلی مقل  و  ابرش )  ) برشی برش  باب  زا  وا  ثبل و  لعف  نزو و  رب  تسا  ردصم  ندمآ  هدرک  تئارق 
لعاف مسا  هک  تسا  مزال  لعفلا ) نیع   ) دش نکاس  یتقو  سپ  دشیم . نیعلا  حوتفم  نآ  ردـصم  هنیآ  ره  دوب  باب  نیا  زا  رگا  اریز  قرفی  قرف 

. تسا مقل  لثم  ثبل  هچنانچ  دشاب  مق  براش و ال  لثم  لعاف  نزو  رب  نآ 
باذـک و  تسا . هدـمآ  لعف  لعاف و  نزو  رب  لیبق  نیا  زا  یفرح  ریغ  یهاگ  هداد و  رارق  ـالعف  ار  لـعاف  مسا  هدرک  تئارق  نیثبل  هک  یـسک  و 

دایز یفلا  شرخآ  رد  لعف و  ظفلب  دشاب  فرح  هس  رب  رتدایز  هچنآ  رد  هدعاق  تسا  روط  نیمه  ملک و  ردصم  مالک  هچنانچ  بذک  ردـصم 
مال زا  لبق  هک  یئای  فیعـضت و  زا  ضوع  ءات  هک  هدرک  لایخ  هیوبیـس  سپ  بیذـکت  اّما  و  امارکا ) هتمرکا   ) ییوگیم هک  وت  لوق  لثم  دوش 

. تسا بذک  ردصم  باذک . اّما  تسا و  فلا  لثم  تسا  لعفلا 
: دیوگ یشعا 

هباّذک هعفنی  ءرملا  هتبّذک و  هتقدصف و 
اّما تسا و  بتک  ردـصم  باتک  لثم  نآ  سپ  ار  یمدآ  دـنهدیم  دوس  ناگهدـننک  بیذـکت  و  مدرک . بیذـکت  هدومن و  قیدـصت  ار  وا  سپ 

بیذکت ینعی و  دشاب  ّتیلاح  رب  بوصنم  و  دشاب ، بذاک  عمج  هکنیا  رگم  تسین  نآ  يارب  یهجو  هتفگ  متاح  وبا  سپ  فاک  ّمضب  باّذک 
. ناشبذک لاح  رد  ام  تایآب  دندرک 

: دیوگ هفرط 
235 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 
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«1  » للع باذک و ال  یتأی ال  نیح  هب  ابحرمف  هنم  ّدب  ام ال  ءاج  اذا 
. یتّلع هن  تسا و  ینایوگغورد  هن  هک  دیآیم  هک  یماگنه  نآ  رب  نیرفآ  ابحرم و  سپ  تسین . وا  زا  يهراچ  هک  يزیچ  دمآ  یتقو 

. هدمآ بیذکت  ینعمب  هک  تسا  باذک  هملک  تیب  نیا  رد  دهاش 

235 ص :  تغل ... :

ردـق زا  رادـقم  دـعو و  زا  داعیم  هچنانچ  تسا  تقو  زا  نآ  هدـش و  نییعت  يروما  زا  يرما  عوقو  يارب  تسیرادـقم  نایاپ  اـهتنا و  تاـقیملا :
. تسا

. نآ رد  رما  عوقو  دیما  رب  انب  تسا  رما  يارب  هدامآ  ّلحم  نآ  داصرملا :
. دنکیم نیمک  نآ  رد  نمشد  هک  تسیناکم  داصرم  دیوگ : يرهزا 

فاق و حـتفب  بقح  نآ  درفم  دـناهتفگ  یـضعب  زارد و  يراگزور  ینعی  ًابُقُح ) َیِْـضمَأ   ) ادـخ لوق  زا  بقح  نآ  درفم  تسا و  عمج  باقحا 
. تسا هبقح  بقح  دحاو 

: دیوگ
«2  » اعدـــــــــصتی نــــــــل  لــــــــیق  یّتــــــــح  رهّدـــــــــلا  نــــــــم  ۀـــــــــبقح  ۀـــــــــمیذج  یناـــــــــم  دـــــــــنک  اـــــــــّنک  و 

__________________________________________________

ینارچ مشچ  رثا  رد  هک  یترودـک  يارب  دـش  هتـشک  هریح  هاشداپ  دـنه  نب  ورمع  رماب  درک و  رمع  لاس  شـش  تسیب و  هفرط  دـنیوگیم  ( 1)
دومن و عطق  ار  وا  لحکا  گر  ورمع  سپ  دومن . وجه  ار  وا  مه  هفرط  درک و  بضغ  وا  رب  سپ  وا  سلجم  رد  دوب  هدـش  ورمع  رهاوخب  هفرط 

لالقتـساب هک  یتامدـخ  همه  نآ  اب  هک  ناریا  یبالقنا  زرابم و  درم  ریبک  ریما  ناخ  یقتازریم  موحرم  دـننام  درم . اـت  دـش  نآ  زا  يزیر  نوخ 
رارق هاش  مشخ  دروم  بناجا  ناتـسرپ و  هناگیب  تیاعـس  اب  دوب  راجاق  هاش  نیّدـلا  رـصان  رهاوخ  رهوش  هاـش و  دّـمحم  داـماد  و  دومن ، روشک 

شاهزانج درم و  نیف  غاب  ماّمح  رد  ات  دـمآ  وا  زا  نوخ  ردـق  نآ  دـندز و  ار  وا  گر  هاش  رماب  مادـعاب و  موکحم  ناشاکب و  دـیعبت  تفرگ و 
. دیدرگ نوفدم  مالس  اهیلع  هموصعم  همطاف  ترضح  سّدقم  مرح  راوج  هعقب  رد  رّهطم  نحص  رد  مقب و  لمح 

 ]...[ ۀمیذج ینامدن  هک  هدش  دای  برالا  یهتنم  رد  ( 2)
236 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 

. دنوشیمن ادج  زگره  دش  هتفگ  هکنیا  ات  راگزور  زا  ینالوط  یتدم  هریح ) هاشداپ   ) همیذج نامیدن  دننام  ام  میدوب  و 
تسا ینالوط  زارد و  تّدم  ینعمب  هک  تسا  هبقح  هملک  تیب  نیا  دهاش 

236 ص :  بارعا ... :

. تیلاح رب  تسا  بوصنم  اجاوفا  و  تسا . لصفلا  موی  زا  لدب  نآ  هکنیا  يارب  تسبوصنم  ُخَْفُنی : َمْوَی 
تـسا زیاج  و  دنـشاب . هدنـشچ  هکنیا  نودب  دنکیم  فّقوت  شریدقت ، دشاب و  نیثبال )  ) زا لاح  تسا  زیاج  تسا  هلمج  ًادَْرب ) اهِیف  َنُوقوُذَی  (ال 
ءازجا و  ار ) یندیـشون  یکنخ و   ) دنـشاب هدیـشچن  نآ  رد  هک  دـننک  فّقوت  اهتّدـم  شریدـقت  دـشاب و  اباقحا  ادـخ . لوق  يارب  تفـص  هکنیا 

. لاح ّلحم  رد  هدش  هداهن  تسا  ردصم 
هکنیا يارب  تسا  تیردصم  رب  بوصنم  اباتک  و  ار . نآ  دنکیم  ریـسفت  هانیـصحا  ادـخ و  لوق  هک  تسا  ناهنپ  لعفب  بوصنم  ٍءْیَـش ) َّلُک  َو  )

. تسا نیبتاک ) هانیصحا -  ) شریدقت هبتکن و  ینعی  دشاب  لاح  ياج  رد  هک  تسا  زیاج  تسا و  یصحا  ءانعم  رد  بتک 
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236 ص :  دوصقم ... : ریسفت و 

سپ تسا . ثعب  تّحـص  رّکذتم  هتـشذگ  تایآ  هکنیا  رب  ندیهاگآ  يارب  تمایق ) زور  رد   ) ار ثعب  هداعا و  دومن  دای  ناحبـس  يادخ  سپس 
- نایم دنکیم  مکح  زور  نآ  رد  دنوادخ  هک  يرواد  زور  ینعی  ِلْصَْفلا ) َمْوَی  َّنِإ   ) تفگ

__________________________________________________

ادج وا  زا  دنتـشاد و  تبحاصم  تمدانم و  وا  اب  لاس  لهچ  هک  تسا  لیقع  کلام و  وا  میدن  ود  هریح و  هاشداپ  همیذج  نیدقرف و  زا  هیانک  )
. دندیدرگ لثملا  برض  برع  نایم  رد  نیدقرف و  دننام  دندشن 

237 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 
َنُوتْأَتَف  ) تشذگ روص  يانعم  ِروُّصلا ) ِیف  ُخَْفُنی  َمْوَی   ) باقع باوث و  باسح و  شاداپ و  زا  هداد  هدعو  ادـخ  هچنآ  يارب  ًاتاقیِم ) َناک   ) مدرم

. دنشاب رضاح  لماک  روطب  همه  تمایق  رد  هکنیا  ات  هورگ  هورگ  ینعی  ًاجاْوفَأ -)
. دیآیم شدوخ  هفایق  لکش و  اب  ياهتسد  ره  و  باسح ، يارب  یناکم  اج و  ره  زا  هتسد  هتسد  دناهتفگ : یضعب  و 

. دناهدمآ جوف  جوف  نیمه  يارب  دیآیم و  شربمایپ  اب  یتّما  ره  هک  دناهتفگ : یضعب  و 
. اهرد بحاص  ینعی  ًاباْوبَأ ) َْتناکَف   ) ناگتشرف ندمآ  ندورف  يارب  دوشیم  هتفاکش  ینعی  ُءامَّسلا ) ِتَِحُتف  َو  )

نیب زا  دوش و  هدنک  دوخ  ياهياج  زا  اههوک  ینعی  ُلابِْجلا ) ِتَرِّیُس  َو   ) هدوبن نآ  زا  شیپ  هک  دوش  ادیپ  ییاههار  نآ  رد  دناهتفگ : یـضعب  و 
. دورب

هک هدش  تیاور  بزاع  نب  ءارب  زا  ثیدح  رد  و  تسین . هکنآ  لاح  تسا و  هوک  دوش  نامگ  هک  ددرگ  امن  بآ  دننام  ینعی  ًابارَـس ) َْتناکَف  )
لوق ایآ  هَّللا  لوسر  ای  تفگ  ذاعم  سپ  دوب  هتـسشن  يراصنا  بّویا  وبا  لزنم  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  کـیدزن  لـبج  نب  ذاـعم 

نآ يدرک  لاؤس  یگرزب  رما  زا  ذاعم  يا  دومرف : ربمایپ  سپ  ياهدید . ار  ًاجاْوفَأ » َنُوتْأَتَف  ِروُّصلا  ِیف  ُخَْفُنی  َمْوَی  : » دـیامرفیم هک  یلاعت  يادـخ 
، نیملسم نایم  زا  ار  اهنآ  دنوادخ  دنوشیم . روشحم  هدنکارپ  روطب  نم  تّما  زا  هفئاط  هد  دومرف : سپس  تسب  ورف  ار  شکرابم  نامـشچ  هاگ 

تسا هنوراو  سوکنم  ناشلکیه  یضعب  كوخ و  تروص  هب  ار  یخرب  هنیزوب و  نومیم و  لکشب  اهنآ  زا  یضعب  تروص  هدومرف و  صّخشم 
اهنآ زا  یضعب  و  نیمز . يور  رب  دنوشیم  هدیشک  ناشتروصب  هاگ  نآ  نیئاپ  ناشتروص  الاب و  ناشیاهاپ 

238 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 
هک دوشیم  يراج  ناشناهد  زا  كرچ  سپ  دنوجیم  ار  دوخ  ياهنابز  یضعب  و  دنتسه . گنگ  رک و  یضعب  دننکیم و  دمآ  تفر و  دنیانیبان و 

و دننازیوآ . شتآ  زا  ییاههخاش  رب  ناشیا ، زا  یـضعب  هدـیرب و  ناشیاپ  تسد و  یـضعب  و  دـنوشیم . تحاران  نآ  دـنگ  يوب  زا  رـشحم  لها 
هب هدـیبسچ  هک  شتآ  رد  هدـش  هتخادـگ  سم  زا  ییاهـسابلب  ناشیا  زا  یـضعب  و  تسا . رتدـب  هدـیدنگ  رادرم  زا  ناشتنوفع  اـهنآ  زا  یـضعب 

. دنسوبلم تسا  ناشندب 
هار زا  هک  اهروخ  مارح  اهنآ  سپ  دـنکوخ . تروص  رب  هک  ییاهنآ  اّما  و  دـنمدرم . زا  نانیچنخـس  اـهنآ  دـننومیم  تروصب  هک  ییاـهنآ  اـّما 

و دننکیم . متس  ناشمکح  رد  هک  دنتسه  ییاهناتسداد  تاضق و  نایانیبان  و  دنناروخ . ابر  اهنآ  دناهنوراو  هک  اهنآ  اّما  و  دننکیم . بسک  مارح 
. دناهدرکن لمع  ناشملعب  هک  دنتسه  ینادنمشناد  دنوجیم  ار  دوخ  نابز  هک  ییاهنآ  دنرورغم و  دوخ  لامعاب  هک  دنتـسه  يدارفا  اهلال  رک و 
دـندرکیم و ّتیذا  ار  ناگیاسمه  هک  دنتـسه  ییاهنآ  هدـیرب  اپ  تسد و  هدوب و  ناشراتفگ  فلاخم  ناشلامعا  هک  دنتـسه  ییاهیـضاق  زین  و 
هدومن و يزاس  هدـنورپ  و   ) هدرک تیاعـس  تلود  تموکح  مدرم و  نایم  رد  هک  دنتـسه  ینامزاس  دارفا  شتآ  ياههخاش  رب  ناگتخیوآ  راد 

مارح ياهتّذل  تاوهـش و  زا  هک  دنیدارفا  تسا  رتدب  رادرم  زا  ناشتنوفع  هک  ییاهنآ  و  دندومنیم ) ءالتبم  مادـعا  دـیعبت و  نادـنزب و  ار  مدرم 
تـسا شتآ  رد  هتخادگ  سم  زا  ناشـسابل  هک  ییاهنآ  و  دنتخادرپیمن . سمخ و )...  ةاکز و  زا   ) ار ادـخ  یلام  قوقح  دـندشیم و  بایماک 
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«1 . » تسا ترخافم  ربک و  لها  اهنآ 
__________________________________________________

و ترخآ . رد  هنطاب  تاکلم  مّسجت  رب  دنکیم  تلالد  ثیدح  نیا  و  ( 1)
239 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 

__________________________________________________

ترخآ رد  روط  نیمه  هنـسح  لامعا  ببـسب  تسوا  سفن  يارب  لصاح  ییاهتداعـس  لئاضف و  رد  هچنآ  یناسنا  دـنیبیمن  ایند  رد  هچنانچ 
رد هکنآ  زا  دـعب  شتافـصب  دوشیم  رهاظ  اجنیا  رد  یناسنا  سفن  هکلب  مسج  لامک  یتسردـنت و  لامج و  زا  دوب  وا  رب  ایند  رد  هچنآ  دـنیبیمن 

تسنآ لولعم  اجنیا  رد  تسا  سفن  هیاس  ندب  شمکح و  دوب  رهاظ  هکنآ  زا  دعب  تسا  دوبان  روهقم و  اجنیا  رد  ندب  دوب و  هتفر  نیب  زا  ایند 
ّقلعت لثم  هن  اهیگتسب  زا  تسا  رگید  یعون  ندب  نآب  اهنآ  یگتـسب  ّقلعت و  دوب و  ایند  رد  هچنانچ  درادیمن  زاب  دنکیم  هدارا  هچنآ  زا  ار  سفن 

. اهنیا ریغ  نوخ و  نایرج  بلق و  تکرح  يراخب و  حور  هطساوب  ایند  رد  نآ 
. دنوشیم روشحم  شیوخ  ریامض  ریارـس و  هب  مدرم  هکنیا  تسا و  تاکلم  مّسجت  رد  يرایـسب  ثیداحا  رابخا و  دیوگ : يزار  دّمحم  مجرتم 
رس هک  دنراّتس  ای  رهظم  دنسانشیم و  دننیبیم و  ار  اهناسنا  هّیمیهب  تافـص  نطاب و  ریمـض و  هک  ملاع  نیا  رد  دنتـسه  ّقح  ءایلوا  زا  يدارفا  و 

. دننکیمن اوسر  ار  ادخ  ناگهدنب  دننکیم و  یشوپ 
: رعاش لوقب  و 

تسین هک  تسین  يربخ  نادنر  ملاع  رد  هن  رو  زار  دتفا  نورب  هدرپ  زا  هک  تسین  تحلصم 
: دیوگ يرگید 

دنتخود شناهد  دندرک و  رهم  دنتخومآ  ّقح  رارسا  ار  هک  ره 
زا یکی  يدـشن  مدآ  رخ  يا  يدـشن  مدآ  رخ  يا  دوب  نیا  شرکذ  امئاد  ناگرزب  زا  یکی  تفگیم  هک  مدینـش  لاح  لد و  لـها  زا  یـضعب  زا 

ینکن شاـف  ار  زار  نیا  ماهدـنز  نم  اـت  اـمن  دّـهعت  تفگ  تسیرکذ . هچ  نیا  مدرک  رارـصا  واـب  یتقو  تفگ  وا  صاـخ  نادـیرم  و  ناتـسود ،
ملاع قالخا و  ّیبرم  هک  ینادمه  یلقنیـسح  الم  دـنوخآ  مانب  هک  متـشاد  يداتـسا  مدرکیم  لیـصحت  هک  فرـشا  فجن  رد  تفگ  متفریذـپ .
هیلع یلع  نینمؤملا  ریما  رّهطم  مرحب  تقو  ره  میدیدیم  ام  دوب . تامانم  و  تافـشاکم ، بحاص  تامارک و  ياراد  یقیقح و  کلاس  ینّابر و 
ریزب رـس  هتخادنا و  رـسب  ابع  دمآیم  نوریب  یتقو  تفریم و  صوصخم  عوشخ  عوضخ و  صاخ و  بادآ  اب  دشیم  فّرـشم  نیّلـصملا  تاولص 

هک رّهطم  نحـص  رد  يزور  اـت  میدرکیم  بّجعت  ناـشیا  تشگرب  عضو  نیا  زا  فّرـشت و  وحن  زا  اـم  تفریم و  دوخ  لزنمب  هلجعب  هدـنکفا و 
یلع يولع  رّهطم  ربق  بحاصب  دنگوس  ار  وا  هتفرگ و  وا  رب  هار  رس  هک  تفریم  باتشب  دمآ و  نوریب  ّتیفیک  نآ  اب  یتقو  مدوب  ناشیا  بقارم 

هک مداد  مالّسلا  اهفرشم 
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رد خزود  نانابـساپ  نارادساپ و  ناشیا و  يارب  هدامآ  نآ  ینعی  دـیوگ  دّربم  تسا  هاگنیمک  خزود  هک  یتسردـب  ًاداصِْرم ) َْتناک  َمَّنَهَج  َّنِإ  )
یضعب دننکیم و  سبح  ار  مدرم  نآ  رد  هک  تسا  ینادنز  دصرم  دیوگ : لتاقم  دنزادنا . شتآ  رد  هتفرگ و  ار  اهنآ  هک  دنتـسه  راّفک  نیمک 

ناراکهنگ يارب  خزود  هک  تسنیا  هب  هراشا  نیا  تسناشیا و  هاگنیمک  دورو و  ّلحم  نآ  هدراذگ و  ناراکهنگ  يارب  هک  تسیهار  دناهتفگ :
__________________________________________________

. تسیچ تعجارم  هنوگنیا  فّرشت و  هنوگ  نآ  ّتلع  )
عوضخ و لامک  اب  هک  دشاب  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  مظعا  هَّللا  ّیلو  ماقمب  فراع  هک  تسا  یسک  ره  هفیظو  فّرـشت  هنوگ  نآ  اّما  تفگ 

مالّسلا هیلع  یلع  ترـضح  هاگـشیپ  روضحب و  تفرعم  اب  فّرـشت  رثا  هک  تسنیا  يارب  تعجارم  هنوگنیا  ّتلع  اّما  و  ددرگ . فّرـشم  عوشخ 
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فشکنم و صاخـشا  ءایـشا و  نطاوب  قیاقح و  نوچ  تسا و  یتوکلم  شوگ  و  مشچ ، ندـش  زاـب  نتفرگ و  تیـالو  گـنر  ندـش و  ضوع 
اهنآ زا  ارهق  متفگ  سپ  منیبـب  رهاـظ  تروص  ریغب  ار  اـهنآ  اداـبم  هک  دـتفیب  مناتـسود  زا  یکیب  ممـشچ  مهاوخیمن  میارب  ددرگیم  فوـشکم 

. منک یگدنز  مدرم  اب  دیاب  دوش و  لصاح  يرّفنت  ترودک و 
هچب ارم  متفگ  سرپ . هب  تفگ  دیهدب . ارم  باوج  هک  مهدیم  مالّسلا  هیلع - یلع  ّقحب  مسق  ار  امـش  مراد و  يرگید  لاؤس  داتـسا  متفگ  سپ 
مدرک هعجارم  دوخب  نوچ  و  منیبـیم . رخ  تروص  هب  ار  وت  متفگیمن . يدوب  هدادـن  مسق  رگا  تفگ  دـش و  تحاراـن  رایـسب  ینیبـیم . تروص 

رخ يا  منکیم  باطخ  شیوخ  سفنب  هراومه  خیرات  نآ  زا  نیمه  يارب  تسا . دوجوم  نم  رد  يرخ  ّتیمیهب  تفـص  دیوگیم . تسار  مدـید 
. يدشن مدآ  رخ  يا  يدشن . مدآ 

رد مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  ریصب و  وبا  ثیدح  تسین و  نآ  رکذ  لاجم  هک  مراد  عالّطا  ناگرزب  زا  ییایاضق  لیبق  نیا  زا  مجرتم  نیا  و 
: دومرف ماما  تسا  دایز  یجاح  هزادنا  هچ  جیجحلا ، رثکا  ام  هَّللا  لوسر  نب  ای  متفگ  دیوگیم : هک  تسا  فورعم  ینم  ای  تافرع و 

( جیجضلا رثکا  جیجحلا و  ّلقا  ام  )
یلها یشحو و  تاناویح  مدید  هدومن  نم  مشچ  رد  فّرصت  مالّسلا  هیلع  ماما  مدرک . بّجعت  تسا  دایز  ادص  ورـس  مک و  یجاح  رادقم  هچ 

. تسا مک  رایسب  یقیقح  یجاح  ناسنا و  یلو  دایز  هریغ  ناگهدنّرد و  زا 
241 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 

. دنکیمن اهر  ار  اهنآ  زا  يدحاو  تسا  نیمک  رب 
تـسا یتشگزاب  دندیزرو  نایغط  ادخ  تیـصعم  رد  دندومن و  یهلا  ياهزرم  دودـح و  زا  زواجت  هک  یناسک  نآ  يارب  ینعی  ًابآَم ) َنیِغاَّطِلل  )

. ددرگیم رب  نآ  يوسب  سپس  تسا  نآ  رد  شهانگ  هطساوب  راکهنگ  سپ  دننکیم  عوجر  نآب  هک 
. هدش رکذ  ییاهلوق  باقحا  يانعم  رد  دننکیم و  فّقوت  ینالوط  ینامز  نآ  رد  ینعی  ًاباقْحَأ ) اهِیف  َنِیِثبال  )

لاس داتشه  بقح  دیآ و  نآ  زا  دعب  رگید  یبقح  درذگب  یبقح  تقو  ره  تسین  نآ  يارب  عاطقنا  هک  تسا  ینامز  باقحا . يانعم  هکنیا  - 1
«. 1 ( » دشاب يرون  لاس  هک   ) ترخآ ياه  لاس - زا 

دصیـس و لاس  ره  لاس و  دصتفه  یفیرخ  ره  تسا و  فیرخ  داتفه  یبقح  ره  تسا و  بقح  هس  لهچ و  باقحا  هکنیا  دیوگ : دـهاجم  - 2
. تسا لاس  رازه  زور  ره  زور و  تصش 

شتآ لها  يارب  دوشیم و  مامت  نآ  نایاپ  رد  هک  هداد  رارق  یتّدم  وا  يارب  هکنیا  رگم  هدرکن  دای  ار  يزیچ  یلاعت  دنوادخ  دـیوگ : نسح  - 3
(. ًاباقْحَأ اهِیف  َنِیِثبال   ) هدومرف هکلب  هدادن  رارق  یتّدم  نایخزود  و 

باقحا يارب  سپ  نیدبآلا  دـبا  ات  رگید  بقح  سپـس  دوشیم  لخاد  يرگید  بقح  درذـگیم  یبقح  یتقو  هکنیا  رگم  نآ  تسین  ادـخب  مسق 
دولخ زج  يددع 

__________________________________________________

نویلم هس  تسا  هیناث  تصـش  هک  هقیقد  ره  رد  دـنکیم و  ریـس  تسا  خـسرف  رازه  هاجنپ  ربارب  هک  رتمولیک  رازه  دصیـس  هیناث  ره  رد  رون  ( 1)
راهچ تسیب و  هک  زور  ره  رد  دنکیم و  ریـس  خسرف  نویلم  داتـشه  دـصکی و  تسا  هقیقد  تصـش  هک  تعاس  ره  رد  و  دـنکیم ، ریـس  خـسرف 

دـصناپ و درایلم و  هدزناپ  تسا  زور  هنابـش  تصـش  دصیـس و  هک  لاس  ره  رد  دوریم و  خـسرف  نویلم  ود  یـس و  دـص و  راهچ  تسا  تعاس 
. ملعا هَّللا  و  دیامنیم . ریس  خسرف  نویلم  ود  هاجنپ و 
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. تسا يویند  لاس  رازه  اهلاس  نیا  زا  زور  ره  تسا و  لاس  رازه  داتفه  بقح  کی  هک  دناهدرک  دای  نکل  و  تسین . شتآ  رد  ینادواج  و 
میمح  ) رگم ار  یندیـشون  هن  یکنخ و  هن  اهبقح  نیا  رد  دنـشچیمن  هک  ییاهبقح  خزود  نآ  رد  دننکیم  ثکم  فّقوت و  هیآ . زاجم  هکنیا  - 4
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عاونا يراذـگ  تقو  نیا  سپ  دنـشچیمن  ار  باذـع  ماسقا  زا  يرگید  زیچ  قاّسغ  میمح و  زج  هک  نآ  رد  دـننکیم  ثکم  هاگ  نآ  قاـسّغ ) و 
. دنشابیم اهلوق  نیرتهب  نیا  شتآ و  رد  ناشفّقوت  يارب  هن  تسا  هجنکش  باذع و 

تیاور هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  زا  رمع  نبا  زا  عفان  تسا و  دـیحوت  لها  نآـب  دوصقم  هک  یتسردـب  دـیوگ : نارهم  نب  دـلاخ  - 5
لاس لاس و  تفه  تصـش و  بقح  و  دـنک . فّقوت  نآ  رد  ییاهبقح  ات  دـش  نآ  لـخاد  هک  یـسک  شتآ  زا  دـیآیمن  نوریب  دومرف  هک  هدرک 
دیآ نوریب  شتآ  زا  هک  درادن  دیما  سکچیه  سپ  دیراد . ار  نآ  باسح  هک  تسا  ییاهلاس  زا  لاس  رازه  زور  ره  زور و  تصـش  دـصیس و 

تفگ سپ  هیآ . نیا  زا  مالّسلا  هیلع  رقاب ) دّمحم  ماما   ) رفعج ابا  ترضح  زا  مدیسرپ  تفگ  هک  هدرک  تیاور  نارمح  زا  شدانساب  یـشایع  و 
: ادخ لوق  و  هدش . تیاور  نیا  لثم  مه  قاط ) نمؤم  رفعج  وبا   ) لوحا زا  دنوشیم و  جراخ  شتآ  زا  هک  تسا  یناسک  نآ  هراب  رد  هیآ  نیا 

. درک داشنا  و  تسا . مون  اجنیا  رد  درب  دیوگ : هدـیبع  وبا  تسا . بآ  باوخ و  دوصقم  دـیوگ : ساّبع  نبا  ًابارَـش ) َو ال  ًادَْرب  اهِیف  َنُوقوُذَـی  (ال 
. دربلا اهتالبق  نع  اهنع و  ینّدصیف 

یکنخ و دنشچیمن  خزود  رد  هتفگ : لتاقم  وا ) هبوبحم  هقوشعم و  ینعی   ) وا نتفرگرب  رد  ندیـسوب و  وا و  زا  ارم  دش  عنام  سپ  باوخ  ینعی 
زا هک  يدرس 
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. دشخب يدوس  یگنشت - شطع و  زا  هک  یبآ  هن  دهد و  ياهدیاف  ار  ناشیا  شتآ  شزوس  ترارح و 

. تسا ترارح  شزوس و  رپ  غاد  بآ  نآ  و  ًامیِمَح ) اَّلِإ  )
. تسا شتآ  لها  نوخ  كرچ و  نآ  و  ًاقاَّسَغ ) َو  )

زا رتگرزب  یهانگ  اریز  تسا . گرزب  اهنآ  يود  ره  هکنیا  تهج  هب  تسا  كرـش  شتآ  باذـع  قفاوم  ینعی  دـیوگ : لتاقم  ًاـقافِو ) ًءازَج  )
ساّبع و نبا  زا  نآ  و  دشاب . ناشلامعا  قفاوم  هک  یـشاداپ  دنوشیم  شاداپ  دیوگ : جاجز  تسین . شتآ  زا  رتتخـس  یباذـع  تسین و  كرش 
رد رادـقم  رب  نآ  هکنیا  يارب  تسا  قفاوم  رادرک ) رفیک   ) شاداپ ءازج و  سپ  دراد . نایرج  رادـقم  رب  قافو  هدـش و  تیاور  دـهاجم  هداتق و 

میدومن راّفک  هورگ  هراب  رد  ار  باذـع  نیا  ام  ینعی  دـنیوگ : هداتق  نسح و  ًاباسِح ) َنوُجْرَی  اُوناک ال  ْمُهَّنِإ  . ) دراد ناـیرج  لاـمعا  قاقحتـسا 
رادرک رفیک  لامعا و  شاداپ  فوخ  دیوگ : ملسم  یبا  دنتشادن . باسح  ثعب و  هب  نامیا  ینعی  دنتـشادن . باسح  زا  سرت  ناشیا  هکنیا  يارب 

. دشاب یباسح  ناشیا  يارب  هک  دندرکیمن  نامگ  دنتشادن و 
. تسا سرت  فوخ و  ینعمب  اجنیا  رد  ءاجر  دیوگ : یلذه 
لساوع بون  تیب  یف  اهفلاخ  اهعسل و  جری  مل  لحنلا  هتعسل  اذا 

. تشاذگ دهاوخ  اجب  ییاهلسع  ودنک  رد  ار و  وا  ندیزگ  رم  تسین  یسرت  دیزگ  لسع  روبنز  سگم و  هک  یتقو 
. تسا هدمآ  سرت  فوخ و  ینعمب  هک  تسا ، جری  مل  هملک  تیب : نیا  رد  دهاش 

. دندروآ ءایبنا  هک  ار  هچنآب  دندرک  بیذکت  ینعی  اِنتایِآب ) اُوبَّذَک  َو  )
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. دندومن نآرقب  بیذکت  دناهتفگ : یضعب  و 
. دندرکن قیدصت  ار  اهنآ  هدومن و  ییادخ  ياهتجحب  بیذکت  دناهتفگ : یضعب  و 

. یندرک بیذکت  ینعی  ًاباَّذِک ) )
: تسا نآ  دننام  میدومن و  نایب  ظوفحم  حول  رد  ار  لامعا  زا  يزیچ  ره  ینعی و  ًاباتِک ) ُهاْنیَصْحَأ  ٍءْیَش  َّلُک  َو  )

لامعا نآ  ببسب  ار  اهنآ  ات  مینکیم  ظفح  ام  ار  ناشلامعا  زا  زیچ  ره  ینعی و  دناهتفگ : یـضعب  و  « 1 ( » ٍنِیبُم ٍمامِإ  ِیف  ُهاْنیَصْحَأ  ٍءْیَش  َّلُک  َو  )
ءاصحا و زا  رتاسر  غلبا و  زیچ  ندرک  ظفح  رد  تباتک  هکنیا  يارب  تباتکب  تسا  عقاو  ءاصحا  ظـفح و  نیا  هک  دومرف  ناـیب  میهد  شاداـپ -
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. تسندرمش
يانعمب باتک  ناشیا و  يارب  دوب  هتـشون  نآ  هک  یلاـح  رد  میدومن  ءاـصحا  ار  نآ  اـم  ینعی  دـشاب  دـیکأت  لاـح و  باـتک  هک  تسا  زیاـج  و 

. تسا هتشون  بوتکم و 
. باذع زا  دینآ  رد  امش  هچنآ  دیشچب  راّفک  هورگ  نیاب  دوشیم  هتفگ  سپ  ینعی  اُوقوُذَف ) )

سپ لّوا  تقو  زا  دعب  دیآیم  ياهجنکش  باذع و  ره  هکنیا  ّتلعب  باذع  رگم  ار  امـش  دوشن  دایز  زگره  سپ  ینعی  ًاباذَع ) اَّلِإ  ْمُکَدیَِزن  ْنَلَف  )
. ناشیا رب  تسا  دایز  نآ 

__________________________________________________

هنیدـم باب  تسوا  تاّیلفـس و  تایولع و  زا  تسا  زیچ  همهب  ملاـع  هک  تسوا  مالّـسلا و  هیلع  بلاـط  یبا  نب  ّیلع  ینعی  دـیوگ : مجرتم  ( 1)
. تسا هعیش  یّنس و  هیلع  قفّتم  اهباب  یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  ثیدح  ملع و 
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245 ص :  ات 40 ... ] تایآ 31  (: 78  ) إبنلا هروس  ]

هراشا

(35  ) ًاباَّذِک َو ال  ًاْوَغل  اهِیف  َنوُعَمْسَی  ال  ( 34  ) ًاقاهِد ًاسْأَک  َو  ( 33  ) ًاباْرتَأ َبِعاوَک  َو  ( 32  ) ًابانْعَأ َو  َِقئادَح  ( 31  ) ًازافَم َنیِقَّتُْمِلل  َّنِإ 
ُۀَِکئالَْملا َو  ُحوُّرلا  ُموُقَی  َمْوَی  ( 37  ) ًاباطِخ ُْهنِم  َنوُِکلْمَی  ِنمْحَّرلا ال  اَمُهَْنَیب  ام  َو  ِضْرَْألا  َو  ِتاواـمَّسلا  ِّبَر  ( 36  ) ًاباسِح ًءاطَع  َکِّبَر  ْنِم  ًءازَج 

ًابیِرَق ًاباذَع  ْمُکانْرَْذنَأ  اَّنِإ  ( 39  ) ًابآَم ِهِّبَر  یلِإ  َذَـخَّتا  َءاش  ْنَمَف  ُّقَْحلا  ُمْوَْیلا  َِکلذ  ( 38  ) ًاباوَص َلاق  َو  ُنمْحَّرلا  َُهل  َنِذَأ  ْنَم  َّالِإ  َنوُمَّلَکَتَی  ـال  افَص 
(40  ) ًاباُرت ُْتنُک  ِینَْتَیل  ای  ُِرفاْکلا  ُلوُقَی  َو  ُهادَی  ْتَمَّدَق  ام  ُءْرَْملا  ُرُْظنَی  َمْوَی 

245 ص :  همجرت ... :

. تسا ناراکزیهرپ  يارب  يراگتسر ) ياج  ای   ) تداعس يراگتسر و  هّتبلا  - 31
(. روگنا ياهغاب   ) ییاهناتسکات ییاههچغاب و  - 32

زین  بارش  زا  زیربل  یماج  و  - 34 تسناراکزیهرپ ) يارب   ) لاس مه  هدش  دنلب  هزات  ناتسپ  ینارتخد  و  - 33
246 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 

(. دنونشیمن غورد  نخس  ای   ) نتسب مهب  غورد  هدوهیب و  نخس  تشهب  نآ  رد  - 35
. تسا هدیدنسپ ) و   ) یفاک ياطع  شاداپ  نآ  هک  تسا  وت  راگدرورپ  زا  ینداد  شاداپ  - 36

نخـس يو  اب  هک  دنتـسین  رداق  تسا و  هدـنیاشخب  يادـخ  هک  تسا  نیمز  اهنآ و  ناـیم  هچنآ  اهنامـسآ و  راـگدرورپ  وت ) راـگدرورپ  - ) 37
(. دننک لاؤس  وا  زا  باقع  باوث و  باب  رد  و   ) دنیوگب

نخس یتسارب  دهدب و  هزاجا  يوب  هدنشخب  يادخ  هکنآ  زج  دنیوگن  نخس  دنتسیا  ياپب  هدیشک  فص  ناگتـشرف  لیئربج و  هک  يزور  - 38
. دیوگ

ارف یتشگزاـب  هدیدنـسپ ) رادرک  ناـمیا و  هب   ) شراـگدرورپ يوـسب  دـهاوخ  هک  ره  سپ  تسا  یندـمآ  امّلـسم  هک  تسیزور  زور  نآ  - 39
. دریگ

نم شاک  يا  دیوگب  رفاک  درگنب و  هداتسرف  شیپ  زا  شتسد  ود  هچنآب  صخش  هک  يزور  میهدیم  میب  کیدزن  هجنکش  زا  ار  امش  هّتبلا  - 40
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. یمدوب كاخ 

246 ص :  تئارق ... :

. ّرجب نارگید  هدـناوخ و  عفرب  تاوامّـسلا  ّبر  ورمع  وبا  زاجح و  لها  و  دـیدشتب . یقاب  هدرک و  تئارق  لاذ  فیفختب  اباذـک ) و ال   ) ییاـسک
. دناهدناوخ عفر  هب  نایراق  زا  یقب  ام  هدومن و  تئارق  ّرجب  ار  نمحّرلا  لهس  بوقعی و  رماع و  نبا  مصاع و 

246 ص :  لیلد ... :

247 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت  دشاب و  ابذک  شیانعم ال  سپ  دشاب  بذک  ردصم  ًاباَّذِک ) َو ال   ) تسا زیاج 
. دشاب بّذک  ردصم  تسا  نکمم  دیدشتب  و  دشاب . اباذک  هبذاکم و  هبذاک  ردصم  هک  تسا  زیاج  و 

ای منیچب  ار  میوم  منک  ریصقت  دوب  نیا  شدصق  قلح . ای  وت  دزن  تسرتهب  راصق  ایآ  ایرکذ  ابا  يا  تفگ  هّکم  هار  رد  یبارعا  کی  دیوگ : ءاّرف 
زا لبق  هک  يرج  زا  ار  لّوا  مسا  ار  ّبر )  ) هدرک تئارق  عفرب  ِنمْحَّرلا ) اَـمُهَْنَیب  اـم  َو  ِضْرَأـْلا  َو  ِتاواـمَّسلا  ِّبَر   ) هک یـسک  مشارتب و  ار  مرس 

ار و ُْهنِم ) َنوُِکلْمَی  ال   ) هدومن فانیتسا  سپـس  هداد  رارق  وا  ربخ  نمحّرلا  ءدبم و  ار  نآ  هدرک و  عطق  دوب  َکِّبَر ) ْنِم  ًءازَج   ) ادخ لوق  رد  نآ 
دندوب رورجم  نآ  زا  لبق  هک  ار  یمسا  ود  هدرک  يوریپ  هدناوخ  ّرجب  ار  نمحّرلا  ِنمْحَّرلا ) اَمُهَْنَیب  ام  َو  ِضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  ِّبَر   ) هک یـسک 

رد هک  يّرج  ِتاواـمَّسلا ) ِّبَر   ) هدرک يوریپ  هدـناوخ  عوفرم  ار  نمحّرلا  هک  یـسک  و  ِتاواـمَّسلا ) ِّبَر   ) و َکِّبَر ) ْنِم  ًءازَج   ) ادـخ لوق  رد 
. نمحّرلا ربخ  ار  َنوُِکلْمَی ) ال   ) هتفرگ فانیتسا  ار  نمحّرلا  ار و  َکِّبَر ) ْنِم   ) ادخ لوق 

247 ص :  تغل ... :

ار وا  فارطا  هک  یتـقو  نـالفب . موقلا  قدـحا  تسنآ  زا  تسا و  قئادـح  نآ  عمج  و  دـنیوگ . ار  طاـحم  دودـحم و  غاـب  تشهب و  هقیدـحلا :
. دراد هطاحا  نآب  اهکلپ  هکنیا  يارب  مشچ  هقدح  تسنآ  زا  دنریگب و 

. دوب دهاوخ  زیوم  شمشک و  دش  کشخ  نوچ  دوش و  کشخ  هکنآ  زا  شیپ  تسناتسکات  روگنا )  ) هویم نآ  بنع و  عمج  بانعالا :
. تسا هدش  گرزب  وا  ياهناتسپ  هزات  هک  تسیناوج  هزیشود  رتخد و  نآ  بعاک و  عمج  بعاوکلا :

اب  رگیدکی  اب  هک  دنلاس  مه  ياههّچب  رتخد  نآ  برت و  عمج  بارتألا :
248 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 

. دننکیم يزاب  كاخ 
رپ و هساک  اهتالم . سئاکلا  تقهدا  تسا . تخـس  راشف  قهد  لصا  و  تسین . نآ  يرپ  رد  يدـیزم  هک  تسا  ییاهناویل  اههساک و  قاهّدـلا :

. دربیم تّذل  زیربل  هساک  هب  قاهّدلا » هساکب  هّذلی   » تفگ تسزیربل 
. ارم تسا  سب  تفگ  ات  يداد  واب  تیافک  هزادناب  ینعی  انالف ) تبسحا   ) دوشیم هتفگ  یفاک  ناوارف  ینعی  اباسح ) ءاطع  )

: دیوگ رعاش 
عئاجب سیل  ناک  نا  هبسحن  اعئاج و  ناک  نا  ّیحلا  دیلو  یفقن  و 

. تسا سب  دیوگب  ات  میهدیم  واب  ردق  نآ  دشابن  مه  رگا  دشاب و  هنسرگ  رگا  ار  هّچب  رد  ام  منکیم  راثیا 
. تسا نداد  یفاک  هزادناب  هک  تسا  هدنشخب  هملک  تیب  نیا  دهاش 

: دورس و  مدومن . مارکا  ار  وا  ینعی  دیدشت : هب  لجّرلا  تبسح  دوشیم  هتفگ  دیوگ : یعمصا 
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هبلحی حیرص  نم  وا  نقاح  نم  هبسحب  هفیض  هاتا  اذا 
. دشودب ناتسپ  زا  ای  تسا و  فرظ  رد  هک  يریش  زا  دنک  ییاریذپ  دیامن و  مارتحا  ار  وا  دمآ  وا  يارب  ینامهیم  یتقو 

. هدمآ مارکا  ینعمب  هک  تسا  هبسحب  هملک  تیب  نیا  رد  دهاش 

248 ص :  بارعا ... :

بوصنم ءازج  تسا . بعاوک  تفـص  ابارتا  و  نآ . دعب  ام  تسا  نینچمه  و  ّلک ، زا  ضعب  لدـب  ازافم )  ) یلاعت يادـخ  لوق  زا  لدـب  قئادـح 
ار  ناشیا  دهد  شاداپ  ینعی  تسیراگتسر . ناراکزیهرپ  يارب  هّتبلا  هکنیا  يانعمب 

249 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 
ال  ) هناحبس وا  لوق  يارب  تسا  فرظ  ُحوُّرلا  ُموُقَی  َمْوَی  تسیکی . مهاطعا  مهازج و  يانعم  سپ  یـششخب . ناشیاب  دشخب  هب  و  ینداد . شاداپ 

« ُرُْظنَی َمَْوو  تسا . تیلاح  رب  بوصنم  اّفص »  » وا لوق  و  َنوُِکلْمَی )
. تسنداد هجنکش  ندرک و  باذع  يانعمب  نآ  اریز  اباذع )  ) وا لوق  يارب  تسا  فرظ 

249 ص :  دوصقم ... : ریسفت و 

هراشا

هک ییاـهنآ  ینعی  َنیِقَّتُْمِلل ) َّنِإ   ) تفگ سپ  ناـکاین  ناراـکزیهرپ و  نداد  هدـعوب  ار  راّـفک  نداد  میب  دوـمن  بیقعت  ناحبـس  دـنوادخ  سپس 
: دناهتفگ یـضعب  و  یلاحـشوخ . یتسردنت و  لاح  ات  تاجن  يراگتـسر و  ینعی  ًازافَم )  ) هانگ كرـش و  زا  ندرک  يرودب  ادـخ  زا  دندیـسرت 
تسا و تاجن  لحم  ةاجنم  دناهتفگ : هکنیا  لثم  لّافت  شور  قیرط و  رب  هزافم  اهتکاله  يارب  دنتفگ  تسا و  يراگتـسر  ّلحم  عضوم و  زافم 

. تسا تشهب  يوسب  شتآ  زا  تاجن  نآ  هاگحیرفت و  هاگیاج و  يوسب  تسا  تاجن  ّلحم  ازافم  دناهتفگ : یضعب 
. نآ ياههویم  تشهب و  ناتخرد  ینعی  ًابانْعَأ ) َو  َِقئادَح   ) تفگ داد و  حیضوت  ار  يراگتسر  نیا  سپس 

ندوب ناسکی  شیانعم  و  دنرگیدکی . لاسمه  همه  هدمآ و  الاب  اهنآ  ياهناتسپ  هزات  هک  یناگهزیـشود  ینعی  دیوگ : هداتق  ًاباْرتَأ ) َبِعاوَک  َو  )
. دنلکش مه  هیبش و  مهب  هک  تسا  نس  تروص و  لکیه و  تقلخ و 

. نس تروص و  ییابیز و  رد  ناشنارسمه  رادقم  رب  دنناسکی  ینعی  ابارتا  دیوگ : یئابج  یلع  وبا 
هک مه  رـس  تشپ  ياهماج  دنیوگ : ریبج  نب  دیعـس  دهاجم و  زیربل . رپ و  ياهماج  ینعی  دنیوگ : نسح  هداتق و  ساّبع و  نبا  ًاقاهِد ) ًاسْأَک  َو  )

براشب 
250 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 

. یپ رد  یپ  ياهماج  ینعی  دیوگ : هریره  وبا  دنهدیم . نآ  هدننک  شون  و 
دشابن نآ  رد  هدیاف  هک  هدوهیب  نخـس  ینعی  ًاْوَغل )  ) تشهب رد  دنونـشیمن  ینعی  اهِیف ) َنوُعَمْـسَی  ال   ) اهنآ یگنـشت  هزادناب  ینعی  دیوگ : لتاقم 

: دیوگ هدیبع  وبا  ار  رگید  ضعب  اهنآ  زا  یضعب  ندرک  بیذکت  ینعی  ًاباَّذِک ) َو ال  )
: دیوگ یسراف  یلع  وبا  ۀبذاکم . و ال  هدرک . هدارا  هدناوخ  فیفختب  هک  یسک 

ادـخ و ناشیا  قیدـصت  رب  وت  راگدرورپ  زا  تسناشیا  شاداپ  دـنکیم  ناراکزیهرپ  هچنآ  ینعی  َکِّبَر ) ْنِم  ًءازَج   ) ار غورد  هن  ینعی و  ابذـک 
. هلآ هیلع و  هَّللا  یّلص  وا  ربمایپ 
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. رایسب ینعی  اباسح  دناهتفگ : یضعب  و  یفاک . ینعی  دنیوگ : یئابج  هدیبع و  وبا  ًاباسِح )  ) یـششخب ار  ناشیا  دنوادخ  دشخب  هب  ینعی  ًءاطَع ) )
ناشیا دنک  تیافک  هک  ياهزادناب  ینعی  دیوگ : جاجز  رادرک . لمع و  هزادنا  بسحب و  قاقحتـسا و  ردقب  ینعی  اباسح ) : ) دـناهتفگ یخرب  و 

نینمؤمب هکنآ  تسنیا  شیانعم  و  نآ . يانعم  تشذـگ  ِنمْحَّرلا ) اَمُهَْنَیب  ام  َو  ِضْرَْألا  َو  ِتاواـمَّسلا  ِّبَر   ) دـنهاوخب هچنآ  هک  تسنآ  رد  ار و 
هتـساوخ هدارا و  قفو  قبط و  رب  اهنآ  رد  فّرـصتم  اهنآ و  نیب  ام  هچنآ  اهنآ و  هدننک  ریبدت  نیمز و  نامـسآ و  راگدرورپ  وا  دـهدیم  شاداپ 

رد رگم  دننک  لاؤس  وا  زا  هکنیا  دنرادن  رابتخا  ینعی  ًاباطِخ ) ُْهنِم  َنوُِکلْمَی  ال   ) تسا ناشیا  رفاک  نمؤم و  تاقولخم  رب  هدـنهد  تمعن  يادـخ 
و هدیدنـسپ . دارفا  وا  يارب  رگم  دننکیمن  تعافـش  یـضَتْرا ) ِنَِمل  اَّلِإ  َنوُعَفْـشَی  َو ال  : ) دیامرفیم هک  وا  لوق  لثم  هدـش  هداد  هزاجا  اهنآ  هچنآ 

نخـس نآ  كرد  هک  یـسکب  تسا  مالک  نداد  هّجوت  باطخ  و  وا . هزاجاب  رگم  دـیوگیمن  نخـس  يدـحا  ِِهنْذِِإب ) اَّلِإ  ٌسْفَن  ُمَّلَکَت  ال   ) وا لوق 
رب دهد  دوصقم  زا  یهاگآ  هک  یظفل  هغیصب و  دیامن 

251 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 
َو ُحوُّرلا  ُموُقَی  َمْوَی   ) وا نذاب  رگم  دنرادن  ار  راگدرورپ  اب  نتفگ  نخـس  تردق  ییاناوت و  مدرم  دیوگ : لتاقم  کبر ) تنا   ) وت هب  وت و  شور 

. زور نیا  رد  ینعی  افَص ) ُۀَِکئالَْملا 
: لوق دنچ  رب  اجنیا  رد  هدش  حور  ینعم  رد  فالتخا  و 

251 ص :  تسیچ ... » حور  »

سنج زا  مدآ و  ینب  تروـص  رب  تسا  یلاـعت  يادـخ  تاـقولخم  زا  یقلخ  حور  هـک  یتسردـب  دـنیوگ : حـلاص  وـبا  هداـتق و  دـهاجم و  ( 1)
. يرگشل اهنیا  دنتسه و  يرگشل  اهنآ  رگید . فص  رد  ناگتشرف  و  دنتسیایم . فص  کی  رد  دنتسین  ناگتشرف 

. ناگتشرف زا  یفص  حور  زا  یفص  تمایق  زور  رد  تسنایملاع  راگدرورپ  فص  ود  نآ  دیوگ : یبعش  ( 2)
زور یتقو  وا  زا  رتگرزب  یقلخ  دـنوادخ  تسا  دـیرفاین  تسناگتـشرف  زا  ياهتـشرف  حور  هّتبلا  دـیوگ : ساّبع  نبا  زا  ءاطع  دوعـسم و  نبا  ( 3)

. تسناگتشرف فص  دننام  حور  نآ  یگرزب  سپ  رگید . فص  رد  یمامت  ناگتشرف  دتسیایم و  فص  کی  رد  ییاهنت  هب  وا  دش  تمایق 
ددرگ رب  داـسجاب  حاورا  هکنآ  زا  شیپ  دنتـسیایم  هخفن  ود  نیب  رد  ناگتـشرف  اـب  مدرم  حاورا  هک  هدرک : تیاور  ساـّبع  نـبا  زا  هـیطع  ( 4)

: دیوگ كاّحض 
قلخ ّلج  ّزع و  دـنوادخ  دزرلیم  شاهناش  هداتـسیا و  ّلج  ّزع و  ادـخ  لباقم  رد  مالّـسلا  هیلع  لیئربج  هک  دـیوگ : بهو  تسا . لـیئربج  حور 

زا  ) هتخادنا ریزب  ار  دوخ  ياهرـس  هک  یلاعت  يادخ  لباقم  رد  دنتـسه  ییاهفـص  ناگتـشرف  سپ  هتـشرف . رازه  دص  يو  شزرل  ره  زا  دنکیم 
ینعی  تسرد  تنا و  ّالا  هلا  ال  دنیوگیم : داد . نخس  هزاجا  ناشیاب  دنوادخ  یتقو - سپ  دنوادخ ) تلالج  تبیه و 
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زا رتگرزب  تسیاهتـشرف  حور  دومرف : هک  هدومن  تیاور  مالّـسلا . هیلع  قداص  ترـضح  زا  شدانـساب  میهاربا  نب  یلع  هَّللا و  ّالا  هلا  دنیوگ ال 

. لیئاکیم و  لیئربج ،
َُهل َنِذَأ  ْنَم  اَّلِإ  َنوُمَّلَکَتَی  ال   ) ناگهدیزگرب ینعی  اّفـص ) : ) دومرف هک  ادخ  لوق  تسا و  مدآ  نادنزرف  دالوا و  حور  هک  یتسردب  دیوگ : نسح 

یضعب و  هَّللا . ّالا  هلا  دنتفگ ال  هداد و  دیحوت  هب  تداهش  ینعی  ًاباوَص )  ) ایند رد  ینعی  َلاق ) َو   ) دنتـسه اههتـشرف  نینمؤم و  ناشیا  و  ُنمْحَّرلا )
هک یسک  هراب  رد  رگم  دنیوگ : یبلک  نسح و  ُنمْحَّرلا ) َُهل  َنِذَأ  ْنَم  اَّلِإ   ) دننکیمن تعافش  ینعی  تسا  تعافش  اجنیا  رد  مالک  هک  دناهتفگ :
هیآ نیا  زا  هک  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  هَّللا  دبع  یبا  ترـضح  زا  راّمع  نب  ۀیواعم  دوشیم و  تعافـش  هداد  هزاجا  وا  يارب  دنوادخ 

تفگ باوص . ناگهدنیوگ  تعافش و  يارب  تمایق  زور  رد  ناگدش  هداد  نذا  میتسه  ام  ادخب  مسق  دومرف : سپ  دش . لاؤس  ترضح  نآ  زا 
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تعافش هداتسرف و  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  رب  تاولـص  ار و  ادخ  مینکیم  دیجمت  دومرف : امـش . دییوگیم  هچ  موش  تیادف  مدرک  ضرع 
ینعی ُّقَْحلا ) ُمْوَْیلا  َِکلذ   ) هدرک لقن  دنـس  نودب  ار  تیاور  نیمه  مه  یـشایع  دریذـپیم . ام  راگدرورپ  و  نامناوریپ . نایعیـش و  يارب  مینکیم 
يوسب هک  دهاوخب  سک  ره  سپ  ًابآَم ) ِهِّبَر  یلِإ  َذَخَّتا  َءاش  ْنَمَف   ) تسین تسا  تمایق  هک  نآ  دوجو  عوقو و  رد  یّکـش  تسا و  ّقح  زور  نیا 

يوس هب  هک  دـهد  ماجنا  حـلاص  لمع  دـهاوخب  سک  ره  سپ  تسنیا  شیاـنعم  ادـخ و  تعاـط  يارب  ینعی  دریگب  یعجرم  دوخ  راـگدرورپ 
عوجر يانعمب  بوا  زا  لعفم  بآم  و  دندومن . تلاسر  غیلبت  ناربمایپ  راکـشآ و  اههار  فرط و  رب  اهتّلع  هّتبلا  سپ  ددرگ  رب  دوخ  راگدرورپ 

تسا . نتشگ  رب  و 
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«1 : » دیوگ دیبع 
بوؤی توملا ال  بئاغ  بوؤی و  ۀبیغ  يذ  ّلک  و 

ياـنعمب هک  تسا  بوؤی  هملک  تیب  نیا  رد  دـهاش  تشگ  دـهاوخن  رب  گرم  رفاـسم  یلو  ددرگیم  رب  يرفاـسم  تبیغ و  بحاـص  ره  و  ( 1)
. تسا هدمآ  تشگرب  عوجر و 

( ًابیِرَق ًاباذَع  ْمُکانْرَْذنَأ  اَّنِدومرف  داد و  میب  ار  هّکم  راّفک  ناحبس  دنوادخ  سپس 
( ُهادَی ْتَمَّدَق  ام  ُءْرَْملا  ُرُْظنَی  َمْوَتسا  کیدزن  هدنیآ  هچ  ره  اریز  ترخآ  رد  باذع  ینعی  کیدزن  باذعب  ار  امش  میهدیم  میب  ام  هّتبلا 

هانگ رگا  دوب و  دهاوخ  باوث  رظتنم  هدومن - تدابع  تعاط و  رگا  سپ  هتـشاد . مّدـقم  هچنآ  شاداپ  ءازج و  دوشیم  رظتنم  یمدآ  هک  يزور 
. دوب دهاوخ  باذع  تبوقع و  رظتنم  هدومن  تیصعم  و 

باوث راودیما  سپ  هدیدرگ  تبث  هدـنورپ  رد  هک  دـب  بوخ و  زا  دـنکیم  هاگن  شلمعب  زور  نآ  رد  سک  ره  هّتبلا  ینعی  دـناهتفگ : یـضعب  و 
. ار شدب  لامعا  رب  هجنکش  باقع و  دسرتیم . شاهتسیاش و  هحلاص و  لامعا  رب  تسادخ 

( ُِرفاْکلا ُلوُقَی  َ 
( ًاباُرت ُْتنُک  ِینَْتَیل  ادیوگیم  رفاک  زور  نیا  رد 

وزرآ ینعی 
__________________________________________________

نیّیرغ رد  ار  وا  هریح  هاشداپ  ءامّـسلا  ءام  نب  رذنم  هدوب  رتولج  وا  زا  یمک  ای  سیقلا  ءرما  رـصاعم  تیلهاج و  ءارعـش  زا  صربا  نب  دیبع  ( 1)
: تسا هدیصق  نیا  زا  شبوخ  راعشا  زا  تسا و  ینالوط  نآ  هّصق  هتشک و  شموش  سؤی و  زور  رد 

بیخت هَّللا ال  لئاس  ومرحی و  ساّنلا  لأسی  نم 
. دوشن دیماان  دهاوخ  ادخ  زا  هکنآ  یلو  دنیامن  مورحم  ار  وا  دنک  لاؤس  مدرم  زا  سک  ره 

بیغلت هضعب  یف  لوقلا  ریخ و  ّلک  كردی  هّللاب 
. تسا دساف  نآ  زا  یضعب  رد  لوق  و  دسریم . يریخ  رهب  هک  ادخب  مسق 

بولقلا تفخا  ام  مالع  کیرش  هل  سیل  هَّللا  و 
. دسرتیم اهلد  هچ  يارب  تسین . یکیرش  ادخ  يارب  و 
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ايانعم دیوگ : جاجز  دشاب . تحار  صالخ و  زور  نآ  باذع  زا  هکنیا  ات  دشیمن  هبساحم  درکیمن و  دوع  دوب و  كاخ  شاک  يا  هک  دنکیم 

( ًاباُرت ُْتنُک  ِینَْتَیل 
. مدشیمن هدنز  تمایق  زور  نم  شاک  يا  تسنیا 
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يدنفسوگ شخاش  اب  هک  يرادخاش  اههدنبنج و  مامت  ددرگ و  حّطسم  دوش و  هدیشک  نیمز  دوش  هک  تمایق  زور  دیوگ : رمع  نب  هَّللا  دیبع 
هک یتسردب  دـنیوگ : هدز ...  خاش  ار  یخاش  یب  ناویح  هک  يرادـخاش  ناویح  زا  دوشیم  صاصق  تمایق  زور  دـیوگ : دـهاجم  تسا  هدز  ار 

سپ امـش  راـگدرورپ  تسیک  دـیوگیم  سپ  ار  سنا  ّنج و  زج  ار  يزیچ  ره  ناگدـنرپ و  ماوـه و  اهیـشحو و  ناـیم  دـنکیم  عـمج  دـنوادخ 
یب هک  دـنک  صاصق  رادخاش  زا  یّتح  دومن  اـهنآ  ناـیم  تواـضق  هکنآ  زا  دـعب  دـیوگیم  ناـشیاب  دـنوادخ  سپ  میحّرلا . نمحّرلا  دـنیوگیم 

. دیدوب عیطم  ناتیگدنز  ياهزور  رد  امش  میدومن و  ریخست  ار  امش  مدآ  نادنزرف  يارب  میدرک و  داجیا  ار  امـش  ام  هّتبلا  هدز . خاش  ار  یخاش 
رد نم  شاک  يا  هک  دنکیم  وزرآ  دید  ار  هرظنم  نیا  رفاک  یتقو  سپ  دوشیم . كاخ  سپ  دیـشاب . كاخ  دیدوب  هکنآ  يوسب  دیدرگ  رب  سپ 

. كاخ مدوب  ترخآ  رد  اهنآ و  يزور  دننام  میزور  مدوب  كوخ  هفایق  تروص و  رب  ایند 
شتآب راختفا  هدـش و  هدـیرفآ  كاخ  زا  هکنیا  هب  درک  شنزرـس  ار  مدآ  هک  تسناطیـش  سیلبا و  اـجنیا  رد  رفاـکب  دارم  دـناهتفگ : یـضعب  و 

ًاباُرت ُْتنُک  ِینَْتَیل  :ا  دیوگیم دید  ار  وا  نادنزرف  مدآ و  يراوگرزب  یتقو  تمایق  زور  رد  سپ  دومن .
«1»
__________________________________________________

زا يرازف  دّمحم  نب  رفعج  ارم  درک  ثیدح  دیوگ : یفوک  میهاربا  نب  تارف  دیوگ : لیزنّتلا  دهاوش  رد  یناکـسح  مکاح  دیوگ : مجرتم  ( 1)
ِنَع َنُولَءاسَتَی  َّمَع   ) یلاعت هَّللا  لوق  زا  مالّسلا  هیلع  رقاب  ترضح  زا  مدیسرپ  تفگ  یلامث . هزمح  یبا  زا  متاح  نب  دّمحم  زا  نیسح  نب  دّمحم 

یلع دومرف  سپ  ِمیِظَْعلا ) ِإَبَّنلا 
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يربخ ادخ  يارب  ادخب  مسق  ناشدوخ . ياهنابزب  اهتّما  مامت  دندرک  فالتخا  هک  نانچ  میظع  أبن  منم  هَّللا  و  دومرفیم : شباحصاب  مالّسلا  هیلع 
. نم زا  رتگرزب  ياهیآ  هن  تسین و  نم  زا  رتگرزب 

ِإَبَّنلا ِنَع  ادـخ . لوق  زا  مالّـسلا  هیلع  رقاـب  ترـضح  زا  مدیـسرپ  هک  هدرک  تیاور  بلغت  نب  ناـبا  زا  شدانـساب  شریـسفت  رد  رـصنلا  وبا  زین  و 
: دومرف ِمیِظَْعلا .

میظعلا إبّنلا 
هفیلخ ار  وا  ّتنـس  لها  لصف و  الب  هفیلخ  ماـما و  ار  وا  یخرب  ادـخ و  ار  وا  یخرب   ) دـندرک فـالتخا  وا  هراـب  رد  تسا و  مالّـسلا  هیلع  یلع 

 ...( مراهچ و
(. دشاب میظع  أبن  هک   ) هدوبن یفالتخا  ادخ  لوسر  هراب  رد  و 

رد ات  دمآ  هَّللا  هنعل  نایفـس ) وبا   ) برح نب  رخـص  دومرف  هک  هدومن  تیاور  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  زا  ریخ  دبع  زا  شدانـساب  زین  و 
سپ یسوم . زا  تسا  نوراه  هلزنمب  نم  دزن  رد  وا  هکنآ  يارب  دومرف  تسیک . يارب  امش  زا  دعب  راک  تفگ  سپ  تسشن . ادخ - لوسر  رانک 

یضعب سپ  َنوُِفلَتُْخم . ِهِیف  ْمُه  يِذَّلا  ِمیِظَْعلا  ِإَبَّنلا  ِنَع   ) مالّـسلا هیلع  یلع  تفالخ  زا  دنـسرپیم  هّکم  لها  ینعی  َنُولَءاسَتَی  َّمَع  درک . لزان  ادخ 
تفالخ دنسانشیم  يدوزب  ناشیا  رب  تسا  ّدر  نآ  و  َنوُمَْلعَیَس ) اَّلَک  َُّمث  َنوُمَْلعَیَـس  اَّلَک   ) ار وا  تیالو  دندرک  بیذکت  یخرب  هدومن و  قیدصت 

رگم ایرد  رد  هن  یکـشخ و  رد  هن  برغ و  قرـش و  رد  يهدرم  دـنامیمن  سپ  دندیـسرپ  ناشیا  زا  ناشروگ  رد  هک  یتقو  تسا  ّقح  هک  ار  وا 
زا ناهرب  ریـسفت  رد  تسیک و  وت  ماما  ربمایپ و  تسیچ و  وت  نید  تسیک و  وت  يادـخ  هدرمب  دـنیوگیم  وا و  زا  دنـسرپیم  رکنم  ریکن و  هکنیا 

نایعیش موش  تیادف  ترضح  نآب  متفگ  تفگ  هک  هدومن  تیاور  مالّسلا  هیلع  رقاب  ترـضح  زا  یلامث  هزمح  یبا  زا  شدانـساب  یفاک  لوصا 
رگا ناشیاب و  مهدیم  ربخ  مهاوخب  رگا  تسا  نم  اب  نیا  ریسفت  دومرف : سپ  ِمیِظَْعلا ) ِإَبَّنلا  ِنَع  َنُولَءاسَتَی  َّمَع   ) هیآ نیا  ریسفت  زا  دنسرپیم  امش 

مالّسلا هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  هراب  رد  نآ  دومرف : َنُولَءاسَتَی  َّمَع  متفگ  ار . نآ  ریسفت  مهدیم  ربخ  وتب  نکل  دومرف  سپـس  مهدیمن . مهاوخن 
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. دشاب رتگرزب  نم  زا  هک  يربخ  هن  نم و  زا  رتگرزب  ياهیآ  ادخ  يارب  تسین  نینمؤملا  ریما  دومرفیم : تسا .
بجاو هتـشذگ  ياـهتّما  رب  ارم  تیـالو  دـنوادخ  هّتبلا  هنیآ  ره  هک  دراد  شرخآ  رد  هدرک و  لـقن  شرئاـصب  رد  مه  راّفـص  ار  تیاور  نیا  و 

. دندرک يراد  دوخ  نآ  نتفریذپ  زا  اهنآ  سپ  دوب  هدرک 
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میظع أـبن  دوـمرف : ِمیِظَْعلا  ِإَـبَّنلا  ِنَع  َنُولَءاـسَتَی  َّمَع  ادـخ . لوـق  رد  هدوـمن  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا  شدانـساب  ینیلک  زاـب  و 
. مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  ۀیالو  دومرف  ِّقَْحلا . ِهَِّلل  ُۀَیالَْولا  َِکلانُه  ادخ . لوق  زا  ترضح  نآ  زا  مدیسرپ  تستیالو و 

هام رد  بلاط  یبا  نب  یلع  نب  نیـسحلا  نب  یلع  نب  دیز  نب  دّـمحم  نب  رفعج  نب  دّـمحم  نب  ةزمح  ار  ام  درک  ثیدـح  دـیوگ : هیوباب  نبا  و 
زا شردپ  زا  مالّـسلا  مهیلع  ءاضّرلا  یـسوم  نب  یلع  نسحلا  یبا  ترـضح  زا  مداخ  رـسای  زا  مردپ  ارم  درک  ثیدح  تفگ  هنس 339  بجر 

دومرف مالّسلا  هیلع  یلعب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  تفگ  هک  مالّسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  زا  شناردپ 
هَّللا ۀّجح  تنا  یلع  ای 

. یتسه یلعا  لثم  وت  میقتسم و  طارص  وت  و  گرزب ) ربخ   ) میظع أبن  وت  ادخ و  يوسب  قیرط  هار و  وت  ادخ و  باب  وت  ادخ و  تّجح  وت 
هفیلخ وت  یلع  ای  يربکا  قیدص  وت  مظعا و  قوراف  وت  یلع  ای  ینایوگتسار  ياقآ  نیّیصولا و  ریخ  نینمؤملا و  ریما  نیملسم و  ماما  وت  یلع  ای 

. ینم ياههدعوب  هدننک  افو  وت  نم و  نید  هدننک  ءادا  وت  نم و 
زا هک  یناسک  ادـخ و  مریگیم  هاوگ  یبیرغ ) و   ) يروجهم وت  یلع  ای  یلطاب ) زا   ) هدـش ادـج  وت  یلع  ای  ینم . زا  دـعب  مولظم  لّوا  وت  یلع  اـی 

. تسناطیش بزح  وت  نانمشد  بزح  وریپ  تسادخ و  بزح  نم  بزح  نم و  وریپ  بزح و  وت  وریپ  وت و  بزح  هک  دنرضاح  نم  تّما 
: دیوگ رصاعم  رعاش  يوریپ 

درادن  ینعم  نتشاد  لد  یضترم ) يالو   ) یب درادن  ادوس  یسک  اب  نادرم  هاش  زا  ریغب  لد 
درادن  الاک  دوخ  تسد  رد  یلع  ّبح  زا  رتهب  هشوت  داز و  اب  ارس  نیا  زا  دور  يزور  رگ  تساوخ 

درادن  يوأم  یلع ) نویامه  لظ   ) رد هک  ره  دزادگیم  ترارح  زا  شزغم  زیخاتسر  زور 
درادن  الاب  ملاع  رد  اج  هتسب  وا  رب  هار  یلوم  ءاضما  هناورپ  شفک  رد  دشابن  رگ 

257 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 
__________________________________________________

درادن  ءاضما  تاهناورپ  دنزیم  وا  رب  گناب  بیغ  فتاه  دناسر  ار  دوخ  ای  راب  دهاوخب  نوچ 
درادن  ادرف  ای  زورما  نآ  رد  يدیدرت  تسین  دتفا  رو  دتفا  رد  هک  ره  قطان  هَّللا  مالک  اب 
درادن  اناد  هدراچ  زج  ناکم  نوک و  همه  رد  شدیجم  نآرق  ریسفت  ییاتمه  یب  تاذ 

درادن  ارهز  ترضح  یّقح  تفگ  تحاقو  اب  سپ  نا  زو  دروخ  ار  كدف  يامرخ  هک  سک  نآ  رب  ياو 
درادن  اشاح  تصرف  یسرپ  زاب  ماقم  رد  مّلسم  قح  نیا  درب  تفرگ و  ار  یلوم  ياج 

درادن انثتسا  چیه  تسا و  خزود  رد  نادواج  راکنا  درک  ار  یضترم  يالو  سک  ره  يوریپ ) )
ًاباُرت ُْتنُک  ِینَْتَیل  ای  ُِرفاْکلا  ُلوُقَی  هیآ  لیذ  رد  ناهرب - ریسفت  رد 

. داد بارت  وبا  هینک  ار  مالّسلا  هیلع - نینمؤملا  ریما  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  تفگ  اّیولع  ینعی  اّیبارت  دیوگ 
ُهادَی ْتَمَّدَق  ام  ُءْرَْملا  ُرُْظنَی  َمْوَهیآ  ریسفت  رد  دومرف : هک  هدومن  تیاور  مالّسلا - هیلع  قداص  ترضح  زا  ریصب  یبا  زا  شدانساب  قودص  خیش 

. ار مالّسلا ) هیلع  یلع   ) بارت وبا  مدرکیم  يوریپ  متشادیم و  تسود  هک  اّیولع  ینعی  ًاباُرت  ُْتنُک  ِینَْتَیل  ای  ُِرفاْکلا  ُلوُقَی  َو 
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رد ار  لیوأت  نیا  دنکیم  دییأت  هک  يزیچ  هدمآ . مالّـسلا  مهیلع  تلاسر  تیب  لها  ریـسفت  نطاب  رد  دیوگ : روبزم  ریـسفت  رد  ینیرحب  ثّدحم 
تـشگرب يدوزب  سپ  دیامن . ملظ  متـس و  هک  یـسک  اّما  ًارُْکن ) ًاباذَع  ُُهبِّذَُـعیَف  ِهِّبَر  یلِإ  ُّدَُری  َُّمث  ُُهبِّذَُـعن  َفْوَسَف  َمَلَظ  ْنَم  اَّمَأ   » ادـخ لوق  لیوأت 

. دننادرگیم رب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  يوسب  ار  وا  دیوگ : یتخـس . باذع  ار  وا  دـنکیم  باذـع  ار  وا  سپ  شراگدرورپ . يوسب  دـنکیم 
ياـنعمب اـجنیا  رد  مه  ّبر  مدوـب و  بارت  وـبا  نایعیـش  زا  ینعی  بارت  نم  شاـک  يا  دـیوگیم  هـکنیا  اـت  دـیامنیم  یتخـس  باذـع  ار  وا  سپ 

ادخ لوسر  ارچ  ساّبع  نب  هَّللا  دـبع  هب  متفگ  تفگ : هک  هدومن  لقن  یعبر  نب  ۀـیابع  زا  هّماع  قرط  زا  شدانـساب  هیوباب  نبا  زین  تسبحاص و 
یلع هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص 

258 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 
__________________________________________________

ببسب نآ  نوکس  نیمز و  ءاقب  تسا و  نیمز  لها  رب  ادخ  تّجح  نیمز و  بحاص  وا  هکنیا  يارب  تفگ  داد . بارت  وبا  هینک  ار  مالّـسلا  هیلع 
. تسا راوگرزب  نآ  دوجو  و 

: دیوگ ظفاح 
راجنه نینچ  نیمز  قبطم  تسوا  تاذ  شرع ز  یسرک و  ءامس و  ّقلعم  تسوا  مان  ز 

: دومرفیم هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  مدینش  دیوگ : ساّبع  نبا 
تمارک بّرقت و  باوث و  زا  مالّـسلا  هیلع  یلع  نایعیـش  يارب  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  هچنآ  دـنیبیم  رفاک  دوشیم و  تماـیق  زور  هک  یتقو 

ِینَْتَیل ای  ُِرفاْکلا  ُلوُقَی  ّلج : ّزع و  يادـخ  لوق  تسا  نیا  و  مدوب . مالّـسلا  هیلع  یلع  هعیـش  زا  ینعی  بارت  نم  شاک  يا  دـیوگیم  هدومن . اّیهم 
. ًاباُرت ُْتنُک 

259 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 

259 ص :  تاعزاّنلا ...  هروس 

هراشا

. هفوک لها  رظن  زا  تسا  هیآ  شش  لهچ و  هدش » لزان  هّکم  رد  »
. نارگید دید  زا  تسا  هیآ  جنپ  و 

: نآ فالتخا 
. تسا یماش  و  یقارع ، یغط »  » یفوک يزاجح و  ْمُکِماْعنَِأل ) َو   ) تسا هیآ  ود  رد 

259 ص :  نآ ... : تلیضف 

شباسح شفّقوت و  دشابن  دنک  تئارق  ار  تاعزاّنلا ) و   ) هروس هک  ره  دومرف  هک  هدومن  تیاور  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  زا  بعک  نب  یبا 
260 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت  رگم  تمایق  زور  رد 

تئارق ار  هروس  نیا  هک  ره  دومرف . مالّـسلا  هیلع  هَّللا  دـبع  وبا  قداص  رفعج  ماما  ددرگ و  تشهب  لخاد  هکنیا  اـت  بجاو  زاـمن  تقو  هزادـناب 
. باریس رگم  ددرگن  مه - تشهب  لخاد  باریس و  رگم  دوشن  هتخیگنا  مه  تمایق  زور  باریس و  رگم  دورن  ایند  زا  دنک 

: لبق ام  هروس  اب  طابترا  هجو  و  حیضوت .
: دومرف و  دومن . عورش  نآ  لثمب  ار  هروس  نیا  داد  نایاپ  نآ  كانلوه  رظانم  تمایق و  لاوحا  رکذب  ار  ّمع )  ) هروس ناحبس  دنوادخ  نوچ 
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260 ص :  ات 14 ... ] تایآ 1  (: 79  ) تاعزانلا هروس  ]

هراشا

ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
(4  ) ًاْقبَس ِتاِقباَّسلاَف  ( 3  ) ًاْحبَس ِتاِحباَّسلا  َو  ( 2  ) ًاطْشَن ِتاطِشاَّنلا  َو  ( 1  ) ًاقْرَغ ِتاعِزاَّنلا  َو 

(9  ) ٌۀَعِشاخ اهُراْصبَأ  ( 8  ) ٌۀَفِجاو ٍِذئَمْوَی  ٌبُوُلق  ( 7  ) ُۀَفِداَّرلا اَهُعَْبتَت  ( 6  ) ُۀَفِجاَّرلا ُفُجَْرت  َمْوَی  ( 5  ) ًاْرمَأ ِتارِّبَدُْملاَف 
اذِإَف ( 13  ) ٌةَدِحاو ٌةَرْجَز  َیِه  امَّنِإَف  ( 12  ) ٌةَرِساخ ٌةَّرَک  ًاذِإ  َْکِلت  اُولاق  ( 11  ) ًةَرَِخن ًاماظِع  اَّنُک  اذِإ  َأ  ( 10  ) ِةَِرفاـْحلا ِیف  َنوُدوُدْرََمل  اَّنِإ  َأ  َنُولوُقَی 

(14  ) ِةَرِهاَّسلِاب ْمُه 
261 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 

261 ص :  همجرت ... :

: نابرهم هدنیاشخب  دنوادخ  مانب 
. دنناتس یتخس  اب  ار  نارفاک )  ) ناج هک  ناگتشرفب  دنگوس  - 1

. دنروآ نوریب  ارادمب  ار ) نانمؤم   ) حاورا هک  ناگتشرف  هب  دنگوس  - 2
. دننک انش  ایرد  رد  هک  ینارگانش  نوچ  نامسآب  نیمز  زا  نیمزب و  نامسآ  زا   ) هک ناگتشرفب  دنگوس  - 3

. ینتفرگ تقبس  هدنریگ  یشیپ  رگیدکی ) رب  يرادرب  نامرف  رد   ) هک ناگتشرفب  دنگوس  - 4
. دننکیم اهراک  ریبدت  ادخ ) نامرفب   ) هک ناگتشرفب  دنگوس  - 5

(. دنازرلب ار  نیمز  اههوک و  هک  تسا  لیفارسا  لّوا  ندیمد  دارم   ) هدنابنج هک  يزور  - 6
. دیآ رد  یپ  زا  دنوشیم ) هدنز  قلخ  هک  روص  رد  لیفارسا  مّود  ندیمد   ) ياهحیص ار  شزرل  نآ  و  - 7

. تسنازرل هک  تسیئاهلد  زور  نآ  - 8
. تسا هدنکفارس  میب ) زا   ) ناشناگدید - 9

. دش میهاوخ  هدینادرگ  زاب  تسخن  لاحب  گرم ) سپ  زا   ) ام ایآ  دنیوگیم  - 10
(. درک دنهاوخ  ثوعبم  ار  ام   ) میدش هدیسوپ  ياهناوختسا  هک  هگ  نآ  ام  ایآ  - 11

دوب . دهاوخ  روآ  نایز  ینتشگزاب  ماگنه  نآ  رد  نتشگزاب  نیا  دشاب  تسار  رگا  دنیوگ  ءازهتسا ) يور  زا  نارکنم  - ) 12
262 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 

. تسا دایرف  کی  تثعب  تمایق و  وگتفگ  یب  - 13
.( دندوب نیمز  نورد  رد  هکنآ  زا  دعب   ) دنشاب يراومه  نیمز  يور  رد  ناشیا  هاگ  نآ  سپ  - 14

262 ص :  تئارق ... :

يرود ورمع  وبا  فلا . نودب  هرخن )  ) نارگید هدرک و  تئارق  فلا  اب  ار  هرخان )  ) بوقعی زا  سیور  ریـصن و  هبیتق و  صفح و  ریغ  هفوک  لها 
تئارق فلا  نودـب  هرفح  ةایح  یبا  ذاوش  تئارق  رد  و  هرخن . ای  دوش  هدـناوخ  ار  هرخاـن  تسین  یکاـب  هک  هدرک  لـقن  ییاـسک  زا  نودـمح  و 

رماع و نبا  تسا . هدـناوخ  ماهفتـسا  هزمه  نودـب  اـّنک ) اذا   ) و ّدـم . ریغب  هزمه  کـیب  نودودرمل ) اـّنا   ) بوقعی و  نولاـق ) ریغ   ) عفاـن هدرک و 
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ّانا ء   ) و اـّنک ) اذا  اـّنا   ) ریثـک نـبا  و  تشذـگ . هـک  ناـنچ  هدرک  تـئارق  هزمه  کـیب  ار  اـّنک ) اذا   ) و هزمه ) ود  اـب  نودودرمل  اـّنا  ء   ) ییاـسک
هزمح و مصاع و  و  هدرک . تئارق  هدودمم  هزمه  اب  ود  ره  رد  ماهفتـسا  اب  رمع  وبا  هدناوخ و  دم  نودـب  ماهفتـسا  هزمه  کیب  ار  نودودرمل )

. تشذگ عضوم  دنچ  رد  احورشم  نآ  رکذ  هدناوخ و  صّخشم  هزمه  اب  ود  ره  رد  فلخ 

262 ص :  لیلد ... :

يارب تسا  رتهب  رتشیب و  هرخاـن  دـیوگ : جاـجز  دـنیوگ  ار  یلاـخ  وت  هرخاـن  هدیـسوپ و  هرخن  دـیوگ : ءاّرف  دنـشابیم  تغل  ود  هرخاـن  هرخن و 
لثم ار  هرفاح  هدرک  هدارا  وا  سپ  هرفح  رد  لیلد  اّما  و  هرفاح . رشاخ و  لثم  رگید  یـضعب  هب  نآ  زا  یـضعب  هروس  نیا  تایآ  رخآب  شتهابش 

هدش . فذح  ریز  رعش  رد  هک  نانچ  فیفخت  تهجب  هدش  فذح  فلا  سپ  مومع  تئارق 
263 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 

تخس هک  تاتابن  يزبس و  هب  رگم  تشادن  لیم  بآب  دوب و  کنخ  هک  ملد  درک  حبص  اررع  ارارع  ّالا  ادری  نا  یهتشی  ادرـص ال  یبلق  حبـصا 
. دوب لیام 

263 ص :  تغل ... :

. دنکیم تّدش  ندنک  رد  هک  یتقو  عّزنلا . یف  قرغا  دوشیم  هتفگ  تسندرک . قرغ  نآ  هدش و  ردصم  ماقم  مئاق  هک  تسیمسا  قرفلا :
ادج دـنک و  شنماد  زا  ار  بنیز  و  دـمآ . دوب  هملـس  ما  یعاضر  ردارب  هک  راّمع  سپ  هملـس . ما  ثیدـح  تسنآ  زا  تسا . ندـنک  زین  طّشنلا :

اهبحاص طشنت  دندرکیم  نوریب  هّصغ  طاشن و  هب  يرهـش  هب  يرهـش  زا  ار  یـشحو  ناویح  یتقو  ینعی  دلب  یلا  دـلب  نم  شحولا  طشن  درک و 
: دیوگ هفاحم  نب  نایمه  یلاحب . یلاح  زا  ار  وا  دنربیم  نوریب  ینعی 

اطساو اروط  اروط و  یب  ماشلا  اطشانملا  طشنت  یمومه  تسما 
. رگید زرطب  قارع  طساو  زا  موریم و  نوریب  يزرطب  ماش  زا  هک  دومن  بش  ار  زور  هّصغ  مغ و 

اهتطـشن دوشگ و  ار  نآ  هرگ  ینعی  ةدـقعلا  تطـشنا  تسیلاحب و  یلاح ، زا  نتفر  نوریب  ياـنعمب  هک  تسا  طـشنت  هملک  تیب  نیا  رد  دـهاش 
. دیشک ار  شفرط  ود  هک  یتقو  تسا  هرگ  ندش  زاب  هطوشن  الا  و  دش . زاب  نتسب  زا  هک  ایوگ  اهتدقع 

. دشن زاب  وا  هتسب  هرگ  دوشیم  هتفگ 
. یناشیرپ دیدرتب و  وا  ریغ  ریز  زا  تسا  زیچ  تکرح  فجّرلا : و 

ریگ یپ  وریپ و  هک  يزیچ  ره  و  اـهراک . یناـشیرپ  تهجب  دـندیزرل  تخـس  مدرم  ینعی  اوـفجرا  و  تسا . دـیدش  گرزب و  هلزلز  هـفجّرلا : و 
فیدر  هّتبلا  دشاب . يزیچ 

264 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 
نیشناج هک  دندوب  ییاهنآ  تیلهاج  رد  كولم  فادرا  تسا و  رگید  یضعب  نآ  زا  یـضعب  ندوب  یپ  رد  یپ  موجن  فادرا  دوب و  دهاوخ  وا 

لد فجاو . بلق  و  تسا . دیدش  بارطضا  یناشیرپ و  فیجولا : دوب .) دنهاوخ  مه  یپ  رد  هک   ) تسا زور  بش و  نافدر  و  دندشیم . كولم 
رد ینعی  هیف . باکّرلا  جع  زا  و  تکرح . رد  درک  باتش  ینعی  ریسلا - فج  وا  تسا . ریس  رد  تعرس  باتـش و  فیجو  و  دنیوگ . ار  ناشیرپ 

. دز باکر  یتخس  تّدشب و  تکرح 
یف خیـشلا  عجر  و  تسا . هدش  رفح  نیمز  يانعمب  هرفاحلا  دناهتفگ : یـضعب  قوفدم و  ینعی  قفاد ) ءام  لثم   ) وگ رد  ینعی  هروفحم  هرفاحلا :

. تسا نتشگرب  بقعب  يرقهق  تشگرب  لثم  نیا  تشگرب و  دوب  هدمآ  هک  ییاج  زا  ینعی  هترفاح 

دلج 26 نآرقلا  ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 229زکرم  هحفص 146 

http://www.ghaemiyeh.com


: دیوگ رعاش 
راع هفس و  نم  هَّللا  ذاعم  بیش  علص و  یلع  ةرفاحا 

يوسب یتشگ  رب  ایآ  ینعی  تهافـس  گنن و  زا  مربیم  ادـخ  رب  هانپ  تسا  یتشگ  رب  نساـحم  ندـش  دیفـس  رـس و  يولج  يوم  نتخیر  زا  اـیآ 
. تسا يرقهقب  تشگ  رب  ینعمب  هک  تسا  هرفاح  هملک  تیب  نیا  رد  دهاش  تسیگدنز  لّوا  یناوج و 

دـقن و هکنیا  اـت  بسا  مس  دریگیمن  رارق  ینعی  هرفاـحلا  دـنع  دـقّنلا  دوـشیم  هتفگ  تسیگدـنز و  لّوا  یناوـج و  يوـسب  یتـشگ  رب  اـیآ  ینعی 
مه رفاح  ریغ  رد  ات  لثم  نیا  دـش  رایـسب  سپـس  دوشیمن  هتخورف  هیـسن  شیوخ  تهج  هک  نیا  يارب  ار  هقباسم  هزیاـج  نمث و  دـنک  تفاـیرد 

. دش هتفگ 
رد سک  ره  هکنیا  يارب  یبش . رادـیب  بحاص  ینعی  دـیوگ  هرهاس  ار  کـشخ  ياـهنابایب  زا  نیمز  يور  برع  و  نیمز . يور  ینعی  هرهاّـسلا :

دشاب نآ 
265 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 

: دیوگ تلّصلا  یبا  نب  ۀّیما  دباوخیمن . نآ  سرت  زا 
«1  » میقم مهل  هب  اوهاف  ام  رحب و  ةرهاس و  محل  اهیف  و 

. تسا هدامآ  اجنآ  رد  ناشیا  رب  دنهاوخب  هچنآ  ییایرد و  تاناویح  ییارحص و  تاناویح  راکش  تسنآ  رد  و 
: دیوگ يرگید  هدمآ و  كانفوخ  يارحص  ینعمب  هک  تسا  هرهاس  هملک  تیب  نیا  رد  دهاش 

هرفاحلا یف  اهدعب  دوعت  مث  هرهاّسلا  برت  كرصق  اّمناف 
. تروگ ربق و  رد  يدرگیم  رب  نآ  زا  دعب  سپس  تسیکانفوخ  نابایب  رانک  رد  وت  رصق  هّتبلا  سپ 

. تسا كانفوخ  يارحص  يانعمب  هک  هرهاّسلا  هملک  زین  تیب  نیا  رد  دهاش 

265 ص :  بارعا ... :

: دناهتفگ یضعب  و  ّنثعبیل )  ) ریدقت رب  انب  تسا  فوذحم  مسق  باوج 
دـپطیم و مه  اـهلد  یندـنازرل و  تّدـشب  دـنازرلیم  هک  يزور  تسا  هّبنت  تربع و  بلاـطم  نیا  رد  ینعی  ةربعل . کـلذ  ّنا  یف  تسنیا . باوج 

. ُۀَفِجاَّرلا ُفُجَْرت  َمْوَی  زا  دشابیم  لدب  ذئموی 

265 ص :  ریسفت ... :

( ًاقْرَغ ِتاعِزاَّنلا  َو  )
دنچ رب  دناهدرک  فالتخا  نآ  ریسفت  هراب  رد  نیرّسفم 

__________________________________________________

تشهب دنکیم  فیرعت  دیورگن . مه  مالساب  درواین و  ناشیاب  نامیا  یلو  درک  ترشاعم  يراصناب  هک  دوب  ءافنح  زا  تلّصلا . یبا  نب  ۀّیما  ( 1)
ره تفگیم  هک  دوب  یـسک  وا  دوب  دـهاوخ  رـضاح  ناشدزن  دـنک  هدارا  هچ  ره  هکنیا  تسا و  دوجوم  اهتشوگ  ماسقا  مامت  زا  نآ  رد  هک  ار 

هفینح نید  زج  تسا  لطاب  ادخ  دزن  تمایق  زور  رد  ینید 
266 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 

رد ار  هز  دربیم  ورف  هک  نانچ  دنـشکیم  یتخـس  تّذـل و  هب  اـهنآ  ياهندـب  زا  ار  راّـفک  حاورا  هک  دنناگتـشرف  نآ  زا  دوصقم  هکنیا  ( 1  ) هجو
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یناگتـشرف نآ  دیوگ : قورـسم  هدش . تیاور  ریبج  نب  دیعـس  لتاقم و  مالّـسلا و  هیلع  یلع  زا  ینعم  نیا  و  دشکیم . ار  نآ  تّدـشب  نامک و 
، ینعم نیا  و  دشکیم . نوریب  اهندب  ار ز  اهناج  هک  تسا  گرم  نآ  دیوگ : دهاجم  دنروآیم . نوریب  ناشندب  زا  ار  مدآ  دالوا  ناج  هک  دنتسه 

عولط ینعی  دنوشیم  هدیشک  رگید  قفاب  یقفا  زا  هک  دنتسه  یناگراتـس  نآ  زا  دوصقم  ( 2 . ) هدش تیاور  مه  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا 
دنیآیم و ورف  ناشعولط  ّلحم  زا  دیوگ  هدیبع  وبا  هدـش  لقن  یئابج  شفخا و  هدـیبع و  وبا  هداتق و  نسح و  زا  ینعم  نیا  دـننکیم و  بورغ  و 

قاهوا ینعی  تاطشان  دننکیم و  اهر  ار  اهریت  هک  دنتسه  ییاهنامک  تاعزاّنلا  دنیوگ  همرکع  اطع و  ( 3 . ) دننکیم بورغ  ناشبورغ  ّلحم  رد 
. دنیادخ هار  رد  نیدهاجم  ناشیا  تسا و  نآ  لعافب ، دنگوس  مسق و  سپ  نیا  رب  انب  اهدنمک و  ینعی  قهو  عمج 

(. اهدنمک ینعی   ) میدومن رکذ  ام  هچنآ  ( 1  ) تسا ییاهلوق  نآ  يانعم  رد  ًاطْشَن ) ِتاطِشاَّنلا  َو  )
زا هّصغ  یتخـسب و  ات  دنـشکیم  ناـشیاهنخان  تسوپ و  ناـیم  زا  ار  راّـفک  ناـج  هک  دنتـسه  یناگتـشرف  اـهنآ  دـیوگ : مالّـسلا  هیلع  یلع  ( 2)

اهنآ دیوگ : ساّبع  نبا  ( 3  ) دیـشک ار  نآ  ینعی  اطـشن ) ولّدلا  تطـشن   ) دوشیم هتفگ  ندومن  بذج  ینعی  طشن  و  دـنروآیم . نوریب  ناشنورد 
و دننکیم . زاب  ار  نآ  یتقو  دنشکیم  نآ  تسد  زا  ار  رتش  لاقع  هچنانچ  دنریگیم  ار  نآ  سپ  دنشکیم  ار  نینمؤم  ناج  هک  دنتسه  یناگتـشرف 

لبحلا  تطشن  تسا و  هدیشک  لاقع  زا  ایوگ  دنیوگیم . هکنیا  برع  زا  مدینش  هچنآ  و  دیوگ : سپس  ار  لوق  نیا  هدرک  تیاکح  ءاّرف 
267 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 

هک تسا  نینمؤم  ياهناج  نآ  زا  دوصقم  دـیوگ : ساّبع  نبا  زین  و  ( 4  ) دومن زاب  ار  نآ  ینعی  هتللح  هتطشنا  دیشک و  ار  هتسب  نامـسیر  هتطبر 
واـب ار  تشهب  دـسریم  شگرم  یتـقو  هک  تسین  ینمؤم  چـیه  هک  تسا  نیا  يارب  نیا  و  دوشیم . هدیـشک  ندـمآ  نوریب  يارب  ندرم  عقوم  رد 
هدامآ شناج  سپ  ار  نیعلاروح  دوخ  یتشهب  نارـسمه  دنیبیم  نآ و  رد  ار  دوخ  ياج  دـنیبیم  سپ  دریمب . هکنآ  زا  شیپ  دوشیم  هداد  ناشن 

. دیآ نوریب  هک  دوشیم  لاحشوخ  دوشیم و 
. ور دنت  غالا  ینعی  طشان  راّمح  دوشیم  هتفگ  دنوریم . رگید  قفا  هب  یقفا  زا  هک  دنتسه  یناگراتس  اهنآ  دنیوگ : یئابج  شفخا و  هداتق و  ( 5)
ار نینمؤم  حاورا  هک  دنتـسه  یناگتـشرف  اهنآ  دـیوگ : یبلک  مالّـسلا و  هیلع - یلع  لّوا )  ) تسا ییاـهلوق  زین  نآ  رد  ًاْحبَـس ) ِتاـِحباَّسلا  َو  )

هتخادنا وا  يوسب  هک  ياهلیسو  اب  هکنآ  لثم  دننک  تحارتسا  ات  دنناوخیم  ار  اهنآ  هاگ  نآ  دنروآیم  نوریب  تفطالمب  ار  اهنآ  دننکیم و  ضبق 
تسنانچ نیا  و  دنوشیم ، لزان  نامسآ  زا  تعرسب  هک  دنتسه  یناگتشرف  اهنآ  دنیوگ : حلاص  یبا  دهاجم و  مّود ) . ) دنکیم انـش  بآ  رد  هدش 

یئابج هداتق و  مّوس )  ) دوریم دنت  دنکیم و  تعرـس  ندـیود  رد  هک  یتقو  تسیروانـش  بسا  ینعی  حـباسلا ) داوجلا   ) بساب دوشیم  هتفگ  هک 
تّدش ندیود  رد  هک  دـندهاجم  ناراوس  اهنآ  دـیوگ : ملـسم  وبا  دـننکیم . انـش  دوخ  رادـم  کلف و  رد  هک  دنتـسه  یناگراتـس  اهنآ  دـنیوگ 

زین نآ  رد  ًاْقبَـس ) ِتاِقباَّسلاَف   ) دننکیم انـش  بآ  رد  هک  دنتـسه  ییاهیتشک  اهنآ  دیوگ : ءاطع  ًاْحبَـض ) ِتایِداْعلا  َو   ) ادـخ لوق  لثم  دـننکیم 
لمع نامیا و  ریخ و  هب  دنتفرگ  یـشیپ  تقبـس و  مدآ  دنزرف  زا  هکنیا  يارب  هک  دنتـسه  یناگتـشرف  اهنآ  دـیوگ : دـهاجم  لّوا )  ) تسیئاهلوق

زا  ناربمایپ ، هب  یحو  ندیناسر  رد  هک  یناگتشرف  دناهتفگ : یضعب  نامیا و  حلاص و 
268 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 

دنریگیم تقبس  تشهب  هب  نینمؤم  حاورا  ندرب  رد  هک  دنتسه  یناگتشرف  اهنآ  دنیوگ  لتاقم  مالّسلا و  هیلع  یلع  دنتفرگ . تقبس  نیطایـش  زا 
وا تمارک  باوث و  نید  ادخ و  تمحر  يوسب  ضبق و  ار  اهنآ  هک  ياهکئالم  زا  هک  تسا  نینمؤم  ياهناج  اهنآ  دـیوگ : دوعـسم  نبا  مّود ) )

دنریگیم تقبس  تکرح  ریس و  رد  رگید  ضعب  رب  اهنآ  زا  یضعب  هک  دنتسه  یناگراتس  اهنآ  دنیوگ  یئابج  و  هداتق ، مّوس )  ) دنریگیم تقبس 
. دنریگیم تقبس  رگید  یضعب  رب  یضعب  گنج  رد  هک  دندهاجم  ناراوس  اهنآ  دنیوگ : ملسم  وبا  ءاطع و  مراهچ ) )

ریبدت هدنیآ  لاس  ات  لاس  نیا  زا  هک  دنتسه  یناگتـشرف  اهنآ  دومرف : مالّـسلا  هیلع - یلع  لّوا )  ) تسا لوق  دنچ  زین  نآ  رد  ًاْرمَأ ) ِتارِّبَدُْملاَف  )
مهیلع لیفارـسا  توملا و  کلم  لیئاکیم و  لیئربج و  نیا  زا  دوصقم  « 1 : » دیوگ طباس  نب  نمحّرلا  دبع  مّود )  ) دننکیم ادخ  ناگهدـنب  روما 
لکوم سپ  لیئاکیم  اّما  تسادخ و  نایرکـشل  اهدابب و  لّکوم  وا  سپ  مالّـسلا  هیلع  لیئربج  اّماف  دننکیم . ایند  روما  ریبدـت  هک  تسا  مالّـسلا 
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. دنکیم لزان  ار  ادخ  نامرف  اهنآ  رب  وا  سپ  لیفارسا  اّما  تسا و  حاورا  ضبق  لّکوم  سپ  توملا  کلم  اّما  تساهیندیئوب و  نارابب و 
ایند رد  یهلا  مکح  سپ  دوشیم . عقاو  نآ  رد  یلاعت  يادخ  رما  هک  دنتسه  كالفا  اهنآ  هک  هدومن : تیاور  « 2  » یّمق میهاربا  نب  یلع  مّوس ) )

يراج
__________________________________________________

لاس رد  هک  تسا  یکم  یمحج  طـباس  نب  هَّللا  دـبع  نب  نمحّرلا  دـبع - وا  هک  دوشیم  هتفگ  تسا و  نیعباـت  زا  طـباس  نب  نمحّرلا  دـبع  ( 1)
مالّـسلا هیلع  ماما  لوق  هک  لّوا  لوق  وا و  لوق  نیب  قرف  و  تسا . هدوب  مالّـسلا  هیلع  رقاب  دّـمحم  ماما  ترـضح  اب  رـصاعم  دومن و  تافو   118

. ]...[ تسا صاخ  ماع و  نیب  قرف  دشاب 
لوق نیب  یتافانم  و  تسین . دوجوم  هروس  نیا  ریـسفت  رد  هکنیا  يارب  هدرک  تیاور  شریـسفت  ریغ  رد  ار  نآ  میهاربا  نب  یلع  هکنیا  لـثم  ( 2)

رگید لوق  ود  وا و 
269 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 

تاـعزانلا و ّبر  و  تسنیا . شریدـقت  دـناهتفگ : یـضعب  دوـمن و  دادـعت  هک  ییاـهزیچ  نیاـب  هدرک  داـی  دـنگوس  یلاـعت  دـنوادخ  ددرگیم .
ماما رقاب و  ماما  لیلد و  نودـب  تسا  رهاـظ  كرت  نیا  هدومن و  رکذ  نآ  زا  دـعب  هچنآ  دـنریگیم و  ار  راّـفک  ناـج  هک  ناگتـشرف  راـگدرورپ 

هک وا  قلخ  يارب  تسین  دروخب و  دـنگوس  شقلخ  زا  دـهاوخیم  هچنآب  هک  تسا  یلاعت  يادـخ  يارب  هک  دـندومرف : مالّـسلا  اـمهیلع  قداـص 
رابتعا و نآ  رد  هک  يدروم  رب  هیبنت  يارب  شقلخب  دروخیم  دنگوس  ناحبـس  دنوادخ  هک  تسنیا  نیا  رد  لیلد  واب و  رگم  دننک  دای  دـنگوس 

هکنیا لثم  سپ  تسا . فوذحم  مسق  باوج  هدـش و  هدروخ  واب  مسق  هچنآ  نأش  یگرزب  رب  دـنکیم  تلالد  مسق  هکنیا  يارب  تسا و  تربع 
َمْوَی  ) دـیدرگ دـیهاوخ  هبـساحم  دـش و  دـیهاوخ  هتخیگنا  رب  هنیآ  ره  هک  اـهزیچ  نیاـب  دـنگوس  هدومرف  سپ  هدروخ  مسق  ناحبـس  دـنوادخ 

. قیالخ عیمج  نآ  رد  دنریمیم  هک  یلّوا  هخفن  ندیمد و  ینعی  تّدشب  ياهدننز  هحیص  دنزیم  هحیص  هک  يزور  ُۀَفِجاَّرلا ) ُفُجَْرت 
هخفن و ینعی  ُۀَفِداَّرلا ) اَهُعَْبتَت   ) دراب هب  دهاوخیم  هک  یتقو  دـعر  دـننام  تسا  بارطـضا  ددرت و  نآ  رد  هک  تسا  یگرزب  هحیـص  ۀـفجاّرلا : و 

تـسوا لوق  لثم  نآ  دـنوشیم و  ثوعبم  هتخیگنا و  رب  نآ  اب  مدرم  هک  تسا  ياهخفن  نامه  نآ  دـیآیم و  لّوا  هخفن  یپ  رد  هک  مّود  ندـیمد 
دوش هدیمد  سپس  دهاوخ  ادخ  ار  هکنآ  رگم  دیشک  دایرف  دوب  نیمز  رد  هک  ره  نامسآ و  رد  هک  ره  سپ  روص  رد  دش  هدیمد  و  دومرف : هک 

هتساخ و رب  ناشیا  هک  تسا  ماگنه  نیا  رد  سپ  رگید  راب  نآ  رد 
__________________________________________________

تحت رد  نآ  ماسجا  هکنیا  رابتعاب  ای  نآ و  يونعم  يدنلب  ّولع و  يارب  دوشیم  هتفگ  نامـسآ  مه  یناحور  ملاعب  نوچ  تسین . دش  هتفگ  هک  )
بابرا رد  دناهتفگ  نویقارـشا  هچنآ  دنتـسه و  هرـشع  لوقعب  لئاق  هک  ار  ءامکح  بهذم  تایآ  نیا  دوش  هتفگ  رگا  سپ  تسا  هکئالم  ریبدت 

( مجرتم . ) تسین حالطصا  رد  ناشیا  اب  یعازن  دناهدرک  دصق  ار  هکئالم  دناهتفگ  هچنآ  رگا  مییوگیم  دنکیم . دییأت  عاونا 
270 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 

و لـیئاکیم )  ) دـنزیم هحیـص  هک  يزور  تسبارطـضا  رد  اـهلد  زور  نآ  رد  ٌۀَـفِجاو ) ٍذـِئَمْوَی  ٌبُوُلق   ) ینعم رب  تسا  بوصنم  موی  و  دـنرگنیم .
: دناهتفگ یضعب  تسا و  اهنآ  ریغ  هداتق و  نسح و  هتفگ  ینعم  نیا  زین  تسا و  تخس  بارطضا  هفجار  يانعم 

يرگید تخس  بارطضا  نآ  یپ  زا  هک  تسا  تمایق  نآ  یگرزب و  تکرح  دنکیم  تکرح  یتخس و  ندیزرل  دزرلیم  نیمز  هک  يزور  ینعی 
. دنکیم دوبان  ار  همه  ات  دزرلیم  هتسویپ  دوب و  دهاوخ  یلّوا  زا  دعب 

بارطـضا و قلق و  رد  اـهلد  ینعی  تسا  بوـلق  ناـبحاص  نیا  زا  دوـصقم  كانـسرت و  ینعی  تسا  هفئاـخ  هفجاو  ياـنعم  دـیوگ : ساـّبع  نبا 
زور نیا  میب  لوه و  زا  ینعی  ٌۀَعِشاخ ) اهُراْصبَأ   ) ار تمایق  كانلوه  لزانم  دنکیم  هدهاشم  هکنیا  يارب  درادن  شیاسآ  چیه  تسا و  یناشیرپ 

. دناهدرم مالسا  نید  ریغب  هک  تسیدارفا  ناگدید  دوصقم  دیوگ : ءاطع  تسنوبز . راوخ و 
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امـش هک  دوشیم  هتفگ  ناشیاب  یتقو  ایند  رد  ناشیا  ریغ  شیرق و  نیکرـشم  زا  ثعب  نیرکنم  نیا  ینعی  ِةَِرفاْحلا ) ِیف  َنوُدوُدْرََمل  اَّنِإ  َأ  َنُولوُقَی  )
هرفاح و  میدوب . هک  نانچ  دش  میهاوخ  هدنز  ام  سپ  نامرما  ءادتبا  لاح و  لّواب  میدرگیم  رب  ام  ایآ  دنیوگیم : دـیوشیم . هدـنز  گرم  زا  دـعب 

دناهتفگ یـضعب  و  تسا . مّود  ندش  هدنز  ای  مّود  یگدنز  هرفاح  دنیوگ  يدـس  ساّبع و  نبا  تسا  رما  ره  ءادـتبا  زیچ و  لّوا  مسا  برع  دزن 
. میدرگیم رب  نامروگب  هدنز  ام  نام  گرم  زا  دعب  ایآ  تسنیا  نآ  يانعم  تسا و  هدش  دوگ  نیمز  هرفاح 

رب هدنز  میدرم  یتقو  ام  ایآ  دنتفگ  هدومن و  ار  تمایق  ثعب و  راکنا  ناشیا  ینعم  رد  هدـش و  كاخ  هدیـشوپ و  ینعی  ًةَرَِخن ) ًاماظِع  اَّنُک  اذِإ  َأ  )
- وهف رخنی  مظعلا  رخن  دوشیم . هتفگ  هدش  كاخ  هدیسوپ و  ام  اهناوختسا  هکنآ  لاح  میدرگیم و 

271 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 
. تسا هدیسوپ  وا  سپ  دسوپیم  هدیسوپ و  ناوختسا  رخن  رخان و 

نآ لها  هک  تسنیا  شیانعم  و  تسنایز . تشگرب  گرم  زا  دـعب  یمتح  تشگرب  نیا  دـنیوگیم  راّـفک  ینعی  ٌةَرِـساخ ) ٌةَّرَک  ًاذِإ  َکـِْلت  اُولاـق  )
هک یتسردـب  و  دـشاب . هتفر  نیب  زا  شاهیامرـس  هک - تسنآ  رـساخ  و  شتآ . باذـعب  دـندش  لقتنم  ایند  ياهتمعن  زا  ناشیا  يارب  دـنراکنایز 

هکنیا لثم  سپ  دوشن . لصاح  نآ  زا  ياهدئاف  هک  ینایز  نارـسخ و  لثم  دـیاین  تسدـب  نآ  زا  يزیچ  هکنیا  يانعم  رب  ٌةَرِـساخ ) ٌةَّرَک   ) دـنتفگ
. دمآ دهاوخن  یگدنز  تشگ  رب  نیاب  نینچمه  سپ  دوشن  نآ  اب  یتراجت  هک  تسا  هیامرس  نتفر  نایز  دننام  نآ  دناهتفگ : ناشیا 

نیا سپ  میاـمنیم . باذـع  منکیم و  ثوـعبم  نم  هک  دـیوگیم  ص )  ) دّـمحم هک  تسا  روطناـمه  بلطم  نـیا  رگا  ینعی  دـناهتفگ : یـضعب  و 
ینعی َیِه ) امَّنِإَف   ) تفگ سپ  تسا  ناسآ  لهـس و  نم  رب  ثعب  هک  دومرف  مالعا  ناحبـس  دنوادخ  سپـس  تسا . روآ  نایز  ام  يارب  تشگرب 

. دنوشیم هدنز  سپ  دنتسه  نیمز  كاخ و  لد  رد  هک  یناگدرم  دنونشیم  هک  تسا  لیفارسا  زا  هحیـص  کی  ینعی  ٌةَدِحاو ) ٌةَرْجَز   ) مّود هخفن 
. تسا دنوادخ  هتفگ  نآ  و 

هرهاس ار  نیمز  دـناهتفگ : یـضعب  و  تسا . نیمز  تشپ  يور و  نآ  و  دـنیوگ : ناـشیا  ریغ  دـهاجم و  هداـتق و  نسح و  ِةَرِهاَّسلاـِب ) ْمُه  اذِإَـف  )
نیمز رد  تسبآ  همـشچ  لام  نیرتهب  هدش  هتفگ  نیمه  يارب  و  تسندینایور . رد  لوغـشم  زور  بش و  رد  هراومه  هک  تسنیا  يارب  دناهتفگ 

نآب وت  هک   ) دهد یهاوگ  يدومن  ترفاسم  تبیغ و  نآ  زا  یتقو  نآ و  رحس  رد  يوش  رادیب  يدیباوخ  یتقو  هک  زیخ ) لصاح   ) مرن تسس و 
. ینیمز ره  يارب  دش  مسا  سپس  يدیسر )

يارب  تسا  تمایق  نیمز  هصرع و  نیمز  نیا  زا  دوصقم  دناهتفگ : یضعب  و 
272 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 

. تسین یباوخ  نآ  يارب  هک  دنربیم  رس  هب  يرادیب  کی  رد  ناشیا  تسا و  شاداپ  هاگساپ  فقوم و  لّوا  نآ  هکنآ 
273 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 

273 ص :  ات 26 ... ] تایآ 15  (: 79  ) تاعزانلا هروس  ]

هراشا

یَّکََزت ْنَأ  یلِإ  ََکل  ْلَه  ْلـُقَف  ( 17  ) یغَط ُهَّنِإ  َنْوَـعِْرف  یلِإ  ْبَهْذا  ( 16  ) ًيوُط ِسَّدَـقُْملا  ِداْولِاب  ُهُّبَر  ُهادان  ْذِإ  ( 15  ) یـسُوم ُثیِدَح  َكاتَأ  ْلَه 
(19  ) یشْخَتَف َکِّبَر  یلِإ  َکَیِدْهَأ  َو  ( 18)

(24  ) یلْعَْألا ُمُکُّبَر  اَنَأ  َلاقَف  ( 23  ) يدانَف َرَشَحَف  ( 22  ) یعْسَی ََربْدَأ  َُّمث  ( 21  ) یصَع َو  َبَّذَکَف  ( 20  ) يْربُْکلا َۀَیْآلا  ُهارَأَف 
(26  ) یشْخَی ْنَِمل  ًةَْربَِعل  َِکلذ  ِیف  َّنِإ  ( 25  ) یلوُْألا َو  ِةَرِخْآلا  َلاکَن  ُهَّللا  ُهَذَخَأَف 

273 ص :  تایآ ... : همجرت 

دلج 26 نآرقلا  ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 229زکرم  هحفص 150 

http://www.ghaemiyeh.com


. دیسر وتب  یسوم  نخس  عطق  روطب  - 15
. درک ادن  تسا  يوط  یلوقب )  ) وا مان  هک  هزیکاپ  يداو  زا  ار  وا  شراگدرورپ  هک  مد  نآ  - 16

. تسا هتشذگ  رد  ّدح  زا  ّربکت  رد  وا  هک  اریز  ورب  نوعرف  يوسب  - 17
. يوش كاپ  هک  يراد  لیم  وت  ایآ  وگب  سپ  - 18

. یسرت هب  ات  منک  يربهر  تراگدرورپ  تفرعم  يوسب  ار  وت  یهاوخیم ) چیه   ) و - 19
274 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت  واب  ار  ءاضیب ) دی  دش و  اهدژا  هک  اصع   ) گرزب هزجعم  یسوم  سپ  - 20

. داد ناشن 
. درک ینامرفان  تشادنپ و  غورد  ار  نآ  نوعرف  - 21

. داد رد  ادن  درک و  عمج  ار ) دوخ  موق   ) نوعرف سپ  درکیم 23 - ششوک  یسوم ) راک  لاطبا  رد   ) هک یلاح  رد  درک  تشپ  سپس  - 22
. امش رتگرزب  راگدرورپ  منم  تفگ  و  - 24

. تفرگب ایرد ) رد  ندش  قرغ   ) ایند هجنکشب  و  نتخوس )  ) رگید يارس  تبوقعب  ار  وا  ادخ  سپ  - 25
. تسیدنپ دسرتب  هک  ره  يارب  نتفرگ  نیا  رد  هّتبلا  - 26

274 ص :  تئارق ... :

یّکزت  ) بوقعی ساّبع و  زاجح و  لها  نینچمه ) و  . ) دناهدناوخ نیونت  اب  نارگید ، هدرک و  تئارق  نیونت  یب  ار  يوط )  ) هرصب زاجح و  لها 
(. دناهدناوخ نآ  فیفختب  نارگید  ءاز و  دیدشت  هب 

274 ص :  لیلد ... :

هداد و رارق  ّثنؤم  مسا  ار  نآ  هدـناوخ  نیونتب  ار  نآ  سک  ره  نآ  رـسک  لّوا و  ّمضب  يوط )  ) تفگ هدـیبع  وبا  دـیوگ : یـسربط )  ) یلع وـبا 
وا هک  هدـش  تیاور  نسح  زا  و  هداد . رارق  هبترم  زا  دـعب  ياهبترم  هدـش  سیدـقت  يانعم  رب  ینث )  ) دـننام ار  نآ  هدـناوخ  نیونت  اب  هک  یـسک 

: دیوگ هفرط  هک  نانچ  تسا  هبترم  ود  سیدقت  تکرب و  يانعمب  يوط  هتفگ و  هدناوخ و  ءاط  رسکب  يوط ) )
ددّرتملا کّیغ  نم  يوط  ّیلع  ههنک  ریغ  یف  موللا  ّنا  لذاع  أ 

زا نم  رب  نآ  رارکت  تسا و  دروم  ریغ  رد  ارم  وت  شنزرس  لذاع  يا  ینعی :
275 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 

. تسا رّرکم  نم  رب  وت  تمالم  شنزرس و  ینعی  تسا . وت  نطاب  ثبخ  یهارمگ و 
. هدمآ زیچ  رد  رارکت  ینعمب  هک  تسا  يوط  هملک  تیب  نیا  رد  دهاش 

هداد رارق  ناکم  ای  دـلب  اـی  عضوم  مسا  ار  نآ  هکنیا  ( 1  ) تسا رما  ود  لامتحا  وا  هتفگ  هدرکن . فرـص  ار  يوط  هک  یـسک  دـیوگ : یلع  وبا 
رد دوصقم  فوذحم و  ظفل  رد  ادـتبم  دـشاب و  رفک  زا  یکاپ  شیانعم  یّکزت  وا  لوق  و  دـشاب . عکل  مطح و  لحز و  دـننام  هکنیا  ( 2 . ) دشاب

. تسا تماقا  ای  زاین  هیکزت  نیاب  وت  يارب  ایآ  ۀبرإ ) وأ  هجاح  کلذ  یلا  کل  له   ) دشاب نیا  ریدقت  دشاب و  ینعم 
: دیوگ رعاش 

امیذح ساطنلا  ییعا  امب  بیبط  یّنناف  ّیلا  اهیف  لهف 
زجاع نآ  يوادـت  جالع و  زا  قذاح  بیبط  هک  ار  يرامیب  منکیم  هجلاعم  هک  یتسردـب  سپ  تسا . نمب  يزاـین  نآ  رد  امـش  يارب  اـیآ  سپ 
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. تسا هدش 
. هدمآ زاین  يانعمب  هک  تسا  کل  لهف  هملک  تیب  نیراد  دهاش 

هک یـسک  و  مهب . ود  نآ  ندوب  کـیدزن  يارب  هدومن  ماـغدا  ءاز  رد  ار  لـعفت  ءاـت  سپ  هدرک . هدارا  یّکزتت  هدـناوخ ، یّکزت )  ) هک یـسک  و 
. تسا رتهیبش  فذحب  نآ  فیفخت  هدومن و  فذح  دوب  هدرک  تباث  هدننک  ماغدا  هک  ار  ياءات  هدناوخ  فیفخت  هب  یّکزت 

275 ص :  ریسفت ... :

نیا زا  دوصقم  یسُوم . ُثیِدَح  دّمحم  يا  َكاتَأ ) ْلَه   ) تفگ ار و  مالّسلا  هیلع  یسوم  تشذگ  رس  هّصق و  دومن  دای  ناحبس  دنوادخ  سپس 
زرط هب  تسا  ندناوخ  ءادن  سپ  دناوخ  ارف  دز و  ادص  ار  وا  دنوادخ  هک  یتقو  ینعی  ُهُّبَر ) ُهادان  ْذِإ   ) تسوا ناتساد  نایب  ریرقت و  مه  ماهفتسا 

شیانعم سپ  ینالف . يا 
276 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 

ود دناهتفگ : یضعب  و  تسینابایب . مسا  دنیوگ : هداتق  دهاجم و  ًيوُط )  ) هّزنم كاپ و  ناکمب  ِسَّدَقُْملا ) ِداْولِاب   ) یـسوم يا  تفگ  واب  تسنیا .
. هتفگ نخس  یسوم  اب  نآ  رد  ادخ  هک  تسیناکم  نآ  ندرک و  سیدقت  راب 

ندیـشک و نامرف  زا  رـس  ندرک و  يدنلب  رد  و  دیزرو . ادخب  رفک  ّربکت و  يدـنلب و  وا  هک  ورب  نوعرف  يوسب  یغَط ) ُهَّنِإ  َنْوَعِْرف  یلِإ  ْبَهْذا  )
. هدومن زواجت  زرم  ّدح و  زا  یهابت  داسف و 

هک یهد  یهاوگ  كرـش و  زا  يوش  كاـپ  هک  تسا  وت  يارب  اـیآ  واـب  وگب  سپ  ینعی  دـیوگ : ساـّبع  نبا  یَّکََزت ) ْنَأ  یلِإ  َکـَل  ْلَـه  ْلـُقَف  )
يروآ مالـسا  هک  تسا  لیم  تبغر و  وت  يارب  ایآ  تسنیا  شیانعم  و  تسندناوخ . ارف  رد  ینابرهم  فّطلت و  نیا  و  تسین . ادخ  زج  ییادـخ 

. يدرگ كاپ  يوش و  حالصا  و 
. دومن تیبرت  درک و  قلخ  ار  وت  وا  هکنیا  تراگدرورپ و  ییاسانش  و  تفرعمب ، ار  وت  منک  تلالد  يربهر و  ینعی و  َکِّبَر ) یلِإ  َکَیِدْهَأ  َو  )

ادخ باوث  يدونـشخ و  اضر و  هب  ار  وت  يدومیپ  ار  نآ  رگا  هک  یّقح  هارب  ار  وت  منک  تیاده  داشرا و  ینعی  کیدها . دناهتفگ و  یـضعب  و 
. تسنیا نیا  نآ  هریدقت  تسا . یفذـح  مالک  رد  يریگب و  هلـصاف  هدومن  یهن  ار  وت  هچنآ  زا  وا و  زا  یـسرتب  سپ  ینعی  یـشْخَتَف )  ) دـناسریم

دوب اضیب  دـی  هیآ  نآ  دـیوگ : نسح  دـشیم ) اهدژا  هک   ) اـصع ینعی  يْربُْکلا ) َۀَـیْآلا  ُهارَأَـف   ) ادـخ يوسب  دـناوخ  ار  وا  وا و  يوسب  دـمآ  سپ 
سپس ََربْدَأ ) َُّمث   ) دومن وا  يربمغیپ  راکنا  ار و  ادخ  ربمایپ  دیزرو  نایصع  و  یصَع ) َو   ) دشاب ادخ  فرط  زا  هک  درک  بیذکت  سپ  َبَّذَکَف ) )

شیارب دشن  دایز  سپ  گرزب  هزجعم  نآ  رد  دنک  لطاب  دنکشب و  ار  یسوم  لیلد  هزجعم و  هک  يزیچ  دبلطب  هکنیا  يارب  دینادرگور  نوعرف 
داسف  هب  نیمز  يور  رد  ینعی  یعْسَی )  ) یهارمگ رگم 

277 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 
رارف رد  درکیم  شـشوک  دـینادرگ و  ور  نآ و  زا  دیـسرت  یگرزب  رد  دـید  ار  اهدژا  نآ  هک  یماـگنه  هتفگ  یئاـبج  درکیم . لـمع  یهاـبت  و 

. درک ادص  ناشیا  نایم  رد  سپ  يدانَف )  ) دومن عمج  ار  شرکشل  ناگتسب و  ینعی  َرَشَحَف )  ) ندومن
منم تسنیا  شیانعم  هتفگ  یـضعب  و  تسین . نم  يالاب  يراگدرورپ  میامـش و - گرزب  راگدرورپ  نم  تفگ  سپ  یلْعَْألا ) ُمُکُّبَر  اَنَأ  َلاـقَف  )

تسیئادخ تفص  نیا  هّتبلا  اریز  نوعلم . نآ  تفگ  غورد  و  دنک . دراو  نمب  يررض  دناوتیمن  نم  ریغ  مناسریم و  ررض  مهاوخب  هک  ره  هب  هک 
. هدیرفآ هدرک و  داجیا  ار  قولخم  مامت  ار و  وا 

. میامش اهنآ و  راگدرورپ  نم  تفگ  داد و  رارق  بابرا  ار  اهتب  نوعلم  نآ  هک  هتفگ . یضعب  و 
تهجب تسا . دّکؤم  ردصم  لاکن  ایند . باذع  ترخآ و  باذـع  هب  ادـخ  تفرگ  تفایرد و  ار  وا  سپ  یلوُْألا ) َو  ِةَرِخْآلا  َلاکَن  ُهَّللا  ُهَذَـخَأَف  )

مه ترخآ  رد  بآ و  رد  دومن  قرغ  ار  وا  ایند  رد  هکنیا  هب  یلّوا  ترخآ و  هجنکـش  باذـع و  تسا . هب  هَّللا  لکن  ُهَّللا ، ُهَذَـخَأَف  يانعم  هکنیا 
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لوق سپ  شلّوا  رخآ و  نخـس  هملکب و  دومن  تازاجم  بیقعت و  ار  وا  دنوادخ  سپ  تسنیا . شیانعم  هتفگ . یـضعب  و  دنکیم . باذع  ار  وا 
تبوقع ار  وا  دومن  تبوقع  سپ  منادیمن . مدوخ  زج  ییادخ  امـش  يارب  يِْریَغ ) ٍهلِإ  ْنِم  ْمَُکل  ُتِْملَع  ام   ) شلّوا و  یلْعَْألا ) ُمُکُّبَر  اَنَأ   ) شرخآ

وا هک  هتفگ  یـضعب  و  دوب . هلـصاف  لاس  لـهچ  هملک  ود  نیا  نیب  هک  هدـمآ  مالّـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  رفعج  یبا  زا  ریـسفت  رد  هملک و  ود  نیا 
يرام ررض  زا  هک  یسک  دنتسنادن  نانادان  دیراد و  زاب  نم  زا  ار  اهدژا  نیا  سپ  میامـش . گرزب  راگدرورپ  نم  تفگ  دز و  ادص  ار  نایطبق 

تسین و  ادخ  دیوجیم  تناعتسا  شدوخ  دننام  يدارفاب  دسرتیم و 
278 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 

لاح يداد و  تلهم  ار  نوعرف  لاس  دص  راهچ  وت  نم  راگدرورپ  يا  تفگ  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  تفگ : هک  هدومن  لقن  ساّبع  نبا  زا  بهو 
هک دومن  یحو  واب  دنوادخ  سپ  درکیم  بیذـکت  ار  وت  ياههناشن  تایآ و  دومنیم و  راکنا  ار  وت  ناربمایپ  یلْعَْألا و  ُمُکُّبَر  اَنَأ  تفگیم  هکنآ 

رقاب ماما  رفعج  یبا  ترضح  زا  ریصب  وبا  و  میامن . یفالت  هدومن و  تافاکم  ایند  رد  ار  وا  هک  متشاد  تسود  دوب  عنام  یب  قالخا و  شوخ  وا 
لاح يدراذگاو و  نوعرف  نم  راگدرورپ  يا  متفگ  تفگ  لیئربج  دومرف  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  تفگ  هک  هدومن  تیاور  مالّـسلا  هیلع 

تموـکح و زا  دـناوتیمن  زگره  هک  وا  ینعی   ) دـسرتیم توـف  زا  هک  دـیوگیم  وـت  لـثم  ار  نیا  تفگ  سپ  یلْعَأـْلا  ُمُکُّبَر  اـَنَأ  دـیوگیم  هـکنآ 
(. دنک رارف  ام  تازاجم 

تـسا زردـنا  هظعوم و  ینعی  ًةَْربَِعل )  ) شبیذـکت نایـصع و  ماگنه  رد  دومن  نوعرفب  هک  يرفیک  تبوقع و  رد  هک  یتسردـب  َِکلذ ) ِیف  َّنِإ  )
نکمم هکنیا  رب  تسا  تلالد  دنک و  همهاو  وا  ياههجنکـش  باذع و  باقع و  زا  هدیـسرت و  ادخ  باذع  زا  هک  یـسک  يارب  یـشْخَی ) ْنَِمل  )

. دهد زیمت  لطاب  قح و  نایم  دریگ و  تربع  نآب  لقاع  هک  تسا 

278 ص :  بیترت ... : مظن و 

ریگ یپ  تشاد  مّدقم  ار  تمایق  ثعب و  نیرکنم  نیبّذـکم و  دای  دـنوادخ  نوچ  هک  تسنیا  نآ  لبق  امب  یـسوم  هّصق  دـنویپ  لاّصتا و  تهج 
ام ربمایپ  تیلست  تهجب  هدیناسر  اهیتخس - دیادش و  زا  واب  هک  ار  هچنآ  ار و  وا  شموق  بیذکت  یـسوم و  ناتـساد  ثیدحب و  ار  نآ  دومن 

هیلع  یسومب  ندرک  ءادتقا  يارب  دومن  ربص  رب  صیرحت  ار  وا  داد و  واب  هک  يرای  ترصن و  هدعو  مّلس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص 
279 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 

دّکؤم يارب  و  ناشیا ، ببـس  هب  نتفرگ  زردـنا  و  اهالب ، زا  دـش  لزان  اهنآب  هچنآ  دوشیم  لزان  مه  ناشیاب  هک  وا  موق  تشاد  رذـح  مالّـسلا و 
. ناشیا رب  تّجح  ندرک 

280 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 

280 ص :  ات 46 ... ] تایآ 27  (: 79  ) تاعزانلا هروس  ]

هراشا

(30  ) اهاحَد َِکلذ  َدَْعب  َضْرَْألا  َو  ( 29  ) اهاحُض َجَرْخَأ  َو  اهَْلَیل  َشَطْغَأ  َو  ( 28  ) اهاَّوَسَف اهَکْمَس  َعَفَر  ( 27  ) اهاَنب ُءامَّسلا  ِمَأ  ًاْقلَخ  ُّدَـشَأ  ُْمْتنَأ  َأ 
(31  ) اهاعْرَم َو  اهَءام  اْهنِم  َجَرْخَأ 

ُمیِحَْجلا ِتَزُِّرب  َو  ( 35  ) یعَـس ام  ُناْسنِْإلا  ُرَّکَذَتَی  َمْوَی  ( 34  ) يْربُْکلا ُۀَّماَّطلا  ِتَءاج  اذِإَف  ( 33  ) ْمُکِماْعنَِأل َو  ْمَُکل  ًاـعاتَم  ( 32  ) اهاسْرَأ َلابِْجلا  َو 
(36  ) يرَی ْنَِمل 

َّنِإَف ( 40  ) يوَْهلا ِنَع  َسْفَّنلا  یَهَن  َو  ِهِّبَر  َماقَم  َفاـخ  ْنَم  اَّمَأ  َو  ( 39  ) يوْأَْملا َیِه  َمیِحَْجلا  َّنِإَف  ( 38  ) اْینُّدلا َةایَْحلا  ََرثآ  َو  ( 37  ) یغَط ْنَم  اَّمَأَف 
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(41  ) يوْأَْملا َیِه  َۀَّنَْجلا 
َمْوَی ْمُهَّنَأَک  ( 45  ) اهاشْخَی ْنَم  ُرِْذنُم  َْتنَأ  امَّنِإ  ( 44  ) اهاهَْتنُم َکِّبَر  یلِإ  ( 43  ) اهارْکِذ ْنِم  َْتنَأ  َمِیف  ( 42  ) اهاسُْرم َناَّیَأ  ِۀَعاَّسلا  ِنَع  َکَنُولَئْسَی 

(46  ) اهاحُض َْوأ  ًۀَّیِشَع  َّالِإ  اُوثَْبلَی  َْمل  اهَنْوَرَی 
281 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 

281 ص :  همجرت ... :

. تسا هدرک  انب  ار  نآ  ادخ  هک  نامسآ  ای  نیرتراوشد  شنیرفآ  رظن  زا  امش  ایآ  - 27
. درک بیع ) نودب   ) يوتسم ار  نآ  تخاس و  دنلب  ار  نآ  فقس  - 28

. دروآ نوریب  ار  نآ  ینشور  تخاس و  کیرات  ار  نآ  بش  و  - 29
. دینارتسگب ار  نیمز  اهنامسآ  ندیرفآ  سپ  زا  و  - 30

. دروآ نوریب  ار  نآ  هاگارچ  و  اههمشچ ) هلیسوب   ) ار نآ  بآ  نیمز  زا  و  - 31
. تخاس راوتسا  ار  اههوک  و  - 32

(. دیرفایب ار  تادوجوم  نیا   ) امش نایاپ  راهچ  امش و  يرادروخرب  رطاخب  - 33
. دروآ دایب  هدرک  ششوک  هچ  ره  یمدآ  هک  يزور  - 35 دوشیم ) عقاو  تسا  یندش  عقاو  هچنآ   ) دیایب گرزب  هّیلب  نوچ  و  - 34

. دوش راکشآ  دنیبب  هک  ره  يارب  خزود  و  - 36
. تشذگ ّدح  زا  هک  ره  اّما  و  - 37
. دیزگ رب  ار  ایند  یناگدنز  و  - 38

. تسوا هاگیاج  نآ  خزود  هّتبلا  - 39
. دراد زاب  اهشهاوخ  زا  ار  دوخ  سفن  دسرتب و  شیوخ  راگدرورپ  دزن  نداتسیا  زا  هک  ره  اّما  و  - 40

. تسوا هاگیاج  نآ  تشهب  هّتبلا  - 41
282 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت  دوب . دهاوخ  یک  نآ  ندمآ  هک  دنسرپ  تمایق  زور  زا  ربمغیپ ) يا   ) ار وت  - 42

(. درادن ّقلعت  وت  هب  تسین و  وت  قح  نآب  ملع   ) ینادیم هچ  تمایق  نتسناد  زا  وت  - 43
. تمایقب ملع  تیاهن  تسا  وت  راگدرورپ  يوسب  - 44

. یناسر میب  دسرتب  زیخاتسر  زور  زا  ار  هک  ره  طقف  وت  و  - 45
. دنشاب هدرکن  گنرد  یهاگ  تشاچ  ای  یهاگنابش  زج  دنرادنپ  نینچ  دنیبب  ار  تمایق  هک  يزور  - 46

282 ص :  تئارق ... :

لابجلا و  دیبع . نب  رمع  نسح و  ذاوش  رد  نیونت و  نودـب  نارگید  هدرک و  تئارق  نیونتب  رذـنم ) تنا  امنا   ) ورمع یبا  زا  ساّبع  رفعج و  وبا 
. تسا هدومن  تئارق  ءات  اب  يرت ) نمل  میحجلا  تزرب  و   ) همرکع هدناوخ  اهاحد ) کلذ  عم  ضرالا  و   ) دهاجم هدرک و  تئارق  عفر  هب  اهاسرا 

282 ص :  لیلد ... :

تلالد نآ  رب  تسا و  لاح  يارب  اجنیا  لعاف  مسا  هک  یتسردب  ُرِْذنُم ) َْتنَأ  امَّنِإ   ) یلاعت يادخ  لوق  رد  نیونت  لیلد  دیوگ : یـسربط  یلع  وبا 
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لعف سایق  رب  لعاف  مسا  منکیم و  راذنا  لاح  رد  دیوگیم  هّتبلا  تسین و  هدنیآ  رد  راذـنا  دارم  سپ  ِیْحَْولِاب . ْمُکُرِذـْنُأ  امَّنِإ  ادـخ  لوق  دـنکیم 
ُْهَوأَر اَّمَلَف   ) ادـخ لوق  زا  هدرک  فذـح  هک  نانچ  ار  نیونت  هدرک  فذـح  سپ  هداد  فیفخت  نمب  ار  رذـنم  هدرک  هفاـضا  هک  یـسک  و  تسا .
لثم رب  انب  ْنَم ) ُرِذـْنُم   ) تسا زیاج  تسا و  لاصفنا  واب  دوصقم  هدـمآ و  هفاضا  ظفل  هب  هک  ار  هچنآ  زا  نیا  لثم  و  ْمِِهتَیِدْوَأ ) َِلبْقَتْـسُم  ًاضِراع 
عفرب اهاسْرَأ ) َلابِْجلا  َو   ) هک یـسک  و  تسا . هدومن  راذنا  وا  هکنیا  يارب  زورید . رد  تسا  دیز  هدـننز  نیا  دـشاب . سمالاب  دـیز  براض  اذـه 

سپ  تسا  هدناوخ 
283 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 

وا دیاش  سپ  هدناوخ  کلذ ) عم  ضرالا  و   ) هک یـسک  و  تشذـگ . نآ  نایب  هدرک و  تئارق  مهل ) ّدـعا  نوملاّظلا   ) هک یـسک  تئارق  لثم  وا 
رد تسا  نیمز  نامـسآ و  عاـمتجا  دوـصقم  تسین و  ناـمز  تیبرت  نآ  رد  دوـصقم  هکنیا  يارب  تسا  روهـشم  تئارق  ریـسفت  نیا  هـک  هـتفگ 

نیا اب  وا  دـیوگیم و  هدنونـش  سپ  تسا  میرک  ینالف  ییوگیم  هک  تسا  وت  لوق  لـثم  نیا  تسیکی و  لـعف  ود  ره  ناـمز  هکنیا  هن  شنیرفآ 
هک تسا  نکمم  سپ  هدـناوخ  هحوـتفم  ءاـت  اـب  يرت ) نمل   ) هک یـسک  لوـق  اـّما  تسا و  تفـص  ود  عماـج  ینعی  تسه  مه  عاجـش  تمارک 

سنج و شدوصقم  دنک و  ضعبب  هراشا  سپ  دشاب  ساّنلا ) نم  دّمحم  ای  يرت  نمل   ) دوصقم دشاب و  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  هب  باطخ 
: رعاش دیبل  هتفگ  لثم  دشاب  عیمج 

دیبل فیک  ساّنلا  اذه  لاؤس  اهلوط و  ةایحلا و  نم  تمئس  دقل  و 
هک مینادیم  ام  هدرک و  مدرم  سنجب  هراشا  سپ  مدش  هتسخ  ياهنوگچ  دیبل  يا  هک  مدرم  نیا  شسرپ  رمع و  لوط  یگدنز و  زا  نم  هنیآ  ره 

ار وا  شتآ  هک  یسک  يارب  ینعی  دشاب  میحج  يارب  يرت )  ) رد ءات  هک  تسا  نکمم  دندوبن و  وا  دزن  وا و  نامز  رد  رضاح  دهاش و  اهنآ  همه 
. دنیبیم

283 ص :  تغل ... :

قمع تفـص  سکعب  الاب و  فرطب  فیلأت  ببـسب  تسا  مسج  نتفر  هکنیا  تهجب  تسیدوگ  قمع و  لـباقم  رد  يدـنلب  عاـفترا و  کمّـسلا :
راوتسا يا  تاکومسملا . معاد  ای  مالّسلا . هیلع  نینمؤملا  ریما  نخس  تسنآ  زا  نآ و  يدنلب  عافترا و  يارب  تساهنامسآ  تاکومسم  تسا و 

. اهیدنلب اهنامسآ و  هدننک 
: دیوگ رعاش  قدزرف 

لوطا ّزعا و  همئاعد  اتیب  انل  ینب  ءامّسلا  کمس  يّذلا  ّنا 
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. تسا رتزارد  رتمکحم و  نآ  ياههیاپ  هک  هدرک  انب  ياهناخ  ام  يارب  هدومن  دنلب  مکحم و  ار  نامسآ  هک  ییادخ  نآ 
. يرگید هزادنا  رادقم و  هب  دوخ  مکح  رد  ای  دح  رد  تسا  زیچ  ود  زا  یکی  نداد  رارق  ۀیوسّتلا :

شمع هیبش  شمـشچ  رد  هک  تسنآ  شطغا  دومن و  یناملظ  کـیرات و  ار  نآ  ادـخ  ینعی  هَّللا . هشطغا  تسا و  یکیراـت  تملظ و  شطغلا :
. تسین نتفر  نوریب  هار  تیاده و  نآ  رد  هک  ینابایب  ینعی  ءاشطغ  ةالف  دشاب و  فیعض  هتشاد و  شزیر  بآ  ینعی :

. تیحد اوحد و  وحدا . توحد . تسا  شرتسگ  طسب و  وحدلا :
. دنشابیم تغل  ود  ایحد  یحدا .

: دیوگ تلّصلا  یبا  نب  هّیما 
دجما یه  یّتلا  يرخآلاب  ماقا  اهباب و  رمعا  مث  اهاحد  راد 

. لّوا لزنم  زا  دوب  رتـهب  رتعیفر و  نآ  هک  دوـمن  تماـقا  يرگید  لزنم  رد  دوـمن و  ریمعت  ار  نآ  برد  سپـس  داد  شرتـسگ  ار  نآ  هک  یلزنم 
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. تسندرتسگ يانعمب  هک  اهاحد  هملک  تیب  نیا  دهاش 
: دیوگ سوا  و 

«1  » حاد بعال  وا  صحاف  ّهناک  كرتبم  ضرالا  دیدج  نم  یصحلا  یفنی 
لیس نآ  هکنیا  لثم  دربیم  تعرسب  نیمز  يور  زا  ار  کیر  نش و  هک  یلیس 

__________________________________________________

نیا زا  يرعـش  تقو  ره  تسا و  ندرک  تعرـس  كرتبا  نیمز و  يور  ضرالا  دیدج  تسا و  تیلهاج  ءارعـش  زا  یمیمت  رجح  نب  سوا  ( 1)
هراب رد  هک  مدید  هدیصق 
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. تسا هدنهد  شرتسگ  هدننک  يزاب  ای  هدننک  وجتسج 

تخرد يالاب  زا  هدـنرپ  ینعی  هرجّـشلا  رئاطلا  مط  تسا و  نآ  زا  رتدـنلب  ینعی  تسنآ  زا  ّمطا  نیا  دوشیم  هتفگ  گرزب  هّیلب  هثداح و  هماّـطلا :
. دوشیم هدیمان  هّماط  تسین  نآ  عفد  يورین  هک  ياهثداح  هّیلب و  دش . دنلب 

285 ص :  بارعا ... :

يارب تسا . هل  لوعفم  ْمَُکل  ًاعاتَم  اهاسْرَأ . َلابِْجلا  َو  وا  لوق  روط  نیمه  هدش و  رهاظ  شریسفت  هک  تسیرمضم  لعفب  بوصنم  « 2  » ضرالا و 
. دشاب تیردصم  هب  بوصنم  هک  تسا  زیاج  امشب و  ندیشخب  عفن  يارب  تسنیا  شیانعم  هکنیا 

یه شریدقت  يوْأَْملا ) َیِه  َمیِحَْجلا  َّنِإَف   ) ادخ لوق  تساهزیچ و  نیا  هب  نداد  دوس  اهاعْرَم ) َو  اهَءام  اْهنِم  َجَرْخَأ   ) ادـخ لوق  يانعم  هک  اریز 
نآ ینعی  دنکیم . دوع  هک  تسیریمـض  زا  لدب  مال  فلا و  دناهتفگ  یعمج  جاجز و  تسا  هاگیاج  وا  يارب  نآ  خزود  ینعی  تسا  هل  يوأملا 
نیا دـشاب و  ءاـه  زا  لدـب  مـال  فـلا و  هکنیا  هن  تسوا  هاـگیاج  نآ  هـک  یخزود  نآـب  ددرگیم  رب  ینعم  هـکنیا  دوـصقم  تـسوا و  هاـگیاج 

تمشچ ینعی  کفرظ  ضغ  ینعم  هچ  رگا  تسین و  فاک  زا  لدب  مال  فلا و  سپ  دنب  هب  ار  تمشچ  ینالف  يا  دیوگیم  ناسنا  هک  تسنانچ 
: تفگ ینکیمن  وا  ریغ  مشچ  نتسب  هب  رما  ار  وا  وت  هک  دسانشیم  بطاخم  هکنیا  يارب  دشاب . شوپ  هب  ار 

__________________________________________________

نآب هدرب و  نیمز  يور  زا  ار  اهگیر  اهنش و  دـنکیم و  ار  لیـس  فیرعت  هکنیا  لـثم  ماهدرکن و  دروخ  رب  نآ  ماـمت  هب  هدوب و  ناراـب  ربا و  )
. دهدیم شرتسگ 

قالطا ام  ياهمدـق  ریز  هدـش  هدیـشک  طیـسب  نیمز  رب  هکلب  دوشیمن  ضرا  هرک  هب  قالطا  تغل  رد  ضرا  هک  میدـش  روآ  دای  قباـس  رد  ( 2)
لّوا هک  تسین  عنتمم  دوشیم و 
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ابالک تغلبا و ال  دعس  الف  ریمن  نم  ّکنا  فرّطلا  ّضغف 

انعم تسا  روط  نیمه  بالک و  هلیبق  تیّمه  هب  هن  ياهدیـسر و  دعـس  هلیبقب  هن  سپ  يریمن  هلیبق  زا  وت  هک  دنب  هب  شوپ و  هب  ار  تمـشچ  سپ 
. اهاحُـض َْوأ  ادخ  لوق  و  تسا . نآ  زا  دعب  ام  و  یغَط ) ْنَم  اَّمَأَف   ) وا لوق  رد  يْربُْکلا ) ُۀَّماَّطلا  ِتَءاج  اذِإَف   ) ادـخ لوق  رد  اذا  باوج  و  هیآ . رد 

نینچ رما  هّتبلا  هک  تسنیا  يْربُْکلا  ُۀَّماَّطلا  ِتَءاج  اذِإَف  ینعم  هک  یتسردب  سپ  ةوحض و . هّیشع و  ةادغ و  و  هدومن . هّیـشع  هب  هفاضا  ار  یحض 
رگا سپ  تسنآ . رد  هک  تسیزور  يارب  یحض  ةوحض و  هّیشع و  ةادغ و  و  هدومن . هّیشع  هب  هفاضا  ار  یحض  اهاحض . وا  ادخ  لوق  و  تسا .

وت مدمآ  ءاسم  کتیتا  دیآ و  حابص  زا  دعب  ءاسم  تسا و  حبص  رد  ار  وت  مدمآ  شیانعم  سپ  هحابص  هئاسم و  ءاسم  احابـص و  کتیتا  یتفگ 
. نآ حبص  ماش و  ار  وت  مدمآ  اهتادغ  هیشعلا و  کتیتا  ییوگیم  دمآ و  دهاوخ  ءاسم  زا  دعب  حابص  رصع و  رد  ار 

دلج 26 نآرقلا  ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 229زکرم  هحفص 156 

http://www.ghaemiyeh.com


286 ص :  ریسفت ... :

ترخآ ایند و  رد  هچنآب  وربور و  نوعرف  اب  ار  وا  هریغ و  ءاـضیب و  دـی  اـصع و  زا  دروآ  یـسوم  هک  ار  هچنآ  ناحبـس  دـنوادخ  هک  یماـگنه 
زا ناشیا  يارب  يریذحت - دوب و  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  رـصع  مدرم  يارب  ياهظعوم  دنپ و  تشاد . مّدقم  دومن  تبوقع  ار  نوعرف 
ِمَأ ًاْقلَخ  ُّدَـشَأ   ) تماـیق نیرکنم  نیکرـشم  يا  امـش  اـیآ  ُْمْتنَأ ) َأ   ) تفگ دومن و  بطاـخم  ار  تماـیق  ثعب و  نیرکنم  نآ  رـس  تشپ  اـهلاثم 

ینعی ُءامَّسلا )
__________________________________________________

بآ عیام  ای  دشاب  بآ  نآ  حطس  مامت  رب  هکنیا  هب  دشابن  دشاب - ندرک  تعارز  نتفر و  لباق  هک  يرـشق  نآ  رب  هک  دشاب  هدرک  قلخ  يهرک  )
دوش درس  هکنیا  ای  دیآ  نوریب  بآ  ریز  زا  یکشخ  هکنیا  هب  دشاب  هدش  ثداح  تسا  نیمزب  موسوم  هک  يرشق  نیا  نآ  رب  سپس  یشتآ  هدش 

نآ هکنیا  يارب  دبای  شرتسگ  نیمز  نآ  زا  دـشاب و  هبعک  عضوم  زا  ایرد  زا  یکـشخ  جورخ  لّوا  و  اجیردـت . ددرگ  دـمجنم  یـشتآ  مسج  و 
ضرع یلامش و  هجرد  ات 50  یبونج  هجرد  هد  ضرع  زا  لوط و  تهج  زا  نیچ  يایرد  ات  تادلاخ  ریازج  زا  ابیرقت  تسا  میدـق  نیمز  طسو 

( ییارعش . ) تسا هقیقد  هجرد و 40  هّکم 20 
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یلاعت يادخ  تردق  رد  ود  ره  هکنیا  لاح  اهنامسآ و  ای  امش ، ریمـض  نطاب و  رد  تسا  رتتخـس  امـش  دزن  رد  گرم  زا  دعب  امـش  قلخ  ایآ 
رتگرزب نیمز  اهنامـسآ و  قلخ  هنیآ  ره  ِساَّنلا ) ِْقلَخ  ْنِم  ُرَبْکَأ  ِضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  ُْقلََخل  : ) دیامرفیم هک  تسوا  لوق  لثم  نیا  تسناسکی و 

يادخ درک  انب  اهاَنب )  ) تفگ ار و  اهنامـسآ  درک  قلخ  هنوگچ  هک  ناحبـس  يادـخ  دومن  نایب  سپ  درک  عورـش  سپـس  مدرم . قلخ  زا  تسا 
. تسا رتدنلب  نآ  زا  هچنآ  نآ و  فقس  دومن  دنلب  اهَکْمَس ) َعَفَر   ) يزیچ قلخ  تسین  وا  رب  گرزب  هک  ییادخ  نآ  یلاعت 

نآ داد  رارق  دینادرگ و  مکحم  ار  نآ  ینعی  اهاّوس  دناهتفگ  یخرب  توافت و  یتسـس و  فاکـش و  نودب  دومن  راوتـسا  ار  نآ  سپ  اهاَّوَسَف ) )
( اهاحُض َجَرْخَأ  َو   ) دومن یناملظ  کیرات و  ار  شبـش  ینعی  دنیوگ : هداتق  دهاجم و  ساّبع و  نبا  اهَْلَیل ) َشَطْغَأ  َو   ) اههتـشرف فّرـصت  رد  ار 

عوـلط بورغ و  ببـسب  ییانـشور  یکیراـت و  أـشنم  هکنیا  يارب  دوـمن  نامـسآ  هب  هفاـضا  ار  زور  بـش و  دوـمن و  نـشور  ار  نآ  زور  ینعی 
. تسنامسآ زا  هدومن  ریبدت  ّلج  ّزع و  دنوادخ  هک  هچنآ  رب  انب  دیشروخ 

هّتبلا دـیوگ : ساـّبع  نبا  تسا . طیـسب  نآ  شرتـسگ و  زا  ار  نآ  دومن  نهپ  نامـسآ  شنیرفآ  زا  دـعب  ینعی  اـهاحَد ) َکـِلذ  َدـَْعب  َضْرَأـْلا  َو  )
نآ سپ  دوب . عمتجم  هبعک  ریز  رد  نآ  هدش و  هدیرفآ  نامـسآ  زا  شیپ  نیمز  هچ  رگا  داد  شرتسگ  نامـسآ  زا  دعب  ار  نیمز  یلاعت  دنوادخ 

. دومن نهپ  ار 
نیا اب  کلذ  عم  ینعی  ٍمِینَز ) َِکلذ  َدـَْعب  ٍُّلتُع  : ) تفگ هک  ناـنچ  تسا  هداد  شرتسگ  نیا  اـب  ار  نیمز  شیاـنعم و  دـنیوگ : يدـس  دـهاجم و 

( اهاعْرَم َو   ) تخاس يراج  ار  اهراس  همـشچ  اهایرد و  و  اهرهن ، تسنیا : شیانعم  و  دیوگ : ساّبع  نبا  اهَءام )  ) نیمز زا  ینعی  اْهنِم -) َجَرْخَأ  )
تاناویح مدرم و  هچنآ  زا 
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. دنروخیم

تاناویح زا  يزیچ  ره  یگدنز  هک  ییاهبآ  زا  تسا  نیمزب  ّقلعتم  هک  یعفانم  مامت  نیاب  دومن  نایب  ناحبس  دنوادخ  سپس  دیوگ : ساّبع  نبا 
دراد تیحالص  تاناویح  یـشاوم و  يارب  هک  ییاهیندییور  اهقزر و  مامت  دوشیم  لصاح  نآب  اههمـشچ و  اههناد و  تاجهویم و  اهتخرد و  و 

. دروخیم شیاج  رد  ار  نآ  هکنیا  هب  دنکیم  ارچ  ار  نآ  و 
. دومن راوتسا  تباث و  نیمز  ياههنایم  رد  ار  اههوک  ینعی  اهاسْرَأ ) َلابِْجلا  َو  )
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دومن تباث  راوتسا و  ار  اههوک  دروآ و  نوریب  ار  اههاگارچ  اهبآ و  نآ  زا  ار و  نیمز  دیرفآ  ناحبـس : دنوادخ  ینعی  ْمُکِماْعنَِأل ) َو  ْمَُکل  ًاعاتَم  )
دنوادخ نوچ  و  دیوش . دنمهرهب  دیرب و  دوس  نآب  هک  امش  تاناویح  تعفنم  امش و  دوس  تعفنم و  يارب  اهندعم  زا  تسنآ  لد  رد  هک  هچنآب 

: تفگ سپ  ار ، شزیگنا  تمایق و  زور  درک  فیصوت  دومن . تمایق  زور  ثعب و  یتسرد  تّحص و  رب  تلالد  اهزیچ  نیاب  ناحبس 
ياهّیلب چـیه  دوشیم  هتفگ  ور  نیا  زا  تسا و  بلاـغ  كاـنلوه  هّیلب  ره  رب  نآ  هکنیا  يارب  تسا  تماـیق  نآ  و  يْربُْـکلا ) ُۀَّماَّطلا  ِتَءاـج  اذِإَـف  )

. تسا گرزب  هّیلب  نآ  سپ  تسا . هّماط  هّیلب و  ره  يالاب  تمایق  تسنآ و  يالاب  هّیلب  هکنیا  رگم  تسین 
هک دناهتفگ : یضعب  و  دنارپیم . تّدشب  ار  زیچ  هک  تسا  یگرزب  دیدش  یکیرات  نآ  دناهتفگ : یضعب  و  تسا . مّود  هخفن  نآ  دیوگ : نسح 

( یعَـس ام  ُناْسنِْإلا  ُرَّکَذَـتَی  َمْوَی   ) دـنناشکیم شتآ  خزود و  يوسب  ار  شتآ  لها  دـنناریم و  تشهب  يوسب  ار  تشهب  لها  هک  تسیماگنه  نیا 
هک  يزور  رد  دیآیم  گرزب  هّیلب  ینعی 
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. تسا هدرک  دب  بوخ و  زا  هک  ار  هچنآ  دوشیم  رّکذتم  یمدآ 

زا ار  نآ  هدش و  هتشادرب  نآ  زا  شوپ  رـس  هک  یلاح  رد  دننیبیم  ار  نآ  مدرم  سپ  يرَی ) ْنَِمل   ) دوشیم رهاظ  شتآ  ینعی  ُمیِحَْجلا ) ِتَزُِّرب  َو  )
. دنرگنیم هدرک و  هدهاشم  کیدزن 

ار ایند  و  « 1 ( » اْینُّدلا َةایَْحلا  ََرثآ  َو   ) دوش اههانگ  بکترم  دنک و  زواجت  هدراذگ  وا  يارب  دـنوادخ  هک  يزرم  ّدـح و  زا  ینعی  یغَط ) ْنَم  اَّمَأَف  )
. دیامن رایتخا  ترخآ  رب 

وا ریغ  رب  وا  نداد  يرترب  حـیجرت و  شور  رب  تسا  زیچ  هدارا  راثیا  تسا و  هاگیاج  وا  يارب  خزود  نآ  هّتبلا  سپ  يوْأَْملا ) َیِه  َمیِحَْجلا  َّنِإَف  )
. تسا بجاو  شکرت  ای  لعف  وا  رب  هچنآ  زا  ار  شراگدرورپ  هلئسم  ماقم  دیسرت  هک  یسک  اّما  و  ِهِّبَر ) َماقَم  َفاخ  ْنَم  اَّمَأ  َو  )

. دومن لیم  ار  نآ  هک  یتامّرحم  زا  ار  دوخ  سفن  تشاد  زاب  و  يوَْهلا ) ِنَع  َسْفَّنلا  یَهَن  َو  )
. دنکیم كرت  ار  نآ  سپ  باسح . يارب  ار  شفّقوت  دیآیم  شرطاخب  سپ  دنکیم  تیصعم  هانگ و  مزع  یمدآ  هّتبلا  دیوگ : لتاقم 

دنوادخ سپس  تسوا  هاگیاج  هاگرارق و  نآ  ینعی  يوْأَْملا ) َیِه  َۀَّنَْجلا  َّنِإَف  )
__________________________________________________

نییّداـم هک  تسنیا  يارب  نیا  تسا و  هاـنگ  ره  هیامرـس  ساـسا و  ترخآ  رب  اـیند  یناگدـنز  ندـیزگ  رب  هکنیا  رب  دراد  تلـالد  هیآ  نیا  ( 1)
هدنز تمایق و  راکنا  سپ  دنهدیمن  تیّمها  ایند  ریغ  دننکیم و  ءافتکا  مه  نیمهب  طقف  دننیبیم و  سوسحم  مسج - نیا  رد  رصحنم  ار  دوجوم 

تحاقو ایند  ةایح  رد  تسا  رشب  تحار  هچنآب  رگم  دنرادن  تواقش  تداعسب و  فارتعا  دننکیم و  شتآ  تشهب و  ربق و  ناگتشرف و  ندش و 
. تسیهانگ ره  هیامرس  ایند  یتسود  سپ  دنوش  عونمم  يویند  رتیمومع  رتيوق و  تّذل  زا  هک  یتقو  رگم  دننکیمن  كرد  ار  اهتّذل  یتشز  و 

290 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 
: دومرف ار و  شربمایپ  دومن  باطخ  ناحبس 

ینعی اهارْکِذ ) ْنِم  َْتنَأ  َمِیف  . ) دـنکیم مایق  هدوتـس  ار  نآ  هک  ار  هچنآ  رب  اـنب  تماـیق  تقو  هچ  ینعی  اـهاسُْرم ) َناَّیَأ  ِۀَـعاَّسلا  ِنَع  َکَنُولَئْـسَی  )
ینادـیم طقف  تسین و  نآ  تقوب  یملع  وت  دزن  ینعی  دـیوگ : نسح  ار  نآ  ینادـیمن  ینعی  هصالخ  نآ و  داـی  نآ و  ملع  زا  يزیچ  رد  یتسین 

ياهدش ثوعبم  نآ  يارب  هک  دشاب  يزیچب  لصّتم  طوبرم و  هچنآ  زا  تسین  نیا  ینعی  هک  هتفگ  یـضعب  دمآ و  دهاوخ  دیدرت  نودب  نآ  هک 
تماـیق داـی  رایـسب  وت  هک  تسناـشیا  لوق  زا  ۀـیاکح  نآ  هک  هتفگ  یـضعب  و  مدرم . توعد  يارب  ياهدـش  ثوـعبم  وـت  هک  تسین  نیا  زج  و 

. دوب دهاوخ  تقو  هچ  نآ  سپ  ینکیم .
: تسا هتفگ  هکنیا  لثم  سپ  تسا . زیچ  ندیسر  ّلحم  یهتنم  و  تسادخ . اب  تمایق  ءارجا  ناشیاب  وگب  ینعی  اهاهَْتنُم ) َکِّبَر  یلِإ  )

نآ و رکذـب  نآ  رما  تیاهن  هکنیا  يارب  دـنک . اپ  رب  ار  نآ  هک  تمایق  رما  تیاهن  تسا  راـگدرورپ  رما  يوسب  اـهرما ) یهتنم  کـّبر  رما  یلا  )
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يادـخ رگم  درادـن  نآ  رب  ییاناوت  تسادـخ  اب  نآ  مایقب  نآ  رما  تیاهن  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  اـب  نآ  هب  رارقا  نآ و  فصو 
. ناحبس دنوادخ  رگم  ار  نآ  تقو  سکچیه  دنادیمن  نآ  ملع  تیاهن  تسا  راگدرورپ  اب  ینعی  تسا . هتفگ  نسح  و  ناحبس .

دهدیم عفن  امّلـسم  وت  ندیناسرت  راذنا و  ینعی  دسرتب . نآ  مایق  زا  هک  ار  یـسک  یتسه  هدنناسرت  وت  هّتبلا  ینعی  اهاشْخَی ) ْنَم  ُرِْذنُم  َْتنَأ  امَّنِإ  )
. ياهدیناسرت هن  وت  هک  تسنآ  لثم  نآ  زا  درادن  سرت  هک  یسک  اّما  دسرتیم و  نآ  زا  هک  ار  یسک 

هزادنا رگم  اهاحُـض ) َْوأ  ًۀَّیِـشَع  اَّلِإ   ) ایند رد  دندرکن  ثکم  اُوثَْبلَی ) َْمل   ) دـنیبیم نایعلاب  ار  تمایق  ناشیا  هکنیا  لثم  ینعی  اهَنْوَرَی ) َمْوَی  ْمُهَّنَأَک  )
ای  زور  رخآ 

291 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 
: هک تسنآ  لثم  زور و  لّوا 

دناهدرکن فّقوت  ثکم و  دناهدش  هداد  هدعو  هک  دـننیبیم  يزور  ناشیا  ایوگ  ٍراهَن ) ْنِم  ًۀَـعاس  اَّلِإ  اُوثَْبلَی  َْمل  َنوُدَـعُوی  ام  َنْوَرَی  َمْوَی  ْمُهَّنَأَک  )
. نآ نایب  تشذگ  ار و  زور  زا  یتعاس  رگم  ایند  رد 

هزادناب رگم  دندرکن  تماقا  ایند  رد  ناشیا  ایوگ  یّتح  دیآیم  کچوک  ناشمـشچ  رد  ایند  دندید  ار  ترخآ  یتقو  ناشیا  ینعی  دـیوگ : هداتق 
. زور نیا  لّوا  رادقم  ای  زور  رخآ 

292 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 

292 ص :  سبع ...  هروس 

هراشا

. تسا هدش  لزان  هّکم  رد  هرفس  هروس  دوشیم  هدیمان  و 
. تسا لّوا  یندم  یماش و  هیآ  لهچ  يرصب و  هیآ  کی  لهچ و  یفوک و  يزاجح و  هیآ  ود  لهچ و  نآ  تایآ  ددع 

. تسا هیآ  هس  رد  نآ  تایآ  فالتخا 
. یماش تئارق  ریغ  هخاّصلا )  ) يدیرب دیزی  ریغ  تسا  یماش  ِهِماعَط ) یلِإ   ) یفوک يزاجح و  ْمُکِماْعنَِأل ) َو  )

292 ص :  نآ ... : تلیضف 

یلاح رد  دیآیم  تمایق  زور  دـنک  تئارق  ار  سبع  هروس  هک  یـسک  دومرف و  هک  هدرک  تیاور  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  زا  بعک  نب  یبا 
نادنخ و  شتروص  هک 

293 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 
. تسا لاحشوخ 

سمّـشلا اذا  و   ) ّیلوت سبع و  هروس  سک  ره  دومرف و  هک  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  هَّللا  دـبع  یبا  ترـضح  زا  بهو  نب  هیواعم  و 
گرزب شراـگدرورپ  رب  نیا  دوب و  دـهاوخ  شتـشهب  رد  وا  تمارک  ادـخ و  هیاـس  رد  اهتـشهب و  زا  ادـخ  شرع  ریز  رد  دـناوخب  ار  ترّوک )

. تسین
: لبق هروس  اب  هروس  نیا  طابترا  هجو  حیضوت و 

ار هروس  نیا  درک  عورش  داد  نایاپ  دسرت  هب  تمایق  زا  هک  یسک  ندیناسرت  راذنا و  رکذب  ار  تاعزاّنلا  هروس و  ناحبس  دنوادخ  هک  یماگنه 
: تفگ دسرتیم و  هک  یسک  زا  وا  ضارعا  ار و  ناشمالسا  دنراد  دیما  هک  یمدرم  شراذنا ، رکذب 
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293 ص :  ات 23 ... ] تایآ 1  (: 80  ) سبع هروس  ]

هراشا

ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
(4  ) يرْکِّذلا ُهَعَْفنَتَف  ُرَّکَّذَی  َْوأ  ( 3  ) یَّکَّزَی ُهَّلََعل  َکیِرُْدی  ام  َو  ( 2  ) یمْعَْألا ُهَءاج  ْنَأ  ( 1  ) یَّلََوت َو  َسَبَع 

(9  ) یشْخَی َوُه  َو  ( 8  ) یعْسَی َكَءاج  ْنَم  اَّمَأ  َو  ( 7  ) یَّکَّزَی َّالَأ  َْکیَلَع  ام  َو  ( 6  ) يَّدَصَت َُهل  َْتنَأَف  ( 5  ) ینْغَتْسا ِنَم  اَّمَأ 
(14  ) ٍةَرَّهَطُم ٍۀَعُوفْرَم  ( 13  ) ٍۀَمَّرَکُم ٍفُحُص  ِیف  ( 12  ) ُهَرَکَذ َءاش  ْنَمَف  ( 11  ) ٌةَرِکْذَت اهَّنِإ  َّالَک  ( 10  ) یَّهََلت ُْهنَع  َْتنَأَف 

(19  ) ُهَرَّدَقَف ُهَقَلَخ  ٍۀَفُْطن  ْنِم  ( 18  ) ُهَقَلَخ ٍءْیَش  ِّيَأ  ْنِم  ( 17  ) ُهَرَفْکَأ ام  ُناْسنِْإلا  َِلُتق  ( 16  ) ٍةَرََرب ٍمارِک  ( 15  ) ٍةَرَفَس يِْدیَِأب 
(23  ) ُهَرَمَأ ام  ِضْقَی  اََّمل  َّالَک  ( 22  ) ُهَرَْشنَأ َءاش  اذِإ  َُّمث  ( 21  ) ُهَرَْبقَأَف ُهَتامَأ  َُّمث  ( 20  ) ُهَرَّسَی َلِیبَّسلا  َُّمث 

294 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 

294 ص :  همجرت ... :

: نابرهم هدنیاشخب  يادخ  مانب 
. دینادرگ رب  يور  درک و  شرت  ار  دوخ  يور  - 1

. دمآ وا  دزن  انیبان  هکنآب  - 2
. دوش كاپ  وا  تسنکمم  یناد  هجوت  و  - 3

. دهد يدوس  واب  وت  نداد  دنپ  هجیتن  رد  دریگ  دنپ  نآرق  زا  ای  - 4
(. دنکیم يزاین  یب  نامیا  زا   ) دراد يرگناوت  هک  سک  نآ  اّما  و  - 5

. ینکیم لابقا  واب  وت  سپ  - 6
. تسین يداریا  وت  رب  دوشن  لد )  ) كاپ وا  رگا  هکنآ  لاح  و  - 7

. هدمآ شناد ) لیصحت  يارب   ) وت يوس  ناباتش  هکنآ  اّما  و  - 8
. دسرتیم ادخ  زا  و  - 9

(. يوشیم لوغشم  نارگیدب   ) هدینادرگ يور  وا  زا  وت  سپ  - 10
. تسیدنپ نآرق  نیا  هّتبلا  تسا  نینچ  هن  - 11
. دنک طبض )  ) دای ار  نآ  دهاوخ  هک  ره  - 12

حول  نآ  ادخ و  دزن   ) تسگرزب نآ  هک  تسیتاحفص  رد  نآرق  نیا  - 13
295 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 

(. تسا ظوفحم 
. تسا هزیکاپ  یصقن ) اطخ و  هنوگ  ره  زا   ) هبترم و دنلب  - 14

(. دناهدرک خاسنتسا  ظوفحم  حول  زا  ار  نآ  هک  ناگتشرف  زا   ) ناگهدنسیون تسدب  - 15
. دنراکوکین ناگرزب  ادخ ) دزن  ناگتشرف  نآ  - ) 16

. تسا ساپسان  هچ  یمدآ  رب  گرم  - 17
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. دیرفآ هچ  زا  ار  وا  ادخ  - 18
. داهن هزادنا  دوب ) وا  حالص  تأیه  تابیکرت و  زا  هچنآ   ) سپ شدیرفایب  ینم  بآ  زا  - 19

. درک ناسآ  ار  شردام ) مکش  زا  ندمآ  نوریب   ) هار سپ  - 20
. دهد ياج  شروگ  رد  دناریمب و  ار  وا  سپس  - 21

. دنادرگ هدنز  ار  وا  دهاوخ  تقو  ره  نآ  زا  سپ  - 22
. هیآ  23 تسا - هدادن  ماجنا  شروتسد  يادخ  ار  هچنآ  زونه  یمدآ  تسنانچ  هن  - 23

295 ص :  تئارق ... :

فیفختب و يّدصت  یقب  ام  هدناوخ و  دیدشتب  يّدصت  زاجح  لها  هدـناوخ و  عفرب  نارگید  هدرک و  تئارق  بصنب  هعفنتف )  ) یمجرب مصاع و 
یبا هدرک و  تئارق  ءاـت  ّمضب  زین  یّهلت  داـص و  حـتف  ءاـت و  ّمضب  يدـصت  مالّـسلا  هیلع  رقاـب  رفعج  یبا  و  هءاـج ) نآ   ) نسح تئارق  ذاوش  رد 

. دناهدرک تئارق  فلا  نودب  رشن )  ) هزمح یبا  نب  بیعش  تایح و 
296 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 

296 ص :  لیلد ... :

سپ هدرک  تئارق  بصنب  هک  یـسک  هدومن و  عوفرم  زا  مّدقت  امب  فطع  ار  نآ  هدناوخ  عفرب  هعفنتف )  ) هک یـسک  دیوگ : یـسربط )  ) یلع وبا 
یّکزی رب  فوطعم  رکذب  یلاعت  يادخ  لوق  هکنیا  لثم  سپ  تسین  بجوم  مّدـقتم  هکنیا  يارب  ءاف  ببـسب  تسا  باوج  نآ  هک  تسنیا  رب  انب 

( َِعلَّطَأَف ِتاوامَّسلا  َبابْسَأ  َبابْـسَْألا  ُُغْلبَأ  یِّلََعل   ) یلاعت يادخ  لوق  تسا  روط  نیمه  درب و  عافتنا  سپ  دشاب ، يرّکذت  وا  زا  دیاش  هک  انعم  رد 
هک یـسک  سپ  ضرعت . ینعی  يّدـصت )  ) ادـخ لوق  منک و  ادـیپ  عالّطا  سپ  ار  نتفر  نامـسآ  بابـسا  ار . لئاسو  بابـسا و  مسرب  نم  دـیاش 
نآ رد  هدومن و  فذح  ار  ءات  هدرک و  هدارا  يّدصتت  دـناوخ  فیفختب  هک  یـسک  هدومن و  ماغدا  داص  رد  ار  ءات  هدرک  تئارق  داص  دـیدشتب 

عوقو تسا  زیاج  و  یَّهََلت ) ُْهنَع   ) لصّتمب ار  یّهلت  لصفنم  هیبشت  رب  اـنب  « 1  » ءات دیدشتب  ّیهلت )  ) ریثک نبا  زا  يزب  حـیلف و  نبا  و  هدرکن . ماغدا 
(. بّوثلا سبل   ) لثم لصّتم  رد  بوث  وا  نداد و  ّدم  تسا  زیاج  هک  نانچ  نیل  فرح  دعب  نکاس 

نالا شریدقت  سپ  هدرک . تئارق  ماهفتسا  ظفلب  هءاج ) نآ   ) هک یـسک  و  اوجانت ) الف   ) هیوبیـس هدرک  تیاکح  و  لصّتملا ) یف  بوثلا  دومت  )
روهـشم تئارق  رب  انب  اّما  و  دراد . نآ  رب  تلالد  ّیلوت  و  سبع ، هک  هتفرگ  فوذـحمب  ّقلعت  سپ  تسوا . زا  هکنیا  لثم  تسا . یمعـالا  هءاـج 

سپ تسواب  رتکیدزن  لعف  نآ  هکنیا  تهجب  تسا  ّیلوت )  ) هب بصن  ّلحم  عضوم و  رد  هءاج ) ناف  )
__________________________________________________

ّیهلت اّما  تسا و  يّدـصتت  لـثم  یّهلتت  نآ  ماـغدا  یب  فّفخم  اریز  تسا  ّحـصا  ءاـت  دـیدشتب  یلو  تسا  مـال  دـیدشتب  ناـیبت  ریـسفت  رد  ( 1)
ُْهنَع  ) ات دیدشت  ءاه و  هّمض  عابشاب  یّهلت  دنع  يزب  دیوگ : یقرواپ  رد  ییارعـش  داتـسا  قّقحم و  موحرم  تسا . جراخ  ثحب - زا  مال  دیدشتب 

. تسا هدناوخ  واو  دم  و  یَّهََلت )
297 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 

تـسنیا شیاـنعم  سپ  هدرک . تئارق  يّدـصت  هک  یـسک  و  تسا ، هل  لوـعفم  نآ  یمعا و  ندـمآ  يارب  درک  ضارعا  تسا  هتفگ  هکنیا  لـثم 
. تسوا لوق  نیا  رب  انب  ینکیم و  لابقا  وا  يوسب  وت  هک  نآ  تراشب  ایند و  تنیز  زا  هدنناوخ  ار  وت  دناوخیم 

(. هرشنا  ) رد یتغل  نآ  هک  تسا  نیا  رب  انب  سپ  هدناوخ  هرشن )  ) هک یسک  هدینادرگ و  يور  وا  زا  ینعی  یّهلت ) )
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297 ص :  تغل ... :

. نآب ناریگیهام  ضّرعت  لثم  تسا  زیچ  هب  ضّرعت  يدصّتلا :
دنفسوگ دلج  ای  دشاب  كزان  هقرو  دیوگ  مه  باتک  هک  نانچ  دیوگ  هفیحص  ار  ذغاک  يور  ياهتشون  ره  برع  هفیحص و  عمج  فحّـصلا :

. دشاب هریغ  و 
ةرفس  ) ناشیا لوق  زا  فشک  نآ  لصا  رفس و  رافسا  دحاو  رفاس و  نآ  درفم  دنیوگ و  ار  هفـسلف  تمکح و  ياهباتک  ناگهدنـسیون  هرفّـسلا :

: دیوگ دوش  حالصا  ناشیا  نیب  هک  یتقو  موقلا . ةرفس  دنک و  زاب  ار  شتروص  هک  ینامز  ةأرملا )
تیشم نا  ّشغب  یشما  ام  یموق و  نیب  هرافّسلا  عدا  ام  و 

. مراذگن مدق  ریوزت  تنایخب و  مور  هار  ناشیا  نیب  رگا  ار و  دوخ  موق  نایم  حالصا  منکن  اهر  نم 
. دشاب مدرم  نیب  حالصا  يانعمب  هک  تسا  هرافس  هملک  تیب  نیا  دهاش 

زا تسا و  عفن  نداد  هعسوت  نآ  هشیر  دنکیم و  یتسود  بلج  هک  تسا  يدنمدوس  دیفم و  راک  رب )  ) تسا و رب  لعاف  نآ  راب و  عمج  هرربلا :
ّمـضب رب )  ) تسنآ زا  نآب و  عفن  نتـشاد  هعـسوت  تهجب  دناهدیمان  رب )  ) ار نآ  دـشاب و  یکـشخ  نابایب و  يانعمب  هک  ءات  حـتف  هب  ّرب )  ) تسنآ

. دراد هعسوت  نآ  رد  همه  دوس  عفن و  هک  تسا  ماعط  مدنگ و 
298 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 

وا هک  ارم  ینالف  داد  رارق  ینعی  انالف ) ینربقا   ) دوشیم هتفگ  نآ و  رد  هدرم  نفد  يارب  تسا  ربق  عمج  راـبقالا  داد و  رارق  يربق  وا  يارب  هربقا :
. دیامن نفد  دوخ  تسد  اب  ار  هدرم  هک  دنیوگ  ار  یسک  رباق  و  منک . نفد  ار 

: دیوگ یشعا 
«1  » رباق یلا  لقنی  مل  شاع و  اهرحن  یلا  اتیم  تدنسا  ول 

هغلابم فیصوت و  فیرعت و  ار  دوخ  هقوشعم  تیب  نیا  رد   ) دوشن روگ  يوسب  لقن  دوش و  هدنز  شیولگ  هنیسب و  دهد  هیکت  ار  يا  هدرم  رگا 
. تسا هدننک  نفد  نک و  روگ  ینعمب  هک  تسا  رباق  تیب  نیا  دهاش  هدومن ) وا  فصو  رد 

رشاّنلا ّتیملل  ابجع  ای  اوأر  اّمم  ساّنلا  لوقی  یّتح 
. دوریم هار  هدش و  هدنز  هک  ياهدرم  رب  تفگش ، بجع و  يا  دنیوگب  هدومن و  بّجعت  دندید  هچنآ  زا  مدرم  ات 

. ندش عمج  زا  دعب  سابل  ندش  زاب  لثم  گرم  زا  دعب  تسا  فّرصت  يارب  ندش  هدنز  راشنالا :

298 ص :  بارعا ... :

ینعی هل ) رـسی  لیبّسلا  رـسی  ّمث   ) شریدـقت دـنکیم . رهاظ  نیا  ار  نآ  ریـسفت  هک  تسا ، یفخم  لعفب  تسا  بوصنم  لیبس  ُهَرَّسَی ) َلِیبَّسلا  َُّمث  )
( ُهَرَمَأ ام  ِضْقَی  اََّمل  اَّلَک   ) هناحبس وا  لوق  هدش و  فذح  هل )  ) رورجم راج و  سپس  ناسنا  يارب 

__________________________________________________

یخا نایح  موی  اهروک و  یلع  یموی  ام  ناتش  هدومن . وا  تیبب  داهشتسا  مالسلا - هیلع  نینمؤملا  ریما  هک  دشابیم  وا  يهدیصق  زا  تیب  نیا  ( 1)
. هدش وا  روبزم  تیب  هب  لثمتم  دوخ  هیقشقش  هبطخ  رد  ترضح  تسا و  هدوب  تیلهاج  ءارعش  زا  وا  و  رباج .

299 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 
ام يارب  هدـنام  ءاه  هدـش و  فذـح  لّوا  ءاه  سپ  هرما  اـم  شریدـقت  هدـش و  فذـح  ءاـب  سپ  هب ) هرما  اـم   ) نآـب ار  وا  هدرک  رما  هچنآ  ینعی 

(. ُهَرَفْکَأ ام  ُناْسنِْإلا  َِلُتق   ) ناسنا يارب  فوذحم  ءاه  هلوصوم و 
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299 ص :  لوزن ...  نأش 

رماع ینب  زا  يرهف  هعیبر  نب  کلام  نب  حیرش  نب  هَّللا  دبع  وا  هدش و  لزان  موتکم  ما  نب  هَّللا  دبع  هراب  رد  تایآ  دناهتفگ : نیرّسفم  زا  یضعب 
ماشه نب  لهج  وبا  هعیبر و  نب  ۀبتع  اب  ترـضح  نآ  هک  یلاح  رد  ص )  ) ادخ لوسر  تمدخ  دمآ  وا  هک  دوب  یتقو  رد  نیا  و  تسا . يول  نب 

ار اهنآ  ندش  ناملـسم  دیما  دناوخیم و  ادخ  يوسب  ار  اهنآ  دوب و  تبحـص  لوغـشم  فلخ  نارـسپ  ۀـّیما  یبا و  و  بلّطملا ، دـبع  نب  ساّبع  و 
. تشاد

ص)  ) ربمغیپ ندز  ادصب  درک  عورش  سپ  زومایب  نمب  هتخومآ  وت  هب  ادخ  هچنآ  زا  نم و  يارب  ناوخب  ادخ  ربمایپ  يا  تفگ  موتکم  نبا  سپ 
رد تهارک  راثآ  ات  تسا  تبحـص  لوغـشم  يرگید  اـب  دراد و  لاغتـشا  ترـضح  نآ  هک  تسنادـیمن  دـناوخ و  ارف  ار  ترـضح  نآ  رّرکم  و 

دنهاوخ شیرق  ناگرزب  نیا  هک  تفگ  دوخ  رطاخ  رد  دش و  راکـشآ  رهاظ و  شمالک  عطق  يارب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  ربمایپ  تروص 
هّجوت درکیم  هملاـکم  اـهنآ  اـب  هک  یمدرم  نآـب  هدومن و  ضارعا  اـنیبان  نآ  زا  سپ  دـناهدومن . ار  وا  يوریپ  ناـگهدرب  ناـیانیبان و  هک  تفگ 

وا ببـسب  ارم  دنوادخ  هک  یـسکب  ابحرم  دومرفیم  واب  دـیدیم  ار  وا  ربمایپ  تقو  ره  نایرج  نیا  زا  دـعب  دـش و  لزان  روبزم  تایآ  سپ  دومن .
. دومرف دوخ  هفیلخ  نیشناج و  هنیدم  رد  هوزغ  ود  رد  ار  وا  راب  ود  يراد و  یتجاح  ایآ  تفگیم  واب  دومرف و  خیبوت 

رب و  رد  یهرز  هک  مدید  هّیسداق  گنج  زور  رد  ار  وا  دیوگ  کلام  نب  سنا 
300 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 

. تشاد تسد  رب  هایس  مچرپ 
نآ هکلب  دشاب . هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  دوصقم  هکنیا  رب  تسین  یتلالد  هیآ  رهاظ  رد  دیوگ : هحور  هَّللا  سّدق  يدهلا  ملع  یضترم  دیس 

. تسا ربمایپ  ریغ  دارم  دوصقم و  هکنیا  رب  دـنکیم  تلالد  هک  تسیزیچ  هیآ  نآ  رد  تسیک و  دوصقم  هک  هدرکن  حیرـصت  تسا و  ربخ  افرص 
فیصوت هاگ  نآ  هدش  داشرا  نینمؤمب  دسر  هچ  ات  تسین  دنتسه  مالسا  زا  يادج  هک  ینانمشد  اب  ص )  ) ربمایپ تافص  زا  ندوب  سوبع  اریز 

و درادن . ترـضح  نآ  همیرک  قالخاب  تهابـش  چیه  هک  دنراد  نادنمتـسم  زا  رّفنت  ضارعا و  اهرگناوتب و  تافتلا  هّجوت و  وا  هکنیا  هب  دومن 
قلخ و ياراد  هنیآ  ره  هک  یتسردب  ٍمیِظَع ) ٍُقلُخ  یلََعل  َکَّنِإ  َو   ) دومرف هک  ترـضح  نآ  فصو  رد  تسناحبـس  يادخ  هتفگ  لوق  نیا  دّیؤم 

وت فارطا  زا  مدرم  یشاب  لد  تخس  قالخا و  دب  وت  رگا  و  َِکلْوَح ) ْنِم  اوُّضَْفنَال  ِْبلَْقلا  َظِیلَغ  اظَف  َْتنُک  َْول   ) وا لوق  یتسه و  یگرزب  يوخ 
ترـضح زا  و  تسا . هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  زا  ریغ  یَّلََوت ) َو  َسَبَع   ) ناحبـس يادـخ  لوق  زا  دارم  هکنیا  رهاظ  سپ  دـنوشیم . هدـنکارپ 
بوتکم ما  نبا  دوب و  هتسشن  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  تمدخ  رد  هک  « 1  » هّیما ینب  زا  يدرم  رد  نآ  هک  هدش  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص 

سپ دـینادرگ  يور  وا  زا  دومن و  شرت  يور  درک و  عـمج  ار  دوـخ  وا و  زا  تفرگ  هلـصاف  دـید  ار  وا  نوـچ  تسـشن و  وا  راـنک  رد  دـمآ و 
. تشاد اوران  وا  رب  دومن و  تیاکح  ار  نیا  ناحبس  دنوادخ 

__________________________________________________

فوع نب  نمحّرلا  دبع  تایاور  زا  یضعب  رد  هدوب و  يوما  نافع  نب  نامثع  وا  هک  هدش  حیرصت  هعیش  ریـسافت  تایاور و  زا  یـضعب  رد  ( 1)
دای دوب  هدرک  تعیب  وا  اب  تیلاّعف و  نامثع  يارب  مه  ءاروش  رد  هدوب و  نامثع  هلاخ  رسپ  ای  يومع و  رسپ  هّیما و  ینب  ناگتـسباو  زا  زین  هک  ار 

شرت يور  موتکم  ّما  نبا  نوچ  یحلاص  نمؤم  رب  هک  تسا  نیا  زا  عفرا  لجا و  یلعا و  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمغیپ  مه  ریقح  رظنب  هدومن و 
. دریگ مرگ  دیلپ  نیکرشم  اب  دیامن و  ضارعا  وا  زا  هدومن و 

301 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 
يارب طاـسبنا  سوبع و  هک  دوشیم . هداد  باوج  سپ  هن . اـی  تسا  هاـنگ  ندوب  سوبع  اـیآ  دـشاب  حیحـص  لّوا  ربخ  رگا  دوش  هتفگ  رگا  سپ 

. تسین یهانگ  سپ  دشاب . راوشد  شیارب  هک  دنیبیمن  وا  اریز  تسناسکی  توافت و  یب  انیبان 
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یقالخا نساحم  رتشیب  هب  ار  وا  هکنیا  اـت  دـهد  رارق  شنزرـس  باـتع و  دروم ، نیا  يارب  ار  شربماـیپ  ناحبـس  دـنوادخ  هک  تسا  زیاـج  سپ 
رب هک  نمؤم  اب  نتفرگ  تفلا  هک  دزاس  هّجوتم  ار  وا  دیامن و  هاگآ  هدـمآ  داشرا  بلطب  هک  ینمؤم  لاح  تمظع  یگرزب و  رب  ار  وا  دـبایرد و 

. وا ندروآ  نامیا  عمطب  تسا  كرشم  اب  نتفرگ  تفلا  زا  رتراوازس  دنامب  راوتسا  شنامیا 
سپ هتـشذگ . رد  اّما  یهن و  تهجب  تسا  تیـصعم  دـعب  ام  رد  ندـش ) سوبع   ) لـعف هکنیا  رب  تسا  تلـالد  باـتع  نیا  رد  دـیوگ : یئاـبج 

یـضعب و  تقو . نیا  رد  رگم  دومرفن  یهن  ناحبـس  دنوادخ  دنک و  نآ  زا  یهن  دـنوادخ  هکنیا  زا  لبق  هدوب  تیـصعم  نآ  هک  درادـن  یتلالد 
تـسا نکمم  هکنیا  رگم  دومن  بدا  وکین  وا  زا  ضارعا  ببـسب  ار  وا  سپ  دوب . یبدا  یب  زا  عون  کی  درک  انیبان  هک  يراک  نیا  هک  دناهتفگ :

ناشیا و تسایر  تهج  شیرق  نیکرـشم  ناگرزب  هب  هّجوت  لاـبقا و  هدوب و  وا  يراداـن  رقف و  يارب  وا  زا  ضارعا  هک  دوش  لاـیخ  مّهوت و  هک 
ره هک  هدش  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  و  دومرف . شنزرـس  رطاخ  نیا  يارب  ار  وا  ناحبـس  دنوادخ  سپ  ناشیا . تشاد  گرزب 
نآ دنکن و  شنزرس  وت  هراب  رد  ارم  ادخ  زگره  رگید  هک  مسق  ادخب  هن  وت . رب  نیرفآ  نیرفآ ، تفگیم  دیدیم  ار  موتکم  ما  نب  هَّللا  دبع  تقو 

«1 . » دومنیم يراد  دوخ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمغیپ  سلجم  رد  روضح  زا  تلاجخ  ایح و  زا  وا  هک  دومن  ینابرهم  ّتبحم و  واب  ردق 
__________________________________________________

عامجا نیرّسفم  دیوگ : شریبک  ریسفت  رد  هیلع  ام  هیلع  يزار  نیّدلا  رخف  ( 1)
302 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 

302 ص :  ریسفت ... :

ام َو   ) دـمآ وا  دزن  ییاـنیبان  هکنیا  یمْعَأـْلا ) ُهَءاـج  ْنَأ   ) دـینادرگ يور  يو  زا  ینعی  یَّلَوـَت ) َو   ) درک شرت  ور  دـش و  تحاراـن  ینعی  َسَبَع ) )
هدش رّکذتم  ینعی  ُرَّکَّذَی ) َْوأ   ) دوش هّزنم  كاپ و  دریگیم  ارف  وت  زا  هچنآ  حلاص و  لمع  هلیـسوب  یَّکَّزَی )  ) انیبان نیا  دیاش  ینعی  ُهَّلََعل ) َکیِرُْدی 
نیا رد  و  دناهتفگ : دـشخب . یعفن  شنید  رد  ار  وا  سپ  يرْکِّذـلا ) ُهَعَْفنَتَف  . ) دریگ زردـنا  هدـش و  ظعّتم  دریگیم  دای  نآرق  ظعاوم  زا  هچنآب  و 

و درکن ، باطخ  سوبع  هراب  رد  اریز  شربمایپ  رب  ادخ  زا  تسا  یگرزب  فطل 
__________________________________________________

لقن هشیاع  زا  روثنملا  ّرد  ریـسفت  رد  یطویـس  تسا و  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  درک  ضارعا  دـش و  سوبع  هکنآ  هک  دـناهدرک  )
هعیبر نب  ۀبتع  ماشه و  نب  لهج  وبا  ناشیا  زا  هک  شیرق  نارـس  هوجو و  زا  یـسلجم  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  دـیوگ : هک  هدرک 

موتکم ما  نبا  سپ  مسق . ادـخب  ارچ  دـنتفگیم  اهنآ  مدـمآ و  ناـنچ  نینچ و  هب  نم  رگا  تسین  وکین  بوخ و  اـیآ  تفگیم  دوب و  هتـسشن  دوب 
َْتنَأَف ینْغَتْسا  ِنَم  اَّمَأ   ) دومن لزان  ادخ  سپ  دومن  ضارعا  ترضح  نآ  درک و  لاؤس  يزیچ  سپ  دوب  لوغشم  شیرق  اب  ترـضح  نآ  دمآ و 

تـسرد نیرّـسفم ...  عامجا  هتفگ  نیّدلا  رخف  هکنیا  اّما  دیوگ : مجرتم  یَّهََلت ) ُْهنَع  َْتنَأَف  یـشْخَی  َوُه  َو  یعْـسَی  َكَءاج  ْنَم  اَّمَأ  َو  يَّدَصَت ) َُهل 
: دناهتفگ هّیماما  نیرّسفم  بلغا  هکلب  ابلاغ  اریز  تسین 

یّمق میهاربا  نب  یلع  ناهرب و  ریسفت  رد  ینیرحب  ثّدحم  هک  نانچ  هدوب . هّیما  ینب  زا  يرگید  صخش  ای  نامثع و  یَّلََوت . َو  َسَبَع  زا  دوصقم 
. تسا هدش  لزان  موتکم  ما  نبا  نامثع و  هراب  رد  روکذم  هیآ  دنیوگ  رگید  رفن  اههد  نایبت و  رد  یسوط  خیش  یناشاک و  ثّدحم  و 

هَّللا یّلص  مالسا  ربمایپ  هکنیا  ّتلعب  تسا . دساف  دناهتفگ  ّتنس  لها  تارضح - هکنیا  هدومرف  نایبت  ریسفت  رد  هّرـس  هَّللا  سّدق  یـسوط  خیش 
ار وا  نآرق  رد  هکنآ  لاح  دنکیم و  یفّرعم  یقالخا  دب  سوبع و  هب  ار  وا  هنوگچ  و  تسا . هلیذر )  ) تافـص نیا  زا  رتالاب  شماقم  هلآ  هیلع و 

ٍمیِظَع ) ٍُقلُخ  یلََعل   ) هب یفّرعم 
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هک یسک  ینعی  ینْغَتْـسا ) ِنَم  اَّمَأ   ) دومرف سپـس  َکیِرُْدی ) ام  َو   ) دومرف سپ  باطخب  تشگرب  تشذگ  سوبع  زا  نوچ  و  تسبع )  ) دومرفن
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واب لابقا  هدومن و  واب  هّجوت  وت  ینعی  يَّدَصَت ) َُهل  َْتنَأَف   ) تسا لام  زا  ینغتسم  گرزب و  شموق  نایم  رد 
__________________________________________________

هنوگچ و  هیآ 159 ) نارمع  لآ  ( ) َکـِلْوَح ْنِم  اوُّضَْفناـَل  ِْبلَْقلا  َظـِیلَغ  اظَف  َتـْنُک  ْوـَل  َو   ) هـتفگ يو  هراـب  رد  و  هیآ 4 ) ملق  هروس   ) هدوـمن )
ِّیِشَْعلا َو  ِةادَْغلِاب  ْمُهَّبَر  َنوُعْدَی  َنیِذَّلا  ِدُرْطَت  َو ال   ) هدومرف هدومن و  فیرعت  ار  وا  نیا  زا  لبق  هک  یـسک  زا  دنادرگیم  يور  و  دنکیم ، ضارعا 
قالخا هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  هک  یـسک  دـنناوخیم و  زور  هنابـش  ار  ادـخ  هک  یناسک  زاسن  رود  ماعنا 52 و  هروس  ُهَهْجَو ) َنوُدـیُِری 

سکچیه اب  هک  دناهتفگ  یّتح  دومرف و  زاتمم  یتبحـص  شوخ  قالخا و  مراکم  زا  ار  وا  یلاعت  دنوادخ  هچنآ  دشاب و  هتخانـش  ار  وا  يوکین 
يارب هک  يروک  هب  هنوگچ  تستاکلم  تافص و  نیا  ياراد  هک  یسک  سپ  دشکب . فرط  زا  رتدوز  ار  شتـسد  هک  درکیمن : هحفاصم  زگره 
لوبق زا  تسا  مدرم  رطاـخ  یگدرزآ  ترفن و  بجوـم  هک  قـالخا  نیا  زا  اـمومع  ناربماـیپ  هکنیا  رب  اـفاضم  دـنکیم  شرت  ور  هدـمآ  مالـسا 

. دنتسه هّزنم  ناشلوق 
دمآ ریقف  موتکم  ّما  نبا  دوب و  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمغیپ  تمدخ - هک  هّیما  ینب  زا  يدرم  هراب  رد  تایآ  نیا  هک  دناهتفگ : یموق  و 

. دومن شنزرس  خیبوت و  زین  تیاکح و  ار  نآ  یلاعت  دنوادخ  هدش و  لزان  درک  رّفنت  زاربا  وا  و 
مه وا  هک  شردـپ  نیون  ریـسفت  زا  هدرک  لقن  بات  بآ و  اب  ار  هّیـضق  نیا  ص )  ) دّـمحم يامیـس  رد  هک  مه  یتعیرـش  رتکد  دـیوگ : مجرتم 

نامثع هیزنت  يارب  هک  تسا  هّیما  ینب  تالوعجم  بیذاکا و  تاعارتخا و  زا  لـصا  زا  هّیـضق  ریقح  رظنب  هتفرگ و  هدرک  ّتنـس  لـها  زا  يوریپ 
یسک رگا  هکنآ  لاح  هدرک و  لقن  تسا  زور  مین  دیـشروخ  دننام  شنادناخ  ربمغیپ ص و  اب  شتاکرح  لاعفا و  هک  هشیاع  زا  هدرک و  لعج 

رد مه  نارگید  لهج و  وبا  دـننام  شیرق  نارـس  هدوب و  هچنآب  ای  هدوبن و  ای  ناـمز  نآ  رد  هشیاـع  هک  دـمهفیم  دـشاب  خـیرات  عـالّطا و  لـها 
ّما نبا  لاثما  و  دنتـشادن ، تسلاجم  ربمایپ  اـب  هّکم  رد  زگره  مهنآ  زا  لـبق  دـندش و  هتـشک  دـش  عقاو  ترجه  لّوا  لاـس  رد  هک  ردـب  گـنج 
نبا نامثع و  هراب  رد  هنیدم  رد  هدش  عقاو  هّیضق  نیا  یلب  دننک  مالساب  رهاظت  انلع  اجنآ  رد  دنتـسناوتیمن  دندوب  نیفعـضتسم  زا  هک  اهموتکم 

. تسا هدوب  هنیدم  رد  ربمغیپ  نذّؤم  موتکم  ما  نبا  هک  دناهدرک . لقن  ام  نیرّسفم  هچنانچ  موتکم  ما 
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اریز ددرگن  كاپ  رفک  تساجن  زا  درواین و  مالسا  رگا  ینک  تافتلا  واب  هک  هتشاد  مزلم  ار  وت  زیچ  هچ  ینعی  یَّکَّزَی ) اَّلَأ  َْکیَلَع  ام  َو   ) ینکیم
هک موتکم  ّما  نبا  ینعی  دراد  شـشوک  دـیآیم و  وت  دزن  هک  یـسک  نآ  اّما  و  یعْـسَی ) َكَءاج  ْنَم  اَّمَأ  َو   ) ندـیناسر غالبا و  رگم  تسین  وت  رب 
وا زا  هدومن و  لفاغت  وا  زا  وت  ینعی  یَّهََلت ) ُْهنَع  َْتنَأَف   ) ّلـج ّزع و  يادـخ  زا  دـسرتیم  وا  هکنآ  لاـح  و  یـشْخَی ) َوُه  َو   ) دـنکیم ریخ  رد  لـمع 

يارب تسا  هظعوم  رّکذـت و  ینآرق  تایآ  ینعی  ٌةَرِکْذـَت ) اـهَّنِإ   ) نآ زا  نک  رّفنت  نکن و  رارکت  رگید  ینعی  اَّلَک )  ) يوشیم يرگیدـب  لوغـشم 
. مدرم

ار نآ  دهاوخ  هک  یـسک  سپ  تسنیا . انعم  ار و  زردنا  ظعو و  ای  نآرق  ای  لیزنت  ینعی  دـنک . دای  ار  نآ  دـهاوخ  سک  ره  ُهَرَکَذ ) َءاش  ْنَمَف  )
رب تلالد  نآ  رد  اّلک )  ) ادخ لوق  تسا و  ّریخم  نآ  رد  دراد و  لعف  رب  تردق  هدنب  هک  تسنیا  رب  تلالد  بلطم  نیا  رد  دنک و  دای  دـنک  دای 

. تسین تیصعم  سپ  هتفاین  مّدقت  نآ  رد  نیا  زا  یعنم  یهن و  سپ  هتشذگ  اّما  و  دنک . يراک  دناوتب  هک  تسین  وا  يارب  هدنیآ  رد  هک  تسنیا 
نیا ینعی  دـیوگ : ساّبع  نبا  ٍۀَـمَّرَکُم ) ٍفُحُـص  ِیف   ) هدومرف هداد و  دوخ  دزن  نآرق  ماقم  تمظع  تلالج و  هب  ربخ  ناحبـس  دـنوادخ  سپس 

رب هک  ناربمایپ  بتک  ینعی  دناهتفگ : یـضعب  تسظوفحم و  حول  نآ  تسادخ و  دزن  یگرزب  ياهباتک  رد  ناشن  رطاخ  هرکذت و  نیا  ای  نآرق 
(. یلوُْألا ِفُحُّصلا  یَِفل   ) ناحبس يادخ  لوق  لثم  هدش  لزان  اهنآ 

ینعی ٍةَرَّهَطُم )  ) هتشاد رود  دنلب و  اهتساجن  يدیلپ  تساند و  زا  ار  نآ  دنوادخ  ینعی  هعوفرم  دناهتفگ : یضعب  و  متفه . نامسآ  رد  ٍۀَعُوفْرَم ) )
تـسد رد  نآ  هکنآ  يارب  دـسرب . نآب  راّفک  تسد  هک  تسنیا  زا  ظوفحم  نآرق  نآ  دـیوگ : یئاـبج  ناـکاپ . رگم  دـنزب  دـیابن  تسد  ار  نآ 

اهناکم  نیرتهب  رد  تسا  ناگتشرف 
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ساّبع نبا  ٍةَرَفَس ) يِْدیَِأب  . ) یضقانت ههبش و  کش و  ره  زا  تسا  كاپ  دناهتفگ : یـضعب  و  یکاپان . يدیلپ و  ره  زا  تسا  كاپ  دیوگ : نسح 

. ناگتشرف زا  یناگدنسیون  ینعی  دنیوگ  دهاجم  و 
هتـشون و ار  نآ  هک  دننآرق  نایراق  ناشیا  دیوگ : هداتق  هرافـس و  زا  وا  نالوسر  نیب  یلاعت و  يادـخ  نیب  یحو  ناریفـس  دـناهتفگ : یـضعب  و 

ناگتـشرف اب  دـشاب  نآـب  لـماع  هک  ینآرق  ظـفاح  دـندومرف  هک  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا  راـسی  نب  لیـضف  دـنناوخیم 
. دنناراکوکین ناراوگرزب  نآرق  ناگهدنسیون 

. دنناعیطم ٍةَرََرب )  ) ناشراگدرورپ رب  دنراوگرزب  ٍمارِک )  ) تفگ دوتس و  ار  ناشیا  دنوادخ  سپس 
نآرق دیوگ : لتاقم  و  دنناراکزیهرپ . نیحلاص  ینعی  هر  رب  دنرادیم  رود  دنلب و  هانگ  زا  ار  دوخ  هک  دنهانگ  زا  راوگرزب  دـناهتفگ : یـضعب  و 

هلآ هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  هب  لزان  ار  نآ  لیئربج  هاگ  نآ  ناگتـشرف . زا  یناگهدنـسیونب  ردق  بش  دش  ایند  نامـسآب  لزان  ظوفحم  حول  زا 
ناسنا داب  نوعلم  بّذعم و  ینعی  دیوگ : دهاجم  ُناْسنِْإلا ) َِلُتق   ) دومرف ار و  نآرق  ناگهدننک  بیذکت  درک  دای  ناحبس  دنوادخ  سپس  دومن .

. تسا یساپسان  رفاک و  رهب  هراشا  نآ  و 
هب رفاـک  نم  تفگ  هک  تسا  بهل  یبا  نب  ۀـبتع  نآ  دـناهتفگ : یـضعب  و  تسا . شیرق ) نارـس  زا   ) فـلخ نـب  ۀـّیما  نآ  و  دـیوگ : كاّـحض 

نیا و  تسا . راکـشآ  وا  یهارمگ  هزادنا  هچ  تخـس و  وا  رفک  هزادنا  هچ  ینعی  ُهَرَفْکَأ ) ام   ) دـمآ دورف  هک  یتقو  ماهراتـس  مجن و  راگدرورپ 
ناـمیا زاـب   ) ناـمیا دـیحوت و  رب  ّهلدا  دـهاوش و  يرایـسب  اـب  شرفک  زا  وا و  زا  دـینک  بّجعت  هتفگ  هکنیا  لـثم  تسوا  زا  یتفگـش  بّجعت و 

رفک بجوم  دومن و  رفاک  ار  وا  زیچ  هچ  ینعی  تسا . ۀّیماهفتسا  ام  دنیوگ : یبلک  لتاقم و  دروآیمن )
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اب دـناوخارف  رفک  يوسب  ار  وا  یچ  سپ  دـناوخب . رفکب  ار  وا  هدـش و  وا  رفک  بجوم  هک  تسین  يزیچ  اجنیا  هتفگ  هکنیا  لـثم  سپ  دـش . وا 
سپ تسوا . راگدیرفآ  ادخ  دنادب  هک  وا  رب  دوب  راوازس  هک  ار  وا  لاح  دومن  نایب  ناحبـس  دنوادخ  سپـس  وا . رب  ییادخ  ياهتمعن  يرایـسب 

: دومرف
شتقلخ هشیر  لصاب و  هاگن  ارچ  تسنیا  شیانعم  دناهتفگ : یضعب  تسا و  نایب  ریرقت و  شیانعم  ماهفتسا و  نآ  ظفل  ُهَقَلَخ ) ٍءْیَـش  ِّيَأ  ْنِم  )

: تفگ دومن و  ریسفت  سپس  دنک . یلاعت  يادخ  ییاتکی  هب  يربهر  تلالد و  ار  وا  ات  هدیرفآ  ادخ  ار  وا  زیچ  هچ  زا  هک  دنکیمن 
هزادـنا رب  شتقلخ و  رخآ  اـت  هقلع  هفطن 2 - دـینادرگ 1 - روط  روـط  ار  وا  سپ  دـیرفآ . ار  وا  یمک  بآ  هفطن  زا  ُهَرَّدَـقَف ) ُهَقَلَخ  ٍۀَـفُْطن  ْنِم  )

. وا لاوحا  مامت  وا و  يزور  رادقم  وا و  رمع  تّدم  وا و  ءاضعا  وا و  ساوح  ییانیب و  ییاونش و  یهاتوک و  و  يزارد ، زا  یمولعم 
. دـمآ نوریب  نآ  زا  ات  ار  شردام  مکـش  زا  « 1  » ندـمآ نوریب  هار  دومن  ناسآ  هاگ  نآ  ینعی  دـنیوگ : هداتق  ساـّبع و  نبا  ُهَرَّسَی ) َلـِیبَّسلا  َُّمث  )

دنادرگ رب  ار  نآ  تدالو  عقوم  رد  دـنوادخ  سپ  تسا . ردام  ياپ  تمـسب  شیاپ  ردام و  رـس  فرط  هب  ار  شرـس  رداـم  محر  رد  هّچب  نوچ 
. دوش ناسآ  ردام  محر  زا  وا  ندمآ  نوریب  ات  دنادرگ  ردام  رس  الاب و  يوسب  ار  اپ  نیئاپ و  فرطب  ار  رس  ینعی 

__________________________________________________

هدش رداص  هتخانـشان  دوجوم  بیجع و  قولخم  نیا  وا  زا  اریز  تسا  راکـشآ  ّیهیدـب و  یناسنا  راگدـیرفآ  قلاخ و  ندوب  اناد  میکح و  ( 1)
هّتبلا تسین و  یگدـنز  ةایح و  ياضتقا  هفطن  تاذ  رد  هکنیا  ّتلعب  دـیآ . دوجوب  نآ  لثم  سکچیه  زا  تسین  نکمم  هک  يریبدـت  تیاـنعب و 

 ]...[ ترارح ردام و  مکش  ریبدتب  زین  تسین و  وا  تاذ  زا  نآ  ندوب  هدنز  سپ  تسا . زیچ  نآ  ّکفنی  مزاول ال  زا  زیچ  ره  یضتقم 
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نّکمتم ّریخم و  ار  وا  دومن و  نایب  وا  يارب  ار  ّرـش  ریخ و  هار  ناسآ و  ار  نید  هار  ینعی  َلـِیبَّسلا ) َُّمث  : ) دـناهتفگ دـیز  نبا  نسح و  دـهاجم و 
. دومن گرم  داجیا  وا  رد  ینعی  ُهَتامَأ ) َُّمث   ) تسا ِْنیَدْجَّنلا ) ُهاْنیَدَه  َو   ) نآ دننام  ّرش و  بانتجا  ریخ و  لعف  زا  دومن 
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ار وا  دور و  روگ  رد  دوش و  روبقم  هک  دینادرگ  يروط  ار  وا  دـیوگ  ملـسم  یبا  ُهَرَْبقَأَف )  ) دومن لیاز  وا  زا  ار  یناگدـنز  دـناهتفگ : یـضعب  و 
. دوش ناگدنرپ  ناگهدنّرد و  كاروخ  همعط و  هک  دینادرگن  يروط  ار  وا  دینادرگ و  روبقم  ار  وا  دیوگ : ءاّرف  دینادرگ  ربق  روگ و  بحاص 

هدنز شربق  زا  ار  وا  دهاوخ  یلاعت  يادخ  تقو  ره  ینعی  دیوگ : نسح  ُهَرَْـشنَأ ) َءاش  اذِإ  َُّمث   ) ددرگ نوفدم  هک  هدـش  رما  دـیوگ : هدـیبع  یبا 
ار وا  ادـخ  هچنآ  هب  هَّللا  ُهَرَمَأ ) ام   ) درواین اجب  ینعی  ِضْقَی ) اََّمل   ) اّقح ینعی  اَّلَک )  ) باقع باوث و  باسح و  شاداپ و  يارب  دزیگنا  رب  هدرک و 

. درکن ادا  وا  تمعن  يرایسب  اب  تسوا  رب  هک  یلاعت  يادخ  ّقح  شتدابع و  صالخا  زا  دومن  رما 
. تسا هدومن  تدابع  شتدابع  ّقح  ار  وا  هک  ناملسم  رفاک و  رد  دراد  میمعت  بلطم  نیا  دیوگ : دهاجم 

__________________________________________________

يرگیدـب دـناوتیم  روطچ  سپ  تسین . نآ  تاذ  زا  یگدـنز  ةایح و  ياضتقا  نآ  ياهدـننام  نآ و  رد  اریز  تسین  تسا  ردام  رد  هک  هّیزیرغ  )
يزیچ ره  هکنیا  يارب  تسا  يرگید  ءدبم  ةایح  يارب  سپ  درمیمن . دوب  وا  همزال  ةایح  رگا  دریمیم و  دوخ  زین  ردام  دشخب و  یگدنز  ةایح و 

نآ رب  بآ  مینک و  عـمج  ار  کـشخ  مسج  نارازه  اـم  رگا  سپ  تسا . تاّذـلاب  هک  دوـش  يزیچب  یهتنم  هک  تسا  بجاو  تسا  ضرعب  هـک 
. میشاپن

زا رگا  هک  ندب  رد  ینادب  ار  اهنایرـش  ار و  اهگر  نیا  زا  یکی  هک  تسیفاک  وت  يارب  سپ  اههزادـنا  ریداقم و  اّما  دوشن و  ادـج  وا  زا  يزیچ 
( ییارعش . ) دشاب نکمم  ریغ  شجالع  دنک  اهیرامیب  دیلوت  دوش  رتعیسو  ای  رتگنت  تسه  هک  ار  هچنآ 

308 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 

308 ص :  ات 42 ... ] تایآ 24  (: 80  ) سبع هروس  ]

هراشا

(28  ) ًابْضَق َو  ًابَنِع  َو  ( 27  ) ابَح اهِیف  اْنتَْبنَأَف  ( 26  ) اقَش َضْرَْألا  اَنْقَقَش  َُّمث  ( 25  ) ابَص َءاْملا  اَْنبَبَص  اَّنَأ  ( 24  ) ِهِماعَط یلِإ  ُناْسنِْإلا  ِرُْظنَْیلَف 
(33  ) ُۀَّخاَّصلا ِتَءاج  اذِإَف  ( 32  ) ْمُکِماْعنَِأل َو  ْمَُکل  ًاعاتَم  ( 31  ) ابَأ َو  ًۀَهِکاف  َو  ( 30  ) ًاْبلُغ َِقئادَح  َو  ( 29  ) ًالَْخن َو  ًانُوْتیَز  َو 

(38  ) ٌةَرِفْسُم ٍِذئَمْوَی  ٌهوُجُو  ( 37  ) ِهِینُْغی ٌنْأَش  ٍِذئَمْوَی  ْمُْهنِم  ٍئِْرما  ِّلُِکل  ( 36  ) ِهِیَنب َو  ِِهتَبِحاص  َو  ( 35  ) ِهِیبَأ َو  ِهِّمُأ  َو  ( 34  ) ِهیِخَأ ْنِم  ُءْرَْملا  ُّرِفَی  َمْوَی 
(42  ) ُةَرَجَْفلا ُةَرَفَْکلا  ُمُه  َِکئلوُأ  ( 41  ) ٌةَرَتَق اهُقَهَْرت  ( 40  ) ٌةَرَبَغ اْهیَلَع  ٍِذئَمْوَی  ٌهوُجُو  َو  ( 39  ) ٌةَرِْشبَتْسُم ٌۀَکِحاض 

309 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 

309 ص :  همجرت ... :

. درگنب شکاروخ  يوسب  یمدآ  دیاب  و  - 24
. میتخیرب زیگنا ) تربع   ) ینتخیرب ربا ) زا   ) ار بآ  ام  یتسار  - 25

. میتفاکشب بیجع )  ) یتفاکشب ار  نیمز  سپس  - 26
. میدینایورب ار  هناد  نیمز  نآ  رد  - 27

. ار بطر  روگنا و  و  - 28
. ار امرخ  نوتیز و  تخرد  و  - 29

. ار هدیچیپ ) مه  رب  گرزب و   ) ناتخرد رب  لمتشم  ياهغاب  و  - 30
. ار هاگارچ  هویم و  و  - 31
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. امش نایاپ  راهچ  امش و  يرادروخ  رب  يارب  - 32
(. دنیبب رایسب  دیادش  لوه و  یمدآ   ) دیایب لیفارسا ) مّود  ندیمد   ) هدننک زاوآ  نوچ  و  - 33

. شیوخ ردارب  زا  صخش  هک  يزور  - 34
. شیوخ ردپ  ردام و  زا  و  - 35

. دنکیم رارف  شنادنزرف  زا  دوخ و  رسمه  زا  و  - 36
. تسناشخرد زور  نآ  هک  ییاههرهچ  درادیم 38 - لوغشم  ار  وا  هک  تسیراگزور  نآ  رد  ناشیا  زا  سک  ره  يارب  - 37

. دننامداش نادنخ و  - 39
. هتسشن اهنآ  رب  يدرگ  زور  نآ  هک  ییاههرهچ  و  - 40

. هتفرگارف ار  اهیور  نآ  یکیرات  - 41
310 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 

 .. دنناراکهبت ناگدیورگان و  نامه  هورگنیا  - 42

310 ص :  تئارق ... :

هدـناوخ ءای  حـتف  نیعب و  هینعی )  ) صیحم نبا  ذاوش  تئارق  رد  دـناهدناوخ و  رـسکب  نارگید  هدرک و  تئارق  حـتفب  ار  انببـص ) انا   ) هفوک لها 
. تسا

310 ص :  لیلد ... :

ریسفت ٌةَرِفْغَم ) ْمَُهل   ) یلاعت يادخ  لوق  یتسارب  هچنانچ  هتفرگ  هماعطب )  ) ندرک رظن  ار  نآ  ریـسفت  هدناوخ  رـسکب  هک  یـسک  دیوگ : یلع  وبا 
ندوب رب  لمتشم  اهزیچ  نیا  هکنیا  يارب  تسا . لامتشا  لدب  رب  انب  ینعم  سپ  ّانا )  ) تسا هتفگ  سپ  هداد . حتف  هک  یـسک  تسا و  هدعو  يارب 
لادج گنج و  وگب )  ) مارح هام  زا  ار  وت  دنـسرپیم  « 1 ( » ِهِیف ٍلاِتق  ِمارَْحلا  ِرْهَّشلا  ِنَع  َکَنُولَئْـسَی   ) لیبق زا  نآ  سپ  تسا . نآ  ثودح  ماعط و 

دوب هناریگ  هلعش و  بحاص  هک  یشتآ  ياههرفح  نارای  رب  گرم  ای  دندش و  هتشک  « 2 ( » ِدُوقَْولا ِتاذ  ِراَّنلا  ِدوُدْخُْألا  ُباحْصَأ  َِلُتق   ) نآ و رد 
التبم تلفغ  یـشومارفب و  ار  وا  ناطیـش  هکنیا  رگم  دربن  دای  زا  ای  درکن و  شومارف  و  « 3 ( » ُهَرُکْذَأ ْنَأ  ُناْطیَّشلا  اَّلِإ  ُهِیناْسنَأ  ام  َو   ) ادـخ لوق  و 
. تسا ربتعم  رابتعا و  دروم  نآ  تسا و  هثودح  هماعط و  نوک  یلا  ِهِماعَط . یلِإ  يانعم  تسا و  روکذم  رب  لمتشم  رکذ  هکنیا  يارب  درک .
یهاـگ اریز  ینعم  تهج  زا  تسا  رتـهب  رتمکحم و  تعاـمج  تئارق  هّتبلا  اـّما  تسا  یبوخ  تئارق  نیعب  هینعی )  ) ادـخ لوـق  دـیوگ : یّنج  نبا 

ینیبیمن ایآ  نآ . ریغ  زا  ار  وا  دنکیمن  زاینیب  یلو  دنکیم  يرای  کمک و  ار  یناسنا  يزیچ 
__________________________________________________

217 هرقب : ( 1)
4 جورب : هروس  ( 2)

63 فهک : ( 3)
311 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 

تسا مهرد  دصهن  هک  نآ  هّیقب  زا  دومن  دوخ  زاین  راکب و  یکمک  نآ  ببسب  هتشادرب و  ار  نآ  زا  مهرد  دص  دراد و  مهرد  رازه  هک  یـسک 
هدرک تیافک  نآ  ریغ  زا  ار  وا  رما  هاگ  ره  اّما  دشوکیم و  نآ  ظفح  رد  هدومن و  مامتها  نآب  هکلب  دشخب  يرگیدـب  ار  نآ  هک  دوشیمن  زاینیب 
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. ار بلطم  نیا  سانشب  سپ  دوب . رتيوق  دوب 

311 ص :  تاغل ... :

هطاحا و ار  وا  هک  یتقو  موقلا . هب  قدـحا  دـنیوگیم : هک  ناشیا  لوق  تسنآ  زا  تسا و  قئادـح  شعمج  دـنیوگ و  ار  دودـحم  غاب  هقیدـحلا :
. دننک هرود 

: دیوگ رعاش  قدزرف  دنیوگ  ار  دنمونت  تخرد  ابلغ . هرجش  تسا . ظالغ  ینعمب  بلغلا : و 
اراثتسا ام  ۀغارملا  نبا  لیوف  اّیمغیض  بلغا  راثاف  يوع 

نیا دهاش  « 1  » دومن کیرحت  هک  هچنآ  هغارم و  رـسپ  رب  ياو  سپ  منک  وجه  ار  وا  هک  ارم  ریرج )  ) درک کیرحت  سپ  دومن  گـس  يادـص 
. تسا روالد  دنمونت  تخس و  يانعمب  هک  تسا  اّیمغیض  بلغا  هملک  تیب 

هفیـس یلا  بآ  دوشیم  هتفگ  دـننکیم و  ارچ  نایاپ  راهچ  تاـناویح و  ار  نآ  هک  تسا  یندـیئور  ریاـس  هاـیگ و  هفولع و  زا  هاـگارچ  بـألا : و 
. نتفر نوریب  جورخب و  تسا  هاگارچ  تردابم  دننام  نآ  تردابم  سپ  دیـشک  فالغ  زا  ار  نآ  هدومن و  شریـشمشب  تردابم  ینعی  هلتـساف .

: دیوگ یشعا 
ابهذیل بأ  احشک و  يوط  دق  خا  مراصک  مکمرصا و  مل  تمرص و 

عطق ار  يردارب  هک  نآ  دننام  امش  زا  مدیرب  هن  نم  نم و  زا  ار  یتسود  يدیرب 
__________________________________________________

. تسا قدزرف  بیقر  رصاعم و  رعاش  ریرج  ردام  بقل  ای  مسا و  هغارم  ( 1)
312 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 

. دومن نتفرب  تردابم  تسب و  توادع  يور  زا  ار  یتسود  راموط  درک و 
. ابهذیل بأ  هملک و  تیب  نیا  دهاش 

: دیوگ بألا  هراب  رد  و 
عرکملا اهب و  ّبالا  انل  انراد و  دجن  سیق و  انمذج 

. تسا بآ  رانک  رد  یناتسلخن  هاگارچ و  اجنآ  رد  ام  يارب  ام و  لزنم  هناخ و  تسا  دجن  رهش  رد  تسا و  سیق  زا  ام  هشیر  لصا و 
. تسا هاگارچ  يانعمب  هک  تسا  با  هملک  تیب  نیا  دهاش 

. تسا هدننک  رک  هک  نآ  توص  تّدش  تهجب  شوگ  ندیشارخ  هکاص  ینعی  هخاّصلا :
. تسا دود  دننام  نآ  اریز  هایس  داب  راتق  تسنآ  زا  دود و  هرتقلا :

312 ص :  بارعا ... :

ناشیا زا  مادک  ره  يارب  ِهِینُْغی ) ٌنْأَش  ٍِذئَمْوَی  ْمُْهنِم  ٍئِْرما  ِّلُِکل   ) ادخ لوق  رد  رورجم ) راج و   ) تسا فرظ  رد  لماع  نآ  ُۀَّخاَّصلا : ِتَءاج  اذِإَف 
مّود يادـص  ندـمآ  تقو  رد  ار  لغـش  نآ  ناـشیا  زا  مادـک  ره  يارب  دراد  تباـث  ینعی  دـنادرگیم . زاـینیب  ار  وا  هک  تسیلغـش  زور  نآ  رد 

. لیفارسا

312 ص :  ریسفت ... :
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دیاب ِهِماـعَط ) یلِإ  ُناـْسنِْإلا  ِرُْظنَْیلَف   ) دریگب تربع  هکنیا  يارب  ار  وا  يزور  درک  داـی  ار  مدآ  رـسپ  تقلخ  دومن  واـب  ناحبـس  دـنوادخ  نوچ  و 
هدیرفآ و ار  نآ  دنوادخ  هنوگچ  تسا  وا  لیم  هک  يذیذل  ياهماعط  زا  دـشخبیم  ورین  تیوقت و  ار  وا  دروخیم و  هک  شماعط  هب  هاگن  یمدآ 

و  هتخاس . هدامآ  شناگهدنب  يزور  يارب 
313 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 

ار ناراب  ینعی  ابَص ) َءاْملا  اَْنبَبَص  اَّنَأ   ) تفگ درک و  نایب  سپس  هدومن  نآب  عافتنا  يرادرب و  هرهب  زا  نّکمتم  ار  وا  هنوگچ  دنک  رکف  هشیدنا و 
. یندرک لزان  میدرک  لزان 

یتابوبح سنج  زا  ینعی  ابَح )  ) نیمز رد  میدینایور  سپ  اهِیف ) اْنتَْبنَأَف   ) اههایگب ینتفاکش  ار  نیمز  میتفاکش  هاگ  نآ  اقَش ) َضْرَْألا  اَنْقَقَـش  َُّمث  )
نبا ًابْـضَق ) َو   ) نآ رایـسب  عفانم  يارب  داد  زایتما  ار  روگنا  ًابَنِع ) َو   ) دنکیم هریخذ  هدومن و  هیذـغت  جـنرب و و و )..  مدـنگ و  وج و  دـننام   ) هک

. ددرگیم نایاپ  راهچ  هفولع  دتفایم و  يرگید  زا  دعب  یکی  امرخ  تخرد  زا  تسا  یسران  ياهبطر  نآ  دیوگ : نسح  ساّبع و 
دودـحم و ياـهغاب  ینعی  ًاـْبلُغ ) َِقئادَـح  َو   ) تسا هلخن  عـمج  اًـلَْخن ) َو   ) دـیآیم تسدـب  تیز  ندرـشف  زا  هک  تسا  ینغور  نآ  و  ًاـنُوْتیَز ) َو  )

ياههویم ریاس  ینعی  ًۀَهِکاف ) َو   ) دـشاب گرزب  ناتخردـب  هدـیچیپ  هک  تسیغاب  ابلغ  تسا  هتفگ  دـهاجم  دراد . گرزب  دـنمونت و  هک  یطاحم 
: دـناهتفگ یـضعب  دـنروخیم و  نایاپراچ  هک  ار  هچنآ  زا  دـناهدرک  تشک  ار  نآ  مدرم  هک  ینانچ  عتارم - هاگارچ و  ینعی  ابَأ ) َو   ) نوگانوگ

. تساهناسنا يارب  اههویم  نوچ  تاناویح  يارب  هاگارچ  بآ و 
ساّبع نبا  ُۀَّخاَّصلا ) ِتَءاج  اذِإَـف   ) دومرف ار و  تماـیق  زور  درک  داـی  هاـگ  نآ  تشذـگ  شیاـنعم  ْمُکِماـْعنَِأل ) َو  ْمَُکل   ) تعفنم ینعی  ًاـعاتَم ) )

ار نآ  دوشیم  کیدزن  هک  دسریم  اهـشوگب  نانچ  ینعی  دشارخیم  ار  شوگ  هکنیا  يارب  هدش  هدیمان  تهج  نیاب  تمایق  هحیـص  ینعی  دیوگ :
. دنک رک 

. فیعـضت یتخـس  تیهارک و  يارب  هدش  ءایب  بلق  داص  فیعـضت  فرح  هّتبلا  و  دنونـشیم . ار  نآ  مدرم  همه  هکنیا  يارب  دناهتفگ : یـضعب  و 
: دنتفگ سپ 

«1 . » ضضقت رد  يزابلا  یضقت  تنّنظت و  رد  تیّنظت  دنتفگ  هک  نانچ  خاصا 
__________________________________________________

هیحانج یناد  دیوگیم : هک  تسا  جاجع  تیب  زا  یئزج  يزابلا  یضقت  ( 1)
314 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 

َو ِهیِخَأ  ْنِم  ُءْرَْملا  ُّرِفَی  َمْوَی  : ) دومرف و  دیآیم . تمایق  هحیـص  شارخ و  شوگ  يادـص  نآ  یتقو  هچ  رد  هک  درک  دای  ناحبـس  دـنوادخ  سپس 
. دنکیم رارف  شنارسپ  و  ِهِیَنب ) َو   ) شرسمه ردپ و  ردام و  ردارب و  زا  یمدآ  هک  يزور  ِِهتَبِحاص ) َو  ِهِیبَأ  َو  ِهِّمُأ 

لماک هّجوت  انتعا و  ایند  رد  هچ  رگا  دـنکیمن  شدوخب  وا  لاغتـشا  تسنآ و  رد  وا  هچنآ  یگرزب  يارب  اهنیا  زا  یکیب  یهّجوت  تافتلا و  ینعی 
. تشاد اهنآب 

هدوب هک  اهمتـس  اهیتخـس و  اهیتحاران و  زا  اهنآ  وا و  نایم  هچنآب  ار  وا  اهنآ  ندرک  هبلاطم  زا  اطایتحا  دنکیم  رارف  اهنآ  زا  دـناهتفگ : یـضعب  و 
. تسا

نمؤم وا  تسا  نکمم  و  دننکیمن . يزیچب  زاین  یب  ار  وا  دـنرادن و  يدوس  وا  يارب  اهنآ  هک  تسوا  ملع  یهاگآ و  يارب  دـناهتفگ : یـضعب  و 
دنیبن هکنیا  يارب  دنکیم  رارف  ناشیا  زا  ای  دنکیمن  اهنآب  تافتلا  دنک و  ینمـشد  اهنآ  اب  سپ  دنـشاب . شتآ  لها  وا  لیماف  ناکیدزن و  دشاب و 

. هدیسر هچ  اهیتخس  زا  ناشیاب 
ناشیا زا  لوغشم و  شناکیدزن  زا  ار  وا  هک  تسیگرزب  يراتفرگ  رما و  ناشیا  زا  یناسنا  ره  يارب  ینعی  ِهِینُْغی ) ٌنْأَش  ٍِذئَمْوَی  ْمُْهنِم  ٍئِْرما  ِّلُِکل  )

. تسین وا  ریغ  زا  وا  يارب  يرترب  لضف  نآ  رد  ینعی  ار  وا  دـنکیم  تیاـفک  تسوا  رب  هک  یتداـیز  زا  هینغی  ياـنعم  درادـیم و  فرـصنم  ار  وا 
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هب یهّجوت  هک  هدش  دوخ  رما  رد  يزیچ  زا  زاینیب  دننام  سپ  هتخاس  رپ  ار  وا  هنیس  هدومن و  هطاحا  ار  وا  هک  يرما  زا  تسنآ  رد  وا  هچنآ  يارب 
. درادن نآ 

تیاور هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  یمارگ  رسمه  هدوس  زا  راسی  نب  ءاطع  زا  و 
__________________________________________________

دمآ دورف  تشذگ  روط  هوک  زا  درک و  عمج  ار  شلاب  ود  زاب  ینعی  رسک  يزابلا  اذا  يزابلا ) ضضقت  ینعی   ) يزابلا یضقت  رمعف  روطلا  نم  )
. روکذم تیب  رکذ  تشذگ  لّوا ص 127  ءزج  رد  دنکیم و  عمج  دنکشیم و  ار  دوخ  لاب  ندمآ  دورف  عقوم  زاب  اریز  زاب 

315 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 
بالیـس ترارح  تّدش  زا  دنوشیم  هتخیگنا  رب  ناوتان  هنهرب و  اپ  نایرع و  مدرم  دومرف  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  دـیوگ : هک  هدـش 

رد مدرم  دوـمرف : دـنکیم  يرگیدـب  رظن  اـم  زا  یـضعب  ادـخ  لوـسر  يا  اـم  رب  ياو  متفگ  دـیوگ  دـسریم . اـهنآ  شوـگ  هدرپ  نهدـب و  قرع 
ار مدرم  لاوحا  دـنوادخ  سپـس  ِهِینُْغی ) ٌنْأَش  ٍذـِئَمْوَی  ْمُْهنِم  ٍئِْرما  ِّلُِکل   ) دومرف توالت  دـنرادن و  نیاـب  هّجوت  هک  دنتـسه  یلغـش  يراـتفرگ و 
نادنخ و ٌةَرِْـشبَتْسُم ) ٌۀَکِحاض   ) ناشخرد ینارون و  زور  نآ  رد  ییاههرهچ  ینعی  ٌةَرِفْـسُم ) ٍذـِئَمْوَی  ٌهوُجُو   ) تفگ زور و  نآ  رد  دومن  میـسقت 

ٍِذئَمْوَی ٌهوُجُو  . ) ار اهرهچ  بحاص  هدرک  هدارا  هوجو  زا  و  هدـش . هتخاس  هدامآ  باوث  زا  وا  يارب  هچنآب  یلاحـشوخ  يدونـشخ و  زا  ناـمداش 
. دنراد هک  ياهّصغ  يارب  تسا  مه  رد  ینعی و  هتفرگ . رابغ  زور  نآ  رد  ییاههرهچ  و  ٌةَرَبَغ ) اْهیَلَع 

. شتآ ندید  عقوم  رد  یگهریت  یهایس و  ینعی  ةرتق )  ) ار نآ  دناشوپیم  نآ و  زا  دوریم  الاب  ینعی  اهُقَهَْرت ) )
. دوریم الاب  نامسآ  فرطب  نیمز  تمس  زا  هک  تسنآ  هرتق  دیآیم و  نیئاپ  نیمزب  نامسآ  زا  هک  تسیزیچ  هربغ  دیوگ : ملسا  نب  دیز 

. ناشنایدا رد  ییاهرفاک  دنناشیا  هورگ  نآ  ُةَرَفَْکلا ) ُمُه  َِکئلوُأ  )
يارب تسا  رفاک  راچان  تسین  نمؤم  هک  یـسک  هکنیا  رب  نیاـب  دـناهدرک  لالدتـسا  ناورهن )  ) جراوخ ناـشلاعفا و  رد  یناراـکهنگ  ُةَرَجَْفلا ) )

ود اجنیا  رد  هدرک  دای  ناحبس  دنوادخ  اریز  تسین  نآب  ناشیا  يارب  مه  یقّلعت  هدومن و  میسقت  هورگ  ودب  ار  اههرهچ  ناحبس  دنوادخ  هکنیا 
، نآرقلا ریـسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت  قاسف  ياههرهچ  راّفک و  ياههرهچ  نینمؤم و  ياههرهچ  رگیدـکی  ربارب  لباقتم و  ار  اههرهچ  مسق 

316 ص : ج26 ،
ار نآ  یکیرات  هک  دـشاب  يرابغ  هربغ )  ) اهنآ رب  هکنیا  هب  دـشاب  يرگید  تفـص  اهنآ  يارب  هک  تسا  زیاج  سپ  درکن . داـی  ار  زاـمن  لـها  زا 

«1 . » دشاب يرگید  گنر  ای  يدرز  نآ  رب  ای  دشاب  هدیناشوپن 
__________________________________________________

رمع هَّللا و  دیبع  نب  دّمحم  زا  نیسحلا  نب  یلع  زا  نیـسح  نب  لیقع  ار  ام  داد  ربخ  دیوگ : لیزنّتلا ص 324  دهاوش  رد  یناکسح  مکاح  ( 1)
کلام نب  سنا  زا  تباث  زا  هملـس  نبا  داـمح  زا  میعن  وبا  زا  يوغب  زیزعلا  دـبع  نب  یلع  ار  اـم  داد  ربخ  دـنتفگ  هّکم  رد  یحمج  دّـمحم - نب 

ام هرهچ  اههرهچ  نآ  سنا  يا  دومرف  هرفـسم  ذـئموی  هوجو  یلاـعت  يادـخ  لوق  زا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  زا  مدرک  لاؤس  تفگ 
روـن هک  یلاـح  رد  میوـشیم  جراـخ  ناـمروبق  زا  میتـسه  همطاـف  و  نیـسح ، نسح و  رفعج و  هزمح و  یلع و  نم و  بـلّطملا  دـبع  نادـنزرف 

رد تسا  رونب  ناشخرد  ینعی  ٌةَرِفْـسُم ،) ٍذـِئَمْوَی  ٌهوُجُو   ) دومرف یلاعت  دـنوادخ  تسا  تمایق  زور  رد  ناشخرد  دیـشروخ  دـننام  ام  ياههرهچ 
صاصتخا رد  همحّرلا  امهیلع  دیفم  یفاک و  رد  ینیلک  مجرتم ) . ) هداد هدعو  ار  ام  ادخ  هک  ینانچ  باوثب  ٌةَرِْـشبَتْسُم ) ٌۀَکِحاض   ) تمایق نیمز 

دیاب ینعی  ِهِماعَط ) یلِإ  ُناْسنِْإلا  ِرُْظنَْیلَف  - ) یلاعت يادخ  لوق  رد  هدومن  تیاور  مالّسلا  امهیلع  قداص  ترضح  رقاب و  ترـضح  زا  ناشدانـساب 
. هتفرگارف یسک  هچ  زا  هک  دنک  هاگن  شملعب 

317 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 

317 ص :  تروک ...  هروس 
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هراشا

. دناهتفگ ریوکت  هروس  ار  نآ  نیرّسفم  یضعب  تسا و  یکم 
. دشابیم هیآ  شتایآ 29 -

317 ص :  نآ ... : تلیضف 

وا یلاعت  دنوادخ  دنک  تئارق  ار  ترّوک  سمّشلا  اذا  هروس  سک  ره  دومرف  هک  هدومن  تیاور  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  زا  بعک  نب  یبا 
. دنکیم ظفح  ندش  اوسر  زا  دوشیم  زاب  شلامعا  هدنورپ  هک  یماگنه  ار 

سمّـشلا اذا  هروس  دـنک  هاـگن  نمب  تماـیق  زور  رد  دراد . تسود  سک  ره  دومرف : هلآ . هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمغیپ  دـیوگ : رمع  نب  هَّللا  دـبع 
مدرک  ضرع  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمغیپ  هب  تفگ  هک  هدرک  تیاور  زین  رکب  وبا  دناوخب  ار  ترّوک 

318 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 
دیفس ارم  يوم  ریپ و  ارم  تروک  سمـشلا  اذا  و  نولءاستی . مع  تالـسرم و  هعقاو و  دوه و  هروس  دومرف : ياهدش  ریپ  دوز  هچ  هَّللا  لوسر  ای 

. درک
يوم يریپ و  تفگ  درکیم . باضخ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمغیپ  اـیآ  دندیـسرپ  وا  زا  هک  هدـش  لـقن  کـلام  نب  سنا  زا  هک  یتیاور  اـّما  و 

. دیراد هورکم  ار  ییوم  دیفس  يریپ و  امش  همه  تفگ  تسین . بوخ  يریپ  ایآ  هزمح  ابا  يا  دش  هتفگ  سپ  دوبن  ربمغیپ  نأش  دیفس 
رگا هک  تسنیا  ینتبّیـش . ترـضح  نآ  شیاـمرف  زا  دوـصقم  هک  دـشاب  نیا  تسا  نکمم  سنا  ثیدـح  ثیدـح و  نآ  نیب  عـمج  هـجو  سپ 

. دشیم اههروس  نیا  ندناوخ  تئارق و  زا  هنیآ  ره  دشیم  ریپ  يزیچ  زا  یناسنا 
دیفس يوم  هناد  دنچ  ترضح  نآ  نساحم  رد  داد  لسغ  ار  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمغیپ  مالّسلا  هیلع  یلع  ترضح  نوچ  هک  هدش  تیاور  و 

. دید
ّتقد سّسجت و  زا  دعب  رگم  دشن  مولعم  هک  يریپ  ینعی   ) تسین يزیچ  سّسجت  شیتفت و  زا  دعب  رگم  دوشیمن  راکـشآ  رهاظ و  هک  يزیچ  و 

(. تسین يریپ 
: لبق هروس  اب  هروس  نیا  طابترا  حیضوت و 

عورش تمایق  لاوحا  تامالع و  رکذب  زین  ار  هروس  نیا  دومرف  حاتتفا  نآ - لاوها  تمایق و  زور  رکذب  ار  سبع  هروس  ناحبس  دنوادخ  نوچ 
دومرف : و 

319 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 

319 ص :  ات 14 ... ] تایآ 1  (: 81  ) ریوکتلا هروس  ]

هراشا

ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
(4  ) ْتَلِّطُع ُراشِْعلا  اَذِإ  َو  ( 3  ) ْتَرِّیُس ُلابِْجلا  اَذِإ  َو  ( 2  ) ْتَرَدَْکنا ُموُجُّنلا  اَذِإ  َو  ( 1  ) ْتَرِّوُک ُسْمَّشلا  اَذِإ 

(9  ) ْتَِلُتق ٍْبنَذ  ِّيَِأب  ( 8  ) ْتَِلئُس ُةَدُؤْوَْملا  اَذِإ  َو  ( 7  ) ْتَجِّوُز ُسوُفُّنلا  اَذِإ  َو  ( 6  ) ْتَرِّجُس ُراِحْبلا  اَذِإ  َو  ( 5  ) ْتَرِشُح ُشوُحُْولا  اَذِإ  َو 
ْتَرَضْحَأ ام  ٌسْفَن  ْتَِملَع  ( 13  ) ْتَِـفلْزُأ ُۀَّنَْجلا  اَذِإ  َو  ( 12  ) ْتَرِّعُـس ُمیِحَْجلا  اَذِإ  َو  ( 11  ) ْتَطِـشُک ُءامَّسلا  اَذِإ  َو  ( 10  ) ْتَرُِـشن ُفُحُّصلا  اَذِإ  َو 
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(14)

319 ص :  همجرت ... :

. نابرهم هدنیاشخب  دنوادخ  مانب 
(. ددرگ غورف  یب   ) دوش هدیچیپ  مهرد  دیشروخ  هک  هاگ  نآ  - 1

. دنوش هریت  ناگراتس  هک  هاگ  نآ  و  - 2
. دنوش هدنور  لاّیس ) گیر  نوچ   ) اههوک هک  هاگ  نآ  و  - 3

دنوش . هدراذگ  ورف  نتسبآ  ههام  هد  نارتشا  هک  هاگ  نآ  و  - 4
320 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 

. دنوش هدروآ  درگ  یشحو  ناروناج  هک  هاگ  نآ  و  - 5
. دنوش هتخیمآ  اهایرد  هک  هاگ  نآ  و  - 6

. دنوش هدرک  تفج  اهسفن  هک  هاگ  نآ  و  - 7
. دوش هدیسرپ  هدش  روگ  رد  هدنز  رتخد  زا  هک  هاگ  نآ  و  - 8

. تسا هدش  هتشک  هانگ  مادکب  - 9
. دوش هدوشگ  اههمان  هک  هاگ  نآ  و  - 10

. دوش هدنک  رب  نامسآ  هک  هاگ  نآ  و  - 11
. دوش هتخورفا  خزود  هک  هگ  نآ  و  - 12

. دوش کیدزن  تشهب  هک  هاگ  نآ  و  - 13
. تسا هتخاس  رضاح  هچنآ  سک  ره  دنادب  - 14

320 ص :  تئارق ... :

. لهس بوقعی و  مصاع و  رماع و  نبا  هنیدم و  لها  و  دناهدرک . تئارق  دیدشتب  نارگید  هدناوخ و  فیفختب  ترّجـس  هرـصب  لها  ریثک و  نبا 

. ترّعـس دامح . ییحی و  ریغ  مصاع  سیور و  رماـع و  نبا  هنیدـم و  لـها  و  دـناهدرک . تئارق  دـیدشتب  نارگید  هدـناوخ و  فیفختب  ترـشن 
. دناهدرک تئارق  فیفختب  هّیقب  هدناوخ و  دیدشتب 

و هدش . تیاور  مالّـسلا  امهیلع  قداص  ترـضح  رقاب و  ترـضح  زا  دناهدرک و  تئارق  فیفختب  نارگید  هدناوخ و  دیدشتب  تّلتق  رفعج . وبا 
. تسا هدش  تیاور  نیمه  زین  ساّبع  نبا  زا  و  دناهدومرف . تئارق  واو  میم و  حتفب  تلئس  ةدؤوملا  اذا 

321 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت  تلأس  ةّدوملا  اذا  هدش و  تیاور  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترضح  زا  و 
. تسا دیزی  نب  رباج  یحّضلا و  یبا  و  دهاجم ، رمعی و  نب  ییحی  ساّبع و  نبا  تئارق  نیا  تلتق و  بنذ  ّياب 

321 ص :  لیلد ... :

تـسا مسق  ود  هک  دناهتفگ  روجـسم  رحب  هراب  رد  یـضعب  و  تسا . روجـسملا  رحبلا  ادـخ و  لوق  فیفختب  ترجـس )  ) لیلد دـیوگ : یلع  وبا 
لع فیرعت و  رد  تسا  رعاش  هتفگ  رپ  يایرد  یلتمم و  رحب  زا  رپ  یکی  زیچ و  همه  زا  یلاخ  یکی 
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امساّسلا عبنلا و  اهلوح  يرت  ةروجسم  عباط  ءاش  اذا 
. تسا هتفرگارف  مساس  عبن و  ناتخرد  شفارطا  دید  دیهاوخ  هک  تکرب  زا  دشاب  رپ  هک  یلاح  رد  دنک  عولط  دوش و  رهاظ  تساوخ  هاگ  ره 

. هدمآ یلتمم  رپ و  ینعمب  هک  تسا  هروجسم  هملک  تیب  نیا  دهاش 
لیعف نزو  رب  ریعس  سپ  اریعـس . مّنهجب  یفک  و  ادخ . لوق  فیفختب  ترعـس  لیلد  تسا و  هرّـشنم  افحـص  ادخ  لوق  ترـشن  دیدشت . لیلد  و 
تسا رایسب  ریمضب  لعف  دانسا  هک  تسنیا  هتفگ  فیفخت  هب  ترجس ، هک  یـسک  لیلد  دیآیم و  لعف  باب  زا  نیا  هّتبلا  و  تسا . لوعفم  يانعمب 

. تسا روشنم  قر  رد  هدناوخ . فیفختب  ترشن  هک . یسک  لیلد  باوبألا و  تلفغ  باب و  زا 
مزال دیدشت  سپ  يزیچ  زا  دعب  يزیچ  دـنکیم و  ترثک  رب  تلالد  نیا  سپ  تسا  ریعـس  مهاندز  تبخ  امّلک  هیآ  دـیدشتب . ترعـس  لیلد . و 

. تسا هدش  نآ 
دنوادخ تسا  نکمم  و  دشابیم . ْتَِلُتق . ٍْبنَذ  ِّيَِأب  هتفگب  لاؤس و  هب  فوصوم  هدووؤم  هدناوخ . نیس  حتفب  تلأس  ةّدوملا  اذا  و  هک . یـسک  و 

ایوگ هدومن و  نخس  قطنب و  ياناوت  رداق و  ار  وا  لاح و  نیا  رد  هدومن  لماک  ار  هّدوم  نیا 
322 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 

تیاور هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمغیپ  زا  هچنآ  ار  نآ  دنکیم  دییأت  دنتـشک و  دندرک و  روگب  هدنز  ار  وا  یهانگ  هچب  دـسرپب  هکنیا  ات  دـیامن .
گنر نآ  گنر  دزیریم . نوخ  شندرگ  ياهگر  زا  هک  یلاح  رد  دـیآیم  تمایق  زور  هدـش  هتـشک  متـس  ملظب و  هک  یلوتقم  دومرف  هک  هدـش 

: دیوگیم زیوآ و  لگ  دوخ  هدنشک  لتاقب و  تسا  کشم  يوب  شیوب  نوخ و 
. تشک ارم  هچ  يارب  سرپ  هب  نیا  زا  اراگدورپ 

. تسا لعف  رارکت  نآب  دوصقم . هدناوخ  دیدشتب  تلتق ، هک  یسک  و 
. تسا زیاج  رارکت  هدارا  سپ  تسا . سنج  اجنیا  رد  هّدوم  زا  دوصقم  هکنیا  يارب 

ارچ دوشیم . هدیـسرپ  محر  عطاق  زا  هکنیا  و  تسا . ناشیوخ  محر و  نیاب  شدوصقم  سپ  دناوخ . واو  میم و  حـتفب  هّدوملا . هک . یـسک  اّما  و 
. يدومنن محر  هلص  يدرک و  محر  عطق 

: دومرف هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  لوسر  ترضح  هک  هدرک  تیاور  ساّبع  نبا 
. دوش هتشک  تیب  لها  ام  یتسود  هار  رد  هک  تسیسک  هّدوم  ای  هّدؤم و 

دوش هتشک  داهج  رد  هک  یسک  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  ناشیوخ  ۀبارق و  ینعی  دومرف : هک  تسا  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ترـضح  زا  و 
. ددرگ دیهش  هتشک و  ام  تیالو  یتسود و  هار  رد  هک  تسیسک  وا  دومرف  يرگید  تیاور  رد  و 

322 ص :  تاغل ... : حرش 

. همامع رود  تسنآ  زا  ياهرئاد و  يرود و  قیرطب  ندیچیپ  ریوکتلا :
ار نآ  هک  هاگ  نآ  هرّوکف . هنعط  وا  ریوکت  اهترّوک  وا  روک  اهروکا  مدیچیپ  رّودم  دریگ و  مرـس  رب  ار  همامع  یـسأر . یلع  ۀـمامعلا  ترّـسک 

دعب  يدوب  مک  ناصقن و  زا  میربیم  هانپ  ادخب  ینعی  روکلا : دعب  روحلا  نم  هّللاب  ذوعن  تخادنا و  هتسب  یعمج و  روطب 
323 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 

. یناوارف يدایز و  زا 
لـصا و  دشیم . هریت  ردک و  دوب  بآ  رگا  هک  نانچ  نآ  دریگب . رارق  ریز  نآ  يالاب  هک  يزرطب  تسا  زیچ  ندـش  هنوراو  بلقنم و  رادـکنالا :

. تسا بایصنا  نآ 
: دیوگ جاجع 
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. دش نوگن  رس  هدمآ و  ریزب  سپ  دید  یبارس  يرمق  هدنرپ  « 1 « » ردکناف ءاضف  نابرخ  رصبا  »
. دیازیم یگهام  هدزاود  رد  رتش  دشاب و  نتسبآ  ههام  هد  هک  تسیرتش  نآ  ءارشع  عمج  راشعلا :

: دیوگ تیلهاج  رصع  رعاش  دیبل  تسا . ندوب  رپ  نآ  لصا  رجسلا :
اهماّلق ارواجتم  ةروجسم  اعّدصف  ّيرّسلا  ضرع  اطّسوتف 

. دندوب مه  رانک  رد  هک  ین  مالق و  هایگ  زا  دوب  رپ  هک  ار  یّلحم  دندش  محازم  سپ  دندرک . فّقوت  رهن  طسو  رد  نارتش  ناوراک و  سپ 
. تسا شتآ  زا  رپ  رونت  روجسم  رونت  و  هدمآ . رپ  يانعمب  هک  تسا  هروجسم  هملک  تیب  نیا  دهاش 

تهجب دومنیم  روگ  كاخ و  ریز  هدـنز  ار  رتخد  ّتیلهاـج  برع  دـنکیم و  كاـخ  ریز  درک و  كاـخ  ریز  ادأو . دـئی  دأو  باـب  زا  ةدؤوملا :
. یتسدگنت زا  سرت 

هدـنز ار  مرتخد  تشه  ّتیلهاج  رد  نم  تفگ  دـش و  بایفرـش  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمغیپ  تمدـخ  یمیمت  مصاع  نب  سیق  دـیوگ : هداتق 
مرتش بحاص  نم  تفگ  نک . دازآ  هدنب  کی  يرتخد  ره  يارب  زا  دومرف : ترضح  سپ  مدرک . روگب 

__________________________________________________

تسنیا نآ  لّوا  تیب  تشذگ و  سبع  هروس  ریسفت  رد  لبق  هحفص  ود  رد  ( 1)
. رسک يزابلا  اذا  يزابلا  یضقت  رمف  روّطلا  نم  هیحانج  یناد 

. تسا تیب  نیا  نآ  زا  دعب  و 
« ییارعش . » دنیوگ يرمق  یسراف  رد  يرابح و  واب  هک  تسا  ياهدنرپ  نآ  برخ و  عمج  نابرخ  ردکناف . ءاضف  نابرخ  رصبا 

324 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 
«1 . » امن ءادها  رتش  رفن  کی  نادنمتسم ) زا   ) یهاوخ سک  رهب  سپ  دومرف :

اریز تسا  هابتـشا  نیا  و  دریمب . ات  دناهدنکفا  نآ  رب  ار  نآ  هک  یلاح  رد  دنکیم  ینیگنـس  هکنیا  يارب  دناهدیمان  هدوءوم  ار  نآ  دیوگ : یئابج 
زا ذوخأم  رگا  و  تسا . نیعلا  لتعم  نآ  ار و  وا  درک  نیگنس  هلقثا  هدؤی . هدآ  زا  تسا  لقث  يانعمب  هکنآ  ءافلا و  لتعم  هیداو  باب  زا  هدوءوم 

. هدّوعم نزو  رب  هّدؤم  دشیم  هتفگ  دوب  نآ 
«2 . » تسا هفطن )  ) یناهن نتشک  یفخ و  دأو  نیا  دومرف  دندیسرپ  ینم )  ) لزع زا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمغیپ  زا 

: دیوگ رعاش  قدزرف 
داوت ملف  دیئولا  ایحاف  تادلاولا  عنم  يّذلا  اّنم  و 

. دزیرب محر  جراخ  رد  ار  هفطن  دـیامن و  لزع  دوخ  هکنیا  ای  و  دـننک . طقـس  هچب  هکنیا  زا  ار  اهردام  درکیم  عنم  هک  دـندوب  اـم  زا  یـضعب  و 
. تشادیم هدنز  سپ 

. تسا هدش  كاخ  ریز  يانعمب  هک  تسا  داوت  مل  دیئو و  هملک  تیب  نیا  دهاش  درکیمن . كاخ  ریز  هدنز  ار و  دازون 
: دیوگ و 

«3  » عراــــــــــــقالا بجاــــــــــــح و  اــــــــــــّنم  ورمع  بلاــــــــــــغ و  دــــــــــــیئولا و  اــــــــــــیحا  يذـــــــــــــّلا  اــــــــــــّنم  و 
__________________________________________________

. درک روگب  هدنز  تیلهاج  رصع  رد  ار  دوخ  رتخد  نیدنچ  مه  باطخ  نب  رمع  نانآ  مّود  هفیلخ  هک  دنراد  رارقا  دوخ  ّتنس  لها  ( 1)
دنک طرش  هکنیا  رگم  یمئاد  دازآ  نز  زا  تمرح  رب  لمح  اهنآ  زا  یـضعب  دناهدرک و  تهارک  رب  لمح  ار  لزع  یهن  نیا  ءاهقف  روهـشم  ( 2)

دربیم تّذل  لخاد  رد  لازنا  هلیـسوب  نز  هک  تسنیا  يارب  محر  جراخ  رد  ینم  هفطن و  نتخیر  لزع و  تهارک  ای  تمرح و  نیا  و  نز . نآ  اب 
. دنکیم فیک  و 
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تواخـسب و روهـشم  یباحـص  نامه  عرقا  و  تسا ) بلاغ  ورمع و  عرقا و  نامه  عراقا  و   ) عرقا رهاوخ  سلاج  رتخد  یلیل  قدزرف  رداـم  ( 3)
نیا رد  تسیراوگرزب و 

325 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 
دهاش عراقا . بجاح و  دندوب  ام  زا  یـضعب  ورمع و  بلاغ و  دوب  ام  زا  ار و  يروگب  هدنز  نارتخد  دـندرک  هدـنز  هک  دـندوب  ام  زا  یـضعب  و 

. تسا هدش  روگب  هدنز  نارتخد  نامه  دوصقم  هک  تسا  دیئو  هملک  تیب  نیا 
اذا هَّللا و  دبع  تئارق  فرح و  رد  ینعم و  رد  تسیکی  ود  ره  طشق  طشک و  تسا و  یگدنبسچ  یتخـس  تّدش و  زا  ندنک  يانعمب  طشکلا :

«1 . » تطشق ءامّسلا 
خرن ندـمآ  نیئاپ  نتفر و  يارب  لاح  نآ  هکنیا  يارب  رعـس . تسا . باب  نیمه  زا  و  ددرگ . روهلعـش  ات  تسا  شتآ  نایغط  ناجیه و  ریعـسّتلا :

. رازاب رد  تسا 

325 ص :  بارعا ... :

ام هکنیا  يارب  لـعف  نیا  راـهظا  تسین  زیاـج  تسا و  ترّوک  سمّـشلا - ترّوک  اذا  شریدـقت  تسا و  یفخم  ریمـض و  لـعفب  عوفرم  سمش 
یضتقم مه  طرش  هدیباوخ و  طرش  ینعم  اذا  رد  هکنیا  يارب  هدش  لعف  نتشاد  یفخم  رامـضاب و  رایتخا  هّتبلا  و  دنکیم . ار  نآ  ریـسفت  شدعب 

ادخ لوق  هیطرش  اذا  باوج  و  تسا . لعف 
__________________________________________________

ره مدیرخ  ار  يروگب  هدـنز  نارتخد  نم 360  تفگ  دراو و  ص )  ) ادـخ لوـسر  رب  هک  تسا  قدزرف  ّدـج  هعـصعص  هصقب  هراـشا  تیب  ود  )
یکین و باوبا  زا  یباـب  نیا  ص )  ) ربمغیپ دومرف  تسیباوث  رجا و  نیا  رد  نم  يارب  اـیآ  رن  رتش  کـی  نتـسبآ و  ههاـم  هد  رتش  ودـب  ار  مادـک 

. دهد وتب  ار  نآ  شاداپ  ادخ  يروآ  مالسا  رگا  تسا و  ناسحا 
ردقلا لیلج  یباحص  دوعـسم  نب  هَّللا  دبع  ای  ساّبع و  نب  هَّللا  دبع  ایآ  تسا  دارم  مادک  اههّللا  دبع  نایم  رد  هک  هدرکن  دای  هر )  ) یلع وبا  ( 1)

. ملعا هَّللا  يرگید و  هَّللا  دبع  ایآ  تسا  دوصقم  نآرق  بحاص 
( ]...[ مجرتم )

326 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 
لاثما دوشیم  يراج  نیا  رب  انب  تملع و  يارب  تسا  فرظ  هکنیا  يارب  دراد  رارق  بصن  ّلحم  رد  اذا . سپ  تسا . ْتَرَـضْحَأ  اـم  ٌسْفَن  ْتَِملَع 

موجنلا تردکنا  اذا   ) اذا زا  دعب  شلعاف  اب  تسا  فوذحم  لعف  نآ  هک  ياهلمج  و  نآ . زا  دـعب  تایآ  و  ْتَرَدَْـکنا ...  ُموُجُّنلا  اَذِإ  َو  هیآ . نیا 
هچ هک  دنادیم  یسک  ره  موجن )..  رادکنا  و   ) دیشروخ ریوکت  تقو  تسنیا . شریدقت  نآب و  اذا  ندش  هفاضا  ببـسب  تسا  ّرج  ّلحم  رد  ...( 

هفاـضا یماـمت  دـش و  عورـش  تسفرظ  هک  اذا . هملک  اـب  هک  تسا  هیآ  هدزاود  اـجنیا  رد  نیا  رب  اـنب  دوشیم . هداد  شاداـپ  نآـب  تسا و  هدرک 
. تسا ترضحا  ام  سفن  تملع  هیآ  ادخ  لوق  اهنآ  مامت  رد  لماع  و  ْتَِفلْزُأ . ُۀَّنَْجلا  اَذِإ  َو  هیآ  ات  ْتَرِّوُک  ُسْمَّشلا  اَذِإ  هیآ  زا  هدش  اههلمجب 

326 ص :  دوصقم ... : ریسفت و 

: دومرف نآ و  ياهیتخس  تمایق و  زا  داد  ربخ  ناحبس  دنوادخ 
و دـش . دوبان  کیرات و  مامت و  دیـشروخ  ییانـشور  رون  هک  هاگ  نآ  دـناهتفگ : هداـتق  دـهاجم و  ّیبا و  ساـّبع و  نبا  ْتَرِّوُک ) ُسْمَّشلا  اَذِإ  )
عمج و دیـشروخ  ییانـشور  هک  هاـگ  نآ  جاـجز  هتفگب  تفر و  نیب  زا  داـتفا و  دیـشروخ  هک  هاـگ  نآ  میثـخ . نب  عیبر  حـلاص و  یبا  هتفگب 
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هراپ نهآ  لثم  هکنیا  ات  هدـیچ  رب  عمج و  شرون  هک  تسنیا  دیـشروخ  رّوکت  زا  هکنیا  دوصقم  و  دوش . هدـیچیپ  هماّمع  هچنانچ  دـش  هدـیچیپ 
. دیامن داجیا  يرگید  رون  شناگدنب  يارب  دنوادخ  مامت و  شترارح  رون و  دوش و  هداتفا  هدیتفت 

زا رئاط  دنیوگیم  دنروخب . مهب  دنزیر و  ورف  ناگراتـس  هک  هاگ  نآ  دنیوگ  میثخ  عیبر  هجاوخ )  ) هداتق و دهاجم و  ْتَرَدَْـکنا ) ُموُجُّنلا  اَذِإ  َو  )
. دش ردکنم  اوه 

. دیدرگ نوگن  رس  هاگ  نآ 
رتهب  لّوا  لوق  دننک و  رییغت  یگهریت  زا  ناگراتس  هک  هاگ  نآ  دیوگ : یئابج 

327 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 
: دومرف رگید  هیآ  رد  اریز  تسا 

مهب هاـگ  نآ  دوریم  شروـن  لّوا  ییوـگب  هکنیا  رگم  دـنزیرب . مه  هب  ناگراتـس  دوـش . موـجن  رثاـنت  هک  هاـگ  نآ  ْتَرَثَْـتنا ) ُبِکاوَْـکلا  اَذِإ  َو  )
. دنزیریم

. دنوش ییامن  بآ  هدنکارپ و  درگ  رابغ و  سپ  دندرگ  ناور  نیمز  يور  زا  اههوک  هک  هاگ  نآ  ْتَرِّیُس ) ُلابِْجلا  اَذِإ  َو  )
نیرتردقنارگ اهنآ  دـنوشیم و  هتفگ  راشع  دـندیئاز . ار  دوخ  هچب  هکنآ  زا  دـعب  زین  و  نتـسبآ . ههام  هد  نارتش  هک  هاگ  نآ  و  ُراشِْعلا ) اَذِإ  َو  )

ياهربا راشع  ورمع  نبا  زا  یکحم  یئابج و  هتفگب  دننک و  اهر  نابرتش  نابـش و  نودـب  ار  دوخ  هّچب  لمح و  ینعی  ْتَلِّطُع )  ) دـنبرع دزن  لام 
. مسانشیمن راشع  زا  ار  ینعم  نیا  تغل  رد  نم  دیوگ : يرهزا  دنرابیمن  هک  دنتسه ، لّطعم 

دراو ياهمدـص  ای  هدز و  یخاش  يرگید  رب  هک  یـضعب  صاصق  ات  دـنوشیم  عمج  یـشحو  تاناویح  هک  هاگ  نآ  ْتَرِـشُح ) ُشوُحُْولا  اَذِإ  َو  )
رب ضوع  زا  دـنراد  قاقحتـسا  هچنآـب  هکنیا  اـت  دـنک  روـشحم  ترخآ  رد  ار  تاـناویح  شوـحو و  ناحبـس  دـنوادخ  دوـش و  هتفرگ  هدوـمن 

اهضوع زا  هچنآ  دیسر  دهاوخ  اهنآب  تقو  نآ  رد  سپ  دوش  هتفرگ  رگید  یخرب  زا  یضعب  داد  دنسرب و  هدیسر  اهنآب  ایند  رد  هک  ییاهدرد 
. دنراد قاقحتسا 

ضوع ّقحتسم  دیوگیم : هکنآ  و  دوب . دهاوخ  یقاب  تمعن  رد  هشیمه  يارب  ناویح  نآ  دیوگیم  تسا  یگـشیمه  ضوع  دیوگیم : هکنآ  سپ 
. عاطقنا روطب  دوشیم .

و دوش . دراو  ضّوعم  رب  ضوع  نآ  عاطقناب  یّمغ  هکنیا  ات  اهنآب  دـهد  همادا  ار  ضوع  لّضفت  باب  زا  دـنوادخ  دـنیوگ : ناـشیا  زا  یـضعب  و 
اهنآ زا  یضعب 

328 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 
. دنادرگ كاخ  ار  اهنآ  داد  اهنآب  اهضوع  زا  تشاد  قاقحتسا  هچنآ  ادخ  یتقو  دنیوگ :

. دوش رپ  ات  هتخیمآ  شنیریش  بآ  رب  ار  شروش  بآ  هتخیر و  شروش  بآ  رب  ار  اهنآ  نیریش  اراوگ و  بآ  ینعی  ْتَرِّجُس ) ُراِحْبلا  اَذِإ  َو  )
هلصاف دوش و  ایرد  کی  اهایرد  مامت  ات  دوش  رگید  یضعب  رد  يراج  اهایرد  زا  یـضعب  هکنیا  دوصقم  دنیوگ : كاّحـض  لتاقم و  دهاجم و 

شبآ هدش و  کشخ  هداتق . نسح و  هتفگب  ددرگ و  رو  هلعش  یـشتآ  سپ  دوش  هتخورفا  رب  ساّبع  نبا  هتفگب  و  دوش . هتـشاد  رب  اهنآ  نایم  زا 
رد شتآ  لها  ياهندـب  زا  هک  یتفاثک  نوخ و  كرچ و  زا  رپ  یئابج  هتفگب  و  دـنامن . مهنآ  زا  هرطق  کی  هتفر و  ورف  نیمزب  ای  راخب و  اـمامت 

. دناهدش دوبان  یناف و  یمامت  هک  ایند  ياهایرد  اریز  ار  مّنهج  راحب  درک  هدارا  و  ددرگ . تسناور  شتآ 
لکـشب و کیدزن  یناسنا  ره  هک  هاگ  نآ  ینعی  دـنیوگ : هداتق  نسح و  دـهاجم و  ساـّبع و  نبا  باـطخ و  نب  رمع  ْتَجِّوُز ) ُسوُفُّنلا  اَذِإ  َو  )
هک تسنیا  دوصقم  سپ  هدـش . سفن  هب  ریبعت  حور  زا  مه  یهاگ  هدـش و  سفنب  ریبعت  ناسنا  زا  دنابـسچیم و  واب  ار  دوخ  دوشیم و  دوخ  لثم 

داسجاب حاورا  هک  هاگ  نآ  ملـسم . یبا  یبعـش و  همرکع و  هتفگب  و  ددرگیم . تشهب  لها  شتآ و  لها  زا  شدوخ  لثمب  کیدزن  یناسنا  ره 
ناطیـش اـی  ناـسنا  زا  هداد  شبیرف  هدز و  شوگ  هک  یـسک  هب  هدروخ  بیرف  هک  هاـگ  نآ  یئاـبج  هتفگب  دـنوشیم و  هدـنز  هدـش و  کـیدزن 
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اهنآ اب  هدـش و  کیدزن  نیعلا ، روحب  ناـنمؤم  زا  نیحلاـص  هک  هاـگ  نآ  لـتاقم . ءاـطع و  هتفگب  و  دریگب ) ار  دوخ  قح  اـت   ) دوشیم کـیدزن 
. دنوشیم کیدزن  اهناطیش  اب  نارفاک  سوفن  دننکیم و  جاودزا 

كرتخد  هک  یماگنه  ینعی  دیوگ : ساّبع  نبا  ْتَِلئُس ) ُةَدُؤْوَْملا  اَذِإ  َو  )
329 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 

. دنکیم لاؤس  هدش  روگب  هدنز  کچوک 
تـسشنیم نآ  يالاب  درکیم و  رفح  یلادوگ  دـشیم . کیدزن  نز  نامیاز  تقو  نوچ  هک  دوب  هدـش  يراج  نیا  رب  تداع  تیلهاج  برع  رد 

. تشادیم هاگن  ار  نآ  دیئازیم  يرتخد  رگا  سپ 
: دیوگ ناشیا  رعاش 

تیمز نماض  رهص  ربقلا  تومت و  تدلو  ذا  اهتیّمس 
. تسیراقو اب  نیگنس و  نماض  رهوش  ربق  مدراذگ و  مان  وت  يریمیم  تومت )  ) دمآ ایندب  یتقو  ار  رتخد  نآ 

. تشذگ تلئس  يانعم  و  تسا . موصعم  نارتخد  ندرک  روگب  هدنز  فیخس  لمع  نامه  تیب  نیا  دهاش 
خـیبوت و شلاؤس  ياـنعم  يدـش و  هتـشک  یهاـنگ  مرج و  هچب  دیـسرپ  دـنهاوخ  هدـش  روگب  هدـنز  رتخد  زا  دـیوگ : ءاّرف  ْتَِلُتق ) ٍْبنَذ  ِّيَأـِب  )

. تسوا لتاق  شنزرس 
هیلع هلآ و  انّیبن و  یلع  میرم  نب  یـسیعب  تسناحبـس  يادـخ  لوق  يارجم  يراج  نیا  و  مدـش . هتـشک  هاـنگ  نودـب  نم  دـیوگیم  هکنیا  يارب 

: دیوگیم اهنآ  رب  هّجح  هماقا  شموق و  تمالم  خیبوت و  شور  قیرط و  رب  هک  مالّسلا 
. ادخ ریغ  زا  دنریگب  ادخ  ود  ار  تردام  ار و  وت  هک  مدرم  هب  یتفگ  وت  ایآ  ِهَّللا ) ِنُود  ْنِم  ِْنیَهلِإ  یِّمُأ  َو  ِینوُذِخَّتا  ِساَّنِلل  َْتُلق  َْتنَأ  َأ  )

لتق ببس  زا  هدش و  روگب  هدنز  ياهرتخد  نآ  لتق  رد  دوشیم  ّتلع  لیلد و  هبلاطم  نآ  لتاق  زا  هک  تسنیا  تلئس . يانعم  دیوگ : ملـسم  یبا 
لوق نآ  ریظن  ار و  نیا  یتشک ، یهانگ  هچ  هب  ارچ و  دسرپیم  شلتاق  زا  اههدـش  روگب  هدـنز  هدـش  هتفگ  هکنیا  لثم  سپ  دوشیم  لاؤس  اهنآ 

هّتبلا  الوئسم . ناک  دهعلا  ّنا  تسادخ 
330 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 

لاؤس اهنآ  امّلسم  ناگدش و  هتشک  هن  دوب  دنهاوخ  لوئـسم  هتقیقح  ناگهدنـشک  اجنیا  رد  نیا  رب  انب  دش و  دهاوخ  هدیـسرپ  نامیپ  دهع و  زا 
. دنتسه ناشلتق  زا  هدننک 

هکنیا ات  دوشیم  زاب  دناهتشون  شلها  شبحاص و  ّرش  ریخ و  زا  نآ  رد  ناگتـشرف  هک  یلامعا  هدنورپ  هک  هاگ  نآ  و  ْتَرُِـشن ) ُفُحُّصلا  اَذِإ  َو  )
. دنوش هداد  شاداپ  نآ  بسحب  سپ  دوشیم  رهاظ  لامعا  دناوخب و  ار  نآ  شباحصا 

دوشیم هدـنک  دوبان و  رتش  نت  زا  هک  یتسوپ  الج و  دـننام  دوش  دوبان  دوخ  ياـج  زا  لـیاز و  نامـسآ  هک  هاـگ  نآ  ْتَطِـشُک ) ُءاـمَّسلا  اَذِإ  َو  )
هتفگب دوشیم و  هدـنک  فقـس  هک  ناـنچ  دوشیم  هدـنک  نامـسآ  هک  هاـگ  نآ  جاـجز  هتفگب  و  دـنکیم . عمج  دـچیپیم و  ار  نآ  ادـخ  سپس 

هدیـشوپ هک  يزیچ  زا  ار  يزیچ  تسا  وت  نتـشاد  رب  طشک  يانعم  دوشیم و  رهاظ  فشک و  تسنآ  رد  هچنآ  زا  نامـسآ  هک  هاگ  نآ  يرگید 
. دوشیم هتشادرب  رتش  ناهوک  زا  تسوپ  هک  نانچ  تسا 

. ددرگ هدوزفا  يدنت  رب  شیدنت  تّدش و  هکنیا  ات  ددرگیم  روهلعش  هتخورفا و  رب  خزود  هک  هاگ  نآ  و  ْتَرِّعُس ) ُمیِحَْجلا  اَذِإ  َو  )
. تسا مدآ  ینب  ناهانگ  ادخ و  مشخ  بضغ و  نآ  یگتخورفا  رب  دیوگ : هداتق  و 

زا تسنآ  رد  هچنآب  دوش  کیدزن  یـضعب  هتفگب  و  نانآ . لوخد  يارب  ددرگ ، نآ  لهاب  کیدزن  تشهب  هک  هاگ  نآ  و  ْتَِفلْزُأ ) ُۀَّنَْجلا  اَذِإ  َو  )
. دوش دایز  ناشتدح  شتآ  لها  دایز و  شرورس  نمؤم  سپ  اهتمعن .

. تسا هدرک  رضاح  یلمع  هچ  دنادیم  یسک  ره  تقو  نیا  رد  دش  تمایق  رد  اهزیچ  نیا  هک  هاگ  نآ  ینعی  ْتَرَضْحَأ ) ام  ٌسْفَن  ْتَِملَع  )
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331 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 
. هدیدنسپ هدوتس و  ار  وا  متفای  ار و  وا  مدوتس  ادومحم . هتدج  هتدمحا و  دنیوگیم : هچنانچ 

یقاب نآ  هکنیا  يارب  تسا  زاجم  لامعا  راضحا  و  تسا . هدرک  رـضاح  ّرـش  ریخ و  زا  یلاـمعا  هچ  تقو  نآ  رد  دـنادیم  دـناهتفگ : یـضعب  و 
دوـصقم یـضعب  هـتفگب  دوـب و  دـهاوخ  رـضاح  شلاـمعا  ماـمت  هـکلب  دوـشیمن  دوباـن  مـک و  سفن  نآ  زا  يزیچ  تـسنیا  ینعم  و  دـنامیمن .

. تسا لامعا  ياههدنورپ 
332 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 

332 ص :  ات 29 ... ] تایآ 15  (: 81  ) ریوکتلا هروس  ]

هراشا

(19  ) ٍمیِرَک ٍلوُسَر  ُلْوََقل  ُهَّنِإ  ( 18  ) َسَّفَنَت اذِإ  ِْحبُّصلا  َو  ( 17  ) َسَعْسَع اذِإ  ِْلیَّللا  َو  ( 16  ) ِسَّنُْکلا ِراوَْجلا  ( 15  ) ِسَّنُْخلِاب ُمِْسقُأ  الَف 
ِْبیَْغلا یَلَع  َوُه  ام  َو  ( 23  ) ِنِیبُْملا ُِقفُْألِاب  ُهآَر  ْدََقل  َو  ( 22  ) ٍنُونْجَِمب ْمُُکبِحاص  ام  َو  ( 21  ) ٍنیِمَأ َّمَث  ٍعاطُم  ( 20  ) ٍنیِکَم ِشْرَْعلا  ِيذ  َْدنِع  ٍةَُّوق  ِيذ 

(24  ) ٍنِینَِضب
ْنَأ َّالِإ  َنُؤاشَت  ام  َو  ( 28  ) َمیِقَتْسَی ْنَأ  ْمُْکنِم  َءاش  ْنَِمل  ( 27  ) َنیَِملاْعِلل ٌرْکِذ  َّالِإ  َوُه  ْنِإ  ( 26  ) َنُوبَهْذَت َْنیَأَف  ( 25  ) ٍمیِجَر ٍناْطیَش  ِلْوَِقب  َوُه  ام  َو 

(29  ) َنیَِملاْعلا ُّبَر  ُهَّللا  َءاشَی 

332 ص :  همجرت ... :

. هدنوش ناهنپ  ناگراتسب  منکیم  دای  دنگوس  - 15
. دوخ جورب  رد  هدنوش  ناهن  دوخ  كالفا  رد  هدنور  هک  زور  رد  - 16

. دنک تشپ  هکنآ  بش  هب  دنگوس  - 17
(. دنک عولط   ) دنز مد  هک  يدادماب  و  - 18

. تسا راوگرزب  لیئربج )  ) ياهداتسرف راتفگ  نآرق  هّتبلا  - 19
333 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت  نامسآ .) رد   ) تسا تلزنم  اب  شرع  بحاص  هاگشیپ  رد  دنمورین  - 20

. تسا نیما  اجنآ  رد  تساورنامرف  - 21
. هناوید دّمحم )  ) امش نیشن  مه  تسین  - 22

. نشور قفا  رد  ار  لیئربج  ربمغیپ  دید  دنگوس  متّزعب  - 23
(. دهدن میلعت  ار  امش  هک   ) لیخب دوشیم ) یحو  ودب  هک   ) هدیشوپ ياهزیچ  رب  ربمغیپ  تسین  و  - 24

. هدش هدنار  سیلبا  نخس  نآرق  تسین  و  - 25

. دوریم اجکب  هتشاذگ ) ار  قح  هار   ) سپ - 26
. نایناهج يارب  يدنپ  رگم  نآرق  تسین  - 27

. دوش میقتسم  ادخ ) هار  رد   ) هکنآ امش  زا  دهاوخب  هک  ره  يارب  - 28
. تسا نایناهج  راگدرورپ  هک  يادخ  دهاوخب  هکنآ  رگم  ار ) تیاده   ) دیهاوخیمن و  - 29
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333 ص :  تئارق ... :

. دناهدرک تئارق  داض  اب  نارگید  و  هدناوخ . ءاظ  اب  نینظب )  ) ییاسک ریثک و  نبا  لهس و  ریغ  هرصب  لها 

333 ص :  لیلد ... :

لوعفم ودـب  يّدـعتم  هک  تننظ  زا  هن  تسا  تمّهتا  ینعی  تننظ  ناـشیا  لوق  زا  دـشاب  مهّتم  ینامگدـب و  ّنظ و  ءوس  دروـم  هک  تسنآ  نینظ 
ياـنعمب تننظ  زا  نآ  هکنیا  رب  تسا  لـیلد  هدـشن  رکذ  مّود  لوعفم  هکنیا  رد  مّود و  لوعفم  رکذ  زا  دوـب  راـچان  دوـب  نآ  زا  رگا  اریز  دـشاب 

فیصوت و  نیما  تفصب  ار  ربمغیپ  شموق ) نمؤم   ) بلاط وبا  بانج  تسا و  نیما  هب  فورعم  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمغیپ  و  تسا . تمّهتا 
334 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 

. تسا هتفگ 
دالوالا لزانم  لثمب  يدنع  ادّمحم  نیمالا  ۀنمآ  نبا  ّنا 

نیما هملک  تیب  نیا  دهاش  منادنزرف - تلزنم  ماقم و  دننام  نم  دزن  تسا  نیما  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دّمحم  بهو ) رتخد   ) هنمآ دـنزرف  هّتبلا 
. تسا ص )  ) دّمحم بقل 

هدومن و ناـیب  ار  نآ  سپ  دـهدیم . بیغب  ربـخ  نآ  هک  تسنیا  ینعم  و  تسا . لـخب  زا  نآ  سپ  هدرک  تئارق  نینـض  داـض و  هب  هک  یـسک  و 
. دریگب راک  نیا  رب  ینیریش  ترجا و  هکنیا  ات  دنکیم  نداد  ربخ  زا  عانتما  رگوداج  نهاک و  هچنانچ  دنکیمن  نامتک 

334 ص :  تاغل ... : حرش 

یتقو هکنیا  يارب  تسا  ساّنخ  ناطیـش  و  تسا . رتس  يانعمب  اـهنآ  يود  ره  هشیر  لـصا و  سناـک و  عمج  سّنکلا  سناـخ و  عمج  سّنخلا :
ار نآ  هک  تسیاهناخ  هنایـشآ و  یـشحو ، و  هدـنرپ ، ریّطلا  ساـّنک  و  دوشیم . یفخم  دـنکیم و  رارف  ینعی  دوشیم . ناـهنپ  وا  دوشیم  ادـخ  رکذ 

لخاد دوخ  هناـخ  هنـال و  رد  هک  اـهوهآ  نوچ  دـنوشیم  یفخم  دوخ  ياـهجرب  رد  ناگراتـس  و  بکاوک ، و  دـهدیم . رارق  دوـخ  هاـگ  یفخم 
. دنوشیم

. تسا دادضا  زا  نآ  دیامن و  تشپ  دیامن و  رابدا  هک  هاگ  نآ  سعسع  و  دنک . لابقا  شلّوا  زا  هک  هاگ  نآ  لیّللا : سعسع  و 
: دیوگ طرق  نب  ۀمقلع 

اسعسع اهلیل و  اهنع  باجنا  اسّفنت و  اهل  حبصلا  اذا  یّتح 
فرط  رب  شبش  یکیرات  ددرگ و  نشور  اوه  هدیمد و  حبص  دیفس  هک  هاگ  نآ  ات 

335 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 
. دیامنیم تسا  هدوب  وا  لزنم  ای  هاگ و  یفخم  هک  يراغ  فیرعت  رعش  نیا  رد  دیامن  رابدا  بش  لابقا و  زور  و 

. تسا هدمآ  بش  رابدا  زور و  لابقا  يارب  هک  تسا  اسعسع  تیب  نیا  دهاش 
. درک يدرگبش  عسعس  لیّللا و  سعسع  دنیوگیم . نتفرگ  سسع ) و   ) درگبش تسنآ  زا  بش و  رد  تسا  زیچ  نتساوخ  سعلا :

335 ص :  بارعا ... :

: دومرف فیصوت  ار  لوسر  سپس  تسا . مسق  باوج  ٍمیِرَک . ٍلوُسَر  ُلْوََقل  ُهَّنِإ 

دلج 26 نآرقلا  ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 229زکرم  هحفص 180 

http://www.ghaemiyeh.com


: وا لوق  و  شدعب . ام  روط  نیمه  و  تسا . مسق  باوج  رب  فطع  نآ  ٍنُونْجَِمب و  ْمُُکبِحاص  ام  َو  دومرف : هاگ  نآ  نیما  شدوخ  لوق  ات 
. دـنیوگیم يوریم و  اجک  و  يوریم . اـجک  اـت  بهذـت  نیا  و  بهذـت . نیا  یلا  دـیوگیم  برع  دـیوگ : ءاّرف  تسا . ضارتعا  َنُوبَهْذـَت ) َْنیَأَـف  )

هـس نیا  برع  زا  ام  دـیوگ  متفر  رازابب  و  قوّسلا . تقلطنا  و  مدـمآ . نوریب  ماش  زا  و  متفر . ایروس )  ) ماش ات  ماّـشلا . تجرخ  ماّـشلا و  تبهذ 
. میدینش ار  لاثم  فرح و 
: تفگ هدرک و  داشنا  ءاّرف 

حابّصلل بهذت  ضرالا  ّيا  انتأر و  ذا  ۀفینح  انب  حیصت 
. تفر دنهاوخ  داد  دایرف و  اب  دنورب . ناهاگحبص  يارب  هک  ینیمز  ره  دنک و  دایرف  ام  رس  رب  دننیبب  ار  ام  یتقو  هفینح  هلیبق 

تبهذ رگم . هدرکن  تیاـکح  لاـثم  هس  نیا  زا  هیوبیـس  ار و  ضرـالا ) ّيا  یلا   ) هدرک هدارا  دوصقم  دـشابیم . بهذـت  هملک  تیب  نیا  دـهاش 
مـسق باوج  زین  َنیَِملاْعِلل  ٌرْکِذ  اَّلِإ  َوُه  ْنِإ  ادخ . لوق  تسا و  نوبهذت  نیا  یلاف  شیانعم . و  َنُوبَهْذَت ) َْنیَأَف   ) هدمآ ینعم  نیا  رب  انب  ار و  ماّشلا 

ام  َو  ادخ . لوق  و  تسا .
336 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 

َنُؤاشَت
زا بکرم  نیا  مامت  سپ  تسا . ّلک  زا  ضعب  لدـب  نیملاعلل . وا  لوق  زا  لدـب  ْمُْکنِم  َءاش  ْنَِمل  وا  لوق  و  تسا . مسق  باوج  رد  لخاد  زین  مه 

. تسنآ ياهباوج  مسق و  زا  لعاف و  لعف و 

336 ص :  ریسفت ... : دوصقم و 

: دومرف مسقب و  دومن  دّکؤم  دومرف  شیپ  رد  هچنآ  ناحبس  دنوادخ  سپس 
ِمْوَِیب ُمِْسقُأ  ال   ) هیآ رد  هراب ال  رد  ار  ءاملع  فالتخا  میدرک  دای  اـم  تسا و  دـیاز  ءـالو  منکیم  داـی  دـنگوس  سپ  مسقاـف . ینعی  ُمِْسقُأ ) ـالَف  )
رادم رد  اهنآ  اریز  تسا  سّنخ  تفص  ِراوَْجلا ) . ) دنوشیم رهاظ  بش  دنوشیم و  ناهنپ  زور  هک  دنتسه  یناگراتـس  اهنآ  و  ِسَّنُْخلِاب ) ( ) ِۀَمایِْقلا

رد ناوهآ  هک ، نانچ  دنوشیم  دوخ  جورب  رد  ناهنپ  يراوتم و  هک  تسا  ناگراتس  نآ  تافـص  زا  زین  ِسَّنُْکلا )  ) دننکیم ریـس  دوخ  كالفا  و 
-5 هرهز - خیرم 4 - يرتشم 3 - لحز 2 - - 1 دنتسه : هراتس  جنپ  اهنآ  دیامرفیم  مالّـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  دنوشیم . ناهنپ  دوخ  ياههنال 

دنوشیم و یفخم  بیاغ و  زور  رد  اهنآ  ینعی  دناهتفگ : یضعب  و  « 1  » دراطع
__________________________________________________

اهنآ ریـس  هکنیا  يارب  دـنوشیم  هدـیمان  نادرگ  رـس  ّریحتم و  هناـگجنپ  ناگراتـس  ناسانـش  هراتـس  نیمّجنم و  فرع  رد  هراتـس  جـنپ  نیا  ( 1)
دننکیم فّقوت  تکرح  یب  دوخ  ياج  رد  يزور  دنچ  دنکیم و  ریس  روث  جرب  هب  لمح  جرب  زا  الثم  هکلب  درادن  دیشروخ  هام و  ریسب  تهابش 

ریـس رد  سپـس  دننامیم  تکرح  زا  زور  دنچ  زاب  سپ  شرخآ  زا  دـنوشیم  لمح  جرب  لخاد  ات  هبترم  ود  دوخ  ریـسم  رد  دـندرگیم  رب  سپس 
نیا تعجر و  هن  تسیب و  لـحز  دراد و  تشگرب  تعجر و  هبترم  هدزاـی  رود  کـی  رد  يرتشم  هکنیا  اـت  نینچمه  دـنوشیم و  میقتـسم  دوخ 

نیمزب طیحم  هک  يریغـص  كالفاب  دـندادیم  تبـسن  ار  نیا  میدـق  نیمّجنم  تسا و  هیکلف  تاکرح  ریاـس  دـننام  ّبترم  نّیعم و  ردـق  مظنب و 
يدیدیم و میقتسم  ار  نآ  درکیم  ریس  الاب  رد  هاگ  ره  تسا و  هتشگ  رب  يدیدیم  ار  نآ  درکیم  ریس  دوخ  نیئاپ  رد  ياهراتـس  هاگ  ره  دنتـسین 

کلف ار  اهنآ 
337 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 

تسا و یـشحو  واگ  اهنآ  دوعـسم  نبا  هتفگب  اـهنآ و  سونک  سونخ و  تسنیا  و  دـندرگیم . يراوتم  ناـشبورغ  تقو  رد  دـنوشیمن و  هدـید 
. دنتسه ناوهآ  اهنآ  ریبج  نبا  هتفگب 
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دومن و رابدا  دوخ  یکیرات  هب  هک  هاگ  نآ  ینعی  دنیوگ : هداتق  دـهاجم و  ساّبع و  نبا  مالّـسلا و  هیلع  یلع  ترـضح  َسَعْـسَع ) اذِإ  ِْلیَّللا  َو  )
. دومن کیرات  ار  ناهج  دوخ  هدرپ  هب  هک  هاگ  نآ  یئابج  هتفگب  و  دومن . لابقا  شیکیراتب  هک  هاگ  نآ  نسح  هتفگب 

ات دـش  هدیـشک  نآ  ییانـشور  هکنیا  دوصقم  دومن و  نشور  تفرگ و  رب  دوخ  هرهچ  زا  هدرپ  حبـص  هک  هاگ  نآ  ینعی  َسَّفَنَت ) اذِإ  ِحـْبُّصلا  َو 
. دیدرگ زور 

. تسا مسق  باوج  نیا  دنیوگ : هداتق  نسح و  ٍمیِرَک ) ٍلوُسَر  ُلْوََقل  ُهَّنِإ  )
رب هک  تسا  یلاعت  يادـخ  مـالک  نآ  و  تسا . مالّـسلا  هیلع  لـیئربج  وا  شراـگدرورپ و  رب  تسیراوگرزب  هداتـسرف  هتفگ  نآرق  هکنیا  ینعی 

یضعب و  تسا . هتفگن  دوخ  فرط  لبق و  زا  هدینـش و  مالّـسلا  هیلع  لیئربج  زا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دّمحم  ار  نآ  ینعی  هدرک  لزان  وا  ناسل 
هَّللا یّلـص  دّمحم  تمدخ  ورب  دومرف  لیئربجب  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  هکنیا  يارب  هدومن  مالّـسلا  هیلع  لیئربجب  هفاضا  ار  نآ  هک  دناهتفگ :

: دومرف فیرعت و  ار  ع )  ) لیئربج سپس  وگب . نینچ  واب  هلآ و  هیلع و 
. تلاسر غیلبت  لمع و  ملع و  زا  هدیدرگ  رومأم  نآب  هدش و  واب  فیلکت  هچنآ  رد  ینعی  ٍةَُّوق ) ِيذ  )

__________________________________________________

عوجر لّصفم  رایـسب  نیا  حرـش  ناگراتـس و  نیا  تکرح  اب  نیمز  تکرح  جازتماب  دنهدیم  تبـسن  ار  اهنآ  زورما  اّما  و  دـندیمانیم . ریودـت  )
ینعی دیشروخ . رون  ریز  رد  تساهنآ  ندش  یفخم  ناشسونک  سونخ و  ناگراتس  نیا  عوجر  دیوگ : يزار  رخف  دوش . موجن  تئیه و  بتکب 

( ییارعش . ) زور رد  ای  نتخوس  عقوم 
338 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 

ات هدنک و  شلاب  يولج  اب  ار  طول  موق  ياهرهـش  هک  دوب  وا  ییاناوت  ورین و  زا  دشابیم و  دوخ  سفن  رد  تردق  بحاص  دـناهتفگ : یـضعب  و 
. درک هنوراو  هاگ  نآ  هدیناسر و  نامسآ 

. وا دزن  تسا  هبترم  ماقم و  گرزب  هبترم و  دـنلب  شرع  راگدـیرفآ  شرع و  بحاص  ادـخ  دزن  تسا  نّکمتم  ینعی  ٍنیِکَم ) ِشْرَْعلا  ِيذ  َدـْنِع  )
: دنیوگیم هچنانچ 

. تسا ماقم  یکیدزن  بّرقت و  يانعمب  ناکم  و  تسا . تردق  ذوفن و  ياراد  نّکمتم و  هاشداپ  شیپ  ینالف 
هیلع لیئربجب  ناگتـشرف  تعاطا  زا  دـنیوگ : دـننکیم . تعاطا  ار  وا  نامـسآ  ناگتـشرف  تسا . هدـش  تعاـطا  اهنامـسآ  رد  ینعی  َّمَث ) ٍعاـطُم  )

نآ لخاد  ات  درک  زاب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دّـمحم  يارب  ار  تشهب  ياهرد  ات  درک  رما  جارعم  بش  ار  تشهب  نزاـخ  وا  هک  تسنیا  مالّـسلا 
وا يارب  سپ  ار  خزود  کـلام  درک  رما  و  ار . هریغ  نیعلا و  روـح  هیراـج و  راـهنا  رثوـک و  یبوـط و  زا  تسا  تشهب  رد  هـچنآ  دـید  هدـش و 

. هدومرف رظن  نآب  ات  ار  مّنهج  رد  دوشگ 
. تسنیما ناربمایپ  ءایبنا و  يوسب  ادخ  تالاسر  یحورب و  ینعی  ٍنیِمَأ ) )

. هدوتس ار  وت  ادخ  وکین  هزادنا  هچ  دومرف : مالّسلا  هیلع  لیئربجب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هک  هدمآ  ثیدح  رد  و 
رب ادخ  ارم  هکنیا  نم  هّوق  اّما  تفگ  هدوب  هچ  وت  تناما  هزادـنا و  هچ  وت  يورین  هّوق و  سپ  ٍنیِمَأ ) َّمَث  ٍعاطُم  ٍنیِکَم  ِشْرَْعلا  ِيذ  َدـْنِع  ٍةَُّوق  ِيذ  )

ار نآ  سپ  اهنز . اههّچب و  زا  ریغ  دوب  وجگنج  رازه  دص  راهچ  رهش  ره  رد  هک  دوب  رهش  راهچ  نآ  طول و  موق  ياهرهـش  يوس  هب  تخیگنا 
. دندینش ار  اهنآ  ناگس  هزوز  ناغرم و  سورخ و  يادص  نامسآ  لها  ات  متشادرب  هدنک و  نیمز ) قامعا  زا  ینعی   ) نیمز نیرتنیئاپ  زا 

339 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 
. میوگب مهدب و  شبحاص  شلها و  زا  ریغب  ار  نآ  هک  مدشن  يزیچب  رما  نم  هکنیا  تناما  اّما  و  مدنکفا . هنوراو  نوگنرس و  ار  اهنآ  سپ 

ادـخب و توعد  ار  امـش  هک  امـش  بحاص  تسین  ْمُُکبِحاص ) اـم  َو  : ) دومرف هتخاـس و  بطاـخم  ار  راّـفک  تعاـمج  ناحبـس  دـنوادخ  سپس 
هچنآ رب  ار  روما  ساسحا  كرد و  هک  دـشاب  ياهدرپ  شلقع  رب  هک  تسنآ  نونجم  و  هناوید . ٍنُونْجَِمب )  ) هدومن وا  تدابع  تعاط و  صالخا 
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هکنیا يارب  تسا . صّخـشم  زاـتمم و  باوـخ  صخـش  زا  هک  تسا  تفآ  نتفرگ  ورف  يارب  هتفرگ و  ورف  ار  وا  هک  یتـفآ  يارب  دـنکن . تسه 
ترـضح هّتبلا  درک و  لزان  ترـضح  نآب  لیئربج  ار  نآرق  هک  هدرک  دای  دنگوس  دـنوادخ  تسا  مسق  باوج  زین  نیا  و  تسین . تفآ  باوخ 

. تسین دنهدیم  نونج  تبسن  واب  هّکم  لها  هک  روط  نآ  هلآ . هیلع و  هَّللا  یّلص  دّمحم 
هک یتروص  رب  دید  ار  مالّـسلا  هیلع  لیئربج  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دّمحم  ینعی  دنیوگ : نسح  دهاجم و  هداتق و  ِنِیبُْملا ) ُِقفُْألِاب  ُهآَر  ْدََـقل  َو  )

( ٍنِینَِضب ِْبیَْغلا  یَلَع  َوُه  ام  َو   ) تسا قرشم  فرط  زا  یلعا  قفا  نآ  دنکیم و  عولط  دیـشروخ  هک  ییاج  رد  هدیرفآ  نآ  هب  ار  وا  یلاعت  يادخ 
. تسین مهّتم  دهدیم  ربخ  یبیغ  رابخا  زا  ار  وا  هچنآ  یلاعت و  يادخ  یحورب  ینعی  دنیوگ : كاّحض  میهاربا و  ریبج و  نب  دیعس  ساّبع و  نبا 

. تسوا تناما  تقادصب و  يایوگ  قطان و  وا  لاوحا  اریز 
تـسین لیخب  هدـش  مالعا  واب  ادـخ  زا  هچنآ  ندـیناسر  رد  وا  هک  تسنیا  شیانعم  دوصقم و  هدـناوخ . نینـض )  ) داض اـب  ار  نآ  هک  یـسک  و 

. دومن میلعت  ار  وا  دنوادخ  هچنانچ 
رگید یضعب  هتفگ  رب  انب  تسین و  هدرک  نیرفن  تنعلب و  مجر  ار  وا  ادخ  هک  نسح  هتفگب  ناطیش  لوق  نآ  و  ٍمیِجَر ) ٍناْطیَـش  ِلْوَِقب  َوُه  ام  َو  )

نآرق  هک  تسنیا  دوصقم  و  تسین . تسا  هدش  هدنار  نامسآ  زا  باهش  ریت  ببس  هب  هک  یناطیش  لوق  نآ 
340 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 

نانهاکب هک  يروطنامه  دنکیم  ءاقلا  واب  ناطیش  هک  دنیوگیم  نیکرـشم  هچنانچ  تسین  دشاب  هدرک  واب  ءاقلا  هک  میجر  ناطیـش  لوق  هتفگ و 
: دیامرفیم هدرک و  تمالم  خیبوت و  ار  ناشیا  دنوادخ  سپس  دنکیم  ءاقلا  نارگوداج  و 

. دیئامیپیم مدرک  نایب  امش  يارب  دشاب و  رتنشور  هار  نیا  زا  هک  ار  هار  مادک  سپ  دیوگ : جاجز  َنُوبَهْذَت ) َْنیَأَف  )
. دینکیم لودع  اجکب  تسا  تیاده  اهیرامیب و  ءافش  هک  نآرق  نیا  زا  امش  ینعی  دناهتفگ : یضعب  و 

ّدـض رکذ  دنـسرب و  ّقحب  نآ  ببـسب  ناشیا  تسا  نکمم  هک  مدرم  يارب  رّکذت  هظعوم و  رگم  نآرق  تسین  ینعی  َنیَِملاْعِلل ) ٌرْکِذ  اَّلِإ  َوُه  ْنِإ  )
اهنیا زا  کی  چیه  وهـس  ای  ّكاش و  ای  تسا  دـّلقم  ای  تسا  لهاج  ای  تسا  ملاع  ای  تسین . یلاخ  تروص  راهچ  زا  رکاذ  تسنایـسن و  وهس و 

. تسا دوب  دای  رکذ و  ّدض  نآ  اریز  تسین  تسرد 
نآ هک  دومن  دای  ناحبـس  دنوادخ  دشاب . میقتـسم  وا  تعاط  ادخ و  رما  رب  دـهاوخیم  امـش  زا  هک  یـسک  يارب  َمیِقَتْـسَی ) ْنَأ  ْمُْکنِم  َءاش  ْنَِمل  )

هچنانچ تسناـشیا  هب  تعفنم  تشگرب  هکنیا  يارب  ار . تماقتـسا  لـها  داد  صیـصخت  سپـس  تسا . رکذ  مومع  وحنب  ادـخ  قلخ  ماـمت  يارب 
هب یناـهنپ  رد  ار  ادـخ  هدومن و  نآرق  زا  يوریپ  هک  ار  یـسک  دـناسرتیم  هّتبلا  ِْبیَْغلاـِب . َنمْحَّرلا  َیِـشَخ  َو  َرْکِّذـلا  َعَبَّتا  ِنَم  ُرِذـُْنت  اـمَّنِإ  دومرف :

. تسنایملاع راگدرورپ  هک  ییادخ  دـهاوخب . هکنیا - رگم  دـنهاوخیمن  و  َنیَِملاْعلا ) ُّبَر  ُهَّللا  َءاشَی  ْنَأ  اَّلِإ  َنُؤاشَت  ام  َو  ( ) سی هروس  . ) دـسرت
هک یتهج  زا  دشاب  هتساوخ  شیپ  زا  ار  نیا  ادخ  هکنیا  رگم  ار  ّقح  رب  تماقتسا  دنهاوخیمن  ینعی  دیوگ : یئابج  ( 1  ) تسا لوق  دنچ  هیآ  رد 

ّتیشم  سپ  نآب  ار  امش  هدرک  فیلکت  نآ و  يارب  هدیرفآ  ار  امش  ادخ 
341 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 

رگم دیهاوخیمن  ار  مالسا  امش  هک  تسنیا  دوصقم  و  تسا . راّفکب  باطخ  نیا  دیوگ : ملسم  یبا  ( 2  ) تسامش تساوخ  ربارب  لباقم و  رد  وا 
امـش هک  هدومن  هدارا  ادخ  هکنیا - يارب  دنکیمن  ار  راک  نیا  نکل  دیامن و  نآب  راچان  هدومن و  روبجم  نآ  رب  ار  امـش  و  دهاوخب ، ادـخ  هکنیا 
امـش دشاب و  نیا  دوصقم  هکنیا  ( 3 . ) دنک لیمحت  نآ  رب  ار  امـش  هک  هدرکن  هدارا  دـیوش و  باوث  ّقحتـسم  ات  دـیروآ  نامیا  رایتخا  لاح  رد 

يانعم زا  تسا  مالک  رد  هچنآ  يارب  دیامن . صوصخم  ّتبحم  فطل و  امـشب  تماقتـسا  رد  دهاوخب  ادخ  هکنیا  رگم  دـیهاوخیمن  ار  مالـسا 
. تمعن

342 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 

342 ص :  ترطفنا ...  هروس 
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هراشا

. هدش لزان  هّکم  رد  تسا و  هیآ  ( 19  ) هدش هدیمان  مه  راطفنا  هروس 

342 ص :  نآ ... : تلیضف 

: دومرف هک  هدومن  تیاور  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمغیپ  زا  بعک . نب  ّیبا 
دنوادخ تمایق  زور  و  دیامرف . اطع  واب  هنـسح  دص  ياهرطق  ره  ددعب  هنـسح و  کی  يربق  ره  ددعب  دنوادخ  دـیامن  تئارق  ار  نآ  هک  یـسک 

. دیامرف حالصا  ار  وا  راک 
ءامسلا اذا  ( 1  ) ار هروس  ود  نیا  هک  یـسک  دوـمرف  هک  هدوـمن  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداـص  هَّللا  دـبع  یبا  ترـضح  زا  ءـالعلا  یبا  نب  نسح 

رارق  شیوخ  مشچ  يولج  ار  ود  نیا  هلفان  بجاو و  زامن  رد  دنک و  تئارق  ار  تقشنا  ءامسلا  اذا  و  ( 2  ) ترطفنا
343 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 

ادخ زا  عنام  ار  وا  يزیچ  دـنکن و  يهدرپ  باجح و  هب  بوجحم  ار  وا  دـنوادخ  دـنک ) ود  نآ  تایآ  رد  لمأت  دـناوخب و  ّبترم  ینعی   ) دـهد
. دوش غراف  مدرم  باسح  زا  ات  دنک  تمحر )  ) رظن واب  ادخ  رظن و  ادخ  يوسب  هراومه  دوشن و 

: لبق هروس  اب  هروس  نیا  طابترا  هجو  حیضوت و 
لاّصتا دوش . نآب  لصّتم  ات  دومن  حاتتفا  نآ  لثمب  مه  ار  هروس  نیا  دـنوادخ  دوب  تمایق  زور  ياهرطخ  اـهلوه و  رکذ  رد  رتولج  هروس  نوچ 

: دومرف سپ  دننامب . دننام 

343 ص :  ات 19 ... ] تایآ 1  (: 82  ) راطفنالا هروس  ]

هراشا

ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
(4  ) ْتَِرثُْعب ُرُوبُْقلا  اَذِإ  َو  ( 3  ) ْتَرُِّجف ُراِحْبلا  اَذِإ  َو  ( 2  ) ْتَرَثَْتنا ُبِکاوَْکلا  اَذِإ  َو  ( 1  ) ْتَرَطَْفنا ُءامَّسلا  اَذِإ 

ام ٍةَروُص  ِّيَأ  ِیف  ( 7  ) ََکلَدَـعَف َكاَّوَسَف  َکَقَلَخ  يِذَّلا  ( 6  ) ِمیِرَْکلا َکِّبَِرب  َكَّرَغ  ام  ُناْسنِْإلا  اَهُّیَأ  اـی  ( 5  ) ْتَرَّخَأ َو  ْتَمَّدَـق  ام  ٌسْفَن  ْتَِملَع 
(9  ) ِنیِّدلِاب َنُوبِّذَُکت  َْلب  َّالَک  ( 8  ) َکَبَّکَر َءاش 

(14  ) ٍمیِحَج یَِفل  َراَّجُْفلا  َّنِإ  َو  ( 13  ) ٍمیِعَن یَِفل  َراْربَْألا  َّنِإ  ( 12  ) َنُولَعْفَت ام  َنوُمَْلعَی  ( 11  ) َنِیِبتاک ًامارِک  ( 10  ) َنیِِظفاَحل ْمُْکیَلَع  َّنِإ  َو 
ُِکلْمَت َمْوَی ال  ( 18  ) ِنیِّدـلا ُمْوَی  ام  َكارْدَأ  ام  َُّمث  ( 17  ) ِنیِّدـلا ُمْوَی  ام  َكارْدَأ  ام  َو  ( 16  ) َنِیِبئاِغب اْهنَع  ْمُه  اـم  َو  ( 15  ) ِنیِّدلا َمْوَی  اهَنْوَلْصَی 

(19  ) ِهَِّلل ٍِذئَمْوَی  ُْرمَْألا  َو  ًاْئیَش  ٍسْفَِنل  ٌسْفَن 
344 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 

344 ص :  همجرت ... :

: نابرهم هدنیاشخب  دنوادخ  مانب 
. دوشیم هتفاکش  نامسآ  هک  هاگ  نآ  - 1
. دنزیر ورف  ناگراتس  هک  هاگ  نآ  و  - 2
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(. دندرگ ایرد  کی  ات   ) دنوش هدرگ  ناور  اهایرد  هک  هاگ  نآ  و  - 3
. دنوش ربز  ریز و  اهروگ  هک  هاگ  نآ  - 4

. دنادب هتشاذگ  سپ  هچنآ  داتسرف و  شیپ  هچنآ  سک  ره  - 5
. تمیرک راگدرورپب  ار  وت  درک  رورغم  زیچ  هچ  یمدآ  يا  - 6

تـساوخ هک  یتروص  ره  رد  شنیرفآ ) رد   ) ار وت  تخاـس  لدـتعم  ار و  وت  ياـضعا )  ) دـینادرگ تسار  سپ  ارت  دـیرفآ  هک  ییادـخ  نآ  - 7
. درک بیکرت 

. ار شاداپ  زور  دیرادنپیم  غورد  هکلب  تسنانچ  هن  - 8
. دننانابهگن امش  راتفگ ) رادرک و   ) رب هّتبلا  و  - 9

دنناگدنسیون . ادخ ) دزن   ) دنناگرزب ناگتشرف  زا  - 10
345 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 

. دینکیم هچنآ  دننادیم  ار  امش  لامعا  - 11
. دنتشهب رد  ناراکوکین  کشیب  - 12

. دنخزود رد  دندرک ) بیذکت  ار  ربمغیپ  هک  نانآ   ) ناراکدب هّتبلا  و  - 13
(. تمایق زور   ) ازج زور  خزودب  دنیآ  رد  - 14

(. ناگدشمگ و   ) دیدپان خزود  زا  ناراکدب  دنتسین  و  - 15
. شاداپ زور  تسیچ  هک  ار  وت  درک  اناد  زیچ  هچ  - 16

. تسادخ نآ  زا  تشحو ) رپ   ) زور نآ  رد  مکح  و  - 19 - 18 - 17

345 ص :  تئارق ... :

تئارق نوبّذـکی  لب  رفعج . وبا  دـناهدناوخ و  دـیدشت  اب  نارگید  هدرک و  تئارق  دـیدشت  نودـب  فّفخم  کلدـعف )  ) رفعج وبا  هفوک و  لـها 
نب دیعـس  ذاوش . رد  و  هدناوخ . بصن  اب  نارگید  هدـناوخ و  عفرب  کلمت  موی ال  هرـصب . لها  ریثک و  نبا  دـناهدناوخ . ءات  اب  نارگید  هدرک و 

تسا هدرک  تئارق  ّکبرب . كّرغا  ام  ریبج 

345 ص :  لیلد ... :

. تخاس لدتعم  ار  وت  هقلخ  تسنیا . شیانعم  دیدشت . اب  کلدع  اّما 
یضعب هب  لدتعم  ار  وت  زا  یضعب  هک  تسنیا  شیانعم  سپ  فیفختب  کلدع . اّما  و  دومن . داجیا  دروآ و  نوریب  هروص  نیرتهب  رد  ار  وت  سپ 

. تسین نآ  رد  یتوافت  نآ و  بسانتم  دش  لدتعم  وت  هقلخ  سپ  دومن  رگید 
. تسا راّفکب  باطخ  رب  انب  ءات  اب  و  تسا . راّفک  زا  ربخ  ءای  اب  نوبّذکی . هلوق  و 

تـسا يزور  تمایق  زور  ینعی  کلمت ) موی ال  وه   ) يا تسا . فوذحم  ءادـتبم  ربخ  هّتبلا  نآ  ٌسْفَن  ُِکلْمَت  َمْوَی ال  هیآ . رد  عفر  تهج  اّما  و 
کلام  یسفن  چیه  هک 

346 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 
ءازج نآ  تسیچ و  تمایق  شاداپ و  زور  هک  درک  اناد  ار  وت  زیچ  هچ  ِنیِّدـلا ) ُمْوَی  ام  َكارْدَأ  ام  َو   ) تفگ یتقو  وا  سپ  بصن . اّما  و  تسین .
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. تسا هدش  رمضم  ءازج  ربخ  ُِکلْمَت  َمْوَی ال  سپ  تسین . کلام  یسفن  هک  تسیزور  ازج  زور  دیوگ  تسا  شاداپ  و 
رد موی  نوچ  هکنیا  نآ  دـشاب و  رگید  هجو  رب  بوصنم  تسا  زیاج  و  تسا . ثدـح  زا  راـبخا  ناـمز  ءامـسا  تسا و  ثدـح  نآ  هکنیا  يارب 

برع نایراق و  قاّفتا  عامتجا و  نیا  رب  لیلد  و  هدش . اهر  تسا  روما  رثکا  رد  هک  لاونم  نامه  رب  دـشاب  فرظ  هک  هدـش  يراج  اهزیچ  رتشیب 
اَم َكارْدَأ  ام  َو  هیآ . نیا  رد  ار  بصن  دنکیم  دییأت  تیوقت و  هچنآ  زا  و  َِکلذ . َنُود  اَّنِم  َو  َنوُِحلاَّصلا  اَّنِم  اَّنَأ  َو  یلاعت . يادـخ  لوق  رد  تسا 

لثم نیا و  دننام  سفن  کلمت  موی ال  رد  بصن  سپ  َنُونَتُْفی . ِراَّنلا - یَلَع  ْمُه  َمْوَی  ِنیِّدلا  ُمْوَی  َناَّیَأ  َنُولَئْـسَی  هیآ  ُساَّنلا و  ُنوُکَی  َمْوَی  ُۀَـعِراْقلا 
. تسا نآ 

ام هک . یسک  اّما  دنتسه و  نآ  رب  مدرم  همه  هچنآ  میدرک  رایتخا  ام  هکنیا  زج  تسا  بوخ  ددرگ  عوفرم  اهنیا  همه  رگا  و  دیوگ : نسحلا  وبا 
. دشاب نیا  شیانعم  هک  تسا  زیاج  هدرک - تئارق  كّرغا 

هیآ رد  دـناهتفگ : و  دـشاب . بّجعت  هک  تسا  زیاج  و  دـناوخ . ارف  تراگدرورپ  هب  رورغ  هب  ار  وت  زیچ  هچ  هب ) رارتغالا  یلا  كاعد  يذـّلا  ام  )
اّمع کلفغا  ام  کلهجا و  ام  دشاب . نیا  شیانعم  سپ  دشاب . هرارغ  ورغ  زا  هک  تسا  زیاج  كّرغا  و  ار . هجو  ود  نیا  ِراَّنلا  یَلَع  ْمُهَرَبْصَأ  امَف 

رد هچنانچ  دـشاب  سایق  ریغ  رب  رورغ  زا  هک  تسا  نکمم  و  هدـش . وتب  هدارا  هچنآ  زا  درک  لفاغ  ار  وت  هچ  دومن و  نادان  ار  وت  هچ  کـب  داری 
«1 . » نیّیحنلا قاذ  نم  لغشا  دناهتفگ . لثم 

__________________________________________________

نغور وا  زا  دمآ  يدرم  سپ  دوب . یشورف  نغور  شلغش  هک  دوب  ینز  نیّیحنلا  تاذ  و  تسا . نغور  کیخ  کشم و  نون  رـسکب  یّحنلا  ( 1)
سپ درخب .

347 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 

347 ص :  تاغل ... : حرش 

. تسا ندش  هراپ  نتفاکش و  ینعی  ینعم  رد  فدارم  دننام و  دادصنالا : و  قاقشنالا : و  راطفنالا :
. فلتخم تاهج  رد  تسا  زیچ  نتخیر  راثتنالا :

خاروس يارب  روجف . تسنآ  زا  يدایز و  ریثکت و  رب  انب  رگید  یـضعب  رب  تسا  بآ  ياهاج  زا  یـضعب  ندـش  هراـپ  ندـش و  خاروس  ریجفّتلا :
ترثعب ییانـشورب و  نآ  ندـش  هتفاکـش  يارب  رجف  تسنآ  زا  و  ناهانگ . زا  يرایـسب  يوسب  نتفر  نوریب  هب  شبحاص  ندـش  يراج  ندـش و 

. تسا زیچ  ندرک  ور  تشپ و  هنوراو و  هرثحب  هرثعب و  دوش و  ربز  ریز و  هک  هگ  نآ  هترثعب  ضوحلا 
هزلح نب  ثراح  ارارتغا  هرتغا  و  ارورغ . هرغ  دنیوگیم  تسا  هدش  لایخ  مّهوت و  ینادان  لهج و  يور  زا  هک  تسیرما  ندرک  رهاظ  رورغلا : و 

: دیوگ
ءاحّضلا مهعمج و  لآلا  عفر  نکل  ارورغ و  مکوّرغی  مل 

يانعمب لآ  دـیدیدیم و  زور  ییانـشور  رهظ و  عقوم  رد  ار  ناشیا  امـش  هکلب  ناهگان  ار  امـش  دـماین  دـیوگ : تسا . هقّلعم  هعبـس  زا  تیب  نیا 
. دیآیم رظنب  زور  ندش  دنلب  عقوم  رد  امن  بآ  بارس و  و  تسا ، بارس 

__________________________________________________

سپ تفرگ  تسد  رد  ار  زاب  کشم  نآ  رـس  سپ  تسا  رتهب  منیب  هب  ار  رگید  کیخ  ات  راد  هاگن  تفگ  واب  درم  سپ  درک  زاب  ار  یکیخرـس  )
دنب نغور  کشم  ود  نآـب  نز  نآ  تسد  ود  ره  نوچ  سپ  تتـسدب  رادـهگن  مه  ار  نیا  رـس  تفگ  نزب  دوشگ و  ار  رگید  کـشم  درم  نآ 

نز هک  یلاح  رد  نز  رـس  تشپ  دـمآ  سپ  دوش  راـک  لوغـشم  نز  نآ  اـب  دـش  مزاـع  هدومن  هدافتـسا  ءوس  تصرف  نیا  زا  درم  نآ  سپ  دـش 
ار دوخ  توهـش  نوچ  تخاس و  ار  وا  راک  هدز و  الاب  بقع  زا  ار  نآ  نهاریپ  سپ  دوب  اهکـشم  هب  لوغـشم  شتـسد  ود  ره  الود و  ینحنم و 
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وت دیرخ  تاوخ  ای  دومرف  واب  ص )  ) ربمغیپ هک - تسیدرم  نامه  وا  دومن و  هبوت  هدش و  ناملسم  سپس  درک  لامعا  تساوخیم  هک  روط  نآ 
( مجرتم (. ) تسا درم  نآ  مسا  تاوخ  و   ) دومرف مّسبت  دوب و  هنوگچ 

348 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 
. تسا ارورغ  مکوّرغی  مل  تیب  نیا  دهاش  و 

348 ص :  بارعا ... :

. ادخ لوق 
دنلب دـیامن  بیکرت  ار  وت  دـهاوخ  هک  یتروص  ره  رد  تسنیا . ینعم  و  دـشاب . دـیکأت  يارب  هدـیاز  ام  هک  تسا  زیاج  َءاش . اـم  ٍةَروُص  ِّيَأ  ِیف 
ءازج طرش و  يانعم  رد  ام  تسا . نکمم  هدش و  فذح  وا  سپ و  تسا . کلدع  رب  فطع  کبکر  و  ابیز . ای  تشز و  دق . هاتوک  ای  تماق و 

ّيا یف  ادخ  لوق  نیا  رب  انب  و  دومن . بیکرت  دـنک . بیکرت  تروص  نآ  رد  ار  وت  تساوخ  هک  یتروص  ره  رد  دـشاب . نیا  ینعم  سپ  دـشاب .
زیاج منزیم و  ار  رمع  نم  يدز  ار  دیز  وت  رگا  ارمع . برـضا  ادیز  برـضت  نا  دیوگ : هیوبیـس  هکنیا  يارب  دشابیمن . کبکر  زا  هلـص  ةروص 

رمضم هلص  ٍةَروُص  ِّيَأ  ِیف  ادخ . لوق  هک  تسا  بجاو  سپ  ادیز ) برـضت  نا  اورمع  برـضا  دوش  هتفگ  هک   ) نآ رب  ار  ورمع  میدقت  تسین 
و ّتیلاح . رب  انب  تسا  بصن  ّلحم  رد  اهنولـصی  دنکیمن . لمع  نآ  رد  شلبق  ام  سپ  تسا . ماهفتـسا  نآ  هکنیا  يارب  کلدع . هلـص  هن  دشاب 

میحج یفل  راّـجفلا  ّنا  تسنیا . شریدـقت  و  تسا . ربـخ  زا  دـعب  ربـخ  نآ  هکنیا  يارب  دـشاب . ربـخ  سپ  دـشاب . عـفر  ّلـحم  رد  تسا  نکمم 
. دوب دنهاوخ  خزود  رد  هنیآ  ره  ناراکدب  هّتبلا  نولاص .

348 ص :  ریسفت ... : دوصقم و 

هراشا

ببسب نامـسآ  هک  يزور  ِمامَْغلِاب ) ُءامَّسلا  ُقَّقَـشَت  َمْوَی   ) تسنآ دننام  دش و  هراپ  هراپ  هتفاکـش و  نامـسآ  هک  هاگ  نآ  ْتَرَطَْفنا ) ُءامَّسلا  اَذِإ  )
ییانـشور هک  یهایـس  دنزیر  ورف  دنوش و  طقاس  ناگراتـس  هک  هاگ  نآ  دـیوگ : ساّبع  نبا  ْتَرَثَْتنا ) ُبِکاوَْکلا  اَذِإ  َو   ) دوشیم هراپ  هراپ  اهربا 

«1 . » دشابن ناشیارب 
__________________________________________________

زگره اهنامسآ  هک  دوب  نیا  ناشرظن  هفسالف  ءامکح و  زا  ءامدق  ( 1)
349 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  هم 

رد شروش  روش و  رد  شنیریـش  دـنوشیم . زاب  رگید  یـضعب  هب  اهایرد  زا  یـضعب  هک  هاگ  نآ  دـنیوگ  یئابج  هداتق و  ْتَرُِّجف ) ُراِحْبلا  اَذِإ  َو  )
. دوش مامت  دکشخب و  اهایرد  بآ  ینعی  نسح : هتفگب  و  دوش . ایرد  کی  همه  سپ  نیریش . بآ 

هتخیگنارب هدـنز  دنتـسه  نآ  رد  هک  یناگدرم  هنوراو و  شکاخ  ینعی  دوش . ربز  ریز و  هتفاکـش و  اـهربق  هک  هاـگ  نآ  ْتَِرثُْعب ) ُرُوبُْقلا  اَذِإ  َو  )
«2 . » تمایق زور  ثعب و  عقوم  رد  دنیآ  نوریب  نآ  زا  سپ  دور . رانک  ناگدرم  يور  زا  كاخ  ینعی  لتاقم : ساّبع و  نبا  هتفگب  و  دنوش .

اُؤَّبَُنی تسناحبـس . يادخ  لوق  دننام  نیا  و  هتـشاد . رّخؤم  هچنآ  هداتـسرف و  ولج  هچنآ  یـسفن  ره  دـنادب  ْتَرَّخَأ ) َو  ْتَمَّدَـق  ام  ٌسْفَن  ْتَِملَع  )
َرَّخَأ َو  َمَّدَق  اِمب  ٍِذئَمْوَی  ُناْسنِْإلا -

. تشذگ نآ  رکذ  تسا و  هتشاد  رّخؤم  ای  مّدقم و  هچنآب  زور  نیا  رد  ار  ناسنا  دهدیم  ربخ  . 
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دریگ رارق  لمع  دروم  نآ  زا  دعب  هک  ییوکین  ّتنـس  زا  دراد  رّخؤم  هچنآ  ّرـش و  زا  دراد و  مّدقم  ریخ  زا  هچنآ  دیوگ : دوعـسم  نب  هَّللا  دـبع 
شاداپ رجا و  وا  يارب  سپ 

__________________________________________________

نتفر نیب  زا  لاوز و  ضرعم  رد  ینیمز  یکاخ و  تارک  دننام  ینامسآ  تارک  هک  تسنیا  ّقح  نکل  و  دنوشیمن . هتفاکـش  دنوریمن و  نیب  زا  )
سپ تسا  هداد  ربخ  یلاعت  يادخ  هچنانچ  دنریمیم  ماسجا  ربا  ریاس  دننام  اهنآ  دوریم و  نیب  زا  ناشرون  ییانشور و  هام  دیشروخ و  دنتسه و 

. تسا راک  رد  ادخ  لاّعف  تسد  زور  ره  رد 
لقتنم نهذ  موزلم  نیا  زا  سپ  تسا  ربق  رد  هدرم  هک  تسنیا  نهذ  رد  دوهعم  نوچ  تسناـگدرم . ندـش  هدـنز  زا  هیاـنک  روبقلا : ترثعب  ( 2)

مه رتسکاخ  هچ  رگ  دوشیم  هدیمهف  دیز  مرک  دوج و  نیا  زا  اریز  تسا . دایز  شرتسکاخ  دیز  دامّرلا . ریثک  دیز  لاثم  دننام  دوشیم  شمزالب 
ناگ هدـنرد  همعط  ای  هدـش و  قرغ  ایرد  رد  دـشابن  ربق  رد  هدرم  هچ  رگ  دوشیم  هدـیمهف  ندـش  هدـنز  اجنیا  رد  روط  نیمه  دـشاب و  هتـشادن 

( مجرتم . ) دشاب هدش  لاغذ  هتخوس و  قیرح  رد  ای  هدش و  ناگدنرپ  ارحص و 
350 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 

شور تنـس و  ای  دوش و  مک  ناشیا  شاداـپ  رجا و  زا  يزیچ  هکنیا  نودـب  تسا  هدرک  يوریپ  شور  ّتنـس و  نآ  زا  هک  دوب  دـهاوخ  یـسک 
رزو تسا  وا  يارب  سپ  يرمع ) ياهتعدب  دننام   ) دب تعدب  هکلب  ّتنس و  نآ  زا  سک  ره  سپ  هراباک ) امنیس و   ) نوچ دراذگ  دوخ  زا  يدب 

هک هدـمآ  ثیدـح  رد  هچنآ  تسا  نیا  دـّیؤم  و  دوش . مک  ناشیا  ناهانگ  زا  يزیچ  هکنیا  نودـب  تسا  هدرک  لـمع  نآـب  هک  یـسک  هاـنگ  و 
سپ داد  واب  يزیچ  يدرم  هاگ  نآ  دندنام  تکاس  مدرم  سپ  درک . لاؤس  داتسیا و  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  نامز  رد  یلئاس 
لمع ریخ  راک  ّتنـس و  نآـب  مدرم  هک  دراذـگب . يریخ  ّتنـس  هک  یـسک  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمغیپ  سپ  دـنداد . مه  رگید  مدرم 

و دوش . مک  ناشیا  شاداپ  زا  يزیچ  هکنیا  نودب  دناهدرک  يوریپ  نآ  زا  هک  یناسک  ياهشاداپ  لثم  نآ و  شاداپ  رجا و  تسوا  يارب  دننک 
دوب و دهاوخ  دناهدرک  وا  زا  يوریپ  هک  تسا  یناسک  نآ  هانگ  رزو و  وا  يارب  سپ  دراذـگب . يدـب  شور  نیئآ و  ّتنـس و  کی  هک  یـسک 

نب ۀقیذح  سپ  دیوگ : « 1  » دوش مک  ناشیا  ناهانگ  زا  هکنیا  نودب 
__________________________________________________

سّـسؤم و يارب  دناوخب  سرد  ای  دنک و  تدابع  زامن و  نآ  رد  سک  ره  سپ  دنک  انب  ياهّیملع  هسردم  ای  دزاسب و  دجـسم  یـسک  الثم  ( 1)
نوچ یهانگ  داسف و  زکرم  رگا  روط  نیمه  دـناهدرک و  تداـبع  نآ  رد  هک  دوب  دـهاوخ  یمدرم  لاـمعا  باوث  لـمع و  نآ  باوث  نآ  یناـب 

نودب دناهدش  بکترم  هسّـسؤم  زکرم و  نآ  رد  هک  تسا  یمدرم  ناهانگ  نآ و  هانگ  وا  يارب  دنک  سیـسأت  انب و  نآ  لثم  هراباک و  امنیس و 
. دوش مک  اهنآ  ناهانگ - زا  هکنیا 

351 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 
. تسا هتشاد  رّخؤم  ای  مّدقم و  هچنآ  یسفن  ره  دنادیم  ْتَرَّخَأ . َو  ْتَمَّدَق  ام  ٌسْفَن  ْتَِملَع  دومن . توالت  نامی 

رورغم ار  وت  زیچ  مادـک  ینعی  تسا . هدرک  تمیرک  راگدرورپ  هب  رورغم  ار  وت  زیچ  هچ  ناسنا  يا  ِمیِرَْکلا ) َکِّبَِرب  َكَّرَغ  ام  ُناْسنِْإلا  اَهُّیَأ  ای  )
ربمغیپ هک  هدـش  تیاور  و  ياهدومن . هانگ  هدومن و  تفلاـخم  ار  وا  اـت  هداد  هولج  ّقح  اـبیز و  وت  يارب  ار  لـطاب  هداد و  بیرف  ار  وت  هدومن و 
ياـنعم هراـب  رد  نیرّـسفم  و  تسا . هداد  بیرف  ار  وا  وا  یناداـن  لـهج و  دومرفیم : درکیم . توـالت  ار  هیآ  نیا  هاـگ  ره  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص 

. دناهدرک فالتخا  میرک 

351 ص :  نادنمشناد ... » رظن  زا  میرک  يانعم  »
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. دنکیمن ررض  نایز و  عفد  عفن و  زج  نآ  ببسب  هک  تسا  ماعنا  ناسحا و  وا  لاعفا  مامت  هک  تسا  یمعنم  نآ  میرک  دناهتفگ : یضعب 
. تسوا يارب  هک  ار  يزیچ  دنکیمن  بلط  تسین و  وا  يارب  هچنآ  تسوا و  يارب  هچنآ  دنکیم  ءاطعا  هک  تسنآ  میرک  دناهتفگ : یضعب  و 

. دهدیم دایز  هتفریذپ و  كدنا  هک  تسنآ  میرک  دناهتفگ : یضعب  و 
لیضفب دومن  تانسحب  ضیوعت  لیدبت و  ار  نآ  ات  هدشن  ناهانگ  ندوشخب  هب  یضار  هک  تسنیا  ناحبـس  يادخ  مرک  زا  دناهتفگ : یـضعب  و 

دنتفگ « 1  » ضاّیع نب 
__________________________________________________

يرتخد ندوبر  يارب  یبش  دوب  هدومن  نیرفاسم  صوصخم  مدرم  زا  ّتینما  بلس  هک  دوب  ناسارخ  فورعم  نانزهار  زا  ضاّیع  نب  لیضف  ( 1)
دوخ اب  ار  وا  دور و  هقوشعم  هناخب  هنابـش  دش  مزاع  وا  سپ  دـنهدب . نزهارب  ار  دوخ  رتخد  هک  ندوبن  رـضاح  وا  ناسک  دوب و  وا  هقوشعم  هک 
اُونَمآ َنیِذَِّلل  ِنْأَی  َْمل  َأ  دناوخیم  یـسک  هک  دینـش . نآرق  توالت  يادص  بش  همین  رد  دنک  روبع  تساوخ  دوصقم  لزنم  رواجم  ماب  زا  درب  هب 

ادخب نامیا  هک  یناسک  هک  هدشن  نآ  تقو  ایآ  ِهَّللا ...  ِرْکِِذل  ْمُُهبُوُلق  َعَشَْخت  ْنَأ 
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هب ار  وت  زیچ  هچ  ِمیِرَْکلا . َکِّبَِرب  َكَّرَغ  ام  دیوگب  دنک و  حاضیتسا  همکاحم و  هتـشاد  هگن  دوخ  ربارب  رد  تمایق  زور  رد  ار  وت  دنوادخ  رگا 
. وت هتخیوآ  مرک  وفع و  ياههدرپ  درک  رورغم  ارم  میوگیم  تفگ  ادخب . تفگ  یهاوخ  هچ  درک  رورغم  تمیرک  راگدرورپ 

دومن رورغم  ارم  تفگ  مهاوخ  درک  رورغم  نمب  زیچ  هچ  ار  وت  دیامرفب  هتشاد و  هاگن  دوخ  ربارب  رد  ارم  دنوادخ  رگا  دیوگ : ذاعم  نب  ییحی 
میرک مادک  دیوگ . قاّدر  رکب و  یبا  درک  رورغم  وت  ملح  ارم  دیوگ . هک  تسا  ناشیا  زا  یضعب  و  رـضاح . هتـشذگ و  رد  وت  یکین  ناسحا و 

ات دومن  نیقلت  ار  وا  اـیوگ  هکنیا  يارب  دومرفن . ار  دوخ  رگید  تافـص  ءامـسا و  میرکلا )  ) دومرف ناحبـس  دـنوادخ  هّتبلا  و  دوـمن . رورغم  ارم 
: دیوگب

(. میرکلا مرک  ینّرغ  )
مدآ نب  ای  مدآ  نب  ای  دیوگب  دنک و  حاضیتسا  تمایق  زور  رد  ار  وا  دنوادخ  هکنیا  رگم  تسین  امـش  زا  کیچیه  دیوگ : دوعـسم  نب  هَّللا  دبع 

ارچ مدآ  دـنزرف  يا  يدرکن . لـمع  یتـسناد  هک  ار  هچنآ  ارچ  مدآ . دـنزرف  يا  دومن  نمب  رورغم  ار  وـت  زیچ  هچ  مدآ  رـسپ  يا  مدآ  رـسپ  يا 
. يدومنن تباجا  ار  ناربمایپ 

وا رب  ناسحاب  تسا  جردتسم  نآ و  رب  ندیشوپ  ندرک و  رتسب  تسا  رورغم  هزادنا  هچ  دومرف : مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  نینمؤملا  ریما 
ببسب ینعی 
__________________________________________________

اب تشگرب و  دش  نآ  تقو  الاح  هتقو  نآلا  ارچ  تفگ  تسیرگ  دـیزرل و  شندـب  دینـش  ات  لیـضف  دـسرتب . ادـخ  دای  زا  ناشبولق  دـناهدروآ  )
اجنیا دز  دایرف  یـسک  دینـش  دیـسر  یناوراک  هلفاق و  لاح  نیمه  رد  تخادرپ  هبانا  هبوتب و  هاـنپ و  ياهبارخب  تشک و  ار  اوه  یبیجع  تلاـح 

رب ياو  تفگ  دوخ  اب  دنلب و  لیضف  هلان  دناسر . لتقب  تراغ و  ار  ام  دنز و  نوخیبش  ام  رب  هدیسر و  لیـضف  مسرتیم  هک  دیرذگب  دوز  دینامن 
رد ترجاهم و  هّکمب  دوخ  زواجت  هانگ و  هقطنم  ناسارخ  زا  شیرپ  یلاح  اب  سپ  دنرادن  تینوصم  تشحو و  رد  وت  زا  ادخ  ناگدـنب  هک  وت 

نادباع نافراع و  راربا و  ناکین و  رتفد  رد  وحم و  ناراک  هبت  ءایقـشا و  رتفد  زا  شمان  ات  تخادرپ  تاف  ام  ناربج  كرادـتب و  فکتعم  اجنآ 
( مجرتم . ) دیدرگ راگزور  ناگرزب  زا  تبث و 
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. دزادنایم ریخأت  ار  ّقحب  عوجر  هبوت و  واب  قح  ناسحا 

هماقلا يوتـسم  یناسنا  ار  وت  سپ  َكاَّوَسَف )  ) يدوبن يزیچ  وت  هکنآ  لاـح  درک و  داـجیا  ياهفطن  زا  ار  وت  هک  ییادـخ  نآ  َکَـقَلَخ ) يِذَّلا  )
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. داد رارق  لدتعم  ار  وت  ینعی  ََکلَدَعَف )  ) ینیبب يونشب و  هک  دینادرگ 
ییاضعا زا  وت  يارب  هچنآ  نایم  هکنیا  دوصقم  دومن . اپ  ود  تسد و  ود  شوگ و  ود  مشچ و  ود  رد  لدتعم  ار  وت  تقلخ  ینعی  دیوگ : لتاقم 

رگید ییاپ  رب  ار  ییاـپ  رگید و  یتسد  رب  ار  یتسد  داد . رارق  يربارب  تلادـع و  تسا  ییاـت  ود  اـهنآ  زا  یـضعب  هدـیرفآ و  یناـسنا  يارب  هک 
. دادن ینوزف  درکن و  رتدنلب 

هیلع اضر  ترـضح  زا  داد  رارق  ییاد  ومع و  ای  ردام  ای  ردپ  زا  یتهابـش  مادک  ره  رد  ینعی  دیوگ : دـهاجم  َکَبَّکَر ) َءاش  ام  ٍةَروُص  ِّيَأ  ِیف  )
يا تفگ  تسین . وت  يارب  دنزرف  دومرف  يدرمب  ترـضح  نآ  هک  هدش  تیاور  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  زا  شموصعم  ناردپ  زا  مالّـسلا 

ضرع دشاب . هک  هیبش  تدنزرف  یهاوخیم  دومرف : ترـضح  رتخد  ای  رـسپ و  ای  دشاب  يدـنزرف  میارب  هک  مراد  وزرآ  هزادـنا  هچ  ادـخ  لوسر 
رـضاح تسا  مدآ  وا و  نایم  هک  یتبـسن  ره  دـنوادخ  تفرگ  رارق  محر  رد  نوچ  هفطن  هک  اریز  وگن  نینچ  دومرف  ردـپ . ای  ردام و  هیبش  درک 

نیب ام  رد  ینعی  دنک  داجیا  تروصنآب  ار  وت  دهاوخ  هک  یتروص  ره  رد  َکَبَّکَر ) َءاش  ام  ٍةَروُص  ِّيَأ  ِیف   ) ار هیآ  نیا  ياهدناوخن  ایآ  دـیامرف 
. مالّسلا هیلع  مدآ  ترضح  وت و 

ناسنا تروص  رد  تساوخ  رگا  دنک  داجیا  بیکرت و  ار  وت  دوخ  قلخ  تروص  زا  دهاوخ  هک  یتروص  ره  رد  دنیوگ : حـلاص  یبا  همرکع و 
. نومیم تروص  رد  تساوخ  رگا  رخ و  غالا و  تروص  رد  تساوخ  رگا  و 

ره ار  وت  هک  تسا  رداق  ناحبـس  دـنوادخ  ینعی  دـیامن . داجیا  تروص  نیا  ریغ  رب  ار  وت  دـهاوخ  رگا  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح 
رارق  دهاوخ  هنوگ 
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. تسین وت  هیبش  یناویح  چیه  هک  یتسه  نآ  رب  وت  هک  یتروص  رب  يدیدرگ  ات  دیرفآ  اهیبایزرا  اهتروص و  نیرتهب  رد  ار  وت  وا  نکل  دهد و 
( اَّلَک  ) هاتوک ای  زارد  تشز  ای  لگـشوخ و  رغال  ای  قاچ و  هداـم ) اـی  رن و   ) نز اـی  درم و  زا  دـهاوخ  هک  یتروص  ره  رد  دـناهتفگ : یـضعب  و 

يراکـشآ ینـشور و  اب  تسین  شزیگنا  ثعب و  راکنا  ياج  اجنیا  و  دشابن . یباسح  یثعب و  هک  تسین  دیدرک  لایخ  امـش  هک  روط  نآ  ینعی 
. نآ رب  لیلد  مایق  نآ و  رد  رما 

رب تسا  رفیک  ءازج و  نآ  هک  یـشاداپ  زور  ِنیِّدلِاب )  ) دـینکیم بیذـکت  امـش  راّفک  هورگ  ياهکلب  دـنیوگ  هداتق  دـهاجم و  َنُوبِّذَُـکت ) َْلب  )
مالـسا نآ  هدروآ و  امـش  يارب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دّمحم  هک  ار  ینید  دـینکیم  بیذـکت  امـش  دـیوگ : یئابج  اروشن . ثعب و  امـش  راکنا 

. تسا
. امش يارب  دننکیم  ظفح  اهتیـصعم  تاعاط و  زا  دینک  لمع  امـش  هچنآ  هک  ناگتـشرف  زا  دنتـسه  ینانابهگن  هّتبلا  و  َنیِِظفاَحل ) ْمُْکیَلَع  َّنِإ  َو  )

: دومرف هدومن و  فیصوت  ار  ظفاح  ناگتشرف  دنوادخ  هاگ  نآ 
. دنسیونیم ار  مدآ  نادنزرف  لامعا  هک  یناگدنسیون  َنِیِبتاک )  ) دنناراوگرزب ناشراگدرورپ  رب  هک  یناگتشرف  ًامارِک ) )

و دنامن . یفخم  امـش  رب  اهنآ  زا  يزیچ  هک  دنـسیونیم  ار  نآ  امـش  يارب  سپ  اهیدب . اهیبوخ و  زا  دینکیم  هچنآ  دننادیم  َنُولَعْفَت ) ام  َنوُمَْلعَی  )
ریغ دنکیم  رهاظ  رد  هچنآ  دننادیم  دناهتفگ  یضعب  لالدتـساب و  ای  رارطـضاب و  ای  دنکیم  هدنب  هچنآ  دننادیم  ناگتـشرف  هک  دناهتفگ  یـضعب 

رگ یلاعت و  يادخ  ریغ  دنتـسه  ثداح  مه  ناشیا  دوخ  تساهنآ و  دوخ  فرط  زا  ثداح  هدـنب  لاعفا  هک  تسا  تلالد  هیآ  نیا  رد  و  نطاب .
. دوبن حیحص  نولعفت )  ) ادخ لوق  هن 
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. ایند رد  دنیادخ  عیطم  ءایلوا  راربا  دناتشهب و  رد  ناکین  راربا و  هّتبلا  ٍمیِعَن ) یَِفل  َراْربَْألا  َّنِإ  )

دنتـسه يراّفک  اجنیا  رد  راّـجف  زا  دوصقم  تسا و  شتآ  زا  یگرزب  هوک  نآ  دنـشابیم و  خزود  رد  راّـفک  هّتبلا  و  ٍمیِحَج ) یَِفل  َراَّجُْفلا  َّنِإ  َو  )
زور رد  دوب  دنهاوخ  شتآ  مزالم  ینعی  ِنیِّدلا ) َمْوَی  اهَنْوَلْصَی   ) ادخ لوق  لیلدب  دندومن . بیذکت  ار  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمغیپ  هک 
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. دنشابیم خزود  رد  هکنیا  يارب  تمایق 
نیملـسم زا  رئابک  لها  لئالد  بجومب  انیقی  هکنآ  لاح  دـننآ و  رد  هشیمه  يارب  هکلب  دنتـسین  شتآ  زا  بیاغ  ینعی  َنِیِبئاِغب ) اْهنَع  ْمُه  اـم  َو  )

راّجف ظفل  هک  تسنیا  رتهب  سپ  هیآ . نیا  زا  لبق  ار  نیدلاب ) نیبذکم   ) درک دای  ناحبس  دنوادخ  هکنیا  يارب  دوب و  دنهاوخن  شتآ  رد  دّلخم 
دنوادخ سپـس  تسا  لطاب  مومع  ظفلب  دیعو  لها  ّقلعت  دشاب  ینعم  نیا  لامتحا  مالک  رد  یتقو  زین  دشاب و  ناشیاب  صاصتخا  صوصخم و 

: دومرف تمایق  زور  تشاد  گرزب  يارب  ناحبس 
یگرزب رب  ندیهاگآ  يارب  هتـشادگرزب و  ار  نآ  شتدـش  يارب  تسیچ  تمایق  زور  هک  دومن  اناد  ار  وت  هچ  و  ِنیِّدـلا ) ُمْوَی  ام  َكارْدَأ  ام  َو  )

. نآ تمظع  دیکأت  يارب  ار  هلمج  نیا  دومن  رّرکم  ِنیِّدلا ) ُمْوَی  ام  َكارْدَأ  ام  َُّمث   ) دومرف زاب  نآ  ياهمیب  اهرطخ و  يرایسب  لاح و 
هچنآ مّود  َكارْدَأ )...  اـم   ) زا تسا و  تشهب  لـها  يارب  هک  ار  ییاـهتمعن  لوا  ِنیِّدـلا ) ُمْوَی  اـم  َكارْدَأ  اـم   ) زا دوـمن  هدارا  دـیوگ : یئاـبج 

. تسا شتآ  لها  يارب  باذع 
زا شدوخ  ریغ  زا  عافد  کلام  يدـحا  ینعی  یـسفن . يارب  ار  يزیچ  دوشیمن  کـلام  یـسفن  هک  يزور  ًاْئیَـش ) ٍسْفَِنل  ٌسْفَن  ُکـِلْمَت  ـال  َمْوَی  )

باقع  قحتسم  هک  یناسک 
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. دندوب نآ  کلام  ایند  راد  رد  مدرم  زا  يرایسب  هچنانچ  تسین  دنتسه 
يارب ارـصحنم  نتفرگ  ماـقتنا  ندوشخب و  باوث و  شاداـپ و  رد  مکح  ینعی  طـقف . تسادـخ  يارب  زور  نآ  رد  راـک  و  ِهَِّلل ) ٍذـِئَمْوَی  ُْرمَأـْلا  َو  )

يا تسادخ . يارب  زور  مامت  زور و  نآ  رد  هّتبلا  دومرف : هک  هدومن  تیاور  مالّسلا  هیلع  رفعج  یبا  ترضح  زا  رباج  زا  رمش  نب  رمع  تسوا .
. ادخ زج  یمکاح  دنامیمن  دنوشیم و  دوبان  ماّکح  مامت  دش  تمایق  زور  هک  هاگ  نآ  رباج 

دنوادـخ هک  تسنیا  هیآ  رد  حیحـص  يانعم  تسین و  يرفاک  ناـسنا  تعفنم  يارب  زا  يزیچ  کـلام  یـسفن  هک  يزور  ینعی  دـیوگ : لـتاقم 
. تسین ادخ  ریغ  يارب  یمکح  رما و  تمایق  رد  یلو  دومن  یماکحا  روما و  کلام  ار  مدرم  زا  يرایسب  ایند  رد  ناحبس 

. دـشابن تسرد  نارگید ) ءاـملع و  مالّـسلا و  مهیلع  هّمئا - و  ( ) ص  ) ربـمغیپ تعافـش  هک  تسا  بجاو  سپ  دوـش . هـتفگ  رگا  نـیا  رب  اـنب  و 
. تسا راگدرورپ  ریبادت  زا  نآ  ادخ و  نذا  رماب و  رگم  دوشیمن  تعافش  هک  تسا  نیا  خساپ  باوج و 
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357 ص :  نیفّفطم ...  هروس 

هراشا

هداتق سابع و  نبا  دیوگ : تسا  یندم  هک  دـیوگ : همرکع  كاّحـض و  نسح و  لوق  زا  لّدـعم  تسّیکم )  ) دوشیم هدـیمان  مه  فیفطت  هروس 
. تسا یندم  دناهتفگ 

. دشابیم هروس  رخآ  ات  اُومَرْجَأ  َنیِذَّلا  َّنِإ  نآ . و  نآ . زا  هیآ  تشه  رگم 
. تسا هیآ  نیرّسفم 36  نایراق و  عامجاب  نآ  تایآ  ددع 

357 ص :  نآ ... : تلیضف 

ياهماج موتخم . قیحر  زا  تمایق  رد  ار  وا  دنوادخ  دنک  تئارق  ار  نآ  هک  یـسک  دومرف  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمغیپ  دـیوگ : بعک  نب  یبا 
دنک تئارق  شبجاو  زامن  رد  سک  ره  هک  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  هَّللا  دبع  یبا  ترضح  زا  لامج  ناوفص  دیامن  باریس  هتـسبرد 
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ناما  تمایق  زور  رد  ار  وا  دنوادخ  ار  نیففطملل  لیو 
358 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 

. دوشن هبساحم  تمایق  زور  دنکن و  روبع  خزود  رسج  رب  دنک و  رادید  ار  شتآ  وا  هن  دنیبب و  ار  وا  شتآ  هن  دنک  اطع  شتآ  زا 
: لبق هروس  اب  هروس  نیا  طابترا  حیضوت و 

دای زین  مه  هروس  نیا  رد  داد  نایاپ  تسا  هدومن  هدامآ  اّیهم و  راّجف  راربا و  يارب  نآ  رد  هچنآ  تماـیق و  رکذـب  ار  هروس  نآ  دـنوادخ  نوچ 
: دومرف ار و  مدرم  لاوحا  دومن 

358 ص :  ات 17 ... ] تایآ 1  (: 83  ) نیففطملا هروس  ]

هراشا

ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
َنُوثوُْعبَم ْمُهَّنَأ  َِکئلوُأ  ُّنُظَی  ـال  َأ  ( 3  ) َنوُرِـسُْخی ْمُهُونَزَو  َْوأ  ْمُهُولاک  اذِإ  َو  ( 2  ) َنُوفْوَتْـسَی ِساَّنلا  یَلَع  اُولاتْکا  اَذِإ  َنیِذَّلا  ( 1  ) َنیِفِّفَطُْمِلل ٌْلیَو 

(4)
(9  ) ٌمُوقْرَم ٌباتِک  ( 8  ) ٌنیِّجِس ام  َكارْدَأ  ام  َو  ( 7  ) ٍنیِّجِس یَِفل  ِراَّجُفلا  َباتِک  َّنِإ  َّالَک  ( 6  ) َنیَِملاْعلا ِّبَِرل  ُساَّنلا  ُموُقَی  َمْوَی  ( 5  ) ٍمیِظَع ٍمْوَِیل 

ُریِطاسَأ َلاق  اـُنتایآ  ِْهیَلَع  یْلُتت  اذِإ  ( 12  ) ٍمِیثَأ ٍدَـتْعُم  ُّلُک  َّالِإ  ِِهب  ُبِّذَُـکی  ام  َو  ( 11  ) ِنیِّدلا ِمْوَِیب  َنُوبِّذَُـکی  َنیِذَّلا  ( 10  ) َنِیبِّذَکُْمِلل ٍذـِئَمْوَی  ٌْلیَو 
(14  ) َنُوبِسْکَی اُوناک  ام  ْمِِهبُوُلق  یلَع  َنار  َْلب  َّالَک  ( 13  ) َنِیلَّوَْألا

(17  ) َنُوبِّذَُکت ِِهب  ُْمْتنُک  يِذَّلا  اَذه  ُلاُقی  َُّمث  ( 16  ) ِمیِحَْجلا اُولاَصل  ْمُهَّنِإ  َُّمث  ( 15  ) َنُوبوُجْحََمل ٍِذئَمْوَی  ْمِهِّبَر  ْنَع  ْمُهَّنِإ  َّالَک 
359 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 

359 ص :  همجرت ... :

: نابرهم هدنیاشخب  دنوادخ  مانب 
. ناشورف مک  رب  ياو  - 1

ناشیا يارب  دـننک  نزو  ای  مدرم  يارب  دـننک  هنامیپ  هاگ  ره  و  دنناتـسیم 3 - مامت  دوخ  يارب  مدرم  زا  هنامیپ  هب  دنناتـسب  هاگ  ره  هک  نانآ  - 2
(. ار ناشقوقح   ) دنهاکیم

. دنناگدش هتخیگنارب  هک  هورگ  نآ  دننادیمن  ایآ  - 4
. گرزب زور  يارب  - 5

. نایناهج راگدرورپ  مکح )  ) يارب مدرم  دنتسیاب  هک  يزور  - 6
. تسا نیّجس  رد  ناراکدب  لامعا )  ) همان هّتبلا  تسنانچ  هن  - 7

. نیّجس تسیچ  هک  ار  وت  درک  اناد  زیچ  هچ  و  - 8
. تسا هدش  هتشون  ياهمان  ناراکدب  باتک ) - ) 9

. دنرادیم غورد  هک  نانآ  رب  زور  نآ  رد  ياو  - 10
(. دنروآیمن نامیا  نادب  و   ) ار رفیک  شاداپ و  زور  - 11

. يراکهزب هتشذگ  دح  زا  يراکمتس  ره  رگم  ار  نآ  دنکیمن  بیذکت  و  - 12

دلج 26 نآرقلا  ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 229زکرم  هحفص 192 

http://www.ghaemiyeh.com


360 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت  ياههناسفا  دیوگ : ام  ياههیآ  راکهزب  نآ  رب  دوش  هدناوخ  هاگ  ره  - 13
. تسناینیشیپ

. دناهدروآ تسدب - هک  یناهانگ  ناشیاهلد  رب  هدرک  هبلغ  هکلب  تسنانچ  هن  - 14

. دنامورحم زور  نآ  رد  ناشراگدرورپ  شاداپ )  ) زا ناشیا  هّتبلا  تسنانچ  هن  - 15
. دنخزودب ناگدنیآ  رد  ناگهدننک  بیذکت  نامگیب  سپ  - 16

. دیتشادنپیم غورد  ار  نآ  هتسویپ  هک  تسیباذع  نآ  نیا  ناشیاب )  ) دوشیم هتفگ  سپس  - 17

360 ص :  تئارق ... :

(. دناهدناوخ هلاما  كرت  ینعی   ) نآ حتفب  نایراق  زا  یقاب  و  هلاماب ) ینعی   ) ءار رسکب  نار  ییحی  رگم  مصاع  ریغ  هفوک  لها 

360 ص :  تاغل ... : حرش 

. تسا ندیشک  مک  هنامیپ و  ندرک  مک  فیفطّتلا :
. تسا زیچ  رانک  نآ  هک  ءیّشلا  ّفط  زا  دنیوگ  ار  مک  كدنا و  زیچ  فیفّطلا :

هدمآ ثیدح  رد  هدش و  هتفرگ 
 ... عاّصلا ّفط  مدآ  ینب  مکّلک 

ّفط و  يراگزیهرپ . اوقتب و  رگم  تسین  یتیزم  یلـضف و  کی  چیه  يارب  سپ  دـیاهدرکن . رپ  ار  نآ  دـیتسه  هنامیپ  رانک  مدآ  نادـنزرف  امش 
تسا ییاهفرظ  نافط  ءانا  و  تسا . رگید  ضعبب  کیدزن  امش  زا  یضعب  ینعی  تسا . ندوب  رپ  هب  کیدزن  هک  تسا  یلاخ  رـس  هنامیپ  عاّصلا .

. دشابن رپ  هک 
تسنآ  دننام  و  تسا ) ولیک  گنس  اب  ندیشک   ) هنامیپ هب  نتفرگ  لایتکالا :

361 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 
ّلحم رد  دادـیم  رارق  لضف  ار  مه )  ) رمعی نب  یـسیع  مهونزو  وا  مهولاک  اذا  و  ندیـشک . نزو و  اب  تسا  زیچ  ندـیرخ  نتفرگ و  نآ  نازتا و 
زاجح لـها  تسا و  حیحـص  نآ  دـندادیم و  رارق  بوصنم  ریمـض  ار  نآ  ناـیراق  زا  یقاـب  و  اونزو . وا  اولاـک  رد  ریمـض  يارب  دـیکأت  وا  عفر 

و هدـش . لزان  نیا  رب  مه  نآرق  مدرک و  نامیپ  ار  وت  مدـنگ  کماعط  کتلک  مدیـشک و  مدرک و  نزو  ار  وت  ّقح  کّقح . کـتنزو  دـنیوگیم 
: دنیوگیم زاجح  لها  ریغ 

مک ندیـشک  رد  ینعی  هترـسخ  نازیملا و  ترـسخا  دوـشیم  هـتفگ  مدرک و  هناـمیپ  وـت  يارب  کـل . تـلک  مدیـشک و  وـت  يارب  کـل  تـنزو 
. يدراذگ

نآب تخس  نانامرهق  ناعاجش و  هک  ار  یتبرض  انیّجس ) لاطبألا  هب  یـصاوت  ابرـض  دیوگ : لبقم  نبا  تسا . نجـس  زا  لیعف  نزو  رب  نیجّـسلا :
ریّکس و تیّرش  دنیوگ  تسا . هغلابم  يارب  نزو  نیا  هکنیا  يارب  تسیدبا . سبح  نادنز و  نآ  نیّجـس  دناهتفگ : یـضعب  دندرکیم و  هیـصوت 

. دب دایز  مدآ  هدرک . تسم  رایسب  دایز . راوخبارش  ریّرش .
طخ مدز . مقر  ار  نهاریپ  اـمقر . همقرا  بوـّثلا  تمقر  دوـشیم . هتفگ  تسا  يزیچ  يارب  تمـالع  نآ  رد  هچنآـب  تـسا  طـخ  تعیبـط  مـقّرلا :

. یندز طخ  منزیم  طخ  مدیشک .
بلاغ تسم  راسگیم  بلق  رب  بارش  نارکّـسلا  بلق  یلع  نیرترمخلا  دش و  بلاغ  شلد  رب  ینعی  هبلق . یلع  نار  تسا . هبلغ  نآ  لصا  نیّرلا :
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نآ هراـب  رد  هک  تسا  باّـطخ  نبا  رمع  ثیدـح  رد  ناـهج  زا  دربـیم  ار  وا  هدرک و  هبلغ  هدرم  رب  گرم  ّتیملا  یلع  نیری  توملا  دوـشیم و 
هک یلاح  رد  درک  حبـص  سپ  تشاد . نآ  ءادا  زا  ضارعا  هک  یلاـح  رد  دومن  ضرق  نید و  بلط  درک  هبلغ  وا  رب  ضرق  نید و  نوچ  تفگ 

. هدرک هبلغ  ار  شلام  مامت  هکنیا  ات  وا  لامب  دوب  هدرک  هطاحا  ضرق 
362 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 

362 ص :  بارعا ... :

تمایق زور  رد  ناـشیا  هک  دـننادیمن  اـیآ  همیقلا . موی  نوثوعبم  مّهنا  نونظی  ـال  ینعی ا  تسا  نوثوعبم  ادـخ . لوقب  بوصنم  ُساَّنلا . ُموُقَی  َمْوَی 
رجز عدر و  يارب  تسا  بیکرت  نودـب  هملک  کـی  ود  نآ  هـکنیا  ( 1  ) تسلوق ود  اّلک )  ) لصا رد  هک  دـناهتفگ  یـضعب  و  دـنناگهتخیگنارب .

رب ال هیبشت  فاک  هکنیا  ( 2  ) تسا ود  نآ  دـننام  و  شاب . مارآ  هم . وش  تکاس  يانعمب  هص . لثم  تاوصا  يرجم  يراج  تسا و  هدـش  عضو 
. تسا هدش  اّلک )  ) دّدش ظفل  بیکرت  هب  نالعا  اب  رجز  رد  هغلابم  يارب  هدش و  لخاد 

362 ص :  لوزن ... : نأش 

مک تهج  زا  دـندوب  اهناسنا  نیرتدـب  نآ  مدرم  دـندش . هنیدـم  دراو  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمغیپ  نوچ  هک  هدرک  لقن  ساّبع  نبا  زا  همرکع 
. دندیشکیم لماک  بوخ و  نآ  زا  دعب  هدش و  هّبنتم  سپ  َنیِفِّفَطُْمِلل . ٌْلیَو  درک . لزان  ّلج  ّزع و  دنوادخ  سپ  یشورف .

دوخ يارب  یکی  اب  تشاد  هنامیپ  ود  وا  دنتفگیم و  هنیهج  وبا  واب  هک  دوب  يدرم  نآ  رد  دش . هنیدـم  دراو  ص )  ) ربمغیپ نوچ  دـیوگ : يدـس 
. دش لزان  تایآ  نآ  سپ  درکیم . هنامیپ  مدرم  يارب  دوب  رتکچوک  رتمک و  هک  يرگید  اب  درکیم و  هنامیپ  لامک  مامت و 

362 ص :  ریسفت ... : دوصقم و 

( َنیِفِّفَطُْمِلل ٌْلیَو  )
ندومن نزو  ندرک و  هنامیپ  رد  ار  مدرم  قوقح  دندرکیم و  مک  ندیـشک  ندرک و  هنامیپ  رد  هک  دـندوب  یمدرم  اهنآ  ناشورف و  مک  رب  ياو 

عیاض 
363 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 

مک و زیچ  رگم  دننک  يدزد  ندیشک  ندرک و  نامیپ  رد  اهنآ  يارب  دوبن  نکمم  هکنیا  يارب  دومرف  فّفطم  نآب  هّتبلا  دیوگ : جاجز  دندرکیم 
: دومرف و  دومن . نایب  ریسفت و  ار  نیفّفطم  سپس  یکدنا .

رپ لماک و  ناـشیا  رب  ار  هناـمیپ  َنُوفْوَتْـسَی )  ) دنناتـسب دوخ  يارب  مدرم  زا  يزیچ  دنتـساوخیم  هاـگ  ره  ینعی  ِساَّنلا ) یَلَع  اُولاـتْکا  اَذِإ  َنیِذَّلا  )
نآ زا  یکی  دنکیم  قدص  شورف  دـیرخ و  اهنآ  ود  رهب  هک  یندیـشک  ندرک و  هنامیپ  اریز  درکن  دای  ار  ندرک  نزو  ندیـشک و  دـندرکیم و 

. دنکیم مه  يرگید  رب  قدص  ود 
هک تسنیا  دوصقم  دندراذگیم  مک  ینعی  َنوُرِـسُْخی )  ) دندیـشکیم ای  دـندرکیم و  نامیپ  مدرم  يارب  یتقو  ینعی  ْمُهُونَزَو ) َْوأ  ْمُهُولاک  اذِإ  َو  )
ای مدرک و  هنامیپ  ار  وت  کل . تلک  کتلک و و  ییوگیم  دـندادیم  مک  دـندرکیم  نزو  ای  هدرک و  هنامیپ  ناشدوخ  ریغ  يارب  هاگ  ره  ناشیا 

دوعـسم نبا  زا  مدومن  هظعوم  وت  يارب  اـی  کـل و  تحـصن  اـی  ار و  وت  مدرک  هظعوم  کتحـصن  ییوگیم  هچناـنچ  مدوـمن  هناـمیپ  وـت  يارب 
دراذگ و مک  هک  یـسک  و  دهد . لماک  ار  وا  باوث  ادخ  دیامن  مامت  دروآ و  لماک  سک  ره  سپ  تسا . هنامیپ  زامن  تفگ  هک  هدش  تیاور 
زا كرت و  ار  ادـخ  رما  هک  هورگ  نیا  تلفغ  زا  ار  مدرم  ادـخ  هاـگ  نآ  هدومرف : هچ  فّـفطم  رد  دـنوادخ  هک  هّتبلا  دیاهدینـش  دروآ . صقاـن 
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هورگ نیا  ٍمیِظَع ) ٍمْوَِیل  َنُوثوُْعبَم  ْمُهَّنَأ  َِکئلوُأ   ) دننادیمن ایآ  ینعی  ُّنُظَی ) َأ ال   ) دومرف هدروآ و  بّجعتب  دناهدش  جراخ  داصتقا  لدع و  هقیرط 
. دشاب تمایق  زور  هک  یگرزب  زور  يارب  دنوشیم  هتخیگنا  رب  ناشیا  هّتبلا  هک  هتسد  و 

سپس دش . دهاوخ  ثوعبم  هبساحم  زور  يارب  دنک  یـشورف  مک  هک  ره  هک  دناهدرکن  رواب  نیقی و  ایآ  تسنیا  شدوصقم  دیوگ : ساّبع  نبا 
: دومرف هداد و  ربخ  زور  نیا  زا 

364 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 
ناشروبق زا  مدرم  هک  يزور  ینعی  ناـیملاع . راـگدرورپ  يارب  دنتـسیایم  دـننکیم و  ماـیق  مدرم  هک  يزور  َنیَِملاـْعلا ) ِّبَِرل  ُساَّنلا  ُموُقَی  َمْوَی  )

هک یلاح  رد  دنتـسیایم  مدرم  هک  هدمآ  ثیدح  رد  دـنزیخیم و  رب  ناشرادرک  رفیک  باسح و  ای  شاداپ و  يارب  نایملاع  راگدرورپ  نامرفب 
. دسریم ناششوگ  فارطاب  قرع  ات  دنتسیایم  مدرم  هک  تسا  رگید  ثیدح  رد  هدیسر و  اهنآ  شوگ  هدرپ  ات  قرع  امرگ  ترارح و  تّدش  زا 
سفن و رد  تشادنپ و  ار  ثعب  زور  لامعا و  شاداپ  سک  ره  هکنیا  يارب  هورگ  نیا  دننادیمن  ایآ  دشاب  نیا  زین  دوصقم  هک  تسا  لمتحم  و 

نآ هک  یباقع  زا  سرت  يارب  دـنک  زارتحا  نآ  زا  هک  تسا  بجاو  وا  رب  سپ  دـشابن  مهنآب  ملاع  هچ  رگ  دومن . تیوقت  ار  نآ  مه  دوخ  نطاب 
نتفر زا  هک  وا  رب  تسا  بجاو  تسوا . يارب  یتخـس  یتحاران و  یهار  نتفر  رد  دنک  نامگ  یـسک  رگا  هچنانچ  هدومن  زیوجت  هتـشادنپ و  ار 

. دنک بانتجا  هار  نیا  رد 
تمایق زور  هک  هاگ  نآ  دومرفیم : ادـخ  لوسر  مدینـش  تفگ  هک  تسا  هنع  هَّللا  یـضر  دوسا  نب  دادـقم  زا  رماع  نب  میلـس  زا  ثیدـح  رد  و 

: دیوگ میلس  دوش  کیدزن  ادخ  ناگدنب  مدرمب و  لیم  ود  ای  لیم  کی  هزادناب  ات  دیآ  دورف  دیشروخ  دوش 
سپ ناشیا  رب  دباتیم  دیـشروخ  تفگ  هاگ  نآ  دننکیم . دوخ  مشچب  همرـس  يارب  مدرم  هک  یلیم  ای  تسا  نیمز  تفاسم  هک  یلیم  ایآ  منادیمن 
اهنآ ناهد  رب  يدنب  نهد  ماجل و  هک  ناشندرگ  ات  یـضعب  ياپ و  هنـشاپ  ات  ناشیا  زا  یـضعب  دنوریم . دورف  قرع  رد  ناشلامعا  هزادـناب  مدرم 

. دنزیم دوخ  رب  يدنب  ناهد  ماجل و  دومرف  دومن و  شکرابم  ناهدب  شتـسد  اب  هراشا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  مدید  دیوگ  دـنزیم .
. تسا هدروآ  دوخ  حیحص  رد  ار  تیاور  نیا  ملسم 

دیسریم  ات  درکیم  تئارق  ار  َنیِفِّفَطُْمِلل  ٌْلیَو  باّطخلا  رمع  نب  هَّللا  دبع  هک  هدش  تیاور 
365 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 

. دنام ندناوخ  زا  داتفا و  ات  هتسیرگ  سپ  َنیَِملاْعلا  ِّبَِرل  ُساَّنلا  ُموُقَی  َمْوَی  هیآب 
مامت و اجنیا  رد  نخـس  تسین  دیتسه  نآ  رب  امـش  هک  نانچ  رما  سپ  ناهانگ  زا  دیدرگ  عونمم  دیوش و  عدترم  ینعی  رجز  عدر و  نآ  اَّلَک ) )

. دشابیم اّقح  يانعمب  دعب  امب  لصّتم  ءادتبم  اّلک )  ) لهس متاح  یبا  دزن  رد 
. تسا هدش  تبث  ناشیاهتیصعم  ناهانگ و  زا  ناشلامعا  نآ  رد  هک  ناشیا  باتک  ینعی  دیوگ : نسح  ٍنیِّجِس ) یَِفل  ِراَّجُفلا  َباتِک  َّنِإ  )
نیرتنیئاپ متفه  نیمز  رد  نآ  تسا و  نیّجـس  رد  هک  اهنآ  هدنورپ  رد  هدش  هتـشون  ینعی  دناهتفگ : كاّحـض  هداتق و  دـهاجم و  ساّبع و  نبا 

. تساهنیمز
. تسا متفه  نیمز  نیرت  نیئاپ  نیّجس  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمغیپ  دیوگ : بزاع  نب  ءارب 

تفگ ٍنیِّجِس  یَِفل  ِراَّجُفلا  َباتِک  َّنِإ  یلاعت . يادخ  لوق  زا  هد  ربخ  ارم  تفگ  رابحالا و  بعک  شیپ  دمآ  ساّبع  نبا  دیوگ : هّیطع  نب  رمش  و 
. دنکیمن لوبق  زین  نیمز  سپ  دنروآیم . نیمز  هب  ار  نآ  هاگ  نآ  دنکیم  يراد  دوخ  نتفریذپ  زا  نامسآ  سپ  دنربیم . نامـسآ  هب  ار  رجاف  حور 

هدنورپ باتک و  هک  تسنیا  هیآ  رد  دوصقم  و  تسناطیـش . رگـشل  ياج  اجنآ  دسریم و  نیّجـسب  ات  دـنیامنیم  لخاد  نیمز  تفهب  ار  نآ  سپ 
. دوشیم هدراذگ  اهنآ  لمع 

. هتسب رس  نآ  رد  تسیهاچ  قلف  هداشگ و  رس  خزود  رد  تسیهاچ  نیّجس  هک  هدرک  تیاور  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمغیپ  زا  هریره  وبا 
رب هدرک  بجاو  ینعی  هتـشون  راّفک  رب  دنوادخ  هچنآ  ینعی  تسا . نآرق  رهاظ  نآ  تساهنآ و  لامعا  هدنورپ  مسا  نیّجـس  دیوگ : ملـسم  یبا 
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ینعمب  هک  نجس  باب  زا  شظفل  و  تسا . نیّجس  شمان  تسیباتک  نیا  رد  رادرک  رفیک  زا  ناشیا 
366 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 

: دیوگ جاجز  ٌنیِّجِس ) ام  َكارْدَأ  ام  َو   ) ادخ لوق  نآ  تخانشیمن  ار  نیّجس  برع  هکنیا  رب  دنکیم  تلالد  هک  يزیچ  و  تسا . یتخـس  ّدش و 
هک تسا  یمولعم  هدنورپ  ینعی  ٌمُوقْرَم ) ٌباتِک   ) دیوگ نیا  ریسفت  يارب  سپس  یـشاب . هتـسناد  تموق  وت و  هک  تسین  اهزیچ  نآ  زا  نیا  ینعی 

. دیامن رات  هریت و  ار  ناشنامشچ  تحاران و  ار  اهنآ  هک  ییاهزیچ  هدش  هتشون  نآ  رد 
هتخانـش راّفک  نآب  هک  هدراذـگ  هناشن  هقالع و  ار  اهنآ  هکنیا  لثم  هدز  مقر  ناشیا  يارب  يرـشب  هک  تسنیا  موقرم  يانعم  دـناهتفگ : یخرب  و 

اریز  ) تسین ٌمُوقْرَم  ٌباـتِک  زا  يزیچ  نیّجـس  هکنیا  يارب  تسین  نیّجـس  ریـسفت  ٌمُوقْرَم  ٌباـتِک  هک  تسنیا  تسرد  حیحـص و  هجو  و  دوـشیم .
(. متفه نیمز  قمع  و  ياهتنا ، رد  تسا  یّلحم  نیّجس  هک  دش  هتفگ 

هک هدـش  هتـشون  بوتکم و  ینعی  موقرم  باتک  نآ  هک  ِراَّجُفلا  َباتِک  َّنِإ  هیآ  رد  هدـش  دای  باتک  ریـسفت  ٌمُوقْرَم  ٌباتِک  هک  تسین  نیا  زج  و 
بیذکت ار  تمایق  زور  رادرک  رفیک  شاداپ و  هک  یـسک  يارب  تسا  دیدهت  نیا  َنِیبِّذَکُْمِلل ) ٍذـِئَمْوَی  ٌْلیَو   ) تسا اناوخ  نشور و  نآ  فورح 

ِراَّجُفلا و َباتِک  َّنِإ  اَّلَک  ادخ . لوق  هّتبلا  تسا و  ُساَّنلا  ُموُقَی  َمْوَی  ادخ . لوقب  مظتنم  نیا  هک  هدرک  دای  مظن  بحاص  دنکن و  قیدصت  هدومن و 
: دومرف ار و  نیبّذکم  درک  ریسفت  ناحبس  يادخ  هاگ  نآ  تساهنآ . نیب  هضرتعم  هلمج  تسنآب  لصّتم  هچنآ 

وا هّجوتم  میب ، دیعو و  دنک . بیذـکت  ار  لطاب  هک  یـسک  اریز  ار  شاداپ  زور  دـننکیم  بیذـکت  هک  ییاهنآ  ِنیِّدـلا ) ِمْوَِیب  َنُوبِّذَُـکی  َنیِذَّلا  )
اَّلِإ  ) دنکن شاداپ  زور  بیذکت  ینعی  ِِهب ) ُبِّذَُکی  ام  َو   ) تفگ هاگ  نآ  تسا  حودمم  دـنک  بیذـکت  ار  لطاب  هک  یـسک  هکلب  دـش  دـهاوخن 

رایسب ٍمِیثَأ )  ) یلطابب ّقح  زا  زواجتم  ره  رگم  ٍدَتْعُم ) ُّلُک 
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هاگ ره  اُنتایآ ) ِْهیَلَع  یْلُتت  اذِإ   ) شدوخ لوقب  هدرک . هانگ  هب  فیـصوت  ار  دتعم  سپـس  تسوا  هانگ  باکترا  رد  هغلابم  هلمج  نیا  ینک . هانگ 
. دوش هدناوخ  ام  نآرق  تایآ  دتعم  نآ  رب 

، تسیزیچ ینعی  تسناینیشیپ  هناسفا  لیطابا و  نیا  دیوگ  هکنیا  ریدقت  تسا و  ناینیشیپ  ناگتشذگ و  هناسفا  نیا  دیوگ  َنِیلَّوَْألا ) ُریِطاسَأ  َلاق  )
. درادن هشیر  ساسا و  هک  ییاهزیچ  زا  دناهتشون  هدز و  مقر  ناگتشذگ  هک 

ینعی ْمِِهبُوُلق ) یلَع  َنار  َْلب   ) دومرف تفرگ و  رس  زا  هاگ  نآ  تسین . دناهتفگ  هچنانچ  رما  دناهتفگ : یضعب  و  دنروآیمن . نامیا  هک  اّقح  اَّلَک ) )
. درک هبلغ  اهنآ  ياهلد  رب  ناشناهانگ  ینعی  َنُوبِسْکَی ) اُوناک  ام   ) درک هبلغ  اهنآ  ياهلد  رب 

بولق دش و  دایز  ناشیا  زا  ناهانگ  یتقو  دیوگ : ءاّرف  « 1 . » دوش کیرات  و  دریمب ، لد  ات  تسا  هانگ  يالاب  هانگ  نیر . دنیوگ : هداتق  نسح و 
. دیامنیم ناشبولق  رب  هبلغ  نیر و  دومن . هطاحا  ار  ناشیا  ياهلد  و 

هاگ نآ  دـش . دـهاوخ  یهایـس  هطقن  وا  بلق  رد  سپ  دوشیم . بکترم  ار  یهانگ  درم  هّتبلا  تفگ : هک  هدـش  تیاور  دوعـسم  نب  هَّللا  دـبع  زا 
. دش دهاوخ  هایس  دنفسوگ  گنر  دننام  وا  لد  هکنیا  ات  دمآ  دهاوخ  نآ  رانک  رد  يرگید  هایس  هطقن  دنکیم  رگید  هانگ 

تیاور مالّسلا  هیلع  رفعج  یبا  ترضح  زا  هرارز  زا  شدانساب  یشاّیع  و 
__________________________________________________

زا دوشیم  سوفن  يارب  لـصاح  هک  یتاـکلم  هصـالخ  تسا و  تّوـبن  تازجعم  زا  شلها  دزن  رد  فراـعم و  موـلع  نیرتـقیقد  زا  هیآ  نیا  ( 1)
هّیونعم و روما  ساسحا  كاردا و  زا  عنم  هک  دش  ییاهزیچ  زا  تاکلم  نیا  هاگ  ره  و  درادن . يرکنم  هک  تسییاهزیچ  زا  رّرکم  لامعا  رارکت 

ورف نآ  مولع  تاوهـش و  تاّیدام و  روما  رد  هک  يدارفا  هنیآ و  رابغ  دـننام  دوش  نیر  قـالطا  نآ  رب  هک  تسا  هتـسیاش  دومن . هیلقع  قیاـقح 
. دنرادن ار  تاّیلقع  مهف  يورین  یناسآب  دناهتفر .
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نوریب یهایـس  هطقن  نیا  رد  دومن  یهانگ  نوچ  سپ  تسا . يدیفـس  هطقن  شبلق  رد  هکنیا  رگم  ینمؤم  هدـنب  چـیه  تسین  دومرف : هک  هدرک 
سپ دناشوپب  ار  دیفس  هطقن  ات  دوش  دایز  گرزب و  هایس  هطقن  نآ  دومن  تموادم  هانگب  رگا  دورب و  هایس  هطقن  نیا  دومن  هبوت  رگا  سپ  دیآ .

: تسا یلاعت  يادخ  لوق  نآ  و  ددرگن . رب  تداعس  ریخب و  شبحاص  زگره  دش  هدیشوپ  کیرات و  دیفس  هطقن  نآ  بلق و  یتقو 
(. ْمِِهبُوُلق یلَع  َنار  َْلب  اَّلَک  )

رّکذت يدرک و  دای  نآ  رب  ار  ادخ  تایآ  اهتمعن و  هاگ  ره  سپ  دوش  هتفرگ  هریت و  بلق  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  هَّللا  دبع  وبا  ترـضح  و 
سپ دش  ناشیاهلد  رب  یباجح  هدرپ و  ناشتلفغ  نآ و  رب  اهنآ  تفلا  سنا و  رفکب و  ناشیا  دایتعا  دـیوگ : ملـسم  وبا  دوش  زاب  نشور و  يداد 

دنکیم تیوقت  روجف  قسف و  رد  نتفر  ورف  هانگ و  يرایـسب  راک و  نایاپ  بقاوع و  ندیـشیدناین  اریز  دـننکیمن  لّقعت  تسا  ناشیا  دوس  هچنآ 
تدابع ادخ و  زا  ار  وا  و   ) دنک تموکح  هبلغ و  نآ  رب  هدش و  بولق  رب  بلاغ  دننام  نیا  سپ  ار  هانگب  رارـصا  هبوت و  زا  ضارعا  رد  یعاود 

(. دراد زاب  وا 
. ندرک هارمگ  اهلد و  رب  رهم  عبط و  ریـسفت  رد  تسه  هلزتعم ) هّیماما و   ) هّیلدع لوق  تّحـص  رب  تلالد  هیآ  نیا  رد  دـیوگ : یخلب  مساقلا  وبا 

. دیامن ناشیا  بولق  رب  هبلغ  دناهدومن  بسک  هک  اهیتشز  زا  هچنآ  ودب  لامعا  هک  هداد  ربخ  یلاعت  يادخ  هکنیا  يارب 
: دومرف تفرگ و  رس  زا  سپس  دننکیمن . قیدصت  هک  تسنیا  شدوصقم  دیوگ : ساّبع  نبا  اَّلَک ) )

تمایق زور  رد  هدرک  ناشفیـصوت  روجف  رفکب و  ادخ  هک  ار  یهورگ  نیا  ینعی  دـنیوگ : هداتق  نسح و  َنُوبوُجْحََمل ) ٍذـِئَمْوَی  ْمِهِّبَر  ْنَع  ْمُهَّنِإ  )
زا  عونمم  بوجحم و 
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«1 . » دنتسه وا  تمارک  ناسحا و  راگدرورپ و  تمحر 

زا مورحم  دومرف : مالّـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  دنتـسه . یـضرم ، ریغ  لوبقم و  ریغ  باوث  تمحر و  زا  مورحم  عوـنمم و  دـیوگ : ملـسم  یبا 
. دنیادخ تمارک  باوث و 

دنهاوخ نآ  رد  هشیمه  يارب  دـنوش و  خزود  مزالم  ِمیِحَْجلا ) اُولاَصل   ) دـندش تمارک  باوث و  زا  عنم  اـهنآ  هکنآ  زا  دـعب  سپـس  ْمُهَّنِإ ) َُّمث  )
. دوب دنهاوخ  خزود  مزیه  هناریگ و  شتآ  اهنآ  دیوگ : ملسم  وبا  دوب . دنهاوخن  نآ  زا  بیاغ  دنام و 

ِِهب ُْمْتنُک  يِذَّلا   ) هدومن باقع  باذـع و  زا  امـشب  هچنآ  تسا  نیا  اَذـه )  ) دوشیم هتفگ  تمالم  شنزرـس و  تهجب  اهنآب  هاـگ  نآ  ُلاـُقی ) َُّمث  )
ربخ هکنیا  يارب  دـنمانیم . یبوک  رـس  عیرقت و  ار  باـطخ  نبا  لـثم  و  دـیدومن . بیذـکت  ار  نآ  فیلکت  راد  اـیند و  راد  رد  هکنآ  َنُوبِّذَُـکت )

: دومرف هک  یهجو  رب  ار  تخس  هّصغ  ّمغ و  دبوکیم  هک  يزیچب  دهدیم 
__________________________________________________

تسباذـع و نیرتگرزب  ادـخ  زا  باجح  اریز  تسین  مه  لـیوأت  هب  جاـتحم  تسا و  تّوبن  تازجعم  زا  هّیهلا و  فراـعم  رارـسا  زا  زین  نیا  ( 1)
ندـناوخ بش  زامن  ادـخب و  برق  ناشیا  دزن  تمعن  نیرتگرزب  دـنربیم و  تداـبع  تاـجانم و  زا  تّذـل  هَّللا  لـها  هک  ینیبیم  مه  نیمه  يارب 

( مجرتم . ) ناشیا دزن  تسا  اهتّذل  نیرتذیذل 
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370 ص :  ات 36 ... ] تایآ 18  (: 83  ) نیففطملا هروس  ]

هراشا

(22  ) ٍمیِعَن یَِفل  َراْربَْألا  َّنِإ  ( 21  ) َنُوبَّرَقُْملا ُهُدَهْشَی  ( 20  ) ٌمُوقْرَم ٌباتِک  ( 19  ) َنوُّیِّلِع ام  َكارْدَأ  ام  َو  ( 18  ) َنیِّیِّلِع یَِفل  ِراْربَْألا  َباتِک  َّنِإ  َّالَک 
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ِسَفانَتَْیلَف َِکلذ  ِیف  َو  ٌکْسِم  ُهُماـتِخ  ( 25  ) ٍمُوتْخَم ٍقیِحَر  ْنِم  َنْوَقُْـسی  ( 24  ) ِمیِعَّنلا َةَرْـضَن  ْمِهِهوُجُو  ِیف  ُفِْرعَت  ( 23  ) َنوُرُْظنَی ِِکئارَْألا  یَلَع 
(27  ) ٍمِینْسَت ْنِم  ُهُجاِزم  َو  ( 26  ) َنوُِسفانَتُْملا

یلِإ اُوبَلَْقنا  اَذِإ  َو  ( 30  ) َنوُزَماغَتَی ْمِِهب  اوُّرَم  اذِإ  َو  ( 29  ) َنوُکَحْضَی اُونَمآ  َنیِذَّلا  َنِم  اُوناک  اُومَرْجَأ  َنیِذَّلا  َّنِإ  ( 28  ) َنُوبَّرَقُْملا اَِهب  ُبَرْشَی  ًاْنیَع 
(32  ) َنوُّلاَضل ِءالُؤه  َّنِإ  اُولاق  ْمُهْوَأَر  اذِإ  َو  ( 31  ) َنیِهِکَف اُوبَلَْقنا  ُمِِهلْهَأ 

اُوناک ام  ُراَّفُْکلا  َبُِّوث  ْلَه  ( 35  ) َنوُرُْظنَی ِِکئارَْألا  یَلَع  ( 34  ) َنوُکَحْـضَی ِراَّفُْکلا  َنِم  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َمْوَْیلاَف  ( 33  ) َنیِِظفاح ْمِْهیَلَع  اُولِـسْرُأ  ام  َو 
(36  ) َنُولَعْفَی

371 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 

371 ص :  همجرت ... :

. دنور نیّیلع  تشهب  رد  ناشلامعا  همان  اب  ناکین  هک  اّقح  - 18
. دش یناوت  هاگآ  نییّلع  تقیقحب  هنوگچ  و  - 19

. هدش هتشون  تسیباتک  - 20
. دنوش لئان  ماقم  نآ  هدهاشمب  ّقح  هاگرد  نابّرقم  و  - 21

. دنمّعنتم دبا  تشهب  رد  ناراکوکن  هّتبلا  - 22
. دنرگنب ار  ادخ  ياهتمعن  دننز و ) هیکت   ) تّزع ياهتخت  رب  اجنآ  - 23
. تسا رادیدپ  یتشهب  میعن  ینامداش  طاشن و  ناشراسخر  رد  و  - 24
. دنناشونب رهمب  رس  بان  بارش  اهنآب  ناملغ ) روح و  نایقاس   ) و - 25

. دنشوکب تبغر  قوشب و  دیاب  يدبا  ینامداش  تمعن و  نیا  رب  نالقاع  دناهدرک و  رهم  کشمب  هک  - 26
. تسالاب ملاع  زا  بان  بارش  نآ  عبط  بیکرت  - 27
. دنشونیم نآ  زا  ادخ  نابّرقم  هک  ياهمشچ  رس  - 28

(. دننکیم هرخسم  و   ) دندنخیم نامیا  لها  رب  دنراکدب  هک  یناسک  - 29
. دنرگنب ءازهتسا  نعط و  مشچب  دنرذگب  اهنآب  نوچ  و  - 30

. دننکیم حیرفت  مه  اب  یهاکف  حازم و  نخسب  دندرگ  زاب  دوخ  ناسک  يوسب  ناراک  دب  نآ  نوچ  و  - 31
. دنتسه یهارمگ  مدرم  تقیقحب  نانیا  دنیوگ  دننیب  هب  ار  نانمؤم  نوچ  و  - 32

. میدینادرگن نانمؤم - لامعا  نابهگن  راک و  لکوم  ار  نادب  نآ  ام  هک  یتروص  رد  - 33
372 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 

. دندنخیم راّفکب  نامیا  لها  زورما  سپ  - 34
. دننکیم هاگن  هدز و  هیکت  تّزع  ياهتخت  رب  و  - 35

. دندرک ایند  رد  هک  تسا  یتشز  لاعفا  هجیتن  زج  دنهدیم  نارفاک  ترخآ ) رد   ) هک یتشاداپ  ایآ  - 36

372 ص :  تئارق ... :

بصنب ةرضن  ءار و  رسک  ءات و  حتفب  فرعت )  ) نایراق زا  یقاب  هدناوخ و  عفرب  ار  ةرـضن )  ) ءار حتف  ءات و  هّمـضب  فرعت )  ) بوقعی رفعج و  وبا 
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رفعج و وبا  دـناهدناوخ . هماتخ  ناـیراق  زا  نارگید  تسا و  همقلع  مالّـسلا و  هیلع  یلع  تئارق  نآ  همتاـخ و  اـهنت  ییاـسک  و  دـندرک . تئارق 
هدناوخ و ءاث  رد  مال  ماغداب  راّفکلا ) بوثه   ) ییاسک هزمح و  دناهدرک  تئارق  نیهکاف )  ) ءاّرق زا  یقاب  هدناوخ و  فلا  نودـب  نیهکف  صفح 

. دناهدرک تئارق  بوث ...  له ) مال   ) راهظاب نایراق  زا  یقاب  هدش و  تیاور  ورمع  یبا  زا  نآ  لثم 

372 ص :  لیلد ... :

: دیوگ لبقم  نبا  هتبقاع . ینعی  هماتخ  دیوگ : هدیبع  وبا  تسا  ناسکی  تئارق  ود  ره  رد  ینعم  تسباطخ و  رب  انب  ْمِهِهوُجُو . ِیف  ُفِْرعَت 
موتخم نامّرلا  توجلا و  لفلفلاب  اهنطاب  توناحلا  یف  ّقتفی  اّمم 

رد هک  تسیبان  بارـش  شدوصقم  تسا . هدـش  رهم  هتخیمآ و  رانا  هایـس و  لفلف  اـب  شنطاـب  هک  دوشیم  هتـسب  ناّـکد  توناـح و  رد  هچنآ  زا 
. تسا هدش  رهمب  يانعمب  هک  تسا  موتخم  هملک  تیب  نیا  دهاش  تسا . هایس  لفلف  دننام  يدنت 

وبشوخ ناهد و  ندرب  تّذل  نآب  دوصقم  ٌکْسِم . ُهُماتِخ  دیوگ : یلع  وبا 
373 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 

نآ تعیبط  اًلِیبَْجنَز . اهُجاِزم  َناک  ًارُوفاک . اهُجاِزم  َناک  ادخ . لوق  دننام  نیا  و  دشاب . یگزم  یمعط و  شوخ  اب  نآ  ییوبشخ  تسنآ و  ندوب 
. دنکیم نآ  یمرگ  ای  یکنخ و  ساسحا  نابز  ینعی  تسا . نیریش  دنت  مرگ و  لیبجنز  دننام  ای  و  رّطعم . کنخ و  روفاک  دننام ، بآ 

ردـصم و ماتخ  سپ  دـشابیم . ناربمایپ  رخآ  نیّیبّنلا  متاخ  هچنانچ  دـشابیم  نآ  نایاپ  رخآ و  نآ  يانعم  هّتبلا  سپ  همتاخ . ییاسک . لوق  اّما  و 
ورمع وبا  دـیوگ : هیوبیـس  دـیوگیم : مایتخ  و  ماتاخ ، رـسکب و  متاخ  ءات و  حـتفب  متاخ  برع  و  لبات . عباط و  دـننام  تسا  لعاف  مسا - متاـخ 

مال یکیدزن  براقت و  يارب  تسا  رتمک  یبوخ  رد  ءار  رد  مال  ماغدا  زا  هچ  رگ  تسوکین . ءاث  رد  مال  ماغدا  هدرک و  ماغدا  ار  راّفکلا  بوثه 
قئال کیفکی  ءیـشه  دیوگ : هک  یتیب  نآ  رد  دـناهدرک . ماغدا  نیـش  رد  ار  مال  یهاگ  هکنیا  يارب  ءاث . رد  ار  مال  ماغدا  تسا . زیاج  و  ءارب .

. دشاب یفاک  ار  وت  هک  تسه  یقی  زیچ ال  ایآ  ءیش ..  له  تسنیا  شدوصقم 

373 ص :  تاغل ... : حرش 

رد هک  يزیچب  ندرک  هیبـشت  نآ و  نأـش  میظعت  میخفت و  تهج  زا  نوـن  واو و  اـب  نیمه  يارب  تسا و  فعاـضم  لـعف  وـلعی )  ) ّوـلع نوـیّلع :
. تسا لوقعم  نأش  تمظع 

: دیوگ رعاش  دشاب . یگرزب  تلالجب و  طاحم  فوفحم و  هک  تسیا  هیلاع  بتارم  نآ  و  تسا . هدمآ  عمج 
انیلباولا دعب  راصعالا  هب  تعاذا  دق  بهاذملا  تحبصاف 

هدرک هدارا  دندوب  هدیماشآ  شراب  زا  دعب  دوب  هتخیر  نآ  رد  كاخ  اب  هک  یـضوح  رد  هچ  ره  موق  هک  یلاح  رد  اهبهذم  دندرک  حبـص  سپ 
دننام  تسین  داحآ  دحاو و  ددع  رب  هک  يددع  ماقم  تشادگرزب  میظعت و  روط  نیمه  دودحمان و  هرطق  زا  دعب  هرطق 

374 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 
اهناکم و نیرتدنلب  يارب  تسیمان  نّویلع ) : ) دیوگ جاجز  تسا  هدش  يراج  لاونم  نیمه  رب  مه  تسیب  ددع  دون و  ددع  ات  لهچ  یس و  ددع 

. نورسنق اذه  ییوگیم : هچنانچ  تسا  عمج  ظفل  رب  نآ  هکنیا  يارب  تسا . عمج  بارعا  دننام  نآ  بارعا 
. نیرسنق تیأر  و  نورسنق . تسا  نیا 

. دوشیم هدراذگ  ییاریذپ  ياهقاطا  اههلجح و  رد  هک  تسا  هّطخم  اهیتشپ و  کئارالا :
. دشاب صلاخ  هک  تسیبورشم  قیحّرلا :
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: دیوگ ناسح 
لسلسلا قیحّرلاب  قّفصت  يدرب  مهیلع  ضیربلا  درو  نم  نوقسی 

رگید فرظب  فرظ  نـیا  زا  هـک  يدرـس  بارـش  اـی  کـنخ  بآ  زا  دـشیم  دراو  صیرب  هـقطنم  رد  ناـشیا  رب  هـک  ار  یـسک  ره  ندـیناشونیم 
. دشاب صلاخ  بارش  هک  تسا  قیحر  هملک  تیب  نیا  دهاش  دندرکیم .

. تسبارش نیرتوکین  نیرتهب و  قیحر  دیوگ : لیلخ 
اـسفانت ءیّـشلا  یف  اوسفانت  دـشاب . وا  يارب  هک  تسیرگید  نآ  يارب  هک  ار  یـسیفن  زیچ  لـثم  تسا . سفن  ود  زا  کـی  ره  يوزرآ  سفاـنّتلا :

هساـفن و دــنکیم  وزرآ  هساــفن ، سّفنی  ار . يزیچ  وا  رب  درک  وزرآ  ءیـّـشلاب  هـیلع  سّفن  هسفاــن و  و  یندرک . وزرآ  يزیچ  رد  دــننک  وزرآ 
. تسا ردقنارگ  هدنزرا و  دنکیم  نآ  يوزرآ  هک  يزیچ  نیا  و  نآ . دزن  نآ  ردق  یگرزب  يارب  دیزرو  لخب  نآب  هاگ  ره  ار  يردقنارگ 
(. هکرس اب  ریش   ) بآب بارش  دندرک  جوزمم  دننام  دشاب  نآ  فالخ  رب  هک  تسا  رگید  عیامب  یعیام  ندرک  طولخم  جوزمم و  جزملا :

امینست نیعلا  تمنس  تسا و  مانس  زا  قتـشم  و  دوشیم . يراج  ناشیا  رب  اههفرغ  زا  دوشیم . يراج  نیئاپب  الاب  زا  هک  تسیبآ  همـشچ  مینـستلا :
زا  هاگ  ره 

375 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 
. دوش يراج  ناشیا  رب  الاب 

. دز کمشچ  دوشیم  هتفگ  ییوجبیع  هرخسم و  يور  زا  تسا  مشچب  يرگید  رب  یضعب  ندرک  هراشا  زماغّتلا :
لثم تسا  عوجر  زا  باوث  هشیر  لصا و  و  تسا . ندرک  یخوش  ههاکف  تسا و  تلفغ  يور  زا  ندرک  حیرفت  یخوش و  نوهاللا : نوهکافلا 

. دنک عوجر  هاگ  ره  هلقع  هیلع  باث  لماع و  رب  شلمع  هب  دنکیم  عوجر  هکنیا 

375 ص :  بارعا ... :

ناـشیا رب  ـالاب  زا  هک  دـشاب  ياهمـشچ  زا  شتعیبط  جازم و  ینعی  مینـست  يارب  دـشاب  بوصنم  لوعفم  تسنکمم  َنُوبَّرَقُْملا  اَِـهب  ُبَرْـشَی  ًاـْنیَع 
بوصنم تسا  نکمم  و  نیع . نم  نوقـسی  و  ریدقت . رب  انب  دشاب  بوصنم  هک  تسنکمم  و  امیتی . ماعطا  وا  یلاعت . يادخ  لوق  دـننام  دزیریم .

. دشاب هرکن  انیع  هفرعم و  مینست  دشاب و  ّتیلاح  رب 

375 ص :  ریسفت ... : دوصقم و 

هراشا

: دومرف سپ  هدومن  دای  ار  ناکین  لاح  نآ  یپ  رد  ناحبس  يادخ  تشذگ  راّجف  لاح  رکذ  نوچ 
: دناهتفگ یـضعب  و  دوشیم . نآ  لبق  امب  لصّتم  نیا  رب  انب  سپ  دنروآیمن . نآ  هب  نامیا  دناهدیـسر  ادخ  يدبا  باذعب  هک  يدارفا  ینعی  اَّلَک ) )

. دوشیم شدعب  امب  لصّتم  اّقح و  ینعی 
تلالجب هدـیچیپ  فوفحم و  هیلاـع  بتارم  رد  هنیآ  ره  ینعی  َنیِّیِّلِع ) یَِفل   ) دنتـسه ادـخ  عیطم  هک  یناـکین  باـتک  هّتبلا  ِراْربَأـْلا ) َباـتِک  َّنِإ  )

رد  تسانمؤم . حاورا  اجنآ  رد  متفه و  نامسآ  رد  ینعی  دنیوگ : بعک  كاّحض و  دهاجم و  هداتق و  تسا .
376 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 

و  ) دوشیم یهتنم  يدنوادخ  تارّدـقم  رما و  وا  مامت  اجنآب  هک  تسا  یناکم  نآ  یهتنملا و  ةردـس  رد  ینعی  دـیوگ : كاّحـض  رگید  تیاور 
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( تسا مالّسلا  هیلع  لیئربج  ماقم  نآ 

376 ص :  نویّلع ...  ینعم  رد  ناگرزب  راتفگ 

تیاور رد  و  دـشابن . ینایاپ  اـهتنا و  نآ  يارب  هک  تسا  يدـنلب  زا  دـعب  يدـنلب  نویّلع  دـیوگ : ءاّرف  تسا . تشهب  نویّلع  دـیوگ : ساـّبع  نبا 
. تسا هدش  هتشون  ادخ  ناگدنب  لامعا  نآ  رد  شرع و  ریز  رد  هتخیوآ  زبس  دجربز  زا  تسا  یحول  نویّلع  ساّبع : نبا - زا  يرگید 

: دندومرف هک  هدش  تیاور  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  زا  بزاع  نب  ءارب  زا  و 
. تسا ادخ  شرع  ریز  رد  نامسآ  رد  نیّیّلع 

نکمم ماقم  نیا  تمظع  تلیـضف و  لیـصفت  هکنیا  رب  هیبنت  نآ و  رما  لیلجت  هبترم و  نیا  ماقم  تشادـگرزب  نیا  و  َنوُّیِّلِع ) ام  َكارْدَأ  اـم  َو  )
: دومرف سپس  انقزرا ) ّمهّللا   ) کیدزن زا  ندید  هدهاشمب و  رگم  نآب  ندرک  ادیپ  ملع  تسین 

. دـش هتـشون  تساهنآ  یلاحـشوخ  هیام  نانآ و  مشچ  ینـشور  بجوم  هچنآ  اهتعاط و  مامت  نآ  رد  هک  تسیباتک  نآ  ینعی  ٌمُوقْرَم ) ٌباـتِک  )
. تسناشیا مشچ  یکیرات  اهنآ و  لاح  يدب  بجوم  هک  تسا  موقرم  ییاهزیچ  نآ  رد  هک  راّجف  هدنورپ  باتک و  ّدض 

( َنُوبَّرَقُْملا ُهُدَهْـشَی   ) ادـخ لوق  دـنکیم  تلالد  نآ  رب  یهلا و  شرع  قاس  رد  هدـش  هتـشون  تاریخ  ناشیا  يارب  باتک  نآ  رد  دـیوگ : لتاقم 
دوعص و نآ  هلیسو  ببسب و  هک  یماگنه  ار  باتک  نیا  ای  ار . روبزم  باتک  دننکیم  رضاح  یهاوگ و  دنتـسه  نییّلع  رد  هک  یناگتـشرف  ینعی 

تاماقم . نیرتهب  نیرتالاب و  رد  دناهدش  ادخ  تارکب  کیدزن  هک  دنتسه  ییاهنآ  نوبّرقم  و  دومن . نییّلع  ماقمب  ءاقترا 
377 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 

زا تشهب  دومن . تشهب  يوسب  یهّجوت  اهنآ  زا  يدرم  هاگ  ره  ماقم و  نآ  زا  دننکیم  تشهب  لهاب  هاگن  نییّلع  لها  دیوگ : رمع  نب  هَّللا  دـبع 
. دومن تافتلا  هّجوت و  ام  رب  نییّلع  لها  زا  يدرم  دنیوگیم  تشهب  لها  دوش و  نشور  وا  يور  رون 

. دنریگیم رارق  یتشهب  ياهتمعن - عاونا  ياهتّذل  رد  ناکین  ینعی  ٍمیِعَن ) یَِفل  َراْربَْألا  َّنِإ  )
سپ دمآ . ام  شیپ  نمی  زا  يدرم  ات  تسیچ  هکیرا  میتسنادیمن  ام  دـیوگ  نسح  هداد  هیکت  یتشهب  ياهیتشپ  اههکیرا و  رب  ِِکئارَْألا ) یَلَع  )

. دشاب تخت  نآ  رد  هک  تسا ) داماد  سورع و  هاگباوخ  ای  ییاریذپ  قاطا   ) هلجح اهنآ  دزن  هکیرا  هک  دش  مولعم 
باذع و هک  یماگنه  دننکیم  ناشنانمـشدب  هاگن  دـیوگ : لتاقم  دـش  هداد  اهتمارک  اهتمعن و  زا  اهنآ  هب  هک  ار  هچنآ  دـننکیم  هاگن  َنوُرُْظنَی ) )

. دنوشیم هجنکش 
ياههرهچ رد  هچنآ  ببسب  دنتسه  تمعن  لها  یتشهب و  ناشیا  هک  یسانشیم  يدید  ار  اهنآ  یتقو  ینعی  ِمیِعَّنلا ) َةَرْـضَن  ْمِهِهوُجُو  ِیف  ُفِْرعَت  )

چیه هک  هداد  اهنآ  ناولا  لامج و  رد  ینوزف  دـنوادخ  هک  تسنیا  تهجب  نیا  دـیوگ : ءاطع  ینیبیم . یمّرخ  يدیفـس و  ییابیز و  رون و  اـهنآ 
. دیامن نآ  فیصوت  دناوتیمن  نک  فیرعت 

377 ص :  یتشهب ... » بارش  هراب  رد  نیرّسفم  راتفگ  »

. یگدولآ شغ و  ره  زا  صلاخ  بان و  ياهبارش  زا  دنوشیم  تیاقس  ٍقیِحَر ) ْنِم  َنْوَقُْسی  )
هشیش رد  رهمب و  رـس  و  موتخم )  ) یـضعب هتفگب  و  تسا . تبقاع  نایاپ و  نآ  يارب  ای  رهمب و  رـس  هدروخن و  تسد  هک  یبارـس  نآ  ٍمُوتْخَم ) )

تسا کشمب  هتسب  رس 
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يارب ار  نآ  رس  ات  دسرب  نآب  یتسد  هکنیا  زا  تسا  عونمم  ینعی  موتخم  دناهتفگ  یـضعب  و  تسیراج . اهرهن  رد  هک  تسیبارـش  زا  ریغ  نآ  و 
نآ هزم  معط و  رخآ  ینعی  دنیوگ : هداتق  نسح و  ساّبع و  نبا  ٌکْسِم ) ُهُماتِخ   ) شلوقب هدرک  ریسفت  ار  موتخم  سپس  دننک  زاب  ناکین  راربا و 

. کشم يوب  دننام  ار  نآ  يوب  دباییم  درادیم  رب  نآ  هعرج  نیرخآ  زا  ار  شبل  هدنشون  براش و  یتقو  دراد  کشم  يوب 
ریغ ياههباشون  و   ) بارـش ياهیرطب  ایند  رد  هک  هریغ  هبنپ و  بوچ  لـگ و  ياـجب  ار  نآ  ياههشیـش  اـهفرظ و  دـنیوگ : دـیز  نبا  دـهاجم و 

. تسا هتسب  رد  رهمب و  رس  کشم  اب  دننکیم  هتسب  رس  ار ) هریغ  یلکلا و 
رهم هتـسب و  رد  کشم  اب  هک  هرقن  دننام  تسا  دیفـس  بارـش  نآ  هک  هدش  تیاور  ءادردـلا  یبا  زا  و  تسا . کشم  نآ  لگ  دـیوگ : دـهاجم 

هکنیا رگم  دـنامن  یحور  بحاص  چـیه  درآ  نوریب  هدرک و  لخاد  نآ  رد  ار  شتـشگنا  ایند  لها  زا  يدرم  رگا  ناشیا و  بارـش  تسا  هدـش 
: دومرف هدومن و  نآب  قیوشت  بیغرت و  سپس  دیامن  ار  نآ  يوزرآ  هدیسر و  شغامدب  نآ  شوخ  يوب 

تعاطب نتفرگ  تقبـس  هرداـبمب و  ناگدـننک  تبغر  دـننک  ادـیپ  لـیامت  تبغر و  هنیآ  ره  سپ  ینعی  َنوُِسفاـنَتُْملا ) ِسَفاـنَتَْیلَف  َکـِلذ  ِیف  َو  )
لمع دنیامن  راک  دننک و  لمع  هنیآ  ره  دیاب  ماقم  نیا  يارب  َنُوِلماْعلا ) ِلَمْعَْیلَف  اذه  ِْلثِِمل   ) ناحبس يادخ  لوق  تسنآ  دننام  و  یلاعت . يادخ 
دیاب هجرد  نیا  يارب  ملـسا . نب  دـیز  هتفگب  و  ناگدـننک . عازن  دـننک  عازن  دـیاب  ماقم  نیا  هب  ندیـسر  يارب  سپ  لتاقم  هتفگب  و  ناگدـننک .

یگنـشت زور  رد  ار  وا  دنوادخ  دریگب  هزور  امرگ  ناتـسبات  زور  رد  هک  یـسک  دمآ . ثیدح  رد  و  ناگدننک . یعـس  دننک  شـشوک  یعس و 
شغ . لغ و  یب  بان  هتسب  رس  بارش  زا  دنک  باریس  تمایق 

379 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 
دـشونن دنک و  كرت  ار  بارـش  ادـخ  يارب  هک  یـسک  هک  تسا  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریماب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  مرکا  یبن  يایاصو  رد  و 

. دیامن باریس  یتشهب  هدروخن  تسد  هتسب  رس  بان  صلاخ  بارش  زا  ار  وا  دنوادخ 
مینست زا  دوشیم  هتخیمآ  نآب  هک  تسیبارش  نآ  تسا و  مینست  زا  میدرک  فیرعت  هک  یبارش  نیا  جازم  تعیبط و  ینعی  ٍمِینْسَت ) ْنِم  ُهُجاِزم  َو  )

نآـب دـنهدیم و  نیبّرقم  هب  ار  نآ  طـقف  دـیوگ  قورـسم  تسا . یتشهب  ياهبارـش  اـههباشون و  نیرتـهب  نآ  تشهب و  رد  تسا  ياهمـشچ  هک 
نبا زا  نارهم  نب  نوـمیم  ددرگیم  رّطعم  وبـشوخ و  سپ  دـننکیم . جوزمم  هتخیمآ و  ار ) نایارگتـسار   ) نـیمی باحـصا  ياـهفرظ  اـههساک و 
هچنآ دنادیمن  سکچیه  سپ  دومرف  لج  ّزع و  دنوادخ  هک  تسا  ییاهزیچ  زا  نیا  تفگ  مینـست  زا  دندیـسرپ  وا  زا  هک  هدرک  تیاور  ساّبع 

هک اههدیـشوپ  نسح  هتفگ  تسا  نیا  دننام  و  دـنکیم . هریخ  نشور و  ار  اهمـشچ  هک  ییاهزیچ  زا  هدـنام  یفخم  روتـسم و  اهنآ  يارب  هک  ار 
. هدومن هریخذ  یفخم و  تشهب  لها  يارب  ار  نآ  ادخ 

اوه رد  هک  تسیرهن  مینست  دیوگ : هداتق  دراد  رارق  الاب  همشچ  عبنم و  دزیریم و  تشهب  لها  رب  الاب  زا  هک  تسا  یبارخ  مینـست  دیوگ : لتاقم 
هدرک و ریـسفت  ار  نآ  ناحبـس  دـنوادخ  هاگ  نآ  دوشیم  هتخیر  ناشزاین  هزادـناب  تشهب  لها  ياهفرظ  و  اهناویل ، رد  سپ  تسیراـج  اـضف  و 

: دومرف
نآ و زا  دنماشآیم  اهنآ  طقف  هک  تسا  نابّرقم  صوصخم  نآ  هک  ياهمـشچ  دـنیوگ : سابع  نبا  دوعـسم و  نبا  َنُوبَّرَقُْملا ) اَِهب  ُبَرْـشَی  ًاْنیَع  )

دننکیم نآب  جوزمم  تشهب  لها  زا  نارگید  يارب 
باحـصا لئاو و  نب  صاع  هریغم و  نب  دـیلو  لهج و  وبا  دـننام  شیرق  راّفک  زا  دـندش  مئارج  بکترم  هک  ییاهنآ  هّتبلا  اُومَرْجَأ ) َنیِذَّلا  َّنِإ  )

. ناشیا
ناشیا ریغ  لالب و  بابخ و  راّمع و  لثم  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمغیپ  باحـصا  زا  دـندروآ  ناـمیا  هک  یناـسک  زا  اُونَمآ ) َنیِذَّلا  َنِم  اُوناـک  )

رب  دندیدنخیم  َنوُکَحْضَی ) )
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ناشیا هزور  زامن و  يدایز  تدابع و  رد  ناـشیا  شـشوک  تیّدـج و  زا  هک  تسا  لـمتحم  اـیند و  راد  رد  ناـشیاب  ءازهتـسا  هرخـسم و  قیرط 
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لوق و زا  هدوب  ناشیا  بّجعت  راکنا و  يارب  زا  ناشیا  کحـض  هک  تسا  نکمم  و  ار . شاداپ  تمایق و  زور  ناشیا  راـکنا  يارب  دـندیدنخیم .
ناشلهج رفک و  رد  ناشّولع  يارب  ناشیا  هدنخ  هک  تسا  لمتحم  هدش و  كاخ  هدیـسوپ و  ناوختـسا  ندش  هدنز  نتـشگرب و  هب  اهنآ  هدیقع 

. دندیدنخیم اذل  دنتسنادیم  دنلطاب  رب  نیملسم  قح و  رب  ار  دوخ  هک  ماوع  مدرم  نتفیرف  يارب  هدوب و 
( ْمِِهب اوُّرَم  اذِإ  َو  )

. دنتشذگیم ناکرشم  هتسد  نآ  رب  نانمؤم  هاگ  ره 
( َنوُزَماغَتَی )

هَّللا یّلـص  دّمحم  رب  دنّقح و  رب  هورگ  نیا  ایآ  دنتفگیم  ینعی  هدرک  هراشا  ءازهتـسا  يور  زا  وربا  مشچب و  يرگیدب  اهنآ  زا  یـضعب  هکنیا  هب 
. اهنیا لاثما  دش و  میهاوخ  هدنز  ام  تسا و  ربمایپ  وا  هدش و  لزان  یحو  مّلس . هلآ و  هیلع و 

نایم رد  ترضح  نآ  هک  دوب  یتقو  رد  نیا  هدش و  لزان  مالّسلا  ةالّـصلا و  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نأش  رد  هیآ  نیا  دنیوگ : یبلک  لتاقم و 
هراشا ربا و  مشچ و  اب  دندیدنخ و  هدرک و  هرخسم  ناشیاب  نیقفانم  سپ  مّلس . هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  دزن  دندمآیم  نیملسم  زا  یعمج 

. میدیدنخ وا  رب  میدید و  ار ) ع )  ) بلاط یبا  نب  یلع  ینعی   ) ار علـصا  ام  دنتفگ  هتـشگ و  رب  دوخ  ناشیک  مه  نارای و  يوسب  سپـس  دندرک 
. دش لزان  هیآ  دنسرب  هَّللا  یّلص  ربمغیپ  هب  شباحصا  اب  مالّسلا  هیلع  یلع  هکنآ  زا  لبق  سپ 

َنیِذَّلا َّنِإ  دیوگ : ساّبع  نبا  زا  حلاص  یبا  زا  شدوخ  دانـسا  هب  لیـضفتلا  دـعاوقل  لیزنّتلا  دـهاوش  باتک  رد  یناکـسح  مساقلا  وبا  مکاح  و 
یبا نب  یلع  اُونَمآ . َنیِذَّلا  و  دندوب . شیرق  نیقفانم  دندش . همیرج  بکترم  هک  یناسک  اُومَرْجَأ .
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. دنتسه وا  باحصا  مالّسلا و  هیلع  بلاط 

رد ناشیا  هک  هچنآب  دندوب  نانکبّجعت  دنتـشگیم  رب  دوخ  ناسک  يوسب  راّفک  هورگ  یتقو  ینعی و  َنیِهِکَف ) اُوبَلَْقنا  ُمِِهلْهَأ  یلِإ  اُوبَلَْقنا  اَذِإ  َو  )
. دندرکیم یخوش  اهنآ - رکذب  نآ 

ار يویند  ياهتمعن  دـنباوص  قح و  هار  زا  ناهارمگ  هورگ  نیا  دـنتفگیم  دـندیدیم  ار  ناشیا  یتقو  و  َنوُّلاَضل ) ِءالُؤه  َّنِإ  اُولاق  ْمُهْوَأَر  اذِإ  َو  )
ناحبس دنوادخ  سپس  دناهدرک  كرت  تسا  هتفیرف  ار  اهنآ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دّمحم  تسین و  نآ  يارب  یتقیقح  هک  یباوث  دیماب 

: دومرف
ظفح ار  ناشیا  لامعا  هک  دـناهدشن  فّلکم  دنـشاب و  نانمؤم  نانابهگن - هک  دناهداتـسرفن  ار  راّفک  نیا  ینعی  َنیِِظفاح ) ْمِْهیَلَع  اُولِـسْرُأ  ام  َو  )

ناشیا رب  هنوگچ  سپ  دـننک . ظفح  ار  ناشیا  لامعا  هک  دـندشیم  دوخ  فیلاکتب  لوغـشم  رگا  دـننزیم و  هنعط  ناشیا  رب  هنوگچ  سپ  دـننک .
. دوب رتهب  اهنآ  يارب  دندشیم  دوخ  فیلاکتب  لوغشم  رگا  دننزیم و  هنعط 

. دوشیمن هتفریذپ  نانمؤم  رب  راّفک  یهاوگ  تداهـش و  اریز  دنـشاب  اهنآ  ناهاوگ  دهاش و  هک  دناهداتـسرفن  ار  ناشیا  ینعی  دیوگ : ملـسم  یبا 
. دنهدیم یهاوگ  اهنآ  هیلع  رب  تمایق  زور  دنتسه و  راّفک  رب  ناهاوگ  نانمؤم  هکلب  دنتسین  اهنآ  رب  ناهاوگ  ناشیا  ینعی 

. داد دهاوخ  ار  سک  ره  رادرک  رفیک  شاداپ و  دنوادخ  هک  تسیزور  نانچ  نآ  تمایق  زور  ینعی  َمْوَْیلاَف ) )
ناشیاب ایند  رد  راّفک  هچنانچ  دـندنخیم  راّـفک  زا  دـندروآ  ناـمیا  هک  یمدرم  نآ  دـیوگ : حـلاص  یبا  َنوُکَحْـضَی ) ِراَّفُْکلا  َنِم  اُونَمآ  َنیِذَّلا  )

شتهج  نیا  و  دندیدنخ .
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ار دوخ  ات  دـننکیم  یعـس  راّفک  سپ  دـیور . نوریب  رد  نیا  زا  دوشیم ، هتفگ  اهنآب  و  دوشیم . زاـب  تشهب  يوسب  راّـفک  يارب  يرد  هک  تسنیا 
کیدزن نآ  هب  نوچ  دـنوریم و  نآ  فرطب  سپ  دوشیم  زاـب  رگید  تمـس  زا  دوشیم و  هتـسب  ناـشیورب  رد  دـندیناسر  نوـچ  دـنناسرب و  نآـب 

. دندنخیم ناشیاب  نینمؤم  سپ  دنزادنایم . تسد  خزود  نیرومأم  ار  اهنآ  روط  نیمه  دوشیم و  هتسب  ناشیورب  زین  نآ  دنوشیم 
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یـضعب هتفگب  و  یتشهب ، نایاپ  یب  ياهتمعن  رد  ار  دوخ  دـننیبیم و  شتآ  رد  ار  اهنآ  هک  یتقو  راّفک  تسد  زا  دـندنخیم  دـناهتفگ : یـضعب  و 
يارب داد  رارق  ناحبس  دنوادخ  دندوب . نانآ  نانمشد  ادخ و  نانمـشد  نوچ  ناشیا  هک  تسنیا  شتآ  لها  زا  تشهب  لها  هدنخ  تهج  رگید :

. دهد رارق  نینمؤم  يارب  يرورس  هک  دوبن  زیاج  دوبیم  دشیم و  ناشیا  رب  ششخب  وفع و  رگا  ناشیا و  باذع  رد  یلاحشوخ  رورس و  نینمؤم 
نینمؤم رورس  باذع  لاوزب  و  دوش . فرط  رب  باذع  وفع  ببـس  هب  هکنآ  لاح  تسا و  ینمـشد  توادع و  نّمـضتم  رورـس  نآ  هکنیا  يارب 

. ددرگ لئاز  مه 
: دومرف ناحبس  دنوادخ  سپس  دننکیم  هاگن  ار  راّفک  باذع  هداد و  هیکت  اههّطخم  اهیتشپ و  رب  نینمؤم  ینعی  َنوُرُْظنَی ) ِِکئارَْألا  یَلَع  )

هچنآ رب  دومن  دای  هک  تسنآ  نیا  دننکب . اهنآ  اب  ار  لمع  نیا  هاگ  ره  دناهداد  شاداپ  ار  راّفک  ایآ  ینعی  َنُولَعْفَی ) اُوناک  ام  ُراَّفُْکلا  َبُِّوث  ْلَه  )
. بیثا ینعمب  بّوث  و  دوشیم . هدارا  ریرقت  نآب  هک  تسا  ماهفتسا  نآ  ایند و  راد  رد  نانمؤمب  ءازهتـسا  هرخـسم و  يور  زا  ار  نآ  دندرکیم  هک 

. تسا هدش  هداد  باوث 
هک ییاهنآ  مهلامعاب . راّفکلا  يزوج  له  نورظنی  اونمآ  نیّذلا  ّنا  تسنیا  شریدقت  و  تسا . نآ  لبق  امب  لصّتم  شیانعم  دناهتفگ : یضعب  و 

نورظنیب  ّقلعتم  هلمج  دوشیم و  هداد  ناشرادرک  شاداپ  راّفک  هب  ایآ  هک  دننکیم  هاگن  دندروآ  نامیا 
383 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 

باوث ظفل  لامعتسا  ُراَّفُْکلا  َبُِّوث  ْلَه  دومرف : طقف  درادن و  بارعا  زا  یّلحم  تسا  مالک  نتفرگ  رس  زا  فانیتسا و  لّوا  لوق  رب  انب  و  دشابیم .
هچ رگ  شلمع  ببـس  هب  ددرگیم  رب  لماع  هک  تسا  رادرک  شاداپ  ءازج و  ياـنعمب  تغل  لـصا  رد  باوث  هک  تهج  نیاـب  تبوقع  رد  دومن 

. هدیدرگ لامعتسا  شدوخ  لصا  رب  اجنیا  رد  سپ  هحلاص . لامعا  رب  دراد  میعن  هب  صاصتخا  ءازج  مدرم  مهافتم  فرع و  رد 
باوث مه  ار  راّفک  دنداد  باوث  ار  نینمؤم  هچنانچ  ایآ  ینعی  تسا . هدش  نینمؤمب  هچنآ  لباقم  رد  هدمآ  هک  تسنیا  يارب  دناهتفگ : یضعب  و 
هرخسم رفک و  ببسب  راّفک  هکنیا  رب  ناشیا  ندیناهاگآ  يارب  دنیوگیم  نینمؤمب  ناگتشرف  ای  تسا  یلاعت  يادخ  فرط  زا  لوق  نیا  و  دنداد .

و ددرگ . هدوزفا  ناشرورـس  رب  یـشوخ  رورـس و  هکنیا  ات  دـندش  تازاـجم  تخـس  باذـع  زا  دنتـشاد  قاقحتـسا  هچنآ  نینمؤمب  ناـشندرک 
مامت و  هدش . لزان  راّفک  رب  هچنآب  یلاحـشوخ  يارب  دنهدیم . ناشدوخ  زا  رگید  یـضعب  هب  نینمؤم  زا  یـضعب  ار  هدژم  نیا  هک  تسا  لمتحم 

«. 1  » دشابن شلبق  امب  ّقلعتم  ون و  رس  زا  هفنأتسم و  هلمج  هلمج  هک  تسا  هّجوتم  لّوا  لوق  رب  انب  طقف  اههجو  نیا 
__________________________________________________

تیاور ص )  ) ربمایپ زا  يراصنا  هَّللا  دـبع  نب  رباج  زا  شدانـساب  توریب  عبط  لیزنّتلا ص 326  دـهاوش  رد  یناکـسح  مساقلا  وبا  مکاح  ( 1)
دنـشونیم و دّـمحم  لآ  ار  نآ  هک  تسا  یتشهب  بارـش  نیرتفیرـش  نیرتهب و  نآ  هک  ٍمِینْـسَت » ْنِم  ُهُجاِزم  َو   » یلاـعت يادـخ  لوق  رد  هدومن 

. دندومن ناشیا  زا  يوریپ  هک  دنناشیا  هیّرذ  يربک و  هجیدخ  بلاط و  یبا  نب  یلع  ادخ و  لوسر  نوقباس  نوبّرقم و  ناشیا 
هیلع یلع  دنتـسه . هّیما  ینب  سمـش  دـبع  دالوا  ناشیا  دـیوگ  اُومَرْجَأ » َنیِذَّلا  َّنِإ   » هیآ هراب  رد  هدومن  تیاور  ساـّبع  نبا  زا  شدانـساب  زین  و 

داد ربخ  یلاعت  يادخ  سپ  دنهارمگ  اهنیا  دنتفگ  دندز و  کمشچ  ترضح  نآب  اهنآ  سپ  دنتـشذگ  اهنآ  رب  شنارای  زا  رفن  دنچ  اب  مالّـسلا 
. دنیوا نارای  مالّسلا و  هیلع  یلع  ناشیا  و  اُونَمآ . َنیِذَّلا  َمْوَْیلاَف  تفگ  و  تمایق . زور  رد  وا  دزن  رد  تسا  هورگ  ود  يارب  هچنآ 

384 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 
__________________________________________________

ناشنتسناد هارمگ  ناشندیدنخ و  ناشندز و  کمـشچ  هب  َنُولَعْفَی . اُوناک  ام  ُراَّفُْکلا  َبُِّوث  ْلَه  َنوُرُْظنَی . ِِکئارَْألا  یَلَع  َنوُکَحْـضَی  ِراَّفُْکلا  َنِم 
رد ار  ناشیا  هک  دـید  دـید  دـنهاوخ  يدوزب  هک  داد  هدژم  ار  شناراـی  یلع و  ترـضح  ص )  ) ربمغیپ سپ  ار . وا  ناراـی  مالّـسلا و  هیلع  یلع 

تیالو ماقمب  ناگدننک  ءازهتـسا  نیبصاغ و  نانمـشد و  يارب  بسانم  ردـق  هچ  يوریپ  ربکا  یلع  ام  رـصاعم  رعاش  و  دـننکیم . باذـع  شتآ 
: دیوگ تسا . هتفگ  مالّسلا  هیلع - یلع 
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(: ص  ) هَّللا لوسر  ای 
دندز  الاب  هدرپ  تتلحر  زا  سپ  دندز  ّالوت  زا  مد  هک  اهنامه 

دندز  اج  ّیصو  ياجب  ار  دوخ  هک  رب  بیج  نت  ود  کی  زا  مراد  بجع 
دندز  اهرب  بیج  ار  وا  بیج  هک  دوب  وت  مسج  نیفدت  مرگ  شرس 

دندز  الوم  بیج  رب  بیج  نت  ود  دوب  مالسا  بیج  یلع  بیج  وچ 
دندز  ارهز  ّقح  يوس  مه  يرس  دربتسد  نیا  نوخیبش و  نیا  زا  سپ 

دندز  اهاط  لآ  رب  گنرین  هچ  بیج  هب  اهرب  بیج  دندز  ار  كدف 
دندز  امغی  رهب  اهتسد  نایع  شیوخ  قح  رب  بیج  زا  تفرگب  وچ 

دندز  اهیبا  ّما  هب  همطل  هچ  روز  هب  ار  دنس  وا  زا  دنتفرگ 
دندز  اشاح  طقس  شکدوک  دش  وچ  رد  راوید و  نیب  رد  دندرشف 

 ]...[ دندز اج  کی  بیج  ار  مالسا  هچ  شیوخ  بیج  هّصغ  يوریپ )  ) روخم
385 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 

385 ص :  تّقشنا ...  هروس 

هراشا

فالتخا تسنارگید . رظن  زا  هیآ  جنپ  تسیب و  یماش و  يرصب و  هیآ  هس  تسیب و  شتایآ )  ) هدش لزان  هّکم  رد  دوشیم . هدیمان  مه  قاقـشنا 
. تسا هیآ  ود  یفوک  يزاجح و  رظن  زا  ود  ره  ِهِرْهَظ  َءارَو  ( 2  ) ِِهنیِمَِیب َُهباتِک  ( 1 . ) تسا هیآ  ود  رد  نآ 

385 ص :  نآ ... : تلیضف 

شباتک هکنیا  زا  دهد  هانپ  ار  وا  دنوادخ  دناوخب  ار  تّقشنا  هروس  سک  ره  هک  هدومن  تیاور  هلآ . هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  زا  بعک  نب  یبا 
. دوش هداد  واب  شرس  تشپ  زا 

: حیضوت
نیا  داد ، نایاپ  تمایق  لاوحا  رکذب  ار  نیفّفطم  هروس  دنوادخ  نوچ 

386 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 
: دومرف سپ  ریظنب . ریظن  دننامب  دننام  تسویپ  لثم  تسویپ  نآب  سپ  دومن . عورش  نآ  دننامب  زین  ار  هروس 

386 ص :  ات 25 ... ] تایآ 1  (: 84  ) قاقشنالا هروس  ]

هراشا

ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
(4  ) ْتَّلََخت َو  اهِیف  ام  ْتَْقلَأ  َو  ( 3  ) ْتَّدُم ُضْرَْألا  اَذِإ  َو  ( 2  ) ْتَّقُح َو  اهِّبَِرل  َْتنِذَأ  َو  ( 1  ) ْتَّقَْشنا ُءامَّسلا  اَذِإ 

ُبَساُحی َفْوَسَف  ( 7  ) ِِهنیِمَِیب َُهباتِک  َِیتوُأ  ْنَم  اَّمَأَـف  ( 6  ) ِهِیقالُمَف ًاحْدَـک  َکِّبَر  یلِإ  ٌحِداک  َکَّنِإ  ُناْسنِْإلا  اَـهُّیَأ  اـی  ( 5  ) ْتَّقُح َو  اـهِّبَِرل  َْتنِذَأ  َو 
(9  ) ًاروُرْسَم ِِهلْهَأ  یلِإ  ُِبلَْقنَی  َو  ( 8  ) ًاریِسَی ًاباسِح 
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َْنل ْنَأ  َّنَـظ  ُهَّنِإ  ( 13  ) ًاروُرْـسَم ِِهلْهَأ  ِیف  َناک  ُهَّنِإ  ( 12  ) ًاریِعَس یلْـصَی  َو  ( 11  ) ًارُوُبث اوُعْدَـی  َفْوَسَف  ( 10  ) ِهِرْهَظ َءارَو  َُهباـتِک  َِیتوُأ  ْنَـم  اَّمَأ  َو 
(14  ) َروُحَی

(19  ) ٍقَبَط ْنَع  ًاقَبَط  َُّنبَکْرََتل  ( 18  ) َقَسَّتا اَذِإ  ِرَمَْقلا  َو  ( 17  ) َقَسَو ام  َو  ِْلیَّللا  َو  ( 16  ) ِقَفَّشلِاب ُمِْسقُأ  الَف  ( 15  ) ًاریَِصب ِِهب  َناک  ُهَّبَر  َّنِإ  یَلب 
ْمُهْرِّشَبَف ( 23  ) َنوُعُوی اِمب  ُمَلْعَأ  ُهَّللا  َو  ( 22  ) َنُوبِّذَُکی اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َِلب  ( 21  ) َنوُدُجْسَی ُنآْرُْقلا ال  ُمِْهیَلَع  َئُِرق  اذِإ  َو  ( 20  ) َنُونِمُْؤی ْمَُهل ال  امَف 

(24  ) ٍمِیلَأ ٍباذَِعب 
(25  ) ٍنُونْمَم ُْریَغ  ٌرْجَأ  ْمَُهل  ِتاِحلاَّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َّالِإ 

387 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 

387 ص :  همجرت ... :

: نابرهم هدنیاشخب  دنوادخ  مانب 
. دش هتفاکش  نامسآ  هک  هاگ  نآ  - 1

(. درب نامرف  هک   ) تسا راوازس  ار و  دوخ  راگدرورپ  درب  نامرف  و  - 2
. دوش هدیشک  نیمز  هک  هاگ  نآ  و  - 3

. ددرگ یهت  همه ) زا   ) تسنآ و نورد  رد  هک  ار  هچنآ  دنکفا  نوریب  و  - 4
. دنک تعاطا  هک  تسا  راوازس  ار و  شراگدرورپ  نیمز  درب  نامرف  و  - 5

. ار نآ  هدننک  تاقالم  سپ  تراگدرورپ  يوسب  ار  نآ  یناسرب  ات  جنرب  ار  يراک  ياهدننک  وت  هّتبلا  یمدآ  يا  - 6
. شتسار تسدب  ار  شلامعا  هدنورپ  دوش  هداد  هکنآ  اّما  و  - 7
. ناسآ یباسح  دوش  هدرک  وا  لامعا  باسح  يدوزب  سپ  - 8

. نامداش شناسک  يوسب  درگ  زاب  و  - 9
(. شپچ تسدب   ) وا تشپ  زا  شرادرک  همان  دوش  هداد  هکنآ  اّما  و  - 10

. ار دوخ  تکاله  دهاوخب  يدوزب  سپ  - 11
. ار هتخورفا  شتآ  دیآ  رد  و  - 12

. دوب نامداش  هاج ) لامب و   ) دوخ ناسک  نایم  رد  وا  اریز  - 13
(. يادخب  ) ددرگیمن زاب  زگره  هکنآ  تشادنپ  یمه  وا  هّتبلا  - 14

388 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 
. تسانیب واب  وا  راگدرورپ  هّتبلا  تسا ) ینتشگزاب  ار  وا   ) يرآ - 15

. دوشیم هدید  قفا  رد  برغم  ماگنه  هک  یخرسب  منکیم  دای  دنگوس  - 16
. دروآ درگ  بش  هچنآ  بشب و  دنگوس  و  - 17

. دوش لماک  هک  هاگ  نآ  هامب  دنگوس  - 18
. دنروآیمن نامیا  هک  ار  شیرق  ناکرشم  هک  هدش  هچ  - 20 جارعم ) تقوب   ) ینامسآ زا  سپ  ار  ینامسآ  يوریم  الاب  دّمحم  يا  اعطق  ( 19)

. دننکیمن هدجس  دوشیم  هدناوخ  ناشیا  رب  نآرق  نوچ  و  - 21
. درادیم غورد  ار  نآرق  دندش  رفاک  هک  نانآ  هکلب  - 22

. دنرادیم هاگن  دوخ  لد  رد  هک  كرش  قافنب و  تسا  رتاناد  ادخ  و  - 23
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. كاندرد یباذعب  هدب  ناشتراشب  و  - 24
. دوب دهاوخ  ّتنم  نودب  ای  یندشن و  مامت  یشاداپ  ناشیا  يارب  دنداد  ماجنا  هدوتس  ياهراک  دندروآ و  نامیا  هک  نانآ  نکیل  - 25

388 ص :  تئارق ... :

ریثک و نبا  دناهدناوخ . دیدشت  ءای و  ّمضب  یلصی  نارگید  هدرک و  تئارق  ءای  حتفب  فیفختب  یلصی )  ) ییاسک زا  ریغ  قارع  لها  رفعج و  وبا 
. دناهدناوخ ّمضب  نارگید  ءاب و  حتفب  ّنبکرتل  مصاع . زا  ریغ  هفوک  لها 

388 ص :  لیلد ... :

. هیآ ًاریِعَس و  َنْوَلْصَیَس  َو  هیآ  مال  فیفخت  اب  یلصی  لیلد  تسا و  ُهوُّلَص  َمیِحَْجلا - َُّمث  هفیرش . هیآ  هدّدشم  مالاب  یّلـصی  لیلد  دیوگ : یلع  وبا 
ءامّسلا  نبکرتل  ساّبع  نبا  هتفگ  ّنبکرتل  لیلد  و  تسا . رایسب  نآرق  رد  نیا  َمْوَْیلا و  اَهْوَلْصا 

389 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 
. مهرم ینعی  ناهد  لثم  راب  کی  لهم و  دننام  هبترم  کی  لاح  دعب  الاح 

وبا لزنم . نع  الزنم  لاح و  نع  الاح  دـیوگ : نسح  رما و  دـعب  ارما  دـیوگ : دـهاجم  قبط و  نع  اقبط  دّـمحم  ای  ّنبکرتل  دـیوگ : دوعـسم  نبا 
. دوب امش  زا  لبق  هک  یسک  ۀنس  ّنبکرتل  دیوگ  هدیبع 

هدرک هدارا  ار  ءاب  هداد  هّمـض  هک  یـسک  ار و  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  هدرک  هدارا  داد . هحتف  ار  ءاـب  هک  یـسک  دـیوگ : یلع  وبا 
دناهدرک ریسفت  هچنآ  لثم  لاح و  دعب  لاح  هب  ار  قبط  نع  اقبط  دناهدرک  ریسفت  و  دیآیم . هحوتفم  يانعمب  هّمـض  و  ار . وا  ریغ  و  ص )  ) ربمایپ

. دشابیم یشعا  لوق  تسا  دعب  يانعم  نع »  » يانعم هکنیا  زا 
رباک نع  كوداس  ارباک  ةداس و  هطهر  یفلا  داس و 

تسا رباک  دعب  ارباک  شدوصقم  یگرزب  زا  دعب  دندرک  تدایس  وت  رب  یگرزب  دنتشاد و  تفلا  ییاقآ  تدایس و  اب  وا  ناشیوخ  درک و  ییاقآ 
: دناهدرک نایب  هغبان  لوق  رد  ار  نیا  تسین و  رباکب  ّقلعتم  و  كوداس . هب  ّقلعتم  نع  سپ 

رباک دعب  ارباک  حالجلا  لآل  تثروت  رودق  نم  ردق  ۀّیقب 
نامعن هدومن  حدم  تیب  ود  نیا  رد  یگرزب . زا  دعب  یگرزب  نامعن )  ) حالج نادناخ  يارب  دیـسر . ثاریمب  هک  ییاهکید  زا  یکید  هدنامیقاب 

. درک قرع  بت  زا  دعب  دنتفگ  و  دوب . هدیسر  ثرا  واب  شناردپ  زا  هک  ییاهفرظ  اهکید و  رد  یتسود  نامهیم  هب  ار 

389 ص :  تاغل ... : حرش 

قاقـشنا یقارتفا . ره  یلو  تسا  یگدنکارپ  قارتفا و  یفاکـش  قاقـشنا و  ره  سپ  یگتـسب  زا  یگدیـشک  ییادـج  قارتفا و  ینعی  قاقـشنالا :
تسین .

390 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 
. کل عمتسا  يانعمب  ینداد . تصخر  داد  تصخر  وتب  ار  راک  نیا  انذا  رمالا  اذه  کل  نذا  دیوگیم : برع  تسا  ندینش  عامتـسا و  نذالا : و 

: دیوگ دیز  نب  يدع  ینداد . شوگ  داد  وت  نخسب  شوگ 
راشم ّيذام  لثم  ثیدح  هل و  خیّشلا  نذأی  عامس  یف 

. تسا راشم  یّفصم  لسع  دننام  ثیدح  دهدیم و  شوگ  نآب  مه  دشرم  خیش  هک  یئانغ  برط و  ندینش  رد 
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: دیوگ زین  و 
نذا عامس و  یف  یّمه  ّنا  نددب  لّلعت  بلقلا  اهّیا 

. تسا ءانغ  برطب و  نداد  شوگ  ندینش و  رد  مهنم  تّمه  هّتبلا  يراد  یگتسب  وهل  برط و  هب  هک  یلد  نانچ  نآ  يا 
: دیوگ يرگید  و 

اونذا مهدنع  ّرشب  ترکذ  نا  هب و  ترکذ  اریخ  اوعمس  اذا  ّمص 
. دنونشیم هداد  ارف  شوگ  مدش  دای  يدب  هب  ناشیا  دزن  رگا  دوب و  دنهاوخ  هک  دندینش  مدش و  دای  یبوخب  نم  یتقو 

رد دنکیم  تیّدج  یناسنا  هلمع . یف  ناسنالا  حدک  دـنیوگیم  و  تسا . راک  رد  تیّدـج  راک و  رد  تسا  تخـس  شـشوک  یعـس و  حدـکلا :
. دنامیم وا  رد  یعس  تّدش  زا  يراثآ  دنکیم و  یعس  ششوک و  حودک  هیف  روث  حدکی و  شراک 

: دیوگ لبقم  نبا 
حدکا شیعلا  یغتبا  يرخا  توما و  امهنمف  ناترات  ّالا  رهّدلا  ام  و 

میامنیم . یعس  رایسب  منکیم و  شیع  بلط  يرگید  هبترم  رد  مریم و  یمود  نآ  زا  یکی  رد  هک  لزنم  ود  هبترم و  درگم و  راگزور  تسین  و 
391 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 

ّدر یباوج  ینعی  تشادن  یباوج  متفگ  نخـس  وا  اب  اباوج . راح  امف  هتملک  و  دنک . عوجر  یتقو  روحی  راح  تشگزاب . عوجر و  ینعی  روحلا :
تـشگزاب عوجر و  ینعی  ّقحب . عوجر  هبوت و  زا  دـعب  هاـنگ  رد  تشگرب  زا  مربـیم  ادـخب  هاـنپ  و  روکلا . دـعب  روحلا  نم  هّللاـب  ذوعن  و  درکن .

. دنادرگرب يدیفسب  ار  وا  هک  یتقو  هرّوح  و  لامک . یتدایز و  زا  دعب  ناصقنب 
. ددرگ رب  شلّوا  ياجب  ات  دنزیم  رود  کبرقع  ینعی  روخملا : و 

لوق زین  نآ  و  « 1  » دّـمحم فسوی و  وبا  یعازوا و  یعفاش و  کلام و  لوق  نآ  تسا و  رخآ  ءاشع  زامن  برغم و  زاـمن  نیب  یخرـس  قفّـشلا :
. تسا مالّسلا  مهیلع  ةاده  هّمئا  زا  يورم  و  بهذم ) یماما  یعیش  يوحن  دمحا  نبا   ) لیلخ

ّهناک رمحا  بّوثلا  تفگیم . اهبرع  زا  یـضعب  مدینـش  دیوگ : ءاّرف  تسا  هفینح  وبا  لوق  نآ  تسا و  قداص  حبـص  يدیفـس  نآ  دـیوگ : بلعث 
: دیوگ رعاش  تسا و  قفا  يزمرق  نآ  هکنیا  لثم  خرس  نهاریپ  قفّشلا .

دیوگ رگید  رعاش  دوب و  قفش  یخرس  دننام  گنر  خرس  قفّشلا ) رمحمک  نوکلا  رمحا  )
قفش اهوشح  ساکب  نامّزلا  یلع  مشتحم  ریغ  یّنعا  مالغ  ای  مق 

ّتقر و قفش  لصا  دشاب  بان  بارـش  گنر و  خرـس  عیام  نآ  رد  هک  ياهساکب  نک  کمک  ارم  راگزور  رب  ییانتعا  چیه  نودب  زیخ  رب  سپ 
یتقو اذک . یلع  قفشا  و  دشاب . نآ  رد  یـصقن  للخ و  هکنیا  رب  تسا  ّتقر  تمیالم و  نآ  لمع و  رد  قیفـشت  تسنآ  لثم  تسا و  تمیالم 

كزان سابل  قفش  بوث  و  دسرتب . وا  تکاله  زا  دنک و  ّتقر  نآ  رب 
__________________________________________________

ناماما ءاسؤر و  زا  یکی  یعازوا  و  اهبهذم . یعفاش  ماما  یعفاش  سیردا  نب  دّمحم  یعفاش  و  اهبهذـم . یکلام  ماما  سنا  نب  کلام  ( 1)
زین ینابیـش  نسح  نب  دّـمحم  هفینح و  وبا  درگاش  یـضاق  فسوی  وبا  هدـش و  خوسنم  شبهذـم  نونکا  یلو  هدوب  رـصع  نآ  رد  ّتنـس  لـها 

( مجرتم . ) تسا هدیدرگ  رشتنم  شدرگاش  ود  نیا  زا  هفینح  وبا  بهذم  هفینح و  وبا  درگاش 
392 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 

. باتفآ بورغ  زا  دعب  برغم  رد  تسا  قیقر  یخرس  يزمرق و  قفش . سپ  تسا 
هدـش عمج  مدـنگ  ماعط و  ماعّطلا . قسولا  و  ماـعط . عومجم  ینعی  قوسوم  ماـعط  و  مدرک . عمج  هاـگ  ره  هقـسا  هتقـس . عمج و  ینعی  قسولا :

. تسا عاص  تصش  نآ  رادقم  و  دوشیم . نزو  ای  دوشیم و  هنامیپ  لیک و  هچنآ  زا  رایسب 
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تخس ياهتبیصم  یهاود و  برع  و  تسلاح . يانعمب  قبط : لصا  تسا و  قسو  دّرجم  یثالث  زا  لاعتفا  باب  زا  لماک  عامتجا  ینعی  قاستالا :
: دیوگ تسا  لاح  يانعم  هب  قبط  هکنیا  رد  و  قبط . ما  اهرکنب  تقرط  دق  دیوگ : دیامنیم . قبط  تانب  قبط و  ما  ار 

اقیر هشیع  نم  قذی  مل  يذلا  اذ  نم  ۀعّجفم  اینّدلا  رمحا و  ربّصلا 
. دشاب هدیشچن  یترودک  شیگدنز  زا  هک  تسیک  نآ  تسا و  كاندرد  ياهتبیصم  عیاجف و  ندعم  زکرم و  ایند  میاتسیم و  ار  ربص 

اقبط اههورکم  نم  رهّدلا  کل  يدها  قبط  اهرورسم  نم  کل  افص  اذا 
. دیامن ءادها  وتب  یقبط  اهیتشز  یتخس و  زا  مه  راگزور  تشاد  میدقت  تیارب  رورس  زا  یتلاح  یشوخ و  زا  یقبط  ایند  هاگ  ره 

: دیوگ يرگید  و 
قبط یلا  هنم  قبط  ینقاس  رطشا و  رهّدلا  تبلح  دق  ؤرما  ّینا 

. تسا هدنار  رگید  تلاح  يوسب  ارم  نآ  زا  یتلاح  ماهدومن و  شیامزآ  هدیشود و  ار  راگزور  تایئزج  هک  هّتبلا  متسه  يدرم  نم 
قرفلا نم  یئاشحا  ضّبقت  ینقرافی و ال  ّلخ  یلا  وبصا  تسلف 

. ددرگ تحاران  هتفرگ و  ییادج  درد  زا  نم  نورد  هن  دوش و  ادج  نم  زا  هک  تمحزب  موریمن  یتسود  يوسب  نم  سپ 
393 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 

393 ص :  بارعا ... :

موی ناک  اذا  . ) دـید دـهاوخ  ار  شلمع  ناسنا  دوش  تمایق  زور  هاـگ  ره  تسنیا  اـنعم  تسا و  هیقـالمف  ادـخ  لوق  اذا  باوج  دـیوگ : جاـجز 
ینعی کحدـک  قالمف  تسا  نکمم  دـشاب و  ّکبر  قالمف  شریدـقت  تسا  نکمم  هیقالمف  رد  ادـخ  لوق  ءاه  و  هلمع ) ناسنالا  یقل  ۀـمیقلا 

حیحـص تسرد و  هجو  و  تسا . مال  يانعمب  اجنیا  رد  یلا  دناهتفگ : یـضعب  ًاحْدَک  َکِّبَر  یلِإ  ٌحِداک  ادخ . لوق  و  دشاب . کیعـس  کلمع و 
ششوک يدرک  ششوک  تیادخ  يوسب  وت  ایعـس . ّکبر  یلا  عاس  تسنیا  شیانعم  هکنیا  يارب  دشاب  ینعم  رب  لومحم  هک  تسا  نیا  نآ  رد 

يارب وت  ّکبر  یلا  ارباص  کسفنل  حداک  ّکنا  دـشاب  نیا  شریدـقت  و  دـشاب . فوذـحمب  ّقلعتم  یلا  هک  تسا  لمتحم  هکنیا  رب  اـنب  یندرک 
هَّللا یلا  اعجار  قلخلا  نم  لّتبت  شیانعم  ِْهَیلِإ  ْلَّتَبَت  َو  ادـخ . لوق  هچناـنچ  یتسه  تراـگدرورپ  يوسب  هدـنور  شـشوک و  جـنر و  رد  تدوخ 

ای دیوگیم : وا  ینعی  ًارُوُبث  اوُعْدَی  ادخ . لوق  و  يراد . واب  لیم  تبغر و  ای  يراد  یلاعت  يادخب  عوجر  هک  یلاح  رد  رب  هب  ادخ  قلخ  زا  یلاعت 
هتفگ یترـسح . ای  رد  هک  تسا  يزیچ  لثم  ّکنا  ای  اذـه  سپ  ایب . روبث  يا  یلاعت . روبث  ای  دـیوگیم  ار و  وا  دـناوخیم  هکنیا  لثم  سپ  هاروبث .

. تسا َروُحَی  َْنل  ْنَأ  هب . الوعفم  اروبث  نیا  رب  انب  سپ  هدش .
تـسین زیاج  هکنیا  يارب  دشاب . لعف  هبـصان  نآ  هک  تسین  زیاج  و  تسا . هلّقثم  ّنا  زا  هفّفخم  اجنیا  رد  نا  سپ  تسا . روحی  نل  نا  شریدـقت 

شریدقت تسا و  لاح  ّلحم  رد  هبوصنم  هلمج  َنُونِمُْؤی  تسا و ال  ربخ  ءادـتبم و  ْمَُهل ) امَف   ) ادـخ لوق  و  دوش . عمج  هملک  کی  رب  لماع  ود 
. تسا هدش  ّرقتسم  دنتسه  نینمؤم  ریغ  هک  ناشیا  يارب  زیچ  هچ  نینمؤم . ریغ  مهل  ّرقتسا  ءیش  ّيا  تسنیا 

394 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 

394 ص :  ریسفت ... :

هراشا

( ْتَّقَْشنا ُءامَّسلا  اَذِإ  )
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نآرق زا  هیآ  عضوم و  نیدنچ  رد  ار  اهتمالع  نیا  تسا و  تمایق  تامالع  زا  نآ  ندش  هتفاکش  و  دوش . زاب  مه  زا  هتفاکش و  نامسآ  هاگ  ره 
. تسا هدومن  دای 

: دنیوگ هداتق  دهاجم و  ریبج و  نب  دیعس  ساّبع و  نبا  اهِّبَِرل ) َْتنِذَأ  َو  )
. درک تعاطا  ار  ادخ  ریبدت  دینش و  نامسآ  هکنیا  لثم  ینعی  تسا  عّسوت  نیا  و  نتفاکش . رد  درک  تعاطا  دینش و  ینعی 

. دیامن تعاطا  هدینش و  هدیرفآ  ار  نآ  هک  ار  شراگدرورپ  رما  هک  نامسآ  رب  تسا  راوازس  ینعی و  ْتَّقُح ) َو  )
هحفـص کی  دننام  ات  تفای  شرتسگ  هدـش و  هدیـشک  اههّپت  اههوک و  نتفر  نیب  زا  ندـش و  كدـنم  هب  نیمز  هاگ  ره  ْتَّدـُم ) ُضْرَْألا  اَذِإ  َو  )

. دیدرگ فاص 
نآ هعـسوت  اـنهپ و  رد  و  دـندروآیم ) هّکم  ذاّـکع  رازاـب  قوس و  رد  هک   ) یظاـکع شرف  دـننام  دوشیم  هدیـشک  نآ  ینعی  دـیوگ : ساـّبع  نبا 

. دوریم ورف  نیمز  دوخ  رد  هکنیا  رگم  دنامیمن  یهوک  انب و  چیه  نآ  رد  دوشیم  فاص  نیمز  ینعی  لتاقم  هتفگب  و  دوزفایم .
ِتَجَرْخَأ َو  هیآ . دـننام  دـتفیم  نوریب  اهجنگ  ناگدرم و  زا  تسا  نیمز  نورد  فوج و  رد  هچنآ  دـنیوگ : دـهاجم  هداتق و  اهِیف ) ام  ْتَْقلَأ  َو  )

. اَهلاْقثَأ ُضْرَْألا 
زا تسنآ  مکـش  رد  هچنآ  دـنکفا  نوریب  ینعی  یـضعب . هتفگب  دوب و  دـهاوخن  یقاـب  نآ  رد  يزیچ  دوـش و  یلاـخ  شنورد  ینعی  ْتَّلََخت ) َو  )

. اهایرد اههوک و  زا  تسنآ  تشپ  رب  هچنآ  دراذگن  یقاب  اهندعم و  اهجنگ و 
تسا نامسآ  تفص  لّوا  هیآ  اریز  تسین  رارکت  نیا  ْتَّقُح ) َو  اهِّبَِرل  َْتنِذَأ  َو  )

395 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 
هاگ ره  تسنیا  شریدقت . و  دش . دهاوخ  عقاو  نآ  رد  هک  تسا  یگرزب  روما  تمایق و  تمالع  زا  اهنیا  مامت  تسا و  نیمز  تفـص  رد  نیا  و 

دنکیم تلالد  فوذحم  نیا  رب  هدومن و  لمع  هتشاد و  مّدقم  رش  ریخ و  زا  هچنآ  دنیبیم  یناسنا  میدرمش  هدرک و  رکذ  ام  هک  ییاهزیچ  نیا 
. ناحبس يادخ  لوق 

باطخ ُناْسنِْإلا  اَهُّیَأ  ای  ادـخ  لوق  تیادـخ و  يوسب  یتسه  تلمع  رد  یعاس  وت  مدآ  يا  ًاحْدَـک ) َکِّبَر  یلِإ  ٌحِداک  َکَّنِإ  ُناـْسنِْإلا  اَـهُّیَأ  اـی  )
يراوشد تمحزب و  ار  یلمع  وت  مدآ  يا  ناسنا  يا  دـیامرفیم : ناـسنا  درف  درفب  ناحبـس  دـنوادخ  و  مدآ . نادـنزرف  زا  تسا  نیفّلکم  ماـمتب 

. یناسرب یلاعت  ّقحب  هدومن و  لمح  ادخ  يوسب  ار  نآ  هکنیا  يارب  یهدیم  ماجنا 
ماقم تشادـگرزب  يارب  لمع  نآ  دوخ  تاقالم  ار  رادرک  شاداپ  تاقالم  هداد  رارق  ینک . تاـقالم  ار  تلمع  شاداـپ  سپ  ینعی  ِهِیقـالُمَف ) )

نبا تسین . وا  مکح  زج  یمکح  هک  يزور  یتـسه  هدـنور  وا  مکح  يوسب  ینعی  دـید  یهاوخ  ار  تراـگدرورپ  ینعی  یـضعب  هتفگب  و  نآ .
ْتَِحُتف اـهوُءاج  اذِإ  یَّتَـح  همیرک . هیآ  دـننام  تسا  هدـیاز  وا  تسا و  ْتَّقُح  َو  اـهِّبَِرل  َْتنِذَأ  ادـخ . لوـق  اذا  باوـج  دـنیوگ : یخلب  يراـبنا و 

: دومرف و  درک . میسقت  تمایق  زور  رد  ار  مدرم  لاوحا  ناحبس - دنوادخ  سپس  تسا  هیجو  لّوا  لوق  تسا و  فیعض  نیا  و  اُهباْوبَأ .
. تسا تبث  شتیـصعم  تعاط و  دـب . کین و  لاـمعا  نآ  رد  هک  وا  لـمع  هدـنورپ  دوش  هداد  هک  یـسک  ینعی  ِِهنیِمَِیب ) َُهباـتِک  َِیتوُأ  ْنَم  اَّمَأَـف  )

. شتسار تسدب 
هبوتب ای  دنجنسیم  هدومن و  وربور  شناهانگ  اب  ار  وا  ياهباوث  تانسح و  و  دوشن ، وا  باسح  رد  هشقانم  ینعی  ًاریِسَی ) ًاباسِح  ُبَساُحی  َفْوَسَف  )

باوث ناهانگ و  زا  تشذگ  زواجت و  ناسآ  باسح  دناهتفگ : یضعب  و  ششخب . وفع و  هب  ای 
396 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 

رگید تیاور  رد  ای  عوفرم و  ربخ  رد  دـش . دـهاوخ  باذـع  دوش  يریگهدروخ  هشقانم و  شباسح  رد  هک  یـسک  و  تسا . تانـسح  رب  نداد 
باسح ادخ  دشاب  سک  ره  رد  هک  تسا  تلصخ  هس  تسا  رگید  ثیدح  رد  دوش و  رظنفرص  وا  زا  هاگ  نآ  دوش  هتخانـش  شلمعب  هک  تسا 

: دنتفگ دیامن  تشهب  لخاد  ار  وا  شتمحرب  هدیشک و  ناسآ  ار  وا 
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ره ییامن و  هلص  ار  وا  وت  درک  وت  محر  عطق  هک  ره  ینک و  اطع  ار  وا  وت  درک  مورحم  ار  وت  سک  ره  دومرف  ادخ  لوسر  يا  تسا  مادک  نآ 
هک یلاـح  رد  شلها  يوـسب  ًاروُرْـسَم ) ِِهلْهَأ  یلِإ   ) ددرگیم رب  شباـسح  زا  تغارف  زا  دـعب  ُبـِلَْقنَی ) َو   ) یـشخبب ار  وا  وـت  درک  مـلظ  وـتب  هـک 

. تسا نیعلا  روح  وا  یتشهب  نارسمه  اجنیا  رد  لها  زا  دوصقم  هدیسر و  واب  تمارک  ریخ و  زا  هچنآ  هطساوب  تسا  لاحشوخ 
واب و عفن  ندیسرب  ملع  داقتعا و  رورس  و  دناهتفر . تشهب  هب  رتدوز  هک  دنیوا  لیماف  نادنزرف و  نارـسمه و  لها  زا  دارم  دناهتفگ : یـضعب  و 

. هدنیآ رد  تسوا  زا  نایز  ررض و  عفد  ای 
نینچ ببسب  شاب  لاحشوخ  دنیوگیم  دربیم . تّذل  شیلبق  تساوخ  هب  ندیـسر  ببـسب  هک  تسا  بلق  رد  ییانعم  رورـس  دناهتفگ : ياهّدع  و 

. وزرآب لوصو  ای  دالوا  ای  لام  زا  يرما 
تـسد هکنیا  ّتلعب  هدش  هداد  شپچ  تسدـب  تشپ  زا  ار  شلمع  هدـنورپ  هک  یـسک  اّما  و  دـیوگ : یبلک  ِهِرْهَظ ) َءارَو  َُهباتِک  َِیتوُأ  ْنَم  اَّمَأ  َو  )

. تسا هتفرگ  رارق  شرس  تشپ  شپچ  تسد  دشابیم و  شندرگب  هتسب  شتسار 
باتک نداد  هکنیا  نیا  رد  تهج  هدش و  هتسب  شندرگب  ریجنز  لغ و  اب  شتسار  نوچ  دیآ . نوریب  شرس  تشپ  شپچ  تسد  دیوگ : لتاقم 
يارب تسیرهم  فطل و  کی  نیا  و  تسا . تشهب  لها  زا  نیا  بحاص  هک  نانمؤم  ناگتـشرف و  يارب  تستمـالع  تسار  تسد  هب  هدـنورپ  و 

تسا  ياهیانک  نیاب و  نداد  ربخ  رد  مدرم 
397 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 

تسا و شتآ  لـها  زا  شبحاـص  هکنیا  رب  ناـشیا  يارب  تسا  هناـشن  پچ ) تسدـب   ) رگید تروص  رب  باـتک  نداد  و  وا ...  لاـمعا  لوبق  زا 
( ًارُوُبث اوُعْدَی  َفْوَسَف   ) دومرف و  دسریم . يوب  هچنآ  دومن  تیاکح  ناحبـس  دنوادخ  سپـس  تسا . تبقاع  يدب  باسح و  رد  هشقانم  تمالع 

. هاکاله او  اروبث  او  دیوگیم : هک  تسا  عقوم  نآ  دناوخ . ار  دوخ  باتک  یتقو  ار  دوخ  تکاله  دهاوخیم  دنکیم و  اضاقت  يدوزب  سپ 
روهلعش نازورف  شتآ  همعط  ددرگیم و  ینعی  یخرب  هتفگب  و  دوش . باذع  نآ  هب  هدش و  شتآ  لخاد  ینعی  دیوگ : یئابج  ًاریِعَس ) یلْصَی  َو  )

. دوب دهاوخ  بّذعم  شتآ  رد  هشیمه  يارب  ینعی  رگید : یضعب  هتفگب  و 
تدابع تّقـشم  لّمحتم  تشادن و  تیّمها  شیارب  ترخآ  رما  دوب . رورـسم  ایند  رد  شیوخ  ناسک  نایم  رد  وا  ًاروُرْـسَم ) ِِهلْهَأ  ِیف  َناک  ُهَّنِإ  )

. دوشن عطق  دشاب و  یقاب  ادبا  شیارب  هک  ياهّصغ  دومن  لیدبت  شیلاحشوخ  رورسب و  دنوادخ  سپ  دشیمن .
ماـمت دوشن و  لـیاز  هک  ترخآ  رد  يرورـس  وا  هّصغب  دومرف  لیدـبت  دـنوادخ  سپ  تشاد  يورخا  روماـب  شـشوک  ماـمتها و  نمؤـم  اـّما  و 

: دیوگ یئابج  ددرگن .
لاحشوخ دنک و  تیصعم  هک  ره  هّتبلا  دناهتفگ : یضعب  تشادن و  اهنآ  رب  یتمادن  یلاعت و  يادخ  ناهانگب  دوب  رورسم  لاحشوخ و  ایند  رد 

رود هنیآ  ره  تشاد  ثعب  زور  تمایقب و  نیقی  رگا  ددرگیمن و  رب  تمایق  زور  رد  هک  تسا  هتـشادنپ  سپ  دـشاب  دایز  شهاـنگ  تیـصعمب و 
. دشاب رورسم  دوخ  ناهانگب  هک  دوب 

رفیک شاداـپ و  يارب  ددرگیمن . رب  یگدــنز  لاـحب  ترخآ  رد  زگره  هـک  تشادــنپیم  فـیلکت  راد  رد  وا  ینعی  َروُـحَی ) ْنـَل  ْنَأ  َّنَـظ  ُهَّنِإ  )
هدرک . هراپ  ار  سیماون  هدرپ  هدومن و  تامّرحم  کته  هدش و  هانگ  بکترم  سپ  شرادرک 

398 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 
بلطم هّتبلا و  دـنوشیم  ثوعبم  دـندرگیم و  رب  هکلب  دومرف : ناحبـس  دـنوادخ  سپ  ددرگیمن  رب  ادـخ  يوسب  هک  درک  نامگ  دـیوگ : لـتاقم 

. تسا هتشادنپ  هک  تسین  نانچ 
ادخ واب  دـیوگ : جاجز  دـنادرگ . رب  ار  وا  هک  یماگنه  ات  دـیرفآ  ار  وا  هک  يزور  زا  تسانیب  واب  وا  راگدرورپ  هّتبلا  ًاریَِـصب ) ِِهب  َناک  ُهَّبَر  َّنِإ  )
الَف : ) دومرف دومن و  دای  دنگوس  دنوادخ  سپس  تسوا  يوسب  شتشگزاب  عجرم و  هکنیا  هب  دوب  اناد  دیامن  قلخ  ار  وا  هکنآ  زا  شیپ  دوب  انیب 

یـضعب هتفگب  دنامیم و  یقاب  قفا  رد  برغم  عقوم  رد  هک  یخرـسب  دـنگوس  ینعی  ِقَفَّشلِاب )  ) تشذـگ تمایق  هروس  رد  مسق  نیا  نایب  ُمِْسقُأ )
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. دوشیم هدید  قفا  رد  حبص  رد  هک  يدیفس 
نیا و  شدوخ . فّرـصت  رد  دـنکیم  عمج  زور  رد  ياه  یگدـنکارپ  زا  هچنآ  بشب و  دـنگوس  دـیوگ : وا  ریغ  همرکع و  َقَسَو ) ام  َو  ِْلیَّللا  َو  )

. درب دوخ  هناخ  هنال و  هنایشآب و  هانپ  يدوجوم  ره  دروآ  ور  بش  نوچ  هک  تسنیا  شتهج 
دـناریم و شنکـسم  يوسب  ار  يزیچ  ره  بش  یکیرات  هکنیا  يارب  دـناریم . دـهدیم و  قوس  بش  هچنآ  ینعی و  دـنیوگ : لـتاقم  كاّـحض و 

. دهدیم قوس 
ار نیا  درک  هفاضا  روتسم و  زور  دوشیم و  رهاظ  بش  اهنآ  هکنیا  يارب  ناگراتس  زا  دزاسیم  رهاظ  هچنآ  ینعی و  قسو  ام  و  دیوگ : ملسم  یبا 

. تسا عیاش  بش  رد  ناگراتس  روهظ  هکنیا  ّتلعب  بشب 
عامتجا و نآ  قاّستا  دیوگ : ءاّرف  دوش . مامت  لماکت و  ردب ) بش  رد   ) هدش عمتجم  يوتـسم و  هک  هاگ  نآ  هامب  دـنگوس  َقَسَّتا ) اَذِإ  ِرَمَْقلا  َو  )

. هام ره  -( 16 - 15 - 14 - 13  ) بش رد 4  تسنآ  ءاوتسا  لماکت و 
یبعش و  دهاجم و  دوعسم و  نبا  ساّبع و  نبا  ٍقَبَط ) ْنَع  ًاقَبَط  َُّنبَکْرََتل  )

399 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 
جارعم و ماگنه  رد  ار  ینامـسآ  زا  دعب  ینامـسآ  دش  یهاوخ  راوس  ص )  ) دّـمحم يا  هنیآ  ره  ینعی  تساهمسق . باوج  نیا  دـنیوگ : یبلک 
وا دزن  ماقم  عاـفترا  ادـخب و  بّرقت  رد  هبترم  زا  دـعب  يهبترم  هجرد و  زا  دـعب  يهجرد  دوصقم . تسا  نکمم  و  دومن . یهاوخ  اـهنآب  دوعص 

. دشاب
دعب یتلاح  تسامـش  ربمایپ  دوصقم  دیوگ : هقبط  زا  دعب  ياهقبط  درکیم  تئارق  ءاب  حـتفب  ّنبکرتل  وا  هک  هدرک  تیاور  ساّبع  نبا  زا  دـهاجم 

. رگید تلاح  زا 
امـش هنیآ  ره  ینعی  تسا  مدرمب  باطخ  سپ  ّنبکرتل  هدـناوخ  هّمـضب  هک  یـسک  ار و  ثیدـح  نیا  هدرک  تیاور  دوخ  حیحـص  رد  يراـخب 

ینوگاـنوگ یلاوحا  هکنیا  دوـصقم  و  دوـب . دـیهاوخ  ترخآ  رد  يرما  زا  دـعب  يرما  یلزنم و  زا  دـعب  یلزنم  یلاـح و  زا  دـعب  یلاـح  ياراد 
اَّمَع دومرف  ناحبـس  دنوادخ  هچنانچ  تسا  دعب  يانعمب  هیآ  نیا  رد  نع )  ) دنتـشاد و ایند  رد  هک  یتلاح  ریغ  رب  دـندرگیم  ات  تشاد  دـنهاوخ 

. ینامیشپ تمادن و  لاح  رد  درک  دیهاوخ  حبص  یمک  تّدم  زا  دعب  لیلق . دعب  ینعی  َنیِمِدان . َّنُِحبُْصَیل  ٍلِیلَق 
: دیوگ رعاش 

لایح نع  لئاو  برح  تحقل  یّنم  ۀمامعنلا  طبرم  برق 
ود دوب  شوماخ  گنج  شتآ  هکنیا  زا  دـعب  ینعی  تسیرگید . گنج  نتـسبآ  لئاواب  گـنج  اریز  نمب . ار  غرم  رتش  هاـگباوخ  نک  کـیدزن 

. ددرگیم لعتشم  هبترم 
و ندیـسر . رادرک  رفیک  شاداپ و  هب  سپـس  ندش . ثوعبم  نآ  زا  سپ  ندرم  سپـس  یگدنز  تّدش ، زا  دعب  تّدش  ینعی  دـناهتفگ : یـضعب 

. تسا هدمآ  مه  عوفرم  تیاور  رد  نیا 
دعب یتخس  تّدش و  زا  دعب  یتسس  يرما و  زا  دعب  يرما  ینعی  دیوگ : ءاطع 

400 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 
. یتمالس زا  دعب  یشوخان  يرامیب و  زا  دعب  یتسردنت  یتسدیهت و  زا  دعب  تورث  يرگناوت و  زا  دعب  ییاونیب  یتسس و  زا 

400 ص :  گرم ...  زور  ات  وا  شیادیپ  زور  زا  ناسنا  ياهینوگرگد 

فـلتخم و تـالاح  ٍقَـبَط ) ْنَع  ًاـقَبَط  َُّنبَکْرَتـَل   ) هـیآ زا  دوـصقم  هـک  دـناهتفگ : هتخانـشان ) دوـجوم  ناـسنا  هراـب  رد   ) نادنمـشناد زا  یـضعب 
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ناوختسا تشوگ و  زا  بکرم  يرگید . قلخ  ماظع 5 - هغضم 4 - هقلع 3 - هفطن 2 - دراد 1 - مان  تفه  یس و  هک  تسناسنا  ياهینوگرگد 
رد هئشان  غولبب 11 - کیدزن  هّچب  عفای  هتفرگ 10 - ریش  زا  میطف  راوخ 9 - ریش  عیضر  دازون 8 - دیلو  محر 7 - رد  یفخم  لـفط  نینج  - 6

باوخ هک  یلفط  ملتحم  هدیـسر 15 - غولب  ّدح  هب  قهارم  روّزح 14 - هدرک 13 - دشر  هدـش و  گرزب  عرعرتم  شرورپ 12 - دشر و  لاح 
فیلکت غلاب  لفط  دـنک 16 - هدـهاشم  ینم  جورخ  مـالتحا و  زا  ار  باوخ  نآ  رثا  دوخ  رد  دوش  رادـیب  نوچ  دـنیب و  شخب  تّذـل  شوخ و 

رطیسم دیورب 20 - وا  تروص  رد  وم  دهاوخیم  هزات  هک  ياهلاس  هدفه  لقاب  هدش 19 - روهشم  هک  یناوج  راط  وم 18 - یب  ناوج  درما  - 17
شیر و هـک  یناوـج  یحتلم  گـنرز 24 - دـلج و  ناوج  لمـص  هدـیمد 23 - شـضراعب  طخ  هک  ياهلاـس  طـتخم 18  ّمـخرطم 22 - - 21

درگ وا  يورین  اوق و  مامت  هک  عمتجم  دنک 27 - یّقرت  دهاوخیم  هک  یناوج  دعصم  لاس 26 - هنایم  ناوج  ایوتسم  هدمآ 25 - رد  شنساحم 
خیم وم 31 - يرتسکاخ  طـشما  هدیـسر 30 - لامک  ّنسب  لهک  دـنمورین 29 - زوهلم  تسا 28 - تالاح  نیا  یمامت  عماج  بابـش  هدـمآ و 

هدش 37 ناوتان  لاسنهک و  مره  هدروخ 36 - لاس - ریپ  اّمه  ناتفص 35 - رمک 34 - هدیمخ  لقوح  دیفس 33 - شیر  بیشا  لاسگرزب 32 -
هدرم .

401 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 
. دراد یمان  مسا و  یلاح  ره  هک  دوب  دهاوخ  نوگانوگ  تالاح  لمتشم  ندرم  ات  ندوب  هفطن  عقوم  زا  یناسنا  سپ 

: دـناهتفگ یـضعب  و  دوب . دـیهاوخن  لاح  نآ  رب  لاس  تسیب  ره  رد  هک  دوش  لـصاح  ناـتیارب  یلاـح  يرما و  هنیآ  ره  ینعی  دـیوگ : لوحکم 
یـشوخ لاح  حالـص و  رب  سک  ره  هک  تسنیا  نیا  تهج  و  دـش . دـیهاوخ  هقبط  زا  دـعب  ياهقبط  یتلزنم و  زا  دـعب  یلزنم  راوس  امـش  ینعی 

. دهد قوس  رتالاب  رتشیب و  داسف  يوسب  ار  وا  داسف  دیارگ . يداسف  يوسب  هک  یـسک  و  دسرب . يرتالاب  حالـصب  هک  ار  وا  نیا  دناوخیم  دـشاب 
. دناشکیم شدوخ  لکش  يوسب  يزیچ  ره  هکنیا  يارب 

ینعم نیا  ناشیا و  تالاح  دندوب و  امـش  زا  لبق  هک  یناسک  ياهـشور  و  اهتّنـس ، رب  دش  دیهاوخ  راوس  هّتبلا  هنیآ  ره  ینعی  دیوگ : هدیبع  یبا 
دوش يراج  دوب و  دهاوخ  مه  امـش  رد  هدوب  ناشیا  رد  هچنآ  هک  تسنیا  دوصقم  و  تسا . هدش  تیاور  مه  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا 

تسیچ ینعی  ْمَُهل ) امَف  : ) دومرف ناشیا  خیبوت  یبوک و  رس  تروص  رب  ناحبس  دنوادخ  سپـس  مدقب . مدق  دش  يراج  ناشیا  رب  هچنآ  امـش  رب 
ماهفتسا نآ  دندرواین و  نامیا  هک  ار  ناشیا  رم  دش  عنام  زیچ  هچ  ینعی  نآرق . هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دّمحمب  َنُونِمُْؤی ) ال   ) شیرق راّفک  هک 

. دندرواین نامیا  هاگ  ره  تسین  ناشیا  رب  اهتمارک  اهتمعن و  زا  يزیچ  ینعی  تسا . يراکنا 
ندرواـین ناـمیا  زا  بّجعت  نآ  و  تسیچ . دوـمن  ناـمیا  زا  فرـصنم  ار  ناـشیا  هـک  يدـیدرت  کـش و  لـیلد  سپ  ینعی  دـناهتفگ : یـضعب  و 

. نامیا لئالد  حوضو  اب  دنراد  نامیا  كرت  رد  يرذع  هچ  ناشیا  دش و  ناشیا  عنام  هچ  هکنیا  دوصقم  تسناشیا و 
هدناوخ  نآرق  ناشیا  رب  هاگ  ره  و  َنوُدُجْسَی ) ُنآْرُْقلا ال  ُمِْهیَلَع  َئُِرق  اذِإ  َو  )

402 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 
وا يارب  ندرک  هدجـس  ادخب و  نامیا  زا  ار  ناشیا  هک  تسیچ  ینعی  تسا . َنُونِمُْؤی ) ْمَُهل ال  امَف   ) ادـخ لوق  رب  فطع  دـننکیمن . هدجـس  دوش 

. تسا هدش  عنام  فرصنم و  نآرق  توالت  عقوم 
هَّللا یّلـص  ادخ  لوسر  دیوگ : هداد  تبـسن  هک  يربخ  رد  هریره  یبا  دنراذگیمن . زامن  دننکیمن و  هدجـس  ادخ  يارب  دنیوگ : یبلک  ءاطع و 

. دومن هدجس  هدرک و  تئارق  ار  ْتَّقَْشنا  ُءامَّسلا  اَذِإ  هلآ  هیلع و 
روک  ) دیلقت اهنآ  هکلب  ناهرب  لیلد و  ندوبن  ای  نایب  رد  یـصقن  روصق و  يارب  دندرکن  نامیا  كرت  ناشیا  ینعی  َنُوبِّذَُکی ) اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َِلب  )

. هلآ هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمغیپ  نآرقب و  ندرک  بیذکت  رد  دندومن  دوخ  ناگرزب  ناگتشذگ و  هناروک )
زا ناشیاهلد  رد  هدش و  عمج  اهنآ  ياههنیـس  رد  هچنآب  تسا  رتاناد  ادخ  ینعی  دنیوگ : لتاقم  هداتق و  ساّبع و  نبا  َنوُعُوی ) اِمب  ُمَلْعَأ  ُهَّللا  َو  )

. دناهدومن ناهنپ  ادخب  كرش  ربمایپ و  بیذکت 
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. دننکیم عمج  لیصحت و  دب  تشز و  ياهراک  هحلاص و  لامعا  زا  هچنآب  تساناد  ادخ  دیوگ : دیز  نبا 
و لهج . ای  ملع  نآ  رد  دوشیم  لصاح  هکنیا  يارب  دنتـسه  ییاهفرظ  اهلد  بولق و  و  فرظ . رد  تسا  زیچ  نداد  رارق  ءامیا  لصا  دیوگ : ءاّرف 

دومرف هک  تسا  مالّسلا  ةالّصلا و  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نینمؤملا  ریما  راب ) ررد   ) تاملک زا 
اهاعوا اهریخف  ۀیعوا  بولقلا  هذه  ّنا 

. دشاب رتعیسو  هک  تسنآ  اهنآ  نیرتهب  سپ  دنتسه . اهفرظ  اهلد  نیا  هّتبلا  . 
ٍمِیلَأ ) ٍباذَِعب   ) دّمحم يا  ناشیاب  هدب  تراشب  هدژم و  ْمُهْرِّشَبَف ) )

403 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 
زا ار  نینمؤم  ناحبـس  دنوادخ  سپـس  راگدرورپ . تمحر  هب  نینمؤمب  تراشب  ضوع  لدب و  اهنآ  يارب  هدب  رارق  ار  باذع  هدـعو  نیا  ینعی 

هدروآ و نامیا  هک  یناسک  رگم  ٍنُونْمَم ) ُْریَغ  ٌرْجَأ  ْمَُهل  ِتاـِحلاَّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَّلِإ  : ) دومرف دومن و  ادـج  ءانثتـسا و  باـطخ  مومع 
. لاوز نودـب  تساک و  مک و  یب  شاداپ  ینعی  دـیوگ : ساّبع  نبا  نایاپ . یب  ّتنم و  یب  شاداپ  تساهنآ  يارب  دـنداد  ماـجنا  هتـسیاش  لـمع 

. تسین یندش  مامت  یترخآ  ياهتمعن  هکنیا  يارب 
هتفگ واب  هّتبلا  هدش و  تیاور  نیمه  مه  نسح  زا  و  نداهن . ّتنم  ببـس  هب  یتحاران  ترودـک و  نودـب  صقن و  نودـب  ینعی  دـیوگ : ییابج 

ار نامـسیر  هتعطق . اذا  لبحلا  تننم  دنیوگیم  تسندرک  عطق  ّتنم  لصا  و  تمعن . رکـش  زا  دنکیم  ادـج  عطق و  هکنیا  يارب  هّنم  ّنم و  هدـش .
. يدرک هراپ 

: دیوگ تیلهاج ) رعاش   ) دیبل
اهماعط ّنمی  ام  بساوک  سیغ  هولش  عزانت  دهقّرفمل 

. دـشیم عطق  نآ  ماعط  هک  دـندرکیم  مه  اب  لادـج  عازن و  نآ  ندروخ  رد  گنر  يرتسکاخ  ياهگرگ  هک  یکاخ  يور  هداتفا  دیفـس  راـکش 
. دندروخیم ار  نآ  اهگرگ  متشکیم و  راکش  وهآ و  مدرکیمن . یهاتوک  راکش  رد  نم  اریز 

. تسا هدرک  باستکا  هچنآ  رد  تسین  یّتنم  نآ  رب  يدحا  يارب  دناهتفگ : یضعب  و 
یلاعت میکح  هکنیا  يارب  تسناشیا  لعف  دوجس  نامیا و  هک  تسنیا  رب  تلالد  َنوُدُجْسَی . و ال  َنُونِمُْؤی . ْمَُهل ال  امَف  ناحبس . يادخ  لوق  رد  و 

دراد تلالد  َنوُدُجْسَی  هیآ ال  يدرکن و  هدجس  ارچ  يدرواین و  نامیا  ارچ  دیوگیمن : درادن  هدجس  نامیا و  رب  تردق  وا  دنادیم  هک  یـسکب 
دننامیاب بطاخم  هچنانچ  راّفک  هکنیا  رب 

404 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 
. دنتسه مه  تدابعب  بطاخم 

404 ص :  بیترت ... :

َْنل ْنَأ  رفاک . نامگ  زا  داد  ربخ  نوچ  ناحبـس  يادـخ  هک  تسنیا  شلبق  ام  هب  ًاریَِـصب ) ِِهب  َناـک  ُهَّبَر  َّنِإ   ) ادـخ لوق  تسویپ  تروص  تهج و 
و تسانیب . واـب  راـگدرورپ  هک  دومن  داـی  و  درک . دـهاوخ  عوجر  مه  اـعطق  دـنکیم و  عوجر  وا  هکنیا  هب  داد  ربخ  نآ  بقع  یپ و  رد  َروُحَی .

شاداپ شلامعا ، ببـسب  ار  وا  سپ  تسانیب . وا  لاوحاب  شراگدرورپ  ترخآب و  ددرگیم  رب  يدوزب  یلب  تسنیا  شریدـقت  هک  هتفگ  یـضعب 
. دهدیم

405 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 

405 ص :  جورب ...  هروس 

دلج 26 نآرقلا  ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 229زکرم  هحفص 214 

http://www.ghaemiyeh.com


405 ص :  جورب ...  هروس 

هراشا

. تسا هیآ  ود  تسیب و  قاّفتاب  تسا و  یّکم 

405 ص :  نآ ... : تلیضف 

زور ره  هعمج و  زور  ره  ددـعب  واـب  دـنوادخ  دـنک  تئارق  ار  نآ  سک  ره  هک  هدومن  تیاور  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربماـیپ  زا  بعک  نب  یبا 
. دیامن ءاطع  هنسح  هد  تسایند  رد  هک  ياهفرع 

ار جوربلا  تاذ  ءامسلا  و  هروس . شبجاو  زامن  رد  سک  ره  هک  دومن  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  هَّللا  دبع  یبا  ترـضح  زا  نایبظ  نب  سنوی 
. دوب دهاوخ  نیلسرم  ناربمایپ و  اب  شتماقا  شرشح و  دناوخب  تسناربمایپ  هروس  هک 

: هروس نیا  حیضوت 
ار  هروس  نیا  داد  نایاپ  نینمؤم  رکذب  ار  هتشذگ  هروس  دنوادخ  نوچ 

406 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 
: دومن عورش  دودخا  باحصا  زا  نینمؤم  رکذب  زین 

406 ص :  ات 22 ... ] تایآ 1  (: 85  ) جوربلا هروس  ]

هراشا

ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
(4  ) ِدوُدْخُْألا ُباحْصَأ  َِلُتق  ( 3  ) ٍدوُهْشَم َو  ٍدِهاش  َو  ( 2  ) ِدوُعْوَْملا ِمْوَْیلا  َو  ( 1  ) ِجوُُرْبلا ِتاذ  ِءامَّسلا  َو 

ِدیِمَْحلا ِزیِزَْعلا  ِهَّللِاب  اُونِمُْؤی  ْنَأ  َّالِإ  ْمُْهنِم  اوُمَقَن  ام  َو  ( 7  ) ٌدوُهُش َنِینِمْؤُْملِاب  َنُولَعْفَی  ام  یلَع  ْمُه  َو  ( 6  ) ٌدوُُعق اْهیَلَع  ْمُه  ْذِإ  ( 5  ) ِدُوقَْولا ِتاذ  ِراَّنلا 
(9  ) ٌدیِهَش ٍءْیَش  ِّلُک  یلَع  ُهَّللا  َو  ِضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  ُْکُلم  َُهل  يِذَّلا  ( 8)

ْمَُهل ِتاِحلاَّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َّنِإ  ( 10  ) ِقیِرَْحلا ُباذَع  ْمَُهل  َو  َمَّنَهَج  ُباذَـع  ْمُهَلَف  اُوبُوتَی  َْمل  َُّمث  ِتانِمْؤُْملا  َو  َنِینِمْؤُْملا  اُونَتَف  َنیِذَّلا  َّنِإ 
ُدوُدَْولا ُروُفَْغلا  َوُـه  َو  ( 13  ) ُدیُِعی َو  ُئِدـُْبی  َوُه  ُهَّنِإ  ( 12  ) ٌدـیِدََشل َکِّبَر  َشَْطب  َّنِإ  ( 11  ) ُرِیبَْکلا ُزْوَْفلا  َِکلذ  ُراـْهنَْألا  اَِـهتَْحت  ْنِم  يِرَْجت  ٌتاَّنَج 

(14)
(19  ) ٍبیِذْکَت ِیف  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َِلب  ( 18  ) َدوُمَث َو  َنْوَعِْرف  ( 17  ) ِدُونُْجلا ُثیِدَح  َكاتَأ  ْلَه  ( 16  ) ُدیُِری اِمل  ٌلاَّعَف  ( 15  ) ُدیِجَْملا ِشْرَْعلا  ُوذ 

(22  ) ٍظوُفْحَم ٍحَْول  ِیف  ( 21  ) ٌدیِجَم ٌنآُْرق  َوُه  َْلب  ( 20  ) ٌطیُِحم ْمِِهئارَو  ْنِم  ُهَّللا  َو 
407 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 

407 ص :  همجرت ... :

. نابرهم هدنیاشخب  دنوادخ  مانب 
. تسا هناگ  هدزاود  ياهجرب  ياراد  هک  ینامسآ  هب  دنگوس  - 1

. تمایق هدش  هدعو  زورب  دنگوس  - 2
. هدش هداد  یهاوگ  هدنهد و  یهاوگب  دنگوس  - 3
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. اهلادوگ اههرفح و  نارای  دندش  نوعلم  - 4
. دوب رایسب  مزیه  هناریگ و  شتآ  هلعش و  ياراد  هک  یشتآ  - 5

. دندوب هتسشن  اهلادوگ  رانک  رب  ناشیا  هک  هگ  نآ  - 6
. دندوب هاوگ  رضاح و  دندرکیم  نانمؤم  اب  ناتسرپ  تب  هچنآ  رب  ناشیا  و  - 7

. هدیدنسپ زیزع  يادخب  دندوب  هدروآ  نامیا  ناشیا  هکنیا  رگم  نانمؤم  زا  نارفاک  دنتشادن  یتهارک  و  - 8
. تسا هاوگ  زیچ  همه  رب  ادخ  نیمز و  نامسآ و  یهاشداپ  تسوا  نآ  زا  اهنت  هک  ییادخ  نآ  - 9

رفک زا   ) دنتـشگن زاب  سپـس  ار  هنمؤم ) نانز  نمؤم و  نادرم   ) دنداد هجنکـش  شتآب  دـندنازوس و   ) دـندنکفا هنتف  رد  هک  نانآ  نامگیب  - 10
. نازوس شتآ  باذع  ناشیا  رب  تسا و  خزود  باذع  ناشیا  يارب  دوخ )

408 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 
بآ ياهیوج  نآ  ناتخرد  رـصق و  ریز  زا  هک  تسا  ییاهتـشهب  ناشیا  يارب  دـندرک  هتـسیاش  ياهراک  دـندروآ و  نامیا  هک  ناـنآ  هّتبلا  - 11

. تسا گرزب  يراگتسر  نیا  و  تسناور .
. تسا تخس  یسب  وت  راگدرورپ  نتفرگ  هّتبلا  ربمایپ ) يا  - ) 12

. دنادرگ هدنز  راب  رگید  ار و  شنیرفآ  دنکیم  زاغآ  ادخ  اریز  - 13
. تسا نانمؤم )  ) رادتسود هدنزرمآ و  سب  وا  و  - 14

. تسا راوگرزب  شرع و  بحاص  دنوادخ  - 15
. دهاوخب هچ  ره  تسا  هدننک  وا  - 16

. دومث نوعرف و  ینعی  دندمآ ) رب  ناربمایپ  رازآ  ماقم  رد  هک  رفک   ) نایرگشل ربخ  وتب  دمآ  ایآ  - 17
(. دننآرق وت و   ) نتسناد غورد  رد  دندیورگن  هک  نانآ  هکلب  - 18

؟- 19
. تسا راوگرزب  ینآرق  نآ  هکلب  دنورن 21 - نوریب  وا  تردق  هضبق  زا   ) تسا طیحم  ناشیا  سپ  زا  ادخ  و  - 20

. تسا ظوفحم  یحول  رد  - 22

408 ص :  تئارق ... :

. دناهدناوخ ّرجب  نارگید  هدرک و  تئارق  عفرب  ظوفحم  حول  یف  عفان  عفر  هب  نارگید  هدناوخ و  ّرجب  دیجملا . هبیتق . مصاع و  ریغ  هفوک  لها 

408 ص :  لیلد ... :

ادخ لوق  تفص . ار  نآ  اهیوحن  زا  یـضعب  هداد  ّرج  هک  یـسک  ار و  شرعلا  وذ  هیآ  هدش  عبات  هداد  عفر  ار  دیجم  هک  یـسک  دیوگ : یلع  وبا 
َشَْطب - َّنِإ  هیآ  ّکبر .

409 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 
َکِّبَر

لبإلا تّدجم  دوشیم  هتفگ  دیوگ : دیز  وبا  هداد  رارق  شرع  تفـص  ار  نآ  ناشیا  زا  یـضعب  و  مهدیمن . رارق  شرع  تفـص  دیوگ : هداد  رارق 
ره رد  دـناهتفگ : و  مدرک . ریـس  ار  نآ  هاگ  ره  لبإلا  تدـجما  و  دوش . ریـس  اـت  دـهد  ارچ  راـخ  رپ  نیمز  رد  ار  رتش  هاـگ  ره  ادوجم  ادّـجمت 
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«1  » هانرثک اذا  رافعلا  دجمتسا  دناهتفگ : یضعب  شتآ و  نداد  ناشن  رد  دجام  دیدرگ  ینعی  رافعلا  خرملا و  دجمتسا  و  تسا . شتآ  یتخرد 
نآرق ظفح  يانعم  و  َنوُِظفاَحل ) َُهل  اَّنِإ  َو   ) یلاعت يادـخ  لوق  رد  هدـش  ظفحب  فوصوم  نآرق  هک  تسنیا  ظوفحم  شندـناوخ  عفاـن  لـیلد  و 

ّرج ار  ظوفحم  هک  یـسک  لیلد  دوشن و  قحلم  اـهنیا  زا  يزیچ  ار  نآ  سپ  رییغت  لیدـبت و  فیرحت و  زا  دوب  دـهاوخ  نوصم  نآ  هک  تسنیا 
. ظوفحملا حّوللا - دنیوگیم  ناشیا  سپ  هداد  رارق  حول  تفص  ار  نآ  هک  تسنیا  هداد 

409 ص :  تاغل ... : حرش 

یتخرد ترضح  نآ  هک  هدش  تیاور  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  تازجعم  رد  هچنآ  تسنآ  زا  تسا و  نیمز  رد  قیمع  فاکـش  دودخالا :
هنوگ ّدخ )  ) تسا نآ  زا  دمآ و  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمغیپ  دزن  ات  ینتفاکـش  تفاکـش  ار  نیمز  تخرد  نآ  سپ  دناوخ  ارف  دز و  ادـص  ار 

. دوش ادیپ  یگراپ  دننام  ییاههار  تشوگ  رد  هک  هگ  نآ  همحل  ددخت  و  تسا . کشا  نایرج  ّلحم  هک 
ندـناریگ و داقیا و  واو : ّمضب  دوقو ، و  واو . حـتفب  دوقو : ددرگ . روهلعـش  لعتـشم و  نآ  ببـسب  شتآ  هک  هریغ  مزیه و  زا  تسیزیچ  دوقولا :

. هتقرحا ءیّشلا  تنتف  دنیوگیم : تسا . شتآ  نتخورفا 
هنتف لصا  تسا و  نتخوس  ّلحم  نآ  هکنیا  لثم  تسا  هایس  گنس  نیتفلا :

__________________________________________________

. دوشیم دیلوت  شتآ  اهنآ  زا  دننزیم و  مهب  دنریگیم و  هخاش  ود  اهنآ  زا  هک  دنتسه  تخرد  ود  رافع  خرم و  ( 1)
410 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 

. دوشیم لامعتسا  باذع  رد  سپس  تسناحتما . شیامزآ و 

410 ص :  بارعا ... :

هک دناهتفگ  یضعب  و  اهاَّکَز . ْنَم  َحَْلفَأ  ْدَق  هیآ  اهاحُض . َو  ِسْمَّشلا  َو  باوج  هچنانچ  تسا  مسق  باوج  ِدوُدْخُْألا . ُباحْـصَأ  َِلُتق  دیوگ : ءاّرف 
. ادخ لوق  مسق  باوج  دناهتفگ : یـضعب  و  تسا . قح  لامعا  يازج  شاداپ و  رد  رما  هّتبلا  تسنیا . شریدـقت  تسا و  فوذـحم  مسق  باوج 

. تسا َنِینِمْؤُْملا  اُونَتَف  َنیِذَّلا  َّنِإ 
. تسا ٌدیِدََشل - َکِّبَر  َشَْطب  َّنِإ  ادخ . لوق  مسق  باوج  دناهتفگ : یضعب  و 

و تسا . ران  تفـص  ِدُوقَْولا  ِتاذ  و  شتآ . زا  تسنآ  رد  هچنآ  دوشیم  لماش  دودخا  هکنیا  تهجب  لامتـشا . لدب  تسا . دودخا  زا  لدـب  راّنلا 
باوج ود  لاؤس  نیاب  تسا  هناریگ  شیارب  یـشتآ  ره  هکنیا  لاح  دوقوب و  درک . ادـیپ  صاصتخا  شتآ  نیا  هنوگچ  هک  دوشیم  لاؤس  نیا  رب 

صوـصخم سپ  تسا  فّرعم  دوـقو  هکنیا  ( 2  ) رگج شتآ  گنـس و  شتآ  لـثم  دوشیمن  دوـقولا  تاذ  شتآ  یهاـگ  هکنیا  ( 1  ) هدش هداد 
. تسا هناریگ  شتآ  دوقو و  هنیعب  نآ  هکنیا  لثم  هدیدرگ 

هدـش و هلمجب  هفاضا  ذا  ٌدوُُعق . اْهیَلَع  ْمُه  ْذِإ  تسا . مدرم  ياهندـب  اجنیا  هناریگ  شتآ  سپ  سپ . ُةَراجِْحلا . َو  ُساَّنلا  اَـهُدُوقَو  دومرف : هچناـنچ 
. اومقن ادخ  لوقب  تسا  بصن  ّلحم  رد  اُونِمُْؤی . ْنَأ  و  تسا . تسا  اعّدا  رب  رابخا  ذا . ِدوُدْخُْألا . ُباحْصَأ  َِلُتق  ادخ . لوق  يارب  تسا  فرظ  نآ 

دنـشاب بصن  ّلحم  رد  اهنآ  هک  تسا  نکمم  تسا و  دونج  زا  لدـب  ّرج  عضوم  رد  َدوُمَث . َو  َنْوَعِْرف  مهنامیا . ّالا  اومقن  ام  تسنیا و  ریدـقت  و 
. دومث نوعرف و  ینعا  هتفگ  هکنیا  لثم  لعف  رامضاب 

411 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 

411 ص :  دودخا ...  باحصا  ناتساد 
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زا بیهـص  زا  یلیل  یبا  نب  نمحّرلا  دـبع  نب  تباث  زا  ۀملـس  نبا  دامح  زا  دـلاخ  نب  ۀـیده  زا  دوخ  حیحـص  رد  يریـشق ) جاجح  نب  ملـسم  )
گرم لجا و  تفگ  دـش  رامیب  وا  تشاد و  يرحاس  رگوداج و  هک  دوب  امـش  زا  لبق  یهاشداپ  دومرف : هک  هدرک  تیاور  ص )  ) ادـخ لوسر 

نایم تشاد و  دمآ  تفر و  وا  اب  ناوج  نآ  و  دندرپس . واب  یناوج  سپ  مزومایب . رحس  واب  ات  دیراذگ  نم  رایتخا  رد  یناوج  کی  هدیـسر  نم 
. درکیم تدابع  ار  ادخ  و  شاهعموص ، رید و  رد  تشاد  تنوکس  یبهار  هاشداپ  رصق  رحاس و  لزنم 

نتفر زا  نوچ  و  دنامیم . وا  دزن  دایز  هدـمآ و  شـشوخ  شلاح  زا  هدرک و  بّجعت  وا  نانخـس  زا  داتفا و  بهار  رب  شروبع  يزور  ناوج  نآ 
. دندزیم ار  وا  درکیم  ریخأت  شناسک  دزن  نتفر  زا  نوچ  زین  دزیم و  ار  وا  رحاس  درکیم  رید  رحاس  دزن 

هاگ ره  دنتـشاد و  هگن  ارم  نم  ناسک  وگب  يدرک  رید  ارچ  تفگ  رحاس  یتقو  مرـسپ  تفگ  واـب  بهار  و  درک . تیاکـش  بهارب  ناوج  سپ 
ياهدژا کی  دـید  ار  مدرم  يزور  هک  دوب  دـمآ  تفر و  نیمه  رد  سپ  دومن . لّـطعم  ارم  رحاـس  وگب  يدرک  ریخأـت  ارچ  دـنتفگ  وت  ناـسک 

ای تسا  رتهب  رترب و  بهار  رما  ایآ  هک  منکیم  مولعم  زورما  تفگ  سپ  دنک  كاله  ار  مدرم  دهاوخیم  هدرک و  هرصاحم  یکانرطخ ، گرزب 
گنس شکب و  گنـس  نیاب  ار  اهدژا  نیا  سپ  وت  دزن  تسا  رتبوبحم  بهار  رما  رگا  ایادخ  راب  تفگ  تشادرب و  یگنـس  سپ  رحاس . راک 

وت يدوزب  ناوج  تفگ  يو  داد  بهارب  ار  ربخ  نیا  ناوج  و  دـنتفر . دوخ  راک  بقع  هدـش و  تحار  مدرم  تشک و  ار  وا  دز و  اهدژا  رـس  رب 
نکن . یفّرعم  ارم  يدش  راتفرگ  هاگ  ره  دش و  یهاوخ  راتفرگ 

412 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 
زا یکی  هک  دوب  لاـح  نیا  رد  وا  دادـیم و  يدوبهب  هجلاـعم و  ار  یـصرب  یماذـج و  درک و  مدرم  ياوادـمب  عورـش  دـعب  نآ  زا  ناوـج  نآ  و 
وت لام  ماهدروآ  تسه و  اجنیا  رد  هچنآ  هدـب و  ءافـش  ارم  تفگ  دروآ و  يرایـسب  لام  هدـمآ و  ناوج  نآ  دزن  سپ  دـش  انیبان  هاش  نامیدـن 

. دهدیم افش  دنوادخ  هکلب  مهدیمن  افش  ار  یسک  نم  تفگ  دشاب .
افـش ار  وا  دنوادخ  دومن و  اعد  ناوج  هدروآ و  نامیا  هاش  میدن  سپ  دـهد . تیافـش  ات  مناوخیم  ار  ادـخ  نم  ادـخب  يدروآ  نامیا  رگا  سپ 

نم راگدرورپ  هن  تفگ  نم  تفگ  مراگدرورپ  تفگ  داد . افـش  ار  وت  هک  ینالف  تفگ  هاشداپ  تفر  هاشداپ  دزن  انیب  مشچ  اب  میدن  سپ  داد .
ات دومن  هجنکـش  تفرگ و  ار  وا  سپ  تسادخ  وت  راگدرورپ  نم و  راگدرورپ  یلب  تفگ  تسا . وت  يارب  ییادخ  نم  زا  ریغ  ایآ  تفگ  وت  و 

صوربم یماذج و  نارامیب  وت  هک  هدیسر  نمب  تفگ  دومن و  ریگتـسد  ار  ناوج  نآ  داتـسرف و  رومأم  سپ  دومن . ییامنهار  ناوج  نآب  ار  وا 
یلب تفگ  تسه  ییادخ  وت  يارب  نم  زا  ریغ  ایآ  تفگ  دهدیم . افـش  مراگدرورپ  هکلب  مهدیمن  افـش  ار . يدحا  نم  تفگ  یهدیم . افـش  ار 

. وت نم و  يادخ 
. درک یفّرعم  ار  بهار  ات  دندرک  شاهجنکـش  ردق  نآ  دـنک و  یفّرعم  ار  یلّوا  مّلعم  كّرحم و  هک  دـندومن  هجنکـش  ار  وا  داد  روتـسد  سپ 

ناوج درگ  رب  تنید  زا  تفگ  ناوجب  دـندومن و  هراپ  ود  ار  وا  هدراذـگ و  وا  رـس  رب  هّرا  هتفرگ و  ار  بهار  تخبدـب  رفاک  نآ  نارومأم  سپ 
زا تشگنرب  رگا  دـنزاس و  اهر  ار  وا  تشگرب  شنید  زا  رگا  دـندرب  هوک  نالف  نـالفب و  هتـشادرب و  ار  وا  ياهّدـع  داد  روتـسد  دومن . عاـنتما 

. دوش هراپ  هراپ  ات  دنزادنا  قیمع  هّردب  هدیناطلغ و  هوک  يالاب 
هوک ادـخ  هداراب  سپ  نادرگب  نم  زا  ار  ناشیا  ّرـش  تیافک و  ار  اـهنآ  تدوخ  اراـگدرورپ  راـب  تفگ  سپ  دـندرب . هوک  يـالاب  ار  يو  سپ 

ار  اهنآ  مامت  هدیزرل و 
413 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 

. دومن كاله  ار  اهنآ  دنوادخ  تفگ  دندش . هچ  نیرومأم  تفگ  هاش  دمآ  هاشداپ  دزن  املاس  ناوج  تخاس و  ناشکاله  تخادنا و  هرد  رد 
رد ار  وا  گرزب  یتشک  کی  اب  سپ  تشگن . رب  شنید  زا  رگا  دـنزادنا  ایرد  ناشورخ  جاوما  نایم  رد  هتفرگ و  ار  وا  درک  رما  مّود  راـب  سپ 

همه هدـش و  قرغ  یتشک  سپ  نک . تیاـفک  ار  اـهنیا  ّرـش  تدوخ  اراـگدرورپ  راـب  تفگ  دـننک  قرغ  اـیرد  رد  دنتـساوخ  هدرب  اـیرد  ناـیم 
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تیافک و ار  اهنآ  نم  يادخ  تفگ  دندش . هچ  نیرومأم  تفگ  دمآ . هاشداپ  دزن  ناوج  و  دـندش . اهیهام  هسوک  اهگنهن و  همعط  نیرومأم 
عمج ار  مدرم  تفگ  منک  هچ  تفگ  یهد . ماجنا  میوگیم  وتب  نم  هچ  ره  هکنیا  ات  یتسین  نم  لتاق  وت  تفگ  دـندش  قرغ  كـاله و  یگمه 
نیا يادـخ  راگدرورپ و  مانب  وگب  هدراذـگ و  نامک  زکرم  رد  ریگب و  نم  نادریت  زا  يریت  سپ  ییامرخ  تخرد  هنت  رب  نزب  رادـب  ارم  نک و 

. موش هتشک  هدرک و  تباصا  نمب  ریت  ات  شکب  ار  نامک  ناوج و 
اهر ار  ریت  ناوج و  نیا  يادـخ  ماـنب  تفگ  دراذـگ و  ناـمکب  وا  ریت  هسیک  زا  يریت  تخیوآ و  رادـب  ار  ناوج  عمج و  ار  مدرم  هاـشداپ  سپ 

. میدروآ ناوج  نیا  يادخب  نامیا  ام  دنتفگ  همه  مدرم  سپ  دش . دیهش  دروخ و  ناوج  یناشیپ  هب  ریت  دومن و 
رگمتس نآ  سپ  دندروآ . نامیا  ناهج  يادخب  همه  مدرم  دمآ و  ترـسب  يدیـسرتیم  هچنآ  زا  يدید  دنتفگ  رگدادیب  راّبج  هاشداپ  نآب  سپ 

دینک و اهر  ار  وا  تشگرب  ناوج  نید  زا  سک  ره  تفگ  و  تخادنا . شتآ  اهنآ  رد  دندنک و  یقیمع  ياههرفح  اهلادوگ و  هک  داد  روتـسد 
. دیزادنا شتآ  ياهلادوگ  نآ  رد  ار  وا  تشگنرب  سک  ره 

. دندروآ تشاد  شوغآ  رد  يراوخ  ریش  یلاس  درخ  هّچب  هک  ینز  نازوس و  ياههرفح  نآ  رد  مدرم  نتخادناب  دندرک  عورـش  نیرومأم  سپ 
ربص  ردام  يا  تفگ  شریغص  دنزرف  ادخ  تردقب  هک  ناوج  نید  زا  ددرگ  رب  هک  تساوخیم  نز  و 

414 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 
. یتسه ّقح  رب  وت  هک  نک 

میدرکیم و يراّفح  ام  هک  دندوب  هتشون  وا  باحـصا  هک  دیـسر  رمعب  ياهمان  هک  میدوب  هتـسشن  باّطخ  نب  رمع  شیپ  ام  دیوگ : ّبیـسم  نبا 
ره تشون  رمع  سپ  دراذگیم . شیناشیپ  رب  ار  شتـسد  زاب  میرادـیم  رب  ار  وا  تسد  هچ  ره  دراد و  یناشیپ  رب  تسد  هک  میتفای  ار  ناوج  نآ 

باطخ نب  رمع  دندرک  رارف  ناهدنفصا  لها  نوچ  هک  هدومن  تیاور  هَّللا  همحر  ریبج  نب  دیعـس  دینک  نفد  روطنامه  دیتفای  ار  وا  هک  يروط 
. دندوب سوجم  اهنآ  دنرادن و  اهنآ  یباتک  ینارصن و  هن  دنتسه و  يدوهی  هن  ناشیا  تفگ 

دنتشاد یهاشداپ  ناشیا  هک  دوب  نیا  شتهج  دش و  هتشادرب  یلو  دوب  یباتک  ناشیا  رب  ارچ  دومرف : مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ترـضح 
ای رهاوخب  تشگرب  يداع  لاحب  نوچ  و  تسوا ) زا  دـیدرت   ) شرهاوخ لب  ای  درک  زواجت  شدوخ  رتخد  اب  دـش و  تسم  اـت  دروخ  بورـشم 

؟ تسیچ لمع  نیا  زا  رارف  هار  تفگ  شرتخد 
لـالح ار  نآ  هک  نک  رما  ار  ناـشیا  منادـیم و  زیاـج  ار  رتخد  اـب  شزیمآ  جاودزا و  حاـکن و  نم  هک  وگب  اـهنآب  نک و  عمج  ار  مدرم  تفگ 

اهنآ يارب  نیمز  رد  تخبدـب  هاش  نآ  سپ  دـنتفرن . یـسومانیب  ییاوسر و  نیا  راـب  ریز  مدرم  داد و  ربخ  درک و  عمج  ار  مدرم  سپ  دـننادب .
رد ار  وا  درک  يراد  دوخ  وا  مارم  نتفریذـپ  زا  سک  ره  درک و  هضرع  نآ  رب  ار  مدرم  تخورفا و  شتآ  نآ  رد  دـنک و  اـههرفح  اـهلادوگ و 

. دومن دازآ  ار  وا  تفریذپ  سک  ره  تخادنا و  شتآ  نآ 
. دربیم ادخب  هانپ  اهنآ  ءالب  یتخس  زا  ربمغیپ  دشیم  دودخا  باحصا  دای  رکذ و  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمغیپ  دزن  هاگ  ره  دیوگ : نسح 

هک  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  رقاب  ترضح  زا  رباج  زا  شدانساب  یشایع 
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ترـضح تفگ . يزیچ  وا  درک و  لاؤس  دودـخا  باحـصا  زا  نارجن و  ياراـصن  گرزب  فقـسا و  دزن  داتـسرف  مالّـسلا  هیلع  یلع  ترـضح 
مدرم تخیگنا و  رب  تلاـسرب  ار  هشبح  زا  يدرم  دـنوادخ  ناـشیا . زا  مهدـیم  ربـخ  وتب  نم  نکیل  تسین و  یتـفگ  هک  روطنیا  بلطم  دوـمرف :
يارب سپس  دندرک  ریسا  شنارای  هّیقب  اب  ار  وا  دنتـشک و  ار  وا  نارای  هشبح  مدرم  سپ  درک . هلتاقم  اهنآ  اب  سپ  دندرک . بیذکت  ار  وا  هشبح 

سک ره  دور و  رانک  تسام  نیئآ  ام و  نید  رب  سک  ره  دنتفگ  دندرک و  عمج  ار  مدرم  دندومن و  شتآ  زا  رپ  ار  نآ  هدرک و  انب  یبادرس  وا 
هک دندروآ  ینز  سپ  دنتفرگیم . تقبس  مه  زا  شتآ  رد  نداتفا  رد  ربمغیپ  نآ  نارای  سپ  دزادنا ، شتآ  رد  ار  دوخ  تسا  مدرم  نیا  نید  رب 

نخـسب شاهّچب  سپ  درک . ّتقر  دوخ  لاسدرخ  لفط  رب  دیـسرت و  دش  شتآ  کیدزن  نوچ  تشاد و  شوغآ  رد  ههام  کی  راوخ  ریـش  هّچب 
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شتآب شلفط  اب  ار  دوخ  سپ  تسا . كدـنا  ادـخ  هار  رد  نیا  هک  مسق  ادـخب  اّدـج  هک  زادـنا  شتآـب  تدوخ  اـب  ارم  سرتن و  تفگ  دـمآ و 
. تفگ نخس  هراوهگ  رد  هک  دوب  یلافطا  نآ  زا  هّچب  نیا  و  تخادنا .

دای دودـخا  باحـصا  زا  هک  ار  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  مدینـش  تفگ  هک  هدرک  تیاور  راّـمت  مثیم  زا  شدانـساب  یـشایع  زین  و 
. دنوشیم هتشک  رازاب  نیا  رد  رفن  هد  ناشیا  دننام  رب  دندوب و  رفن  هد  ناشیا  دومرف  هدومن و 

رد هکنآ  اّما  دنتخوس . شتآب  هس  ره  سراف و  رد  مه  یکی  ماش و  رد  یکی  نارجن و  رد  یکی  دندوب  رفن  هس  دودخا  باحـصا  دیوگ : لتاقم 
يذ نب  فسوی  وا  سپ  دوب  برع  نیمز  رد  هکنآ  اـّما  دوب و  رـصن  تخب  وا  دوب  سراـف  رد  هکنآ  اـّما  دوب و  یمور  سوخاـیطنا  وا  دوـب  ماـش 
هراب رد  و  تفگن ) نآرق  رد  اهنآ  هراب  رد  يزیچ   ) درکن لزان  نآرق  اهنآ  هراب  رد  دـنوادخ  دـندوب  ماش  سراف و  رد  هک  نانآ  اّما  دوب و  ساون 

هکنآ
416 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 

يرگید دوب و  هماهت  نیمز  رد  اهنآ  زا  یکی  دـندرکیم  توالت  لیجنا  هک  ناملـسم  درم  ود  هک  دوب  نیا  شتهج  درک و  لزاـن  دوب  نارجن  رد 
ناهد زا  يرون  دید  راک  بحاص  رتخد  سپ  درک . لیجنا  تئارقب  عورش  وا  و  دومن . ریجا  يراک  يارب  ار  دوخ  اهنآ  زا  یکی  نمی . نارجن  رد 

دیـسرپ و وا  زا  دید و  ات  تسـشن  نیمک  رد  رتخد  ردپ  سپ  تفگ : شردپ  هب  سپ  دیآیم  نوریب  لیجنا  توالت  عقوم  رد  ریجا  رودزم و  نیا 
درم و زا  رفن  تفه  داتشه و  اب  هدرک و  يوریپ  درم  نآ  سپ  داد  مالسا  نید  زا  ربخ  ار  وا  ات  درک  راسفتسا  وا  زا  اّبترم  درم  نآ  دادن و  ربخ  وا 

يریمح عبت  نب  لیح  ارش - نب  ساون  يذ  نب  فسوی  سپ  دوب . نامسآب  مالّـسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح  عفر  زا  دعب  نیا  دندروآ و  نامیا  نز 
رفک زا  سک  ره  سپ  دومن  نایـصع  رفکب و  رما  رـضاح و  ار  درم  نآ  تخادـنا و  شتآ  نآ  رد  و  درک ، رفح  یلادوگ  اهنآ  يارب  سپ  دـینش 

وا اب  هک  دندروآ  ار  ینز  هاگان  دنتخادناین و  ار  وا  تشگرب  مالّسلا  هیلع  یـسیع  نید  زا  سک  ره  دنتخادنا و  شتآ  نآ  رد  ار  وا  دومن  عانتما 
لفط تشگرب . درک و  شرـسپ  هب  یهاگن  تفرگ  رارق  شتآ  قدـنخ  بل  رد  نوچ  سپ  دوبن . شنتفگ  نخـس  تقو  هک  دوب  یلاسدرخ  لفط 

. دوشیمن شوماخ  زگره  هک  منیبیم  یشتآ  وت  شیپ  رد  نم  ردام  يا  تفگ  دمآ و  نخسب 
و داد . رارق  تشهب  رد  شلفط  اب  ار  وا  دنوادخ  تخادنا و  شتآ  رد  شلفط  اب  ار  دوخ  دینـش  شدازون  لفط  زا  ار  نخـس  نیا  نز  نوچ  سپ 

. ار رفن  تفه  داتفه و  شتآ  رد  دنتخادنا 
لخاد تشهب  رد  ار  اهنآ  حاورا  دنوادخ  سپ  دـندزیم  هنایزات  اب  ار  وا  دزادـنا  شتآ  رد  ار  دوخ  هک  درک  عانتما  سک  ره  دـیوگ : ساّبع  نبا 

. دسرب دودخا  شتآب  ناشیاهندب  هکنآ  زا  شیپ  دومن 
417 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 

417 ص :  ریسفت ... :

هراشا

اجنیا رد  دوصقم  تسا و  هیلاـع  هعیفر و  لزاـنم  جورب  سپ  ِجوُُرْبلا ) ِتاذ  ِءاـمَّسلا  َو   ) دومرف نامـسآب و  درک  داـی  دـنگوس  ناحبـس  دـنوادخ 
دیشروخ دنکیم و  ریـس  زور  ثلث  ود  زور و  ود  نآ  زا  یجرب  ره  رد  هام  تسا . جرب  هدزاود  نآ  تسا و  ناگراتـس  هام و  دیـشروخ و  لزانم 

. دنکیم ریس  هام  کی  یجرب  ره  رد 
نآ رد  دـنوشیم و  هداد  شاداپ  نآ  رد  یماـمت  مدرم  هک  تسا  يزور  نآ  نیرّـسفم و  ماـمت  هتفگب  اـنب  تماـیق  زور  ینعی  ِدوُعْوَْملا ) ِمْوَْیلا  َو  )

. دوشیم يرواد  اضق و  لصف 
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417 ص :  دوهشم ... » دهاش و  يانعم  رد  ناگرزب  راتفگ  »

ترضح زا  و  تسا . هفرع  زور  دوهـشم  هعمج و  زور  دهاش  هک  دنیوگ  هداتق  سابع و  نبا  ( 1  ) تسا لوق  دنچ  نیا  رد  ٍدوُهْـشَم ) َو  ٍدِهاش  َو  )
. هدش تیاور  تسا  مالّسلا  امهیلع  قداص  ترضح  رقاب و 

بوخ و زا  دنک  لمع  نآ  رد  سک  ره  هکنیا  يارب  دناهدیمان  دـهاش  ار  هعمج  زور  دومرف : هک  هدـش  تیاور  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمغیپ  زا 
هک تسا  یتعاس  نآ  رد  و  دشاب . هعمج  زا  رتالاب  هک  يزور  رب  درکن  بورغ  عولط و  دیـشروخ  هک  هدـمآ  ثیدـح  رد  و  دـهد . یهاوگ  دـب 
هانپ ار  وا  ادخ  هکنیا  رگم  درب  يّرـش  زا  هانپ  ای  دوش و  باجتـسم  شیاعد  هکنیا  رگم  دناوخب  ریخب  ار  ادـخ  هک  نآ  رد  یـسک  دوشیمن  ّقفوم 

. دنوشیم رضاح  اجنآ  رد  ناگتشرف  ار و  ّجح  فقوم  تافرع  دنوشیم  رضاح  نآ  رد  مدرم  تسا  دوهشم  هفرع  زور  و  دهد .
دوهشم  تسنابرق و  یحضا و  دیع  زور  رحن  زور  دهاش  دیوگ : میهاربا  ( 2)

418 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 
. تسا هفرع  زور 

نسح زا  تسا . تمایق  زور  دوهشم  تسا و  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  دّمحم  دهاش  دنیوگ  ّبیـسم  نب  دیعـس  ساّبع و  نبا  رگید  تیاور  رد  ( 3)
يدرم دید  دش و  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمغیپ  دجـسم  لخاد  يدرم  هک  هدش  دقن  و  دناهدرک . تیاور  ار  نیمه  مه  مالّـسلا  امهیلع  یلع  نب 

زور دوهشم  هعمج و  زور  دهاش  یلب  تفگ  مدیسرپ  دوهشم  دهاش و  زا  سپ  دیوگ : دنکیم  ثیدح  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  لوسر  ترضح  زا 
مدیـسرپ دوهـشم  دـهاش و  زا  مه  وا  زا  سپ  درکیم . ثیدـح  ص )  ) ربـمغیپ زا  مه  وا  هک  مدیـسر  يرگیدـب  متـشذگ  وا  زا  سپ  تسا . هفرع 

دیشخردیم و الط  رانید  دننام  شتروص  هک  مدیسر  یناوج  کیب  هتشذگ  ود  نآ  زا  سپ  تسنابرق . زور  دوهـشم  هعمج و  زور  دهاش  تفگ 
دّمحم دـهاش  اّما  تفگ  سپ  دوهـشم . دـهاش و  زا  هدـب  ربخ  ارم  متفگ  واب  سپ  دومنیم . ثیدـح  ص )  ) ربمغیپ زا  مه  وا  درکیم و  رظن  بلج 

َو ًادِـهاش  َكاْنلَـسْرَأ  اَّنِإ  ُِّیبَّنلا  اَهُّیَأ  ای  دـیامرفیم  ناحبـس  دـنوادخ  ياهدینـشن  ایآ  تسا  تمایق  زور  سپ  دوهـشم  اّما  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص 
زا ساّبع و  نبا  دـنتفگ  تسیک  هک  مدیـسرپ  یلّوا  زا  سپ  ٌدوُهْـشَم . ٌمْوَی  َکـِلذ  َو  ُساَّنلا  َُهل  ٌعوُمْجَم  ٌمْوَی  َکـِلذ  دومرف : زین  و  ًاریِذـَن . َو  ًارِّشَبُم 

«1 . » تسا مالّسلا  امهیلع  یلع  نب  نسح  وا  دنتفگ  مدیسرپ  یمّوس  زا  ورمع  نبا  دنتفگ  مدرک  لاؤس  یمّود 
__________________________________________________

درم مه  دیجم  نآرق  اهرمع . نبا  هن  هدـش  لزان  ینعم  هچب  هنوگ و  هچ  نآرق  هک  دـنناد  نآرق  لها  تیبلا  یف  امب  يردا  تیبلا  لها  يرآ  ( 1)
. َنوُمَْلعَت ـال  ُْمْتنُک  ْنِإ  ِرْکِّذـلا  َلـْهَأ  اُولَئْـسَف  هدومرف  هدومن و  هدـش  لزاـن  اـهنآ  هناـخ  رد  نآرق  هک  یناـسک  تلاـسر و  نادـناخب  توـعد  ارم 

: دیوگ تلاسر  نادناخ  حاّدم  رعاش و  هک  نانچ  تسادخ  تجح  مّود  لّوا و  طبس  هک  هیلع  هَّللا  مالس  نسح  ترضح  اصوصخم 
تسا  نتجنپ  زا  یکی  ّقح  تجح  نیمراهچ  رالاس  مّوس  دّیس  مّود  طبس و  نیلّوا 
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نم رب  دایز  هعمج  زور  رد  هک  هدومن  تیاور  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمغیپ  زا  ءادرد  یبا  تسا . تمایق  زور  دوهـشم  هفرع و  زور  دـهاش  ( 4)
رگم دنتـسرفب  تاولـص  نم  رب  هک  تسین  سکچیه  دـنوشیم و  رـضاح  نآ  رد  ناگتـشرف  هک  تسا  دوهـشم  زور  نآ  سپ  دـیتسرفب  تاولص 

: دومرف تسا  روط  نیمه  امش  گرم  زا  دعب  متفگ و  دیوگ : دوش  غراف  نآ  زا  ات  دننکیم  هضرع  نم  رب  ار  وا  تاولص  هکنیا 
قزری ّیح  هَّللا  ّیبنف  ءایبنالا  داسجا  لکأت  نا  ضرالا ، یلع  مّرح  هَّللا  ّنا 

«1 . » دروخیم يزور  هدنز و  ادخ  ربمغیپ  سپ  دنک . دوبان  دروخب و  ار  ناربمایپ  تشوگ  هک  هدرک  مارح  نیمز  رب  دنوادخ  هک  یتسردب  . 
__________________________________________________

تسنسح  رد  نسح  هکلب  نسح  قرف  ات  ياپ  نسح  شیمارگ  قلخ  نسح  شیمان  مان 
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تسندب کی  رد  هک  تسنسح  روشک  ناهج  کی  نسح  وب  نسح  يوخ  نسح  يوم  نسح  ور 
ره تسا و  هتـشاد  تسود  ارم  درادـب  تسود  ار  منـسح  سک  ره  دومرف  هک  هدومن  تیاور  ص )  ) ربمغیپ زا  شبقانم  رد  یعفاش  یلزاـغم  نبا 

( مجرتم . ) درادب تسود  ار  منسح  مشچ  ینشور  اب  دنک  تاقالم  ار  ادخ  دهاوخب  سک 
مالّـسلا مهیلع  ناماما  ءایبنا و  نادـبا  اهنت  هن  هک  دوشیم  هدافتـسا  هدیـسر - مالّـسلا  مهیلع  تلاسر  نادـناخ  زا  هک  يراـبخا  زا  یـضعب  زا  ( 1)

: دناهدومرف هکلب  دسوپیمن 
هربق یف  یلبی  نمؤملا ال  دسج 

ربـق رد  ناشندـب  هک  یناـگرزب  زا  نت  دـنچ  هنوـمن  يارب  درذـگب و  وا  گرم  زا  لاـس  نارازه  وـل  دـسوپیمن و  شربـق  رد  مه  لـماک  نمؤـم 
دادغب 2- یقرـش  قوس  رد  یفاک  باتک  بحاص  بوقعی  نب  دّمحم  ینیلک  تسا 1 - هدش  تباث  هضافتـسا  رتاوتب و  هدنام و  ملاس  ناشفیرش 

ترضح نحص  رد  نوفدم  يدنوار  بطقب  فورعم  هَّللا  ۀبه  نب  دیعس  خیش  ير 3 - رهش  رد  نوفدم  هیوباب  نب  ّیلع  نب  دّمحم  قودص  خیش 
رد نوفدم  مالّـسلا  هیلع  رهاط  هدازماما  ير 5 - رد  نوفدم  مالّسلا  هیلع  ینـسح  میظعلا - دبع  ترـضح  میظعلا  بجاو  هدازماما  هموصعم 4 -

دش 7- فشک  نیمخ  رد  شندب  يرمق  شش  دون و  دصیـس و  رازه  لاس  رد  لاس  اهدص  زا  دعب  نیمخ  هدازماما  میظعلا 6 - دبع  هاش  نحص 
یحایر دیزی  نب  ّرح 

420 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 
َو  ) درک توـالت  ار  هیآ  ود  نیا  تسا و  تماـیق  زور  دوهـشم  و  دـهدیم ، یهاوـگ  مدآ  ینب  رب  هک  تسیا  هتـشرف  دـهاش  دـیوگ : همرکع  ( 5)

يرگید یلاوقا  و  ٌدوُهْـشَم ) ٌمْوَی - َِکلذ  َو   ) تسه ياهدننار  دهاش و  وا  اب  هک  دمآ  دـهاوخ  سک  ره  ٌدیِهَـش ) َو  ٌِقئاس  اهَعَم  ٍسْفَن  ُّلُک  ْتَءاج 
دوهشم دنهدیم و  مدرم  رب  یهاوگ  تداهـش و  هک  دنتـسه  یناسک  دهاش  دیوگیم : يو  تسه  یئابج  لوق  دننام  دوهـشم  دهاش و  يانعم  رد 

هفیرش هیآ  يارب  تسا  رگید  ياهتّما  دوهشم  تّما و  نیا  دهاش  هک  لضف  نب  نیسح  لوق  و  هدش . هداد  ناشیا  رب  تداهش  هک  دنتـسه  ییاهنآ 
( ْمُُهتَنِْـسلَأ ْمِْهیَلَع  ُدَهْـشَت  َمْوَی   ) همیرک هیآ  تهجب  دنناشیا  دوهـشم  مدآ و  ینب  ءاضعا  دـهاش  یـضعب  هتفگب  و  ِساَّنلا ) یَلَع  َءادَهُـش  اُونوُکَِتل  )

. دنتسه جاّجح  دوهشم  دوسالا و  رجح  دهاش  یخرب  هتفگب  ناشیاهنابز و  ناشیا  رب  دهدیم  یهاوگ  هک  يزور 
: دناهدرک داشنا  مالّسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  ترضح  يارب  دنمدآ و  نادنزرف  دوهشم  تسا و  زور  هنابش  دهاش  هک  دناهتفگ : یضعب  و 

دیهش کیلع  موی  یف  تفّلخ  الّدعم و  ادیهش  یضاملا  کسما  یضم 
. داد دهاوخ  تداهش  وت  رب  هک  يزور  رد  يدراذگ  اجب  دوب و  یلداع  دهاش  هاوگ و  هک  یلاح  رد  وت  هتشذگ  زور  تشذگ 

. دشاب زور  يانعمب  هک  تسا  دیهش  تیب  نیا  دهاش 
دیمح تنا  ناسحاب و  دّیقف  ۀئاسا  تفرتقا  سمالاب  تنا  ناف 

. يوش هدوتس  هدیدنسپ و  وت  ات  امن  دّیقم  بوخ  راک  ناسحاب  ار  نآ  سپ  يدش  يدب  راک  بکترم  زورید  رد  وت  رگا  سپ 
__________________________________________________

نئادـم یکیدزن  رد  هلجد  راـنک  رد  يرجه  لاس 1340  رد  يزاغ  کلم  ناـمز  رد  هک  یباحـص  ناـمیلا  نب  ۀـفیذح  البرک 8 - رد  نوفدـم  )
دوب تسرد  ملاس و  شندب  لاس  زا 1300  دعب  نفد و  كاپ  ناملس  راوج  رد  عییشت و  رفن  نارازه  هلیسوب  بارخ و  شربق  طش  نایغط  هلیسوب 

( مجرتم . ) تسین اهنآ  رکذ  لاجم  هک  رگید  رفن  اههد  و 
421 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 
دیقف تنا  یتأی و  ادغ  ّلعل  دغ  یلا  اموی  ریخلا  لعف  جرت  و ال 

فلس ناربمایپ  دهاش  دناهتفگ : یضعب  و  یشاب . هتفر  ایند  زا  وت  دیایب و  ادرف  تسا  نکمم  اریز  زادنایم  ریخأت  ادرفب  زورما  زا  ار  بوخ  راک  و 
. تسا ص )  ) دّمحم دوهشم  و 
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. َنیِدِهاَّشلا َنِم  ْمُکَعَم  اَنَأ  َو  اوُدَهْـشاَف  ادخ . لوق  ات  تفرگ  ناربمایپ  زا  نامیپ  ادخ  هک  هگ  نآ  و  َنیِِّیبَّنلا ) َقاثیِم  ُهَّللا  َذَخَأ  ْذِإ  َو   ) تسنیا شنایب 
َدِهَش تسادخ . لوق  نآ  نایب  هَّللا . الا  هلا  دوهشم ال  ادخ و  دهاش  دناهتفگ : یضعب  و  متسه . ناهاوگ  زا  امش  اب  مه  نم  دیهد و  یهاوگ  سپ 

شدوخ لوقب  هدرک  هراشا  رعاش  تسا و  ّقح  دوهشم  قلخ و  دهاش  دناهتفگ : یضعب  و  هیالا . َوُه  اَّلِإ  َهلِإ  ُهَّنَأ ال  ُهَّللا 
دحاجلا هدحجی  فیک  ما  هل  الا  یصعی  فیک  ابجع  ایا 

. ياهدننک راکنا  ار  نآ  دنکیم  راکنا  هنوگچ  ای  دیامنیم  تیصعم  ار  ادخ  هنوگچ  بجع  ياو  يا 
دهاش ۀنیکست  ّلک  یف  ۀکیرحت و  ّلک  یف  هَّلل  و 

. تسا یهاوگ  و  دهاش ، ندینادرگ  نکاس  ره  رد  نتخادنا و  تکرح  ره  رد  ادخ  يارب  و 
دحاو ّهنا  یلع  ّلدت  ۀیآ  هل  ءیش  ّلک  یف  و 

نیا سپ  دـیامن  وا  ییاتکی  تینادـحو و  رب  تلـالد  هک  تسا  یتیآ  هناـشن و  وا  يارب  یـسفنا  یقاـفآ و  يوامـس  تادوجوم  زا  زیچ  ره  رد  و 
. دوهشم دهاش و  هب  عجار  لوق  تشه 

هک دنتـسه  ینارفاک  نآ  زا  دوصقم  ترخآ و  زا  لبق  ایند  رد  ار  مدرم  ناشندز  شتآب  دودخا  نارای  رب  تنعل  ینعی  ِدوُدْخُْألا ) ُباحْـصَأ  َِلُتق  )
رفح  ییاهلادوگ 

422 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 
شتآب دودـخا  رد  هک  دـشاب  یناناملـسم  زا  رابخا  هک  تسا  لمتحم  دـندرک و  باذـع  شتآـب  ار  نینمؤم  دـنتخورفا و  شتآ  نآ  رد  هدرک و 

دورد ناشیا  رب  هدرک و  دای  ار  ناشیا  ناحبس  دنوادخ  دندش . هتشک  شتآ  رد  نتخوس  ببـسب  ناشیا  هک  تسا  نیا  دوصقم  و  دندش . باذع 
. نامیا زا  ناشتشگرب  ببسب  دندرکن  هّیقت  دنتخوس و  شتآب  ات  ناشنید  رب  ناشربص  تریصب و  نسح  هطساوب  هداتسرف 

مزیه يرایـسبب  هراشا  ِدُوقَْولا ) ِتاذ  . ) ادخ لوق  و  نانمؤم . ندینازوس  يارب - ار  نآ  دنتخورفا  هک  یـشتآ  باحـصا  ینعی  ِدُوقَْولا ) ِتاذ  ِراَّنلا  )
. تسین نتخوس  ندیناریگ و  زا  یلاخ  شتآ  اریز  تسنآ  رثا  رما و  تشادگرزب  شتآ و  نیا 

. دندنکفایم شتآ  رد  هداد و  هجنکش  ار  نانمؤم  هتسشن و  شتآ  نیا  فارطا  رد  هک  يراّفک  ینعی  دیوگ : ساّبع  نبا  ٌدوُُعق ) اْهیَلَع  ْمُه  ْذِإ  )
. دندرکیم توعد  رفک  رب  ار  نانمؤم  شتآ و  رانک  دندوب  هتسشن  ناشیا  ینعی  دیوگ : لتاقم  و 

کلم و ینعی  ْمُه ) َو   ) ادـخ لوق  نآ  دـندوب و  هتـسشن  اهیـسرک  يور  رب  شتآ  زا  رپ  ياهلادوگ  اههرفح و  کیدزن  اـهرفاک  دـیوگ : دـهاجم 
. دندوب هدنک  ار  اههرفح  هک  یناسک  نآ  وا  باحصا 

. دندوب رضاح  روضح و  ینعی  ٌدوُهُش )  ) ناشنید زا  ناش  دینادرگرب  شتآ و  رب  اهنآ  نتشاد  هضرع  زا  َنِینِمْؤُْملِاب ) َنُولَعْفَی  ام  یلَع  )
ادخ هار  رد  هک  دیسر  ییاجب  ناشنامیا  تقیقح  ناشیا و  ییانیب  و  تریـصب ، هک  ار  یموق  ناتـساد  هّصق و  درک  مالعا  دنوادخ  دیوگ : جاجز 

زا لبق  هکنیا  هب  داد  تاجن  ار  نینمؤم  دـنوادخ  دـندنکفا  شتآ  رد  ار  اـهنآ  نوچ  دـیوگ : سنا  نب  عیبر  دـندرک . ربص  دـنتخوس و  شتآ  رد 
ار  ناشحاورا  دریگ  ارف  شتآ  ار  ناشندب  هکنآ 

423 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 
. دینازوس دندوب  دودخا  بل  رانک و  رد  هک  ار  يراّفک  ات  دمآ  نوریب  شتآ  تفرگ و 

اب یلو  دوبن  نینمؤم  باذع  يّدصتم  هتسشن و  رگید  هورگ  هدرکیم و  باذع  ار  نینمؤم  هتـسد  کی  دندوب  هتـسد  ود  اهنآ  دیوگ : ملـسم  یبا 
راـکنا ضارتـعا و  راّـفک  رب  ار  تشز  لـمع  نیا  دـندوب و  نینمؤم  هجنکـش  باذـع و  شارخلد  هرظنم  نآ  دـهاش  دـندوب  نمؤم  دوـخ  هکنیا 

. دومرف تنعل  اهنآ  همه  دنوادخ  سپ  دمآیمن  اهنآ  هنایشحو  رادرک  زا  ناشدب  دندوب و  یضار  هکنیا  لثم  دندرکیمن 
. مشچب ای  شوگب و  ای  دندوب  هّیضق  نیرضاح  مامت  ناشیا  دهاش و  عمج  دوهش  روط  نیمه  دعاق و  عمج  دوعق 

. دندوب نمؤم  اهنآ  هکنیا  رگم  دنتشادن  ناشیا  زا  یتهارک  ینعی  دیوگ : ساّبع  نبا  ِهَّللِاب ) اُونِمُْؤی  ْنَأ  اَّلِإ  ْمُْهنِم  اوُمَقَن  ام  َو  )
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اَّلِإ اَّنِم  َنوُمِْقنَت  ْلَه  وا  لوق  دننام  نیا  و  ناشنامیا . رگم  دـنتفرگن  اهنآ  زا  یبیع  دـندرکن و  راکنا  ناشیارب  ار  یهانگ  دـنیوگ : لتاقم  جاجز و 
. ِهَّللِاب اَّنَمآ  ْنَأ 

. میدروآ ادخب  نامیا  ام  هکنیا  رگم  دیراد  ام  زا  یتهارک  یتحاران و  چیه  ایآ 
نآ تسین  عنتمم  وا  رب  يزیچ  هک  ییاناوت  يادـخ  ِزیِزَْعلا )  ) ادـخب اهنآ  ناـمیا  ببـسب  رگم  دـندرکن  ناـشیاب  ار  هجنکـش  نیا  دـیوگ : یئاـبج 

. تسا هدیدنسپ  شلاعفا  مامت  رد  هک  ییادخ  ِدیِمَْحلا )  ) دنکیمن متس  رهق و  هک  ییادخ 
اهنامـسآ و رد  فّرـصت  تسوا  يارب  ینعی  نیمز  نامـسآ و  یهاشداپ  تسوا  يارب  هک  ییادـخ  نآ  ِضْرَْألا ) َو  ِتاواـمَّسلا  ُکـُْلم  َُهل  يِذَّلا  )

. تسین یضارتعا  وا  رب  ار  سک  چیه  نیمز 
ناهنپ وا  رب  دندرک  نینمؤم  ای  اهنآ  هک  ییاهراک  تسا  ناشیا  رب  هاوگ  ینعی  تسا . هاوگ  يزیچ  ره  رب  ادخ  و  ٌدیِهَش ) ٍءْیَـش  ِّلُک  یلَع  ُهَّللا  َو  )

سپ تسین . یفخم  و 
424 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 

. دناتسیم ناشیا  زا  ار  نینمؤم  داد  هداد و  ار  اهنآ  رادرک  رفیک  وا 
دندینازوس و ار  هنمؤم  نانز  نمؤم و  نادرم  هک  یناسک  نآ  دـنیوگ : كاّحـض  هداتق و  ساّبع و  نبا  ِتانِمْؤُْملا ) َو  َنِینِمْؤُْملا  اُونَتَف  َنیِذَّلا  َّنِإ  )

. دنوشیم باذع  شتآ  رد  ناشیا  هک  يزور  َنُونَتُْفی ) ِراَّنلا  یَلَع  ْمُه  َمْوَی   ) هیآ تسنآ . دننام  دندرک و  باذع  شتآب 
هدرک هبوت  رگا  اریز  دومن  طرش  ار  اهنآ  هبوت  مدع  هّتبلا  دنتـشگنرب و  دوب  هک  یکرـش  زا  و  دندرکن . هبوت  ناشهانگ  زا  سپـس  اُوبُوتَی ) َْمل  َُّمث  )

. دشیمن ناشیا  هّجوتم  ادخ  دیعو  دندوب 
. ناشرفکب خزود  باذع  تسناشیا  يارب  َمَّنَهَج ) ُباذَع  ْمُهَلَف  )

. نینمؤم ندینازوس  ببسب  نتخوس  باذع  تسا  ناشیا  يارب  و  ِقیِرَْحلا ) ُباذَع  ْمَُهل  َو  )
. تسیکی ود  ره  هک  یلاح  رد  درک  دای  ادج  ادج  و  تخادنا ، هلصاف  قیرح  باذع  مّنهج و  باذع  نیب  روطچ  لاؤس :

ياهدومع اهزرگ و  عماـقم  نیلـسغ و  مّوقز و  زا  نتخوس  زا  ریغ  تساههجنکـش  باذـع و  ماـسقا  عاونا و  مّنهج  باذـع  زا  دوصقم  باوج :
. تسه مه  شتآب  نتخوس  ناشیا  رب  نوگانوگ  ياهباذع  نیا  اب  و  نیشتآ .

نآ زا  شتآ  هک  دوـب  نینچ  نیا  و  اـیند . رد  تسا  نتخوـس  باذـع  و  ترخآ ، رد  تسا  خزود  باذـع  ناـشیا  يارب  دـیوگ : سنا  نـب  عـیبر 
. هدرک رایتخا  ار  لوق  نیمه  مه  یبلک  تخوس . ار  اهنآ  دز و  الاب  اهلادوگ 

داد . تاجن  ار  نینمؤم  دینازوس و  اههرفح  نآ  دودخا  يالاب  ار  ناشیا  دش و  دنلب  دز و  الاب  شتآ  دیوگ : ءاّرف 
425 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 

: دومرف هدومن . هدامآ  اّیهم و  تشهب  رد  دنتخوس  شتآ  رد  هک  نینمؤم  يارب  هچنآ  دومن  دای  ناحبس  دنوادخ  سپس 
. دندرک قیدصت  ار  ادخ  دیحوت  دندروآ و  نامیا  هک  ییاهنآ  هّتبلا  اُونَمآ ) َنیِذَّلا  َّنِإ  )

هک ییاهتشهب  تساهنآ  يارب  دنداد  ماجنا  هتسیاش  ياهراک  و  ُرِیبَْکلا ) ُزْوَْفلا  َِکلذ  ُراْهنَْألا  اَِهتَْحت  ْنِم  يِرَْجت  ٌتاَّنَج  ْمَُهل  ِتاِحلاَّصلا  اُولِمَع  َو  )
هکنیا يارب  درک  فیـصوت  ریبکب  ار  زوف  هّتبلا  صلاخ و  دوس  گرزب و  يراگتـسر  تسا  نیا  و  تسناور . اهرهن  نآ  ناـتخرد  رـصق و  ریز  زا 

زا تسنآ  رد  هچنآ  يارب  تسا  گرزب  هدـش  تشهب  لخاد  تعافـشب  تسا و  هدرکن  لمع  هک  یـسکنآب  تبـسن  ناگدـننک  لـمع  ياـهتمعن 
: دومرف ناراکهانگ  راّفک و  نداد  میب  ندیناسرت و  يارب  سپس  صوصخم . ياهتمارک  يراوگرزب و  تشادگرزب و  مارتحا و 

وا ندرک  هذخاوم  ینعی  تسا . تخـس  هنیآ  ره  دیدشل )  ) دّـمحم يا  تراگدرورپ  ندیـشک  باسح  ندرک و  هشقانم  هّتبلا  َکِّبَر ) َشَْطب  َّنِإ  )
هّتبلا هدرک  تّدشب  فیـصوت  ار  نتفرگ  شطب و  نوچ  و  تسا . تخـس  كاندرد و  دریگیم  ار  نارگمتـس  ناراکمتـس و  هک  هاگ  نآ  باذـعب 

. تسا ربارب  ود  شاهجنکش  یتحاران و 
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يارب ار  ناشیا  دنکیم و  هداعا  تمایق  زور  رد  دعب  و  ُدیُِعی ) َو   ) دنکیم داجیا  راب  لّوا  ایند  رد  ار  قلخ  هک  تسوا  نامگیب  هّتبلا  ُئِْدُبی ) َوُه  ُهَّنِإ  )
. تسین يراک  لامها  يور  زا  ار  ناراکهانگ  وا  نداد  تلهم  سپ  دیامنیم . هدنز  شاداپ  باسح و 

. دنکیم اضتقا  وا  لبق  ام  هک  تسنیا  يارب  نیا  دنادرگیم و  رب  ار  وا  ترخآ  رد  دعب  دنکیم و  باذع  ایند  رد  لّوا  دنوادخ  دیوگ : ساّبع  نبا 
ار شتعاط  لها  زا  نینمؤم  هانگ  هدنزرمآ  هدنشخب و  تسوا  و  ُروُفَْغلا ) َوُه  َو  )

426 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 
. تسناهانگ ندیشخب  شتداع  هدنزرمآ و  رایسب  وا  ینعی  و 

لوعفم يانعمب  لوعف  نزو  رب  دودو  تسا  نکمم  دیوگ : ادخ  ياهمان  ریـسفت  رد  يرهزا  ار . دوخ  ناتـسود  ءایلوا و  دیوگ : دهاجم  ُدوُدَْولا ) )
و دناهتخانـش . وا  مرک  لضف و  زا  هچنآ  يارب  دنرادب  تسود  ار  ادخ  حلاص  ناگدنب  هک  دشاب  نیا  شیانعم  و  دشاب . بولح  بوکر و  دـننام 

حلاص ناگدنب  درادب  تسود  رگا  ناحبس  دنوادخ  اریز  تسا  حدم  تفـص  ود  ره  و  دیوگ : هدومن  لیمکت  اهتمعن  زا  ناشیا  رب  هچنآ  يارب 
لضف و تسناشیا  تفرعم  تخانـش و  يارب  سپ  دنرادب  تسود  ار  ادخ  عیطم  ناگدـنب  رگا  و  نانآ . رب  وا  زا  تسا  یلـضف  نیا  سپ  ار  دوخ 

. ار ادخ  ناسحا 
تسناحبس و دنوادخ  تفـص  دیجم  هکنیا  يارب  دناهدناوخ  عوفرم  ار  دیجم  ارثکا  نایراق  تسا . گرزب  شرع  بحاص  ُدیِجَْملا ) ِشْرَْعلا  ُوذ  )

هداد رارق  شرع  تفص  ار  نآ  هدناوخ  روسکم  ار  دیجم  هک  یسک  و  دوشیم . هدینش  دجام  هچ  رگا  هدشن  هدینش  یلاعت  يادخ  تفص  ریغ  رد 
. تسا

فیـصوت فیرعت و  ار  شرع  هک  تسنیا  نیا  دیؤم  و  تسا . نآ  ییابیز  شرع و  دیجم  زا  دوصقم  دـیوگ : وا  هک  هدـش  تیاور  ساّبع  نبا  زا 
تعفر ولع و  لامک و  نآ  يانعم  هکنیا  يارب  دـشاب  مه  دـجمب  فوصوم  هک  تسا  زیاـج  زین  سپ  ِمیِرَْکلا . ِشْرَْعلا  ُّبَر  هیآ  رد  هدومن  مرکب 

. تسا
. ییابیز رد  تسا  تادوجوم  نیرتعماج  زیچ و  ره  نیرتالاب  نیرتلماک و  شرع  و 

تسین . عنتمم  شیارب  دنک  هدارا  وا  هک  ار  يزیچ  دنکیمن و  هتسخ  زجاع و  ار  وا  يزیچ  ندرک  بلط  دیوگ : ءاطع  ُدیُِری ) اِمل  ٌلاَّعَف  )
427 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 

ار و راّفک  تعامج  ربخ  دومن  دای  ناحبـس  دنوادخ  سپـس  دـیامن  هداعا  دـنک و  داجیا  دـهاوخب  هک  ار  يزیچ  تسا  لاّعف  دـنیوگ : یـضعب  و 
: دومرف

. تسا هدیسر  وتب  اهنآ  ربخ  ایآ  ینعی  ادخ . ناربمایپ  يارب  دندیشک  رکشل  هک  یناسک  نآ  ربخ  دیسر  وتب  ایآ  ِدُونُْجلا ) ُثیِدَح  َكاتَأ  ْلَه  )
: دومرف ار و  رکشل  باحصا  درک  نایب  سپس  تسا . هدیسر  وتب  اعطق  دوصقم  دناهتفگ : یخرب  و 

دندرک بیذـکت  هنوگچ  هک  هدـنریگ  تربع  صخـش  ندرک  دای  ار  اهنآ  ناتـساد  دّـمحم  يا  نک  دای  تسنیا  شدوصقم  و  َدوُمَث ) َو  َنْوَعِْرف  )
. درک يرای  ار  اهنآ  ادخ  هنوگچ  و  دندرک ، ربص  ناربمایپ  هنوگچ  دمآ و  دورف  ناشیاب  باذع  هنوگچ  و  ار . ادخ  ناربمایپ 

عیدب ملع  ییوگ  رصتخم  زا  نیا  و  دیسر . ناشیاب  هچنانچ  دسرب  وتب  یهلا  يرای  ترصن و  ات  دندرک  ربص  اهنآ  هچنانچ  نک  ربص  مه  وت  سپ 
. دریگن ار  نآ  ياج  مه  حیرص  مالک  هک  تسا  ینانچ  حیصف  هراشا  و 

. شیرق نیکرشم  ینعی  دندش  رفاک  هک  ییاهنآ  هکلب  اوُرَفَک ) َنیِذَّلا  َِلب  )
نایغط رفک و  بجوم  هک  يزیچب  دندومن  لابقا  و  دـندرک . ضارعا  تسا  رابتعا  بجوم  هک  يزیچ  زا  اهنآ  دـناوت  نآرق  وت و  ٍبیِذْـکَت ) ِیف  )

. تسا
دنوشیمن توف  وا  زا  دـنیوا  تنطلـس  ادـخ و  تردـق  هضبق  رد  ناشیا  ینعی  دراد  هطاحا  اهنآ  تشپ  زا  دـنوادخ  و  ٌطیُِحم ) ْمِِهئارَو  ْنِم  ُهَّللا  َو  )

تسنآرق . تغالب  زا  نیا  درادن و  ندش  توف  رارف و  ناکما  وا  يارب  شفارطا و  زا  هدش  هطاحا  هرصاحم و  هکنآ  دننام 
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428 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 
. تسا دیجم  نآرق  نآ  هکلب  ٌدیِجَم ) ٌنآُْرق  َوُه  َْلب  )

. هچنانچ ینعی  تسا  ّبر  مالک  نوچ  تسا  میرک  ینعی  دیوگ : ساّبع  نبا 
زا دـنکیم  ءاطع  هچنآ  رد  تسا ، گرزب  مرک  ياراد  و  میرک ، نآرق  نآ  هکلب  تسین . تسا  تناهک  ای  رحـس و  اـی  رعـش و  نآ  هک  دـنیوگیم 

. دراد یمیظع  ماقم  ردق و  ریخ ،
و تسا . مکح  نآ  مامت  هکنیا  يارب  دنکیم و  اطع  ردقنارگ  ياهلیلد  هلیلج و  یناعم  زا  هچنآ  يارب  تسا  میرک  نآرق  نآ  دناهتفگ : یضعب  و 

. درادن یمراهچ  تسا  مسق  هس  رب  مکح 
و میالم ، مرن و  ّقح  هب  ندرک  لمع  يارب  ار  بلق  هک  ياهظعوم  و  دوشیم 2 - زیهرپ  ای  هدیسرت  هچنآ  رد  نآ  رب  دوشیم  لمع  هک  ییانعم  - 1

. دنکیم هدامآ 
نآرق رد  دوجوم  مولع  مامت  و  تسا . ایند  ملع  زا  فرـشا  نید  ملع  ایند و  ای  نید  ملع  رد  دوشیم  لـطاب  زا  ّقح  زیمتب  يّدؤم  هک  یلیلد  و  - 3

. تسا
هداد رارق  نآرق  تفص  ار  نآ  هدناوخ  عوفرم  ار  نآ  تسا  یسک  تئارق  رب  انب  نیا  و  هدایز . ناصقن و  لیدبت و  رییغت و  زا  ٍظوُفْحَم ) ٍحَْول  ِیف  )

. هتسناد حول  هفص  ار  نآ  هدناوخ  رورجم  ار  نآ  هک  یسک  و 
. دنرادن عالّطا  نآ  رب  ناگتشرف  ریغ  تسا  ظوفحم  نآ  هک  تسنیا  دوصقم  سپ 

تـسا نامه  نآ  اهباتک و  نآرق و  ياههخـسن  تسنآ  زا  و  تسا . باتکلا  ّما  نآ  ادخ و  دزن  تسا  ظوفحم  نآ  دنیوگ : دـهاجم  ساّبع و  نبا 
شضرع  نیمز و  نامسآ و  نیب  ام  شلوط  هک  تسا  يدیفس  ّرد  نآ  و  تسا . فورعم  ظوفحم  حولب  هک 

429 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 
. تسا برغم  قرشم و  نیب  ام 

. هدرک دای  لیفارسا  یناشیپ  رد  ار  نآ  ادخ  هک  تسا  نآ  ظوفحم  حول  دیوگ : سنا 
. دراد رارق  ادخ  شرع  تسار  زا  ظوفحم  حول  دیوگ : لتاقم  و 

نایاپ  نایبلا  عمجم  ریسفت  دلج 26 
430 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 

430 ص :  مشش ...  تسیب و  دلج  بلاطم  تسرهف 

تایآ  43 - 56 1 تایآ 10 - رثّدم  هروس   35 - 42 - 20 تایآ -  27 - 34 11 تایآ 19 -  3 - 26 1 تایآ 10 - لّمزم  هروس  هحفـص  ناونع 
123 - 134 26 تایآ 40 -  107 - 122 16 تایآ 25 -  90 - 106 1 تایآ 15 - تمایق  هروس   74 - 89 31 تایآ 56 -  57 - 73 11 - 30
193 - 201 1 تایآ 15 - تالسرم  هروس   183 - 192 23 تایآ 31 -  164 - 182 11 تایآ 22 -  135 - 163 1 تایآ 10 - ناسنا  هروس 

217 - 220 41 تایآ 50 -  210 - 216 29 تایآ 40 -
431 ص : ج26 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  همجرت 

1 تایآ 14 - تاعزان  هروس   245 - 258 30 تایآ 40 -  232 - 244 17 تایآ 29 -  221 - 231 - 1 تایآ 16 - هحفـص  ّمع  هروس  ناونع 
308 - 316 24 تایآ 42 -  292 - 307 1 تاـیآ 23 - سبع  هروس   280 - 291 27 تایآ 46 -  273 - 279 15 تایآ 26 -  259 - 272
1 تایآ 17 - نیففطم  هروس   342 - 356 1 تایآ 19 - ترطفنا  هروس   332 - 341 15 تایآ 29 -  317 - 331 1 تایآ 14 - ترّوک  هروس 

405 - 429 1 تایآ 22 - جورب  هروس   385 تقشنا 404 - هروس   1 تایآ 25 -  370 - 384 18 تایآ 36 -  357 - 369
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ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج 

دیامن محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 
ىب  ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب 

دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 
راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 

رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 
هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 

نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )
. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 

هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 
فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 

. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،
هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها

هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 

ندوب سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بـالط ، نیققحم و 
رد يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهـس  تهج  مزال  عبانم 

یمالسا گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رـشن و 
. دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا 

 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 
یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا

هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)
... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)

یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)
رگید

يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)
طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)

... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)
دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)

 ... نارکمج و دجسم 
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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 
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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