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مالسلا هیلع  یلع  ماما  همانشناد 

: هدنسیون

ناگدنسیون زا  یعمج 

: یپاچ رشان 

اروشاع یصصخت  هاگیاپ 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

مالسلا هیلع  یلع  ماما  81همانشناد 

باتک 81تاصخشم 

81آ

؟ یئوت مجلم  نب  نمحرلادبع  81ایآ 

راک رد  81يدازآ 

ندیشوپ سابل  82بادآ 

نمشد تاکرحت  هب  تبسن  83یهاگآ 

نمشد یناطیش  فادها  زا  نداد  83یهاگآ 

نمشد تاکرحت  زا  83یهاگآ 

هیواعم یناطیش  ياهتسایس  زا  84یهاگآ 

نیثکان یناور  تالاح  زا  84یهاگآ 

نایرکشل هب  یماظن  85شزومآ 

ییارگ 86ترخآ 

نادنزرف ندرک  هنتخ  یتشادهب  87راثآ 

ندروخ اذغ  87بادآ 

ندیشون بآ  88بادآ 

ناراب 88بآ 

ینامرد 89بآ 

رگشل ود  يارب  بآ  نتشاذگ  90دازآ 

یلع ماما  اب  تعیب  رد  مدرم  91يدازآ 

نافلاخم 93يدازآ 

يزاس لپ  رد  مدرم  نتشاذگ  95دازآ 
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تعیب رد  هنیدم  مدرم  95يدازآ 

نیفص دربن  رد  یسایس  97یهاگآ 

یعامتجا دنمشزرا  98راثآ 

یعامتجا دنمشزرا  موسر  99بادآ و 

یلع ماما  ملع  لیئربج و  100شیامزآ 

ینامسآ بتک  هب  یلع  ماما  101یهاگآ 

« حور تالاح  تخانش   » یناور 103یگدامآ 

موجن 103نتخومآ 

تسین تلادع  يادن  زا  رترب  104ییاوآ 

يربهر باختنا  رد  مدرم  يداش  104يدازآ و 

لباقتم قوقح  تیاعر  مدع  105تافآ 

ندرک مالس  105بادآ 

تعیب رد  106يدازآ 

ندوب رک  106شیامزآ 

ییایوگ ییایوب و  ندرک  107شیامزآ 

یلع ماما  هرابرد  هلزان  107تایآ 

ماما تیمولظم  116یهاگآ و 

تداهش داهج و  يارب  هدش  باسح  116ياهشزومآ 

( روشک يراج  رابخا  هب  تبسن   ) مدرم نداد  117یهاگآ 

نمشد تمواقم  للع  زا  117یهاگآ 

گنج رد  ناریسا  118يدازآ 

هیواعم اب  دربن  يارب  یگدامآ  ماما و  یسایس  118یهاگآ 

ماما يودرا  هب  هرکاذم  تئیه  119ندمآ 

اهنآ قوقح  تیاعر  جراوخ و  نتشاذگ  120دازآ 
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ماما یمزر  یگدامآ  جراوخ و  يرگشروش  121زاغآ 

عافد يارب  يرورض  124ياهشزومآ 

(ع) یلع نأش  رد  125تایآ 

اهزور 126نیرخآ 

؟ دوب ام  اب  تردارب  بلق  127ایآ 

شیرق 127رازآ 

رادشه 128نیرخآ 

هیصوت 129نیرخآ 

ریهطت 130هیآ 

تاملک 130نیرخآ 

اهزور نیا  اهزور و  132نآ 

133نومزآ

شالت 134نیرخآ 

136یگدامآ

دننک ملظ  نیع  کی  رب  نیع  دنچ  هک  137هاگنآ 

ناورهن رد  نمشد  رادمچرپ  هب  137یهاگآ 

جراوخ تبقاع  هب  138یهاگآ 

دندرگیمرب يدوز  هب  138اهنآ 

دنوشیمن یضار  رادقم  نیا  هب  امش  زا  139اهنآ 

دوخ نمشد  تسود و  زا  139یهاگآ 

ترضح هزجعم  رباج و  نورد  زا  140یهاگآ 

يدرم فالخ  میمصت  زا  140یهاگآ 

گرم ماگنه  رمع  نخس  هب  140یهاگآ 

ۀیفنح هلوخ  تشذگرس  زا  141یهاگآ 
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وا تقرس  قراس و  هب  ریما  ترضح  142یهاگآ 

تارفن لاملا و  تیب  هب  143یهاگآ 

بسا کلام  هب  ریما  ترضح  143یهاگآ 

تباث بسا  ناکم  زا  ریما  ترضح  143یهاگآ 

وا فده  هیواعم و  هداتسرف  هب  144یهاگآ 

دوخ نایعیش  لاح  هب  144یهاگآ 

رکبوبا اب  هدننک  تعیب  نیلوا  هب  144یهاگآ 

دوهی هتساوخ  دروم  رد  145یهاگآ 

وا لکشم  لح  نز و  کی  تالاح  زا  146یهاگآ 

هیواعم ياهتسیرورت  زا  147یهاگآ 

وا نایرج  هشیاع و  هداتسرف  هب  147یهاگآ 

قفانم تشه  تشز  راک  هب  148یهاگآ 

ندع رد  يدجسم  یناریو  تلع  هب  148یهاگآ 

هیواعم هلیح  هب  149یهاگآ 

بهار نایرج  بآ و  همشچ  زا  150یهاگآ 

روسج نز  رارسا  زا  151یهاگآ 

اوکنبا تبقاع  زا  152یهاگآ 

ترضح ضرالا  یط  ناملس و  گرم  زا  153یهاگآ 

نز ياعدا  تیناقح  زا  155یهاگآ 

بیجع يرواد  هداعلا و  قوف  155یهاگآ 

ریبز هحلط و  هداتسرف  فادها  زا  156یهاگآ 

تسا دیدش  ياهناحتما  نارود  158نامزلارخآ 

فجن رد  بآ  زاجح و  رد  158شتآ 

158ا
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ربمایپ هب  158مارتحا 

دنزرف يراذگمان  رد  ناگرزب  هب  159مارتحا 

تعیبط ياهیئابیز  زا  160هدافتسا 

مدرم تنیز  160رتشگنا و 

ون ياهسابل  زا  161هدافتسا 

بش زامن  یلع و  161ماما 

ناوارف 163ياهکشا 

ماما نتفگ  164ناذا 

راذگزامن 164نیلوا 

تقو لوا  زامن  هب  نداد  165تیمها 

تاناویح 165فارتعا 

اهدژا 166فارتعا 

دایز اب  هیواعم  طابترا  زا  167عالطا 

سراف نارادنامرف  زا  یکی  تنایخ  زا  168عالطا 

ناراد هیامرس  هب  هرصب  رادنامرف  شیارگ  زا  168عالطا 

يرعشا یسوموبا  هناقفانم  راتفر  زا  169عالطا 

روشک لک  یسرزاب  ترورض  170تاعالطا و 

دایز هب  تبسن  هیواعم  هئطوت  171ياشفا 

يزرم نورب  172تاعالطا 

ندیباوخ 172ماسقا 

شوخ ياهوب  تایرطع و  173لامعتسا 

وراد فرصم  رد  173طایتحا 

یهایگ ياهوراد  اهاذغ و  عاونا  زا  173هدافتسا 

174روگنا
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174راَنا

175ریجنا

لفلف 176هیودا ،

176دنپسا

ع)  ) یلع ماما  176یئارگلوصا 

یمومع ءارآ  هب  177مارتحا 

يرصب نسح  تیهام  178ياشفا 

صاعورمع تیهام  178ياشفا 

هیواعم تیهام  179ياشفا 

هریغم تیهام  179ياشفا 

سیق نب  ثعشا  تیهام  180ياشفا 

یحو دهاش  180لوا 

نادنمشناد 181فارتعا 

هغالبلا جهن  رد  یلع  ماما  182تاراهظا 

قاحسا نبا  183فارتعا 

يدنک فیفع  183فارتعا 

ربمایپ تلاسر  هب  هدننک  قیدصت  184لوا 

تیالو رد  186صالخا 

ملاس تین  186شزرا 

يرادمچرپ 187راختفا 

ربمایپ ینیشناج  187راختفا 

دجسم هب  یلع  هناخ  برد  نتشاذگزاب  188راختفا 

ندوب يوبن  مولع  رد  189راختفا 

ربمایپ اب  يردارب  دقع  189راختفا 
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منهج تشهب و  میسقت  190راختفا 

ندوب قح  رایعم  191راختفا 

ندوب نآرق  اب  192راختفا 

ندوب قفانم  نمؤم و  رایعم  192راختفا 

ندوب ربمایپ  نیشناج  یصو و  193راختفا 

ندوب مالسا  تما  گرزب  194راختفا ،

نانمؤم يربهر  194راختفا 

ناراگزیهرپ يربهر  195راختفا 

نتشاد نانمؤمریما  195راختفا 

برع نز  کی  یهاوخ  197زایتما 

يرادا تیریدم  197حالصا 

اه یتلادع  یب  رب  199ضارتعا 

جح ماکحا  رد  فیرحت  هب  201ضارتعا 

ینم رد  موس  هفیلخ  زامن  هب  201ضارتعا 

یهلا 201قالخا 

روشک یماظن  ياهورین  یمالسا و  202شترا 

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  202يارجا 

ملع نارکیب  205سونایقا 

205رافغتسا

ادخ باذع  زا  205ناما 

مسج حور و  206طابترا 

هبرجت هاگیاج  206شزرا و 

خیرات 207يادتبا 

گنج رد  زامن  تیمها  208تابثا 
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تیلوئسم 208ساسحا 

مچرپ ریز  رد  تمدخ  209راختفا 

ناراکبهت ربارب  رد  يرادیاپ  209شزرا 

گنج رد  لمع  210راکتبا 

زیرگم گنج  211زا 

تاوهش زا  رتارف  هدنمزر ، 211هشیدنا 

« لمج باحصا   » نیثکان ندناسانش  یلع و  211ماما 

نارادنامرف 212باختنا 

ناکم نامز و  رصنع  يراتفر و  212ياهوگلا 

یحیسم رفسمه  قح  213يادا 

( مدرم اب  دروخرب  شور   ) يربهر 214قالخا 

یعامتجا 215قالخا 

یلام 215روما 

یگدنز هداس  لیاسو  216رازبا و 

زیزعلادبع نب  رمع  217فارتعا 

نیگنر ياهاذغ  دوجو  اب  هداس  ياذغ  زا  217هدافتسا 

رادنامرف کی  تمیق  نارگ  هناخ  هب  218ضارتعا 

ناتسود زا  یکی  للجم  هناخ  هب  219ضارتعا 

220ب

لمعلا سکع  دننامه و  220دروخرب 

نامیتی یحور  يدام و  زاین  ندرک  221فرطرب 

نارگید ضارتعا  ماما و  221ششخب 

نامیتی زاین  ندرک  222فرطرب 

تقو لوا  زامن  يارب  222همانشخب 
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یلع ماما  رصع  زامن  يارب  دیشروخ  223تشگزاب 

یضاق حیرش  اب  224دروخرب 

سوساج نز  کی  اب  224دروخرب 

سوساج اب  226دروخرب 

یناور 227تشادهب 

228تشادهب

يدرف 228تشادهب 

اذغ 229تشادهب 

اذغ اهتسد و  229تشادهب 

تروص 230تشادهب 

نادند 231تشادهب 

یمومع 231تشادهب 

نت 231تشادهب 

تسیز طیحم  232تشادهب 

هناخ 232تشادهب 

جنرت گنلاب ، 233گنرداب ،

نابزواگ لگ  233هشفنب ،

نمشد اب  زیمآ  تملاسم  234دروخرب 

ریبز هحلط و  اب  زیمآ  تملاسم  234دروخرب 

ناریسا نوئش  اب  بسانتم  235دروخرب 

مود هفیلخ  اب  عطاق  235دروخرب 

موس هفیلخ  ياهيورجک  اب  236دروخرب 

تیالو یب  نآرق  ندوب  هدیاف  237یب 

اهيورجک اب  عطاق  237دروخرب 
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لاملاتیب نارگتراغ  اب  239دروخرب 

ییارگداژن اب  241دروخرب 

ادخ هار  رد  داهج  زا  فورعمب  رما  241يرترب 

اهتسکش لماوع  للع و  243یسررب 

گنج رد  246يزیرهمانرب 

يزوریپ زا  سپ  ناگدنمزر  247تشادگرزب 

ناجیابرذآ رادنامرف  اب  248دروخرب 

ناریدم حیحص  248يریگراکب 

بیلگ 248تعیب 

تافیرحت اب  هزرابم  رد  249يرابدرب 

زیهرپ گنهرف  251ناوناب و 

دوخ رتخد  اب  251دروخرب 

یماش ناریسا  اب  252دروخرب 

تماما رد  252یثحب 

مدرم یمومع  263جیسب 

نمشد اب  هناعطاق  264دروخرب 

رترب تیعقوم  ندروآ  تسد  264هب 

نایرارف اب  265دروخرب 

یکدوک رد  ینکش  265تب 

فئاط رد  ینکش  265تب 

راصنا رجاهم و  ندیبلط  يرای  267هب 

هفیقس ِنارگاتدوک  اب  یلع  ندرکن  267تعیب 

ادخب نامیا  زا  268دعب 

تاداس 268يراکهدب 
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هیما 269ینب 

ناسنا 270نیرتهب 

(ع) یلع 270ششخب 

عوکر رد  271ششخب 

دوخ هزانج  رس  272رب 

دریمیم هبوت  273اب 

تدابع لاسکی  273ربارب 

مور رصیق  لاؤس  274تسیب 

یلع رظن  زا  تموکح  277یشزرایب 

یلع ماما  تشذگ  277يرابدرب و 

ربق ود  يور  رب  يدجسم  279يانب 

دنپ نیرتهب  هتساوخ و  279نیرتهب 

ریش اب  ماما  280دروخرب 

ربمایپ شود  280رب 

ءارح هلق  281رب 

نسح ماما  282يرامیب 

دوجوم 282نیرترب 

ربمایپ نیلاب  283رب 

رازگتمدخ زا  284رتهب 

نایوگتسار 284اب 

اهیکین 285نیرتهب 

هنابش 286گناب 

287اهتعدب

تسود دای  287هب 
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نیدباعلا نیز  دلوت  هب  288تراشب 

ایندلاوبا هب  ترضح  289تراشب 

نامزلارخآ مدرم  تالاح  زا  290یخرب 

وش خارف  وش ، گنت  290وشزاب ،

نامزلارخآ مدرم  راجنهان  تافص  زا  290یخرب 

يدهم ترضح  تفص  291نایب 

دش مهاوخ  هتشک  نم  دنگوس  ادخ  292هب 

تسین یفیلکت  هتسد  هس  292رب 

كدوک ود  292يزاب 

قراس تسد  293ندیرب 

تسین یعطق  هتسد  راهچ  293رب 

هدرم ردام  مکش  رد  هدنز  293هچب 

تسین ابر  دنزرف  ردپ و  293نیب 

294پ

نتفر جح  رفس  هب  294هدایپ 

« ضرالا یط   » ینالوط ياههار  295ندومیپ 

هتسکش فورظ  رد  ندروخ  بآ  زا  296زیهرپ 

هناخ نتشادهگن  296هزیکاپ 

اذغ يزیر  رود  فارسا و  زا  296زیهرپ 

گس زا  296زیهرپ 

297يروخرپ

ییاذغ 299زیهرپ 

یهاوخ زایتما  زا  299زیهرپ 

گنرین هلیح و  زا  300زیهرپ 
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ترجه رد  301زاتشیپ 

يراصن دوهی و  نادنمشناد  يداقتعا  تالاوئس  هب  304خساپ 

فهک باحصا  نوماریپ  یلاوئس  هب  305خساپ 

يدوهی هب  عطاق  306خساپ 

گنج نادیم  رد  یتدیقع  لاوئس  هب  307خساپ 

نایحیسم زا  یعمج  قیلثاج و  یتدیقع  تالاوئس  هب  308خساپ 

تیمکح تاهبش  هب  309خساپ 

نیثکان تاهبش  هب  310خساپ 

نویبالقنا هب  یلع  ماما  311داهنشیپ 

لاوس هنوگره  هب  نداد  314خساپ 

نآرق نایراق  هب  قوقح  316تخادرپ 

يرامیب 317شاداپ 

مولع ماسقا  یخرب  زا  317زیهرپ 

داهج 318شاداپ 

تلادع هب  319يدنبیاپ 

ینیشنبقع 319يورشیپ و 

سدقم ناشن  320مچرپ ،

نامیا رهوج  321يرادیاپ 

تسا رترب  ریشمش  اب  321خساپ 

یگدازآ هویش  322يرادیاپ ،

تاناویح هب  يراکمتس  زا  322زیهرپ 

هدروخ تسکش  نمشد  هب  هید  323تخادرپ 

دایز نب  مصاع  323خساپ 

نیریش برچ و  ياهاذغ  زا  324زیهرپ 
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اهاذغ یخرب  زا  324زیهرپ 

يزودنا رز  زا  325زیهرپ 

دننامه یب  325يرادمچرپ 

ناهاشداپ قالخا  زا  326زیهرپ 

تمحر 327رادمچرپ 

درم نز و  طباور  رد  338زیهرپ 

نمشد هب  بسانم  338خساپ 

گنج رد  يرگزاغآ  زا  339زیهرپ 

اهرونام رد  نایماظن  ریغ  نداد  رازآ  زا  339زیهرپ 

تخس طئارش  رد  عافد  تیرومأم  340شریذپ 

دیسر رفس  341لوپ 

نوراه 342رسپ 

(ع) یلع ربق  ات  344هدایپ 

تربع 345دنپ و 

انیبان 346ریپ 

(ع) یلع نامیا  مالسا و  346ربمایپ 

347هاگهانپ

رفن نیموس  نان و  348جنپ 

هدنزرا هدنزومآ و  سرد  349جنپ 

350ییاریذپ

لماک 350ششوپ 

گرزب 351شاداپ 

تیاده 351مچرپ 

انشآ 352ربمایپ 
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موش 353نایاپ 

خساپ 354شسرپ و 

شیرق 355ياوشیپ 

356داهنشیپ

نانکش 356نامیپ 

357داهنشیپ

ربمایپ 359ییوگشیپ 

تفگش 360داهنشیپ 

ریبز دروم  رد  نینمؤملاریما  ربمایپ و  360یئوگشیپ 

لمج گنج  ریبز و  هحلط و  دروم  رد  361یئوگشیپ 

جراوخ رکشل  تیعقوم  دروم  رد  372یئوگشیپ 

ناورهن گنج  ماجرف  373ییوگشیپ 

وا لامعا  هیواعم و  دروم  رد  374ياهیئوگشیپ 

دعس رمع  هرابرد  ینیب  378شیپ 

يرجه دیشر  تداهش  دروم  رد  380یئوگشیپ 

رامت مثیم  دروم  رد  قیقد  382یئوگشیپ 

يدع نب  رجح  تداهش  385یئوگشیپ 

وا لتق  ربنق و  دروم  رد  387یئوگشیپ 

نآ نامکاح  هفوک و  رهش  دروم  رد  388یئوگشیپ 

هریوج لتاق  دروم  رد  388یئوگشیپ 

دایز نب  لیمک  لتاق  دروم  رد  388یئوگشیپ 

هیواعم تبقاع  ینیب  389شیپ 

دیسریم یناگمه  تلذ  هب  نم  زا  390سپ 

رمع جاجح و  هیواعم و  هرابرد  390ییوگشیپ 
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جاجح تسدب  یشعا  ندش  هتشک  391یئوگشیپ 

یعازخ قمحلا  نبورمع  تداهش  392یئوگشیپ 

دادغب رهش  داجیا  درم و  ینالوط  رمع  394یئوگشیپ 

وا دالوا  تموکح  ناورم و  ینکش  تعیب  395یئوگشیپ 

ناورم نب  کلملادبع  تموکح  396یئوگشیپ 

اهنآ تایانج  هیما و  ینب  تموکح  398ياهیئوگشیپ 

هرصب رد  جنز  بحاص  مایق  400یئوگشیپ 

وا ياهمتس  جاجح و  هرابرد  401ياهیئوگشیپ 

403ت

میتی ناکدوک  یناور  لئاسم  هب  403هجوت 

ناراب زا  سپ  اهلادوگ  بآ  403ياشامت 

تابحتسم هب  404هجوت 

ناگیار ناذا  هب  404قیوشت 

رارف موش  دروآ  هر  هب  405هجوت 

گرم ندوب  یمتح  هب  405هجوت 

یعیبط لجا  هب  406هجوت 

یگزیکاپ مامح و  زا  407فیرعت 

یملع ياه  صصخت  شزرا  هب  407هجوت 

408هرت

409هچبرت

غرم 409مخت 

جراوخ ياه  تناها  409لمحت 

لوا هفیلخ  تیاده  رد  410شالت 

گنج نادیم  رد  ریبز  تیاده  رد  411شالت 
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خساپ شسرپ و  هسلج  412بیترت 

یناطیش ياه  تسایس  413كرت 

مدرم يرادیب  رد  413شالت 

مدرم یسایس  یهاگآ  هب  414هجوت 

ابس نب  هللادبع  415دیعبت 

ییارگ ربج  یفن  ردق و  اضق و  حیحص  415ریسفت 

رازاب رد  416تاغیلبت 

رازاب رد  تازاجم  417رکذت و 

هباحص رگید  رد  یلع  ماما  ياهداقتنا  417ریثات 

يریذپ تیلوئسم  هیحور  418تیوقت 

یمومع همکاحم  داعم و  هب  داقتعا  419تیوقت 

يراکمه نواعت و  حور  419تیوقت 

نآرق يروآ  عمج  رد  419شالت 

دهز 420فیرعت 

ءاجر فوخ و  420ریسفت 

میتی ناکدوک  یناور  لئاسم  هب  421هجوت 

درمو نز  یسانشناور  422توافت 

نامیتی یناور  لئاسم  هب  422هجوت 

شناد بسک  رد  423شالت 

ربمایپ زا  شناد  بسک  رد  423شالت 

یملع بتک  فیلأت  424نیودت و 

یمومع تاعالطا  باتک  425فیلات 

يرجه خیرات  425نییعت 

رعاش هب  نداد  هیده  426قیوشت و 
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هناعاجش 426تامیمصت 

دیریگ سپ  زاب  ار  هتفر  امغی  هب  427تاکرادت 

گنج داتس  428تالیکشت 

یلدزب 428سرت و 

یماکان يراسمرش : تسکش ، 429سرت :

فده هار  رد  اهیتخس  429لمحت 

مادقا یهگناو  430يریگمیمصت ،

قفوم رادناتسا  430قیوشت 

مولظم زا  عافد  تالکشم  430لمحت 

ناراکهانگ هب  431محرت 

جاودزا هداس  432تاکرادت 

ریذپان یگتسخ  عفادم  433اهنت 

ناوج يارب  رتهب  نهاریپ  435هیهت 

قح يارب  اهتنوشخ  435لمحت 

جراوخ ياه  يراگزاسان  436لمحت 

رسمه اب  راک  437میسقت 

یگدنز هنیزه  437نیمات 

موس هفیلخ  رادناتسا  رب  ندز  438هنایزات 

هزور دنچ  لزع  اب  یضاق  440هیبنت 

440ریبدت

سفنت رد  صقن  441صیخشت 

ندب رد  باتفآ  441ریثات 

راد هبوچ  441ات 

یماظن شزومآ  443موادت 
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هژیو یماظن  ياهورین  شترا و  يارب  هدنامرف  444نییعت 

هعماج هرادا  يارب  قیال  ناریدم  445نییعت 

رترب تیعقوم  ندروآ  تسدب  يارب  445شالت 

جراوخ نارس  تیاده  رد  446شالت 

هدنبوک ياهراعش  قلخ  هب  449قیوشت 

یهلا ياهدادما  هب  449هجوت 

هدننک لمع  ياهورین  زا  449رکشت 

عافد يارب  نازابرس  هیحور  450تیوقت 

هدنامرف لزع  للع  450حیرشت 

راکیپ هنحص  زرابم  عفادم و  451اهنت 

هباحص رگید  رد  یلع  ماما  ياهداقتنا  455ریثات 

(ع) یلع اقآ  هب  456لسوت 

ربق شبن  457میمصت 

(ع) یلع مان  هب  457كربت 

يرواد 457ياضاقت 

خزود تشهب و  هدننک  458میسقت 

خزود تشهب و  هدننک  459میسقت 

تقیقح 459یلجت 

ربمایپ نابز  زا  یلع  460فیصوت 

هانگ زا  461سرت 

يراع یب  ای  461لکوت 

گنس زا  بیس  یبالگ و  462هیهت 

تماما توبن و  يایاصو  463لیوحت 

اعد 463حیحصت 
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زامن 464ریثات 

تقو 464میسقت 

ناگتشرف 465حیبست 

470ث

( هلاضف وبا   ) يراصنا 470تباث 

يرزج یبالک  جاجح  نب  471تباث 

( یصمح ورمع  وبا   ) دعس نب  471تباث 

يراصنا دیبع  نب  471تباث 

میطخ نب  سیق  نب  472تباث 

یعخن عقنم  نب  سیق  نب  472تباث 

رذوبا الوم  473تباث 

ینامح دیزی  نب  473هبلعث 

ینثم نب  473همامث 

474ج

( ینانک رمتعملا  وبا   ) هعیبر نب  474شیج 

زامن رطاخب  474گنج 

نآرق نایراق  هب  یلام  474هزیاج 

تداهش 475يوجتسج 

اه هلابز  476يروآعمج 

فیرح دسج  ندرکن  هنهرب  رد  476يدرمناوج 

نیقی اب  476داهج 

يولع 477هعماج 

نآرق 477يروآعمج 

478یسانشوج
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همه يارب  480داهج 

مالسا لامک  481داهج :

... داهج داهج ... 482داهج ..

تلادع قح و  رارقتسا  هار  رد  482داهج 

يزوریپ ات  گنج ، 483گنج 

نامیا ناکرا  زا  483داهج :

مالسا تزع  485داهج ،

ناریدم 485ییاجباج 

نادهاش ندرک  486ادج 

دیدرگ وفع  ياهدولآ  487ناوج 

تواضق رد  نامهتم  نایم  ندنکفا  488یئادج 

صاصق هعفد  ود  زا  491يریگولج 

نانآ قافن  ياشفا  جراوخ و  نارس  دسج  492يوجتسج 

اهتیرومأم رد  یکابیب  494تراسج و 

(ع) یلع حادم  494هزیاج 

ینید 496هفیج 

یلوم 497تنج 

نادیز 498یجرج 

یلع زا  لاؤس  هس  498باوج 

نکش نوناق  499ناوج 

دیوگیم نخس  ناوریشونا  500همجمج 

درک ریخست  ار  هیواعم  رابرد  یلع  501هبذاج 

یلع ماما  لیامش  501لامج و 

یلع ماما  503يدرمناوج 
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رصتخم 504زاهج 

یسورع 504نشج 

ردپ یلاخ  505ياج 

ربمایپ تدایع  رد  506لیئربج 

ردب 507گنج 

دحا 509گنج 

قدنخ 515گنج 

بآ 516ششوج 

لمج 516گنج 

تمایق زور  رد  اهتشهب  517ياج 

518وج

هسامح 518گنج و 

گس 519تیانج 

هیفس 519ناوج 

520ناربج

صاصق هعفد  ود  زا  520يریگولج 

نایمور 521گنج 

رمع رسپ  هللادیبع  521مرج 

( دلاخ وبا   ) 521رباج

يراصنا هللادبع  نب  522رباج 

يراصنا ریمع  نب  523رباج 

دیز نب  523هیراج 

يدعس همادق  نب  523هیراج 

ینثم نب  524هیراج 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1507زکرم  هحفص 26 

http://www.ghaemiyeh.com


قیرز یبا  نب  سنا  نب  524ربج 

يراصنا هبلعث  نب  524هلبج 

( ءافرع وبا   ) یلهذ هیطع  نب  525هلبج 

يراصنا يدعاس  ورمع  نب  526هلبج 

يراصنا رذنم  نب  بابح  نب  526ریبج 

ریمس تنب  526ءادرج 

یلجب هللادبع  نب  527ریرج 

يدنک بیلک  نب  527ریرج 

ینوکس 528شیرج 

يراصنا دعس  نب  528هداعج 

یموزخم هریبه  نب  528هدعج 

یفوک ینادمه  529دیعج 

یبلعث بعک  نب  529لیمج 

( ریخلا بدنج   ) يدزا ریهز  نب  530بدنج 

يدزا هللادبع  نب  530بدنج 

يدزا فیفع  نب  530بدنج 

( يدسا  ) يدزا بعک  نب  531بدنج 

يدبع رهسم  نب  531هیریوج 

532چ

كدوک تیبرت  532یگنوگچ 

رتشگنا 532راهچ 

دش هعیش  533روطچ 

روک نانمشد  534مشچ 

(ع) یلع 534هرهچ 
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دوشیمن باجتسم  ام  ياهاعد  535ارچ 

يراج 536همشچ 

دش مهاوخ  هتشک  منک  حبص  537نوچ 

هدادن يور  یحاون  نیا  رد  یتیانج  537نینچ 

دریگیم تسد  دنیبیم و  538مشچ 

تسا هللا  ءایلوا  زا  یسک  538نینچ 

یشیدنا 539هراچ 

539ح

ندرک 539تماجح 

540انح

مدنگ تشوگ و  اب  540میلح 

540تماجح

نتفر 541مامح 

رهاوخ هناخ  هب  541هلمح 

ناوخ هزاوآ  نانز  نادساف و  يارب  لتق  542مکح 

رذابا تاضارتعا  زا  542تیامح 

يرشب عماوج  رد  تلود  يرارقرب  544تموکح و 

یهلا لماک  تاررقم  544قوقح و 

یملع بتک  545ظفح 

زامن ماگنه  هب  یلع  ماما  یناور  545تالاح 

بوشآ نارود  رد  یماظن  545تموکح 

دنزرف ردپ و  لباقتم  546قوقح 

تموکح رب  مدرم  547قوقح 

مدرم يربهر و  لباقتم  547قوقح 
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ناینادنز یناسنا  548قوقح 

نامهم 548قح 

مدرم نارگراک و  قوقح  زا  549تیامح 

ینارصن درمریپ  يارب  یگتسشنزاب  549قح 

لباقتم 550قوقح 

دنزرف ردپ و  551قوقح 

ناتسود 551قوقح 

ناکاپ 555قوقح 

یتلود نادنمراک  556قوقح 

عیانص نابحاص  راجت و  557قوقح 

نامورحم 558قوقح 

ناگدننک هعجارم  559قوقح 

( نز قوقح  زا  عافد   ) نانز 559قوقح 

مدرم یعامتجا  562قوقح 

نایجاح 568قوقح 

نادنواشیوخ 569قوقح 

نارفسمه 570قوقح 

هداتفا راک  زا  ناریپ  زا  571تیامح 

هعماج یئاضق  تالکشم  571لح 

از هچب  راذگ و  مخت  572ناویح 

نزردام جاودزا  572مکح 

هقلع هید  573مکح 

مرجم رفن  هس  573مکح 

رهم لعج  574مکح 
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هجنکش اب  575سبح 

تلم یمزر  هیحور  یگدامآ و  575ظفح 

هناریگلفاغ 575تالمح 

ماما زاسراک  576تالمح 

رذابا تاضارتعا  زا  580تیامح 

نیتملا هللا  582لبح 

(ع) یلع 583بح 

(ع) یلع 584بح 

(ع) یلع 586بح 

ناوج ردپ  هرابرد  ترضح  587مکح 

نانز یلمحتیب  588تداسح و 

تمایق رد  ناگدنزود  589لاح 

نیسح 590نسح و 

مالسا 591ظفح 

مجنم یلع و  592ترضح 

مدرم ياه  یتخس  هدنیآ و  593ثداوح 

دیناوتن هکنآ  زا  لبق  دینک  593جح 

نینموملاریما اب  593يرگهلیح 

طاول 595دح 

نوگانوگ 596ياهمکح 

شکرس 596ناویح 

نینع 597مکح 

هجنکش اب  597سبح 

تمهت انز و  597دح 
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597میرح

هئوطوم 598ناویح 

نیمز 598تکرح 

نیمز 598تاکرح 

ازهچب راذگمخت و  599ناویح 

نانز تفع  599ایح و 

600باسح

تشوگ مارح  600ناویح 

شکرس 600ناویح 

600اهمیرح

قباس ياهقالط  600مکح 

رمخلا براش  601دح 

رکبوبا 601ترسح 

سورخ داژن  هرابرد  رمع  603مکح 

هیماف لها  هرابرد  رمع  604مکح 

لیلد نودب  604مکح 

نادرگزاب وا  هب  ار  605شقح 

هریغم زا  رمع  605تیامح 

ینادمه رشب  نب  609ثراح 

یمکح حالج  نب  609ثراح 

یفعج ناهمج  نب  609ثراح 

يراصنا بطاح  نب  610ثراح 

يرکب یعبر  ناسح  نب  610ثراح 

( یفوک نامعن  وبا   ) يدزا ةریصح  نب  610ثراح 
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عیبر نب  611ثراح 

611خ

مسبت 611یئورشوخ و 

ندیرخ عیسو  612هناخ 

شیوخ نفد  ربق و  یگنوگچ  زا  613ربخ 

هب 614ندروخ 

614امرخ

هناودنه 615هزبرخ و 

نادند ندرک  616لالخ 

فلا یب  617هبطخ 

هطقن نودب  619هبطخ 

نمشد حالس  620علخ 

يزوریپ زا  سپ  621يرادنتشیوخ 

سدقم 621مشخ 

داهج زا  622يراددوخ 

ماما لزنم  622ناراکتمدخ 

هفوک رد  هداس  622هناخ 

یگدنز روما  رد  622ییافکدوخ 

نامیتی 623ندنادنخ 

یلع كاشوپ  624كاروخ و 

ربمایپ ياج  هب  626ندیباوخ 

دناسر اقآ  ار  ام  627یجرخ 

یقشمد 628بیطخ 

توکس ربارب  رد  ناطیش  629مشخ 
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هتساوخ ندینش  غارچ و  630یشوماخ 

يدنه رفن  داتفه  ندرک  630هفخ 

مومسم 631كاروخ 

632يراگتساوخ

632هجیدخ

تسا هاوگ  633ادخ 

یبن 633رضخ 

اپ ریز  634كاخ 

ناورهن 635جراوخ 

ریش اب  هیریوج  تاقالم  هب  نداد  636ربخ 

تسا هدرمن  637دلاخ 

هعرز ندش  هتشک  هب  نداد  637ربخ 

هللادبع نب  عرزم  تداهش  هب  نداد  638ربخ 

یناسارخ ملسموبا  يزوریپ  مایق و  هب  638ربخ 

هّللادبع شدنزرف  ندش  هتشک  نداد  640ربخ 

راتات نالوغم و  هلمح  زا  نداد  641ربخ 

ةریغم یفخم  لغش  هب  ترضح  نداد  641ربخ 

ریبزنبا ناورم و  يافتخا  ناکم  زا  نتشاد  642ربخ 

يدهم ترضح  دروم  رد  یبیغ  642ياهربخ 

ادخ تجح  زا  نیمز  ندنامن  647یلاخ 

نامزلارخآ نینمؤم  لاح  هب  647اشوخ 

هیماینب 648ياطخ 

فلایب 648هبطخ 

هطقن نودب  648هبطخ 
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سوفن 648صاوخ 

650طخ

650یطایخ

رمع 651ياطخ 

ءاجر 651فوخ و 

رگید نایدا  بتک  زا  نداد  651ربخ 

!؟ هاشداپ ای  652ماهفیلخ 

هیباج رد  رمع  653هبطخ 

درکن تروشم  یسک  اب  هراب  نیا  رد  653ادخ 

بعصم نب  654هجراخ 

دلاخ یبا  نب  655دلاخ 

( يراصنا  ) هناجد یبا  نب  655دلاخ 

نیصح نب  655دلاخ 

( دیعس وبا   ) صاع نب  دیعس  نب  655دلاخ 

یسودس نب  رمعم  نب  656دلاخ 

یمیمت ترا  نب  657بابخ 

یجان دشار  نب  657تیرخ 

( نیتداهشلاوذ  ) تباث نب  658همیزخ 

یئاط هللادبع  نب  658فافخ 

یعوبری هرق  نب  659دیخ 

659د

نامیتی هناخ  659رد 

گنج نادیم  رد  شیاین  661اعد و 

لزنم رد  هناخزامن  662نتشاد 
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تداهش 663تساوخرد 

انیبان مشچ  663نامرد 

نتفگ هاچ  رد  لد  664درد 

كاخ رد  ندرک  665نفد 

ریساوب 665درد 

یهایگ 666نامرد 

نوتیز نغور  اب  666نامرد 

تفاظن 667يوراد 

مالسا رد  یلع  یماگشیپ  667لیالد 

رسای رامع  زا  671عافد 

مدرم تراظن  671تلاخد و 

یسانش 672ایرد 

نآرق زا  673ییوراد 

داهج نامیا و  674نید :

تسین يرطخ  گنج  674رد 

مدرم هب  تمدخ  هار  675رد 

يدازآ زا  676عافد 

یماظن 677تاروتسد 

نامزرمه زا  678عافد 

گنج رد  678یشیدنارود 

تسا رابگرم  قح ، اب  679نداتفارد 

مدرم یعامتجا  تیصخش  زا  679عافد 

مولظم نز  زا  681عافد 

سیق نب  فنحا  681ناتساد 
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هدولاف 683ناتساد 

هلفغ نب  دیوس  683ناتساد 

شیرق نامرهق  هدننکش  684مهرد 

مدرم اب  دروخرب  689لمعلاروتسد 

ناوناب یعامتجا  طباور  689لمعلاروتسد 

الوم دبع و  690ياوعد 

یلع ماما  تواضق  يارب  ربمایپ  690ياعد 

هدیبسچ مه  هب  دازون  690ود 

نان صرق  تشه  قیفر و  691ود 

فلتخم هیور  692ود 

دشن عطق  هک  يرببیج  693تسد 

یلع ریغ  زا  تماما  یفن  693رد 

یلوصا یلقع و  لیلد  697ود 

یسانش 703نمشد 

درادن دربراک  هحلسا  اج  همه  گنج  703رد 

یسانش 704نمشد 

یکدوک نارود  رد  ربمایپ  زا  705عافد 

ربمایپ ناج  زا  706عافد 

يراک ِمخز  داتشه  اب  707عافد 

ینارحب طیارش  رد  ربمایپ  زا  707عافد 

نارای زا  708عافد 

ارهز ترضح  تیصو  زا  709عافد 

گرزب یعامتجا  رد  قح  زا  710عافد 

رسای رامع  زا  711عافد 
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ربمایپ تافو  ماگنه  711ياعد 

(ع) یلع مرح  رد  712سرد 

(ع) یلع اب  712ینمشد 

ناطیش 714ياعد 

یچهوهق 715ياعد 

هتفای افش  716رتخد 

اهبنارگ زیچ  718ود 

(ع) یلع 718یتسود 

(ع) یلع 719شیورد 

720دنمشناد

؟ تشذگ هچ  سبای  يداو  721رد 

هانگ 722نامرد 

مالسلا يداو  نیمزرس  723رد 

تسا رفاک  یلع  724نمشد 

ماجنارس هشیدنا  725رد 

اه لد  هبعک  رد  رون  726ششخرد 

هدنرپ 727تخرد 

باجتسم 728ياعد 

تفگش 729ياعد 

نمی 729رد 

تکرب اب  730تسد 

اهترشاعم 731رد 

733اعد

تاظحل نیسپاو  733رد 
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ناگتشرف روضح  734رد 

وا ياثر  735رد 

فده تهج  735رد 

لوسر ادخ و  736یتسود 

دنکیم ارم  يزورآ  شیرق  تقو  نآ  737رد 

دوشیم داجیا  يرهن  هدنیآ  رد  ناکم  نیا  737رد 

دوواد ترضح  نوچ  737يرواد 

دینک هدامآ  ار  دوخ  740ياهلد 

هرقن الط و  زا  هن  دنتسه  یئاهجنگ  ناقلاط  741رد 

دزوسیم نمؤم  هنتف  نآ  ياههلعش  741رد 

تییب لها  هطساوب  اهالب  742عفد 

دنام مهاوخن  شیب  یکدنا  امش  نایم  742رد 

دنزرف کی  ردام و  743ود 

تسوت هدهع  هب  دنزرف  744هید 

تسین يراظتنا  چیه  دح  يارجا  744رد 

744ذ

نینمؤملاریما ترضح  یگشیمه  744رکذ 

یبرقلا 745يوذ 

هیواعم رادهنیزخ  زار  746رکذ 

746ر

كدوک ینید  رکف  746دشر 

كدوک يرادزاب  747شور 

اهزاین ندرک  فرطربو  نتساوخ ، 748شور 

اه وم  ندرک  749گنر 
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اه سابل  749گنر 

زامن 750یسانشناور و 

یبلط تداهش  گنهرف  750جاور 

يزوریپ یتاعالطا و  لئاسم  751تیاعر 

یبلط تداهش  گنهرف  752جاور 

اهوم ندرک  هناش  753شور 

ندیلام ندب  رب  754نغور 

مامح زا  هدافتسا  754شور 

ندیباوخ تسرد  755شور 

باتفآ زا  هدافتسا  755شور 

اذغ 756یسانشناور 

یناشیرپ رقف و  اب  هلباقم  756هار 

757نغور

نوتیز 757نغور 

هظفاح تیوقت  757هار 

رامیب نامرد  758شور 

بت نامرد  758شور 

هدروخ تسکش  نمشد  اب  دروخرب  759شور 

يدارم مجلم  نبا  اب  دروخرب  760شور 

اوزنا 761یئوگتسار و 

( سوجم  ) نایتشدرز اب  دروخرب  761شور 

یلع ماما  یغیلبت  762ياهشور 

هعماج تمالس  حالصا و  762ياههار 

یمومع 763یسانشناور 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1507زکرم  هحفص 39 

http://www.ghaemiyeh.com


ینامرد یسانشناور  764يواکناور ،

نآرق ظفح  يارب  وحن  ملع  764قنور 

یسانش 767راتفر 

( ینامرد  ) ینیلاب یسانش  767ناور 

نز 768یسانشناور 

ثیدح ملع  768جاور 

تشادهب بط و  رد  768ییاهدومنهر 

یسیون ابیز  770شور 

طاطخ يرکف  زکرمت  770شور 

یماظن 770ياهدومنهر 

نازابرس 771يهیحور 

ههبج زا  هتشگزاب  772ناگدنمزر 

ینیشناج 773يربهر و 

هدروخ دح  مرجم  قوقح  774تیاعر 

( همذ لها   ) یبهذم ياه  تیلقا  قوقح  774تیاعر 

نمشد نانز  مارتحا  775تیاعر 

گنج رد  نمشد  قوقح  776تیاعر 

مدرم قوقح  776تیاعر 

یسایس یگنهرف ، قوقح  777تیاعر 

لباقتم قوقح  777درواهر 

نامورحم قوقح  778تیاعر 

مدرم هب  تبسن  يواست  تلادع و  778تیاعر 

اذغ رد  یگداس  779تیاعر 

نامورحم هب  780یگدیسر 
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تسرپرس یب  ناکدوک  هب  780یگدیسر 

تقوم جاودزا  گنهرف  782جاور 

دنمزاین اب  دروخرب  783شور 

یمذ رفسمه  قح  783تیاعر 

تاناویح زا  هدافتسا  784شور 

نادنواشیوخ اب  وکین  785طباور 

دنزرف دلوت  يارب  نتفگ  کیربت  785شور 

ریسا اب  دروخرب  785شور 

اعدا نیفرط  هب  تبسن  تلادع  786تیاعر 

يراوخ 786هوشر 

رس ود  دنزرف  تالکشم  لح  787هار 

يراصن یهاوگ  شریذپ  دوهی و  یهاوگ  787در 

بارحم رد  ياهزانج  788زار 

میتی يرتخد  زا  تمهت  791عفر 

نداد رفیک  حیحص  792شور 

یعرش دح  يارجا  رد  یناسنا  لوصا  793تیاعر 

تنس لها  لئالد  794در 

یهدنامرف بتارم  هلسلس  803تیاعر 

نمشد هرصاحم  هقلح  نتسکش  803شور 

ناملسم نمشد  اب  هرظانم  804شور 

یگنج نایرارف  اب  دروخرب  806شور 

تیالو 806تلاسر 

لامک تلیضف و  808هار 

یلع تیمولظم  ریوصت  ادخ و  808لوسر 
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تردق جوا  رد  یمالسا  بادآ  810تیاعر 

میظع یتیصخش  دنمشزرا و  810يزور 

ینامهیم هب  نتفر  811شور 

ییاهن 812يار 

وهآ 812ییاهر 

مرکا لوسر  813ینادزار 

یهلا 814تمحر 

لئاس 815ندنار 

هناگود 816راتفر 

هایس 816ياهزور 

جرزخ هریت  818سیئر 

سولپاچ قفانم  ندرک  819اوسر 

نآ لها  مق و  حدم  رد  819یتایاور 

دسانشیمن ار  وت  حور  نم  821حور 

821ز

يرادافو دهعت و  حور  ندرک  821هدنز 

یمدرم تاعجارم  یصخش و  ياهراک  ندوب  822دنمنامز 

راکیپ رد  یلع  ياه  823مخز 

دروآ ایند  هب  ههام  شش  ياهچب  هک  823ینز 

نئاخ رادناتسا  ندرک  824ینادنز 

رادنامرف ندرک  825ینادنز 

هللا نیما  825ترایز 

شدنزرف حاکن  رد  826ینز 

دندروآ رد  ندرگ  تشپ  زا  ار  ملعم  828نابز 
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نینمؤملاریما ربق  829ترایز 

829ینادنز

830فافز

دنک نیرفن  تفرگ  میمصت  رهطا  830يارهز 

دنزیگناهنتف نامزلارخآ  831نانز 

دننک یئاورنامرف  ناکدوک  دنوش و  طلسم  831اهنز 

یناهنپ رد  زج  درب  ناوتن  ار  ادخ  مان  هک  831ینامز 

درکیم راکنا  ار  شیوخ  دنزرف  هک  832ینز 

دیسرتیم ترخآ  باذع  زا  هک  833ینز 

یتسم لاح  رد  دروخ  835دز و 

رگهلیح 836ینز 

غلابان 836يانز 

دزد ندرک  836ینادنز 

نک هیبنت  ار  836تنز 

شوخ 836یگدنز 

دییاز رسپ  رهوش  يارب  جاودزا  بش  رد  هک  837ینز 

837ییابیز

838دهز

راکدب 838نز 

دوخ هب  ندز  839نایز 

دنک جاودزا  دوخ  رسپ  اب  تساوخ  هک  839ینز 

درک ییامنهار  ار  رمع  هک  840ینز 

تشاد تیاکش  شرهوش  زا  هک  841ینز 

یفعج سیق  نب  841رحز 
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بلاغ نب  يدع  تنب  842ءاقرز 

سیق نب  842رَفز 

( دیبع  ) هیبا نب  843دایز 

یمیمت هفصخ  نب  843دایز 

بحرم نب  بعک  نب  844دایز 

یثراح رضن  نب  844دایز 

يدبع ناحوص  نب  844دیز 

قفلم نب  845دیز 

ینهج بهو  نب  845دیز 

يرملا مشاه  نب  846دیز 

846س

اهتیقفوم يارب  846هدجس 

تداهش هظحل  846نانخس 

رذنم يداصتقا  تنایخ  زا  847شنزرس 

بآ یگزیکاپ  هب  847شرافس 

يرامیب اب  848نتخاس 

848هکرس

اذغ رد  849یگداس 

849بیس

849ریس

850هکرس

850امرس

مالسا ظفح  يارب  850توکس 

؟ تسیک 851رادمتسایس 
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نارای اب  یلع  ماما  هنارگاشفا  852ینارنخس 

جراوخ تیاده  يارب  یلع  ماما  852ینارنخس 

یلع ماما  854يرادمتسایس 

مالسا شریذپ  رد  855تقبس 

دندناوخیم ادخ  ار  یلع  هک  طز »  » موق 858ندنازوس 

سومان هب  هاگن  رطاخب  859یلیس 

ینامسآ 859ناگراتس 

یسانش 860هراتس 

يونعم ياه  هظحل  رد  داشرا  861ینارنخس و 

داهج كرت  862ماجنارس 

قح روای  863حالس : 

864طوقس

دیریگرب 864حالس 

نابلطهیزجت 865بوکرس 

مدرم قح  يافیتسا  هب  865شرافس 

هناخ مزاول  رد  866یگداس 

یئاناوت لامک  رد  یتسیز  866هداس 

ینامهیم شریذپ  طرش  867هس 

( مامه هبطخ   ) ناراکزیهرپ 867يامیس 

ملاظ نداد  871دنگوس 

لکشم 872دنگوس 

رتش هدفه  کیرش و  872هس 

یلع راثیا  873تواخس و 

یلع ماما  رابرهگ  875نانخس 
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هارمگ جراوخ  نایفوک و  895شنزرس 

هفوک ناگرزب  897شنزرس 

شیوخ قح  يارب  نارضاح  نداد  898دنگوس 

الط 898هکس 

تناها 899يازس 

غورد 899يازس 

بذک 900دنگوس 

يریمح 901دیس 

تقرس 902يارس 

رابرد 902گس 

(ع) یلع رد  903رس 

ربمغیپ 904تنس 

مالسا رد  یتسیز  904هداس 

دراد قرف  نارادمتسایس  ریاس  اب  یلع  906تسایس 

یلع ناج  هب  ماجرفان  دصق  907ءوس 

راطفا 909هرفس 

ابق دجسم  رد  نفد ، زا  دعب  ربمایپ  909نخس 

لوبقم كوکشم و  راک  910هس 

دیشروخ اب  نتفگ  911نخس 

912شرافس

هدوهیب 912دنگوس 

دمحم 913يامیس 

مدرم 914نیرتیخس 

916شرافس
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هنیرید 917تنس 

هماسا 918هاپس 

دنروآیم ار  ياهزانج  رفن  ود  رگید  زور  919هس 

تشادن تشگزاب  هک  920يرفس 

تشوگبآ اب  923نتخوس 

اوکنبا 923لاوس 

دوه 923هروس 

زور زا  هن  تسا و  بش  زا  هن  هک  924یتعاس 

رابحالا بعک  924تالاوس 

اوکنبا 924تالاوس 

يدوهی 925تالاوس 

تولاجلا سار  925تالاوس 

دوهی زا  یهورگ  926تالاوس 

رصیق 927تالاوس 

928نارگمتس

هرصب 929نیمزرس 

لال نداد  929دنگوس 

ملاظ نداد  930دنگوس 

لکشم 930دنگوس 

جح 930رفس 

البرک 930نیمزرس 

رتش زا  931مهس 

مدآ ینب  لسن  زا  رمع  931لاوس 

رمع ياطخ  931هس 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1507زکرم  هحفص 47 

http://www.ghaemiyeh.com


رشب نب  932بئاس 

یعجشا دعج  یبا  نب  932ملاس 

یجرزخ يراصنا  ثراح  نب  932دعس 

نامی نب  هفیذح  نب  933دعس 

( رامع وبا   ) دیمح نب  933دعس 

933ش

ناکدوک هیبنت  933طیارش 

كدوک تیبرت  رد  933باتش 

جاودزا 934قالش و 

يزادناریت 935يرگانش و 

هناعضاوتم 935ياهیخوش 

هناخدور رد  937انش 

ینامهم شریذپ  938طئارش 

نایفوک 938تخانش 

صاعورمع 939تخانش 

( جراوخ  ) نیقرام 940تخانش 

940ریش

هیواعم ناسر  همان  بذج  941هویش 

اهناسنا خسم  زا  942هوکش 

اهشزرا ینوگرگد  زا  943هوکش 

نآرق ای  944رعش 

نانز لمحت  تردق  945تخانش 

دنفسوگ مارح  يازجا  945تخانش 

روعش 946راعش و 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1507زکرم  هحفص 48 

http://www.ghaemiyeh.com


حلص 947طیارش 

مادقا يزیرهمانرب و  948تعاجش ،

نایشروش يازس  949ریشمش 

نمشد تسود و  950تخانش 

یکدوک رد  یکالاچ  950تعاجش و 

یلع ماما  دننامه  یب  951تعاجش 

ینکش طخ  952تعاجش و 

يرواگنج 952تعاجش و 

جاودزا 953قالش و 

رفسمه 953طیارش 

دش وفع  هک  953يراوخبارش 

دیلو ندز  954قالش 

یلع تبیه  954تعاجش و 

هیواعم 958تخانش 

صاعورمع 959تخانش 

نآرق ظفاح  ناقفانم  960ندناسانش 

لمج گنج  رد  یغیلبت  یمزر ، 960ياههویش 

دحا گنج  رد  بسانتم  972ياهراعش 

مدقم طخ  رد  نینمؤملاریما  ترضح  973تکرش 

ربیخ یعافد  طخ  974نتسکش 

لبه گرزب  تب  974هدننکش 

ماما دننامه  یب  975تعاجش 

ریش تسد  975يافش 

دیفم 976خیش 
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هللادبعوبا 978خیش 

ندوب 979هعیش 

بجر هام  رد  980افش 

یعفاش زا  981يرعش 

ساونوبا 982رعش 

يدعب دنچ  983تیصخش 

باذج 984تیصخش 

تسا رتنیگنس  رسپ  دازون  985ریش 

ناضمر هام  رد  985بارش 

یلع ماما  تیصو  986تداهش و 

یطول هدرم  ندوب  دوقفم  ربق و  987نتفاکش 

ایند رد  بیرغ  988یتیصخش 

تیالو زا  عافد  ای  یگنادرم  988تعاجش و 

هثداح 990بش 

991افش

يربک 992تعافش 

تیصو 992نادهاش 

مدرم 993باتش 

994شروش

دازآ 995رتش 

ناسارخ رد  نفد  اضر و  ترضح  995تداهش 

دوب دنهاوخ  راتفرگ  نمشد  تسد  رد  997نایعیش 

مرکا ربمایپ  دزن  نینمؤملاریما  997تیاکش 

نازینک ياهقالط  997هرامش 
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تنس اب  تفلاخم  997طرش 

ءالیا تحص  998طرش 

لطاب 998طرش 

دومن هدنشورف  هک  998یطرش 

رمع 998ياروش 

( ینامرک دج   ) رماع نب  999بیبش 

یسبع لکش  نب  1000ریتش 

ینادمه عمزا  نب  1000دادش 

ینادمه ةرم  نب  1000لیحارش 

یمرضح دربا  نب  1001لیبحرش 

يدنک سیقلا  ءرما  نب  1001لیبحرش 

ینادمه حیرش  نب  1001لیبحرش 

يرکب قراط  نب  1002لیبحرش 

روصنم نب  1002لیبحرش 

یلظنح ءاطع  نب  1002حیرش 

یملس همادق  نب  1002حیرش 

یمعثخ کلام  نب  1002حیرش 

ینادمه نامعن  نب  1003حیرش 

( یفوک مادقملا  وبا   ) یثراح یناه  نب  1003حیرش 

یثراح روعا  نب  1003کیرش 

یعخن یملس  روعا  1004کیرش 

یعخن میعن  نب  1004بیعش 

يرکب یسودس  روث  نب  1004قیقش 

هملس نب  1005قیقش 
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1005ص

یسایس روما  رد  يرابدرب  1005ربص و 

هیولع 1006هفیحص 

رگمتس نادرم  1006تافص 

وحن 1006فرص و 

دنمیدق ناتسود  ود  ره  رفظ  1008ربص و 

يدوهی عفن  هب  مکح  1008رودص 

یلع ملح  1009ربص و 

یلع ماما  لاصخ  1012تافص و 

نامزلارخآ ياههنتف  ناگتفای  تاجن  1013تافص 

نامزلارخآ مدرم  تشز  تالاح  1013تافص و 

وحن 1014فرص و 

1014تعنص

1015دیص

ثعشا نب  1015قداص 

نایفس نب  1015هریبص 

يدبع ناحوص  نب  1015هعصعص 

ینامی هفیذح  نب  1016ناوفص 

رفز نب  1016دلص 

یعبر نب  1016یفیص 

ینابیش لیسف  نب  1017یفیص 

1017ض

اهيداش تاحیرفت و  1017ترورض 

( هدنور شیپ  ياهرگشل  رد   ) یتاعالطا لئاسم  تیاعر  1020ترورض 
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تلود نارازگراک  رب  تراظن  1021ترورض 

نمشد ياهاعدا  هب  نداد  خساپ  1022ترورض 

یگدنرادزاب هعفاد و  1022ترورض 

یعامتجا یگدنز  1023ترورض 

نادنزرف تمالس  1025ترورض 

یمزر یگدامآ  1025ترورض 

ییانیب 1026فعض 

مشچ ود  ره  ییانیب  1026فعض 

عافد يارب  شترا  1027ترورض 

عافد يارب  داهج  1028ترورض 

یماظن ياهرونام  1028ترورض 

مالسا زا  عافد  1029ترورض 

دح يرجم  1030تنامض 

هیراع كدوک  مالغ و  1030تنامض 

ییانیب 1031فعض 

مشچ ود  ره  ییانیب  1031فعض 

رازتشک رب  1031ررض 

هناخ لها  1032تنامض 

ناویح دئاق  و  بکار ، 1032تنامض 

تماص نب  1032رارض 

یبابض هرمض  نب  1032رارض 

1033ط

بوخ سابل  لدم  1033حرط و 

اه هوکش  1034حرط 
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یئاهر 1035نارادهیالط 

قیال ناریدم  ياهیگژیو  1036حرط 

ضرالا 1036یط 

1037قالط

تدالو 1038بیط 

شزرمآ 1039بلط 

ریبز 1039هحلط و 

ریش 1041همعط 

ترشابم زا  لبق  1041قالط 

تشادهب 1041بط و 

یسمحا باهش  نب  1043قراط 

يدع نب  1043حامرط 

بلطملادبع نب  ثراح  نب  1043لیفط 

دیدج 16) )1044

دیدج 17) )1044

دیدج 18) )1044

دیدج 19) )1044

دیدج 20) )1044

1044ظ

تسین رادیاپ  1044ملظ 

تمارک ود  اب  رفن  هن  تصش و  ینید  یب  1045روهظ 

یمیمت هرامع  نب  1046نایبظ 

1047ع

تیبرت قراس و  1047وفع 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1507زکرم  هحفص 54 

http://www.ghaemiyeh.com


دنمدوس 1047ملع 

یکدوک رد  1047تدابع 

دننامه یب  1048تدابع 

تسکش یتاعالطا و  لئاسم  تیاعر  1048مدع 

یغیلبت يرکف ، 1050لماع 

يدنواشیوخ 1051لماع 

یسایس 1051لماع 

1052سدع

1053بانع

1053لسع

هدننک تناها  1055وفع 

هشیاع 1056وفع 

نمشد ششخب  1056وفع و 

تافارحنا اب  هزرابم  رد  يرابدرب  1057للع 

هفوک رهش  باختنا  1059للع 

یناور 1060لماع 

يداصتقا 1060لماع 

ریسفت 1061ملع 

یسانشادخ ای  مالک  1063ملع 

هقف 1064ملع 

1065نافرع

برع تایبدا  وحن و  1065ملع 

يژولویب 1066ملع 

يژولویمس يژولویزیف و  1067ملع 
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یسانش اذغ  1067ملع 

یسایس قالخا  یعامتجا ، قالخا  يدرف ، قالخا  قالخا ، 1069ملع 

( كدوک ناور  رد  ردام  تایحور  شقن   ) تثارو 1071ملع 

کیزیف یمیش و  1071ملع 

ایفارغج 1072مولع 

مرکا ربمایپ  يزوریپ  1073للع 

يزوریپ زا  سپ  نمشد  1074وفع 

هزرابم نیذآ  1075تلادع 

یضاق 1075لزع 

اه تیولوا  ساسا  رب  بصن  1075لزع و 

قیالان رادنامرف  1076لزع 

تشاد یلام  تنایخ  هک  يرادنامرف  1078لزع 

هیواعم 1078لزع 

یلع ماما  تموکح  تیعورشم  1079للع 

اهتیریدم رد  دساف  رصانع  يریگراکب  1080مدع 

مدنگ ولیک  دنچ  يارب  رادنامرف  1081لزع 

هدروخ تسکش  نمشد  1083وفع 

هشئاع 1084وفع 

یکدوک رد  1085تدابع 

یعامتجا راتفر  رد  1085تلادع 

ناگدایپ زا  نتساوخ  1086رذع 

نمشد هدرم  كدوک  هب  تبسن  1086تلادع 

راکاطخ هدرب  1086وفع 

ضیرم زا  1087تدایع 
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هنومن رسمه  1087یلع 

نارسمه اب  1088تلادع 

قالخا دب  یضاق  1088لزع 

تسنادیم نآرق  هک  يدزد  1088وفع 

راکانز نز  1089وفع 

شمرن 1089وفع و 

یلع تمکح  1091ملع و 

یلع یهاوخ  تقیقح  1094تلادع و 

یلع 1100فطاوع 

راثیا 1104وفع و 

نیفص رد  تیمکح  شریذپ  1104للع 

لوزعم ناهدنامرف  زا  ییوجلد  1105لزع و 

ءایبنا زا  رترب  (ع ) 1106یلع

يدهلا 1108ملع 

زیزعلادبع نب  1109رمع 

1110تدابع

همه نامهم  (ع ) 1111یلع

رسمه زا  رکشت  1111یلع و 

نینمؤملاریما تاجانم  1114تادابع و 

لاملا تیب  1115یلع و 

نامیتی 1115یلع و 

يراوگرزب تفوطع و  جوا  رد  1116یلع 

تولاجلا سأر  1117یلع و 

دیوشیم ار  شنامهم  تسد  1120یلع 
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دنکیم دییأت  ار  یلع  تیملعا  1121رمع 

یلع ماما  1122تدابع 

دیوگیم تلادع  زا  1123یلع 

یلع ماما  1124تلادع 

تلادع رهظم  1124یلع 

ترضح رورت  لتق و  1126تلع 

1127تدایع

هژیو 1127رطع 

سانشان 1128برع 

1129لقع

1129لیقع

هدش زوریپ  امش  رب  1130مجع 

ناهج هدنیآ  ثداوح  1130یلع و 

دح زا  1134وفع 

تسنادن 1135نامثع 

هدرک مکح  وت  فالخ  رب  1135یلع 

دنکیم دازآ  ار  هدنب  دیدش ، 1135تبوقع 

1136غ

یگنج 1136میانغ 

لوپ 1136اذغ و 

1137مکحلاررغ

الب 1138باقرغ 

1139رورغ

شتآ زا  تاجن  لایع و  1140مغ 
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هدامآ 1141ياذغ 

1141تلفغ

نینح 1142هوزغ 

لاملا تیب  1143مالغ 

تشک اطخ  هب  ار  يدازآ  درم  1143یمالغ 

یسنج 1143هزیرغ 

1144ف

نآرق تئارق  1144تلیضف 

ریجنا 1145دیاوف 

اهناشکهک تخانش  و  یسانش ، 1145کَلف 

تیب لها  1146لیاضف 

يدارفنا مزر  رد  1147یئاهنامرف 

ربمایپ ترتع  1148لئاضف 

لباقتم قوقح  1148هفسلف 

یگدنز مزاول  ندرک  1150مهارف 

یگدنز لیاسو  1150شورف 

تازاجم ندرک  1151يدرف 

( مکح جنپ  لمع و  کی   ) تازاجم ندرک  1152يدرف 

یلع تغالب  1152تحاصف و 

نمشد اب  هلباقم  تاناکما  ندروآ  1155مهارف 

گنج 1155نامرف 

نیحورجم ياوادم  1156نامرف 

حلص هرکاذم  يارب  ییاه  تئیه  1158نداتسرف 

هرکاذم ياهتئیه  یپایپ  1158نداتسرف 
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گنج نادیم  هب  شیوخ  نادنزرف  1159نداتسرف 

سر 1160دایرف 

(ع) یلع 1161تلیضف 

(ع) یلع 1161ياهتلیضف 

بیجع هداعلا  1162قوف 

تسوپ هایس  نیدلاو  زا  تسوپدیفس  1163دنزرف 

دندوشگ يو  حدم  هب  نابز  یلع  تلادع  1164نایرارف 

یلع حدم  رمع و  1164دنزرف 

نافلاخم نابز  زا  یلع  1165لئاضف 

تسا هدش  دای  مسق  اب  هک  1167یلئاضف 

یلع ماما  1168ینتورف 

روک 1169هنتف 

ییالط 1170تصرف 

1172همطاف

1173يراکادف

ربیخ 1174حتاف 

هیدثلا يذ  لتق  هب  ربمایپ  1175نامرف 

دیآیم دیسانشیمن  هچنآ  1176ادرف 

نامزلا رخآ  1176ياههنتف 

تسوت زا  1176دنزرف 

دنفسوگ گس و  1177قرف 

دقع 1177خسف 

( دلو ما   ) نازینک 1178نتخورف 

غلابان 1178نادنزرف 
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یهام دیص  1178نتخورف 

زامن لاعفا  زا  یضعب  1178هفسلف 

مدرم 1179نیرتحیصف 

لطاب قح و  1179قرف 

نیمز نامسآ و  1179هلصاف 

دمآ 1179سردایرف 

1180يراکبیرف

لاملا تیب  زا  1180ادف 

لطاب قح و  1181هلصاف 

( دیعس  ) دعس نب  1181هکاف 

( رشب وبا   ) ورمع نب  1181تارف 

يراصنا ورمع  نب  1181هورف 

یعجشا لفون  نب  1182هورف 

بلطملادبع نب  سابع  نب  1182لضف 

1183ق

ندرک یخوش  اولح و  هیده  1183لوبق 

ییارگ 1185نآرق 

هزور کی  1187یضاق 

1188چراق

تایآ لوزن  بیترت  رب  دیجم  1188نآرق 

تلادع تمدخ  رد  1189تردق 

ینامهیم 1189لوبق 

یناوجون رد  1190تواضق 

ربمایپ سلجم  رد  1190تواضق 
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یعمج هتسد  لتق  کی  رد  1191تواضق 

( هنییآ اب  ندرک  روک   ) مشچ 1192صاصق 

یگراوخریش نارود  1192نآرق و 

دوسألارجح دروم  رد  1193تواضق 

یعمج هتسد  عازن  رد  1194تواضق 

تسوپ دیفس  يدنزرف  هب  تبسن  1195تواضق 

رازاب یلوتم  تسد  1196عطق 

هایس مالغ  تسد  1196عطق 

گنج ناگدید  بیسآ  زا  1198ینادردق 

يربهر نیمارف  يارجا  رد  1198تیعطاق 

(ع) یلع اقآ  1199ربق 

تیالو 1200لوبق 

ریذپان تسکش  1200نامرهق 

یلع 1201تواضق 

شود رب  1202هفیطق 

یلع ماما  يورین  1202تردق و 

راکشآ ملع  ای  1204تواضق 

هرا اب  1205تواضق 

ددجم لاصتا  قراس و  تسد  1205عطق 

رن واگ  ای  غالا  تنامض  رد  1206تواضق 

برع یمان  1207نامرهق 

بحرم 1208لتاق 

1209نیطساق

نامزلارخآ رد  مالسا  1210نآرق و 
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يدهم ترضح  ناروای  رهش  نما و  رهش  1210مق 

تسا تما  نیرتتخبدب  وت  1211لتاق 

تمارغ ای  1211صاصق 

هبتاکم 1211دادرارق 

ربنق هابتشا  زا  1211صاصق 

1212صاصق

مالسا 1212نوناق 

رسپ 1212ینابرق 

نهآ اب  اهنت  1212صاصق 

ردق 1212اضق و 

1213یسانشهفایق

1213اهدادرارق

ادوهی دوه و  1214ربق 

هلهاب 1215هلیبق 

یسبع ریکب  نب  1215دئاق 

ملسم نب  1215مساق 

رباج نب  1216هصیبق 

( یفوک ءالعلا  وبا   ) يدسا رباج  نب  1216هصیبق 

یلاله دادش  نب  1216هصیبق 

یسبع هعیبض  نب  1216هصیبَق 

يدعاس 1217هرتق 

بلطملادبع نب  سابع  نب  1217مثق 

بعک نب  1218هطرق 

یلهذ روش  نب  1218عاقعق 
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یمیمت ورمع  نب  1219عاقعق 

یمیمت ریمع  نب  1219عاقعق 

1219ربنق

دمحا یبا  نب  1220سیق 

يراصنا هدابع  نب  دعس  نب  1221سیق 

سیق نب  دابع  نب  1221سیق 

هبر دبع  نب  1221سیق 

یمشج هیدقع )  ) هیرفع نب  1222سیق 

ینانک نادهف )  ) نارهف نب  1222سیق 

بیبح نب  هرق  نب  1223سیق 

( دادش وبا   ) حوشکم نب  1223سیق 

دیزی نب  1224سیق 

1224ك

زامن نیرمت  1224ناکدوک و 

نامیتی هب  1225کمک 

رتشگنا 1226تیفیک 

اه سابل  1227تیفیک 

رصم رادنامرف  دض  رب  هئطوت  1228فشک 

جح مسارم  رد  هئطوت  1228فشک 

براش ندرک  1229هاتوک 

1229شمشک

ییارحص 1230ینساک 

1230ودک

1231وهاک
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1231ردنک

ادخ يارب  1232نتشک 

ربمایپ هب  تبسن  ینتورف  1233لامک 

رفج 1233باتک 

یهلا ناربمایپ  ینامسآ  1233بتک 

اههوک شیادیپ  للع  یسانش و  1234هوک 

یلع ماما  1235باتک 

ماکحا هفسلف  رد  شیامن  رنه  1236دربراک 

بالقنا دض  1236رفیک 

تسا گنس  شاداپ  ار  زادنا  1237خولک 

ریقف نز  ود  هب  يواسم  1237کمک 

ربیخ ِرد  1238هدننَک 

ادهش نارسمه  نامیتی و  هب  1242کمک 

هدنام هار  رد  يدوهی  هب  1243کمک 

هئطوت کی  1243فشک 

توافت یب  1244رفیک 

هانگ 1245هرافک 

لیئربج 1246مالک 

1246نیباک

شیرق 1247هنیک 

هرصب رد  1247راتشک 

هشیاع 1248بتاک 

دوب تبث  نآ  رد  هدنیآ  ثداوح  هک  1249یباتک 

تخانشیم ار  شلجا  هک  1250یسک 
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هدش طاول  1250رفیک 

ناضمر هام  رد  يراسگیم  1251رفیک 

عیرس 1251نتشک 

1251ایمیک

هنییآ اب  ندرک  1252روک 

میتی 1252كدوک 

تالغ 1253رفیک 

نتفگ تیلست  ياج  هب  ندز  1253کتک 

یمرضح ریمن  نب  1254ریثک 

یلکع 1254برک 

دیزی نب  بیرک )  ) 1254برک

يرکب یناه  نب  1255سودرک 

یبلغت 1255سودرک 

ینادمه حیرش  نب  1255بیرک 

یمعثخ بعک  یبا  نب  1256بعک 

دیز نب  1256بعک 

هللادبع نب  1256بعک 

هرجع نب  1256بعک 

ریمع نب  1256بعک 

يدزأ میقف  نب  1257بعک 

ینامی نیعق  نب  1257بعک 

يدسا 1257ربعک 

یبض 1257حلک 

یمرج باهش  نب  1258بیلک 
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یعخن دایز  نب  1258لیمک 

( یلع یلوم   ) 1259ناسیک

دیدج 62) )1259

1259گ

تداهش يارب  قوش  1259هیرگ 

رازاب رب  یتاعالطا  ياهورین  1260ندرامگ 

یهام 1261تشوگ 

1261یبالگ

1262ودرگ

1262رپلگ

یمطخ 1262لگ 

1263تشوگ

دنوادخ نامرف  هب  1265شوگ 

ناراکمتس زا  مدرم  قح  1265نتفرگ 

1266هژاولگ

1267یچکرمگ

نآرق رسفم  1268هیرگ 

تمظع اب  1269هدنیوگ 

تمیق نارگ  1269دنبندرگ 

هبساحم تیمها  ناطلس و  رتخد  1270دنبندرگ 

ماگنهبان 1271هیرگ 

1272یخاتسگ

1273یهارمگ

يدوهی قیلثاج  اب  ریما  ترضح  1273يوگتفگ 
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یصخ درم  1274یهاوگ 

راک هبوت  دزد  1274یهاوگ 

دوهی 1275یهاوگ 

يراصن 1275یهاوگ 

1275هبامرگ

رامع اب  رمع  1275يوگتفگ 

نیصحنبا اب  هیواعم  1276يوگتفگ 

1277ل

تسا مارح  ریرح  1277سابل 

یئاضق 1278ياهتقایل 

(ع) یلع 1278فطل 

1279تغل

اهتشوگ 1280نیرتذیذل 

1281م

یگدز رورغ  اب  1281هزرابم 

يراوس بسا  1281تاقباسم 

رادلد لامج  1282وحم 

تدابع رد  1283شوهدم 

تامارک 1283تازجعم و 

ودرگ 1284زغم 

ینغور 1284داوم 

ندرک 1285كاوسم 

ندز 1285كاوسم 

1286یهام
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تیالو نوماریپ  لوا  هفیلخ  اب  يداقتعا  1287هرظانم 

ناراکدب اب  يرکفمه  1293تازاجم 

ندوب قح  1294رایعم 

اهتعدب اب  1294هزرابم 

موس هفیلخ  عئاطق  1296هرداصم 

تازلف عاونا  تخانش  یسانش و  1297ندعم 

ایمیک نوماریپ  1297یثحابم 

بالقنا ربارب  رد  ناملاع  1298تیلوؤسم 

شخبیئاهر ياهگنج  نازورفاشتآ  1298نیفعضتسم ،

میریذپیمن شزاس  1299میریمیم ..

کیژتارتسا 1299ياهروحم 

هلمح يابیز  1300هرظنم 

گنج ریگرد  ياهناتسا  1301تاررقم 

دگنجیم 1301درم 

گنن زا  رترب  1302گرم 

یماظن یلاع  1302تیریدم 

مدرم باختنا  قح  ندرک  1304حرطم 

هداس 1305مسارم 

رادهلصو نهاریپ  1305يارجام 

تدابع رد  ندش  1306شوهدم 

اهتعدب اب  1307هزرابم 

جاودزا هلئسم  رد  تافارخ  اب  1308هزرابم 

ندش مگ  1308لکشم 

جاودزا رد  تافارخ  اب  1308هزرابم 
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راکانز دح  ندرک  1309فقوتم 

هفیلخ ندرک  1309موکحم 

نونج لقع و  1310هزرابم 

نآرق رد  نیح »  » 1310يانعم

فلختم یتاعالطا  ياهورین  1311تازاجم 

رعاش یشاجن  1312تازاجم 

راکفالخ 1312تازاجم 

ریگ هکرعم  1312تازاجم 

ابس هللادبع  1312تازاجم 

راکانز درم  1313تازاجم 

راکانز نز  1315تازاجم 

دزد نفک  1317تازاجم 

راکهانگ هب  نداد  هبوت  1317تلهم 

اههدروخ دح  نامرد  1318هجلاعم و 

يربهر ياه  1318تیلوئسم 

( ربیخ گنج  رد   ) یماظن حیحص  1320تیریدم 

گنج رد  تورم  1322یگنادرم و 

نایماظن يربهر و  1323ياهتیلوؤسم 

ترجه هار  رد  1323هزرابم 

لوا هفیلخ  زا  كدف  1324هبلاطم 

ءافلخ ياهتعدب  اب  1324هزرابم 

موس هفیلخ  نامز  رد  تافیرحت  اب  1325هلباقم 

یلیبدرا 1326سدقم 

اقآ 1326حدم 
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یتیالو 1327هویم 

ودنه 1328ناناملسم 

لوبقم 1329حدم 

یمق 1332يازریم 

(ع) یلع 1333رهم 

تیب لها  1334لثم 

نازورف (ع ) یلع 1334شم 

درفب 1336رصحنم 

ناهانگ 1336بئاصم و 

یگدنز رد  يور  1337هنایم 

.. مکح نب  ماشه  1338هرظانم 

دودبع نب  ورمع  اب  یلع  1341هزرابم 

رمع اب  یلع  تسایس  1342هسیاقم 

دندز یلع  هنیس  رب  هک  1344یتشم 

هیواعم روضح  رد  یلع  1345حدم 

یلع ماما  1345تباهم 

یلع ماما  1346تیمولظم 

ادخ لوسر  تافو  زا  سپ  ترضح  نآ  1348تیمولظم 

لسع کشم  1348يارجام 

نازرواشک زا  1350تایلام 

هنابش 1350تیرومام 

ناگتشرف 1351نابزیم 

یلع 1352نامهم 

دیلو نب  دلاخ  1353تیرومام 
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هلبق 1354رضتحم و 

نایرب 1354غرم 

خاخ 1357تیرومام 

ناملس 1358ماقم 

ادخ 1359بوبحم 

یشاجن 1359گرم 

1360ینامهیم

شهوکن 1360قحتسم 

1361ن

یلع ماما  رتشگنا  1361شقن 

گرزب یتناما  1362زامن 

گنج رد  يزوریپ  زا  سپ  1362زامن 

دربن زاغآ  زا  لبق  1362زامن 

گنج نادیم  رد  هراشا  اب  1363زامن 

گنج نادیم  رد  1363زامن 

( ءاقستسا  ) ناراب 1363زامن 

( تاعالطا دض   ) رازاب یلوتم  راتفر  رب  1365تراظن 

رازگراک کی  1366شهوکن 

نایفوک 1367شهوکن 

نایرارف زا  1368شهوکن 

« تاعالطا دض   » هژیو 1368ياهورین 

يزرم نورب  یتاعالطا  1369ياهورین 

حور تمالس  رد  سابل  یگزیکاپ  1369شقن 

تمالس رد  یبالگ  1370شقن 
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نامرد ادخ و  1370مان 

اذغ رد  تاجیزبس  1370شقن 

1371کمن

تشوگبآ رد  هدروخ  سیخ  1372ِنان 

نمشد ندش  هتشک  زا  1372ینارگن 

زامن رد  1373نیرفن 

باذع 1373نیرفن و 

ربمایپ يادفناج  1374نیتسخن 

تبیغ ندینش  زا  1377یهن 

ثیدح يروآ  عمج  1378نتشون و 

شزومآ 1378شیامن و 

تداهش 1379تمعن 

اسآریشمش 1380ياهمان 

ازسان مانشد و  ياج  هب  1381شیاین ..

گنج 1382شیاین و 

دنوادخ هب  1383زاین 

مدرم روما  رب  موادم  1384تراظن 

نایتشترز اب  يراتفردب  تهج  هب  سراف  رادناتسا  1384شهوکن 

رفک كرش و  نارس  هدننک  1385دوبان 

رابتلذ یلهاج  بادآ  زا  1386شهوکن 

یعامتجا طباور  رد  هعمج  زور  1387شقن 

نابز 1387صقن 

دنزرف رد  ردپ  يریپ  1387شقن 

زور لهچ  1388شقن 
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هزیشود کی  1389تاجن 

1390اهيروآون

هدروخ دح  ندرک  نفد  ندناوخ و  1390زامن 

یلع هراب  رد  نارگید  هماع و  لاجر  1391رظن 

نمشد كاخ  رد  یتاعالطا  ياهورین  نداد  1402ذوفن 

زوریپ هدنمزر  1402شهوکن 

گنج زا  سپ  دنلب  هیرگ  زا  نانز  1403یهن 

نانابزرم یتسس  زا  1403شهوکن 

(ع) یلع هرهچ  هب  1404هاگن 

هاش 1405ردان 

یسوط خیش  1406هیاهن 

(ع) یلع رب  لیئربج  1407لوزن 

ربمغیپ 1408سفن 

یناسنا تلادع  1408يادن 

افلخ رصع  رد  یلع  ياهتواضق  زا  1410ياهنومن 

دش ناملسم  1411ینارصن 

نارمع هلودلادضع و  هب  ماما  1412رظن 

یلع ماما  ناتسود  زا  1413ياهنومن 

خیرات ناقمحا  زا  1414ياهنومن 

هناصلاخ 1415زامن 

هنابش 1416ياوجن 

نآ یقیقح  موهفم  و  ارچ ؟ 1417زامن 

ناینج نیب  رد  ماما  1418هدنیامن 

هناخ بیرخت  ای  تعامج  1419زامن 
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هیصوت 1419نیتسخن 

1421نیرفن

1422تاجن

رادید 1422نیتسخن 

يدبا 1423نیرفن 

مشش 1424رفن 

1426تمادن

ربیخ 1426دربن 

دهز 1427ياههنومن 

مدرم موس  کی  1428يدوبان 

ینکن افو  یتفگ  هچنآ  هب  1428منیبیمن 

رگهلیح ینز  1429گنرین 

1430نوگشن

لکشم 1430رذن 

یسوجم ینز  مالسا  1430هجیتن 

فاوط رد  1430يرذن 

جح رد  1431تباین 

صاصق 1431یعون 

ادخ 1431هناشن 

دنوادخ هب  یگناگی  1431تبسن 

یهلا 1432ياهتمعن 

رسپ غولب  1432هناشن 

ینز يدرم و  1433هناشن 

دوسالارجح نایز  1433عفن و 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1507زکرم  هحفص 75 

http://www.ghaemiyeh.com


نابز 1433صقن 

ریخ 1434تین 

يرواد 1435یعون 

1436و

یلع ماما  يراوس  1436هلیسو 

نارورپ نت  رب  1436ياو 

مدرم ياهتیلوئسم  ربهر و  1437فیاظو 

نویبالقنا 1437ياهیگژیو 

گنج رد  یقالخا  1438نادجو 

نارسفا ناهدنامرف و  1439ياهیگژیو 

یماظن هدنامرف  1439ياهیگژیو 

لک هدنامرف  تارایتخا  1440فیاظو و 

تسا تنایخ  دوخ  ناراکتنایخ ، هب  1441افو 

یضاق 1441نیرتالاو 

ریجنز 1442نزو 

یماظن تایلمع  رد  يرگن  1443عقاو 

تافیرحت اب  هزرابم  رد  يرگن  1443عقاو 

(ع) یلع 1445تیالو 

ترضح 1446تیصو 

(ع) یلع 1447تیصو 

دیوگیم یلع  زا  رمع  1448یتقو 

تداهش رتسب  رد  یلع  ماما  1448تیصو 

1450همیلو

1450تیصو
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یبتک 1452تیصو 

1453تافو

هیور 1454تدحو 

نآ رب  دراو  يالب  نیطسلف و  رب  1455ياو 

دنکیم رمع  لاس  دنچ  وا  زا  دعب  ربمایپ  1456یصو 

1456هعیدو

ثلث هب  1457تیصو 

رتبجاو 1457بجاو و 

ریجنز 1458نزو 

رد 1458نزو 

یمرضح رجح  نب  1458لئاو 

يراصنا دیز  یبا  نب  1459هعادو 

ییاط رباج  نب  1459دیلو 

بهو یبا  نب  1459بهو 

دشار نب  عدجا  نب  1459بهو 

( هفیحج وبا   ) یئاوس هللادبع  نب  1460بهو 

يدع نب  1460بهو 

بیرک نب  1460بهو 

یمعثخ دوعسم  نب  1461بهو 

1461ه

راکفالخ هب  تخس  1461رادشه 

زامن تعکر  1462رازه 

جح مسارم  رد  هیواعم  نارای  نیغورد  تاغیلبت  زا  1463رادشه 

یسایس لئاسم  رد  یشیدنا  رود  1464يرایشوه و 
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ربمایپ اب  1465یگنهامه 

اههنتف جاور  زا  1465رادشه 

1467یسانشاوه

یطاطخ 1468رنه 

نمشد هب  1468موجه 

دیریگرب حالس  1469ناگمه 

يرادزار 1469یلدمه و 

ادخ لوسر  اب  1471یهارمه 

تلم هب  اجب  1471ياهرادشه 

نایماش اب  هزرابم  1472فده 

دربن رد  1473يرادفده 

هرصب مدرم  هب  1475رادشه 

ناتسدیهت اب  نیملسم  ربهر  1475یگنهامه 

تمرح 1476کته 

دوش لیلذ  راوخ و  دنک  اعدا  هک  1477ره 

دناهدرکن روبع  رهن  زا  1477زگره 

دیشکن ملتاق  زج  ار  1478سکچیه 

1478یکاته

تسادخ يور  فرط  1478ره 

لاوس 1479تفه 

( لاقرم مشاه   ) هبتع نب  1479مشاه 

یبحرأ باطخ  نب  1480یناه 

يدارم هرمن  نب  1480یناه 

يدارم یناه  نب  1481یناه 
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ینادمه یناه  نب  1481یناه 

ینادمه حیرش  نب  1482هریبه 

يریمح میری )  ) میرم نب  1482هریبه 

نایح نب  1482مره 

( ریبش  ) ریتش نب  1482مره 

یفقث لفغا  نب  1483مامه 

حیرش نب  1483مامه 

( یلمج ورمع  نب  دنه   ) هلاه یبا  نب  1483دنه 

جایه نب  1484جایه 

باهش نب  1484مثیه 

1485ي

هدنفوت 1485شروی 

اهتیریدم تیمها  1485يروآدای 

رگیدکی هب  ندناسر  1487يرای 

لوزعم ناهدنامرف  1487يروآدای 

نک یئامنهار  ارم  (ع ) یلع 1488ای 

ینصلخ (ع ) یلع 1489ای 

(ع) یلع 1491رای 

راگزور 1492هناگی 

یلع اب  ربمایپ  رون  1493یگناگی 

راضتحا لاح  رد  یلع  1494دای 

؟ ياهدنام هفوک  رد  ارچ  یلع  1494ای 

تازاجم عون  جنپ  فالخ ، 1495کی 

هراوس تشه  هدایپ و  1495کی 
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ربمایپ 1496نارای 

تسین شیب  یبش  ود  1497یکی 

؟  ياهدنام هفوک  رد  ارچ  یلع  1498ای 

دش قرغ  بآ  رد  رفن  1498کی 

یهام مکش  رد  1498سنوی 

ردپ هس  دنزرف و  1499کی 

رارج نب  1499ییحی 

یلجع فرطم  نب  1499ییحی 

ینادمه حیرش  نب  1500میری 

سیق نب  فنحا  نب  1500دیزی 

هلبج نب  1500دیزی 

هیجح نب  1501دیزی 

ینابیش میور  نب  1501دیزی 

همعط نب  1501دیزی 

سیق نب  1501دیزی 

یبحرا سیق  نب  1502دیزی 

یئاکب هیواعم  نب  1502دیزی 

لّفغم نب  1502دیزی 

هریون نب  1503دیزی 

یعیبس یناه  نب  دیز )  ) 1503دیزی

یمیمت هینم )  ) هیما نب  1503یلعی 

نارهم نب  دیزی  نب  1504سنوی 

زکرم 1504هرابرد 
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مالسلا هیلع  یلع  ماما  همانشناد 

باتک تاصخشم 

ناگدنسیون زا  یعمج  هدنسیون : 
اروشاع یصصخت  هاگیاپ  رشان : 

آ

؟ یئوت مجلم  نب  نمحرلادبع  ایآ 

هب یهاگن  ترضح  هدب ، نمب  يراوس  بکرم  تفگ : دمآ و  مالّسلاهیلع  ریما  ترضح  دزن  نوعلم - مجلم - نب  نمحرلادبع  تسا  تیاور  رد 
: تفگ یئوت ؟ يدارم  مجلم  نب  نمحرلادبع  دومرف : هرابود  ترـضح  يرآ ، تفگ : یئوت ؟ يدارم  مجلم  نب  نمحرلادـبع  دومرف : دومن و  وا 
ار وا  دومرف : ناوزغ  مانب  یصخش  هب  ترضح  يرآ ، درک : ضرع  یئوت ؟ يدارم  مجلم  نب  نمحرلادبع  دومرف : موس  راب  يارب  ترضح  يرآ 
: دومرف ترضح  ماگنه  نیا  رد  تفر . درک و  تشپ  هتفرگ  ار  نآ  راسفا  دش و  راوس  مجلمنبا  دروآ و  خرس  یبسا  نک ، راوس  خرس  بسا  رب 

یلتق  دیری  هئابح و  دیرا 
دارم نم  کلیلخ  نم  كریذع 

نآ دنگوس  ادخب  دومرف : وا  هب  ترـضح  ، دندروآ ترـضح  دزن  ار  مجلمنبا  دز ، تبرـض  ار  ترـضح  دش و  بکترم  ار  تیانج  نآ  نوچ  و 
ات مدرک  دروخرب  وت  اـب  هنوگنیا  یلو  یتـسه  نم  لـتاق  وت  متـسنادیم  هک  دوب  نیا  هب  هجوت  اـب  مدادیم  ماـجنا  وـت  هب  هک  یئاـهناسحا  همه 

[ . 1 . ] دشاب وت  هیلع  رب  دنوادخ 
-----------

اه : تشون  یپ 
ص 16. داشرالا ، [ 1]

راک رد  يدازآ 

: دندش یعّدم  دندمآ و  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  تمدخ  يرهش  مدرم 
. تسا يرورض  ناناملسم  يارب  نآ  دّدجم  رفح  هتفر و  نایم  زا  شراثآ  هدش و  رپ  نامز  رورم  اب  هک  تسا  يرهن  ناتسرهش ، نآ  رد 

. دریگب يرابجا ) راک   ) يراگیب هب  ار  مدرم  رهن ، رفح  يارب  ات  دسیونب  رهش  مکاح  هب  هک  دنتساوخ  ترضح  نآ  زا  هاگنآ 
نینچ [ 1 « ] بعک نب  ۀـظرق   » دوخ لـماع  هب  درکن و  لوـبق  ار  يراـگیب  یلو  تفریذـپ  ار  رهن  رفح  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤـملاریما  ترـضح 

: تشون
دنتفگ : هدمآ و  نم  دزن  دنتسه  وت  یئامرفمکح  هقطنم  زا  هک  صاخشا  زا  ياهّدع  دعب ، اّما  »

. تسا دنمدوس  رایسب  ناناملسم  يارب  شندنک  هدشُرپ و  هک  تسا  يرهن  اجنآ  رد 
. دنوشیم اناوت  تایلام  تخادرپ  هب  تروص  نیا  رد  درب و  دنهاوخ  ینالک  دوس  دنیامن  هدافتسا  اجنآ  زا  دننک و  رفح  ارنآ  رگا 

ریمعت و هزاجا  وا  هب  دـنک ، رفح  ار  رهن  تسا  لیام  هک  سکره  هب  دـناهتفگ  هک  تسا  نانچ  عوضوم  رگا  امن ، قیقحت  ناوخب و  ار  اـهنآ  سپ 
نم و  دشاب ، هدش  روبجم  هک  یـسک  هن  دـنکراک ، نآ  رد  دوخ  لیم  هب  هک  تسا  یـسک  ِنآ  زا  رهن  هک  راد  رظن  رد  ار  نیا  هدـب و  ار  نآ  رفح 

مالسلا هیلع  یلع  ماما  www.Ghaemiyeh.comهمانشناد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1507زکرم  هحفص 81 

http://www.ghaemiyeh.com


[ . 2 . ] مالّسلاو روبجم . فیعض و  هن  دشاب  دازآ  يوق و  هدننک  دابآ  هک  متسه  لیام 
. دش مالعا  عونمم  ندرک  راداو  يرابجا و  يریگراکب  و  مدرم ، زا  یشکهرهب  لمعلاروتسد  نیا  رد 

زا دننک و  یبوریال  ریمعت و  دنراد ، ار  مزال  يراک  ِناوت  دندنمتردق و  هک  یناسک  ار  ناماس  نآ  رهن  هک  داد  دومنهر  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما 
. دنشاب دنمهرهب  زین  دوخ  راک  دروآهر 

. درمش زاجم  ینوناق و  دوشیم  ار  يراکنامیپ  عاونا  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح  لمعلاروتسد  نیا  زا 
----------------

اه : تشون  یپ 
تسا . ۀباغلادسا ج 4 ص 202  تسا . ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  نارای  زا  هظرق  [ 1]

شنادنزرف ص 170. مالسلا و  هیلع  یلع  [ 2]

ندیشوپ سابل  بادآ 

هودنا مغ و  ندیشوپ ، هداتسیا  لاح  رد  هک  دیشوپن  هداتسیا  لاح  رد  ار  هماج  ریز  هک  داد  دومنهر  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  فلا - 
[ . 1 . ] دروآیم

: دومرف مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  ب - 
دومن ، شرافس  نم  هب  ادخ  لوسر  هک 

: ناوخب ار  اعد  نیا  یشوپب  ون  نهاریپ  یتساوخ  هاگره 
ِساَّنلا ، ِیف  ِِهب  ُلَّمََجتَا  ام  ِسابَّللا  َنِم  یناسَک  يذَّلا  ِهِّلل  ُدْمَْحلَا 

َكَدِجاسَم  اهیف  ُرُمْعاَو  َِکتاضْرَِمل  اهیف  یعْسأ  ٍۀَکََرب  َباِیث  اْنلَعْجا  َّمُهَّللَا 
، منکیم یگدنز  مدرم  هعماج  رد  نآ ، یئابیز  اب  هک  یئاهسابل  زا  دناشوپ  ارم  هک  ار  يدنوادخ  ساپس  )

منک ، مهارف  ار  وت  تیاضر  نآ ، رد  هک  نادرگ  كرابم  سابل  ار  سابل  نیا  ایادخ 
.( مزاس دابآ  ار  وت  دجاسم  و 

: دومرف هاگنآ  و 
[ . 2 . ] دش دهاوخ  هدیزرمآ  دناوخب ، ون  سابل  ندیشوپ  ماگنه  هب  ار  اعد  نیا  سک  ره 

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ماما  ج - 
: وگب يروآیم  رد  نت  زا  ار  سابل  نوچ 

میحّرلا ، نمحّرلا  هّللا  مسب 
[ . 3 . ] دننکن هدافتسا  سابل  نآ  زا  نج ، دننام  یندیدان ، تادوجوم  رگید  ات 

--------------
اه : تشون  یپ 

نیقّتملا . ۀیلح  مّوس ، باب  زا  ثیدح 20  [ 1]
مهن . باب  نیقّتملا  ۀیلح  [ 2]
. مهن باب  نیقّتملا  ۀیلح  [ 3]
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نمشد تاکرحت  هب  تبسن  یهاگآ 

رایتخا رد  ار  يرورض  تاعالّطا  ات  تسا ، یجراخ  یلخاد و  نمـشد  تاکّرحت  زا  یهاگآ  روشک  یتاعالّطا  ياهورین  ّمهم  فیاظو  زا  یکی 
دهد . رارق  ناشرایتخا  رد  مدرم  يرادیب  يارب  ار  يرورض  یهاگآ  دناوتب  ربهر  هتشاذگ و  يربهر 

: دننام دنرادنپم ، لفاغ  ار  نمشد  دنشاب و  رادیب  هراومه 
: یتَریِصََبلیِعَم َّنإ  َو  ُهَلِجَر ، َو  ُهَلیَخ  َبَلْجَتْساَو  َُهبْزِح ، َعَمَج  ْدَق  َناَطیَّشلا  َّنإ  َو  الأ 

[ . 1 . ] ِهَیلإ َنوُدوُعی  الَو  ُْهنَع ، َنُورِدْصی  ال  ُهُِحتاَم ! اَنَأ  ًاضْوَح  ْمَُهل  َّنَطِْرفال  ِهّللا  ُمیاَو  یَلَع . َسُِّبل  الَو  یِسْفَن ، یَلَع  ُتْسََّبل  اَم 
شنیب و یهاـگآ و  نم  اـّما  تسا  هدـناوخ  ارف  ار  دوخ  رکـشل  ناـگدایپ  هراوـس و  و  هدروآ ، درگ  ار  شیوـخ  بزح  ناطیـش  دیـشاب ! هاـگآ  )

. تسا هدشن  زین  هبتشم  نم  رب  ماهتخاسن و  هبتشم  دوخ  رب  ار  تقیقح  نم  مراد ، هارمه  نانچمهار  دوخ  تریصب 
نآ زا  زگره  و  دنوش ) قرغ  ماجنارس  نآ  رد  و   ) دنک هراچ  ارنآ  دناوتن  یـسک  نم  زج  هک  مزاس  مهارف  اهنآ  يارب  یبادرگ  دنگوس ! ادخ  هب 

.( دمآ دنناوتن  نوریب  نآ  زا  هک  هدع ) نآ   ) دنیاین و نوریب 
------------------

اه : تشون  یپ 
. سرهفملا مجعم  هغالبلاجهن  هبطخ 10  [ 1]

نمشد یناطیش  فادها  زا  نداد  یهاگآ 

طخ نازابرس  هب  باطخ  تارف ، بآ  هرصاحم  زا  نتفای  عالّطا  نیّفص و  يارحـص  هب  دورو  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترـضح 
: دومرف دوخ  نکش 

ءِاَْملا ؛ َنِم  اْوَوَْرت  ِءاَمِّدلا  َنِم  َفویُّسلا  اوُّوَر  َْوأ  ٍۀَّلَحَم ؛ ِریِخَْأتَو  ٍۀَّلَذَم ، یَلَع  اوُّرقَأَف  َلاَتِْقلا ، ُمُکوُمَعْطَتْسا  ِدَق 
َنیِرِهاَق . ْمُِکتْوَم  ِیف  ُةایَْحلاَو  َنیِروُهْقَم ، ْمُِکتایَح  ِیف  ُتْوَْملاَف 

[ . 1 . ] ِۀِینَْملا َضاَرْغَأ  ْمُهَروُُحن  اُولَعَج  یَّتَح  َرَبَْخلا ، ُمِهیَلَع  َسَّمَعَو  ِةاَوُْغلا ، َنِم  ًۀَُمل  َداَق  َۀیِواَعُم  َّنِإَو  َالَأ 
. دندرک توعد  راکیپ  هب  ار  امش  بآ  نتسب  اب  نایماش  )

بآ زا  ات  دـیزاس  باریـس  اهنآ  نوخ  زا  ار  اهریـشمش  ای  دینیـشنبدوخ و  ياج  رب  يراوخ  تلّذ و  هب  اـی  دـیراد ، رارق  یهار  ود  رـس  رب  نونکا 
. دیوش باریس 

. تسامش هنادنمزوریپ  گرم  رد  نادیواج  یگدنز  تسکش و  اب  مأوت  یگدنز  رد  گرم  هک  دینادب  سپ 
دناشوپیم . نانآ  زا  ار  تقیقح  هدروآ و  هارمه  ار  ناهارمگ  زا  یهورگ  هیواعم  دیشاب ! هاگآ 

.( دننک ریشمش  ریت و  جامآ  ار  ناشاهولگ  هناروکروک  ات 
---------------

اه : تشون  یپ 
. سرهفملا مجعم  هغالبلاجهن  هبطخ 51  [ 1]

نمشد تاکرحت  زا  یهاگآ 

: هک دادیم  رادشه  هراومه  ار  مدرم  نیثکان ، یماظن  یسایس  تاکّرحت  هب  تبسن  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح 
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ِِهباَِصن . یلِإ  ُلِطاَْبلا  َعِجْریَو  ِِهناَطْوَأ ، َیلإ  ُرْوَْجلا  َدوُعِیل  ُهَبَلَج ، َبَلْجَتْساَو  َُهبْزِح ، َرَّمَذ  ْدَق  َناَطیَّشلا  َّنِإَو  َالَأ 
ًافِصَن . ْمُهَنَیبَو  ِینَیب  اُولَعَج  َالَو  ًارَْکنُم ، یَلَع  اوُرَْکنَأ  اَم  ِهَّللاَو 

اَّلِإ ُۀَِـعبَّتلا  اَمَف  ِینوُد ، ُهُّولَو  اُوناَک  ِْنَئلَو  ُْهنِم ، ْمُهَبیِـصََنل  ْمَُهل  َّنِإَف  ِهِیف  ْمُهَکیِرَـش  ُْتنُک  ِْنئَلَف  ُهوُکَفَـس : ْمُه  ًاـمَدَو  ُهوُکََرت ، ْمُه  ًاَّقَح  َنُوُبلْطَیل  ْمُهَّنِإَو 
ْمُهَْدنِع

ٍضاََرل یِّنِإَو  َبیِجُأ ! َمَالِإَو  اَعَد ! ْنَم  یِعاَّدلا ! َۀَبیَخ  ای  ْتَتیِمُأ . ْدَق  ًۀَعِْدب  َنویْحیَو  ْتَمَطَف ، ْدَق  ًاّمُأ  َنوُعِضَتْری  ْمِهِسُْفنَأ ، یَلََعل  ْمِِهتَّجُح  َمَظْعَأ  َّنِإَو 
[ . 1 . ] ْمِهِیف ِهِْملِعَو  ْمِهیَلَع  ِهَّللا  ِۀَّجُِحب 

ياج هب  ار  متس  رگید  راب  ات  تسا ، هدروآ  مهارف  وس  ره  زا  اردوخ  هاپس  و  هدرک ، جیسب  ار  شنارای  بزح و  ناطیش  انامه  هک  دیـشاب ، هاگآ  »
دوش . رادیاپ  شیوخ  هاگیاج  هب  لطاب  ،و  دناشن دوخ 

هک دنبلطیم  ار  یّقح  اهنآ  دـندرکن ، تیاعر  ناشدوخ  ونم  نیب  ار  فاصنا  و  دـنرادن ، غارـس  نم  زا  یهانگ  چـیه  نیثکان  ادـخ  هب  دـنگوس 
. دنتخیر دوخ  هک  دنهاوخیم  ار  ینوخ  ماقتنا  ،و  دندرک كرت  دوخ 

صوصخم رفیک  سپ  دـنتخیر  ار  نامثع  نوخ  ناشدوخ  اهنت  رگا  و  دـنراد ، مهـس  يزیرنوخ  نیا  رد  زین  اهنآ  سپ  مدوب ، اهنآ  کیرـش  رگا 
دننکیم هدنز  ار  یتعدب  هدیکشخ ، هک  دنـشودب  ریـش  يردام  ناتـسپ  زا  دنهاوخیم  تسا ، ناشدوخ  نایزهب  اهنآ  لیلد  نیرتمهم  تساهنآ ،

[ . 2 [ !؟ ياهدننک توعد  هچ  َهو  هدرم ، تساهتّدم  هک 
.« مدونشوخ نیثکان  هرابرد  شنامرف  ادخ و  باتک  هب  نم  انامه  یناگدننک !؟ تباجا  هچ  و 

--------------
: اه تشون  یپ 

سرهفملا . مجعم  هغالبلا  جهن  هبطخ 22  [ 1]
. دنشابیم هشئاع  ریبز و  هحلط و  دننک ، توعد  [ 2]

هیواعم یناطیش  ياهتسایس  زا  یهاگآ 

ریز ار  هیواعم  تاکّرحت  هارومه  دوخ  یتاعالّطا  ياهورین  هلیسوب  تشاد و  یهاگآ  هیواعم  یناطیـش  ياهتسایـس  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما 
: دومرف دوخ  نایرگشل  هب  هک  تشاد  رظن 

ِصوُکُّنِلل َرَّخَأ  َو  ًادـی ، ِۀَْـبثَْوِلل  َمَّدَـق  ْدَـقَو  ِهِرْـسِک ، یف  ٌنِماَک  َناَطیَّشلا  َّنإَف  ُهَجَبَث ، اُوبِرْـضاَف  ِبَّنَطُملا ، ِقاَوِّرلاَو  ِمَظْعـألا ، ِداوَّسلا  اَذـِهب  ْمُکیَلَع  َو 
ًالْجِر .

[ . 1 «. ] ْمَُکلاَمْعَأ ْمُکَِرتی  َْنلَو  ْمُکَعَم ، ُهّللاَو  َنُْولْعَألا ، ُُمْتنأ  َو   » ِّقَْحلا ُدوُمَع  ْمَُکل  ِیلَْجنی  یَّتَح  ًادْمَصَف !
ناهنپ نآ  رانک  رد  ناطیش  هک  دیزادرپب  دربن  هب  نآ  لد  رد  و  دیرب ، هلمح  یتخس  هب  هیواعم )  ) قرب قرز و  رپ  هدرپارـس  ریثک و  هورگ  نآ  هب  »

. هداهن بقع  هب  رارف  يارب  یئاپ  و  دراد ، شیپ  هب  هلمح  يارب  یتسد  هدش ،
« دهاکیمن امش  تامحز  زا  تسا و  امش  اب  ادخ  دیرترب ! امش  ددرگ  راکشآ  امش  رب  قح  دومع  ات  دینک  تمواقم 

-------------
اه : تشون  یپ 

. یتشد دمحم  سرهفملامجعم  هغالبلاجهن  هبطخ 4:66  [ 1]

نیثکان یناور  تالاح  زا  یهاگآ 
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: دومرف نیثکان  نارس  یناور  تالاح  هب  تبسن  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح 
[ . 1 . ] َرِطُْمن یَّتَح  ُلیُِسن  َو ال  ِعقُون ، یَّتَح  ُدِعُْرن  اَنَْسلَو  لَشَْفلا ؛ ِنیَْرمَالا  ِنیَذه  َعَم  َو  اوقَْربَأ ، َو  اوُدَعْرأ  ْدَقَو 

سکع هب  ام  شور  یلو  دوبن ، یناوتان  یتسـس و  زج  يزیچ  شنایاپ  اّما  دـنداد ، ناـشن  یقرب  دـعر و  زاـغآ  رد  اـهنآ  ناوریپ  ریبز و  هحلط و  )
هن تسا  لمع  ام  همانرب  میزادـنایمن ، هار  هب  ناشورخ  ياهبالیـس  میرابن  ات  و  میرادـن ، یقرب  دـعر و  میهدـن  ماـجنا  يراـکات  اـم  دوب ، اـهنآ 

!( نخس
. دومرف نایب  یبوخ  هب  ار  نیثکان  یسانشناور  هک 

. داد حیضوت  ار  نانآ  یئارگراعش  و 
ترـضح تسکـش ، ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  اـب  تعیب  دوشیم  درکیم  رکف  دوب و  نیثکاـن  نارـس  زا  یکی  هک  ریبز ، صخـش  هب  تبـسن  و 

: دومرف هنارگاشفا  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما 
[ . 2 . ] ُْهنِم َجَرَخ  امِیف  ْلُخْدْیلَف  ّالإ  َو  ُفَْرعی ، ٍْرمَِأب  اَهیَلَع  ِتْأْیلَف  َۀَجِیلَْولا . یَعَّدا  َو  ِۀَعیَْبلِاب ، َّرَقأ  ْدَقَف  ِِهْبلَِقب ، ْعیاَبی  َْملَو  ِهِدِیب ، َعیَاب  ْدَق  ُهَّنَأ  ُمُعْزی 

، تسا هدوبن  بلق  اب  هک  تسا  یعدـم  یلو  دـنکیم ، تعیب  هبرارقا  وا  سپ  لد ،! اـب  هن  هدوب  تسد  اـب  اـهنت  شتعیب  هک  دـنکیم  لاـیخ  ریبز  )
( دشاب رادافو  نآ  هب  ددرگ و  زاب  دوخ  تعیب  هب  دیاب  هنرگو  دروایب  ینشور  لیلد  اعدا  نیا  رب  تسا ، مزالوا  رب  نیاربانب 

: دومرف هیواعم  یناطیش  ياههئطوت  یفّرعم  رد  و 
[ . 3  ] ۀینملا َضارْغَا  مهَروُُحن  اولَعَج  یَّتَح  َرَبَْخلا  ُمِهیَلَع  َّسمَع  َو  ِةاوُْغلا  َنِم  ۀَُمل  َداَق  َۀیِواعُم  ّنِا  الَا و 

هک اجنآ  اـت  تَسب  ناـنآ  رب  ار  قح  راـبخا  تاـعالّطا و  ياـهلاناک  و  درک ، جیـسب  ار  زواـجتم  ناراـکهبت  زا  یهورگ  هیواـعم  دیـشاب  هاـگآ  )
( دنهد رارق  ریشمش  ریز  ار  شیوخ  ياهندرگ  دنرضاح 

: دومرف یبایزرا  هسیاقم و  يدیحوت  تسایس  اب  دناسانش و  ار  هیواعم  نیغورد  تسایس  هنارگاشفا ، ینارنخس  کی  رد  و 
[ . 4  ] ساّنلا یَهْدأ  ْنِم  ُْتنَُکل  ِرْدَْغلا  ۀیِهارِک  الَول  َو  رْجفی ، َو  ُرِدْغی  ُهَّنِکلَو  یّنِم ، یهْدِأب  ۀیِواعُم  ام  ِهّللاَو 

یتشز دوبن  رگا  دوشیم ، بکترم  تیانج  هانگ و  دنزیم و  گنرینوا  اّما  تسین ، رترادمتـسایس  رتكریز و  نم  زا  هیواعم  ادخ  هب  دـنگوس  )
.( مدوب اهناسنا  نیرترادمتسایس  نم  گنرین ،

-----------------
: اه تشون  یپ 

یتشد . دمحم  سرهفملامجعم  هغالبلاجهن  هبطخ 9  [ 1]

یتشد . دمحم  سرهفملامجعم  هغالبلاجهن  هبطخ 8  [ 2]
سرهفملا . مجعم  هغالبلاجهن  هبطخ 51  [ 3]

. سرهفملا مجعم  هغالبلاجهن  هبطخ 200  [ 4]

نایرکشل هب  یماظن  شزومآ 

ات دـیهد ، رارق  اههناخدور  نیب  ای  اههوک ، هنماد  ای  اهیدـنلب ، زارف  رب  ار  شیوخ  هاگرکـشل  دیـسر ، امـش  هب  وا  ای  دیدیـسر ، نمـشد  هب  هاگره 
یئاهناب هدـید  اههّپت ، زارف  و  اههّلق ، ـالاب  رد  و  دـینک ، زاـغآ  وس  ود  اـی  وس  کـی  زا  ار  گـنج  دنـشاب ، نمـشد  موجه  عناـم  امـش و  هاـگهانپ 

. دیرامگب
نابدـید هاپـس  ناگنهاشیپ  هک  دـینادب  دروآ و  شروی  امـش  رب  ناهگان  دـیرادن ، میب  هک  یئوس  زا  اـی  دیـسرتیم  هک  یئاـج  زا  نمـشد  اداـبم 

. دنهاپس نارادهیالط  نانابدید  دننایرگشل و 
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بـش یکیرات  نوچ  و  دینک ، چوک  مه  اب  همه  دینکیم  چوک  هاگره  و  دـیئایب ، دورف  مه  اب  دـیئآیم ، دورف  اجره  دـیزیهرپب ، یگدـنکارپ  زا 
دیرامگب رکشل  نوماریپ  ار  ناراد  هزین  دناشوپ ، ار  امش 

[ . 1 . ] نتخیر نوریب  ندناخرچ و  ناهد  رد  بآ  نانوچ  كدنا ، رگم  دیباوخن  و 
---------------

اه : تشون  یپ 
. يرونید لاوطلا ص 166 ، رابخا  و -  هبعش - ، نبا  لوقعلا ص 191 ، فحت  و -  محازم -  نب  رصن  نیّفص ص 123 ، باتک  [ 1]

ییارگ ترخآ 

، تسا یئارگ  ترخآ  اهیگدز ، اهرارف و  اهمتـس ، ملظ و  اهیتشز ، عاونا  زا  ناـسنا  هدـنرادزاب  ّمهم  لـماوع  زا  یکی  یمالـسا  گـنهرف  رد 
: اریز

، دشاب هشیمه  دهاوخیم  ناسنا 
، ددرگ هنادواج 

، دوشن دوبان  وا  یگدنز  وا ، تّذل  وا ، رمع 
درک رفـس  يرگید  راید  هب  دیاب  سپ  دریذـپیمن ، قّقحت  ریذـپانف  يایند  رد  لآهدـیا  نیا  و  تسا ، ناسنا  تاذ  رد  یهاوخ » قلطم   » هزیرغ هک 

. تسا نادیواج  تشهب  هزیرغ ، نیا  تبثم  خساپ  اهنت  هک 
: هک دهد  تبثم  خساپ  ناسنا  یهاوخ  قلطم  هزیرغ  هب  دناوتیم  گرم  زا  سپ  هنادواج  یگدنز  یئارگ و  تشهب  یئارگ ، ترخآ 

: دومرف تشاد و  هراشا  هتکن  نیا  هب  ناوارف  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح 
[ . 1  ] اْینُّدِللال ِةَرِخِالل  َْتِقلُخ  امَّنِا 

.( رذگدوز يایند  هن  يدش ، هدیرفآ  ترخآ  نادیواج  یگدنز  يارب  وت  انامه  )
: دومرف مالسا  يادهش  هب  تبسن  و 

؟ ًءایْحَأ َمْوْیلَا  اُونوُکی  َّالَأ  َنیِّفِِـصب  ْمُهَو  ْمُهُؤاَمِد  ْتَکِفُـس  َنیِذَّلا  اَنَناَوْخِإ  َّرَـض  اَم  یَنْفی ، ِةَرِخْآلا َال  َنِم  ٍرِیثََکب ، یَْقبیَال ، اْینٌّدـلا  َنِم  ًـالِیلَق  اوُعاـَبَو 
َْقنَّرلا ! َنُوبَرْشیَو  َصَصُْغلَا  َنوُغیِسی 

. ْمِهفْوَخ َدَْعب  ِْنمَْألا  َراَد  ْمُهَّلَحَأَو  ْمُهَروُجُأ ، ْمُهاَّقَوَف  َهَّللا  اوَُقل  ِهَّللاَو -  ْدَق - 
، دـندرک هضواعم  تسین  انف  نآ  رد  هک  ترخآ  اب  ار  یناف  يایندزا  یمک  و  دـناهدیدرگ ؛ لیحر  هدامآ  ادـخ  هدـیزگرب  راکوکین و  ناگدـنب  )

. تخیر نیّفص  رد  ناشنوخ  هک  ام  ناردارب  یتسار 
راوگان ییاهبآ  نیا  زا  و  دـنروخب ! ریگولگ  ياههمقل  نیا  زا  ات  دنتـسین  هک  ناشلاح  هب  اـشوخ  دـناهدید ، ناـیز  هچ  دنتـسین  هدـنز  زورما  رگا 

! دنشونب
[2 .( ] تخاس نیزگیاج  شیوخ  نما »  » يارس رد  فوخ »  » زا دعب  ار  اهنآ  داد و  ار  ناشـشاداپ  دندرکتاقالم و  ار  ادخ  اهنآ  دنگوس  ادخ  هب 

.
: هک دادیم  دومنهر  اهراب  و 

اْینٌّدلا ِءاْنبَا  ْنِم  اُونوُکَتالَو  ِةَرِخآلَا  ِءاْنبَا  ْنِم  اُونُوکَف 
[ . 3 ( ] ایند نادنزرف  زا  هن  دیشاب ، ترخآ  نادنزرف  زا  )

عاوـنا زا  دــنک و  تیوـقت  ار  یئارگ » ترخآ   » ِحور هـک  دراد  هـیکت  يوـنعم  لـصا  نـیمه  رب  مالــسلا  هـیلع  یلع  ماـما  یــشزومآ  تساـیس 
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اب هلباقم  گنج و  نادـیم  رد  تعاجـش  نآ ، دنمـشزرا  راثآ  زا  یکی  هک  دـناهرب  ار  هعماج  اهیتسرپاوه ، اهیگدز و  توهـش  اهیتسرپایند ،
. تسا يراوخ  رارف و 

---------------
اه : تشون  یپ 

یتشد . دمحم  سرهفملا  مجعم  هغالبلا  جهن  همان 74:31  [ 1]
یتشد . دمحم  سرهفملا  مجعم  هغالبلا  جهن  هبطخ 28:182  [ 2]

. یتشد دمحم  سرهفملا  مجعم  هغالبلا  جهن  هبطخ 3:42  [ 3]

نادنزرف ندرک  هنتخ  یتشادهب  راثآ 

. دنکیم ظفح  رادریگاو ، نوگانوگ  ياهيرامیب  زا  ار  ناسنا  هک  تسا ، ندرک » هنتخ  » ِّتنس یتشادهب ، دنمشزرا  بادآ  زا  یکی 
: دومرف مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح 

ِدَسَْجِلل ٌرْهُط  ُهَّنِاَف  ٌدَْربال ، َو  ٌّرَح  ُمُکَعَنْمَیال  َو  ِِعباَّسلا  َمْوَی  ْمُکَدالْوَا  اُونَتَتِْخا 
، درادنزاب لمع  نیا  زا  ار  امش  امرگ  امرس و  دینک و  هنتخ  ّدلوت  زا  سپ  زور  تفه  ار  دوخ  نادنزرف  )

[ . 1 .( ] تسا ندب  یگزیکاپ  لماع  ندرک ، هنتخ  اریز 
: دوش هّجوت  نآ  هب  دیاب  هک  دراد  دوجو  یتشادهب  لصا  دنچ  ترضح  دومنهر  رد 

( ّدلوت متفه  زور  زا   ) كدوک ندرک  هنتخ  رد  باتش  - 1
ندرک هنتخ  رد  امرگ  امرس و  هب  تبسن  یهّجوتیب  - 2

كدوک
ندب  یگزیکاپ  - 3

. داد ماجنا  ار  ّتنس  نیا  متفه  زور  رد  دومن و  هلجع  دیاب  مه  درک و  هنتخ  ار  كدوک  دیاب  مه 
ریغ اهنآ  زا  یخرب  هک  دـندرگیم  یناوارف  ياهيرامیب  راچد  دـنزادنایم ، ریخأت  هب  ار  ّتنـس  نیا  ای  دـننکیمن و  هنتخ  هک  ناـنآ  نونکا  مه 

. تسا جالع  لباق 
------------------

اه : تشون  یپ 
لوقعلا ص 119. ُّفحت  [ 1]

ندروخ اذغ  بادآ 

هک تخومآیم  دوخ  نادـنزرف  هب  مه  دومرفیم و  تیاعر  ار  ندروخ  اذـغ  یتشادـهب  تاـکن  دوخ  مه  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح 
، دننک یگدنز  هنوگچ 

. دننامب نوصم  اهیرامیب  عاونا  زا  یتشادهب  ياهشور  اب  هنوگچ  و 
: دومرف مالسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  دوخ ، دنزرف  هب  يزور 

؟ ِّبِّطلا ِنَع  اِهب  ینْغَتْسَت  ِلاصِخ  ََعبْرأ  َکُمِّلَُعا  الَا  »
یَلب َلاق :
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ِهیهَتْشَت َْتنَأ  َِّالا و  ِماعِّطلا  یَلَع  ْسِلَْجت  ال  َلاق :
َغْضَْملا  َدِّوَج  َو 

[ . 1 ...« ] ِءالَخلا یَلَع  َکَسْفَن  ْضِرْعَاَف  َتِْمن  اذِا  َو 
يوش ؟ زاینیب  نامرد  وراد و  زا  اهنآ  هب  لمع  اب  هک  مهدن  دای  زیچ  راهچ  وت  هب  ایآ  مدنزرف ! )

هلب ! داد : خساپ  مالسلا  هیلع  نسح  ماما 
دومرف : مالسلا  هیلع  یلع 

. یشاب هنسرگهکنآ  رگم  نیشنم  اذغ  هرفس  رس  رب  هاگچیه 
، یشاب هتشاد  لیم  اذغ  هب  زونه  هکنآ  رگم  وشم ، دنلب  اذغ  هرفس  رس  زا  و 

. ورب یئوشتسد  هب  نآ  زا  شیپ  یباوخب  یتساوخ  هاگره  وجب و  بوخ  ار  اذغ  و 
-----------------

اه : تشون  یپ 
ماّرو ص 73. ۀعومجم  [ 1]

ندیشون بآ  بادآ 

: دیامرفیم تیاور  نینچ  شدادجا  ردپ و  زا  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  ترضح 
: َلاق مالسلا  هیلع  ِیلَع  َنب  ْنیَسُْحلا  َّنِا 

.« ًاثالَث َضَمْضَمَتَن  یّتَح  َءاْملا  َبِرْشَن  ْنأ ال  اْنلَّلََختاِذا  انُْرمأَی  مالسلا  هیلع  نینمؤُملاریمَا  َناک 
دومرف : مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  )

هک : دادیم  روتسد  ام  هب  نانمؤمریما  مردپ 
میشونن ، بآ  میدرک  كاوسم  هاگره 

[ . 1 .«( ] میزیرب رود  میناخرچب و  ناهد  رد  ار  بآ  .» مینک هضمضم  راب  هس  لّوا  هکنآ  رگم 
. دیشون بآ  كاپ  ِنادند  ناهد و  زا  سپس  دندرگ و  كاپ  نادند  ناهد و  دیاب  ءادتبا  اریز 

--------------
اه : تشون  یپ 

قالخالا ص 153. مراکم  [ 1]

ناراب بآ 

: دومرف مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح 
. دیادزیم ندب  زا  ار  اهدرد  اهيرامیب و  عاونا  دنکیم و  كاپ  ار  ندب  هک  دیروخب ، ناراب  بآ  زا 

[ . 1 .( ] تسا دیفم  اهيرامیب  عاونا  يارب  هک  تسا  روهشم  راهب ، مّود  هام  زا  ناسین  بآ  ام  تایاور  رد  )
------------

: اه تشون  یپ 
. مهدزای باب  نیقّتملا  ۀیلح  [ 1]
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ینامرد بآ 

َبت  نامرد  بآ و 
اهیکاپ  بآ و 

: هک دش  لقن  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  زا  شناردپ  زا  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  - 1
َّلجَوَّزع : ِهَّللا  ِلوق  یف 

[ . 1 « ] ِمیعَّنلا ِنَع  ٍِذئَمْوَی  َُّنلَأُْسَتل  َُّمث  »
[ . 2 . ] ُدِراَْبلا ُءاَْملا  َو  ُبَطُّرلَا  َلاَق :

دومرف : هک  گرزب  زیزع و  يادخ  نخس  ریسفت  رد  »
.« تساه تمعن  نآ  هلمج  زا  درس  ِبآ  امرخ و  داد : حیضوت  دوشیم ، شسرپ  اهتمعن  زا  هک  يزور 

: دومرف هک  دش  لقن  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  شناردپ  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  - 2
[ . 3 . ] ْمَّنَهَج ِْحیَف  ْنِم  اَهَّرَح  َّنإَف  ِدِراَْبلا  ِءاَْملا  َو  ِجَسْفَنَْبلِاب  یّمُْحلا  َّرَح  اوُرِسِْکا 

.« تسا مّنهج  ترارح  زا  بت  ترارح  هک  دیناشنورف ، درس  ِبآ  هشفنب و  لُگ  اب  ار  َبت  ترارح  »
: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ماما  - 3

َماَقْسْألا ، ُعَفْدَی  َو  َنَدَْبلا ، ُرِّهَُطی  ُهَّنإَف  ِءاَمَّسلا  َءاَم  اُوبِرِْشا 
ِِهب َتِّبَُثی  َو  ْمُِکبوـُُلق  یلَع  َطـِبْرَِیل  َو  ِناـْطیَّشلا  َزْجِر  ْمُْکنَع  َبَهْذَـی  َو  ِِهب  ْمُکَرِّهَُطِیل  ًءاَـم  ِءاَـمَّسلا  َنـِم  ْمُْـکیَلَع  ُلِّزَُنیَو  :» یلاَـعَت َو  َكَراَـبَت  ُهَّللا  َلاَـق 

[ . 5 [ ] 4 «. ] َماْدقْألا
دومرف : گرزب  كرابم و  دنوادخ  دیادزیم ، ار  اهیرامیب  كاپ و  ار  ندب  هک  دیشونب  ار  نامسآ  ِبآ  »

ار امش  کیدزن و  مه  هب  ار  امش  ياهلد  و  دیادزب ، امش  زا  ار  ناطیش  ياهیکاپان  و  دنک ، كاپ  ار  امش  ات  درابیم  ورف  امش  رب  نامـسآ  ِبآ 
.« دیامرف مدق  تباث 

: دومرف مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  - 4
[ . 6 . ] اهَّرَح ُءیِفُْطی  ُهَّنإَف  ِدِراَْبلا ، َءاَْملا  ِموُمْحملا  یَلَع  اوُّبُص 

.« دنکیم لیدعت  ار  َبت  تارارح  هک  دیشاپب  درَس  ِبآ  راد  َبت  ناسنا  رب  »
: دومرف مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  - 5

[ . 7 . ] ِةَرِخْآلا َو  اَْینُّدلا  ِیف  ِباَرَّشلا  ُدِّیَس  ُءاْملَا 
.« تسا ترخآ  ایند و  رد  یندیشون  نیرت  گرزب  بآ  »

------------
اه : تشون  یپ 

ۀیآلا 8 . رثاکتلا : ةروس  [ 1]
راونألاراحب ج63 ص453-452 ح23 . [ 2]

راحب ج63 ص453 ح26 . [ 3]
ۀیآلا 11 . لافنألا : ةروس  [ 4]

راحب ج63 ص453 ح27 . [ 5]
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راحب ج63 ص450 ح16 . [ 6]

راحب ج63 ص454 ح31. [ 7]

رگشل ود  يارب  بآ  نتشاذگ  دازآ 

مالسلا ج3. هیلع  نینمؤملاریما  خسان  و  یئاهب ص251 ، لماک 
یلع ماما  ات  دندرک  هرصاحم  ار  تارف  گرزب  هناخدور  و  دندش ، نیّفص  يارحص  دراو  رتدوز  هیواعم  نایرگشل  نیّفص  گنج  زاغآ  زا  شیپ 

دنهد ، رارق  يداصتقا  هرصاحم  رد  ار  مالسلا  هیلع 
: دنتفگ دندرک و  یهن  بآ  هرصاحم  زا  ار  هیواعم  نارادمتسایس ، زا  یخرب 

.« دنامب هنشت  هک  تسین  یسک  یلع  »
. دوب یقاب  دوخ  رورغ  رد  هیواعم  اّما 

هیلع یبتجم  ماما  یهدنامرف  هب  ار  ینانکش  طخ  ترضح  نآ  دش ، نیّفص  يارحص  دراو  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح  هاپـس  یتقو 
تخاس  هدامآ  مالسلا 

دومرف : داریا  ار  ینارنخس  نیا  و 
. ءِاَْملا َنِم  اْوَوَْرت  ِءاَمِّدلا  َنِم  َفویُّسلا  اوُّوَر  َْوأ  ٍۀَّلَحَم ؛ ِریِخَْأتَو  ٍۀَّلَذَم ، یَلَع  اوُّرقَأَف  َلاَتِْقلا ، ُمُکوُمَعْطَتْسا  ِدَق 

ْمُهَروُُحن اُولَعَج  یَّتَح  َرَبَْخلا ، ُمِهیَلَع  َسَّمَعَو  ِةاَوُْغلا ، َنِم  ًۀَُمل  َداَق  َۀیِواَعُم  َّنِإَو  َالَأ  َنیِرِهاَق . ْمُِکتْوَم  ِیف  ُةایَْحلاَو  َنیِروُهْقَم ، ْمُِکتایَح  ِیف  ُتْوَْملاَف 
[ . 1 . ] ِۀِینَْملا َضاَرْغَأ 

. دندرک توعد  راکیپ  هب  ار  امش  بآ  نتسب  اب  نایماش 
بآ زا  ات  دیزاس  باریـس  اهنآ  نوخ  زا  ار  اهریـشمش  ای  و  دینیـشنب ، دوخ  ياج  رب  يراوخ  تلّذ و  هب  ای  دیراد ، رارق  یهار  ود  رـس  رب  نونکا 

. تسامش هنادنمزوریپ  گرم  رد  نادیواج  یگدنز  و  تسکش ، اب  ماوت  یگدنز  رد  گرم  هک  دینادب  سپ  دیوش ، باریس 
ریت و جامآ  ار  ناشاهولگ  هناروکروک  اـت  دـناشوپیم ، ناـنآ  زا  ار  تقیقح  هدروآ و  هارمه  ار  ناـهارمگ  زا  یهورگ  هیواـعم  دیـشاب ! هاـگآ 

[ . 2 .« ] دننک ریشمش 
دندرک ، دازآ  ار  بآ  نیزاغآ  تالمح  نامه  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  نازابرس 

میدنبب . نانآ  دننامه  هیواعم  يوررب  ار  بآ  هک  دنداد  داهنشیپ  یخرب  دش ، جراخ  هیواعم  نایرگشل  هرصاحم  زا  تارف  یتقو 
: داد خساپ  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح 

یفاک نانآ  يارب  امش ، ياهریشمش  يزیت  اهنت  هک  دننک ، هدافتسا  نآ  زا  هاپس  ود  ره  ات  دیراذگب ، دازآ  ار  بآ  میگنجیمن ، بآ  يارب  ام  هن ،
. تسا

ترـضح هاـگودرا  هب  هدرک  رارف  هیواـعم  هاگرگـشل  زا  و  دـندش ، تیادـه  يرایـسب  مالـسلا ، هیلعیلع  ماـما  هنوـگ  ربماـیپ  تـکرح  نـیا  اـب 
[ . 3 . ] دنتسویپ مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما 

---------------
اه : تشون  یپ 

: تسا ریز  حرش  هب  هبطخ  نیا  كرادم  دانسا و  [ 1]
يافوتم 212 ه)  ) محازم نبرصن  نیفص ص 201 و 208 : باتک  - 1

يافوتم 656 ه)  ) دیدحلایبا نبا  هغالبلاجهن ج3 ص325 : حرش  - 2
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يافوتم 573 ه)  ) يدنوار نبا  ۀعاربلاجاهنم ج 1 ص 264 : - 3
يافوتم 346 ه)  ) يدوعسم بهذلا ج 2 ص 377 : جورم  - 4

يافوتم 1110ه .)  ) یسلجم راونالاراحب ج32 ص442 ح387-394 : - 5
یتشد . دمحم  سرهفملا  مجعم  هغالبلاجهن  هبطخ 51  [ 2]

دیدحلا ج1 ص329. یبا  نبا  حرش  و  محازم ، نبا  نیّفص ، باتک  [ 3]

یلع ماما  اب  تعیب  رد  مدرم  يدازآ 

هیلع یلع  نینمؤملاریما  ترضح  اب  یمومع  روضح  و  هوکـش ، اب  عامتجا  کی  رد  نادهاجم  مومع  راصنا و  نارجاهم و  هکنآ  زا  سپ  فلا -
. دندرک تعیب  مالسلا 

: دیامرفیم نایب  هنوگنیا  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  ار  هنیدم  مدرم  ناجیه  قشع و  روش و  هغالبلاجهن ، رد  هک 
َطَقَسَو ُلْعَّنلا ، ِتَعَطَْقنا  یَّتَح  اَهِدْرِو ، َمْوی  اَهِضایِح  یَلَع  ِمیِْهلا  ِِلبِْإلا  َّكاَدَت  یَلَع  ُْمتْکَکاَدَت  َُّمث  اَُهتْضَبَقَف ، اَهوُُمتْدَدَمَو  اَُهتْفَفَکَف ، يِدی  ُْمتْطََسبَو 

ْتَرَـسَحَو ُلِیلَْعلا ، اَهَوَْحن  َلَماََحتَو  ُرِیبَْکلا ، اَهَیلِإ  َجَدَهَو  ُریِغَّصلا ، اَِهب  َجَـهَْتبا  ِنَأ  يایِإ  ْمِِهتَعیَِبب  ِساَّنلا  ِروُرُـس  ْنِم  َغََلبَو  ُفیِعَّضلا ، َئِطُوَو  ُءاَدِّرلا ،
[ . 1 . ] ُباَعِْکلا اَهَیلِإ 

نارتش نانوچ  سپـس  متفرگیم ، ار  نآ  نم  دیدیـشکیم و  دوخ  يوس  هب  ار  نآ  امـش  متـسبیم ، نم  دـیدوشگیم و  تعیب  يارب  ارم  تسد 
ناوتان دارفا  و  داتفا ، مشود  زا  ابع  و  دش ، هراپ  مشفک  دنب  هک  نآ  ات  دـیدروآ ، موجه  نم  رب  دـنروآیم  موجه  روخـشبآ  فرط  هب  هک  هنـشت 

، دـنداتفا هار  هب  نازرل  ندرک  تعیب  يارب  ناریپ  و  نامداش ، نالاسدرخ  هک  دـندوب  دونـشخ  نم  اب  تعیب  رد  مدرم  نانچنآ  دـندیدرگ ، لامیاپ 
. دندمآ هنحص  هب  باقنیب  ناوج  نارتخد  و  راوس ، ناشیوخ  شود  رب  نارامیب 
: دومرف رمع  نب  هَّللادبع  هب  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  مدرم ، یمومع  تعیب  زا  سپ 

. نک تعیب  زیخرب و 
. دننک تعیب  همه  ات  منکیمن  تعیب  تفگ :
: دومرف مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح 

. ینکن تفلاخم  هک  نک  دهع  سپ 
. منکیمن يدهع  چیه  داد : خساپ 

دنهد ، رازآ  ار  وا  هک  دنتفشآرب  یخرب 
: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

[ . 2 . ] تسا هدش  رتقالخا  دب  دش  گرزب  هک  لاح  دوب ، قالخا  دب  یکدوک  رد  دیراذگب ، دازآ  ار  وا 
: دومرف صاقو  یبا  نب  دعس  هب  باطخ  مدرم ، یمومع  تعیب  زا  سپ  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح  ب -

. نک تعیب 
. مهدن ماجنا  وت  تفلاخم  رد  يراک  هک  مهدیم  لوق  دننک ، تعیب  هعماج  دارفا  همه  ات  راذگاو  دوخ  لاح  هب  ارم  تفگ : دعس 

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
. دیراذگاو دوخ  لاح  هب  ار  وا 

. نک تعیب  دومرف : وا  هب  باطخ  ماما  دندروآ ، ار  هملسم  نب  دمحم  هاگنآ 
دومرف : نم  هب  ادخ  لوسر  تفگ :
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. مریگ هرانک  مدرم  زا  منکشب و  هدز  دُحا  گنس  رب  ار  دوخ  ریشمش  دندرک ، فالتخا  مدرم  یتقو 
: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح 

. دومرف ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  نک  نانچ 
: تفگ دوب و  هدرکن  تعیب  هک  دندروآ  ار  دیز  نب  ۀماسا  هاگنآ 

. منکیم تعاطا  وت  زا  نم 
منکیم ، تعیب  مه  نم  دندرک ، تعیب  مدرم  دارفا  همه  یتقو 

. تشاذگ دازآ  زین  ار  وا  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
دنتفگ : دندوب و  هدرکن  تعیب  هک  دندرب  ار  یهورگ  مان  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح  نارای  هاگنآ 

. دناهدرکن تعیب  زونه  نانآ  نینمؤملاریما  ای 
: هک داد  خساپ  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

[ . 3 .« ] تسین یتجاح  دنرادن  شیارگ  نم  هب  هک  یناسک  اب  ارم  »
. دندرک هیفصت  هنوگچ  ار  نافلاخم  دنداد و  تروص  اهماع  لتق  هچ  و  دنتخیر ، اهنوخ  هچ  لّوا  هفیلخ  ِتعیب  يارب  هک  یتروص  رد 

. تسا نکمم  ریغ  نیغورد و  اعّدا ، نیا  دننک ، تعیب  هعماج  دارفا  همه  ات  دندرکیم  اعّدا  هکنیا 
نیا زین  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  دـنرادن و  تدـحو  ًـالماک  یعوضوم  باـختنا  رب  هعماـج  کـی  دارفا  همه  هاـگچیه  يرـشب  هعماوج  ماـمت  رد 

: دومرف نایب  هبطخ 173  رد  اراکشآ  ار  تقیقح 
. ِِهتَمِْقن ُریِذَنَو  ِِهتَمْحَر ، ُریَِشبَو  ِِهلُسُر ، ُمَتاَخَو  ِهیْحَو ، ُنیِمَأ 

ِهِیف . ِهَّللا  ِْرمَِأب  ْمُهُمَلْعَأَو  ِهیَلَع ، ْمُهاَْوقَأ  ِْرمَْألا  اَذِهب  ِساَّنلا  َّقَحَأ  َّنِإ  ُساَّنلا ، اَهیَأ 
. َِلتُوق َیبَأ  ْنِإَف  َِبتُْعتْسا ، ٌبِغاَش  َبَغَش  ْنِإَف 

َُّمث اَْهنَع ، َباَغ  ْنَم  یَلَع  َنوُمُکْحی  اَُهلْهَأ  ْنِکلَو  ٌلِیبَس ، َِکلذ  َیلِإ  اَمَف  ِساَّنلا ، ُۀَّماَـع  اَهَرُـضْحی  یَّتَح  ُدـِقَْعنَت  َـال  ُۀَـماَمِْإلا  َِتناَـک  ِْنَئل  يِرْمََعلَو ،
. َراَتْخی ْنَأ  ِِبئاَْغِلل  َالَو  َعِجْری ، ْنَأ  ِدِهاَّشِلل  َسَیل 

. ِهیَلَع يِذَّلا  َعَنَم  َرَخآَو  َُهل ، َسَیل  اَم  یَعَّدا  ًالُجَر  ِنیَلُجَر : ُِلتاَقُأ  یِّنِإَو  َالَأ 
. تسا یهلا  رفیک  هدنهد  میب  و  تمحر ، هدنهد  تراشب  و  ناربمایپ ، متاخ  و  راگدرورپ ، یحو  نیما  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ 

---------------
: اه تشون  یپ 

: تسا ریز  حرش  هب  هبطخ  نیا  كاردم  دانسا و  یتشد ، دمحم  سرهفملا  مجعم  هغالبلاجهن  هبطخ 229  [ 1]
يافوتم 338 ه)  ) یکلام ربلادبع  نبا  318 ش1289 : صو باعیتسا ج2 ص78 ش777  - 1

يافوتم 606 ه)  ) یعفاش ریثأ  نبا  هحلط :) همجرت   ) ۀباغلا ج 2 ص 61 دسا  - 2
يافوتم 413 ه)  ) دیفم خیش  راق : يذب  مالسلا  هیلع  یلع  هبطخ  لمجلاباتک ص267  - 3

يافوتم 207 ه)  ) يدقاو دیفم :) خیش  لقن  قبط   ) لمجلا باتک  - 4
يافوتم 606 ه)  ) یعفاش ریثأ  نبا  ج 1 ص 171 : ۀیاهنلا ج3 ص318 : باتک  - 5

يافوتم 276 ه)  ) ۀبیتق نبا  ۀسایسلاو ج 1 ص 154 : ۀمامالا  - 6
يافوتم 664 ه)  ) سوواط نبدیس  ۀجحملا : فشک  - 7

يافوتم 310 ه)  ) یعفاش يربط  يربط ج 6 ص 3143 : خیرات  - 8
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يافوتم 413 ه)  ) دیفم خیش  داشرا ص134 ج1 ص238 و245 و255 : باتک  - 9
يافوتم 328 ه)  ) یکلام هبر  دبع  نبا  دیرفلا ج 2 ص 135 : دقع  - 10

يافوتم 346 ه)  ) يدوعسم بهذلا ج 2 ص 358 : جورم  - 11
يافوتم 852 ه)  ) یعفاش ینالقسع  ۀباصالا ج 2 ص 213 و ج 1 ص 177 : - 12

يافوتم 1110 ه)  ) یسلجم : 116 صو 32 ص52  جو راونالاراحب ج8 ص416 - 13
يافوتم 460 ه)  ) یسوط خیش  یلامأ ج 1 ص 172 : باتک  - 14
يافوتم 568 ه)  ) یفنح یمزراوخ  بقانم ص 117 : باتک  - 15

یناشاک ضیف  همالع  داهجلا :) باتک   ) یفاو باتک  - 16
يافوتم 328 ه)  ) ینیلک یفاک ج 5 ص 53 : عورف  - 17

يافوتم 460 ه)  ) یسوط خیش  لمجلا ص 129 : باتک  - 18
يافوتم 538 ه)  ) یلزتعم يرشخمز  باب 17 : راربالاعیبر  - 19
يافوتم 588 ه)  ) یسربط : 437 جاجتحا ج 1 ص 161 : - 20

يافوتم 328 ه)  ) ینیلک سوواط :) نبا  لقن  قبط   ) لئاسر - 21
يافوتم 381 ه)  ) قودص خیش  یلامأ : باتک  - 22
يافوتم 449 ه .)  ) یکجارک رهاوجلا : ندعم  - 23

هک مدینـش  ربماـیپ  زا  تفگ : و  تفر ، هفوـک  هب  جاّـجح  تیمکاـح  زا  سپ  درکن ، تعیب  مالـسلا  هیلع  یلع  اـب  هک  رمعنب  هّللادـبع  نیمه  [ 2]
هب راد  هبوچ  ار  وت  يدرکن ؟ تعیب  یلع  اب  ارچ  سپ  ! قمحا يا  تفگ : جاّجح  تسا . هدرمن  ناملـسم  دسانـشن ، ار  دوخ  ماما  دریمب و  سکره 

راحبلاۀنیفس ج2 ص136 . . تسا هدروآ  اجنیا 
.15 مالسلا ج1 ص16 -  هیلع  نینمؤملاریما  خیراوتلا  خسان  [ 3]

نافلاخم يدازآ 

یکی هب  هدمآ ، درِگ  دجسم  زا  ياهشوگ  رد  تعامج  زامن  زا  سپ  دندرکیمن ، ادتقا  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  هب  تعامج  زامن  رد  جراوخ  - 1
. دندرکیم ادتقا  دوخ  هارمگ  ناربهر  زا 

هب ار  ياهیآ  دش و  دـنلب  شدایرف  ءاّوکلا  نبا  مان  هب  جراوخ  زا  یکی  هاگان  هدـش ، اپرب  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  تماما  هب  تعامج  زامن  يزور 
: دناوخ دنلب  مالسلا  هیلع  یلع  هب  ندز  هیانک  ناونع 

[ . 1 . ] َنیرِساخلا َنِم  َّنَنوُکََتل  َو  َُکلَمَع  َّنَِطبْحَیل  َتْکَرْشَا  ِنَئل  َِکْلبَق  ْنِم  َنیذَّلا  َیِلا  َو  َکَیِلا  یِحُوا  دََقل  َو 
: هک تسا  ربمایپ  هب  باطخ  هیآ  نیا 

.( دوب یهاوخ  ناراکنایز  زا  دوریم و  نیب  زا  تلامعا  يوش ، كرشم  رگا  هک  دش  یحو  وت  زا  لبق  ناربمایپ  نینچمه  وت و  هب  )
مینادیم ، مالسا  رد  ار  وت  قباوس  هک  دنزب  هشوگ  مالسلا  هیلع  یلع  هب  تساوخ ، هیآ  نیا  ندناوخ  اب  ءاّوکلا  نبا 

یتسه ، ناملسم  لّوا 
درک ، باختنا  يردارب  هب  ار  وت  ربمغیپ 

یتفخ ، ربمغیپ  رتسب  رد  يدرک و  یناشخرد  يراکادف  تیبملا  ۀلیل  رد 
. تسین راکنا  لباق  مالسا  هب  وت  تامدخ  هرخالاب  يداد ، رارق  اهریشمش  همعط  ار  تدوخ 

مالسلا هیلع  یلع  ماما  www.Ghaemiyeh.comهمانشناد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1507زکرم  هحفص 93 

http://www.ghaemiyeh.com


: هدومرف مه  شربمغیپ  هب  ادخ  اّما 
يداد . رده  هب  ار  هتشذگ  لامعا  يدش  رفاک  نونکا  وت  نوچ  دوریم و  رده  هب  تلامعا  يوشب  كرشم  رگا 

درک !؟ هچ  لباقم  رد  مالسلا  هیلع  یلع 
. دناسر رخآ  هب  ار  هیآ  ات  درک  توکس  دش ، دنلب  نآرق  هب  وا  يادص  ات 

. داد همادا  ار  زامن  مالسلا  هیلع  یلع  دناسر ، رخآ  هب  هک  نیمه 
. دومن توکس  مالسلا  هیلع  یلع  هلصافالب  درک و  رارکت  ار  هیآ  ءاّوکلا  نبا  زاب 

هک : تسا  نآرق  روتسد  نوچ  درکیم  توکس  مالسلا  هیلع  یلع 
[ . 2  ] اُوتِْصنَا َو  َُهل  اوُعِمَتْساَف  ُنآرُْقلا  َءيُِرق  اذإ 

دیوش ». شوماخ  دیهد و  ارف  شوگ  دوشیم ، هدناوخ  نآرق  هک  یماگنه  »
دنـشاب و تکاس  دـیاب  نیمومأم  تسا ، تئارق  لوغـشم  تعاـمج  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترـضح  یتقو  هک  تسا  لـیلد  نیمه  هب  و 

. دنهد ارف  شوگ 
وا باوج  رد  دیسر و  زامن  تونق  هب  مالسلا  هیلع  یلع  دنز ، مه  هب  ار  زامن  عضو  تساوخیم  درک و  رارکت  ار  هیآ  هک  يا  هبترم  دنچ  زا  دعب 

دناوخ : ار  هیآ  نیا 
[ . 3  ] َنُوِنقوی َنیذَّلا ال  َکَّنَّفِخَتْسی  َو ال  ٌّقَح  ِهَّللا  َدْعَو  َّنِا  ِربْصاَف 

(. دنرامشب کبس  دنناوتیمن  ار  وت  دنهدن و  ناکت  ار  وت  نیقی ، نامیا و  یب  مدرم  نیا  دیسر . دهاوخ  ارف  تسا و  ّقح  ادخ  هدعو  نک  ربص  )
[ . 4 . ] داد همادا  دوخ  زامن  هب  درکن و  یئانتعا  رگید  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

دش در  ناشلباقم  زا  یئور  ابیز  نز  هاگان  دندوب ، وگتفگ  ثحب و  لوغشم  نارای  زا  یعمج  اب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  يزور  - 2
، درکیم لابند  ار  نز  نآ  یخرب  مشچ  هک 

. دومرف هئارا  يدنمشزرا  ياهدومنهر  مدرم  تحیصن  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح 
. درک تناها  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  هب  دنام و  تفگش  ترضح  نآ  باوج  زا  هک  تشاد  روضح  جراوخ  زا  یصخش 

ُهُوُلتْقِیل ُمْوَْقلا  ََبثَوَف 
(. دنشکب ار  وا  هک  دنتخیر  وا  رس  رب  مدرم  )

: دومرف تساخرب و  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  هک  یلاح  رد 
ٍْبنَذ  ْنَع  ٌْوفَع  َوا  ٍّبَِسب  ٌّبَس  َوُه  امَّنِا  ًادیَوُر 

[ . 5 (. ] هانگ زا  ندرک  وفع  ای  تسا  شحف  ربارب  رد  شحف  دینک ، اهر  ار  وا  )
اه : تشون  یپ 

هیآ 65 . رمز ، هروس  [ 1]
هیآ 204 . فارعا  هروس  [ 2]

هیآ 60 . ، مور هروس  [ 3]
ص 311 . دیدحلا ج 2 ، یبا  نبا  حرش  [ 4]

: تسا ریز  حرش  هب  تمکح  نیا  كرادم  دانسا و  یتشد ، دمحم  سرهفملامجعم  هغالبلاجهن  تمکح 420  [ 5]
يافوتم 381 ه)  ) قودص خیش  لاصخ ص627 : باتک  - 1

يافوتم 380 ه)  ) ینارح هبعش  نبا  لوقعلا ص125 : فحت  - 2

مالسلا هیلع  یلع  ماما  www.Ghaemiyeh.comهمانشناد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1507زکرم  هحفص 94 

http://www.ghaemiyeh.com


يافوتم 573 ه)  ) يدنوار نبا  ۀعاربلا ج 3 ص 423 : جاهنم  - 3
يافوتم 588 ه)  ) يدمآ مکحلا ج 4 ص 585 و ج 2 ص 604 : ررغ  - 4

يافوتم 1110 ه)  ) یسلجم راونالا ج101 ص39 ح42 ب91 ب26 : راحب  - 5
يافوتم 1110ه)  ) یسلجم راونالاراحب ج33 ص434 ح643 : - 6

(. يافوتم 421ه  ) یبآ دعس  یبا  ریزو  رّدلارثن ج1 ص326 : - 7

يزاس لپ  رد  مدرم  نتشاذگ  دازآ 

تاُرف زا  هاپس  روبع  دنتسنادیم و  يزاس  ُلپ  تعنص  هک  دیسر  تارف  رانک  رد  هّقُر »  » رهش هب  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  هاپـس  نیّفـص ، هاررـس  رد 
دننک ، مهارف  دنتسناوتیم  ار 

نوریب بآ  زا  مه  ار  دوخ  ياهقیاق  و  دندزیم ، زاب  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  اب  رـس  يراکمه  زا  دـندوب ، موس  هفیلخ  ناهاوخاوه  زا  نوچ  اّما 
. دنکن هدافتسا  نآ  زا  ترضح  نآ  هاپس  ات  دندیشک 

نآ لپ  زا  هدیـسر  ْجـِْبنَم »  » هّلحم هب  ات  دروآرد  تکرح  هب  يرگید  ینالوط  هار  زا  ار  هاپـس  دـشن و  نانآ  ضّرعتم  مه  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما 
. دنیامرف روبع 

تفگ : دناسر و  هّقُر  مدرم  هب  ار  دوخ  تفرگ و  هلصاف  هاپس  زا  رتشا ، کلام  اّما 
. منارذگیم غیت  مد  زا  ار  امش  همه  دینکن ، مهارف  ار  هاپس  روبع  دیزاسن و  لپ  رگا  دنگوس  ادخ  هب 

. دنزاسب ار  لپ  هک  دنتفرگ  میمصت  رتشا  کلام  تیعطاق  ربارب  رد  دندرک و  تروشم  دندمآ و  مه  درگ  هّقر  نادرم 
درک . روبع  ناوتیم  هّقُر »  » لپ زا  هک  داد  ربخ  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح  هب  رتشا  کلام  یطابترا ، لپ  مامتا  زا  سپ 

ار مدرم  اجنآ  ات  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  اّما  دمآیم ، باسحب  نمـشد  درکیم ، تفلاخم  سک  ره  و  دوب ، یگنج  طئارـش  رد  روشک  هکنیا  اب 
[ . 1 . ] دیدرگن اهنآ  ضّرعتم  دندز و  زاب  رَس  يزاس  ُلپ  رد  يراکمه  زا  هک  دوب  هتشاذگ  دازآ 

-----------
اه : تشون  یپ 

دیدحلایبانبا ج1 ص291. حرش  و  ، - ریثأنبالماک ج3 ص582 و  ، - يربط ج4 ص565 خیرات  [ 1]

تعیب رد  هنیدم  مدرم  يدازآ 

: تفگ هحلط  موس ، هفیلخ  لتق  زا  سپ 
تفارـش يراد و  وت  هک  يرایـسب  لـئاضف  اـبیز و  قباوس  مکح  هب  تسا  وت  قح  تّما ، تفـالخ  يرتراوازـس و  راـک  نیدـب  وت  نسحلاوبا ، يا 

. يراد ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  اب  هک  يدنواشیوخ 
: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما 

. دوشیم رهاظ  تفلاخم  وت  بناج  زا  دوش ، زاغآ  متموکح  منک و  لوبق  ار  راک  نیا  رگا  هک  مشیدنایم  نآ  هب 
. نسحلاوبا يا  زگره ! : تفگ هحلط 

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما 
؟ ینامیم تباث  یتفرگ ، هاوگ  شیوخ  رب  ار  يادخ  يدرک و  هک  يدهع  رب  ایآ 

: تفگ هحلط 
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. درک مهاوخن  لودع  نآ  زا  زگره  مدرک ، ادخ  اب  هک  يدهع 
: دومرف مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

. میورب ریبز  دزن  هب  ات  ایب  ام  اب  زیخرب و 
. مرادربنامرف تفگ : هحلط 

دندمآ . ریبز  دزن  مه  اب 
تفگ . ریبز  اب  دوب  هتفگ  هحلط  اب  هک  تاملک  نامه  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

. دنکن لمع  نآ  فالخرب  زگره  هک  تسب  نامیپ  دهع و  نینمؤملاریما  اب  دوب و  هداد  هحلط  هک  داد  لاونم  نیا  رب  باوج  زین  ریبز 
نینمؤملاریما هب  تفالخ  راک  رد  هنیدـم  مدرم  یمامت  راصنا و  رجاهم و  دـندرک و  دـهع  نینمؤملاریما  اب  عوضوم  نیا  رب  ریبز  هحلط و  هاگنآ 

. دنداد تیاضر  مالسلا  هیلع  یلع 
دندمآ ، هنیدم  دجسم  هب  سپس 

نب ۀـمیزخ  دـیز ، نب  دـلاخ  بویأ  وبأ  نالجع ، نب  کلام  عفار ، نب  ۀـعافر  ناهیتلا ، نب  مثیهلاوبا  لـثم : راـصنا ، رجاـهم و  زا  یتعاـمج  سپ 
: دنتفگ قایتشا  اب  نیریاس  و  تباث ،

نب یلع  تبارق  تبرق و  تمارک و  تلیـضف و  تشذـگ . نآ  نونکا  درکیم و  یناگدـنز  هنوگچ  امـش  اب  نامثع  هک  دـینادیم  ناـمدرم ، يا 
ینغتسم نایب  حرش و  زا  تسا ، نآ  يواح  وا  فیرش  تاذ  هک  قالخا  نساحم  مولع و  عاونا  تسا و  رترهاظ  باتفآ  زا  مالـسلا  هیلع  بلاطیبا 

وا هب  ار  امـش  میتـسنادیم ، مالـسلا  هیلع  یلع  زا  رت  سرتادـخ  رتراـگزیهرپ و  و  رت ، لـضاف  ار  یـسک  تفـالخ  راـک  حالـص  هب  رگا  تسا و 
هچ ؟و  دـیئوگیم هچ  لاح  منیبیمن . وا  زا  رت  عماج  سک  چـیه  ار  ریخ  لاصخ  نیا  نیمز  يور  همه  رد  زورما  نکیل  میدرکیم و  یئامنهار 

؟ دیشیدنایم
: دنتفگ هنیدم  مدرم  مامت 

. میرادرب نامرف  عیطم و  ار  وا  میتسه و  یضار  مالسلا  هیلع  یلع  تفالخ  هب  ام 
: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما 

؟ دینکیم حرطم  ار  نانخس  نیا  لماک  يدونشخ  اب  هارکا  ورابجا  نودب  ایآ  مدرم !
. مینادیم بجاو  یلاعت  يادخ  رما  هب  نتشیوخ  رب  ار  وت  ّقح  دنتفگ : همه 

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع 
. دریذپ قّقحت  دشاب  هتفرگ  رارق  امش  يأر  هک  هلمج  نآ  رب  ات  دییآ  زاب  ادرف  دینک و  هشیدنا  راک  نیا  رد  دیدرگ و  زاب  زورما 

هک : دندزیم  دایرف  رانک  هشوگره و  زا  همه  و  دش ، تیعمج  زا  ُرپ  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  دجسم  هرابود  زور  نآ  يادرف 
مینکیم ، تعیب  مالسلا  هیلع  یلع  اب  اهنت  ام 

مالـسلا هیلع  نینمؤـملاریما  ترـضح  اـب  تـعیب  يارب  ار  مدرم  دـندرک و  ینارنخـس  دنتـساخاپب ، رگید  يوـس  زا  ریبز  و  وـس ، کـی  زا  هـحلط 
. دندروآیم موجه  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  يوس  هب  مدرم  شیپاشیپ  رد  و  دندناروش ،

طاشن روش و  هک  داد  هنیدم  مدرم  هب  تبثم  خساپ  هاگنآ  درک و  ربص  تّجح  مامتا  يارب  زور  هس  ات  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترـضح 
[ . 1 . ] دندرک تعیب  روش  قشع و  اب  هنادازآ  مدرم  تفرگ و  ارف  ار  رهش  همه 

--------
اه : تشون  یپ 

.229 هبطخ 2 : سرهفملا ، مجعملا  هغالبلاجهن  [ 1]
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نیفص دربن  رد  یسایس  یهاگآ 

قرغ تاُرف  رد  يرایـسب  دندش و  رام  رات و  ماش  نایرگـشل  تفای و  موادت  حبـص  ات  یمومع  گنج  هک  یبش  نآ  ریرهلا » ۀلیل   » زا دـعب  فلا -
ماما نایرگـشل  زا  يرایـسب  هک  دندز  هزین  يالاب  ار  اهنآرق  دندیـشک و  گنج  زا  تسد  ماش  هاپـس  صاع ، ورمع  ریوزت  هلیح و  اب  دندیدرگ ،

هک : دندرک  رواب  دندروخ و  بیرف  مالسلا  هیلع  یلع 
. دنتسه بلط  حلُص  نایماش  هیواعم و 

دنیامیپیم . ار  تیاده  هار  دندش و  نامیشپ  نایماش  هیواعم و 
. درک داجیا  لزلزت  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح  رگشل  رد  اهدیدرت  کش و  هنوگنیا  هک 

دومرف : لماک  يرایشه  اب  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
دنهد و تاجن  ار  دوخ  و  دـنربب ، رَدـِب  ملاس  ِناج  يزوریپ ، یمدـق  دـنچ  نیا  رد  دـنهاوخیم  دنتـسین ، بلط  حلـص  نایماش  دـیروخن ، بیرف 

. دنهد موادت  ار  حلص  هن  گنج و  هن  تلاح 
هک : داد  دومنهر  و 

ٍنآُرق  ِو ال  ٍنیِد  ِباحْصَِاب  اوُسَیل  مُهَّنِا  مُِکقْدِص ، َو  ْمُکِّقَح  یَلَع  اوُْضما  َو  ِهَّللا  َدابِع 
[ . 1 (. ] دنشابیم نآرق  لها  هن  نید و  لها  هن  نایماش  هک  دیشوکب  دوخ  یتسار  قح و  موادت  رد  ادخ ، ناگدنب  يا  )

دندنکارپ ار  هنتف  رابغ  درگ و  هرهچ  دنچ  ناقفانم  زا  ياهّدع  هفوک ، نایرگشل  رد  لزلزت  داجیا  اههزین و  يالاب  اهنآرق  نداد  رارق  زا  سپ  ب -
. دندز مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح  شترا  نورد  رد  یماظن  ياتدوک  کی  هب  تسد  و 

میروایب  ور  دیاب  تیمَکَح  هب  دوش و  لیطعت  دیاب  گنج  هک  دندروآیم  راشف  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  هب 
دناوخارف ، دربن  مّدقم  ّطخ  زا  ار  کلام  دنتساوخیم  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح  زا  هناّرِصُم  و 

يدوبان اب  گنج  راک  هک  دوب  کـیدزن  دوب و  هدیـسر  هیواـعم  یهدـنامرف  همیخ  یکیدزن  هب  هدرک و  يورـشیپ  کـلام  رگـشل  هک  یلاـح  رد 
. دوش هرسکی  هیواعم 

وت اـب  اـی  نادرگرب و  ار  کـلام  اـی  دـندرک  دـیدهت  دنتـشادنرب و  یـسایس  راـشف  زا  تسد  يذوفن  ناـقفانم  رگید  اـه و  سیق  نب  ثعـشا  اـّما 
میگنجیم .

هک : داد  مایپ  کلام  هب  لماک  يرایشه  اب  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
ْتَعَقَو  ْدَق  َۀَْنتِْفلا  َّنِاَف  َیِلا  ِْلْبقَا 

[ . 2 (. ] تفای قّقحت  نایرگشل  رد  هنتف  هک  درگ  زاب  کلام  )
نآ رد  گنج  هکراتم  هچرگ  دروآیم ، دیدپ  ّمهم  یتارطخ  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترـضح  شترا  نورد  رد  یماظن  ياتدوک  اریز 

اههنتف اب  هلباقم  يارب  اّما  تشاد ، یگتسب  ریشمش  هبرض  دنچ  هب  اهنت  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  هاپس  يزوریپ  دوب و  رابمغ  رایـسب  ساّسح  طئارش 
. دوبن گنج  هکراتم  زُج  ياهراچ 

و دروخ ، بیرف  يرعشأ  یسوموبا  هک  هاگنآ  مالسلا ، هیلعیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  نامرف  زا  یچیپرـس  و  تیمَکَح ، لیمحت  زا  سپ  ج - 
. تفرگ يزاب  هب  ار  زیچ  همه  ریوزت  یئورود و  اب  دیشخب و  قّقحت  ار  دوخ  ياهگنرین  صاع  ورمع 

هیلع یلع  نینمؤملاریما  ترضح  ارچ  هک  دندرک  شروش  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  تموکح  ِّدِضرب  دنداد و  لیکشت  ار  جراوخ  بزح  یهورگ 
؟ تفریذپ ار  تیمکح  مالسلا 

. دندیشچ ار  تسکش  یخلت  يزوریپ ، هناتسآ  رد  هدرک و  داجیا  راشف  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  رب  ارچ  هک  دندش  نامیشپ  رگید  یهورگ  و 
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. درک اشفا  ار  تیمکح  يارجام  هدش  باسح  ینارنخس  دنچ  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح 
------------------

: اه تشون  یپ 
دلج 3 ص 316 . ریثأ  نبا  لماک  [ 1]
دلج 3 ص 317 . ریثأ  نبا  لماک  [ 2]

یعامتجا دنمشزرا  راثآ 

هک دیامرفیم  حرطم  ار  فورعم » هب  رما   » و یمدرم » تراظن   » یعامتجا دنمشزرا  راثآ  تمکح 252  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح 
: دومرف هک  تسا ، مدرم  ياههدوت  ندروآ  هار  هب  نآ  یعامتجا  راثآ  زا  یکی 

ِءاَهَفُّسِلل ، ًاعْدَر  ِرَْکنُْملا  ِنَع  یْهَّنلاَو  ِّماَوَْعِلل ، ًۀَحَلْصَم  ِفوُْرعَْملِاب  َْرمَْألاَو  ِماَلْسِْإِلل ، ًاّزِع  َداَهِْجلاَو 
زا نادرخیب  نتـشادزاب  يارب  ار  رکنم » زا  یهن   » و هاـگآان ، ياـههدوت  حالـصا  يارب  ار  فورعم » هب  رما   » و مالـسا ، تّزع  يارب  ار  داـهج »  » (و

[ . 1 .( ] اهیتشز
: اریز

. دنرادن هّجوت  یخرب 
. دنوشیم یشومارف  تلفغ و  راچد  رگید  یخرب  و 

. دندرگیم اهیتشز  راچد  هک  دنتسین ، رادروخرب  مزال  یهاگآ  زا  یضعب  و 
، دنهدیم رّکذت  ناحلاص  ناکاپ و  یتقو  اّما 

، دنرادیم زاب  اهیتشز  زا  دننکیم و  اهیبوخ  هب  رما 
دنوشیم ، دنمهرهب  همه  هاگآ ، ریغ  هاگآ و  داوس ، یب  داوساب و  زا  مدرم  مومع 

. دنرادیم رب  تسد  اهیتشز  زا  راچان  هدش  هدنکفارس  نادساف  ناراکدب و  دنتفایم و  اهشزرا  دای  هب 
رما يالاو  رایسب  شزرا  هب  سپس  و  حرطم ، ار  یعامتجا  دسافم  زا  یگدنرادزاب  ياهشور  عاونا  ءادتبا  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ور  نیا  زا 

: دیامرفیم هراشا  فورعم  هب 
؛ ِریَْخلا ِلاَصِِخل  ُلِمْکَتْسُْملا  َِکلذَف  ِِهْبلَقَو ، ِِهناَِسلَو  ِهِدِیب  ِرَْکنُْمِلل  ُرِْکنُْملا  ُمُْهنِمَف 

؛ ًۀَلْصَخ ٌعیَضُمَو  ِریَْخلا  ِلاَصِخ  ْنِم  ِنیَتَلْصَِخب  ٌکِّسَمَتُم  َِکلذَف  ِهِدِیب ، ُكِراَّتلاَو  ِِهْبلَقَو  ِِهناَِسِلب  ُرِْکنُْملا  ُمُْهنِمَو 
، ٍةَدِحاَِوب َکَّسَمَتَو  ِثاَلَّثلا ، َنِم  ِنیَتَلْصَْخلا  َفَرْشَأ  َعیَض  يِذَّلا  َِکلذَف  ِِهناَِسلَو ، ِهِدِیب  ُكِراَّتلاَو  ِِهْبلَِقب ، ُرِْکنُْملا  ُمُْهنِمَو 

. ِءایْحَْألا ُتیَم  َِکلذَف  ِهِدیَو ، ِِهْبلَقَو  ِِهناَِسِلب  ِرَْکنُْملا  ِراَْکنِِإل  ٌكِراَت  ْمُْهنِمَو 
یُِّجل . ٍرَْحب  ِیف  ٍۀَثْفَنَک  اَّلِإ  ِرَْکنُْملا ، ِنَع  یْهَّنلاَو  ِفوُْرعَْملِاب  ِْرمَْألا  َْدنِع  ِهَّللا ، ِلِیبَس  ِیف  ُداَهِْجلاَو  اَهُّلُک  ِِّرْبلا  ُلاَمْعَأ  اَمَو 

. ٍِرئاَج ٍماَمِإ  َْدنِع  ٍلْدَع  ُۀَِملَک  ِهِّلُک  َِکلذ  ْنِم  ُلَْضفَأَو  ٍقْزِر ، ْنِم  ِناَصُْقنی  َالَو  ٍلَجَأ ، ْنِم  ِنَابِّرَقی  َال  ِرَْکنُْملا  ِنَع  یْهَّنلاَو  ِفوُْرعَْملِاب  َْرمَْألا  َّنِإَو 
رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  لحارم 

. دناهدروآ درگ  دوخ  رد  ار  وکین  ياهتلصخ  یمامت  نانآ  سپ  دننکیم ، راکنا  بلق  نابز و  تسد و  اب  ار  رکنُم  یهورگ ، »
ار وکین  ياهتلـصخ  زا  تلـصخ  ود  یـسک  نینچ  سپ  دـنَربیمن ، يراک  هب  تسد  اّما  هدرک ، راکنا  بلق  ناـبز و  اـب  ار  رکنُم  رگید ، یهورگ 

. تسا هدرک  هابت  ار  يرگید  هتفرگ و 
هتخاس و هابت  تسا  رتفیرش  هک  ار  تلصخ  ود  سپ  دنرادن ، یمادقا  شیوخ  نابز  تسد و  اب  و  هدرک ، راکنا  بلق  اب  اهنت  ار  رکنُم  یضعب  و 

مالسلا هیلع  یلع  ماما  www.Ghaemiyeh.comهمانشناد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1507زکرم  هحفص 98 

http://www.ghaemiyeh.com


. دناهدروآ تسد  هب  ار  تلصخ  کی 
. تسا ناگدنز  نایم  ياهدرم  نانآ ، زا  یسک  نینچ  هک  دناهتخاس  اهر  تسد  بلق و  نابز و  اب  ار  رکنُم  رگید  یضعب  و 

انامه و  تسا ، روانهپ  جاّوم و  يایرد  رب  ياهرطق  نانوچ  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ربارب  ادـخ ، هار  رد  داهج  و  وکین ، ياهراک  مامت  و 
شیپ رد  قح  نخـس  رترب ، اهنیا  همه  زا  و  دـنهاکیم ، يزور  رادـقم  زا  هن  و  دـننکیم ، کیدزن  ار  یلجا  هن  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما 

[ . 2 .« ] تسا راکمتس  یمکاح  يور 
------------------

اه : تشون  یپ 
: تسا ریز  حرش  هب  نآ  دانسا  زا  یخرب  هک  یتشد ، دمحم  سرهفملا  مجعم  هغالبلاجهن  تمکح 252  [ 1]

يافوتم 732 ه)  ) یعفاش يریون  برالا ج 8 ص 182 : ۀیاهن  - 1
يافوتم 652 ه)  ) یعفاش هحلط  نبا  لوؤسلا ج 1 ص 176 : بلاطم  - 2

يافوتم 588 ه)  ) يدمآ ج1 ص274 و 275 : مکحلا ص 77 و 230 /  ررغ  - 3
يافوتم 693 ه)  ) یلبرا ۀمغلا ج 2 ص 108-43 : فشک  - 4
يافوتم 262 ه)  ) يرهوج یلبرا :) لقن  هب   ) هفیقس باتک  - 5

يافوتم 381 ه)  ) قودص خیش  ص248 : مالسا ) لوصا  باب   ) عئارشلاللع - 6
يافوتم 310 ه)  ) یعفاش يربط  دیدج ص113 : ۀمامالالئالد ص32 ط  - 7

يافوتم 588 ه .)  ) یسربط دیدج : جاجتحا ص133 ص258 ط  باتک  - 8
: تسا ریز  حرش  هب  نآ  دانسا  زا  یخرب  هک  یتشد ، دمحم  سرهفملا  مجعم  هغالبلاجهن  تمکح 374  [ 2]

يافوتم 380 ه)  ) ینارح هبعش  نبا  لوقعلا ص 162 : فحت  - 1
يافوتم 328 ه)  ) ینیلک یفاک ج2 ص50 ح1 : لوصا  - 2
يافوتم 356 ه)  ) یلاق یلعوبا  یلامالا ص 171 : لیذ  - 3

يافوتم 386 ه)  ) یکم بلاطوبا  : 16 لصف بولقلا ج1 ص92 و91  توق  - 4
يافوتم 402 ه)  ) یناهفصا میعنوبا  ءایلوالا ج 1 ص 74 و 75 : ۀیلح  - 5

مالسلا هیلع  داجس  ماما  باحصا  زا  يزاوها  دیعس  نبنیسح  دهز ص8 : باتک  - 6
يافوتم 381 ه)  ) قودص خیش  ۀّتّسلاباب : لاصخ ج1 ص329 ح25  باتک  - 7

(. يافوتم 568 ه  ) یفنح یمزراوخ  بیطخ  بقانم ص 268 : - 8

یعامتجا دنمشزرا  موسر  بادآ و 

. تسا يرشب  عماوج  رد  نوناق  مظن و  يرارقرب  هیام  یعامتجا  دنمشزرا  موسر  بادآ و  زا  یخرب  هب  لمع 
ُۀیِعَّرلا اَهیَلَع  ْتَحَلَصَو  ُۀَْفلُْألا ، اَِهب  ْتَعَمَتْجاَو  ِۀَّمُْألا ، ِهِذه  ُروُدُص  اَِهب  َلِمَع  ًۀَِحلاَص  ًۀَّنُس  ْضُْقنَت  َالَو 

تسا و هتفرگ  تفلا  سنا و  نآ  اب  مالـسا  ّتلم  دـناهدرک و  لمع  نآ  هب  تّما  نیا  نایاوشیپ  هک  ار  ياهدیدنـسپ  موسر  بادآ و  کلام ! يا  )
[ . 1 .( ] ناشکن يدوبان  هب  ددرگیم ، حالصا  اهنآ  هلیسو  هب  مدرم  روما 

------------------
اه : تشون  یپ 
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(. هتشذگ كرادم   ) یتشد دمحم  سرهفملا  مجعم  هغالبلاجهن  همان 39/53  [ 1]

یلع ماما  ملع  لیئربج و  شیامزآ 

: دومرف ربنم  يالاب  رب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  يزور 
[ . 1  ] ینُودِقفت نا  َلبَق  ینُولس 

« دیباین ارم  هکنآ  زا  لبق  دیسرپب  نمزا  »
: تفگ دش و  دنلب  يدرم  ریپ 

؟ متسه یسک  هچ  نم  یلع  ای 
: دومرف سپس  دومن و  فارطا  بناوج و  هب  یهاگن  و  درک ، نیمز  نامسآ و  هب  یهاگن  ماما 

. یلیئربج وت 
. دش بئاغ  لیئربج  و 

( لیئربج تنا  لاق  برغملا و  قرشملا و  یلا  رظن  مث  ضرالا  یلا  رظن  مث  ءامسلا  یلا  رظنف  )
؛ تسا هدش  لقن  زین  يرگید  هنوگ  هب  ربخ  نیا 

: دیوگیم یلصوملا  یفنحلا  هیونسح  نب  ۀمّالع 
: دومرف هفوک  ربنم  رب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  يزور 

ِضْرْألا . ِقُرُط  ْنِم  اِهب  ُفَرْعَا  اَنَأَف  َتاوامَّسلا  ِقُرُطْنَع  ینُولاسَا  ینوُدِقْفَت ، ْنَا  َْلبَق  ینُولأْسَا  ُساّنلا  اهُّیَا 
ِمْوَقلا ، ِطَسَو  ْنِم  ٌلُجَر  ِْهَیِلا  َماقَف 

ُۀَعاَّسلا ؟ ِهِذه  ُلیئَْربِج  َْنیَا  َُهل : َلاَقَف 
ُخیّشلا . َباغَف  ٌلیئَْربِجَْتنَا ، مالسلا  هیلع  َلاقَف  ِضْرَْالا ، َو  ِتاومَّسلا  َو  ِبِْرغَْملا  َو  ِقَرْشَْملا  یِلا  َرَظَنَف 

مرتانشآ . نیمز  ياههار  هب  نم  هک  اریز  اهنامسآ ، ياههار  زا  دینک  لاوئس  نم  زا  دیباین  ارم  هکنآ  زا  شیپ  مدرم  يا  »
؟ تساجک لیئربج  تعاس  نیا  رد  یلع ، يا  تفگ  تساخرب و  يدرم  ّتیعمج  نایم  زا  لاح  نیا  رد 

خیـش يا  دومرف : دـش و  هّجوتم  وا  بناج  هب  دـیدن  ار  وا  نوچ  تخادـنا و  رظن  برغم  قرـشم و  بناـج  هب  نیمز و  نامـسآ و  يوس  هب  ماـما 
!! یئوت لیئربج 
دیوگ : يوار 

. دمآ رد  زاورپ  هب  يرئاط  تروص  هب  مدرم  نایم  زا  درم  نآ  لاح  نیا  رد 
[ . 2 . ] یتسه ادخ  ربمایپ  هفیلخ  وت  هکنیا  رب  میهدیم  تداهش  نیقی  هب  ام  دنتفگ : دندیشک و  دایرف  مدرم 

-----------------
اه : تشون  یپ 

 - و قحلا ج7 ص 621 -  قاقحا  و -  طوطخم ص 10 -  بقانملارحب  و -  سرهفملا -  مجعم  هغالبلاجهن  هبطخ 2:93  هبطخ 5:189 و  [ 1]
لیئربج ص 98 . نب  ناذاش  لئاضف ، باتک 

دوخ ص لئاضف  رد  لیئربج  نب  ناذاش  و  هّیولعلا ص 56 ، راونا  و  ّقحلا ج 7 ص 621 ، قاقحا  لقن  هب  طوطخم ص 10  بقانملا  رحب  [ 2]
(. تسا هدش  عقاو  هرصب  ربنم  رب  هباطخ  نیا  هکنیا  رب  هدومن  حیرصت  و  ، ) ثیدح ساّبع  نبا  زا   98
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ینامسآ بتک  هب  یلع  ماما  یهاگآ 

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ماما  فلا -
. اْینُّدلا ِیف  ٍۀَُغل  ِّلُِکب  ُمِّلَکَتُْملا  اَنَا  ءاِیبنْألا ، ُِبتُک  ْنِم  ٍباتِک  ُْفلَا  يْدنِع  يذَّلا  اَنَا 

«. میوگیم نخـس  نآ  اب  تسا  ایند  رد  هک  یتغل  ره  اب  و  تسا ، نم  شیپ  رد  ناربمایپ  ياهباتک  زا  باـتک  رازه  هک  متـسه  یـسک  نآ  نم  »
[ . 1]

[ . 2 : ] دیوگیم هتابن  نب  غبصا  ب -
رب ار  بانج  نآ  هماّمع  هدیشوپ و  ار  ربمغیپ  يادر  هک  یلاح  رد  تفر ، دجـسم  يوس  هب  دوخ  تفالخ  ماّیا  رد  يزور  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما 

ربنم هب  شمارآ  راقو و  لامک  اب  سپـس  داد ، دـنپ  ار  مدرم  دروآ و  اجب  ار  یهلا  يانث  دـمح و  تفرگ و  رارق  ربنم  يور  رب  دوب ، هدراذـگ  رس 
: دومرف داد و  رارق  دوخ  مکش  يالاب  رب  هدومن  زاب  مه  زا  ار  ناتشگنا  هداد و  هیکت 

َو ْمِِهتارْوَِتب  ِۀَـیارْوَْتلا  ِلْهَا  َْنَیب  ُتْمَکََحل  ُةَداسَْولا  َِیل  ِِّیُنث  َْول  ِهَّللا  َو  امَا  َنیرِخْالا  َو  َنیلَّوْألا  ُْملِع  يدـْنِع  َّنِاَف  ینُولَـس  ینُودـِقْفَت ، ْنَا  َْلبَق  ینُولَس 
ْمِِهلیْجنِِاب  ِلیجنِْالا  ِلْهَا  َْنَیب 
ْمِهِرُوبَِزب  ِرُوبَّزلا  ِلْهَا  َْنَیب  َو 

ْمِِهناقْرِفب  ُنآرُْقلا )  ) ِناقرُْفلا ِلْهَا  َْنَیب  َو 
ُُبتُْکلا  ِهِذه  ْنِم  ٍباتَک  ُّلُک  یْهنَی  یّتَح 

ِهِْملِع  ِعَّدُم  ِّلُک  ْنَم  ِِهلیوَأت  َو  ِنآْرُْقلِاب  ُمَلْعَأل  ّینِا  ِهَّللا  َو  َِکئاضَِقب  یضَق  ًاِّیلَع  َّنِا  ِّبَر  ای  [ 3  ] ُلوُقَی َو 
. ِۀَمایِْقلا ِمْوَی  یِلا  ُنوُکَی  اِمب  ْمُُکتْرَبْخَال  یلاعَت  ِهَّللا  ِباتِک  یف  ٌۀَیآ  الَْول  َو 

َْتلََزن  َمیف  َو  اِهلوُُزن  ِْتقَِوب  ْمُُکتْرَبْخَأل  ٍۀَیآ  ْنَع  ینوُمُتْلَاَس  َْول  َۀَمَسَّنلا  َأََرب  َو  َۀِّبَْحلا  َقَلَخ  يذَّلاَوَف  ینوُدِقْفَت  ْنَا  َْلبَق  ینُولَس  َلاق : َُّمث 
َِّالا يدـْهَت  َْوا  ُّلِضَت  ٍۀَِـئف  ْنِم  ام  ِهَّللا  َو  اهینَدَـم  ْنِم  اهیّکَم  َو  اِهباشَتُم  ْنِم  اـهِمَکُْحم  َو  اـهِّماع  ْنِم  اـهِّصاخ  َو  اـهِخوُْسنَم  ْنِم  اهِخِـساِنب  ْمُُکتأَْـبنَا  َو 

[ . 4 . ] ِۀَمایِْقلا ِمْوَی  یِلا  اهِقِعان  َو  اهِِقئاس  َو  اهِِدئاق  ُفَرْعَا 
تسا . نم  دزن  رد  ناگدنیآ  ناگتشذگ و  شناد  هک  دیباین  ارم  هکنآ  زا  شیپ  دیسرپب  نم  زا  دیهاوخیم  هچره  مدرم  يا  »

اهنآ ، تاروت  اب  تاروت  لها  نایم  منکیم  مکح  هنیآ  ره  دوش ، لصاح  میارب  يرواد  ناکما  رگا  ادخ  هب  دنگوس 
ناشلیجنا  اب  لیجنا  لها  نایم  و 
ناشروبز ، اب  روبز  لها  نایم  و 

اهنآ ، نآرق  اب  نآرق  لها  نایم  و 
مزاسیم ، راکشآ  یتسارب  ار  بتک  نیا  زا  کی  ره  قیاقح  و 

هک : دنرادیم  راهظا  دروآ ، قطن  هب  دنک و  ایوگ  ار  اهباتک  نآ  دنوادخ  رگا  هک  ياهنوگ  هب 
. دومن يرواد  یعقاو  مکح  هب  یلع  ایادخ 

رتفقاو و اهنآ  همه  زا  نآ  تالیوأت  قیاقح و  هب  نم  دـننکیم  نآرق  دروم  رد  شناد  ملع و  ياـعّدا  هک  یمدرم  ماـمت  زا  دـنگوس ، ادـخ  هب 
، مرتاناد

. متخاسیم ربخ  اب  ار  امش  دنوشیم  تمایق  زور  ات  هک  یئاهدمآ  شیپ  مامت  زا  نم ، مه  زاب  دوبن  ياهیآ  رگا 
دومرف : نیا  زا  سپ 

دیباین . ارم  هکنآ  زا  شیپ  نم  زا  دیسرپب 
تفگ مهاوخ  امـش  هب  دیـسرپب  نم  زا  ار  تایآ  کیاکی  رگا  دروآیم ، یتسه  هب  ار  مدرم  دفاکـشیم و  ار  هناد  هک  یئادـخ  نآ  هب  دـنگوس 
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: هک
. مدادیم ربخ  اهنآ  ینَدَم  یّکَم و  هباشتم ، مکحم و  ّماع و  ّصاخ و  خوسنم ، خسان و  زا  زین  هدش و  لزان  یسک  هچ  يارب  تقو و  هچ 

ناگنهآ و شیپ  ربهر و  هک  منادیم  نم  هکنآ  رگم  دنبای ، تیاده  ای  دنوش ، هارمگ  تمایق  زور  ات  هک  تسین  ییاههقرف  هک  دنگوس  ادـخ  هب 
.« دوب دهاوخ  هک  اهنآ  هدننک  ادن  هدنهد و  قوس 

دش دراو  ترضح  نآ  رب  یحیسم  نادنمشناد  زا  یکی  ج -
: دومرف مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح 

« رغصا ءاریحب  رب  ابحرَم  »
دیسرپ : و 

تسا ؟ دوجوم  امش  دزن  افص  نوعمش  باتک  ایآ 
یلب  درک : ضرع 

: تفگ درک و  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  هب  ور  و 
؟ یتسناد هنوگچ  نینمؤملاریما  ای 

دومرف : مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح 
. تسام دزن  رد  یناعم  ریسفت  ملع  زیچ و  همه  ملع  ًانیقی 

. دناوخ ار  باتک  نآ  زا  یشخب  سپس 
. دیسر تداهش  هب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  باکر  رد  نیّفص  رد  دش و  فّرـشم  مالـسا  فرـش  هب  درک  هدهاشم  ار  نیا  نوچ  دنمـشناد  نآ 

[ . 5]
: دومرف هک  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  زا  د -

هیآ  هک  هاگنآ 
[ . 6 « ] ٍنیبُم ٍماِما  یف  ُهاْنیَصْحَا  ٍءْییش  ُّلُکَو  »

.« میاهداد رارق  راکشآ  یماما  رد  ار  يزیچ  ره  ملع  ام  »
: دنتفگ دنتساخرب ، سلجم  لها  زا  رفن  ود  دیدرگ ، لزان 

؟ تسا تاروت  نیبم  ماما  زا  روظنم  ایآ  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  ای 
، هن دومرف :

؟ تسا لیجنا  هَّللا  لوسر  ای  دنتفگ :
، هن دومرف :

. دش دراو  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  لاح  نآ  رد 
: دومرف ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ 

: هک تسا  مالسلا  هیلع  یلع  نیا  نیبم ، ماما  زا  دوصقم 
. ٍءْییَش ِّلُک  َْملِع  ِهیف  یلاعَت  َو  َكَرابَت  هَّللا  یصْحَا 

[ . 7 .« ] تشادهاگن و  دومن ، عمج  وا  رد  ار  زیچ  ره  شناد  لاعتم  دنوادخ  »
: دومرف دوخ  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  ه -

. ِْملِْعلا یف  ُخوُسْرَْملا  اَنَا  ِۀَِفلاّسلا  ُِبتُْکلا  َو  ِنآرُْقلا  َلیوَْأت  ُمَلْعَا  يذَّلا  اَنَا 
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[ . 8 .« ] مشابیم ملع  ناخسار  زا  مرتاناد و  همه  زا  ناینیشیپ  رگید  ياهباتک  هب  نآرق و  لیوأت  هب  نم  »
---------------

اه : تشون  یپ 
باب 3 ص 137 . يوضترم  بقانم  [ 1]

تسا . هدش  لقن  راو  هصالخ  زین  يرتخبلا  یبا  زا  هّماع  قیرط  زا  تیاور  نیا  [ 2]
مهنم . ٍدحاو  ّلک  لوقیف  يا  [ 3]

ۀضور و  ص 200 ، سلجم 55  قودـص  یلاـما  و  ص 64 ، باب 14  هّدوملا  عیباـنی  و  دـیدج ، پاـچ  ص 33  دـیفم ج 1  خیـش  داشرا  [ 4]
هّمُغلا ج 1 ص فشک  و  هّینامعن ص 12 ، راونا  و  نیطمـسلا ج 1 ص 341 ، دئارف  و  نیرحبلا ص 16 ، عـمجم  و  نیظعاولا ج 1 ص 143 ،

یمزراوخ ص 55 . بقانم  و  تاجرّدلا ص 152 ، رئاصب  و  ّقحلا ج 7 ص 4615 ، قاقحا  و  ، 116
بوشآ ج 2 ص 255 . رهش  بقانم  [ 5]

هیآ 12 . سی  هروس  [ 6]
قودص ص 102 . لاصخ  [ 7]

يوضترم ص 143. بقانم  [ 8]

« حور تالاح  تخانش   » یناور یگدامآ 

. دراد ینوگانوگ  تالاح  یمدآ  حور  یسانشناور ، رظن  زا 
یباداش شریذپ و  تلاح  یهاگ 
. یگدرسفا تلاح  یهاگ  و 

ًامتح دنزب  يراک  هب  تسد  یمدآ ، ناور  یباداش  شریذپ و  تلاح  اب  بسانتم  دسانـشب و  ار  نارگید  دوخ و  یناور  ياهیگژیو  ناسنا ، رگا 
: داد رّکذت  لبق  نرق  هدراهچ  رد  ار  یناور  هتکن  نیا  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  هک  دش  دهاوخ  قفوم 

یْمَع َهَرْکَا  اذَا  ْبلَْقلا  َّنِاَف  اُهلاْبِقا  َو  اِهتَوْهَش  ِلَِبق  ْنِم  اهُوتأف  ًارابِْدا  ًالابقاَو و  ًةَوْهَش  ِبُولُقِلل  َّنا 
هقالع دروم  ياهراک  هب  مادقا  شریذـپو  یباداش  تلاح  رد  سپ  دراد ، یعانتماو  یگدرـسفاو  شریذـپو ، یباداش  تلاح  یمدآ  حور  انامه  »

[ . 1 « ] ددرگ یم  یهاگآ  انو  يروک  راچد  ددرگ ، روبجم  يراک  هب  بلق  رگا  اریز  دینک ،
بسانتم دیاب  اعد  تدابع و  هک  درک ، حرطم  زین  ار  تدابع » یسانشناور  ، » ناوتیم مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  هنوگ  یحو  مالک  زا 

. میربب تّذل  هک  مینک  تدابع  شریذپ  تلاح  طاشن و  اب  هراومه  ات  دریذپ ، تروص  ناسنا  حور  یباداش  ناور و  اب 
-----------------

اه : تشون  یپ 
. یتشد دمحم  سرهفملا  مجعم  هغالبلا  جهن  تمکح 193  [ 1]

موجن نتخومآ 

: هک تسا  هدروآ  [ 1  ] هغالبلاجهن رد  هرس  سدقیضر  دیس 
موجن و عاضوا  تشاد : هضرع  شتمدخ  ترضح  نآ  نارای  زا  يدرم  دوب ، جراوخ  اب  گنج  رب  مزاع  مالسلا  هیلع  ریما  ترضح  هک  یماگنه 

. يدرگن زوریپ  تنمشد  رب  یسرن و  تدوصقم  هب  ینک  تکرح  زورما  رگا  مسرتیم  وت  رب  دراد و  يدب  تسوحن و  رب  تلالد  ناگراتس 
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دومرف : وا  هب  مالسلا  هیلع  نینموملاریما 
؟ يوشیم نومنهر  اهيدب  اهیبوخ و  هب  ار  مدرم  هجیتن  رد  و  یتسه ، اناد  ار  دب  کین و  ياهتعاس  وت  هک  يراد  نامگ  ایآ 

هورکم عفد  بوبحم و  هب  ندیسر  هار  رد  لاعتم  يادخ  هب  تناعتسا  زا  هدومن و  بیذکت  ار  نآرق  دنک  قیدصت  رادنپ  نیا  رد  ار  وت  هک  یسک 
دوشیم زاین  یب 

اهیشوخ هب  ار  نانآ  هک  یتسه  وت  نیا  اریز  ار ؛ ناشراگدرورپ  هن  دننک  شیاتس  دمح و  ار  وت  وت ، لوق  هب  ناگدننک  لمع  هک  تسا  هتسیاش  و 
. ياهدنادرگ نمیا  اهنایز  اههمدص و  زا  ياهدناسر و  اهیبوخ  و 

دومرف : هدرک و  ور  مدرم  هب  هاگنآ  و 
تناهک هب  تروص  نیا  ریغ  رد  نآ  نتفرگدای  اریز  ایرد ؛ ای  نیمز  ياههار  رد  هدافتسا  روظنم  هب  رگم  موجن ! ملع  نتخومآ  زا  دیـشاب  رذحرب 

. تسا شتآ  رد  رفاک  و  رفاک ، دننام  رحاس  رحاس و  دننام  نهاک  و  تسا ، نهاک  دننام  مجنم  و  دنکیم ، توعد 
------------------

اه : تشون  یپ 
. یتشد دمحم  سرهفملا  مجعم  هغالبلاجهن  هبطخ 76  [ 1]

تسین تلادع  يادن  زا  رترب  ییاوآ 

. تسا ثاریم  نیرتاهبنارگ  تاسدقم ، و  تسین ، يزیچ  يدازآ  قح و  تلادع و  زا  رتالاو 
تساخرب راکیپ  هب  دیاب  دشابن  نکمم  یگداس  هب  نافرحنم  يریگولج  تلع  هب  راک  نیا  هاگ  ره  و  تسا ، يدنمجرا  نامرآ  اهـشزرا  يالتعا 

دنبای . ققحت  زاسیگدنز  ياهشزرا  نیا  ات 
. دریگب هدیدان  ار  اهـشزرا  زا  یخرب  یلخاد  گنج  زورب  زا  يریگـشیپ  رطاخ  هب  هک  تساوخ  وا  زا  تشون و  ياهمان  ع )  ) یلع الوم  هب  هیواعم 

: داد خساپ  نینچ  وا  هب  ماما 
رانلا . یلاف  لطابلا  هلکا  نم  و  هنجلا ، یلاف  قحلا  هلکا  نم  الا و  تیقب » سفنا  تاشاشح  الا  برعلا  تلکا  دقبرحلا  نا   » کلوق اما  و 

، دیاسرفب قح  هار  رد  سک  ره  هک  نادب  تسا ، هتـشاذگن  یقاب  وا  زا  یناج  مین  زج  هدوسرفب و  ار  برع  گنج  هک : وت  يهتفگ  نیا  اما  و  »... 
[ . 1 .« ] خزود هب  ور  دزابب  ناج  لطاب  هار  رد  هک  نآ  و  دراد ، تشهب  هب  ور 

--------------
اه : تشون  یپ 

يهرامش 17. يهمان  هغالبلاجهن ، [ 1]

يربهر باختنا  رد  مدرم  يداش  يدازآ و 

: دیامرفیم حرطم  ابیز  هنوگنیا  هبطخ 229  رد  ار  شیوخ  يربهر  تاباختنا  رد  مدرم  يدازآ  مالسلا  هیلعنینمؤملاریما  ترضح 
َطَقَسَو ُلْعَّنلا ، ِتَعَطَْقنا  یَّتَح  اَهِدْرِو ، َمْوی  اَهِضایِح  یَلَع  ِمیِْهلا  ِِلبِْإلا  َّكاَدَت  یَلَع  ُْمتْکَکاَدَت  َُّمث  اَُهتْضَبَقَف ، اَهوُُمتْدَدَمَو  اَُهتْفَفَکَف ، يِدی  ُْمتْطََسبَو 

ْتَرَـسَحَو ُلِیلَْعلا ، اَهَوَْحن  َلَماََحتَو  ُرِیبَْکلا ، اَهَیلِإ  َجَدَهَو  ُریِغَّصلا ، اَِهب  َجَـهَْتبا  ِنَأ  يایِإ  ْمِِهتَعیَِبب  ِساَّنلا  ِروُرُـس  ْنِم  َغََلبَو  ُفیِعَّضلا ، َئِطُوَو  ُءاَدِّرلا ،
. ُباَعِْکلا اَهَیلِإ 

( مالسلا هیلعیلع  ماما  اب  مدرم  تعیب  زور  فصو  )
مالسلا هیلعیلع  ماما  اب  مدرم  تعیب  ياهیگژیو 
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نارتش نانوچ  سپـس  متفرگیم ، ار  نآ  نم  دیدیـشکیم و  دوخ  يوس  هب  ار  نآ  امـش  متـسبیم ، نم  دیدوشگیم و  تعیب  يارب  ارم  تسد  »
ناوتان دارفا  و  داتفا ، مشود  زا  ابع  و  دش ، هراپ  مشفک  دنب  هک  نآ  ات  دـیدروآ ، موجه  نم  رب  دـنروآیم  موجه  روخـشبآ  فرط  هب  هک  هنـشت 

، دـنداتفا هار  هب  نازرل  ندرک  تعیب  يارب  ناریپ  و  نامداش ، نالاسدرخ  هک  دـندوب  دونـشخ  نم  اب  تعیب  رد  مدرم  نانچنآ  دـندیدرگ ، لامیاپ 
[ . 1 .« ] دندمآ هنحص  هب  باقنیب  ناوج  نارتخد  و  راوس ، ناشیوخ  شود  رب  نارامیب 

----------------
اه : تشون  یپ 

: تسا ریز  حرش  هب  نآ  دانسا  زا  یخرب  هک  یتشد ، دمحم  سرهفملا  مجعم  هغالبلاجهن  هبطخ 229  [ 1]
يافوتم 338 ه)  ) یکلام ربلادبع  نبا  318 ش1289 : صو باعیتسا ج2 ص78 ش777  - 1

يافوتم 606 ه)  ) یعفاش ریثأ  نبا  هحلط :) همجرت   ) ۀباغلا ج 2 ص 61 دسا  - 2
يافوتم 413 ه)  ) دیفم خیش  راق : يذب  مالسلا  هیلع  یلع  هبطخ  لمجلاباتک ص267  - 3

يافوتم 606 ه)  ) یعفاش ریثأ  نبا  ج 1 ص 171 : ۀیاهنلا ج3 ص318 : باتک  - 4
يافوتم 276 ه)  ) ۀبیتق نبا  ۀسایسلاو ج 1 ص 154 : ۀمامالا  - 5

يافوتم 664 ه)  ) سوواط نبدیس  ۀجحملا : فشک  - 6
(. يافوتم 310 ه  ) یعفاش يربط  يربط ج 6 ص 3143 : خیرات  - 7

لباقتم قوقح  تیاعر  مدع  تافآ 

: هک دهدیم  رارق  یبایزرا  دروم  ار  نآ  تارطخ  دوشیم و  قیقد  لباقتم  قوقح  تیاعر  مدع  تافآ »  » موش و دروآ  هر  هب  هنوگرادشه  ماما 
ْتَکُِرتَو ِنیِّدـلا ، ِیف  ُلاَغْدِْإلا  َُرثَکَو  ِرْوَْجلا ، ُِملاَعَم  ْتَرَهَظَو  ُۀَِـملَْکلا ، َکـِلاَنُه  ْتَفَلَتْخا  ِِهتیِعَِرب ، ِیلاَْولا  َفَحْجَأ  َْوأ  اـهِیلاو ، ُۀـیِعَّرلا  ِتَبَلَغ  اَذِإَو 

ُّلِذَت َِکلاَنُهَف  َلُِعف ! ٍلِطَاب  ِمیِظَِعل  َالَو  َلِّطُع ، ٍّقَح  ِمیِظَِعل  ُشَحْوَتْسی  اَلَف  ِسوُفُّنلا ، ُلَلِع  ْتَُرثَکَو  ُماَکْحَْألا ، ِتَلِّطُعَو  يَوَْهلِاب ، َلِمُعَف  ِنَنُّسلا ، ُّجاَحَم 
. ِهیَلَع ِنُواَعَّتلا  ِنْسُحَو  َِکلذ ، ِیف  ِحُصاَنَّتلِاب  ْمُکیَلَعَف  ِداَبِْعلا . َْدنِع  ُهَناَْحبُس  ِهَّللا  ُتاَِعبَت  ُمُظْعَتَو  ُراَرْشَْألا ، ُّزِعَتَو  ُراَْربَْألا ،

َُهل . ِۀَعاَّطلا  َنِم  ُُهلْهَأ  ُهَناَْحبُس  ُهَّللا  اَم  َۀَقیِقَح  ٍِغلاَِبب  ُهُداَِهتْجا -  ِلَمَْعلا  ِیف  َلاَطَو  ُهُصْرِح ، ِهَّللا  یضِر  یَلَع  َّدَتْشا  ِنِإَو  ٌدَحَأ -  َسیَلَف 
گنرین و  راکشآ ، متـس  ياههناشن  دوریم ، نیب  زا  هملک  تدحو  دنک ، متـس  تیعر  رب  رادمامز  ای  دنوش ، هریچ  تموکح  رب  مدرم  رگا  اّما  )

و لـیطعت ، نـید  ماـکحا  ناوارف ، یتـسرپاوه  كورتـم ، هـلآو  هـیلع  هللا  یلـصربمایپ  ّتنـس  هدرتـسگ  هار  و  ددرگیم ، ناوارف  نـید  رد  يزاـب 
ساـسحا دـباییم ، جاور  هعماـج  رد  یکاـنرطخ  لـطاب  اـی  دوـشیم ، شوـمارف  یگرزب  ّقـح  هکنیا  زا  مدرم  ددرگ ، ناوارف  لد  ياـهيرامیب 

دوب دهاوخ  كاندرد  گرزب و  ناگدنب  رب  یهلا  رفیک  و  دنوشیم ، دنمتردق  نادب  و  راوخ ، ناکین  نامز  نآ  رد  سپ  دننکیمن ، ینارگن 
. دییامن يراکمه  وکین  و  دینک ، تحیصن  ار  رگیدکی  هک  تسامش  رب  سپ 

صیرح ادخ  ياضر  ندروآ  تسد  هب  رد  دنچره  دراذگب ، دیاب  هکنانچ  ار  يدنوادخ  تعاطا  قح  دـناوتیمن  سک  چـیه  هک  تسا  تسرد 
[ . 1 .( ] دیامن ناوارف  شالت  یگدنب  راک  رد  و  دشاب ،

----------
اه : تشون  یپ 

. یتشد دمحم  سرهفملامجعم  هغالبلاجهن ، هبطخ 216  [ 1]

ندرک مالس  بادآ 

مالسلا هیلع  یلع  ماما  www.Ghaemiyeh.comهمانشناد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1507زکرم  هحفص 105 

http://www.ghaemiyeh.com


طباور رد  مدرم  یقرـش  یبرغ و  ياهروشک  زا  يرایـسب  رد  نونکا  مه  هک  دننکیمن ، تیاعر  ار  مارتحا  بدا و  یعامتجا ، طباور  رد  یخرب 
. دنوشیم ّدر  مه  رانک  زا  ندرک » مالس   » نودب دوخ  یعامتجا 

. دندرگیم کیدزن  یسولپاچ  زرم  هب  هدش و  طارفا  راچد  ندرک  مالس  رد  رگید  یضعب  لباقم ، رد 
: دومرف هک  ددرگ  ظفح  دیاب  زین  ندرک  مالس  رد  یّتح  لادتعا  هک  دراد  هّجوت  هتکن  نیا  هب  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

: تسا هغیص  راهچ  ياراد  مالس 
کیَلَع ٌمالَس 
مُکیَلَع ٌمالَس 

کیَلَع ٌمالَسلا 
مُکیَلَع ٌمالَسلا 

هرمز رد  ینک ، هفاضا  زین  ار  ُُهتاکََرب » َو   » هملک رگا  و  يازفیب ، ًالباقتم  زین  وت  دوزفا ، شمالـس  رب  ار  هَّللا » ُۀَمْحَر  َو   » ترابع هدـننک  مالـس  رگا 
. دنهدیم خساپ  نسحا  وحن  هب  ار  نارگید  تیحت  هک  دش  یهاوخ  یناسک 

: دیامرفیم لاعتم  دنوادخ 
[ . 1 « ] ًابیِسَح ٍءیَش  ِّلُک  یَلَع  َهَّللا  َّنِا  اهُّدُر  َوا  اْهنِم  ِنَسْحَِأب  اویَحَف  ُْمتییُح  اذِإ  َو  »

دنوادخ هک  دیئوگ ، خساپ  هنوگ  نامه  هب  مک  تسد  ای  رتوکین و  هجو  هب  ار  نآ  ًالباقتم  زین  امـش  دـیتفرگ ، رارق  مارکا  تیحت و  دروم  نوچ  »
«. دروآیم باسح  هب  ار  زیچ  همه  دیدرت  نودب 

ترابع ؛ هدننک ، مالس  رگا 
ُُهتاَکََرب » َو  ِهَّللا  ُۀَمْحَر  َو  »

. دننکن هفاضا  نآ  رب  يزیچ  هتفگ و  خساپ  وحن  نامه  هب  هک  تسا  نآ  رتهب  دوزفا  شیوخ  مالس  رب  ار 
ار ُُهناَوْضِر » َو  ُُهتَرِفْغَم  َو   » ترابع شیوخ  خساپ  رد  نانآ  درک ، مالس  اهنآ  رب  تشذگیم و  یتعامج  رب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح 

. دندوزفا
: دومرف ترضح 

. دینکن زواجت  مالسلا  هیلع  میهاربا  ام  ردپ  هب  هکئالم  مالس  ّدح  زا 
دومرف : زین  و 

[ . 2 . ] تسا هنَسَح  ار 30  ُُهتاکََرب » َو   » هملک هنَسَح و  ار 20  ِهَّللا » ُۀَمْحَر  َو   » هملک ندوزفا  تسا و  باوث  هنَسَح و  ار 10  مالس  هغیص 
---------------

اه : تشون  یپ 
هیآ 86 . ءاسن  هروس  [ 1]

. مّود لصف  مهدزای  باب  نیقّتملا  ۀیلح  [ 2]

تعیب رد  يدازآ 

ندوب رک  شیامزآ 

. تسا هتفر  نیب  زا  وا  ییاونش  هبرض  نآ  رثا  رد  هک  درک  اعّدا  بورضم  دز ، يرگید  شوگ  هب  ار  یناوختسا  يدرم 
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دومرف : مالسلا  هیلع  ریما  ترضح 
دنداد یهاوگ  نآ  رب  لداع  درم  ود  ای  دیدرگ و  تباث  نانآ  رب  وا  ییاونـش  رگا  سپ  دننک ، ریگلفاغ  ار  وا  هدومن و  تبقارم  وا  زا  لاس  کی  ات 

. دنزادرپب وا  هب  ار  ششوگ  هید  هداد  دنگوس  ییاونش  مدع  رب  ار  وا  هنرگو  درادن  بلط  ياهید 
دنتفگ : یناسک 

؟ تسیچ شمکح  دیدرگ ، تباث  وا  ییاونش  لاس  کی  تشذگ  زا  سپ  رگا  نینمؤملاریما ! ای 
: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

[ . 1 . ] دشاب هدومن  تمحرم  وا  هب  ًاددجم  لاس  کی  زا  دعب  ار  شییاونش  دنوادخ  اسب  هچ  درادن  يرثا 
: هک دومرف  لقن  نینچ  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  ربخ  نیا  همادا  رد 

[ . 2 . ] دنشکیم دایرف  وا  رب  هتفر  ورف  ینیگنس  باوخ  هب  ات  دننکیم  ربص  دشاب ... ییاونش  مامت  نداد  تسد  زا  اعّدا ، دروم  رگا 
--------------

اه : تشون  یپ 
ثیدح 3 . ص322 ، ج7 ، یفاک ، عورف  [ 1]
ثیدح 9. ص324 ، ج7 ، یفاک ، عورف  [ 2]

ییایوگ ییایوب و  ندرک  شیامزآ 

ار دوخ  ییایوگ  ییایوب و  درکیم  اعّدا  بورضم  درک و  دراو  ياهبرض  شرس  رب  يرگید  هک  يدرم  هب  تبسن  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا 
. دندومن شسرپ  هداد  تسد  زا 

دومرف : مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
. دراد بلط  هید  هس  دیوگیم  تسار  رگا 

؟ دوشیم مولعم  هنوگچ  دندیسرپ :
دومرف : مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

تـسار درکن  تکرح  هداتـسیا و  دوخ  ياج  رد  رگا  دـنریگب ، وا  ینیبریز  يزوس  مین  هچراپ  هک  دوشیم  شیاـمزآ  هلیـسو  نیدـب  شییاـیوب 
. تسا هتفگ  غورد  دز  مه  رب  ار  نامشچ  رایتخا  نودب  رگا  و  هتفگ ،

دش جراخ  هایس  نوخ  رگا  و  هتفگ ، غورد  دمآ  نوریب  خرـس  نوخ  رگا  سپ  دیربیم ، ورف  وا  نابز  رد  ینزوس  مّلکت ، تردق  هب  تبـسن  اّما  و 
[ . 1 . ] تسا هتفگ  تسار 

----------------
اه : تشون  یپ 

ثیدح 7. ص323 ، ج7 ، یفاک ، عورف  [ 1]

یلع ماما  هرابرد  هلزان  تایآ 

هیآ 55 ) هدئام  هروس   ) نوعکار مه  ةوکزلا و  نوتؤی  ةولصلا و  نومیقی  نیذلا  اونمآ  نیذلا  هلوسر و  هللا و  مکیلو  امنا 
بقانم لئاضف و  مالـسلا و  هیلع  یلع  تیالو  هراـب  رد  هیآ ) دصیـس  زا  شیب   ) يداـیز تاـیآ  هصاـخ  هماـع و  نیخروم  نیرـسفم و  لـقنب  اـنب 

بتک زا  دروم  دنچ  لقنب  طقف  اجنیا  رد  ام  اذل  تسا  جراخ  باتک  نیا  هدـهع  زا  اهنآ  همه  لقن  هک  تسا  هدـمآ  میرک  نآرق  رد  ترـضحنآ 
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دنامن . یقاب  نانآ  يارب  ارچ  نوچ و  ياج  هک  میئامنیم  هراشا  تنس  لها  هربتعم 
غیلبت هیآ  هک  دناهتشون  نارگید  نینچمه  یکلام و  غابـص  نبا  ۀیالولا و  باتک  رد  يربط  دوخ و  ریـسفت  رد  یبلعث  قحـسا  وبا  غیلبت ـ  هیآ  1 ـ 

هیلع و هللا  یلص  ادخ  لوسر  دش و  لزان  مالـسلا  هیلع  یلع  هراب  رد  کبر ... نم  کیلا  لزنا  ام  غلب  لوسرلا  اهیا  ای  هدئام  هروس  هیآ 67  ینعی 
[ . 1 .... ] هالاو نم  لا  مهللا و  هالوم  یلعف  هالوم  تنک  نم  دومرف : تفرگ و  ار  یلع  تسد  هلآ 

نآ رارکت  زا  اـجنیا  رد  اذـل  هدـش  هداد  یفاـک  تاحیـضوت  مکی  شخب  مشـش  لـصف  رد  مخ  ریدـغ  ناـیرج  هیآ و  نیا  لوزن  هراـب  رد  نوـچ 
دوشیم . رظنفرص 

لقن نیریاس  رذوبا و  ساـبع و  نبا  زا  نارگید  يرـشخمز و  يروباـشین و  يزار و  رخف  دـننام  نیثدـحم  نیرـسفم و  مومع  تیـالو ـ  هیآ  2 ـ 
عوکر لاح  رد  زامن و  لوغـشم  هک  مالـسلا  هیلع  یلع  دادن ، واب  يزیچ  یـسک  دومن و  لاؤس  مدرم  زا  دجـسم  رد  یلئاس  يزور  هک  دناهدرک 

هللا و مکیلو  اـمنا  هیآ  دومن و  جراـخ  وا  تسد  زا  ار  رتشگنا  دـمآو  دـش  هجوتم  لـئاس  دومن و  لـئاسب  هراـشا  تسار  تسد  تشگنا  اـب  دوب 
ادخ و طقف  امش  رایتخا  بحاص  یلو و  ینعی  تشگ  لزان  [ 2  ] نوعکار مه  ةوکزلا و  نوتؤی  ةولـصلا و  نومیقی  نیذلا  اونما  نیذلا  هلوسر و 
رد هک  هدروآ  عمج  هغیـصب  ار  نینمؤم  هچ  رگا  . ) دـنهدیم ةوکز  عوکر  لاح  رد  دـنرادیم و  اـپ  رب  ار  زاـمن  هک  دنتـسه  ینینمؤم  وا و  لوسر 

نوچ دناهتفگ  مه  یـضعب  دشابیم ، مالـسلا  هیلع  یلع  هدوب و  درفب  رـصحنم  نآ  یعقاو  قادصم  جراخ  رد  یلو  دـنهدیم  هقدـص  عوکر  لاح 
تسا .) . هدش  دیق  عمج  هغیصب  اذل  دنشابیم  مالسلا  هیلع  یلع  نیموصعم  دالوا  هدوب و  تیالو  ماقم  ياراد  زین  رگید  همئا 

درک ضرع  مالسلا  هیلع  یلعب  هراشا  نمـض  لئاس  داد ؟ يزیچ  وتب  یـسک  ایآ  دیـسرپ  لئاس  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  لاحنآ  رد 
[ . 3  ] داد نمب  وا  ار  رتشگنا  نیا 

اجنیا رد  هریغ  رجح و  نبا  دننام  اهنآ  زا  یضعب  اما  دنراد  رارقا  مالـسلا  هیلع  یلع  تیالو  هراب  رد  هیآ  نیا  لوزنب  هکنیا  اب  تنـس  لها  ياملع 
هک تسا  مولعم  الماک  مالک  رهاظ  زا  هکیتروص  رد  فرصتب  یلوا  ینعمب  هن  تسا  رـصان  تسود و  ینعمب  یلو  هملک  دنیوگیم  هتفر و  هرفط 

یلوا رایتخا و  بحاص  ینعی  تسا  هدـش  عورـش  دـنکیم  رـصح  هدافا  هک  امنا  اب  هفیرـش  هیآ  اریز  تسا  راـیتخا  بحاـص  میعز و  ینعمب  یلو 
ادخب و نآ  راصحنا  دشاب  تسود  ینعمب  یلو  رگا  تسا  هداد  هقدص  عوکر  لاح  رد  هک  تسا  یسک  وا و  لوسر  ادخ و  طقف  امش  فرـصتب 
لوسر و ادـخ و  زج  نینمؤم  تروصنیا  رد  نوچ  دوب  دـهاوخ  قطنم  زا  رود  ینعم و  یب  تسا  هداد  هقدـص  هک  یعکار  صخـش  وا و  لوسر 
هک تسین  يزیچ  یتـسود  دـنرگیدکی و  رـصان  تسود و  هـمه  نینمؤـم  هکیلاـح  رد  تـشاد  دـنهاوخن  يرگید  تـسود  مالـسلا  هـیلع  یلع 

نینچ هدرک و  حدـم  ار  مالـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  تباـث  نب  ناـسح  دروم  نیا  رد  دـهد ، رارق  شئاـیلوا  دوخ و  راـصحنا  رد  ارنآ  دـنوادخ 
دیوگ :

اعکار  تنک  ذا  تیطعا  يذلا  تناف 
عکار  ریخ  ای  موقلا  سوفن  کتدف 

ۀیالو  ریخ  هللا  کیف  لزناف 
[ . 4  ] عیارشلا تامکحم  یف  اهنیب  و 

دنوادخ هدـننک . عوکر  نیرتهب  يا  داب  وت  يادـف  مدرم  ياهناج  سپ  يدومن  شـشخب  يدوب  عوکر  رد  هکیعقوم  یتسه  یـسک  نآ  وت  ینعی 
هک تسا  حـضاو  مولعم و  دومرف و  ناـیب  نید  مکحم  عیارـش  نمـض  میرک  نآرق  رد  ارنآ  درک و  لزاـن  ار  تیـالو  نیرتـهب  وـت  نأـش  رد  مه 

رگید . یناعم  یتسود و  يرای و  هن  تسا  يربهر  تماعز و  نامه  تیالو  نیرتهب  زا  دوصقم 
[ . 5  ] مکنم رمالا  یلوا  و  لوسرلا . اوعیطا  هللا و  اوعیطا  اونمآ  نیذلا  اهیا  ای  هیآ  3 ـ 

ریما هراب  رد  هیآ  نیا  هک  دناهتشون  نارگید  یخلب و  نامیلـس  خیـش  دینک .) تعاطا  ار  ناتدوخ  زا  رما  نابحاص  وا  لوسر  ادخ و  نینمؤم  يا  )
[ . 6 . ] دناتیب لها  زا  مالسلا  مهیلع  همئا  رمالا  یلوا  زا  روظنم  هدش و  لزان  نینمؤملا 
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بجاو هیآ  نیا  بجومب  ار  وا  تعاطا  دـنیوگ و  رمالا  ولوا ـ  دـشاب  هتـشاد  تسایر  نیملـسمب  تبـسن  هک  ار  یمیعز  سیئر و  ره  تنـس  لها 
لاثما یـسابع و  لکوتم  کلملا و  دبع  دیزی و  هیواعم و  تعاطا  دیاب  تروصنیا  رد  اریز  دشابیمن  حیحـص  هجوچیهب  لوق  نیا  یلو  دـننادیم 

یهن یـصاخشا  نینچ  تعاطا  زا  دـنوادخ  هک  تسه  يرگید  تایآ  هکیتروص  رد  دـشاب  بجاو  مدرم  رب  دـندوب  قساـف  رگمتـس و  هک  اـهنآ 
[ . 7  ] نوحلصی ضرالا و ال  یف  نودسفی  نیذلا  نیفرسملا ، رما  اوعیطت  و ال  دیامرف : هکنانچ  تسا  هدومرف 

بجاو يرمالا  اولوا  نآ  تعاطا  نیا  رب  انب  دـینکن ) تعاطا  دـننکیمن  حالـصا  هدومن و  داـسف  نیمز  يور  رد  هک  ار  ناگدـننک  فارـسا  رما  )
هدزاـی و  ع )  ) یلع زج  یناـسک  نـینچ  دـشاب و  ربـمغیپ  ادـخ و  یهاوـن  رماوا و  ناـمه  يو  تاروتــسد  هدوـب و  موـصعم  كاـپ و  هـک  تـسا 

نسحلا و یلع و  اـنا و  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هکناـنچ  دـشابیمن  يرگید  سک  دـنامرکا  ربـمغیپ  نانیـشناج  هکشدـنزرف 
[ . 8  ] نوموصعم نورهطم  نیسحلا  دلو  نم  ۀعست  نیسحلا و 

میتسه . موصعم  كاپ و  نیسح  نادنزرف  زا  نت  هن  نیسح و  نسح و  یلع و  نم و  ینعی 
تقلخ هقرفتم و  تاعوضوم  هراب  رد  هدـمآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  تمدـخ  هنیدـم  رد  نارجن  ياراصن  زا  یهورگ  هلهاـبم ـ  هیآ  4 ـ 

هک : دش  لزان  هلهابم  هیآ  دندومیپیم  هطلاغم  هار  هثحابم  رد  نوچ  دندیسرپ و  یبلاطم  بانجنآ  زا  مالسلا  هیلع  یسیع  ترضح 
لعجنف لهتبن  مث  مکـسفنا  انـسفنا و  مکئاسن و  انءاسن و  مکئانبا و  انءانبا و  عدـن  اولاعت  لقف  ملعلا  نم  كءاج  ام  دـعب  نم  هیف  کـجاح  نمف 

[ . 9  ] نیبذاکلا یلع  هللا  ۀنعل 
امـش ام و  ات  دیئایب  وگب  دنک  هلداجم  دـش  لصاح  یعالطا  ملع و  وا  هراب  رد  ارت  هکنآ  زا  سپ  یـسیع  رما  رد  وت  اب  سک  ره  ربمغیپ  يا  ینعی 

رب ار  ادـخ  تنعل  مینک و  نیرفن  هلاـن و  ادـخ  هاگردـب  سپـس  میناوـخب و  دنتـسه  اـم  دوـخ  هلزنمب  هـک  ار  دوـخ  ناـکیدزن  ناـنز و  نارـسپ و 
میهد . رارق  نایوگغورد 

فقـسا هدـمآ و  نوریب  دوخ  ياملع  اب  اراصن  زورنآ  يدارف  دومرف و  توعد  هلهاـبمب  ار  اـهنآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  قیرطنیدـب 
رد ار  شناکیدزن  دشابن  قح  رب  وا  رگا  اریز   ) دینکن هلهابم  دیایب  شماوقا  ناکیدزن و  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  رگا  تفگ  اهنادب  اراصن 

مهیلع نینـسح  همطاف و  یلع و  اب  مرکا  ربمغیپ  لاحنآ  رد  دـینک  هلهابم  دـیایب  نیملـسم  باحـصا و  اب  رگا  و  دروآیمن ) ـالب  نیرفن و  ضرعم 
تسوا و هقالع  دروم  رتخد  هناگی  نز  نآ  تسوا و  داماد  مع و  رـسپ  ناوج  نآ  دنتفگ  دنتـسیک ؟ اهنیا  دیـسرپ  فقـسا  دـش  رـضاح  مالـسلا 
اج زا  ار  اههوک  دـنهاوخب  ادـخ  زا  رگا  هک  منیبیم  یئاههرهچ  نم  دـنگوس  ادـخب  تفگ  فقـسا  دنتـسه . وا  ياـههداون  مه  كدوک  ودـنآ 

میتسه هحلاصمب  رـضاح  مینکیمن و  هلهابم  ام  مساقلا  ابا  ای  دنتفگ  اذـل  دـیئامن  هحلاصم  وا  اب  دـینک و  يراد  دوخ  هلهابم  زا  تسبوخ  دـنکیم 
تفریذپ . زین  ترضح 

هیلع یلع  انـسفنا  زا  روظنم  همطاف و  اـنئاسن  زا  دوصقم  نینـسح و  اـنئانبا  زا  روظنم  هک  دناهتـشون  نارگید  یلزاـغم و  نبا  دـیدحلا و  یبا  نبا 
[ . 10  ] دشابیم مالسلا 

تسا . هدناوخ  ربمغیپ  سفن  زاجم ) روطب  هتبلا   ) ربمغیپ اب  یناسفن  داحتا  تدش  زا  ار  ریما  ترضح  دنوادخ  هیآ  نیا  رد  نیا  رب  انب 
بهذیل هللا  دیری  امنا  ریهطت : هیآ  هک  تسا  هدـش  لقن  تنـس  لها  رگید  بتک  رد  نینچمه  يزار و  رخف  يربط و  ریـسفت  رد  ریهطت ـ  هیآ  5 ـ 

همطاف و ترضحنآ  هدش و  لزان  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  رب  هملـس  ماهناخ  رد  [ 11  ] اریهطت مکرهطی  تیبلا و  لـها  سجرلا  مکنع 
لها اهنیا  ایادخ   ) اریهطت مهرهط  سجرلا و  مهنع  بهذاف  یتیب  لها  ءالؤه  مهللا  تفگ : سپس  درک  عمج  ار  مالـسلا  مهیلع  یلع  نینـسح و 

؟ متـسه اهنآ  وزج  مه  نم  هللا  لوسر  اـی  تفگ  هملـس  ما  اـمرف ) ناـشکاپ  یـصاخ  ریهطتب  نادرگ و  رود  اـهنیا  زا  ار  يدـیلپ  دنتـسه  نم  تیب 
[ . 12 . ( ] يرادن ارم  تیب  لها  ماقم  اما   ) یتسه یبوخ  نز  يراد و  دوخ  ياج  وت  دومرف  ترضح 

تسا هدش  لزان  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  نانز  دروم  رد  هیآ  نیا  هک  دناهتفگ  هریغ  يرشخمز و  دننام  تنـس  لها  ياملع  زا  یخرب 
تسا ! اهنآ  هراب  رد  هیآ  لیذ  ردص و  اریز 
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نینچ هیآ  دـمآیم و  ثنؤم  عمج  هغیـصب  بطاخم  ریمـض  دوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  تاجوز  هراـب  رد  هیآ  نیا  رگا  هک  تسنیا  خـساپ 
طلغ یلکب  برع و  نابز  دعاوق  فالخ  رب  ثنؤم  عمج  رد  رکذم  هغیـص  ندرب  راکب  اریز  اریهطت  نکرهطی  سجرلا و  نکنع  بهذـیل  دـشیم 
تسا بیلغت  تهج  زا  تسا  هدروآ  رکذم  عمج  ار  بطاخم  ریمضنمجنا  نآ  رد  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  دوجو  اب  هکنیا  تلع  تسا و 
بیلغت رظن  زا  هتفرگ  رارق  نادناخ  نآ  سأر  رد  میهاربا  نوچ  یلو  هراس )  ) تسا نز  بطاخم  هکنیا  اب  زین  دوه  هروس  هیآ 73  رد  هکنانچمه 

لها زا  روظنم  اج  همه  نیا  زا  هتـشذگ  و  تیبلا ... لها  مکیلع  هتاکرب  هللا و  ۀمحر  هللا  رما  نم  نیبجعتا  اولاق  تسا ـ  هدمآ  رکذم  عمج  ریمض 
درکیم باطخ  تیب  لها  اهنآب  طقف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  اریز  رگید  ناسک  هن  دنامالـسلا  مهیلع  نینـسح  همطاف و  یلع و  تیب ،

رد زا  هامشش  تدم  تفریم  هک  حبص  زامن  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  هک  تسا  هدش  لقن  کلام  نب  سنا  زا  هربتعم  بتک  رد  هکنانچ 
دیری امنا  دومرفیم  توالت  ار  هیآ  نیا  هاگنآ  تیبلا و  لها  ای  ةولصلا  دومرفیم  دزیم و  ادص  ار  اهنآ  درکیم و  روبع  مالـسلا  اهیلع  همطاف  هناخ 

[ . 13 ... ] هللا
همطاف نیـسح و  نسح و  یلع و  نم و  هراب  رد  تسا  هدـش  لزان  رفن  جـنپ  هراـب  رد  هیآ  نیا  هک  دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  نینچمه 

[ . 14]
هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  نانز  دناهتفگ  هماع  ءاملع  روهمج  هک  تسا  هدش  لقن  نیکلاسلا  ضایر  بحاص  زا  هفیحصلا  سوماق  باتک  رد 
هک هدرک  لـقن  هلثاو  زا  رکاـسع  نـبا  زا  ریغـصلا ) عماـجلا   ) باـتک رد  یطویـس  هـک  مدروـخرب  یثیدـحب  نـم  دنـشابیم و  وا  تـیب  لـها  وزج 

( شرتخدب  ) هک تسا  وا  راتفگ  نآ  دنتسین و  شتیب  لها  رامش  رد  ترضحنآ  ياهنز  هک  هیماما  بهذم  هدیقع  رب  دراد  تحارص  شنومـضم 
تـسا بنیز  دوشیم  قحلم  نمب  مناـنز  زا  هک  یـسک  لوا  همطاـف و  يا  یئوت  دوشیم  قحلم  نمب  نم  تیب  لـها  زا  هک  یـسک  نیتـسخن  دومرف 

[ . 15]
هللا یلـص  مرکا  لوسر  دیدرگ  لزان  نیکرـشم  تمذم  وینکـش  دهع  دروم  رد  تئارب  هروس  تایآ  نوچ  نیقیرف  نیخروم  ءاملع و  لقنب  6 ـ 
هارب رکب  وبا  هکنآ  زا  سپ  دـیامن ، غالبا  نیکرـشمب  جـح  مسوم  رد  هدرب و  هکمب  هک  داد  رکب  وباـب  ار  روبزم  هروس  لـئاوا  تاـیآ  هلآ  هیلع و 

ال دـیامرف : دـنوادخ  درک  ضرع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هب  دـنوادخ  مالـس  غالبا  نمـض  دـش و  لزان  لیئربج  تفر  هار  يردـق  داتفا و 
دشاب . تدوخ  زا  هک  يدرم  ای  تدوخ  رگم  دیامنن  تلاسر  ءادا  وت  بناج  زا  یسک  ینعی  کنم . لجر  وا  تنا  الا  کنع  اهیدؤی 

تایآ يدیسر  واب  اجک  ره  ورب  رکب  وبا  لابند  وش و  راوس  ارم  رتش  دومرف  دیبلط و  ار  مالسلا  هیلع  یلع  اروف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 
هکمب هتفرگ و  وا  زا  ار  تایآ  دیسر و  رکبوباب  هار  رد  درک و  تکرح  اروف  ریما  ترضح  نک ، تئارق  نیکرـشمب  ربب و  هکمب  ریگب و  وا  زا  ار 

نم هراـب  رد  رگم  هللا  لوسر  اـی  درک  ضرع  دوب  فسأـتم  نوزحم و  رما  نیا  زا  هکیلاـح  رد  دومن و  تعجارم  ربمغیپ  تمدـخ  رکب  وبا  درب و 
نیا ماجنا  يارب  ار  یلع  مه  نم  دشاب و  نم  دوخ  زا  هک  دربب  یسک  ار  تایآ  هک  داد  روتسد  یلاعت  يادخ  دومرف  ترـضح  هدش  لزان  يزیچ 

[ . 16  ] مدومن مازعا  تیرومأم 
تسا : یسررب  هجوت و  دروم  بلطم  هس  اجنیا  رد 

درادن . ار  یتیصوصخ  نینچ  رکب  وبا  تسا و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  دوخ  زا  مالسلا  هیلع  یلع  هکنیا  لوا 
هیلع یلع  راکنیا  يارب  هک  داد  روتـسد  شربمغیپ  هب  دیدن و  هتـسیاش  رهـش  کی  رد  هیآ  دنچ  غالبا  يارب  ار  رکب  وبا  یلاعت  يادخ  هکنیا  مود 

رد نآرق  ماکحا  مامت  اب  هک  دندرک  باختنا  ربمغیپ  ینیشناج  يارب  ار  یـسک  نینچ  هفیقـس  بزح  هنوگچ  تروصنیا  رد  دتـسرفب  ار  مالـسلا 
دیامن ؟ تفالخ  یمالسا  ياهرهش  مامت 

یگتسیاش تلیضف و  ندادناشن  تابثا و  يارب  يو  ياجب  ع )  ) یلع بصن  یناث و  هلهو  رد  وا  لزع  لوا و  هلهو  رد  رکب  وبا  مازعا  هکنیا  موس 
یلو تشادن  یتیمهانادنچ  دـمآیم و  يداع  همه  رظنب  دـشیم  بوصنم  یتیرومأم  نینچب  ترـضحنآ  لوا  زا  رگا  اریز  دوب  مالـسلا  هیلع  یلع 
يارب مالسلا  هیلع  یلع  یگتسیاش  تلیـضف و  رب  لیلد  رما  نیا  دش  هدرامگ  تمـس  نادب  مالـسلا  هیلع  یلع  سپـس  داتفا و  هارب  رکب  وبا  یتقو 
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دشابیم . وا  فئاظو  ماجنا  ربمغیپ و  ینیشناج 
[ . 17  ] یبرقلا یف  ةدوملا  الا  ارجا  هیلع  مکلأسا  لق ال  تدوم ـ  هیآ  7 ـ 

ار . مناکیدزن  یتسود  رگم  مهاوخیمن  يدزم  رجا و  امش  زا  نم  وگب  مدرمب ) تلاسر  غیلبت  تامحز  ربارب  رد  ربمغیپ  يا  )
هیلع هللا  یلص  ربمغیپ  هب  دش  لزان  روبزم  هیآ  نوچ  هک  دناهتشون  نارگید  بلاطلا و  ۀیافک  رد  یعفاش  یجنگ  فاشک و  ریسفت  رد  يرشخمز 

[ . 18  ] امهانبا ۀمطاف و  یلع و  لاق  مهتدوم ؟ انیلع  تبجو  نیذلا  ءالؤه  کتبارق  نم  و  هللا : لوسر  ای  دنتفگ  هلآ  و 
ناشرسپ . ود  همطاف و  یلع و  دومرف  دنایناسک ؟ هچ  تسا  بجاو  ام  رب  اهنآ  یتسود  هک  امش  ناکیدزن  ینعی 

[ . 19  ] باتکلا ملع  هدنع  نم  مکنیب و  ینیب و  ادیهش  هللااب  یفک  لق  هیآ  8 ـ 
يارب نم   ) وگب هک  دـش  لزان  شترـضحب  نانآ  خـساپ  رد  هیآ  نیا  یتسین  ربمغیپ  وت  دـنتفگ  هدرک و  راـکنا  ار  مرکا  ربمغیپ  تلاـسر  نارفاـک 

دزن رد  باتک  ملع  هک  تسا  یسک  يرگید  تسا و  یفاک  امش  نم و  نایم  تداهش  يارب  هک  تسا  ادخ  یکی ) مراد  دهاش  ود  دوخ  تلاسر 
[ . 20  ] تسا بلاطیبا  نب  یلع  تسوا  دزن  رد  باتک  ملع  هکنآ  دسیونیم  روبزم  هیآ  ریسفت  رد  یبلعث  تسوا .

دوـمرف تسیک ؟ تسوا  دزن  رد  باـتک  ملع  هک  سکنآ  مدیـسرپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  زا  دـیوگ  يردـخ  دیعـس  وـبا  نینچمه 
[ . 21  ] تسا بلاطیبا  نب  یلع  مردارب  سکنآ 

لیوأت و ریـسفتب و  وا  اریز  تسا  مالـسلا  هیلع  یلع  تسوادزن  رد  باتک  ملع  هکنآ  تفگ  هک  دنکیم  لقن  سابع  نبا  زا  یخلب  نامیلـس  خـیش 
[ . 22  ] دوب ملاع  نآ  خوسنم  خسان و 

[ . 23 ... ] هنم دهاش  هولتی  هبر و  نم  ۀنیب  یلع  ناک  نمفا  هیآ  9 ـ 
وا رـس  تشپ  هتـشاد و  دوخ  راگدرورپ  فرط  زا  نآرق )  ) یتجح دوخ ) راتفگ  تحـص  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر   ) هکیـسک ایآ 

دشاب .... وا  دوخ  زا  یهاوگ  دهاش و 
[ . 24  ] تسا مالسلا  هیلع  یلع  ربمغیپ  دوخ  زا  یهاوگ  دهاش و  زا  روظنم  هک  دناهتشون  هصاخ  هماع و  نیخروم  نیرسفم و  زین  هیآ  نیا  رد 

وا اب  يدحا  تسا و  مالـسلا  هیلع  یلع  نأش  رد  هیآ  نیا  هک  دنکیم  لقن  سابع  نبا  زا  نیطمـسلا  دئارف  باتک  رد  ینیومح  دمحم  نب  میهاربا 
نأش رد  یتایآب  هراشا  دوب  هتـشون  هیواعمب  هک  ياهمان  رد  صاع  ورمع  هک  دسیونیم  دوخ  بقانم  رد  مه  یمزراوخ  تسین و  کیرـش  نآ  رد 

[ . 25  ] تسا هدوب  روبزم  هیآ  اهنآ  هلمج  زا  هک  دوب  هدرک  مالسلا  هیلع  یلع 
[ . 26  ] نونزحی مه  مهیلع و ال  فوخ  مهبر و ال  دنع  مهرجا  مهلف  ۀینالع  ارس و  راهنلا  لیللاب و  مهلاوما  نوقفنی  نیذلا  هیآ  10 ـ 

فوخ و نانآ  تسا و  یـشاداپ  ناشراگدرورپ  دزن  رد  نانآ  يارب  دـننکیم  قافنا  اراکـشآ  یناهن و  زور و  بش و  رد  ار  ناشلاوما  هکیناـسک 
دنرادن . یهودنا 

رد  ) بش ار  یکی  تشاد  مهرد  راهچ  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  دـناهدرک  لقن  سابع  نبا  زا  نارگید  میعن و  وبا  یکلام و  یبلعث و  یمزراوخ و 
[ . 27  ] دیدرگ لزان  وا  هراب  رد  هیآ  نیا  هاگنآ  اراکشآ  ار  یکی  یناهنپ و  ار  یکی  زور و  ار  یکی  داد و  هقدص  ادخ ) هار 

هار رد  دنکیم ) لذب   ) دـشورفیم ار  دوخ  ناج  هک  تسه  یـسک  مدرم  زا  و  [ 28  ] هللا تاضرم  ءاغتبا  هسفن  يرـشی  نم  ساـنلا  نم  هیآ و  11 ـ 
ادخ . ياضر  ندروآ  تسدب 

دیباوخ يو  شارف  رد  مالسلا  هیلع  یلع  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  ترجه  بش  رد  هک  دنکیم  تیاور  سابع  نبا  زا  دوخ  ریـسفت  رد  یبلعث 
[ . 29  ] دیدرگ لزان  ترضحنآ  نأش  رد  هیآ  نیا  و 

[ . 30  ] ۀیربلا ریخ  مه  کئلوا  تاحلاصلا  اولمع  اونمآ و  نیذلا  نا  هیآ  12 ـ 
دنمدرم . نیرتهب  نانآ  دنداد  ماجنا  وکین  لامعا  هدروآ و  نامیا  هکیناسک 

[ . 31  ] تسا هدش  لزان  وا  تیب  لها  مالسلا و  هیلع  یلع  نأش  رد  هیآ  نیا  هک  تسا  هدرک  لقن  سابع  نبا  زا  كاحض  زا  نامیلس  نب  لتاقم 
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دوب . دنهاوخ  لاؤس  دروم  هک  دیرادهگن  ار  اهنآ  [ 32  ] نولوئسم مهنا  مهوفقو  13 ـ 
[ . 33  ] تسا بلاطیبا  نب  یلع  تیالو  دوب  دهاوخ  لاؤس  دروم  هچنآ  هک  دنکیم  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  زا  يردخ  دیعس  وبا 

دنداد ماجنا  کین  ياـهلمع  هدروآ و  ناـمیا  هک  یناـسک  [ 34  ] ادو نمحرلا  مهل  لعجیـس  تاـحلاصلا  اوـلمع  اوـنمآ و  نیذـلا  نا  هیآ  14 ـ 
دهدیم . رارق  مدرم  ياهلد  رد  ار  اهنآ  یتسود  دنوادخ  يدوزب 

ارت نم  ادخب  هکنادب  نسحلا  ابا  ای  تفگ  درک و  تاقالم  ارم  يدرم  دومرف  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  دـسیونیم  یمزراوخ  لوق  زا  یعفاش  یجنگ 
. مداد ربـخ  واـب  ار  درمنآنخـس  هدرک و  هعجارم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسرب  نم  دومرف  مالـسلا  هیلع  یلع  مراد  تسود  ادـخ  هار  رد 

لوسر ماهدرکن ، یناسحا  وا  هراب  رد  نم  ادـخب  متفگ  ياهدومن ، یکین  ناسحا و  وا  هراب  رد  دـیاش  دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ 
[ . 35  ] دش لزان  الاب  هیآ  هاگنآ  تسا  هتشاد  داو  وت  یتسودب  ار  نینمؤم  ياهلد  هک  ساپس  ار  ادخ  دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ 

دینز . گنچ  ادخ  نامسیرب  یگمه  و  [ 36  ] اعیمج هللا  لبحب  اومصتعا  هیآ و  15 ـ 
یبرع میدوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تمدـخ  رد  ام  هک  تسا  هدرک  تیاور  سابع  نب  هللا  دـبع  زا  ةرخافلا  بقانم  باتک  بحاص 

یلص ادخ  لوسر  میئوج ؟ کسمت  واب  هک  تسا  مادک  ادخ  لبح  هللا  لبحب  اومصتعا  يدومرفیم  هک  مدینش  هللا  لوسر  ای  درک  ضرع  دمآ و 
[ . 37  ] تسا نیتملا  لبح  نیا  هک  دیئوج  کسمت  صخش  نیاب  دومرف  دز و  مالسلا  هیلع  یلع  تسد  رب  ار  دوخ  تسد  هلآ  هیلع و  هللا 

تنـس لها  قیرط  زا  تسا . ياهدـننک  تیادـه  یموق  ره  يارب  ياهدـنهد و  میب  وت  هنیآ  ره  [ 38  ] داه موق  لـکل  رذـنم و  تنا  اـمنا  هیآ  16 ـ 
رد یکلام  هلمج  زا  دشابیم  مالـسلا  هیلع  یلع  يداه  زا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  رذـنم  زا  دوصقم  هک  تسا  هدـش  لقن  ثیدـح  تفه 

یلع ای  کب  يداهلا و  یلع  رذـنملا و  انا  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دـش  لزاـن  روبزم  هیآ  نوچ  هک  دـسیونیم  همهملا  لوصف 
نودتهملا . يدتهی 

[ . 39  ] دنباییم تیاده  ناگتفای  تیاده  یلع  ای  وت  هلیسوب  هدننک و  تیاده  یلع  ماهدننک و  راذنا  نم  ینعی 
اعد یلاعت  يادخ  هاگردـب   ) میهاربا هکینامز  [ 40  ] مانـصالا دـبعن  نا  ینب  ینبنجا و  انما و  دـلبلا  اذـه  لعجا  بر  میهاربا  لاـق  ذا  هیآ و  17 ـ 

نادرگ . رود  یتسرپ  تب  زا  ار  منادنزرف  نم و  هدب و  رارق  نما  لحم  هکم )  ) ار رهش  نیا  اراگدرورپ  تفگ  و  درک )
درک ضرع  هک  میهاربا  ياعد  دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  دنکیم  لقن  دوعسم  نب  هللا  دبع  زا  دوخ  دنـسب  یعفاش  یلزاغم  نبا 

هجیتن رد  میدرکن  هدجـس  تب  هب  زگره  ام  زا  کیچیه  هک  دش  یهتنم  یلع  نمب و  نادرگ  رود  یتسرپ  تب  زا  ار  منادنزرف  نم و  اراگدرورپ 
[ . 41  ] داد رارق  یصو  ار  یلع  یبن و  ارم  دنوادخ 

[ . 42  ] ریهظ کلذ  دعب  ۀکئالملا  نینمؤملا و  حلاص  لیربج و  هالوم و  وه  هللا  ناف  هیآ  18 ـ 
. دنیوا نابیتشپ  ادخ  ترصن  زا  سپ  ناگتشرف  دنتـسه و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ   ) وا هدننک  يرای  نینمؤم  حلاص  لیئربج و  ادخ و  هتبلا 

یلع نینمؤملا  حلاص  زا  روظنم  روبزم  هیآ  رد  دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  هک  دناهتـشون  تنـس  لها  گرزب  ياملع  نیرـسفم و 
[ . 43  ] تسا بلاطیبا  نب 

باحصا دنتـسین  ربارب  نایتشهب  اب  نایخزود  ینعی  [ . 44  ] نوزئافلا مه  ۀنجلا  باحصا  ۀنجلا  باحـصا  رانلا و  باحـصا  يوتـسی  هیآ ال  19 ـ 
دنتسه . راگتسر  هک  دننانآ  تشهب 

هیلع یلع  هک  میدوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تمدـخ  رد  اـم  تفگ  هک  تسا  هدرک  تیاور  رباـج  زا  دوخ  دنـسب  دـمحا  نب  قفوم 
تمایق زور  رد  شاهعیـش  درم و  نیا  هک  تسوا  تسد  رد  نم  ناج  هکنآب  مسق  دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دـش  لخاد  مالـسلا 

[ . 45  ] دنناراگتسر
هدنرادهاگن . شوگ  ار  دنپ  نآ  درادهگن ، و  [ 46  ] ۀیعاو نذا  اهیعت  هیآ و  20 ـ 

شوگنآ ایادخ  درک  ضرع  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  دش  لزان  روبزم  هیآ  یتقو  هک  دناهتشون  ناشدوخ  ریسفت  رد  یطویـس  يربط و 
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[ . 47  ] مشاب هدرک  شومارف  هک  مدینشن  يزیچ  هاگنآ  زا  دومرف  مالسلا  هیلع  یلع  هدب و  رارق  یلع  شوگ  ار 
دزن رد  ود ) نیا   ) تسا قساف  هک  تسا  یسک  دننام  تسا  نمؤم  هک  یـسک  ایآ  [ 48  ] نوتسی اقـساف ال  ناک  نمک  انمؤم  ناک  نمفا  هیآ  21 ـ 

دنتسین . ناسکی  ادخ 
هبقع نب  دیلو  هک  دناهتشون  نارگید  دادغب و  خیرات  رد  يدادغب  بیطخ  دوخ و  ریسفت  رد  ریثک  نبا  هغالبلا و  جهن  حرش  رد  دیدحلا  یبا  نبا 

وش تکاس  دومرف  مالسلا  هیلع  یلع  مرتعاجش ! گنج  رد  رتزیت و  ماهزین  رتایوگ و  منابز  وت  زا  نم  تفگ  مالسلا  هیلع  یلعب  هرخافم  ماقم  رد 
[ . 49  ] دومرف لزان  ار  روبزم  هیآ  ترضحنآ  مالک  قیدصتب  ادخ  هاگنآ  قساف . يا 

ار . وج  هزیتس  ساپس  ان  ره  خزود  رد  دینکفیب  [ . 50  ] دینع رافک  لک  منهج  یف  ایقلا  22 ـ 
زور نوچ  دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  دـنکیم  لقن  يردـخ  دیعـس  وبا  زا  دوخ  دنـسب  لیزنتلا  دـهاوش  رد  یناکـسح  مکاح 

ار وا  تسا  امـش  تسود  هک  ره  دـینکفیب و  شتآ  رد  ار  وا  تسا  امـش  نمـشد  سک  ره  دـیامرفیم  یلع  نمب و  یلاـعت  يادـخ  دوش  تماـیق 
[ . 51  ] دینع رافک  لک  منهج  یف  ایقلا  یلاعت  يادخ  هدومرف  تسنیا  دینادرگ و  تشهب  لخاد 

سابع نبا  زا  دوخ  دانـساب  یناهفـصا  میعن  وبا  دمحا و  نب  قفوم  ناگدننک . عوکر  اب  دـینک  عوکر  و  [ 52  ] نیعکارلا عم  اوـعکرا  هیآ و  23 ـ 
زاـمن هک  دـندوب  یـسک  لوا  اـهنآ  هدـش و  لزاـن  مالـسلا  هیلع  یلع  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  صوصخ  رد  هیآ  نیا  هک  دـناهدرک  لـقن 

[ . 53  ] دندرک عوکر  دندرازگ و 
دنوش . هدیسرپ  اهتمعن  زا  زورنآ  رد  هاگنآ  [ 54  ] میعنلا نع  ذئموی  نلأستل  مث  هیآ  24 ـ 

ریما تیالو  هیآ  نیا  رد  میعن  زا  دوصقم  دومرف  هک  دـناهدرک  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  دوخ  دنـسب  یناکـسح  مکاح  میعن و  وبا 
[ . 55  ] دش دهاوخ  هدیسرپ  نآ  زا  هک  تسا  ام  نینمؤملا و 

دش . عقاو  هک  ار  یباذع  ياهدننک  لاؤس  تساوخ  [ 56  ] عقاو باذعب  لئاس  لأس  هیآ  25 ـ 
دوخ ینیشناجب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هجحیذ  زور 18  رد  نوچ  هک  دناهتشون  نارگید  غابص و  نبا  یبلعث و 

ار ام  تفگ  دمآ و  ترضحنآ  تمدخ  ربخ  نیا  ندینش  زا  سپ  نامعن  نب  ثراح  هالوم . یلع  اذهف  هالوم  تنک  نم  دومرف  هدومن و  بوصنم 
يداد روتسد  هزور  داهج و  جح و  ةوکز و  زامن و  هب  سپس  میدومن و  لوبق  يدرک  رما  ادخ  بناج  زا  دوخ  توبن  ادخ و  یگناگی  تداهشب 

ای تست  بناج  زا  راک  نیا  اـیآ  يدرک  بصن  تیـالوب  تست  يومع  رـسپ  هک  ار  ناوج  نیا  راـک  رخآ  رد  يدرکن  تعاـنق  اـهنیاب  میتفریذـپ 
رد ناـمعن  نب  ثراـح  تسا  ادـخ  روتـسدب  رما  نیا  هک  تسین  یئادـخ  وا  زج  هک  یئادـخب  مسق  دوـمرف  مرکا  لوـسر  تسا ؟ ادـخ  روتـسدب 

بذـعم كاندرد  یباذـعب  ای  تسرفب  گنـس  نامـسآ  زا  ام  رب  تسا  حیحـص  بلطم  نیا  رگا  ایادـخ  تفگ  تفریم  دوخ  هقان  يوسب  هکیلاح 
لئاس لأسهک  دـش  لزان  هیآ  نیا  هاـگنآ  دومن  شکـاله  اروف  داـتفا و  شرـس  رب  نامـسآ  زا  یگنـس  هک  دوب  هدیـسرن  شاهقاـنب  زونه  نادرگ 

[ . 57  ] عقاو باذعب 
هراشا اهنآ  زا  هیآ  هب 25  طقف  هنومن  يارب  ام  تسا و  اهنیا  زا  شیب  یلیخ  هدـش  لزان  مالـسلا  هیلع  یلع  لئاضف  تیالو و  هراب  رد  هک  یتاـیآ 
هکنانچ دراد  دوجو  نآرق  رد  ترضحنآ  بقانم  تماما و  هراب  رد  هیآ  دصیس  زا  زواجتم  دناهتشون  نیثدحم  نیرـسفم و  هکیروطب  میدومن و 

[ . 58  ] ۀیآ ۀئامثالث  نم  رثکا  بلاط  یبا  نب  یلع  یف  تلزن  هک  دناهدرک  لقن  سابع  نبا  زا  دوخ  دنسب  یبلعث  یعفاش و  یجنگ 
رد امـش  دوخ  دراد و  مالـسلا  هیلع  یلع  يرترب  تیالو و  رب  تلالد  هک  تایآ  همهنیا  دوجو  اب  دیـسرپ  تنـس ) لـها   ) ناـیاقآ زا  دـیاب  نونکا 
ایآ دینادیم  هفیلخ  مالـسلا  هیلع  یلع  ياجب  ار  رکب  وبا  هنوگچ  تفریذپ  دیهاوخ  ار  بلطم  نیا  تحـص  نات  هربتعم ـ  بتکب  هعجارم  تروص 

تسین ؟ نهپ  شیر  هسوک و  عوضوم  درومنیا  رد  امش  هدیقع  نخس و 
هیلع یلع  مان  احیرـص  ارچ  دـنوادخ  هک  دـسرب  نینچ  یـضعب  رظنب  تسا  نکمم  هک  تسا  ریزگان  بلطم  نیا  رکذـت  زا  لصف  نیا  همتاخ  رد 

دنوشن ؟ تافالتخا  راچد  نیملسم  ات  تسا  ربمغیپ  نیشناج  وا  هک  هدرواین  نآرق  رد  ار  مالسلا 
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شیامزآ نآ  هلیسوب  مدرم  یتسیاب  تسا و  شیامزآ  دروم  مالـسلا  هیلع  یلع  تیالو  عوضوم  الوا  هک  تسنیا  ضارتعا  ای  لاکـشا  نیا  خساپ 
؟ ] 59  ] نونتفی مه ال  انما و  اولوقی  نا  اوکرتی  نا  سانلا  بسحأ  ملا  هفیرـش  هیآ  تسا  بلطم  نیا  دـیؤم  هک  یتایآ  هلمج  زا  هکناـنچ  دـنوش 

ءاملع و لقنب  اـنب  هک  دـش ) ؟ دـنهاوخن  شیاـمزآ  ناـنآ  دـنوش و  هدرک  اـهر  میدروآ  ناـمیا  هکنیا  نتفگ  اـب  هک  دـنرادنپ  نینچ  مدرم  اـیآ  )
[ . 60  ] تسا هتفرگ  رارق  نیملسم  شیامزآ  دروم  هک  تسا  مالسلا  هیلع  یلع  تیالو  هصاخ  هماع و  نیرسفم 

دندرکیم تفلاـخم  نآ  اـب  يوـیند  عـمط  هاـج و  بحيور  زا  مدرم  زاـب  دـشیم  رکذ  نآرق  رد  زین  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـن  هـکنیا  ضرفب  اـیناث 
دش . دهاوخ  هراشا  بلطم  نیدب  یتآ  لوصف  رد  هک  دندومن  تفلاخم  نآرق  تایآ  زا  یخرب  اب  هکنانچمه 

تیالو لصا  تسا و  هدش  هداد  حیضوت  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  هلیـسوب  نآ  تایئزج  تسا و  یلک  ماکحا  لماش  میرک  نآرق  اثلاث 
ار اهنآ  دافم  نومضم و  یتانایب  قبط  زین  مرکا  یبن  هدش و  هتفگ  نشور  نئارق  اب  هیآ  نیدنچ  رد  تشذگ  لصف  نیا  رد  هکنانچ  مه  تماما  و 
اب المع  یلو  دنراد  لوبق  زین  تنـس  لها  نیرـسفم  ءاملع و  ار  بلطم  نیا  تسا و  هدومن  غالبا  مدرمب  درکیم  قیبطت  مالـسلا  هیلع  یلع  رب  هک 

دننکیم . تفلاخم  نآ 
----------------

اه : تشون  یپ 
همهملا ص 27 . لوصف  دلج 1 ص 189 ـ  لیزنتلا  دهاوش  [ 1]

هیآ 55 . هدئام  هروس  [ 2]
رگید . بتک  دلج 3 ص 431 و  يزار  ریسفت  دلج 6 ص 165 ـ  يربط  ریسفت  یمزراوخ ص 178 ـ  بقانم  بلاطلا ص 250 ـ  ۀیافک  [ 3]

همغلا ص 88 . فشک  [ 4]
هیآ 59 . ءاسن  هروس  [ 5]

باب 58 . مارملا  ۀیاغ  دلج 1 ص 149 ـ  لیزنتلا  دهاوش  ةدوملا ص 114 ـ  عیبانی  [ 6]
. 152 هیآ 151 ـ  ءارعش  هروس  [ 7]

ةدوملا ص 445 . عیبانی  [ 8]
هیآ 61 . نارمع  لآ  هروس  [ 9]

همهملا ص 8 . لوصف  ماصخلا ص 309 ـ  ۀیافک  یلزاغم ص 263 ـ  نبا  بقانم  [ 10]
دنادرگ . كاپ  یصاخ  ریهطتب  ار  امش  دنک و  رود  ار  يدیلپ  تیب  لها  امش  زا  هک  تسا  ادخ  هدارا  هیآ 33 ـ  بازحا  هروس  [ 11]

دلج 6 ص 783 . يزار  رخف  ریسفت  بلاطلا ص 372 ـ  ۀیافک  [ 12]
دلج 2 ص 11 . لیزنتلا  دهاوش  [ 13]

دلج 22 ص 5 . يربط  ریرج  نبا  ریسفت  [ 14]
رد ابیز  بلاج و  کبسب  ینیـسح  لضفلا  وبا  دیـس  یجاح  مالـسالا  ۀجح  بانج  هلیـسوب  اریخا  باتک  نیا  هفیحـصلا ص 25 ـ  سوماق  [ 15]
رد هدنزرا  عبانم  زا  هدافتـسا  اب  دنمدوس  بلاطم  ثیدح و  لقن  رظن  زا  زین  یتافاضا  وا  تاقیلعت  هدش و  فیلأت  هیداجـس  هفیحـص  تاغل  حرش 

دوشیم . هیصوت  ملع  لها  نیققحم و  يارب  سیفن  باتک  نیا  هعلاطم  تسا  هدیدرگ  روظنم  نآ 
لصف 17 . باب 2  دلج 1  دیفم  داشرا  هدوملا ص 88 ـ  عیبانی  بلاطلا ص 242 ـ  ۀیافک  یبقعلا ص 69 ـ  رئاخذ  [ 16]

هیآ 23 . يروش  هروس  [ 17]
یبقعلا ص 25 . رئاخذ  دلج 2 ص 339 ـ  فاشک  ریسفت  بلاطلا ص 91 ـ  ۀیافک  [ 18]

هیآ 13 . دعر  هروس  [ 19]
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باب 126 . مارملا  ۀیاغ  [ 20]
دلج 1 ص 307 . لیزنتلا  دهاوش  [ 21]

ةدوملا ص 104 . عیبانی  [ 22]
هیآ 17 . دوه  هروس  [ 23]

ةدوملا ص 99 . عیبانی  يزار ـ  حوتفلا  وبا  ریسفت  [ 24]
باب 128 . مارملا  ۀیاغ  [ 25]
هیآ 274 . هرقب  هروس  [ 26]

یبقعلا ص 88 . رئاخذ  یلزاغم ص 280 ـ  نبا  بقانم  [ 27]
هیآ 207 . هرقب  هروس  [ 28]

بلاطلا ص 239 . ۀیافک  ةدوملا ص 92 ـ  عیبانی  [ 29]
هیآ 8 . ۀنیب  هروس  [ 30]

ثیدح 9 . باب 94  مارملا  ۀیاغ  [ 31]
هیآ 24 . تافاصلا  هروس و  [ 32]

هقرحملا ص 89 . قعاوص  دلج 1 ص 107 ـ  لیزنتلا  دهاوش  [ 33]
هیآ 96 . میرم  هروس  [ 34]

دلج 2 ص 56 . ریدغلا  یمزراوخ ص 188 ـ  بقانم  بلاطلا ص 249 ـ  ۀیافک  [ 35]
هیآ 103 . نارمع  لآ  هروس  [ 36]

ماصخلا ص 343 . ۀیافک  [ 37]
هیآ 7 . دعر  هروس  [ 38]

همهملا ص 122 . لوصف  [ 39]
هیآ 35 . میهاربا  هروس  [ 40]

یلزاغم ص 276 . نبا  بقانم  [ 41]
هیآ 4 . میرحت  هروس  [ 42]

هقرحم ص 144 . قعاوص  دلج 2 ص 255 ـ  لیزنتلا  دهاوش  [ 43]
هیآ 20 . رشح  هروس  [ 44]

ماصخلا ص 422 . ۀیافک  [ 45]
هیآ 12 . ۀقاحلا  هروس  [ 46]

یلزاغم ص 265 . نبا  بقانم  [ 47]
هیآ 18 . هدجس  هروس  [ 48]

یلزاغم ص 324 . نبا  بقانم  باب 152 ـ  مارملا  ۀیاغ  [ 49]
هیآ 24 . هروس ق  [ 50]

دلج 2 ص 190 . لیزنتلا  دهاوش  [ 51]
هیآ 43 . هرقب  هروس  [ 52]
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باب 176 . مارملا  ۀیاغ  [ 53]
هیآ 8 . رثاکت  هروس  [ 54]

دلج 2 ص 368 . لیزنتلا  دهاوش  باب 48 ـ  مارملا  ۀیاغ  [ 55]
هیآ 1 . جراعم  هروس  [ 56]

ماصخلا ص 488 . ۀیافک  همهملا ص 26 ـ  لوصف  [ 57]
ةدوملا ص 126 . عیبانی  هقرحم ص 76 ـ  قعاوص  بلاطلا ص 231 ـ  ۀیافک  [ 58]

هیآ 1 . توبکنع  هروس  [ 59]
.125 باب . مارملا  ۀیاغ  دلج 1 ص 438 ـ  لیزنتلا  دهاوش  [ 60]

ماما تیمولظم  یهاگآ و 

گنرین اب  دـننک و  هرـصاحم  ارم  ناـهگان  نانمـشد  هک  [ 1 ، ] موشیمن ریگلفاـغ  زگره  مرادروـخرب و  یمزـال  یهاـگآ  زا  دـنگوس ! ادـخ  هب 
، عیطم ربناـمرف  يراـی  اـب  و  تسا ، نادرگ  يور  قح  زا  هک  مبوکیم  نآ  رـس  رب  بلط ، قح  ناـسنا  يراـی  اـب  هراومه  نم  دـنیامن ، مریگتـسد 

. دیآ رسب  نم  یناگدنز  نارود  هک  زور  نآ  ات  مبوکیم ، مهرد  ار  دیدرت  لها  نامرفان 
زاب نم  زا  ارم  قح  زورما  ات  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  تافو  ماگنه  زا  و  مدـنام ، مورحم  شیوخ  قح  زا  هراومه  نم  ادـخب ، دـنگوس  سپ ،

[ . 2 . ] دنداد صاصتخا  يرگید  هب  دنتشاد و 
-------------

اه : تشون  یپ 
ورف هنال  رد  رس  دندروآیم و  دوجوب  نایچراکـش  هک  ییاهادص  رـس و  اب  دوب ، لثملاا  برـض  ندش  لافغا  رد  هک  راتفَک »  » ینعی ُْعبَـض ، [ 1]

دیدرگ . عالطا  یب  ناسنا  يارب  لثملا  برض  هاگنآ  دیدرگیم و  راکش  دشیم و  لفاغ  دوخ  نوماریپ  تارطخ  زا  هدرب ،
. یتشد دمحم  سرهفملامجعم  هغالبلاجهن  هبطخ 6  [ 2]

تداهش داهج و  يارب  هدش  باسح  ياهشزومآ 

یبوخ هب  ار  داهج  يالاو  ياـهشزرا  هراومه  نازابرـس ، مدرم و  یحور  يرکف و  یگداـمآ  يارب  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترـضح 
: دومرف هک  هغالبلاجهن  هبطخ 27  دننام : درکیم ، نایب  ریسفت و 

ُۀَقِیثَْولا . ُُهتَّنُجَو  ُۀَنیِصَْحلا ، ِهَّللا  ُْعرِدَو  يْوقَّتلا ، ُساَِبل  َوُهَو  ِِهئاِیلْوَأ ، ِۀَّصاَِخل  ُهَّللا  ُهَحَتَف  ِۀَّنَْجلا ، ِباَْوبَأ  ْنِم  ٌبَاب  َداَهِْجلا  َّنِإَف  ُدَْعب ، اَّمَأ 
ِعییْضَِتب ُْهنِم  ُّقَْحلا  َلیِدُأَو  ِباَهْسِْإلِاب ، ِِهْبلَق  یَلَع  َبِرُـضَو  ِةَءاَمَْقلاَو ، ِراَغِّصلِاب  َثیُدَو  ُءاَلَْبلا ، ُهَلِمَـشَو  ِّلُّذلا ، َبَْوث  ُهَّللا  ُهَسَْبلَأ  ُْهنَع  ًۀَبْغَر  ُهَکََرت  ْنَمَف 

[ . 1 . ] َفَصَّنلا َِعنُمَو  َفْسَْخلا ، َمیِسَو  ِداَهِْجلا ،
تـسا هدوشگ  دوخ  صوصخم  ناتـسوديور  هب  ار  نآ  دـنوادخ  تشهب ، ياهرد  زا  تسا  يرَد  داـهج  اـنامه  دـنوادخ ، ماـن  داـی و  زا  سپ  »

. تسا دنوادخ  نئمطم  رپس  و  مکحم ، هرز  اوقت ، سابل  داهج 
، دـنوشیم لیلذ  ریقح و  دروآیم ، موجه  نانآ  هب  الب  دـنناشوپیماهنآ و  نت  رب  تلذ  سابل  دـنوادخ  دـننادرگرب  يور  داهج  زا  هک  یمدرم 
زا و  ددرگیم ، راکـشآ  اهنآ  رد  تلذ  ياههناشن  و  دوشیم ، لامیاپ  اـهنآ  قح  داـهج  عییـضت  رطاـخ  هب  و  ددرگیم ، هاـبت  ناـشمهف  لـقع و 

«. دنوشیم مورحم  تلادع 
-------------
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اه : تشون  یپ 
. یتشد دمحم  سرهفملامجعم  هغالبلاجهن  هبطخ 27  [ 1]

( روشک يراج  رابخا  هب  تبسن   ) مدرم نداد  یهاگآ 

دنتسه ، یمدرم  ياهورین  تموکح ، یلصا  هناوتشپ  یمدرم ، یهلا و  ياه  تموکح  رد 
دنشاب ، هتشاد  ار  مزال  یهاگآ  و  دندرگ ، هیجوت  روشک ، یماظن  یسایس ، رابخا  و  نمشد ، تاکّرحت  هب  تبسن  ًاقیقد  رگا 

. دننکیم کمک  ار  یمالسا  ماظن  ربهر و  هدش ، جیسب  عقوم  هب  اجب و 
: دومرف نایفوک  هب  باطخ  یلخاد  ياهزرم  رد  نمشد  یماظن  تاکّرحت  هب  تبسن  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح 

ْمُِکتیِصْعَِمبَو ْمُکِّقَح ، ْنَع  ْمُِکقُّرَفَتَو  ْمِهلِطَاب ، یَلَع  ِتْجِاب  ْمهِعامَ ْمُْکنِم  َنُولاَدیَس  َمْوَْقلا  ِءالُؤه  َّنَأ  ُّنُظََأل  ِهَّللاَو  یِّنِإَو  َنَمیلا ، َعَلَّطا  ِدَق  ًارُْـسب  ُْتِئْبنُأ 
[ . 1 . ] ْمُکِداسَفَو ْمِهِداَِلب  ِیف  ْمِهِحاَلَِصبَو  ْمُِکتَنایِخَو ، ْمِِهبِحاَص  َیلِإ  َۀَناَمَْألا  ُمِِهئاَدَِأبَو  ِلِطاَْبلا ، ِیف  ْمُهَماَمِإ  ْمِِهتَعاَطَو  ِّقَْحلا ، ِیف  ْمُکَماَمِإ 

. درک دنهاوخ  هبلغ  امش  رب  يدوز  هب  ماش  مدرم  هک  متسنادیم  ادخ  هب  دنگوس  تفای ، ّطلست  نَمی  رب  ةاطرا  نبرُسب  هک  هدیسر  ربخ  نم  هب  )
اهنآ هدرک و  ینامرفان  قح  رد  ار  دوخ  ماما  امـش  دـیقّرفتم ، قح  زا  عافد  رد  امـش  و  دـنراد ، تدـحو  دوخ ، لطاب  ندرک  يرای  رد  اهنآ  اریز 

. دنرادربنامرف لطاب  رد  ار  دوخ  ماما 
.( یبارخ داسف و  هب  امش  دنلوغشم و  ینادابآ  حالصا و  هب  دوخ  ياهرهش  رد  اهنآ  دیراکتنایخ ، امش  رادتناما و  دوخ  ربهر  هب  تبسن  اهنآ 

: هک داد  مزال  یهاگآ  مدرم  هب  نیثکان  نارس  ياهاعّدا  هب  تبسن  و 
َقَطَنَو ْمِِهنیْعَأـِب ، َرَظَنَف  ْمِهِروُـجُح ، ِیف  ََجرَدَو  َّبَدَو  ْمِهِروُدُـص ، ِیف  َخَّرَفَو  َضاَـبَف  ًاکاَرْـشَأ ، َُهل  ْمُهَذَـخَّتاَو  ًاـکَالِم ، ْمِهِْرمَأـِل  َناَـطیَّشلا  اوُذَـخَّتا 

[ . 2 ! ] ِِهناِسل یَلَع  ِلِطاَْبلِاب  َقَطَنَو  ِِهناَْطلُس ، ِیف  ُناَطیَّشلا  ُهَکِرَش  ْدَق  ْنَم  َلِْعف  َلَطَْخلا ، ُمَُهل  َنیَزَو  ََللَّزلا ، ُمِِهب  َبِکَرَف  ْمِِهتَنِْسلَِأب ،
دوخ ياههجوج  و  دراذگ ، مخت  نانآ  ياهلد  رد  و  داد ، رارق  دوخ  ماد  ار  اهنآ  زین  ناطیش  و  دنتفرگ ، دوخ  راک  رایعم  ار ، ناطیـش  نافرحنم  )

بکرم رب  اهنآ  يرای  اب  سپ  تفگیم ، نخـس  نانآ ، ياـهنابز  اـب  و  تسیرگنیم ، ناـنآ  ياـهمشچ  اـب  سپ  داد ، شرورپ  ناـشناماد  رد  ار 
کیرـش ناطیـش  تموکح  رد  دادیم  ناشن  هک  یـسک  راتفر  دننام  داد ، هولج  ابیز  ناشرظن  رد  ار  تشز  ياهرادرک  و  دـش ، راوس  یهارمگ 

.( دیوگیم لطاب  ناطیش ، نابز  اب  و  تسا ،
---------------------

اه : تشون  یپ 
یتشد . دمحم  سرهفملامجعم  هغالبلاجهن  هبطخ 25  [ 1]

. یتشد دمحم  سرهفملامجعم  هغالبلاجهن  هبطخ 7  [ 2]

نمشد تمواقم  للع  زا  یهاگآ 

، هرـصب مدرم  تمواقم  للع  زا  یکی  هک  دش  هّجوتم  ماما  لمج ، نایـشروش  دض  رب  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  هاپـس  هدننکـش  تایلمع  موادت  رد 
تمواقم ینوگانوگ  ياههزیگنا  اب  هرـصب  مدرم  دـنکن ، طوقـس  هشئاع  جدوه  دوشن و  هتـشک  رتش  ات  هک  تسا  رتش  رب  راوس  هشئاـع ، روضح 

: هک داد  نامرف  ور  نیا  زا  دننکیم 
اُوقَّرَفَت َرِقُع  ْنِا  ُهَّنِاَف  َلَمَْجلا  اوُرِقِْعا 

« دندرگیم قّرفتم  هرصب  مدرم  دوش  هتشک  رتش  رگا  اریز  دینک ، ِیپ  ار  رتش  »
[ . 1 . ] دنتخیرگ هرصب  مدرم  درک و  طوقس  جدوه  هدرک ، ِیپ  ار  رتش  ریظنیب  هلمح  ود  یط  رد  مالسلا  هیلع  یبتجم  ماما  هک 
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: دومرف هرصب  مدرم  هب  باطخ  يزوریپ  حتف و  زا  سپ  هرصب  عماج  دجسم  رد  ماما 
ُمْتبَرَهَف َرِقُع  َو  ُمْتبَجَأَف ، اغَر  ِۀَمیِهَْبلا ، َعاْبتَأ  َو  ِةَأرَْملا  َْدنُج  ُْمْتنُک 

[ . 2 .« ] دیدرک رارف  دش  هتشک  ات  دیدرک و  تمواقم  درکیم  ادص  ات  هک  دیدوب  ناویح  کی  ناوریپ  و  نز ، کی  نایرگشل  امش  »
--------------------

اه : تشون  یپ 
ص251 . ج3 ، ریثا ، نبا  لماک  [ 1]

. یتشد دمحم  سرهفملا  مجعم  هغالبلاجهن  هبطخ 13  [ 2]

گنج رد  ناریسا  يدازآ 

، تسا هدمآ  زین  للملا  نیب  نوناق  رد  هک  ناریسا  يدازآ 
. دنراد هّجوت  نآ  هب  رتمک  ّدبتسم  نامکاح  دنمتردق و  نارس  هک  تسا ، یناسنا  دنمشزرا  ياهراتفر  زا  یکی 

درک . دوخ  هتفیش  ار  نمشد  تسود و  هک  دز  یتاراکتبا  هب  تسد  نیّفص  دربن  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
[ . 1 . ] دنادرگ زاب  ار  نایفوک  يارسا  زا  يدادعت  دش ، راچان  زین  هیواعم  هک  دوب  یماش  ناریسا  زا  يدادعت  ندرک  دازآ  اهنآ  زا  یکی 

---------------------
اه : تشون  یپ 

ص312. ج3 ، ریثا ، نبا  لماک  [ 1]

هیواعم اب  دربن  يارب  یگدامآ  ماما و  یسایس  یهاگآ 

: دومرف تفای ، تغارف  ناورهن  گنج  زا  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  یتقو 
. اُهبَلَک َّدَتْشا  َو  اُهبَهیَغ  َجام  ْنَا  َدَْعب  يریَغ  ٌدَحَا  اهیَلَع  يِرَتْجِیل  ْنُکی  َْملَو  ِۀَْنتِْفلا  َنیَع  ُتأَقَف  یِّنإَف  ُساّنلا  اَهیَا 

هتفرگ و الاب  نآ  یکیرات  تملظ و  هکنیا  زا  دعب  داسف  هنتف و  نآ  عفد  رب  یـسک  نم  زا  ریغ  مدرک و  روک  ار  داسف  هنتف و  مشچ  نم  مدرم  يا  »
[ . 1 .« ] تشادن تأرج  دوب ، هتفای  ینوزف  نآ  يراه  هتفرگ و  ارف  ار  اج  همه  نآ  یتخس  ّرشو و  هداهن  شیازفا  هب  ور 

دیامرفب : دهاوخیم  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
هک یتیعمج  نینچ  نیا  اب  دنک  تأرج  هک  دشیمن  ادیپ  یسک  رگید  مدرکیمن ، هزرابم  مالسا  يایند  رد  يرگ » یجراخ   » تضهن اب  نم  رگا 

[ . 2 . ] دگنجب دوب  هتسب  هنیپ  تدابع  ترثک  زا  ناشیناشیپ 
[ . 3 . ] تفای نایاپ  نایناریا  زورون  اب  فداصم  يرجه  لهچ  لاس  رفص  مهن  زور  رد  جراوخ  هلئاغ  خسان ، لقن  هب  انب 

: دومرف یهاتوک  هلمج  اب  دزاس ، هّجوتم  یلصا  نمشد  يوس  هب  ار  مدرم  هکنیا  يارب  مالسلا  هیلع  ماما 
. مُکُّوُدَع یِلا  اذه  ْمُکِرُوف  ْنِم  اوهَّجَوَتَف  ْمُکَرْصَن  َّزَعَا  َو  ْمُِکب  َنَسْحا  ْدَق  َهَّللا  َّنِا 

ینعی  ) دوخ یلصا  نمشد  يوس  هب  یگدامآ  نیا  اب  نونکا  داد  رارق  ناتبیصن  ار  شخب  تّزع  يزوریپ  درک و  ناسحا  امـش  رب  دنوادخ  انامه  »
.« دیئامن تکرح  شنارای ) هیواعم و 

: دنتفگ خساپ  رد  سیق  نب  ثعشا  هارمه  یعمج 
ات ینادرگرب  هفوک  هب  ار  ام  هک  تسا  رتهب  هدـیدرگ ، هدوسرف  نامیاه  هزینرـس  دـنک و  ام  ياهریـشمش  ماـمت و  اـم  ياـهریت  نینمؤملاریما  اـی  )
هب رتسفن  هزات  رتهب و  یئورین  اب  ات  یئازفیب  ام  هّدع  رب  مه  تّدم  نیا  رد  دیاش  مینکب ، یئاوق  دیدجت  هدومن ، حالصا  ار  دوخ  یگنج  تازیهجت 
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.( میباتشب نمشد  يوس 
؛ درک شرافس  اهنآ  هب  داد و  قوس  هلیخن  هاگودرا  هب  ار  اهنآ  مالسلا  هیلع  ماما 

دوخ هّچب  نز و  اب  رتمک  دـنزاس و  ایهم  داهج  يارب  ار  دوخ  دـننامب و  دوخ  هاـگودرا  رد  دـنوشیم  راپـسهر  نمـشد  يوس  هب  هک  یناـمز  اـت 
. دنشاب هتشاد  تاقالم  هدوارم و 

ناهدنامرف زج  هکنیا  ات  دنتفریم  رهـش  هب  هتخیرگ  هتـسج و  يرگید  زا  سپ  یکی  ًادـعب  یلو  دـندنام  اجنآ  رد  ار  يزور  دـنچ  ماما  نایهاپس 
[ . 4 . ] دندیدرگ هفوک  رهش  دراو  ریزگان  عضو ، نیا  هدهاشم  اب  ترضح  دنامن ، یقاب  مالسلا  هیلع  یلع  اب  یسک  هاپس 

--------------
اه : تشون  یپ 

سرهفملا . مجعم  هغالبلاجهن  هبطخ 2:93  [ 1]

ص156 . مالسلا ، هیلعیلع  هعفاد  هبذاج و  [ 2]
، یهتنملا ۀـمتت  رد  یمق  ثدـحم  و  لـماک -  رد  ریثا  نبا  و  ص104 -  ج2 ، بهذلا ، جورم  رد  يدوعـسم  و  ص558 -  جراوخ ، باتک  [ 3]

تسا . هدومن  لقن  يرجه  تشه  یس و  لاس  رد  ار  ناورهن  هعقاو 
ج6، مالسلا ، هیلعیلع  مامالا  و  ج3 ص349 -  ریثا ، نبا  لماک  و  ص129 -  ج1 ، هسایسلاو ، ۀمامالا  و  ص3385 -  ج6 ، يربط ، خیرات  [ 4]

ص407. ج2 ، بهذلا ، جورم  و  ص152 - 

ماما يودرا  هب  هرکاذم  تئیه  ندمآ 

: دنتفگ هیواعم  هب  یلهاب  هماماوبا  ءادردوبا و  يزور 
یتساوخرب ؟ زیتس  هب  یلع  اب  ارچ 

. تسا رتکیدزن  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمغیپ  هب  رتراوازس و  تفالخ  هب  وا  رتهب و  وت  زا  وا  مالسا  دنگوس  ادخ  هب 
تفگ : هیواعم 

. تسا هداد  هانپ  ار  نامثع  ناگدنشک  وا  تقیقح  رد  مگنجیم و  وا  اب  نامثع  یهاوخنوخ  هب 
. درک مهاوخ  تعیب  وا  اب  هک  ماش  یلاها  زا  متسه  یسک  نیتسخن  نم  دهد  لیوحت  ام  هب  ار  نامثع  نالتاق  رگا  دیئوگب : وا  هب 

. دندناسر ترضح  نآ  هب  ار  هیواعم  ياضاقت  دنتفاتش و  مالسلا  هیلع  یلع  روضح  هب  شزاس  دیما  هب  رفن  ود  نیا 
: دومرف تخاس و  هّجوتم  دوخ  نایرگشل  فوفص  فرط  هب  ار  رفن  ود  نآ  مالسلا  هیلع  ماما 

. دینیبیم هک  دنتسه  اه  نامه  نامثع  ناگدنشک 
دایرف رفن  ود  نآ  هب  باطخ  دعر ) يادص  وچمه   ) دشیم هدید  ناشنامـشچ  طقف  هک  یـشوپ  نهآ  روشحلـس  رفن  رازه  تسیب  زا  شیب  هاگان 

. میتسه موس  هفیلخ  ناگدنشک  ام  همه  دندز 
. دنتشگزاب هیواعم  هاگرگشل  هب  رفن  ود  نآ 

: دسیونیم يرونید  هبیتق  نبا 
هیلع یلع  اب  ارچ  هک  دـندومن  تحیـصن  ار  وا  دـندمآ و  هیواعم  شیپ  دـندوب ، [ 1  ] صمح رد  نیفـص  ناـیرج  رد  هک  ءادردـلاوبا  هریرهوبا و 
دنتفگ ، نخس  وا  اب  ترضح  نآ  ناشخرد  قباوس  تامدخ و  زا  تسا و  رتراوازس  وت  هب  تفالخ )  ) رما نیا  هب  وا  یتساخرب ، عازن  هب  مالسلا 

: تفگ هیواعم  ات 
. دیامن میلست  ام  هب  ار  نامثع  ناگدنشک  هک  مگنجیم  وا  اب  تهج  نیا  هب 

مالسلا هیلع  یلع  ماما  www.Ghaemiyeh.comهمانشناد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1507زکرم  هحفص 119 

http://www.ghaemiyeh.com


لیوحت يو  هب  ار  موس  هفیلخ  نالتاق  دیوگیم  هیواعم  دـنتفگ  دـندمآ و  مالـسلا  هیلع  یلع  روضح  هب  هیواعم  فرط  زا  اهنآ  يود  ره  سپس 
. دوب میهاوخ  هارمه  وت  اب  ام  تروص  نیا  رد  دگنجب  امش  اب  وا  زاب  راک  نیا  زا  دعب  رگا  دیهد 

؟ دیسانشیم ار  نامثع  ناگدنشک  امش  ایآ  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
يرآ دنتفگ :

. دینک ریگتسد  ار  اهنآ  دیورب  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
میرومأم ام  دیتسه و  موس  هفیلخ  ناگدنشک  زا  رفن  هس  امش  هک  دنتفگ  رتشا و  کلام  رـسای و  راّمع  رکب و  یبا  نب  دمحم  شیپ  دندمآ  اهنآ 

. مینک ریگتسد  ار  امش  هک 
: دنتفگ دندش و  هدامآ  رفن  رازه  هد  زا  زواجتم  دندش  هاگآ  نایرج  زا  مدرم  یتقو 

. میتسه ام  مّوس  هفیلخ  نالتاق 
: دنتفگ دندش ، هجاوم  هوبنا  تیعمج  نآ  اب  نوچ  رفن  ود  نآ 

[ . 2 . ] دندش صمح »  » مزاع هرابود  دنتشگرب و  هیواعم  يوس  هب  سپ  میتفای ، جالع  لباق  ریغ  لکشم و  ار  هلئسم  ام 
هب هتـسب  تسد  ار  اهنآ  مه  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  دندوبن ، هدـش  هتخانـش  مهنآ  رفن و  ود  یکی  موس  هفیلخ  ناگدنـشک  هک  تسنادیم  هیواعم 

دهد . لیوحت  هیواعم 
. دوب هداد  رارق  دوخ  زیواتسد  ارنآ  ياهناهب  ناونع  هب  اّما  تسا ، نکممریغ  راک  نیا  هک  تسنادیم  هیواعم 

. تشاذگیم ریثأت  ماش  هاگآان  مدرم  رد  اهنت  اهيزابگنرین  هنوگنیا  هک 
------------------

اه : تشون  یپ 
ص334 . ج2 ، نادلبلا ، مجعم  بلح . ماش و  نایم  تسا  یگرزب  رهش  هلمهم  داص  میم و  نوکس  ءاح و  رسکب  صمح  [ 1]

ص96. ج1 ، ۀسایسلا ، ۀمامالا و  [ 2]

اهنآ قوقح  تیاعر  جراوخ و  نتشاذگ  دازآ 

: دومرف ناشیا  هب  شمرن ، اب  دوب و  هداد  لماک  يدازآ  جراوخ  هقرف  هب  مالسلا  هیلع  ماما 
: درک میهاوخ  تیاعر  ارنآ  هک  دیراد  ام  ندرگ  هب  قح  هس  امش 

. دیروآ اج  هب  هنادازآ  ام  دجسم  رد  ار  دوخ  زامن  دیناوتیم  امش  - 1
. مینکیمن عطق  دیاهتشاد  تکرش  ام  اب  نآ  بسک  رد  هک  یتمینغ  لاملاتیب و  زا  ار  امش  قوقح  ام  - 2

[ . 1 . ] میگنجیمن امش  اب  دیاهدرکن  مایق  اب  ام  گنج  هب  هک  یمادام  - 3
تئرج هب  تشاد و  ناشیا  اب  يراتفر  نینچ  دـندوب  هدزن  تسد  هناّحلـسم  تکرح  هب  هک  ینامز  ات  نانآ  تفلاخم  زاـغآ  زا  مالـسلا  هیلع  ماـما 

نیا زا  جراوخ  هک  دـش  ببـس  نیمه  و  تسا ، هقباـس  یب  ناـهج  رد  تموکح ، ناـفلاخم  هب  دـح  نیا  اـت  يدازآ  ءاـطعا  هک  تفگ  ناوـتیم 
دندنارذگ ، ّدح  زا  ار  دوخ  ینمشد  هدرک و  هدافتسا  ءوس  يدازآ 

. دادیم خساپ  اهنآ  هب  يراوگرزب  اب  ماما  هک  دنتفگیم  ازسان  دندرکیم و  تراسج  مالسلا  هیلع  ماما  سّدقم  تحاس  هب  یهاگ 
دنوش ، هدامآ  مالسلا  هیلع  ماما  اب  گنج  يارب  دنتفرگ  میمصت  جراوخ  هک  اجنآ  ات 

. دنتشامگ دوخ  رب  ار  دوب  دّبعتم  دهاز و  رهاظ  هب  يدرم  هک  یبسار  بهو  نب  هَّللادبع  اهنآ 
تعیب میراذگیم و  اروش  هب  ار  تفالخ  راک  مالسلا  هیلع  یلع  نداد  تسکـش  زا  سپ  هک  دندوب  دقتعم  اهنآ  دوب ، یبّصعتم  رایـسب  درم  وا  و 
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تسین ، زئاج  یسک  يارب 
[ . 2 . ] تسا رکنم » زا  یهن  فورعم و  هب  رما   » ام راعش  و  تسا ، لالجلاوذ  تاذ  صوصخم  تعیب 

----------------
اه : تشون  یپ 

ص267 . ج5 ، مالسلا ، هیلعیلع  مامالا  و  ص3363 -  ج6 ، يربط ، خیرات  [ 1]
ص322. مالسا ، یسایس  خیرات  [ 2]

ماما یمزر  یگدامآ  جراوخ و  يرگشروش  زاغآ 

، دنتفگ كرت  [ 1  ] ناورهن دصق  هب  ار  ءارورح »  » مالسلا هیلع  ماما  ندرک  دیدهت  زا  سپ  جراوخ 
هدـش و راوس  دوخ  غالا  رب  هدرک و  لیامح  ار  نآرق  هک  دـندید  ار  باّبخ  نب  هَّللادـبع  اـجنآ  رد  داـتفا  یناتـسلخن  رب  ناـشروبع  هار  لوط  رد 

دوب ، وا  هارمه  زین  شرسمه 
. دوب ناورهن  لماع  مکاح و  مالسلا  هیلع  یلع  بناج  زا  وا 

تفگ : دندرک  لاؤس  وا  مان  زا  تسخن 
. متسه ادخ  ربمایپ  باحصا  زا  باّبخ  دنزرف  هَّللادبع 

؟ يدیسرت ام  زا  ایآ  دنتفگ :
. يرآ تفگ : هَّللادبع 

دنتفگ :
ام لاح  هب  دیاش  دشاب ، هدینـش  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  ارنآ  هک  وگب  ام  يارب  یثیدح  دوب  ربمایپ  رای  هک  تردـپ  زا  سرتن ، ام  زا 

. دشخب ياهدیاف 
تفگ : هَّللادبع 

: دومرف ترضح  نآ  هک  درکیم  تیاور  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمغیپ  زا  مردپ 
تسا . نمؤم  بش  دریمیم ، شندب  دننام  نآ  رد  درم  لد  هک  دیآ  دیدپ  ياهنتف  نم  زا  دعب 

. دوشیم رفاک  هاگماش  اّما  تسا ، نمؤم  حبص  ای  و  دوشیم ، رفاک  دادماب  اّما 
. میتساوخیم ار  نیمه  مه  ام  دنتفگ :

: دندیسرپ سپس 
؟ یئوگیم هچ  رمع  رکبوبا و  هرابرد 

. درک دای  یکین  ریخ و  هب  ار  اهنآ  هَّللادبع 
. دندرک لاؤس  شتفالخ  ياهتنا  ءادتبا و  زا  موس و  هفیلخ  هرابرد  سپس 

. درک دییأت  زین  ار  وا  هَّللادبع 
دنتفگ : وا  هب  نایاپ  رد 

؟ تسیچ ترظن  تیمکح  زا  دعب  يراد و  ياهدیقع  هچ  تیمکح  هلئسم  یلع و  هرابرد 
تفگ : هَّللادبع 

. تسا ذفان  وا  رظن  باوص و  وا  يأر  دشابیم و  يرتقیمع  شنیب  ياراد  تسا و  رترادنید  اناد و  امش  زا  وا 
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دنتفگ : جراوخ  نارس 
اهنآ ، لامعا  لاعفا و  اب  هن  ینکیم  شیاتس  ناشن  مان و  اب  ار  نادرم  وت 

. دشاب هدشن  هتشک  نآ  دننام  هب  یسک  نونک  ات  هک  میشکیم ، يوحن  هب  ارت  دنگوس  ادخ  هب 
هدیـسر و نآ  هویم  هک  دندیـشک  یناتـسلخن  هب  دوب  کیدزن  شلمح  عضو  هک  وا  هلماـح  نز  هارمه  دنتـسب و  ار  شفتک  هتفرگ و  ار  هَّللادـبع 

. دوب ینارصن  يدرم  هب  قلعتم 
تشاذگ ، نهد  هب  تشادرب و  ارنآ  جراوخ  زا  یکی  دوب ، هداتفا  نیمز  هب  ناتسلخن  رد  یئامرخ 

تفگ : ناهارمه  زا  یکی 
. تخادنا نوریب  ناهد  زا  ار  امرخ  هناد  ریزگان  وا  ياهتخادرپن ، ارنآ  ياهب  هک  وت  يروخیم ؟ مارح  يامرخ  ایآ 

ضارتعا يو  هب  شهارمه  تشک ، ریـشمش  اب  ار  وا  جراوخ  زا  یکی  هک  دوب ، هّمذ  لها  هب  ّقلعتم  هک  دندرک  هدـهاشم  ار  یکوخ  نایم  نآ  رد 
: تفگ درک و 

. دنتخادرپ شبحاص  هب  ارنآ  ياهب  راچان  هب  تسا ، نیمز  يور  رد  يراکهابت  لمع  نیا 
ات دندیشک  تارف  رانک  هب  ار  وا  راظتنا  فالخ  رب  هاگان  دیسر ، دهاوخن  يو  هب  یبیسآ  اهنآ  زا  هک  دش  دنسرخ  لاوحا  نیا  هدهاشم  اب  هَّللادبع 

. دنیامن شدیهش 
: تفگ اهنآ  هب  درک  هدهاشم  ار  عضو  نیا  باّبخ  نبا  نوچ 

شوگ اهنآ  سرتم ) ام  زا  دیتفگ  و   ) دیداد ناما  نم  هب  امش  نمض  رد  ماهدرکن ، مه  یفالخ  راک  مناملسم و  نم  دیشاب ، قداص  دوخ  راک  رد 
، دش هتخیر  رهن  بآ  هب  وا  نوخ  دندرک و  حبذ  دنفسوگ  دننام  هدیشک  نیمز  رب  ار  وا  دندادن و 

تفگیم : هدز  تبیصم  نز  نآ  دندروآ ، موجه  شرسمه  يوس  هب  سپس 
؟ دیسرتیمن ادخ  زا  امش  ایآ  متسه ، اهنت  ینز  نم 

. دنتشک هدیشک و  نوریب  ار  نینج  هدرک و  هراپ  ار  شمکش  دندرکن ، محر  مه  وا  هب 
ربمایپ باحـصا  زا  دوب و  نانـس  ّما  نانز  نآ  زا  یکی  هک  دندناسر  لتق  هب  زین  دندوب  یط  هلیبق  زا  هک  ار  رگید  ناملـسم  نز  هس  نینچمه  اهنآ 

. دمآیم باسح  هب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ 
تفگ : جراوخ  نارس  هب  یتفگش  اب  راب ، ّتقر  هرظنم  نیا  ندید  اب  دوب ، اجنآ  رد  هک  ینارصن  درم 

[ . 2 . ] دیروخیمن شبحاص  هزاجا  یب  ار  امرخ  هناد  کی  اّما  دیشکیم ، ار  باّبخ  نب  هَّللادبع  اریز  متفگش  رد  امش  ياهراک  زا  نم 
ناورهن رد  وحن  نیدب  اهنآ  دندربیم ، امغی  هب  ار  نانآ  لاوما  دندینارذگیم و  غیت  مد  زا  دنتفاییم  یناملسم  اج  ره  دوخ  هار  رس  رد  جراوخ 

. دندمآ درگ 
یقیقد تاقیقحت  هطبار  نیا  رد  ات  داتـسرف ، جراوخ  دزن  ار  هرّرم  نب  ثراح  رتشیب ، قیقحت  يارب  دینـش ، ار  رابخا  نیا  یتقو  مالـسلا  هیلع  ماما 

. دناسرب ترضح  نآ  عالّطا  هب  ًابتک  ار  هجیتن  دهد و  ماجنا 
یب دنتخیر و  وا  رس  رب  دیامن ، لاؤس  اهيرگتراغ  راتشک و  نیا  دروم  رد  ات  دش ، کیدزن  جراوخ  هورگ  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  هداتـسرف  نوچ 

. دندرک شدیهش  هنامحر 
نارگن ار  وا  يرگید  زا  سپ  یکی  راوگان  ياهربخ  هنوگنیا  هک  تشاد ، ار  ماش  هب  تمیزع  دـصق  هلیُخن » ناگداپ   » زا مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما 

. درک
: هک دش  داهنشیپ  هاپس  ناهدنامرف  فرط  زا  دیدرگ و  حرطم  مالسلا  هیلع  ماما  یماظن  ياروش  رد  جراوخ  هنتف  و 

رب تسا  نکمم  ام  زا  سپ  اهنآ  مینک ، تکرح  ماش  يوس  هب  میراذـگب و  رـس  تشپ  ینانیمطا  هچ  اب  ار  كانرطخ  هورگ  نیا  نینمؤملاریما  ای 
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اب هاگنآ  مینک و  هرـسکی  ار  جراوخ  راک  هتفر و  اـهنآ  يوس  هب  اـم  تسخن  تسا ، حالـص  رگا  دـنوش ، ّطلـسم  اهرهـش  لاوما و  اـههداوناخ و 
. مینک تکرح  هیواعم ) ، ) یلصا نمشد  يوس  هب  هدوسآ  يرطاخ 

. دنیامن تکرح  ناورهن  يوس  هب  ماش  ياج  هب  هک  داد  نامرف  بیترت  نیدب  و  تسنادیم ، حالص  ار  نیمه  زین  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
: درک ضرع  دمآ و  یمّجنم  تقو  نآ  رد 

هب هکلب  دیبای  هبلغ  نمـشد  هب  دیناوتیمن  دوش  زاغآ  امـش  تکرح  تعاس  نیا  رد  رگا  هک  ماهتفایرد  موجن  ملع  قیرط  زا  نم  نینمؤملاریما  ای 
. ددرگ لوکوم  رگید  تعاس  هب  امش  تکرح  هک  تسا  رتهب  دیوشیم . راچد  تخس  بیسآ 

ار ادخ  نمـشد ، رب  يزوریپ  زا  سپ  دومرف و  تکرح  دوب  هدرک  عنم  مّجنم  هک  یتعاس  نآ  رد  دادن و  شوگ  يو  فرح  هب  مالـسلا  هیلع  ماما 
: دومرف درک و  شیاتس 

هجیتن يزوریپ  نیا  دنتفگیم ، نادان  مدرم  میدیـشکیم ، رگـشل  دوب ، هدرک  نیعم  وا  هک  یتقو  رد  هدرک و  لمع  مّجنم  نآ  روتـسد  هب  ام  رگا 
[ . 3 . ] دوب وا  تکرح  تقو  نییعت  مّجنم و  یئوگشیپ 

: داد دومنهر  نینچ  مدرم  مّجنم و  هب  سپس 
َکَقَّدَص ْنَمَف  ُّرُّضلا ؟ ِِهب  َقاَح  اَهِیف  َراَس  ْنَم  ِیتَّلا  ِۀَعاَّسلا  َنِم  ُفِّوَُختَو  ُءوُّسلا ؟ ُْهنَع  َفِرُـص  اَهِیف  َراَس  ْنَم  ِیتَّلا  ِۀَعاَّسلا  َیلِإ  يِدْهَت  َکَّنَأ  ُمَعَْزتَأ 

. ِهوُرْکَْملا ِْعفَدَو  ِبُوبْحملا  ِلیَن  ِیف  ِهَّللِاب  ِۀَناَِعتْسِْإلا  ِنَع  ینْغَتْساَو  َنآْرُْقلا ، َبَّذَک  ْدَقَف  اَذِهب 
َنِمَأَو َعْفَّنلا ، اَهِیف  َلاَن  ِیتَّلا  ِۀَـعاَّسلا  َیلِإ  ُهَتیَدَـه  َْتنَأ  َکِمْعَِزب -  َکَّنَِأل -  ِهِّبَر ، َنُود  َدْـمَْحلا  َکِیلوی  ْنَأ  َكِْرمَأـِب  ِلـِماَْعِلل  َکـِلْوَق  ِیف  یِغَْتبَتَو 

!! َّرُّضلا
، ِرِحاَّسلاَـک ُنِهاَْـکلاَو  ِنِهاَْـکلاَک ، ُمِّجَنُْملاَو  ِۀـَناَهَْکلا ، َیلِإ  وُعْدـَت  اَـهَّنِإَف  ٍرَْحب ، َْوأ  ٍَّرب  ِیف  ِِهب  يَدَـتْهی  اَـم  اَّلِإ  ِموُجُّنلا ، َمُّلَعَتَو  ْمُکاـیِإ  ُساَّنلا ، اَـهیَأ 

. ِهَّللا ِمْسا  یَلَع  اوُریِس  ِراَّنلا ! ِیف  ُِرفاْکلاَو  ِِرفاْکلاَک ! ُرِحاَّسلاَو 
زوریپ دینک ، تکرح  تعاس  نیا  رد  رگا  تفگ : ناگراتس  تخانـش  هار  زا  ییوگـشیپ  اب  یـصخش  جراوخ ، اب  دربن  يارب  تکرح  ماگنه  هب  )

،:( مدرک ار  هبساحم  نیا  یسانشهراتس  ملع  هار  زا  نم  دیوشیمن و 
دومرف :  ماما 

يدروناـیرد و رد  هک  موـجن  ملع  زا  رادـقم  نآ  زج  دـیزیهرپب ، نیغورد ، ياهییوگـشیپ  يارب  یـسانشهراتس  ملع  نـتفرگ  ارف  زا  مدرم ، يا 
سانـشهراتس و  دـناشکیم ، يرگوداـج  هب  ییوگبیغ  ییوگبیغ و  هب  ار  امـش  یـسانشهراتس  هکنیا  هچ  دـیراد ، زاـین  نآ  هب  يدرونارحص 

[ . 5 .« ] دینک تکرح  ادخ  مان  اب  تسا . مّنهج  شتآ  رد  [ 4  ] رفاک رفاک و  نوچ  رگوداج  رگدواج و  نوچ  وگبیغ  و  وگبیغ ، نوچ 
جراوخ اب  ناورهن  رد  درک و  تکرح  ناورهن  يوسب  [ 6  ] دوب رفن  تسیود  رازه و  تشه  تصش و  رب  غلاب  هک  دوخ  هاپس  اب  مالسلا  هیلع  ماما 

. دندش وربور 
: دنتفگ دنلب  زاوآ  هب  دندید  ار  مالسلا  هیلع  ماما  نوچ  اهنآ 

َنوُکِرْشُْملا َهِرَک  َْول  َو  ِهِّلل  ِّالا  َمْکُح  ال 
: هک داتسرف  ماغیپ  تسخن  دومن و  يرابدرب  مالسلا  هیلع  ماما 

گنج يارب  مراذگیم و  دوخ  ِلاح  هب  ار  امـش  نم  هاگنآ  میـشکب ، ار  اهنآ  صاصق ، هب  ام  ات  دـیهد  لیوحت  ام  هب  ار  ام  ناردارب  ناگدنـشک  »
.« دنادرگرب یهارمگ  نیا  زا  ار  امش  دهد و  رییغت  یکاپ  هب  ار  امش  ياهبلق  دنوادخ  دیاش  میامنیم ، تکرح  ماش  لها  يوسب 

: هک دنداتسرف  مایپ  خساپ ، رد 
[ . 7 . ] مینادیم حابم  ار  امش  اهنآ و  نوخ  هک  اریز  میاهدرک ، تکرش  اهنآ  لتق  رد  میتسه و  وت  نارای  ناگدنشگ  ام 

------------------
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: اه تشون  یپ 
مجعم . ) تسا نایامن  اهترامع  راـثا  هتفر و  نیب  زا  هک  هدوب  يداـبآ  ياراد  طـساو و  دادـغب و  ناـیم  بآ  ياـههروک  ماـن  اـیوگ  ناورهن ، [ 1]

نادلبلا .)
، بابحالا ۀفحت  و  ص541 -  مالـسلا ، هیلعنینمؤملاریما  خسان ج  و  ص3374 -  ج6 ، يربط ، خـیرات  و  ص342 -  ریثا ج3 ، نبا  لماک  [ 2]

ص383 . ج1 ، راحب ، هنیفس  و  ص126 -  ج1 ، ۀسایسلاو ، ۀمامالا  و  ص181 - 
ج1، ۀسایـسلاو ، ۀـمامالا  و  ص343 -  ج3 ، ریثا ، نـبا  لـماک  و  ص3376 -  ج6 ، يربـط ، خـیرات  و  ص112 -  یجنلبـش ، راصبالارون ، [ 3]

ص542 . جراوخ ، باتک  خسان  و  ص127 - 
دنیوگیم دـهدیم ، قخ  نج  ناطیـش و  زا  عفرگ  کـمک  اـب  وگبیغ )  ) نِهاـک دـنکیم و  ییوگـشیپ  كيانـشهراتس  قیرط  زا  مّجنم ، [ 4]

دوب . سیق  نب  ثعشا  ردارب  سیق  نب  فیفع  رظن  دروم  صخش 
: تسا ریز  حرش  هب  هبطخ  نیا  كرادم  دانسا و  یتشد ، دمحم  سرهفملا  مجعم  هغالبلاجهن  هبطخ 79  [ 5]

يافوتم 281ه)  ) ثدحملالیزید نبمیهاربا  نیفص : باتک  - 1
يافوتم 381 ه)  ) قودص خیش  : 16 ثیدح  64 سلجم یلامأ ص338  باتک  - 2

يافوتم 381 ه)  ) قودص خیش  مومهملاجرف :) زا  لقنب   ) رهاوجلا نویع  - 3
يافوتم 664 ه)  ) سوواط نبدیس  مومهملا ص 57 و 59 : جرف  - 4

يافوتم 279 ه)  ) يرذالب فارشالا ج2 ص368 ح437 : باسنأ  - 5
يافوتم 567 ه)  ) یفنح يزوج  نبا  صاوخلا ص145 : ةرکذت  - 6

يافوتم 588 ه)  ) یسربط دیدج : جاجتحا ج1 ص560 ط  باتک  - 7
دودح 425 ه) ) یناوریق قاحساوبا  بادالا : رهز  - 8

يافوتم 449 ه)  ) یکجارک دئاوفلازنک ص 165 : - 9
يافوتم 1110 ه)  ) یسلجم راونالاراحب ج 55 ص 258 ح50 : - 10

يافوتم 1112ه)  ) يرئازج هینامعنلا ج1 ص195 : راونا  - 11
يافوتم 1112ه)  ) يرئازج راونالاراحب ج33 ص362 ح596 : - 12

يافوتم 538ه .)  ) یلزتعم يرشخمز  راربالا ج1 ص108 ح93 ب2 : عیبر  - 13
دندوب .). هرصب  لها  زا  هاپس  نآ  زا  رفن  تسیود  رازه و  هس   ) ص340 ج3 ، ریثا ، نبا  لماک  و  ص3371 -  ج6 ، يربط ، خیرات  [ 6]

ج1، یهتنملا ، ۀمتت  و  ص405 -  ج2 ، بهذلا ، جورم  و  ص127 -  ج1 ، ۀسایـسلاو ، ۀمامالا  و  ص3375-3376 -  ج6 ، يربط ، خیرات  [ 7]
ص343. ج3 ، ریثا ، نبا  لماک  و  ص109 -  ج6 ، یلع ، مامالا  و  ص30 - 

عافد يارب  يرورض  ياهشزومآ 

ریذپ ناکما  يدارفنا  گنج  یماظن و  نونف  يریگ  دای  هدـش و  باسح  ياهـشزومآ  نودـب  یهلا  نیئآ  یّلم و  عفانم  زا  عافد  هک  تسا  یعیبط 
: دومرف یماظن  شزومآ  تهج  هدش ، باسح  ینارنخس  کی  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  هک  تسین 

ِماَْهلا  ِنَع  ِفویُّسِلل  یَْبنَأ  ُهَّنِإَف  ِذِجاَوَّنلا ، یَلَع  اوُّضَعَو  َۀَنیِکَّسلا ، اُوبَْبلََجتَو  َۀیْشَْخلا ، اوُرِعْشَتْسا  َنیِِملْسُْملا : َرِشاَعَم 
اَهِّلَس  َْلبَق  اَهِداَمْغَأ  ِیف  َفویُّسلا  اُولِْقلَقَو  َۀَمْأَّللا ، اُولِمْکَأَو 

، اَطُْخلِاب َفویُّسلا  اُولِصَو  اَبُّظلِاب ، اوُِحفاَنَو  َرْزَّشلا ، اُونُعْطاَو  َرْزَْخلا ، اوُظَْحلاَو 
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. ِهَّللا ِلوُسَر  ِّمَع  ِْنبا  َعَمَو  ِهَّللا ، ِنیَِعب  ْمُکَّنَأ  اوُمَلْعاَو 
. ِباَسِْحلا َمْوی  ٌراَنَو  ِباَقْعَْألا ، ِیف  ٌراَع  ُهَّنِإَف  ِّرَْفلا ، َنِم  اویْحَتْساَو  َّرَْکلا ، اوُدِواَعَف 

ًاحُجُس ، ًایْشَم  ِتْوَْملا  َیلِإ  اوُْشماَو  ًاسْفَن ، ْمُکِسُْفنَأ  ْنَع  اُوبیِطَو 
. ًالْجِر ِصوُکُّنِلل  َرَّخَأَو  ًادی ، ِۀَْبثَْوِلل  َمَّدَق  ْدَقَو  ِهِرْسِک ، یف  ٌنِماَک  َناَطیَّشلا  َّنِإَف  ُهَجَبَث ، اُوبِرْضاَف  ِبَّنَطُملا ، ِقاَوِّرلاَو  ِمَظْعَْألا ، ِداَوَّسلا  اَذِهب  ْمُکیَلَعَو 

[ . 1 «. ] ْمَُکلاَمْعَأ ْمُکَِرتی  َْنلَو  ْمُکَعَم ، ُهَّللاَو  َنْوَلْعَْألا ، ُُمْتنَأَو   » ِّقَْحلا ُدوُمَع  ْمَُکل  ِیلَْجنی  یَّتَح  ًادْمَص ! ًادْمَصَف 
ات دـیراشفب  مه  رب  ار  اهنادـند  دـیهد ، رارق  يدرـسنوخ  شمارآ و  ار  نـییور  ساـبل  و  ادـخ ، سرت  ار  نـیریز  ساـبل  ناناملـسم ، هورگ  يا  )

دنچ دیشک  نوریب  فالغ  زا  ار  ریشمش  هک  نآ  زا  شیپ  دینک ، لماک  ار  دربن  ِهرز  ددرگ ، رتشیب  نمشد  ریشمش  تابرـض  ربارب  امـش  تمواقم 
نتشادرب ماگ  اب  و  دینزب ، ریشمش  يزیت  اب  و  دیروآ ، دورف  تسار  پچ و  زا  ار  تبرـض  دیرگنب و  نمـشد  هب  مشچ  هشوگ  اب  دیهد ، ناکت  راب 
. دیراد رارق  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمغیپ  يومع  رسپ  ادخ و  يور  شیپ  رد  هک  دینادب  و  دیناسرب ، نمشد  هب  ار  ریشمش  شیپ ، هب 

زا تسا ، تماـیق  زور  شتآ  هیاـم  هدـنیآ و  ياهلـسن  يارب  یگنن  هّکل  گـنج ، رد  رارف  اریز  دـیراد ، مرـش  رارف  زا  دـینک و  هلمح  یپ  رد  یپ 
. دینک لابقتسا  نآ  زا  یناسآ  هب  دیشاب و  دنسرخ  تداهش 

موجه اهنآ  بلق  هب  و  دینک ، هلمح  یتخس  هب  هیواعم ) یهدنامرف   ) هدنکفا مه  رد  بانط  قرب و  قرز و  رپ  همیخ  فارطا  ناوارف  هورگ  نآ  هب 
امـش رب  قح  نوتـس  ات  دینک  تمواقم  . دراد هدامآ  رارف  يارب  ییاپ  و  شیپ ، رد  هلمح  يارب  یتسد  هدش ، ناهنپ  نآ  رانک  رد  ناطیـش  هک  دیرب 

.«.( دهاکیمن ناتلامعا  شاداپ  زا  و  تسامش ، اب  ادخ  دیرترب ، امش   » ددرگ راکشآ 
------------------

اه : تشون  یپ 
. یتشد دمحم  سرهفملامجعم  هغالبلاجهن  هبطخ 66  [ 1]

(ع) یلع نأش  رد  تایآ 

( دمح هروس  . ) تسا میقتسملا ) طارصلا  اندها   ) میقتسم طارص  هدش  دراو  (ع) یلع ناش  رد  هک  یتایآ  هلمج  زا 
. تسا ع )  ) بلاطیبا نب  (ع ) یلع طارص  دیجم ، نآرق  رد  میقتسم  طارص  هک  دناهدرک  حیرصت  هماع  نیرسفم  زا  ياهدع 

نب (ع ) یلع طارص  ینعی  دسیونیم  تسا  هماع  گرزب  رسفم  نآرق و  ءارق  زا  یکی  هک  ءارف  دمح  هروس  رد  میقتسملا  طارصلا  اندها  هیآ  رد 
. شاهیرذ و  ع )  ) بلاطیبا

. تسا میقتسم  (ع ) یلع هار  نیا  تفگ  میقتسم  طارص  اذه  لاق  هیآ 39-41  رجح  هروس  هفیرش  هیآ  رد 
زج ار  اهنآ  همه  هدـش  مندـش  هدـنار  ثعاب  رـشب  نوچ  ایادـخ  تفگ  دـش  یهلا  هاگرد  هدـنار  درکن و  هدجـس  مدآ  هب  ناطیـش  هکنآ  زا  سپ 

. دومن مهاوخ  هارمگ  تصلاخ  ناگدنب 
رب هار  نیا  دوشیم  هدناوخ  نم  رب  ینعی  (ع) یلع طارص  هک  هدیـسر  یتئارق  تسا . میقتـسم  (ع) یلع هار  نیا  دیامرفیم  شخـساپ  رد  دنوادخ 

تسا و تسرد  مه  تئارق  نیا  اذـل  دوش  هدـناوخ  لوادـتم  ياهتئارقب  هک  تسا  مالـسلامه ) (ع) یلع  ) همئا روتـسد  نوچ  تسا . میقتـسم  نم 
. مدرک ضرع  ناتعالطا  يارب 

. تسا بلاطیبا  نب  (ع ) یلع هار  تسین  نآ  رد  ندرک  هارمگ  تسا و  رودب  نآ  زا  ناطیش  هک  یهار 
دننک  مخ  چیپ و  یمک  وچ  فلا  تماق  رب 

دننک مَسَترم  رگد  فورح  فلا  نآ  زا 
دُوب  فلا  کی  زا  هتخاس  فورح ، ینعی 
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دننک مک  شیب و  شمخ ، چیپ و  هب  اههطقن  رگ 
تساههطقن  رادومن  هک  رگن ، فلا  اّما 

دننک مه  شیپ  یطخ  وچمه  هک  اه  هطقن  نآ 
فورح  اب  دنسیون  هچ  ره  تسا  هطقن  سپ 

دننک ملق  اب  یمقر  ره  تسین ، هطقن  زج 
ياهطقن  میراد  هلمسب  ءاب  ریز  رد 
دننک مقر  نآرق ، ربارب  ناوت ، ار  نآک 

(ع ) یلع دوب  نآرق  یمامت  ناسح  ینعی 
دننک مه  ناشادج ز  هک  ناوتیمن  زگره 

رای يدهم  رشن  هداز ، فلخ  ریم  یلع  هیولعلا ، تامارک  عبنم : 

اهزور نیرخآ 

زا یضعب  هب  اهنت  شباحصا ، هب  تبـسن  هچ  شیاهدالوا و  هب  تبـسن  هچ  دراد  دّدعتم  ياهتیـصو  شیگدنز  زا  زور  نیرخآ  رد  (ع) یلع اقآ 
. تسا هدیسر  یفاک  لوصا  فیرش  باتک  رد  هچنآ  قباطم  میامنیم  هراشا  شباحصا  هب  شیایاصو 

زا هتسد  هتسد  دیدرگ  رـشتنم  فارطا  هب  ترـضح  ناج  هب  دصق  وس  ربخ  داتفا و  رتسب  رد  ترـضح  مجلمنبا  تبرـض  هطـساوب  هکنآ  زا  سپ 
هک دش  ملـسم  بیبط  تاراهظا  اب  اّما  دنامیم  ملاس  ترـضح  نآ  دندوب  راوادیما  تسخن  دندمآیم . (ع) یلع رادـید  هب  هموح  هفوک و  یلاها 

رازن لاح  نآ  اب  زین  ترضح  دنک . يزردنا  هظعوم و  دیامرفب  یتیـصو  ناشیارب  تساوخیم  ترـضح  نآ  اذل  . تسا مامت  (ع) یلع راک  رگید 
رارف گرم  زا  همه  دـیامرفیم : هلمج  نآ  زا  دراد  یبلاج  تـالمج  دومرفن و  يراددوخ  هظعوم  زا  فصولا  عم  دوب  تداهـش  فُرُـش  رد  هک 
کی ات  دینیبیم  تسا ، گرم  یگدنز  نیا  تبقاع  درادن و  هدیاف  یلو  دریمن  دنکیم  یعس  سک  ره  دنـسریم . نآ  هب  تبقاع  یلو  دننکیم 

. دراشفیم ار  نامیولگ  لجا  گرگ  زیرگ  گنج و  نیمه  رد  رخآ  اّما  میوریم  وراد  بیبط و  لابند  روطچ  دیآیم ، شیپ  يرامیب 
(ع ) یلع رارسا  مرحم  يا  هفوک 
(ع) یلع راتفگ  هبطخ و  دهاش 
يدید  ردیح  هرهچ  وت  هفوک 

يدیشخب (ع ) یلع تاجانم  وت 
اههرطاخ  هگراب  يا  هفوک 

اعد تقو  (ع ) یلع دوب  اجک  رد 
اهبش  ششودب  دربیم  هکنآ 

اذغ هدرم  ردپ  نامیتی  هب 
رادیب  لد  نآ  زا  يدیسرپ  چیه 

راکچ تسه  ارت  هناریو  هب  هک 
یلجخ  شمان  ندوب  زا  وت  رگ 

(ع) یلع دوب  (ع ) یلع هک  میوگ  شاف 
رای يدهم  رشن  هداز ، فلخ  ریم  یلع  هیولعلا ، تامارک  عبنم : 
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؟ دوب ام  اب  تردارب  بلق  ایآ 

. دوب لمج  گنج  داتفا ، قافتا  مالسلاهیلع  یلع  نینمؤملاریما  يرادمامز  نارود  رد  هک  یگنج  نیلوا 
: تفگ تشاد ، تکرش  گنج  رد  هک  ترضح  باحصا  زا  یکی  تفای . همتاخ  گنج  دش و  زوریپ  دربن  نیا  رد  مالسلاهیلع  یلع  رکشل 
شاداپ رجا و  هب  دشیم و  لاحـشوخ  زین  وا  دومن . زوریپ  نمـشد  رب  ار  امـش  دنوادخ  هنوگچ  دیدیم  دوب و  اجنیا  رد  مردارب  متـشاد  تسود 

. تشگیم لیان 
: دومرف مالسلاهیلع  ماما 

؟ دوب ام  اب  تردارب  رکف  بلق و  ایآ 
! يرآ تفگ :

رد ناردپ و  بلص  رد  هک  اهنآ  هکلب  ناشیا  اهنت  هن  دوزفا : هاگنآ  . تسا هدوب  ام  هارمه  گنج  نیا  رد  زین  وا  نیاربانب  دومرف : مالـسلاهیلع  ماما 
نامیا هتشاذگ و  ناهج  هب  اپ  يدوز  هب  هک  دنتسه  ام  اب  یگمه  دنشاب ، هدیقع  مه  رکف و  مه  ام  اب  دربن  نیا  رد  رگا  دنتسه ، ناشناردام  محر 

[ . 1 . ] دریگیم ورین  نانآ  هلیسو  هب  نید  و 
---------------

اه : تشون  یپ 
ج 4 ص40. راونالاراحب ، ياهناتساد  ج 32 ص245 و ج 100 ص_96  راحب : [ 1]

شیرق رازآ 

هچنآ میدروآ و  نامیا  وا  هب  هک  میدوب  یناسک  نیتسخن  تیب  لها  ام  دومن  توعد  یتسرپاتکی  ادخ و  هب  نامیا  هب  ار  مدرم  دـمحم  هک  یتقو 
ادخ یـسک  ام ، زج  برع  ياهیدابآ  اههلحم و  زا  کی  چیه  رد  هک  یلاح  رد  تشذـگ  لاونم  نامه  رب  اهلاس  و  میدرک . قیدـصت  دوب  هدروآ 

. دومنیمن شتسرپ  ار 
ام اب  اوران  يراک  دندیـشک و  اـم  يارب  اـههشقن  روظنم ) نیمه  هب   ) دـننک رب  ار  اـم  هشیر  دنـشکب و  ار  ناـمربمایپ  دنتـساوخ  شیرق )  ) اـم موق 

ناسوساج ناناب و  هدـید  ام  رب  دنتـشاد و  ینازرا  ام  هب  ار  سرت  میب و  دنتـشادزاب و  لالز  ياهعرج  ندیـشون  یکاروخ و  زا  ار  اـم  و  دـندرک .
ینامیپ دوخ  نایم  دـنتخورفا و  رب  ام  دـض  رب  ار  گـنج  شتآ  و  دـنتخاس . ریزگاـن  راومهاـن  تخـس و  یهوک  هب  نتفر  هب  ار  اـم  دنتـشامگ و 

ار ربمایپ  هکنآ  رگم  دنهدن  نامناما  دنیاسن و  نامتسد  رب  تسد  دننکن و  شورف  دیرخ و  يرـسمه و  دنماشاین و  دنروخن و  ام  اب  هک  دنتـشون 
(. دشاب نارگید  تربع  ات   ) دننک هلثم  دنشکب و  ار  وا  ات  میراپسب  ناشیا  هب 

زا تیامح  رب  ار  ام  دنوادخ  سپ  دوب .) جح  مایا  هب  رـصحنم  طقف  ناما  و   ) میتشادن ناما  رگید  یمـسوم  ات  یجح  مسوم  رد  زج  ناشیا  زا  ام 
. تشاد ممصم  زور ، هنابش  كانلوه  تاعاس  مامت  رد  دوخ  ياهریشمش  اب  وا  زا  ینابهگن  وا و  تمرح  تشادهگن  میرح و  زا  عافد  وا و 

. درکیم تیامح  وا  زا  دوخ  ینامدود  هشیر  یشیوخ و  ببس  هب  زین  [ 1  ] نامرفاک تشاد و  باوث  ریما  يدرمیاپ  نیا  زا  ام  نمؤم 
رب  ) ناشنوخ متخیر  ینامیپ ، مه  ببس  هب  ای  اریز  دنتـشادن . میتشاد ، ام  هک  یـساره  میب و  نانچ  دندوب  هدروآ  مالـسا  هک  نایـشیرق  رگید  اما 

. دندرکیم عافد  نانآ  زا  ناشموق  هریشع و  ای  دوب و  عونمم  رافک )
.... دندوب ناما  رد  هتفای و  تاجن  ندش  هتشک  زا  نانآ  هچ ، دیسرن ؛ دوب  ام  هجوتم  نامموق  يوس  زا  هک  يدنزگ  نانچ  سک  چیه  هب 

هلماک الاوحا  انثبلف  هب  ءاج  امیف  هقدص  هب و  نما  نم  لوا  تیبلا  لها  انک  هل  دـیحوتلا  هللااب و  نامیالا  یلا  اعد  امل  ادـمحم  نا  ع ...:)  ) یلع لاق 
. انریغ برعلا  نم  نکاس  عبر  یف  هللادبعی  ام  همات و  همرجم 
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. لیعافالا انب  اولعف  مومهلا و  انب  اومه  انلصا و  حایتجا  انیبن و  لتق  انموف  داراف 
ران انل  اودـقوا  رع و  لبج و  یلا  انورطـضا  نویعلا و  داـصرالا و  اـنیلع  اولعج  فوخلا و  اـنوسلحا  بذـعلا و  اـنع  اوکـسما  هریملا و  اـنوعنم  و 

هولتقیف و ادـمحم  مهیلا  عفدـن  یتح  مهیف  نمانال  اننوعیابی و  اننوحکانیال و ال  اننوبراشیال و  اننولکاویال و  اباتک  مهنیب  اـنیلع  اویتک  تبرحلا و 
[ . 2 .... ] هتزوح نع  بذلا  هعنم و  یلع  انل  هللا  مزعف  مسوم  یلا  یسوم  نم  الا  مهیف  نمان  نکن  ملف  هب  اولثمی 

---------------
: اه تشون  یپ 

هک تشاد  هجوت  دیاب  دوب . مشاهینب  هیلع  ناشیا  نانامیپمه  شیرق و  هیحان  زا  یمیرحت  ییاذـیا و  تکرح  کی  بلاطوبا  بعـش  نایرج  [ 1]
زونه هک  یناسک  هچ  دندوب و  هدروآ  نامیا  هک  اهنآ  هچ  مشاهینب  هلیبق  مومع  هکلب  دـندوبن  ربمایپ  ناگدـیورگ  امازلا  بعـش  رد  ناروصحم 

یحیحـص يانعم  دومنیم  تیامح  وا  زا  زین  نارفاک  دیامرفیم : هک  ترـضح  شیامرف  نیاربانب ، دندشیم . میرحت  نیا  لومـشم  دندوب  رفاک 
دنکیم . ادیپ 

. همجرت رد  فرصت  رییغت و  اب  ص 128  نیفص ، راکیپ  هیواعم ؛ هب  ترضح  همان  زا  یشخب  ص 11 ، ج 33 ، راحب ، [ 2]

رادشه نیرخآ 

لجوزع يادخ  شتـسرپ  هب  ار  اهنآ  راب  نیرخآ  يارب  تساوخ  نایکم ، هناهب  رذع و  نابز  نتـسب  رتشیب و  تجح  مامتا  روظنم  هب  ادـخ  ربمایپ 
اهنآ هب  ياهمان  رهـش ) نیا  هب  مالـسا  هنادـنمزوریپ  دورو  و   ) هکم حـتف  زا  شیپ  هک  دوب  نیا  دوب . هدرک  تسخن  زور  رد  هکنانچ  دـنک  توعد 

. تشون
هتساوخ اهنآ  زا  هداد و  تشذگ  وفع و  هدعو  اهنآ  هب  دوب و  هدیناسرت  یهلا  باذع  زا  هتشاد و  رذحرب  شیوخ  تفلاخم  زا  ار  نانآ  همان ، رد 

نآ رب  دوب ، هدمآ  دورف  ناکرـشم  هرابرد  هک  ار  تئارب  هروس  زا  دنچ  یتایآ  همان  نایاپ  رد  دنـشاب و  راودـیما  دـنوادخ  شزرمآ د  هب  هک  دوب 
. دوزفا

یگمه دنام و  خساپ  یب  تساوخرد  نیا  اما  درک . داهنـشیپ  نارای  همه  هب  ار  نآ  نداد  ماجنا  هکلب  دومرفن  نیعم  همان  ندرب  يارب  یکیپ  ادتبا 
دیسر و رس  یهلا  یحو  نیما  لیئربج ، . داتسرف وا  هلیسو  هب  ار  همان  دناوخ و  ارف  ار  يدرم  دید ، نینچ  هک  (ص ) ادخ ربمایپ  . دندش نیگنـس  رس 

: تفگ
[ . 1 . ] دوش هدناوخ  هکم  مدرم  رب  وت  نادناخ  زا  یسک  ای  وت  صخش  هلیسو  هب  دیاب  همان  نیا  دمحم !

. داهن نم  شود  رب  ار  تیرومأم  نیا  نداد  ماجنا  دومرف و  هاگآ  یحو  نیا  زا  ارم  (ص )  ادخ لوسر 
نانآ زا  یسک  دیهاگآ ) نم  هب  تبسن  نانآ  هنیک  مشخ و  زا  و   ) دیسانشیم کین  ار  هکم  مدرم  امـش  ياهکم )!؟ هچ  اما   ) مدیـسر هکم  هب  نم 

. تشادـن غیرد  نآ  زا  درکیم و  نینچ  دراذـگب ، یهوک  يالاب  رب  ار  نآ  زا  هراـپ  ره  دـنک و  هعطق  هعطق  ارم  تسناوتیم  رگا  هکنیا  زج  دوبن 
. دوش مامت  شلاوما  نتفر  نیب  زا  وا و  نادناخ  نتشگ  هابت  وا و  ناج  نداد  تسد  زا  تمیق  هب  راک  نیا  دنچ  ره 

هب تخـس  ياههدعو  دیدهت و  اب  ناشدرم  نز و  دنتفـشآ و  رب  یتخـسب  نانآ  مدناوخ . نینچ  نیا  یمدرم  يارب  ار  (ص ) ادـخ لوسر  مایپ  نم 
. دنتشاد زاربا  ار  دوخ  هنیک  مشخ و  دنتفگ و  خساپ  نم 

اباتک بتکف  الوا  مهاعد  امک  ارخا  جوزع  هللا  یلا  مهوعدی  مهیلا و  رذعی  نا  بحا  هکم  حـتفل  هجوت  امل  ص )  ) هللا لوسر  ناف  ع :)  ) یلع لاق 
یلع ضرع  مث  مهیلع  ارقتل  هءارب  هروس  هرخا  یف  مهل  خسن  مهبر و  هرفغم  مهینمی  حفـصلا و  مهدعی  هللا و  باذـع  مهرذـنی  هیف و  مهرذـحی 

: لاقف لیئربج  هاتاف  هب  ههجوف  الجر  مهنم  بدن  کلذ  يار  املف  مهیف  لقاثبلا  يری  مهلکف  مهیلا  هب  یضملا  هباحصا  عیمج 
. کنم لجر  وا  تنا  الا  کنع  يدوی  ال  دمحم ! ای 
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. هکم یلا  هتلاسر  هباتکب و  ینهجو  کلذب و  ص )  ) هللا لوسر  ینابناف 
هلها هسفن و  کلذ  یف  لذبی  نا  ول  لعفل و  ابرا  ینم  لبج  لک  یلع  عضی  نا  ردق  ول  الا و  دحا  مهنم  سیل  متفرع  دق  نم  اهلها  هکم و  تیتاف 

مهلاجر و نم  انحـشلا  رهظی  اضغبلا و  یل  يدبی  دیعولا و  ددهتلاب و  یناقلی  مهلکف  هباتک  مهیلع  تارق  یبنلا و  هلاسر  مهتغلبف  هلام . هدلو و  و 
[ . 2 .... ] مهئاسن

-------------
: اه تشون  یپ 

نیا دومرف : ادخ  لوسر  هک  تسا  هلمج  نیا  نومـضم  دنراد ، قافتا  نآ  رب  ینـس  هعیـش و  عبانم  هک  هعقاو ، نیا  رد  بلاج  مهم و  دادخر  [ 1]
رکبوبا یلصا  هفیظو  دناهدیـشوک  هک  ناگدنـسیون  یخرب  شالت  لاح  . دناوخب مدرم  رب  سا  نم  زا  هک  يدرم  ای  نم و  دیاب  ار  تئارب )  ) هروس

یگناگی داحتا و  رد  نآ  راگدنام  راختفا  ثیدح و  یلصا  مایپ  هک  ارچ  تسا ؛ لصاح  یب  دننک ، دادملق  یجاحلا  ریما  ناونع  رفس  نیا  رد  ار 
دش . یلع  بیصن  هک  يراختفا  تسا ، غالبا  رومءام  لوسر و  نایم 

ص 171. ص 286 و ج 38 ، ج 35 ، راحب ، ص 168 ، صاصتخا ، ص 419 ، لاصخ ، [ 2]

هیصوت نیرخآ 

مومع هکنیا  ای  دنتسه ، هیآ  رظن  دروم  یصاخ  دارفا  ایآ  (ص ) ادخ لوسر  يا  دنتفگ : ترـضح  نآ  هب  یناسک  [ 1  ] تیالو هیآ  لوزن  زا  سپ 
؟ تسا دوصقم  نانموم 

ناشیا يارب  ار  جـح  تاکز و  زامن و  هک  هنوگ  نامه  دناسانـشب و  مدرم  هب  ار  رمالاولوا  قیداصم  ات  داد  نامرف  شربمایپ  هب  لـجوزع  يادـخ 
تـسخن درامگرب . مدرم  تفالخ  تیالو و  هب  ارم  مخ  ریدـغ  نایرج  رد  روظنم ) نیمه  هب  . ) دـنک ریـسفت  زین  ار  تیـالو  تسا ، هدرک  ریـسفت 

اب مدیـسرتیم  هک  اجنآ  زا  دوب  راوشد  نم  يارب  نآ  نایب  هک  مدوب  هدـش  رومأم  یتقیقح  نایب  هب  لاعتم  دـنوادخ  تبناج  زا  رتشیپ  نم  دومرف :
مدرم هب  ار  یهلا  مایپ  تلاسر و  هچنانچ  دـنتفگ : نم  هب  هکنیا  اـت  متـسب  ورف  مد  مدـنام و  شوماـخ  نآ  غیلبت  زا  مدرگ  هجاوم  مدرم  بیذـکت 

. دش مهاوخ  راتفرگ  یهلا  باذع  مشخ و  هب  مناسرن 
يالوم نم  تسا و  نم  يـالوم  لـجوزع  يادـخ  هک  دـینادیم  اـیآ  مدرم  يا  دومرف : سپـس  دـندش و  عمج  همه  مدرم  اـت  دومرف  رما  هاـگنآ 

! ادخ هداتسرف  يا  يرآ  دنتفگ : مرتراوازس .؟ ناشدوخ  زا  ناشیا  رب  منانموم و 
! ایادـخ تسوا ، يالوم  یلع  میوا  يالوم  نم  هک  ره  تفگ : هاگنآ  مداتـسیا . مه  نم  تسیاـب . یلع ! دومرف : درک و ) نم  بناـج  هب  ور   ) سپ

. رادب نمشد  دنک  ینمشد  وا  اب  هک  نآ  رادب و  تسود  دشاب  یلع  رادتسود  هک  ار  یسک 
؟ تسا یتیالو  هنوگچ  تیالو ، زا  دوصقم  (ص ) ادخ لوسر  يا  تفگ : تساخرب و  ناملس  ماگنه  نیا  رد 

. مراد ناشروما  رد  فرصت  قح  رتشیب  ناشدوخ  زا  هک  نم ، يالو  نوچمه  یتیالو  دومرف : ترضح 
: دروآ دورف  ار  هیآ  نیا  یحو  کیپ  هک  دوب  اج  نیمه 

. مدیزگرب ناتیارب  تسا  مالسا  نید  هک  نییآ  نیرتهب  مدرک و  مامت  ار  دوخ  تمعن  امش  رب  مدیناسر و  لامک  دح  هب  ار  امش  نید  زورما 
. دش متخ  یلع  تیالو  هب  ادخ  نید  لامک  نم و  توبن  نایاپ  هک  ربکا  هللا  دومرف : (ص ) ادخ ربمایپ  هاگنآ 

هـصاخا ص )  ) هللا لوسر  ای  سانلا : لاق  مکنم )... ترمالا  لوا  لوسرلا و  اوعیطا  هللا و  اوعیطا  اونما  نیذلا  اهیا  ای   ) تلزن ثیح  ع :)  ) یلع لاق 
؟ مهعیمجل هماع  ما  نینموملا  ضعب  یف 

سانلل ینبصنی  و  مهتجح . مهتاکز و  مهتالـص و  نم  مهل  رـسف  ام  هیالولا  نم  مهل  رـسفی  نا  و  مهرما . هلاو  مهملعی  نا  هیبن  لجوزع  هللا  رماف 
. ینبذعیل وا  اهغلبال  یندعواف  یبذکم  سانلا  نا  تننظ  يردص و  اهب  قاض  هلاسرب  ینلسرا  هللا  نا  سانلا ! اهیا  : لاق بطخ و  مث  مخ  ریذغب 
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؟ مهسفنا نم  مهب  یلوا  انا  نینموملا و  یلوم  انا  يالوم و  لجوزع  هللا  نا  نوملعتا  سانلا  اهیا  لاقف : بطخ  مث  هعماج  هالصلاب  يدونف  رما  مث 
. هاداع نم  داع  هالاو و  نم  لا  مهللا و  هالوم ، یلعف  هالوم  تنک  نم  لاقف : تمقف . یلع ! ای  مق  لاق : ص .)  ) هللا لوسر  ای  یلب  اولاق :

؟ اذامک ال  ص )  ) هللا لوسر  ای  لاقف : ناملس  ماقف 
. هسفن نم  هب  یلوا  تنک  نم  یتیالوک  و ال  لاقف :

یلع هیـالو  هللا  نید  ماـمت  یتوبن و  ماـمت  ربـکا  هللا  لاـق : و  ص )  ) هللا لوـسر  ربـکف  مکنید )... مکل  تلمکا  موـیلا  : ) هرکذ یلاـعت  هللا  لزنا  و 
[ . 2 .... ] يدعب

--------------
: اه تشون  یپ 

دیهن . ندرگ  ار  لوسر ) ادخ و  فرط  زا   ) نایورنامرف لوسر و  ادخ و  نامرف  نامیا  لها  يا  هیآ 59 : ( 4) اسن هروس  [ 1]
ص 205. ج 1 ، ریدغلا ، ص 147 ؛ ج 33 ، راحب ، [ 2]

ریهطت هیآ 

: دش لزان  هیآ  نیا  هک  زور  نآ 
[ . 1 . ] دنادرگ هزیکاپ  كاپ و  ار  امش  دیادزب و  ربمایپ )  ) نادناخ امش  زا  ار  یگدولآ  طقف  دهاوخیم  ادخ 

نیا زج  عمج  نآ  رد  دوب . هدـناشن  وخ  درگ  ار  اهنآ  دوب و  هدرک  عمج  ییابع  نایم  رد  ار  نیـسح  نسح و  همطاـف و  نم و  (ص ) ادـخ لوسر 
: تفگ تشادرب و  شیاین  هب  تسد  اجنامه  یمارگ  لوسر  تشادن . روضح  يدحا  نت ، جنپ 

یکاـپ و تیاـهن  رد  ار  ناـنآ  نادرگ و  رود  يدـیلپ  سجر و  ره  از  ار  ناـنآ  سپ  دـننم ، ناـکیدزن  ناـشیوخ و  نـم و  نازیزع  اراـگدرورپ !
. هد رارق  تراهط 

؟ متسه عمج  نیا  وزج  مه  نم  ایآ  دیسرپ : ترضح  زا  دمآ ) يدزن  دینشیم ، دوب و  رضاح  هک  (ص ) ادخ لوسر  رسمه   ) هملس ما 
، نیـسح نسح و  همطاـف و  یلع و  مردارب  نم و  طـقف  هکلب  تسین ، وت  لومـشم  هفیرـش  هیآ  اـما  یتسه ، یکین  ریخ و  رب  وت  دومرف : ترـضح 

. دوب دنهاوخ  تیبلا  لها  رامش  رد  دنوش  هداز  نیسح  لسن  زا  هک  رگید  دنزرف  هن  ام  زج  میتسه و  هیآ  قادصم 
( ارهیطت مک  رهطی  تیبلا و  لها  سجرلا  مکنع  بهذـیل  هللا  دـیدی  اـمنا   ) هباـتک یف  لزنا  یلاـعت  كراـبت و  هللا  نا  نوملعتا  ع ...:)  ) یلع لاـق 

مهنع بهذاف  یتیب  لها  یتماح و  یترتع و  یتبحا و  ءالوه  مهللا  لاق : اـسک و  یف  نیـسحلا  نسحلا و  همطاـف و  و  ص )  ) هللا لوسر  ینعمجف 
نسحلا و ینبا  همطاـف و  یتنبا  یلع و  یخا  یف  یف و  تلزنا  اـمنا  ریخ و  یلا  کـنا  لاـقف : اـنا ؟ و  هملـس : ما  تلاـقف  اریهطت  مهرهط  سجلا و 

[ . 2 .... ] يدعب نم  نیسحلا  دلو  نم  هعست  یف  انریغ و  انعم  سیل  هصاخ  مهیلع  هللا  اولص  نیسحلا 
-------------------

: اه تشون  یپ 
(. 33:33) بازحا هروس  [ 1]

ص 149 . ج 33 ، راحب ، [ 2]

تاملک نیرخآ 

(. درکیم دیدهت  ار  وا  یگدنز  هظحل  هب  هظحل  رطخ  تفرگیم و  تدش  (ص ) ادخ لوسر  يرامیب  - ) 1
راضتحا لاح  رد  (ص ) ادخ لوسر  مدید  مدـش ، دراو  همیـسارس )  . ) دـناوخ ارف  لخاد  هب  ارم  دـش و  دـنلب  همطاف  دایرف  هک  تشذـگن  يزیچ 
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نکمم هجو  چیه  هب  هیرگ  زا  يراد  دوخ  متـسیرگ و  یتخـس  هب  هنحـص  نآ  هدهاشم  اب  دنکیم . يرپس  ار  دوخ  رمع  ینایاپ  تاظحل  تسا و 
. دوبن

. تسا هدیسر  ارف  ام  نیب  ییادج  قارف و  هظحل  هک  تسین ، نتسیرگ  نامز  کنیا  تسیچ ؟ يارب  هیرگ  یلع ! دومرف : (ص ) ادخ ربمایپ 
نم . ) تسا هدیزگرب  میارب  ار  شیوخ  تمحر  فطل و  راوج  هدناوخ و  ارف  دیواج  يارـس  هب  ام  مراگدرورپ  مراپـسیم . ادخ  هب  ار  وت  ردارب !

تکاله هب  ار  وا  نم  زا  سپ  منیبیم ) ایوگ   ) و تسا . همطاف  وت و  رب  نم  نایاپ  یب  هودـنا  هیرگ و  هکلب ) مرادـن  لد  هب  یهودـنا  تباب  نیا  زا 
! دندرگ گنهامه  لدمه و  امش  رب  يدعت  ملظ و  رد  مدرم  دنناسر و 

دزن نم ، هعیدو  ناـنچمه  امـش  تفریذـپ و  زین  وا  هک  دریذـپب  دوـخ  هاـنپ  ظـفح و  رد  ار  امـش  هک  متـساوخ  وا  زا  مدرپـس و  ادـخ  هب  ار  اـمش 
. دوب دیهاوخ  راگدرورپ 

ریز رد  ترضح  زار . هب  ینالوط و  يرگید  راکشآ و  هاتوک و  یکی  تسا : هتشاد  یلع  اب  راتفگ  ود  رمع ، ینایاپ  تاظحل  رد  ادخ  ربمایپ  - 2
: دنکیم دای  نینچ  ود ، ره  زا 

نایم رد  نم  هفیلخ  یـصو و  تامم ، تایح و  رد  وت  ! یلع : دومرف مدش  وا  کیدزن  نوچ  دـناوخ ، ارف  شیوخ  دزن  هب  ارم  (ص ...)  ادـخ ربمایپ 
. تسادخ یلو  نم  تسود  و  تسا ، نم  تسود  وت ، تسود  یتسه ، مناوریپ  هداوناخ و 

. تسادخ نمشد  نم  نمشد  و  تسا ، نم  نمشد  وت  نمشد 
. ماوت زا  نم  ینم و  زا  وت  هکنیا  هچ  دشاب ؛ هدرک  راکنا  ارم  تلاسر  هک  تسا  یسک  دننام  دنک  راکنا  ار  وت  ینیشناج  تماما و  هکنآ  یلع !
باب رازه  نآ  باب  ره  زا  تشگ و  هدوشگ  میور  رب  ملع  باـب  رازه  وا  راـتفگ  زا  تفگ . نخـس  زار  یناـهنپ و  دـناوخ و  رتکیدزن  ارم  سپس 
يور زا  قرع  هک  يروط  هب  تسشن . قرع  هب  (ص ) ادخ لوسر  نم و  يور  رس و  هک  دیماجنا  لوط  هب  نادنچ  ییوگ  ناهن  نیا  دش  زاب  رگید 

. دیکچیم نم  رب  وا  كرابم  هرهچ  زا  وا و  رب  نم 
شنارسمه زا  نت  ود  تشز  تکرح  هجوتم  تشاد ؛ نم  شوگ د  رد  ناهد  دوب و  هداد  هیکت  نم  هنیـس  رب  هک  یلاح  رد  (ص ) ادخ ربمایپ  - 3

: تفگ تفـشآرب و) اجنامه  ( ) (ص ادـخ لوسر  دـنروایب . رد  رـس  وا  یناهنپ  هتـسهآ و  نانخـس  زا  عمـس ، قارتسا  اـب  دنتـشاد  یعـس  هک  دـش 
. ریگ زاب  ناشیا  زا  ار  ییاونش  اراگدرورپ !
: ياهدید ار  هیآ  نیا  یلع ! دومرف : سپس 

[ . 1 . ] دنتسه ادخ  قلخ  نیرتهب  دنهدیم ؛ ماجنا  هتسیاش  ياهراک  دنا و  هدروآ  نامیا  هک  یناسک 
؟ دنتسه یناسک  هچ  نانآ  هک  ینادیم  ایآ 

. دننادیم رتهب  شلوسر  ادخ و  متفگ :
رد همه  دـنیآ و  رد  وناز  هب  اهتما  هک  یماگنه  رثوک ، ضوح  رانک  نانآ ، نم و  رادـید  هدـعو  دنتـسه . وت  ناروای  نایعیـش و  ناـنآ  دومرف :

. دنوش هدناوخ  تسین  يزیرگ  نآ  زا  هچنآ  هب  دنوش و  رضاح  شیوخ  راگدرورپ  رضحم 
لاح رد  دشخردیم  نانآ  هاگ  هدجـس  یناشیپ و  زا  هک  ییانـشور  هتخورفارب و  ییاههرهچ  اب  همه  دنربیم و  مان  تنایعیـش  وت و  زا  زور  نآ 

.... دنیآ نم  دزن  یباریس  طاشن و 
و دندوب . عمج  وا  درگ  شناکیدزن  ناسک و  دوب . هدـناشوپ  ار  شکرابم  هرهچ  كزان  ياهفالم  دوب و  راضتحا  لاح  رد  (ص ) ادـخ ربمایپ  - 4

.... دنتشاد نابز  رب  عاجرتسا  هملک  دنتشادنپیم و  هدش  مامت  ار  راک  مه  یضعب  میدوب و  وا  یناگدنز  نارگن  رابکشا  ینامشچ  اب  یگمه  ام 
نیب نیا  رد  دوب . شومخ  تکاـس و  ناـنچمه  ناـیفارطا ) هب  هجوت  یب  دوب و  هداـتفا  رتسب  رد   ) ترـضح دومنیم ،) کـیدزن  قارف  تاـظحل  )
لها زین  ياهتـسد  دنتداعـس و  لـها  یهورگ  هایـس ؛ ور  ییاـههرهچ  دوب و  دـنهاوخ  دیفـس  ور  ییاـههرهچ  : دومرف دـمآ و  نخـس  هب  ناـهگان 
نانآ تسادـخ -) لضف  هکلب   ) تسین تاهابم  رخف و  هیام  نیا  و  مناشیا - نیرترب  نم  هک  ابع  لآ  نت  جـنپ  دندنمتداعـس ، هک  نانآ  تواـقش ،
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هک دنتداعس  لها  یناسک  سپس  دناهتسج . یشیپ  همه  رب  تیدحا  تاذ  تیدوبع  تفرعم و  ظاحل  هب  هک  دنتسه ، نم  نانیـشناج  نم و  ترتع 
(: دومرف هکنآات   ) دندنب راک  هب  ار  یهلا  ياهروتسد  نم  نییآ  شیک و  رب  دننک و  يوریپ  ناشیا  زا 

. تشهب رد  وا  لآ  یلع و  رادتسود  و  تسا ، شتآ  رد  وا  لآ  یلع و  نمشد 
(. درک بورغ  ایند  نامسآ  زا  شدوجو  دیشروخ  و   ) دش تکاس  شترضح  تاملک ، نیا  نتفرگ  نایاپ  اب 

هتیار نیح  یـسفن  کـلما  مل  تیکبف و  هسفنب  دوجی  وه  و  ص )  ) یبنلا یلع  تلخرف  ع )  ) همطاـف ینتداـن  نا  تثبل  اـمف  ع ...:)  ) یلع لاـق  - 1
دقف یخا  ای  هللا  کعدوتـساف  کنیب  ینیب و  قارفلا  ناح  دـقف  ءاکبلا  ناوا  اذـه  سیل  یلعای ! کیکبیام  یل : لاقف  هسفنب . دوجی  لاحلا  کلتب 

مکعدوتـسا دق  مکملظ و  یلع  موقلا  عمجا  دقف  يدعب  عیـضت  نا  هذه  یلع  کیلع و  ینزح  یّمغ و  یئاکب و  امنا  هدـنع و  ام  یبر  یل  راتخا 
[ . 2 .... ] هعیدو ینم  مکلبق  هللا و 

یف یتما  یلها و  یلع  یتفیلخ  ییـصو و  تنا  یلع  ای  : یل لاق  هیلع ، تلخد  املف  یناـعد ، هاـفولا ، هللا  لوسر  ترـضح  اـمل  ع :)  ) یلع نع  - 2
یتلاسرل رکنملاک  يدعب  کتمام  رکنملا ال  یلع ! ای  هللاودع ، يودع  يودع و  كودع  هللا و  یلو  ییلو  ییلو و  کیلو  یتوم ، دعب  یتایح و 

[ . 3 . ] باب فلا  حتفی  باب  لک  ملعلا  نم  باب  فلا  یلا  رساف  یناندا  مث  کنم . انا  ینم و  کنال  یتایح  یف 
[ . 4 . ] یقرع هیلع  لاس  هقرع و  یلع  لاسف  ص )  ) هللا لوسر  قرع  تقرع و  یتح  ثیدح  فلا  ثیدح  لک  حتفی  ثیدح  فلاب  ینثدحف 
اعمـستل ناتارملا  تغـصا  دـق  ینذا و  دـنع  هسار و  يردـص و  یلا  هتدنـسا  دـق  یفوت و  موی  ص )  ) هللا لوسر  یلا  دـهع  ع ...:)  ) یلع لاق  - 3

ریخ مه  کئلوا  تاحلاصلا  اولمع  اونمآ و  نیذـلا  نا  : ) یلاعت هللا  لوق  تیارا  یلعای ! لاق  مث  امهعماسم  دـس  مهللا  هللا : لوسر  لاـقف  مـالکلا 
ممالا تئیج  اذا  همایقلا  موی  ضوحلا  مهدعوم  يدعوم و  و  كراصنا ، کتعش و  مهناف  لاق  ملعا  هلوسر  هللا و  تلق : مه ؟ نم  يردتا  هیربلا )
[ . 5 .... ] نییورم اعابش  نیلجحم  ارغ  ینوئیجتف  کتعیش  كوع و  دیق  مهل  دبال  ام  یلا  سانلا  اعد  هقلخ و  ضرع  یف  هللادب  اهبکر و  یلع 

نحن ثکین و  نا  هللا  اش  ام  ثکمف  ههجو ، یلع  هفیفخ  هالم  بوثب  یجـس  وه  هسفنب و  دوجی  وه  یبنلا  دنع  نحن  امنیب  نینموملاریما : لاق  - 4
انا هسمخلا  اـسکلا  باحـصا  : نورخآ یقـش  ماوقا و  دعـس  هوجو و  تدوسا  هوجو و  تضیبا  لاـق : ملکت و  ذا  عجرتـسم ، كاـب و  نیب  هلوـح 
یف یلع  لآ  یلع و  ضغبم  یئابآ ... نید  ینید و  یلع  مهعیاش  مهعبتا و  نم  دعـسی  نوبرقملا  نوقباسلا  یتیب  لها  یترتع  رخفال  و  مهدیس -

[ . 6 . ] تکس مث  هنجلا ، یف  یلع  لآ  یلع و  بحم  رانلا و 
----------------

: اه تشون  یپ 
(. 7:98  ) هنیب هروس  [ 1]

ص 490 . ج 22 ، راحب ، [ 2]
،ص 796 . لاصخ ص 463 ؛ ج 22 ، راحب ، [ 3]

ص 173 . لاصخ ، ص 461 ؛ ج 22 ، راحب ، [ 4]
ص 212 . سیق ، نب  میلس  باتک  [ 5]

ص 494. 7 ج 22 ، راحب [ 6]

اهزور نیا  اهزور و  نآ 

هناخ ترایز   ) زا ار  اهنآ  دندرک و  يریگولج  هکم  رهـش  هب  شناهارمه د  یمارگ و  لوسر  دورو  زا  ناکرـشم ، هک  هیبیدـح  حلـص  هعقاو  رد 
. تشگ دقعنم  شیرق  ناکرشم  و  (ص ) ادخ ربمایپ  نیب  یحلص  نامیپ  دنتشادزاب  مارحلا  دجسم  ادخ و )

: متشون اجنآ  رد  مدوب ؛ هدهاعم  نآ  بتاک  نم  زور ، نآ 
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. تسا هدش  هتسب  شیرق  ادخ و  هداتسرف  دمحم  نیب  هک  تسا  ياهمان  نامیپ  نیا ، مینکیم . زاغآ  وت  مان  هب  ایادخ  راب  ... 
: تفگ تساخرب و  تفلاخم  هی  ورمع  نب  لیهس  شیرق  هدنیامن 

نک وحم  وا  مان  رانک  زا  ار  هللا  لوسر  میدرکیم . تعاطا  وا  زا  میتشادن و  یعازن  امـش  اب  تسادخ ، هداتـسرف  دمحم  هک  میتشاد  رواب  ام  رگا 
. هللادبع نب  دمحم  سیونب : و 

. تسادخ هداتسرف  لوسر و  دمحم  هک  دنگوس  ادخ  هب  وت ، لیم  مغر  یلع  متفگ :
: دومرف ص )  ) ادخ ربمایپ 

. دمآ دهاوخ  يزور  نینچ  زین  وت  يارب  سیونب . دیوگیم  وا  هک  روط  نامه  یلع !
(: درک ضرع  یلع  رگید  [ 1  ] یلقن رب  انب  )

. دنیامن وحم  امش  مان  زا  ار  تلاسر  توبن و  ضفل  هک  دنرادن  تردق  نم  ياهتسد  ادخ ! هداتسرف  يا 
: دندومرف ترضح 

وحم ار  نآ  ترضح  متشاذگ و  ص )  ) هللا لوسر  هلمج  يور  ار  ربمایپ  تسد  نم  و  میامن . وحم  ار  نآ  دوخ  ات  راذگب  نآ  رب  ارم  تسد  سپ 
. دندرک

: متشون نینچ  متشونیم ، ماش  هاپس  دوخ و  نایم  ار  حلص  رارق  هک  يزور  دش ) رارکت  خیرات  لاس ، دنچ  تشذگ  زا  سپ  )
... نایفس یبا  نب  هیواعم  نانموم و  ریما  بلاط  یبا  نب  یلع  نایم  تسا  يدادرارق  نیا  نابرهم ، هدنشخب  دنوادخ  مان  هب 

: دنتفگ دنتساخرب و  تفلاخم  هب  هیواعم  صاعورمع و 
. نک فذح  ار  نینموملا  ریما  هلمج  تسا ، یفاک  تردپ  دوخ و  مان  میدوبن ، زبس  رد  هک  میتسنادیم  نانموم  ریما  ار  وت  ام  رگا 

. متفای قح  ار  وا  راتفگ  مداتفا و  ربمایپ  نخس  دای  هب  زور  نآ 
هلمج ورمع و  نب  لیهـس  ياج  هب  صاعورمع  ربمغیپ و  ياج  هب  یلع  دنیـشنیم و  شیرق  ناکرـشم  تیاج  هب  هیواعم  زورما  هک  تسا  بلاج 

. هللا لوسر  ياج  هب  نینموملاریما 
اوبتکف ص )  ) هللا لوسر  مهنداه  هولخدی ، نا  دجسملا  نع  هوعفاد  هعم و  نم  یبنلا و  نوکرشملا  در  نیح  هیـضقا  موب  ناک  امل  لاق : یلع  نع 

ول ورمع : نب  لیهس  لاقف  شیرق  نیب  و  ص )  ) هللا لوسر  دمحم  نیب  باتک  اذه  مهللا ، کمساب  تبتکف  بتک ، يذلا  انا  تنکف  اباتک ... مهنیب 
، دارا ام  هل  بتکا  ص )  ) هللا لوسر  یل  لاقف  مغار . کفنا  و  ص )  ) هللا لوسر  وه  لب  تلقف : دـحا . کعزانن  مل  ص )  ) هللا لوسر  کنا  انررقا 

. اهلثم يدعب  یلع ! ای  یطعتس 
دمحم هیلع  یـضاق  ام  اذه  بتکا  لاق  مث  هاحمف . هللا  لوسر  هذخاف  هوبنلا  نم  کمـسا  وحمب  قطنتال  يدی  نا  ص )  ) هللا لوسر  ای  یلع : لاقف 

. هللادبع نب 
. نایفـس یبا  نب  هیواعم  نیب  نینموملا و  ریما  یلع  نیب  باتک  اذه  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  تبتک  ماشلا ، لها  نیب  ینیب و  حلـصلا  بتک  املف 

دق قح  ص )  ) هللا لوسر  لوق  نا  تملعف  متیار . ام  اوبتکا  تلقف  کعزانن . مل  نینموملاریما  کنا  انملع  ول  صاعلا : نب  ورمع  هیواعم و  لاـقف 
[ . 2 . ] اج

-------------------------
: اه تشون  یپ 

ص 333 . ج 20 ، راحب ، [ 1]

ص 356. ج 20 ، راحب ، [ 2]

نومزآ
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نخس ات  درک  هیصوت  زین  نایرکشل  هب  دیزگرب . نآ  یهدنامرف  هب  ار  یصخش  و  تشاد ، لیسگ  ياهیحان  هب  درک و  جیسب  ار  یهاپس  مرکا  یبن 
. دننک تعاطا  ار  شنامرف  دنونشب و  ار  دوخ  هدنامرف 

نارگ شتآ  ور  نـیا  زا  دـیامزایب . ار  شنایهاپـس  يونـش  فرح  تعاـطا و  نازیم  اـت  تساوـخ  هدـنامرف  رهـش ) زا  هاپـس  نـتفرگ  هلــصاف  اـب  )
! دنوش شتآ  لخاد  یگمه  شناهارمه  ات  داد  روتسد  تخورفارب و 

. درک میسقت  هتسد  ود  هب  ار  اهنآ  تخاس و  هجاوم  فلاخم  رکف  ود  اب  ار  نایرکشل  تفگش ، روتسد  نیا  ندینش 
. میوشیم لخاد  شتآ  رد  هفیظو  مکح  هبام  دوش و  ارجا  دیاب  ریما  نامرف  دنتفگ : ياهدع 

شتآ زا  وا ) لوـسر  ادـخ و  هب  ناـمیا  مالـسا و  تکرب  هب   ) اـم دـنتفگ : یم  درادـن و  تعاـطا  روتـسد  نیا  هـک  دـندوب  دـقتعم  مـه  ياهتـسد 
! میوش ورف  نآ  رد  دوخ  رایتخا  اب  هنوگچ  لاح  میاهتخیرگ ،

و  ) دنتفاییمن ییاهر  نآ  زا  زگره  دندوب ، هدش  لخاد  شتآ  رد  اهنآ  رگا  دومرف : ترضح  دیـسر . (ص ) ادخ لوسر  عالطا  هب  اهنآ  تیاکح 
(. دندشیم راتفرگ  منهج  شتآ  هب 

تسا مزال  ینامرف  تعاطا  اهنت  تفریذپ . وا  زا  دیابن  داد ، نامرف  یهانگ  هب  یـسک  رگا  تسین . ادخ  تیـصعم  رد  یتعاط  چیه  دومرف : سپس 
. دشاب هدش  رداص  یکین  حالص و  تهج  رد  یهلا و  تعاطا  اب  وسمه  هک 

نا موق  یباف  اهیف ! اومحتقی  نا  مهرما  اران و  جـجاف  اوعیطی ، هل و  اوعمتـسی  نا  مهرما  ـالجر و  مهیلع  رما  اـشیج و  یبنلا  ثعب  ع :)  ) یلع لاـق 
. اهولخدی نا  موق  دارا  و  رانلا . نم  انررف  انا  : اولاق اهولخدی و 

: لاق و  اهیف ؛ ولازی  مل  اهولخد  ول  لاقف : یبنلا  کلذ  غلبف 
[ . 1 . ] فورعملا یف  هعاطلا  امنا  هللا  هیصعم  یف  هعاط  ال 

-----------------
: اه تشون  یپ 

ص 51. مارو ، هعومجم  [ 1]

شالت نیرخآ 

هدنامن یقاب  رارف  زج  ياهراچ  وا  يارب  تشادن و  ینادنچ  هلصاف  گرم  اب  هیواعم  و  درکیم ) يرپس  ار  دوخ  نایاپ  ياههظحل  نیفـص  راکیپ  )
!؟ دشیدنا يریبدت  هچ  هک  دوب  هدنامرد  دوخ  راک  رد  درک و  نوگنرس  ار  دوخ  مچرپ  دیهج و  دوخ  بسا  رب  ور  نیا  زا  دوب 

دننک و بصن  اهمچرپ  زارف  رب  دنروآ و  نوریب  ار  اهنآرق  هک  داد  رظن  صاع  ورمع  دـش . ایوج  وا  يءار  زا  تساوخ و  يرای  صاع  دـنزرف  زا 
دنبیاپ و يدارفا  هک  اج  نآ  زا  شناوریپ  بلاطوبا و  دنزرف  يا  درک : هفاضا  دنناوخارف و  تسایوگ ، نآ  رب  ادخ  باتک  هک  ینامرف  هب  ار  مدرم 

دونـشخ داهنـشیپ  نیا  زا  مه  نونکا  دناهدومن ، توعد  نآ  مکح  رب  هدناوخارف و  ادخ  باتک  هب  ار  وت  زین  ادتبا  رد  و  دـنرهم ، رپ  یناگتـسیاش 
!. تفریذپ دنهاوخ  ار  نآ  هتشگ و 

مهارف ار  وا  ندـنام  هدـنز  ناکما  هک  دوب  یتصرف  دـنفرت  نیا  يارجا  دوب ، هدـنامن  یقاـب  ندـش  هتـشک  اـی  رارف و  زج  یهار  هک  هیواـعم  يارب 
. تخاسیم

! دومن توعد  ادخ  باتک  زا  يوریپ  ادخ و  نامرف  میلست  هب  ار  مدرم  دوخ  لایخ  هب  هیواعم  تفر و  الاب  اههزین  زارف  رب  اهنآرق 
دندروخ و بیرف  هیواعم ) ياههوای  ندینش  فحاصم و  ندید  زا   ) مه يرامشیب  هدع  دندیـشون و  تداهـش  تبرـش  منارای  ناکین  زا  يرامش 

. دنکیم افو  تسا  هتفگ  هچنآ  هب  راوخرگج  دنه  دنزرف  هک  دنتشادنپ  دنتسب ! لد  نآرق  مکح  رب 
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. درک دهاوخ  تشپ  تسا  هتفگ  هچنآ  رب  يدوزب  وا  ،و  هتخاس اپ  رب  شقیفر  يرایتسد  اب  هیواعم  هک  تسا  گنرین  رکم و  نیا  متفگ : اهنآ  هب 
دنتشاگنا چیه  ارم  نخس  دنتفگ و  خساپ  وا  يادن  هب  یگمه  دندوب ، هدرک  رواب  ار  وا  ياههوای  هداد و  شوگ  ار  هیواعم  ياهفرح  هک  اهنآ  اما 

ام یشاب ، هتساوخن  ای  یشاب  هتساوخ  دشابن ، هچ  دشاب و  دنسپ  هچ  ار  وت  دنتفگ :) هناخاتـسگ  دنداتـسیا و  مربارب  رد  و   ) دنتفاترـس منامرف  زا  و 
!. میریذپیم ار  هیواعم  داهنشیپ  داد و  میهاوخن  همادا  گنج  هب 

: دنتفگ دوخ  نایم  رد  نانآ  زا  یخرب  مدینش )  ) هک دندناسر  ییاج  ات  ار ) ییاوسر  یتسپ و  )
ار شنادـناخ  دوخ و  ای  میـشکیم و  نامثع  دـننامه  ار  وا  دـیامن ، يراشف  اپ  گنج  همادا  رب  نانچمه  دـنکن و  يراکمه  ام  اب  یلع  هچناـنچ 

!. مینکیم هیواعم  میلست 
لمع دوخ  يءار  هب  دنراذگب  رگم  ات  مدومیپ  دیسریم  مرطاخ  هب  هک  یهار  ره  مدرب و  راک  هب  ار  دوخ  شالت  یعـس و  تیاهن  دنادیم ، ادخ 

؛ دنتفریذپن یلو  دنهد  تلهم  نم  هب  بسا  کی  ندیود  ای  رتش و  کی  ندیـشود  ردقم  هب  ات  متـساوخ  تصرف  نانآ  زا  دنتـشاذگن . یلو  منک ،
. ماهداوناخ زا  دنچ  ینت  و  رتشا ) کلام   ) خیش نیا  زج 

نیا هک  تسا  کنیا  مه  مدـید  هکنیا  زج  تشادـن ، دوجو  دراد ، زاب  دوخ  نشور  همانرب  يارجا  زا  ارم  هک  يزیچ  زور  نآ  دـنگوس ، ادـخ  هب 
نایم رد  ترضح  نآ  هلالـس  موادت  و  (ص ) ادخ ربمایپ  لسن  همادا  دندشیم  هتـشک  نت  ود  نیا  رگا  دنوش . هتـشک  نیـسح ) نسح و   ) رفن ود 

(. تفریم نیب  زا  نآرق  نید و  فراعم  تثارو  قح و  رب  تماما  هجیتن  رد   ) تشگیم عطق  شتما ،
تکرش گنج  نیا  رد  نم  رطاخ  هب  طقف  ود ، نیا  هک  متسنادیم  اریز  دنوش . هتـشک  هفینح  نب  دمحم  رفعج و  نب  هللادبع  هک  مدیـسرت  زاب  و 

هک نیمه  . دوـب هتـساوخ  نینچ  زین  ادـخ  مداد و  نـت  مدرم  هتـساوخ  هـب  تـهج  نـیا  هـب  دـنتخادنایمن . رطخ  هـب  ار  دوـخ  هـنرگ  و  دـناهدرک .
دوخ هچنآ  دـندرک و  يرواد  اـهراک  رد  دوخ  هاوخلد  هب  اـهنآ  دـش ) شوماـخ  گـنج  هلعـش   ) میتـفرگ و زاـب  ناـنآ  زا  ار  دوخ  ياهریـشمش 

. دنتسش تسد  دندومنیم  نآرق  مکح  هب  هک  یتوعد  زا  دنتخادنا و  رس  تشپ  ار  اهنآرق  دندرک ، رایتخا  دندیدنسپ 
هک ارچ   ) دـب ضحم  ياـطخ  مکح  باـختنا  زور ) نآ   ) يدـیدرت چـیه  ودـب  نوچ  مدادیمن ، رارق  مکح  ادـخ  نید  رد  ار  یـسک  زگره  نم 

يزیچ هب  گنج  هب  ندیـشخب  ناـیاپ  تیمکح و  رب  زج  اـهنآ  دوب ؛ نیا  زا  ریغ  مدرم  هتـساوخ  یلو  تشاد ) رارق  اـم  یمدـق  دـنچ  رد  يزوریپ 
. دندش یمن  یضار 

شوه لقع و  هک  يدرف  ای  دوخ و  ناشیوخ  زا  یـسک  مک  تسد  ات  متـساوخ  مدوب ) هدـش  راتفرگ  منارای  ینادان  لهج و  لاگنچ  رد  هک  نم  )
داهنـشیپ ار  هک  ره  اما  میاـمن . یفرعم  رواد  مکح و  ناونع  هب  متـشاد ، ناـنیمطا  وا  يزوسلد  یهاوخریخ و  دـهعت و  هب  مدوب و  هدومزآ  ار  وا 

همه اهنیا  هناتخبدـب ) . ) دـناشکیم ههاریب  هب  ار  اـم  دـنادرگ و  يور  وا  مدرکیم ، ناونع  هک  ار  یقح  بلطم  ره  تفریذـپن و  هیواـعم  مدرک ،
!! تسجیم دوس  نم  دارفا  ینابیتشپ  تیامح و  زا  هیواعم  هک  دوب  ببس  نادب 

. متشاذگاو ناشدوخ  هب  ار  باختنا  متسج و  يرازیب  اهنآ  زا  مدرب و  تیاکش  ادخ  هب  دوب ؛ هدنامن  یقاب  شریذپ  میلست و  زج  یهار  نم  يارب 
و دـمآرد ) ادـص  هب  اج  همه  شییاوسر  سوک د   ) هک داد  بیرف  تفرگ و  يزاب  هب  نانچ  ار  وا  صاع  ورمع  دـندیزگرب و  ار  يدرم  اهنآ  [ 1]

! دومنیم ینامیشپ  راهظا  دوخ  تیمکح  زا  یسوم ) وبا   ) هدروخ بیرف  هکنیا ) بلاج  . ) تخاس رپب  ار  ملاع  برغ  قرش و  نآ  رابخا 
نبا يارب  ناعتـساف  لاتحی ؟ فیک  يردـیال  هتیار  بلق  هسرف و  بکرف  برهلا ، ـالا  یجنم  توملا  نم  هیواـعم )  ) دـجی ملف  ع ... :)  ) یلع لاـق 

، ارخا هیلا  كوبیحم  مه  ـالوا و  هللا  باـتک  یلا  كوـعد  دـق  و  [ 2  ] ایقت همحر و  رئاـصب و  لـها  هبزج  بلاـط و  یبا  نبا  هیلا : راـشاف  صاـعلا 
. همعزب یلا  وعدی  فحاصملا  عفرف  هریغ ، برهلا  وا  لتقلا  نم  هل  یجنمال  هنا  يار  ذا  هیلع  هب  راشا  امیف  هعاطاف 

هلکا نبا  نا  اونظع  مهرئاصب  یلع  مهئادـعا  هللا و  ادـعا  داهج  یف  مهدـهج  مهرایخ و  انف  دـعب  یباحـصا  نم  بولق  فحاصملا  یلا  تلاـمف 
یلا امهنا  هعم و  صاعلا  نبا  نم  رکم و  هنم  کلذ  نا  مهتلعاف  هتباجا ، یف  مهعمجاب  اولبقا  هتوعد و  یلا  اوغـصاف  هیلا  اعد  امب  افولا  هل  دابکالا 

مهـضعب ذـخا  یتح  تیبا ، وا  تئـش  تیوه ، ما  تهرک  هتباـجا ، ـالا  اوبا  يرما و  اوعیطی  یلوق و ل  اولبقی  ملف  اـفولا ، یلا  اـمهنم  برقا  ثکنا 
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! هتمرب دنه  نبا  یلا  هوعفدا  نافع و  نباب  هوقحلاف  لعفی  مل  نا  ضعبل : لوقی 
قاوف رادقم  یلع  ربصلا  یلع  مهتدوار  و  اولعفی ، ملف  ییار ، ینولخی و  نا  یف  اهتغلب  الا  یـسفن  یف  هیاغ  عدا  مل  يدـهج و  هللا  ملع  تدـهجف 

یتریصب یلع  یضما  نا  ینعنم  ام  هللا  وف  یتیب ، لها  نم  هبصع  رتشالا و  یلا  هدیب  اما  خیشلا و  اذه  الخ  ام  اوبیجی  ملف  سرفلا  هضکر  وا  هقانلا 
اذـه و اذـه و  لتقی  نا  هفاخم  هتما و  نم  هترذ  و  ص )  ) هللا لوسر  لسن  عطقنیف  نیـسحلا  نسحلا و  یلا  هدـیب  اما  ناذـه و  لتقی  نا  هفاخم  الا 
ام عم  موقلا  دارا  ام  یلع  تربص  کلذلف  فقولا  کلذ  افقی  مل  یناکم  الول  ملعا  یناف  هفینحلا  نب  دمحم  رفعج و  نب  هللادـبع  یلا  هدـیب  اموا 

. لجوزع هللا  ملع  نم  هیف  قبس 
ام و  نآرقلا ، مکح  نم  هیلا  وعد  ام  فحاصملا و  اوکرت  ارالا و  ماکحالا و  اوریخت  رومـالا و  یف  اومکحت  انفویـس ، موقلا  نع  اـنعفر  نا  اـملف 
نم الجر  مکحا  نا  تدرا  کلذ  الا  اولا  املف  ارتماال ، هیف و  کشال  يذـلا  اطخلا  کلذ  یف  میکحتلا  ناک  ذا  ادـحا  هللا  نید  یف  مکحا  تنک 
نم یش  یلا  هوعداال  ودنه  نبا  هنم  عنتما  ادحا  یمساال  تلبقا  هنید و  هتدوم و  هتحصنب و  قثا  هلقع و  هیار و  یـضرا  نمم  الجر  وا  یتیب  لها 
هللا یلا  تاربت  میکحتلا  یلع  یتبلغ  الا  اوبا  املف  كاذ  یلع  هل  یباحصا  عابتاب  الا  کلذ  ام  افسع و  انموسی  دنه  نبا  لبقا  هنع و  ربدا  الا  قحلا 

اهیلع عودخملا  رهظا  اهبرغ و  ضرالا و  قرـش  یف  ترهظ  هعیدخ  صاعلا د  نبا  هعدـخف  ارما  هودـلقف  مهیلا  کلذ  تضوف  مهنم و  لجوزع 
[ . 3 ! ] امدن

------------------
: اه تشون  یپ 

يءار و هب  یمالـسا  تما  تشونرـس  دنتـسشن و  روش  هب  نیمکح  هک  یماگنه  تسا : هتفگ  محازم  نب  رـصن  تیاور  هب  دـیدحلا  یبا  نبا  [ 1]
هکنیا زا  سپ  دوب . هتـسشن  نارواد  یئاهن  يءار  راظبنا  هباج  نآ  رد  و  دربیم . رـس  هب  هفوک  رد  یلع  دـش ، راذـگاو  ود  نآ  یـشیدنا  حـالص 

رب رثءات  نزح و  راثآ  تشگ و  نیگهودنا  رایسب  دیسر ، ترـضح  نآ  عالطا  هب  صاع  ورمع  بیرف  گنرین و  یـسوموبا و  ییاوسر  شرازگ 
ص 295 .) ج 2 ، هغالبلاجهن ، حرش  .... ) تشگ رهاظ  شکرابم  راسخر 

تسا . هدمآ  ینعم  صاصتخا  رد  ایقب و  راحب  رد  اما  تسا ، نینچ  لاصخ  رد  [ 2]
ص 181. ج 38 ، راحب ، ص 434 ؛ لاصخ ، ص 179 ؛ صاصتخا ، [ 3]

یگدامآ

یساره ناهاشداپ  زا  هک  متسه  یسک  نم  داد : خساپ  یتسه ؟ هک  دیسرپ : مالسلاهیلع  دواد  دش . دراو  مالسلاهیلع  یبن  دواد  رب  گرم  هتـشرف 
دریذپیمن . مه  هوشر  دوب و  دهاوخن  شریگولج  نانآ  يهدیشک  کلف  هب  رس  ياهرصق  مرادن و  لد  هب 

متسین . هدامآ  زونه  نم  اما  ياهدمآ ؟ مناج  نتفرگ  يارب  هک  یشاب  توملا  کلم  دیاب  وت  سپ  تفگ : مالسلاهیلع  دواد 
!؟ دنتسه اجک  دوب  تناگتسب  زا  هک  ینالف  دوب و  تاهیاسمه  هک  سک  نالف  تفگ : توملا  کلم 

دناهدرم . هک ) تسا  یتدم  : ) تفگ مالسلاهیلع  دواد 
دیاب دـنیبب  دوخ  مشچ  اب  ار  نارگید  گرم  ناسنا  هک  یتقو  ( ؟ دوبن یفاک  وت  یگداـمآ  هجوت و  يارب  اـهنآ  گرم  اـیآ  تفگ : توملا  کـلم 

تسا .) شیپ  رد  مه  وا  گرم  زور  هک  دنادب 
روصقلا و ال هنم  عنمت  كولملا و ال  باهی  ـال  نم  لاـق : تنأ . نم  لاـقف : یبنلا  دواد  یلع  لـخد  توملا  کـلم  نا  مالـسلاهیلع ...: یلع  لاـق 

؟ دعب دعتسأ  مل  تئج و  توملا ، کلم  تنأ  نذاف  لاق : یشرلا . لبقی 
؟ کبیسن نالف  نیأ  كراج ؟ نالف  نیأف  لاقف :

[ . 1 [ !؟ دعتستل ةربع  ءالؤه  یف  کل  نکی  ملأ  لاق : اوتام ، لاق :
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----------------------
: اه تشون  یپ 

ص 346. ج 20 ، هغالبلاجهن ، حرش  [ 1]

دننک ملظ  نیع  کی  رب  نیع  دنچ  هک  هاگنآ 

بـشید اـت  ارنآ  ياـنعم  ار و  وـت  مـالک  نم  مسق  ادـخ  هب  تفگ : ناـمثع  تفـالخ  ناـمز  رد  مالـسلاهیلع  نینمؤـملاریما  هب  ناـمی  نب  ۀـفیذح 
رب نیع  دنچ  هک  ینامز  هفیذح  يا  ياهنوگچ ، يدومرف : هک  دوب  نیا  نآ  یتفگ و  نم  هب  هنیدم ) فارطا   ) هرح رد  هک  ینخـس  نآ  مدیمهفن ،

!؟ دننک ملظ  کی 
هک دوب  رکبوبا  لوا ) نیع   ) مدـیمهف هک  بشید  ات  میدـیمهفیمن  ار  نآ  تقیقح  ام  دوب و  اـم  ناـیم  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربماـیپ  عقوم  نآ  رد 

. دوب نیع  اهنآ  مسا  لوا  دندش و  مدقم  وت  رب  ودنیا  ار و  رمع  سپس  دوب و  قیتع  شمان 
زا سپ  هرفن  شـش  ياروش  رد  هک  هاگنآ   ) دش نامثع  هب  لیامتم  هک  ار  فوعنبا  نمحرلادبع  يدرک  شومارف  هفیذـح  يا  دومرف : ترـضح 

رکبوبا و ربمایپ و  ادخ و  تنس  هب  هکنآ  طرش  هب  منکیم  تعیب  وت  اب  یلع  ای  تفگ : مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  هب  نمحرلادبع  رمع ، گرم 
رارکت ار  دوخ  داهنـشیپ  نمحرلادبع  راب  هس  منکیم ! راتفر  مدوخ  داهتجا  ربمایپ و  ادـخ و  تنـس  هب  هکلب  دومرف : ترـضح  ینک ، راتفر  رمع 

دوخ دهعت  نیمه  هب  هچرگ  دش ، هفیلخ  وا  درک و  لوبق  نامثع  درک ، ار  داهنـشیپ  نآ  نامثع  هب  هاگنآ  داد ، ار  باوج  نامه  ترـضح  درک و 
وا داد  روتـسد  نامثع  و  مربیم ، هانپ  ادخ  هب  وت  اب  تعیب  زا  نامثع  يا  تفگ : درک و  ضارتعا  نامثع  هب  نمحرلادـبع  ادـعب  درکن و  لمع  زین 

(. تفگن نخس  نامثع  اب  نمحرلادبع  رمع ، رخآ  ات  دندرک و  نوریب  سلجم  زا  ار 
دنناشیا سپ  هراوخرگج  دـنزرف  هیواعم  صاـع و  نب  ورمع  دـنوش  قحلم  ناـشیا  هب  هک  تسا  دوز  دومرف : مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  سپس 

[ . 1 . ] دناهدرک عامتجا  نم  رب  متس  يارب  هک  یئاهنیع  نمحرلادبع ) هیواعم و  صاع و  نب  ورمع  نامثع و  رمع و  قیتع و  )
-----------------

اه : تشون  یپ 
ص 312 . ج 41 ، راحب ، [ 1]

ناورهن رد  نمشد  رادمچرپ  هب  یهاگآ 

: دومرف دوخ  باحصا  هب  تفای  تغارف  ناورهن  لها  اب  دربن  زا  مالسلاهیلع  ریما  ترضح  نوچ  هک  تسا  هدمآ  تنس  لها  هعیش و  ياهباتک  رد 
دننامه دشابیم  یگدمآرب  تسا  ملاس  هک  شندب  رگید  فرط  رب  هدش و  عطق  شتسد  کی  هک  ار  يدرم  دینک  وجتـسج  اه  هتـشک  نایم  رد 

، درم نیا  تسا و  دیفـس  زمرق و  ياهيوم  اهنآ  يور  رب  دوشیم ، عمج  دوش  اـهر  نوچ  دـباییم و  دادـتما  دوش  هدیـشک  رگا  ناـنز ، ناتـسپ 
. منهج تسیهاگیاج  دب  دناشک و  دهاوخ  منهج  هب  ار  اهنآ  زین  تمایق  رد  و  تساهنآ ، رادمچرپ 

ترضح دزن  هب  دنتفاین ، فاصوا  نیا  اب  ار  یـسک  دندرک  شالت  هچ  ره  اما  دنتخادرپ ، وجتـسج  هب  نانخـس  نیا  لابند  هب  ترـضح  باحـصا 
فصن ار  هبعک  نیا  دیرفآ و  ار  تاقولخم  تفاکش و  ار  هناد  هکنآ  هب  دنگوس  دومرف : ترضح  میتفاین ، ار  یـصخش  نینچ  ام  دنتفگ : هدمآ و 

زا قرع  هکیلاـح  رد  هاـگنآ  متـسه . نیقی  رب  میادـخ  فرط  زا  نم  و  هتفگ ، غورد  هداد  ربـخ  نم  هب  هکنآ  هن  ماهتفگ و  غورد  نـم  هـن  دوـمن ،
کی ات  داد  روتسد  دمآ ، دندوب  هداتفا  نآ  رد  اههتشک  زا  رفن  یس  هب  کیدزن  هک  یلادوگ  فرط  هب  تساخرب و  دیکچیم  شکرابم  یناشیپ 

. دوب هدومن  یفرعم  ترضح  هک  دوب  یصخش  نامه  اهنآ  همه  ریز  رد  دندرک ، دنلب  ار  اه  نآ  کی 
هزادنا هب  هکیروطب  دیشک  ار  وضع  نآ  تسد و  هاگنآ  داد ، راشف  نیمز  رب  داهن و  دوب  ناتسپ  هیبش  هک  وا  وضع  نآ  رب  ار  دوخ  ياپ  ترـضح 
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. دش مه 
[ . 1 . ] تسا یتمالع  زین  نیا  دومرف : تسا  هدوب  بدنج  نامه  ایوگ  دوب و  هدرک  دیدرت  شترضح  دروم  رد  هک  يدرم  هب  هاگنآ 

زا یکی  هک  دـنوشیم  هتـشک  جراوخ  زا  رازه  راهچ  زورما  دومرف : جراوخ  اب  گنج  زا  لبق  مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  هک  تسا  تیاور  رد 
و  ) ترضح هیلوا  ياهشالت  تشگیم ، ۀیدثلاوذ  لابند  هب  ترضح  دندش  بوکرس  جراوخ  تفای و  نایاپ  گنج  یتقو  تسا ، هیدثلاوذ  اهنآ 

ياههتـشک زا  ياهزانج  ره  رـس  رب  دومرف : سپـس  دـنک  هیهت  ین  رازه  راهچ  ات  دومرف  رفنکی  هب  ترـضح  دیـسرن ، هجیتن  هب  ناشیا ) باحـصا 
. دهد رارق  یکی  نمشد 

نارگید درکیم و  تکرح  نم  تشپ  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رتسا  رب   ) هراوس ترـضح  مدوب و  ترـضح  لباقم  رد  نم  دیوگ : درم  نآ 
هب دوب ، مک  یکی  رفن  رازه  راهچ  زا  ینعی  دـنام  یقاب  ین  کی  هکنیا  ات  مداد  رارق  ین  کی  ياهزانج  ره  رـس  رب  دـندمآیم ، ترـضح  لاـبند 

: دیامرفیم تسا و  هتفای  رییغت  شگنر  هدیشک و  مه  رد  شکرابم  تروص  مدید  مدرک  هاگن  ترضح  تروص 
میدیـسر درکیم  هکچ  نآ  زا  بآ  هک  یبادرم )  ) یناکم هاـگان  هک  تسا ، هدـشن  هداد  غورد  ربخ  نم  هب  متفگن و  غورد  نم  هک  مسق  ادـخب 

یناسنا ياپ  نیا  متفگ : دروخ  وا  ياپ  هب  متسد  مدید ، ار  ياهتشک  دسج  هاگان  هک  متشگیم  ار  اجنآ  نک ، یسراو  ار  اجنیا  دومرف : ترضح 
. تسا

هک دـش  مولعم  میدروآ ، كاـخ  يور  هدیـشک  نوریب  بآ  ریز  زا  ار  نآ  تفرگ و  ار  وا  رگید  ياـپ  دـش و  هداـیپ  رتسا  زا  هلجع  هب  ترـضح 
. دراد صقان  تسد  هک  تسا  هیدثلاوذ  نامه 

[ . 2 . ] دنتفگ ریبکت  یگمه  زین  مدرم  تفگ ، ریبکت  دنلب  يادص  اب  مالسلاهیلع  یلع  ترضح 
ترضح دومن ، غالبا  شربمایپ  دنوادخ و  دومرف  تسرد  هلوسر ، غّلب  هّللا و  قدص  دومرفیم : ررکم  ترضح  تسا  هدمآ  تایاور  یخرب  رد 

[ . 3 . ] دندرک رارکت  ار  نخس  نیا  بورغ  کیدزن  ای  بورغ  ات  رصع  زا  دعب  شنارای  اب 
---------------------------

اه : تشون  یپ 
مالسلاهیلع . نینمؤملاریما  صئاصخ  [ 1]

ص 276 . ج 2 ، هغالبلاجهن ، حرش  ص340 و  ج 41 ، راونالاراحب ، [ 2]

ص 276. ج 2 ، هغالبلاجهن ، حرش  ص340 و  ج 41 ، راونالاراحب ، [ 3]

جراوخ تبقاع  هب  یهاگآ 

، تسین نینچ  هک  مسق  ادـخ  هب  دومرف : دـناهدش  هتـشک  اهنآ  یماـمت  هک  دـنداد  ربخ  ترـضح  هب  یتقو  ناورهن  رد  جراوخ  تسکـش  زا  دـعب 
نانزهار اهدزد و  هب  رخآ  رد  هکنیا  ات  دوش  هتـسکش  دـیآ  دـیدپ  یخاش  اهنآ  زا  نامز  ره  اهنز ، اهدرم و  تشپ  رد  دنتـسه  یئاههفطن  ناشیا 

[ . 1 . ] دنوش لیدبت 
.( دنتخادرپیم ینزهار  يدزد و  هب  اههار  رد  هدرک و  رایتخا  یبهذم  مادک  ره  دنتخیرگ و  اهنآ  زا  رفن  هن  )

-----------------
اه : تشون  یپ 

. هغالبلاجهن [ 1]

دندرگیمرب يدوز  هب  اهنآ 
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زا دعب  هک  میتفریم  هفوک  فرط  هب  نینمؤملاریما  اب  یهورگ  اب  ام  تفگ : هک  دنکیم  لقن  اثایغ  یضولاوبا  مانب  یـصخش  زا  لبنح  نب  دمحا 
ترضح هب  ار  ربخ  نیا  یتقو  دنتفر . نوریب  دندش و  ادج  ام  زا  يرایسب  عمج  هقطنم  نیا  رد  میدیسر ، ءارورح  هب  تفاسم  یط  بش  هس  ای  ود 

دومرف : میداد  مالسلاهیلع  یلع 
دنتشگرب .) اهنآ  و  [ ) 1  ] دش زین  روطنیمه  دندرگ و  یمرب  يدوز  هب  هک  دینکن  همهاو  دناسرتن و  ار  امش  هورگ  نیا  راک 

---------------
اه : تشون  یپ 

ص 310. ج 41 ، راحب ، [ 1]

دنوشیمن یضار  رادقم  نیا  هب  امش  زا  اهنآ 

تشپ نم  هب  یلو  مدرک  توعد  قح  هب  ار  امش  نم  مدرم  يا  دومرف : مالـسلاهیلع  ریما  ترـضح  هک  دنک  تیاور  هیلع  هللا  ناوضر  دیفم  خیش 
. دیدومن زجاع  ارم  ات  دیدرک ) یتخسرس  ردقنآ  دیتفریذپن و  یلو   ) مدومن بیدأت  هنایزات  اب  ار  امش  دیدومن و 

اب ار  امـش  هکنیا  ات  دیوشن  یـضار  رادقم  نیا  هب  امـش  زا  هک  درک  دنهاوخ  ینارمکح  امـش  رب  ینایاورنامرف  نم  زا  دعب  يدوز  هب  هک  دـینادب 
نیا تمالع  دـنک و  باذـع  ار  وا  ترخآ  رد  دـنوادخ  دـنک  تیذا  ار  مدرم  ناهج  نیا  رد  هک  یـسک  انامه  دـننک . هجنکـش  نهآ  هناـیزات و 

[ . 1 ... ] دنکیم متس  امش  رب  هدش و  طلسم  امش  رب  رمع  نب  فسوی  مان ) هب   ) نمی ریما  هک  تسا  نیا  بلطم 
-------------

اه : تشون  یپ 
داشرالا . [ 1]

دوخ نمشد  تسود و  زا  یهاگآ 

هاگآ ادخ  نینمؤملاریما  ای  تفگ : دش و  دراو  ترضح  نایعیـش  زا  يدرم  هک  دوب  هتـسشن  دوخ  باحـصا  نایم  رد  مالّـسلاهیلع  نینمؤملاریما 
رادرب یششوپ  رقف  يارب  یتفگ ، تسار  دومرف : ترضح  مراد . تسود  اراکـشآ  هک  هنوگنامه  ناهن  رد  مراد  تسود  ار  امـش  نم  هک  تسا 

. تفر درک و  هیرگ  قوش  زا  تاملک ، نیا  ندینش  اب  درم  نآ  هوک . هنماد  هب  لیس  ندمآ  دورف  زا  دیآیم  رتعیرس  ام  نایعیـش  فرط  هب  رقف  هک 
راهظا دـمآ و  وا  دزن  يدرم  ماهدـیدن ، نیا  دـننام  نونکات  مسق  ادـخ  هب  تفگ : دوخ  قیفر  هب  تشاد  روضح  سلجم  رد  هک  جراوخ  زا  یکی 

وا مراد  تسود  ار  وـت  دـنیوگب  هکره  هـب  تـسین  ياهلأـسم  تـفگ : شقیفر  دوـب - هاـگآ  وا  بـلق  زا  درک - قیدـصت  مـه  وا  درک و  تـبحم 
هن تفگ : شقیفر  مشاب ؟ وا  ناتسود  زا  نم  ینکیم  نامگ  ایآ  تسیچ ، نم  دروم  رد  تا  هدیقع  دوزفا : سپـس  یئوگیم . تسار  دیوگیم 

تفگ ارنیا  دهدیم ، درم  نآ  لثم  مه  ارم  باوج  هک  دید  یهاوخ  میوگیم و  تفگ  درمنآ  هچنآ  دـننام  موریم و  یلع  دزن  نالا  تفگ : وا 
ریما ترـضح  اراکـشآ ) رد  هک  نانچمه  مراد  تسود  ناـهن  رد  ار  وت  نم  : ) تفگ ار  مـالک  ناـمه  دـمآ و  ترـضح  لـباقم  تساـخرب و  و 

ار وت  نم  هن  يراد و  تسود  ارم  وـت  هن  یتـفگ ، غورد  مسق  ادـخ  هب  دوـمرف : دوـمن و  وا  هب  یقیمع  هاـگن  نخـس  نیا  ندینـش  اـب  مالّـسلاهیلع 
لابقتـسا نینچ  نیا  نم  زا  اـیآ  نینمؤـملاریما  اـی  تفگ : تـسیرگ و  مالّـسلاهیلع  ریما  ترـضح  نـتفیرف  يارب  قفاـنم  درم  نآ  مراد . تـسود 

؟ طرش هچ  هب  دومرف : ترضح  منک ! تعیب  وت  اب  تبحم ) ناشن  هب  ات   ) اشگب ار  تتـسد  دنادیم ، ارنیا  فالخ  دنوادخ  هک  یلاح  رد  دینکیم 
منیبیم ار  وت  هک  ادـخ  هب  ود ، نآ  رب  ادـخ  تنعل  رادرب  تسد  دومرف : ترـضح  دـنداد  ماجنا  یمود ) یلوا و   ) رتبح قیرز و  هچنآ  هب  تفگ :

. دنسانشن ار  وت  ار  وت  موق  هک  ياهنوگ  هب  دننک  هل  ار  وت  تروص  قارع  نایاپ  راهچ  ياهدش و  هتشک  یهارمگ  ریسم  رد  هک 
[ . 1 . ] دش هتشک  درک و  شروش  ناورهن  جراوخ  هارمه  درم  نیا  هک  تشذگن  ینامز  دنچ 
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------------
اه : تشون  یپ 

ص 305. صاصتخالا ، [ 1]

ترضح هزجعم  رباج و  نورد  زا  یهاگآ 

ورب دومرف : ترضح  دیامن ، اعد  وا  يارب  متساوخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  دوب ، رامیب  یتخس  هب  هک  متـشاد  يدنزرف  دیوگ : رباج 
مالّسلاهیلع یلع  ترضح  لابند  هب  داتفا ، ملد  رد  يدیدرت  نخس  نیا  ندینش  اب  تسا ، نم  زا  وا  میوا و  زا  نم  اریز  دنک ) اعد   ) هاوخب یلع  زا 

ترـضح نخـس  دندرک و  مالـس  زامن  ندش  مامت  زا  دعب  دوب ، زامن  لوغـشم  ترـضح  متفر  وا  دزن  یتقو  تسا ، ۀـنایج  رد  وا  دـنتفگ : متفر ،
، هتفر دوب  اجنآ  هک  ییامرخ  تخرد  فرط  هب  تساخرب و  اج  زا  دشاب و  دومرف : ترضح  دندرک  نایب  ار  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر 

یصو نینمؤملاریما و  امش  تفگیم : هک  ار  یئادص  تخرد  نآ  زا  دندینش  هاگان  متـسیک ؟ نم  تخرد  يا  دومرف : هدرک  تخرد  هب  باطخ 
هجوت نم  هب  ترـضح  هاگنآ  دـش ! تکاس  و  ادـخ )  ) گرزب تجح  دیئامـش  و  ادـخ )  ) گرزب ناشن  دیئامـش  دـیتسه ، نیملاعلا  بر  لوسر 

: دومرف هدومن 
[ . 1 . ] شلها زا  رگم  راد  ناهنپ  يدید  ار  هچنآ  تفرگ ، افص  وت  بلق  تفر و  نیب  زا  نم ) ماقم  دروم  رد   ) وت کش  نالا  رباج  يا 

-------------
اه : تشون  یپ 

ص 100. زجاعملا ، ۀنیدم  [ 1]

يدرم فالخ  میمصت  زا  یهاگآ 

زا یکی  مداتـسرفیم . نئادـم  نایعیـش  هب  ار  یلاـم  وا  طـسوت  متفاـییم ، داـمتعا  دروم  يدرم  رگا  دوـمرف : مالّـسلاهیلع  نینمؤـملاریما  يزور 
سپس موریمن ، نئادم  هب  مریگیم و  شیپ  ار  هخرک  هار  درک  دامتعا  نم  رب  ترـضح  یتقو  موشیم  بلطواد  نم  تفگ : دوخ  اب  نیرـضاح 

رود دومرف : هدش  نم  هجوتم  نخس  نیا  ندینـش  اب  ترـضح  مربیم ، نئادم  هب  ار  لاوما  نیا  نم  نینمؤملاریما  ای  تفگ : دمآ و  ترـضح  دزن 
[ . 1 [ ؟ يریگ شیپ  رد  ار  هخرک  هار  یهاوخیم  وش 

----------
اه : تشون  یپ 

ص 287. ج 41 ، راونالاراحب ، تاجردلا ، رئاصب  [ 1]

گرم ماگنه  رمع  نخس  هب  یهاگآ 

تسین و هفیلخ  نامثع  سپ  دوب  تفالخ  زا  ریغ  يراـک  يارب  رگا  داد ؟ رارق  يروش  رد  ارم  رمع  ارچ  هکنیا  زا  سپ  مالّـسلاهیلع  نینمؤملاریما 
تیب لها  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  دـندرک  تیاور  هنوگچ  لاـح  نیا  اـب  تسنادیم ، تفـالخ  قیـال  ارم  سپ  دوب ، تفـالخ  يارب  رگا 
وگب مهدیم  مسق  ادخ  هب  ار  وت  دومرف : رمع  رـسپ  هّللادـبع  هب  هاگنآ  تسا ؟ هدرک  هرهبیب  نآ  زا  ار  اهنآ  هدومن و  جراخ  تفالخ  زا  ار  دوخ 

علـصا زا  مدرم  رگا  تفگ : مردـپ  میوگیم ، يداد  مسق  ارم  نوچ  تفگ : هّللادـبع  تفگ : هچ  دورب  اـیند  زا  تساوخیم  هک  یناـمز  تردـپ 
هار هب  ار  اهنآ  دننک ، يوریپ  تسا ) نینمؤملاریما  روظنم  نادرم و  هدیمح  تافص  زا  درادن و  وم  وا  رـس  ولج  هک  تسا  یـسک  علـصا   ) شیرق

. درک دهاوخ  هدایپ  ار  ربمایپ  تنس  ادخ و  باتک  دنکیم و  تیاده  نشور 
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سپس و  ینک ؟ دوخ  نیشناج  ار  وا  هک  دراد  یعنام  هچ  ردپ  يا  متفگ : مردپ  هب  نم  دیوگ  وا  یتفگ ؟ هچ  وت  رمع  رـسپ  يا  دومرف : ترـضح 
. دادن همادا  دش و  تکاس  هللادبع 

یلص مرکا  ربمایپ  دومرف : مالّسلاهیلع  یلع  ترضح  ! منکیم ناهنپ  نم  هک  داد  یباوج  تفگ : هللادبع  داد ؟ یباوج  هچ  رمع  دومرف : ترضح 
هب تفر  ایند  زا  تردـپ  هک  یبش  نامه  باوخ  رد  زین  رگید  راب  کی  درک و  هاگآ  نایرج  نیا  زا  ارم  دوخ  تایح  رد  راب  کی  هلآ  هیلع و  هللا 

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  اریز   ) تسا هدید  ار  وا  دنیب  باوخ  رد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  ره  و  داد ، ربخ  نم 
هداد يربخ  هچ  امـش  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تفگ : هللادبع  دیآیمن .) رد  نم  لکـش  هب  ناطیـش  تسا و  هدـید  ارم  دـنیبب  ارم  هک  ره 

، دش تکاس  رمع  رسپ  ماگنه  نیا  رد  ینکیم ؟ قیدصت  میوگب  وت  هب  رگا  رمع  رسپ  يا  مهدیم  مسق  ادخ  هب  ار  وت  دومرف : ترـضح  تسا ؟
هبعک رد  هک  تسا  ياهتشون  نآ  نم  عنام  تفگ : وا  یلع ؟ تفالخ  زا  تسوت  عنام  يزیچ  هچ  يدیسرپ  وا  زا  هک  ینامز  رمع  دومرف  ترضح 

باوج ارچ  تربمایپ  قح  هب  ار  وت  دومرف : دوب  هدش  تکاس  هک  رمع  رسپ  هب  مالّسلاهیلع  ریما  ترضح  سپـس  میدرک !! دهعت  نآ  رب  میتشون و 
نامه هفیحص  زا  روظنم  و  [ 1  ] دوب ریزارس  شنامشچ  زا  کشا  هتفرگ و  ار  هللادبع  يولگ  هار  هیرگ  مدید  دیوگ : سیق  نب  میلس  یهدیمن ؟

نیا نآ  نومـضم  دننک و  لمع  نآ  نومـضم  هب  امتح  هک  دندرک  دهعت  دنتـسب و  مه  اب  ادخ  هناخ  رد  نیقفانم  زا  ياهدع  هک  دوب  ياهماندهع 
دسرب . مالّسلاهیلع  یلع  هب  ادابم  ات  دنهد  کمک  ار  رگیدمه  دننک و  بصغ  ار  تفالخ  دریمب ، ای  دوش  هتشک  دمحم  رگا  هک  دوب 

----------------
اه : تشون  یپ 

ص 219. ج 1 ، جاجتحالا ، [ 1]

ۀیفنح هلوخ  تشذگرس  زا  یهاگآ 

ةاکز نتفرگ  يارب  دلاخ  یتقو  درک ، ۀـیفنح  ینب  هلیبق  ةاکز  يروآ  عمج  رومأم  ار  دـیلو  نب  دـلاخ  دز ، هیکت  تفالخ  دنـسم  رب  رکبوبا  یتقو 
اینغا زا  ار  ةاکز  وا  داتـسرفیم ، اـم  دزن  تاـکز  يروآ  عمج  يارب  ار  يدرم  لاـس  ره  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  دـنتفگ : اـهنآ  تفر 
اهنیا تفگ : رکبوبا  هب  تشگرب و  هنیدم  هب  تشگیم ) هناهب  لابند  هک   ) دلاخ نک . نینچ  زین  وت  درکیم  میسقت  ام  يارقف  نایم  تفرگیم و 

هلیح و اب  دلاخ  دندمآ ، لابقتسا  هب  دنتفگ و  ریبکت  اهنآ  دیـسر ، اهنآ  هب  یتقو  درک  هناور  دلاخ  هارمه  ار  يرکـشل  رکبوبا  دنهدیمن ! تاکز 
دروم هلـصافالب  هتفرگ و  ار  وا  رـسمه  تشک و  ار  وا  رهوش  هلیبـق  سیئر  ياـبیز  رـسمه  هب  ندیـسر  عمط  هب  درک و  هلمح  اـهنآ  هب  تمهت  هب 

: تفگ رکبوبا  هب  رمع  دوب ، رمع  قیفر  تیلهاج  رد  هلیبق  نآ  لوتقم  سیئر  کـلام  تشگرب . هنیدـم  هب  ریـسا و  ار  ناـشنانز  داد  رارق  زواـجت 
تسام و روای  دلاخ  تفگ : رکبوبا  شکب . کلام  صاقت  يارب  ار  وا  سپـس  کلام و  رـسمه  اب  وا  زواجت  رطاخ  هب  نزب  انز  دح  لوا  ار  دلاخ 

دریگ .) رارق  هچیزاب  دروم  هنوگنیا  مدرم  سیماون  نوخ و  یهلا و  ماکحا  هک  سوسفا  دص  ود  و  [ ) 1 !! ] هدرک تلفغ 
تسیرگ و درب و  هانپ  نآ  هب  دـناسر و  ربمایپ  ربق  هب  ار  دوخ  ، ۀـلؤخ مان  هب  دوب  یئوناب  ناـنآ  زا  یکی  دـندرک  دجـسم  دراو  ار  ناریـسا  هاـگنآ 

مدرم هجوتم  هاگنآ  میناملـسم ! ام  هکنآ  اب  دندرک  ریـسا  هانگ  نودب  ار  ام  منکیم ، تیاکـش  وت  هب  موق  نیا  لامعا  زا  ادخ  لوسر  يا  تفگ :
. هلآ هیلع و  هللا  یلـص  هّللالوسر  يربمایپ  هّللا و  الا  هلا  هب ال  میهدیم  تداهـش  ام  هکنآ  اب  دـیدرک ؟ ریـسا  ار  ام  ارچ  مدرم  يا  تفگ : دـش و 

دیدادن  ةاکز  امش  تفگ : رکبوبا 
ةاـکز اـم  نادرم  هکنیا  ضرف  رب  دوزفا ، هاـگنآ  تشاد ، ناـیب  ار  تقیقح  سپـس  ياهدرک و  ناـمگ  هک  تسین  هنوـگنآ  هلأـسم  تفگ : هلوـخ 

شروش رطاخ  هب  ار  ناملسم  ياهنز  مالّسلاهیلع  ریما  ترضح  هک  میدید  لمج  گنج  نایرج  رد  ( ؟ دندش ریسا  ناملسم  ياهنز  ارچ  دندادن ،
رد نازینک  نوچ  ار  ناملـسم  ياـهنز  هعقاو  نیا  رد  هک  فسـأللای  دنناملـسم و  اـهنیا  مالـسا  هقطنم  رد  دومرف  اریز  درکن  ریـسا  ناشنارـسمه 

دندوب و ناملـسم  اهنآ  هک  درک  رارقا  رمع  هکنیا  اب  دـننک ، هلماعم  ار  اهنآ  ات  دـندز  بقع  ار  دازآ  نانز  ياهقاس  دـندراذگ و  شورف  ضرعم 
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!( دنک لزع  یهدنامرف  زا  ار  دلاخ  دشن  رضاح  یتح  دروآ و  رذع  دلاخ  يارب  یهتنم  درک  فارتعا  زین  رکبوبا  تسا و  راکانز  لتاق و  دلاخ 
. دندنکفا وا  باختنا  ناشن  هب  هلوخ  رب  یسابل  مادک  ره  نانع  نب  دلاخ  ۀحلط و  دندش ، میسقت  مدرم  نایم  ناملسم  نانز  يراب 

. دهد ربخ  ماهتفگ  دلوت  ماگنه  هک  ینخس  هب  ارم  هکنیا  رگم  دریگن  رایتخا  رد  ارم  سکچیه  دریذپن ، ناکما  نیا  زگره ، هن  تفگ : هلوخ 
. دوب لصاحیب  هک  تفگ  ینانخس  رکبوبا  هدیدن ، البق  ار  ياهثداح  نینچ  هدیسرت و  وا  تفگ : رکبوبا 

ماهتفگ ) ینخس  دلوت  ماگنه  رد   ) میوگیم تسار  نم  مسق  ادخ  هب  تفگ : هلوخ 
نیا لاح  زا  نم  ات  دینک  ربص  دومرف : دومن و  یهاگن  نز  نآ  مدرم و  هب  داتـسیا و  دـش ، دراو  مالّـسلاهیلع  یلع  ترـضح  هاگان  نایم  نیا  رد 

دومرف : هاگنآ  مسرپب  نز 
تمالـس هب  دولوم  نیا  زا  ارم  ایادخ  دز : ادص  دش  تخـس  وا  رب  راک  نامیاز  ماگنه  دش و  رادراب  وت  هب  تردام  یتقو  نک : شوگ  ۀـلؤخ  يا 

هب هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللالوسر  دـمحم  هّللا  الا  هلا  ال  يدز : ادـص  وت  دـیئاز  ار  وت  نوچ  تفای و  تاجن  وا  دـش و  باجتـسم  اـعد  نآ  راد ،
سم زا  ياهراپ  رد  ار  نخـس  نیا  تردام  دوب ! دهاوخ  يدنزرف  نم  زا  وا  يارب  هک  تفرگ  دـهاوخ  رایتخا  رد  یگرزب  تیـصخش  ارم  يدوز 

ماگنه وت  و  داد ) ناشن  ار  نآ  هاگیاج   ) درک و تیصو  دروم  نآ  رد  وت  هب  گرم  ماگنه  درک ، ناهنپ  يدمآ  ایند  هب  هک  اجنامه  رد  هتـشون و 
، حول نآ  بحاص  منم  هک  ار  حول  نآ  هدب  یتسب ، تتـسار  يوزاب  هب  یتفرگ و  ار  نآ  يریگرب ، ار  حول  نآ  هکنآ  زج  یتشادن  یتمه  يریـسا 
: تفگ درک و  هلبق  هب  ور  ترـضح  نانخـس  ندینـش  اب  هلوخ  تسا . دـمحم  شماـن  هک  نمی ، شوخ  ناوج  نآ  ردـپ  منم  و  ناـنمؤمریما ! منم 
. يدنادرگ لماک  هکنآ  رگم  يدادـن  سکچیه  هب  يداد و  نم  هب  هک  هدـب  ار  تمعن  نیا  رکـش  قیفوت  نم  هب  نانم ، هدـننک  اطع  یئوت  ایادـخ 

نآ هاگنآ  ینادرگ  لماک  نم  رب  ار  دوخ  لضف  هک  مهدیم  دـنگوس  دـهدیم  ربخ  ثداوح  هب  هکنآ  كاـخ و  نیا  بحاـص  هب  ار  وت  ایادـخ 
هتفگ مالّسلاهیلع  یلع  ترـضح  هچنآ  زا  دش  مولعم  دناوخ ، ارنآ  دناوخیم  رتهب  هک  نامثع  تفرگ و  ار  حول  رکبوبا  ، دروآ نوریب  ار  هتـشون 
رهـش منم  دومرف : ربمایپ  هک  هاگنآ  دـنتفگ  تسار  وا  لوسر  ادـخ و  دـنتفگ : یگمه  تسا  هدـمآ  یتیاور  رد   ) دوبن دایز  ای  مک  ياهملک  دوب 

(. تسا رهش  نآ  برد  یلع  ملع و 
دقع ار  وا  هلوخ ) ردارب  روضح  اب   ) دـمآ شردارب  نوچ  داتـسرف و  ءامـسا  هناـخ  هب  ار  وا  ترـضح  رادرب ، ار  وا  نسحلااـبا  يا  تفگ : رکبوبا 

[ . 2 . ] دروآ ایند  هب  ار  دمحم  دش و  راداب  ۀیفنح  دمحم  هب  وا  و  زینک ) ناونع  هب  هن   ) دومن
----------------

اه : تشون  یپ 
. تسا هدمآ  تنس  لها  هعیش و  زا  یقیقحت  یخیرات و  ياهباتک  رد  رمع ، ضارتعا  دلاخ و  تایانج  کلام و  هلیبق  هب  دلاخ  هلمح  نایرج  [ 1]

تسا . هداد  رارق  یسررب  دروم  ار  نآ  داهتجالا  صنلا و  باتک  رد  نیدلا  فرش  دیس  موحرم  هلمج  زا 
ص 278 . ج 2 ، بلاطیبا ، لآ  بقانم  ج 41 ص2302  راحب ، [ 2]

داصت حالطصا 

وا تقرس  قراس و  هب  ریما  ترضح  یهاگآ 

مالّسلاهیلع ریما  ترضح  دوبن ، علطم  نآ  زا  زین  سکچیه  درک ، تقرس  لاملا  تیب  زا  رانید  رازه  مالّـسلاهیلع  ریما  ترـضح  نامز  رد  يدرم 
روشحم هدرک  تنایخ  هچنآ  اب  دـنک  تنایخ  هک  ره  دـیامرفیم : دـنوادخ  نادرگرب  ار  لام  دـیوگب : دور و  درم  نآ  دزن  ات  داتـسرف  ار  ناملس 

. داد ار  ترضح  ماغیپ  دمآ و  دزد  دزن  ناملس  دوش .
: دوزفا سپس  دوبن  هاگآ  هلئسم  نیا  زا  یسک  تسا !؟ رایسب  هچ  بلطملادبع  نادنزرف  يوداج  تفگ : دوب  هدش  شاف  شرّس  هک  مرـشیب  دزد 

هاـگان مدرک ، هرخـسم  ار  وا  نم  تشاد ، تسد  رد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  ناـمک  هک  مدـید  ار  یلع  يزور  هـکنیا  نآ  زا  رتبـیجع 
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ار وا  دیدرگ ، رو  هلمح  نم  هب  دـش و  یئاهدژا  تروص  هب  نامک  نآ  هاگان  ار ، ادـخ  نمـشد  ریگب  دومرف : تخادـنانم و  فرط  هب  ار  نامک 
[ . 1 . ] دینادرگرب لوا  لکش  هب  تفرگ و  ار  نآ  هکنیا  ات  مداد  مسق 

اهنیا زا  رتمیظع  سب  یئاهراک  رب  مالّـسلاهیلع  تیبلا  لها  تردـق  رب  تلالد  هک  میدومن  رکذ  ار  یثیداحا  باـتک  لوا  رد  اـم  دـیوگ : فلؤم 
هدومرف اطع  ناشیا  هب  دـشیم  اـهدژا  وا  تسد  رد  اـصع  هک  یـسوم  ترـضح  هلمج  زا  تسا  هداد  ءاـیبنا  رگید  هب  دـنوادخ  هچنآ  درکیم و 

تسا .
--------------

اه : تشون  یپ 
. راونالاراحب [ 1]

تارفن لاملا و  تیب  هب  یهاگآ 

دومرف : ربنم  يور  مالّسلاهیلع  ریما  ترضح  دنیوگ : سابعنبا  رامع و 
یضار ام  ایادخ  دندروآرب : ادص  فرط  ره  زا  مدرم  ؟ دشاب یضاران  نم  تمسق  زا  هک  تسه  یسک  ایآ  هک  دینک  ادن  دیدرگب و  اهفـص  نایم 

هس رفن  ره  هب  ورب و  لاملا  تیب  هب  زیخرب و  رامع  يا  دومرف : ترضح  مینکیم . تعاطا  وا  يومع  رـسپ  ربمایپ و  زا  میدش و  میلـست  میتسه و 
. روایب رانید  هس  زین  نم  يارب  نک ، اطع  رانید 

! رفن رازه  دـصکی  مدرم  دادـعت  دوب و  رانید  رازه  دصیـس  دندرمـش  ار  لاملا  تیب  لاوما  یتقو  دـنتفر ، لاملا  تیب  فرط  هب  یهورگ  اب  رامع 
، مدرم دادعت  زا  هن  تشاد و  عالطا  لوپ  رادقم  زا  هن  البق )  ) وا مسق  ادخ  هب  دمآ ، ناتراگدرورپ  بناج  زا  قح  هک  مسق  ادـخ  هب  تفگ : رامع 
( ضارتعا ناونع  هب   ) دوخ مهس  نتفرگ  زا  لیقع  ریبز و  ۀحلط و  هک  دوب  نایرج  نیمه  رد  وا و  تعاطا  دش  بجاو  امـش  رب  تمالع  نیا  هب  و 

[ . 1 . ] دندرک عانتما 
---------------

اه : تشون  یپ 
. بلاطیبا لآ  بقانم  زا  ص305  ج 41 ، راحب ، [ 1]

بسا کلام  هب  ریما  ترضح  یهاگآ 

یلع ترـضح  دزن  ار  يرواد  یتقو   ) تشادـنپیم نآ  کلام  ار  دوخ  کی  ره  دنتـشاد و  هعزانم  ینایدام  رـس  رب  يدرم  اب  يدـبع  نب  ةریوج 
، هدب درم  نآ  هب  ار  بسا  دومرف : ةریوج  هب  ترـضح  ریخ ، دنتفگ : دیراد ؟ دـهاش  امـش  زا  مادـکچیه  دومرف : ترـضح  دـنروآ ) مالّـسلاهیلع 

شومارف اـیآ  مرتهاـگآ  تدوخ  هب  تبـسن  وت  زا  نم  هک  مسق  ادـخ  هب  دومرف : ترـضح  مهدـب ؟ ار  بسا  يدـهاش  چـیه  نودـب  درک : ضرع 
[ . 1 . ] داد ربخ  شیارجام  هب  ار  وا  تیلهاج و  رد  ار  تدوخ  لمع  يدرک 

------------
اه : تشون  یپ 

. تاجردلا رئاصب  زا  ص 288  ج 41 ، راونالاراحب ، [ 1]

تباث بسا  ناکم  زا  ریما  ترضح  یهاگآ 

هناخ رد  هب  نوچ  مدمآ ، مالّـسلاهیلع  نینمؤملاریما  تمدخ  مدش ) دیماان  یتقو   ) مدرک مگ  ار  دوخ  بسا  یبش  لد  رد  دیوگ : جـلفا  نب  تباث 
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! ریگب لیوحت  يدعس  هحلط  نب  فوع  زا  ار  دوخ  بسا  ورب  جلفا  رسپ  يا  تفگ : نم  هب  دمآ و  نوریب  ترـضح  مالغ  ربنق  مدیـسر ، ترـضح 
[ . 1]

-------
اه : تشون  یپ 

ص 304 . ج 41 ، راحب ، [ 1]

وا فده  هیواعم و  هداتسرف  هب  یهاگآ 

دالب زا  هن  وت  دومرف : ترضح  درک ، یفرعم  ترضح  دالب  رهش و  لها  زا  ار  دوخ  دمآ و  مالّسلاهیلع  ریما  ترضح  دزن  يدرم  هفوک  هبحر  رد 
نم زا  ار  نآ  ات  هداتـسرف  ار  وت  هدـنام و  زجاـع  باوج  زا  وا  هدیـسرپ و  هیواـعم  زا  ار  یلئاـسم  رفـصانبا  یلو  نم ، تیعر  زا  هن  یتسه و  نم 
نآ رب  امـش  هداتـسرف و  یناهنپ  رد  ارم  هیواعم  نینمؤملاریما ، ای  یئوگیم  تسار  تفگ : درک و  قیدصت  ار  ترـضح  مالک  درم  نآ  یـسرپب !

[ . 1 . ] دوبن هاگآ  نآ  زا  یسک  دنوادخ  زج  هکنآ  اب  دیدش  هاگآ 
-----------------------

اه : تشون  یپ 
زجاعملا . ۀنیدم  [ 1]

دوخ نایعیش  لاح  هب  یهاگآ 

، دمآ زامن  هب  دش  رتهب  شلاح  هک  دعب  زور  دنچ  دیآ ، دجـسم  هب  تسناوتن  هک  ياهنوگ  هب  دش ، رامیب  دوب  هلیمر  شمان  هک  نایعیـش  زا  یکی 
هلیمر يدـمآ ؟ زامن  هب  يدرک و  ساسحا  یکبـس  دوخ  رد  یکدـنا  سپـس  يدـش ، راـمیب  هلیمر  يا  دومرف : وا  هب  مالّـسلاهیلع  ریما  ترـضح 
هکنیا رگم  دوش  ضیرم  هک  تسین  ینمؤم  نز  درم و  چیه  هلیمر  يا  دومرف : ترضح  دیدش ؟ هاگآ  روطچ  امش  نم ، رورـس  يا  يرآ  تفگ :

وا يارب  ام  هکنیا  رگم  دوشیمن  شوماخ  وا  میئوگیم ، نیمآ  وا  يارب  ام  هکنیا  رگم  دـنکیمن  اعد  وا  میوشیم ، نیگمغ  تحاراـن و  زین  اـم 
 . میتسه وا  اب  ام  هکنیا  رگم  تسین  ملاع  برغ  قرش و  رد  ینمؤم  نز  درم و  چیه  مینکیم ، اعد 

رکبوبا اب  هدننک  تعیب  نیلوا  هب  یهاگآ 

لوغشم وا  متفر ، مالّسلاهیلع  یلع  ترضح  دزن  دیوگ : ناملـس  دندرک ، تعیب  رکبوبا  اب  مدرم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  دعب  یتقو 
هتفرگ ياج  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ربنم  يالاب  رکبوبا  نونکامه  مدرک : ضرع  دوب ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  نداد  لسغ 

[1 . ] دننکیم تعیب  وا  اب  تسد  ود  ره  اب  هکلب  دننک  تعیب  وا  اب  تسد  کی  اب  مدرم  تسین  یضار  هک  دنگوس  ادخ  هب  و 
؟ دوب هک  درک  تعیب  رکبوبا  اب  ربنم  يالاب  هک  یسک  نیلوا  يدیمهف  ایآ  ناملس  يا  دومرف : مالّسلاهیلع  یلع 

اب هک  یـسک  نیتسخن  دندرکیم  ۀعزانم  هفیلخ  باختنا  رد  راصنا  یتقو  هدعاس  ینب  هفیقـس  رد  هک  مدید  ردـقنیمه  منادیمن ، مدرک : ضرع 
ترضح لبج . نبذاعم  هفیذحوبا و  یلوم  ملاس  سپس  رمع و  ود  نآ  زا  دعب  حارج و  هدیبعوبا  دعـس و  نب  ریـشب  سپـس  ةریغم  درک  تعیب  وا 

هن مدرک : ضرع  دوب ؟ هک  درک  تعیب  وا  اـب  هک  یـسک  نیتسخن  تفر  ربنم  يـالاب  رکبوبا  یتقو  ینادیم  اـیآ  مدیـسرپن  وت  زا  ار  اـهنیا  دومرف :
دوب یـسک  نیتسخن  وا  دوب و  يدایز  هدجـس  رثا  شمـشچ  ود  نایم  دوب و  هدز  هیکت  دوخ  ياصع  رب  هک  مدـید  ار  هدروخلاس  يدرم  ریپ  یلو 

، مدـید هاگیاج  نیا  رد  ار  وت  ات  دربن  نوریب  ایند  زا  ارم  هک  ار  يادـخ  رکـش  تفگ : درکیم  هیرگ  هک  یلاـح  رد  تفر و  ـالاب  ربنم  هلپ  زا  هک 
. دش جراخ  دجسم  زا  هدمآ و  نیئاپ  ربنم  زا  سپس  درک و  تعیب  درمریپ  درک ، زاب  ار  شتسد  رکبوبا  اشگب ، تسد 
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هللا یلـص  ربمایپ  تلحر  زا  هک  دوب  نآ  لثم  اریز  مدـش  تحاراـن  وا  نانخـس  زا  یلو  هن ، متفگ : دوب ؟ هک  وا  یتسناد  دومرف : مالّـسلاهیلع  یلع 
. درکیم یلاحشوخ  هلآ  هیلع و 

هک مخ  ریدغ  رد  وا  باحصا  نارس  ناطیـش و  هک  داد  ربخ  نم  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  دوب ، هّللا  هنعل  سیلبا  وا  دومرف : ترـضح 
زا نم  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  هاگنآ  دنتـشاد ، روضح  درک ، بصن  تماـما ) هب   ) مدرم يارب  ارم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ 

. دنناسرب نیبئاغ  هب  نیرضاح  ات  داد  روتسد  اهنآ  هب  مرتراوازس و  ناتدوخ  هب  امش 
، میرادـن ذوفن  هار  اهنآ  رب  ام  هن  وت و  هن  تسا ، ظوفحم  تمحر و  دروم  تما  نیا  دـنتفگ : سیلبا  هب  ناطیـش  يدایا  ناوریپ و  ماـگنه  نآ  رد 

. دنتخانش ناشربمایپ  زا  سپ  ار  دوخ  ربهر  ماما و  اهنیا 
. دش رود  تحاران  هدرسفا و  ناطیش  عقوم  نیا  رد 

قح هب  تبـسن  وت  هکنآ  اب  ةدـعاس  ینب  هفیقـس  رد  مدرم  دـنک  تلحر  شترـضح  نوچ  هک  داد  ربخ  نم  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 
هب نم  ربنم  يور  رب  هک  یـسک  نیلوا  دـنیآیم و  دجـسم  هب  سپـس  دـننکیم ، تعیب  رکبوبا  اب  ینکیم  لالدتـسا  هدرک و  همـصاخم  تدوخ 

دنکیم یلاحـشوخ  تدش  هب  هکیلاح  رد  هاگنآ  دیوگیم ، نانچ  نینچ و  تسا و  سیلبا  دـنکیم  تعیب  وا  اب  داش  تلاح  اب  يدرمریپ  لکش 
دیوگ : نیطایش  رگید  هب  دنکیم و  زیخ  تسج و  دشکیم و  توس  دوخ  ینیب  اب  و 

هللا یلـص  ادخ  ربمایپ  دنوادخ و  روتـسد  ماجنارـس  ات  مدرک  هچ  اهنآ  اب  نم  دیدید  نونکا  تسین ، یهار  ناشیا  رب  ارم  هک  دـیدرک  لایخ  امش 
[ . 2 . ] دندرک اهر  ار  هلآ  هیلع و 

------------------
اه : تشون  یپ 

ص 122 . زجاعملا ، ۀنیدم  [ 1]
ص 78. سیق ، نب  میلس  باتک  ج 1 ص105 و  جاجتحالا ، یفاک و  هضور  [ 2]

دوهی هتساوخ  دروم  رد  یهاگآ 

ای  ) هلخن ار  نآ  هک  میدیـسر  نیمز  هب  هدش  جراخ  هفوک  زا  ترـضح  هک  مدوب  مالّـسلاهیلع  نینمؤملاریما  اب  يزور  دیوگ : دـلاخ  نب  هّللادـبع 
ياوشیپ بلاطیبا  نب  یلع  یئوت  دنتفگ : دندمآ و  ترـضح  دزن  يدوهی  درم  رفن  هاجنپ  عقوم  نیا  رد  هفوک . یخـسرف  ود  رد  دنتفگیم  هلجب )

. درم نآ  منم  يرآ  دومرف : ترضح  ناملسم ؟ تما 
هچ ره  اـم  هتـسب ، شقن  نآ  رب  ءاـیبنا  زا  رفن  شـش  ماـن  هک  تسا  یگنـس  یلاوـح ) نیا  رد   ) هک تسا  هدـش  هتـشون  اـم  ياـهباتک  رد  دـنتفگ :

. دیزاس راکشآ  ام  يارب  ار  گنس  نآ  دیتسه  ماما  امش  رگا  میباییمن  ار  نآ  میدرگیم 
، دش نایامن  گرزب  ياهپت  ارحـص  نایم  رد  دـندرک ، تکرح  ترـضح  لابند  دوهی  هورگ  دـیئایب  نم  لابند  دومرف : مالّـسلاهیلع  نینمؤملاریما 

داب راشف  اب  هک   ) تشذـگن یناـمز  كدـنا  نک ! رود  گنـس  نیا  يور  زا  دـنوادخ  مظعا  مسا  قح  هب  ار  اـهلمر  نیا  دومرف : داـب  هب  ترـضح 
. دش رهاظ  یگنس  تفر و  رانک  اهلمر  مکارتم )

هک یگنس  دنتفگ : دندیدن  دنتساوخیم  هک  یئاهمان  یلو  دندرک  هاگن  اهنآ  تسامش ، روظنم  هک  یگنس  نآ  تسا  نیا  دومرف : ریما  ترضح 
دیتسه نآ  لابند  هب  امش  هچنآ  دومرف : ترضح  مینیبیمن . يزیچ  گنـس  نیا  رب  ام  تسا ، شقن  نآ  رب  ءایبنا  زا  رفن  شـش  مان  میهاوخیم  ام 

. دیناوخب ار  اههتشون  دینادرگرب و  ار  گنس  تسا ، نیمز  يور  هک  تسا  گنس  فرط  نآ  رد 
دایز شالت  تیعمج و  نیا  اب  اهنیا  دـید  یتقو  مالّـسلاهیلع  نینمؤملاریما  دـننادرگرب ، ار  گنـس  دنتـسناوتن  دـندرک  شـالت  هچ  ره  هورگ  نآ 

. دنادرگرب ار  گنس  نآ  شیوخ  ياناوت  تسد  اب  دومن و  مادقا  شدوخ  دنهد  تکرح  ار  گنس  دنناوتیمن 
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دمحم یـسیع و  یـسوم ، حون ، میهاربا ، مدآ ، بیترت : نیا  هب  تسا  شقن  نآ  رب  یهلا  گرزب  ربمایپ  شـش  مان  دـندید  دـندرک و  هاگن  دوهی 
هلاال هب  دندروآرب  ادص  اج  کی  ترـضح ، ناوارف  شناد  داب و  رب  ترـضح  طلـست  راکـشآ و  هلدا  نیا  ندـید  اب  دوهی  هلآ . هیلع و  هللا  یلص 

ار امش  هک  ره  دیتسه ، نیمز  رد  دنوادخ  تجح  ءایصوا و  رورس  نانمؤمریما و  امش  هکنیا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هّللالوسر  دمحم  هّللاالا و 
. دیآرد هرامش  هزادناهب و  هکنیا  زا  تسا  رتشیب  امش  بقانم  دش ، هارمگ  درک  تفلاخم  امش  اب  هک  ره  هتفای و  تاجن  هدش و  راگتسر  تخانش 

[ . 1]
-------------------

اه : تشون  یپ 
ج 41 ص 257. راونالاراحب ، [ 1]

وا لکشم  لح  نز و  کی  تالاح  زا  یهاگآ 

هلحم هب  ورب  دومرف : مدـش ، کـیدزن  دـیوگ : ءاّـشو  ، اـیب کـیدزن  دومرف : دوـخ ) ناراـی  زا  یکی   ) ءاـشو هب  يزور  مالّـسلاهیلع  نینمؤـملاریما 
ترضح هک  روطنامه  متفر  اجنآ  هب  دیوگ : ءاش  و  روایب ، نم  دزن  ار  اهنآ  دنکیم ، عازن  ینز  اب  هک  ینیبیم  ار  يدرم  دجـسم  رد  رب  ناتدوخ 
ترـضح میدمآ . ترـضح  دزن  مه  اب  دـناوخیم ، ار  امـش  مالّـسلاهیلع  نینمؤملاریما  متفگ : اهنآ  هب  درکیم  عازن  يدرم  اب  ینز  دوب  هدومرف 

، ماهدومن فافز  ماهداد و  ار  وا  هیرهم  ماهدرک ، جیوزت  ار  نز  نیا  نم  نینمؤملاریما  ای  تفگ : ینکیم ؟ عازن  نز  نیا  اب  ارچ  ناوج  يا  : دومرف
وت تسا و  مارح  وت  رب  نز  نیا  دومرف : ترـضح  ماهتـشگ . ریحتم  هلأـسم  نیا  زا  نم  دـنیبیم و  نوـخ  وا  موـشیم  کـیدزن  وا  هب  هک  هاـگره 
هب ترضح  تسین ) وا  رسمه  هدرک  دقع  هک  ینز  ارچ  هک   ) دندرک فالتخا  دندش و  برطضم  نخـس  نیا  ندینـش  اب  مدرم  یتسین ! وا  رهوش 
اب دوش  مولعم  ات  دومن  ار  لاوئس  نیا  ترضح   ) ماهدیدن ار  امش  لاح  هب  ات  یلو  ماهدینـش  ییاهزیچ  تفگ : یـسانشیم ؟ ارم  چیه  دومرف : نآ 
اب ایآ  دومرف : ترضح  مسق ، ادخ  هب  يرآ  درک : ضرع  نالف ، لآ  زا  درم  نالف  رتخد  ۀنالف  یئوت  دومرف : ترضح  دناهدرکن ) ینابت  رگیدکی 

دوخ موق  زا  نوچ  یملاس و  رسپ  دازون  هب  يدشن  رادراب  درم  نآ  زا  ایآ  یتسبن ؟ تقوم  دقع  تاهداوناخ  زا  ناهنپ  هنایفخم  ینالف  رسپ  يدرم 
وت يردام  رهم   ) تقو نیا  رد  يداتـسیا  وا  لباقم  فرط  نآ  يدراذـگ و  نیمز  رب  یتولخ  ناـکم  رد  هتـشادرب  هنابـش  ار  لـفط  نآ  يدیـسرت 

یئاوـسر زا  وـت  درک و  هیرگ  هچب  عـقوم  نیا  رد  يدراذـگ ) نیمز  هراـبود   ) یتـشادرب و ار  لـفط  یتـشگرب و  يدـش و  نـیگمغ  تشاذـگن )
درکیم وب  ار  وا  دـش و  وت  دـنزرف  کـیدزن  اهگـس  زا  یکی  یتخیرگ ، سرت  زا  وت  دـندرک ، سراـپ  وت  رب  دـندمآ و  زین  یئاهگـس  يدیـسرت ،
یتخادنا گس  فرط  هب  هتشادرب  یگنس  دسرن ، یبیسآ  لفط  نآ  هب  هکنیا  يارب  وت  دنک . حورجم  شدنـسپان  يوب  رطاخ  هب  ار  وا  ات  تساوخ 

هدرک تشپ  وا  هب  يوشن  اوسر  هکنیا  يارب  وت  دز و  ياهلاـن  گنـس  همدـص  زا  لـفط  نآ  دـش ، یمخز  دروخ و  وت  دـنزرف  هب  گنـس  نآ  اـما 
هک نز  نک . ظفح  ار  وا  اهتناما  هدننک  ظفح  يا  ایادخ  یتفگ : نامسآ و  فرط  هب  يدرک  دنلب  ار  دوخ  ياهتسد  دوب ، روشرپ  تلد  اما  یتفر ،
ای یهاگآ و  نم  رارسا  هب  هنوگچ   ) مریحتم امش  نخـس  رد  نم  تسا و  حیحـص  نانخـس  نیا  مامت  مسق  ادخ  هب  هلب  تفگ : دوب  هدرک  بجعت 

دوخ رس ) يولج   ) یناشیپ دومرف : دش ، رضاح  درم  تساجک ؟ درم  نآ  دومرف : ترـضح  هاگنآ  تسیچ )؟ نانخـس  نیا  زا  امـش  روظنم  هکنیا 
رسپ درم  نیا  دوب و  وت  دنزرف  رـس  رد  هک  تسا  مخز  نامه  نیا  نک ، هجوت  دومرف : نز  نآ  هب  ترـضح  درک ، نینچ  درم  نآ  نک ، نایامن  ار 

تظفاحم ار  وت  دنزرف  دنوادخ  و  يدید ، هک  ینوخ )  ) ياهناشن نآ  هطـساو  هب  وا  اب  وت  ندـش  کیدزن  زا  دـش  عنام  لاعتم  دـنوادخ  تسوت و 
[ . 1 . ] روآ ياج  هب  تمعن  نیا  رب  ار  ادخ  رکش  يدرک ، تساوخرد  هک  هنوگنامه  درک 

-------------
اه : تشون  یپ 

. راونالاراحب فالتخا و  یمک  اب  ج 1 ص 376  ۀمغلا ، فشک  [ 1]
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هیواعم ياهتسیرورت  زا  یهاگآ 

دیوگ : وا  تسا  مالّسلاهیلع  یلع  ترضح  يافواب  نارای  زا  هتابن  نب  غبصا 
اجک زا  دومرف : ترـضح  دیـسر ، ترـضح  تمدخ  دش ، ادـیپ  رفـس  سابل  اب  يدرم  هاگان  میدروآ ، اج  هب  مالّـسلاهیلع  یلع  اب  ار  حبـص  زامن 
درک ضرع  !؟ میوگب ار  وت  نایرج  نم  ای  یهدیم  ربخ  نم  هب  وت  دومرف : ترـضح  مراد ، يراک  تفگ : هچ ؟ يارب  دومرف : ماـش ، زا  یئآیم ؟

دومرف : ترضح  دیئوگب ، امش 
تساخرب و درم  نالف  مهدیم ، هزیاج )  ) وا هب  رانید  رازه  هد  دـشکب  ار  یلع  هک  ره  درک  نالعا  هیواعم  لاس ، هاـم و  نـالف  زا  زور  نـالف  رد 
ار وا  دنزرف  ود  ردپ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  يومع  رـسپ  تفگ : دوخ  اب  دش  تکرح  هدامآ  تفر و  هناخ  هب  یتقو  اما  درک ، لوبق 

. دیدرگ فرصنم  دش و  نامیشپ  مشکب ؟
نم تفگ : تساخرب و  یـصخش  زین  راب  نیا  دوب  دـهاوخ  وا  يارب  رانید  رازه  تسیب  دـشکب  ار  یلع  هک  ره  درک  ادـن  يدانم  رابود  مود  زور 

. داد افعتسا  دش و  نامیشپ  درک  رکف  هکنآ  زا  سپ  نکیل  موریم ،
نتـشک يارب  يدرک و  لوبق  وت  و  دوشیم ! هداد  وا  هب  رانید  رازه  یـس  دـشکب  ار  یلع  هک  ره  درک  نالعا  هیواعم  فرط  زا  يدانم  موس  زور 

تیرومأم هب  اـیآ  تسیچ ؟ ترظن  نونکا  دومرف : ترـضح  یتفگ ، تسار  تفگ : درم  نآ  یتسه ، ریمح  هفیاـط )  ) زا يدرم  وت  يدـمآ و  نم 
وا يارب  ار  رفـس  هقوذآ  هار و  هشوت  دومرف : ربنق  هب  ترـضح  مدرگیمرب . ماهدـش و  فرـصنم  نم  هن  درکـضرع : هن ؟ ای  ینکیم  لـمع  دوخ 

[ . 1 . ] نک مهارف 
-----------------

اه : تشون  یپ 
ج 41. راونالا ، راحب  [ 1]

وا نایرج  هشیاع و  هداتسرف  هب  یهاگآ 

یلع دزن  رد  ار  وا  ات  دشاب ) نمشد  رایسب  مالّسلاهیلع  یلع   ) درم نیا  اب  هک  دیروایب  نم  دزن  ار  يدرم  تفگ : دوخ  باحـصا  هب  هشیاع  يزور 
ات رایسب ، تفگ : درمنآ  تسا ؟ ردقچ  یلع  اب  وت  ینمشد  تفگ : وا  هب  داتسیا  هشیاع  لباقم  درم  نآ  یتقو  دندرک ، یفرعم  ار  يدرم  متسرفب ،

هتسیاش وت  تفگ : هشیاع  منک . نیگنر  اهنآ  نوخ  زا  ار  مریشمش  نم  دنـشاب و  عمج  یلحم  رد  وا  باحـصا  وا و  مهاوخیم  ادخ  زا  هک  اجنآ 
ای ماعط  تیارب  رگا  هدـب و  وا  هب  ار  هماـن  یتفاـی  هک  یلاـح  ره  رد  ار  وا  ربب ، یلع  يارب  ار  نآ  مهدیم ، وت  هب  ياهماـن  یتسه ، تیرومأـم  نیا 

. دشابیم وداج  نآ  رد  هک  يوش  کیدزن  نآ  هب  ادابم  دندروآ  یندیشون 
دناوخ و ار  همان  تفاکـش و  ار  نآ  رهم  ترـضح  مداد ، ار  همان  دوب  هراوس  هک  یلاح  رد  مدرک  تاقالم  ار  ترـضح  دیوگ : هشیاع  هداتـسرف 

نآ مهدیم . ار  همان  باوج  دش ) عفر  وت  زا  رفـس  یگتـسخ   ) يدروخ یندیـشون  ماعط و  زا  يرادقم  مه  وت  میدیـسر ، لزنم  هب  نوچ  دومرف :
هاـگنه نیا  رد  دـیهدب ) ارم  خـساپ  نـالا  نیمه   ) دوشیمن هک  مسق  ادـخ  هب  تفگ : دروخن ، ترـضح  دزن  يزیچ  دـندوب  هتفگ  وا  هب  هک  درم 

دومرف : دنتسه  وا  فارطا  شباحصا  دید  دومن و  رس  تشپ  هب  یهاگن  مالّسلاهیلع  ریما  ترضح 
نیا اب  هک  دیروایب  ار  يدرم  تفگن  هشیاع  ایآ  مسق  ادخ  هب  ار  وت  دومرف : ترضح  يرآ ، تفگ : یهدیم ؟ باوج  ایآ  مسرپیم  يزیچ  وت  زا 

باحصا وا و  مهاوخیم  ادخ  زا  هک  اجنآ  ات  رایسب  یتفگ : وت  تسا ؟ ردقچ  وت  ینمشد  تفگ  وت  هب  دندروآ ، ار  وت  دشاب ، نمشد  رایسب  درم 
ترـضح یتـفگ ، تسرد  هک  تسا  دـهاش  ادـخ  تفگ : درم  نآ  منک ؟ نیگنر  اـهنآ  نوـخ  زا  ار  مریـشمش  نـم  هدرک  عاـمتجا  یلحم  رد  وا 
مریگیم دهاش  ار  يادـخ  داد : باوج  دـشاب ... هک  لاح  ره  رد  هدـب  وا  هب  ربب و  ارم  همان  تفگن  وت  هب  هشیاع  ایآ  مسق  ادـخ  هب  ار  وت  دومرف :
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هک وشم  کیدزن  دندروآ  یندیماشآ  ای  اذغ  وت  يارب  رگا  تفگن  وت  هب  هشیاع  ایآ  ادـخ  هب  ار  وت  دومرف : ترـضح  سپـس  تسا ، تسرد  هک 
نم دزن  قلخ  نیرتضوغبم  امـش  دمآ ، امـش  دزن  یتقو  نم  تسا ، حیحـص  هک  مریگیم  دهاش  ار  يادخ  يرآ  داد : باوج  تسوداج ؟ نآ  رد 

دومرف : ترضح  امرفب ، یهاوخ  هچ  ره  نونکا  تسین ! امش  زا  رتبوبحم  نم  دزن  سکچیه  نالا  يدوب و 
راک هب  وت  یلو  ینامب ، هناخ  رد  هک  داد  ناـمرف  وت  هب  دـنوادخ  اریز  يدرکن  تعاـطا  ار  وا  لوسر  ادـخ و  وگب  ناـسرب و  هشیاـع  هب  ارم  هماـن 
نانز هک  دیدادن  فاصنا  وا  لوسر  ادـخ و  هب  وگب  ود ) نیا  باحـصا  ریبز و  هحلط و   ) اهنآ هب  و  يدـش ، دراو  یماظن ) روما  و   ) یـشکرکشل

. دیدناشک رباعم  نایم  هب  ار  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رسمه  دیداهن و  هناخ  رد  ار  دوخ 
تفرن یلع  دزن  سکچیه  تفگ : هشیاع  متـشگرب . مدناسر و  ار  ترـضح  مایپ  متخادنا ، شدزن  ار  شاهمان  متفر ، هشیاع  دزن  دیوگ : درم  نآ 

. درک هارمگ  ار  وا  هکنیا  رگم 
[ . 1 . ] دش دیهش  نیفص  گنج  رد  ات  دوب  ترضح  اب  درم  نیا  و 

-----------------
اه : تشون  یپ 

ج 4 ص270. نیلقثلا ، رون  ریسفت  [ 1]

قفانم تشه  تشز  راک  هب  یهاگآ 

، میدمآ نوریب  هفوک  زا  هک  دوب  ياهبنشکی  زور  میور ، نئادم  هب  هفوک  زا  داد  تیروأم  ام  هب  مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  دیوگ : هتابن  نب  غبصا 
دـنتفر و حـیرفت  يارب  تشاد  مان  قنروخ  هک  هریح  زا  ياهیحان  هب  و  دـندرک ، درمت  رفن  تفه  اب  ثیرح  نب  ورمع  ماـن ) هب  نیقفاـنم  زا  یکی  )

. دمآ میهاوخ  نئادم )  ) هب هبنشراهچ  زور  دنتفگ :
نینمؤملاریما نیا  تفگ : تفرگ و  الاب  ار  رامسوس  تسد  ءازهتسا  يور  زا  ثیرح  نب  ورمع  دندرک و  دیـص  ار  يرامـسوس  هار  نیب  رد  اهنآ 

. دوب یمتشه  زین  ورمع  دوخ  دندرک ، تعیب  وا  اب  رفن  تفه  نآ  دینک ، تعیب  وا  اب  تسا 
بـش میدرک . تعیب  رامـسوس  نیا  اب  رانکرب و  ار  وا  ام  نونکا  دنادیم ، بیغ  ملع  هک  درادنپیم  یلع  دـنتفگ : اهنآ  تسا  هدـمآ  یتیاور  رد 

هک دوب  ینارنخس  لوغشم  مالسلاهیلع  یلع  ترضح  اهنیا  دورو  اب  نامزمه  دندش ، نئادم  دجـسم  دراو  هعمج  زور  دنداتفا و  هار  هبنـشراهچ 
رد رازه  یثیدـح  ره  زا  هک  دومن  نایب  ثیدـح  رازه  نم  رب  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  مدرم  يا  دومرف : داتفا  اهنیا  هب  شهاگن 
اب ار  یناـسنا  ره  هک  يزور  [ 1 «، ] مهماماب سانا  لک  وعدـن  موی  : » دـیامرفیم دـنوادخ  تسا . دـیلک  رازه  يرد  ره  يارب  دوشیم و  هدوشگ 

رامـسوس ناشیا  ياوشیپ  ماـما و  هک  دـنوشیم  ثوعبم  رفن  تشه  تماـیق  زور  هک  مروخیم  دـنگوس  دـنوادخ  هب  نم  مینزب ، ادـص  شربهر 
تلاجخ و تدش  زا  هدش  عطق  هخاش  لثم  هک  مدید  ار  ثیرح  نب  ورمع  دـیوگ : يوار  منک ! اشفا  ار  اهنآ  مان  مناوتیم  مهاوخب  رگا  تسا و 

[ . 2 . ] دوب هدش  هدرمژپ  لاحیب و  یگدنمرش ،
-------------------------

اه : تشون  یپ 
. 71: ءارسالا [ 1]

ص 71. ةّدوملا ، عیبانی  ص277  صاصتخالا ، [ 2]

ندع رد  يدجسم  یناریو  تلع  هب  یهاگآ 

تخیریم و ورف  دندربیم  الاب  ار  نامتخاس  هک  راب  ره  دننک ، انب  يدجسم  دنتساوخیم  یهورگ  ندع  لحاس  رد  رکبوبا  تفالخ  نارود  رد 
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. دشیم ناریو 
زاب اما  دـندرک  انب  ار  نآ  ماکحتـسا  اب  هرابود  دـینک ، انب  هرابود  داد  روتـسد  وا  دنتـساوخ ، یلح  هار  هدراذـگ  ناـیم  رد  رکبوبا  اـب  ار  ناـیرج 

دروم نیا  رد  یسک  امـش  نایم  رد  رگا  تفگ : مدرم  هب  تفر و  ربنم  هب  دنداد  شرازگ  رکبوبا  هب  ار  لکـشم  یتقو  ، دش ناریو  درک و  طوقس 
. دیوگب دنادیم  يزیچ 

نآ يور  هک  تسا  یگنـس  نآ  رب  هک  دوشیم  راکـشآ  ربـق  ود  دـینک ، رفح  ار  هلبق  پچ  تسار و  فرط  دوـمرف : مالـسلاهیلع  نینمؤـملاریما 
نفد دـیراذگ و  زامن  هداد  لسغ  ار  اـهنآ  میدرکن ، لوبق  کیرـش  دـنوادخ  يارب  میتسه ، عبت  نارتخد  داـیح ، مرهاوخ  يوضر و  نم  هتـشون 

[ . 1 . ] دشن بارخ  داتسیا و  نامتخاس  دندرک  نینچ  نوچ  دش ، دهاوخن  بارخ  هک  دینک  انب  ار  دجسم  هاگنآ  دینک ،
-------------

اه : تشون  یپ 
ج 41 ص 297. راحب ، [ 1]

هیواعم هلیح  هب  یهاگآ 

نیرـضاح یلع ، ترـضح )  ) گرم ای  تسا  رتدوز  نم  گرم  هک  دیمهف  دوشیم  هنوگچ  تفگ : دـندوب  وا  دزن  هک  یناسک  هب  هیواعم  يزور 
! دیوگیمن یلطاب  نخس  وا  اریز  مروآیم  تسدب  یلع  زا  ار  بلطم  نیا  نم  تفگ : هیواعم  تسین ، یهار  دنتفگ :

ره دـیوشن ، لخاد  مه  اب  یلو  دـینک ، تکرح  هفوک  فرط  هب  مه  اب  هس  ره  تفگ : اـهنآ  هب  هتـساوخ  ار  داـمتعا  دروم  دارفا  زا  رفن  هس  سپس 
نآ ببس  گرم و  یگنوگچ  دروم  رد  امش  نخس  دیشاب  بظاوم  دینک ، رشتنم  ارم  گرم  ربخ  دیوش و  دراو  بیترت  هب  یلو  یئاهنت  هب  مادک 

، دیـشاب هتـشادن  فالتخا  هجو  چیه  هب  دشاب و  گنهامه  روما  رگید  هدراذـگ و  زامن  نم  رب  هکنآ  ربق و  ناکم  و  نآ ، تقو  گرم و  زور  و 
!؟ دیوگیم هچ  یلع  دینیبب  هاگنآ  یموس ، ادعب  یمود و  سپس د  دهدب ، ارم  توف  ربخ  دوش و  لخاد  یکی  لوا 

اجک زا  دندیـسرپ : مدرم  هدرـسفا ، نیگمغ و  یتلاـح  اـب  دـش ، رهـش  لـخاد  یلوا  دـندمآ ، هفوـک  هب  تیرومأـم  نیا  ماـجنا  يارب  رفن  هس  نیا 
ریما ترـضح  دزن  دـندش ) لاحـشوخ   ) ربـخ نیا  ندینـش  اـب  مدرم  تسا . هدرم  هیواـعم  تفگ : ربـخ ؟ هچ  دـنتفگ : ماـش ، زا  تفگ : یئآیم ؟

. درکن انتعا  ترضح  تسا ، هدرم  هیواعم  دیوگیم  هدمآ و  ماش  زا  يدرم  دنتفگ : هدمآ  مالسلاهیلع 
فیرعت ار  هعقاو  دوخ  قیفر  دننامه  درم و  هیواعم  تفگ : ربخ ؟ هچ  دندیـسرپ  وا  زا  مدرم  دمآ ، تلاح  نامه  اب  يرگید  درم  زور  نآ  يادرف 

دننام ار  هعقاو  مامت  تسا و  هدروآ  ار  هیواعم  گرم  ربخ  هدمآ و  يرگید  راوس  کنیا  دنتفگ : دـندمآ و  ترـضح  دزن  مدرم  زین  رابنیا  درک ،
. دادن یباوج  زاب  ترضح  دنکیم ، لقن  یلوا 

دندرک لاوئـس  رما  تاـیئزج  وا و  گرم  یگنوگچ  هب  عجار  وا  زا  مدرم  یتـقو  داد  ار  هیواـعم  گرم  ربـخ  دـمآ و  يرگید  راوـس  موـس  زور 
. داد حیضوت  رفن  ود  نآ  دننامه 

هک تسا  راوس  نیموس  نیا  اریز  تسا  حیحـص  دـنهدیم  اهنیا  هک  يربخ  نیا  نینمؤملاریما  ای  دـنتفگ : دـندمآ و  ترـضح  دزن  هب  زاـب  مدرم 
دریمیمن زگره  هیواعم  هن ) : ) دومرف دندرک  وگتفگ  دایز  ترضح  اب  نوچ  و  درکن ) انتعا  ترـضح  زاب  ، ) دهدیم ربخ  یلبق  راوس  ود  دننامه 

تالمج نیا  دـنکیم . يزاب  نآ  اب  اهرگج  هدـنروخ  رـسپ  هک  تسا  ياهلیح  اهربخ  نیا  دوش و  نیگنر  مرـس  نوخ  هب  نم  نساحم  هکنیا  اـت 
تفر .) دهاوخ  ایند  زا  وا  زا  رتدوز  ترضح  هک  دیمهف  و  [ ) 1  ] دیسر هیواعم  هب  ترضح 

------------
اه : تشون  یپ 

ج 1. ۀمغلا ، فشک  [ 1]

مالسلا هیلع  یلع  ماما  www.Ghaemiyeh.comهمانشناد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1507زکرم  هحفص 149 

http://www.ghaemiyeh.com


بهار نایرج  بآ و  همشچ  زا  یهاگآ 

دوخ ریـسم  تسار  پچ و  رد  هچ  ره  دوب و  هتفای  نایاپ  اهنآ  بآ  هریخذ  دش ، شطع  راچد  نیفـص  هار  رد  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  رکـشل 
. دنتفاین يرثا  بآ  زا  دندرک  شالت 

ترضح دش ، نایامن  نابایب  طسو  رد  [ 1  ] يرید هکنآ  ات  دومیپ  هار  یکدنا  درک  فرحنم  هداج  زا  یکدناار  رکشل  مالسلاهیلع  ریما  ترضح 
هب ترضح  دروآ ، نوریب  رید  زا  ار  دوخ  رس  یبهار  دندرک ، ادص  مدرم  دینزب ، ادص  ار  نآ  نینکاس  دومرف : باحصا  هب  دمآ و  رید  فرط  هب 

؟ دزاس هراچ  ار  تیعمج  نیا  هک  تسه  یبآ  امش  کیدزن  ایآ  دومرف : وا 
كـاله یگنـشت  زا  دـنرواین  میارب  ار  هاـمکی  هریخذ  رگا  زین  نم  تسا ، هلـصاف  خـسرف  ود  زا  شیب  بآ  نـم و  ناـیم  الـصا ، تـفگ : بـهار 

هب هک  یهدیم  روتسد  میراد  یئورین  هک  نونکا  ایآ  يرآ  دنتفگ : دیدینش ؟ ار  بهار  نیا  نخس  ایآ  دومرف : باحـصا  هب  ترـضح  موشیم .
دوخ رتسا  ندرگ  ترضح  سپس  دیرادن ! راک  نیا  هب  يزاین  امش  هن  دومرف : ترـضح  میبای ؟ تسد  بآ  هب  دیاش  میور  یخـسرف ) ود   ) اجنآ

ات دندنک  ار  نیمز  گنلک  اب  ياهدـع  دـینک ، رفح  ار  اجنیا  دومرف : دـندومن و  هراشا  رید  کیدزن  یناکم  هب  درک و  فرحنم  هلبق  فرط  هب  ار 
نیا رد  گنلک  یلع  ای  دـندرک : ضرع  ترـضح  هب  دوبن ) رفح  لباق  هک  ياهنوگ  هب   ) دـش رهاظ  دیفـس )  ) ناـشخرد گرزب و  یگنـس  هکنیا 

. دنکیمن رثا  گنس 
ار گنس  ات  دینک  شالت  دیسر ، دیهاوخ  بآ  هب  دیهد  تکرح  دوخ  ياج  زا  ار  گنس  رگا  تسا ، گنـس  نیا  ریز  رد  بآ  دومرف : ترـضح 

دینکرب . اج  زا 
. دنهد تکرح  ار  گنس  دنتسناوتن  اهنآ  و  تخس ، دوب  یگنس  اما  دندرک  شالت  دندش و  گنهامه  رگیدکی  اب  نایهاپس 

بکرم زا  دروآرد و  باکر  زا  ياپ  دنتـسه  ناوتان  گنـس  نآ  ندنک  رد  ناشـشالت  مامت  اب  تیعمج  نآ  دید  ترـضح  یتقو  ماگنه  نیا  رد 
باترپ رود  ياهلـصاف  هب  دنک و  ياج  زا  ار  نآ  سپـس  داد ، یتکرح  ار  نآ  تخادنا ، گنـس  نآ  ریز  رد  هجنپ  دز ، الاب  نیتسآ  هدـمآ ، دورف 

رد نآ  زا  رتراوگشوخ  هک  لالز  کنخ و  رایـسب  دوب  یبآ  دندیـشون ، نآ  زا  دندروآ و  موجه  نایهاپـس  دش ، نایامن  لالز  یبآ  هاگان  دومن !
. دندوب هدیشونن  رفس  نآ 

داهن و شیوخ  ياج  هب  هرابود  ار  گنـس  نآ  ترـضح  هاگنآ  دـندرک ، نینچ  باحـصا  دـیوش ، باریـس  دـیزاس و  هریخذ  دومرف : ترـضح 
دنناشوپب . كاخ  اب  ار  نآ  تمالع  داد  روتسد 

دیروآ نیئاپ  دـیروآ ، نیئاپ  ارم  مدرم  يا  دز : ادـص  دیـسر  نایاپ  هب  راک  یتقو  تشاد ، رظن  ریز  ار  روما  نیا  یمامت  رید  يالاب  زا  بهار  درم 
هتـشاد کمک  هب  زاین  هک  هدوب  فیعـض  يدرمریپ  ای  دـندرکیم  بصن  دـیاب  نارگید  نوریب ، زا  هک  تسا  هدوب  ینابدرن  وا  جورخ  هار  ایوگ  )

، یتسه لسرم  ربمایپ  وت  درم  يا  تفگ : داتـسیا و  مالـسلاهیلع  ریما  ترـضح  لـباقم  رد  دـمآ و  دـندروآ ، نیئاـپ  ار  وا  هدـش  روط  ره  تسا )
تـسد ترـضح  موش ، ناملـسم  وت  تسد  رب  اـت  نک  زاـب  ار  تتـسد  تفگ : هن ، دومرف : یتـسه ؟ برقم  هتـشرف  تفگ : هن ، دوـمرف : ترـضح 

و هلوسر ، هدبع و  ادمحم  نا  دهشأ  هل و  کیرش  هدحو ال  هّللا  الا  هلا  نا ال  دهشا  تفگ : بهار  وگب ، نیتداهـش  دومرف : دوشگ و  ار  كرابم 
دای وا  هب  ار  مالـسا  طیارـش  ترـضح  هاگنآ  يراد ، ار  تفالخ  تقایل  هک  یتسه  یـسک  اهنت  ادخ و  ربمایپ  یـصو  امـش  هک  مهدیم  تداهش 

دومرف : سپس  داد ،
رد رید  نیا  نینمؤملاریما ، ای  میوگیم  درک : ضرع  يدش ؟ ناملـسم  نآلا  يدوبن ، ناملـسم  هک  ینالوط  تدم  همهنیا  زا  دعب  هک  دش  روطچ 
زا لبق  يرایسب  نادنمشناد  تسا . هدش  هتخاس  دنکیم  جراخ  نآ  ریز  زا  ار  بآ  دیوجیم و  ار  گنس  نیا  هک  یسک  یئاسانش )  ) يارب اجنیا 

. درک نم  يزور  دنوادخ  دشن و  اهنآ  بیصن  قیفوت  نیا  یلو  دناهتشاد  تنوکس  اجنیا  رد  نم 
یـسک ار  نآ  ناکم  تسا و  یگنـس  نآ  يور  رب  هک  تسا  ياهمـشچ  ناکم  نیا  رد  هک  میاهتفای  نامنادنمـشناد  راثآ  دوخ و  ياهباتک  رد  ام 
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. دنادیمن ربمایپ  یصو  ای  ربمایپ  زج 
تردق نآ  ندنک  رب  دـنادیم و  ار  گنـس  نیا  هاگیاج  وا  هک  تسا  نیا  نآ  تمالع  دـناوخیم و  قح  يوس  هب  ار  مدرم  راچان  هب  ادـخ  یلو 

ناملـسم امـش  تسد  هب  زورما  و  مدیـسر ، دوخ  يوزرآ  هب  مدوب و  رظتنم  هچنآ  دش  تباث  نم  رب  يداد ، ماجنا  هچنآ  مدید  نوچ  نم  و  دراد .
هک درک  هیرگ  ردـقنآ  دینـش  بهار  زا  ار  نانخـس  نیا  یتقو  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  متـسه . وت  مـالغ  هدروآ  ناـمیا  امـش  قح  هب  مدـش و 

. تسا هدوب  وا  ياهباتک  رد  نم  دای  هک  ار  يدنوادخ  ساپس  هدرکن ، شومارف  ارم  هک  ار  يدنوادخ  ساپس  تفگ : دش و  رتشفیرـش  نساحم 
ناشرکش دنتفگ و  ساپس  رایسب  ار  يادخ  دندینش و  مدرم  دیونـشب ، دیوگیم  ناتناملـسم  ردارب  هچنآ  دومرف : هدرک  توعد  ار  مدرم  هاگنآ 

. دیدرگ نوزفا  مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  تخانش  ادخ و  تمعن  رب 
شدوخ مالسلاهیلع  ریما  ترضح  دمآ  لئان  نادیهش  هجرد  هب  درک و  تکرش  ماش  لها  اب  نیفص  گنج  رد  دش و  هارمه  ترـضح  اب  بهار 

رد دوب ». نم  تسود  وا  يالوم ؛ كاذ  : » دومرفیم دشیم  وا  دای  هاگ  ره  دومن و  رافغتـسا  وا  رب  رایـسب  تفرگ و  هدـهع  رب  ار  وا  نفد  زامن و 
وا رب  ترضح  دوخ  و  تشگیم ، وا  لابند  ءادهش  نایم  رد  بهار  نیا  تداهش  زا  دعب  مالسلاهیلع  ریما  ترضح  تسا : هدمآ  تایاور  یخرب 
وا دنوادخ  هک  شیوخ  رـسمه  اب  شلزنم  رد  هک  منیبیم  ار  وا  ایوگ  دـنگوس  ادـخ  هب  دومرف : درک و  نفد  ار  وا  دوخ  تسد  اب  درازگ و  زامن 

[ . 2 . ] دربیم رس  هب  هتشاد  یمارگ  نآ  هب  ار 
هب ارنآ  ءارعـش  هک  ياهنوگ  هب  تسا  روهـشم  تنـس  لها  هعیـش و  نایم  رد  هدرک و  رکذ  نیخروم  ار  نایرج  نیا  دیامرفیم : هر )  ) دیفم خیش 

[ . 3 . ] دناهدرک رکذ  ینارنخس  رد  ارنآ  غیلب  ناگدنیوگ  هدروآرد و  رعش 
------------

: اه تشون  یپ 
دندشیم . نکاس  نآ  رد  یئاهنت  تدابع و  يارب  رهش  زا  جراخ  رد  یحیسم  نابهار  هک  یئاج  [ 1]

ج 41 ص 265 . راحب ، [ 2]
ص 323. داشرالا ، [ 3]

روسج نز  رارسا  زا  یهاگآ 

ینز هک  مدوب  هتسشن  تواضق  هاگیاج  رد  نینمؤملاریما  اب  يزور  دیوگ : تسا  مالسلاهیلع  ریما  ترضح  يافواب  ناتـسود  زا  هک  روع  ثراح 
، دوب درم  اـب  قح  نوچ  و  درک ، ناـیب  ار  دوـخ  ياـعدا  زین  شرهوـش  تفگ ، ار  دوـخ  تیاکـش  نز  درک ، تیاکـش  شرهوـش  هیلع  رب  دـمآ و 

. درک مکح  نز  ررض  هب  داد و  رهوش  هب  ار  قح  ترضح 
هنوگنیا وت  هب  دنوادخ  يدرک ، تواضق  متس  رب  هک  مسق  ادخ  هب  نینمؤملاریما  ای  دز : ادص  دش و  نیگمشخ  رایسب  ترضح  تواضق  زا  نز 

! دوب هدادن  روتسد 
رارف دیسرت و  نخس  نیا  ندینـش  اب  نز  مدرک ، تواضق  وت  دروم  رد  متـسنادیم  قح  هچنآ  نم  عدرق ، عیهم و  عفلـس و  يا  دومرف : ترـضح 

دادن . یباوج  درک و 
، مدـید یبـیجع  رما  وـت  زا  زورما  تـفگ : وا  هـب  تـفر و  نز  لاـبند  مالـسلاهیلع ) یلع  ترــضح  فلاـخم  قفاـنم و  درم   ) ثـیرح نـب  ورمع 

نز یهد ؟ باوج  یتسناوتن  هک  تفگ  هچ  وت  هب  وگب  نم  هب  یتـفر ، یتساـخرب و  یفرح  چـیه  نودـب  وت  تفگ و  وت  هب  ینخـس  نینمؤملاریما 
زا شیب  ادابم  هکنیا  سرت  زا  نم  و  دوبن ، هاگآ  یـسک  لاعتم  دنوادخ  نم و  زج  هک  درک  وگزاب  ار  ياهلأسم  ترـضح  ادـخ  هدـنب  يا  تفگ :
هب وا  دیاشخبب ، تیادخ  تفگ : ورمع  تسا . مه  رس  تشپ  ياهیتخس  لمحت  زا  رتهب  یکی  لمحت  اریز  متـساخرب ، دنک ) اوسر  و   ) دیوگب نیا 

. دنوش هاگآ  نانز  بویع  زا  نادرم  تسا  تشز  ایناث  مراد و  تشز  هک  تفگ  ار  يزیچ  نم  هب  وا  ادخ  هدنب  يا  تفگ : نز  تفگ ؟ هچ  وت 
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دید یتقو  دـیوگ : ورمع  مینیبـب . رگید  ارم  وت  هن  ار و  وت  نم  هن  دـیاش  ار ، وت  نم  هن  یـسانشیم و  ارم  وت  هن  نز  يا  تفگ : ثیرح  نب  ورمع 
يا دومرف : هکنیا  اما  تسا  يداع  ریغ  نم  ضیح  يارجم  مسق  ادـخ  هب  عفلـس ، يا  دومرف : ترـضح  هکنیا  تفگ : منکیم  رارـصا  رایـسب  نم 

مرـسمه و هناخ  هک  متـسه  راکبارخ  نز  نآ  نم  عدرق ، يا  دومرف : هکنیا  اـما  متـسه . ناـنز  اـب  رهوش )  ) نادرم ياـج  هب  مسق  ادـخ  هب  عیهم ،
مودخم ای  [ 1  ] نهاک ای  تسا  رحاس  ایآ  دـنادیم ؟ اـجک  زا  ار  بلاـطم  نیا  وا  وت ، رب  ياو  تفگ : ورمع  مدرک . دوباـن  ناریو و  ار  وا  یئاراد 

، مودخم هن  نهاک و  هن  تسا و  رگوداج  هن  وا  يدز ، یفرح  دب  تفگ : نز  تسا . ياهدرتسگ  شناد  نیا  دهدیم ، ربخ  وت  لئاسم  هب  هک  [ 2]
مدرم هب  تسا  هتفرگ  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  زا  هچنآ  تسوا . مولع )  ) ثراو ادـخ و  ربماـیپ  یـصو  توـبن و  نادـناخ  زا  وا 

مدرم . رب  تسادخ  تجح  ام  ربمایپ  زا  دعب  وا  دیوگیم و 
اور نم  قح  رد  ار  نانخس  نآ  یقح  هچ  هب  ارچ و  ورمع  يا  دومرف : وا  هب  ترـضح  تشگرب ، ترـضح  دزن  وگتفگ  زا  دعب  ثیرح  نب  ورمع 

دنوادخ لباقم  ود  ره  وت  نم و  و  دوب ، رتهب  وت  زا  نم  هرابرد  نز  نآ  نخـس  هک  مسق  ادخ  هب  شاب  هاگآ  مودخم ) نهاک و  رحاس و   ) یتشاد
ترذـعم امـش  زا  منکیم و  رافغتـسا  دـنوادخ  زا  نم  نینمؤملاریما  اـی  تفگ : ورمع  يراد ؟ دـنوادخ  زا  يزیرگ  هچ  رگنب  داتـسیا  میهاوـخ 

. دیاشخبب تیادخ  شخبب . ارم  مهاوخیم ،
[3 . ] میتسیاب دنکیمن  ملظ  هک  یئادخ )  ) نآ لباقم  رد  وت  نم و  ات  مشخبیمن ، وت  رب  ار  هانگ  نیا  زگره  نم  مسق  ادخ  هب  هن  دومرف : ترضح 

.
هک دوب  ياهنیک  قافن و  تهج  هب  تسا  یهلا  تمحر  يایرد  شترضح  هکنآ  اب  دوشخبن  ار  ثیرح  نبورمع  مالسلاهیلع  ریما  ترضح  هکنیا 

. دومنیم رهاظت  هکلب  هدرکن  هبوت  دوب و  ورمع  لد  رد 
درم نآ  رادفرط  وگغورد و  رامت  مثیم  تفگ : دـنک  یفرعم  ار  مثیم  ات  تساوخ  وا  زا  هّللادـیبع  یتقو  هک  تسا  نامه  ثیرح  نب  ورمع  نیا  و 

هک بلاطیبا  نب  یلع  وگتسار  درم  نآ  رادفرط  وگتسار  منم  هکلب  دیوگیم : غورد  وا  ریما  يا  تفگ : مثیم  تسا ، بلاطیبا  نب  یلع  وگغورد 
[ . 4 . ] دناهدرک یفرعم  هیما  ینب  رادنامرف  ادخ و  نمشد  نیدیب و  رفاک  ناونع  هب  ار  يو  وا  همجرت  رد  و  تسا ، نانمؤمریما  قح  هب 

-------------
اه : تشون  یپ 

دنکیم . یئوگشیپ  اههراتس  تکرح  زا  دنتفگیم  هک  تسا  یسک  نهاک  [ 1]
دنشاب . وا  رازگتمدخ  هنجا  هک  دنتفگ  یم  یسک  هب  مودخم  [ 2]

فالتخالا . داصتخالاب و  میظنتلا  دهاوش  صاصتخالا ، [ 3]
.103 فهکلا : [ 4]

اوکنبا تبقاع  زا  یهاگآ 

ترضح دومن ، لاوئس  [ 1 « ] الامعا نیرسخألاب  مک  ؤبنأ  له  لق   » هکرابم هیآ  نیا  دروم  رد  مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  زا  اّوکنبا  مان  هب  يدرم 
. دناهداد ماجنا  یکین  راک  هک  دننکیم  نامگ  دندراذگ و  تعدب  دوخ  نید  رد  سپس  هدوب  قح  رب  ینامز  دنتسه  باتک  لها  اهنیا  دومرف :

وا دنتـسین ! رود  ناـشیا  زا  زین  ناورهن  لـها  اّوکنبا  يا  دومرف : هدز  اوکنبا  فـتک  رب  ار  دوـخ  تسد  هدـمآ و  دورف  ربـنم  زا  ترـضح  سپس 
: دنیوگ باحصا  منادیم ) ماما  ار  امـش   ) منکیمن لاوئـس  نیفلاخم )  ) يرگید زا  مهاوخیمن و  ار  امـش  زا  ریغ  نم  نینمؤملاریما  يا  تفگ :
، دنیشن تیازع  هب  تردام  تفگ : وا  هب  یکی  دیگنجیم ، ترضح  هیلع  رب  هک  دندید  نمشد ) هاپس   ) جراوخ ءزج  اّوکنبا  ناورهن ، گنج  رد 
هب ار  وا  هزین  هبرـض  اب  درک و  هلمح  وا  رب  يدرم  نایم  نیا  رد  ینکیم ؟ گنج  وا  اب  زورما  يدرکیم و  لاوئـس  نینمؤملاریما  زا  نامز  نآ  وت 

[ . 2 . ] درک لصاو  منهج 
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-------------------
اه : تشون  یپ 

زجاعملا . ۀنیدم  [ 1]
ج 2 ص 301. بلاط ، یبا  لآ  بقانم  [ 2]

ترضح ضرالا  یط  ناملس و  گرم  زا  یهاگآ 

: دومرف هدرک  ام  فرط  هب  ار  كرابم  يور  نآ  زا  سپ  دناوخ ، هنیدم  رد  ار  حبـص  زامن  ام  اب  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  دیوگ : يراصنا  رباج 
دراذگ و رس  رب  ار  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  همامع  ترضح  هاگنآ  دنادرگ ، میظع  ناملـس  ناتردارب  گرم  رد  ار  امـش  رجا  دنوادخ 

: دومرف ربنق  هب  دش و  راوس  ابضع  مان  هب  يرتسا  رب 
هدوب ناملـس  يرهـشمه  ایوگ   ) ناداز مدید . نئادم  رد  ناملـس  هناخ  رد  رب  ار  دوخ  مدرمـش  مدق  هد  دـیوگ : ربنق  رامـش ، هب  مدـق  هد  ربنق  يا 
هلآو هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  هکنآ  تفگ : دهدیم ؟ لسغ  ار  وت  یـسک  هچ  متفگ : وا  هب  دش  کیدزن  ناملـس  تافو  نامز  یتقو  دیوگ : تسا )
يادص یتسب ، ارم  هناچ  یتقو  ناداز  يا  تفگ : هنیدم  رد  یلع  ینئادم و  رد  وت  متفگ : مالسلاهیلع ) یلع  ترضح  ینعی   ) داد لسغ  ار  ملسو 

نب یلع  نینمؤملاریما  مدید  مدرک  زاب  ار  رد  هلصافالب  مدینش ، ار  برد  يادص  هاگان  متسب  ار  وا  هناچ  نوچ  دیوگ : ناداز  يونـشیم . ار  رد 
؟ درک توف  ناملس  ناداز  يا  دومرف : تسا  بلاطیبا 

دومرف : ترضح  درک ! یمسبت  ناملس  لاح  نیا  رد  تفرگرب  ناملس  تروص  زا  ار  هچراپ  دش و  لخاد  ترضح  يرآ  مدرک : ضرع 
سپـس وگب ، هدـش  دراو  تردارب  رب  هک  ار  یتابیـصم  یتفر  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربماـیپ  دزن  یتقو  ادـخ ، هدـنب  يا  وت  لاـح  هب  اـشوخ 

مدینش و ترضح  زا  تمظع  اب  يریبکت  دناوخیم  زامن  ناملس  رب  ترضح  یتقو  زامن ) نفک و  لسغ و   ) دش وا  ياهراک  لوغـشم  ترـضح 
ره هارمه  دوب و  مالسلاهیلع  ربمایپ  رـضخ  يرگید  و  مالـسلاهیلع ) ریما  ترـضح  مارگ  ردارب  رایط   ) رفعج یکی  مدید  ار  درم  ود  ترـضح  اب 

[ . 1 . ] دوب هتشرف  نویلیم  کی  یفص  ره  رد  دندش  رضاح  ناملس  رب  زامن  رد  هکئالم  زا  فص  داتفه  رضخ  رفعج و  زا  مادک 
طبترم :  بلاج و  تیاکح  کی 

نوـچمه تساوـخ  دروآ و  ناـبز  رب  دوـخ  ناـهد  زا  رتارف  ینخــس  يزور  تـسا  يزوـجنبا  هـب  فورعم  هـک  تنــس  لـها  ءاــملع  زا  یکی 
!.« دیباین ارم  هکنیا  زا  لبق  دیسرپب  نم  زا  ینودقفت ؛ نا  لبق  ینولس  : » دز ادص  ربنم  زارف  رب  وا  دشاب . هدرک  ییاعدا  مالسلاهیلع  نینمؤملاریما 
کی ناملـس  نفد  نفک و  لسغ و  يارب  مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  هک  تسا  تسرد  ایآ  دیـسرپ : وا  زا  كریز  هاگآ و  ییوناب  نایم  نیا  رد 

: داد همادا  نز  نآ  تسا . هدـش  تیاور  هنوگنیا  تفگ : يزوجنبا  تشگرب ؟ داد و  ماـجنا  ار  مسارم  نآ  تفر و  نئادـم ) هب  هنیدـم  زا   ) بش
)؟ درکن یمادـقا  و   ) دوب رـضاح  هنیدـم ) رد   ) مالـسلاهیلع یلع  ترـضح  دوب و  هداتفا  هلبزم  رد  زور  هس  نامثع  هزانج  هک  تسا  تسرد  اـیآ 

! دوب هابتشا  ود  نآ  زا  یکی  سپ  تفگ : نز  نآ  يرآ ، تفگ : يزوجنبا 
اب رگا  وت و  رب  ادخ  تنعل  يدمآ ، نوریب  هناخ  زا  ترهوش  هزاجایب  وت  رگا  نز  يا  تفگ : دوب  هدش  زجاع  نز  نیا  باوج  زا  هک  يزوجنبا 
هب هک  هشیاـع  تفگ : دز و  وا  هب  ار  صـالخ  ریت  دـید  هدـنامرد  ار  يزوجنبا  نز ، نآ  هک  ماـگنه  نیا  رد  وا . رب  ادـخ  تنعل  هدوب ، وا  هزاـجا 

؟ دوب ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  شرهوش )  ) هزاجا اب  ایآ  درک  جورخ  هناخ ) زا   ) مالسلاهیلع یلع  اب  گنج 
[ . 2 . ] دادن یباوج  دیدرگ و  تکاس  هک  دوب  هدش  هدنامرد  نانچ  يزوجنبا 

اوسر ار  وا  دنوادخ  دنک  ییاعدا  نینچ  نم  زا  دـعب  هک  ره  دومرف : هک  دوب  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  ياهیئوگـشیپ  زا  رگید  ققحت  زین  نیا  و 
. دیامنیم

تیبلا  لها  زا  يدرم  نارکیب و  یئایرد  ناملس 
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هیلع هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  دندش . فرحنم  نارگید  دندنام و  اجرب  ربمایپ  زا  دـعب  اهنآ  اهنت  دـیوگیم  تایاور  هک  تسا  يرفن  هس  نآ  زا  وا 
رذوبا و دادـقم و  یلع و  ترـضح  ار  اهنآ  سپـس د  مشاب  هتـشاد  تسود  ار  رفن  راهچ  هک  هداد  روتـسد  نم  هب  دـنوادخ  دومرف : ملـسو  هلآو 

. درک یفرعم  یسراف  ناملس 
. تسا تیب  لها  ام  زا  وا  تسا و  نارکیب  یئایرد  وا  درک و  ادیپ  ار  رخآ  لوا و  ملع  ناملس  دومرف : ناملس  دروم  رد  مالـسلاهیلع  قداص  ماما 
هک دوب  قیمع  یهلا  رارسا  شناد و  رد  ردقنآ  وا  تسنادیم . ار  مظعا  مسا  ناملس  دومرف : مالـسلاهیلع  قداص  ترـضح  يرگید  ثیدح  رد 

مالـسلاهیلع قداص  ماـما  هب  دـیوگ : روصنم  نب  نسح  تشکیم . ار  وا  تسنادیم  دوب  ناملـس  لد  رد  هچنآ  رذوبا  رگا  دـیوگیم : تاـیاور 
؟ تفگیم نخـس  وا  اب  یـسک  هچ  متفگ : يرآ ، دومرف : ترـضح  دشیم ) تبحـص  وا  اب  بیغ  زا  ( ؟ دوب ثدـحم  ناملـس  ایآ  مدرک : ضرع 

ترـضح دوب ؟ دـهاوخ  هچ  مالـسلاهیلع ) ریما  ترـضح   ) وا بحاـص  دـشاب  نینچ  ناملـس  یتـقو  مدرک : ضرع  راوگرزب ، ياهتـشرف  دومرف :
، تسا هدـمآ  يرایـسب  تایاور  رد  تسا ،» هداوناـخ  اـم  زا  ناملـس  تیبلا ؛ لـها  اـنم  ناملـس   » هلمج و  شاـب . لوغـشم  تدوخ  راـک  هب  : دومرف

[ . 3 . ] تسا نادناخ  ام  زا  يدرم  وا  يدمحم  ناملس  دیئوگب  یسراف  ناملس  دیئوگن  دومرف : مالسلاهیلع  رقاب  ترضح 
گرم  ماگنه  رد  ناملس  فسات 

، تسیرگ ناملس  تسا ؟ روطچ  تلاح  ياهنوگچ ؟ تفگ : وا  هب  دمآ ، وا  تدایع  هب  صاقویبا  نب  دعس  تفریم  ایند  زا  ناملـس  هکیماگنه 
يوریم ترضح  شیپ  رثوک )  ) ضوح دزن  هک  یتسه  یناسک  زا  وت  دوب ، یضار  وت  زا  گرم  مد  ات  ربمایپ  ینکیم ، هیرگ  ارچ  تفگ : دیعس 
ییاهتنایخ بکترم  ترضح  زا  دعب  نوچ  دننکیم  ورد  ضوح  زا  ارم  باحصا  زا  ياهدع  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  اهنآ  زا  هن  )

(. دناهدش
مرکا ربمایپ  هک  تسا  نآ  زا  نم  هیرگ  ایند ، هصغ  رطاخ  هب  هن  منکیمن و  یباـتیب  گرم  رطاـخ  هب  نم  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  تفگ : ناـملس 
رفاسم راب  هزادنا  هب  دیاب  ایند  زا  امش  هشوت  درک  طرش  ام  اب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  تفگ : یتیاور  رد  دومرف و  هلآو  هیلع  هللا  یلص 

هباتفآ و ای  چراپ  کی  مدید  مدرک  هاگن  قاتا  رد  وا  فارطا  هب  نم  دیوگ : دعـس  مشاب . هتـشاد  رتشیب  رادقم  نیا  زا  هک  مسرتیم  نم  دـشاب و 
دوبن . رتشیب  اذغ  نتخپ  فرظ  ای  هساک  کی  سابل و  نتسش  يارب  نگل  کی 

دش  ناملسم  یلع  ترضح  تیاده  اب  ینارصن  ملاع 
رد يراصن ) گرزب  ملاع   ) فقسا هب  هک  تسا  هدرک  تیاور  نارگید  هتابن و  نب  غبصا  ۀعصعص و  دیز و  زا  هیلع  هللا  ناوضر  یسلجم  همالع 

[ 4 (. ] دوب مالسلاهیلع  یلع  ترضح  ناشروظنم   ) دنکیم ریسفت  ار  سوقان  هک  تسه  يدرم  هک  دنداد  ربخ  سراف  ملید  نیمزرس 
دزن ار  وا  یتـقو  تفاـی . مهاوـخ  تسا  هتخیر  وا  رـس  يوـلج  يوـم  هک  دـنمونت  يدرم  نیطب  عزنا  ار  وا  هک  دـیربب  وا  دزن  ارم  تـفگ : فقـسا 

وا هک  مهدیم  تداهـش  ماهدید ، لیجنا  رد  ار  درم  نیا  تفـص  نم  تفگ : تشذگیم ، شرمع  زا  لاس  تسیب  دصکی و  دـندروآ  ترـضح 
: درک ضرع  منک ؟ داـیز  ار  وت  تبغر  یهاوخیم  اـیآ  ياهدـمآ  ندروآ  ناـمیا  يارب  دومرف : وا  هب  ترـضح  تسا  دوخ  يومع  رـسپ  یـصو 

ادص نخس  نیا  ندینش  اب  فقـسا  مهد . ناشن  باحـصا  هب  تسوت  فتک  ود  نایم  هک  ار  یتمالع  نآ  ات  روآرد  ار  دوخ  سابل  دومرف : يرآ ،
! داد ناج  درک و  ياهلان  هاگنآ  هلوسر ، هدبع و  دمحم  نا  هللا و  الا  هلا  نا ال  دهشا  دز :

[ . 5 . ] دش معنتم  رایسب  دنوادخ  راوج  رد  اما  تسیز  یکدنا  مالسا  رد  دومرف : مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  ترضح 
-------------------

: اه تشون  یپ 
ج 29 ص 647 . راحب ، [ 1]
ج 29 ص 647 . راحب ، [ 2]

تسا . هدیدرگ  رکذ  یسراف  ناملس  همجرت  رد  لاجرلا  مجعم  زا ج 8  یگمه  روکذم  تیاور  [ 3]
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ج 1 ص 87 . رابخالا ، یلائل  [ 4]
ج 41 ص 312 . راحب ، [ 5]

نز ياعدا  تیناقح  زا  یهاگآ 

ترضح تفرگ . ارف  ار  هفوک  عماج  دجسم )  ) یمیظع يادص  رس و  هک  مدوب  مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  مدوخ  يالوم  دزن  دیوگ : رـسای  رامع 
! روایب ار  اهرمع  هدننک  هاتوک  نآ  راقفلاوذ  رامع  يا  دومرف : نم  هب 

ار وا  ولج  راقفلاوذ  اب  هنرگو  درک  سب  رگا  رادزاب ، نز  هب  متـس  زا  ار  درم  نآ  نوریب و  ورب  رامع  يا  دومرف : ترـضح  مدروآ ، دیوگ : رامع 
، رتش نیا  دیوگیم  مادک  ره  هتفرگ ، ار  رتش  راسفا  درم  دندرکیم ، عازن  مه  اب  هک  مدید  ار  ینز  درم و  مدمآ ، نوریب  دیوگ : رامع  مریگیم .

. دنکیم یهن  نز  نیا  هب  متس  زا  ار  وت  نینمؤملاریما  متفگ : درم  نآ  هب  تسا . نم  لام 
وا دـیوشب ! تسا  هتـشک  هرـصب  رد  هک  ناناملـسم  ياـهنوخ  زا  ار  شتـسد  دورب  دـشاب و  لوغـشم  دوـخ  راـک  هب  یلع  تفگ : خاتـسگ )  ) درم

! دهدب وگغورد  نز  نیا  هب  دریگب و  ارم  رتش  دهاوخیم 
درم نآ  هب  دوب ، نایامن  شتروص  رد  مشخ  راثآ  دـش و  جراخ  ترـضح  مدـید  هاگان  مهد ، ربخ  مدوخ  يالوم  هب  ات  متـشگرب  دـیوگ : رامع 

هچ تفگ : درم  یئوگیم ، غورد  نوعلم  يا  دومرف : ترـضح  تسا . نم  لاـم  رتش  تفگ : درم  نک ، اـهر  ار  نز  نیا  رتش  وت ، رب  ياو  دومرف :
وگتسار يدهاش  رگا  تفگ : درم  دنکیمن ! بیذکت  ار  نآ  هفوک  لها  زا  کیچیه  هک  يدهاش  دومرف : دهدیم ؟ تداهش  نز  عفن  هب  یـسک 

نینمؤملاریما ای  تفگ : ایوگ  یناـبز  اـب  رتش  هاـگان  تسیک ؟ وت  کـلام  وگب  رتش  يا  دومرف : ترـضح  ، مهدیم نز  هب  ار  رتش  دـهد  تداـهش 
[ . 1  ] ثیدحلا ریگب . ار  ترتش  دومرف : نز  هب  ترضح  تسا ! نم  کلام  نز  نیا  هک  تسا  لاس  هدزون  وت ، رب  مالس 

-----------------
اه : تشون  یپ 

ج40 ص 267. راحب ، [ 1]

بیجع يرواد  هداعلا و  قوف  یهاگآ 

تسا و هدوب  هنیدـم  رد  راوخ  ریـش  یلفط  عقوم  نآ  وا  تسا و  هتفر  اـیند  زا  هفوک  رهـش  رد  شردـپ  هک  درک  اـعدا  دـمآ و  رمع  دزن  یناوـج 
یلع ترضح  زا  تساوخرب و  یهاوخداد  هب  ناوج  [ 1 . ] درک رود  ار  وا  دیشک و  وا  رس  رب  يدایرف  رمع  درکیم ، هبلاطم  ار  ردپ  ثرا  نونکا 

ار نایرج  ترضح  دندروآ و  ار  ناوج  منک ، نشور  ار  نایرج  ات  دیروایب  عماج  دجسم  هب  ار  وا  دومرف : ترضح  دومن ، یسرداد  مالسلاهیلع 
يرواد نامسآ  تفه  زارف  رب  دنوادخ  هک  امـش  نایم  رد  منکیم  یتواضق  نونکا  نم  دومرف : ترـضح  تفگ . ار  ناتـساد  وا  دیـسرپ و  وا  زا 

. دشاب هدیدنسپ  شیوخ  شناد  يارب  ار  وا  دنوادخ  هکنآ  رگم  دنکن  يرواد  هنوگ  نیا  سک  چیه  هدومن و 
ار ربق  دومرف : ترـضح  دندرک ، تکرح  یگمه  هچب ، نیا  ردپ  ربق  دزن  میورب  دومرف : سپـس  هدروآ  لیب  دننامه  يرازبا  ات  داد  نامرف  هاگنآ 
نآ ناوج  هک  نیمه  نک ، وب  ار  نآ  دومرف : داد و  ناوج  تسد  هب  ار  ناوختسا  نآ  دیروآرد ، ار  وا  هنیـس  ياهناوختـسا  زا  یکی  دینک و  رفح 

لیوحت وا  هب  ار  لام  نوخ ، نایرج  رطاـخ  هب  تفگ : رمع  تسوا ! دـنزرف  ناوج  نیا  دومرف : ترـضح  دـش ، ناور  وا  ینیب  زا  نوخ  دـیئوب ، ار 
، دـینک وب  ار  ناوختـسا  نیا  زین  امـش  دومرف : نیرـضاح  هب  سپـس  تسا . رتراوازـس  لاـم  هب  مدرم  همه  وت و  زا  وا  دومرف  ترـضح  یهدیم ؟

دومرف : ناوج  هب  ترضح  هاگنآ  دماین ، ینوخ  مادکچیه  ینیب  زا  دندرک ، وب  یگمه 
هب ار  لام  تسوا و  ردپ  درم  نیا  دومرف : ترضح  دش ، يراج  وا  زا  يرایسب  نوخ  هرابود  درک  وب  هک  نیمه  دنک ، وب  ار  ناوختـسا  هرابود  ات 

[ . 2 . ] دناهتفگن غورد  زین  نم  هب  متفگن و  غورد  نم  دنگوس  ادخ  هب  دومرف : سپس  داد  لیوحت  وا 
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----------------------
اه : تشون  یپ 

تسا .؟ هدرکیم  راتفر  هنوگنیا  مدرم  اب  یسرداد  ياج  هب  هفیلخ  بانح  ارچ  [ 1]
. بلاطیبا لآ  بقانم  زا  ج40 ص224  راحب ، [ 2]

ریبز هحلط و  هداتسرف  فادها  زا  یهاگآ 

دنداتسرف و مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  ترضح  دزن  ار  شادخ  مان  هب  سیقلادبع  هفیاط  زا  يدرم  ریبز  ۀحلط و  دومرف : مالسلاهیلع  قداص  ماما 
نایم رد  میـسانشیم . تناـهک  يرگوداـج و  هب  ناـمز  رید  زا  ار  شنادـناخ  وا و  هک  میتسرفیم  يدرم  دزن  ار  وت  اـم  دـندرک  شرافـس  وا  هب 

هک نادـب  ددرگ و  مولعم  وت  رب  تقیقح  اـت  ینک  همـصاخم  وا  اـب  يریذـپن و  وا  زا  هک  يداـمتعا  دروم  رتشیب  مه  اـم  دوخ  زا  وت  اـم  ناـیفارطا 
اذغ دنزیم ، لوگ  نآ  اب  ار  مدرم  وا  هک  یئاههار  هلمج  زا  و  دنک . دراو  یتسکـش  وت  هب  وا  ياعدا  ادابم  تسا ، رتشیب  مدرم  همه  زا  وا  ياعدا 

وا نغور  لسع و  هب  یماشایب ، يزیچ  يروخب و  یئاذغ  وا  دزن  ادابم  دـشابیم ، دـنک  تولخ  یـسک  اب  هکنیا  نغور و  لسع و  یندیـشون و  و 
ار ةرخـس  هیآ  داتفا ، وا  هب  تمـشچ  یتقو  نک  تکرح  دنوادخ  يرای  هب  شاب و  رذح  رب  اهنیا  همه  زا  نیـشنم ، تولخ  رد  وا  اب  نزم و  تسد 

هاگنآ ریگم . سنا  وا  اب  نکم و  هجوتم  وا  هب  ار  تهاگن  مامت  یتسشن  وا  شیپ  یتقو  رب ، هانپ  ادخ  هب  ناطیش  گنرین  وا و  گنرین  زا  ناوخب و 
وت رگم  دـنیوگیم : نکن و  عطق  ار  یلیماف  هتـشر  هک  دـنهدیم  دـنگوس  ار  وت  وت ، یبسن  يومع  رـسپ  ود  ینید و  ردارب  ود  انامه  وگب : وا  هب 
دوخ لیماف  اب  میدرک و  اهر  ار  مدرم  وت  رطاـخ  هب  درک ، حور  ضبق  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دـمحم  دـنوادخ  هک  يزور  زا  اـم  هک  ینادیمن 

وت زا  ام  يرود  دوجو  اب  کنیا  و  يدیرب ، ار  ام  دیما  يدرک و  هابت  ار  ام  مارتحا  يدیـسر  یماقم  نیرتمک  هب  وت  هک  نونکا  میدومن ، تفلاخم 
فرصتم ار  اهرهش  یخرب  هدرک  یـشکرگشل  وت  هیلع  رب  هنوگچ  هک   ) يدرب دوخ  ربارب  رد  ام  ناوت  هب  یپ  وت ، تموکح  ياهرهـش  تعـسو  و 

(. میدش
يدارفا زا  ام   ) تسا رتتسس  ام  هب  تبـسن  وت  زا  شعافد  رتمک و  ام  زا  وت  يارب  شدوس  دنکیم  فرـصنم  ام  دنویپ  ام و  زا  ار  وت  هک  یـسک 

(. تسا نشور  قح   ) تسا راکشآ  دراد  مشچ  هکنآ  يارب  حبص  میرتدنمدوس ) وت  يارب  رتشا  کلام  سابعنبا و  رامع و  دننام 
ناولهپ نیرت  عاجـش  ار  وت  ام  تسا ؟ هدـش  راک  نیا  ثعاب  هچ  ياهدومن ، نیرفن  اـم  رب  هدرک  ار  اـم  تمرح  کـته  وت  هک  هدیـسر  ربخ  اـم  هب 
تـسکش ار  ام  وت  راک  نیا  هک  يرادـنپیم  ایآ  ینکیم  نیرفن  ار  اـم  مادـم  وت  عاجـش ) هن  تسا  وسرت  مدرم  راـک  نیرفن   ) میتسنادیم برع 

؟ دهدیم
ترضح یتقو  تسب ، راک  هب  دندوب  هداد  روتسد  وا  هب  هچنآ  دمآ و  مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  ترضح  دزن  مایپ  نتفرگ  زا  سپ  اهنآ  هداتـسرف 

ایب سیق  دبع  ردارب  يا  دومرف : دیدنخ و  ترضح  دناوخیم  ار  هرخس  هیآ  دنکیم  همزمز  ار  ینخـس  دوخ  اب  هک  دید  ار  وا  مالـسلاهیلع  یلع 
: دومرف هراشا  دوخ  کیدزن  یناکم  هب  اجنیا و 

، ماشایب روخب و  يزیچ  لوا  دومرف : ترضح  مناسرب . امـش  هب  ار  یماغیپ  مهاوخیم  تسا ) بوخ  اج  نیمه   ) تسا عیـسو  اج  تفگ : شادخ 
. نک یئاریذپ  ار  وا  زیخرب و  ربنق  يا  دومرف : ربنق  هب  هاگنآ  ناسرب ، ار  دوخ  مایپ  ادـعب  لامب ، تیاهوم ) رب   ) ینغور روآرد و  ار  رفـس )  ) سابل
! تسا راکشآ  نم  دزن  يزار  ره  تفگ : شادخ  مشاب ؟ اهنت  وت  اب  مهاوخیم  دومرف : ترـضح  ! مرادن زاین  یتفگ  هچنآ  هب  نم  تفگ : شادخ 

تنایخ دوشیم و  عنام  وت  لد  وت و  نایم  تسا و  رتکیدزن  تدوخ  هب  وت  زا  هکیئادخ  نآ  هب  ار  وت  دومرف : ترضح  مرادن ) هنامرحم  نخس  )
: تفگ هدرکن ؟ شرافـس  وت  هب  ندـیماشآ و )... ندروخ و   ) مدرک داهنـشیپ  وت  هب  نم  ار  هچنآ  ریبز  اـیآ  دـنادیم : ار  اههنیـس  زار  اهمـشچ و 

رگید يدرکیم  نامتک  ار  قح  دیدش ) ياهدنگوس  نآ  زا  دعب  ینعی   ) متساوخ وت  زا  هچنآ  زا  دعب  رگا  دومرف : ترـضح  تسا ، نینچ  ایادخ 
ار نآ  يدـمآ  نم  دزن  یتـقو  هک  دادـن  داـی  يزیچ  وت  هب  وا  اـیآ  دـنگوس  ادـخ  هب  ار  وت  يدـشیم .) كـاله  اعیرـس   ) يدزیمن مه  رب  مشچ 
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ترـضح دناوخ و  وا  ار ، نآ  ناوخب  دومرف : يرآ ، تفگ : دوب ؟ هرخـس  هیآ  دومرف : ترـضح  تسا ، نینچ  ایادـخ  تفگ : شادـخ  یناوخب ؟
! دناوخ ار  نآ  راب  داتفه  هکنآ  ات  دومرفیم  حالصا  دناوخیم  طلغ  اج  ره  درکیم و  رارکت  ار  هیآ 

ایآ دومرف : مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  دوش ؟ رارکت  راب  داـتفه  هیآ  نیا  هک  دـهدیم  روتـسد  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  ارچ  تفگ : درم  نآ 
: دنتفگ هچ  وت  هب  رفن  ود  نآ  دومرف : ترـضح  يرآ . تسوا  تسد  رد  مناج  هکنآ  هب  دنگوس  تفگ : دـش ؟ مارآ  تلد  هک  ینکیم  ساسحا 

یلو تسیفاک  امـش  هیلع  لالدتـسا  يارب  امـش  دوخ  نخـس  وگب : ود  نآ  هب  دومرف : ترـضح  درک ، نایب  ار  ماـیپ  شادـخ  وگب ) ار  ناـشمایپ  )
متسین رکنم  ار  بسن  دیتسه ، نم  یبسن  يومع  رسپ  ینید و  ردارب  هک  دینکیم  نامگ  امـش  دنکیمن . تیاده  ار  ناراکمتـس  هورگ  دنوادخ 

ینید ردارب  دیتفگ : هکنیا  اما  تسا . هدز  دنویپ  مالسا  اب  دنوادخ  هکنآ  زج  تسا  هتـسسگ  یلیماف  ره  هچ  رگ  میتسه ) کیرـش  العا  دج  رد  )
ار وا  ینامرفان  هدومن و  تفلاخم  ادخ  باتک  اب  دیدرک  دوخ  ینید  ردارب  هب  تبـسن  هک  یئاهراک  اب  امـش  دیئوگیم  تسار  رگا  دـیتسه ، نم 

دیاهتفگ غورد  هتـسب و  ارتفا  اعدا  نیا  اب  نم ) اب  يردارب  ياعدا  رد   ) دـیتسین وگتـسار  رگا  و  تسا ) هانگ  لدـع  مکاح  رب  شروش   ) دـیاهدرک
قح رطاخ  هب  رگا  راک  نیا  سپ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  تلحر  زا  دعب  مدرم  اب  امـش  فلاخم  اما  و  دـیتسه ) راکهنگ  تروص  ود  ره  رد  )

. دیدرب نیب  زا  دیتسکش و  دیدرک  نم  اب  هک  یتفلاخم  نیا  اب  ار  قح  راک  نآ  دوب ،
ریگنابیرگ دـیاهدرک  هک  ياهزات  هانگ  اب  لـطاب  نآ  هاـنگ  دـیدرکیم  تفلاـخم  قحاـن ) تموکح   ) مدرم اـب  لـطاب  فادـها )  ) يور زا  رگا  و 

هچنآ تسا ، هدوبن  ایند  عمط  يارب  زج  قحان ) تموکح   ) مدرم اب  امـش  تفلاخم  هکنیا  زا  هتـشذگ  اهنیا  دـیتسه ) هانگ  ود  بکترم   ) تسامش
يویند عمط  امش  دهدیم  ناشن  امش  نخـس  نیا  ینعی   ) يدرک دیماان  ار  ام  يدرک و  عطق  ار  ام  دیما  دیتفگ  هک  دوب  امـش  دوخ  نخـس  متفگ 

ات درک  راداو  دینادرگرب و  قح  زا  ار  امش  هک  تسا  نامه  امش  اب  دنویپ  زا  نم  عنام  دیتفرگن . ینید  بیع  نم  رب  هک  رکـش  ار  ادخ  و  دیتشاد )
وا اب  هک  نم  راگدرورپ  تسادخ  و  دـنکیم ، هراپ  ار  دوخ  راسفا  شکرـس  ياپ  راهچ  هکنانچمه  دـینک  رود  دوخ  ندرگ  زا  ار  قح  تعیب ) )

. دوب دیهاوخ  كرش  مانهتسیاش  هک  دینکن  رتتسس  عافد  رتمک و  دوس  زا  نخس  سپ  مزاسن ، کیرش  يزیچ 
یهاگ  ) تسا يراک  بسانم  یماقم  ره  هک  دینادب  دینازیرگ ، نم  نیرفن  تنعل و  زا  امش  مبرع و  ناناولهپ  نیرتعاجـش  نم  دیتفگ : هکنیا  اما 
نورد رد  امـش  ياهـشش  دوش و  ناشیرپ  اهبـسا  ياهلای  دـیآ و  شبنج  هب  وس  ره  زا  اههزین  هک  هاگنآ  گنج ) ماگنه  یهاگ  تساعد و  تقو 

. دنک يرازگراک  يوق  یلد  اب  ارم  دنوادخ  هک  تساجنآ  دنک ، داب  سرت ) زا   ) امش
! دینک یباتیب  تسا  نارگوداج  هفیاط  زا  رگوداج و  امش  رادنپ  هب  هک  يدرم  نیرفن  زا  دیابن  امش  دیتحاران ، نم  نیرفن  زا  هکنیا  اما  و 

نک و لیلذ  ار  ۀحلط  زیرب و  یهارمگ  رد  ار  شنوخ  شکب و  عضو  نیرتدب  هب  ار  ریبز  ایادخ   : تفگ هدومن  نیرفن  ود  نآ  رب  ترضح  هاگنآ 
هب ار  نامثع  نتـشک  يرگوداج و  تبـسن  و   ) دندز تمهت  دندرک و  متـس  نم  هب  ود  نآ  زاس ، هریخذ  ود  نآ  يارب  ترخآ  رد  ار  نآ  زا  رتدب 

: دومرف شادخ  هب  سپـس  دندرک ، ینامرفان  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  وت و  زا  نم  هب  تبـسن  دندرک و  ناهنپ  ار  دوخ  یهاوگ  و  دـنداد ) نم 
رتنشور وت  زا  شهابتـشا  هک  ار  يدرم  ادـخ  هب  تفگ : دوخ  اـب  و  دـمآ ) دوخ  هب   ) شادـخ عقوم  نیا  رد  نیمآ ! تفگ : شادـخ  نیمآ ، وگب 

نم هدراذگن ، نآ  رد  یحیحص  ياج  دنوادخ  دنکیم و  لاطبا  ار  رگید  هراپ  نآ  زا  ياهراپ  هک  دناسریم  ار  یمایپ  هک  يدرم  مدیدن ، دشاب 
: تفگ شادخ  ناسرب ، اهنآ  هب  ار  مالک  ریبز و  ۀحلط و  دزن  ورب  دومرف : مالسلاهیلع  یلع  ترـضح  میوجیم . يرازیب  ود  نآ  زا  دنوادخ  دزن 

دروم رد  دوخ  ياضر  هب  ارم  دنادرگرب و  امـش  يوس  هب  رتدوز  هچ  ره  ارم  دـنوادخ  ینک  اعد  هکنیا  رگم  موریمن  نم  دـنگوس ، ادـخ  هب  هن 
رد لـمج  گـنج  رد  تشگرب و  هک  تشذـگن  يرید  تفر و  درم  نآ  درک ، اـعد  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  دـنادرگ ، قـفوم  اـمش 

[ . 1 . ] دنک تمحر  شیادخ  دش ، هتشک  ترضح  باکر 
------------------

اه : تشون  یپ 
ج 2 ص 145. یفاک ، لوصا  [ 1]
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تسا دیدش  ياهناحتما  نارود  نامزلارخآ 

دومرف : مالّسلاهیلع  ریما  ترضح  دیوگ : هتابن  نب  غبصا 
دننادب ناگدنرپ  رگا  درامشیم و  زیچان  فیعـض و  ار  لسع  روبنز  ياهدنرپ  ره  ناگدنرپ ، نایم  رد  دیـشاب  لسع  روبنز  دننام  مدرم  نایم  رد 

. دنرامشن زیچان  ار  نآ  تسوا  نطاب  رد  هک  یتکرب  نآ 
زا دوخ  لامعا  اهلد و  اب  یلو ) دـینک  ترـشاعم  بوخ  قالخا  اب  دوخ  نیفلاخم  نایم  رد   ) دـینک شزیمآ  مدرم  اـب  دوخ  ياهندـب  اـهنابز و  اـب 

. دیئامن يریگهرانک  مدرم 
تدـش زا   ) هکنیا ات  دـید  دـیهاوخن  ار ) قح  تلود  راـک و  شیاـشگ   ) دـیرادیم تسود  ار  هچنآ  تسوا  تسد  رد  مناـج  هکنآ  هب  دـنگوس 

( نوچ یکدنا   ) رگم نایعیـش  امـش  زا  دنامن  یقاب  هکنآ  ات  دیمانب ! وگغورد  ار  رگیدکی  دیزادنا و  ناهد  بآ  رگیدکی  تروص  هب  فالتخا )
. دش هتخیر  ماعط  رد  هک  یکمن  هدش و  هدیشک  مشچ  رد  هک  ياهمرس 

كاپ كاخ  هایـس و  خـلت و  هناد  راـبغ و  درگ و  زا  ار  نآ  دراد و  مدـنگ  يرادـقم  هک  تسا  يدرم  لـثم  نآ  منزیم و  یلثم  امـش  يارب  نم 
كاپ ار  هدز  تفآ  ياهمدنگ  هتـشاذگ ، مرک  هدز و  تفآ  اهمدنگ  نآ  زا  يرادقم  دنیبب  یتدم  زا  سپ  دیامن و  هریخذ  يرابنا  رد  دـنادرگ و 

تخس و رایـسب  هک  یئاههناد  رگم  دنامن  رابنا  رد  هکنآ  ات  دهد  همادا  اهراب  ار  راک  نیا  دنک ، هریخذ  رابنا  رد  ار ) هدنامیقاب   ) هرابود هدومن و 
(. تسا تخس  رایسب  هک   ) دنامب ندیبوک  زا  دعب  هاک  نمرخ  رد  هک  یمدنگ  ياههناد  نوچمه  دنکن ) ریثأت  نآ  رد  تفآ  و   ) دشاب مکحم 

نید و داقتعا و  نامیا و  رد   ) دـنامن یقاب  هکنآ  ات  ددرگ  صخـشم  يوق  دارفا  زا  نامیالا  فیعـض  دارفا  دـیوشیم  ادـج  روط  نیمه  مه  امش 
[ . 1 . ] دیناسر دهاوخن  يررض  اهنآ  هب  هنتف  هک  یهورگ  رگم  نآ ) هب  لمع 

----------------
اه : تشون  یپ 

. ینامعنلل ۀبیغلا  [ 1]

فجن رد  بآ  زاجح و  رد  شتآ 

داتفا امش  زاجح  رد  شتآ  هک  ینامز  هروهظ ؛ اوعقوتف  مکفجنب  ءاملا  يرج  مکزاجح و  یف  رانلا  تعقو  اذا  : » دومرف مالّسلاهیلع  نینمؤملاریما 
.« دیشاب مالّـسلاهیلع ) يدهم  ترـضح   ) وا روهظ  رظتنم  سپ  دیـسر ) اهنآ  هب  بآ  ای  تفرگ  بآ  ار  فجن   ) دش يراج  امـش  فجن  هب  بآ  و 

[ . 1]
-----------

اه : تشون  یپ 
. روهدلا بهاون  [ 1]

ا

ربمایپ هب  مارتحا 

نینمؤملاریما هب  دنک ، يزاسزاب  ار  هبعک  تساوخیم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  یتقو  ترجه ، متشه  لاس  رد  هّکم  حتف  زور  رد 
: دومرف مالسلا  هیلع 

. نکشب مه  رد  ار  اهنآ  هدرک و  نوگنرس  ار  اهُتب  هدش  ادخ  هناخ  دراو 
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ادـخ لوسر  ناهگان  دوبن ، نکمم  نابدرن  هلیـسو و  نودـب  تشاد ، رارق  الاب  يدورو  برد  نوچ  دور ، ـالاب  تساوخ  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما 
: دومرف ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص 

. راذگب نم  شود  رب  مدق 
، درک نوگنرس  تسکش و  ار  اهتب  تشاذگ و  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  شود  رب  مدق  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

. دیرپ نیئاپ  هب  الاب  زا  تمحز  اب  ندمآ ، دورف  ماگنه  هب  هاگنآ 
: دومرف ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

؟ یتشاذگن نم  شود  رب  مدق  ندمآ ، دورف  ماگنه  هب  ارچ  مدوب ، هداتسیا  هدامآ  نم 
: داد خساپ  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

[ . 1 . ] مراذگب كرابم  شود  رب  مدق  زین  ندمآ  دورف  ماگنه  هب  هک  يدومرفن  یلو  مدرک ، تعاطا  يدرک  رما  نوچ  نتفر  الاب  ماگنه 
-----------

اه : تشون  یپ 
. یناود ناوج ص134 ، يامیس  [ 1]

دنزرف يراذگمان  رد  ناگرزب  هب  مارتحا 

ياـهتروشم زا  ناـسنا  هک  ، تسا هنادواـج  ياـهشزرا  زا  یکی  یگداوناـخ  یعاـمتجا و  روـما  رد  نارداـم  ناردـپ و  ناـگرزب ، هب  مارتـحا 
. ددرگ باختنا  یئوکین  مان  ات  دنزرف ،» يراذگمان   » رد صوصخ  هب  درادب ، مّدقم  دوخرب  ار  اهنآ  و  ددرگ ، دنمهرهب  نانآ  هنامیکح 

دننکیم باختنا  ار  یئاهمان  یئارگ ، لآهدـیا  یگدزباتـش و  اب  هداوناخ  ناگرزب  اب  تروشم  نودـب  ناوج  نادرم  نانز و  زا  يرایـسب  هزورما 
، تسا هداوناخ  یعانتعایب  ثعاب  مه  كدوک و  یگدنمرش  ثعاب  مه  هک 

. دنوریم لاوئس  ریز  یمالسا  یّلم و  نوئش  فالخرب  قرش و  برغ و  زا  يدیلقت  یماسأ  باختنا  اب  یهاگ  و 
دنداد ، مالسلا  هیلع  یلع  ماما  تسد  هب  ار  وا  ینارون  هقادنق  و  دش ، ّدلوتم  مالسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  یتقو 

: دومرف مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هب  باطخ  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح 
. نک باختنا  مدنزرف  يارب  وکین  یمان  مالسلا ، هیلع  نینمؤملاریما  يا 

: داد خساپ  ترضح 
؟ دریگب یمیمصت  هچ  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ات  مریگیمن ، یشیپ  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  نم 

. تفر ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تمدخ  دناچیپ و  يدرز  هماج  رد  ار  كدوک  سپ 
دیسرپ : داد و  رارق  يدیفس  هچراپ  رد  ار  كدوک  دنکفا و  رود  ار  درز  هچراپ  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

؟ دیدرک باختنا  كدوک  يارب  یمان 
دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

. تفرگ مهاوخن  تقبس  امش  زا  زگره  ملسو ! هلآو  هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  ای 
، دیمان ْنَسَح »  » ار مالسلا  هیلع  یلع  ماما  دنزرف  نیلّوا  لیئربج  ترضح  تروشم  اب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مالسا  یمارگ  لوسر 

[ . 1 . ] تسا رَّبُش »  » يربع نابز  هب  ینامسآ  بتک  تاروت و  رد  هک 
هداوناخ ناگرزب  تروشم  رکف و  يأر و  زا  و  هدشن ، یگدزباتش  راچد  دنزرف  يراذگمان  يارب  ام  ناوج  نادرم  نانز و  هک  دوشیم  هچ  لاح 

؟ دنریگ دای  دوخ  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  زا  ار  بدا  نیا  و  دننک ، هدافتسا 
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----------------
اه : تشون  یپ 

. یسلجم نویعلا  ءالج  و  یسوط ص367 ، خیش  یلاما  [ 1]

تعیبط ياهیئابیز  زا  هدافتسا 

دوب ، یئاوه  بآ و  شوخ  ياج  هک ، دیسر  خیلب »  » نیمزرس هب  دومرفیم  تکرح  نیّفص  يوس  هب  یتقو  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح 
تشاد ، یبآ  ُرپ  گرزب و  هناخدور  و 

. درک لوغشم  دوخ  هب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  نیمزرس ، نآ  يابیز  رظانم 
، دندرگ دنمهرهب  ناماس  نآ  نیشنلد  ياوه  بآ و  زا  دننامب و  یتّدم  اجنآ  رد  نایهاپس  ات  داد  روتسد  ترضح  نآ 

. دننک تحارتسا  و 
شیپ رد  يزاس  تشونرس  رایسب  گنج  و  دوب ، نیّفـص  نیمزرـس  يوس  هب  يورـشیپ  لاح  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  هک  نیا  اب 

درکیم ، يربهر  ار  يرفن  رازه  هد  دنچ  ِرگشل  و  تشاد ، يور 
[ . 1 . ] دومرفن تلفغ  تعیبط  زا  يرادربهرهب  نازابرس و  ملاس  تاحیرفت  زا  اّما 

----------------
اه : تشون  یپ 

یفوک ص512. مثعا  نبا  حوتف  [ 1]

مدرم تنیز  رتشگنا و 

: دومرفیم تشاد و  كرابم  ناتشگنا  رب  قیقع  رتشگنا  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  فلا - 
[ . 1 . ] تسا رترب  دنرادن  تسد  رب  قیقع  هکنانآ  زا  هجرد  لهچ  وا  زامن  باوث  دنک ، تسد  رب  قیقع  رتشگنا  سکره 

: دومرف يدومنهر  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  ب - 
: دومرف نم  هب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

. تسا مّنهج  شتآ  نآ ، دروآهر  هک  شوپم  ریرح  هماج  نکم و  تسد  رد  الط  رتشگنا  یلع ، ای 
: دش لقن  یسراف  ناملس  زا  ج - 

: دومرف مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  هب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترضح 
. یشاب نابّرقم  زا  ات  نکب  تسار  تسد  رد  رتشگنا  یلع ، ای 

: هک درک  ضرع 
. نابّرقم دنمادک  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هّللا  لوسر  ای 

: دومرف ترضح 
لیئاکیم لیئربج و 

: دیسرپ هرابود 
؟ منک تسد  هب  رتشگنا  عون )  ) هچ

: دومرف
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، یگناگی هب  ادخ  يارب  تسا  هدرک  رارقا  نآ  هک  یتسردب  خرس ، قیقع 
، يربمغیپ هب  نم  يارب  و 

، ینم ّیصو  هک  نآ  هب  یلع ، ای  وت  يارب  و 
، تماما هب  وت  نادنزرف  يارب  و 
، تشهب هب  وت  ناتسود  يارب  و 

. سودرفلا ّتنج  هب  وت  نادنزرف  نایعیش  يارب  و 
: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ترضح  د - 

. تداهش تشگنا  طسو و  تشگنا  رد  ندرک  تسد  رتشگنا  زا  دومرف  یهن  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ترضح 
--------------------

اه : تشون  یپ 
. مّوس باب  نیقّتملا  ۀیلح  [ 1]

ون ياهسابل  زا  هدافتسا 

، دوب لثملا  برض  یشوپهداس  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  هچرگ 
. دوبن هراپ  یکرچ و  فیثک و  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  ياهسابل  زگره  اّما 

. دناوخیم زامن  ون ، هزیکاپ و  زیمت و  سابل  اب  اّما  دیرخیمن ، تمیق  نارگ  ياهسابل 
: دیوگیم دبع  نب  ثعشأ 

نازرا ون و  نهاریپ  سپـس  درک و  هعمج  لسغ  تارف  بآ  رد  هک  مدـید  ار  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  هعمج  ياـهزور  زا  یکی  رد 
دناوخ . هعمج  زامن  نآ  اب  دیرخ و  یتمیق 

[ . 1 .( ] دیرخ مهرد  هب 3  ار  نهاریپ  )
---------------

اه : تشون  یپ 
یئوخ ج2 ص408. هغالبلاجهن  حرش  [ 1]

بش زامن  یلع و  ماما 

. دناوخیم دوخ  تقو  رد  ار  هنازور  ياهزامن  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح 
، دوب لئاق  ناوارف  ّتیمها  تاّبحتسم  لفاون و  يارب  و 

دشیمن ، كرت  زگره  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  بش  زامن  و 
: دینش ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  هک  اریز 

ٌرُون  ِْلیَّللا  ةولَص 
( تسا رون  بش  زامن  )

: دنکیم لقن  ءاّوَکلا  نبا 
دندیگنجیم ، حبص  ات  بش  زاغآ  زا  نایماش  نایفوک و  هک  ریرهلا » ۀلیل   » رد یّتح 
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[ . 1 . ] دیدرگن كرت  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  ِبش  ِزامن  زین  بش  نآ  رد 
: دنکیم لقن  ترضح  نآ  بش  زامن  هنابش و  تالاح  هب  تبسن  یلاّکب ، فون 

، ًاراَعِـش َنآْرُْقلاَو  ًابیِط ، اَهَءاَمَو  ًاشاَِرف ، اََهباَُرتَو  ًاطاَِسب ، َضْرَْألا  اوُذَخَّتا  ٌمْوَق  َِکئلوُأ  ِةَرِخْآلا ، ِیف  َنِیبِغاَّرلا  اَْینُّدلا ، ِیف  َنیِدِـهاَّزِلل  َیبوُط  ُفَْون ، اَی 
. ِحیِسَْملا ِجاَْهنِم  یَلَع  ًاضْرَق  اَْینُّدلا  اوُضَرَق  َُمث  ًاراَثِد ، َءاَعُّدلاَو 

ًاراَّشَع َنوُکَی  ْنَأ  اَّلِإ  َُهل ، َبیُِجتْـسا  اَّلِإ  ٌْدبَع  اَهِیف  وُعْدَی  َال  ٌۀَعاََسل  اَهَّنِإ  َلاَقَف : ِْلیَّللا  َنِم  ِۀَعاَّسلا  ِهِذه  ِْلثِم  ِیف  َماَق  مالـسلا  هیلع  َدُوواَد  َّنِإ  ُفَْون ، اَی 
. ٍَۀبْوَک َبِحاَص  َْوأ  روبنطلا ) یهو   ) ٍۀَبَطْرَع َبِحاَص  َْوأ  ًاّیِطْرُش ، َْوأ  ًافیِرَع  َْوأ 

هب و  دنکفا ، ناگراتس  هب  یهاگن  و  تساوخ ، رب  رتسب  زا  تدابع  يارب  هک  مدید  ار  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  اهبش  زا  یکی  رد  )
:( دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ماما  مرادیب ، متفگ  رادیب ؟ ای  یباوخ ! دومرف : نم 

دنتسب ، ترخآ  هب  لد  و  دندیشوپ ، مشچ  مارح  يایند  زا  هک  نانآ  لاح  هب  اشوخ  فون ! يا  )
، دـنداد رارق  دوخ  نییور  سابل  ار  اعد  و  نیریز ، شـشوپ  ار  نآرق  و  رطع ، ار  بآ  رتسب ، ار  كاخ  تخت ، ار  نیمز  هک  دنتـسه  یمدرم  نانآ 

. دنداهن او  مالسلا  هیلع  حیسم  یسیع  دننامه  ار  ایند  سپس 
: تفگیم و  تساوخیمرب ، بش  زا  یتعاس  نینچ  رد  داب ) وا  رب  ادخ  دورد  هک   ) ربمایپ دوواد  انامه  فون ! يا 

، رگمتـس تموکح  یماظتنا  ياهورین  نادرگبـش و  ناسوساج ، ناریگجاب ، زج  دسریم ، تباجا  هب  ياهدـنب  ره  ياعد  هک  تسا  یتعاس  نیا  »
[ . 2 «.( ] لبط روبنط و  هدنزاون  ای 

: دومرف نانآ  بش  ِزامن  و  ناراکزیهرپ ، ِبش  ِفصو  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح 
. ْمِِهئاَد َءاََود  ِِهب  َنوُرِیثَتْسَیَو  ْمُهَسُْفنَأ  ِِهب  َنُونِّزَُحی  ًالِیتَْرت . اَهَنُولِّتَُری  ِنآْرُْقلا  ِءاَزْجَِأل  َنِیلاَت  ْمُهَماَْدقَأ ، َنوُّفاَصَف  َْلیَّللا  اَّمَأ 

ْمِِهُنیْعَأ . َبُْصن  اَهَّنَأ  اوُّنَظَو  ًاقْوَش ، اَْهَیلِإ  ْمُهُسوُُفن  ْتَعَّلَطَتَو  ًاعَمَط ، اَْهَیلِإ  اُونَکَر  ٌقیِوْشَت  اَهِیف  ًۀَیِآب  اوُّرَم  اَذِإَف 
، ْمِهِطاَسْوَأ یَلَع  َنُوناَح  ْمُهَف  ْمِِهناَذآ ، ِلوُصُأ  ِیف  اَهَقیِهَـشَو  َمَّنَهَج  َرِیفَز  َّنَأ  اوُّنَظَو  ْمِِهبُوُلق ، َعِماَسَم  اَْـهَیلِإ  اْوَغْـصَأ  ٌفیِوَْخت  اَـهِیف  ٍۀَـیِآب  اوُّرَم  اَذِإَو 

. ْمِِهباَقِر ِكاَکَف  ِیف  َیلاَعَت  ِهَّللا  َیلِإ  َنُوُبلْطَی  ْمِهِماَْدقَأ ، ِفاَرْطَأَو  ْمِِهبَکُرَو ، ْمِهِّفُکَأَو  ْمِهِهاَبِِجل  َنوُشِرَتْفُم 
نوزحم و ار  دوخ  ناج  نآرق  اب  دـنناوخیم ، هشیدـنا  رّکفت و  اب  ءزج و  ءزج  ار  نآرق  دـنزامن ، لوغـشم  هداتـسیا  اپرب  بش  رد  ناراـکزیهرپ  »

ناـج اـب  و  دـنروآ ، يور  نآ  هب  تشهب  عمط  قوش و  اـب  تسا ، نآ  رد  یقیوشت  هک  دنـسرب  ياهیآ  هب  یتـقو  دـنباییم ، ار  دوخ  درد  يوراد 
، دراد رارق  ناشناگدید  ربارب  رد  تشهب  ياهتمعن  هک  دنربیم  نامگ  و  دنوش ، هریخ  نآ  رد  قوشرپ 

، شتآ ياههلعش  ندروخ  مهرب  يادص  ایوگ  و  دنراپـسیم ، نآ  هب  لد  شوگ  دشاب ، نآ  رد  ادخ  زا  سرت  هک  دنـسریم  ياهیآ  هب  هاگره  و 
زا دوخ  يدازآ  ادـخ  زا  و  هدـیلام ، كاخ  رب  اپ  تسد و  یناشیپ و  هدرک ، مخ  عوکر  لکـش  هب  تماق  سپ  تسا ، نکفا  نینط  ناشـشوگ  رد 

[ . 3 .« ] دنبلطیم ار  مّنهج  شتآ 
--------------------

اه : تشون  یپ 
راربالا ج 1 ص 320 . ۀیلح  [ 1]

: تسا حرش  نیا  هب  نآ  دانسا  زا  یخرب  هک  یتشد ، دمحم  سرهفملا  مجعم  هغالبلاجهن  تمکح 104  [ 2]
يافوتم 381 ه)  ) قودص خیش  هّتسلا : باب  لاصخ ج1 ص337 ح40  باتک  - 1

يافوتم 381 ه)  ) قودص خیش  نیدلا : لامکا  - 2
يافوتم 346 ه)  ) يدوعسم بهذلا ج4 ص106 : جورم  - 3

يافوتم 402 ه) ) یناهفصا میعنوبا  ءایلوالا ج 6 ص 53 : ۀیلح  - 4
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يافوتم 463 ه)  ) یعفاش يدادغب  بیطخ  دادغب ج 7 ص162 ح3608 : خیرات  - 5
يافوتم 454 ه) ) یعاضق یضاق  مکحلا ص 35 و92 : ملاعم  روتسد  - 6

يافوتم 588 ه .)  ) يدمآ ج 4 ص 268 : مکحلا ص 209 :  ررغ  - 7
. تسا حرش  نیا  هب  نآ  دانسا  زا  یخرب  هک  یتشد ، دمحم  سرهفملا  مجعم  هغالبلاجهن   193 هبطخ 8 :  [ 3]

ناوارف ياهکشا 

، دندوب وا  اب  ناوارف  دندرکیم و  یگدنز  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  اب  هک  نانآ 
: هک دندرک  لقن  دندرکیم  هدهاشم  ار  ترضح  نوگانوگ  تالاح  رَضَح  رَفَس و  رد  و 

[ . 1 .« ] تخیریم کشا  رایسب  تفریم و  ورف  رکف  رد  ناوارف  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  »
: دومرف ادخ  نادرم  فصو  رد  دوخ  اریز 

ُعُضاَوَّتلا . ُمُُهیْشَمَو  ُداَِصْتقِْإلا ، ُمُهُسَْبلَمَو  ُباَوَّصلا ، ُمُهُقِْطنَم  ِِلئاَضَْفلا : ُلْهَأ  ْمُه  اَهِیف  َنوُقَّتُْملاَف 
. ِءاَخَّرلا ِیف  َْتلُِّزن  ِیتَّلاَک  ِءاَلَْبلا  ِیف  ْمُْهنِم  ْمُهُسُْفنَأ  َْتلُِّزن  ْمَُهل . ِِعفاَّنلا  ِْملِْعلا  یَلَع  ْمُهَعاَمْسَأ  اوُفَقَوَو  ْمِْهیَلَع ، ُهَّللا  َمَّرَح  اَّمَع  ْمُهَراَْصبَأ  اوُّضَغ 

ِیف ُِقلاَْخلا  َمُظَع  ِباَقِْعلا . َنِم  ًافْوَخَو  ِباَوَّثلا ، َیلِإ  ًاقْوَش  ٍْنیَع ، َۀَـفْرَط  ْمِهِداَسْجَأ  ِیف  ْمُهُحاَوْرَأ  َّرِقَتْـسَت  َْمل  ْمِْهیَلَع  ُهَّللا  َبَتَک  يِذَّلا  ُلَجَْألا  اـَلَْولَو 
. َنُوبَّذَعُم اَهِیف  ْمُهَف  اَهآَر ، ْدَق  ْنَمَک  ُراَّنلاَو  ْمُهَو  َنوُمَّعَنُم ، اَهِیف  ْمُهَف  اَهآَر ، ْدَق  ْنَمَک  ُۀَّنَْجلاَو  ْمُهَف  ْمِِهُنیْعَأ ، ِیف  ُهَنوُد  اَم  َرُغَصَف  ْمِهِسُْفنَأ 

ًۀَلیِوَط . ًۀَحاَر  ْمُْهتَبَقْعَأ  ًةَریِصَق  ًاماَّیَأ  اوُرَبَص  ٌۀَفیِفَع . ْمُهُسُْفنَأَو  ٌۀَفیِفَخ ، ْمُُهتاَجاَحَو  ٌۀَفیَِحن ، ْمُهُداَسْجَأَو  ٌۀَنُومْأَم ، ْمُهُروُرُشَو  ٌۀَنوُزْحَم ، ْمُُهبُوُلق 
ْمُهُّبَر . ْمَُهل  اَهَرَّسَی  ٌۀَِحبُْرم  ٌةَراَِجت 

. اَْهنِم ْمُهَسُْفنَأ  اْوَدَفَف  ْمُْهتَرَسَأَو  اَهوُدیُِری ، ْمَلَف  اَْینُّدلا  ُمُْهتَداَرَأ 
، تسا ینتورف  عضاوت و  اب  ناشنتفر  هار  و  يورهنایم ، نانآ  ششوپ  تسار ، ناشنانخس  دنرترب ، ياهتلیضف  ياراد  ایند  رد  ناراکزیهرپ ! اّما  »
یتخـس و راگزور  رد  و  دناهدرک ، دـنمدوس  شناد  فقو  ار  دوخ  ياهشوگ  و  دـنناشوپیم ، هدرک  مارح  ادـخ  هچ  نآ  رب  ار  دوخ  نامـشچ 

. تسا ناسکی  ناشلاح  شیاشگ 
رادید قوش  زا  تفرگیمن ، رارق  اهندب  رد  مشچ ، ندز  مهرب  هزادـنا  هب  یتح  نانآ  حور  دومرف ، رّدـقم  نانآ  رب  ادـخ  هک  یگرم  دوبن  رگا  و 

ار نآ  ییوگ  هک  تسا  نانچ  نانآ  يارب  تشهب  دـنرادقم ، کچوک  نارگید  گرزب و  ناـشناج  رد  ادـخ  مّنهج  باذـع  سرت  زا  و  تشهب ،
. دنراتفرگ شباذع  رد  هدید و  ار  نآ  ییوگ  هک  دنراد  رواب  نانچ  ار  مّنهج  و  دنربیم ، رسب  نآ  ياهتمعن  رد  هدید و 

فـیفع و و  كدــنا ، ناـشیاهتساوخرد  و  هدوـبن ، هـبرف  ناـشیاهنت  ناـمأ ، رد  ناـشرازآ  زا  مدرم  و  نیگهودــنا ، ناراــکزیهرپ  ياــهلد 
مهارف ناشراگدرورپ  هک  دوس  رپ  یتراجت  دـنروآ ، تسد  هب  ار  تمایق  هنادواج  شیاسآ  ات  هدرک  ربص  ایند  هاتوک  راـگزور  رد  دـننمادکاپ .

دازآ ار  دوخ  ناج ، ندرک  ادف  اب  هک  دنادرگ  دوخ  ریـسا  ار  اهنآ  تساوخیم  دندرکن ، ایند  مزع  اّما  دـبیرفب  ار  اهنآ  تساوخیم  ایند  دومرف ،
[ . 2 .« ] دنتخاس

-------------------
اه : تشون  یپ 

راربالا ج 1 ص 339 . ۀیلح  [ 1]
: تسا حرش  نیا  هب  نآ  دانسا  زا  یخرب  هک  یتشد ، دمحم  سرهفملا  مجعم  هغالبلاجهن   193 هبطخ 2 :  [ 2]

يافوتم 90 ه) ) مالسلا هیلع  داجس  ماما  باحصا  زا  : 43 ثیدح سیقنبمیلس ص849  باتک  - 1
يافوتم 381 ه)  ) قودص خیش  84 ح2 : سلجم یلامأ ص457  باتک  - 2
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يافوتم 606 ه)  ) یعفاش ریثأ  نبا  ۀیاهنلا ج 1 ص 132 : باتک  - 3
يافوتم 413 ه) دیفم  خیش  ج1 ص301 : داشرا ص 139 :  باتک  - 4

يافوتم 276 ه)  ) ۀبیتق نبا  رابخالا ج 2 ص 60 : نویع  - 5
يافوتم 328 ه)  ) یکلام هبر  دبع  نبا  دیرفلا ج 2 ص 162 : دقع  - 6

يافوتم 292 ه)  ) یبوقعی ج 2 ص 187 : حضاو ) نبا   ) یبوقعی خیرات  - 7
(. يافوتم 328 ه  ) ینیلک یفاک ج 8 ص 67 : هضور  - 8

ماما نتفگ  ناذا 

. تفگیم ناذا  ّبترم  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح 
. تفگیم ناذا  تفریم و  دجسم  ماب  يالاب  هفوک  رد 

. دومرفن كرت  ار  نتفگ  ناذا  زین  ناضمر ) كرابم  هام  مهدزون  بش   ) ندروخ تبرض  بش  رد  یّتح 
يادـص اب  داهنیم و  شوگ  رب  كرابم  ناتـشگنا  تفریم و  هفوک  دجـسم  ماب  يالاب  هب  بش ، زامن  ندـناوخ  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما 

[ . 1 . ] دیسریم هفوک  مدرم  مامت  شوگ  هب  ترضح  نآ  ناذا  يادص  هک ، تفگیم  ناذا  ياهنوگ  هب  دنلب ،
-------------

اه : تشون  یپ 
خیراوتلا ج 4 ص 279 . خسان  [ 1]

راذگزامن نیلوا 

مالسلا هیلع  یلع  دروآ ، نامیا  هک  یـسک  لّوا  نادرم ، زا  هک  دنراد  فارتعا  تقیقح  نیا  هب  هعیـش ، ناقّقحم  ّتنـس و  لها  نادنمـشناد  مامت 
، دوب

. دوب لاس  ملسو 7  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هب  ندروآ  نامیا  ماگنه  هب  وا  ّنس  و 
: دیامرفیم دوخ  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح 

ُهَعَم یّلَص  ْنَم  ُلَّوَا  اَنَا  َو  ٍنینِس  ِْعبَِسب  ِساَّنلا  َْلبَق  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هّللا  لوسر  عم  ُْتیَّلَص  ْدََقلَو 
[ . 1 .« ] مدناوخ زامن  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  اب  مدرم  همه  زا  لبق  مدوب  هلاس  تفه  هک  یلاح  رد  نم  «و 

: دش لقن  زین  يرگید  هنوگ  هب  ثیدح  نیا 
: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ماما  هک 

[ . 2  ] ِۀَّمُْألا ِهِذه  ْنِم  دَحَا  ُهَُدبْعَی  ْنَا  َْلبَق  َِنینِس  َْعبَس  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ِهَّللا  ِلوُسَر  َعَم  َهَّللا  ُتْدَبَع 
( دتسرپب ار  ادخ  تّما  نیا  زا  یسک  هکنآ  زا  شیپ  مدوب  هلاس  تفه  هکیلاح  رد  مدرک  تدابع  ربمایپ  اب  هارمه  ار  ادخ  )

----------------
اه : تشون  یپ 

ِْبلاطیبا .» نب  ّیلع  هَّللا  لوُسَر  َعَم  یّلَص  ْنَم  ُلَّوا   » یئاسن ننس  و  ریدغلا ج 3 ص 222 ، [ 1]
ریدغلا ج 3 ص 221. [ 2]
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تقو لوا  زامن  هب  نداد  تیمها 

تقو  لوا  زامن  هب  نداد  تیمها 
دیسریم ، هناگجنپ  زامن  تقو  هاگره 

. دیدرگیم خرس  ترضح  راسخر  هک  ياهنوگ  هب  تشاد ، یتحاران  بارطضا و  تلاح  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح 
: دندیسرپیم مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  زا 

؟ دینارگن تحاران و  ردقنیا  هک  دوشیم ، هچ  ار  امش 
دومرفیم :

[ . 1 .( ] دیسر دنتفریذپن ، اهنآ  درک و  هضرع  نیمزو  نامسآ  رب  ار  نآ  دنوادخ  هک  یتناما  تقو  )
------------------

اه : تشون  یپ 
.17 راونالااحب ج41 ص24 -  و  ، - هّینامعن ص 238 راونا  [ 1]

تاناویح فارتعا 

ثحب و هب  هدیـسر و  ترـضح  نآ  روضح  هب  زوت  هنیک  جوجل و  نایدوهی  زا  یهورگ  مالـسلا  هیلع  یلع  ناـیقّتم  يـالوم  تماـعز  نارود  رد 
. دنتخادرپ هرظانم 

، درک موکحم  باجم و  ار  نانآ  اههنیمز  مامت  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  و 
! دنتفریمن ترضح  نآ  مکحم  لئالد  تاجاجتحا و  راب  ریز  یئورُرپ  دانع و  مامت  اب  نکل 

: دومرف ترضح 
.« دیریذپب ار  ام  ّلدتسم  نشور و  تازجعم  لئالد و  دیرادرب و  تجاجل  زا  تسد  دوهی  موق  يا  »

: دومرف نانآ  ياهبکرم  نارتش و  هب  باطخ  ترضح  دنتفرن ، راب  ریز  نانآ  نوچ 
!« دیهد تداهش  نم  تیاصو  ملسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  تّوبن  دروم  رد  اهرتش ! يا  »

دنتفگ : هدمآ و  نخس  هب  دوهی  نارتش  هک  دندید  ناهگان 
ُدوُهْیلا  ِءالؤه  َبِذَک  َو  ٍدَّمَحم  یِصَو  ای  َْتقَدَص  َْتقَدَص 

دنیوگیم ». غورد  جوجل  نایدوهی  نیا  یئوگیم و  تسار  وت  ربمایپ  یصو  يا  »
: دومرف دندوب و  هدیشوپ  هک  نانآ  ياهسابل  هب  درک  باطخ  مالسلا  هیلع  یلع  سپس 

.« دننیبب ار  ام  تازجعم  نانیا  ات  دیهد  تداهش  زین  امش  »
: دنداد تداهش  نینچ  هدمآ و  نخس  هب  نانآ  ياهسابل 

ًاّقَح  ُهیِصَو  یَلَع  ای  َکَّنَا  َو  ًاّقَح  ِهَّللا  ُلوسر  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ًادّمحم  َّنَا  ُدَهْشَن  مالسلا ! هیلع  یلع  ای  َْتقَدَص 
وت ادخ و  ربمایپ  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دّمحم  هک  میهدـیم  تداهـش  ام  یئوگیم و  تسار  وت  و  مالـسلا ! هیلع  یلع  ای  تسا  وت  اب  قح  »

[ . 1 .« ] یتسه وا  ّقح  رب  یصو 
---------------------

اه : تشون  یپ 
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ثیدح 27. ةادهلا ج 2 ص 410  تابثا  و  زجاعملا ص 43 ، ۀنیدم  [ 1]

اهدژا فارتعا 

: دومرفیم ترضح  نآ  هک  دنکیم  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  رباج  فلا - 
! دش دراو  لیف  ِرَد  زا  یگرزب  ياهدژا  درک ، هظحالم  هاگان  هک  دوب ، ینارنخس  مرگرس  هفوک  دجسم  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  يزور 

دنشکب ، ار  نآ  دنتساوخیم  و  هداتفا ، تشحو  هب  نآ  ندید  زا  مدرم 
: داد روتسد  ربنم  يالاب  زا  نایقّتم  يالوم  یلو 

. دیایب نم  شیپ  وا  ات  دینک  زاب  ار  هار  دیشاب و  هتشادن  يراک  وا  اب 
[ . 1 . ] درک مالس  وا  رب  هتفر و  مالسلا  هیلع  یلع  روضح  هب  میقتسم  اهدژا  هک  دندرک  هدهاشم  مدرم 

. دناسر نایاپ  هب  ار  دوخ  ینارنخس  ات  دشاب  مارآ  هک  درک  هراشا  وا  هب  ترضح 
: دیسرپ اهدژا  زا  دش ، غراف  دوخ  تبحص  زا  مالسلا  هیلع  یلع  نوچ 

يراد ؟ راک  هچ  یتسیک و  وت 
: تفگ وا 

فّرـشم امـش  روضح  هب  هک  درک  تیـصو  نم  هب  تفر ، ایند  زا  شیپ  يدنچ  مردـپ  نوچ  و  متـسه ، اهّنج  نایم  رد  امـش  هفیلخ  ورمع »  » نم
. دیئامرف نایب  دیراد ، یشرافس  روتسد و  ره  متسه و  امش  روضح  رد  کنیا  و  منک ، فیلکت  بسک  هدش و 

: دومرف مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح 
ْمِهیَلَع یتَفیلَخ  َکَّنِاَف  ِّنِجلا ، ِیف  َکیبَا  َماقَم  َموُقَتَف  َفِرَْصنَت  ْنَا  َو  ِهَّللا  يْوقَِتب  َکیصْوَا  مالسلا : هیلع  نینِمؤُملاریمَا  َُهل  َلاقَف 

دومرف : دوب ، اهدژا  تروص  هب  هک  نامثع  نب  ورمع  هب  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
«. ینک هفیظو  ماجنا  نم  يوس  زا  یگدنیامن  هب  اهنج  نایم  رد  تردپ  ياج  رد  هدوب و  راگزیهرپ  هتسویپ  هک  منکیم  شرافس  »

: دیوگیم یفعج  رباج  دومرف ، لقن  ار  ناتساد  ثیدح و  نیا  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  نوچ 
: مدیسرپ ترضح  نآ  زا  نم 

؟ تسا بجاو  وا  يارب  فیلکت  بسک  وا و  ندمآ  ایآ  و  دسریم ؟ امش  روضح  هب  زین  امش  نامز  رد  ورمع  ایآ  موش ! تیادف 
[ . 2 . ] یلب دومرف : نم  باوج  رد  ترضح  نآ 

هداـتفا و تشحو  هب  مدرم  هک  دـش  هفوـک  دجـسم  دراو  [ 3  ] لـیف ِرَد  زا  یگرزب  رایـسب  ياـهدژا  هـک  تـسا  هدـمآ  يرگید  لـقن  رد  و  ب - 
: دومرف مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

. تسا اهّنج  کیپ  وا  دیشابن ، نارگن 
و درک ! مّلکت  يو  اب  هدرب و  مالـسلا  هیلع  یلع  ياهـشوگ  کیدزن  هب  ار  دوخ  ناهد  دندید  هاگان  دندوب . هدـش  هریخ  اهدژا  هب  نانچمه  مدرم 

. تفر دوخ  هار  هب  هدمآ و  نیئاپ  ربنم  يالاب  زا  سپس 
: دندیسرپ مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  زا  مدرم 

؟ تشاد یفرح  هچ  دوب و  هک  وا 
: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

مه نم  درکیم ، توعد  نانآ  یتشآ  يارب  ارم  و  دادیم ، ربخ  هزنع » ینب  رماع و  ینب   » هلیبق ود  راتشک  فالتخا و  زا  دوب و  اهّنج  لوسر  وا  )
.( مهد یتشآ  ار  نانآ  و  هتفر ، اهنآ  نایم  هب  بشما  هک  مداد  لوق 
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دندرک : تساوخ  رد  دجسم  رد  نیرضاح 
. دیربب دوخ  اب  زین  ار  ام  نینمؤملاریما ! ای 

. دنتفر اهّنج  نایم  هب  ءاشع ، زامن  ندناوخ  زا  دعب  زور ، نامه  ِبش  تفریذپ و  ار  اهنآ  تساوخرد  ترضح 
. دندرکیمن كرد  ار  نآ  موهفم  نکل  دندینشیم ، ار  يو  نانخس  دندرکیم و  هدهاشم  ار  وا  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  ناهارمه 

[ . 4 . ] دومن نیزگیاج  نانآ  نایم  رد  ار  یتشآ  حلص و  تخاس و  مارآ  ار  نانآ  اهّنج ، نابز  هب  ینارنخس  زا  سپ  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
مالـسلا هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  تازجعم  تامارک و  زا  هنومن  اههد  میـشاب ، هتـشاد  يدـلج  هدزناپ  هعومجم  نیا  رد  یهاـتوک  ریـس  رگا 

. دیدرگ يراددوخ  اه  هنومن  نآ  هرابود  ندروآ  زا  رارکت ، زا  زیهرپ  تهجب  اهنت  هک  دراد  دوجو 
----------------

اه : تشون  یپ 
: تسا هدمآ  هدرک  لقن  رئاّزلا  حابصم  رد  ار  نآ  سوواط  نب  دیس  هک  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  متفه  ترایز  رد  [ 1]

ِءآَحَصُْفلا  ِناَِسِلب  ِۀَفوُْکلا  رَبنِم  یلَع  نابعّثلا  ِبَطاَُخم  یَلَع  ُمالَّسلَا 
تفگ .) نخس  وا  اب  دوب  هتسشن  هفوک  دجسم  ربنم  رب  هک  یلاح  رد  یبرع  حیصف  نابز  اب  اهدژا  هک  یماما  رب  مالس  )

دنراد .) لاس » رازه  هس  ای  رازه  ود   » ینالوط رمُع  هّنجا ، هفیاط  ّنج و  ناگرزب ، لقن  قبط   ) ثیدح 6 یفاک ج 1 ص 396  لوصا  [ 2]
تسا . هفوک  دجسم  يدورو  ياهرَد  زا  یکی  مان  [ 3]

يدنوار ج 1 ص 189. جئارخ  [ 4]

دایز اب  هیواعم  طابترا  زا  عالطا 

، یتاعالّطا ياهورین  زا  مدرم ، اب  نارازگراـک  دروخرب  شور  یمالـسا و  روشک  روما  ناـیرج  رب  قیقد  تراـظن  يارب  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما 
. درکیم ار  هدافتسا  نیرتشیب 

تشاد . یتاعالّطا  ياهورین  رازاب  رد 
. دنتشاد تراظن  تاضق  روما  رب  یتاعالّطا  ياهورین 

[ . 1 ، ] دوب ربخ  اب  یتموکح  نارازگراک  هب  نمشد  يّرس  ياههمان  زا 
تموکح زکرم  هب  ار  مزـال  راـبخا  هتـشاد ، روضح  نمـشد  كاـخ  رد  یّتـح  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترـضح  یتاـعالّطا  ياـهورین 

[ . 2 . ] دندناسریم
ارچ هک  درک ، دیدش  دروخرب  فینح  نب  نامثع  اب  هک  دوب  ربخ  اب  ناراد  هیامرـس  ياههناخ  هب  نارادنامرف  ياهینامهیم  دـمآ و  تفر و  زا  و 

[ . 3 . ] دوشیم رضاح  هرصب  ناراد  هیامرس  هرفس  رس 
: هک تشون  وا  هب  دایز  هب  هیواعم  همان  زا  یهاگآ  زا  سپ  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

ْنَع َو  ِهِْفلَخ  ْنِم  َو  ِهیَدی  ِنَیب  ْنِم  َءْرَْملا  ِیتْأی  ُناطیَّشلا ، َوُه  امَّنِإَف  ُهْرَذْحاَف ، ََکبْرَغ  ُّلِفَتْـسی  َو  َکَُّبل  ُّلِزَتْسی  َکَیلِإ  َبَتَک  َۀیِواَعُم  َّنَأ  ُْتفَرَع  ْدَـقَو 
[ . 4  ] ِِهلامِش ْنَع  َو  ِِهنیمی 

ناطیش هک  شاب  رذحرب  وا  زا  دنکشب ، مه  رد  ار  تمیمـصت  مزعو و  ددزدب  ار  تلقع  ات  هتـشون ، تیارب  ياهمان  هیواعم  هک  متفای  عالّطا  نم  »
.« دیآیم ناسنا  غارس  هب  فرط  ره  زا  تسا .

، دندرک تیاکـش  وت  یلدگنـس  مدرم و  ندرک  ریقحت  تواسقو و  تنوشخ  زا  تیرادـنامرف ، زکرم  ناناقهد  انامه  دورد . ادـخ و  مان  زا  سپ 
دنتسه يراتفردب  یلدگنس و  تواسق و  راوازس  هن  ،و  دنکرشم هک  اریز  متفای ، ندش  کیدزن  هتـسیاش  ار  نانآ  هن  مدیـشیدنا ، اهنآهرابرد  نم 
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. دننامیپ مه  ام  اب  هک  اریز 
ندرک کیدزن  رد  ار  يورهنایم  لادتعا و  شاب ، هتـشاد  شمرن  تّدش و  اب  مأوتيراتفر  زیمآ ، مهب  ار  یتشرد  یمرن و  نانآ ، اب  راتفر  رد  سپ 

[ . 5 .( ] نک تیاعر  ندومن ، رود  ای 
----------------

: اه تشون  یپ 
سرهفملا . مجعم  هغالبلاجهن  همان 40 و 43 و 44  [ 1]

سرهفملا . مجعم  هغالبلاجهن  همان 33  [ 2]
یتشد . دمحم  سرهفملامجعم  هغالبلاجهن  همان 45  [ 3]

یتشد . دمحم  سرهفملا  مجعم  هغالبلاجهن  همان 40  [ 4]
. یتشد دمحم  سرهفملامجعم  هغالبلاجهن  همان 19  و -  حضاو ج 2 ص 192 -  نبا  خیرات  و -  يرذالب -  فارشالا ص 161 : باسنا  [ 5]

سراف نارادنامرف  زا  یکی  تنایخ  زا  عالطا 

دـنامن و یفخم  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترـضح  تاـعالّطا  مشچ  زا  هریبه  نب  ۀلقـصم  ماـن  هب  سراـف  نارادـنامرف  زا  یکی  تناـیخ 
. دیسر مالسلا  هیلع  یلع  ماما  عالّطا  هب  هلصافالب 

: تشون وا  هب  باطخ  ياهمان  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح 
، ْمُُهلویُخَو ْمُهُحاَمِر  ُْهتَزاَح  يِذَّلا  َنیِِملْـسُْملا  َءیَف  ُمِسْقَت  َکَّنَأ  َکَماَمِإ : َتیَـصَعَو  َکَـهلِإ ، َتْطَخْـسَأ  ْدَـقَف  ُهَْتلَعَف  َْتنُک  ْنِإ  ٌْرمَأ  َکـْنَع  ِینَغََلب 

. َکِمْوَق ِباَرْعَأ  ْنِم  َکَماَتْعا  ِنَمِیف  ْمُهُؤاَمِد ، ِهیَلَع  ْتَقیِرُأَو 
ِْحلُْـصت َالَو  َکِّبَر ، ِّقَِحب  ْنِهَتْـسَت  اَلَف  ًاناَزیِم ، يِدـْنِع  َّنَّفِخََتلَو  ًاناَوَه ، یَلَع  ََکل  َّنَدِـجََتل  ًاّقَح  َِکلذ  َناَـک  ِْنَئل  َۀَمَـسَّنلا ، َأََربَو  َۀَّبَْحلا ، َقَلَف  يِذَّلاَوَف 

. ًالاَمْعَأ َنیِرَسْخَْألا  َنِم  َنوُکَتَف  َِکنیِد ، ِقْحَِمب  َكاْینُد 
. ُْهنَع َنوُرُدْصیَو  ِهیَلَع ، يِْدنِع  َنوُدِری  ٌءاَوَس : ِءیَْفلا  اَذه  ِۀَمِْسق  ِیف  َنیِِملْسُْملا  َنِم  اَنَلَِبقَو  َکَلَِبق  ْنَم  َّقَح  َّنِإَو  اَّلَأ 

دیسر ربخ  يدرک ، ینامرفان  ار  شیوخ  ماما  و  يدروآ ، مشخ  هب  ار  دوخ  يادخ  یـشاب ، هدرک  نانچ  رگا  هک  دنداد  نم  هب  وت  زا  یـشرازگ  )
نادنواشیوخ هک  یبارعَا  هب  هدمآ ، تسد  هب  ناشیاهنوخ  ندش  هتخیر  اب  و  هدروآ ، درگ  ناشاهبـسا  اههزین و  هک  ار  ناناملـسم  تمینغ  وت  هک 

. یشخبیم دندیزگرب ، ار  وت  و  دناوت ،
هدیدرگ کبـس  وت  تلزنم  و  هدش ، راوخ  نم  دزن  رد  دشاب ، تسرد  شرازگ  نیا  رگا  دیرفآ ، ار  اههدیدپ  و  تفاکـش ، ار  هناد  هک  ییادخ  هب 

قح شاب ، هاگآ  یناسنا ، نیرتراکنایز  هک  نکن ، داـبآ  نید  يدوباـن  اـب  ار  دوخ  ياـیند  و  رامـشم ، کبـس  ار  تراـگدرورپ  قح  سپ  تسا ،
[1 .( ] دنریگ نم  زا  ار  دوخ  مهس  دنیآ و  نم  دزن  هب  دیاب  همه  تسا ، يواسم  لاملاتیب  میسقت  رد  دنتسه  وت  شیپ  ای  نم  دزن  هک  یناناملسم 

.
-----------------------

اه : تشون  یپ 
. یتشد دمحم  سرهفملامجعم  هغالبلاجهن  همان 43  [ 1]

ناراد هیامرس  هب  هرصب  رادنامرف  شیارگ  زا  عالطا 

نیگنر ياههرفس  ناراد و  هیامرس  هب  تفرگ و  هلصاف  اهشزرا  زا  هرصب  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  رادنامرف  فینح  نب  نامثع  هک  نآ  زا  سپ 
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: تشون وا  هب  باطخ  ياهمان  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح  دنام ، رود  نادنمتسم  ءارقف و  زا  و  دروآ ، يور  نانآ 
َکَیلِإ ُلَْقُنتَو  ُناَْولَْألا ، ََکل  ُباَطَتُْـست  اَهَیلِإ  َتْعَرْـسَأَف  ٍۀـَبُدْأَم  َیلِإ  َكاَعَد  ِةَرْـصَْبلا  ِلْهَأ  ِۀـْیِتف  ْنِم  ًالُجَر  َّنَأ  ِینَغََلب  ْدَـقَف  ٍفیَنُح : َْنبای  ُدـَْعب ، اَّمَأ 

ُناَفِْجلا .
ُهُْملِع َکیَلَع  َهَبَتْـشا  اَمَف  ِمَضْقَْملا ، اَذـه  ْنِم  ُهُمَـضْقَت  اَـم  َیلِإ  ْرُْظناَـف  ٌّوُعْدَـم . ْمُهِینَغَو  ٌّوُفْجَم ، ْمُُهِلئاَـع  ٍمْوَق ، ِماَـعَط  َیلِإ  ُبیُِجت  َکَّنَأ  ُْتنَنَظ  اَـمَو 

. ِهِْملِع ِرُوِنب  ُءیِضَتْسیَو  ِِهب  يِدَتْقی  ًاماَمِإ ، ٍمُومْأَم  ِّلُِکل  َّنِإَو  َالَأ  ُْهنِم . ْلَنَف  ِهِهوُجُو  ِبیِِطب  َْتنَقیَأ  اَمَو  ُهْظِْفلاَف ،
ٍۀَّفِعَو ٍداَِهتْجاَو  ٍعَرَِوب  ِینُونیِعَأ  ْنِکلَو  َِکلذ ، یَلَع  َنوُرِدـْقَت  َال  ْمُکَّنِإَو  َالَأ  ِهیَـصْرُِقب . ِهِمْعُط  ْنِمَو  ِهیَرْمِِطب ، ُهاْینُد  ْنِم  یَفَتْکا  ِدَـق  ْمُکَماَمِإ  َّنِإَو  َالَأ 

ٍداَدَسَو .
، ُْهنِم ُتْذَخَأ  َالَو  ًاْربِش ، اَهِـضْرَأ  ْنِم  ُتْزُح  َالَو  ًارْمِط ، ِیبَْوث  ِیلاَِبل  ُتْدَدْعَأ  َالَو  ًاْرفَو ، اَهِِمئاَنَغ  ْنِم  ُتْرَخَّدا  َالَو  ًاْرِبت ، ْمُکاْینُد  ْنِم  ُتْزَنَک  اَم  ِهَّللاَوَف 

[ . 1  ] ٍةَرِقَم ٍۀَصْفَع  ْنِم  ُنَوْهَأَو  یَهْوَأ  ِینیَع  ِیف  یَِهلَو 
وت دناوخارف و  شیوخ  ینامهم  هب  ار  وت  هرصب ، نارادهیامرس  زا  يدرم  هک  دنداد  شرازگ  نم  هب  فینُح ، رـسپ  يا  دورد ! ادخ و  دای  زا  سپ 

نامگ دـنداهنیم ، وت  يولج  یپ  رد  یپ  اذـغ  زا  رپ  ياههساک  و  دـندروآ ، وت  يارب  گنراگنر  ياهیندروخ  یتفاتـش ، نآ  يوسهب  تعرـسهب 
نک هشیدنا  دناهدش ، توعد  هرفـس  رـس  رب  ناشنادنمتورث  و  هدش ، مورحم  متـساب  ناشنادنمزاین  هک  يریذـپهب  ار  یمدرم  ینامهم  مدرکیمن 

؟ ییاجک رد 
يروخیم ؟ هرفس  مادک  رس  رب  و 

نک . فرصم  يراد  نیقی  شندوب  لالح  یگزیکاپ و  هب  ار  هچنآ  و  نکفایب ، رود  ینادیمن  ار  شندوب  مارح  لالح و  هک  ییاذغ  نآ  سپ 
هب دوخ  يایند  زا  امش  ماما  شاب ! هاگآ  دریگیم ، ینـشور  شـشناد  رون  زا  و  دنکیم ، يوریپ  وا  زا  هک  تسا  یماما  ار  يوریپ  ره  شاب  هاگآ 

ناوارف و شالت  يراکزیهرپ و  اب  اّما  دیرادن  ار  يراک  نینچ  ییاناوت  امش  هک  دینادب  تسا ، هداد  تیاضر  نان  صرق  ود  و  هدوسرف ، هماج  ود 
. دیهد يرای  ارم  یتسار ، ینمادکاپ و 

ياهماج ماهنهک  هماج  ود  رب  ماهدرکن ، هریخذ  يزیچ  نآ  ياهتمینغ  زا  و  هتخودناین ، ياهرقن  الط و  امـش  يایند  زا  نم  ادخ ، هب  دنگوس  سپ 
[ . 2 . ] تسا رتزیچان  طولب  تخرد  خلت  هناد  زا  نم  مشچ  رد  امش  يایند  متفرگن و  رایتخا  رد  بجو  کی  یتح  ایند  نیمز  زا  و  مدوزفاین ،

------------------
اه : تشون  یپ 

سرهفملا . مجعم  هغالبلاجهن  همان 45  [ 1]
دیدحلا ج 16 ص 207. یبا  نبا  حرش  و -  سلجم 90 -  قودص  یلاما  [ 2]

يرعشا یسوموبا  هناقفانم  راتفر  زا  عالطا 

هفوک يراج  روما  یسایس و  تالّوحت  مامت  زا  تشاد ، هفوک  رد  هک  يزاب  ياهمشچ  یتاعالّطا و  ياهورین  هلیـسو  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما 
هب نداد  همتاخ  يارب  لمج  گنج  هناتـسآ  رد  هک  تشاد  یهاگآ  يرعـشا » یـسوموبا   » هناقفانم ياهتکرح  اـهتفلاخم و  زا  دوب و  ربخ  اـب 

: تشون نینچ  وا  هب  باطخ  هفوک  رادنامرف  هنایذوم  تاکرح 
ْعَفْراَف َکیَلَع  ِیلوُسَر  َمِدَق  اَذِإَف  َکیَلَعَو ، ََکل  َوُه  ٌلْوَق  َْکنَع  ِینَغََلب  ْدَـقَف  ُدـَْعب ، اَّمَأ  ٍسیَق . ِْنب  ِهَّللا  ِدـْبَع  َیلِإ  َنِینِمْؤُْملا  ِریِمَأ  ِیلَع  ِهَّللا  ِدـْبَع  ْنِم 

. َکَعَم ْنَم  ْبُْدناَو  َكِرْحُج  ْنِم  ْجُرْخاَو  َكَرَْزئِم ، ْدُدْشاَو  َکَلیَذ ،
، َكِدـِماَِجب َُکِبئاَذَو  َكِِرثاَُخب ، َكُدـْبُز  َطَـلْخی  یَّتَح  َكَْرُتت  اـَلَو  َْتنَأ ، ُثیَح  ْنِم  َّنیَتُْؤَتل  ِهَّللا  ُمیاَو  ْدـُْعباَف ! َْتلَّشَفَت  ْنِإَو  ْذـُْفناَف ، َْتقَّقَح  ْنِإَـف 

ُبَکْری يَْربُْکلا ، ُۀـیِهاَّدلا  اَهَّنِکلَو  وُجَْرت ، ِیتَّلا  یَنیَوُْهلِاب  یِه  اَمَو  َکِْفلَخ ، ْنِم  َكِرَذَـحَک  َکـِماَمَأ  ْنِم  َرَذَْـحتَو  َِکتَدـِْعق ، ْنَع  َلَْـجُعت  یَّتَحَو 
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َکَّظَحَو . َکَبیِصَن  ْذُخَو  َكَْرمَأ ، ِْکْلماَو  َکَْلقَع ، ْلِقْعاَف  اَُهلَبَج . ُلَّهَسیَو  اَُهبْعَص ، ُلَّلَذیَو  اَُهلَمَج ،
ٌناَُلف ؟ َنیَأ  َلاَقی : َال  یَّتَح  ٌِمئاَن ، َْتنَأَو  َّنیَفُْکَتل  يِرَْحلِابَف  ٍةاََجن ، ِیف  َالَو  ٍبْحَر  ِریَغ  َیلِإ  َّحَنَتَف  َتْهِرَک  ْنِإَف 

[ . 1 . ] ُماَلَّسلاَو َنوُدِْحلُْملا ، َعَنَص  اَم  ِیلَابُأ  اَمَو  ٍّقُِحم ، َعَم  ٌّقََحل  ُهَّنِإ  ِهَّللاَو 
( يرعشا یسوموبا   ) سیق نب  هّللادبع  هب  نانمؤمریما  یلع  ادخ  هدنب  زا 

نماد دیآ ، وت  شیپ  نم  هداتسرف  نوچ  تسا ، وت  نایز  هب  مه  ،و  دوس هب  مه  هک  دیسر  نمب  وت  زا  ینخس  دورد ! راگدرورپ و  شیاتس  زا  سپ 
نم رد  ار  قح  رگا  نک ، جیـسب  گـنج  يارب  ار  مدرمو  يآ ، نوریب  دوخ  خاروس  زا  و  دـنبب ، مکحم  گـنج  يارب  ار  ترمک  نزرمک ، تّمه 

. ریگهرانک يدنام  لدود  رگا  و  ریذپب ، يدید 
رانک ردو  دزیر ، مهرد  تکشخ  رت و  ناوختسا و  تشوگ و  ات  دننکن ، اهر  شیوخ  لاح  هب  دنروایب و  ار  وت  یشاب  هک  اجره  دنگوس  ادخ  هب 

روشک يراـج  ثداوح  یکانـساره  ترـس  تشپ  زا  هک  یـسرتب  هنوگناـمه  دوخ  يور  شیپ  زا  هکناـنچ  دـننک ، باتـش  تموـکح  زا  تندز 
راومه ار  نآ  ياهیتخـس  و  دـش ، راوس  شبکرم  رب  دـیاب  هک  تسا  یگرزب  رایـسب  هثداـحهکلب  ینکیم ، رکف  وت  هک  تسین  ناـسآ  ناـنچنآ 

. دومن ناسآ  ار  نآ  یناتسهوک  تخس و  ياههار  ندومیپ  و  درک ،
هکنآیب ریگهرانک ، يرادـن  شوخ  ار  ام  اب  یهارمه  رگا  رادربار ، تاهرهب  مهـس و  و  شاب ، شیوخ  راک  کلام  و  ریگراکب ، ار  ترکف  سپ 

دنسرپن  وت  زا  و  دنروآرب ، ار  وت  ياهتیلوئسم  نارگید  یشاب و  باوخ  رد  وت  تسا  راوازس  هک  يوش ، راگتسر  ای  يریگ  رارقشیاتس  دروم 
ياهتفر ؟ اجکبو  یتسه ؟ اجک  هک 

. دورد اب  دننکیم ؟ هچ  ناسانشنادخ  هک  مرادن  یکاب  و  دریگیم ، ماجنا  قح  درم  تسد  هب  تسا و  قح  هار  نیا  دنگوس ! ادخ  هب 
-------------------

اه : تشون  یپ 
. سرهفملا مجعم  هغالبلاجهن  همان 63  [ 1]

روشک لک  یسرزاب  ترورض  تاعالطا و 

هب روما ، زا  یسرزاب  لصا  و  یتاعالّطا ، ياهورین  زا  هدافتـسا  و  حلاص ، ياهناسنا  ندرامگ  اب  ار  دوخ  روانهپ  روشک  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما 
: تسا بلاج  اهنآ  زا  یکی  هب  هّجوت  هک  درکیم ، هرادا  یبوخ 

: تشون کلام  نب  بعک  هب  ياهمان  رد 
و نک ، يورـشیپ  بیذـع  تارف و  نایم  رد  قارع ، داوس  هقطنمات  دامتعا ، دروم  دارفا  زا  یهورگ  اب  تدوخ  و  راذـگب ، دوخ  يارب  ینیـشناج  »
زا و  ورب ، اهذابقهب »  » هقطنم هب  سپس  امن ، یسرّرب  ار  اهنآ  درکراک  شور و  نک و  لاوئـس  مدرم  زا  نم  نارازگراک  نادنمراک و  زا  اجنآ  رد 

هبـساحم ًاقیقد  مدآ  نادـنزرف  وت و  ياهراک  همه  هک  نادـب  زاس و  فرطرب  ار  ناماس  نآ  تالکـشم  و  نک ، قیقحت  اجنآ  مدرم  عضو  لاح و 
[ . 1 .« ] دش دهاوخ 

زا شیب  زورما  نآ  كاخ  یگدرتسگ  هک  توافتم  نارازگراک  رادنامرف و  هدنامرف و  رازه  زا  شیب  نتشاد  اب  يروشک  هرادا  هک  تسا  نشور 
. تسین نکمم  روشک  ّلک  یسرزاب  متسیس  مزال و  یتاعالّطا  متسیس  يوق و  تاعالّطا  نودب  درادرب  رد  ار  یمالسا  روشک   40

-----------------
اه : تشون  یپ 

ةداعسلاجهن ج 5 ص25. و -  یبوقعی ج2 ص205 -  خیرات  [ 1]
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دایز هب  تبسن  هیواعم  هئطوت  ياشفا 

زا و  تسا ، ناطیـش  هک  سرتـب  وا  زا  دـنک ، تسُـس  ار  وت  هدارا  و  دـنازغلب ، ار  وت  لـقع  اـت  هتـشون  ياهماـن  وت  يارب  هیواـعم  هک  متفاـی  عـالّطا 
ار شکرد  روعـش و  و  دزاس ، دوخ  میلـست  ار  وا  یـشومارف ، لاح  رد  اـت  دـیآیم  ناـسنا  يوس  هب  پچ  تسار و  زا  و  رـس ، تشپ  و  ورشیپ ،

. دیابرب
نآ اب  یسک  هن  و  دنکیم ، تسرد  ار  یبَسَن  هن  هک  درک  ناطیش  هسوسو  اب  هشیدنا و  نودب  ییاعّدا  باّطخ  نب  رمع  نامز  رد  نایفسوبا  يرآ 

. تسا ثرا  راوازس 
دننادن و دوخ  زا  ار  وا  هک  دشونب  نانآ  بآ  روخشبآ  زا  ات  هدش  دراو  هلگ  کی  نارتش  عمج  رد  هک  تسا  هناگیب  يرتشم  نانوچ  هدننک  اعّدا 

. دننک رود  دوخ  عمج  زا 
[ . 1 . ] دشاب نازرل  وس  نادب  وس  نیا  زا  هتسویپ  نازیوآ و  یبکرم  نالاپ  رب  هک  یفرظ  نانوچ  ای 

ياهوگلا ناونع  هب  ار  مالـسا  ردص  نادهاجم  دزادرپیم و  یمالـسا  داهج  يرادفده  نامیا و  تیوقت  هب  هدش  باسح  ینارنخـس  کی  رد  و 
: دومرف هک  درکیمن  داجیا  یعنام  اهنآ  يارب  يدنواشیوخ  ياهدنویپ  اریز  دیاتسیم  هتسیاش 

یَلَع ًایِضُم  َو  ًامیلْسَت  َو  ًانامیا  ّالا  َِکلذ  انُدیِزیام  انَماَمْعَا ، َو  اَنَناوِْخا  َو  اَنَءاْنبَا  َو  اَنَءابآ  ُُلتْقَن  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ِهّللا  ِلوسَر  َعَم  اّنُک  ْدََقلَو 
[ . 2 . ] ّوُدَْعلا ِداهِج  یف  ًاّدِجَو  َِملَالا ، ِضَضَم  یلَع  ًاْربَصَو  ِمَقّللا ،

و میدرکیم ، دربن  شیوخ  ياهومع  ناردارب و  نادنزرف و  ناردپ و  اب  میدرکیم ، گنج  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  باکر  رد  )
ام نمشد ، اب  داهج  موادت  رد  شالت  و  اهدرد ، ياهیخلت  ربارب  رد  ربص  راوشد و  هار  ندومیپ  هب  و  دوزفایم ، اممیلست  نامیا و  رب  راکیپ  نیا 

( درکیم تیوقت  ار 
همه رب  دـناوتیم  یمالـسا  نامرآ  ادـخ و  هب  نامیا  تسا ، زیچاـن  داـهج  رد  يرادـفده  و  ناـمیا ، لـماع  ربارب  رد  يدـنواشیوخ  لـماع  سپ 

. دنک هبلغ  اهلماع 
مـشچ هب  ینیریـش  خـلت و  ثداوح  نیّفـص  گـنج  رد  دـنارذگیم ، ار  یـساّسح  تاـظحل  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترـضح  يودرا 

. دروخیم
، دوب هیواعم  يودرا  رد  رسپ  مالسلا و  هیلع  یلع  ماما  رگشل  رد  ردپ  یهاگ 

، دوب لطاب  هاپس  رد  رگید  ردارب  قح و  رگشل  رد  يردارب 
نامیا و حور  تیوقت  يدنواشیوخ  ياههقالع  اب  هلباقم  هار  اهنت  هک  دندوب  هتفرگ  رارق  مه  يور  رد  ور  لیماف  کی  هلیبق ، کی  نادنواشیوخ 

. تسا داهج  رد  يرادفده 
--------------------

اه : تشون  یپ 
یتشد ، دمحم  سرهفملامجعم  هغالبلا  جهن  همان 44  [ 1]

نآ ات  داد  یهاوگ  تشذگیم  نم  لد  رد  هچ  نآ  هب  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  هک  دنگوس  هبعک  راگدرورپ  هب  تفگ  دناوخ  ار  همان  دایز  یتقو 
هراومه تسین و  هلگ  رامش  زا  اّما  دروآیم  موجه  بآ  ندیشون  يارب  هک  تسا  یناویح  لغاو » . » درک توعد  يراکمه  هب  ار  وا  هیواعم  هک 

و دهجیم ، وس  نآ  وس و  نیا  هب  هشیمه  هک  دنزیوآیم ، بکرم  هب  هک  تسا  یفرظ  بذبذم » طون   » و دنناریم ، بقع  هب  ار  وا  نارتش  رگید 
تسا . نازرل  تکرح  لاح  رد 

. یتشد دمحم  سرهفملامجعم  هبطخ 56  [ 2]
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يزرم نورب  تاعالطا 

. تسا راکنا  لباق  ریغ  ترورض  کی  زین  يزرم  نورب  رد  هکلب  میراد  زاین  یتاعالّطا  نمؤم  ياهورین  تاعالطا و  هب  روشک  لخاد  رد  اهنت  هن 
حیحـص هلباقم  نمـشد  اب  میناوتیم  میتسه  عالطا  اب  نمـشد  تّوق  طاـقن  اـهیتساک و  زا  میراد و  نمـشد  زا  هک  یتخانـش  نازیم  هب  اـم  اریز 

. میشاب هتشاد 
هنوگره زا  هار  نیا  رد  هک  دنزیم  موادم  تازرابم  اهگنج و  رد  ار  لوا  فرح  نمـشد  تاکرحت  زا  رابخا  تاعالطا و  بسک  زین  نونکا  مه 

. دنریگیم هرهب  دوجوم  ياههویش  اهرازبا و  مامت  زا  و  دننکیم ، هدافتسا  یتاناکما 
دنتـشاد و رظن  ریز  ار  وا  تاکّرحت  نمـشد  كاخ  رد  هک  تشاد  اهزرم  يوس  نآ  رد  يدمآ  راک  یتاعالطا  ياهورین  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما 

. دندادیم شرازگ  ماما  هب  ار  مزال  تاعالطا 
: تشون هک  هغالبلاجهن  همان 33  دننام :

ِهْمُْکلا ِعاَمْـسَْألا ، ِّمُّصلا  ِبُولُْقلا ، یْمُْعلا  ِماَّشلا  ِلـْهَأ  ْنِم  ٌساـَنُأ  ِمِسْوَْـملا  َیلِإ  َهِّجُو  ُهَّنَأ  ِینُِمْلعی  َیلِإ  َبَتَک  ِبِْرغَْملاـِب -  ِینیَع -  َّنِإَـف  ُدـَْعب ، اَّمَأ 
ِلِجِآب اَهَلِجاَع  َنوُرَتْشیَو  ِنیِّدـلِاب ، اَـهَّرَد  اْینُّدـلا  َنُوِبلَتْحیَو  ِِقلاَْـخلا ، ِۀیِـصْعَم  ِیف  َقُولْخملا  َنوُعیِطیَو  ِلِـطاَْبلِاب ، َّقَْحلا  َنوُِسْبلی  َنیِذـّلا  ِراَْـصبَْألا ،

. ُُهلِعاَف اَّلِإ  ِّرَّشلا  َءاَزَج  يَزْجی  َالَو  ُُهِلماَع ، اَّلِإ  ِریَْخلِاب  َزوُفی  َْنلَو  َنیِقَّتُْملا ؛ ِراَْربَْألا 
ِءاَمْعَّنلا َْدنِع  ْنُکَت  َالَو  ُْهنِم ، ُرَذَتْعی  اَمَو  َكایِإَو  ِهِماَمِِإل . ِعیِطُْملا  ِِهناَْطلُِسل ، ِِعباَّتلا  ِبِیبَّللا ، ِحِصاَّنلاَو  ِبِیلَّصلا ، ِمِزاَْحلا  َماِیق  َکیَدی  ِیف  اَم  یَلَع  ِْمقَأَف 

. ُماَلَّسلاَو ًالِشَف ، ِءاَسْأَْبلا  َْدنِع  َالَو  ًارَِطب ،
[ . 1 ( ] هلآو هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  يومع  رسپ  ساّبع ، نب  مثق  ۀکم  رادنامرف  هب  همان  )

-----------------
: اه تشون  یپ 

ربمایپ اب  هک  دوب  یسک  نیرخآ  و  دوب ، ربمایپ  هب  هیبش  رایسب  هلآو و  هیلع  هللا  یلصربمایپ  يومع  رـسپ  بلطملادبع و  نب  ساّبع  دنزرف  مُثق  [ 1]
هب اجنآ  رد  تفر و  دنقرمـس  هب  هیواعم  تموکح  رد  دوب ، هّکم  رادنامرف  مالـسلا  هیلع  ماما  تداهـش  ماگنه  ات  درک و  عادو  وا  نفد  ماگنه  هب 

. دیسر تداهش 

ندیباوخ ماسقا 

، درک حرطم  ار  یتالاوئس  ماش  لها  زا  يدرم  هک  دنتشاد  روضح  هفوک  عماج  دجسم  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
: دیسرپ هلمج  نآ  زا  و 

؟ تسا مسق  دنچ  باوخ 
: هک داد  خساپ  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

: تسا مسق  راهچ  رب  باوخ 
. دنشابیم یحو  رظتنم  دنباوخیم و  تشپ  رب  هک  ناربمایپ  شور  هب  ندیباوخ  لّوا - 

. دباوخیم تسار  يولهپ  يور  رب  هلبق و  هب  ور  هک  نمؤم  ندیباوخ  مود - 
. دنباوخیم پچ  يولهپ  رب  دندروخ  هک  یئاذغ  یناوارف  زا  هک  ناگدازهاش  ناهاشداپ و  باوخ  موس - 

[ . 1 . ] دننابسچیم نیمز  هب  ار  دوخ  مکش  دنباوخیم و  يور  هب  هک  يدنم  درد  هناوید  ره  و  ناطیش ، ناتسود  ناطیش و  باوخ  مراهچ - 
---------------
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اه : تشون  یپ 
قودص ج 1 ص 263. خیش  لاصخ  [ 1]

شوخ ياهوب  تایرطع و  لامعتسا 

: دومرفیم هتشاد و  هقالع  شوخ  يوب  تاّیرطع و  هب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح 
. قمحا رگم  دنکیمن  ّدر  ار  تمارک 

؟ تسیچ تمارک  دندیسرپ :
داد : خساپ 

[ . 1 . ] نآ لاثما  دنروآیم و  وا  نداد  هیکت  يارب  هک  یشلاب  و  دنشخبیم ، ناسنا  هب  هک  يرطع 
-------------

اه : تشون  یپ 
مّوس ص 118. لصف  متشه  باب  مشش ، باب  نیقّتملا  ۀیلح  [ 1]

وراد فرصم  رد  طایتحا 

هب يرامیب ، هظحل  نیلّوا  رد  ًاروف  هدـش و  مک  اهناسنا  لّـمحت  تردـق  دراد ، رارق  مدرم  راـیتخا  رد  عیرـس  نازرا و  اـهوراد  عاونا  هک  هزورما 
. دنربیم هانپ  نامرد ، وراد و 

. تسا راّیس » هناخوراد  » کی نانآ ، فیک  ای  نانآ ، لزنم  یخرب ، و 
: هک تسا  نیا  قذاح  ءاّبطا  ِتسرد  هّیرظن  هک  یلاح  رد 

. دیروایب يور  وراد  نامرد و  هب  ماجنارس  دنک و  هبلغ  يرامیب  رب  دوخ  ندب  ات  دینک  لّمحت  يرادقم  ار  درد 
: دومرف هراشا  ینامرد  تقیقح  نیا  هب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح 

[ . 1 . ] دینکن هدافتسا  وراد  زا  هدرکن و  اوادم  ار  دوخ  درکن ، هبلغ  ندب  رب  يرامیب  ای  درد  هک  یتقو  ات 
---------------

اه : تشون  یپ 
. مهدزاود لصف  مهن ، باب  نیقّتملا  ۀیلح  [ 1]

یهایگ ياهوراد  اهاذغ و  عاونا  زا  هدافتسا 

، تشاد هّجوت  یهایگ  ياهوراد  اه و  يزبس  هدننک  نییعت  شقن  هب  اذغ  تشادهب  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
: دننام دومرفیم ، هدافتسا  اهنآ  زا  دوخ  یئاذغ  هعومجم  رد  و 

. دومرفیم لوانت  امرخ  نان و  بلغا  درکیم و  هدافتسا  ناوارف  امرخ  زا 
. دومرفیم هدافتسا  نآ  لصف  رد  روگنا  زا 

. تفرگیم هرهب  تاجهویم  عاونا  زا 
. تشاد هّجوت  دروم  اذغ  فرص  ماگنه  هب  ار  ناوارف  تاجیزبس 

. دومرفیم شرافس  نآ  هب  درکیم و  هدافتسا  دابدنه ، ینساک و  دننام : یئوراد ، ناهایگ  زا 
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. دادیم دومنهر  نآ  هیپ  اب  رانا  ندروخ  هب  درکیم و  هدافتسا  دوخ  ياهاذغ  رد  رانا  زا 
[ . 1 . ] درکیمن تلفغ  امرخ  چراق و  لثم : يّوقم  یعیبط و  ياهاذغ  زا 

------------------------
اه : تشون  یپ 

.178 هعیشلا ج25 ص 27 -  لئاسو  [ 1]

روگنا

ماما  ياذغ  روگنا ، نان و 
اهاذغ تشروخ  روگنا ،

: دیوگیم ذوبرخ  نب  فورعم  - 1
[ . 1 . ] ِبَنِْعلِاب َْزبُْخلا  ُلُکْأَی  مالسلا  هیلع  َنینِمْؤُْملاَریمَأ  يأَر  ْنَّمَع 

.« دومرفیم لوانت  روگنا  نان و  ترضح  نآ  هک  درکیم  هدهاشم  ار  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هراومه  »
: دومرف هک  دش  لقن  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  زا  - 2

[ . 2  ] ٌءاَْولَح َو  ٌماَعَط  َو  ٌۀَهِکاَف  َو  ٌمْدُأ  ُبَنِْعلَا 
« اولح ینیریش و  تسا و  ماعط  تسا و  هویم  و  تسا ، تشروخ  روگنا  »

----------------
اه : تشون  یپ 

مراکم ص377 ح1 . نساحملا ص548 ح869 . [ 1]
قالخألا ص377 ح2. مراکم  و  یفاکلاو ج2 ص351 ح4 . نساحملا ص547 ح848 . [ 2]

رانَا

هدعم  تمالس  رانا و 
ناکدوک  ندمآ  فرح  هب  دوز  رانا و 

هدعم  یغّابد  نیریش و  شرت و  رانا 
نادند  ناهد و  ياه  يرامیب  نامرد  رانا و 

ناور  یباداش  رانا و 
: دومرف مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  - 1

[ . 1  ] ِةَدْعِْمِلل ٌغابِد  ُهَّنإَف  ِهِمْحَِشب ، َناَّمُّرلا  اُولُک 
.(« دنکیم زیمت  . ) دنکیم یغّابد  ار  هدعم  هک  دیروخب  نآ  ِیپ  اب  ار  رانا  »

: هک هدش  لقن  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  - 2
[ . 2  ] ْمِِهتَنِْسلِأل ُعَرْسأ  ُهَّنإَف  َناَّمُّرلَا  ْمُکَناَْیبِص  اوُمِعْطأ 

.« دنیآیم نابز  هب  رتدوز  هک  دیناروخب  رانا  ار  دوخ  ناکدوک  »
: دومرف هک  درک  لقن  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  - 3
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[ . 3  ] َةَدْعِْملا َُغبْدَی  ُهَّنإَف  ِهِمْحَِشب  َّزُْملا  َناَّمُّرلا  اُولُک 
.« دنکیم كاپ  ار  هدعم  هک  دیروخب  نآ  ِیپ  اب  ار  نیریش  شرت و  رانا  »

: تفگ هک  دنداد  تبسن  مالسلا ) هیلع  نینمؤملاریما  باحصا  زا   ) ناحوص نب  ۀعصعص  هب  ار  تیاور  نیا  یضعب  - 4
، مدش دراو  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  رب  ماش  زا  سپ  یبش 

: دومرف نم  هب  باطخ  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
ْهَّنإَف ِهِمْحَـش  َعَم  ُدیُری  ِهِرِْـشق  َعَم  ُْهلُک  َلاَق : َو  ُهَضَْعب ، یْنلِواَن  َو  یل  َرَـسَکَف  ٍۀَناَّمُر ، ُفِْصن  ِْهیَدَی  َْنَیب  َو  ُْتیَّشَعَت ، ْدَـق  ُْتُلق : ْلُکَف ، ٌنْدُأ  َۀَعَـصْعَص  اَی 

[ . 6  ] َسْفَّنلا ُبیطَی  َو  [ 5 ، ] ِرَخَْبلِاب َو  [ 4 ، ] ِرَفَْحلِاب ُبَهْذَی 
، نک لوانت  دوجوم  ياهرانا  زا  ایب و  ولج  »

ماهدروخ ، ماش  متفگ :
: دومرف و  داد ، نم  هب  ار  نآ  زا  یتمِسق  و  هدرک ، مِسق  دنچ  هب  ار  نآ  هک  تشاد ، تسد  رد  ار  يرانا  ترضح 

[ . 7 .« ] دزاسیم باداش  ار  ناج  دنکیم و  نامرد  ار  ناهد  ياهباهتلا  و  دیادزیم ، ار  نادند  اههثل و  يرامیب  هک  روخب  نآ  ِیپ  اب  ار  رانا 
--------------

اه : تشون  یپ 
راحب ح63 ص154 ح1 . [ 1]
راحب ج63 ص155 ح5 . [ 2]

راونألاراحب ج63 ص160 ح30 . [ 3]
نکسیو . اهولعت  ةرفص  وأ  نانسألا  لوصأ  یف  قالس  کیرحتلاب  رفحلا : [ 4]

هریغ . مفلا و  یف  نتنلا  کیرحتلاب  رحبلا : [ 5]
مهلاو . نزحلا  باهذإ  نع  ۀیانک  سفنلا : بیطت  [ 6]

راونألاراحب ج 66 ص161 ح32. [ 7]

ریجنا

جنلوق  نامرد  ریجنا و 
قورع نامرد  ریجنا و 

ریجنا زا  هدافتسا  نامز 
: دومرف هک  درک  لقن  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  - 1

[ . 1 . ] ِْجَنلوُْقِلل ٌِعفاَن  ُهَّنإَف  َنیِّتلا ، ِلْکَِأب  ْمُْکیَلَع 
.« دنکیم نامرد  ار  جنلوق  يرامیب  اریز  ندروخ ، ریجنا  داب  امش  رب  »

: دومرف مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  - 2
[ . 2 . ] ْهنِم اوُِرثُْکتال  َو  ِْلیَّللِاب  ُهُُولُک  َو  ِراَهَّنلِاب ، ُْهنِم  اوُِرثْکأَف  ِْجَنلوُْقلا ، ِحاَیِِرل  ٌِعفاَن  َوُه  َو  َدَدَّسلا ، ُنیلَی  ِنیّتلا  ُلْکأ 

.« دیروخب يرتمک  ریجنا  بش  رد  دایز و  زور  رد  تسا ، دیفم  جنلوق  داب  يارب  دنکیم و  زاب  ار  هتسب  ياه  گر  ریجنا  ندروخ  »
---------------

اه : تشون  یپ 
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لئاسولا ج16 ص403 ح2 . كردتسم  و  ۀمئألا ص137 . بط  [ 1]
لئاسولا ج16 ص403 ح3. كردتسم  ۀمئألا ص137 و  بط  [ 2]

لفلف هیودا ،

َبت نامرد  هیودأ و 
: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هک  درک  لقن  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  زا  دوخ  ناردپ  زا  مالسلا  هیلع  اضر  ماما 

[ . 1 . ] ِءاریبَْغلا ِلْکَِأب  ُهَرَمَأَف  ٌموُمْحَم  َوُه  َو  مالسلا  هیلع  ٍِبلاط  یبأ  ِْنب  ِِّیلَع  یلَع  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َلَخَد 
تشاد ، بت  ردپ  هک  یلاح  رد  دش ، دراو  مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  مردپ  رب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  يزور  »

.« دنک لوانت  لفلف  هیودا و  مردپ  ات  داد  روتسد 
--------------

اه : تشون  یپ 
باب 76. لئاسولا ج16 ص408 ح1  كردتسم  و  مالسلا ص74 ح175 . هیلع  اضرلا  ۀفیحص  [ 1]

دنپسا

يداش  دنپسا و 
اه يرامیب  نامرد  دنپسا و 

: دومرف مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح 
[ . 1 . ] ًءاد ِنیْعبَس  َو  َْنیَْنِثا  ْنِم  ٌءاَفِش  اَهِعْرَف  یف  َو  ٌةَرْشَن ، ِلَمْرَْحلا  ِلْصأ  یف 

.« تسا يرامیب  ود  داتفه و  نامرد  نآ  ياههقاس  اهگرب و  روآ و  يداش  دنپسا  هشیر  »
---------------------

اه : تشون  یپ 
كردتسملاو ج16 ص460 ح7-8. تایرفعجلاو ص244 . مالسإلا ج2 ص150 ح535  مئاعد  [ 1]

ع)  ) یلع ماما  یئارگلوصا 

ار یقئاقح  و  تفر ، هشیاع  ندـید  هب  یعازخ  نب  هَّللادـبع  لزنم  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  هشیاع ، ندـش  نامیـشپ  و  لـمج ، گـنج  زا  سپ 
: تفگ داد و  کمک  داهنشیپ  درک و  فارتعا  دوخ  هابتشا  هب  هدش  هدنمرش  هشیاع  دومرف ، حرطم 

َكِریَس َْدنَع  َكِّودَع  ِلاِتق  یلإ  َریسَأَف  َکَعَم  َمیُقا  ْنأ  ُّبُِحا  یِّنِا 
.( منک يرای  ار  وت  نانمشد ، اب  گنج  رد  مشاب و  وت  هارمه  مراد  تسود  )

داد : خساپ  تفریذپن و  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح 
هَّللا  ُلوُسَر  ِهیف  ِکَکََرت  يذَّلا  ِتیَْبلا  یِلا  یعِجِْرا 

[ . 1 .( ] درک كرت  اجنآ  رد  ار  وت  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  هک  درگرب  ياهناخب  هشیاع ، )
. دنشاب رادروخرب  هشیاع  تیامح  زا  ات  دندرکیم  شالت  نارادمتسایس  همه  هک  یتروص  رد 

دندرک  هدافتسا  ءوس  هار  نیا  رد  ناوارف  ریبز  هحلط و  و 
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: دنتفگیم صاعورمع  هیواعم و  و 
[ . 2 (. ] میدروآیم تسد  هب  یلع  ّدضرب  ياهناهب  ات  دشیم  هتشک  لمج  گنج  رد  هشیاع  شاک  يا  )

زا یخرب  هاگدید  زا  درکیم ، دییأت  ار  ترـضح  نآ  تموکح  تفریم و  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  هارمه  يدـعب  ياهگنج  رد  هشیاع  رگا  و 
یـسایس ياهتکرح  هنوگنیا  عنام  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترـضح  یئارگلوصا  اّما  تشاد ، يریگمشچ  یـسایس  راثآ  ناراداوه ،

. دش
---------------------

اه : تشون  یپ 
بهّذلا ج2 ص371 . جورم  [ 1]
ریثا ج3 ص256. نبا  لماک  [ 2]

یمومع ءارآ  هب  مارتحا 

نودب دندرکن ، یهُّجوت  مدرم  یمومع  ءارآ  هب  دـنداد  رییغت  ار  تفالخ  ریـسم  هنابـصاغ  هک  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  سپ 
رفن هس  يأر  اب  ار  موس  هفیلخ  و  لّوا ، هفیلخ  ِتیصو  اب  اهنت  ار  مّود  هفیلخ  و  يأر ، دنچ  اب  ار  لّوا  هفیلخ  دازآ ، مودنارفر  تاباختنا و  اروش و 

یـسارکوتسیرا یـشیامرف و  تموـکح  یعوـن  هک  دـندناسر ، تردـق  هب  تشاد ، هدـننک  نییعت  شقن  فوـع  نب  نمحّرلادـبع  يأر  اـهنت  هک 
. دندرک بوکرس  ار  یتفلاخم  ضارتعا و  هنوگره  و  دوب ، یفارشا ) )

. تشاد هّجوت  یمومع  ءارآ  هب  تعیب ، هب  تبسن  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح  اّما 
مدرم مومع  نایم  رد  دجـسم و  رد  دیاب  تعیب  دومرف ، دننک  تعیب  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  اب  هک  دندروآ  موجه  موس  هفیلخ  لتق  زا  دعب  یتقو 

. دشاب
دومرف : راصنا  رجاهم و  ناوارف  رارصا  ربارب  رد  و 

[ . 1 . ] دننک تعیب  نیملسم  عامتجا  رد  هنادازآ  و  دنیامن ، تروشم  رگیدکی  اب  دننک و  عامتجا  مدرم  ات  دیهدب  تلهم 
: دومرف نایب  هنوگنیا  ار  يربهر  باختنا  رد  دازآ  تکرش  مدرم و  یمومع  تعیب  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح 

َطَقَس َو  ُلْعَّنلا  ِتَعَطَْقنا  یَّتَح ، اهِدْرِو  َمْوی  اهِضایِح  یَلَع  ِمیْهلا  ِِلبِْالاّكادَت  یَلَع  ُْمتْکَکادَت  َُّمث  اُهتْضَبَقَف  اهوُُمتْدَدَم  َو  اُهتْفَفَکَف ، يدی  ُمتْطََـسب  َو 
ْتَرَـسَح َو  ُلیلَْعلا  اَهَوَْحن  َلَماََحت  َو  ُریبَْکلا  اَهَیِلا  َجَدَـه  َوُریغَّصلا  اِهب  َجَـهَْقبِا  ْنَأ  ياِیا  ْمِِهتَعیَِبب  ِساَّنلا  ِروُرُـس  ْنِم  َغََلب  َو  ُفیعَّضلا  َءیِطُوَو  ُءادِّرلا 

[ . 2  ] ُباعِْکلا اَهَیِلا 
نارتش نوچمه  نآ  زا  سپ  متفرگرب ! ار  نآ  نم  دیدیشک و  دوخ  يوس  هب  ار  نآ  امش  متـسب ، نم  دیدوشگ و  ار  متـسد  تعیب ) يارب   ) امـش )

زا ابع  دش ، هراپ  مشفک  دنب  هک  نانچنآ  دـیتخیر ! مدرِگ  هب  دـننز ، ولهپ  رگیدـکی  هب  دـننک و  هلمح  هاگ  روخبآ  هب  بآ  هدـعو  زورهک  هنـشت 
هب ناکدوک  هک  تشاد  تّدـش  نانچ  نم ، اب  تعیبرطاخ  هب  زور  نآ  مدرم  یلاحـشوخ  رورـس و  دـندیدرگ ! لامیاپ  نافیعـض  داـتفا و  مشود 

دارفا شود  رب  هدهاشم  يارب  نارامیب  دندوب ، هداتفا  هار  هب  تعیب  نیا  هرظنم  رادید  يارب  دوخ  نازرل  ياپ  اب  نیـشن  هناخ  ناریپ  و  هدمآ ، دجَو 
!!(. دندوب هدش  رضاح  عمجم  رد  باقن  نودب  باتش ) هلجع و  رثا  رب   ) هدیسرون ناگزیشود  هدش و  راوس 

--------------
اه : تشون  یپ 

یناحبس . هَّللا  ۀیآ  یمالسا ص 219 ، تموکح  ینابم  [ 1]
. یتشد دمحم  سرهفملامجعم  هغالبلاجهن   229 هبطخ 1 : [ 2]
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يرصب نسح  تیهام  ياشفا 

دمهفیم  رتهب  نارگید  زا  درکیم  رکف  هک  دوب  ینایامن  ملاع  زا  يرصب  نسح 
درکیم ، لزلزت  راچد  ار  مدرم  زین  لمج  گنج  يارجام  رد  و 

. تسا لهاج  هک  درکیمن  كرد  تسنادیمن و  اّما 
نسح درکیم و  ینارنخس  رهش ، عماج  دجسم  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترـضح  هرـصب ، رهـش  ندش  دازآ  لمج و  گنج  زا  سپ 

. دادیم ناشن  يدوخ  ایر ، رهاظت و  اب  تشونیم و  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  نانخس  رهاظ  هب  هتسشن  تیعمج  نایم  رد  يرصب 
: دومرف تشاد ، شقن  مدرم  یهارمگ  رد  هک  وا  يذوفن  تیهام  ياشفا  يارب  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح 

هلاسوگ ادـخ ، ِربمایپ  ِتبیغ  زور  دـنچ  رد  ار  نایدوهی  درک و  تسرد  هلاسوگ  هک  سک  نآ   ) دراد يرماـس »  » یـسوم موق  دـننامه  یموق  ره 
درک ). تسرپ 

: تفگیم مالسلا  هیلع  یسوم  نامز  يرماس  هک  توافت  نیا  اب  تسا ، یمالسا  تّما  نیا  يرماس  يرصب ، نسح  و 
دیریگن ). سامت  نم  اب   ) َساسَمال

: دیوگیم ام  نامز  يرماس  و 
[ . 1 ( ] دینکن گنج   ) َلاِتقال

-------------
اه : تشون  یپ 

نیلقّثلارون ج3 ص329. [ 1]

صاعورمع تیهام  ياشفا 

: دومرف صاعورمع  دساف  تیهام  يرکف و  تافارحنا  هب  تبسن  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
ِلْوَْقلا ُّرَـشَو  اَمَأ -  ًاِمثآ . َقَطَنَو  ًالِطَاب ، َلاَق  ْدََـقل  ُسِراَمُأَو ! ُسِفاَـعُأ  ٌۀـَباَْعِلت : ٌؤُْرما  یِّنَأَو  ًۀـَباَعُد ، ِیف  َّنَأ  ِماَّشلا  ِلـْهَِأل  ُمُعْزی  ِۀَِـغباَّنلا ! ِْنباـِل  ًاـبَجَع 

ٍرِجاَز يَأَف  ِبْرَْحلا  َْدنِع  َناَک  اَذِإَف  َّلِْإلا ؛ ُعَطْقیَو  َدْهَْعلا ، ُنوُخیَو  ُفِْحلیَف ، ُلَأْسیَو  ُلَْخبیَف ، ُلَأْسیَو  ُِفلْخیَف ، ُدِعیَو  ُبِذْکیَف ، ُلوُقَیل  ُهَّنِإ  ُبْذِْکلا - 
ُهَتَّبُس . َمْرِْقلا  َحَنْمی  ْنَأ  ِِهتَدیِکَم  ُرَبْکَأ  َناَک  َِکلذ  َناَک  اَذِإَف  اَهَذِخآَم ، ُفویُّسلا  ِذُخَْأت  َْمل  اَم  َوُه ! ٍِرمآَو 

، ًۀـِیتَأ ُهِیتْؤی  ْنَأ  َطَرَـش  یَّتَح  َۀـیِواَعُم  ْعیاَبی  َْمل  ُهَّنِإ  ِةَرِخآـْلا ، ُنایِْـسن  ِّقَْحلا  ِلْوَق  ْنِم  ُهُعَنْمَیَل  ُهَّنِإَو  ِتْوَْملا ، ُرْکِذ  ِبِعَّللا  َنِم  ِینُعَنْمَیَل  یِّنِا  ِهَّللاَو  اَـمَأ 
[ . 1 . ] ًۀَخیِضَر ِنیِّدلا  ِكَْرت  یلَع  َُهل  َخَضْریَو 

یفرح منارذگیم !! هدوهیب  رمع  و  هدوب ، ینارذگشوخ  یخوش و  لها  نم  هک  تفگ  ماش  مدرم  نایم  [ 2 ! ] هغبان رسپ  صاعورمع  زا  اتفگش  )
. داد راشتنا  نایماش  نایم  رد  هانگ  تفگ و  لطاب  يور  زا 

بکترم نآ  فالخ  دهدیم و  هدعو  ددـنبیم ، غورد  سپ  دـیوگیم ، نخـس  صاعورمع  تسا ، غورد  راتفگ  نیرتدـب  دیـشاب ! هاگآ  مدرم 
دنوـیپ و  دـنکیم ، تناـیخ  ناـمیپ  هـب  دزرویم ، لـخب  دـنهاوخب ، وا  زا  يزیچ  رگا  اـما  دزرویم ، رارـصا  دـنکیم و  تساوـخرد  دوـشیم ،

اهریـشمش هضبق  يوس  هب  اهتسد  هک  اجنآ  ات  تسا  دـننامیب  یهن  رما و  وهاـیه و  رد  دربن  زاـغآ  زا  شیپ  دـیامنیم ، عطق  ار  يدـنواشیوخ 
دورن .

[ . 3 . ] دیامن رارف  هدرک ، راکشآ  شیوخ  تروع  هک  تسا  نیا  وا  گنرین  نیرت  گرزب  اهریشمش ، ندش  هنهرب  و  دربن ، زاغآ  رد  اّما 
نخـس زا  ترخآ  یـشومارف  ار  صاعورمع  یلو  درادیم ، زاب  هدوهیب  ياهراک  یخوش و  زا  ارم  گرم  دای  هک  دنگوس  ادخ  هب  دیـشاب ! هاگآ 
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.( دنک وا  میلست  ياهوشر  شیوخ ، نید  كرت  ربارب  رد  و  دهد ، شاداپ  وا  هب  هک  طرش  نادب  رگم  درکن  تعیب  هیواعم  اب  تسا ، هتشادزاب  قح 
-------------

اه : تشون  یپ 
سرهفملا . مجعم  هغالبلاجهن  هبطخ 84  [ 1]

دـساف و نوچ  دـیرخ  ار  وا  ناعدـج  نب  هّللادـبع  هک  دوب  يریـسا  نز  دوب ، صاع  رمع و  ردام  مسا  هک  نماد ، هدولآ  هفورعم ، نز  هغباـن : [ 2]
مادک ره  لئاو ، نب  صاع  نایفـسوبا ، هریغم ، نب  ماشه  فلخ ، نب  ۀیما  بهلوبا ، دش ، دـّلوتم  صاع  رمع و  یتقو  درک ، اهر  ار  وا  دوب  اورپیب 

يرشخمز . راربالا ، عیبر  تسوا : دنزرف  ورمع ، هک  دنتشاد  اعّدا 
هیلع یلع  ماـما  هاپـس  زا  يرادباـقن  راوس  هک  نآ  اـت  دـهد ، ناـشن  يدوخ  يزور  نیفـص  نادـیم  رد  هک  دوب  رکف  نیا  رد  صاـع  ورمع  [ 3]
زاغآ هلمح  یتقو  درک ، كاخ  درگ و  داتسیا و  رادباقن  زابرس  لباقم  رد  تعرس  اب  تسوا ، فیرح  درک  رکف  ورمع  دمآ ، نادیم  هب  مالسلا 

، دوریم شیوربآ  دنک  رارف  دوشیم ، هتـشک  دنک  تمواقم  دنک ؟ هچ  دش  هدنامرد  تسا ، مالـسلا  هیلع  یلع  رادباقن ، نآ  هک  تسناد  دـش 
دادن ، تلهم  وا  هب  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح  یناهگان  عیرس و  هلمح  هک  دوب  هدرکن  باختنا  زونه 

و درک ، راکـشآ  ار  دوخ  تروع  هک  تفرگ ، راک  هب  ار  هلیح  نیرتتشز  هاگان  دـید ، دوخ  مشچ  اـب  ار  گرم  دـش ، نوگنرـس  بسا  يور  زا 
رگشل ود  نایم  رد  و  داد ، تاجن  ار  دوخ  درک و  رارف  تعرـس  اب  صاع  ورمع  دراذگاو ، شییاوسر  یتسپ و  رد  ار  وا  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما 

. دُرب ار  دوخ  يوربآ  تیرشب  خیرات  رد  و  زور ، نآ 

هیواعم تیهام  ياشفا 

: تشون هنارگاشفا  ياهمان  یط  هیواعم  هب  تبسن  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
َالَو ٍِبلاَط ، ِیبَأَک  َنایْفُـس  ُوبَأ  َالَو  ِِبلَّطُْملا ، ِدـْبَعَک  ٌبْرَح  اـَلَو  ِمِشاَـهَک ، ُۀـیَمُأ  َسَیل  ْنِکلَو  ُنَْحن ، َِکلذَـکَف  ٍفاَـنَم ، ِدـْبَع  ُوَنب  اَّنِإ  َکـُلْوَق : اَّمَأَو 

ِْقبَّسلا ُلْهَأ  َزاَف  َنیِح  یَلَع  ًۀَـبْهَر ، اَّمِإَو  ًۀَـبْغَر  اَّمِإ  ِلِغْدُْـملاَک . ُنِمْؤُْملا  َالَو  ِلِْطبُْملاَک ، ُّقِحُمْلا  َالَو  ِقیِـصَّللاَک ، ُحـیِرَّصلا  َالَو  ِقِیلَّطلاَـک ، ُرِجاَـهُْملا 
[ . 1 . ] ُماَلَّسلاَو ًالِیبَس ، َکِسْفَن  یَلَع  َالَو  ًابیِصَن ، َکِیف  ِناَطیَّشِلل  َّنَلَعَْجت  اَلَف  ْمِِهلْضَِفب ، َنُولَّوَْألا  َنوُرِجاَهُْملا  َبَهَذَو  ْمِهِْقبَِسب ،

دننامه برح »  » و مشاه »  » ام ّدج  نانوچ  هیما »  » امـش ّدج  اّما  تسا ، نینچ  يرآ  میتسه ، فانمدبع »  » نادـنزرف همه  ام  يدرک  اعّدا  هکنیا  (و 
دننامه هدازلالح  و  تسین ، هدش  دازآ  ناریـسا  نوچ  نارجاهم  شزرا  زگره  دوب ، دنهاوخن  بلاطوبا »  » دـننام نایفـسوبا »  » و ّبلطملادـبع » »

هچ و  دوب ، دـهاوخن  دـسفم  نوچ  نمؤم  و  درک ، هسیاقم  ناوتیمن  تسا  لطاب  رب  هک  نآ  اب  ار  تسا  قح  رب  هک  نآ  و  دـشابیمن ، هداز  مارح 
. دننک يوریپ  شتآ  هب  دورو  رد  ار  دوخ  هتشذگ  ناردپ  هک  نانآ  دنتشز 

دنوادخ هک  هاگنآ  و  میدرک ، گرزب  ار  ناگهدش  راوخ  و  لیلذ ، ار  نازیزع  نآ  اب  هک  تسام  رایتخا  رد  تّوبن  تلیضف  میرذگب ، هک  همه  زا 
ای نایفسوبا ، نادناخ  امش  دش ، میلست  رابجا  ای  رایتخا  يور  زا  ای  نید  ربارب  رد  تّما  نیا  و  دروآ ، رد  مالسا  نید  هب  جوف  جوف  ار  برع  تّما 

و دـنتفرگ ، یـشیپ  همه  رب  ناگدـنروآ  مالـسا  نیتسخن  هک  دوب  یماگنه  نیا  و  دـیدش ، دراو  مالـسا  نید  رد  سرت  يور  زا  اـی  اـیند و  يارب 
.( دورد اب  هدم . هار  شیوخ  ناج  رب  ار  وا  و  دنمرهب ، شیوخ  زا  ار  ناطیش  هیواعم  يا  سپ  دنتفای ، زاب  ار  دوخ  شزرا  نیتسخن  نارجاهم 

--------------
اه : تشون  یپ 

. سرهفملا مجعم  هغالبلاجهن   17 همان 3 : [ 1]

هریغم تیهام  ياشفا 
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: دومرف تشادرب و  هریغم  یئورود  قافن و  زا  هدرپ  يروضح  يوگتفگ  کی  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
اَّنَع ْجُرْخا  ُهُضِْهنُم . َْتنَأ  ْنَم  َماَق  َالَو  ُهُرِـصاَن ، َْتنَأ  ْنَم  ُهَّللا  َّزَعَأ  اَم  ِهَّللاَوَف  ِینیِفْکَت ؟ َْتنَأ  َعْرَف ، َالَو  اََهل  َلْصَأ  َال  ِیتَّلا  ِةَرَجَّشلاَو  ِرَْتبَْألا ، ِنیِعَّللا  َْنبای 

[ . 1 ! ] َتیَْقبَأ ْنِإ  َکیَلَع  ُهَّللا  یَْقبَأ  اَلَف  َكَدْهَج ، ُْغْلبا  َُّمث  َكاََون ، ُهَّللا  َدَْعبَأ 
ینکیم ؟ تیافک  ارم  وت  گرب ، خاش و  هشیریب و  تخرد  و  [ 2 ، ] هدیرب مد  هدش  تنعل  دنزرف  يا  )

، دنامیمن اجرب  اپ  ینک ، يریگتسد  ار  وا  وت  هک  ار  سک  نآ  و  دنادرگن ، شدنمورین  يادخ  یشاب ، وا  روای  وت  هک  ار  یسک  دنگوس ! ادخ  هب 
یناوتیم هچ  نآ  زا  رگا  دراذـگن ، یقاب  ار  وت  دـنوادخ  نک  شالت  یهاوخ  هچ  ره  سپ  دزاس ، رود  وت  زا  ار  ریخ  ادـخ  وش ، نوریب  ام  دزن  زا 

.( یهدن ماجنا 
--------------------

اه : تشون  یپ 
سرهفملا . مجعم  هغالبلاجهن  هبطخ 135  [ 1]

ترـضح تسد  هب  دُُحا  گنج  رد  مکحلاوبا »  » وا ردارب  دش ، ناملـسم  رهاظب  هّکم  حتف  زور  رد  هک  دوب  نیکرـشم  زا  هریغم  ردـپ  سنخأ  [ 2]
هدرک ذوفن  نامثع  تموکح  رد  لاح  تشاد ، لد  رد  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  هنیک  هراومه  هک  دش ، هتـشک  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما 

. درک تراسج  داتسیا و  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح  ربارب  رد  هک  دش  مرگ  لد  اجنآ  ات  هدیسر و  ماقم  لوپ و  هب  و 

سیق نب  ثعشا  تیهام  ياشفا 

تشادرب و وا  نیگنن  قباوس  زا  هدرپ  هنارگاـشفا  سیق  نب  ثعـشا  ضارتـعا  زا  سپ  هفوک  مدرم  یموـمع  عاـمتجا  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما 
: هک داد  حیضوت  مدرم  مومع  يارب  ار  وا  هنایذوم  هناقفانم و  ياهتکرح 

ُمالْـسِْإلاَو ًةَّرَم  ُْرفُْکلا  َكَرَـسَأ  ْدََقل  ِهَّللاَو  ٍِرفاَک ! ُْنبا  ٌِقفاَنُم  ٍِکئاَح ! ُْنبا  ٌِکئاَح  َنِینِعاَّللا ! ُۀَـنَْعلَو  ِهَّللا  ُۀَـنَْعل  َکیَلَع  ِیل ، اَّمِم  یَلَع  اَم  َکیِرْدـی  اَم 
، ُبَْرقَْألا ُهَتُقْمی  ْنَأ  يِرََحل  َْفتَْحلا ، ُمِهَیلِإ  َقاَسَو  َفیَّسلا ، ِهِمْوَق  یَلَع  َّلَد  ًأَْرما  َّنِإَو  َُکبَـسَح ! َالَو  َُکلاَم  اَمُْهنِم  ٍةَدِحاَو  ْنِم  َكاَدَـف  اَمَف  يرْخُأ !

[ . 1 ! ] ُدَْعبَْألا ُهَنَمْأی  َالَو 
، هداز ّربکتم  ِّربکتم  يا  داب  وت  رب  ناگدننک ، تنعل  ِتنعل  ادخ و  تنعل  تسا ؟ نم  نایز  ای  دوس ، هب  يزیچ  هچ  هک  دناهاگآ  ار  وت  یـسک  هچ  )
، وت يدنواشیوخ  لام و  و  يدش ، ریـسا  مالـسا ، تموکح  رد  رگید  راب  رفُک و  نامز  رد  راب  کی  وت  ادخ ، هب  دـنگوس  رفاک ، ِرـسپ  ِِقفانم  [ 2]
، دـناشک اهنآ  يوس  هب  ار  يدوبان  گرم و  و  دراپـس ، ریـشمش  مد  هب  ار  دوخ  ناشیوخ  هک  سک  نآ  دـسرب ، تدایرف  هب  تسناوتن  راـب  ود  ره 

( دنشاب هتشادن  نانیمطا  وا  هب  ناگناگیب  دنریگ و  مشخ  ِيو  رب  وا  ناگتسب  هک  تسا  راوازس 
------------

اه : تشون  یپ 
سرهفملا . مجعم  هغالبلاجهن  هبطخ 19  [ 1]

رورغم ّربکتم و  ياهناسنا  هب  لیدـبت  دـندوب  لوغـشم  یفاب  هچراپ  هب  لـماک  ياوزنارد  مدرم  زا  رود  نوچ  فاـب ، هچراـپ  ینعی  کـِئاح : [ 2]
. دمآ همجرت  رد  لثملا  برض  مایپ  هک  دندشیم 

یحو دهاش  لوا 

نیا رد  تخادرپیم و  تدابع  هب  ءارح  راغ  رد  هام  کـی  یلاـس  دوش ، ثوعبم  تلاـسر  هب  هکنآ  زا  شیپ  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربماـیپ 
هب ءادـتبا  ددرگرب ، هناـخ  هب  تساوخیم  دیـسریم و  ناـیاپ  هب  هاـم  هک  یتقو  دادیم و  ماـعط  وا  هب  تفریم ، يو  دزن  یتسدـیهت  رگا  تّدـم 
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[ . 1 . ] تشگیم زاب  دوخ  لزنم  هب  سپس  درکیم و  فاوط  ار  ادخ  هناخ  راب  تفه  تفریم و  مارحلا  دجسم 
تلاسر ماقم  هب  ار  وا  دـش و  لزاـن  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دّـمحم  ترـضح  رب  ءارح  راـغ  رد  راـب  نیتسخن  يارب  یحو  هتـشرف  هک  یتقو 

ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دّمحم  ترـضح  هک  دوب  یهام  نامه  زا  زور  نآ  دوب و  ترـضح  نآ  رانک  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  تخاس ، رختفم 
. تفریم ءارح  راغ  هب  تدابع  يارب 

دیامرفیم : هراب  نیا  رد  هعصاق » هبطخ   » رد مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح 
ام هَّللا  َلوُسَر  ای  ُْتلُقَف  ِهیَلَع ، یْحَْولا  ِلوُُزن  َنیح  نطیَّشلا  َۀَّنَر  ُْتعِمَـس  ْدََـقل  َو  يریغ ... ُهاریال  ُهارأف . ءارِِحب ، ٍۀَنِـس  ِّلُک  یف  ُرِواْـجی  َناْـک  ْدََـقل  َو 

ۀَّنَّرلا ؟ ِهِذه 
. ٍریَخ یلََعل  َکَّنِا  َو  ٌریزََول  َکَّنَکل  َو  ِیبَِنب  َتَْسل  َکَّنأ  َِّالا  يرأ ، ام  يَرتَو  ْعزمْسَا  ام  ُعَمْسَت  َکَّنِا  ِِهتَدابِع ، ْنِم  َسیأ  ْدَق  ُناطیَّشلا  اذه  َلاقَف :

نآ رب  یحو  هک  یماگنه  دیدیمن ،... ار  وا  یسک  نم  زج  تخادرپیم و  تدابع  هب  ءارح  راغ  رد  لاس  ره  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  »
دومرف : تسیچ ؟ هلان  نیا  مدرک : ضرع  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  هب  مدینش . ار  ناطیش  هلان  يادص  دش ، لزان  ترضح 

وت مونشیم  نم  ار  هچنآ  تسا . هتشگ  دیماان  دوش ، تعاطا  نیمز  يور  رد  هکنیا  زا  وا  هک  تسا  نیا  شا  هلان  ّتلع  تسا و  ناطیـش  هلان  نیا 
[ . 2 .« ] یتسه یکین  ریخ و  رب  و  نم )  ) ریزو هکلب  یتسین ، ربمایپ  وت  هکنیا  زج  ینیبیم ، زین  وت  منیبیم  هک  ار  هچنآ  يونشیم و  زین 

نئارق یلو  دـشاب ، تلاـسر  زا  سپ  نارود  رد  ءارح  رد  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربماـیپ  تداـبع  هب  طوـبرم  دـناوتیم  هچرگ  راـتفگ  نیا 
تلاسر زا  لبق  نارود  هب  طوبرم  راتفگ  نیا  هک  دـهدیم  ناشن  تسا ، هدوب  تلاسر  زا  لـبق  ًاـبلاغ  ءارح  رد  ربماـیپ  تداـبع  هکنیا  هتـشذگ و 

ار ییاهزیچ  اونـش ، شوگ  ذفان و  هدید  و  ساّسح ، بلق  اب  یکدوک  نارود  نامه  رد  دش  ببـس  هک  تسا  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ 
. دوبن نکمم  يّداع  مدرم  يارب  هک  دونشب  ار  یتاوصا  دنیبب و 

دسیونیم : هغالبلاجهن  حرش  رد  یلزتعم  دیدحلایبانبا 
ماقم هب  ار  وا  دیدرگ و  لزان  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  رب  راب  نیتسخن  يارب  لیئربج  یتقو  هک  تسا  هدش  تیاور  حاحـص  بتک  رد  »

[ . 3 «. ] دوب مالسا  ربمایپ  رانک  رد  مالسلا  هیلع  یلع  تخاس ، رختفم  تلاسر 
دومرف : هک  تسا  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 

ار هتـشرف  يادص  دـیدیم و  ار  تّوبن  رون  ترـضح  نآ  هارمه  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  تلاسر  زا  شیپ  مالـسلا  هیلع  یلع 
. دینشیم

دومرف : وا  هب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ 
ناراـگزیهرپ ياوشیپ  ءایـصوا و  رورـس  نم ، ثراو  یـصو و  وت  یلو  یتـشاد  ار  تّوبن  ماـقم  یگتـسیاش  وت  مدوبن ، ناربماـیپ  متاـخ  نم  رگا 

. یشابیم
-----------------

: اه تشون  یپ 
ماشه ج 1 ص 252 . نبا  هریس  [ 1]

یتشد . دمحم  سرهفملامجعم  هغالبلاجهن   192 هبطخ 121 : [ 2]
هغالبلاجهن ج 13 ص 208. حرش  دیدحلا  یبا  نبا  [ 3]

نادنمشناد فارتعا 

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ماما  هرابرد  هک  دناهدرک  تیاور  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  زا  [ 2  ] یبعش دنه  نب  دواد  و  [ 1  ] یلذه رکب  یبا 
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[ . 3 . ] یِعَم یّلَص  َو  ینَقَّدَص  َو  یب  َنَمآ  ْنَم  ُلَّوَا  اذه 
.« دناوخ زامن  نم  اب  دومن و  قیدصت  ار  متلاسر  دروآ و  نامیا  نم  رب  هک  تسا  یسک  نیتسخن  یلع  »

دناهتفگ : نارگید  کلام و  نب  سنا 
ِثالَّثلا َمْوی  ِیلَع  َمَلْسَا  َو  ِنینثْإلا  َمْوی  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ِیبَّنلا  َثُِعب 

.« دروآ نامیا  هبنش  هس  نآ ، يادرف  مالسلا  هیلع  یلع  و  دیدرگ ، ثوعبم  تلاسر  هب  هبنشود  زور  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  »
دناهتفگ : هک  هدش  تیاور  نارگید  زا  مقرا و  نبدیز  زا 

[ . 4 . ] دوب مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  دروآ  مالسا  هک  یسک  لّوا 
دیوگیم : یلزتعم  دیدحلا  یبا  نبا 

ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  هب  هک  نادرم  زا  تسا  یسک  نیلّوا  مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  هکنیا  رب  دنراد  قاّفتا  ام ، نیمّلکتم  خویش 
[ . 5 . ] تسا هتشاد  راهظا  ار  دوخ  مالسا  هدیورگ و 

-------------
اه : تشون  یپ 

ءامسالا .) حیضوت   ) تسا برع  روهشم  ءارعش  زا  یلَذُه  دلاخ  نبدلیوخ  یلَذُه ، [ 1]
ادخهد .) همانتغل   ) تسا هّماع  ءاملع  زا  یفوک  لیحا  رهش  نب  رماع  یبْعَش  [ 2]

دیدحلا ج 13 ص 233 . یبا  نبا  حرش  و  ریدغلا ج 3 ص 221 ، [ 3]
لوصف و  دیدحلا ج 4 ص 21 ، یبا  نبا  حرـش  و  یمزراوخ ص 34 ، بقاـنم  و  یبقعلا ص 58 ، رئاـخذ  و  ریثا ج 2 ص 58 ، نبا  لـماک  [ 4]

هّمهملا ص 32 .
دیدحلا ج 4 ص 122. یبا  نبا  حرش  [ 5]

هغالبلا جهن  رد  یلع  ماما  تاراهظا 

دیامرفیم : مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ِهَّللا  ِلوُسَر  َعَم  ُتیَّلَـص  ْدََقل  َو  رَتْفُم  ٌبِذاک  ِّالا  يدَْعب  اُهلوُقی  ُرَبْکَْالا ال  ُقیّدِّصلا  اَنَا  َو  ِهَّللا  ِلوُسَر  وُخَا  َو  ِهَّللا  ُْدبَع  اَنَا 

[ . 1 . ] ُهَعَم یّلَص  ْنَم  ُلَّوَا  اَنَا  َو  َنینِس  ِْعبَِسب  ِساّنلا  َْلبَق 
زا شیپ  لای  تفه  نم  دـیوگیمن ، زاـسارتفا  وگغورد و  زج  نم  زا  سپ  ارنخـس  نیا  مربکا ، قیّدـص  هَّللا و  لوسر  ردارب  ادـخ و  هدـنب  نم  »

.« ماهدرازگ زامن  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  اب  مدرم 
دیامرفیم : رگید  ياج  رد  و 

[ . 2 . ] ِةالَّصلِاب ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َِّالا  ینِْقبْسی  َْمل  َباجَا ، َو  َعِمَس  َو  َبانَا  ْنَم  َلَّوَا  ّینِا  َّمُهّللَا 
ربمایپ زج  نم  زا  شیپ  ماهتفگ و  خساپ  وت  ربمایپ  توعد  هب  هدینش و  ار  وتمایپ  هدروآ ، ور  وت  يوس  هب  هک  متـسه  یـسک  نیتسخن  نم  ایادخ  »

.« درازگن زامن  یسک  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ 
--------------

اه : تشون  یپ 
یئاسن ص بیعش  نب  دمحا  صیاصخ  و  ریدغلا ج 13 ص 22 ، و  دیدحلا ج 3 ص 200 ، یبا  نبا  حرش  و  ریثا ج 2 ص 57 ، نبا  لماک  [ 1]

باب 12 ص 13 . هّدوملا  عیبانی  و  لبنح ص 111 ، ماما  دنسم  و  ، 3
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. سرهفملامجعم هغالبلاجهن   131 هبطخ 4 : ضیف  هغالبلاجهن  حرش  [ 2]

قاحسا نبا  فارتعا 

دناهدرک : تیاور  قاحسا  نبا  زا  يربط  ریرج  نبا  ماشه و  نبا  یمزراوخ ، بطخا 
زامن وا  اب  دروآ و  نامیا  وا  هب  یسک  ره  زا  شیپ  دوب ، هلاس  هد  هکنیا  اب  مالـسلا  هیلع  یلع  ملـسو ، هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  تثعب  زور  هک 

دومن قیدصت  ارنآ  دوب ، هدروآ  دنوادخ  بناج  زا  هک  ار  هچنآ  درازگ و 
هیلع هللا  یلص  ربمایپ  نماد  رد  زین  مالسا  زا  شیپ  هک  دوب  نیا  یکی  دوب ، هدومرف  اطع  مالـسلا  هیلع  یلع  هب  لاعتم  دنوادخ  هک  یئاهتمعن  زا  و 

[ . 1 . ] دشیم تیبرت  ملسو  هلآو 
------------------

اه : تشون  یپ 
ریدغلا ج 3 ص و  ات 170 ، ّقحلا ج 4 ص 150  قاقحا  و  يربط ، خیرات  و  یمزراوخ ص 30 ، بقانم  و  ماشه ج 1 ص 26 ، نبا  هریس  [ 1]

ات 240.  222

يدنک فیفع  فارتعا 

دیوگیم : يدنک  فیفُع 
هّکم ناناگرزاب  زا  یکی   ) ّبلطملادبع نب  ساّبع  رانک  رد  مارحلا  دجسم  رد  مدش و  هّکم  دراو  رطع ، سابل و  دیرخ  يارب  اهزور  زا  یکی  رد 

دمآ و يدرم  مدید  ناهگان  دیـسر ، يدنلب  جوا  هب  دیـشروخ  هک  یعقوم  تشذـگن ، یکدـنا  میدوب ، لوغـشم  هّکم  ياشامت  هب  متـسشن  دوب )
داتسیا . هبعک  هب  ور  دومن  نامسآ  هب  یهاگن 

. تفرگ رارق  وا  تسار  تمس  رد  دیدرگ و  قحلم  يو  هب  یناوجون  هک  تشذگن  يزیچ 
. دندش لوغشم  دنوادخ  تدابع  هب  رفن  هس  ره  داتسیا و  رفن  ود  نآ  رس  تشپ  رد  دش و  دجسم  دراو  ینز  سپس 

. دندادیم همادا  دوخ  زامن  هب  بیترت  نیدب  دندرکیم ، عوکر  وا  اب  زین  اهنآ  درکیم ، عوکر  درم  نآ 
منیبیم ! یمیظع  رما  متفگ  ساّبع  هب  نم 

تفگ : ساّبع 
؟ تسیک ناوج  نیا  هک  ینادیم  چیه  میظع ، تسیرما  يرآ 

! هن متفگ :
تفگ : ساّبع 

تسا بلاطیبا  نب  یلع  نم  رگید  هداز  ردارب  زین  َسر ) ون   ) ناوج نآ  نم و  هدازردارب  نیا 
تسا دّمحم  رسمه  هجیدخ ، نز  نآ  و 

رفن هس  زج  نید  نیا  زا  یـسک  نامـسآ  ریز  نوـنکا  تسا و  هدـش  لزاـن  وا  يارب  دـنوادخ  فرط  زا  یحو  نیئآ  هک  تـسا  یعّدـم  دّـمحم  و 
. دنکیمن يوریپ 

دومرف : ساّبع  هک ) تسا  هدمآ  لبنح  نب  دمحا  تیاور  رخآ  رد  )
دیوگیم : ماهداز  ردارب 

. دیامنیم ریخست  حتف و  ار  رصیق  ياه  هنیجنگ  يرسک و  ياههنازخ  هک  دیسر  دهاوخ  ارف  يزور 
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تفگیم : دروخیم و  فّسأت  مادم  دروآ ، نامیا  هک  اهدعب  فیفع 
[ . 1 . ] مدشیم نم  ناملسم ، رفن  نیمّوس  مالسلا  هیلع  یلع  اب  مدرکیم و  لوبق  ار  مالسا  زور  نامه  شاک  يا 

-----------------
اه : تشون  یپ 

و دیدحلا ج 4 ص 120 ، یبا  نبا  حرش  و  دمحا ج 1 ص 173 ، دنسم  و  یبقعلا ص 59 ، رئاخذ  و  ریثا ج 2 ص 57 ، نبا  لماک  خیرات  [ 1]
یئاسن ص 3. صیاصخ  و  نیظعاولا ج 1 ص 105 ، هضور  و  بوشآ ج 2 ص 18 ، رهش  بقانم 

ربمایپ تلاسر  هب  هدننک  قیدصت  لوا 

دومرف : تخاس و  بطاخم  ار  دوخ  ربمایپ  دنوادخ  هک  دوب ، هتشذگن  تثعب  زا  لاس  هس  زا  شیپ  تسا  هدمآ  ماشه  نبا  هریس  رد 
[ . 1  ] َنیبرقألا َکَتَریشَع  رِْذنَا 

« ناسرتب یهلا  باذع  زا  ار  دوخ  کیدزن  نادنواشیوخ  »
. دنک توعد  مالسا  هب  ار  دوخ  نادنواشیوخ  هک  دیسر  نآ  تقو  تفای و  نایاپ  ربمایپ  يّرس  توعد  هرود  هیآ  نیا  لوزن  اب 

دنسیونیم : نینچ  قاّفتا  هب  بیرق  ناسیون ، خیرات  نیرّسفم و  مومع 
. دناوخب دوخ  ینامسآ  نیئآ  هب  ار  نادنواشیوخ  هک  دش  رومأم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  دیدرگ ، لزان  قوف  هیآ  هک  هاگنآ 

[2  ] رفن لهچ  دهد و  بیترت  یئاذغ  ریش ، تشوگ و  زا  داد  روتسد  مالسلا  هیلع  یلع  هب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  تهج  نیدب 
. دنک توعد  تفایض  يارب  ار  مشاه  ینب  گرزب  نارس  زا  رفن ) جنپ  لهچ و  ای  (و 

وبا  » اذـغ فرَـص  زا  سپ  دـندمآ ، ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  روضح  هب  نیعم  تقو  رد  یگمه  نانامهم  دـمآ ، لمعب  توعد  مسارم 
. دیسر نایاپ  هب  هجیتن  ذخا  نودب  سلجم  تخیر و  مهب  فده  بیقعت  یگدامآ و  زا  ار  سلجم  دوخ  ینعم  یب  کبس و  نانخس  اب  بهل »

. دنتفگ كرت  ار  هسلج  ریش  ندیشون  اذغ و  فرص  زا  سپ  نیّوعدم 
. دیامن توعد  ار  نانآ  همه  رگید  راب  دهد و  بیترت  يرگید  تفایض  زور  نآ  يادرف  هک  تفرگ  میمصت  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ 

توعد اهنآ  زا  ترضح  نآ  نانخـس  عامتـسا  راهن و  فرـص  يارب  هرابود  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  روتـسدب  مالـسلا  هیلع  یلع  زاب 
. دروآ لمعب 

. دندناسر مهب  روضح  رّرقم  دعوم  رد  زاب  یگمه  نیّوعدم 
دومرف : نینچ  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  اذغ ، فرص  زا  دعب 

امش يوس  هب  وا  هداتـسرف  نم  تسین  یئادخ  وا  زج  هکیئادخ  هب  دیوگیمن ، غورد  نانآ  هب  تیعمج ، کی  یعقاو  يامنهار  هاگچیه  یتسارب  »
( زیخاتسر زور   ) دیوشیم رادیب  هک  روطنامه  دیریمیم ، مه  روطنامه  دیباوخیم ، هک  هنوگنامه  دیشاب ، هاگآ  ناه  متسه ، نایناهج  مومع  و 

خزود ناراکوکین و  يارب  نادواج  تشهب  دنـسریم و  دوخ  رادرک  رفیک  هب  ناراکدـب  لامعا و  شاداپ  هب  ناراکوکین  دـش ، دـیهاوخ  هدـنز 
. تسا هدامآ  ناراکدب  يارب  رادیاپ 

رد ترخآو  ایند  ریخ  هچنآ  هّتبلا  دروایب ، دوخ  موق  يارب  ماهدروآ ، امش  يارب  ارنآ  نم  هچنآ  زا  رتهب  هک  مرادن  غارس  یسک  زا  برع  نایم  رد 
شیوخ تلاسر  هب  وا و  تینادحو  يوس  هب  ار  امـش  ات  هک  تسا  هداد  روتـسد  نم  هب  میادخ  و  ماهدروآ ، مهارف  امـش  يارب  نم  ارنآ  هدوب  نآ 

«. منک توعد 
دومرف : نآ  یپ  رد 

َو یثِراو  َو  یخَا  ُهَّنَا  یَلَع  ینْعیابیَف  ُموُقی  ْمُکیَاَف  ِِهلْهَا  یف  ًۀَـفیلَخ  َو  ًایِـصَو  َوًاثِراو  َو  ًاریزَو  َو  ًاـخَا  ِِهلْهَا  ْنِم  َُهل  َلَـعَج  ّـِالا  ًاـِیبَن  ْثَْعبی  َْمل  َهَّللا  َّنِا  َو 
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[ . 3 . ] يدَْعب ِیبَن  ُهَّنَا ال  ِّالا  یسُوم  ْنَم  َنوُراه  َِۀلِْزنَِمب  یّنِم  ُنوُکی  َو  یِصو  َو  يریزَو 
مادک سپ  تسا ، هداد  رارق  هفیلخ  نیشناج و  ثارو ، ردارب ، وا  يارب  ِيو  ناکیدزن  زا  هکنیا  رگم  هدرکن ، ثوعبم  ار  يربمایپ  دنوادخ  انامه  »

هب نوراه  نوچمه  نم  هب  تبسن  وا  دشاب و  نم  یـصو  ریزو و  ثراو ، وا  هک  دنک  تعیب  نم  اب  دّهعت  نیا  اب  تسا  هدامآ  لوا )  ) امـش زا  کی 
.« دمآ دهاوخن  يربمایپ  نم  زا  دعب  هک  توافت  نیا  اب  دشاب ، یسوم 

. دومرف رارکت  راب  هس  ار  هلمج  نیا 
دومرف : رگید  تیاور  رد 

[ . 4 . ] ْمُکیف یتَفیلَخ  َو  ییِصَو  َو  یخَا  َنوُکی  ْنَا  َو  ِْرمألا  اذه  یلَع  ینُرِزاوی  مُکیَاَف 
دشاب ». نم  هفیلخ  یصو و  ردارب و  امش  نایم  رد  وا  ات  دنکیم  يرای  ارم  رما  نیا  رد  امش  مادک  سپ  »

؟ دهدیم تبثم  خساپ  وا  يادن  هب  نانآ  زا  کیمادک  دنیبب  ات  درک  ثکم  یکدنا  دومرف و  ار  هلمج  نیا  ترضح 
. دندوب هدرب  ورف  رّکفت  بیجب  رس  یگمه  تشاد . تموکح  سلجم  رب  ریحت  تهب و  اب  هتخیمآ  توکس  لاح  نیا  رد 

دیامرفیم : مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح 
. دوب رتمک  اهنآ  همه  زا  نم  ّنس  زورنآ 

ربمایپ هب  ور  تسکش و  ار  توکـس  تساخرب و  هک  دندرک  هدهاشم  درکیمن  زواجت  لاس  هدزناپ  زا  وا  ّنس  هک  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ناهگان 
دومرف : درک و 

منکیم ، يرای  هار  نیا  رد  ار  وت  نم  ادخ ؛ ربمایپ  يا  »
. دراشفب يرادافو  نامیپ  ناونع  هب  ار  وا  تسد  ات  درک  زارد  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  يوس  هب  ار  دوخ  تسد  سپس 

. دنیشنب ات  داد  روتسد  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر 
، تشاد مالعا  ار  دوخ  یگدامآ  تساخرب و  مالسلا  هیلع  یلع  زاب  دومن ، رارکت  ار  شیوخ  راتفگ  ادخ  ربمایپ  رگید  راب 

. دنیشنب هک  درک  رما  وا  هب  زین  راب  نیا 
سّدقم فده  زا  ار  دوخ  ینابیتشپ  تساخ و  اپ  هب  تعامج  نآ  نایم  رد  هک  دوب  وا  اهنت  تساخنرب ، یسک  مالسلا  هیلع  یلع  زج  زین  مّوس  راب 

تفگو : دومن  مالعا  ًانلع  ترضح  نآ 
. مشابیم وت  روای  رای و  هار  نیا  رد  نم  هّللا  لوسر  ای 

هیلع یلع  نارگید  ریثا و  نبا  لـقن  هب  اـی  ، ) دز مالـسلا  هیلع  یلع  تسد  رب  ار  دوـخ  كراـبم  تسد  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ 
دومرف : و  تفرگ ) ارم  ندرگ  ربمایپ  دیامرفیم : مالسلا 

. ُهوُعیطَا اوُعَمْساَف و  ْمُکیَلَع  یتَفیلَخ  َو  یِصَو  َو  یخَا  اذه  َّنِا 
.« دیهن ندرگ  شنامرف  هب  دیونشب و  ار  وا  نخس  تسا  امش  نایم  رد  نم  نیشناج  یصو و  ردارب ، یلع  نیا  انامه  »

دنتفگ : بلاطوبا  هب  دندرک و  هرخسم  هدیدنخ و  یخرب  دنتفرگ و  هداس  ار  عوضوم  ربمایپ  نادنواشیوخ 
. ینک تعاطا  وا  زا  يونشب و  ترسپ  زا  دیاب  نیا  زا  سپ 

--------------
اه : تشون  یپ 

هیآ 214 . ءارعش  هروس  [ 1]
يزار ج 24 ص رخف  ماما  ریبک  ریسفت  و  فاّشک ج 3 ص 341 ، ریسفت  و  ریثا ج 2 ص 61 ، نبا  لماک  و  نایبلا ج 7 ص 260 ، عمجم  [ 2]

بلاطلا ص 205 . هیافک  و  روثنملا ج 5 ص 97 ، ُّرُد  و  قشمد ج 1ص 87 ، خیرات  و  ، 173
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ِبئاطا . ِۀیّرذ  یف  بقانملا  و  رکاسع ج 19 ص 68 ، نبا  قشمد  خیرات  و  نازیملا ج 15 ص 335 ، ریسفت  و  نایبلا ج 7 ص 206 ، عمجم  [ 3]
حرش و  قشمد ج 1 ص 89 ، خیرات  و  بلاطملا ص 250 ، ۀیافک  و  ریثا ج 2 ص 63 ، نبا  لماک  لکیه ص 104 ، رتکد  دّـمحم  ةویح  [ 4]

دیدحلا ج 13 ص 211. یبا  نبا 

تیالو رد  صالخا 

تفگ : دمآ و  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  تمدخ  هنیدم  لها  زا  یصخش 
؟ متسه تمالسرد  هدیقع  رظن  زا  ایآ  مراد ، تسود  زین  ار  موس  هفیلخ  مراد و  تسود  ار  وت  نم  یلع ! ای 

داد : خساپ  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
! ار يروک  ای  نک و  باختنا  ار  یئانیب  ای  دشاب ) جک  وا  مشچ  هک  یسک   ) يروعأ يدرم  وت 

رانک ار  لطاب  قح ، رانک  رد  تفای و  ار  قح  و  تخاس ، ملاس  ار  هدیقع  دـیاب  داد ، ياج  لد  کی  رد  دوشیمن  هک  ار  نمـشد  تسود و  ینعی 
[ . 1 . ] دز

--------------
اه : تشون  یپ 

ۀعیشلا ص 202. ۀقیدح  [ 1]

ملاس تین  شزرا 

تفگ : ماما  نارای  زا  یکی  لمج ، گنج  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  يزوریپ  زا  سپ 
. دیدیمار امش  يزوریپو  دوبیم  مردارب  دوب  بوخ  هچ 

دومرف : مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح 
؟ تسا هدوباماب  تردارب  رکفو  بلق  ایآ 

. يرآ تفگ :
دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

؟ اَنَعَم َکیِخَأ  يَوَهَأ  مالسلا : هیلع  َُهل  َلاَقَف 
. ْمَعَن َلاَقَف :

. ُناَمیِْإلا ُمِِهب  يَْوقیَو  ُناَمَّزلا ، ُمِِهب  ُفَعْریَس  ِءاَسِّنلا ، ِماَحْرَأَو  ِلاَجِّرلا  ِباَلْصَأ  ِیف  ٌماَْوقَأ  اَذه  اَنِرَکْسَع  ِیف  اَنَدِهَش ! ْدََقلَو  اَنَدِهَش ، ْدَقَف  َلاَق :
دوب ؟ ام  اب  تردارب  لد  رکف و  ایآ  دیسرپ : مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  )

. يرآ تفگ :
بلُـص رد  دنرادن ، روضح  هک  ییاهنآ  دنکیرـش  دربن  نیا  رد  ام  اب  هکلب  دوب ، ام  اب  گنج  نیا  رد  مه  وا  سپ  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  ماما 

تیوقت نانآ  هلیـسو  هب  ناـمیا  نید و  و  دـنوشیم ، دـلّوتم  يدوز  هب  دـننامرآ ، هدـیقع و  مه  اـم  اـب  یلو  دنـشابیم ، نارداـم  مِحَر  ناردـپ و 
[ . 1 .( ] ددرگیم

---------------
اه : تشون  یپ 

. یتشد دمحم  سرهفملامجعم  هغالبلاجهن  هبطخ 12  [ 1]
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يرادمچرپ راختفا 

وا نتـشگرب ، تقو  هب  درک و  رارف  هنافّـسأتم  هک  دوب  لّوا  هفیلخ  اـب  تاـیلمع  یهدـنامرف  ربیخ  گـنج  ياـهزور  زا  یکی  رد  ۀـیارلا : ثیدـح 
ار . وا  شتارفن  و  درکیم ، رارف  سرت و  هب  مهّتم  ار  دوخ  تارفن 

[ . 1  ] درک رارف  لّوا  هفیلخ  دننام  زین  وا  دوب ، مّود  هفیلخ  اب  یهدنامرف  مّود ، زور 
دومرف : دوب ، هدش  تحاران  رایسب  دماشیپ  نیا  زا  هک  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

ِهیَدی یَلَع  ُهَّللا  ُحَتْفی  یّتَح  ُعِجْری  ال  ٍراّرَف ، ُریَغ  ٌراّرَک  ُُهلوُسَر  َو  ُهَّللا  ُهُّبِحی  َُهلوُسَر و  َو  َهَّللا  ُّبِحی  ًالُجَر  ًادَغ  َۀیاَّرلا  َّنیِطعُءَال  َلاق :
هدـننک موجه  دراد ، تسود  ار  شلوسر  ادـخ و  وا  دـنراد و  تسودار  وا  شلوـسر  ادـخ و  هک  داد  مهاوـخ  يدرم  تسد  هب  ار  مچرپ  ادرف  »

[ . 2 .« ] دنک حتف  ار  هعلق  وا  تسد  هب  ادخ  ات  ددرگیمن  رب  هلمح  زا  تسین  هدننک  رارف  تسا ،
هب ار  مچرپ  تساوخ و  ار  مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  ترضح ، نآ  دنتشاد ، ار  ماقم  نیا  ندروآ  تسد  هب  راظتنا  همه  هک  زور  نآ  يادرف 

. دومرف اطع  ناناملسم  هب  ار  يزوریپ  وا  تسد  اب  گرزب  يادخ  داد و  وا 
-------------

اه : تشون  یپ 
دش .) رکذ  هتشذگ  رد  . تسا هدروآرد  رعش  هب  ارنآ  دیدحلایبانبا  هک  تسا  روهشم  رایسب  مّود  هفیلخ  لّوا و  هفیلخ  رارف  نایرج  [ 1]

و ربیخ ،) ةوزغ  باب   ) يراخب ج 5 ص 171 حیحص  راحب ج 21 ص 21 .، لقن  هب  يرولا ص 62 و 63  مالعا  و  دیفم ص 57 ، داشرا  [ 2]
. مالسلا هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  لئاضف  نم  ٌباب   ) ملسم ج 2 ص 360 حیحص 

ربمایپ ینیشناج  راختفا 

لوط یماـظن  روناـم  نیا  نوچ  دیـشک ، رکـشل  كوـبت  هب  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  ترجه ، مهن  لاـس  رد  ۀـلزنملا : ثیدـح 
. دشیم رود  تموکح  زکرم  زا  ماش  ياهزرم  ات  ترضح  نآ  دیشکیم و 

نب یلع  هک  دید  حالـص  تهج  نیدب  دشاب ، ناما  رد  ًالماک  تموکح  زکرم  ات  دوش  ترـضح  نآ  نیـشناج  هنیدـم  رد  اناوت  يدرم  دوب  مزال 
. دهد رارق  دوخ  نیشناج  هنیدم  رد  ار  مالسلا  هیلع  بلاطیبا 

هب تبسن  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  دندرک  عیاش  رهـش  رد  نیقفانم  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  تکرح  زا  سپ 
تسا ، هدش  رهِمیب  هدرک و  رهق  مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع 

. دََربیمن دوخ  اب  ار  وا  هکنآ  لیلد  هب 
درک : ضرع  دیناسر و  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  هبار  شدوخ  كوبت  هار  رد  اذل  دمآ ، نارگ  تخس  ترضح  نآ  رب  نخس  نیا 

! دناهدرک عیاش  نینچ  مدرم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  ای 
دومرف : ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  ترضح 

[ . 1  ] يدَْعب ِیبَن  ُهَّنَا ال  َِّالا  یسُوم ، ْنِم  َنوُراه  َِۀلِْزنَِمب  یّنِم  َْتنَا 
.« تسین يربمایپ  نم  زا  دعب  هکنآ  زج  یسوم ، هب  تبسن  یتسه  نوراه  دننام  نم  هب  تبسن  وت  »

هک : تسنآ  يارب  هنیدم  رد  وت  ندنام  ینعی :
تشاذگ : دوخ  ياج  رد  ار  نوراه  شردارب  تفریم ، راگدرورپ  تاقیم  هب  یتقو  مالسلا  هیلع  یسوم 

[ . 2  ] َنیدِسْفُملا َلیبَس  ِعبَّتَت  َو ال  ِْحلْصَا  َو  یموَق  یف  ینُْفلْخا  َنوُراه  ِهیخَِال  یسُوم  َلاقَو 
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تعاطا نادساف  یفارحنا  هار  زا  نک و  تّمه  يزاسکاپ  حالصا و  هب  و  شاب ، نم  نیشناج  نم  تّما  رد  تفگ : نوراه  شردارب  هب  یسوم  (و 
.( نکن

-------------
اه : تشون  یپ 

يراخب ج حیحص  و  بلاط ج 3 ص 16 ، یبا  لآ  بقانم  و  درک ، لقن  صاّقو  یبا  نب  دعس  هَّللادبع و  نب  رباج  زا  رابخالا ص 74  یناعم  [ 1]
ریدغلا ج 3 ص 199 . و  مالسلا ،» هیلع  یلع  لئاضف  باب   » ملسم ج 2 ص 360 حیحص  و  مالسلا ،» هیلع  یلع  بقانم  باب   » 5 ص 24

هیآ 142. فارعا ، هروس  [ 2]

دجسم هب  یلع  هناخ  برد  نتشاذگزاب  راختفا 

باْوبْألا ُّدَس  ثیدح 
نآ رد  ار  شیوخ  نانز  هک  داهن  اـنب  نآ  راـنک  رد  یئاـههناخ  تخاـس ، ار  هنیدـم  دجـسم  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  یتقو 

. تخاس دوخ  لزنم  رانک  رد  یلزنم  زین  مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  يارب  داد ، نکسم 
اهنآ دشیم و  زاب  دجسم  هب  لزانم  نآ  همه  ياهرد  هک  دندش  نکاس  هتخاس و  دجسم  فارطا  رد  ياهرجُح  کی  ره  زین  ترضح  نآ  نارای 

. دندرکیم دمآ  تفر و  دجسم  نورد  زا  شیوخ  ياههناخ  هب 
هتـسب اهرد  همه  دـیاب  بلاطیبانبیلع  لزنم  ِرَد  ملـسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  لزنم  ِرَد  زجب  هک  دـش  لزان  یهلا  یحو  هکنآ  اـت 

. دوش
دومرف : ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نامرف  نیا  لابند  هب 

ِیلَع  َباب  َِّالا  َباْوبَْالا  ِهِذه  اوُّدَس 
«. ار بلاطیبا  نب  یلع  هناخ  ِرَد  رگم  دیدنبب ، ار  اهرد  نیا  همه  »

. دنتساخرب وگتفگ  هب  هراب  نیا  رد  مدرم 
دومرف : دنوادخ  يانث  دمح و  زا  دعب  و  تساخاپب ، مدرم  نایم  رد  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  ترضح 

شیپ زا  نم  دیاهدرک ، وگتفگ  نم  رَس  تشپ  امش  ماهدش و  رومأم  بلاطیبا  نب  یلع  هناخ  ِرَد  زجب  اهرد  نتسب  نتفرگ و  هب  ادخ  فرط  زا  نم 
[ . 1 . ] مدرک تعاطا  مدش و  رومأم  يراک  نینچ  هب  نکیل  ماهدرک ، زاب  هن  ماهتسب و  ار  یبرَد  هن  دوخ 

ُُهباحْـصَا َّجَض  مالـسلا  هیلع  ِیلَع  َباب  َِّالا  ِدِجـسَْملا  َیِلا  ِۀَعراّشلا  َباوبَالا  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  ُلوُسَر  َّدَس  اَّمل  َلاق : ساّبع  ِنبا  نَع 
ِمالُغلا ! اَذه  َبَاب  َتْکََرت  َو  اَنباْوبَا  َتْدَدَس  َِمل  هَّللا  َلوُسَر  ای  اُولاقَف  َِکلذ  نِم 

... ِیلَع َبَاب  ِكَْرتَو  ْمُِکباوبَا  ِّدَِسب  ینَرَمَا  یلاعَت  َو  َكَرابَت  هَّللا  َّنِا  ملسو : هلآو  هیلع  هللا  یلص  َلاقَف 
نینمؤملاریما هک  يرَد  زجب  دش ، هتسب  هتفرگ و  اهرد  همه  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تانایب  زا  سپ  هک  دش  لقن  سابع  نبا  زا 

تشاد . دجسم  هب  مالسلا  هیلع 
. دیدرگ دجسم  وزج  اههرجح  نآ  همه  دنداد  تعسو  ار  یبّنلا  دجسم  هک  هیما  ینب  نامز  رد 

---------------
اه : تشون  یپ 

و ص 26 ، دـمحا ج 2  دنـسم  و  تسا ، هدروآ  حورـشم  روطب  ، 19  - ص 35 راونـالاراحب ج 39  و  ص 201 ، باب 154  عیارّـشلا  للع  [ 1]
مکاح ج 3 ص 125. كردتسم 
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ندوب يوبن  مولع  رد  راختفا 

ملع ِرَد  ملع و  رهش  ملعلا : ۀنیدم  ثیدح 
هیلع هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  هک  تسا  رتاوتم »  » ثیداحا زا  مالـسلا و  هیلع  یلع  ماما  صوصخم  بقاـنم  زا  رگید  یکی  ملعلا » ۀـنیدم   » ثیدـح

دومرف : ترضح  نآ  ّقح  رد  ملسو  هلآو 
باَبلا  ِتأْیلَف  َْملِعلا ، َدارَا  ْنَمَف  اُهباب ، ِیلَع  َو  ِْملِعلا  ُۀَنیدَم  اَنَا 

[ . 1 «. ] دیایب رهش  هزاورد  هب  دهاوخب  ملع  هکره  تسا ، بلاطیبا  نب  یلع  رهش  نآ  هزاورد  متسه و  ملع  رهش  نم  »
هک : تسا  نآ  ثیدح  نیا  زا  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  روظنم 

، ماهدرک لقتنم  مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  هب  ار  دوخ  ملع  نم 
، تسا زکرمتم  ِيو  دوجو  رد  نم  مولع  و 

موشیم ، هصالخ  وا  رد  نم  و 
دیاهدرک . هعجارم  نم  هب  هک  تسنآ  دننام  دینک ، هعجارم  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  هب  مولع  نتسناد  يارب  رگا 

دشاب ، مگرم  زا  دعب  ای  نم و  یگدنز  رد  هاوخ 
ار مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  هک  دوشیم  طوبرم  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تلحر  نارود  هب  رتشیب  تیاور  نیا  ًاصوصخم 

. دومرف یفّرعم  یمالسا  تّما  يارب  یملع  هاگهانپ  کی  تروص  هب 
. درکیم تولخ  یلع  اب  اهراب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  تسا  هدمآ  تایاور  زا  يرایسب  رد 

دندیسرپ : مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح  زا 
؟ تسا هدیشخب  امش  هب  زیچ  هچ  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

دومرف :
[ . 2  ] ٍباب َْفلَا  ٍباب  ِّلُک  ْنِم  یل  َحَتَف  ِْملِْعلا ، َنِم  ٍباب  َْفلَا  ینَمَّلَع 

«. دیدرگ فوشکم  نم  رب  رگید  ملع  رازه  نآ  عون  ره  زا  هک  تخومآ  نم  هب  ملع  عون  رازه  »
--------------

اه : تشون  یپ 
نب رباج  ساّبع و  نبا  زا  مکاح ج 3 ص126 ، كردتسم  و  هدروآ ، حورشم  روطب  راونالاراحب ج 40 ص 200  و  دیفم ص 15 ، داشرا  [ 1]

يزوج ص 51 . نبا  طبس  ةرکذت  و  هَّللادبع ،
.213 راونالا ج 40 ص 218 -  راحب  و  دیفم ص 15 ، داشرا  [ 2]

ربمایپ اب  يردارب  دقع  راختفا 

هللا یلـص  ادخ  لوسر  وا و  نایم  يردارب  دقع  ةاخاؤم »  » ثیدح مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  درف  هب  رـصحنم  ياهتلیـضف  زا  ةاخاؤم : ثیدح 
یلص هَّللا  لوسر  اب  هک  تشاد  ارنآ  یگتسیاش  مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  اهنت  راصنا  نیرجاهم و  همه  نایم  رد  هک  تسا  ملسو  هلآو  هیلع 

. ددنبب يردارب  دقع  ملسو  هلآو  هیلع  هللا 
دسیونیم : راونالاراحب  رد  یسلجم  همّالع 

راداو زیچ  هـس  رب  ار  اـهنآ  يردارب  نـیا  هـک  درک  رارقرب  يردارب  دـقع  راـصنا  نیرجاـهم و  ناـیم  ترـضح  نآ  ترجه » لّوا   » لاـس نـیا  رد 

مالسلا هیلع  یلع  ماما  www.Ghaemiyeh.comهمانشناد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1507زکرم  هحفص 189 

http://www.ghaemiyeh.com


تخاسیم :
قح يارب  تمواقم   - 1

رگیدکی هب  کمک  يراکادف و   - 2
رگیدکی  زا  ندرب  ثرا   - 3

دمآ شیپ  ردب »  » هعقاو نوچ  دوب و  ردب  گنج  زا  شیپ  نیا  دندوب و  راصنا  زا  نت  جنپ  لهچ و  نیرجاهم و  زا  نت  جنپ  لهچ و  رفن ، دون  اهنآ 
هیآ : دنوادخ 

[ . 1  ] ِهَّللا ِباتِک  یف  ٍضْعَِبب  یلْوَا  ْمُهُضَْعب  ِماحْرَالا  اُولُواَو 
( ادخ باتک  رد  دنراد  يرترب  رگید  یضعب  رب  اهنآ  زا  یضعب  یببس  نادنواشیوخ  (و 

[ . 2 . ] دیدرگ خسن  ندرب  ثرا  نایرج  هک  دومرف  لزان  ار 
مه تسد  رد  تسد  هک  درک ، ردارب  مه  اب  ار  نارای  باحـصا و  کیاکی  مادقا ، نیا  رد  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  لاح  ره  هب 

، دندناوخ يردارب  دقع  دنتشاذگ و 
. درکن ردارب  یسک  اب  ار  مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  اّما 

تفگ : دش و  نیگمغ  رایسب  راک  نیا  زا  ترضح  نآ 
يدرکن ؟ ردارب  یسک  ابارم  داب ، وت  يادف  مردام  ردپ و  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  ای 

دومرف : ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ 
. متسه وت  ردارب  نم  ینَم و  ردارب  وت  متشاد ، هاگن  دوخ  يارب  ار  وت  یلع  ای 

[ . 3 « ] ِیلَع ای  َكوُخَا  اَنَا  َو  یخَا  َْتنَا  »
دومرف : ترضح  نآ  هک  تسا  هدرک  لقن  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  زا  مالسلا  هیلع  اضر  ماما 

[ . 4  ] ٌباّذَک َِّالا  يدَْعب  اُهلوُقی  ِِهلوُسَر ال  وُخَا  َو  ِهَّللاُْدبَع  اَنَا 
«. وگغورد زج  دنکیمن ، ار  اعّدا  نیا  نم  زا  دعب  سک  چیه  متسه و  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ردارب  ادخ و  هدنب  نم  »

---------------
اه : تشون  یپ 

هیآ 6 . بازحا  و  هیآ 75 ، لافنا  [ 1]
راونالاراحب ج 19 ص 130 . [ 2]

ِۀباغلا ج 4 ُدُسا  و  مالـسلا ،» هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  بقانم  باب   » يذمرت ج 5 ص 636 حیحص  و  ، 330 راونالاراحب ج 38 ص 347 -  [ 3]
ریدغلا ج 3 ص 174 . و  ص 16 ،
راونالاراحب ج 38 ص 334. [ 4]

منهج تشهب و  میسقت  راختفا 

زا فلتخم  تارابع  اب  هک  تسا  راّنلا » ۀّنجلا و  میـسق   » ثیدح مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زاتمم  ياهیگژیو  زا  رانلا : ۀنجلا و  میـسق  ثیدـح 
. تسا هدش  لقن  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر 

تسا : هدمآ  ترابع  نیا  اب  اهنآ  زا  یکی 
ِنیّدلا  ُبوُسْعی  َْتنَا  َو  ِراَّنلا  َو  ِۀَّنَجلا  ُمیسَق  َْتنَا  ِیلَع  ای  َلاق :
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«. یتسه نید  ياوشیپ  وت  مّنهج و  تشهب و  هدننک  تمسق  وت  یلع ، ای  »
هک : تسنآ  ثیدح  نیا  ینعم  تایاور  رثکا  رد 

هب نتفر  هزاجا  تشهب  لها  هب  راگدرورپ ، نذا  هب  تمایق  زور  رد  هک  داد  دهاوخ  ترضح  نآ  هب  تمایق  زور  رد  ار  یتیرومأم  نینچ  دنوادخ 
. دهدبار شتآ  هب  نتفر  نامرف  شتآ  لها  هب  و  تشهب ،

هک : تسا  هدمآ  زین  هیآ  نیا  ریسفت  رد  و 
[ . 1  ] َنیِملاّظلا یَلَع  ِهَّللا  ُۀَنَْعل  ْنَا  ْمُهَنَیب  ٌنِّذَُؤم  َنَّذَا  َو 

. دوب دهاوخ  مالسلا » هیلع  بلاطیبا  نب  یلع   » هدننک مالعا  نّذؤم و  نیا 
؟ دیسرپ ار  ثیدح  نیا  ینعم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  رمع  نب  لّضفم 

دومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
نیا هب  ترضح  نآ  دشابیم ، رفک  لها  يارب  شتآ  نامیا و  لها  يارب  تشهب  تسا و  رفک  وا  ضغب  و  نامیا ، مالـسلا  هیلع  یلع  ّبُح  نوچ 

ّتلع ؛
راَّنلا َو  ِۀَّنَْجلا  ُمیسَق 

[ . 2 . ] تسا مّنهج ) تشهب و  هدننک  میسقت  )
. داد یساّبع  نومأم  هب  ار  باوج  نیمه  ریظن  ترضح  نآ  هک  تسا  هدمآ  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  يوره » تلصلاوبا   » تیاور رد  یلو 

دومرف : تلصلاوبا »  » هب سپس  و 
دومرف : ترضح  نآ  هک  درکیم  لقن  مالسلا  مهیلع  یلع  زا  شناردپ  زا  هک  مدینش  مردپ  زا  یلو  مداد  باوج  وا  مهف  قباطم 

[ . 3  ] َِکل اذه  َو  یل  اذه  ِراَّنِلل : ُلوُقَت  ِۀَمایِقلا  َمْوی  ِراّنلا  ُمیسَق  َْتنَا  ِیلَع ، ای  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ِهَّللا  ُلوُسُر  یل  َلاق 
نآ وت و  نآ  زا  صخـش  نیا  یئوگیم : مّنهج  شتآ  هب  تمایق  زور  یتسه . مّنهج  تشهب و  هدـننک  میـسقت  وت  یلع  اـی  دومرف  نم  هب  ربماـیپ  »

«. وت ِنآ  زا  صخش 
-------------

اه : تشون  یپ 
هیآ 44 . فارعا  هروس  [ 1]

ریدغلا ج 3 ص 299 . و  باب 130 ص 162 ، عیارّشلا  للع  [ 2]
نبا حرش  و  ، 193  - راونالاراحب ج 39 ص 210 رد  راّنلا  ۀّنجلا و  میـسق  ثیدح  زین  و  راحب ج 39 ص 194 ، لقن  هب  اضّرلا  راـبخا  نویع  [ 3]

ثیدح 40. لیذ  رجح ص 124  نبا  هقرحم  قعاوص  و  هبطخ 154 ، لیذ  دیدحلا ج 9 ص 165  یبا 

ندوب قح  رایعم  راختفا 

هرابرد ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  تسنآ  دنراد  لوبق  ار  نآ  یّنـس  هعیـش و  هک  اهتلیـضف  هلمج  زا  ِّقَحلا : َعَم  ِیلَع  ثیدح 
دومرف : مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

[ . 1  ] ِۀَمایِْقلا َمْوی  َضْوَْحلا  یَلَع  ادِری  یّتَح  اقِرَتْفی  َْنل  َو  ِیلَع  َعَم  ُّقَحلا  َو  ِّقَحلا  َعَم  ِیلَع  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َلاق 
«. دنیآ نم  شیپ  رثوک  ضوح  رد  ات  دنوشیمن  ادج  مه  زا  تسا ، یلع  اب  ّقح  تسا و  ّقح  اب  یلع  »

دومرف : رگید  لقن  رد  و 
[ . 2  ] ِیلَع َراد  اُمثیَح  ُروُدی  ُّقَْحلا  َو  یَلَع  َعَم  ُّقَْحلا  َو  ِّقَْحلا  َعَم  ِیلَع 

مالسلا هیلع  یلع  ماما  www.Ghaemiyeh.comهمانشناد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1507زکرم  هحفص 191 

http://www.ghaemiyeh.com


«(. تسا قح  روحم  مالسلا  هیلع  یلع  ینعی   » دوریم وا  اب  مه  ّقح  دورب  یلع  هک  اجره  تسا ، یلع  اب  قح  و  تسا ، ّقح  اب  یلع  )
----------------

اه : تشون  یپ 
دوخ ج 9 ص 88 حرش  رد  دیدحلا  یبا  نبا  و  تسا ، هدرک  لقن  ّتنس  لها  هعیش و  زا  حورـشم  روطب   27 راونالاراحب ج 38 ص 40 -  [ 1]
ریدغلا ج 3 و  َراد ،» اُمثیَح  ُهَعَم  ُروُدی  َّقَحلا  َّنِا  َو  ِّقَْحلا  َعَم  ُهَّنِا  َلاق  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ِیبَّنلا  َّنأ  يدنِع  َتَبَث  : » دیوگ هبطخ 144  لیذ 

ص 176 .
دوخ ج 9 ص 88 حرش  رد  دیدحلا  یبا  نبا  و  تسا ، هدرک  لقن  ّتنس  لها  هعیـش و  زا  حورـشم  روطب   27  - راونالاراحب ج 38 ص 40 [ 2]
ریدغلا ج 3 و  َراد ،» اُمثیَح  ُهَعَم  ُروُدی  َّقَحلا  َّنِا  َو  ِّقَْحلا  َعَم  ُهَّنِا  َلاق  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ِیبَّنلا  َّنأ  يدنِع  َتَبَث  : » دیوگ هبطخ 144  لیذ 

ص 176.

ندوب نآرق  اب  راختفا 

لوسر هباحـص  زا  کی  چـیه  هرابرد  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تاّصتخم  زا  ِنآرُْقلا » َعَم  ِیلَع   » ثیدـح ِنآرُقلا : َعَم  یلع  ثیدـح 
. دهدیم ناشن  ار  ترضح  نآ  گرزب  تیصخش  زا  ياهشوگ  هک  هدشن  لقن  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هَّللا 

دومرف : ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر 
[ . 1  ] َضْوَحلا یَلَع  ادِری  یّتَح  اقِرَتْفی  َْنل  ِیلَع ، َعَم  ُنآرُقلا  َو  ِنآرُقلا  َعَم  ِیلَع 

دنوش .» دراو  نم  رب  رثوک  ضوح  رانک  رد  تشهب  رد  ات  دنوشیمن  ادج  رگیدکی  زا  تسا و  یلع  اب  نآرق  تسا و  نآرق  اب  یلع  »
. تسا نآرق  تایآ  يایوگ  شراتفر  راتفگ و  تسا و  مّسجم  نآرق  مالسلا  هیلع  یلع  ینعی 

اه : تشون  یپ 
«، مالسلا هیلع  یلع  لئاضف  باب   » رجح ص 122 نبا  ۀقرحم  قعاوص  و  مالسلا ،» هیلع  یلع  بقانم  باب   » مکاح ج 3 ص 134 كردتسم  [ 1]

باب 20 ص 90. ةّدوملا  عیبانی  و  ج 5 ص 30 ، هیشاح ) رد   ) دمحا دنسم  لاّمعلا و  زنک  رصتخم  و 

ندوب قفانم  نمؤم و  رایعم  راختفا 

تسا ، رفک  نامیا و  رایعم  مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  هک  تسنآ  فیرش  ثیدح  نیا  هصالخ  ٌنِمُؤم : َِّالا  ُهُّبِحیال  ثیدح 
. دنرادب تسود  ار  ترضح  نآ  دنناوتیم  نانمؤم  طقف 

. دنرادیم نمشد  ار  بانج  نآ  ناقفانم  طقف  رگید  فرط  زا 
هیلع نینمؤملاریما  درف  هب  رصحنم  بقانم  زا  تسا  هتـشذگ  رتاوت  ِّدح  زا  هدرک و  ُرپ  ار  ّتنـس  لها  هعیـش و  ياهباتک  هک  فیرـش  ثیدح  نیا 

دومرف : هک  تسا  هدش  لقن  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  فلتخم  ياهریبعت  اب  هک  دشابیم  مالسلا 
[ . 1  ] ٌِقفانُم َِّالا  َکُضِْغبی  َو ال  ٌنِمُؤم  َِّالا  َکُّبِحی  ِیلَع ال  ای  ملسو : هلآو  هیلع  هللا  یلص  ِهَّللا  ُلوُسر  َلاق 

« قفانم زج  درادن  نمشد  ار  وت  و  نمؤم ، زج  درادن  تسود  ار  وت  یلع ، يا  »
دیوگ : ینادمه  ثراح 

دومرف : دنوادخ  يانث  دمح و  زا  سپ  تفر ، ربنم  يالاب  هک  مدید  ار  مالسلا  هیلع  یلع  يزور 
يرَْتفا ِنَم  َباخ  ْدَق  َو  ٌِقفانُم  َِّالا  ینُضِغبی  َو ال  ٌّنِمُؤم  ِّالا  ینُّبِحی  ال  َلاق : ُهَّنِا  ملسو ، هلآو  هیلع  هللا  یلص  ِیبَّنلا  َناِسل  یَلَع  یلاعَت  ُهَّللا  ُهاضَق  ٌءاضَق 

[ . 2]
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نمـشد ارم  نمؤم و  رگم  درادیمن  تسود  ارم  دومرف : هک  دـش  يراـج  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربماـیپ  ناـبز  رب  هک  دوب  ادـخ  هتـساوخ  »
«. درک لطاب  ياعّدا  هک  سکنآ  تفگ  غورد  و  قفانم ، رگم  درادیمن 

-------------
اه : تشون  یپ 

و راصنالا ،» بَسح  یلع  لیلّدـلا  باـب   » ملـسم ج 1 ص48 حیحـص  و  ، 346 ص 310 -  راونــالاراحب ج 39  و  دـیفم ص 18 ، داـشرا  [ 1]
تمکح 42 و لیذ  دیدحلا ج 18 ص 173  یبا  نبا  حرش  و  ترضح ،» نآ  لئاضف  زا  متـشه   » ثیدح رجح ص 120 ، نبا  هقرحم  قعاوص 

ِحاحّصلا .» ِیف  يورم  ربخلا  اذه  : » دیوگ
قعاوص و  راصنالا ،» ّبح  یلع  لیلّدلا  باب   » ملسم ج 1 ص48 حیحص  و  ، 346  - راونالاراحب ج 39 ص 310 و  دیفم ص 18 ، داشرا  [ 2]

: دیوگ تمکح 42 و  لیذ  دیدحلا ج 18 ص 173  یبا  نبا  حرش  و  ترـضح ،» نآ  لیاضف  زا  متـشه   » ثیدح رجح ص 120  نبا  هـقرحم 
تمکح 45. سرهفملا  مجعم  هغالبلاجهن  و  حاحّصلا » یف  يورم  ربخلا  اذه  »

ندوب ربمایپ  نیشناج  یصو و  راختفا 

دنکیم : لقن  لماک  خیرات  رد  ریثا  نبا  یتفیلخ : ییصو و  یلع  ثیدح 
ار ّبلطملادبع  نادنزرف  درک و  هدامآ  یماعط  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دش ، لزان  [ 1 ( ] َنیبَْرقَْالا َکَتَریـشَع  رِْذنَاَو   ) هیآ نوچ 

. درک توعد  ماعط  هب  دندوب  رفن  لهچ  دودح  هک 
دز و مه  هب  ار  سلجم  ادص  رس و  اب  بهلوبا  دنک ، تبحص  هب  عورش  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  هکنآ  زا  شیپ  ماعط ، ندروخ  زا  سپ 

. دندش قّرفتم  نارضاح 
دومرف : دوشگ و  نخس  هب  نابز  درک و  توعد  ار  اهنآ  تخاس و  هدامآ  یماعط  ترضح  نآ  رگید  راب 

اـیند و ربـخ  امـش  يارب  نم  ماهدروآ ، امـش  يارب  نم  هک  درواـیب  يرتـهب  زیچ  شیوخ  موق  هب  یـسک  منادیمن  هَّللاو  ّبلطملادـبع ! نادـنزرف 
ردارب و ات  دنکیم ؟ کمک  نم  هب  توعد  نیا  رد  امـش  زا  کیمادک  مناوخب . نآ  يوس  هب  ار  امـش  هدرک  رما  میادـخ  ماهدروآ و  ار  ترخآ 

!؟. دشاب امش  نایم  رد  نم  هفیلخ  یصو و 
ْمُکیف  یتَفیلَخ  َو  ییَصَو  َو  یخَا  َنوُکی  ْنَا  یَلَع  ِْرمَْالا  اَذه  یَلَع  ینُرِزاوی  مُکیَاَف 

دندش . تکاس  همه 
دیامرفیم : مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع 

متفگ : مدوب  رتناوج  همه  زا  هک  نم 
، متسه امش  رای  توعد  نیا  رد  نم  هَّللا ! یبن  ای 

دومرف : داهن و  نم  ندرگ  هب  تسد  ترضح  نآ 
اوُعیطَا َو  َُهل  اوُعَمْساَف  مُکیف ، یتَفیلَخ  َو  ییِصَو  َو  یخَا  اذه  ِّنِا 

«. دینک تعاطا  وا  زا  دیونشب و  وا  زا  تسامش ، نایم  رد  نم  نیشناج  یصو و  ردارب و  یلع ، نیا  انامه  »
. دندش هدنکارپ  هرخسم  هدنخ و  تلاح  هب  نیّوعدم 

دنتفگیم : بلاط  یبا  هب  و 
. ینک تعاطا  يونش و  نامرف  یلع  تدنزرف  زا  هک  درک  رما  ار  وت 

هللا یلص  ادخ  لوسر  هک  دهدیم  ناشن  تسا و  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تماما  لئالد  زا  نیقیرف و  مّلـسم  تایاور  زا  فیرـش  ثیدح  نیا 
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[ . 2 . ] تسنادیمن ادج  تّوبن  زا  ار  تماما  تثعب ، لّوا  زا  ملسو  هلآو  هیلع 
------------

اه : تشون  یپ 
هیآ 224 . ءارعش  [ 1]

دمحا ج 1 ص دنسم  و  مقرالا ،) راد  یف  هئافختسا   ) باب هیبلح ج 1 ص 461  هریس  و  ةریشع ،) راذنا  لصف   ) لماک ج 2 ص 42 خیرات  [ 2]
هبطخ 238 حرش  دـیدحلا ج 13 ص244  یبا  نبا  حرـش  و  و 43 ، ص 41  دمحا ج 5  دنـسم  شماه  لاّمعلازنک  رـصتخم  و  و 159 ،  111

.1 راونالاراحب ج 38 ص 26 -  و  هفیرش ، هیآ  لیذ  ناهرب  ریسفت  و  تاعجارملا ص 110 ، هعصاق و 

ندوب مالسا  تما  گرزب  راختفا ،

نانمؤم يربهر  راختفا 

[ . 1  ] تسا مالسا  گرزب  تسرپرس  گرزب و  سیئر  ینعم  هب  بوسعی »  » ظفل نیّدلا : ُبوُسعی  یلع 
دومرف : مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هرابرد  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

[ . 2  ] َنیلَّجَحُمْلا ِّرُْغلا  ُِدئاقَو  َنیقَّتُملا  ُماِما  َو  َنینَمؤُْملا  ُبوُسْعی  َو  نیِملْسُملا  ُدیَس  َکِّنِا  ِیلَع  ای 
«. ینامیا اب  نانز  ربهر  و  ناراگزیهرپ ، ماما  نانمؤم و  ربهر  گرزب و  وت  یلع ؛ يا  »

دومرف : هک  نینمؤملاریما  مالک  حرش  رد  دیدحلا  یبا  نبا 
ِراّجُفلا  ُبوُسْعی  ُلاملا  َو  َنینمؤُْملا  ُبوُسْعی  اَنَا 

دسیونیم :
دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح  هرابرد  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ار  هملک  نیا 

ظفل : هب  راب  کی 
نیّدلا ُبوُسْعی  َْتنَا 

ظفل : هب  رگید  راب  و 
َنینِمؤُْملا ُبوُسْعی  َْتنَا 

[ . 3 . ] تسا هداد  رارق  اهنآ  دیس  نینمؤم و  سیئر  ار  وا  ینعی  ددرگیمرب ، ینعم  کی  هب  ود  ره  هک 
تسا : هتفگ  شیوخ  حرش  همّدقم  رد  و 

« نینمؤملاریما  » نآ يانعم  هک  هدش  لقن  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  هرابرد  یمالک  ثیدـح ، لها  رابخا  رد 
دومرف : اریز  تسا ،

ِۀَمَلَّظلا  ُبوُسْعی  ُلاْملا  َو  ِنیّدلا  ُبوُسْعی  َْتنَا 
« تسا ناهارمگ  ربهر  لام ، و  نید ، ربهر  وت  یلع  يا  »

تسا : هدمآ  يرگید  تیاور  رد  و 
ِنیّدلا  ُبوُسْعی  اذه 

« تسا نید  ربهر  یلع  نیا  »
بقانم زا  تبقنم  نیا  دـنامن ؛ هتفگان  [ 4 ، ] تسا هدرک  لقن  ءاـیلوالا  ۀـیلح  رد  میعنوبا  دوخ و  دنـسم  رد  لـبنح  نب  دـمحا  ار  تیاور  ود  نیا 
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. تسوا تفالخ  لئالد  زا  مالسلا و  هیلع  یلع  ماما  درف  هب  رصحنم 
----------------

اه : تشون  یپ 
: دناهتفگ تغل  لها  هک  دـنیوگ ، ار  لسع  روبنز  ریما  رن و  لصا  رد  ِهِموق » بوسعی  وه  لاقی  ریبکلا ، سیئرلا  بوسعیلا ؛ : » هدـمآ تغل  رد  [ 1]

اهُریما .» ِلحَّنلا و  ُرَکَذ  بوسعیلا ؛ »
تسا . هدش  لقن  هطبار  نیا  رد  ّتنس  لها  هعیش و  زا  تیاور  هد  دودح   126  - راونالاراحب ج 38 ص 166 [ 2]

تمکح 322 . لیذ  دیدحلا ج 19 ص 224  یبا  نبا  حرش  [ 3]
. دمحا دنسم  شماه  لامعالا  زنک  همّدقم ، دیدحلا ج 1 ص 12  یبا  نبا  حرش  [ 4]

ناراگزیهرپ يربهر  راختفا 

نآ تفالخ  تماما و  لئالد  زا  مالسلا و  هیلع  نیدّحوملا  یلوم  ترـضح  درف  هب  رـصحنم  تلیـضف  نیا  يدْعب : ٍنِمُؤم  ِّلُک  ِیلَو  ِیلَع  ثیدح 
. تسا ترضح 

دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  ماما  هب  باطخ  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  درک  لقن  ساّبع  نبا 
ٍۀَنِمُؤم  َو  يدَْعب  ٍنِمُؤم  ِّلُک  ِیلَو  َْتنَا 

[ . 1 «. ] یشابیم نم  زا  سپ  نمؤم ، درم  نز و  ره  ربهر  وت  یلع ؛ يا  »
----------------

اه : تشون  یپ 
رد يذمرت  و  دوخ ج 1 ص 331 ، دنـسم  رد  لبنح  نب  دـمحا  تسا ، هدومن  لقن  ارنآ  كردتـسم ج 3 ص 134  صیخلت  رد  زین  یبهذ  [ 1]

لوقنم دـمحا  دنـسم  شماه  لامعلا  زنک  رد  و  دـنکیم ، لقن  ارنآ  مالـسلا » هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  بقانم   » باب دوخ ج 5 ص 632  حیحص 
مکاح ج 3 ص كردتـسم  46 و  بوشآ ج 3 ص 52 -  رهـش  نبا  بقاـنم  و  ، 215 ص 217 -  ریدـغلا ج 3  رد  بلطم  حورـشم  و  تسا ،

.134

نتشاد نانمؤمریما  راختفا 

هک داد  نینمؤملاریما »  » كرابم بقل  مالـسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  هب  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  َنینمؤُْملاُریما : یلع  ثیدـح 
. دشابیم بانج  نآ  درف  هب  رصحنم  باقلا  زا  ترضح و  نآ  تفالخ  تماما و  زا  یکاح 

هک : درک  لقن  کلام  نب  سنا  فلا - 
، مدروآ شیوضو  يارب  یبآ  دشاب ، هبیبح  ّما  لزنم  رد  ترضح  نآ  دوب  انب  هک  یبش  مدوب ، ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  مداخ  نم 

دومرف :
[ . 1  ] ًاْملِح مُهُحَجْرَا  َو  ًاْملِع  مِهُِرثْکَا  َو  ًاْملِس  ِساّنلا  ُمْدقَا  ِنییصَولا ، ُریَخ  َو  َنینِمؤُْملا  ُریما  ِبابلا  اَذه  نِمَۀَعاَّسلا  َکیَلَع  ُلُخدی  سَنأ ، ای 

زا هک  یسک  تسا ، رتشیب  وا  ملع  همه  زا  هک  یـسک  دروآ ، مالـسا  هک  یـسک  لّوا  نییـصولا ، ریخ  نینمؤملاریما و  رد  نیا  زا  نآلا  سنا ! يا  »
«. دوشیم دراو  تسا  رتشیب  وا  يرابدرب  ملح و  مدرم  همه 

دیوگیم : سَنَا 
؟ دشابیم نم  موق  زا  صخش  نیا  ایآ  ایادخ  متفگ :
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هب ار  وضو  بآ  زا  يرادقم  تفرگیم ، وضو  ادخ  لوسر  هکیلاح  رد  دش ، لخاد  مالـسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  مدـید  هک  تشذـگن  یمک 
. دیشاپ ترضح  نآ  تروص 

هک : دنکیم  لقن  ساّبع  نبا  زادوخ  دنس  هب  يرگید  تیاور  رد  دیفم  خیش  ب - 
دومرف : هملس  ّما  هب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

َنییِصَولا  ُدیَس  َو  َنینِمؤُْملاُریما  ِیلَع  اذه  يدَهْشا  َو  یعَمِْسا 
«. تسا ناماما  گرزب  نانمؤمریما و  یلع ؛ صخش  نیا  هک  هد  تداهش  ارم و  نخس  ونشب  ساّبع  نبا  يا  »

هک : دنکیم  لقن  هبلعث  نب  ۀیواعم  زا  دوخ  دنس  هب  مّوس  تیاور  رد  و  ج - 
. نک تیصو  دش ، هتفگ  رذابا  هب 

. ماهدرک تیصو  تفگ :
سک ؟ مادک  هب  دنتفگ :
. نینمؤملاریما هب  تفگ :
موس ؟ هفیلخ  هب  دنتفگ :

. تسا تّما  نیا  ینّابر  نیمز و  ماوق  وا  هک  بلاطیبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  هب  هن ، تفگ :
دیوگیم : وا  دوشیم ، ینالوط  اهنآ  حرش  هک  یئاهدنس  اب  تسا  روهشم  ءاملع  نایم  هک  یملسَا  بیضخ  نب  ةدیرب  ربخ  د - 

هک : ریبز » هحلط و  مّود ، هفیلخ  رکبوبا ، هلمج  زا  میدوب  رفن  تفه  ام   » دومرف رما  نم  هب  یعمج و  هب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر 
َنینَمؤُْملا  ةِْرمَِاب  ِیلَع  یلَع  اوُمِّلَس 

«. دینک مالس  نینمؤملاریما ، هملک  اب  مالسلا  هیلع  یلع  هب  »
[ . 2 . ] دوب ام  رانک  رد  هدنز و  هَّللا  لوسر  هکنآ  اب  میدرک ، مالس  نینمؤملاریما ، ای  ظفل  هب  ترضح  نآ  هب  ام 

دنکیم : لقن  شیوخ  ریسفت  رد  یشایع  ه - 
تفگ : دش و  لخاد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  رضحم  هب  يدرم 

نینمؤملاریما  ای  َکیَلَع  ُمالَّسلا 
دومرف : تساخ و  اپب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

. تسا هدیمان  مسا ، نیا  هب  ار  وا  ادخ  درادن ، تیحالص  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  هب  زج  مسا  نیا 
؟ دوشیم هدناوخ  مان  مادک  اب  امش  مئاق  ماما  متفگ :

دنیوگ : وا  هب  دومرف :
[ . 3  ] ِهَّللا ِلوُسَر  َْنبا  ای  َکیَلَع  ُمالَّسلا  ِهَّللا ، َۀیَِقب  ای  َکیَلَع  ُمالَّسلا 

دومرف : راسی  نب  لضف  هب  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  و 
[ . 4  ] اذه ِساّنلا  َموی  یِلا  ٌباّذِک  ٍرَتفُم  َِّالا  َنینَمؤُملاِریمَا  ِیلَع  َدَْعب  ِهَّللا  َو  اِهب  َّمَسی  َْمل  ُلیَُضف  ای 

«. وگغورد ِرگارتفا  رگم  هدشن ، هدناوخ  نینمؤملاریما »  » مسا نیا  هب  بلاطیبا  نب  یلع  زج  مسق  ادخ  هب  لیضف ، يا  »
اه : تشون  یپ 

کلام . نب  سنا  زا  لقن  هب  دیفم  خیش  داشرا ص 20 ، [ 1]
و تسا ، هداد  صاصتخا  بلطم  نیا  هب  هحفـص  هاجنپ  ، 290  - راونالاراحب ج 37 ص 340 رد  یسلجم 2  و  دیفم ص 20 ، خیـش  داشرا  [ 2]
ریدغلا ص رد ج6  زین  ساّبع و  نبا  سنا و  زا  قیرط  هس  ای  میعن ج 1 ص 63  یبا  ةایلوالاۀیلح  زا  ارنآ  ریدغلا ج 8 ص87 ، رد  ینیما  همّالع 
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تسا . هدرک  لقن  نآ  ریغ  نیطمسلا و  دئارف  و  یمزراوخ ، بقانم  ءایلوالا و  ُۀیلح  زا   80
ءاسن . هروس  هیآ 117  لیذ  یشایع ج 1 ص 276 ، ریسفت  [ 3]

راونالاراحب ج 37 ص 318. [ 4]

برع نز  کی  یهاوخ  زایتما 

. دندرک یتسدیهت  رقف و  ياعّدا  دندمآ و  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  دزن  نز  ود 
دومرف : مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح 

. مینک کمک  امش  هب  تسا  بجاو  ام  رب 
. داد نانآ  يارب  ماعط  نهاریپ و  دیرخ  روتسد  هاگنآ 

: تفگ درک و  ضارتعا  اهنز  زا  یکی 
، برع ریغ  يرگید  متسه و  برع  نم 

؟ دوشیم دروخرب  ناسکی  ام  اب  هک  تسا  هنوگچ 
: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

. مدیدن ياهّشپ  لاب  هزادنا  هب  یّتح  قاحسا ، نادنزرف  رب  يرترب  لیعامـسا  نادنزرف  يارب  اّما  متـسیرگن ، بوخ  نآ  رد  هدناوخ و  ار  نآرق  نم 
[ . 1]

. دوب یئارگداژن  حور  ياراد  یمدرم  ياهکمک  نتفرگ  رد  برع  ریقف  نز  هک  تفای  جاور  یتسرپ » داژن   » ِحور ردقنآ  ینعی 
---------------

اه : تشون  یپ 
تاراغلا ج 1 ص 70. یفوک  یفقث  دّمحم  نب  میهاربا  یبوقعی ج 2 ص 183،و  خیرات  [ 1]

يرادا تیریدم  حالصا 

، دوب يرادا  داسف  لکشم  تشاد ، ور  شیپ  رد  شیوخ  تفالخ  زاغآ  رد  مالسلا  هیلع  یلع  هک  يرگید  لکشم 
. دنتشاد ار  موس  هفیلخ  ّدض  رب  مدرم  شروش  رد  یئازسب  مهس  دوخ  یمالسا  ریغ  ياهراتفر  اب  نارازگراک 

. داد تلاخد  دوخ  هاگتسد  رد  دوب ، هدرک  دیعبت  یّتح  درط و  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  ار  یناسک  موس  هفیلخ 
هلآو هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  هدنار  دوب و  هدرک  دیعبت  ار  وا  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هک  ار  هیما  نب  مکح  دوخ ، يومع  وا 

[ . 1 . ] دنادرگزاب هنیدم  هب  دشیم ، هدیمان  ملسو 
[ . 2 . ] دینادرگ رصم  یلاو  دوب ، هدرک  حابم  ار  شنوخ  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  حرس ، یبا  نب  دعس  نب  هَّللادبع  و 

[ . 3  ] درک هرصب  یلاو  ار  رماع  نب  هَّللادبع  و 
، درک هفوک  رادنامرف  تشاد  ترهش  داسف  يراوخبارش و  رد  هک  ار  دیلو )  ) دوخ هدناوخ  ردارب  و 

. دندناروش موس  هفیلخ  ّدض  رب  لمع ، رد  ار  مدرم  دندرک و  اپرب  یثداوح  دوخ  یتموکح  یحاون  رد  نانآ  همه  هک 
: دومرف نینچ  هورگ  نیا  فصو  رد  ياهبطخ  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح 

َّنِإَف ًابْزِح ، َنیِقِـساَْفلاَو  ًابْرَح ، َنیِِحلاَّصلاَو  ًالَوَخ ، ُهَداَبِعَو  ًالَوُد ، ِهَّللا  َلاَم  اوُذِـخَّتیَف  اَهُراَُّجفَو ، اَهُؤاَهَفُـس  ِۀَّمُأـْلا  ِهِذـه  َْرمَأ  ِیلی  ْنَأ  یَـسآ  ِینَّنَِکلَو 
. ُِخئاَضَّرلا ِماَلْسِْإلا  یَلَع  َُهل  ْتَخِضُر  یَّتَح  ِْملْسی  َْمل  ْنَم  ْمُْهنِم  َّنِإَو  ِماَلْسِْإلا ، ِیف  ًاّدَح  َِدلُجَو  َماَرَْحلا ، ُمُکِیف  َبِرَش  ْدَق  يِذَّلا  ُمُْهنِم 
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. ُْمتیَنَوَو ُْمتَیبَأ  ْذِإ  ْمُُکتْکَرََتلَو  ْمُکَضیِرَْحتَو ، ْمُکَعْمَجَو  ْمُکَبِینَْأتَو ، ْمُکَبِیلَْأت  ُتْرَثْکَأ  اَم  َِکلذ  َال  ْوَلَف 
! يَْزُغت ْمُکِداَِلب  َیلِإَو  يَوُْزت ، ْمُکِِکلاَمَم  َیلِإَو  ْتَِحُتْتفا ، ِدَق  ْمُکِراَْصمَأ  َیلِإَو  ْتَصَقَْتنا ، ِدَق  ْمُِکفاَرْطَأ  َیلِإ  َنْوََرت  َالَأ 

و دننادرگب ، تسد  هب  تسد  ار  ادخ  لام  هاگنآ  دنروآ ، تسد  هب  ار  تموکح  تّما  نیا  ناراکهبت  و  نادرخیب ، هک  مکانهودنا  نیا  زا  نکل  )
بارـش هک  تسامـش  نایم  رد  یـسک  نانآ  زا  اریز  دنـشاب ، هارمه  ناقـساف  اب  و  گنج ، رد  ناراکوکین  اـب  دنـشک ، یگدرب  هب  ار  وا  ناگدـنب 

دیدرگ اطع  وا  هب  ییاهششخب  قحانب  اّما  تفریذپن  ار  مالسا  هک  یسک  و  دش ، يراج  وا  رب  دح  دیشون و 
زابرس هک  هاگنآ  و  مدومنیمن ، قیوشت  يروآدرگ  هب  ار  امش  و  مدرکیمن ، ناتشنزرس  و  متخیگنایمنرب ، ار  امـش  دوبن  ثداوح  هنوگنیا  رگا 

. مدرکیم ناتاهر  دیدزیم 
ياهرهـش نایم  رد  و  دندرک ؟ تراغ  ار  امـش  ياهدرواتـسد  و  دندوشگ ؟ ار  اهرهـش  و  دندرک ؟ فّرـصت  ار  امـش  ياهزرم  هک  دینیبیمن  ایآ 

[ . 4 [ ).؟ دنتخورفارب ار  گنج  شتآ  امش 
دوب ، نانآ  لزع  زا  ریزگان  هک  دنک  ءاقبا  ار  يدساف  نایلاو  تسناوتیمن  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  ور  نیا  زا 

ترـضح لباقم  رد  دنتـشاد  موس  هفیلخ  هب  یلیامت  هک  ار  نانآ  دروآ و  راب  هب  ترـضح  نآ  يارب  یناوارف  تالکـشم  دوخ  هبون  هب  راـک  نیا 
[ . 5 . ] داد رارق  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

: دروآ ور  ریز  تاحالصا  هب  يرادا ، تیریدم  حالصا  يارب  راچانب 
هتشذگ ياه  تموکح  نارادنامرف  نارادناتسا و  مامت  لزع  - 1

دّهتم نمؤم و  نارازگراک  نییعت  - 2
هیواعم  لزع  - 3

. تشادن ناکما  یعامتجا  رظن  زا  نانآ  یئاجباج  لزع و  هک  نانآ  زا  یخرب  زجب  تاضق  لزع  - 4
.( دنهد راک  همادا  ات  تفریذپ  راچانب  ار  يرعشا  یسوموبا  یضاق و  حیرش  )
. دندرک تراغ  ار  یمومع  لاوما  هک  هتشذگ  نیلوئسم  لاوما  هرداصم  - 5

نادساف رب  یهلا  دودح  يارجا  - 6
---------------

اه : تشون  یپ 
دیدحلا ج 3 ص 29 . یبا  نبا  هغالبلاجهن  حرش  [ 1]
دیدحلا ج 3 ص 29 . یبا  نبا  هغالبلاجهن  حرش  [ 2]
دیدحلا ج 3 ص 29 . یبا  نبا  هغالبلاجهن  حرش  [ 3]

: تسا حرش  نیا  هب  نآ  دانسا  زا  یخرب  هک  یتشد ، دمحم  سرهفملامجعم  هغالبلاجهن  همان 9/62  [ 4]
يافوتم 276 ه)  ) ۀبیتق نبا  ۀسایسلاو ج1 ص154 و155 : ۀمامالا  - 1

يافوتم 283 ه)  ) یفقث لاله  نبا  تاراغلا ج 1 ص 302 : - 2
يافوتم 310 ه) یعفاش  يربط  دشرتسملا ص401 و409 : - 3

يافوتم 664 ه)  ) سوواط نب  دیس  ۀجحملا ص236-241-249 : فشک  - 4
« سوواط نبا  دیس  لقن  قبط  ( » يافوتم 328 ه  ) ینیلک لئاسر : - 5

يافوتم 328 ه)  ) یکلام هبر  دبع  نبا  دیرفلا ج 2 ص 135 : دقع  - 6
يافوتم 346 ه)  ) يدوعسم بهذلا ج 2 ص 35 : جورم  - 7
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يافوتم 310 ه)  ) یعفاش يربط  : 38 هنس يربط ج4 ص48  خیرات  - 8
يافوتم 606 ه .)  ) یعفاش ریثأ  نبا  ءابلا :) باب  ) ۀیاهنلا باتک  - 9

خیراّتلا ج 3 ص 92. یف  لماکلا  [ 5]

اه یتلادع  یب  رب  ضارتعا 

. تسا رکنم » زا  یهن   » و فورعم » هب  رما   » قّقحت حیحص  ياهشور  زا  یکی  اهیتلادع  رب  ضارتعا 
ناربهر و دننکن ، توکـس  دوشن ، حالـصا  ات  دنهد و  رّکذت  ار  اهنآ  دـننک و  ضارتعا  اهیتلادـعیب ، اهیتشز ، اهیتساک ، رب  مدرم  همه  رگا 

. دنورب ار  یگدنزاس  حالص و  هار  دنوشیم  راچان  یتموکح  نارازگراک 
: هک دوب  نامکاح  ياهیتلادعیب  رب  ضارتعا  اوزنا ، هلاس  نارود 25  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  یفنم  تازرابم  زا  یکی 

، درک تیوقت  مدرم  رد  ار  تعاجش  حور  رادیب و  ار  مدرم  مه 
. تخاس شمرن  ینیشن و  بقع  هب  راداو  ار  رورغم  نامکاح  مه  و 

تراظن و هب  ار  مدرم  و  درک ، داقتنا  تموکح  هاگتـسد  فیرحت  لعج و  لاوما و  بصغ  راتـشک و  زا  اهراب  اهراب و  لّوا  هفیلخ  تموکح  رد 
. دناوخارف تلاخد 

. تشادنرب داشرا  غیلبت و  زا  تسد  اّما  تفرگ ، رارق  هنهرب  ریشمش  ریز  هکنآ  ات 
: داد حیضوت  هنوگنیا  ار  وا  تفالخ  يراکمتس  اهیتساک و  هبطخ 3  رد  و 

اَهَنوُد ُْتلَدَـسَف  ُریَّطلا ؛ َیلإ  یَقْری  الَو  ُلیَّسلا ، یِّنَع  ُرِدَْـحنی  اَحَّرلا . َنِم  ِبْطُْقلا  ُّلَحَم  اَْهنِم  یِّلَحَم  َّنَأ  ُمَْلعِیل  ُهَّنإَو  ٌنـالُف  اَهَـصَّمَقَت  ْدََـقل  ِهَّللاَو  اَـمَأ 
، ُریِغَّصلا اَهِیف  ُبیِـشیَو  ُرِیبَْکلا ، اَهِیف  ُمَرْهی  َءایْمَع ، ٍۀیْخَط  یَلَع  َِربْصَأ  َْوأ  َءاَّذَـج ، ٍدـِیب  َلوُصَأ  ْنَأ  َنَیب  ِیئَتْرَأ  ُْتقِفَطَو  ًاحْـشَک ، اَْهنَع  ُتیَوَطَو  ًابَْوث ،

! ُهَّبَر یَْقلی  یَّتَح  ٌنِمُْؤم  اَهِیف  ُحَدْکیَو 
َیلإ اَِهب  َیلْدَأَف  ِِهلِیبَِسل ، ُلَّوَْألا  یَـضَم  یَّتَح  ًابْهَن ، ِیثاَُرت  َيرَأ  ًاجَـش ، ِْقلَْحلا  ِیفَو  يًذَق ، ِنیَْعلا  ِیفَو  ُتْرَبَصَف  یَجْحَأ ، اَتاَه  یَلَع  َْربَّصلا  َّنَأ  ُتیَأَرَف 

. ُهَدَْعب ٍنالُف 
ۀفالخلاب بعالتلا  رکبوبا و 

: یشعألا لوقب  لثمت  مث 
اَهِروُک  یَلَع  یِمْوی  اَم  َناَّتَش 

ِِرباَج یِخَأ  َنایَح  ُمْویَو 
! - اَهیَعْرَض اَرَّطَشَت  اَم  َّدََشل  ِِهتاَفَو -  َدَْعب  َرَخِآل  اَهَدَقَع  ْذإ  ِِهتایَح  ِیف  اَُهلیِقَتْسی  َوُه  اَنَیب  ًابَجَع !! ایَف 

نوچ یمالـسا ، تموکح  رد  نم  هاگیاج  تسنادیم ، هک  یلاح  رد  درک ، نت  رب  ار  تفالخ  هماج  رکباـبا ، دـنگوس ! ادـخ  هب  دیـشاب ! هاـگآ  »
، تسا يراج  نم  راسهوک  نماد  زا  مولع  لیس  هک  تسنادیم  وا  دنکیمن » تکرح  بایسآ  نآ  نودب  هک   » تسا بایسآ  ياهگنـس  رَوِحم 

نآ زا  هدومن  عمج  نماد  و  هدرک ، اـهر  تفـالخ ، يادِر  نم  سپ  درک ، زاورپ  دـنناوتن  نم  شزرا  يادـنَُلب  هب  اههشیدـنا  زاورپ  رود  ناـغرم  و 
مزیخ ؟ اپب  دوخ  قح  نتفرگ  يارب  اهنت  تسد  اب  ایآ  هک  مدوب ، هشیدنا  نیا  رد  و  مدرک ، يریگرانک 

؟ مزاس هشیپ  ربص  دندروآ ، دوجو  هب  هک  یکیرات  از و  ناقفخ  طیحم  نیا  رد  ای 
. درادیم هگن  نیگهودنا  راگدرورپ  تاقالم  تمایق و  ات  ار  نامیا  اب  نادرم  و  ریپ ، ار  ناناوج  هدوسرف ، ار  ناریپ  هک 

يولگ رد  ناوختـسا  مشچ و  رد  راخ  ایوگ  هک  یلاح  رد  مدرک  ربص  سپ  مدید ، رتهنادـنمدَرِخ  ار  يرابدرب  ربص و  تسرد ، یبایزرا  زا  سپ 
! دنربیم تراغ  هب  ارم  ثاریم  هک  متسیرگنیم  دوخ  ناگدید  اب  و  دوب ، هدنام  نم 
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[ . 1 .« ] درپس باّطَخ  رسپ  هب  ار  تفالخ  تفر و  دوخ  هار  هب  لّوا ، هفیلخ  هکنیاات 
. داتسیا اهيرسدوخ  ربارب  رد  درک و  ضارتعا  وا  ياهتنوشخ  اهيراکفالخ و  زا  اهراب  مود  هفیلخ  نامز  رد  و 

: دندرک ءاشفا  هنوگنیا  مّود  هفیلخ  تاهابتشا  اب  مأوت  نشخ و  تموکح  هبطخ 3  رد  و 
، َمَرَخ اََهل  َقَنْـشَأ  ْنإ  ِۀَـبْعَّصلا  ِبِکاَرَک  اَُهبِحاَصَف  اَْهنِم ، ُراَذـِتْعِْالاَو  اَهِیف ، ُراَثِْعلا  ُُرثْکیَو  اَهُّسَم ، ُنُشْخیَو  اَهُْملَک ، ُُظْلغی  َءاَنْـشَخ  ٍةَزْوَح  ِیف  اَهَریَـصَف 

. َمَّحَقَت اََهل  َسَلْسَأ  ْنإَو 
. ِِهلِیبَِسل یَضَم  اَذإ  یَّتَح  ِۀَنْحِمْلا ؛ ِةَّدِشَو  ِةَّدُْملا ، ِلوُط  یَلَع  ُتْرَبَصَف  ٍضاَِرتْعاَو ؛ ٍنُّوََلتَو  ٍساَمِشَو ، ٍْطبَِخب  ِهَّللا -  ُرْمََعل  ُساَّنلا -  ِینُمَف 

ْمُهُدَحَأ ، یِّنَأ  َمَعَز  ٍۀَعاَمَج  ِیف  اَهَلَعَج 
يَروُّشِللَو ! ِهََّلل  ایَف 

ْمُْهنِم ٌلُجَر  اَغَصَف  اوُراَط ؛ ْذِإ  ُتْرِطَو  اوُّفَـسَا ، ْذِإ  ُْتفَفْـسَا  یِّنکل  ِِرئاَظَّنلا ! ِهِذه  َیلإ  ُنَْرقُأ  ُتْرِـص  یَّتَح  ْمُْهنِم ، ِلَّوَْألا  َعَم  ِیف  ُبیَّرلا  َضَرَتْعا  یَتَم 
. ٍنَهَو ٍنَه  َعَم  ِهِرْهِِصل ، ُرَخْآلا  َلاَمَو  ِِهنْغِِضل ،

شزوپ هابتشا و  يریگتخـس ، تنوشخ ، زا  ياهعومجم  هک  درپس ، رمع »  » یـسک تسد  هب  و  دروآ ، رد  یهار  هب  ار  تموکح  یلّوا  ماجنارـس  »
رگا و  دوشیم ، هراپ  ناویح  ینیب  ياههدرپ  دـشک ، مکحم  نانَع  رگا  تسا ، راوس  شکرـس  يرتش  رب  هک  یـسک  دـننام  رادـمامز  دوب ، یبلط 

. دنکیم طوقس  هاگترپ  رد  دراذگ ، شدازآ 
نم و  دندش ، اهضارتعا  اهییورود و  راچد  و  دندوب ، هدـمآ  راتفرگ  یمّهم  جـنر  یتحاران و  رد  یمّود ، تموکح  رد  مدرم  ادـخ  هب  دـنگوس 

[ . 2 . ] دش يرپس  مه  رَمُع  راگزور  هک  نآ  ات  متشادن ، ییابیکش  زج  ياهراچ  روآ ، باذع  و  از ، تنحم  ینالوط  تدم  نیا  رد 
مشابیم !! نانآ  گنسمه  نم  تشادنپ  هک  داد  رارق  یهورگ  رد  ار  تفالخ  رمع  سپس 

اروش ! نیا  زا  ادخ  هب  هانپ 
دنهد ؟ مرارق  اهنآ  فَص  رد  و  دنرادنپ ؟ اهنآ  دننامه  ارم  نونکا  مه  هک  مدوب ؟ ربارب  اروش  ِءاضعا  اب  نم  نامز  مادک  رد 

. مدیدرگ گنهامه  نانآ  اب  و  مدمآ ، هاتوک  مه  زاب  راچان 
تشز هک  رگید  رفن  ود  نآ  داد و  يرترب  تقیقح  رب  ار  [ 4  ] شداماد يرگید  و  [ 3 ، ] تفاترب يور  تشاد  نم  زا  هک  ياهنیک  اب  اهنآ  زا  یکی 

[ . 6 [ ] 5 «. ] ناشمان ندروآ  تسا 
: دومرف درک و  ءاشفا  مدرم  يارب  یبوخ  هب  زین  ار  موس  هفیلخ  متس  ضیعبت و  رسارس  تموکح  و 

ِهیَلَع َثَکَْتنا  ِنَأ  َیلإ  ِعِیبَّرلا ، َۀَْتِبن  ِِلبِْإلا  َۀَمْضِخ  ِهَّللا  َلاَم  َنوُمَضْخی  ِهِیبَأ  ُوَنب  ُهَعَم  َماَقَو  ِهِفَلَتْعُمَو ، ِِهلِیثَن  َنَیب  ِهیَنْضِح ، ًاِجفاَن  ِمْوَْقلا  ُِثلاَث  َماَق  ْنَأ  َیلِإ 
! ُُهتَنِْطب ِِهب  ْتَبَکَو  ُُهلَمَع ، ِهیَلَع  َزَهْجَأَو  ُُهْلتَف ،

دوب ، نادرگرس  ییوشتسد  هناخزپشآ و  نیب  هراومه  هدرک ، داب  يروخرپ  زا  شیولهپ  ود  دیسر ، تفالخ  هب  یمّوس  هک  نآ  ات  »
هایگ ناجب  هک  ياهنـسرگ  رتش  نوچ  دنداد ، داب  رب  دـندروخ و  ار  لاملاتیب  وا  هارمه  و  دنتـساخ ، اپب  هیما  ینب  زا  وا  يردـپ  نادـنواشیوخ  و 

، دتفایب يراهب 
[ . 7 .« ] تخاس شدوبان  وا  یگراب  مکش  و  تخیگنارب ، ار  مدرم  وا  لامعأ  و  دش ، زاب  وا  هتفاب  نامسیر  هک  درک  فارسا  ردقنآ  نامثع 

-------------
: اه تشون  یپ 

: تسا حرش  نیا  هب  نآ  دانسا  زا  یخرب  هک  یتشد ، دمحم  سرهفملا  مجعم  هغالبلاجهن  هبطخ 1/3  [ 1]
يافوتم 413 ه)  ) دیفم خیش  لمجلا ص 126 و 171 : باتک  - 1

يافوتم 450 ه)  ) یشاجن تسرهفلا ص 92 : - 2
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يافوتم 438 ه)  ) میدن نبا  تسرهفلا ص 224 : - 3
يافوتم 319 ه)  ) يزار هبق  نبا  رفعجیبا  ۀمامالا : یف  فاصنالا  - 4

يافوتم 381 ه)  ) قودص خیش  رابخالا ص360 و361 و362 : یناعم  - 5
يافوتم 381 ه)  ) قودص خیش  عیارشلا ص181 ح12 ب122 : للع  - 6

يافوتم 328 ه)  ) یکلام هبر  دبع  نبا  دیرفلا ج 4 : دقع  - 7
يافوتم 573 ه .)  ) يدنوار بطق  ۀعاربلاجاهنم ج1 ص118 : - 8

تفر . ایند  زا  يرجه  لاس 23  هّجحلا  يذ  رد  مود  هفیلخ  يرجه و  لاس 13  رخالا  يدامج  رد  لّوا  هفیلخ  [ 2]
دوب . هرفن  شش  ياروش  زا  یکی  هک  صاقو  یبا  نب  دعس  [ 3]

اروش رد  فـالتخا  رگا  داد  روتـسد  مود  هفیلخ  اریز  تشاد . اروش  رد  وتو  قح  هک  موس ، هفیلخ  رهاوخ  رهوـش  فوـع ، نب  نمحرلادـبع  [ 4]
تسا . موس  هفیلخ  داماد  يأر  كالم ، دمآ ، دیدپ 

دندروآ . دوجو  هب  ار  لمج  گنج  دنداروش و  ماما  رب  یتسپ ، تلاذر و  زا  هک  ریبز ، هحلط و  [ 5]
هتشذگ .) كرادم   ) یتشد دمحم  سرهفملا  مجعم  هغالبلاجهن  هبطخ 6/3  [ 6]

(. هتشذگ كرادم   ) یتشد دمحم  سرهفملا  مجعم  هغالبلاجهن  هبطخ 10/3  [ 7]

جح ماکحا  رد  فیرحت  هب  ضارتعا 

ینم رد  موس  هفیلخ  زامن  هب  ضارتعا 

دوب و نیـشیپ  يافلخ  ملـسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هریـس  فالخ  رب  هک  دناوخ  تعکر  راهچ  ار  ینم  رد  دوخ  زامن  موس  هفیلخ 
تفرگ . رارق  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  دیدش  ضارتعا  دروم 

دوب نیا  درکیم  حرطم  ار  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ّتنـس  هک  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  ربارب  رد  موس  هفیلخ  خساپ 
تفگ : هک 

ُُهتیَأَر  يأَر 
[ . 1 .« ] مراد نم  هک  تسا  ياهدیقع  نیا  »

-------------
اه : تشون  یپ 

يربط ج 4 ص 267. خیرات  [ 1]

یهلا قالخا 

: دیامرفیم هدرک  یفرعم  یهلا  تافص  زا  تفص  ود  ار  رکنم » زا  یهن   » و فورعم » هب  رما   » هبطخ 156 رد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
. ٍقْزِر ْنِم  ِناَصُْقنی  َالَو  ٍلَجَأ ، ْنِم  ِنَابِّرَقی  َال  اَمُهَّنِإَو  ُهَناَْحبُس ؛ ِهَّللا  ُِقلُخ  ْنِم  ِناَُقلَُخل  ِرَْکنُْملا ، ِنَع  یْهَّنلاَو  ِفوُْرعَْملِاب ، َْرمَْألا  َّنِإَو 

شهاـک ار  يزور  هن  دـننکیم و  کـیدزن  ار  لـجا  هن  هـک  دـنراگدرورپ  فاـصوا  زا  تفـص  ود  رکنمزا » یهن   » و فورعم » هـب  رما   » اـنامه )
[ . 1 .( ] دنهدیم

دیاب دندرگ  یهلا  هدوب و  زاسمد  یهلا » قالخا   » اب دنروآ و  يور  یهلا » قالخا   » هب دنهاوخیم  هتسراو  ياهناسنا  ادخ و  ناگدنب  رگا  ینعی 
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. دنربن دای  زا  ار  یمدرم  تراظن 
، دنهد يرای  هدرک  قیوشت  دندرک  هدهاشم  ار  اهیبوخ  اهشزرا و  اجره 

. دنزاس نک  هشیر  ار  نآ  هدش ، ریگرد  نآ  اب  دندید  یتشز  يدب و  اجره  و 
------------

اه : تشون  یپ 
: تسا ریز  حرش  هب  نآ  دانسا  زا  یخرب  هک  یتشد ، دمحم  سرهفملا  مجعم  هغالبلاجهن  هبطخ 7/156  [ 1]

يافوتم 380 ه)  ) ینارح هبعش  نبا  لوقعلا ص 162 : فحت  - 1
يافوتم 328 ه)  ) ینیلک یفاک ج2 ص50 ح1 : لوصا  - 2
يافوتم 356 ه)  ) یلاق یلعوبا  یلامالا ص 171 : لیذ  - 3

يافوتم 386 ه)  ) یکم بلاطوبا  : 16 لصف بولقلا ج1 ص92 و91  توق  - 4
يافوتمیناهفصا 402ه) میعنوبا  ءایلوالا ج 1 ص 74 و 75 : ۀیلح  - 5

مالسلا هیلع  داجس  ماما  باحصا  زا  يزاوها  دیعس  نبنیسح  دهز ص8 : باتک  - 6
يافوتم 381 ه)  ) قودص خیش  ۀّتّسلاباب : لاصخ ج1 ص329 ح25  باتک  - 7

يافوتم 993 ه)  ) یفنح یمزراوخ  بیطخ  بقانم ص 268 : - 8
(. يافوتم 454 ه  ) یعاضق یضاق  مکحلا : ملاعم  روتسد  - 9

روشک یماظن  ياهورین  یمالسا و  شترا 

: دومرف مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح 
. ْمِِهب اَّلِإ  ُۀیِعَّرلا  ُموُقَت  َسَیلَو  ِْنمَْألا ، ُُلبُسَو  ِنیِّدلا ، ُّزِعَو  ِةَالُْولا ، ُنیَزَو  ِۀیِعَّرلا ، ُنوُصُح  ِهَّللا ، ِنْذِِإب  ُدُونُْجلاَف ،

دناهعماج تینما  يرارقرب  ياههار  نید و  تکوش  تّزع و  نارادـمامز و  تنیز  مدرم و  هاگهانپ  ظـفاح و  راـگدرورپ  نذا  هب  مالـسا  شترا  )
[ . 1 .( ] دراد لماک  یگتسب  اهنآ  هب  روشک  کی  مدرم  ءاقب  تایح و  هک 

--------------------
اه : تشون  یپ 

(. هتشذگ كرادم   ) یتشد دمحم  سرهفملا  مجعم  هغالبلاجهن  همان 44/53  [ 1]

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  يارجا 

: دومرف مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هک  تساهیبوخ ، مامت  زا  رتالاب  فورعم  هب  رما  فلا - 
یُِّجل ٍرَْحب  ِیف  ٍۀَثْفَنَک  اَّلِإ  ِرَْکنُْملا ، ِنَع  یْهَّنلاَو  ِفوُْرعَْملِاب  ِْرمَْألا  َْدنِع  ِهَّللا ، ِلِیبَس  ِیف  ُداَهِْجلاَو  اَهُّلُک  ِِّرْبلا  ُلاَمْعَأ  اَمَو 

[ . 1 .( ] ایرد ربارب  رد  تسا  ياهرطق  دننامه  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ربارب  رد  ادخ  هار  رد  داهج  یّتح  کین ، لامعا  مامت  )
: دومرف هک  تسا ، داهج  یعون  یمدرم  تراظن  ب - 

ِرَْکنُْملا ِنَع  یْهَّنلاَو  ِفوُْرعَْملِاب ، ِْرمَْألا  یَلَع  ٍبَعُش : َِعبْرَأ  یَلَع  اَْهنِم  ُداَهِْجلاَو 
[ . 2 .( ] دراد هیکت  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  رب  نآ  مسق  ود  هک  تسا  مسق  راهچ  ادخ  هار  رد  داهج  )

. تسا هنوگربمغیپ  يراک  یمدرم ، تراظن  ج - 
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مظن نوناـق و  يارجا  مدرم و  روما  رب  تراـظن  ملـسو ، هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  لوسر  یهلا و  ناربماـیپ  یمئاد  فیاـظو  زا  یکی 
: دومرف هک  تسا ، یعامتجا 

. ِۀَنَسَْحلا ِۀَظِعْوَْملاَو  ِۀَمْکِْحلا ، یلِإ  اَعَدَو  ِۀَقیِرَّطلا ، یَلَع  یَضَمَو  ِۀَحیِصَّنلا ، ِیف  ِِهلآَو  ِهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ََغلاَبَف 
هار هب  ار  ناگمه  درک و  ناوارف  شـشوک  مدرم  هب  زردـنا  تحیـصن و  رد  داب -  شنادـناخ  وا و  رب  ادـخ  دورد  هک  مالـسا -  یمارگ  ربمایپ  )

[ . 3 .( ] دومرف توعد  دنمشزرا  هنامیکح و  ياهدنپ  شناد و  تمکح و  يوس  هب  دیدرگ و  نومنهر  تسار 
: دومرف هک  دنتسه ، یهلا  تفص  ود  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  د - 

. ٍقْزِر ْنِم  ِناَصُْقنی  َالَو  ٍلَجَأ ، ْنِم  ِنَابِّرَقی  َال  اَمُهَّنِإَو  ُهَناَْحبُس ؛ ِهَّللا  ُِقلُخ  ْنِم  ِناَُقلَُخل  ِرَْکنُْملا ، ِنَع  یْهَّنلاَو  ِفوُْرعَْملِاب ، َْرمَْألا  َّنِإَو 
یسک يزور  زا  هن  دننکیم و  کیدزن  ار  گرم  لجا و  هن  هک  دنتسه  دنوادخ  تافـص  زا  تفـص  ود  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  انامه  )

[ . 4 .( ] دنهاکیم
رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دروآهر  تخانش 

نینمؤملاریما ترضح  هراومه  تسا و  هتفرگ  رارق  ییاسانش  یبایشزرا و  دروم  هغالبلاجهن  زا  ینوگانوگ  ياهزارف  رد  یّلم  تراظن  دروآهر 
هشیر اهيدیلپ  اهیتشز و  دیدرگ و  دهاوخن  ارجا  یهلا  تارّرقم  رماوا و  لصا ، نیا  نودب  هک  داد  رّکذت  دومرف و  هراشا  نآ  هب  مالـسلا  هیلع 

. دش دهاوخن  نک 
. دیامرفیم دیکأت  مالسلا  هیلع  یبتجم  ماما  شدنزرف  هب  هغالبلاجهن  همان 31  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

، َكِدْهُِجب ُهَلَعَف  ْنَم  ْنیَابَو  َِکناَِسلَو ، َكِدِیب  َرَْکنُْملا  ِرِْکنَأَو  ِِهلْهَأ ، ْنِم  ْنُکَت  ِفوُْرعَْملِاب  ُْرمْأَو 
ار اـهیتشز  تارکنُم و  تناـبز ، تسد و  اـب  و  یـشاب ، نآ  لـها  زین  دوخ  اـت  نک  شرافـس  رما و  اـهیبوخ  فورعم و  هب  هراوـمه  مدـنزرف ! )

[ . 5 .( ] نیزگ يرود  یتخس  هب  دهدیم ، ماجنا  تشز  لمع  هک  یسک  زا  امنراکنا و 
---------------

اه : تشون  یپ 
: تسا حرش  نیا  هب  نآ  دانسا  زا  یخرب  هک  یتشد ، دمحم  سرهفملا  مجعم  هغالبلاجهن  تمکح 4/374  [ 1]

يافوتم 380 ه)  ) ینارح هبعش  نبا  لوقعلا ص 162 : فحت  - 1
يافوتم 328 ه)  ) ینیلک یفاک ج2 ص50 ح1 : لوصا  - 2
يافوتم 356 ه)  ) یلاق یلعوبا  یلامالا ص 171 : لیذ  - 3

يافوتم 386 ه)  ) یکم بلاطوبا  : 16 لصف بولقلا ج1 ص92 و91  توق  - 4
يافوتم 402 ه)  ) یناهفصا میعنوبا  ءایلوالا ج 1 ص 74 و 75 : ۀیلح  - 5

مالسلا هیلع  داجس  ماما  باحصا  زا  يزاوها  دیعس  نبنیسح  دهز ص8 : باتک  - 6
يافوتم 381 ه)  ) قودص خیش  ۀّتّسلاباب : لاصخ ج1 ص329 ح25  باتک  - 7

يافوتم 568 ه .)  ) یفنح یمزراوخ  بیطخ  بقانم ص 268 : - 8
: تسا حرش  نیا  هب  نآ  دانسا  زا  یخرب  هک  یتشد ، دمحم  سرهفملا  مجعم  هغالبلاجهن  تمکح 7/31  [ 2]

يافوتم 276 ه)  ) ۀبیتق نبا  رابخالا ج 2 ص 329 : نویع  - 1
يافوتم 255 ه)  ) ظحاج نامثع  وبا  نییبتلاو ج2 ص148 : نایبلا  - 2

يافوتم 255 ه)  ) ظحاج نامثع  وبا  دادضا ص 132 : نساحم و  باتک  - 3
يافوتم 346 ه)  ) يدوعسم بهذلا ج2 ص419 : جورم  - 4
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يافوتم 569 ه)  ) یعفاش یقهیب  يواسم ص 358 : نساحم و  - 5
يافوتم 292 ه)  ) یبوقعی ج2 ص208 : حضاو ) نبا   ) یبوقعی خیرات  - 6

يافوتم 413 ه)  ) دیفم خیش  داشرا ص157 ج1 ص294 و 295 : باتک  - 7
يافوتم 654ه)  ) یفنح يزوج  نبا  صاوخلا ص141 : ةرکذت  - 8

يافوتم 460 ه .)  ) یسوط خیش  یلامأ ج2 ص594 م26 ح5/1231 : باتک  - 9
: تسا حرش  نیا  هب  نآ  دانسا  زا  یخرب  هک  یتشد ، دمحم  سرهفملا  مجعم  هغالبلاجهن  هبطخ 2/95  [ 3]

يافوتم 1110 ه)  ) یسلجم راونالاراحب ج 18 ص 219 ح51 ب1 : - 1
يافوتم 656 ه)  ) دیدحلایبا نبا  هغالبلاجهن ج 7 ص 66 : حرش  - 2

يافوتم 573 ه)  ) يدنوار ۀعاربلاجاهنم ص 421 ج 1 : - 3
يافوتم 276ه)  ) یفنح هبیتق  نبا  رابخالا ج2 ص301 : نویع  - 4
يافوتم 402ه)  ) یناهفصا میعن  وبا  ءایلوالا ج1 ص76 : ۀیلح  - 5

يافوتم 255 ه)  ) ظحاج نییبتلا ج 1 ص 170 : نایبلا و  - 6
يافوتم 276 ه)  ) ۀبیتق نبا  رابخالا ج 2 ص 236 : نویع  - 7

يافوتم 290 ه)  ) یفنح يرونید  لاوطلا ص 211 : رابخا  - 8
يافوتم 283 ه .)  ) یفقث لاله  نبا  تاراغلا ج 2 ص474 و 475 و 476 : - 9

: تسا حرش  نیا  هب  نآ  دانسا  زا  یخرب  هک  یتشد ، دمحم  سرهفملا  مجعم  هغالبلاجهن  هبطخ 7/156  [ 4]
يافوتم 380 ه)  ) ینارح هبعش  نبا  لوقعلا ص 162 : فحت  - 1

يافوتم 328 ه)  ) ینیلک یفاک ج2 ص50 ح1 : لوصا  - 2
يافوتم 356 ه)  ) یلاق یلعوبا  یلامالا ص 171 : لیذ  - 3

يافوتم 386 ه)  ) یکم بلاطوبا  : 16 لصف بولقلا ج1 ص92 و91  توق  - 4
يافوتم 402ه)  ) یناهفصا میعنوبا  ءایلوالا ج 1 ص 74 و 75 : ۀیلح  - 5

مالسلا هیلع  داجس  ماما  باحصا  زا  يزاوها  دیعس  نبنیسح  دهز ص8 : باتک  - 6
يافوتم 381 ه)  ) قودص خیش  ۀّتّسلاباب : لاصخ ج1 ص329 ح25  باتک  - 7

يافوتم 993 ه .)  ) یفنح یمزراوخ  بیطخ  بقانم ص 268 : - 8
: تسا حرش  نیا  هب  نآ  دانسا  زا  یخرب  هک  یتشد ، دمحم  سرهفملا  مجعم  هغالبلاجهن  همان 15/31  [ 5]

يافوتم 328 ه)  ) ینیلک لئاسر : باتک  - 1
3 ه) نرق يافوتم  ) دیعسنبهللادبعنبنسح ظعاوم : رجاوز و  باتک  - 2

يافوتم 328 ه)  ) یکلام هبر  دبع  نبا  : 114 دیدج  3 جو 3ص90 و91 و143  جدیرفلا دقع  - 3
يافوتم 381 ه)  ) قودص خیش  هیقفلا ج3 ص556 : هرضحیال  نم  - 4

يافوتم 380 ه)  ) ینارح هبعش  نبا  لوقعلا ص97/52 و99/68 و76 : فحت  - 5
يافوتم 664 ه)  ) سوواط نب  دیس  ایاصو : باتک  - 6

يافوتم 664 ه)  ) سوواط نب  دیس  لصف 154(ص220 :  ) ۀجحملا فشک  باتک  - 7
(. يافوتم 328 ه  ) ینیلک یفاک ج 5 ص338 و510 ح3 : عورف  - 8
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ملع نارکیب  سونایقا 

طیحم اـّما  دوـب ، شورخ  شوـج و  رد  هدروـخ و  هرگ  مالـسلا  هیلع  نینمؤـملاریما  كراـبم  هنیـس  رد  شناد  ملع و  نارکیب  سوناـیقا  جاوـما 
: دومرف هک  دزیرب ، نوریب  ار  شناد  مطالتم  جاوما  ناوارف و  مولع  زا  همه  نآ  ات  دادیمن  هزاجا  دعاسمان 

ًۀَظَفَح َُهل  ُدِجَا  َْول  َو  ِهَّللا  ُلوُسَر  ِهینَمَّلَع  ًاّمَج  ًاْملَِعل  اذه  يرْدَص  یف  َّنِا 
[ . 1 . ] ِْملِْعلا َنِم  ًاریثَک  ِِهب  َِملُعَف  ُهَضَْعب  ْمُُهتْعَدْوَأل  ًاذِا  یّنِم  ُهَنوُعَمْسَی  امَک  یّنَع  ِِهتَیاعِر  َّقَح  ُهَنْوَعْرَی 

ادیپ یظفاح  نآ  يارب  يزور  رگا  هتخومآ ، نم  هب  ارنآ  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  هک  تسا  یناوارف  شناد  نم  هنیـس  رد  انامه  »
ناونع هب  اهنآ  هب  ار  مولع  نآ  زا  یضعب  هاگنآ  دنک ، لقن  ار  نآ  وحن  نامه  هب  هدینش  نم  زا  هک  هنوگنآ  دیامن و  تیاعر  ار  نآ  ّقح  هک  منک 

.« دشیم هتسناد  ملع  زا  یناوارف  ياهزیچ  نآ  هطساوب  هک  مدرپسیم  تناما 
-------------------

اه : تشون  یپ 
دّمحم و  ننملا ج 1 ص 89 ، فئاطل  رد  يرصم  باّهولادبع  دّیـس  و  ، - قئافلا ج 3 ص 188 رد  يرشخمز  و  ، - راحب ج 40 ص 129 [ 1]

ّقحلا ج 7 ص 602. قاقحا  و  برعلا ، ناسل  رد  يرصملا  مرکم  نب 

رافغتسا

دشن ، هدینش  ترضح  نآ  زا  يزیچ  رافغتسا  زج  تفر و  ربنم  هب  ناراب  بلط  يارب  مالسلا  هیلع  ریما  ترضح 
. دندیسرپ ار  نآ  ببس  یضعب 

دومرف : مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح 
: دومرف هک  دیاهدینشن  ادخ  زا  مالک  نیا  رگم 

« اراْهنَا ْمَُکل  ْلَعْجی  َو  ٌتاَّنَج  ْمَُکل  ْلَعْجی  َو  َنِیَنب  َو  ٍلاْومَِاب  ْمُکْدِدْـمی  َو  ارارْدـِم ، ْمُکیَلَع  َءامَّسلا  ُلِسری  ًاراَّفَغ ، َناک  ُهَّنِا  ْمُکَّبَر  اوُرِفْغَتْـسَا  ُْتلُقَف  »
[ . 1]

يرای یپ و  رد  یپ  ناراب )  ) امـش رب  دتـسرفیم  تسا ، هدـنزرمآ  رایـسب  وا  هک  ناـتراگدرورپ  زا  دـینک  شزرمآ  بلط  متفگ  ناـشیا  هب  سپ  »
«. بآ ياهیوج  اهناتسوب و  امش  يارب  دهدیم  رارق  نارسپ و  اهلام و  هب  ار  امش  دهدیم 

دومرف : هاگنآ 
. دشاب رتشیب  شتکرب  رترب و  رافغتسا  زا  هک  تساعد  مادک 

---------------
اه : تشون  یپ 

.12 هیآ 19 -  حون ، هروس  [ 1]

ادخ باذع  زا  ناما 

دومرف : مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
زا تبظاوم  يرادـهگن و  رد  دـینک  شـشوک  سپ  تفر ، امـش  نایم  زا  ود  نآ  زا  یکی  تشاد ، دوجو  ادـخ  باذـع  زا  ناـما  ود  نیمز  يور 

. يرگید
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دنوادخ اریز  تسا ؛ شزرمآ  بلط  رافغتسا و  تسا  یقاب  هک  یناما  دوب ، ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تفر  ناتتـسد  زا  هک  یناما 
: دیامرفیم

[ . 1 « ] َنوُرِفْغَتْسی ْمُه  َو  ْمَُهبِّذَعُم  ُهَّللا  َناک  ام  َو  ْمِهِیف  َْتنَا  َو  ْمَُهبِّذَعِیل  ُهَّللا  َناک  ام  َو  »
زا  ) ناشیا هک  نآ  اب  ار  ناشیا  دنکیمن  باذع  دنوادخ  یشاب و  نانآ  نایم  رد  دمحم ) يا   ) وت هک  نآ  اب  ار  ناشیا  دنکیمن  باذع  دنوادخ  »

[ . 2 « ] دنیوج شزرمآ  ناهانگ )
----------------------

اه : تشون  یپ 
هیآ 33 . لافنا ، هروس  [ 1]

. یتشد دمحم  سرهفملا  مجعم  تمکح 88  هغالبلاجهن ، [ 2]

مسج حور و  طابترا 

ياهيرامیب ریثأت  و  مسج » حور و  طابترا  ، » دـش فشک  هک  یقئاقح  زا  یکی  ینامرد »  » ینیلاب یـسانش  ناور  شرتسگ  لماکت و  اـب  هزورما 
. تسا حور  رد  مسج  ياهيرامیب  و  مسجرد ، حور 

، تسا یناور  رما  کی  هک  دروخیم  هّصغ  ناسنا 
. تسا ینامسج  رما  کی  هک  دیآیم  دیدپ  رشع  ینثا  هدعم و  مخز  اّما 

. دنکیم تیوقت  ار  حور  اّما  تسا ، يّدام  یمسج و  رما  کی  شزرو 
: هک دومرف  نایب  لبق  نرق  هدراهچ  ار  تقیقح  نیا  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

[ . 1  ] ِدَسَْحلا ِۀِّلق  ْنِم  ِدَسَْجلا ، ُۀّحِص 
.« تسا دسح  ندوب  كدنا  زا  مسج  تمالس  »

: دومرف هرامش 3  مالک  بیرغ  رد  و 
ًامُْحق  ِۀَموُصُْخِلل  َّنِا 

« دراد یئاههکلهم  ینمشد  تموصخ و  »
--------------

اه : تشون  یپ 
. یتشد دمحم  سرهفملامجعم  هغالبلاجهن  تمکح 256  [ 1]

هبرجت هاگیاج  شزرا و 

هبرجت و تلاصا   » تسا یمـسیتامگارپ  شور  یهاگـشناد ، لفاحم  رد  قئاقح  فشکو  داـهتجاو  طابنتـسا  ياـه  هویـشو  قیقحت  دـُتِم  هزررما 
«. شیامزآ

: دنیوگیم شور  نیا  نارادفرط 
. درادن دوجو  دوشن ، فشک  يّدام  هبرجت  اب  يزیچ  رگاو  تسا ، شیامزآ  هبرجت و  اه ، تقیقح  فشک  هار  اهنت 

تـسرد قلطم  هنوگب  مسیتامگارپ  و  هبرجت ، تلاـصا  سپ  دومن ، فشک  يّداـم  هبرجت  اـب  دوشیمن  ار  اـهتیعقاو  زا  يرایـسب  هک  یلاـح  رد 
: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ماما  هک  تسا  هدش  هتفریذپ  قیقحت  ياهشور  زا  یکی  ناونع  هب  اهنت  هکلب  تسین ،
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. ُهَحَْصنَتْسا ِنَم  ُلْقَْعلا  ُّشُغی  َالَو  اَهَلْهَأ ، ُنویُْعلا  ُبِذْکَت  ْدَقَف  ِراَْصبِْإلا ؛ َعَم  ِۀَنیاَعُْملاَک  ُۀیِوَّرلا  ِتَسَیل 
.( دنکیمن تنایخ  وا  هب  دهاوخ  تحیصن  لقع  زا  هک  سک  نآ  اّما  دنایامنیم ، غورد  اهمشچ  یهاگ  اریز  تسین ، ندید  دننامه  ندیشیدنا  )

[ . 1]
: درک هدافتسا  فلتخم  ياهشور  زا  دیاب  سپ 

هبرجت هدهاشم و  لّوا - 
هشیدنا  رّکفت و  مّود - 

یلمع  هبرجت  کی 
اب تشاد  ترورض  هک  یهاگ  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  دوبن ، حرطم  لفاحم  زا  يرایـسب  رد  یبرجت  شور  هک  ناراگزور  نآ  رد 

. دادیم خساپ  ار  تالکشم  یبرجت  شور 
نآ تفگش  و  هدوب ، رگیدکی  یگیاسمه  رد  هک  نز  ود  دنتـشادن ، شوخ  ار  نتـشاد  رتخد  و  دوب ، هدنز  مدرم  رد  تیلهاج  حور  زونه  نوچ 

. دندرک اجباج  ار  رتخد  رسپ و  هلباق  هب  نداد  لوپ  اب  دندیئاز ، بش  کی  رد  هک 
. دشن یضار  تشاد و  هّجوت  دوب ، هدیئاز  رسپ  هک  ینز  اّما 

. دنام رادفرطیب  هراچیب  رتخد  و  تسوا ، نآ  زا  رسپ  دندرکیم  اعّدا  مادک  ره 
، دندرب ماما  هب  تیاکش  فالتخا  ّلح  يارب 

: تسا نآرق  رد  نآ  لح  هک  درک  تواضق  دینش و  ار  ودره  ياعّدا  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
نییَْثنُألا  ِّظَح  ُْلثِم  ِرَکَّذِلل 

« دربیم ثرا  رتخد  ربارب  ود  رسپ  »
داد : روتسد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح 

[ . 2 . ] تسوا نآ  زا  رسپ  تسا ، رت  نیگنس  وا  ریش  هک  ینز  دنشودب ، هزادنا  کی  هب  یفرظ  رد  ار  نز  ودره  ریش 
---------------

: اه تشون  یپ 
یتشد . دمحم  سرهفملا  مجعم  هغالبلا  جهن  تمکح 281  [ 1]

هعیشلا ج 18 ص 210. لئاسو  و  هیقفلا ج 6 ص 6 ، هرضحیال  نم  حرش  [ 2]

خیرات يادتبا 

دومرف : وا  هب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  درک  تروشم  مدرم  اب  خیرات  نتشون  هرابرد  مود  هفیلخ 
هام رد  ربمایپ  اریز  دینزب ؛ خیرات  ترـضح  نآ  نامز  دننام  دیهد و  رارق  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ترجه  زور  ار  خیرات  أدـبم 

. دیدرگ هنیدم  دراو  لوالا  عیبر 
نیمه هب  دندرکیم و  صخشم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مالـسا  ربمایپ  دورو  زور  زا  ار  خیرات  مدرم  داد و  ار  خیرات  نتـشون  روتـسد  هفیلخ 

[ . 1 . ] درک ادیپ  همادا  وحن 
-------------------------

اه : تشون  یپ 
ص338. ج1 ، يورس ، بقانم ، [ 1]
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گنج رد  زامن  تیمها  تابثا 

نمـض رد  دربن  ساّسح  تـالاح  رد  هک  دـندرک  هدـهاشم  نیّفـص  دربن  ساّـسح  تاـظحل  هدرتسگ و  تاـیلمع  رد  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما 
. دراد نامسآ  هب  مشچ  هاگدنچ  ره  یهدنامرف ، ینکش و  ّطخ  يورشیپ و 

. دندیسرپ ار  نآ  ّتلع 
: دومرف مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح 

. میناوخب زامن  زامن ، یصاصتخا  تقو  رد  هک  مراد  دیشروخ  هب  هاگن 
دنتفگ : ترضح  نارای 

؟ دیزرویم مامتها  تقو  لّوا  زامن  هب  امش  ینارُحب  طئارش  نینچ  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ای 
: دومرف مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح 

ِةولَّصلا یَلَع  ْمُهَِلتاُقن  امَّنِا  مُهَِلتاُقن ؟ ام  یَلَع 
[ . 1 «. ] مینکیم داهج  زامن  هماقا  يارب  نایماش  اب  ام  انامه  میگنجیم ؟ نانآ  اب  هچ  يارب  »

---------------------
اه : تشون  یپ 

راربالا ج 1 ص 321. ۀیلح  [ 1]

تیلوئسم ساسحا 

تسا ؟ یسک  هچ  ادخ  دزن  رد  مدرم  نیرترب 
قح بناج  هک  تسا  یسک  تلیضف  اب  ناسنا  دنک ، تیلوئسم  ساسحا  لطاب  قح و  دربن  ربارب  رد  هک  تسا  یسک  مدرم  نیرترب  مالسا  رظن  زا 
زا دناهدش و  جراخ  دنوادخ  تعاط  زا  هک  دشاب  یناسک  اب  گنج  يهدامآ  و  وا . عفن  هب  لطاب  دشاب و  وا  نایز  هب  قح  هک  دنچ  ره  دریگب ، ار 

دهدن . هار  لد  هب  هشیدنا  دوخ  مزر  راوگان  ياهدمایپ 
دیامرفیم : ع )  ) یلع ماما 

نم و  مکب ، هاتی  نیاف  هداز ، هدـئاف و  هیلا  رج  نا  لابلا و  نم  هثرک  هصقن و  نا  هیلا و  بحا  قحلاب  لمعلا  ناـک  نم  هللا  دـنع  ساـنلا  لـضفا  نا 
هنورصبی ...، قحلا ال  نع  يرایح  موق  یلا  ریسملل  اودعتسا  متیتا !؟ نیا 

دـشاب و دـنمنایز  ار  وا  ییوپ  قح  هچ  رگا  درادـب ، تسود  رتشیب  لطاب  زا  ار  قح  هب  ندرک  لمع  هک  تسا  یـسک  يادـخ  دزن  مدرم  نیرترب  »
دناسرب . دوس  وا  هب  ییوج  لطاب 

تساجک ؟ زا  امش  ینادرگرس  اما 
دیاههبج ؟ عضوم  نیمادک  رد  امش  نازیم  نیااب  و 

دناهدش راداو  يرگمتس  هب  هک  دیزیتسب  یناسک  اب  ، دنباییمن رد  ار  نآ  دناهدرک و  مگ  ار  قح  هک  دیشاب  یناسک  اب  راکیپ  يهدامآ  مدرم ! يا 
نانمـشد نیا  اب  گنج  يارب  رگا  ... ) دـننکیم يراشفاپ  دوخ  یهارمگ  رب  دـناهتفاترب و  يور  ادـخ  باـتک  زا  دـندرگیمن ، زاـب  هار  نآ  زا  و 

... تسج هانپ  نادب  ناوتب  هک  دیتسین  روای  نادنچ  ار  یگرزب  تزع و  تخادنا و  گنچ  نادب  ناوتب  هک  دیتسین  راوتسا  يزیواتـسد  دیزیخنرب )
دیتسه ! يزوس  دوز  كاشاخ  سخ و  هچ  گنج  شتآ  يارب  امش 

امش ! رب  ياو 
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امش هک  زور  نآ  هن  مدید . یتخس  جنر و  امش  زا  متفگ  زار  امش  اب  نانمشد  يهرابرد  هک  زور  نآ  مه  مداد و  رد  ادن  ار  امـش  هک  يزور  مه 
[ . 1 .« ] رادزار یناردارب  نتفگ  زار  ماگنه  هن  دیدوب ، رادرک  تسار  هدازآ و  مدناوخارف  دربن  هب  ار 

------------------
اه : تشون  یپ 

يهبطخ 125. هغالبلاجهن ، [ 1]

مچرپ ریز  رد  تمدخ  راختفا 

رد دننکیم ، رارف  تسا  تما  يدنلبرس  زمر  هک  مچرپ  ریز  تمدخ  زا  اما  دننکیم  تکرش  اهشیامن  اهینامهم و  رد  هورگ  هورگ  هک  یمدرم 
ییاهراتفک دننام  یناسک  نانچ  دنیامن ... قاقحا  دننکیم - لامیاپ  هک  ياهزادـنا  هب  یتح  ار - قح  دـنناوتیمن  هک  دنتـسه  یتیعمج  تقیقح 

دنزخیم . دوخ  يهنال  هب  رطخ  ساسحا  ماگنه  هک  دنتسه 
. اههاگشیاسآ هب  نتخیرگ  هن  تساهمچرپ  ریز  رد  ندمآ  درگ  رد  يدنلبرس  راختفا و 

دیامرفیم : نینچ  بلط  شیاسآ  دارفا  شنزرس  رد  ع )  ) یلع الوم 
رسانم نم  رسنم  مکیلع  لطا  املک  رخا ، نم  تکتهت  بناج  نم  تصیح  املک  هیعادتملا ، بایثلا  و  هدمعلا ، راکبلا  يرادتامک  مکیرادا ؟ مک 

یمر نم  و  هومت ، رصن  نم  هللا  لیلذلا و  اهراج ! یف و  عبـضلا  و  اهرحج ، یف  هبـضلا  راحجنا  رحجنا  و  هباب ، مکنم  لجر  لک  قلغا  ماشلا  لها 
هللا ال ینکل و  و  مکدوا ، میقب  مکحلصی و  امب  ملاعل  ینا  و  تایارلا ، تحت  لیلق  تاحابلا ، یف  ریثکل  هللا  مکنا و  لصان . قوفاب  یمردقف  مکب 

لطاـبلا نوـلطبت  ـال  و  لـطابلا ، مـکتفرعمک  قـحلا  نوـفرعت  ـال  مکدودـج ، سعتا  و  مکدودـخ ، هللا  عرـضا  یـسفن  داـسفاب  مکحالـصا  يرا 
قحلا . مکلاطباک 

نآ فرط  کی  راب  ره  هک  ياهدنژ  ياههماج  اب  ای  دننکیم  ارادم  هتفوک  ناهوک  ياپون  نارتشا  اب  هک  ناس  نآ  منک ؟ ارادم  امش  اب  دنچ ، ات  »
دفاکشیم . رگید  فرط  زا  دنزودب ،

هک يرامسوس  نوچ  دندنبیم و  دوخ  يور  هب  ار  اههناخ  ياهرد  امش  نادرم  دنزاتیم ، امش  يوس  هب  ماش  یلاها  زا  ياهتـسد  راد و  هاگ  ره 
دننکیم . ناهنپ  ار  دوخ  دزیرگیم ، هنال  هب  هک  يراتفک  ای  دزخیم  شخاروس  هب 

. تسا رثایب  هتـسکش و  همه  شیاهریت  دنک ، يزادناریت  امـش  يرای  هب  هکنآ  دیـشاب و  شروای  امـش  هک  یـسک  تسا  راوخ  دنگوس ، ادخ  هب 
ار امش  یجک  منک و  حالصا  ار  امش  هنوگچ  منادیم  نم  كدنا ، گنج  ياهنادیم  رد  دیرایسب و  اههاگشیاسآ  رد  امش  هک  ادخ  هب  دنگوس 

ياهتیلوئـسم منک و  یهارمه  امـش  اب  دیاب  اریز  . ) مزاس هابت  ار  نتـشیوخ  امـش  ندروآ  هار  هب  يارب  هک  تسین  هتـسیاش  اما  منادرگ ، تسار 
ادـخ دزاسیم .) راسمرـش  راگدرورپ  هاگـشیپ  رد  ارم  اما  دراد ، رب  رد  شمارآ  شیاسآ و  امـش  يارب  هتبلا ، هک  مراذـگب ، رانک  ار  دوخ  ینید 

قح هک  هنوگنآ  و  دیتسین ، انشآ  قح  اب  دیسانشیم ، ار  لطاب  هک  ناس  نآ  امـش  هچ  درواین . رب  ار  ناتماک  یگدنز  رد  دنک و  هایـس  ار  ناتیور 
ياهنادـیم زا  زیرگ  نامرآ و  هار  رد  يراکادـف  زا  زیهرپ  یعیبط  يهجیتن  همه ، نیا  و  [ 1 .« ] دیرادن ینمشد  رـس  لطاب  اب  دینکیم ، لامیاپ  ار 

تسا . نما  ياههاگهانپ  هب  رازراک 
-------------------

اه : تشون  یپ 
يهبطخ 68. هغالبلاجهن ، [ 1]

ناراکبهت ربارب  رد  يرادیاپ  شزرا 
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تداهش گرم و  هب  هک  دنچ  ره  تسا ، يرورض  دراد ، گنج  رـس  یتسرپ  توهـش  ینارتذل و  یئوج و  هطلـس  ياوه  هب  هک  یـسک  اب  راکیپ 
ای دنمزوریپ  اهورین  نیا  هکنآ  زا  رظن  فرـص  تسا ... ياهدـنزرا  مادـقا  دوخ  يدوخ  هب  يدـب ، رـش و  ياهورین  ربارب  رد  يرادـیاپ  دـماجنیب .

دنشاب . هدروخ  تسکش 
دسیونیم : نینچ  لیقع  شردارب  يهمان  هب  خساپ  رد  ع )  ) یلع ماما 

ینع مهقرفت  و ال  هزع ، یلوح  سانلا  هرثک  یندـیزی  ـال  هللا ،  یقلا  یتح  نیلحملا  لاـتق  ییار  ناـف  ـالتقلا ، یف  ییار  نم  هنع  تلاـس  اـم  اـما  و 
دئاقلل ...، مامزلا  سلس  و ال  انهاو ، میضلل  ارقمال  و  اعشختم ، اعرضتم  سانلا - هملسا  ول  و  کیبا - نبا  نبسحت  و ال  هشحو ،

هن دیمزر . مهاوخ  دننادیم  اور  ار  گنج  هک  یناسک  اب  دنوادخ ، اب  رادید  مد  ات  نم  ياهدیسرپ . گنج  هرابرد  ارم  رظن  هک  نیا  باب  رد  اما  »
دباییم . هار  ملد  هب  یمیب  ناشیگدنکارپ  زا  هن  و  دیازفایم ، مرجا  رب  منایرکشل  ینوزف 

، درآ دورفرس  دادیب  یتسـس و  ربارب  رد  ای  دهد  رد  نت  يراوخ  ینوبز و  هب  دننک - شیاهر  نامدرم  دنچ  ره  تردپ - رـسپ  هک  رادنپم  زگره 
میلـسینب راعـش  نآ  هک  منانچ  هکلب  دـنک . مخ  نارگید  راب  يارب  هناـسولپاچ  ار  دوخ  تشپ  اـی  دراپـسب و  يرگید  هب  دوخ  يهدارا  ماـمز  اـی 

دیوگ :
میوگب : منوچ ، هک  یسرپب  رگا 

مزرویم . بیکش  راگزور ، يراوشد  هب 
دنیشنب . منیبجرب  گنژآ  هک  مین  نآ  نم 

[ . 1 .« ] دجنرب تسود  دیوگ و  ازسان  منمشد  ات 
----------------

: اه تشون  یپ 
يهرامش 36. يهمان  هغالبلاجهن ، [ 1]

گنج رد  لمع  راکتبا 

تفرگ . تسد  هب  ار  لمع  راکتبا  دیاب  داهج  رد 
نادب لب  تسا ، رتهب  ناشتازیهجت  رتشیب و  ناشهاپس  ای  دنرتدنمورین  هک  رطاخ  نادب  هن  اما  دنوشیم ، زوریپ  داهج  نادیم  رد  اهتلم  زا  يرایسب 

دننکیم . یتسدشیپ  نمشد  هب  هلمح  رد  هک  تهج 
دراد . ترورض  يزوریپ  بسک  يارب  عافد ، ضوع  رد  هلمح 

زوریپ وا  رب  و  دهدیمن ، مادقا  تصرف  دوخ  بیقر  هب  دـنکیم ، کیلـش  ار  دوخ  يهحلـسا  نمـشد  زا  شیپ  هک  یـسک  تسا و  راکیپ  گنج 
دوشیم .

دومنیم . شرافس  دوخ  نارای  هب  اهراب  ترضح  نآ  ع ،)  ) یلع ماما  زا  تسا  یسرد  نیا 
مکودع ... داهج  اورداب 

تـسا موهفم  نیدـب  هکلب  دریگب ، تروص  ام  بناج  زا  زواجت ، هک  تسین  ینعم  نیدـب  نیا  هتبلا  [ 1 «... ] دیباتشب شیوخ  نمـشد  اب  داهج  هب  »
. مینک بلس  وا  زا  ار  لمع  راکتبا  درک ، زاغآ  ار  زواجت  نمشد  هاگره  هک 

----------------
اه : تشون  یپ 

يهرامش 1. يهمان  هغالبلاجهن ، [ 1]
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زیرگم گنج  زا 

نادرگم . ور  نآ  زا  دندرک ، توعد  وت  زا  نارگید  رگا  اما  بلطم ، هزرابم  هب  ار  نارگید  دوخ  وت 
تسا : ع )  ) یلع ماما  شزومآ  نیا 

. عورصم یغابلا  غاب و  یعادلا  ناف  بجاف ، اهیلا  تیعد  نا  و  هزرابم ، یلا  نوعدت  ال 
[ . 1 .« ] ماک ان  رگنایغط  تسا و  رگنایغط  وج  راکیپ  هچ  ریذپب ، دندناوخ ، يدروامه  هب  ار  وت  رگا  اما  بلطم ، هزرابم  هب  ار  یسک  »

----------------
اه : تشون  یپ 

يهرامش 225. تمکح  هغالبلاجهن ، [ 1]

تاوهش زا  رتارف  هدنمزر ، هشیدنا 

دومرفیم : دوب  دربن  مزاع  هک  یهاپس  هب  ع )  ) یلع ماما 
متعطتسا . ام  ءاسنلا  نع  اوبزعا 

[ . 1 .« ] دیشیدنین نز  هب  دیراد ، ناوت  رد  هک  اجنآ  ات  »
--------------------

اه : تشون  یپ 
يهرامش 7. ماما ، مالک  بیارغ  [ 1]

« لمج باحصا   » نیثکان ندناسانش  یلع و  ماما 

. دننز نماد  دنتساوخیم  ار  هرصب  شروش  دندروآ و  درگ  یهاپس  هشئاع  یهارمه  اب  ریبز  هحلط و  هک  هاگنآ  و 
: دومرف داد و  خساپ  یماظن  يّدج  دیدهت  اب  ار  نانآ  دیدهت  هنارگاشفا ، ینارنخس  کی  رد  مالسلا  هیلعنینمؤملاریما  ترضح 

َالَو ًارَْکنُم ، یَلَع  اوُرَْکنَأ  اَـم  ِهَّللاَو  ِِهباَِـصن . یلِإ  ُلِـطاَْبلا  َعِجْریَو  ِِهناَـطْوَأ ، َیلإ  ُرْوَْجلا  َدوُعِیل  ُهَبَلَج ، َبَلْجَتْـساَو  َُهبْزِح ، َرَّمَذ  ْدَـق  َناَـطیَّشلا  َّنِإَو  اـَلَأ 
اُوناَک ِْنَئلَو  ُْهنِم ، ْمُهَبیِـصََنل  ْمَُهل  َّنِإَف  ِهِیف  ْمُهَکیِرَـش  ُْتنُک  ِْنئَلَف  ُهوُکَفَـس : ْمُه  ًاـمَدَو  ُهوُکََرت ، ْمُه  ًاَّقَح  َنُوُبلْطَیل  ْمُهَّنِإَو  ًافِـصَن . ْمُهَنَیبَو  ِینَیب  اُولَعَج 

! یِعاَّدلا َۀَبیَخ  ای  ْتَتیِمُأ . ْدَق  ًۀَعِْدب  َنویْحیَو  ْتَمَطَف ، ْدَق  ًاّمُأ  َنوُعِـضَتْری  ْمِهِـسُْفنَأ ، یَلََعل  ْمِِهتَّجُح  َمَظْعَأ  َّنِإَو  ْمُهَْدنِع ، اَّلِإ  ُۀَِعبَّتلا  اَمَف  ِینوُد ، ُهُولَو 
! ِّقَْحِلل ًارِصاَنَو  ِلِطاَْبلا ، َنِم  ًاِیفاَش  ِِهب  یَفَکَو  ِفیَّسلا  َّدَح  ْمُُهتیَطْعَأ  اَْوبَأ  ْنِإَف  ْمِهِیف . ِهِْملِعَو  ْمِهیَلَع  ِهَّللا  ِۀَّجُِحب  ٍضاََرل  یِّنِإَو  َبیِجُأ ! َمَالِإَو  اَعَد ! ْنَم 

یَلََعل یِّنِإَو  ِبْرَّضلِاب ! ُبَهْرُأ  َالَو  ِبْرَْحلِاب ، ُدَّدَهُأ  اَمَو  ُْتنُک  ْدََقل  ُلُوبَْهلا ! ُمُْهتَِلبَه  ِدالِْجِلل ! َِربْصَأ  ْنَأَو  ِناَعِّطِلل ! َزُْربَأ  ْنَأ  َیلِإ  ْمُُهثَْعب  ِبَجَْعلا  َنِمَو 
[ . 1 . ] ِینیِد ْنِم  ٍۀَْهبُش  ِریَغَو  یِّبَر ، ْنِم  ٍنیِقی 

ار متس  رگید  راب  ات  تسا ، هدروآ  مهارف  وس  ره  زا  ار  دوخ  هاپس  و  هدرک ، جیسب  ار  شنارای  بزح و  ناطیش  انامه  هک  دیشاب ، هاگآ  : » همجرت
نیب ار  فاصنا  و  دنرادن ، غارـس  نم  زا  یهانگ  چیه  نیثکان  ادخ  هب  دنگوس  دوش . رادـیاپ  شیوخ  هاگیاج  هب  لطاب  و  دـناشن ، دوخ  ياج  هب 
رگا دـنتخیر ، دوخ  هک  دـنهاوخیم  ار  ینوخ  ماقتنا  و  دـندرک ، كرت  دوخ  هک  دـنبلطیم  ار  یّقح  اـهنآ  دـندرکن ، تیاـعر  ناـشدوخ  نم و 

صوصخم رفیک  سپ  دـنتخیر  ار  ناـمثع  نوخ  ناـشدوخ  اـهنت  رگا  و  دـنراد ، مهـس  يزیرنوخ  نیا  رد  زین  اـهنآ  سپ  مدوـب ، اـهنآ  کـیرش 
دننکیم هدنز  ار  یتعدب  هدیکشخ ، هک  دنشودب  ریـش  يردام  ناتـسپ  زا  دنهاوخیم  تسا ، ناشدوخ  نایز  هب  اهنآ  لیلد  نیرتمهم  تساهنآ ،

نیثکان هرابرد  شناـمرف  ادـخ و  باـتک  هب  نم  اـنامه  یناگدـننک )؟ تباـجا  هچ  و  [ 2 [ ؟! ياهدـننک توـعد  هچ  َهو  هدرم ، تساهتّدـم  هک 
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. تسا یفاک  قح  نداد  يرای  لطاب و  نامرد  يارب  هک  داد ، مهاوخ  ار  اـهنآ  خـساپ  زیت  ریـشمش  اـب  دـندز  زابرـس  نآ  زا  رگا  اـما  مدونـشوخ .
رب ناگدننگ  هیرگ  منک ، لّمحت  ار  اهنآ  ریشمش  ياهتبرـض  مریگ و  رارق  نانآ  ياههزین  ربارب  میآ و  دربن  نادیم  هب  دنتـساوخ  نمزا  اتفگش !

نید رد  هتشاد و  نیقی  شیوخ  راگدرورپ  هب  نم  تسا ، هدناسارهن  ریشمش  تبرض  زا  و  هدناسرتن ، گنج  زا  ارم  یسک  نونکات  دنیرگب ، اهنآ 
.( مرادن يدیدرت  کش و  دوخ 

---------------
اه : تشون  یپ 

یتشد . دمحم  سرهفملامجعم  هغالبلاجهن ، هبطخ 22  [ 1]
دنشابیم . هشئاع  ریبز و  هحلط و  ناگدننک ، توعد  [ 2]

نارادنامرف باختنا 

یماظن ) روما  یلع و  ماما   ) هعومجم نیمه  مراهچ  دلج  هب  لصف  نیا  رد  رتشیب  عالّطا  يارب 
. دوش هعجارم  هعماج  يارب  قیال  ناریدم  باختنا  لّوا ، لصف 

زا سپ  هلـصافالب  و  درک ، یم  دیدش  تیلوئـسم  ساسحا  یمالـسا  هعماج  یـسایس » تیریدم   » هب تبـسن  مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما  ترـضح 
داتفا قیالان  نارگراک  نارادنامرف و  لزع  و  قیال ، ناریدم  باختنا  رکف  هب  مدرم  تعیب 

. داد یمن  ناشن  هحماسم  ای  يراک ، یسایس  هنوگچیه  هار  نیا  رد  و 
: داد ماجنا  ریز  حرش  هب  یّمهم  تاباصتنا  يرجه  مرحم 36  زاغآ  رد 

هرصب يرادنامرف  يارب  فینح  نب  نامثع  - 1
هفوک  يرادنامرف  يارب  باهش  نب  ةرامع  - 2

نمی يرادنامرف  يارب  سابع  نب  هللادبع  - 3
رصم يرادنامرف  يارب  دعس  نب  سیق  - 4

ماش يرادنامرف  يارب  فینح  نب  لهس  - 5
: دنتفگ وا  هب  دش  ماش  دراو  یتقو  اریز  ماش ، رادنامرف  زج  دنتخادرپ ، روما  هرادا  هب  رضاح و  دوخ  تُسپ  رسرب  نارادنامرف  مامت 

. درگرب ّالا  وش و  دراو  يدمآ ، وا  یهاوخنوخ  يارب  یتسه و  موس  هفیلخ  رادفرط  رگا 
[ . 1 . ] تشگزاب مالسلا  هیلعیلع  ماما  تمدخ  هب  زین  لهس 

-------------
اه : تشون  یپ 

ص450. ج3 ، يربط ، خیرات  [ 1]

ناکم نامز و  رصنع  يراتفر و  ياهوگلا 

. دوش ّتقد  يراتفر  ياهوگلا  یبایزرا  رد  دیاب  هک  تسا ، یمومع  یضعب  یصاصتخا و  یخرب  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  ياهراتفر 
نارود و نامه  اب  بسانتم  هک  تسا  هداد  ماجنا  یّـصاخ  یناـکم  یناـمز و  طئارـش  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  ار  يراـتفر  اـی  یلمع  یهاـگ 

يدرف قالخا  رد  هک  دـننک ، لمع  نآ  هب  هداد و  رارق  وگلا  ار  نآ  هراومه  نارگید  هک  درادـن  یمازلا  و  تسا ، یبایزرا  لباق  ّصاـخ  طـئارش 
: هک دناهداد  حیضوت  زین  مالسلا  هیلع  موصعم  ناماما  رگید  و  میاهدرک ، يروآ  عمج  ار  ینشور  ياههنومن  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
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دروم میشوپب ، ار  اهسابل  نآ  رگا  نونکامه  اّما  دوب ، ندش  هدایپ  لباق  شدوخ  راگزور  رد  اهنت  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  سابل  سنج  لکش و 
. تفرگ میهاوخ  رارق  مدرم  ضارتعا 

. دراد یئازسب  ریثأت  اهتیفیک  رد  ناکم ، نامز و  رصنُع  ینعی 
، تسین يریذـپوگلا  اـی  يریگوگلا  لـباق  يدُربراـک  رظن  زا  درادـن و  یئارجا  تنامـض  ددرگن ، نییبت  تسرد  يراـتفر ، ياـهوگلا  رگا  سپ 

: دننام
هدافتـسا يرتـهب  ياهاذـغ  زا  وا  نارـسمه  نادـنزرف و  هـک  یتروـص  رد  دوـمرفیم ، لـیم  مالـسلا  هـیلع  یلع  ماـما  هـک  ياهداـس  ياهاذـغ  - 

. دندرکیم
. دنشوپب مالسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  رگید  هک  تشادن  یترورض  اّما  دیشوپیم ، مالسلا  هیلع  یلع  ماما  هک  ياهداس  یمشپ و  ياهسابل  - 

. دوبن ندش  هدایپ  لباق  رگید  ياهنامز  رد  هک  تفر ، یم  هار  هنهرب  ياپ  اب  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  عقاوم ، زا  یخرب  رد  - 
: هک داد  رّکذت  زین  دوخ  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

داهَتْجاَو ٍعَرَِوب  ینُونیعَا  نِکلَو  ِکلذ  یلَع  َنُورِدْقَت  َْنل 
[ . 1  ] دیهد يرای  ارم  اهیبوخ  يارب  شالت  يراکزیهرپ و  رد  نکل  دینک ، یگدنز  نم  دننامه  دیناوت  یمن  امش  )

مالسلا هیلع  یلع  ماما  درکیم ، تدابع  اهنت  تسُش و  یگدنز  زا  تسد  تفر و  یم  اههوک  هب  دیشوپ و  یمـشپ  سابل  دایز ، نب  مصاع  یتقو 
؟ ینکیم یگدنز  هنوگنیا  ارچ  هک  داد ، رارق  شهوکن  دروم  ار  وا 

: تفگ باوج  رد  دایز  نب  مصاع 
! َِکلَکْأَم َِۀبوُشُجَو  َکِسَْبلَم  ِۀَنوُشُخ  ِیف  َْتنَأ  اَذه  َنِینِمْؤُْملا ، َریِمَأ  ای  َلاَق :

)؟ يربیم رسب  راوگان  ياذغ  نآ  و  نشخ ، سابل  نیا  اب  وت  ارچ  سپ  نانمؤمریما ، يا  تفگ ، مصاع  )
: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

[ . 2 ! ] ُهُْرقَف ِریِقَْفلِاب  َغیَبَتی  اَلیَک  ِساَّنلا ، ِۀَفَعَِضب  ْمُهَسُْفنَأ  اوُرِّدَقی  ْنَأ  ِلْدَْعلا  ِۀَِّمئَأ  یَلَع  َضَرَف  َیلاَعَت  َهَّللا  َّنِإ  َْتنَأَک ، ُتَْسل  یِّنِإ  َکَحیَو ، َلاَق :
، يرادـن رقف و  اـت  دـننک ، وسمه  ناوتاـن  مدرم  اـب  ار  دوخ  هک  هدرک  بجاو  قح  ناـیاوشیپ  رب  دـنوادخ  متـسین ، وـت  دـننامه  نم  وـت ، رب  ياو 

دناشکن . نایغط  هب  و  درواین ، ناجیه  هب  ار  تسدگنت 
--------------

اه : تشون  یپ 
یتشد . دمحم  سرهفملا  مجعم  هغالبلاجهن   45 همان 5 : [ 1]

. یتشد دمحم  سرهفملامجعم  هغالبلاجهن   209 هبطخ 3 : [ 2]

یحیسم رفسمه  قح  يادا 

زا يرادقم  دش و  رفسمه  یحیسم  يدرم  اب  هار  رد  هک  تفریم  هفوک  رهش  يوس  هب  اهرفس  زا  یکی  رد  مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما  ترـضح 
دنتفر مهابار  هار 

. دندیسرپ رگیدکی  دصقم  زا 
: دومرف مالسلا  هیلعیلع  ماما 

موریم هفوک  هب 
: تفگ یحیسم  و 
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موریم هفوک  ریغ  يرهش  هب 
. دندیسر یهار  ود  رس  ات  هدرک  یط  یباداش  یتسود و  اب  ار  كرتشم  هار 

: دیسرپ دیآیم  وا  لابندب  مالسلا  هیلعنینمؤملاریما  ترضح  هک  دید  یتفگشاب  یحیسم  درم 
؟ يوریمن هفوکب  رگم 

: داد خساپ  مالسلا  هیلعیلع  ماما 
. موریم ارچ ،

: تفگ یحیسم 
. تسا فرط  نآ  هفوک  هار  یناور ؟ نم  لابندب  ارچ  سپ 

: دومرف مالسلا  هیلعنینمؤملاریما  ترضح 
. دینک هقردب  يرادقم  ار  دوخ  قیفر  یئادج  ماگنه  هب  دیدش  رفسمه  هک  یصخش  اب  دومرف : ام  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  اّما  منادیم ،
رد دوخ  رفسمه  هب  تبسن  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  یقالخا  لمعلاروتسد  ندینشو  هنامیرک  قالخا  نیا  هدهاشماب  یحیسم  درم 

: تفگ تفر و  ورف  رکف 
. دندش ادج  مه  زاو  مروآیم ، نامیا  امش  ربمایپ  و  امش ، نید  هب  مه  نم 

ترضح ناگرزب ، گرزب  نآ  هک  تخانشار  دوخ  رفسمه  هزات  دش  هفوک  دراو  یتقو  هک  دیسر  دوخ  جوا  هب  هاگنآ  یحیسم  درم  یتفگش  اّما 
، تسا مالسلا  هیلعنینمؤملاریما 

[ . 1 . ] تفرگ رارق  مالسلا  هیلعیلع  ماما  نارای  زا  هدش و  ماما  لفحم  بذج 
----------------

اه : تشون  یپ 
ص513. ج41 ، راونالاراحب ، و  رفسلا - ) یف  بحاصلا  قحو  ۀباحصلا  نسح  باب   ) ص670 ج2 ، یفاک ، لوصا  [ 1]

( مدرم اب  دروخرب  شور   ) يربهر قالخا 

ِیف ََکل  ٌَخأ  اَّمِإ  ِناَْفنِـص : ْمُهَّنِإَف  ْمُهَلْکَأ ، ُِمنَتْغَت  ًایِراَض  ًاُعبَـس  ْمِهیَلَع  َّنَنوُکَت  َالَو  ْمِِهب ، َفْطُّللاَو  ْمَُهل ، َۀَّبَحملاَو  ِۀـیِعَّرِلل ، َۀَـمْحَّرلا  َکَْـبلَق  ْرِعْـشَأَو 
َكِْوفَع ْنِم  ْمِهِطْعَأَـف  ِأَـطَْخلاَو ، ِدْـمَْعلا  ِیف  ْمِهیِدـیَأ  یَلَع  یَتْؤیَو  ُلَـلِْعلا ، ُمَُهل  ُضِْرعَتَو  ُلـَلَّزلا ، ُمُْهنِم  ُطُْرفی  ِقـْلَْخلا ، ِیف  َکـَل  ٌریِظَن  َْوأ  ِنیِّدـلا ،

. ِهِْحفَصَو ِهِْوفَع  ْنِم  ُهَّللا  َکیِطْعی  ْنَأ  یَضَْرتَو  ُّبُِحت  يِذَّلا  َْلثِم  َکِْحفَصَو 
ْمِِهب . َكاَلَْتباَو  ْمُهَْرمَأ ، َكاَفْکَتْسا  ِدَقَو  َكاَّلَو ! ْنَم  َقْوَف  ُهَّللاَو  َکَقْوَف ، َکیَلَع  ِْرمَْألا  ِیلآَوَو  ْمُهَقْوَف ، َکَّنِإَف 

شاب . نابرهم  تسود و  همه  اب  و  هدرارق ، شیوخ  لد  ششوپ  ار  مدرم  اب  ینابرهم  »
هتـسد و  وت ، ینید  ردارب  ياهتـسد  دناهتـسد ، ود  مدرم  اریز  یناد ، تمینغ  ار  نانآ  ندروخ  هک  یـشاب  يراکـش  ناویح  نانوچ  زگره ، اداـبم 

، هتـساوخان هتـساوخ و  ای  دوشیم ، ضراع  نانآ  رب  ییاهّتلع  ای  دنزیم ، رـس  نانآ  زا  یهانگ  رگا  دنـشابیم ، شنیرفآ  رد  وت  دننامه  رگید 
. دریگ ناسآ  وت  رب  دیاشخبب و  ار  وت  ادخ  يراد  تسود  هک  هنوگنآ  ریگ ، ناسآ  نانآ  رب  ياشخبب و  ار  نانآ  دندرگیم ، بکترم  یهابتشا 

ار رـصم  مدرم  روما  ماجنا  هک  تسا ، رتالاو  داد  رـصم  يرادنامرف  ار  وت  هک  سک  نآ  رب  ادخ  و  رترب ، وت  زا  وت  ماما  و  رترب ، نانآ  زا  وت  انامه 
[ . 1 .« ] تسا هداد  رارق  وت  ندومزآ  هلیسو  ار  نانآ  و  هدراذگاو ، وت  هب 

ار اـهناسنا  یعاـمتجا  قوـقح  تیاـعر  يراد و  مدرم  ياـه  هویـش  رکب ، یبا  نب  دّـمحم  هب  همان 27  رد  مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما  ترـضح 
؛ دهدیم رّکذت  هنوگنیا 
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-------------------
اه : تشون  یپ 

: تسا حرش  نیا  هب  نآ  دانسا  زا  یخرب  هکیتشد  دمحم  سرهفملا  مجعم  هغالبلاجهن   53 همان 8 : [ 1]
يافوتم 380 ه)  ) ینارح هبعش  نبا  لوقعلا ص 126 : فحت  - 1

يافوتم 363 ه)  ) نامعن یضاق  مالسالا ج 1 ص 350 : مئاعد  - 2
يافوتم 732 ه)  ) یعفاش يریون  برالا ج 6 ص 19 : ۀیاهن  - 3

يافوتم 450 ه)  ) یشاجن یشاجن ص 7 : تسرهف  - 4
يافوتم 460 ه)  ) یسوط خیش  تسرهف ص37 : - 5

يافوتم 573 ه)  ) یعفاش رکاسع  نبا  قشمدخیرات ج3 ص289 ح1311و1314 : - 6
(. يافوتم 1110 ه  ) یسلجم راونالاراحب ج17 ص68 و ج72 ص96 : - 7

یعامتجا قالخا 

َکِفیَح ِیف  ُءاَمَظُْعلا  َعَمْطی  اـَل  یَّتَح  ِةَرْظَّنلاَو ، ِۀَـظْحَّللا  ِیف  ْمُهَنَیب  ِسآَو  َکَـهْجَو ، ْمَُهل  ْطُْـسباَو  َکَِـبناَج ، ْمَُهل  ِْنلَأَو  َکَـحاَنَج ، ْمَُهل  ْضِفْخاَـف 
ِةَرِهاَّظلاَو ِةَرِیبَْـکلاَو ، ْمُِکلاَـمْعَأ  ْنـِم  ِةَریِغَّصلا  ِنَـع  ِهِداَـبِع  َرَـشْعَم  ْمُُکِلئاَـسی  َیلاَـعَت  َهَّللا  َّنِإَـف  ْمِـهیَلَع ، َِکلْدَـع  ْنـِم  ُءاَـفَعُّضلا  َسَأـیی  اـَلَو  ْمَُـهل ،

. ُمَرْکَأ َوُهَف  ُفْعی  ْنِإَو  ُمَلْظَأ ، ُْمْتنَأَف  ْبِّذَعی  ْنِإَف  ِةَرُوتْسَْملاَو ،
يواست هب  مدرم  هب  ندـش  هریخ  هاگن و  مین  رد  و  تیاههاگن ، رد  شاب ، نادـنخ  ور و  هداشگ  شاب ، نابرهم  وخمرن و  شاـب ، نتورف  مدرم  اـب  »

دندرگن ، سویأم  وت  تلادع  رد  اهناوتان  و  دننکن ، عمط  وت  يراکمتس  رد  ناگرزب  ات  نک ، راتفر 
زا شیب  قاقحتسا  امش  دهد  رفیک  رگا  دنکیم ، شـسرپ  ناهنپ  راکـشآ و  گرزب ، کچوک و  لامعا  هرابرد  ناگدنب  امـش  زا  دنوادخ  اریز 

[ . 1 .« ] تسوا يراوگرزب  زا  دشخبب  رگا  و  دیراد ، ار  نآ 
-------------

اه : تشون  یپ 
: تسا حرش  نیا  هب  نآ  دانسا  زا  یخرب  هک  یتشد ، دمحم  سرهفملا  مجعم  هغالبلاجهن  همان 27  [ 1]

يافوتم 283 ه)  ) یفقث لاله  نبا  تاراغلا ج1 و230 و223 و235 و 249 : باتک  - 1
يافوتم 380 ه)  ) ینارح هبعش  نبا  لوقعلا ص 176 و 177 : فحت  - 2

يافوتم 413 ه)  ) دیفم خیش  سلاجم ص260 م31 ح3 : باتک  - 3
يافوتم 460 ه)  ) یسوط خیش  : 31 لوا ح31 : یلامأ ص25-24 م  باتک  - 4

يافوتم 553 ه)  ) یعفاش يربط  یفطصملا ص44 : ةراشب  - 5
يافوتم 605 ه)  ) مارو خیش  مارو ص19 و497 : هعومجم  - 6

(. يافوتم 310 ه  ) یعفاش يربط  : 36 هنس يربط ج3 ص556  خیرات  - 7

یلام روما 

، تسا یمالسا  تلود  هعماج و  رب  نازابرس  نایماظن و  قوقح  لباقتم » قوقح   » زا رگید  یکی 
، ددرگ فرطرب  نانآ  یعامتجا  يدرف و  یگدنز  ياهیتساک  و  دریذپ ، قّقحت  یتسردب  نایماظن  قوقح  رگا 
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: دومرف مالسلا  هیلعنینمؤملاریما  هک  دنشوکب  یمالسا  روشک  زا  عافد  رد  دنناوتیم  رتهب 
ُهَّللا ُجِرْخی  اَِمب  اَّلِإ  ِدُونُْجِلل  َماَِوق  َال  َُّمث  ْمِِهب . اَّلِإ  ُۀیِعَّرلا  ُموُقَت  َسَیلَو  ِْنمَْألا ، ُُلبُسَو  ِنیِّدلا ، ُّزِعَو  ِةَالُْولا ، ُنیَزَو  ِۀیِعَّرلا ، ُنوُصُح  ِهَّللا ، ِنْذِِإب  ُدُونُْجلاَف ،

. ْمِِهتَجاَح ِءاَرَو  ْنِم  ُنوُکیَو  ْمُهُِحلْصی ، امِیف  ِهیَلَع  َنوُدِمَتْعیَو  ْمِهِّوُدَع ، ِداَهِج  یَلَع  ِِهب  َنْوَْوقی  يِذَّلا  ِجاَرَْخلا  َنِم  ْمَُهل 
روما دـنروشک ، تینما  قّقحت  ياههار  و  نید ، هوکـش  نارادـمامز ، راقو  تنیز و  و  تیعر ، راوتـسا  هاگهانپ  ادـخ ، نامرف  هب  نایهاپـس  سپ  »

نمـشد اب  داهج  يارب  نآ  اب  هک  دوشیمن  ماجنا  تیعر  تایلام  جارخ و  هب  زج  نایهاپـس  يرادـیاپ  و  ددرگن ، راوتـسا  نایهاپـس  اـب  زج  مدرم 
[ . 1 .« ] دنزاس فرطرب  ار  دوخ  ياهيدنمزاین  و  دننک ، هیکت  نآ  هب  شیوخ  روما  حالصا  يارب  و  دندرگ ، تیوقت 

: هک دهدیم  روتسد  رتشا » کلام  ، » دوخ شترا  ياوق  ّلک  یهدنامرف  هب  نایماظن  یعامتجا  یگدنز  رد  يّدام  روما  هب  تبسن  و 
، ْمِهِیلْهَأ ِفُولُخ  ْنِم  ْمُهَءاَرَو  ْنَم  ُعَسیَو  ْمُهُعَـسی  اَِمب  ِِهتَدِج ، ْنِم  ْمِهیَلَع  َلَْضفَأَو  ِِهتَنوُعَم ، ِیف  ْمُهاَساَو  ْنَم  َكَْدنِع  َكِدـْنُج  ِسُوُؤر  َُرثآ  ْنُکْیلَو 

. ِّوُدَْعلا ِداَهِج  ِیف  ًادِحاَو  ًاّمَه  ْمُهَّمَه  َنوُکی  یَّتَح 
. َکیَلَع ْمَُهبُوُلق  ُفِطْعی  ْمِهیَلَع  َکَفْطَع  َّنِإَف 

ناشرایتخا رد  رتشیب  دوخ  یلام  تاناکما  زا  و  دناسر ، کمک  نازابرس  هب  رتشیب  همه  زا  هک  دشاب  یسک  وت ، هاپس  ناهدنامرف  نیرتهدیزگرب  »
اهنت مالسا  نازابرس  نمـشد ، اب  دربن  رد  ات  دنـشاب ، لماک  شیاسآ  رد  ناشدوخ  و  ههبج ، تُشپ  رد  ناشیاههداوناخ  هک  ياهزادنا  هب  دراذگ ،

. دنشیدنیب زیچ  کی  هب 
[ . 2 .« ] دناشکیم وت  هب  ار  ناشیاهلد  نازابرس ، هب  تبسن  وت  ینابرهم  انامه 

-------------------------
اه : تشون  یپ 

: تسا حرش  نیا  هب  نآ  دانسا  زا  یخرب  هک  یتشد ، دمحم  سرهفملا  مجعم  هغالبلاجهن   53 همان 44 : [ 1]
يافوتم 380 ه)  ) ینارح هبعش  نبا  لوقعلا ص 126 : فحت  - 1

يافوتم 363 ه)  ) نامعن یضاق  مالسالا ج 1 ص 350 : مئاعد  - 2
يافوتم 732 ه)  ) یعفاش يریون  برالا ج 6 ص 19 : ۀیاهن  - 3

يافوتم 450 ه)  ) یشاجن یشاجن ص 7 : تسرهف  - 4
يافوتم 460 ه)  ) یسوط خیش  تسرهف ص37 : - 5

يافوتم 573 ه)  ) یعفاش رکاسع  نبا  قشمدخیرات ج3 ص289 ح1311و1314 : - 6
يافوتم 1110 ه .)  ) یسلجم راونالاراحب ج17 ص68 و ج72 ص96 : - 7

یتشد دمحم  سرهفملا  مجعم  هغالبلاجهن ،  53 همان 56 : [ 2]

یگدنز هداس  لیاسو  رازبا و 

رد درک و  هلباقم  يداصتقا  تالکـشمزا  يرایـسب  اـب  ناوتیم  دـبای  قّقحت  ياهتـسیاش  هنوگب  يرـشب  عماوج  رد  رگا  یتسیز  هداـس  گـنهرف 
ياهراچ تساهناسنا  ریگنماد  یتسیز  تاناکما  ندوب  دودحمو  یئاذـغداوم  دوبمک  اب  هارمه  تیعمج  راجفنا  هک  هدـنیآ  تخـس  ناراگزور 

. درادن دوجو  یتسیز  هداس  گنهرف  جاور  زج 
. دوب یتسیز  هداس  گنهرف  لماک  يوگلا  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

. تشاد يّدج  روضح  هناخ  راک  رد  درکیم و  درآ  یگنس  بایسآ  اب  ار  مدنگ  رسمه ، هب  کمکرد 
، درکیم هدافتسا  دندیشوپیم  مدرم  مومع  هک  یلومعم  ياهسابل  زا 
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؟ دراد یمهرد  نهاریپ 3  یسک  هچ  هک  داد  ادن  ناشورف  سابل  هب  تفر و  رازاب  هب  يزور 
. دیشوپ دیرخ و  ار  نآ  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  تسا ، دوجوم  نم  هزاغم  رد  تفگ : يدرم 

تشاد ، نارگید  هناخ  نوچ  ياهناخ 
لح ار  هداوناخ  يداصتقا  لکـشم  ات  تخورف  ار  دوخ  ریـشمش  يزور  تفرگیم و  راکب  دنتـشاد  راـیتخا  رد  ناـگمه  هک  یغـالا  اـی  یبسا  و 

. دنک
جنر امرـس  زا  هدـیچیپ و  دوخرب  يا  هفیطق  هک  مدـیدار  مالـسلا  هیلع  یلع  دوب ، درـس  اوه  [ 1  ] قنروخ رهـش  رد  دـیوگیم : هرتنع  نب  نوراه 

. رادرب یمهس  لاملا  تیب  زا  متفگ  دربیم ،
داد : خساپ  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

[ . 2 . ] ماهدروآ هارمه  هنیدم  زا  ار  نآ  ماهدناشوپ  دوخرب  ینیبیم  هک  ار  هفیطق  نیا  مرادیمنرب و  امش  لام  زا  يزیچ 
. دش يراج  شکشا  دید  ردپ  هرفس  رب  ار  کشخ  نیوج  نان  یتقو  موثلک  ّما  شرتخد  هک  دروخ  یم  هدیکشخ  نان 

[ . 3 . ] دادیم هفولع  ار  رتش  نآ  يور  رب  زور  رد  هک  دیباوخیم  ینیتسوپ  يوررب  شرسمه  اب  اه  بش  یگدنز ، لئاوا  رد 
--------------

اه : تشون  یپ 
هریح . ناهاشداپ  تختیاپ  [ 1]

هّمغلا ج 1 ص فـشک  و -  صاوخلا ص 108 -  ةرکذـت  و -  ریثا ج 2 ص 44 -  نـبا  لـماک  و -  رـشب ج 1ص 82 -  قوقح  یلع و  [ 2]
. 203

ةدّوملا عیبانی  و -  هّمغلا ج 2 ص 78 -  فـشک  و -  يزوج ص 316 و 16 -  نبا  صاوخلا  ةرکذـت  و -  هجام ج 2 ص 3 -  نیا  ننـس  [ 3]
(. یگدنز تالکشم   ) فرح م مالسلا ص 297  اهیلع  همطاف  ترضح  نانخس  گنهرف  ةایحلاجهن  و -  ص 197 - 

زیزعلادبع نب  رمع  فارتعا 

: تسا هتفگ  زیزعلادبع  نب  رمع 
. دیدرگ ناگدنیآ  تمحز  ثعاب  درک و  تیعقوم  یب  وربآیب و  ار  ناگتشذگ  مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع 

یب مدرم  دزن  رد  ار  هتشذگ  يافلخ  هک  تشاد  رارق  همه  زا  رتالاب  يوقت  دهز و  تلادع و  تیدوبع و  رد  نانچ  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  ینعی 
: دنتفگیم مدرم  هک  دومن  تیعقوم 

. نیا ینعی  يوقت  تلادع و 
. دندرکن ادیپ  یشزرا  مدرم  دزن  رد  هداتفا و  تمحز  هب  دنورب و  ار  وا  هار  دنتسناوتن  دنتساوخ  هچره  زین  هدنیآ  يافلخ  و 

نیگنر ياهاذغ  دوجو  اب  هداس  ياذغ  زا  هدافتسا 

عاونا هرفـس  رـس  رب  درکیم ، توعد  ار  نامیتی  ءارقف و  یتقو  تشاد  یناوارف  دیلوت  دوخ  جنرتسد  زا  دوبن ، تسدـیهت  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما 
[ . 1 . ] دروخیم کشخ  نان  هرفس ، نامه  رس  رب  دوخ  اّما  درکیم ، اهاذغ  لوانت  هب  توعد  ار  ناگمه  و  تشاذگیم ، گنراگنر  ياهاذغ 

-------------------------
اه : تشون  یپ 

راونالاراحب ج40 ص327. [ 1]
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رادنامرف کی  تمیق  نارگ  هناخ  هب  ضارتعا 

وا هب  يدنت  همان  درک و  دروخرب  وا  اب  دیرخ  یتمیق  نارگ  هناخ  ماما ) نارازگراک  زا  یکی   ) یضاق حیرش  هک  دینـش  ات  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما 
. داد زیهرپ  یفارشا  یگدنز  زا  ار  وا  تشون و 

. ًادوُهُش ِهِیف  َتْدَهْشَأَو  ًاباَتِک ، اََهل  َْتبَتَکَو  ًاراَنیِد ، َنِینامََِثب  ًاراَد  َْتعَْتبا  َکَّنَأ  ِینَغََلب 
: هل لاق  مث  بضغملا  رظن  هیلإ  رظنف  لاق : نینمؤملا ، ریمأ  ای  کلذ  ناک  دق  حیرش : هل  لاقف 

. ًاِصلاَخ َكِْربَق  َیلِإ  َکَِملْسیَو  ًاصِخاَش ، اَْهنِم  َکَجِرْخی  یَّتَح  َِکتَنَیب ، ْنَع  َُکلَأْسی  َالَو  َِکباَتِک ، ِیف  ُرُْظنی  َال  ْنَم  َکِیتْأیَس  ُهَّنِإ  اَمَأ  ُحیَرُش ، ای 
! ِةَرِخْآلا َراَدَو  اْینُّدلا  َراَد  َتْرِـسَخ  ْدَق  َْتنَأ  اَذِإَف  َِکلاَلَح ! ِریَغ  ْنِم  َنَمثَّلا  َتْدَقَن  َْوأ  َِکلاَم ، ِریَغ  ْنِم  َراَّدلا  ِهِذـه  َْتعَْتبا  ُنوُکَت  َال  ُحیَرُـش  ای  ْرُْظناَف 

. ُقْوَف اَمَف  ٍمَهْرِِدب  ِراَّدلا  ِهِذه  ِءاَرِش  ِیف  ْبَغَْرت  ْمَلَف  ِۀَخْسُّنلا ، ِهِذه  یَلَع  ًاباَتِک  ََکل  ُْتبَتََکل  َتیَرَتْشا  اَم  َِکئاَرِش  َْدنِع  ِینَتیَتَأ  َْتنُک  َْول  َکَّنِإ  اَمَأ 
ِۀَّطِخَو َنِیناَْـفلا ، ِِبناَـج  ْنِم  ِروُرُْغلا ، ِراَد  ْنِم  ًاراَد  ُْهنِم  يَرَتْـشا  ِلـیِحَّرِلل ، َجِـعْزُأ  ْدَـق  ٍتیَم  ْنِم  ٌلـِیلَذ ، ٌدـْبَع  يَرَتْـشا  اَـم  اَذـه  : » هذـه ۀخـسنلا  و 

: ٌۀََعبْرَأ ٌدوُدُح  َراَّدلا  ِهِذه  ُعَمَْجتَو  َنیِِکلاَْهلا .
ُّدَْحلاَو يِدْرُْملا ، يَوَْهلا  َیلِإ  یِهَْتنی  ُِثلاَّثلا -  ُّدَْحلاَو  ِتاَبیِصُْملا ، یِعاَوَد  َیلِإ  یِهَْتنی  ِیناَّثلا -  ُّدَْحلاَو  ِتاَفْآلا ، یِعاَوَد  َیلِإ  یِهَْتنی  ُلَّوَْألا -  ُّدَْحلا 

. ِراَّدلا ِهِذه  ُبَاب  ُعَرْشی  ِهِیفَو  يِْوغُْملا ، ِناَطیَّشلا  َیلِإ  یِهَْتنی  ُِعباَّرلا - 
. ِۀَعاَرَّضلاَو ِبَلَّطلا  ِّلُذ  ِیف  ِلوُخُّدلاَو  ِۀَعاَنَْقلا ، ِّزِع  ْنِم  ِجوُرُْخلِاب  َراَّدلا  ِهِذه  ِلَجَْألِاب ، ِجَعْزُْملا  اَذه  ْنِم  ِلَمَْألِاب ، ُّرَتْغُْملا  اَذه  يَرَتْشا 

ِْلثِم ِۀَـنِعاَرَْفلا ، ِْکُلم  ِلیُِزمَو  ِةَِرباَبَْجلا ، ِسوُُفن  ِِبلاَسَو  ِكُولُْملا ، ِماَسْجَأ  ِِلْبلَبُم  یَلَعَف  ٍَكرَد ، ْنِم  ُْهنِم  يَرَتْشا  اـمِیف  يِرَتْشُْملا  اَذـه  ََكرْدَأ  اَـمَف 
. َریْمِحَو ٍعَُّبتَو  َرَصیَقَو ، يَرْسِک 

ِِفقْوَم َیلِإ  ًاعیِمَج  ْمُهُـصاَخْشِإ  ِدـَلَْوِلل ، ِهِمْعَِزب  َرَظَنَو  َدَـقَتْعاَو ، َرَخَّداَو  َدََّجنَو ، َفَرْخَزَو  َدیَـشَو ، یََنب  ْنَمَو  َرَثْکَأَف ، ِلاَْملا  یَلَع  َلاَْملا  َعَمَج  ْنَمَو 
«. َنُولِْطبُْملا َِکلاَنُه  َرِسَخَو   » ِءاَضَْقلا ِلْصَِفب  ُْرمَْألا  َعَقَو  اَذِإ  ِباَقِْعلاَو ، ِباَوَّثلا  ِعِضْوَمَو  ِباَسِْحلاَو ، ِضْرَْعلا 

[ . 1 . ] اْینُّدلا ِِقئاَلَع  ْنِم  َِملَسَو  يَوَْهلا ، ِرْسَأ  ْنِم  َجَرَخ  اَذِإ  ُلْقَْعلا  َِکلذ  یَلَع  َدِهَش 
. دناهدرک اضما  ار  نآ  یناهاوگ  و  ياهتشون ، نآ  يارب  يدنس  و  ياهدیرخ ، رانید  داتشه  هب  ياهناخ  هک  دنداد  ربخ  نم  هب 

( دومرف درک و  وا  هب  يدولآ  مشخ  هاگن  مالسلا  هیلع  ماما  [ 2 ، ] نانمؤمریما يا  يرآ  تفگ : حیرش  )
هدرک نوریب  هناخ  نآ  زا  ار  وت  ات  دسرپیمن ، تناهاوگ  زا  و  دنکیمن ، هاگن  تاهتشون  هب  هک  دیآیم  تغارس  هب  یسک  يدوز  هب  حیرش ! يا 

. دراپسب ربق  هب  اهنت  و 
. ياهداد تسد  زا  ار  ترخآ  ایند و  هناخ  هاگنآ  هک  یشاب ، هدیرخن  مارح  لوپ  اب  ای  نارگید  لام  اب  ار  هناخ  نآ  هک  نک  هشیدنا  حیرش ! يا 

تبغر رتـشیب ، اـی  یمهرد  هب  نآ  دـیرخ  يارب  رگید  هک  متـشونیم  يدنـس  وـت  يارب  يدوـب ، هدـمآ  نـم  دزن  هناـخ ، دـیرخ  ماـگنه  رگا  اـما 
: متشونیم نینچ  ار  دنس  نآ  يدرکیمن و 

هّلحم رد  هـک  رورغ ، يارــس  زا  ياهناـخ  هدــیرخ ، ار  نآ  ندرک ، چوـک  هداـمآ  ياهدرم  و  هدــش ، راوـخ  ياهدــنب  هـک  تـسا  ياهناـخ  نـیا 
. ددرگیم یهتنم  تهج  راهچ  هب  هناخ  نیا  دراد ، رارق  ناگدش  كاله  هچوک  و  ناگدنوشدوبان ،

هب نآ  مراهچ  يوس  و  هدـننک ، تسـس  ياهسوه  اوه و  هب  موس  يوس  و  اهتبیـصم ، هب  نآ  مّود  يوس  اهالب ، اـهتفآ و  هب  نآ  يوس  کـی 
. تسا هدوشگ  ناطیش  يور  هب  هناخ  ِرد  و  دوشیم ، متخ  هدننک  هارمگ  ناطیش 

جراخ و تعانق  تّزع و  زا  ار  وا  هک  یغلبم  هب  ددـنبیمرب ، تخر  ناهج  زا  يدوز  هب  دوخ  هک  یـسک  زا  دـنمزآ ، هدروخ  بیرف  ار  هناخ  نیا 
. تسا هدومن  يرادیرخ  هدناشک ، یتسرپایند  يراوخ و  هب 

تنطلـس و  هتفرگ ، ار  ناراّبج  ناج  و  هدناسوپ ، ار  ناهاشداپ  داسجا  هک  تسا  يراگدرورپ  هدـهع  رب  دـشاب ، هلماعم  نیا  رد  یـصقن  هنوگره 
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. تسا هدرک  دوبان  ار  ریمح »  » و عُّبت »  » و رصیق »  » و يرسک »  » نوچ اهنوعرف 
تنیز و  دندومن ، يراک  الط  دندرک ، يراک  مکحم  و  دنتخاس ، اهرـصق  هک  نانآ  و  دندوزفا ، نآ  رب  و  دندروآ ، درگ  ناوارف  لام  هک  نانآ  و 

، یهلا یسرباسح  ياپ  هب  نانآ  یگمه  اّما  دنتشاذگ ، دوخ  نادنزرف  يارب  دوخ  نامگ  هب  و  دندرک ، يرادهگن  و  دنتخودنا ، ناوارف  دنداد ،
[ . 3 « ] دید دنهاوخ  نایز  ناراکهبت  سپ  ، » دوش رداص  ییاهن  تواضق  يرواد و  نامرف  هک  هاگنآ  دنوشیم ، هدنار  رفیک  شاداپ و  هاگیاج  و 

[ . 4 . ] درذگب تمالس  هب  یتسرپایند  زا  و  هتفای ، تاجن  سفن  ياوه  تراسا  زا  هک  هاگره  دهدیم  یهاوگ  لقع  اهتیعقاو  نیا  هب 
-----------------

: اه تشون  یپ 
: تسا ریز  حرش  هب  همان 3  كرادم  دانسا و  [ 1]

يافوتم 381 ه)  ) قودص خیش  : 10 ثیدح  51 سلجم یلامأ ص256  باتک  - 51203
يافوتم 654 ه)  ) یفنح يزوج  نبا  صاوخلا ص138 : ةرکذت  - 51204

يافوتم 454 ه)  ) یعاضق یضاق  مکحلا ص 135 : ملاعم  روتسد  - 51205
يافوتم 1030 ه)  ) یئاهب خیش  نیعبرا ص98 ح14 : باتک  - 51206

يافوتم 1110 ه)  ) یسلجم راونالا ج 17 ص 77 : راحب  - 51207
يافوتم 573 ه)  ) يدنوار نبا  ۀعاربلا ج 3 ص 8 : جاهنم  - 51208

يافوتم 1110 ه)  ) یسلجم راونالا ج74 ص277 ح1 ب12 : راحب  - 51209
يافوتم 1110 ه)  ) یسلجم راونالاراحب ج 41 ص 155 ح48 ب107 : - 51210

يافوتم 1110ه)  ) یسلجم هغالبلاجهن ج3 ص19 : حرش  - 51211
يافوتم 1110ه)  ) یسلجم راونالاراحب ج33 ص485 ح690 : - 51212

يافوتم 402ه .)  ) یناهفصا میعنوبا  ءایلوالا ج8 ص101 و102 : ۀیلح  - 51213
زا ریبز  نب  هّللادـبع  نارود  رد  لاس  هس  اّما  دـنام  یقاب  دوخ  ماقم  رد  لاـس  دودـح 60  داد و  تواضق  بصنم  رمع  ار  ثراح  نب  حیرـش  [ 2]
رد ییاتسور  هب  ار  وا  هک  دش  بکترم  یفالخ  مالـسلا  هیلع  ماما  تموکح  نارود  رد  داد ، افعتـسا  جاّجح  نامز  رد  تفرگ و  هرانک  تواضق 

دنادرگزاب . هفوک  هب  هرابود  درک و  دیعبت  هنیدم  فارطا 
هیآ 78 . نونمؤم  هروس  [ 3]

سرهفملا . مجعم  هغالبلاجهن  همان 3  [ 4]

ناتسود زا  یکی  للجم  هناخ  هب  ضارتعا 

: دومرف درک و  تحیصن  تشاد ، هرصب  رد  یّللجم  هناخ  هک  ار  دایز » نب  ءالع   » دوخ نارای  زا  یکی  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
. يرتدنمزاین ياهناخ  نینچ  هب  تمایق  رد  وت 

َجَوْحَأ ؟ َْتنُک  ِةَرِخْآلا  ِیف  اَهَیلِإ  َْتنَأَو  اْینُّدلا ، ِیف  ِراَّدلا  ِهِذه  ِۀَعِِسب  ُعَنْصَت  َْتنُک  اَم 
[1 . ] َةَرِخْآلا اَِهب  َْتغََلب  ْدَق  َْتنَأ  اَذِإَف  اَهَِعلاَطَم ، َقوُقُْحلا  اَْهنِم  ُِعلُْطتَو  َمِحَّرلا ، اَهِیف  ُلِصَتَو  َفیَّضلا ، اَهِیف  يِْرقَت  َةَرِخْآلا : اَِهب  َْتغََلب  َْتئِـش  ْنِإ  یََلبَو 

.
. يرتدنمزاین نآ  هب  ترخآ  رد  هک  یلاح  رد  ینکیم ؟ هچ  ایند  رد  عیسو  هناخ  نیا  اب 

يراکوکین اب  نادنواشیوخ  هب  ینک ، ییاریذپ  ار  نانامهم  عیسو  هناخ  نیا  رد  یـسرب ! ترخآ  هب  هناخ  نیمه  اب  یناوتیم  یهاوخب  رگا  يرآ 
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. تخادرپ یناوتیم  زین  ترخآ  هب  عیـسو  هناخ  نیمه  اب  وت  هاگنآ  سپ  یناسرب ، قح  نابحاص  هب  تسا  وت  ندرگ  رب  هک  یقوقح  و  يدـنویپب ،
[ . 2]

----------------------
: اه تشون  یپ 

: تسا ریز  حرش  هب  هبطخ 209  كرادم  دانسا و  [ 1]
يافوتم 382 ه)  ) یکم بلاط  وبا  بولقلا ج 1 ص 531 : توق  - 1

يافوتم 328 ه)  ) یکلام هبر  دبع  نبا  1 ص329 : جو دیرفلا ج2 ص188 و189  دقع  - 2
يافوتم 328 ه)  ) ینیلک یفاک ج 1 ص 410 و 411 ح1 : لوصا  - 3

يافوتم 538 ه)  ) یلزتعم يرشخمز  تاذللا :» وهللا و  باب   ) راربالا ج 4 عیبر  - 4
يافوتم 413 ه)  ) دیفم خیش  صاصتخا ص 152 : باتک  - 5

يافوتم 597ه)  ) یفنح يزوج  نبا  سیلبا ص248 : سیبلت  - 6
يافوتم 654 ه)  ) یفنح يزوج  نبا  صاوخلا ص106 : ةرکذت  - 7
يافوتم 1110 ه)  ) یسلجم راونالا ج 63 ص 320 ب3 : راحب  - 8
يافوتم 1110 ه)  ) یسلجم جراونالا 40 ص 336 ح17 : راحب  - 9

يافوتم 1110ه)  ) یسلجم راونالاراحب ج73 ص155 ح36 ب26 : - 10
يافوتم 1110ه)  ) یسلجم راونالاراحب ج67 ص118 ح8 ب51 : - 11

يافوتم 1112ه)  ) يزیوح نیلقثلارون ج2 ص24 و25 : ریسفت  - 12
يافوتم 1112ه)  ) يزیوح یلع  دبع  نیلقثلا ج5 ص189 : رون  ریسفت  - 13

يافوتم 1110ه)  ) یسلجم راونالاراحب ج41 ص123 ح32 : - 14
يافوتم 1320ه .)  ) يرون ثّدحم  لئاسولا ج3 ص237 : كردتسم  - 15

. یتشد دمحم  سرهفملا  مجعم  هغالبلاجهن  هبطخ 209  [ 2]

ب

لمعلا سکع  دننامه و  دروخرب 

هک داد  رارق  یطئارـش  رد  ار  وـگروز  اـی  تیبرت  یب  صخـش  دـیاب  یهاـگ  تسین ، زاـس  راـک  زردـنا  تحیـصن و  هشیمه  دارفا ، تـیبرت  يارب 
. دنک سمل  ار  اه  یتشز  یخلت  هدرک ، كرد  ار  اهّتیعقاو 

. دوب هنیدم  رد  یخوش  دنلب  دق  درم 
تسا ، زامن  لوغشم  هک  دید  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  و  دش ، دجسم  دراو  يزور 

هیلع یلع  ماما  هک  تشاذگ ، دجـسم  نوتـس  قاط  يالاب  رب  تفرگ و  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  نیلعن  دوب ، لدتعم  طّسوتم و  ماما  مادنا  نوچ 
. دیدنخیم دوب و  دونشخ  دوخ  لمع  نیا  زا  و  دیامن ، یشهاوخ  وا  زا  دوش  روبجم  ات  درادرب ، دناوتن  مالسلا 

نهاریپ نماد  تسشن ، نیمز  رب  دّهـشت  يارب  صخـش  نآ  هک  یتقو  درک ، ربص  داد ، وا  هب  بسانم  خساپ  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  زامن ، زا  سپ 
وا هن  هک  تشاذگ ، عبط  خوش  درم  نهاریپ  يور  رب  هدرک و  دنلب  يرادقم  دوخ  زیگنا  تفگش  تردق  اب  ار  دجـسم  نوتـس  درک و  عمج  ار  وا 
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. نارگید هن  تشاد و  ار  نوتس  ندرک  دنلب  تردق 
داتفا ، سامتلا  هب  راچان  تسین  هتخاس  وا  زا  يراک  هک  دید  دش ، مامت  درم  نآ  زامن  یتقو 

، دوشیم دوبان  وا  یتمیق  ياهسابل  هک  دوب  هدرک  ادیپ  بارطضا  و 
. دندیدنخیم دندرکیم و  هاگن  وا  هب  نارگید  ماما و  لاح 

درک ، سامتلا  ناوارف  یتقو 
: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

!! ینکن اهیخوش  هنوگنیا  زا  مدرم  هب  تبسن  رگید  یهدب  لوق  هک  منکیم  دازآ  ار  وت  نهاریپ  یطرش  هب 
. دنکن رارکت  ار  تشز  ياهراتفر  هنوگنیا  رگید  هک  درک  دای  دنگوس  درم  نآ 

[ . 1 . ] درک دازآ  ار  وا  نهاریپ  نماد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  و 
----------------

اه : تشون  یپ 
. هّمغلا فشک  و  فئاوطلا ص 27 ، فئاطل  [ 1]

نامیتی یحور  يدام و  زاین  ندرک  فرطرب 

درکیم ، یگدیسر  زین  اهنآ  یحور  یناور و  ياهزاین  هب  هکلب  تشادن ، هجوت  نامیتی ، یمسج  ياهزاین  هب  اهنت  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
، دربیم نامیتی  هناخ  هب  نغور  جنرب و  امرخ و 

. دادیم تاجن  یگنسرگ  زا  ار  اهنآ  درکیم و  تسرد  بوخ ، ياهاذغ  و 
دراذگب ، ناشناهد  رد  همقل  دوخ  تسد  اب  ات  درکیم  یعس  یتیبرت ، دُعب  رد  اّما 

دنادنخب ، ار  اهنآ  و 
: دومرفیم و 

تسیک ؟ امش  ردپ  دنتفگ  امش  هب  رگا 
. تسا مالسلا  هیلع  یلع  نامردپ  میاهدشن  میتی  ام  دیئوگب 

ار اهنآ  تشاد  یعـس  نوگانوگ  ياهشور  اب  میتی ، هّچب  دنچ  هب  نداد  اذغ  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  نامیتی ، لزانم  زا  یکی  رد  يزور 
. دنادنخیم ار  اههچب  دنفسوگ ، زا  يدیلقت  يادص  اب  تفریم و  هار  وناز  تسد و  يور  و  دنادنخب ،

، درک ضارتعا  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  هب  ربنق 
: دومرف خساپ  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

[ . 1 . ] دنشاب نادنخ  اهنآ  موشیم  جراخ  لزنم  زا  هک  یتقو  مراد  تسود  لاح  و  دندرکیم ، هیرگ  نامیتی  مدش ، هناخ  لخاد  یتقو 
. دننکن دوبمک  ساسحا  هک  تشاد  هداد  تسد  زا  ردپ  ياههّچب  تاّیحور  رد  یّمهم  رایسب  رثا  يراتفر  هویش  نیا  و 

---------------
اه : تشون  یپ 

. یبوط هرجش  و -  بلاطملا - ، ررد  [ 1]

نارگید ضارتعا  ماما و  ششخب 
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زا هک  هنیدـم  دـنموربآ  دارفا  زا  یکی  يارب  قَسَو ) جـنپ   ) امرخ ولیک  دـصهن  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  تاغاب ، تالوصحم  يروآ  عمج  زا  سپ 
. ددرگ نیمأت  ات  داتسرف  دیشکیم ، تلاجخ  شزاین  ندرک  نایب 

: تفگ دوب  ترضح  روضح  رد  هک  یصخش 
. دوب یفاک  يداتسرفیم  قَسَو ) کی   ) امرخ ولیک  وا 180  يارب  رگا  هزات  تسا و  هتشادن  یتساوخرد  امش  زا  صخش  نآ  نینمؤملاریما ! ای 

: دومرف خساپ  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
!!؟ يزرویم لُخب  وت  مشخبیم و  نم  دنکن ، دایز  نیملسم  رد  ار  وت  لثم  ادخ 

تشادن ، ینادنچ  رجا  مدادیم  وا  هب  يزیچو  درکیم  تساوخرد  نم  زا  وا  رگا 
[ . 1 . ] درک کمک  دراذگ  تساوخرد  ضرعمرد  ار  دوخ  يوربآ  هکنآ  زا  لبقار  دنمزاین  دیاب 

------------
اه : تشون  یپ 

نادنمتسمو ص 251. مالسا  و  یفاک ص 167 ، عورف  [ 1]

نامیتی زاین  ندرک  فرطرب 

، درکیم یگدیسر  زین  اهنآ  یحور  یناور و  ياهزاین  هب  هکلب  تشادن  هجوت  ردپ  یب  نامیتی  یمسج  ياهزاین  هب  اهنت  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
دربیم ، نامیتی  هناخ  هب  نغور  جنرب و  امرخ و 

. دادیم تاجن  یگنسرگ  زا  ار  اهنآ  درکیم و  تسرد  بوخ  ياهاذغ  نانآ  يارب  و 
دراذگب ، ناشناهد  رد  همقل  دوخ  تسداب  درکیم  یعس  یتیبرت  رظن  زا  و 

دنادنخب ، ار  اهنآ  و 
: دومرفیم نانآ  هب  باطخ  و 

؟ تسیک امش  ردپ  دنتفگ  امش  هب  رگا 
: دیئوگب

. تسا مالسلا  هیلع  یلع  نامردپ  میاهدشن ، میتی  ام 
یعس نوگانوگ  ياهشور  اب  میتی ، هّچب  دنچ  هب  نداد  اذغ  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  هک  نامیتی ، زا  یکی  لزنم  رد  يزور 

، دنادنخیم ار  اههّچب  دنفسوگ  زا  يدیلقت  يادص  اب  تفریم و  هار  وناز  تسد و  يور  و  دنادنخب ، ار  اهنآ  تشاد 
درک . ضارتعا  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  هب  ربنق 

: دومرف خساپ 
[ . 1 . ] دنشاب نادنخ  اهنآ  موشیم  جراخ  لزنم  زا  هک  یتقو  مراد  تسود  لاحو  دندرکیم ، هیرگ  نامیتی  مدش ، هناخ  لخاد  یتقو 

. دننکن دوبمک  ساسحا  هک  دراد  هداد  تسد  زا  ردپ  ياه  هچب  تاّیحور  رد  یّمهم  رایسب  رثا  يراتفر ، هویش  نیا 
-------------

اه : تشون  یپ 
. یبوط هرجش  و -  بلاطملاررد -  [ 1]

تقو لوا  زامن  يارب  همانشخب 
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هب تقو  لّوا  زامن  هب  تبسن  یلمعلا  روتسد  درک ، باختنا  رـصم  يرادنامرف  يارب  ار  رکب  یبا  نب  دمحم  هکنآ  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما 
: تشون وا 

َِکتالِصل ٌعَبَت  کلمع  ْنِم  ٍءیش  ّلُک  ّنأ  ْملْعا  َو  ٍلاِغتْشال  اهرِّخُؤتالو  غارَِفل ، اهتقو  لِّجُعتالو  اهل ، ّتقَؤُملا  اِهْتقِول  َةالّصلا  ّلَص 
لوغـشم يراک  هب  نوچ  ای  نکن ، باتـش  زامن  ماـجنا  رد  يدـش  راـکیب  نوچ  و  تقو ،» لّوا   » ناوخب شدوخ  یـصاصتخا  تقو  رد  ار  زاـمن  )

: هک نادب  و  زادنایم ، ریخأت  ار  نآ  یتسه 
[ . 1 ( ] دشابیم وت  زامن  یلوبق  ورگرد  وت ، لامعا  مامت 

؛ دتسرفیم همانشخب  تروص  هب  زامن » تاقوا   » نییعت تهج  نارادنامرف  نارادناتسا و  همه  يارب  ار  هغالبلاجهن  همان 52  و 
( ةالصلا ینعم  یف  دالبلا  ءارمأ  یلإ  )

ۀّیمویلا تاولصلا  تاقوا 
ُراَُسی َنیِح  ِراَهَّنلا  َنِم  ٍوْضُع  ِیف  ٌۀَّیَح  ُءاَْضَیب  ُسْمَّشلاَو  َرْصَْعلا  ُمِِهب  اوُّلَصَو  ِْزنَْعلا ، ِِضبْرَم  ْنِم  ُسْمَّشلا  َءیِفَت  یَّتَح  َرْهُّظلا  ِساَّنلِاب  اوُّلَصَف  ُدَْعب ، اَّمَأ 

. ِناَخَسْرَف اَهِیف 
. یًنِم َیلِإ  ُّجاَْحلا  ُعَفْدَیَو  ُِمئاَّصلا ، ُرِطُْفی  َنیِح  َبِْرغَْملا  ُمِِهب  اوُّلَصَو 

َالَو ْمِهِفَعْـضَأ ، َةاَلَـص  ْمِِهب  اوُّلَـصَو  ِِهبِحاَص ، َهْجَو  ُفِْرعَی  ُلُجَّرلاَو  َةاَدَْغلا  ُمِِهب  اوُّلَـصَو  ِْلیَّللا ، ُِثُلث  َیلِإ  ُقَفَّشلا  يَراَوَتَی  َنیِح  َءاَشِْعلا  ُمِِهب  اوُّلَـصَو 
. َنِیناَّتَف اُونوُکَت 

( زامن تقو  هرابرد  اهرهش  نارادنامرف  هب  همان  )
هناگچنپ زامن  ياهتقو 

، ددرگ ُزب  هاگباوخ  راوید  هزادنا  هب  نآ  هیاس  هتفر ، برغم  فرطهب  باتفآ  هک  دیناوخب  یتقو  مدرم  اب  ار  رهظ  زامن  دورد ! ادخ و  دای  زا  سپ  »
. دومیپ هار  خسرف  ود  دوشیم  بورغ  ات  هک  زور  زا  ياهراپ  رد  دراد ، هولج  دیفس و  دیشروخ  هک  دیناوخب  یماگنه  مدرم  اب  ار  رصع  زامن  و 

. دنکیم چوک  ینِم  يوسهب  تافرع  زا  یجاح  و  راطفا ، رادهزور  هک  دیناوخب  ینامز  مدرم  اب  ار  برغم  زامن  و 
دیناوخب یماگنه  مدرم  اب  ار  حبـص  زامن  و  درذـگب ، بش  زا  مّوس  کی  ات  ددرگیم  ناهنپ  قَفَـش  هک  دـیناوخب  یتقو  مدرم  اب  ار  ءاشع  زامن  و 

[ . 2 .« ] دیشابم رگهنتف  و  دیراذگب ، زامن  نانآ  ناوتان  دح  رد  تعامج  زامن  رد  و  دسانشب ، ار  شیوخ  هارمه  هرهچ  صخش  هک 
--------------

اه : تشون  یپ 
سرهفملا . مجعم  هغالبلا  جهن   27 همان 15 :  [ 1]

: تسا حرش  نیا  هب  نآ  دانسا  زا  یخرب  هک  یتشد ، دمحم  سرهفملا  مجعم  هغالبلاجهن  همان 52  [ 2]
يافوتم 429 ه)  ) یبلاعث روصنم  وبا  زاجیا ص33-32 : زاجعا و  باتک  - 1

يافوتم 1110 ه)  ) یسلجم راونالا ج33 ص472 ح685 : راحب  - 2
يافوتم 573 ه)  ) يدنوار نبا  ۀعاربلا ج 3 ص 159 : جاهنم  - 3

(. يافوتم 1110ه  ) یسلجم راونالاراحب ج79 ص365 : - 4

یلع ماما  رصع  زامن  يارب  دیشروخ  تشگزاب 

، دندرک لقن  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  باحصا  نادرگاش و  هک  هچنآ 
دندوب ، دهاش  دوخ  و 
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: هک دندیدیم  دنتشاد و  رواب  ار  تقیقح  نیا  همه 
، دهدیم ناوارف  تیمها  تقو  لّوا  زامن  هب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح 

، دناوخب تقو  لّوا  رد  ار  رهظ  زامن  هک  تخودیم  دیشروخ  هب  ار  دوخ  هاگن  نیّفص ، گنج  مرگ  امرگ  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  یّتح 
هدـشن ارجا  شدوخ  صوصخم  تقو  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  ياهزامن  زا  یکی  هک  تسا  هدرکن  لقن  درادـن و  دای  یـسک  و 

. دشاب
هک : تشون  دوخ  یتموکح  نارازگراک  نارادنامرف و  هب  ار  يدابع  لمعلاروتسد  نیا  دوخ ، و 

؛ دیناوخب دوخ  یصاصتخا  تقو  رد  ار  هناگجنپ  ياهزامن 
اَهل  ِتَّقَوُْملا  اِهْتقَِول  ِةولَّصلا  ِّلَص 

[ . 1 (. ] دیناوخب شدوخ  صوصخم  تقو  رد  ار  زامن  )
و درک ، راذـگاو  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  هب  ار  یّمهم  تیرومأـم  ملـسو  هلآو  هـیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  نوـچ  اـهگنج  زا  یکی  رد  اـّما 

دریگ ، ماجنا  ساّسح  هظحل  نامه  رد  تسیابیم 
، تسا ندش  اضق  لاح  رد  رصع  زامن  هک  دش  هّجوتم  دیسر  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تمدخ  یتقو  تیرومأم ، ماجنا  زا  سپ 

هظحل رد  دیـشروخ  هک  درکاعد  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  تخاس و  هّجوتم  ار  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ینارگن  اـب 
[ . 2 . ] دش دیدپان  ترضح  نآ  ِرصع  زامن  زا  سپ  دناوخ و  ار  دوخ  رصع  زامن  مالسلا  هیلع  یلع  ات  تشگزاب  بورغ 

: دومرف وا  هب  باطخ  هتفخ ، ياهنادجو  ندرک  رادیب  لّوا و  هفیلخ  همکاحم  يارب  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  يزور 
نم ؟ يارب  ای  تشگزاب  وت  يارب  دیشروخ  ایآ  هک  مهدیم  دنگوس  ادخ  هبار  وت 

[ . 3 [ ؟ دیدرک شومارف  ار  زیچ  همه  و  دیراگنایم ؟ هدیدان  ارم  تامارک  لئاضف و  ارچ  سپ  تشگزاب ، نم  زامن  ندناوخ  يارب  رگا 
----------------

اه : تشون  یپ 
یتشد . دمحم  سرهفملا  مجعم  هغالبلاجهن   27 همان 15 :  [ 1]

ةادهلا ج 4 ص 446 . تابثا  [ 2]

ةادهلا ج 4 ص 481. تابثا  [ 3]

یضاق حیرش  اب  دروخرب 

درک ، يرادیرخ  یّللجم  هناخ  یضاق ، حیرش  هک  دنداد  عالّطا  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  هب  یتقو 
و داد ، رارق  شهوکن  دروم  ار  وا  تمیق  نارگ  ياهناـخ  يرادـیرخ  رد  درک و  راـضحا  ار  وا  ًاروـف  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤـملاریما  ترـضح 

: دومرف
[ . 1 . ] تسا تنایخ  يدرک  هیهت  نیملسم  لاملاتیب  زا  رگا  يدرک و  فارسا  يدیرخ ، دوخ  لام  زا  رگا 

-----------
اه : تشون  یپ 

. سرهفملا مجعم  هغالبلاجهن  همان 3  [ 1]

سوساج نز  کی  اب  دروخرب 
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. دمآ هنیدم  هب  ردب »  » گنج زا  سپ  لاس  ود  هراس »  » مان هب  ینز 
دیسرپ : ِيو  زا  ادخ  لوسر  یتقو 

؟ ياهدروآ مالسا  ایآ 
. هن تفگ :

؟ ياهدمآ اجنیا  هچ  يارب  دومرف :
: تفگ

قنور نم  ِراک  ردب »  » گنج زا  سپ  و  دناهدومن ، ترجاهم  هنیدم  هب  یهورگ  هتـشک و  نانآ  زا  یهورگ  دنـشابیم ، نم  بسن  لصا و  شیرق 
. ماهدمآ اجنیا  هب  جایتحا  يور  زا  نم  و  داد ؛ تسد  زا  ار  دوخ 

داد : روتسد  ًاروف  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 
. دنراذگب وا  رایتخا  رد  مزال  كاروخ  كاشوپ و 

هب ار  مالـسا  ّدـض  رب  یـسوساج  هعتلب » یبا  نب  بطاح   » زا رانید  هد  غلبم  نتفرگ  اب  یلو  دوب ، مالـسا  ربمایپ  ياهّتبحم  لومـشم  وا  هکنیا  اـب 
[ . 1 . ] دناسرب شیرق  هب  دوب  هّکم  حتف  يارب  ناناملسم  یگدامآ  زا  یکاح  هک  ار  يو  همان  دش  رضاح  و  تفرگ ، هدهع 

هک داد  تیرومأم  اهنآ  هب  تساوخ و  ار  دادقم » ریبز و  مالسلا ، هیلعیلع   » دوخ دیشر  نازابرـس  زا  نت  هس  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ 
. دنریگب ِيو  زا  ار  همان  هدرک و  ریگتسد  دندید ، اجک  ره  ار  نز  نیا  هتفرگ و  شیپ  رد  ار  هّکم  هار 

. دنتفاین وا  زا  يزیچ  یلو  دندرک ، یسراو  ًاقیقد  ار  وا  ياهراب  هدرک و  ریگتسد  ار  نز  [ 2 « ] خاخ ۀضور   » مان هب  ياهطقن  رد  نانآ 
. درکیم بیذکت  ًادیدش  ار  بطاح »  » فرط زا  همان  ندرب  سوساج ، نز  یفرط  زا 

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع 
. دیوگیمن فالخ  زگره  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  مسق ، ادخ  هب 

. میریگیم وت  زا  ار  همان  دشاب  یتمیق  ره  هب  ّالا  و  یهدب ، ار  همان  دیاب 
. درادیمن رب  تسد  دهدن ، ماجنا  ار  ربمایپ  نامرف  ات  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  درک ، ساسحا  هراس »  » هظحل نیا  رد 

هک : تفگ  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  ناگداتسرف  هب  باطخ 
دیریگب . هلصاف  يرادقم 

یـسوساج هئطوـت  داد و  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هب  دروآ و  نوریب  دوـخ  دـنلب  يوـسیگ  ياـهبات  يـالبال  زا  ار  یکچوـک  هماـن  سپس 
. دنام ماکان  شیرق  نارادفرط 

هدز ياهتسیاشان  راک  نینچ  هب  تسد  هتفاتش ، مالسا  يرای  هب  مالسا ، ِتخـس  تاظحل  رد  یتح  هک  يرادهقباس  ناملـسم  کی  هکنیا  زا  ربمایپ 
. دش تحاران  تخس  تسا ،

. تساوخ حیضوت  وا  زا  یشرازگ  نینچ  نداد  هرابرد  درک و  راضحا  ار  بطاح »  » ًاروف
: تفگ دومن و  دای  دنگوس  يو  لوسر  ادخ و  هب  يو 

. تسا هتفاین  هار  نم  نامیا  هب  یلزلزت  نیرتکچوک 
شیرق هجنکـش  راـشف  تحت  هّکم  رد  نم  نادـنواشیوخ  نادـنزرف و  مربیم و  رـسب  دّرجت  تلاـح  اـب  هنیدـم  رد  نم  هک  دـنادیم  ربماـیپ  یلو 

. دنهاکب اهنآ  هب  تبسن  هجنکش  راشف و  زا  يّدح  ات  هک  دوب  نیا  شرازگ  نداد  زا  نم  روظنم  دنشابیم ؛
تحت هّکم  رد  ار  ناناملسم  ناگتسب  ناناملـسم ، رارـسا  زا  عالّطا  بسک  يارب  شیرق  نارـس  هک  دوشیم  هدافتـسا  نینچ  بطاح »  » شزوپ زا 

رد هدومن ، تفایرد  هنیدم  ناناملسم  هلیـسو  هب  ار  اهنآ  رظن  دروم  رارـسا  هک  دندرکیم  نیا  هب  طونم  ار  تمحازم  عفر  و  دندراذگیم ، راشف 
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. دنراذگب اهنآ  رایتخا 
. تخاس دازآ  ار  وا  تفریذپ و  ار  وا  رذُع  مالسا ،) رد  وا  قباوس  هلمج  زا   ) یحلاصم يور  ربمایپ  یلو  دوبن ، هّجوم  وا  شزوپ  هکنیا  اب 

. دنزب ار  وا  ندرَگ  هک  دومن  تساوخرد  ربمایپ  زا  مّود  هفیلخ  یّتح 
دومرف : ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  اّما 

. مزاسیم دازآ  ار  وا  نم  تهج  نیا  زا  دوب ، یهلا  فطل  دروم  يزور  تشاد و  تکرش  ردب  دربن  رد  وا 
: دومرف لزان  هراب  نیا  رد  دنچ  یتایآ  ددرگن ، رارکت  رگید  راب  نایرج  نیا  هکنیا  يارب  گرزب  دنوادخ 

: تسا هیآ  نیا  هلمج  نآ  زا 
ْمُکایِإَو َلوُسَّرلا  َنوُجِرْخی  ِّقَْحلا  ْنِم  ْمُکَءاَج  اَِمب  اوُرَفَک  ْدَـقَو  ِةَّدَوَْملِاب  ْمِهَیلِإ  َنوُْقُلت  َءاِیلْوَأ  ْمُکَّوُدَـع  َو  يِّوُدَـع  اوُذِـخَّتَت  َال  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهیَأ  ای 

ْنَمَو ُْمتنَلْعَأ  اَمَو  ُْمتیَفْخَأ  اَِمب  ُمَلْعَأ  اَنَأَو  ِةَّدَوَْملاـِب  ْمِهَیلِإ  َنوُّرُِـست  ِیتاَـضْرَم  َءاَِـغْتباَو  ِیلِیبَس  ِیف  ًاداَـهِج  ُْمتْجَرَخ  ُْمتنُک  ْنِإ  ْمُکِّبَر  ِهَّللاـِب  اُونِمُْؤت  ْنَأ 
ِلِیبَّسلا  َءاَوَس  َّلَض  ْدَقَف  ْمُْکنِم  ُْهلَعْفی 

هک یلاح  رد  دینکیم ، تبحم  راهظا  نانآ  هب  تبسن  امش  دیریگن ! تسود  ار  ناتدوخ  نمشد  نم و  نمشد  دیاهدروآ ! نامیا  هک  یناسک  يا 
زا تسامـش  همه  راگدرورپ  هک  يدنوادخ  هب  نامیا  رطاخ  هب  ار  امـش  هَّللا و  لوسر  دـناهدش و  رفاک  هدـمآ  امـش  يارب  قح  زا  هچنآ  هب  اهنآ 

رارقرب ناـنآ  اـب  یتسود  دـنویپ  ( ؛ دـیاهدرک ترجه  میدونـشخ  بلج  نم و  هار  رد  داـهج  يارب  امـش  رگا  دـنناریم ؛ نوریب  ناـتراید  رهش و 
ره و  مرتاناد ! همه  زا  دیزاسیم  راکـشآ  ای  ناهنپ  هچنآ  هب  نم  هک  یلاح  رد  دـینکیم  رارقرب  یتسود  هطبار  اهنآ  اب  هنایفخم  امـش  دـیزاسن )!

[ . 3 ! ] تسا هدش  هارمگ  تسار  هار  زا  دنک ، يراک  نینچ  امش  زا  سک 
--------------

اه : تشون  یپ 
دوب : نینچ  همان  نتم  [ 1]

: هّکم مدرم  يوس  هب  هعتلبوبا »  » دنزرف بطاح  زا  ياهمان  ْمُکَرْذـح : اوُذُـخَف  مُکُدـیری  هَّللا  لوُسَر  َّنِا  هّکَم : ِلْهَا  یلا  ۀـعتلب  یبَا  ِْنب  ِبِطاَح  ْنِم 
دیشاب . عافد  هدامآ  دیریگرب و  ار  دوخ  حالس  تسا  هلمح  هدامآ  ادخ  ربمایپ 

هقیلخ .»  » مان هب  ياهطقن  رد  ماشه » نبا   » لقن هب  و  [ 2]
هیآ 1. هنحتمم  هروس  [ 3]

سوساج اب  دروخرب 

نابّرقم ناـکیدزن و  زا  و  تخیرگ ، ماـش  يوس  هب  هریبه » نب  ۀلقـصم   » ماـن هب  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترـضح  نارادـنامرف  زا  یکی 
. دش هیواعم 

. دنک رارف  هب  قیوشت  دوب  هفوک  رد  هک  ار  ةریبه » نب  میعن   » شردارب ات  درک  شالت  هاگنآ 
همان هناهب  هب  ات  داد ، ذوفن  هفوک  قارع و  ياهزرم  لخاد  هب  باختنا و  دوب ، بلغت » هلیبق   » ياراـصن زا  هک  ار  يراـصنا » ناولج   » ماـن هب  يدرم 

دروآ . تسد  هب  تاعالّطا  هفوک  یلخاد  عاضوا  زا  یناسر ،
. درک فارتعا  دش و  ریگتسد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  ياهورین  طّسوت  سوساج  نیا 

. تشذگرد دش و  يرامیب  راچد  نآ  زا  سپ  هک  [ 1 ، ] دننک تازاجم  ار  وا  داد  روتسد  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح 
[ . 2 . ] درک وگ  زاب  ار  ارجام  تشون و  ماش  رد  وا  هب  یکانهودنا  همان  هلقصم  ردارب 

. دش ماجنا  یگنج  طئارش  رد  سوساج  تازاجم  هک  تشاد  هجوت  دیاب 
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-----------------
اه : تشون  یپ 

داد . سوساج  تسد  عطق  هب  روتسد  ماما  هک  تسا  هدمآ  غبانم  زا  یخرب  رد  [ 1]
همجرت ص127 ج2. يربکلا ، ۀنتفلا  [ 2]

یناور تشادهب 

: دومرف مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح 
. ددرگیم يرگناوت  ثعاب  هک  تسا  زیچ  دنچ  دوشیم و  یناشیرپ  ثعاب  هک  تسا  زیچ  دنچ 

: دوشیم یناشیرپ  رقف و  بجوم  هک  اهنآ  اّما 
نتشاذگ  هناخ  رد  ار  توبکنع  رات  - 1

ندرک  لوب  ماّمح  رد  - 2
ندروخ  يزیچ  تبانج  لاح  رد  - 3

ندرک  لالخ  زگ  بوچ  اب  - 4
ندرک  هناش  هداتسیا  - 5

نتشاذگ هناخ  رد  ار  هبورکاخ  - 6
ندروخ  غورد  ِمَسَق  - 7

ندرک  انز  - 8
ندرک  صرح  راهظا  - 9

ءاشع  برغم و  زامن  نایم  رد  ندیباوخ  - 10
باتفآ  عولط  زا  شیپ  حبص و  زا  دعب  ندیباوخ  - 11

نتفگ  رایسب  غورد  - 12
ندینش  ار  یگدنناوخ  انغ و  - 13

ندادن يزیچ  دنک  تساوخ ) رد   ) لاوئس بش  رد  هک  ار  يدرم  - 14
ندرک  هزادنا  زا  هدایز  ار  جرخ  - 15

ندرک  يدب  نادنواشیوخ  اب  - 16
: دوشیم لام  یتدایز  يرگناوت و  بجوم  هک  اهنآ  اّما  و 

ندروآ اجب  رگیدکی  اب  ار  ءاشع  برغم و  رصع و  رهظ و  زامن  - 1
ندناوخ بیقعت  رصع  زامن  زا  دعب  حبص و  زامن  زا  دعب  - 2

ندرک  ناسحا  یکین و  ناشیوخ  اب  - 3
ندرک  بوراج  ار  هناخ  لخاد  - 4

ندرک  تمسق  نمؤم  ناردارب  اب  ار  دوخ  لام  - 5
نتفر  يزور  بلط  هب  دادماب  - 6

ندرک  رایسب  رافغتسا  - 7
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ندرکن  مدرم  لام  رد  تنایخ  - 8
نتفگ  تسار  ّقح و  نخس  - 9

نتفگ  وا  یپ  زا  دیوگ  ناذا  رد  نّذؤم  هچنآ  - 10
نتفگن  نخس  ءالخلا  تیب  رد  - 11
نتشادن  ایند  بلط  رد  صرِح  - 12

. دشاب هتشاد  وا  رب  یتمعن )  ) یّقح هک  یسک  زا  ندرک  يراذگساپس  - 13
ندرک  بانتجا  غورد  ِمَسَق  زا  - 14

نتسش تسد  ماعط  زا  شیپ  - 15
[ . 1 . ] دزیریم هرفس  رد  هک  اذغ  ياه  هزیر  ندروخ  - 16

---------------
اه : تشون  یپ 

. مهد لصف  باب 14 ، نیقّتملا  ۀیلح  [ 1]

تشادهب

. دیماشایب دیناشوجب و  ار  یندیشون  بآ  هک  درکیم  شرافس  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح 
: دنتفگیم دندوب ، لهاج  مدرم  نوچ  اّما 

.؟ دراد يریثأت  هچ 
: دومرفیم مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

[ . 1 . ] دیناشوجب مه  ار  بآ  دیناشوجیمن ؟ گید  رد  ار  اذغ  رگم 
یفاک ياذغ  هدعو  کی  زور  هنابش  رد  يّداع  تلاح  رد  دوخ  دومرفیم و  شرافس  هیذغت  رد  لادتعا  هب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح 

. درکیم لیم 
، دومرفیم شرافس  یگنسرگ  عفر  يارب  بآ  هب  و 

. دندرکیم لّمحت  ار  یگنسرگ  بآ  ندیشون  اب  دوب ، هدیسرن  یفاک  ياذغ  زور  دنچ  ات  نیّفص  رد  هک  یهاگ  دنتشون  و 
تـشادهب » ات داد  دای  نارگید  هب  تخاس و  هنیدـم  رد  ار  ماّمح  نیلّوا  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  هک  دوبن ، لومعم  ناتـسبرع  رد  زین  يزاس  ماّمح 

[ . 2 . ] دننک تیاعر  ار  یمومع »
------------

: اه تشون  یپ 
یناملآ . رگیاژ  فلدور  ریشمش ص107 ، ملع و  دنوادخ  [ 1]
. یناملآ رگیاژ  فلدور  ریشمش ص107 ، ملع و  دنوادخ  [ 2]

يدرف تشادهب 

. دیشونیم بآ  هداتسیا  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  - 1
. دیشونیم ار  ءوضو  بآ  هدنامیقاب  هک  ياهنوگب  تفرگیم ، ءوضو  هزیکاپ  كاپ و  بآ  اب  و  - 2
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: دومرف دیشکرس و  ار  ءوضو  بآ  هدنامیقاب  تفرگ و  ءوضو  شدنزرف  لباقم  رد  يزور 
!! اذَک َعَنَص  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هَّللا  ُلوُسَر  َكَّدَج  ُْتیأَر  ّینِا 

[ . 1 .( ] دیشونیم ار  دوخ  ءوضو  بآ  هدنامیقاب  هک  مدید  ار  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  امش  ّدج  نم  مدنزرف ! )
------------

اه : تشون  یپ 
راربالا ج 1 ص 349. ۀیلح  [ 1]

اذغ تشادهب 

: دومرف مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح 
، دراد یناوارف  یتشادهب  عفانم  دوش  تیاعر  ندروخ  اذغ  رد  رگا  هک  تسا  یتراوتسد 

، دنکیم دایز  ار  يزور 
، دهدیم الَج  ار  مشچ 

: دننام دیادزیم ؛ ندب  زا  ار  اهدرد  عاونا  و 
ندروخ  اذغ  زا  لبق  اهتسد  نتسش  - 1

اذغ  زا  سپ  اهتسد  نتسش  - 2
: دومرف يرگید  تیاور  رد  و 

[ . 1 . ] دنکیم دایز  ار  يزور  اذغ  زا  لبق  نتفرگ  وضو 
---------

اه : تشون  یپ 
مراهچ . باب  نیقّتملا  ۀیلح  [ 1]

اذغ اهتسد و  تشادهب 

. تساذغ زا  لبق  اهتسد  يوشتسش  اذغ ، رد  يدرف  تشادهب  نیمأت  ياههار  زا  رگید  یکی 
دیامنیم ، لوانت  هیذغت ، رازبا  رگید  ای  قشاق  اب  هک  یئاهاذغ  هچ  دروخیم و  ار  اهنآ  تسد ، اب  ناسنا  هک  یئاهاذغ  نآ  هچ 

. دنکیم هدولآ  ار  اذغ  رازبا  ای  اذغ  دشاب  فیثک  تسد  رگا  لاح  ره  هب  اریز 
. دنیشنب اذغ  هرفس  رسرب  زیمت  ياهتسد  اب  ناسنا  هک  تسا ، ندروخ  اذغ  زا  لبق  اهتسد  يوشتسش  اذغ ، تشادهب  شور  نیرتهب 

دنتفرگیم ، وضو  اذغ  زا  لبق  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  اّما  دنیوشیم ، ار  اهتسد  هتفرشیپ  ياهروشک  رد  هزورما 
. تسا حرطم  اهاپ  يزیمت  رس و  يولج  تروص و  و  جنرآ ، ات  اهتسد  تشادهب  وضو  رد  و 

، دومرفیم روتسد  ناهج ، یمومع  تشادهب  يوسارف  ینعی 
، دیریگب وضو  اذغ ، زا  لبق 

، دیدرگ لوغشم  اذغ  ندروخ  هب  لماک  تفاظن  اب  هاگنآ  ددرگ و  زیمت  اهاپ  رس و  تروص و  تسد و  نتفرگ ، وضو  اب  ات 
: دومرف و 

ِهِماعَط  ِروُضُح  َْدنِع  أَّضَوَتَْیلَف  ِِهْتَیب  َْریَخ  َرَثُْکی  ْنَأ  َّرَس  ْنَم 
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[ . 1 .( ] دریگب وضو  ندروخ  اذغ  ماگنه  هب  ددرگ  ناوارف  شاهناخ  رد  اهیبوخ  اهتمعن و  دراد  تسود  هک  یسک  )
: دومرف يرگید  دومنهر  رد  و 

ِقْزِّرلا  ِیف  ًةَدایِز  ُهَدَْعب  َو  ِماعَّطلا  َْلبَق  ِْنیَدَْیلا  ُلْسَغ 
[ . 2 .( ] تسا يزور  یناوارف  ثعاب  ندروخ ، اذغ  زا  دعب  لبق و  تسد  نتسش  )

------------
اه : تشون  یپ 

ياهرمک . همجرت  قودص ج1 ص69  خیش  لاصخ  [ 1]
هعیشلا ج25 ص28. لئاسو  [ 2]

تروص تشادهب 

. تسا نوباص  بآ و  اب  وشتسش  نامه  تروص  تشادهب  هک  دننکیم  رکف  يرایسب 
. دنشابیم لفاغ  تروص » تشادهب  » ياهشور رگید  زا  و 
: هک دنتفایرد  نوگانوگ  ياههبرجت  اب  نادنمشناد  هزورما 

دراد ، دوجو  طابترا  اهنادند  بَصَع  تروص و  يوم  ياهكزایپ  نیب 
، تسا هرهچ  تروص و  تسوپ  تمالس  لماع  درم ، تروص  رد  وم ، شیور  و 
. تخادرپ نآ  هب  لّصفم  یتشادهب  ياهباتک  رد  دیاب  هک  دراد  یناوارف  دئاوف  و 

، تسا ّتنس  نتشاد  شیر  یمالسا  تّما  رد  ور  نیا  زا 
، تسا هدش  یهن  تروص  ياهوم  ندیشارت  زا  و 

. دیشارتن ار  تروص  ياهوم  هک  دندرک  دیکأت  تیاور  اههد  رد  نیموصعم ، رگید  ملسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مالسا  یمارگ  لوسر 
، درک لمع  یمالسا  دنمشزرا  ّتنس  نیا  هب  زین  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح 

: هک دومن  شرافس  نادب  و 
، تسا یمالسا  تّما  هناشن  شیر 

، دشابیم ماوقا  للم و  رگید  شور  شیر ، ندیشارت  و 
: هک دومرف  شرافس  و 

دینک ، هاتوک  ار  لیبِس )  ) براش اهیگدولآ ، عاونا  زا  يریگولج  نادند و  ناهد و  يارب 
اهبورکیم و عاونا  دـناوتیم  تسا و  لـصّتم  ناـهد  ياـضف  هب  دـشاب  دـنلب  رگا  رگید  فرط  زا  ینیب و  ياـهخاروس  هب  فرط  کـی  زا  اریز 

، دهد لاقتنا  ناهد ، هب  ار  اهسوریو 
درک ، هاتوک  ار  نآ  دیاب  سپ 

: دومرف هک 
[ . 1  ] اوُخَسَمَف َبِراوَّشلا  اُولَتَف  َو  َیْحَّللا  اوُقَلَح  ٌماْوقَا 

دندیشارتیم ، ار  تروص  ياهوم  هک  دندوب  یئاهتّما  هتشذگ  رد  )
، دندرکیم دنلب  ار  اهبراش  و 

[ . 2 .( ] دندیدرگ دوبان  دندش و  خسم  ّتلع  نیمه  هب  هک 
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-------------------
اه : تشون  یپ 

ندناوات . ندناچیپ ، ینعی : اُولَتَف ، َلَتَف ، [ 1]
ثیدح 30157. هعیشلا ج24 ص131  لئاسو  [ 2]

نادند تشادهب 

فارطا زا  یئاذـغ  ّداوـم  ندرک  لـالخ  اـب  هک  تـسا  ندرک  لـالخ  ندرک و  كاوـسم  ندرک و  كاـپ  نتـشادهگن ، ملاـس  ياـههار  زا  یکی 
لالخ هب  درکیم ، لالخ  ار  اهنادـند  ّبترم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  دـنکیمن ، هدـننز  یئوب  داجیا  و  دوشیم ، كاپ  اهنادـند 

[ . 1 . ] دومرفیم شرافس  لالخ  بوچ  عون  اهنادند و  ندرک 
-------------

اه : تشون  یپ 
هعیشلا ج24 ص425. لئاسو  [ 1]

یمومع تشادهب 

نارگید یباداش  تیاعر 
: دومرف یعامتجا ، طباور  رد  تشادهب  هب  تبسن  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

َدِجْسَْملا ََّنبِّرَُقی  الَف  اهُحیر  ِتایِذؤُْملا  َنِم  ًاْئیَش  َلَکَا  ْنَم 
[ . 1 .( ] دوش کیدزن  مدرم  تاعامتجا  ّلحم  دجسم و  هب  دیابن  دروخب ، هدننز  دنت و  ياهوب  اب  یئاذغ  هک  یسک  )

----------------------------
اه : تشون  یپ 

ۀعیشلالئاسو ج3 ص502. [ 1]

نت تشادهب 

تشاد ، هّجوت  ندب  تسد و  يوشتسش  نت و  تشادهب  هب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح 
(، دوشیم هتسش  ندب  همه  هعمج  لسغ  رد  هک  ، ) درکیمن شومارف  ار  هعمج  ياه  لسغ 

. دومرفیم شرافس  نارگید  هب  و 
. دادیم ماجنا  تارف  هناخدور  بآ  رد  ار  لسغ 

: دومرفیم دنک ، خیبوت  تساوخیم  ار  یسک  رگا  دوش ، حرطم  هعمج » لسغ  » گنهرف هکنیا  يارب  و 
[ . 1  ] ِۀَعْمُْجلا َمْوَی  ِلْسُْغلا  ِكِراَّتلا  َنِم  ُزَجْعأ  َْتنََأل  ِهَّللا  َو 

.( يَرتزجاع هعمج  لسغ  هدننک  كرت  زا  وت  ادخ  هب  مسق  )
: دومرف لغب  ریز  يوم  ندیشارت  هب  تبسن  و 

بیّطلا  ِِهب  َرَمَا  اَّمِم  ٌۀَّنُس  َو  ٌروُهَط  َو  َۀَهوُرْکَْملا  َۀَِحئاَر  یِْفُنی  ِْطبَْالا  ُفَُطن 
[ . 2 .( ] تسا هدش  نآ  یگزیکاپ  هب  شرافس  هک  ّتنس ، تسا و  هدننک  كاپ  دربیم و  نیب  زا  ار  نآ  دب  يوب  لغب  ریز  يوم  ندرک  لیاز  )
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---------------------
اه : تشون  یپ 

هعیشلا خ ج3 ص318 . لئاسو  [ 1]
هعیشلا ج 1 ص 83. لئاسو  [ 2]

تسیز طیحم  تشادهب 

، داد هفوک  مدرم  هب  تسیز » طیحم  » تشادهب رظن  زا  یّمهم  تاروتسد  دیزگ ، نکسم  هفوکرهش  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  یتقو 
: هک درک  رداص  روتسد  و 

. ددرگ دودسم  دوشیم ، زاب  رهش ، ياههچوک  هب  هک  اههناخ  زا  ياهنزور  هرجنپ و  ره  - 1
تمحز راچد  نارباع  ات  دـننادرگرب ، دوخ  ِلزنم  طایح  فرط  هب  و  دـنرادرب ، دـنزیریم ، هچوک  هب  ار  ناراب  بآ  هک  ار  بآ  ياـهنادوان  - 2

. دنوشن
. ددرگ دودسم  دوشیم ، زاب  اه  هچوک  فرط  زا  رگا  اهتلاوت  يدورو  ياهرد  و  - 3

. دنوش ظفح  ناشدوخ  سیماون  مه  دننیبن و  رازآ  اهدمآ  تفر و  رد  رهش  مدرم  مه  ات 
رس هفوک  رهش  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  هاوخلد  قبط  ًاروف  دندرک و  تعاطا  مدرم  یتشادهب  یطیحم و  تسیز  لمعلاروتـسد  رودص  زا  سپ 

. دنداد ناماس  و 
. دیسر فیقث » ینب  » هّلحم هب  نارای  زا  یعمج  اب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  يزور 

. تفگ یتسردان  نخس  ازهتسا  هب  تخانشیمن ، ار  ترضح  هک  یناوج 
. درک یهاوخ  رذع  دیسر و  ترضح  تمدخ  هلیبق  درم  ریپ  هاگان  تخود ، رظن  وا  فرط  هب  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

: دومرف خساپ  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح 
: هک مشخبیم  ار  امش  یطرش  هب 

. دینادرگرب دوخ  هناخ  طایح  فرطب  هچوک  زا  ار  ماب  ياهنادوان  - 1

. دیدنبب دوشیم ، زاب  هچوک  فرط  هب  هک  ار  اه  هنزور  اههرجنپ و  - 2
. دینک دودسم  دوشیم  زاب  هچوک  زا  هک  اه  هناخ  تلاوت  ياهرد  - 3

. دننکن عامتجا  ناناوج ، اهنابایخ ، اهنادیم و  رس  رد  - 4
. دنهدن رارق  ءازهتسا  دروم  ار  نارذگهر  امش  هّلحم  مدرم  - 5

: دنتفگ فیقثینب  ناگرزب 
[ . 1 . ] مینکیم تعاطا  لد  ناج و  اب  نانمؤمریما ! يا 

-----------------
: اه تشون  یپ 

رورسلا ج1 ص206. جاهنم  [ 1]

هناخ تشادهب 

، دشابیم تسیز  طیحم  ّمهم  قیداصم  زا  یکی  هناخ ،
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دراد ، ریثأت  هناخ  لها  ناج  مسج و  تمالس  رد  دشاب  ملاس  كاپ و  رگا  هک 
. دراد تلاخد  دارفا  یگدولآ  يرامیب و  رد  دشاب ، فیثک  ای  دشابن  بسانم  یتشادهب  رظن  زا  رگا  و 

. تشادهگن كاپ  زیمت و  دیاب  هراومه  ار  هناخ  طیحم  سپ 
: دومرف مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح 

. دنیزگیم نکسم  نآ  رد  ناطیش  هک  دیربب ، نوریب  ار  نآ  هکلب  دیراذگن ، هناخ  رد  بش  دیدرک ، عمج  هک  ار  هناخ  هبورکاخ 
: دومرف يرگید  دومنهر  رد  و 

[ . 1 . ] تسا یناشیرپ  رقف و  ثعاب  هک  دینک  كاپ  توبکنع  ياهرات  زا  ار  هناخ 
ناطیـش ندـیزگ  نکــسم  بجوـم  ار  اهلاغــشآ  هبورکاـخ و  ندربـن  نوریب  هناـخ و  ندوـب  فیثـک  مالــسلا  هـیلع  نینمؤـملاریما  ترــضح 

، دیامرفیم یفّرعم  یناشیرپ  رقف و  لماع  ار  توبکنع  ياهرات  دوجو  و  هناخ ، ندوب  فیثک  و  اهبورکیم ) )
. دراد رثأ  یمدآ  ناور  مسج و  رد  هناخ  تشادهب  ینعی 

-----------------
اه : تشون  یپ 

. مهدزای لصف  باب 12  نیقّتملا  ۀیلح  [ 1]

جنرت گنلاب ، گنرداب ،

ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  نادناخ  هریس 
اذغ  زا  دعب  لبق و  گنرداب  فرصم  ترورض 

: دومرف هک  درک ، لقن  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  دوخ ، ناردپ  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
[ . 1 . ] َِکلذ َنُولَعْفَی  مالسلا  مهیلع  ِدَّمَُحم  َلآ  َّنإَف  ُهَدَْعب ، َو  ِماَعَّطلا  َْلبَق  َجَْرتَْألا  اُولُک 

.« دندرکیم نینچ  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  نادناخ  هک  دیروخب  اذغ  زا  دعب  اذغ و  زا  شیپ  ار  گنرداب  »
---------------

اه : تشون  یپ 
. ررغلا یف  يدمآلا  هاور  و  لئاسولا ج16 ص408 ح6 ، كردتسم  و  مکحلا ج2 ص574 ح26 . ررغ  [ 1]

نابزواگ لگ  هشفنب ،

بت  نامرد  هشفنب و  ِلُگ 
هشفنب  ِلُگ  شزرا 

: دومرف مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  - 1
[ . 1 . ] َمَّنَهَج ِحیف  ْنِم  اهَّرَح  َّنإَف  ِدِراْبلا  ِءاْملا  َو  ِجَسْفَنَْبلِاب  یَّمُْحلا  َّرَح  اوُرِسْکَأ 

.« تسا مّنهج  يامرگ  زا  بت  ترارح  اریز  دینک ، فرطرب  درس  ِبآ  هشفنب و  ِلُگ  اب  ار  َبت  ترارح  »
: دومرف يرگید  لقن  رد  - 2

[ . 2 . ] ًاوْسَح ُهوُسََحل  ِجَسْفَنَْبلا  یف  اَم  ُساَّنلا  َِملَع  َْول  َلاق : ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ِهَّللا  َلوُسَر  َّنإَف  ِجَسْفَنَْبلِاب  اوُطْعَتِْسا 
: دومرف ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  اریز  دیربب ، رگیدکی  يارب  ار  هشفنب  ِلُگ  »
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.« دندروخیم هراومه  اذغ  هارمه  تشروخ  نوچ  ار  نآ  دراد ، دوجو  يدئاوف  هچ  هشفنب  ِلُگ  رد  دنتسنادیم  مدرم  رگا 
--------------

اه : تشون  یپ 
راونألاراحب ج59 ص221 ح2 . [ 1]
راونألاراحب ج59 ص221 ح3. [ 2]

نمشد اب  زیمآ  تملاسم  دروخرب 

تسا . لثملا  برض  فلاخم  لّمحت  و  نمشد ، هب  تبسن  یئارگلوصا  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
. دش دجسم  دراو  ناورهن ) زا  لبق   ) جراوخ زا  یکی  يزور 

: تفگ داتسیا و  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح  لباقم  رد 
.« مرادیم نمشد  ار  وت  و  منکیمن ، ءادتقا  وت  هب  زامن  رد  و  منکیمن ، تعاطا  وت  زا  »

: داد خساپ  داد و  شوگ  ار  وا  ياهفرح  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
.« ینزیم ررض  دوخب  و  ینکیم ، لمع  نید  فالخرب  شور  نیا  اب  »

. دش جراخ  دجسم  زا  يدنت  اب  درم  نآ 
: دنتفگ مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح  نارای 

.« مینک ریگتسد  ار  وا  هدزن  یتکرح  هب  تسد  ات  دنکیم ، اپب  اه  هنتف  دوریم و  وا  »
: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

[ . 1 .« ] میزاس دودحم  ار  وا  يدازآ  میناوتیمن  ددرگن ، رداص  وا  زا  یفالخ  لمع  ات  »
-----------

اه : تشون  یپ 
دیدحلایبانبا ج7 ص38. حرش  [ 1]

ریبز هحلط و  اب  زیمآ  تملاسم  دروخرب 

اّما دندرک ، تعیب  ترضح  نآ  اب  و  دندوب ، مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترـضح  اب  ناگدننک  تعیب  لّوا  فص  رد  هکنیا  اب  ریبز  هحلط و 
. دندز هئطوت  هب  تسد  دندیسرن ، دوخ  یصخش  دصاقم  هب  اهنآ  و  دش ، میسقت  اهتُسپ  هک  دندید  یتقو 

مالسلا هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح  تمدخ  دنکیم ، کیرحت  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  ّدضرب  ار  مدرم  هّکم  رد  هشیاع  دندینش  هک  يزور 
: دنتفگ یئورود  قافن و  اب  دندیسر و 

. میورب هّکم  هب  هرمع  رفس  يارب  ات  دیهدب  هزاجا 
. دنراد افو  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  اب  تعیب  رد  هک  دندروخ  ناوارف  ياهدنگوس  و 

. دنتفر داد و  هزاجا  اهنآ  هب  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح 
: تفگ دش و  دراو  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  رب  ًاروف  ساّبع  نبا 

»؟ يدرکن ینادنز  ار  اهنآ  ارچ  يداد ؟ ار  هنیدم  زا  ندش  جراخ  هزاجا  اهنآ  هب  ارچ  دنراد ، هئطوت  دصق  نت  ود  نیا  »
دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح 
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رازآ دروم  ای  ینادنز  دـناهدشن ، بکترم  ار  یفالخ  لمع  زونه  هک  ار  يدارفا  هنوگچ  منکیم ، تموکح  تلادـع  ساسأرب  نم  ساّبع ، نبا  »
.« دـنورب هک  مداد  هزاجا  اهنآ  هب  تسا ، هناهب  هرمع  رفـس  متـسنادیم  و  متـشاد ، یهاگآ  ًالماک  اهنآ  موش  فادـها  زا  هکنیا  اب  نم  مهد ، رارق 

[ . 1]
-------------

اه : تشون  یپ 
ۀعاربلا ج16 ص363. جاهنم  [ 1]

ناریسا نوئش  اب  بسانتم  دروخرب 

یهّجوت یقالخا  ياهـشزرا  هب  دـندادیم ، تسکـش  ار  يرگـشل  اـی  دـندرکیم ، حـتف  ار  ینیمزرـس  هک  هاـگنآ  اـیند  ناشکرگـشل  ناـحتاف و 
دنتشادن ،

. دندناشنیم ّتلذ  كاخ  هب  ار  موق  ناگرزب  لیلذ و  ار  نازیزع 
، دومنیم نانآ  یشزرا  نوئش  موسر و  بادآ و  اب  بسانتم  يراتفر  ناریسا ، اب  دروخرب  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  اّما 

: دننام دننک ، دروخرب  زیمآریقحت  ياهنوگ  هب  ماوقا  ناگرزب  نادنزرف  ناگدازهاش و  اب  دادیمن  هزاجا  و 
هک دنتـشاد  میمـصت  اهنآ  دـندرب و  مّود  هفیلخ  دزن  هنیدـم  هب  ناریا  حـتف  زا  سپ  ار  ناریا  ناهاشداپ  نانز  نارتخد و  نادـنزرف و  یتقو  فلا -

دنشورفب  ءارسا  رگید  نوچ  ار  ناریسا 
دننک ، ءادها  نازابرس  هب  ای 

، تسا دنسپان  موق  کی  ناگرزب  نادنزرف  اب  يراتفر  نینچ  دومرف  درک و  تلاخد  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح 
. دیراذگب دازآ  رسمه  باختنا  جاودزا و  رد  ار  اهنآ 

دربن ناشیا  اب  ناریا  يرارف  ناگدازهاش  روباشین ، رد  و  تفر ، ناسارخ  ناتسا  هب  مالسلا ) هیلعیلع  ماما  ناهدنامرف  زا  یکی   ) دیلخ نوچ  ب -
. داتسرف مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح  تمدخ  هفوک  هب  ار  ناریا  ناگدازهاش  نارتخد و  دیلخ  دندروخ ، تسکش  دندرک و 

يراتفرشوخ و روتسد  یسرن »  » ناریـسا یناریا  تسرپرـس  هب  و  تشاذگ ، دازآ  رـسمه  باختنا  جاودزا و  رد  ار  نانآ  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما 
[ . 1 . ] دنهد نکسم  اذغ و  سابل و  اهنآ  هب  نانآ  نوئش  بسانتم  ات  داد ، ینابرهم 

اه : تشون  یپ 
مالسلا ج1 ص221. هیلع  نینمؤملاریما  خیراوتلا  خسان  [ 1]

مود هفیلخ  اب  عطاق  دروخرب 

اهتنوشخ عاونا  هک  دش ، مهارف  زین  مّود  هفیلخ  تسایر  هنیمز  لّوا ، هفیلخ  تموکح  قّقحت  و  مدرم ، ندرک  مارآ  هفیقـس و  ياتدوک  زا  سپ 
. دادیم ماجنا  تساوخیم  هچره  ار 

. دندرکیمن یضارتعا  شزاس ، توکس و  رد  مدرم  و  دوب ، هدرک  مالعا  مارح  ار  لالح  دودح 94  ّتنس  لها  ناگدنسیون  فارتعا  هب  و 
: تفگ ربنم  يالاب  رد  درادن ، دوجو  ياهدننک  ضارتعا  دوش  نئمطم  هکنآ  يارب  يزور  تموکح  زاغآ  رد 

»؟ ْنیِعناص ُْمْتنُک  ام  نوُرَْکُنت  ام  َیِلا  َنُوفِْرعَن  اَّمَع  اْنفَرَص  َْول  »
)؟ درک دیهاوخ  هچ  منک  یفّرعم  رکنم  ار  فورعم  دینکیم ، هچ  مهد  قوس  یهلا  ماکحا  فالخ  هب  ار  امش  رگا  )

. دادن خساپ  یسک  هنافّسأتم  اّما  درک ، رارکت  ار  دوخ  لاوئس  اعّدا و  راب  هس  ات 
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: دومرف تساخرب و  دوب ، دهاش  ار  رابفسا  عضو  نیا  هک  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح 
. مینکیم راداو  ندرک  هبوت  هب  ار  وت 
. منکن هبوت  رگا  تفگ : مّود  هفیلخ 

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
َكانیَع » ِهِیف  ُبِرْضََنل  ْنَذِا  »

.( منزیم ریشمش  اب  ار  وت  مشچ  ود  نیب  ماگنه  نآ  رد  )
: تفگ درک و  راداو  ینیشن  بقع  هب  ار  مّود  هفیلخ  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح  هناعاجش  عطاق و  باوج  نیا 

[ . 1 . ] دنناشکیم تسار  هار  هب  ار  ام  میشاب ، هتشاد  يورجک  میهاوخب  رگا  هک  یناسک  دنتسه  مالسا  تّما  رد  ادخ  رکش 
----------------

اه : تشون  یپ 
مالسا ص 324. رد  تموکح  و  یمزراوخ ص52 ، بقانم  [ 1]

موس هفیلخ  ياهيورجک  اب  دروخرب 

، دوب مزال  هک  اجره  اّما  دربن ، ریشمش  هب  تسد  یمالسا ، تّما  نید و  ظفح  يارب  توکس ، هلاس  نارود 25  رد  هچرگ  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
. درکیم ءاشفا  داتسیایم و  ءافلخ  ياهيورجک  ربارب  رد  تسناوتیم ، و 

. دنک هقرَدب  ار  رذابا  درادن  قح  سک  چیه  هک  دومن  مالعا  و  درک ، دیعبت  هذبر »  » هب ار  رذابا  موس  هفیلخ  یتقو 
: دومرف رذابا  هب  ار  مزال  تارّکذت  و  داد ، ماجنا  رذابا  زا  ار  مزال  یئوجلد  شنادنزرف  اب  درکن و  یئانتعا  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح 

. دش تحاران  ماما  يونعم  یسایس ، تکرح  نیا  زا  نامثع 
: تفگ مالسلا  هیلع  یلع  ماما  هب  باطخ  و 

؟ يدرک هقردب  ار  رذابا  و  یتفرگ ؟ هدیدان  ارم  نامرف  ارچ 
: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح 

؟ هیف َكانْعَطَا  ٍۀیِصْعَم  ِْرمَِاب  َتْرَمَا  امَّلُک  ََوا 
مینک )؟ تعاطا  يدرک ، رداص  هک  یعرش  فالخ  روتسد  ره  زا  دیاب  ام  رگم  )

: تفگ موس  هفیلخ 
. دنک صاصق  ار  وت  دیاب  ياهتفگ ، ازسان  ناورم  هب  ارچ 

دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
. میوگیم ازسان  مه  وت  هب  نم  دراد ، اور  یبدأ  یب  نیرتکچوک  ناورم  رگا  دنگوس ، ادخ  هب 

؟ يرترب ناورم  زا  وت  رگم  تفگ : مشخ  اب  موس  هفیلخ 
: دومرف خساپ  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح 

[ . 1 . ] مرترب مه  وت  زا  هکلب  وا ، زا  اهنت  هن  ادخ  هب  دنگوس 
-----------------

اه : تشون  یپ 
هیقفلا ج2 ص256. هرضحیال  نم  ریدغلا ج8 ص300 ، [ 1]
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تیالو یب  نآرق  ندوب  هدیاف  یب 

تفگـش ار  لیمک  ینیـشنلد  نآرق  يادص  هک  دزیم ، مدق  هفوک  ياههچوک  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  اب  یبش  دایز  نب  لیمک 
تخاس ، هدز 

دناوخیم : نآرق  ینوزحم  هنوگب  هک  دینش  ار  یئادص 
[ . 1  ] لیَّللا َءانآ  ٌِتناق  َوُه  ْنَّمَا 

»؟ دنارذگیم تدابع  هب  ار  بش  هکنآ  ای  دنشابیم  شزرا  اب  اهنآ  ایآ  »
دومرف : دش  لیمک  یگدز  تفگش  هّجوتم  هک  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

. دوشیم مّنهج  دراو  يدوزب  درم  نیا  هک  یلاح  رد  هتشاداو ؟ بّجعت  هب  ار  وت  درم  نیا  نآرق  يادص  ایآ 
تسیک ؟ صخش  نآ  تسنادیمن  درک و  بّجعت  رتشیب  لیمک 

. دش ناورهن  نارادمتسایس  همعط  تخانشیمن و  یتسردب  ار  دوخ  نامز  ماما  و  تشادن ، یملاس  هدیقع  هک  دوب  جراوخ  نافرحنم  زا  یکی  وا 
دومرف : لیمک  هب  درکیم  ياهزانج  هب  هراشا  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  هک  یلاح  رد  ناورهن  گنج  زا  سپ 

[ . 2 . ] دناوخیم ار  لیَّللا  َءانآ  ٌِتناق  َوُه  ْنَّمَا  هیآ ، بش  نآ  هک  تسا  یصخش  نامه  هزانج  نیا 
------------------

اه : تشون  یپ 
هیآ 9 . رمز  هروس  [ 1]

راحبلاۀنیفس ج2 ص497. [ 2]

اهيورجک اب  عطاق  دروخرب 

تنوشخ عاونا  اب  هک  دـش  مهارف  زین  مّود  هفیلخ  تسایر  هنیمز  لّوا ، هفیلخ  تموکح  قّقحت  و  مدرم ، ندرک  مارآ  هفیقـس و  ياتدوک  زا  سپ 
توکـس و رد  مدرم  و  دوـب ، هدرک  مارح  ار  لـالح  دودـح 94  تنـس  لها  ناگدنـسیون  فارتعا  هب  و  دادیم ، ماجنا  تساوخیم  هچ  ره  اـه 

. دندرکیمن ضارتعا  شزاس ،
: تفگ ربنم  يالاب  رد  درادن ، دوجو  يا  هدننک  ضارتعا  رگید  دوش  نئمطم  هکنآ  يارب  تفالخ  زاغآ  رد 

؟ نیِعناص ُْمْتنُک  ام  ْنوُرَْکُنت ، ام  یِلا  َنُوفِْرعَت  اَّمَع  اْنفَرَص  َْول 
»؟ درک دیهاوخ  هچ  دشابن ، مالسا  رد  هک  مینک  حرطم  ار  یلئاسم  میرادرب و  تسد  دیسانشیم  هک  یهلا  ماکحا  زا  رگا  »

. دادن خساپ  یسک  هنافّسأتم  اّما  درک ، رارکت  ار  دوخ  لاوئس  راب  هس  ات  مود  هفیلخ 
: دومرف تساخرب و  دوب  دهاش  ار  راب  فسا  عضو  نآ  هک  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

. مینکیم راداو  ندرک  هبوت  هب  ار  وت 
؟ منکن هبوت  رگا  تفگ : هفیلخ 

: دومرف مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح 
َكانیَع ِهِیف  ُبِرْضََنل  ْنَذِا 

« مینزیم ریشمش  اب  ار  وت  مشچ  ود  نیب  ماگنه  نآرد  »
: تفگ درک و  راداو  ینیشن  بقع  هب  ار  هفیلخ  مالسلا ، هیلع  یلع  ماما  هناعاجش  عطاق و  باوج  نیا 
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[ . 1 . ] دنناشکیم تسار  هار  هبار  ام  میشاب  هتشاد  يورجک  میهاوخب  رگا  هک  یناسک  دنتسه  مالسا  تّما  رد  ار  ادخ  رکش 
. تسا یمدرم  تراظن  نشور  قیداصم  زا  یکی  مّود ، هفیلخ  هب  نداد  خساپ  رد  يراتفر  يوگلا  نیا 

نآ لماوع  اب  دننادب و  ار  تافارحنا  اهیتساک و  لماوع  للع و  اههشیر و  دنسانشب و  یتسرد  هب  ار  یمالـسا  روشک  يراج  لئاسم  مدرم  رگا 
. دنکیمن ادیپ  هار  نآ  رد  تافارحنا  عاونا  دیامیپیم و  ار  تمالس  ِهار  هعماج  دنشاب ، هتشاد  ياهتسیاش  اجب و  ِدروخرب 

، دنهد رّکذت  نادرم  تلود  هب  دیاب  مدرم  نیاربانب 
دننک ، تحیصن  ار  اهنآ 

دنشاب ، هتشاد  قیقد  تراظن  هدرک ، تلاخد  یمالسا  روشک  يراج  روما  رد  و 
. دوشیمن حرطم  اهيراکهزب  زا  يرایسب  دبای ، قّقحت  یمدرم  تراظن  رگا  هک 

توافتیب دندرکن و  قیقد  تراظن  و  دـندرب ، دای  زا  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  مالـسلا  هیلع  ادـخ  لوسر  زا  سپ  یمالـسا  تّما  نوچ 
زین مالسلا  هیلع  هَّللادبعابا  ترضح  هک  دندرپس ، یشومارف  تسد  هب  ار  یمالسا  ياهشزرا  هدش و  ّطلسم  اهنآ  رب  راکمتـس  نامکاح  دندش ،

: دومرف هطبار  نیمه  رد 
. َدیزی َْلثِم  ٍعاِرب  ُۀَّمُألا  ِتِیُلب  ْدَق  ْذإ  ُمالَّسلَا  ِمالْسِْالا  یلَع  َو  َنوُعِجار  ِهَیلإ  اَّنإ  َو  ِهَِّلل  اَّنِإ 

: لاق ناورم و  یلع  مالسلا  هیلع  نیسحلا  لبقأ  مث 
! َِللُّزلا َمیظَع  ای  ِلوَْقلا  َنِم  ًاطَطَش  َْتُلق  ْدََقل  ٌقِساف ! ٌلُجَر  َوُهَو  َدیزی  ِۀَعیَِبب  ینُُرمَْأتَأ  َکَحیَو !

ْنَم َّنِإَف  ِصاْعلا ، یبَأ  ِْنب  ِمَکَْحلا  َکیبَأ  ِْبلُـص  یف  َْتنَأ  َو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ِهَّللاُلوُسَر  َکَنََعل  يذَّلا  ُنیعَْللا  َکَّنَِأل  َِکلْوَق  یلَع  َکُمُولَأ  ال 
. َدیزی ِۀَعَیب  یِلا  َوُعْدی  ْنَأ  َّالِإ  ُْهنِم  الَو  َُهل  ُنِکْمیال  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هَّللاُلوُسَر  ُهَنََعل 

: مالسلا هیلع  لاق  مث 
هللا یلص  ِهَّللاَلوُسَر  ُْتعِمَـس  ْدَق  َو  اُنتَنِْـسلَأ ، ُقِْطنَت  ِّقَْحلِاب  َو  انیف  ُّقَْحلاَو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ِهَّللاِلوُسَر  ِتَیب  ُلْهَأ  اَّنِإَف  ِهَّللا ؟ َّوُدَع  ای  یّنَع  َکَیلِإ 

: ُلوُقی هلآو  هیلع 
. هنطب اورقباف  يربنم  یلع  ۀیواعم  متیأر  اذاف  ءاقلّطلا ، ءانبأ  ءاقلطلا  یلع  و  نایفس ، یبأ  لآ  یلع  ۀمرحم  ۀفالخلا 

[ . 2 . ] ًاباذَع ِراَّنلا  یف  ُهَّللا  َُهداز  َدیزی ! ِِهْنبِِاب  ُهَّللا  ُمُهالَْتباَف  ِِهب ، اوُِرمُأ  ام  اُولَعْفی  ْمَلَف  يّدَج  ِرَْبنِم  یلَع  ِۀَنیدَملا  ُلْهَأ  ُهآَر  ْدََقل  ِهَّللاَوَف 
راـچد یمالـسا  تّما  اریز  دوریم ، اـم  نیب  زا  دراد  هک  داتـسرف  مالـس  مالـسا  رب  دـیاب  و  میدرگیمزاـب ، وا  يوـس  هب  میئادـخ و  زا  همه  اـم  )

. تسا قساف  يدرم  وا  هکیلاح  رد  منک ؟ تعیب  دیزی  اب  هک  یهدیم  روتسد  ارم  وت  ناورم ! يا  وت  رب  ياو  دش ، دیزی  نوچ  یمکاح 
« تسا گرزب  ناوارف و  وت  ياهشزغل  هک  یسک  يا  یتفگ  یئاوران  نخس  قیقحت  هب  »

تنعل یلاح  رد  ار  وت  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخلوسر  هک  یتسه  ياهدش  تنعل  وت  اریز  منکیمن  شنزرـس  تشز  نخـس  نیا  رب  ار  وت 
. يدوب صاع  نب  مَکَح »  » تردپ تُشپ  رب  هک  درک 

. دناوخب دیزی  تعیب  هب  ار  مدرم  هک  درادن  نیا  زج  ياهراچ  دنک ، تنعل  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخلوسر  هک  ار  یسک  انامه  و 
! ادخ نمشد  يا  وش  رود  نم  زا 

هلآو هیلع  هللا  یلـص  ادـخلوسر  زا  مدوخ  قیقحتب  دـیوگیم و  نخـس  قح  هب  ام  نابز  و  تسام ، نایم  رد  قح  و  میئادـخلوسر ، تیبلها  ام 
: دومرفیم هک  مدینش  ملسو 

يور رب  ار  هیواعم  هاگره  سپ  تسا ، مارح  ناگدش  دازآ  نادنزرف  ناگدشدازآ و  رب  و  تسا ، مارح  نایفسوبا  نادنزرف  رب  یمالسا  تفالخ  »
«. دینک هراپ  ار  وا  مکش  دیدید  نم  ربنم 

دندرکن ارجا  ار  ربمایپ  روتـسد  دندید و  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخلوسر  نم  ّدج  ربنم  رب  ار  هیواعم  هنیدم  مدرم  ادخ ! هب  دنگوس  سپ 
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[ . 3 (. ] دنک دایز  شتآ  رد  ار  وا  باذع  ادخ  درک ، راچد  دیزی  شرسپ  هب  ار  اهنآ  دنوادخ  هک 
-------------

اه : تشون  یپ 
مالسا ص 324 . رد  تموکح  یمزراوخ ص 52،و  بقانم  [ 1]

: تسا حرش  نیا  هب  ینارون  مالک  نیا  دانسا  [ 2]
یفوک ج5 ص17 مثعا  نبا  حوتف  - 1

یمزراوخ ج1 ص184 مالسلا  هیلع  نیسحلا  لتقم  - 2
سوواط ص20 نبا  فوهل  - 3

نازحالا ص10 . ریثم  - 4
ثیدح 251. یتشد ، دمحم  هتشون : مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  نانخس  گنهرف  [ 3]

لاملاتیب نارگتراغ  اب  دروخرب 

لاملاتیب هب  تبـسن  اهيرگتراغ  مامت  اب  هک  درک  مـالعا  هنوگرادـشه  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  تموکحنیزاـغآياهزور ، رد 
. دش دهاوخ  هدنادرگزاب  لاملاتیب  هب  مدرم  یمومع  لاوما  دوشیم و  عطاق  دروخرب 

: دومرف هک 
! ُقیْضَأ ِهیَلَع  ُرْوَْجلاَف  ُلْدَْعلا ، ِهیَلَع  َقاَض  ْنَمَو  ًۀَعَس . ِلْدَْعلا  ِیف  َّنِإَف  ُُهتْدَدََرل ؛ ُءاَمِْإلا ؛ ِِهب  َِکُلمَو  ُءاَسِّنلا ، ِِهب  َجِّوُُزت  ْدَق  ُُهتْدَجَو  َْول  ِهَّللاَو 

ای هدرک ، جاودزا  نآ  اب  هچرگ  منادرگیم ، زاـب  نآ  یلـصا  ناـبحاص  هب  مباـیب  هک  اـجک  ره  ار  هدـش  جاراـت  لاـملا  تیب  دـنگوس ، ادـخ  هب  )
دنشاب ، هدیرخ  ینازینک 

[ . 1 .( ] تسا رتتخس  وا  يارب  متس  لمّحت  دیآ ، نارگ  وا  رب  تلادع  هک  سک  نآ  و  تسا ، مومع  يارب  شیاشگ  تلادع  رد  اریز 
. ِءاِینْغْألا َنَیب  ٌَۀلْوَد  اْهلَعْجَا  َْمل  َو  ِۀیِوِّسلِاب  یطْعی  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َناک  اَمَک  ُتیَطْعَا  َو  ایاطَْعلا  َنیِواوَد  ُتْوَحَم  َْول ... ُْمتیَرَا 
ار لاملا  تیب  تاواسم ، هب  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  هچنانچ  مدرکیم و  دوبان  ار  ایاطع  ياهناوید  رتافد و  رگا ... دـیتسنادیم  »

، درکیم تمسق 
»؟ دشیم هچ  متشاذگیمن  ءاینغا  تسد  رد  شدرگ  رد  ار  ایاطع  مدرکیم و  لمع  زین  نم 

: نوچ ییاهکالم  نتفرگ  رظن  رد  اب  دش و  عضو  مّود  هفیلخ  طّسوت  هک  تسا  یئایاطع  ناوید  وحم  هب  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  هراشا 
ندوب ، يرَدب  ریغ  يرَدب و 

مالسا ، رد  تقبس 
ندوب ، راصنا  ای  رجاهم  و 

[ . 2 . ] دشیم هداد  یتوافتم  يایاطع 
، دندید ار  لاملاتیب  يواسم  میسقت  مالـسلا  هیلع  یلع  تفالخ  زور  نیمّود  رد  هک  نیمه  دندوب ، هدرک  وخ  هویـش  نیا  هب  اهلاس  هک  یمدرم 

. دندرک ضارتعا  ترضح  نآ  هب  هدش  تحاران 
: هک داد  رّکذت  ناشیا  هب  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

عنم امـش  زا  ار  اهنیا  نم  هک  ادرف  دـیدیزگرب ، دوخ  يارب  اهلاس  ار  فیطل  ياهـسابل  راوهار و  ياـهبکرم  عیـسو و  عرازم  هک  یناـسک  يا  »
. درک عنم  ام  زا  ار  نامّقح  درک و  ملظ  ام  هب  بلاطیبا  نب  یلع  هک  دورن ، الاب  ناتدایرف  مدرک ،
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دزن زین  نیقّتم  يازج  هک  يوـقت ، هب  رگم  تسین  يرترب  لـضف و  يرگید  رب  ار  یـسک  منکیم ، يراـج  ار  مالـسا  مکح  یناملـسم  ره  رب  نم 
[ . 3 .« ] تسا هدادن  رارق  ناشیا  يازج  ار  ایند  دنوادخ  تسادخ و 

هک بیترت  نیا  هب  ناش  یعامتجا  نأش  ندمآ  نییاپ  هک  ارچ  دنتشادن  ار  هویش  نیا  لّمحت  ناگرزب ، فارشا و  صوصخ  هب  و  هنیدم ، مدرم  اّما 
، دوب لّمحت  لباق  ریغ  ناشیا  رب  دنریگ  رارق  حطس  کی  رد  هایس ، ياهدنب  اب  ایاطع  رد 

هیلع نینمؤملاریما  ترـضح  زا  هنیدـم  ناگرزب  نارـس و  زا  یخرب  و  [ 4  ] ریبز هحلط و  لاملاتیب  میـسقت  زور  نیلّوا  ناـمه  رد  هک  یئاـج  اـت 
[ . 5 . ] دندش روخلد  مالسلا 

: تفگ مالسلا  هیلع  یلع  ماما  هب  باطخ  فینح  نب  لهس 
؟ ینکیم هچ  ام  اب  ماهدرک ، شدازآ  زورما  هک  هدوب  نم  مالغ  زورید  ات  دینیبیم  هک  ار  درم  نیا 

: داد خساپ  ترضح 
. مهدیم مه  وا  هب  مهدیم  وت  هب  هک  ار  نامه 

[ . 6 . ] دنهدب رانید  هس  کی  ره  هنیدم  ناگرزب  رگید  ریبز و  هحلط و  روهشمریغ  روهشم و  ياهناسنا  نیرضاح ، همه  هب  داد  روتسد  و 
[ . 7 . ] دشن هداد  اهنآ  هب  هرصب  هفوک و  يرادنامرف  و  دندیسرن ، دوخ  عفانم  هب  نوچ  ریبز  هحلط و 

، دنتشادرب تفلاخم  هب  رس  زین  ناگرزب  زا  يرایسب  دنتفرگ و  هرانک  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  زا 
. دنوش بذج  مدرم  ات  دنداد  ار  رتشیب  يایاطع  داهنشیپ  ترضح  نآ  هب  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  ناتسود  زا  یخرب 

: دومرف دناوخ و  ياهبطخ  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح 
! ًامَْجن ِءاَمَّسلا  ِیف  ٌمَْجن  َّمَأ  اَمَو  ٌریِمَس ، َرَمَس  اَم  ِِهب  ُروُطَأ  َال  ِهَّللاَو  ِهیَلَع ! ُتیِّلُو  ْنَمِیف  ِرْوَْجلِاب  َرْصَّنلا  َُبلْطَأ  ْنَأ  یِّنوُُرمَْأتَأ 

ِیف ُهَبِحاَص  ُعَفْری  َوُهَو  ٌفاَرْـسِإَو ، ٌریِذـْبَت  ِهِّقَح  ِریَغ  ِیف  ِلاَْملا  َءاَطْعِإ  َّنِإَو  َالَأ  ِهَّللا ! ُلاَم  ُلاَْملا  اَـمَّنِإَو  َفیَکَف  ْمُهَنَیب ، ُتیَّوََسل  ِیل  ُلاَْـملا  َناَـک  َْول 
. ِهَّللا َْدنِع  ُُهنیِهیَو  ِساَّنلا  ِیف  ُهُمِرْکیَو  ِةَرِخْآلا ، ِیف  ُهُعَضیَو  اْینُّدلا 

ْمِِهتَنوُعَم َیلِإ  َجاَتْحاَف  ًامْوی  ُلْعَّنلا  ِِهب  ْتَّلَز  ْنِإَف  ْمُهُّدُو . ِهِریَِغل  َناَکَو  ْمُهَرْکُش ، ُهَّللا  ُهَمَرَح  اَّلِإ  ِِهلْهَأ  ِریَغ  َْدنِع  َالَو  ِهِّقَح  ِریَغ  ِیف  َُهلاَم  ٌؤُْرما  ِعَضی  َْملَو 
! ٍنیِدَخ ُمَْألَأَو  ٍلِیلَخ  ُّرَشَف 

منک ؟ هدافتسا  مراد ، تیالو  اهنآ  رب  هک  یمالسا  تّما  هرابرد  متس  روج و  زا  دوخ ، يزوریپ  يارب  دیهدیم  روتسد  نم  هب  ایآ  )
مهاوخن يراک  نینچ  زگره  دـننکیم ، بورغ  عولط و  مه  یپ  زا  ناگراتـس  و  تسا ، رارقرب  زور  بش و  و  مراد ، رمع  اـت  دـنگوس ! ادـخ  هب 

! درک
تسادخ ، لاوما  وزج  هک  دسر  هچ  ات  مدرکیم  میسقت  مدرم  نایم  رد  يواسم  ياهنوگب  دوب  مدوخ  زا  لاوما  نیا  رگا 

، دََرب الاب  ار  نآ  هدنهد  شزرا  ایند  رد  تسا  نکمم  تسا ، فارسا  يور و  هدایز  دنرادن ، قاقحتـسا  هک  اهنآ  هب  لام  ندیـشخب  دیـشاب ! هاگآ 
درک ، دهاوخ  تسَپ  ترخآ  رد  اّما 

. تسا لیلذ  راوخ و  ادخ  هاگشیپ  رد  اّما  دنرادب ، شیمارگ  تسا  نکمم  مدرم  نایم  رد 
نانآ ساپـس  زا  ار  وا  ادـخ  هک  نآ  زج  تخادرپن  نآ  لـها  ریغ  هب  درکن و  فرـصم  دومرفن  هزاـجا  ادـخ  هک  یهار  رد  ار  شلاـم  سک  چـیه 

، تخاس يرگید  هجّوتم  ار  اهنآ  یتسود  و  دومرف ، مورحم 
[ . 8 .( ] دوب دنهاوخ  تسود  نیرت  هدننک  شنزرس  قیفر و  نیرتدب  ددرگ ، نانآ  کمک  جاتحم  دزغلب و  يزور  رگا  سپ 

دنتشادن ار  تاواسم  نیا  لّمحت  [ 9 ، ] تشون مالسلا  هیلع  نسح  ماما  هب  ياهمان  یِط  دعب ، اهلاس  ساّبع  نب  هَّللادبع  هک  مدرم  زا  يرایـسب  اّما 
. دنتشاذگ اهنت  ار  مالسلا  هیلع  یلع  هدش و  هیواعم  هاگتسد  بذج  ًالمع  ًابلق و  و 

----------------
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: اه تشون  یپ 
: تسا حرش  نیا  هب  نآ  دانسا  زا  یخرب  هک  یتشد ، دمحم  سرهفملامجعم  هغالبلاجهن  هبطخ 15  [ 1]

يافوتم 395 ه)  ) يرکسع لالهوبا  لئاوالا ص146 ح129 : باتک  - 1
يافوتم 363 ه)  ) نامعن یضاق  مالسالا ج 1 ص 396 : مئاعد  - 2

يافوتم 346 ه)  ) يدوعسم ۀیصولا ص 126 : تابثا  - 3
يافوتم 573 ه)  ) يدنوار نبا  ۀعاربلاجاهنم ج 1 ص 163 : - 4

يافوتم 204 ه)  ) یبلک درک :) لقن  سابعنبا  زا   ) باسنالاةرهمج - 5
يافوتم 1110ه .)  ) یسلجم راونالاراحب ج97 ص59 ح7 ب9 : - 6

ریثأ ج 2 ص 455 . نبا  لماک  [ 2]
دیدحلا ج 7 ص 37 . یبا  نبا  هغالبلاجهن  حرش  ثیدح 551 و  یفاک ج 8 ص 360  هضور  [ 3]

دیدحلا ج 7 ص 38 . یبا  نبا  هغالبلاجهن  حرش  [ 4]
وگب ادخ  هب  ار  وت  يدنادرگ ، يور  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  ارچ  ادخ  هب  ار  وت  هک  دش  لاوئـس  یملـس  نب  نمحّرلادبع  زا  یتقو  دـنیوگیم : [ 5]

. يرآ يداد ، مسق  هک  لاـح  تـفگ : وا  يدـشن ؟ ادـج  وا  زا  وـت  دادـن  وـت  هـب  یمهـس  هفوـک  رد  لاوـما  میـسقت  رد  یلع  هـک  یعقوـم  زا  اـیآ 
يرتشوش . همّالع  ات ج2 ص 197  یب  ردص  نارهت   ) هغالبلاجهن حرش  هغابّصلاجهب 

دیدحلا ج 7 ص 38 . یبا  نبا  هغالبلاجهن  حرش  [ 6]

دیدحلا ج 7 ص 40 . یبا  نبا  هغالبلاجهن  حرش  [ 7]
: تسا ریز  حرش  هب  نآ  دانسا  زا  یخرب  هک  یتشد ، دمحم  سرهفملامجعم  هغالبلاجهن  هبطخ 126  [ 8]

يافوتم 212 ه)  ) محازم نبرصن  نیفص ص 235 : باتک  - 1
يافوتم 310 ه)  ) یعفاش يربط  يربط ج 6 ص 9 : خیرات  - 2

يافوتم 328 ه)  ) ینیلک یفاک ج 5 ص 39 : عورف  - 3
يافوتم 314 ه)  ) یفوک مثعا  نبا  حوتفلا ج 3 ص 73 : باتک  - 4

يافوتم 283 ه)  ) یفقث لاله  نبا  تاراغلا ج1 ص74 و76 و77: - 5
يافوتم 380 ه)  ) ینارح هبعش  نبا  لوقعلا ص158 : فحت  - 6

يافوتم 460 ه .)  ) یسوط خیش  یلامأ ج 1 ص194 م7 ح33/331 : باتک  - 7
دیدحلا ج 16 ص 23. یبا  نبا  هغالبلاجهن  حرش  [ 9]

ییارگداژن اب  دروخرب 

ییارگداژن اب  دروخرب 

ادخ هار  رد  داهج  زا  فورعمب  رما  يرترب 

، تسا حرطم  اهاهزرابم  عاونا  یمالسا  داهج  رد 
تسا ، حرطم  نداد  رس  تسد و 

دراد ، دوجو  نازیزع  نداد  تسد  زا  مغ  اهتبیصم و  تالکشم و  عاونا  لّمحت 
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، تسا تشهب  ياهرَد  زا  يرَد  داهج  و 
: دومرف هبطخ 27  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  هک 

. ِِهئاِیلْوَأ ِۀَّصاَِخل  ُهَّللا  ُهَحَتَف  ِۀَّنَْجلا ، ِباَْوبَأ  ْنِم  ٌبَاب  َداَهِْجلا  َّنِإَف  ُدَْعب ، اَّمَأ 
. ُۀَقِیثَْولا ُُهتَّنُجَو  ُۀَنیِصَْحلا ، ِهَّللا  ُْعرِدَو  يْوقَّتلا ، ُساَِبل  َوُهَو 

ِعییْضَِتب ُْهنِم  ُّقَْحلا  َلیِدُأَو  ِباَهْسِْإلِاب ، ِِهْبلَق  یَلَع  َبِرُضَو  ِةَءاَمَْقلاَو ، ِراَغِّصلِاب  َثیُدَو  ُءاَلَْبلا ، ُهَلِمَـش  َو  ِّلُّذلا ، َبَْوث  ُهَّللا  ُهَسَْبلَأ  ُْهنَع  ًۀَبْغَر  ُهَکََرت  ْنَمَف 
. َفَصَّنلا َِعنُمَو  َفْسَْخلا ، َمیِسَو  ِداَهِْجلا ،

ادخ هار  رد  داهج  شزرا 
هدوشگ دوخ  صوصخم  ناتـسود  يور  هب  ار  نآ  ادـخ  هک  تسا ، تشهب  ياهرد  زا  يرَد  ادـخ ، هار  رد  داهج  راگدرورپ ، شیاتـس  زا  سپ  »

. تسا
تسا ، دنوادخ  نئمطم  رپس  و  مکحم ، هرز  و  اوقت ، سابل  داهج ،

و دوشیم ، تبیـصم  الب و  راـچد  و  دـناشوپیم ، وا  رب  يراوخ  تلّذ و  ساـبل  ادـخ  دـنک ، كرت  هتـسناد و  دـنیاشوخان  ار  داـهج  هک  یـسک 
زا موکحم و  يراوخ  هب  داهج ، كرت  تهج  هب  دنادرگیم ، يور  وا  زا  قح  و  هدـنام ، یهارمگ  هدرپ  رد  وا  لد  ددرگیم ، لیلذ  کچوک و 

[ . 1 .« ] تسا مورحم  تلادع 
، تسا هدش  حرطم  یمالسا  داهج  رد  یتشهب  يایاده  شاداپ و  عاونا  و 

، تسا زیچان  فورعم » هب  رما   » و یمدرم » تراظن   » شاداپ اب  هسیاقم  رد  اّما 
: دومرف تمکح 374  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  هک 

. یُِّجل ٍرَْحب  ِیف  ٍۀَثْفَنَک  اَّلِإ  ِرَْکنُْملا ، ِنَع  یْهَّنلاَو  ِفوُْرعَْملِاب  ِْرمَْألا  َْدنِع  ِهَّللا ، ِلِیبَس  ِیف  ُداَهِْجلاَو  اَهُّلُک  ِِّرْبلا  ُلاَمْعَأ  اَمَو 
[ . 2 .« ] تسا روانهپ  جاّوم و  يایرد  رب  ياهرطق  نانوچ  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ربارب  ادخ ، هار  رد  داهج  و  وکین ، ياهراک  مامت  «و 

. درادن دوجو  فورعم » هب  رما   » موادم تازرابم  اهشالت و  و  اهكالم ، اهرایعم و  یمالسا ، داهج  رد  اریز 
، دراد دوجو  دودحم  ياهنوگ  هب  دربن  ياهنادیم  رد  یّصاخ و  نامز  تّدم  رد  اهنت ، هزرابم  شالت و  داهج ، گنج و  رد 

. تسین بجاو  داهج  زین  نانز  رب  و 
دسانشیمن ، ناکم  نامز و  یمدرم » تراظن   » فورعم و هب  رما  اّما 

تسین ، حرطم  نز  درم و 
، دننک تکرش  ناما  یب  هزرابم  نیا  رد  دیاب  همه 

، دنهد رّکذت  دیاب  دشاب  مزال  هک  اجره  رمع  همه  رد  و 
، دننک تلاخد 

، دنشاب لطاب  نمشد  قح و  روای  و 
. تسا دننامه  یب  زین  نآ  شزرا  شاداپ و  و 

، دندوب اهنادیم  نکش  طخ  دنتشاد و  روضح  دربن  ياهنادیم  مامت  رد  هک  یلدریش  نادرم  زا  یخرب  ور  نیا  زا 
هدش هتـسخ  موادم  هزرابم  زا  دنرادن و  فورعم  هب  رما  تئرج  نادنورهـش ، اب  یئورایور  رد  یعامتجا ، یگدـنز  رد  نابایخ ، هچوک و  رد  اّما 

. دندرگیم توافت  یب 
----------

اه : تشون  یپ 
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: تسا ریز  حرش  هب  نآ  دانسا  زا  یخرب  هک  یتشد ، دمحم  سرهفملا  مجعم  هغالبلاجهن  هبطخ 27  [ 1]
يافوتم 211ه)  ) ماشه نبقازّرلادبع  فّنصملا ج10 ص154 : - 1

يافوتم 1107ه)  ) ینارحب راربألا ج2 ص390 : ۀلیح  - 2
يافوتم 571 ه)  ) یعفاش رکاسع  نبا  قشمد ج3 ص322 و359 : خیرات  - 3

يافوتم 571ه)  ) یعفاش رکاسع  نبا  مالسلا 146 : هیلع  نیسح  ماما  همجرت  قشمد ، خیرات  - 4
يافوتم 463 ه)  ) یعفاش يدادغب  بیطخ  دادغب ج12 ص305 : خیرات  - 5

يافوتم 654ه)  ) یفنح يزوج  نبا  صاوخلا ص160 : ةرکذت  - 6
يافوتم 1110ه)  ) یسلجم راونالاراحب ج34 ص19 و 159 : - 7

يافوتم 588 ه .)  ) یسربط همالع  میدق و ج1 ص412 : جاجتحا ج1 ص174  - 8
(. هتشذگ كرادم   ) یتشد دمحم  سرهفملا  مجعم  هغالبلاجهن  تمکح 374  [ 2]

اهتسکش لماوع  للع و  یسررب 

. تسا هعماج  طاطحنا  تسکش و  طوقس و  لماوع  للع و  یسررب  یمدرم » تراظن   » گنهرف جاور  ياههویش  اههار و  زا  یکی 
طوقـس هب  ار  هعماج  حیحـص  تراـظن  كرت  اـهیتوافت و  یب  هک  دـننادب  دـننک و  هّجوت  فورعم » هب  رما   » كرت موش  دروآ  هر  هب  مدرم  رگا 

. دهدیم قوس  ینوگرگد  خسم و  هب  ار  اهشزرا  دناشکیم و 
، دننکیم تلاخد  دوخ  هعماج  تشونرس  رد  دوخ  روشک  روما  رد  هتشادرب و  یتوافت  یب  زا  تسد 

: دومرف هبطخ 27  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  هک 
ِیف ُّطَق  ٌمْوَق  يِزُغ  اَم  ِهَّللاَوَف  ْمُکوُْزغی ، ْنَأ  َْلبَق  ْمُهوُزْغا  ْمَُکل : ُْتُلقَو  ًاناَلْعِإَو ، ًاَّرِـسَو  ًاراَهَنَو ، ًالَیل  ِمْوَْقلا  ِءَالُؤه  ِلاَِـتق  َیلِإ  ْمُُکتْوَعَد  ْدَـق  یِّنِإَو  اـَلَأ 

اوُّلَذ . اَّلِإ  ْمِهِراَد  ِْرقُع 
ُناَطْوَْألا . ُمُکیَلَع  ْتَِکُلمَو  ُتاَراَْغلا ، ُمُکیَلَع  ْتَّنُش  یَّتَح  ُْمْتلَذاََختَو  ُْمْتلَکاَوَتَف 

. اَهِِحلاَسَم ْنَع  ْمُکَلیَخ  َلاَزَأَو  يِرْکَْبلا ، َناَّسَح  َْنب  َناَّسَح  َلَتَق  ْدَقَو  َراَْبنَْألا ، ُُهلیَخ  َْتدَرَو  ْدَقَو  ٍدِماَغ  وُخَأ  اَذهَو 
اَّلِإ ُْهنِم  ُِعنَتْمَت  اَم  اَهَثُعُرَو ، اَهَِدئاَلَقَو  اَهَْبُلقَو  اَهَلْجِح  ُعِزَْتنیَف  ِةَدَهاَعُْملا ، يَرْخُْألاَو  ِۀَِملْـسُْملا ، ِةَأْرَْملا  یَلَع  ُلُخْدی  َناَک  ْمُْهنِم  َلُجَّرلا  َّنَأ  ِینَغََلب  ْدََقلَو 

ِماَحِْرتْسِْالاَو . ِعاَجِْرتْسِْالِاب 
ِِهب َناَک  َْلب  ًامُولَم ، ِِهب  َناَک  اَم  ًافَـسَأ  اَذـه  ِدـَْعب  ْنِم  َتاَم  ًاِملْـسُم  ًأَْرما  َّنَأ  ْوَلَف  ٌمَد ؛ ْمَُهل  َقیِرُأ  َالَو  ٌْملَک ، ْمُْهنِم  ًالُجَر  َلاـَن  اَـم  َنیِِرفاَو  اُوفَرَْـصنا  َُّمث 

. ًاریِدَج يِْدنِع 
دنگنجب امش  اب  اهنآ  هک ، نآ  زا  شیپ  متفگ  مدرک و  توعد  نایماش ، اب  هزرابم  هب  ار  امش  راکـشآ ، ناهنپ و  زور ، بش و  نم  دیـشاب ! هاگآ  »

دینک ، دربن  نانآ  اب 
، دش دهاوخ  لیلذ  دریگ ، رارق  موجه  دروم  دوخ  هناخ  نورد  هک  یتّلم  ره  دنگوس ! ادخ  هب 

فرّصت ار  امش  ياهنیمزرس  درک و  هلمح  امش  هب  یپ  رد  یپ  نمشد  هک  اجنآ  ات  دیتفریذپ ، تلّذ  يراوخ و  و  دیداد ، جرخب  یتسُس  امش  اّما 
دومن ،

نازابرس هتـشک و  ار  يرکب » ناّسح  نب  ناّسح  ، » نم رادنامرف  هدش و  رابنا  رهـش  دراو  شرگـشل  اب  يدماغ ) درم  ، ) هیواعم هدنامرف  کنیا ، و 
. تسا هدنار  نوریب  يزرم  عضاوم  زا  ار  امش 

لاخلخ و و  دش ، دراو  دوب  مالسا  تموکح  هانپ  رد  هک  ناملسم  ریغ  ینز  ناملسم و  نز  هناخ  هب  ماش  رگـشل  زا  يدرم  هک  دیـسر  ربخ  نم  هب 
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. دنتشادن ندرک ، سامتلا  هیرگ و  زج  عافد ، يارب  ياهلیسو  چیه  هک  یلاح  رد  درب ، تراغب  ار  اهنآ  ياه  هراوشوگ  دنب و  ندرگ  دنبتسد و 
نیا يارب  رگا  دوش ، هتخیر  وا  زا  ینوخ  هرطق  ای  و  درادرب ، یمخز  نانآ ، رفن  کی  یّتح  هکنیا  نودب  دنتفر  ناوارف  تمینغ  اب  ماش  نایرگـشل 

[ . 1 .« ] تسا راوازس  نم  رظن  زا  و  دش ، دهاوخن  تمالم  دریمب ، فّسأت  يور  زا  یناملسم  خلت ، هثداح 
: هک داد  همادا  و 

! ْمُکِّقَح نَع  ْمُِکقُّرَفَتَو  ْمِِهلِطَاب ، یَلَع  ِمْوَْقلا  ِءَالُؤه  ِتْجا  ِعامَ نِم  َّمَْهلا  ُِبلْجیَو  َْبلَْقلا  ُتیِمی  ِهَّللاَو -  ًابَجَع -  ًابَجَع ! ایَف 
! یمْری ًاضَرَغ  ُْمتْرِص  َنیِح  ًاحََرتَو ، ْمَُکل  ًاْحبُقَف 

؟ َنْوَضَْرتَو ُهَّللا  یَصْعیَو  َنوُْزغَت ؟ َالَو  َنْوَْزُغتَو  َنوُریُِغت ؟ َالَو  ْمُکیَلَع  ُراَغی 
ِهِذـه ُْمْتُلق : ِءاَتِّشلا  ِیف  ْمِهَیلِإ  ِریَّسلِاب  ْمُُکتْرَمَأ  اَذِإَو  ُّرَْحلا ، اَّنَع  ُخَّبَـسی  اَْنلِْهمَأ  ِظیَْقلا ، ُةَّراَمَح  ِهِذـه  ُْمْتُلق : ِّرَْحلا  ِمایَأ  ِیف  ْمِهَیلِإ  ِریَّسلاـِب  ْمُُکتْرَمَأ  اَذِإَـف 

! ُّرَفَأ ِفیَّسلا  َنِم  ِهَّللاَو  ُْمْتنَأَف  َنوُّرِفَت ؛ ِّرُْقلاَو  ِّرَْحلا  َنِم  ُْمْتنُک  اَذِإَف  ِّرُْقلاو ؛؛ ِّرَحلا  َنِم  ًاَراَِرف  اَذه  ُّلُک  ُدْرَْبلا ؛ اَّنَع  ِْخلَْسنی  اْنلِْهمأ  ِّرُْقلا ، ُةَّراَبَص 
، ًامَدـَن ْتَّرَج  ِهَّللاَو -  ًۀَـفِْرعَم -  ْمُْکفِرْعَأ  َْملَو  ْمُکَرَأ  َْمل  یِّنَأ  ُتْدِدََول  ِلاَـجِْحلا ، ِتاَّبَر  ُلوُقُعَو  ِلاَـفْطَْألا ، ُموـُلُح  َلاَـجِر ! اـَلَو  ِلاَـجِّرلا  َهاَبْـشَأ  اـی 

ًامَدَس . ْتَبَقَعَأَو 
؛ ِنَالْذِْخلاَو ِنایْـصِْعلِاب  ییْأَر  یَلَع  ُْمتْدَْـسفَأَو  ًاساَْفنَأ ، ِماَمْهَّتلا  َبَُغن  ِینوُُمتْعَّرَجَو  ًاَظیَغ ، يِرْدَـص  ُْمْتنَحَـشَو  ًاحیَق ، ِیْبلَق  ُْمتْأَلَم  ْدََـقل  ُهَّللا ! ُمُکََلتاَق 

: ٌشیَُرق َْتلاَق  ْدََقل  یَّتَح 
. ِبْرَْحلِاب َُهل  َْملِع  َال  ْنِکلَو  ٌعاَجُش ، ٌلُجَر  ٍِبلاَط  ِیبَأ  َْنبا  َّنِإ 

! َنیِّتِّسلا یَلَع  ُْتفَّرَذ  ْدَق  اَذَنَأاهَو  َنیِرْشِْعلا ، ُْتغََلب  اَمَو  اَهِیف  ُتْضَهَن  ْدََقل  یِّنِم ! ًاماَقَم  اَهِیف  ُمَْدقَأَو  ًاساَِرم ، اََهل  ُّدَشَأ  ْمُْهنِم  ٌدَحَأ  ْلَهَو  ْمُهُوبَأ ! ِهَِّلل 
! ُعاَطی َال  ْنَِمل  ْيأَر  َال  ْنِکلَو 

تدحو دوخ  لطاب  رد  نایماش  هک  دنکیم  هودنا  مغ و  راچد  دـناریمیم و  ار  ناسنا  بلق  تیعقاو  نیا  دـنگوس ، ادـخ  هب  اتفگـش !! اتفگـش ، »
. دیقّرفتم دوخ  قح  رد  امش  و  دنراد ،

. دیدش الب  ریت  جامآ  هک  دیباین  ییاهر  هودنا  زا  امش و  يور  داب  تشز 
؟ دینکیمن هلمح  امش  دننکیم ، هلمح  امش  هب 

دیهدیم ؟ تیاضر  امش  دوشیم و  ادخ  تیصعم  هنوگنیا  دیگنجیمن ؟ امش  دنگنجیم ، امش  اب 
رد هک  هاـگنآ  و  درذـگب ، اـمرگ  زوس  اـت  هد  تلهم  تسا  مرگ  اوه  دـییوگیم  مهدیم ، نمـشد  يوس  هب  تکرح  ناـمرف  ناتـسبات  رد  یتقو 

. دورب امرس  راذگب  تسا  درس  یلیخ  اوه  دییوگیم  مهدیم ، گنج  نامرف  ناتسمز 
دینازیرگ رتشیب  ریشمش  زا  هک  دنگوس  ادخ  هب  دینکیم ، رارف  امرس  امرگ و  زا  امش  یتقو  دوب ؟ امرگ  امرس و  زا  رارف  يارب  اههناهب  نیا  همه 

هک متـشاد  تسود  ردـقچ  دراد ، تهابـش  يارآهلجح ، ناسورع  هب  امـش  ياهلقع  هک  درخیب ، ناتفـص  كدوک  يا  درمان ! نایامن  درم  يا 
راب مغ  یهودـنا  و  تشادـن ، یلـصاح  ینامیـشپ  زج  هک  ادـخ  هب  دـنگوس  امـش  ییاسانـش  متخانـشیمن ، زگره  مدـیدیمن و  زگره  ار  اـمش 

. دش نآ  ماجنارس 
هب هعرُج  هعرُج  ار ، هودنا  مغ و  ياههساک  تسا ، لامالام  امـش  مشخ  زا  ماهنیـس  و  نوخ ، رپ  امـش  تسد  زا  نم  لد  هک  دشکب  ار  امـش  ادخ 

: تفگ نم  قح  رد  شیرق  هک  اجنآ  ات  دیدرک ، هابت  ارم  ریبدت  يأر و  يریذپ ، تلّذ  ینامرفان و  اب  و  دیدناشون ، نم 
« درادن یماظن  شناد  یلو  تسا  ریلد  يدرم  بلاطیبا  رسپ  دیدرت  یب  »

؟ دریگ یـشیپ  نم  زا  تسناوت  راکیپ  رد  ای  دراد ؟ ارم  راوشد  تخـس و  یگنج  ياههبرجت  اـهنآ  زا  یکی  اـیآ  دـهد ، دزم  ار  ناشناردـپ  ادـخ 
. ماهتشذگ لاس  تصش  زا  هک  نونکا  مه  مدوب ، رضاح  دربن  نادیم  رد  هک  هدشن ، هلاس  تسیب  زونه 

[ . 2 . ] تشاد دهاوخن  ییأر  دننکن ، ءارجا  ار  شنامرف  هک  سک  نآ  غیرد ، اّما 
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: دومرف نایب  نشور  ياهنوگ  هب  ار  نایماش  يزوریپ  لماوع  نایفوک و  تسکش  للع  نایفوک ، هب  باطخ  ناوارف  فّسأت  اب  هبطخ 25  رد  و 
ْمُِکتیِصْعَِمبَو ْمُکِّقَح ، ْنَع  ْمُِکقُّرَفَتَو  ْمِهلِطَاب ، یَلَع  ِتْجِاب  ْمهِعامَ ْمُْکنِم  َنُولاَدیَس  َمْوَْقلا  ِءالُؤه  َّنَأ  ُّنُظََأل  ِهَّللاَو  یِّنِإَو  َنَمیلا ، َعَلَّطا  ِدَق  ًارُْـسب  ُْتِئْبنُأ 

ُْتنَمَْتئا ِوَلَف  ْمُکِداسَفَو . ْمِهِداَِلب  ِیف  ْمِهِحاَلَِـصبَو  ْمُِکتَنایِخَو ، ْمِِهبِحاَص  َیلِإ  َۀـَناَمَْألا  ُمِِهئاَدَِأبَو  ِلِطاَْبلا ، ِیف  ْمُهَماَمِإ  ْمِِهتَعاَطَو  ِّقَْحلا ، ِیف  ْمُکَماَـمِإ 
. ِِهتَقاَلَِعب َبَهْذی  ْنَأ  ُتیِشََخل  ٍْبعَق  یَلَع  ْمُکَدَحَأ 

. یِّنِم ًاَّرَش  ِیب  ْمُْهلِْدبَأَو  ْمُْهنِم ، ًاریَخ  ْمِِهب  ِیْنلِْدبَأَف  ِینوُِمئَسَو ، ْمُُهتِْمئَسَو  ِینوُّلَمَو ، ْمُُهْتِللَم  ْدَق  یِّنِإ  َّمُهَّللا 
. ِءاَْملا ِیف  ُْحلِْملا  َثاَمی  اَمَک  ْمَُهبُوُلق  ِْثم  َّمُهَّللا 

. ٍْمنَغ ِْنب  ِساَِرف  ِیَنب  ْنِم  ٍسِراَف  َْفلَأ  ْمُِکب  ِیل  َّنَأ  ُتْدِدََول  ِهَّللاَو  اَمَأ 
ْمُْهنِم َكاَتَأ  َتْوَعَد ، َْول  َِکلاَنُه ،

ِمیمَحلا ِۀیِمْرَأ  ُْلثِم  ُسِراَوَف 
. درک دنهاوخ  هبلغ  امش  رب  يدوز  هب  ماش  مدرم  هک  متسنادیم  ادخ  هب  دنگوس  تفای ، ّطلست  نَمی  رب  ةاطرا ) نب  رُسب   ) هک هدیسر  ربخ  نم  هب  »

اهنآ هدرک و  ینامرفان  قح  رد  ار  دوخ  ماما  امـش  دـیقّرفتم ، قح  زا  عافد  رد  امـش  و  دـنراد ، تدـحو  دوخ ، لطاب  ندرک  يرای  رد  اهنآ  اریز 
. دنرادربنامرف لطاب  رد  ار  دوخ  ماما 

یبارخ داسف و  هب  امـش  دنلوغـشم و  ینادابآ  حالـصا و  هب  دوخ  ياهرهـش  رد  اهنآ  دـیراکتنایخ ، امـش  رادـتناما و  دوخ  ربهر  هب  تبـسن  اهنآ 
. دیدزدب ار  نآ  دنب  هک  مسرتیم  مهد  تناما  اهامش  زا  یکی  هب  ار  بآ  یبوچ  هساک  نم  رگا  دیاهیامورف ) ردقنآ  )

هب نانآ  زا  نم  و  هدمآ ، هوتس  هب  نم  زا  اهنآ  دندومن ، هتـسخ  ارم  زین  اهنآ  مدرک و  هتـسخ  موادم  ياهرّکذت  دنپ و  اب  ار  مدرم  نیا  نم  ایادخ ،
. نک ّطلسم  اهنآ  رب  نم  زا  رتدب  نم  ياج  هب  و  امرف ، تمحرم  نم  هب  رتهب  يدارفا  نانآ  ياج  هب  ماهتسکش ، لد  هدمآ ، هوتس 

. نک بآ  دوشیم ، لح  بآ  رد  کمن  هک  نانچنآ  ار ، نانآ  ياهلد  ایادخ ،
: هک متشادیم  َمَنَغ  نب  سارَف  ینب  زا  راوس  رازه  نایفوک ، امش  ياج  هب  متشاد ، تسود  دنگوس ، ادخ  هب 
[ . 3 « ] یناتسبات ربا  نوچ  هدنزات  زرابم و  دندمآیم  وت  دزن  ناشیا  زا  یناراوس  يدناوخیم ، ار  نانآ  رگا  »

تلاخد و  یمومع » تراظن   » هب مدرم  ندرک  راداو  نایفوک و  تسکش  لماوع  یسررب  لیلحت و  موادت  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح 
: دومرف هبطخ 106  رد  تیلوئسم ، دّهعت و  ساسحا  یعامتجا و  روما  رد  هنالوئسم 

. ُعِجَْرت ْمُکَیلِإَو  ُرُدْصَت ، ْمُْکنَعَو  ُدَِرت ، ْمُکیَلَع  ِهَّللا  ُرُومُأ  َْتناَکَو  َنوُفَنَْأت ! ْمُِکئَابآ  ِمَمِذ  ِضْقَِنل  ُْمْتنَأَو  َنُوبَضْغَت ! اَلَف  ًۀَضوُْقنَم  ِهَّللا  َدوُهُع  َنْوََرت  ْدَقَو 
ُمیا َو  ِتاوَهَّشلا ، ِیف  َنوُریِـسیَو  ِتاَُـهبُّشلِاب ، َنُولَمْعی  ْمِهیِدـیَأ ، ِیف  ِهَّللا  َرُومُأ  ُْمتْمَلْـسَأَو  ْمُکَتَّمِزَأ ، ْمِهَیلِإ  ُْمتیَْقلَأَو  ْمُِکَتلِْزنَم ، ْنِم  َۀَـمَلَّظلا  ُُمْتنَّکَمَف 

! ْمَُهل ٍمْوی  ِّرَِشل  ُهَّللا  ُمُکَعَمََجل  ٍبَکْوَک ، ِّلُک  َتَْحت  ْمُکُوقَّرَف  َْول  ِهَّللا ،
تّما  یعاجترا  ریس  طوقس و  للع 

رگا هک  یلاح  رد  دیریگیمن ، مشخ  اما  هدش  هتسکش  یهلا  ياهنامیپ  نیناوق و  هک  دیرگنیم  نونکا  مه  تمارک ، يراوگرزب و  همه  نآ  اب  »
، دیدشیم تحاران  دشیم  ضقن  ناتناردپ  نامیپ 

. تشگیمرب امش  هب  زاب  نآ  راثآ  دشیم و  غالبا  نارگید  هب  امش  زا  دیسریم و  امش  تسد  هب  ادتبا  یهلا  تاروتسد  هک  دیدوب  یمدرم  امش 
میلـست نانآ  هب  ار  یهلا  روما  و  دـیدرپس ، ناـگناگیب  تسد  هب  ار  دوخ  روما  ماـمز  و  دـیدراذگاو ، نارگمتـس  هب  ار  دوخ  هاـگیاج  زورما  اـّما 

(. هیماینب  ) دنروهطوغ تاوهش  رد  و  دننکیم ، لمع  تاهبش  هب  هک  ییاهنآ  دیدرک !
درگ نارگمتـس  زا  نتفرگ  ماقتنا  يارب  ار  امـش  دـنوادخ  زاـب  دـننکارپب ، نامـسآ  ناگراتـس  ریز  رد  ار  امـش  نانمـشد  رگا  دـنگوس ! ادـخ  هب 

[ . 4 .« ] دروآیم
رد هتـشادرب  تسد  اهیتوافت  یب  زا  دنـشیدنایب و  یئوج  هراچ  هب  اـت  دزاـسیم  رادـیب  ار  هتفخ  ياهنادـجو  اهیـسررب  اهرادـشه و  هنوگنیا 
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. دننک تلاخد  دوخ  روشک  دوخ و  تشونرس 
توافت یب  دـندادیم ، زیهرپ  اهیتشز  داسف و  زا  هدرک و  يرادـساپ  ار  اهشزرا  دـندرکیمن  شومارف  ار  یمدرم  تراظن  لصا  ناـیفوک  رگا 

. دندربیمن دای  زا  ار  دوخ  تفارش  تّزع و  همه  یگدز  هافر  یتسُس و  رد  دندشیمن و 
------------

اه : تشون  یپ 
: تسا ریز  حرش  هب  نآ  دانسا  زا  یخرب  هک  یتشد ، دمحم  سرهفملا  مجعم  هغالبلاجهن  هبطخ 4/27  [ 1]

يافوتم 211ه)  ) ماشه نبقازّرلادبع  فّنصملا ج10 ص154 : - 1
يافوتم 1107ه)  ) ینارحب راربألا ج2 ص390 : ۀلیح  - 2

يافوتم 571 ه)  ) یعفاش رکاسع  نبا  قشمد ج3 ص322 و359 : خیرات  - 3
يافوتم 463 ه)  ) یعفاش يدادغب  بیطخ  دادغب ج12 ص305 : خیرات  - 4

يافوتم 654ه)  ) یفنح يزوج  نبا  صاوخلا ص160 : ةرکذت  - 5
يافوتم 588 ه .)  ) یسربط همالع  میدق و ج1 ص412 : جاجتحا ج1 ص174  - 6
هتشذگ .) كرادم   ) یتشد دمحم  سرهفملا  مجعم  هغالبلاجهن  هبطخ 8/27  [ 2]

: تسا حرش  نیا  هب  نآ  دانسا  زا  یخرب  هک  یتشد ، دمحم  سرهفملا  مجعم  هغالبلاجهن  هبطخ 2/25  [ 3]
يافوتم 211ه)  ) ماّمه نبقازّرلادبع  فّنصملا ج10 ص154 : - 1

يافوتم 571 ه)  ) یعفاش رکاسع  نبا  قشمد ج3 ص322 و359 : خیرات  - 2
يافوتم 571ه)  ) یعفاش رکاسع  نبا  مالسلا 146 : هیلع  نیسح  ماما  همجرت  قشمد ، خیرات  - 3

يافوتم 463 ه)  ) یعفاش يدادغب  بیطخ  دادغب ج12 ص305 : خیرات  - 4
يافوتم 654ه)  ) یفنح يزوج  نبا  صاوخلا ص160 : ةرکذت  - 5

يافوتم 588 ه)  ) یسربط همالع  میدق و ج1 ص412 : جاجتحا ج1 ص174  - 6
يافوتم 212ه)  ) يرقنم نیفّصلا ص314 و 315 : ۀعقو  - 7

يافوتم 774ه .)  ) یعفاش ریثک  نبا  هنس 40 : هیاهّنلا ح340/7  ۀیادبلا و  - 8
: تسا ریز  حرش  هب  نآ  دانسا  زا  یخرب  هک  یتشد ، دمحم  سرهفملا  مجعم  هغالبلاجهن  هبطخ 11/106  [ 4]

يافوتم 505 ه)  ) یلازغ مولعلا : ءایحا  - 1
يافوتم 380 ه) ینارح  هبعش  نبا  لوقعلا ص 126 : فحت  - 2

يافوتم 328 ه)  ) ینیلک یفاک ج2 ص49 ح1 : لوصا  - 3
يافوتم 356 ه)  ) یلاق یلعوبا  یلامالا ص 171 : لیذ  - 4

يافوتم 382 ه)  ) یکم بلاطوبا  بولقلا ج 1 ص 382 و 407 : توق  - 5
يافوتم 402 ه)  ) یناهفصا میعنوبا  ءایلوالا ج 1 ص 74 و 75 : ۀیلح  - 6

يافوتم 381 ه)  ) قودص خیش  لاصخ ج 1 ص 108 : - 7
(. يافوتم 454 ه  ) یعاضق یضاق  مکحلا ص 121 : ملاعم  روتسد  - 8

گنج رد  يزیرهمانرب 
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. دراذگب رس  تشپ  يرگید  زا  سپ  یکی  ار  لحارم  نیا  دیاب  تفرشیپ  هب  لین  يارب  و  دنکیم ، رذگ  يوگانوگ  لحارم  زا  یگدنز  رد  ناسنا 
ناسنا تسا و  مکاح  یگدنز  بناوج  مامت  رب  هک  تسا  یتقیقح  نیا  دماجنایم . طوقس  تسکش و  هب  نامگیب  هدیجنـسان ، شهج  ای  شرپ 

دسانشب . تفرشیپ  لحارم  رد  ار  یماگ  ره  تیعقوم  دشاب و  هتشاد  رطاخ  هب  ار  نآ  دوخ  ماگ  ره  رد  دیاب 
دراد : حلص  طیارش  زا  رتشیب  بتارم  هب  یتیمها  لحارم  نیا  تیاعر  گنج  طیارش  رد 

تسا . رتمهم  رایسب  نمشد  هب  هلمح  زا  لماک  رارقتسا  زا  شیپ  يدوخ  عضاوم  زا  عافد  لاثم : يارب 
ار شیاـهیزوریپ  دوخ و  یگدـنز  دـهدیم ، رارق  طوقـس  ضرعم  رد  نمـشد  عضاوم  فرـصت  رطاـخ  هب  ار  دوخ  یماـظن  عضاوم  هک  یـسک 

دزاسیم . رطخ  شوختسد 
دراگنیم : نینچ  تیه »  » رب دوخ  رازگراک  دایز » نب  لیمک   » هب ياهمان  رد  ع )  ) یلع الوم 

کلیطعت و  ایـسیقرق ، لـها  یلع  هراـغلا  کـیطاعت  نا  و  ربتم ، يار  و  رـضاح ، زجعل  یفک ، اـم  هفلکت  و  یلواـم ، ءرملا  عییـضت  ناـف  دـعب ، اـما 
یلع کئادـعا  نم  هراغلا  دارا  نملا  رـسج  ترـص  دـقف  عاعـش ، يارل  اهنع ، شیجلا  دری  اهعنمی و ال  نم  اهب  سیل  كانیلو ، یتلا  کـحلاسم 

و هریما ، نع  زجم  هرصم و ال  لها  نع  نغم  الو  هکوش ، ودعل  رـساک  و ال  هرغث ، داس  و ال  بناجلا ، بیهم  و ال  بکنملا ، دیدش  ریغ  کئایلوا 
مالسلا .

دعب ... اما  »
هک  ) تسوا یشیدنا  مهرد  یناوتان و  هناشن  دزادرپب ، نارگید  روما  هب  دناسرن و  ناماس  هب  ياهتشاذگاو  وا  هب  هک  ار  يراک  یـسک  رگا  انامه 

دناشکیم .) یتسین  هب  ار  وا 
تسا . ناشیرپ  هتفشآ و  ینهذ  رادومن  وت ، تراما  ورملق  هب  نمشد  ضرعت  ربارب  رد  اهزرم  نتشاذگ  عافدیب  و  ایسیقرق »  » ورملق هب  وت  شروی 

نمـشد رب  هار  هن  رادـید ، تبیه  هن  ریاد و  وزاـب  روز  هن  دـنزادنا . گـنچ  تناراـی  رب  نآ  زا  روبع  اـب  تنانمـشد  هک  یتخاـس  یلپ  دوخ  زا  وت 
[ . 1 . « ] يربیم شیپ  شیوخ  يهدنامرف  رما  هن  و  ینتشیوخ ، تیعر  شمارآ  يهیام  هن  ینکشیم ، وا  تکوش  هن  يدنبیم و 

------------
اه : تشون  یپ 

يهرامش 61. يهمان  هغالبلاجهن ، [ 1]

يزوریپ زا  سپ  ناگدنمزر  تشادگرزب 

هب ار  دوخ  تبحم  تساخ ، اپ  هب  شناگدنمزر  شالت  زا  ینادردق  دصق  هب  ع )  ) یلع ماما  نمـشد ، رب  نانموم  يزوریپ  لمج و  گنج  زا  سپ 
درک : دیکات  شنایرکشل  يراکادف  شزرا  رب  تشاد و  زاربا  ار  دوخ  قیمع  رکشت  دومن ، زاب  نانآ 

، لبقملا هعاط  وجرا  و  ربدـملا ، برـضا  مکب  ساـنلا ، نود  هناـطبلا  و  ساـبلا ، موی  ننجلا  و  نیدـلا ، یف  ناوخـالا  و  قحلا ، یع  راـصنالا  متنا 
سانلاب . سانلا  لیوال  ینا  هللا  وف  بیرلا ، نم  همیلس  شغلا ، نم  هفیلخ  هحصانمب  ینونیعاف 

نید زا  هک  ار  یناسک  امـش  یتسدـمه  هب  دـیمدرم . نایم  رد  نم  نارادزار  یتخـس و  زور  ياهرپس  نید ، رد  ناردارب  قح ، هار  ناروای  امـش  »
ادخ هب  دینک ، يرای  ایریب ، هناصلاخ و  ياهزردنا  اب  ارم  سپ  مدنبیم . دیما  ناگدنروآ  يور  تیاده  هب  و  منکیم ، بدا  دننادرگیم  يور 

[ . 1 .« ] مرتهاوخریخ مدرم  هب  رگید  سک  ره  زا  نم  هک  دنگوس 
------------------

: اه تشون  یپ 
يهبطخ 117. هغالبلاجهن ، [ 1]
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ناجیابرذآ رادنامرف  اب  دروخرب 

و تشذگ ، هّرخ ) ریشدرا   ) ناجیابرذآ زاو  درک  بیقعت  ار  نایـشروش  زا  يدادعت  هک  دوب  مالـسا  یماظن  نارادنامرف  زا  یکی  سیق  نب  لقعم 
. تفرگ ریسا  ار  يدادعت  هتشک و  يدادعت  دیگنج ، اهنآ  اب 

وا هلیبق  لها  زا  يدادـعت  ناریـسا  نایم  رد  نوچ  دوب ، هریبه ) نب  ۀلقـصم   ) ناجیابرذآ رد  مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما  رادـنامرف  اـهزور  نآ  رد 
. دنوش دازآ  ات  مهد  یم  ار  ناریسا  تمارغ  تفگ  و  درک ، تطاسو  دندوب ،

. دندش دازآ  ناریسا  تفریذپ و  سیق  نب  لقعم 
. تخادرپن ار  تمارغ  مهرد  رازه  هلقصم 500  اّما 

. دز زاب  رس  هیقب  تخادرپ  زاو  تخادرپار  مهرد  رازه  غلبم 200  هک  دزادرپب ، ار  تمارغ  ات  دنتساوخ  وا  زا  يا  همان  یط  مالسلا  هیلعیلع  ماما 
. تخیرگ ماش  هب  دش  وربور  ماما  دیدش  دروخرب  اب  نوچ 

: دومرف مالسلا  هیلعنینمؤملاریما  ترضح 
یئاناوت مدـعو  دـمآ ، یم  تموکح  زکرم  هب  رگا  دوب ، ناگدرب  رارف  وا  رارف  اـما  درک ، دازآ  ار  ناریـسا  هک  دوب  ناراوگرزب  راـتفر  وا  راـتفر  »

[ . 1 .« ] متفریذپ یم  وا  زا  داد  یم  حیضوتار  دوخ 
( ِدیبَْعلا َراِرف  َّرَف  َو  ِةَداَّسلا  َلِعف  َلَعَف  )

-------------------------------
اه : تشون  یپ 

یتشد . دمحم  سرهفملامجعم  هغالبلاجهن  هبطخ 44  [ 1]

ناریدم حیحص  يریگراکب 

هناتسآ رد  ماما  نوچ  دوب ، سراف  زا  یتمسق  نیرحب و  رد  مالـسلا  هیلعیلع  ماما  رادناتـسا  یـسایس ، تیریدم  شخب  رد  هملـس  یبا  نب  ورمع 
تیریدم شخب  رد  و  دناوخارف ، ار  وا  تشاد ، غارـس  هملـس ، یبا  نبورمع  رد  هک  یمزر  ياهیگژیو  اب  دوب ، نیّفـص  گنج  يوس  هب  تکرح 

[ . 1 . ] داتسرف ار  نالجع ) نب  نامعن   ) وا ياج  هب  تفرگ و  راکب  یماظن 
------------

اه : تشون  یپ 
. فلؤم سرهفملامجعم  هغالبلاجهن  همان 42 ، [ 1]

بیلگ تعیب 

راق يذ  هقطنم  ردو  دندربیم ، فیرشت  لمج  باحصا  یبوکرـس  يارب  مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما  ترـضح  هک  ریبزو  هحلط  شروش  زا  سپ 
، دندز ودرا 

هب عجار  یتالاوئـس  نم  زا  متفای ، اـهناسنا  نیرترایـشوه  و  نیرتلـقاع ، ار  مالـسلا  هیلعیلع  ماـما  مدیـسر ، ماـما  تمدـخ  دـیوگیم : بیلک 
: دومرف مداد . خساپ  نمو  درک  لئابق  ناگرزب 

؟ يربیم نانآ  يارب  ایآ  مسیونیم  ۀمادق » ینب   » و بسار » ینب   » هلیبق سیئر  يارب  ياهمان 
يرآ  متفگ :
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رب هنیپ  هدجس  ترثک  زا  هک  ماما  نارای  نایفارطا و  همهو  دندرک ، تعیب  مالسلا  هیلعنینمؤملاریما  ترضح  اب  دندوب  هارمه  هک  یناسک  سپس 
: دنتفگیم نم  هب  دنتشاد  یناشیپ 

. نک تعیب 
. دریگب میمصت  دوخ  ات  دینک  شیاهر  دومرف : مالسلا  هیلعیلع  ماما 

[ . 1 . ] مدرک تعیب  مدش و  تیاده  هک  درک  تبحص  نم  اب  هدش  باسح  ياهنوگب  سپس 
: تسا هدمآ  ریز  خرش  هب  هبطخ 170  رد  هعقاو  نیا 

ِشِطاَعَْملا َیلِإ  اوَُفلاَخَف  ِءاَْملاَو ، ِءاَلَْکلا  ِنَع  ْمُهَتْرَبْخَأَو  ْمِهَیلِإ  َْتعَجَرَف  ِثیَْغلا ، َطـِقاَسَم  ْمَُهل  یِغَْتبَت  ًادـِئاَر  َكُوثََعب  ََكءاَرَو  َنیِذَّلا  َّنَأ  َْول  َتیَأَرَأ 
ِهَّللاَوَف ُلُجَّرلا : َلاَقَف  َكَدی . ًاذِإ  ْدُْدماَف  ُماَلَّسلا :-  ِهیَلَع  َلاَقَف -  ِءاَْملاَو . ِءاَلَْکلا  َیلِإ  ْمُهَِفلاَُخمَو  ْمُهَکِراَت  ُْتنُک  َلاَق : ًاِعناَص ؟ َْتنُک  اَم  ِبِداَجملاَو ،

. یِمْرَجلا ٍبیَلُِکب  ُفَْرعی  ُلُجَّرلاَو  ُماَلَّسلا . ِهیَلَع  ُُهتْعیاَبَف  یَلَع ، ِۀَّجُْحلا  ِماِیق  َْدنِع  َِعنَْتمَأ  ْنَأ  ُْتعَطَتْسا  اَم 
، يدادیم ربخ  بآ  هزبس و  هایگ و  زاو  یتشگیم  زاب  نانآ  يوس  هب  سپـس  یبایب ، ار  ناراـب  شزیر  لـحم  هک  دنداتـسرفیم  ار  وت  اـهنآ  رگا 

يوس هب  مدرکیم و  اهر  ار  اهنآ  تفگ : ( ؟ يدرکیم هچ  وت  دندروآیم  يور  بآیب  کشخ و  ياهنیمزرـس  هب  دـندرکیم و  تفلاخم  رگا 
( دومرف ماما  متفریم ، هایگ  بآ و 

. ياشگب ندرک  تعیب  يارب  ار  تتسد  سپ 
[ . 2 ( ] مدرک تعیب  مالسلا  هیلعماما  اب  متشادن و  تفلاخم  ییاناوت  قح  ندش  نشور  ماگنه  هب  ادخب  دنگوس  تفگ : درم  )

------------------
اه : تشون  یپ 

ص192 . ج5 ، يربط ، خیرات  و  ص156 -  دیفم ، خیش  لمج  باتک  [ 1]
: تسا ریز  حرش  هب  هبطخ 170  كرادم  دانسا و  [ 2]

328ه) يافوتم ) یکلام هبردبع  نبا  : نینمؤملاریمابطخ دیرفلادقع ج4 ص138  - 1
يافوتم 606 ه)  ) یعفاش ریثأ  نبا  ککد :) هّدام  ۀیاهنلا ج 2 ص 128( - 2

(. يافوتم 157 ه  ) فنخمیبا لمجلا : باتک  - 3

تافیرحت اب  هزرابم  رد  يرابدرب 

ار یناوارف  ماکحا  لعج  و  اهتعدـب ، و  دنتـشادن ، یهّجوت  یمالـسا  ماکحا  اـهشزرا و  تیمکاـح  هب  هک  ناـنآ  تموکح  لاـس  زا 25  سپ 
، دوب هناگیب  مالـسا  ماکحا  زا  هک  دندوب  هداد  تداع  یئاهلمعلا  روتـسد  هب  فرحنم و  بان  ماکحا  مالـسا و  زا  ار  مدرم  هک  دـندرک ، حرطم 
و دوـب ، وربور  یگنهرف  یعاـمتجا ، یـسایس ، لکـشم  نارازه  اـب  دیـسر ، تموـکح  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤـملاریما  ترـضح  هـک  لاـح 

. دهد رییغت  همانشخب  لمعلاروتسد و  اب  ار  هعماج  ءارآ  راکفا و  تسناوتیمن 
: دومرف ات 

.« دیناوخن تعامج  هب  ار  یّبحتسم  زامن  »
: هک دش  دنلب  مومع  دایرف 

ارَمُع او  ارَمُع ، او 
. درک لَح  يدوز  هب  دوشیمن  همانشخب  اهلمعلاروتسد و  اب  ار  یشنیب  یگنهرف و  لکشم  هک ، تساجنیا 

: دومرف نایب  هنوگنیا  اهتعدب  تافارحنا و  اب  هزرابم  رد  ار  دوخ  يرابدرب  یمومع  ینارنخس  کی  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
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. دنوشیم هدنکارپ  نم  درِگ  زا  منز ، رانک  ار  اهفیرحت  و  منک ، راهظا  ار  یهلا  مکح  رگا 
تعامج هب  یّبحتسم  زامن  ندناوخ  هک  دنوشن ، رضاح  تعامج  هب  بجاو  زامن  يارب  زج  ناضمر  هام  رد  هک  متفگ  مدرم  هب  ادخ ! هب  دنگوس 

. تسا تعدب 
دندز : دایرف  دندیگنجیم ، نم  نوماریپ  رد  هک  نایرگشل  زا  یضعب  اّما 

.( درادیم زاب  تعامج  هب  یّبحتسم  ندناوخ  زامن  زا  ار  ام  یلع  و  دنداد ، رییغت  ار  مّود  هفیلخ  ّتنس  مالسا ، لها  يا  )
[ . 1 . ] دوش اپرب  یشروش  منایرگشل  زا  ياهشوگ  رد  مدیسرت 

: دومرف هنارگاشفا  ینارنخس  کی  رد  و 
ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  ْهَّللاُلوُسَر  ِهیف  ُهَعَضَو  يذَّلا  ِعِضْوَْملا  یِلا  ُُهتْدَدَرَف  ْمیهاْربِا  ِماقَِمب  ُتِْرُما  َْول  ُْمتیاَرأ 

ۀَمِطاف  ِۀَثَرَو  یِلا  َكَدَف  ُْتدَدَر  َو 
َنِم ایاضَق  ُْتدَدَرَو  ِدَجْسَْملا ، َنِم  اْهتَمِدُه  َو  ِِهتَثَرَو  یِلا  ٍرَفْعَج  ُراد  ُْتدَدَرَو  َناک ... امَک  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللاُلوُسَر  َعاص  ُْتدَدَر  َو 

َّنِهِجاوْزَا ... یِلا  َّنُُهتْدَدَر  َو  ٍّقَح  ِریَِغب  ٍلاجِر  َتَْحت  ًءاِسن  ْتَعََزن  َو  اِهب  یضَق  ِرْوَْجلا 
ِءاِینْغْألا ... َنَیب  ًَۀلْوَد  اُهلَعْجَا  َْمل  َو  ِۀیِوَّسلِاب  یطْعی  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هَّللاُلوُسَر  َناک  امَک  ُتیَطْعا  َو  ایاطَْعلا  َنیواَّوَد  ُتْوَحَم  َو 

ُْهنِم  َّدَس  ام  ُتْحَتَف  َو  ِباْوبَالا  َنِم  ِهیف  َحَتَف  ام  ُتْدَدَس  َو  ِهیَلَع  َناک  ام  یِلا  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هَّللاُلوُسَر  َدِجْسَم  ُْتدَدَر  َو 
ِنیَّفِْخلا  یَلَع  َحْسَْملا  ُْتمَّرَح  َو 

ِذیبَّنلا  یَلَع  ُتْدَدَح  َو 
ِنیتِْعتُْملا  ِلالَحْألِاب  ُتْرَمَا  َو 

ٍتاریبْکَت  َسْمَخ  ِِزئانَْجلا  یَلَع  ِریبْکَّتلِاب  ُتْرَمَا  َو 
میحَْرلا ... ِنمْحَْرلا  ِهَّللا  ِمِْسِبب  َرْهَْجلا  َساَّنلا  ُْتمَْزلا  َو 

ِۀَّنُّسلا یَلَع  ِقالَّطلا  یَلَع  َو  َنآْرُْقلا  ِمْکُح  یَلَع  َساَّنلا  ُْتلَمَح  َو 
اهِدوُدُح ... َو  اِهفانِْصا  یَلَع  َتاقَدَّصلا  ُتْذَخَا  َو 

يدانَتَف َۀَـعِْدب  ِِلفاوَّنلا  یف  ْمِهِعاِمتْجا  َّنِا  ْمُْهتَمَلْعا  َو  ٍۀَـضیرَف  یف  َِّالا  ِناضَمَر  ُرْهَـش  یف  اوُعِمَتْجی  ْنَا ال  َساَّنلا  ُتْرَمَا  ْدََـقل  ِهَّللا  َو  یّنَع  اُوقَّرَفَِتل  ًاذِا 
: یعَم ُِلتاقی  ْنَّمِم  يرَکْسَع  ِلْها  ُضَْعب 

... يرَکْسَع ِِبناج  ِۀیِحان  یف  اوُرُوثی  ْنَا  ُْتفِخ  ْدََقلَو  ًاعُّوَطَت . ِناضَمَر  ُرْهَش  یف  ِةولَّصلا  ِنَع  اناْهنی  ٍرَمُع  ُۀَّنُس  ْتَریُغ  ِمالْسِْالا  َلْهَا  ای 
؛ دوب هداد  رارق  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  متشاذگیم  یناکم  نامه  هب  داد  رییغت  مّود  هفیلخ  هک  ار  میهاربا  ماقم  رگا  )

؛ مدادیم شیلصا  بحاص  هب  ار  كدف  و 
؛ مدنادرگیم زاب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  هدش  نییعت  رادقم  هب  ار  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هنامیپ  و 

؛ متفرگیم سپ  زاب  دندرک ، بارخ  روز  هب  دجسم  هعسوت  رد  هک  ار  رفعج  هناخ  و 
؛ مدرکیم درط  ار  هناملاض  ياهتواضق  ماکحا و  و 

؛ مدنادرگیمرب ناشیاهداوناخ  هب  دندرک ، جاودزا  نانآ  اب  دنتفرگ و  یّقح  نودب  هک  ار  ناملسم  نانز  و 
؛ مدادیم رییغت  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  قوقح  شور  هب  ار  قوقح  رتفد  و 

؛ مدرکیم دوبان  ار  اهنداد  زایتما  اهششخب و  رتفد  و 
؛ مدرکیم تسرد  دوب  مزال  هک  هنوگنآ  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دجسم  و 

؛ متسبیم دندرک  زاب  اجیب  هک  یئاهرد  و 
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؛ مدرکیم عنم  ار  شفک  يوررب  حسم  و 
؛ مدزیم بارش  ّدح  وجبآ  ندروخرب  و 

؛ مدرکیم مالعا  لالح  ار  عّتمت  ّجح  هعتم و  و 
؛ دنیوگب ریبکت  جنپ  اههزانج  رب  هک  مدادیم  روتسد  و 

؛ دنیوگب دنلب  زامن  رد  ار  هَّللامسب  و 
؛ مدنادرگیم زاب  نآرق  مکح  هب  ار  مدرم  و 
؛ مدرکیم يراج  مالسا  قباطم  ار  قالط  و 

؛ متفرگیم مدرم  راشقا  زا  ار  تاقدص  و 
زا یعمج  تسا ، تعدـب  هک  دـنناوخن  تعاـمج  هب  ار  یّبحتـسم  زاـمن  هک  مداد  روتـسد  اـت  نم  دـندشیم ، هدـنکارپ  نم  فارطا  زا  هـنیآ  ره 

: دندز دایرف  نم  نایرگشل 
دنیامن ). یگدنکارپ  راچد  ار  منایرگشل  هک  مدیسرت  دنداد ، رییغت  ار  مّود  هفیلخ  ّتنس  مالسا ، لها  يا  هک 

----------------
اه : تشون  یپ 

یطویس 136. ءافلخلا  خیرات  و -  یفاک ص58 و 63 -  هضور  [ 1]

زیهرپ گنهرف  ناوناب و 

: دننام تسا ، حرطم  یلوصا  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  يرادرسمه  قالخا  یعامتجا و  گنهرف  رد 
درم نز و  نیب  راک  میسقت  - 1

لزنم نوریب  ياهراک  هب  تبسن  درم  باختنا  - 2
ترورض رد  رگم  اهنز  نتفرن  نابایخ  هچوک و  هب  - 3

. لزنم زا  جراخ  شورف  دیرخ و  هب  تبسن  اهدرم  يریذپ  تیلوئسم  - 4
ناوج و لسن  تمالـس  لماع  هک  دوش ، هرادا  دیاب  نابایخ  رازاب و  رد  درم  نز و  طالتخا  مدـع  و  زیهرپ ، گنهرف  اب  یمالـسا  هعماج  نیاربانب 

. تسا یعامتجا  طیحم 
هب ًاصخـش  و  دنراد ، دمآ  تفر و  رازاب  يراجت و  زکارم  رد  هفوک  نانز  هک  دنداد  عالّطا  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترـضح  هب  يزور 

: دومرف هفوک  مدرم  هب  باطخ  ینارنخس  کی  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  دنزادرپیم ، شورف  دیرخ و 
َجُولُْعلا َنْمِحازیَو  ِقاوْسَْألا  یلِإ  َنْجُرْخی  مُُکئاِسنَو  َنوُراُغتالَو  َنویْحَتْسَت  امَأ 

[ . 1 [ »؟ دنوشیم وربور  لکیه  شوخ  يوق و  ناناوج  اب  دنوریم و  اهرازاب  هب  امش  ياهنز  هک  دیزرویمن  تریغ  و  دیرادن ؟ ءایح  ایآ  »
-----------------

اه : تشون  یپ 
ءاضیبلاۀّجحم ج 3 ص 104. [ 1]

دوخ رتخد  اب  دروخرب 

تیراـع هب  رطف ، دـیع  زور  يارب  اـهنت  نآ ، راددـیلک  هزاـجا  اـب  مهنآ  ار  لاـملاتیب  دـنبولگ  مالـسلا ، هیلع  یلع  ماـما  نارتخد  زا  یکی  یتقو 
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تفرگ ،
شرتخد هب  باطخ  دـنادرگزاب و  لاملاتیب  هب  ار  دـنبولگ  و  دیـشک ، دایرف  لاـملاتیب  راددـیلک  رـس  رب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح 

: دومرف
[ . 1 . ] دیدرگیم عطق  مشاهینب  رد  هک  دوب  یتسد  نیلّوا  وت  تسد  یتفرگیمن ، هزاجا  رگا 

اَم يِذَّلا  یِفیَِـسب  َکََّنبِرْـضََألَو  َکِیف ، ِهَّللا  َیلِإ  َّنَرِذـْعَُأل  َْکنِم  ُهَّللا  ِینَنَْکمَأ  َُّمث  ْلَعْفَت  َْمل  ْنِإ  َکَّنِإَف  ْمَُهلاَْومَأ ، ِمْوَْقلا  ِءَالُؤه  َیلِإ  ْدُدْراَو  َهَّللا  ِقَّتاَف 
َراَّنلا ! َلَخَد  اَّلِإ  ًادَحَأ  ِِهب  ُْتبَرَض 

َحیِزُأَو اَمُْهنِم ، َّقَْحلا  َذُـخآ  یَّتَح  ٍةَداَرِِإب ، یِّنِم  اَرِفَظ  َالَو  ٌةَداَوَه ، يِدـْنِع  اَمَُهل  َْتناَک  اَم  َْتلَعَف ، يِذَّلا  َْلثِم  اَـلَعَف  َنیَـسُْحلاَو  َنَسَْحلا  َّنَأ  َْول  ِهَّللاَوَو 
، ًادـیَوُر ِّحَـضَف  يِدـَْعب ؛ ْنَِمل  ًاثاَریِم  ُهُکُْرتَأ  ِیل ، ٌلاَلَح  ْمِِهلاَْومَأ  ْنِم  ُهَتْذَـخَأ  اَم  َّنَأ  ِینُّرُـسی  اَم  َنیَِملاَْعلا  ِّبَر  ِهَّللِاب  ُمِْسقُأَو  اَمِِهتَمَلْظَم ، ْنَع  َلِطاَْبلا 

ِهِیف ُعیَـضُْملا  یَّنَمَتیَو  ِةَرْـسَْحلِاب ، ِهِیف  ُِملاَّظلا  يِداَنی  يِذَّلا  ِّلَحملِاب  َُکلاَمْعَأ  َکیَلَع  ْتَضِرُعَو  يَرَّثلا ، َتَْحت  َْتِنفُدَو  يَدَْملا ، َْتغََلب  ْدَق  َکَّنَأَکَف 
« ٍصانَم َنیح  َتالَو  ، » َۀَعْجَّرلا

راکتنایخ اب  عطاق  دروخرب  همجرت :
، دومن مهاوخ  رفیک  ار  وت  مبای ، تسد  وت  رب  ات  دهد  تصرف  ارم  ادخ  ینکن و  نینچ  رگا  و  نادرگزاب ، ار  نانآ  لاوما  و  سرتب ، ادـخ  زا  سپ 

. دیدرگ خزود  دراو  مدز  سک  ره  هب  هک  منزیم  ار  وت  يریشمش  اب  و  دشاب ، نم  هاوخرذع  ادخ  دزن  هک 
نآ ات  دندیـسریمن  وزرآ  هب  دندیدیمن و  شوخ  يور  نم  زا  يداد ، ماجنا  وت  هک  دندرکیم  نانچ  نیـسح  نسح و  رگا  ادـخ ! هب  دـنگوس 

لاوما زا  وت  هک  هچ  نآ  دنگوس ، نایناهج  راگدرورپ  هب  مزاس ، دوبان  هدمآ  دیدپ  متس  هب  هک  ار  یلطاب  و  مناتـس ، سپ  زاب  نانآ  زا  ار  قح  هک 
، امن هشیدـنا  رادـهگن و  تسد  سپ  مهد ، رارق  مناگدـنامزاب  ثاریم  ار  نآ  هک  مدوبن  دونـشخ  دوب ، لالح  نم  رب  يدرب ، قحان  هب  ناناملـسم 

ترسح اب  راکمتس  هک  اجنآ  دنتشاد ، هضرع  وت  رب  ار  وت  لامعا  و  هدش ، ناهنپ  اهكاخ  ریز  رد  و  ياهدیـسر ، یگدنز  نایاپ  هب  هک  نک  رکف 
[ . 2 .( ] تسا دودسم  هراچ  رارف و  هار  اّما  دراد  تشگزاب  يوزرآ  اهتصرف ، رمع و  هدننک  هابت  و  دنزیم ، دایرف 

--------------------
: اه تشون  یپ 

ص521 . ج18 ، هعیّشلا ، لئاسو  و  ص151 -  ج10 ، بیذهت ، [ 1]
. یتشد دمحم  سرهفملامجعم  هغالبلاجهن ، همان 41  [ 2]

یماش ناریسا  اب  دروخرب 

وا دوب  هتشکن  ار  ترضح  نآ  نارای  زا  یسک  رگا  دشیم ، ریسا  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  تسد  هب  اهیماش  زا  ینمـشد  هاگره  لمج  گنج  رد 
، تشکیم ار  وا  هنرگو  درکیم  دازآ  ار 

[ . 1 . ] دناسریم لتق  هب  ار  وا  دشیم ، ریسا  دمآیم و  گنج  هب  هرابود  يدازآ  زا  سپ  رگا  و 
----------------

اه : تشون  یپ 
ص519 . رصن ، نیفص ، [ 1]

تماما رد  یثحب 

رب وا  تعاطا  هکیروطب  مالسا  تلم  يربهر  يارب  ترضحنآ  ینیـشناج  روظنمب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  تلحر  زا  سپ  ماما  دوجو  موزل 
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دناوتیمن يربهر  تسایر و  نودـب  یعامتجا  نامزاس و  چـیه  اریز  تسا  هماع  هصاخ و  نیقیرف  دـییأت  دروم  دـشاب  بجاو  مزال و  تما  ماـمت 
ار یتایصوصخ  طیارش و  هچ  دوش و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  نیـشناج  دیاب  یـسک  هچ  هک  تسنیا  رد  ثحب  یلو  دهد  همادا  دوخ  ءاقبب 

تفالخ ددرگ  رقتسم  ناملسم  درف  کی  هلیسوب  هک  ار  یتموکح  ره  تنـس  لها  دزاس ؟ بوصنم  ماقم  نیدب  ار  وا  یـسک  هچ  دشاب و  هتـشاد 
هدوـبن و لـئاق  هفیلخ  تمـصعب  هجیتـن  رد  دـننادیم  مدرم  فرط  زا  بختنم  مه  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ  نیـشناج  هتـسناد و  یمالـسا 
اب هک  دـنراد  رظن  اهنآ  لامعا  یگنوگچ  ءافلخ و  راتفر  زرطب  طقف  دـندروآیم و  رامـشب  يرـشب  ياهتموکح  فیدر  رد  ار  یمالـسا  تفـالخ 

دنیامن ! راتفر  داد  لدعب و  مدرم 
تـسا هدش  ثوعبم  ادخ  بناج  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هکنانچمه  تسا و  توبن  یلات  هدوب و  یهلا  بصنم  تماما  هعیـش  هدیقعب  اما 

، یناسفن لئاضف  یقالخا و  يایاجـس  هیلک  رد  مدرم  هبطاقب  تبـسن  تیلـضفا  نتـشاد  رب  هوـالع  ددرگ و  نییعت  ادـخ  هیحاـن  زا  دـیاب  زین  ماـما 
تماما طرش  نیملسم  باختنا  عامجا و  نیا  رب  انب  تسا  مدرم  صیخشت  قوف  ماقم  نیا  تسا و  همزال  طیارش  لوا  هجرد  رد  مه  وا  تمـصع 

دشاب . تعیب  هیقتبروبجم و  رهاظب  نید  ساسا  ظفح  يارب  ماما  هچ  رگا  دشابیمن  تماما  لیلد  زین  نیملسم  میلست  ای  لوبق و  تسین و 
دوشیم قـالطا  زین  رفک  ناـیاوشیپ  هب  یتح  زاـمن ) رد   ) تعاـمج ماـما  دـننام  تفگ  ناوتیم  یئاوشیپ  رهب  نآ  يوغل  ینعمب  ار  ماـما  ظـفل  هتبلا 

[ . 1  ] مهل نامیا  مهنا ال  رفکلا  ۀمئا  اولتاقف  دیامرف : میرک  نآرق  رد  دنوادخ  هکنانچ 
تـسایر زا  تراـبع  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربـمغیپ  ینیـشناج  هک  نآ  صوـصخم  ینعمب  مـالک و  ملع  حالطـصا  رد  تماـما  یلو 
ترابعب تسا ، بجاو  مزال و  یماقم  نینچ  بحاص  زا  تعباتم  تما  دارفا  مامت  رب  هک  نید  ایند و  روما  رد  مدرم  همه  رب  تسا  هیهلا  یمومع 

ـ  ینید ماکحا  فراعم و  نایب  تموکح ـ  ظاحل  زا   ) تهج هس  رد  ار  یمالـسا  هعماج  يربهر  تسایر و  دـیاب  ربمغیپ  نیـشناج  ماـما و  رگید 
دیؤم ددرگ و  بوصنم  نییعت و  دنوادخ  بناج  زا  دـیاب  یـسک  نینچ  هک  تسا  حـضاو  رپ  دریگب و  هدـهعب  يونعم ) تایح  داشرا  يربهر و 

نآ ياقب  ظفح و  يارب  دوشیم  ثوعبم  یلاعت  دـنوادخ  فرط  زا  يربمغیپ  ینید  ندـمآ  دوجوب  يارب  هکنانچمه  اریز  دـشاب  ینابر  تاماهلاب 
دشابیم . يرورض  مزال و  ادخ  بناج  زا  ماما  بصن  نییعت و  زین  نید 

، لتخم یهلا  نوناق  دوجو  نودب  عامتجا  ماظن  نوچ  هک  فطل  لیلدب  فورعم  تسا  یلیلد  دوخ  هدیقع  تحص  رب  هعیش  تالالدتسا  هلمج  زا 
ینید فیلاکت  فیاظو و  نییعت  يارب  نینچمه  رگیدکی و  اب  دارفا  طباور  نییعت  يارب  اذـل  دوشیم  ادـیپ  جرم  جره و  هعماج  نآ  دارفا  نایم  و 
هعماج دارفا  ات  دنکیم  ثوعبم  نانآ  يوسب  ار  يربمغیپ  فطل  هار  زا  دنوادخ  تسا  ینادواج  تداعسب  ندیـسر  شاهجیتن  هک  اهنآ  یقالخا  و 

نم الوسر  مهیف  ثعب  ذا  نینمؤملا  یلع  هللا  نم  دـقل  دـیامرف : میرک  نآرق  رد  هکناـنچ  دـیامن  تیادـه  يونعم  يداـم و  لـماکت  ریـسم  رد  ار 
[ . 2  ] نیبم لالض  یفل  لبق  نم  اوناک  نا  ۀمکحلا و  باتکلا و  مهملعی  مهیکزی و  هتایا و  مهیلع  اولتی  مهسفنا 

دناوخیم و ار  وا  تایآ  نانآ  رب  هک  تخیگنا  رب  ار  يربمغیپاهنآ  نایم  رد  هک  دومن  مارکا  ناسحا و  فطل ) هار  زا   ) نینمؤم رب  دـنوادخ  ینعی 
يراکـشآ یهارمگ  رد  البق  هچ  رگا  دـهدیم و  ناشدای  تمکح  باتک و  هدومن و  هیکزت  یقـالخا ) لـئاذر  يدـیلپ و  كرـش و  زا   ) ار اـهنآ 

دندوب .
زگره تسا و  لماک  ادخ  فطل  هکیتروص  رد  دنریذپیمن  ارنآ  ماما  دروم  رد  اما  دـنراد  لوبق  ربمغیپ  هراب  رد  زین  تنـس  لها  ار  فطل  لیلد 

لاح رد  ربمغیپ  دوش و  بوصنم  ادخ  بناج  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  تلحر  زا  سپ  دیاب  زین  ماما  نیا  رب  انب  دنامیمن  مامت  ان  صقان و 
هدیدرگ هراشا  نادب  هتـشذگ  لوصف  رد  هدوب و  بلطم  نیا  رگنـشور  مخ  ریدغ  رد  غیلبت  هیآ  لوزن  هکنانچ  دـنک  یفرعم  مدرمب  ار  وا  تایح 

[ . 3  ] ضرغلل الیصحت  یلاعت  هللا  یلع  هبصن  بجیف  فطل  مامالا  دیوگ : داقتعالا  دیرجت  باتک  رد  یسوط  نیدلا  ریصن  هجاوخ  تسا ،
ماما تسا و  یئادـخ  بصنم  تبهوم و  هیهلا  تفالخ  تماما و  دـننکیم  تباث  هک  دـنراد  دوجو  میرک  نآرق  رد  یتایآ  فطل  لیلد  رب  هوالع 

تسا : ریز  ياههیآ  اهنآ  هلمج  زا  ددرگیم  بوصنم  دنوادخ  هلیسوب  زین 
رارق ياهفیلخ  نیمز  يور  رد  نم  تفگ  ناگتـشرفب  وت  راگدرورپ  هکیماـگنه  [ ... 4  ] ۀفیلخ ضرالا  یف  لعاج  ینا  ۀـکئالملل  کبر  لاق  ذا 
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مهدیم ...
[ . 5  ] نیملاظلا يدهع  لانی  لاق ال  یتیرذ  نم  لاق و  اماما  سانلل  کلعاج  ینا  لاق  نهمتاف  تاملکب  هبر  میهاربا  یلتب  اذا  و 

حبذب ندش  رومأم  نطو و  زا  ترجه  دورمن و  روتسدب  شتآ  رد  وا  ندنکفا  دننام   ) دومن شیامزآ  ینانخـسب  شراگدرورپ  ار  میهاربا  نوچ 
رارق ماما  مدرم  يارب  توبن ) ماقم  رب  هوالع   ) ارت نم  هک  دومرف  واب  دنوادخ  دـیدرگ  اهنآ  مامتا  ماجنا و  هدامآ  میهاربا  و  مهلاثما ) لیعمـسا و 

هیآ ود  نیا  رد  دسریمن . ناراکمتسب  تماما )  ) نم دهع  دومرف  دنوادخ  هدب  رارق  مه  نم  دالوا  زا  یـضعبب  ار  تماما  نیا  درک  ضرع  مهدیم 
ماما ملظ  مدع  دسریمن و  رگمتس  ملاظ و  صاخـشا  رب  مه  تماما  نیا  تسا و  ادخ  تسدب  هفیلخ  ماما و  بصن  هک  دنکیم  حیرـصت  دنوادخ 

تسیچ ؟ قوف  تایآ  باوج  دوش  باختنا  عامجا  اروش و  قیرط  زا  ماما  دشاب  رارق  ننست  لها  هدیقعب  رگا  دناسریم و  ار  وا  تمصع 
دسیونیم : نینچ  روبزم  هیآ  ریسفت  لیذ  رد  نازیملا  ریسفت  بحاص 

لابندب ریـسفت  ناونعب  مه  تیاده  هدش  هدرب  تماما  زا  یمان  اجک  ره  هک  تسنیا  دوشیم  هدافتـسا  هنیمز  نیا  رد  نآرق  هفلتخم  تایآ  زا  هچنآ 
دیامرف : میهاربا  ناتساد  رد  الثم  تسا  هدیدرگ  رکذ  نآ 

[ . 6  ] انرماب نودهی  ۀمئا  مهانلعج  و  نیحلاص ، انلعج  الک  ۀلفان و  بوقعی  قحسا و  هل  انبهو  و 
یناماما ار  نانآ  میداد و  رارق  ناگتسیاش  ناکین و  زا  ار  اهنآ  همه  میدیشخب و  دوب ) قحـسا  دنزرف  هک   ) ار بوقعی  ار و  قحـسا  میهارباب  ام  و 

دنیامن . تیاده  ار  مدرم  ام  رماب  هک  میداد  رارق 
[ . 7  ] نونقوی انتایاب  اوناک  اوربص و  امل  انرماب  نودهی  ۀمئا  مهنم  انلعج  و  دیامرف : رگید  ياج  رد  و 

دندرک و ربص  موق ) ینامرف  ان  زا  یـشان  ياهیتخـسب   ) نوچ دـندرکیم  تیادـه  ام  نامرفب  هک  میداد  رارق  یناماما  لیئارـسا ) ینب   ) اهنآ زا  و 
دنتشاد . نیقی  ام  تازجعم )  ) تایاب

تـسا هدومرف  هدرک و  رماب  دیقم  ارنآ  سپـس  هدش و  رکذ  تماما  زا  دعب  حیـضوت  ناونعب  تیاده )  ) دراوم نیا  رد  دوشیم  هظحالم  هکیروطب 
هک تسا  یـصوصخم  تیادـه  ماقم  تماما  ماقم  هک  دوشیم  مولعم  اجنیا  زا  دـننکیم و  تیادـه  ام  رماـب  هک  ناـیاوشیپ  ینعی  اـنرماب  نودـهی 
رد تیاده  زا  روظنم  دـشابیم و  تیادـه  اب  مأوت  هک  نطاب  رظن  زا  تسا  مدرم  لامعا  رب  تیالو  عونکی  هدوب و  ادـخ  رماب  تیادـه  زا  ترابع 

تـسا ینانمؤم  مومعهکلب  نالوسر  ناربمغیپ و  راک  هک  قیرط  هئارا  یئامنهار و  اهنت  هن  تسا  دصقمب  ندیناسر  ینعی  بولطمب  لاصیا  اجنیا 
[ . 8  ] دننکیم توعد  ادخ  يوسب  ار  مدرم  تحیصن  هظعوم و  هار  زا  هک 

انتایاب اوناک  اوربص و  امل   ) تسا هدرک  نایب  نینچ  ار  تماما  ماقم  ءاـطعا  لـیلد  دـنوادخ  هک  تسنیا  دومن  هجوت  دـیاب  هک  يرگید  عوضومب 
ماـمت لـماش  هک  قلطم  ربص  مهنآ  ادـخ  هار  رد  ربص  نآ  ءاـطعا  تلع  نیا ، رب  اـنب  دنتـشاد ) نیقی  اـم  تاـیآب  دـندرک و  ربـص  نوچ  نونقوی ـ 

دیامرف : میهاربا  هراب  رد  هکنانچ  تسا  ربص ) زا  شیپ   ) نیقی ماقم  ندوب  اراد  تاناحتما و 
[ . 9  ] نینقوملا نم  نوکیل  ضرالا و  تاومسلا و  توکلم  میهاربا  يرن  کلذک  و 

ملاع هدوب و  نیقی  ماقم  ياراد  دیاب  ماما  سپ  ددرگ . نیقی  لها  زا  ات  میهدیم  ناشن  میهارباب  ار  نیمز  اهنامـسآ و  توکلم  هنوگنیدـب  ینعی و 
دشاب . فوشکم  وا  رب  توکلم 

یـضعب رد  دـشابن و  دنمتداعـس  اتاذ  رگا  اریز  دـشاب  هدوب  دنمتداعـس  اتاذ  هک  دوش  اراد  ار  تماما  تمظع  اب  ماـقم  دـناوتیم  یـسک  نینچمه 
دوب و دهاوخ  يرگید  تیادهب  جاتحم  دوخ  هتشادن و  ار  یماقم  نینچ  زارحا  تیحالص  تروصنیا  رد  دنزب  رس  وا  زا  تواقش  ملظ و  تاقوا 

[ . 10  ] درادن یشزاس  تیاده  ماقم  اب  ینعم  نیا 
مه هک  میهاربا  دـننام  نیـشیپ  ناربمغیپ  زا  هنوگچ  تشاد  ار  تماما  ماـقم  طـقف  هک  مالـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  دـیوگب  یـسک  تسا  نکمم 

هکنانچمه  ) تسا یفلتخم  بتارم  ياراد  تماما  ماقم  هک  تسنیا  خساپ  تسا ؟ رترب  لضفا و  تسا  هتـشاد  ار  تماما  ماقم  مه  هدوب و  ربمغیپ 
ماقم ياراد  دیاب  ماما  دـش  هراشا  هکنانچ  و  [ 11  ] دوب اراد  ار  تماما  رتلماک  هلحرم  ترـضحنآ  و  دـناهدوبن ) ناسکی  همه  توبن  رد  ناربمغیپ 
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هیلع ریما  ترـضح  هک  ینیقی  اما  ددرگ  نیقی  لها  زا  ات  میداد  ناشن  میهارباب  ار  نیمز  اهنامـسآ و  توکلم  دیامرفیم  دـنوادخ  دـشاب و  نیقی 
هک ینیقی  همهنآ  اب  میهاربا  اریز  دوب  دـهاوخ  وا  تماـما  هبترم  زا  رتيوق  مه  شتماـما  هبترم  هجیتن  رد  دوب  میهاربا  نیقی  قوف  تشاد  مالـسلا 

یلو ینکیم ) ؟ هدنز  ار  ناگدرم  هنوگچ  هک  هدـب  ناشن  نمب  ایادـخ  ( ؟ ] 12  ] یتوملا یحت  فـیک  ینرا  بر  درک : ضرع  دـنوادخب  تشاد 
هب ياهرذ  نم  دوش  هتـشادرب  نایم  زا  تاـباجح  ماـمت  رگا  ینعی  [ ! 13  ] انیقی تددزا  ام  ءاطغلا  فشک  ول  دومرف : مالـسلا  هیلع  ریما  ترـضح 

میازفایمن ! منیقی 
یتمـس نینچب  ار  یـسک  باختنا  تیحالـص  یناونع  چـیهب  مدرم  دراد و  یهلا  أشنم  تماما  ماقم  هک  دوشیم  تباث  هضورعم  بلاطمب  هجوت  اب 

تسا جراخ  نانآ  صیخشت  كرد و  دودح  زا  تماما  بصنمب  یسک  باختنا  زاب  دنشاب  فاکشوم  ریصب و  مه  هزادنا  ره  مدرم  اریز  دنرادن 
ار راد  تیحالـص  طیارـش و  دـجاو  رفن  داتفه  طقف  دوخ  موق  مامت  ناـیم  زا  دوب  یمزعلا  ولوا  گرزب و  ربمغیپ  هک  یـسوم  ترـضح  هکناـنچ 

ترـضحنآ هب  هک  دوب  اجنادـب  ات  ناشکرد  مهف و  دودـح  دـندوب  لیئارـسا  ینب  بختنم  هدـبز و  هک  ناـنآ  یلو  درب  روط  هب  هدرک و  باـختنا 
هچب هک  تسا  مولعم  نارگید  باختنا  دشاب  هنوگنیا  یـسوم  باختنا  هک  یئاج  سپ  هدب ) ناشن  امب  اراکـشآ  ار  ادخ   ) ةرهج هللا  انرا  دـنتفگ .

دوب . دهاوخ  يوحن 
شاهراب رد  هدوب و  قح  رارـسا  هنیجنگ  یهلا و  مولع  نامجرت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  هک  تسا  مولعم  حـضاو و  ناگمه  رب  زاب  و 

وا دنسم  رددناوتیمن  دشابن  یتافـص  نینچ  ثراو  رهظم و  ات  زین  يو  نیـشناج  نیا  رب  انب  [ 14  ] يوقلا دیدش  هملع  دیامرف . نآرق  رد  دـنوادخ 
دراد دوجو  نانآ  نایم  یتیخنس  هباشت و  تسا و  یسدق  حور  ياراد  ربمغیپ  دننام  زین  ماما  رگید  ترابعب  دیامن  يربهر  ار  يو  تما  هتسشن و 
کیب بلطم  حیـضوت  يارب  دشابن  ریذپ  ناکما  رگید  صاخـشا  يارب  تایـصوصخ  طیارـش و  نیا  ددرگ و  ترـضحنآ  نیـشناج  دناوتیم  هک 

دوشیم . هراشا  هنایماع  لاثم 
عوجر يارب  وا  بطم  شبایغ  رد  دـهاوخب  دور و  ترفاـسمب  یتدـم  يارب  رگا  تسا  یبلق  ياـهیرامیب  صـصختم  هک  یکـشزپ  دـینک  ضرف 

یتح ار  یلومعم  صاخـشا  هن  دراذـگ  دوخ  ياجب  دراد  صـصخت  هتـشر  ناـمه  رد  هک  ار  يرگید  کـشزپ  دـیاب  دـشاب  رئاد  یبلق  ناراـمیب 
رد ار  يرگید  اتقوم  دـهاوخب  يرگنهآ  هچنانچ  ای  دـهد ، رارق  دوخ  نیـشناج  دـناوتیمن  مه  ار  یکـشزپ  نادـند  الثم  صـصختم  ریغ  کشزپ 

دناشنب و دوخ  ياج  رد  ار  یباصق  الثم  دناوتیمن  الا  دشاب و  هفرح  نآ  بحاص  شدوخ  دننام  هک  دنک  ادیپ  ار  یـسک  دـیاب  دراذـگ  شیاج 
طحم ةوبنلا و  ةرجـش  نحن  دیامرف : مالـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  تهجنیدـب  تسا  راکـشآ  حـضاو و  همه  رب  هدوب و  تایهیدـب  زا  بلطم  نیا 

هک میتـسه  ینادـناخ  زا  میتوبن و  هرجـش  زا  رـشع ) ینثا  همئا   ) اـم ینعی  [ 15  ] مکحلا عیباـنی  ملعلا و  نداـعم  ۀـکئالملا و  فلتخم  ۀـلاسرلا و 
میشابیم . اهتمکح  ياههمشچ  ملع و  ياهندعم  ام  تسا  هدوب  اجنآ  رد  ناگتشرف  دمآ  تفر و  هدش و  لزان  اجنآ  رد  یهلا  ماغیپ  تلاسر و 

[ . 16  ] مجن علط  مجن  يوخ  اذا  ءامسلا ، موجن  لثمک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لا  لثم  نا  الا  دیامرف : رگید  هبطخ  رد  و 
عولط يرگید  هراتـس  دش  دیدپان  ياهراتـس  هکینامز  تسا ، نامـسآ  ناگراتـس  لثم  دـننام  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  لآ  لثم  هک  دـینادب 

دنیشنیم ) . وا  ياجب  رگید  یماما  ماما  ره  تداهش  ای  توف  اب   ) دنکیم
اناطعا و مهعـضو و  هللا و  انعفر  نا  انیلع ، ایغب  ابذک و  اننود ؟ ملعلا  یف  نوخـسارلا  مهنا  اومعز  نیذلا  نیا  دـیامرف : رگید  هبطخ  رد  نینچمه 

یلع حلـصت  ال  مشاه ، نم  نطبلا  اذه  یفاوسرغ  شیرق  نم  ۀمئالا  نا  یمعلا ، یلجتـسی  يدهلا و  یطعتـسی  انب  مهجرخا ، انلخدا و  مهمرح و 
[ . 17  ] مهریغ نم  ةالولا  حلصت  مهاوس و ال 

اریز تسا  ام  رب  متـس  غورد و  اهنآ ) ياعدا  : ) دنراوتـسا خـسار و  ملع  رد  اهنآ  دـننکیم  نامگ  تیب  لـها  اـم  زجب  هک  یناـسک  دنتـسه  اـجک 
( ماقمنآ رد   ) ار ام  تسا و  هتخاس  هرهب  یب  ارنانآ  هدومرف و  ءاطع  امب  ار ) تماما  ماقم   ) هتـشاذگ و ورف  ار  اهنآ  هداد و  يرترب  ار  ام  دـنوادخ 

هتـشادرب يروک  یهارمگ و ) ینادان و  هدرپ   ) ددرگیم و بلط  یئامنهار  تیادـه و  ام  هلیـسوب  تسا ، هدرک  جراـخ  ار  اـهنآ  هدومن و  لـخاد 
ناشیا ریغ  يافلخ  تسین و  راوازـس  ناشیا  ریغ  رب  تفالخ ) تماما و   ) دـناهدمآ دوجوب  مشاه  لسن  زا  شیرق و  زا  نید  نایاوشیپ  اریز  دوش ،
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دنرادن . تیحالص  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ   ) ینیشناج يارب 
درادیم : هضرع  نینچ  دنوادخ  هاگشیپ  هب  دناوخیم  نآرق  متخ  زا  سپ  هک  یئاعد  رد  زین  مالسلا  هیلع  داجس  ترضح 

نم یلع  انلـضف  و  ارـسفم ، هملع  انتثرو  و  المکم ، هبئاجع  ملع  هتمهلا  المجم و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  کـیبن  یلع  هتلزنا  کـنا  مهللا 
هلمح . قطی  مل  نم  قوف  انعفرتل  هیلع  انتیوق  هملع و  لهج 

[ . 18  ] هل نازخلا  هلآ  یلع  هب و  بیطخلا  دمحم  یلع  لصف  هلضف  هفرش و  کتمحرب  انتفرع  ۀلمح و  هل  انبولق  تلعج  امکف  مهللا 
ماـهلا واـب  اـمامت  ارنآ  بئاـجع  ملع  يداتـسرف و  ورف  لـمجم  روطب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  تربمغیپ  رب  ار ) نآرق   ) ارنآ وت  ایادـخ  راـب 

يدرک و نوزف  وا  زا  ار  اـم  يورین  يدیـشخب و  يرترب  درادـن  نآرق  ملع  هـک  یـسک  رب  ار  اـم  يداد و  ثاریمب  اـمب  ارنآ  ریـسفت  و  يدوـمرف ،
تشادن . ار  ملع  نیا  لمحت  بات  هک  يدینادرگ  وا  زا  رتالاو  ارنامهبتر 

یلص دمحم  رب  يدناسانش  امب  ارنآ  لضف  فرـش و  تمحررظن  زا  يدید و  هتـسیاش  نآرق  يرادهاگن  يارب  ار  ام  ياهلد  هکنانچمه  اهلا  راب 
تسرفب . دورد  دنیوا  ملع  ناروجنگ  هک  وا  دالوا  رب  دوب و  ایوگ  نادب  هک  هلآ  هیلع و  هللا 

دشاب و دیؤم  مهلم و  ادخ  بناج  زا  هک  تسا  مزال  يرسفم  نیبم و  میرک  نآرق  يارب  هک  دیآیم  تسدب  هجیتن  نینچ  تانایب  نیا  نومـضم  زا 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  تلحر  ماگنه  رد  هک  رمع  نخـس  نالطب  اجنیا  زا  درادـن و  ار  یماـقم  نینچ  زارحا  یگتـسیاش  یـسک  ره 

یباتک اضرف  دهدیمن  تسدب  ار  هبولطم  هجیتن  نآ  نیبم  رـسفم و  نودب  ادـخ  باتک  دوجو  اهنت  اریز  دوشیم  مولعم  هللا  باتک  انبـسح  تفگ 
دیاب یقذاح  بیبط  هکلب  دنکیمن  زاین  یب  بیبطب  هعجارم  زا  ار  نارامیب  باتکنآ  دریگب  رارق  مدرم  رایتخا  رد  هدش و  هتشون  بط  ملع  رد  رگا 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  تهج  نیمهب  دنک  سیردت  نارگیدب  ارنآ  ای  دیامن و  هدافتـسا  باتک  نآ  زا  دناوتب  ات  دـشاب  هتـشاد  دوجو 
ودـنآ دومرف  هدرک و  هیـصوت  مدرمب  دوخ  ترتع  شودـمه  ار  نآرق  تسا  یعطق  ملـسم و  هصاخ  هماـع و  دزن  رد  هک  نیلقث  ثیدـح  رد  زین 

رد رمع  هک  دـش  تباث  زین  المع  و  [ 19  ] ضوحلا یلع  ادری  یتح  اقرتفی  نل  و  دـنوش ، دراو  نم  رب  ضوح  رانک  ات  دـنوشن  ادـج  مه  زا  زگره 
تفگ هدرب و  هانپ  مالسلا  هیلع  یلعب  راچان  دروآ و  تسدب  ادخ  باتک  زا  تسناوتن  ار  یئاضق  تالکشم  مهبم و  لئاسم  لح  شتفالخ  نامز 
تـسب نب  زا  ار  رمع  هدومن و  لکـشم  عفر  اروف  دوب  قطان  نآرق  دوخ  ینابر و  تاـضافاب  مهلم  نوچ  ترـضحنآ  و  رمع . کـلهل  یلع  ـال  ول 

دیشخبیم . یئاهر 
یطیارش نینچ  هاوخان  هاوخ  یئاضق  تالکشم  یملع و  تالضعم  لح  مهبم و  ماکحا  حیـضوت  تالمجم و  لیـصفت  هباشتم و  تایآ  ریـسفت 
یماهلا یندـل و  هک  تسا  تماما  ملعب  یکتم  هکلب  تسین  طابنتـسا  يور  ءاهقف  يواتف  دـننام  ماـما  ياوتف  اریز  دـنکیم  باـجیا  ماـما  يارب  ار 

ار دوخ  هکنیا  نودب  نانآ  دناهدومن  مالسلا  مهیلع  راهطا  همئا  زا  هک  یجنرغب  لکـشم و  لاؤس  هنوگ  ره  هک  تسا  هدش  هدید  هشیمه  تسا و 
تایآ رد  یماهبا  اجک  ره  نینچمه  دـناهداد  باوج  گنرد  لمأت و  نودـب  اروف  دـننادب  نآ  هباشم  ماکحا  ریاس  زا  مکح  نآ  طابنتـساب  مزلم 
دعاوق اب  نآ  قیبطتب  دـیقم  هکنیا  نودـب  تسا  هدومرف  ناـیب  هیآ  نآ  لوزن  زا  اریلاـعت  يادـخ  دوصقم  هدومن و  ریـسفت  ارنآ  ماـما  هدوب  نآرق 
يردا تیبلا  لها  مکحب ـ  تسا و  توبن  ماقم  یلات  هعیـش  رظن  زا  تماما  ماقم  لیلد  نیمهب  دـشاب  يرگید  یملع  نیزاوم  هنوگ  ره  ای  یبدا و 

ار ربمغیپ  ادـخ و  دوصقم  دوخ  یماـهلا  یندـل و  ملع  اـب  زین  راـهطا  همئا  تسه ) هچ  هناـخ  رد  هک  دـننادیم  رتهب  هناـخ  لـها   ) تیبـلا یف  اـمب 
دناهتفایرد .

زا ملـسم  نب  زیزعلا  دبع  هلیـسوب  ۀـمحرلا  امهیلع  قودـص  خیـش  ینیلک و  هک  یثیدـح  هصالخب  لصف  نیا  رد  هضورعم  بلاطم  لیمکت  يارب 
دوشیم . هراشا  الیذ  دناهدرک  لقن  تماما  دروم  رد  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح 

ار تماما  عوضوم  هدیسر و  ترـضحنآ  تمدخ  نم  دوب  هدمآ  ورمب  هزات  مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  هکیعقوم  دیوگ  ملـسم  نب  زیزعلا  دبع 
مدرک . ضرع  شتمدخب  دندرکیم  وگتفگ  نآ  نوماریپ  رد  هدوب و  مدرم  زا  يرایسب  فالتخا  دروم  هک 

ضبق ار  شربمغیپ  لج  زع و  دنوادخ  اریز  دناهدروخ  لوگ  دوخ  ءارآ  زا  دـناهدیمهفن و  مدرم  زیزعلا  دـبع  يا  دومرف  درک و  مسبت  ترـضح 
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رـشب ياهیدنمزاین  هیلک  ماکحا و  دودـح و  مارح و  لالح و  زا  يزیچ  ره  نایب  هک  مه  ار  نآرق  درک و  لماک  شیارب  ار  نید  ات  دومرفن  حور 
ملاعم شتما  يارب  ات  دومرفن  تلحر  مه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  داد و  رارق  نید  لاـمک  زا  مه  ار  تماـما  رما  دومرف و  لزاـن  تسنآ  رد 
يزیچ دومرف و  بوصنم  ماما  اوشیپ و  تمسب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  دینادرگ و  نشور  تسا  قح  هار  هک  ار  ناشهار  هدومرف و  نایب  ار  ناشنید 

ادخ باتک  تسا  هدرکن  لماک  ار  شنید  لج  زع و  دنوادخ  دشاب  دقتعم  هک  یـسک  تروص  نیا  رد  درکن  راذـگ  ورف  ار  تما  تاجایتحا  زا 
تسا . هتشگ  رفاک  نادب  دنک  در  ار  ادخ  باتک  هکنآ  هدومن و  در  ار 

شردـق یـسب  تماما  ماقم  دوش ؟ هتـشاذگ  نانآ  رایتخاب  ماما  باختنا  نییعت و  ات  دنـسانشیم  تما  نایم  رد  ار  ماـما  تلزنم  ردـق و  مدرم  اـیآ 
ارنآ دوخ  ءارآ  اب  ای  دنـسرب  نادـب  دوخ  صقان )  ) لوقع اب  مدرم  هک  تسنآ  زا  رتورف  شقمع  رتیلاع و  شناـکم  رتمیظع و  شنأـش  رتگرزب و 

زا سپ  ارنآ  لج  زع و  دـنوادخ  هک  تسا  یخماش  ماقم  تماما  بصنم  اریز  دـننک  باختنا  ار  یماما  دوخ  رایتخا  لیمب و  اـی  دـننک و  كرد 
هدینادرگ دـنلب  ار  شمان  هدومن و  فرـشم  نادـب  ار  وا  هک  تسا  یتلیـضف  هداد و  صاصتخا  میهاربا  ترـضحبمیس  هلحرم  رد  تلخ  توبن و 

ار تماما  ماقم  يدصت  هیآ  نیا  سپ  [ 20  ] نیملاظلا يدهع  لانی  لاق ال  یتیرذ  نم  لاق و  اماما  سانلل  کلعاج  ینا  دـیامرف : هک  اجنآ  تسا 
تسا . هداهن  ناکاپ  ناگدیزگرب و  نایم  رد  ارنآ  هدومن و  لطاب  تمایق  زور  ات  ناراکمتس  يارب 

دومرف : داد و  رارق  وا  هدیزگرب  كاپ و  دالوا  رد  ار  تماما  تشاد و  یمارگ  ار  میهاربا  دنوادخ  سپس 
ءاتیا ةولـصلا و  ماقا  تاریخلا و  لعف  مهیلا  انیحوا  انرماب و  نودهی  ۀـمئا  مهانلعج  نیحلاص و  انلعج  الک  ۀـلفان و  بوقعی  قحـسا و  هل  انبهو  و 

[ . 21  ] نیدباع انل  اوناک  ةوکزلا و 
دننک و يربهر  ام  رماب  هک  میداد  رارق  یناماما  ار  اهنآ  میدومن و  هتسیاش  حلاص و  ار  همه  میدیشخب و  واب  ار  بوقعی  سپس  قاحـسا و  ینعی 

تماما نیا  رب  انب  دندوب . ام  ناگدـننک  شتـسرپ  زا  اهنآ  میدرک و  یحو  اهنادـب  ار  ةوکز  نداد  زامن و  هماقا  نینچمه  کین و  ياهراک  ماجنا 
مرکا ربمغیپ  هب  ارنآ  یلاعت  يادـخ  هکنیا  ات  دـندربیم  ثرا  رگیدـمه  زا  اهنرق  لوط  رد  دوب و  وا  هدـیزگرب ) كاـپ و   ) نادـنزرف رد  هشیمه 

دومرف : داد و  ثرا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
[ . 22  ] نینمؤملا یلو  هللا  اونمآ و  نیذلا  یبنلا و  اذه  هوعبتا و  نیذلل  میهارباب  سانلا  یلوا  نا 

نانمؤم یلو  دنوادخ  دنناگدنروآ و  نامیا  ربمغیپ و  نیا  هدومن و  ار  وا  يوریپ  هک  دنتـسه  یناسک  میهارباب  مدرم  نیرتکیدزن  نیرتراوازس و 
تسا .

دوب هدومن  بجاو  دنوادخ  هچنآ  مسرب  یلاعت و  يادخ  روتسدب  ترضحنآ  هدوب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  صوصخم  تماما  سپ 
تـشگ يراج  تسا  هداد  نامیا  ملع و  نانآب  دنوادخ  هک  وا  هدـیزگرب  نادـنزرف  نایم  رد  سپـس  تشاذـگ و  مالـسلاهیلع  یلع  هدـهعب  ارنآ 

[ . 23  ] ثعبلا موی  یلا  هللا  باتک  یف  متثبل  دقل  نامیالا  ملعلا و  اوتوا  نیذلا  لاق  و  دیامرف : دنوادخ  هکنانچ 
مالـسلا هیلع  یلع  دالوا  صوصخم  تمایق  زور  ات  تماما  نیا  رب  انب  دنـشابیم  يدـه  همئا  هفیرـش  هیآ  نیا  رد  ناـمیا  ملع و  لـها  زا  دارم  هک 

دننکیم ؟ رایتخا  ماما  دوخ  يارب  اجک  زا  نانادان  نیا  سپ  تسین  يربمغیپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  زا  سپ  اریز  تسا 
نینمؤملا و ریما  ماـقم  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ادـخ و  تفـالخ  تماـما  اریز  تسا  ءایـصوا  ثاریم  ءاـیبنا و  ماـقم  تقیقح  رد  تماـما 

تسا . مالسلا  مهیلع  نیسح  نسح و  ثاریم 
تسا . نینمؤم  تزع  ایند و  حالص  بجوم  نیملسم و  ماظن  هیام  نید و  مامز  تماما 

تسنآ . دنلب  هخاش  مالسا و  هدننک  ومن  هشیر  تماما 
روغث دودـح و  تنایـص  ماکحا و  دودـح و  يارجا  تاقدـص و  مئانغ و  ندـش  دایز  داـهج و  جـح و  هزور و  ةوکز و  زاـمن و  ندـش  لـماک 

تسا . ماما  دوجو  اب  یمالسا  کلامم 
تمکح و اب  ار  مدرم  دیامن و  عافد  نید  میرح  زا  دنک و  مایق  یهلا  دودـح  يارجا  رد  دـناد ، مارح  ار  شمارح  لالح و  ار  ادـخ  لالح  ماما 
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دنکیم . توعد  راگدرورپ  هارب  عطاق  ناهرب  وکین و  هظعوم  دنپ و 
نوچ ماما  دسرن . نادب  ناگدـید  اهتـسد و  هک  تسا  یقفا  رد  دریگ و  ارف  ار  یتیگ  شرون  هک  تسا  یناشخرد  علاط و  دیـشروخ  دـننام  ماما 

اهنابایب اهرهش و  زا  روبع  بش و  ياهیکیرات  رد  هک  تسا  یتیاده  هراتس  تسا و  عشعـشم  نازورف و  غارچ  دننام  ینارون و  هبـش  هدراهچ  هام 
تسا . مدرم  یئامنهار  بجوم  اهایرد  جاوما  رد  و 

تسا . تکاله  زا  هدنهد  تاجن  یتسار و  قیرط  رب  هدننک  تلالد  و  هیهلا ) فراعم   ) ناگنشت يارب  اراوگ  نیریش و  بآ  دننام  ماما 
زا هدننک و  توعد  ادـخ  يوسب  شیاهرهـش و  رد  تسوانیـشناج  و  شناگدـنب ، رب  تسوا  تجح  و  شقلخ ، نایم  رد  تسا  ادـخ  نیما  ماما 

تسا . هدننک  عافد  وا  قوقح 
تسا . هتخاس  دوخ  راعش  ار  ملح  و  صوصخم ، شناد  ملعب و  تسا و  رانک  رب  هزنم و  بویع  زا  كاپ و  ناهانگ  زا  ماما 

تسا . نیرفاک  كاله  ببس  نیقفانم و  يارب  مشخ  نیملسم و  تزع  ثعاب  نید و  ماظن  بجوم  ماما 
ماما زا  ریغ   ) يریظن دـننام و  ار  وا  دـنکن و  يربارب  وا  اب  يدنمـشناد  چـیه  دوشن و  زارطمه  وا  اب  یـسک  تسا  شیوخ  راـگزور  هناـگی  ماـما 
يادخ بناج  زا  بهاوم  نیا  هکلب  دشاب  هدوب  ریغ  زا  باستکا  بلطب و  جاتحم  هکنیا  نودـب  تسوا  صوصخم  تلیـضف  مامت  دـشابن  رگید )

تسا . هتفای  صاصتخا  هدش و  ءاطع  واب  هدنشخب 
دشاب ؟ هتشاد  ار  ماما  باختنا  رایتخا و  ناکما  ای  دسرب و  ماما  تفرعم  ماقمب  دناوتب  هک  تسیک  سپ 

ناگرزب هتـشگ و  غورفیب  ناگدید  هدنام و  نادرگرـس  اهلقع  هتفر و  ههاریب  اهرابدرب  هتـشگ و  هارمگ  اهدرخ  راک  نیا  رد  تاهیه ، تاهیه ،
هک دناهدنام  رد  نانادنخـس  هدوب و  زجاع  ابدا  ءارعـش و  ینادان و  رد  نادنمدرخ  روصحم و  رد  نارونخـس  ریحتم و  ءامکح  هدش و  کچوک 
رد دناهتـشگ  فرتعم  دوخ  روصق  زجعب و  یگمه  دـننک و  فیـصوت  ار  وا  لئاضف  زا  یتلیـضف  ای  ماما و  فاصوا  نوئـش و  زا  ینأـش  دـنناوتب 

نیزگیاج هک  ددرگ  ادیپ  یـسک  ای  دوش و  هدیمهف  ماما  راک  زا  یبلطم  ای  دـیآ  رد  فیـصوتب  ماما  لئاضف  مامت  هک  دوشیم  هنوگچ  تروصنیا 
دنک ؟ يزاین  یب  راهظا  هتشگ و  وا 

فیـصوت مدرم و  سرتـسد  زا  شتقیقح  قـفا  هک  تسا  ياهراتـس  دـننام  ماـما  هکیلاـح  رد  تسا  نکمم  يزیچ  نینچ  اـجک  زا  هنوـگچ و  هن ،
دوشیم ؟ ادیپ  اجک  وا  دننام  اجک و  وا  اجک و  مدرم  لوقع  اجک و  ماما  اجک و  مدرم  رایتخا  سپ  تسا  رتدنلب  یسب  ناگدننک  فصو 

ار ياهدوهیب  لطاب و  رما  دـناهدز و  لوگ  ار  ناشدوخ  هک  ادـخب  دومن ؟ ادـیپ  ناوتیم  تلاسر  نادـناخ  ریغ  رد  ار  ماما  هک  دـننکیم  نامگ  ایآ 
دنتساوخ دنتفر و  الاب  دننکیم ) طوقس  نییاپب  دنزغلیم و  نآ  رد  اهمدق  هک  ياهدنزغل  دنلب و  هندرگ  ای   ) ياهدنزغل نابدرن  هب  دناهدرک و  وزرآ 

هدارا ار  یلکشم  راک  دندش  فرحنم  اجکب  دشکب  ار  نانآ  ادخ  دننک ! مامابصن  دوخ  هدننک  هارمگ  ءارآ  اب  صقان و  هدز و  تریح  لوقع  اب 
ار ماما  انیب  مشچ  اب  هک  دنداتفا  ینادرگرـس  تریح و  رد  دندش و  راچد  يدـیدش  ور  ود  یهارمگب  دـنتخاس و  دوخ ) زا   ) یغورد دـندرک و 

دنوادـخ هکنانچ   ) دـندوب مه  تریـصب  لها  هکیلاح  رد  درب  ردـب  هار  زا  داد و  هولج  ناشرظن  رد  ار  اهنآ  ياهرادرک  ناطیـش  دـندرک و  اـهر 
دیامرف :)

[ . 24  ] نیرصبتسم اوناک  لیبسلا و  نع  مهدصف  مهلامعا  ناطیشلا  مهل  نیز  و 
: دیامرفیم نانآب  اراکـشآ  میرک  نآرق  هکیتروص  رد  دندیئارگ  دوخ  باختناب  هدش و  نادرگ  ور  شنادناخ  ربمغیپ و  رایتخا  ادخ و  رایتخا  زا 

[ . 25  ] ةریخلا مهل  ناک  ام  راتخی  ءاشی و  ام  قلخی  کبر  و 
تسین . اهنآ  تسد  رد  رایتخا  دنکیم و  رایتخا  دنیرفآیم و  دهاوخب  هچ  ره  تراگدرورپ  و 

[ . 26  ] مهرما نم  ةریخلا  مهل  نوکی  نا  ارما  هللا  یضق  اذا  ۀنمؤم  نمؤمل و ال  ناک  ام  و  دیامرف : زاب  و 
نینچمه و  تسین . يرما  رایتخا  قح  دـنداد  نامرف  ناـنآ  يارب  ار  يزیچ  شربمغیپ  ادـخ و  هکیناـمز  ياهنمؤم  نز  نمؤم و  درم  چـیه  يارب  و 

تسا : هدومرف 
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امل مکل  نا  ۀـمایقلا  موی  یلا  ۀـغلاب  اـنیلع  ناـمیا  مکل  ما  نوریخت ، اـمل  هیف  مکل  نا  نوسردـت ، هیف  باـتک  مکل  ما  نومکحت ، فـیک  مکل  اـم 
[ . 27  ] نیقداص اوناک  نا  مهئاکرشب  اوتأیلف  ءاکرش  مهل  ما  میعز ، کلذب  مهیا  مهلس  نومکحت ،

؟ دشاب باتک  نآ  رد  امـش  يارب  دیهاوخ  هچنآ  ات  دیناوخیم  سرد  نآ  رد  هک  دیراد  یباتک  ای  دینکیم ؟ مکح  هنوگچ  تسا  هدش  هچ  ار  امش 
نادـب ناشمادـک  هک  سرپب  نانآ  زا  ام ) ربمغیپ  يا  ( ؟ دـینک مکح  دـیتساوخ  هچ  ره  هک  تسا  یمکحم  نامیپ  اماب  تمایق  زور  ات  ار  امـش  اـی 

دنروایب . ار  ناشناکیرش  دنیوگیم  تسار  رگا  سپ  تسه ؟ یناکیرش  راکنیا  رد  نانآ  يارب  ایآ  دننماض ؟ مکح 
28 ؟ ]  ] نوهقفی مهف ال  مهبولق  یلع  هللا  عبط  ما  اهلافقا ؟ بولق  یلع  ما  نارقلا  نوربدتی  الفأ  دومرف : لج  زع و  يادخ  زاب  و 

ای : و  دنشنادیب ؟ موق  نانآ  هدز و  رهم  اهنآ  ياهلد  رب  دنوادخ  ای  تسا ؟ هدش  هدز  لفق  اهلد  رب  رگم  ای  دننکیمن  هشیدنا  ربدت و  نآرق  رد  ایآ 
اولوتل مهعمسا  ول  مهعمسال و  اریخ  مهیف  هللا  ملع  ول  و  نولقعی ، نیذلا ال  مکبلا  مصلا  هللا  دنع  باودلا  رش  نا  نوعمسی ، مه ال  انعمس و  اولاق 

[ . 29  ] نوضرعم مه  و 
رگا دننکیمن و  لقعت  هشیدنا و  هک  دـنلال  رک و  مدرم  ادـخ  دزن  رد  نارادـناج  نیرتدـب  ۀـقیقح  دندینـشیمن ، هکیلاح  رد  میدینـش و  دـنتفگ 
اولاق ای : دندومنیم و  ضارعا  هدش و  نادرگ  ور  امتح  دادیم  یئاونـش  مه  رگا  دادیم و  یئاونـش  اهنآب  دیدیم  يریخ  نانآ  دوجو  رد  دـنوادخ 

میدرک . ینامرفان  میدینش و  دنتفگ  [ 30  ] انیصع انعمس و 
لـضف بحاص  دنوادخ  دـهدیم و  دـهاوخ  سک  رهب  هک  تسا  دـنوادخ  لضف  نآ  هکلب  تسین ) یباختنا  يرایتخا و  تماما  ماقم  نیا  رب  انب  )

میظعلا . لضفلا  وذ  هللا  ءاشی و  نم  هیتؤی  هللا  لضف  وه  لب  تس ـ  یگرزب 
ینابـش دننام  هدوب و  اربم  ینادان  ثول  زا  شتحاس  هک  تسا  یملاع  ماما  هکیلاح  رد  دننک  باختنا  ار  ماما  نانآ  هک  دـشاب  زئاج  هنوگچ  سپ 

تسوا و صوصخم  ربمغیپ  توعد  تسا . تدابع  شناد و  دـهز و  تعاط و  تراهط و  سدـق و  ندـعم  دوشن و  نادرگور  همر  زا  هک  تسا 
دسریمن . ودب  بسن ) بسح و  ولع  رد   ) یبسن بحاص  چیه  وتسین  زمغ  نعط و  ياج  شنامدود  تسا ، لوتب  يارهز  كاپ  لسن  زا 

زا فارـشا  تفارـش  تسا ، لج  زع و  دـنوادخ  ياضر  دروم  هدوب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  ترتع  مشاـه و  نادـناخ  شیرق و  هلیبق  زا 
بجاو شتعاطا  تسا ، هاگآ  تسایـس  روما  رد  يوق و  تماما  رد  لماک و  شملح  هدننک و  ومن  شملع  تسا  فانم  دبع  دالوا  زا  تسوا و 

تسا . نابهگن  ظفاح و  ار  ادخ  نید  هاوخ و  ریخ  ار  ادخ  ناگدنب  تسا  مئاق  لج  زع و  يادخ  رماب  و 
هجیتن رد  تسا  هدیـشخب  اهنادـب  هدادـن  نارگیدـب  هک  ار  هچنآ  دوخ  تمکح  ملع و  هنیجنگ  زا  هداد و  قیفوت  ار  ناماما  ناربمغیپ و  دـنوادخ 

دیامرف : یلاعت  دنوادخ  هکنانچ  تسا  هدوب  ناشنامز  لها  شناد  قوف  نانآ  ملع 
31 ؟ ]  ] نومکحت فیک  مکل  امف  يدهی  نا  الا  يدهی  نما ال  عبتی  نا  قحا  قحلا  یلا  يدهی  نمفا 

دوخ هکنیا  رگم  دنکیمن  ادـیپ  تیادـه  هک  ار  یـسک  ای  دـننک  يوریپ  مدرم  هک  تسا  هتـسیاش  دـنکیم  تیادـه  قح  يوسب  هک  ار  یـسک  ایآ 
دینکیم ؟ مکح  هنوگچ  تسا  هدش  هچ  ار  امش  سپ  دوش  تیاده 

[ . 32  ] اریثک اریخ  یتوا  دقف  ۀمکحلا  تؤی  نم  و  تسا : هدومرف  زاب  و 
دیامرف : تولاط  هراب  رد  زاب  تسا و  هدش  هداد  يدایز  ریخ  هدش  هداد  تمکح  هک  یسک  رهب 

[ . 33  ] میلع عساو  هللا  ءاشی و  نم  هکلم  یتؤی  هللا  مسجلا و  ملعلا و  یف  ۀطسب  هداز  مکیلع و  هیفطصا  هللا  نا 
دنوادخ دهدیم و  دـهاوخ  هک  رهب  ار  شکلم  دـنوادخ  دوزفا و  وا  ینامـسج  تردـق  ملعب و  دـیزگرب و  امـش  رب  ار ) تولاط   ) ار وا  دـنوادخ 

ملعت نکت  مل  ام  کملع  ۀمکحلا و  باتکلا و  کیلع  هللا  لزنا  و  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دوخ  ربمغیپ  هب  و  تسا . اناد  شخب و  تعـسو 
[ . 34  ] امیظع کیلع  هللا  لضف  ناک  و 

هراب رد  و  تسا . گرزب  وت  رب  دـنوادخ  مرک  لضف و  داد و  میلعت  یتسنادـیمن  هک  ار  هچنآ  درک و  لزان  تمکح  باـتک و  وت  رب  دـنوادخ  و 
دومرف : وا  هیرذ  ترتع و  ربمغیپ و  تیب  لها  زا  ناماما 
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مهنم هب و  نما  نم  مهنمف  امیظع ، اکلم  مهانیتا  ۀمکحلا و  باتکلا و  میهاربا  لآ  انیتآ  دـقف  هلـضف  نم  هللا  مهاتا  ام  یلع  سانلا  نودـسحی  ما 
[ . 35  ] اریعس منهجب  یفک  هنع و  دص  نم 

تمکح باتک و  ار  میهاربا  نادناخ  ام  انیقی  سپ  دنربیم ، گشر  تسا  هداد  اهنادب  دوخ  مرک  لضف و  زا  دنوادخ  هچنادب  تبـسن  مدرمب  ای 
سب نانآ  يارب  منهج  دندینادرگ و  يور  نآ  زا  مه  یناسک  دندیورگ و  نادب  اهنآ  زا  یناسک  سپ  میدیشخب  یگرزب  کلم  اهنادب  میداد و 

تسا . یشتآ  هتخورفا 
ياههمـشچ دزاس و  حرـشنم  ار  شاهنیـس  راکنآ  ماـجنا  يارب  اـمتح  دـنک  راـیتخا  شناگدـنب  روما  حالـصا  يارب  دـنوادخ  هک  ار  ياهدـنب  و 

، دوشن فرحنم  باوص  هار  زا  دنامن و  زجاع  یلاؤس  چیه  خساپ  رد  نآ  زا  سپ  هک  دیامن  ماهلا  یـشناد  واب  دنک و  يراج  شبلق  رد  تمکح 
ار وا  دنوادخ  تسا ، ناما  رد  یئاطخ  شزغل و  ره  زا  هتـشگ و  راوتـسا  هتفای و  قیفوت  تسا و  ادـخ ) بناج  زا   ) دـیؤم موصعم و  وا  هجیتن  رد 

دهاوخ هک  رهب  هک  تسا  دـنوادخ  مرک  لضف و  نیا  دـشاب و  دـهاش  شقلخ  رب  تجح و  شناگدـنب  يارب  ات  هداد  صاصتخا  تافـص  نیدـب 
دناهدرک باختنا  هک  ار  یسک  ای  و  دنراد ؟ یئاناوت  یماما  نینچ  رایتخا  يارب  مدرم  ایآ  تسا . یگرزب  مرک  لضف و  ياراد  دنوادخ  دهدیم و 

دنزاس ؟ دوخ  ياوشیپ  ار  وا  هک  تسا  هتشاد  یتازایتما  هنوگنیا 
تیاده و هکیتروص  رد  دننادیمن ، هکنیا  لثم  دنتـشاذگرس  تشپ  ار  ادخ  باتک  دندرک و  زواجت  قح  زا  مدرم  نیا  هک  دـنگوس  ادـخ  هناخب 
هدومن و تمذم  ار  اهنآ  مه  دنوادخ  دندرک و  يوریپ  دوخ  سوه  يوه و  زا  دنداهن و  رانک  ار  ادخ  باتک  اهنیا  تسا ، ادخ  باتک  رد  ءافش 

دیامرف : هکنانچ  دومن  ناشهابت  تشاد و  نمشد 
[ . 36  ] نیملاظلا موقلا  يدهی  هللا ال  نا  هللا  نم  يده  ریغب  هاوه  عبتا  نمم  لضا  نم  و 

ناراکمتس هورگ  دنوادخ  انیقی  دنک  يوریپ  ادخ  تیاده  نودب  ار  دوخ  سوه  يوه و  هک  تسا  یسک  زا  رتراکمتـس  رتهارمگ و  یـسک  هچ 
دنکیمن . تیاده  ار 

تخاس . دوبان  ار  ناشلامعا  ادخ )  ) داب و یهابت  اهنآ  رب  سپ  [ 37  ] مهلامعا لضا  مهل و  اسعتف  دومرف : زاب  و 
[ . 38  ] رابج ربکتم  بلق  لک  یلع  هللا  عبطی  کلذک  اونما  نیذلا  دنع  هللا و  دنع  اتقم  ربک  دومرف : زاب  و 

دمحم یبنلا  یلع  هللا  یلـص  دنزیم و  رهم  يربکتم  شکندرگ و  ره  لد  رب  نینچ  نیا  دنوادخ  نانمؤم ، ادخ و  دزن  رد  تسا  یگرزب  ینمـشد 
[ . 39  ] اریثک امیلست  ملس  هلا و  و 

روما هرادا  رب  هوـالع  ماـما  دراد و  یهلا  أـشنم  هک  تسا  يونعم  یناـحور و  ماـقم  کـی  تماـما  دوـشیم  هدافتـسا  زین  تیاور  نیا  زا  هکناـنچ 
يربـهر و راد  هدـهع  زین  يونعم  تاـیح  هلحرم  رد  يداـم ، يروص و  تاـیح  رد  هیهلا  فراـعم  ناـیب  یمالـسا و  تموکح  رظن  زا  نیملـسم 

نید ممتم  نامیا و  یلـصا  طرـش  ماما  یئاسانـش  تفرعم و  هعیـش  رظن  زا  تهجنیدب  دنکیم  ریـس  وا  يربهر  اب  لامعا  قئاقح  تسا و  تیاده 
هدش لقن  هلآ  هیلعهللا و  یلص  مرکا  ربمغیپ  زا  یثیدح  درومنیا  رد  دوب و  دهاوخن  یشزرا  نادنچ  ار  نامیا  نید و  ماما  تفرعم  نودب  هدوب و 

ندرمب دسانشن  ار  شماما  دریمب و  سک  ره  [ ) 40  ] ۀیلهاجلا ۀتیم  تام  هنامز ) ماما   ) هماما فرعی  مل  تام و  نم  دومرف : ترضحنآ  هک  تسا 
تسا .) هدرم  تیلهاج  نارود 

زا هراـپ  نـینچمه  ناربـخ و  یب  نیـضرغم و  زا  یـضعب  هـک  تـسنیا  دـسریم  رظنب  مزـال  نآ  رکذ  لـصف  نـیا  ناـیاپ  رد  هـک  يرگید  بـلطم 
زا هدمآ و  دوجوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  تلحر  زا  سپ  هک  تسا  یتیلقا  کی  عیـشت  هک  دـناهدرک  نامگ  نانچ  عالطا  یب  نیقرـشتسم 
تسا !! هدمآ  دوجوب  هیوفص  نامز  رد  هعیش  هک  دناهتفگ  هداهن و  رتارف  اپ  یهورگ  یتح  تسا و  هدش  بعشنم  تسا  ننست  هک  یلصا  مالسا 

یقیقح یلـصا و  مالـسا  هدوب و  سکع  رب  الماک  هیـضق  هک  تسناد  دـنهاوخ  دـنزادرپ  قیقحت  عبتت و  هب  یمک  رگا  صاخـشا  لیبق  نیا  یلو 
دوخ اریز  تسا  هدروآ  دوجوب  ارنآ  هفیقس  بزح  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تلحر  زا  سپ  هک  تسا  ننست  نیا  دشابیم و  عیشت  نامه 

تسا و بلطم  نیا  دهاش  زین  تنـس  لها  ربتعم  بتک  تسا و  هدوتـس  ار  شنایعیـش  مالـسلا و  هیلع  یلع  اهراب  شتایح  نامز  رد  مرکا  لوسر 
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[ . 41  ] ۀیربلا ریخ  مه  کئلوا  تاحلاصلا  اولمع  اونمآ و  نیذلا  نا  هیآ  لوزن  ماگنه  هک  دناهتشون  هفلتخم  قرطب 
مه یلع  ای  دومرف : ریما  ترـضحب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  دنمدرم ) نیرتهب  اهنآ  دـنهد  ماجنا  کین  لامعا  دـندروآ و  نامیا  هکیناسک  )

دنتسه .) وت  نایعیش  وت و  اهنآ  [ ) 42  ] کتعیش تنا و 
رد هکنانچ  و  دنناراگتسر .) تمایق  زور  رد  شنایعیش  یلع و  [ ) 43  ] ۀمایقلا موی  نوزئافلا  مه  هتعیـش  یلع و  دومرف : رگید  ياج  رد  نینچمه 

توعد مالـسا  شریذپ  يارب  ار  دوخ  ناشیوخ  ماوقا و  راذـنالا  موی  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  هکیعقوم  تشذـگ  نیـشیپ  لوصف 
تفالخ تمسب  ار  ترضحنآ  سلجم  نامه  رد  زین  هلآ  هیلع و  هللایلـص  ادخ  لوسر  تفریذپ و  ار  وا  توعد  مالـسلا  هیلع  یلع  طقف  درکیم 

رد غیلبت  هیآ  ربارب  زین  رمع  رخاوا  رد  دومرف و  مالعا  امأوت  دوخ  توبن  اب  ار  وا  تفالخ  هدومن و  یفرعم  نارگیدـب  دوخ  تیاصو  تثارو و  و 
دینادرگ . هاگآ  بانجنآ  تفالخ  تیالو و  عوضوم  زا  ار  ناگمه  ینلع  یمسر و  روطب  مخ  ریدغ 

رد يدایز  ياهباتک  نونک  ات  مالسا  ردص  زا  هک  دننادب  دیاب  دنهدیم  تبـسن  هیوفـص  نامزب  ار  هعیـش  شیادیپ  هک  ینانادان  نیـضرغم و  اما  و 
تسا مالک  بانطا  ثعاب  اهنآ  مامت  رکذ  نوچ  تسا و  هدماین  لمعب  قیقحت  ثحب و  تماما  دننام  یعوضوم  چیه  رد  هدش و  فیلأت  درومنیا 

دوشیم : ءافتکا  روبزم  بتک  زا  دلج  دنچ  یماسا  رکذب  عالطا  يارب  طقف 
يرجه . مود  نرق  یفوتم  يرصب  دمحا  نب  لیلخ  فیلأت  ۀمامالا .

تسا . هدوب  قداص  ترضح  باحصا  زا  هک  ینیسحلا  نب  دمحا  فیلأت  ۀمامالا .
يرجه . موس  نرق  یفوتم  يریمحلا  رفعج  نب  هللا  دبع  فیلأت  ۀمامالا .

يرجه . موس  نرق  یفوتم  ناذاش  نب  لضف  فیلأت  ۀمامالا .
تسا . هدوب  اضر  ترضح  باحصا  زا  ریمع  یبا  نب  دمحم  ۀمامالا .
تسا . هدوب  داوج  ماما  باحصا  زا  یسیع  نب  دمحم  فیلأت  ۀمامالا .

يرجه . مجنپ  نرق  یفوتم  دمحم  نب  ییحی  فیلأت  ۀمامالا .
هک هللا  رون  یـضاق  قحلا  قاقحا  باتک  دـننام  تسا  هدوب  نانآ  تاغیلبت  دودـح  زا  جراـخ  هدـش  هتـشون  هیوفـص  دـهع  رد  هک  مه  یئاـهباتک 

نیا هک  تسا  يدـنه  ینیـسح  دـماح  ریم  فیلأت  راونالا  تاقبع  باتک  تسا و  هدرکیم  یگدـنز  دـنه  دابآ  ربکا  رد  یئاـهب و  خیـش  رـصاعم 
عیشت تشادگرزب  غیلبت و  جیورت و  رد  زین  هیوفص  هتبلا  دناهدوب  هیوفص  تموکح  تسایس و  ورملق  زا  جراخ  ینعی  ناتسودنه  رد  صاخـشا 

دنشاب . هدروآ  دوجوب  ارنآ  هکنیا  هن  اما  دناهدومن  یتامادقا 
تابثا يارب  یئاهنت  هب  هتفای  شراگن  مالـسلا  هیلع  یلع  تماما  تیـالو و  هراـب  رد  نونک  اـت  هک  یلئـالد  زا  کـی  ره  باـتک  نیا  رد  هکنیا  اـب 
تـسد رد  هدـش  لقن  هصاخ  هماع و  قیرط  زا  هک  يرابخا  تایآ و  دانتـساب  درومنیا  رد  زین  يداـیز  لـئالد  نوچ  یلو  دـشابیم  یفاـک  بلطم 
دهاوخ لمعب  اـهنآ  نوماریپ  رد  زین  يرـصتخم  ثحب  موزلتروص  رد  هدومن و  هراـشا  اـهنآ  زا  ياهراـپب  بیترت  هب  یتآ  لوصف  رد  اذـل  تسا 

دمآ .
هیواـعمب ياهماـن  رد  ریما  ترـضح  دوـخ  ارچ  سپ  تسا  یهلا  بصنم  تماـما  رگا  هک  دـسرب  نینچ  یـضعب  رظنب  تسا  نـکمم  اـجنیا  رد  و 

[ . 44  ] هیلع مهوعیاب  ام  یلع  نامثع  رمع و  رکب و  ابا  اوعیاب  نیذلا  موقلا  ینعیاب  هنا  هک : دسیونیم 
تفالخ تمـسب  ارم  هدرک و  تعیب  زین  نم  اب  شور  نامهب  دندوب  هدرک  تعیب  تفالخ ) رما  رد   ) نامثع رمع و  رکب و  وبا  اب  هک  یناسک  ینعی 

تسا ؟ هتسناد  مدرم  باختنا  ار  دوخ  تفالخ  كالم  ترضحنآ  عقاو  رد  دندرک و  باختنا 
نکل دوب و  هدـش  بوصنم  هیهلا  تفالخب  ربمغیپ  صنب  ادـخ و  بناج  زا  دـش  هراشا  اـقباس  هکناـنچمه  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  تسنیا  خـساپ 

ناباتـش هدش و  ترـضحنآ  تفالخ  لوبق  هدامآ  مدرم  ارهاظ  نوچ  نامثع  لتق  زا  سپ  دنتـشاد و  عانتما  نآ  لوبق  زا  دودعم ) هدع  زج   ) مدرم
لدـج قیرط  زا  قطنم  لها  حالطـصاب  هیواعمب  يو  همان  اما  تفریذـپ و  ار  اهنآ  تعیب  هفقو  دوکر و  لاس  زا 25  سپ  زین  وا  دـنتفر  وا  يوسب 
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لوبق دـناهدرک  باـختنا  مدرم  هک  ار  رکب  وبا  تفـالخ  يرادـن و  لوبق  ربـمغیپ  صنب  ارم  تفـالخ  هک  وت  دـیوگیم  هیواـعمب  ینعی  تسا  هدوب 
دـشاب مه  هار  نیا  زا  رگا  هک  دناهدرک  باختنا  تفالخب  مه  ارم  مدرم  نامه  سپ  تسا  مدرم  باختنا  تفالخ  كالم  وت  رظن  رد  رگا  يراد 
هکنیا هن  دشاب  هتسب  هیواعمب  ار  هناهب  رذع و  هنوگ  ره  هار  تسا  هتساوخ  همان  نیا  اب  مالـسلا  هیلع  ماما  ینک و  تعیب  نم  اب  يریذپب و  وت  دیاب 

دنادب . مدرم  باختناب  دنتسم  افرص  ار  دوخ  تفالخ 
------------------

اه : تشون  یپ 
دوش . تیاعر  هک  تسین  یئاهدنگوس  اهنآ  يارب  هک  ار  رفک  نایاوشیپ  دیشکب  هیآ 12 ـ  هبوت  هروس  [ 1]

. 164 هیآ . نارمع  لآ  هروس  [ 2]
ۀمامالا . یف  سماخلا  دصقملا  داقتعالا  دیرجت  حرش  [ 3]

هیآ 30 . هرقب  هروس  [ 4]
هیآ 124 . هرقب  هروس  [ 5]

هیآ 72 و 73 . ءایبنا  هروس  [ 6]
. 24 هیآ . هدجس  هروس  [ 7]

بلطم حیـضوت  يارب  دـشابیم  قیرط  هئارا  یئامنهار و  يرگید  بولطمب و  لاصیا  یکی  هک  هدـش  دـیق  عون  ود  تیادـه  هملک  اـجنیا  رد  [ 8]
دـسریم روبزم  لحمب  هک  ار  یئاههار  طـقف  صخـش  نآ  دـسرپب و  يرگید  زا  ار  یلحم  سردآ  یناـبایخ  هچوک و  رد  یـسک  رگا  هک  میئوگ 
دناسرب روبزم  لحمب  ار  وا  دتفا و  هارب  یلوا  صخـش  هارمهب  دوخ  هچنانچ  اما  دـنیوگ و  قیرط  هئارا  یئامنهار و  ارنآ  دـیوگب  یلوا  صخـشب 

روطب تیاده  نیا  و  بولطمب ) لاصیا   ) مود عون  زا  ماما  تیاده  و  قیرط ) هئارا   ) لوا عون  زا  ناربمغیپ  تیاده  دـنیوگ  بولطمب  لاصیا  ارنآ 
بجوم هتـسیاش  لباق و  ياهنیمز  رد  ناراب  باتفآ و  هکنانچمه  تسا  سوفن  یگتـسیاش  نتـشاد  رایتخا و  لصا  ظفح  اـب  هکلب  تسین  راـبجا 

دنشابیم . هایگ  ندیئور 
هیآ 75 . ماعنا  هروس  [ 9]

. 96 یلا . دلج 2 ص 93  همجرت  نازیملا  ریسفت  زا  سابتقا  [ 10]
دلج 1 ص 314 . هنومن  ریسفت  [ 11]

هیآ 260 . هرقب  هروس  [ 12]
مکحلا . ررغ  [ 13]

. 5 هیآ . مجن  هروس  [ 14]
هبطخ 108 . هغالبلا  جهن  [ 15]
. 99 هبطخ . هغالبلا  جهن  [ 16]

هبطخ 144 . هغالبلا  جهن  [ 17]
. 42 ياعد . هیداجس  هفیحص  [ 18]

دش . دهاوخ  هداد  حیضوت  حرش و  ثیدح  مامت  دعب  لوصف  رد  یبقعلا ص 16 ـ  رئاخذ  [ 19]
تسا . هدش  هراشا  شیپ  هحفص  دنچ  رد  هیآ  همجرتب  هیآ 124 ـ  هرقب  هروس  [ 20]

هیآ 72 و 73 . ءایبنا  هروس  [ 21]
. 68 هیآ . نارمع  لآ  هروس  [ 22]
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. 56 هیآ . مور  هروس  [ 23]
هیآ 38 . توبکنع  هروس  [ 24]

هیآ 68 . صصق  هروس  [ 25]

هیآ 36 . بازحا  هروس  [ 26]
. 41 تایآ 36 .ـ  ملق  هروس  [ 27]

هیآ 24 . دمحم  هروس  [ 28]
. 23 تایآ 21 ـ  لافنا  هروس  [ 29]

. 93 هیآ . هرقب  هروس  [ 30]
هیآ 35 . سنوی  هروس  [ 31]
هیآ 259 . هرقب  هروس  [ 32]

. 247 هیآ . هرقب  هروس  [ 33]
هیآ 113 . ءاسن  هروس  [ 34]

. 54 هیآ 53 .ـ  ءاسن  هروس  [ 35]
هیآ 50 . صصق  هروس  [ 36]

هیآ 8 . دمحم  هروس  [ 37]
هیآ 35 . نمؤم  هروس  [ 38]

. 20 باب . اضرلا  رابخا  نویع  سلجم 97 ـ  قودص  یلاما  هتافص ـ  مامالا و  لضف  یف  عماج  ردان  باب  ۀجحلا  باتک  یفاک  لوصا  [ 39]
ةدوملا ص 483 . عیبانی  ثیدح 6 ـ  باب 403  ماصخلا  ۀیافک  [ 40]

هیآ 98 . هنیب  هروس  [ 41]
باب 94 . مارملا  ۀیاغ  دلج 2 ص 361 ـ  لیزنتلا  دهاوش  [ 42]

قئاقحلا ص 92 . زونک  زا  لقن  هسمخلا  لئاضف  [ 43]
. مشش همان  هغالبلا  جهن  [ 44]

مدرم یمومع  جیسب 

زا عاـفد  يارب  ار  همه  عاـفد ، داـهج و  شزرا  حرط  اـب  و  درک ، مـالعا  یمومع  جیـسب  دـیاب  مدرم  رد  یمزر  هیحور  ظـفح  یگداـمآ و  يارب 
: دسیونیم رصم  مدرم  هب  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  هک  دومن  یهدنامزاس  هدیقع  نامیا و  تکلمم و 

اَخَأ َّنِإَو  َّسَخَْألا ، ُمُُکبیِـصَن  َنوُکیَو  ِّلُّذـلِاب ، اوؤُوبَتَو  ِفْسَْخلِاب ، اوُّرُِقتَف  ِضْرَْألا  َیلِإ  اُولَقاَّثَت  اـَلَو  ْمُکِّوُدَـع ، ِلاَِـتق  َیلِإ  ُهَّللا -  ُمُکَمِحَر  اوُرِْفنا - 
. ُماَلَّسلاَو ُْهنَع ، ْمَنی  َْمل  َماَن  ْنَمَو  ُقِرَْألا ، ِبْرَْحلا 

دیهاوخ راچد  يراوخ  هب  و  راتفرگ ، متس  هب  هک  دینامن ، دوخ  ياههناخ  رد  دنک ، تمحر  ار  امش  ادخ  دینک ، چوک  نانمـشد  اب  داهج  يارب  )
، دور باوخ  هب  هک  سک  نآره  تسا  يرایـشوه  يرادیب و  گنج ، ردارب  انامه  و  دوب ، دهاوخ  رتتسپ  همه  زا  امـش  یگدـنز  هرهب  و  دـش ،

[ . 1 .( ] دورد اب  دیباوخ . دهاوخن  وا  نمشد 
-------------------

اه : تشون  یپ 
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. یتشد دمحم  سرهفملامجعم  هغالبلاجهن  همان 13:62  [ 1]

نمشد اب  هناعطاق  دروخرب 

همادا ار  حلـص  هن  گنج و  هن  تلاح  اههلیح ، عاونا  اـب  و  تسا ، بساـنم  ياـهتصرف  لاـبند  و  دـنکیم ، ینارذـگ  تقو  نمـشد  هک  هاـگنآ 
دهدیم ،

. دنک ياج  زا  ار  هنتف  ياه  هشیر  و  دناشک ، اه  تیعقاو  زرم  هب  ار  وا  هدش ، باسح  عطاق و  دروخرب  اب  دیاب 
، ددرگ زاب  زکرم  هب  هک  داد  روتسد  دومرف و  لزع  ار  هیواعم  ًاروف  ماما  مالسلا ، هیلعیلع  ماما  اب  مدرم  یمومع  تعیب  زا  سپ 

هب ار  هَّللادـبع  نب  ریرج  ماما  هک  درکیم ، مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  رما  تعاطا  هن  دادیم و  فلاخم  خـساپ  هن  درکیم ، ینارذـگ  تقو  وا  اـّما 
: داد نامرف  داتسرف و  وا  يوس 

ٍۀیزُْخم ٍْملِس  ْوا  ٍۀیَلُْجم  ٍبرح  َنَیب  ُهریخ  ُّمث  مزجلا  رمالاب  ُهذُخَو  ِلصفلا ، یلع  ۀیواعم  لِمحاَف 
[ . 1 .( ] دریذپب ار  راب  تلّذ  حلص  ای  راکشآ ، گنج  ات  هدن ، وا  هب  ینارذگ  تقو  هزاجا  و  هد ، نامرف  مامت  ِتیعطاق  اب  ار  هیواعم  )

------------------
اه : تشون  یپ 

. یتشد دمحم  سرهفملامجعم  هغالبلاجهن  همان 8  [ 1]

رترب تیعقوم  ندروآ  تسد  هب 

تازایتما نتـشاد  و  رترب ، عضاوم  باختنا  يارب  نمـشد ، اب  هدـش  باـسح  دروخرب  رد  ياهماـن  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترـضح 
: دنکیم رداص  روتسد  دربن  نادیم  رد  یکیزیف 

ْمُکَنوُدَو اًْءدِر ، ْمَُکل  َنوَکی  اَمیَک  ِراَْهنَْألا ، ِءاَْنثَأ  َْوأ  ِلاَبِْجلا ، ِحاَفِـس  َْوأ  ِفاَرْـشَْألا ، ِلـُُبق  ِیف  ْمُکُرَکْـسَعُم  ْنُکْیلَف  ْمُِکب ، َلََزن  َْوأ  ِّوُدَِـعب  ُْمْتلََزن  اَذِإَـف 
َْؤأ ٍۀَفاَخَم  ِناَکَم  ْنِم  ُّوُدَْعلا  ُمُکِیتْأی  َّالِِئل  ِباَضِْهلا ، ِبِکاَنَمَو  ِلاَبِْجلا ، یِـصایَص  ِیف  َإَبَقُر  ْمََکل  اُولَعْجا  َِوأ  ٍدِحاَو  ٍهْجَو  ْنِم  ْمُُکتََلتاَقُم  ْنُکَْتلَو  ادَرَم .

ٍْنمَأ .
ْمُهُِعئَالَط . ِۀَمِّدَقُْملا  َنویُعَو  ْمُُهنویُع ، ِمْوَْقلا  َۀَمِّدَقُم  َّنَأ  اوُمَلْعاَو 

َّالِإ َمْوَّنلا  اُوقوُذـَت  َالَو  ًۀَّفِک ، َحاَمَّرلا  اُولَعْجَاَف  ُلیَّللا  ُمُکیِـشَغ  اَذِإَو  ًاعیِمَج ، اُولَِحتْرَاَف  ُْمْتلََحتْرا  اَذِإَو  ًاعیِمَج ، اُولِْزنَاَـف  ُْمْتلََزن  اَذِإَـف  َقُّرَفَتلاَو : ْمُکاـیِإَو 
[ . 1 . ] ًۀَضَمْضَم َْوأ  ًاراَرِغ 

دیهد رارق  اهرهن  رانک  رد  ای  و  اههوک ، هنماد  ای  اههپت و  شیپ  ردار  شیوخ  هاگرکشل  دمآ ، امش  غارس  هب  وا  ای  دیدیسر و  نمشد  هب  هاگره  )
. دیزادرپعافد هب  دیناوتیم  رتهب  ور  شیپ  زا  و  تسا ، امش  ینمیاو  تظافح  هلیسونیا  هک 

دیگنجب رتشیب ) هن   ) وس ود  ای  وس و  کی  زا  نمشد  اب  هشیمه 
امـش هب  ناهگان  تسا  نانیمطا  دروم  ای  رطخ و  لحم  هکیئاجزا  نمـشد  ادابم  دـیهد ! رارق  اهیدـنلب  اهّهپت و  يور  اـههوک و  هّلق  رد  یتاـبقارم 

. دنک هلمح 
. دنتسه اهگنهاشیپ  نراداههیالط و  همّدقم ، ياهمشچ  و  دنرکشل ، ياهمشچ  رکشل  همّدقم  دیشاب ! هاگآ 

. دیشاب رذحرب  تخس  یگدنکارپ  هقرفت و  زا 
هزین دنکفا ، امش  رب  ار  شهایس  هدرپ  بش  هک  هاگنآ  دینک و  چوک  همه  دیدرک  چوک  هاگره  و  دیئآ ، دورف  مه  اب  همه  دیدمآ  دورف  اجک  ره 

، دشاب هاتوک  کبـس و  رایـسب  دیلاب  ناتباوخ  دـینک  تحارتسا  اهنآ  نایم  رد  دوخ  و  دـنروآ ، دوجو  هب  رکـشل  فارطا  ياهرئاد  اههزیناب  ناراد 
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!( دنکیم همضمضم  ای  دشونیم ، هعرج  هعرج  ار  بآ  هک  یصخش  نوچمه 
------------------

اه : تشون  یپ 
. یتشد دمحم  سرهفملامجعم  هغالبلاجهن  همان 11  [ 1]

نایرارف اب  دروخرب 

رگید فرط  زا  دیگنجیم و  نیکرـشم  اب  فرط  کی  زا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  راکیپ ، ندـش  ینارُحب  زا  سپ  دُُـحا  گنج  رد 
؟ دیوریم اجک  هب  هک  دزیم  دایرف  ناشرَس  هب  درکیم و  بیقعت  ار  نایرارف 

: دیوگیم مود  هفیلخ 
. دیرابیم گرم  وا  ریشمش  زا  نینوخ و  وا  نامشچ  هک  یلاح  رد  درک ، هلمح  ام  هب  یلع  هک  میدوب  رارف  لاح  رد 

: متفگ وا  هب  ینابرهم  اب 
[ . 1 . ] دنکیم هلمح  یهاگ  دنیشنیم و  بقع  یهاگ  تسا  برع  مسر  نیا 

---------------
اه : تشون  یپ 

راونالاراحب ج 6 ص 495. [ 1]

یکدوک رد  ینکش  تب 

تسکشیم ، دیبوکیم و  نیمز  رب  ار  اهنآ  دیسریم  شیرق  ياهتب  هب  هاگره  درکیم ، يزاب  دوب و  لفط  هک  یلاح  رد  مالسلا  هیلع  یلع 
: تفگ مالسلا  هیلع  یلع  ماما  ردام  دسا ، تنب  همطاف  ترضح  هب  ینارگن  اب  بلاطوبا  ترضح  يزور 

. دنربب نیب  زا  دننک و  یئاسانش  ار  وا  شیرق  ناگرزب  مسرتیم  دنکشیم ، ار  اهُتب  یلع 
: دومرف درک و  لقن  دوخ  يرادراب  مایا  زا  ياهرطاخ  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  ردام  هک  دوب  اجنیا 

. مدشیم لوغشم  هناخ  فاوط  يارب  مدوب و  هلماح  مالسلا  هیلع  یلع  هب  هک  یمایا  رد  نم 
اهتب هب  هک  دـشیم  عنام  دـیبوکیم و  نم  رب  تخـس  اپ ، اب  درکیم و  یباتیب  ممکـش  رد  نینج  متفریم ، شیرق  ياـه  تب  فرطب  هاـگره 

[ . 1 . ] موش کیدزن 
------------

اه : تشون  یپ 
رابخألا ص275. ۀصالخ  و -  جیارخلا -  [ 1]

فئاط رد  ینکش  تب 

تسا ، هتفرگ  رارق  هّکم  یقرش  بونج  یخسرف  هدزاود  رد  هک  تسا  يزیخ  لصاح  نیمزرس  فئاط 
. دنتخیرگ فئاط  يوس  هب  مالسا ، هاپس  هدننک  درُخ  تابرض  زا  ییاهر  يارب  نینُح  گنج  رد  نمشد  نایرارف 

. دنتفرگ رارق  نیملسم  نیمک  رد  دنداد و  رارق  دوخ  رگنس  ار  نآ  هدش ، فئاط  مکحتسم  هعلق  لخاد  و 
دوخ هرصاحم  رد  ار  فئاط  ياههعلق  مالسا ) هاپس  هارمه   ) زور دنچ  درک و  تکرح  فئاط  يوس  هب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
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. دندروآ رد 
: هک داد  روتسد  داتسرف و  فئاط  زا  یشخب  يوس  هب  ناراوس ، زا  یعمج  اب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  مایا ، نیا  رد 

. دننکشب ار  نآ  دنتفای ، تسد  هک  ُتب  رَه  هب 
دروخرب معثخ »  » هلیبق ناراوس  زا  يدایز  تیعمج  هب  ریسم  رد  دندش ، فئاط  زا  شخب  نآ  هناور  یعمج  هارمه  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما 

. دندرک
. دیبلط زرابم  تخات و  نادیم  هب  دمآ و  نوریب  نمشد  رگشل  زا  بش ، رخآ  یکیرات  رد  باهش »  » مان هب  اهنآ  زا  يدرم 

: دناوخیم زَجَر  نینچ  هک  یلاح  رد  تفر ، وا  يوس  هب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
ًاّقَح  ٍسیئَر  ِّلُک  یلَع  َّنِا 

اَّقَدَت َْوا  َةَدْعَّصلا  يِوْری  ْنَا 
.« ددرگ هدیبوک  نمشد  ياههزین  ای  دنک ، باریس  نمشد  نوخ  زا  ار  شاهزین  هک  تسا ، یّقح  یسیئر ، ره  هدهعرب  هک  یتسار  هب  »

، تشُک ار  وا  تبرض  کی  اب  درک و  هلمح  باهش  هب  سپس 
دنتسکش ، ار  اهُتب  هدرک و  تکرح  هارمه  هورگ  اب  نآ ، زا  سپ 

مرگرـس تقو  نآ  رد  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  هک  دنتـشگزاب ، ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  تمدـخ  هب  سپس 
. دوب فئاط  هرصاحم 

یتّدم دیشک و  يرانک  هب  تفرگ و  ار  یلع  تسد  تفگ و  حتف  ریبکت  دید  ار  مالسلا  هیلع  یلع  یتقو  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ 
. دندرک تبحص  یصوصخ  رگیدمه  اب  ینالوط 

: تفگ دمآ و  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  روضح  هب  دید ، ار  هرظنم  نیا  هک  یتقو  مّود  هفیلخ  هدش  تیاور 
»؟ یشوپیم مشچ  نارگید  زا  یئوگیم و  زار  یلع  اب  اهنت  ایآ  »

: دومرف ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ 
ُهاجَْتنِا  َهَّللا  َّنِکل  َو  ُُهتیَجَْتنِا  اَنَا  ام  رَمُع  ای 

.( دیوگیم نخس  هتسهآ  وا  اب  دنوادخ  هکلب  میوگیمن ، تبحص  هتسهآ  وا  اب  نم  رمُع ، يا  )
. تسادخ نامرف  هب  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  اب  نم  یئوگزار  ینعی 

، دندمآ نوریب  فئاط  هعلق  زا  فیقث  هلیبق  زا  یهورگ  هارمه  نمشد ) ناروالد  زا  یکی   ) نالیغ نب  عفان  سپس 
نیکرـشم وا ، ندـش  هتـشک  اب  تشک و  ار  عفان  درک ، دروخرب  اهنآ  اب  فئاط ) کیدزن  یئاتـسور  « ) جو  » هنماد رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

هعلق زا  نیکرـشم  زا  یعمج  هک  يروط  هب  دـش ، هدـنکفا  نانمـشد  لد  رب  یتخـس  تشحو  سرت و  دـمآ  شیپ  نیا  اب  هک  دـنتخیرگ  وا  هارمه 
تسد هب  فئاط  هعلق  نآ  لابند  هب  و  دندرک ، مالسا  لوبق  دندیسر و  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  روضح  هب  هدمآ و  نوریب  فئاط 

شیب فئاط  دیدرگ و  حتف  نیملسم 
. دوب ناهارمه  ملسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  هرصاحم  رد  زور  هد  زا 

دوبن نآ  ياراد  سک  چیه  هک  داد  صاصتخا  یئاهیگژیو  هب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  دنوادخ  زین ، گنج  نیا  رد  دـینکیم  هظحالم  هک  نانچ 
ار مالسلا  هیلع  یلع  اب  یئوگزار  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  یئوگزار ، نایرج  رد  و  تفرگ ، ماجنا  ترـضح  نآ  تسد  هب  يزوریپ  و 

[ . 1 . ] تسا ّقح  سدقا  تاذ  هاگشیپ  رد  وا  ماقم  تمظع  جوا  رگنایب  دوخ  نیا  داد و  تبسن  ادخ  هب 
--------------------

اه : تشون  یپ 
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. يدراهتشا يدّمحم  همجرت : یّلح ، همّالع  هتشون : مالسلا ، مهیلعماما  هدزاود  یناگدنز  هب  یهاگن  [ 1]

راصنا رجاهم و  ندیبلط  يرای  هب 

دشابن ، تکاس  هفیقس  یئاتدوک  نارس  اه و  هئطوت  ربارب  رد  هکنیا  يارب  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
دناسر ، ماجنا  هب  ار  دوخ  یهلا  هفیظو  و 

هناخ ِرَد  هب  مالـسلا  هیلع  ارهز  همطاف  اـب  هارمه  تفرگیم و  ار  مالـسلا  اـمهیلع  نیـسح  نسح و  تسد  تّجح ، ماـمتا  مدرم و  يرادـیب  يارب 
. دناوخیم ارف  یهارمه  ندرک و  يرای  يارب  ار  نانآ  تفریم و  دندوب ، هدرک  تعیب  دنتشاد و  روضح  مُخ  ریدغ  رد  هک  يراصنا  رجاهم و 

دندادیمن ، یخساپ  یخرب 
[ . 1 . ] تسا هتشذگ  راک  زا  راک  هک  دندروآیم  رذع  یضعب  و 

، تخانشیم ار  نانآ  مه  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح 
. تسا هدشن  یتساوخرد  ام  زا  دنیوگن  ات  دراذگیم ، یبایزرا  هب  ار  ناشیاهاعّدا  ار و  اهنآ  یهلا ، شیامزآ  کی  رد  اّما 

-----------
اه : تشون  یپ 

دیدحلا ص 153. یبا  نبا  حرش  [ 1]

هفیقس ِنارگاتدوک  اب  یلع  ندرکن  تعیب 

تبسن یئاهزیچ  دندوب ، سابعلاینب  هیماینب و  نایرابرد  دزم  هب  ملق  ضرغم و  نآ  ناگدنسیون  رثکا  هک  ّتنس  لها  یخیرات  بتُک  رد  هچرگ 
رد درک ، تعیب  هفیقس  رگاتدوک  نارس  اب  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح  هک  دندرک  اعّدا  دنتشون و  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  تعیب  هب 

درادن . تیعقاو  هک  یتروص 
اتدوـک نارـس  رگید  لّوا و  هـفیلخ  ار  تـقیقح  نـیا  و  درکن ، تـعیب  زگره  مالـسلا  هـیلع  یلع  ماـما  دوـجوم ، دـهاوش  كرادـم و  ساـسأرب 

. دنتسنادیم
زا و  دسرب ، تداهـش  هب  شدـنزرف  دـنک ، تمواقم  همه  نآ  دوبن  مزال  هک  درکیم  تعیب  ماجنارـس  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  رگا 

. دننکشب ولهپ  هنیس و  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  رتخد 
ینب نادرم  رگید  دوب  هدـنز  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ات  هک  دنتـشون  یّنـس  هعیـش و  نیخّروم  مامت  و  درکن ، تعیب  زگره  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما 

[ . 1 . ] دندرکن تعیب  مه  مشاه 
. دش موکحم  هک  درک  تبحص  ياهنوگب  نشور  ياهلالدتسا  اب  لّوا  هفیلخ  اب  راب  دنچ  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  و 

: دومرف لّوا  هفیلخ  هب  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح 
؟ یتفرگ هدیدان  ار  مالسلا  هیلع  تیب  لها  ام  قح  و  يدرکن ، تروشم  ارچ 

: هک دوب  نیا  داد  هک  یباوج  اهنت 
[ . 2 . ] دوش ادیپ  ياهنتف  مدیسرت 

----------
اه : تشون  یپ 

ابس ج 1 ص 125 . نب  هللادبع  و -  بهذلا ج 1 ص 301 -  جورم  [ 1]
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بهذلا ج 1 ص 301. جورم  [ 2]

ادخب نامیا  زا  دعب 

ياهسابل دراد و  رسرب  توقای  زا  یجات  هک  مدرک  هدهاشم  مدید  ار  ع )  ) ناملس ترـضح  باوخ  ملاع  رد  یبش  دیوگیم : سابع  نب  هّللادبع 
؟ یتسین ص )  ) هّللالوسر هدش  دازآ  مالغ  وت  درم  يا  متفگ : هدیشوپ  نت  رب  یتشهب  یلاع 

وت هب  لاعتم  دـنوادخ  هک  دـنکیم  وت  یلاع  ماقم  زا  تیاکح  منکیم  هدـهاشم  نم  هک  ار  یماقم  نیا  ناملـس  يا  متفگ : متـسه . یلب  تفگ :
. هدرک تیانع 

؟ يدید زیچ  همه  زا  رتهب  ار  يزیچ  هچ  ص )  ) ادخ لوسر  هب  نامیا  ادخ و  هب  نامیا  زا  دعب  تشهب  رد  وت  متفگ : يرآ . دومرف :
یتسود و زا  رتهب  يزیچ  تشهب  رد  ع )  ) ٍبلاطیبا ِنب  (ع ) یلع ّبُح  ْنِم  ُلَْـضفَا  َوُه  ٌئیـش  ِهلوُسَرَو  ِهّللاـِب  ِناـمیْالا  َدـَْعب  ِۀَّنَْجلا  یف  َسَیل  دومرف :

. شلوسر ادخب و  نامیا  زا  دعب  تسین  (ع) یلع تبحم 
دنکیم تشهب  دراو  ار  ناـسنا  هک  يزیچ  اـهنت  تسین . (ع ) یلع هب  تبحم  تیـالو و  زا  رتهب  يزیچ  شلوسر  ادـخ و  هب  ناـمیا  زا  دـعب  ینعی 

. تسا مالسلااه ) (ع) یلع ( ) (ع یلع دالوا  و  (ع ) یلع تبحم 
دوب  (ع ) یلع نم  تشهب  ماهتشهب  ار  تشهب 

دوب  یلجنم  تشهب  شخر  زا  هکنآ  تس  (ع) یلع
دوب  یلوخا  ناشن  نتشاد  هدید  ریغب 

دوب یلو  رظان  هک  یلو  قشاع  تسا  یسک 
رای يدهم  رشن  هداز ، فلخ  ریم  (ع ) یلع هیولعلا ، تامارک  عبنم : 

تاداس يراکهدب 

هفوک رد  ملزنم  یگیاـسمه  رد  دومرف : تسوگتـسار  ناـنیمطا و  قوثو و  دروم  يدرم  هعیـش و  ثیداـحا  ناـیوار  زا  یکی  نارهم  نب  میهاربا 
دزن دشیم و  لوپب  جاتحم  يدیـس  صخـش  هاگره  هکیروطب  دوب ، راکوکین  هلماعم و  شوخ  يدرم  وا  درکیم  یگدـنز  رفعجوبا  مانب  يدرم 

. درکیم کمک  وا  هب  اروف  تفریم  وا 
هب رفعجوبا  دوبن ، شایهدب  تخادرپ  زاب  هب  رداق  يدیس  رگا  دزیم و  طخ  رتفد  زا  ار  شمسا  دهدب ، سپ  ار  شلوپ  تسناوتیم  يدیس  رگا 

. تسا هتفرگ  ضرق  ار  نآ  (ع) یلع ترضح  هک  تسا  یغلبم  نیا  سیونب  رتفد  رد  دادیم  روتسد  شمالغ 
تسـشنیم و هناخ  رد  اهزور  دش . نیـشن  هناخ  هجیتن  رد  داد و  تسد  زا  ار  شتورث  مامت  دش و  هدنامرد  ریقف و  رفعجوبا  تشذـگ و  یتدـم 

رگا هک  داتـسرفیم . وا  لابند  هب  ار  یـسک  تفاییم ، ار  يراکهدب  مسا  رگا  درکیم و  هاگن  رتفد  هب  تشاذـگیم و  شیور  شیپ  ار  شرتفد 
. دیشکیم طخ  ار  شمسا  يور  دوب  هدُرم  راکهدب  رگا  دزادرپب و  ار  شایهدب  دیایب و  تسا  هدنز 

زا نوچ  ینـس  نآ  تشذگ ، شرانک  زا  هعیـش  نانمـشد  زا  یکی  درکیم ، هاگن  شرتفد  هب  دوب و  هتـسشن  شاهناخ  رد  هک  يروطنامه  يزور 
ای داد  ار  تیهدب  ع )  ) بلاطیبا نب  (ع ) یلع تگرزب  راکهدب  تفگ : هنعط  اب  درکیم  هرخسم  ار  وا  هکیلاح  رد  دوب ، ربخ  اب  رفعجوبا  يارجام 

؟ هن
رد دیباوخ . هتـسکش  لد  بش  نآ  تفر و  هناخ  لخاد  تساخرب و  لیلد  نیمهب  دـش  تحاران  نیگمغ و  ینـس  درم  نآ  ياهفرح  زا  رفعجوبا 

دومن و راوگرزب  ود  نیا  هب  ور  ربمایپ  هدش  فرشم  مالسلامه ) (ع) یلع  ) نیسح ماما  نسح و  ماما  ربمایپ و  سّدقم  رـضحم  دید  باوخ  ملاع 
؟ تساجک نینمؤملاریما  (ع ) یلع ناتردپ  دومرف :
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قح ارچ  دومرف  ترضح  هب  ص )  ) مرکا ربمایپ  دیئامرفب : دیراد  یـشیامرف  رگا  متـسه  اجنیا  هدنب  دومرف  هدروآ و  فیرـشت  (ع) یلع ترـضح 
اقآ لاـح  نیمه  رد  مهدیم . سپ  وا  هب  نـالَا  نـیمه  ماهدرک و  هداـمآ  ار  شلوـپ  دوـمرف : ع )  ) نینمؤـملاریما اـقآ  يزادرپیمن ؟ ار  رفعجوـبا 

. دومرف تیانع  رفعجوبا  هب  دروآ و  ار  دیفس  مشپ  زا  ياهسیک  (ع) یلع
اریز تسرفن . نوریب  تاهناـخ  رد  زا  دـیماان  ار  وا  دـمآ  وـت  دزن  هب  یـسک  نم  نادـنزرف  زا  رگا  اـما  ریگب ، ار  نیا  دوـمرف : رفعجوـبا  هب  ربماـیپ 

. دش یهاوخن  ریقف  زگره  نیا  زا  دعب  داد و  تکرب  وت  هب  دنوادخ 
درک و رادیب  ار  شرـسمه  هظحل  نامه  دید . شتـسد  رد  ار  دیفـس  مشپ  زا  ياهسیک  تخادنا  رظن  شتـسد  هب  دـش  رادـیب  باوخ  زا  رفعجوبا 

شرتفد نآ  زا  سپ  دید ، نآ  رد  الط  یفرـشا  رازه  درک . زاب  ار  هسیک  رـس  درم  درک ، نشور  ار  غارچ  هک  یتقو  نک ، نشور  ار  غارچ  تفگ :
اهدیس و هب  هک  تسا  یلوپ  رادقم  نامه  دید  تسب ، عمج  دوب ، هتشون  (ع) یلع اقآ  باسح  هب  دوب  هداد  تاداس  هب  هک  ار  ییاهلوپ  دروآ و  ار 

. تسا نامه  اقیقد  هداد  (ع) یلع دالوا 
سفن  ره  هب  تیالو  هاش  منزیم ز  مد 

ماهتفرگ احیسم  وچ  سفن  نیا  ریثأت 
تسا  (ع) یلع نم  بوبحم  میاضترم و  نونجم 

ماهتفرگ ارحص  هب  هناخ  هک  مقشاع  نم 
ءایلوا  هاش  (ع) یلع تسد  نم ز  زورما 

ماهتفرگ ادرف  تحار  يارب  طخ  رس 
تسا  (ع) یلع نم  رادلد  (ع)م و  یلع هدادلد 

ماهتفرگ ایند  مدرم  تسد  لد ز  نم 
مردیح  ناتسلگ  ناوخ  همغن  غرم  نم 

ماهتفرگ یبوط  هخاش  هب  نایشآ  رگ 
ارم  دوب  رشحم  میب ز  هچ  وت  ّبح  اب 

ماهتفرگ اج  وت  يالو  هیاس  رد 
رای يدهم  رشن  هداز ، فلخ  ریم  (ع ) یلع هیولعلا ، تامارک  عبنم : 

هیما ینب 

بس و ار  وا  هدرک و  تراسج  شترضح  سّدقم  تحاس  هب  اهربنم ، يالاب  رد  هک  دنتشاد  هنیک  ینمشد و  (ع) یلع هب  تبسن  يردقب  هیما  ینب 
ینعی  ) تشاد همادا  يوما ) هفیلخ  نیمتشه   ) زیزعلادبع نب  رمع  تفالخ  نامز  ات  دش و  عورـش  هیواعم  هیحان  زا  تعدب  نیا  دندرکیم و  نعل 

لاس ) تصش  زا  شیب  دودح 
، درکیم هظعوم  قشمد ، دجـسم  رد  ءاملع  زا  یکی  يزور  يوما ) هفیلخ  نیمجنپ   ) کلملادـبع تفالخ  نامز  رد  دنـسیونیم ؛ هک  اـجنآ  اـت 

. دروآ نابز  هب  ار  (ع) یلع ترضح  لئاضف  زا  يرادقم  شراتفگ  طسو  رد  ناهگان 
دروم نیا  رد  رعاش  دندیرب . ار  ینابر  ملاع  نآ  نابز  داد  روتـسد  دناهدرکن . شومارف  ار  ع )  ( ) (ع یلع مدرم  زونه  ابجع  تفگ : کلملادـبع 

: هتفگ ابیز  هچ 
ِهِّبَِسب  َنُوِنْلُعت  ِربانَْملا  (ع ) یلعَا

اهُداوْعَا ْرَُکل  ْتَبُِصن  ِهِعیَسِبل  َو 
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تسرد دیدرگ و  بصن  (ع) یلع تادهاجم  ریشمش و  اب  اهربنم ، نیا  ياهبوچ  هکنیا  اب  دنیوگیم ، ازـسان  (ع) یلع هب  اراکـشآ  اهربنم  زارف  رب 
. دش

ناحبس  هللا  رس  (ع ) یلع نافرع  هللا  باب  (ع ) یلع
میوج (ع ) یلع میوگ  (ع ) یلع نافرع  شناد و  رونب 
منیدیبو  رادنید  رگ  منیکسم و  شیورد و  رگا 

میوگ (ع ) یلع میوج  (ع ) یلع نامیا  اب  هچ  رفک و  اب  هچ 
میوجیم  رانز  رگ  میوگیم و  حیبست  رگا 

میوج (ع ) یلع میوگ  (ع ) یلع ناونع  رهب  مسا و  رهب 
نمحرلا  نیسای و ز  نآرق ز  هروس  هروس  ز 

میوگ (ع ) یلع میوج  (ع ) یلع نایبت  ره  هیآ ز  رهب 
ملانیم  رجه  زا  رگ  ملاحشوخ و  لصو  زا  رگا 

میوج (ع ) یلع میوگ  (ع ) یلع نارجه  اب  هچ  لصو و  اب  هچ 
ربکا  قلاخ  دزنب  رس  مدآ  رب  نوچ  رشحمب 

میوگ (ع ) یلع میوج  (ع ) یلع نازیم  شسرپ و  هاگب 
رای يدهم  رشن  هداز ، فلخ  ریم  (ع ) یلع هیولعلا ، تامارک  عبنم : 

ناسنا نیرتهب 

: دناهتشون زین  هماع  ياملع  رکبیبا  تالاح  رد 
تـسار ارم  مدش  فرحنم  نم  هاگره  دنزیم  رـس  اطخ  نم  زا  دنکیم و  جـک  ارم  یهاگ  هک  مراد  یناطیـش  نم  تفگیم  ربنم  يور  رکبیبا 

. تسا ناتنایم  رد  (ع) یلع اقآ  هک  یلاح  رد  متسین  امش  نیرتهب  نم  دینک  اهر  ارم  تفگیم  دشیم  زجاع  هک  مه  یتقو  دینک .
تسا  ردنا  هک  لد  ره  رب  لآ  و  (ع ) یلع رهم 

تسا رشحم  لوه  زا  يو  تاجن  هیامرس 
تسا  ردیح  يّالوت  بیر ، نودب  نامیا 

تسا رفاک  تسین  (ع ) یلع یتسود  هک  ار  نآ 
رای يدهم  رشن  هداز ، فلخ  ریم  (ع ) یلع هیولعلا ، تامارک  عبنم : 

(ع) یلع ششخب 

زارد تسد  ترضح  فرط  هب  مالـسا  نانمـشد  زا  یـصخش  گنج  نادیم  رد  يزور  دنتـشاد . تکرـش  (ع) یلع اقآ  هک  یتاوزغ  زا  یکی  رد 
. دیئامرف اطع  نم  هب  ار  دوخ  ریشمش  مراد  اضاقت  دومن  راهظا  درک و 

. دهدیمن ریغ  تسدب  ار  ریشمش  یسک  گنج  نادیم  رد  تفگ  صخش  نآ  نداد  وا  تسد  هب  ار  ریشمش  اروف  ترضح 
زارد نم  فرط  هب  تجاح  تسد  وت  هکیتسردب  ِلئاّسلا ) ُّدُری  ْنَا  ِمَرَْکلا  َنِم  َسَیل  َو  َیِلا  ۀَلَئْسَْملاُدی  َتَّدَدَم  َکَّنِا  : ) دندومرف (ع) یلع ترـضح 
دومن هظحالم  باـنجنآ  زا  ار  دروخرب  نسح  نیا  نوچ  رفاـک  درم  نآ  دزاـس . مورحم  دوخ  زا  ار  لـئاس  دـناوتیمن  میرک  صخـش  يدرک و 

. درک رایتخا  مالسا 
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نارود  دئادش  زا  یبلط  رگا  تاجن 
نادرم هش  ادخ  ریش  هب  هانپ  ربب 

ربمغیپ  یصو  العا  یلاع  (ع ) یلع
ناکم نوک و  ویدخ  اتکی  دزیا  يو 

دنتسه  ایبنا  هک  ینولس  رب  رس  هش 
ناوخ دجبا  لفط  (ع)م  یلعت یپ  شبتکم  هب 

لیئربج  وا  ناتسآ  شرع  هب  هک  نید  ویدخ 
نابرد بجاح و  تسمالغ و  راختفا  هب 

ریدق  یح  يادخ  تاذ  رهظم  تس  (ع) یلع
نآرق  مکحم  تایآ  رهظم  تس  (ع) یلع
هّللا  ناسل  هّللا و  نیع  هّللادی و  (ع ) یلع

ناحبس قلاخ  تآرم  هولج  تس  (ع) یلع
رای يدهم  رشن  هداز ، فلخ  ریم  یلع  هیولعلا ، تامارک  عبنم : 

عوکر رد  ششخب 

نومیقی نیذـلا  اونمآ  نیذـلا  هلوسر و  هللا و  مکیلو  امنا   ) تسا هدـش  دراو  ع )  ) نینمؤملاریما اـقآ  نأـش  رد  هیآ  نیا  ینـس  هعیـش و  قاـفتا  هب 
نامه دندروآ  نامیا  هک  یناسک  شاهداتسرف  تسا و  دنوادخ  امش  تسرپرـس  یلو و  اهنت  هنیآره  نوعکار .) مه  ةوکزلا و  نوتؤی  ةولـصلا و 

رد تسا  تنـس  ياملع  ناگرزب  زا  یکی  هک  یبلاـعث  هیآ 55 ) هدـئام  هروس  . ) دـنهدیم ةوکز  عوکر  لاح  رد  هتـشاداپرب و  زامن  هک  یناسک 
: دنکیم لقن  (ع)ه ) یلع هللا  ۀمحر   ) رذوبا زا  هیآ  نیا  ریسفت 

يوسب رـس  درم  نآ  دادـن . يوب  يزیچ  یـسک  دومن  لاؤس  هب  ترداـبم  یلئاـس  مدـناوخیم  ار  مزاـمن  ص )  ) ادـخ لوـسر  دجـسم  رد  يزور 
: تفگ درک و  دنلب  نامسآ 

تشگنا هب  دومرف  هراشا  دوب  عوکر  رد  (ع) یلع دادن . نم  هب  يزیچ  یسک  مدرک و  لاؤس  وت  لوسر  دجـسم  رد  نم  هک  شاب  هاوگ  ایادخ  راب 
. تفر تشادرب و  هدرک  نوریب  بانجنآ  تشگنا  زا  يرتشگنا  هدش  کیدزن  لئاس  دوب  يرتشگنا  نآ  رد  هک  دوخ  تسار  تسد  کچوک 

زامن  ماگنه  دنمتجاح  هک  يدوج  عبنم 
تفرگ يرتشگنا  يو  ضایف  دوج  يذ  فک  زا 

مردارب ایادخ  راب  درک : ضرع  دنلب و  نامـسآ  يوسب  رـس  دش  غراف  زامن  زا  نوچ  دومرف  هدـهاشم  ار  تلاح  نیا  زامن  رد  ص )  ) مرکا ربمغیپ 
نم رب  نادرگ  ناسآ  ینکیم و  یحو  هچنآ  دجنگب  نآ  رد  ات  نادرگ  داشگ  ار  ماهنیـس  نم ، راگدرورپ   ) هک دومن  تساوخرد  وت  زا  یـسوم 

نوراه منادناخ  نم  يارب  يریزو  هدب  رارق  دـنمهفب و  ار  منانخـس  یبوخ  هب  مدرم  ات  ياشگب  ار  منابز  هرگ  منک و  تلاسر  غیلبت  هک  ار  مراک 
(. نادرگ کیرش  نم  اب  تالسر  رما  رد  نادرگ و  يوق  ار  متشپ  وا  هلیسو  هب  ار و  مردارب 

هب ارم  هنیس  سپ  ماوت  بیبح  یفص و  مدّمحم و  ماوت  یبن  نم  ایادخ  راب  میداد . وت  هب  یتساوخ  هچنآ  یسوم  يا  هک  دیـسر  يوب  یهلا  تایآ 
مکحم وا  هب  نم  تشپ  هک  ار  (ع ) یلع نم  تیب  لها  زا  ياهدـنهد  يرای  میارب  هد  رارق  زاس و  ناسآ  نم  رب  ارم  راـک  نادرگ و  هداـشگ  یحو 

. ددرگ
ای تفگ  دـش و  لزان  ترـضح  نآ  رب  لیلج  بر  بناج  زا  لیئربج  هک  دوب  هدیـسرن  ناـیاپ  هب  ص )  ) مرکا ربمغیپ  نخـس  زونه  تفگ : رذوبا 
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. هیآ رخآ  ات  هللا  مکیلو  امنا  ناوخب  دّمحم 
دنهدیم ةوکز  ار و  زامن  دـنرادیم  ياپب  دـناهدروآ و  ناـمیا  هکناـنآ  تسوا و  لوسر  یلاـعت و  يادـخ  امـش  یلو  هک  تسین  نیا  زج  ینعی 

. دنعوکر رد  هکیلاحرد 
رد هک  تسا  رورـس  نآ  صوصخم  نیا  هدش و  لزان  (ع) یلع نأش  رد  هفیرـش  هیآ  نیا  ینـس  هعیـش و  ياملع  ناگرزب  نارـسفم و  قیدصت  هب 
زا هک  تسا  یحیرـصت  هکرابم  هیآ  نیا  دادن و  تسد  یگرزب  فرـش و  نیا  ار  يرگید  داد و  ماجنا  هظحل  کی  رد  ار  یلام  یندـب و  تدابع 

. تسا تما  نیا  یلو  یلوم و  (ع) یلع هک  بابرالا  بر  ترضح  بناج 
تسا  (ع ) یلع ای  دمحم  ای  تسا و  دمحا  ای  (ع ) یلعای

وا قاط  حور  تسه  رکیپ  ود  رد  مان و  ود  اب 
ياهدننیب  ره  توهبم  وا ، نسح  لامک  زا 

وا قاّطن  قطنم  زا  بل ، هب  ناقاتشم  ناج 
بدا  زا  نامیلس  دسوب  وا ، شخب  متاخ  تسد 

وا قالخ  تردق  تسد  تسا و  هللادی  نوچ 
یلئاس  ره  وا  ناسحا  هرفس  زا  دنمهرهب 

وا قافتا  کی  ناش  رد  یتَا  لَه  لزان  تشگ 
لیمک  دادقم و  هک  ای  رذابا  ناملس و  ملع 
وا قارشا  زا  يرون  شباتکلا ، ُُّما  زا  یسرد 

میتما  باب  ود  رهام  (ع ) یلع ای  دمحا  تفگ 
وا قاع  دشاب  هک  ار ، سک  نآ  دشخبیم  ادخ  یک 

رای يدهم  رشن  هداز ، فلخ  ریم  یلع  هیولعلا ، تامارک  عبنم : 

دوخ هزانج  رس  رب 

: دوب هدومرف  شرافس  (ع) یلع هک  هدومن  تیاور  راونالاراحب  مهن  دلج  رد 
نفد ارنآ  دمآ  نیئاپ  هزانج  اج  ره  و  دنرادرب . ار  توبات  بقع  تمـسق  ود  مالـسلاامه ) (ع) یلع  ) نیـسح نسح و  دننک و  اهر  ار  هزانج  ولج 

: دیوگ هیفنح  دمحم  دندربیم . لیئاکیم  لیئربج و  ار  هزانج  ولج  دنیامن .
هب تسخن  دـش  ادـیپ  يوب  کشم  یئور  باقن  ناـهگان  هار  ءاـنثا  رد  درکیم  میظعت  (ع) یلع هزاـنج  هب  هکنیا  رگم  یتخرد  دوبن  هار  ءاـنثا  رد 

یئوت دومرف  درک و  ع )  ) نیـسح ماما  هب  ور  هاگنآ  يرآ  تفگ  (ع) یلع گرزب  رـسپ  یئوت  نسح ، یئوت  دومرف  درک و  مالـس  ع )  ) نسح ماما 
. یلب تفگ  ناماما  ردپ  هزانج و  بحاص  رسپ  یئوت  نیسح ،

سکچیه میلـست  رـضخ  لیئربج و  زج  ار  هزانج  هک  هدومرف  شرافـس  امب  نامردپ  دنتفگ  دـیدرگرب  دـیهدب و  نم  هب  ار  هزانج  دومرف  هاگنآ 
. مینکن

شدوخ هزانج  رس  رب  دوشیم  رضاح  يرـضتحم  ره  نیلاب  رـس  رب  هک  یئاقآ  يرآ  تسا ، (ع) یلع دندید  دز  بقع  هرهچ  زا  ار  باقن  ناهگان 
ناتدوخ بترمان ، عضو  رـس و  فیثک و  ندب  سابل و  اب  دیایب ، ناترادیدب  دهاوخب  رهاظ  ناطلـس  رگا  (ع) یلع نایعیـش  يا  تسا . رـضاح  زین 

. دیشکیم تلاجخ 
دشاب هتفرگ  ارف  ارنآ  يدام  قئالع  تافاثک  ادابم  تسا ، امش  ندب  شرظن  وا  دیآیم  ناترادیدب  ع )  ) بلاطیبا نب  (ع ) یلع دوجو  ملاع  ناطلس 
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لجخ (ع) یلع دزن  ات  دیئآرب  دوخ  حالصا  ددص  رد  دیراد و  دنلب  ار  تمه  دیهد ، تیمها  ار  (ع) یلع ءاقل  دیاب  دیوش ، هدنمرـش  (ع) یلع زا  و 
. دشابن ناتیاهلد  رد  یئادخ  هقالع  زج  يا  هقالع  چیه  هک  دینک  يراک  دیوش  (ع) یلع روضح  هدامآ  گرم  زا  لبق  دیوشن ،

تسا  (ع ) یلع هبعک  ماج  هب  تمحر  رثوک  لالز 
تسا (ع ) یلع هبعک  ماین  رد  ادخ  لدع  ماسح 

تسا  (ع ) یلع هبعک  ماب  هب  تیدمص  رولبت 
تسا (ع ) یلع هبعک  ماما  تیرشب  مّلعم 

تسا  (ع ) یلع اب  مالسا  نید و  قنور  هوکش و 
تسا (ع ) یلع ادخ  ملاع  هب  ملاع  يادخ  زا  سپ 

رای يدهم  رشن  هداز ، فلخ  ریم  یلع  هیولعلا ، تامارک  عبنم : 

دریمیم هبوت  اب 

بلط شیارب  دومرف و  محرت  وا  رب  ع )  ) قداص ماما  اقآ  تفر . ایند  زا  (ع) یلع حادـم  يریمح  دیـس  هک  دـنداد  ربخ  ع )  ) قداـص ماـما  اـقآ  هب 
. دومرف ترفغم 

. دیئامرفیم محرت  ترفغم و  بلط  شیارب  هنوگچ  امش  دروخیم  بارش  صخش  نیا  ص )  ) ربمغیپ رسپ  يا  تفگ  سلجم  رد  رفن  کی 
رگا ینعی  تفر  دـهاوخ  ایند  زا  هبوت  اب  گرم  زا  شیپ  تیب  لـها  اـم  تسود  دومرف : هک  ع )  ) مولعلا رقاـب  مردـپ  زا  مدینـش  دومرف : ترـضح 

هب دـنکیم  تسرد  ار  شراک  شاهبوت  شرافغتـسا و  نامه  درم  دـهاوخ  هانگ  زا  ینامیـشپ  اب  یهاوخن  یهاوخ  دـشاب  لد  رد  تبحم  یتسار 
كاپ ددرگیم و  هبوت  قفوم  هدز  رـس  وا  زا  مه  یئاوراـن  لـمع  رگا  تسا  طوبرم  ماـما  لوسر و  ادـخب و  شبلق  (ع) یلع هب  شیتسود  تکرب 

. دراذگب ایند  هب  ياههقالع  رگا  دوشیم .
ناج  (ع ) یلع تسا  ناور  حور  ارم  وت  دای 

ناج (ع ) یلع تسا  نابز  درو  ارم  وت  مان 
ناج  (ع ) یلع تسا  نامَا  نصح  ارم  وت  قشع 

ناج (ع ) یلع تسا  ناج  هلبق  ارم  وت  يور 
ناج  (ع ) یلع تسا  هنادرد  تیّدحا  رحب 

ناج (ع ) یلع تسا  هناورپ  تیدمص  عمش 
رای يدهم  رشن  هداز ، فلخ  ریم  یلع  هیولعلا ، تامارک  عبنم : 

تدابع لاسکی  ربارب 

تدابع لاسکی  اب  ربارب  (ع) یلع یتسود  زورکی  : دـیامرفیم هک  تسا  تیاور  ص )  ) ادـخ لوسر  زا  هصاخ  هماع و  قیرط  زا  همغلا  فشک  رد 
زا اتقیقح  دـنارذگب  (ع) یلع یگتفیـش  هقالع و  قشع و  تبحم و  یتسود و  هب  ار  يزور  رگا  هنـس  ةداـبع  نم  ریخ  اـموی  (ع ) یلع بح  تسا 

. دنلفاغ اهناسنا  رثکا  تسا . رتتلیضف  اب  رتهب و  رتالاب و  رترب و  تدابع  لاسکی 
کنیا تسا . تدابع  لاسکی  لداعم  هک  هتبلا  دنیامن  دای  ار  ترضحنآ  لئاضف  دنشاب و  (ع) یلع دایب  دنک  عولط  ناشیتسود  دنـشابن  لفاغ  رگا 

ینابز تسیورم  دشاب . مرگرـس  (ع) یلع لئاضف  هب  هدنونـش ، شوگ  هدنیوگ و  نابز  میـشاب . لوغـشم  (ع) یلع لئاضف  رکذب  دنچ  یقیاقد  مه 
اب هک  تسا  یناهانگ  هرافک  دونشب  ار  (ع) یلع لئاضف  هک  یـشوگ  هدرک و  شنابز  اب  هک  تسیناهانگ  هرافک  دنک  لقن  ار  (ع) یلع لئاضف  هک 
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. تسا هدرک  شمشچ  اب  هک  تسیناهانگ  هرافک  دنک  هعلاطم  ار  (ع) یلع لئاضف  هکیمشچ  هدرک و  ششوگ 
تسوا  تسب  اپ  یلد  ره  تسا و  رس  ره  رد  وا  روش 

تسوا تسه  زا  تسه  هچ  ره  ادخ  زا  وا  یتسه 
هاوخب  یهاوخیم  هچ  ره  ریگب و  ار  وا  نماد 

تسوا تسد  رد  اهراک  ادخ و  تسد  دوب  واک 
تسا  (ع ) یلع مدآ  رب  هدجس  زاوج  رِس  نامگیب 

تسوا تسبرد  هناخ  تمصع ، دیحوت  هبعک 
راقفلاوذ  الا  فیس  ال  (ع ،) یلع الا  یتف  ال 
تسوا تصش  برض  دحیب و  تردق  زا  یتیآ 

(ع ) یلع زج  دمحا  تاذ  درادن ، یناث  هخسن 
تسوا تسویپ  یضترم  ص )  ) دمحم دشاب  اجک  ره 

رای يدهم  رشن  هداز ، فلخ  ریم  یلع  هیولعلا ، تامارک  عبنم : 

مور رصیق  لاؤس  تسیب 

نخـس نیا  دشابن .» اهنآ  لح  يارب  نسحلاوبا ، هک  یتالکـشم  زا  ادـخ  هب  مربیم  هانپ  : » تفگیم باطخ  نب  رمع  هک ، درک  لقن  بیـسم  نبا 
ار تالاؤس  نآ  رمع  دومن ؛ شـسرپ  یلئاسم  زا  تشون و  همان  رمع  هب  مور  هاشداپ  يزور  هک  دوب  نیا  اـهنآ ، هلمج  زا  تشاد ؛ یتاـهج  هفیلخ 
. دنداد ار  تالاؤس  باوج  اروف  ترضح  تشاد و  هضرع  نینمؤملاریما  هب  سپ  دهدب ، باوج  تسناوتن  یسک  اما  تشاد ، هضرع  باحصا  رب 

راگدرورپ شیاتـس  زا  سپ  ناناملـسم ، هفیلخ  رمع ، هب  رفـصالاینب  هاـشداپ  زا  تسا  ياهماـن  نیا  : » دوب نینچ  نیا  رمع  هب  مور  هاـشداپ  هماـن 
: دییامن موقرم  ار  نآ  خساپ  هک  ار  یلئاسم  امش  زا  منکیم  شسرپ 

؟ تسا هدیرفاین  ار  نآ  ادخ  هک  تسا  زیچ  هچ  - 1
، دنادیمن ادخ  - 2

، تسین ادخ  دزن  - 3
، تسا ناهد  شاهمه  - 4

، تساپ شاهمه  - 5
، تسا مشچ  شاهمه  - 6

، تسا لاب  شاهمه  - 7
، درادن لیماف  هک  تسا  يدرم  مادک  - 8

، تسا مادک  دندوبن  ردام  مکش  رد  هک  هدبنج  راهچ  - 9
، درادن حور  دشکیم ، سفن  هک  تسا  يزیچ  هچ  - 10

، دیوگیم هچ  سوقان  - 11
، تفر هار  راب  کی  هک  تسا  مادک  هدنور  نآ  - 12

، تسیچ ایند  رد  شدننام  دسریمن و  شنایاپ  هب  دوریم و  هار  شاهیاس  رد  لاس  دص  هراوس ، هک  تسا  تخرد  مادک  - 13
، دیباتن نآ  رد  راب  کی  زج  دیشروخ  هک  تسا  ناکم  مادک  - 14
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، دییور بآیب  هک  تسا  تخرد  مادک  - 15
، تسیچ ایند  رد  شدننام  دننکیمن ؛ عفد  يزیچ  دنماشآیم و  دنروخیم و  تشهب  لها  - 16

؟ تسیچ ایند  رد  شدننام  دنوشیمن ؛ هتخیمآ  تسا و  نوگانوگ  ياهاذغ  اهنآ  زا  کی  ره  رد  هک  ییاه  هساک  تشهب  ياههرفس  رد  - 17
، دوشیمن هتساک  يزیچ  بیس ، نآ  زا  هک  یلاح  رد  دیآیم  نوریب  یکرتخد  تشهب ، رد  یبیس  زا  - 18

؟ تسا هنوگچ  نآ  نانآ ؛ زا  یکی  لام  ترخآ ، رد  تسا و  درم  ود  لام  ایند  رد  یکزینک  - 19
؟ تسیچ تشهب  ياهدیلک  - 20

: دندرک موقرم  روط  نیا  ار  باوج  همان ، تشپ  رد  دندناوخ و  ار  مور  هاشداپ  همان  مالسلاهیلع  نینمؤملاریما 
میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

، ناربمایپ ادخ و  تکرب  شتردق و  ادخ و  يرای  هب  نم  مدش و  فقاو  امـش  لاطم  رب  مور ! هاشداپ  يا  راگدرورپ ؛ شیاتـس  ساپـس و  زا  سپ 
: مهد یم  ار  وت  خساپ  ادخ ، هداتسرف  نیرخآ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  اصوصخ 

، تسا هدـش  لزان  ادـخ  بناج  زا  هک  ییاهباتک  نینچمه  تسادـخ و  فصو  مـالک  نآ  اریز  تسا ، نآرق  هدـیرفاین  ادـخ  هک  يزیچ  نآ  - 1
. تسا میدق  مه  شتافص  تسا و  میدق  هناحبس - قح -

وا اب  هتفرگن و  يدنزرف  ادخ  تسا ؛ کیرش  دنزرف و  نز و  ار  ادخ  دییوگیم : ناینارصن  امش  هک  تسا  نآ  دنادیمن  ادخ  هک  يزیچ  نآ  - 2
. دولوم هن  تسا و  دلاو  هن  تسین ، ییادخ 

. تسین راکمتس  ناگدنب ، هب  راگدرورپ  تسا ، ملظ  تسین  ادخ  دزن  هک  يزیچ  نآ  - 3
. دروخیم دتفا ، يزیچ  ره  رد  تسا ؛ شتآ  تسا ، ناهد  شاهمه  هک  يزیچ  - 4

. تسا بآ  تساپ ، شاهمه  هک  يزیچ  - 5
. تسا دیشروخ  تسا ، مشچ  شاهمه  هک  يزیچ  - 6

. تسا داب  تسا ، لاب  شاهمه  هک  يزیچ  - 7
. تسا مدآ  درادن ، لیماف  هک  سک  نآ  - 8

. دنشابیم اوح  مدآ و  میهاربا ، چوق  یسوم ، ياصع  دندوبن  ردام  مکش  رد  هک  هدنبنج  راهچ  نآ  - 9
سفن هک  هاگنآ  حبص  هب  دنگوس  [ » 1 «: ] سفنت اذا  حبصلاو  : » دومرف یلاعت  يادخ  تسا ، حبص  دشک ، یم  سفن  تسا و  حوریب  هکنآ  - 10

«. دشکیم
؛ تخادنا سوه  رد  داد و  بیرف  ار  ام  ایند  یتسار ؛ یتسار ، تلادع ؛ تلادع ، هتـسهآ ؛ هتـسهآ ، قح ، قح ، قت ؛ قت ، : » دیوگیم سوقان  - 11

چوک ارـس  نیا  زا  هک  دنداد  ربخ  ار  ام  ناگدرم  ياهیاپ ، ام  زا  دنکیم  تسـس  هک  رگم  يزور  درذگیمن  ؛ دوشیم يرپس  هرود  هب  هرود  ایند 
»؟ میاهتفرگ نطو  دوخ  يارب  ار  اجنیا  ام  ارچ  سپ  مییامنیم ،

هک لیئارساینب  دوب ، هار  يزور  دنچ  یـصقا ) دجـسم   ) سدقم نیمز  هوک و  نآ  نایم  تسانیـس ، هوک  تفر  هار  راب  کی  هک  هدنور  نآ  - 12
داد رارق  شیارب  رون  زا  لاب  ود  دنکرب و  ياهراپ  هوک  نآ  زا  ادخ  دندرک ، ینامرفان  دنتشاد  نیمزرس  نآ  گنهآ  مالسلاهیلع  یسوم  نامرف  هب 

و : » تسا هدومرف  نآرق  رد  ادخ  هکنانچ  دومنیم ، ریـس  نانآ  رـس  ربارب  دـش و  نابیاس  دـندرکیم  ییامیپهار  نابایب  رد  هک  لیئارـساینب  رب  و 
[ . 2 .« ] دتفایم ناشرس  رب  دندرک  نامگ  نانآ  میداد و  رارق  ناشرس  رب  نابیاس  دننام  میدنکرب و  اج  زا  ار  هوک  نوچ 

دندرک هبوت  نوچ  منکفایم ، ناترـس  رب  ار  هوک  هنرگو  دیرادرب  ینامرفان  زا  تسد  دینکیم ، ینامرفان  ارچ  تفگ : ار  لیئارـساینب  یـسوم  و 
. تشگرب شیاج  هب  هوک 

رد هک  تسا  یهتنملا  ةردس  نآ  تسا و  یبوط  تخرد  دسریمن ، شنایاپ  هب  دوریم و  هار  شاهیاس  رد  لاس  دـص  هراوس ، هک  یتخرد  - 13
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تـشهب رد  ياهناخ  یخاک و  چیه  تسا ، تشهب  ياهتخرد  زا  نآ  دوریم و  الاب  مدآینب  لامعا  تخرد ، نآ  يوس  هب  تسا ، متفه  نامـسآ 
. تساج همه  رد  شوترپ  تسیکی و  شدوخ  تسا ، دیشروخ  ایند  رد  شدننام  هتخیوآ و  نآ  رد  شیاههخاش  زا  ياهخاش  رگم  تسین 

قرغ نآ  رد  ناینوعرف  دـندرک و  روبع  نآ  زا  لیئارـساینب  هک  تسا  ییایرد  نیمز  دـیباتن ، نآ  رد  راب  کـی  زج  دیـشروخ  هک  یناـکم  - 14
ندیبات هب  ایرد  نیمز  داتسیا و  مه  يور  اههوک  دننام  بآ ، تفاکش و  ار  ایرد  نآ  مالـسلاهیلع  یـسوم  يارب  ادخ  هک  ماگنه  نآ  رد  دندش ،

. تشگرب شیاج  هب  ایرد  بآ  سپس  دش  کشخ  دیشروخ ،
نم ةرجـش  هیلع  اـنتبنأ  و  : » دوـمرف یلاـعت  يادـخ  هک  دوـب  ياهزجعم  نآ  تسا و  ربـمغیپ  سنوـی  تخرد  دـییور ، بآ  یب  هک  یتـخرد  - 15

[ . 3 .« ] میدینایور ودک  زا  یتخرد  شرس  رب  «: » نیطقی
دروخیم و شفان  زا  ردام ، مکـش  رد  تسا  هچب  ایند ، رد  شدننام  دـننکیمن ، عفد  يزیچ  دـنروخیم و  هک  تشهب  لها  ندروخ  اذـغ  - 16

. دنکیمن عفد 
نآ هدرز  هدیفـس و  هک  تسا  غرم  مخت  اـیند  رد  شدـننام  دوشیمن ، هتخیمآ  تسا و  هساـک  کـی  رد  هک  یتشهب  نوگاـنوگ  ياهاذـغ  - 17

. دنوشیمن هتخیمآ 
. دنکیمن يرییغت  بیس  دیآیم و  نوریب  بیس  زا  هک  تسا  یکمرک  ایند ، رد  شدننام  دیآیم  نوریب  یتشهب  بیس  زا  هک  یکرتخد  - 18
دننام ینمؤم  لام  تکرـش  هب  ایند  رد  هک  تسا  ییامرخ  تخرد  دننام  تسا ، یکی  لام  ترخآ  رد  درم و  ود  لام  ایند  رد  هک  یکزینک  - 19

تـشهب لخاد  وت  تسا و  تشهب  رد  تخرد  نآ  ترخآ ، رد  اریز  وت ؛ يارب  هن  تسا  نم  يارب  ترخآ  رد  نآ  تسوت و  دـننام  يرفاک  نم و 
. يوشیمن

. تسا هللالوسر » دمحم   » و هللا » الا  هلا  ال  ، » تشهب ياهدیلک  - 20
خساپ دیسرپ : سپس  توبن ، نادناخ  زا  زج  هدماین  نوورب  نخس  نیا  تفگ : دناوخ  ار  تالاؤس  باوج  مور ، رـصیق  نوچ  تفگ : بیـسمنبا 

. تسا ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  يومع  سپ  زا  دنتفگ : تسا ؟ هداد  یسک  هچ  ار  تالاؤس  نیا 
زا امش  هک  متسناد  مدش و  فقاو  امش  ياهخساپ  رب  ، راگدرورپ ساپس  زا  سپ  کیلع ؛ مالس  : » تشون ياهمان  نینمؤملاریما  يارب  مور  رـصیق 
هک ار  یحور  تقیقح  دیهد و  حرـش  نم  يارب  ار  ناتنید  هک  مناهاوخ  نم  دیـشابیم ، فصتم  ملع ، تعاجـش و  هب  دیتسه و  توبن  نادـناخ 
زا حور  وگب  دننکیم  شـسرپ  حور  زا  « ؛» یبر رمأ  نم  حورلا  لق  حورلا  نع  کنولأسی   » دـییامن نایب  نم  يارب  تسا  هتفگ  ناتباتک  رد  ادـخ 

[ . 4 «. ] تسا نم  راگدرورپ  رما 
اب تسا  ییوترپ  تفاطل و  اب  تسا  ياهطقن  حور  راگدرورپ ، شیاتس  ساپس و  زا  سپ  : » تشون رـصیق ، باوج  رد  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما 

داـهن رد  هدروآ و  نوریب  ار  وا  شتکلمم  ياـههنیجنگ  زا  دـشابیم ، شاهدـنروآ  دـیدپ  تردـق  شاهدــننیرفآ و  ياـهتخاس  زا  هـک  تـفارش 
وت دزن  هچنآ  دریگیم  يراد ، وا  دزن  هچنآ  یتفرگ  هاگره  وا ، زا  تسا  یتناما  وت  دزن  و  وا ، اب  تسا  يدـنویپ  وت  حور  سپ  هداهن ، شناگدـنب 

[ . 5 (( ] دراد
-----------------

اه : تشون  یپ 
هیآ 18 . ریوکت  [ 1]

. 171 فارعا [ 2]
. 146 تافاصلا : [ 3]
هیآ 85 . ءارسالا  [ 4]

یلع ترـضح  یناگدنز  زا  ییاهناتـساد  زا  لقن  ص-246  يوضترم ، بقاـنم  ص-133  تفرعم ، ناتـسوب  ص-144  صاوخلا ، ةرکذـت  [ 5]
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ص40. مالسلاهیلع ،

یلع رظن  زا  تموکح  یشزرایب 

راق يذ  لحم  هب  هرصب  یکیدزن  رد  دندرکیم . تکرح  هرصب  يوس  هب  نانکـش  نامیپ  یبوکرـس  يارب  مالـسا  نایهاپـس  اب  مالـسلاهیلع  یلع 
. دندومن فقوت  هاپس  يزاس  هدامآ  یگتسخ و  عفر  يارب  اجنآ  رد  دندیسر .

: دیوگیم سابع  نب  هللادبع 
. دنزیم هلصو  ار  شیوخ  شفک  دوخ  اوق ) لک  هدنامرف  ناناملسم ، سیئر   ) مدید مدیسر ، یلع  نینمؤملاریما  روضح  هب  اجنآ  رد  نم 

: دومرف درک و  نم  هب  يور  ترضح 
؟ تسا ردقچ  نآ  تمیق  دزرایم ؟ ردق  هچ  شفک  نیا  سابع ! نبا 

. درادن یشزرا  متفگ :
نیا اـب  مناوـتب  هک  نیا  رگم  تسا . رتـبوبحم  نـم  يارب  امـش  رب  تموـکح  تساـیر و  زا  شزرایب  شفک  نـیمه  ادـخ ! هـب  دـنگوس  دوـمرف :

[ . 1 . ] مزادنارب ار  لطاب  منک و  هدنز  ار  قح  تسایر  تموکح و 
؟ دراد یشزرا  هچ  هنرگ  ددرگ و  دوبان  لطاب  هدنز و  قح  شاهیاس  رد  هک  تسا  نآ  هب  هتسب  تموکح ، کی  شزرا  يرآ !

--------------
اه : تشون  یپ 

ج 3 ص50. راونألاراحب ، ياهناتساد  ج 32 ص_76  راحب : [ 1]

یلع ماما  تشذگ  يرابدرب و 

رد یلع  يامیس  هب  دشیم  مسجم  يدرم  تروص  هب  يرابدرب  رگا  دومرف : ینالوط  یثیدح  نمـض  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
[ . 1 . ] دمآیم

ار وا  ترضح  دراد ، ییوگخـساپ  دصق  ربنق  دهدیم و  مانـشد  ربنق  هب  يدرم  دینـش  مالـسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نانمؤم  ریما  دیوگ : رباج 
هب ار  تنمشد  يزاس و  نیگمشخ  ار  ناطیش  دونـشخ و  ار  نامحر  يادخ  ات  نکم  انتعا  دوخ  يوگ  مانـشد  هب  شاب ، مارآ  ربنق ، يا  دز : ادص 

، دزاسن دونشخ  يرابدرب  نوچ  يزیچ  هب  ار  دوخ  راگدرورپ  نمؤم  دیرفآ  ار  رادناج  تفاکش و  ار  هناد  هک  ییادخ  هب  دنگوس  یناسر . رفیک 
[ . 2 . ] تسین وا  هب  ییانتعایب  توکس و  دننام  قمحا  يارب  یتبوقع  چیه  و  درواین ، مشخ  هب  توکس  نوچ  يزیچ  هب  ار  ناطیش  و 

رد راتفگ  نیا  تحـص  دوب ، راکدـب  زا  اهنآ  نیرتتشذـگ  اب  راکهنگ و  هب  تبـسن  مدرم  نیرتراـبدرب  ترـضح  نآ  دـیوگ : دـیدحلایبا  نبا 
مـشچ وا  هانگ  زا  تفای و  تسد  دوب - ترـضح  نآ  نمـشد  نیرتتخـس  رـس  هک  مکح - نب  ناورم  رب  هک  دروخیم  مشچ  هب  لمج  گـنج 

: تفگ دوخ  ینارنخس  رد  لمج  گنج  رد  تفگیم و  مانشد  مدرم  ربارب  رد  ار  شترضح  ریبز  نب  هللادبع  و  دیشوپ .
: دومرفیم مالسلاهیلع  یلع  و  هدمآ » امش  يوس  هب  بلاطیبا  نب  یلع  تسپ  میئل  درم  نیا  »

وا زا  اما  درک  ریـسا  ار  وا  تفای و  تسد  وا  رب  گنج  نامه  رد  همه  نیا  اب  دـش ،» گرزب  هللادـبع  شرـسپ  ات  دوب  نادـناخ  ام  زا  هشیمه  ریبز  »
: دومرف تشذگرد و 

تـسد دوب  وا  نانمـشد  زا  هک  صاع  نب  دیعـس  رب  هکم  رد  لـمج  گـنج  زا  سپ  زین  و  تفگن . نیا  زا  شیب  و  منیبن » ار  وت  اـت  ورب  اـجنیا  زا  »
[ . 3 ...] تفگن وا  هب  يزیچ  تفای و 

رود هک  درک  هراشا  نمهب  ماما  دـنک ، تولخ  ماما  اب  تشاد  تسود  نامثع  مدـش ، دراو  ناـمثع  رب  مالـسلاهیلع  ناـنمؤم  ریما  اـب  دـیوگ : ربنق 
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ارچ تفگ : نامثع  تشاد . ریز  هب  رـس  روط  نمه  ماما  و  نتفگ ، نخـس  ماما  اب  يدـنت  اـب  درک  عورـش  ناـمثع  مدـش ، رود  یکدـنا  نم  موش .
نامثع دزن  زا  سپـس  تسین . مرظن  رد  دشاب  وت  دنـسپ  هک  ینخـس  مرادـن و  تسوت  دـنیاشوخان  هکنآ  زج  یخـساپ  دومرف : ینزیمن ؟ فرح 

منکیم و ربص  یلو  دروآ ، درد  هب  ار  وا  لد  ماهدنبوک  رضاح و  ياهخـساپ  مهد  ار  وا  خساپ  رگا  درکیم : همزمز  ار  رعـش  نیا  دمآ و  نوریب 
[ . 4 . ] دروخ دهاوخ  نم  زا  یتخس  شین  منک  وا  هیلع  یمادقا  رگا  هک  مروخیم  لد  نوخ و 

، تسا هداتـسیا  هناخ  رد  مالغ  دـید  دـمآ  نوریب  ماما  ، تفگن خـساپ  وا  دز و  ادـص  راب  دـنچ  ار  دوخ  نامالغ  زا  یکی  مالـسلاهیلع  یلع  ماـما 
ساپس دومرف : دیناسریمن ؛ نم  هب  یبیسآ  دیوشیمن و  تحاران  مه  امش  هک  متسنادیم  متشادن و  لاح  : تفگ یهدیمن ؟ خساپ  ارچ  دومرف :

[ . 5 . ] يدازآ ادخ  هار  رد  هک  ورب  مالغ  يا  دننمیا ؛ وا  زا  شقلخ  هک  داد  رارق  یناسک  زا  ارم  هک  ار  ادخ 
مبابرا تفگ : ییرگیم ؟ ارچ  كرتخد ! دیـسرپ : دیرگیم ، هک  دید  ار  يرتخد  تشذگیم  ناشورف  امرخ  رازاب  زا  مالـسلاهیلع  نانمؤم  ریما 

یلو ماهدروآ  سپ  کنیا  ، دندیدنـسپن اهنآ  مدرب  ار  نآ  نوچ  یلو  مدیرخ  امرخ  درم  نیا  زا  نم  مرخب و  امرخ  داتـسرف  داد و  نم  هب  یمهرد 
هدب و سپ  ار  شلوپ  درادن ، رایتخا  دوخ  زا  تسا و  راکتمدـخ  نیا  ادـخ ، هدـنب  يا  دومرف : هدنـشورف  هب  ماما  دـنکیمن . لوبق  هدنـشورف  نیا 

سفن تسا ! نانمؤم  ریما  اقآ  نیا  دنتفگ : مدرم  تفوک ، ترضح  هنیـس  تخت  تساخرب و  تخانـشیمن  ار  ماما  هک  هدنـشورف  ریگب . ار  امرخ 
یـضار نـم  زا  ناـنموم ، ریما  يا  تـفگ : هاـگ  نآ  داد . سپ  ار  لوـپ  تـفرگ و  ار  اـمرخ  دـیرپ و  شاهرهچ  زا  گـنر  هدـش ، گـنت  درم  نآ 

[ . 6 . ] دوب مهاوخ  یضار  وت  زا  رایسب  هچ  یهدب - ار  مدرم  قح  رگا  ای  ینک - حالصا  ار  دوخ  رگا  دومرف : ، شاب
نارسوه و اههنیرن  نیا  نامشچ  دومرف : مالسلاهیلع  نانمؤم  ریما  دنتخود ، رظن  وا  هب  نارچ  مشچ  یهورگ  تشذگیم و  ییاج  زا  ییابیز  نز 

دنک شزیمآ  دوخ  رـسمه  اب  دمآ  شوخ  ار  وا  هک  دید  ار  ینز  امـش  زا  یکی  هاگره  سپ  دش ، اهنآ  ینارچ  مشچ  ببـس  نیمه  دوب و  دنمزآ 
: دومرف دنشکب ، ار  وا  هک  دنتسج  ياج  زا  نارای  تساناد ! هچ  ار ، رفاک  نیا  دشکب  ادخ  تفگ : جراوخ  زا  یکی  دنتـسه . یکی  همه  نانز  هک 

[ . 7 . ] هانگ نآ  زا  تشذگ  ای  تسا  مانشد  مانشد ، خساپ  هک  دیشاب  مارآ 
دیـسر و شترـضح  تمدـخ  دوب  هدـناسر  وا  شوگ  هب  ییاوراـن  ناانخـس  هدرک و  داـی  يدـب  هب  ترـضح  نآ  زا  هک  يزور  يادرف  هریرهوبا 
نم و ملع  رب  وا  لـهج  هک  مراد  مرـش  نم  دومرف : دـندرک ، ضارتـعا  راـک  نیا  رب  ماـما  ناراـی  دروآرب . ار  ههمه  ماـما  تساوـخ و  یجئاوـح 

[ . 8 . ] دیآ هریچ  نم  ششخب  رب  شتساوخرد  نم و  وفع  رب  شهانگ 
: تفگ مالسلاهیلع  یلع  هب  لمج  گنج  رد  تسکش  زا  سپ  هشیاع  دیوگ : ریثانبا 

[ . 10  ] و [ 9 . ] تسا لثملابرض  هلمج  نیا  دومن و  تشذگ  ماما  و  شوپب ، مشچ  هناراوگرزب  ریگ و  ناسآ  ینعی  نک » تشذگ  يدش  هریچ  »
-------------

اه : تشون  یپ 
. 68:2 نیطمسلا دئارف  [ 1]

یسلجم 14 ص118 . دیفم ، یلاما  [ 2]
هغالبلاجهن 22:1 . حرش  [ 3]

. 49:41 راونالاراحب [ 4]
. 48: نامه [ 5]

. 48:41 راونالاراحب [ 6]
دش .»... اهنآ  ینارچ  مشچ  ناجیه و  ببس  نیمه  دوب و  هتخود  الاب  هب  اههنیرن  نیا  نامشچ  : » تسا نینچ  هغالبلاجهن »  » رد و  : 49. نامه [ 7]

. 49:41 راونالاراحب [ 8]
ۀیاهنلا 342:2 . [ 9]
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ص 777-780. مالسلاهیلع ، بلاطیبا  نب  یلع  ماما  زا  لقن  [ 10]

ربق ود  يور  رب  يدجسم  يانب 

: دیامرف تیاکح  هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما 
نآ راوید  هچره  دندش ، لوغشم  نوچ  و  دنزاسب ؛ يدجـسم  ات  دنتفرگ  میمـصت  ندع  يایرد  لحاس  رد  يا  هّدع  رکبوبا ، تموکح  نامز  رد 

. تشگ یم  بیرخت  تخیر و  یم  ورف  دندیچ ، یم  ار 
کمک ياضاقت  اهنآ  زا  درک و  ینارنخـس  مدرم  عمج  رد  تسناد  یمن  ار  نآ  باوج  نوچ  و  دندش ؛ ایوج  ار  نآ  ّتلع  دندمآ و  رکبوبا  دزن 

. دومن
رفح ار  دجـسم  پچ  تمـس  تسار و  تمـس  دومرف : تشاد ، روضح  عمج  نآ  رد  هک  مالـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  ماـما  نینمؤـملاریما 
. میا هدرم  ادخ  هب  نامیا  اب  هک  میتسه ، ابح  مرهاوخ  يوضر و  نم  تسا : هدش  هتشون  اه  نآ  يور  رب  هک  دش  دهاوخ  راکشآ  ربق  ود  دینک ،

دـیناوخب و زامن  اه  نآ  رب  دـینک و  نفک  دـیهد و  لسغ  دـینک ، جراخ  ربق  زا  ار  اه  نآ  دنتـسه ، ناـیرع  هنهرب و  هزاـنج  ود  نآ  دوزفا : سپس 
. دش دهاوخن  بارخ  نآ  زا  سپ  هک  دیئامن  عورش  ار  دجسم  هاگ  نآ  دینک ، ناشنفد 

دندرب الاب  ار  دجسم  ياهراوید  سپس  دندرک و  لمع  هیلع  هّللا  تاولص  ریما  ترضح  روتسد  داهنـشیپ و  هب  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
[ . 1 . ] دشن دراو  نآ  هب  یبیسآ  چیه  و 

--------------
اه : تشون  یپ 

ص 203. ج 2 ، ینودقفت : نأ  لبق  ینولس  [ 1]

دنپ نیرتهب  هتساوخ و  نیرتهب 

: دنک تیاکح  تسا ، هیلع  هّللا  تاولص  یلع  نینمؤملاریما  ترضح  نادنم  هقالع  باحصا و  زا  یکی  هک  یئاکب  فون 
زا سپ  متفر و  شرادـید  هب  تـشاد ، تماـقا  هـبحَر  ماـن  هـب  یّلحم  رد  هفوـک  یلاوـح  رد  مالـسلا  هـیلع  یلع  ترـضح  هـک  یماـگنه  نآ  رد 

. هد يدنپ  ارم  متفگ : ناشیا  هب  یسرپلاوحا ؛
. دنزرو رهم  وت  هب  زین  نانآ  ات  نک ، يزرو  رهم  ّتبحم و  دوخ  ناتسود  ناعون و  مه  هب  فون ! يا  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  نایقّتم ، يالوم 

. يازفیب دوخ  حیاصن  رب  مرورس ! يا  : متفگ شترضح  هب 
. ینیبب ناسحا  ات  نک ، ناسحا  یکین و  ناگمه  هب  دومرف :

؟ مدرگ دنمرهب  رتشیب  ات  يازفیب  رگید  يدنپ  مه  زاب  متفگ :
. تشگ یهاوخ  خزود  ياه  گس  همعُط  هنرگو  نک  يرود  نارگید  هب  تبسن  یئوگدب  تّمذم و  زا  دومرف : ترضح 

. تسا هتفگ  غورد  ما  هداز  لالح  دیوگب : رگا  دشاب ، نم  زا  دعب  ماما  نمشد  نم و  نمشد  هک  ره  فون ! يا  تشاد : راهظا  سپس 
. تسا هتفگ  غورد  زاب  ما ، هداز  لالح  دیوگب : دراد و  تسود  ار  ءاشحف  انز و  هکره  زین 

. تسا هتفگ  غورد  مه  وا  هک  نادب  دنک ، یسانشادخ  نامیا و  ياعّدا  رگا  دشاب ، تیّمها  یب  كاب و  یب  هانگ  هب  تبسن  هک  یسک  نینچمه 
. دیازفیب ترمع  رب  دنوادخ  ات  نکم  عطق  ار  دوخ  ناشیوخ  اب  رادید  دمآ و  تفر و  فون ! يا 

. دنادرگ کبس  هداس و  ار  تا  هبساحم  دنوادخ  ات  شاب ، يوخ  کین  قالخا و  شوخ 
. شابم نارگمتس  نابیتشپ  رای و  هاگ  چیه  یشاب ، نم  نیشن  مه  هارمه و  تمایق  زور  رد  هک  یهاوخب  هچنانچ  فون ! يا 
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دهاوخ روشحم  مالـسلا  مهیلع  تراهط  تمـصع و  تیب  لها  ام  اب  تمایق  زور  درادـب ، تسود  لمع  راـتفگ و  رد  ار  اـم  هک  ره  هک  نادـب  و 
. دیامن یم  روشحم  شا  هقالع  دروم  تسود  اب  ار  یسک  ره  دنوادخ  تمایق ، زور  رد  هک  نیا  هچ  دش ،

. دش یهاوخ  اوسر  راسمرش و  تمایق  زور  نوچ  ینک ، هزرابم  دنوادخ  اب  هانگ ، تیصعم و  اب  و  یئارایب ؛ مدرم  يارب  ار  دوخ  ادابم  فون ! يا 
. دوب دهاوخ  ترخآ  ایند و  رد  وت  ریخ  تداعس و  ببـس  هک  امن ، لمع  هد و  تیمها  متفگ  تیارب  هچنآ  هب  فون ! يا  دومرف : نایاپ  رد  سپس 

[ . 1]
-----------------

اه : تشون  یپ 
ص 89. ج 2 ، باقل : الا  ینکلا و  [ 1]

ریش اب  ماما  دروخرب 

: دیوگ تسا ، مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  يافو  اب  باحصازا  یکی  هک  نادمه ، ثراح 
ولج دش و  نایامن  رود  زا  هدنّرد  يریـش  ناهگان  هک  میدز  یم  مدق  هفوک  رهـش  ياه  هّلحم  زا  یکی  نوریب  رد  ترـضح  نآ  هارمه  هب  يزور 

. میدرک زاب  ریش  نآ  تکرح  يارب  ار  هار  ام  سپ  دمآ ،
یلع ترضح  ماگنه  نیا  رد  تخادنا ، نیمز  يور  هناعضاخ  مالسلا  هیلع  ریما  ترضح  لباقم  رد  ار  دوخ  دیـسر ، ام  کیدزن  ریـش  نآ  یتقو 

یم زین  هدنّرد  تاناویح  رگید  هب  ارم  مایپ  نینچمه  يرادن ، ار  هفوک  رهـش  هب  دورو  ّقح  درگرب ، دومرف : درک و  ریـش  هب  باطخ  مالـسلا  هیلع 
مهاوخ مکح  امـش  نیب  رد  مدوخ  دـیئامن ، لمع  نم  روتـسد  فالخ  رب  هچنانچ  و  دـنرادن ؛ ار  رهـش  نیا  هب  دورو  ّقح  مه  ناـنآ  هک  یناـسر 

. درک
. دمآ یمن  هفوک  رهش  کیدزن  يا  هدنّرد  چیه  دوب ، هدنز  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ماما  هک  ینامز  ات  دیوگ : ینادمه  ثراح 

ياه ناتسغاب  هفوک و  دراو  وس  ره  زا  ناگدنّرد  عقوم  نآ  رد  و  دش ؛ هفوک  رادناتسا  هیبأ ، نب  دایز  دیـسر ، تداهـش  هب  ترـضح  هک  یعقوم 
[ . 1 . ] دندرک یم  هلمح  زین  مه ، مدرم  هب  دندرک ، یم  دراو  تراسخ  هک  نیا  نمض  دندش و  یم  رهش  نآ 

-----------------
اه : تشون  یپ 

ص 2. ص 152 ، يربکلا : ۀیاده  سلجم 12 ، ص 33 ، یبوط : هرجش  [ 1]

ربمایپ شود  رب 

فیرش رضحم  رد  تقو ) توف  نودب   ) نم دناوخ . ارف  شیوخ  دزن  ارم  دربیم ، رس  هب  هجیدخ  شرـسمه  لزنم  رد  ادخ  ربمایپ  هک  بش  کی 
نیعم ار  دوخ  دصقم  تفگن و  يزیچ  اما  دراد . ییاج  هب  نتفر  گنهآ  بش  لد  نیا  رد  هک  دادیم  ناشن  ترـضح  عضو  . ) مدـش رـضاح  وا 

: دومرف ردق ) نیمه  هکلب  درکن ،
. نک تکرح  نم  یپ  زا  وش و ) هدامآ  ! ) یلع

هبعک ادـخ ، هناخ  هب  ات  میتشاذـگ  رـس  تشپ  يرگید  زا  سپ  یکی  ار  هکم  ياههچوک  مداتفا . هار  هب  وا  لابند  هب  نم  داتفا و  ولج  دوخ  سپس 
: دومرف دز و  میادص  یگتسهآ ) هب  ( ) (ص ادخ لوسر  دندوب ، هتفخ  یگمه  مدرم  هک  بش  تقو  نآ  رد  میدیسر ...

رد تب  هچ  رخ  و  متفرگ ) رارق  هبعک  ماـب  رب  و   ) متفر ـالاب  وا  كراـبم  فتک  رب  نم  دـش و  مخ  دوخ  سپـس  [ 1 . ] ورب ـالاب  نم  شود  رب  یلع !
هب (ص ) ادخ لوسر  تشگزاب ) رد  . ) میتشگ اهنع  هللا  یـضر  هجیدـخ  لزنم  یهار  میدـش و  جراخ  هبعک  زا  هگنآ  مدـنکفا . ریز  هب  دوب  اجنآ 
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: دومرف نم 
. يدوب وت  تسکش  ار  اهتب  هک  یسک  نیرخآ  دوب و  میهاربا  وت  دّج  تسکش  مهرد  ار  اهتب  هک  یسک  نیتسخن 

هداتفا نیمز  رب  هنوراو  ياهراپ  هتـسکش و  یخرب  ناشیاهتب  هک  دندید  دنتفر ، دوخ  ياهتب  غارـس  هب  هکم  لها  هک  یماگنه  دـعب ، زور  دادـماب 
هبعک ماب  رب  یتب  رگید  سپ  نآ  زا  تساهنآ .) راک  ًامتح   ) دنز یمن  رـس  یلع  شیومع  رـسپ  دـمحم و  زج  یـسک  زا  لامعا  نیا  دـنتفگ : و ...

. تفرن
! یلع ای  ینعبتا  : لاق هیلا  ترص  هلیل  تاذ  هجیدخ  لزنمب  وه  و  ص )  ) هللا لوسر  یناعد  لاق : یلع  نع 

. نیع لک  هللا  مانا  دق  هبعکلا و  انیتا  یتح  هکم  بورد  نحن  هفلخ و  انا  یشمس و  لاز  امف 
! یلع ای  ص :)  ) هللا لوسر  یل  لاقف 

!... یلع ای  یفتک  یلع  دعصا  لاق : ص .)  ) هللا لوسر  ای  کیبل  تلق :
: یل لاقف  هجیدخ ، لزنم  انیتا  یتح  یلاعت  هللا  اهفرش  هبعکلا  نم  انجرخ  اهسوور و  یلع  مانصالا  تیقلاف  هفتک  یلع  تدصف  یبنلا  ینحنا  مث 

هبوبکم هسوکنم  مانصالا  اودجو  هکم  لها  اوحبصا  املف  . مانصالا رـسک  نم  رخا  یلع ! ای  تنا  مث  میهاربا  كدج  مانـصالا  رـسک  نم  لوا  نا 
[ . 2 . ] منص هبعکلا  یف  اهدعب  مقی  مل  مث  همع  نبا  دمحم و  الا  اذه  لعف  ام  اولاقف : اهسوور  یلع 

-----------------
: اه تشون  یپ 

هک ار  ياهعلق  رد  هنت  کی  ربیخ  گنج  رد  یلع  هک  وب  هدینـش  وا  دوب . هاـگآ  یلع  ییاـناوت  تعجـش و  زا  هنیدـم  یلاو  برح  نب  دـمحم  [ 1]
لمحت زا  گرزب  نامرهق  نیا  هک  دونـشیم  نونکا  اـما  تسا . هتخادـنا  يراـنک  هب  هدـنک و  اـج  زا  دـندوبن  نآ  ییاـجباج  هب  رداـق  نت  لـهچ 

! دوریم الاب  یلع  دنیشنیم و  ربمایپ  تسا و  زجاع  دوخ  شود د  رب  (ص ) ادخ لوسر  ینیگنس 
درک نایب  ار  نآ  زومر  رارسا و  زا  ياهراپ  اما  دش  بایفرـش  قداص  ماما  تمدخ  هب  درک ، ناجلخ  نهذ  رد  هک  ياههبـش  خساپ  تفایرد  يارب 
نیا درکیم ، لمحت  دوخ  شود  رب  ار  ربمایپ  ینیگنـس  دروآیم و  تقاط  یلع  ضرف  هب  دـشیم و  سکع  هب  هیـضق  رگا  دومرف : هک  اجنآ  اـت 

ص 26 .) ج 1 ، مارملا ، هیاغ  .... ) دوب هدش  راوس  مه  رتش  بسا و  تشپ  رب  ربمایپ  هک  ارچ  دشیمن ، بوسحم  یلع  يارب  يراختفا  تهج 
ار تیاور  نیمه  ریظن  هر  یسلجم  همالع  ص 155. ج 2 ، بوشآ ، رهش  نبا  بقانم  ص 84 ؛ ج 38 ، راحب ، ص 79 ؛ ج 1 ، همغلا ، فشک  [ 2]

هدوب هکم ) حتف  و   ) ترجه زا  لبق  نانموملاریما  هلیسو  هب  اهتب  نتسکش  نیا  تسا : هدزفا  نآ  نایاپ  رد  هدروآ و  ص 138 ) ج 59 ، ، ) راحب رد 
تسکش يراوخ و  زور  مالسا و  تنکوش  توق و  زور  تسویپ ، عوقو  هب  ترضح  نآ  زا  هکم  حتف  زور  رد  هک  مانصالا  رسک  هنرگ  و  تسا .

. دنک بلط  ار  هنابش  یتکرح  هنایفخم و  یمادقا  ات  هدوبن  نیب  رد  ینارگن  سرت و  نیا ، ربانب  تسا . هدوب  ناکرشم 

ءارح هلق  رب 

(. دروخ یتخس  ناکت  و   ) دمآرد هزرل  هب  هوک  ناهگان  هک  مدوب  هداتسیا  ءارح  هوک  زارف  رب  (ص )  ادخ ربمایپ  رانک  رد 
: دندومرف درک و  ياهراشا  هوک  هب  ترضح 

. تسین يرگید  سک  تسوا ، تلاسر ) هاوگ  و   ) دهاش هک  یقیدص  ربمایپ  زج  وت  يالاب  رب  هک  ریگب ، مارآ 
. تخاس راکشآ  (ص ) ادخ لوسر  زا  ار  دوخ  يونش  فرح  تعاطا و  نازیم  تفرگ و  رارق  اج  رد  دش و  نکاس  ًاروف  هوک 

هرمال و ابیجم  لبجلا  رقف  دیهـش ، قیدـص  یبن و  الا  کیلع  سیلف  رق  هل : لاقف  لبجلا  كرحت  ذا  ارح  لبج  یلع  هعم  اـنک  ذا  ع ...:)  ) یلع لاـق 
[ . 1 . ] هتعاط یلا  ایهتنم 

---------------
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: اه تشون  یپ 
ص 40. ج 10 ، راحب ، [ 1]

نسح ماما  يرامیب 

لاح اب  داهن و  نیمز  رب  ردپ  ناگدید  ربارب  ردار  يو  درب و  ردپ  دزن  تفرگ و  شوغآ  رد  ار  وا  شردام  دش . رامیب  تدـشب  نسح  مدـنزرف ) )
! دنادرگزاب وا  هب  ار  هتفر  تسد  زا  یتمالس  ات  هاوهب  ادخ  زا  هتشگ ، رامیب  نسح  مدنزرف  ردپ ! يا  تفگ : درب و  هانپ  وا  هب  ناشیرپ  راز و 

: دومرف و  تسشن . دنزرف  نیلاب  رب  دمآ و  رتکیدزن  (ص ) ادخ لوسر 
: تفگ دمآ و  دورف  لیئربج  نیب  نیا  رد  تساناوت . زین  وا  نامرد  رب  تسا  هدیشخب  وت  هب  ياهفحت  نوچ  ار  يو  هک  ییادخ  نامه  مرتخد !

زا ریغ  تسا  تفآ  زا  اـف  و  تسا . هدرب  راـک  هب  نآ  رد  ار  اـف  فرح  هدرک  لزاـن  وت  رب  هک  ار  نآرق  زا  هروس  ره  لاـعتم  دـنوادخ  دـمحم ! يا 
زا يردق  سپس  ناوخب  نآ  رب  هبترم  لهچ  ار  دمح  هروس  و  ریگرب ، یبآ  فرظ  دوخ ) رامیب  يافـش  يارب  نیاربانب  . ) درادن اف  هک  دمح  هروس 

. تفای دهاوخافش  ادخ ) تساوخ  هب   ) شاپب كدوک  رب  ار  بآ  نآ 
(. تسا هدوبن  رامیب  ییوگ  هکنادنچ   ) تفای يدوبهب  دشاب ، هدیهر  دنب  زا  هک  یسک  نانوچ  كدوک ، اجنامه  درک و  نینچ  (ص ) ادخ ربمایپ 

کنبال هللا  عدا  ص !)  ) هللا لوسر  ای  هل : تلاق  هریجتـسم و  هثیفتـسم  یبنلا  هب  تتاف  همطاف  هتلمتحاف  هعجو  دتـشاف  نسحلا  لتعا  ع :)  ) یلع لاق 
وه کل و  هبهو  يذلا  وه  هللا  نا  هینب ! ای  همطاف ! ای  لاق : مث  هسار  دنع  سلج  یتح  ماقف  هیدی  نیب  هتعضو  و  هیفشی . نا 

ام هفآ  نم  اف  لک  اف  اهیف  الا و  نارقلا  نم  هروس  کیلع  لزین  مل  زع  لج و  هللا  نا  دـمحم ! ای  لاقف : لیئربج  هیلع  طبهف  هیفـشی . نا  یلع  رداـق 
نم طشنا  امناکف  کلذ  لعفف  هیفـشی . هللا  ناف  هیلع  هبـص  مث  هرم  نیعبرا  دـمحلا  هیف  ارقاف  ام  نم  احدـق  عداف  اف  اـهیف  سیل  هناـف  دـمحلا  ـالخ 

[ . 1 . ] لاقع
--------------------

: اه تشون  یپ 
ص 104. ج 62 ، راحب ، [ 1]

دوجوم نیرترب 

: دومرف (ص ) ادخ ربمایپ  يزور 
. تسا هدیرفاین  نم  زا  رتیمارگ  رترب  ار  ياهدیرفآ  چیه  لاعتم ، دنوادخ 

؟ لیئربج ای  دیلضفا  امش  ادخ ! هداتسرف  يا  مدیسرپ :
لـضفا همه  زا  ارم  نانآ ، ناـیم  زا  و  تسا . هداد  يرترب  شناگتـشرف  نیرتکیدزن  رب  یتح  ار  دوخ  ناربماـیپ  لاـعتم ، راـگدرورپ  یلع ! دومرف :

: دومرف هاگنآ  تسا . هدرمش 
ام نادنم  هقالع  نایعیـش و )  ) نازادرپراک ام و  ناراذگتمدخ  ناگتـشرف ، دوب . دـهاوخ  رترب  ناگمه  زا  موصعم  ناماما  وت و  ماقم  نم  زا  سپ 
ام نارادتـسود  رهب  دنلوغـشم و  راگدرورپ  شیاتـس  دمح و  رب  هتـسویپ  دنا  یهلا  تمظع ) تدـق و   ) شرع نالماح  هک  یناگتـشرف  دنتـسه .

. دننکیم رافغتسا 
دـندوب و هدیـشوپن  یتسه  سابل  مادـکچیه ) ... ) نیمز هن  نامـسآ و  هن  خزود ، هن  تشهب و  هن  اوح ، هن  مدآ و  هن  دوبن ، ام  شنیرفآ  رگا  یلع !

همه رب  وا ، شتسرپ  قح و  تفرعم  رظن  زا  هک  یلاح  رد  میـشابن ؛  لضفا  ناگتـشرف  زا  ام  هنوگچ  سپ  دنتـشگیمن ، رهاظ  دوجو  هحفـص  رد 
!؟ میا هتشاد  یشیپ  تقبس و  اهنآ 
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لضفا تناف  ص !)  ) هللا لوسر  ای  تلقف : ینم ... هیع  مرکا  ینم و ال  لضفا  اقلخ  لجوزع  هللا  قلخ  ام  ص )  ) هللا لوسر  لاق  نینموملا : ریما  لاق 
؟ لیئربج وا 

يدعب لضفلا  نیلـسرملا و  نییبنللا و  عیمج  یلع  ینلـضف  نیبرقملا و  هتکئلام  یلع  نیلـسرملا  هایبنا  لضف  یلاعت  كرابت و  نا  یلع ! ای  لاقف :
دمحب نوحبـسی  هلوح  نم  شرفلا و  نولمحی  نیذـلا  یلع ! ای  انیبحم ، مادـخ  انمادـخا و  هکئالملا  نا  كدـعب و  نم  همئالل  و  یلع ! اـی  کـل 
فیکف ضرالا  امسلا و ال  رانلا و ال  هنجلا و ال  اوح و ال  مدآ و ال  هللا  قلخ  ام  نحن ، ول ال  یلع ! ای  انتیالوب ، اونمآ  نیذلل  نورفغتـسی  مهبر و 

[ . 1 [ ؟... هسیدقت هلیلهت و  هحیبست و  انبر و  هفرعم  یلا  مه  انقبس  دق  هکئالملا و  نم  لضفا  نوکنال 
------------------

: اه تشون  یپ 
ص 303. ص 335 و ج 60 ، ص 345 و ج 26 ، ج 18 ، راحب ، ص 91 ؛ ج 5 ، قحلا ، قاقحا  [ 1]

ربمایپ نیلاب  رب 

یب لامج  نسح و  رد  هک  تشاد  روضح  يدرم  اجنآ  رد  مدوب . هتفر  وا  تدایع  دـصق  هب  نم  دوب . هتفخ  يراـمیب  رتسب  رد  (ص ) ادـخ لوسر 
. دوب باوخ  رد  زین  ربمایپ  و  دوب ، هتسشن  وا  نیلاب  رب  و  تشاد ، نماد  رد  ار  ربمایپ  كرابم  رس  هک  یلاح  رد  وا  دوب . ریظن 

وا رب  نـم  زا  وـت  هـک  وـش  دوـخ  هدازوـمع  کـیدزن  : تـفگ دـناوخ و  شیپ  هـب  ارم  درم ) نآ  يادـص  مـتفرن ، رتوـلج  اـما   ) مدـش لـخاد  نـم 
!. يرتراوازس

ار ترضح  كرابم  رس  متـسشن و  نم  تفر . داد و  نم  هب  ار  دوخ  ياج  تساخرب  درم  نآ  نم ) ندمآ  اب  . ) مدش ناشیا  کیدزن  متفر و  ولج 
وا نماد  رب  رـس  هک  يدرم  دیـسرپ : نم  زا  و  دش ، رادـیب  (ص ) ادـخ ربمایپ  تشذـگ . یتعاس  متفرگ . لغب  رد  دوب  هتفرگ  نماد  رد  وا  هکنانچ 

.؟ تفر اجک  متشاد 
سپـس يرتراوازـس ، وا  رب  نم  زا  وت  هک  وـش  دوـخ  هدازوـمع  کـیدزن  تفگ : دـناوخ و  امـش  دزن  ارم  وا  مدـش  لـخاد  نم  هک  یتـقو  متفگ :

؟ یتخانش ار  وا  دومرف : . متسشن وا  ياج  نم  تفر و  تساخرب و 
. امش يادف  مردام  ردپ و  هن ، متفگ :

منامشچ رب  باوخ  تشگ و  کبس  مدرد  هکنیا  ات  مدادیم  شوگ د  شنانخـس  هب  مدوب و  هداهن  وا  نماد  رب  رـس  نم  دوب . لیئربج  وا  دومرف :
. درک هبلغ 

املف مئاـن  یبـنلا  قلخلا و  نم  تیار  اـم  نسحا  لـجر  رجح  یف  هسار  اذاـف  ضیرم  وـه  هللا و  یبـن  یلع  تلخد  لاـق : بلاـط  یبا  نب  یلع  نع 
یف یبنلا  سار  تعـضو  هناکم و  تسلج  لـجرلا و  ماـقف  اـمهنم  توندـف  ینم  هب  قحا  تناـف  کـمع  نبا  یل  ندا  لـجرلا : لاـق  هیلع  تلخد 

؟ هرجح یف  یسار  ناک  يذلا  لجرلا  نیا  لاقف : ظقیتسا  یبنلا  نا  مث  خعاس  تثکمکف  لجرلا  رجح  یف  ناک  امک  يرجح 
. هناکم تسلجف  ماق  مث  ینم  هب  قحا  تناف  کمع  نبا  یلا  ندا  لاق  مث  کیلا  یناعد  کیلع  تلخد  امل  تلقف :

یـسار تمن و  یعج و  ینع و  فخ  یتح  ینثدحی  ناک  لیئربج  كاذ  یبنلا : لاقف  یما  یباب و  ال  تلق : لجرلا ؟ نم  يردت  لهف  یبنلا : لاقف 
[ . 1 . ] هرجح یف 

----------------------
: اه تشون  یپ 

ج راحب ، ص 270 ؛ ج 2 ، بوشآ ، رهش  نبا  بقانم  ص 294 ؛ همغلا 7 ج 1 ، فشک  ص 40 ؛ ج 2 ، هتسلا ، حاحصلا  نم  هسمخلا  لئاضف  [ 1]
. دیفم خیش  یلاما  زا  لقن  هب  ص 506  ، 22
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رازگتمدخ زا  رتهب 

ردـقنآ تشاذـگ . رثا  شا  هنیـس  رد  کشم  دـنب  هک  دیـشک  بآ  کـشم  اـب  ردـقنآ  نم  هناـخ  رد  وا  دوب . ردـپ  دزن  سک  نیرتبوبحم  همطاـف 
نـشور گید  ریز  مزیه  نادنچ  تفرگ و  كاخ  گنر  شیاهـسابل  هک  درک  وراج  را  هناخ  يردـق  هب  تسب . هنیپ  وا  تسد  هک  درک  ساتـسد 

. دوب رایسب  تقشم  تمحز و  رد  تهج  نیا  زا  وا  دش . هایس  شا  هماج  هک  درک 
[ . 1 [ !؟ دهد يرای  ار  وت  یگدنز  نیگنس  راب  نتشادرب  رد  یکدنا  ات  يدومنیم  تساوخرد  یمداخ  تردپ  زا  شاک  يا  متفگ : وا  هب  يزور 
هناخ هب  تجاح ) راهظا  نودب   ) دهاوخب يزیچ  يو  زا  هک  دش  عنام  مرش  دنا . هتسشن  تبحـص  هب  وا  درگ  یتعامج  دید  تفر  ردپ  دزن  همطاف 

. تشگزاب
رتسب هک  اجنآ  زا  اما  میدینش  ار  وا  مالـس  زاوآ  دمآ . ام  هناخ  هب  رگید  دادماب  دوب . هدمآ  وا  دزن  يراک  روظنم  هب  شرتخد  هک  تسناد  ربمغیپ 

وا يادص  هک  موس  زاب  میدوب . شوماخ  نانچمه  ام  و  درک . مالـس  ود  راب  میتفگن . خساپ  میدنام و  شوماخ  مرـش  زا  دوب ، نهپ  زونه  باوخ 
دورو تصخر  رگا  تفگیم و  مالـس  راـب  هس  هک  وب  نینچ  وا  تداـع  نوچ  ددرگ  زاـب  مییوـگن  خـساپ  رگا  میدیـسرت  تساـخرب ، مالـس  هب 

ام رـس  يالاب  ترـضح  هک  تشذـگن  يزیچ  دـیآ . رد  هناخ  هب  هک  متـساوخ  وا  زا  متفگ و  خـساپ  ار  وا  مالـس  نم  تشگیم  زاـب  تفاـییمن 
؟ یتساوخیم هچ  نم  زا  زورید  همطاف ! تفگ : هاگنآ  تسشن و 

همطاف زورید  ناتـساد  . ) تفگ مهاوخ  امـش  هب  نم  ادـخ ... هداتـسرف  يا  متفگ : ددرگزاـب ... دزیخرب و  میوگن  ار  وا  خـساپ  رگا  مدیـسرت  نم 
وا هب  نم  هدروآرد ، ياپ  زا  ار  وا  هناخ و ... يور  تفر و  نان و  ساتـسد  بآ و  لکـشم  دربیم .) جـنر  هناخ  راوشد  راک  زا  وا  هک  دوب  نینچ 

. ددرگ هتساک  وا  نیگنس  راب  زا  یکدنا  دیاش  دهاوخب ، امش  زا  يراکتمدخ  ناکما ) تروص  رد   ) دیآ و امش  دزن  ات  متفگ 
یس و دیتفر ، باوخ  رتسب  رد  هک  یماگنه  دومرف : سپس  دشاب ؟ رتهب  رازگتمدخ  زا  هک  مزوماین  يزیچ  امـش  هب  ایآ  دومرف : (ص ) ادخ ربمایپ 

.... دییوگب ریبکت  راب  راهچ  یس و  دمح و  راب  هس  یس و  حیبست و  ار  ادخ  راب  هس 
یتح یحرلاب  تنحط  اهردـص و  یف  رثا  یتح  هبرقلاب  تقتـسا  اهنا  هیلا و  هلها  بحا  نم  تناک  يدـنع و  تناک  همطاف )  ) اهنا ع :)  ) یلع لاـق 

تلقف دیدش  ررـض  کلذ  نم  اهباصاف  اهبایث  تنخدت  یتح  ردقلا  تحت  رانلا  تدـقوا  اهبایث و  تربغا  یتح  تیبلا  تحـسک  اهادـی و  تلجم 
!؟ لمعلا اذه  نم  هیف  تنا  امرض  کیفکی  امداخ  هیتلاسف  كابا  تیتا  ول  اهل :

مالـسلا : لاقف انعافل  یف  نحن  هللا و  لوسر  انیلع  ادغف  هجاحل  تءاج  اهنا  یبنلا  ملعف  تفرـصناف  تیحتـساف  اثادح  هدنع  تدـجوف  یبنلا  تتاف 
لعفی ناک  دق  فرصنی و  نا  هیلع  درن  مل  نا  انیشخف  مکیلع  مالسلا  : لاق مث  انتکسف  مکیلع  مالسلا  : لاق مث  انناکمل  انییحتسا  انتکـسف و  مکیلع 

ام همطاف  ای  : لاقف انـسوؤر  دـنع  سلج  لخدـف و  لخدا  هللا ! لوسر  ای  مالـسلاکیلع  و  تلقف : فرـصنا  الا  هل و  نذا  ناف  اـثالث  ملـسی  کـلذ 
هبرقلاب تقتسا  اهنا  هللا  لوسر  ای  كربخا  هللاو  لاما  تلقف : یسار  تجرخاف  موقی  نا  هبحن  مل  نا  تیشخف  دمحم  دنع  سما  کتجاح  تناک 

تنخدـت یتح  ردـقلا  تحت  تدـفوا  اهبایث و  تربغا  یتح  تیبلا  تحـسک  اهادـی و  تلجم  یتح  یحرلاـب  ترج  اهردـص و  یف  ترثا  یتح 
اذا مداخلا ؟ نم  امکل  ریخ  وه  ام  اکملعا  الفا  لاقف : لمعلا ، اذه  نم  هیف  تنا  امرـض  کیفکی  امداخ  هیتلاسف  كابا  تیتا  ول  اهل : تلقف  اهبایث .

[ . 2 .... ] نیثالث اعبرا و  اربک  اثلاث و  دمحا  ونیثلاث  اثالث و  احبسف  امکمانم  امتذخا 
---------------------

: اه تشون  یپ 
تسا . رادراب  مالسلااهیلع  همطاف  هک  هدوب  یطیارش  رد  تساوخ  رد  نیا  ص 65 )  ) مالسلااهیلع همطاف  دنسم  لقن  هب  انب  [ 1]

ص 82. ص 193 و ج 43 ، ص 329 و ج 76 ، ج 85 ، راحب ، ص 296 ؛ قالخالا ، مراکم  ص 65 ؛ ج 2 ، عیارشلا ، للع  [ 2]

نایوگتسار اب 
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: دش لزان  هفیرش  هیآ  نیا  یتقو 
[ . 1  ] دیشاب نایوگتسار  اب  هتسویپ  دینک و  هشیپ  اوقت  نانموم ، هورگ  يا 

زا یخرب  لماش  ای  تسا  نانموم  همه  هب  طوبرم  روتسد  نیا  ایآ  دنتسه ، یناسک  هچ  نایوگتسار  زا  دوصقم  ادخ ! هداتسرف  يا  تفگ : ناملس 
؟ تسا ناشیا 

هارمه نایوگتـسار  ناقداص و  اب  هک  دنرومأم  نانآ  همه  تسا . مدرم  مومع  هفیرـش ، هیآ  رد  نانموم  زا  دوصقم  اما  دومرف : (ص ) ادخ لوسر 
. دنشاب

اهنآ هب  نتـسویپ  يوریپ و  هب  مزلم  مدرم  دـنراد و  يامنهار  ییاوشیپ و  تمـس  هک  دنتـسه  یـصاخ  هدـع  نایوگتـسار  ناقداص و  دوخ  اـما  و 
. دوب دنهاوخ  نیسپاو  زور  ات  راهطا ) همئا   ) وا نانیشناج  سپس  بلاط و  یبا  نب  یلع  هورگ  نیا  درف  نیتسخن  دنتسه .

ما عمعا  ص !)  ) هللا لوسر  ای  ناملـس : لاقف  نیقداصلا ) عم  اونوک  هللا و  اوقتا  اونمآ  نیذـلا  اهیا  اـی   ) لزنا همـسا  لـج  هللا  نا  ع ...:)  ) یلع لاـق 
؟ هصاخ

موی یلا  هدعب  نم  یئایـصوا  بلاط و  یبا  نب  یلع  هصاخف ، نوقداصلا  اما  کلذـب و  اورما  نینموملا  هعامج  نال  عمغعف  نورومأملا  اما  لاقف :
[ . 2 .... ] همایقلا

-----------------------
: اه تشون  یپ 

(. 119:9  ) هبوت هروس  [ 1]
ص 149. ج 33 ، راحب ، [ 2]

اهیکین نیرتهب 

اهیکین نیرتهب  هک  دوب  شـسرپ  نیا  يارب  حیحـص  خساپ  نتفای  ثحب  دروم  عوضوم  دوب . حرطم  ییوگتفگ  ثحب و  رمع  سابع و  نم و  نیب 
؟ تسا مادک 

بوخ راک  هک  تسا  نآ  اهیبوخ  نیرتهب  تفگیم : سابع  . دریگ ماجنا  همه  زا  ناـهن  هدرپ و  رد  هک  تسا  نآ  اـهیبوخ  نیرتهب  متفگیم : نم 
. دنامب ظوفحم  بجع  تفآ  زا  دیایب و  کچوک  شبحاص  مشچ  رد 

. دریگب تروص  باتش  تعرس و  اب  تسا  نآ  اهیبوخ  نایم  رد  تفص  نیرتهب  تشاد : هدیقع  رمع 
هب ار  هدـش  هداد  ياهخـساپ  و  ثحب ، دروم  عوضوم  ؟ دـینکیم وگتفگ  یباب  هچ  رد  دومرف : دـش و  دراو  ام  رب  (ص ) ادـخ لوسر  نیب  نیا  رد 

. مدیناسر ترضح  نآ  عالطا 
مه و  راظنا ، زا  رود  یناهنپ و  مه  ینعی  دشاب  اراد  ار  تفص  هس  ره  هک  تسا  نآ  تسا  رتهب  همه  زا  هکنآ  اهیبوخ ، نایم  رد  دومرف : ترضح 

. دریذپ ققحت  باتش  تعرس و  اب  مه  بجع و  زا  هنهرب  لماع و  دید  رد  کچوک 
هریخ رمع  لاق  هریغـصت و  هریخ  سابعلا : لاـق  هرتس و  فورعملا  ریخ  اـنا : تلقف  فرعملا  رکاذـتن  رمع  ساـبعلا و  اـنا و  تنک  ع :)  ) یلع لاـق 

. هلیجعت
[ . 1 . ] هیف هلک  اذه  نوکی  نا  هریخ  لاقف : هل . انرکذف  متنا ؟ میف  لاقف : ص )  ) هللا لوسر  انیلع  جرخف 

-------------------
: اه تشون  یپ 

ص 270. ج 20 ، هغالبلاجهن ، حرش  [ 1]
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هنابش گناب 

و  ) دنربن ياهرهب  تفالخ ، زا  دنروآرب و  مد  دـنناوتن  نانآ  مراشفب و  ار  ناشیولگ  مبای  تیالو  نانآ  رب  نم  رگا  هک  دندیـسرت  اروش  باحـصا 
نامثع عفن  هب  نم  زا  ار  تیالو  ات  دـندش  گنهامه  دنتـساخ و  اپ  هب  نم  هیلع  همه  تهج ، نیا  هب  دـننام .) مورحم  نآ  بهاو  زا  هشیمه  يارب 

. دننادرگب تسد  هب  تسد  دوخ ، نایم  ار  نآ  دنبای و  تسد  تفالخ  هب  هکنآ  دیما  هب  دننادرگرب 
هک زا  ادص  نآ  هک  دشن  مولعم  دیسر و  اهشوگ  هب  دیچیپ و  هنیدم  رهـش  رد  نآ  يادص  تساخرب و  گناب  دندرک ، تعیب  نامثع  اب  هک  یبش 

: تفگیم وا  دوب . ناینج  زا  گناب  نآ  نم  نامگ  هب  دوب ؟
. دش راکشآ  رکنم  درم و  فورعم  انامه  نک  مالعا  ار  مالسا  گرم  ربخ  زیخرب و  هتفرگ ، ارف  گرم  ار  مالسا  گرم ، یچراج  يا 

!؟ دنداهناو ار  یسک  هچ  دنتخادنا و  شیپ  ار  یسک  هچ  داب ، ناشیا  رب  نیرفن  شیرق ، دابم  هزاوآ  دنلب 
راکنا دـیهن و  جرا  ار  وا  يالاو  ماـقم  دـیراذگ و  وا  تسد  رد  ار  تیـالو  سپ  تسا ، رتراوازـس  وا  زا  تیـالو  رما  رد  یلع  مدرم ) يا  ناـه  )

. دینکم
مدرکیمن رکذ  ار  نآ  دنتشادن ، یهاگآ  نآ  زا  مدرم  همه  رگا  دوب و  تربع  دنپ و  هیام  ادن  نیا 

متخاس و هشیپ  يرابدرب  ربص و  مدرک و  نینچ  هارکا  يور  زا  مه  نم  منک و  تعیب  ناـمثع  اـب  هک  دنتـساوخ  نم  زا  مدرم  ریدـقت ) ره  هب  .... )
: دنیوگب اهزامن  رد  هک  مداد  میلعت  تونق  لها  هب  ار  اعد  نیا 

، ددرگ هضرع  وت  هاگشیپ  هب  اهراک  يرواد  تسایوگ و  وت  مان  هب  اهنابز  نارگن و  وت  يوس  هب  اهمشچ  و  دنصلاخ ، وت  رهم  رد  هلد  ایادخ ! راب 
. نک راکشآ  ار  تقیقح  ام  موق  ام و  نایم  سپ 

راگزور و یتخـس  نامدرم و  مشچ  رد  نامندوب  راوخ  نامناسک و  ندوب  كدنا  نامنانمـشد و  يرایـسب  نامربمایپ و  تبیع  زا  ام  ایادخ ! راب 
هک روط  نآ  تقیقح  قح و  یگریچ  دوخ و  داد  لدع و  ندرک  راکـشآ  اب  ایادخ ! يا  سپ  میا . هدروآ  تیاکـش  وت  هاگرد  هب  اههنتف ، موجه 

. امرفب ام  بیصن  یشیاشگ  یناد  یم  حالص  دوخ 
یلع اوعمجاف  بیصن . رمالا  یف  مهل  نوکیال  مهقولح و  یف  ضرتعا  مهـسافناب و  دخا  نا  مهیلع  تیلو  انا  نا  موقلا  یـشحف  ع ...:)  ) یلع لاق 
دانم يدان  ذا  کلذـک  مهانیبف  مهنیب  اـمیف  اهولوادـتی  اـهولانی و  نا  اـجر  ناـمثع  یلا  ینع  هیـالولا  اوفرـص  یتح  مهنم  دـحاو  لـجر  عاـمجا 

: لاقف نامثع  اوعیاب  هلیل  هنیدملا  لها  عمساف  اینج  هنظا  وه و  نم  يردیال 
هعناف  مق  مالسالا  یعان  یلع  ای 

رکنم ادب  فرع و  تام  دق 
اهبعک  الع  شیرقل ال  ام 

اورخا نم  مویلا و  اومدق  نم 
هب  یلوا  وه  ایلع  نا 

اورکنتال هولوف و  هنم 
. هرکذا مل  کلذب  تملع  دق  هماعلا  نا  الول  هربع و  کلذ  یف  مهل  ناکف 

کیلا بولقلا و  تصلخا  کـل  مهللا  اوـلوقی : نا  توـنقلا  لـها  تلمع  ابـستحم و  تربـص  اهرکتـسم و  تعیاـبف  ناـمثع  هعیب  یلا  ینوعدـف 
. قحلاب انموق  نیب  اننیب و  حتفاف  لامعالا ، یف  مکوحت  کیلا  نسلالاب و  تیعد  تنا  راصبالا و  تصخش 

. انب نتفلا  عوقو  انیلع و  نامزلا  هدش  سانلا و  یلع  انناوه  انددع و  هلق  انودع و  هرثک  انیبن و  هبیغ  کیلا  اوکشن  انا 
[ . 1  ] هفرعت قح  ناطلس  هرهظت و  لدعب  کلذ  جرفف  مهللا 
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-----------------------
: اه تشون  یپ 

ص 179. هّجحملا ، فشک  دشاب . هزعت  نآ  حیحص  ارهاظ  اما  تسا  نینچ  ردصم  رد  [ 1]

اهتعدب

دـمع و يور  زا  اهنآ  دوب . فلاخم  (ص ) ادـخ لوسر  حیرـص  تاروتـسد  اب  هک  دـندیزای  تسد  ییاـهراک  هب  روما  نایدـصتم  نم ، زا  شیپ 
راداو ماکحا  نآ  كرت  رب  ار  مدرم  متـساوخیم  رگا  نم  دنتـشگ . یهلا  ماـکحا  رییعت  يوبن و  ياهتنـس  نتـسکش  فیرحت و  بکترم  هجوت ،
مدرگ زا  منایرکشل  منادرگزاب ،  دوب  لومعم  (ص ) ادخ لوسر  نامز  هک  روطنانه  ینعی  اهنآ  نیتسخن  تلاح  هب  ار  هتفای  رییغ  ماکحا  مزاس و 

زا ارم  يرترب  هک  ینایعیـش  دندومنیم ؛ یهارمه  نم  اب  منایعیـش  زا  یکدـنا  رثکادـح  ای  مدـنامیم و  یقاب  اهنت  هکی و  دـندشیم و  هدـنکارپ 
[ . 1 .... ] دندوب هتخانش  يوبن  تنس  ادخ و  باتک 

ياهزامن ندناوخ  متفگ : اهنآ  هب  دننکن  عامتجا  دجـسم  رد  بجاو ، هضیرف  يادا  يارب  زج  ناضمر ، هام  رد  متفگ : مدرم  هب  راب ) کب  یتح  )
ار ام  یلع  تفای ، رییغت  رمع  تنس  مالسا  لها  يا  دنتفگ : هتفشآرب و  منازابرس  زا  یضعب  نیب  نیا  رد  [ 2 . ] تسا تعدب  تعامج  اب  یبحتسم 
اپ رب  شروش  منازابرس  زا  یـشخب  نایم  رد  مدیـسرت  نم  هک  دندناسر ) ییاج  ات  ار  تقامح  ( .!؟ درادیم زاب  ناضمر  هام  رد  تعامج  زامن  زا 

. دوش
!؟ مدیشکن هک  اهتبیصم  هچ  یهارمگ  نایاوشیب  زا  ناشیا  هناروکروک  يوریپ  فالتخا و  زا 

تلمح ول  هتنـسل و  نیریغم  هدـهعل  نیـضقان  هفالخل  نیدـمعتم  ص )  ) هللا لوسر  اهیف  اوفلاخ  الامعا  یلبق  هالولا  تلمع  دـق  ع ...:)  ) یلع لاـق 
نم لیلق  وا  يدحو  یقبا  یتح  يدـنج  ینع  قرفتل  ص )  ) هللا لوسر  دـهع  یف  تناک  ام  یلا  اهعـضاوم و  یلا  اهتلوح  اهکرت و  یلع  سانلا د 

(.... ص  ) هللا لوسر  هنس  لجوزع و  هللا  باتک  نم  یتماما  ضرف  یلضف و  اوفرع  نیذلا  یتعیش 
نمم يرکسع  لها  ضعب  يدانتف  هعدب  لفاونلا  یف  مهعامتجا  نا  مهتملعا  هضیرف و  یف  الا  ناضمر  رهـش  یف  اوعمتجیال  نا  سانلا  دقل  هللا  و 

. يرکسع بناج  هیحان  یف  اوروثی  نا  تفخ  دقل  و  اعوطت . ناضمر  رهش  یف  هالصلا  نع  اناهنی  رمع  هنس  تریغ  مالسالا  لها  ای  یعم : لتاقی 
[ . 3 ...! ] رانلا یلا  هاعدلا  هلالضلا و  همئا  هعاط  هقرفلا و  نم  همالا  هذه  نم  تیقل  ام 

-------------
: اه تشون  یپ 

دراوم نیا  کت  کت  رکذ  نوچ  دننکیم و  دای  هنومن  ناونع  هب  ار  ماکحا  فیرحت  رییغت و  دراوم  زا  دروم  دودح 25  ترضح  اجنیا  رد  [ 1]
جراخ راتشون  نیا  هلصوح  زا  مه  نآ  هب  نتهادرپ  تسا و  جاتحم  طسب  حرش و  هب  تسا  هدش  نایب  راصتخا  لامک  رد  هراشا و  اب  هک  اجنآ  زا 

دش . رظن  فرص  نآ  جرد  زا  يور  نیا  زا  تسا ،
داقتعا هب  تسا . ناضمر  هام  رد  تعامج  اب  یبحتـسم  ياهزامن  ندـناوخ  نآ  و  تسا ، موسوم  حـیوارت  هب  هک  دـنداد  يزامن  تنـس  لها  [ 2]

زا تمـسق  نیا  هب  دوخ  شیامرف  زا  شخب  نیا  رد  ترـضح  تسا . تعدـب  نیدـیع  هعمج و  هیموی و  ياهمزامن  رد  زج  تعامج  زامن  هعیش ،
دنراد . رظن  افلخ  تعدب 

ص 59 و 62. ج 8 ، یفاک ، [ 3]

تسود دای  هب 

زا دوب . کـچوک  وا  مشچ  رد  اـیند  هک  دوب  نیا  دومنیم  گرزب  نم  مشچ  رد  ار  وا  هچنآ  [ 1  ] متشاد ییادخ  ینامیا و  يردارب  هتـشذگ  رد 
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دنارذگیمن . دح  زا  تفاییم  تسد  نآ  هب  نوچ  درکیمن و  وزرآ  تفاییمن  هک  ار  يزیچ  دوب  نوریب  دوخ  مکش  يهطلس 
باریس دوخ  راشرس  شناد  زا  ار  تفرعم  ناگنشت  و  تفگیم ، هدیزگ  تفگیم ، نخس  رگا  دنارذگیم و  توکس  هب  ار  دوخ  تاقوا  رتشیب 

دوب . رهز  رپ  يرام  نیگمشخ و  يریش  نوچ  رازراک  راک و  نادیم  رد  دومنیم و  فعضتسم  فیعض و  نانیبرهاظ  مشچ  رد  درکیم .
عازن رد  نوچ   ) دیوگب نخـس  رواد  کی  رـضحم  رد  ات  درکیم  ربص  هکلب  درکیمن  هماقا  ناهرب  هدوهیب  دـشیم  ریگرد  یعازن  رد  هک  یتقو 

زا دناهداد و  ردـه  هب  ار  اهورین  دـننک ، تابثا  ار  دوخ  ياعدـم  يرگید  يارب  دـنهاوخب  مادـک  ره  دـشابن و  نایم  رد  يرواد  رگا  رفن  ود  نیب 
(. درب دنهاوخن  ياهجیتن  دوخ  راتفگ 

هتفای افش  يدوبهب و  هک  دادیم  ربخ  یتقو  دوخ  يالتبا  يرامیب و  زا  درکیمن . شنزرس  ار  یسک  تفاییم ، يرذع  لمحم و  يراک  يارب  ات 
زوریپ وا  رب  توکـس  رد  دندشیم ، هریچ  وا  رب  مالک  رد  نارگید  رگا  دـناریمن . نابز  رب  تشادـن  ار  نآ  نداد  ماجنا  يانب  هک  ار  هچنآ  دوب .

هب هار  ود  نیا  زا  کیمادـک  دـنیبب  ات  دیجنـسیم  تفرگیم  رارق  یهار  ود  رـس  رب  هاگ  ره  نتفگ . هب  ات  دوب  رتصیرح  ندینـش  هب  دـندشیمن .
دنک . تفلاخم  نآ  اب  ات  تسا  رتکیدزن  سوه  يوه و 

اهنآ يهمه  يریگارف  یبایتسد و  رب  رگا  دیزادرپ و  تباقر  هب  نآ  لیصحت  هار  رد  دییارایب و  ابیز  تافص  نیا  اب  ار  دوخ  هک  داب  امـش  رب  سپ 
تسا . رتهب  قلطم  ندرک  اهر  زا  كدنا ، ياردرب  هرهب  هک  دینادب  دیرادن ، ییاناوت 

هنطب ناطلس  نم  اجراخ  ناک  هنیع و  یف  ایندلا  رغص  ینیع  یف  همظعی  ناک  هللا و  یف  خأ  یـضم  امیف  یل  ناک  مالـسلاهیلع : نینمؤملاریمأ  لاق 
اذاف افعـضتسم  افیعـض  ناک  نیلئاسلا و  لیلغ  عقن  نیلئاقلا و  ذب  لاق  ناف  اتماص . هرهد  رثکأ  ناک  دجو و  اذا  رثکی  دجی و ال  ام ال  یهتـشی  الف 

هراذتعا و عمسی  یتح  هلثم  یف  رذعلا  دجی  ام  یلع  ادحأ  مولی  ناک ال  ایضاق و  یتأ  یتح  ۀجحب  یلدی  داو ال  لصو  باغ  ثیل  وهف  دجلا  ءاج 
ناک توکـسلا و  یلع  بلغی  مل  مالکلا  یلع  بلغ  نا  ناک  لعفی و  ام ال  لوقی  لوقی و ال  ام  لعفی  ناک  هئرب و  دنع  الا  اعجو  وکـشی  ناک ال 

اهومزلاف و قئالخلا  هذـهب  مکیلعف  هفلاخف . يوهلا  یلا  برقأ  امهیأ  رظن  نارمأ  ههدـب  اذا  ناـک  ملکتی و  نأ  یلع  هنم  صرحأ  عمـسی  نأ  یلع 
[ . 2 . ] ریثکلا كرت  نم  ریخ  لیلقلا  ذخأ  نأ  اوملعاف  اهوعیطتست  مل  ناف  اهیف  اوسفانت 

-------------------
: اه تشون  یپ 

دناهدرب . مان  ار  يرگید  ناگرزب  مه  یضعب  رامع و  یضعب  هدوب و  رذوبا  ترضح  دوصقم  دناهتفگ ، [ 1]
تمکح 281. مالسالا ، ضیف  حرش  همجرت و  هغالبلاجهن ، [ 2]

نیدباعلا نیز  دلوت  هب  تراشب 

. دوب ناریا  هاشداپ  درجدزی  رتخد  دندمآرد  تراسا  هب  هک  یناسک  نایم  رد  دروخ ، تسکش  ناناملسم  اب  دربن  رد  ناریا  هاپس  یتقو 
ینارون ابیز و  رایـسب  یتروص  اریز  دندمآ ، نوریب  وا  ياشامت  يارب  هنیدم  نارتخد  دندروآ ، رمع  دزن  هنیدـم  هب  ناریـسا  نایم  رد  ار  وا  یتقو 

فا تفگ : نامز  نآ  یـسراف  نابز  هب  دناشوپ و  ار  دوخ  تروص  رتخد  نآ  درک ، هاگن  وا  هب  رمع  یتقو  دومن ، نشور  ار  دجـسم  هک  تشاد ،
دش ببس  ملسو  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  همان  ندرک  هراپ  اب  هک  زمره  يور  داب  هایس  هک  دوب  نیا  وا  روظنم  ایوگ   ) زمره اداب  جوریب 

دیآرد ) تراسا  هب  وا  ات 
هیبنت ار  وا  تفرگ  میمـصت  دیوگیم و  ازـسان  نم  هب  نز  نیا  تفگ : دنکیم ، یئوگدـب  وا  هب  درک  رکف  دوب  هدـشن  وا  روظنم  هجوتم  هک  رمع 

. دنک
باختنا دـهاوخ  ار  هک  ره  ناناملـسم  نایم  رد  ات  نادرگ  ریخم  ار  وا  ینک ، نینچ  وا  اب  یناوتیمن  وت  دومرف : وا  هب  مالّـسلاهیلع  ریما  ترـضح 
ترضح دراذگ ، مالّسلاهیلع  ءادهشلا  دیس  رب  ار  دوخ  تسد  تیعمج  نایم  رد  دندرک ، ریخم  ار  وا  یتقو  هدب . رارق  وا  مهـس  زا  ار  نآ  دنک و 
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ترضح هک  هک  دوب  هظحل  نیا  رد  یتسه . هیوناب  رهش  هکلب  دومرف : ترضح  هاش  ناهج  تفگ : تسیچ  تمان  دیـسرپ  وا  زا  مالّـسلاهیلع  ریما 
هک دش  دهاوخ  دلوتم  يرـسپ  وت  يارب  وناب  نیا  زا  هّللادبعابا  يا  دومرف : هداد و  مالّـسلاهیلع  نیـسح  ماما  هب  گرزب  یتراشب  مالّـسلاهیلع  ریما 

: نیتریخلانبا ار  شترـضح  هک  دش  دلوتم  مالّـسلاهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  نیدباعلا  نیز  ترـضح  يدنچ  زا  سپ  و  دشاب . نیمز  لها  نیرتهب 
زا تسا و  مشاه  برع  زا  ادخ  بختنم  سپ  دومرف : مالّـسلاهیلع  رقاب  ترـضح  دنتفگیم . مجع ) گرزب  برع و  گرزب   ) گرزب ود  دنزرف 

[ . 1 . ] ناریا مجع ،
---------------

اه : تشون  یپ 
زین يرگید  لوق  مالّسلاهیلع  ءادهشلا  دیس  اب  نانز  هاش  ای  ونابرهش  جاودزا  هوحن  تراسا و  خیرات  دروم  رد  ص369  ج 2 ، یفاک ، لوصا  [ 1]

. تسه

ایندلاوبا هب  ترضح  تراشب 

تلع وا  تسا . هدرک  تاـفو  يرجه   317 لاس رد  هدش و  دـلوتم  رکبوبا  مایا  رد  هک  ینالوط ، رایـسب  يرمع  ياراد  ایندـلاوبا  مانب  دوب  يدرم 
دیوگ : دنکیم ، رکذ  نینچ  ار  دوخ  رمع  لوط 

مردـپ هب  درک ، هبلغ  ام  رب  یگنـشت  میدیـسر ، هفوک  کیدزن  یلحم  هب  یتقو  میتفریم ، مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  تاقالم  هب  مردـپ  اب  يزور 
وشتسش نآ  رد  ار  دوخ  مدیسر ، یبآ  لادوگ  هب  متشگیم  بآ  لابند  هب  یتقو  منک ، ادیپ  یبآ  دیاش  مدرگب  نابایب  رد  نم  نیشنب  اجنیا  متفگ 

رد یبآ  همشچ  داد ، تاجن  يراتفرگ  زا  ار  ام  دنوادخ  هک  زیخرب  متفگ : مدمآ و  مردپ  دزن  سپس  مدش ، بآریـس  ات  مدیـشون  نآ  زا  مداد و 
هدرک نفد  ار  وا  داد ، ناج  یگنشت  تدش  زا  مردپ  دوبن ! بآ  زا  يرثا  میدرک  وجتـسج  هچ  ره  اما  میدرک  تکرح  مردپ  اب  تسام ، یکیدزن 

ات درک ) ضارتعا  عوضخ  رادقم  نیا  هب  ترـضح   ) مدیـسوب ار  ترـضح  مدمآ ، تشاد  ار  نیفـص  دصق  هک  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  دزن  هب 
هدیشونن نآ  زا  سکچیه  هک  دوب  ياهمشچ  يدیشون  نآ  زا  هک  یبآ  نآ  دومرف : متفگ ، ار  نایرج  دومن ، لاؤس  نم  ناتـساد  زا  دیوگ : هکنآ 

. دیمان رمعم  ارم  دومن و  یهاوخ  ینالوط  يرمع  هک  ار  وت  داب  تراشب  تسا . هدومن  ینالوط  رمع  هکنیا  رگم 
ایندلاوبا تالاح  زا  اهدرمریپ  زا  مدرم  دندوب ، رهش  زا  ینادرمریپ  وا  هارمه  دش ، دادغب  دراو  يرجه  دصیـس  لاس  رد  ایندلاوبا  دیوگ : بیطخ 

. دندیسرپیم
هدومن رکذ  هنوگنیمه  ار  وا  تافو  زین  یلاما  رد  ام  خیـش  هتفاـی ، تاـفو  يرجه   317 لاس رد  ایندلاوبا  هک  دـنداد  ربخ  نم  هب  دـیوگ : بیطخ 

وا زا  دئاوفلازنک  رد  یکجارک  خیـش  و  تسایندلاوبا . هب  فورعم  هک  دـشاب  عجـشالا  نامثع  نب  یلع  نامه  صخـش  نیا  دـیاش  و  [ 1 . ] تسا
زا هطـساو  کی  اب  يرئازج  هللا  تمعن  دیـس  زا  راحب  هیـشاح  رد  تسا و  هدرک  لقن  مالـسلاهیلع  ریما  ترـضح  زا  هطـساو  کی  اب  ار  یثیدـح 

ترضح هباحـص  زا  یبرغم  يایندلاوبا  رمعم  ار  دوخ  وا  تسا و  هدید  ماش  رد  ار  وا  هک  دنکیم  لقن  یـشوفرچ  دمحم  خیـش  مان  هب  يداتـسا 
زا نم  هب  وا  تسا و  حیحص  وا  نانخس  مامت  مدرک  نیقی  درک  لقن  ترضح  زا  ار  یمئالع  تافص و  یتقو  وا  دیوگ : دیمان و  مالسلاهیلع  ریما 

[ . 2 . ] داد تیاور  هزاجا  مالسلاهیلع  ناماما  مامت  یلع و  ترضح  بناج 
-------------

اه : تشون  یپ 
تسا .! هدوب  لاس  جنپ  دصیس و  ادودح  ایندلاوبارمع  نیاربانب ، راونالاراحب ، [ 1]

ج 57 ص224. راحب ، [ 2]
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نامزلارخآ مدرم  تالاح  زا  یخرب 

دومرف : نامزلارخآ  دروم  رد  مالّسلاهیلع  ریما  ترضح 
ار دوخ  یئاراد  نادـند  گنچ و )  ) اب نارگناوت  نامز  نآ  رد  تفرگ ) دـنهاوخ  رارق  یتخـس  رد  مدرم   ) هدـنزگ رایـسب  دـیایب  مدرم  رب  یناـمز 
[1  ] مکنیب لضفلا  اوسنت  و ال  دیامرفیم : ناحبـس  دنوادخ  دناهدشن ، رما  راک  نیا  هب  هک  یلاح  رد  دننکیمن ) قافنا  ادـخ  هار  رد   ) دـنزگیم

(. دیناسرب ریخ  رگیدکی  هب  ینعی   ) دینکن شومارف  ار  ناسحا  لضف و  ناتدوخ  نایم  رد 
يدارفا سانجا  ینعی   ) دننک شورف  دیرخ و  ناگدنامرد  اب  دنوش ، راوخ  لیلذ و  ناکین  دننک و  یشکندرگ  ناراکهبت  رارـشا و  نامز  نآ  رد 
شورف دیرخ و  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هکنیا  اب  دنرخیم ) دنـشورفیم  نازرا  رایـسب  یتمیق  هب  ار  دوخ  يالاک  يراچان  يور  زا  هک  ار 
نارگید اب  هک  دـیرخ  سنج  اهنآ  زا  نانچ  هلماـعم  رد  اـی  درک و  کـمک  ناگدـنامرد  هب  دـیاب  اریز  [ ) 2  ] تسا هدومرف  یهن  ناگدـنامرد  اـب 

دوشیم .) هلماعم 
-------------

اه : تشون  یپ 
. 237 ةرقبلا : [ 1]
ۀغالبلاجهن . [ 2]

وش خارف  وش ، گنت  وشزاب ،

تخاـسیم کبـشم  ار  دوخ  ناتـشگنا  هک  مدـید  ار  مالّـسلاهیلع  نینمؤـملاریما  اـهراب  تفگ : هدرک و  تیاور  شردـپ  زا  هرتـنع  نب  نوراـه 
دومرفیم : و  دنادرگیمرب ) ناتشگنا  رس  هب  رابود  هدرب و  ورف  رگید  تسد  رد  ار  تسد  کی  ناتشگنا  )

و دنتفای . تاجن  دنرامشیم  کیدزن  هک  نانآ  دندش و  كاله  روهظ ) رما  رد   ) ناگدننک باتش  دومرف : سپس  وش ، خارف  وش ، گنت  وشزاب ،
.( دیاشن نآ  ندرک  فرطرب  هک  لماک  طلست  تردق و  زا  هیانک   ) هدنام ياج  هب  اهنآ  خیم  رس  رب  هزیر  گنس 

[ . 1 . ] تسا يروآ  تفگش  شیاشگ  حتف و  مغ ، هودنازا و  سپ  انامه  هک  یتسار  يور  زا  دنوادخ  هب  مروخیم  دنگوس 
----------------

اه : تشون  یپ 
یفاکلا . نم  ۀضورلا  [ 1]

نامزلارخآ مدرم  راجنهان  تافص  زا  یخرب 

زا لبق  نم  زا  دیسرپب  ینودقفت ؛ نا  لبق  سانلا  اهیا  ینولس  : » دومرف راب  هس  یهلا  يانث  دمح و  زا  سپ  ياهبطخ  رد  مالّسلاهیلع  نینمؤملاریما 
دیباین ». ارم  هکنآ 

دنوادخ دومرف : ترـضح  دنکیم ؟ جورخ  تقو  هچ  لاجد  نینمؤملاریما  يا  تفگ : تساخرب و  ترـضح ) نارای  زا   ) ناحوص نب  ۀعـصعص 
هدـننک لاؤس  زا  هلأـسم  نیا  رد  مالّـسلاهیلع ) یلع  ترـضح  ینعی   ) لوئـسم مسق  ادـخ  هب  ياهدرک ، هدارا  هچنآ  دـیمهف  دینـش و  ار  وت  مـالک 

یتاـمالع و نآ  يارب  یلو  تسین ) یـسک  راـیتخا  رد  هک  تسا  يرارـسا  رداـن  زا  تماـیق  اـی  يدـهم  ترـضح  روـهظ  ناـمز   ) تسین رتملاـع 
، نینمؤملاریما يرآ  تفگ : ۀعصعص  مهد ؟ ربخ  وت  هب  یهاوخیم  رگا  دش ، دهاوخ  ارجا  وم  هب  وم  يرگید  زا  سپ  یکی  هک  تسا  ییاهلکش 

دومرف : ترضح 
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ار غورد  دـننادرگ ، عیاض  ار  تناما  دـنربب و  نیب  زا  ار  زامن  مدرم  هک  ینامز  تسا : نیا  لاجد  جورخ  تمالع  میوگیم ) هچنآ   ) نک ظـفح 
اهنز اب  دننادرگ و  سیئر  ار  نانادان  دنـشورفب ، ایند  هب  ار  نید  دنزاسب ! مکحم  ياهنامتخاس  دـنریگب ، هوشر  دـنروخب و  ابر  دنرمـش و  لالح 

تمالع ار  يرابدرب  ملح و  دنرمش ، ناسآ  ار  يزیرنوخ  دنوریم ، سوه  يوه و  لابند  هب  هدیرب  دوخ  ناگتـسب  لیماف و  زا  دنیامن ، تروشم 
غورد ياهتداهش  دندرگ ، قساف  نآرق  نایراق  راکتنایخ ، اسؤر  ملاظ و  ناریزو  دنشاب و  رجاف  ناریما  دوش ، راختفا  متس  ملظ و  دنناد ، یناوتان 

( اههرانم ای   ) اـهربنم ددرگ و  يراـک  ـالط  دـجاسم  دوش و  تنیز  اـهنآرق  دوش . راکـشآ  یـشکرس  هاـنگ و  تمهت و  روجف و  ددرگ و  رهاـظ 
، دیآ دـیدپ  فالتخا  دوش و  نوگانوگ  دارفا ، ياههتـساوخ  دوش و  غولـش  اهفـص  دـنوش و  مارتحا  رارـشا  هک  هاگنآ  ددرگ ، دـنلب  ینالوط و 

. دوش کیدزن  دوعوم  ددرگ و  هتسکش  اهدهع 
هورگ سیئر  دننک ، ادیپ  هدنوش  دوش و  دنلب  ناقـساف  ياهادص  دنوش ، کیرـش  ایند  صرح  يارب  بسک  تراجت و  رد  ناشیاهرهوش  اب  اهنز 

. دنرمش نیما  ار  نئاخ  هدرک  قیدصت  ار  وگغورد  دننک ، بانتجا  وا  رش  زا  سرت  رطاخ  هب  رجاف  زا  دشاب ، اهنآ  نیرت  تسپ 
نادرم نادرم و  هب  نانز  دنوش و  اهنیز  رب  راوس  اهنز  دـنک ، تنعل  ار  نآ  لوا  تما  نیا  رخآ  دـنرب ، راکب  ار  یناوخهزاوآ  لئاسو  زاوآ  زاس و 
قحان هب  دوخ  هدـقع  ندرک  یلاـخ  یفـالت و  يارب  يرگید  نآ  دـهد ، تداهـش  دـنهاوخب  وا  زا  هکنیا  نودـب  دـهاش  دـندرگ . هیبش  ناـنز  هب 

دنناشوپب گرگ  ياهلد  رب  ار  شیم  ياهتسوپ  دنهد ، حیجرت  ترخآ  رب  ار  ایند  راک  دننک ، يریگدای  نید  زا  ریغ  يزیچ  يارب  دهد ، تداهش 
(. دنتسه راوخنوخ  نمشد  نطاب  رد  مولظم و  هاوخریخ و  رهاظ  هب  شیم ، سابل  هب  دنتسه  یئاهگرگ  )

. تسا رتخلت  ربص  خلت ) هایگ   ) زا رتهدیدنگ و  رادرم  زا  اهنآ  ياهبلق 
[ . 1  ] ثیدحلا

--------------
اه : تشون  یپ 

. نیدلا لامک  زا  راونالاراحب  [ 1]

يدهم ترضح  تفص  نایب 

ترـضح سپ  تسا ، قاتـشم  وا  دای  هب  ام  ياهلد  هک  نک  فیـصوت  ام  يارب  ار  يدهم  نیا  نینمؤملاریما  ای  دندرک  ضرع  باحـصا  ناگرزب 
دومرف : مالّسلاهیلع و  يدهم  ترضح  فیصوت  هب  دومن  عورش 

ربخ ندش  زا  لبق  دوشیم  هچنآ  هب  وا  تسا  هدیدن  میلعت  رشب ) زا   ) هک یملاع  لاخ ، تمالع و  بحاص  دیفس و  یناشیپ  يورهام  نآ  تسوا 
بلط يدـهم  انامه  دیـشاب  هاگآ  دـش . هتفرگ  ام  زا  نآ  دـهع  دـش و  اپرب  اـم  ناـیم  رد  نید  دودـح  هک  یتسرد  هب  مدرم  هورگ  يا  دـهدیم .

نادنزرف زا  مالّسلاهیلع ) يرکسع  نسح  ماما  دنزرف  ینعی   ) یلع نب  نیسح  دنزرف  تسوا  دسانشن و  ار  ام  قح  هک  یـسک  زا  دنکیم  صاصق 
دیشاب هاگآ  تسا ، باطخ  لصف  ام  تیالو  دنناراکوکین و  نامه  ام  ناتسود  لمع ، ملع و  هشیر  میئام  سپ  مدنزرف ، نیـسح  هیرذ  زا  همطاف 
هدزیس دصیس و  هک  تولاط  باحصا  هدعو  ردب  لها  هدع  رب  هک  وا  باحصا  سپس  تریـس ، تروص و  رد  تسا  مدرم  نیرتهب  يدهم  انامه 

نآ دننکب  اجرباپ  ياههوک  يدوبان  دصق  رگا  هک  نهآ  هراپ  دننامه  دناهدمآ ، نوریب  دوخ  هشیب  زا  هک  دنتـسه  یئاهریـش  اهنآ  مامت  دـنرفن و 
نوچ تسا  یئاههلان  هاگنابـش  ار  ناشیا  دندحوم ، تقیقح  رب  ار  ادخ  هک  نانآ  دنناشیا  سپ  هک  دـنوشیم  عمج  وا  دزن  دـنرادرب ، نایم  زا  ار 
هدرک تیبرت  ردـپ  کی  ار  نانآ  هک  یئوگ  وت  دـنزور  رد  ناراد  هزور  هنابـش و  ياهرادـیب  یلاعت ، يادـخ  فوخ  زا  هدرمناوج ، ناردام  هلاـن 
هاگنآ مسانـشیم - ناشیاهرهـش  ناشیاهمـسا و  هب  ار  اـهنآ  نم  هک  دیـشاب  هاـگآ  تسا ،) عمج  تحیـصن  تبحم و  رب  ناـشیاهبلق  هک   ) تسا

نآ رکذ  زا  راصتخا  يارب  هک  دومن  نایب  ناشیاهرهش  اب  ار  رفن  هدزیس  دصیس و  زا  کی  ره  مان  باحصا  زا  یهورگ  تساوخرد  هب  ترـضح 
سپـس دراد ، ار  لوا  هبتر  اهرهـش  نایم  رد  هک  دنـشابیم  مالّـسلاهیلع  يدهم  روای  رفن   24 ناـقلاط زا  هبطخ  نیا  قبط  و  دوشیم ، يراددوـخ 
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ار شجورخ  تیفیک  ترضح و  روهظ  اب  نامزمه  عیاقو  دومرف و  یطوسبم  حرش  ترـضح  ار  مالّـسلاهیلع  يدهم  ترـضح  شور  تافص و 
دومن : حرش 

، دـش رت  شمـشچ  کشا  زا  شکرابم  نساحم  ات  دومن  يدـیدش  هیرگ  مالّـسلاهیلع  نینمؤملاریما  عیاقو ، لقن  زا  سپ  دـیوگ : يوار  هکنآ  ات 
اههناخ و فرط  هب  دندش  قرفتم  دنوش و  كاله  دـندوب  هدینـش  هچنآ  تشحو  زا  مدرم  دوب  کیدزن  هک  یلاح  رد  دـمآ  دورف  ربنم  زا  هاگنآ 

یفالتخا ترضح ، مالک  ینعم  رد  دندرک  فالتخا  و  دندوب ، بجعتم  ترضح  ملع  شـشوج  مهف و  ترثک  زا  هک  یلاح  رد  دوخ  ياهرهش 
نیا همدـقم  رد  باتک  نآ  مرتحم  فلؤم  میاهدومن و  لـقن  روهظلا  مئـالع  یف  روهدـلا  بئاون  باـتک  زا  ار  هبطخ  نیا  دـیوگ : فلؤم  میظع .

رد یـسرب  عیبانی و  رد  عیبانی  بحاص  روهظلا و  مئالع  رد  ار  هبطخ  نیا  رـشبم  دیـس  هک  هدومرف  تسا و  هدش  روآدای  ار  نآ  كرادـم  هبطخ 
. دناهدرک لقن  دشابیم  ریخا  باتک  يور  زا  ظافلا  هک  رابخالا  بئاجع  بحاص  فراعملا و  رحب  رد  دمصلادبع  الم  جاح  قراشم و 

دش مهاوخ  هتشک  نم  دنگوس  ادخ  هب 

! درم یهاوخ  هک  سرتب  ادخ  زا  یلع  ای  تفگ : مالّسلاهیلع  نینمؤملاریما  هب  هجعب  نب  دعج  مانب  جراوخ  زا  يدرم 
ناکم نیا  رب  هک  ياهبرض  رثا  رد  دش  مهاوخ  ( دیهش  ) هتـشک نم  دنگوس  ادخب  هکلب  درم ) مهاوخن  يداع  گرم  هب  نم  هن  : ) دومرف ترـضح 

هدش و دقعنم  تسا  يرارق  دومرف : هدراذگ  شیوخ  نساحم  رس و  رب  ار  دوخ  تسد  ترـضح  ددرگیم و  نیگنر  ناکم  نیا  دوشیم و  هدز 
[ . 1 . ] تسا راکنایز  ددنب  ارتفا  هک  ره 

-----------
اه : تشون  یپ 

ص 311. داشرالا : [ 1]

تسین یفیلکت  هتسد  هس  رب 

ایآ دومرف : رمع  هب  مالسلاهیلع  نینموملاریما  دننک ، راسگنس  ار  وا  داد  روتسد  رمع  دندروآ ، رمع  دزن  دوب  هداد  انز  هک  ار  ینتسبآ  هناوید  نز 
تسین  یفیلکت  هتسد  هس  رب  دومرف : هک  يدینشن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا 

[ . 1 ... ] دوش لقاع  ات  هناوید  - 1
------------

اه : تشون  یپ 
ثیدح 1. ع ،)  ) هملع یف  عساتلا  لصفلا  یمزراوخ ، بقانم ، [ 1]

كدوک ود  يزاب 

نادـند هدومن  باترپ  ار  دوخ  زیت  یتسدـبوچ  نانآ  زا  یکی  دـندوب  يزاب  مرگرـس  كدوک  ود  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  تفـالخ  ناـمز  رد 
رطخ مالعا  باترپ  ماگنه  هب  هک  دروآ  هاوگ  هدننز  كدوک  دیدرگ . حرطم  مالسلاهیلع  ریما  ترضح  دزن  ارجام  تسکـش . ار  دوخ  يزابمه 

[ . 1 . ] تسا روذعم  دنک  مالعا  رطخ  دورو  عقوم  رد  هک  یسک  دومرف : تشادرب و  وا  زا  ار  صاصق  مالسلاهیلع  ماما  تسا . هدرک 
-----------------------

اه : تشون  یپ 
ثیدح 6. هل ، هیدال  نم  باب  رضحیال ، نم  ثیدح 7 . هل ، هیدال  نم  باب  تایدلا ، باتک  یفاک ، عورف  [ 1]
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قراس تسد  ندیرب 

و دوشیمن . عطق  شتسد  هدرک  عمج  مه  یلاوما  هک  یلاح  رد  دننک  ریگتسد  هناخ  نایم  رد  ار  يدزد  رگا  دومرف : مالـسلاهیلع  ریما  ترـضح 
[ . 1 . ] دشاب هدرب  نوریب  هناخ  زا  ار  لاوما  هک  دنربیم  ار  شتسد  یماگنه 

-------------
اه : تشون  یپ 

ثیدح 11. ص 224 . ج 7 ، یفاک ، عورف  [ 1]

تسین یعطق  هتسد  راهچ  رب 

دوشیمن : عطق  ناشتسد  نیقراس  زا  هتسد  راهچ  دومرف : مالسلاهیلع  نینموملاریما 
هدنیابر . - 1

تنایخ . روطب  يدزد  - 2
یگنج . مئانغ  زا  تقرس  - 3

[ . 1 (. ] تسوا رایتخا  رد  هک  یلاوما  هب  تبسن   ) رودزم ریجا و  تقرس  - 4
--------------

اه : تشون  یپ 
ثیدح 6. ص 226 . ج 7 ، یفاک ، عورف  [ 1]

هدرم ردام  مکش  رد  هدنز  هچب 

نوریب ار  دـنزرف  هتفاکـش و  ار  شمکـش  ای  دـشاب  هتـشاد  مکـش  رد  ياهدـنز  هچب  دریمب و  ینز  هاـگره  دومرفیم : مالـسلاهیلع  نینموملاریما 
[ . 1 . ] دنروایب

تسا زیاج  دنشاب  هتشادن  دوجو  صصختم  نانز  هک  یتروص  رد  دشاب  رطخ  رد  ردام  ناج  دریمب و  ردام  مکش  رد  ياهچب  رگا  دومرف : زین  و 
[ . 2 . ] دروایب نوریب  ار  وا  دنک و  هراپ  هراپ  ار  هچب  تسد  اب  درم  هک 

-------------------
اه : تشون  یپ 

ثیدح 2 . ص 206 ، ج 3 ، یفاک ، عورف  [ 1]

ثیدح 2. ص 206 ، ج 3 ، یفاک ، عورف  [ 2]

تسین ابر  دنزرف  ردپ و  نیب 

[ . 1 . ] هدنب الوم و  نیب  هن  و  تسین ، ابر  دنزرف  ردپ و  نیب  دومرفیم : مالسلاهیلع  نینموملاریما 
-------------

اه : تشون  یپ 
ثیدح 1. ص 147 ، ج 5 ، یفاک ، عورف  [ 1]
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پ

نتفر جح  رفس  هب  هدایپ 

، تسا يونعم  ياهرفس  نیرتگرزب  زا  یکی  جح  رفس 
هنهرب ياپ  اب  دروآیم و  رد  ار  دوخ  شفک  ای  نیلعن  هار ، نیب  رد  اّما  دندرب ، فیرشت  جح  رفس  هب  اهراب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  و 

[ . 1 . ] دروآ تسد  هب  ناوارف  رجا  دزاس و  دونشخ  ار  ادخ  رتشیب  هک  درکیم  رفس 
: دومرف هَّللا  تیب  جاّجح  فصو  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

ْمِهِعُـضاَوَِتل ًۀَماَلَع  ُهَناَْحبُـس  ُهَلَعَجَو  ِماَمَْحلا ، َهُولُو  ِْهَیلإ  َنوَُهلْأَیَو  ِماَْعنَْألا ، َدُورُو  ُهَنوُدِرَی  ِماَنَْأِلل ، ًۀَْلِبق  ُهَلَعَج  يِذَّلا  ِماَرَْحلا ، ِِهْتَیب  َّجَـح  ْمُْکیَلَع  َضَرَفَو 
َنیِفیِطُْملا ِِهتَِکئاَلَِمب  اوُهَّبَشَتَو  ِِهئاَِیْبنَأ ، َِفقاَوَم  اوُفَقَوَو  ُهَتَِملَک ، اُوقَّدَصَو  ُهَتَوْعَد ، ِْهَیلإ  اُوباَجَأ  ًاعاَّمُـس  ِهِْقلَخ  ْنِم  َراَتْخاَو  ِِهتَّزِِعل ، ْمِِهناَعْذإَو  ِِهتَمَظَِعل ،

ِهِشْرَِعب .
. ِِهتَرِفْغَم َدِعْوَم  ُهَْدنِع  َنوُرَدابَتَیَو  ِِهتَداَبِع ، ِرَْجتَم  یف  َحَابْرَْألا  َنوُزِرُْحی 

: ُهَناَْحبُس َلاَقَف  ُهَتَداَفِو ، ْمُْکیَلَع  َبَتَکَو  ُهَّجَح ، َبَجْوَأَو  ُهَّقَح ، َضَرَف  ًامَرَح ، َنیِِذئاَْعِللَو  ًامَلَع ، ِماَلْسِِإلل  َیلاَعَتَوُهَناَْحبُس  ُهَلَعَج 
«. نیَملاَْعلا ِنَع  ٌِّینَغ  َهَّللا  َّنِإَف  َرَفَک  ْنَمَو  ًالِیبَس ، ِْهَیلِإ  َعاَطَتْسا  ِنَم  ِْتیَْبلا  ُّجِح  ِساَّنلا  یَلَع  ِهَِّللَو  »

جح دروآهر  هفسلف و 
نآ يوس  هب  ناگنـشت  نانوچ  هک  هداد  رارق  اهناسنا  هاگهلبق  ار  نآ  هک  ياهناخ  نامه  درک ، بجاو  امـش  رب  ار  دوخ  مرتحم  هناخ  ِّجح  ادخ  »

. دنربیم هانپ  نآ  هب  نارتوبک  دننامه  و  دنروآیم ، يور 
نایم رد  و  داد ، رارق  دوخ  تردق  یگرزب و  هب  نانآ  فارتعا  هناشن  و  شیوخ ، تمظع  ربارب  ناگدنب  عضاوت  رهظم  ار  هبعک  ناحبـس ، يادـخ 
یهلا ناربمایپ  هاگیاج  رب  ياپ  و  دنیامن ، قیدصت  ار  وا  نخس  و  دننک ، تباجا  جح ، يارب  ار  وا  توعد  هک  دیزگرب ، ار  یناگدنونش  اهناسنا ،
تـسد هب  نارئاز ، تراجت  لحم  هاگتدابع و  نیا  رد  ناوارف ، ياهدوس  و  دننکیم ، فاوط  یهلا  شرع  درِگ  رب  هک  یناگتـشرف  دننامه  دنهن ،

. دنباتشب یهلا  شزرمآ  هاگهدعو  يوس  هب  و  دنروآ ،
تیب جح  و  درک ، بجاو  ار  نآ  قح  يادَا  داد ، رارق  نامَا  نما و  هناخ  ناگدنهانپ  يارب  و  ایوگ ، هناشن  مالسا ، يارب  ار  هبعک  ناحبس ، يادخ 

: دومرف و  دیورب ، نآ  ترایز  هب  هک  تشاد ، ّررقم  اهناسنا  امش  همه  رب  و  درمش ، بجاو  ار  هّللا 
زاـینیب ناـیناهج  همه  زا  دـنوادخ  دـنک ، راـکنا  هک  سک  نآ  تسا و  بجاو  وا  رب  جـح  دراد ، ار  ادـخ  هناـخ  هب  نتفر  ناوـت  هک  سک  نآ  )

[ . 3 [ ] 2 (. ] تسا
-------------------

اه : تشون  یپ 
راربالا ج 1 ص 346 . ۀیلح  [ 1]

هیآ 97 . نارمع  لآ  [ 2]
: تسا حرش  نیا  هب  نآ  دانسا  زا  یخرب  هک  یتشد ، دمحم  سرهفملا  مجعم  هغالبلاجهن   1 هبطخ 5 :  [ 3]

يافوتم 600ه)  ) یطساو مکحلاو ص350 ح5951 : ظعاوملا  نویع  - 1
يافوتم 1110ه)  ) یسلجم راونالاراحب ج 74 ص 300 و 423 : - 2

يافوتم 538 ه)  ) یلزتعم يرشخمز  2 ص297 : جو  312 صو راربالاعیبر ج1 ص97  - 3
يافوتم 573 ه)  ) يدنوار بطق  ۀعاربلاجاهنم ج 1 ص 22 : - 4
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يافوتم 380 ه)  ) ینارح هبعش  نبا  لوقعلا ص67 : فحت  - 5
يافوتم 328 ه)  ) يزار ینیلک  : 140 یفاک ج 1 ص 138 :  لوصا  - 6
(. يافوتم 588 ه  ) یسربط جاجتحا ج 1 ص 473 و 475 و 209 : - 7

« ضرالا یط   » ینالوط ياههار  ندومیپ 

هظحل دـنچ  رد  ار  ینالوط  ياـهتفاسم  یئولیک  ای 70  مسج 60  اب  يدرف  هک  هظحل ، دـنچ  رد  ینـالوط  ياـههار  ندومیپ  و  ضرـالا » ُّیط  »
، تسا لقع  ملع و  يوسارف  ملع و  كرد  قوف  یثحبم  ددرگرب ، دورب و  ياهّداعلا  قوف  تعرس  اب  رگید  ياج  هب  یئاج  زا  و  ددرونرد ،

، دندیسرن نآ  هتخانشان  ياهزرم  هب  زونه  ملع  نادنمشناد  هک  تسا  نآ  هب  طوبرم  لئاسم  هزجعم و  وزج  و 
هیلع یلع  ماما  هک  تسا ، ضرالا » ُّیَط   » دروخیم مشچ  هب  هک  ییاهّتیعقاو  زا  یکی  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  يدرف  یگدنز  رد 

. دومرف هدافتسا  ضرالا » ّیط   » زا یسراف ، ناملس  توف  زا  سپ  مسارم  يراذگرب  يارب  مالسلا 
دیوگیم : ربنق 

: دومرف دش و  دنلب  دهدیم ، ار  یسک  باوج  ترضح  نآ  ایوگ  ناهگان  هک  مدوب  هتسشن  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  اب  هنیدم  رد 
؟ میورب ات  ییآیم  تسا  راضتحا  لاح  رد  هک  نئادم  رهش  رد  یسراف  ناملس 

متفگ :
رانک رد  میناوتیم  هنوگچ  تسا ، ناریا  یبرغ  ياهرهش  زا  یکی  نئادم  رهش  رد  یسراف  ناملس  و  میراد ، رارق  هنیدم  رهـش  رد  نونکا  مه  ام 

؟ میشاب وا 
دومرف : ترضح 

. راذگب مَدَق  مراذگیم  مدق  نم  هک  اج  ره  نکن ، رکف  اهزیچ  نیا  هب 
دیوگیم : ربنق 

[ . 1 . ] مدید ناملس  رتسب  رانک  نئادم  رهش  رد  ار  دوخ  مدق  دنچ  نتشادرب  زا  سپ 
. دندوب رادروخرب  ضرالا » ُّیط   » هزجعم و تردق  زا  همه  مالسلا  مهیلع  موصعم  ناربهر 

: هک دش  لقن  زین  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ماما  زا 
. تفریم هنیدم  هب  دادغب  نادنز  زا  تساوخیم  هاگره 

دُرب . شنادنزرف  نز و  هّکم و  هنیدم و  ترایز  هب  ار  دوخ  ینادنز  نارای  زا  یکی  هک  دش  لقن  مالسلا  هیلع  داّجس  ماما  زا 
، درک هدافتسا  هزجعم  نیمه  زا  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  نیفدت  مسارم  رد  تکرش  يارب  مالسلا  هیلع  یقت  ماما  و 

. دومیپ هظحل  دنچ  رد  ار  ناسارخ  ات  هنیدم  هلصاف  و 
هدوب و رادروخرب  هنوگزاجعا  تردق  نیا  زا  زین  تمارک  لها  ياملع  نادنمـشناد و  زا  يرایـسب  هکلب  مالـسلا  مهیلع  موصعم  ناربهر  اهنت  هن 

[ . 2 . ] دنتسه
------------

اه : تشون  یپ 
یلماع . ّرح  ةادهلا ج 5 ص 60 ، تابثا  [ 1]

یلا 97. ص60  اهناشن ، یب  زا  ناشن  [ 2]
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هتسکش فورظ  رد  ندروخ  بآ  زا  زیهرپ 

قیرط زا  ًالومعم  اهیگدولآ  و  دوب ، هدـشن  فشک  روآ  نایز  ياـهسوریو  عاوناو  بورکیم  زونه  هک  يراـگزور  نآ  رد  مالـسلا  هیلع  یلع 
: هک دراد  یتشادهب  لمعلا  روتسد  کی  دیدرگیم ، لقتنم  مدرم  هب  هتسکش ، فورظ  اذغ و 

ۀَْملُّثلاو ِةَورُعلا  یَلَع  ُدُعْقَی  َناْطیَّشلا  َّنِاَف  ِِهتَوْرُع ، ْنِم  َو ال  ِءانِْالا ، ِۀَْمُلث  نِم  َءاْملا  اوبِرْشَت  َال 
.( دنیشنیم اهاجنآ  رد  ناطیش  هک  دیماشاین ، بآ  فورظ ، هتسد  فرط  زاو  فورظ ، یگتسکش  ياج  زا  )

[ . 1 . ] دومرف حرطم  هدنناسر ، نایز  ِناطیش  مان  اب  ار  يذوم  تادوجوم  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  یتشادهب  دومنهر  نیا  رد 
----------

اه : تشون  یپ 
هعیشلا ج 3 ص 310 . لئاسو  [ 1]

هناخ نتشادهگن  هزیکاپ 

: دومرف هناخ  یگزیکاپ  هب  تبسن  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح 
َْرقَْفلا ُثِرُوی  ِْتیَْبلا  یف  ُهَکَْرت  َّنِاَف  ِتُوبَْکنَْعلا ، ِلوُخ  ْنِم  ْمُکَتُوُیب  اوُفِّظَن 

[ . 1 .( ] تسا رقف  لماع  هناخ ، رد  توبکنع  ياهرات  ندرک  اهر  هک  دینک ، كاپ  توبکنع  ياهرات  زا  ار  هناخ  )
---------------

اه : تشون  یپ 
هعیشلا ج 1 ص 320. لئاسو  [ 1]

اذغ يزیر  رود  فارسا و  زا  زیهرپ 

دننکیم ، فارسا  اذغ  ندروخ  رد  يرایسب 
دننکیم ، لامدگل  دنزیریم و  ار  اهاذغ  دننکیم ، فارسا  اذغ  ندیچ  ندرب و  ندروآ و  رد  رگید  يرایسب  و 

دنزیریم ، رود  ار  اهفرظ  رد  هدنام  ياهاذغ  و 
. تسادخ يدونشخ  مدع  لماع  هک 

: هک دیامرفیم  شرافس  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح 
، دوشن هتخیر  اذغ  دینک  یعس 

هرفس هدنام  هَت  هک  یسک  يارب  یهلا ، رما  هب  تسا  يدرد  ره  يافش  نآ  هک  دیروخب ، دینک و  عمج  ار  نآ  تخیر ، هرفس  يور  رب  اذغ  رگا  و 
[ . 1 . ] دبلطب افش  ادخ  زا  نآ  ندروخ  اب  دنک و  عمج  ار 

-----------
اه : تشون  یپ 

. مشش باب  نیقّتملا  ۀیلح  [ 1]

گس زا  زیهرپ 
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. درادن یلاکشا  لزنم  رد  تاناویح  زا  یخرب  يرادهاگن 
. داد هار  یگدنز  هدودحم  رد  مزال  ياه  طایتحا  اب  دیاب  ار  تاناویح  زا  یخرب  و 

. دنکیم تیارس  ناسنا  هب  تاناویح  زا  يدایز  ياهيرامیب  هک  دش  تباث  تقیقح  نیا  یملع  تاّیبرجت  رد 
هک 94 تسا  هدـش  تباث  یبرجت  ياهشور  اب  نونکا  مه  هک  درک ، دراو  یگداوناخ  یگدـنز  هدودـحم  رد  دـیابن  ار  تاناویح  زا  یـضعب  و 

. ددرگیم لقتنم  ناسنا  هب  گس  زا  ریگاو  يرامیب  عون 
: دومرف لبق  نرق  رد 13  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  هک  یتروص  رد 

« هّلگ گس  ای  يراکش  گس  رگم  تسین ، اهگس  رد  يریخ  »
. تشاد ار  مزال  ياهطایتحا  دیاب  زین  اهنآ  يرادهگن  رد  هزات  و 

: دومرف و 
زا هنوگنیا  نتـشک  هب  رما  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  دـینکن  هدافتـسا  نآ  زا  دریگب ، ار  يراکـش  رگا  گنرکی ، هایـس  گس 

. دومرف درگلو  ياهگس 
: دومرف و 

[ . 1 . ] دیشاب هتشادن  یئاذغ  هدافتسا  اهنآ  راکش  زا  دینکن و  هدافتسا  داد ، میلعت  یتشدرز  ای  ینارصن  ای  يدوهی  هک  ار  یگس 
-------------

اه : تشون  یپ 
. مهدزای لصف  باب 12  نیقّتملا  ۀیلح  [ 1]

يروخرپ

اه يرامیب  يروخُرپ و 
كانتشحو ياهباوخ  يروخُرپ و 

نت یتسُس  يروخُرپ و 
یکریز  تفآ  يروخُرپ 
تدابع  ِتفآ  يروخُرپ 

: دومرف هک  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  زا  ررغ  باتک  رد  - 1
. ُهُمالْحأ ْتَدَسَف  َو  ُهُماَقْسأ ، ْتَُرثَک  اَهَمَِزل  ْنَمَف  ِۀَنِْطْبلا ، َو  َكاَّیإ 

.« تسا كانتشحو  ياهباوخ  لماع  دنکیم و  دایز  ار  اهيرامیب  هک  دیزیهرپب  يروخُرپ  زا  »
: دومرف يرگید  ياج  رد  - 2

. ِدَسَْجِلل ٌةَدَسْفَم  ِةالَّصلا  ِنَع  ٌۀَلَسْکِم  ِْبلَْقِلل  ٌةاَسْقِم  اَهَّنإَف  ِۀَنِْطْبلا ، َو  ْمُکاَّیإ 
.« دنکیم دساف  ار  یمدآ  نت  تسا و  زامن  رد  یتسُس  لماع  هدرک ، نوگرگد  ار  بلق  هک  دیزیهرپب  يروخُرپ  زا  »

دومرف : و  - 3
. ِۀَنْطِْفلا ُعَنْمَت  ُۀَنِْطْبلَا 

.« تسا یکریز  عنام  يروخُرپ  »
دومرف : زین  و  - 4
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. َعَرَْولا ُدِسُْفی  ُعَبَّشلا 
.« دربیم نیب  زا  ار  يراکزیهرپ  حور  يروخُرپ  »

: دومرف زین  و  - 5
. ِحالَّصلا ِنَع  ُْبلَْقلا  َیِمَع  ِحاَبُْملا  َنِم  ُنْطَْبلا  َءِیُلم  اذإ 

.« دش دهاوخ  روک  تحلصم  صیخشت  زا  بلق  دش ، ُرپ  حابم  ياهاذغ  زا  مکش  یتقو  »
: دومرف زین  و  - 6

. ِعَبَّشلَا ِعَرَْولا  ُنیرَق  َْسِئب 
.« تسا يراکزیهرپ  يارب  يَدب  تسود  ُرپ  مکش  »

: دومرف زین  و  - 7
. ِعَجَْولا َعاَْونأ  ُثِرُوی  ِعَبَّشلا  ُناَمْدإ 

.« تساه یگنسرگ  عاونا  لماع  يروخُرپ  موادت  »
: دومرف زین  و  - 8

. ِضَرَتْفُْملِاب ُماَیِْقلا  َو  ُعَبَّشلا  ِعِمَتَْجتال 
.« دنوشیمن عمج  اج  کی  رد  تابجاو  ماجنا  ُرپ و  مکش  »

: دومرف زین  و  - 9
. ُعَبَّشلَا یصاَعَْملا  ُنْوَع  َمِْعن 

.« تسا ناهانگ  ِلماع  نیرتهب  يروخُرپ  »
: دومرف زین  و  - 10

[ . 1 . ] َلَلِْعلا ُریُثی  َو  َماَقْسْألا ، ُجیهَی  ُهَّنإَف  ِعَبَّشلا ، ُناَمْدإ  َو  َكاَّیإ 
.« دنکیم تیوقت  ار  ضارما  لماوع  للع و  دروآیم و  دیدپ  ار  اهيرامیب  هک  زیهرپب  يروخُرپ  زا  »

: دیوگیم هتابن  نب  غبصا  - 11
: دومرف مالسلا  هیلع  نسح  ماما  شدنزرف  هب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

؟ ِّبِّطلا ِنَع  ینْغَتْسَت  ٍلاَصِخ ، ََعبْرَأ  َکُمِّلَعُأ  الأ 
یَلب ، َلاَق :

، ِءالَْخلا یَلَع  َکَسْفَن  ْضِرْعَاَف  َتُْمن  اذإَو  َغْضَْملا ، َدوُجُو  ِهیهَتْـشَت ، َْتنأ  َو  َّالإ  ِماَعَّطلا  ِنَع  ْمُقَتَالَو  ٌِعئاَج ، َْتنأ  َو  َّالإ  ِماَعَّطلا  یَلَع  ْسِلَْجتَال  َلاَق :
[ . 2 . ] ِّبِّطلا ِنَع  َْتیَنْغَتِْسا  اذَه  َْتلَمْعَتْسا  اذإَف 

هرفس رس  رب  يدشن  هنسرگ  ات  دومرف : ماما  يرآ ، داد : خساپ  يوش ،؟ زاینیب  بیبط  هب  هعجارم  زا  هک  مزومایب  وت  هب  وکین  تلصخ  راهچ  ایآ  »
دوخ هتفر  یئوشتسد  هب  باوخ  زا  سپ  و  ِهد ، ماجنا  وکین  نادند  اب  ار  اذغ  ندیوج  شکب و  اذغ  زا  تسد  يدشن  ریس  زونه  ات  نیـشنن و  اذغ 

.« دوب یهاوخ  زاینیب  ّبط  زا  ینک  نینچ  هاگره  سپ  امن ، كاپ  ار 
----------------

اه : تشون  یپ 
ۀنطبلاو .» عبشلا   » ناونع تحت  مکحلا ص293-294  ررغ  میظنت  یف  ملعلا  ۀیاده  [ 1]

ۀعیشلا ج24 ص245 ح8. لئاسوو  لاصخلا ص67:228 . [ 2]
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ییاذغ زیهرپ 

یئاذغ  زیهرپ  شزرا 
اهنامرد لماع  یئاذغ  زیهرپ 

یتمالس  یئاذغ و  زیهرپ 
: دومرف مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  - 1

[ . 1 . ] ٌطَلَتُْخم ٌلیلَع  َو  ٍّمَتُْحم  ٌحیحَص  ًاَدبَأ : ِنالیلَع  َناَْنِثا 
.« دنکن زیهرپ  هک  یضیرم  و  دریگ ، تخس  دوخ  رب  هک  یملاس  دنرامیب ، هراومه  سک  ود  »

: دومرف و  - 2
[ . 2 . ] ِمَهَّنلا َعَم  َۀَّحِصال  ِءاوَّدلا ، ُْسأَر  ُۀَّیِمَْحلا  َو  ِءاَوْدْألا ، ُْتَیب  ُةَدْعِْملَا 

.« درادن ناکما  یتسرپ  مکش  اب  یتمالس  و  تسا ، نامرد  سأر  رد  زیهرپ  تساهنامرد و  هناخ  ناسنا  هدعم  »
: دومرف هک  دش  لقن  ترضح  نآ  زا  مکحلاررغ  رد  زین  و  - 3

[ . 3 . ] ُهُمْقُس َلاط  ِۀَّیِمَْحلا  ِضَضَم  یَلَع  ِْربْصَی  َْمل  ْنَم 
.« تسا ینالوط  وا  يرامیب  دنکن ، ربص  یئاذغ  زیهرپ  یتخس  رب  هک  یسک  »

دومرف : زین  و  - 4
[ . 4 . ] ِۀَّیِمَْحلِاب َّالإ  َۀَّحِّصلا  ُلانَتال 

.« یئاذغ زیهرپ  اب  زج  دیسر  دیهاوخن  تمالس  هب  »
: دومرف هک  درک  لقن  ترضح  نآ  زا  مکحلاررغ  رد  يدمآ  و  - 5

[ . 5 . ] ُۀَّیِمَْحلا ِنَدَْبلا  ُحالَص 
.« تسا یئاذغ  زیهرپ  رد  ندب  تمالس  »

--------------
اه : تشون  یپ 

راحبلا ج2 ص458 . ۀنیفس  [ 1]
لئاسولا ج16 ص452 ح10 . كردتسم  [ 2]

ررغلا . نع  لئاسولا ج16 ص453 ح13  كردتسم  [ 3]

ررغلا . نع  لئاسولا ج16 ص453 ح13  كردتسم  [ 4]
«. ۀیمحلا  » ناونع تحت  مکحلا ص169  ررغ  میظنت  یف  منعلا  ۀیاده  [ 5]

یهاوخ زایتما  زا  زیهرپ 

هب زور  کـی  ور  نیا  زا  دراد ، هدـننک  نییعت  شقن  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  درکیم  رکف  یموـمع  ياـه  ضارتـعا  نتفرگ  ـالاب  رد  موـس  هفیلخ 
راضحا ار  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترـضح  دوب ، هدش  هدیچ  وا  تخت  فارطا  رد  هرقن  الط و  زا  ُرپ  ياهفرظ  هکیلاح  رد  رهظ ، ماگنه 

: تفگ درک و 
.« يدیشک شتآ  هب  دوخ  ياه  تفلاخم  اب  ارم  هک  نک  ریس  ار  دوخ  رادرب و  اههرقن  الط و  زا  یهاوخیم  هچ  ره  »
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: دومرف وا  باوج  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
و منک ، يراددوخ  ای  مرادرب  اهنآ  زا  مناوتیم  مراد ، راـیتخا  تسا  هدیـسر  وتب  تراـجت ، بسک و  شـشخب ، ثرا ، قیرط  زا  لاوما  نیا  رگا  )

.( مرادرب اهنآ  زا  مراد  قح  نم  هن  و  یشخبب ، یسک  هب  يراد  ّقح  وت  هن  دشاب ، لاملا  تیب  زا  هچنانچ 
[ . 1 . ] تشگزاب هناخ  هب  هاگنآ 

----------------
اه : تشون  یپ 

دیدحلایبا ج9 ص16. نبا  حرش  [ 1]

گنرین هلیح و  زا  زیهرپ 

هب دوخ  تشگزاـب  زا  هک  سکنآ  مرادـن ، غارـس  نآ  زا  رتهدـنرادهگن  رتمکحم و  يرپس  هک  دـنرگیدکی ، دازمه  یتـسار . اـفو و  مدرم ! يا  )
. درادن گنرین  تنایخ و  دشاب  هاگآ  تمایق 

ریبدت لها  ار  نانآ  لهاج  دارفا  و  دـنرادنپیم . یکریز  ار ، گنرین  هلیح و  مدرم  رتشیب  هک  مینکیم  یگدـنز  ياهنامز  طیحم و  رد  زورما  اّما 
. دنناوخیم

! ار اهنآ  دشکب  ادخ  دننکیم ؟ رکف  هنوگچ 
اب تسوا و  عنام  راگدرورپ  یهن  رما و  یلو  دسانـشیم  ار  هلیح  رکم و  ياههار  و  دـنادیم ، ار  هدـنیآ  ياهدـمآشیپ  مامت  یـصخش  اسب  هچ 

يارب اهتصرف  زا  درادن  اورپ  نید  اب  تفلاخم  هانگ و  زا  هک  سکنآ  اّما  دزاسیم ، اهر  ینـشور  هب  ار  نآ  دراد  ار  نآ  ماجنا  هب  تردق  هکنیا 
.( دنکیم هدافتسا  يزاب  گنرین 

يدـیحوت تسایـس  ریغ  تسایـس ، تسا و  یهلا  ریغ  یموهفم  اب  فدارم  نآ  جـیار  يانعم  هب  ناد  تسایـس  هک  دـهدیم  ناشن  قوف  تالمج 
ترـضح تسا ، هاوـخلد  تامادـقا  هنوـگره  زا  عناـم  تعیرـش ، لوـصا  هب  مالـسلا  هـیلع  یلع  ماـما  يدـنبیاپ  و  نـید ، درد  اـّما  تـسا ، هدوـب 

: دننام درادیم  نایب  رتنشور  هغالبلاجهن  رگید  ياهزارف  رد  ار  بلطم  نیا  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما 
. ٌةَرَفُک ٌةَرَُجف  ُّلُکَو  ٌةَرَُجف ، ٍةَرَدُغ  ُّلُک  ْنِکلَو  ِساَّنلا ، یَهْدَأ  ْنِم  ُْتنَُکلِرْدَْغلا  ُۀـیِهاَرَک  َالَْولَو  ُرُْجفیَو . ُرِدـْغی  ُهَّنِکلَو  یِّنِم ، یَهْدَِأب  ُۀـیِواَعُم  اَم  ِهَّللاَو 

«. ِۀَمایَْقلا َمْوی  ِِهب  ُفَْرعی  ٌءاَِول  ٍرِداَغ  ِّلُِکلَو  »
. ِةَدیِدَّشلِاب ُزَمْغَتْسُأ  َالَو  ِةَدیِکثِاب ، ُلَفْغَتْسُأ  اَم  ِهَّللاَو 

دارفا نیرتکریز  نم  دوبن  دنـسپان  گنرین  رگا  تسا ، راکتیانج  رگهلیح و  هیواعم  اّما  تسین ، رترادمتـسایس  نم  زا  هیواعم  ادخ ! هب  دـنگوس  )
نآ اـب  هک  تسا  یمچرپ  يرگهلیح  ره  تـسد  رد  زیخاتـسر  زور  تـسا ، راـکنا  رفک و  یعوـن  یهاـنگ  ره  و  هاـنگ ، یگنرین  ره  یلو  مدوـب ،

[ . 1 .( ] دش مهاوخن  ناوتان  يریگتخس  اب  و  موشیمن ، ریگلفاغ  يراکبیرف  اب  نم  دنگوس  ادخ  هب  دوشیم ، هتخانش 
دیوگیم : قوف  هبطخ  همادا  رد  دیدحلا  یبا  نبا 

زگره هیواعم  نوچمه  ینارادمتسایس  اریز  تسین ، تسرد  نیا  یلو  دوب  رت  رادمتـسایس  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  هیواعم  دناهدرک  لایخ  یـضعب 
ای دشاب  تعیرش  نید و  قفاوم  هاوخ  دننک ، لمع  دننیبیم  مزال  هک  یتامّدقم  هب  دوخ  هیرظن  قبط  هکنیا  رگم  دیـسر  دنهاوخن  دوخ  فده  هب 

مادقا دوبن  قفاوم  نیئآ  اب  هک  اجره  دراوم  مامت  رد  دوب و  تعیرـش  نید  تلادع و  ّقح و  هب  دیقم  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  تسایـس  اّما  . دـشابن
[ . 2 ... ] دوبن لصا  نیا  هب  دیقم  هیواعم  یلو  درکیمن 

فالخ نآ ، رب  هوالع  هیواعم  هکنآ  لاـح  درکیمن ، مادـقا  دوب ، قفاوم  ّتنـس  باـتک و  اـب  هچنآ  هب  زج  شیاـهگنج  رد  مالـسلا  هیلع  یلع 
لمع نانچ  گنج  رد  تسبیم و  راک  هب  ار  شمارح  لالح و  زا  ّمعا  اههلیح  ماـسقا  عاونا و  یماـمت  درکیم و  لـمع  زین  ار  ّتنـس  باـتک و 
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دندرکیم . لمع  كرت  نارادمامز  لباقم  رد  نیچ  ناهاش  يرسک و  لباقم  رد  دنه  هاش  هک  درکیم 
؛ دینکن زاب  ار  ياهتسب  رد  دیناسرن ، لتق  هب  ار  ناحورجم  دینکن ، گنج  هب  عورش  امش  دادیم : روتـسد  شنازابرـس  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  یلو 

... دوب ناشریسم  نیا 
گنج رد  يزوریپ  يارب  ياهبرح  چیه  لامعتسا  زا  نیریاس  هکنآ  لاح 

... دندرکیمن راذگورف 
تـسد زین  رگید  یـضعب  ندناسرت  مدرم و  راکفا  ندرک  هتفـشآ  مدرم ، نایم  رد  بذـک  تاعیاش  ندـنکارپ  نمـشد ، ندرک  مومـسم  یّتح  و 

. دندزیم
باب دـنک  ءافتکا  لالح  ياههار  هب  هکنآ  سپ  تسا ، لالح  زا  شیب  مارح  بابـسا  تسا و  قدـص  زا  شیب  بذـک  ياههاگزیرگ  هک  هّتبلا  و 

ياههلیح دـیاکم و  ترثک  ندـید  اب  ساّنلا  ماوعهک  دوب  اذـل  دوب و  نینچ  نیا  مالـسلا  هیلع  یلع  و  ددـنبیم ... دوخ  رب  ار  ریبادـت »  » يرایـسب
ار تفرـشیپ  قیرط  ماما  هک  تسانیا  تقیقح  یلو  تسا ... رت  رادمتـسایس  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  هیواعم  هک  دـندش  مّهوت  نیا  راـچد  هیواـعم 

[ . 3 . ] دنداتفایم هیواعم  گنرین  ماد  رد  ترضح  نآ  نامرف  زا  یچیپرس  رثا  رد  هک  دندوب  يو  نارادفرط  نیا  تسنادیم و  بوخ 
ياـه ینیب  شیپ  ریبادـت و  يارجا  زا  ار  مالـسلا  هـیلع  یلع  نینمؤـملاریما  ترــضح  تـسد  مدرم ، تریــصب  مدـع  و  ینیب ، هتوـک  هـک  اـجنآ 

هزین رس  رب  نآرق  نایرج  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  يأر  لثم   » تشادن یتافانم  زین  ناشیا  ینید  رّکفت  نیداینب  لوصا  اب  هک  يا  هنارادمتـسایس 
دندوب ؟ رترادمتسایس  نارگید  تفگ ، ناوتیم  ایآ  تسبیم ، ندز »

: دسیونیم هنیمز  نیا  رد  یبرغ  رصاعم  نارادمتسایس  زا  یکی 
دودحم تسوا  رایتخا  رد  هک  یتایلمع  نادیم  نیا ، ربانب  هدش . هدیئاز  یصوصخم  نامز  يارب  یصوصخم و  نامز  رد  دمآ  راک  یـصخش  ره 

. دوب دهاوخن  یکی  اهنآ  اب  مه  وا  فده  هفیظو و  ورنیا  زا  هدوبن ، ناسکی  وا  ناگداون  ای  دادجا  نامز  تیعضو  اب  وا  نامز  تیعضو  ، دشابیم
دادعتـسا طیحم و  تیعـضو  تلم و  ياهتلـصخ  يو و  تیـصخش  روخارف  هب  هتـسب  رادمتـسایس  ره  تایلمع  هرئاد  تعـسو  نیا ، رب  هوـالع 

[ . 4 (. ] دنک راک  یتسیاب  اهنآ  اب  هک  تسایلاجر 
درادیم : نایب  نینچ  نیا  رعش  نابز  هب  ار  تیعضو  نیمه  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  دوخ  و 

ٌعوُمْسَم  َو  ٌعُوْبتَم  ِنیْلقَع  ِلْقَْعلا  ُتیَأَر 
[ . 5  ] ٌعُوْبتَم ُکی  َْمل  اذِا  ٌعوُمْسَم  َعَْفنی  َْنل  َو 

هدـیاف یب  دوشن  تیعبت  رگا  عون  نیا  هک  هّتبلا  دوشیم و  هدینـش  شماـیپ  طـقف  هکنآ  دوـشیم و  تیعبت  هک  یلقع  متفاـی ، عوـن  ود  ار  لـقع  )
.( دنام دهاوخ 

--------------
اه : تشون  یپ 

سرهفملا . مجعم  هغالبلاجهن ، هبطخ 200  [ 1]
دیدحلا ج 10 ص 213 . یبا  نبا  هغالبلاجهن  حرش  [ 2]

دیدحلا ج 10 ص 228 9 . یبا  نبا  هغالبلاجهن  حرش  [ 3]
تسایس ص 46 . هفسلف  [ 4]

زیئاپ 1361 ص 63. هرامش 11  ةوکشم  هّلجم  یسایس ، لقع  هلاقم «  يرواد ، اضر  [ 5]

ترجه رد  زاتشیپ 
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دراگنیم : یسوط  خیش 
لاسرا مالـسلا  هیلع  یلع  روضح  هب  یثیلدقاو ، وبا  هلیـسو  هب  ياهمان  دش  هنیدـم  دراو  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  هک  یماگنه 

دوب : نینچ  همان  هصالخ  هک  تشاد 
[ . 1 . ] امنن فقوت  وش و  قحلم  ام  هب  ًاروف  یلع  ای 

دندوب ترجاهم  هدامآ  هک  نانمؤم  زا  هورگ  نآ  هب  ًاروف  دیسر ، مالسلا  هیلع  یلع  ماما  تسد  هب  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  همان  یتقو 
هب ماما  هلفاق  ات  دـنیامن  فقوت  يوط » يذ   » مان هب  رهـش  يرتمولیک  دـنچ  رد  دـننک و  تکرح  هنیدـم ) يوس  هب   ) هّکم زا  هنایفخم  ات  داد  ماغیپ 

. دسرب نانآ 
درک هواجک  رب  راوس  نمیا » ّمُا   » دنزرف نمیا »  » کمک هب  ار  نانز  تسب و  رفس  راب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح 

دومرف : ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  همان  هدندروآ  دقاووبا  هب  و 
رتخد مالـسلا  اهیلع  همطاف   ) ینعی دوب  مطاوف  طـقف  ناـنز  زا  روظنم  و  [ 2 . ] دنرادن يوردـنت  یئاناوت  نانز  اریز  هد  تکرح  هتـسهآ  ار  نارتش 

[ . 3 ( ] ّبلطملادبع نب  ریبز  تنب  همطاف  مالسلا ، هیلع  یلع  ردام  دسا  تنب  همطاف  ملسو ، هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ 
راوس [ 5  ] تشه هک  [ 4  ] نانْجَـض نیمزرـس  هب  ناوراک  هک  دوب  کیدزن  تفگ . كرت  هنیدـم  بناج  هب  ار  هّکم  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  هلفاق 

. دندناریم ناوراک  يوس  هب  ار  دوخ  ياهبسا  تعرس  هب  دندش و  نایامن  رود  زا  راد  باقن 
هک داد  روتـسد  نمیا »  » و دقاو » وبا   » هب نانز ، يارب  يراوگان  دب و  دماشیپ  عون  ره  زا  يریگولج  رطاخب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح 

دندنبب ، ار  اهنآ  ياهاپ  دنناباوخب و  ار  نارتش  ًاروف 
یئوگدب هب  عورش  درشفیم ، ار  نانآ  يولگ  مشخ  هک  یلاح  رد  دندیسر و  رـس  هنهرب  ياهریـشمش  اب  ناراوس  هک  درک  هدایپ  ار  نانز  سپس 

، دندرک
!؟ ینک رارف  ام  تسد  زا  یناوتیم  نانز  نیا  اب  ینکیم  رّوصت  دنتفگ  و 

. يدرگ زاب  هار  نیا  زا  دیاب  ًامتح 
دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
دوشیم ؟ هچ  مدرگن  زاب  رگا 

دنتفگ : ناراوس 
!! میدرگیم زاب  وت  رس  اب  ای  مینادرگیم و  رب  ار  وت  روز  اب  ای 

. دنهد مر  ار  اهنآ  ات  دندروآ  ور  نارتش  فرطب  هلمج ، نیا  نتفگ  زا  سپ 
. دیدرگ نانآ  يورشیپ  زا  عنام  دوخ  ریشمش  اب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  لاح  نیا  رد 

زاب دوخ  زا  ار  وا  ریـشمش  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  درب ، هلمح  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  بناـج  هب  دوخ  ریـشمش  اـب  اـهنآ  زا  یکی 
زا یکی  هّجوتم  ار  دوخ  ریـشمش  درب و  هلمح  نانآ  يوس  هب  دوخ  ریـشمش  اب  دوب  بضغ  مشخ و  زا  ینوناک  هک  یلاـح  رد  سپـس  دـنادرگ و 

. تخاس هیما ) نب  ثراح  مالغ  « ) حانج  » مانب نانآ 
. دمآ دورف  وا  بسا  رس  تشپ  رب  ماما  تبرض  هک  دیرپ  بقع  وا  بسا  ناهگان  دیآ ، دورف  وا  هناش  رب  هک  دوب  کیدزن  ریشمش 

[ . 6 .« ] دش میسقت  تمسق  ود  هب  يو  فتک  هک  دروآ  دورف  وا  شود  رب  یتبرض  نانچنآ  مالسلا  هیلع  یلع  یتیاور  هب  »
دوزفا : سپس 

هک دهاوخیم  یـسک  ره  لاح  مسرب ، ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  روضح  هب  هک  مرادن  نیا  زج  یفده  متـسه و  هنیدم  مزاع  نم 
، دوش کیدزن  نم  هب  ای  دیایب و  نم  لابندب  مزیرب  ار  وا  نوخ  منک و  هعطق  هعطق  ار  وا  تشوگ 
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دومرف : دقاووبا  نمیا و  هب  سپس  تفگ و  ار  هلمج  نیا 
. دیریگ شیپ  ار  دوخ  هار  دینک و  زاب  ار  نارتش  ياپ  دیزیخرب و 

نانآ اب  تسا  رـضاح  ناج  ياپ  ات  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  دـندرک  ساسحا  دـندش و  شّحوتم  ترـضح  نآ  تعاجـش  تأرج و  زا  نیمجاـهم 
. دنتفرگ شیپ  رد  ار  هّکم  هار  هدش و  فرصنم  دوخ  میمصت  زا  اذل  دگنجب ،

هب اجنآ  رد  زور  کی  بش و  کی  دیـسر و  نانجـض  هب  ات  داد  همادا  دوخ  هار  هب  يدرـسنوخ ، لامک  اـب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح 
. دندنویپب يو  هب  دنتشاد  ترجاهم  هب  میمصت  هک  يرگید  دارفا  ات  تخادرپ  تحارتسا 

دیوگ : یکلام  غابص  نبا 
[ . 7 . ] دندش هارمه  ناوراک  اب  دوب ، اهنآ  زا  زین  نمیا  ّما  هک  نینمؤم  يافعض  زا  یعمج 

ترـضح نابز  زا  ادـخ  دای  لزانم ، مامت  رد  درک و  یط  هداـیپ  ياـپ  اـب  ار  تفاـسم  نیا  ماـمت  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  تکرح ، همادا  زا  سپ 
. دروآیم اجب  دوخ  نارفسمه  اب  ار  زامن  ترفاسم  نیا  یط  رد  دشیمن و  رود  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

دنتشون : نیرّسفم  زا  یخرب 
تسا : هدیدرگ  لزان  دارفا  نیا  هرابرد  ریز  هیآ 

[ . 8 . ] ًالِطاب اذه  َْتقَلَخ  ام  انَّبَر  ِضرَْالا  َو  ِتاوامَّسلا  ِْقلَخ  یف  َنوُرَّکَفَتی  َو  ْمِِهبُونُج  یَلَع  َو  ًادوُُعق  َو  ًاماِیق  َهَّللا  َنُرُکْذی  َنیذَّلَا 
اهنامسآ و شنیرفآ  رارسا  رد  دننکیم و  دای  دنا ، هدیباوخ  ولهپ  رب  هک  هاگنآ  نتسشن و  نداتسیا و  لاح  رد  ار  ادخ  هک  دنتسه  یناسک  اهنآ  »

.« يا هدیرفاین  هدوهیب  ار  اهنیا  اهلا  راب  دنیوگیم  دنشیدنایم و  نیمز 
هنیدم رهش  لخاد  هک  درکیم  رارـصا  رکبوبا  دوب ، مالـسلا  هیلع  یلع  راظتنا  رد  [ 9  ] اُبق رد  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  یفرط  زا 

دومرف : ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  یلو  دنوش 
مالسلا هیلع  ِیلَع  یخَا  یفاوی  یَّتَح  ِناکَْملا  اذه  ْنِم  ُمیُرا  ال 

[ . 10 .« ] دسرب ام  هب  یلع  مردارب  ات  درک  میهاوخن  تکرح  ناکم  نیا  زا  »
يو كرابم  ياهمدق  هک  دـش  دراو  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  رب  یماگنه  اُبق »  » هّلحم رد  کچوک  ناوراک  اب  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما 

. دوب هدرک  مرو 
ترضح نآ  نامـشچ  رد  کشا  دیـشک و  شوغآ  رد  ار  وا  درک  هدهاشم  عضو  نآ  اب  ار  یلع  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نوچ 

زا رمع  رخآ  ات  تفای و  افش  ترضح ، نآ  تمارک  زا  هک  دیلام  مالسلا  هیلع  یلع  حورجم  ياهمدق  رب  ار  دوخ  كرابم  ناهد  بآ  دز و  هقلح 
[ . 11 . ] دیدن یتحاران  دوخ  ياپ 

هب ابق  زا  وا  یهارمه  اب  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  دیـسر ، ابق  هب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  ناوراک  یتقو  لاح  ره  هب 
[ . 12 . ] درک تکرح  هنیدم  يوس 

هیلع هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  هداوناخ  دوخ و  مه  ات  داد  قیفوت  ترجاهم  ترجه و  هب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  ـالاو ، ناـمیا  لـماک و  داـقتعا 
هب ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هب  دزاس و  جراخ  هّکم  نیکرـشم  ذوفن  هدودـحم  زا  تمالـس  هب  ار  نارجاهم  رگید  ملـسو و  هلآو 

. ددنویپ
دیامرفیم : دنکیم و  هراشا  ترجه  رد  شیوخ  تقبس  هب  تبسن  هغالبلاجهن  هبطخ 57  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح 

ْمُکُُرمْأیَس ُهَّنِإَو  َالَأ  ُهُوُلتْقَت ! َْنلَو  ُهُوُلْتقاَف ، ُدِجی ، َال  اَم  ُُبلْطیَو  ُدِجی ، اَم  ُلُکْأی  ِنْطَْبلا ، ُقِحَْدنُم  ِموُْعُلْبلا ، ُبْحَر  ٌلُجَر  يِدَْعب  ْمُکیَلَع  ُرَهْظیَس  ُهَّنِإ  اَّمَأ 
َیلِإ ُْتقَبَـسَو  ِةَرْطِْفلا ، یَلَع  ُتْدـِلُو  یِّنِإَف  یِّنِم ؛ اوُأَّرَبَتَت  اَلَف  ُةَءاَرَْبلا  اَّمَأَو  ٌةاََجن ؛ مَُکلَو  ٌةاَکَز ، ِیل  ُهَّنِإَـف  ِینوُّبُـسَف ، ُّبَّسلا  اَّمَأَـف  یِّنِم ؛ ِةَءاَرَْبلاَو  یِّبَِسب 

. ِةَرْجِْهلاَو ِناَمیِْإلا 
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دنکیم شالت  و  دروخیم ، دبایب  هچ  ره  هک  دش ، دهاوخ  ّطلسم  امش  رب  گرزب  یمکش  هداشگ و  يولگ  اب  يدرم  نم  زا  سپ  دیشاب ، هاگآ 
یئوگدب يرازیب و  هب  ار  امـش  هیواعم  يدوزب  دیـشاب  هاگآ  دیـشکب  ار  وا  دیناوتیمن  زگره  یلو  دیـشکب ! ار  وا  دروآ ، تسد  هب  درادن  هچنآ 

رد زگره  اما  تسامـش ، تاجن  نم و  تاجرد  يدنلب  هیام  هک  مهدیم  هزاجا  نمـشد  رابجا  ماگنه  هب  ار  یئوگدـب  [ 13 ، ] دنکیم راداو  نم 
. ماهدوب رتمدق  شیپ  همه  زا  ترجه  نامیا و  رد  ماهتفای و  ّدلوت  دیحوت  ترطف  رب  نم  هک  دیئوجن  يرازیب  نم  زا  لد 

------------
اه : تشون  یپ 

لاس 15 . هرامش 9 ص 20  مالسا  بتکم  [ 1]

لاس 15 . هرامش 9 ص 20  مالسا  بتکم  [ 2]
هّمهملا ص 47 . لوصف  هنیفس ج 2 ص 298 ، [ 3]

نادلبلا ج 3 ص 465 . مجعم   ) تسا هار  لیم  هّکم 25  ات  اجنآ  زا  هک  هّکم  یلاوح  رد  تسا  یکچوک  هوک  نانْجَض ، [ 4]
داوج دّمحم  فیلأت  نینمؤملاریما  یناگدنز  و  بوشآ ج 2 ص 60 ، رهـش  بقانم  و  هبوبحم ، يدهم  رتکد  فیلأت  مامالا ص 25  ۀیرقبع  [ 5]

یفجن ص 214 .
نینمؤملاریما ص 406 . یناگدنز  و  مامالا ص 251 ، ۀیرقبع  [ 6]

هّمهملا ص 52 . لوصف  [ 7]
هیآ 189 . نارمع  لآ  هروس  [ 8]

ود هنیدـم  ات  نآ  تفاسم  هدـش ، فورعم  هاچ  نیمه  مانب  هک  دراد  دوجو  یئاتـسور  ّلحم  نآ  رد  تسا و  یهاچ  مان  اُبق »  » دـیوگ يومح  [ 9]
نادلبلا . مجعم  تسا . لیم 

يرولا ص 66 . مالعا  [ 10]
دّحللا ص 83 . یلا  يدهملا  نم  یلع  و  ریثا ج 2 ص 106 ، نبا  لماک  [ 11]

هّمهملا ص 52 . لوصف  [ 12]
ماما هب  زامن  اههبطخ و  رد  هک  داتسرف  ار  یلمعلاروتسد  زور  نآ  یمالسا  ياهرهش  مامت  هب  تفای ، ّطلست  قارع  رب  هیواعم  هکنآ  زا  سپ  [ 13]

دنسپان تداع  نیا  دوخ  تفالخ  نارود  رد  زیزعلادبع  نب  رمع  هکنآ  ات  دش  تداع  هیماینب  يارب  جیردتب  دنیوگب و  ازـسان  مالـسلا  هیلع  یلع 
. دومن نک  هشیر  ار 

يراصن دوهی و  نادنمشناد  يداقتعا  تالاوئس  هب  خساپ 

دنتفگ : هدمآ و  لّوا  هفیلخ  دزن  دندش و  هنیدم  دراو  دوهی ، نادنمشناد  رابحا و  زا  یهورگ 
هک : میناوخیم  نینچ  تاروت  رد 

. دنتسه تّما  ِنیرت  دنمشناد  ناربمایپ ، نانیشناج 
. یهدب خساپ  ام  تالاوئس  هب  دیاب  یتسه  ربمایپ  نیشناج  وت  هک  نونکا 

هک : میسرپیم  وت  زا 
؟ نیمز رد  ای  اهنامسآ  رد  تساجک ؟ رد  ادخ 

تفگ : لّوا  هفیلخ 
. تسا شرع  رد  نامسآ و  رد  وا 
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تفگ : يدوهی 
. تسین یئاج  رد  تسه و  یئاج  رد  ادخ  وت  لوق  هبانب  تسا  یلاخ  ادخ  دوجو  زا  نیمز  تروص  نیا  رد 

تفگ : لّوا  هفیلخ 
. دیرادرب تسد  اه  شسرپ  هنوگنیا  زا  دیوش و  رود  نم  دزن  زا 

. دندوب هتفرگ  هرخسم  هب  ار  مالسا  هک  یلاح  رد  هدش ، جراخ  ِيو  دزن  زا  هدنام و  تفگش  رد  هفیلخ  نخس  زا  نایدوهی 
داد : خساپ  نینچ  دوخ  راوتسا  قطنم  اب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  ساّسح  هظحل  نیا  رد 

ٌءییَـش ُولْخی  َو ال  اهیف  اِمب  ُهُْملِع  ُطیحی  ٍةَروُجم ، َو ال  ٍۀَّسامُم  ِریََغب  ٍناکَم  ِّلُک  یف  َوُه  َو  ٌناکَم  ِهیِوْحی  ْنَا  َّلَـج  َو  َُهل  َنیَا  ـالَف  َنیَـألا ، َنیَا  َهَّللا  َّنِا 
. ِهِریبدَت ْنِم 

اب زگره  یلو  تـسه ، اـج  هـمه  رد  وا  دـنریگ ، ارف  ار  وا  دـنناوتب  اـهناکم  هـک  تـسا  نآ  زا  رتـالاب  وا  دـیرفآ ، دـنوادخ  ار  اـهناکم  اـنامه  »
.« دشابیمن نوریب  وا  ریبدت  ورملق  زا  يزیچ  دراد و  یملع  هطاحا  زیچ  همه  رب  وا  درادن . ترواجم  سامت و  يدوجوم 

مالسلا هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح  راتفگ  تیناّقح  هب  رایتخایب  هدنام و  تفگش  رد  يدوهی  نادنمـشناد  یملع ، تارکاذم  موادت  رد  و 
. دندرک فارتعا  تفالخ  ماقم  يارب  وا  یگتسیاش  و 

دوزفا : مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
»؟ دروآ دیهاوخ  نامیا  مالسا  هب  ایآ  دنک ، قیدصت  ارم  راتفگ  هک  مروایب  یلیلد  امش  ياهباتک  زا  رگا  نونکا  »

يرآ  دنتفگ :
دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح 

: دیسرپ یسوم  ترضح  دمآ و  قرشم  بناج  زا  ياهتشرف  دوب ، هتسشن  یسوم  ترضح  يزور  هک  دیاهدیدن  دوخ  ياهباتک  زا  یکی  رد  امش  »
»؟ يدمآ اجک  زا 

. ادخ شیپ  زا  تفگ : هتشرف 
. میآیم ادخ  شیپ  زا  متفه  نامسآ  زا  نم  تفگ : دش و  ادیپ  يرگید  هتشرف  هظحل  نآ  رد 

. میآیم ادخ  دزن  زا  متفه  نیمز  زا  تفگ : دش و  رهاظ  يرگید  هتشرف  نآ  زا  سپ  و 
تفگ : یتفگش  اب  مالسلا  هیلع  یسوم  ترضح 

. تسین رگید  ناکم  زا  رت  کیدزن  یناکم  چیه  هب  ناسکی و  اج  همه  هب  دشابیمن و  یلاخ  ادخ  زا  یناکم  چیه  يرآ ،
دنتفگ : دندینش ، ار  تانایب  نیا  هک  نایدوهی 

هلآو هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  هاگیاج  هب  هک  دیتسه  یناسک  زا  رتهتـسیاش  امـش  يدومرف و  وت  هک  دوب  نامه  ّقح  نخـس  هک  میهدیم  یهاوگ  »
[ . 1 .« ] دناهتفای تسد  ملسو 

-------------
اه : تشون  یپ 

دیفم ج 1 ص 189. خیش  داشرا  [ 1]

فهک باحصا  نوماریپ  یلاوئس  هب  خساپ 

« يرمق یسمش و  لاس  نایم  توافت  »
دنتفگ : دندش و  هنیدم  دراو  دوهی  هیاپ  دنلب  نادنمشناد  زا  یتعامج 

مالسلا هیلع  یلع  ماما  www.Ghaemiyeh.comهمانشناد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1507زکرم  هحفص 305 

http://www.ghaemiyeh.com


دیوگیم : فهک  باحصا  هرابرد  امش  نآرق 
[ . 1  ] ًاعِْست اُودادْزا  َو  َةَِأم  َثالَث  ْمِهِفْهَک  یف  اُوِثَبلَو 

.« دندیباوخ راغ  رد  لاس  ُهن  دصیس و  فهک  باحصا  »
. دنراد توافت  مه  اب  نآ  نایب  رد  باتک  ود  نیا  تسا و  هدش  دیق  لاس  دصیس  راغ ، رد  اهنآ  ندنام  یقاب  تاروت  رد  هک  یتروص  رد 

. دندنام زجاع  یئوگ  خساپ  زا  باحصا  همه  هکلب  لّوا ، هفیلخ  اهنت  هن  نایدوهی ، لاکشا  نیا  ربارب  رد 
. دندیسرپ مالسلا  هیلع  یلع  زا  زین  ار  لکشم  نیا  راچان 

دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
لاس برع  دزن  رد  و  یـسمش ، لاس  تسا  ربتعم  دوهی  دزن  هچنآ  خـیرات  رظن  زا  اریز  درادـن ، دوجو  باتک  ود  نیا  نایم  رد  ّداـضت  فـالخ و 

. تسا یبرع  نابز  هب  نآرق  هدش و  لزان  دوهی  نابز  هب  تاروت  تسا و  يرمق 
اریز : يرمق ، ِلاس  ُهن  دصیس و  اب  تسا  يواسم  یسمش  لاس  دصیس  و 

مه اب  تعاس  شـش  زور و  هدزای  لاس  ره  تسا و  زور  راهچ  هاجنپ و  دصیـس و  يرمق  لاس  زور و  جـنپ  تصـش و  دصیـس و  یـسمش  لاـس 
. تسا يرمق  لاس  ُهن  دصیس و  یسمش ، لاس  دصیس  دوشیم و  يرمق  لاس  راهچ  یـس و  ًابیرقت  یـسمش  لاس  هجیتن 33  رد  دنراد ، فالتخا 

[ . 2]
---------------

اه : تشون  یپ 
هیآ 25 . فهک  هروس  [ 1]

ص 104. تسیک ؟ یلع  [ 2]

يدوهی هب  عطاق  خساپ 

تفگ : مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  هب  هنوگ  ضارتعا  نایدوهی  زا  یکی  ، هفیقس راوگ  ان  ثداوحو  اه  هنتف  شیادیپ  زا  سپ 
!! دیدش فالتخا  راچد  هدشن  نفد  امش  ربمایپ  زونه 

دومرف : دنک ، دنلب  رس  تسناوتن  هک  داد ، خساپ  يا  هنوگبار  وا  ضارتعا  هلصافالب ، مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
دوهیلا : ضعب  هل  لاق  و 

هیف ! متفلتخا  یتح  مکیبن  متنفد  ام 
هل : مالسلا  هیلع  َلاَقف 

ْمُکِیبَِنل : ُْمْتُلق  یَّتَح  ِرْحَْبلا  َنِم  ْمُُکلُجْرَأ  ْتَّفَج  اَم  ْمُکَّنِکلَو  ِهِیف ، َال  ُْهنَع  اَنْفَلَتْخا  اَمَّنِإ 
[ . 1 «. ] َنُولَهَْجت ٌمْوَق  ْمُکَّنِإ  َلاَقَف  ٌۀَِهلآ  ْمَُهل  اَمَک  ًاهلِإ  اََنل  ْلَعْجا  »

دومرف : ماما  دیدرک ، فالتخا  شاهرابرد  هدرکن ، نفد  ار  ناتربمایپ  زونه  تفگ : ماما  هب  يدوهی  یصخش  )
کشخ لین  يایرد  زا  تاجن  زا  سپ  امش  ياپ  زونه  نایدوهی ، امش  اّما  وا ، دوخ  رد  هن  میدرک ، فالتخا  هدیـسر  وا  زا  هک  هچ  نآ  هرابرد  ام 

دیتفگ : ناتربمایپ  هب  هک  دوب  هدشن 
« دنراد ییادخ  ناتسرپ  تب  هکنانچ  زاسب ، ییادخ  ام  يارب  »

[ . 2 «(. ] دینادان یمدرم  امش  : » تفگ امش  ربمایپ  و 
هدافتـسا ءوس  تافالتخا  زاات  درک  تکاس  ار  يدوهی  هک  تسا  گنهامه  لاوئـس  رد  مجاـهت  عون  اـب  هرظاـنم  شور  رظن  زا  خـساپ  عون  ینعی 
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[ . 3 . ] دنکن
--------------

اه : تشون  یپ 
یتشد . دمحم  سرهفملامجعم  هغالبلاجهن  تمکح 317  [ 1]

هیآ 138 . فارعا  هروس  [ 2]
. یتشد دمحم  سرهفملا  مجعم  هغالبلا  جهن  تمکح 317  [ 3]

گنج نادیم  رد  یتدیقع  لاوئس  هب  خساپ 

هب هتـشاد و  یماظن  ياوه  لاح و  دربن ، هناتـسآ  رد  گنج و  نادیم  رد  هتـشذگ ، ياهگنج  لوط  رد  لک ، ناهدنامرف  ای  یماظن  ناهدـنامرف 
، دندرکیم رکف  يزوریپ  دربن و  زیرگ و  هلمح و 

ساّسح تاظحل  نآ  رد  یگنهرف  لئاسم  لئاسم  زا  هنوگنیا  هب  دنـشاب و  هتـشاد  گنج  نادیم  رد  یملع  یتدیقع و  تاسلج  دنتـسناوتیمن  و 
. دنتخادرپیمن یگدنز  گرم و 

گنج ، حلص و  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  هک  یتروص  رد 
هفوک ، دجسم  ای  دربن  نادیم  رد 

، دادیم باوج  نازابرس  مدرم و  یتدیقع  تالاوئس  هب  اج  همه 
. درکیم دروخرب  دیوگیم ، باوج  نادرگاش  یملع  تالاوئس  هب  هک  سالک  ِرَس  ِلابلا  غراف  داتسا  نانوچ  گنج  نادیم  رد 

! دیسرپ ّقح  يرادفرط  زا  گنج  نادیم  رد  يزابرس 
، داد باوج  ینتورف  عضاوت و  اب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح 

. دیسرپ زامن  زا  يرگید 
. دینش خساپ  و 

تفگ : دش و  کیدزن  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  هب  يزابرس  لَمَج  گنج  رد 
تسا ؟ یکی  ادخ  دیئوگیم  امش  ایآ 

دنتفگ : و  دندرک ، نازابرس  هب  ور  ماما  ناهدنامرف 
؟ میراد رارق  گنج  نادیم  رد  هک  ینیبیمن  رگم 

؟ ینزیم هک  تسا  یفرح  هچ  نیا 
دومرف : مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  اّما 

. دیراذگب دوخ  لاح  هب  ار  وا 
ِمْوَْقلا  َنِم  ُهُدیُرن  يذَّلا  َوُه  یبارْعَْالا  ُهُدیری  يذَّلا  َّنِاَف  ُهْوَعَد 

میهاوخیم ». مدرم  زا  ام  هک  تسا  يزیچ  نامه  دسرپیم  وا  ار  هچنآ  دینک ، اهر  ار  وا  »
دننکن . يزیگنا  هنتف  ات  دنشاب  دّحوم  مدرم  دریگ و  رارق  ثحب  دروم  یهلا  دیحوت  دیاب  ینعی 

دومرف : دیبلط و  ار  زابرس  هاگنآ 
نک . رارکت  ار  وخ  لاوئس 

[ . 1 . ] درک عناق  ار  زابرس  حرطم و  ار  یتدیقع  قیقد  ياهخساپ  و 
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داهج وا ، گنج  دشاب ، ماهوا  راچد  ادخ  هب  تبسن  يزابرس  رگا  دگنجیم ، دیحوت  هملک  يالتعا  ادخ و  هار  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  نوچ 
. تسین ادخ  هار  رد 

-------------
اه : تشون  یپ 

قودص ج1 ص62 . خیش  لاصخ  همجرت  [ 1]

نایحیسم زا  یعمج  قیلثاج و  یتدیقع  تالاوئس  هب  خساپ 

، ربمایپ هفیلخ  نیـشناج و  ناونع  هب  رکبوبا  زا  و  هدمآ ، هنیدم  هب  قیلثاج »  » یتسرپرـس هب  اه  یحیـسم  زا  ياهّدع  مالـسا  ربمایپ  تلحر  زا  سپ 
دیدـهت روز و  هب  لّـسوتم  مود  هفیلخ  دـهدب ، یتـسرد  باوـج  اـهلاؤس  نآ  هب  تسناوـتن  لّوا  هفیلخ  نوـچ  و  دـنتخاس ، حرطم  ار  یتـالاؤس 

تفگ : قیلثاج  هب  باطخ  هدیدرگ و 
!! منکیم مالعا  حابم  ار  وت  نوخ  ِّالا  شاب و  شوماخ 

تفگ : دینش  ار  دیدهت  نیا  نوچ  قیلثاج 
!؟ ًاِبلاط ًاَدِشْرَتْسُم  َءاج  ْنَم  یلَع  ٌلْدَع  اذهَا 

»؟ يزاس بوعرم  دیدهت و  هنوگنیا  تسا  هدمآ  امش  شیپ  هب  یبای  تیاده  يارب  هک  ار  یسک  تسا ؟ تلادع  زا  ایآ  »
تفگ : ناناملسم  هب  باطخ  سپس 

.( دینک یئامنهار  دیوگب  دناوتب  ار  متالاؤس  باوج  هک  یسک  هب  ارم  )
. دندومن یفّرعم  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  روضح  هب  ار  يو  رضاح  مدرم 

تفگ : هکنیا  اهنآ  هلمج  زا  درک  تفایرد  ار  اهنآ  همه  باوج  حرطم و  مالسلا  هیلع  یلع  روضح  رد  ار  اهشسرپ  نامه  قیلثاج 
؟ تدوخ دزن  رد  ای  دیتسه ، نمؤم  ادخ  شیپ  رد  امش  ایآ  هد ؛ ربخ  نم  هب 

دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
. منمؤم زین  دوخ  داقتعا  رد  هک  يروطنامه  متسه  نمؤم  دنوادح  هاگشیپ  رد  نم 

دیسرپ : قیلثاج 
؟ دوب دهاوخ  هنوگچ  نیرب  تشهب  رد  امش  ماقم 

دومرف : مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح 
. دوب مهاوخ  العا  سودرف  نیرب و  تشهب  رد  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رانک  رد  نم 

دیسرپ : قیلثاج 
يدروآ ؟ نامیا  هنوگچ  وا  تقادص  ناتربمایپ و  تلاسر  هب 

داد : خساپ  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
. ماهدروآ نامیا  وا  هب  نشور  تایآ  تازجعم و  ندید  زا 

دیسرپ : قیلثاج 
؟ تساجک رد  وا  هک  هد  ربخ  نم  هب  تیادخ  زا 
داد : خساپ  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح 

، تسا هّزنم  ناکم  زا  وا  دریگیمن و  رارق  یّصاخ  هاگیاج  رد  دنوادخ 
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. دنکیمن ادیپ  لّوحت  رگید  لاح  هب  یلاح  زا  و  دریگ ، رارق  یناکم  رد  ات  تسین  مسج  نم  يادخ 
دیسرپ : قیلثاج 

؟ تسا كرد  لباق  ساوح  هلیسو  هب  وت  يادخ  ایآ 
؟ درک لصاح  تفرعم  وا  هب  ناوتیم  هنوگچ  سپ  تسین ، كرد  لباق  يرهاظ  ساوح  اب  رگا  و 

داد : خساپ  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
نیا رد  هک  شتردـق  راثآ  و  لقع ، هار  زا  هکلب  تسین ، سایق  لـباق  مدرم  اـب  وا  و  دوشیمن ، فیرعت  یتیفیک  اـب  رادـقم و  اـب  زگره  دـنوادخ 

. تخانش ار  وا  ناوتیم  تسا  دوهشم  ناهج 
دیسرپ : قیلثاج 

؟ تسا هدرک  یفّرعم  قولخم  ار  مالسلا  هیلع  یسیع  امش  ربمایپ  ایآ 
دومرف : مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح 

وا ندوب  قولخم  تسادخ و  ناگدنب  زا  یکی  وا  درکیم و  ادیپ  رییغت  رگید  لاح  هب  یلاح  زا  و  تسه ، هدوب و  رییغت  ریوصت و  ياراد  یـسیع 
تسا . هدیسر  تابثا  هب 

!! داد ربخ  نانآ  هب  ناش  ینورد  رابخا  اهنآ و  يایاضق  مامت  زا  هاگنآ  و  داد ، یفاک  باوج  نانآ  رگید  تالاوئس  هب  سپس  نایقّتم  يالوم 
دومرف : و 

یلاح رد  یشاب ، نم  عیطم  هدومن و  بانتجا  نم  اب  تفلاخم  زا  ياهدش  رومأم  ياهدید و  ارم  تمظع  ماقم و  باوخ  ملاع  رد  وت  ینارصن ! يا 
ياهدوبن !! یضار  رما  نیا  هب  تلد  رد  هک 

تفگ : هدروآ و  نامیا  شربمایپ  ادخ و  هب  دینش  ار  یبیغ  رابخا  نیا  نوچ  قیلثاج 
. دندش ناملسم  شایحیسم  ناهارمه  مامت  وا  اب  و  یئادخ ، لوسر  ّقح  رب  یصو  نینمؤملاریما و  وت  هک  مهدیم  تداهش 

تفگ : مود  هفیلخ 
نآ اب  مدرم  نییعت  اب  تفالخ  یلو  تسا ، ّرقتـسم  وا  تیب  لها  رد  ربمایپ  مولع  هک  نادـب  ار  نیا  یلو  درک ، تیادـه  ار  وت  هک  ار  ادـخ  ساپس 

!! ياهدرک تبحص  زاغآ  رد  وا  اب  وت  هک  تسا  یسک 
تفگ : قیلثاج 

[ . 1 . ] متسه راوتسا  دوخ  نیقی  رب  نم  هک  نادب  وت  یلو  یئوگیم ، هچ  منادیم 
--------------------------

اه : تشون  یپ 
ةادهلا ج 2 ص 432. تابثا  و  بوشآ ج 2 ص 257 ، رهش  نبا  بقانم  [ 1]

تیمکح تاهبش  هب  خساپ 

دیسرپ : مالسلا  هیلع  یلع  ماما  نارای  زا  یصخش 
. مینادب تسرد  ار  امش  رظن  نیمادک  مینادیمن  یتفریذپ ، ار  نآ  سپس  يدرک ، یهن  تیمکح  زا  ار  ام  زاغآ  رد  نینمؤملاریما ، ای 

دومرف : وا  خساپ  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح 
ْمُُکتیَدَـه ُْمتْمَقَتْـسا  ِنِإَف  ًاریَخ ، ِهِیف  ُهَّللا  ُلَـعْجی  يِذَّلا  ِهوُرْکَْملا  یَلَع  ْمُُکْتلَمَح  ِِهب  ْمُُکتْرَمَأ  َنیِح  یِّنَأ  َْول  ِهَّللاَو  اَـمَأ  َةَدـْقُْعلا ! َكََرت  ْنَم  ُءاَزَج  اَذـه 

ِۀَکْوَّشلا ِشِقاَنَک  ِیئاَد ، ُْمْتنَأَو  ْمُِکب  ِيواَدُأ  ْنَأ  ُدـیِرُأ  ْنَم ؟ َیلِإَو  ْنَِمب  ْنِکلَو  یَْقثُْولا ، َِتناََکل  ْمُُکتْکَراَدـَت ، ُْمتَیبَأ  ْنِإَو  ْمُُکْتمَّوَق ، ُْمتْجَجَوْعا  ِنِإَو 
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! اَهَعَم اَهَْعلَض  َّنَأ  ُمَْلعی  َوُهَو  ِۀَکْوَّشلِاب ،
« تیمکح  » شریذپ نایفوک و  تسکش  للع 

دنکشب . نامیپ  و  دیوگ ، كرت  ار  دوخ  ماما  اب  تعیب  هک  تسا  یسک  يازس  نیا  )
، دوب هداد  رارق  نآ  رد  ار  امـش  ریخ  دنوادخ  یلو  دوبن ، ناتدنیاشوخ  مدناوخ ، ارف  هیواعم  اب  گنج  هب  ار  امـش  هک  یماگنه  دنگوس : ادخ  هب 

زابرـس رگا  مدـنادرگیمرب ، تـسار  هار  هـب  ار  امــش  دـیتفریم  فارحنا  هـب  رگا  مدرکیم و  یئاـمنهار  ار  امــش  دـیدرکیم ، تمواـقم  رگا 
هچ هب  و  مگنجب ؟ ورین  مادک  اب  غیرد ، اّما  میتشاد . نئمطم  یّتیعضو  تروص  نآ  رد  مدرکیم ، هدامآ  هزرابم  يارب  ار  امـش  هرابود  دیدزیم ،
هک منامیم  ار  یسک  دیاهدش ، نم  نامرد  یب  درد  امش  یلو  منک  نامرد  ار  اهیرامیب  امش  هلیسو  هب  مهاوخیم  اتفگش ، منک ؟ نانیمطا  یسک 

ياج رب  دنکـشیم و  رتشیب  وا  نت  رد  راخ  دـنادیم  هک  یلاـح  رد  دـشک ، نوریب  ار  نآ  دـهاوخیم  يرگید  راـخ  اـب  هتفر و  شیاـپ  رد  راـخ 
[ . 1 .( ] دنامیم

-----------------
اه : تشون  یپ 

یسربط ج 1 جاجتحا  و  دیفم ص 153 ، خیش  صاصتخا  و  دیفم ص 139 ، داشرا  و  ّهبر ، دـبع  نبا  دیرفلا ج 2 ص 165 : دـقع  باتک  [ 1]
ص 273.

نیثکان تاهبش  هب  خساپ 

[ . 1 . ] داد حیضوت  لمج  گنج  نارس  ياهاعّدا  هب  تبسن  ینارنخس ، کی  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
نیثکانلا فیرعت 

ِِهباَِصن . یلِإ  ُلِطاَْبلا  َعِجْریَو  ِِهناَطْوَأ ، َیلإ  ُرْوَْجلا  َدوُعِیل  ُهَبَلَج ، َبَلْجَتْساَو  َُهبْزِح ، َرَّمَذ  ْدَق  َناَطیَّشلا  َّنِإَو  َالَأ 
ًافِصَن . ْمُهَنَیبَو  ِینَیب  اُولَعَج  َالَو  ًارَْکنُم ، یَلَع  اوُرَْکنَأ  اَم  ِهَّللاَو 

ُهوُکَفَس : ْمُه  ًامَدَو  ُهوُکََرت ، ْمُه  ًاَّقَح  َنُوُبلْطَیل  ْمُهَّنِإَو 
َنوُعِضَتْری ْمِهِسُْفنَأ ، یَلََعل  ْمِِهتَّجُح  َمَظْعَأ  َّنِإَو  ْمُهَْدنِع ، اَّلِإ  ُۀَِعبَّتلا  اَمَف  ِینوُد ، ُهُّولَو  اُوناَک  ِْنَئلَو  ُْهنِم ، ْمُهَبیِصََنل  ْمَُهل  َّنِإَف  ِهِیف  ْمُهَکیِرَش  ُْتنُک  ِْنئَلَف 

ْتَتیِمُأ . ْدَق  ًۀَعِْدب  َنویْحیَو  ْتَمَطَف ، ْدَق  ًاّمُأ 
! َبیِجُأ َمَالِإَو  اَعَد ! ْنَم  یِعاَّدلا ! َۀَبیَخ  ای 

ْمِهِیف . ِهِْملِعَو  ْمِهیَلَع  ِهَّللا  ِۀَّجُِحب  ٍضاََرل  یِّنِإَو 
ِناَعِّطِلل ! َزُْربَأ  ْنَأ  َیلِإ  ْمُُهثَْعب  ِبَجَْعلا  َنِمَو  ِّقَْحِلل ! ًارِصاَنَو  ِلِطاَْبلا ، َنِم  ًاِیفاَش  ِِهب  یَفَکَو  ِفیَّسلا  َّدَح  ْمُُهتیَطْعَأ  اَْوبَأ  ْنِإَف 

. ِینیِد ْنِم  ٍۀَْهبُش  ِریَغَو  یِّبَر ، ْنِم  ٍنیِقی  یَلََعل  یِّنِإَو  ِبْرَّضلِاب ! ُبَهْرُأ  َالَو  ِبْرَْحلِاب ، ُدَّدَهُأ  اَمَو  ُْتنُک  ْدََقل  ُلُوبَْهلا ! ُمُْهتَِلبَه  ِدالِْجِلل ! َِربْصَأ  ْنَأَو 
« لمج باحصا   » نیثکان ندناسانش 

هب ار  متـس  رگید  راب  ات  تسا ، هدروآ  مهارف  وس  ره  زا  ار  دوخ  هاپـس  و  هدرک ، جیـسب  ار  شنارای  بزح و  ناطیـش  اـنامه  هک  دیـشاب ، هاـگآ  )
. دوش رادیاپ  شیوخ  هاگیاج  هب  لطاب  و  دناشن ، دوخ  ياج 

هک دنبلطیم  ار  یّقح  اهنآ  دندرکن ، تیاعر  ناشدوخ  نم و  نیب  ار  فاصنا  و  دـنرادن ، غارـس  نم  زا  یهانگ  چـیه  نیثکان  ادـخ  هب  دـنگوس 
و دنراد ، مهس  يزیرنوخ  نیا  رد  زین  اهنآ  سپ  مدوب ، اهنآ  کیرش  رگا  دنتخیر ، دوخ  هک  دنهاوخیم  ار  ینوخ  ماقتنا  و  دندرک ، كرت  دوخ 
زا دـنهاوخیم  تسا ، ناشدوخ  نایز  هب  اهنآ  لیلد  نیرتمهم  تساهنآ ، صوصخم  رفیک  سپ  دـنتخیر  ار  ناـمثع  نوخ  ناـشدوخ  اـهنت  رگا 

[ . 2 [ ؟! ياهدننک توعد  هچ  َهو  هدرم ، تساهتّدم  هک  دننکیم  هدنز  ار  یتعدب  هدیکشخ ، هک  دنشودب  ریش  يردام  ناتسپ 

مالسلا هیلع  یلع  ماما  www.Ghaemiyeh.comهمانشناد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1507زکرم  هحفص 310 

http://www.ghaemiyeh.com


مدونشوخ . نیثکان  هرابرد  شنامرف  ادخ و  باتک  هب  نم  انامه  یناگدننک !؟ تباجا  هچ  و 
. تسا یفاک  قح ، نداد  يرای  لطاب و  نامرد  يارب  هک  داد ، مهاوخ  ار  اهنآ  خساپ  زیت  ریشمش  اب  دندز  زابرس  نآ  زا  رگا  اّما 

اتفگش :
اهنآ رب  ناگدـننگ  هیرگ  منک ، لّمحت  ار  اهنآ  ریـشمش  ياهتبرـض  مریگ و  رارق  نانآ  ياههزین  ربارب  میآ و  دربن  نادـیم  هب  دنتـساوخ  نم  زا 
دوخ نید  رد  هتشاد و  نیقی  شیوخ  راگدرورپ  هب  نم  تسا ، هدنسارهن  ریشمش  تبرض  زا  و  هدناسرتن ، گنج  زا  ارم  یسک  نونکات  دنیرگب ،

.( مرادن يدیدرت  کش و 
--------------

اه : تشون  یپ 
یتشد . دمحم  سرهفملامجعم  هغالبلاجهن  هبطخ 22  [ 1]

. دنشابیم هشئاع  ریبز و  هحلط و  دننک ، توعد  [ 2]

نویبالقنا هب  یلع  ماما  داهنشیپ 

: هک دیوگب  ناگدننک  هرصاحم  هب  ِيو  بناج  زا  هک  درک  داهنشیپ  وا  هب  دیبلط  روضح  هب  ار  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  موس  هفیلخ 
هفیلخ اریز  دـنهدب ، تلهم  هفیلخ  هب  زور  هس  راک  نیا  يارب  تسا  مزال  یلو  داد ، دـهاوخ  تبثم  باوج  ناشیا  ياـه  هتـساوخ  هب  موس  هفیلخ 

. دروآ اجب  ار  ناشیاه  هتساوخ  هک  درک  دای  دنگوس  موس 
: هک دومرف  دیناسر و  نایشروش  هب  ار  موس  هفیلخ  مایپ  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

. دروآ اجب  ار  امش  ياه  هتساوخ  مامت  زور  هس  ضرع  رد  هک  دروخیم  دیکا  دنگوس  هفیلخ 
ءاضما هب  هطبار  نیا  رد  هفیلخ  نویبالقنا و  نایم  مه  ياهمان  دّـهعت  دـندش و  لاحـشوخ  دـندرک و  لوبق  ار  ترـضح  نآ  شیامرف  نویبـالقنا 

. دیسر
: تفگ نینچ  هفیلخ  هب  دنک و  لمع  دوخ  ياههدعو  هب  تشاذگن  درک و  عنم  مادقا  نیا  زا  ار  موس  هفیلخ  مکح ، نب  ناورم  اّما 

[ . 1  ] اهیَلَع ُفَّوَخی  ٍَۀبَْوت  ْنِم  ُلَمْجَا  اْهنِم  َرَفْغَتْسی  ٍۀَئیطَخ  یلَع  ُۀَماقِِإل  ِهَّللاَو 
اجب ار  نآ  سرت  زا  هک  تسا  هبوت  زا  رتابیز  رتهب و  ینکیم  رافغتسا  نآ  زا  هک  یهانگ  رب  ندیزرو  تماقتسا  ندوب و  یقاب  دنگوس ، ادخ  هب  »

.« يروآیم
، تفای نایاپ  هدش  نییعت  تلهم  هرخالاب 

، تفرگ تروص  یحالصا  هن 
، دش رانک  رب  يرادنامرف  هن  و 

. تشگزاب قح  نآ  بحاص  هب  ياهدش  لامیاپ  ّقح  هن  و 
کی چیه  هب  هفیلخ  هک  دندرک  هدهاشم  دندوب ، هتسشن  راظتنا  هب  هنیدم  رانک  رد  هتشادرب و  هرصاحم  زا  تسد  زور  هس  نیا  رد  هک  نویبالقنا 

. دندروآ رد  دوخ  هرصاحم  هب  ار  تفالخ  خاک  دندش و  رهش  دراو  دنت  ياهراعـش  نداداب  مامت و  تیّدج  اب  اذل  درکن ، لمع  شیاه  هدعو  زا 
[ . 2]

بآ دنتشاذگن  هک  دیسر  یئاج  هب  راک  دشیم و  رتگنت  هرصاحم  هقلح  تشذگیم  هک  زور  ره  دیماجنا و  لوط  هب  هرصاحم  تّدم  راب  نیا 
. دسرب موس  هفیلخ  هناخ  هب  اذغ  و 

. داد عالّطا  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هب  ار  نایرج  موس  هفیلخ 
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. داتفا هفیلخ  هب  بآ  ندیناسر  رکف  هب  هدش ، تحاران  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح 
، دیآیم موس  هفیلخ  هناخ  فرط  هب  بآ  کشم  اب  رفن  هس  هارمه  هب  مالسلا  هیلع  یلع  هک  دندید  نویبالقنا  یتّدم  زا  سپ 

تأرج دندومن و  مرـش  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  یلو  دسرب ، موس  هفیلخ  هب  بآ  ياهکشم  دنراذگن  هک  دنتـشاد  میمـصت  ناگدننک  هرـصاحم 
. دنریگب ار  وا  يولج  هک  دندرکن 

. دنوش نآ  عنام  دنبای و  تأرج  اهنآ  سپس  دوش و  عنام  دورب و  شیپ  هحلط  ءادتبا  هک  دندوب  راودیما  اهنآ 
، دنزب فرح  تسناوتیمن  یلو  درک ، تکرح  مالسلا  هیلع  یلع  بناج  هب  هحلط 

. درک دنهاوخ  ّدس  ار  بآ  نالماح  يولج  اهنآ  و  داد ، دهاوخ  ار  بآ  نالماح  زا  يریگولج  نامرف  هحلط  هکنیا  دیما  هب  مدرم 
: دومرف داد و  رارق  باتع  دروم  ار  هحلط  مالسلا  هیلع  یلع  لاح  نیا  رد 

. دسرب هفیلخ  هب  اهبآ  دیراذگب  مدرم 
. دیدرگ دراو  هفیلخ  هناخ  هب  بآ  ياهکشم  دندرک و  زاب  ار  ناراد  کشم  هار  هارکا  اب  دندش و  میلست  راچان  مدرم 

[ . 3 . ] دروخ ورف  ار  دوخ  مشخ  یلو  دش ، ینابصع  هرظنم  نیا  زا  هحلط 
هفیلخ نتـشک  يارب  دناسرب و  هناخ  لخاد  هب  نان  بآ و  یـسک  هک  دنتـشاذگن  هتخاس و  شیپ  زا  رتگنت  ار  هرـصاحم  نویبالقنا  نآ  زا  سپ 

. دندش هدامآ  موس 
اب مالـسلا  اـمهیلع  نیـسح  نسح و  شنادـنزرف  هک  داد  روتـسد  دـید ، مّمـصم  موس  هفیلخ  نتـشک  رد  ار  مدرم  نوچ  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما 
زا یـسک  هک  دنراذگن  دنوش و  عافد  هدامآ  نایـشروش  لباقم  رد  هفیلخ  هناخ  برد  رانک  رد  دنرادرب و  هحلـسا  ناراذـگتمدخ  زا  ياهّدـع 

. دبای هار  هناخ  لخاد  هب  نیمجاهم 
، دوب هداد  روتسد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  هک  هنوگنامه  دنتفرگ و  دوخ  رایتخا  رد  ار  هفیلخ  هناخ  برد  رگید  رفن  دنچ  اب  ناشیا 

. دنوش کیدزن  اهنآ  هب  نیمجاهم  زا  دنتشاذگن 
[ . 4 . ] دنداتسرف اهنآ  يرای  هب  ار  دوخ  نادنزرف  رهاظ  ظفح  يارب  دندید  نینچ  هک  مه  ریبز  هحلط و 

: هک دسیونیم  دوصقملادبع  حاّتفلادبع 
هیلع یلع  هب  تبـسن  هشیمه  دـنک و  نک  هشیر  شبلق  زا  ار  کـش  دوـبن  رـضاح  مه  یگراـچیب  تاـظحل  نیرتهریت  رد  موـس ) هـفیلخ   ) درمریپ

، تشادن نآ  ندودز  يارب  یتردق  نیرتکچوک  دوخ  تشاد و  لد  رد  کش  مالسلا 
زاو دـندادیم  مه  تسد  هب  تسد  وا  هیلع  اـهراک  هکنیمه  دـیناشکیم ، موادـم  ياـهّداضت  هب  ار  وا  شنوبز  ناوتاـن و  نهذ  بیترت  نیمه  هب 

. درکیم کیدزن  دوخ  هب  ار  وا  داتسرفیم و  مالسلا  هیلع  یلع  لابند  هب  دیسرتیم ، شیوخ  ناج  هب  تبسن  مدرم 
دیسرتیم و وا  زا  هجیتن  رد  تسنادیم و  فیرح  ذوفن  هطلـس و  رثا  رب  ار  نیا  دناهدش ، شوماخ  هدیدرگ و  مرن  يّدح  ات  مدرم  دیدیم  یتقو 

. درکیم دیعبت  ار  وا 
. دوب هتفرگ  رارق  دیعبت  بّرقت و  نیا  ضرعم  رد  هتسویپ  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

: میئوگب هک  درادن  نیا  زا  رتهب  يریسفت  چیه  ریپ ، هفیلخ  عضو  نیا  لابق  رد 
. تشادن نآ  رب  یطّلست  درمریپ  هک  دوب  یتاذ  یناسفن و  تلاح  کی  نیا 

لد هب  ياهنیک  موس  هفیلخ  زا  هن  دشیم و  گنتلد  هن  تشاد ، هک  يردص  هعس  سفن و  تمارک  نآ  اب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  اّما 
داتسرف و مالسلا  هیلع  یلع  ماما  غارس  هب  ار  ساّبع  نبا  و  تشادن ، یشوخ  لد  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  نطاب  رد  موس  هفیلخ  دنچره  تفرگیم ،

: هک تشاد  راهظا 
. ینک كرت  هنیدم ) فارطا  رد  ییاهغاب   ) ُعْبنی يوس  هب  ار  هنیدم  هک  دهاوخیم  موس  هفیلخ  نسحلاابا ، ای 
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: دومرف طقف  دور و  نوریب  هنیدم  زا  هک  دش  هدامآ  درک و  یمّسبت  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح 
َنْآلا َوُه  َُّمث  َمُدـْقَأ ، ْنَأ  َیلِإ  َثََعب  َُّمث  َجُرْخَأ ، ْنَأ  َیلِإ  َثََعب  ِْربْدَأَو ! ِْلْبقَأ  ِبْرَْغلِاب : ًاحِـضاَن  ًالَمَج  ِینَلَعْجی  ْنَأ  اَّلِإ  ُنامثُع  ُدـیِری  اَـم  ٍساَّبَع ، َْنب  اـی 

! َجُرْخَأ ْنَأ  َیلِإ  ُثَْعبی 
. ًاِمثآ َنوُکَأ  ْنَأ  ُتیِشَخ  یَّتَح  ُْهنَع  ُْتعَفَد  ْدََقل  ِهَّللاَو 

زا داتـسرف  ماغیپ  راب  کی  [ 5 ، ] مدرگرب ینامز  و  مورب ، یهاگ  درادـهگن ، نادرگرـس  ارم  هک  دـهاوخیمن  نیا  زج  نامثع  ساـّبع ! رـسپ  يا  )
. موش جراخ  رهش  زا  هک  هداتسرف  ار  وت  نونکا  مه  مدرگ ، زاب  هک  داد  ربخ  هرابود  موش ، جراخ  هنیدم 

[ . 6 .( ] مشاب راکهانگ  مدیسرت  هک  مدرک  عافد  وازا  ردقنآ  دنگوس ! ادخ  هب 
: درک لقن  صاّقو ) یبا  نب  دعس   ) باوج رد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  زا  ار  نومضم  نیمه  هب  بیرق  ياهلمج  دوخ  خیرات  رد  زین  يربط 

[ . 7 . ] ییْحَتْسََأل ّینِا  یّتَح  ُْهنَع  ُّبُذَا  ُْتلِز  ام  ِهَّللاَو 
.« مشکیم تلاجخ  مدرم  زا  نم  هک  ماهدرک  عافد  نامثع  زا  هتسویپ  دنگوس  ادخ  هب  »

: دیوگیم دیدحلا  یبا  نبا  اجنیا  رد 
هرـصاحم رد  نامثع  ياج  هب  رفعج  شردارب  رگا  هک  درکیم  شالت  نانچنآ  نامثع  يرای  رد  مالـسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  دنگوس  ادخ  هب 

[ . 8 . ] درکیمن شالت  نیا  زا  رتشیب  وا  يرای  رد  دوب ، هتفرگ  رارق 
: هک دهدیم  همادا  و 

ُمالَّسلا ِهیَلَع  ِِهلْوَق  ُْلثِم  ِهِمالَک  ْنِم  ٍریثَک  یف  َِکلاِذب  َحَّرَص  ْدَق  َو  ِهِمَد  ْنِم  ِساّنلا  َُّربَا  ِیلَع 
[ . 9 . ] ِهیَلَع ِهَّللا  ُتاوَلَص  َقَدَص  َو  ِِهْلتَق  یَلَع  ُتألام  َو ال  َناْمثُع  ُْتلَتَق  ام  ِهَّللا  َو 

هراشا تقیقح  نیا  هب  دوخ  ياهینارنخـس  رثکا  رد  هک  دوب ، رتکاـپ  همه  زا  موس  هفیلخ  نوخ  هب  تبـسن  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح 
: دومرف

: هک مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ترضح  نآ  نخس  دننام 
.( مدادن ناشن  ياهقالع  زین  وا  لتق  هب  و  متشادن ، تلاخد  نامثع  نتشک  رد  نم  ادخ  هب  دنگوس  )

. داب وا  رب  ادخ  دورد  هک  تفگ  تسار  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  و 
هنوگره زا  درکیم و  تحیـصن  ار  دندوب  هدـمآ  درِگ  دجـسم  رد  هک  ینیدـهاجم  مه  اههنتف ، ندـش  نک  هشیر  يارب  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما 

شتآ ات  دراذـگب  مارتحا  ناملـسم  مدرم  ساههتـساوخ  هب  دـسرتب و  ادـخ  زا  هک  دادیم  دـنپ  ار  موس  هفیلخ  مه  دادیم و  زیهرپ  اجبان  مادـقا 
. دریگن الاب  اههنتف 

. تسا رکنم » زا  یهن   » و فورعم » هب  رما   » نشور قیداصم  زا  اهرادشه  اهنداد و  دنپ  اهتراظن و  اهتلاخد و  زا  هنوگنیا 
، دندرکیم لمع  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  نانوچ  ناراگزور  نآ  يراج  روما  ناراکردنا  تسد  نارس و  و  هنیدم ، مدرم  همه  رگا 

. دمآیمن دیدپ  يراوگان  ياههنتف  ثداوح و 
------------------

: اه تشون  یپ 
ریثا ج 3 ص 165 . نبا  لماک  [ 1]

نینمؤملاریما ص 198 یناگدنز  دیدحلا ج 2 ص 152 ، یبا  نبا  حرش  و  یلع ج 2 ص 168 ، مامالا  و  ریثا ج 3 ص 171 ، نبا  لماک  [ 2]
. 197 - 

راصبالا ص 83 . رون  و  یلع ج 2 ص 277 ، مامالا  [ 3]
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راصبالارون ص 83 . [ 4]
دمآ . همجرت  رد  هک  تسا  نامه  شمایپ  تسا و  لثملا  برض  دادرارق ) شکبآ  رتش  نوچ  ارم   ) ًاحضان ًالَمَج  ینلعجی  [ 5]

: تسا حرش  نیا  هب  نآ  دانسا  هک  یتشد ، دمحم  سرهفملامجعم  هغالبلاجهن  هبطخ 240  [ 6]
يافوتم 328 ه)  ) یکلام هبر  دبع  نبا  دیرفلا ج 4 ص 309 : دقع  - 1

يافوتم 258 ه)  ) دربم لماک ج 1 ص 11 : باتک  - 2
يافوتم 276 ه) ) ۀبیتق نبا  ۀسایسلاو ج 1 ص 34 : ۀمامالا  - 3

يافوتم 588 ه .)  ) يدمآ مکحلا ص 318 : ررغ  - 4
يربط ج 6 ص 2998 . خیرات  [ 7]

شیرق ص 38 . نمؤم  بلاطوبا  باتک  لقن  هب  انب  دیدحلا  یبا  نبا  حرش  [ 8]
دیدحلا ج 1 ص 200. یبا  نبا  حرش  [ 9]

لاوس هنوگره  هب  نداد  خساپ 

هک تسا ، مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  هنوگ  یحو  تاملک  هب  هّجوت  يوَلَع ، مولع  بناوج  كرد  یئاسانـش  ياهشور  زا  رگید  یکی 
. دش اوسر  تفگ  نینچ  سک  ره  و  درکن ، یئاعّدا  نینچ  یسک  وا  زج  داد و  خساپ  یلاوئس  ره  هب  ماما 

هک : تسا  هدومرف  ترضح  نآ  دوخ  فلا -
[ . 1  ] ٌنُونْجَم َْوا  ٌباّذَک  ِعَّدُم  َِّالا  يدَْعب  اُهلوُقیالَو  ینوُدِقْفَت  ْنَا  َْلبَق  ینولَس 

« هناوید ای  زادرپغورد  هدننک  اعّدا  زج  دیوگیمن  ینولَس  نم  زا  سپ  یسک  دیهدب ، تسد  زا  ارم  هکنیا  زا  لبق  نم  زا  دیسرپب  »
: دیوگیم دیدحلا  یبا  نبا  ب -

هیلع یلع  زج  هب  ملاع ، نادنمـشناد  ءاملع و  ملـسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  نارای  زا  يدَـحَا  هکنیا  رب  دـناهدومن  عاـمجا  یمالـسا  تّما 
. تسا هتفگن  ینولس »  » مالسلا

[ . 2 . ] دادیم ربخ  هدنیآ  زا  هک  تسا  ترضح  نآ  ياهیگژیو  زا  نیا  و 
تیاور  بیسم  نب  دیعس  زا  یمزراوخ  بطخا  زین  و  ج -

: تفگ هک  تسا  هدرک 
« ینُولَس : » دیوگب تسناوتن  یسک  مالسلا  هیلع  یلع  زج  هب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  نارای  زا 

. دناهتخاس اوسر  ار  دوخ  هدیدرگ و  راوخ  لیلذ و  هلصافالب  دناهدرک ، ار  اعّدا  نیا  هک  یناسک  و 
[ . 3 . ] دشابیم هماعد » نبا  هداتق   » اهنآ هلمج  زا 

: تفگ دش و  رورغم  وا  دندمآ ، درگ  شفارطا  هب  مدرم  دش  هفوک  دراو  هداُتق »  » نوچ هک  تسا  هدرک  تیاکح  يریمد ،
.« دیسرپب نم  زا  دیهاوخیم  هچره  »

دیسرپب : وا  زا  تفگ  دوب  رضاح  زین  هفینحوبا »  » عامتجا نآ  رد 
؟ هّدام ای  دوب  َرن  تسا  هدمآ  دیجم  نآرق  رد  مالسلا  هیلع  نامیلس  هملاکم  رد  هک  ياهچروم 

(. تشگ لجخ  و  ! ) دنام خساپ  رد  وا  دندیسرپ ، وا  زا 
تفگ : هفینحوبا 

[ . 5 [ ] 4 . ] تسا هدمآ  ّثنؤم  لعف  نوچ ؛ ۀلمن » تلاق   » یهلا مالک  لیلدب  هدوب ، هّدام 
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: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ماما  د -
ِضْرَْالا  ِقُرُِطب  یّنِم  ُمَلْعَا  ِءامَّسلا  ِقُرُِطب  َّنَاَلَف  ینوُدِقْفَت : ْنَا  َْلبَق  ینُولَس  ُساّنلا ، اهیَا 

[ . 6 .« ] متسه نیمز  ياههار  زا  رتاناد  نامسآ  ياههار  هب  نم  هک  دیباین ، ارم  هکنا  زا  شیپ  دیسرپب  نم  زا  »
دومرف : يرگید  تیاور  رد  ه -

ًۀَئام ُّلِضَت  َو  ًۀَئاَم  يدْهَت  ٍۀَِئف  ْنَع  َو ال  ِۀَعاّسلا  َنَیب  َو  ْمُکَنَیب  امیف  ٍءیش  ْنِم  ینَنُولَئْـسَت  ِهِدِیب ال  یـسْفَن  يذَّلا  ِهَّللاَوَف  ینوُدِقْفَت ، ْنَا  َْلبَق  ینُولَئْـساَف 
[ . 7 . ] خلا اهِِقئاس  َو  اهِدِعاق  َو  اهِقِعاِنب  ْمُُکتأَْبنَا  ِّالا 

: دومرف دوب ، ینارنخس  لوغشم  ربنم  رب  مالسلا  هیلع  یلع  مام 
ار امش  رگم  دینکیمن ، لاوئس  نم  زا  ار  يزیچ  تمایق  ات  نامز  نیا  زا  دنگوس  ادخ  هب  دیـسرپب ، مشابن  نم  هکنآ  زا  شیپ  دیهاوخیم  هچره  »

هدننار رادولج و  هدننک و  دایرف  دننکیم ، هارمگ  ار  رگیدرفن  دـص  و  تیادـه ، ار  رفن  دـص  هک  یهورگ  هدـنیآ  زا  زین  مهدیم و  ربخ  نآ  زا 
.« مهدیم ربخامش  هب  ار  همه  دننکفایم ، تماقا  لحر  اجک  رد  و  دننکیم ؛ چوک  اجکزا  هکنیا  و  اهنآ ،

: دومرف رگید  یتیاور  رد  و  و -
، ٌلیئاکیم َو ال  ٌلیئربِج  ُُهفِْرعی  ٍْملِع ال  ْنَع  ینوُدِقْفَت  ْنَا  َْلبَق  ینُولَس 

،( ُلیئاکیم َو ال  ُلیئَْربِج  ُهُمَْلعی  يذَّلا ال  ُْملِْعلا  اَذه  ام  َنینِمؤُْملاُریمَا ، ای  ٌلُجَر : َلاقَف  )
َو ِهِغیْلبَِتب  ُهَّللا  ُهَرَمَا  ٌْملِع  َو  ِِهناْمتِِکب  ُهَّللا  ُهَرَمَا  ٌْملِع  اْهنِمَف  یّتَش  ًامُولُع  ِجاْرعِْملا  َۀَلَیل  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ًادَّمَُحم  ُهِیبَن  َمَّلَع  یلاعَت  َهَّللا  َّنِا  َلاق 

. ِهیف یلاعَت  ُهَّللاُهَریَخ  ٌْملِع 
. دنتسنادیمن ارنآ  مه  لیئاکیم  لیئربج و  هک  یملع  زا  نم  زا  دینک  لاوئس  دیباین  ارم  هکنآ  زا  شیپ  »

)؟ دنربخ یب  نآ  زا  یبوبر  هاگرد  ناگتشرف  هک  تسا  مادک  ملع  نآ  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ای  تفگ : تساخرب و  يدرم  )
داد ، میلعت  دوخ  ربمایپ  هب  ار  نوگانوگ  رارسا  مولع و  زا  يرایسب  جارعم  بش  رد  ناّنم  دزیا  نوچ  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

راهظا رد  ار  ترضح  نآ  داد و  نامرف  نآ ، زا  يرگید  شخب  غیلبت  هب  اهنآ و  زا  یشخب  نامتک  هب  ار  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  هاگنآ 
[ . 8 . ] تخاس ریخم  نآ ، مّوس  شخب 

: دومرف زین  و  ز -
. ِِهتیِْحل یِلا  ِهِدِیب  َبَرَض  َو  ٍمَِدب  ِهِذه  َبِضْخی  ْنَا  اهاقْشَا  ُرِظَْتنی  ام  ًْالتَق  َْلب  ٌلُوتْقَم  َْوا  ٌبیرَق  ٌتیَم  ّینِاَف  ینوُدِقْفَت ، ْنَا  َْلبَق  ینُولَس 

رد تّما  نیرت  یقـش  هک  یندـش  هتـشک  نانچ  موش ، هتـشک  ای  مریمب و  نم  هک  تسا  کیدزن  اریز  مشابن ، نم  هکنآ  زا  شیپ  نم  زا  دیـسرپب  »
«. درک هراشا  تسد  اب  دوخ  نساحم  هب  دش و  دهاوخ  باضخ  منوخ  زا  نیا  تسانآ و  راظتنا 

: دومرف زاب  ح -
[ . 9 . ] ِضْرْألا ِقُرُِطب  مُْکنِم  ُرَبْخَا  ِتاوامَّسلا  ِقُرُِطب  ّینِاَف  ینوُدِقْفَت ، ْنَا  َْلبَق  ینُولَس 

.« مسانشیم رتهب  ار  نیمز  ياههار  نم  اریز  دیباین ، ارم  هکنآ  زا  شیپ  نم  زا  دیسرپب  »
: تفگ تساخرب و  هماسا » نبا  میمت   » مان هب  يدرم 

؟ تسا رادقم  هچ  هک  هدب  ربخ  مرس  يوم  دادعت  زا  نم  يارب 
: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

زا اّما  تسا . لکـشم  وت  رب  نآ  تابثا  یلو  مهدیم  ربخ  مهد ، ربخ  اهنآ  دادعت  زا  مهاوخب  رگا  منادیم و  ار  اهنآ  دادعت  نم  دنگوس  ادـخ  هب 
ياهوم دادعت  هب  دنکیم و  تنعل  ار  وت  هک  تسا  ياهتـشرف  وت  رـس  يوم  ره  يور  هک  هدـش  هتفگ  نم  هب  مهدیم ، ربخ  ترادرک  تاکرح و 

دنکیم ، تکیرحت  دهدیم ؛ بیرف  ار  وت  هک  تسه  یناطیش  ترس 
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ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  دنزرف  لتق  رد  تبقاع  هک  ینکیم ، تیبرت  ار  [ 10  ] هیامورف يا  هّچب  دوخ  هناخ  رد  وت  هکنیا  شاهناشن 
. دومن دهاوخ  صیرحت  ترضح  نآ  نتشک  يارب  ار  مدرم  دیوج و  تکرش  مالسلا  هیلع  نیسح 

یتقو دوب ، راوخریش  یکدوک  وا  هناخ  رد  نیصح )  ) زور نآ  رد  نوچ  تسویپ ، عوقوب  دوب  هدومرف  هک  ار  هچنآ  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  سپ  »
[ . 11 .« ] دوب دایز  نب  هَّللادیبع  ياههطرُش  سیئر  البرک  هعقاو  رد  دش ، گرزب 

-------------
اه : تشون  یپ 

ٍرَتْفُم .) ٌباّذَک  َْوا  ِعَدُم  ٌلِهاج  ِّالا  يدَْعب  اُهلوُقی  ال   ) ۀنیفس ج 1 ص 586 و  ّقحلا ج 7 ص 611 ، قاقحا  لقن  هب  نیطمّسلا ص 96  ررُد  [ 1]
نکی مل   ) تفگ هک  هدرک  لقن  بیـسم  نب  دیعـس  زا  یبقعلا  رئاخذ  رد  يربط  و  دیدحلا ج 13 ص 106 و ج 7 ص 46 ، یبا  نبا  حرـش  [ 2]

ص 82 . ًایلع ) ّالا  ینولس  لوقی  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسّرلا  باحصا  نم  ادحا 
کلام و نب  سنا  زا  هک  دشابیم  هّماع  نارّسفم  ناثّدحم و  ریهاشم  زا  ةداتق  دیوگ : یسلجم  همّالع  تسا . هّماع  ءاملع  زا  هماعِد  نب  ةداتَق  [ 3]

تسا . هدرک  لقن  تیاور  يرصب  نسح  بیسم و  نب  دیعس  لیفطلا و  یبا 
ناویحلا ج 2 ص 368 . ةویح  [ 4]

رن رب  مه  هک  ناسنا ، دـننام  تسا  سنج  مسا  هچروم و  ینعمب  لـمن  اریز  دـسریمن ، رظن  هب  یفاـک  یبدا  دـعاوق  رظن  زا  هفینحوبا  باوج  [ 5]
. دهدیم ینعم  ود  دوش ، هفاضا  نآ  هب  هدحو ، تمالع  مه  ثینأت و  تمالع  مه  هک  ة »  » یتقو هّدام و  رب  مه  دراد و  تلالد 

. داد دهاوخ  انعم  هّدام  هچروم  دشاب ، ّثنؤم  تمالع  ة »  » هکنیا رابتعا  هب  لّوا 
زگره نآ  دروآیم و  رد  یظفل ) ّثنؤم   ) تروص هب  ارنآ  ۀلمن ، رد  ة »  » دوجو لاح  ره  هب  داد . دهاوخ  هدـحو  يانعم  ة »  » هکنیا رابتعا  هب  مّود 

. درادن تلالد  هلمن  یقیقح  ثینأت  رب 
: هتفگ دوخ  تافینصت  زا  یضعب  رد  بجاح  نبا 

ار هلمن  هک  تهج  نیا  زا  هفینحوبا  تسا ، یظفل  ناش  ثینأت  رتوبک »  » ۀمامح و  هچروم »  » ۀلمن و  دنفـسوگ »  » ةاش دننام  تاناویح  ندوب  ّثنؤم 
دشاب . هدوب  رن  روبزم  هیآ  رد  ۀلمن  تسا  نکمم  اریز  هدومن ، هابتشا  هدرک ، نامگ  هّدام  روبزم  هیآ  رد  دوخ  لایخ  هب 

ینانچنآ باوج  زا  رتهب  هداتق  توکـس  هدـش  هتفگ  هک  تسور  نیا  زا  دـشاب . ۀـلمن  ندوب  یظفل  ّثنؤم  رطاخب  تلاـق  لـعف  رد  ثینأـت  ءاـت  و 
هنیفس ج 2 ص 612 .) . ) تسا هدوب  هفینحوبا 

هـبطخ 2:92 5:189 و  هبطخ و  هـبطخ 235 ص101 ، دـیدحلایبانبا ج13  حرـش  و  ، 23 هبطخ ص752  ضیف ج2  هغالبلاجـهن  حرـش  [ 6]
یتشد . دمحم  سرهفملامجعم  هغالبلاجهن 

هبطخ 92 ص 264 . يدیدح ج 7 ص 44  حرش  [ 7]
ّقحلا ج 6 ص 616 . قاقحا  زا  لقن  هرهاق  يدادغبلا ج 2 ص 144 ط  يروفصلا  همّالع  فیلأت  سلاجملا  ۀهزن  [ 8]

راحب ج 40 ص 153 . [ 9]
برالا . یهتنم  دنیوگ و  ار  هلاغزب  رن و  هّرب  تسا ، الخس  نآ  یبرع  ترابع  [ 10]

ّقحلا ج 7 ص 619. قاقحا  [ 11]

نآرق نایراق  هب  قوقح  تخادرپ 

قوقح دـندوب ، نآرق  يراق  دـنتفرگیم و  داـی  ار  ندـناوخ  نآرق  هکناـنآ  هب  قیقد  هبـساحم  اـب  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  تموکح  رد 
[ . 1 . ] دشیم رانید  تسیود  یلاس  هک  دندرکیم  تخادرپ 
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-------------
اه : تشون  یپ 

قودص ج 2 ص 602. خیش  لاصخ  [ 1]

يرامیب شاداپ 

: دومرف دوب  هدش  التبم  یضرم  هب  هک  شنارای  زا  یکی  هب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
و دزیریم ، ناتخرد  گرب  دننام  ار  ناهانگ  یلو  درادن  یشاداپ  رجا و  ضرم ، اریز  دهد ؛ رارق  تناهانگ  نتخیر  ببـس  ار  تیرامیب  دنوادخ 

. تسا یندب  رادرک  ینابز و  راتفگ  ربارب  رد  دزم  رجا و  اهنت 
[ . 1 . ] دربیم تشهب  هب  شرادرک ، وکین  تشرس  كاپ  ناگدنب  زا  دهاوخب ، ار  هک  ره  دنوادخ  و 

----------------
اه : تشون  یپ 

. یتشد دمحم  سرهفملا  مجعم  تمکح 42  هغالبلاجهن ، [ 1]

مولع ماسقا  یخرب  زا  زیهرپ 

. تشاد دُربراک  یئوگبیغ  رد  هک  دوب  یسانش  هراتسو  موجن  ملع  ماسقا  زا  یکی  هتشذگ  ناراگزور  رد 
ات ار  اـهتموکح  اهتردـق و  تسکـش  ندیـسر و  تردـق  هب  یعاـمتجا و  تـالّوحت  ثداوح و  صاخـشا و  ِدـّلوت  گرم و  یگدـنز و  هک 

. دندرکیم وگزاب  يدودح 
. دوب غورد  نانآ  ياهیئوگشیپ  ًابلاغ  هک  دندروخیم  يزور  هار  نیا  زا  هدرک  زاب  ناّکد  مه  يرایسب  هتبلا 

: درک لقن  فوع  نب  هَّللادبع 
: دومرف دمآ و  یمّجنم  هک  دوب  ناورهن  گنج  مزاع  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

. دیروخیم تسکش  دینک  تکرح  تعاس  نیا  رد  رگا 
: دومرف مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح 

؟ هدام ای  رن  تسیچ ؟ ناویح  نیا  مکش  رد  ینادیم  هچ  وت  ینادیم ؟ هچ  بیغ  ثداوح  زا  وت 
. تسا هدرک  راکنا  ار  نآرق  دنک  قیدصت  ار  وت  سک  ره 

: دومرف شباحصا  هب  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  سپس 
. دینک تکرح  ادخ  مان  اب 

. دنتشگزاب يزوریپ  اب  دنتفر و  جراوخ  دربن  هب  شنایرگشل  مالسلا و  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح 
: دومرف تحیصن  ار  مدرم  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  هاگنآ 

َکَقَّدَص ْنَمَف  ُّرُّضلا ؟ ِِهب  َقاَح  اَهِیف  َراَس  ْنَم  ِیتَّلا  ِۀَعاَّسلا  َنِم  ُفِّوَُختَو  ُءوُّسلا ؟ ُْهنَع  َفِرُـص  اَهِیف  َراَس  ْنَم  ِیتَّلا  ِۀَعاَّسلا  َیلِإ  يِدْهَت  َکَّنَأ  ُمَعَْزتَأ 
. ِهوُرْکَْملا ِْعفَدَو  ِبُوبْحملا  ِلیَن  ِیف  ِهَّللِاب  ِۀَناَِعتْسِْإلا  ِنَع  ینْغَتْساَو  َنآْرُْقلا ، َبَّذَک  ْدَقَف  اَذِهب 

َنِمَأَو َعْفَّنلا ، اَهِیف  َلاَن  ِیتَّلا  ِۀَـعاَّسلا  َیلِإ  ُهَتیَدَـه  َْتنَأ  َکِمْعَِزب -  َکَّنَِأل -  ِهِّبَر ، َنُود  َدْـمَْحلا  َکِیلوی  ْنَأ  َكِْرمَأـِب  ِلـِماَْعِلل  َکـِلْوَق  ِیف  یِغَْتبَتَو 
!! َّرُّضلا

، ِرِحاَّسلاَـک ُنِهاَْـکلاَو  ِنِهاَْـکلاَک ، ُمِّجَنُْملاَو  ِۀـَناَهَْکلا ، َیلِإ  وُعْدـَت  اَـهَّنِإَف  ٍرَْحب ، َْوأ  ٍَّرب  ِیف  ِِهب  يَدَـتْهی  اَـم  اَّلِإ  ِموُجُّنلا ، َمُّلَعَتَو  ْمُکاـیِإ  ُساَّنلا ، اَـهیَأ 
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. ِهَّللا ِمْسا  یَلَع  اوُریِس  ِراَّنلا ! ِیف  ُِرفاْکلاَو  ِِرفاْکلاَک ! ُرِحاَّسلاَو 
زوریپ دینک ، تکرح  تعاس  نیا  رد  رگا  تفگ : ناگراتس  تخانـش  هار  زا  ییوگـشیپ  اب  یـصخش  جراوخ ، اب  دربن  يارب  تکرح  ماگنه  هب  )

. مدرک ار  هبساحم  نیا  یسانشهراتس  ملع  هار  زا  نم  دیوشیمن و 
:( دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

تکرح یسک  رگا  هک  یتعاس  زا  یناسرتیم  و  دید ؟ دهاوخن  نایز  دنک  تکرح  یـسک  رگا  هک  یهاگآ  یتعاس  نآ  زا  وت  ینکیم  نامگ  »
رد ادخ  ندیبلط  يرای  زا  و  تسا ، هدرک  بیذـکت  ار  نآرق  دـنک ، قیدـصت  ار  وت  راتفگ  هک  یـسک  دـش ؟ دـهاوخ  وا  ریگنماد  يررـض  دـنک 

. تسا هدش  زاینیب  اهیراوگان ، زا  ندنام  ظوفحم  و  ینتشاد ، تسود  ياهفده  هب  ندیسر 
تـسد هب  ار  ناشعفانم  هک  يدرک  انـشآ  یتعاس  هب  ار  مدرم  دوخ  نامگهب  نوچ  دـننک ! شیاتـس  ار  وت  دـنوادخ ، ياـج  هب  یهاوخیم  اـیوگ 

. دننامیم ناما  رد  نایز  ررض و  زا  دنروآیم و 
يدروناـیرد و رد  هک  موـجن  ملع  زا  رادـقم  نآ  زج  دـیزیهرپب ، نیغورد ، ياهییوگـشیپ  يارب  یـسانشهراتس  ملع  نـتفرگ  ارف  زا  مدرم ، يا 

سانـشهراتس و  دـناشکیم ، يرگوداـج  هب  ییوگبیغ  ییوگبیغ و  هب  ار  امـش  یـسانشهراتس  هکنیا  هچ  دـیراد ، زاـین  نآ  هب  يدرونارحص 
[ . 2 .« ] دینک تکرح  ادخ  مان  اب  تسا . منهج  شتآ  رد  [ 1  ] رفاک رفاک و  نوچ  رگوداج  رگدواج و  نوچ  وگبیغ  و  وگبیغ ، نوچ 

[ . 3  ] رَْحب ْوأ  ٍَّرب  یفیدَتْهی  ام  ّالإ  ِموُجُّنلا  ِمُّْلعَت  َو  ْمُکایإ 
« تسا مزال  يدرونایرد  يدرون و  ارحص  رد  هک  رادقم  نآ  رگم  دیزیهرپب  موجن  ملع  زا  »

-------------
اه : تشون  یپ 

دنیوگیم دـهدیم ، ربـخ  نج  ناطیـش و  زا  نتفرگ  کـمک  اـب  وگبیغ )  ) نِهاـک دـنکیم و  ییوگـشیپ  یـسانشهراتس  قیرط  زا  مّجنم ، [ 1]
دوب . سیق  نب  ثعشا  ردارب  سیق  نب  فیفع  رظن  دروم  صخش 

یتشد . دمحم  سرهفملامجعم  هغالبلاجهن  هبطخ 79  [ 2]
. سرهفملامجعم هغالبلاجهن  هبطخو 79  قودص ص 338 ، یلاما  [ 3]

داهج شاداپ 

درک . هزرابم  دناهتفرگ ، شیپ  رد  یهلا  نیئآ  فلاخم  يراتفر  هک  یناسک  اب  دیاب 
ینیع ياهضیرف  مکح  رد  ناکم  ره  رد  هزور و  همه  راک  نیا  تسا و  بجاو  هتخانـش ، ار  قح  هک  یـسک  رب  قح  نانمـشد  اب  هزرابم  نیاربانب 

تسا .
مزال هکلب  دیـشابن ، رگمتـس  هک  تسین  یفاک  دزیخرب . زین  قح  زا  عاـفد  هب  لاـح  نیع  رد  دـنک و  لـمع  قح  يور  زا  هک  دراد  هفیظو  ناـسنا 

دینک . عافد  زین  ناگدیدمتس  زا  تسا 
دیوگیم : نینچ  ناهفصا  نادمه و  ورملق  رد  دوخ  رازگراک  هب  ياهمان  رد  ع ،)  ) یلع ماما 

انممه دق  انا  و  نیفراعلا ، یلع  هضیرف  ارایتخا ، لالـضلا  یمعلا و  ساعن  یف  بهو  هنع  هبغر  قحلا  نع  فدص  نم  داهج  ناف  دـعب ... اما  و  ... 
هللا ... لزنا  ام  ریغب  هللا  هدابع  یف  اولمع  نیذلا  موقلا  ءالوه  یلا  ریسملاب 

... دعب اما  و 
رمک ام  تسا . بجاو  قح  ناورهر  رب  هداتفاورف ، یهارمگ  یئانیبان و  بیـشارس  هب  دوخ  رایتخا  هب  هدش و  رود  قح  هار  زا  هک  یـسک  اب  داهج 

دودـح دـناهدومن ، بصغ  دنکیرـش ) نآ  رد  ناگمه  هک   ) ار یلاوما  دـناهتفرگ ، هدـیدان  ار  دـنوادخ  نیئآ  هک  یمدرم  اـب  اـت  میاهتـسب  تمه 
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یلدروک ، ) مینک دربن  دناهتسب  یتسود  دنویپ  نیطـساق  اب  دناهدنکارپ و  داسف  نیمز  رد  دناهدرک ، لامیاپ  ار  قح  دناهتـشاذگ ، رانک  ار  یعرش 
رگا و  دـنریگیم ، لد  هب  ار  يو  يهنیک  دراـمگب ، ناـنآ  رب  تیـالو  هب  ار  ناـشدرف  نیرتـهب  دـنوادخ  هاـگ  ره  هک  تسا ) یئاـج  هب  اـت  ناـنآ 

رد اهراب  دننکیم . يراکمه  ینکفا  هقرفت  رد  دنراد و  رارـصا  يرگدادـیب  رد  دـنزرویم . رهم  وا  هب  دـنک ، ییاورنامرف  نانآ  رب  ياهراکمتس 
نیرتدامتعا دروم  هب  ار  دوخ  ماـقم  دـسر  وت  هب  هماـن  نیا  نوچ  دـناهدومن . یتسدـمه  يرگمتـس  يراـکهانگ و  رد  و  دناهداتـسیا ، قح  ربارب 

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  يهضیرف  ناسنیدب  و  يوش ، وربور  ینمشد  نینچ  اب  ام  رانک  رد  ات  وش  راپـسهر  ام  يوس  هب  راپـسب و  تنارای 
هناگی دـنوادخ  و  میتسین ، زاینیب  داهج  شاداپ  زا  کی  چـیه  وت  ام و  اریز  يوش . رود  لـطاب  زا  و  يدرگ ، هارمه  قح  اـب  يروآ ، ياـج  هب  ار 

[ . 1 .« ] تسام هانپ  امزاین و  يهدنروآرب 
---------------

اه : تشون  یپ 
ص 132. هغالبلاجهن ، كردتسم  [ 1]

تلادع هب  يدنبیاپ 

دومن . اهر  ار  نآ  بناج  دیآیم ، نارگ  اهیضعب  رب  تلادع  هک  هناهب  نیا  هب  ناوتیمن 
دیامرفیم : هراب  نیا  رد  ع )  ) یلع ماما 

قیضا . هیلع  روجلاف  لدعلا  هیلع  قاض  نم  و  هعس ، لدعلا  یف  ناف 
[ . 1 .« ] تفرگ دهاوخ  رتگنت  وا  رب  متس  دریگ ، گنت  وا  رب  لدع  هک  سک  نآ  سپ  تسا . یگداشگ  لدع ، رد  »

دمآ . دنهاوخ  هوتس  هب  نآ  زا  شیب  يرگمتس  زا  دنیآیم ، گنت  هب  نایاورنامرف  لدع  زا  هک  یناسک  تسا  نشور 
يارجا تلادـع و  كرت  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  اما  دروآیم ، رد  نایـضاران  نانمـشد و  فص  هب  ار  ناسک  یخرب  دـیدرتیب  تلادـع  يارجا 

تخاس . دهاوخ  نمشد  یضاران و  ار  يرتشیب  بتارم  هب  يهدع  هناملاظ  ياههمانرب 
-------------

: اه تشون  یپ 
يهبطخ 15 . هغالبلاجهن ، [ 1]

ینیشنبقع يورشیپ و 

دنک هلمح  یک  دنادب  ات  دشاب  یفاک  فاطعنا  ياراد  دیاب  هاپس  تسا . ددجم  يهلمح  ینیشنبقع و  تشگزاب ، هلمح ، زا  ياهعومجم  گنج 
دنیشنب . بقع  هدنیآ  تالمح  رطاخ  هب  یک  و 

تیعقوم رد  ات  دـنک  هدامآ  ینیـشنبقع  يارب  ار  دوخ  موزل  تروص  رد  دـیاب  دـشاب ، هداـمآ  شروی  يارب  دـیاب  هک  هزادـنا  ناـمه  هب  زاـبرس 
دیامن . کتاپ  هب  مادقا  بسانم 

رد رکـشل  اسب  هچ  اریز  دماجنایم ، یمگردرـس  یگدنامرد و  هب  دشاب ، هدشن  هبـساحم  تقد  هب  اهنآ  رد  يدـعب » مادـقا   » هک یپایپ  تالمح 
دنزب ؟ تسد  دیاب  یمادقا  هچ  هب  هک  دنامیم 

دیامرفیم : ع )  ) یلع الوم 
نعطلا یلع  مکـسفنا  اورمذا  و  اهعراصم ، بونجلل  اونطو  اهقوقح و  فویـسلا  اوطعا  و  هلمح ، اهدعب  هلوج  و ال  هرک ، اهدـعب  هرف  ندتـشت  ال 

،... لضفلل درطا  هناف  تاوصالا  اوتیما  و  یفحلظلا ، برضلا  یسعدلا و 
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. دیروآ اج  هب  دیاب  هکنانچ  ار  ریشمش  قح  دیرامـشم . راوگان  دراد  یپ  رد  ياهلمح  هک  ار  یتسکـش  تشگزاب و  هک  ار  يزیرگ  رازراک  رد  »
هک دیبوکب  شنانچ  دتفا و  كاخ  هب  هک  دینزب  هبرض  نانچ  ار  نمـشد  دیزیگنارب و  ار  نتـشیوخ  دوش . رام  رات و  هک  دیزاتب  نانچ  نمـشد  رب 

نیا دیرفآ ، ار  ناور  تفاکـشب و  ار  هناد  هک  نآ  هب  دـنگوس  تسا . سرت  رهزداپ  نیرتهب  توکـس  هک  دـیریگب  یـشومخ  دـناوتن و  ندـیبنج 
راکشآ ار  دوخ  رفک  دنتفای  ینالدمه  نوچ  سپ  دنتـشاد . ناهنپ  شیوخ  رفک  دنتـسب و  دوخ  هب  مالـسا  باقن  هکلب  دندرواین ، مالـسا  هورگ ،

[ . 1 .« ] دنتخاس
-----------

: اه تشون  یپ 
يهرامش 16. يهمان  هغالبلاجهن ، [ 1]

سدقم ناشن  مچرپ ،

نانموم یتسه  ناج و  تیدوجوم و  ندرمـش  راوخ  هباثم  هب  نآ  تمرح  ظفح  رد  يراگنا  لهـس  و  تسا ، مالـسا  تیدوجوم  رادومن  مچرپ ،
تسا .

دیوگیم : نینچ  هتخیمآ  رد  تداهش  يهفسلف  اب  ار  دوخ  یماظن  ياهنامرف  ریز ، يهبطخ  رد  ع )  ) یلع ماما 
و هنسالل ،...، روما  هناف  حامرلا ، فارطا  یف  اووتلا  و  ماهلا ، نع  فویسلل  یبنا  هناف  سارضالا ، یلع  اوضع  و  رساحلا ، اورخا  و  عرادلا ، اومدقف 

مکناعجش ...، يدیاب  الا  اهولعجت  و ال  اهولخت ، و ال  اهولیمت ، الف  مکتیار 
رود نانمـشد  غیت  زا  ار  ناتیاهرـس  هک  دیراشفب  مه  رب  ار  اهنادـند  و  دـیهد . رارق  هاپـس  تشپ  رد  ار  ناهرزیب  دـیزادنا و  ولج  ار  نارادهرز  »

توکـس هک  دیدنبرب  ار  ناگدید  شروی  ماگنه  هب  دنیـشنب و  رتوکین  نانمـشد  رکیپ  رب  شنانـس  ات  دـیزغلب  مرن  هزین  تکرح  اب  [ 1 . ] درادیم
تسا . سرت  عنام  توکس ، هک  دیمزرب  هناشومخ  و  دنکیم . رتمارآ  ار  ناتیاهلد  رتراوتسا و  ار  ناتمزع 

ظفح هار  رد  هک  دیراپسب  ینادرمدار  شیوخ و  ناروالد  تسد  هب  اهنت  ار  نآ  دیراذگم و  یلاخ  ار  شنوماریپ  دینکن و  مخ  ار  دوخ  مچرپ  و 
رد ار  شیوخ  ياهمچرپ  هک  دنتسه  یناسک  دنرادیاپ  ابیکـش و  اهیتخـس  ربارب  رد  هک  نانآ  دنرادن . غیرد  ناج  لذب  زا  امـش  ضرع  فرش و 
هک دنریگیم  یـشیپ  نادنچ  هن  دتفیب و  نمـشد  تسد  هب  ات  دـنتفایم  بقع  نآ  زا  هن  دـنرادیم . ساپ  وس  راهچ  زا  ار  نآ  دـنریگیم و  نایم 

دنامب . اهنت 
اب دربن  زا  امـش  زا  یـسک  هک  تسین  اور  دهد . يرای  ار  دوخ  مزرمه  ردارب  دزیوآرد و  نانمـشد  زا  نت  کی  اب  امـش  زا  کی  ره  هک  تساجب 

یفیرح اب  نانآ  زا  کی  ره  دیاب  دندش ، ریگرد  امـش  تارفن  زا  نت  ود  اب  نمـشد  دارفا  زا  نت  ود  رگا   ) هچ دنک ، يراددوخ  شیوخ  دروامه 
دننکیم . هبلغ  وا  ردارب  رب  نمشد  ود  و  دوریم ، شردارب  فیرح  يرای  هب  وا  فیرح  دگنجب )

امـش كاب ؟ هچ  ندـیمزر  زا  ار  امـش  دوب . دـیهاوخن  ناما  رد  ترخآ  ریـشمش  زا  دـیزیرگب ، زورما  ریـشمش  زا  هاـگ  ره  هک  دـنگوس  ادـخ  هب 
دیموق . ناگرزب  برع و  فارشا 

گرم وا و  نیب  یلیاح  دوشیمن و  هدوزفا  هدنزیرگ  رمع  هب  و  تسا ، يدبا  گنن  یمتح و  يراوخ  يهیام  دزیگنایم و  رب  ار  ادخ  مشخ  رارف 
دیآیمن . دوجو  هب 

تساههزین . هوبنا  راصح  رد  تشهب  دسریم . اراوگ  بآ  هب  هک  تسا  ياهنشت  نوچ  دوریم ، ادخ  يوس  هب  هکنآ 
نم دناقتـشم  دوخ  راید  هب  نانمـشد  هکنآ  زا  شیب  دنگوس  ادـخ  هب  ددرگیم . نایع  نایمدآ  رایع  هک  تسا  گنج  يهماگنه  نیا  رد  زورما ،

مراد . قایتشا  ناشفاصم  هب 
زاس . كاله  ناشیاهاطخ  هب  نک و  ناشراچد  هقرفت  درد  هب  يامرف ، هدنکارپ  ار  ناشتعامج  دنهنیمن ، ندرگ  ار  قح  رگا  ایادخ ، راب 
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و دفاکشب ، غیت  ار  ناشیاهقرف  و  دزاس ، یهت  ناشدیلپ  ياهناور  زا  ار  اهندب  یپایپ  ياههبرض  هکنآ  رگم  دنـشکیمن  تسد  یهارمگ  زا  ناشیا 
نانآ رب  نارادهیالط  یپ  رد  نایهاپـس  هکنآ  رگم  ددرگیمن  لیاز  نانآ  یهاـبت  دوش . ملق  ناـشیاپ  تسد و  دنکـش و  مهرد  ناشیاهناوختـسا 

دنرب و شروی  ناشیاهرهـش  رب  یپایپ  یـشترا  ياهنادرگ  و  دننک ، ناشرام  رات و  نالوارقـشیپ  لابند  هب  گرب ، زاس و  رپ  نایرکـشل  و  دنزاتب ،
[ . 2 .« ] دننارذگب اهبسا  بوکمس  ریز  زا  ار  ناشیاههاگارچ  اهرذگ و  اهنیمز و 

تسا . هدش  هئارا  نمشد  ورملق  ای  عضاوم  فرصت  يارب  یلماک  يهشقن  تشذگ  رظن  زا  هک  ياهبطخ  رد 
دریگ . ماجنا  هتسویپ  عیرس و  دنچ  یلحارم  یط  دیاب  فرصت 

دوش . تشحو  راچد  نمشد  ات  رظن  دروم  عضاوم  هب  قیقد  موادم و  يهلمح  الوا -
دراد . یشقن  ینادرگ  ره  يورشیپ  ماگنه  رد  هک  دنکیم  دیکات  ماما  دنشاب . حلسم  نوگانوگ  ياهرازفا  گنج  هب  دیاب  نایرکشل  ایناث -

دنک و يورـشیپ  رتيوق  رکـشل  هک  تسین  حیحـص  نیاربانب  دوش ، ینابیتشپ  يرتدنمورین  رکـشل  طسوت  دیاب  يورـشیپ  رد  يرکـشل  ره  اثلاث -
: دیامرفیم ماما  هک  تساجنیا  زا  دماجنایم . شترا  لک  يدوبان  هب  رکشل  نآ  تسکش  اریز  دنامب ، اج  رب  نآ  ینابیتشپ  يارب  يرتفیعض  هاپس 

دنرب ». شروی  ناشاهرهش  رب  یپایپ  یشترا  ياهنادرگ  دننک و  ناشرام  رات و  نالوارقشیپ  لابند  هب  گرب  زاس و  رپ  نایرکشل  »
هکنانچ دشاب ، هتشادن  یهاگزیرگ  چیه  دیآرد و  لماک  يهرصاحم  هب  نمشد  ات  دومن  فرصت  ار  نمشد  یطابترا  ياههار  مامت  دیاب  اعبار -

دش . طلسم  دیاب  زین  نمشد  یناسر  هقوذآ  ياههاگرذگ  رب 
-------------------

: اه تشون  یپ 
مامت رب  بیترت  نیدـب  دوش و  یلوتـسم  دوخ  باـصعا  رب  دـناوتیم  دراـشفیم  مه  رب  ار  دوخ  ياهنادـند  یگنج  تاـیلمع  رد  هک  یـسک  [ 1]

درادب . ناما  رد  نمشد  دنزگ  زا  ار  نآ  دبای و  طلست  شیوخ  رس  هژیو  هب  ءاضعا و 
يهبطخ 124. هغالبلاجهن  [ 2]

نامیا رهوج  يرادیاپ 

تسا نورتس  تسس و  ینامیا  تیسن ، هارمه  يراوتسا  يرادیاپ و  اب  هک  ینامیا  تسا . نت  هب  رس  نوچ  نامیا ، هب  تمواقم  يرادیاپ و  تبسن 
تشاد . راظتنا  ناوتیمن  یکرحت  ذوفن و  نآ  زا  هک 

دیامرفیم : ع )  ) یلع ماما 
هعم . ربص  نامیا ال  یف  و ال  هعم ، سار  دسج ال  یف  ریخ  دسجلا و ال  نم  سارلاک  نامیالا  نم  ربصلا  ناف  ربصلاب ، مکیلع 

نامیا رد  تسین ، يریخ  رـسیب  ندـب  رد  هک  هنوگنامه  تسا . نت  يارب  رـس  نوچ  نامیا  يارب  ربص  هک  دـیریگ  شیپ  ربص  هک  داـب  امـش  رب  »
[ . 1 !« ] تسین ياهدیاف  مه  يرادیاپ  نودب 

---------------
اه : تشون  یپ 

يهرامش 79. تمکح  هغالبلاجهن ، [ 1]

تسا رترب  ریشمش  اب  خساپ 

و تسا ) بوخ  هک   ) دومن یفن  نابز  بلق و  اب  ناوتیم  تسا .) نامیا  نیرتتسس  نیا  و   ) درمـش دنـسپان  بلق  اب  ناوتیم  ار  یتشز  يدیلپ و 
تسا ! یهاگآ  تیاده و  هار  هک  تسا ) يدیلپ  ندرمش  تشز  عون  يرترب  نیا  و   ) داتفا رد  وا  اب  ریشمش  نابز و  بلق و  اب  ناوتیم 
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دیامرفیم : ع )  ) یلع ماما 
هب ... لمعی  اناودع  مکنم  يار  نم  هنا  نونموملا ... اهیا 

نانموم ! يا  »
تسا و تمالـس  هب  دومن  یفن  ار  نآ  لد  رد  هاگ  ره  دناهدمآ ، درگ  یهابت  يدیلپ و  رب  دناهدرک و  هشیپ  متـس  هک  دـید  ار  یهورگ  سک  ره 
اب هک  سک  نآ  و  دراد ، يرترب  يرگید  نآ  رب  تسا و  شاداـپ  يهتـسیاش  درک  راـکنا  شناـبز  هب  هـک  سک  نآ  و  تـسج . یئاـهر  هاـنگ  زا 
ماگ قح  قیرط  هب  دباییم و  هار  تیاده  هارهاش  هب  دریگ ، یتسپ  نارگمتـس  نخـس  دـبای و  ءالتعا  دـنوادخ  مالک  ات  داتفارد ، نآ  اب  ریـشمش 

دباتیم ». شلد  هب  نیقی  رون  دراذگیم و 
دیامرفیم : و 

دناسریم . لامک  هب  ار  نانآ  يهدیدنسپ  لاصخ  لمع  نیا  دننکیم ، راکنا  لد  نابز و  تسد و  اب  ار  یهابت  يراکتشز و  مدرم  زا  یهورگ  »
یتعامج و  دناهتشاذگاو . ار  یتلصخ  اما  هتفای  هار  وکین  لاصخ  زا  تلصخ  ود  هب  نانیا  دنرکنم . لد  نابز و  هب  اهنت  ار  يدیلپ  رگید  ياهتسد 

هدنسب یموس  هب  هتسش و  تسد  رتفیرش  تلصخ  ود  زا  نانیا  دنراد . ابا  ینابز  تسد و  راکنا  زا  دنرامـشیم و  راوخ  لد  رد  اهنت  ار  يدیلپ 
دناهدرک .

هدنز . تروص  هب  دناهدرم و  ینعم  هب  نانیا  دننکیم ، راکنا  نابز  تسد و  هب  هن  و  لد ، رد  هن  ار  يدیلپ  هک  دنتسه  یناسک  و 
داهج اریز  ! ) هدـنفوت يایرد  ربارب  رد  تسا  ناهد  من  نوچ  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ربارب  رد  قح  هار  رد  داهج  کین و  لاـمعا  يهمه 

رتـمهم هتبلا  نیا  دـنک و  هداـمآ  داـهج  يارب  ار  یتـما  هک  تسا  يراـک  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هکیلاـح  رد  تـسا ، نمـشد  ربارب  رد 
تسا ).

دنیازفایم . ار  يزور  دنناریم و  رود  ار  لجا  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  و 
[ . 1 .« ] تسا ندناوخارف  تلادع  هب  ار  رگدادیب  مکاح  اهنآ  يهمه  زا  رتهدوتس  و 

------------
: اه تشون  یپ 

يهرامش 366. تمکح  هغالبلاجهن ، [ 1]

یگدازآ هویش  يرادیاپ ،

داد . یلست  ار  دوخ  ناهلبا  دننام  ای  و  درک ، تمواقم  ناگدازآ  نوچ  ناوتیم  اهیراوشد  ربارب  رد 
دیوگیم : ع )  ) یلع ماما 

رامغالا . اولس  السالا ، و  رارحالا ، ربص  ربص  نم 
[ . 1 « ] دنک شومارف  دیاب  ناگدومزآ  ان  دننام  هنرگو  دشاب  ناگدازآ  نوچمه  دیاب  دنکیم  يرادیاپ  هک  ره  »

---------
اه : تشون  یپ 

يهرامش 405. تمکح  هغالبلاجهن ،  [ 1]

تاناویح هب  يراکمتس  زا  زیهرپ 

نامه اب  زین  تاناویح  هب  تبـسن  تشاد ، زیهرپ  زواجت  ملظ و  زا  تشاذـگیم و  مارتحا  اهناسنا  قوقح  هب  هکنانچ  مه  مالـسلا  هیلعیلع  ماما 
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: دومرف هک  درکیم  دروخرب  یناسنا  يالاو  فطاوع 
ْنِم ُنَوْهََأل  يِْدنِع  ْمُکاْینُد  َّنِإَو  ُُهْتلَعَف ، اَم  ٍةَریِعَش  َْبلُج  اَُهُبلْسَأ  ٍۀَلْمَن  ِیف  َهَّللا  یِصْعَأ  ْنَأ  یَلَع  اَهِکاَْلفَأ ، َتَْحت  اَِمب  َۀَْعبَّسلا  َمِیلاَقَْألا  ُتیِطْعُأ  َْول  ِهَّللاَو 

. ُنیِعَتْسَن ِِهبَو  َِللَّزلا . ِْحُبقَو  ِلْقَْعلا ، ِتاَبُس  ْنِم  ِهَّللِاب  ُذوُعَن  یَْقبَت ! َال  ٍةََّذلَو  یَنْفی ، ٍمیِعَِنلَو  ِیلَِعل  اَم  اَهُمَضْقَت . ٍةَداَرَج  ِمَف  ِیف  ٍۀَقَرَو 
زا ار  ياوـج  تسوـپ  هک  منک  یناـمرفان  ار  ادـخ  اـت  دـنهد  نم  هب  تساهنامـسآ  ریز  رد  هچ  نآ  اـب  ار  میلقا  تـفه  رگا  دـنگوس ! ادـخ  هـب  )

، درک مهاوخن  نینچ  مریگب ، اوران  ياهچروم 
. تسا رتتسَپ  خلم  ناهد  هدش  هدیوج  گرب  زا  نم  دزن  امش  هدولآ  يایند  نیا  انامه  و 

!!؟ راک هچ  رادیاپان  ياهتّذل  و  ریذپانف ، ياهتمعن  اب  ار  یلع 
[ . 1 .( ] مییوجیم يرای  وا  زا  و  اهشزغل ، یتشز  و  لقع ، نتفخ  زا  میربیم  هانپ  ادخ  هب 

------------
اه : تشون  یپ 

. یتشد دمحم  سرهفملامجعم  هغالبلاجهن ، هبطخ 224  [ 1]

هدروخ تسکش  نمشد  هب  هید  تخادرپ 

، دندرکیم بیقعت  ار  اهنآ  مالسا  نازابرس  دنتشاذگ ، رارف  هب  اپ  دندروخ و  تسکش  هرصب ، مدرم  یتقو  لمج ، گنج  رد 
. دندرم شاهدش  طقس  هچبو  واو  دروخ  نیمز  رب  یتخس  هب  هک  دیودیم ، هدز  تشحو  هرصب ، یلاها  زا  هلماح  ینز  زیرگو ، گنج  نیا  رد 

. دنروایب ار  مناخ  نآ  رهوش  هک  داد  روتسد  دش ، تحاران  رایسب  دنداد ، عالّطا  مالسلا  هیلعیلع  ماما  هب  یتقو  ار  راب  ّتقر  هرظنم  نیا 
: دیسرپ هعقاو  نادهاش  زا  مالسلا  هیلعماما  دش ، رضاح  درم  یتقو 

؟ دنزرف ای  ردام  دندرپس ، ناج  رتدوز  کیمادک 
. درم رتدوز  دنزرف  دنداد : باوج 
: دومرف رداص  ار  روتسد  نیا  ماما 

[ . 1 . ] دنزادرپب وا  نادنواشیوخ  هب  ار  نز  هید  فصن  دنزرف و  هید  ثلث  کیو  دنهدب  رهوش  هب  ار  نز  هید  فصنو  دنزرف ، هید  ثلث  ود 
، دندرک شروش  هرصب  مدرم  هکنیا  اب 

، دنتشک گنج  زاغآ  زا  لبق  ار  ماما  نارای  زا  نت  و 500 
، دندیگنج مالسلا  هیلعیلع  ماما  اب  و 

، دندروخ تسکش  نونکا  مه  و 
دنتسین لئاق  يرایتخا  قوقحو و  قح  اهگنج  مامت  رد  هدروخ  تسکش  ّتلم  يارب  هک  یتروص  رد 

، هدـش داـی  هثداـح  زاو  دزادرپیم ، زین  ار  دوـخ  نمـشد  قوـقح  تسا ، تیرـشب  لـماک  يوـگلا  هک  مالـسلا  هیلعنینمؤـملاریما  ترـضح  اـّما 
. دوشیم كانهودنا 

-------------
اه : تشون  یپ 

ص354. یفاک ، عورف  و  ، 8 جبیذهت [ 1]

دایز نب  مصاع  خساپ 
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زا دیابن  هک  داد  دومنهر  درک و  ضارتعا  دوب  هدرک  لالح  ياهتّذل  كرت  هک  دایز  نب  مصاع  هب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  یتقو 
: تفگ ضارتعا  تروص  هب  دایز  نب  مصاع  ، تشاد زیهرپ  بسانم  مزال و  یگدنز  زا  یهلا و  لالح 

!! دیاهدرک كرت  ار  لالح  ياهتّذل  زا  يرایسب  دینکیم و  هدافتسا  هداس  ياهاذغ  هداس و  رایسب  ياهسابل  زا  هک  مه  امش  نینمؤملاریما ! ای 
: دومرف وا  خساپ  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح 

[ . 1  ] ُهُْرقَف ِریقَْفلِاب  َغیَبَتیالیَک  ِساَّنلا  ِۀَفَعَِضب  مُهَسُْفنَا  اوُرِّدَقی  ْنَا  ِلْدَْعلا  ِۀَِّمئأ  یَلَع  َضَرَف  َهَّللا  َّنِا  َْتنأَک  ُتَْسل  َکَحیَو  َلاق 
ناـنوچ هک  تسا  هدرک  بجاو  لداـع  ناـماما  رب  دـنوادخ  اـنامه  مشاـبیم  یمالـسا  هعماـج  ربهر  نوچ  متـسین  وت  دـننامه  نم  وت ، رب  ياو  )

(. درواین راشف  ارقف  نامورحم و  رب  یتسدیهت  ات  دننک  یگدنز  اهناسنا  نیرتفیعض 
. تسا توافتم  دارفا  یعامتجا  ياهتیلوئسم  هب  تبسن  كاشوپ  اذغ و  رد  یگداس  ینعی 

--------------
اه : تشون  یپ 

. یتشد دمحم  سرهفملا ،  مجعم  هغالبلاجهن  هبطخ 209  [ 1]

نیریش برچ و  ياهاذغ  زا  زیهرپ 

هکرس مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح  ياهاذغ  بلغا  اّما  دومرفیم ، هدافتـسا  لالح  ياهاذغ  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  هچ  رگا  - 1
[ . 1 . ] دوب امرخ  و  نغور ، و 

هک : دنا  هدرک  لقن  ناسیون  هریس  همه  - 2
لوسر هرفس  زا  وا  هرفس  درکیم و  لمع  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نانوچ  اذغ  یگداس  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح 

. دشن رت  نیگنر  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ 
َتیّزلا َّلِخلا و  َو  َْزبُخلاَلُکأی  َناک  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هَّللا  ِلوُسَِرب  ًۀمعُط  ساّنلا  ُهبشأ  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  َناک  َو 

هکرس و نان و  بلغأ ، هک  دوب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هب  اذغ  رد  مدرم  نیرت  هیبش  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترـضح  )
[ . 2 (. ] دومرفیم لوانت  نغور 

--------------
اه : تشون  یپ 

راربالا ج 1 ص 329 . ۀیلح  [ 1]

راربالا ج 1 ص 348. ۀیلح  [ 2]

اهاذغ یخرب  زا  زیهرپ 

دندیشونیم . تبرش  تروص  هب  هک  دندروآ ، لسع  بآ و  زا  ینوجعم  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح  يارب  يزور 
: دومرف تفرگ و  ار  نآ  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

[ . 1 (. ] مزاسیمن انشآ  مهدب  تداع  دیابن  هک  يزیچ  هب  ار  دوخ  سفن  و  مروخیمن ، نآ  زا  نم  اّما  تسین ، مارح  تسا و  هزیکاپ  كاپ و  )
----------

اه : تشون  یپ 
راونالاراحب ج40 ص327. [ 1]
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يزودنا رز  زا  زیهرپ 

نب رمع  هک  دوب  لـثملا  برـض  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  سپ  یئاـسراپ ، دـهز و  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤـملاریما  ترـضح 
تفگ : درک و  فارتعا  زین  زیزعلادبع 

ِْبلاطیبا  ِنب  ِیلَع  ْنِم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ِیبَّنلا  َدَْعب  ِۀَّمُْألا  یف  ُدَهْزأ  َناَک  ًادَحَا  َّنَا  انِْملَع  ام 
[ . 1 .( ] دشاب رتاسراپ  مالسلا  هیلع  یلع  زا  هک  میسانشیمن  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  دعب  یمالسا  تّما  رد  ار  یصخش  ام  )

زا اّما  دومرفیم ، نیمأت  یبوخب  ار  دوخ  هّچب  نز و  و  دروآیم ، تسدـب  یبوخ  هیامرـس  و  درکیم ، راک  هک  یلاح  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما 
. تشادن ياهتخودنا  دوخ  يارب  یمومع  لاوما  زا  و  درکیمن ، هدافتسا  نیملسم  لاملا  تیب 

دومرف : مدرم  هب  باطخ  ربنم  يالاب  رب  يزور  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح 
اذه ؟ یفیَس  يرَتْشی  ْنَم 

)؟ دَرَخیم ارم  ریشمش  نیا  یسک  هچ  )
دندرکیم . هاگن  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  هب  دندوب  یتفگش  راچد  هک  یلاح  رد  مدرم 

: هک داد  حیضوت  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح 
!! ُُهتِْعب ام  ٍۀَلَیل  ُتُؤق  یل  َّنَا  َْول  َو 

[ . 2 (. ] متخورفیمن ار  ریشمش  نیا  متشادیم  ار  بش  کی  ياذغ  رگا  )
دنتشون : مالسلا  هیلع  یلع  ماما  نارای  نارظن و  بحاص  ور  نیا  زا 

. ِمِداِخل اهَّدَعَا  ِِهئاطَع  ْنَع  ًالْضَف  ٍمَهرِد ، َةَأِمَْعبَس  َِّالا  َكََرت  ام  َو  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  َلُتق  مالسلا  هیلع  ِیلَع  َو 
یقاب دوب ، هتشاذگ  رانک  اهمداخ  زا  یکی  هب  ندیشخب  يارب  ار  نآ  هک  مهرد  دصتفه  زج  هک  دیسر  تداهش  هب  یلاح  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  )

[ . 3 .( ] تشاذگن
-----------------

اه : تشون  یپ 
ینارَحب ج 1 ص 356 . راربالا  ۀیلح  [ 1]
ینارَحب ج 1 ص 355 . راربالا  ۀیلح  [ 2]

راربالا ج 1 ص 333. ۀیلح  [ 3]

دننامه یب  يرادمچرپ 

باسح هب  يدوباـن  تسکـش و  ناـشن  درکیم  طوقـس  رگا  دوب و  رگـشل  تبالـص  يورـشیپ و  لالقتـسا و  هناـشن  مچرپ  اـهگنج  ماـمت  رد 
. دمآیم

بجوم هاگمزر ، رد  مچرپ  زازتها  رادـمچرپ و  يرادـیاپ  تماقتـسا و  دـندرپسیم ، اناوت  ریلد و  يدارفا  تسد  هب  هشیمه  ار  مچرپ  ور  نیا  زا 
تهج نیمه  هب  دـیدرگیم ، نانآ  یحور  لزلزت  هیام  مچرپ  ینوگنرـس  رادـمچرپ و  ندـش  هتـشک  سکع ، رب  و  دوب ، ناـیوجگنج  یمرگلد 
نییعت رادـمچرپ  ناونع  هب  ناگدـنمزر  نیرتعاجـش  زا  رفن  دـنچ  نازابرـس ، یحور  تسکـش  زا  يریگولج  روـظنم  هب  گـنج  زاـغآ  زا  شیپ 

. دیدرگیم
باختنا دندوب ، فورعم  تعاجـش  هب  هک  راّدلادبع » ینب   » هلیبق زا  ینارادمچرپ  و  دـندرک ، لمع  بیترت  نیمه  هب  شیرق  زین  دُُـحا  گنج  رد 

مالسلا هیلع  یلع  ماما  www.Ghaemiyeh.comهمانشناد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1507زکرم  هحفص 325 

http://www.ghaemiyeh.com


رد یپ  ینوگنرس  دندش و  هتشکمالسلا  هیلع  یلع  ياناوت  تسد  هب  يرگید  زا  سپ  یکی  نانآ  نارادمچرپ  گنج  زاغآ  زا  سپ  یلو  دندرک 
. دنتشاذگ رارف  هب  اپ  ناشدارفا  دیدرگ و  شیرق  هاپس  یحور  لزلزت  فعض و  ثعاب  مچرپ  یپ 

دومرف : هک  تسا  هدش  لقنمالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 
[ . 1 . ] دندیسر تکاله  هب  مالسلا  هیلع  یلع  تسد  هب  اهنآ  همه  هک  دندوب  رفن  ُهن  دُُحا  گنج  رد  كرش  هاپس  نارادمچرپ 

: دسیونیم زین  ریثا  نبا 
[ . 2 . ] دوب مالسلا  هیلع  یلع  داد ، تسکش  ار  شیرق  نارادمچرپ  هک  یسک 

نییعت تهج  مّود ، هفیلخ  گرم  زا  سپ  هک  هرفن  شـش  ياروش  رد  دوخ  ياهلالدتـسا  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  قودص ، خیـش  موحرم  لقن  هب 
: دومرف هدومن و  هیکت  عوضوم  نیا  يور  دیدرگ ، لیکشت  هفیلخ 

هتشک دحا ) گنج  رد   ) ار راّدلادبع  ینب  نارادمچرپ  زا  رفن  ُهن  هک  تسه  نم  زج  یسک  امـش  نایم  رد  ایآ  مهدیم  دنگوس  ادخ  هب  ار  امـش  »
»؟ دشاب

. هن دنداد : خساپ 
دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح  سپس 

شناهد هک  یلاح  رد  دـمآ و  نادـیم  هب  تشاد ، تشرد  سب  یلکیه  هک  بأوص  مانب  ناـنآ  مـالغ  هک  دوب  رفن  ُهن  نیا  ندـش  هتـشک  زا  سپ  »
دوب ، هتشگ  خرس  شنامشچ  دوبهدرک و  فک 

مشکیمن . ار  دّمحم  زج  منابابرا  ماقتنا  هب  تفگیم :
نانچنآ نم  دش و  لدب  ّدر و  وا  نم و  نیب  لباقتم  تبرـض  متفر و  وا  گنج  هب  نم  یلو  دیدیـشک  رانک  ار  دوخ  هدروخ ، اج  وا  ندید  اب  امش 

. دش مین  ود  رمک  زا  هک  مدرک  دراو  وا  هب  یتبرض 
[ . 3 . ] دندرک قیدصت  ار  مالسلا  هیلع  یلع  نانخس  یگمه  ءاروش  ءاضعا 

------------
اه : تشون  یپ 

دیفم ص 47 . خیش  صاصتخا  [ 1]
خیراّتلا ج 2 ص 154 . یف  لماکلا  ریثا ، نبا  [ 2]

قودص ص 560. خیش  لاصخ  باتک  [ 3]

ناهاشداپ قالخا  زا  زیهرپ 

. دومرفیم داشرا  ار  مدرم  و  دزیم ، مدق  رازاب  رد  یئاهنت  هب  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
: دومرفیم داتسیایم و  دندشیم ، عمج  ای  دنتفریم  هار  وا  رس  تشپ  ای  ترضح  نآ  فارطا  رد  ياهّدع  هاگره 

؟ دیراد يراک 
دنتفگیم :

. میورب هار  امش  اب  میشاب و  امش  اب  میراد  تسود 
: دومرفیم مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح 

اوُعِجْرا َو  اُوفِرَْصنِا 
« دیدرگزاب دوخ  هار  هب  دیورب و  »
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اهراتفر هنوگنیا  اریز 
ْبُولُْقِلل ًةَدَسْفَم 

[ . 1 « ] دنکیم دساف  ار  اهبلق  »
--------------

اه : تشون  یپ 
يّرد ج 2 ص 131. بکوک  [ 1]

تمحر رادمچرپ 

: هک دنکیم  لقن  قاحسا  نبا 
: دناوخیم زَجَر  نینچ  هدابع  نب  دعس  هّکم  حتف  زور  رد 

َۀَمْرُْحلا ُّلِحَتْسَت  ْموْیلَا  َۀَمَْحلَْملا ، ُموی  مْوْیلَا 
«. تساه تمرح  ندش  هتسکش  زور  زورما  تسا ، ماقتنا  گنج و  راتشک و  زور  زورما  »

: تفگ دناسر و  عالّطا  هب  ار  دعس  دنت  ياهراعش  تفر و  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دزن  یسک 
.« دشاب هتشاد  شیرق  رب  یشروی  دعس ، زورما  میسرتیم  »

وت دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  ماما  هب  دریگب و  وا  زا  ار  مچرپ  ات  درک  رومأم  ار  مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  ملسو ، هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ 
: وگب نک و  رهش  دراو  ار  مچرپ 

ۀَمَحْرَْملا ُموی  ُموْیلَا 
« تسا ینابرهم  تمحر و  زور  زورما  »

تمحر فطل و  ياج  هک  یناـسک  دروم  رد  رگم  تفرگ ، ار  يدـنت  تنوشخ و  هنوگره  يولج  فطل ، تمحر و  ياوشیپ  نآ  بیترت  نیدـب 
: دومرف مامت  يراوگرزب  اب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  هک  دندوب  هتشاذگن  یقاب  دوخ  رب 

ُهَْلبَق َناک  ام  ُّبِجی  ُمالْسالا 
« دناشوپیم ار  هتشذگ  ناهانگ  مالسا  »

دهدیم ؟ هچ  ار  یمدرمان  همه  نآ  باوج  دنکیم و  هچ  اهنآ  اب  ات  دوب  هدش  هتخود  وا  هب  اهمشچ  همه  دش ، حتف  هّکم  هکنآ  زا  سپ 
: دومرف ّقح  تمحر  تینامحر و  رهظم  نآ 
؟ مُکِیف ٌلِعاف  ّینأ  َنوََرت  ام  شیَُرق ، َرَشعَم  ای 

»؟ مهدیم ماجنا  يراتفر  هچ  امش  اب  نم  دینکیم  رّوصت  شیرق ! تیعمج  يا  »
: دنداد خساپ 

میرَک ٍخأ  نبا  َو  ٍمیرَک  ٍخأ  ًاریَخ ،
« یتسه ام  راوگرزب  هدازردارب  و  راوگرزب »  » میرک ردارب  وت  میرادن » تاهرابرد  يرگید  رّوصت  یکین  زج  ام  هک   » یکین )

: دومرف ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ 
ءاقَلُّطلا ُمْتنَأَف  اُوبَهْذأ 

« دیدازآ ناتهمه  هک  دیورب  »
: دومرف هک  درکیم  اضتقا  نینچ  وا  تلاسر 
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ًاتّنَِعتُم یُنلِسْری  َْمل  َو  ًاغِّلَبُم  ینَلَسْرأ  َهَّللا  َّنِإ 
«. نامدرم  » شنزرس ییوجبیع و  يارب  هن  تسا و  هداتسرف  غیلبت  يارب  ارم  دنوادخ  هک  یتسرد  هب  »

لوا  هفیلخ  اب  ندرکن  تعیب 
رکف نیا  هب  دـندش ، غراـف  دـندوب ، هدروآ  دوجو  هب  هک  یئاـهيزاس  هنحـص  هطـساو  هب  مدرم  رثـکا  تعیب  زا  شناراداوه  لّوا و  هفیلخ  نوچ 

. دنریگب تعیب  زین  مالسلا  هیلع  یلع  زا  هک  دنداتفا 
، دوب رتشیب  مدرم  همه  تعیب  زا  ترضح  نآ  تعیب  یسایس  ریثأت  اریز 

: تفگ لّوا  هفیلخ  هب  مّود  هفیلخ  ور  نیا  زا 
. ددرگیمن راوتسا  ام  تموکح  دنکن  تعیب  وا  ات  دنک و  تعیب  وا  دیاب  يریگیمن ؟ تعیب  یلع  زا  ارچ 

. داتسرف ار  ذُْفُنق  دوخ  مالغ  لّوا  هفیلخ 
تفگ : دیسر ، مالسلا  هیلع  یلع  ماما  روضح  هب  یتقو 

. دنکیم توعد  ربمایپ  هفیلخ  ار  وت 
: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح 

هفیلخ ار  یـسک  نم  زا  ریغ  وا  ربمایپ  لاعتم و  دنوادخ  هک  دـننادیم  رتهب  شنارای  رکبابا و  هک  یلاح  رد  دـیدنبیم ، غورد  ربمایپ  رب  دوز  هچ 
. دناهدادن رارق  نیملسم 

. دناسر لّوا  هفیلخ  هب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  خساپ  مالغ 
. دش تحاران  لّوا  هفیلخ  دیوگیم : هبیتق  نبا 

. دنک فّلخت  وت  تعیب  زا  ات  داد  تلهم  یلع  هب  نیا  زا  شیب  دیابن  تفگ : مّود  هفیلخ  رگید  راب 
تفگ : داد و  تیرومأم  ذُفُنق  هب  هرابود  لّوا  هفیلخ 

. دنکیم توعد  تعیب  هب  ار  وت  ادخ  هفیلخ  وگب : درگ و  زاب  یلع  يوس  هب 
. درک لمع  دوب  رومأم  هچنآ  هب  مالغ 

: دومرف دنلب  يادص  اب  درک و  بّجعت  راب  نیا  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
. تسین راوازس  وا  يارب  دنکیم  اعّدا  رکبابا  هک  ار  هچنآ  هَّللا ، ناحبس 

[ . 1 . ] دش رتشیب  لّوا  هفیلخ  ینارگن  هک  دیناسر ، ار  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح  شیامرف  تشگزاب و  مالغ 
: دسیونیم سیق  نب  میلس 

دومرف : درک و  هفاضا  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
يارب زج  نینمؤملاریما »  » بقل هک  دنادیم  بوخ  رکبابا  دیدرک ، شومارف  ارنآ  هک  تسا  هتـشذگن  يدایز  نامز  ریدغ ) زور  رد   ) ناتنامیپ زا 

. تسین راوازس  يرگید  رب  نم ،
هک : دومرف  رما  دوب ، اهنآ  وزج  مه  رکبابا  دندوب و  رفن  تفه  هک  یعمج  رد  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ 

. دننک مالس  نم  رب  نینمؤملاریما ، بقلاب  دنیایب و 
دندرک : لاوئس  ربمایپ  زا  شقیفر  لّوا و  هفیلخ  ماگنه  نآ  رد 

؟ تسا ربمایپ  ادخ و  بناج  زا  روتسد  نیا  ایآ 
دومرف : خساپ  رد  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ 

[ . 2 . ] تسا راد  ناشن  ِدیفس  مچرپ  بحاص  نیملسم و  سیئر  نینمؤملاریما و  یلع ، هک  دشابیم  وا  ربمایپ  ادخ و  بناج  زا  روتسد  نیا  یلب ،
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نمشد  یماظن  مجاهت  هب  ندادن  خساپ 
دنتشون : نارگید  نینچمه  و  ّتنس » لها  یمان  نیخّروم  زا   » يرونید هبیتق  نبا 

. دمآ مالسلا  هیلع  یلع  هناخ  ِرَد  هب  مّود  هفیلخ  داتسرف ، شناراداوه  مالسلا و  هیلع  یلع  غارس  هب  ار  مّود  هفیلخ  لّوا ، هفیلخ 
دندماین . نوریب  دندیزرو و  عانتما  لّوا  هفیلخ  اب  تعیبزا  ناشیا  دیبلط و  تعیب  يارب  ار  وا  نارای  مالسلا و  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح 

: تفگ درک و  دای  دنگوس  تساوخ و  مزیه  مّود  هفیلخ  لاح ، نیا  رد 
. مشکیم شتآ  هب  شنانکاس  ِرَس  رب  ار  هناخ  ای  دییایب ، نوریب  دیاب  ای 

دنتفگ : مدرم 
. تسا هناخ  نیا  رد  زین  مالسلا  اهیلع  همطاف  مّود ، هفیلخ  يا 

: تفگ ربمایپ  هب  باطخ  دنلب  يادص  اب  دینش ، ار  نیمجاهم  يادص  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  هک  نایم  نیا  رد 
ِۀَفاُحق  یبَا  ِْنبا  َو  ِباّطَْخلا  ِنبِا  ْنِم  َكَدَْعب  انیََقل  اذام  ِهَّللا ، َلوُسَر  ای  اَتبأ  ای 

.( دسریم هچ  ام  رب  رکبابا  رَمُع و  يوس  زا  وت  زا  دعب  نیبب  ملسو ، هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  يا  ردپ ! يا  )
هیلع یلع  هکلب  ات  دـندنام  رگید ، دارفا  یخرب  اب  مّود  هفیلخ  یلو  دـندرک ، كرت  ار  هنحـص  مالـسلا  اـهیلع  همطاـف  يادـص  ندینـش  زا  یخرب 

[ . 3 . ] دنروآ نوریب  هناخ  زا  رابجا  اب  ار  مالسلا 
: دنکیم لقن  نینچ  [ 4  ] سیق نب  میلس 

اهیلع همطاف  مالـسلا و  هیلع  یلع  هناخ  فارطا  رد  هدروآ  مزیه  اـت  داد  روتـسد  دـندوب ، هدـنام  یقاـب  شفارطا  رد  هک  ياهّدـع  اـب  مّود  هفیلخ 
. دنداد رارق  شنادنزرف  مالسلا و 

: دز دایرف  دنونشب ،) مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  مالسلا و  هیلع  یلع  هک  يروطب   ) دنلب يادص  اب  هاگنآ 
. مینازوسیم شتآ  اب  ار  امش  ای  دنک و  تعیب  هفیلخ  اب  دوش و  جراخ  لزنم  زا  دیاب  یلع  ای  ادخ ! هب  مَسَق 

دومرف : مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح 
. تسین يراک  وت  اب  ار  ام  مّود  هفیلخ  يا 

تفگ : مّود  هفیلخ 
. منزیم شتآ  ناتدوخ  اب  ار  هناخ  ِّالا  نک و  زاب  ار  رَد 

: دومرف هرابود  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح 
؟ يوشیم لخاد  نم  هناخ  هب  هک  یسرتیمن  ادخ  زا  ایآ 

دشن . فرصنم  دوخ  راک  زا  درکن و  يریثأت  مّود  هفیلخ  رد  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  رتخد  كانزوس  لدتسم و  مالک 
. دش دراو  هناخ  هب  راشف  اب  دیشک و  شتآ  هب  ار  هناخ  برد  تساوخ و  شتآ 

داد : ادن  دمآ و  شیپ  مالسلا  اهیلع  همطاف 
ِهَّللا َلوُسَر  ای  اَتبأ  ای 

.( دسریم ام  هب  رکبابا  زا  يراتفردب  هچ  هک  رگنب  ادخ  لوسر  يا  ردپ ! يا  )
. دز مالسلا  اهیلع  همطاف  يولهپ  رب  دیشک و  ریشمش  مّود  هفیلخ 

. دیشک اَتبأ ) او   ) هلان مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  زاب 
: رگید تیاور  رد 

مِحَر رد  هک  یلفط  تسکـش و  وناب  نآ  يولهپ  ناوختـسا  ات  داد  راشف  ار  برَد  هداد و  رارق  رَد  هگنل  تشپ  رد  ار  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ذـُفُنق 
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[ . 5 . ] دش طقِس  تشاد 
تفرگ ار  باّطخ  دنزرف  نابیرگ  دیَرپ ، نوریب  هناخ  زا  كانبضغ  ِریش  دننام  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  ناهگان  دیشک ، هلحرم  نیا  هب  هلئسم  نوچ 

راشف مکحم  دیبوک و  ار  مّود  هفیلخ  يولگ  ینیب و  دوخ  هجنپ  اب  و  تسشن » وا  هنیس  يور  رب   » تخاس نیمز  رب  شقن  ار  وا  دیشک و  مکحم  و 
. داد

: دومرف مّود  هفیلخ  هب  باطخ  دروآ و  رطاخب  ار  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  تیصو  هاگان 
تسادخ و بناج  زا  هک  یباتک  دوبن  رگا  كاّهض ، رسپ  يا  هتخیگنارب ، تلاسر  هب  ار  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دّمحم  هک  یئادخ  هب  مَسَق  )

.( يوش لخاد  نم  هناخ  هب  یناوتیمن  وت  هک  يدیدیم  هاگنآ  ماهتسب ، ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  اب  هک  يدهع  دوبن  زین 
. تخاس اهر  ار  وا  سپس 

بلاطوبا دنزرف  تبالـص  زا  لاح  نیا  اب  یلو  دُرب  دهاوخن  ریـشمش  هب  تسد  مالـسلا  هیلع  یلع  تسا و  هتـشذگ  رطخ  هک  دـیمهف  مّود  هفیلخ 
. دنروآ موجه  یحَو  هناخ  هب  هرابود  ات  تساوخ  کمک  مدرم  زا  دیود و  هناخ  نوریب  اذل  تشاد ، هرهلد 
ِمان : نیمجاهم  نایم  رد  هک  تشاد  دهاوخن  يدیدرت  عوضوم  نیا  تّحص  رد  یسک  دش ، نایب  هچنآ  ربانب 

دیلو ، نب  دلاخ 
فوع ، نب  نمحّرلادبع 

مّود ، هفیلخ 
ملاس ، نب  دیز 

لّوا ، هفیلخ  مالُغ  ْذُْفُنق 
[ . 6 . ] دروخیم مشچ  هب  ملسا ، نب  ۀملس  ریضخ و  نب  دیسا 

هناحلسم  مادقا  زا  زیهرپ 
دسیونیم : يدنفا  تجهب  لولهب 

. درک تعیب  هب  توعد  ار  ترضح  نآ  یتیعمج  اب  رمُع  دیزرو ، عانتما  لّوا  هفیلخ  اب  تعیب  زا  مالسلا  هیلع  یلع  نوچ 
. درک هلمح  وا  عابتا  مّود و  هفیلخ  هب  دوب  مالسلا  هیلع  یلع  رادفرط  هک  ریبز 

. تفرگ وا  تسد  زا  ار  وا  غیت  هدروآ ، موجه  ریبز  هب  ملسا  نب  ۀملس  دننک ، فیقوت  ار  وا  داد  روتسد  مّود  هفیلخ 
[ . 7 .« ] دز گنس  هب  ار  ریشمش  هاگنآ  رگید ، یلقن  هب  »

ناشک ناشک  ار  وا  هتفرگ ، ار  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  فارطا  هرخالاب  دایز  شکمشک  زا  سپ  دندرب ، شروی  یحَو  هناخ  هب  روز  هب  هاگنآ 
. دندرب لّوا  هفیلخ  شیپ 

. تشاد زیهرپ  هناّحلسم  مادقا  هنوگ  ره  زا  دربن و  هحلسا  هب  تسد  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح  و 
: تفگ متاح  نب  يدع 

ار وا  هک  يزور  رد  مالـسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  لاح  هب  هک  روطنآ  تسا ، هتخوسن  یـسک  لاـح  هب  ملد  زگره  مرمع  رد  دـنگوس  ادـخ  هب 
[ . 8 . ] تخوس دندربیم  لّوا  هفیلخ  شیپ 

ترتع  میرح  زا  يرادساپ 
: دیامرفیم هراشا  توکس  للع  هب  شا  هنارگاشفا  نانخس  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

. داد حیجرت  یلخاد  گنج  رب  ار  یگتشذگ  ّقح  زا  یشوپ و  مشچ  و  مایق ، رب  ار  توکس  مالسلا  هیلع  یلع 
. درادیم راهظا  نینچ  هطبار  نیا  رد  ار  دوخ  لد  درد  مغ ، زا  هدنکآ  یبلق  اب  ّمه و  زا  راشرس  ياهنیس  اب  هغالبلاجهن  رد  هکنانچ 
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ِمْظَْکلا ِذْخَا  یَلَع  ُتْرَبَص  َو  یجَّشلا  ِیلِع  ُْتبِرَش  َو  يذَْقلا  یَلَع  ُتیَضْغَأ  َو  ِتْوَْملا  ِنَع  ْمِِهب  ُْتنَنَضَف  یتَیب  ُلْهَا  َِّالا  ٌنیعُم  یل  َسَیل  ًاذِاَف  ُتْرَظَنَف 
[ . 9 . ] ِمَْقلَْعلا ِمْعَط  ْنِم  َرَّمَا  یَلَع  َو 

گنج نیفلاخم  همه  نآ  اب  دنتسناوتیمن  مه  ناشیا  مرادن ، يروای  دوخ  تیب  لها  ریغ  ینامز ، عطقم  نیا  رد  مدید  مدرک ، رکف  هار  نیا  رد  )
مداهن و مَه  رب  دوب ، هتفر  نآ  رد  كاشاخ  راخ و  هک  ار  یمشچ  مدرک و  ربص  ارجام  نیا  رد  مدشن و  یضار  اهنآ  ندش  هتـشک  هب  نم  دننک ،

.( مدومن یئابیکش  مقلع  زا  رتخلت  ياهزیچ  رب  مدیماشآ و  دوب ، هتفرگ  ار  میولگ  ناوختسا  هکنیا  اب 
مالسا  ساسا  ظفح  يارب  توکس 

: دسیونیم دیدحلا  یبا  نبا 
رد درک و  قیوشت  شیوخ  ّقح  ذـخا  يارب  تضهن  ماـیق و  هب  ار  وا  مالـسلا  اـهیلع  همطاـف  يزور  مالـسلا ، هیلع  یلع  ینیـشن  هناـخ  نارود  رد 

: تفگیم هک  دندینش  ار  نّذؤم  يادص  لاح  نیمه 
ِهَّللا  ُلوُسَر  ًادَّمَُحم  َّنَا  ُدَهْشَا 

دومرف : درک و  مالسلا  اهیلع  همطاف  هب  ور  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح 
؟ دوش شوماخ  نیمز  حطس  رد  ادن  نیا  يراد  تسود  ایآ 

. زگره هَن  دومرف : مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح 
دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

هدنز و تمایق  ات  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دّمحم  تردپ  كرابم  مان  مالـسا و  نیئآ  یهاوخیم  رگا  ینعی : . ) میوگیم وت  هب  ار  نامه  نم 
[ . 10 .( ] راذگب فالغ  رد  ار  مریشمش  دوخ و  لاحب  ارم  دنامب ، اجرباپ 

یمالسا  هعماج  ماظن  ظفح  يارب  توکس 
: دیامرفیم دنکیم و  هراشا  بلطم  نیا  هب  تسا ، هتشون  رصم  مدرم  هب  هک  ياهمان  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

َنِیلَسْرُْملا . یَلَع  ًانِمیَهُمَو  َنیَِملاَْعِلل ، ًاریِذَن  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ًادَّمَُحم  َثََعب  ُهَناَْحبُس  َهَّللا  َّنِإَف  ُدَْعب ، اَّمَأ 
ْنِم َْرمَْألا  اَذه  ُجِعُْزت  َبَرَْعلا  َّنَأ  ِیلاَِبب ، ُرُطْخی  َالَو  یِعوُر ، ِیف  یَْقلی  َناَک  اَم  ِهَّللا  َوَف  ِهِدـَْعب . ْنِم  َْرمَْألا  َنوُِملْـسُْملا  َعَزاَنَت  مالـسلا  هیلع  یَـضَم  اَّمَلَف 

. ُهَنوُعیاَبی ٍناَُلف  یَلَع  ِساَّنلا  ُلاِیْثنا  اَّلِإ  ِینَعاَر  اَمَف  ِهِدَْعب ! ْنِم  یِّنَع  ُهوُّحَنُم  ْمُهَّنَأ  َالَو  ِِهتَیب ، ِلْهَأ  ْنَع  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ِهِدَْعب 
ُتیِشَخَف َمَّلَسَو -  ِِهلآَو  ِهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ٍدَّمَُحم -  ِنیِد  ِقْحَم  َیلِإ  َنوُعْدی  ِماَلْـسِْإلا ، ِنَع  ْتَعَجَر  ْدَق  ِساَّنلا  َۀَعِجاَر  ُتیَأَر  یَّتَح  يِدی  ُتْکَْـسمَأَف 

ُلوُزی َِلئاَلَق ، ٍمایَأ  ُعاَتَم  یِه  اَمَّنِإ  ِیتَّلا  ُمُِکتیَالِو  ِتْوَف  ْنِم  َمَظْعَأ  یَلَع  ِِهب  ُۀَبیِصُْملا  ُنوُکَت  ًامْدَه ، َْوأ  ًاْمَلث  ِهِیف  َيرَأ  ْنَأ  ُهَلْهَأَو  َماَلْسِْإلا  ِرُْصنَأ  َْمل  ْنِإ 
؛ ُباَحَّسلا ُعَّشَقَتی  اَمَک  َْوأ  ُباَرَّسلا ، ُلوُزی  اَمَک  َناَک ، اَم  اَْهنِم 

. َهَنْهَنَتَو ُنیِّدلا  َّنَأَمْطاَو  َقَهَزَو ، ُلِطاَْبلا  َحاَز  یَّتَح  ِثاَدْحَْألا  َْکِلت  ِیف  ُتْضَهَنَف 
دوخ زا  شیپ  ناربمایپ  هاوگ  و  نایناهج ، هدـنهد  میب  ات  داتـسرف  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دّـمحم  ناحبـس  دـنوادخ  دورد ! ادـخ و  دای  زا  سپ  »

دندش ، ریگرد  رگیدکی  اب  تموکح  راک  رد  يو  زا  سپ  ناناملسم  تفر ، ادخ  يوس  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  هک  هاگنآ  دشاب ،
ارم ای  دنادرگب ، وا  تیب  لها  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  سپ  ار  تفالخ  برع  هک  دمآیم  مرطاخ  هن  رد  و  تشذگیم ، مرکف  رد 

تعیب وا  اب  هک  دوب  صخـش  نالف  يوس  هب  مدرم  نتفاتـش  درک  منارگن  هک  يزیچ  اهنت  دـنراد ، زاب  تموکح  ندـش  رادهدـهع  زا  يو  زا  سپ 
. دندرک

مالـسا و رگا  هک  مدیـسرت  سپ  دنزاس ، دوبان  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دمحم  نید  دنهاوخیم  هتـشگزاب ، مالـسا  زا  یهورگ  مدـید  هک  اجنآ 
رب تموکح  ندرک  اهر  زا  رتتخـس  نم  رب  نآ  تبیـصم  هک  مشاب ، نآ  يدوبان  دـهاش  ای  منیب  نآ  رد  ياهنخر  منکن ، يرای  ار  شنارادـفرط 
دوز هک  ربا  ياههراپ  ناـنوچ  اـی  دوش ، دـیدپان  بارـس  هکناـنچ  درذـگیم  نآ  ماـیا  يدوز  هب  تساـیند ، هزور  دـنچ  يـالاک  هک  تساـمش ،
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. ددرگیم هدنکارپ 
[ . 11 .« ] دش مارآ  هتفای ، رارقتسا  نید  و  تفر ، نایم  زا  لطاب  هک  نآ  ات  متساوخ  اپب  اغوغ  بوشآ و  نآ  نایم  رد  سپ 

تدحو  ظفح  يارب  توکس 
دیامرفیم : هراشا  دوخ  توکس  لماوع  للع و  زا  یخرب  هب  اهینارنخس  زا  یکی  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

ِتْوَْملاب ُسَنآ  ٍِبلاَط  ِیبَأ  ُْنبَال  ِهَّللاَو  ِیتَّلاَو ! ایَتَّللا  َدـَْعب  َتاَهیَه  ِتْوَْملا ! َنِم  َعِزَج  اُولوُقی : ْتُکْـسَأ  ْنِإَو  ِْکلُْملا ، یَلَع  َصَرَح  اُولوُقی : ُْلقَأ  ْنإَف 
! ِةَدیِعَْبلا يِوَّطلا  ِیف  ِۀیِشْرَْألا  َباَرِطْضا  ُُمْتبَرَطْضَال  ِِهب  ُتُْحب  َْول  ٍْملِع  ِنُونْکَم  یَلَع  ُتْجَمَْدنا  َِلب  ِهِّمُأ ، يْدَِثب  ِلْفِّطلا  َنِم 

دیسرت !! گرم  زا  دنیوگیم : مشاب ، شوماخ  رگا  و  تسا ، صیرح  تموکح  رب  دنیوگیم  میوگب ، نخس  رگا  هک  مراد  رارق  یطئارش  رد 
!؟ راوگان ثداوح  اهگنج و  همه  نآ  زا  سپ  گرم !؟ زا  سرت  نم و  زگره !

، مدیزگرب توکـس  هکنیا  تسا ، رتشیب  ردام  ناتـسپ  هب  لفط  هقالع  زا  ادخ ، هار  رد  گرم  هب  بلاطیبا  دنزرف  هقالع  سنُا و  ادخ ، هب  دـنگوس 
[ . 12 !!. ] قیمع ياههاچ  رد  نامسیر  ندیزرل  نوچ  دیدرگیم ، برطضم  میوگ  زاب  رگا  هک  مراد  یهاگآ  یناهنپ ، ثداوح  مولع و  زا 

لوا  هفیلخ  زا  كدف  هبلاطم 
ربمایپ زا  هک  ار  دوخ  ثاریم  دندمآ و  لّوا  هفیلخ  دزن  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  تافو  زا  دعب  ساّبع  مالـسلا و  اهیلع  همطاف  ترـضح 

. دندرک تساوخرد  دوب ، هدنام  یقاب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص 
تفگ : لّوا  هفیلخ 

.« تسا هقدص  دنامب ، ام  زا  هچنآ  میراذگیمن و  ثرا  هب  ار  يزیچ  ام  : » دومرف هک  مدینش  هَّللا  لوسر  زا  نم 
کی لّوا  هفیلخ  اب  رْمُع  رخآ  ات  درک و  كرت  ار  هسلج  نآ  نیگمشخ  یتلاح  اب  دینش  ار  نخس  نیا  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  هک  یماگنه 

[ . 13 . ] تفگن نخس  مه  هملک 
: درک نایب  و  تشون ، فینح  نب  موس  هفیلخ  هب  ياهمان  نمِض  رد  ًاحیرص  ار  زیگنا  مَغ  ناتساد  یناودع و  فّرصت  نیا  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

[ . 14 . ] ُهَّللا ُمَکَْحلا  َمِْعن  َو  َنیرَخآ  ٌمْوَق  ُسوُُفن  اْهنَع  ْتَخَس  َو  ٍمْوَق  ُسوُُفن  ُءامَّسلا  ُْهتَّلَظَا  ام  ِّلُک  ْنِم  ٌكَدَف  انیدیأ  یف  َْتناک  یَلب 
سوفن دیزرو و  صرِح  عَمَط و  نآ  رب  موق  نآ  ياهسفَن  سپ  دوب ، ام  تسد  رد  كَدَف  طقف  هتخادنا  هیاس  نآ  رب  نامـسآ  هک  هچنآ  زا  يرآ  )

.( تسا رواد  نیرتهب  دنوادخ  و  دندومن ، ضارعا  هدرک ، رَظَن  ِفْرَص  نآ  زا  مه  ياهّدع 
كدف  نفرگ  يارب  راصنا  رجاهم و  زا  ندیبلط  يرای 

نیرجاهم و ياههناخ  يوس  هب  اهبش  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  مالسلا و  امهیلع  نیسح  نَسَح و  اب  هارمه  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح 
كَدَف هب  تبسن  مالسلا  اهیلع  همطاف  ّقح  مالـسلا و  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترـضح  ّقح  زا  ات  دیبلطیم ، يرای  هب  ار  اهنآ  تفریم و  راصنا 

. دننک عافد 
. دندروآیم هانگ  زا  َرتَدب  رذع  یخَرب 

دنتفگیم : رگید  یخرب  و 
. تشاد يّرثؤم  مادقا  ناوتیمن  رگید  هدش و  رید 

دنتفگ : رگید  یضعب  و 
[ . 15 . ] درکیمن تفلاخم  امش  يربهر  تماما و  رد  مه  رفن  کی  دیدوبیم ، هفیقس  رد  امش  رگا 

روشک  یسایس  تالکشم  هب  خساپ 
رد یئاضق  مکح  نییعت  زا  ای  و  دندشیم ، هدنامرد  ناگدـننک  هعجارم  یملع  تالاوئـس  هب  نداد  خـساپ  زا  ءافلخ  هک  دراوم ، زا  يرایـسب  رد 

. دشیم هداد  لکشم  لئاسم  همه  باوج  ترضح  نآ  هلیسو  هب  هک  دندشیم  لّسوتم  مالسلا  هیلع  یلع  هب  دندنامیم ، زجاع  يرمأ 
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: دوب نیا  مّود  هفیلخ  فورعم  نخس  هک  دندرک ، فارتعا  تقیقح  نیا  هب  مّود  هفیلخ  لّوا و  هفیلخ  اهراب 
[ . 16  ] َرَمُع َکَلََهل  ِیلَع  الَْول 

.( دشیم كاله  رَمُع  دوبن  یلع  رگا  )
نایمور  اب  دربن  يارب  یلع  ماما  اب  تروشم 

اب ماجنارـس  تخاسن ، عناق  ار  وا  هک  دـنداد  يرظن  مادـکره  تسـشن ، تروشم  هب  هباحـص  زا  یهورگ  اب  نایمور  اب  دربن  دروم  رد  لّوا  هفیلخ 
. تخادرپ تروشم  هب  مالسلا  هیلع  یلع 

درک : هفاضا  دومن و  بیغرت  راک  نیا  رب  ار  وا  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح 
َتْرَفَظ  َْتلَعَف  ْنِا 

.( يوشیم زوریپ  ینُک  دربن  رگا  )
تفگ : دش و  لاحشوخ  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  قیوشت  زا  لّوا  هفیلخ 

[ . 17 . ] يداد تراشب  ریخ  هب  يدز و  کین  لاف  یلع  ای 
. دنتفای تسد  يریگمشچ  يزوریپ  هب  دوب ، هداد  نیملسم  هب  يزوریپ  هدعو  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  هک  هنوگنآ  دندید  ناگمه  دربن  زا  سپ 

ناریا  روشک  يراج  روما  رد  یلع  ماما  اب  تروشم 
ناریا نایتشدرز  اب  رهَش ، مکاح  هک  دندرک  تیاکـش  ِيو  هب  [ 19  ] ناسوجم دش ، [ 18  ] ْنادَمَه دراو  مالـسلا  هیلع  یلع  مّود ، هفیلخ  نامز  رد 

. دنکیم يراتفرَدب 
. ددرگ مازعا  وا  ياج  هب  يرگید  درَف  دوش و  لزع  مکاح  دیاب  هک  تشون  هنیدم  هب  قیقحت  زا  سپ  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح 

داتسرف ، وا  ياج  هب  ار  يرگید  لزع و  ار  مکاح  مّود  هفیلخ 
داهنشیپ ترضح  نآ  هب  دنکیم  تبحص  ناشیا  اب  نانآ  نابز  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  هک  دندید  دندش و  هاگآ  فطل  نیا  زا  نایناریا  یتقو 

. دیامن هرادا  ار  ناریا  تموکح  دنامب و  ناریا  رد  هک  دندرک 
: دومرف نایناریا  خساپ  رد  تفریذپن و  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح 

تسا مالسا  هب  تمدخ  يارب  داد ، مهاوخ  ماجنا  زین  نیا  زا  دعب  ماهداد و  ماجنا  زورما  ات  هک  یئاهراک  مرادن و  هّجوت  يویند  تاماقم  هب  نم  »
[20 .« ] درک مهاوخ  ّتبحم  امش  هب  دهدیم  هزاجا  ام  نید  تارّرقم  دیآیمرب و  متسد  زا  هک  اجنآ  ات  مشاب ، امش  رادمامز  هکنیا  نودب  نم  و 

.
ناریا  حتف  يارب  تروشم 

يارب يزوریپ  حتف و  ماجنارس ، هک  تفرگرد  یناریا  نایماظن  مالسا و  هاپس  نایم  یتخس  دربن  هیسداق  نیمزرس  رد  يرجه  مهدراهچ  لاس  رد 
مالسا یماظن  یسایس و  ذوفن  ششوپ  ریز  قارع  رسارس  دیسر و  لتق  هب  یهورگ  اب  ناریا  ياوق  ّلک  هدنامرف  دازخُّرَف ، متسُر  دش و  ناناملـسم 

. دمآرد
ینیـشن بقع  روشک  لـخاد  هب  ناریا  هاپـس  نارـس  تفرگ و  رارق  ناناملـسم  فّرـصت  رد  دوب  یناـساس  نیطالـس  تموکح  ّرقم  هک  نئادـم  و 

. دندرک
يارب دنروآرد ، دوخ  فّرصت  هب  ار  روشک  رسارس  هدرک و  يورشیپ  مک  مک  مالسا  هاپس  هک  دنتشاد  نآ  میب  ناریا  یماظن  نارـس  نیرواشم و 

ات داد  بیترت  نازوریف  یهدنامرف ، هب  رفن  رازه  هاجنپ  دـصکی و  زا  لّکـشتم  یهاپـس  ناریا  هاشداپ  درِگدزی ، كانرطخ ، هلمح  نینچ  اب  هلباقم 
. دنک زاغآ  ار  هلمح  دوخ  عضو ، ندوب  دعاسم  تروص  رد  دریگب و  ار  یناهگان  هلمح  عون  ره  يولج 

وا تشون و  مّود  هفیلخ  هب  يا  همان  تشاد ، رایتخا  رد  ار  هفوک  تموکح  [ 21 « ] رسای راّمع  رگید  یلقن  هب   » مالسا ياوق  هدنامرف  صاّقو  دعس 
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ار دوخ  نمـشد ، ندناسرت  يارب  دـنک ، زاغآ  ار  گنج  نمـشد  هکنآ  زا  شیپ  دـناهدامآ ، هفوک  هاپـس  هک  دوزفا  تخاس و  هاگآ  عاضوا  زا  ار 
[ . 22 . ] دنیامن عورش  ار  دربن  هدرک و  زّهجم  نمشد  هب  هلمح  يارب 

تروشم رازراک  نیا  هب  دوخ  نتفر  يارب  درک و  عمج  ار  هباحـص  نارـس  تفر ، دجـسم  هب  دش ، هاگآ  نایرج  زا  هکنیا  ِضحَم  هب  مّود  هفیلخ 
هدهع هب  ار  مالسا  رگـشل  يربهر  ًاصخـش  هقطنم  نآ  زا  هدمآ و  دورف  هفوک  هرـصب و  نایم  ياهقطنم  رد  هدش ، جراخ  هنیدم  زا  دوزفا  دومن و 

مریگ ،
. تشادیم راهظا  ار  دوخ  هشیدنا  يأر و  سک  ره  هطبار  نیا  رد 

نارگید يأر  زا  ار  وا  دومن و  دادـملق  باوص  ار  هفیلخ  راک  درک و  ینابز  برچ  تساخرب و  دوب ، شیرق  يابطخ  زا  هک  هَّللادـبع  نب  ۀـحلط 
. دینارذگ دح  زا  ار  یسولپاچ  تسناد و  ینغتسم 

، دیئامرف رمأ  نَمی  مالـسا و  هاپـس  هب  هک  درک  داهنـشیپ  هکلب  دومن ، قیوشت  هنیدـم  كرت  هب  ار  هفیلخ  اهنت  هن  ناّفع  نب  موس  هفیلخ  وا  زا  سپ 
تکرح نارفاک  اب  دربن  يوس  هب  هرـصب  هفوک و  رـصم ، هنیدـم ، هّکم ، ناناملـسم  اب  مه  وت  دـنیوگ ، كرت  وت  يوس  هب  ار  لحم  ودره  یگمه 

. نک
: دومرف درک و  داقتنا  هیرظن  ود  ره  زا  تساخرب و  مالسلا  هیلع  یلع  عقوم  نیا  رد 

ِكابیب شترا  دایز  لامتحا  هب  یناوخارف ، ناریا  یبوکرـس  هب  يزاس و  یلاخ  وجمزر  نادرم  هاپـس و  زا  ار  ماش  هقطنم  ْنَمی و  رهَـش  هاـگره  »
هک دننکیم  اپرب  ياهنتف  هدرک و  هدافتسا  تصرف  نیا  زا  هقطنم  نیا  فارطا  بارعا  یئوگ ، كَرت  ار  زاجح  رگا  دننک و  لاغـشا  ار  ماش  مور ،

.« دیوریم نآ  لابقتسا  هب  هک  تسیا  هنتف  ررض و  زا  شیب  بتارم  هب  نآ  تراسخ  ررض و 
دوزفا : و 

. دنشاپیم مه  زا  اههرهُم  دوش ، هتخیسگ  مه  زا  هتشر  رگا  هتسویپ ، مه  هب  ار  اهنآ  هک  تسا  حیبست  هتشر  دننام  روشک  یئاورنامرف  »
هلیم دننام  وت  دنرایـسب ، دنراد ، هک  ینامیا  كاپ و  هدیقع  هلیـسو  هب  ناناملـسم  نادـب  نیقی  تسا ، مالـسا  هاپـس  یمک  رطاخب  وت  ینارگن  رگا 

. روآرد تکرح  هب  شترا  طّسوت  ار  مزر  يایسآ  دربن و  هنودرگ  شاب و  ایسآ  طسو 
ياوشیپ وت  زجب  ناناملسم  یتسه و  برع  ياوشیپ  وت  هک  دنشیدنایم  دوخ  اب  نانآ  اریز  ددرگیم ، نمـشد  تأرج  هیام  ههبج  رد  وت  تکرش 

ود يزوریپ  گنج و  رب  ار  ناشیا  هقالع  صرح و  هشیدنا ، نیا  دوشیم ، فرط  رب  ام  تالکشم  میرادرب ، نایم  زا  ار  وا  رگا  دنرادن ، يرگید 
[ . 23 .« ] دزاسیم نادنچ 

زین ماش  نمی و  رکشل  توعد  زا  هکلب  دش ، فرصنم  دوخ  نتفر  زا  اهنت  هن  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  ّلدتسم  نانخس  ندینـش  زا  سپ  مّود  هفیلخ 
: تفگ دیزرو و  يراددوخ 

[ . 24 . ] منک يوریپ  وا  يأر  زا  هک  مراد  تسود  نم  تسا و  مالسلا  هیلع  یلع  يأر  يأر ،
دش : زاغآ  هنوگنیا  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح  نخس 

ٍۀَّلِِقب . َالَو  ٍةَْرثَِکب  ُُهنَالْذِخ  َالَو  ُهُرْصَن  ْنُکی  َْمل  َْرمَْألا  اَذه  َّنِإ 
، ُهَدْعَو ٌزِْجنُم  ُهَّللاَو  ِهَّللا ، َنِم  ٍدوُعْوَم  یَلَع  ُنَْحنَو  َعَلَط ؛ ُثیَح  َعَلَطَو  َغََلب ، اَم  َغََلب  یَّتَح  ُهَّدَـمَأَو ، ُهَّدَـعَأ  يِذَّلا  ُهُدـْنُجَو  ُهَرَهْظَأ ، يِذَّلا  ِهَّللا  ُنیِد  َوُهَو 

. ُهَْدنُج ٌرِصاَنَو 
ُهُّمُضیَو : ُهُعَمْجی  ِزَرَْخلا  َنِم  ِماَظِّنلا  ُناَکَم  ِْرمَْألِاب  ِمیَْقلا  ُناَکَمَو 

ًاَدبَأ . ِهِرِیفاَذَِحب  ْعِمَتْجی  َْمل  َُّمث  َبَهَذَو ، ُزَرَْخلا  َقَّرَفَت  ُماَظِّنلا  َعَطَْقنا  ِنِإَف 
، ِبْرَْحلا َراَن  َکَنوُد  ْمِِهلْصَأَو  ِبَرَْعلِاب ، اَحَّرلا  ِرِدَتْساَو  ًابُْطق ، ْنُکَف  ِتْجِْإلِاب ! ِعامَ َنوُزیِزَع  ِماَلْسِْإلِاب ، َنوُرِیثَک  ْمُهَف  ًالِیلَق ، اُوناَک  ْنِإَو  َمْوْیلا ، ُبَرَْعلاَو 

َکَیلِإ َّمَهَأ  ِتاَرْوَْعلا  َنِم  ََكءاَرَو  ُعَدَت  اَم  َنوُکی  یَّتَح  اَهِراَْطقَأَو ، اَِهفاَرْطَأ  ْنِم  ُبَرَْعلا  َکیَلَع  ْتَضَقَْتنا  ِضْرَْألا  ِهِذـه  ْنِم  َتْصَخَـش  ْنِإ  َکَّنِإَف 
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َکیَدی . َنَیب  اَّمِم 
اُولوُقی : ًادَغ  َکَیلِإ  اوُرُْظنی  ْنِإ  َمِجاَعَْألا  َّنِإ 

َکِیف . ْمِهِعَمَطَو  َکیَلَع ، ْمِِهبَلَِکل  َّدَشَأ  َِکلذ  َنوُکیَف  ُْمتْحَرَتْسا ، ُهوُُمتْعَطَْتقا  اَذِإَف  ِبَرَْعلا ، ُلْصَأ  اَذه 
ُهَرْکی . اِم  ِرییْغَت  یَلَع  ُرَْدقَأ  َوُهَو  َْکنِم ، ْمِهِریِسَِمل  ُهَرْکَأ  َوُه  ُهَناَْحبُس  َهَّللا  َّنِإَف  َنیِِملْسُْملا ، ِلاَِتق  َیلِإ  ِمْوَْقلا  ِریِسَم  ْنِم  َتْرَکَذ  اَم  اَّمَأَف 

! ِۀَنوُعَْملاَو ِرْصَّنلاب  ُِلتاَُقن  اَّنُک  اَمَّنِإَو  ِةَْرثَْکلِاب ، یَضَم  امِیف  ُِلتاَُقن  ْنُکَن  َْمل  اَّنِإَف  ْمِهِدَدَع ، ْنِم  َتْرَکَذ  اَم  اَّمَأَو 
نیملسم  مالسا و  يزوریپ  للع 

هک تسوا  هاپس  و  تخاس ، زوریپ  ار  نآ  هک  تسادخ  نید  مالسا  [ 25 ، ] دوبن نآ  نارادفرط  یمک  یناوارف و  هب  مالسا ، تسکش  يزوریپ و  )
میروادیما دوخ  راگدورپ  هدعو  رب  ام  و  درک ، عولط  دوب  مزال  هک  اج  ره  رد  دـسرب ، دـیاب  هک  اجنآ  ات  دیـسر  و  دومرف ، يرای  هدامآ و  ار  نآ 

. درک دهاوخ  يرای  ار  دوخ  هاپس  و  دنکیم ، افو  دوخ  هدعو  هب  وا  هک 
اههرهم دلـسُگب ، مه  زا  هتـشر  نیا  رگا  دـهدیم ، دـنویپ  مه  هب  هتخاس  دـّحتم  ار  اـههرهُم  هک  تسا  مکحم  ینامـسیر  ناـنوچ  ربهر  هاـگیاج 

. دش دنهاوخن  يروآعمج  زگره  سپس  داتفا و  دنهاوخ  ییوس  هب  مادک  ره  هدنکارپ و 
روحم نانوچ  دـندنمتردق ، زیزع و  یگنهامه  داّحتا و  اب  و  دـنناوارف ، مالـسا  تمعن  اـب  اـّما  تسا  كدـنا  دادـعت  رظن  زا  هچرگ  زورما  برع 

زا برع  نافلاخم  يوش ، نوریب  نیمزرـس  نیا  زا  وت  رگا  اریز  نک ، هرادا  ار  گنج  مدرم  کمک  اب  و  روآرد ، شدرگ  هب  ار  هعماج  بایـسآ ،
يور شیپ  رد  هک  دشاب  نآ  زا  رتمهم  يراذگیم  رس  تشپ  هک  لخاد  ياهزرم  طفح  هکنانچ  دننکـشیم ، نامیپ  هدرک و  اهر  ار  وت  وس  ره 

. تشاد یهاوخ 
یماظن  هرواشم  رد  ینیب  عقاو 

راـشف و ببـس  نیمه  و  دـیدرگیم ، هدوـسآ  دـیدیرب  ار  نآ  رگا  تسا  برع  هشیر  نیا  دـنیوگ  دـنرگنب ، دربـن  رد  ار  وـت  رگا  مـجع  اـنامه ،
يدونـشخان دـننک ، راکیپ  ناناملـسم  اب  ات  دـنداتفا  هارب  نانآ  یتفگ  هکنیا  ددرگ ، رتشیب  وت  رد  ناشیا  عمط  دوشیم و  نانآ  یپایپ  تاـمجاهت 

. تسا رتاناوت  دنرادن  تسود  هک  هچ  نآ  نتخاس  نوگرگد  رد  ادخ  رتشیب و  وت  زا  ادخ 
هزرابم ادـخ  کمک  يرای و  اب  هکلب  میدـیگنجیمن ، زابرـس  یناوارف  اـب  هتـشذگ  ياـهگنج  رد  اـم  یتفگ ، نمـشد  یناوارف  زا  هچ  نآ  اـّما 

[ . 26 .( ] میدرکیم
دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  ماما  يرگید  ینارنخس  رد  و 

یَح َنوُِعنَتْمی ، َال  ٌلِیلَق  ْمُهَو  ْمُهَعَنَمَو  َنوُرِصَْتنی ، َال  ٌلِیلَق  ْمُهَو  ْمُهَرَـصَن ، يِذَّلاَو  ِةَرْوَْعلا . ِْرتَسَو  ِةَزْوَْحلا ، ِزاَزْعِِإب  ِنیِّدلا  اَذه  ِلْهَِأل  ُهَّللا  َلَّکََوت  ْدَقَو 
ْمِهِداَِلب . یَْصقَأ  َنُود  ٌۀَِفناَک  َنیِِملْسُْمِلل  ْنُکَت  َال  ْبَْکُنتَف ، ْمُهَْقلَتَف  َکِسْفَِنب ، ِّوُدَْعلا  اَذه  َیلِإ  ْرِسَت  یَتَم  َکَّنِإ  ُتوُمی . َال 

ِنُکَت ْنِإَو  ُّبُِحت ، اَم  َكاَذَف  ُهَّللا  َرَهْظَأ  ْنِإَف  ِۀَحیِـصَّنلاَو ، ِءاَلَْبلا  َلْهَأ  ُهَعَم  ْزِفْحاَو  ًابَرِْحم ، ًالُجَر  ْمِهَیلِإ  ْثَْعباَف  ِهَیلِإ . َنوُعِجْری  ٌعِجْرَم  َكَدـَْعب  َسَیل 
. َنیِِملْسُْمِلل ًَۀباَثَمَو  ِساَّنِلل  ًأْدِر  َْتنُک  يَرْخُْألا ،

یماظن  هرواشم 
ماگنه هب  ار  ناناملـسم  هک  ییادخ  دنک ، ناربج  ار  نیملـسم  فعـض  طاقن  دنلبرـس و  ار  مالـسا  هک  داد  هدعو  نید  نیا  ناوریپ  هب  دـنوادخ  )

. دریمیمن زگره  تسا و  هدنز  نونکا  درک ، عافد  اهنآ  زا  دننک ، عافد  دوخ  زا  دنتسناوتیمن  هک  هاگنآ  و  درک ، يرای  تارفن  یمک 
دنرادن یهاگهانپ  رگید  دوخ ، ياهرهش  نیرترود  ات  ناناملسم  ینیب ، یبیسآ  يدرگ و  وربور  نانآ  اب  يور و  نمشد  گنج  هب  دوخ  هاگ  ره 

. دنروآ ور  نادب  ات  تسین  یسک  وت  زا  سپ  و 
وت هک  تسا  نانچ  داد  يزوریپ  ادخ  رگا  هد ، چوک  وا  هارمه  ار  ناهاوخریخ  ناگدومزآ و  گنج  و  نک ، هناور  نانآ  يوس  هب  ار  يریلد  درم 

[ . 27 .( ] دوب یهاوخ  ناناملسم  عجرم  نامدرم و  هانپ  وت  دش ، حرطم  يرگید  راک  رگا  و  يراد ، تسود 

مالسلا هیلع  یلع  ماما  www.Ghaemiyeh.comهمانشناد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1507زکرم  هحفص 335 

http://www.ghaemiyeh.com


سدقملا  تیب  حتف  يارب  تروشم 
. دنیامن يورشیپ  سّدقملا  تیب  يوس  هب  دنتشاد  میمصت  دندوب و  هدرک  حتف  ار  ماش  هک  دوب  هام  کی  ناناملسم 

. دندوب لبج  نب  ذاعم  حاّرج و  هدیبعوبا  مالسا  هدنامرف 
تفگ : هدیبعوبا  هب  ذاعم 

. امن تروشم  سّدقملا  تیب  يوس  هب  يورشیپ  هرابرد  سیونب و  هفیلخ  هب  ياهمان 
. دیناسر هفیلخ  روضح  هب  يرسفا  هلیسو  هب  ار  همان  تشون و  هفیلخ  هب  ياهمان  ِيو 

. تساوخ يأر  نانآ  زا  دناوخ و  ناناملسم  يارب  ار  همان  هفیلخ 
: دسیونب مالسا  هاپس  هدنامرف  هب  هک  دومن  قیوشت  ار  هفیلخ  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح 

دیشاب نئمطم  دیهن و  ماگ  رصیق  نیمزرس  هب  دیتسیاَن و  زاب  يورشیپ  زا  سّدقملا  تیب  حتف  زا  سپ  دیئامن و  يورـشیپ  سّدقملا  تیب  يوس  هب 
. تسا هداد  ربخ  يزوریپ  نینچ  زا  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  اریز  تسام ، ِنآ  زا  يزوریپ  هک 

درک و قیوشت  سّدـقملا  تیب  يوس  هب  يورـشیپ  دربـن و  همادا  هب  ار  وا  تشون و  هدـیبعوبا  هب  ياهماـن  تساوـخ و  ذـغاک  ملق و  ًاروـف  هفیلخ 
: دوزفا

[ . 28 . ] دش دهاوخ  حتف  وت  هلیسو  هب  سّدقملا  تیب  هک  داد  تراشب  ام  هب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  يومع  رسپ 
راوخبارش  دح  هب  تبسن  لوا  هفیلخ  یئاضق  تالکشم  لح 

. دنزاس يراج  ّدح  وا  رب  داد  روتسد  هفیلخ  دندروآ ، لّوا  هفیلخ  شیپ  ار  وا  دوب ، هدروخ  بارش  يدرم  لّوا  هفیلخ  تفالخ  نامز  رد 
تفگ : وا 

یمدرم نایم  رد  نم  یناگدنز  اریز  مدشیمن ، نآ  بکترم  هنرگو  مدوب  ربخیب  نآ  تمرح  زا  نکیل  ماهدروخ ، بارش  نم  هک  تسا  تسار 
. مدوبن هاگآ  نآ  ندوب  مارح  زا  زورما  هب  ات  نم  دنتسنادیم و  حابم  ار  نآ  ِندروخ  ناشیا  هک  هدوب 

. دنامورف نآ  مکح  رد  هدش  ریحتم  داتفا و  دیدرت  رد  لّوا  هفیلخ 
تفگ : یکی  نارضاح  زا 

. درک دادمتسا  دیاب  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  زا  مکح  نیا  رد 
. دنتشاذگ نایم  رد  مالسلا  هیلع  یلع  اب  ار  عوضوم  سپ 

دومرف : ترضح 
رب ار  بارـش  میرحت  هیآ  لاحب  ات  ایآ  هک  دننک  لاوئـس  دنگوس  اب  اهنآ  زا  دننادرگب و  راصنا  رجاهم و  نایم  رد  ّقثوم  درم  ود  هلیـسو  هب  ار  وا 

دناهداد ؟ ربخ  بارش  تمرح  زا  هدرک و  توالت  وا 
يراج وا  رب  ار  ادـخ  ّدـح  دـناهدناوخ ، وا  رب  ار  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  مکح  ای  بارـش  میرحت  هیآ  هک  دـنداد  یهاوگ  رگا 

. دیراذگاو دوخ  لاحب  ار  وا  هنرگو  دیزاس 
دنتفگ : دش و  یشوپ  مشچ  وا  مرج  زا  تهج  نیدب  دادن ، تداهش  یسک  درک و  لمع  وحن  نامه  هب  لّوا  هفیلخ 

[ . 29 . ] يوشن يراک  نینچ  بکترم  رگید  راب  هک  نک  هبوت 
رادراب  ینز  هب  تبسن  لوا  هفیلخ  یئاضق  تالکشم  لح 

: دندرک لاوئس  لّوا  هفیلخ  زا 
گرم زا  سپ  دومن ، توف  هظحل  نامه  رد  شرهوش  دوب و  هدرک  لمح  عضو  زور  نامه  هاگنابش  رد  هک  درک  جاودزا  ینز  اب  حبص  يدرم ،

؟ تسا ریذپ  ناکما  عوضوم  نیا  هنوگچ  دندرک ، بحاصت  هیثرا  ناونع  هب  ار  وا  یئاراد  دازون )  ) دنزرف نز و  درم ، نآ 
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. درک وگزاب  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  تمدخ  ار  ارجام  دنام و  زجاع  نداد  باوج  زا  لّوا  هفیلخ 
: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح 

هاگنابش دومن و  جاودزا  وا  اب  هاگنآ  هدرک و  دازآ  ار  وا  دش ، کیدزن  شلمح  عقوم  نوچ  دوب ، هدرک  رادراب  ار  وا  هک  هتشاد  يزینک  درم  نآ 
[ . 30 . ] دندرک بحاصت  ار  وا  ثاریم  دُرم  شرهوش  نوچ  درک ، لمح  عضو  نز 

هدیچیپ لئاسم  لباقم  رد  ار  دوخ  هک  دشاب  نیا  نآ  للع  زا  یکی  دیاش  هدومن و  فارتعا  دوخ  زجع  هب  اهراب  هفیلخ  هک  هدش  تبث  خـیرات  رد 
تفگیم : رایتخایب  هک  دیدیم ، ناوتان  زجاع و  یملع  تالضعم  و 

[ . 31  ] ْمُکیف ِیلَع  َو  ْمُکِریَِخب  ُتَْسل  َو  ینُولیقَا  ینُولیقَا 
.« تسامش نیب  رد  یلع  هک  یلاح  رد  متسین  امش  نیرتهب  نم  نوچ  دینک ، اهر  ارم  دینک ، اهر  ارم  »

-------------------
: اه تشون  یپ 

. 20 ۀسایّسلا ج 1 ص 19 -  ۀمامالا و  [ 1]
دّمحم ص 32 . لآ  رارسا  [ 2]

ۀسایّسلا ج 1 ص 19 . ۀمامالا و  [ 3]
مالسلا هیلع  داجس  ماما  مالسلا و  امهیلعنینسح  مالسلا و  هیلع  نینمؤملاریما  رصع  دوریم ، رامـشب  نیعبات  زا  هک  یفوک  سیق  نب  میلـس  [ 4]

زا یکی  میلـس  لصا  مانب  وا  باتک  تشذگرد . يرمق  يرجه  ِدََون  ِلاس  ِدودح  رد  فسوی  نب  جاّجح  تموکح  نارود  رد  هدرک و  كرد  ار 
هتشادن ار  یلاله  سیق  نب  میلس  باتک  ام  ناوریپ  ناتسود و  زا  سکره  دومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دوریم . رامـشب  هعیـش  ربتعم  لوصا 

دّمحم لآ  رارـسا  زا  يّرـس  هعیـش و  يابفلا  باتک  نآ  درادن . یهاگآ  چیه  ام  ياههلیـسو  زا  تسین و  وا  دزن  تماما  لئاسم  زا  يزیچ  دشاب ،
تسا . هدش  رشتنم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  دّمحم  لآ  رارسا  مان  اب  ًاریخا  هک  تساملسو ، هلآو  هیلع  هللا  یلص 

. 35 دّمحم ص 34 -  لآ  رارسا  [ 5]

. 35 دّمحم ص 34 -  لآ  رارسا  [ 6]
زا دنتـسناوتیمن  یناسآ  هب  هنرگو  دوبن  یـضار  يریگرد  هلباقم و  هب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دسیونیم : دّمحم ص 140  لآ  خـیرات  [ 7]

دنهد . ماجنا  يرگید  هنادرمناوجان  ياهراک  دنریگب و  ریشمش  مشاه  ینب  ِنامرهق  ریبز ، هجنپ 
دّمحم ص 34 . لآ  رارسا  [ 8]

. 26 هبطخ 3 :  سرهفملا  مجعم  هغالبلاجهن  و -  هدبع ج 1 ص 62 -  هغالبلاجهن  حرش  و  دیدحلا ج 2 ص 20 ، یبا  نبا  حرش  [ 9]
دیدحلا ج 2 ص 20 . یبا  نبا  حرش  [ 10]

یتشد . دمحم  سرهفملامجعم ،  هغالبلاجهن  همان 62  [ 11]

یتشد . دمحم  سرهفملامجعم ،  هغالبلاجهن  هبطخ 5  [ 12]
يراخب ج 8 ص 185 . حیحص  [ 13]

ضیف ج 2 ص 958 . حرش  و -  همان 45 -  يدیدح ص 6  حرش  [ 14]
راونالاراحب ج 8 ص 103 . و -  صاصتخا ص 178 -  [ 15]

دیدحلا ج 1 ص 141 . یبا  نبا  حرش  [ 16]
یبوقعی ج 2 ص 133 . خیرات  [ 17]

دوب . اناتاکمه  زور  نآ  رد  نادَمَه  مان  [ 18]
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ناتسرپ . شتآ  [ 19]
نیملسم . ياوشیپ  مالسلا  هیلع  یلع  زا  لقن   124  - ریشمش ص 123 ملع و  دنوادخ  [ 20]

ضیف ج 1 ص 43 . هغالبلاجهن  حرش  [ 21]
قیمع ص 411 . شهوژپ  [ 22]

تسا . ماما  اب  مّود  هفیلخ  تروشم  هب  طوبرم  هبطخ 146 و 134  هغالبلاجهن  [ 23]
دیفم ج 1 ص 197 . خیش  داشرا  و -  لماک ج 2 ص 450 -  خیرات  و -  مالک 146 -  لیذ  ضیف ، هغالبلاجهن  حرش  [ 24]

زوریپ ادـخ  يرای  اب  هک  دوب  رفن  رازه  دـنچ  یـس و  ناناملـسم  دادـعت  رفن و  رازه   120 درگدزی ، نایرگـشل  دادعت  هیـسداق ، گنج  رد  [ 25]
دندش .

یتشد . دمحم  سرهفملامجعم ،  هغالبلاجهن  هبطخ 146  [ 26]

یتشد . دمحم  سرهفملامجعم ،  هغالبلاجهن  هبطخ 134  [ 27]
قیمع ص 414 . شهوژپ  زا  لقن  هب  قاروالا ج 2 ص 15  ةرمث  [ 28]

بوشآرهش ج 2 ص 356 . نبا  بقانم  و -  لصف 58 ص 190 -  باب 1  دیفم  خیش  داشرا  [ 29]
بوشآ ج 2 ص 356 . رهش  نبا  بقانم  [ 30]

ضیف ج 1 ص 39. هغالبلاجهن  حرش  [ 31]

درم نز و  طباور  رد  زیهرپ 

. یتشد دمحم  سرهفملامجعم ،  هغالبلاجهن  هبطخ 80 
درم نز و  یـشزرا  هاگیاج  هب  نداهن  تمرح  زیهرپ و  گنهرف  تیاعر  هعماج ، تمالـس  ياههار  زا  یکی  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  هاگدـید  زا 

: دومرف ینارنخس  کی  رد  هک  تسا ،
. ِرَْکنُْملا ِیف  َنْعَمْطی  َال  یَّتَح  ِفوُْرعَْملا  ِیف  َّنُهوُعیُِطتَالَو  ٍرَذَح ، یَلَع  َّنِهِرایِخ  ْنِم  اُونوُکَو  ِءاَسِّنلا ، َراَرِش  اوُقَّتاَف 

عمط تارکنم  ماجنارد  ات  دیـشابن  ناشرادربنامرف  هراومه  وکین ، ياههتـساوخ  رد  دیـشاب ، ناشناکین  بقارم  دـیزیهرپب و  دـب ، نانز  زا  سپ ، )
[ . 1 .( ] دنزرو

------------
اه : تشون  یپ 

. یتشد دمحم  سرهفملامجعم ،  هغالبلاجهن  هبطخ 80  [ 1]

نمشد هب  بسانم  خساپ 

، دیبلط زرابم  دمآ و  نادیم  هب  يریمح » حابص  نبا   » مان هب  يروسج  روالد  هیواعم ، هاگرگشل  زا  دربن  زاغآ  رد 
یماش رواگنج  و  دندش ، هتشک  مه  یموس  یمود و  دش ، هتشک  تفر  وا  گنج  هب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  هاپس  ناروالد  زا  یکی 

. دنک داجیا  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  هاپس  رد  لزلزت  ات  تفریم  دش و  رورغم  دایز 
تشک ، ار  حابص  نبا  ندز  مهرب  مشچ  کیرد  و  تفر ، نادیم  هب  ًاصخش  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  اجنیا 

، دش هتشک  هک  دمآ  نادیم  هب  ماش  هاپس  زا  يرگید  روالد  ًاروف 
دش ، هتشک  مه  یموس  و 
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: دومرف دنلب  يادصاب  رگشل  ود  نایم  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح  هاگنآ 
[ . 1 . ] میدیشکیمن ریشمش  امش  يور  هب  ام  دیدرکیمن ، یتسدشیپ  يزیرنوخ  لتق و  رد  امش  رگا 

---------------------
اه : تشون  یپ 

یهانتمان ص 24. درم  [ 1]

گنج رد  يرگزاغآ  زا  زیهرپ 

و داد ، رارق  اهنآ  زا  کی  ره  رایتخا  رد  ار  دوخ  یماظن  ياهدحاو  زا  یهورگ  تفریذپ و  روضح  هب  ار  ناهدـنامرف  ترـضحنآ  تهج  نیدـب 
، دومرف درک و  نیعم  ار  هورگ  ره  هفیظو 

. دنیزن هلمح  هب  تسد  هدرکن  هلمح  نمشد  ات 
. دومن نییعت  ار  نارادمچرپ  ناهدنامرف و  تخاس و  هدامآ  گنج  يارب  ار  دوخ  هاپس  زین  هیواعم 

یتیعقوم ره  رد  دنزیرگن و  هک  دنتسب  دوخ  هماّمع  هچراپ  اب  ار  دوخ  ياپ  دندرک و  دای  دنگوس  دنتسب و  دهع  گرم  رب  ماش  نادرم  زا  یضعب 
. دننک يرادیاپ 

ار گنج  هدش و  رضاح  هزرابم  نادیم  رد  رفـص ، هام  زور  نیتسخن  رد  دنداد و  لیکـشت  ناگدروخ  دنگوس  ناگتـسباپ و  زا  فص  جنپ  اهنآ 
[ . 1 . ] دندرک زاغآ  ًادّدجم 

نمشد  تالمح  هب  نداد  خساپ  هاپس و  یماظن  شیارآ 
هک : دنکیم  لقن  محازم  نبرصن 

. دیدرگ زاغآ  نیفرط  نایم  گنج  رفص ، هام  لّوا  هبنشراهچ  زور 
بـش ات  گنج  هک  درکیم  هرادا  هملـسم  نب  بیبح  ار  ناراوس  یهدـنامرف  دوب و  رتشا  کلام  هدـهع  هب  ماـظن  هداـیپ  یهدـنامرف  زور  نآ  رد 

[ . 2 . ] تشاد همادا 
. دیماجنا لوط  هب  اههتفه  گنج  بیترت  نیدب 

دادیم ، ار  وا  خساپ  ماما  هاپس  زا  يروالد  هک  دمآیم  نادیم  هب  يروالد  یهاگ 
دنتفاتشیم ، نانآ  هلباقم  هب  مالسا  شترا  زا  رفن  هک 20  دمآیم  نادیم  هب  ماش  هاپس  زا  هرفن  ای 20  یهورگ 10  ینامز ، و 

یعافد و ياههویـش  هنوگ  نیا  گنج  نایاپ  ات  هک  دـندرکیم  هلباـقم  رگیدـکی  اـب  رگـشل  هب  رگـشل  نادرگ ، هب  نادرگ  ییاـه  تصرف  رد  و 
. تفای همادا  یمجاهت 

--------------------
: اه تشون  یپ 

ص294 . ج3 ، ریثا ، نب  لماک  [ 1]
ص214. محازم ، نبرصن  نیّفص ، باتک  [ 2]

اهرونام رد  نایماظن  ریغ  نداد  رازآ  زا  زیهرپ 

. دراد یناوارف  ياهقرف  زورما  اب  هتشذگ  ناراگزور  ياهشترا  رد  یماظن  ياهرونام 
. تسا هدرک  رییغت  گنج  تالآ  رازبا و  و  یماظن ، ياههحلسا  هک  هنوگنامه 
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يورین رازه  دـص  تسیاـبیم  تشادـن  دوجو  يزورما  يربارت  نیگنـس و  تـالآ  نیـشام  رازبا و  هک  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  ناراـگزور  رد 
: یمزر

. دننک روبع  مدرم  عرازم  طسو  ای  نابایب  تشد و  کیراب  ياههار  زا 
. دنرذگب اهرهش  اهاتسور و  نورد  ياههار  هروک  زا 

. دندرگ باریس  دنوش و  در  رامش  تشگنا  دودحم و  بآ  ياههاچ  رانک  زا 
. دننک هدافتسا  اهرونام  ریسم  نینکاس  دودحم  یئاذغ  یماد و  تاناکما  زا 

. دنیامن قارطا  تشاد  یمومع  فرصم  هک  اههناخدور  رانک  رد 
دشیمن ، تیاعر  مزال  ياهطایتحا  رگا 

تشادیمن  دوجو  یمالسا  قالخا  و 
رطخ اب  هویم  تاغاب  عرازم و  اههناخدور و  بآ و  ياههاچ  و  دشیم ، دراو  اهرهـش  اهاتـسور و  مدرم  هب  یناوارف  ياهنایز  ررـض و  اسب  هچ 

تشگیم  وربور  يّدج 
نارادـنامرف هب  ار  همان  نیا  دـیامرفیم و  هئارا  ار  مزال  تاروتـسد  دراد و  هّجوت  لئاسم  نیا  هب  ًاقیقد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  هک 

: دسیونیم دوخ 
. ِداَِلْبلا ِلاَّمُعَو  ِجاَرَْخلا  ِةاَبُج  ْنِم  ُشیَْجلا  ِِهب  َّرَم  ْنَم  َیلِإ  َنِینِمْؤُْملا  ِریِمَأ  ِیلَع  ِهَّللا  ِْدبَع  ْنِم 

ُأَْربَأ اَنَأَو  يَذَّشلا ، ِفْرَصَو  يَذَْألا ، ِّفَک  ْنِم  ْمِهیَلَع  ِهَِّلل  ُبِجی  اَِمب  ْمُُهتیَصْوَأ  ْدَقَو  ُهَّللا ، َءاَش  ْنِإ  ْمُِکب  ٌةَّراَم  یِه  ًادُونُج  ُتْریَـس  ْدَق  یِّنِإَف  ُدَْعب ، اَّمَأ 
، ْمِهِْملُظ ْنَع  ًاْملُظ  ًائیَش  ْمُْهنِم  َلَواَنَت  ْنَم  اُولِّکَنَف  ِهِعَبِش . َیلِإ  ًابَهْذَم  اَْهنَع  ُدِجی  َال  ِّرَطْضُْملا ، ِۀَعْوَج  ْنِم  اَّلِإ  ِشیَْجلا ، ِةَّرَعَم  ْنِم  ْمُِکتَّمِذ  َیلِإَو  ْمُکَیلِإ 

. ْمُْهنِم ُهاَنیَْنثَتْسا  امِیف  ْمَُهل  ِضُّرَعَّتلاَو  ْمِِهتَّراَضُم ، ْنَع  ْمُِکئاَهَفُس  يِدیَأ  اوُّفُکَو 
ِۀَنوُعَِمب ُهُریَغُأ  اَنَأَف  ِیبَو ، ِهَّللِاب  اَّلِإ  ُهَْعفَد  َنوُقیُِطت  َال  اَـمَو  ْمِهِْرمَأ ، ْنِم  ْمُُکِبْلغی  اَّمِم  ْمُکاَرَع  اَـمَو  ْمُکَِملاَـظَم ، َیلِإ  اوُعَفْراَـف  ِشیَْجلا ، ِرُهْظَأ  َنَیب  اـَنَأَو 

. ُهَّللا َءاَش  ْنِإ  ِهَّللا ،
. دنرذگیم نانآ  نیمزرس  زا  نایرگشل  هک  ییاهرهش  نارادنامرف  تایلام و  ناروآدرگ  هب  نانمؤمریما  یلع  ادخ ! هدنب  زا  )

ینایهاپس نم  انامه  دورد ! ادخ و  دای  زا  سپ 
ندناسرن رازآ  رب  و  مدرک ، شرافس  ناشیا  هب  هدرک  بجاو  نانآ  رب  ادخ  هچ  نآ  و  تشذگ ، دنهاوخ  امـش  رب  ادخ  تساوخ  هب  هک  مداتـسرف 

مدرم هب  نایهاپـس  ندـناسر  رازآ  زا  مراد  امـش  اـب  هک  یناـمیپ  امـش و  دزن  نم  و  ماهدرک ، دـیکأت  یترارـش  هنوـگره  زا  زیهرپ  و  نارگید ، هب 
هب تسد  هک  ار  یسک  سپ  دشاب ، هتشادن  نآ  زج  ياهراچ  یگنسرگ  عفر  يارب  و  دنادرگ ، راچان  ار  يزابرس  یگنسرگ  هک  نآ  رگم  مرازیب ،

ءانثتـسا هچ  نآ  رد  زج  اهنآ  نداد  تمحز  و  نایرکـشل ، هب  ندناسر  نایز  زا  ار  دوخ  زغم  کبـس  دارفا  تسد  و  دینک ، رفیک  دنز  يراکمتس 
. دیراد زاب  مدرک 

ار نآ  عفد  تردق  هک  دناهدش  هریچ  امش  رب  نایرگشل  هک  يروما  رد  و  دیناسر ، نم  هب  ار  دوخ  ياهتیاکش  متکرح ، رد  هاپس  رس  تشپ  نم 
[ . 1 .( ] هَّللاءاشنا درک . مهاوخ  فرطرب  ار  نآ  دنوادخ  کمک  اب  هک  دینک ، هعجارم  نم  هب  دیرادن ، نم  ادخ و  کمک  اب  زج 

------------------
اه : تشون  یپ 

. یتشد دمحم  سرهفملامجعم  هغالبلاجهن  همان 60  [ 1]

تخس طئارش  رد  عافد  تیرومأم  شریذپ 
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دندوب ، تصرف  رظتنم  هدرک  نیمک  یئاج  رد  و  دنشکب ، ار  ربمایپ  هک  دندروخ  دنگوس  تال »  » گرزب ُتب  هب  نیکرشم  زا  رفن  هس 
دیایب ، دجسم  هب  حبص  زامن  يارب  تسناوتنو  دوب  ضیرم  مالسلا  هیلع  یلع 

: دومرف زامن  زا  سپ  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر 
.( دنتسین نم  لتاق  دنیوگیم و  غورد  هچرگ  دنک ؟ بدا  ار  كرشم  رفن  هس  نیا  ات  دوریم  یسک  هچ  )

. دادن تبثم  خساپ  دجسم  رد  نارضاح  زا  سکچیه 
دومرف : ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

. تسین امش  نایم  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ایوگ 
: داد خساپ  هداتق 

.؟ مزاس ربخ  اب  ار  وا  دیهدیم  هزاجا  تسا ، ضیرم  یلع 
داد . هزاجا  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ 

یتحاران درد و  ًالـصا  ایوگ  تفریذپ ، ار  تیرومأم  و  درک ، هدامآ  ار  دوخ  ًاروف  مالـسلا  هیلع  یلع  دنداد و  عالّطا  ترـضح  نآ  هب  باحـصا 
. تشادن

. دناسر رفن  هس  نآ  هب  ار  دوخ  راوشد  ِهار  ندومیپ  زا  سپ 
: دنتفگ دنتخانش ، ار  مالسلا  هیلع  یلع  ات  نانآ 

. میشکیم ار  شداماد  ومع و  رسپ  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  ياج  هب  دنکیمن ، یقرف 
: هک دومرف  مالسلا  هیلع  یلع 

. دش لدب  در و  ام  نیب  هبرض  دنچ  درک و  هلمح  نم  هب  دوب  يریظن  یب  روالد  هک  نانآ  زا  یکی 
: دومرف هک  مدینش  ار  ربمایپ  يادص  دیزو و  یخرُس  ِداب  هاگان 

« روآ دورف  یتبرض  شاهناش  رب  مدرک  زاب  ار  وا  هرز  دنب  یلع  ای  »
. داتفاین رگراک  یلو  مدز  یتبرض 

: دومرف هک  مدینش  ار  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  يادص  سپس 
.« نک هلمح  مدز ، رانک  شنار  يور  زا  ار  ِهرِز  »

: دنتفگ دندش و  میلست  رگید  رفن  ود  مدرک ، ادج  ار  شرس  و  تخاس ، ار  شراک  هک  مدز  یتبرض  ًاروف 
. دنک راتفر  ام  اب  دوخ  تمحر  اب  ات  ربب  ربمایپ  دزن  ار  ام 

. تسین یعازن  وت  اب  ار  ام  رگید  تشاد ، ار  یگنج  درم  رفن  رازه  يروآ  گنج  تردق  ام  دزن  رد  يدنکفا  كاخب  هک  ار  يروالد  نیا  اریز 
: دومرف ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نآ  زا  سپ 

[ . 1 .« ] لیئاکیم زا  مّود  يادص  و  دوب ، لیئربج  زا  لّوا  يادص  »
------------------------

: اه تشون  یپ 
. قودص خیش  یلاما  [ 1]

دیسر رفس  لوپ 

: دومرف لقن  دنناگرزب  زا  هک  یباراد  يراصنا  دمحم  خیش  جاح  نیملسملاو  مالسالا  ۀجح  بانج 
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دنیامرفیم ترـضح  هدومن و  ترایز  باوخ  رد  ار  (ع) یلع نینمؤملاریما  ترـضح  نینوکلا  یلوم  اقآ  اـیؤر  ملاـع  رد  ـالبرک  رفـس  زا  شیپ 
؟ ییآیمن ام  ترایزب  خیشآ 

. ایب ام  ترایزب  نم  هدهع  رب  دومرف : ترضح  مرادن . رفس  لئاسو  مدرک  ضرع 
تعجارم دعب  مدومن و  فقوت  هک  یتقو  ات  مدومن و  ترایز  ار  ترضح  مدمآ و  فجن  هب  دیسر  شرادقمب  رفـس  جراخم  هک  دیـشکن  یلوط 

هدرب (ع) یلع اقآ  ربق  رانک  فرشا  فجن  رد  مدوب و  هدروآ  مهارمه  ءافـشتسا  دصقب  دوب و  عورـصم  زین  مرـسپ  نمـض  رد  دیـسر . مه  مدرک 
. متشگرب تفای و  افش  مدوب ،

متداع  راک و  دوب  لآ  و  (ع ) یلع حدم 
متدارا نیا  لدب  وت  امن ، نوزف  بر  ای 

منکیمن  ار  یسک  يانث  وا  حدم  زج 
متداعس تاجن و  هار  تس  (ع) یلع هار 
منکیم  رامت  مثیم  يوریپ ز  نم 

متداهش نیا  دنک  لوبق  رگا  الوم 
یلب  مدمآ  (ع ) یلع قشع  هب  ناهج  رد  نم 

متدالو زا  دوب  دوس  هچ  ارم  هنرو 
لوبق  متعاط  دوبن  یضترم  بحیب 

متدابع دریذپن  ادخ  وا  رهمیب 
مشچ  شوپمرو  رنه  ز  (ع ) یلع یضترم  ای 

متدایع رب  ایب  راضتحا  لاح  رد 
رای يدهم  رشن  هداز ، فلخ  ریم  (ع ) یلع هیولعلا ، تامارک  عبنم : 

نوراه رسپ 

تراهط تمـصع و  تیبلها  قشاـع  دـهاز و  عرو و  اـب  اوقت و  اـب  ناـسنا  شردـپ  سکعرب  هک  مساـق  ماـن  هب  تشاد  يرـسپ  دیـشرلا  نوراـه 
شردپ ياهراک  هب  تاقوا  یهاگ  هکلب  تشادن  شردپ  ياهراک  هب  مه  يراک  و  دوب . دایز  شلد  رد  (ع) یلع تیالو  و  مالـسلامه ) (ع) یلع )

. درکیم ضارتعا  دندوب  شردپ  فارطا  رد  هکیناسک  و 
ببـس نوراه  دومن . يدنلب  هدنخ  رایتخایب  یکمرب  رفعج  تشذـگ ، ناشرانک  زا  دـمآ و  نمتؤم  مساق  دوب ، هتـسشن  ءارزو  اب  نوراه  يزور 

. دیسرپ ار  هدنخ 
تاقبط اب  نتـسشن  سردنم و  ياهـسابل  نیا  اب  هکنیا  تلعب  هدرب  ناهاش  ربارب  رد  ار  وت  يوربآ  رـسپ  نیا  هک  مدیدنخ  نیا  يارب  تفگ : رفعج 

. تسین ناطلس  رسپ  نأش  رد  ریقف 
نیطالـس دزن  ارم  ینکیم و  تکرح  راب  تقر  عضو  نیا  اب  هک  هدش  هچ  ار  وت  مرـسپ  تفگ : دندروآ  دیروآ . سلجم  هب  ار  وا  تفگ  نوراه 

؟ يدرک وربآیب 
. مرادن وربآ  هّللا  لها  دزن  متسه  هفیلخ  رسپ  هکنیا  مرجب  منک  هچ  نم  ردپ  تفگ : لمأت  نودب  مساق 

نامرف تاملک  نیا  هلابند  میدادـن ، یبصنم  ارت  لاحب  ات  هکنیا  يارب  ینکیم  یگدـنز  مقر  نیا  ارچ  وت  مدـیمهف  تفگ  دز و  يدـنخبل  هفیلخ 
. تشون شمانب  ار  رصم  تموکح 
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. موشن لفاغ  ادخ  رکذ  زا  ياهقیقد  مشاب  هتشاد  رمع  ات  ملیام  نم  راک  هچ  تموکح  اب  ارم  ینک  اهر  ارم  ادخ  ياضر  يارب  دیاب  تفگ : مساق 
هب ماقم  کیربت  همه  سپس  وش . لوغشم  تدابعب  رـصق  زا  هشوگ  کی  نک و  تموکح  مه  درادن  تافانم  تدابع  اب  تموکح  دنتفگ  ءارزو 

. دورب رصم  فرطب  هتفرگ  ردپ  زا  نامرف  دیایب و  حبص  ادرف  دش  انب  دنتفگ و  وا 
يور شیاپ  رثا  کی  رگم  دنرواین  تسدب  يراثآ  یلو  دنتفر  وا  يوجتـسجب  هچ  ره  هفیلخ  نیرومأم  دش . دیدپان  تشاذـگ و  رارف  هب  اپ  بش 

. هتخادنا ایردب  ار  دوخ  ای  هتفر  ورف  نیمز  هب  ای  هتفر  نامسآ  هب  تسین  مولعم  دوب و  هدمآ  بآ  بل  ات  هک  دش  هدید  نیمز 
هرصب رهش  رد  فرط  نآ  زا  دینک . هناور  نم  فرطب  هنامرتحم  دیتفای  اجک  ره  ار  مساق  مرسپ  هک  تشون  ياهمان  تایالو  ماکح  مامتب  نوراه 

. دناوخیم نآرق  هتسشن و  هک  دید  ار  یناوج  يدجسم  رانک  دیسر  ات  تشگیم  ياهلمع  لابند  هب  دش  بارخ  شاهناخ  راوید  يرصب  هّللادبع 
. يریگب دزم  ینک و  راک  نم  هناخ  يرضاح  رسپ  تفگ 

دارف هک  مهرد  کی  اب  درک  لوبق  دـنک . تدابع  مه  دـیامن و  تحارتسا  مه  دـنک  راک  مه  هک  هدـیرفآ  ار  شاهدـنب  ادـخ  يرآ  تفگ  ناوج 
وا هب  رتشیب  متساوخ  هدرک  راک  رفن  هس  ردقب  ناوج  نیا  مدید  دش  بش  دیوگیم  هّللادبع  هدرک . راکب  عورش  دنک . راک  هّللادبع  هناخب  حبص 

. تفر تفرگ و  مهرد  کی  درکن و  لوبق  مهدب ، دزم 
هب هتفه  مایا  هیقب  دنکیم و  راک  زورکی  ياهتفه  ناوج  نیا  دنتفگ  مدرک  وجتـسج  شلاح . زا  مدیدن  وا  زا  يرثا  متفر  شغارـسب  حبـص  ادرف 

هناخب ار  وا  متفر  رگید  هتفه  تفر ، تفرگ و  ار  شدزم  درک و  راک  مدروآ  هناخب  ار  وا  متفر  رگید  هتفه  مدرک  ربص  تسا . لوغـشم  تداـبع 
تـسا راضتحا  لاح  رد  هک  مدـید  ار  وا  مدـش  هبارخ  لخاد  دـشابیم  يرتسب  هبارخ  نالف  رد  تسا و  ضیرم  دـنتفگ  مروایب  راک  يارب  دوخ 
منکیم یفرعم  وتب  ار  دوخ  مریمب  مهاوخیم  منادیم  نوچ  هّللادبع  تفگ  مدرک . یفرعم  وا  هب  ار  دوخ  درک  زاب  مشچ  متـسشن  وا  نیلاب  رانک 

تسا نم  رمع  تعاس  نیرخآ  مدمآ . رهـش  نیا  هب  ادخ  تدابع  رکفب  هدز  ردپ  هناخب  اپ  تشپ  مدیـشرلا  نوراه  رـسپ  نمتؤم  مساق  نم  نادب 
نیا رد  دنک و  هیهت  میارب  يربق  هک  هدب  سکنآ  هب  ارم  ياهـسابل  دـناوخب  نآرق  میارب  هک  هدـب  یـسکب  ارم  نآرق  هدـب ، شوگ  ارم  ياهتیـصو 

مردپ هبنـشود  ياهزور  دادـغب  ورب  هدرک ، متـسدب  نوراه  مردـپ  هک  تسا  يرتشگنا  نیا  تفگ  هدروآ و  نوریب  تسد  زا  ار  يرتشگنا  لاح 
. دنکیم یگدیسر  اصخش  تسا  هدیسر  یملظ  اهنآ  هب  ای  دنراد  یتجاح  هکیناسک  نآ  يارب  دنکیم  روبع  رازاب  زا  هراوس 

زور رد  باوج  تردق  وت  تسا  مولعم  اباب  تفگ : دوخ  تیـصو  نیرخآ  رد  مساق  ترـسپ  وگب  هدـب و  وا  هب  ار  رتشگنا  نیا  ورب و  مردـپ  دزن 
. دشاب تدوخ  لام  مه  رتشگنا  نیا  يراد  ار  تمایق  باسح و 

یئاقآ دیدمآ  شوخ  اقآ  دز  ادص  درک و  تکرح  دوب  ندز  فرح  لوغشم  هک  روطنیمه  دوب  هدشن  مامت  وا  تیـصو  زونه  دیوگیم : هّللادبع 
. دیدومرف

بدؤم رانک و  ورب  هّللادبع  دز  ادص  ناوج  دنکیم  تبحـص  یـسک  هچ  اب  ناوج  نیا  مدیدیمن  ار  یـسک  مدـنام  ریحتم  دـیوگیم : هّللادـبع 
. دناهدروآ فیرشت  منیلابب  تسا  ع )  ) بلاطیبا نب  (ع ) یلع میاقآ  تسیاب 

منیلاب  رسب  یئایب  هنابیبط  رگ 
ار يرامیب  تّذل  مهدن  ملاع  ودب 

و دـنناشچیم . شماـکب  رثوک  ضوـح  زا  هکنآ  رگم  دوریمن  اـیند  زا  (ع) یلع اـقآ  نایعیـش  زا  سک  چـیه  دوـمرف : ص )  ) مرکا لوـسر  اـقآ 
. دیآیم وا  تاقالم  ندید و  هب  (ع ) یلع اقآ  دورب  ایند  زا  هک  سک  ره  تسا و  (ع ) یلع اقآ  شیاقس 

مناشخرد  سمش  (ع ) یلع منامیا ، نکر  يا  (ع ) یلع
مناج (ع ) یلع مناج  (ع ) یلع مناج ، (ع ) یلع مسج و  (ع ) یلع

رورس  (ع ) یلع بحاص  (ع ) یلع ربهر ، (ع ) یلع الوم  (ع ) یلع
مناج (ع ) یلع مناج  (ع ) یلع رثوک ، (ع ) یلع تنج  (ع ) یلع
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اهلد  رگنشور  (ع ) یلع اهلکشم ، لالح  (ع ) یلع
مناج (ع ) یلع مناج  (ع ) یلع اهلئابق ، سمش  (ع ) یلع

لماک  (ع ) یلع مظعا  (ع ) یلع لحاس ، (ع ) یلع ایرد ، (ع ) یلع
مناج (ع ) یلع مناج  (ع ) یلع لکشم ، ره  لالح  (ع ) یلع

دشار  (ع ) یلع دشرم  (ع ) یلع ، دباع (ع ) یلع دهاز  (ع ) یلع
مناج (ع ) یلع مناج  (ع ) یلع دماح ، (ع ) یلع دمحا  (ع ) یلع

ملاع  لد  شخبافش  مدمه ، ءایبنا  اب  (ع ) یلع
مناج (ع ) یلع مناج  (ع ) یلع مزمز ، (ع ) یلع هبعک  (ع ) یلع

رای يدهم  رشن  هداز ، فلخ  ریم  (ع ) یلع هیولعلا ، تامارک  عبنم : 

(ع) یلع ربق  ات  هدایپ 

. دننک تکرح  دنتساوخ  تحارتسا  زا  دعب  دندیسر . هفوک  هب  هار  رد  شنایرکشل  ءارزو و  اب  یناطلس  يزور 
تنس لها  هماع و  تیعمج  زا  هک  وا  ریزو  دنورب  فجن  ات  هدایپ  ياپ  اب  رگشل  یمامت  ءارزو و  (ع) یلع نینمؤملاریما  مارتحا  هب  تفگ : ناطلس 

. دنورب وا  ربق  فرطب  هدایپ  شرگشل  اب  یناطلس  مه  الاح  هدوب  ناطلس  ینامز  هکیسک  يارب  تسین  امش  ماقم  حالص  نابرق  تفگ  دوب ،
. دمآ هیآ  نیا  هحفص  لّوا  دندرک  زاب  ار  نآرق  دیامن  تواضق  هچ  نآرق  ات  مینزیم  نآرق  هب  لافت  ام  تفگ : ناطلس 

روآ رد  تیاپ  زا  ار  دوخ  (ع)ن  یلعن دومرف : رما  ع )  ) یسوم ترضح  هب  لاعتم  دنوادخ  يوط .) سدقملا  يداولاب  کنا  (ع)ك  یلعن علخاف  )
. تسا یسّدقم  نیمز  انیس  روط  نیا  اریز 

اب هنهرب  ياپ  اب  دـش و  هدایپ  مه  ناطلـس  دوخ  دـنورب و  همه  فجن  ات  هنهرب  ياـپ  اـب  دـیاب  نتفر  هداـیپ  رب  هوـالع  درک  رما  هلـصافالب  ناـطلس 
. دندش دراو  فجن  هب  نایرکشل 

لمع نیا  منکیم  ساسحا  روطنیا  تسا  نم  راختفا  امـش  یگرزب  نابرق  تفگ  هدـمآ و  ناطلـس  دزن  دـش . هراـچیب  تمظع  همه  نیا  زا  ریزو 
ار یـسوط  خیـش  ربق  دـیهدب  روتـسد  هک  تسنیا  نآ  دـیئامرفب و  ياهراچ  لمع  نیا  ناربج  يارب  امـش ، رب  تسا  مدرم  ندـیروش  ثعاب  اـمش 
رب شلوا  هدش  هیملع  هزوح  فرشا  فجن  تسا  لاس  دصتفه  دشابیم  هیملع  هزوح  یناب  یـسوط  خیـش  . ) دننازوسب ار  وا  ندب  هدومن  بارخ 

(. تسا هدوب  خیش  تامحز  رثا 
. تسوا يادخ  اب  وا  يازج  دب  ای  هدوب و  بوخ  خیش  رگا  مرادن  تاوما  رب  تنطلس  متسه  اههدنز  ناطلس  نم  ریزو ، يا  درک : ضرع  هاش 

مزیه داد  روتـسد  تسا  تمحز  ثعاب  ریزو  نیا  دوجو  دید  هدومن  رکف  یتدم  ناطلـس  تسا . خیـش  ندب  ندینازوس  رد  حالـص  تفگ  ریزو 
. داتفارو داتفارد  (ع ) یلع لآ  اب  هک  ره  دنتخادنا . شتآ  نایم  رد  ار  ریزو  دومن  رما  دندرک . نشور  شتآ  هیهت و  فجن  رهش  نوریب  رایسب 

. دشاب هتشاد  (ع) یلع اقآ  اب  ینمشد  توادع و  هک  تسا  یسک  تبقاع  نیا 
نآرق  نوتس  وت  تمه  يا 

نآرق نونمؤم  تّزع  يا 
ملعلا  یف  َنوُخس  ار  وت  حدم  يا 

نآرق  نوتم  وت ، هتفگ  يا 
هبعک نامسآ  رگنشور 

نآرق  نومنهر  نکفا  رون 
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تسادیپ وت  تعلخ  تیآ  زا 
نآرق  نورد  مه  رهاظ و ، مه 
تسا میظع  سبز  تربخ ، دیوگ 

نآرق  نولئاستی  ّمع 
هّللاُدی ار  وت  ادخ  دیمان 

نآرق  نون  فاک و  تردق  يا 
رای يدهم  رشن  هداز ، فلخ  ریم  (ع ) یلع هیولعلا ، تامارک  عبنم : 

تربع دنپ و 

: دومرف (ع) یلع نینمؤملاریما  اقآ 
امـش يارب  حور  نودب  ندب  نیا  دیاب  دنامیم . ناج  نودب  مندـب  دوریم و  (ع ) یلعا ملاع  هب  محور  کنیا  مدوب ، قیفر  امـش  اب  يزور  دـنچ 

. دشاب تربع  دنپ و  امش  يارب  مندُرم  دیاب  مدُرم  هک  نم  دشاب ، هظعوم 
!؟ دش دهاوخ  هچ  ادرف  تسه و  هچ  لاح  دوب و  هچ  ندب  نیا  تشاد  دیهاوخ  شیپ  رد  يزور  نینچ  دش و  دیهاوخ  روطنیمه  مه  امش  ینعی 

، دید میهاوخ  ار  رگیدکی  يدوز  نیمهب  ینعی  تسا . تاقالم  رظتنم  هک  یسک  عاد  منکیم و  یظفاحادخ  امـش  اب  دومرف  درک و  عادو  سپس 
تعاـس زا  هکلب  ار ، امـش  (ع ) یلع دـینیبیم و  ار  (ع ) یلع امـش  تسا  رادـید  دروخ و  رب  زور  تسا  قـالتلا  موـی  میدروآ  رد  هک  ربـق  زا  رس 

. تسا هتفرگ  قلعت  یلاثم  فیطل  ندب  هب  حور  هک  خزرب  ملاع  رد  گرم و 
دیهاوخ ار  وا  ینطاب  بلاج و  ماقم  دید و  دیهاوخ  ار  (ع) یلع كانبات  راگزور  هک  تسادرف  مکل ) یتریرـس  فشکی  ادغیمایا و  نورتس  (و 

. تفای
نطاب ترخآرد  اما  دیدیدیم  ار  مسج  تروص و  دـیدرکیم  رهاظ  هاگن  اجنیا  رد  دـیبایرد  ار  (ع) یلع ماقم  تقیقح و  هک  تسیدوز  نیمهب 

. دش یلاخ  ایند  نیا  رد  (ع) یلع ياج  هکنآ  زا  سپ  دینکیم  هدهاشم  ار  شتقیقح  و 
تایاور ینعم  نیا  دهاش  و  گرم ، تعاس  ینعی  دـید ، دـیهاوخ  ار  (ع) یلع يدوزب  هک  دـناهدرک  ینعم  روطنیا  ار  هلمج  نیحراش  زا  یـضعب 

. دنیبیم ار  (ع) یلع گرم  ماگنه  رفاک  هچ  نمؤم و  هچ  سک  ره  دوشیم و  رضاح  يرضتحم  ره  نیلاب  رب  (ع) یلع هک  تسا  هدراو 
هظحل کی  رد  هک  رفن  نارازه  دریگیم  ارف  ار  همه  باتفآ  رون  تقو  کـی  رد  دریگب  رارق  باـتفآ  ربارب  رد  هک  هنیآ  اـهرازه  اهدـص و  لـثم 

. دننیبیم ار  وا  همه  تسا و  رضاح  همه  نیلاب  رب  (ع) یلع دنریمب 
ینری  تمی  نمف  یتفگ  هک  يا 

تیوجلد مالک  يادف  ناج 
نم  هبترم  رازه  يزور  شاک 

تیور یمدیدب  ات  یمدُرم 
ار نیقفانم  رافک و  لد  مشچ  هک  روطنامه  دـنادرگیم  نشور  ار  نامیا  لها  ياـهلد  مشچ  دـنکیم و  یناـشفا  رون  اـج  همه  رد  (ع) یلع رون 

هیآ 82) ارسا  هروس  . ) دزاسیم رتروک 
یئوت  امن  قح  تّجح  یئوت ، ایربک  رهظم 

(ع) یلع (ع ) یلع (ع ) یلع (ع ) یلع یئوت ، یتا  له  دصقم 
یمزمز  ماقم و  نکُر و  یملاع ، ِقلخ  ثعاب 
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(ع) یلع (ع ) یلع (ع ) یلع (ع ) یلع یمرحم  وت  قح  ِّرِس  هب 
يربهر  وت  يداه و  وت  يردصم  وت  يرداص  وت 

(ع) یلع (ع ) یلع (ع ) یلع (ع ) یلع يرد  نید  ملع  رهشب 
يدمرس  نسح  وت  نسح  يدزیا ، تسد  ِتسد ، وت 

(ع) یلع (ع ) یلع (ع ) یلع (ع ) یلع يدمحم  روای  وت 
وت  يوم  شقن  لیل ز  وت ، يور  سمش  حبص ز 

(ع) یلع (ع ) یلع (ع ) یلع (ع ) یلع وت  يوسب  همه  مشچ 
يرهوج  وت  يرهوگ  وت  يردفص  وت  يردیح  وت 

(ع) یلع (ع ) یلع (ع ) یلع (ع ) یلع يرخآ ، وت  یلوا  وت 
رای يدهم  رشن  هداز ، فلخ  ریم  یلع  هیولعلا ، تامارک  عبنم : 

انیبان ریپ 

هبارخ دراو  دوب . دنلب  ياهلان  يادص  دندیـسر . ياهبارخب  دنتـشگرب . ردپ  نفد  زا  مالـسلاامه ) (ع) یلع  ) نیـسح ماما  نسح و  ماما  هکیماگنه 
. دومن یسرپ  لاوحا  وا  زا  ع )  ) نسح اقآ  تسا  انیبان  يدرمریپ  دندش 

هـس زورما  تفگن ، نم  هب  ار  شمان  یلو  درکیم  ناسحا  نم  هب  دیـسرپیم و  ار  ملاوحا  دمآیم  زور  ره  رفن  کی  متـسه  اجنیا  یتدم  تفگ 
. تسا هدماین  هک  تسا  زور 

. دندناوخیم رکذ  وا  اب  اهخولک  اهگنس و  راوید ، رد و  دناوخیم ، رکذ  یتقو  تفگ  دیسرپ . ار  شاهناشن  ع )  ) یبتجم ترضح 
. میدرگیم زاب  شنفد  زا  کنیا  هک  دوب  (ع) یلع ام  ردپ  وا  دومرف  تسیرگ و  ع )  ) نسح ماما  اقآ 

میتی  یلفط  هدنخ  يدنمتسم  مشچ  کشا 
دنکیم نایرگ  نادنخ  ار  داجیا  لگ  نآ 

قح  شیپ  زج  دشن  مه  زگره  هک  ار  وا  تماق 
دنکیم نازرل  تخس  یلاز  ریپ  درس  هآ 

تسا  رثوک  شمالک  ره  تسا و  ّتنَج  شهاگن  ره 
دنکیم نآرق  ریسفت  وا  يوسیگ  رس  ره 

تسا  لکشم  ینارمکح  نیوج و  ِنان  ندروخ 
دنکیم ناسآ  لکشم  نیا  (ع ) یلع دهز  تردق 

رای يدهم  رشن  هداز ، فلخ  ریم  یلع  هیولعلا ، تامارک  عبنم : 

(ع) یلع نامیا  مالسا و  ربمایپ 

: دیوگیم لیالراک  ساموت 
تفلاـخم وا  اـب  وا  براـقا  ماوـقا و  یتـح  شیرق و  فارـشا  دـندومنیم و  غـالبا  ناـیملاع  هب  ار  دوـخ  تلاـسر  زارد  یناـیلاس  مالـسا  ربماـیپ 

؟ درک دهاوخ  مایق  قح  هملک  ءالعا  نم و  يرای  هب  یسک  ایآ  تفگیم : يزور  هکنیا  ات  دندرکیم 
، وا براقا  ماوقا و  شیرق و  رباکا  هکم و  ناگرزب  مامت  هک  دوب  (ع ) یلع مانب  هلاس  یناوجون 16  دندومن  تباجا  ار  وا  توعد  هک  یسک  اهنت 
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. تسین يزاب  هدوهیب و  راکنیا  هک  دنتسنادن  دندومن و  هابتشا  نکل  دندومن و  هکحضم  ار  وا  رصان ، توعد و  بحاص 
تفأر فطل و  تمحر و  همشچرس  شنمگرزب ، ردقلا و  فیرش  دوب  یناوج  اریز  مینک  يراددوخ  (ع ) یلع حدم  شیاتـس و  زا  میناوتیمن 

زا شیپ  هک  تسا  یترابع  اعدـم  نیا  دـهاش  نیرتهب  تفریم  رامـشب  یبهذـم  ناـمرهق  نیا  یقـالخا  راعـش  اـهنت  داد  لدـع و  دوب و  هتخیمآ 
رد رگا  نم و  دوخ  اب  براض  صاصق  ای  وفع  مدـنام  هدـنز  نم  رگا  دومرف : تفگ و  لتاق  صاـصق  باـب  رد  دوخ  نادـنزرف  اـب  دوخ  تلحر 

. تسامش اب  راک  درک . تمیزع  خسف  نیا  متشذگ 
دیرذگرد و وا  زا  رگا  دینزب و  وا  هب  تبرض  کی  طقف  تسا  هدروآ  دراو  نم  هب  هک  یتبرض  ربارب  رد  دینک  صاصق  ار  وا  دیتساوخ  رگا  یلو 

. دوب دهاوخ  رتکیدزن  يدرمناوج  يراگزیهرپ و  هب  دیشخبب  ار  وا  ياطخ 
(ع ) یلع وت  ياوه  هداتفا  رس 

(ع) یلع وت  يادفب  ملاع  ناج 
لیئاربج  نیرب  شرع  زا  دیآ 

(ع) یلع وت  ياپب  هسوب  دنز  هک 
وت  یتسه  زا  دوب  ام  یتسه 

(ع) یلع وت  ياقب  زار  دوب  نیا 
تساهب  ردق و  رپ  وت  فاصوا  هکسب 
(ع) یلع وت  يادخ  وت  فصو  هتفگ 

لوسر  دنوادخ و  ریغ  سکچیه 
(ع) یلع وت  ياهب  هب  یپ  دربن 
دوجو  میلقا  هب  دنکفا  هیاس 
(ع) یلع وت  يامهرف  هولج 

رای يدهم  رشن  هداز ، فلخ  ریم  یلع  هیولعلا ، تامارک  عبنم : 

هاگهانپ

: دیوگیم یحیسم  قادرج  داؤف 
وا اریز  مربیم  هانپ  دوخ  هودـنا  زا  (ع) یلع ناتـسآ  هب  موشیم  هدرزآ  راگزور  جـنر  زا  دروآیم و  ور  نم  هب  یگدـنز  ياهیراوشد  هاـگ  ره 

. تسا قفشم  زوسلد و  يروای  ناگدروخ  تسکشرب  دعر و  نوچمه  ناراکمتس  رب  وا  تسا ، یمتام  ره  هاگهانپ 
(ع ) یلع ياون  دسر  مشوگب  هفوک  رهش  ز 
(ع) یلع ياههیرگ  ياوآ  تبرغ و  ویرغ 
دننادیم  هفوک  ياهبش  قلطم و  توکس 

(ع) یلع ياهیاه  کشا و  مغ و  دوب و  هاچ  هک 
بش  تملظ  هب  لد  شوگ  هد  هفوک و  هب  ورب 

(ع) یلع ياّنبر  گناب  ونشب ، اههاچ  ز 
دتفایم  هزرل  هب  لد  (ع ،) یلع ياههبطخز 

(ع) یلع يادخ  زج  تسیک ، (ع ) یلع رتغیلب ز 
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دنتشک  نارگمتس  ار  قح  مظعا  یلو 
(ع) یلع ياعّدم  لدع ، زجب  دوب  هچ  رگم 

قح  تعیرش  دش  هدنز  وا  تریغ  غیت  هب 
(ع) یلع يالو  دوب  دمحم ، نید  طرش  هک 

رای يدهم  رشن  هداز ، فلخ  ریم  یلع  هیولعلا ، تامارک  عبنم : 

رفن نیموس  نان و  جنپ 

: تسا هدش  دراو  يدّدعتم  تایاور  رد 
نان صرق  جنپ  يرگید  نان و  صرق  هس  رفن  ود  نآ  زا  یکی  دـندمآ ، دورف  یّلحم  رد  تحارتسا  اذـغ و  ندروخ  تهج  رفاسم  رفن  ود  يزور 

. تشاد دوخ  هارمه 
دندش و اذغ  ندروخ  لوغشم  رفن  هس  ره  تسشن و  اه  نآ  رانک  یسرپلاوحا ، مالس و  زا  سپ  و  دیـسر ؛ هار  زا  زین  یثلاث  صخـش  نیب  نیا  رد 

. دنتشگ ریس  ات  دندروخ  يواسم  روطب  ار ، نان  تشه  نآ 
. تفر داد و  اه  نآ  هب  دوب ، هدروخ  هچنآ  لباقم  رد  مهرد  تشه  رادقم  یظفاحادخ  عقوم  ثلاث  صخش 

هس تسا و  نم  يارب  نآ  مهرد  جنپ  لوپ ، رادقم  نیا  زا  تفگ : نان  صرق  جنپ  بحاص  و  تفرگ ؛ رد  عازن  اه  نان  بحاص  رفن  ود  نآ  نیب  و 
رـضحم فالتخا  ّلح  تهج  دندیـسرن ، قفاوت  هب  نوچ  و  تفریذـپن ؛ وا  یلو  يا ، هتـشاد  ناـن  هس  هک  دـشاب  یم  وت  يارب  هدـنام  یقاـب  مهرد 

. دندش بایفرش  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  كرابم 
هب هک  تسا  رتهب  تسا و  هدرک  تیاعر  ار  فاصنا  وت  قیفر  درم ! يا  دومرف : نان  هس  بحاـص  هب  ترـضح  دـندرک ، حرطم  ار  عوضوم  یتقو 

. یشاب یضار  رادقم  نامه 
. دوش میسقت  ام  نیب  رد  تلادع  هب  اه  لوپ  هک  نآ  رگم  مرادن  لوبق  تفگ : خساپ  رد  وا 

تقیقح نوچ  دـشاب ، یم  وت  ررـض  هب  منک  میـسقت  تلادـع  هب  ار  اـه  لوـپ  مهاوـخب  رگا  نم  دوـمن : راـهظا  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤـملاریما 
. دشاب یم  نان  جنپ  بحاص  مهس  رگید  مهرد  تفه  و  دوب ؛ دهاوخ  وت  مهس  ّقح و  مهرد  کی  هک  تسا  نآ  تلادع ،

دیئامرف یم  امش  نونکا  متفریذپن ، نم  یلو  دهدب ، نم  هب  مهرد  هس  هک  دوب  رـضاح  وا  نینمؤملاریما ! ای  تفگ : درک و  ضارتعا  صخـش  نآ 
!؟ دشاب یم  نم  مهس  مهرد  کی  اهنت  هک 

. دیهد حیضوت  میارب  مراد  اضاقت  نینمؤملاریما ! ای  دوزفا : سپس 
هک دوش  یم  مهس   24 ماهس ، عومجم  و  دیا ؛ هدروخ  مه  اب  رفن  هس  هک  دیا ، هتشاد  نان  ددع  تشه  مه ، يور  امش  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 

. دش دهاوخ  وت  ّقح  مهس  و 9  تسا ؛ نان  جنپ  بحاص  ّقح  مهس   15
مهس ینعی 8  مه 13  وت  و  دراد ؛ بلط  مهرد  ینعی 7  مهس  تفه  نیا  ربانب  تسا ، هدروخ  ار  دوخ  مهـس  مهدزناپ  زا  نان 13  جنپ  بحاص  و 

. يراد بلط  مهرد  کی  يا و  هدروخ  ار  دوخ  مهس  زا 9 
[ . 1 . ] تسوا ّقح  مهرد  کی  هک  درک ، لوبق  دش و  یضار  مه  وا 

----------
اه : تشون  یپ 

ص 343. ج 1 ، ۀعیّشلا : نایعا  [ 1]
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هدنزرا هدنزومآ و  سرد  جنپ 

: تسا هدرک  تیاور  یمعفک  موحرم  - 1
؟ يا هداد  ماجنا  یلمع  هچ  بشید  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  ربمایپ  يزور 

!؟ هنوگچ دومرف : لوسر  ترضح  مدروآ ، اج  هب  زامن  تعکر  رازه  مباوخب ، هک  نآ  زا  شیپ  تشاد : راهظا  ترضح  نآ 
«، ِِهتَّزِِعب ُدیری  ام  ُمُکْحی  َو  ِِهتَرْدُِقب ، ُءاشی  ام  ُهّللا  ُلَعْفی  : » دیوگب هبترم  هس  ندیباوخ  ماگنه  سکره  يدومرف : هک  مدینش  امش  زا  داد : خساپ 

. تسا هدناوخ  زامن  تعکر  رازه  هک  دشاب  یسک  دننامه  وا 
[ . 1 . ] تسا نینچ  یتفگ ، تسار  دومرف : لوسر  ترضح 

ار وا  سپ  دیماشآ ؛ رمخ  بارش  اراکشآ  ناضمر ، كرابم  هام  رد  یـشاجن  مان  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  نامز  نارعاش  زا  یکی  - 2
. دندروآ مالسلا  هیلع  یلع  ماما  دزن 

يو دش ، زور  نآ  يادرف  نوچ  و  دندومن ؛ ینادنز  راوگرزب  نآ  مکح  هب  ار  وا  سپس  دندز و  قّالش  هبرض  دص  ار  وا  ات  داد  روتسد  ترضح 
. دندز وا  رب  رگید  قّالش  داتشه  دندروآ و  نوریب  نادنز  زا  ار 

؟ دیدز یفاضا  قالش  داتشه  نادنز و  ارچ  درک : ضارتعا  یشاجن 
[ . 2 . ] يدرک يراوخ  هزور  مارح  اب  ینلع  یتسکش و  ار  ناضمر  هام  تمرح  نوچ  دومرف : ترضح 

: دیامرف تیاکح  هیلع  هّللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  - 3
داتـشه دوب ، قّالـش  ّدح  هب  موکحم  هک  یـصخش  رب  ات  داد  روتـسد  ربنق  دوخ ، مالغ  هب  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  يزور 

. دنزب قّالش  هبرض 
. تخاس دراو  وا  رب  هبرض  داتشه  زا  رتشیب  قّالش ، هس  دوب ؛ ینابّصع  تحاران و  ربنق  نوچ  و 

[ . 3 . ] دز وا  رب  قّالش  هبرض  هس  تفرگ و  ربنق  تسد  زا  ار  قّالش  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح 
: دنک تیاکح  ساّبع  نب  هّللادبع  - 4

؟ درک لاؤس  ترضح  نآ  زا  تاقولخم  عاونا  نوماریپ  دش و  دراو  هیلع  هّللا  تاولص  یلع  ماما  رضحم  هب  یصخش 
زین رادقم  نامه  هب  و  اه ؛ سونایقا  اهایرد و  قمع  رد  قولخم  عون  تسیود  رازه و  کی  دـنوادخ  دومرف : نینچ  خـساپ  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 

. تسا هدیرفآ  نیمز  يور  رب  تاقولخم  زا  یفلتخم  عاونا 
لکـش و داتفه  هب  هّتبلا  هک  دنتـسه ، مالـسلا  هیلع  مدآ  ترـضح  لسن  زا  همه  جوجأم  جوجأی و  هفئاط  زج  اه  ناـسنا  یماـمت  و  دوزفا : سپس 

[ . 4 . ] دنا هدش  هدیرفآ  گنر 
نیمه دومن ، روبع  دوب  یبوخ  ياه  تشوگ  ياراد  هک  یباّصق  هزاغم  يولج  زا  هیلع  هّللا  تاولص  یلع  ماما  نینمؤملاریما  ترضح  يزور  - 5
لزنم يارب  ار  نآ  زا  يرادـقم  مراد ، یبساـنم  بوخ و  تشوـگ  نینمؤـملاریما ! اـی  تشاد : هضرع  داـتفا ، ترـضح  نآ  هب  باّـصق  مشچ  هک 

. دیئامن يرادیرخ 
یتسناوت عقوم  ره  و  منک ؛ یم  ربص  نآ  لوپ  تباب  نم  تسین ، یلکشم  تفگ : باّصق  مرادن ، دوخ  هارمه  لوپ  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

. روایب ار  شلوپ 
تکرح هب  دیامن  يرادیرخ  تشوگ  هک  نآ  نودب  و  مرخ ، یمن  هیسن  و  میامن ؛ یم  ربص  تشوگ  دیرخ  هب  تبسن  نم  ریخ ، دومرف : ترضح 

[ . 5 . ] تفر داد و  همادا  دوخ 
--------------

اه : تشون  یپ 
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ح 21 . ص 49 ، ج 5 ، لئاسولا : كردتسم  [ 1]

ح 19 . ص 94 ، ج 10 ، ماکح : الا  بیذهت  [ 2]

ح 11 . ص 27 ، ج 10 ، ماکح : الا  بیذهت  [ 3]
ح 274 . ص 185 ، ج 8 ، یفاک : [ 4]

ص 119. یملید : بولقلا  داشرا  [ 5]

ییاریذپ

دوخرب یگنـسرگ  راشف  زا  ترـضح  نآ  هک  راـب  کـی  . دـش ياریذـپ  یتشهب  هیذـغا  اـب  اـهراب  دوخ ، یناگدـنز  لوط  رد  (ص ،) ادـخ لوسر 
( هللا الا  هلا  رکذ ال   ) لیلهت هب  (ص ) ادـخ لوسر  كراـبم  تسد  رد  نآ  تاـیوتحم  فرظ و  دروآ . ماـعط  زا  رپ )  ) یفرظ لـیئربج  دـیچیپیم ،

. دندش لوغشم  تیدحا  تاذ  شیاتس  ریبکت و  حیبست و  هب  سپس  دنتخادرپ و 
تـساوخ هراب  رگد  تخادرپ . راکذا  نامه  ندناوخ  هب  ًاددجم  فرظ  هک  داد ، دوخ  تیب  لها  زا  یکی  تسد  هب  ار  ماج  نآ  (ص ) ادخ ربمایپ 

: تفگ شترضح  هب  و  تفرگ ، سپ  ار  نآ  دش و ) عنام   ) لیئربج هک  دهد  دوخ  باحصا  زا  یضعب  هب  ار  فرظ  نآ 
رب وا  یصو  ای  یبن و  يارب  زج  نآ  لوانت  تسا و  تشهب  هیده  هفحت و  نیا  دینک ، لیم  تسا  هدش  هداتسرف  امـش  صوصخم  هک  ماعط  نیا  زا 

. تسین اور  يرگید 
ساـسحا دوخ  ماـک  رد  ار  نآ  ینیریـش  کـنیا  مه  نم ، میدرک  یهارمه  يو  اـب  مه  اـم  دـندروخ و  ماـعط  نآ  زا  (ص ) ادـخ لوسر  هاـگنآ 

. منکیم
تلله ماجلا و  لهف  هفحت  هیف  هنجلا  نم  ماجب  لیئربج  هاـتاف  اـعوج  روضتی  اـمنیب  هتاـیح ، یف  ایندـلا  یف  معطا  ادـمحم  ناـف  ع ...:)  ) یلع لاـق 

: هل لاقف  لیئربج  اهلوانتف  هباحـصا  ضعب  اهلوانی  نا  مهف  کلذ  لثم  ماجلا  لعفف  هتیب ، لها  اـهلوانف  ادـمح  اربک و  احبـس و  هدـی و  یف  هفحتلا 
. یبن یصو  وا  یبنل  الا  حلصتال  اهنا  اهب و  هللا  کفحتا  هنجلا  نم  هفحت  اهناف  اهلک 

[ . 1 . ] هذه یتعاس  اهتوالح  دجال  ینا  هعم و  انلکا  لکاف و 
---------------

: اه تشون  یپ 
ص 286. ج 17 ، راحب ، ص 211 ؛ جاجتحا ، [ 1]

لماک ششوپ 

راوس یـشوگزارد  رب  هک  ینز  لاح  نیمه  رد  دوب . یناراب  يربا و  تخـس  اوه  زور  نآ  مدوب . عیقب  ناتـسربق  رد  (ص ) ادـخ لوسر  اب  يزور 
. درک روبع  ام  ناگدید  ربارب  زا  دوب 

. دش نیمز  رب  شقن  درک و  طوقس  هراچیب )  ) نز نآ ، هجیتن  رد  دیتلغ و  ورف  يدوگ  رد  ناویح  نآ  تسد  ناهگان 
(. دیشک مهرد  ناشیا  كرابم  هرهچ  و   ) دنادرگ يور  هنحص  نیا  ندید  زا  (ص ) ادخ ربمایپ 

. تسا هدناشوپ  ار  وا  ندب  مامت  هک  دراد  ياهماج  نت  رب  تسا و  هدیشوپ  نز  نآ  ادخ ! هداتسرف  يا  دنتفگ : ترضح  نآ  هب  یناسک 
، نادرگب دوخ  نارفغ  تمحر و  لومشم  دنراد ، یم  هگن  هدیـشوپ  ار  دوخ  هک  ار  ینانز  اراگدرورپ ! تفگ : درک و  اعد  وا  قح  رد  ترـضح 

: دومرف سپس 
زا جورخ  ماگنه  هب  ار  ناتنارسمه  و  راولش )  ) دراد هگن  هدیشوپ  ًالماک  ار  ناتمادنا  هک  دینک  هدافتـسا  ییاههماج  زا  شـشوپ  يارب  مدرم ! يا 
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. دیراد هگن  ناما  ظفح و  رد  صیرح ) هدولآ و  نامشچ  زا   ) نآ ندیشوپ  اب  لزنم 
یف راـمحلا  دـی  عقوف  راـمح ، یلع  هارما  ترم  اذا  رطم  نجد و  موب  یف  ص )  ) هللا لوسر  عم  عـیقبلا  یف  ادـعاق  تنک  لاـق : نینموـملاریما  نع 

. هلورستماهنآ ص !)  ) هللا لوسر  ای  اولاقف : یبنلا  ضرعاف  هارملا  تطقسف  هدهو 
[ . 1 . ] نجرخ اذا  مکاسن  اهب  اونصح  مکبایث و  رتسا  نم  اهناف  تالیوارسلا  اوذختا  سانلا ! اهیا  اثالث  تالورستملل  رفغا  مهللا  لاق :

------------------
: اه تشون  یپ 

ص 244. ج 3 ، لئاسولا ، كردتسم  ص 78؛ مارو ، هعومجم  [ 1]

گرزب شاداپ 

: دیسرپ تساخ و ) اپ  هب   ) ینز نیب  نیا  رد  تفگیم . نخس  نادهاجم  شاداپ  داهج و  باب  رد  ادخ  ربمایپ 
!؟ تسه ياهرهب  اهتلیضف  نیا  زا  نانز  يارب  ایآ 

دننامه دـنریگیم ، زاب  ریـش  زا  ار  دوخ  ناکدوک  هک  ياهظحل  اـت  دـنوشیم  رادراـب  ناـنز  هک  یماـگنه  زا  يرآ ، دومرف : (ص ) ادـخ لوسر 
. دنرب یم  شاداپ د  ادخ  هار  رد  نادهاجم 

. درک دنهاوخ  تفایرد  ار  دیهش  تلزنم  رجا و  دبایرد ، ار  ناشیا  گرم  دسر و  ارف  نانآ  لجا  هلصاف  نیا  رد  رگا  و 
؟ یش اذه  نم  اسنلل  امف  ص !)  ) هللا لوسر  ای  هللا  لوسرل  هارما  تلاقف  داهجلا . ص )  ) هللا لوسر  رکذ  لاق : یلع  نع 

هلزنم لثم  اهل  ناک  کلذ  نیب  امیف  تکله  ناف  هللا  لیبس  یف  طبارملاک  رجالا  نم  اـهماطف  یلا  اهعـضو  یلا  اـهلمح  نیب  اـم  هارملل  یلب  لاـقف :
[ . 1 . ] دیهشلا

----------------
: اه تشون  یپ 

ص 561. ج 3 ، هیقفلا ، هرضحیال  نم  باتک  [ 1]

تیاده مچرپ 

: دومرف نم  هب  (ص ) ادخ لوسر 
. یتسه وت  دبای  هار  تشهب  هب  هک  یسک  نیتسخن 

؟ امش زا  شیپ  یتح  متفگ :
. تسا همه  زا  شیپ  مدقم و  مچرپ  لماح  و  ياهدوب . ایند  رد  هکنانچ  یتسخ ، ترخآ  رد  نم  رادمچرپ  وت  هک  ارچ  يرآ . دومرف :

همه ، ) يراد فک  حـب  دـمحلا ) ءاول   ) ارم مچرپ  هک  یلاـح  رد  یتـسه و  تشهب  رد  وت  هک  منیبیم  کـنیا  مه  ییوـگ  یلع ! دوـمرف : هاـگنآ 
. دنشاب عمج  نآ  هانپ  رد  دنیایب ، سپ  نیا  زا  دنا و  هدمآ  يو  زا  سپ  هک  یناسک  یمامت  ات  هتفرگ  رشبلاوبا  مدآ  زا  اهناسنا )

؟ کلبق اهلخدا  ص )  ) هللا لوسر  ای  تلقف : هنجلا ، لخدی  نم  لوا  تنا  ص :)  ) هللا لوسر  یل  لاق  لاق : بلاط  یبا  نب  یلع  نع 
دق کب و  یناک  یلع  ای  لاق : مث  مدقتملا . وه  اوللا  بحاص  ایندـلا و  یف  یئاول  بحاص  کنا  امک  هرخالا  یف  یئاول  بحاص  کنال  معن  لاق 

[ . 1 . ] هنود نمف  مدآ  هتحت  دمحلا  ءاول  وه  یئاول و  كدیب  هنجلا و  تلخد 
----------------------

: اه تشون  یپ 
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. عئارشلا للع  زا  لقن  هب  ص 217  ص 6 و ج 39 ، ج 8 ، راحب ، [ 1]

انشآ ربمایپ 

نادنمـشناد زا  يدرم  متفگیم ، نخـس  مدرم  يارب  هک  زور  کی  مدربیم ،) رـس  هب  نمی  رد  (ص ) ادـخ لوسر  ناـمرف  هب  هک  یماـیا  رد  ... )
: تفگ نم  هب  تسیرگنیم  نآ  رد  تشاد و  تسد  هب  یباتک  هک  یلاح  رد  تساخرب و  تیعمج  نایم  زا  دوهی 

: متفگ متفریذپ و ) ار  واتساوخرد   ) نک فصو  ام  يارب  ار  دمحم  لیامش  زا  يریوصت  تسا ) نکمم  رگا  )
. دراد بسانتم  گرزب و  يرس  هداتفا ، زاب و  هن  تسا و  هدیچیپ  یلیخ  هن  شرـس  يوم  هاتوک ، رایـسب  هن  تسا و  دق  دنلب  نادنچ  هن  ادخ  ربمایپ 

میخـض گرزب و  شیاهاپ  مدق  تسد و  فک  دراد . تشرد  يدنب  ناوختـسا  دنزیم . یخرـس  هب  یکدنا  تسا و  دیفـس  شا د  هرهچ  گنر 
يوق و   ) هناش راهچ  دـنلب ، یناـشیپ  هتـسویپ و  یناوربا  تشپرپ و  ینـساحم  ياراد  دراد . وم  زا  کـیراب  یطخ  فاـن  اـت  هنیـس  ناـیم  زا  تسا .

مهاوخن مه  نیا  زا  سپ  ما و  هدیدن  ار  یسک  وا ، دننام  زگره  دشاب . هناور  يریزارس  هب  يدنلب  زا  راگنا  دوریم  هار  یتقو  دیامنیم . لکیه )
. دید

. هدب همادا  تفگ : يدوهی  دنمشناد  متفگن ، يزیچ  مدش و  تکاس  سپس 
دراد وب  شوخ  یناهد  دوشیم . هدید  یخرس  شنامـشچ  رد  :و  دوزفا داد و  همادا  دوخ  وا  اما  مدرک . نایب  متـشاد  رطاخ  هب  ًالعف  هچنآ  متفگ :
ندب مامت  اب  دـنک  هاگن  رـس  بقع  ای  ولج  فرط  هب  دـهاوخب  هک  یماگنه  دونـشیم و  تقد  اب  دـنیوگب  نخـس  وا  اب  یتقو  وکین . ینـساحم  و 

.... ددرگ یمرب 
؟ تسا مادک  مدیـسرپ  دنام . هتفگان  وا  زا  یگژیو  کی  تفگ : سپـس  تسوا . تافـص  زا  همه  يدرمـش  رب  هک  اهنیا  دنگوس  ادـخ  هب  متفگ :

. دوشیم هدهاشم  یگدیمخ  تلاح  شتشپ  رد  تفگ :
يرـصتخم ًارهق  نتفر  هار  هوحن  نیا  و  . ) ددرگیم رهاظ  بانج  نآ  زا  نتفر  هار  ماگنه  هک  تسا  یتلاح  نامه  مدرک ، نایب  هک  ار  نیا  متفگ :

(. دنکیم داجیا  هدننیب  نهذ  رد  یگدیمخ  تلاح 
رخآ ربمایپ  : ) تسا هدـمآ  فاـصوا  نیا  رکذ  زا  سپ  اـجنآ  رد  ما ، هتفاـی  وا  يارب  مناردـپ  ياـهباتک  رد  ار  فصو  نم  تفگ : دنمـشناد  درم 

نآ زا  هنیدـم  دـنکیم . ترجاهم  تسا  هکم  نوچمه  تمظع  تمرح و  تهج  زا  هک  يرهـش  هب  اجنآ  زا  دوشیم و  دـلوتم  هکم  رد  نامزلا )
زا دـنهدیم ، هانپ  نانآ  هب  دـننکیم و  ییوجلد  نارجاهم  زا  هک  یناسک  تسا . هتـشگ  (ص ) ربماـیپ ياریذـپ  هک  دـنکیم  ادـیپ  تمرح  يور 

. دننکیم یگدنز  دوهی  زا  یموق  اهنآ  ترواجم  رد  تسا ... يزرواشک  يراد و ) لخن   ) اهنآ هفرح  دنتسه . رماع  نب  ورمع  نادنزرف 
.... تسا نیملسم  ربمایپ  ادخ و  هداتسرف  وا  تسا ، روط  نیمه  يرآ  متفگ :

ربمایپ ناگمه  رب  وا  هک  مهدیم  تداهش  تفگ : داد و  یهاوگ  مرکم  یبن  تلاسر  ادخ و  تینادحو  هب  دش و  ناملسم  يدوهی  درم  ماجنارس 
. دش مهاوخ  هدنز  هللاءاش  نا  وا  توبن  رب  نیقی  اب  مریمیم و  وا  هب  داقتعا  اب  ما و  هدنز  وا  هب  نامیا  اب  نم  تسا و 

يدانف هیف ، رظنی  رفـس  هدـی  یف  فقاو  دوهیلا  رابحا  نم  ربح  سانلا و  یلع  اموی  بطخال  یناف  یلا  ص )  ) هللا لوسر  ینثعب  لاق : ع )  ) یلع نع 
. مساقلا ابا  انل  فص  لاقف : یلا 

، هدوسا رعـشلا  لجر  وه  طبـسلاب ، ططقلا و ال  دـعجلاب  سیل  و  نئاـبلا ، لـیطاب  ـال  و  ددرملا )  ) ریـصقلاب سیل  ص )  ) هللا لوسر  نا ) (: ) تلقف )
تلص نیجاحلا ، نمورقم  رافشالا  بادها  هبرسملا ... لیوط  نیمدقلا  نیفکلا و  نثشب  سیدارکلا ، میظع  هرمح ، هنول  برـشم  سارلا ، مخض 

هلثم هدعبرا  مل  هلثم و  هلبق  را  مل  ببص  نم  لزنی  امناک  افکتی  یشم  اذا  نیبکنملا  نیب  ام  دیعب  نیبجلا 
، نینذالا مات  مفلا ، نسح  هیحلا  نسح  هرمح ، هینیع  یف  ربحلا : لاق  ینرضحی  ام  اذه  تلق :) ( ...؟) دعب  ) اذام و  ربحلا : یل  لاقف  تکـس  مث  .... 

يذلا وه  یلع :) لاق   ) انج هیف  و  ربحلا : لاق  وه ؟ ام  و  یلع : لاقف  رخا . یش  هیف )  ) و هتفـص ! هللا  هذه و  یلع : لاقف  اعیمج . ربدی  اعیمج و  لبقی 
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هراصنا دـجن  و  هللا ، مرح  يذـلا  مرحلا  همرحک  همرح  هل  نوکی  وه و  همرحی  هذـه  دـجا  یناف  ربحلا : لاق  ببـص . نم  لزنی  اـمناک  کـل  تلق 
(. ص  ) هللا لوسر  وه  وه ؟ وه  لاق  دوهی ، مهلبق  ضرالا . لها  لخن و  لها  رماع ، نب  ورمع  دلو  نم  اموق  مهیلا  رجاه  نیذلا 

[ . 1 . ] هللا اش  نا  ثعبا  هیلع  توما و  هیلع  ایحا و  کلذ  یلعف  هفاک ، سانلا  یلا  ص )  ) هللا لوسر  هنا  هللا و  یبن  هنا  دهشا  یناف  ربحلا  لاقف 
-------------------

: اه تشون  یپ 
نآ فیرـش  رـضحم  هب  ملع  تبـسک  روظنم  هب  هزور  همه  دنمـشناد  درم  نیا  دوـب ، نمی  رد  یلع  اـت  و 32 . ص 31  ج 1 ، هداعـسلاجهن ، [ 1]

نامز رد  تباث  نامیا  اب  دنام و  یقاب  نمی  رد  نانچمه  وا  هنیدم ، هب  یلع  تشگزاب  اب  درکیم و  ضیف  بسک  وا  زا  دشیم و  رضاح  ترضح 
. تفگ عادو  ار  یناف  ناهج  رکبوبا  تفالخ 

موش نایاپ 

ترـضح نآ  رب  ازهتـسا  دندادیم . هولج  کبـس  نارگید  راظنا  رد  ار  وا  دندرکیم و  ازهتـسا  ار  (ص ) ادـخ ربمایپ  هکم ، ناذـفتم  زا  ياهدـع 
ترـضح نآ  اما  درکیم . درـس  مالـسا  هب  تبـسن  ار  اهلد  دـیناسریم و  ناـیز  شتوعد  هب  تهج ه  نآ  زا  هژیوب  دوب ، راوگاـن  خـلت و  رایـسب 
ياهناسنا نیا  زیگنا  تربع  تکاله  نانآ و  موش  مجنارس  نایب  دیآیم  ریز  رد  هچنآ  دادیم . همادا  شیوخ  توعد  هب  دیزرویم و  تماقتسا 

: میونشیم نانمومریما  نابز  زا  هک  تسا  هیامورف 
همادا زا  ار  وا  لتق ، هب  دـیدهت  اب  دـنورب و  (ص ) ادـخ ربمایپ  دزن  ات  دـندش  نآ  رب  دـنتفرگن ، ياهجیتن  دوخ  راک  زا  هک  یتقو  اـهیچ ، هرخـسم 

: دنتفگ دنتفر و  وا  دزن  ور  نیا  زا  دنراد . زاب  شراک 
رد یتسه ، ناما  رد  یتشادرب  تسد  راک  همادا  زا  و  یتشگزاب ، دوخ  ياعدا  زا  هچنانچ  میهدیم ، تلهم  ار  وت  زورما  رهظ  اـت  اـم  دـمحم ! يا 

. تشک میهاوخ  ار  وت  تروص  نیا  ریغ 
مدرم نیا  وا و  راک  ماجنارـس  هک   ) تفر ورف  هشیدنا  رد  هودنا  مغ و  زا  يراب  اب  تسبب و  دوخ  يور  هب  رد  تفر و  لزنم  هب  (ص ) ادـخ ربمایپ 

: دمآ دورف  هیآ  نیا  هارمه  هب  یحو  هتشرف  نیب  نیا  رد  دیشک )؟ دهاوخ  اجک  هب 
[ . 1 . ] نادرگب يور  ناکرشم  هورگ  زا  ناسرب و  مدرم  هب  ياهتشگ ، رومأم  هک  ار  هچنآ  دنلب  يادص  اب 

! میدناسر رفیک  هب  ار  اهنآ  دوخ  ام  تفگ : لیئربج  !؟ منک هچ  ناشیا  ياهدیدهت  ناگدننک و  ازهتسا  اب  نم  دیسرپ : لیئربج  زا  ربمغیپ 
.... دندوب اجنیا  کنیا  مه  اهنآ  اما  ربمغیپ :

. هدب همادا  شیوخ  توعد  هب  لماک  يدازآ  اب  وت  هدیچیپ ، مهرد  هشیمه  يارب  ناشرمع  راموط  دنتسین و  رگید  لیئربج :
: دندیسر تکاله  هب  صاخ ، ياهویش  هب  مادک  ره  زور و  کی  رد  همه  هک  دندوب  نت  جنپ  نگیمورف  هدمع 

نوخ دندرک ، هچ  ره  دش . يراج  نوخ  دیرد و  ار  شتـسد  گر  ریت  درک ، دروخرب  ياهدیـشارت  ریت  اب  ییاج  زا  روبع  ماگنه  هریغم  نب  دیلو 
هب یهوک )  ) يدنلب زا  دیزغل و  شیاپ  ریز  زا  یگنـس  هار  نیب  رد  تفر . یناکم  هب  یتجاح  یپ  زا  لئاو  نب  صاع  . دیدرگ كاله  ات  دماین  دنب 

. دش هکت  هکت  درک و  طوقس  ریز 
هب ار  شرـس  لیئربج  هک ، دوب  هتفرگ  هیاـس  یتخرد  ریز  تشگزاـب ) رد   ) تفر دـمآیم ، يرفـس  زا  هک  شرـسپ  لابقتـسا  هب  ثوغی  نب  دوسا 
وا اما  نک ! رود  نم  زا  ار  درم  نیا  مالغ ! يا  تفگیم : وا  هب  تساوخیم و  کمک  شمالغ  زا  دوسا  . درمب دیکرت و  شرـس  دیبوک ، تخرد 

! یبوکیم تخرد  هب  ار  ترس  هک  یتسه  وت  نیا  منیبیمن  اجنیا  ار  یسک  وت  زج  نم  تفگیم :
شناسک تشگزاب ، هناخ  هب  نوچ  داد ، لکـش  رییغت  نایـشبج  نانوچ  داب  شزو  رثا  رد  دش ، ماس  داب  راچد  دش و  جراخ  هناخ  زا  هلطالط  نبا 

. دنتشک ار  يو  دنتفرگ و  مشخ  وا  رب  دندرکن و  رواب  متسه ، ینالف  نم  تفگ  هچ  ره  دنتخانشن . ار  يو 
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روک شنامـشچ  ات  وب  هدرک  نیرفن  وا  رب  (ص ) ادـخ لوسر  دادـب . فک  زا  ار  دوخ  ییانیب  تشگ و  راچد  ربماـیپ  نیرفن  هب  ثراـح  نب  دوسا 
يراوخ يروک و  اب  نانچمه  دـش و  اریگ  وا  قح  رد  ربمایپ  نیرفن  دـش ، جراـخ  هناـخ  زا  هک  زور  ناـمه  ، ددرگ ـالتبم  دـنزرف  غاد  هب  دوش و 

. دش راتفرگ  زین  دنزرف  غاد  هب  ات  تسیزب 
رگد تسشنن ، ورف  ششطع  اما  دندناروخ  وا  هب  تساوخ ، بآ  دیدرگ . هنشت  دروخ و  يروش  یهام  هدش : تیاور  زین  نینچ  دوسا  يالتبا  زا 

. درمب دیکرتب و  شمکش  ات  دروخ  بآ  نادنچ  دشن و  باریس  دندناشون و  يو  هب  تساوخ  بآ  هراب 
. تشک ارم  دمحم  يادخ  دنتفگیم : هک  دوب  نیا  دش ، هدینش  دارفا  نیا  همه  زا  گرم  هظحل  رد  هک  یمالک  نیرخآ 

كانلتق الا  کلوق و  نع  تعجر  ناف  رهظلا  یلا  کب  رظتن  دـمحم ! ای  هل : اولاقف  ص )  ) هللا لوسر  يدـی  نیب  اوناـک  مهنا  کـلذ  یلع ...: لاـق 
: لوقی وه  مالـسلاکیلع و  ارقی  مالـسلا  دـمحم ! ای  هل : لاقف  هتعاس  هللا  نع  لـیئربج  مهلوقل  اـمتغم  هباـب  هیلع  قلغاـف  هلزنم  یف  یبنلا  لخدـف 

؟ ینودعوا ام  نیئزهتسملاب و  عنصا  فیک  لیئربج  ای  لاق : ... نیکرشملا نع  ضرعا  رموت و  امب  عرصا 
. نیئزهتسملا كاننفک  انا  هل : لاق 

. يدی نیب  هعاسلا  اوناک  لیئربج  ای  لاق :
.... مهتیفک دق  لاق :

هعشو هشار و  دق  هعازخ  نم  لجرل  لبنب  رمف  هریغملا ، نب  دیلولا  اماف  دحاو . موی  یف  هبحاص  هلتق  ریغب  مهنم  دحاو  لک  مهتسمخ  هللا  لتقف  .... 
. دمحم بر  ینلتق  لوقی : وه  تامف و  هامدا  یتح  هلحکا  عطقناف  هنم  هیظش  هباصاف  قیرطلا  یف 

بر ینلتق  لوقی : وه  تاـمف و  هعطق  هعطق  عطقتف  طقـسف  رجح  هتحت  هدـهدتف  عـضوم  یلا  هل  هجاـح  یف  جرخ  هناـف  لـئاو  نب  صاـعلا  اـما  و 
. دمحم

ینع عنما  همالغل : لاقف  هرجشلا  هب  حطنف  هسار  ذخاف  لیئربج  هاتاف  هرجشب  لظتساف  هعمز  هنبلا  لبقتسی  جرخ  هناف  ثوغی  دبع  نب  دوسالا  اما  و 
. دمحم بر  ینلتق  لوقی : وه  هلتقف و  کسفن . الا  ائیش  کب  عنصی  ادحا  يرا  ام  لاقف : اذه ،

هاتاف عضوم  یلا  راص  یتح  جرخ  مویلا  کلذ  ناک  املف  هدلو ، هلکثی  نا  هرصب و  هللا  یمعی  نا  هیلع  اعد  یبنلا  ناف  بلطملا ؛  نب  دوسالا  اما  و 
. هدلو لجوزع  هللا  هلکثا  یتح  یقب  یمعف  ههجو  اهب  برضف  ارضبخ  هقروب  لیئربج 

: لوقی وه  هولتقف و  هیلع  اوبضغف  ثراحلا ، انا  لاقف : هلها  یلا  عجرف  ایشبج  لوحتف  مومسلا  یف  هتیب  نم  جرخ  هناف  هلطالاطلا  نب  ثراحلا  اما  و 
: لوقی وه  تامف و  هنطب  قشنا  یتح  املا  برـشی  لزی  ملف  شطعلا  هاتاف  احلام  اتوح  لکا  ثراـحلا  نب  دوسـالا  نا  يور  .و  دـمحم بر  ینلتق 

[ . 2 . ] دمحم بر  ینلتق 
---------------------

: اه تشون  یپ 
(. 94:15) رجح هروس  [ 1]

ص 56. ص 282 و ج 18 ، ص 36 و ج 17 ، ج 10 ، راحب ، ص 216 ؛ جاجتحا ، [ 2]

خساپ شسرپ و 

: دیسرپ درک و  حرط  ار  یشسرپ  ترضح  نیب  نیا  رد  میدوب . هتسشن  (ص ) ادخ لوسر  دزن  نارای ، زا  یعمج  هارمه  هب 
؟ تسا مادک  نانز  يارب  زیچ  نیرتهب  دینادیم ، ایآ 

ره میتشگ . هدنکارپ  وا  درگ  زا  همه  یناوتان  زجع و  اب  تبقاع  دشن . هدینش  دزاس ، عناق  ار  ترضح  نآ  هک  یخساپ  رـضاح ، تیعمج  نایم  زا 
متفگ وا  هب  مدرک . هاگآ  دوب  هدرک  ناونع  یمارگ  لوسر  هک  یـشسرپ  زا  ار  همطاف  و  مدـمآ ، همطاف  هناـخ  هب  زین  نم  تفر و  ییوس  هب  سک 
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نابز رب  دوب  شترضح  رظن  دروم  هک  ار  یخساپ  تسناوتن  اهنآ  زا  کی  چیه  اما  دنداد ، ییاهخساپ  دندیشوک و  ترـضح  نآ  نارای  دنچ  ره 
: تفگ هاگ  نآ  منادیم . نم  ار  لاوس  خساپ  تفگ : همطاف  . درآ

يا متفگ : متـشگ و  زاب  (ص ) ادـخ لوسر  دزن  نم  . دـننیبن ار  نادرم  زین  اهنآ  دـننیبن و  ار  نانآ  نادرم  هک  تسا  نآ  ناـنز  يارب  زیچ  نیرتهب 
خـساپ نیا  زا  ربمغیپ  (. مدرک ضرع د  دوب  هداد  همطاف  هک  یخـساپ  نامه  . ) تسا نیا  شخـساپ  دیدرک  حرطم  هک  یـشسرپ  ادـخ ! هداتـسرف 

!؟ يدادن ار  نآ  خساپ  يدوب و  اجنیا  کنیا  مه  هک  وت  ياهدینش ، هک  زا  ار  خساپ  نیا  تفگ : دمآ و  ششوخ 
. تسا نم  نت  هراپ  همطاف  انامه  دومرف : ربمغیپ  همطاف . زا  متفگ :

. انقرفت یتح  انلک  کلذب  انییعف  اسنلل ؟ ریخ  یش  يا  ینوربخا  لاقف : ص )  ) هللا لوسر  دنع  اسولج  انک  لاق : یلع  نع 
. هفرع هملع و ال  انم  دحا  سیل  و  ص )  ) هللا لوسر  انل  لاق  يذلا  اهتربخاف  همطاف  یلا  تعجرف 

انتباس ص !)  ) هللا لوسر  ای  تلقف : ص )  ) هللا لوسر  یلا  تعجرف  . لاجرلا نهاری  لاجرلا و ال  نیری  ـال  نا  اـسنلل  ریخ  هفرعا : نینکل  و  تلاـقف :
. لاجرلا نهاری  لاجرلا و ال  نیری  نا ال  نهل  ریخ  و  اسنلل ؟ ریخ  یش  يا 

[ . 1 . ] ینم هعضب  همطاف  نا  لاق : و  ص )  ) هللا لوسر  کلذ  بجعاف  همطاف ، تلق : يدنع . تنا  هملعت و  ملف  كربخا  نم  لاق :
---------------

: اه تشون  یپ 
ص 67. ج 20 ، هعیشلا ، لئاسو  ص 94 ؛ ج 2 ، همغلا ، فشک  [ 1]

شیرق ياوشیپ 

: دنتفگ هک ) دش  هدینش  راصنا  زا  ینخس  هفیقس  هعقاو  رادوریگ  رد  )
!. تسا رتراوازس  تفالخ  يدصت  يارب  ( يراصنا هدابع  نب  دعس   ) ام تسود  سپ  دینکیمن ، میلست  یلع  هب  ار  تیالو  هک  کنیا 

رد يرآ  دنتشاد . اور  متـس  نم  قح  رد  ای  دندرک و  ملظ  دوخ  قح  رد  ای  راصنا  اریز  مرب ؟ تیاکـش  یـسک  هچ  هب  منادیمن  دنگوس ، ادخ  هب 
. مدش عقاو  مولظم  نم  دندرک و  متس  نم  قح 

نایاوشیپ همئا و  تسا : هدومرف  (ص ) ادخ ربمایپ  هکنیا  هچ  دسریمن ؛) راصنا  هب  تفالخ  ماقم  : ) تفگ شیرق  زا  رفن  کی  راصنا ، خـساپ  رد 
. دندرک عیاض  زین  ارم  قح  دنتشاد و  رانکرب  تردق  بحاصت  زا  ار  راصنا  نخس ، نیا  حرط  اب  هنوگ و  نیدب  . دوب دنهاوخ  شیرق د  زا 

نب رامع  يرافغ ، رذوبا  دوسا ، نب  دادـقم  دیعـس ، نارـسپ  نانآ : هلمج  زا  هک  دـندومن  ینابیتشپ  مالعا  دـندمآ و  نم  دزن  هتـسد  کـی  سپس 
. دندوب بزاع  نب  ءارب  ماوع ، نب  ریبز  یسراف ، ناملس  رسای ،

مهاوخن یچیپرس  وا  نامرف  زا  هک  هلحرم ) نیا  رد  يراد  نتـشیوخ  ربص و   ) تسا هدومرف  یـشرافس  نم  هب  (ص ) ادخ لوسر  متفگ : نانآ  هب 
، تشاد مهاوخن  رب  وا  ربمایپ  تیـصو  ادخ و  نامرف  ربارب  رد  عوضخ  تعاطا و  زا  تسد  دیآ ، دورف  مرـس  رب  ییالب  ره  دنگوس  ادخ  هب  درک .

. درک مهاوخ  تمواقم  یگداتسیا و  هفیظو  نداد  ماجنا  هار  رد  زاب  دنشک ، وس  ره  هب  دنزادنا و  مندرگ  رب  نامسیر  هچنانچ  و 
اهقح تملظ  راصنالا  نوکت  نا  اما  وکـشا ؟ نم  یلا  يرداام  هللاوف  هریغ . نم  اهل  قحا  انبحاصف  یلعل  اهوملـست  مل  اذا  اما  اولاق  ع :)  ) یلع لاق 

. مولظملا انا  ذوخاملا و  یقح  یلب  یقح ، ینوملظ  اونوکی  نا  اما  و 
. اهنم یقح  ینوعنم  اهتوعد و  نع  راصنالا  اوعفدف  شیرق . نم  همئالا  لاق : هللا  یبن  نا  شیرق : لئاق  لاقف 

نب ریبزلا  یسرافلا و  ناملس  رسای و  نب  رامع  يرافغلا و  رذوبا  دوسالا و  نب  دادقملا  دیعـس و  انبا  مهنم ، رـصنلا ، یلع  نوضرعی  طهر  یناتاف 
. بزاع نب  اربلا  ماوعلا و 

[ . 1 . ] هعاط اعمس و  یلاعت  تررق هللا  یفناب ال  ینومرخ  ولا  هللاوف  هب  ینرما  امع  هفلاخا  تسل  هیصو  یلا  هللا  یبن  نم  يدنع  نا  مهل : تلقف 
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--------------
: اه تشون  یپ 

. ینیلک لئاسر  زا  لقن  هب  ص 181  هجحملا ، فشک  [ 1]

داهنشیپ

نامثع نانآ ، تیامح  اب  ات  دنتـساوخ  نم  زا  نآ ) ناربج   ) يارب دنتـساوخ و  رذع  دندوب  هدرک  هک  يراک  زا  دـندمآ و  نم  دزن  اروش  ياضعا 
سپ زاب  يارب  هک  دندرک  دیکءات  هتشذگ  زا  تمادن  راهظا  اب  نانآ  مناتس . زاب  ار  دوخ  قح  وا  هیلع  مایق  اب  مروآ و  ریز  هب  تردق  هکیرا  زا  ار 

. دنام دنهاوخ  رادافو  نایاپ  ات  درک و  دنهاوخ  یناشفناج  نم ، مچرپ  نامرف و  ریز  رد  نم  قح  نتفرگ 
. درادیم زاب  نامثع  هیلع  شروش  زا  ارم  زین  زورما  تشاد ، زاب  ود ) نآ   ) تموکح هیلع  شروش  زا  ارم  زورید  هک  هچنآ  دنگوس ، ادخ  هب  اما 

یبوخب دنچ  ره  تسا . شمارآ  یلـست و  هیام  نم  يارب  تسا و  رتهب  مراد  هگن  ار  دنا  هدـنام  یقاب  هک  منارای  زا  مک  دادـعت  نیمه  رگا  مدـید 
. دنباتیمن رب  رس  نآ  شریذپ  زا  مناوخ  ارف  گرم  هب  ار  اهنآ  رگا  هک  متسنادیم 

ياهنـشت ماک  رد  مرگ  رایـسب  زور  رد  هک  تسا  ییاراوگ  تبرـش  دننام  نم  دزن  گرم  هک  دننادیم  بیاغ  رـضاح و  زا  ربمایپ  باحـصا  همه 
. دنزیر ورف 

ماجنا رب  یگمه  هک  میتسب  دهع  يراک  رس  رب  شلوسر  ادخ و  اب  هدیبع  میومع  رسپ  رفعج و  مردارب  هزمح و  میومع  اب  هارمه  هک  منامه  نم 
: دش لزان  ام  قح  رد  هفیرش  هیآ  نیا  دنداهن و  سپ  ارم  دنداتفا و  شیپ  نم  ناهارمه  اما  میشاب  رادافو  نآ  نداد 

. دندادن هار  دوخ  رد  یلیدبت  رییغت و  چیه  یلو  دنراظتنا  رد  یـضعب  دنتـشذگرد و  نانآ  زا  یـضعب  دنتـسب ، دهع  ادخ  اب  یتسارب  هک  ینادرم 
[ . 1]

. مرظتنم نامه  نم  هک  دنگوس  ادخ  هب  دندوب و  هدیبع  رفعج و  هزمح و  دنتشذگرد ، هک  نانآ 
ذخا هیلع و  بوثولا  نافع و  نبا  علخ  ینلاسی  ینم  بکر  ناک  امع  عجار  لک  مهموی  نم  هتتـسلا  نم  نوقابلا  یناـتا  دـقل  و  ع ...:)  ) یلع لاـق 

نم ینعنم  يذـلا  الا  ینعنم  ام  دوهیلا  اخا  اـی  هللاوف  یقح  یلع  لـجوزع  هللا  دری  وا  یتیار  تحت  توملا  یلع  هتعیب  هتقفـص و  ینیطعی  یقح و 
. هتبکر توملا  هوعد  یلع  اهتلمح  نا  ینا  تملع  اهئانف و  نم  یبلقل  سنا  یل و  جهبا  هفئاطلا  نم  یقب  نم  یلع  اقبالا  تیار  اهلبق و  اهیتخا 

نم رحا  دیدشا  مویلا  یف  هدرابلا  هبرشلا  هلزنمب  يدنع  توملا  نا  دمحم  باحصا  نم  باع  نم  يرت و  نمم  رـضح  نم  ملع  دقف  یـسفن  اماف 
هب هللا انیف  رما و  یلع  هدیبع ، یمع  نبا  رفعج و  یخا  هزمح و  یمع  انا و  هلوسر  لجوزع و  هللا  تدهع  تنک  دـقل  و  يدـصلا . شطعلا د  يذ 

هیلع هللا  اودهاع  ام  اوقدص  لاجر  نینموملا  نم   ) انیف هللا  لزناف  لجوزع  هللا  دارا  امل  مهدعب  تفلخت  یبحـصا و  ینمدقتف  هلوسرل ، لجوزع و 
[ . 2 .... ] رظتنملا هللا  انا و  هدیبع و  رفعج و  هزمح و  هبحن  یضق  نم  و  الیدبت ) اولدب  ام  رظنی و  نم  مهنم  هبحن و  یضق  نم  مهنمف 

------------
: اه تشون  یپ 

(. 23:33  ) بازحا هروس  [ 1]
ص 428. لاصخ ، ص 174 ؛ صاصتخا ، [ 2]

نانکش نامیپ 

ار ناشیاوران  ياهشهاوخ  یصخش و  دصاقم  هک  دندید  نوچ  دندشیم ، بوسحم  نم  نارای  رامش  رد  دندوب و  هتـسب  نامیپ  نم  اب  هک  نانآ 
[ . 1 . ] دندیروش نم  رب  هشیاع )  ) نز نآ  نداد  رارق  تسد  تلآ  اب  دندرک و  زاغآ  هئطوت  مروآیمن ؛ رب 
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! مدوب وا  رب  یصو  نم  دوب و  هدش  راذگاو  نم  هب  نز  نآ  روما  (ص ،) ادخ ربمایپ  هیصوت  هب  انب  هکنیا  اب 
دندنادرگ و نازوس  کشخ و  ياهنابایب  رد  ار  يو  دنتسب و  شزاهج د  رب  دندرک و  راوس  يرتش  رب  ار  هشیاع  لمج ) گنج  نازورفا  شتآ  )
رب هک  یماـگ  ره  تشگیم و  يرپـس  وا  رب  هک  هـظحل  ره  دـندرک . سراـپ  وا  رب  هرـصب ) هـب  هـکم  هار  رد  تـسا  یبآ  ماـن   ) باوـح ياـهگس 

. دشیم راکشآ  يو  رب  ینامیشپ  تمادن و  راثآ  تشادیم 
و  ) دنتـشاد هّمذ  رب  ددجم  یتعیب  دندوب ، هتـسب  نم  اب  (ص ) ادخ لوسر  تایح  نامز  رد  هک  تعیب  نیتسخن  زا  سپ  هک  دـندوب  ینایهاپـس  اهنآ 

(! دوب هتسب  يرادافو  نامیپ  نم  اب  تبون  ود  نانآ  مادک  ره 
لیکـشت دساف  يراکفا  تسـس و  ییاهلقع  دنلب و  ییاهـشیر  اب  ناوتان  يدارفا  ار  نآ  نانکاس  هک  هرـصب )  ) دندش دراو  يرهـش  رب  نایـشروش 

. دوب يدرونایرد  يدایص و  يدرگ و  نابایب  اهنآ  هفرح  دادیم .
. داد رارق  ام  يور  رد  ور  هتخآ  ياهریشمش  اب  راو  هناوید  ار  اهنآ  داد و  بیرف  ار  درخ  یب  لهاج و  مدرم  نیا  هشیاع 

لمجلا یلع  اهولمحف  اهیلع  یـصولا  اهرما و  یلو  انا  یلع و  هارملاب  اوبث  ینم و  کلت  یف  اوعمیطی  مل  امل  یل  نیعیابملا  ناف  ع ...:)  ) یلع لاق 
هعاس و لک  یف  مدنلا  تامالع  مهل  رهظت  باوحلا و  بالک  اهیلع  حبنت  يراربلا و  عطقت  یفایفلا و  طبخت  اهب  اولبقا  لاحرلا و  یلع  اهودش  و 

هلوقع هلیلق  مهاحل  هلیوط  مهیدیا  هریـصق  هدلب  لها  تتا  یتح  یبنلا  هایح  یف  یلوالا  مهتعیب  دعب  هیناث  ینوعیای  دق  هبـصع  یف  لاح  لک  دنع 
[ . 2 .... ] مهف ریغب  مهماهسب  نومری  ملع و  ریغ  نم  مهفویسب  نوطبخی  مهتجرخاف  رحب  دارو  ودب و  ناریج  مه  مهوارآ و  هبزاع 

----------
: اه تشون  یپ 

ود نآ  هب  ار  هفوک  هرـصب و  گرزب  رهـش  ود  يرادناتـسا  تراما و  ات  دنتـساوخ  رـضح  نآ  زا  ریبز  هحلط و  دسیونیم : دـیدحلا  یبا  نبا  [ 1]
(. ص 232 ج 1 ، هغالبلاجهن ، حرش  . ) دنک راذگاو 

(. ص 181 هّجحملا ، فشک  . ) قارع تموکح  هب  ریبز  دسرب و  نمی  تموکح  هب  تشاد  دیما  هحلط  هتشون : ینیلک  زا  لقن  هب  سواط  نب  دیس 
نم هب  مه  هام  کی  هکلب  تسا  دایز  لاس  کی  هک  دننک  لمحت  لاس  کی  يارب  یتح  ارم  تموکح  دـندشن  رـضاح  ود  نآ  دومرف : ترـضح 

ص 308 .) ج 1 ، هغالبلاجهن ، حرش  . ) دندادن تلهم 
ص 170 . صاصتخا ، [ 2]

داهنشیپ

: هک درک  داهنشیپ  دمآ و  نم  دزن  هبعش ) نب  هریغم   ) یفقث مشچ  کی  درم  نایم ، نیا  رد 
منک اقبا  دراد ، ذوفن  تحت  هک  ییاهیدابآ  اهرهش و  هدودحم  رد  ار  يو  هک ) تسا  نآ  رتهب  هتخورفارب ، هیواعم  هک  یـشتآ  یـشوماخ  يارب  )

(! ددرگزاب تینما  دنیشن و  ورف  هلیاغ  ات  )
در ار  هریغم )  ) داهنشیپ نیا  هتبلا  منک ، هئربت  شتموکح  داسف  ملظ و  تاعبت  زا  ار  دوخ  مروایب و  يرذع  دنوادخ  هاگشیپ  رد  متسناوتیم  رگا 

. متشاذگ روش  هب  ار  نآ  مدرکن و 
راهظا هراب  نیا  رد  ات  متـساوخ  اهنآ  زا  مدرک و  تروشم  دندوب ، دهعتم  شلوسر  ادـخ و  هب  تبـسن  مدرم و  زوسلد  هاوخریخ و  هک  يدارفا  اب 

. دوب یکی  نم  اب  ، راوخرگج دنه  رسپ  هرابرد  ناشرظن  دندوب و  يءار  مه  نم  اب  زین  اهنآ  ( هناتخبشوخ هک  . ) دننک رظن 
کمک ناگدننک  هارمگ  زا  نم  هک  دنیبب  دنوادخ  مراذگب و  زاب  مدرم  تشونرـس  رد  ار  هیواعم  تسد  ادابم  هک  دنتـشادیم  رذح  رب  ارم  اهنآ 

!؟ ماهداد رارق  راک  تفرشیپ  هلیسو  ار  اهنآ  ماهتفرگ و 
ایند هب  لد  ود ، ره  اما  ار ، يرعـشا  رگید  راب  ار و  ریرج )  ) یلجب راب  کی  دـیوش ) تسد  ترارـش  زا  دـیاش   ) مداتـسرف هیواعم  دزن  ار  یناسک 
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. دنتخاس نامداش  دوخ  زا  ار  يو  و  دندیورگ ) وا  هب  و   ) دندش سفن  ياوه  عبات  دنتسب و 
، تسا هدوزفا  دوخ  ياهترارـش  هنماد  زا  شیب  درادن و  ییاورپ  اهنآ  کته  زا  درادیمن و  ساپ  ار  یهلا  ياهتمرح  هیواعم  مدـید  هک  یماگنه 

ردب گنج  هنحص  هک  ینارای  مدرک ؛ تروشم  ص )  ) ادخ لوسر  نارای  اب  تردق  هکیرا  زا  وا  تسد  ندرک  هاتوک  دربن و  گنج و  روظنم  هب 
دارفا رگید  اب  زین  و  دنتـشاد ) هنیـس  رب  ار  ادخ  يدونـشخ  لادم  و   ) دندوب هتـسج  تکرـش  ناوضر  تعیب  رد  هک  یناسک  دـندوب و  هدومزآ  ار 

. دندرکیم دیکءات  هیصوت و  وا  اب  ندیگنج  رب  دندوب و  يءار  مه  نم  اب  یگمه  ًاقافتا  هک  متخادرپ  وگتفگ  هب  هتسیاش ،
بناج زا  هدـنیامن  نداتـسرف  اب  همان و  لاسرا  اب  متـشون و  همان  وا  يارب  اج  همه  زا  مدرکن .) یتسدـشیپ  اما  . ) میدـش دربن  هدامآ  منارای  اب  نم 

. دنک تعیب  نم  اب  مدرم  ریاس  نوچمه  درادرب و  بوشآ  زا  تسد  هک  متساوخ  دوخ ،
هن دـنوادخ و  هن  هک  دوب  هداد  داهنـشیپ  ار  یطورـش  دوب و  هدرک  ییاـهوزرآ  نم  هراـبرد  تشون و  زیمآ  مکحت  ياـههمان  خـساپ ، رد  وا  اـما 

. دندشیمن دونشخ  نآ  زا  دنتفریذپیمن و  ناناملسم  زا  کی  چیه  هن  شربمایپ و 
! مراپسب وا  تسد  هب  دوب  نانآ  وزج  رسای  نب  رامع  هک  ار  ربمغیبپ  باحصا  نیرتوکین  زا  یعمج  هک  دوب  هدرک  داهنشیپ  اههمان  زا  یکی  رد 

نیمجنپ رامع  میدوب ، رفن  راهچ  رگا  دوب و  نیمـشش  رامع  میدوب  ربمغیپ  درگ  رفن  جنپ  رگا  دنگوس  ادـخ  هب  دوشیم !؟ ادـیپ  رامع  لثم  اجک 
. دوب

هب اـهنآ ، نتخیوآ  راد  هب  نتـشک و  اـب  يو  اـت  مهد  وا  لـیوحت  هتـسب ) تسد   ) ار يدارفا  نینچ  هک  دوـب  هتـساوخ  نم  زا  شاهماـن  رد  هیواـعم 
نانآ رب  نیرفن  هک  ینادناخ  شنادناخ  زا  دنچ  ینت  يرایتسد  اب  دوخ  وا  دنگوس ، ادخ  هب  هک  یتروص  رد  . دزادرپ نامثع  ییاعدا  یهاوخنوخ 

(. دندش وا  لتق  ببس  و   ) دندناروش نامثع  رب  ار  مدرم  تسا  تبث  یحو  رتفد  رد 
. دیلابیم زین  يرگمتس  یشکرس و  نیا  هب  لد ، رد  دروآ و  شروی  نم  رب  متفریذپن ، ار  وا  طیارش  نم  هک  یماگنه  و 

رب ار  روما  دروآ و  درگ  دوخ  دزن  دنتشاد  نیب  قح  هدید  هن  دندوب و  صیخـشت  تدق  مهف و  ياراد  هن  هک  ار  تفـص  ناویح  مدرم  زا  يرامش 
. دندیورگ وا  يوس  هب  ات  دیشخب  نانآ  هب  نادنچ  ایند  لام  زا  دندرک . يوریپ  وا  زا  ات  تخاس  هبتشم  نانآ 

. میداد نت  دنوادخ  نامرف  تیمکح و  هب  میتخادرپ و  هزرابم  هب  اهنآ  اب  میدرک و ) یگداتسیا  اهنآ  ربارب  رد  ام  )
رب ار  ام  هک  هشیمه  دـننام  زین  دـنوادخ  میدـیگنج . وا  اب  ریزگان )  ) ام تشادـن و  يرگمتـس  یـشکرس و  زج  یخـساپ  لباقم ، رد  هیواـعم  اـما 

. دومرف ام  بیصن  ار  يزوریپ  دوب ، هداد  تداع  نانمشد ، رب  يزوریپ 
ار شردپ  ياهمچرپ  هیواعم  و  دوب . ام  تسد  رد  زین  زور  نآ  دوب ، ناطیش  بزح  يدوبان  هلیسو  هتشذگ  رد  هراومه  هک  ادخ  لوسر  مچرپ  و 

. تشاد تسد  رد  مدوب ، هدیگنج  اهنآ  اب  (ص ) ادخ لوسر  باکر  رد  هتسویپ  نم  هک 
. اهنم هیلوا  امب  هیاردال  اهب  وه  یتلا  دالبلا  هیلوا  نا  یلع  راشاف  فیقث  روعا  یناتاف  ع ...:)  ) یلع لاق 

. ارذع کلذ  یف  یسفنل  تبصا  اجرخم و  یل  هتیلوت  یف  لجوزع  هللادنع  تدجو  وا  ایندلا  رما  یف  يارلا  هب  راشا  يذلا  یف  و 
: ییارک دابکالا ، هلکا  نبا  یف  هیار  ناکف  نینموملل . یل و  هلوسرل و  لـجوزع و  هللا  هتحیـصنب  قثا  نم  ترواـش  کـلذ و  یف  يارلا  تملعاـف 

. ادضع نیلضملا  ذختا  یناریل  هللا  نکی  مل  هدی و  نیملسملا  رما  یف  لخدا  نا  ینرذح  هتیلوت و  نع  یناهنی 
نم کهتنا  امیف  دزی  مل  هتیار  اـملف  هاـضرا  اـمیف  هاوه  عباـت  ایندـلا و  یلا  نکر  اـمهالک  هرم  نییرعـشالا  اـخا  هرم و  هلهجب  اـخا  هیلا  تهجوف 

مهتعیب و دعب  مهنع  یـضر  مهرما و  لجوزع  هللا  یـضترا  نیذـلا  نییردـبلا و  دـمحم  باحـصا  نم  یعم  نم  ترواش  ایدامت ؛ الا  هللا  مراحم 
ذفنا یباحصاب  هیلا  تضهن  ینا  و  هدی . تلان  امم  هعنم  هتبراحم و  عوزغ و  یف  ییار  هیار  قفاوی  لکف  نیعباتلا ، نیملسملا و  احلص  نم  مهریغ 

ینمتی یلع و  مکحتی  بتکف  . یعم سانلا  هیف  امیف  لوخدـلا  هیف و  وه  اـمع  عوجرلا  یلا  هوعدا  یلـسر  هیلا  هجوا  یبتک و  عضوم  لـک  نم  هیلا 
باحـصا نم  اماوقا  هیلا  عفرا  نا  اهـضعب  یف  طرتشی  نولـسملا و  هلوسر و ال  لجوزع و  هللا  اـهاضریال  اطورـش  یلع  طرتشی  یناـمالا و  یلع 

مهسماخ ناک  الا  هعبرا  مهـسداس ال  نام  لا  هسمخ  انمدعی  ام  یبنلا  عم  انتیار  دقل  هللا  و  رامع ؟ لثم  نیا  رـسای و  نب  رامع  مهیف  اراربا  دمحم 
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. نامثع مد  لحتنا  مهبلصی و  مهلتقیل و  هیلا  مهعفد  طرتشا 
بجا مل  املف  نارقلا  یف  هنوعلملا  هرجـشلا  ناصغا  هتیب  لها  نم  ههابـشا  وه و  الا  هلتق  یلع  سانلا  عمج  ناـمثع و ال  یلع  بلا  اـم  هللا  رمعل  و 
ایندـلا نم  مهاطعا  و  هوعبتاف ، ارما  مهل  هومف  رئاصبال ، مهل و  لوقعال  ریمحب  هیغب  هنایغطب و  هسفن  یف  ایلعتـسم  رک  کلذ ، نم  طرتشا  اـم  یلا 

. هیلا هب  مهلاما  ام 
رـصنلا نم  هاندوع  یتلا  هللا  هداعب  هانیقل  ایغب  ایدامت و  الا  کلذ  هدزی  مل  املف  راذنالا  راذغالا و  دـعب  لجوزع  هللا  یلا  مهانمکاح  مهانرجانف و 

ملعم وه  و  هیلا ... توملا  یـضفا  یتح  اهب  ناطیـشلا  بزح  لفی  یلاعت  كرابت و  هللا  لزی  مل  انیدیاب  هللا  لوسر  هیار  و  انودع ، هئادـعا و  یلع 
[ . 1 . ] نطوملا لک  یف  هللا  لوسر  عم  اهلتاقا  لزا  مل  یتلا  هیبا  تایار 

---------------
: اه تشون  یپ 

ص 177. صاصتخا ، ص 433 ؛ لاصخ ، [ 1]

ربمایپ ییوگشیپ 

هیلع و هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  روط  نامه   ) مدید مدیـشک و  نوریب  ناگهتـشک  نایم  زا  ار ، [ 1 « ] هیدثلا وذ   » هزانج راک  نایاپ  رد  سپـس  . 1
تشاد . هدمآرب  یناتسپ  نانز  نوچمه  دوب ) هدومرف  هلآ 

یناسک اب  مزادرپ ؛ دربن  هب  منارای  زا  یهورگ  اب  دیاب  رمع  ینایاپ  ياهزور  رد  هک  دوب  هدرک  تیـصو  نم  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ 
هک دنتسه - یناناملسم  نانآ  (: » دوب هدومرف  . ) دنرآ حبص  هب  وا  باتک  توالت  ادخ و  شتسرپ  هب  ار  اهبش  دننک و  ماش  هزور  هب  ار  اهزور  هک 
هک تسا  يدرم  نانآ  ناـیم  رد  دـنهج . نوریب  نید  يهزوح  زا  ددرگ ، اـهر  ناـمک  زا  هک  يریت  ناـنوچ  نم - رب  شروش  تفلاـخم و  رثا  رد 

دهاوخ نایاپ  هب  تداعـس  تمالـس و  اب  ارم  راک  ماجرف  اهنآ ، يدوبان  تسکـش و  اب  گرزب  دنوادخ  و  دراد . هدمآرب  یناتـسپ  نانز  نوچمه 
تفای . ققحت  زور  نآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ییوگشیپ  نیا  درب .»

نآ یکانههبـش  یکیرات و  يایرد  جوم  هکنآ  زا  سپ  تشادـن . يراـک  نینچ  تأرج  يدـحا  نم  زا  ریغ  مدروآرد ؛ نم  ار  هنتف  نیا  مشچ  . 2
دوب . هتفای  ینوزف  نآ  یگدنزگ  يراه و  هتفرگ و  الاب 

یف دهزلا  مهنم و  دبعتلا  لهأ  یباحـصا و  ۀلجأ  نم  اوناک  يرتت و  یلـسر  تهجو  ۀثلاثلا و  ۀـقرفلا  یلا  تبتک  مث  مالـسلاهیلع ...: یلع  لاق  . 1
تجرخف مهلعفب . رابخالا  یلا  تعباتت  نیملسملا و  نم  اهفلاخ  نم  لتق  یف  تعرـسأ  و  امهلاثم . یلع  ءاذتحالا  اهیتخأ و  عابتا  الا  تبأف  ایندلا 

رتشالا و یلا  هدیب  مالـسلاهیلع  أموأ  و  ةرم - اذهب  ةرم و  اذـهب  يدـهجب  یبتعلا  بلطأ  ءاحـصنلا و  ءارفـسلا و  هجوأ  ۀـلجد  مهیلا  تعطق  یتح 
مهنم تلفی  مل  یتح  نودیزی  وأ  فالآ  ۀعبرا  مه  مهرخا و  نع  دوهیلا  اخا  ای  هللا  مهلتقف  مهنم  اهتبکر  کلت  الا  اوبأ  املف  سیق - نب  فنحالا 

. ةأرملا يدثک  يدث  هل  يارت ، نم  ةرضحب  مهالتق  نم  ۀیدثلا  اذ  تجرختساف  ربخم 
نوموقی راهنلا و  نوموصی  یباحـصأ  نم  اموق  یمایأ  نم  نامزلا  رخآ  یف  لـتاقا  نأ  یلا  دـهع  ناـک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ناـف  ... 

مهلتقب یل  متخی  ۀـیدثلا  وذ  مهیف  ۀـیمرلا ، نم  مهـسلا  قورم  نیدـلا  نم  ياـیا  مهتبراـحم  یلع و  مهفـالخب  نوقرمی  باـتکلا ، نولتی  لـیللا و 
[ . 2 . ] ةداعسلاب

[ . 3 .... ] اهبلک دتشا  اهبهیغ و  جام  نأ  دعب  يریغ  دحا  اهیلع  ءيرتجیل  نکی  مل  ۀنتفلا و  نیع  تأقف  انأف  .... 2
----------------

: اه تشون  یپ 
یتشوگ يهدـیاز  ضوع  رد  دوب و  مورحم  پچ  تسد  زا  هک  اجنآ  زا  تشاد ، مان  یمیمت » ریهز  نب  صوقرح   » هک تسد  کـی  درم  نیا  [ 1]
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دنتفگیم . هیدثلا » وذ   » وا هب  تشاد  نانز  ناتسپ  هب  يدایز  تهابش  هدیاز  نآ  تشاد و  دوخ  فتک  رب 
اهر نوـچ  تفاـییم و  دادـتما  تسار  تسد  تازاوـم  هب  دندیـشکیم  ار  نآ  نوـچ  تـشاد و  رنف  تلاـح  هدـیاز  نـیا  ریثانـبا ، يهتـشون  هـب 

جراوخ .) گنج  ریثانبا ، لماک  . ) تسشنیم شاهناش  هب  یتشوگ  يهسیک  نوچمه  دشیم و  عمج  دندرکیم 
ص 182 . ص 382 و ج 38 ، ج 33 ، راحب ، ص 179 ؛ صاصتخا ، ص 437 ؛ لاصخ ، [ 2]

نیا عوضوم  زا  دـندومرف ، داریا  اـهنآ ، موش  هنتف  جراوخ و  فصو  رد  هک  ترـضح ، نآ  ياـنعم  رپ  اـبیز و  ریبعت  ناـیب  اـهزارف و  لـیلحت  [ 3]
يرهطم داتسا  يهتشون  مالسلاهیلع  یلع  يهعفاد  هبذاج و  باتک  هب  صوصخ  نیا  رد  دوشیم ، هیصوت  نادنمهقالع  هب  تسا . جراخ  راتـشون 

يهبطخ 242 نمـض  مالـسلاهیلع  نانمؤمریما  نایب  رد  هک  یفاصوا  هدـش  دای  باتک  زا  هحفـص 160  رد  هک  تسا  ینتفگ  اما  دـننک . هعجارم 
نیا هک  دسریم  رظن  هب  یلو  هدش . قیبطت  ناورهن  جراوخ  رب  بوا و »... لک  نم  اوعمج ، مازقا  دیبع  ماغط ، ةافج ، : » دندومرف هک  تسا  هدـمآ 
هاپس زا  هدش  هدیرب  ياهخاش  هک  جراوخ  رگشروش  هاپس  هن  تسا  هیواعم  هاپس  ماش و  لها  فیصوت  ترضح  رظن  هکلب  دشابن . حیحص  قیبطت 

. جراوخ هن  تسا ، هدرک  قیبطت  هیواعم  هورگ  و  نیطساق »  » رب ار  هدش  دای  يهبطخ  دوخ  حرش  رد  مه  مثیمنبا  دندوب . وا  دوخ 

تفگش داهنشیپ 

رد نیبوچ  ییاصع  دنتشاد و  نت  رب  هنیمشپ  نهاریپ  هک  یلاح  رد  دندش  دراو  نوعرف  خاک  هب  مالـسلاهیلع  نوراه  شردارب  هارمه  هب  یـسوم 
. دننک نیمأت  ار  يو  تزع  ياقب  یهاشداپ و  دورگب ، وا  نییآ  هب  دریذپب و  ار  مالسلاهیلع  یسوم  نید  رگا  هک  دندرک  طرش  نوعرف  اب  تسد .
هب ارم  ندروآ  نامیا  هک  دیوشیمن  یتفگش  راچد  نانیا  زا  امـش  ایآ  تفگ : دوخ  ناوریپ  هب  هدش و ) هدز  تفگـش  نانآ  داهنـشیپ  زا   ) نوعرف

دوخ هک  دنتـسه  يراوـخ  رقف و  زا  یتلاـح  رد  ود  ره  هک  یلاـح  رد  دـنهدیم !؟ رارق  نم  تنطلـس  تزع و  ندـنام  یقاـب  طرـش  دوـخ ، نید 
هدشن هتخیوآ  ناشتسد  هب  الط  زا  ییاهدنبتـسد  ارچ  سپ  دناهدمآ ) ادخ  بناج  زا  هک  دنیوگیم  تسار  رفن  ود  نیا  رگا  ! ) دینکیم هدهاشم 

تسا !؟
تفگ . نآ  ندیشوپ  مشپ و  ندرمش  ریقح  تسپ و  نآ و  ندروآ  درگ  الط و  نتسناد  گرزب  تهج  هب  ار  نخس  نیا 

امهیدیأب فوصلا و  عرادم  امهیلع  نوعرف و  یلع  مالـسلاامهیلع  نوراه  هوخأ  هعم  نارمع و  نب  یـسوم  لخد  دقل  مالـسلاهیلع ...: یلع  لاق 
نم نورت  امب  امه  کلملا و  ءاقب  زعلا و  ماود  یل  ناطرشی  نیذه  نم  نوبجعت  الأ  لاقف : هزع ، ماود  هکلم و  ءاقب  ملـسأ  نا  هل  اطرـشف  یـصعلا 

[ . 1 . ] هسبل فوصلل و  اراقتحا  هعمج و  بهذلل و  اماظعا  بهذ ؟ نم  رواسأ  امهیلع  یقلأ  الهف  لذلا ، رقفلا و  لاح 
--------------

: اه تشون  یپ 
ص 790. مالسالا ، ضیف  حرش  همجرت و  هغالبلاجهن ، [ 1]

ریبز دروم  رد  نینمؤملاریما  ربمایپ و  یئوگشیپ 

مدوخ لاح  هب  ارم  ارچ  راک ؟ هچ  وت  اب  ارم  تفگ : ترضح  هب  دش و  تحاران  دومن  تیاور  مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  هک  یثیدح  زا  نامثع 
! وا زا  دعب  هن  ربمایپ و  نامز  رد  هن  يراذگیمن  یقاب 

(. دیوگیم مالسلاهیلع  یلع  هک   ) تسا روطنیمه  دلام  كاخ  هب  ار  وت  ینیب  ادخ  تفگ : درک و  یتسدشیپ  ریبز 
یلع ترضح  دیوگ : ناملـس  دوشیم ! هتـشک  تسا  نوریب  نید  زا  هکیلاح  رد  ریبز  دومرفیم : مدینـش  ربمایپ  زا  دنگوس  ادخب  تفگ : نامثع 

سپـس و  درک ، دهاوخ  تعیب  نم  اب  نامثع  ندـش  هتـشک  زا  دـعب  اریز  تفگیم ، تسار  نامثع  دومرف : نم  هب  یـصوصخ  روطب  مالـسلاهیلع 
. دوشیم هتشک  تسا  جراخ  مالسا  زا  هکیلاح  رد  دنکیم و  ینکش  تعیب 
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لمج گنج  ریبز و  هحلط و  دروم  رد  یئوگشیپ 

ناوارف رارصا  اب  ترضح  زا  دندرب و  موجه  مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  هناخ  فرط  هب  هرسکی  مدرم  ناناملسم ، تسد  هب  نامثع  ندش  هتشک  اب 
، تموکح رد  نم  شور  هک  داد  رکذت  مدرم  هب  تسنادیمن و  دعاسم  ار  هنیمز  هکنیا  اب  ترضح  دریذپب و  ار  یمالـسا  تفالخ  ات  دنتـساوخ 

. دندرک تعیب  وا  اب  مدرم  تفریذپ و  ارنآ  هباحص ، ناگرزب  مدرم و  رارصا  یپ  رد  تسا ، ناگتشذگ  شور  زا  ریغ 
نامز رد  هک  ود  نیا  دـندرک . تعیب  شترـضح  اـب  هک  دـندشیم  هدـید  ۀـحلط  ماوع و  نب  ریبز  هباحـص ، ناـگرزب  تیعمج و  هوبنا  ناـیم  رد 

هب نامثع  دننام  زین  مالسلاهیلع  یلع  ترضح  هک  دنتشادنپیم  دندوب ، هدیسر  ناوارف  تورث  لام و  هب  وا  ياجبان  ياهـشاپ  تخیر و  نامثع و 
. دومن سویأم  یلک  هب  ار  اهنآ  هک  داد  خر  یثداوح  اما  داد ، دهاوخ  هرهب  ایند  زا  اهنآ 

تحاران اهنآ  دومن ، دروخرب  تلادع  هب  اهنآ  اب  دراذگن و  یقرف  نارگید  رفن و  ود  نیا  نایم  ترضح  یتقو  لاملا  تیب  میسقت  ماگنه  يزور 
دنتفرگن . ار  دوخ  مهس  دندش و 

ترـضح دزن  هب  ریبز  ۀـحلط و  دوب ، تعارز  لوغـشم  باتفآ  ریز  کلملارئب  مانب  یلحم  رد  دوخ  رگراک  اب  ترـضح  هک  اـهزور  زا  یکی  رد 
. دندمآ درگ  ياهیاس  ریز  هب  یگمه  تفریذپ و  ترضح  دنیوگ ، نخس  يو  اب  ات  دیآ  هیاس  ریز  هب  دنتساوخ  ناشیا  زا  هدمآ 

یلو میاهدرک  داهج  هدوب و  وکین  قباوس  ياراد  مالـسا  هار  رد  میتسه و  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  ناکیدزن  زا  ام  دـنتفگ : رفن  ود  نآ 
. دندوبن نینچ  نامثع  رمع و  هکنیا  اب  ياهداد  رارق  ناسکی  نارگید  اب  ار  ام  قح  امش 

رکبوبا دیرادن ، لوبق  رگا  دوب ، هنوگ  نیمه  رکبوبا  تمسق  دومرف : رکبوبا ، دنتفگ : رمع ؟ ای  تسا  رترب  رکبوبا  امش  رظن  هب  دومرف : ترـضح 
. دیرادرب دیراد  یقح  ره  دینک و  رظن  ادخ  باتک  رد  دینک و  توعد  ار  نارگید  و 

. هد يرترب  نارگید  رب  ار  ام  مالسا ، رد  ام  مدقت  نآ  رطاخ  هب  دنتفگ :
؟ نم ای  دیاهدش  ناملسم  رتدوز  رفن  ود  امش  دومرف :

. هدب تلیضف  ار  ام  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  اب  ام  یلیماف  یکیدزن و  رطاخ  هب  دنتفگ :
. دشاب مالسا  رد  ام  ياهدربن  داهج و  رطاخ  هب  دنتفگ : نم ؟ ای  دیتسه  رتکیدزن  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هب  امش  دومرف :

هن دنتفگ : نم ؟ زا  تسا  رتشیب  رترب و  مالسا  يارب  امش  داهج  ایآ  دومرف :
هب یـسرتسد  مالـسلاهیلع و  یلع  ترـضح  زا  هک  ود  نآ  میتـسه . مه  لـثم  لاـم  نیا  رد  مرگراـک  نیا  نـم و  مـسق  ادـخ  هـب  دوـمرف : سپس 

دنداتفا . شروش  تعیب و  نتسکش  رکف  هب  دندیشک و  هنانئاخ  ياهشقن  دندش ، سویأم  ماقم  لام و  هب  ندیسر  دوخ و  ياهسوه 
ترـضح اب  هدننک  تعیب  تارفن  نیلوا  ار  اهنآ  یتح  مدرم ، ریاس  لثم  دـندرک  تعیب  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  اب  هکنآ  زا  دـعب  ریبز  ۀـحلط و 

هب رخآ  راب  يارب  داد ، دهاوخن  نت  نانآ  عورشمان  ياههتـساوخ  هب  مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  هک  دندرب  یپ  لاح  نئارق  زا  یتقو  دناهدرمش ،
ود نآ  تفریذـپن ، ترـضح  یلو  ار ، ماش  تموکح  تساوخ  رد  ریبز  درک و  ار  قارع  تموکح  ياـضاقت  ۀـحلط  دـندمآ ، ترـضح  نآ  دزن 

. دنتساوخ دورو  هزاجا  دندمآ و  ترضح  دزن  هرابود  دعب  زور  هس  ود  دندش و  نیگمشخ 
یـسانشیم و ار  هنامز  امـش  نینمؤملاریما  يا  دـنتفگ : دـنتفر و  ـالاب  هب  زین  ود  نآ  دوب  دوخ  لزنم  يـالاب  هقبط  رد  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما 

! مینک تخادرپ  ار  دوخ  ياهیهدب  میشخب و  دوبهب  ار  دوخ  لاح  هک  یهد  يزیچ  ام  هب  ات  میاهدمآ  ام  میتسه ، راشف  تحت  ردقچ  ام  هکنیا 
هداد امش  هب  نآ  زا  تسا  نکمم  هچ  ره  مسیونب  دیهاوخیم  رگا  مراد ، مدوخ  زا  یلام  [ 1  ] عبنی هقطنم  رد  نم  هک  دینادیم  دومرف : ترضح 

ام هب  لاملا  تیب  زا  یفاک  رادقم  هب  دـنتفگ : تسا ؟ هتخاس  يراک  هچ  نم  زا  دومرف : ترـضح  میرادـن ، يزاین  امـش  لام  هب  ام  دـنتفگ : دوش !
دومرف : هدب !

، دـیهاوخیم رگا  متـسه ! اهنآ  نیما  نابهگن و  نم  تسا و  ناناملـسم  لام  لاوما ، نیا  مراد ، لاملا  تیب  رد  يراـیتخا  هچ  نم  هللا »! ناحبـس  »
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نیا هکیلاح  رد  منک  نینچ  هزاجایب )  ) روطچ نم  یلو  مهد ، ماجنا  نم  دـنداد  هزاجا  رگا  دـینک  حرطم  مدرم  اـب  ربنم  يور  ار  دوخ  هتـساوخ 
... دشابیم بیاغ  دهاش و  زا  معا  ناناملسم  همه  يارب  لاوما 

. دنریذپیمن ناناملسم  مینک ، راداو  مه  رگا  مینکیمن ، راداو  ار  امش  ام  دنتفگ :
دینش مالسلاهیلع  یلع  ترضح  راکتمدخ  دندمآ ، نیئاپ  الاب  هقبط  زا  سپس  و  میدینـش ، ار  امـش  رظن  دنتفگ : منک ! هچ  نم  دومرف : ترـضح 

! میدرک تعیب  رهاظ ) رد   ) نابز اب  طقف  ام  هکلب  تسا  هدوبن  لد  زا  یلع  اب  ام  تعیب  ادخ  هب  دنتفگیم : ود  نآ  هک 
یلع ثکنی  امناف  ثکن  نمف  مهیدیا  قوف  هللادی  هللا  نوعیابی  امنا  کنوعی  ابی  نیذلا  نا  : » دومن توالت  ار  هیآ  نیا  مالـسلاهیلع  ریما  ترـضح 

[ . 2 «. ] امیظع ارجا  هیتؤیسف  هللا  هیلع  دهاع  امب  یفوا  نم  هسفن و 
یلع ترـضح  رب  شروـش  يارب  ار  ناـمثع  نوـخ  ندرک  هناـهب  مالـسلاهیلع و  ریما  ترـضح  زا  هشیاـع  یتیاـضران  ربـخ  یتـقو  دـعب  زور  ود 

زین نامثع  لامع  زا  ياهدع  دنکیم و  کیرحت  نامثع  یهاوخنوخ  يارب  ار  مدرم  هشیاع  هکنیا  دیسر و  ریبز  ۀحلط و  شوگ  هب  مالـسلاهیلع ،
دنتفرگ میمصت  دندرمش و  منتغم  ار  تیعقوم  ود  نانآ  دناهدروآ ، هکم  هب  دوخ  اب  شروش  نیا  تیقفوم  يارب  دنتشادرب و  ار  ناناملسم  لاوما 

نینمؤملاریما ای  دـنتفگ : دـندمآ  تولخ  رد  مالـسلاهیلع  ریما  ترـضح  دزن  هب  دوخ  یناهگان  رفـس  هیجوت  يارب  دـنوش و  قحلم  نایـضاران  هب 
دنگوس ادـخ  هب  دومرف : ترـضح  میور . هکم  هب  هرمع  ماجنا  يارب  هدـب  هزاـجا  میاهدرکن ، ادـیپ  ار  [ 3  ] هرمع ماـجنا  قیفوت  هک  تسا  یتدـم 

. دیورب دندش ) رقتسم  نآ  رد  ادعب  هک  ناشیا  یلصا  هاگیاپ   ) هرصب هب  دیهاوخیم  دیراد و  رکم  هلیح و  میمصت  هکلب  دیرادن ، هرمع  میمصت 
رد هک  دینک  دای  دنگوس  میظع  دنوادخ  هب  دومرف : ترـضح  میرادن ، هرمع  زج  یفده  ام  میراتـساوخ ، ار  وت  شزرمآ  ایادخ  دـنتفگ : ود  نآ 

ياهدنگوس دنتفریذپ و  نابز  رد  ود  نآ  دیشابن ، بوشآ  هنتف و  لابند  دینکـشن و  دیاهدرک  نم  اب  هک  ار  یتعیب  دینکن و  داسف  ناناملـسم  راک 
: دنتفگ داد ؟ هزاجا  امـش  هب  ترـضح  ایآ  دیـسرپ : اهنآ  زا  دـندرک ، دروخرب  سابعنبا  هب  دـنتفر  نوریب  نوچ  و  دـندرک ، دای  ظیلغ  دـیدش و 
زا دومرف : ترـضح  مدید ، ار  ریبز  ۀحلط و  تفگ : يراد ؟ ربخ  سابع ، رـسپ  يا  دومرف : وا  هب  ترـضح  دـمآ  ترـضح  دزن  هب  نوچ  و  يرآ ،
رب يداسف  دنیامنن و  ینکشنامیپ  دننکن و  هلیح  رکم و  هکنیا  رب  مکحم  ياهدنگوس  نتفرگ  زا  دعب  نم  دنور ، هرمع  هب  دنتـساوخ  هزاجا  نم 
نآ منیبیم )  ) ایوگ دنرادن ، یمیمـصت  يرگ  بوشآ  زج  اهنیا  هک  منادیم  نم  سابع  رـسپ  يا  دنگوس  ادخب  مداد ، هزاجا  اهنآ  هب  دننکن ، اپ 

قارع و لاوما  نمی ) رد  نامثع  رادناتـسا   ) هبنم نب  یلعی  رجاف  نئاخ  نآ  انامه  دـننک  شالت  نم  اب  گنج  يارب  ات  دـناهتفر  هکم  هب  هک  ار  ود 
ارم ناروای  ناوریپ و  نوخ  دننکیم و  داسف  نم ) تموکح   ) راک رد  درم  ود  نیا  يدوزب  و  دنک ، جرخ  تهج  نآ  رد  ات  تسا  هدرب  ار  سراف 

. دنزیریم
يدیشکن ریجنز  هب  يدرکن و  سبح  ار  اهنآ  ارچ  یهدیم ؟ هزاجا  اهنآ  هب  ارچ  ینادیم ، ار  نیا  امش  رگا  نینمؤملاریما  يا  تفگ : سابعنبا 

؟ دوش هاتوک  ناناملسم  زا  اهنآ  ّرش  ات 
ار یسک  تمهت  نامگ و  اب  و  موش ، بکترم  یکین  زا  لبق  ار  يدب  و  منک ، یتسدشیپ  متس  هب  نم  یئوگیم  سابع ، رسپ  يا  دومرف : ترضح 
هک ینامیپ  هب  تبـسن  منک  نینچ  رگا  دـنگوس ، ادـخب  هن  منک ، هذـخاؤم  دـنوش  بکترم  هکنآ  زا  لبق  يراک  هب  ار  مدرم  ای  میامن و  تازاجم 

ماجنا هچ  منادیم  هک  مداد  هزاجا  اهنآ  هب  یلاح  رد  نم  سابع ! رـسپ  يا  ماهدرکن . تلادـع  تسا ، هتفرگ  نم  زا  تلادـع  دروم  رد  دـنوادخ 
منکیم و ماکان  ار  ناشنامگ  تشک و  مهاوخ  ار  ود  نآ  هک  دنگوس  ادخب  ود ، نآ  هیلع  رب  منکیم  هیکت  دـنوادخ  هب  نم  یلو  داد  دـنهاوخ 

شروش نم  رب  هدرک و  ینکـش  نامیپ  دـنرادیم و  نم  رب  هک  یملظ  رطاخب  ار  اـهنآ  دـنوادخ  و  دیـسر ، دـنهاوخن  شیوخ  يوزرآ  هب  زگره 
[ . 4 . ] درک دهاوخ  تازاجم  دننکیم 

ریبز  هحلط و  ینکش  تعیب  رد  رگید  یتیاور 
هب ود  نآ  تسین ، هرمع  ناتفده  امش  دومرف : دنتساوخ ، هزاجا  هرمع  هب  فرشت  يارب  ترضح  زا  دندمآ و  مالسلاهیلع  یلع  دزن  هحلط  ریبز و 

دومرف : هدرک  رارکت  ار  دوخ  نخس  ترضح  یلو  دنرادن  هرمع  زج  یفده  هک  دندروخ  دنگوس  دنوادخ 
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تفلاخم و دصق  ام  هک  دـندروخ  مسق  ود  نآ  دـیئامن  ینکـش  تعیب  دـینک و  بوشآ  دـیهاوخیم  امـش  تسین  هرمع  ناتروظنم  رفن  ود  امش 
نیرتدـیدش هب  ود  نآ  [ 5 ، ] دـینک تعیب  نم  اب  هراـبود  سپ  دومرف : ترـضح  میهد ، ماـجنا  هرمع  میهاوخیم  طـقف  میرادـن ، ینکـش  تعیب 

ترـضح دزن  زا  هک  نیمه  دنور ) هرمع  هب  ات   ) داد هزاجا  اهنآ  هب  ترـضح  و  دـندرک ، تعیب  هرابود  ییاهدـنگوس  دـهعت و  نداد  اب  تروص 
ای دـنتفگ : نیرـضاح  ، دنـسریم لتق  هب  نآ  رد  هک  یبوشآ  رد  زج  دـینیبیمن  ار  ود  نیا  دـنگوس  ادـخب  دومرف : نیرـضاح  هب  دـندش  جراـخ 

[ . 6 . ] دشخب ققحت  دوشب ، دیاب  هک  ار  يراک  دنوادخ  ات  دومرف : دننادرگرب ، ار  اهنآ  ات  امرفب  تسا  نینچ  رگا  نینمؤملاریما ،
يرگبوشآ هب  دوب  هدومرف  ترـضح  هک  روطنامه  دنتفر و  هکم  فرط  هب  هنیدم  زا  اهدنگوس  اهنامیپ و  دهعت و  همه  نآ  زا  دعب  ریبز  هحلط و 

تعیب راـبجا  هب  اـم  تسین ، یتـعیب  اـم  ندرگ  رد  یلع  يارب  دـنتفگیم : دـندرکیم  دروـخرب  هـک  سک  ره  هـب  دـنتخادرپ و  ینکـش  تـعیب  و 
!! میاهدرک

هب ار  نتشیوخ  رفن  ود  نیا  هک  دنوادخ  هب  دنگوس  ، دنادرگ هراوآ  دنک و  رود  ار  اهنآ  دنوادخ  دومرف : دیـسر  ترـضح  هب  نانیا  نخـس  یتقو 
نم دزن  زا  راکهبت و  ود  تروص  هب  دندمآ  نم  دزن  ود  نآ  تسین ، هرمع  ناشفدـه  هک  دـنگوس  ادـخب  ... دـنناسریم لتق  هب  تروص  نیرتدـب 

رد قرغ  يرکـشل  کی  رد  رگم  درک  دنهاوخن  تاقالم  نم  اب  زورما  زا  سپ  دـنگوس  ادـخ  هب  نکـشنامیپ ، رگهلیح و  تروص  ود  اب  دـنتفر 
[ . 7 . ] داب اهنآ  رب  گرم  سپ  داد ، دنهاوخ  نتشک  هب  نآ  رد  ار  دوخ  هک  حالس 

مود زور  رد  دوب ، ترـضح  نآ  ریظنیب  تلادـع  مالـسلاهیلع  نینمؤـملاریما  زا  ناـمز  نآ  ناـگرزب  مدرم و  فارحنا  بابـسا  لـلع و  زا  یکی 
دومرف : درک  هنیدم  رد  هک  ینارنخس  کی  رد  هنیدم  رد  دوخ  تعیب 

لاملا تیب  هب  تسا  هدیـشخب  تهجیب )  ) یـسک هب  ادـخ  لام  زا  هک  یلام  ره  هدرک و  راذـگاو  یـسک  هب  نامثع  هک  ینیمز  ره  دیـشاب  هاـگآ 
ار اههتـشذگ  هک  دوشیمن  ببـس  نامز ، تشذـگ   ) دـنکیمن لطاب  زیچ  چـیه  ار  هتـشذگ  قح  اـنامه  ددرگیمرب ، یمالـسا ) تلود  هنازخ  )
هب ار  نآ  دشاب ، هدش  هدنکارپ  اهرهـش  نایم  هتفر و  اهنز  نیباک  هب  دناهدرک و  جاودزا  مدرم ) قوقح   ) نآ اب  هک  منیبب  رگا  نم  مریگب ) هدیدان 

: دیوگ یبلک  [ 8  ] تسا رتگنت  شیارب  متـس  دـشاب ، گـنت  وا  رب  قح  هک  ره  تسا و  شیاـشگ  تلادـع  رد  اـنامه  منادرگیمرب ، دوخ  ياـج 
. دوش هدنادرگرب  نآ ) نابحاص  ای   ) لاملا تیب  هب  دوش  تفای  هک  اجک  ره  دوب  هداد  نامثع  هک  یلاوما  یمامت  ات  داد  روتسد  ترضح  سپس 

هچ ره  زا  ار  وت  بلاـطیبا  رـسپ  نوچ  نکب ، یهاوخیم  هک  راـک  ره  تشون : هیواـعم  هب  ياهماـن  رد  صاـع  نبورمع  هک  دوـب  تهج  نیمه  هب 
. دنریگیمرب اصع  ندرک ) تسرد  يارب  ار  بوچ   ) تسوپ هکنانچمه  دنک  تسوپ  یتشاد 

زا برع  يریگهراـنک  تـلع  نیرتهدـمع  تـفگیم : هـک  تـسا  هدرک  لـقن  دـعج  نـب  لیــضف  زا  ینئادـم  فـسویوبا  نـب  دــمحم  نـب  یلع 
دنبودز لیابق  نارـس  اـسؤر و  اـب  وا  مجع ، رب  ار  برع  هن  دادیم و  حـیجرت  نارگید  رب  ار  فارـشا  هن  وا  اریز  دوب ، لاـم  هلأـسم  نینمؤملاریما 

اذـل دوب ، نیا  فالخ  رب  هیواعم  یلو  دـناشکیمن ، دوخ  فرط  هب  جاب ) نداد  اب   ) ار سک  چـیه  دـننکیم و  ناـهاشداپ  هکناـنچمه  درکیمن 
[ . 9 . ] دنتسویپ هیواعم  هب  هدرک  اهر  ار  یلع  مدرم 

. دندوب هدش  يزیگناتریح  ياهتورث  ياراد  ریبز  ۀحلط و  هلمج  زا  فارشا  زا  يرایسب  نیشیپ  يافلخ  نامز  رد 
ثرا یتقو  هک  تشاد  نز  راهچ  وا  دوب ، رـصم  رد  یکی  هفوک و  رد  یکی  هرـصب و  رد  هناخ  ود  هنیدم و  رد  هناخ  هدزای  ياراد  ماوع  نب  ریبز 

. دیسر رانید ) ای  مهرد   ) رازه تسیود  نویلیم و  کی  ینز  ره  هب  وا  ثلث  ندرک  مک  زا  دعب  دندرکیم  میسقت  ار  وا 
هابتشا هبساحم  رد  يراخب  دناهتفگ : نارگید  یلو  دوب  دهاوخ   50200000 وا یئاراد  تشذگ  هچنآ  ربانب  هک  تسا  هدمآ  يراخب  حیحص  رد 

[ . 10 . ] دشابیم  59800000 وا یئاراد  عومجم  تسا و  هدرک 
[ . 11 . ] دوب كالما  زینک و  رازه  هدنب و  رازه  کلام  تشاد ، لبطصا  رد  بسا  رازه  ریبز  هک  تسا  هدش  لقن  بهذلا  جورم  رد  يدوعسم  زا 

رانید رازه  يزور  قارع ، تالغ  زا  وا  دمآرد  هک  دناهدروآ  وا  تالاح  رد  دوب ، هتخودنا  نیگنـس  یتورث  زین  ریبز  مدمه  هللادـیبع  نب  ۀـحلط 
(. دشابیم الط  لاقثم  کی  رانید  ره  . ) دوب
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: دیوگ صاع  نب  ورمع  تشاد . الط  زا  رتش  راب  دصیـس  ۀحلط  دیوگ : يزوجنبا  دـناهدرک ، دروآرب  نیا  زا  شیب  ار  زاجح  رد  وا  دـمآرد  اما 
ینعی دـنیوگ ، واگ  تسوپ  هب  راهب  هک  مدینـش  هک  تسا  هتفگ  ومه  دوب ! راطنق  هس  راهب  ره  هک  تسا  راهب  دـص  ۀـحلط  زا  هدـنام  اج  هب  ثرا 

زا زین  يرایـسب  دارفا  رفن  ودنیا  زا  ریغ  تسا . هدرک  رکذ  هرقن  الط و  زا  راهب  دصیـس  ار  ربخ  نیا  هیردـبعنبا  الط ، زا  رپ  واگ  تسوپ  دـصکی 
. دوب بسا  دصکی  رتش و  رازه  دنفسوگ و  رازه  هد  ياراد  فوع  نب  نمحرلادبع  الثم  دنتشاد ، رایتخا  رد  اههنیجنگ  نیا 

. دـندرک هحلاصم  رانید  رازه  دـصکی  هب  ار  وا  هیثرا  مهـس  داد  قـالط  رمع ) رخآ   ) یـضیرم ماـگنه  ار  دوخ  رـسمه  راـهچ  زا  یکی  یتقو  وا 
هک ياهنوگ  هب  دندرکیم  میسقت  ربت  اب  ار  وا  يالط  ياهـشمش  دشاب ، رانید  نویلیم  یـس  زا  شیب  وا  یئاراد  دیابیم  ثرا  نوناق  ربانب  دنیوگ 

دش . مروتم  اهرگراک  تسد 
ریبز و قوقح  يواست  مالسلاهیلع و  ریما  ترضح  تلادع  هب  زگره  تیفارشا  نیا  اب  اهنیا  هک  دینزب  سدح  یبوخ  هب  دیناوتیم  امش  نونکا  و 

. دش دهاوخن  یضار  وا  مالغ 
روما هبساحم  لوغشم  یغارچ  رون  ریز  ترـضح  دندمآ ، ترـضح  تمدخ  هب  مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  اب  وگتفگ  يارب  ریبز  هحلط و  یبش 
لاوما زا  غارچ  نآ  دومرف : ترضح  دیسرپ ، ار  ببـس  ریبز  دنروایب . رگید  غارچ  هدرک  شوماخ  ار  لاملا  تیب  غارچ  ات  دومرف  ترـضح  دوب ،
لاملا تیب  غارچ  هک  متساوخن  مدش  لوغشم  رگید  راک  هب  دیدمآ و  امـش  نوچ  مدوب ، لاملا  تیب  یـسرباسح  لوغـشم  نم  دوب و  لاملا  تیب 

! منک فرصم  رگید  راک  رد  ار 
تیب ترـضح  هک  دوب  ماـیا  نیمه  رد  درادـن . ار  نآ  لـمحت  سکچیه  هک  تسا  یتلادـع  نیا  تفگ : ۀـحلط  هب  ریبز  دنتـساخرب  یتقو  ودـنیا 

ناسکی نم  اب  هنوگچ   ) تسا نم  مالغ  نیا  نینمؤملاریما  ای  تفگ : ریبز  داد ! مهس  هزادنا  کی  هب  وا  مالغ  ریبز و  هب  دومن و  تمسق  ار  لاملا 
تسا . ناسکی  لاملا  تیب  رد  یگنز  یمشاه و  مهس  و  تسا ، نیمه  تلادع  دومرف : ترضح  تسا )؟ هدش 

نینمؤملاریما دـناهدومن ! هابتـشا  نامثع  لثم  اـب  ار  مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  هک  دوب  ریبز  لاـثما  رـس  رد  یماـخ  رکف  بجع  دـیوگ : فلؤم 
هب نادعـس  راخ  هتوب  زیت ) كون   ) ياهراخ يور  رب  ار  بش  مامت  رگا  دنگوس  ادخب  دومرفیم : هک  تسا  يرتسگ  تلادع  نامه  مالـسلاهیلع 

یلـص وا  لوسر  ادخ و  رب  اهنآ  هب  ملظ  مدرم و  يایند  بصغ  اب  هک  تسا  نیا  زا  رتبوبحم  نم  دزن  موش ، هدیـشک  اهریجنز  نایم  رد  مرب و  رس 
ياهتدم كاخ ، نایم  رد  دوریم و  يدوبان  يوس  هب  باتش  رپ  نآ  ناکرا  هک  یسفن  يارب  منک  ملظ  هنوگچ  موش . دراو  ملسو  هلآو  هیلع  هللا 

دوب هدروآ  راشف  وا  رب  رقف  ردقنآ  هک  مدید  ار  مالسلاهیلع ) یلع  ترـضح  گرزب  انیبان و  ردارب   ) لیقع مسق  ادخ  هب  دیمرآ . دهاوخ  ینالوط 
هدولآ رابغ  ياهتروص  ناشیرپ ، ياهوم  اب  مدـید  ار  وا  لافطا  تشاد ، ار ) دوخ  قح  زا  شیب   ) لاملا تیب  مدـنگ  ریـس  هد  ياضاقت  نم  زا  هک 

نم درک  نامگ  وا  مداد ، شوگ  شنانخس  هب  درک ، شرافس د  دمآ و  نم  دزن  رایـسب  روظنم  نیا  يارب  دوب . هدش  هایـس  [ 12  ] لین اب  ایوگ  هک 
طقف  ) مدرب وا  ندـب  کـیدزن  ارنآ  متخادـگ و  ار  ینهآ  تفر . مهاوخ  وا  لاـبند  هب  هدز  راـنک  ار  دوـخ  هار  تخورف و  مهاوـخ  ار  دوـخ  نید 

وت رب  ناردام  متفگ : وا  هب  دریگ ، شتآ  دوب  کیدزن  هک  دیـشک  درد  زا  ياهلاـن  هاـگان  هک  دریگب  تربع  اـت  وا ) اـب  دروخرب  نودـب  کـیدزن ،
يارب رابج  دنوادخ  هک  یـشتآ  فرط  هب  ارم  یلو  ینکیم  هلان  هتخادگ  ارنآ  دوخ  هچیزاب  يارب  یناسنا  هک  یـشتآ  زا  وت  لیقع ! يا  دـنیرگب 

[ . 13 [ !؟ ملانن منهج  هلعش  زا  نم  یلانیم ، یشتآ  نآ  زا  وت  یشکیم ؟ هتخورفارب  دوخ  مشخ 
... ترضح ییوگشیپ  اما  و 

هنیک زاب  رید  زا  هک  هشیاع  دندش ، تسدمه  هشیاع  ینعی  ملـس  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  رـسمه  اب  اجنآ  رد  دنتفر ، هکم  هب  ریبز  هحلط و 
مدرم شوگ  رد  زونه  وا  دایرف  و  دوب ، نامثع  تخس  رس  نیفلاخم  زا  یکی  دوخ  هکنیا  دوجو  اب  تشاد و  لد  رد  ار  مالسلاهیلع  نینمؤملاریما 

رد ار  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  سابل  هکیلاح  رد  و  [ 14  ] دیشکب ار  نامثع ) ینعی   ) تفرخ درمریپ  نیا  تفگیم : هک  دوب  زادنانینط 
هحلط و اب  دوجو ، نیا  اب  وا  تسا . هدرک  فیرحت  ار  ربمایپ  نید  نامثع  یلو  هتفرن  نیب  زا  زونه  تسا  ربماـیپ  ساـبل  نیا  تفگ : تشاد  تسد 

نایم زوس  نامناخ  گنج  نیتسخن  و  درک ، کیرحت  مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  هیلع  رب  ار  مدرم  دش و  دـحتم  نامثع  یهاوخنوخ  يارب  ریبز 
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هب اهنآ  نایهاپـس  هشیاع و  ریبز و  هحلط و  تکرح  ربخ  یتقو  دـید . كرادـت  ار  یمالـسا  مکاح  هیلع  رب  شروش  یـشکردارب و  ناناملـسم و 
دومرف : تفر و  ربنم  رب  دیسر  مالسلاهیلع  یلع  ترضح  شوگ  هب  هرصب  فرط 

بیقر  ) دنادیم تفالخ  هتسیاش  ار  دوخ  رفن  ود  نیا  زا  مادک  ره  دنتسه ، وا  اب  ریبز  هحلط و  دومن ، تکرح  هرصب  فرط  هب  هشیاع  مدرم ، يا 
ود نآ  نایم  اعطق  دنوشیمن  زگره  هک  دنوش  زوریپ  دوخ  يوزرآ  هب  ود  نآ  رگا  مسق  ادـخ  هب  دومرف : نخـس  همادا  رد  سپـس  دـنرگیدکی )

چیه زا  هشیاـع )  ) زمرق رتـش  رب  راوـس  نآ  دـنگوس  ادـخ  هب  دز . دـهاوخ  ار  يرگید  ندرگ  اـهنآ  زا  یکی  هـک  ياهنوـگ  هـب  هداـتفا  فـالتخا 
اب هک  ره  ار و  شدوـخ  ماجنارـس  هکنآ  اـت  دراد ، رارق  وا  مشخ  یهلا و  تیـصعم  رد  هکنیا  رگم  دـنکن  زاـب  یهرگ  درذـگیمن و  ياهـندرگ 

نامه هشیاع  انامه  دـننکیم ، هبوت  هدـنامیقاب  موس  کی  درک و  دـنهاوخ  رارف  اهنآ  موس  کی  مسق ، ادـخ  هب  هلب  دـناشک . تکاله  هب  تسوا 
هک یملاع  رایسب  هچ  دنتـسه و  هاگآ  دوخ  هابتـشا  هب  ود  نیا  انامه  و  درک . دنهاوخ  سراپ  وا  رب  [ 15  ] بأوح هیحان  ياهگـس  هک  تسا  ینز 
مه تسا . لیکو  نیرتهب  وا  تسیفاک و  ار  ام  ادـخ  دـهدن ، يدوس  شیارب  تسوا و  هارمه  وا  شناد  هکیلاح  رد  تسا  شیوخ  ینادان  هتـشک 

؟ دننکیم شالت  قح  يارب  هک  اهنآ  نامیا و  لها  دنیاجک  تسا  هدش  اپرب  یشروش  هورگ  بناج  زا  ياهنتف  نونکا 
هکیلاح رد  مشکیم  ار  ناشیا  زین  نونکا  مه  ماهتـشک و  دـناهدوب  رفاک  هکیلاح  رد  ار  ناشیا  البق )  ) دـنگوس ادـخ  هب  راک ؟ هچ  شیرق  اب  ارم 
مینکن يراک  وا  دروم  رد  ام  ملس ) هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  رـسمه  هشیاع و  هب  تبـسن  اما  ( ) دنتـسه وج  هنتفای  ، ) دناهدروخ بیرف 

. دوش نایامن  نآ  نورد  زا  قح  ات  تفاکش  میهاوخ  نانچ  ار  لطاب  دنگوس  ادخب  میروآ . دوخ  دزن  ار  وا  هکنیا  زج 
[ . 16 . ] دمآ دورف  ربنم  زا  و  تسا ) مامت  اهنآ  راک  ینعی   ) دنک هلان  شیرق  يازع  رب  نونکا ) مه  زا   ) وگب شیرق  رگهحون  هب  دومرف : سپس 

اهنآ و ياههتشک  دادعت  لمج و  گنج  رد  هرصب  هاپس  ندش  بولغم  هب  دومرف  هراشا  راتفگ  نیا  رد  مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  دیوگ : فلؤم 
ياهگس وا ، دورو  اب  دیـسر ، نآ  هب  هرـصب  هار  رد  هشیاع  هک  دوب  ياهقطنم  مان  بأوح  هشیاع . رب  بأوح  ياهگـس  ندرک  سراپ  هب  نینچمه 

: دیسرپ دروخ و  ناکت  نخـس  نیا  ندینـش  اب  هشیاع  دراد ؟ گس  ردقچ  بأوح  بآ  تفگ : وا  نارای  زا  یکی  دندرک ! سراپ  وا  رب  يرایـسب 
دندیسرپ هنیدم ) ینعی   ) هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  مرح  يوس  هب  دینادرگرب  ارم  دز : دایرف  ناهگان  بأوح . دنتفگ : تسیچ ؟ ناکم  نیا  مان 

هتـشاد و رارق  رگناـیغط  یهورگ  ناـیم  هک  ار  منارـسمه  زا  یکی  منیبیم  اـیوگ  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  تفگ : هچ ؟ يارب 
، هاگنآ نوعجار » هیلا  انا  انا هللا و  : » تفگ درک و  هلان  سپـس  متـسه ، نم  نز  نآ  هک  دش  مولعم  نونکا  دننکیم  سراپ  وا  رب  بأوح  ياهگس 
هحلط و هکنیا  ات  دشن ، یضار  دنهد  تکرح  ار  وا  دنتـساوخ  هچ  ره  دادن ، همادا  دنام و  اجنآ  رد  زور  هنابـش  کی  دناباوخ و  ار  شیوخ  رتش 

[ . 17 . ] تسین بأوح  بآ  اجنیا  دنداد  تداهش  هکنیا  ات  دندرک  عناق  یئاههیده  نداد  اب  ار  نیشن  هیداب  برع  رفن  هاجنپ  ریبز 
تکرح سرت ، زا  هشیاع  دسریم و  بلاطیبا  نب  یلع  نونکا  مه  درک  عیاش  هاپـس  نایم  رد  دز و  رگید  ياهلیح  هب  تسد  زین  ریبز  نب  هللادـبع 

[ . 18 . ] درک
هدش رهاظ  اهنآ  نایم  رد  زاغآ  نامه  زا  فالتخا  نئارق  مئالع و  اما  دندربن ، رد  هب  ملاس  ناج  گنج  زا  هچرگ  ریبز  ۀـحلط و  دـیوگ : فلؤم 

هب هشیاع  ماجنارس  ،و  دوش تعامج  ماما  شدوخ  تساوخیم  دوبن و  یـضار  يرگید  تماما  هب  ود  نآ  زا  مادکچیه  تهج  نیمه  هب  و  دوب ،
. دناوخب زامن  نایهاپس  اب  دوش و  تعامج  ماما  وا  ات  داد  روتسد  ریبز  رسپ 

هدرک دوخ  نیشناج  ار  وا  شدوخ ، یگدنز  ياهزور  نیرخآ  رد  نامثع  هک  دوب  یعدم  وا  تشاد ، رس  رد  تفالخ  هیعاد  زین  ریبز  نب  هللادبع 
. تسا

رسپ ارچ  منادب  وگب  دومرف : تفگیم ، نخـس  گنج  زا  لبق  ریبز  ۀحلط و  اب  هک  یماگنه  مالـسلاهیلع  ریما  ترـضح  هک  دوب  تهج  نیمه  هب 
[ . 19 [ !؟ درادن لوبق  ار  يرگید  ریبز ) ۀحلط و   ) رفن ود  امش  زا  یکی  ایآ  تسامش ؟ تعامج  ماما  ریبز 

ره زا  هک  داد  دای  نم  هب  ملع  زا  هچیرد  رازه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  دومرف : مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  دـیوگ : ساـبع  نب  هللادـبع 
. دش هدوشگ  میارب  هلأسم  رازه  يرد 

مالسلا هیلع  یلع  ماما  www.Ghaemiyeh.comهمانشناد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1507زکرم  هحفص 365 

http://www.ghaemiyeh.com


ترضح شرسپ  مالسلاهیلع  یلع  و  میدوب ، هرصب ) لها  اب  گنج  هار  رد   ) راق يذ  هقطنم  رد  ترضح  نآ  اب  ام  هکینامز  رد  دوزفا : سابعنبا 
نینمؤـملاریما يا  هلب  مدرک : ضرع  ساـبع ، رـسپ  يا  دوـمرف : نم  هب  دوـب ، هداتـسرف  هاپـس  يروآدرگ  يارب  هفوـک  هـب  ار  مالـسلاهیلع  نـسح 

! دمآ دهاوخ  مالسلاهیلع  نسح  مدنزرف  اب  زورما  نیمه  دایز  مک و  نودب  هدایپ  هراوس و  رفن  رازه  هد  زا  لکشتم  یهاپس  دومرف : مالسلاهیلع ،
، منک قیقحت  نایرکشل  دادعت  زا  هک  دوب  نیا  رد  مشالت  مامت  نم  دش ، دراو  نایرکشل  اب  مالسلاهیلع  نسح  ترـضح  یتقو  دیوگ : سابعنبا 
مک و یکی  هن  رفن  رازه  هد  اعومجم  هدایپ  هراوس و  داد : باوج  تسا ؟ رفن  دنچ  رکشل  تارفن  دادعت  مدیسرپ : نایرکـشل  دادعت  هدنـسیون  زا 

میلعت شترضح  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  تسا  ییاهرد  نآ  زا  یکی  ملع ، نیا  هک  مدیمهف  ربخ  نیا  ندینـش  اب  دایز ! یکی  هن 
[ . 20 . ] دوب هداد 

ار ام  زورما  نیمه  نانمـشد  میتشادـنپیم  میدوب و  راق  يذ  رد  بلاطیبا  نب  یلع  اب  ام  تفگیم : میمت  ینب  زا  يدرم  دـیوگ : ورمع  نب  لاهنم 
درم ود  نیا  اعطق  دـش و  میهاوخ  زوریپ  هورگ  نیا  رب  ام  دـنگوس  ادـخ  هب  دومرف : ترـضح  هک  مدینـش  ماگنه  نیا  رد  دـنار . دـنهاوخ  بقع 

: متفگ وا  هب  مدـمآ و  ساـبع  نب  هللادـبع  دزن  دـیوگ : یمیمت  درم  مینکیم . حاـبم  ار  ود  نآ  رکـشل  و  تشک ، میهاوخ  ار  ریبز  هحلط و  ینعی 
هاپس راک  یتقو  دش ؟ دهاوخ  هچ  مینیبب  ات  نکن  هلجع  تفگ : سابعنبا  دیوگیم ؟ هچ  مالـسلاهیلع ) یلع  ترـضح   ) تیومع رـسپ  ینیبیمن 

: تفگ سابعنبا  تفگ ، تسار  تیومع  رسپ  متفگ : سابعنبا  هب  تسویپ ) عوقو  هب  ترضح  ياهیئوگشیپ  ینعی   ) مدید هک  دش  نانچ  هرصب 
نامیپ داتـشه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  مینکیم  وگزاب  دوخ  نایم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  باحـصا  اـم  وت  رب  ياو 

[ . 21 . ] دشاب اهنامه  زا  نیا  دیاش  تسا ، هدادن  وا  زج  سکچیه  هب  هک  تسا  هداد  یلع  هب  يّرس ) رابخا  )
دنهاوخ رتشیب  هن  رتمک و  هن  رفن  رازه  هفوک  زا  دومرف : دوب  هتسشن  مدرم  زا  تعیب  يارب  [ 22  ] راق يذ  رد  مالسلاهیلع  ریما  ترضح  هک  ینامز 

دایز مک و  اهنآ  دادعت  ادابم  مدیـسرت  تفرگ : ملد  ترـضح  نخـس  زا  دـیوگ : سابع  نب  هللادـبع  دـننکیم . تعیب  گرم  رب  نم  اب  هک  دـمآ 
رگید رفن و  هن  دون و  دصهن و  هب  دیسر  هکنیا  ات  مدرک  شرامش  اقیقد  ار  اهنآ  دش ، دراو  هفوک  رکشل  یتقو  دوش ، هابت  ترضح  راک  ددرگ و 

ار يدرم  هاگان  هک  مدوب  راکفا  نیمه  رد  تفگ ؟ ینخـس  نینچ  ترـضح  ارچ  نوعجار ،» هیلا  اـنا  اـنا هللا و  : » متفگ دوخ  اـب  متفاـین ! ار  یـسک 
تعیب امـش  اب  ات  ياشگب  ار  دوخ  تسد  تفگ : دیـسر  ترـضح  کیدزن  یتقو  تشاد ، دوخ  اب  ياهزوک  ریـشمش و  هک  شوپ  هنیمـشپ  مدـید 
ردـقنآ امـش  لـباقم  رد  مشاـب و  وت  رادربناـمرف  منک و  تعاـطا  وت  زا  هکنیا  رب  تفگ : ینکیم ؟ تعیب  نم  اـب  هچ  رب  دوـمرف : ترـضح  منک ،

. دنادرگ امش  بیصن  ار  يزوریپ  دنوادخ  هکنآ  ات  منک  گنج 
هک داد  ربخ  نم  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نم  بیبح  يرآ  ربکا ، هللا  دومرف : ینرق . سیوا  تفگ : تسیچ ؟ وت  مان  دومرف : ترضح 
رثا رد  و  دوب ، دهاوخ  تداهـش  هب  شگرم  وا  منکیم و  تاقالم  تسادـخ  بزح  زا  تسا و  ینرق  سیوا  شمان  هک  ار  وا  تما  زا  يدرم  نم 

[ . 23 . ] تفر دنهاوخ  تشهب  هب  دندوب ) برع  تیعمجرپ  هفیاط  ود  هک   ) ّرضم هعیبر و  هلیبق  دننامه  مدرم  زا  یهوبنا  وا  تعافش 
ریبز  هب  ریما  ترضح  تارکذت 

ترـضح دزن  هحلط  ریبز و  يآ ، نم  دزن  هللادبعابا  يا  دومرف : دز و  ادص  ار  ریبز  دـش ، وربور  هرـصب  هاپـس  اب  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  یتقو 
. دندمآ

هک دننادیم  رکبوبا  رتخد  هشیاع  نینچمه  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآ  زا  نادنمـشیدنا  رفن و  ود  امـش  دنگوس  ادخب  دومرف : ترـضح 
هنوگچ ام  دنتفگ : ریبز  ۀحلط و  ددنب ! ارتفا  هکنآ  تسا  راکنایز  دنتسه و  نوعلم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  نابز  رب  یگمه  لمج  باحصا 

امش اب  گنج  زگره  متسنادیم  تشهب  لها  ار  امش  رگا  دومرف : ترضح  میتسه ؟ تشهب  لها  ردب و  باحـصا  ام  هکیلاح  رد  میتسه  نوعلم 
تیاور هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  زا  هک  ياهدینـشن  ار  لـیفن  نب  ورمع  نب  دیعـس  ثیدـح  اـیآ  تـفگ : ریبز  مدرمـشیمن . لـالح  ار 

. دنتسه تشهب  رد  شیرق  زا  رفن  هد  دومرف : ترضح  هک  درکیم 
رب هک  ینکیم  رکف  تفگ : ریبز  تفگیم ، نامثع  هب  نامثع  تفالخ  نامز  رد  وا  ار  ثیدـح  نیا  مدینـش  دومرف : مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح 
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: تفگ ریبز  يربب ، مان  ار  رفن  هد  نآ  هکنیا  رگم  مهدن  يربخ  وت  هب  نم  دومرف : ترضح  تسا ؟ هدز  تمهت  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 
یلع ترضح  لیفن !! نب  ورمع  نب  دیعـس  حارجلا و  نب  ةدیبعوبا  صاقویبا ، نب  دعـس  فوع ، نب  هللادبع  ریبز ، ۀحلط ، نامثع ، رمع ، رکبوبا ،

اما متـشهب و  لها  زا  نم  هک  يدرک  فارتعا  دومرف : ترـضح  یئوت . تفگ : ریبز  تسیک ؟ یمهد  دـش ، رفن  هن  هک  اـهنیا  دومرف : مالـسلاهیلع 
هیلع هللا  یلـص  ربمایپ  رب  وا  هک  ینکیم  رکف  تفگ : ریبز  منکیم . راکنا  مرادن و  لوبق  ار  اهنآ  نم  يدش ، یعدم  تنارای  دوخ و  يارب  هچنآ 

هاگنآ تسا ) هتفگ  غورد  هک   ) مراد نیقی  دـنگوس  ادـخب  هکلب  تسا  هتفگ  غورد  منک  یمن  رکف  دومرف : ترـضح  تسا ؟ هتـسب  غورد  هلآ  و 
منهج ناکم  نیرتنییاپ  رد  ياهرد  رد  هک  یهاچ  نورد  یقودنـص  رد  يدرب  مان  هک  ییاهنآ  زا  یـضعب  هک  دـنگوس  ادـخب  دومرف : ترـضح 

! درادیمرب ار  گنس  نآ  دنک  رو  هلعش  ار  منهج  دهاوخب  دنوادخ  هاگ  ره  دراد ، رارق  تسا 
ارم نوخ  دنک و  زوریپ  نم  رب  ار  وت  دنوادخ  میوگب ) غورد  نم  رگا   ) هنرگو مدینـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  ار  ثیدح  نیا  نم 
رد دزیرب و  نم  تسد  هب  ار  امـش  نوخ  دـنادرگ و  زوریپ  تنارای  وت و  رب  ارم  دـنوادخ  میوگیم ) تسار  نم  رگا   ) هنرگو دزیرب  وت  تسد  هب 

. دنک باتش  شتآ  هب  امش  ياهناج  ندناسر 
[ . 24 . ] تسیرگیم هکیلاح  رد  دوخ  نارای  دزن  تشگرب  تاملک  نیا  ندینش  اب  ریبز  دنیوگ 

هحلط  هب  ریما  ترضح  تارکذت 
رسمه هشیاع  ینعی   ) ینز غارس  امش  دومرف : هن ، تفگ : دنتسه ! ناتهارمه  امـش  نانز  ۀحلط ، يا  دومرف : درک و  ۀحلط  هب  ور  ترـضح  سپس 

رارق مدرم  دــید  ضرعم  رد  ار  وا  و  [ 25  ] تسا شاهناخ  رد  نتـسشن  وا  ياج  ادـخ  باتک  رد  هک  دـیتفر  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ 
نانز هک  دیاهدرکن  راتفر  فاصنا  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  اب  امش  دیاهدرک ؟ ظفح  اههلجح  اههمیخ و  رد  ار  دوخ  نارـسمه  دیاهداد و 

نآ نارـسمه  هک  هداد  روتـسد  دـنوادخ  هکنآ  اـب  دـیاهدروآ ، نوریب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  رـسمه  دـیاهدناشن و  اـههناخ  رد  دوـخ 
[ . 26 . ] دنیوگن نخس  هدرپ  تشپ  زا  زج  ترضح 

ياهبرع ارچ  دوشیمن ، یـضار  يرگید  هب  امـش  زا  یکی  ایآ  تسامـش ؟ تعاـمج  ماـما  ریبز  نب  هللادـبع  ارچ  هدـب  ربخ  نم  هب  دومرف : سپس 
؟ دیاهدرک توعد  نم  گنج  هب  ار  ینابایب 

هک میدوب  رفن  شـش  دوب ) هدش  اپ  رب  دوخ  نایم  زا  هفیلخ  نییعت  يارب  رمع  روتـسد  هب  هک  هرفن  شـش  ي   ) اروش رد  ام  درم ، يا  تفگ : ۀحلط 
: دومرف ترضح  میتبغریب . وت  هب  تبسن  یگمه  هک  میرفن  راهچ  ام  زورما  دش و  هتـشک  نامثع )  ) يرگید درم و  نمحرلادبع )  ) نامرفن کی 
ار رفن  کـی  میدوب  روبجم  اـم   ) دوب اـم  ریغ  تسد  هب  راـک  میدوب  اروـش  رد  اـم  هک  یماـگنه  اریز )  ) تسین نم  هیلع  رب  يزیچ  بلطم  نیا  رد 

رما هراـبود )  ) ناـمثع تعیب  زا  دـعب  متـساوخیم  نم  رگا  اـیآ  تسا ) هدـش  صخـشم  مکاـح   ) تسا نم  تسد  رد  نونکا  و  مینک ) باـختنا 
: تفگ ارچ ؟ دومرف : ترضح  هن ، تفگ : ۀحلط  متـشاد ؟ یقح  نینچ  ایآ  دیئوگیم ) امـش  هکنانچمه   ) مروآرد يروش  تروصب  ار  تفالخ 
( رمع روتسد  قبط   ) هنهرب ياهریشمش  اب  راصنا  هک  یلاح  رد  مدرک  تعیب  رایتخا  اب  روطچ  دومرف : ترـضح  يدرک . تعیب  رایتخا  اب  وت  نوچ 

! دز میهاوخ  ار  امش  همه  ندرگ  هنرگو  دیدرک  تعیب  ناتدوخ  زا  یکی  اب  دیدرک و  مامت  ار  تروشم  امش  رگا  دنتفگیم :
رد ندوب  روبجم  رب  نم  لیلد  تفگ ؟ تباحـصا  وت و  هب  ار  نانخـس  هنوگ  نیا  زا  يزیچ  یـسک  دـیدرک  تعیب  نم  اب  امـش  هک  یماـگنه  اـیآ 

ار راکنیا  هک  دیدوب  یناسک  نیلوا  امش  دیدرک و  تعیب  نم  اب  رابجا  نودب  دوخ و  رایتخا  هب  تقیفر  وت و  وت ، لیلد  زا  تسا  رتحضاو  تعیب ،
ریبز دش و  هتشک  ۀحلط  تفرگرد ، گنج  تشگرب و  ۀحلط  مشکیم . ار  امش  هنرگو  دینک  تعیب  دیاب  تفگن : امش  هب  یـسک  دیداد و  ماجنا 

دش ) هتشک  هار  نایم  رد  هچ  رگ  [ ) 27 . ] درک رارف 
مهد هبنـشجنپ  زور  رد  سپـس  دـندرگرب ، شیوخ  نایغط  زا  ات  داد  تلهم  اهنآ  هب  زور  هس  مالـسلاهیلع  ریما  ترـضح  لـمج ، دربن  زاـغآ  رد 

دمحم شدـنزرف  هب  ار  مچرپ  رـسای و  رامع  هب  ار  هرـسیم  رتشا و  کلام  هب  ار  رکـشل  هنمیم  دـش ، دراو  اهنآ  رب  دوخ  هاپـس  اب  یلوالا ، يدامج 
وا هب  ار  نآرق  تساوخ و  ار  سابع  نب  هللادبع  هاگنآ  دشابن ، يرذع  رگید  ار  هورگ  نیا  ات  دینکن  هلجع  دز : ادص  مدرم  نایم  رد  داد و  هیفنح 
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رایتخا اب  رفن  ود  امش  رگم  وگب : ریبز  ۀحلط و  هب  و  نک ، توعد  نآرق  هب  ار  اهنآ  ورب و  هشیاع  ریبز و  ۀحلط و  دزن  نآرق  نیا  اب  دومرف : داد و 
. امش نم و  نایم  تسادخ  باتک  نیا  دیدرک ؟ ینکش  تعیب  ارچ  دیدرکن ؟ تعیب  نم  اب 

ۀحلط میدرک ! تعیب  روز  هب  ام  تفگ : ریبز  دوب : نینچ  اهنآ  باوج  هصالخ  هک  دومن  لالدتـسا  هثحابم و  ۀـحلط  ریبز و  اب  تفر و  سابعنبا 
: وگب درگرب و  تبحاص  دزن  تفگ : دـندوب  هداد  شـشوپ د  هرز  اب  ار  شرتش  هک  هشیاـع  ماهدرک ، ماـیق  ناـمثع  یهاوخنوخ  يارب  نم  تفگ :

نب هللادـبع  تسا ! هدـشن  هتخیر  تنوخ  ات  درگرب  دوز  سابع  رـسپ  يا  دـندز : ادـص  زین  وا  نایفارطا  تسا ، مکاح  ریـشمش  طقف  وت  ام و  نایم 
يزیچ ریشمش  زج  نانیا  هک  ادخب  دیتسه ؟ هچ  رظتنم  متفگ : مدرک و  شرازگ  ار  نایرج  مدمآ و  مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  دزن  دیوگ : سابع 

. دنرب شروی  امش  رب  هکنآ  زا  لبق  نک  هلمح  اهنآ  رب  داد ، دنهاوخن  امب 
هک مدوب  هدرکن  تکرح  دوخ  ياج  زا  زونه  دـیوگ : سابعنبا  میریگیم ، کـمک  اـهنآ  هیلع  رب  ادـخ  زا  دومرف : مالـسلاهیلع  ریما  ترـضح 

ترـضح مینک ، عافد  هدـب  نامرف  نینمؤملاریما ؟ ای  تسیچ  امـش  رظن  مدرک : ضرع  دـش ، نایامن  هدـنکارپ  ياهخـلم  دـننامه  اـهنآ  ياـهریت 
مهدب .) اهنآ  هب  یتصرف   ) مروایب يرذع  اهنآ  يارب  مود  راب  ات  دینک  ربص  دومرف :

و دش ، دـهاوخ  هتـشک  تلاسر ) نیا  ماجنا  رثا  رب   ) هکیلاح رد  دـنک  توعد  نآرق  هب  ار  اهنآ  دریگب و  ار  نآرق  نیا  هک  تسیک  دومرف : سپس 
! وا يارب  ار  تشهب  دنوادخ  رب  منماض  نم 

: درک ضرع  تساخرب و  تشاد ! شود  رب  يدیفس  يابق  هک  سیقلادبع  هلیبق  زا  ملسم ، مانب  لاس  نس و  مک  یناوج  زج  تساخنرب  سکچیه 
وا رب  اـیوگ  درکن ، یهجوـت  وا  هب  ترـضح  مراذـگیم ! ادـخ  باـسح  هب  ار  مناـج  منکیم و  هضرع  اـهنآ  رب  ار  نآرق  نـم  نینمؤـملاریما  اـی 

دش و دـهاوخ  هتـشک  هک  دـنادب  دـنک و  هضرع  هورگ  نیا  رب  دریگب و  ار  نآرق  نیا  هک  تسیک  داد : رد  ادـن  مود  راب  يارب  دومن و  يزوسلد 
دومن ادن  موس  راب  يارب  مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  منکیم . هضرع  مربیم و  نم  تفگ : تساخرب و  هرابود  ناوجون  نآ  تسوا ! يارب  تشهب 

نک هضرع  اهنآ  رب  ار  نآرق  نانآ و  فرطب  ورب  دومرف : داد و  وا  هب  ار  نآرق  مالسلاهیلع  ریما  ترـضح  تساخنرب ! یـسک  ناوج  نآ  زج  یلو 
دوشگ و ار  نآرق  تفرگ ، رارق  رکـشل  ياهفـص  لباقم  رد  ات  دـمآ  دنمتداعـس ) دـنمورب و   ) ناوج نآ  امن . توعد  نآرق  مکح  هب  ار  اـهنآ  و 

. دنکیم توعد  تسا  باتک  نیا  رد  هچنآ  هب  ار  امش  نینمؤملاریما  تسادخ ، باتک  نیا  تفگ :
رارق هزین  فدـه  دروم  ار  وا  فرط  ره  زا  نایرکـشل  دـنادرگ ، تشز  ار  وا  ادـخ  دـینک ، هلمح  وا  رب  هزین  اب  دز  ادـص  هشیاـع : ماـگنه  نیا  رد 

. دنداد
زا ار  وا  تخادنا و  وا  رب  ار  دوخ  تفر ، شناوج  فرط  هب  دز و  يدایرف  شارخلد  هنحص  نیا  ندید  اب  دوب ، رـضاح  اجنآ  رد  ناوج  نآ  ردام 

ترـضح لباقم  هدروآ و  ار  وا  دـندمآ و  شکمک  هب  مالـسلاهیلع  ریما  ترـضح  نایرکـشل  زا  یهورگ  هظحل  نیا  رد  دیـشک ، نوریب  هکرعم 
[ . 28 . ] دناوخیم هیثرم  وا  رب  يراعشا  اب  تسیرگ و  شردام  دنداهن ، نیمز  رب  مالسلاهیلع  یلع 

. دومن رداص  ار  گنج  نامرف  ترضح  دش ، مامت  اهنآ  رب  تجح  نوچ  هک  دوب  هثداح  نیا  لابند  هب  و 
ود ره  هک  داد  عالطا  زین  ار  اهنآ  موش  ماجنارس  هکلب  داد ، ربخ  ود  نآ  موش  تین  هب  اهنت  هن  فیرـش  ثیدح  نیا  رد  ترـضح  دیوگ : فلؤم 

دوب . هداد  ربخ  ترضح  هک  دش  نینچ  دیسر و  دنهاوخ  لتق  هب  يرگهنتف  بوشآ و  نیا  رثا  رد 
يارب ار  ریبز  مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  دـندشیم ، دربن  هدامآ  هدیـشک  فص  مه  لباقم  رد  هاپـس  ود  هک  یماگنه  لمج  گنج  نایرج  رد 

اما دوب ، حلـسم  اـپ  اـت  رـس  هکیلاـح  رد  دـمآ  ترـضح  دزن  هب  ریبز  هکنیا  اـت  دز  ادـص  ار  ریبز  راـب  نیدـنچ  ترـضح  درک ، توـعد  وـگتفگ 
دنوادخ دزن  تدوخ  يارب  ایآ  بوخ ، رایسب  ياهدرک  هدامآ  ار  هحلسا  هک  وت  دومرف : ریبز  هب  ترضح  دوب ، هرز  حالس و  نودب  نینمؤملاریما 

وا باوـج  رد  ار  هیآ  نیا  ترـضح  تفر . میهاوـخ  دـنوادخ  دزن  یگمه  اـم  تفگ : ریبز  ياهدرک ؟ اـیهم  يزورفا ) گـنج  نیا  رد   ) يرذـع
اهنآ رفیک  لماک  یتسرد و  هب  دنوادخ  ماگنه  نآ  رد  [ 29 [ ؛ نیبملا قحلا  وه  هللا  نا  نوملعی  قحلا و  مهنید  هللا  مهیفوی  ذئموی  : » دومن توالت 

.« تسا راکشآ  قح  نامه  دنوادخ  هک  دیمهف  دنهاوخ  دهدیم و  ار 
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وت دومرف : ریبز  هب  ترضح  دیسریم ، مه  هب  ناشیاهبـسا  ندرگ  هک  يروط  هب  دندش  کیدزن  رگیدکی  هب  مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  ریبز و 
شوغآ رد  ارم  وت  هک  ار  يزور  يروآیم  دای  هب  ایآ  منک ، يروآداـی  وت  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربماـیپ  زا  ار  یثیدـح  اـت  متـساوخ  ار 
تسود ار  وا  ارچ  یتفگ  وت  يراد ؟ تسود  ار  وا  ایآ  ریبز  يا  دومرف : وت  هب  درکیم و  هاگن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  يدوب و  هتفرگ 

وت گنج  نآ  رد  دیگنج و  یهاوخ  وا  اب  وت  هک  نادب  دومرف : ترـضح  تسا ! نم  یئاد  رـسپ  نم و  ینید )  ) ردارب وا  هکنیا  اب  مشاب ؟ هتـشادن 
هدرب مدای  زا  راگزور  هک  يدرک  يروآدای  نم  هب  ار  یثیدح  نوعجار » هیلا  انا  انا هللا و  : » تفگ ثیدح  نیا  ندینش  اب  ریبز  یتسه . هشیپ  متس 

شیوخ رکشل  فرط  هب  یلاحشوخ  اب  زین  مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  تشگرب ، دوخ  هاپـس  دزن  هب  توهبم  تمادن و  تلاح  اب  سپـس  و  دوب ،
دید ار  ردپ  یتسس  تمادن و  یتقو  دمآیم  باسح  هب  بوشآ  نیا  یلـصا  ياههرهم  زا  تقیقح  رد  دوب و  هللادبع  شمان  هک  ریبز  رـسپ  دمآ ،
نم هب  ار  یثیدـح  یلع  تفگ : ریبز  یتـفر . اـم  دزن  زا  هکنآ  زا  ریغ  تسا  يرگید  هنوـگ  هـب  تـشگرب ، ماـگنه  تراـسخر  ردـپ ! يا  تـفگ :

! منکیم اـهر  ار  امـش  مدرگیم و  رب  زورما  نیمه  مگنجیمن و  یلع  اـب  زگره  نم  دوـب ، هدرب  مداـی  زا  ار  نآ  راـگزور  هـک  درک  يروآداـی 
ناـناوج و فک  رد  زیت و  رایـسب  اهریـشمش  نآ  يراد ) قح  ، ) ياهدیـسرت بلطملادـبع  دـالوا  ياهریـشمش  زا  وت  نم  رظن  هب  تفگ : شرـسپ 
، ینکیم کیرحت  یلع  اب  گنج  هب  ارم  وت ، رب  ياو  تفگ : دوب  هدش  هدـیجنر  تدـش  هب  ریقحت  نیا  زا  هک  ریبز  تسا ! يروالد  نانزریـشمش 

نانز دزنابز  وت  سرت  ات  هدب  ار  دنگوس  اب  تفلاخم  هرافک  نکشب و ) ار  دنگوس  : ) تفگ هللادبع  منکن . گنج  وا  اب  هک  ماهدروخ  دنگوس  نم 
لوحکم شمان  هک  ممـالغ  تفگ : ریبز  ناـهگان  داـتفا و  رثؤم  هللادـبع  هلیح  دـنفرت و  بجعت  لاـمک  اـب  يدوبن ! وسرت  هک  وت  ددرگن ، شیرق 

مالسلاهیلع یلع  رکشل  رب  رس  نودب  هزین  اب  درک و  ادج  هزین  زا  ار  دوخ  هزین  رـس  هاگنآ  دنگوس - اب  تفلاخم  هرافک  تهج  هب  داب  دازآ  تسا 
(. دنک هئربت  ار  دوخ  تمهت  نیا  زا  دنک و  تابثا  ار  دوخ  تعاجش  ات   ) درب شروی 

زا سپ  ریبز  تفر . دـهاوخ  نوریب  وا  دـیوشن ) شمحازم   ) دـینک زاب  هار  وا  يارب  دومرف : دـید  ار  ریبز  شروی  هک  مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح 
؟ دوب راک  رد  یـسرت  ایآ  وت  رب  ياو  تفگ : شرـسپ  هب  نآ  زا  سپ  درک و  رارکت  راب  هس  ار  راک  نیا  تشگرب و  دوخ  هاپـس  دزن  نداد  نالوج 

هن . تفگ : شرسپ 
تکرـش زا  هک  یهورگ  اب  سیق  نب  فنحا  مانب  يدرم  اجنآ  رد  دیـسر ، عابـس  يداو  هب  هار  نایم  رد  تفرگ و  هرانک  گنج  زا  ریبز  هرخـالاب 

ود منکب ، دیاب  هچ  ریبز  اب  نم  تفگ : دنلب  يادص  اب  دـش  علطم  ریبز  روضح  زا  فنحا  یتقو  دنتـشاد ، روضح  دـندوب  هدرک  عانتما  گنج  رد 
وا هک  دـینادب  تسا ، هدومن  اهر  ار  اهنآ  هدرک و  يریگهرانک  دوخ  هداتفا  راک  هب  اهریـشمش  نوچ  هتخادـنا و  مه  ناج  هب  ار  نیملـسم  رکـشل 

عمط هب   ) نانخـس نیا  ندینـش  اـب  تسا  فورعم  رورت )  ) یـشکمدآ هب  خـیرات  رد  هک  زوـمرج  نب  ورمع  ماـن  هب  يدرم  تـسا . گرم  راوازس 
دروم رد   ) مدرم راک  هب  عجار  ماهدـمآ  تفگ : یهاوخیم ؟ هچ  دیـسرپ : وا  زا  داتـسیا و  وا  ندـید  اـب  ریبز  تخادرپ ، ریبز  بیقعت  هب  هزیاـج )
زومرج نب  ورمع  مدرک . اهر  دندزیم ، رگیدکی  رب  ریشمش  اب  دندوب و  گنج  مرگرس  هکیلاح  رد  ار  اهنآ  تفگ : ریبز  مسرپب ، وت  زا  گنج )

ام درم ، يا  تفگ : زوـمرجنبا  هب  ریبز  دـش ، زاـمن  تقو  هکنیا  اـت  دوـب ، بقارم  تشاد و  همهاو  يرگید  زا  کـی  ره  داـتفا و  هار  هـب  ریبز  اـب 
يراک يرگید  اب  کی  چـیه   ) میهد ناـما  رگیدـکی  هب  اـیب  تفگ : ریبز  منک ، نینچ  مهاوخیم  زین  نم  تفگ : وا  میناوخب ، زاـمن  میهاوخیم 

. دشاب داد : خساپ  میشاب ) هتشادن 
ندب زا  ار  وا  رس  تشک ، ار  وا  درک و  هلمح  وا  رب  زامن  رد  زومرجنبا  هاگان  هک  داتـسیا ، زامن  هب  سپـس  دش و  وضو  لوغـشم  تسـشن و  ریبز 

داد فنحا  هب  ار  ربخ  یتقو  ، تخیر ریبز  ندب  يور  رب  زین  كاخ  يرادقم  دمآ ، فنحا  فرط  هب  وا ، ریـشمش  رتشگنا و  هارمه  هب  درک و  ادج 
دمآ ترضح  دزن  هب  ریبز  لتاق  وگب ، وا  هب  ار  نایرج  مالـسلاهیلع و  یلع  دزن  هب  ورب  اطخ ، ای  هدوب  تسرد  يراک  منادیمن  ادخ  هب  تفگ : وا 

! ریبز ریشمش  رس و  تسوا  هارمه  دهاوخیم و  دورو  هزاجا  زومرج  نب  ورمع  هک  وگب  ترضح  هب  تفگ : نابرد  هب  و 
ینعی  ) هفینح رسپ  هک  ادخب  دومرف : يرآ ؟ یتشک ؟ ار  وا  وت  دومرف : وا  هب  ترضح  دروآ ، ار  ریبز  ریـشمش  هک  تسا  هدمآ  تایاور  یخرب  رد 

! راوگان گرم  تسا و  لجا  یلو  دوبن  تسپ  وسرت و  ریبز )
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نآ اب  اهتدم  هک  تسا  يریـشمش  نیا  دومرف : داد و  یتکرح  ار  نآ  تفرگ ، تسد  رد  ار  ریـشمش  هدـب ، نم  هب  ار  ریبز  ریـشمش  دومرف : سپس 
. دوب هدودز  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللالوسر  راسخر  زا  هصغ  مغ و 

هک مدینـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  زا  نم  دومرف : ترـضح  دـش ؟ هچ  نم  هزیاـج  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  يا  تفگ : زومرجنبا 
اب ناورهن  جراوـخ  ناـیرج  رد  ماجنارــس  تـشگرب و  هزیاـج  زا  مورحم  زوـمرجنبا  هد ، تراـشب  مـنهج  شتآ  هـب  ار  ریبز  لــتاق  دوـمرفیم :

[ . 30 .] دش هتشک  تخادرپ و  گنج  هب  مالسلاهیلع  یلع  ترضح  هیلع  رب  نایناورهن 
یلع ترـضح  هـک  تـسا  هدوـمن  هفاـضا  تـسا و  هدرک  رکذ  حورـشم  روـطب  ار  ریبز  ندـش  هتـشک  ناـیرج  زین  هـیلع  هللا  ۀـمحر  دـیفم  خـیش 
مرکا ربمایپ  هارمه  نآ  اب  رایسب  هچ  ریبز  هک  تسا  يریـشمش  نیا  دومرف : داد  تکرح  تفرگ و  تسد  رد  ار  ریبز  ریـشمش  یتقو  مالـسلاهیلع 
یلـص ادخ  ربمایپ  اب  ار  وت  دومرف : دش و  هریخ  ریبز  تروص  هب  سپـس  [ 31 ، ] راجنهان گرم  تسا و  لجا  یلو  دـیگنج  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

. تخادنا هاگیاج  نیا  هب  ار  وت  دش و  دراو  وت  ینیب  هب  ناطیش  یلو  یتشاد  زین  یلیماف  تبـسن  ترـضح  نآ  اب  دوب و  یتبحاصم  هلآ  هیلع و  هللا 
[ . 32]

يراکبان صخـش  وا  لتاق  هک  تساـجنآ  بجعت  و  دـش ، هتـشک  دوب  هتخورفارب  دوخ  هک  یـشتآ  رد  ریما  ترـضح  یئوگـشیپ  قبط  زین  هحلط 
نیا تقیقح  یلو  دوب  هدرک  یلع  ترـضح  رب  شروش  هناهب  ار  وا  تیمولظم  ناـمثع و  نوخ  هچرگ  ۀـحلط  اریز  مکح ، نب  ناورم  ماـنب  تسا 

هدـنامرف بآ ، زا  وا  تیعونمم  ناـمثع و  هرـصاحم  ماـگنه  رد  ۀـحلط  دوب ! ناـمثع  ندـش  هتـشک  رد  رثوم  لـماوع  زا  یکی  وا  دوـخ  هک  دوـب 
بآ نامثع  يارب  تساوخیم  هک  زین  ریما  ترـضح  یتح  دـندرکیم ، عنم  ار  وا  بآ  زا  هدرک و  هرـصاحم  ار  نامثع  هناخ  هک  دوب  ینانابهگن 

رد دوـب ، ارجاـم  نیا  دـهاش  دوـخ  هک  مکح  نب  ناورم  [ 33 ، ] درک يزادـناریت  ناـمثع  هناـخ  هب  هک  تسا  یـسک  نیلوا  وا  و  درک ، عـنم  دربـب 
رد مدرم  مدید  یتقو  دـیوگ : ناورم  درک ، ۀـحلط  رورت  هب  مادـقا  دـش ، نایامن  هرـصب  هاپـس  رد  تسکـش  راثآ  یتقو  لمج ، گنج  مرگامرگ 

گر هب  هک  متخادـنا  هحلط  فرطب  يریت  سپـس  تفرگ ، مهاوخ  ار  نامثع )  ) دوخ نوخ  ماقتنا  متفگ : دوخ  اب  دـندش  بولغم  لمج  گـنج 
ات دمآ  نوخ  وا  زا  ردقنآ  دندراذگ  یتخرد  ریز  دندروآ و  ار  وا  متخادنا ، شفرطب  مه  ار  مود  ریت  درک ، ناروف  نوخ  درک ، دروخرب  وا  ياپ 

درم .
رایتخا لیم و  يور  زا  هنیدم  رد  وت  رگم  یتخورفارب ) ار  گنج  شتآ  ( ؟ يدمآ اج  نیا  هب  ارچ  متفگ : ۀحلط  هب  دیوگ : ریمع  مان  هب  یـصخش 

نم ندرگ  يور  رب  ریـشمش  هک  مدرک  تعیب  یلاح  رد  نم  دـنگوس  ادـخ  هب  نک  اهر  ارم  داد : باوج  يدرکن ؟ تعیب  یلع  اب  رابجا  نودـب  و 
!( دوب

ترـضح اب  هک  دندوب  يدارفا  نیلوا  زا  ریبز  وا و  هک  ارچ  دوب ، راکـشآ  یغورد  بیجع و  یمالک  زین  ۀحلط  زا  نخـس  نیا  و  دـیوگ : فلؤم 
. درک تعیب  ترضح  اب  ناناملسم  یمامت  زا  لبق  ریبز و  زا  لبق  وا  تایاور  ياهراپ  قبط  یتح  دندرک و  تعیب  مالسلاهیلع  ریما 

هتفر هنیدم  ياهناتسغاب  زا  یکی  رد  هک  مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  دزن  هب  ریبز  ۀحلط و  نامثع ) ندش  هتـشک  زا  سپ  : ) دیوگ ملـسا  نب  دیز 
. دنرادن لوبق  ار  امش  زج  سکچیه  مدرم  مینک ، تعیب  وت  اب  ات  اشگب  ار  تتسد  دنتفگ : دندمآ و  دوب ،

: دنتفگ مشاب ... ریما  هک  تسا  نآ  زا  رتهب  امـش  يارب  مشاب ، ریزو  امـش  يارب  رگا  نم  مرادـن  تموکح )  ) نیا هب  يزاین  نم  دومرف : ترـضح 
. مینکیم تعیب  وت  اب  هک  میشاب  يرفن  نیلوا  ام  ات  نک  زاب  ار  تتـسد  دنهدیمن ، يأر  يرگید  هب  دنهدیمن و  حیجرت  وت  رب  ار  نارگید  مدرم 

تعیب وت  اب  اجنیا  ام  دنتفگ : دـشاب .) مدرم  روضح  رد  و   ) مور دجـسم  هب  ات  دـینک  ربص  دوب ، دـهاوخن  هنایفخم  نم  اب  تعیب  دومرف : ترـضح 
هب ترضح  نوچ  دندرک و  تعیب  ترـضح  اب  تارفن  نیلوا  ناونع  هب  سپـس  و  درک ، میهاوخ  تعیب  ینلع )  ) هرابود زین  دجـسم  رد  مینکیم ،

. دندرک تعیب  زین  مدرم  هارمه  تفر ، ربنم  رب  دجسم و 
داد و تسد  مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  هب  ربنم  يالاب  رب  دوب ، هدید  بیـسآ  شتـسد  کی  هک  وا  تفر ، الاب  ربنم  رب  هک  دوب  يرفن  نیلوا  ۀحلط 

. درک تعیب 
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تـسد درک ، تعیب  هک  یتسد  نیلوا  نوعجار ،» هیلا  انا  انا هللا و  : » تفگ دید  ار  هنحـص  نیا  یتقو  دزیم  دـب  لاف  هک  دـسا  ینب  هلیبق  زا  يدرم 
[ . 34 . ] دسر ماجنا  هب  تعیب  نیا  تسین  مولعم  دوب ، لش 

هک مدینـش  ناورم )  ) مردپ زا  دنامیم ، یقاب  زورما  ات  ملد  مخز  تشک ، ار  ۀحلط  مردپ  هک  دوب  نیا  هن  رگا  تفگیم : ناورم  نب  کلملادبع 
دوخ اـب  ، دوبن مولعم  وا  ياهمـشچ  زج  هکیروط  هب  تشادربرد  یهرز  دوخهـالک و  هک  داـتفا  ۀـحلط  هب  مهاـگن  لـمج  گـنج  رد  تفگیم :

نآ و  دروخ ، وا  ياپ  گر  هب  مداد  رارق  فده  ار  وا  ریت  اب  داتفا ، وا  هرز  رد  یفاکـش  هب  ممـشچ  هک  تسوا ، رد  ذوفن  يارب  یهار  هچ  متفگ :
يرتسا رب  دش ، حورجم  ۀحلط  یتقو  تسا : هدمآ  یتیاور  رد  درم ، دعب  یکدنا  درب ، نوریب  هنحـص  زا  تشادرب و  ار  وا  شمالغ  درک ، عطق  ار 

يزور تفگ : ۀحلط  مرادن ! غارـس  امـش  ندرب  يارب  یئاج  نم  تفگ : مالغ  نک ، ادـیپ  نما )  ) یئاج میارب  تفگ : دوخ  مالغ  هب  دـش و  راوس 
، دنتـسبیم ار  نآ  یتقو  هک  دوب  دایز  ردـقنآ  يزیر  نوخ  لاح  ره  هب  ماهدـیدن . زورما  وچمه  نم ، نوچ  یگرزب  نوخ  يارب  رتهدـننک  عیاض 

رانک رد  داد و  ناج  ات  تفای  همادا  ردـقنآ  يزیرنوخ  هداتـسرف ! دـنوادخ  هک  تسا  يریت  نیا  دـینک ، اـهر  دز : داـیرف  درکیم ، مرو  شیوناز 
[ . 35 . ] دش هدرپس  كاخ  هب  تارف 

دش راوس  ءابهش  مانب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رتسا  رب  مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  هرصب ، لها  تسکش  زا  دعب  تسا : هدمآ  یتیاور  رد 
دندناشن دیناشنب ، ار  وا  دومرف : ترضح  تشذگ ، دوب  هدش  هتـشک  هک  ةرـصب  یـضاق  روس  نب  بعل  رانک  زا  تشگیم ، اههتـشک  نایم  رد  و 

وت تخادنا و  تشزغل  هب  درک و  تهارمگ  ناطیـش  یلو  دادیم ! دوس  تیارب  شاک  يا  دوب  یـشناد  ار  وت  بعک ، يا  تردام  هب  ياو  دومرف :
فنخموبا دیناشنب ، ار  وا  دومرف : تشذگ و  دوب  هدش  هتشک  هک  هللادیبع  نب  ۀحلط  رانک  زا  سپـس  دینک ، شیاهر  دناسر ، منهج  هب  عیرـس  ار 

یلو دوب  دنمدوس  تیارب  شاک  يا  دوب ، مالـسا ) دربشیپ  رد  تبثم   ) یتامادقا ار  وت  ۀحلط ، يا  تردام  رب  ياو  دومرف : وا  هب  ترـضح  دیوگ :
[ . 36 . ] دناسر منهج  هب  اعیرس  ار  وت  تخادنا و  شزغل  هب  درک و  تهارمگ  ناطیش 

وا هب  دـندناشن ، ار  وا  دـیناشنب ، ار  وا  دومرف : درک ، روبع  اههتـشک  نایم  رد  ۀـحلط  راـنک  زا  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  نوچ  هک  تسا  تیاور 
دنلب تسایر و  رکف  هب   ) دـش وت  ینیب  دراو  ناطیـش  یلو  یتشاد ) یتامدـخ  مالـسا  لوا  رد  ینعی   ) يدوب ربمایپ  اب  ياهقباـس  ياراد  وت  دومرف :

. درک دراو  شتآ  هب  ار  وت  و  يداتفا ) يزاورپ 
ماهداوناخ نم و  لتق  يارب  درک و  يرگهنتف  تما ، نایم  رد  درک و  ینکـش  تعیب  نم  اب  هک  تسا  نامه  نیا  دومرف : وا  هب  يرگید  تیاور  رد 

ار هچنآ  مه  وت  ایآ  متفای ، قح  هداد  هدعو  نم  هب  دنوادخ  هچنآ  نم  هللادیبع ، نب  ۀحلط  يا  دومرف : سپس  ار ، ۀحلط  دیناشنب  درک ، جیسب  ورین 
اب ایآ  نینمؤملاریما  يا  تفگ : ترـضح  ناهارمه  زا  یکی  دـیناباوخب ، ار  ۀـحلط  دومرف : هاـگنآ  یتفاـی ؟ قح  دوب  هداد  هدـعو  وت  هب  تیادـخ 

داسجا ربمایپ  هک   ) ردب هاچ  لها  هکنانچمه  دینش  ارم  نخس  وا  دنگوس  ادخ  هب  دومرف : ترضح  یئوگیم ؟ نخس  ندش  هتشک  زا  دعب  ۀحلط 
. دندینش ردب  گنج  رد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  مالک  تفگ ) نخس  نانآ  اب  تخادنا و  نآ  رد  ار  نیکرشم 

ام رب  هک  تسا  ناـمه  درم  نیا  دومرف : دـناشن و  ار  وا  دوب و  اههتـشک  ناـیم  رد  هک  درک  رذـگ  هرـصب  یـضاق  روس  نب  بعک  راـنک  زا  سپس 
ناـیرج نآ  هب  ار  مدرم  تسا ، هدـمآ  هشیاـع )  ) شرداـم يراـی  هب  هک  تشادـنپیم  دوب ، هتخیوآ  ندرگ  هب  ینآرق  هکیلاـح  رد  درک  شروش 

تـساوخ دنوادخ  زا  وا  « » دینع رابج  لک  باخ  و   » دز لأفت  ادخ  باتک  هب  تسا ، یبالجنم )  ) هچ رد  تسنادیمن  شدوخ  درکیم و  توعد 
[ . 37 «. ] تشک ار  شدوخ  دنوادخ  دشکب ، ارم 

هرصب  لاملا  تیب  قیقد  هبساحم  بیجع و  میسقت 
نیرجاهم و زا  ياهدع  اب  هارمه  دش  هرصب  لاملا  تیب  دراو  دش ، زوریپ  لمج  لها  رب  مالسلاهیلع  یلع  ترضح  یتقو  دیوگ : یلئد  دوسألاوبا 
، درک رارکت  راب  دنچ  ار  نخـس  نیا  دیهد ، بیرف  ار  يرگید  اهلوپ ) يا  : ) دومرف دـید  ار  لاوما  يدایز  یتقو  مدوب . اهنآ  اب  مه  نم  هک  راصنا 

. دیهدب مهرد  دصناپ  مادک  ره  هب  دینک و  میسقت  نم  نارای  نایم  ار  اهنیا  دومرف : دش و  قیقد  اهنآ  رد  هدرک  هاگن  اهلوپ  نآ  هب  سپس 
رادقم وا  ایوگ  دایز ، هن  دمآ و  مک  مهرد  کی  هن  درک ، ثوعبم  قح  هب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  هکنآ  هب  دـنگوس  دـیوگ : دوسالاوبا 
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[ . 38 . ] رفن رازه  هدزاود  دارفا  دادعت  دوب و  مهرد  رازه  شش  لاملا  تیب  رد  تسنادیم ، قیقد  ار  لاوما 
: دیوگ ینرعلا  ۀبح  مانب  یصخش 

جراوخ رکشل  تیعقوم  دروم  رد  یئوگشیپ 

ناورهن لها  اریز  دش ، ادیپ  مالسلا ) هیلع  یلع  ترـضح  تیناقح  هب  تبـسن   ) ملد رد  يدیدرت  ناورهن ، نایرج  رد  دیوگ : بدنج  مانب  يدرم 
مدش تحاران  ردقنآ  مدرک و  يریگ  هرانک  گنج  زا  تسا ، نآرق  اهنآ  ياهمچرپ  دیشوپ و  یناراب ) لثم  دنلب  ياهسابل   ) اهسنرب هک  مدید  ار 
نایم نیا  رد  دـمآ . نم  کیدزن  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  هاگان  هک  مدوب  ددرت  رکفت و  تلاح  نیمه  رد  مدـنویپب . اـهنآ  هب  دوب  کـیدزن  هک 
اهنآ هک  يدـید  وت  دومرف : دـندرک . روبع  رهن  زا  جراوخ  ياهتـسشن ؟ هچ  نینمؤملاریما  اـی  تفگ : دـمآ و  ترـضح  دزن  هب  هلجع  هب  يراوـس 

[ . 1 . ] دننکیمن روبع  زگره  دناهدرکن و  روبع  اهنیا  مسق  ادخ  هب  يرآ . درک : ضرع  دندرک ؟ روبع 
مـالک ندوب  غورد  دنـشاب ، هدرک  روبع  اـهنیا  رگا  تسیفاـک ، شدوخ  هیلع  رب  یـسک  ره  تداهـش  ربکا ، هللا  متفگ : ملد  رد  دـیوگ : بدـنج 
هدرکن روبع  رگا  و  اوق ، مامت  اب  تخـس  يدربن  دـیگنج ، مهاوخ  وا  هیلع  رب  تروص  نیا  رد  هک  ددرگیم ، نشور  وا  ندوب  لطاب  ترـضح و 

. ماهدرک بضغ  وا  يارب  دـنادب  دـنوادخ  هک  يدربن  دـیگنج ، مهاوخ  وا  نانمـشد  اب  ددرگیم و  نشور  نم  رب  وا  تیناقح  قدـص و  دنـشاب ،
رگم مدماین  امـش  دزن  نم  نینمؤملاریما  ای  تفگ : درکیم  هراشا  شاهنایزات  اب  هکیلاح  رد  دـمآ و  هلجع  هب  يرگید  راوس  هک  دیـشکن  یلوط 

. دیآیم ولج  هک  تسا  ناشیا  ياهبسا  یناشیپ  نیا  و  دندرک ، روبع  لپ  زا  هورگ  نآ  یمامت  هکنیا 
دنهاوخن روبع  زگره  دـناهدرکن و  روبع  اهنآ  یئوگیم ، غورد  وت  دـنتفگ و  تسار  وا  ربمایپ  دـنوادخ و  دومرف : مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح 

. درک
زا متشاد  ریـشمش  هضبق  رب  تسد  هکیلاح  رد  زین  نم  درک ، تکرح  جراوخ  يوس  هب  هاپـس  رکـشل ، نایم  رد  داد  شاب  هدامآ  ترـضح  سپس 

! دیبوک مهاوخ  مالسلاهیلع  یلع  رس  رب  ریشمش  اب  دشاب ، هدرک  روبع  هک  منیبب  ار  جراوخ  زا  هراوس  رفن  کی  رگا  متفگ : دوخ  اب  مشخ  تدش 
. دنتسه رهن  فرط  نآ  اهنآ  همه  دناهدرکن و  روبع  لپ  زا  اهنآ  زا  رفن  کی  یتح  مدید  میدمآ ، کیدزن  هکنیمه 

رب ار  شکرابم  تسد  هکیلاح  رد  دـش و  هجوتم  نم  فرط  هب  دوب ) هدـش  هاـگآ  نم  نورد  هب  یهلا  مولع  اـب  هک   ) مالـسلاهیلع یلع  ترـضح 
: دومرف دوب  هداهن  نم  هنیس 

هانپ ادخ  هب  دیدرت ، کش و  زا  مربیم  هانپ  ادخ  هب  نینمؤملاریما  يا  مدرک : ضرع  ارم ، مالک  يدـید  هنوگچ  يدرک ؟ کش  ایآ  بدـنج  يا 
بدنج وا ، لوسر  ملع  ادـخ و  ملع  هب  رگم  تسین  نم  شناد  بدـنج  يا  دومرف : ترـضح  نینمؤملاریما ، مشخ  وا و  ربمایپ  مشخ  زا  مربیم 

[ . 2 . ] درک داهج  گنج ، نیا  رد  تیدج  لامک  اب  نیا  زا  دعب  زین 
نینچ دوب  ناورهن  گنج  رد  مالسلاهیلع  یلع  ترضح  رکشل  ناههدنامرف  زا  هک  ریهز  نب  بدنج  زا  طسوا  باتک  رد  یناربط  ار  نایرج  نیا 

: تسا هدروآ 
گنج هب  مالـسلاهیلع  ماما  هارمه  دندرک ، شروش  ترـضح  نآ  رب  دنتفرگ و  رانک  مالـسلاهیلع  یلع  هاپـس  زا  جراوخ  یتقو  دـیوگ : بدـنج 

، میدـش کیدزن  اهنآ  هب  یتقو  میدینـش ، ناروبنز  يادـص  دـننام  ار  اهنآ  نآرق  تئارق  نینط  میدیـسر  اهنآ  هاگرکـشل  هب  یتقو  میتفر ، ناشیا 
ار مبـسا  راسفا  هکیلاح  رد  هدـش  هدایپ  متفرگ و  هرانک  اهنآ  زا  مدـش ، تحاران  نانآ  ياشامت  زا  نم  میدـید ، اهنآ  ناـیم  رد  هتـسراو  يدارفا 

: متفگ مدوب  هداد  ماهزین  رب  هیکت  هتفرگ و 
. رادب رذح  رب  نآ  زا  ارم  تسا  هانگ  هچنانچ  امن و  تیاده  نآ  هب  ارم  تساوت  نید  هب  یتمدخ  نانیا  اب  گنج  رگا  اراگدرورپ 

سپـس نک ، زیهرپ  یهلا  مشخ  زا  بدـنج  يا  دوـمرف : دـش  کـیدزن  نم  هب  هکنیمه  دیـسر ، رـس  مالـسلاهیلع  نینمؤـملاریما  لاـح  ناـمه  رد 
: تفگ روطچ ؟ دومرف : دـیراد ؟ راک  جراوخ  اب  نینمؤملاریما  ای  تفگ : دـمآ و  يدرم  ماگنه  نیا  رد  داتـسیا ، زامن  هب  دـش و  هدایپ  ترـضح 
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جراوخ تفگ : دمآ و  يرگید  درم  نآ  لابند  هب  هللا ! ناحبس  تفگ : درم  نآ  دناهتشذگن ، رهن  زا  هن  دومرف : ترـضح  دنتـشذگ . رهن  زا  اهنآ 
. دناهدرک روبع  رهن  زا  اهنآ  تفگ : دمآ و  یموس  رفن  هللا ! ناحبس  تفگ : درم  دناهتـشذگن . رهن  زا  هن ، دومرف : ترـضح  دندرک ، روبع  رهن  زا 

. دش دنهاوخ  هتشک  رهن  يوس  نآ  رد  دناهدومرف  ربمایپ  ادخ و  هچنانچ  دنرذگ و  یمن  دنتشذگن و  رهن  زا  اهنآ  دومرف :
ناشربمایپ تنس  ادخ و  باتک  هب  ار  ناشیا  هک  متـسرفیم  اهنآ  يوس  هب  ار  يدرم  نم  بدنج  يا  دومرف : نم  هب  دش و  راوس  ترـضح  سپس 

. دننکیم نارابریت  ار  وا  دنیامنیمن و  انتعا  وا  هب  اهنآ  یلو  دنک  توعد 
دریگیم ار  نآرق  نیا  یسک  هچ  دومرف : سپس  دنربیمن  تمالـس  هب  ملاس  ناج  رفن  هد  اهنآ  زا  دنوش و  یمن  هتـشک  ام  زا  رفن  هد  بدنج  يا 

؟ دیامن تشهب  دراو  ار  وا  دنوادخ  ضوع  رد  دوش و  هتشک  هار  نیا  رد  دنک و  توعد  ربمایپ  تنس  ادخ و  باتک  هب  ار  هدع  نیا  هک  دوریم  و 
دـیراب و وا  رب  ریت  زا  یناراب  دـش ، کیدزن  اهنآ  هب  هکنیمه  تفر ، اـهنآ  فرط  هب  تفرگ و  ار  نآرق  دـش ، بلطواد  رماـعینب  هلیبق  زا  یناوج 

. دش دیهش 
، متشک ار  اهنآ  رفن  تشه  رهظ  زامن  زا  لبق  مدوخ  ياهتسد  نیا  اب  نم  دیوگ : بدنج  درک ، رداص  ار  هلمح  نامرف  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما 

[ . 3 . ] دنتفاین تاجن  رفن  هد  زا  شیب  زین  اهنآ  زا  دندشن و  هتشک  ام  زا  رفن  هد  دوب ، هدومرف  ترضح  هک  روطنامه  و 
-----------

اه : تشون  یپ 
لپ ماـنب  تـسا  یلپ  نآ  رب  تـسا و  دادـغب  ناوـلح و  نـیب  ناتـسربط  رد  رهن  نـیا  دـیوگ : ص405  ج 2 ، بهذـلا ، جورم  رد  يدوعــسم  [ 1]

تسا . هلیمر  يداو  رد  فرط  نیا  اهنآ  يدوبان  لحم  دومرف : ترضح  و  ناتسربط ،
مالسلاهیلع . نینمؤملاریما  صئاصخ  [ 2]

. داهتجالا صنلا و  [ 3]

ناورهن گنج  ماجرف  ییوگشیپ 

نئادم رب  ترـضح  رادنامرف  بابح  نب  هللادبع  هدمآ و  نئادم  هب  دندرک ، تعیب  بهو  نب  هللادبع  مانب  یـصخش  اب  جراوخ  زا  رفن  رازه  راهچ 
لهچ و اـب  يرجه   38 لاس رد  مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  دنتـشک ، زین  ار  يرگید  ياهنز  دـندیرد ، ار  وا  رادراب  نز  مکـش  دـندیرب ، رـس  ار 

. تخادرپ ناورهن  جراوخ  عفد  هب  باحصا ، رارصا  ربانب  هک  دوب  هیواعم  اب  گنج  مزاع  رفن  رازه  تشه 
نآ زا  رگا  هک  ترـضح  هب  دـنداد  ماغیپ  دنتـشک و  ار  وا  درک ، توعد  تشگزاب  هب  ار  اهنآ  داتـسرف و  هرم  نب  ثراح  مانب  يا  هدـنیامن  ادـتبا 

باـختنا يربـهر  دوخ  يارب  نک  اـهر  ار  اـم  هنرگ  مینکیم و  تعیب  وت  اـب  يدوب ! هدـش  رفاـک  هک  ینک  رارقا  ینک و  هبوت  نیمکح )  ) يرواد
! میرازیب وت  زا  ام  مینک 

ادـخ دـیاش  منکیم ، اهر  ماش )  ) برغم لها  اب  گنج  زا  دـعب  ات  ار  امـش  نم  دـیهد  لیوحت  ارم  ناردارب  نالتاق  داد : ماغیپ  اهنآ  هب  ترـضح 
. دنادرگرب قح ) هب   ) ار امش  ياهلد 

. میرامشیم لالح  ار  اهنآ  نوخ  ام  همه  میئوت و  نارای  نالتاق  ام  همه  دنتفگ : نالدروک  نآ 
هبوت هب  ار  اـهنآ  ردـق  ره  ترـضح  دندیـشک ، فص  مه  لـباقم  رد  ترـضح ، یئوگـشیپ  قبط  ناتـسربط  رهن  فرط  نآ  هلیمر ، رد  هورگ  ود 
هگن تسد  دومرف : ترـضح  دندرک  نارابریت  ار  ام  دنتفگ : ترـضح  نارای  دندرک ، نارابریت  ار  ترـضح  باحـصا  دنتفریذپن و  درک  توعد 

ار وا  نوخ  رد  قرغ  رکیپ  دش و  دیهش  ترـضح  نازابرـس  زا  یکی  هکنیا  ات  درک ، توعد  گنج )  ) ندرک اهر  هب  ار  اهنآ  راب  نیدنچ  دیراد ،
هن ای  رفن  هد  زج  هب  اهنآ  یمامت  و  [ 1  ] دینک هلمح  دش ، لالح  نم  رب  ناشیا  اب  گنج  نالا  ربکا ، هللا  دومرف : ترضح  دندروآ ، ترـضح  دزن 

. دندش دوبان  ترضح  یئوگشیپ  قبط  رفن 
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، دنتفگ تخادنا ، تکاله  هب  ار  امش  داد ، بیرف  ار  امش  هکنآ  دومرف : تشگیم و  اه  هتشک  نایم  رد  دش و  بکرم  رب  راوس  ترضح  هاگنآ 
. ثیبخ ياهناج  ناطیش و  دومرف : داد ؟ بیرف  ار  اهنیا  یسک  هچ 

اهنیا تسین ، نینچ  تسوا  تسد  هب  مناج  هکنآ  هب  دنگوس  دومرف : ترـضح  درک ، عطق  دبا  ات  ار  اهنآ  هشیر  دنوادخ  دنتفگ : ترـضح  نارای 
تارف هلجد و  نایم  طمشا  مانب  يدرم  اب  اهنآ  زا  يرگشروش  هکنیا  ات  دننکیم ، شروش  یپ  رد  یپ  دنتـسه و  اهنز  محر  نادرم و  بلـص  رد 

[ . 2 . ] دوب دهاوخن  یشروش  رگید  تمایق  ات  نآ  زا  دعب  دنکیم و  مادقا  اهنآ  یبوکرس  هب  تیب  لها  ام  زا  يدرم  دنکیم و  جورخ 
--------------

اه : تشون  یپ 
ج3 ص 404 . بهذلا ، جورم  [ 1]

ص 407. ج 2 ، بهذلا ، جورم  [ 2]

وا لامعا  هیواعم و  دروم  رد  ياهیئوگشیپ 

دومرف : تخادرپ  هدنیآ  یئوگشیپ  هب  هک  دوخ  ياهینارنخس  زا  یکی  رد  مالسلاهیلع  ریما  ترضح 
دروخیم و دیابیم  هچ  ره  دوشیم ، طلسم  امش  رب  نایفـسیبا )  نب  هیواعم   ) هدمآرب مکـش  ولگ و  هداشگ  يدرم  نم ، زا  دعب  دیـشاب : هاگآ 

. دیناوتن زگره  هچرگ  دیشکب ، ار  وا  سپ  درواین  تسدب  هک  تسا  يزیچ  لابند 
درک و رما  نم  رب  نتفگ  ازسان  هب  ار  امش  رگا  سپ  دهدیم ، روتسد  نم  زا  يرازیب  نداد و  مانـشد  رب  ار  امـش  درم  نآ  يدوز  هب  دیـشاب  هاگآ 
رد ماهدش و  دلوتم  مالسا  ترطف  هب  نم  هک  اریز  تسا ، تاجن  بجوم  امش  يارب  دشر و  ببس  نم  يارب  هک  دیهد ، مانـشد  ارم  دومن ، رابجا 

[ . 1 . ] ماهتفرگ تقبس  ترجه  نامیا و 
تبث وا  يارب  خیرات  رد  هک  دوب  یتلاح  نیا  و  تسا ، هراب  مکـش  لوکا و  هیواعم  هکنیا  هلمج  زا  داد  رکذت  يروما  هب  ترـضح  هبطخ  نیا  رد 

. دناهدرک
ردقنآ وا  دینک . عمج  ار  هرفـس  مدشن ! ریـس  یلو  مدش  هتـسخ  تفگیم : دشیمن و  ریـس  یلو  دشیم  هتـسخ  هک  دروخیم  ردـقنآ  دـنیوگ :

، دوب هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  نیرفن  هطساو  هب  وا  يرامیب  نیا  داتفایم ! شیاهنار  يور  وا  مکش  تسشنیم ، یتقو  هک  تشاد  مکش 
ار نیمه  ترضح  هداتسرف  هب  زین  مود  راب  متسه ، اذغ  لوغشم  تفگ : دماین و  وا  داتسرف ، هیواعم  لابند  هب  ار  یصخش  ترـضح ، يزور  اریز 

[ . 2 .« ] نادرگم ریس  ار  وا  مکش  ایادخ  هنطب ؛ عبشت  مهللا ال  : » دومرف هدرک  نیرفن  ار  وا  ترضح  دش ، اذغ  لوغشم  تفگ و 
ۀیواعم هئاشحا  یف  ناک  هیو  اهلاک  هنطب  یل  بحاص  و  تسا : هتفگ  وا  قح  رد  برع  رعاش 

[ . 3 . ] تسا هیواعم  وا  نورد  رد  یئوگ  وت  تسا ، منهج  لثم  وا  مکش  هک  تسا  یقیفر  ارم  ینعی :
ترضح مدش ، ناهنپ  رد  تشپ  نم  دمآ ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هاگان  هک  مدوب  يزاب  لوغـشم  اههچب  اب  نم  دیوگیم : سابعنبا 

: دومرف ترـضح  تسا  ندروخ  اذـغ  لوغـشم  متفگ : متـشگرب و  متفر و  نم  دـیآ ، نم  دزن  وگب  ار  هیواـعم  دومرف : دز و  نم  تشپ  رب  تسد 
[ . 4 . ] دنکن ریس  ار  وا  مکش  ادخ 

ّدج سیونهمان  هیواعم  هک  دینادیم  امش  ایآ  مهدیم  دنگوس  مالسا  تمرح  ادخ و  هب  ار  امـش  دومرف : یـسلجم  رد  مالـسلاهیلع  یبتجم  ماما 
ره دش و  رارکت  راب  هس  راک  نیا  و  تسا ، ندروخ  لوغشم  تفگ : تشگرب و  ترضح  هداتسرف  داتـسرف ، وا  لابند  ترـضح  يزور  دوب ، نم 

ار وا  مکش  ادخ  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  تسا ، ندروخ  لوغشم  هیواعم  تفگیم : وا  درکیم و  در  ار  ترضح  هداتسرف  راب 
! دنکن ریس 

زا هـک  [ 6  ] یئاـسن هـمجرت  رد  [ 5 [ !؟ یباـییمن تدوخ  مکـش  رد  ار  تلاـح  نیا  اـیآ  دوـمرف : هیواـعم  هب  مالـسلاهیلع  یبـتجم  ماـما  هاـگنآ 
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نینمؤملاریما لئاضف  زا  هراومه  تفگ و  ثیدـح  یتدـم  ماش  رد  وا  دناهتـشون : تسا  یئاسن  ننـس  بحاص  تنـس و  لـها  ربتعم  نادنمـشناد 
زج مسانـشیمن  یتلیـضف  هیواعم  يارب  نم  تفگ : وا  وگب ، هیواعم  لئاضف  زا  تسا ) هیما  ینب  هاگیاپ  ماش  اجنیا  : ) دنتفگ وا  هب  هدـش ، رکذـتم 

يروط هب  دندرک  هل  اپ  تسد و  ریز  ار  وا  دنتفشآرب و  مالک  نیا  زا  ماش  لها  دنیوگ  دنکن ، ریـس  ار  وت  مکـش  ادخ  دومرف : وا  هب  ربمایپ  هکنیا 
[ . 7 . ] داد ناج  رهش  نوریب  هک 

هیواعم هکنیا  تفر و  دـهاوخ  ایند  زا  هیواعم  زا  لبق  ناشیا  هک  داد  ربخ  ترـضح  هک  تسا  نیا  ینارون ، مـالک  نیا  رد  ترـضح  مود  هراـشا 
. دوشیم طلسم  روما  رب  هتفرگ ، تسدب  ار  روما  مامز  ناشیا ، زا  دعب 

ناضمر هام  مدرم ، يا  دومرف : یلفحم  رد  هلمج  زا  دوب  هدرک  نایب  هیانک  تروص  هب  رگید  دراوم  زا  یخرب  رد  ترـضح  ار  یئوگـشیپ  نیا  و 
و دینکیم ، جح  فص  کی  رد  لاسما  امـش  انامه  دیـشاب  هاگآ  دیآ ، تکرح  هب  هام  نیا  رد  تموکح  يایـسآ  دـمآ ، تساههام  نیرترب  هک 
ار دوخ  توم  ربخ  ترـضح  هک  دـندیمهفیم  نخـس  نیا  ندینـش  اـب  ترـضح  باحـصا  متـسین . امـش  ناـیم  نم  هک  تسا  نیا  نآ  تمـالع 

[ . 8 . ] دهدیم
. دباییمن هک  تسا  يزیچ  لابند  هب  هیواعم  هک  دوب  نیا  هب  ینارون  مالک  نیا  رد  مالسلاهیلع  ریما  ترضح  موس  هراشا 

، رما نیا  دـهاش  دـشابیم ، تسا  مالـسا  يدوبان  ناـمه  هک  هیواـعم  كاـنرطخ  موش و  تین  هلمج ، نیا  زا  ترـضح  روظنم  داـیز  لاـمتحا  هب 
زا ترـضح و  نآ  راوگرزب  هباحـص  ترـضح و  نادناخ  نینمؤملاریما و  مرکا و  ربمایپ  هب  وا  تناها  ادـخ ، نید  رد  هیواعم  ناوارف  ياهتعدـب 

ماـنب يدرم  هدرک : رکذ  ارنآ  تسا  تنـس  لـها  ةربتعم  لوصا  زا  هک  تاـیقفوم  باـتک  رد  راـکب  نب  ریبز  هک  تسا  یناـیرج  رتدـب  اـهنیا  همه 
مدـید دـمآ ، هیواعم  دزن  زا  یبش  هکنیا  ات  درکیم ، فیرعت  وا  لقع  وا و  زا  تشاد و  دـمآ  تفر و  هیواعم  اب  مردـپ  دـیوگ : ریغم  نب  فرطم 

بـشما ارچ  مدیـسرپ : تسین ، ام  راک  ام و  زا  وا  یتحاران  مدیمهف  ات  مدش  رظتنم  یتعاس  دروخن ، اذغ  هودنا  تدش  زا  تسا و  نیگمغ  رایـسب 
وا هب  ، مدوب اهنت  هیواعم  اب  تفگ : تسیچ ؟ نایرج  متفگ : مدمآ ! مدرم  نیرتثیبخ  دزن  زا  بشما  نم  مرـسپ  تفگ : منیبیم ؟ نیگمغ  ار  امش 

و  ) هدـش دایز  وت  نس  اریز  يدومنیم ، یکین  مدرم  هب  يدرکیم و  نهپ  تلادـع  طاسب  شاـک  يا  دیاهدیـسر ، دوخ  يوزرآ  هب  امـش  متفگ :
اهنآ دزن  دـنگوس  ادـخ  هب  يدومنیم ، محر  هلـص  يدرکیم و  رظن  مشاه  ینب  زا  دوخ  ناردارب  لاح  هب  شاک  يا  و  تسا ) کـیدزن  تگرم 

! دومن تلادع  درک و  ینارمکح  رکبوبا  زگره ، زگره  تاهیه ، تاهیه  تفگ : هیواعم  تسین . یشاب  هتشاد  میب  نآ  زا  هک  يزیچ 
. رکبوبا دنیوگیم : طقف  درم ، زین  شمان  وا ، گرم  زا  سپ  هکنیا  زج  دادن  ياهجیتن  دنگوس  ادخب  درک ، نانچ  نینچ و  و 

وا گرم  زا  سپ  هکنیا  زا  شیب  دادن  يدوس  هک  دنگوس  ادـخ  هب  دـنارتسگ ، نماد  لاس  هد  دومن و  شالت  درک و  تموکح  رمع  وا  لابند  هب 
!! دوبن وا  دننام  بسن  رد  سکچیه  هکومه  دیسر ، تردق  هب  نامثع  نآ ، زا  سپ  رمع ، دنیوگیم : طقف  تفر ، نیب  زا  زین  شمان 

تفر و نیب  زا  زین  شماـن  دـیدرگ و  كـاله  هکنیا  اـت  دـش  هچنآ  دـش  وا  اـب  درک و  هچنآ  درک  و  ار ) یئاـیح  یب  غورد و  دـشکب  دـنوادخ  )
مان اب  جنپ  ناذا ) رد   ) زور ره  دوب ) هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  شروظنم   ) یمـشاه نیا  اما  تفر . نیب  زا  زین  دندرک  وا  اب  هک  یئاهراک 

!؟ ردامیب يا  تفای  دهاوخ  ماود  يراک  هچ  لاح  نیا  اب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هللالوسر ادمحم  نا  دهشا  دنیوگیم : دننزیم و  ادص  ار  وا 
ياهراچ ینعی  انفد  انفد  تفگ : هاگنآ  دـباین ) ماود  درادـن و  يرثا  نارگید  وا و  مان  هیواعم و  لاثما  تیلاعف  تسیقاب  ربمایپ  مان  یتقو  ات  ینعی  )

(. نارگید لثم   ) ددرگ دوبان  و  دوش ، نفد  مه  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  مان  هکنیا  زج  تسین 
ار تحلصم  دش ، هجاوم  ضارتعا  اب  یتقو  یلو  دننک  نعل  ار  هیواعم  ربانم  رب  ات  داد  نامرف  دنتفگ : وا  هب  ار  نایرج  نیا  یتقو  نومأم  نامز  رد 

[ . 9 . ] دندید نآ  كرت  رد 
یئوگـشیپ دوخ  نیا  و  دوـشیمن ، هتـشک  یلو  تسا  گرم  قحتـسم  هیواـعم  هک  دوـب  نیا  هب  هفیرـش  هبطخ  نیا  رد  ترـضح  مراـهچ  هراـشا 

بـش رد  یتـح  هک  ياهنوگ  هب  دـش ، زین  روطنیمه  و  دوریم ) نیب  زا  یعیبـط  گرم  اـب  و   ) دوشیمن هتـشک  هیواـعم  هکنیا  رب  دوـب  ترـضح 
ياپ نار  هب  ریـشمش  اما  دوش ، رورت  تقو  ناـمه  رد  مه  هیواـعم  دوب  اـنب  دروخ ، تبرـض  مالـسلاهیلع  ریما  ترـضح  یتقو  ناـضمر  مهدزون 
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. درب رد  هب  ملاس  ناج  درک و  تباصا  هیواعم 
هللا یلـص  مرکا  ربمایپ  نامرف  دـنکیم ، ردـه  ار  وا  نوخ  هک  یلئاسم  زا  هتـشذگ  درک ، یفرعم  لتق  قحتـسم  ار  هیواعم  ترـضح ، هکنیا  اما  و 

ار راک  نیا  ام  یلو  دیوگ : ثیدح  يوار  يردخ  دیعسوبا  دیشکب ، ار  وا  دیدید  نم  ربنم  يور  رب  ار  هیواعم  یتقو  دومرف : هک  دوب  هلآ  هیلع و 
ار رمع  ات  شکن  ریشمش  دنتفگ : وا  هب  دشکب ، ار  هیواعم  تشاد  میمصت  رمع  نامز  رد  راصنا  زا  يدرم  [ 10 . ] میدشن راگتسر  اذل  میدرکن و 

هللا یلـص  ربمایپ  زا  نم  تفگ : يراصنا  درم  تسا ) هدوب  رمع  فرط  زا  ماش  رد  هیواعم  تراما  ماگنه  هعقاو  نیا  ارهاظ   ) میراذگب نایرج  رد 
. دیشکب ار  وا  دناوخیم  هبطخ  دیدید  ربنم  يور  رب  ار  هیواعم  هاگره  دومرفیم : هک  مدینش  هلآ  هیلع و 

ات رمع  اما  دنتـشون ، رمع  هب  ار  هلأسم  نیا  مینکیمن ، یمادـقا  مینکن  شرازگ  رمع  هب  ات  یلو  میاهدینـش  ار  ثیدـح  نیا  مه  ام  دـنتفگ : مدرم 
[ . 11 . ] دادن یخساپ  گرم  ماگنه 

تسا . هدش  رکذ  ددعتم  ياهدنس  اب  تنس  لها  بتک  رد  روکذم  ثیدح  دیوگ : فلؤم 
موسرم ار  نآ  مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  زا  دعب  هک  دوب  هیواعم  عینـش  تعدب  ّبس و  هلأسم  هب  ینارون ، مالک  نیا  رد  ترـضح  مجنپ  هراشا 

یمالـسا رواـنهپ  نیمزرـس  رد  ناناملـسم  یماـمت  زا  یلمعلا  روتـسد  قبط  هیواـعم  تسا . هداد  ربـخ  نآ  هب  مالـسلاهیلع  ریما  ترـضح  درک و 
. دنیوج يرازیب  وا  زا  دنیوگ و  ازسان  ار  مالسلاهیلع  یلع  ترضح  هک  تساوخ 

ات هیواعم  نامز  زا  راک  نیا  دـنداد ، ماجنا  هرونم  هنیدـم  هکم و  یتح  اهتعامج  اههعمج و  زامن  رباـنم و  لـثم  سدـقم  زکارم  رد  ار  راـک  نیا 
نتفرگ تسد  هب   ) تدوخ يوزرآ  هب  امش  دنتفگ : هیواعم  هب  هیما  ینب  زا  یهورگ  تشاد . همادا  لاس ) هاجنپ  دودح   ) زیزعلادبع نبرمع  نامز 

رب ناکدوک  هکنیا  ات  منکیمن  اهر  دـنگوس ، ادـخ  هب  هن  تفگ : هیواعم  یتشادیمرب ؟ تسد  درم  نیا  نعل  زا  شاک  يا  يدیـسر ، تموکح )
[ . 12 . ] دنکن لقن  یتلیضف  وا  زا  یسک  هک  ياهنوگ  هب  دنوش ، ریپ  شور  نیا  اب  اهرتگرزب  و  دنوش ، گرزب  شور  نیا 

رهـش رد  رگم  دندرک  نعل  مالـسا  ملاع  برغ  قرـش و  ياهربنم  رب  ار  بلاطیبا  نب  یلع  دیوگ : هک  هدـش  لقن  نادـلبلا  مجعم  رد  يومح  زا 
. ددرگن نعل  سکچیه  ناشیا  ربنم  رب  هک  دندرک  طرش  هیما  ینب  اب  دندرکن و  رارکت  رگید  هبترم ، کی  زج  هب  هک  ناتسیس 

شترضح هک  یلاح  رد  دندرک ، عانتما  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ردارب  نعل  زا  ناشیا  هکنیا  زا  رترب  یفرـش  هچ  دیوگ : يومح  هاگنآ 
. دندرکیم نعل  ربنم  زارف  رب  هنیدم  هکم و  نیفیرش  نیمرح  رد  ار 

تنـس رطاخ  هب  ربنم  رازه  داـتفه  زا  شیب  زارف  رب  ار  بلاـطیبا  نب  یلع  هللا  مهنعل  هیما  ینب  ناـمز  رد  دـیوگ : تنـس  لـها  ءاـملع  زا  یطویس 
[ . 13 . ] دندرکیم نعل  هیواعم 

هب تبـسن  اورپیب  يداع  مدرم  دوش ، هتـسکش  مدرم  نایم  رد  مالـسلاهیلع  تیب  لها  میرح  اهتدـم  ات  هک  دـش  ببـس  هیواعم  تشز  لـمع  نیا 
زج زامن  دنتفگیم : دندادیم و  ماجنا  تبرق  دصق  هب  ار  راک  نیا  اهنآ  زا  يرایـسب  و  دندرکیم ، تراسج  دنتفگیم و  ازـسان  ربمایپ  نادناخ 

ایادـخ تفگیم : ربنم  رـس  رب  دوب  ماشه  فرط  زا  قارع  ریما  هک  ینامز  هللا  هنعل  يرـسقلا  هللادـبع  نب  دـلاخ  تسین . حیحـص  بارتوبا  نعل  اب 
نسح و ردـپ  يو و  دزن  وا  رتخد  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر  داماد  هک  ار ، مشاه  نب  بلطملادـبع  نب  بلاـطیبا  نب  یلع  نک  تنعل 

رایعم هک  ياهنوگ  هب  تفای  همادا  نیگنن  شور  نیا  ردـقنآ  يراـب  [ 14 [ ؟ متفگ نخس  هیانک  اب  ایآ  تفگیم : هنعط  اب  سپـس  تسا ، نیـسح 
فسوی نب  جاجح  تشگیم . زیزع  دوب  دنبیاپ  نآ  هب  هک  ره  دشیم  دوبان  درکیم  عانتما  نآ  زا  هک  ره  و  دش ، هیما  ینب  دزن  رد  لطاب  قح و 

زا یناه و  نب  هللادـبع  شمان  دوب و  هدرک  یهارمه  وا  اب  اهگنج  همه  رد  هک  دوخ  کیدزن  نایرابرد  زا  یکی  هب  يزور  ریظنمک  كافـس  نآ 
نب ءامـسا  ینعی  برع ، لـئابق  ياـسؤر  زا  رفن  ود  لاـبند  هب  سپـس  ماهدرکن ، یفـالت  ار  وت  تامدـخ  زونه  نم  تفگ : دوب  دَْوا  ماـنمگ  هلیبـق 
اهنآ دننک ، جیوزت  یناه  نب  هللادبع  هب  ار  دوخ  رتخد  ات  تساوخ  اهنآ  زا  داتـسرف و  ۀیامی ، سیئر  سیق  نبدیعـس  ةرازف و  ینب  سیئر  هجراخ 

. دندش میلست  رابجا  هب  دندش  وربور  جاجح  دیدهت  اب  یتقو  اما  دندرک  ابا 
؟ اجک دَْوا  وت  هلیبق  اجک و  ودنیا  مدروآرد ، وت  جیوزت  هب  ار  ۀیامی  هرازف و  هلیبق  سیئر  نارتخد  نم  تفگ : هللادبع  هب  نآ  زا  سپ  جاجح 
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! درادـن برع  زا  کیچیه  هک  میتسه  یلئاـضف  ياراد  اـم  اـمرفن ، ار  نیا  ریما  يا  تفگ : دوب  هدـش  تحاراـن  دوخ  هلیبق  ریقحت  زا  هک  هللادـبع 
جاجح تسا . هدشن  هتفگ  ازـسان  ام  زا  یعمتجم  چیه  رد  يوما ) مکاح   ) کلملادبع نینمؤملاریما  هب  تفگ : هللادبع  تسیچ ؟ تفگ : جاجح 

زج بارتوبا  اب  یلو  دندوب  هیواعم  نینمؤملاریما  اب  ام  زا  رفن  داتفه  نیفـص  گنج  رد  تفگ : هللادـبع  تسا ! یتلیـضف  نیا  هک  ادـخ  هب  تفگ :
هتـشک یلع  نب  نیـسح  رگا  هک  دندوب  هدرک  رذن  ام  ياهنز  زا  یخرب  تفگ : هللادبع  تسا ! یتلیـضف  هک  ادخب  تفگ : جاجح  دوبن . رفن  کی 

ام زا  مادکچیه  تفگ : هللادـبع  تسا . یتلیـضف  نیا  هک  ادـخ  هب  تفگ : جاجح  دـندرک ! ار  راک  نیا  و  دـنک ، ینابرق  رتش  هد  مادـک  ره  دوش 
مه ار  همطاف  ود و  نآ  ردام  نیسح و  نسح و  دهدیم و  ماجنا  هکنیا  رگم  دنهدب  ار  بارتیبا  یئوگازـسان  نعل و  داهنـشیپ  وا  هب  هک  تسین 
نیا رد  تسین ، کمناب  ابیز و  ام  لثم  برع  لیابق  زا  مادـکچیه  تفگ : هللادـبع  تسا ، یتلیـضف  هک  ادـخ  هب  تفگ : جاجح  دـنکیم ! هفاضا 

دوب و چول  تدش  هب  جک و  ياهمشچ  اب  هفایقدب و  ماذج ، يرامیب  هب  التبم  هزبس و  رایـسب  هللادبع  اریز  دیدنخ  وا ) تقامح  زا   ) جاجح ماگنه 
نارود یمامت  رد  مالسلاهیلع  ریما  ترضح  هیلع  رب  ءوس  تاغیلبت  یئوگازسان و  یئوگدب و  تنس  [ 15 . ] نک اهر  رگید  ار  زایتما  نیا  تفگ :

ۀلیل هیآ  ات  تفرگ  هیواعم  زا  مهرد  رازه  دصراهچ  بدنج  نب  ةرمـس  دـننام  هباحـص  زا  یخرب  دـشیم ، بیقعت  تدـش  هب  نانچمه  هیما  ینب 
. دنتخورفیم ایند  هب  نید  هنوگ  نیا  درک و  ریسفت  مجلمنبا  نأش  رد  تسا  مالسلاهیلع  ریما  ترضح  راکشآ  لئاضف  زا  هک  ار  تیبملا 

وا يارب  ناریا  ياهرهـش  زا  یکی  مدرم  دـنک  خوسنم  ار  تشز  تنـس  نیا  تساوخ  زیزعلادـبع  نبرمع  یتـقو  هک  دـش  عیاـش  رما  نیا  ردـقنآ 
نانچنآ تشز  لمع  نیا  نارح  رهـش  رد  مینک . نعل  ار  یلع  رگید  هام  شـش  ات  هدب  هزاجا  ام  هب  هک  دنداتـسرف  زین  رایـسب  يایاده  دنتـشون و 
يرجه  99 لاس رد  ادودح  زیزعلادـبع  نب  رمع  ةرخالاب  هکنیا  ات  بارتیبا . نعل  اب  رگم  تسین  تسرد  زامن  دـنتفگیم : هک  دوب  هدـش  يداع 

درک . نآ  تیعونمم  هب  مادقا 
هب ار  امش  رگا  دومرف : تسا ، راوگرزب  نآ  مان  يدوبان  رد  ءوس  تاغیلبت  ریثأت  مدع  هب  زغمرپ ، هاتوک و  تالمج  نیا  رد  ترضح  مشش  هراشا 
نم ماقم  يادنلب  فرش و  يدایز  ( ببس هکلب  تسین  تصقنم  اهنت  هن   ) نم يارب  راک  نیا  هک  دیئوگ  ازـسان  ارم  دندرک  راداو  نم  یئوگازـسان 

. دش دهاوخ  نم ) دای  ندش  رشتنم   ) و
هچ تسا و  هداد  هئارا  ترـضح  نآ  دروم  رد  لاـعتم  دـنوادخ  هک  تسا  یهلا  میظع  هزجعم  و  گرزب ، یئوگـشیپ  ترـضح  هلمج  نیا  يرآ 

. اههزجعم نیا  تسا  رایسب 
ار هاچ  نامه  دنهد ، رارق  ردپ  نهذ  زا  فسوی  یـشومارف  ببـس  دنتـساوخیم  فسوی  ناردارب  هک  ار  هاچ  رد  طوقـس  هک  يدـنوادخ  نامه 
.« تسا زوریپ  هشیمه  ادخ  [ 16 [ ؛ هرما یلع  بلاـغ  هللا  و  : » دومرف نآرق  رد  راـختفا  اـب  داد و  رارق  فسوی  تزع  تموـکح و  یقرت و  ناـبدرن 

رظن زا  نانمـشد  هبناـج  همه  شـالت  داد ، ماـجنا  بلاـطیبا  نب  یلع  دوخ  یلو  دروم  رد  رتحـضاو  روـطب  ار  هزجعم  نیا  قـح ، ترـضح  يرآ 
. داد رارق  ملاع  برغ  قرش و  رد  وا  لئاضف  رشن  بابسا  ترضح و  تمظع  نابدرن  ار  یتاغیلبت  یگنهرف و  یماظن و  یسایس و 

اهلد رب  وا ، نادـناخ  یلع و  ترـضح  اـما  دوشیمن ، داـی  تنعل  يراوخ و  هب  زج  تمظع  تزع و  همه  نآ  اـب  هیما  ینب  هیواـعم و  زا  زورما  و 
. دننکیم تموکح 

خیرات تربع  سرد  يوما  تموکح  زکرم  رد  ماش  رد  هک  تسا  هیقر  ترـضح  ءادهـشلادیس ، رتخد  هوکـش  اب  هاگراب  نآ ، راکـشآ  دهاش  و 
مرج ندرب  یلع  مان  هک  تشذگ  تما  نیا  رب  ینامز  تسا . هتشگ  لیدبت  ناد  هلابز  هب  هک  تسا  هیواعم  ربق  يوما ، ياهخاک  رانک  رد  تسا و 

هارهاش تسا و  تیادـه  هار  زورما  دـشیم و  یقلت  یهارمگ  دوب و  كورتم  یلع  هار  یناـمز  تسا . تیناـسنا  مالـسا و  راـختفا  زورما  دوب و 
دنلبرس و زورما  دندشیم و  ماع  لتق  اهنادنز  رد  طئارش  نیرتدب  رد  وا  نارادتسود  ناوریپ و  نایعیش و  ینامز  تداعـس . راختفا و  تقیقح و 

. دننکیم تموکح  اهلد  رب  وا  زا  يوریپ  یلع و  مانب  تزع  اب 
دروـم رد  دـننکیم و  فارتـعا  شتمظع  هـب  ناـنیدیب  یتـح  نایحیـسم و  یتـح  زورما  دنتـسنادن ، ار  ناشردـق  اـهامن  ناملـسم  رگا  زور  نآ 

دننکیم . ینارنخس  دنسیونیم و  باتک  هلاقم و  وا  تیصخش 
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[ . 17 .« ] نورفاکلا هرکول  هرون و  متم  هللا  مههاوفأب و  هللا  رون  اوئفطیل  نودیری  »
----------------------

: اه تشون  یپ 
هبطخ 56 . هغالبلاجهن ، [ 1]

ص 56 . ،ج 3 ، دیدحلایبانبا هغالبلاجهن  حرش  [ 2]
ص 55 . ج 3 ، هغالبلاجهن ، حرش  [ 3]

یهتنملا . ۀمتت  لقن  هب  ۀباغلادسا  [ 4]
یهتنملا . ۀمتت  لقن  هب  قاروالا  تارمث  رد  يومح  [ 5]

يرجه .  383 یفوتم یلع  نب  بیعش  نب  دمحا  [ 6]
هصالخ . روطب  یهتنملا  ۀمتت  ص263 و  تقیقح ، فشک  [ 7]

يرولا . مالعا  داشرالا  [ 8]
ص 129 . ج 5 ، دیدحلایبانبا ، حرش  بهذلا ج 454:3 ، جورم  [ 9]

ات 147 .) ص142  ج10 ، ریدغلا ، ، ) ج 348:1 دیدحلایبانبا ، حرش  ج 357:11 ، يربط ، خیرات  [ 10]
ات 147 .) ص142  ج 10 ، ریدغلا ، ، ) ج 348:1 دیدحلایبانبا ، حرش  ج 357:11 ، يربط ، خیرات  [ 11]

ص 57 . ج 4 ، دیدحلایبانبا ، حرش  [ 12]
ص 102 . ج 2 ، ریدغلا ، [ 13]

ص574 . ج 4 ، دیدحلایبانبا ، حرش  [ 14]
ص 61 . ج 4 ، دیدحلایبانبا ، حرش  [ 15]

. 21 فسوی : [ 17]
.8 فص : [ 18]

دعس رمع  هرابرد  ینیب  شیپ 

يریگ ؟ رارق  منهج  تشهب و  نایم  یتقو  ياهنوگچ  دعس  رمع  يا 
ریخم منهج  تشهب و  ناـیم  هک  يریگب  رارق  یتیعقوم  رد  هک  ناـمز  نآ  ياهنوگچ  دومرف : دعـس  نبرمع  هب  يزور  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما 

یلو دومرف : ترضح  منکیمن ،) نینچ  زگره  ینعی   ) بلطم نیا  زا  مربیم  هانپ  ادخ  هب  تفگ : دعس  رمع  ینک ؟ باختنا  ار  منهج  وت  يوش و 
[ . 1 . ] دش دهاوخ  راک  نیا  کش  نودب 

وا  تروشم  دعس و  رمع  دیدرت 
هیهت ءادهـشلادیس و  مایق  عفد  ددـصرد  دـش و  هفوک  رادـنامرف  یتقو  دایز  نب  هللادـیبع  دوب : هدومرف  ترـضح  هک  دـش  هنوگنامه  ثداوح  و 

هدرک و ير  يرادنامرف  رومأم  ار  دعس  نب  رمع  البق  وا  دوش  رادهدهع  ار  هفوک  هاپس  یهدنامرف  ات  درک  داهنشیپ  دعس  نب  رمع  هب  داتفا  رکـشل 
. دراد فاعم  ار  وا  درک  تساوخرد  تفریذپن و  ار  نآ  دینش  ار  دایز  نب  هللادیبع  داهنشیپ  یتقو  دعس  نب  رمع  دوب  هداد  وا  هب  مه  ار  وا  مکح 
هب ار  ام  مکح  نآ  یلو  دشاب  تفگ : وا  هب  دوب  هداد  صیخشت  یبوخ  هب  دوب  یبلط  تسایر  نامه  هک  ار  دعـس  رمع  فعـض  هطقن  هک  هللادیبع 

ار وا  درک  تروشم  هک  ره  اب  منک ، رکف  ات  هدب  تلهم  نم  هب  ار  زورما  تفگ : داتفا و  دیدرت  هب  نخس  نیا  ندینـش  اب  دعـس  رمع  نادرگرب ، ام 
تفگ : وا  هب  شاهدازرهاوخ  دنتشاد ، رذحرب 
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ایند و همه  رگا  دنگوس  ادـخب  دـیرب ، یهاوخ  ار  یلیماف  دـنویپ  ینکیم و  هانگ  يورن ، نیـسح  فرط  هب  هک  مهدیم  دـنگوس  ادـخ  هب  ار  وت 
ینک . تاقالم  مالسلاهیلع  نیسح  نوخ  اب  ار  ادخ  هکنیا  زا  تسا  رتهب  وت  يارب  يرذگب  نآ  زا  دشاب و  وت  يارب  نآ ، تموکح 

هک : درکیم  همزمز  دوخ  اب  يراعشا  نمض  رد  هک  دش  هدینش  و  دوب ، دّدرم  درکیم و  رکف  ار  بش  نآ  یلو  دشاب ، تفگ : دعس  رمع 
نیع  هرق  يرلا  کلم  باجح و  اهنود  سیل  یتللا  رانلا  هلتق  یفو  نیسح  لتقب  امومذم  عجرا  ما  ۀینم  يرلا  يرلا و  کلم  كرتأ 

نتـشک رد  هک  منادیم  منک ؟ لوبق  ار  تمذـم  نیـسح  نتـشک  اب  هکنیا  ای  تسا !؟ نم  يوزرآ  ير  هکنیا  اب  منک ، اهر  ار  ير  تموکح  اـیآ  »
.« تسا نم  مشچ  ینشور  ير  تموکح  یلو  تسین ، نآ  زا  ییادج  هک  تسا  شتآ  نیسح 

حالـص رگا  تسا ، هدـش  شخپ  مدرم  نایم  رد  ياهدرک و  بوصنم  ير  تموکح  هب  ارم  امـش  هک  دروآ  هناهب  دـمآ و  هللادـیبع  دزن  هک  ادرف 
زین ار  ياهدع  مان  یتسرفب و  نیـسح  يوس  هب  دـنرت  هدومزآراک  نم  زا  هک  ار  یناسک  هفوک  ناگرزب  زا  امـش  مورب و  اجنامه  هب  نم  ینادیم 

. درب
مکح نآ  هنرگ  يوریم و  ام  نایرکشل  اب  رگا  تدوخ  وت  مدرکن ، تروشم  متسرفب  مهاوخیم  هک  یسک  دروم  رد  وت  اب  نم  تفگ : هللادیبع 

[ . 2 . ] تفریذپ ار  نآ  دید  نینچ  هک  دعس  رمع  نادرگرب . امب  ار ) ير  يرادنامرف  )
هب یتـح  وا  هکنآ  خـیرات  زیگناتربـع  لـئاسم  زا  تسوـیپ و  تقیقح  هب  نوـعلم  نیا  قـح  رد  نینمؤـملاریما  یئوگـشیپ  هک  دوـب  نینچ  نیا  و 

. داد ربخ  زین  دعس  رمع  هب  البرک  رد  مالسلاهیلع  ءادهشلادیس  ار  تقیقح  نیا  دش و  ناهج  ود  راکنایز  دیسرن و  زین  ير  تموکح 
اب دعـس  رمع  يآ . نم  دزن  رکـشل  ود  نایم  بشما  منک ، تبحـص  وت  اب  مهاوخیم  هک  داد  ماغیپ  دعـس  رمع  هب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ترـضح 

ردارب طقف  دنور ، يرانک  دومرف  دوخ  نارای  هب  ترضح  دندش ، کیدزن  یتقو  دندمآ ، رفن  تسیب  اب  زین  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  رفن ، تسیب 
مالغ صفح و  شدنزرف  درک و  نینچ  زین  دعس  رمع  دندنام ، ترضح  اب  مالسلاهیلع  ربکا  یلع  وا  راوگرزب  رسپ  سابع و  ترـضح  شیمارگ 

. دندنام یقاب  وا 
گنج نم  اب  ایآ  یـسرتیمن ، تسوا  يوس  هب  وت  تشگزاب  هک  یئادـخ  زا  دعـس ، رـسپ  يا  وت  رب  ياو  دومرف : وا  هب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما 

هب ار  وت  راک ، نیا  شاب ، نم  اب  ار و  هورگ  نیا  نک  اهر  میادخ ) لوسر  دـنزرف  نم  ینعی   ) ینادیم وت  هکنآ  رـسپ  منم  هک  یلاح  رد  ینکیم 
. دنکیم رتکیدزن  دنوادخ 

! دننک ناریو  ارم  هناخ  مسرتیم  تفگ : دعس  رمع 
. دننک هرداصم  ارم  هعرزم  مسرتیم  تفگ : دعس  رمع  تخاس . مهاوخ  تیارب  نم  دومرف : ترضح 

ترـضح ، ) منارگن اهنآ  رب  هچ ؟ ماهداوناخ  تفگ : دعـس  رمع  مهدیم . وت  هب  ار  نآ  زا  رتهب  زاـجح  رد  مدوخ  لاوما  زا  نم  دومرف : ترـضح 
ار وا  لاح  نامه  رد  هدنادرگ و  يور  وا  زا  ترـضح  دادن ) یناوج  دش و  تکاس  دعـس  رمع  منکیم ، نیمـضت  ار  اهنآ  یتمالـس  نم  دومرف :
زا مراودیما  هک  ادخ  هب  دزرماین ، ار  وت  تمایق  زور  رد  ایند ، نیا  رد  دنک  حبذ  ترتسب  رد  ار  وت  دـنوادخ  ار ؟ وت  تسیچ  دومرف : هدرک  نیرفن 
وج هب  دشن  مدنگ  رگا  تفگ : درکیم  هرخـسم  ار  ترـضح  نخـس  هک  یلاح  رد  دعـس  رمع  یکدنا ! زج  يروخن  نم ) زا  دعب   ) قارع مدـنگ 

. دش هتشک  راتخم  تسد  هب  يراوخ  تفخ و  اب  دسرب  ير  هب  هکنیا  نودب  زین  ماجنارس  و  [ 3 . ] تسا تیافک 
مکاح ار  وت  هدازمارح  رـسپ  هدازمارح  نآ  هک  لاـیخ  نیا  هب  یـشکیم  ارم  اـیآ  دومرف : وا  هب  مالـسلاهیلع  ءادهـشلادیس  يرگید  تیاور  رد  و 

یهاوخیم هچ  ره  هدش ، هتسب  تسا  يرارق  نیا  دیشچ ، یهاوخن  زگره  ار  نآ  ياراوگ  هزم  دنگوس  ادخب  [ 4  ] دنک ناگرگ  ير و  ياهرهش 
ناکدوک هدش ، بیـصن  هفوک  رد  ین  يور  رب  هک  منیبیم  ار  وت  رـس  ایوگ  ترخآ ، هن  دید و  یهاوخ  ایند  يداش  هن  نم  زا  دـعب  وت  هد ، ماجنا 

[ . 5 . ] دننکیم نارابگنس  هداد  رارق  فده  ار  نآ 
البرک ناـیرج  زا  نوچ  و  [ 6 ، ] دنتخانـشیم نیـسحلا  لتاق  ناونعب  ار  دعـس  رمع  البرک  نایرج  زا  لبق  اهلاس  مدرم  هک  تسا  هدمآ  خیرات  رد 
يرفـس زا  یناسنا  چـیه  دـنگوس  ادـخب  : » تفگ داد  خر  هللادـیبع  اب  هک  ياهرجاشم  رد  تفرگ  رارق  صاخ  ماع و  خـیبوت  دروم  تشگزاـب و 
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[ . 7 . ] مدیرب ار  یلیماف  دنویپ  مدومن و  تیصعم  ار  ادخ  مدرک و  تعاطا  ار  هللادیبع  متشگرب ، نم  هک  هنوگ  نآ  هتشگنرب 
---------------------

: اه تشون  یپ 
زجاعملا . ۀنیدم  [ 1]

ص 127 . مومهملا ، سفن  [ 2]
ۀعوسوم  ) ۀعیـشلا 599:1 ناـیعا   388:44 راونالاراحب ۀـیاهنلا 189:8 ، ۀـیادبلا و  یمزراوخلل 245:1 ، نیـسحلا  لـتقم  حوـتفلا 102:5 ، [ 3]

(. 387 مالسلاهیلع : نیسحلا  مامالا  تاملک 
تسا . هدشیم  هرادا  مکاح  کی  رظن  ریز  يرایسب  تعسو  ات  ناریا  لامش  هقطنم  [ 4]

ص 270 . ج 2 ، راحبلا ، ۀنیفس  [ 5]

ص 270 . ج 2 ، راحبلا ، ۀنیفس  [ 6]

ص 270. ج 2 ، راحبلا ، ۀنیفس  [ 7]

يرجه دیشر  تداهش  دروم  رد  یئوگشیپ 

زا هتسناد ، بیغ  مولع  میلعت  قیال  ار  وا  ترضح  هک  ياهنوگ  هب  دوب  مالسلاهیلع  یلع  ترـضح  یمیمـص  افواب و  نارای  زا  [ 1  ] يرجه دیشر 
و دوشیم ، هتـشک  هنوگچ  اـی  دریمیم و  هنوگچ  هک  دادیم  ربـخ  یـضعب  هب  دـندیمانیم ، اـیالبلا  دیـشر  ار  وا  دوب و  هاـگآ  اـهگرم  اـهالب و 

. دشیم عقاو  دوب  هداد  ربخ  هک  روطنامه 
دیشر دندروآ . دندیچ و  یئامرخ  ات  دومرف  تسشن و  یئامرخ  تخرد  ریز  تفر ، یغاب  هب  دوخ  باحصا  اب  مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  يزور 

! دننزیم راد  هب  تخرد  نیمه  هخاش  رب  ار  وت  هک  نادب  دیشر ، يا  دومرف : ترضح  تسا ؟ یبوخ  يامرخ  هچ  نینمؤملاریما  ای  تفگ :
يزور تفر . ایند  زا  نینمؤملاریما  هکنیا  ات  مدرکیم  يرایبآ  ار  نآ  مدمآیم و  تخرد  نیا  رانک  ماش  حبـص و  دعب  هب  نیا  زا  دیوگ : دیـشر 

نم هب  هلحم  نیرومأم  سیئر  مدمآ  هک  زور  کی  تسا  کیدزن  ملجا  متفگ : دوخ  اب  دـناهدیرب ، ار  تخرد  نآ  ياههخاش  هک  مدـید  مدـمآ 
بآ خرچ  يارب  ار  نآ  فصن  مدـید  يرگید  زور  تسا ، هداتفا  يرانک  هب  بوچ  نآ  هک  مدـید  مدـش  رـصق  دراو  یتقو  ریما ، دزن  اـیب  تفگ :
دراو یتقو  درک  راضحا  ارم  دمآ و  مغارس  هب  مکاح  رومأم  هکنیا  ات  تفگن : غورد  نم  هب  نم  تسود  متفگ : دوخ  اب  دناهدرک . هدافتـسا  هاچ 

نب هللادـیبع  رب  ار  وا  یتقو  يدرک  دـشر  نم  يارب  وت  مدـش و  گرزب  وت  يارب  نم  متفگ : مدز و  نآ  هب  اپ  اب  مدـید  ار  بوچ  نآ  مدـش  رـصق 
وت هک  تسا  هداد  ربخ  نم  هب  وا ، هن  متـسه و  وگغورد  نم  هن  هک  هک  ادـخ  هب  متفگ : وگب ! تدوخ  قیفر  غورد  زا  تفگ : دـندرک  دراو  دایز 

! درک یهاوخ  عطق  ار  منابز  اپ و  تسد و 
ات دننکن  عطق  ار  شنابز  اما   ) دننک عطق  ار  شیاهاپ  اهتسد و  ات  داد  نامرف  سپـس  منادرگیم ، غورد  ار  وا  نخـس  هک  ادخ  هب  تفگ : هللادیبع 

تفگش نانخس  زا  لاح  نامه  رد  دندرب  شنادناخ  دزن  هب  ار  دیشر  یتقو  دیامن ) لطاب  ار  مالسلاهیلع  یلع  ترضح  نخس  شدوخ  نامگ  هب 
نیا رد  تسا  هدشن  تخادرپ  زونه  هک  دنراد  ینید  نم  دزن  هورگ  نیا  دینک ، لاؤس  نم  زا  مدرم  يا  دز : ادـص  دادیم ، ربخ  مدرم  هب  میظع  و 

نانخـس نونکا  مه  وا  يدراذـگ و  دازآ  ار  شنابز  يدـیرب و  ار  دیـشر  ياپ  تسد و  يدرک ؟ هچ  ینادیم  هک : دـنداد  ربخ  دایزنبا  هب  لاح 
[ . 2 . ] دننک عطق  شیاپ  تسد و  هارمه  هب  زین  ار  وا  نابز  ات  داد  روتسد  هللادیبع  دراذگیم ، نایم  رد  مدرم  اب  میظع 

( مالسلاهیلع یلع  ینعی   ) تهارمه تفگ : وا  هب  دایز  دندروآ  ار  يرجه  دیـشر  هک  مدوب  دایز  دزن  نم  دیوگ : رـصن  نب  دایز  مان  هب  یـصخش 
نآ زا  زین  ناشیا  نانمشد  هک  تسا  هدوب  روهـشم  نانچ  ترـضح  یبیغ  ياهربخ  هک  دوشیم  مولعم  ( ؟ تسا هتفگ  هچ  وت  اب  ام  راک  دروم  رد 

دندوب ) هتشگ  علطم 
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ادخ هب  تفگ : دایز  دـینکیم ، نازیوآ  راد  هب  ارم  سپـس  هدـیرب و  ارم  ياپ  تسد و  امـش  هک  تسا  هداد  ربخ  نم  هب  ترـضح  تفگ : دیـشر 
. دینک شیاهر  منادرگیم ، غورد  ار  مالسلاهیلع  یلع  نخس  هک  دنگوس 

غارـس هداد  ربخ  وا  بحاـص  هک  ناـمه  زا  رتتخـس  ياهجنکـش  هک  ادـخ  هب  تفگ : داـیز  دور ، نوریب  دزیخرب و  تساوخ  دیـشر  هک  نیمه 
. دینز شراد  سپس  هدیرب و  ار  وا  ياپ  تسد و  دیربب و  ار  وا  مرادن ،

: تفگ دوب  هدـش  هجوتم  هک  داـیز  تسا ! هداد  ربـخ  نم  هب  مالـسلاهیلع  نینمؤـملاریما  هک  دـیراد  يزیچ  نم  دزن  امـش  زگره ، تفگ : دیـشر 
. دش ققحم  مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  ربخ  قیدصت  نالا  هک  ادخ  هب  تفگ : دیشر  دینک ، عطق  ار  شنابز 

رکذ میدرب  مان  هک  یناسک  زا  دوخ  دامتعا  دروم  دارفا  زا  فلاخم  قفاوم و  زین  ار  تیاور  نیا  دیوگ : ربخ  نیا  لقن  زا  دـعب  هر )  ) دـیفم خـیش 
[ . 3 . ] تسا روهشم  تنس  لها  هعیش و  ءاملع  دزن  رد  ربخ  نیا  دناهدرک و 

هک مدینـش  مردـپ  زا  تفگ : مدیـسرپ  شردـپ  ناـیرج  هب  عـجار  يرجه  دیـشر ،)  ) دـشار رتـخد  زا  دـیوگ : یلجع  ناـسحوبا  ماـنب  یـصخش 
وت نابز  اهاپ و  اهتسد و  دناوخب و  ار  وت  هیما  ینب  هدازمارح  هک  هاگنآ  وت  ربص  تسا  هنوگچ  دشار  يا  دومرف : وا  هب  مالسلاهیلع  نینمؤملاریما 

؟ دنک عطق  ار 
دیـشر رتخد  یتـسه . نم  اـب  ترخآ  اـیند و  رد  وت  دـشار ، يا  يرآ  دومرف : تسا ؟ تشهب  نآ  ماجنارـس  اـیآ  نینمؤملاریما  اـی  مدرک : ضرع 

هب دیوج و  يرازیب  نینمؤملاریما  زا  ات  داد  روتسد  وا  هب  تساوخ و  ار  دیـشر  كاپان ، دایز  نب  هللادیبع  یتدم  زا  سپ  هک  مسق  ادخ  هب  دیوگ :
هب ارم  وت  هک  هداد  ربخ  نم  هب  هیلع  هللا  تاولـص  نم  تسود  تفگ : دیـشر  تسا ؟ هداد  يربخ  هچ  وت  گرم  دروم  رد  وت  بحاـص  تفگ : وا 

نخـس امتح  هک  مسق  ادخب  تفگ : دایزنبا  ینکیم . عطق  ارم  نابز  اهاپ و  اهتـسد و  وت  منکیمن و  لوبق  نم  ینکیم و  توعد  وا  زا  يرازیب 
. دنراذگ دازآ  ار  شنابز  یلو  دننک  عطق  ار  وا  ياهاپ  اهتسد و  ات  داد  نامرف  سپس  منادرگیم ، غورد  ار  وا 

؟ ینکیم درد  ساسحا  تبیصم  نیا  زا  ایآ  موش  تیادف  مردپ  يا  متفگ : وا  هب  دندروآ ، هدیرب  ياپ  تسد و  اب  ار  مردپ  دیوگ : دیـشر  رتخد 
هحفص و تفگ : اهنآ  هب  دندمآ  وا  دزن  ناگیاسمه  یتقو  دسریم  ناسنا  هب  ماحدزا  ماگنه  هک  يراشف  رادقم  هب  رگم  مسق  ادخ  هب  هن  تفگ :
زا مهم  رابخا  نتفگ  هب  درک  عورش  سپس  میوگب و  امش  يارب  هداد  ربخ  نم  هب  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  نم  يالوم  هچنآ  ات  دیروایب  یتاود 

بش نامه  رد  وا  درک و  عطق  زین  ار  وا  نابز  ات  داتسرف  ار  یـسک  دندرک  وگزاب  دایزنبا  هب  ار  نایرج  یتقو  مالـسلاهیلع . ریما  ترـضح  مالک 
یـصخش اـب  یهاـگ  دوب ، هدرک  میلعت  ار  اـهالب  اـهلجا و  ملع  وا  هب  دوـب و  هداـهن  ماـن  دـشار  ار  وا  نینمؤـملاریما  تسوـیپ . يدزیا  تمحر  هب 

[ . 4 . ] دادیم ربخ  هک  دشیم  هنوگنامه  درم و  یهاوخ  گرم  نالف  اب  وت  ینالف  يا  تفگیم : درکیم و  دروخرب 
زا ياهدع  اب  هکاراوبا  دش ، دراو  هکاراوبا  مانب  يدرم  دزن  يزور  دـندوب ، وا  یپ  رد  دایز  نارومأم  دوب و  يرارف  يرجه  دیـشر  هک  ینامز  رد 
وا هب  دمآ و  وا  لابند  هب  دش  كانـساره  رایـسب  دیـشر  ندید  زا  دـش ، دراو  دیـشر  هک  دوب  هتـسشن  ورهار ) رد  دـیاش   ) رد کیدزن  شنارای د 
هب نونکا  یتسه و  بیقعت  تحت  وت  تفگ : ارچ ؟ تفگ : دیـشر  يدومن ! يدوبان  يدرک و  میتی  ارم  نادنزرف  یتشک و  ارم  وت  رب  ياو  تفگ :

(. دومن دنهاوخ  شرازگ  و   ) دناهدید ار  وت  نم  ناتسود  يدمآ و  نم  هناخ 
مکحم دیـشک و  دـنب  رد  ار  دیـشر  هاگنآ  ياهتفرگ ، هرخـسم  هب  زین  ارم  وت  تفگ : هکاراوبا  دـناهدیدن ! ارم  اهنآ  زا  مادـکچیه  تفگ : دیـشر 

هدید ار  دیـشر  یـسک  ایآ  دمهفب  هکنیا  يارب  تشگزاب و  شنارای  دزن  هب  سپـس  تسب . ار  رد  درک و  سوبحم  یقاتا  رد  و  دزیرگن ! ات  تسب 
دنتفگ : اهنآ  تسا ، هدش  نم  لزنم  دراو  نونکا  مه  يدرمریپ  دیسر  مرظن  هب  تفگ : اهنآ  هب  هن  ای  تسا 

. دندرک راکنا  یگمه  اما  درک ، رارکت  ار  دوخ  نخس  راب  دنچ  وا  میدیدن ، ار  سکچیه  ام 
دنیبب ات  دـش  دایز  سلجم  یهار  روظنم  نیا  هب  دنـشاب  هدرک  شرازگ  دایز  هب  دنـشاب و  هدـید  ار  دیـشر  نارگید  ادابم  ات  دیـسرتیم  هکاراوبا 

. دهد لیوحت  ار  دیشر  دنک و  فارتعا  شدوخ  دناهدرب  وب  اهنآ  رگا  تسیچ و  نایرج 
شتروص گنر  دیآیم ، دایز  سلجم  هب  هدش  راوس  وا  رتسا  رب  هک  دید  ار  دیشر  هاگان  نایم  نیا  رد  تسـشن ، وا  دزن  دمآ و  دایز  سلجم  هب 
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ار وا  تساخرب و  اج  زا  دایز  درک ، مالس  دمآ و  دایز  دزن  دش و  هدایپ  رتسا  زا  دیشر  تسا . هدش  دوبان  هک  درک  نیقی  دز و  شکـشخ  دیرپ و 
دایز هب  هکاراوبا  تفر . دیشر  یتاظحل  زا  دعب  ندیسرپ ، وا  ناگتسب  وا و  رفس  هب  عجار  وا  زا  درک  عورش  سپس  دیـسوب . دیـشک و  شوغآ  رد 

؟ دوب هک  درمریپ  نیا  ریما ، يا  دهاوخ  ریخ  تیارب  دنوادخ  تفگ :
. دوب هدمآ  ام  ترایز  هب  هک  دوب  ماش  لها  زا  ام  ناردارب  زا  یکی  وا  تفگ : دایز 

تـسا شناد  نیا  وت  دزن  هک  الاح  تفگ : دیـشر  هب  دوب ، دنب ) رد   ) لاح نامه  هب  قاتا  رد  دیـشر  درک  هدهاشم  دـمآ ، دوخ  لزنم  هب  هکاراوبا 
[ . 5 . ] يآ ام  دزن  یتساوخ  هک  هاگره  نکب و  یهاوخ  هک  راک  ره  منیبیم  هک 

ماما  ملع  رفعج و  نب  یسوم 
وا ایوگ  متفگ : دوخ  اب  دادیم ! ار  وا  گرم  ربخ  يدرم  هب  هک  مدینش  مالسلاهیلع ) رفعج  نب  یسوم   ) حلاص دبع  زا  دیوگ : رامع  نب  قاحـسا 

دومرف : دش و  نم  هجوتم  نیگمشخ  ياهفایق  اب  ترضح  هظحل  نیا  رد  ار !؟ دوخ  نایعیش  زا  کی  ره  گرم  نامز  دنادیم 
دومرف : سپس  نآ ، نتسناد  هب  تسا  رتراوازس  ماما  و  دوبن ) ماما  هکنیا  اب   ) دوب هاگآ  اهالب  اهگرم و  ملع  هب  يرجه  دیشر  قاحسا ! يا 

یهاوخ لاس ) ود  زا  لبق   ) رگید لاس  ود  ات  وت  هتفای و  نایاپ  وت  رمع  هک  شاب )  ترخآ  رفـس  هداـمآ   ) هد ماـجنا  یهاوخ  هچ  ره  قاحـسا  يا 
اهنآ ناشنمـشد  هک  ياهنوگ  هب  دننکیم  تنایخ  رگیدکی  هب  هدرک و  ادیپ  فالتخا  مه  اب  وت  زا  سپ  یکدـنا  تاهداوناخ  وت و  ناردارب  درم ،

(. مراد ربخ  نایعیش  گرم  نامز  زا  نم  هک  ( ؟ تشذگ تلد  رد  نیمه  ایآ  دنکیم ، تتامش  ار 
درک و توف  قاحـسا  تشذـگ و  یکدـنا  لـفحم  نیا  زا  دـیوگ : يوار  منکیم . رافغتـسا  درک  روطخ  ملد  رد  هچنآ  زا  نم  دـیوگ : قاحـسا 

[ . 6 . ] دندش ریقف ) هتسکشرو و   ) سلفم دندش و  مدرم  لاوما  دنمزاین  زین  شاهداوناخ 
-----------------

: اه تشون  یپ 
مومهملا .) سفن   ) نیرحب یحاون  رد  تسا  يرهش  رجه  [ 1]

ص 83 . مومهملا ، سفن  [ 2]
ص 316 . داشرالا ، [ 3]

صاصتخالا ص 72 . ص 136 و  ج 42 ، راونالاراحب ، [ 4]
ص 73 . دیفملا ، خیشلل  صاصتخالا  و  ص 81 ، مومهملا ، سفن  [ 5]

ص 399. ج 2 ، یفاک ، لوصا  [ 6]

رامت مثیم  دروم  رد  قیقد  یئوگشیپ 

تیلباق و رادقم  هب  ترـضح  دـشابیم و  مالّـسلاهیلع  نینمؤملاریما  باحـصا  ناگدـیزگرب  صاوخ و  زا  هک  یمیمـص  افواب و  نارای  زا  یکی 
. دوب هتشگ  رغال  تدش  هب  دهز  تدابع و  تدش  زا  هک  دهاز  دوب  يدرم  وا  تسا ، رامت  مثیم  دومن ، هضافا  شیوخ  مولع  زا  وا  هب  شدادعتسا 

نینمؤملاریما دوب ، دسا  ینب  هلیبق  زا  ینز  هدرب  ادتبا  رد  مثیم  تسا . یبیغ  رارـسا  اهنآ  هلمج  زا  هک  دوب  هداد  وا  هب  یناوارف  مولع  نینمؤملاریما 
دومرف : وا  هب  دومن و  دازآ  ار  وا  مالّسلا  هیلع 

ار وت  تردام  ردپ و  هک  وت - مان  هک  داد  ربخ  نم  هب  ملـسو  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  دومرف : ترـضح  ملاس ، تفگ : تسیچ ؟ تمان 
هک ادخ  هب  یتفگ ، تسار  نینمؤملاریما  ای  مه  امـش  دنتفگ ، تسار  وا  لوسر  ادـخ و  تفگ : مثیم  تسا . مثیم  دـناهدرک - يراذـگمان  نآ  هب 

يراذگمان ار  وت  ملـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  هک  یمان  نامه  هب  نک و  اهر  ار  ملاس  مان  دومرف : ترـضح  تسا . نیمه  نم  مسا 
. دش ملاسوبا  شاهینک  مثیم و  شمان  تهج  نیا  هب  درگرب ، دناهدرک 
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زور تفرگ ، یهاوخ  رارق  برـض  دروم  ياهبرح  اب  هدـش و  هتخیوآ  راد  هب  يوشیم و  راـتفرگ  نم  زا  دـعب  وت  دومرف : وا  هب  ترـضح  يزور 
يرفن نیمهد  وت  شاب ، باضخ  نآ  راظتنا  رد  سپ  دـش ، دـهاوخ  نیگنر  نآ  اـب  وت  شیر  دوشیم و  يراـج  نوخ  وت  ناـهد  ینیب و  زا  موس 

ات ایب  دومرف : سپـس  تسا . رتکیدزن  نیمز  هب  رتهاتوک و  اهنآ  همه  زا  وت  راد  هبوچ  يوشیم ، مادـعا  ثیرح  نبورمع  هناـخ  رد  رب  هک  یتسه 
. داد ناشن  مثیم  هب  ار  نآ  ترضح  سپس  مهد ، ناشن  وت  هب  دنزیوآیم  راد  هب  نآ  هخاش  رب  ار  وت  هک  یئامرخ  تخرد  نآ 

كرابم هچ  تفگیم : درکیم  هراشا  تخرد  نآ  هب  هک  یلاح  رد  دـناوخیم و  زاـمن  دـمآیم و  تخرد  نآ  دزن  ررکم  مثیم  دـعب  هب  نیا  زا 
زا وا  دندرک و  عطق  ار  تخرد  هکنیا  ات  درکیم  نینچ  هراومه  ياهدش ، يرایبآ  نم  يارب  وت  ماهدـش و  هدـیرفآ  وت  يارب  نم  یتسه ! یتخرد 

. دش هاگآ  هفوک  رد  دوخ  راد  ناکم 
هیاسمه نم  تفگ : وا  هب  درک و  تاقالم  دوب  تخرد  نآ  هیاسمه  هک  ثیرح  نبورمع  اب  دمآیم  تخرد  نآ  رانک  هب  مثیم  هک  نایم  نیا  رد 

ای دوعـسمنبا  هناخ  یهاوخیم  ایآ  تفگ : دوب  هدشن  هجوتم  ار  مثیم  روظنم  هک  ثیرح  نبورمع  نک ! يراد  هیاسمه  بوخ  دـش ، مهاوخ  وت 
يرخب ؟ ار  میکحنبا 

: دیسرپ ۀملس  ما  دیسر و  ملسو  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  مرکا  ربمایپ  یمارگ  رسمه  ۀملس  ما  دزن  هب  دیـسر  تداهـش  هب  مثیم  هک  یلاس  نامه  رد 
درکیم و دای  ار  وت  هک  مدینش  ملسو  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمایپ  زا  رایـسب  هچ  دنگوس  ادخ  هب  تفگ : ۀملـس  ما  مثیم ، منم  تفگ : یتسیک ؟

. درکیم مالّسلا  هیلع  یلع  هب  بش  لد  رد  ار  وت  شرافس 
تـسود دـیئوگب  ترـضح  هب  تفگ : مثیم  دربیم . رـس  هب  دوخ  ناتـسب  رد  تفگ : ۀملـس  ما  تفرگ ، ار  مالّـسلاهیلع  نیـسح  ماما  غارـس  مثیم 

اریز  ) درک میهاوخ  تاقالم  يدوز - هب  دنوادخ - دزن  ار  رگیدمه  لاعتم  دنوادخ  تساوخ  هب  ام  مسرب ، ناشتمدخ  مالس  ضرع  يارب  متشاد 
(. دیسر تداهش  هب  مثیم  لیقع ، نب  ملسم  تداهش  مایا  رد  ءادهشلادیس  تداهش  زا  لبق  یکدنا 

دش . دهاوخ  نیگنر  نوخ  اب  يدوز  هب  نساحم  نیا  تفگ : درک و  وبشوخ  ار  وا  نساحم  دیبلط و  يرطع  هملس  ما 
نیا دنتفگ : هللادیبع  هب  دندروآ  وا  دزن  ار  مثیم  یتقو  دومن ، ریگتـسد  ار  وا  داب - وا  رب  ادـخ  تنعل  هک  دایز - نب  هللادـیبع  دـمآ ، هفوک  هب  مثیم 

تیعقوـم همه  نیا  یمجع  درم  نیا  امـش  رب  ياو  تفگ : بـجعت  اـب  هللادـیبع  دوـب  رتـشیب  مالّـسلاهیلع  یلع  دزن  شتیعقوـم  دارفا  هـمه  زا  درم 
يراکمتـس ره  نیمک  رد  وا  تفگ : تراسج  لامک  اـب  مثیم  تساـجک ؟ تیادـخ  ینادیم  تفگ : مثیم  هب  هللادـیبع  يرآ ، دـنتفگ : تشاد !؟

ینعی وت  بحاص  منیبب  وگب  ياهدیسر ، ياهتـساوخ  هچنآ  هب  ندوب  یمجع  نیا  اب  تفگ : هللادیبع  یتسه ! ناراکمتـس  نآ  زا  یکی  وت  تسا و 
نم هک  رفن  هن  زا  دـعب  ارم  وت  هک  تسا  هداد  ربـخ  نم  هب  تفگ : مثیم  هداد ؟ وت  هب  يربـخ  هچ  وـت  اـب  نم  راـتفر  دروـم  رد  مالّـسلاهیلع - یلع 

فلاخم ار  وا  هتفگ  امتح  تفگ : هللادـیبع  تسا ! رتکیدزن  نیمز  هب  رتهاتوک و  همه  زا  نم  راد  هبوچ  يزیوآیم ، راد  هب  متـسه  اـهنآ  نیمهد 
هلآ هیلع و  هّللا  یلص  مرکا  ربمایپ  بناج  زا  زج  هدادن  يربخ  نم  هب  وا  هک  ادخب  ینکیم ، تفلاخم  وا  اب  هنوگچ  وت  تفگ : مثیم  منادرگیم .
نآ رب  هک  یهاگیاج  زا  مهاگآ  دوخ  نم  ینکیم ؟ تفلاخم  هنوگچ  هورگ  نیا  اب  وت  لاح  نیا  اب  لاعتم ، دـنوادخ  زا  لیئربج  زا  وا  ملـسو و 

دوشیم . هدز  ماجل  وا ، ناهد  هب  مالسا  رد  هک  میادخ  قولخم  نیلوا  نم  و  تسا ؟ هفوک  ياجک  رد  منادیم ، موشیم ، هتخیوآ  راد  هب 
( تفرگ اهنآ  نیلتاق  زا  ادعب  ار  البرک  ءادهش  نوخ  ماقتنا  هک   ) ار ةدیبعیبا  نب  راتخم  مثیم ، هارمه  دنکفا ، نادنز  هب  ار  مثیم  دایز  نب  هللادیبع 

. دنکفا نادنز  هب  زین 
هک هللادیبع - درم - نیا  ینکیم و  مایق  مالّـسلاهیلع  نیـسح  ماما )  ) یهاوخنوخ يارب  دش و  یهاوخ  دازآ  نادنز  زا  وت  تفگ : راتخم  هب  مثیم 
وا هب  دیزی  زا  ياهمان  دنک ، ارجا  ار  میمـصت  نیا  تساوخ  هکنیمه  دشکب ، ار  راتخم  تفرگ  میمـصت  هللادیبع  تشک ! یهاوخ  دـشکیم  ار  ام 

مثیم یتقو  دننک . نازیوآ  راد  هب  ار  مثیم  داد  روتسد  یلو  درک ، دازآ  ار  وا  هللادیبع  دوب ، هدش  هتشون  راتخم  يدازآ  روتسد  نآ  رد  هک  دیـسر 
نآ هب  هک  یلاح  رد  درک و  یمـسبت  مثیم  یتخادـنا ) تکاله  هب  ار  دوخ   ) يدوب زاـینیب  نیا  زا  وت  مثیم  يا  تفگ : وا  هب  يدرم  دـندربیم  ار 

دندرک نازیوآ  راد  هبوچ  رب  ار  مثیم  یتقو  تسا . هدرک  دشر  نم  يارب  زین  نیا  مدـش و  هدـیرفآ  نیا  يارب  نم  تفگ : درکیم  هراشا  تخرد 
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ار وا  ینعی  زیوآ ، قلح  هن  تسا  هدوب  بیلـص  تروص  هب  قباس  رد  زیوآراد  هتبلا  دوب ، هداد  ربخ  مالّـسلاهیلع  یلع  ترـضح  هک  یئاج  نامه  )
فارطا مدرم  دنتـشکیم ) ار  وا  ریت  ای  هزین  اب  یتدم  زا  سپ  و  دندنبب ، وا  قلح  رب  ار  راد  بانط  هکنیا  نودب  دنتـسبیم ، هدرب  الاب  راد  هبوچ  هب 

وت هیاسمه  هک  تفگیم  نم  هب  مثیم  هک  ادـخ  هب  تفگ : دـید  دوخ  هناـخ  راـنک  رد  ار  هرظنم  ثیرح  نبورمع  یتقو  دـندش ، عمج  راد  هبوچ 
. دنک وبشوخ  دنشاپب و  بآ  هدرک و  زیمت  ار  هبوچ  نآ  ریز  داد  روتسد  دوخ  زینک  هب  سپس  موشیم ،

نآ درک ، اوسر  ار  امـش  هدـنب  نیا  هک  دـنداد  ربخ  دایزنبا  هب  هک  ياهنوگ  هب  ندرک  نایب  مشاه  ینب  لـئاضف  زا  درک  عورـش  راد  يـالاب  مثیم 
. دش هدز  ماجل  وا  هب  مالسا  رد  هک  دوب  ادخ  قولخم  نیلوا  دننز و  وا  ناهد  رب  ماجل  ات  داد  روتسد  نوعلم 

هب و   ) دـمآ نوخ  شناـهد  ینیب و  زا  زور  نآ  رخآ  رد  تفگ و  ریبـکت  دـنداد ، رارق  فدـه  ار  وا  ياهبرح  اـب  موـس  زور  تشذـگ و  زور  هس 
[ . 1 . ] دوب قارع  هب  مالّسلاهیلع  ءادهشلادیس  ندمآ  زا  لبق  زور  هد  وا  تداهش  و  دیسر ) تداهش 

ریما  ترضح  یئوگشیپ  رد  رگید  تیاور 
دایز نب  هللادیبع  هیما  ینب  هدازمارح  یتقو  ياهنوگچ  مثیم  يا  : دومرف هدـناوخ  ارم  مالّـسلاهیلع  نینمؤملاریما  دـیوگ : مثیم  يرگید  تیاور  رد 

هب دومرف : ترـضح  میوجیمن . يرازیب  امـش  زا  نم  دـنگوس  ادـخ  هب  نینمؤملاریما  يا  مدرک : ضرع  دـنک ؟ توعد  نم  زا  يرازیب  هب  ار  وـت 
مثیم يا  دومرف : ترـضح  تسا . كدنا  ادخ  هار  رد  نیا  منکیم و  ربص  مدرک : ضرع  دشکیم ، راد  هب  دشکیم و  ار  وت  هک  دـنگوس  ادـخ 
هفوک عماج  دجسم )  ) زا مالّـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تسا : هدمآ  يرگید  تیاور  رد  [ 2 . ] خـلا نم  هجرد  رد  یتسه  نم  اب  وت  ماگنه  نیا  رد 

هب تفگ : مهد ؟ تراشب  وت  هب  مثیم  يا  دومرف : مثیم  هب  يزور  دنیوگ : تفگیم ، نخـس  وا  اب  تسـشنیم و  رامت  مثیم  دزن  دمآیم و  نوریب 
لاح نآ  رد  نم  يـالوم  يا  تفگ : مثیم  درم ، یهاوخ  ياهدـش  هتخیوآ  راد  هب  هک  یلاـح  رد  وت  هکنیا  هب  دومرف : ناـنمؤم ؟ ریما  يا  زیچ  هچ 

[ . 3 . ] يرآ دومرف : ترضح  متسه ؟ مالسا  شور  رب  نم 
دیشر  بیبح و  مثیم و  بیجع  هرکاذم 

ره دمآ ، مثیم  لابقتسا  هب  دوب  دسا  ینب  نایم  رد  هک  البرک ) راکادف  دیهش   ) يدسا رهاظم  نب  بیبح  هک  تفریم  بسا  رب  راوس  مثیم  يزور 
. دنتفگیم نخس  مه  اب  دوب و  مه  کیدزن  اهنآ  ياهبسا  ندرگ  هک  ياهنوگ  هب  دندش  کیدزن  مه  هب  راوس  ود 

ای هزبرخ  ای   ) رایخ قزرلاراد  راـنک  رد  هتخیر ، وا  رـس  يولج  يوم  هک  ار ) مثیم  ینعی   ) هبرف منیبیم  ار  يدرمریپ  اـیوگ  تفگ : مثیم  هب  بیبح 
! ددرگ هراپ  راد  هبوچ  يور  رب  وا  مکش  دوش و  راد  رب  شربمایپ  نادناخ  تبحم  هار  رد  وا  و  دشورفیم ، ودک )

هتـشک دوشیم و  جراـخ  شربماـیپ  رتـخد  دـنزرف  يراـی  يارب  هک  هتفاـب  يوم  هتـسد  ود  اـب  منیبیم  ار  يور  خرـس  يدرم  نم  و  تفگ : مثیم 
. دننادرگیم هفوک  رهش  رد  ار  وا  رس  ددرگیم و 

دمآ و يرجه  دیـشر  نایم  نیا  رد  میاهدیدن ! ود  نیا  زا  رتوگغورد  ام  دـنتفگ : دندینـش  رفن  ودـنیا  زا  ار  یئوگـشیپ  ودـنیا  هک  سلجم  لها 
. دنتفگیم نانچ  نینچ و  هک  میدینش  اهنآ  زا  ام  یلو  دنتفر  ود  نآ  دنتفگ : مدرم  تفرگ ، ار  بیبح  مثیم و  غارس 

دیشر هاگنآ  دننکیم ، دایز  مهرد  دص  دنادرگیم  ار  بیبح  رس  هک  یسک  زیاج  دیوگب : درک  شومارف  مثیم ، رب  ادخ  تمحر  تفگ : دیـشر 
رانک هک  ار  مثیم  میدید  هکنیا  ات  تشذگ  راگزور  یلو  تسا ، رتوگغورد  اهنآ  زا  نیا  هک  ادخ  هب  دنتفگ : دندینش  ار  نیا  هک  یمدرم  تفر .

دندوب هداد  ربخ  هچ  ره  دندروآ و  هفوک  هب  دوب  هدش  هتشک  نیسح  ماما  اب  هک  ار  رهاظم  نب  بیبح  رـس  دندز و  راد  رب  ثیرح  نبورمع  هناخ 
[ . 4 . ] دش عقاو 

هیواعم  گرم  دروم  رد  مثیم  یئوگشیپ 
زا دـعب  دـمآ و  نوریب  مثیم  دـیزو ، يداب  ناهگان  میدوب  تارف  هناخدور  يور  رب  رامت  مثیم  اب  هک  دوب  ياهعمج  زور  دـیوگ : راـمت  دـلاخوبا 

. درم هیواعم  تعاس  نیمه  تسا ، دنت  يداب  نیا  هک  دیراد  مکحم  ار  یتشک  : تفگ داب  هب  هاگن 
درم و هیواعم  یلو  تسا  بوخ  مدرم  عاضوا  تفگ : مدش  لاح  يایوج  وا  زا  یتقو  دمآ  ماش  زا  یکیپ  هدنیآ  هعمج  رد  تشذگ ، هتفه  کی 
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[ . 5 . ] هعمج زور  تفگ : درم ؟ يزور  هچ  رد  مدیسرپ : دناهدرک ، تعیب  دیزی  اب  مدرم 
یلع  ترضح  تبرغ  دروم  رد  مثیم  زا  یتیاور 

راهچ دوب  اـجنآ  هک  يدجـسم  رد  دـمآ و  هفوک  زا  نوریب  هب  نم  اـب  مالّـسلاهیلع  نینمؤملاریما  نم  يـالوم  اهبـش  زا  یبش  دـیوگ : راـمت  مثیم 
تشاد : هضرع  حیبست  نتفگ  زامن و  مالس  زا  دعب  درازگ  زامن  تعکر 

ياج ملد  رد  وت  تبحم  هتخانـش و  ار  وت  هکنآ  زا  دـعب  مناوخن  ار  وت  هنوگچ  و  ماهدرک ، ارت  یناـمرفان  هکنآ  اـب  مناوخب  ار  وت  هنوگچ  ایادـخ 
یئاـعد سپـس  تسوـت - مرک ) شـشخب و  هب   ) راودـیما هک  یمـشچ  تسا و  رپ  هاـنگ  زا  هک  مدرک  زارد  وـت  فرطب  ار  یتـسد  تسا ، هتفرگ 

، تفر نوریب  تساخرب و  هاگنآ  وفعلا ، وفعلا  تفگ : هبترم  دصکی  درک و  هدجس  هداهن  كاخ  رب  رس  دومن و  هتسهآ  ار  ادص  درک و  ینالوط 
بـش تفر ، اهنت  شدوخ  هاگنآ  يرذـگب ! طخ  نیا  زا  ادابم  : دومرف دیـشک و  میارب  یطخ  ترـضح  متفر ، ارحـص  هب  ترـضح  لاـبند  هب  نم 

يرذـع هچ  وا  ربمایپ  دزن  یهلا و  هاگـشیپ  رد  دراد ، رایـسب  نانمـشد  وا  هکنآ  اب  يدرک  اهر  ار  دوخ  يالوم  وت  متفگ : مدوخ  اب  دوب  یکیراـت 
ترضح لابند  تهج  نیمه  هب  منک . یچیپرـس  وا  نامرف  زا  هچرگ  دوب  مهاوخ  وا  بقارم  تفر و  مهاوخ  شلابند  هک  ادخب  تشاد ، یهاوخ 

اب زین  هاچ  دـیوگیم و  نخـس  هاچ  اب  هدرب و  ورف  یهاچ  نورد  ندـب  فصن  اـت  ار  رـس  ترـضح  مدـید  مدـمآ  هک  يرادـقم  مدرک ، تکرح 
؟ ینکن روبع  طخ  نآ  زا  متفگن  ایآ  دومرف : مثیم . متفگ : یتسیک ؟ دومرف : هدـش  نم  هجوتم  ترـضح  هاگان  هک  دـیوگیم ، نخـس  ترـضح 
هن مدرک : ضرع  يدینـش ؟ يزیچ  نم  ياهفرح  زا  ایآ  دومرف : تفرگن  مارآ  ملد  مدیـسرت  امـش  رب  نانمـشد  زا  نم  يـالوم  يا  مدرک : ضرع 

يارب ار  دوخ  رارـسا  منکیم و  دوگ  ار  نیمز  تسد  اب  دوشیم  گنت  نآ  زا  ماهنیـس  یتقو  هک  تسا  یئاـه  هدـقع  هنیـس  رد  مثیم : يا  دومرف :
دلاخوبا هب  مالّـسلاهیلع  رقاب  ماما  و  [ 6 . ] تسا نم  رذـب  رثا  هایگ  نآ  دـیوریم و  نیمز  هک  تسا  نم  ياههدـقع  نیا  زا  منکیم ، وگزاـب  نآ 

تیعمج نآ   ) نایم رد  یلو  دـیگنجیم  نمـشد  اب  دوخ  باحـصا  اب  قارع و  رد  دوب  امـش  دزن  مالّـسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  دومرف : یلباک 
[ . 7 . ] دوبن دنشاب  هاگآ  اتقیقح  وا  يربهر  هب  دنسانشب و  تسرد  ار  وا  هک  رفن  هاجنپ  هوبنا )

------------
: اه تشون  یپ 

ص 313 . داشرالا : [ 1]
ص 78 . مومهملا ، سفن  [ 2]
ص 78 . مومهملا ، سفن  [ 3]
ص 78 . مومهملا ، سفن  [ 4]
ص 78 . مومهملا ، سفن  [ 5]
ص 79 . مومهملا ، سفن  [ 6]
ص 152 . ج 42 ، راحب ، [ 7]

يدع نب  رجح  تداهش  یئوگشیپ 

اب دمآ و  ترـضح  تدایع  هب  داب - وا  رب  ادخ  تنعل  هک  مجلمنبا - طسوت  مالّـسلاهیلع  نینمؤملاریما  ندروخ  تبرـض  زا  دعب  يدع  نب  رجح 
یقتلا یلوملا  یلع  یفـسا  ایف  دوب : نیا  راعـشا  نآ  لوا  هک  دومن  زاربا  ار  دوخ  فسءات  دیجمت و  ار  ترـضح  یئابیز  حیـصف و  راعـشا  نتفگ 

یکزلا ةردیح  راهطالاوبا 
: دومرف وا  هب  دینـش  ار  وا  راعـشا  داتفا و  وا  هب  مالّـسلاهیلع  نینمؤملاریما  هاگن  یتقو  كاپ ». ردیح  ناکاپ ، ردپ  اوقت ، اب  يالوم  رب  سوسفا  يا  »

ریشمش اب  ارم  رگا  دنگوس  ادخب  نانمؤم  ریما  يا  تفگ : رجح  تفگ ؟ یهاوخ  هچ  دننک ، توعد  نم  زا  يرازیب  يارب  ار  وت  یتقو  ياهنوگچ 

مالسلا هیلع  یلع  ماما  www.Ghaemiyeh.comهمانشناد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1507زکرم  هحفص 385 

http://www.ghaemiyeh.com


! داد مهاوخ  حیجرت  وت  نتسج  يرازیب  رب  ار  اهنیا  دنزادنا ، نآ  رد  ارم  دنزورفارب و  شتآ  مندنازوس  يارب  دننک و  هعطق  هعطق 
رگید یئوگـشیپ  کـی  رد  و  [ 1  ] دـهد ریخ  تربماـیپ  نادـناخ  بناـج  زا  وت  هب  ادـخ  رجح ، يا  یـشاب  قفوم  يربـخ  ره  هب  دومرف : ترـضح 

باحصا دننامه  اهنآ  لثم  دنوشیم ، هتشک  ءارذع  نیمزرس  رد  رفن  تفه  امـش  زا  يدوز  هب  قارع  لها  يا  دومرف : مالّـسلاهیلع  نینمؤملاریما 
(. دندش هدنازوس  شتآ  ياهلادوگ  رد  قح  بهذم  لوبق  مرج  هب  تسا و  هدمآ  نآرق  رد  اهنآ  ناتساد  هک   ) تسا دودخا 

[ . 2 . ] دندیسر تداهش  هب  ءارذع  رد  هیواعم  لامع  تسد  هب  وا  باحصا  رجح و و  ماجنارس  و 
وا  نارای  رجح و  تداهش  ناتساد 

رد دنیوگ  دوب ، فورعم  زامن  تدابع و  ترثک  دهز و  هب  هک  تسا  مالّسلاهیلع  نینمؤملاریما  باحصا  صاوخ  ناگرزب و  زا  يدع ، نب  رجح 
. دناوخیم زامن  تعکر  رازه  زور  هنابش  کی 

یئوگازـسان زا  هک  وا  دـش ، هباحـص  ناگرزب  زا  لاح  نیا  اـب  دوب و  هدرک  كرد  ار  ملـسو  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  مرکاربماـیپ  یکدوک  رد  وا 
عورش دوب ، هدمآ  گنت  هب  تدش  هب  درکیم ، یئوگازسان  وا  نایعیش  مالّسلاهیلع و  یلع  ترـضح  هب  هک  هبعـش  نب  ةریغم  مان  هب  هفوک  مکاح 

رجح فارطا  نایعیـش  دش ، هفوک  یلاو  دایز  مانب  ياهدازمارح  زیرنوخ و  راکتیانج  وا  زا  سپ  درم و  هریغم  هکنیا  ات  ندرک ، ضارتعا  هب  دومن 
هب مکاح  دـندرک ، نارابگنـس  ربنم  يور  رب  ار  مکاح  هدـنیامن  ینلع  ضارتعا  کی  رد  هکنیا  اـت  دـش  داـیز  ناـشتیعمج  مکمک  دـنتفرگ و  ار 
دنک تواضق  وا  ات  دنتسرفب  ماش  رد  هیواعم  دزن  هب  ار  اهنآ  دش  رارق  و  دندرک ، ریگتـسد  وا  اب  ار  رفن  هدزاود  هکنیا  ات  تخادرپ ، رجح  بیقعت 

هفیلخ و رب  تنعل  ینکفا و  هقرفت  رکـشل و  هیهت  يرگبوشآ و  یئوجگنج و  هب  ار  وا  باحـصا  رجح و  نآ  رد  تشون و  ياهمان  اهنآ  هارمه  و 
نیا تشون . همان  ياپ  غورد  هب  ار  یخرب  مان  یتح  دنهد و  یهاوگ  نآ  رب  رهش  ناگرزب  ات  داد  روتسد  دومن و  مهتم  رفک ، هیواعم و  يرانکرب 

قشمد یلیام  دنچ  رد  ءارذع  جرم  مانب  ياهقطنم  هب  هکنیا  ات  دنداد  تکرح  ماش  فرط  هب  دوب  هدیـسر  رفن  هدراهچ  هب  اهنآ  دادعت  هک  ار  هدع 
کی اهنآ  زا  یکی  هک  ار  رفن  ود  هیواعم  تفریذـپ ، روضح  هب  دـندوب  دایز  ناسر  ماـیپ  هک  ار  هفوک  ناگدـنیامن  هیواـعم  اـجنیا  رد  دندیـسر ،

. دباییم تاجن  رگید  فصن  دوشیم و  هتشک  ام  فصن  تفگ : لأفت  کی  رد  رجح  دزن  هب  دوب  مشچ 
وا رب  نعل  یلع و  زا  يرازیب  میراد  روتـسد  ام  دنتفگ : هدنامیقاب  دارفا  هب  هاگنآ  دنتفای  تاجن  ماش  ناگرزب  تعافـش  اب  هورگ  نآ  زا  رفن  شش 

یهاوـگ رطاـخ  هب  ار  امـش  نوـخ  هیواـعم  تشک ، میهاوـخ  هنرگو  درک  میهاوـخ  اـهر  ار  امـش  دـیداد  ماـجنا  رگا  مینک ، هـضرع  امـش  رب  ار 
. دیوش دازآ  ات  دیئوجب  يرازیب  یلع  زا  دنکیم ، وفع  طرش  نیا  اب  ار  امش  یلو  دنادیم  لالح  امش  نایرهشمه 

زامن هب  ار  بش  یمامت  اهنآ  دندرک  هدامآ  ار  اهنآ  ياهنفک  دنداد ، تلهم  اهنآ  هب  ار  بش  نآ  درک ، میهاوخن  نینچ  ام  دنتفگ : ادـصکی  اهنآ 
. دنتخادرپ

نامثع دروم  رد  امش  رظن  دیئوگب  ام  هب  دیدرکیم ، اعد  ابیز  ینالوط و  زامن  امش  میدید  بشید  ام  هورگ  يا  دنتفگ : هیواعم  نارای  هاگحبص 
. درک لمع  قح  ریغ  هب  درک و  متس  تموکح  رد  هک  تسا  یسک  نیلوا  وا  دنداد : باوج  تسیچ ؟

: دـنتفگ اهنآ  دـنیوجب ، يرازیب  مالّـسلاهیلع  یلع  زا  هک  دـندرک  داهنـشیپ  هرابود  سپـس  تخانـشیم  رتهب  ار  امـش  هیواعم  دـنتفگ : ماش  لها 
: تفگ رجح  دشکب ، ات  دربیم  هتفرگ  ار  رجح  باحـصا  زا  رفنکی  تعامج  نآ  زا  مادک  ره  هاگنآ  میریذپیم . ار  وا  تیالو  ام  هکلب  زگره ،

نیا زا  رتهاـتوک  يزاـمن  هک  ادـخب  تفگ : زاـمن  زا  سپ  ماهتفرگن . زاـمن  نودـب  ءوـضو  زگره  نم  هک  مناوـخب ، زاـمن  تعکر  ود  دـیراذگب 
اب اـهنآ  زا  یکی  مناوخب ، زاـمن  داـیز  متـشاد  تسود  تسا  یباـتیب  يور  زا  هک  دـننک  تشادرب  ناـنیا  هک  دوب  نیا  هن  رگا  مدوـب و  هدـناوخن 

رگا نوـنکا  يدیـسرت ،)؟ ارچ   ) يرادـن همهاو  گرم  زا  یتشادـنپ  هک  وـت  تفگ : درم  نآ  دـیزرل ، رجح  دـمآ ، رجح  فرطب  هـنهرب  ریـشمش 
ادخب یلو  منیبیم ، هنهرب  يریشمش  زاب و  ینفک  هدامآ و  يربق  یتقو  موشن  كانساره  ارچ  تفگ : رجح  مینکیم ! اهر  ار  وت  یئوجب  يرازیب 

داب . وا  رب  ادخ  ناوضر  دندرک . دیهش  ار  وا  سپس  تفگ ، مهاوخن  دروآ  مشخ  هب  ار  يادخ  هک  يزیچ  اما  مدرک ، ساره  رگا  دنگوس 
دزن یتقو  دیتسرفب ، هیواعم  دزن  ار  ام  دندرک  داهنشیپ  هدنامیقاب  رفن  ود  رفن ، شش  ات  دنتشک  یکی  یکی  ار  رجح  نارای  دندرک  عورش  سپس 

مالسلا هیلع  یلع  ماما  www.Ghaemiyeh.comهمانشناد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1507زکرم  هحفص 386 

http://www.ghaemiyeh.com


یقاب ناهج  هب  يوریم و  یناف  ياـیند  نیا  زا  وت  هیواـعم  يا  ار  ادـخ  ار  ادـخ  تفگ : فینع  نب  میرک  ماـن  هب  ناـنآ  زا  یکی  دـندمآ  هیواـعم 
. دش یهاوخ  تساوخزاب  ياهتفرگ  ام  نوخ  نتخیر  دروم  رد  هک  میمصت  نیا  زا  اجنآ  رد  تفاتش و  یهاوخ 

دیشخب ار  وا  رمش  تعافـش  اب  هیواعم  مرازیب ، یلع  نید  زا  ماهدیقع و  مه  وت  اب  نم  تفگ  وا  يراد ؟ يرظن  هچ  یلع  دروم  رد  تفگ : هیواعم 
. دوشن دراو  هفوک  هب  دنکیم  تموکح  هیواعم  ات  دوش و  ینادنز  هام  کی  هکنیا  رب  طورشم 

داـیز ار  ادـخ  داـی  هک  تسا  یناـسک  زا  یلع  هک  مهدیم  تداهـش  نم  تفگ : وا  یئوـگیم ؟ هچ  یلع  دروـم  رد  تفگ : مود  رفن  هـب  سپس 
: تفگ تسیچ ؟ نامثع  دروم  رد  وت  رظن  تفگ : هیواعم  دومنیم ، وفع  ار  مدرم  ياطخ  درکیم و  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دومنیم و 

هکلب تفگ : درم  نآ  یتشک ، ار  تدوخ  تفگ : هیواعم  تخادنا . هزرل  هب  ار  قح  ياهرد  دوشگ و  ار  متس  ياهرد  هک  تسا  یـسک  نیلوا  وا 
نآ نیرتدـب  درم  نیا  تشون : هفوک  مکاح  ینعی  دایز  هب  ياهمان  رد  دوب  تحاران  تدـش  هب  وا  تالمج  زا  هک  هیواـعم  هاـگنآ  متـشک ، ار  وت 
دایز هب  همان  نوچ  و  شکب ، تروص  نیرتدب  هب  تسا و  نآ  هتسیاش  هک  نک  هجنکش  ياهنوگ  هب  ار  وا  يداتسرف ، ام  يارب  هک  تسا  یهورگ 

. دندرک روگ  هب  هدنز  ار  وا  ات  داد  روتسد  دیسر 
لد رد  وا  نارای  رجح و  تداهـش  دـندش . هتـشک  ناـنآ  زا  رفن  تفه  دوب  هداد  ربخ  مالّـسلاهیلع  ریما  ترـضح  هک  ناـنچمه  بیترت  نیا  هب  و 

دمآ  نارگ  رایسب  ناناملسم 
ملظ زا  هک  ینارازگزامن  يدـع و  نب  رجح  لتاق  وت  رگم  دومرف : نینچ  یتالمج  نمـض  رد  هیواـعم  هب  ياهماـن  رد  مالّـسلاهیلع  نیـسح  ماـما 

اب یتشک  ملظ  هب  ار  اهنآ  وت  دنتشادن و  ساره  هدننک  شنزرس  زا  ادخ  هار  رد  هک  اهنامه  یتسین ؟ دنتسنادیم  نیگنـس  ار  تعدب  هتفـشآرب و 
هک دوب  يدراوم  زا  یکی  وا  ناراـی  رجح و  تداهـش  عوـضوم  و  يدوـب . هدروـخ  مکحم  ياهمـسق  هداد و  تخـس  ياـهنامیپ  اـهنآ  هب  هکنآ 

شیپ رد  رجح  زا  نم  يارب  يدب  راگزور  تفگیم : گرم  ماگنه  رد  هیواعم  دـنیوگ  دـندرکیم ، ضارتعا  یتخـس  هب  هیواعم  رب  ناناملـسم 
[ . 3 . ] تسا

---------------
: اه تشون  یپ 

ص 93 . مومهملا ، سفن  [ 1]
ج 41 ص 316 . راحب ، [ 2]

ص 84. مومهملا ، سفن  [ 3]

وا لتق  ربنق و  دروم  رد  یئوگشیپ 

ناونعب ترـضح  نانمـشد  هک  ياهینک   ) ار بارتوبا  باحـصا  زا  يدرم  مهاوخیم  تفگ : دوخ  نایفارطا  هب  یفقث  فسوی  نب  جاجح  يزور 
سکچیه نونکا )  ) دنتفگ وا  هب  میوج ! برقت  دنوادخ  دزن  وا  نوخ  اب  مناسرب و  لتق  هب  دندرکیم ) دای  مالّـسلاهیلع  یلع  ترـضح  زا  ریقحت 

. دندروآ هدرک  ریگتسد  ار  ربنق  ات  داتسرف  ار  يرومأم  جاجح  میسانشیمن ، رتکیدزن  وا  هب  یلع  مالغ  ربنق  لثم  ار 
ربـنق تسوت ؟ يـالوم  بلاـطیبا  نب  یلع  تفگ : جاـجح  يرآ ، تفگ : نادـمهوبا ؟ تفگ : يرآ ، داد : باوج  ربـنق ؟ یئوـت  تفگ : جاـجح 

وا نید  زا  رگا  تفگ : یئوجیم ؟ يرازیب  یلع  نید  زا  اـیآ  تفگ : جاـجح  تسا ، نم  تمعن  بحاـص  یلع  تسادـخ و  نم  يـالوم  تفگ :
: تفگ هدرک ) ضوع  ار  نخـس  دش ، هدنامرد  هدنبوک  خـساپ  نیا  زا  هک  جاجح  ( ؟ ینکیم یئامنهار  وا  زا  رترب  ینید  هچ  هب  ارم  موش ، رازیب 

؟ هچ يارب  دیسرپ : جاجح  مداد ، وت  هب  ار  رایتخا  نم  تفگ : ربنق  يوشیم ؟ هتشک  هنوگچ  يراد  تسود  وگب  تدوخ  مشکیم ، ار  وت 
هک تسا  هداد  ربـخ  نم  هب  نینمؤملاریما  اـنامه  تشک و  مهاوخ  ترخآ ) رد   ) ار وت  روـط  ناـمه  یـشکب  ارم  هک  هنوـگره  اریز  تفگ : ربـنق 

[ . 1 . ] دندیرب ار  وا  رس  ات  داد  روتسد  جاجح  دوب ، دهاوخ  قحان  ملظ و  هب  لتق و  يور  زا  نم  گرم 
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------------
اه : تشون  یپ 

ص 383. ج 1 ، ۀمغلا ، فشک  [ 1]

نآ نامکاح  هفوک و  رهش  دروم  رد  یئوگشیپ 

اهرکـشل و دـش  دـمآ و  رثا  رب   ) هک منیبیم  ار  وت  اـیوگ  هفوک  يا  دوـمرف : ياهبطخ  رد  مالّـسلاهیلع  نینمؤـملاریما  هک  تسا  هغالبلاجـهن  رد 
دوشیم و هداد  شلام  شک و  وا  رب  رایسب  یغابد  تقو  رد  مرچ  اریز   ) ظاکع رازاب  رد  مرچ  دننامه  يوشیم  هدیـشک  تخـس ) ياهدماشیپ 

وت رب  بئاصم ) عاونا   ) اهشبنج هتـشگ و  لامیاپ  هثداح  دـماشیپ  زا  و  فئاط ) هلخن و  نایم  زاجح  رد  تسا  هدوب  فورعم  يرازاب  مان  ظاکع 
طلـسم وا  رب  ار  یـسک  ای  دـنک  التبم  یئـالب  هب  ار  وا  دـنوادخ  هکنیا  رگم  دـنکن  ملظ  هدارا  وت  رب  يرگمتـس  چـیه  منادیم  نم  و  دوش ، دراو 

ترـضح نآ  ياهیئوگـشیپ  هلمج  زا  ربخ  نیا  و  دندرگیم ) هتـشک  ای  دنوشیم و  التبم  ای  هفوک  نارگمتـس  ینعی   ) دـشکب ار  وا  هک  دـنادرگ 
زا دیوگ : هغالبلاجهن  حرش  رد  يردیک  نیـسح  نب  دمحم  تسا . هدش  رکذ  نآ  نارگمتـس  لاح  حرـش  هفوک و  عیاقو  رد  هک  نانچمه  تسا 

تنعل ار  مالّسلاهیلع  یلع  ات  درک  عمج  دجسم  رد  ار  مدرم  وا  تسا ، هیبا ) نب   ) دایز دومن  لوغـشم  دوخ  هب  ار  اهنآ  دنوادخ  هک  ینارابج  نآ 
هللادیبع وا  دنزرف  تسا . هدش  جـلف  نالا  نیمه  تسا و  راتفرگ  ریما  هک  دـیوش  قرفتم  مدرم  تفگ : دـمآ و  نوریب  وا  نابرد  هاگان  هک  دـننک ،

شمکـش رد  تفگ ) میهاوخ  نخـس  ادعب  وا  تایانج  تالاح و  هب  عجار  هک   ) فسوی نب  جاجح  دـیرگ ، التبم  ماذـج  ضرم  هب  زین  دایز  نب 
ات دنام  نادنز  رد  ردقنآ  يرـسق  دلاخ  دندش ، التبم  شغ )  ) عرـص يرامیب  هب  ود  ره  فسوی  وا  دـنزرف  ةریبه و  نبورمع  درم ، ات  داتفا  روناج 

. درم یگنسرگ  زا 
ریبز و نب  بعـصم  دایز و  نب  هللادـیبع  لثم  دـندش  هتـشک  درک و  دوبان  ار  اهنآ  یناسک  طـسوت  دـنوادخ  هک  نارگمتـس  زا  یهورگ  نآ  اـما 

. دش هتشک  عضو  نیرتدب  هب  هک  بلهم  نب  دیزی  نینچمه  دندش و  هتشک  یگمه  هک  دندوب  نارگید  ایارسلاوبا و 

هریوج لتاق  دروم  رد  یئوگشیپ 

ادص تسا ، هدومن  تحارتسا  ترـضح  دنتفگ : مالّـسلاهیلع ؟ نینمؤملاریما  تساجک  دز : ادص  دـمآ و  هفوک  هرامالاراد  هب  رهـسم  نب  ةریوج 
نیگنر نآ  زا  وت  نساحم  هک  دوش  دراو  وت  رـس  رب  یتبرـض  تسوا ، تردق )  ) تسد هب  مناج  هکنآ  هب  دـنگوس  وش ، رادـیب  هدـیباوخ  يا  دز :

، میوگ ینخـس  وت  اـب  اـت  اـیب  ولج  دومرف : دینـش  ار  وا  نانخـس  هک  مالّـسلاهیلع  ریما  ترـضح  ياهداد . ربخ  ارم  تدوخ  هک  هنوگناـمه  ددرگ 
وت ياپ  تسد و  دنربیم و  كاپان  رگنایغط  زیرنوخ  نآ  دزن  هب  هارکا  روز و  اب  ار  وت  امتح  تسوا ، تردق )  ) تسد هب  مناج  هکنآ  هب  دنگوس 

! دنشک رادرب  سپس  هدرک  عطق  تسا  يرفاک  هناخ ) کیدزن  هک  یتخرد   ) هخاش ریز  رد  ار 
هناخ رانک  ياهخاش  رب  ار  وا  دـیرب و  ار  ةریوج  ياپ  تسد و  هیواعم  مکاـح  هیبا  نب  داـیز  ترـضح ، نآ  زا  سپ  هکنآ  اـت  تشذـگ  راـگزور 

[ . 1 . ] دیشک راد  هب  ربکعمنبا 
-------------

اه : تشون  یپ 
. داشرالا [ 1]

دایز نب  لیمک  لتاق  دروم  رد  یئوگشیپ 

دایز نب  لیمک  بیقعت  هب  و  دمآرب ) نایعیـش  راتـشک  يریگتـسد و  یپ  رد  ، ) دش قارع  مکاح  خـیرات  راکتیانج  نآ  فسوی  نب  جاجح  یتقو 
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. درک عطق  ار  وا  موق  يایازم  قوقح و  جاجح  دش ، یفخم  لیمک  تخادرپ ، مالّسلاهیلع  ریما  ترضح  يافواب  رای 
راوازس هدیـسر ، نایاپ  هب  مرمع  ماهدش و  ریپ  رگید  نم  تفگ : دوخ  اب  دنک  لمحت  ار  دوخ  موق  یتخـس  یتحاران و  تسناوتن  لیمک  ماجنارس 

تسا هدمآ  دوخ  ياپ  اب  لیمک  دید  هک  جاجح  تفر . وا  دزن  درک و  جاجح  میلست  ار  دوخ  بیترت  نیا  هب  و  منک ، مورحم  ار  دوخ  موق  تسین 
ناگدـنرد نوچمه   ) ار دوخ  شین  ياهنادـند  تفگ : لیمک  ياهدـمآ ) دوخ  ياپ  اـب  ـالاح   ) مدرکیم ریگتـسد  ار  وت  متـشاد  تسود  تفگ :

هک هنوگره  تسا ، هدنامن  رابغ ) لئاوا  دـننامه   ) یکدـنا زج  نم  رمع  زا  هک  ادـخ  هب  ناسرتن ، ارم  نکم و  ورف  نم  رب  همعط ) ندـیرد  ماگنه 
نینمؤملاریما هک  نادب  و  یشاب ) یئوگخـساپ  دیاب  و   ) تسا راک  رد  یباسح  لتق  زا  دعب  تسا و  یهاگ  هدعو  ار  ادخ  هک  نک  مکح  یهاوخ 

وت دیاب  هدـش  مه  یلع  مالک  قدـص  يارب  ینعی   ) تسا مامت  وت  رب  تجح  سپ  تفگ : جاجح  یتسه ! وت  نم  لتاق  هک  تسا  هداد  ربخ  نم  هب 
داد روتـسد  هاگنآ  یتسه ، نامثع  نیلتاق  ءزج  وت  يرآ  تفگ : جاجح  ینک ، تواـضق  یـشاب و  یـضاق  وت  رگا  هلب  تفگ : لـیمک  مشکب ) ار 

[ . 1 . ] دندرک عطق  ار  وا  ندرگ 
---------------

اه : تشون  یپ 
. داشرالا [ 1]

هیواعم تبقاع  ینیب  شیپ 

دوش  تما  ياورنامرف  ات  دریمیمن  وا 
تلع زا  ترضح  دندوب ، هدمآ  شوجو  بنج  هب  مدرم  دش ، یئاغوغ  هجوتم  دوخ  رکشل  نایم  رد  نیفص  گنج  رد  مالسلاهیلع  نینمؤملاریما 
هکنیا ات  دریمیمن  وا  تسوا  تردق )  ) تسد هب  مناج  هکنآ  هب  مسق  هن ، دومرف : ترـضح  تسا . هدش  هتـشک  هیواعم  دنتفگ : دومن ، لاؤس  نآ 

. دننک تعیب  وا  اب  همه  دوش و  تما  نیا  ریما 
ماجنا ینعی   ) دنوادخ نم  نایم  دشاب  يرذـع  ات  : دومرف دـیگنجیم ؟ وا  اب  ارچ  دـش ) دـهاوخ  زوریپ  وا  دـینادیم  هک  نونکا  : ) دـندرک ضرع 

(. ود نآ  نارادفرط  لطاب و  ار  قح  ندش  نشور  مدرم و  رب  تجح  مامتا  هفیظو و 
گرم دهاش  تدوخ  ایآ  دومرف : ترـضح  دـندروآ ، ترـضح  دزن  هن  ار  وا  دروآ ، ار  هیواعم  گرم  ربخ  ماش  زا  يراوس  يرگید  تیاور  رد 

دومرف : ترضح  میتخیر ! وا  رب  مه  كاخ  يرآ  تفگ : بجعت  لامک  اب  يدوب ؟ هیواعم 
ياهراک زا  يرادقم  دـنک و  نانچ  نینچ و  هکنیا  ات  دریمیمن  وا  دومرف : دـیوگیم ؟ غورد  هک  دـیدیمهف  اجک  زا  دـنتفگ : دـیوگیم ، غورد 

[ . 1 . ] تّجح مامتا )  ) يارب دومرف : دیگنجیم ؟ وا  اب  ارچ  سپ  دنتفگ : درک ، نایب  ترضح  ار  هیواعم 
دزیوآ  ندرگرب  بیلص  هکنآ  ات  دریمیمن  هیواعم 

ندرگرب بیلـص  هکنیا  ات  دریمیمن  هیواعم ) ینعی   ) دنه رـسپ  دومرف : مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  هک  دنک  تیاور  هّرـس  سدق  یـسلجم  همالع 
. دوب هدومرف  ترضح  هک  دش  نانچمه  دنک و  نازیوآ  دوخ 

ناـیحوبا و یفوک و  مثعا  يرهز و  باهـشنبا  سیق و  نب  فنحا  ار  تیاور  نیا  هک : دـیامرفیم  لـقن  بقاـنم  زا  سپـس  هر  یـسلجم  همـالع 
تومی : » دومرف مالـسلامهیلع  مرکا  ربمایپ  هک  تسا  هدرک  لقن  حـیباصم  باتک  زا  ۀعیـشلا  ۀـقیدح  بحاص  [ 2 . ] دـناهدرک لقن  زین  جالثلاوبا 

.« نم نید  زا  ریغ  ینید  رب  دریمیم  هیواعم  یتلم ؛ ریغ  یلع  ۀیواعم 
رما نیا  ملد  رد  درم ، دـهاوخن  مالـسا  نید  رب  هیواعم  دومرفیم : هک  مدینـش  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  زا  یتقو  نم  دـیوگ : سیق  نب  فنحا 

، وا تدایع  هب  متفر  تسا ، روجنر  هیواعم  هک  مدینـش  متفر ، ماش  هب  قافتا  بسح  هب  هکنآ  ات  دوب ؟ دـهاوخ  هنوگچ  هلأـسم  نیا  هک  دـیلخیم 
. دوب هتخیوآ  ندرگ  رد  هک  دروخ  یتب  هب  متسد  مدز ، تسد  وا  هنیس  هب  تسا ، هدیباوخ  راوید  هب  يور  مدید 
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تـسا تهج  نیا  هب  نم  هیرگ  متفگ : تسا ، رتهب  ملاح  زورما  نم  ینکیم ) هیرگ  ارچ  : ) تفگ دید  نایرگ  ارم  یتقو  دش  نم  هجوتم  هیواعم 
هداد و روتـسد  نم  هب  رتکد  تفگ : هیواعم  تسوا . ندرگ  رد  تب  هک  دریمیم  یلاح  رد  هیواعم  دومرفیم : مدینـش  بلاطیبا  نب  یلع  زا  هک 

هناخ هب  زونه  مدمآ  نوریب  هیواعم  دزن  زا  دیوگ : فنحا  تسا ، دنمدوس  تیارب  هک  زیوایب  دوخ  ندرگ  رد  تسین ، تب  نیا  تسا  هتفگ  نم  هب 
عقوت تب  زا  هک  درم  یلاح  رد  هیواعم  تسا : هتفگ  زین  تنس  لها  اضقلا  یضاق  دش  دنلب  فرط  ره  زا  هیواعم  گرم  هزاوآ  هک  مدوب  هدیـسرن 
قافتا دروم  هیواعم ، طسوت  گرم  ماگنه  رد  ار  تب  ندرک  نازیوآ  ثیدـح  دوخ ، باتک  رد  ینومأم  مانب  اهنآ  زا  يرگید  تشاد و  تعافش 

[ . 3 . ] تسا هتسناد 
----------------

: اه تشون  یپ 
ج 2 ص 259 . بوشآ ، رهشنبا  بقانم  [ 1]

مالسلاهیلع . بلاطیبا  لآ  بقانم  زا  لقن  هب  ج 41 ص305  راونالاراحب ، [ 2]
ۀعیسشلا ص 341. ثیدح  [ 3]

دیسریم یناگمه  تلذ  هب  نم  زا  سپ 

زا دوب  هدمآ  دراو  اهنآ  هب  هک  ینیگنس  تافلت  تاراسخ و  رطاخ  هب  گنج  هب  تبـسن  نیمکح ، نیفـص و  نایرج  زا  دعب  قارع  هفوک و  مدرم 
هیواعم و اب  گنج  هب  ار  اهنآ  مالّـسلاهیلع  ریما  ترـضح  هچ  ره  دنتفرگ و  شیپ  ار  یبلطایند  ینوبز و  یتسـس و  دـندش و  نادرگیور  گنج 

هیالگ یتخـس  هب  هفوک  مدرم  زا  شترـضح  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  یکدـنا ، يارب  رگم  تشادـن  يریثأـت  دـندومنیم  قیوشت  وا  بوکرس 
زا دیگنج ، دـیهاوخ  نم  زا  دـعب  ربهر  مادـک  اب  دومرف : شیوخ  نانخـس  زا  یکی  رد  تشاد . رذـح  رب  یتسـس  نیا  تبقاع  زا  ار  اهنآ  دومن و 

هدنرب و ریـشمش  اب  هدش و  التبم  یناگمه  تلذ  هب  نم  زا  دعب  یتسـس ) نیا  اب   ) امـش هک  دینادب  دینکیم ؟ عافد  دوخ  هناخ  زا  دعب  هناخ  مادک 
ناشن خیرات  و  [ 1 . ] دومن دنهاوخ  ارجا  ینالوط )  ) تنس کی  ناونعب  ار  لامعا  نیا  نارگمتس  هک  ياهنوگ  هب  دیوشیم ، هجاوم  تشز  شور 

دندیدرگ . كاندرد  ياه  هجنکش  اهیتخس و  هچ  راچد  ترضح  زا  دعب  قارع  نایعیش  هک  داد 
----------------

اه : تشون  یپ 
ج 41 ص 317. راحب ، [ 1]

رمع جاجح و  هیواعم و  هرابرد  ییوگشیپ 

دومرف : هفوک  لها  هب  مالسلامهیلع  نینمؤملاریما  هک  دنک  تیاور  یمق  ثدحم 
ار ایند  هکنیا  زا  هیانک   ) هدننک تشپ  مشچ و  کی  تسا  يدرم  امـش  رـس  تشپ  رد  دیرفآ ، ار  ناردناج  تفاکـش و  ار  هناد  هکنآ  هب  دـنگوس 

ناـمه ترـضح  روظنم  دـیاش   ) دـنکن اـهر  دراذـگن و  یقاـب  ار  سکچیه  يویند ، تسا  یمنهج  وا  ( تسا هدرک  تشپ  ترخآ  هب  دـنیبیم و 
هک دـننک  تموکح  امـش  رب  هیما  ینب  زا  یهورگ  هاگنآ  دـنکیم ، عنم  دـنکیم و  عمج  هدـنرد ، دـیآیم  یـسک  وا  زا  دـعب  و  دـشاب ) هیواعم 

تـسا یئـالب  اـهنیا  زیزعلادـبع ) نبرمع   ) ناـشیا زا  درم  کـی  رگم  تسین ) يریخ  يدوـبهب و  دـیما   ) تسین اـهنآ  لوا  زا  رتـهب  اـهنآ  نیرخآ 
. دوشیم عقاو  امتح  هدرک و  ررقم  تما  نیا  رب  دنوادخ  هک  ینامسآ 

ینعی  ) اههلجح نایم  زا  ار  امش  ياههتخودنا  یتح  دیامن  جراخ  ار  امش  ياهجنگ  دنک ، دیعبت  ار  تفأر  اب  صاخـشا  دشکب و  ار  امـش  ناکین 
التبم  ) دـیدرب نیب  زا  ار  دوخ  ياـیند  نید و  حالـص  دـیدرک و  عیاـض  دوخ  روما  زا  هچنآ  هطـساو  هب  هک  تسا  یباذـع  ناـنز ) تـالآ  روـیز 
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دنریگیم دـنپ  هکنانآ  و  دـینک ، رذـح  نآ  زا  اـت  دوش  عقاو  هکنآ  زا  لـبق  دوشیم  هچنآ  هب  مهدیم  ربخ  امـش  هب  هفوک  لـها  يا  دـیوشیم )
. دنسرتب

هللادبع نبدمحم  تمحر  ربمایپ  شیوخ ، رورس  دوخ و  ربمایپ  هب  شیرق  هک  روط  نامه  دیوگیم  غورد  یلع  دیئوگیم : هک  ار  امش  منیبیم 
هدـننک و تدابع  نیلوا  هک  نم  ادـخ ؟ رب  مدـنب ، غورد  یـسک  هچ  رب  نم  امـش  رب  ياو  تفگ ، ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـنوادخ  بیبح 
. مدومن يرای  قیدصت و  ار  وا  مدروآ و  نامیا  وا  هب  هک  متسه  یسک  نیلوا  هک  نم  ادخ ؟ ربمایپ  رب  ای  متـسه ! ناناملـسم ) نایم  رد   ) وا دحوم 
ار هچنآ   ) ربخ هک  ناسنا  قلاخ  هناد و  هدنفاکـش  هب  دنگوس  دـیرادن ، نآ  هب  يزاین  هک  امـش  زا  تسا  ياهعدـخ  نخـس  نیا  مسق ، ادـخ  هب  هن 

[ . 1 . ] دیمهف دیهاوخ  یتدم  زا  سپ  متفگ )
نبرمع جاـجح و  هیواـعم و  تسا  هتـشاد  صاـخ  هراـشا  رفن  هس  هب  مالـسلاهیلع  ریما  ترـضح  اـیوگ  هفیرـش  هـبطخ  نـیا  رد  : دـیوگ فـلؤم 
جاجح دروم  رد  تسا ، هتفر  نخـس  نآ  زا  باتک  نیا  رد  شیب  مک و  تسین و  حیـضوت  هب  زاـین  وا  تاـیانج  هیواـعم و  دروم  رد  زیزعلادـبع ،
دومن ءانثتسا  رگمتس  هیما  ینب  ار  وا  دومرف و  هراشا  وا  هب  دوخ  مالک  رد  ترضح  زیزعلادبع ، نبرمع  اما  تفگ ، میهاوخ  نخس  يرادقم  ادعب 

درم . کی  رگم  دومرف : و 
زیزعلادبع  نبرمع  خیرات  زا  يرصتخم 

زا دش ، هفیلخ  وا ، تیـصو  هب  کلملادبع  نب  نامیلـس  زا  دعب  يرجه   99 لاـس رد  هک  تسا  نوعلم  ناورم  هون  ناورم ، نب  زیزعلادـبع  نبرمع 
نامدرم درک و  لزع  ار  هیما  ینب  نالماع  دـش  رقتـسم  تفـالخ  رد  یتقو  وا  دـسریم ، باـطخ  نبرمع  هب  رداـم  زا  هیما و  ینب  هب  ردـپ  فرط 

ربمایپ نادـناخ  هب  تشاد ) همادا  هدـش و  بضغ  وا  زا  دـعب  نامکاح  رکبوبا و  طسوت  هک   ) ار كدـف  درک ، بصن  ناـشیا  ياـج  هب  ار  حـلاص 
دالوا اب  دومن ) مالعا  ار  رکبوبا  ياوعد  نالطب  رهطا و  هقیدص  ياعدا  تحـص  المع  راک  نیا  اب  و   ) دینادرگزاب ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
تدش هب  وا  زا  لبق  يافلخ  نامز  رد  هکنآ  اب  درک و  عنم  ار  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  بس  هک  دوب  واومه  و  درکیم ، ینابرهم  نینمؤملاریما 

[ . 2 . ] تشادرب نایم  زا  تشاد  جاور 
زیزعلادبع نبرمع  درک ، يراگتساوخ  ار  وا  رتخد  انلع  همذ  لها  رافک  زا  یکی  تفگیم : نخس  مدرم  اب  دجـسم  رد  وا  هک  ینامز  رد  دنیوگ 

اجک تفگ : زیزعلادبع  نبرمع  داد ؟ رتخد  رفاک  هب  ربمایپ  ارچ  سپ  : تفگ رفاک  ناوج  تسین ؟ زیاج  رفاک  اب  جـیوزت  مالـسا  عرـش  رد  تفگ :
ربمایپ داماد  یلع  رگم  تسا ، هدادـن  بلاطیبا  نب  یلع  هب  ار  همطاـف  دوخ  رتخد  ربماـیپ  رگم  تفگ : ناوج  تسا ؟ هداد  رتخد  رفاـک  هب  ربماـیپ 

رب ار  وا  ارچ  سپ  تفگ : ناوج  دوب ) مالـسا  هار  رد  رگداهج  ناملـسم و  نیلوا  هکلب  ، ) دوبن رفاک  هک  یلع  تفگ : زیزعلادبع  نبرمع  تسین ؟
!؟ دینکیم نعل  ربانم  يور 

تـشز شور  نیا  ات  داد  روتـسد  دنتـشادن  ياهدننک  عناق  باوج  نوچ  دنهدب و  ار  وا  خـساپ  تساوخ  رـضاح  تیعمج  زا  زیزعلادـبع  نبرمع 
. دوش هدنباوخ  ناسحالا  لدعلاب و  رمأی  هّللا  نا  هیآ  انیدلاول و  انلرفغا و  انبر  هیآ  نآ  ياج  هب  دوش و  عونمم 

لاح ره  هب  هچرگ  دـناهدرک ، فقوت  وا  تمذـم  رد  تهج  نیمه  هب  یـضعب  تشاد و  رایـسب  یتوافت  نارگید  اب  وا  شور  لامعا و  وا و  يراب 
زین وا  هیثرم  هب  نایعیش  زا  ياهدع  دندشن ، وا  ضرعتم  دنتفاکـشیم ، ار  هیما  ینب  روگ  یتقو  سابع  ینب  تسا . مومذم  تفالخ  بصغ  رطاخب 

دناهدرمش . نامسآ  لها  نوعلم  نیمز و  لها  موحرم  ار  وا  یخرب  دناهتخادرپ ،
----------------

: اه تشون  یپ 
یهتنملا . ۀّمتت  [ 1]
. یهتنملا ۀّمتت  [ 2]

جاجح تسدب  یشعا  ندش  هتشک  یئوگشیپ 
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یئوگشیپ تفگیم و  نخس  هدنیآ  ثداوح  زا  دوب و  ینارنخس  لوغشم  مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  دیوگ : اجر  نب  لیعامـسا  مان  هب  یـصخش 
يا دومرف : ترضح  تسا ؟ هیبش  تافارخ  هب  امـش  نخـس  ردقچ  نینمؤملاریما  ای  تفگ : تساخرب و  یـشعا  مان  هب  یناوج  هاگان  هک  درکیم 

زا یهورگ  دش . تکاس  ترـضح  هاگنآ  دنز ، هبرـض  وت  هب  فیقث  ناوج  هلیـسو  هب  دنوادخ  یـشاب  هتفر  اطخ  هب  نخـس  نیا  رد  وت  رگا  رـسپ 
چیه دوش ، ّطلـسم  هفوک )  ) رهـش نیا  رب  هک  یناوج  دومرف : تسیک ؟ فـیقث  ناوـج  نینمؤـملاریما  اـی  دندیـسرپ : دـندوب  ربـنم  ياـپ  هک  مدرم 

! دز دهاوخ  ریشمش  اب  ار  ناوج  نیا  ندرگ  و  دنک ، دوبان  ار  نآ  هکنآ  رگم  دراذگن  یقاب  دنوادخ  يارب  یتمرح 
هطـساو هب  رتسب  رد  دومرف : دوشیم ، هتـشک  ای  دریمیم  دنتفگ  دـسرب ! رگا  لاس  تسیب  دومرف : دـنکیم ؟ تموکح  لاس  دـنچ  وا  دندیـسرپ :

. درم دهاوخ  دوشیم  جراخ  شنورد  زا  هچنآ  يدایز  زا  تسوا  مکش  رد  هک  یضرم 
لباقم رد  دندوب ، هتفرگ  دمحم  نب  نمحرلادبع  هاپـس  زا  هک  یناریـسا  نایم  رد  ار  یـشعا  مدید  دوخ  مشچ  ود  اب  مسق  ادخ  هب  دـیوگ : ياور 

، ناوخب يدرکیم  قیوشت  گنج  هب  ار  نمحرلادبع  نآ  رد  هک  يرعـش  نآ  تفگ : وا  هب  درک و  شنزرـس  ار  وا  جاجح  دوب ، هداتـسیا  جاجح 
[ . 1 . ] دندرک عطق  ار  وا  ندرگ  ات  داد  نامرف  سلجم د  نامه  رد  سپس 

تفگ . میهاوخ  نخس  ادعب  ترضح  رگید  ياهیئوگشیپ  ققحت  يو و  تایانج  جاجح و  دروم  رد 
--------------

اه : تشون  یپ 
ج 2 ص 289. دیدحلایبانبا ، حرش  [ 1]

یعازخ قمحلا  نبورمع  تداهش  یئوگشیپ 

تماـقا اـجک  ورمع  يا  دوـمرف : وا  هب  ترـضح  يزور  تسا ، مالـسلاهیلع  نینمؤـملاریما  ياـفواب  ناراـی  زا  یکی  یعازخلا  قـمحلا  نـبورمع 
ام هیاسمه  هک  ۀنانک  ینب  دزن  تفگورمع : نکم ، تماقا  ناشیا  نایم  رد  دومرف : ترضح  متـسه  نکاس  مدوخ  موق  نایم  رد  تفگ : ياهدرک 
ود نیا  تفگ : ورمع  درک ؟ یهاوـخ  هچ  ةّرجم  هّرعم و  اـب  دوـمرف : هچ ؟ فـیقث  هلیبـق  درک : ضرع  ورن ، مه  اـجنآ  هن  دوـمرف : مورب ؟ دنتـسه 
نآ زا  هک  تسا  یـسک  رتمک  دـتفا و  لئاو  نبرکبو  میمت  رب  اهنآ  زا  یکی  هدـش  جراـخ  هفوک  تشپ  زا  هک  شتآ  هلعـش  ود  دومرف : تسیچ ؟

(. تسا كدنا  شررض   ) دنازوسیم ار  قاتا  ود  یکی  ای  هناخ  هدش ، لخاد  هفوک  رهش  رگید  تهج  زا  يرگید  دبای و  تاجن 
دندینـش ار  نانخـس  نیا  هک  ياهدـع  دـیوگ : يوار  يدزا . رماـع  نبورمع  ینب  هلیبـق  رد  دوـمرف : منک ؟ تماـقا  اـجک  هـب  سپ  تـفگ : ورمع 

یئوگشیپ ناگراتس  ای  هّنجا و  نیطایش و  هار  زا  هک  تسا  هدوب  یسک  نهاک   ) دنکیم نایب  ار  نانهاک  نخـس  هک  تسا  ینهاک  وا  دنتفگیم :
(. تسا هدرکیم 

مالسا رد  تسا  رس  نیلوا  نیا  دننادرگیم و  رگید  رهش  هب  يرهش  زا  ار  وت  رـس  يوشیم و  هتـشک  نم  زا  دعب  وت  ورمع  يا  دومرف : ترـضح 
دننک نمشد )  ) میلـست ار  وت  هکنیا  رگم  يورن  یموق  چیه  دزن  هک  شاب  هاگآ  وت  وت ، لتاق  رب  ياو  دننادرگیم ، رگید  رهـش  هب  يرهـش  زا  هک 

. دننکیمن اهر  هدرکن و  میلست  ار  وت  زگره  هک  دنتسه  يدزا  ورمع  ینب  هلیبق  نادرم  طقف 
نایم رد  دش و  هراوآ  نایفـسیبانب  ۀیواعم  ینعی  رگمتـس  هاشداپ  نآ  سرت  زا  قمحلا  نب  ورمع  تشذگ و  راگزور  مسق  ادخب  دیوگ : يوار 

و دوب ) هتشاد  رذح  رب  راک  نیا  زا  ار  وا  ترضح  هکنیا  اب   ) درک تماقا  اجنآ  دمآ و  هعازخ  ینب  دوخ  موق  دزن  هب  رخاوا  رد  دوب ، ددرتم  لیابق 
نیلوا نیا  دندومن و  لقتنم  ماش  رد  هیواعم  يوس  هب  قارع  زا  دندرک و  ادج  ار  وا  رس  دش ، هتشک  ورمع  دندرک ، نمشد  میلست  ار  وا  زین  اهنآ 

[ . 1 . ] تشگیم لقتنم  رهش  هب  يرهش  زا  هک  مالسا  رد  دوب  يرس 
دندوب  وت  لثم  رفن  دص  نم  نارادفرط  نایم  رد  شاک  يا 
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وت دزن  مسق  ادخ  هب  درک : ضرع  هدمآ  ترضح  دزن  يزور  دوب  مالسلاهیلع  ریما  ترـضح  صلخم  نایعیـش  زا  هک  یعازخلا  قمحلا  نبورمع 
يومع رـسپ  امـش  نوچ  هکلب  منادرگ ، دـنلب  ار  دوخ  هزاوآ  هک  یهاوخ  تموـکح  یبـلط و  هاـج  رطاـخ  هب  هن  اـیند و  لاـم  رطاـخ  هب  مدـماین 

مهـس نیرترب  ياراد  ربمایپ و  دالوا  ردـپ  ملاع و  نانز  رورـس  همطاـف  رـسمه  مدرم و  رب  تیـالو  بحاـص  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  هّللالوسر 
مهد تکرح  ار  مکحم  اجرباپ و  ياههوک  هک  ینک  فیلکت  ارم  رگا  مسق  ادخ  هب  یشابیم . مالـسا  رد  راصنا  نیرجاهم و  یمامت  هب  تبـسن 

منک و عاـفد  وت  زا  هک  دـشاب  ریـشمش  متـسد  رد  مشاـب و  لوغـشم  راـک  نیا  هب  گرم  مد  اـت  منک و  یلاـخ  بآ  زا  ار  ناـشورخ  ياـهایرد  و 
هک ار  وت  قوقح  یمامت  منکیمن  نامگ  همه ) نیا  اب  ، ) درب الاب  ار  وت  رما  دـنوادخ  ات  منک  تیوقت  ار  تناتـسود  هدرک و  عفد  ار  وت  نانمـشد 
هار هب  ار  وا  نادرگ و  نشور  نیقی  رون  هب  ار  وا  بلق  ادـنوادخ  دومرف : مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  میـشاب . هدرک  ادا  تسا  هدـش  بجاو  نم  رب 

[ . 2 [ !؟ دندوب وت  لثم  رفن  دص  نم  نارادفرط  نایم  رد  شاک  يا  امن ، تیاده  میقتسم 
دیهش  رسمه  تماهش  تداشر و 

نیب زا  ار  هنتف  درک و  شوماخ  ار  شتآ  هلعش  دنوادخ  دعب : اما  تفگ : تشون و  قمحلا  نبورمع  هب  ياهمان  دیـسر ، تنطلـس  هب  هیواعم  یتقو 
یلع ترـضح  زا  ینعی   ) دوـب نم  زا  لـبق  هک  یـسک  زا  نم  دـیاش  دوـش ، كاـپ  وـت  هتـشذگ  ناـهانگ  اـت  نک  باتـش  نم  اـب  تعیب  رد  درب ...

زین وا  لوسر  ادـخ و  هاـنپ  رد  یتـسه و  ناـما  رد  هک  اـیب  اـم  دزن  يوش ، وکین  زین  وت  مناـمب و  نم  هکنآ  طرـش  هب  مشاـبن  رتـمک  مالّـسلاهیلع )
وا رس  هکنیا  زا  لبق  دنتـشک و  ار  ورمع  هیواعم  نامرف  هب  اهنامیپ  همه  نیا  دوجو  اب  یلو  تسا . هاوگ  نیرتهب  دنوادخ  دوب و  یهاوخ  ظوفحم 
زا ار  وا  یتدم  تفگ : دید  ار  دوخ  رهوش  رس  هک  نز  داهن ، ورمع  رسمه  نماد  هب  ار  وا  رس  هیواعم  هداتسرف  دنتسرفب ، هیواعم  يارب  ماش  هب  ار 

ماقتنا دنوادخ  ناسرب : هیواعم  هب  ارم  ماغیپ  هیواعم  هدـنیامن  يا  تفگ : همادا  رد  و  دـیهدیم ... نمب  هتـشک  ار  وا  نونکا  دـیتشاد و  ناهنپ  نم 
هب ار  ماغیپ  نیا  تشک ، ار  راکوکین  يدرم  درک و  یتشز  راک  دـنک ، لـیجعت  وا  رب  دوخ  باذـع  زا  وا  لـتاق  يدوباـن  رد  دریگب و  ار  وا  نوخ 
رب يرآ و  داد : باوج  یتفگ ؟ هچنآ  یتفگ  وت  تفگ : تساوخ و  ار  وا  دـنتفگ ، هیواـعم  هب  ار  ورمع  رـسمه  نانخـس  یتـقو  ناـسرب . هیواـعم 
نم يارب  وت  نیمزرـس  هک  ادـخ  هب  تفگ : نز  وش ، جراـخ  نم  روشک  زا  تفگ : هیواـعم  مهاوخیمن ، زین  ترذـعم  میاـجرباپ و  دوـخ  نخس 

يوناب نآ  نک . قحلم  شرهوش  هب  ار  وا  تسا  قفانم  نز  نیا  اورناـمرف  يا  تفگ : حرـسیبا  نب  هللادـبع  ماـنب  هیواـعم  هدنـسیون  تسین . نطو 
؟ يا هدرک  شومارف  ار  دوخ  تمعن  بحاص  راگدـیرفآ و  ایآ  تفگ : وا  هب  دـنت  یتـالمج  نمـض  رد  درک و  هللادـبع  هب  يدـنت  هاـگن  روـالد 

دوخ يادخ  لثم  ار  هیواعم  ینعی   ) دهد رارق  نایادـخ  نوچمه  ار  ادـخ  ناگدـنب  دـیوگ و  نخـس  قح  ریغ  هب  هک  تسا  یـسک  قفانم  نیدیب 
اب ورمع  رـسمه  دـنک ، نوریب  ار  وا  ات  درک  هراشا  دوخ  نابرد  هب  هیواعم  هظحل  نیا  رد  تسا . هدـش  لزاـن  وا  رفک  ادـخ  باـتک  رد  هک  دـناد )

ادخ هب  شاب : هاگآ  یلو  تسا  نم  عنام  وا  تردق  دـنکیم و  هراشا  نم  جارخا )  ) هب تشگنا  اب  دـنه ! رـسپ  زا  اتفگـش  تفگ : تداشر  لامک 
وا هیلع  رب  رگا  مشابن  مردـپ  رتخد  ینعی  [ ) 3  ] متسین دیرش  رتخد  نم  ای  مفاکـشیم و  ار  وا  تمظع )  ) امتح نخـس ، نارب  ریـشمش  اب  دنگوس 

میامنن .) مایق  منکن و  ینارنخس 
دهدیم  ناشن  ار  نایمنهج  نایتشهب و  ياههنومن  مرکا  ربمایپ 

زا دـعب  دـشابیم ، مالّـسلاهیلع  نینمؤملاریما  يافواب  نارای  ملـسو و  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  باحـصا  زا  یعازخ  قمحلا  نبورمع 
وا قح  رد  ترضح  داد  ملسو  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هب  یبآ  فرظ  يزور  دنیوگ  دش ، ناملـسم  دمآ و  ربمایپ  دزن  هیبیدح  حلص 

. دوبن وا  نساحم  رد  دیفس  يوم  کی  یگلاس  داتشه  رد  دنیوگ  نک ،» دنم  هرهب  یناوج  زا  ار  وا  ایادخ  هبابشب ؛ هعتم  مهللا  : » تفگ هدرک  اعد 
تکرـش هیواعم  هیلع  رب  رجح  مایق  رد  دوب ، ترـضح  نارای  ءزج  ناورهن  نیفـص و  لـمج و  ياـهگنج  رد  دوب و  مالّـسلاهیلع  یلع  اـب  هارمه 

[ . 4 . ] تشاد ملسو  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  مرکا  ربمایپ  دزن  ناملس  هک  تشاد  ار  یتلزنم  نامه  نینمؤملاریما  دزن  وا  دنیوگ  تشاد .
دروخیم و ماعط  هک  یتشهب  نادرم  زا  هنومن  کی  یهاوخیم  اـیآ  ورمع  يا  دومرف : وا  هب  ملـسو  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  يزور 

مردام ردـپ و  دـیوگ : ورمع  مهد ؟ ناـشن  وت  هب  تسا  هنوگنیمه  هک  زین  ار  یمنهج  نادرم  زا  ياهنومن  دوریم و  هار  رازاـب  رد  دـماشآیم و 
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هّللا یلص  لوسر  ترضح  تسشن ، درک و  مالـس  دمآ ، بلاطیبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  ماگنه  نیمه  رد  هدب . ناشن  نمب  يرآ ، داب ، تیادف 
. دنتسه تشهب  ناشن  وا  هورگ  درم و  نیا  ورمع  يا  دومرف : ملسو  هلآ  هیلع و 

[ . 5 . ] دنتسه منهج  ناشن  وا  موق  درم و  نیا  ورمع  يا  دومرف : ترضح  تسشن ، درک و  مالس  دمآ و  هیواعم  ناشیا ، لابند  هب 
---------------

: اه تشون  یپ 
ج 41 ص 342 . راحب ، ج 2 ص289 و  دیدحلانبا ، حرش  [ 1]

ص 11 . صاصتخالا ، [ 2]

ص 11 . صاصتخالا ، [ 3]
ص 89 . مومهملا ، سفن  [ 4]

ص 11. صاصتخالا ، [ 5]

دادغب رهش  داجیا  درم و  ینالوط  رمع  یئوگشیپ 

رهـش رد  ار  نینمؤملاریما  نم  دـیوگ : تشذـگیم ، شرمع  زا  لاس  دوـب و 325  ینـالوط  يرمع  ياراد  هک  نادرکذ  نب  نـسح  ماـنب  يدرم 
مدش و ناملـسم  ترـضح  تسد  هب  اجنآ  رد  مدرک و  تکرح  ترـضح ) رادید  قوش  هب   ) هنیدم فرط  هب  سپـس  مدید و  باوخ  رد  مدوخ 

يا دومرف : ترـضح  نک  اعد  میارب  نینمؤملاریما  ای  متفگ : ترـضح  هب  يزور  هلمج  زا  مدینـش  ترـضح  نآ  زا  یثیداـحا  دـیمان ، نسح  ارم 
انب یـسابع ) روصنم   ) سابع میومع  نارـسپ  زا  يدرم  هک  يرهـش  فرط  هب  درک  یهاوخ  تکرح  و  دـش ، دـهاوخ  ینـالوط  وت  رمع  یـسراف 

تافو نئادـم  مان  هب  ینیمز  رد  رهـش  نآ  هب  ندیـسر  زا  لبق  یـسریمن و  رهـش  نآ  هب  یلو  دوشیم  هدـیمان  دادـغب  ناـمز  نآ  رد  دـنکیم و 
! درک یهاوخ 

یئوگشیپ کی  رد  و  [ 1  ] دومن توف  دش  نئادم  لخاد  هک  بش  نامه  نادرکذ  نب  نسح  اریز  دوب  هداد  ربخ  ترـضح  هک  دـش  هنوگنامه  و 
دور ود  نایم  دوب  دهاوخ  ءاروز  شمان  هک  دوشیم  داجیا  يرهش  دومرف : هدرب  مان  ءاروز  ناونع  هب  دادغب  زا  مالّسلاهیلع  ریما  ترـضح  رگید 

[ . 2 . ] دوش تنیز  هرقن  الط و  اب  هتشارفارب و  رجآ  چگ و  زا  نآ  ياهنامتخاس  تارف ، هلجد و 
دادغب  رهش  داجیا  رصتخم  هچخیرات 

زا دنک و  تماقا  هفوک  رد  تساوخیمن  روصنم  اریز  دش  هتخاس  یـسابع  هفیلخ  یقیناود  روصنم  روتـسد  هب  يرجه   135 لاس رد  دادغب  رهش 
دیدـج يرهـش  يانب  يارب  ینیمزرـس  لاـبند  هب  هک  ناـمز  نآ  رد  دـنیوگ  دـندرکیم ، فرحنم  ار  نایهاپـس  اریز  دوب  یـضاران  اـجنآ  یلاـها 
روصنم تکرح  دروم  رد  وا  زا  درکیم  هجلاـعم  ار  وا  هک  يرتـکد  دـنام ، اـجنآ  دـش و  ضیرم  نئادـم  رد  وا  نایرکـشل  زا  یکی  تشگیم ،

يدرم هک  میباییم  دوخ  باتک  رد  ام  تفگ : رتکد  تسا . دیدج  يرهش  نتخاس  يارب  یهاگیاج  لابند  هب  روصنم  تفگ : زابرس  نآ  دیسرپ ،
هک دنگوس  ادخ  هب  تفگ : وا  داد  روصنم  هب  ار  ربخ  نیا  زابرـس  نآ  یتقو  ءاروز ... مانب  دنکیم  انب  تارف  هلجد و  نایم  يرهـش  صالقم  مانب 

یماظن و يداصتقا و  یئاوه و  بآ و  طئارش  دروم  رد  تروشم  زا  دعب  هاگنآ  دش ، هدرپس  یشومارف  هب  ادعب  دوب  صالقم  یگچب  رد  نم  مان 
[ . 3 . ] درک انب  ار  رهش  رگید  روما 

ریبعت صالقم  هب  روصنم  زا  مینکیم  رکذ  ادـعب  ار  نآ  ام  درب و  مان  سابع  ینب  يافلخ  زا  هک  یئوگـشیپ  کی  رد  مالّـسلاهیلع  ریما  ترـضح 
[ . 4 . ] تسا هدومن 

يرهـش اجنیا  دومرف : دادغب ، دنتفگ : تسیچ ؟ نیمز  نیا  مان  دومرف : درک  روبع  دادغب  نیمز  هب  نینمؤملاریما  دومرف : مالّـسلاهیلع  قداص  ماما 
نیمزرـس نیا  مان  زا  ترـضح  داتفا ، شکرابم  تسد  زا  اجنیا ) رد   ) ترـضح هنایزات  دـنیوگ : دومن ، نایب  ار  نآ  تافـص  هاگنآ  دوشیم  اـنب 
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[ . 5 . ] دوشیم يراذگمان  هنایزات  دجسم  هب  دوشیم و  انب  اجنیا  دومرف : تسا . دادغب  شمان د  دنتفگ : دیسرپ 
-----------------------

: اه تشون  یپ 
ج 41 ص 307 . راحب ، [ 1]

ص 115 . یهتنملا ، همتت  ج 2 ص273 و  بوشآ ، رهشنبا  بقانم  [ 2]
ج 5 ص557 . خیراتلا ، یف  لماکلا  [ 3]

ج 2 ص 273 . بوشآ ، رهشنبا  بقانم  [ 4]
ج 41 ص 308. راحب ، [ 5]

وا دالوا  تموکح  ناورم و  ینکش  تعیب  یئوگشیپ 

یتجاح نینمؤملاریما  ای  تفگ : دمآ و  مالّـسلاهیلع  ریما  ترـضح  دزن  سابع  نب  هللادبع  نایـشروش ، رکـشل  تسکـش  لمج و  گنج  زا  دعب 
يرآ تفگ : ساـبعنبا  يریگب !؟ ناـما  مکح  نب  ناورم )  ) يارب اـت  ياهدـمآ  وـت ، تجاـح  هـب  مهاـگآ  بوـخ  هـچ  دوـمرف : ترـضح  مراد .

. روآ نم  دزن  نک و  راوس  تدوخ  بکرم  كرت  رب  ار  وا  یلو  مداد ، ناما  وا  هب  دومرف : ترضح  دیهد ، ناما  وا  هب  مهاوخیم 
. دوب ياهنیزوب  نوچمه  ناورم  هفایق  دروآ ، ار  وا  سابعنبا  دیوگ : يوار 

هب دنوادخ  دومرف : ترضح  تسین ) امش  اب  ملد  ینعی   ) تسه هچنآ  تسا  لد  رد  يرآ و  درک : ضرع  ینکیم ؟ تعیب  ایآ  دومرف : ترـضح 
ار شیوخ  تسد  ناهگان  یلو  دنک ، تعیب  ترـضح  اب  ناورم  ات  درب  ولج  ار  دوخ  تسد  ادـتبا  رد  ترـضح  تسا . رتاناد  تساهلد  رد  هچنآ 

دنک تعیب  نم  اب  راب  تسیب  رگا  تسین ) نامیپ  لها   ) تسا يدوهی  تسد  تسد ، نیا  تسین ، وا  تعیب  هب  يزاـین  ارم  دومرف : دیـشک و  بقع 
هب هن  دوش ، ادج  تندـب  زا  هک  مدیـسرت  وت  رـس  رب  گنج  نیا  ناجیه  رد  مکح  رـسپ  يا  دومرف : ناورم  هب  هاگنآ  دنکـشیم ، ار  نآ  شربت  اب 
هب ار  ربص  ماج  دـننک و  راوخ  تدـش  هب  دـنهد و  رازآ  ار  تما  نیا  هک  نالف  نالف و  دوش  جراخ  وت  لسن  زا  هکنیا  ات  دوشن  نینچ  مسق  ادـخ 

. دنناشونب اهنآ 
، دنتـشادن ياهراچ  نتخاس  نتخوس و  زج  مدرم  دـندرک و  دراو  تما  رب  اهالب  هچ  دندیـسر و  تموکح  هب  ناورم  دـالوا  هک  دـید  میهاوخ  و 

هیواعم هب  ترـضح ، اب  تعیب  راهظا  لمج و  گـنج  زا  دـعب  وا  تسویپ و  عوقو  هب  ناورم  ینکـش  تعیب  رد  ترـضح  یئوگـشیپ  هکناـنچمه 
تسویپ .

اهنآ  تایانج  وا و  دالوا  ناورم و  دروم  رد  ترضح  یئوگشیپ 
تـسا یتـموکح  ار  ناورم )  ) وا هک  دیـشاب  هاـگآ  دومرف : وا  دـالوا  ناورم و  دروم  رد  مالّـسلاهیلع  نینمؤملاریما  رگید ، یئوگـشیپ  کـی  رد 
یخرس زور  وا  نادنزرف  ناورم و  زا  مدرم  هک  دشاب  دوز  اورنامرف و  راهچ  ردپ  تسوا  ار و  دوخ  ینیب  گس  ندیسیل  دننامه  هاتوک ) رایـسب  )

. دنیبب ار 
ياراد ناورم  اما  هاتوک ، رایسب  یلو  دسریم  تموکح  هب  ماجنارـس  ناورم  هکنیا  هب  داد  ربخ  هاتوک  مالک  نیا  رد  مالّـسلاهیلع  ریما  ترـضح 

رسپ هساپلچ  غزو ، نب  غزو  هب  روهشم  وا  دوب ، مالّسلاهیلع  نینمؤملاریما  هب  تبسن  دارفا  نیرتنمشد  زا  و  دوب ، ریقح  تسپ و  رایـسب  یتیـصخش 
تثابخ و نیع  رد  و  درک ، دـیعبت  هنیدـم  زا  ار  ود  ره  ربماـیپ  اریز  يدـیعبت ، رـسپ  يدـیعبت  هدـش و  هدـنار  ینعی  دـیرط ، نب  دـیرط  ۀـساپلچ و 

ياـهیبدایب نینمؤملاریما  بس  نینچمه  مالّـسلاهیلع و  یبتجم  ماـما  هب  تبـسن  هک  نهد  دـب  كاـته و  رایـسب  تسا  يدرم  قاـفن ، ترارش و 
ماش رد  ناورم  تفر ، ایند  زا  ماش  رد  دـیزی  رـسپ  یتقو  يراب  میاهتـشاگن . اروشاع  رارـسا  باتک  رد  ار  وا  تالاح  زا  یخرب  ام  دراد و  ناوارف 

يرای تفالخ  يارب  ار  ناورم  دسر ، وا  هب  تموکح  ناورم ، زا  دعب  هکنآ  رب  طورـشم  صاع  نب  دیعـس  نبورمع  یتسدمه  هئطوت و  اب  و  دوب ،
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تخاس . راومه  ار  وا  تفالخ  راک  زین  دیعس  نبورمع  تفریذپ و  وا  و  شاب ، هفیلخ  وت  هیواعم ، نب  دیزی  نب  دلاخ  زا  دعب  تفگ : ناورم  داد ،
دش  هتشک  شرسمه  طسوت  ناورم 

ار وا  دومن : ناـیب  هنوـگنیا  ار  كدـنا  تدـم  نیا  مالّـسلاهیلع  ریما  ترـضح  دوـمن و  تفـالخ  یکدـنا  هاـم و  هن  تدـم  هب  ناورم  هلمجلاـب  و 
ناورم اریز  دش ، هتـشک  دیزی  نب  دلاخ  ردام  هتخاف  دوخ  رـسمه  تسد  هب  ماجنارـس  و  ار ! دوخ  ینیب  گس  ندیـسیل  دـننامه  تسا  یتموکح 

، دوب هتفریذپ  زیزعلادبع  دوخ  دنزرف  رد  ار  يدعتیالو  هدرک و  ضقن  دشاب  هفیلخ  وا  زا  دعب  دیزی  نب  دلاخ  هکنیا  رب  ینبم  ار  دوخ  هیلوا  نامیپ 
راک زا  شنابز  ریـش ، ندروخ  اب  ناورم  داد ، ناورم  هب  تخیر و  ریـش  رد  ار  یمـس  دید ، داب  رب  ار  شدنزرف  تفالخ  هک  ناورم  رـسمه  هتخاف 

تـشک ارم  وا  ینعی  درکیم  هراشا  دوخ  رـسمه  هب  تشگنا  اب  ناورم  دندش ، عمج  وا  فارطا  وا  نادنزرف  دـمآرد ، راضتحا  تلاح  هب  داتفا و 
یتـسه و نم  داـی  هب  مه  ندرم  تقو  هک  يرادیم  تسود  ارم  ردـقچ  داـب ! وت  يادـف  مردـپ  تفگیم : دوشن  اوسر  هکنیا  يارب  نز  نآ  یلو 

[ . 1 ! ] ینکیم دوخ  دالوا  هب  ارم  شرافس 
ناورم  نارسپ  زا  ردارب  راهچ  تفالخ 

و دنسر ، تموکح  هب  نانآ  زا  رفن  راهچ  هک  داد  ربخ  ترضح  تسا ، ناورم  دالوا  هب  طوبرم  نخس ، نآ  رد  ترضح  یئوگشیپ  مود  تمسق 
ماشه دیزی و  نامیلس و  دیلو و  ياهمان  هب  دندیسر  تفالخ  هب  بیترت  هب  ناورم ، رـسپ  کلملادبع  دالوا  زا  رفن  راهچ  اریز  دش  زین  هنوگنمیه 

زج هب  دنـشاب  هدرک  تفالخ  ردارب  راهچ  هک  تسا  هداتفین  قافتا  دـنیوگ : دـش و  هاـبت  ناـشلاح  هاپـس و  ناـشیا  ناـمز  رد  تما  راـگزور  هک 
هبترم راهچ  ملسو  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ربمایپ  بارحم  رد  هک  دوب  نیا  نآ  دید و  ناورم  هک  یباوخ  دنکیم  دییأت  ار  بلطم  نیمه  و  ناشیا ،

یلص ربمایپ  بارحم  رد  دنوشیم و  هفیلخ  وت  دالوا  زا  رفن  راهچ  هک  درک  ریبعت  دراد  ترهـش  باوخ  ریبعت  رد  هک  نیریـسنبا  درکیم !! لوب 
. دنتسیایم ملسو  هلآ  هیلع و  هّللا 

رـصم یلاو  هک  زیزعلادبع  و  دش ، هفیلخ  هک  کلملادبع  دنـشاب ، وا  رـسپ  راهچ  ناورم ، دالوا  زا  ترـضح  روظنم  دـناهداد  لامتحا  زین  یخرب 
[ . 2 . ] دوب هریزج  یلاو  هک  دمحم  دیدرگ و  قارع  یلاو  هک  رشب  دش و 

------------------------
: اه تشون  یپ 

ات 55 . ص53  یهتنملا ، ۀمتت  [ 1]
ص 54. یهتنملا ، ۀمتت  [ 2]

ناورم نب  کلملادبع  تموکح  یئوگشیپ 

دومرف : تسا  هدمآ  ۀغالبلاجهن  رد  دادیم و  ربخ  هدنیآ  زا  هک  ياهبطخ  نمض  رد  مالّسلاهیلع  نینمؤملاریما 
ار قارع   ) ددرگیم هفوک  فارطا  رد  شیاهمچرپ  اب  و  دنکیم ) مهارف  رکـشل   ) دنزیم گناب  ماش  رد  هک  کلملادبع )  ) ار وا  مینیبیم  ایوگ 
و دنک ) راتـشک  رایـسب   ) دـیامن شرف  اهرـس  زا  ار  نیمز  وخدـب ، شکرـس  رتش  موجه  دـننامه  دروآ  موجه  راید  نآ  هب  و  دروآ ) فرـصت  هب 

تخـس شاهلمح  زارد و  رود و  وا  نالوج  دراد ) ناوارف  نایهاپـس   ) تسا نیگنـس  نیمز  رد  شماـگ  هداـشگ و  ناگدـنرد ) نوچ   ) شناـهد
. دوب دهاوخ 

لاح نیا  رد  هراومه  مشچ ، رد  همرـس  وچمه  یکدنا  رگم  امـش  زا  دنامن  هکنیا  ات  دنکیم  هدـنکارپ  نیمز  فارطا  رد  ار  امـش  مسق  ادـخ  هب 
راکـشآ و ياههناشن  هدـنیاپ و  ياهـشور  سپ  دـنیآ ) لقع  رـس   ) ددرگرب اهنآ  دزن  هب  برع  ناهنپ  ياهلقع  هکنیا  اـت  دوب  دـیهاوخ  تخـس ) )
وا لابند  هب  ات  دنکیم  راومه  امش  يارب  ار  دوخ  ياههار  ناطیش  هک  دینادب  دیوش و  دنب  ياپ  تسا ، نآ  رب  توبن  مامتا  هک  ار  کیدزن  نامیپ 

[ . 1 . ] دیرادرب ماگ 
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هک يراتشک  قارع و  رب  وا  طلست  ماش و  رد  وا  تموکح  ناورم و  نب  کلملادبع  دروم  رد  ترـضح  نانخـس  نیا  دیوگ : ۀغالبلاجهن  حراش 
[ . 2 . ] دشابیم دش  عقاو  برع  نایم  رد  بعصم  نتشک  نمحرلادبع و  مایا  رد 

ناورم  کلملادبع  زومآتربع  یگدنز 
تموکح هب  هکنآ  زا  لبق  وا  تسـشن ، تنطلـس  تخت  رب  شردـپ  گرم  زا  سپ  يرجه   65 لاس ناضمر  هام  لوا  رد  ناورم  نب  کلملادـبع 

تفالخ ربخ  یتقو  دندیمانیم ، دجـسم  رتوبک  ینعی  دجـسملا  ۀمامح  ار  وا  هک  ياهنوگ  هب  دناوخیم  نآرق  دوب و  دجـسم  رد  هراومه  دسرب 
نم و یئادج  نامز  نیا  ظفاحادخ ، کنیب ؛ ینیب و  قارف  اذه  کیلع  مالس  : » تفگ تسب و  ار  نآرق  دوب ، نآرق  تئارق  لوغـشم  دیـسر  وا  هب 
هک هدش  لقن  یطویس  خیرات  زا  دش ، بکترم  ار  ياهدرتسگ  تایانج  دوب  هداد  ربخ  مالّسلاهیلع  یلع  ترضح  هک  نانچمه  هاگنآ  و  تسوت ».

: تفگ هدرک  روبع  ناورم  هناخ  رد  زا  يزور  دـش ، ناملـسم  دوب  فسوی  شمان  تشاد و  یهاـگآ  ینامـسآ  ياـهباتک  هب  هک  يدوهی  يدرم 
هناـش رب  تسد  يزور  دوـب  کلملادـبع  تسود  فـسوی ، نیمه  و  هناـخ ، نیا  لـها  زا  ملـسو  هـلآ  هـیلع و  هـّللا  یلـص  دـمحم  تـما  رب  ياو 

هچ نیا  تفگ : کلملادبع  يدـش ، هفیلخ  یتقو  ملـسو  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمایپ  تما  دروم  رد  سرتب  ادـخ  زا  تفگ : دز و  کلملادـبع 
72 لاس رد  لاح  ره  هب  سرتب . ادـخ  زا  ناشیا  دروم  رد  تفگ : هرابود  فسوی  اـما  اـجک ؟ تفـالخ  اـجک و  زا  نم  ینزیم ، هک  تسا  یفرح 

رـس یتقو  هفوک  رـصق  رد  هکنآ  راگزور  بیاجع  زا  دومن و  ریخـست  ار  هفوک  داد و  تسکـش  ار  بعـصم  رکـشل  کلملادـبع ، هاپـس  يرجه 
رصق نیا  زا  نم  دشاب ، تمالس  هب  ریما  تفگ : دیزرل و  شندب  نیرضاح  زا  یکی  هاگان  درکیم ، ینامداش  دوب و  کلملادبع  لباقم  بعـصم 

دندروآ و دایز  نب  هللادیبع  يارب  ار  مالّـسلاهیلع  نیـسح  ماما  كرابم  رـس  هک  مدوب  سلجم  نیا  رد  تسه  مرطاخ  هب  مراد ، یبیجع  ناتـساد 
اب راتخم  سپ  مدید ، وا  دزن  ار  دایزنبا  رـس  هک  مدوب  سلجم  نیمه  رد  وا  اب  درک  ریخـست  ار  هفوک  راتخم  هک  يدنچ  زا  سپ  دـنداهن ، وا  دزن 
نم منیبیم و  ار  بعصم  رس  مشابیم و  سلجم  نیا  رد  ریما  اب  کنیا  دنداهن و  وا  لباقم  ار  راتخم  رس  هک  مدوب  رـس  نیمه  بحاص  بعـصم 

[ . 3 . ] دندرک بارخ  ار  رصق  ات  داد  نامرف  دیزرل و  هیضق  نیا  ندینش  زا  کلملادبع  سلجم ! نیا  رش  زا  مروآیم  ادخ  هانپ  رد  ار  ریما 
دنمشوه  برع  يدرم ز  هرس  کی 

دنپ يور  زا  کلملادبع  هب  تفگ 
هاگ  هیکت  نیا  دنسم و  نیمه  يور 

هاگراب نیا  هبق و  نیمه  ریز 
دایز  نیا  رب  مدید  مدوب و 

دابم ممشچ  ود  هک  مدید  هچ  هآ 
نامسآ  رپس  نوچ  يرس  هزات 

ناهن شیور  دیشروخ ز  تعلط 
رس  هریخ  نآ  رس  يدنچ  هک ز  دعب 

رپس يور  هب  راتخم  َِرب  ُدب 
دش  رادرس  رس و  بعصم  هک  دعب 

دوب راتخم  رس  وا  شک  تسد 
راک  ياضاقت  هب  بعصم  رس  نیا 
؟ راگزور رگد  وت  اب  دنک  هچ  ات 

يور هک  داد  ماجنا  قارع  رد  ییاهتیانج  جاجح  و  تفر . ماش  هب  دوخ  درامگ و  قارع  رب  ار  خـیرات  راکتیانج  نآ  جاجح  کلملادـبع  يراـب 
لامعا دروم  رد  ادعب  ام  دـناهدرک و  رکذ  رفن   120000 تسا هتشک  اهگنج  رد  هک  اهنآ  زج  هب  ار  وا  ياههتـشک  دادعت  درک و  هایـس  ار  خیرات 
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. داد میهاوخ  حیضوت  يرصتخم  وا 
نم يارب  جاجح  نونکا  مدرکیم و  عانتما  هچروم  نتـشک  زا  تفـالخ ) زا  لـبق   ) نم تفگیم : کلملادـبع  دوخ  هک  دیـسر  یئاـج  هب  راـک 

. دراذگیمن يرثا  چیه  نم  رد  و  تسا ، هتشک  ار  مدرم  زا  یمیظع  دادعت  هک  دسیونیم 
[ . 4 ! ] مماشآیم زین  نوخ  هک  ادخ  هب  يرآ  تفگ : کلملادبع  يروخیم ؟ بارش  ماهدینش  تفگ : وا  هب  يرهز  مان  هب  يدرم  يزور 

قارع و رد  جاجح  لثم  دـندوب  وا  لـثم  مه  وا  نارادـنامرف  دوب ، اورپیب  يزیرنوخ  هب  تبـسن  کلملادـبع  دـیوگ : روهـشم  خروم  يدوعـسم 
[ . 5 . ] دوب رتزیرنوخ  رترگمتس و  همه  زا  جاجح  نارگید و  هنیدم و  رد  لیعامسا  نب  ماشه  ناسارخ و  رد  بلهم 

---------------------
: اه تشون  یپ 

هبطخ 137 . ضیف  ۀغالبلاجهن  [ 1]
ج 9 ص 47 . دیدحلایبانبا ، حرش  [ 2]

ص 64 . یهتنملا ، ۀمتت  [ 3]
دعب . هب  ص57  یهتنملا ، ۀمتت  [ 4]
ج 3 ص91. بهذلا ، جورم  [ 5]

اهنآ تایانج  هیما و  ینب  تموکح  ياهیئوگشیپ 

دومرف : مالّسلاهیلع  ریما  ترضح  هک  تسا  ۀغالبلاجهن  رد 
یقاب ینامیپ  دهع و  چیه  دننک و  لالح  ار  نآ  هکنآ  رگم  دنامن  یمارح  چیه  هکنیا  ات  دننک  متـس  مدرم  رب  هتـسویپ  هیما  ینب  ادخ  هب  دنگوس 
هکنآ رگم  دنامن  اهنابایب ) رهش و   ) نیمـشپ ياهمیخ  هن  یلِگ و  ياهناخ  چیه  هک  ياهنوگ  هب  دننکـشیم ، ار  نآ  متـس  هب  هکنآ  رگم  دنراذگن 

نآ رد  مدرم  دزاس و  هدنکارپ  ار  نآ  لها  ناشراتفر  يدـب  هتفرگ و  ورف  ار  نآ  اهنآ  يراکهبت  داسف و  هدـش و  دراو  نآ  رد  اهنآ  متـس  ملظ و 
مالغ تمدخ  دننام  يرگید  يارب  امش  زا  یخرب  کمک  هکنآ  ات  شیایند ، رب  يرگید  دنیرگیم و  دوخ  نید  رب  ياهتسد  دناهتسد : ود  نامز 

شیامزآ نامه  تالکـشم  نیا  تلع   ) و دـنک ، یئوگدـب  وا  زا  وا  تبیغ  رد  درب و  ناـمرف  سرت ) زا   ) وا روضح  رد  هک  دوخ  هجاوخ  هب  تسا 
. دشاب رتشیب  دنوادخ  هب  وا  نظ  نسح  هک  تسا  یسک  داسف  بوشآ و  اب  یئورایور  ماگنه  امش  نیرتگرزب  دوش ) مولعم  هک  تسا  دنوادخ 

يوقت لها  يارب  يراگتسر  اریز  دیشاب ، ابیکش  رباص و  دیدش  راتفرگ  رگا  دیراذگ و  ساپس  دنارذگ  تمالس  هب  ار  امـش  دنوادخ  رگا  سپ 
[ . 1 . ] تسا ناراکزیهرپ  و 

اهنآ  تایانج  هیما و  ینب  تموکح  خیرات  زا  يرصتخم 
ینب تفای ، نایاپ  دمحم  نب  ناورم  ندـش  هتـشک  اب  يرجه   132 لاس رد  عورـش و  يرجه   24 لاس رد  نامثع  تفـالخ  زا  هیما  ینب  تموکح 

هک دید  باوخ  رد  ملـسو  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  و  تسا . هدش  هدرب  مان  نوعلم ) تخرد   ) ۀنوعلم هرجـش  ناونع  هب  نآرق  رد  هیما 
. دیدرگ نیگمغ  رما  نیا  زا  دننکیم و  زیخ  تسج و  وا  ربنم  رب  ۀنیزوب  دننام  هیما  ینب 

نایم ار  ادخ  لام  دنسر  رفن  لهچ  هب  هیما ) دنزرف   ) صاع نارسپ  یتقو  دومرف : ملسو  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  مرکاربمایپ  هک  تسا  ثیدح  رد  و 
. دننک دوخ  هدرب  ار  ادخ  ناگدنب  دننادرگیم و  دوخ 

داسف و هک  تسا  هیواعم  میرذـگب ، هک  وا  نامز  ياهفیرحت  لاـملا و  تیب  لـیم  فیح و  هیما و  ینب  نادـناخ  جـیورت  اـهداسف و  ناـمثع و  زا 
هک تسا  هیواعم  رـسپ  دیزی  يرگید  میدومن . لقن  ار  نآ  زا  یکدنا  البق  ام  تسا و  هدش  رکذ  خیرات  ياهباتک  رد  وا  تیانج  لتق و  تعدب و 

عیجف یعـضو  اب  وا  نارای  نینمؤملاریما و  ربمایپ و  نادناخ  زا  یتعامج  اب  ار  ءادهـشلادیس  لوا  لاس  رد  هک  درک ، تموکح  هام  هن  لاس و  هس 
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. دراذگ شیامن  هب  اهرهش  رد  تفرگ و  تراسا  هب  ار  ملسو  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ربمایپ  سیماون  دومن و  دیهش 
هب سپس  دنتـشک و  ار  رفن  رازه  هد  دندومن و  بیجع  یماع  لتق  هرونم ، هنیدم  هب  شروی  کی  رد  دومن و  اپ  هب  ار  هرح  هعقاو  موس  لاس  رد  و 
زا ملق  دندرک و  هچنآ  تیانج  زا  دـندرک  و  دـندرک ، حابم  نایهاپـس  رب  زور  هس  ات  ار  هنیدـم  مدرم  نانز  لاوما و  دـنتخادرپ و  مدرم  سیماون 

، دندیمانیم ةرحلا  دالوا  ار  ناشیا  دناهتفگ و  رفن  رازه  هد  یخرب  دندش و  رادراب  انز  زا  نز  نارازه  هک  ياهنوگ  هب  دراد و  مرش  نآ  شراگن 
دش و نوخ  زا  رپ  دجسم  هضور  هک  دندرک  ماع  لتق  نانچ  ار  دجسم  رد  نصحتم  مدرم  دنامن ، نوصم  تراسج  زا  يوبن  دجسم  میرح  یتح 

. دندرک هدولآ  ار  مرح  ناشیا  ياهبسا  دیسر ، نوخ  ملسو  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  لوسر  ربق  ات 
ورف نآ  ياهراوید  دندیـشک و  شتآ  هب  ار  ادـخ  هناـخ  ریبز ، نب  هللادـبع  شروش  عفد  يارب  دـیزی ، تنطلـس  رخاوا  رد  ناـیرج  نیا  زا  دـعب  و 

تیانج رادـنامرف  دروم  رد  ادـعب  میاهتفگ و  نخـس  وا  دروم  رد  يرادـقم  هک  تسا  ناورم  نب  کلملادـبع  يوما  ماکحا  زا  یکی  و  تخیر .
رجاف قساف و  نید و  یب  درم  نآ  تسا  کلملادـبع  نب  دـیزی  نب  دـیلو  يوما  ماکح  زا  رگید  و  تفگ . مهاوخ  نخـس  رتشیب  جاجح  وا  هشیپ 

، دوب لاحرس  یلیخ  هک  یهاگ  دوب ، لوغشم  اهقسف  اهیزاب و  عاونا  یگراوخ و  بارش  هب  هراومه  و  دوبن ، مزتلم  زین  مالسا  رهاوظ  هب  یتح  هک 
. دشیم مولعم  نآ  ندش  مک  هک  دروخیم  ردقنآ  تخادنایم و  دوب  هدرک  هدامآ  هک  بارش  زا  یضوح  رد  ار  دوخ 

ار دوخ  سابل  دتسرف ، دجـسم  هب  تعامج  زامن  يارب  دوب  زین  بنج  هک  ار  دوخ  تسم  زینک  هک  درک  دای  دنگوس  درک و  تسم  یبش  دنیوگ :
. درازگ زامن  مدرم  اب  ات  داتسرف  دجسم  هب  ار  وا  دناشوپ و  وا  رب 

اوحتفتـسا و هکرابم و  هیآ  دز  لأفت  نآرق  هب  يزور  دـنکاپ ، هب  یـشایع  مسارم  هبعک  ماب  رب  تفرگ  میمـصت  هک  تسا  یخاتـسگ  ناـمه  وا  و 
دورـس يراعـشا  دش و  هراپ  هراپ  ات  درک  نارابریت  ردقنآ  ار  نآ  داهن و  ياهشوگ  هب  ار  نآرق  دش و  تحاران  دمآ . [ 2  ] دینع رابج  لک  باخ 
تیادخ دزن  تمایق  زور  یتقو  مزوت ، هنیک  رگمتس  نآ  نم  يرآ  ینکیم ؟ دیدهت  دناعم  رگمتس  ناونع  هب  ارم  ایآ  دوب : نیا  نآ  نومضم  هک 

. درک هراپ  هراپ  ارم  دیلو  ایادخ  وگب : یتفر 
[ . 3 . ] تسا روتسم  خیرات  رد  هراکدب  نانز  اب  وا  هقشاعم  تایاکح 

هدومن نایب  الامجا  ار  اهنآ  تاـیانج  هتفگ و  نخـس  هبطخ  نیا  رد  اـهنآ  زا  مالّـسلاهیلع  نینمؤملاریما  هک  هنوعلم  هرجـش  ناـمه  دـننانیا  يرآ 
نامگ هدـننک  نامگ  هکنیا  اـت  دـنوش ) طلـسم  روما  رب  ردـقنآ  هیما  ینب  : ) دومرف مالّـسلاهیلع  ریما  ترـضح  هک  تسا  ۀـغالبلاجهن  رد  تسا .

هب الماک  ایند   ) دروآیم ناشدورف  دوخ  هزیکاپ  فاص و  بآ  رب  دهدیم و  اهنآ  هب  ار  دوخ  دوس  هدـمآرد ، هیما  ینب  ریخـست  هب  ایند  دـنکیم 
. دوشیمن هتشادرب  تما  نیا  زا  ناشمتس ) ملظ و   ) اهنآ ریشمش  هنایزات و  و  تساهنآ ) ماک 

هدیـشچن تسرد  زونه  هک  تسا  یبآ  كدنا  دننام  ایند  یناگدنز  رد  اهنآ  يرو  هرهب  هیما و  ینب  تلود  و  تسا ، لطاب  نامگ  نیا  هک  نیا  اب 
دنزادنایم . نوریب  ار  نآ  یمامت 

دومرف  رگید  هبطخ  رد  و 
دروخ دز و  فالتخا و  اهنآ  نایم  فالخ  رد  نوچ  دنهدیم و  نالوج  نآ  رد  ار ) تنطلـس  بسا   ) تسا یتصرف  نادیم  یتلهم و  ار  هیما  ینب 

. دنبای طلست  اهنآ  رب  هداد و  بیرف  ار  اهنآ  اهراتفک  داتفا ،
تـسا هدمآ  یتیاور  رد  هک  نانچمه  دـنادیم  مامت  هام  راهچ  لاس و  هس  داتـشه و  لداعم  هام ، رازه  ار  هیما  ینب  تموکح  تدـم  يدوعـسم 
دنوادخ دش ، تحاران  دننکیم ، زیخ  تسج و  شربنم  رب  ناگهنیزوب  نوچ  هیما  ینب  دید  باوخ  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  نوچ 

[ . 14 .« ] تسا رترب  هام  رازه  زا  ردق  بش  رهش ؛ فلا  نم  ریخ  ردقلا  ۀلیل  : » دومرف نآ  رد  هک  داتسرف  ار  ردق  هکرابم  هروس 
تسد هب  هیما  ینب  ضارقنا  اریز  بیغ ، زا  تسا  یحیرص  ربخ  درک ، هیبشت  راتفک  هب  ار  ملسموبا  ترـضح ، هک  نیا  دیوگ : ۀغالبلاجهن  حراش 

[ . 5 . ] تسا هدوب  مدرم  نیرتریقف  نیرتزجاع و  دوخ  راک  لوا  رد  وا  ملسموبا و 
--------------------
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: اه تشون  یپ 
هغالبلاجهن . [ 1]
. 15 میهاربا : [ 2]

یهتنملا . ۀمتت  [ 3]

یهتنملا . ۀمتت  [ 4]
. دیدحلایبانبا ۀغالبلاجهن  حرش  [ 5]

هرصب رد  جنز  بحاص  مایق  یئوگشیپ 

هدـنامرف  ) منیبیم ار  وا  ایوگ  تسا ) یـسک  ماـن   ) فنحا يا  دومرف : دادیم  ربخ  هدـنیآ  زا  هک  ياهبطخ  نمـض  رد  مالّـسلاهیلع  نینمؤملاریما 
ار نیمز  دوخ  ياهمدق  اب  دنرادن ، اهبسا  رازآ  ماجل و  يادص  وهایه و  رابغ و  درگ و  هک  دننکیم  جورخ  يرکـشل  اب  هک  ار ) نایگنز  رگـشل 

(. ناتشگنا نایم  هلصاف  اب  هاتوک و  نهپ و   ) تسا غرم  رتش  ياهمدق  دننام  ناشیاهمدق  و  دننکیم ) داسف   ) دنبوکیم
تسا یئاهموطرخ  ياراد  سکرک و  ياهلاب  نوچمه  تس  یئاههرگنک )  ) اهلاب ياراد  هک  امش  هتـسارآ  ياههناخ  دابآ و  ياههچوک  رب  ياو 

اهنآ دنرگید و  ياهرهش  رد  اهنآ  هداوناخ  اریز   ) دنکن هیرگ  رکـشل  نآ  ياههتـشک  رب  یـسک  نالیپ . موطرخ  نوچمه  نیگنـس ) ياهنادوان  )
مدرک و یـسررب  ار  ایند  نم  دشاب ) اهنآ  نارگن  هک  دنرادن  ناگتـسب  ماوقا و  زا  یـسک   ) دوشیمن وجتـسج  اهنآ  بئاغ  زا  و  دـندوب ) ناگدرب 
هب هک  يدرم  یـسابع  هفیلخ  هّللاـب  يدـتهملا  ناـمز  رد  يرجه   255 لاس رد  [ 1 . ] مشابیم اـنیب  اـهنآ  تقیقح  هب  متفرگ و  هزادـناو  هدـیجنس 
زا رفن  رازه  دصیس  هرـصب  هعقاو  کی  رد  دوب و  رادرکدب  لدگنـس و  يدرم  وا  درک ، مایق  هرـصب  یلاوح  رد  [ 2 . ] دش فورعم  جنز  بحاص 

. دندادیم لیکشت  نایگنز  ار  وا  نایهاپس  درک ، ماع  لتق  ار  مدرم 
فرط چیه  زا  دوبن و  ماجل  نیز و  ار  نآ  هک  دندروآ  هیده  وا  يارب  یبسا  خرک  هلحم  رد  دوبن ، ریشمش  هس  زج  هب  وا  رکـشل  رد  مایق  لوا  رد 
درادن ادص  وا  رکـشل  دومرف : ترـضح  ببـس  نیمه  هب  دندرک ، تسرد  ماجل  وا  بسا  يارب  فیل  زا  ینامـسیر  اب  ، درک راهم  ار  نآ  دـشیمن 

( دوبن وا  رکشل  رد  دوشیم  اغوغ  بجوم  هک  یگنج  بابسا  تالآ و  )
بش هعمج و  زور  دز ، شتآ  ار  مدرم  ياههناخ  عماج و  دجسم  درک ، ماع  لتق  ار  مدرم  دش و  هرصب  لخاد   257 لاس مهدفه  هعمج  زور  رد 

ناتسلگ هتشگ و  نینوخ  رازاب  يوک و  ناور و  نوخ  ياهیوج  هکنآ  ات  دیشک  شتآ  هب  ار  اههناخ  داد و  همادا  راتشک  هب  هتسویپ  هبنـش  زور  و 
رد تخوس . دوب  نآ  رد  هچنآ  ثاثا و  بابـسا و  همه  اب  دوب  نایاپراهچ  ای  ناـسنا و  رذـگهر  رد  هک  ياهناـخ  ره  دـش ، لدـبم  ناتـسروگ  هب 

لتق نیا  زا  دعب  تفرگ . ارف  ار  رهـش  یمامت  شتآ  تراغ و  لتق و  و  دش ، رو  هلعـش  هوک  نآ  ات  هوک  نیا  هنماد  زا  شتآ  تسا : هدـمآ  خـیرات 
، دـندرک عامتجا  مدرم  یتقو  تسا ، ناما  رد  دور  دـمحم  نب  میهاربا  هناخ  هب  هک  ره  دـنتفگ : دـنداد و  ناما  مدرم  هب  تشحو ) داجیا  و   ) ماع
هک يرادلوپ  ره  دوب ، يراس  نیمز  رد  ناشنوخ  يراج و  تداهـش  هب  مدرم  يادص  دـنداهن ، ناشیا  نایم  رد  ریـشمش  دندیـشک و  شیپ  هناهب 
ماع لتق  گنرد  نودـب  ار  ارقف  دنتـشکیم ، ار  وا  سپـس  دـنتفرگیم ، هجنکـش  اب  درکیم  عاـنتما  رگا  هتفرگ و  ار  وا  لاـم  لوا  دوب  رهـش  رد 

. دنتشک دندید  ار  سک  ره  هصالخ  [ 3 ، ] دندرکیم
بـش دندرب ، هانپ  اههاچ  هب  دوخ  ناج  ظفح  يارب  ،و  دـنتخادرپ تاناویح  ندروخ  هب  راچان  هب  هرـصب  مدرم  دـش ، رهاظ  رهـش  نایم  رد  یطحق 

هک نیمه  دنتخادرپ و  هبرگ  شوم و  گس و  تشوگ  ندروخ  هب  دنامن  ياهقوذآ  نوچ  و  دنتـشگیم ، اذغ  لابند  دندمآیم و  نوریب  ماگنه 
یطحق رثا  رد  و  دنامن ، يزیچ  زین  تاناویح  زا  هک  دنداد  همادا  راک  نیا  هب  ردقنآ  دندشیم ، یفخم  دنتفریم و  اههاچ  هب  دشیم  نشور  اوه 

. دروخ تشک و  ار  دوخ  قیفر  تشاد ، یناوت  هک  یسک  ره  ناج  سرت  و 
مرهاوخ فارطا  مدرم  تفگ : دندیـسرپ  نآ  ببـس  زا  دیرگیم ، هتفرگ  تسد  رب  يرـس  دـندید  ار  ینز  هک  دـش  تخـس  مدرم  رب  راک  نانچ 
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! دنروخب ار  وا  تشوگ  ات  دریمب  دندوب  رظتنم  دندوب  هدش  عمج 
هب دنداد و  نم  هب  ار  رـس  نیمه  طقف  وا  تشوگ  زا  دـندومن و  تمـسق  ار  وا  تشوگ  دـندرک و  هراپ  هراپ  ار  وا  هک  دوب  هدرمن  مرهاوخ  زونه 

! دندرک ملظ  نم 
دومرف : هداد  ربخ  یگنسرگ  و  راتشک )  ) خرس گرم  هب  ار  هرصب  مدرم  دوخ  یئوگشیپ  رد  مالّسلاهیلع  ریما  ترضح  هک  دوب  تهج  نیا  هب 

یگنـسرگ و خرـس و  گرم  هب  وت  لها  هک  دـشاب  دوز  درادـن و  رابغ  گناب و  تسا . دـنوادخ  باذـع  هک  يرکـشل  زا  هرـصب  يا  وت  رب  ياو 
. دندرگ التبم  یطحق 

[ . 4 . ] تسا مالّسلاهیلع  نینمؤملاریما  گرزب  تازجعم  زا  نیا 
-------------------

اه : تشون  یپ 
هبطخ 128 . ضیف  ۀغالبلاجهن  [ 1]

دوب یعدم  شدوخ  تسا  دیدرت  دروم  یخیرات  رظن  زا  هچ  رگ  درک ، یم  یفرعم  دیز ، نب  یـسیع  نب  دمحا  نب  یلع  ار  دوخ  بسن  مان و  [ 2]
لماکلا ج_7 ص205 .) . ) دنا هدش  لقتنم  قارع  هب  هاگنآ  تسا  یناقلاط  لها  ۀلاصا 

ج 7 ص245 . خیراتلا ، یف  لماکلا  [ 3]
. لامآلا یهتنم  [ 4]

وا ياهمتس  جاجح و  هرابرد  ياهیئوگشیپ 

دومرف : ياهبطخ  رد  مالّسلاهیلع  نینمؤملاریما 
دیوریم و اهنابایب )  ) اهکاخ يوس  هب  اههناخ ) زا   ) انامه اهیتخس ) اهالب و   ) دینادب تسین  راکـشآ  امـش  رب  هچنآ  زا  منادیم و  نم  هچنآ  رگا 
هب ردقنآ  ، ) دـینزیم تروص  هنیـس و  رب  هدرم  دـنزرف  ياهنز  نوچ  دـینکیم و  هیرگ  یبلط ) هافر  قح و  ناربهر  زا  ینامرفان   ) دوخ لامعا  رب 

هجوت يرگید  هب  هک  تسا  راتفرگ  نانچ  امش  زا  يدرم  ره  دیئامنیم و  اهر  نابهگنیب  ناج ) سرت  زا   ) ار دوخ  لاوما  هک ) دیتفایم  تشحو 
. دنکن

نمیا مالّسلاهیلع ) ماما  تفلاخم  بقاوع   ) دناهتشاد رذح  رب  ار  امش  هچنآ  زا  دیاهدرک و  شومارف  دناهداد  امش  هب  هک  يزردناو  دنپ  امـش  اما 
دنکفا و ییادج  امش  نم و  نایم  دنوادخ  مراد  تسود  هدیدرگ . مهرد  هدنکارپ و  ناتراک  مگردرس و  امـش  هشیدناو  يأر  سپ  دیاهتـشگ ،

.( دنادرگ قحلم  ترضح  يافواب  نارای  ملس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  مرکا  ربمایپ  ینعی   ) نم هب  امش  زا  تسا  رتراوازس  هک  یسک  هب  ارم 
ملظ و هک  تسار  قح و  نانخـس  و  رایـسب ، يرابدرب  ملح و  نابحاص  هدیدنـسپ ، ياههشیدناو  يأر  ياراد  دندوب  ینادرم  اهنآ  مسق  ادـخ  هب 

. دنتفای تسد  وکین  شیع  دیواج و  ترخآ  هب  سپ  دنتفر  دنتفرگ و  تقبس  تسار  هار  هب  دنتشادیمن ، اور  یسکرب )  ) متس
دیشاب : هاگآ 

هب دشکیم ، نیمز  رب  هماج  ربکت  يور  زا  دش ، دهاوخ  طلسم  امش  رب  یفقث ) فسوی  نب  جاجح   ) فیقث ینب  هلیبق  زا  يرـسپ  دنگوس  ادخ  هب 
روجنر ار  امـش  ناوت  ناوارف  ملظ  اب   ) دنکیم بآ  ار  امـش  هیپ  دروخیم و  ار ) ناتلاوما   ) ار امـش  هزبس  دیامن ، ناوارف  متـس  هدرک ، تشپ  قح 

(. دنک
[ . 1 ! ] يراد هچنآ  ۀحذوابا  يا  روایب  دومرف : دیدرگ  مولعم  ترضح  روظنم  ادعب  هک  ياهلمج  اب  ترضح  سپس 

دوشیم و هتسب  نیگرس  لوب و  زا  دنفسوگ  هبند  ریز  رد  هک  تسا  یلکـشپ  ینعم  هب  تغل  رد  ۀحذو  دنیوگ : ۀغالبلاجهن  ناحراش  زا  یـضعب 
بیغ زا  زیگناتفگش  نایب  نیا  هب  هتساوخ و  ار  جاجح  شیادیپ  دومرف و  ار  هلمج  نیا  دوخ  باحصا  زا  شجنر  هطـساو  هب  مالّـسلاهیلع  ماما 
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زا رتکچوک  تسا  یناویح  هک  ءاـسفنخ  اـب  جاـجح  تیاـکح  هک  یناـمز  اـت  دنتـسنادن  ۀـحذو  زا  ار  ترـضح  دارم  مدرم  یلو  هدومن ، هراـشا 
هملک نآ  زا  ترـضح  دوصقم  داتفا و  اهنابز  رـس  رب  جاـجح  ریبعت  نیا  درک و  ریبعت  ۀـحذو  ظـفل  هب  ار  ءاـسفنخ  جاـجح  داد و  خر  کـسوس 

، دمآ وا  فرطب  یکـسوس  درذگیم ، زامن  دوخ  هداجـس  رب  جاجح  يزور  دیوگ : هغالبلاجـهن  حرـش  رد  ینارحب  مثیمنبا  تشگ . صخـشم 
[ . 2 . ] تسا ناطیش  لکشپ )  ) ۀحذو هک  دینک  رود  نم  زا  ار  نیا  تفگ : جاجح 

ار وا  ربنق  یلو  دریگب ، ار  مالّسلاهیلع  یلع  ترضح  رب  دورو  هزاجا  وا  يارب  ات  تساوخ  ربنق  زا  رادرکدب ) قفانم  نآ   ) سیق نب  ثعـشا  يزور 
نم اـب  ار  وت  ثعـشا  يا  هدوـمرف : هدـمآ  نوریب  مالّـسلاهیلع  یلع  دوـمن ، ینوـخ  ار  يو  ینیب  دز و  ار  ربـنق  وا  دـش ، وا  دورو  عناـم  درک و  در 

هب هکنیا  زا  دوب  هیانک  هک  تفگ  وا  ریقحت  رد  ياهلمج  ترضح  ینک و  يزاب  نینچ  نیا  فیقث  مالغ  اب  رگا  مسق  ادخ  هب  شاب  هاگآ  راکچ ؟
برع زا  ياهناخ  چـیه  دـنک و  تموکح  مدرم  رب  هک  تسا  یناوج  دومرف : تسیک ؟ فیقث  ناوج  تفگ : ثعـشا  دـنک  تبوقع  ار  وت  یتخس 

. دنک دراو  تلذ  اهنآ  رب  هکنیا  رگم  دنامن 
دومرف : هرصب  لها  هب  ترضح  يرگید  تیاور  رد  و  دسرب ، رگا  لاس  تسیب  دومرف : ترضح  دنکیم ؟ تموکح  لاس  دنچ  دیسرپ : ثعشا 

طلسم امش  رب  ار  یفقث  ناوج  دنوادخ  دیدومن ، مهتم  ارم  امش  و  مدرک ، تحیصن  ار  امـش  بیغ  رب  امـش و  يارب  مدومن  تناما  يادا  نم  رگا 
دومرف : تسیک ؟ ناوج  نیا  دندیسرپ : دنادرگ ،

[ . 3 . ] دنک کته  ار  نآ  هکنیا  رگم  دراذگن  یقاب  یتمرح  چیه  هک  يدرم 
دومن  هراشا  مهم  بلطم  ود  هب  ینارون  تاملک  نیا  رد  مالّسلاهیلع  ریما  ترضح 

جاجح  هداعلا  قوف  متس  ملظ و  - 1
وا . تموکح  تدم  - 2

وا  تایانج  فسوی و  نب  جاجح 
ار وا  ربد  ناکم  ادـعب  تشادـن . ربد  خاروس  دـلوت  ماگنه  دـنیوگیم  كاتف ، كاـبیب و  دوب  يدرم  یفقث  لـیقع  نب  فسوی  نب  جاـجح  اـما 
هس ات  تسا  هدمآ  خیرات  بتک  رد  هک  یلیصفت  اب  یناطیـش  یئامنهار  اب  درکیمن  لوبق  ار ) هیاد  ای  ردام   ) ناتـسپ نینچمه  و  دندرک ، خاروس 

يزیرنوخ زا  دـش و  راوـخنوخ  ببـس  نیا  هب  درک ، لوـبق  ناتـسپ  مراـهچ  زور  دیـسیلیم و  وا  دـنراذگ و  شناـهد  هب  نوـخ  يرادـقم  زور 
ياهگنج رد  هچنآ  زا  ریغ  هب  وا  ياههتـشک  دادعت  تسا ، نوخ  نتخیر  رد  نم  تذـل  نیرتشیب  تفگیم : وا  دراد ، هگن  ار  دوخ  تسناوتیمن 

اهنآ زا  رازه  هدزناش  هک  دوب  نز  یـس  درم و  رازه  هاجنپ  وا  نادـنز  رد  درم  جاـجح  یتقو  دـسریم ، رفن  رازه  تسیب  دـص و  هب  تسا  هتـشک 
. دندوب هانگیب  وا  ینادنز  رازه  هس  یس و  تشادن ، فقس  وا  نادنز  درکیم و  ینادنز  مه  اب  ار  نز  درم و  دندوب و  نایرع  هنهرب و 

یمامت رب  ام  اعطق  مینک ، هضرع  ار  جاجح  ام  دـنروآ و  نوریب  ار  دوخ  قساف  ثیبخ و  یتما  ره  رگا  تسا : هتفگ  هک  دـناهدرک  لقن  یبعـش  زا 
. دننادب یلع  هعیش  ار  وا  هکنیا  زا  دوب  رتهب  شیارب  دندزیم  هقدنز  رفک و  تمهت  اب  ار  ترضح  نایعیش  زا  يرایسب  وا  میوشیم . زوریپ  اهنآ 

لباقم رد  نآ  هیاس  زا  ات  دـندمآیم  راوید  رانک  هب  باـتفآ  ياـمرگ  زا  ناینادـنز  یتقو  تشادـن ، فقـس  جاـجح  نادـنز  دـیوگ : يزوجنبا 
كدنارد دادیم ، رتسکاخ  کمن و  اب  طولخم  وج  نان  ناینادنز  هب  دندرکیم . نارابگنس  ار  اهنآ  نانابهگن  دننک  هدافتسا  دیـشروخ  يامرگ 

زور دنچ  زا  دعب  دـندرک ، سبح  ار  یناوج  يزور  تشگیم . ناتـسوپ  هایـس  لکـش  هک  ياهنوگ  هب  دـشیم  هایـس  شتـسوپ  ینادـنز  یتدـم 
: تفگ ناوج  نآ  تسا ! ناتسوپ  هایس  زا  یکی  نیا  تسین  نم  رسپ  صخش  نیا  تفگ : تخانـشن و  دید  ار  وا  یتقو  دمآ  وا  ندید  هب  شردام 
. داد ناج  دز و  يدایرف  تخانش  ار  وا  ردام  یتقو  تسا ، ینالف  مردپ  یتسه ، هنالف  رتخد  ۀنالف  تمان  امش  متسه ) وت  رـسپ  نم  ، ) ردام يا  هن 

[ . 4]
----------------

: اه تشون  یپ 
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مالسالا . ضیف  ۀغالبلاجهن  [ 1]

مالسالا . ضیف  هغالبلاجهن  [ 2]
ج 41 ص 317 . راحب ، [ 3]

. یهتنملا ۀمتت  ج 1  راحبلا ، ۀنیفس  [ 4]

ت

میتی ناکدوک  یناور  لئاسم  هب  هجوت 

دنرگنیم ، يّدام  روما  هاگدید  زا  ار  نامیتی  ياهيدنمزاین  اهزاین و  يرایسب ،
، دنوش بسانم  هیذغت  سابل و  رسمهو و  نکسم  ياراد  دیاب  هک 

یناور ياهدوبمک  اهزاین و  عفر  هب  درکیم ، رکف  نامیتی  یمـسج  يّدام و  تاجایتحا  هب  هک  ياهزادـنا  ناـمه  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  اـّما 
، دیشیدنایم زین  اهنآ 

. دندرگن یفطاع  ياهدوبمک  ای  یناور ، ياههدقع  راچد  هک 
ار ردپ  تسد  زا  اذغ  ِنتفرگ  ینیریـش  ات  دراذگیم  ناشناهد  رد  اذـغ  دوخ  تسد  اب  هکلب  دربیمن ، اهنآ  يارب  اذـغ  اهنت  نامیتی ، اب  هطبار  رد 

. دنشچب
درکیم ، عمج  دوخ  رود  ار  نامیتی 

. دنادنخیم ار  اهنآ  دنفسوگ  يدیلقت  يادص  و  اهيزاب ، عاونا  اب  و 
ناهد رد  لسع  دوخ  ناتـشگنا  اب  و  تسـشیم ، ار  دوخ  ناتـشگنا  دناروخب ، لسع  اهنآ  هب  تساوخیم  و  دروآیم ، لزنم  هب  ار  نامیتی  یتقو 

: دنشچب ار  ینیریش  عون  ود  هک  دراذگیم  نامیتی 
لسع ینیریش 

نتفرگ ردپ  تسد  زا  ینیریش  و 
. تسین امش  نأش  رد  اهراک  نیا  هک  دندرکیم ، ضارتعا  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  هب  هاگآان  دارفا  هچرگ 

، یتیبرت یـسانشناور  و  كدوک ، یـسانشناور  و  یـسانشناور ، ملع  رد  زورما  هک  تشاد  هجوت  یفیرظ  تاـکن  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  اـّما 
. تسا هّجوت  دروم  رایسب 
: دنیوگیم ناسانشناور 

. تسا هفطاع »  » دوبمک دنداد  تسد  زا  ار  ردام  ای  ردپ  هک  ینادنزرف  يراکهزب  للع 
: دنتفگیم نارگید  هک  درکیم  ینابرهم  اهنآ  اب  و  تشاد ، هّجوت  نامیتی  هب  ردقنآ  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

ًامیتی ُْتنُک  ّینِا  ُتْددول 
[ . 1 ( ] مدوب میتی  کی  مهنم  شاک  يا  )

-------------------
اه : تشون  یپ 

راونالاراحب ج 41 ص 49. [ 1]

ناراب زا  سپ  اهلادوگ  بآ  ياشامت 
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: هک دومرف  لقن  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح 
. دش بآ  زا  ُرپ  اهلادوگ  اهنابایب و  دیراب و  یناوارف  ناراب  هنیدم  رد  یبش 

: دومرف نم  هب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زور  نآ  حبص 
. مینک اشامت  ار  اههّرد  اهلادوگ و  رد  هدش  عمج  ياهبآ  يافص  توارط و  میورب و  قیقع »  » يارحص هب  ات  ایب 

میدرکیم ، اشامت  ار  تعیبط  يابیز  ياههرظنم  میتفر و  نابایب  ياشامت  هب  ربمایپ  هارمه 
: متفگ

. مدرکیم هدامآ  یئاذغ  دیدادیم  عالّطا  بشید  رگا  ادخ ! لوسر  يا 
: دومرف ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ 

ربمایپ يور  شیپ  رد  یئاذغ  هرفـس  دیـشک و  نیئاپ  ار  دوخ  دمآ و  يربا  هاگان  مینامب ، هنـسرگ  دراذگیمن  دروآ ، اجنیا  ات  ار  ام  هک  سکنآ 
. تخادنا

. دوب هدیدن  یمشچ  چیه  یئابیز  توارط و  نآ  هب  هک  دوب  یئابیز  ياهرانا  هرفس ، نآ  رد 
[ . 1 . ] میتشادرب دوخ  نادنزرف  همطاف و  يارب  يرادقم  میدروخ و  اهرانا  نآ  زا 

--------------
: اه تشون  یپ 

. بقانملا بقاث  و -  ةرخافلا -  بقانم  [ 1]

تابحتسم هب  هجوت 

، تسادخ اب  ندرک  تبحص  زامن ،
. دنارذگیمن باسحیب  ار  شرمع  تاظحل  تقو و  دناوخیم و  زامن  دنک  تبحص  ادخ  اب  دراد  تسود  تسادخ و  قشاع  هک  یسک  و 

: هک درک  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
زامن تعکر  رازه  زور  هنابـش  رد  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  دـعب  هک  دوب  يدرف  اهنت  مالـسا  تّما  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما 

. تشادن يریس  زامن  زا  دناوخیم و 
ٍۀَعْکَر َْفلأ  َۀَْلیَّللا  َو  ِمْوَْیلا  یف  یّلَُصی  َناک  ًاِّیلَع  َّنِاَف  لاق : مالسلا  هیلع  هَّللادبع  یبا  ْنَع 

: دومرف هک  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  هَّللادبع  یبا  زا  »
[ . 1 « ] زامن تعکر  زور 1000  هنابش  رد  دناوخیم  زامن  مالسلا  هیلع  یلع 

---------------
اه : تشون  یپ 

راربالا ج 1 ص 317. ۀیلح  [ 1]

ناگیار ناذا  هب  قیوشت 

، تفگیم ناذا  هک  دمآ  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  تمدخ  یصخش 
، تخومآیم نآرق  مدرم  هب  و 

. دومنیم هرادا  ار  دوخ  یگدنز  درکیم و  تفایرد  قوقح  هار  نیا  زا  و 
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: تفگ مالسلا  هیلع  یلع  ماما  هب 
. مراد تسود  ادخ  يارب  ار  وت  نم  نینموملاریما ، يا  ادخ ! هب  دنگوس 

: دومرف وا  خساپ  رد  ترضح 
. مرادیمن تسود  ادخ  هار  رد  ار  وت  نم  اّما 

: دیسرپ هدز  تفگش  صخش  نآ 
؟ مدش بکترم  ار  یئاوران  لمع  هچ  نم  رگم  ارچ ؟

: دومرف مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح 
. يداد رارق  دوخ  بسک  هار  ار  نتفگ  ناذا  هکنیا  يارب 

. ینکیم تفایرد  قوقح  مدرم  زا  نآرق  نداد  شزومآ  يارب  و 
: دومرفیم هک  مدینش  ادخ  لوسر  زا  هک  یلاح  رد 

[ . 1 .« ] تشاد دهاوخن  يرجا  تمایق  رد  تسا و  نامه  وا  هرهب  دریگب ، یترُجا  مدرم  زا  نآرق  میلعت  رد  سکره  »
-------------

اه : تشون  یپ 
.109 هیقفلارضحیالنم ج3 ص 461 :  هعیشلالئاسو ج17 ص157،و  [ 1]

رارف موش  دروآ  هر  هب  هجوت 

تخیرگ ، نمشد  ربارب  رد  یتّلم  رگا 
درادن ، لالقتسا  يدازآ و  رگید 

: دومرف مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هک  تسا  نمشد  تسد  رد  وا  تشونرس  تشاد و  دهاوخن  تلاصا  تمالس و 
ِیقاْبلا راْعلاَو  َمِزاللا  َّلُّذلا  َو  ِهّللا  َةَدِجْوَم  رارَفلا  ِیف  َّنِا 

[ . 1 .( ] تسا یمئاد  گنن  و  یگشیمه ، ّتلذ  ادخ ، بضغ  مشخ و  ندرک  رارف  رد  )
: دومرف رارف  رفیک  هب  تبسن  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح 

؛ دراد یپ  رد  یهلا  باذع  تسا و  یندوشخبان  هانگ  نادیم ، ندرک  یلاخ  گنج و  زا  رارف 
ةَرِخآلا ِفیَس  ْنِم  اوُمَلْسَت  ِۀَلِجاْعلا ال  ِفیَس  ْنِم  ُمتْرَرَف  ِْنَئل  هّللا  میا  َو 

[ . 2 ( ] دیزیرگب ترخآ  ياهریشمش  زا  دیناوتیمن  دینک  رارف  ایند  ياهریشمش  زا  )
---------------

: اه تشون  یپ 
سرهفملا . مجعم  هغالبلا  جهن  هبطخ 6:124  [ 1]

. یتشد دمحم  سرهفملامجعم  هغالبلاجهن  هبطخ 6:124  [ 2]

گرم ندوب  یمتح  هب  هجوت 

؟ مینک یگدنز  يراوخ  ّتلذ و  اب  ارچ  سپ  میورب ، ایند  نیا  زا  دیاب  ماجنارس  هک  دشاب ، هتشاد  هّجوت  ندرم  گرم و  هب  ناسنا  رگا 
؟ میریمب ّتلذ  اب  ارچ  و 
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: دومرف هک  دشاب  ندرک  رارف  يارب  یبوخ  هدنرادزاب  لماع  يرکف  و  یناور ، رظن  زا  دناوتیم  گرم  دای 
مُکَکَرْدَأ ُْهنِم  ُمتْرَرَف  ْنِاَو  ْمُکَذَخَا ، َُهل  ُمتْمَقَا  ْنِا  ِتْوَمْلا ،، ُءاَدَرُط  ُمْتنَاَو 

[ . 1 .( ] دیسر دهاوخ  امش  هب  دینک  رارف  رگا  دنکیم و  ریگتسد  ار  امش  دیتسیاب  رگا  دیشابیم ، گرم  ناریسا  امش  )
: دومرف يرگید  ینارنخس  رد 

[ . 2 [ ؟ رارَف َوا  ٍذالَم  َْوا  ٍذاعَم  َْوا  ٍصالَخ ؟ َْوا  ٍصانَم  ْنِم  ْلَه 
)؟ دراد دوجو  یتشگزاب  ای  يرارف  هار  ای  یهاگهانپ  ایآ  تسه ؟ يزیرگ  تاجن و  هار  ایآ  )

--------------------
اه : تشون  یپ 

سرهفلا . مجعم  هغالبلا  جهن  همان 8:27  [ 1]
. یتشد دمحم  سرهفملامجعم  هغالبلاجهن  هبطخ 58:83  [ 2]

یعیبط لجا  هب  هجوت 

ینالوط رمع  هب  درک و  رتشیب  ار  یگدنز  هدودحم  محر ، هلص  ناسحا و  اب  دوشیم  يرایتخا ، لجا  یعیبط و  لجا  دراد ، لجا  ود  یناسنا  ره 
: دومرف هک  تخیرگ  گرم  زا  دایز و  ار  رمُع  دوشیمن  ندرک  رارف  اب  اّما  تفای ، تسد 

ِهِرمُع  یف  ٍدیزَم  ُریَغل  َّرافْلا  َّنِاَو 
[ . 1 ( ] دیازفایب شرمع  هب  دناوتیمن  هدننک  رارف  )

دنکن باختنا  ار  گرم  دوخ  ناسنا  رگا 
دریگن یشکدوخ  هب  میمصت  و 

( ردام ردپ و  هب  یکین  محر و  هلص  يراکوکین ، ناسحا و  دننام : . ) دنوشن حرطم  رمع  دایدزا  لماوع  و 
نآ ات  هک  دراد ، یعیبط  گرم  لجأ و  یناسنا  ره  نیدـلاو ) ِقاع  محر ، عطق  اـنز ، يزیرنوخ ، ملظ ، دـننام : . ) دـیاین دـیدپ  رمع  لوط  عناوم  و 

. تسا نامأ  رد  ّصاخ  هظحل 
نامز تقو و  رگا  هک  داد  هار  لد  هب  ساره  نانمـشد  اب  دربن  زا  ای  دیـسرت ، مصخ  نایرگـشل  یناوارف  اـی  نمـشد ، ياهدـیدهت  زا  دـیابن  سپ 

. تشذگ میهاوخ  تمالس  هب  ثداوح  عاونا  ربارب  رد  ّالا  دُرم و  میهاوخ  دسرارف ، لجا  صّخشم 
: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ماما  هک  دشاب ، گنج  رد  رارف  زا  یبسانم  هدنرادزاب  لماع  دناوتیم  دنمشزرا  رواب  نیا 

ًاَسِراَح ِلَجَْألِاب  یَفکَو 
[ . 2 ( ] تسا یفاک  ناسنا  تظافح  يارب  یعطق  لجأ  )

: دومرف لصا  نیا  حیضوت  يارب  و 
ُماهِّسلا ُئِطُْخت  َو  یماَّرلا  یمْریْدَق  ُهِّنا  امَا 

[ . 3 ( ] دوریم اطخ  هب  شریت  زادناریت  یهاگ  دیشاب  هاگآ  )
: دومرف دندرک  دیدهت  رورت  هب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح  یتقو 

ُْملَْکا ُأَْربیالَو  ُمْهَّسلا  ُشیِطیال  ٍِذئَنیِحَف  ِیْنتَمَلْسَأَو  یّنَع  ْتَجَرَْفنِا  یِمُوی  َءاَج  اذِاَف  ًۀنیِصَح ، ًۀَّنُج  ِهّللا  َنِم  یَلَع  َّنِاَو 
دنکیم اطخ  ریت  هن  دـسرارف ، نم  گرم  زور  هک  یماگنه  دـنکیمظفح ، ثداوح  زا  ارم  هک  هداد  رارق  یمکحم  رپس  نم  يارب  مراگدرورپ  )

[ . 4 ( ] دباییم يدوبهب  مخز  هن  و 
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، میرادن ربخ  بیغ  زا  هک  ام 
، میسانشیمن ار  یعیبط  لجا  تقو  و 

؟ میاهداد ماجنا  رمع ، دایدزا  تهج  یلامعا  هچ  هک  مینادیمن  و 
میسرتب ؟ گرم  زا  ارچ  سپ 

؟ مینکن تکرش  نوگانوگ  ياه  تایلمع  رد  و 
؟ میراپسب يراوخ  ّتلذ و  هب  نت  ای 

. تفر میهاوخ  يزور  میدمآ و  يزور 
!! دندرم شیاسآ  رتسب  رد  دنتفرن  گنج  هب  هک  نارگید  دنتشگزاب و  ملاس  هک  مّدقم  ّطخ  ناگدنمزر  اسب  هچ 

---------------
اه : تشون  یپ 

سرهفملا . مجعم  هغالبلا  جهن  هبطخ 7:124  [ 1]
یتشد . دمحم  سرهفملا  مجعم  هغالبلا  جهن  تمکح 306  [ 2]

سرهفملا . مجعم  هغالبلا  جهن  هبطخ 1:141  [ 3]
. یتشد دمحم  سرهفملا  مجعم  هغالبلا  جهن  هبطخ 62  [ 4]

یگزیکاپ مامح و  زا  فیرعت 

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ماما  ماّمح ، هب  تبسن 
ْنَرَّدلِاب ُبِهُْذی  َو  َراَّنلا ، ُرِکُْذی  ماَّمَْحلا ، ِْتیَْبلا  َمِْعن 

[ . 1 .( ] دنکیم كاپ  ندب  زا  ار  یگدولآ  و  دزادنایم ، مّنهج  دای  هب  ار  ناسنا  نآ  يامرگ  هک  ماّمح ، تسا  ياهناخ  بوخ  هچ  )
----------------

اه : تشون  یپ 
هعیشلا ج 1 ص 361. لئاسو  [ 1]

یملع ياه  صصخت  شزرا  هب  هجوت 

یعـس يدرف  ره  ینامزاس ، یهورگ ، یبزح ، ياهشیارگ  جاور  و  یتسیلانویـسان ، حور  تیوقت  اب  رـصاعم  ياهناسنا  یعامتجا  گنهرف  رد 
دزاس ، حرطم  دوخ  شیک  مه  بزح و  هورگ و  عمج  رد  ار  دوخ  ياهزاین  ات  دراد 

ددرگ ، دنمهرهب  دوخ  هدیقع  مه  نیصّصختم  ياهصّصخت  زا  و 
. تسا هتخیمآ  مه  رد  ینامزاس  ياهشیارگ  يداژن و  یموق و  تابّصعت  عاونا  اب  هک 

، تسا دنمشزرا  یملع  ياهصّصخت  ملع و  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  هاگدید  رد  هک  یتروص  رد 
، دش دنمرهب  وا  زا  دیاب  دشاب  هک  یئاج  ره  زا  سکره و 

: دومرف هک 
اَِهبِحاَوَص َیلِإ  َنُکْـسَتَف  َجُرَْخت  یَّتَح  ِهِرْدَص  ِیف  ُجَلْجَلَتَف  ِِقفاَنُْملا  ِرْدَص  ِیف  ُنوُکَت  َۀَمْکِْحلا  َّنِإَف  َْتناَک ، یَّنَأ  َۀَـمْکِْحلا  ِذُـخ  مالـسلا : هیلع  َلاَقَو 

. ِنِمْؤُْملا ِرْدَص  ِیف 
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اب هدمآ و  نوریب  ات  دنک  یباتیب  تسا و  قفانم  هنیـس  رد  تمکح  یهاگ  ریگارف ، دشاب ، هک  اجک  ره  ار  تمکح  دومرف : وا  رب  ادخ  دورد  (و 
[ . 1 .( ] دریگ مارآ  نمؤم  هنیس  رد  شنامدمه 

یمالسا روشک  رد  هک  دادیم  هزاجا  نایدأ  ماوقا و  رگید  و  یحیسم ، يدوهی ، ءاّبطا  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مالـسایمارگ  لوسر  ور  نیا  زا 
. دننک تیزیو » » ار مدرم  و  دنشاب ، هتشاد  بطم  هنیدم ، رهش  و 

. تشاد ار  اهیرامیب  نامرد  بطم و  نتشاد  قح  يدوهی  بیبط  زین  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  تموکح  رد  و 
. تسین دوبن و  يربخ  يدازآ  هنوگنیا  زا  اهّتیمکاح  اهتموکح و  رگید  رد  هک  یتروص  رد 

يدوهی  بیبط  ندرک  تیزیو  هزاجا 
. دنروایب بیبط  هک  دنداد  داهنشیپ  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  ندروخ  تبرض  زا  سپ 

. دوب ّتیدوهی  وا  بهذم  و  یسرک ، بحاص  رتروهشم و  همه  زا  ینولس ،» یناه  ورمع  نبریثا  » زور نآ  فورعم  ءابطا  نایم  رد 
. درکن تفلاخم  مه  ماما  و  دندروآ ، ار  وا 

. دشاب هک  یسک  ره  طسوت  اج و  ره  درک ، هدافتسا  دیاب  صّصخت  ملع و  زا  ینعی 
.( داد بطم  ندرک  زاب  هزاجا  هنیدم  رد  يدوهی  بیبط  هب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  هنوگنآ  )

: تفگ بیبط 
. دیروایب هّدام  دنفسوگ 

. دندرک حبذ  ار  دنفسوگ  نآ  بیبط  روتسد  هب  و  دندروآ ،
مالسلا هیلع  یلع  ماما  رس  مخز  رد  شُـش  هکنآ  ات  دیمد  نآ  رد  راشف  اب  تشاذگ و  مخز  يور  رب  مرگ  و  تفرگ ، ار  دنفـسوگ  شُـش  بیبط 

تفر ، ورف 
: تفگ دیسر ، رس  زغم  هب  رهز  هک  دید  دروآ ، نوریب  ار  نآ  درک و  ربص  یمک 

[ . 2 . ] تسا نوریب  ام  ریبدت  زا  راک 
-----------------

: اه تشون  یپ 
یتشد . دمحم  سرهفملامجعم  هغالبلاجهن  تمکح 79  [ 1]

خیراوتلا ج 4 ص 286. خسان  [ 2]

هرت

: هک دناهدروآ  هنوگنیا  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  ناگرزب ) زا   ) يرّایس
[ . 2 [ ] 1 . ] ِشیرَْجلا ِْحلِْملِاب  َثاَّرُْکلا  ُلُکْأَی  مالسلا  هیلع  َنینِمْؤُْملاِریمأ  َناَک 

.« دندروخیم هدش  دروُخ  ِکَمَن  اب  ار  هَرت  ترضح  نآ  »
----------------

اه : تشون  یپ 
شیرج . وهف  هقد  معنی  مل  ءیشلا  شرج  سوماقلا : یف  [ 1]

راونألاراحب ج62 ص202 ح11. [ 2]
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هچبرت

مغلب  نامرد  هچبُُرت و 
اذغ مضه  هچبُُرت و 

: دومرف هک  درک  لقن  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  دوخ  ناردپ  زا  مالسلا  هیلع  اضر  ماما 
[ . 1 . ] َلُوْبلا ُرِدْحَی  ُُهقَرَو  َو  َماعَّطلا ، ُمِضْهَی  َو  َمَْغلَْبلا ، ُعَطْقَی  ُُهلْصأ  ُلَّجُْفلَا  »

.« تسا روآ  راردا  هچبُُرت  گرب  ددرگیم و  مضه  دوز  نآ  اب  اذغ  و  دنکیم ، نَک  هشیر  ار  مغلب  هچبُُرت ، »
------------------

اه : تشون  یپ 
لجفلا . باب  قالخألا ص394 ح3  مراکمو  یسوطلا ج1 ص373 . یلامأو  راونألاراحب ج63 ص231-230 ح2 . [ 1]

غرم مخت 

نادنزرف  يدایز  غرم و  مخت 
: دومرف هک  درک  لقن  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  زا  هتابن  نب  غبصا 

[ . 1 . ] ْمِهیف ُلْسَّنلا  َُرثَکَف  اُولَعَفَف ، ِضیْبلا ، ِلْکَِأب  ْمُهَُرمْأَی  ْنأ  ُهَرَمَأَف  ِِهتَّمأ ، یف  ِلْسَّنلا  ُۀَِّلق  یلاَعَت  ِهَّللا  َیلإ  اکَش  ِءاَِیْبنْألا  َنِم  ًاِّیبَن  َّنإ 
درک ، تیاکش  ادخ  هب  دوخ  تّما  رد  دنزرف  ندوب  كدنا  زا  یهلا  ناربمایپ  زا  يربمایپ  »

دنروخب ، غرم  مخت  وا  تّما  ات  دومرف  روتسد  دنوادخ 
.« دش دایز  ناشنادنزرف  دندرک و  نینچ 

------------------
اه : تشون  یپ 

ۀعیشلا ج25 ص80 ح7. لئاسو  [ 1]

جراوخ ياه  تناها  لمحت 

دروخرب دوخ  نافلاخم  اـب  هنوگچ  یـسایس ، بازحا  نارـس  و  ناـهاشداپ ، نیطالـس و  و  زوریپ ، ناـمکاح  هک  میرگنیم  لاـح  هتـشذگ و  رد 
نانآ زا  ار  یتکرح  هنوگ  ره  و  هدادن ، اهنآ  هب  ار  هدیقع  زاربا  هزاجا  نادنز ، هجنکش و  تراغ ، لتق و  و  نینوخ ، ياههیفصت  اب  و  دندرکیم ،

. دندرکیمن لّمحت  ار  فلاخم  و  هدرکیم ، بلَس 
. دوب ریظنیب  وگلا و  نافلاخم  لّمحت  و  نمشد ، اب  دروخرب  شور  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح  اّما 

. دننز مه  رب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  ینارنخس  موادم  يراعش  اب  ات  دندش  هفوک  دجسم  دراو  جراوخ  زا  یعمج  يزور 
: دز دایرف  دش و  دنلب  یصخش  هک  دوب  ینارنخس  مرگرس  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح 

« هَِّلل َِّالا  َمْکُحال  »
دز : داد  رگید  یئوس  زا  يرگید  و 

« هَِّلل َِّالا  َمْکُحال  »
. داد ار  راعش  نیمه  دجسم  رگید  هشوگ  زا  یمّوس  و 
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. دنداد ار  راعش  نیا  و  دنتساخرب ، یهورگ  سپس 
. درک لّمحت  ار  نانآ  ياهتفلاخم  هدومن و  توکس  یّصاخ  يراوگرزب  اب  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  و 

: دومرف مدرم  هب  باطخ  هاگنآ 
ْلِطاْبلا اِهب  ُداری  ٍّقَح  ُۀَِملَک 

.( دننکیم هدارا  لطاب  نآ  زا  هک  تسا  یّقح  راعش  )
: دومرف دجسم  رد  جراوخ  هب  باطخ  سپس 

: دیرادروخرب یساسا  لصا  هس  زا  دیتسه ، ام  اب  و  دیدربن ، ریشمش  هب  تسد  هک  یتقو  ات 
ُهَمِْسا اهیف  اوُرُکْذَت  ْنأ  ِهَّللا  َدِجاسَم  ْمُکُعَنْمَن  ال  - 1

.( مینکیمن يریگولج  زامن  يارب  دجسم  هب  امش  دورو  زا  )
انیدیأ َعَم  ْمُکیدیأ  ْتَماد  ام  ْءیِْفلا  َنِم  ْمُکُعَنْمَن  ال  - 2

مینکیمن ). مورحم  ار  امش  لاملاتیب ، قوقح  زا  دیتسه  ام  اب  هک  یتقو  ات  )
انُؤَْدبَت یّتَح  ْمُُکِلتاُقن  ال  - 3

[ . 1 .( ] دینک زاغآ  ار  گنج  امش  ات  میگنجیمن  امش  اب  )
------------------------

اه : تشون  یپ 
يربط ج4 ص53. خیرات  [ 1]

لوا هفیلخ  تیاده  رد  شالت 

اّما دـندرک ، بوکرـس  ار  ناـفلاخم  و  دـنتفرگ ، تسد  هب  ار  تردـق  هفیقـس  نارـس  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربماـیپ  تاـفو  زا  سپ  هچرگ 
: دننام تشادنرب ، نانآ  تیاده  زا  تسد  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح 

. دومرف هرظانم  یحیحص  شور  هب  لّوا  هفیلخ  اب  يزور  فلا -
دیسرپ : وا  زا 

. یشیدنایب تسرد  هک  مهدیم  مسق  ادخ  هب  ار  وت  رکبابا 
؟ نم يارب  ای  تشگزاب !؟ رصع  زامن  ندناوخ  تهج  بورغ  ماگنه  وت  يارب  دیشروخ  ایآ 

تفگ : لّوا  هفیلخ 
. وت يارب 

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
[ . 1 [ ؟ دیراگنایم هدیدان  ار  قئاقح  ارچ  سپ  تشگزاب ، نم  يارب  هک  دیهدیم  یهاوگ  مدرم  وت و  رگا 

، دُرب ابق  دجسم  فرط  هب  ار  وا  مارآ  مارآ  ندز ، مدَق  هناهب  هب  تفرگ و  ار  لّوا  هفیلخ  تسد  رگید  يزور  ب -
. درک فارتعا  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  تیناّقح  هب  لّوا  هفیلخ  ماجنارس  هک  درک ، نایب  ار  اهتیعقاو  زا  يرایسب  و 

[ . 2 (. ] دندیدیمن دوخ  ياهيرگ  هطلس  موادت  زج  یهار  یئاتدوک  نامکاح  تشادن و  ياهدیاف  رگید  اّما  )
وت تموکح  رکبابا ، یتسار  دومرف : تشاذـگ و  یبایزرا  هب  ار  وا  ناتـسدمه  لّوا و  هفیلخ  ياهراعـش  اهاعّدا و  رگید ، هرظاـنم  کـی  رد  ج -

؟ تسا ینوناق  دمآ و  دیدپ  هنوگچ 
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؟ ياهتفرگ تسد  رد  ار  مدرم  رب  تموکح  اروش »  » هلیسو هب  یئوگیم  رگا 
مسرپیم :

! دندوبن رضاح  نیرواشم  رثکا  هک  اروش ؟ مادک 
، يراد ار  ربمایپ » اب  يدنواشیوخ   » ياعّدا رگا  و 

[ . 3 [ ؟ يریگب یشیپ  اهنآ  زا  دیاب  وت  ارچ  سپ  دنراد ، ادخ  لوسر  اب  يرتالاو  رتکیدزن و  يدنواشیوخ  هک  یناسک  دنتسه 
ْمُهَرُوُما  َتْکَلَم  يروُّشلِاب  َْتنُک  ْنِا  َو 

ُبیُغ َنوُریشُْملا  َو  اذِهب  َفیَکَف 
ْمُهَصیصَخ  َتْجَجَح  یبْرُْقلِاب  ْنِا  َو 

[ . 4  ] ُبَْرقأ َو  ِیبَّنلِاب  یلْوأ  َكُریَغَف 
-----------------

اه : تشون  یپ 
ةادهلا ج 4 ص 481 . تابثا  [ 1]

نابز زا  دنایامن و  وا  هب  ار  ادخ  لوسر  زاجعا ، تردـق  اب  ابق  دجـسم  رد  هک  دراد  يرگید  لقن  رد  ، ) ةادهلا ج 4 ص 500 و 507 تابثا  [ 2]
دینش ). ار  قئاقح  ربمایپ 

تمکح 190 . سرهفملامجعملا  هغالبلاجهن  [ 3]
. سرهفملا مجعم  هغالبلاجهن  تمکح 190  [ 4]

گنج نادیم  رد  ریبز  تیاده  رد  شالت 

ناتـسود زا  هراومه  دنتـشاد و  مالـسا  ردـص  ياهگنج  رد  یناشخرد  قباوس  هک  یتروص  رد  دـندوب ، لمج  گنج  نارـس  زا  ریبز  هحلط و 
دندمآیم ، رامش  هب  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح 

. تفریذپ ار  تفالخ  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  ریبز ، هحلط و  ناوارف  رارصا  اب  دش ، هتشک  موس  هفیلخ  هکنآ  زا  سپ 
هیلع یلع  ماما  زا  یناوارف  يداصتقا  یـسایس ، ياهتساوخرد  نوچ  مالـسلا ، هیلعیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  تموکح  رارقتـسا  زا  سپ  اّما 

، دشن هداد  یبسانم  خساپ  اهنآ  هب  هک  دنتشاد  مالسلا 
. دندید كرادت  ار  لمج  گنج  هدش ، یناسفن  ياوه  میلست  ماجنارس 

؟ منامأ رد  تفگ : دمآ و  ولج  دز ، ادص  ار  ریبز  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح  گنج ، نادیم  رد 
. يرآ دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

. تخادنا مالسا  هار  رد  هزرابم  داهج و  راگزور  دُحا و  گنج  دای  هب  ار  وا  ماما  و 
: دومرف و 

یناوارف هقـالع  زاربا  وت  و  میدرک ، مالـس  دـش ، در  اـم  يولج  زا  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربماـیپ  میدوب ، مه  راـنک  رد  تسه  تداـی  ریبز 
يدرک ،

دومرف : ربمایپ  و 
.( دوب یهاوخ  راکمتس  وت  و  یگنجیم ، یلع  اب  وت  هک  دیآیم  يزور  ریبز  )

: تفگ سپس  تفر ، ورف  رکف  هب  یمک  ریبز 
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، مدرکیمن مادقا  وت  اب  گنج  يارب  زگره  مدروآیم ، دای  هب  ار  ثیدح  نیا  رگا  و  مدرک ، شومارف  يرآ 
. مریگیم هلصاف  گنج  نادیم  زا  لاح 

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
. دنرادرب گنج  زا  تسد  امش  رادفرط  مدرم  نیا  ات  نک  شالت  دراد ، ياهدیاف  هچ 

: تفگ ریبز 
. تشُک دنهاوخ  ارم  منک ، تیامح  امش  زا  اراکشآ  رگا  نونکا  مه  هک  متفگ  نخس  امش  ّدضرب  غورد  هب  ردقنآ  درادن ، ناکما  راک  نیا 

: تفگ تفر و  هشیاع  دزن  هدنمرش  ریبز  هاگنآ 
. مگنجیمن یلع  اب 

؛ هک درک  مهّتم  ندوب  وسرت  هب  ار  وا  ریبز  دنزرف  هَّللادبع 
. ینک رارف  گنج  زا  یهاوخیم 

ناشن ار  دوخ  تعاجش  ات  درک  هلمح  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترـضح  هاپـس  هب  تفرگ و  ار  وا  هزین  هدش ، تحاران  ماّهتا  نیا  زا  ریبز 
. دهد

: دومرف شنایرگشل  هب  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
[ . 1 . ] دهد ناشن  ار  دوخ  تعاجش  ات  دیراذگب  زاب  وا  يارب  ار  هار  دگنجن ، امش  اب  هک  درک  دهع  ادخ  اب  ریبز 

شیپ رد  ار  هنیدم  هار  هتشادرب ، ار  دوخ  لئاسو  بابـسا و  تفر و  دوخ  همیخ  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  هاپـس  هب  اسآ  قرب  هلمح  زا  سپ  ریبز 
. دش هتشک  هار  نیب  رد  هک  تفرگ 

، نتشاد هبوت  ياعّدا  ندش و  نامیـشپ  سپـس  گنج و  شتآ  ندرک  رَوهلعُـش  مدرم و  کیرحت  تاعیاش و  شخپ  يزیگنا و  هنتف  هنوگنیا  ایآ 
؟ دراد شزرا 

؟ تشاد دهاوخ  يدوس  ندیشک ، نایم  زا  ار  دوخ  ياپ  سپس  نتخادنا و  مَه  ناج  هب  ار  ناناملسم  زا  هتسد  ود  ایآ 
. دزیرن نیمزرب  ناهانگیب  ياهنوخ  دریگن و  هلعش  ياهنتف  شتآ  دنکن ، ادیپ  جاور  ياهعیاش  ای  غورد  ات  درک  شالت  دیاب 

-------------------
اه : تشون  یپ 

ریثأ ج3. نبا  لماک  و  راونالاراحب ج18 ، و  یبوقعی ج2 ص171 ، خیرات  [ 1]

خساپ شسرپ و  هسلج  بیترت 

هب هنارگاشفا  ینارنخس  نمض  تسشن و  هفوک ، رهش  دجسم  ربنم  رب  هرصب و  عماج  دجسم  ربنم  رب  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  لمج  گنج  زا  سپ 
دنراد . نایب  ار  تاضارتعا  تالاکشا و  ات  داد  نایب  يدازآ  نافلاخم 

. دینشیم ار  نانآ  ياهفرح  يراوگرزب  اب  هاگنآ 
تیاده رد  يّرثؤم  شقن  هک  دادیم ، خساپ  ار  تاعیاش  اهتمهت و  ای  تالاوئـس  کت  کت  سپـس  و  درکیم ، لّمحت  ار  اهیئوگدب  يدنت و 

. تشاد اهلد 
دـش و دـنلب  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترـضح  ربنم  ياـپ  رد  هک  دوب ، موس  هفیلخ  ناتـسود  زا  يدزا  فوع  نب  ةدربوبا  اـهنآ  زا  یکی 

تفگ : ماجنارس  دینش و  خساپ  درک و  حرطم  ار  تاعیاش  تالاکشا و 
[ . 1 .( ] مدیدرگ تیاده  نونکا  اّما  مدوب ، دیدرت  ّکش و  راچد  نونکات  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  يا  )
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-----------
اه : تشون  یپ 

مالسلا ج1 ص213. هیلع  نینمؤملاریما  خیراوتلا  خسان  [ 1]

یناطیش ياه  تسایس  كرت 

: هک دنکیم ، لقن  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  زا  ناذاز 
برع مدرم  همه  زا  نم  انامه  دوبن  نینچ  رگا  تسا ، مّنهج  شتآ  رد  تنایخ  بیرف و  رکم و  هک  مدینش  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  زا 

. مدوب رتزاب  تسایس  رتيوق و  يزاب  تسایس  رد 
. ٌةَرَفُک ٌةَرَُجف  ُّلُکَو  ٍةَرَُجف ، ٍةَرَدُغ  ُّلُک  ْنِکلَو  ِساَّنلا ، یَهْدَأ  ْنِم  ُْتنَُکل  ِرْدَْغلا  ُۀیِهاَرَک  َالَْولَو  ُرُْجفیَو . ُرِدـْغی  ُهَّنِکلَو  یِّنِم ، یَهْدَِأب  ُۀـیِواَعُم  اَم  ِهَّللاَو 

«. ِۀَمایِْقلا َمْوی  ِِهب  ُفَْرعی  ٌءاَِول  ٍرِداَغ  ِّلُِکلَو  »
[ . 1 . ] ِةَدیِدَّشلِاب ُزَمْغَتْسُأ  َالَو  ِةَدیِکَْملِاب ، ُلَفْغَتْسُأ  اَم  ِهَّللاَو 

----------------
: اه تشون  یپ 

: تسا ریز  حرش  هب  هبطخ  نیا  كرادم  دانسا و  یتشد ، دمحم  سرهفملا  مجعم  هغالبلاجهن  هبطخ 200  و -  لامعالا ص320 -  باقع  [ 1]
يافوتم 328 ه)  ) ینیلک یفاک ج 2 ص 338 ح8 : لوصا  - 1

يافوتم 573 ه)  ) يدنوار نبا  ۀعاربلا ج 2 ص 306 : جاهنم  - 2
يافوتم 413 ه)  ) دیفم خیش  صداشرا 141 : باتک  - 3

يافوتم 212 ه)  ) محازم نب  رصن  نیفص ص 204 : باتک  - 4
يافوتم 279 ه)  ) يرذالب : 186 فارشالا ص 174 :  باسنأ  - 5

يافوتم 1110 ه)  ) یسلجم 41 ص129 : جو راونالا ج40 ص193  راحب  - 6
يافوتم 1110 ه)  ) یسلجم راونالا ج 72 ص 290 ح14 : راحب  - 7

يافوتم 328 ه)  ) ینیلک یفاک ج 8 ص 24 ح4 : هضور  - 8
يافوتم 297ه)  ) يذمرت ننس ج4 ص122 ب28 ح1581 : - 9

يافوتم 1091ه)  ) یناشاک ضیف  یفاولا ج5 ص923 : باتک  - 10
يافوتم 1110ه)  ) یسلجم راونالاراحب ج33 ص197 و483 ب17 : - 11

(. يافوتم 1294ه  ) یفنح يزودنق  1 ص454 : جو ةّدوملا ص177 ب51  عیبانی  - 12

مدرم يرادیب  رد  شالت 

دیامن ، جیسب  مزال  یهاگآ  اب  ار  مدرم  هکنیا  يارب  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
. داتسرفیم نانآ  يارب  هدننک  رادیب  ياههمان  مه 

درکیم ، مازعا  نانآ  يوس  هب  ار  فورعم  مان و  شوخ  ياهتیصخش  مه  و 
دزاس . هاگآ  یسایس  ياه  هنتف  زا  ار  مدرم  هدش ، باسح  ياه  ینارنخس  اب  ات 

: تشون هنوگنیدب  هفوک  مدرم  یهاگآ  يارب  ار  لّوا  همان  هک 
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ِِهنایَعَک ُهُعْمَس  َنوُکی  یَّتَح  َناْمثُع  ِْرمأ  ْنَع  ْمُکُِربُْخا  ّینِاَف 
[ . 1 .( ] دشاب ندید  دننامه  ندینش  هک  مزاسیم  هاگآ  نامثع  يارجام  زا  ياهنوگب  همان  نیا  رد  ار  امش  نم  انامه  )

. دومرف مازعا  نایفوک  جیسب  یهاگآ و  يارب  ار  مالسلا  هیلع  یبتجم  ماما  شدنزرف  و  رسای ، راّمع  رتشا و  کلام  سپس  و 
------------------------

اه : تشون  یپ 
. سرهفملا مجعم  هغالبلاجهن  همان 1  [ 1]

مدرم یسایس  یهاگآ  هب  هجوت 

. دوب هتفرگ  رارق  دیدرت  رد  تخس  لمج  گنج  نایرج  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نارای  زا  يدرم 
رد هک  ار  یمالسا  گرزب  ياهتیصخش  دیدیم و  ار  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترـضح  فرط  کی  زا  تسیرگنیم ، ار  فرط  ود  وا 

. دندزیم ریشمش  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  باکر 
دیامرفیم : ترضح  نآ  تاجوز  هرابرد  نآرق  هک  دیدیم  ار  هشیاع  ملسو ، هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  یبن  رسمه  یفرط  زا  و 

[ . 1  ] مُهتاهُُّما ُهُجاوْزَا  َو 
.( دنتّما ناردام  وا  نارسمه  )

هب هک  يدرم  یمالـسا و  ياهگنج  نادیم  رهام  زادناریت  هقباس و  شوخ  درم  مالـسا ، رد  نازاتـشیپ  زا  دـیدیم  ار  هحلط  هشیاع ، باکر  رد  و 
تسا . هدرک  يا  هدنزرا  ياهتمدخ  مالسا 

. دوب مالسلا  هیلع  یلع  هناخ  رد  نینّصحتم  هلمج  زا  هفیقس  زور  رد  یّتح  هکنآ  هحلط ، زا  رتهقباس  شوخ  دیدیم ، ار  ریبز  زاب  و 
؟! هچ ینعی  هک  دوب  هداتفا  بیجع  یتریح  رد  درم  نیا 

؟ دـناهتفرگ رارق  ور  رد  ور  نونکا  دنمالـسا ، ياهژد  نیرت  تخـس  ناراکادـف  مالـسا و  نازاتـشیپ  زا  ریبز  هحلط و  مالـسلا و  هیلع  یلع  رخآ 
: تفگ دش و  بایفرش  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  رضحم  ماجنارس  درک !؟ دیاب  هچ  راد  وریگ  نیا  رد  دنرتکیدزن ؟ ّقح  هب  کیمادک 

؟ ٍلِطاب یَلَع  ٌۀَِشئاع  ٌۀَْحلَط و  َو  ٌریبُز  َعِمَتْجی  ْنَا  ُنِکمیَا 
)؟ دننک عامتجا  لطاب  رب  هشیاع  ریبز و  هحلط و  تسا  نکمم  ایآ  )

؟ تسا نکمم  ایآ  دنیامیپیم ، ار  لطاب  هار  دننکیم و  هابتشا  هنوگچ  هَّللا  لوسر  هباحص  ناگرزب  زا  نانآ  دننام  ییاهتیصخش 
دیوگیم : رصم  هدنسیون  دنمشناد و  نیسح  هط  رتکد  هک  دراد  ینخس  وا  باوج  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

یگرزب نیا  هب  ینخـس  دـش ، عطقنم  ینامـسآ  يادـن  دـش و  شوماخ  یحو  هکنآ  زا  دـعب  دوشیمن . تفای  نیا  زا  رتالاب  رتمکحم و  ینخـس  »
[ . 2 .« ] تسا هدشن  هدینش 

دومرف :
. ُهَلْهَا ْفِْرعَت  َلِطاْبلا  ِفِرْعا  َو  ُهَلْهَا ، فِْرعَت  َّقَْحلا  ِفِرِْعا  ِلاجِّرلا ، ِراْدقَِاب  ِنافَراعی  َلِطاْبلا ال  َو  َّقَْحلا  َّنِا  َکیَلَع ، ٌسُوْبلََمل  َکَّنِا 

تخانش . دوشیمن  دارفا  تیصخش  ردق و  نازیم  اب  ار  لطاب  قح و  هدش . هبتشم  وت  رب  تقیقح  »
سایقم دیابن  صاخشا  یجنـسب ، اهسایقم  نیا  اب  ار  لطاب  قح و  دعب  یهد و  رارق  سایقم  ار  یئاهتیـصخش  لّوا  وت  هک  تسین  حیحـص  نیا 

دنریگ . رارق  لطاب  ّقح و 
.« دنشاب نانآ  تیصخش  صاخشا و  سایقم  دیاب  هک  تسا  لطاب  ّقح و  نیا 

----------------------
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اه : تشون  یپ 
هیآ 6 . بازحا  هروس  [ 1]
هونب ص 40. یلع و  [ 2]

ابس نب  هللادبع  دیعبت 

و مالسلا ، هیلع  نینمؤملاریما  یبیغ  رابخا  هب  هّجوت  اب  دوب ) ناناملسم  نایم  رد  هقرفت  لماع  يدوهی و  هک   ) ابس نبا  هَّللادبع  يربهر  هب  یهورگ 
دنتفگ : و  دنتفرگ ، شیپ  رد  ار  طارفاو  ولغ  هار  هنومن ، ربهر  نآ  يوزاب  تردقو  تامارک  تازجعم و 

. تسادخ یلع 
تفگ : مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  روضح  رد  ابس ، هَّللادّبع  و 

. یتسه وا  وت  یتسه ، وا  وت  یتسه ، وا  وت 
يریگتـسد روتـسد  راچانب  دندیـشکن  تسد  دوخ  تافارحنا  زا  تشاد ، رَذَـح  رب  ار  اهنآ  درک و  ثحب  نانآ  اب  هچره  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما 

[ . 1 . ] درک رداص  ار  اهنآ 
دش : لقن  هعیّشلا  لئاسو  رد 

[ . 2 . ] دنازوس شتآ  رد  ار  وا  تشادن ، رثأ  یتقو  درک ، یئامنهار  هبوت  هب  ار  وا  زور  هس  و  ینادنز ، ار  ابس  هَّللادبع  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
[ . 3 . ] دش دیعبت  ناریا  هب  سابع  نبا  تطاسو  اب  هک  دش  لقن  نیطمسلا  دئارف  رد 

--------------
اه : تشون  یپ 

دیدحلا ج 5 ص 4 . یبا  نبا  حرش  [ 1]
هعیشلا ج 18 ص 554 و553 . لئاسو  [ 2]

نیطمسلا ج 1 ص 174. دئارف  [ 3]

ییارگ ربج  یفن  ردق و  اضق و  حیحص  ریسفت 

. تسا هزادنا »  » ینعم هب  رَدَق »  » و مکُح »  » اضق يوغل  ینعم  تسا ، قح  رَدَق  اضق و 
دنیوگب : رگا 

، تسا یهلا  ياضق  هب  ياهعقاو  ره 
، هدش عقاو  ادخ  مکُح  هب  ینعی 

دنیوگب : رگا  و 
تسا ، یهلا  رَدَق  هب 

. تسا صّخشم  ياهزادناب  ینعی 
، دشاب ناکم  نامز و  هچ  رد  ًالثم 

، تسا هدومرف  نیعم  ادخ  هک  تسا ، ياهزادنا  ياراد  کی  ره  حراوج  ءاضعا و  هّثج و  یگرزب  یکچوک و  و 
عقاو نامه  دیاب  دومرف و  نیعم  شیپ ، زا  یلاعت  يادخ  هک  تسا  يروتسد  و  تشونرـس ، قباطم  زیچ  همه  هک  دننکیم  ههبُـش  یخرب  هکنیا  و 

هک : دنریگیم  هجیتن  دوش و 
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دنروبجم ، مدرم  نیا  ربانب 
. تسین یتسرد  فرح 

تسین ، ام  ندش  روبجم  لماع  رَدَق ، اضق و 
. تسا هدومرف  رّدقم  مه  ار  ام  ندوب  راتخم  دنوادخ  اریز 

تفگ : هک  دش  تیاور  هتابن  نب  غبصا  زا 
. تفر رگید  يراوید  يوس  هب  دوب  طوقس  لاح  رد  هدش و  جک  هک  يراوید  دزن  زا  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

تفگ : مالسلا  هیلع  یلع  ماما  هب  یصخش 
؟ يزیرگیم ادخ  ياضق  زا  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ای 

دومرف : ترضح 
. مزیرگیم َّلجَوَّزَع  يادخ  رَدَق »  » يوس هب  ادخ  ياضق »  » زا

ود ره  باختنا  رد  نم  تسا و  دنوادخ  ریدقت  ود ، ره  هک  منکیم  رارف  رگید ، تشونرس  هب  یتشونرـس  زا  و  رگید ، ءاضق  هب  یئاضق  زا  ینعی 
[ . 1 . ] متسه راتخم  دازآ و 

-------------------------
اه : تشون  یپ 

(. هر  ) قودص دیحوت  [ 1]

رازاب رد  تاغیلبت 

ناراکفالخ ناشورف و  مک  تفریم و  هار  رازاب  رد  تشاد  تسد  رد  ياهنایزات  هک  یلاح  رد  دوخ  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترـضح 
[ . 1 . ] دننک تازاجم  ار  نیرکتحم  لرتنک و  ار  رازاب  هک  داتسرف  دوخ  نارادناتسا  يارب  ياهمانشخب  و  درکیم ، تازاجم  ار  يداصتقا 

: هک دنکیم ، لقن  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  ینیلک  موحرم 
دزیم و مدق  هفوک  رازاب  رد  تشاد  تسد  رد  یقّالش  هک  یلاح  رد  هدمآ ، نوریب  لزنم  زا  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  حبـص  زور  ره 

درکیم ، تحیصن  ار  مدرم 
دادیم ، یئاهدومنهر  دنلب  يادص  اب  و 

. دندرکیم شوگ  دنداهنیم و  نیمز  رب  دنتشاد  تسد  رد  هچ  ره  دندینشیم  ار  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح  يادص  ات  مدرم 
[ . 2 . ] دیامرف یگدیسر  مدرم  تالکشم  هب  ات  تشگیم  زاب  دوخ  هاگیاج  هب  سپس 

اب و  میـشاب ، هتـشاد  تاغیلبت  يارب  يرتفد  اجهمه  مینک ، هدافتـسا  اـهژاساپ ، اـههچمیت ، اهرهـش ، رازاـب  رد  يراـتفر  يوگلا  نیا  زا  رگا  زورما 
رادـشه قیوشت و  اهيراکفالخ  زا  زیهرپ  دـیلوت و  راک و  هب  تبـسن  ار  نایرازاب  هدـش ، باسح  تاقوا  رد  بسانم  تسرد و  یتوص  متـسیس 

. تشاد دهاوخ  يریگمشچ  رایسب  رثا  میهدب ،
-------------

اه : تشون  یپ 
مالسالا ج 2ص 36 . مئاعد  [ 1]

سلجم 75. قودص  یلاما  و -  هعیشلا ج12 ص283 -  لئاسو  و -  یفاک ج5ص151 -  عورف  [ 2]
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رازاب رد  تازاجم  رکذت و 

؛ تفریم هار  هفوک  رازاب  رد  تشاد ، یّصاخ  هّجوت  يداصتقا  يراجت و  زکارم  هب  تبسن  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح 
. دومرفیم تازاجم  ار  وا  قّالش  اب  دشیم ، بکترم  یفالخ  یسک  رگا  و  درکیم ، تحیصن  ار  نایرازاب 

: هک دش  لقن  مالسالا  مئاعد  باتک  رد 
ّبلقت یـشورف و  مـک  هـکار  یناـسک  و  تـفریم ، هار  رهـش  رازاـب  رد  تـشاد  تـسد  رد  ياهناـیزات  هـک  یلاـح  رد  مالـسلا  هـیلع  یلع  ماـما 

[ . 1 . ] دومرفیم هیبنت  ًاصخش  دندرکیم ،
. دنیامن تازاجم  ار  نافّلختم  دننک و  تراظن  رازاب  رب  هک  دوب  هداتسرف  ياهمانشخب  زین  دوخ  نارادناتسا  يارب  و 

رد ندـش  نادرگرـس  اهيزاس و  هدـنورپ  ياج  هب  هک  دراد  هعماـج  رد  یئـالاو  نشور و  رایـسب  هاـگیاج  يدروخرب ، ياـه   ّ شور زا  هنوگنیا 
. دندشیم تازاجم  مالسا  ماکحا  ساسارب  یئاسانش و  مرجم  مرج و  ناسآ ، حیحص و  ياههویش  اب  یسارکورب ، تالکشم 

------------------------
اه : تشون  یپ 

مالسالا ج 2 ص 36. مئاعد  [ 1]

هباحص رگید  رد  یلع  ماما  ياهداقتنا  ریثات 

ربمایپ باحصا  رگید  رد  درک ، ضارتعا  اهراب  اهراب و  موس  هفیلخ  هب  مالسا  تمالس  رب  تراظن  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  یتقو 
. دندرکیم ضارتعا  موس  هفیلخ  ياهيراکفالخ  ربارب  زین  اهنآ  هک  تشاذگ ، رثأ  زین  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص 

: تفگیم هک  دوب  یناسک  زا  موس و  هفیلخ  نادیرم  زا  ءادتبا  ِيو  دوب ، موس  هفیلخ  تخسرس  نافلاخم  زا  یکی  زین  دوعسم  نبا 
: هک ارچ  درک ، تعاطا  ِيو  زا  دیاب  دناوخب  تعکر  راهچ  ار  ینم  رد  یتعکر  ود  زامن  موس  هفیلخ  رگا  یّتح 

[ . 1 «. ] تسا ّرش  تفلاخم   » ٌرش فالخلا 
: تفگ رگید  لقن  رد  و 

[ . 2 . ] تسا ّرش  تفلاخم  اریز  منکیمن  تفلاخم  وا  اب  نم  تسا ، ماما  نامثع 
[ . 4 . ] دندوب قفّتم  موس  هفیلخ  اب  هباحص  زا  یخرب  هک  یتروص  رد  [ 3 . ] درکیم تیلاّعف  موس  هفیلخ  ّدض  رب  تّدش ، هب  اهدعب  اّما 

.« دنتفریذپن یعرش  یسایس  هریس  ناونع  هب  مکاح  اب  تفلاخم  زاوج  رد  ار  هباحص  نیا  هدیقع  ّتنس  لها  نادنمشناد  اهدعب  هچرگ  »
ناشن مود ) هفیلخ  دننامه   ) راکتبا عادـبا و  رد  ار  دوخ  تفالخ  تردـق  تسیابیم  هک  دوب  رواب  نیا  رب  موس  هفیلخ  هکنآ  تسا  مّلـسم  هچنآ 

. دهد
: تفگیم دوخ  وا 

[ . 5 .« ] تشادن تفلاخم  تأرج  یسک  دوب  یعطاق  درف  وا  نوچ  اّما  دادیم ، ماجنا  زین  رمع  ار  نم  تامادقا  »
-----------------

اه : تشون  یپ 
و فسوی ص 30 ، وبا  یـضاق  راثالا  و  دوواد ج 1 ص 308 ، یبا  ننـس  زا  لقنب  ریدغلا ج 8 ص 99  و  يربطلا ج 4 ص 268 ، خیرات  [ 1]

یقهیب ج 3 ص 144 . يربکلا  ننس  و  ج 7 ص 175 ، یعفاش ج 1 ص 159 ، مامالا  باتک 
دیدحلا . یبا  نبا  هغالبلاجهن ج 3 ص 42 ، حرش  [ 2]
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. 1049 هرّونملا ج 2 ص 1054 -  ۀنیدملا  خیرات  و  ، 524 فارشالا ج 4 ص 527 -  باسنا  [ 3]
زا هک  یتداقتنا  هرابرد  دـسیونیم : يرذـالب   ) موس هفیلخ  نیفلاـخم  ثحب  ، 349 ص 356 -  يرجه  لاس 40  ات  مالـسا  یـسایس  خیرات  [ 4]

فارشالا ج 4 ص 549 ش 1411 . باسنا  دنکن ، عافد  موس  هفیلخ 
ج 4 ص 34. ردلا ج 2 ص 12 ، رثن  و  نییبّتلا ج 1 ص 377 ، نایبلا و  و  يربکلا ج 8 ص 113 ، تاقبط  [ 5]

يریذپ تیلوئسم  هیحور  تیوقت 

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ماما  هطبار  نیا  رد 
َّرَّشلا ُُمتیَأَر  اَذِإَو  ِِهب ، اوُذُـخَف  َریَْخلا  ُُمتیَأَر  اَذِإَو  ُهوُصْعَت ، َالَو  َهَّللا  اوُعیِطَأ  ِِمئاَهَْبلاَو . ِعاَِقْبلا  ِنَع  یَّتَح  َنُولوُؤْسَم  ْمُکَّنِإَف  ِهِداَِلبَو ، ِهِداَبِع  ِیف  َهَّللا  اوُقَّتا 

. ُْهنَع اوُضِرْعَأَف 
یتح ادخ  ياههدیرفآ  روما  لوئسم  امش  دش  دهاوخ  لاؤس  تمایق  زور  رد  امش  همه  زا  اریز  دیشاب ، راکزیهرپ  دیـسرتب و  ادخ  زا  مدرم ، يا  )

. دینکن یچیپرس  شنامرف  زا  دینک و  تعاطا  ار  ادخ  دوب . دیهاوخ  تاناویح  اهرهش و  زا 
[ . 1 .( ] دینک ضارعا  نآ  زا  دیتفای ، يدب  ّرش و  رگا  دییامن و  باختنا  دیدرک ، هدهاشم  ار  اهیبوخ  یکین و  هاگره 

لدـع مظن و  يرارقرب  رد  دوشیمن  یعامتجا  مظن  نوناق و  ناراکردـنا  تسد  رگید  ای  یماظتنا  یماظن و  نارومأـم  اـب  اـهنت  هک  تسا  نشور 
دوب . ّقفوم  یعامتجا 

درک . مادختسا  یفخم  نارومأم  هعماج  درف  درف  يارب  دوشیمن 
دنشاب  هتشاد  لاّعف  روضح  دنناوتب  یماظن  ياهورین  اجهمه  رد  هک  درادن  ناکما 

. دزاس روبجم  اهناکم  اهنامز و  همه  رد  نوناق  يارجا  هب  دنک و  لرتنک  ار  ناسنا  دناوتیمن  ناسنا  هملک ، کی  رد  و 
. درک تیوقت  ار  نامیا  يورین  یلد  ره  رد  تسب و  راک  هب  ار  یهلا  ناربمایپ  ياههویش  هغالبلاجهن و  میرک و  نآرق  شور  دیاب 

درک . نیزگیاج  یناسنا  ره  لد  رد  ار  تمایق  ياهشسرپ  داعم و  هب  هدیقع  دیاب 
دنک  رواب  ناسنا  رگا 

مان » ادخ  دشاب  یقلاخ  ار  ناهج  »
دوشیم . لاؤس  وا  زا  يزور  یعامتجا ، مظن  نوناق و  ربارب  رد  دریذپب  و 

هعماج و دارفا  دّهعت  ساسحا  اب  اهناسنا  هعماج  دـنکیم و  تلاخد  تراظن و  نوناق ، يارجا  رد  مه  دـشوکیم و  نوناق  يارجا  رد  دوخ  مه 
. دومیپ دنهاوخ  ار  یّقرت  تمالس و  نوناق و  مظن و  هار  یمدرم ، تراظن  لصا 

-----------------
اه : تشون  یپ 

: تسا حرش  نیا  هب  نآ  دانسا  زا  یخرب  هک  یتشد ، دمحم  سرهفملا  مجعم  هغالبلاجهن  هبطخ 5/167  [ 1]
يافوتم 328 ه)  ) یکلام هبر  دبع  نبا  دیرفلادقع ج 1 ص 44 و 98 : - 1

يافوتم 276 ه)  ) ۀبیتق نبا  رابخالانویع ج 2 ص 123 : - 2
يافوتم 356 ه)  ) يدیز یناهفصا  جرفلاوبا  یناغأ ج 12 ص 6 : - 3

يافوتم 356 ه)  ) یلاق یلعوبا  یلامأ ج 2 ص 91 : باتک  - 4
يافوتم 338 ه)  ) یکلام ربلادبع  نبا  ملعلاعماج ص 77 : - 5

يافوتم 380 ه)  ) ینارح هبعش  نبا  لوقعلافحت ص 138 : - 6
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(. يافوتم 460 ه  ) یسوط خیش  یلامأ ج 2 ص 238 : باتک  - 7

یمومع همکاحم  داعم و  هب  داقتعا  تیوقت 

: دومرف يدربراک  هویش  نیا  هب  تبسن  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
َوُهَف ُفْعی  ْنِإَو  ُمَلْظَأ ، ُْمْتنَأَف  ْبِّذَـعی  ْنِإَف  ِةَرُوتْـسَْملاَو ، ِةَرِهاَّظلاَو  ِةَرِیبَْکلاَو ، ْمُِکلاَمْعَأ  ْنِم  ِةَریِغَّصلا  ِنَع  ِهِداَبِع  َرَـشْعَم  ْمُُکِلئاَـسی  َیلاَـعَت  َهَّللا  َّنِإَـف 

. ُمَرْکَأ
درک . دهاوخ  لاؤس  ناهنپ  راکشآ و  گرزب و  کچوک و  راتفر  لامعا و  همه  هرابرد  ناگدنب  امش  زا  گرزب  دنوادخ  انامه  )
[ . 1 .( ] تسا روگرزب  میرک و  دنوادخ  دیامن ، وفع  ار  امش  رگا  دیا و  هتشاداور  ملظ  نتشیوخ  هب  دوخ  ار  امش  دنک  باذع  رگا 

----------------
اه : تشون  یپ 

: تسا حرش  نیا  هب  نآ  دانسا  زا  یخرب  هک  یتشد ، دمحم  سرهفملا  مجعم  هغالبلاجهن  همان 3/27  [ 1]
يافوتم 283 ه)  ) یفقث لاله  نبا  تاراغلا ج1 و230 و223 و235 و 249 : باتک  - 1

يافوتم 380 ه)  ) ینارح هبعش  نبا  لوقعلا ص 176 و 177 : فحت  - 2
يافوتم 413 ه)  ) دیفم خیش  سلاجم ص260 م31 ح3 : باتک  - 3

يافوتم 460 ه)  ) یسوط خیش  لوا ح31/31 : یلامأ ص25-24 م  باتک  - 4
يافوتم 553 ه)  ) یعفاش يربط  یفطصملا ص44 : ةراشب  - 5

يافوتم 605 ه)  ) مارو خیش  مارو ص19 و497 : هعومجم  - 6
يافوتم 310 ه)  ) یعفاش يربط  : 36 هنس يربط ج3 ص556  خیرات  - 7

يافوتم 413 ه)  ) دیفم خیش  یلامأ ص 152 و 153 : باتک  - 8
(. يافوتم 1110 ه  ) یسلجم راونالا ج74 ص335 : راحب  - 9

يراکمه نواعت و  حور  تیوقت 

تراظن  » ِزرم هب  دنرکیپ ، کی  ياضعا  هک  دننک  ساسحا  مدرم  دوش و  تیوقت  يراکمه  نواعت و  حور  هعماج ، کی  ياهناسنا  لد  رد  رگا 
: تفگ هک  تفرگ ، دنهاوخ  هدهع  هب  ار  نوناق  مظن و  زا  يرادساپ  دوخ  هدش ، کیدزن  یمدرم »

. ْمُهَنَیب ِّقَْحلا  ِۀَماَقِإ  یَلَع  ُنُواَعَّتلاَو  ْمِهِدْهُج ، ِغَْلبَِمب  ُۀَحیِصَّنلا  ِهِداَبِع  یَلَع  ِهَّللا  ِقوُقُح  ِبِجاَو  ْنِم  ْنِکلَو 
يرارقرب يارب  دنـشوکب و  نارگید  هب  تحیـصن  یهاوخریخ و  رد  دوخ  ییاناوت  هزادنا  هب  هک : تسا  نیا  ناگدنب  رب  یهلا  بجاو  قوقح  زا  )

[ . 1 .( ] دنشاب هتشاد  یگنهامه  يراکمه و  لدع  قح و 
-------------

اه : تشون  یپ 
(. هتشذگ كرادم   ) یتشد دمحم  سرهفملا  مجعم  هغالبلاجهن  هبطخ 14/216  [ 1]

نآرق يروآ  عمج  رد  شالت 

. تسب ورف  ناهج  زا  هدید  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  هاگنآ 
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. دندروآ يور  دوخ  هلیبق  موق و  تیوقت  هب  یخرب  دندرک  شالت  تردق  تموکح و  ندروآ  تسد  هب  يارب  یهورگ 
. دندزیم اپ  تسد و  هدنیآ ، تلود  رد  ماقم  لام و  هب  ندیسر  يارب  يدارفا  و 

هک دسیونب ، دلج  کی  رد  هدرک و  يروآعمج  ار  نآرق  ات  تفرگ  راکب  ار  شتردق  تاناکما و  مامت  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  اّما 
. دنامن هدنکارپ  و  دوش ، ظفح  اهناسنا  یگدنز  لمعلاروتسد 

دندیسرپیم : یخرب 
؟ دیآیمن نوریب  هناخ  زا  مالسلا  هیلع  یلع  ارچ 

: دادیم باوج  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
. يرورض یلیخ  ياهراک  ای  زامن  يارب  رگم  میاین ، نوریب  هناخ  زا  مسیونن  ار  میرک  نآرق  یمامت  ات  ماهدروخ  دنگوس 

تسا ، مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  درک ، يروآعمج  ار  نآ  دلج  کی  رد  تشون و  وکین  ار  نآرق  مامت  هک  یسک  لّوا  ور  نیا  زا 
. تسا مالسلا  هیلع  یلع  نآرق ، ّلک  ظفاح  لّوا  هچنانچ 

: دنتفگیم مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  هب  یسایس  لاجر  زا  یضعب 
؟ ییآیمن نوریب  هناخ  زا  ارچ 

: دومرفیم
ناصقن دوبمک و  راچد  مسرتیم  اریز  مورن ) نوریب  هناخ  زا  ینعی   ) مراذـگن شود  رب  ابع  منکن  يروآعمج  ار  نآرق  ات  ماهدرک  داـی  دـنگوس 

ددرگ . شیپ  سپ و  ياهیآ  ای  دنیازفایب و  نآ  رب  يزیچ  ای  دوش 
نینمؤملاریما ترضح  تسد  هب  نآرق  تباتک  يروآعمج و  اب  اّما  دنتفریذپن ، هفیقس  نارس  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  هدش  هتشون  نآرق  هچرگ 

[ . 1 . ] تسا هدنام  ظوفحم  نوصم و  تباتک  ظفح و  اب  یهلا  یحو  هک  دنتسناد  هدوسآ  رطاخ  اب  ناگمه  مالسلا  هیلع 
-------------

اه : تشون  یپ 
رئاصب ص 28. باتک  و  یفنح ، یئاکسح  مکاح  لیزنّتلا . دهاوش  [ 1]

دهز فیرعت 

: دومرف مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
: تسا هتفرگ  رارق  دیجم  نآرق  زا  ياهلمج  ود  رد  دهز  مامت 

[ . 1 « ] مکاتآ امب  اوحرفت  الو  مکتافام  یلع  اوسأت  الیکل  »
.( دیدرگن داشلد  هدش  هداد  امش  هب  هچنآ  رب  دیوشن و  نیگمغ  هدش  توف  امش  زا  هچنآ  رب  ات  )

[ . 2 . ] تسا هتشگ  اراد  ار  دهز  فرط  ود  ره  ددرگن  نامداش  هدنیآ  رب  دروخن و  فسأت  هتشذگ  رب  هک  یسک  و 
--------------

اه : تشون  یپ 
هیآ 22 . دیدح ، هروس  [ 1]

. یتشد دمحم  سرهفملا  مجعم  تمکح 377  هغالبلاجهن ، [ 2]

ءاجر فوخ و  ریسفت 

مالسلا هیلع  یلع  ماما  www.Ghaemiyeh.comهمانشناد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1507زکرم  هحفص 420 

http://www.ghaemiyeh.com


دومرف : مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
: دیامرفیم دنوادخ  اریز  شابم ؛ نمیا  ادخ  باذع  زا  تما  نیا  دارفا  نیرتهب  رب 

[ . 1 « ] نورساخلا موقلا  ّالا  هَّللا  رکم  نمأی  الف  »
( راکنایز مدرم  رگم  دنشابیمن  نمیا  ادخ  رفیک  رکم و  زا  )

: دیامرفیم دنوادخ  اریز  وشم ؛ دیمون  ادخ  فطل  تمحر و  زا  تما  نیا  دارفا  نیرتدب  رب  و 
[ . 2 « ] نورفاکلا موقلا  ّالا  هَّللا  حور  نم  سأیی  ّهنا ال  »

[ . 3 ( ] نارفاک رگم  دنشابیمن  دیمون  ادخ  تمحر  زا  )
----------------

اه : تشون  یپ 
هیآ 99 . فارعا ، هروس  [ 1]
هیآ 87 . فسوی ، هروس  [ 2]

. یتشد دمحم  سرهفملا  مجعم  تمکح 377  هغالبلاجهن ، [ 3]

میتی ناکدوک  یناور  لئاسم  هب  هجوت 

. دنوش بسانم  هیذغت  سابل و  رسمه و  نکسم و  ياراد  دیاب  هک  دنرگنیم ، يّدام  روما  هاگدید  زا  ار  نامیتی  ياهیدنمزاینو  اهزاین  يرایسب ،
، درکیم رکف  نامیتی  یمسج  يّدام و  تاجایتحا  هب  هک  يا  هزادنا  نامه  هب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  اّما 

. دشیدنایم زین  اهنآ  یناور  ياهدوبمک  اهزاین و  عفر  هب 
. دندرگن یفطاع  ياهدوبمک  ای  یناور ، ياه  هدقع  راچد  ات 

، دنادنخیم ار  اهنآ  دنفسوگ  زا  يدیلقت  يادص  و  اهيزاب ، عاونا  اب  و  درکیم ، عمج  دوخ  رود  ار  نامیتی  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
نامیتی ناهدرد  لسع  دوخ  ناتـشگنا  اب  و  تسـشیم ، ار  دوخ  ناتـشگنا  دناروخب ، لسع  اهنآ  هب  تساوخ  و  دروآ ، لزنم  هبار  نامیتی  يزور 

؛ دنشچب ار  ینیریش  عون  ود  هک  دراذگیم 
لسع ینیریش 

[ . 1  ] نتفرگ ردپ  تسد  زا  ینیریش  و 
. تسین امش  نأش  رد  اهراک  نیا  هک  دندرکیم ، ضارتعا  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  هب  هاگآان  دارفا  هچرگ 

رد زورما  هک  درکیم  هجوت  یفیرظ  تاکن  هب  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  اّما 
یسانشناور ملع 

كدوک یسانشناور 
یتیبرت یسانشناور  و 

. تسا هّجوت  دروم  رایسب 
: دنیوگیم ناسانشناور  اریز 

. تسا یفطاع  ياهدوبمک  دنداد  تسد  زا  ار  ردامای  ردپ  هک  ینادنزرف  يراکهزب  للع 
: دنتفگیم ماما  نارای  زا  یخرب  هک  درکیم  ینابرهم  اهنآ  اب  و  تشاد ، هجوت  نامیتی  هب  ردقنآ  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح 

ًامیتی ُْتنک  ّینِا  ُتْددََول 
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[ . 2 « ] مدوب میتی  کی  مهنم  شاک  يا  »
--------------

: اه تشون  یپ 
راونالاراحب ج 41 ص 29 . [ 1]
راونالاراحب ج 41 ص 29 . [ 2]

درمو نز  یسانشناور  توافت 

، تسا هدرک  ادیپ  شرتسگ  رایسب  یسانشناور  ياه  هتشر  نآ ، نوگانوگ  بناوج  فشک  و  یسانشناور ، ملع  شرتسگ  اب  هزورما 
یسررب دروم  یـسانشناور  ملع  رد  هک  دشابیم  یئاهتیعقاو  زا  یکی  یناویح ، یـسانشناور  یتحو  كدوک  یناوجون ، یناسنا ، یـسانشناور 

، تسا
. تسا نادرم  نانز و  یسانشناور  توافت  نآ  هدرتسگ  بناوج  زا  رگید  یکی  هک 

هدهع هب  یتوافتم  فئاظو  مادـکره  شنیرفآ  ماظنرد  نوچ  اّما  دنـشابیم ، كرتشم  یقالخا  ياه  شزرا  ياراد  هدوب و  ناسنا  ود  ره  هچرگ 
. دنتسه ینوگانوگ  ياهتوافت  ياراد  یمسج  تایصوصخ  رگید  و  يژولویزیف ، يژولویب ، رد  دنراد و 

: دنکیم هراشا  ودره  یناور  ياهتوافت  زا  یخرب  هب  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  هک  تشاد  دنهاوخ  یناوارف  ياهتوافت  زین  یناور  لئاسم  رد  و 
ًۀَلیَِخب َْتناَک  اَذِإَو  اَهِـسْفَن ، ْنِم  ْنِّکَُمت  َْمل  ًةَّوُهْزَم  ُةَأْرَْملا  َِتناَک  اَذِإَـف  ُلُْـخْبلاَو ؛ ُْنبُْجلاَو ، ُوْهَّزلا ، ِلاَـجِّرلا : ِلاَـصِخ  ُراَرِـش  ِءاَـسِّنلا  ِلاَـصِخ  ُراـیِخ 

. اََهل ُضِْرعی  ٍءیَش  ِّلُک  ْنِم  ْتَقِرَف  ًۀَناَبَج  َْتناَک  اَذِإَو  اَِهْلَعب ، َلاَمَو  اََهلاَم  ْتَظِفَح 
ّربکتم ینز  هاگره  لخب ، سرت ، ندـیلاب ، دوخ  هب  ّربکت و  دـننام ، تسا ، نادرم  قالخا  نیرتتشز  ناـنز ، يوخ  قلخ و  نیرتوکین  زا  یخرب  )
يزیچ ره  زا  دـشاب  ناسرت  نوچ  و  تسا ، نابهگن  ار  شرهوش  دوخ و  لاوما  دـشاب  لیخب  رگا  و  دـهدن ، هار  دوخ  میرح  هب  ار  هناگیب  دـشاب ،

[ . 1 .( ] دریگیم هلصاف  دناسر  نایز  وا  يوربآ  هب  هک 
، دنراذگیم یبایزرا  هب  نادرم  زا  يادج  ار  نانز  یسانشناور  هک  دندش  انشآ  هدش  دای  قئاقح  اب  هزورما  امرصع  ناسانشناور 

. دومرف هراشا  نآ  هب  لبق  نرق  هدراهچ  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  هک  یلاح  رد 
--------------------

اه : تشون  یپ 
. ّفلوم سرهفملامجعم  هغالبلاجهن  تمکح 234  [ 1]

نامیتی یناور  لئاسم  هب  هجوت 

. دندروآ مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  يارب  ناْولُح  نادْمَه و  زا  ریجنا  لسع و  يرادقم  يزور 
. تشاذگیم نانآ  ناهدب  ار  ریجنا  لسع و  دوخ  تسد  اب  ّتبحم ، شزاون و  نمض  دندروآ ، درگ  ار  هفوک  نامیتی  داد  روتسد  ماما 

: دنتفگ باحصا 
؟ دیهدیم اذغ  نانآ  هب  كرابم  ناتسد  اب  امش  ارچ  دنروخیم ، ناشدوخ  مالسلا ، هیلعنینمؤملاریما  ای 

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
[ . 1 .« ] دننکن يردپیب  ساسحا  نامیتی  ات  مهدیم  ماجنا  ار  لمع  نیا  تسا ، نامیتی  ردپ  ماما  »

----------------
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اه : تشون  یپ 
راونالاراحب ج41 ص123. [ 1]

شناد بسک  رد  شالت 

ياهزار شناد و  بسک  رد  شالت  تفرگیم و  ارف  ناوارف  مولع  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  هراومه  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما 
، تشاد یملع 

: دومرف ادخ  لوسر  هک  تسشنیم ، یملع  هرکاذم  هب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  اب  ینالوط  ياهتّدم  هک  دندیدیم  اهراب 
اَهباب ِیلَع  َو  ْملِْعلا  ُۀَنیدَم  اَنأ 

[ . 1 « ] تسا نآ  برد  یلع  ملع و  رهش  نم  »
. تسشن ترضح  نآ  اب  ینالوط  یتّدم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رمع  رخاوا  رد  يزور  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح 

: دندیسرپ مالسلا  هیلع  یلع  ماما  زا 
؟ دیدرکیم وگتفگ  یثحابم  هچ  رسرب  ادخ  لوسر  اب  امش 

: داد خساپ 
[ . 2 . ] دوشیم زاب  رگید  ِرَد  رازه  مادکره  زا  هک  دوشگ ، نم  رب  ار  شناد  زا  رَد  رازه  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ 

--------------------
اه : تشون  یپ 

راونالاراحب ج40 ص203 و 121 . [ 1]

راونالاراحب ج40 ص203 و 121. [ 2]

ربمایپ زا  شناد  بسک  رد  شالت 

: دهدیم حرش  هنوگنیا  ار  ادخ  لوسر  زا  شناد  بسک  رد  دوخ  موادم  شالت  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح 
دومرفیم تولخ  نم  اب  ترضح  نآ  متفریم و  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  شیپ  راب  کی  بش ، ره  رد  رابکی و  زور ، ره  رد  نم 

زا يدَحَا  اب  دنتسنادیم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  باحـصا  هک  دوب  ياهنوگب  ترـضح  نآ  اب  نم  یگتـسبلد  هقالع و  تّدش  و 
. دومرفیمن راتفر  قیرط  نآ  هب  نم  زج  مدرم 

لوسر ياهقاُطا  زا  یکی  رد  نم  هک  نامز  ره  دمآیم و  نم  لزنم  هب  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دراوم ، زا  رتشیب  رد  اسب  هچ  و 
: دومرفیم درکیم و  جراخ  لزنم  زا  ار  دوخ  نارسمه  مدشیم ، دراو  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ 

. دینک تولخ  ار  لزنم 
. دنامیمن یقاب  ترضح  نآ  دزن  یسک  نم  زج  هک  يروط  هب 

جراخ ار ) مدـالوا  زا  يدـحا  هن  همطاـف و   ) ارم تیب  لـها  زا  يدـحا  دروآیم ، فیرـشت  نم  لزنم  هب  نم  اـب  ندومن  تولخ  يارب  تقو  ره  و 
دومرفیمن

، دومرفیم خساپ  مدرکیم ، لاوئس  هچنآ  نم  و 
. دومرفیم نخس  زاغآ  دوخ  ترضح  نآ  دشیم ، مامت  متالاوئس  مدشیم و  تکاس  نامز  ره  و 

. متشون ار  نآ  دوخ  ّطخ  هب  نم  دومرف و  ءالما  دناوخ و  نم  يارب  ار  نآ  هکنآ  رگم  دشن ، لزان  ترضح  نآ  رب  ياهیآ  هجیتن  رد 
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. دومرف میلعت  نم  هب  ار  تایآ  نآ  ّماع  ّصاخ و  هباشتم و  مکحم و  خوسنم و  خسان و  ریسفت و  تایآ و  لیوأت  و 
. دیامرف اطع  نم  هب  ارنآ  مهف  ظفح و  يورین  هک  درک  تلئسم  دنوادخ  زا  و 

. متشون ارنآ  دشن و  وحم  مرظن  زا  دومرف  ءالما  نم  يارب  هک  ار  ملع  زا  یتمسق  چیه  مدرکن و  شومارف  ار  ياهیآ  چیه  نم  ور  نیا  زا 
. دوشیم عقاو  هچنآ  هدش و  عقاو  هچنآ  اب  یهن  رما و  مارح ، لالح و  زا  دومرف  ترضح  نآ  هب  دنوادخ  هک  ار  هچنآ  و 

. هدش لزان  ترضح  نآ  زا  شیپ  هک  یباتک  ره  و 
. مدرکن راذگورف  ار  اهنآ  ظفح  كرد و  ار  تیصعم  تعاط و  زا  یتمسق  ره  و 

. مدرکن شومارف  ار  اهنآ  زا  فرح  کی  یّتح 
. دنک ُرپ  رون  تمکح و  ملع و  زا  ارم  بلق  هک  درک  تلئسم  دنوادخ  زا  دراذگ و  نم  هنیس  رب  ار  كرابم  تسد  سپس 

: مدرک ضرع  ترضح  نآ  هب  نم 
ای سرت  ایآ  هدشن ، توف  نم  زا  ماهتـشون  هک  ار  هچنآ  هدرکن و  شومارف  ار  يزیچ  دـیدومرف  اعد  هک  ینامز  زا  نم  تیادـف ، هب  مردام  ردـپ و 

؟ دیراد ماهراب  رد  یشومارف  هشیدنا 
: دومرف ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ترضح  نآ 

[ . 1 . ] مرادن وت  هرابرد  لهج  یشومارف و  سرت و  ریخ ،
-------------

اه : تشون  یپ 
ثیدح 21. یئاهب  خیش  نیعبرا  و  همجرت ج1 ص5 ، ریدغلا ، [ 1]

یملع بتک  فیلأت  نیودت و 

لقتنم هنیـس  هب  هنیـس  دـندرکیم و  ظفح  ار  ثیداحا  نآرق و  يوق ، ياـههظفاح  هب  هیکت  اـب  مالـسا  نیتسخن  ياـهزور  رد  هک  تسا  تسرد 
، دندومنیم

. دیشخبیم قّقحت  ار  فیلأت  نیودت و  تضهن  دیاب  یمالسا  تّما  یگنهرف  یملع ، ياههیامرس  ظفح  يارب  اّما 
، دـیفم ُبتُک  نیودـت  نتـشون و  هب  ار  ناگمه  دوب و  یمالـسا  تّما  رد  نیودـت  فیلأت و  تضهن  نارگزاغآ  زا  یکی  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما 

. دومرفیم شرافس 
[ . 1 . ] دوب مالسلا  هیلع  یلع  تشون  ياهتسیاش  کبس  هب  يروآعمج و  ار  نآرق  هک  یسک  لّوا 

. دوب مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  دشاب ، هعماج  یهقف  یتدیقع و  ياهزاین  يوگخساپ  ات  تشون  نید  ماکحا  رد  یباتک  هک  یسک  لّوا 
. دوب مالسلا  هیلع  یلع  ماما  داد  شزومآ  لیمکت و  حرطم و  ار  وحن  ملع  هک  یسک  لّوا 

: دومرف هک  دوب  رامشیب  یتاحفص  ياراد  لّصفم و  یباتک  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  لقن  قبط  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  یهقف  باتک 
« ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  عارذ  هب   » تشاد لوط  عرذ  نآ 70  ياهذغاک 

. دیدرگ نایب  ًاحورشم  نآ  رد  مارح  لالح و  مامت  دش و  هتشاگن  ماما  ّطخ  اب  هک 
[ . 2 . ] تسا هدمآ  باتک  نیا  رد  نآ  باوج  دنراد  دنتشاد و  زاین  یمالسا  تّما  اهناسنا و  هک  يزیچ  ره  و 

-------------------------
اه : تشون  یپ 

یسربط . جاجتحا  و  هغالبلاجهن ج2 ص208 ، حرش  [ 1]
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ج 26 ص 22 و 23. راونالاراحب ج 47 ص 280 ، و -  یسربط -  جاجتحا  و  یئوخ ج2 ص316 ، هغالبلاجهن  حرش  [ 2]

یمومع تاعالطا  باتک  فیلات 

اب ار  یباتک  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  هک : دناهدروآ  یخلب  نامیلـس  یلاّزغ و  مالـسلا و  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  باحـصا  نارظن و  بحاص 
فراعملاةرئاد نانوچ  هک  دوب  هدروآ  درِگ  نآ  رد  ار  ناگتـشذگ  هدـنیآ و  هب  تبـسن  يرورـض  تاعالّطا  مامت  هک  هتـشون  عماج » رفج   » ِماـن

، دراد هتشاد و  دربراک  یتاعالّطا  یملع ، ياهیدنمزاین  نونف و  مولع و  مامت  رد  ینغ  رایسب 
. دش هداد  حیضوت  نآ  رد  هدنیآ  تالّوحت  هدنیآ و  هب  طوبرم  یبیغ  رابخا  زا  يرایسب  و 

، تسا یتاعالّطا  هنوگره  زا  ناسنا  هدننک  زاینیب  عماج » رفج   » دننامه هک  دومرف ، فیلأت  ۀعماجلا »  » ِمان هب  ار  يرگید  باتک  و 
: دنتشون نآ  هرابرد  هک 

َنوُمُکْحی ُهُدالْوَا  َو  َْملاْعلا ، ِضارِْقنِا  یِلا  َثِداوَْحلا  ِفوُرُْحلا ، ِْملِع  ِۀَـقیرَط  یَلَع  اهیف  َرِکُذ  ْدَـق  مالـسلا  هیلع  ِیلَِعل  ِناباتِک  َۀَـعِماْجلا  َو  َْرفَْجلا  َّنِا 
امِِهب 

نآ رد  تمایق  ات  راگزور  ثداوح  هب  تبسن  مزال  ياه  یهاگآ  فورح ، ساسارب  هک  تسا  مالسلا  هیلع  یلع  زا  هعماج  رفج و  باتک  انامه  »
[ . 1 .« ] دننک هدافتسا  نآ  زا  دنناوتیم  شنادنزرف  و  هدمآ ، درگ 

قشع و دـندوب ، رامـش  تشگنا  دنـسیونب  دـنناوخب و  دـنناوتب  هک  يداوس  اب  دارفا  و  دوب ، كدـنا  هدنـسیون  قّقحم و  هک  یناراـگزور  نآ  رد 
. تسا روآ  یتفگش  میرک  نآرق  يروآعمج  دنمشزرا و  ُبتُک  فیلأت  نتشون و  هب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  هقالع 

------------------
اه : تشون  یپ 

راونالاراحب و -  یفاک ج1 ص57 -  لوصا  و -  راونالاراحب ج49 ص153 -  و -  ثیدح 5914 -  هیقفلا ج 4 ص419  هرضْحی  نَم ال  [ 1]
ج26 ص39 و 36.

يرجه خیرات  نییعت 

. دندرک تبث  نابعش  هام  اب  ار  نآ  خیرات  دنتشون و  ياهماندهع  يزور  مّود  هفیلخ  تموکح  نامز  رد 
تفگ : مّود  هفیلخ 

»؟ هدنیآ لاس  ای  لاسما  نابعش  نابعش ؟ هام  مادک  »
. دننک ّلح  ار  خیرات  لکشم  ات  دندرک  عامتجا  نارظنبحاص  نارای و  باحصا و 

اه  یسراپ  خیرات  ساسأرب  تفگ : یکی 
نایمور  مور و  خیرات  دننامه  تفگ : يرگید 

ردنکسا خیرات  دنتفگ : یضعب  و 
 7 حیسم ترضح  دالیم  دنتفگ : رگید  یعمج 

[ . 1 . ] دنک صّخشم  نایسراپ  خیرات  دننامه  یخیرات  ات  دروآ  ار  یناریا  نازمره  مّود ، هفیلخ  و 
. دنتفریذپن ار  هدشدای  تایرظن  ناناملسم  رثکا  اّما 

: دومرف مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  هکنآ  ات 
، دوب مالسا  روهظ  يزوریپ و  زاغآ  ترجه ، اریز  دشاب ، ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ترجه  دیاب  یمالسا  تّما  خیرات  أدبم 
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. تسا رتمهم  مه  تثعب  تدالو و  زا 
[ . 2 . ] تفرگ الاب  مدرم  ْتنَسْحَا » ْتنَسْحَا   » يادص دنتفریذپ و  همه 

. تفای قّقحت  يرجه  لاس 16  رد  تقیقح  نیا  و 
فادها اب  دـیاب  اجهمه  هک  تسا ، خـیرات  یّتح  لئاسم  همه  رد  ماما  ندوب  یبتکم  یئارگشزرا و  رگنایب  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  ِّقح  رب  ِرظن 

. داد رظن  درک و  تکرح  یمالسا  دنلب 
--------------

اه : تشون  یپ 
ریّسلا ص167 . بیبح  [ 1]

مّود ص368. پاچ  ریثأنبا ج2  لماک  [ 2]

رعاش هب  نداد  هیده  قیوشت و 

مالسلا هیلع  یلع  ماما  شیاتس  حدم و  رد  يراعشا  نایرگـشل  نایم  رد  يدبعلا ، ءامـساوبأ  مانب  يرعاش  نیّفـص ، ياهزور  زا  یکی  رد  فلا -
دوتس . ار  ماما  وکین  و  دناوخ ،

: دومرف وا  هب  باطخ  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  دیسر ، نایاپ  هب  وا  راعشا  یتقو 
. یشابیم يرادافو  ّتبحم و  ناگدیزگرب  زا  وت  اریز  دهد ، وت  هب  وکین  ياهتراشب  و  ءامساوبا ، يا  دنک  تمحر  ار  وت  ادخ 

ات : دومرف  روتسد  سپس 
[ . 1 . ] دناسر يرای  یگدنز  ياهراک  رد  ار  وا  دریگ و  رارق  دّهعتم  رعاش  تمدخ  رد  صوصخم ، ناراک  تمدخ  زا  یکی 

شیاتس حدم و  رد  يراعشا  یتقو  دوب ، زین  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  باحـصا  زا  هک  ریهز  نب  بعک  مان  هب  يرگید  رعاش  ب -
. دناوخ مدرم  نایم  رد  دورس و  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

[ . 2 . ] درک هیده  وا  هب  یبوخ  يراوس  بسا  و  وکین ، سابل  و  دیشخب ، وا  هب  یناوارف  لوپ  ماما 
یسایس تازرابم  موادت  رد  زین  مالـسلا  مهیلع  هعیـش  ناماما  رگید  هک  تسا  ملع  رنه و  هب  نداهن  جرا  دنمرنه ، دّهعتم و  رعاش  ندرک  قیوشت 

. دندیشخبیم یناوارف  يایاده  اهنآ  هب  دندوتسیم و  ار  زرابم  دّهعتم و  نارعاش  ساّبعلاینب ، هیماینب و  نیطالس  اب  دوخ 
------------------------

اه : تشون  یپ 
یناعنص ج2 ص85 . بقانم  [ 1]
یناعنص ج2 ص85. بقانم  [ 2]

هناعاجش تامیمصت 

دشاب . ناوتان  هناعطاق  يریگمیمصت  زا  دیابن  رادمامز  ای  اورنامرف  گنج  زور  رد 
بوک دگل  دوخ  دنمورین  ياهماگ  ریز  رد  ار  ناگدـناماو  تسا و  راگزاسان  یبنجرید  یلبنت و  اب  نآ  يهدـنفوت  بیهل  تسا و  گنج  گنج 

دنکیم .
تشذگ هک  دوب  راودیما  هناشیدنا  هداس  وا  و  دوب ، هداتفا  يرعشا  یسوموبا  قیالان  تسد  رد  هفوک  تموکح  ع )  ) یلع ماما  تفالخ  نامز  رد 

دنک ... لح  ار  اهنارحب  تالکشم و  دوخ  نامز 
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تفرگیمن . يزیچ  هب  ار  اهنآ  يو  دندیبلطیم  هناعاجش  يریگمیمصت  ریبدت و  وا  زا  گرزب  تالکشم  هک  اجنآ  زا 
هیجوت نینچ  ار  دوخ  روصق  نیا  و  دومن ، یهاتوک  وا  اـما  دزاـس  اـیهم  دربن  يارب  ار  هفوک  مدرم  هک  داد  ناـمرف  وا  هب  ـالوم  لـمج  گـنج  رد 

دباییم ! همتاخ  يدوز  هب  یئزج  يهلئسم  نیا  هک  درکیم 
دشیم : هتفگ  نینچ  نآ  رد  هک  داتسرف  وا  هب  يزیمآ  شنزرس  يهمان  ماجنارس  الوم 

بدنا و  كرحج ، نم  جرخا  و  كرزنم ، ددشا  و  کلیذ ، عفراف  یلوسر  کیلع  مدق  اذاف  کیلع ، کلوه و  لوق  کنع  ینغلب  دقف  دـعب ، اما 
کبئاذ و  كرثاـخی ، كدـبز  طـلخی  یتح  كرتت  ـال  و  تنا ، ثیح  نینوتل  هللا  میا  و  دـعباف ، تلـشفت  نا  و  ذـفناف ، تققح  ناـف  کـعم ، نم 

کفلخ ...، نم  كرذحک  کماما  نم  رذحت  و  کتدعق ، نع  لجعت  یتح  و  كدماجب ،
دعب ... اما  »

ياپ دنب و  رب  تمه  رمک  دیسر  وت  دزن  نم  يهداتسرف  هاگ  ره  سپ  وت ! نایز  هب  مه  تسوت و  دوس  هب  مه  هک  دناهدناسر  ینخـس  نم  هبوت  زا 
نم يوس  هب  يرادربحالس ) و   ) يریگب قح  بناج  هک  ینآ  رب  رگا  ناوخارف . دربن ) هب   ) ار تناهارمه  وش و  جراخ  هاگهانپ  زا  نک و  راوتـسا 

ریگ ... دوخ  رس  يراد ، میب  راک  نیا  زا  رگا  و  يآ ،
يوش و نادرگرـس  شیوخ  راـک  رد  اـت  يریگرارق  شاـخرپ  مشخ و  دروم  نادـنچ  لاـح  همه  رد  يراـتفر ) نینچ  اـب   ) هک دـنگوس  ادـخ  هب 

وت هک  ناس  نآ  هنتف  نیا  دنامن . وت  رد  نتسشن  تراما ) تخت  رب   ) يار ای  دوش و  هتسب  وت  رب  رارف  هار  سپ  شیپ و  زا  ددرگ و  هابت  تراگزور 
دوش و فرط  رب  نآ  يراوشد  ددرگ و  مار  شکرـس  رتش  نیا  ریبدـت ) هب  هک   ) تسا یجنرغب  يهعقاو  هکلب  تسین  هداـس  لهـس و  ياهتـشادنپ 
( سدـقم داهج  زا   ) ار دوخ  يهرهب  بیـصن و  وش و  هریچ  روما  ماـمز  رب  ریگ و  راـی  ار  درخ  کـنیا  سپ  دریذـپ . يراومه  خالگنـس  هار  نیا 

يهماگنه نیا  ام  تسا  راوازـس  هک  تسین ، نآ  رد  یتاجن  هار  ییانخارف و  هک  ور  ییوس  هب  يرادیمن ، شوخ  ار  نمـشد  اب  دربن  رگا  ریگرب .
دوشن . هدرب  وت  زا  یمان  یتح  یشاب و  باوخ  رد  وت  میرب و  رس  هب  ار  رازراک 

[ . 1 .« ] مالسلا و  تسا . لصاحیب  نادحلم  يالقت  و  دوب ، دهاوخ  رادقح  ماک  هب  تسا و  قح  گنج  نیا  هک  دنگوس  ادخ  هب 
----------------------

اه : تشون  یپ 
يهرامش 63 . يهمان  هغالبلاجهن ، [ 1]

دیریگ سپ  زاب  ار  هتفر  امغی  هب  تاکرادت 

درک ؟ دیاب  هچ  دومن  عطق  ار  یناسر  هقوذآ  ياههار  ای  دش ، طلسم  بآ  ریاخذ  رب  نمشد  رگا 
راچان هب  شترا  یگنشت  یگنـسرگ و  راشف  رثا  رد  اریز  تفرگ ، سپ  زاب  ار  ریاخذ  رتدوز  هچ  ره  دیاب  هک : تسا  نآ  خساپ  یماظن  يهبنج  زا 

ددرگیم . هقرفت  راچد  هکنآ  ای  دوشیم  میلست 
دومرف : نینچ  ع )   ) یلع ماما  دومن ، فرصت  ار  هناخدور  يهنارک  هیواعم  نیفص ، گنج  رد  هکیماگنه 

و نیروهقم ، مکتایح  یف  توملاف  ءاملا ، نم  اوورت  ءامدـلا  نم  فویـسلا  اوروا  هلحم ، ریخات  و  هلذـم ، یلع  اورقاف  لاـتقلا ، مکومعطتـسا  دـق 
هینملا . ضارغا  مهروحن  اولعج  یتح  ربخلا  مهیلع  سمع  و  هاوغلا ، نم  همل  داق  هیواعم  نا  الا و  نیرهاق . مکتم  یف  هایحلا 

دنگنج ! يهنسرگ  نانآ  »
دوخ ات  دینک ، يرایبآ  نوخ  اب  ار  اهریـشمش  ای  و  دنیک ، رارقا  شیوخ  ینوبز  هب  دـیتفارد و  يراوخ  هب  ای  دـینک ) باختنا  هک  تسامـش  رب  (و 

دیوش . باریس 
امش ، دولآ  گنن  یناگدنز  رد  گرم ،
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تسامش . زیمآراختفا  گرم  رد  یگدنز ، و 
ار دوخ  هاگولگ  هک  هداد  هولج  نوگژاو  نانچ  ناشیدب  ار  تیعقاو  هدیشک و  هاگدروآ  هب  دوخ  اب  ار  هارمگ  یهورگ  هیواعم  هک  دیشاب  هاگآ 

[ . 1 .« ] دناهدومن گرم  جامآ 
-------------------

: اه تشون  یپ 
يهبطخ 51. هغالبلاجهن ، [ 1]

گنج داتس  تالیکشت 

تسا . راحتنا  ههبج ، رد  ربهر  روضح 
نیا اههناهب  نیا  زا  یکی  دننکیم . یشارتهناهب  نوگانوگ  ياههویش  هب  دوخ  یلیمیب  نیا  يارب  و  دنرادن ، لیامت  ندیگنج  هب  دارفا  زا  یخرب 

دوشیمن . گنج  نادیم  دراو  هدنامرف ، دوخ  ارچ  هک  تسا 
، تسین نازابرـس  اب  یـشک » دوخ   » يانعم هب  هشیمه  تعاجـش ، اریز  تسا ، یتسردان  راک  گنج  نادیم  هب  هدـنامرف  دورو  هک  تسا  راکـشآ 

تسا . گنج  تایلمع  يهنادنمزوریپ  يربهر  موهفم  هب  هکلب 
: داد خساپ  نینچ  ماما  ددرگ . هارمه  اهنآ  اب  هک  دنتساوخ  وا  زا  اهنآ  اما  دنوش ، دربن  نادیم  مزاع  هک  تساوخ  شنارای  زا  ع )  ) یلع الوم 

نم هاضرا  نمم  لجر  اذـه  لثم  یف  جرخی  امنا  جرخا ؟ نا  یل  یغبنی  اذـه  لـثم  یفا  دـصقل ، متدـیه  ـال  و  دـشرل ، متددـس  ـال  مکلاـب !؟ اـم 
لاملا و ... تیب  رصملا و  دنجلا و  عدانا  یل  یغبنیال  و  مکساب ، يوذ  مکناعجش و 

رهش زا  نم  هک  تسا  هتـسیاش  یتعیقوم  نینچ  رد  ایآ  نیب ! نشور  يورهنایم  رد  هن  دیتسه و  راوتـسا  یئوجقح  رد  هن  دوشیم ؟ هچ  ار  امـش  »
مورب ؟ نوریب 

نایرکشل نم  هک  تسین  راوازس  دور . نوریب  دشاب  نم  تیاضر  دروم  هک  امـش  ناروشحلـس  ناریلد و  زا  يدرمدار  دیاب  ياهماگنه  نینچ  رد 
زا یکی  اب  منک و  اهر  ار  نادـنمزاین  قوقح  هب  یگدیـسر  مراذـگاو و  ار  ناناملـسم  نایم  يرواد  نیمز و  جارخ  راک  لاـملاتیب و  راـید و  و 
نم درگ  هب  ایـسآ  مبایـسآ و  گنـس  روحم  نوچ  نم  میآ . رد  هزرل  هب  یهت  شکرت  رد  ناکیپیب  يریت  نوچ  و  مورب ، رازراـک  هب  منایرکـشل 

دزغلیم . یئوس  هب  شگنس  ره  دوشیم و  جراخ  رود  زا  ایسآ  میبنجب  دوخ  ياج  زا  رگا  مراوتسا و  شیوخ  ياج  رد  نم  ددرگیم و 
تسا . يدرخبان  نیع  نیا  هک  دنگوس  ادخ  هب 

زا مداهنیم و  باکر  رد  ياپ  مسرب ، تداهـش  هب  نمـشد  اب  رادید  رد  دنک و  يرای  مریدـقت  هک  دوبن  نآ  هب  مدـیمارگا  هک  دـنگوس  ادـخ  هب 
مدرکیمن . يور  امش  هب  تسا ، نازو  بونج  لامش و  داب  هک  ینامز  ات  مدشیم و  رود  امش 

میب نآ  رد  هک  یهار  مدش ، نومنهر  قح  نشور  هار  هب  ار  امش  نم  تسا ، كدنا  ناتاهلد  یکیدزن  هک  تسین ، يریخ  امش  ددع  يرایسب  رد 
[ . 1 .« ] خزود هب  دزغلب  هار  رد  هکنآ  دراد و  تشهب  يوس  وا  دزرو  يرادیاپ  هکنآ  ره  ار . ناهارمگ  رگم  تسین ، كاله 

----------------
: اه تشون  یپ 

يهبطخ 118. هغالبلاجهن ، [ 1]

یلدزب سرت و 

تسا . قفومان  ماکان و  يراک  ره  رد  دشاب  هرهبیب  تماهش  زا  هکنآ  ره  دراد ، زاین  تماهش  هب  یلمع  ره 
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دیامرفیم : ع )  ) یلع ماما 
هعاجش . ربصلا  و  هفآ ، زجعلا  و  هصقنم ، نبجلا  و  راع ، لخبلا  »

[ . 1 .« ] تماهش يرادیاپ  تسا و  تفآ  یگدنامرد  دوبمک ... يهناشن  یلدزب  تسا و  گنن  يهیام  لخب  »
دننکیم . یفن  ار  دوخ  تیصخش  عقاو  رد  دنزرویم ، يراددوخ  قح  لها  رانک  رد  راکیپ  زا  هک  یناسک 

دیامرفیم : نینچ  دندرک  يراددوخ  وا  اب  یمزرمه  زا  هک  یناسک  يهرابرد  ع )  ) یلع ماما 
لطابلا . اورصنی  مل  قحلا و  اولذخ 

[ . 2 .« ] دندناسرن يرای  مه  لطاب  هب  دندومن و  راوخ  ار  قح  »
--------------

اه : تشون  یپ 
يهرامش 3 . تمکح  هغالبلاجهن ، [ 1]

يهرامش 12. تمکح  هغالبلاجهن ، [ 2]

یماکان يراسمرش : تسکش ، سرت :

رد تیقفوـم  يارب  تـسا . رتتخـس  بـتارم  هـب  نآ  دوـخ  زا  يزیچ  زا  زیهرپ  يراوـشد  اریز  دـمآ ، دـهاوخ  ترـس  رب  یـسرتب  يزیچ  زا  رگا 
تسا . زردنا  نیرتهب  نیا  سرت  تفآ  زا  ییاهر  یگدنز و 

دیامرفیم : ع )  ) یلع ماما 
ریخلا . صرف  اوزهتناف  باجسلا  رمرمت  هصرفلا  و  نامرحلاب ، ءایحلا  و  هبیخلاب ، هبیهلا  تنرق 

.« دیرامـش تمینغ  ار  يراکوکین  تصرف  سپ  تسارذگ ، ناراهب  ربا  نوچ  تصرف  نیرق . نامرح  اب  مرزآ  تسا و  هارمه  یماکان  اب  ساره  »
[ . 1]

----------------------
اه : تشون  یپ 

يهرامش 20 . تمکح  هغالبلاجهن ، [ 1]

فده هار  رد  اهیتخس  لمحت 

باتمور . اهیراوشد  لمحت  زا  نآ  ققحت  يارب  يراد  ییالاو  نامرآ  هک  یماگنه 
! ریذپب ار  تسکش  هنرگو  شاب ... نینچ 

دیامرفیم : ع )  ) یلع ماما 
يرسلا . لاط  نا  و  لبالا ، زاجعا  انبکرالا  و  هانیطعا ، ناف  قح  انل 

[ . 1 .« ] دومیپ میهاوخ  ار  راومهان  هار  تسشن و  میهاوخ  رتش  رمک  رب  هنرگ  تسا و  شوخ  هک  میتفای  تسد  نآ  هب  رگا  تسا ... یقح  ار  ام  »
------------------------

اه : تشون  یپ 
يهرامش 21 . تمکح  هغالبلاجهن ،  [ 1]
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مادقا یهگناو  يریگمیمصت ،

نکم . گنرد  یتفرگ ، میمصت  رگا 
دیوگیم : ع )  ) یلع ماما 

اومدقاف . متنقیت  اذا  و  اولمعاف ، متملع  اذا  اکش : مکنیقی  الهج و  مکملع  اولعجت  ال 
[ . 1 .« ] دیئامن مادقا  دیدیسر ، نیقی  هب  رگا  و  دینک ، لمع  دیتفای  ملع  رگا  دینکن . لدب  کش  هب  ار  دوخ  نیقی  ینادان و  هب  ار  دوخ  ملع  »

---------------
اه : تشون  یپ 

يهرامش 266. تمکح  هغالبلاجهن ، [ 1]

قفوم رادناتسا  قیوشت 

: تشون وا  يارب  دوب ، نئادم  رادنامرف  دوعسمنبدعس )  ) هک یماگنه  مالسلا  هیلعریما  ترضح 
. ََکبآَم َنَّسح  َو  َکیْعَـس  َلَّبَقَت  َو  هَّللا  َرَفَغَف  ِبیجَّنلا ، یِقَّتلا  ِِّربُْملا  َلِْعف  َکَماِما  َتیَـضْرَا  َو  َکَّبَر  َْتعَطَا  َو  َکَجارَخ  َتیَّدأ  ْدَق  َکَّنِاَف  ُدَْعب : اّما 

[ . 1]
طباض درم  راک  دننام  ياهدرک ، دونشخ  ار  تماما  ربهر و  ياهدومن و  تعاطا  تراگدرورپ  زا  ياهدرک ، تخادرپ  ار  تجارخ  دعس ! يا  وت  »

بیجن . راگزیهرپ و  راکوکین ، و 
!« دنادرگ وکین  ار  وت  تبقاع  دنک و  لوبق  ار  وت  ششوک  دزرمایب ، ار  وت  ناهانگ  دنوادخ  سپ 

: هک دیامرفیم  دنکیم و  لیلجت  دعس »  » زا همان  نیا  رد  مالسلا  هیلعنینمؤملاریما  ترضح 
. ياهدومن تخادرپ  ار  تجارخ  ياهدرک و  دونشخ  ار  تربهر  ماما و  وت 

رسک زا  هدومن و  قیوشت  جارخ  تخادرپ  هب  ار  اهنآ  هشیمه  تشون ، دوخ  نارادنامرف  نارادناتسا و  هب  هک  یفلتخم  ياههمان  رد  هک  یلاح  رد 
. تسا هتشاد  رذحرب  نآ  تخادرپ 

نـسح و  دـنکیم ، لیلجت  دـیجمت و  وا  زا  هنوگنیا  ترـضح  هک  تسا ، وا  يرادتناما  يراکتـسرد و  و  دعـس )  ) داقتعا نامیا و  رگناشن  نیا 
رد دعـس )  ) دـش و دـهاوخ  ریخ  هب  تبقاع  ًامّلـسم  دـنک ، اعد  وا  يارب  مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما  هک  یـسک  و  دراد ، وزرآ  وا  يارب  ار  تبقاع 

. دناسر تابثا  هب  ار  نآ  مالسلا  هیلعیبتجم  نسح  ماما  نامز 
درکلمع هک  ینیلوئسم  راکتـسرد و  دارفا  زا  دیاب  هک  نیا  نآ  و  دشابیم ، زین  يرگید  هتکن  رگناشن  مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما  ترـضح  همان 

دوخ ریبعت  هب  هک  نیا  ات  دومن ، بیغرت  قیوشت و  بسانم  ياهتیلاّعف  يارب  ار  اهنآ  لمع ، نیا  اـب  درک و  رّکـشت  ریدـقت و  تسا ، حیحـص  اـهنآ 
. ددرگ صّخشم  نیعم و  ناراکوکین  يرترب  دنشابن و  يواسم  راکوکین  یطاخ و  دارفا  ترضح ،

----------------
اه : تشون  یپ 

ص158. ج2 ، فارشالا ، باسنا  و  ص 201 -  ج2 ، یبوقعی ، خیرات  [ 1]

مولظم زا  عافد  تالکشم  لمحت 

. دنکیم هیرگ  هک  دید  ار  يزینک  دزیم  مدق  هفوک  ياههچوک  رد  مالسلا  هیلعنینمؤملاریما  ترضح 
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؟ ینکیم هیرگ  ارچ  دومرف :
: تفگ زینک 

: دیوگیم بابرا  مدرب  لزنم  هب  هدیرخ  ار  تشوگ  هک  لاح  منک ، يرادیرخ  تشوگ  ات  داد  یلوپ  نم  بابرا 
، هدب سپ  تسین  بوغرم  تشوگ 

، دنکیمن لوبق  زین  باّصق  و 
. دهدیم هار  لزنم  هب  ارم  نم ، بحاص  هنو  دریذپیم ، باّصق  هن 

. دهدب ار  نآ  لوپ  ای  دنک ، ضوع  ار  تشوگ  هک  تساوخ  باّصق  زاو  دمآ ، یباّصق  هب  نز  نآ  هارمه  مالسلا  هیلعیلع  ماما 
: تفگ دیبوک و  ماما  هنیس  رب  یتشُم  تخانشیمن ، ار  مالسلا  هیلعنینمؤملاریما  ترضح  نوچ  و  دش ، ینابصع  باّصق 

. درادن یطبر  امش  هب  هلماعم  نیا  وش ، جراخ  هزاغم  زا 
. درب شبابرا  هناخ  هب  ار  زینک  دمآ و  نوریب  درک و  لّمحت  ار  باّصق  نآ  تشُم  مالسلا  هیلعیلع  ماما 

. دنتفریذپ ّتبحم  اب  ار  زینک  نآ  و  دنتشاذگ ، مارتحا  دنتخانش و  ار  مالسلا  هیلعنینمؤملاریما  ترضح  اهنآ 
: دنتفگ هدش ، عمج  وا  فارطا  باّصق  ناگیاسمه  اّما 

یتخاون ؟ یسک  هچ  هنیسرب  تشُم  ینادیم 
. دوب مالسلا  هیلعنینمؤملاریما  ترضح  صخش  نآ 

یهاوخ رذع  ناوارف  ماما  دزن  رد  دوخ  هانگ  تراسج و  زا  تخانشیمن ، اّما  تشادیم ، تسود  رایـسب  ار  مالـسلا  هیلعیلع  ماما  باّصق  درم 
. درک

هک : دنتشون  یخرب  و 
[ . 1 . ] داد افش  ار  وا  يرادلد  نمض  مالسلا  هیلعنینمؤملاریما  ترضح  هک  درک ، عطق  ار  دیبوک  ماما  هنیس  رب  هک  تسد  نآ  یباّصق  روطاس  اب 

--------------------
اه : تشون  یپ 

ثیدح 1. ص48 ، ج41 ، راونالاراحب ، [ 1]

ناراکهانگ هب  محرت 

ارادـم فطل و  دوخ  نانمـشد  هب  اهنت  هن  هک  تسا  رگهولج  اجنآ  ات  مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما  ترـضح  یناسنا  یقالخا ، يالاو  ياـهشزرا 
يرورپزاب ارادم و  رکف  هب  هناردپ  ّتبحم  يزوسلد و  اب  دنکیم و  دروخرب  يرگنعقاو  اب  زین  یمالسا  تّما  ناراکهانگ  هب  تبسن  هکلب  دراد ،

تساهنآ یناور  يرکف و 
، دننک تیبرت  ار  اهنآ  ات  دنکیم  شرافس  هعماج  نابوخ  ناکاپ و  هب  هک 

، دننک توعد  اهیکاپ  هار  هب 
دننارن دوخ  هعماج  دوخ و  زا  ار  اهنآ  دش ، ناشریگنماد  هانگ ، تالکشم و  هکنیا  زا 

: دومرف هبطخ 140  رد  هک 
َزِجاَْحلاَو ْمِهیَلَع ، َِبلاَْغلا  َوُه  ُرْکُّشلا  َنوُکیَو  ِۀیِـصْعَْملاَو ، ِبُونُّذلا  َلْهَأ  اوُمَحْری  ْنَأ  ِۀَـماَلَّسلا  ِیف  ْمِهَیلِإ  ِعُونْـصَْملاَو  ِۀَمْـصِْعلا  ِلْهَِأل  یِغَْبنی  اَمَّنِإَو 

! ِِهب َُهباَع  يِذَّلا  ِْبنَّذـلا  َنِم  ُمَظْعَأ  َوُه  اَّمِم  ِِهبُونُذ  ْنِم  ِهیَلَع  ِهَّللا  ِْرتَس  َعِضْوَم  َرَکَذ  اَمَأ  ُهاَْولَِبب ! ُهَریَعَو  ُهاَخَأ  َباَع  يِذَّلا  ِِبئاَْـعلِاب  َفیَکَف  ْمُْهنَع ، ْمَُهل 
. ُْهنِم ُمَظْعَأ  َوُه  اَّمِم  ُهاَوِس ، امِیف  َهَّللا  یَصَع  ْدَقَف  ِِهنیَِعب  َْبنَّذلا  َِکلذ  َبِکَر  ْنُکی  َْمل  ْنِإَف  ُهَْلثِم ! َبِکَر  ْدَق  ٍْبنَِذب  ُهُّمُذی  َفیَکَو 
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! ُرَبْکَأ ِساَّنلا  ِبیَع  یَلَع  ُُهتَءاَرََجل  ِریِغَّصلا ، ِیف  ُهاَصَعَو  ِرِیبَْکلا ، ِیف  ُهاَصَع  ْنُکی  َْمل  ِْنَئل  ِهَّللا  ُمیاَو 
َِملَع ْنَم  ْفُفْکْیلَف  ِهیَلَع . ٌبَّذَعُم  َکَّلَعَلَف  ٍۀیِـصْعَم ، َریِغَـص  َکِسْفَن  یَلَع  ْنَمَْأت  َالَو  َُهل ، ٌروُفْغَم  ُهَّلَعَلَف  ِِهْبنَِذب ، ٍدَـحَأ  ِبیَع  ِیف  ْلَْجعَت  َال  ِهَّللا ، َدـْبَع  ای 

. ُهُریَغ ِِهب  ِیُلْتبا  اَّمِم  ِِهتاَفاَعُم  یَلَع  َُهل  ًالِغاَش  ُرْکُّشلا  ِنُکْیلَو  ِهِسْفَن ، ِبیَع  ْنِم  ُمَْلعی  اَِمل  ِهِریَغ  َبیَع  ْمُْکنِم 
ییوگدب  تبیغ و  زا  نداد  زیهرپ 

هک دـنراذگ ، تمعن  نیا  رکـش  و  دـننک ، مّحرت  ناراکهانگ  هب  هک  تساور  دـنرادروخرب ، نید  تمالـس  زا  و  دـنرادن ، هانگ  هک  یناسک  هب  »
هک ییـالب  هب  ار  وا  و  دـیوگ ؟ شیوخ  ردارب  بیع  وـج ، بیع  نآ  هنوـگچ  ارچ و  درادزاـب ، نارگید  ییوـجبیع  زا  ار  ناـنآ  يراذـگ  رکش 
رب ار  يرگید  هنوگچ  دومرف ؟ یشوپهدرپ  ار  وا  ناهانگ  دیشخب و  ار  وا  هنوگچ  ادخ  هک  درادن  رطاخ  هب  ایآ  دنکیم ؟ شنزرس  تسا  راتفرگ 

؟ تسا رتگرزب  نآ  زا  هک  هداد  ماجنا  يرگید  هانگ  ای  هدش ! بکترم  ار  نآ  دننامه  هک  دنکیم  شنزرس  یهانگ 
دوخ مدرم ، زا  ییوجبیع  رب  وا  تأرج  اما  داد ، ماجنا  کچوک  هانگ  اهنت  هدرکن و  نایـصع  گرزب  ناهانگ  رد  ار  ادخ  رگا  دنگوس ! ادـخ  هب 

. تسا يرتگرزب  هانگ 
اهنآ يارب  دیاش  شابم ، نمیا  دوخ  کچوک  ناهانگ  رب  و  دشاب ، هدیشخب  شیادخ  دیاش  نکم ، باتش  یـسک  بیع  نتفگ  رد  ادخ ، هدنب  يا 

ییوجبیع زا  دـیاب  دـنادیم  دوخ  بیع  زا  هک  هچ  نآ  رطاخ  هب  تسا ، هاـگآ  یـسک  بیع  هب  هک  امـش  زا  مادـک  ره  سپ  يوش ، هداد  رفیک 
[ . 1 .« ] درازایب ار  نارگید  هکنیا  زا  دراد  لوغشم  ار  وا  تسا  كاپ  هک  یبویع  زا  يراذگ  رکش  و  دنک ، يراددوخ  نارگید 

----------------------
اه : تشون  یپ 

: تسا حرش  نیا  هب  نآ  دانسا  زا  یخرب  هک  یتشد ، دمحم  سرهفملا  مجعم  هغالبلاجهن  هبطخ 140  [ 1]
يافوتم 588 ه)  ) يدمآ ج 3 ص 89 : مکحلاررغ ص 135 و 359 :  - 1

يافوتم 573 ه)  ) يدنوار نبا  ۀعاربلا ج 2 ص 58 : جاهنم  - 2
يافوتم 679 ه)  ) ینارحب مثیم ج 3 ص 175 : نبا  حرش  - 3

يافوتم 588 ه)  ) يدمآموحرم 5ص42و48 : جو مکحلاررغ ج6 ص459 - 4
يافوتم 1110ه)  ) یسلجم راونالاراحب ج72 ص260 ح63 : - 5
(. يافوتم 588 ه  ) يدمآ مکحلاررغ ج 4 ص 475 و 486 : - 6

جاودزا هداس  تاکرادت 

. تسا ینامسآ  ربمایپ  نیرتگرزب  رتخد  یتشهب و  نانز  گرزب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رتخد  هک  دنراد  لوبق  همه 
. تسا مالسا  ناهج  ياهتیصخش  نیرتگرزب  زا  یکی  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  هک  دنراد  لوبق  همه 

. تسا یتفگش  یسب  ياج  ناراوگرزب  نآ  هداس  جاودزا  اّما 
. تفرگ ماجنا  تافیرشت  زا  رود  هداس و  هنوگچ  هک 

زا درک و  جاودزا  يرجه  مّود  لاس  زا  رَفَـص  هام  رد  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  رتخد  مالـسلا  اهیلع  همطاف  اـب  مالـسلا  هیلع  یلع 
. دش دنزرف  ياراد  لاس  نامه  هّجحلا  يذ  رد  مالسلا  اهیلع  همطاف 

هک : هدش  لقن 
. تشادن رز  میس و  زا  يزیچ  عقوم  نآ  رد  هک  اریز  دادرارق ، مالسلا  اهیلع  همطاف  ِرهَم  ار  شیوخ  ِهرِز  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

هک : تسا  هدمآ  يرگید  لقن  رد  و 
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هب ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمغیپ  و  دومن ، جاودزا  مهرِد  داتشه  دصراهچ و  رادقم  هب  يرهَم  رب  مالـسلا  اهیلع  همطاف  اب  مالـسلا  هیلع  یلع 
. دهد صاصتخا  تایرطع  دیرخ  هب  ار  غلبم  نآ  ثُلث  هک  درک  رما  وا 

هک : دش  لقن  و 
. دوب هداد  نامرف  رما  نیا  هب  ار  وا  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  هک  اریز  دومن  میدقت  اَهبریش  رطاخ  هب  ار  دوخ  ِهرِز  مالسلا  هیلع  یلع 

لاس و کی  تسیب و  زور  نآ  رد  مالسلا  هیلع  یلع  دوب و  مین  هام و  جنپ  لاس و  هدزناپ  شجاودزا  ِزور  رد  مالسلا  اهیلع  ءارهز  ترضح  ِّنِس 
[ . 1 . ] تشاد هام  جنپ 

-------------
اه : تشون  یپ 

. سلجم نویعلا  ءالج  و -  دلج 1 ص 374 -  ۀّمغلا  فشک  [ 1]

ریذپان یگتسخ  عفادم  اهنت 

هقطنم یگنج  میانغ ، يروآ  عمج  روظنم  هب  ریبج  نب  هَّللادبع  یهدنامرف  تحت  دارفا  و  دندرک ، رارف  شیرق  هاپـس  دربن ، لّوا  هلحرم  رد  نوچ 
هدادن رثا  بیترت  نانآ  یلو  دروآ  ناشدای  هب  ار  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  حیرص  نامرف  هَّللادبع  هچرگ  دندرک ، اهر  ار  دوخ  رارقتـسا 

. دنتفر میانغ  يروآ  عمج  لابند  هب  هدش  ریزارس  هّپت  زا  ناشرفن  زا 40  شیب  و 
ناناملـسم هب  ههبج  تشپ  زا  ناـنآ  نتـشک  زا  سپ  درک و  هلمح  ناـنآ  هب  دوب ، ناـنآ  نیمک  رد  هک  ماـظن  هراوس  یهورگ  اـب  دـیلو  نب  دـلاخ 

نازابرـس قیوشت  تهج  هک  همقلع ، نب  ةرمع  مان  هب  شیرق  نانز  زا  یکی  طّسوت  نانآ  مچرپ  ندـش  دـنلب  اـب  دـش  ناـمزمه  نیا  درب و  شروی 
. دندوب هدمآ  گنج  نادیم  هب  شیرق 

؛ دش ضوع  یّلک  هب  گنج  عضو  هظحل ، نیا  زا 
؛ دروخ مه  هب  ناناملسم  یگنج  شیارآ 

؛ دیشاپ مه  زا  نانآ  فوفص 
نب ةزمح  هـلمج  زا  مالـسا ، نیدـهاجم  زا  رفن  داـتفه  دودـح  دـندروخ و  تسکـش  ناناملــسم  دـیدرگ و  عـطق  دارفا  اـب  یهدـنامرف  طاـبترا 

. دندیسر تداهش  هب  مالسا ،» شترا  نارادمچرپ  زا  یکی  ، » ریمع نب  بعصم  ّبلطملادبع و 
هیحور دیدرگ ، شخپ  نمـشد  طّسوت  گنج  نادیم  رد  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  ندش  هتـشک  هعیاش  نوچ  رگید ، فرط  زا 

هدرک و ینیـشن  بقع  ناناملـسم  قاّفتا  هب  بیرق  تیرثکا  كرـش ، هاپـس  دـیدج  یماـظن  راـشف  رثا  رد  دـش و  لزلزتم  ناناملـسم  زا  يرایـسب 
تشونرس ینارحب و  تاظحل  دندنام و  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  رانک  رد  رامش  تشگنا  يدارفا  گنج  نادیم  رد  و  دندش ، هدنکارپ 

. دیسر ارف  مالسا  خیرات  رد  زاس 
تعاجـش و اب  مالـسلا  هیلع  یلع  اریز  دیدرگ ، نایامن  ریذـپان  یگتـسخ  عفادـم  اهنت  ناونع  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  گرزب  شقن  هک  دوب  اجنیا 

دّدعتم ياهجوف  رّرکم  ياهـشروی  ربارب  رد  مالـسا  نأّشلا  میظع  ياوشیپ  سّدقم  دوجو  زا  دزیم و  ریـشمش  ربمایپ  رانک  رد  ریظنیب  یتداشر 
. درکیم تسارح  ناکرشم 

دسیونیم : دوخ  خیرات  رد  ریثا  نبا 
هب داد  روتسد  مالـسلا  هیلع  یلع  هب  دندوب ، هلمح  هدامآ  هک  درک  هدهاشم  ار  نیکرـشم  زا  یهورگ  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ 

تخاس . مهارف  ار  نانآ  رارف  تابجوم  نت  نیدنچ  نتشک  اب  درک و  هلمح  نانآ  هب  ربمایپ  نامرف  هب  مالسلا  هیلع  یلع  دنک ، هلمح  نانآ 
ار نانآ  مالسلا  هیلع  یلع  داد و  هلمح  روتسد  مالسلا  هیلع  یلع  هب  درک و  هدهاشم  ار  يرگید  هورگ  سپس  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ 
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تخاس . قّرفتم  تشک و 
: دومرف ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  هب  یحو  هتشرف  ماگنه  نیا  رد 

دهدیم . ناشن  دوخ  زا  مالسلا  هیلع  یلع  هک  تسا  يراکادف  تیاهن  نیا 
دومرف : ادخ  لوسر 

متسه ، وا  زا  نم  و  نم ، زا  وا 
: تفگیم هک  دندینش  نامسآ  زا  ییادص  ماگنه  نیا  رد 

راقَْفلا  ُوذ  َِّالا  َفیَس  ال  ِیلَع ، َِّالا  یتَف  ال 
«. درادن دوجو  راقفلاوذ  نوچ  يریشمش  ومالسلا  هیلع  یلع  نوچ  یعاجش  درمناوج  »

: دسیونیم زین  دیدحلا  یبا  نبا 
هیلع هللا  یلص  ربمایپ  يوس  هب  نمشد  فلتخم  ياه  هتسد  راشف  دنداهن ، رارف  هب  اپ  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  نارای  بلاغ  هک  یماگنه 

. تفرگ الاب  ملسو  هلآو 
ربمایپ يوس  هب  دروخیم ، مشچ  هب  رومان  يوجگنج  راهچ  نانآ  نایم  رد  هک  ةانم ، دـبع  ینب  هلیبق  زا  یهورگ  و  هنانک ، ینب  هلیبق  زا  ياهتـسد 

دندرب . شروی 
: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  هب  ربمایپ 

. نک عفد  ار  اهنیا  هلمح 
. تخاس قّرفتم  ار  نانآ  هدرک و  هلمح  دندوب ، رفن  هاجنپ  هک  هورگ  نآ  هب  دیگنجیم ، هدایپ  هک  مالسلا  هیلع  یلع 

درک . عفد  ار  نانآ  هلمح  مالسلا  هیلع  یلع  مه  زاب  دندرک ، هلمح  هدش و  عمج  مه  درگ  ًادّدجم  راب  دنچ  نانآ 
هتـشک مالـسلا  هیلع  یلع  تسد  هب  تسا  هدـشن  صّخـشم  خـیرات  رد  ناشمان  هک  رگید  رفن  هد  روبزم و  نامرهق  رفن  راهچ  تـالمح ، نیا  رد 

. دندش
: تفگ ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هب  لیئربج 

. دناهدمآ تفگش  هب  وا  يراکادف  زا  ناگتشرف  دنکیم ، يراکادف  مالسلا  هیلع  یلع  هک  یتسار 
دومرف : ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ 

متسه . وا  زا  نم  نم و  زا  وا  دشابن ، نینچ  ارچ 
. متسه امش  زا  مه  نم  تفگ : لیئربج 

: تفگیم رّرکم  هک  دش  هدینش  نامسآ  زا  ییادص  هاگنآ 
ِیلَع َِّالا  یتَفالَو  راقَفلاوُذ  َِّالا  َفیَس  ال 

. دشیمن هدید  هدنیوگ  یلو 
تسیک ؟ هدنیوگ  هک : دندرک  لاؤس  ربمایپ  زا 

[ . 1 . ] تسا لیئربج  دومرف :
------------------

اه : تشون  یپ 
هیلع یلع   ) هک دـنکیم  تـیاور  بقاـنملا ص 223  باـتک  رد  زین  یمزراوـخ  و  ص 251 ، هغالبلاجـهن ج 14  حرـش  دـیدحلا ، یبا  نبا  [ 1]

(. درک جاجتحا  ءاروش  ياضعا  رب  تشاد ، یپ  رد  ار  ینامسآ  يادن  هک  يراکادف  نیا  هب  ءاروش  نایرج  رد  مالسلا 
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ناوج يارب  رتهب  نهاریپ  هیهت 

هـس هب  يرگید  و  مهرد ، ود  هب  یکی  نهاریپ ، ددـع  ود  هتفر و  رازاب  هب  ربنق  مان  هب  لزنم  نارگراک  زا  یکی  اب  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  يزور 
. دیرخ مهرد 

. دیشوپ ار  هداس  نهاریپ  دوخ  و  دشوپب ، هک  داد  ربنق  هب  ار  رتهب  ون و  نهاریپ 
: تفگ ربنق 

. دیشوپب امش  ار  رتهب  نهاریپ  هک  تسا  رتهب  نم ، يالوم 
: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح 

. مشاب هتشاد  رتنازرا  سابل  دیاب  تسالاب  نم  ّنس  و  یشوپب ، بوخ  سابل  دیاب  یناوج و  وت 
دومرف : هک  مدینش  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  زا  نم 

. دیناشوپب اهنآ  هب  دیشوپیم  هک  یئاهسابل  زا  و  دیهدب ، ناتنامالغ  هب  دیروخیم  هک  یماعط  زا 
[ . 1 . ] مناشوپب وت  هب  ار  هنهک  و  مدوخ ، ار  ون  نهاریپ  هک  مشکیم  تلاجخ  دوخ  يادخ  زا  نم 

-----------------
اه : تشون  یپ 

تاراغلا ج 1. و -  راونالاراحب ج 8 -  و -  بوشآ ج 1 ص 366 -  رهش  نبا  بقانم  [ 1]

قح يارب  اهتنوشخ  لمحت 

. دنکیم هیرگ  هک  دید  ار  يزینک  دزیم  مدق  هفوک  ياههچوک  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح 
؟ ینکیم هیرگ  ارچ  دومرف :

مرخب . یتشوگ  ات  داد  یلوپ  نم  بابرا  تفگ : زینک 
دیوگیم : بابرأ  لاح 

. نادرگزاب باّصق  هب  ار  نآ  تسین  یبوغرم  تشوگ 
. دنکیمن لوبق  زین  باّصق  و 

. دهدیم هار  لزنم  هب  ارم  نم  بابرا  هن  و  دریذپیم ، باّصق  هن 
. دهدب ار  نآ  لوپ  ای  دنک ، ضوع  ار  تشوگ  هک  تساوخ  باّصق  زا  و  دمآ ، یباّصق  هب  نز  نآ  هارمه  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

دـیبوک و مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  هنیـس  رب  یتشُم  تخانـشیمن ، ار  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترـضح  نوچ  و  دـش ، ینابـصع  باّـصق 
: تفگ

. درادن یطبر  امش  هب  هلماعم  نیا  وش ، جراخ  هزاغم  زا 
. درب شبابرا  هناخ  هب  ار  زینک  دمآ و  نوریب  درک و  لّمحت  ار  باّصق  نآ  تشُم  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

. دنتفریذپ ّتبحم  اب  ار  زینک  نآ  و  دنتشاذگ ، مارتحا  دنتخانش ، ار  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح  اهنآ 
: دنتفگ هدش و  عمج  وا  فارطا  باّصق ، ناگیاسمه  اّما 

. دوب نینمؤملا  ریما  صخش  نآ  یتخاون ؟ یسک  هچ  هنیس  رب  تشم  ینادیم 
نینمؤملاریما ترـضح  دزن  رد  دوخ  هانگ  تراسج و  زا  تخانـشیمن ، اّما  تشادیم ، تسود  رایـسب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  باّـصق  درم 
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. درک یهاوخ  رذع  مالسلا  هیلع  یلع 
: هک دنتشون  یخرب  و 

[ . 1 . ] داد افش  ار  وا  تسد  نداد ، يرادلد  نمض  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  هک  درک . عطق  ار  دوخ  تسد  یباّصق  روطاس  اب 
------------------

اه : تشون  یپ 
ثیدح 1. راونالاراحب ج 41 ص 48  [ 1]

جراوخ ياه  يراگزاسان  لمحت 

دروخرب دوخ  نافلاخم  اـب  هنوگچ  یـسایس ، بازحا  نارـس  و  ناـهاشداپ ، نیطالـس و  و  زوریپ ، ناـمکاح  هک  میرگنیم  لاـح  هتـشذگ و  رد 
دندرک ،

بلـص نانآ  زا  ار  یتکرح  هنوگره  و  هدادـن ، اهنآ  هب  ار  هدـیقع  زاربا  هزاجا  نادـنز ، هجنکـش و  تراغ ، لـتق و  و  نینوخ ، ياههیفـصت  اـب  و 
. دندرکیم

. تسا ریظنیب  وگلا و  نافلاخم ، لّمحت  نمشد و  اب  دروخرب  شور  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح  اّما 
ترـضح دـننز ، مه  رب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  ینارنخـس  موادـم ، ياهراعـش  اـب  اـت  دـندش  هفوک  دجـسم  دراو  جراوخ  زا  یعمج  يزور 

: هک دوب  ینارنخس  مرگرس  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما 
دز : دایرف  دش ، دنلب  یکی 

« هَِّلل َّالِإ  ِمْکُح  «ال 
دز : داد  رگید  یئوس  زا  يرگید  و 

« هَِّلل َّالِإ  ِمْکُح  «ال 
. داد ار  راعش  نیمه  دجسم  رگید  هشوگ  زا  یمّوس  و 

. دنداد ار  راعش  نیا  و  دنتساخرب ، یهورگ  سپس 
. درک لّمحت  ار  نانآ  ياهتفلاخم  یّصاخ  يراوگرزب  اب  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

: دومرف مدرم  هب  باطخ  هاگنآ 
ْلِطاْبلا اِهب  ُداری  ٍّقَح  ُۀَِملَک 

« دننکیم هدارا  لطاب  نآ  زا  هک  تسا  یّقح  راعش  »
: دومرف دجسم  رد  جراوخ  هب  باطخ  سپس 

: دیرادروخرب یساسا  لصا  هس  زا  دیتسه  ام  اب  و  دیدربن ، ریشمش  هب  تسد  هک  یتقو  ات 
ُهُمْسِإ اهیف  اوُرُکْذَت  ْنَأ  ِهَّللا  َدِجاسَم  ْمُکَعَنْمَن  ال  - 1

« مینکیمن يریگولج  زامن  يارب  دجسم  هب  امش  دورو  زا  »
انیِدیَأ َعَم  ْمُکیِدیَأ  ْتَماد  ام  ْءیِْفلا  َنِم  ْمُکَعَنْمَن  ال  - 2

« مینکیمن مورحم  ار  امش  لاملاتیب  قوقح  زا  دیتسه  ام  اب  هک  یتقو  ات  »
انُؤَْدبَت یَّتَح  ْمُُکِلتاَُقن  ال  - 3

[ . 1 « ] دینک زاعآ  ار  گنج  امش  ات  میگنجیمن  امش  اب  »
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-------------------
اه : تشون  یپ 

يربط ج 4 ص 53. خیرات  [ 1]

رسمه اب  راک  میسقت 

، تسا رهوش  نز و  فئاظو  دودح و  نییعت  و  راک ، میسقت  هداوناخ ، یباداش  تداعس و  لماوع  زا  یکی 
دومنهر نینچ  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  دوب  راک  میسقت  رکف  رد  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  اب  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح 

: داد
«. دشاب یلع  هدهع  رب  لزنم  نوریب  ياهراک  مالسلا و  هیلع  همطاف  اب  لزنم  لخاد  ياهراک  »

: دومرف یلاحشوخ  اب  مالسلا  هیلع  همطاف  ترضح 
هَّللا َِّالا  ِروُرُّسلا  َنِم  ِینَلَخاد  ام  ُمَْلعی  الَف 

[ . 1 .( ] مدش لاحشوخ  هزادنا  هچ  ات  راک  میسقت  نیا  زا  هک  دناد  یمن  یسک  ادخ  زج  )
-----------

اه : تشون  یپ 
دانسالا برق  و -  هعیشلا ج 14 ص 123 -  لئاسو  و -  راونالاراحب ج 43 ص 81 و 31 -  و -  لئاسولا ج 13 ص 48 -  كر  دتـسم  [ 1]

رابخالا ج 1 ص 83. یلائل  و -  ص 25 - 

یگدنز هنیزه  نیمات 

يداصتقا ياهزاین  ناوارف ، شالت  راک و  اب  دـیاب  درم  تسا ، یگدـنز  هنیزه  نیمأت  يرادرـسمه ، قالخا  رد  یعامتجا  ّمهم  فئاـظو  زا  یکی 
، يراکهزب داِسف و  لماوع  زا  یکی  هزورما  دننکن ، زارد  نارگید  يوس  هب  زاین  تسد  دـندرگن و  هعماج  راب  رـس  ات  دزاس  فرطرب  ار  هداوناخ 

. تساههداوناخ رد  نادنزرف  نز و  ندوبن  نیمأت 
هنیدـم فارطا  رد  ُعْبنی »  » هقطنم رد  غاب  ثادـحا  يراکتخرد و  و  ندرک ، يراـیبآ  ندرک و  هاـچ  شـالت ، راـک و  اـب  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما 

؛ دروآ تسدب  ناوارف  ياههیامرس  تسناوت ،
؛ دنک دازآ  ار  هدرب  رازه  مه 

؛ دَرََخب یصخش  هناخ  دوخ  ياه  هّمع  اههلاخ و  يارب  مه 
هدش تبث  خیرات  رد  هغالبلاجـهن  همان 24  تروص  هب  ترـضح  نآ  همانتیـصو  هک  دـنک  هرادا  هنادـنموربآ  ار  دوخ  نادـنزرف  نانز و  مه  و 

دمآرد اب  هکلب  دنـشورفن ، ار  اهنیمز  ناتخرد و  هک  دنکیم  دیکأت  دوخ  نادـنزرف  نانز و  هرادا  يارب  يداصتقا  لمعلا  وتـسد  نآ  رد  تسا ،
. دنزاس فرطرب  ار  ترضح  نآ  هداوناخ  يداصتقا  ياهزاین  نآ  هنالاس 

: هک تشون  شدنزرف  هب  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
. َۀَنَمَْألا ِِهب  ُهیِطْعیَو  َۀَّنَْجلا ، ِِهب  ُهَِجلوِیل  ِهَّللا ، ِهْجَو  َءاَِغْتبا  ِِهلاَم ، ِیف  َنِینِمْؤُْملا  ُریِمَأ  ٍِبلاَط  ِیبَأ  ُْنب  ِیلَع  ِهَّللا  ُْدبَع  ِِهب  َرَمَأ  اَم  اَذه 

ِْرمَْألِاب َماَق  یَح ، ٌنیَـسُحَو  ٌثَدَـح  ٍنَسَِحب  َثَدَـح  ْنِإَف  ِفوُْرعَْملِاب ، ُْهنِم  ُقِْفنیَو  ِفوُْرعَْملِاب ، ُْهنِم  ُلُکْأی  ِیلَع  ُْنب  ُنَسَْحلا  َِکلذـِب  ُموُقی  ُهَّنِإَف  اـهنم :
. ُهَرَدْصَم ُهَرَدْصَأَو  ُهَدَْعب ،

ِلوُسَر َیلِإ  ًَۀبُْرقَو  ِهَّللا ، ِهْجَو  َءاَِغْتبا  َۀَمِطاَف  یَْنبا  َیلِإ  َِکلِذب  َمایِْقلا  ُْتلَعَج  اَمَّنِإ  یِّنِإَو  ِیلَع ، ِینَِبل  يِذَّلا  َْلثِم  ِیلَع  ِۀَـقَدَص  ْنِم  َۀَـمِطاَف  یَْنبِال  َّنِإَو 
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. ِِهتَلْصُِول ًافیِرْشَتَو  ِِهتَمْرُِحل ، ًامیِرْکَتَو  هلآو ، هیلع  هللا  یلص  ِهَّللا 
يَرُْقلا ِهِذه  َلیَِخن  ِدَالْوَأ  ْنِم  َعِیبی  اَّلَأَو  َُهل ، يِدُهَو  ِِهب  َِرمُأ  ُثیَح  ِهِرَمَث  ْنِم  َقِْفنیَو  ِِهلوُصُأ ، یَلَع  َلاَْملا  َكُْرتی  ْنَأ  ِهَیلِإ  ُُهلَعْجی  يِذَّلا  یَلَع  ُطِرَتْشیَو 

. ًاساَرِغ اَهُضْرَأ  َلِکُْشت  یَّتَح  ًۀیِدَو 
ٌۀیَح یِهَو  اَهُدـَلَو  َتاَم  ْنِإَف  ِهِّظَح ، ْنِم  یِهَو  اَهِدـَلَو  یَلَع  ُکَسُْمتَف  ٌلِماَح ، یِه  َْوأ  ٌدـَلَو ، اََهل  َّنِهیَلَع -  ُفوُطَأ  ِیتاَّللا  ِیئاَـمِإ -  ْنِم  َناَـک  ْنَمَو 

. ُْقتِْعلا اَهَرَّرَحَو  ُّقِّرلا ، اَْهنَع  َجَْرفَأ  ْدَق  ٌۀَقِیتَع ، یِهَف 
ِيدَو . اهعمجو  ُۀَلیِسَفلا ، ُۀیِدَولا : ًۀیِدَو ،» اهلخن  نم  عیبی  الأو  : » ۀیصولا هذه  یف  ع )  ) هلوق

ریغ یلع  رظانلا  اهاری  یتح  لخنلا  سارغ  اهیف  رثکی  ضرألا  نأ  هب  دارملاو  مالکلا ، حصفأ  نم  وه  ًاسارغ » اهضرأ  لکـشت  یتح  (: » ع  ) هلوق و 
. اهریغ اهبسحیو  اهرمأ  هیلع  لکشیف  اهب  اهفرع  یتلا  ۀفصلا  کلت 

ات تسا ، هداد  ادـخ ، يدونـشخ  يارب  دوـخ ، یـصخش  لاوـما  هب  تبـسن  ناـنمؤمریما  بلاـطیبا ، نب  یلع  ادـخ  هدـنب  هک  تسا  يروتـسد  نیا 
. دنادرگ شاهدوسآ  و  دروآ ، رد  شتشهب  هب  نآ  اب  دنوادخ 

( تسا همان  نیا  زا  یتمسق  )
رگا دـنک ، قافنا  نآ  زا  و  دـیامن ، فرـصم  نآ  زا  تساور  هک  هنوگنآ  تسا ، یلع  نب  نسح  مدـنزرف  هدـهع  رب  لاوما  نیا  یتسرپرـس  انامه 

. دشخب موادت  ار  وا  راک  و  دریگ ، هدهع  هب  شردارب  زا  سپ  ار  نآ  یتسرپرس  دوب ، هدنز  نیسح  داد و  خر  ياهثداح  نسح  يارب 
همطاف نارـسپ  هب  ار  ملاوما  یتسرپرـس  نم  تشاد ، دنهاوخ  یلع  نارـسپ  رگید  هک  دنراد  مهـس  رادـقم  نامه  هب  لاوما  نیا  زا  همطاف  نارـسپ 

يدنواشیوخ دنویپ  مارتحا  و  وا ، تمرح  تشاد  گرزب  هلآو و  هیلع  هللا  یلص  هّللا  لوسر  هب  ندش  کیدزن  و  ادخ ، يدونشخ  ات  مدراذگاو ،
. مروآ مهارف  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ 

و دننک ، قافنا  دنروخب و  شدمآرد  هویم و  زا  اهنت  هدومن  ظفح  ار  لام  لصا  هک  منکیم  طرـش  تسوا  تسد  رد  لاوما  نیا  هک  یـسک  اب  و 
نآ رد  نتفای  هار  هک  دریگ  رارق  ياهنوگب  امرخ  ناتخرد  ریز  هچراپ  کی  نیمزرـس  نیا  همه  ات  دنـشورفن ، ار  امرخ  تخرد  ياـهلاهن  زگره 

. دشاب راوشد 
و دشاب ، وا  هرهب  هک  دریگ  ار  دوخ  دنزرف  دنزرف ، ّدلوت  زا  سپ  دنـشابیم ، هلماح  ای  دنزرف  بحاص  مدوب و  اهنآ  اب  هک  نم  يدقعریغ  نانز  و 

[ . 1 . ] دبای زاب  ار  شیوخ  يدازآ  و  هتشادرب ، وا  زا  ندوب  زینک  تسا ، دازآ  ردام  دریمب ، شدنزرف  رگا 
زا ًاسارغ » اهـضرا  لکـشت  یّتح   » ناتخرد هب  تبـسن  ماما  هلمج  و  دـشابیم ، یلع »  » نزو رب  ِيدَو »  » نآ عمج  و  امرخ ، لاـهن  ینعمب  ۀـیّدَو » )»

.( دنیاین مشچ  هب  ناتخرد  زج  يزیچ  هک  دوش  تخرد  رپ  نیمز  ینعی  تسا  نخس  نیرتحیصف 
--------------------

اه : تشون  یپ 
. یتشد دمحم  سرهفملا ،  مجعم  هغالبلاجهن  همان 24  [ 1]

موس هفیلخ  رادناتسا  رب  ندز  هنایزات 

دنتشاد . عازن  نوخ  ندش  هتخیر  رس  رب  تیلهاج  رد  قلطصملا » ینب   » هلیبق اب  هبقُع ، نب  دیلو 
: دنتفر هدش  دای  هلیبق  يوس  هب  تاکز  نتفرگ  يارب  شناهارمه  اب  وا  مهن  لاس  رد  مالسا  زا  سپ 

ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  دزن  غورد  هب  درک و  رارف  راچان  دنیآیم ، نتفرگ  ماقتنا  يارب  درک  رکف  دـید  ار  مدرم  لابقتـسا  یتقو 
: تشاد راهظا 

. دنشکب ارم  دنتساوخ  یم  قلطصملا  ینب  هلیبق 
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: هیآ ندروآ  اب  لیئربج  هاگان  هک 
[ . 1  ] اُونیَبَتَف ٍإَبَِنب  ٌقِساَف  ْمُکَءاَج  ْنِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهیَأ  ای 

.« دینک قیقحت  نآ  نوماریپ  دروآ ، امش  يارب  يربخ  یقساف  رگا  دیدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  »
. تشادیم اور  ترضح  نآ  هب  ار  اهرازآ  عاونا  تثعب  زا  سپ  هک  دوب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  هیاسمه  هّکم  رد  هبقع »  » دیلو ردپ 

زا داد و  ربخ  وا  موش  هدـنیآ  زا  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  تخادـنا  ربمایپ  تروص  هب  ناهد  بآ  مامت  یخاتـسگ  اـب  هک  دوب  وا 
: دومرفیم وا  تیذا  رازآ و  تّدش 

.( ماهتفرگ رارق  طیعم » یبا  نب  ۀبقع  بهلوبا و   » رورش هیاسمه  ود  نایم  رد  نم  )
. دش هتشک  ریسا و  هبقع  ردب ، گنج  رد  هک 

رد دش و  هفوک  رادناتسا  درک و  ذوفن  موس  هفیلخ  رابرد  رد  اّما  دش ، ناملسم  رهاظ  هب  هک  دوب  موس  هفیلخ  يردام  ردارب  دیلو »  » وا رـسپ  یلو 
تخادرپ ، لاملا  تیب  تراغ  يراسگیم و  شون و  شیع و  هب  هفوک 

تیاکـش موس  هفیلخ  هب  هَّللادـبع  یتقو  تخادرپن ، ار  نآ  هک  درک  ضرق  لاملا  تیب  زا  يدایز  غلبم  ناوارف  رارـصا  اب  دوعـسم  نب  هَّللادـبع  زا 
: تشون وا  هب  درک 

.« شاب هتشادن  دیلو  هب  يراک  یتسه ، ام  راد  هنازخ  وت  »
. درکن تساوخزاب  ار  نآ  نیملسم  هفیلخ  یلو  درک  جارات  تفرگ و  نیملسم  لاملا  تیب  زا  دیلو  مهرد  رازه  دص  ناناملسم ، يا 

. دشاب دازآ  هفوک  رد  دیلو  ات  دُرب  هنیدم  هب  لزع و  ار  هَّللادبع  موس  هفیلخ  ماجنارس 
، دناوخیم تعکر  راهچ  ار  حبص  زامن  و  دشیم ، هفوک  دجسم  دراو  یتسم  اب  دروخیم و  بارش  هفوک  رادناتسا 

زا ار  هفیلخ  رتشگنا  ناگرزب ، زا  یعمج  ریهز و  نب  بدـنُج  رتشا و  کلام  دوب ، هداـتفا  بارحم  رد  شوهیب  تسم و  هک  اهحبـص  زا  یکی  رد 
، دندرک تیاکش  موس  هفیلخ  هب  نئارق  دهاوش و  اب  دنتفر و  هنیدم  هب  دنتفرگ و  وا  تسد 

. تخاون بدنج »  » ندب رب  قّالش  هبرض  دنچ  یسرداد ، ياج  هب  موس  هفیلخ 
. دنک لزع  ار  دیلو  بصن و  هفوک  يرادناتسا  هب  ار  صاع  نب  دیعس  دش  راچان  موس  هفیلخ  تفرگ ، الاب  تاضارتعا  یتقو 

ددرگ ، يراج  وا  رب  قّالش ) هبرض  يراوخ 80  بارش  ّدح  تسیابیم  هک  دش  لیمکت  نادهاش  تداهش  و  دمآ ، هنیدم  هب  دیلو 
هچ تفگیم  زین  موس  هفیلخ  دـنک و  ارجا  ار  یعرـش  دَـح  هک  دادیمن  ار  هزاجا  نیا  دوخ  هب  یـسک  دوب ، موس  هفیلخ  يردام  ردارب  نوچ  اّما 

؟ دنزیم قّالش  نم  ردارب  ندب  رب  یسک 
: دومرف تساخرب و  تفرگ و  ار  قّالش  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  ماگنه  نیا  رد 

.« دندش دوبان  دندرک  لیطعت  ار  یهلا  دودح  يارجا  نوچ  لیئارسا  ینب  »
. تخاون هفوک  رد  موس  هفیلخ  رادناتسا  ندب  رب  ار  هبرض »  80» قّالش یپایپ  تابرض  سپس  و 

: تفگ هدش  تحاران  موس  هفیلخ 
. ینک راتفر  هنوگنیا  دیلو  اب  يرادن  قح  وت  یلع  يا 

: داد خساپ  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
[ . 2 .« ] دوش ارجا  وا  ّقح  رد  دیاب  ادخ  مکح  هدروخ و  بارش  دیلو  »

---------------
اه : تشون  یپ 

هیآ 6 . تارجح ، هروس  [ 1]
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جاهنم و  ص334 -  ج2 ، بهذلا ، جورم  و  ص165 -  مالـسا ، رد  هشیاع  شقن  و  ص268 -  نیقیلا ، قح  و  ص288 -  هعیشلا ، ۀقیدح  [ 2]
هدمآ زین  هباغلادـسا  و  دـمحا -  دنـسم  و  دـیرفلادقع -  و  ملـسم -  حیحـص  و  یبوقعی -  و  ریثأ -  نبا  خـیرات  رد  ص219 و  ج16 ، ۀعاربلا ،

. تسا

هزور دنچ  لزع  اب  یضاق  هیبنت 

، دید يدوهی  کی  تسد  رد  دوب ، هدشمگ  لَمَج  گنج  رد  هک  ار  دوخ  ِهرِز  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح 
. درب دوخ  همکحم  هب  تیاکش 

: تفگ يدوهی 
. دیروایب لیلد  دیاب  امش  تسا  نم  تسد  رد  ِهرِز 

. تشادن یبسانم  دروخرب  يدوهی  اب  و  درک ، مارتحا  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هب  یضاق » حیرش   » نوچ سلجم  نآ  رد 
. داد رّکذت  وا  هب  ار  یضاق  يراتفر  تلادع  دش و  تحاران  ترضح  نآ 

. دنداد تداهش  ربنق  مالسلا و  هیلع  یبتجم  ماما  هک  دندادیم  تداهش  يدارفا  دیاب  یضاق  تساوخرد  قبط 
: هک دوب  نیا  یضاق  رگید  هابتشا 

: تفگ ماما  هب  باطخ  حیرش  تسا ، مالسلا  هیلع  یلع  ماما  لام  ِهرِز  هک  دنداد  تداهش  ربنق  مالسلا و  هیلع  نسح  ماما  یتقو 
. يروایب يرگید  دهاش  دیاب  تسامش و  رسپ  اریز  تسین ، هتفریذپ  نسح  تداهش  اّما 

ار وا  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هک  مالـسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  اریز  دوبن ، وفع  لباق  حیرـش ، ِنامیا  فعـض  تراسج و  نیا 
. دوب موصعم  داهن و  مان  یتشهب  ناناوج  گرزب  دیس و 

لاوئس ریز  تسیابیمن  زگره  ترضح  نآ  تداهش  سپ  دوب ، هدینش  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  زا  ار  ثیدح  نیا  زین  حیرـش  هک 
. دورب

هب ار  هرز  دـش و  ناملـسم  مالـسلا  هیلع  نینمؤـملاریما  ترـضح  یناـسنا  راـتفر  تلادـع و  قـالخا و  هدـهاشم  اـب  يدوـهی  هـمکحم ، نآ  رد 
: هک دنام  تفگش  رد  و  دنادرگزاب ، مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

هاگداد یـضاق  و  تسین ، مه  ناملـسم  هک  دنیـشنیم  یعّدـم  رانک  رد  دـیآیم و  هاگداد  هب  تکلمم  یلومعم  دارفا  نانوچ  تّما  کـی  ربهر 
. تسا هتشاذگ  مارتحا  وا  هب  ارچ  هک  دنکیم  خیبوت  ار  دوخ 

زا ار  تواضق  ات  داد  هزاجا  وا  هب  هرابود  تّدم ، نآ  زا  سپ  و  داتسرف ، شدوخ  ياتسور  هب  لزع و  تواضق  زا  زور  تّدم 20  هب  ار  حیرش  اّما 
[ . 1 . ] دریگ رَس 

-------------
اه : تشون  یپ 

ص181 و182. ج1 ، همغلا ، فشک  [ 1]

ریبدت

تفگ : دمآ و  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دزن  يدرم 
تخادنا ، شناهد  رد  هتشادرب  اهنآ  زا  ياهناد  هدرک  یتسدشیپ  منز  ناهگان  دوب ، میولج  امرخ  يرادقم 

؟ منکب دیاب  هچ  بایرد  ارم  مهد ، قالط  ار  وا  دزادنیب ، نوریب  هچ  دروخب و  هچ  ار  امرخ  هک  مدرک  دای  دنگوس  نم  سپ 
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: دومرف يو  هب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح 
[ . 1 . ] ياهتفای یصالخ  تدنگوس  زا  وت  تروص  نیا  رد  دزادنیب ، ار  شفصن  دروخب و  ار  شفصن 

------------
اه : تشون  یپ 

ص118. دیفم ، داشرا ، [ 1]

سفنت رد  صقن  صیخشت 

. تسا هدمآ  دیدپ  وا  سّفنت  رد  یبیع  هبرض ، نآ  رثا  رب  هک  دوب  یعّدم  هدش و  دراو  شاهنیس  رب  ياهبرض  هک  يدرم 
. تساوخ يرواد  ترضح  نآ  زا  هدرب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دزن  تیاکش 

: دومرف دمآ و  رب  وا  شامزآ  ددص  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
خاروس زا  ًابلاغ  باتفآ  عولط  ات  هدیپس  عولط  عقوم  زا  دادماب  دوشیم و  جراخ  پچ  خاروس  زا  ینامز  ینیب و  تسار  خاروس  زا  ینامز  سفن 

. ددرگیم جراخ  ینیب  تسار 
. دومن نییعت  نامز  نامه  رد  ار  یعّدم  ياهسفن  هرامش  سپ 

یناج زا  دوب  هدش  دراو  صقن  هک  یتبسن  هب  هاگنآ  داد و  رارق  شیامزآ  دروم  نامز  نامه  رد  لاس و  ّنس و  نامه  رد  ار  يدرم  رگید  زور  و 
[ . 1 . ] تفرگ تیانج  شرَا 

---------------
اه : تشون  یپ 

ص509. ج1 ، يورس ، بقانم ، [ 1]

ندب رد  باتفآ  ریثات 

: دومرف ناسنا  ندب  رب  دیشروخ  شبات  ریثأت  هب  تبسن  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح 
[ . 1 . ] دنکیم راکشآ  ار  ناهنپ  يرامیب  نآ  هک  اریز  دینک ؛ تشپ  دیشروخ  هب  دینیشینیم  باتفآ  رد  رگا 

------------
اه : تشون  یپ 

ص110. ج1 ، لاصخ ، [ 1]

راد هبوچ  ات 

هب هدولآ  شتسد  هک  یمهتم  هفوک  نانابساپ  ناهگان  دندوب  عمج  دجسم  رد  مدرم  هک  یلاح  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  تموکح  راگزور  رد 
هب هتشغآ  هک  ياهزانج  اب  هوبنا  یتیعمج  نآ  لابند  هب  دندرک و  دجـسم  دراو  هتـسب  تسد  تشاد  تسد  رد  دولآ  نوخ  يرجنخ  دوب و  نوخ 

، دشیم هدوزفا  تیعمج  رب  هظحل  ره  دندش و  دراو  تشاد  رارق  مدرم  شود  يور  دوب و  نوخ 
. دنتشاد صاصق  ياضاقت  همه  و 

نینمؤملاریما تفای و  شمارآ  سلجم  یتقو  دیزرلیم ، دیب  گرب  نوچ  دـیدیم ، تلادـع  لاگنچ  رد  هتـسب  تسد  ار  دوخ  هک  هراچیب  مهّتم 
. تفرگ رارق  اضق  ماقم  رد  مالسلا  هیلع 
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: درک شرازگ  نینچ  سیلپ  نارومأم  زا  یکی 
رکیپ نیا  تشاد و  تسد  رد  ار  دولآ  نوخ  رجنخ  نیمه  هک  میدرک  ریگتـسد  یتلاـح  رد  دولآ  نوخ  دـسج  نیا  یکیدزن  رد  ار  درم  نیا  اـم 
دوـخ هب  اـم  ور  نیا  زا  دوـبن . هنحـص  نآ  یکیدزن  رد  یـسک  مرجم  نیا  زج  و  دزیم ، اـپ  تسد و  نوـخ  كاـخ و  ناـیم  رد  زوـنه  ناـج  یب 

. تسا لتاق  هتسب  تسد  ِمرجم  نیا  هک  میدادن  هار  يدیدرت 
ياهتشک ؟ ار  درم  نیا  وت  ایآ  دیسرپ : مهّتم  زا  تخادرپ و  یسرپزاب  هب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح 

يرآ . تفگ : درم 
: دومرف مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح 

؟ يوش صاصق  دیاب  یشاب ، هتشک  ار  وا  وت  رگا 
. دیربب نادنز  هب  ار  مهتم  دومرف : درک و  لوکوم  رصع  زامن  زا  دعب  هب  ار  مکح  يارجا  اّما 

ياهظحل هک  دروآرب  گناب  تفاتـش و  اهنآ  فرط  هب  تیعمج  نایم  زا  يدرم  دندربیم ، نادـنز  فرط  هب  ار  مهتم  نانابـساپ  هک  نایم  نیا  رد 
: دز دایرف  دمآ و  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  رضحم  هب  هاگنآ  دینک ، فّقوت  ینادنز  ندرب  رد 

.« دینک دازآ  ار  وا  تسین  مرُجم  وا  تسا ، هانگیب  باصق  ِدرم  نیا  متسه ، لتاق  نم  مدش ، مرج  بکترم  نم  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ای  »
. دندنام تفگش  رد  یناهگان  دمآ  شیپ  نیا  زا  هک  مدرم 

. دیسرپ درم  نآ  زا  رگید  راب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح 
. متشک ار  وا  نم  يرآ  تفگ : درک و  رارقا  ًاددجم  مارآ  ینحل  اب  تحارص  لامک  اب  درم 

. درک لاؤس  وا  بذک  فارتعا  ببس  زا  تساوخ و  ار  لّوا  مهّتم  ترضح 
: تفگ درم 

نیزح و زاوآ  ناهگان  هک  دوب  متـسد  رد  مدنفـسوگ  نوخ  هب  هدولآ  دراک  مدرک و  حـبذ  ار  يدنفـسوگ  دوخ  لزنم  رد  و  مباّصق ، يدرم  نم 
ارم يادـص  ات  وا  مدـید و  ار  لتاق  نیا  هک  مدـش ، هبارخ  دراو  هلجع  اب  متـشاد  تسد  رد  هک  دراـک  نیمه  اـب  و  مدینـش ، هبارخ  زا  یهاـگناج 

، درک رارف  دینش ،
رد ناهگان  هک  مدیود  نوریب  مدیـسرت  تخـس  مدید  ار  هرظنم  نیا  ات  متفای  تسا  مدرم  هناش  يور  هک  هتـشک  نیا  رانک  رد  ار  دوخ  نم  هاگان 

نئارق و دندروآ  امـش  رـضحم  هب  ارم  نوچ  و  دـندناوخ ، لتاق  ارم  وهایه  اب  دـندز و  دایرف  دـنتفرگ و  ارم  هدیـسر ، رـس  نانابـساپ  لاح  نیمه 
. مدرپس زاس  هراچ  يادخ  هب  ار  دوخ  راک  مدرک و  رارقا  راچان  هب  متشادن ، راکنا  تصرف  هک  دوب  ایهم  نانچ  نم  مرج  تابثا  رب  دهاوش 

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
؟ درک دیاب  هچ  هیضق  نیا  رد  امش  هدیقع  هب 

دنتفگ : همه 
دیناسرب . رفیک  هب  ار  یمود  نیا  دوش و  اهر  دیاب  تسا ، باصق  هک  یلّوا  درم 

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 
. تسا قح  فالخ  مکح  نیا 

: دومرف درک و  هاگن  مالسلا  امهیلعیلع  نب  نسح  هب  هاگنآ 
؟ تسیچ هیضق  نیا  رد  وت  يأر 

: دومرف مالسلا  امهیلعیبتجم  نسح  ماما 
درک ، دازآ  دیاب  ار  ود  ره  نم  هدیقع  هب 
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ار يرگید  ناسنا  دوخ  حیرص  فارتعا  اب  یلو  تسا ، هتشک  ار  یناسنا  هچ  رگا  رگید  درم  نآ  و  درادن ، یهانگ  هنوگچیه  هک  لّوا  مهّتم  اریز 
: دیامرفیم لاعتم  دنوادخ  تسا و  هداد  تاجن  گرم  زا 

[ . 1 « ] ًاعیمَج َسانلا  ایحأ  امَّنَأَکَف  اهایْحأ  ْنَمَو  »
.« تسا هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ایوگ  دهد ) تاجن  ار  رفن  کی  یگدنز   ) دنک هدنز  ار  رفن  کی  هک  یسک  »

. تخادرپ لاملا  تیب  زا  ار  لوتقم  ياهبنوخ  دندرگ و  دازآ  ود  ره  هک  تسا  نآ  نم  يأر  نیا  ربانب 
ساپـس تمعن  نیا  ربارب  رد  ار  يادـخ  دز و  هسوب  ار  وا  ناگدـید  رب  دـش و  نامداش  شدـنزرف  تواضق  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح 

[ . 2 . ] درک ارجا  ار  مالسلا  امهیلعیلع  نب  نسح  مکح  تفگ و 
-------------------

اه : تشون  یپ 
هیآ 32 . هدئام ، هروس  [ 1]

ص263. مالسا ، رد  اضق  تلادع و  [ 2]

یماظن شزومآ  موادت 

، دوب ّمهم  رایسب  دنتشاد ، ینامسج  يورین  ناوزاب و  تردق  رب  هیکت  هک  یناراگزور  نآ  رد  یماظن  شزومآ 
دوب ، زاس  تشونرس  يدارفنا ، مزر  و  نت ، هب  نت  یهورگ و  گنج  يریگدای  و 

تهج یماظن  ّمهم  ینارنخـس  کی  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  هک  تسا  راـکنا  لـباقریغ  لـصا  کـی  یمزر  ياـهشزومآ  موادـت  نیا  رباـنب 
: دومرف دوخ  نازابرس  هب  باطخ  یمزر ، یماظن و  ياهکیتکات  شزومآ 

َرِساَْحلا ، اوُرِّخَأَو  َعِراَّدلا ، اُومِّدَقَف 
ِماَْهلا ؛ ِنَع  ِفویُّسِلل  یَْبنَأ  ُهَّنِإَف  ِساَرْضَْألا ، یَلَع  اوُّضَعَو 

ِبُولُْقِلل ؛ ُنَکْسَأَو  ِشْأَْجِلل ، َُطبْرَأ  ُهَّنِإَف  َراَْصبَْألا  اوُّضُغَو  ِۀَّنِسَْأِلل ؛ ُرَْومَأ  ُهَّنِإَف  ِحاَمِّرلا ، ِفاَرْطَأ  ِیف  اوُوَْتلاَو 
ِلَشَْفِلل . ُدَرْطَأ  ُهَّنِإَف  َتاَوْصَْألا ، اُوتیِمَأَو 

َنیِذَّلا ُمُه  ِِقئاَقَْحلا  ِلوُُزن  یَلَع  َنیِِرباَّصلا  َّنِإَف  ْمُْکنِم ، َراَمِّذلا  َنیِِعناَْملاَو  ْمُِکناَعْجُـش ، يِدـیَِأب  اَّلِإ  اَهُولَعَْجت  َالَو  اَهوُّلُِخت ، َالَو  اَهُولیُِمت  اَلَف  ْمُکَتیاَرَو 
[ . 1  ] اَهیَفاَفَح اَهَنوُِفنَتْکیَو : ْمِِهتایاَِرب ، َنوُّفُحی 

دنریگ . رارق  اهنآ  رس  تشپ  دنرادن  هرز  هک  اهنآ  دیهد و  رارق  شیپاشیپ  دنراد  نت  هب  هرز  هک  ار  اهنآ  »
ندرک در  رد  هک  دیشاب  مخ  چیپ و  رد  اههزین  ربارب  رد  و  دنکیم ، رتمک  رس  رب  ار  اههبرض  ریثأت  راک  نیا  هک  دیهد  راشف  مه  يور  ار  اهنادند 

! تسا رثؤم  نمشد  هزین 
هک دینک  شوماخ  ار  اهادص  دـیئوگب و  رتمک  نخـس  دـشاب ، رتمارآامـش  حور  رتیوق و  امـش  بلق  ات  دـینکن  هاگن  هریخ  نمـشد  هوبنا  هب  دایز 

اهنت ار  نآ  و  دـیزاسن ، فرط  نآ  فرط و  نیا  هبلـیامتم  ار  نآ  دـینک و  یناـبهگن  یبوخ  هب  دوـخ  مچرپ  زا  دزاـسیم . رود  رتـهب  ار  یتـسس 
دنهدیم جرخ  هب  یگداتسیا  لکشم  تخس و  ثداوح  رد  هک  نانآ  اریز  دیراپـسن ، تخـسرس  ناعفادم  ناروالد و  تسد  هب  زج  دیراذگن و 

سپ شیپ و  زا  وـس و  ره  زا  و  دـنرادیم ؛ هاـگن  شیوـخ  تیعمج  لد  رد  ار  نآ  دـننکیم و  يرادـساپناشیاهمچرپ  زا  هـک  دنتـسه  اـهنامه 
«. دنتسه نآ  بقارم 

: دومرف نت  هب  نت  گنج  يدارفنا و  مزر  هب  تبسن  یماظن  شزومآ  موادت  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
، َۀَنیِکَّسلا اُوبَْبلََجتَو  َۀیْشَْخلا ، اوُرِعْشَتْسا  َنیِِملْسُْملا : َرِشاَعَم 
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َۀَمْأَّللا ، اُولِمْکَأَو  ِماَْهلا  ِنَع  ِفویُّسِلل  یَْبنَأ  ُهَّنِإَف  ِذِجاَوَّنلا ، یَلَع  اوُّضَعَو 
اَهِّلَس  َْلبَق  اَهِداَمْغَأ  ِیف  َفویُّسلا  اُولِْقلَقَو 

َرْزَّشلا ، اُونُعْطاَو  َرْزَْخلا ، اوُظَْحلاَو 
اَطُْخلِاب ، َفویُّسلا  اُولِصَو  اَبُّظلِاب ، اوُِحفاَنَو 

. ِهَّللا ِلوُسَر  ِّمَع  ِْنبا  َعَمَو  ِهَّللا ، ِنیَِعب  ْمُکَّنَأ  اوُمَلْعاَو 
. ِباَسِْحلا َمْوی  ٌراَنَو  ِباَقْعَْألا ، ِیف  ٌراَع  ُهَّنِإَف  ِّرَْفلا ، َنِم  اویْحَتْساَو  َّرَْکلا ، اوُدِواَعَف 

ًاحُجُس ، ًایْشَم  ِتْوَْملا  َیلِإ  اوُْشماَو  ًاسْفَن ، ْمُکِسُْفنَأ  ْنَع  اُوبیِطَو 
. ًالْجِر ِصوُکُّنِلل  َرَّخَأَو  ًادی ، ِۀَْبثَْوِلل  َمَّدَق  ْدَقَو  ِهِرْسِک ، یف  ٌنِماَک  َناَطیَّشلا  َّنِإَف  ُهَجَبَث ، اُوبِرْضاَف  ِبَّنَطُملا ، ِقاَوِّرلاَو  ِمَظْعَْألا ، ِداَوَّسلا  اَذِهب  ْمُکیَلَعَو 

[ . 2 «. ] ْمَُکلامْعأ ْمُکَِرتی  َْنل  َو  ْمُکَعَم  ُهَّللاَو  َنْوَلْعَْألا ، ُُمْتنأَو   » ِّقَْحلا ُدوُمَع  ْمَُکل  ِیلَْجنی  یَّتَح  ًادْمَص ! ًادْمَصَف 
دیهد ، رارق  يدرسنوخ  شمارآ و  ار  نییور  سابل  و  ادخ ، سرت  ار  نیریز  سابل  ناناملسم ، هورگ  يا  )

ددرگ ، رتشیب  نمشد  ریشمش  تابرض  ربارب  امش  تمواقم  ات  دیراشفب  مه  رب  ار  اهنادند 
دیهد ، ناکت  راب  دنچ  دیشک و  نوریب  فالغ  زا  ار  ریشمش  هک  نآ  زا  شیپ  دینک ، لماک  ار  دربن  ِهرز 

ریشمش شیپ ، هب  نتشادرب  ماگ  اب  و  دینزب ، ریشمش  يزیت  اب  و  دیروآ ، دورف  تسار  پچ و  زا  ار  تبرض  دیرگنب و  نمـشد  هب  مشچ  هشوگ  اب 
دیناسرب ، نمشد  هب  ار 

. دیراد رارق  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمغیپ  يومع  رسپ  ادخ و  يور  شیپ  رد  هک  دینادب  و 
تسا ، تمایق  زور  شتآ  هیام  هدنیآ و  ياهلسن  يارب  یگنن  هّکل  گنج ، رد  رارف  اریز  دیراد ، مرش  رارف  زا  دینک و  هلمح  یپ  رد  یپ 

. دینک لابقتسا  نآ  زا  یناسآ  هب  دیشاب و  دنسرُخ  تداهش  زا 
موجه اهنآ  بلق  هب  و  دینک ، هلمح  یتخس  هب  هیواعم ) یهدنامرف   ) هدنکفا مه  رد  بانط  قرب و  قرز و  رپ  همیخ  فارطا  ناوارف  هورگ  نآ  هب 

امـش رب  قح  نوتـس  ات  دینک  تمواقم  . دراد هدامآ  رارف  يارب  ییاپ  و  شیپ ، رد  هلمح  يارب  یتسد  هدش ، ناهنپ  نآ  رانک  رد  ناطیـش  هک  دیرب 
[ . 3 .( ] دهاکیمن ناتلامعا  شاداپ  زا  و  تسامش ، اب  ادخ  دیرترب ، امش  ددرگ . راکشآ 

--------------
اه : تشون  یپ 

یتشد . دمحم  سرهفملامجعم  هغالبلاجهن  هبطخ 124  [ 1]
یتشد . دمحم  سرهفملامجعم  هغالبلاجهن  هبطخ 66  [ 2]

هیآ 35. ملسو ، هلآو  هیلع  هللا  یلص  دمحم  هروس  [ 3]

هژیو یماظن  ياهورین  شترا و  يارب  هدنامرف  نییعت 

و دـندرکیم ، عامتجا  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  درِگ  ادرِگ  دوجوم  لئابق  ماـمت  نادرم  داـهج ، مـالعا  اـب  ناراـگزور  نآ  رد  هک  تسا  تسرد 
. دندرکیم هرادا  ار  گنج  دندروآیم و  دوجو  هب  ار  هدننک  لمع  یمزر  ياهنادرگ 

. تشادن تلفغ  یماظن ، هژیو  ياهورین  شترا و  لیکشت  زا  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح  اّما 
هراومه و  دندرکیم ، تلاخد  رهـش  تینما  ظفح  رد  هتـشاد  یـصوصخم  سابل  مرآ و  هک  دروآ  دوجو  هب  ار  ۀطرُـش »  » مان هب  ياهژیو  يورین 

[ . 1 . ] دندوب دربن  هدامآ 
هیلک هک  دوب  هدروآ  درِگ  یماظن » ناگداپ   » رهش کیدزن  ِهاگرگشل  رد  یّصاخ ، یهدنامزاس  اب  ار  رفن  رازه  دودح 6  يزّهجم ، ياهرگشل  و 
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. دندرکیم تیاعر  ار  یماظن  تارّرقم  مظن و 
. دوب مولعم  اهنآ  شیجلا  ۀمّدقم 

هرسیم )  ) پچ حانج  هدنامرف 
هنمیم )  ) رگشل ِتسار  حانج  هدنامرف 

یهدنامرف ) داتس   ) رگشل بلق  هدنامرف 
[ . 2 . ] دندوب دربن  هدامآ  هدش و  نییعت  همه 

----------------
اه : تشون  یپ 

دلج 42 ص151 و 150 . راونالاراحب  [ 1]
راونالاراحب ج 42 ص 151 و 150. [ 2]

هعماج هرادا  يارب  قیال  ناریدم  نییعت 

، هدنزرا يدیلک و  ياهراک  زا  یکی  دریگ  رارق  گنج  هناتـسآ  رد  یمالـسا  روشک  رگا  هک  ددرگیم  نشور  تقیقح  نیا  همان 53  هعلاطم  اب 
دراد . یئازسب  تیمها  ههبج  تُشپ  تینما  گنج و  هرادا  يارب  هک  تسا  قیال  نادراک و  نارادناتسا  نارادنامرف ، ناریدم ، نییعت 

: دسیونیم قیال  یماظن  ناهدنامرف  نییعت  تهج  رتشا  کلام  هب  ياهمان  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
ْمُهَلَْضفَأَو ًابیَج ، ْمُهاَْقنَأَو  َکِماَمِِإلَو ، ِِهلوُسَِرلَو  ِهَِّلل  َکِسْفَن  ِیف  ْمُهَحَْصنَأ  َكِدُونُج  ْنِم  َّلَوَف 

. ُفْعَّضلا ِِهب  ُدُعْقی  َالَو  ُْفنُْعلا ، ُهُرِیثی  َال  ْنَّمِمَو  ِءایِْوقَْألا ، یَلَع  ُوْبنیَو  ِءاَفَعُّضلِاب ، ُفَأْریَو  ِرْذُْعلا ، َیلِإ  ُحیِرَتْسیَو  ِبَضَْغلا ، ِنَع  ُئِْطبی  ْنَّمِم  ًاْملِح ،
، رتكاپ وا  نماد  و  رتشیب ، وت  ماما  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  ربماـیپ  ادـخ و  يارب  وا  یهاوخریخ  هک  نیزگرب  ار  یـسک  هاپـس  یهدـنامرف  يارب  )

تردـق اب  نادـنمتردق ، اب  و  دروآ ، تمحر  ناوتان  رب  و  دـشاب ، رتریذـپ  رذـع  و  دـیآ ، مشخ  هب  رید  هک  یناسک  زا  دـشاب ، رترب  وا  ییاـبیکش 
[ . 1 .( ] درادن زاب  تکرح  زا  ار  وا  یناوتان  و  دناشکن ، زواجت  هب  ار  وا  یتشرُد  دیامن ، دروخرب 

------------------
اه : تشون  یپ 

همان 50:53. سرهفملا  مجعم  هغالبلاجهن ، [ 1]

رترب تیعقوم  ندروآ  تسدب  يارب  شالت 

دنتـساوخ دنتفرگ و  دوخ  رایتخا  رد  ار  تارف »  » هناخدور هدش و  نیّفـص  يارحـص  دراو  رتدوز  هیواعم  نایرگـشل  نیّفـص  گنج  هناتـسآ  رد 
دنهد  رارق  بآ  يداصتقا  هرصاحم  رد  ار  ماما  هاپس 

، دندوب رورغم  دندروآ  تسدب  ار  رترب  تیعقوم  نوچ  و 
. داتسرف هرکاذم  يارب  ار  یهورگ  ماما 

. تشاد راهظا  نینچ  ار  دوخ  یئاهن  رظن  دارفا ، اب  هرواشم  زا  سپ  هیواعم  و  دندناسر ، ار  مالسلا  هیلع  ماما  مایپ  ناگداتسرف 
[ . 1 . ] دیوش كاله  یگنشت  زا  ات  داد ، میهاوخن  با  امش  هب  زین  ام  دیدرک ، عنم  بآ  زا  ار  ناّفع  نب  نامثع  امش  هک  هنوگنامه 

. دندناسر ماما  هب  ار  هیواعم  نانخس  دنتشگزاب و  مالسلا  هیلع  ماما  روضح  هب  ناگداتسرف 
. دزرویم بانتجا  بآ  هلئسم  ّلح  هرکاذم و  هنوگره  زا  هیواعم  هک  دید  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
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: دومرف نینچ  دوخ  رگشل  ناهدنامرف  هب  نیشتآ  ینارنخس  کی  رد 
ُةایَْحلا َو  َنیِروُهْقَم  ْمُِکتایَح  ِیف  ُتْوَْملاَف  ِءاْملا  َنِم  اْوَوَْرت  ِءامِّدلا  َنِم  َفویُْسلا  اوُّوَر  َْوا  ِۀَّحَلَم  ِریِْخاَت  َو  ِۀَّلَذَم  یلَع  اوُِّرقَاَف  َلاتِْقلا  مُکوُمَعْطَتِْـسا  ْدَق 

[ . 2 . ] ِۀِینَْملا َضارْغَا  ْمُهَروُُحن  اُولَعَج  یَّتَح  َرَبَْخلا  ُمِهیَلَع  َسَّمَع  َو  ِةاوُْغلا  َنِم  ًۀَُّملداق  َۀیِواعُم  َّنِا  َو  الَا  َنیِرِهاق  ْمُِکتوَم  ِیف 
دینک رارقا  يراوخ  ّتلذ و  رب  ای  تسا  هداد  گنج  مالعا  امش  هب  ًامسر  بآ ) نتشادرب  زا  امش  عنم  تارف و  هعیرش  فرصت  اب   ) هیواعم رگشل  »

. دیدوش باریس  بآ  زا  دوخ  هدومن و  باریس  نمشد  نوخ  زا  ار  ناتیاهریشمش  ای  و 
هب ار  ناگدروخ  بیرف  ناهارمگ و  زا  ياهدـع  هیواعم  هک  دیـشاب  هاگآ  يراوخ . ّتلذ و  اب  یناگدـنز  زا  تسا  رتهب  فرـش  تّزع و  اب  گرم 

.« دناهداد رارق  رابگرم  ياهریت  جامآ  ار  شیوخ  هاگولگ  هنیس و  ینادان  يور  زا  اهنآ  هک  هدروآ ؛ رازراک 
-----------

اه : تشون  یپ 
ص375 . ج2 ، بهذلا ، جورم  و  ص161 -  نیفص ، هعقو  و  ص284 -  ج3 ، ریثا ، نب  لماک  و  ص201 -  لمج ، باتک  خسان  [ 1]

ص203. نیفص ، بات  خسان  و  ص129 -  مالک 51 ، ضیف ، حرش  و  مالک 50 -  ج3 ص244 ، يدیدح ، حرش  [ 2]

جراوخ نارس  تیاده  رد  شالت 

هدـشن جراخ  دربن  هنحـص  زا  نایرگـشل  زونه  هک  ینامز  نیفـص ، رد  جراوخ  هفطن  هک  دوشیم  تباث  تقیقح  نیا  خـیرات ، قیقد  یـسرّرب  اـب 
دش  هتسب  دندوب ،

. درک یبای  هشیر  نیّفص  گنج  زا  دیاب  ار  جراوخ  شیادیپ  ياههشیر  و 
عوضوم سپس  تفریذپ ، ار  همانحلص  تیمکح و  راچان  هب  ماما  دنتخاس و  روبجم  یـسوموبا  يرواد  هب  ار  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  یئاه  هظحل 

. دندناسر یماظن  ياهدحاو  عالّطا  هب  ار  همانحلص 
: تفگ هیدا  نب  ةورع  دندناوخ ، میعت  ینب  هفیاط  هب  ارنآ  هک  یتقو 
: داد راعش  دیهدیم و  رارق  مَکَح  ار  نادرم  ادخ ، راک  رد  امش  ایآ 

ِهِّلل  ِّالا  َمْکُح  ال 
[ . 1 « ] تسینادخ مکح  زج  یمکح  چیه  »

: راعش درک و  ضارتعا  تیمَکَح  هب  زور  نآ  رد  هک  دوب  يدرف  نیتسخن  هیدا  نب  ةورع 
ِهِّلل  ِّالا  َمْکُح  ال 

. داد ار 
. داد لیکشت  ار  جراوخ  رّکفت  ساسا  دمآ و  نریب  وا  يولگ  زا  هک  دوب  جراوخ  راعش  نیتسخن  نیا 

. دش هتشاذگ  شیدنا  جک  درم  نآ  تسد  اب  هک  دوب  جراوخ  تشخ  نیلّوا  ضارتعا  نآ  راعش و  نآ  تقیقح  رد  هک 
هب ًادعب  هک  ياهّدع  یگدـنیامن  هب  [ 2 « ] يدعـس رهز  نب  صوقرح   » و یئاط » جرب  نب  ۀـعرز   » ياهمان هب  رفن  ود  يربط ، و  ریثا ، نبا  لـقن  قبط 

: دنتفگ ترضح  نآ  هب  ود  ره  دندیسر  مالسلا  هیلع  ماما  روضح  هب  دنتفای  ترهش  جراوخ » »
ِهِّلل  ِّالا  َمْکُح  ال 

« تسین ادخ  مکح  زج  یمکح  چیه  »
: دومرف زین  ماما 

ِهِّلل ِّالا  َمْکُح  ال 
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هب میگنجب و  ات  باتشب  نمـشد  گنج  هب  ام  اب  درگرب و  تیمَکَح )  ) راک نیا  زا  نک و  هبوت  تیاطخ  هانگ و  زا  یلع  ای  درک  هفاضا  صوقرح 
! میسرب ادخ  ياقل 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 
هغبان دـنزرف  هلیح  هب  هک  میتفگیم  دـیکأت  اب  میدرکیم و  شرافـس  گنج  همادا  هب  ار  امـش  رارـصا  اب  دوب و  نیمه  ام  تساوخ  اـهنت  ًاـقافتا  »

دیدرک . دّرمت  نم  نامرف  زا  اهنت  هن  هطبار  نیا  رد  امش  هنافسأتم  دینکن  هجوت 
و هتـشون ، ياهماندـهع  موق  نآ  دوخ و  نایم  هراب  نیا  رد  ام  هتـشذگ و  راـک  زا  راـک  هک  ـالاح  دـیتخاس ، راداو  هزراـبم  كرت  هب  ار  اـم  هکلب 

: دیامرفیم مه  لاعتم  دنوادخ  هک  میریگب  هدیدان  ار  اهنامیپ  میناوتیمن  رگید  میاهدومن  ءاضما  همان  دّهعت  و  هدرک ، رّرقم  یطورش 
[ . 3  ] ُْمتْدَهاع ذِا  ِهَّللا  ِدْهَِعب  ُوفُواَو 

.« درک گنج  هب  مادقا  ناوتیمن  رگید  فصو  نیا  اب  سپ  دینک ) افو  دنوادخ  دهع  هب  دیتسب  ینامیپ  یتقو  )
تفگ : صوقرح 

. ینک هبوت  نآ  زا  دیاب  وت  تسا و  هانگ  مرج و  نیا 
دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

یلو مدرک  یهن  تسردان  میمـصت  نیا  زا  ار  امـش  ًالبق  نم  و  تسا ، هدزرـس  امـش  طلغ  يأر  هجیتن  رد  هک  تسا  زجع  نکل  تسین ، مرج  نیا 
. دیدادن شوگ  امش 

تفگ : هعرز 
. تشاد مهاوخن  ادخ  ياضر  زج  يدوصقم  دوخ  گنج  زا  درک و  مهاوخ  گنج  وت  اب  نم  ینک  لوبق  ار  نادرم  تیمکح  وت  رگا  یلع  يا 

دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
! منیبیم هتسشن  تناجیب  هشال  رب  ار  داب  درگ  هتشک و  مدوخ  اب  گنج  رد  ارت  نم  یتسه ، تخبدب  تخسرس و  ردقچ  وت  لاح  هب  ادب 

. مدنموزرآ ار  نیمه  مه  نم  تفگ : هعرز 
دنتفگیم : هک  یلاح  رد  دندش ، جراخ  مالسلا  هیلع  ماما  روضح  زا  هدنیامن  ود  ره  هاگنآ 

[ . 4  ] ِهِّلل ِّالا  َمْکُح  ال 
: هک تسا  هدمآ  بوشآ  رهش  نبا  بقانم  رد 

. داتفا قاّفتا  هفوک  رد  نیّفص ، زا  نتشگرب  زا  دعب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  اب  رفن  ود  نیا  تاقالم 
: هک دندوب  دقتعم  [ 5  ] جراوخ

دیامرفیم : نآرق  اریز  تسا ، مالسا  فالخ  رب  نیمَکَح  يرواد 
ِهِّلل ِّالا  َمْکُح  ال 

، دندومن راداو  راک  نیا  هب  زین  ار  مالسلا  هیلع  ماما  هدرک و  لوبق  اهنآ  دوخ  ار  راک  نیا  ادتبا  هک  یتروص  رد 
. ینک هبوت  دیاب  مه  وت  میاهدرک  هبوت  ام  تسا ، هدوب  رفک  راک  نیا  دنتفگ  دندرک و  هئطخت  ار  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دوخ  ًادعب  یلو 

: دومرف ترضح 
تسا و بوخ  هبوت  هراومه  منک و  هبوت  ات  ماهدـشن  یئاطخ  بکترم  نم  دوبن و  مه  رفک  لاح  ره  هب  نم ، هن  دوب  امـش  ياطخ  راک  نیا  أشنم  »

.« منکیم رافغتسا  یهانگ  ره  زا  نم 
دنتفگ :

یئامن . هبوت  هانگ  نیا  زا  هدوب و  هانگ  تیمکح »  » هک ینک  فارتعا  دیاب  هکلب  تسین  یفاک  نیا 
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: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
يزیچ یفرط  زا  دیدید و  زین  ار  شاهجیتن  دیاهدروآ و  دوجو  هب  ناتدوخ  ارنآ  میامن  هبوت  ات  ماهدرواین  دوجو  هب  هک  نم  ار  تیمکح  هلئـسم  »

.« مینک دادملق  هانگ  ارنآ  هنوگچ  تسا  عورشم  مالسا  رد  هک 
هدـیمان جراوخ »  » تهج نیمه  هب  هک  دـندوب  یـشکرس  یغای و  هقرف  کی  ءادـتبا  رد  دـندز و  یـسایس  تیلاـعف  هب  تسد  جراوخ  سپ  نآ  زا 

[ . 6 . ] دندش
یلحم رد  هفوک  نوریب  رد  اهنآ  دـندشن ، هفوک  دراو  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ناـفلاخم  نیّفـص  زا  نتـشگرب  ماـگنه  میتفگ ، ًـالبق  هکناـنچ 

. دندیمان [ 8 « ] هیرورح  » ار اهنآ  هک  دندمآ  درگ  [ 7 « ] ءارورح  » هب موسوم 
ءاّوکلا نب  هَّللادـبع  نینچ  مه  دـشابیم و  یمیمت  یعبر  نب  ثعـشا  هدـهع  رب  یهدـنامرف ، گنج و  هرادا  هک  درک  ادـن  اهنآ  يدانم  اـجنآ  رد 

. تسا نایهاپس  تعامج  ماما  مه  يرکشی 
----------------

اه : تشون  یپ 
ص321 . ج3 ، ریثا ، نب  لماک  [ 1]

ادخ ربمایپ  روضح  رد  يزور  دـنتفگیم . هیدـثلاوذ  صوقرح »  » ار وا  و  رهز ، دـنزرف  فاق ، مض  ءار و  نوکـس  ءاح و  مض  هب  صوقرح ، [ 2]
، دمآ رد  صوقرح »  » لاح نیا  رد  مسانشیمن ، ار  يو  دومرف : ترضح  دنتفگ ، نخس  صوقرح  تدابع  ترثک  زا  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص 

: دومرف ترضح  دمآ  کیدزن  نوچ  تسا ، ناطیش  تمالع  هک  منیبیم  یناشن  وا  مشچ  ود  نایم  رد  دومرف : ادخ  لوسر  تسا ، نیا  دنتفگ 
؟ دسریمن وت  هبتر  هب  یسک  زگره  موق  نیا  نایم  رد  هک  درکیمن  دومناو  نینچ  وت  هب  تسفن  يدشیم  دراو  ام  رب  هک  لاحنیا  رد  ایآ 

. یلب تفگ : صوقرح 
. داتسیا زامن  هب  دش و  دجسم  یهار  سپس 

. دناسرب تکاله  هب  ار  وا  هک  تسین  يدرم  ایآ  دومرف : ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ 
ّالا هلا  دنکیم و ال  عوکر  هک  منزب  ندرگ  ار  یسک  هنوگچ  تفگ : دوخ  هب  دید ، عوکر  لاح  رد  ار  وا  تفر  وا  غارـس  هب  تساخرب و  رکبوبا 
هیلع یلع  یتسه . وا  لتاق  وت  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  هب  هاگنآ  یتسین . بحاصم  وا  اب  وت  نیشنب  دومرف : ترـضح  تشگرب ، دیوگیم و  هَّللا 
هنتف دشیم ، هتـشک  وا  رگا  دومرف : ادـخ  ربمایپ  متفاین ، ار  وا  هک  دـناس  ربمایپ  ضرع  هب  تشگرب و  تفاین ، ار  وا  یلو  تفر  وا  یپ  رد  مالـسلا 

. تفاییم نایاپ 
بقانم . ) درکیمن فالتخا  رفن  ود  دـیتشکیم  ار  وا  رگا  دـنکیم  جورخ  نم  تما  زا  هک  تسا  یـسک  نیتسخن  نیا  دومرف : رگید  تیاور  هب 

ص187( ج3 ، بوشآ ، رهش  نبا 
رات دنچ  ياراد  نانز و  ناتـسپ  دننام  دوب  یتشوگ  هراپ  ار  وا  تسدکی  ياج  هک  دنتفگیم  هیدـثلاوذ  ار  وا  تهج  نیدـب  هک  تسا  هدـش  لقن 

رب هناـش  هب  هدـیدرگ  ضبقنم  عمج و  دـشیم  اـهر  نوچ  شرگید و  تسد  هزادـنا  هب  دندیـشکیم  ارنآ  یتقو  هبرگ ، لـیبس  دـننام  زارت  يوم 
ص448 . يوضترم ، بقانم  و  ص558 -  مود ، باتک  زا  باتک ج3  خسان  و  ج3 -  ریثا ، نبا  لماک  . ) دشیم هاتوک  تشگیم و 

هیآ 93 . لحن ، هروس  [ 3]
ص3360 . ج6 ، يربط ، خیرات  و  ص334 -  ج3 ، ریثا ، نبا  لماک  [ 4]

مه هب  کیدزن  يانعم  ود  جورخ  هملک  تسا ، هدش  هتفرگ  نایغط ، یـشکرس و  يانعم  هب  جورخ  زا  هژاو  نیا  نایـشروش »  » ینعی جراوخ ، [ 5]
ندرک . نایصع  دّرمت و  يرگید  گنج و  راکیپ و  ماقم  رد  یکی  دراد ،

ص122 . مالسلا ، هیلعیلع  هعفاد  هبذاج و  [ 6]
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نادلبلا . مجعم  هفوک  یلیم  ود  رد  تسا  یلحم  ای  هفوک و  تشپ  رد  تسا  یهد  مود  ءار  واو و  نوکس  ءار و  ءاح و  حتف  هب  ءارورح  [ 7]
ص107. شنادنزرف ، یلع و  و  ص264 -  ج1 ، هّمغلا ، فشک  [ 8]

هدنبوک ياهراعش  قلخ  هب  قیوشت 

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع 
ِءامْسَا ْنِم  ٌمِْسا  ْمُکِراعُش  یف  ْنُکْیل  َو  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  َلاق  َو  ِبْرَْحلا ، َْلبَق  راعّـشلِاب  َرَمَا  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  ُلوُسَر  َّنِا  »

« یلاعَت ِهَّللا 
یمان اهراعش  رد  هکدومرف  شرافس  میروآ و  دیدپ  یئاهراعش  گنج  زاغآ  زا  لبق  هک  دومرف : ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  انامه  )

[ . 1 (. ] دشاب ادخ  ياهمان  زا 
---------------

اه : تشون  یپ 
لئاسولا ج 2 ص 265. كردتسم  [ 1]

یهلا ياهدادما  هب  هجوت 

: دیوگیم يونع  هَّللادبع 
، دشکیم ار  يزیچ  راظتنا  ایوگ  و  دنکیمن ، عورش  ار  گنج  هک  مدید  ار  ماما  لمج  گنج  رد 

: دنتفگ دندمآ و  ماما  تمدخ  ناهدنامرف 
؟ دیهدیمن گنج  روتسد  ارچ  دندش ، دیهش  و  دندز ، ریت  اب  ار  ام  نازابرس  زا  يدادعت  نینمؤملاریما ! ای 

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
لزان ناگتشرف  ات  تسا ، هداد  تراشب  ارم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  متسه  نامسآ  ناگتـشرف  لوزن  راظتنارد  نم  مدرم  يا  )

.( مهدیمن گنج  روتسد  دنوشن 
، میتشاد دوخهالک  رـس  رب  هرز و  نت  رب  هکنیا  اـب  دـیزو ، ربنع  رطع  زا  رتوبـشوخ  یمیـسن  هاـگان ، هک  میدوب  راـظتنا  رد  اـم  تشذـگ و  یمک 

. میدرکیم ساسحا  ار  نآ  یکنخ 
دش . گنج  هدامآ  دیشوپ و  ار  ِهرِز  تساخرب و  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  هک  دوب  اجنیا 

[ . 1 . ] مدوب هدیدن  کیدزن  يزوریپ  حتف و  هب  نانچنآ  ار  یگنج  نم 
---------------

اه : تشون  یپ 
سلاجملا ص 148. ۀفحت  [ 1]

هدننک لمع  ياهورین  زا  رکشت 

دنتشاد ، هرصب  حتف  رد  یئازسب  ریثأت  و  دندادیم ، لیکشت  لمج  گنج  رد  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  یمزر  ياهورین  نیرتشیب ، هفوک  مدرم 
رّکشت و دنتشاد ، تلاخد  گنج  رد  هک  هفوک  یمزر  ياهورین  زا  ياهمان  نتشون  اب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  لَمَج  گنج  زا  سپ 

: دومرف درک و  ینادردق 
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ُْمتیِعُدَو ُمتْعَطَأَو ، ُْمتْعِمَـس  ْدَـقَف  ِِهتَمِْعِنل ، َنیِرِکاَّشلاَو  ِِهتَعاَِـطب ، َنِیِلماَْـعلا  يِزْجی  اَـم  َنَسْحَأ  ْمُکِیبَن  ِتَیب  ِلـْهَأ  ْنَع  ٍرْـصِم  ِلـْهَأ  ْنِم  ُهَّللا  ُمُکاَزَجَو 
. ُْمْتبَجَأَف

و رادربنامرف ، ناگدنب  هب  هک  یشاداپ  نیرتهب  دهد ، وکین  شاداپ  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  تیب  لها  يوس  زا  ار  هفوک  مدرم  امـش  دنوادخ  )
.( دیدیدرگ جیسب  دیدش و  هدناوخ  ارف  گنج  هب  دیدرک ، تعاطا  دیدینـش و  ار  ام  توعد  امـش  اریز  دیامرفیم ، اطع  شتمعن  ناراذگـساپس 

[ . 1]
-------------------

اه : تشون  یپ 
. یتشد دمحم  سرهفملامجعم  هغالبلاجهن  همان 2  [ 1]

عافد يارب  نازابرس  هیحور  تیوقت 

نادیم زا  زارفرـس  و  دنک ، عافد  یبوخ  هب  نمـشد  تامجاهت  ربارب  رد  هیفنح  دّمحم  شدنزرف ، هکنآ  يارب  لمج  گنج  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
دومرف : ددرگ ، زاب  دربن 

َکَتَمُجْمُج . َهّللا  ِرِعَأ  َكِذِجاَن . یَلَع  َّضَع  ْلَُزت ! الَو  ُلاَبِْجلا  ُلوُزت 
. ُهَناَْحبُس ِهّللا  ِْدنِع  ْنِم  َرْصَّنلا  َّنَأ  ْملعاو  َكرََصب ، َّضُغ  َو  ِمْوَْقلا ، یَْصقَأ  َكِرَصَِبب  ِمْرا  َکَمَدَق . ِضْرألا  یف  دت 

هد ! تیراع  ادخ  هب  ار  شیوخ  همجمج  راشفب ! مهب  ار  تیاهنادند  روخم ! ناکت  وت  دنوش  لزلزتم  اههوک  رگا  )
و شاب » اهنآ  بقارم   » ًالماک ینک  يورـشیپ  اجنآ  ات  هک  دشاب  نمـشد  رکـشل  نایاپ  هب  تهاگن  هشیمه  نک ! بوکخیم  نیمز  رب  ار  تیاهمدق 

[ . 1 ( ] تسا ناحبس  يادخ  بناج  زا  يزوریپ  ترصن و  نادب  و  شوپب ؛ مشچ  دوشیم  سرت  ثعاب  هچنآ  زا 
--------------

اه : تشون  یپ 
. یتشد دمحم  سرهفملا  مجعم  هغالبلاجهن  هبطخ 11  [ 1]

هدنامرف لزع  للع  حیرشت 

تسا ، یعطق  نمشد  مجاهت  و  دراد ، رارق  یماظن  یسایس ، مهم  تالّوحت  هناتسآ  رد  یمالسا  روشک  یتقو 
دیفم حلـص  نارود  رد  هچرگ  دوب ، دـنهاوخن  ساّـسح  مهم و  ياـهتیرومأم  ماـجنا  هب  رداـق  و  دـنناوتان ، یطئارـش  نینچ  رد  دارفا  زا  یخرب 

. دنشاب یتسرد  یبهذم و  بوخ و  ياهمدآ  و  دندوب ،
. تشاد رظن  رد  ار  یمالسا  روشک  روغث  دودح و  ظفح  و  نیملسم ، هّماع  حلاصم  دیاب 

: سپ
. تسا ترورض  کی  هدش  باسح  ياهبصن  لزع و 

دتسرفیم ، تیه »  » قارع يزرم  ياهرهش  زا  یکی  یهدنامرف  هب  ار  یعخن  دایز  نب  لیمک  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
. دیامرفیم بصن  ار  يرگید  لزع و  ار  وا  ماما  هک  دهدیم ، ناشن  یتسُس  لمع  رد  وا 

: هک دوشیم  رّکذتم  ياهمان  رد  ار  وا  لزع  للع  و 
ٌرَّبَتُم . ْيأ   َ َو ٌرِضاَح ، ٌزْجََعل  یِفُک ، اَم  ُهَفُّلَکَتَو  یِّلُو ، اَم  ءْرَْملا  َعییْضَت  َّنِإَف  ُدَْعب ، اَّمَأ 

ٌعاَعَش . ْيأََرل  اَْهنَع  َشیَْجلا  ُّدُری  الَو  اَهُعنْمی ، ْنَم  اَِهب  َسَیل  كاَنیَّلَو  یتَّلا  َکَِحلاَسَم  َکَلیِطْعت  َو  ایِسِیقِْرق ، ِلْهَأ  یَلَع  َةَراَْغلا  َکیِطاَعَت  َّنِإ  َو 
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[ . 1 . ] ِِبناَْجلا ِبیِهَم  الَو  ِبِْکنَْملا ، ِدیِدَش  َریَغ  َِکئاِیلْوَأ ، یلَع  َِکئاَدْعَأ  ْنِم  َةَراَْغلا  َدارَأ  ْنَِمل  ًارْسِج  َتْرِص  ْدَقَف 
نشور و یناوتان  کی  تسین ، وا  هفیظو  رد  هچنآ  ماجنا  رب  رارـصا  و  هدـش ، هدراذـگ  وا  هدـهع  رب  هچنآ  ماجنا  رد  ناـسنا  یتسـس  دـعب ! اـّما  )

تسا ؛ هدننک  كالله  لطاب و  هیرظن 
رکف کی  راـک ، نیا  ياهتخاـس ، اـهر  عاـفد  یب  میاهدراذـگ  وت  هدـهع  رب  شظفح  هک  ار  یئاـهزرم  یلو  ياهدرک  هلمح  اـسیقرق »  » لـها هبوت 

يوزاـب هن  دـنیاشگب ، تراـغ  تسد  تناتـسود  رب  دـنهاوخیم  هک  ینانمـشد  يارب  ياهدـش  یلپ  تقیقح  رد  وـت  تسا ، هدوـهیب  تسرداـن و 
ینکشیم ؛ مه  رد  ار  ینمشد  تکوش  هن  ینکیم و  ظفح  ار  يزرم  هن  ینکیم ! داجیا  نمشد  لد  رد  یسرت  تبیه و  هن  يراد ، یئاناوت 

زاـینیب اـجنآ  رد  تلاـخد  زا  ار  تیاوـشیپ  ریما و  هن  و  یئاـمنیم ، عاـفد  یبوـخ  هب  ناـنآ  زا  ینکیم و  تیاـفک  ار  تراـید  رهـش و  لـها  هن 
!( يزاسیم

ات دناهتـشاد  نایب  ًاحورـشم  ار  وا  يرانک  رب  لـلع  مه  لزع و  ار  داـیز  نب  لـیمک  مه  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترـضح  هماـن ، نیا  رد 
. دننزن نماد  تاعیاش  هب  گنج  هناتسآ  رد  و  دننکن ، يزاس  وج  ياهّدع 

---------------
اه : تشون  یپ 

. یتشد دمحم  سرهفملامجعم  هغالبلاجهن  همان 61  [ 1]

راکیپ هنحص  زرابم  عفادم و  اهنت 

زا ار  مالسا  هاپـس  دیلو  نب  دلاخ  و  دندرک ، اهر  ار  یماظن  ّمهم  هگنت  و  هدرک ، یچیپرـس  ادخ  لوسر  تاروتـسد  زا  دُُحا  رد  ناناملـسم  یتقو 
مالعا اج  همه  دـش و  هتـشک  دوب ، ربماـیپ  هیبش  هک  یـصخش  و  دـندش ، دیهـش  یعمج  اـب  هزمح  ِترـضح  و  داد ، رارق  هلمح  دروم  رَـس  تشپ 

: هک دندرک 
.« دش هتشک  ادخ  ربمایپ  »

دندرک . رارف  همه 
. دندرکیم تمواقم  رفن  دنچ  اب  هک  دوب  مالسلا  هیلع  یلع  اهنت 

: تفگ دوعسم  نب  هَّللادبع  هب  دیسا ، نب  دیز 
؟ دندرک رارف  همه  دُحا  تخس  ماگنه  رد  هک  تسا  تسرد  ربخ  نیا  ایآ 

: تفگ دوعسم  نب  هَّللادبع 
. دندنام یقاب  فینح  نب  لهس  هناّجدوبا و  مالسلا و  هیلع  یلع  يرآ ،

. دندیدرگ قحلم  رفن  هس  نآ  هب  مه  تباث  نب  ۀحلط  و  تباث ، نب  مصاع  دعب  تعاس  کی  دودح 
[ . 1 . ] دندیسر ربمایپ  تمدخ  زور  هس  زا  دعب  دندرک و  رارف  مود  هفیلخ  لّوا و  هفیلخ  و 

: هک دنتشون  زاس  تشونرس  ِتعاس  دنچ  ساّسح و  هظحل  نامه  حرش  رد 
.؟ دیتسکش دهع  ارچ  هک  داتسرف  نایرارف  لابند  یصاخشا  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ 

: دومرف تسب و  مود  هفیلخ  رب  ار  هار  مالسلا  هیلع  یلع  و 
؟ ینکیم رارف  ارچ 

: تفگ
دنکیم ، هلمح  یهاگ  و  دزیرگیم ، یهاگ  تسا ، برع  تداع  نیا 
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. تخیرگ و 
هلآو هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  ار  دوخ  هیرگ ، تلاح  رد  نانکـش  دهع  رارف  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  دوب ، هداتفا  ياهشوگ  رد  هدش  یمخز  ربمایپ 

. دناسر ملسو 
، درکیم رام  رات و  ار  اهنآ  مالسلا  هیلع  یلع  دندرکیم و  هلمح  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  هب  ناکرشم  هورگ ، هورگ  لاح  نآ  رد 

دومرفیم : ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  دندروآیم و  شروی  رگید  هورگ  دنک ، تحارتسا  یمک  تساوخیم  ات 
( راد زاب  نم  زا  ار  اهنیا  ّرش  یلع ، )

. دندرکیم رارف  ای  دندشیم و  هتشک  ای  هک  دیگنجیم  اهنآ  اب  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح  و 
. تسکش مالسلا  هیلع  یلع  ماما  ریشمش  هاگان  ساّسح  ياههظحل  نآ  رد 

تالمح و موادت  رد  هک  داد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  هب  ار  راقفلاوذ  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  دمآ ، ادخ  لوسر  تمدخ 
: دومرف ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مالسلا ، هیلعیلع  ماما  یناشفناج 

دیوگیم : نامسآ  نیمز و  نیب  هک  يونشیم  ار  لیئربج  يادص  ناج "  یلع  »
[ . 2  ] راَقَْفلاوُذ َِّالا  َفیَسَال  ِیلَع  َِّالا  یتَفال 

( درادن دوجو  راقفلاوذ  نانوچ  يریشمش  مالسلا و  هیلع  یلع  زج  يروالد  درمناوج  )
دیامرفیم : مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح 

. مداد همادا  عافد  هب  و  مدرک ، رکش  ار  ادخ  دیزغل و  نم  نامشچ  رد  کشا 
: دومرف ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  هب  لیئربج 

ُْهنِم اَنَا  َو  یّنم  ّهنِا 
: دومرف زین  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ 

امُْکنِم اَنَا  َو 
( متسه امش  زا  مه  نم  )

دماین ، کمک  هب  سکچیه  و  دنتشاد ، هرصاحم  رد  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  ملسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  نیکرشم ،
: دومرف وا  هب  باطخ  دیگنجیم ، مالسلا  هیلع  یلع  ماما  ِرانک  رد  هک  داتفا  هناّجدوبا  هب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  مشچ  لاح  نآ  رد 

« ورب متفرگ ، وت  زا  ار  دوخ  تعیب  نم  هناّجدوبا  »
: تفگ درکیم ، هیرگ  هک  یلاح  رد  وا  و 

. منکیمن نینچ  دنگوس  ادخ  هب  مورب ؟ ایند  نز و  فرط  هب  منک و  اهر  ار  وت  هَّللا  لوسر  ای 
. داتفا نیمز  رب  اهمخز  یناوارف  زا  هکنآ  ات  داد  همادا  ردقنآ 

هیلع هللا  یلص  ربمایپ  ناج  زا  عافد  هب  اهنت  دروآ و  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  تمدخ  ار  وا  ًاروف  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح 
نیمز رب  ندرک  هلمح  ماگنه  هب  هبترم   16 دایز ، ِنوخ  نتفر  اهمخز و  یناوارف  اب  دـندز ، وا  رب  يراک  مخز  هکنآ 94  ات  تخادرپ  ملسو  هلآو 

دشیم ، دنلب  ًاروف  هک  داتفا 
. تشادهگناپ رس  رب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  تروص  وکین  يدرم  تروص  هب  لیئربج  هبترم  راهچ  و 

درک و دنلب  اعد  هب  تسد  درادن ، لداعت  هک  درک  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح  ياهمدق  هب  هاگن  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ 
: دومرف

تسین ) راوشد  وت  رب  یهاوخب  رگا  ینادرگ ، زوریپ  يوق و  ار  دوخ  نید  هک  يداد  هدعو  ارم  اراگدرورپ  )
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داد و رارق  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  يور  شیپ  رد  ار  دوخ  دادیم ) بآ  نازابرس  هب  ًالبق   ) دید نانچ  ار  عضو  هک  بعک  رتخد  هبیسن 
. تشادرب مخز  هک 13  درکیم  عافد  وا  درکیم ، هلمح  هک  سک  ره 

. دوب نآ  هجلاعم  لوغشم  لاسکی  ات  هک  دوب  يراک  نانچ  اهمخز  زا  یکی 
: دومرف ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  دوب ، رارف  لاح  رد  ناناملسم  زا  رفن  کی  لاح  نآرد 

( زادنایب ار  دوخ  رپس  ینکیم  رارف  هک  لاح  )
، داتسیا هنادرم  تفرگ و  ار  رَپِس  هبیسن  تخادنا و  ار  رَپِس 

. دمآ رد  ياپ  زا  هک  دز  شبسا  هب  يریشمش  درک و  عفد  رپس  اب  ار  نآ  هبیسن  هک  دز  یتبرض  دمآ و  یکرشُم  هاگان 
. دیایب ردام  کمک  هب  هک  درک  ادص  ار  هبیسن  دنزرف  هَّللادبع  ربمایپ 

. دنتشک ردام  کمک  اب  ار  كرشم  نآ  هدمآ  ولج  ًاروف  هَّللادبع 
. دروآ رد  ياپ  زا  یتبرض  اب  ار  كرشم  نآ  ًاروف  هبیسن  هک  دز ، هَّللادبع  رب  یتبرض  دمآ  رگید  كرشم 

: دومرف هبیسن  هب  باطخ  دش و  ادیپ  وا  بقع  ياهنادند  هک  دیدنخ  نانچ  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  هظحل  نیا  رد 
. يدرک صاصق 

: درک اعد  هاگنآ  و 
« ِۀَّنَْجلا ِیف  یئاَقَفُر  ْمُْهلَعْجا  َّمُهَّللَا  »

.( هد رارق  تشهب  رد  نم  ناتسود  ار  اهنآ  ایادخ  )
: دومرف و 

نالف  نالف و  ماقَم  ْنَم  ٌریَخ  َکِماقَِمل  یتَیب  ِلْهَا  ْنِم  ْمُکیَلَع  هَّللا  َكَراب 
[ . 3 ( ] يرترب ینالف  ینالف و  رب  هک  داب  وت  رب  نم  تیب  لها  زا  یهلا  تاکرب  يراد  هک  يدنمشزرا  ماقم  يارب  )

. دوب مالسلا  هیلع  یلع  ماما  درکیم ، عافد  تشَگیم و  ربمایپ  دوجو  ِعمش  درِگ  هناورپ  نوچ  سک  نآ  اّما 
دنناسرب . تداهش  هب  ار  ربمایپ  ات  دنتفرگ  میمصت  رفن  ساّسح 5  ياههظحل  نیارد 

: تسا ریز  حرش  هب  اهنآ  یماسا 
. درک حورجم  ار  ربمایپ  یناشیپ  هک  باهش  نب  هَّللادبع  - 1

. تسکش ار  ربمایپ  یعابر  ياهنادند  گنس  اب  صاقو ، یبا  دنزرف  هبیتع  - 2
هالک ياههدـند  هک  دوب  دـیدش  هبرـض  نانچ  و  تخاـس ، دراو  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربماـیپ  تروص  رب  یمخز  هک  یثیل  هئیمق  نبا  - 3
دروآ رد  دوخ  ياهنادند  اب  تمحز و  اب  ار  اهنآ  حاّرج  هدیبعوبا  هک  تفر  ورف  ترـضح  نآ  تروص  رد  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ 

. تسکش وا  نادند  راهچ  هک 
. دش هتشک  هناجدوبا  تسد  هب  هلمح  ماگنه  رد  هک  دیمح  نب  هَّللادبع  - 4

. دش هتشک  ربمایپ  تسد  هب  هک  فلخ ، نب  یبُا  - 5
. درکیم عافد  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  زا  هناناج  هک  تشاد  لاس  اهنت 26  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح 

دش ، شخپ  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  ندش  هتشک  ربخ  نوچ 
رثکا دنتشگ ، رام  رات و  هدش و  هتشک  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  هلیـسو  هب  دندرک ، هلمح  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  هک  ینامجاهم  و 

. دش مامت  راک  دندرک  رکف  شیرق  دارفا 
دنتفگیم : اریز 
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دنتخیرگ  ناناملسم 
دش ، هتشک  مه  ربمایپ  و 

دننک ، یئاسانش  ار  ربمایپ  هزانج  ات  دندوب  اههتشک  یبایزرا  لوغشم  هاگنآ 
. درواین دّدجم  شروی  نمشد  ات  دوش  بیذکت  هعیاش  نیا  هک  دیدن  حالص  مه  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  و 

ناهنپ امرخ  ناتخرد  رد  دـنداد ، تکرح  [ 4 « ] بعش  » فرط هب  ار  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  هبیـسن ، هناجدوبا و  مالـسلا و  هیلع  یلع 
. دنوش هدامآ  ادرف  تایلمع  يارب  دنیآ و  رهش  هب  تمالس  هب  هدش 

: دز دایرف  هک  دوب  کلام » بعک   » تخانش ار  ربمایپ  هک  یسک  نیتسخن 
«. تسا هدنز  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  ناناملسم  ناه  »

. دش تکاس  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هراشااب  هک 
دیسر . هّرد  هناهد  هب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ 

بآ رپس  اب  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح  دنتفرگ و  ار  ربمایپ  فارطا  یگدنمرش  اب  دندوب ، فارطا  نآ  رد  هک  ناناملـسم  زا  یخرب 
: دومرفیم تسُشیم و  ار  دوخ  تروص  ياهنوخ  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دروآیم و 

ِهِیبَن  ُهْجَو  یمْدَا  ْنَم  یلَع  ِهَّللا  ُبَضَغ  َّدَتِْشا 
.( دندرک نینوخ  ار  دوخ  ربمایپ  تروص  هک  یتلمرب  تفرگ  تدش  ادخ  مشخ  )

: هک دندادیم  راعش  دنتشاد  تسد  رد  ار  دوخ  گرزب  ياهتب  هک  یلاح  رد  همرکع  نایفسوبا و  رهظ ) دودح   ) ساّسح تاظحل  نیا  رد 
ْلَبُه  ُلْعَا 

( لبه تب  تسا  گرزب  )
: دنهدبراعش داد  روتسد  دندوب  وا  فارطا  هک  یناناملسم  هب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

ّلَجأ  َو  یلْعأ  ُهَّللا 
( تسا رتاناوت  رتگرزب و  ادخ  )

: هک درک  ضوع  ار  راعش  نایفس  وبا 
ْمَُکل  يّزُعال  َو  يّزُعلا  انل  نحن 

.( دیرادن امش  میراد و  يّزُع  گرزب  ُتب  ام  )
دنیوگب : داد ، روتسد  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ 

ْمَُکل  الُوم  َو ال  انالوم  ُهَّللا 
.( دیرادن یئالوم  امش  تسام و  يالوم  دنوادخ  )

: هک دز  داد  نایفسوبا 
. ردب زور  ضوع  هب  زورما 

: هک دنیوگب  داد  روتسد  ناناملسم  هب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ 
.( دنشابیم مّنهج  رد  امش  ناگتشک  تشهب و  رد  ام  ناگتشک  تسین  يواسم  زور  ود  نیا  )

: تفگ دوب  تفگش  رد  ناناملسم  هدنبوک  ياهخساپ  زا  هک  نایفسوبا 
( هدنیآ لاس  امش  ام و  هدعو  )

[ . 5 . ] تفرگ شیپ  رد  ار  هّکم  هار  و 
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زا سپ  و  دندرک ، ادتقا  دناوخیم  زامن  هتسشن  اهمخز  تدش  زا  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  هک  یلاح  رد  ار  تعامج  زامن  ناناملسم  و 
ملـسو و هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  دوب  ندرک  بورغ  لاحرد  باتفآ  دـننک و  نفد  ار  دوخ  هتـشک  ات 70  دندش  دُحا  نادـیم  دراو  زامن 

. دنتشگ زاب  هنیدم  هب  ناهارمه 
---------------------

: اه تشون  یپ 
ءافصلا ج 2 ص 111 . ۀضور  [ 1]

قودص . خیش  عیارشلا  للع  [ 2]
مّود . لّوا و  هفیلخ  ینعی : هک : دنداد  حیضوت  [ 3]

دوب . هاگیفخم  تروص  هب  هک  دُُحا  ياههوک  رد  يا  هّرد  بعِش ، [ 4]
راحبلا ج1 ص149. ۀنیفس   - و ءافصلا ج 2 ص 112 -  ۀضور  و -  راونالاراحب ج 20 ص 44 -  [ 5]

هباحص رگید  رد  یلع  ماما  ياهداقتنا  ریثات 

: تفگیم هک  دوب  یناسک  زا  ینامز  ِيو  دوب ، موس  هفیلخ  تخسرس  نافلاخم  زا  یکی  زین  دوعسم  نبا 
: هک ارچ  درک ، تعاطا  ِيو  زا  دیاب  دناوخب  تعکر  راهچ  ار  ینم  رد  یتعکر  ود  زامن  موس  هفیلخ  رگا  یّتح 

ٌرَش  ُفالخلا 
[ . 1 «. ] تسا ّرش  تفلاخم  »

: تفگ رگید  لقن  رد  و 
[ . 2 . ] تسا ّرش  تفلاخم  اریز  منکیمن ، تفلاخم  وا  اب  نم  تسا ، ماما  موس  هفیلخ 

[ . 3 . ] درکیم تیلاّعف  موس  هفیلخ  ّدض  رب  تّدش ، هب  اهدعب  اّما 
[ . 4 . ] دندوب قفّتم  موس  هفیلخ  اب  هباحص  و 

دومناو نینچ  ًاساسا  دنتفریذپن و  یعرش  یسایس  هریس  ناونع  هب  مکاح  اب  تفلاخم  زاوج  رد  ار  هباحص  نیا  هدیقع  ّتنـس  لها  اهدعب  هچرگ  »
.« دناهدرک شروش  موس  هفیلخ  ّدض  رب  شابوا  لذارا و  یتشم  هک  دندرک 

ناشن مود ) هفیلخ  دننامه   ) راکتبا عادـبا و  رد  ار  دوخ  تفالخ  تردـق  تسیابیم  هک  دوب  رواب  نیا  رب  موس  هفیلخ  هکنآ  تسا  مّلـسم  هچنآ 
. دهد

تفگیم : دوخ  وا 
[ . 5 .« ] تشادن تفلاخم  تأرج  یسک  دوب  یعطاق  درف  ِيو  نوچ  اّما  دادیم ، ماجنا  زین  مود  هفیلخ  ار  نم  تامادقا  »

-------------------
اه : تشون  یپ 

 - فسوی ص 30 وبا  یضاق  راثالا  و  دوواد ج1 ص308 ، یبا  ننس  زا  لقن  هب  ریدغلا ج 8 ص 99  و -  يربطلا ج 4 ص 268 -  خیرات  [ 1]
یقهیب ج 3 ص 144 . يربکلا  ننس  و -  ج 7 ص 175 -  یعفاش ج 1 ص159 ، مامالا  باتک  و - 

دیدحلا . یبا  نبا  هغالبلاجهن ج 3 ص 42 ، حرش  [ 2]
ات 1054 . هرّونملا ج 2 ص 1049  ۀنیدملا  خیرات  و -  ات 527 -  فارشالا ج 4 ص 524  باسنا  [ 3]

زا هک  يداقتنا  هرابرد  دـسیونیم : يرذـالب   ) موس هفیلخ  نیفلاـخم  ثحب  ات 356 ، ص 349  يرجه  لاس 40  ات  مالـسا  یـسایس  خیرات  [ 4]

مالسلا هیلع  یلع  ماما  www.Ghaemiyeh.comهمانشناد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1507زکرم  هحفص 455 

http://www.ghaemiyeh.com


فارشالا ج 4 ص 549 ش 1411 . باسنا  و -  دنکن - ، عافد  موس  هفیلخ 
و ج 4 ص 34. ردلا ج 2 ص 12 ، رثن  و -  نییبّتلا ج 1 ص 377 -  نایبلا و  و -  يربکلا ج 8 ص 113 -  تاقبط  [ 5]

(ع) یلع اقآ  هب  لسوت 

لوغـشم يزاریـش  کلملا  ماوق  جاح  موحرم  هکیماـگنه  دومرف : لـقن  هماـقم  هّللا  (ع ) یلعا مالـسالا  خیـش  رقاـب  دـمحم  خیـش  جاـح  باـنج 
رد دیس  نآ  دوب و  هداد  تارتنک  دوب  زاریش  ياهراجح  داتسا  نامز  نآ  رد  هک  راجح  دیس  رفن  کیب  ار  نآ  ياهگنـس  دوب  هینیـسح  نامتخاس 

. دوب دایز  نامز  نآ  رد  غلبم  نیا  هتبلا  دیدرگ و  نویدم  ناموت  دصیس  غلبم  هک  يروطب  دش  یتخس  نایز  راچد  هلماعم  نیا 
شراک شیاشگ  يارب  ار  (ع) یلع نینمؤملاریما  ترـضح  دـناوخیم و  ار  رایط  رفعج  زامن  هعمج  بش  دـش . هراچیب  لاح و  ناشیرپ  هصالخ 

جاح دزن  ورب  ادرف  دـیامرفیم  وا  هب  ع )  ) ریما ترـضح  موس  هعمج  بش  اـت  مود  هعمج  بش  نینچمه  دـهدیم و  رارق  هلیـسو  یهلا  هاگردـب 
. میدرک هلاوح  وا  هب  هک  ماوق 

رد هرخـالاب  دـنک . بیذـکت  ارم  دـیاش  مرادـن  ياهناـشن  هکیلاـح  رد  منزب  فرح  ماوق  جاـح  هب  هنوگچ  دوشیم  ریحتم  دوشیم  رادـیب  نوچ 
نانچ رد  شندمآ  هکیلاح  رد  دندمآ  شنامز  الم  اهشاّرف و  اب  ماوق  جاح  دنیبیم  ناهگان  دنیشنیم  مغ  مه و  اب  ياهشوگ  دیآیم و  هینیـسح 

. دوب هرظتنم  ریغ  یعقوم 
دیس ددرگیم  رب  شلزنمب  ماوق  جاح  هکیتقو  لزنم . ایب  تسا  يراک  وتب  ارم  دیوگیم  دسریم  زاجح  دیس  ربارب  ات  دیآیم  کیدزن  روطنیمه 

. دننکیم رضاح  ماوق  جاح  دزن  ار  وا  مارتحا  لامک  اب  نامزالم  دیآیم و 
، دوب یناموت  کی  یفرشا  دص  کی  ره  رد  هک  ياهسیک  هلصافالب  شلاح  زا  شـسرپ  نودب  ماوق  جاح  دنکیم ، مالـس  دوشیم و  دراو  نوچ 

ناتـساد نیا  زا  (ع)و  یلع اقآ  هب  لـسوت  راـثآ  تسا  نیا  . دـنزیمن یفرح  رگید  زادرپب و  ار  تدوخ  یهدـب  دـیوگیم  دـنکیم و  شمیدـقت 
تافتلا تیانع و  دروم  هک  ياهزادـنا  ات  دـندوب  صالخا  قدـص و  ياراد  دـح  هچ  ات  ریخ  ياهراک  رد  قباـس  نینکمتم  هک  دوشیم  هدـیمهف 

فرص قیفوت  دنتـسه و  دوخ  لام  ندرک  دایز  رکف  رد  ابلاغ  نادنمتورث  هرود  نیا  رد  دندربیم . دوخ  هارمه  دنتفرگیم و  رارق  نید  ناگرزب 
. دوشیمن اهنآ  بیصن  صالخا  افص و  قدص و  اب  ریخ  روما  رد  ندرک 

یتیالو  ریرس  هاشداپ  هکنآ  يا 
یتلع یئاغ  دصقم  تاذ و  لولعم 

تست  ضیف  لولعم  همه  لک  ءزج و  ءایشا ز 
یتقلخ تسین  وت  سدقا  تاذ  رترب ز 

لقع  هدنام  توهبم  وت  بوجو  زا  ناکما و  ز 
یتلالد دوبن  وت  قیرط  رد  قشع  زج 

وت  نأش  تسیفرا  مکل  بجتسا  ینوعدا 
یتدش دناهر ز  هنوگچ  (ع ) یلعدان

دوب  هناهب  ربیخ  هعلق  وت  تردق  زا 
یتردقب رداق  هناگی و  یتردق  دوخ 

دوج  رحب  ناسحا و  یتشک  يادخان  يا 
یتیانک دش  طلغب  رگا  شخب  هب  ار  ام 

رای  يدهم  رشن  هداز ، فلخ  ریم  (ع ) یلع هیولعلا ، تامارک  عبنم : 
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ربق شبن  میمصت 

لاس رد  هک  دوب  يذوفن  بحاـص  دارفا  زا  (ع ) یلع نب  دواد  دومرف : (ع)ه  یلع یلاـعت  هّللا  ناوضر  بوشآ  رهـشنبا  موحرم  بقاـنم  بحاـص 
اّما تشاد  ع )  ) نینمؤملاریما اقآ  اب  هک  ینمـشد  توادـع و  نآ  رطاخب  دـنک  شبن  ار  (ع) یلع اقآ  ربق  تفرگ  میمـصت  يرجه  هدزاود  دـص و 

( لمج  ) شمالغب ار  رهطم  ربق  ندنک  عضوم  درک و  ادیپ  ار  رهطم  ربق  صحفت  قیقحت و  زا  سپ  هصالخ  تساجک . رهطم  ربق  هک  تسنادیمن 
(ع) یلع اقآ  سّدـقم  تحاـس  هب  تناـها  راـک  نیا  زا  شدـصق  دـنک و  شبن  ار  ترـضح  رهطم  ربق  هنابـش  هک  داد  روتـسد  وا  هب  داد و  ناـشن 

. دوب ع )  ) نینمؤملاریما
دواد داتفا ، شوهیب  هک  دـش  دـنلب  كانتـشحو  یئادـص  كرابم  ربق  لحم  زا  ناهگان  هک  درک  رهطم  ربق  ندـنک  هب  عورـش  مالغ  بش  ماـگنه 

. درک رظن  فرص  شکاپان  هدارا  ربق و  شبن  همادا  زا  دید  ار  هعقاو  نیا  یتقو  دواد  تفر . ایند  زا  دروآ  لزنم  هب  ات  ار  شمالغ 
دش  نم  دیحوت  هیامرس  (ع ) یلع زا  مدناوخ  هچ  ره 

ار ادخ  هار  متفای  نادرم  هاش  رونب  نم 
مهنم  دوب و  ملعم  وا  ار  ناربمغیپ  بتکم 
ار ءایبنا  لامج  مدید  وا  كاپ  لامج  رد 

رای يدهم  رشن  هداز ، فلخ  ریم  (ع ) یلع هیولعلا ، تامارک  عبنم : 

(ع) یلع مان  هب  كربت 

هاشکلم شدنزرف  نالـسرا و  بلآ  هلودلا و  نکر  هلودلا و  دضع  ملید و  هیوب و  لآ  ناهاشداپ  هدرک  لقن  خـیراوتلا  بختنم  باتک  بحاص 
اهگنج مامت  رد  هک  دوب  نیا  مه  شتلع  دنتـشاد و  (ع) یلع نینمؤملاریما  اقآ  هب  تبـسن  یبیجع  هقالع  دـندوب و  عیـشت  بهذـم  جّورم  هعیش و 

اقآ ربمغیپ  یـصو  ردـقنارگ  مان  اهمچرپ  يور  دوخ و  نازابرـس  ریـشمش  ياههتـسد  مامت  رب  هک  دـندوب  هداد  روتـسد  نوچ  دـندشیم  زوریپ 
هلمح یگنج  ره  رد  هک  دوب  مه  نیمه  يارب  دـیدرگیم  بلاغ  تفریم و  دربن  هب  (ع) یلع مان  دای و  اب  ینعی  دـننک  شقن  کـحار و  (ع) یلع
بلاغ نانمـشد  رب  درکیم و  گنج  هب  عورـش  ترـضح  نآ  مان  اب  هتـسج و  كربت  (ع) یلع اقآ  مان  اـب  اریز  دـندوب  زوریپ  هشیمه  دـندرکیم 

. دوب دایز  (ع) یلع اقآ  سّدقم  مان  هب  ناشیتسود  تبحم و  ناهاشداپ  نیا  دنتشگیم و 
(ع ) یلع ای  وت  يادخ  هب  ماوت  هدنب  نم 

(ع) یلع ای  وت  يافو  رهِم و  هب  ماهتسب  لد 
(ع ) یلع ای  وت  ياقل  قوش  هب  مهدیم  ناج 

(ع) یلع ای  وت  يالو  هب  ماهدنز  زورما 
رای يدهم  رشن  هداز ، فلخ  ریم  (ع ) یلع هیولعلا ، تامارک  عبنم : 

يرواد ياضاقت 

تسشن تفالخ  دنسم  رب  هکیماگنه  دوب ، شور  كاپ  تریـس و  کین  مدآ  نایوما ، نایم  رد  هیما ، ینب  هفیلخ ) نیمتـشه   ) زیزعلادبع نب  رمع 
. دومن راسیقرق )  ) رادشخب ار  هثالع  مانب  یصخش  نارهم  نب  نومیم  نیمه  درک و  هریزج  رادنامرف  ار  نارهم ) نب  نومیم  )

هیواعم زا  رتهب  (ع) یلع دـیوگیم  یکی  دـنراد . شکمـشک  عازن و  مه  اب  دنتـسه  درم  ود  اجنیا  رد  هک  تشون  نارهم  نب  نومیم  يارب  هثالع 
. تسا (ع) یلع زا  رتهب  هیواعم  دیوگیم : يرگید  تسا و 
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، دیـسر زیزعلادبع  نب  رمع  تسدب  همان  هک  یتقو  درک ، يرواد  ياضاقت  وا  زا  تشون و  زیزعلادبع  نب  رمع  يارب  ار  نایرج  نارهم  نب  نومیم 
: تشون خساپ  رد 

دنربب عماج  دجـسم  هاگرد  هب  تسا . رتهب  (ع) یلع زا  هیواعم  دیوگیم  هک  ار  يدرم  نآ  سیونب : راسیقرق ) رادشخب   ) هثالع يارب  نم  لوق  زا 
. دننک دیعبت  اجنآ  زا  ار  وا  سپس  دننزب و  وا  هب  هنایزات  دص  و 

باب  ) هک ياهزاورد  زا  ار  وا  ناشک  ناشک  دنتفرگ و  ار  شنابیرگ  سپـس  دـندز و  هنایزات  دـص  قمحا  صخـش  نآ  هب  دـش ، ارجا  نامرف  نیا 
. دندرک نوریب  لحم  نآ  زا  تشاد  مان  نیدلا )

(ع ) یلع ای  وت  يادخ  هب  ماوت  هدنب  نم 
(ع) یلع ای  وت  يافو  رهم و  هب  ماهتسب  لد 

(ع ) یلع ای  وت  ياقل  قوش  هب  مهدیم  ناج 
(ع) یلع ای  وت  يالو  هب  ماهدنز  زورما 

رای يدهم  رشن  هداز ، فلخ  ریم  (ع ) یلع هیولعلا ، تامارک  عبنم : 

خزود تشهب و  هدننک  میسقت 

: دناهدرک رکذ  یبلعث  یمزراوخ و  بطخا 
رب مریگیم و  رارق  نم  لوا  هلپ  رب  دننکیم  بصن  نم  يارب  تسا  هلپ  دصکی  ياراد  هک  یگرزب  ربنم  تمایق  يادرف  دومرف : (ص ) ادخ لوسر 

. دریگیم رارق  (ع) یلع مود  هلپ 
نمب دنوادخ  متسه . تشهب  راددیلک  هک  تشهب  نزاخ  ناوضر  منم  رشحم  یلاها  يا  دیوگیم : یلوا  دنریگیم  رارق  رفن  ود  رتنیئاپ  هلپ  رد 

. منک ص )  ) دمحم میدقت  ار  تشهب  دیلک  هک  تسا  هدومرف  رما 
. منک ص )  ) دمحم میدقت  ار  خزود  دیلک  هدش  رما  نمب  خزود  تسرپرس  کلام ، منم  دیوگیمّود :

ایقلا  ) دیامرفیم هک  یلاعت  قح  لوق  ینعم  تسا  نیا  میامنیم  ع )  ) بلاطیبا نب  (ع ) یلع اقآ  میدقت  ار  همه  مریگیم و  ار  اهدیلک  نم  هاگنآ 
(ع) یلع يا  دمحم و  يا  ود  ره  امـش  دیزادنیب  منهج ... یف  (ع ) یلع دـمحم و  ای  ایقلا  ینعی  هیآ 24 ) هروس ق  ( ) دـینع رافک  لک  منهج  یف 

. خزود رد  ار  یشکرس  رفاک  ره 
تسادیپ شتروص  زا  دوشیم  در  سک  ره  دتسیایم  طارص  لوا  تسا  خزود  تشهب و  هدننک  تمسق  ینعی  تسا  رانلا  ۀنجلا و  میـسق  يرآ 

. نمشد ای  تسا  (ع) یلع تسود 
دیرادهگن  ) تافاص هروس  هفیرـش 24  هیآ  ریـسفت  رد  دریگب  ار  وا  شتآ  دیامرفیم  تسا  نمـشد  رگا  دوش  در  دـناوتیم  تسا  تسود  رگا 

دراد ار  (ع) یلع تیالو  ایآ  دوشیم . هدرک  لاؤس  ع )  ) بلاطیبا نب  (ع ) یلع تیالو  زا  هک  هدیسر  نینچ  دنوش ) یسرپزاب  ییوجزاب و  ارناشیا 
. هن ای  دوش  تشهب  دراو  هک 

(ع ) یلع (ع ) یلع رگمتس  مصخ  تسه  هک  یهاش 
(ع) یلع (ع ) یلع رطضم  مدرم  هانپ  تشپ و 

رفک  دربن  رد  (ع ) یلع غیت  تسا  شک  نمشد 
(ع) یلع (ع ) یلع رکیپ  ود  راقفلاوذب  مزان 

شیوخ  رصع  نارود  روالد  همه  نآ  اب 
(ع) یلع (ع ) یلع ربیخ  حتاف  دوب  هک  وا  زج 
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راگزورب  ینولس  نحل  لوقب  لئاق 
(ع) یلع (ع ) یلع ربنم  دنسمب  اجک  ره  رد 

راگدرک  تسد  (ع ) یلع تسا  تمحر  يایرد 
(ع) یلع (ع ) یلع رخآ  لوا  دوج  ناطلس 

رای يدهم  رشن  هداز ، فلخ  ریم  (ع ) یلع هیولعلا ، تامارک  عبنم : 

خزود تشهب و  هدننک  میسقت 

: هدش تبسن  (ع) یلع اقآ  مرح  رد  رس  رب  هک  هدورس  ار  تایبا  نیا  وا  هک  هدش  هداد  تبسن  مه  یعفاش  هب  و  تسا : هتفگ  يزودنق 
هَّنُج  هُّبُح  (ع ) یلع

ِۀَّنَْجلا َو  ِراّنلا  ُمیسَق 
اقَح  یفَطْصُْملا  یِصَو 

ِۀَّنَْجلا َو  ُْسنِْالا  ُماِما 
تیناـقح هب  هک  تسا  (ع) یلع . تسا تشهب  شتآ و  هدـننک  تمـسق  هک  تسا  (ع) یلع تـسا و  شتآ  زا  رپـس  وا  تـبحم  هـک  تـسا  (ع) یلع

. تسا سنا  نج و  ماما  هک  (ع) یلع تسا و  ص )  ) یفطصم یصو 
(ع ) یلع تدارا  رهم  دوب  لد  حولب  شقن 
(ع) یلع تلادع  سرد  دوب  رشب  تداعس 

(ع ) یلع تدابعو  دهز  دهاش  تسادخ  تیب 
(ع) یلع تدالو  رهب  انب  دش  هبعک  هناخ 
(ع ) یلع تداهش  زمر  دوب  ادخ  تعاطا 

(ع) یلع تداع  رشح  هب  دوب  رشب  تعافش 
رای يدهم  رشن  هداز ، فلخ  ریم  یلع  هیولعلا ، تامارک  عبنم : 

تقیقح یلجت 

: دیوگیم یحیسم  همیعن  لیئاخیم 
لامک قمع و  نایب ، ییاویـش  نادـجو ، یکاپ  یـشیدنا ، نشور  رد  وا  هکلب  تسین  رازراک  نادـیم  هب  رـصحنم  طقف  (ع) یلع ياهینامرهق  هتبلا 

متـس ناراکافج و  لاـبق  رد  اههدیـشک  متـس  اههدـیدجنر و  زا  يراداوه  يرواـی و  رکف ، تمه و  يدـنلب  ناـمیا ، ترارح  روش و  تیناـسنا ،
ياهیامرپ هاگهانپ  هشیمه  درذگب  نآ  نامز  زا  هک  هزادنا  ره  هب  هدوب و  نامرهق  زین  دنک  یلجت  هک  اجک  ره  قح  لباقم  رد  ینتورف  ناگـشیپ ،

ور نآ  يوسب  دوشیم  دیدش  ياهلـصاف  هنادنمتداعـس و  یگدـنز  عامتجا و  يزیر  یپ  يارب  ام  قوش  هک  يرگید  زور  ره  زورما و  هک  تسا 
. مینکیم

هحفص رازه  رد  یتح  هک  درادن  ناکما  دشاب  مه  هغبان  جنس  هتکن  تیصخش  اب  شوه و  اب  هک  هزادنا  ره  هب  ياهدنـسیون  خروم و  رب  عقاو  رد 
هب هتسویپ  عوقو  هب  نآ  نارود  رد  هک  ار  یمهم  ياهدادیور  دناوتب  دزاس و  مسجم  امـش  يارب  دهد و  ناشن  (ع) یلع زا  یلماک  ریوصت  دناوتب 

دوخ و نیب  یبرع  گرزب  تیـصخش  نیا  هک  هچنآ  هدومن و  تقد  رکف و  نآ  هرابرد  (ع) یلع هک  ار  هچنآ  سپ  دزاس  نشور  ياهتـسیاش  وحن 
یلیخ نآ  هتبلا  هدیدن  ار  نآیمـشچ  چیه  هدینـشن و  ار  نآ  یـشوگ  چـیه  زگره  هک  تسا  يروما  زا  تسا  هدرک  لمع  هتفگ و  دوخ  يادـخ 
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. تسا هدرک  راکشآ  شنابز  ملق و  اب  ای  رادومن و  شتسد  اب  هک  تسا  نآ  زا  رتشیب 
نآ هب  میهاوخیم و  نآ  زا  ام  هک  يزیچ  یلو  دوب  دـهاوخ  یـصقان  ریوصت  املـسم  مینک  یـشاقن  میـسرت و  وا  زا  ام  هک  یتروص  ره  نیاربانب 

. دهدیم ام  یناگدنز  هب  هک  تسا  یناکت  شبنج و  میراودیما 
(ع ) یلع رارسا  مرحم  مرح  هب  ار  ادخ  يا 
(ع) یلع رالاس  هلفاق  ناهج  هب  ار  یبن  يا 

دحا  تشگ  ارت  هک  يدیرخ  وت  دمحا  ناج 
(ع) یلع رادیرخ  شارهز  يرایمه  رهب 

يرد  رهش  نیارب  وت  لوسر و  تسا  ملع  رهش 
(ع) یلع راکفا  يرادیب  روحم  یئوت  هک 

تسا  نم  ناج  (ع ) یلع تفگ  یبن  هک  ینامه  وت 
(ع) یلع راداد  تمحر  لصح  ام  یئوت  نوچ 

میعن  تانج و  رد  دیلک  تسه  وت  بح 
(ع) یلع رانلا  نم  ریسفت  وت  ضُغب  دنکیم 

تشهب  يوب  دسرن  شماشم  هب  رشحم  زور 
(ع) یلع رازآ  وت  هب  دناسر  هک  ره  ناهج  رد 

رای يدهم  رشن  هداز ، فلخ  ریم  یلع  هیولعلا ، تامارک  عبنم : 

ربمایپ نابز  زا  یلع  فیصوت 

ای دومرف : تفریم ، هداـیپ  وا  هارمه  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  هک  یلاـح  رد  دـمآ  نوریب  هراوس  ملـسو ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  يزور 
ماهداـیپ و هاـگره  یـشاب ، هداـیپ  يوش و  راوس  مه  وت  ماهراوس  هاـگره  هک  هدرک  رما  ارم  دـنوادخ  اریز  درگرب ؛ اـی  اـیب  هراوـس  اـی  نسحلاـبا !

هکنآ رگم  هدادن ، یتمارک  نم  هب  دنوادخ  ینک ؛ تساخرب  تسـشن و  راچان  هب  هک  یهلا  دودح  زا  يدـح  رد  رگم  ماهتـسشن ، نوچ  ینیـشنب ،
هب ار  شدودـح  اـت  هداد ، رارق  تما ) تسرپرـس   ) یلو نآ  رد  ار  وت  هداد و  صاـصتخا  توـبن  هب  ارم  تسا ؛ هدوـمرف  اـطع  وـت  هب  ار  نآ  لـثم 

ار وت  هک  ره  هتخیگنارب ، توبن  هب  قح  هب  ار  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  هک  ییادخ  هب  مسق  ییامن ؛ مایق  شروما  یتخس  رد  يراداپ و 
نآ وت و  يارب  نم  لضف  نم و  لضف  زا  وت  لضف  تسا ؛ هدرواین  ادـخ  هب  نامیا  دزروب  رفک  وت  هب  هک  ره  و  هدرواین ، نامیا  نم  هب  دـنک  راکنا 

! ربمایپ يا  [ ) 1 ( ] نوعمجی امم  ریخ  وه  اوح  رفیلف  کلذبف  هتمحرب  هللا و  لضفب  لق  : ) دنوادخ لوق  ینعم  تسا  نیا  تسا و  راگدرورپ  لضف 
.( تسا رتهب  دینکیم ، هتخودنا  هک  یتورث  زا  نآ  هک  دیوش  نامداش  ادخ  تمحر  لضف و  هب  امش  وگب  مدرم  هب 

نانآ يارب  نیا  دشاب و  لاحشوخ  تیالو ، توبن و  هب  دیاب  هعیش  سپ  تسا ؛ مالـسلاهیلع  یلع  تیالو  شتمحر  لوسر و  توبن  ادخ ، لضف  )
شتـسرپ يارب  رگم  يدـشن  قلخ  وت  یلع ! ای  ادـخ ، هب  مسق  دـنیامنیم ؛ عمج  ایند  رد  لـها  دـنزرف و  لاـم و  زا  نانمـشد  هچنآ  زا  تسا  رتهب 

دنوادخ تسا و  هارمگ  دش ، هارمگ  وت  زا  سک  ره  ددرگیم . حالـصا  وت  هب  هنهک  هار  دوشیم و  هتخانـش  نید  ملاعم  وت  هب  و  تراگدرورپ ؛
نمل رافغل  ینا  و  :) لجوزع دنوادخ  لوق  ینعم  تسا  نیا  و  تسا ، هدشن  وت  هب  تیادـه  درادـن و  وت  تیالو  هک  ار  یـسک  دـنکیمن  تیادـه 

هار هب  دهد و  ماجنا  حلاص  لمع  دروآ و  نامیا  ددرگزاب و  هک  ار  یـسک  ماهدنزرمآ  دایز  نم  [ ) 2 (: ] يدتها مث  احلاص  لمع  نمآ و  بات و 
تـسا بجاو  وت  قح  منک ؛ ررقم  وت  يارب  هدرک  ضرف  نم  رب  هک  یقح  ره  هک  تسا  هدرک  رما  ارم  دنوادخ  دـیآ . وت  تیالو  هب  ینعی  دـیآ ،)

ار ادـخ  وت  تیالو  اب  هک  ره  دوشیم ، هتخانـش  ادـخ  نمـشد  وت  هب  دـش ، یمن  هتخانـش  هللا  بزح  يدوبن  وت  رگا  دروآ ؛ ناـمیا  هک  یـسک  رب 
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. درادن يزیچ  دنکن  تاقالم 
لعفت مل  نا  کبر و  نم  کیلا  لزنأ  ام  غلب  لوسرلا  اهیأ  ای  :) درک لزان  نم  رب  ار  هیآ  نیا  دنوادخ  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 

نآ رگا  تسا ، هدوب  مالـسلاهیلع  یلع  ای  وت  تیالو  نآ  هک  ، » ناسرب دش  لزان  دـنوادخ ، زا  وت  هب  هچنآ  ربمایپ !) يا  [ ) 3 (: ] هتلاسر تغلب  امف 
هک ره  تفریم ؛ نیب  زا  ملاـمعا  همه  مدـناسریمن ، ار  وت  تیـالو  رگا  ربماـیپ ، نم  ياهدادـن ؛» ماـجنا  ار  راـگدرورپ  وا  تلاـسر  یناـسرن  ار 

رگم ار  يزیچ  میوگن  و  تسا ؛ هدـش  تباث  میارب  هک  تسا  ياهدـعو  نیا  تسا و  لطاب  شلمع  دـنک ، تاقالم  وت  تیالو  ریغ  هب  ار  دـنوادخ 
[ . 4 . ] تسا هدرک  لزان  وت  هرابرد  هک  تسادخ  زا  میوگ  هچنآ  و  دیوگ ، راگدرورپ  هکنآ 

---------------------
اه : تشون  یپ 

. 58 _ هیآ سنوی ، [ 1]
هیآ 82 . هط ، [ 2]

هیآ 67 . هدئام ، [ 3]
.23  - ص25 مالسلاهیلع ، یلع  ترضح  یناگدنز  زا  ییاهناتساد  ص_399  قودصلا ، یلاما  [ 4]

هانگ زا  سرت 

: دیسرپ وا  زا  تسا ، راکشآ  شیامیس  رد  فوخ  سرت و  راثآ  هک  دید  ار  يدرم  مالسلاهیلع  یلع  ترضح 
؟ تسا هداد  تسد  وت  هب  یلاح  نینچ  ارچ 

: داد باوج  درم 
؟ مسرتیم يادخ  زا  نم 

: دومرف ماما 
ادخ تلادع  زا  ياهداد ، ماجنا  ادخ  ناگدنب  هرابرد  هک  یئاهملظ  رطاخ  هب  زین  سرتب و  تناهانگ  زا  یسرتب ) ادخ  زا  دهاوخیمن  ! ) ادخ هدنب 
هاگ چیه  دنکیمن و  ملظ  یسک  هب  وا  اریز  سرتن ؛ ادخ  زا  هاگنآ  نکن ، ینامرفان  نآ  رد  تسا  هدرک  یهن  وت  حالص  هب  هک  ار  هچنآ  سرتب و 

[ . 1 . ] دهدیمن رفیک  ار  یسک  هانگ  نودب 
-------------------

اه : تشون  یپ 
ج 2 ص50. راونألاراحب ، ياهناتساد  ج 70 ص_392  راحب : [ 1]

يراع یب  ای  لکوت 

ار دجـسم  زا  يا  هشوگ  رد  هک  داـتفا  اـه  ناملـسم  زا  یهورگ  هب  شروبع  هیلع  هّللا  تاولـص  نینمؤملاریما  بلاـط ، یبا  نب  یلع  ماـما  يزور 
. دندوب لوغشم  تدابع  هب  دندوب و  هدرک  لاغشا 

؟ دینک یم  هچ  و  دیتسه ؟ یناسک  هچ  امش  دومرف : تفر و  ناشیا  کیدزن  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 
. منک یم  وا  تدابع  میا و  هدرک  لّکوت  دنوادخ  رب  ام  دنتشاد : راهظا  ترضح ، هب  خساپ  رد 

لاـعتم دـنوادخرب  لّـکوت  دـیئوگ و  یم  تسار  هچناـنچ  دیـشاب ، یم  روخ  تفُم  راـع و  یب  امـش  هکلب  تسین ؛ نینچ  ریخ ، دومرف : ترـضح 
؟ دیراد رارق  لّکوت  زا  يا  هلحرم  هچ  رد  هک  دیئوگب  دیراد ،
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. میئامن یم  لّمحت  ربص و  دسرن ، ام  هب  يزیچ  هچنانچ  مینک و  یم  تعانق  میروخ و  یم  دسرب ، ام  هب  يزیچ  رگا  دنتفگ :
. دنراد ار  یشور  نینچ  زین  ام  هّلحم  ياه  گس  دومرف : تحارص  اب  درک و  ناشیا  هب  باطخ  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  سپس 

؟ میشاب هتشاد  يراتفر  هچ  هک  دیئامرفب  امش  مینک ، هچ  ام  سپ  دنتفگ : يدرس  نوخ  اب  نانآ 
اه ناملسم  امش  میهد ؛ یم  ماجنا  مالـسلا  مهیلع  تراهط  تمـصع و  تیب  لها  ادخ و  ربمایپ  ینعی ، ام  هک  ار  هچنآ  یتسیاب  دومرف : ترـضح 

. دینک نانچ  زین 
؟ میئامن تیعبت  ام  ات  دیهد ، یم  ماجنا  ار  یئاهراک  هچ  امش  دنتفگ :

. مینک یم  ششخب  لذب و  ار  نآ  هفاضا  فرصم ، زا  سپ  دسرب  ام  هب  هچنآ  تدابع ، راک و  شالت و  یعس و  نمض  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
[ . 1 . ] میئوگ یم  ساپس  رکش و  لاح  ره  رد  ار ؛ ناّنم  دنوادخ  میتفاین ، يدمآرد  يزیچ  رگا  و 

------------------------
اه : تشون  یپ 

. يزار حوتفلاوبا  ریسفت  زا  لقن  هب  ج 20 ، ص 220 ، ج 11 ، لئاسولا : كردتسم  [ 1]

گنس زا  بیس  یبالگ و  هیهت 

: دنا هدروآ  ناسیون  خیرات  زا  يرایسب 
: تسا هدومرف  تیاکح  مالسلا  مهیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  ترضح  زا  شراوگرزب ، ناردپ  زا  لقن  هب  مالسلا  هیلع  يرگسع  نسح  ماما 

یلع نینمؤملاریما  دوب ، هتفرگ  رارق  يرامیب  رتسب  رد  ضیرم و  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  ناراـی  زا  یکی  يدـبع  ناـحوص  نب  ۀعـصعص  يزور 
. دنتشگ وا  لزنم  راپسهر  هعصعص  رادید  تهج  دوخ  باحصا  ناتسود و  زا  يا  هّدع  هارمه  هب  مالسلا  هیلع 

. دش نامداش  لاحشوخ و  رایسب  هعصعص  دندرک ، یئوجلد  یسرپلاوحا و  ضیرم  زا  دنتسشن ، دندش و  لزنم  دراو  هک  نآ  زا  سپ 
. ینک تاهابم  رخف و  تناتسود  رب  میا ، هدمآ  وت  رادید  هب  منارای  نم و  هک  نیا  زا  ادابم  هصعص ! يا  دومرف : وا  هب  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

. دروایب ترضح  تمدخ  دوب ، قاتا  رانک  رد  هک  ار  یگنس  ات  داد  روتسد  دوخ  ناهارمه  زا  یکی  هب  نآ ، زا  دعب 
سپس تشگ ، یبالگ  هب  لیدبت  ناهگان  دیناخرچ ؛ دوخ  تسد  رد  ار  نآ  تفرگ ، دوخ  كرابم  تسد  هب  ار  گنـس  مالـسلا  هیلع  ماما  یتقو 
. دنیامن لوانت  ات  هدب  يا  هعطق  کی  ره  هب  نک و  هعطق  هعطق  دارفا ، دادعت  هب  ار  یبالگ  نیا  دومرف : داد و  سلجم  دارفا  زا  یکی  هب  ار  نآ 
یلماک بیـس  هب  لیدـبت  ات  دـیناخرچ  دوخ  كرابم  تسد  رد  تشادرب و  ار  یبـالگ  نآ  زا  يا  هعطق  زین  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  دوخ  و 

ات هدب  شلیوحت  ار  کی  ره  مهـس  نک و  میـسقت  دارفا  دادعت  هب  زین  ار  نآ  دومرف : داد و  یلبق  صخـش  نامه  لیوحت  ار  بیـس  هاگ  نآ  دش ،
. تفرگ مالسلا  هیلع  یلع  ماما  دوخ  زین  ار  بیس  نآ  زا  يا  هعطق  دنک و  لوانت 

هیلّوا تروص  هب  ات  دنادرگ  دوخ  كرابم  تسد  رد  ار  بیس  هعطق  نآ  هک  ترضح  رگم  دندروخ  ار  دوخ  یبالگ  بیس و  هیمهـس  مادک  ره 
. دنداهن شیاج  رس  ار  نآ  دمآ و  رد  گنس  نامه 

تشگ و فرط  رب  وا  یتحاران  ضرم و  درک ، لوانت  ار  بیـس  یبالگ و  هعطق  ود  نآ  هعـصعص  هک  یماـگنه  دوزفا : مالـسلا  هیلع  اـضر  ماـما 
: دومن راهظا  تسشن و  تساخرب و  دوخ  ياج  زا  نآ  زا  دعب  دش و  لصاح  شیارب  يدوبهب  ًالماک 

[ . 1 . ] داب وت  رب  دنوادخ  تاولص  دورد و  سپ  يدوزفا ، مناتسود  نم و  داقتعا  نامیا و  رب  يداد و  افش  ارم  وت  نینمؤملاریما ! يا 
---------------------

اه : تشون  یپ 
ح 293. ص 432 ، ج 1 ، زجاعملا : ۀنیدم  ح 22 ، ص 57 ، تازجعملا : رداون  ص 51 ، تازجعملا : نویع  [ 1]
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تماما توبن و  يایاصو  لیوحت 

شدـنزرف لیوحت  ار  تماما  ُبتُک  ایاصو و  دیـسرارف ، مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  تکرب  رپ  رمع  ياـهزور  نیرخآ  نوچ 
. دومن یفّرعم  دوخ  نیشناج  یصو و  ناونع  هب  ار  وا  داد و  مالسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما 

. تفرگ دهاش  تیصو  نیا  رب  ار  هعیش  نارس  ناتسود و  نادنزرف و  ریاس  هیفنح و  دّمحم  اب  مالسلا  هیلع  نیسح  شدنزرف  رگید  و 
: دومرف دهد ، لیوحت  مالسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  هب  ار  تماما  يایاصو  رگید  حالِس و  ُبتُک و  تساوخ  ترضح  نآ  هک  یماگنه  و 

. مهد رارق  وت  دزن  دوب ، هداد  نم  لیوحت  هک  ار  هچنآ  ایاصو و  ات  تسا  هداد  روتسد  ارم  ادخ  لوسر  مدنزرف ! يا 
هب ار ، تماما  يایاصو  نیا  دـیاب  ترمع ، تاظحل  نیرخآ  رد  زین  وت  هک  میوگب  وت  هب  دومرف : هیلع  هّللا  تاولـص  لوسر  ترـضح  نینچمه  و 

. یئامن راذگاو  نیسح  تردارب 
هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  دومرف : داد و  رارق  باطخ  دروم  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  شدنزرف  هیلع  هّللا  تاولـص  یلع  ماما  نآ  زا  سپ 

. یهد لیوحت  مالسلا  هیلع  داّجس  ماما  تدنزرف  هب  ار  اه  نآ  ترمع  تاظحل  نیرخآ  رد  یتسیاب  زین  وت  هک  تسا  هدومرف 
هدومرف رما  هّللا  لوسر  تّدج  دومرف : و  تفرگ ؛ دوب  لاسدرخ  یکدوک  هک  ار  مالـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  نیـسحلا  نب  یلع  تسد  سپـس  و 

. ناسرب وا  هب  ارم  مالس  نینچمه  ادخ و  لوسر  مالس  و  يراپسب ، مولعلا  رقاب  یلع  نب  دّمحم  تدنزرف ، هب  ار  ایاصو  نیا  مه  وت  هک  تسا 
رما یلو  نسح ! يا  وت  و  دوـمرف : و  داد ؛ رارق  باـطخ  دروـم  ار  مالـسلا  هیلع  یبـتجم  نسح  ماـما  هبترم  ود  نانخـس ، نیا  زا  سپ  هاـگ  نآ  و 

. دوب یهاوخ  نم  نوخ  یلو  زین  و  یشاب ، یم  نم  زا  دعب  نیملسم 
هک شاب  هّجوتم  یئامن  صاصق  یتسوخ  رگا  نکیل  ینک ، صاصق  ار  وا  هک  نیا  ای  یئامن و  وفع  ارم  لتاق  یناوت  یم  یشاب ، هتـساوخ  رگا  اذل 

. ینک دراو  وا  رب  تخاس ، دراو  نم  رب  هک  یتبرض  کی  نآ  ياج  هب  ریشمش ، تبرض  کی  اهنت 
[ . 1 . ] نک شناهنپ  كاخ  ریز  دشاب  یم  خزود  ياه  يداو  زا  یکی  هک  هفوک  هسانک  رد  ار  شدسج  یتشک ، ار  مجلم  نبا  وا  هک  یماگنه  و 

----------------------
اه : تشون  یپ 

. یئزج یتوافت  اب  سیق ، نب  میلس  زا  لقن  هب  ص 322 ، ج 34 ، راونالاراحب : ح 1 و 5 و 7 ، ص 297 ، ج 1 ، یفاک : لوصا  [ 1]

اعد حیحصت 

. نکن تناگدنب  زا  کی  چیه  دنمزاین  ارم  ایادخ  متفگ : اعد  ماقم  رد 
!؟ میوگب هچ  سپ  متفگ : دشابن . مدرم  دنمزاین  هک  تسین  سک  چیه  اریز  يوگم ، نینچ  یلع ! ای  تفگ : دینش و ) ( ) (ص ادخ ربمایپ 

. نکن دب  مدرم  دنمزاین  ارم  ایادخ ! وگب : دومرف :
؟ دنیآیم رامش  هب  دب ، نامدرم  زا  یناسک  هچ  مدیسرپ :

فالخرب ناآ  اـب  دـنوش و  جاـتحم  يزیچ  هب  دوخ  نوچ  دـنراد و  غیرد  نارگید  زا  ار  نآ  دـنبای ، تسد  یتمعن  هب  نوچ  هک  یناـسک  دومرف :
. دنیاشگ شنزرس  هب  نابز  دنبوشآ و  رب  ددرگ ، راتفر  ناشراظتنا 

. کقلخ نم  دحا  یلا  ینجوحتال  مهلا  تلق : ع :)  ) یلع لاق 
.... سانلا یلا  جاتحم  وه  الا و  دحا  نم  سیبف  اذکه  نلوقتال  یلع  ای  ص :)  ) هللا لوسر  لاقف 

نیذـلا لاق : هقلخ ؟ رارـش  نم  و  ص !)  ) هللا لوسر  ای  تلق : کقلخ . رارـش  یلا  ینجوحتال  مهللا  لق  لاق : ص ؟)  ) هللا لوسر  اـی  فیک  تلقف :
[ . 1 . ] اوباع اوعنم  اذا  اوعنم و  اوطعا  اذا 

مالسلا هیلع  یلع  ماما  www.Ghaemiyeh.comهمانشناد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1507زکرم  هحفص 463 

http://www.ghaemiyeh.com


---------------
: اه تشون  یپ 

. تسا هدمآ  اونم  اوعنم ، هملک  ياج  هب  مارو  هعومجم  رد  ص 39 . مارو ، هعومجم  ص 325 ؛ ج 93 ، راحب ، [ 1]

زامن ریثات 

نم (ص !) ادـخ لوسر  يا  تفگ : تساـخرب و  يدرم  نیب  نیا  رد  میدوب . هتـسشن )  ) دجـسم رد  زاـمن  تقو  راـظتنا  هب  (ص ) ادـخ لوـسر  اـب 
.)؟ منکب دیاب  هچ  نآ  شزرمآ  يارب  . ) ما هدرک  یهانگ 

دوخ نخس  تساخرب و  درم  نامه  دش  مامت  زامن  هک  یماگنه  دش ) زامن  لوغشم  تفگن و  يزیچ  و   ) دنادرگرب وا  زا  يور  (ص ) ادخ ربمایپ 
. درک رارکت  ار 

؟ یتفرگن وضو  یبوخب  نآ  يارب  و  يدرازگن ، زامن  ام  اب  کنیا  مه  ایآ  دومرف : خساپ  رد  (ص ) ادخ ربمایپ 
. مدرک نینچ  یلب  درک : بضرع 

. دوب دهاوخ  وت  هانگ  شزرمآ  ببس  هرافک و  زامن ، نیمه  دومرف :
ضرعاف ابنذ ، تبصا  ینا  ص )  ) هللا لوسر  ای  لاقف : لجر  ماقف  هالـصلا ، رظتن  دجـسملا  یف  ص )  ) هللا لوسر  عم  انک  بلاط : یلا  نب  یلع  نع 

اهناف لاق : یلب . لاق : ؟ روهطلا اهل  تنسحا  هالـصلا و  هذه  انعم  تیلـص  دق  سیلا  یبنلا : لوقلا  داعاف  لجرلا  ماق  هالـصلا  یبنلا  یـضق  املف  هنع 
[ . 1 . ] کبنذ هرافک 

-----------------
: اه تشون  یپ 

ص 319. ج 82 ، راحب ، [ 1]

تقو میسقت 

فرـص یـصخش  روما  رد  ار  نآ  ات  تشاد  تصخر  ادخ  فرط  زا  ینعی   ) دوب شدوخ  رایتخا  هب  لزنم  رد  (ص ) ادـخ لوسر  فیرـش  تاقوا 
هداوناخ و هب  ار  یـشخب  تدابع و  هب  ار  یـشخب  دوب : هدرک  میـسقت  راک  هس  نایم  مه  ار  تغارف  زا  شخب  نیا  یتح  ترـضح ، نآ  اما  دـنک )

. تشگیم يرپس  نارگید  صاوخ و  زا  مدرم  ياهراک  یگدیسر  بلغا  زین  شخب  نیا  زاب  هک  دوب  هداد  صاصتخا د  دوخ  هب  مه  ار  ینامز 
رد هک  یتلیـضف  رادـقم  هب  ار  سک  ره  دادیم و  رارق  تیانع  تبحم و  دروم  رتشیب  ار  نانآ  تشادیم و  مدـقم  نارگید  رب  ار  لـضف  لـها  ... 

تخاسیم هدروآرب  نانآ  تاجاح  زا  رتشیب  ار  یضعب  تجاح و  ود  ار  یضعب  تجاح و  کی  ار  یضعب  داهنیم : جرا  دوب  هدرک  بسک  نید 
(. دادیم تیلوئسم  نانآ  تیلباق  ياناوت و  نازیم  هب  و   ) تشادیماو دوب  ناشحالص  هک  هچنآ  هب  ار  ناشیا  و 

. دنناسرب نابیاغ  هب  ات  تساوخیم  نارضاح  زا  درکیم و  دزشوگ  ار  مزال  بلاطم  دومنیم و  شسرپ  نانآ  زا  تما ، هرابرد 
ار ناوتان  صاخشا  تجاح  سک  ره  دومرفیم : دنناسرب و  يو  هب  دنرادن ، یـسرتسد  وا  هب  هک  ار  یناسک  تجاح  ات  درکیم  قیوشت  ار  مدرم 

. تشاد دهاوخ  راوتسا  تباث و  نیسپاو  زور  رد  ار  وا  ياهمدق  دنوادخ  درب ، یناطلس  دزن 
(. دشک شیپ  یلطاب  فرح  هک   ) دادیمن هزاجا  مه  یسک  هب  دیسریمن و  شوگ  هب  يرگید  نخس  هدش  دای  بلاطم  زا  ریغ  وا  سلجم  رد 

هب سک  ره   ) دندشیمن قرفتم  دنریگرب ، ياهشوت  وا  ضیف  رپ  رـضحم  زا  هکنآ  یب  دندشیم ، بایفرـش  ترـضح  نآ  روضح  هب  هک  یناسک 
. تفاییم اناد  هتفای و  تیاده  ار  دوخ  تعجارم ، رد  و  تفرگیم ) هرهب  يو  زا  لاح ، روخارف 

مث هسفنلا  زج  هلهالا و  زج  هللا و  زج  ازجا : هثالث  هلوهد  ازج  هلزنم  یلا  يوا  اذاف  کلذ ، یف  هل  انوذ  ام  هسفنل ، هلوخد  ناـک  ع ...:)  ) یلع لاـق 
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لـضفلا لها  راثیا  همالا  زج  یف  هتریـس  نم  ناک  ائیـش و  هنم  مهنع  رخدـی  و ال  هماعلا ، یلع  هصاخلاب  کـلذ  دـیف  ساـنلا  نیب  هنیب و  هزجا  زج 
امیف مهلغـشی  مهب و  لـغاشتیف  جـئاوحلا  وذ  مهنم  نیتجاـحلا و  وذ  مهنم  هجاـحلا و  وذ  مهنمف  نیدـلا  یف  مهلـضف  ردـق  یلع  همـسق  هنذاـب و 

ردـقیال نم  هجاح  ینوغللا  بئاغلا و  مکنم  دـهاشلا  غلبیل  لوقی  و  مهل ، یغبنی  يذـلاب  مهرابخا  مهنع و  هتلاسم  نم  همالا  حلـصا  مهحلـصا و 
نم لبقیال  کلذ و  الا  هدـنع  رکذـی  ال  همایقلا . وی  هیمدـق  هللا  تبث  اهغالبا  یلع  ردـقی  نم ال  هجاح  اناطلـس  غلبا  نم  ناف  هتجاح . غـالبا  یلع 

[ . 1 .... ] ءاهقف هلدا  نوجرخی  قاوذ و  نع  الا  نوقرتفی  واراوز ال  نولخدی  هریغ ، دحا 
-------------------

: اه تشون  یپ 
ص 14. یبنلا ، ننس  ص 151 ، ج 16 ، راحب ، ص 10 ؛ قالخالا ، مراکم  [ 1]

ناگتشرف حیبست 

شریذـپ اـنامه  متـسه . مدرم  رب  ادـخ  تجح  يو  زا  سپ  نم  درک و  نیـشناج  شتما  ناـیم  رد  ارم  ص )  ) مرکم یبـن  دـنگوس ، ادـخ  هب  - 1
. تسا هدش  بجاو  نیمز  لها  رب  هک  هتشگ  مزال  هنوگ  نامه  اهنامسآ  نانکاس  رب  نم  تماما  تیالو و 

. تسا هکئالم  حیبست  نم  بقانم  رکذ  دنیوگیم و  نخس  نم  بقانم  رکذ  دنیوگیم و  نخس  نم  لیاضف  زا  ناگتشرف 
. تسا یهارمگ  نآ  ماجنارس  هک  دیوشن  فرحنم  تسار  پچ و  بناج  هب  مناوخیم و  قح  هار  هب  ار  امش  هک  دینک  يوریپ  نم  زا  مدرم ! يا 

. منکفا خزود  هب  ار  نانمشد  مناسر و  تشهب  هب  ار  مناوریپ  نانمؤم ... ياوشیپ  هفیلخ و  و  امش ، ربمایپ  یصو  منم  - 2
. تسا هدرتسگ  ادخ  ناتسود  رب  هک  یهلا  تمحر  فطل و  هیاس  دیآ و  دورف  ادخ  نانمشد  رب  هک  ادخ  رهق  ریشمش  منم 

ماـمت رد  وا  نیـشناج  نیـسح و  نسح و  ردـپ  همطاـف و  شرتخد  يوش  ادـخ و  لوسر  ردارب  بلطملادـبع و  دـنزرف  بلاـط  یبا  نب  یلع  نم 
. مربمغیپ رادزار  مراکم و  بقانم و  همه  ياراد  و  متسه . تالاح 

اجنیا وش ! نوریب  دنتفگ : يو  هب  تشگ  ضراع  وا  رب  نامیاز  ضاخم و  درد  هک  یتقو  دوب . فکتعم  سدقملا  تیب  رد  یسیع  ردام  میرم  - 3
. تدالو هناخ  هن  تسا  تدابع  هناخ 

ارف هناخ  نورد  هب  ار  وا  دش و  هتفاکـش  شیارب  راوید  دمآ و  هبعک  رانک  هب  دنک  لمح  عضو  تساوخ  هک  نیمه  دـسا ، تنب  همطاف  مردام  اما 
[ . 1 . ] دندناوخ

هدش و هدینـش  یـسک  هرابرد  نم  زا  شیپ  هن  هک  تسا  ياهژیو  تلیـضف  راختفا و  نیا  دازب . ادخ  هناخ  نایم  رد  ارم  دمآ و  رد  هبعک  هب  مردام 
. داتفا دهاوخ  قافتا  یسک  يارب  نم  زا  سپ  هن 

. مدوب يو  نخس  مه  سنوم و  هتسویپ  مدش و  وا  نان  بآ و  کیرش  نم  تفرگرب و  مردپ  زا  ارم  ادخ  ربمایپ  یکدوک  نامه  زا  - 4
تلزنم ماقم و  امـش  متـسکش و  ار  رَـضُم  هعیبر و  هریت  زا  هدمآرب  ياهخاش  مدناشن و  ّتلذـم  كاخ  هب  ار  برع  ناگرزب  یناوج ، رد  نم  - 5

دادیم و ياج  شیوخ  هنیس  رب  دیناشنیم و  دوخ  رانک  رد  ارم  وا  دینادیم . (ص ) ادخ لوسر  دزن  صوصخم  تلزنم  یشیوخ و  ببس  هب  ارم 
یغورد نم  زا  زگره  دـناسریم . مماشم  هب  ار  دوخ  شوخ  يوب  دنابـسچیم و  شیوخ  نت  هب  ار  منت  هک  يروط  هب  دـیناباوخیم  شرتسب  رد 

. دیدن راتفر  رد  یشزغل  اطخ و  راتفگ و  رد 
داهن و مان  ریهظ  مردپ  دیمان و  ریـش )  ) هردیح ارم  مردام  تسا ... هدـمآ  يرا  هب  روبز  رد  يرب و  هب  تاروت  رد  ایلا و  هب  لیجنا  رد  نم  مان  - 6

. دز میادص  یلع  هب  برع 
دورف ریشمش  هاتوک  صخش  رب  رگا  دیشخب : لادتعا  هب  یتماق  ارم  مراگدرورپ  هکلب  هاتوک  نادنچ  هن  ما و  هدش  هدیرفآ  دنلب  نادنچ  هن  - ... 7

. منک همین  ود  ضرع  زا  ار  وا  منز ، غیت  دق  دنلب  هب  رگا  ددرگ و  همین  ود  رس  قرف  زا  مروآ 
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دـنیآ و لقع  هب  نانآ  همه  دـننک ، میـسقت  ایند  ناقمحا  یمامت  رب  ار  نآ  رگا  هک  تسا  هداهن  یکرد  لـقع و  هوق  نم  دوجو  رد  دـنوادخ  - 8
. دندرگ درخ  هشیدنا و  نابحاص 

. دندرگ دنمورین  يوق و  همه  نآ  رثا  رد  دننک ، میسقت  اهناوتان  همه  رب  ار  نآ  رگا  هک  دومرف  اطع  نم  هب  یتردق  نانچ  و 
لدـب كاب  یب  یناروالد  هب  دـننک  عیزوت  ملاـع  ياـهوسرت  همه  رب  ار  نآ  رگا  هک  تسا  هداـهن  مدوجو  رد  ياهرهز  نادـنچ  تعاجـش ، زا  و 

. دندرگ
رب هتـسویپ  نانآ  دندولاین ...) كرـش  یتشز  هب  ار  دوخ  كاپ  نماد  و   ) دـنداتفین كاخ  هب  تب  ربارب  رد  مناردـپ  زگره  دـنگوس ، ادـخ  هب  - 9

. دندرک شتسرپ  ار  ادخ  ع )  ) میهاربا شیک 
. دشاب هدیسر  ییاقآ  زا  هیاپ  نادب  يریقف  هک  دشن  هدینش  زور  نآ  ات  و  دوب . اقآ  يرادان ، رقف و  نیع  رد  مردپ  - 10

دهاوخ رارق  عاعـشلا  تحت  ار  قیالخ  همه  (ص ) دمحم لآ  دمحم و  هبیط  راونا  زج  مردـپ  ییانـشور  رون و  تقیقح  نیـسپاو ، زور  رد  - 11
. داد

اب وت  هکنیا  هچ  وشم ؛ ادـج  دوخ  هدازومع  زا  مرـسپ ! تفگ  دـید ، (ص ) ادـخ لوسر  هارمه  زاـمن  لاـح  رد  ارم  مردـپ  هک  راـب  نیتسخن  - 12
. تسا دمحم  یهارمه  رد  نئمطم  هار  تفگ : سپس  دوب  یهاوخ  ناما  رد  اهیتخس  کلاهم و  عاونا  زا  وا  هب  نتسویپ 

. درپس كاخ  هب  ار  وا  تشگ و  ادج  يو  زا  هک  مدوب  سک د  نیرخآ  مه  دیورگ و  (ص ) ادخ لوسر  هب  هک  مدوب  سک  نیتسخن  نم  - 13
مدینشیم و ار  ناگتشرف  زاوآ  دزادرپ . ادخ  شتـسرپ  هب  تما  نیا  زا  یـسک  هکنآ  زا  شیپ  مدرک  شتـسرپ  ار  يادخ  مامت ، لاس  تفه  - 14

(. دوب شوماخ  مالسا  هب  ینلع  توعد  زا  (ص ) ادخ ربمایپ  هک  دوب  یلاح  رد  نیا  و   ) مدیدیم ار  نانآ  روضح  ییانشور 
. ردام یپ  رد  هچب  هکنانچ  مدوب  ناور  وا  یپ  رد  هتسویپ  نم  - 15

. تشاد یماو  نآ  زا  يوریپ  هب  ارم  تخاسیم و  راکشآ  يا  هنومن  دوخ  قالخا  زا  ، نم يارب  زور  ره 
نآ دیدیمن . ار  وا  یـسک  نم  زج  مدیدیم و  ار  وا  نم  (. تخادرپیم تدابع  هب  و   ) دیزگیم تولخ  ءارح  راغ  رد  ار ) يزور  دنچ   ) لاس رد 

. دوب هتفاین  هار  مالسا  يرگید  هناخ  چیه  رد  مدوب  نانآ  نیموس  نم  ندوب و  نآ  رد  هجیدخ  و  (ص ) ادخ لوسر  هک  ياهناخ  زج  زور 
. مدرکیم سح  دوخ  ماشم  رد  ار  توبن  رطع  مدیدیم و  ار  تلاسر  یحو و  ییانشور  اهزور ) نامه  )

زا متشاد و  دامتعا  وا  هب  مدوب و  سونءام  وا  اب  هک  یـسک  اهنت  متـشادن . شزیمآ  یـصوصخ  روط  هب  سک  چیه  اب  نیملـسم  نایم  زا  نم  - 16
دوخ نماد  رد  یکدوک  زا  ارم  وا  دوب . ص )  ) مرکا لوسر  صخش  متخاسیم  کیدزن  وا  هب  ار  دوخ  هراومه  متفاییم و  شمارآ  شتبحاصم 

ای مشاب و  يراک  نتفاـی  یپ  رد  هکنیا  زا  نم  وا ، دوجو  اـب  تفرگ . هدـهع  رب  ارم  یگدـنز  هنیزه  داد و  اوءاـم  لزنم و  یگرزب  رد  دـنارورپ و 
. دوب بانج  نآ  هدهع  رب  ما  هداوناخ  دوخ و  یگدنز  مدوب و  زاین  یب  میامن ، یبسک 

نآ باحصا  همه  درکیمن . تکرش  وا  نم و  زج  يدحا  تسشن  نیا  رد  هک  متشاد  وا  اب  یـصوصخ  تسـشن  کی  ماش  حبـص و  ره  رد  - 17
وا اب  نم  تاقوا  نیا  رد  تسا . هتـشادن  ییاهرادید  نینچ  يرگید  سک  چیه  اب  نم  اب  زج  (ص ) ادخ ربمایپ  هک  دنتـسنادیم  ار  نیا  ترـضح 

تروص نم  لزنم  رد  رادـید  نیا  اـسب  هچ  مدوـب . گـنهامه  هارمه و  وا  اـب  تفگیم  نخـس  هک  يرد  ره  زا  تفریم و  هک  اـج  ره  مدوـب و 
رگا دوش . جراخ  ات  دادیم  روتـسد  تشاد ، روضح  ام  زا  ریغ  یـسک  هچنانچ  دـشیم ، عقاو  وا  لزنم  رد  تاقالم  نیا  هک  یهاگ  تفرگیم و 

. درکیمن راداو  هناخ  زا  جورخ  هب  ار  نانآ  دیدیمن و  محازم  ار  منادنزرف  همطاف و  روضح  دوب  ام  لزنم  رد  تسشن  نیا 
نایاپ اهشسرپ  نوچ  دادیم و  خساپ  ییور  هداشگ  لامک  اب  راوگرزب  نآ  مدیسرپیم و  متـساوخیم  هچ  ره  زا  یـصوصخ ) سالک  نیا  رد  )

. تفگیم نخس  دوخ  مدنامیم ، شوماخ  نم  تفرگیم و 
نطاب رهاظ و   ) ریسفت لیوءات و  دراوم  مسیونب و  دوخ  طخ  اب  ار  اهنآ  هک  دومرفیم  دناوخیم و  میارب  هکنآ  رگم  دشیمن ، لزان  ياهیآ  چیه 

. دومنیم میلعت  درمش و  یمرب  ار  کی  ره  ماع  صاخ و  هباشتم ، مکحم و  خوسنم ، خسان و  نآرق ،)
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. ددرگ شنیب  تمکح و  شناد و  مهف و  زا  راشرس  مبلق  ات  تساوخ  ادخ  زا  داهن و  ما  هنیس  رب  تسد  (ص ) ادخ لوسر 
. منک شومارف  مدوب ، هتخومآ  هک  یشناد  مدوب و  هتفرگ  ارف  هک  ار  نآرق  زا  ياهیآ  دشن  زگره  ترضح ، نآ  ياعد  تکرب  هب 

مدرکن تشاددای  هکنآ  اب  ما  هدرکن  شومارف  ار  يزیچ  ياهدرک  اعد  میارب  هک  یماـگنه  زا  تیادـف ، مرداـم  ردـپ و  متفگ  وا  هب  راـب ) کـی  )
راـچد هدـنیآ  رد  تسا  نکمم  هکنیا  اـی  تشاد  دـهاوخ  همادا  هشیمه  يارب  عـضو  نیا  اـیآ  هّللا ! لوـسر  اـی  مراد . داـی  هب  ما  هتخوـمآ  هـچنآ 

؟ مدرگ یشومارف 
. داد دهاوخن  خر  یشومارف  لهج و  وت  يارب  زگره  هن ، دومرف :

تـسا هدش  لزان  تایآ  نیا  وت  دوبن  رد  یلع ! دومرفیم : مدیـسریم  شروضح  هب  هک  یماگنه  دشیم  لزان  يا  هیآ  نم  بایغ  رد  رگا  - 18
. تخاسیم هاگآ  نآ  لیوءات  زا  ارم  تشاد ) یلیوءات  هچنانچ  و   ) دناوخیم نم  رب  ار  اهنآ  سپس 

رد ار  وا  مدمآ و  رد  (ص ) ادخ لوسر  تمدخ  هب  هک  مدوب  هداوناخ  وضع  نیرتکچوک  نم  دش ، ثوعبم  توبن  هب  نامربمایپ  هک  يزور  - 19
. مدش راکددم  رای و  شا  هناخ 

شتـسرپ دـیحوت و  هب  ار  اهنآ  کچوک  گرزب و  درک و  عورـش  بلطملادـبع  نادـنزرف  زا  ادـتبا  تخاس ، راکـشآ  ار  دوخ  توعد  هک  یتقو 
راکنا ار  شنخـس  ترـضح  نآ  ناشیوخ  اما  تسا . هتـشگ  ثوعبم  توبن  هب  راگدرورپ  بناج  زا  هک  تفگ  اهنآ  هب  دناوخ . ارف  هناگی  يادخ 

. دندنارب شیوخ  عمج  زا  دندیزگ و  يرود  يو  زا  دنتشاگنا و  چیه  ار  شتوعد  دندرک و 
هب دنتـشادن  یفاـک  دـشر  مهف و  تردـق  هک  ور  نآ  دوـب - هدـمآ  گرزب  نیگنـس و  ناـشیارب  ترـضح  نآ  توـبن  شریذـپ  هک  مدرم  رگید 

. دندیشوک شرازآ  رد  دنتسناوت  ات  دنتساخ و  اپب  شترضح  اب  ییورایور  يو و  اب  تفلاخم 
نم داتفین ، دیدرت  هب  شترضح  تیناقح  رد  زگره  تفگ و  خساپ  شیادن  هب  تعرـس  اب  تفریذپ و  ار  شتوعد  هک  یـسک  اهنت  نایم  نیا  رد 

.... تسویپن ام  هب  هجیدخ  دلیوخ ، رتخد  زج  يدحا  تشذگ و  ام  رب  لاس  هس  مدوب .
. تسا هدوب  نینچ  زورما  هب  ات  یکدوک ) زا   ) ما هدوب  مولظم  هتسویپ  نم  - 20

اما درکیم . فرـصم  وراد  تسیابیم  ترورـض  مکح  هب  وا  دـش . التبم  درد  مشچ  هب  لـیقع  مردارب )  ) هک ار  یماـگنه  منکیمن ) شومارف  )
نم ناسک  !و  دنک هدافتسا  وراد  نآ  زا  یلع  دیاب  تسخن  منک ، فرـصم  وراد  نم  تسانب  رگا  تفگیم : دشیمن و  میلـست  دروآیم و  هناهب 

[ . 2 ! ] دنتخیریم تشادن  يدرد  چیه  هک  نم  نامشچ  رد  ار  وراد  نآ  دندرکیم و  روبجم  ارم  وا ) دنیاشوخ  يارب  )
مدرم نیا  هک  منیبیم  نونکا  اـما  دـننکیم  فاـحجا  مدرم  رب  هک  دنتـسه  روـما  ياـیلوا  ناـیاورنامرف و  نیا  هک  متـشادنپیم  رتـشیپ  نم  - 21

. دننکیم متس  دوخ  يارما  رب  هک  دنتسه 
رب مدرم  هک  دـش  نانچ  نم  دروم  رد  دـنیامنیم ، متـس  ناشقح  رد  اهنآ  ماـکح  ارما و  ًـالومعم  هک  تسا  نینچ  نارگید  دروم  رد  رگا  ینعی  )

(. دندرک ملظ  نم 
زا زور  نآ  متـشادن . يا  هرهب  ایند  لام  زا  تشگ  مبیـصن  ناهج  ناوناب  نیرترب  يرـسمه  راـختفا  ناـمدرم و  نیرتهب  يداـماد  هک  يزور  - 22

مـشاه ینب  یمامت  رب  مهاوخب  رگا  مراد  دوخ  لاوما  نایم  زا  هک  یتاقدـص  رادـقم  طقف  نونکا  اـما  مدوب . مورحم  میاـسایب  نآ  رب  هک  يرتسب 
. دیسر دهاوخ  همه  هب  منک  میسقت 

هراومه هکلب  ما ، هدرکن  تلئـسم  دنـشاب ، نانچ  نینچ و  مادـنا ، هرهچ و  تهج  زا  هک  يدـنزرف  شهاـگرد  زا  زگره  دـنگوس ، ادـخ  هب  - 23
مرگنیم نانآ  هب  هک  یهاگ  ات  دنشاب ، سرت د  ادخ  ناحلاص و  ناکین و  زا  همه  هک  دنک  اطع  ینادنزرف  نم  هب  هک  تسا  هدوب  نآ  ما  هتساوخ 

. دنریگ غورف  ییانشور و  منامشچ 
ادص ردپ  ار  ناشّدج  ود  ره  و  دناوخیم . نسحلاوبا  زین  نیـسح  دزیم و  ادص  نیـسحلاوبا  ارم  نسح ، دوب ، هدـنز  (ص ) ادـخ لوسر  ات  - 24

. دندناوخ ردپ  ارم  راوگرزب  نآ  تلحر  زا  سپ د  دندزیم و 
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نا ضرالا و  لها  مزلت  اـمک  امـسلا  لـها  مزلتل  یتیـالو  نا  هیبن و  دـعب  مهیلع  هّللا  ۀـجح  اـناف  هتما  یف  هّللا  لوسر  ینفلخ  هّللا  یلع و  لاـق  - 1
. هّللادنع اهحیبست  کلذ  یلضف و  رکاذتتل  هکئالملا 

انا مهالوم و  مهریما و  نینموملا و  ماما  هتفیلخ و  مکیبن و  یـصو  انا  اولـضتف ، الامـش  انیمی و  اوذـخءاتال  لیبسلا و  اوس  مکدـها  سانلا ! اـهیا 
[ . 3 . ] هئایلوا یلع  هتمحر  هئادعا و  یلع  هللا  فیس  انا  رانلا  یلا  یئادعا  قئاس  ۀنجلا و  یلا  یتعیش  دئاق 

لک بحاص  اهلک و  هتالاح  یف  هیـصو  نیـسحلا و  نسحلاوبا و  همطاف و  هتنبا  جوز  یبنلا و  وخا  بلطملادـبع  نب  بلاط  یبا  نب  یلع  اـنا  - 2
[ . 4 (. ] ص  ) یبنلا رس  عضوم  زع و  هبقنم و 

. هدالولا تیب  هدابعلا ال  تیب  اذه  یجرخا ، : لوقی الئاق  تعمس  اهتدالو  تقو  ءاج  املف  سدقملا  تیب  یف  هما  تناک  یسیع  - ... 3
طـسو یف  تلخدـف  یلخدا ، لوقی : الئاق  تعمـس  هبعکلا و  طئاح  قشناف  مرحلا  یف  تناک  هلمح  عضو  برق  اما  دـسا  تنب  همطاـف  یما  اـنا  و 

[ . 5 . ] يدعب یلبق و ال  ال  هلیضفلا ، هذه  دحال  سیل  هیف ، تدلو  انا  تیبلا و 
[ . 6 .... ] هثدحم هسنوم و  هبیرش و  هلیکا و  تنک  یئابص و  یف  یبا  نع  ینبهوتسا  هّللا  لوسر  نا  - ... 4

هلزنلا هیبرقلا و  هبارقلاب  هللا  لوسر  نم  یعضوم  نتملع  دع  رضم  هعیبر و  نورق  مجاون  ترسک  برعلا و  لکالکب  رغـصلا  یف  تعـضو  انا  - 5
مث یشلا  غضمی  ناک  هفرع و  ینمـشی  هدسج و  ینـسمی  هشارف و  یف  ینفنکی  هردص  یلا  ینمـضی  دیلو  انا  هرجح و  یف  ینعـضو  هصیـصخلا 

[ . 7 . ] لعف یف  هلطحال  لوق و  یف  هبذک  یل  دجو  ام  هینمقلی و 
[ . 8 . ] یلع برعلا  دنع  و  ریهظ ... یبا  دنع  ةردیح و  یما  دنع  و  يرا ... روبزلا  یف  يرب و  ةاروتلا  یف  ایلا و  لیجنلا  یف  ینسا  انا  - 6

. هعطقاف لیوطلا  برـضا  هدقاف و  ریـصقلا  برـضا  الدتعم  ینقلخ  نکل  اریـصق و  ینقلخی  مل  الیوط و  ینقلخی  مل  یلاعت  كرابت و  هللا  نا  - 7
[ . 9]

افعـض عیمج  یلع  مسق  ول  ام  هوقلا  نم  القع و  هب  اوراصل  اهنیناجم  ایندلا و  اقمح  عیمج  یلع  مسق  ول  ام  لقعلا  نم  یناطعا  دق  هللا  لب  - ... 8
هب اوراصل  ایندلا  اهفس  عیمج  یلع  مسق  ول  ام  ملحلا  نم  اناعجش و  هب  اوراصل  ایندلا  انبج  عینج  یلع  مسق  ول  ام  ۀعاجـشلا  نم  ایوقا و  هب  ایندلا 

[ . 10 .... ] ءاملح
نیکسمتم میهاربا  نید  یلع  تیبلا  یلا  نولصب  اوناک  طق ... امنـص  فانم ، دبع  مشاه و ال  بلطملادبع و ال  يدج  یبا و ال  دبع  ام  هللا  و  - 9

[ . 11 . ] هب
[ . 12 . ] هلبق ریقف  داس  ام  اریقف و  داس  یبا  - 10

[ . 13 .... ] راونا ۀسمخ  الا  قئالخلا  راونا  یفطی  همایقلا  موی  یبا  رون  نا  - 11
[ . 14 (. ] (ص دمحم موزل  یف  ۀقیثولا  نا  یل : لاق  مث  لجآ ، لجاع و  ساب  لک  نم  هب  ملست  کناف  کمع  نبا  مزلا  ینب  ای  یبا : یل  لاق  - 12

[ . 15 . ] هترفح یف  هتیلد  هللا و  لوسرب  ادهع  سانلا  رخآ  تنک  ینا  امالسا ... انامیا و  سانلا  لوا  ینا  - 13
[ . 16 . ] اعبس نینس  وضلا  رصبا  توصلا و  عمسا  تنک  نینس ... عبس  هملا  هذه  نم  دحا  هدبعی  نا  لبق  هللا  تدبع  دقل  - ... 14

ارحب عنـس  لک  یف  رواجی  ناک  دقا  هب  ادتقالاب  ینرمای  هقالخا و  نم  املع  موی  لک  یف  یل  عفری  هما  رثا  لیـصفلا  عابتا  هعبتا  تنک  دقل  و  - 15
یحولا و رون  يزا  امهثلاث  اناو  اهنع ) هللا  یـضر   ) هجیدـخ هللا و  لوسر  ریف  مالـسالا  یف  ذـئموی  دـحاو  تیب  عمجی  مل  يریغ و  هاریال  هاراف و 

[ . 17 . ] هوبنلا حیر  مشا  هلاسرلا و 
وه هللا  لوسر  ریغ  هب  برقتا  هیلا و  مینتـسا  وا  هیلع  دمتعا  وا  هب  سنا  دـحا  هماع  نیملـسملا  نود  عصاخ  یل  نکی  مل  هناف  لاق : یلع  نع  - 16

دـلولا و سفنلا و  یل  لاـع  بسکملا و  یناـقو  بلطلا و  نع  یناـنغا  متیلا و  نـم  ینربـج  هـیلعلا و  یناـفک  اریبـک و  یناوـب  اریغـص و  یناـبر 
[ . 18 .... ] لهالا

یل هنا  هللا  لوسر  باحـصا  ملع  دق  راد و  ثیح  هعم  رودا  هیف  ینیلخیف  هلخد  هلیل  لک  موی و  لک  هللا  لوسر  یلع  لخدا  تنک  دـق  و  - ... 17
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ینالخا هلزام  ضعب  هیلع  تلخد  اذا  تنک  یتیب و  یف  کلذ  رثکا  هللا  لوسر  ینیتای  یتیب  یف  ناک  امبرف  يریغ  سانلا  نم  دحاب  کلذ  عنـصی 
ینباجا و هتلاس  اذا  تنک  ینب و  نم  دـحا  همطاف و ال  ینع  مقت  مل  یلزنم  یف  یعم  هولخلل  یناتا  اذا  يریغ و  هدـنع  یقبی  الف  اسن  ینع  ماـقا  و 
اـهلیوءات و ینملع  یطخب و  اـهتبتکف  یلاـهالما  هینارقا و  ـالا  نآرقلا  نم  هیآ  هللا  لوـسر  یلع  اـمف  ینادـتبا  یلئاـسم  تینف  هنع و  تکـس  اذا 

باتک نم  هیآ  تیسن  امف  اهظفح  اهمهف و  ینیطعی  نا  هللا  اعد  اهماع و  اهـصاخ و  اههباشتم و  اهمکحم و  اهخوسنم و  اهخـسان و  اهریـسفت و 
تنا و یباب  هللا ! نبن  ای  تلقف  ارون . امکح و  امهف و  املع و  یبلق  المی  نا  یل  هللا  اعد  يردـص و  یلع  هدـی  عضو  مث  یلع  هالما  املع  هللا و ال 

؟ دعب امیف  نایسنلا  یلع  فوختتفا  هبتکل  مل  یش  ینتفی  مل  ایش و  سنا  مل  توعد  امب  یل  هللا  توعد  یما ،
[ . 19 . ] لهجلا نایسنلا و  کیلع  فوختا  تسل  ال  لاقف :

اذک و هلیوات  نا )  ) هینارقیف و اذک  اذک و  كدـعب  هللا  لزنا  یلع ! ای  یل : لاق  هیلع  تمدـق  اذاف  هنع ، تبغ  ام  یلع  ظفحی  هللا  لوسر  ناک  - 18
[ . 20 . ] هینملعیف اذک 

یف هیدـی  نیب  یعمـسا  هتیب و  یف  همدـخا  انـس ، یتیب  لها  ثدـحا  انا  هلاسرلا و  هلمح  هوبنلاب و  انیبن  یلا  یحوا  یلاعت  كرابت و  هللا  ناـف  - 19
. هرما

هوذـبان و هودـحج و  هورکنا و  کلذ و  نم  اوعنتماف  هللا ، لوسر  هنا  هللا و  الا  هلا  نا ال  هداهـش  یلا  مهریبک  بلطملادـبع و  ینب  ریغـص  اعدـف 
. مهلوقع هکرت  مل  مهبولق و  هلمتحی  مل  امم  مهیلع  دروا  امل  اماظقتسا  هیلع و  افالخ  هل و  هیصعم  سانلا  رئاس  و  هوبنتجا ، هولزتعا و 

یلع سیل  ججح ، ثالث  کلذب  انثکمف  جیلاخ ، الا  کلذ  یف  ینجلاختت  مل  انقوم ، اعیطم  اعرـسم  هیلا  اعد  ام  یلا  يدحو  هللا  لوسر  تبجا  و 
[ . 21 . ] هللا اهمحر  دلیوخ  هنبا  ریغ  يریغ و  هللا  هاتا  امب  هللا  لوسرل  دهشی  یلصی و  قلخ  ضرالا  رهظ 

[ . 22 ! ] دمر یبام  ینورذیف و  ایلع  اورذت  یتح  ینورذتال  لوقیف  دمرلا  هبیصی  الیقع  نا  یتح  یما  ینتدلو  ذنم  امولظم  تلز  ام  - 20
[ . 23 . ] ارمالا نوملظی  يانلا  اذاف  سانلا  نوملظی  ارمالا  نا  بسحا  تنک  - 21

[ . 24 . ] مهتعسول مشاهینب  یلع  تمسق  ول  مویلا ، یتقدص  شارف و  یل  ناک  ام  همطاف و  تجوزت  - 22
اذا یتح  هنم  نیلج  نیفئاخ و  نیعیطم هللا  ادلو  یبر  تلاس  نکل  هماقلا و  نسح  ادـلو  هتلاس  هجولا و ال  ریـضن  ادـلو  یبر  تلاس  ام  هللا  و  - 23

[ . 25 . ] ینیع هب  ترق  عیطم هللا  وه  هیلا و  ترظن 
ناک نیـسحلاابا و  ای  لوقی  نسحا  ناک  یتبا و  ای  هللا  لوسرل  نالوقی  اناک  هللا  لوسر  یفوت  یتح  یتبا  ای  نیـسحلا  نسحلا و  ینامـس  اـم  - 24

[ . 26 . ] نسحلاابا ای  یل  لوقی  نیسحلا 
-----------------------

: اه تشون  یپ 
. تشگ رادیدپ  راوید  حطـس  رب  ناسنا  کی  روبع  هزادنا  هب  یهار  دش و  هتفاکـش  هبعک  راوید  ع )  ) یلع تدالو  ماگنه  هب  هک  دیاهدینـش  [ 1]

یلع ناـبزیم  رگم  و  تشادـن ؟ رد  هبعک  هناـخ  رگم  هک  دیاهدیـسرپ  دوخ  زا  چـیه  اـیآ  اـما  دـمآ و ... مهرب  رداـم  دورو  زا  سپ  فاکـش  نآ 
... رگم و  درادب ؟ یمارگ  ار  دوخ  نامهم  مدقم  رد ، ندوشگ  اب  تسناوتیمن 

ات دـشیم  ادـیپ  ناهاوخدـب  نایوج و  هناهب  يارب  یلمحم  تشگیم و  ثول  هصق  تمظع  تیمها و  تروص  نآ  رد  اـما  تسا . تبثم  خـساپ 
رصتخم اب  مه  ع )  ) یلع ردام  هدیزرو و  تلفغ  نآ  نتـسب  زا  راددیلک  هدوب و  زاب  هبعک  رد  لفق  دیاش  : دنیوگب دنهد و  هولج  يداع  ار  هیـضق 

.... دبای هار  هبعک  نورد  هب  تسا  هتسناوت  يو  هدش و  زاب  رد  تسا ، هدروآ  دراو  رد  رب  هک  يراشف 
ریغ هبعک و  دولوم  زا  هزور  هس  ییاریذـپ  هبعک و  راوید  نتفاکـش  اـب  اـت  تساوخ  تسا ، فـقاو  وا  ياـهتیمولظم  رب  هک  ع )  ) یلع يادـخ  اـما 

دلوت ودـب  ناـمه  زا  یلع  تمظع  دـجم و  يالـص  دوـش و  هتـسب  هشیمه  يارب  ناـیوج  هناـهب  هیجوـت  ناـبز  وا ، تدـالو  نداد  هوـلج  يداـع 
دشاب . نایملاع  زادنانینط 
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و ع )  ) یلع نایم  هک  دایز  ینـس  توافت  هب  هجوت  اب  تسا : هدومرف  هدرک و  هراـشا  نآ  تبارغ  هب  ثیدـح  لـیذ  رد  هر )  ) یـسلجم همـالع  [ 2]
ص 208 .) ،ج 22 ، راحب .) دیامنیم لکشم  هنوگ  نیدب  ثیدح  شریذپ  هتشاد  دوجو  لیقع 

ص 184 . مارملا ، ۀیاغ  [ 3]
ص 721 . لاصخ ، [ 4]

ص 320 . دحللا ، یلا  دهملا  نم  یلع  [ 5]
ص 686 . لاصخ ، [ 6]

هعصاق . هبطخ  زا  یشخب  هغالبلاجهن ، [ 7]
ص 46 . ج 35 ، راحب ، [ 8]
ص 54 . ج 35 ، راحب ، [ 9]

ص 83 . ،ج 19 ، راحب [ 10]
ص 144 . ،ج 15 ، راحب [ 11]

ص 368 . ج 1 ، یبوقعی ، خیرات  [ 12]
ص 69 . ج 35 ، راحب ، [ 13]

ص 120 . ج 35 ، راحب ، [ 14]
ص 687 . لاصخ ، [ 15]

ص 255 . ج 38 ، راحب ، [ 16]
هعصاق . هبطخ  زا  یشخب  هغالبلاجهن ، [ 17]

ص 421 . لاصخ ، [ 18]
ص 64 . ج 1 ، یفاک ، [ 19]

ص 676 . ج 2 ، هداعسلاجهن ، [ 20]
ص 165 . صاصتخالا ، [ 21]

ص 124 . ج 12 ، هعیشلا ، لئاسو  [ 22]
ص 104 . ج 2 ، بوشآ ، رهش  نبا  بقانم  [ 23]

ص 43 . ج 41 ، راحب ، [ 24]
ص 133 . ج 24 ، راحب ، [ 25]

ص 107. نیسحلا ، لتقم  [ 26]

ث

( هلاضف وبا   ) يراصنا تباث 

هب ترـضح  نآ  باکر  رد  نیّفـص  رد  هک  تسا  مالـسلاهیلع  ناـنمؤمریما  باحـصا  زا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  ردـب  باحـصا  زا  يو 
[ . 1 . ] دیسر تداهش 

نب تباث  نامه  دـیاش  وا  تسا و  هتخیمآ  مهرد  ینانب ، تباث  اب  ار  يراـصنا  ۀـلاضف  وبا  مسا  خیـش » لاـجر   » هک تسا  هتفگ  يرتست »  » همّـالع
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تسا یعبات  ینانب  تباث  نیاربانب  تسا ؛ هدیسر  تداهش  هب  نیّفـص  رد  دوب و  ردب  باحـصا  زا  ربلادبع ، نبا  هتفگ  هب  هک  تسا  يراصنا  دیبع 
[ . 2 . ] تسا هتفر  ایند  زا  يرمق  لاس 123  رد  و  یباحص ، هن 

، میتفر مالـسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  تدایع  هب  هنیدـم ) نوریب   ) عبنی رد  هلاضف » وبا   » مردـپ اب  نم  دـنکیم : لـقن  هلاـضف  شدـنزرف  زا  ومه 
عییشت ار  امش  هنیهج  بارعا  اهنت  دسر  ارف  امـش  گرم  رگا  دیاهدنام ؟ اج  نیا  رد  ارچ  درک : ضرع  مردپ  هک  دوب  يرامیب  رتسب  رد  ترـضح 

ترضح اما  دنیامن ؛ عییشت  دنناوخب و  زامن  امش  رب  باحصا  دمآ ، شیپ  امـش  يارب  یقافتا  رگا  هک  دییایب  هنیدم  هب  تسا  رتهب  درک ، دنهاوخ 
یتح تومأ  ینأ ال  یلإ  دـهع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  ّنإ  ، » مریمیمن يرامیب  درد و  نیا  زا  نم  هلاـضف ! وبا  يا  دومرف : مالـسلاهیلع  یلع 

ات مریمیمن  نم  هک  هدرک  هدهع  نم  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  اریز  هتماه ؛ مد  نم  هتیحل  ینعی  هذـه  نم  هذـه  بضخت  مث  برـُضا 
[ . 3 . ] دوش نیگنر  مرس ) قرف   ) اج نآ  نوخ  زا  نساحم )  ) اج نیا  مروخب و  یتبرض 

---------------
اه : تشون  یپ 

ش 3 . ص 36 ، یسوط ، لاجر  [ 1]
ص 273 . ج 5 ، هباغلا ، دسا  ص 439 ؛ ج 2 ، لاجرلا ، سوماق  [ 2]
ص 273. ج 5 ، هباغلا ، دسا  ص 439 ؛ ج 2 ، لاجرلا ، سوماق  [ 3]

يرزج یبالک  جاجح  نب  تباث 

. تسا هدرک  ِلقن  تیاور  تباث  نب  دیز  زا  وا  دسیونیم : هدروآ و  رامش  هب  مالسلاهیلع  یلع  ماما  نانمؤمریما  باحصا  زا  ار  وا  یسوط ، خیش 
[ . 2 . ] تسا نیعبات  عابتا  قوثو و  دروم  دارفا  زا  ار  وا  [ 1]

----------------
اه : تشون  یپ 

ش 2 . ص 36 ، یسوط ، لاجر  [ 1]
ص 548. ج 1 ، بیذهتلا ، بیذهت  [ 2]

( یصمح ورمع  وبا   ) دعس نب  تباث 

[ . 1 . ] دنکیم رکذ  مالسلاهیلع  یلع  ترضح  نانمؤمریما  باحصا  زا  ار  وا  یسوط ، خیش 
[ . 2 . ] تسا هدوب  ماش  لها  ناگرزب  خویش و  زا  یصمح » ورمع  وبا   » شاهینک

-------------------
اه : تشون  یپ 

ش 1 . ص 36 ، یسوط ، لاجر  [ 1]
ص 548 . ج 1 ، بیذهتلا ، بیذهت  [ 2]

يراصنا دیبع  نب  تباث 

[ . 1 . ] دیسر تداهش  هب  نیّفص  رد  هک  تسا  مالسلاهیلع  نانمؤمریما  يافواب  نارای  زا  ردب و  باحصا  زا  يو 
[ . 2 . ] تسا هدش  لقن  وا  زا  یتایاور  تسا و  یفوک  راصنا و  باحصا  زا  تسا و  تباث  نب  دیز  هدش  دازآ  وا 
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------------
: اه تشون  یپ 

ص 227 . ج 1 ، هباغلا ، دسا  ص 392 ؛ ج 1 ، هباصالا ، [ 1]
ص 552. ج 1 ، بیذهتلا ، بیذهت  [ 2]

میطخ نب  سیق  نب  تباث 

هللا یلـص  هَّللا  لوسر  باحـصا  وزج  يو  ریثا  نبا  هتفگ  هب  تسا . سوا  زا  ياهخاش  هک  دوب  رفظ »  » هب بوسنم  میطخ ، نب  سیق  دـنزرف  تباـث 
يو دـنام . یقاب  رفک  هب  هک  دوب  تیلهاج  رـصع  نارعاش  زا  میطخ  نب  سیق  شردـپ  تشذـگرد . هیواعم  تفالخ  نامز  رد  دوب و  هلآ  هیلع و 

. تفر ایند  زا  هنیدم ، هب  ربمایپ  ترجه  زا  لبق 
شدنزرف هس  درک و  یهارمه  ار  مالسلاهیلع  ترضح  ناورهن  نیّفـص و  لمج ، گنج  رد  دیدرگ و  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  نارای  زا  تباث 

[ . 1 . ] دوریم رامش  هب  هقث » نایوار   » زا تباث  نب  يدع  شرگید  دنزرف  و  دندش ، هتشک  هّرح  هعقاو  رد  دمحم  دیزی و  ورمع ،
هدزاود دـُحا ، هوزغ  رد  یلقن  هب  دوب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  باکر  رد  نآ  زا  دـعب  ياـههوزغ  ماـمت  دـُحا و  رد  تباـث  نینچ  مه 

[ . 2 . ] درک یگدنز  هیواعم  تموکح  نامز  ات  دش و  بوصنم  نئادم  تیالو  هب  نانمؤمریما  تفالخ  نامز  رد  تباث  تشادرب . مخز 
هراومه دـنمهقالع و  مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  هب  هک  دوب  عطاق  يوق و  يدرم  سیق ، نب  تباث  دـنکیم : لقن  هرامع  نب  هَّللادـبع  زا  بیطخ 
دامتعا وا  هب  مه  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  درک و  يرایـسب  ییاهيراکادف  ترـضح  نآ  تمدخ  رد  دـنام و  رادافو  ترـضح  نآ  هب  تبـسن 

درکیم و تموکح  اـج  نآ  رب  دوب و  نئادـم  یلاو  هبعـش » نب  ةریغم   » دورو ناـمز  اـت  وا  درک . بوصنم  نئادـم  تموـکح  رب  ار  وا  تشاد و 
[ . 3 . ] دوب كانمیب  شتیعقوم  زا  هراومه  هیواعم 

-------------------------
اه : تشون  یپ 

ص 228 . ج 1 ، هباغلا ، دسا  [ 1]
ص 176 . ج 1 ، دادغب ، خیرات  ص 393 ؛ ج 1 ، هباصالا ، [ 2]
ص 176. ج 1 ، دادغب ، خیرات  ص 393 ؛ ج 1 ، هباصالا ، [ 3]

یعخن عقنم  نب  سیق  نب  تباث 

تیالو و زا  ناج  ياپ  اـت  هک  درک  تعیب  ترـضح  نآ  اـب  هنیدـم  رد  هک  تسا  مالـسلاهیلع  یلع  نینمؤملاریما  باحـصا  زا  سیق » نب  تباـث  »
[ . 1 . ] دیامن عافد  مالسلاهیلع  ترضح  نآ  تفالخ 

ضارتعا هفوک  مکاح  صاع  نب  دیعـس  ياهيراکفالخ  رب  هفوک  ناگرزب  رگید  رتشا و  کـلام  اـب  هفوک  رد  هک  تسا  یناـسک  هلمج  زا  وا 
[ . 2 . ] دش دیعبت  هیواعم  يرادمامز  رقم  ماش  هب  درک و  ضارتعا  نافع  نب  نامثع  موس ، هفیلخ  ياهيرباربان  رب  درک و 

-------------
اه : تشون  یپ 

ص 108 . لمجلا ، [ 1]
ص 323 و 326. ج 4 ، يربط ، خیرات  ك : ر . [ 2]
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رذوبا الوم  تباث 

، مدوب مالـسلاهیلع  یلع  اب  لمج  گنج  رد  نم  دـیوگیم : وا  دوب . مالـسلاهیلع  ناـنمؤمریما  ناراـی  زا  رذوبا  هدـش ) دازآ  مـالغ   ) ـالوم تباـث 
، دیشروخ لاوز  زا  دعب  اما  دنوشیم ، لدود  مدرم  یهاگ  هک  هنوگ  نامه  مدش ؛ یلدود  دیدرت و  راچد  داتفا ، هشیاع  هب  ممشچ  هک  یماگنه 
هیلع و هللا  یلـص  ربمایپ  رـسمه  هملـس  ّما  دزن  هنیدم  رد  لمج  گنج  زا  سپ  مدش ، دربن  دراو  درک و  لیاز  ارم  دیدرت  دوخ  فطل  هب  دنوادخ 
: متفگ يدرک »؟ راک  هچ  وت  دـنتفرگ ، مارآ  دوخ  ياج  رد  همه  اه  لد  یتقو  : » تفگ هملـس  ما  مدرک . وگزاب  شیارب  ار  نایرج  مدـمآ و  هلآ 

تدـش هب  ناـنمؤمریما  هارمه  درب و  نیب  زا  دیـشروخ  لاوز  زا  دـعب  ار  مدـیدرت  دـنوادخ  هَّللادـمحب -  تفرگ -  مارآ  تیناّـقح  هـب  نـم  لد  »
: دومرف هک  مدینـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  نم  يدرک  یبوخ  راک  وت ، رب  نیرفآ  تنـسحا و  تفگ : هملـس  ما  هاگ  نآ  مدیگنج .
رد اـت  دـش  دـنهاوخن  ادـج  مه  زا  وا ، اـب  نآرق  تسا و  نآرق  اـب  یلع  ضوحلا ؛ یلع  ادری  یتـح  ناـقرتفیال  هعم ، نآرقلا  نآرقلا و  عـم  یلع  »

[ . 1 «. ] دنوش دراو  نم  رب  ضوح 
-------------

اه : تشون  یپ 
.1108 سلجم 15 / 1028 و ص 506  سلجم 34 / ص 460  یسوط ، یلاما  [ 1]

ینامح دیزی  نب  هبلعث 

نآ باحصا  زا  مالسلاهیلع و  نانمؤمریما  سیلپ  هدنامرف  هک  تسا  میمت -  زا  ياهلیبق  ناّمِح -  هب  بوسنم  یناّمِح ، هب  فورعم  دیزی  نب  ۀبلعث 
[ . 1 . ] دوب ترضح 

[ . 2 . ] دناهدرک تیاور  يو  زا  هبیتع  نب  مکح  لیهک و  نب  ۀملس  تباث ، یبا  نب  بیبح  و  تسا . هدرک  لقن  ار  یثیداحا  نینمؤملاریما  زا  يو 
، دسرب بآ  وا  خاک  هب  دنتـشاذگیمن  دندوب و  هدرک  هرـصاحم  ار  نامثع  هناخ  هک  یبالقنا  ياهورین  هک  یعقوم  دنکیم : لقن  دیزی  نب  هبلعث 

لئاـح ناـمثع  هناـخ  بآ و  نیب  مدرم  ریبز ، يا  متفگ : وا  هب  تساـج ، نآ  ریبز  مدـید  متفر ، هنیدـم ) کـیدزن  یلحم   ) تیزلا راـجحا  هب  نم 
لُعف اـمک  نوهتـشی  اـم  نیب  مهنَیب و  َلـیح  و  : » دـناوخ ار  هیآ  نیا  ناـمثع  تمذـم  رد  تخادـنا و  عـمج  نآ  فرط  هب  یهاـگن  ریبز  دـناهدش .

[ . 4 . ] تسا نامثع  يدوبان  هب  ریبز  تقفاوم  هب  هراشا  هک  [ 3 « ] بیُرم ٍّکش  یف  اوناک  مّهنإ  ُلبق  نِم  مهعایشأب 
---------------

اه : تشون  یپ 
ص 567 . ج 1 ، بیذهتلا ، بیذهت  [ 1]

ص 492 . ج 2 ، لاجرلا ، سوماق  ص 567 ؛ ج 1 ، بیذهتلا ، بیذهت  [ 2]
اب هک  هنوگ  نامه  دوشیم ، هدـنکفا  ییادـج  گرم  هلیـسو  هب  دوب ، ناشهقالع  دروم  هچ  نآ  اهنآ و  ناـیم  ماجنارـس   » هیآ 54 ءابس 34 ، [ 3]

دش .» لمع  نینچ  لبق  زا  اهنآ  هباشم  ياههورگ 
ص 146. لمجلا ، [ 4]

ینثم نب  همامث 

تداهـش عیفر  هجرد  هب  دـیگنج و  لمج  گنج  رد  ترـضح  نآ  هارمه  هک  تسا  یناسک  زا  مالـسلاهیلع و  یلع  يافو  اب  ناراـی  زا  هماـُمث » »
دربیم و مان  دوخ  نارای  رگید  ینثم و  نب  هماـمث  تداهـش  زا  [ 1 ، ] هفوک رد  دوخ  یلاو  هب  شیاههمان  زا  یکی  رد  نانمؤم ، ریما  دـمآ . لـیان 
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نایرصب زا  یهورگ  اب  هرـصب  رد  يرمق ) لاس 36   ) هرخآلا يدامج  همین  ردام  دعب ، اما  نینمؤملاریما ، یلع  ادـخ  هدـنب  زا  : » دـسیونیم نینچ 
دنه ینثم ، نب  ۀمامث  دنترابع : دندیسر ، تداهش  هب  هک  ام  دارفا  زا  یضعب  دندش . هتشک  اهنآ  زا  يریثک  عمج  ام و  زا  یعمج  میدش و  وربور 

[ . 2 «. ] جودحم ناحوص و  دنزرف  ود  دیز  شردارب  ناحیس و  مثیه ، نب  ءابلع  ورمع ، نب 
--------------

اه : تشون  یپ 
تسا . هدمآ  عودجم » ینب   » جودحم مان  دشابیم و  شرهاوخ  یناه  ما  هب  مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  همان  ص 398 ، لمجلا ، رد  [ 1]

ص 397. لمجلا ، ص 542 ؛ ج 4 ، يربط ، خیرات  [ 2]

ج

( ینانک رمتعملا  وبا   ) هعیبر نب  شیج 

اب تشاد و  روـضح  ناورهن  رد  يو  تشاد . هینک  رمتعملاوـبا »  » هب هک  تسا  مالـسلاهیلع  نینمؤـملاریما  باحـصا  زا  یناـنک  هعیبر  نـب  شیج 
[ . 1 . ] دناسر تکاله  هب  و  دروآرد ، ياپ  زا  ار  وا  دش و  روهلمح  جراوخ ) نارادرس  زا   ) ریهز نب  صوقرح  هب  صاخ  يروهت  تعاجش و 

----------------
اه : تشون  یپ 

ص 87. ج 5 ، يربط ، خیرات  ك : ر . [ 1]

زامن رطاخب  گنج 

: دیوگیم سابع  نبا 
. دنکیم هاگن  نامسآ  هب  هک  مدید  ار  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  نیّفص ، گنج  ياهزور  زا  یکی  رد 

مدیسرپ :
؟ دیاهتخود هاگن  دایز  نامسآ  هب  نینمؤملاریما  ای 

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
. مناوخب زامن  هک  هن ،؟ ای  هدیسر  زامن  تقوو  هدش  رهظ  ایآ  هک  منکیم  هاگن 

. میراد رارق  گنج  رد  نونکا  مه  متفگ :
: دومرف ترضح 

[ . 1 [ ؟ میناوخن زامن  تقو  لّوا  رد  دوخ  ارچ  میگنجیم ، زامن  هماقا  رس  رب  نایماش  اب  ام 
-----------------

اه : تشون  یپ 
لاصخ ج 1 ص 311. [ 1]

نآرق نایراق  هب  یلام  هزیاج 

، تسا نایراق  ناظفاح و  هب  ندرک  مارتحا  قیوشت ، غیلبت و  ياهشور  زا  یکی  نآرق » گنهرف   » نتفرگ قنور  يارب 
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. تسا يدقن  زیاوج  تخادرپ  يداصتقا و  رگید  شور  و 
. تفرگیم راکب  ار  شور  ود  ره  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح 

، تشاذگیم مارتحا  نآرق  نایراق  يونعم  ياهشزرا  هب  مه 
. دومرفیم نییعت  اهنآ  يارب  هناهام  قوقح  يدقن و  زیاوج  مه  و 

[ . 1 . ] دننک تخادرپ  رانید  تسیود  هناهام  نآرق  يراق  ره  هب  ات  دومرف  روتسد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  ور ، نیا  زا 
----------

اه : تشون  یپ 
. ياهرمک همجرت  قودص ج2 ص389 ، خیش  لاصخ  [ 1]

تداهش يوجتسج 

رد دشاب ، لالز  بآ  لابند  هب  هراومه  هک  ياهنشت  نانوچ  یگدنز ، نارود  تازرابم  اهدربن و  مامت  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  زج  یـسک  هچ 
تسا ؟ تداهش  يوجتسج 

؟ دنکیم يرامش  هظحل  ادخ  هار  رد  تداهش  يارب  و 
: دومرف ینارنخس  کی  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح 

ٌبُونَج َفَلَتْخا  اَم  ْمُُکُبلْطَأ  اَلَف  ْمُْکنَع  ُتْصَخَـش  َُّمث  ِیباَکِر  ُْتبَّرََقل  ُهُؤاَِقل -  ِیل  َّمُح  ْدَـق  َْولَو  َّوُدَْـعلا -  ِیئاَِقل  َدـْنِع  َةَداَـهَّشلا  ِیئاَـجَر  اـَلَْول  ِهَّللاَو 
. َنیِغاَّوَر َنیِداَّیَح  َنِیباَّیَع ، َنِیناَّعَط  ٌلاَمَشَو ؛

ْمُِکبُوُلق . ِتْجا  ِعامَ ِۀَِّلق  َعَم  ْمُکِدَدَع  ِةَْرثَک  ِیف  َءاَنَغ  َال  ُهَّنِإ 
! ِراَّنلا َیلِإَف  َّلَز  ْنَمَو  ِۀَّنَْجلا ، َیلِإَف  َماَقَتْسا  ِنَم  ٌِکلاَه ، اَّلِإ  اَْهیَلَع  ُِکلْهَی  َال  ِیتَّلا  ِحِضاَْولا  ِقیِرَّطلا  یَلَع  ْمُُکْتلَمَح  ْدََقل 

مدیبلطیمن ار  امـش  و  متفریم ، امـش  نایم  زا  هدرک  باکر  رد  ياپ  متـشادن ، ار  ادخ  هار  رد  تداهـش  هب  يراودیما  رگا  دـنگوس ! ادـخ  هب  )
. دیاهلیح رکم و  رپ  و  قح ، زا  نادرگیور  وج ، بیع  نز ، هنعط  رایسب  امش  اریز  دزویم  بونج  لامش و  داب  هک  نادنچ 

كاله ناهاوخ ، كاله  زج  هک  مدرب  ینـشور  هار  هب  ار  امـش  نم  درادن ، يدوس  امـش  دادـعت  یناوارف  تسا  هدـنکارپ  امـش  راکفا  هک  مادام 
[ . 1 .( ] دش نوگنرس  شتآ  رد  دیزغل  هک  سک  نآ  تفاتش و  تشهب  يوس  هب  درک  تماقتسا  هک  سک  نآ  دندرگن ،

-----------------
اه : تشون  یپ 

: تسا حرش  نیا  هب  نآ  دانسا  زا  یخرب  هک  یتشد ، دمحم  سرهفملامجعم  هغالبلاجهن  هبطخ 119  [ 1]
يافوتم 606 ه)  ) یعفاش ریثأ  نبا  ۀلقثلا :) هدام  ۀیاهنلاباتک ج1 ص215( - 1

يافوتم 573 ه)  ) يدنوار ۀعاربلاجاهنم ج 2 ص 15 : - 2
يافوتم 656 ه)  ) دیدحلایبا نبا  هغالبلاجهن ج 7 ص 285 : حرش  - 3

يافوتم 283 ه)  ) یفقث لاله  نبا  تاراغلا ج2 ص625 و626 : - 4
يافوتم 279 ه)  ) يرذالب فارشالا ج 1 ص 423 : باسنا  - 5

يافوتم 1110 ه)  ) یسلجم راونالاراحب ج34 ص96 : - 6
(. يافوتم 413 ه  ) دیفم خیش  داشرا ص 145 : - 7
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اه هلابز  يروآعمج 

تشادهگن ، كاپ  اههلابز  زا  ار  یگدنز  هناخ و  طیحم  دیاب  دراد ، لابندب  ار  اهيرامیب  اهبورکیم و  عاونا  اه » هلابز  » دوجو هک  مینادیم 
. درک نییعت  اههلابز  يارب  یصوصخم  فرظ  و 

: دیامرفیم مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
. دنزاس مودعم  دنربب و  ات  دیراذگب  هچوک  رد  ای  طایح  رد  هکلب  دیراذگن ، قاطا  لخاد  رد  ار  هلابز  فرظ 

ناْطیَّشِلل  ٌَضبْرَم  ُهَّنِاَف  ِْتیَْبلا  ِیف  ِرْمَْغلا  َلیْدنِم  اوُوَؤتال  ملسو : هلآو  هیلع  هللا  یلص  هَّللاِلوُسر  ْنِم  مالسلا  هیلع  ّیلَع  َلاق 
[ . 1 . ] تسا يذوم  ياهبورکیم  ناطیش و  دشر  هاگیاج  نآ  اریز  دیراذگن ، دوخ  یگدنز  ّلحم  قاطا و  رد  ار  هدولآ  لامتسد  )

-------------------------
اه : تشون  یپ 

یفاک ج6 ص299. عورف  [ 1]

فیرح دسج  ندرکن  هنهرب  رد  يدرمناوج 

یگنج نوناق  کی  نیا  هک  درکیم  بحاصت  ار  وا  سابل  هرز و  هحلـسا و  دـشیم ، زوریپ  فیرح  رب  يروـالد  رگا  هتـشذگ ، ناراـگزور  رد 
. دوب

. درکن جراخ  شندب  زا  ار  وا  سابل  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  دودبعنبورمع ، نتشک  زا  سپ  اّما 
: تفگ دمآ ، شاهزانج  رس  رب  ورمع  رهاوخ  یتقو 

وت يارب  مدوب  هدنز  ات  دوب ، هتشُک  ار  وت  يرگید  صخـش  رگا  [ 1 ، ] تسا هدرک  هبلغ  وت  رب  ریظنیب  يدرمناوج  اریز  منکیمن ، هیرگ  وـت  يارب 
. مدرکیم هیرگ 

ِهِلتاق  َریَغ  ورمَع  ُلتاق  َناک  َْول 
َدبَْألا ِیف  ُْتمُد  ام  ًاَدبَا  ُُهتیََکب 

َُهل  َریظَن  ْنَم ال  ُُهِلتاق  َّنِکل 
َدَلَْبلا َۀَضَیب  هُوبَا  یعْدی  ِناک  َو 

وا هرز  ارچ  هک  درک ، ضارتعا  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح  هب  رمُع  تهج  نیمه  يارب  تشاد ، شزرا  مهرد  رازه  هس  ورمع  ِهرِز 
؟ يدرواین رد  ار 

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
[ . 2 . ] مراذگب هنهرب  ار  وا  ندب  مدرک  مرش 

------------------
اه : تشون  یپ 

بلاطیبا ج3 ص138 . لآ  بقانم  [ 1]
راونالاراحب ج41 ص 90 و 73. [ 2]

نیقی اب  داهج 
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هک دزیخرب ، ناملـسم  هدنمزر  کی  نامیا  نیقی و  زا  هک  تسا  دنمـشزرا  يراکیپ  هزرابم و  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  هاگدـید  زا 
دومرف : ینارنخس  کی  رد  یهدوگلا  تهج 

یَلَع ًایِضُمَو  ًامِیلْسَتَو ، ًاناَمیِإ  اَّلِإ  َِکلذ  اَنُدیِزی  اَم  اَنَماَمْعَأَو : اَنَناَوْخِإَو  اَنَءاَْنبَأَو  اَنَءَابآ  ُُلتْقَن  ملسو ؛ هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ِهَّللا  ِلوُسَر  َعَم  اَّنُک  ْدََقلَو 
ِناََسلاَخَتی ِنیَلْحَْفلا ، َلُواَصَت  ِنَالَواَصَتی  اَنِّوُدَـع  ْنِم  ُرَخْآلاَو  اَّنِم  ُلُجَّرلا  َناَک  ْدََـقلَو  ِّوُدَْـعلا . ِداَهِج  ِیف  ًاّدِـجَو  َِملَأـْلا ، ِضَـضَم  یَلَع  ًاْربَصَو  ِمَقَّللا ،

اَنیَلَع َلَْزنَأَو  َْتبَْکلا ، اَنِّوُدَِعب  َلَْزنَأ  اَنَقْدِص  ُهَّللا  َيأَر  اَّمَلَف  اَّنِم . اَنِّوُدَِـعل  ًةَّرَمَو  اَنِّوُدَـع ، ْنِم  اََنل  ًةَّرَمَف  ِنُونَْملا ، َسْأَک  ُهَبِحاَص  یِقْـسی  اَمُهیَأ  اَمُهَـسُْفنَا 
ٌدوُع . ِناَمیِِإلل  َّرَضْخا  َالَو  ٌدوُمَع ، ِنیِّدِلل  َماَق  اَم  ُْمتیَتَأ ، اَم  ِیتَْأن  اَّنُک  َْول  يِرْمََعلَو  ُهَناَطْوَأ . ًائِّوَبَتُمَو  ُهَناَرِج ، ًایِْقُلم  ُماَلْسِْإلا  َّرَقَتْسا  یَّتَح  َرْصَّنلا ،

[ . 1 ! ] ًامَدَن اَهَّنُِعْبُتَتلَو  ًامَد ، اَهَُّنِبلَتْحََتل  ِهَّللا  ُمیاَو 
نیا هک  میدرکیم ، گنج  دوخ  ياهومع  ناردارب و  نادـنزرف و  ناردـپ و  اـب  میدوب و  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  ربماـیپ  باـکر  رد 

، نمـشد ربارب  شـشوک  داهج و  اهيراوگان و  ربارب  يراب  درب  ربص و  قح و  عیـسو  ّهداج  رد  ار  ام  و  دوزفایم ، ام  میلـست  ناـمیارب و  هزراـبم 
تخاسیم . مدق  تباث 

ماج دزاسب و  ار  يرگید  راک  تساوخیم  مادـک  ره  و  دـندرکیم ، دربن  ناولهپ  ود  دـننام  ام ، نانمـشد  زا  يرگید  ام و  زا  رفن  کـی  یهاـگ 
درکیم . هبلغ  ام  رب  نمشد  ینامز  میدشیم و  زوریپ  نمشد  رب  ام  یهاگ  دناشونب ، يرگیدب  ار  گرم 

هک اجنآ  ات  دومرف ، تیانع  امب  ار  يزوریپ  لزاـن و  اـم  نانمـشد  رب  ار  ّتلذ  يراوخ و  دـید ، ار  اـم  صـالخا  یتسار و  ادـخ ، هک  هاـگنآ  سپ 
درک . ذوفن  يروانهپ  ياهنیمزرس  رد  دش و  ریگارف  هتفای  ماکحتسا  مالسا 

زبـس ناـمیا  تخرد  زا  ياهخاـش  و  دـنامیمن ، راوتـسا  نـید  يارب  ياهیاـپ  زگره  میدوـب  امـش  لـثم  هزراـبم  رد  اـم  رگا  دـنگوس ، مناـج  هـب 
دیدرگیمن .

. دیرادن ینامیشپ  زج  یماجنارس  دیشودیم و  نوخ  رتش  هنیس  زا  نونکا  مه  امش  دنگوس  ادخ  هب 
--------------------

اه : تشون  یپ 
. یتشد دمحم  سرهفملامجعم  هغالبلاجهن  هبطخ 56  [ 1]

يولع هعماج 

. تسا عارذ  داتفه  نآ  لوط  هدش و  هتشون  تسوپ  رب  هک  تسا  یباتک 
هک تسا  یباتک  نیلوا  نیا  هتشاگن و  ار  نآ  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  هدومرف و  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمغیپ  ار  نآ  بلاطم 

. دیدرگ فیلأت  مولع  عماج  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمغیپ  دهع  رد 
[1 . ] تسا هدش  میظنت  ّتیرـشب  ناهج  عیاقو  هب  ملع  تیبرت و  میلعت و  داشرا و  تیاده و  تقلخ و  يارب  هک  تسیا  هشقن  هلزنم  هب  هعماج  نیا 

.
-------------------------

اه : تشون  یپ 
رفعج ماما  مالـسلا و  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  تمدـخ  رد  هک  ریـصب  یبا  بویا و  نب  دـیوس  دـننام : دـناهدید ، ار  هعماج  باتک  هک  یناسک  [ 1]

. تسا هدرک  هدهاشم  ار  نآ  مالسلا  هیلع  قداص 

نآرق يروآعمج 
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: هک دومرف  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  هب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مالسا  یمارگ  لوسر 
ینک ». يروآعمج  اجکی  ار  نآرق  ات  ورن  نوریب  هناخ  زا  نم  زا  سپ  »

: دومرفیم مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح 
ّماع و ریسفت  لیوأت و  متشونیم و  ار  نآ  دناوخیم و  نم  يارب  دشیم  لزان  هک  نآرق  زا  ياهیآ  ره  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 

[ . 1 . ] تخومآیم نم  هب  ار  هباشتم  مکحم و  صاخ و 
نآرق مالسلا  هیلع  یلع  ماما  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  گرزب  نآ  شرافس  قبط  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نفد  زا  سپ 

ار همه  تایآ  لوزن  نأش  ریـسفت و  اب  هارمه  دومرف  ءالما  وا  رب  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دـش و  لزاـن  هک  یبیترت  ناـمه  هب  ار 
[ . 2 . ] تشاد رارق  مالسلا  هیلع  موصعم  ناماما  رایتخا  رد  هراومه  هک  تشون  اجکی 

-------------------
اه : تشون  یپ 

نیتسّردملا ج2 ص304 . ملاعم  و  تاجرّدلا ص198 ، رئاصب  [ 1]
. يرگسع همّالع  نیتسّردملا ، ملاعم  تایاورلا  میرکلا و  نآرقلا  [ 2]

یسانشوج

نیمز و نامـسآ و  شنیرفآ  یگنوگچ  رب  لمتـشم  هک  ار  اعد  نیا  دور ، نیفـص  گنج  هب  تساوخ  مالـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  هک  یماـگنه 
: دومرف ءاشنا  تساههوک  شنیرفآ  تمکح 

...«. راهنلا لیّلل و  ًاضیغم  هتلعج  يّذلا  فوفکملا ، وجلا  و  عوفرملا ، فقسلا  بر  مهللا  »
[ . 1 ...« ] زور بش و  نتفر  ورف  لحم  ار  وج )  ) نآ ياهداد  رارق  هک  راشتنا ، زا  ظوفحم  وج  و  دنلب ! نامسآ  راگدرورپ  يا  ایادخراب ! »

تسا : هدروآ  [ 2 « ] مالسالا ۀئیهلا و   » باتک رد  یناتسرهش 
تـساناوت يادـخ  تردـق  راثآ  زا  دراد  راشتنا  یگدـنکارپ و  ياضتقا  دوخ  يدوخ  هب  هک  نآ  اب  ّوج  هک  تسا  نیا  فوفکم » وج   » زا روظنم 

. تسا هدومن  يرادهگن  ینیعم  ياج  رد  ار  نآ  هک 
دیوگیم : راهنلاو » لیلل  ًاضیغم  هتلعج  يذلا   » حرش رد  زین  و 

بش و هراعتسا ) روط  هب   ) ترـضح نآ  ایوگ  و  دیامنیم ، بذج  دوخ  هب  ار  نآ  دکمیم و  ار  بآ  هک  تسا  یئاج  يانعم  هب  ضیغم »  » هملک
هدومرف : نینچ  هداد و  رارق  یکیرات  رون و  يانعم  هب  ار  زور 

وج رد  یکیراـت  نتفر  ورف  رثا  رد  و  هدـمآ ، دوجو  هب  بش  وج ، رد  رون  نتفر  ورف  رثا  رد  ياهدرب و  ورف  وج  رد  ار  تملظ  رون و  وـت  ایادـخ ! »
تسا » هدمآ  دیدپ  زور 

نادنمشناد دایز  ياهنرق  نتشذگ  زا  سپ  نونکا  مه  دیامنیم و  علب  هدیکم و  ار  تملظ  رون و  اوه  هک  هدومن  ضرف  نینچ  ترضح  نآ  هک 
دکمیم ار  رون  زا  يرادقم  شجایتحا  ءاضتقا و  رثا  رب  وج  هک  دناهدید  پوکسرتکپسا »  » ای و  امن » فیط   » زهجم تالآ  هلیـسو  هب  تئیه  ملع 

دنادرگیم . رب  ام  يارب  ار  شاهیقب  و 
نیمز  تکرح 

دیامرفیم : اههوک  شنیرفآ  تمکح  نایب  رد  هغالبلاجهن  هبطخ 202  نمض  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  زین  و 
...« اهِعِضاوَم ْنَع  ُلوَُزت  َوا  اِهلْمََحب  َخیِسَت  َوا  اِهلْهَِاب ، َدیِمَت  نَا  ْنِم  اِهتَکَرَح  یلَع  ْتَنَکَسَف  »..

نآ ینیگنـس  نیمز و  یمرن  هطـساو  هب  درب  ورف  ار  نانآ  ای  و  دنک ، برطـضم  ار  دوخ  لها  هک  نیا  زا  دراد  هک  یتاکرح  اب  نیمز  دش  نکاس  »
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«. دوش فرطرب  دوخ  هاگیاج  زا  ای  ءایشا 
: هدمآ مالسالا » ۀئیهلا و   » باتک رد 

[3  ] دشاب عم »  » يانعم هب  لوا  هرقف  رد  یلَع »  » ظفل هک  یتروص  رد  نیمز  یلاقتنا  تکرح  رب  دنتسه  نشور  لیلد  ود  هبطخ ، زا  هلمج  ود  نیا  »
. دربن ورف  ار  دوخ  لها  نیمز  ات  هدش  ببس  نیمز  يور  نیگنس  ياههوک  دوجو  هک  تسا  نیا  اهلمحب » خیستوا   » يانعم و 

هدروآ : اهعضاوم » نع  لوزت  وا   » ریسفت رد  و 
هک تسا  نیا  مالک  نیا  رهاظ 

رادـم رد  همه  هک  تسا  يرامـش  یب  عضاوم  ياراد  دـنلئاق  نیرخأتم  هک  هچنآ  ربانب  نیمز  اریز  دوخ ، رادـم  رد  تسا  یتاکرح  ياراد  نیمز 
اههوک هک  نیا  هنایلاس و  یلاقتنا  تکرح  اب  دوشیم  مامت  اهتکرح » یلع   » ریـسفت نیاربانب  سپ  تسا  هناگ  هدزاود  ياهجرب  لـباقم  رد  نیعم 

ياهصاخ عضاوم  زا  شندـش  فرطرب  نیمز و  بارطـضا  قرفت و  زا  دـنوشیم  عنام  دنتـسه و  نیمز  ءازجا  تیئه  ظفاح  اههوک  ياههشیر  و 
. دراد شصوصخم  کلف  رد  هک 

نیمز نوکـس  تیّزکرم و  هب  لئاق  میدق  تئیه  ربانب  هک  تسا  حضاورپ  هدومن و  یفرعم  یعـضاوم  نیمز  يارب  ترـضح  نآ  هک  دینک ، تقد 
. دراد عضوم  کی  اهنت  دشاب  نکاس  هک  يزیچ  اریز  تشادن ؛ یقداص  يانعم  زگره  زیمآ  تمکح  شیامرف  نیا  دناهدوب 

نیمز  تاکرح 
: دیامرفیم هغالبلاجهن  هبطخ 90  نمض  رد  زین  و 

« اهِدیمالَج ْنِم  ِتایِساّرلِاب  اِهتاکَرح  َلَّدع  و  »..
«. دومن لیدعت  نیگنس  ماسجا  اههوک و  هلیسو  هب  ار  نیمز  تاکرح  دنوادخ  »

: هک تسا  هدروآ  هلمج  نیا  حرش  رد  یناتسرهش 
، دوشن برطضم  نوگانوگ  تاکرح  هطساو  هب  نیمز  هک  هدش  ببس  تخس  ياهگنـس  نیگنـس و  ياههوک  هک  تسا  نیا  مالک  نیا  رهاظ  »

«. دهدن تسد  زا  ار  دوخ  لداعت  اههعفاد  اههبذاج و  ضراعت  رثا  رد  زین  و 
دیوگیم : سپس  و 

زا يوسنارف ، هنرو » سکلیف   » و تسا ؛ تکرح  جـنپ  اهنآ  نیرتروهـشم  هک  دـناهدش  لئاق  نیمز  يارب  يدایز  ياـهتکرح  اـم  نرق  نادنمـشناد 
: مراگنیم هدرک و  باختنا  اهنآ  زا  ار  تکرح  تشه  نم  هک  تسا ، هدرک  لقن  نیمز  يارب  تکرح  هدزای  سانش  نیمز  نادنمشناد 

. يزور هنابش  يروحم  تکرح  - 1
. دیشروخ رود  هب  نیمز  یلاقتنا  هنایلاس و  تکرح  - 2

. یلابقا تکرح  - 3
. نیمز هرک  ضیضح  جوا و  هطقن  تکرح  - 4
. يراهب يزییاپ و  لادتعا  میدقت  تکرح  - 5

. يرمق یشاعترا  تکرح  - 6
. یسمش یشاعترا  تکرح  - 7

[ . 4 . ] یعبت تکرح  - 8
کَلَف  دیشروخ و  هام و  هرابرد 

: دیامرفیم هام  دیشروخ و  شنیرفآ  تمکح  نایب  رد  حابشا »  » هب فورعم  هغالبلاجهن  هبطخ 91  نمض  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
«. اِهلَیل ْنِم  ًةوُحْمَم  ًۀیآ  اهرَمَقَو  اهِراهَِنل ، ًةَرِْصبَم  ًۀیآ  اهَسْمَش  َلَعَجَو  »... 
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.( داد رارق  اهبش  یگریت ) تدش  ندودز   ) يارب گنرمک  يرون  ار  هام  زور و  شخب  ینشور  هناشن  ار  نامسآ  دیشروخ  و  )... 
[ . 5 : ] دیامرفیم لّضفم  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

لطاب ملاـع  ياـهراک  ماـمت  دوبن  باـتفآ  عولط  رگا  هک  بش ، زور و  تلود  ییاـپرب  يارب  باـتفآ  بورغ  عولط و  رد  شیدـنیب  لّـضفم ! يا 
. دشیم یناملظ  رسارس  ناهج  دنیامن و  نیمأت  ار  دوخ  یناگدنز  جاتحی  ام  هتشاد  یتیلاّعف  بسک و  راک و  دنتسناوتیمن  مدرم  دشیم 

. تسا نشور  سک  همه  رب  نیا  دندربیمن و  یناگدنز  زا  یتّذل  رون ، يافص  ییابیز و  زا  هدافتسا  مدع  ببس  هب  مدرم  و 
، تحارتسا هب  نانآ  ياهندب  جایتحا  تّدش  اب  دنتـشادن ، یتحار  شمارآ و  مدرم  دوبن  نآ  رگا  هک  نک  لمأت  دیـشروخ  بورغ  عفانم  رد  لاح 
زا هتشذگ  ندب . ياضعا  يوس  هب  اذغ  ذوفن  اذغ و  مضه  يارب  همـضاه  زاهج  ندش  هتخیگنارب  اوق و  دیدجت  ندب و  یگتـسخ  عفر  روظنم  هب 

. دنتفریم نیب  زا  تابن  ناویح و  زا  زین  نآ  يور  تادوجوم  هدش و  غاد  دیشروخ  شبات  ماود  رثا  رب  نیمز  هک  نیا 
---------------------------

: اه تشون  یپ 
یتشد . دمحم  سرهفملا  مجعم  هبطخ 166  هغالبلاجهن ، [ 1]

ص51 . مالسالا ، ۀئیهلا و  [ 2]
هب هک  لیعامـسا » ربکلا  یلع  یل  بهو  يذـلا  هَّللدـمحلا  : » یلاعت يادـخ  لوق  دـننام  تسا ، عیاش  عم »  » ياـنعم هب  یلع »  » ظـفل لامعتـسا  [ 3]

، مالـسالاو ۀـئیهلا  . ) دـشابیم هبح » عم   » ياـنعم هب  هک  هبح »... یلع  ماـعطلا  نومعطیو  : » هفیرـش هیآ  نیا  زین  و  دـشابیم . ربکلا » عم   » ياـنعم
(. ص80

ص83 . مالسالا ، ۀئیهلا و  [ 4]
.112  - ص113 ج3 ، راونالاراحب ، [ 5]

همه يارب  داهج 

دراد . یشقن  هزرابم  رد  یناسنا  ره 
تسا ... دنمزاین  یششوک  هنوگ  ره  هب  بالقنا  و 

نارگید ندرگ  رب  ار  دوخ  يهفیظو  و  درامشن ... رترب  لالقتـسا  تلادع و  يدازآ ، لوصا  رب  ار  زیچ  چیه  هک  تسا  یـسک  نیتسار  یبالقنا  و 
... دنکن یتسس  داهج  رد  و  دراذگن ...

دیامرفیم : نینچ  دوخ  ياهزردنا  رد  ع )  ) یلع ماما 
نع دذیال  نم  لبا و  دوذلا  یلا  دوذلا  ناف  هیافک ... يریغ  یف  لاق : سعاقت و  مکنم  ادحا  نفرعا  الف  يدهلا ، یلع  هلالـضلا  رثآ  نم  رورغملا 

،... مدهتی هضوح 
دروایب هناهب  دور و  هرفط  داهج  زا  امش  زا  یـسک  هک  منیبب  دیابن  زگره  دهد . حیجرت  تیاده  رب  ار  یهارمگ  هک  تسا  یـسک  هدروخ  بیرف 
دهاوخ دوبان  نامگیب  دنکن  عافد  دوخ  میرح  زا  هک  نآ  و  دوش ، ایرد  یهگناو  ددرگ  عمج  هرطق  هرطق  هچ  تسا ... یفاک  نارگید  مادقا  هک :

دش .
نامرف  دنوادخ  هار  رد  داهج  یشوکتخس و  هب  ار  امش  نم  نیاربانب 

دزادنایم .) فاکش  نانموم  نایم  رد  هک  ارچ   ) دینکن تبیغ  ناناملسم  زا  هک  راهنز  و  مهدیم ...
[ . 1 .« ] هللا ءاش  نا  دیشاب . هتشاد  يروف  يزوریپ  راظتنا  گرزب  دنوادخ  زا  نآ ) زا  سپ  (و 

--------------------
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: اه تشون  یپ 
ص 47. هغالبلاجهن ، كردتسم  [ 1]

مالسا لامک  داهج :

دنکیم ؟ کیدزن  دنوادخ  هب  ار  ناگدنب  يزیچ  هچ 
دنرارق : نیا  زا  تیمها  بیترت  هب  هک  زیچ ، دنچ 

وا . ربمایپ  دنوادخ و  هب  نیتسار  نامیا  لوا : يهجرد  رد 
داهج . مود : يهجرد  رد  و 

دنریگیم . رارق  هزور  تاکز و  زامن ، يدعب  بتارم  رد  و  هللا » الا  هلاال   » صالخا يهملک  اب  دنوادخ  یگناگی  هب  رارقا  نآ  زا  سپ  و 
دیامرفیم : ع )  ) یلع ماما 

هملک و  مالـسالا ، هورذ  هناـف  هلیبـس  یف  داـهجلا  و  هلوـسرب ، هب و  ناـمیالا  یلاـعت ) هناحبـس و   ) هللا یلا  نولـسوتملا  هـب  لـسوت  اـم  لـضفا  نا 
هلملا ... اهناف  هولصلا  ماقا  و  هرطفلا ، اهناف  صالخالا 

رد داهج  و  تسوا . يهداتسرف  دنوادخ و  هب  نامیا  دنزاییم : تسد  نادب  اتکی  دنوادخ  هب  یکیدزن  يارب  قح  ناوریپ  هک  ياهلیـسو  نیرترب  »
مالسا ». جوا  هک  وا ، هار 

دوشیم .) هداز  نآ  رب  ناسنا  هک   ) تسا رشب  ترطف  انامه  هک  صالخا ، يهملک  و 
(. یمالسا تما  هب  يدنب  ياپ  ياههناشن   ) تسا تلم  انامه  هک  زامن ، نتشاد  ياپ  رب  و 

تسا . بجاو  ياهضیرف  هک  تاکز  نتخادرپ  و 
يهدنرادزاب  هک  ناضمر ، هام  يرادهزور  و 

يهمه دـیالاپیم و  ار  یمدآ  نادـجو  حور و  اریز   ) دربیم نیب  زا  ار  رقف  هک  نآ ، يهرمع  مسارم  ادـخ و  يهناـخ  جـح  ندروآ  ياـج  هب  و 
هداوناخ دارفا  نایم  رد  ار  يراکمه  حور  اریز   ) دیازفایم یئاراد  رب  هک  محر ، يهلص  و  دیوشیم . ار  هانگ  و  دهدیم ) دنویپ  مه  هب  ار  مدرم 

دشخبیم . رمع  لوط  ناسنا  هب  و  دزاسیم ) روراب 
دناشوپیم . ار  ناهانگ  هک  یناهن  يهقدص  و 

دریگیم . ولج  راوگان  گرم  زا  هک  راکشآ ، يهقدص  و 
دنکیم . ظفح  ینوبز  يراوخ و  هب  نداتفاورف  زا  ار  ناسنا  هک  کین  ياهراک  هب  نتخادرپ  و 

دنوادخ يهدعو  هک  دـیئارگب ، تسا  هداد  دـیون  ار  ناراکزیهرپ  راگدرورپ ، هچنآ  هب  و  تسا . دای  نیرتهب  هک  دیـشاب ، ادـخ  دای  هب  هتـسویپ  و 
هک دـیهد  رارق  دوـخ  ياـمنهر  ار  وا  تنـس  و  تـسا ، دوـمنهر  نـیرترب  هـک  دـینک  يوریپ  ناـتربمایپ  ياـهدومنهر  زا  و  تـسا . نـیرتتسار 

[ . 1 .« ] تسا تنس  نیرتاشگهار 
زا لبق  یتح  و  تسا ، هدـمآ  تاکز  هزور و  زاـمن و  زا  شیپ  و  ربماـیپ ، دـنوادخ و  هب  ناـمیا  زا  سپ  داـهج  ماـقم  هک  مینیبیم  بیترت  نیدـب 

تسا . مالسا  يهناشن  انامه  هک  صالخا »  » يهملک
ارچ ؟

ملاـس و يهعماـج  تـسین و  ریذــپناکما  توغاـط  تـشحو و  دــنب  زا  يدازآ  نآ  نودــب  تـسا و  مالــسا  جوا  ماـما - رظن  زا  داـهج - اریز 
هک تسا  راکـشآ  و  دـباییمن ، ققحت  دروآ ، ياج  هب  بساـنم  وحن  هب  نوگاـنوگ  ياـهراشف  زا  رود  هب  ار  دوخ  فیاـظو  هک  يزیمآتلادـع 

دشاب . هتسر  ینیمز  ياهتب  زا  یمدآ  هک  دشخبیم  لماک  يهجیتن  ینامز  اهنت  ینید  ضیارف 
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------------------------
: اه تشون  یپ 

يهبطخ 109. هغالبلاجهن ، [ 1]

... داهج داهج ... داهج ..

تساخرب ... داهج  هب  دیاب  سپ  تسا  دودحم  ام  تصرف  دراپسیم . ام  هب  نیمز  رب  ار  دوخ  تفالخ  و  دبلطیم ، يرازگرکش  ام  زا  دنوادخ 
وا تشهب  هب  لین  وا و  تفالخ  بسک  يارب  ار  دوخ  یگتـسیاش  میروآ و  ياج  هب  ار  دـنوادخ  يرازگرکـش  هلیـسو  نیدـب  ات  داهج . داهج ...

میهد . ناشن 
دیوگیم : ع )  ) یلع ماما 

ال رصاوخلا ، لوضف  اووطا  و  رزاملا ، دقع  اودشف  هقبس ، اوعزانتتل  دودمم  رامضم  یف  مکلهمم  و  هرما ، مکثروم  و  هرکـش ، مکیداتـسم  هللا  و 
ممهلا . ریکاذتل  ملظلا  یخما  و  مویلا ، مئازعل  مونلا  ضقنا  ام  همیلو ، همیزع و  عمتجن 

تصرف امش  هب  یگدنز  نادیمرد  و  دراذگیماو . امـش  هب  ار  دوخ  تفالخ  دهاوخیم و  يرازگرکـش  امـش  زا  شیاهتمعن  ساپ  هب  دنوادخ  »
ار ریگ  اپ  تسد و  ياههماج  و  دیدنبرب ، تمه  رمک  سپ  تسا .) تشهب  انامه  هقباسم ، نیا  يهزیاج   ) دـینک تباقر  رگیدـکی  اب  ات  دـهدیم 
، ینارتذل هب  ندیتلغورف  اب   ) تسین راگزاس  ینارذگـشوخ  اب  یـشوکتخس  هک  دینادب  و  درادـن ) زاب  تکرح  زا  ار  امـش   ) دـینک رد  نت  زا 

تـسس ار  الاو  ياـهتمه  هک  بش ، ياـهیگریت  هتـسکش و  مه  رد  ار  زور  ياـهمزع  باوخ ، هک  اـسب  دیـشچ ) ار  يزوریپ  دهـش  ناوتیمن 
[ . 1 .« ] دناهدرک

------------------
اه : تشون  یپ 

يهبطخ 211 . هغالبلاجهن ، [ 1]

تلادع قح و  رارقتسا  هار  رد  داهج 

ياهمتـس عاونا  ماـمت  هب  ندیـشخب  ناـیاپ  و  تلادـع ، ندرک  رارقرب  نوچ  یفادـها  ققحت  يارب  تسا  ياهلیـسو  هکلب  تسین ، فدـه  راـکیپ ،
یناسنا . یگنهرف و  یسایس ، يداصتقا ، یعامتجا ،

رجنم هتفرگ ، رارق  نآ  ربارب  رد  هک  یـشترا  يدوبان  هب  لماک  روط  هب  هک  دنچ  ره  تسا ، هنالداع  عورـشم و  راکیپ  فادها ، نیا  هب  لین  يارب 
دوش .

. دننکیم يوریپ  نآ  زا  هک  یناسک  يهدعو  عون ، زا  رظن  عطق  تسا ، ملظ  لاح  ره  هب  ملظ 
شلماک يدوبان  ات  نآ  اب  راکیپ  دزروب ، رارـصا  اوران  رما  نیا  رب  دـناسرب و  لتق  هب  ار  هاـنگیب  ناـسنا  کـی  دـمع  هب  یگرزب  شترا  هاـگ  ره 

تسا . عورشم 
دیامرفیم : ع )  ) یلع الوم 

: اولاق مث  یلوه ، ارما  یتعزانم  یلع  اوعمجا  و  یتلزنم ، میظع  اورغص  و  یمحر ، اوعطق  مهاف  مهناعا ، نم  یشرق و  یلع  کیدعتـسا  ینا  مهللا 
هکرتت . نا  قحلا  یف  هذخات و  نا  قحلا  یف  نا  الا 

یف امه  ءاسن  اسبحف  هرـصبلا ، یلا  اـهب  نیهجوتم  اهئارـش ، دـنع  همـالا  رجت  اـمک  هلآ - هیلع و  هللا  یلـص  هللا -، لوسر  همرح  نورجی  اوج  رخف 
امهریغل ...، امهل و  هلآ » هیلع و  هللا  یلص   » هللا لوسر  سیبح  ازربا  اهتویب و 
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ارم دنلب  ماقم  دنتسسگ و  ارم  اب  يدنواشیوخ  دنویپ  نانآ  هک  میوجیم ، يرای  شناتـسدمه  شیرق و  يهلیبق  اب  هلباقم  يارب  وت  زا  ایادخ  راب  »
دنتفگ : سپس  دندومن . ینابت  نم  قح  ندرک  لامیاپ  يارب  دنتشادنپ و  جرایب 

يراذگاو . ار  نآ  هک  تسا  نآ  قح  زورما  و  یتفریذپ ، ار  تفالخ  قح ، هب  يزور 
هرـصب هب  دوـخ  لاـبند  هب  دـنرخیم ، رازاـب  زا  هک  يزینک  ناـس  هـب  ار  هـلآ ) هـیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوـسر  سوماـن  دـندرک و  جورخ  سپ 

رد دـنداد . ناـشن  نارگید  دوخ و  هب  ار  ادـخ  لوسر  يهناـخ  يوناـب  دـندناشن و  هناـخ  رد  ار  دوـخ  ناـنز  ریبز ) هحلط و   ) ود نآ  دـندناشک ،
رب يراب ، دشاب ... هتشادن  میدقت  ار  دوخ  تعیب  هدومنن و  تعاطا  راهظا  نم  هب  هاوخلد  هب  هنادازآ و  هک  دوبن  مه  اهنآ  زا  نت  کی  هک  یهاپس 

گنرین اب  ار  یهورگ  رازآ و  جنر و  اب  ار  یخرب  دندمآ و  دورف  رگید  نامدرم  ناناملسم و  لاملا  تیب  نارادهنازخ  هرصب و  رد  نم  رازگراک 
دندناسر ... لتق  هب  تنایخ  و 

نانآ هک  ارچ  مناسرب . لتق  هب  ار  هاپس  نآ  همه  هک  مدوب  زاجم  دنتشکیم ، دمع  هب  ار  هانگیب  نت  کی  اهنت  ناناملسم  زا  رگا  دنگوس  ادخ  هب 
دنریگولج . نآ  زا  نابز  تسد و  اب  هکنآیب  دنتشاد  روضح  تیانج  نیا  رد 

[ . 1 .« ] دنشاب هدنکفا  كاخ  هب  دوخ  دادعت  هب  ار  یهورگ  ناناملسم  زا  هکنآ  هب  دسر  هچ 
------------------------

: اه تشون  یپ 
يهرامش 171 . يهبطخ  هغالبلاجهن ، [ 1]

يزوریپ ات  گنج ، گنج 

مهرد موادم  روط  هب  ار  نمشد  ياهرگنـس  دومن و  عورـش  اسآردنت  دیاب  ار  گنج  دهد . همادا  ار  دربن  شیاهفده  هب  ندیـسر  ات  دیاب  شترا 
یشکدوخ ینعم  هب  ، هار همین  رد  فقوت  اما  تسشن . حلـص  تارکاذم  زیم  ياپ  هب  تردق  عضوم  زا  ناوتیم  نآ  زا  سپ  درک ، دوبان  دیبوک و 

دهدیم . مجاهت  تصرف  هیحور و  وا  هب  دنکیم و  هاگآ  شترا  يورین  فعض  زا  ار  نمشد  هفقو ، نیا  اریز  تسا ، عیرس 
زا شیپ  هک  دنکیم  دننام  يرادراب  نز  هب  دندیشک  یم  تسد  گنج  يهمادا  زا  هاگان  هب  هک  ار  دوخ  نایهاپـس  ریز  راتفگ  رد  ع )  ) یلع ماما 

دیامرفیم : الوم  دنکیم . طقس  ار  وا  محر  رد  شدازون  ندیلاب 
ام هللا  اما و  اهدـعبا . اهثزر  و  اهمیات ، لاط  و  اهمیق ، تام  و  تصلما ، تمتا  املف  تلمح ! لماحلا  هارملاـک  متنا  اـناف  قارعلا  لـها  اـی  دـعب  اـما 

اقوس . مکیلا  تئج  نکلو  ارایتخا ، مکتیتا 
دـنک و طقـس  ار  شدازون  نداز ، زا  شیپ  و  يرادراب ، درد  لمحت  زا  سپ  هک  دـیتسه  ینتـسبآ  نز  نوچ  امـش  قارع ؟ مدرم  يا  دـعب ... اـما  »

دناسرب . ثرا  شناسک  نیرترود  هب  دشک و  ازارد  هب  وا  یگویب  دریمب و  شرهوش 
دیاهدیزگرب يربهر  هب  دوخ  هک  یـسک  اب  ارچ  سپ  . ) مدـش هدـناشک  ناتیوس  هب  امـش  رارـصا  هب  هک  هاوخلد ، هب  هن  نم  هک  دـنگوس  ادـخ  هب 

[ . 1 [ )؟ دینکیم تفلاخم 
--------------------

اه : تشون  یپ 
يهبطخ 70 . هغالبلاجهن ، [ 1]

نامیا ناکرا  زا  داهج :

تسا . نورتس  کشخ و  ینامیا  دزیگنینرب ، داهج  هب  ار  یمدآ  هک  ینامیا 
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دش . دهاوخ  ناریو  انب  یمامت  دوش ، تسس  اهنآ  زا  یکی  رگا  و  تسا ، راوتسا  نوتس  راهچ  رب  هک  تسا  یئانب  نامیا  اریز 
دنمادک ؟ نامیا  ياههیاپ 

. يرادیاپ لوا -
تعانق . مود -

تلادع . موس -
داهج . مراهچ -

دیامرفیم : ع )  ) یلع ماما 
داهج . لدع و  نیقی ، يرادیاپ ، تسا : راوتسا  هیاپراهچ  رب  نامیا  »

یهاربمشچ . ییاسراپ و  یکانمیب ، يدنموزرآ ، دراد : هخاش  راهچ  رادیاپ 
دشوپیم . مشچ  یناسفن  ياهشهاوخ  زا  دشاب  تشهب  دنموزرآ  هک  ره 

دزیهرپیم . تامرحم  زا  دشاب  كانمیب  خزود  زا  هک  ره 
دریگیم . ناسآ  ار  اهیراوگان  دنک ، هشیپ  ییاسراپ  ایند  رد  هک  ره 
دزرویم . باتش  ریخ  ياهراک  هب  دشاب ، گرم  هارب  مشچ  هک  ره 

ناینیشیپ . شور  هار و  يزومآتربع و  و  تمکح ، قیاقد  هب  یبایهار  يزیرغ ، شنیب  دراد : هخاش  راهچ  نیقی  و 
ددرگیم . انیب  تمکح  رب  دشاب  تریصب  شداهن  رد  هک  ره  سپ 

دزومآیم . تربع  تسانیب ، تمکح  رب  هک  ره  و 
تسا . هدوب  ناینیشیپ  اب  ییوگ  دزومآ  تربع  هک  ره  و 

راوتسا . يرابدرب  بئاص و  يرواد  نیب ، فرژ  شناد  هدنواک ، مهف  تسا : هدر  راهچ  رب  لدع  و 
درب . هار  شناد  يافرژ  هب  تشاد  هدنواک  مهف  هک  ره  سپ 
دنک . رداص  وکین  مکح  درب  هار  شناد  يافرژ  هب  هک  ره  و 

دیز . دنلبرس  مدرم  نایم  رد  دنامیمن و  رد  یگدنز  رد  دوب  رابدرب  هک  ره  و 
ناراکدب . اب  ینمشد  راتفگ و  یتسار  رکنم ، زا  یهن  فورعم ، هب  رما  دراد : نکر  راهچ  داهج  و 

تسا . هدرک  ینابیتشپ  نانموم  زا  دنک  فورعم  هب  رما  هک  نآ 
تسا . هدیلام  كاخ  رب  ار  ناقفانم  ینیب  دیامن  یهن  رکنم  زا  هک  ره  و 

تسا . هدرک  ادا  شیوخ  يهفیظو  دزرو  یتسار  راتفگ  رد  هک  نآ  ره  و 
[1 .« ] دزاس شدونشخ  رشحم  زور  رد  دریگ و  هانپ  رد  ار  وا  دنوادخ  ددرگ ، نیگمشخ  ادخ  يارب  دنک و  ینمشد  ناراکدب  اب  هک  سک  ره  و 

.
تعاجش  رایعم 

تسوا . تیمح  يهزادنا  هب  ناسنا  شزرا 
دیامرفیم : ع )  ) یلع ماما 

هتریغ . ردق  یلع  هتفع  هتفنا و  ردق  یلع  هتعاجش  و  هتءورم ، ردق  یلع  هقدص  و  هتمه ، ردق  یلع  لجرلا  ردق 
.« وا تریغ  رادقم  هب  وا  تفع  و  شرورغ ، نازیم  هب  وا  تعاجـش  وا و  يدرمناوج  ردق  هب  وا  تقادص  و  تسوا ! تمه  يهزادنا  هب  درم  ردـق  »

[ . 2]
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-------------------
اه : تشون  یپ 

يهرامش 30 . تمکح  هغالبلاجهن ، [ 1]
يهرامش 44 . تمکح  نامه ، [ 2]

مالسا تزع  داهج ،

داهج ؟ ارچ 
، مالـسا و  دریگارف .» نوخ  ار  نآ  نوماریپ  هک  یماگنه  رگم  ددرگیمن ، نوصم  دنزگ  زا  تفارـش  رهوگ  : » اریز فرـش ، ظفح  يارب  باوج :

تسا . مالسا  يزارفرس  تزع و  يارب  داهج  و  تسا . يدازآ  تلادع و  قح و  تفارش و 
دیامرفیم : ع )  ) یلع ماما 

مالسالل . زع  داهجلا  هللا  ضرف 
[ . 1 .« ] داد رارق  مالسا  تزع  يارب  ار  داهج  دنوادخ  »

----------------
اه : تشون  یپ 

يهرامش 244. تمکح  ، هغالبلاجهن [ 1]

ناریدم ییاجباج 

. تشاد میقتسم  تراظن  نارازگراک  ناریدم و  راکرب  هراومه  مالسلا  هیلعنینمؤملاریما  ترضح 
شرازگ مالسلا  هیلعنینمؤملاریما  ترضح  هب  ار  لئاسم  هتـشاد ، رظن  ریز  ار  نانآ  ياهراک  ات  تشامگیم ، یتاعالّطا  ياهورین  يریدمره  رب 

. دنهد
. تشاد ياهدش  باسح  ياهبصن  لزع و  يرگن ، عقاو  اب  و  درک ، یم  یسرّرب  بترم  ار  ناریدم  شالت  راک و  و 

. داد تیرومأم  وا  ياج  هب  ار  رتشا  کلام  تسا ، ناوتان  رصم  يرادنامرف  رد  رکب  یبا  نبدمحم  دید  ات 
مه و  دنوش ، هتـشامگ  راکب  قیال  ناریدـم  مه  ات  درک ، هدامآ  وا  يارب  يرگید  تُسپ  و  تشون ، رکب  یبا  نب  دـمحم  یئوجلد  يارب  ياهمان  و 

[ . 1 . ] دنشاب هتشاد  دوخ  ياه  تقایل  اهتیفرظ و  اب  بسانتم  يراک  و  دنشابن ، دونشخان  تموکح ، زا  لوزعم  ناریدم 
: تشون همان 34  رد  هیفنح  نب  دمحم  هب  ماما 

؛ ِّدِْجلا ِیف  ََکل  ًادایِدْزا  َالَو  ِدْهَْجلا ، ِیف  ََکل  ًءاْطِبتْـسا  َِکلذ  ْلَْعفَأ  َْمل  یِّنِإَو  َِکلَمَع ، َیلِإ  ِرَتْشَْألا  ِحیِرْـسَت  ْنِم  َُکتَدِجْوَم  ِینَغََلب  ْدَقَف  ُدـَْعب ، اَّمَأ 
َرْصِم َْرمَأ  ُُهتیَّلَو  ُْتنُک  يِذَّلا  َلُجَّرلا  َّنِإ  ًۀیَالِو . َکَیلِإ  ُبَجْعَأَو  ًۀَنوُؤَم ، َکیَلَع  ُرَسیَأ  َوُه  اَم  َُکتیَّلََول  َِکناَْطلُـس ، ْنِم  َكِدی  َتَْحت  اَم  ُتْعََزن  َْولَو 

، ُهَناَوْضِر ُهَّللا  ُهَالْوَأ  َنوُضاَر ؛ ُْهنَع  ُنَْحنَو  ُهَماَمِح ، یَقَالَو  ُهَمایَأ ، َلَمْکَتْـسا  ِدَقَلَف  ُهَّللا ! ُهَمِحَرَف  ًاِمقاَن ، ًادیِدَش  اَنِّوُدَع  یَلَعَو  ًاحِـصاَن ، اََنل  ًالُجَر  َناَک 
ِهَّللِاب َۀَناَِعتْـسِْإلا  ِِرثْکَأَو  َکِّبَر ، ِلِیبَس  َیلِإ  ُْعداَو  ََکبَراَح ، ْنَم  ِبْرَِحل  ْرِّمَـشَو  َِکتَریَِـصب ، یَلَع  ِْضماَو  َكِّوُدَِعل ، ْرِحْـصَأَف  َُهل . َباَوَّثلا  َفَعاَضَو 

. ُهَّللا َءاَش  ْنِإ  َِکب ، ُلِْزنی  اَم  یَلَع  َْکنِعیَو  َکَّمَهَأ ، اَم  َکِفْکی 
مدادن ماجنا  ار  راک  نیا  ياهدش ، تحاران  تیرادنامرف ، ّلحم  يوس  هب  رتشا  نداتـسرف  زا  هک  دناهداد  ربخ  نم  هب  دورد ، ادـخ و  دای  زا  سپ  »

رارق ییاج  رادنامرف  مدرک ، لزع  رـصم  يرادنامرف  زا  ار  وت  رگا  مراد ، وت  زا  يرتشیب  شـشوک  راظتنا  ای  يدش ، دـنُک  دوخ  شالت  رد  وت  هک 
ام هب  تبسن  هک  مداد ، رارق  رـصم  رادنامرف  ار  يدرم  انامه  تسا  رتشوخ  ناماس  نآ  رد  وت  تموکح  و  رتناسآ ، وت  رب  اجنآ  هرادا  هک  مداد 
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ار دوخ  گرم  و  لماک ، ار  دوخ  یگدـنز  مایا  هک  دـنک ، تمحر  ار  وا  ادـخ  دوب ، هدـنبوک  مهرد  ریگ و  تخـس  ام  نانمـشد  هب  و  هاوخریخ ،
. دنک اطع  ربارب  دنچ  ار  وا  شاداپ  و  دـنادرگ ، وا  بیـصن  ار  دوخ  يدونـشخ  دـنوادخ  میدوب و  دونـشخ  وا  زا  ام  هک  یلاح  رد  درک ، تاقالم 

هدامآ تسا  گنج  رد  وت  اب  هک  یسک  اب  و  نک ، تکرح  نمشد  يوس  هب  مزال  یهاگآ  اب  و  روایب ، نوریب  ار  هاپس  نمشد  اب  هلباقم  يارب  سپ 
ییاهیتخـس رد  و  دنکیم ، تیافک  تالکـشم  رد  ار  وت  هک  هاوخ  يرای  ناوارف  ادخ  زا  و  ناوخب ، تراگدرورپ  هار  هب  ار  مدرم  شاب . راکیپ 

[ . 2 « ] هّللاءاشنا دهدیم . تیرای  دیآیم  دورف  وت  رب  هک 
--------------------

اه : تشون  یپ 
یتشد . دمحم  سرهفملامجعم  هغالبلاجهن  همان 42  [ 1]

: دشابیم ریز  حرش  هب  نآ  كرادم  دانسا و  هک  همان 34  [ 2]
يافوتم 225 ه)  ) ینئادم لاس 37ه :) ثداوح  رد   ) حوتفلا باتک  - 1

يافوتم 283 ه)  ) یفقث لاله  نبا  تاراغلا ج1 ص299 و 269: باتک  - 2
يافوتم 310 ه)  ) یعفاش يربط  ): 38 هنس ثداوح   ) يربط ج4 ص72 خیرات  - 3

يافوتم 279 ه)  ) يرذالب فارشالا ج2 ص400 : باسنأ  - 4
يافوتم 1110 ه)  ) یسلجم 33 ص556 و593 ح739 : جراونالا راحب  - 5

(. يافوتم 656 ه ) یلزتعم دیدحلا  یبا  نبا  هغالبلاجهن ج 6 ص 78 : حرش  - 6

نادهاش ندرک  ادج 

دنتشک ، ار  هراچیب  نآ  یعمج  هتسد  تروص  هب  دنتفرگ و  ار  وا  ناوارف  لاوما  ناهارمه  تفر ، ترفاسم  هب  یهورگاب  یصخش 
. دش دیدپان  درم  نآ  دنتفگ : دنتشگ ، زاب  هفوک  هب  یتقو 

، داد دنگوس  ار  اهنآ  یضاق  حیرش 
. دندش دازآ  دندروخ و  دنگوس  همه 

. دندرک تیاکش  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  هب  دندشن و  یضار  لوتقم  رجات  هداوناخ  اّما 
: دومرف یضاق  حیرش  هب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

؟ يدرک تواضق  هنوگنیا  ارچ 
: دومرف سپس 

. منکیم مکُح  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  دواد  شور  هب  نم 
، درگنب دناوتن  ار  يرگید  هک  تشادهگن  هدیشوپ  رساب  ینوتس  رانک  رد  ار  مادک  رهو  درک ، رضاح  دجسم  رد  ار  هشیپ  رجات  هورگ  نآ  سپس 

: دومرف دوخ  نوماریپ  دارفا  هب  سپس 
. دیئوگب مهامش  متفگ ، ریبکت  نم  هاگره 

نامتک ات  درک  شالت  و  داد ، باوج  غورد  هب  ار  همه  هک  دندرک  وا  زا  یتالاوئس  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  دندروآ ، ار  لّوا  مهّتم 
، دندنادرگزاب دوخ  نوتس  هب  ار  وا  سپس  دنتفگ ، ریبکت  ناهارمه  ماما و  دنک ،

. تسا هدرک  ءاشفا  ار  زیچ  همه  لّوا  رفن  هک  دش  شرواب  هک  درک  دروخرب  وا  اب  ياهنوگ  هب  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  دندروآ ، هک  ار  یمّود 
. میدرک میسقت  ار  وا  لاوما  میتشک و  ار  ناوج  نیا  ردپ  یعمج  هتسد  ام  هک  درک  فارتعا  و  تفگ ، ار  تیعقاو  یمود  ناهگان 
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. دش دنلب  رگید  راب  ناهارمه  مالسلا و  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  ریبکت  يادص 
. درک ار  فارتعا  نیمه  زین  یموس 

[ . 1 . ] درک تازاجمار  نانآ  و  تفرگ ، سپ  زاب  ار  لوتقم  لاوما  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  هاگنآ 
، رادفده شیامن  يزاس و  هنحص  کیاب  ینعی 

، دوهش نیب  نتخادنا  یئادج  و 
، هدش باسح  یناور  تالاح  زا  هدافتسا  و 

، دیدرگ راکشآ  هانگیب  کی  لتق  زار 
. دندش تازاجم  ناراکتنایخ  و 

----------------
اه : تشون  یپ 

. دیفم خیش  داشرا  و  ص334 -  ج1 ، بولقلا ، ةویح  [ 1]

دیدرگ وفع  ياهدولآ  ناوج 

. درک فارتعا  طاول  تشز  لمع  هب  دیسر و  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  تمدخ  یناوج 
: دومرف تفرگ و  هدیدان  ار  وا  رارقا  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

. ياهدش ینابصع  ای  تحاران ، دیاش 
. درک فارتعا  ناوج  راب  هس  ات 

. تخاس لزنم  هناور  ار  وا  ياهنوگ  هب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  و 
. دش ندش  كاپ  هب  مّمصم  ناوج  هکنآ  ات 

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
: دراد دوجو  تازاجم  عون  هس 

ریشمش اب  ندز  ندرگ  - 1
دنلب ياج  زا  ندرک  ترپ  - 2

شتآ رد  ندش  هتخوس  - 3
؟ ینکیم باختنا  ار  کیمادک 

: تفگ ناوج 
. منامب نامأ  رد  تمایق  شتآ  زا  ات  ار  شتآ 

. دنتخورفا شتآ  هدروآ و  مزیه  هاگنآ 
. دوش شتآ  دراو  نایرگ  ناگدید  اب  ات  دش ، هدامآ  ناوج  تفر و  الاب  اههلعش  یتقو 

. دندرک هیرگ  زین  باحصا  داتفا و  هیرگ  هب  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
: دومرف ناوج  نآ  هب  باطخ  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
[ . 1 . ] یتخادنا هیرگ  هب  ار  نامسآ  ناگتشرف  هک  زیخرب 

: دومرف مالسلا  هیلع  يداه  ماما 
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. دوب ماما  رایتخا  رد  وفع  ای  دح  يارجا  درک ، فارتعا  دوخ  ناوج  نیا  نوچ 
-------------------------

اه : تشون  یپ 
ص175. عومدلا ، جاهنم  و  ص421 -  راونالا ، تارمث  و  ص298 - ، ةایحلا ، نیع  و  ج7ص201 - ، یفاک ، عورف  [ 1]

تواضق رد  نامهتم  نایم  ندنکفا  یئادج 

ياهنابایب رد  هک  تسا  ینامرجم  هب  تبسن  ییاضق  روما  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  تیقّالخ  راکتبا و  زا  زیگناتفگش  ياهنومن 
. دندوب هتشاذگن  ياج  هب  دوخ  مرُج  رب  يدهاش  لیلد و  هنوگچیه  هدش و  لتق  تیانج و  بکترم  تسد ، رود 

. دناسر رفیک  هب  ییاسانش و  ار  نیمرجم  دروآ و  نوریب  ماهبا  هدرپ  زا  ار  تیانج  نآ  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 
: هک تسا  هدمآ  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا 

زا هندیم  رازاب  روخ  رد  ییالاک  دربب و  ماش  هب  هنیدم  زا  ییالاک  ات  تشاد  ماش  رفـس  گنهآ  هنیدم ) ناناگرزاب  زا  یکی  « ) یجرزخ رماعوبا  »
دربب ، يدوس  قیرط ، نیا  زا  ات  دزاس  مهارف  ماش 

. دش رفسمه  هنیدم  ناناگرزاب  زا  دنچ  ینت  اب  رفس  نیا  رد 
تسین ، اهنآ  نایم  رد  رماعوبا  اّما  هتشگرب ، ناوراک  هک  دندش  هّجوتم  شرسپ  رماعوبا و  نادناخ  زور  کی  ات  دیماجنا  لوط  هب  دایز  یتّدم 
ایوج شردپ  ریخأت  تلع  زا  تفر و  ردپ  نارفسمه  هناخ  هب  هرهلد  بارطضا و  اب  رماع  شدنزرف  دنتفاین ، يو  زا  يرثا  دندرک  وچتسج  هچره 

هک : دنتفگ  نیزح  ینحل  اب  اهنآ  دش ،
، تشذگرد هار  نیب  رد  رماعوبا 

. تشاذگن یقاب  دوخ  زا  مه  یلام  دوبن  بوغرم  ماش  رازاب  رد  وا  يالاک  نوچ  و 
. درک تیاکش  یضاق  حیرش  هب  هدرک  ادیپ  نظ  ءوس  ردپ  نارفسمه  هب  تبسن  رماع 

رب يدـهاش  هاوگ و  رماـع  نوچ  دـندیزرو و  رارـصا  تقیقح  ناـمتک  رد  اـهنآ  یلو  درک ، توعد  همکحم  هب  ار  ناـناگرزاب  یـضاق ، حـیرش 
درک ، فیلکت  مسق  يادا  هب  ار  ناشیا  حیرش  تشادن ، دوخ  ياعدم 

. دنتفای تاجن  تواضق  لاگنچ  زا  دندرک و  دای  غورد  مَسَق  دارفا  نآ 
. درک تیاکش  نینمؤملاریما  ترضح  تمدخ  رماع 

دننکیم ، تکاس  ار  وا  مه  یعمج  و  دنکیم ، هیرگ  یناوج  دید  دش  دجسم  دراو  هک  نیمه  نینمؤملاریما 
دیسرپ : مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

»؟ ینکیم هیرگ  ارچ  ناوج  »
تفگ : رماع 

. تسا هدرک  اجبان  یتواضق  ماهرابرد  حیرش  نینمؤملاریما ! ای 
درک ، وگزاب  لیصفت  هب  ار  رفسمه  نارای  ردپ و  ناتساد  هاگنآ 

. دنتسه مردپ  نارفسمه  اهنیا  تفگ : دندوب  اجنآ  رد  هک  یعمج  هب  هراشا  اب  درک و  حیرشت  ار  ردپ  هنیدقن  الاک و  رادقم  غلبم و  و 
: دومرف وا  هب  درب و  حیرش  دزن  عمج ، نآ  اب  ار  ناوج  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

؟ يدرک يرواد  نانآ  نایم  هنوگچ  حیرش ! يا 
تفگ : حیرش 
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دیوگیم : ناوج  نیا  نینمؤملاریما ! ای 
. دناهدروآ ار  شلاوما  هن  تشگزاب و  دوخ  هن  تشاد  دوخ  هارمه  يدایز  لام  تفر  رَفَس  هب  اهنآ  اب  یتقو  مردپ 

. دش مالعا  هموتخم  هدنورپ  هنوگ  نیدب  مداد و  دنگوس  ار  اهنآ 
دومرف : حیرش  هب  باطخ  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح 

؟ ینکیم مکح  هنوگنیا  یّمهم  دراوم  نینچ  رد 
؟ منک مکح  هنوگچ  سپ  تفگ : حیرش 

: دومرف ترضح 
. تسا هدرکن  یمکح  نینچ  سک  چیه  ربمغیپ  دوواد  زا  ریغ  هک  درک  مهاوخ  نانآ  نایم  یمکح  ًاعطق 

: دومرف دناوخارف و  ار  ربنق  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ماگنه  نیا  رد 
. دوش رومأم  کی  نامهتم  زا  مادک  ره  يارب  ات  نک  ربخ  ار  نارومأم 

: دومرف درک و  هاگن  اهنآ  تروص  هب  سپس 
دیاهدروآ ؟ ناوج  نیا  ردپ  رس  رب  هچ  امش  هک  منادیمن  نم  دینکیم  رکف  دییوگیم ؟ هچ 

مرادن ؟ یهاگآ  ارجام  هب  نم  دینکیم  لایخ 
دننیبن ، ار  رگیدکی  ات  دنزادنیب  ییادج  اهنآ  نیب  داد ؛ روتسد  هاگنآ 

هیلع نینمؤملاریما  دـندوب ، هدـناشوپ  ناشدوخ  سابل  اب  ار  ناشیاهتروص  هک  یلاح  رد  دـنرادهگن و  دجـسم  زا  يوتـس  رانک  ار  مادـکره  و 
. دوش رضاح  عفار  یبا  نب  هَّللادیبع  ترضح  نآ  صوصخم  بتاک  ات  داد  روتسد  مالسلا 

دومرف : وا  هب  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
. نک رضاح  ملق  ذغاک و 

: دومرف مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح 
: دومرف مدرم  هب  دعب  دییوگب ! ریبکت  مه  امش  متفگ  ریبکت  نم  تقو  ره  »

اوُجِْرِفا
.«( دیریگب هلصاف  مه  زا 

: دومرف بتاک  هب  درک و  زاب  ار  شتروص  دیناشن و  دوخ  لباقم  درک و  راضحا  ار  نامهتم  زا  یکی  هاگنآ 
. نک تبث  درک  رارقا  تفگ و  هچره 

: دومرف وا  هب  لوا و  مهتم  هب  درک  ور  هاگنآ 
دیدرک ؟ ترفاسم  ماش  هب  یک 

دوب ؟ امش  اب  رماعوبا  هک  دیدش  جراخ  هناخ  مادک  زا 
. داد باوج  درم  نآ 

دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
دیدرک ؟ زاغآ  ار  رفس  هام ، مادک  رد 

نالف ، هام  تفگ : مهّتم 
لاس ؟ مادک  رد  دومرف : ترضح 

. نالف نالف و  لاس  تفگ :
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دومرف : مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح 
؟ تفر ایند  زا  ناوج  نیا  ردپ  هک  دیدوب  رفس  ياجک  رد 

، اج نالف  تفگ :
؟ تفر ایند  زا  یسک  هچ  هناخ  رد  دومرف : ترضح 

. ینالف هناخ  تفگ :
دیسرپ : مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

، دیشک لوط  زور  دنچ  وا  يرامیب  دوب و  هچ  درم  ضرم 
. داد یباوج  درم  نآ  و 

؛ داد همادا  اهندیسرپ  هب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  و 
درم ، نآ  گرم  تعاس  زا 

داد ؟ لسغ  اجک  داد و  لسغ  ار  وا  هک  یسک  و 
؟ درک نفک  ار  وا  یسک  هچ  و 

؟ درک نفک  زیچ  هچ  اب  و 
؟ دناوخ زامن  وا  رب  یسک  هچ  و 

؟ دش دراو  شربق  رد  کیمادک  و 
؟ دنتشذگ ربق  رد  ار  وا  و 

. تشونیم بترم  عفار  یبا  نب  هَّللادیبع  دادیم و  خساپ  مه  درم  نآ  و 
. دنتفگ ریبکت  زین  نایچاشامت  همه  تفگ و  ریبکت  ترضح  نآ  دش ، مامت  تشاد  رظن  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هک  یتالاؤس  همه  یتقو 

نامگ دـندیزرل و  دوخ  رب  ریبکت  گناب  ندینـش  زا  دـندشیم  يرادـهگن  يدارفنا  روط  هب  دـندوب و  هدـش  تیانج  بکترم  هک  نامهتم  ریاس 
. تسا هدرک  فارتعا  رارقا و  شناتسود  دوخ و  رب  رماعوبا »  » لام تراغ  لتق و  باکترا  هب  شاف و  ار  اهنآ  زار  ناشراکمه  هک  دندرب 

داد : روتسد  ترضح  هاگنآ 
. دنربب نادنز  هب  دنناشوپب و  ار  مهتم  نیا  تروص 

: دومرف تفگ و  نخس  یتشرد  یتخس و  هب  وا  اب  درک و  زاب  ار  شتروص  دیناشن و  دوخ  لباقم  دومن و  راضحا  ار  مود  مرجم  و 
؟ دیاهدش بکترم  یتیانج  هچ  امش  منادیمن  يدرک  نامگ  وت  تسین ، روط  نیا  ریخ 

تفگ : يراچان  يور  زا  داد و  تسد  زا  ار  دوخ  هیحور  مرجم  نآ 
وا متساوخیمن  متشاد و  تهارک  رّفنت و  دوخ  نارای  راتفر  زا  نم  یتح  دندوب ، مه  میاقفر  هکلب  مدوبن  اهنت  نم  مسق  ادخ  هب  نینمؤملاریما ! ای 

. دورب تراغ  هب  شلاوما  دوش و  هتشک 
. تشادرب كانتشحو  تیانج  نآ  زار  زا  هدرپ  درک  هانگ  هب  رارقا  وحن  نیا  هب 

لاونم نیا  رب  ار  لاح  نوچ  ناشیا  داهن و  ناـیم  رد  ار  ناـشقیفر  فارتعا  دـناوخارف و  ار  نیمرجم  هیقب  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  سپس 
دناهدرب ، ار  شلاوما  هتشک و  ار  رماعوبا  هک  دندش  فرتعم  دوخ  مرج  هب  ریزگان  دندید 

اهنآ یگمه  ماجنارـس  درک و  فارتعا  دوخ  مرج  هب  مه  وا  درک ، لقن  وا  يارب  ار  شنارای  نخـس  درک و  راضحا  زین  ار  یلّوا  مرجم  ترـضح 
[ . 1 . ] دندش تازاجم  دندرک و  رارقا  لتق ، هب 

------------------
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اه : تشون  یپ 
تسا هتابن  نب  غبصا  زا  ص317  یفاک ج7 ، رد  ثیدح  نیا  ج3 ص24 ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال  و  ج6 ص316 -  یسوط ، خیش  بیذهت  [ 1]
ءاضق تلادـع و  تارابع  تسا . هدرک  لقن  نارهت  عبط  ص29 ، یعفاش ، ۀحلط  نب  دـمحم  لوؤسلا  بلاطم  رد  راصتخا  روط  هب  ار  ثیدـح  و 

، نخس هیامرـس  و  ج1 -  ص378 ، ج2 ، بوشآ ، رهـش  نبا  بقانم  تارابع  توافت  اـب  لوقعلاریحم ص121  ياـهتواضق  مالسا ص277  رد 
ص441، هعیـشلا ، لئاسو  و  زا ج3 -  لقن  ص111  ج1 ، راونالاتارمث ، و  راـصتخاب -  ص256  ج2 ، رادرک ، رفیک  و  راـصتخاب -  ص448 
و ص103 -  دـیفم ، داشرا  و  راصتخاب -  ص471  هعیشلاۀقیدح ، و  ص371 -  یفاـک ، عورف  و  ص161 - ، ج7 ، ۀـعاربلا ، جاهنم  و  ج14 - 

ثیدح 1. هفیحص 204 ، ج18 ، هعیشلا ، لئاسو 

صاصق هعفد  ود  زا  يریگولج 

تشک ، ار  رگید  درم  يدرم ،
درب ، مود  هفیلخ  دزن  ار  لتاق  لوتقم  ردارب 

دشکب ، ار  دوخ  ِردارب  ِلتاق  ات  داد  روتسد  يو  هب  مود  هفیلخ 
. تسا هتشک  ار  وا  درک  نیقی  هک  دز  يردق  هب  ار  لتاق  لوتقم  ردارب 

تسد هب  ار  دوخ  تمالس  یتّدم  زا  سپ  دنتخادرپ و  شاهجلاعم  هب  تشاد  ندب  رد  یقمر  نوچ  دندرب و  هناخ  هب  هتـشادرب  ار  وا  لتاق  يایلوا 
دروآ .

مشکب ، ار  وت  دیاب  یتسه  نم  ردارب  لتاق  وت  تفگ ، تفرگ و  ار  وا  هرابود  دید  ار  لتاق  نوچ  لوتقم  ِردارب 
. يرادن نم  رب  یّقح  ياهتشک و  ارم  راب  کی  وت  دروآرب  دایرف  درم 

، دندرب مود  هفیلخ  دزن  ار  عازن  ًادّدجم 
دنشکب ، ار  لتاق  داد  روتسد  مود  هفیلخ 

. دنتساوخ يرواد  وا  زا  هتفر و  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  دزن  هک  نیا  ات  تفای  همادا  عازن  یلو 
. نکم باتش  دومرف : لتاق  هب  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

: دومرف مود  هفیلخ  هب 
. تسین حیحص  ياهدرک  نانآ  هرابرد  هک  یمکح 

: تفگ مود  هفیلخ 
؟ تسیچ ناشمکح  سپ 

: دومرف مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح 
. دشکب ار  وا  دناوتیم  لوتقم  ِردارب  هاگنآ  دنک ، صاصق  وا  رب  هتخاس ، دراو  وا  رب  لوتقم  ِردارب  هک  ار  ییاههجنکش  لتاق  ادتبا 

[ . 1 . ] درک رظن  فرص  وا  نتشک  زا  سپ  تسا  رطخ  ضرعم  رد  شناج  تروص  نیا  رد  هک  درک  يرکف  دوخ  اب  لوتقم  ردارب 
: تفگ تشادرب و  اعد  هب  تسد  مود  هفیلخ 

« دیتسه تمحر  نادناخ  امش  نسحلاابا ! ای  ار ، يادخ  ساپس  »
: تفگ هاگنآ  و 

.« دشیم كاله  رمع  دوبن ، یلع  رگا  »
------------------
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اه : تشون  یپ 
ص128، ج4 ، رضحیال ، نم  و  ثیدح 1 -  ص278  ج10 ، بیذهت ، و  ص497 -  ج1 ، يورس ، بقانم  و  ص360 -  ج7 ، یفاک ، عورف  [ 1]

ثیدح 14.

نانآ قافن  ياشفا  جراوخ و  نارس  دسج  يوجتسج 

هدش هتشک  هیدّثلاوذ )  ) صوقرح ایآ  هک  دننیبب  دندرگب و  جراوخ  ناگتشک  نایم  رد  داد  روتسد  مالـسلا  هیلع  ماما  تفای ، نایاپ  گنج  نوچ 
؟ هن ای  تسا 

. میتفاین ار  یسک  نینچ  هک  دنتشاد  راهظا  دنتشگزاب و  هتفر و  وجتسج  هب  ياهّدع 
: دومرف ماما 

. دیروایب میارب  ار  ادخ  ربمایپ  غالا )  ) رتسا دناهتفگن ، غورد  نم  هب  میوگیمن و  غورد  دنگوس  ادخ  هب 
دوب ، هتشک  زا  رپ  لحاس  ات  اجنآ  زا  هک  دندیسر  هناخدور  هرانک  ات  دنتخادرپ ، نآ  يوجتسج  هب  دوخ  نارای  اب  دش و  راوس  ماما 

. درک ادیپ  ار  صوقرح  دسج  هدش ، هتشابنا  ناگتشک  نایم  زا  دمآ و  دورف  بکرم  زا  مالسلا  هیلع  ماما 
: دومرف تفگ و  ریبکت  دروآ و  اج  هب  رکُش  هدجس  مالسلا  هیلع  ماما 

.« ماهتفگن غورد  نونک  ات  »
[ . 1 . ] دنتفگ ریبکت  زین  ماما  نارای  و 

ناگتشک نایم  رد  هیدّثلاوذ )  ) هرـصیوخلاوذ كاپان  رکیپ  هدهاشم  اب  دندوب  دیدرت  ّکش و  رد  جراوخ  اب  گنج  هرابرد  هک  مدرم  زا  یـضعب 
. دنشابیم هارمگ  همه  اهنآ  هک  دنتفایرد  دندیسر و  نیقی  هب  جراوخ 

یلع ار  هیدّثلاوذ  هک  دوب  هدومرف  دوب و  هداد  ربخ  نانااملـسم  هب  ًالبق  هیدـّثلاوذ  جراوخ و  دادـترا  زا  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  نوچ 
: هک دنداتفا  يزور  نآ  دای  هب  ور  نیا  زا  تشک ، دهاوخ  مالسلا  هیلع 

ربمایپ هب  هناضرتعم  هیدـّثلاوذ )  ) هرـصیوخلاوذ مان  هب  میمن  ینب  هفیاط  زا  يدرم  هک  دوب  نینُح »  » مئانغ زا  یلاوما  میـسقت  لوغـشم  ادـخ  ربمایپ 
: تفگ ادخ 

. نک تیاعر  ار  تلادع 
دومرف : وا  هب  باطخ  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ 

ٌلِدْعَا َْمل  اذِا  ُلِدْعی  ْنَمَو  َکَلیَو 
؟ درک دهاوخ  تلادع  یسک  هچ  منکن  تلادع  نم  رگا  وت ، رب  ياو 

تفگ : مّود  هفیلخ 
. منزب ار  شندرگ  ات  هدب  هزاجا  نم  هب  هَّللا  لوسر  ای 

: دومرف ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ 
زیچاـن مک و  اـهنآ  هزور  زاـمن و  ربارب  رد  ار  دوخ  هزور  زاـمن و  امـش  هک  تسا  یناراـی  ار  وا  اریز  راذـگاو ، دوـخ  لاـح  هب  نک و  اـهر  ار  وا 

. دنکیم رارف  نامک  زا  ریت  هک  هنوگ  نامه  دننکیم  رارف  نید  زا  اهنآ  لاحنیا  اب  یلو  دیرامشیم 
: هفیرش هیآ  ماگنه  نیا  رد 

َنوُطَخْسی ْمُه  اذِا  اْهنِم  اوُطْعی  َْمل  ْنِا  َو  اوُضَر  اْهنِم  اوُطُْعا  ْنِاَف  ِتاقَدَّْصلا  ِیف  َكُزِْملی  ْنَم  ْمُْهنِمَو 
رگا دنوشیم و  یـضار  دنهدب  اهنآ  هب  قدص  زا  رگا  دننکیم ، داریا  وت  هب  مئانغ  میـسقت )  ) رد هک  دنتـسه  یناسک  ناقفانم )  ) اهنآ نایم  رد  »
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[ . 2 . ] دنریگیم مشخ  دنهدن 
. داد زردنا  دارفا  هنوگنیا  هب  دش و  لزان 

: دومرف ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  هک : دنکیم  هفاضا  هیدّثلاوذ  نایرج  لقن  زا  سپ  نایبلا  عمجم  ریسفت  رد 
[ . 3 . ] دیشکب ار  اهنآ  دندرک  جورخ  تقو  ر 

: دومرف ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  دسیونیم : همتاخ  رد  بلطم ، نیا  نایب  زا  دعب  راحبلا ، هنیفس  رد 
[ . 4 . ] دناسریم تکاله  هب  ار  وا  دوخ ، قلخ  نیرتبوبحم  هلیسو  هب  نم  زا  دعب  دنوادخ 

روهشم نانچ  ناناملسم  باحـصا و  نایم  رد  شناوریپ  وج و  هنتف  رفاک و  درم  نیا  هنتف  زا  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  تاشرازگ 
هیلع یلع  ترـضح  اب  ندرکن  تعیب  زا  دیـسر  صاقو  دعـس  هب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تسد  اب  هیدّثلاوذ  ندش  هتـشک  ربخ  یتقو  هک  دوب 

[ . 5 . ] تسا هدوب  قح  زا  فّلخت  تعیب ، زا  وا  فّلخت  هک  تسناد  دش و  نامیشپ  مالسلا 
تسیک ؟ اهنآ  هدنشک  دیسرپ  دناهدش  هتشک  جراوخ  هک  دینش  یتقو  دش  تیاور  هشیاع  زا 

؟ يراد ادخ  لوسر  زا  یتیاور  ایآ  دنتفگ  دندرک و  لاؤس  شرّکفت  ّتلع  زا  تفر و  ورف  رکف  رد  تسا  مالسلا  هیلع  یلع  دنتفگ  وا  هب  نوچ  و 
دومرف : هک  مدینش  وا  زا  يرآ  تفگ :

[ . 6 . ] دوب هارمه  قح  اب  وا  هک  داب  یلع  رب  ادخ  تمحر  دنتسه ، ناگدش  جراخ  نید  زا  مدرم و  نیرتدب  جراوخ )  ) اهنیا
؛ تسا هدش  لقن  ریز  حرش  هب  هشیاع  زا  تیاور  ود  هطبار  نیا  رد 

رد ایآ  يرتبوبحم  نم  رب  منادنزرف  همه  زا  وت  تفگ  دش و  هجوتم  نم  هب  هشیاع  هک  هدـش  لقن  قورـسم  زا  لبنح  نب  دـمحا  دنـسم  رد  - 1
؟ تسه يربخ  هیدّثلاوذ ) [ ) 7  ] جَدُْخم زا  وت  دزن 

دیناسر . تکاله  هب  [ 8 « ] اّرمات  » رهن يالاب  رد  بلاطیبا  نب  یلع  ار  وا  یلب  متفگ 
دیبلط ، دهاش  نم  زا  نم ، راتفگ  قدص  هب  هشئاع 

. دندرک دییأت  ارم  نخس  دوخ  یهاوگ  اب  وا  روضح  رد  ناشیا  و  مدرک ، عمج  تداهش  يارب  ار  ياهّدع  نم 
دیوگیم : يوار 

ینخس ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمغیپ  زا  جَدُْخم  هرابرد  ایآ  هک  مداد  دنگوس  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ   ) ربق بحاص  هب  ار  هشئاع 
؟ ياهدینش

: دومرف ترضح  نآ  هک  مدینش  يرآ  تفگ : هشئاع 
[ . 9 . ] دوشیم هتشک  ادخ  قلخ  نیرتهب  ياناوت  تسد  هب  هک  دنمدرم  نیرترورش  نیرتدب و  ناشیا 

: هک دنکیم  لقن  قورسم  زا  ینئادم  نیّفص  باتک  زا  دوخ  حرش  رد  دیدحلا  یبا  نبا  - 2
تفگ : نینچ  نم  هب  هشیاع 

تـشون نم  هب  هک  داب  صاعورمع  رب  دـنوادخ  تنعل  دوب ، هتـشک  بلاـطیبا  نب  یلع  ار  جَدُْـخم )  ) هیدـّثلاوذ هک  متـسنادیم  نم  قورـسم  يا 
!. مدناسر لتق  هب  نم  هیردنکسا  رد  ار  هیدّثلاوذ 

دومرف : هک  مدینش  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  زا  نم  میوگب  دیاب  میوگن ؟ ارچ  ار  اهتیعقاو 
[ . 10 . ] تشک دهاوخ  قلخ  نیرتهب  نم  زا  دعب  جَدُْخم )  ) ار هیدّثلاوذ 

-------------------
اه : تشون  یپ 

، ریثا نبا  لماک  و  ص191 - ، ج3 ، بوشآ ، رهـش  نب  بقانم  و   - 375 ص376 -  فارشالا ، باسنا  و  ص106 -  ج2 ، بهذلا ، جورم  [ 1]
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، دادغب خیرات  و  ص558 -  جراوخ ، باتک  خـسان ، و  ص448 - ، يوضترم ، بقاـنم  و  ص3384 -  ج6 ، يربط ، خـیرات  و  ص348 -  ج3 ،
قاقحا تاقحلم  لقن  هب  ص88  ج1 ، دمحا ، دنسم  و  ص177 -  یمزراوخ ، بقانم  و  ص496 - ، ج8 ، قحلا ، قاقحا  لقن  هب  ص452 ، ج2 ،

ص30 . صئاصخ ، ص123 و  شنادنزرف ، یلع و  و  ص512 -  ج8 ، قحلا ،
هیآ 56 . فارعا ، هروس  [ 2]

مامالا و  ص111 -  همهملا ، لوصف  ص4  ج5 ، ناـیبلا ، عمجم  و  ص281 -  ج2 ، فاشک ، ریـسفت  و  ص250 -  ج3 ، روثنملارد ، ریسفت  [ 3]
اههینک و نیا  هتبلا  هک  هدش  هدرب  مان  صوخألاوبا  هرصیوخلاوذ  ياج  هب  درم  نآ  زا  ص202  سایقملا ، ریونت  ریسفت  و  ص141 -  ج6 ، یلع ،

تسا . صوقرح  هب  طوبرم  ًامامت  باقلا ،
ص383 . ج1 ، هنیفس ، [ 4]

ص276 . مالسلا ، هیلعیلع  ترضح  یناگدنز  [ 5]
ص488 . ج8 ، قحلا ، قاقحا  لقن  هب  انب  ص239  ج6 ، هیوازلا ، عمجم  و  ص559 -  بلاطملا ، حجرا  [ 6]

صقان شتسد  کی  نوچ  دنتفگیم  دیلا  جدخم  ار  وا  هک  تسا  هیدّثلاوذ  نامه  نیا  تسا ، صقان  ینعمب  لاد  حتف  میم و  مض  هب  جدخم  [ 7]
دوب .

تسا . هدوب  یگرزب  رهن  ءار  دیدشت  میم و  حتف  هب  ارمات  [ 8]
ص15 . ج38 ، راحب ، [ 9]

ص15 . ج38 ، راحب ، [ 10]

اهتیرومأم رد  یکابیب  تراسج و 

یلص ربمایپ  نارای  تامجاهت ، تارطخ و  عاونا  اّما  درک ، هبلغ  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  رب  یگنـشت  [ 1 « ] هِیبیِدُح  » نیمزرس رد 
. دریذپب ار  یتیرومأم  یئاهنت  هب  تشادن  تئرج  یسک  درکیم و  دیدهت  ار  ملسو  هلآو  هیلع  هللا 

: دومرف ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مالسا  یمارگ  لوسر 
. منکیم نیمضت  وا  يارب  ار  تشهب  نم  دهد ، تاجن  یگنشت  زا  ار  ام  دبایب و  یبآ  هاچ  فارطا ، نیا  رد  سکره 

تشادن . ار  اجنآ  هب  ندش  کیدزن  تئرج  یسک  اّما  دش ، یئاسانش  ناتخرد  نورد  ياهّرد  رد  یبآ  هاچ  هچرگ 
. دنتشگزاب ناساره  دنتفر و  اهیضعب 

بآ هاـچ  فرط  هب  داد و  تبثم  خـساپ  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  يادـن  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  دـش ، تّجح  ماـمتا  یتـقو 
[ . 2 . ] دناسر نارای  ملسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هب  ار  بآ  دناسرت و  ار  سرت  یکابیب  تعاجش و  اب  و  درک ، تکرح 

---------------
اه : تشون  یپ 

دش . ءاضما  شیرق  نارس  ملسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  نیب  همانحلُص  نآ  رد  هک  ینیمزرس  ِمان  [ 1]
(. دیئامرف هعجارم  اجنآ  هب  هدش ، لقن  یلّصفم  يارجام   ) يّرد ج2 ص126 بکوک  [ 2]

(ع) یلع حادم  هزیاج 

ییاورمکح لماک  رادتقا  اب  نرق  کی  هب  کیدزن  دندوب و  هعیش  یناریا و  ینادناخ  هیوب  لآ  دوب . هیوب  لآ  ناطلـس  نیرتردتقم  هلودلا ، دضع 
. دوریم رامش  هب  قارع  رد  نایعیش  يدازآ  شوخ و  نارود  زا  دوب ، نانآ  ییاورمکح  نارود  هک  يرجه  مراهچ  نرق  دندرک 
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ربق ات  داتسرف  فرشا  فجن  هب  ار  هیوب ) لآ  نب  دوعسم   ) يرمق يرجه  دصیـس  لاس  رد  رطاخ  نیمه  هب  دوب ، هدرک  ادیپ  یجنگ  هلودلا  دضع 
. دنک میمرت  ریمعت و  ار  (ع) یلع نینمؤملاریما  اقآ  سدقم  فیرش و  دقرم 

یگدـنز جاّـجح ) نب  نیـسح   ) ماـنب يرعاـش  ناـمز  نآ  رد  دـیدرگ ، تاسیـسأت  هاـگراب و  هّبق و  نتخاـس  لوغـشم  تفر و  فجن  هب  دوعـسم 
يارب دورـس و  يرعـش  هاگراب  ندـش  هتخاس  تبـسانمب  وا  دوب ، عاجـش  هتخاـبکاپ و  ياهعیـش  برع و  نارعاـش  نیرتحیـصف  زا  يو  درکیم ،

. تفر فجنب  نآ  ندناوخ 
دیفم خیش  درگاش  يو  تسا . هعیش  ياملع  نیرتگرزب  زا  يدهلا  ملع  یضترم  دیس   ) تشاد روضح  یضترم  دیس  دوعـسم و  هک  یـسلجم  رد 

ار هغالبلاجهن  هک  تسا  یضر  دیس  ردارب  يو  دیسر ، يو  هب  نایعیش  يربهر  تباقن و  دیفم  خیش  توف  زا  سپ  تسا . یسوط  خیـش  داتـسا  و 
اقآ لئاضف  ماـمت  دوب ، یبیجع  هدیـصق  وا  رعـش  فجن ) رد  دیفـس  هّبق  بحاـص  يا   ) دـناوخ ار  شاهدیـصق  نیـسح  تسا ) هدرک  يروآ  عمج 

. تخاسیم روک  ار  نانمشد  مشچ  نشور و  ار  نایعیش  نامشچ  شرعش  تیب  ره  دوب ، هدرک  عمج  راعشا  نیا  رد  ار  (ع) یلع نینمؤملاریما 
تسا یفاک  تفگ  دز و  يدایرف  یضترم  دیس  لیلد  نیمهب  دوب ، هیقت )  ) فالخ رب  افلخ و  رب  نعط  هک  دیسر  یئاج  هب  رعش  همادا  رد  هرخالاب 

.... ناوخن رگید 
دوخ زا  ار  وا  هدیشک و  دایرف  شرـسرب  دنهد ، هزیاج  دوش و  هتفگ  نیرفآ  وا  هب  هکنیا  ياج  هب  اریز  درک  كرت  ار  سلجم  یتحاران  اب  نیـسح 

. تفر هناخ  هب  نیگمغ  نوزحم و  وا  دندوب ، هدنار 
مداد روتـسد  اطخ  ناربج  يارب  نم  شابن ، تحاران  جاجح  رـسپ  يا  دومرف : وا  هب  ترـضح  دید  ار  (ع) یلع ترـضح  اقآ  ایؤر  ملاع  رد  بش 

. دوش هتشاد  هاگن  تمارتحا  ات  نیشنب  تیاجرس  دمآ  وا  هک  یتقو  دیایب . وت  دزن  یضترم  دیس  ادرف  هک 
شدـج باوخ ، رد  بش  دوب ، مالـسلامه ) (ع) یلع  ) نیموصعم هقالع  دروم  نایعیـش و  ربهر  هبترم و  دـنلب  راوگرزب و  یملاع  یـضترم  دـیس 

زا ارچ  متـسه  امـش  صلخم  دـنزرف و  نم  نم ، يالوم  يا  درکـضرع : تسا ، كانمـشخ  تحاران و  هک  دـید  ار  ع )  ) نینمؤملاریما ترـضح 
؟ دیتسه تحاران  نم  تسد 

یئامنیم هیوب  لآ  هب  ار  وا  شرافس  نمض  رد  ینکیم . یهاوخ  رذع  وا  زا  يوریم و  ادرف  یتسکـش ؟ ار  ام  رعاش  لد  ارچ  دومرف : ترـضح 
. دنهدب وا  هب  یناوارف  هزیاج  ات 

بلق هب  يریت  دنتفگیم  هک  يرعـش  تیب  ره  اب  دندوب و  هتفرگ  ناشتـسد  فک  رد  ار  ناشناج  هشیمه  مالـسلامه )  (ع) یلع  ) تیبلها نارعاش 
هقالع دروم  هشیمه  رطاـخ  نیمهب  دوب  رطخ  رد  ناـشناج  هشیمه  دـندیرخیم ، ناـج  هب  ار  نانمـشد  بضغ  هنیک و  دـندنکفایم و  نانمـشد 

. دندوب مالسلامه ) (ع) یلع  ) تیبلها
امش هک  یئاقآ  نآ  اما  تسا ، زاب  رد  دز ، دایرف  هناخ  نورد  زا  نیسح  دز  رد  تفر و  نیسح  هناخ  رد  هب  تساخرب و  یضترم  دیـس  دعب ، زور 

. مزیخنرب میاج  زا  هک  تسا  هدرک  رما  مه  نم  هب  تسا  هداتسرف  اجنیا  هب  ار 
: دومرف درک و  شایفرعم  درب و  دوعـسم  دزن  ار  نیـسح  تساوخ و  ترذعم  دش و  هناخ  دراو  سپ  مدرک . تعاطا  مدینـش و  داد  خساپ  دـیس 

. درک نیعت  يرّرقم  هزیاج  شیارب  زین  دوعسم  تسا و  (ع) یلع نینمؤملاریما  اقآ  رظن  دروم  يو  هک 
(ع ) یلع يانث  میوگ  ناهجب ، ماهدنز  ات 

(ع) یلع يادف  مناج  (ع ،) یلع يادف  مناج 
نورب  هتشگ  هزادنا  ز  نورد ، طاشن  روش و 

(ع) یلع ياقل  بشما  نورب  هدرپ  دتفاک ز 
يرگ  هولج  هب  ینیب  يرگن ، (ع ) یلع رد  رگ 

(ع) یلع يادخ  تاذ  يرشب ، بلاق  رد 
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تسا  رگد  یتنیط  زا  تسا ، رشب  زا  رترب  وا 
(ع) یلع ياهب  ردق و  تسا ، رظن  زا  هدیشوپ 

دهنن  رثا  تعاط  دهدن ، رمث  نامیا 
(ع) یلع يالو  اب  زج  دهرن ، الب  زا  ناج 

تسا  همه  ناور  حور و  تسا ، همه  ناما  نما و 
(ع) یلع يادن  مناد  تسا ، همه  ناج  شوگ  رد 

رای يدهم  رشن  هداز ، فلخ  ریم  (ع ) یلع هیولعلا ، تامارک  عبنم : 

ینید هفیج 

دشابیم سّدقم  دهشم  راوگرزب  دهاز و  ياملع  زا  یکی  هک  يراهدنق  يولوم  نسح  دمحم  خیـش  ياقآ  نیملـسملاو  مالـسالا  ۀجح  بانج 
: دومرف دوب  یقتم  لضاف و  يدیس  هک  يراهدنق  يوسوم  اضر  دیس  ياقآ  زا  دومرفیم : لقن 

زورما تسا  روطچ  مدیسرپ  متفای  نادنخ  شاشب و  ار  وا  يزور  دوب . لاح  ناشیرپ  تسدیهت و  یطایخ و  شلغـش  ناشیا  یئاد  دمحم  ناطلس 
یناشیرپ دـیع و  مایا  یکیدزن  میاههچب و  یگنهرب  تهج  زا  بشید  مریمب ، يداش  زا  مهاوخیم  هک  شاب  مارآ  دومرف  منیبیم ، داش  ار  اـمش 

، يراگزور زاب  لد  تسد و  یخـس و  ینادرم  هاش  وت  اقآ  مدرک  باطخ  (ع) یلع نینمؤملاریما  الومب  مدرک و  يدایز  هیرگ  مدوخ  تکـالف  و 
هرقن الط و  زا  شاهعلق  هک  مدید  گرزب  یغاب  متفر  نوریب  راهدنق  هاگدیع  هزاورد  زا  هک  مدـید  مدـیباوخ  نوچ  ینیبیم ، ارم  ياهيراتفرگ 

. دندوب هداتسیا  نآ  دزن  رفن  نیدنچ  هک  تشاد  يرد  دوب 
هدش و لخاد  دنراذگب  هک  مدرک  سامتلا  تسا . (ع) یلع نینمؤملاریما  ترـضح  نآ  زا  دنتفگ  تسیک ؟ غاب  نیا  مدیـسرپ  متفر  اهنآ  کیدزن 

ترضح تمدخ  لّوا  متفگ  دوخ  اب  دنداد . هزاجا  دعب  دنراد ، فیرشت  (ص ) ادخ لوسر  ترـضح  ًالعف  دنتفگ  مسرب . ترـضح  نآ  روضحب 
. مریگب یشرافس  ناشیا  زا  مدرگ و  دراو  مالسا  زیزع  ربمایپ 

. ورب نسحلااـبا  تیاـقآ  تمدـخ  دوـمرف  ترـضح  مدرک . تیاکـش  دوـخ  یناـشیرپ  زا  مدیــسر  ص )  ) هّللالوـسر ترــضح  تمدـخ  نوـچ 
نـسحلاابا ترـضح  تمدـخ  نوچ  دنداتـسرف  مهارمه  مه  ار  رفن  ود  دـنداد  نمب  یطخ  ترـضح  دـیئامرف . تمحرم  ياهلاوـح  مدرکـضرع 

ص)  ) ادخ لوسر  زا  هلاوح  ماهدروآ و  هانپ  امشب  راگزور  یناشیرپ  زا  متفگ  يدوب ؟ اجک  دمحم  ناطلس  دومرف : ترـضح  مدیـسر . (ع) یلع
. مراد

، راوید هب  دومرف ، هراشا  دروآ و  غاب  راوید  دزن  تفرگ و  راـشفب  ار  میوزاـب  دومرف و  يدـنت  رظن  نمب  دـناوخ و  تفرگ و  ار  هلاوح  ترـضح 
یئانـشور درک ، يرگید  هراشا  مدوب . هدیـسرت  تخـس  نم  درب  دوخ  هارمه  ارم  دـش و  نایامن  ینالوط  کیرات و  ینالاد  دـش  هتفاکـش  راوید 

مدش لخاد  رادرب ، یهاوخیم  هچ  ره  وش و  لخاد  دومرف : ترـضح  دیـسر  مماشمب  تّدشب  يدنگ  يوب  دش و  نایامن  يرد  سپ  دـش  رهاظ 
زارد تسد  الوم  سرت  زا  دوب ) اجنآ  يدایز  ياـهراوخ  هشـال   ) رادرب دوز  دومرف : يدـنتب  ترـضح  رادرم  هشـال  زا  رپ  تسا  ياهبارخ  مدـید 

. یلب مدرکضرع  یتشادرب ؟ دومرف : متشادرب . دمآ ، تسدب  ياهدرم  هغابروق  ياپ  مدرک 
ترـضح دوـب . هدـنام  شوماـخ  قاـجا  يور  بآ  رپ  کـید  ود  نـالاد  طـسو  رد  دوـب . نـشور  نـالاد  نتـشگرب  رد  اـیب ، دوـمرف : ترــضح 
ترـضح تسا . هدش  الط  مدید  مدز  بآ  رد  ارنآ  نوچ  روآ  نوریب  نزب و  بآ  رد  يراد  تسدب  هک  يزیچ  دـمحم  ناطلـس  دومرف : (ع) یلع

. دوب رتمک  شمشخ  نکل  دومن و  یهاگن  نمب 
! ار امش  تبحم  مدرک  ضرع  ار ؟ الط  نیا  ای  یهاوخیم  ارم  تبحم  تسین  حالص  وت  يارب  دمحم  ناطلس  دومرف  ترضح 

مدرکیم و هیرگ  یلاحـشوخ  زا  حبـص  ات  دیـسر  مماشمب  یئوب  مدش  رادـیب  باوخ  زا  نتخادـنا  درجمب  زادـنایب . هبارخ  رد  ارنآ  سپ  دومرف :
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شنادنزرف عضو  دش و  فرطرب  دمحم  ناطلس  يویند  رارطضا  هعقاو  نیا  زا  سپ  متفریذپ . ار  (ع) یلع اقآ  تبحم  هک  مدومن  ار  يادخ  رکش 
. دیدرگ بترم 

(ع ) یلع ای  ماوت  يالوت  تسم 
(ع) یلع ای  ماوت  ياپ  فک  كاخ 

نم  ياحیسم  وت  لعل  بل  يا 
نم يایحا  ثعاب  تنخس  يو 

نم  يانیب  هدید  ینشور 
نم يالوم  وت  ریغ  یسک  تسین 
(ع ) یلع ای  ماوت  يالوت  تسم 

(ع) یلع ای  ماوت  ياپ  فک  كاخ 
متخود  تخر  دیشروخ  هب  هدید 

متخومآ نتخوس  یهگن  اب 
متخوس  متخومآ و  نتخوس 

متخورفا رب  رون  متخوس و 
رای يدهم  رشن  هداز ، فلخ  ریم  (ع ) یلع هیولعلا ، تامارک  عبنم : 

یلوم تنج 

فرـشا و فجن  هزوح  بّـالط  زا  ـالبرک و  دـلوتم  اـم  ياـملع  اـم  نید  باـتک  ّفلؤم  ّدـج  يدورگنل  نیظعاولا  جاـت  دومحم  خیـش  موحرم 
تیب لها  راتفگ  هعلاطم  رد  ار  شفیرـش  رمع  هک  دوب  یناـپمک  هّللا  ۀـیآ  هب  فورعم  يورغ  نیـسح  دـمحم  خیـش  هّللا  ۀـیآ  موحرم  هرودـمه 
بقل كرحتم  راحب  ار  وا  هک  درکیم  نایب  نانچنآ  ار  تایآ  ریـسفت  ثیدـح و  عباـنم  ربنم  رد  هدومن و  فرـص  مالـسلامه ) (ع) یلع  ) راـهطا

. دنداد
تـشاد يو  زا  هک  یتخانـش  ساسارب  یناکال  يدهم  خیـش  جاح  هّللا  ۀـیآ  موحرم  یلو  تفریم  ربنم  رهـش  نآ  فارطا  دورگنل و  رد  هدربمان 

. دوب دهاوخ  رتشیب  مدرم  ینادردق  رتگرزب  طیحم  رد  اریز  دورب  تشر  هب  جات  اقآ ي  هک  تساوخ 
عادو ار  ینافراد  یبلق  هتکـس  ساسارب  یـسمش  لاـس 1320  مارحلا  ۀـجحلا  يذ  لّوا  زور  ماجنارـس  تفر و  ربـنم  تشر  رد  اـهلاس  هل  مّظعم 

؟ یتفای هنوگچ  ار  ربق  گرم و  متفگ : مدید و  باوخ  رد  ار  وا  دومرفیم : یناکال  يدهم  خیش  جاح  موحرم  تفگ 
میالوم اب  نم  مینزب ، مدق  لگ  زا  ّولمم  یغاب  رد  ات  درک  توعد  نم  زا  هک  مدید  ار  (ع) یلع نینمؤملاریما  ترضح  میالوم  تفگ : باوج  رد 

. ادیعس َتام  ادیعس و  َشاع  َُهل ، اینه  مدوب ، هک  متمعن  زان و  رد  نانچمه  مدرک و  تکرح 
یلجنم  ترهچ  رهم  زا  و  یلقیص ، تمانز  دش  لد 
(ع) یلع الوم  (ع ) یلع الوم  یلج  ياوآ  هب  میوگ 

(ع ) یلع الاب  نیرتالاب  (ع ،) یلع الو  زا  رتالاو 
(ع) یلع اهلکشم  لالح  (ع ،) یلع یلوا  (ع ) یلع الوم 

نیما  نالوسر  متخ  نیرخآ ، ریفس  اتفگ 
یلو دشاب  (ع ) یلع ار  قح  نینچنیا ، ملاع  قلخ  رب 
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ادخ  ناّصاخ  هلمج  زا  یفطصم ، دمحا  دعب  زا 
یلقعا مه  یلمکا  مه  يوِس ، ام  زا  قَلَخ  ام  زا 
وت  نامرف  هدنب  ام  وت ، ناسحا  هنشت  ناج 
یلو ار  یلاعتقح  يا  وت ، ناماد  نم و  تسد 

(ع ) یلع اهلکشم  لالح  (ع ،) یلع اهلکشم  لالح 
(ع) یلع اهلکشم  لالح  (ع ،) یلع اهلکشم  لالح 

رای يدهم  رشن  هداز ، فلخ  ریم  (ع ) یلع هیولعلا ، تامارک  عبنم : 

نادیز یجرج 

: دیوگیم یحیسم  نادیز  یجرج 
دهدیمن . هزاجا  منید  تسا  رتالاب  حیسم  زا  (ع ) یلع میوگب  رگا  دهدیمن و  هزاجا  ملقع  تسا  رتالاب  (ع ) یلع زا  حیسم  میوگب  رگا 

رای يدهم  رشن  هداز ، فلخ  ریم  یلع  هیولعلا ، تامارک  عبنم : 

یلع زا  لاؤس  هس  باوج 

رد مه  مالـسلاهیلع  نینمؤـملاریما  دوـب و  وا  دزن  راـبحالا  بعک  مدوـب و  هتـسشن  باـطخ  نـب  رمع  سلجم  رد  يزور  : » دـیوگیم ساـبعنبا 
ار نآ  رتشیب  تفگ : يراد ؟ رطاخ  رد  يزیچ  تاروت  زا  اـیآ  بعک ! يا  تفگ : دومن  راـبحالا  بعک  هب  يور  رمع  دنتـشاد ، فیرـشت  سلجم 
و دـنک ؟ قلخ  ار  دوخ  شرع  هکنیا  زا  لبق  دوب  اجک  لاعتم ، دـنوادخ  هک  نک  لاؤس  بعک  زا  تفگ : دوب  رمع  يولهپ  رد  يدرم  مراد . ظفح 

؟ دوب هدش  قلخ  زیچ  هچ  زا  دوب ، بآ  نآ  رب  شرع  هک  یبآ  و  تسا ؟ هدرک  قلخ  زیچ  هچ  زا  ار  دوخ  شرع 
شرع زا  لبق  تسا و  میدـق  یلاعت - كرابت و  دـنوادخ - هک  میاهتفای  ام  تفگ : باوج  رد  وا  دومن ، رابحالا  بعک  زا  ار  لاؤس  هس  نیا  رمع 

، درک قلخ  ار  اهایرد  تخادنا ، ار  دوخ  ناهد  بآ  ادخ  دنک ، قلخ  ار  شرع  تساوخ  نوچ  دوب ، اوه  رد  سدقملا  تیب  گنس  رس  رب  يادخ 
«. دراذگ یقاب  سدقملا  تیب  ءانب  يارب  گنس  نآ  زا  ياهراپ  درک و  قلخ  ار  شرع  دوب  وا  ریز  رد  هک  یگنس  نآ  زا  و 

هناور لزنم  فرط  هب  تساـخرب و  دوخ  ياـج  زا  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  دیـسر ، اـجنیا  هب  راـبحالا  بعک  مـالک  نوچ  : » تفگ ساـبعنبا 
. دیدرگ

: تفگ ماما و  زا  درک  تساوخ  رد  رمع  تسشن ، نوچ  دنیشن ؛ دوخ  ياج  هب  دنک و  تعجارم  هک  ار  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  داد  مسق  رمع 
دوب و طلغ  یتفگ ، ار  هچنآ  دـندومرف : دـندرک و  بعک  بناج  هب  ور  ترـضح  یتسه ! اـهیراتفرگ  مومه و  جرفم  هک  اـمرفب ، ینادیم  هچنآ 
، ادـخ رب  دـیدرک و  فـیرحت  دوـخ  هاوـخلد  هب  ار  ینامـسآ  ياـهباتک  دـیاهتفاب و  مه  هب  امـش  هـچنآ  زا  ادـخ  دـندرک ؛ هابتـشا  مـه  ناـیدوهی 

نیا دوب ! هتفرگ  رارق  وا  رب  يادخ  هک  ياهدرک  نامگ  ار  یگنـس  وت ! رب  ياو  رابحاالا ! بعک  يا  ؛ تسا هزنم  دیاهتـسب ، ار  اهغورد  نیرتتشز 
رب طیحم  هک  تسین  نکمم  زگره  يدرک  رکذ  هک  ییاوه  و  دـیامنب ؛ وا  تمظع  لالج و  رب  هطاـحا  دـناوتیمن  گنـس  لاـحم ؛ تسا  ینخس 

هراشا وا  هب  هکنیا  زا  تسا  هزنم  دنوادخ  تاذ  دنشاب و  میدق  مه  اهنآ  یتسیاب  سپ  دندوب ، وا  اب  اوه  گنـس و  رگا  دشاب . هدش  تیدحا  تاذ 
نیدـحلم و هک  تسین  نانچ  یلاعت  يادـخ  تساهنامز ، اهناکم و  همه  قلاخ  وا  تسین ، ناکم  ار  ادـخ  دوشب ، ضرف  وا  يارب  یناکم  ای  دوشب 

. تسا هدوب  دشاب  دوجو  رد  ییاوه  ینامز و  یناکم و  هکنیا  زا  لبق  لاعتم  يادخ  دناهدرک ، نامگ  نیلهاج 
تهج هب  دوـب  ادـخ  میوـگیم : هکنیا  تسا ، هدـینادرگ  ثداـح  رکف ، نودـب  ار  تاـنئاک  تسا و  ءایـشا  همه  رب  طـیحم  یلاـعت ، يراـب  تاذ 

؛» نایبلا هملع  ناسنالا ، قلخ  : » دیامرفیم هچنانچ  میناسانشب ، مدرم  هب  ار  وا  هک  دیـشخب  نایب  ار  ام  ادخ  تاذ  نوچ  تسوا ، ندوب  ندیناسانش 
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ره رب  تسا  ردتقم  دنوادخ  تساربم ؛ هزنم و  نامز  ناکم و  نوک و  زا  لاعتم  دـنوادخ  الا  و  تخومآ »  نایب  ودـب  ار و  ناسنا  درک  قلخ  [ » 1]
ودب دومن  تملظ  داجیا  رون ، نآ  زا  و  تدم ، هدام و  نودب  دومن  قلخ  ار  يرون  ادخ  دـیامرفیم ، داجیا  ار  نآ  دریگب  قلعت  وا  هیلع  هدارا  هچ 
رون زا  یتوقای  یلاعت  يادخ  هرخالاب  دیامن و  داجیا  ءییـش  زا ال  ار  تملظ  هک  تسا  رداق  ادـخ  زیچ . چـیه  ینعی  ءیـش ؛ زا ال  تدـم  هدام و 
یبآ ، دومن توقای  نآ  هب  تبیه  رظن  سپـس  دوب ، هناگتفه  ياـهنیمز  اهنامـسآ و  تظلغ  تمظع و  یگرزب و  لـثم  نآ  یگرزب  هک  درک  قلخ 
رارق تغل  رازه  هدزاود  شرع  يارب  زا  و  داد ، رارق  بآ  نآ  رب  دیرفآ و  یتوقای  رون  زا  ار  شرع  دعب  تسا ، نازرل  تمایق  ات  دـیدرگ و  نازرل 

يرگید هب  اـهتغل  زا  کـی  چـیه  هک  دـننکیم  حـیبست  تغل ، رازه  هدزاود  هب  یتغل  ره  هک  دـنیامنیم  حـیبست  ار  يادـخ  اـهتغل  نآ  هب  هک  داد 
[ . 2 « ] ار امش  دیامزایب  ات  دوب  بآ  رب  وا  شرع  « » مکولبیل ءاملا  یلع  هشرع  ناک  و  : » تسا یلاعت  يادخ  لوق  نیا  دنرادن و  تهابش 

طیحم اوه  نآ  هنوگچ  و  دریگیم ، رب  ار  ادخ  گنـس  نآ  هنوگچ  دـشاب ، ادـخ  ناهد  بآ  ایرد  هک  وت  لوق  رب  انب  رگا  وت ، رب  ياو  بعک ! يا 
؟ دوشیم ادخ  هب 

نآ هن  دـیوگیم ، نسحلاوبا  هک  تقیقح  ملع و  تسا  نیا  بعک ! يا  تفگ : رابحالا  بعک  هب  ءازهتـسا  يور  زا  دـیدنخ و  باـطخ  نب  رمع 
[ . 3 «. ] منیبن ار  نسحلاوبا  تقو  نآ  رد  هک  ینامز  رد  منامن  هدنز  یتفاب ! مه  رب  وت  هک  یتافرخزم 

----------------
اه : تشون  یپ 

3 و 4 . هیآ نمحرلا ، هروس  [ 1]
. 72 هیآ دوه  [ 2]

ص102. مالسلاهیلع ، یلع  ترضح  یناگدنز  زا  ییاهناتساد  زا  لقن  ص-311  مالسلاهیلع ، نینمؤملاریما  ياهتواضق  ،ج-8  راونالاراحب [ 3]

نکش نوناق  ناوج 

: دیسرپ دید و  ار  ترضح  سیق  رسپ  دعس  دوب  لزنم  زا  نوریب  امرگ  تدش  رد  مالسلاهیلع  یلع  يزور 
: دومرف دیدمآ ؟ نوریب  هناخ  زا  ارچ  دیدش  يامرگ  نیا  رد  نینمؤملاریما ! ای 

ماـما لـباقم  دـمآ  بارطـضا  سرت و  تلاـح  رد  ینز  ناـیم  نیا  رد  مهد . هاـنپ  ار  یلد  هتخوـس  اـی  منک ، يراـی  ار  ياهدیدمتـس  هـکنیا  يارب 
: تفگ داتسیا و  مالسلاهیلع 

رکف ياهظحل  دنکفا و  ورف  رس  نخس  نیا  ندینـش  اب  ترـضح  دنزب . ارم  تسا  هدرک  دای  مسق  دنکیم و  متـس  نم  هب  مرهوش  نینمؤملاریما  ای 
: دومرف تشادرب و  رس  سپس  درک ،

! دوش هتفرگ  مولظم  قح  دیاب  ریخأت  نودب  مسق ! ادخ  هب  هن 
: دیسرپ تفگ و  ار  نخس  نیا 

؟ تساجک تلزنم 
. دیسر وا  هناخ  رد  ات  درک  تکرح  نز  هارمه  ترضح  . داد ناشن  ار  شلزنم  نز 

يو هب  ترـضح  دمآ  نوریب  هناخ  زا  نیگنر  نهاریپ  اب  یناوج  درک . مالـس  دنلب  يادـص  اب  داتـسیا و  هناخ  برد  يولج  رد  مالـسلاهیلع  یلع 
: دومرف

. ياهدرک نوریب  تلزنم  زا  ار  وا  ياهدیناسرت و  ار  ترسمه  وت  سرتب ! ادخ  زا 
: تفگ هنابدایب  مشخ و  لامک  رد  ناوج 

مهاوخ شتآ  ار  وا  امـش  نخـس  نیا  رطاخ  هب  دـنگوس  ادـخ  هب  کمالکل ؛ رانلاب  اهنقرحال  هللاو  : » دراد یطابترا  هچ  امـش  هب  نم  رـسمه  راک 
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هب رما  ار  وت  نم  : دومرف دیـشک و  فـالغ  زا  ریـشمش  تفـشآرب ! تخـس  نکـش  نوناـق  بدایب و  ناوج  ییاـهفرح  زا  مالـسلاهیلع  یلع  دز »!
الاو نک  هبوت  ینکیم ؟ یچیپرس  یهلا  نامرف  زا  هدرک  درمت  نم  هب  وت  لاح  منکیم ، غالبا  ار  یهلا  نامرف  منکیم ، رکنم  زا  یهن  فورعم و 
ماما رـضحم  دـندرکیم  روبع  اجنآ  زا  هک  يدارفا  دـشیم ، لدـب  در و  نخـس  ناوج  نآ  ترـضح و  نیب  هک  هلـصاف  نیا  رد  . مشک یم  ار  وت 

. دندوب ناوج  وفع  راتساوخ  ناشیا  زا  دندرکیم و  مالس  مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  ناونع  هب  دندیسر و  مالسلاهیلع 
اب دمآ و  دوخ  هب  دنکیم ، يرسدوخ  ناناملسم  ربهر  لباقم  رد  دش  هجوتم  مدرم  مارتحا  زا  دوب  هتخانشن  هظحل  نآ  ات  ار  ترـضح  هک  ناوج 

: تفگ دروآ و  دورف  مالسلاهیلع  یلع  تسد  فرط  هب  ار  رس  یگدنمرش  لامک 
ترـضح دومن . مهاوخ  تیاعر  مرـسمه  هرابرد  ار  عضاوت  رثکادـح  منکیم و  تعاطا  تنامرف  زا  رذـگرد ، نم  ياـطخ  زا  نینمؤملاریما  اـی 

يروط ترـسمه  اب  هک  درک  هیـصوت  نز  هب  دوش و  دوخ  لزنم  لخاد  درک  رما  تشذگ و  ناوج  تاریـصقت  زا  درب و  ورف  ماین  رد  ار  ریـشمش 
[ . 1 . ] دیاین شیپ  ینشخ  راتفر  نینچ  هک  نک  راتفر 

------------------
اه : تشون  یپ 

راونالاراحب ج1 ص43. ياهناتساد  ص_113   ، ج40 راحب ، [ 1]

دیوگیم نخس  ناوریشونا  همجمج 

. دنک هلمح  یمالسا  ياهنیمزرس  هب  زهجم  رکشل  اب  دراد  میمصت  هیواعم  دیسر  ربخ  مالسلاهیلع  یلع  ماما  هب 
نئادم رهش  هب  هار  رس  رد  دندرک . تکرح  نیفص  يوس  هب  زهجم  هاپـس  اب  دمآ و  نوریب  هفوک  زا  نانمـشد  یبوکرـس  يارب  مالـسلاهیلع  یلع 

. دندش يرسک  خاک  دراو  دندیسر و  یناساس ) ناهاشداپ  تختیاپ  )
دندیسریم هک  خاک  تمسق  ره  هب  دندش و  ناوریشونا  خاک  ياههناریو  نتـشگ  لوغـشم  شنارای  زا  یهورگ  اب  زامن  يادا  زا  سپ  ترـضح 

نانآ زا  یکی  تبقاع  دشیم و  باحصا  بجعت  ثعاب  هک  يروط  هب  دندادیم  حیـضوت  شنارای  هب  دوب  هدش  ماجنا  اجنآ  رد  هک  ار  ییاهراک 
: تفگ

! دیاهدرک یگدنز  اجنیا  اهتدم  امش  ایوگ  دیهدیم  حیضوت  ار  خاک  عضو  نانچنآ  نینمؤملاریما ! ای 
، دید هبارخ  هشوگ  رد  ار  هدیـسوپ  ياهمجمج  مالـسلاهیلع  یلع  هاگان  دندرکیم ، اشامت  ار  اهرالات  اهخاک و  ياههناریو  هک  تاظحل  نآ  رد 

! ایب نم  هارمه  هتشادرب  ار  وا  : دومرف شنارای  زا  یکی  هب 
هب دنتخیر و  تشط  رد  بآ  يرادقم  دندروآ و  یتشط  داد  روتسد  تسـشن و  اجنآ  رد  دمآ و  نئادم  خاک  ناویا  رب  مالـسلاهیلع  یلع  سپس 

. تشاذگ تشط  نایم  رد  ار  همجمج  مه  يو  راذگب . تشط  رد  ار  نآ  دومرف : همجمج  هدنروآ 
: دومرف همجمج  هب  باطخ  مالسلاهیلع  یلع  هاگنآ 

؟ یتسیک وت  متسیک و  نم  وگب  مهدیم ! مسق  ار  وت  همجمج ! يا 
: تفگ اسر  نایب  اب  همجمج 

. متسه ادخ  ناگدنب  زا  ياهدنب  نم  یتسه و  ناراگزیهرپ  ربهر  نانیشناج و  رورس  نینمؤملاریما ، وت 
: دیسرپ مالسلاهیلع  یلع 

؟ تسا هنوگچ  تلاح 
: داد باوج 

یلو دنیبب ، متس  نم  تموکح  رد  یسک  مدوبن  یضار  ، متـشاد تبحم  رهم و  ناتـسد  ریز  هب  تبـسن  مدوب ، لداع  هاشداپ  نم  نینمؤملاریما ! ای 
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یفاکـش نم  خاک  دـمآ  ایند  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  هک  یماـگنه  مدربیم . رـس  هب  یتسرپ ) شتآ   ) یـسوجم نید  رد 
نونکا تشادزاب و  مالسا  نامیا و  زا  ارم  تنطلـس  قرب  قرز و  یلو  مریذپب  ار  مالـسا  متـساوخ  نم  دش . ثوعبم  تلاسر  هب  هاگنآ  تشادرب ،

. منامیشپ
. مناما رد  مه  مخزود  شتآ  زا  تلادع  رطاخ  هب  لاح  نیع  رد  متسه و  مورحم  تشهب  زا  کنیا  مدروآیم و  نامیا  مه  نم  هک  شاک  يا 

! ربمایپ نادناخ  گرزب  يا  نینمؤملاریما و  يا  مدوب . وت  اب  مه  نم  مدروآیم  نامیا  رگا  ملاح ! هب  ياو 
[ . 1 . ] دنتسیرگ دنلب  يادص  اب  هتفرگ  رارق  ریثأت  تحت  نارضاح  همه  هک  دوب  زوس  لد  يردق  هب  ناوریشونا  هدیسوپ  همجمج  نانخس 

. میشاب نتشیوخ  تاجن  رکف  رد  گرم  ندیسر  ارف  زا  شیپ  زین  ام  تسا  دیما 
-----------------

اه : تشون  یپ 
ج 3 ص56. راونألاراحب ، ياهناتساد  ج 41 ص_24  راحب : [ 1]

درک ریخست  ار  هیواعم  رابرد  یلع  هبذاج 

رارض درک : لاؤس  یلع  راتفر  فاصوا و  زا  هیواعم  داتفا ، هیواعم  رابرد  هب  شرذگ  هرمض » نب  رارض   » نینمؤملاریما ناتـسود  زا  یکی  يزور 
تقیقح تفگیم ، هچ  ره  دیرابیم ! تمکح  ملع و  شنابز  زا  و  تشگیم ، رادیادپ  وا  بناوج  زا  نامیا  رون  هک  مدـید  ار  یلع  نم  تفگ :

: تفگیم دوب  هتفرگ  تسد  هب  ار  شتروص  نساحم  هک  یلاح  رد  دزیریم ، کـشا  دـلانیم ، یکیراـت  رد  مدـید  ار  وا  یبش  هیواـعم ! دوب ...
نم تسا !! باذع  وت  يدایز  رد  باسح و  وت  یمک  رد  تسا ، شزرایب  تسپ و  تشون  شیع و  تسا ، مک  وت  تدـم  هدـم ! بیرف  ارم  ایند !

دنناـم مزوسیم و  وا  قارف  رد  نم  هیواـعم ! هشوت ! یمک  رفـس و  ندوب  ینـالوط  زا  هآ  يرادـن ، عوجر  قح  رگید  ماهدرک ، هقـالط  هس  ار  وـت 
!! دنربب رس  ششوغآ  رد  ار  شدنزرف  هک  متسه  يردام 

[ . 1 . ] دنداتفا هیرگ  هب  شاهتسد  راد و  نارای و  همه  درک و  هیرگ  هب  عورش  دینش  ار  یلع  فاصوا  نوچ  هیواعم 
یقاب ماش  هاپس  دبلاک  رد  یقمر  رگید  دوب ، نایقتم  يالوم  اب  نینوخ  دربن  لوغشم  و  دربیم ، رس  هب  نیفـص  گنج  ياهزور  رد  هیواعم  نیمه 

: تفگ صاعورمع  تخادرپ ؛ تروشم  هب  صاعورمع  اب  هیواعم  دوب ، هدنامن 
...« ءانفلا دیری  وهو  ءاقبلا  دیرت  تنا  هریغ ، یلع  هلتاقت  تنا  رما و  یلع  کلتاقی  وه  هلثم ، تسل  ۀیواعم ! ای  »

نید يارب  وـت  هک  یلاـح  رد  دـگنجیم ، مالـسا  نید  تفرـشیپ  يارب  وـت  اـب  وا  یتـسین ! مالـسلاهیلع  یلع  دـننامه  وـت  هک  نادـب  هیواـعم ! يا 
[ . 2 . ] تسا یهلا  ياقل  قشاع  بلط و  تداهش  یلع  هک  یتروص  رد  یسرب ، ایند  ذئاذل  هب  یهاوخیم  وت  یگنجیمن ،

-----------------------
اه : تشون  یپ 

راحبلا ج2 ص657 . ۀنیفس  راونالاراحب ج41 ص15 و 120 و ج33 ص 275  نورضاحلا ». یکب  یکب و  ۀیواعم  کلذ  عمس  املف  [ » 1]
تیالو ص178. باتفآ  زا  لقن  دیدحلایبا ج2 ص.210  نبا  حرش  [ 2]

یلع ماما  لیامش  لامج و 

، مدآ يراـگزاس  لـیئربج ، تلـالج  لـیئاکیم ، هبتر  لیفارـسا ، تبیه  هب  دراد  تسود  هـک  ره  دوـمرف : ملـس  هـلآ و  هـیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ 
یـسیع و زیهرپ  سنوی ، تنـس  ییحی ، دهز  بویا ، ربص  یـسوم ، تاجانم  فسوی ، لامج  بوقعی ، هودنا  میهاربا ، یتسود  حون ، یـسرتادخ 
وا رد  دنوادخ  ار  همه  تسوا و  رد  ایبنا  ياهتلصخ  زا  تلصخ  دون  هک  درگنب  یلع  هب  دیاب  درگنب ، یلع  هب  دیاب  درگنب ، دمحم  يوخ  بح و 
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[ . 1 . ] تسا هدرکن  عمج  وا  ریغ  يدحا  يارب  هدرک و  عمج 
بـش هام  نوچ  ییابیز  يور  تشرد و  هایـس و  ینامـشچ  دوب ، تماق  نایم  ترـضح  نآ  دیوگ : یعفاش  يروفـص  نمحرلادبع  خیـش  همالع 

، تشپ مک  شرـس  يوم  تشپرپ ، شفیرـش  نساحم  دوب ، اذغ  ياج  نآ  ریز  ملع و  هنیجنگ  نآ  يالاب  هک  تشاد  گرزب  یمکـش  هدراهچ و 
[ . 2 . ] داب دونشخ  سابع  هزمح و  شیاهومع  لیقع و  رفعج و  شناردارب  شردام و  وا و  زا  دنوادخ  دوب ؛ ماف  میس  گنت  نوچ  شندرگ 
راهبون لصف  ناشورخ و  رهن  نامد و  ریـش  نابات و  هام  هب  نانمؤمریما ، یلع ، هک : هدـمآ  هللا  ۀـمحر  سابعنبا  ثیدـح  رد  دـیوگ : روظنم  نبا 

[ . 3 . ] دوب دننام  راهبون  هب  شئایح  یمرخ و  و  رهن ، هب  شیاخس  دوج و  ریش ، هب  شیروالد  تعاجش و  هام ، هب  شوترپ  رون و  دنامیم ؛
فرط ود  يوم  نتخیر  هصرش  ای  هصرش  مدیدن . مالسلاهیلع  یلع  هصرـش  زا  رتابیز  نم  هدمآ : هللا  ۀمحر  سابع  نبا  ثیدح  رد  دیوگ : زین  و 
یمکش دوب ، تماق  نایم  مشچ و  تشرد  نوگمدنگ ، هزبس و  ترضح  نآ  دیوگ : یعفاش  هحلط  نب  دمحم  همالع  . تسا رـس  ولج  زا  یناشیپ 

وا ناملاع  زا  کی  چیه  دوب ، هتشگ  دیپس  شتروص  رس و  ياهوم  دوب و  هتخیر  شرـس  ولج  يوم  تشاد ، تشپرپ  دنلب و  ینـساحم  گرزب و 
وا ریغ  و  دوب ، نیگنر  شتروـص  يوـم  هک  مدـید  ار  یلع  نم  تسا : هتفگ  هک  هلظنح  نب  ةدوـس  زج  هدوـمنن  فیـصوت  ندرک  باـضخ  هب  ار 

. تسا هدرک  كرت  ار  نآ  سپس  هدرکیم ، باضخ  ترضح  نآ  دیاش  تسا ، هدرکن  لقن  نینچ 
هک ترضح  نآ  هژیو  تافص  زا  هک  تسا  يراج  ناگدنیوگ  نابز  رب  هتشون و  ناگدنسیون  ياهباتک  رد  هدید ، ناگدننیب  هتفگ ، نارازگربخ 

. تسا هدمآرد  شترضح  صاخ  مان  تروص  هب  هک  اجنآ  ات  تسا  نیطبلا » عزنالا   » هدمآ تسار  وا  تماق  هب 
هدمآ ناج  هب  هنسرگ  يارب  عوبطم  ياذغ  زا  رتذیذل  هدنونش  يارب  دزاونیم و  ار  اهشوگ  تفـص  ود  نیا  يانعم  رد  هک  ییاهزیچ  هلمج  زا  و 

هار و زا  تشاد و  رارق  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  میقتسم  تیبرت  تحت  نوچ  ترـضح  نآ  هک : نآ  تسا  ناساره  لد  يارب  تینما  و 
همه تشاد و  نت  هب  ار  وا  يوریپ  هماـج  دوب و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  ناـمرف  هب  شوگ  زور  هنابـش  دومنیم و  يوریپ  وا  شور 

يامن مامت  هنییآ  سانشب » شقیفر  زا  ار  یـسک  ره   » هتفگ هب  انب  هصالخ  دربیم و  راک  هب  ترـضح  نآ  يوریپ  رد  ار  دوخ  هجوت  شـشوک و 
هک ییافص  اب  دیبات و  وا  رد  توبن  قافآ  رد  رشتنم  راونا  زا  هک  دیـشخب  هزیکاپ  یناج  ار  وا  دنوادخ  دوب ، ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
هب ندـش  کـیدزن  زا  نینچ  يرون  نتـشاد  اـب  و  درک ، سکعنم  دوخ  رد  ار  یقـالخا  ياـهتمارک  هدیدنـسپ و  ياـهیوخ  همه  تروـص  تشاد 

و داتفا ، ادج  یلک  هب  ارتفا  غورد و  ياهیگدولآ  كرـش و  تاملظ  زا  یگزیکاپ  نادب  و  دنام ، كاپ  قافن  زیتس  یـصلاخان و  رفک و  ترودک 
اهتب و نتـسکش  هب  قشع  و  دروآ ، نامیا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هب  دیدرتیب  هک  دوب  نادرم  زا  سک  نیتسخن  ور  نیمه  زا 
ار وا  ور  نیمه  زا  و   ) تفرگ ناج  وا  رد  یهارمگ  کش و  ياهدومن  لـطاب و  نایادـخ  اـهتب و  زا  مارحلا  دجـسم  ندرک  كاـپ  اههمـسجم و 

(... دندناوخ كرش  زا  هدنکرب  ینعی  عزنا » »
رد يذمرت  لقن  هب  هک -  اجنآ  ات  دوزفایم  وا  ملع  رب  هتسویپ  دنوادخ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  اب  موادم  یهارمه  تهج  هب  و 
اب ترضح  نآ  و  تسا . نآ  هزاورد  یلع  مملع و  رهش  نم  دومرف : وا  قح  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دوخ - حیحـص  باتک 

. دومنیم لصف  لح و  ار  هدیچیپ  ماکحا  لکشم و  عیاقو  تخس و  يایاضق  دوخ  راشرس  ملع 
، دندناوخ نیطب  ار  وا  دـمآ  ناگمه  هدـید  هب  دوب  هدیـشخب  وا  هب  دـنوادخ  هک  یتمکح  ره  رد  دروخیم و  مشچ  هب  وا  زا  يرثا  یملع  ره  رد 
عاونا و دوب و  تمکح  ملع و  زا  راشرس  ترـضح  نآ  نورد  نوچ  و  دشاب ، هتـشاد  رپ  گرزب و  یمکـش  هک  دنیوگیم  یـسک  هب  نیطب  اریز 
هک یـسک  دـننام  دـندناوخ ، تمکح  ملع و  زا  راشرـس  ینعی  نیطب  ار  وا  راـبتعا  نیا  هب  تـشاد  ار  وا  ياذـغ  مـکح  تـمکح  مـلع و  ماـسقا 

. دنیوگ نیطب  ار  وا  تسا  رپ  ینامسج  ياذغ  زا  شمکش 
ادـها ناگدنـسیون  ملق  نابز  هب  هتفاـی  هر  ربهر و  ناـیوار  هک  تسا  ییاـنعم  ناـمه  نیا  تسا و  راـبتعا  نیدـب  شترـضح  يارب  ماـن  نیا  يرآ 

... دناهدومن
---------------------
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اه : تشون  یپ 
« ۀـیوبنلا ثیداحالا  یف  یلع  مامالا   » باـتک رد  ص.291 و  یـشیفیرح ، بیعـش  خیـش  همالع  قئافلا » ضور   » رد نآ  ریظن  و  ص . ر.ك : [ 1]

درگنب .»... دمحم  تلزنم  لامک  فرش و  مسج و  يوخ و  هب  و  : » تسا نینچ  ص221  دحوم ، میهاربا  دمحم  دیس  همالع  فیلأت 
. 454: سئافنلا بختنم  سلاجملا و  ۀهزن  [ 2]

«. ایح  » هدام  216:14. برعلا ناسل  [ 3]

یلع ماما  يدرمناوج 

دنتسب و ترضح  نآ  رب  ار  بآ  هار  دندرک و  هرصاحم  ار  تارف  هعیرـش  هیواعم  هاپـس  هک  یماگنه  نیفـص  گنج  رد  دیوگ : دیدحلایبا  نبا 
دنتساوخ نانآ  زا  شنارای  مالـسلاهیلع و  یلع  دنتـشک ، هنـشت  ار  نامثع  هکنانچ  دنریمب  یگنـشت  زا  همه  راذگب  دنتفگ : هیواعم  هب  ماش  نارس 

هنـشت بل  نامثع  هکنانچ  يریمب  یگنـشت  زا  ات  میهدیمن  ياهرطق  ار  وت  دنگوس  ادخ  هب  هن ، دـنتفگ : هیواعم  هاپـس  دـننک ، زاب  ار  بآ  هار  هک 
زا سپ  ات  داد  ماجنا  یپ  رد  یپ  یتالمح  هیواعم  هاپس  رب  دوخ  نارای  اب  درم ، دنهاوخ  یگنشت  زا  همه  ریزگان  دید  نوچ  ترضح  درپس . ناج 

هیواعم نارای  دنتفای و  تسد  بآ  رب  ناشدوخ  درک و  رود  دوخ  ياج  زا  ار  نانآ  دندش ، ادج  ندـب  زا  اهتـسد  اهرـس و  هک  ناوارف  يراتـشک 
غیرد نانآ  هکنانچ  راد  غیرد  نانآ  زا  ار  بآ  نانمؤم ، ریما  يا  دـندرک : ضرع  نایعیـش  ناراـی و  دـنتفرگ ، رارق  یبآیب  کـشخ و  نیمز  رد 

: دومرف تسین . گنج  هب  يزاین  رگید  هک  نک  ریگتـسد  ار  همه  رآرد و  ياپ  زا  ار  نانآ  شطع  غیت  اب  هدم و  نانآ  هب  بآ  ياهرطق  دنتـشاد و 
یفاک نانآ  يارب  ام  غیت  زیت  هبل  هک  اریز  دـینک . دازآ  نانآ  يارب  ار  بآ  زا  یتمـسق  منکیمن ، لثم  هب  هلباقم  نانآ  اب  نم  دـنگوس  ادـخ  هب  هن ،

[ . 1 . ] تسا
: دیوگ رعاش 

حضنی هیف  يذلاب  ءانا  لکف  اننیب  توافتلا  اذه  مکبسحف  حطبأ  مدلاب  لاس  متکلم  املف  ۀیجس  انم  وفعلا  ناکف  انکلم 
«. دش يراج  نوخ  زا  زاجح  نیمزرس  دیتفای  تسد  ام  رب  امش  نوچ  میتخاس و  هشیپ  ار  تشذگ  وفع و  میتفای  تسد  امش  رب  ام  نوچ  »

«. تسوا رد  هک  دوارت  نورب  نامه  هزوک  ره  زا  هک  سب  ام  نایم  توافت  نیمه  »
رس رب  ورمع  رهاوخ  درواین ؛ رد  ار  وا  سابل  تشک  ار  دودبع  نب  ورمع  مالسلاهیلع  یلع  هک  یماگنه  تسا  تیوار  دیوگ : يرکبراید  همالع 

، دیـسرپ يو  لتاق  زا  هاگ  نآ  تسا ؛ هدـناسر  لـتق  هب  ار  وا  یمیرک  مزرمه  تفگ : دـید  وا  نت  هب  ار  ساـبل  نوچ  دـش ، رـضاح  ردارب  هزاـنج 
: دورس ار  تیب  ود  نیا  يو  هدوب . بلاطیبا  نب  یلع  دنتفگ :

دلبلا ۀضیب  امیدق  یعدی  ناک  نم  هب  باعیال  نم  هلتاق  نکل  دبالا  رخآ  هیلع  یکبأ  تنکل  هلتاق  ریغ  ورمع  لتاق  ناک  ول 
«. متسیرگیم وا  رب  راگزور  نایاپ  ات  دوب  مالسلاهیلع ) یلع  ینعی   ) لتاق نیا  زا  ریغ  ورمع  لتاق  رگا  »

[2 «. ] تسا هدوب  برع  راید  درم  نیرتگرزب  میدق  زا  وا  هک  تسین ، وا  تسد  هب  ندش  هتشک  رد  مردارب  رب  یبیع  هک  تسا  يدرم  وا  لتاق  اما  »
[ . 3  ] و

----------------
اه : تشون  یپ 

. 23:1 هغالبلاجهن حرش  [ 1]

. 488:1 سیمخلا خیرات  [ 2]
ص775-776. مالسلاهیلع ، بلاطیبا  نب  یلع  ماما  زا  لقن  [ 3]
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رصتخم زاهج 

. متخیر شنماد  رد  مدروآ و  تمدخ  هب  ار  نآ  لوپ  متخورف و  ار  هرز  متساخرب و  نم 
داد و وا  هب  ار  اـهمهرد  نآ  زا  یتـشم  دز و  ادـص  ار  لـالب  سپـس د  متفگن . يزیچ  زین  نم  تسا و  مهرد  دـنچ  هک  دیـسرپن  نم  زا  ترـضح 

. نک هیهت  تایرطع  همطاف  يارب  لوپ  نیا  اب  دومرف :
رامع نک . يرادـیرخ  تسا  زاـین  دروم  هچنآ  لزنم  ثاـثا  ساـبل و  زا  دومرف : داد و  رکبوبا  هب  وتفرگرب  ار  یتشم  دوخ  تسد  ود  ره  اـب  دـعب 

هب تسنادیم ، يرورض  دیدنسپیم و  از  يزیچ  کی  ره  دندش و  رازاب  دراو  اهنآ  درک . هناور  وا  هارمه  مه  ار  باحصا  زا  دنچ  ینت  رـسای و 
: دندیرخ زور  نآ  هک  ییاهزیچ  زا  دیرخیم . وا  تقفاوم  اب  دادیم و  ناشن  رکبوبا 

زا هک  کشت  ود  امرخ . گرب  زا  هتفاب  یباوخ  تخت  ربیخ ، تفاب  یکـشم  هفیطق  مهرد ، راهچ  هب  يدـقراج  مهرد و  تفه  ياـهب  هب  ینهاریپ 
زا هک  فئاط  مرچ  زا  شلاب  راـهچ  دـندوب . هدرک  رپ  دنفـسوگ  مشپ  زا  ار  يرگید  اـمرخ و  فیل  زا  یکی  هک  دوب  هدـش  هیور  يرـصم  ناـتک 

و نامز ) نآ  نیرحب  زکرم   ) رجه تفاب  ریصح ، هعطق  کی  نیمشبپ و  ياهدرپ  و  دوب . هدش  رپ  هکم ) رد  تسا  یـصوصخم  هایگ   ) رخذا فلع 
هزوک يدادعت  گنر و  زیـس  گرزب و  ییوبـس  دودـنا و  ریق  یقیربا  بآ و  يارب  یمـشم  ریـش و  ندیـشود  يارب  ياهساک  یتسد و  بایـسآ 

. یلگ
زادنرو یـسررب و  ار  اهنآ  دیدیم و  ار  شرتخد  زاهج  هک  روط  نیمه  ترـضح  دـندروآ . ص )  ) هللا لوسر  دزن  ار  هدـش  يرادـیرخ  ءایـشا 

. دهد تکرب  تیب  لها  هب  ادخ  تفگ : دومنیم 
یف مهردـلا  تبکـسف  ص )  ) هللا لوسر  یلع  تلخد  نمثلا و  تذـخا  هتعبف و  تمقف  عردـلا ، عبف  مق  ص )  ) هللا لوسر  لاـق  ع ...:)  ) یلع لاـق 
نم ص )  ) هللا لوسر  ضبق  مث  ابیط ، همطافل  غعتبا  لاـقف : هاـطعاف  ـالالب  اـعد  هضبق و  ضبق  مث  هتربخا  اـنا  ـال  و  یه ؟ مک  ینلاـسی  ملف  هرحح 

. هباحـصا نم  هدـعب  رـسای و  نب  رامعب  هفدرا  تیبلا و  ثاثا  بایث و  نم  اهحلـصی  ام  همطافل  عتبا  لاق : رکبابا و  هاطعاف  هیدـی  اـتلکب  مهاردـلا 
. هورتشا هحلصتسا  ناف  رکب  یبا  یلع  هوضرعی  یتح  هنورتشی  الف  حلصی  امم  یشلا  نوضرتعی  اوناکف  قوسلا  اورضحف 

وشح رصم  شیخ  نم  نیشارف  طیرشب و  لمزم  ریرس  هیربیخ و  ادوس  هفیطق  مهارد و  هعبراب  رامخ  مهارد و  هعبسب  صیمق  هورتشا : امم  ناکف 
دـیلل و یحر  يرجه و  ریـصح  فوص و  نم  رتس  رخذا و  اـهوشح  فئاـطلا  مدا  نم  قفارم  عبرا  فوص و  نم  رخـالا  وشح  فیل و  امهدـحا 

. فزخ نازیک  ارضخ و  هرج  هتفزم و  هرهطم  املل و  نش  نبلل و  بعق  مدا و  نم  اقس  ساحن و  نم  بضخم 
یلع عاتملا  ضرع  املف  یقابلا  هعم  اوناـک  نیذـلا  ص )  ) هللا لوسر  باحـصا  لـمح  عاـتملا و  ضعب  رکبوبا  لـمح  ارـشلا  لمکتـسا  اذا  یتح 

[ . 1 . ] تیبلا لهالا  هللا  كراب  لوقی : هدیب و  هبلقی  لعج  ص )  ) هللا لوسر 
--------------

: اه تشون  یپ 
ص 94. ج 43 ، راحب ، [ 1]

یسورع نشج 

نیا رد  اما  متـشگیم . زاب  لزنم  هب  مدرازگیم و  زامن  (ص ) ادـخ ربمایپ  اب  متفر و  یم  دجـسم  هب  ماش  حبـص و  ره  نم  تشذـگ و  هام  کـی 
نخس (ص ) ادخ لوسر  اب  ام  هک  یهاوخیمن  ایآ  دنتفگ : نم  هب  (ص ) ادخ لوسر  نارسمه  هکنیا  ات  دماین . نایم  هب  همطاف  زا  یتبحص  تدم 

؟ مینک وگتفگ  شترضح  اب  رهوش ، هناخ  هب  ارهز  لاقتنا  هرابرد  مییوگب و 
. دینک نینچ  يرآ  متفگ :
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یـسورع نشج  هب  شنامـشچ  دوب  هدـنز  هجیدـخ  رگا  ادـخ ! هداتـسرف  يا  تفگ : نمیا  ما  نایم  نآ  زا  و  دـنتفر ، (ص ) ادـخ ربمایپ  دزن  اهنآ 
رـس و ددرگ و  نشور  شیوش  لامج  هب  ارهز  هدـید  مه  ات  دـیتسرفب  رهوش  هناخ  هب  ار  همطاـف  امـش  تسا  بوخ  هچ  دـشیم . نشور  همطاـف 

. تسا هتساوخ  نینچ  مه  یلع  اقافتا  میدرگ ؟ نامداش  هدنخرف  دنویپ  نیا  زا  ام  مه  دریگب و  یناماس 
. دهاوخب ار  شرسمه  دوخ  وا  ات  میدوب  رظتنم  ام  تفگن ؟ يزیچ  یلع  ارچ  سپ  دومرف : ربمغیپ 

. دوب نم  عنام  مرش  (ص !) ادخ لوسر  يا  متفگ : نم 
؟ دنرضاح اجنیا  یناسک  هچ  دومرف : درک و  دوخ  نانز  هب  ور  سپ 

... ینالف ینالف و  بنیز و  نم و  تفگ : هملس  ما 
رتبـسانم تدوخ  هرجح  دومرف : هرجح ؟ مادـک  دیـسرپ : هملـس  ما  دـینک . هدامآ  میومع  رـسپ  رتخد و  يارب  ياهرجح  نونکا  مه  سپ  دومرف :

. دننک هدامآ  ار  یسورع  نشج  تامدقم  دنزیخرب و  هک  دومرف  مه  اهنز  هب  تسا .
لوسر جاوزا  نلق  مث  همطاف  رما  نم  ائیش  رکذا  یلزنم و ال  یلا  عجرا  و  ص )  ) هللا لوسر  عم  یلصا  ارهش  کلذ  دعق  تمقاف  ع ...:)  ) یلع لاق 

نا ول  ص !)  ) هللا لوسر  ای  نمیا : ما  تلاقف  هیلع  نلخدـف  نلعفا ، تلقف  کیلع ؟ همطاف  لوخد  ص )  ) هللا لوسر  نم  کل  بلطن  ـالا  ص )  ) هللا
. کلذب اننویع  رق  اهلمش و  عمجا  اهلعبب و  همطاف  نیع  رقف  هلها ، دیری  ایلع  نا  همطاف و  فافزب  اهنیع  ترقل  هیقاب  هجیدخ 

... هنم کلذ  عقوتن  انک  دقف  هتجوز ؟ ینم  بلطیال  یلع  لاب  امف  لاقف :
. هللا لوسر  ای  ینعنمی  هایحلا  تلقف :

نبا یتنبال و  اوئیه  ص )  ) هللا لوسر  لاقف  هنالف ، هنالف و  هذه  بنیز و  هذه  هملس و  ما  انا  هملس : ما  تلاقف  انهه ؟ نم  لاقف : اسنلا  یلا  تفتلاف 
. اتیب يرجح  یف  یمع 

[ . 1 .... ] اهناش نم  نحلصی  نیزی و  نا  هاسن  رما  کترجح و  یف  ص :)  ) هللا لوسر  لاقف  ص ؟)  ) هللا لوسر  ای  هرجح  یلا  یف  هملس : ما  تلاقف 
-----------------

: اه تشون  یپ 
ص 85. ج 43 ، راحب ، [ 1]

ردپ یلاخ  ياج 

دورف مردپ  ربنم  زا  تفگ : تخادرپ و  وا  شاخرپ  هب  ربنم ، ریز  زا  لاسدرخ  یکدوک  دوب ، هتسشن  (ص ) ادخ لوسر  ربنم  زارف  رب  رکبوبا  یتقو 
. يآ

، دزابن راظنا  رد  ار  دوخ  دشاب و  هدرک  تیعقوم  ظفح  هکنیا  يارب  رکبوبا 
یتصرف رد  دـیجنر و  نسح  فرح  زا  نطاب  رد  اـما  تسوت  دـج  ربنمت  نیا  تسا  روط  نیمه  يرآ  تفگ : درک و  قیدـصت  ار  كدوک  نخس 
ترـضح خر  هب  ار  نآ  دـنکیم و  دای  نسح  نخـس  نیا  زا  دـنچ ، ییاههیالگ  نمـض  دـسریم ، نانموم  ریما  تمدـخ  شقیفر  هارمه  هب  هک 

ار رکبوبا  مدرم  راظنا  رد  ات  يرادیم  اوار  نانآ  ینکیم و  کیرحت  ار  تنادنزرف  هک  یتسه  وت  نیا  دنکیم : هفاضا  مه  شقیفر  و  دشکیم .
!. دننک ریقحت 

: دومرف نانآ  خساپ  رد  ترضح 
تفاکشیم و ار  تعامج  فوفص  دب ، زامن  رد  شدج  هک  یماگنه  اسب ، هچ  نسح  مدنزرف  هک  دنهاگآ  زین  مدرم  دنیادیم و  دوخ  امـش  ... 

کی نداهن  اب  یمارگ  لوسر  دـشیم و  راوس  وا  تشپ  رب  دوب  هدجـس  رد  (ص ) ادـخ ربمایپ  هک  لاح  نامه  رد  دـیناسریم و  يو  هب  ار  دوخ 
. دربیم نایاپ  هب  ار  زامن  عضو  نیمه  اب  و  تساخیم ، رب  دوخ ، يوناز  رب  رگید  یتسد  نداهن  لفط و  تشپ  رب  تسد 
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دراو هک  رد  زا  نسح  و  تفگیم ، نخـس  ربنم  زارف  رب  (ص ) ادخ ربمایپ  هک  ار  یتاعاس  دـنا ، هدرکن  شومارف  هنیدـم  مدرم  دـینادیم و  زین  و 
هیس رب  ار  اهاپ  دشیم و  راوس  وا  ندرگ  رب  تسـشنیم و  تشدج  شود  رب  تفریم و  الاب  ربنم  ياههلپ  زا  دیودیم و  ردپ  بناج  هب  دشیم 

هبطخ تفگیم و  نخـس  نانچمه  ربمایپ  دروخیم و  مشچ  هب  رود  زا  وا  ياپ  لاخلخ  یگدنـشخرد  هک  يروط  درکیم  نازیوآ  وا  كراـبم 
. دناوخیم

نتـسشن ردـپ و  یلاخ  ياج  هدـهاشم  هک  تسا  یعیبط  هتـشاد  سنا  رهم و  شدـج  هب  هیاپ  نیا  اـت  هک  یکدوک  دـیهد ) فاـصنا  دوخ  امـش  )
هدوبن نم  روتسد  هب  وا  راک  و  دیوگب ، نینچ  هک  ما  هتخوماین  وا  هب  زگره  نم  مسق  ادخ  هب  دشاب . نارگ  اروشد و  شیارب  وا ، ياج  رب  يرگید 

.... تسا
هرهظ بکریف  دـجاس  وه  یبنلا و  یتای  یتح  فوفـصلا  یطختی  ناک  هنا  هنیدـملا  لها  ملعی  ناملعت و  دـقف  ینبانـسحا  اما  و  ع ...:)  ) یلع لاق 

.... هالصلا متی  یتح  هتبکر  یلع  يرخالا  نسحلا و  رهظ  یلع  هدی  یبنلا و  موقیف 
یتح یبنلا  ردص  یلع  هیلجد  نسحلا  یلدی  هتبقر و  یلع  بکری  یبنلا و  یلا  یعـسی  ناک  نسحلا  نا  هنیدـملا  لها  ملعی  ناملعت و  و  لاق : مث 
يار اـملف  هتبقر ، یلع  نسحلا  هتبطخ و  نم  یبنلا  غرفی  یتح  هتبقر  یلع  لازیـال  بطخی و  یبـنلا  دجـسملا و  یـصقا  نم  هیلاـخلخ  قیرب  يری 

[ . 1 .... ] يرما نع  هلعفال  کلذب و  هترما  ام  هللا  و  کلذ ، هیلع  قش  هریع  هیبا  ربنم  یلع  یبصلا 
-------------

: اه تشون  یپ 
ص 205. ج 43 ، راحب ، ص 223 ؛ ج 1 ، عئارشلا ، للع  [ 1]

ربمایپ تدایع  رد  لیئربج 

ات رادید  نیا  يرامیب ، ياهزور  رد  دومنیم ... رادید  يو  زا  دـمآیم و  دورف  (ص ) ادـخ لوسر  رب  ینیعم  تاقوا  رد  یحو ، هتـشرف  لیئربج ،
. دیسریم مه  زور  هنابش  رد  تبون  ود 

. مدومن ساسحا  (ص) ادخ لوسر  فیرش  رضحم  رد  ار  لیئربج  روضح  نم ، هک  وب  اهرادید  نیا  زا  یکی  رد 
، دـش یلاـخ  تیعمج  زا  لزنم  نوچ  و  دـنیوگ . كرت  ار  لزنم  هک  تساوخ  دـندوب ، اـجنآ  هک  یناـسک  همه  زا  نم  زج  هب  (ص ) ادـخ ربماـیپ 
ره تسا - هدرک  ییوجلد  یسرپلاوحا و  وت  زا  هدناسر و  مالـس  تیادخ  دمحم ! يا  لیئربج : : دش زاغآ  ریز  حرـش  هب  لیئربج  وا و  يوگتفگ 

! تسا رتهاگآ  ناگدنب  لاوحا  رب  دوخ  وا  دنچ 
. منیبیم دوخ  رد  ار  گرم  ياههناشن  (ص :) ربمغیپ

مهارف وا  ياقل  لصو و  نامز  دسر و  يراوگرزب  تمارک و  ياهتنم  هب  وت  قح  رد  يدنوادخ  هدارا  هک ) تسا  دوز  ! ) وت رب  داب  هدژم  لیئربج :
. دیآ

متـساوخ یتلهم  وا  زا  دش . لخاد  متفگ و  دمآ  شوخ  وا  هب  تساوخ ، دورو  هزاجا  دوب و  هدمآ  گرم  هتـشرف  شیپ ) یتاظحل  (: ) (ص ربمغیپ
هک تسا  هتـشادن  هقباس  نونکات  تسا  قاتـشم  یـسب  وت  رادید  هب  تراگدرورپ  دمحم ! يا  لیئربج : . دزادنا ریخءات  هب  ار  شراک  وت  ندمآ  ات 

. تفرگ دهاوخن  هزاجا  يدحا  زا  زین  وت  زا  سپ  دشاب و  هتفرگ  تصخر  یسک  زا  گرم  هتشرف 
. راذگم اهنت  ارم  گرم ) هتشرف   ) وا ندمآ  ات  و  نامب ، نم  دزن  وت  لیئربج ! (ص :) ربمغیپ

.... هلیل لک  یف  موی و  لک  یف  هیف  ضبق  يذلا  هضرم  یف  یبنلا  یلع  لزین  لیئربج  ناف  ع ...:)  ) یلع لاق 
نا دـمحم ! ای  لیئربج : هل  لاقف  يریغ . تیبلا  یف  ناـک  نم  جرخیف  یلع  لاـقف  هسح  اـنفرعف  هیف  لزنی  ناـک  يذـلا  تقولا  یف  هیلع  لزن  هنا  ... 

دارا امنا  هللا  ناف  رشبا  دمحم ! ای  لیئربج : هل  لاق  اتیم ، یندجا  یبنا  هل  لاقف  كدجت ؟ فیک  کب  ملعا  وه  کلاسی و  مالسلاکئرقی و  کبر 
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ای هل  لاقف  . کئیجم هترظیبسا  لخدـف و  هل  تنذاف  یلع  نذاتـسا  توملا  کلم  نا  یبنلا : هل  لاق  . همارکلا نم  کلدـعا  ام  دـجت  امب  کغلبی  نا 
لیئربج ای  حربتال  یبنلا : لاقف  كدعب . دحا  یلع  نذاتـسیال  کلبق و  دحا  یلع  توملا  کلم  نذاتـسا  امف  قاتـشم . کیلا  کبر  نا  دـمحم !

[ . 1 .... ] دوعی یتح 
--------------

: اه تشون  یپ 
ص 18. ج 11 ، هّمغلا ، فشک  ص 530 و 532 ؛ ج 22 ، راحب ، [ 1]

ردب گنج 

. داد يور  ردب  هوزغ  ترجه ، مود  لاس  ناضمر ، مهدزون  ای  مهدفه ، زور 
. دنتشاد رتش  داتفه  بسا و  ود  طقف  يراوس  يارب  هک  دندوب  رفن  هدزیس  دصیس و  رب  غلاب  مالسا ، نایهاپس  رامش 

عون گنج  نیا  رد  دنتـشاد . هارمه  تسا  دص  دندوب و  شوپ  هرز  نانآ  رفن  دصـشش  هک  یگنج  درم  هاجنپ  دصهن و  نمـشد ، نایهاپـس  هدـع 
تسا هکم  نیا  اهدبک ؛ ذالفا  مکیلا  تقلا  دق  هکم  هذه  دومرف : شیوخ  نارای  هب  (ص ) ادخ لوسر  دنتشاد  تکرش  شیرق  نارتهم  فارـشا و 

. تسا هدنکفا  امش  يولج  ار  شیوخ  ياههشوگ  رگج  هک 
هب هجیتـن  تخـس  یگنج  زا  سپ  دـنداتفا و  مه  ناـج  هب  هاپـس  ود  داد ، خر  شیرق  نازاتـشیپ  زا  رفن  شـش  ناـیم  هک  نت  هب  نـت  دربـن  زا  سپ 

یمین زا  شیب  دندش . هتشک  ناناملسم  تسد  هب  شیرق  نادرم  زا  رفن  داتفه  گنج  نیا  رد  دیماجنا . مالسا  هاپـس  يزوریپ  نمـشد و  تسکش 
ناگتـشرف دادـما  نیملـسم و  ریاس  هلیـسو  هب  هک  رگید  مین  رد  دندیـسر و  تکاله  هب  یلع  ياناوت  تسد  هب  رفن  ینعی 36  ردب ، ناگتـشک  زا 

. تسا هدوب  میهس  ترضح  نآ  تسا ، هدوب 
، تفگ داتسیا و  هاچ  رس  رب  ادخ  لوسر  هاگنآ  دندنکفا . ردب  هاچ  نایم  ار  شیرق  ناگتشک  (ص ) ادخ لوسر  روتـسد  هب  گنج  نایاپ  زا  سپ 
ص)  ) ادـخ ربمایپ  يارب  یناشیوخ  دـب  امـش  درب  مان  کی  هب  کی  ار  همه  لهجوبا و  يا  هیما ، يا  هبیـش ، يا  هبتع ، يا  ناـگداتفا ! هاـچ  هب  يا 

گنج هب  امش  دندرک و  يرای  ارم  مدرم  . دیدرک نوریب  ارم  امش  دنداد و  هانپ  ارم  مدرم  وگغورد ، امش  دنتـسناد و  وگتـسار  ارم  مدرم  دیدوب .
قح دوب  هدرک  هدعو  مراگدرورپ  ار  هچنآ  نم  دنتفای ؟ قح  دوب  هداد  هدعو  امـش  هب  راگدرورپ  ار  هچنآ  ایآ  تفگ : سپـس  دـیتساخرب . نم  اب 

. متفای
. دیونشیمن رتهب  ناشیا  زا  ارم  راتفگ  امش  دومرف : !؟ ییوگیم نخس  ناگدرم  ياههشال  اب  ایآ  ادخ ! هداتـسرف  يا  دنتفگ : هباحـص  زا  یـضعب 

. تسا قح  ناشراگدرورپ  هدعو  هک  دنتسناد  دندینش و  متفگ  ار  هچنآ  هنرگ  دنزجاع و  نداد  خساپ  زا  اهنآ  تسه ، هک  يزیچ 
.... دندش دازآ  اهبرـس  تخادرپ  اب  ناشیا  رفن  هک 68  دنتشگ  ریسا  ناناملـسم  تسد  هب  زین  شیرق  نادرم  زا  رفن  داتفه  ناگتـشک ، زا  هتـشذگ 

. دیریگیم یپ  ص 235 294 )  ) مالسا ربمایپ  خیرات  باتک  زا  ار  ایاضق  نیا  لیصفت 
رب يزوریپ  ترـصن و  هلیـسو  هک  دزومایب  نم  هب  ییاـعد  متـساوخ  وا  زا  مدـید . باوخ  رد  ار  رـضخ  باـنج  ردـب ، گـنج  زا  شیپ  بش  - 1

. ددرگ ناکرشم  نانمشد و 
. وه الا  وه  نم ال  ای  وه ، ای  وگب ، تفگ : سپ 

. متفگ زاب  شیارب  ار  هتشذگ  بش  باوخ  مدش و  بایفرش  ص )  ) ادخ لوسر  رضحم  هب  دش  حبص  هک  نیمه 
. دناهتخومآ وت  هب  ار  مظعا  مسا  یلع ! دومرف :
. دوب منابز  درو  هتسویپ  ردب  زور  رد  اعد  نیا 

رد ناناملسم  باحصا و  یمامت  بش  نآ  دوبن . بسا  بحاص  ام  زا  کی  چیه  رادقم  زا  ریغ  هک  میدرک  هرادا  ار  ردب  گنج  یلاح  رد  ام  - 2
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. درک اعد  ای  دناوخ و  زامن  ای  حبص  ات  وب و  هداتسیا  تماق  مامت  اب  یتخرد  ریز  رد  هک  مرکم  لوسر  زا  ریغ  دندوب ، باوخ 
ترضح نآ  مدید  سپ  دنکیم ؟ هچ  وا  منیبب  ات  متـشگ  زاب  (ص ) ادخ لوسر  دزن  سپـس  مدیگنج . نمـشد  هاپـس  اب  یتخل  ردب ، زور  رد  - 3

.... مویق ای  یح  ای  دیوگیم : هدجس  لاح  رد  هداهن و  كاخ  رب  رس 
رکذ نامه  تسا و  هدجـس  رد  زونه  مدید  مدمآ ، ص )  ) ادخ لوسر  دزن  سپـس  متخادرپ . دربن  هب  ار  یتاظحل  متـشگزاب و  نادیم  هب  هرابود 

. دینادرگ وا  بیصن  ار  يزوریپ  حتف و  لاعتم  يادخ  هکنآ  ات  تشاد ، همادا  نانچمه  عضو  نیا  دراد . بل  رب  ار  فیرش 
میومع مدوب و  هتـشک  ار  هبتع  نب  دـیلو  هک ) دوب  یلاـح  رد  نیا  و  . ) مدـش هدز  تفگـش  شیرق  یکاـب  یب  روهت  زا  نم  ردـب ، گـنج  رد  - 4

. مدوب میهس  هبتع ) رگید  دنزرف   ) هبیش نتشک  رد  نم  دوب و  هدناسر  تکاله  هب  ار  هبتع  هزمح ،
، مدروآ دورف  وا  رـس  رب  هک  تبرـض  کـی  اـب  کـی و  اـب  مدادـن و  تلهم  وا  هب  دـش ، رو  هلمح  نم  رب  نایفـس  یبا  نـب  هـلظنح  هـک  یماـگنه 

. درپس ناج  مد  رد  دش و  نیمز  رب  شقن  داتفا و  نوریب  هقدح  زا  شنامشچ 
نمـشد فص  اب  ام  فص  تفرگ و  الاب  نمـشد  هاپـس  ام و  نیب  دربن  و  دش ، نشور  اج  همه  دمآ و  الاب  باتفآ  هکنآ  زا  سپ  ردب  زور  رد  - 5
هکرعم زا  مصخ  هاپـس  زا  يدرم  رب  نتفای  تسد  بیقعت و  روظنم  هب  نم  دوبن ) ییاسانـش  لباق  نمـشد  تسود و  هک  يروط   ) تخیمآ مه  رد 
تروص یلاح  رد  ود  نآ  نیب  دربن  دوب . زیتس  گنج و  رد  ناکرشم  زا  ینت  اب  هک  داتفا  همثیخ  نب  دعس  هب  منامـشچ  نیب  نیا  رد  مدش . جراخ 

دیهـش دـمآرد و  ياپ  زا  فیرح  غیت  مخز  اب  دعـس ، هک  دـییاپن  يرید  اما  دنتـشاد . رارق  نش  گیر و  زا  يا  هپت  زارف  رب  ود  ره  هک  تفرگیم 
. دش

دمآ ریز  هب  بسا  زا  تخانش و  دید ، ارم  هک  نیمه  ، دوب بسا  رب  راوس  هرز و  زا  یششوپ  نهآ و  زا  يراصح  رد  اپ  ات  رـس  هک  حتاف  كرـشم 
. میزادرپ دربن  هب  مه  اب  ات  يآ  شیپ  بلاطوبا ! رسپ  يا  : تفگ دز و  ادص  مان  هب  ارم  و 

. دمآ شیپ  هب  زین  وا  متفر و  وا  بناج  هب  نم 
کی زا  اـت  مدیـشک  بقع  هب  ار  دوـخ  تشاد ، رارق  يدـنلب  رد  وا  رگید  فرط  زا  دوـب و  رتهاـتوک  وا ) هب  تبـسن   ) متماـق هکنآ  ببـس  هب  نـم 

. میشاب رادروخرب  یبسن  يواست 
: تفگ ور  نیا  زا  دوب . هدومن  لمح  رارف  سرت و  رب  ارم  تکرح  نیا  هراچیب  نآ 

؟ ینکیم رارف  ایآ  بلاطوبا ! رسپ  يا 
(. هدمآ ثیدح  رد  هک  تسا  یلثم  همجرت   ) ددرگیم زاب  يدوز  هب  هدش  رود  متفگ :

ار نآ  رپس  اب  هک  درک  هلاوح  نم  رب  یتبرض  وا  ، مدشیم رازراک  هدامآ  طلـسم و  دوخ  رب  مدرکیم و  مکحم  ار  دوخ  ياپ  ياج  نم  هک  یتقو 
تدش و زا  هک  مدروآ  دورف  وا  فتک  رب  یتبرـض  نم  درکیم ، شالت  ییاهر  يارب  هک  یلاح  رد  درک و  ریگ  رپس  رد  وا  ریـشمش  مدرک . عفد 

. تسسگ مه  زا  شاهرز  دمآ و  رد  هزرل  هب  نآ  ینیگنس 
رس تعرـس  هب  نم  دش . رهاظ  مرـس  تشپ  زا  يریـشمش  قرب  هاگان  تسا . هدش  مامت  وا  راک  تبرـض ، نآ  مخز  شزوس  زا  هک  متـشادنپ  نم 
اوه هب  شدوخ  هالک  هارمه  ار  وا  همجمج  هک  درک  تباـصا  كرـشم  نآ  رـس  اـب  ناـنچ  دـمآ و  دورف  ریـشمش  نآ  مدیـشک و  نییاـپ  ار  دوخ 

: تفگ درک و  باترپ 
. بلطملادبع دنزرف  منم  كرشم ) يا   ) ریگب

. تسا يدع  نب  همیعط  مه  لوتقم  هزمح و  میومع  براض ، مدید 
وه نم ال  ای  وه  ای  لق  لاقف : ادعالا . یلع  هب  رـصنا  ائیـش  ینملع  هل : تلقف  هلیلب  ردـب  لبق  مانملا  یف  رـضخلا  تیار  لاق : نینموملاریما  نع  - 1

[ . 1 . ] ردب موی  یناسل  یلع  ناک  و  مظعالا . مسالا  تملع  یلع ! ای  یل : لاقف  ص )  ) هللا لوسر  یلع  اهتصصق  تحبصا  املف  وه  الا 
لوسر ریغ  مان ، نم  الا  انیف  ام  ردب و  هلیل  انتیاد  دقل  دوسالا و  نب  دادقملا  ریغ  سراف  انیف  ام  اردب و  انرـضح  دـقل  بلاط : یبا  نب  یلع  نع  - 2
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[ . 2 . ] حابصلا یتح  وعدی  اهیف و  لصی  هرحش  لصا  یف  ابصتنم  ناک  هناف  ص )  ) هللا
مث مویق . ای  یح  ای  لوقی : دـجاس  وه  اداف  عنـص ؟ اـم  رظنا  ص )  ) هللا لوسر  یلا  تئج  مث  لاـتق  نم  ائیـش  تلتاـق  ردـب ، موی  ناـک  اـمل  - ... 3

[ . 3 . ] هیلع هللا  حتفف  کلذ ، لوقی  دجاس  وه  اداف  تئج  مث  تلتاقف  تعجر 
یبا نب  هلظنح  یلا  لبقا  ذا  هبیـش  لتق  یف  هتکرـش  هبتع و  هزمح  لتق  هبتع و  نب  دـیلولا  تلتق  دـق  موقلا و  هارج  ردـب  موی  تبجعت  دـقل  - ... 4

[ . 4 . ] الیتق ضرال  مزل  هانیع و  تلاسف  فیسلاب  هبرح  هتبرض  ینم  اند  املف  نایفس 
نم لـجر  اذاـف  مهنم  لـجر  رثا  یف  تجرخ  مهفوفـص ؛ انفوفـص و  تطلتخا  دـق  نوکرـشملا  نـحن و  راـهنلا و  عـتم  اـم  دـعب  ذـئموی  ینا  - 5
نع محتقاف  اسراف  ناک  دیدحلا و  یف  كرشملا  ادعس و  كرـشملا  لتق  یتح  نالتقی  امه  همثیخ و  نب  دعـس  لمر و  بیثک  یلع  نیکرـشملا 

اعجار تططحناف  اریـصق  الجر  تنک  البقم و  یلا  طحناف  هیلع  تفطعف  زاربلا ! یلا  بلاـط  یبا  نب  اـی  مله  یناداـنف : ملعم  وه  ینفرعف و  هسرف 
اند املف  لبقا  تبث  يامدق و  ترقتـسا  املف  ارتشلا . نبا  رفم  بیرق  تلقف : تررف ؟ بلاط ! یبا  نبا  ای  لاقف : ینولعی  نا  تهرک  یلا  لزنی  یکل 
اذاف هلتقیس  یفیس  نا  تننظف  هعرد  یفیس  طق  دقل  شعتراف و  عراد  وهو  هقتاع  یلع  هتبرضف  جحلف  هفیس  عقوف  هقردلاب  تیقتاف  ینبرـض  ینم 

وه اذاف  تفتلاف  بلطملادبع  نبا  انا  اهذخ و  لوقی : وه  هضیبلاب و  هسار  فحق  نطاف  فیـسلا  عقو  یـسار و  تاطاطف  یئارو  نم  فیـس  قیرب 
[ . 5 . ] يدع نب  همیعط  لوتقملا  یمع  هزمح 

--------------
: اه تشون  یپ 

ص 279 . ج 19 ، راحب ، ص 73 ؛ ج 1 ، داشرا ، ص 282.222 - ج 3 ، راحب ، [ 1]
،ص 363 . هدمعلا [ 2]

ص 280 . ج 19 ، راحب ، ص 75 ؛ ج 1 ، داشرا ، [ 3]
ص 160 . صاصتخا ، ص 171 ؛ ص 243 و ج 38 ، ج 20 ، راحب ، ص 417 ؛ لاصخ ، ص 286.338 - ج 19 ، راحب ، [ 4]

ص 338. ج 19 ، راحب ، [ 5]

دحا گنج 

رفن دصتفه  هب  گنج  نادیم  رد  هک  دوب  رفن  رازه  زاغآ  رد  مالسا  نایهاپس  رامـش  دش . عقاو  دحا »  » هوزغ يرجه  موس  لاس  لاوش  متفه  زور 
دیسر .

هـس هب  نارتش  و  تسیود ، هب  اهبـسا  رامـش  دـندوب . رادروخرب  مزال  تازیهجت  هرز و  زا  نانآ  رفن  دـصتفه  هک  دوب  نت  رازه  هس  نمـشد  دارفا 
دشیم . غلاب  رازه 

يرهاظ يزوریپ  نآ ، يهجیتن  و  دندوب ، هدرک  اپرب  ردب  تسکـش  یفالت  هب  هک  دوب  شیرق  موجه  ربارب  رد  یگداتـسیا  گنج ، نیا  زا  فدـه 
دوب . نیملسم  ناگرزب  زا  دیهش  داتفه  زا  شیب  ندنام  ياج  هب  نمشد و 

زا نت  هدزاـی  نداد  تسد  زا  اـب  شیرق  هـکنآ  هـچ  دوـمنیم ؛ یمتح  نیملـسم  يارب  ار  يزوریپ  هـک  دوـب  ناـنچ  گـنج  تفرـشیپ  زاـغآ ، رد 
رگا و  دنتـشاذگ . رارف  هب  اپ  یگمه  هک  دـندوب  هداتفا  بارطـضا  تشحو و  هب  ناـنچ  گـنج  تاـعاس  نیتسخن  رد  مهنآ  دوخ ، نارادـمچرپ 

نیملـسم يزوریپ  دـندرکیمن ، اهر  ار  هوک  فاکـش  زین  زادـناریت  ناناملـسم  دوب و  هتفرگن  تسد  هب  ار  اـهنآ  نوگژاو  مچرپ  همقلع »  » رتخد
هب هک  نازادناریت  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یمارگ  لوسر  هیصوت  تفای و  ناماس  ون  زا  یشاپورف ، زا  سپ  مصخ  هاپس  هناتخبدب  اما  دوب . یعطق 

دوب : هدومرف  اهنآ 
میانغ عمج  هب  میدش و  مه  زوریپ  رگا  دیباتشن و  ام  يرای  هب  امش  میوشیم ، هتشک  زین  ام  هک  دیدید  رگا  دینک . تکرح  دوخ  ياج  زا  ادابم  »
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. دروخ مقر  ناکرشم  رافک و  عفن  هب  گنج  تشونرس  هجیتن  رد  دش . هدرپس  یشومارف  هب  دینکن ... تکرش  ام  اب  مه  زاب  میتخادرپ ،
هک دـنتخاس  حورجم  ار  شکرابم  هرهچ  دنتـسکش و  ار  وا  نیـشیپ  نادـند  دـندرک و  نارابگنـس  ار  یمارگ  لوسر  هک  دوب  گـنج  نیمه  رد 

هراپ همطاف  دـشیم  رتدایز  يزیرنوخ  نوچ  و  دادیم . وشتـسش  ار  ردـپ  مخز  همطاـف  تخیریم و  بآ  یلع  دـش . يراـج  شاهنوگ  رب  نوخ 
ندش هتشک  ربمایپ و  يومع  هزمح  تداهـش  هوزغ ، نیا  كاندرد  ثداوح  زا  دمآ . دنب  نوخ  ات  تشاذگ  مخز  يور  دنازوس و  ار  يریـصح 

. تسا هکئالملا  لیسغ  هلظنح 
هب ام  زورما  يزوریپ  تسا . تبون  هب  يزوریپ  گنج و  : هک تشادرب  گـناب  دربن ، زا  دنـسرخ  هناـحتاف و  نایفـسوبا  هک  دوب  گـنج  نیمه  رد 

دنتشهب رد  ام  ياههتشک  میتسین ؛ ناسکی  امش  ام و  ینکیم ) هابتشا  وت  اما  : ) دومرف وا  خساپ  رد  (ص ) ادخ لوسر  تسا . ردب  تسکش  یفالت 
[ . 1 . ] خزود رد  امش  ياههتشک  و 

رب هک  یناسک  هچ  دوخ و  نانامیپ  مه  هچ  برع  ياههریت  یمامت  هکلب  دـندروآ ، موجه  ام  رب  رفن  نیرخآ  اـت  دوخ  اـهنت  هن  هکم  مدرم  - ... 1
ردب و ناگتـشک  یهاوخنوخ  شیرق  هناهب  یـشکرکشل  نیا  رد  دندروآ . درگ  هوبنا  یهاپـس  دـندرک و  جیـسب  ام  هیلع  ار  دنتـشاد - ذوفن  اهنآ 

. دوب هتشذگ  تسکش  ناربج 
ار اج  نامه  تفرگ و  رگنـس  دـحا  هگنت  رد  دوخ  دارفا  اب  دوب ، هتـشگ  هاـگآ  ناکرـشم  موش  هشقن  زا  لـیئربج  طـسوت  هک  (ص ) ادـخ ربماـیپ 

دندنام یقاب  هک  نانآ  دندش و  دیهـش  نیملـسم  زا  يدارفا  دنتخات . ام  رب  هراب  کی  دـندمآ و  شیپ  ناکرـشم  . تخاس دوخ  هاگرارق  هاگیاپ و 
ص)  ) ادخ ربمایپ  لتق  غورد ) هب   ) دنتخیرگ و هنیدم  رد  دوخ  ياههناخ  يوس  هب  یگمه  راصنا  رجاهم و  دندش . هدنکارپ  هدروخ و  تسکش 

. مدنام یقاب  ص )  ) ادخ لوسر  اب  اهنت  دنداد و  ترهش  رهش  رد  ار  شنارای  و 
عافد رد  مدوب و  هدش  الب  رپس  ص )  ) ادخ لوسر  شیپاشیپ  هک  زور  نآ  نم  دش . فقوتم  ناکرشم  تفرشیپ  دش و  ام  لاح  لماش  ادخ  فطل 

(. داد ناشن  رـضاح  عمج  رب  ار  تاحارج  نآ  راثآ  ترـضح  عقوم  نیا  رد  . ) متـشادرب تحارج  مخز و  دـنچ  داتفه و  مدومنیم ، راکیپ  وا  زا 
. تسا ظوفحم  مراگدرورپ  دزن  نآ  شاداپ  هللاءاش  نا  هک  دزرس  نم  زا  یتمدخ  نآ 

زا ییالط  تصرف  دروخ و  مقر  ناکرـشم  عفن  هب  گنج  تشونرـس  ناناملـسم  زا  ياهراپ  يدـنمزآ  یتسـس و  رثا  رب  هک  دـحا  گنج  رد  - 2
نادند ات  هک  یلاح  رد  تشاد ، مان  هفیذخ  یبا  نب  هیما  هک  یصخش  دمآ  مهارف  ناکرـشم  يارب  زات  تخات و  نادیم  دش و  هدوبر  اهنآ  تسد 

. دمآ دربن  نادیم  هب  دوبن ، راکشآ  شندب  زا  يرگید  ياج  شنامشچ  قرب  زج  دوب و  یفتخم  نهآ  زا  یششوپ  رد  دوب و  حلسم 
: تفگیم دیبلطیم و  دروآمه  دناوخیم و  زجر  هتسویپ  وا 

(. دوشیم ناربج  ردب  تسکش  هک  تسا  يزور  زورما  ، ) تسا ردب  یفالت  زور  زورما 
دش . دیهش  دمآرد و  ياپ  زا  نمشد  مخز  هب  هک  دییاپن  يرید  اما  تساخ . اپ  هب  يو  اب  هزرابم  هب  یسک  نیملسم  نایم  زا 

ریز دوب و  هدیشوپ  دوخ » هالک   » اب ار  دوخ  رس  يو  هک  اجنآ  زا  اما  متخاون . وا  رـس  رب  یتبرـض  و  مدرب ) هلمح  يو  رب  و   ) مدرک وا  گنهآ  نم 
هب ار  شریشمش  تشاد ، يرترب  طلست و  نم  رب  دق  يدنلب  تلع  هب  وا  نوچ  درکن و  رثا  نم  ریشمش  تشاد ، رـس  هب  صوصخم )  ) هرز مه  نآ 

یبسانم هنیمز  و   ) دوب هتفر  سپ  یکدنا  وا  هرز  هک  لاح  نیا  رد  درک . ریگ  نآ  رد  تسشن و  رپس  رد  هناتخبشوخ )  ) هک درک  هلاوح  نم  يوس 
داتفا . نیمز  رب  وا  مدرک و  عطق  ار  وا  ياپ  ود  ره  تبرض  کی  اب  مدرک و  هدافتسا  تصرف  زا  نم  دوب ) هدش  مهارف  ندز  هبرض  يارب 

تخادرپ . دروخ  دز و  هب  نم  اب  هرابود  تخاس و  اهر  رپس  زا  ار  شریشمش  ات  درک  شالت  ردقنآ  لاح ، نامه  اب  خاتسگ  نآ  اما 
زا ار  وا  هیحان  نامه  رد  تبرـض  کی  نتخاـس  دراو  اـب  تسا ) هدـنام  هرهب  یب  هرز  شـشوپ  زا  و   ) تسا راکـشآ  وا  لـغب  ریز  يدوگ  مدـید 

متخاس . هدوسآ  هدوهیب  شالت 
زا یگمه  هک  ار - رادلادبع » ینب   » هریت زا  دنمونت ، زرابم  هن  نآ  هک  دیسانشیم  نم  زج  يدرف  دوخ  نایم  رد  ایآ  دنگوس ، ادخ  هب  ار  امـش  . 3

!؟ دشاب هدیشک  نوخ  كاخ و  هب  دندوب - موق  نارادمچرپ  نارس و 
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تفگ : دز و  دایرف  دمآ و  رازراک  نادیم  هب  نیگمشخ  راوهناوید و  هنوگچ  هک  ار  نالوتقم  نآ  يهدرب  یشبح ،» باوص  ( » دیراد دای  هب  ایآ  )
!؟» دش مهاوخن  دنسرخ  دمحم  زج  یصخش  لتق  هب  ماهداد  فک  زا  هک  یناروالد  نارورس و  ماقتنا  هب  نم  »

هب نم  لاح  نیا  رد  دـیتخیرگیم . وا  ربارب  زا  هدزتشحو  مدرم )  ) امـش و  دوب . هتـشگ  دولآفک  شناهد  دوب . هدـش  نوخ  هساک  شنامـشچ 
متساخ . اپ  هب  وا  اب  هزرابم  هلباقم و 

[ . 2 ! ] دمآیم ولج  ییالویه  ییوگ  دشیم  کیدزن  نم  هب  بأوص  هک  یماگنه 
همین ود  ار  وا  هظحل  کی  رد  هک  دوب  اسآقرب  نانچ  نم  ریـشمش  تعرـس  دـشن . لدـب  در و  تبرـض  ود  زا  شیب  اما  دـش . زاـغآ  اـم  نیب  دربن 
داتفا یبناج  هب  وا  هنت  الاب  دنام و  یقاب  نیمز  رب  اهاپ  يور  وا  هنت  نییاپ  تمسق  درک . تباصا  يو  يولهپ  هاگیهت و  رب  ریشمش  يهغیت  تخاس .

[ . 3 !. ] دندیدنخیم وا  هب  دنتسیرگنیم و  ناناملسم  و 
مدرک : ضرع  هدمآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دزن  متشگزاب و  دربن  نادیم  زا  دش . همین  ود  مریشمش  دحا »  » گنج يهحوبحب  رد  . 4

تسکش . نم  ریشمش  دگنجب و  ریشمش  اب  هکنیا  زج  درادن  ياهراچ  ناسنا  ادخ ! يهداتسرف  يا 
نآ دوب . هداتفا  يرانک  رد  هک  داتفا  یلخن  يهدیکـشخ  يهخاش  رب  شنامـشچ  تخادنا ، فارطا  هب  یهاگن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ 

[4  ] راقفلاوذ هک  تسا  يریـشمش  نامه  نیا  و  داد ؛ نم  هب  ار  نآ  دش و  لدب  ریـشمش  هب  ناهگان  هک  داد  یناکت  تفرگرب و  ار  لخن  يهخاش 
. تخاس شاهمین  ود  هکنآ  زج  مدرواین  دورف  یسک  رب  ار  نآ  تفرگ . مان 

لاح نامه  اب  داتفا . شاهنوگ  هب  شمـشچ  مخت  تفاکـش و  ار  نآ  درک و  تباصا  عیبر » نب  ةداتق   » مشچ هب  يریت  دحا  دربن  يهماگنه  رد  . 5
.... درک افش  ياضاقت  دیناسر و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  روضح  هب  ار  دوخ 

رگید مشچ  زا  رتنیبزیت  حورجم ، مشچ  هک  يروط  تفای  افش  داهن و  دوخ  ياج  رب  تفرگ و  ار  شمـشچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
دیدرگ .

یتروص شوخ  درم  راب  ره  [ 5  ] مدش نیمز  رب  شقن  نآ  دروم  راهچ  تحارج  تدش  زا  هک  متشادرب  قیمع  مخز  هدزناش  دحا  گنج  رد  - 6
ارم ناوزاـب  دـشیم و  رـضاح  مرـس  يـالاب  دیـسریم ، ماـشم  هب  وا  زا  یـشوخ  يوب  دوـب و  هتخیوآ  شیاهـشوگ  همرن  رب  اـبیز  یناوـسیگ  هک 

: تفگیم درکیم و  دنلب  نیمز  زا  تفرگیم و 
. دندونشخ وت  زا  هتسویپ  ود  نآ  یتسه و  لوسر  ادخ و  تعاط  رد  وت  هکنیا  هچ  رب ؛ هلمح  نانمشد  ناکرشم و  رب  زیخرب و 

هدوب لیئربج  وا  داب ، نشور  تنامشچ  یلع ! : دومرف ترضح  نآ  متفگ . زاب  ار  درم  نآ  هصق  مدیسر ، ص )  ) ادخ لوسر  تمدخ  هک  یماگنه 
. تسا

نم زور  نآ  دنتخاس ، اهر  اهنت  هکی و  نمشد ، هوبنا  نایم  رد  ار  وا  دنتشگ و  هدنکارپ  (ص ) ادخ لوسر  فارطا  زا  مدرم  هک  دحا  زور  رد  - 7
يرایتخا طلـست و  دوخ  سفن  رب  هکد  وب  یـسک  لاح  نم ، لاح  تشادن . هقباس  هک  متـشگ  ناشیرپ  تحاران و  ترـضح  نآ  يارب  يردـق  هب 

تـشذگ زا  سپ  هکنیا  ات  متخاسیم  هدنکارپ  يو  فارطا  زا  ار  اهنآ  مدیگنجیم و  مجاهم  نانمـشد  اب  ترـضح  يور  شیپ  دـشاب . هتـشادن 
هب (ص ) ادـخ ربمایپ  متفگ ، وخ  اب  هدـش ) نارگن   ) متفاین يربخ  مدـش  ایوج  هچ  ره  اما  مریگ . ربخ  وا  لاح  زا  ات  متـشگ  زاب  بقع  هب  یتاظحل 

هدرک رارف  رازراک  نادیم  زا  ص )  ) ادخ لوسر  هک  درادن  ینعم  تسا ؛ یفتنم  يو  قح  رد  هک  ارارف  لامتحا  دـشاب !؟ هتفر  تسا  نکمم  اجک 
هدنامن یقاب  نیا  زج  یهار  سپ  دشیم . هدید  اههتشک  نایم  رد  دیاب  دوب  هدش  دیهش  رگا  نوچ  تسین ، نیب  رد  مه  تداهش  لامتحا  دنـشاب .

ار مریـشمش  فالغ  یتحاران  مشخ و  تدـش  زا  دنـشاب ) هدرک  مورحم  وا  دوجو  تمعن  زا  ار  اـم  و   ) دنـشاب هدرب  اهنامـسآ  يوس  هب  ار  وا  هک 
نمشد يایرد  هب  ار  دوخ  هاگنآ  . موش هتـشک  ات  درک  مهاوخ  دربن  نادنچ  وا  نادقف  یفالت  هب  تسا  نینچ  هک  لاح  متفگ : دوخ  اب  متـسکش و 
فعـض لاح  اب  (ص ) ادخ لوسر  مدید  ناهگان  دش ؛ زاب  نم  دید  ربارب  ياهطوحم  نمـشد  رارف  اب  متخاس . هدنکارپ  وس  ره  زا  ار  نانآ  مدز و 

! تسا هداتفا  نیمز  رب  شقن  یشوهیب  و 
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نم هب  یهاگن  متفرگ . نماد  رد  ار  شرـس  متفر و  وا  بناج  هب  تسا ) هدوب  نمـشد  ياپ  تسد و  ریز  تدـم  نیا  مامت  رد  وا  هک  دـش  مولعم  )
. دنتخیرگ دوخ  دندرک و  میلست  نانآ  هب  ار  امش  دندش و  رفاک  دندرک و  تشپ  نمشد  هب  متفگ : ؟ دندرک هچ  مدرم  یلع ! دومرف : درک و 

! یلع ای  دومرف : دنرب . شروی  وا  هب  هناریگلفاغ  دنتـشاد  دـصق  هک  دـش  نمـشد  هاپـس  زا  یهورگ  هلمح  هجوتم  ص )  ) ادـخ ربمایپ  نیب  نیا  رد 
[ . 6 .] نک رود  نم  زا  ار  نانآ 

ایآ یلع ! دومرف : ص )  ) ادـخ ربماـیپ  سپـس  . تخیرگ ییوس  هب  کـی  ره  هک  متخاـس  قرفتم  ار  ناـشعمج  مدرب و  هلمح  اـهنآ  بناـج  هب  نم 
: دیوگیم هتشادرب و  گناب  کنیا  مه  وا  يونشیم !؟ دیوگیم  نخس  وت  شیاتس  حدم و  رد  نامسآ  رد  هک  ار  ناوضر  يادص 

تسین  یلع  ریشمش  زج  يریشمش 
تسین یلع  زج  يدرمناوج  و 

. متخیر قوش  کشا  تسا  هدرک  اطع  نم  هب  هک  یتمعن  فطل و  رب  متفگ و  ساپس  ار  يادخ  نم  اج  نامه 
تشگزاب و هنیدم  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تفریذـپ و  نایاپ  دـحا  گنج  ترجه ، موس  لاس  لاوش ، مهدزناپ  ای  متفه  هبنـشود 

دنتخادرپ . دوخ  ناحورجم  ياوادم  هجلاعم و  هب  مه  ناناملسم  دوب و  هنیدم  رد  ار  هبنشکی  بش 
یماگنه دندوب ، هدش  هکم  يهناور  يزوریپ ، زا  سپ  هک  نایفسوبا  رکشل   » هک تفای  عالطا  دناوخ ؛ ار  هبنـشکی  زور  حبـص  زامن  نوچ  ربمایپ 
ناملـسم يهدـنام  یقاب  ندرک  دوباـن  هنیدـم و  هب  تعجارم  هب  میمـصت  هتـشگ و  نامیـشپ  دوخ  راـک  زا  دندیـسر ، ءاـحور »  » نیمزرـس هب  هک 

[ . 7 «. ] دناهتفرگ
يارب ار  دوخ  دـحا ،»  » يهدروخ تسکـش  هتـسخ و  رکـشل  هک  داد  ناـمرف  اروف  دیـسر  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربماـیپ  هب  هک  ربخ  نیا  . 8

درک : مالعا  مدرم  هب  اما  دننک . هدامآ  يرگید  گنج  رد  تکرش 
ارهق هک  ناقفانم  اهیرارف و  دناهتـشادرب .» تحارج  بیـسآ و  گنج  زا  هدوب و  هارمه  دحا »  » رد زورید  هک  دنراد  تکرـش  قح  یناسک  طقف  »

دنتشادن . یهارمه  قح  دندوب ، هدنام  ملاس 
تـشه هک  « ) دسالا ءارمح   » مان هب  یلحم  رد  دـندرک و  تکرح  مالـسا  شترا  ناحورجم  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  بیترت  نیا  هب 

دندز . ودرا  دندیسر و  تشاد ) هلصاف  هنیدم  اب  لیم 
رد ناحورجم  تکرـش  بیجع و  تمواقم  نیا  زا  اصوصخ  ، ) درک داجیا  تشحو  بعر و  زا  یجوم  شیرق  رکـشل  نایم  رد  ربخ  نیا  راـشتنا 

(. تسا هتسویپ  اهنآ  هب  هنیدم  زا  یسفن  هزات  شترا  دندرکیم  رکف  دیاش  دنداتفا و  تشحو  هب  تخس  دربن  نادیم 
هب نایفسوبا  دوب . عجشا  هریت  زا  دوعـسم » نب  میعن   » رفاسم نیا  دندرگیم ، هجاوم  دوب ، هنیدم  مزاع  هک  يرفاسم  اب  شیرق  رکـشل  نیب  نیا  رد 
هب هدز و  ودرا  مالـسا  شترا  هک  ییاـج  ناـمه  ینعی  « ) دـسالا ءارمح   » بناـج زا  ار  دوخ  هار  يراد ، هنیدـم  گـنهآ  وت  هک  لاـح  تفگ : وا 

نینچ ار  نایفسوبا  هاپـس  مدمآیم ، هک  هار  رد   » وگب وا  هب  ناسرتب و  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  هد و  رارق  تسا ) هتخادرپ  شیرق  بیقعت 
هک تسا  بوخ  دـناهداد ، لیکـشت  هداعلاقوف  یتردـق  دناهتـسویپ و  اهنآ  هب  برع  فلتخم  ياـههریت  زا  يرایـسب  ياـهورین  مدـید ، ناـنچ  و 
رتش هد  یتشادزاب ، ام  بیقعت  زا  ار  اهنآ  يدرک و  نانچ  رگا  ناسرتب ، ار  اـهنآ  یناوتیم  اـت  و  دـیزادنین ، رطخ  هب  ار  دوخ  ناـج  دـیدرگزاب و 

«. تفرگ یهاوخ  شاداپ  ناوج 
ار ترضح  نآ  نارای  سپـس  تفگ ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  تساوخیم  هچنآ  دمآ و  دسالا  ءارمح  هب  تفریذپ و  دوعـسم » هب  میعن  »
هب دیونـشب و  ارم  فرح  سپ  تسین  اهنآ  اب  يربارب  يارای  ار  امـش  هک  دش  دیهاوخ  وربور  یـشترا  اب  ادرف  دادماب  : » تفگ تخاس و  بطاخم 

...«. دیدرگزاب دیاهدمآ  هک  یهار  زا  دینک و  دامتعا  نم  یهاوخریخ 
لد هب  یفوخ  چـیه  اهنآ  زا  ام  هک  شاب  هاگآ  زین  وت  و  تسا » یماح  نیرتهب  وا  تسا و  یفاک  ار  ام  ادـخ  : » دـنداد خـساپ  ترـضح  ناـهارمه 

میرادن .
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[ . 8 : ] دیدرگ لزان  هیآ  نیا  هک  دوب  اجنیا 
هدامآ هتـشگ و  جیـسب  نمـشد  رکـشل  : » دـنتفگ اهنآ  هب  دوعـسم ) نب  میعن  تیاور  نیا  بسح  هب   ) مدرم زا  یعمج  هک  دـندوب  یناـسک  اـهنیا  »

نیرتهب وا  تسا و  یفاک  ار  ام  ادخ  دنتفگ : و  دش . هدوزفا  ناشنامیا  رب  سکع  هب  هکلب  دندیسرتن  اهنت  هن  اهنآ  اما  دیـسرتب ،» اهنآ  زا  دناهلمح .
...«. تسا یماح 

ياههلعـش هکنانچ  دـنتخورفایم  شتآ  لحم  دـصناپ  رد  اهبـش  دـشن ، يربخ  نمـشد  هلمح  زا  دندیـشک ، راظتنا  هچ  ره  ناهارمه ، ربمایپ و  )
هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ماجنارـس  دـشیم . هدینـش  رود  هار  زا  زین  نایهاپـس  يهمهمه  دـشیم و  هدـید  رود  ياهتفاسم  زا  شتآ 

دنتشگزاب .) هنیدم  هب  فقوت ، زور  جنپ  یلقن  هب  ای  زور و  هس  زا  سپ  ناهارمه 
یکرشم راثب  نیبلاط  شیرق  برعلا و  لئابق  نم  مهیلی  نم  اوشاحتسا  دق  مهیبا  ةرکب  یلع  انیلا  اولبقا  ۀکم  لها  ناف  مالسلاهیلع ...: یلع  لاق  . 1

انیلع اولمحف  انیلا  نوکرشملا  لبق  دحا و  دس  یف  هباحصاب  رکسع  یبنلا و  بهذف  کلذب  هابناف  یبنلا  یلع  لیئربج  طبهف  ردب  موی  یف  شیرق 
یـضم و  ص )  ) هللا لوـسر  عـم  تیقت  همیزهلا و  نم  ناـک  اـم  یقب  نمم  ناـک  دهـشتسا و  نم  نیبـسملا  نم  دهـشتساو  دـحاو . لـجر  هـلمح 

دق نیکرـشملا و  هوجو  لجوزع  هللا  برـض  مث  هباحـصا . لـتق  یبنلا و  لـتق  لوقی : لـک  هنیدـملا . نم  مهلزاـنم  یلا  راـصنالا  نورجاـهملا و 
ام کلذ  یف  ینم  ناک  هتاحارج و  یلع  هدیرما  هادر و  یقلا  مث  هذه  هذـه و  اهنم  هحرج . نیعبـس  افین و  ص )  ) هللا لوسر  يدـی  نیب  تحرج 

[ . 9 . ] هللا ءاش  نا  هباوث  لجوزع  هللا  یلع 
هانیع الا  هنم  يری  ام  دیدحلا  یف  عنقم  عراد  وه  هریغملا و  نب  هفیذح  یبا  نب  هیما  لبقا  هلوجلا  کلت  سانلا  لاج  دـحا و  موی  ناک  امل  - ... 2

هضیبلا تحت  هضیب و  هیلع  هتماه و  یلع  فیسلاب  هتبرضف  هب  تدمـصف  هیما  هلتقف  نیملـسملا  نم  لجر  هل  ضرعف  ردب . مویب  موی  لوقی : وه  و 
لعج عقوف و  هیلجر  تعطقف  هرمشم  هعرد  ناک  هتبرضف و  هفیس  جحلف  هقردلاب  تیقتاف  هفیسب  ینبرضف  اریصق  الجر  تنک  یفیـس و  ابنف  رفغم 

[ . 10 . ] تامف هتبرضف  هطبا  تحت  قتف  یلا  ترظن  یتح  كراب  وه  ینشوانی و  لعج  هقدلا و  نم  هصلخ  یتح  هفیس  جلاعی 
و لوقی : وه  مهالوم و  یـشبحلا  باوص  اج  مث  اوللا ، ذخای  مهلک  هزرابم  هعـست  رادلا  دبع  ینب  نم  لتق  دحا  مکیف  له  هللااب  مکتدـشن  - ... 3

وه انا و  فلتخاف  هنیبم  هبق  هناک  لبقا  املف  تجرخ  هنع و  متدحو  هومتیقتاف  هانیع  ترمحا  هاقدش و  دبزا  دـق  ادـمحم . الا  یتداسب  لتقا  هللا ال 
[ . 11 . ] هنم نوکحضی  نوملسملا و  هیلا  رظنی  ضرالا  یلع  همئاق  هاذخف  هزجع و  هالجر و  تیقب  نیفصنب و  هتعطقف  نیتبرض 

هفیتع لخن  هدیرج  یلا  رظنف  یفیـس ، عطقنا  دق  هفیـسب و  لتاقی  ارملا  نا  تلقف : ص )  ) هللا لوسر  یلا  تعجرف  دحا ، موی  یفیـس  عطقنا  - ... 4
[ . 12 . ] نیفصنب هدقو  الا  ادحا  هب  تبرض  امف  هینلوانف  راقفلااذ  هفیس  تراصف  اهزه  مث  هدیب  اهذخاف  هحورطم ، هسبای 

یلا اهب  یتا  مث  هدـیباهدخاف  هتقدـح  تردـبف  هنیع  یف  هنعط  هتباصا  دـحا  موی  ناک  نا  املف  احیحـص  الجر  ناک  یعبر  نب  هداتق  ابا  نا  - ... 5
لـضفب الا  فرعت  کت  ملف  اهناکم  اهعـضو  مث  هدـی  نم  ص )  ) هللا لوسر  اهذـخاف  ینـضغبت  نالا  یتارما  نا  ص )  ) هللا لوسر  ای  لاـقف  یبنلا 

[ . 13 . ] يرخالا نیعلا  یلع  اهنسح 
ذخاف حـیرلا  بیط  همللا  نسح  هجولا  نسح  لجر  یناـتاف  نهنم  عبرا  یف  ضرـالا  یلا  تطقـس  هبرـض  هرـشع  تسدـحا  موی  ینباـصا  - ... 6

ای لاقف : هتربخاف  یبنلا  تیتاف  نایـضار ... کنع  امه  و  ص )  ) هللا لوسر  هعاط  هللا و  هعاط  یف  کـناف  مهیلع  لـبقا  لاـق : مث  ینماـقاف  یعبـضب 
[ . 14 . ] لیئربج كاذ  کنیع  هللا  رقا  یلع 

برـضا هماما  تنک  یـسفن و  کلما  مل  طق و  ینقحلی  مل  ام  هیلع  عزجلا  نم  ینقحل  ص )  ) هللا لوسر  نع  دـحا  موی  سانلا  مزهنا  اـمل  - ... 7
، امـسلا یلا  اـننیب  نم  عـفر  هنظا  و  یلتقلا ؟ یف  هتیار  اـم  رفیل و  ص )  ) هللا لوـسر  ناـک  اـم  تلقف : هرا . ملف  هبلطا  تـعجرف  هیدـی  نـیب  یفیـسب 

نم ربدـلا  الو  هللا و  لوسرب  انا  اذا  ینع و  اوجرفاف  موقلا  یلع  تلمح  لتقا و  یتح  هنع  هب  نلتاـقلا  یـسفن : یف  تلق  یفیـس و  نفج  ترـسکف 
الامش انیمی و  یفیسب  اهبرضا  اهیلع  تلمحف  هبیتکلا ؛ هذه  یلع ! ای  ینع  در  یل : لاقف  هیلا  تلبقا  دق  هبیتک  یلا  یبنلا  رظنف  كوملسا . ودعلا و 

الا یتفال  راقفلاوذ و  الا  فیـس  :ال  يدانی ناوضر  هل  لاقی  اکلم  نا  امـسلا !؟ یف  کحیدـم  یلع  ای  عمـست  اـما  یبنلا : لاـقف  . راـبدالا ولو  یتح 
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[ . 15 . ] هتمعن یلع  یلاعت  هناحبس و  هللا  تدمح  ارورس و  تیکبف  یلع ...
نم الا  کباحصأ  نم  کعم  جرخت  شیرق و ال  بلطل  اذه  کتقو  یف  جرخا  نأ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  یلا  یلاعت  هللا  یحوأ  .... 8
دق شیرق  تناک  و  دسالا » ءارمح   » هل لاقی  الزنم  اولزن  یتح  حارجلا  نم  مهب  ناک  ام  یلع  هعم  اوجرخف  کلذب ، مهملعأف  ۀـحارج . هب  تناک 
نب میعن   » هل لاقی  عجـشا »  » نم لـجر  مهلبقتـساف  اوفاـخ  مهبلط  یف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  جورخ  مهغلب  اـملف  اـقرف . ریـسلا  تذـج 

ءارمح  » یلع کقیرط  لعجت  صئالق و  رشع  کل  نمـضأ  نأ  کل  له  میعن  ای  برح : نب  رخـص  نایفـسوبا  هل  لاقف  ۀنیدملا ، دیری  دوعـسم »
مهلعلف تعطتـسا  ام  مهیلع  لوهت  شیباحالا و  مهتریـشع و  ۀـنانک و  برعلا : نم  اـنئافلح  نم  ریثک  ددـم  ءاـج  دـق  هنا  ادـمحم  ربختف  دـسالا »

مهعمجب نوحبـصی  اشیرق  نا  لاق : کلذب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ربخاف  دسالا » ءارمح   » دصق و  کلذ . یلا  هباجاف  انع ؟ نوعجری 
یلابن انا ال  ملعا  لیکولا » معن  هللا و  انبسح  : » هلآ هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  باحصا  لاقف  اوعجرا . یتحیـصن و  اولبقاف  هب  مکل  ماوق  يذلا ال 

[ . 16 «.... ] لیکولا معن  و  : » هلوق یلا  لوسرلا  اوباجتسا هللا و  نیذلا  : » هلوسر یلع  هناحبس  هللا  لزناف  مهب .
----------------

: اه تشون  یپ 
ص 306 . مالسا ، ربمایپ  خیرات  ك : ر . [ 1]

تسا . هدش  هیبشت  هتشارفارب  دبنگ  ینعی  هینبم » ۀبق   » هب تیاور  رد  [ 2]
دومرف . داریا  راضح  ریاس  تفالخ و  ياهدزمان  هب  باطخ  اروش  زور  رد  هک  تسا  ترضح  نآ  نانخس  زا  یشخب  [ 3]

تسا . هدش  دراو  مه  يرگید  تایاور  ترضح  ریشمش  صوصخ  رد  [ 4]
نامرد ار  یلع  ياهمخز  دومرف : دـندرکیم ، شالت  ناحورجم  نامرد  راک  رد  هک  ییوناب  ود  هیطع ، ما  میلـس و  ما  هب  (ص ) ادـخ لوسر  [ 5]

دید نینچ  ار  عضو  هک  (ص ) ادـخ ربماـیپ  . دـکرتیم یلع  نت  زا  رگید  ياـج  میراذـگیم  مهرم  هک  ار  یمخز  ره  دوش ، ین  دـنتفگ : دـینک .
ص 286 .) ج 1 ، دمحم ، هار  .) تفای افش  اج  رد  دیشک و  یلع  رکیپ  ياهمخز  رب  یتسد  شدوخ 

هک یلاح  رد  یلع  دـندوب و  رفن  هاجنپ  رب  غلاب  هردوآ  موجه  ص )  ) ادـخ ربماـیپ  نتـشک  يارب  هک  ياهتـسد  دـسیونیم : دـیدحلا  یبا  نبا  [ 6]
تخاسیم و هدنکارپ  ار  اهنآ  یلع  راب  ره  دـندرکیم و  هلمح  ون  زا  دـندشیم و  عمج  يدوزب  اهنآ  اما  تخاسیم . قرفتم  ار  اهنآ  دوب  هدایپ 

. دش رارکت  اهراب  راک  نیا 
رد دوخ  نم  تسا ، ملـسم  یخیرات  رظن  زا  هک  بلطم  نیا  رب  هوالع  دـیوگیم : دـنکیم و  لـقن  ار  ناوضر  اـی  لـیئربج  لوزن  ناـیرج  سپس 

باهولدبع دوخ ، داتـسا  زا  يزور  یتح  ماهدـید ... ار  لیئربج  ندـمآ  دورف  نایرج  قاحـسا  نب  دـمحم  تاوزغ  باتک  ياههخـسن  زا  یخرب 
. تسا حیحص  ربخ  نیا  تفگ  يو  مدیسرپ . نآ  تحص  زا  هنیکس 

؟ دناهدیزرو تلفغ  ناشیاهباتک  رد  نآ  جرد  زا  هناگشش ، حاحص  نافلؤم  ارچ  سپ  متفگ : وا  هب 
رد حاحص  ناگدنسیون  هک  میراد  حیحص  تایاور  زا  یلیخ  تسا ؟ هدمآ  درگ  هّتس  حاحص  رد  حیحـص  تایاور  همه  رگم  تفگ : خساپ  رد 

ص 211 .) ج 14 ، هغالبلاجهن ، حرش  . ) دناهدرواین دوخ  عماوج 
ص 344 . مالسا ، ربمایپ  خیرات  [ 7]

نارمع لآ  يهروس  لـیکولا .) معن  هللا و  انبـسح  اولاـق  اـنامیا و  مهدازف  مهوشخاـف  مکل  اوعمج  دـق  ساـنلا  نا  ساـنلا  مهل  لاـق  نیذـلا  [ ) 8]
(. 173:3)

ص 69 . ، 20 ج ، راحب ، ص 167 : صاصتخا ، ص 416 ؛ لاصخ ، [ 9]
ص 275 . ج 14 ، هغالبلاجهن ، حرش  [ 10]

ص 668 . لاصخ ، [ 11]

مالسلا هیلع  یلع  ماما  www.Ghaemiyeh.comهمانشناد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1507زکرم  هحفص 514 

http://www.ghaemiyeh.com


ص 78 . ج 20 ، راحب ، [ 12]
ص 224 . جاجتحا ، [ 13]

ص 93 . ج 20 ، راحب ، ص 273 ؛ ج 2 ، بوشآ ، رهش  نبا  بقانم  [ 14]
ص 86 . ج 20 ، راحب ، ص 193 ؛ ج 1 ، يرولا ، مالعا  ص 86 ؛ ج 1 ، داشرا ، [ 15]

ج 20 ص 111. راحب ، [ 16]

قدنخ گنج 

، دناهدرمـشرب رفن  رازه  راهچ  تسیب و  ات  ار  نمـشد  نایهاپـس  دادعت  دش . عقاو  ترجه  مجنپ  لاس  لاوش  رد  بازحا  هوزغ  ای  قدـنخ  گنج 
رد اهنآ  يهدرتسگ  تکرـش  لیابق و  یتسدـمه  دوب . هدـمآ  درگ  نایدوهی  برع و  فلتخم  ياههریت  لیابق و  نتـسویپ  مه  هب  زا  مقر  نیا  هک 

دبای . ترهش  مه  بازحا  گنج  هب  قدنخ  گنج  هک  دش  ببس  دربن ، نیا 
نمـشد اب  هک  اج  ره  دنور و  نوریب  هنیدـم  زا  ایآ  هک : تخادرپ  تروشم  هب  دوخ  باحـصا  اب  دـش و  ربخاب  یـشکرکشل  نیا  زا  ادـخ  لوسر 

؟ دننکب قدنخ  ار  رهش  نوماریپ  دننامب و  هنیدم  رد  هکنیا  ای  و  دنگنجب ، يو  اب  اج  نامه  دندرک ، دروخرب 
درم رفن  رازه  هس  هک  ار  مالـسا  شترا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دیـسر و  بیوصت  هب  قدـنخ ، رفح  يارب  یـسراف  ناملـس  داهنـشیپ 
راک تشاذگ و  دوخ  نیشناج  هنیدم  رد  ار  یـسک  سپـس  دش . عقاو  نانآ  رـس  تشپ  رد  هوک  هکنانچ  داد ، رارق  علـس »  » هوک نماد  رد  دندوب 

درک . زاغآ  باتش  اب  ار  قدنخ 
دزیم و گنلک  لیب و  درکیم و  کمک  اصخش  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دندش و  راک  هب  تسد  ناوارف  شـشوک  اب  ناناملـسم 

. دیشکیم شود  رب  ار  كاخ  ياههربوت  هاگ 
. دوب هدش  راذگاو  ناناملسم  زا  ياهتسد  هب  قدنخ  زا  ياهیحان  ره 

هدش راذگاو  ناشیا  هب  هک  ار  يرادقم  دـندوب  فظوم  اهنآ  دومرف و  نیعم  یتحاسم  ياهلیبق  ره  يارب  راک ، میـسقت  همانرب  رد  یمارگ  لوسر 
. دننک رفح  عارذ  لهچ  تسیابیم  رفن  هد  ره  دننکب . تسا ،

روبع يارب  یهار  دوب و  هتسویپ  مه  هب  ياهانب  ار  هنیدم  فارطا  رتشیب  هتبلا  دیسر . نایاپ  هب  زور  شـش  تشذگ  اب  قدنخ  رفح  راک  ماجنارس ،
. تشاد دوجو  نمشد  موجه  ذوفن و  ناکما  هک  دشیم  هدنک  یتمسق  نامه  رد  طقف  قدنخ  تشادن و  دوجو  نمشد  موجه  و 

: دناهتفگ هلمج  زا  دناهدز ؛ نیمخت  یماقرا  ناگدنسیون  زا  یضعب  اما  تسین . صخش  یتسردب  قدنخ  قمع  ضرع و  لوط و 
. تسا هدوب  رتم  جنپ  نآ  قمع  رتم و  هد  نآ  ضرع  رتمولیک و  مین  جنپ و  دودح  رد  قدنخ  لوط 

تـسناوت درک و  دودـبع  نب  ورمع  هک  يراک  دـیامنیم ، نکمم  ریغ  مه  اهبـسا  نیرتکباچ  يارب  هلـصاف  نیا  اب  شهج  ضرع و  نیا  زا  روبع 
تسا هدش  لقن  ماشه  نیا  زا  . تسا هدوب  رادروخرب  يرتمک  هلـصاف  زا  هک  دوب ، ییانگنت  رب  نتفای  تسد  ، دناسرب قدنخ  يوس  نآ  هب  ار  دوخ 

: هک
اههپت زا  یکی  زارف  رب  ص )  ) ادـخ لوسر  اما  دنتـشگیم  زاب  دوخ  ياههناخ  هب  اهبـش  ندوب و  مرگرـس  قدـنخ  رفح  راک  هبا  هزور  ناناملـسم 

. دربیم رس  هب  اجنامه  رد  زین  ار  اهبش  دوب و  هدز  رداچ 
هب ناناملسم  يراتفرگ  هک  دوب  اجنیا  درک . هطاحا  ار  هنیدم  رود  ات  رود  نمشد  زا  ییایرد  دندیـسر . رـس  بازحا  قدنخ ، رفح  نتفای  نایاپ  اب 

، وا لوسر  ادخ و  هب  تبسن  ناوریپ  یخرب  لد  تفای و  تدش  میب  سرت و  دیسر و  تیاهن 
: تشگ راکشآ  ناقفانم  قافن  دش و  نامگ  دب 

: تفگ نایم  نآ  زا  یسک 
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تجاح ياضق  يارب  هک  مینک  یمن  تءارج  زورما  اـما  میروآیم ، گـنچ  هب  ار  رـصیق  ورـسخ و  ياـهجنگ  هک  دادیم  دـیون  ار  اـم  دـمحم ،
. میور نوریب 

رد هک  دوخ  ياههناخ  هب  ات  دیهد  تصخر  تسا ، نمشد  رطخ  رد  ام  ياههناخ  (ص !) ادخ لوسر  يا  دنتفگ : دندمآ و  وا  دزن  مه  یناسک  و 
يوس زا  هکنآ  زج  دادـن  خر  یگنج  تدـم  نیا  رد  دیـشک و  لوط  هام  کـی  هب  کـیدزن  نمـشد ، هرـصاحم  . میدرگزاـب تسا  هنیدـم  نوریب 

نیا هب  ار  دوخ  دنتـسنادیم  ربارب  راوس  رازه  اب  ار  وا  هک  دودـبع  نب  رمع  هکنآ  ات  دـشیم ... باترپ  نیملـسم  بناج  هب  ییاهریت  هاگ  نمـشد 
نیملـسم عفن  هب  گنج  تشونرـس  وا  لتق  اب  ودیـسر  تکاله  هب  یلع  ياناوت  تسد  هب  نت ، هب  نت  هزرابم  کی  یط  دـیناسر و  قدـنخ  يوس 

نم لضفا  قدنخلا  موی  یلع  هبرض  دومرف : (ص ) ادخ لوسر  هک  دوب  اجنیا  رد  دنتشگزاب . یگدنکفارـس  يراوخ و  اب  نامجاهم  درک و  رییغت 
. تسا سنا  نج و  تدابع  زا  رترب  قدنخ  زور  رد  یلع  تبرض  نیلقثلا ؛ هدابع 

. دمآ دنهاوخن  ام  گنج  هب  ناشیا  تفر و  میهاوخ  ناشیا  گنج  هب  ام  نونکا  انوزغیال ؛ مهوزغن و  نالا  دومرف : زین  و 
[ . 1 . ] تفرگ رارق  رفک  مامت  ربارب  رد  نامیا  مامت  زورما  هلک ؛ كرشلا  یلا  هلک  نامیالا  زرب  دومرف : زین  و 

-------------------------
: اه تشون  یپ 

.109 ص 94 - ج 1 ، داشرا ، دعب ؛ هب  ص 378  مالسا ، ربمایپ  خیرات  ك : ر . [ 1]

بآ ششوج 

: دومرف نم  هب  درکیم ) هراشا  یگنـس  هب  هک  یلاح  رد  شترـضح  . ) دـش هجاوم  یبآ  یب  لکـشم  اب  (ص ) ادـخ لوسر  اـهگنج ، زا  یکی  رد 
يراج بآ  دوخ  زا  نم  يارب  هک  مهاوخیم  وت  زا  متـسه ؛ (ص ) ادـخ لوسر  هداتـسرف  نم  وگب : ورب و  گنـس  نیا  بناـج  هب  زیخرب و  یلع !

! يزاس
ییاههدیاز مدید  ناهگان  مدـناسر  گنـس  نآ  هب  ار  ترـضح  نآ  مایپ  هک  نیمه  تشاد ، یمارگ  يربمایپ  هب  ار  يو  هک  ییادـخ  هب  دـنگوس 

. تفای نایرج  بآ  اههدیاز  نامه  زا  دش و  رهاظ  گنس  يور  رب  واگ  ناتسپ  هیبش 
مدرم ریگرب . بآ  نآ  زا  ورب  یلع ! دومرف : ترـضح  مدرک . شرازگ د  دوب  هدش  عقاو  ار  هچنآ  مدـمآ و  (ص ) ادـخ لوسر  دزن  تعرـسب  نم 

... دنتخاس و باریـس  ار  ناشنایاپراچ  دنتخاس و  وضو  دندیـشون و  دوخ  هکنآ  زا  سپ  دندرک ، رپ  ار  دوخ  ياهفرظ  اهکـشم و  دـندمآ و  مه 
. تخاس رختفم  نآ  هب  ارم  اهنت  باحصا ، نایم  زا  لجوزع  دنوادخ  هک  دوب  یتلیضف  نیا 

هللا لوسر  لوسر  انا  لق : هرخصلا و  هذه  یلا  مق  یلع ! ای  یل : لاقف  املا  دقفف  تاوزغلا  ضعت  یف  ناک  ص )  ) هللا لوسر  ناف  لاق ...: یلع  نع 
کلذ تیار  املف  ام  اهنم  يدث  لک  نم  لاسف  رقبلا  يدث  لثم  اهنم  علطاف  هلاسرلا  اهتغلبا  دقل  هوبنلاب  همرکا  يذـلا  هللاو  ام  یل  يرجفنا  (ص ،)

ینصخف اووضوت  اوبرش و  مهباود و  اوقس  مهتوادا و  مهبرق و  اوولم  یتح  موقلا  اج  املا و  نم  ذخف  یلع ! ای  قلطنا  لاقف : هتربخاف  تعرـسا ...
[ . 1 . ] کلذب لجوزع  هللا 

---------------
: اه تشون  یپ 

ص 699 . لاصخ ، [ 1]

لمج گنج 

ماجنا نم  هرابرد  ار  هچنآ  ات  دنتـساوخیم  وا  زا  رگا  تفاتب ؛ يرگنهآ  هروک  نوچمه  ار  وا  هنیرید  هنیک  تفای و  هبلغ  هشیاع  رب  هناـنز  راـکفا 
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.... درکیمن نینچ  تفریذپیمن و  زگره  دنک  يرگید  اب  تسا ، هدد 
وـس نآ  وس و  نیا  هب  ار  (ص ) ادـخ لوسر  رـسمه  مرح و  هک  یلاح  رد  دـندش . نوریب  هنیدـم  زا  هکم  هناهب  هب  لـمج  گـنج  نازورفا  شتآ 

. دنناشکیم فارطا  هب  نآ  ناگدنشورف  ار  زینک  هکنانچ  دندناشکیم ؛
هناخ و رد  (ص ) ادـخ لوسر  هک  ار  یـسک  دـندناشن . دوخ  نما  ياههناخ  رد  ار  شیوخ  نانز  هک  یلاح  رد  دـندرب ، هرـصب  هب  دوخ  اـب  ار  وا 

هارمه هب  مه  نآ  دـندنایامن . ناگمه  هب  دوب ، هتـشاد  زاـب  نارگید  نامـشچ  و  ریبز ) هحلط و   ) ود نآ  مشچ  زا  ار  وا  دوب و  هتـشاد  هاـگن  هدرپ 
. دشاب هدرشفن  تعیب  هب  دوخ  تبغر  لیم  هب  ارم  تسد  دشابن و  نم  تعاط  رد  هک  دوبن  نانآ  زا  نت  کی  هک  يرکشل 

رکم اب  ار  یضعب  دنتشک و  یتخس  رجز و  اب  ار  یضعب  دندروآ : شروی  نانآ ، زج  یمدرم  ناراد و  هنازخ  هرـصب و  رد  نم  رازگنامرف  هب  اهنآ 
. دندروآ رد  اپ  زا  گنرین  و 

رکشل نآ  همه  نتشک  دندوب ، هتشکن  دشاب - هدش  بکترم  یمرج  هکنآ  یب  دمع  هب  ار  نت  کی  زج  ناناملسم  زا  رگا  اهنآ ، دنگوس ، ادخ  هب 
يو زا  عافد  هب  نابز  تسد و  اب  دندرکن و  يریگولج  هانگ  یب  یناملسم  تکاله  زا  دندوب و  رـضاح  یگمه  اهنآ  هکنآ  هچ  دوب ؛ اور  نم  رب 

. دنتساخنرب
دادعت هب  هک  يرکشل  نتشک  دشابن  اور  نم  رب  هنوگچ  سپ  دشاب ) هدش  هتـشک  اهنآ  طسوت  ناملـسم  کی  اهنت  هک  تسا  يرکـشل  لاح  نیا  )

لانتل تیعد  ول  نیقلا و  لج  رمک  اهردص  یف  الغ  نغض  اسنلا و  يار  اهکرداف  هناف  اما  ع :)  ) یلع لاق  !؟ دنشاب هتـشک  نیملـسم  عمج  زا  دوخ 
[ . 1 . ] لعفت مل  یلا ؛ تتا  ام  يریغ  نم 

سیبح ازربا  امهتویب و  یف  امهاسن  اسبحف  هرـصبلا  یلا  اهب  نیهجوتم  اهئاش  دـنع  همالا  رجت  اـمک  ص )  ) هللا لوسر  همرح  نورجی  اوجرخف  ... 
یلماع یلع  اومدقف  هرکم  ریغ  اعئاط  هعیبلاب  یل  حمـس  هعاطلا و  یناطعا  دـق  الا و  لجر  مهنم  ام  شیج  یف  امه  ریغل  امهل و  ص )  ) هللا لوسر 

. اردغ هفئاط  اربص و  هفئاط  اولتقف  اهلها  نم  مهریغ  نیملسملا و  لام  تیب  نازخ  اهب و 
هورکنی و ملف  هورضح  ذا  هلک  شیجلا  کلذ  لتق  یل  لحل  هرج ، مرج  الب  هلتقل  نیدمتعم  ادحاو  الجر  الا  نیملسملا  نم  اوبیصی  مل  ول  هللا  وف 

[ . 2 .... ] مهیلع اهب  اولخد  یتلا  هدعلا  لثم  نیلسملا  نم  اولتف  دق  مهنا  ام  عد  دیبال ، ناسلب و  هنع  اوعفدی  مل 
-------------------------

: اه تشون  یپ 
هبطخ 156 . زا  یشخب  (، حلاص یحبص   ) هغالبلاجهن [ 1]

هبطخ 171. يدیهش ، همجرت  هغالبلاجهن ، [ 2]

تمایق زور  رد  اهتشهب  ياج 

امـش ینامـسآ  باتک  رد  دـنتفگ : وا  هب  هدـمآ  رمع  دزن  بطخا  نب  یحو  یفیـص  نب  کلام  فرـشا و  نب  بعک  ياـهمان  هب  دوهی  زا  رفن  هس 
رد تساـهنیمز و  اهنامـسآ و  ردـق  هب  نآ  يرواـنهپ  تعـسو و  هـک  یتـشهب  [ 1 [ ؛ ضرالاو تاومـسلا  اهـضرع  ۀنجو  هدـمآ : دـیجم  نآرق 

؟ دنتسه اجک  تمایق  زور  رد  اهتشهب  هیقب  سپ  دریگب  ار  هناگتفه  ياهنیمز  اهنامسآ و  مامت  تشهب  کی  تعسو  هک  یتروص 
ار دوخ  لاوس  نایدوهی  تسیچ ؟ امش  يوگتفگ  دومرف : نانآ  هب  هدیدرگ  دراو  مالسلاهیلع  نینموملاریما  ءانثا  نیا  رد  منادیمن ، تفگ : رمع 

؟ دوریم اجک  هب  زور  دوشیم  بش  هک  یتقو  دییوگب  دومرف : نانآ  هب  مالسلاهیلع  ریما  ترضح  دندرک . حرطم 
. دنادیم ادخ  دنتفگ :

هدمآ و هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دزن  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  هاگنآ  و  دنادیم ، ادخ  ار  اهتـشهب  ياج  مه  روط  نیمه  مالـسلاهیلع  یلع 
: دیدرگ لزان  هفیرش  هیآ  لاح  نامه  رد  تشاد و  هضرع  ار  ناتساد 
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[ . 3 . ] دینادیمن ناتدوخ  رگا  نادنمشناد  زا  دیسرپب  [ 2 [ ؛ نوملعت متنک ال  نا  رکذلا  لها  اولئساف 
--------------

اه : تشون  یپ 
هیآ 133 . نارمع ، لآ  هروس  [ 1]

هلآ . هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  هایح  لاح  یف  هایاضق  يورس  بقانم  هیآ 43 . لحن ، هروس  [ 2]
ثیدح 3. ءاضقلا ، باب 60 ، قودص ، دیحوت ، [ 3]

وج

نیمز و نامـسآ و  شنیرفآ  یگنوگچ  رب  لمتـشم  هک  ار  اعد  نیا  دور ، نیفـص  گـنج  هب  تساوخ  مالـسلاهیلع  ریما  ترـضح  هک  یماـگنه 
.... راهنلاو لیلل  اضیغم  هتلعج  يذلا  فوفکملا ، وجلاو  عوفرملا ، فقسلا  بر  مهللا  دومرف : ءاشنا  تساههوک  نداد  رارق  تمکح 

[1 ... ] زور بـش و  نـتفر  ورف  لـحم  ار  وـج )  ) نآ ياهداد  رارق  هـک  راـشتنا ، زا  ظوـفحم  وـج  و  دـنلب ! نامــسآ  راـگدرورپ  يا  ایادـخ ! راـب 
یگدنکارپ و ياضتقا  دوخ  يدوخ  هب  هک  نآ  اب  وج  هک  تسا  نیا  فوفکم  وج  زا  روظنم  هدروآ : [ 2  ] مالسالاو هئیهلا  باتک  رد  یناتسرهش 

. تسا هدومن  يرادهگن  ینیعم  ياج  رد  ار  نآ  هک  تساناوت  يادخ  تردق  راثآ  زا  دراد  راشتنا 
بذج دوخ  هب  ار  نآ  دکمیم و  ار  بآ  هک  تسا  یئاج  يانعم  هب  ضیغم  هملک  دیوگیم : راهنلا  لیلل و  اضیغم  هتلعج  يذلا  حرـش  رد  زین  و 
تملظ رون و  وت  ایادخ  هدومرف : نینچ  هداد و  رارق  یکیرات  رون و  يانعم  هب  ار  زور  بش و  هراعتـسا ) روطب   ) ترـضح نآ  ایوگ  و  دیامنیم ،

هک تسا  هدمآ  دـیدپ  زور  وج  رد  یکیرات  نتفر  ورف  رثا  رد  و  هدـمآ ، دوجو  هب  بش  وج ، رد  رون  نتفر  ورف  رثا  رد  ياهدرب و  ورف  وج  رد  ار 
نادنمـشناد يدایز  ياهنرق  نتـشذگ  زا  سپ  نونکا  مه  دیامنیم و  علب  هدیکم و  ار  تملظ  رون و  اوه  هک  هدومن  ضرف  نینچ  ترـضح  نآ 

دکمیم و ار  رون  زا  يرادقم  شجایتحا  ءاضتقا و  رثا  رب  وج  هک  دـناهدید  پوکـسرتکپسا  ای  امن و  فیط  زهجم  تالآ  هلیـسو  هب  تئیه  ملع 
باب نکیل  و  تسا . هدوشگ  اهنآ  يور  هب  یکیزیف  رارـسا  ملع و  زا  رد  رازه  یملع  فشک  نیا  هک  اقح  و  دنادرگیم . رب  ام  يارب  ار  شاهیقب 

زا هک  هتخومآ  وا  هب  ملع  زا  رد  رازه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  هحیحـص  تایاور  ربانب  تسا . مالـسلاهیلع  یلع  مدوصقم  ملعلا  هنیدم 
رد رازه  اهنآ  زا  ققحم  دنمـشناد  هک  هدوب  اهرد  نیا  عورف  راثآ و  زا  اسآ  هزجعم  تاـشیامرف  نیا  اـسب  و  دوشیم ، هدوشگ  رد  رازه  يرد  ره 

نونف رب  هک  یتروص  رد  دیامن ، لمات  تقد و  مالسلاهیلع  ترضح  نآ  ینارون  نانخـس  رد  هک  یـسک  هک  دنگوس  ادخ  هب  و  دنکیم ، فشک 
نآ هرابرد  هک  یـسک  نآ  راتفگ  قدص  هب  و  دشوجیم ، وا  يور  هب  شناد  تمکح و  زا  ییاههمـشچ  دـشاب  هتـشاد  طلـست  هطاحا و  هفـسلف 

. دربیم یپ  تسا  نیقولخم  مالک  زا  رترب  قلاخ و  مالک  زا  رتنیئاپ  مالسلاهیلع  یلع  مالک  هتفگ : مالسلاهیلع  ترضح 
-----------

اه : تشون  یپ 
هبطخ 166 . هغالبلاجهن ، [ 1]
ص 51. مالسالاو ، هئیهلا  [ 2]

هسامح گنج و 

: درکیم دزشوگ  نانآ  هب  ار  تاروتسد  نیا  دومنیم  بیغرت  نمشد  اب  دربن  هب  ار  دوخ  نارای  مالسلاهیلع  ریما  ترضح  هک  یماگنه 
ببـس نآ  هک  اریز  دیراشفب ؛ مه  رب  ار  ناتیاهنادند  دـیهد  رارق  رکـشل  بقع  ار  حالـسیب  نایوجگنج  رکـشل و  يور  شیپ  رد  ار  نارادهرز 

؛ تسا رثوم  نمـشد  هب  هزین  هباـصا  رد  هک  دـیروخب  مخ  چـیپ و  هزین  باـترپ  ماـگنه  هب  دوش ؛ رگراـک  ناترـس  هب  رتـمک  اهریـشمش  دوـشیم 
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سرت زیچ  ره  زا  شیب  راقو  تناتم و  اریز  دینکن ؛ وهایه  ادص و  رـس و  دنکیم ؛ رتمارآ  ار  بلق  يوق و  ار  لد  هک  دیزادنیب  نییاپ  ار  ناتهاگن 
هک یناسک  هاپـس و  ناریلد  تسد  هب  ار  نآ  و  دینکن ، یلاخ  ار  شفارطا  هتـشادهگن و  راوتـسا  ار  دوخ  مچرپ  دزاس ؛ یم  فرطرب  ار  ساره  و 
هن دننکیم ، يرادهگن  ار  نآ  بناج  راهچ  زا  دـنریگیم و  ار  مچرپ  فارطا  هک  دنتـسه  نانآ  [ 1  ] دیراپسب دننکیم  رود  امـش  زا  ار  اهرطخ 

[ . 2 . ] دنامب اهنت  هک  دنریگیم  یشیپ  نآ  رب  هن  و  دنوش ، نمشد  میلست  هک  دنتفایم  بقع  نآ  زا 
شمارآ مدق و  تابث  و  دیزاس ، دوخ  راعش  ار  ادخ  زا  سرت  دومرف : دوخ  نارای  هب  نیفص  ياهزور  ضعب  رد  مالـسلاهیلع  ترـضح  نآ  زین  و 

فالغ رد  ار  اهریشمش  دینکرب ، رد  تقد  اب  ار  هرز  دنکیم ، رترود  ناترس  زا  ار  اهریـشمش  هک  دیراشفب  مه  رب  ار  ناتیاهنادند  دینک  هشیپ  ار 
رگا دـینک  دروخ  دز و  ریـشمش  كون  اـب  دـینارپب ، هزین  فرط  ره  زا  دـینکفا ، رظن  نمـشد  هب  دوـلآ  بضغ  مشچ  هشوـگ  اـب  دـیهد ، تکرح 

[ . 3 . ] دیناسرب نمشد  هب  ار  نآ  نتفر  شیپ  اب  دسریمن  ناتریشمش 
--------------------

اه : تشون  یپ 
لها زا  هواجک  دنچ  يرفـس  رد  هک : دناهدروآ  تسا  سارف  نب  هلیبق  زا  مدکم  نب  هعیبر  مالـسلاهیلع  ماما  شیامرف  نیا  قیداصم  زا  یکی  [ 1]
یکی هدش ، وا  هجوتم  میلس  ینب  هفیاط  زا  راوسبسا  ود  عقوم  نیا  رد  دومنیم . يرادساپ  اهنآ  زا  ییاهنت  هب  هک  دندوب  شهارمه  شاهلئاع  و 

دوشن و هاگآ  هثداح  نیا  زا  نمـشد  هک  نیا  يارب  هعیبر  ماگنه  نیا  رد  درک . تباصا  يو  بلق  هب  ریت  دومن  باترپ  وا  يوس  هب  يریت  نانآ  زا 
هب اـههواجک  هک  نیا  اـت  دز  هـیکت  نآ  هـب  دوـب  هتـسشن  نـیز  رب  هـک  یلاـح  رد  درب و  ورف  نـیمز  رد  ار  شاهزین  ددرگن  ضرعتم  وا  مـیرح  هـب 
ات تسا ، هدنز  وا  هک  نیا  روصت  هب  دندادیمن  ناشن  دوخ  زا  یتکرح  هداتسیا  وا  يورشیپ  رد  نانچمه  میلـس  ینب  و  دندیـسر ، یح  ياههناخ 
وا بسا  بناـج  هب  يریت  سپ  دـنکیمن ، تکرح  الـصا  اریز  تـسا ؛ هدرم  وا  مرظن  هـب  تـفگ : ناـنآ  هـب  هدـش  هجوـتم  ناـنآ  زا  یکی  هـکنیا 

يرتشوش .) یقتدمحم  . ) داتفا نیمز  رب  نیز  يالاب  زا  هعیبر  ناجیب  ندب  دیرپ و  اج  زا  وا  بسا  ناهگان  و  دنتخادنا ،
هبطخ 120 . هغالبلاجهن ، [ 2]

هبطخ 63. هغالبلاجهن ، [ 3]

گس تیانج 

. تسنادیمن نامض  بجوم  بش  رد  ار  وا  نتفرگ  زاگ  یلو  تسنادیم  وا  بحاص  نامض  بجوم  ار  گس  هنازور  تیانج  مالسلاهیلع  یلع 
[ . 1]

----------------
اه : تشون  یپ 

ثیدح 31. ص 228 ، بیذهت ج 10 ، [ 1]

هیفس ناوج 

و دوش ، سبح  دـیاب  دـنکیمن  ادا  ار  دوخ  ضرق  هک  يراکهدـب  صخـش  دومرف : زین  و  ددرگ . لـقاع  اـت  دوش  يرادـهگن  دـیاب  هیفـس  ناوج 
ار دوخ  ياهیهدـب  هک  یـسک  و  دـیامن . ادا  ار  دوخ  نوید  هدروآ و  تسد  هب  یلاـم  اـت  دـننکیم  دازآ  ار  وا  ددرگ  تباـث  وا  سـالفا  هچناـنچ 

نیب شنوـید  تبــسن  هـب  ار  شییاراد  هـک  دـننکیم  راداو  ار  وا  هاـگنآ  و  دوـش ، ینادـنز  دـیاب  دـناودیم  رــس  ار  شناراـکبلط  دـهدیمن و 
[ . 1 . ] دنکیم ار  راک  نیا  ماما  دزرو  عانتما  رگا  و  دنک ، میسقت  شناراکبلط 

-----------------
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اه : تشون  یپ 
ثیدح 1. باب 13 ، ایاضقلا ، باتک  رضحی ، نم ال  [ 1]

ناربج

، ترضح نآ  رومام  دومن ، وا  يریگتسد  رومام  ار  یصخش  ماما  دش . شرازگ  مالسلاهیلع  نینموملاریما  هب  دراطع  نب  رـشب  زا  یفالخ  راتفگ 
ریگتسد ار  میعن  داد  روتسد  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  داد ، يرارف  ار  رـشب  هجاجد ، نب  میعن  عقوم  نیا  رد  تفای ، دسا  ینب  هفیاط  رد  ار  رـشب 

اب ندوب  هک  دنگوس  ادخ  هب  انامه  تفگ : نینچ  ترـضح  نآ  هب  دندروآ  ماما  دزن  ار  میعن  هک  یماگنه  سپ  دـنربب ، ترـضح  نآ  دزن  هدرک 
تسا ! رفک  بجوم  وت  زا  ییادج  و  تلذ ، وت 

ار اهیدب  [ 1 [ ؛ هئیسلا نسحا  یه  یتلاب  عفدا  دیامرفیم : یلاعت  يادخ  انامه  مدیشخب ؛ ار  وت  دومرف : وا  هب  دینـش  ار  نیا  نوچ  مالـسلاهیلع  ماما 
. نک عفد  تسا  رتهب  هک  هچنآ  هب 

ياهنـسح تسا  رفک  بجوم  وت  زا  ییادـج  یتفگ  هک  نیا  و  ياهدـش ، بکترم  هک  تسا  یهانگ  تسا  تلذ  وت  اـب  ندوب  یتفگ  هک  نیا  اـما 
[ . 2 . ] دومن دازآ  ار  وا  سپ  دش ، تهانگ  نآ  ناربج  ببس  ياهداد و  ماجنا  هک  تسا 

-----------------
اه : تشون  یپ 

هیآ 95 . نونموم ، هروس  [ 1]
ثیدح 40. ص 268 ، ج 7 ، یفاک ، عورف  [ 2]

صاصق هعفد  ود  زا  يریگولج 

يردـق هب  ار  لتاق  لوتقم  ردارب  دـشکب ، ار  لتاق  داد  روتـسد  يو  هب  رمع  درب ، رمع  دزن  ار  لتاق  لوتقم  ردارب  تشک ،  ار  يرگید  درم  يدرم 
. تسا هتشک  ار  وا  درک  نیقی  هک  دز 

ردارب دش . بوخ  شلاح  یتدم  زا  سپ  دنتخادرپ و  شاهجلاعم  هب  تشاد  ندب  رد  یقمر  نوچ  دـندرب و  هناخ  هب  هتـشادرب  ار  وا  لتاق  يایلوا 
ارم راب  کـی  وت  دروآرب  داـیرف  درم  مشکب ، ار  وت  دـیاب  یتسه  نم  ردارب  لـتاق  وت  تفگ : تفرگ و  ار  وا  هراـبود  دـید  ار  لـتاق  نوچ  لوتقم 

. يرادن نم  رب  یقح  ياهتشک و 
هتفر و مالسلاهیلع  ریما  ترضح  دزن  هب  هک  نیا  ات  تفای  همادا  عازن  یلو  دنشکب ، ار  لتاق  داد  روتسد  رمع  دندرب ، رمع  دزن  هب  ار  عازن  اددجم 
هک یمکح  دومرف : يو  هب  تفر و  رمع  دزن  هب  ترـضح  نآ  دوخ  و  نکم ، باتـش  دومرف : لتاق  هب  مالـسلاهیلع  یلع  دنتـساوخ . يرواد  وا  زا 

. تسین حیحص  ياهتفگ  نانآ  هرابرد 
؟ تسیچ ناشمکح  سپ  تفگ : رمع 

ار وا  دناوتیم  لوتقم  ردارب  هاگنآ  دریگیم و  صاصق  وا  زا  هتخاس  دراو  وا  رب  لوتقم  ردارب  هک  ار  ییاههجنکش  لتاق  ادتبا  مالسلاهیلع : یلع 
[ . 1 . ] درک رظنفرص  وا  نتشک  زا  سپ  تسا  رطخ  ضرعم  رد  شناج  تروص  نیا  رد  هک  درک  يرکف  دوخ  اب  لوتقم  ردارب  . دشکب

: تفگ تشادرب و  اعد  هب  تسد  رمع  دـیوگیم : نآ  رخآ  رد  هدرک و  لقن  یفالتخا  كدـنا  اـب  بقاـنم  رد  بوشآ  رهـشنبا  ار  ربخ  نیمه  و 
. دشیم كاله  رمع  دوبن  یلع  رگا  تفگ : هاگنآ  و  دیتمحر ، نادناخ  امش  نسحلاابا ! ای  ار ، يادخ  ساپس 

----------------------
اه : تشون  یپ 
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ص 128، ج 4 ، رـضحی ، نم ال  ثیدح 1 . ص 278 ، ج 10 ، بیذهت ، ص 497 . ج 1 ، يورس ، بقانم ، ص 360  ج 7 ، یفاـک ، عورف  [ 1]
ثیدح 14.

نایمور گنج 

هزوح و هدش  نماض  دنوادخ  دومرف : وا  هب  ترضح  نآ  تساوخ . هیرظن  مالسلاهیلع  نینموملاریما  ترضح  زا  نایمور  اب  گنج  هرابرد  رمع 
، هدومن يرای  دناهدوب  كدنا  هک  ینامز  ار  ناناملـسم  هک  ییادـخ  نآ  و  دـناشوپب ، ار  نانآ  بویع  و  دـنک ، يرادـهگن  ار  ناناملـسم  دودـح 

تـسدرود ياهرهـش  يارب  يدرگ ، بولغم  گـنج  رد  ینک و  تکرح  نمـشد  بناـج  هب  تدوـخ  رگا  وـت  دریمیمن . زگره  و  تسا ، هدـنز 
یتـسرفب و نمـشد  فرط  هب  هدوـمزآ  ریلد و  يدرم  هک  تسا  نیا  حالـص  داـسف .) هـنتف و  زا  يریگوـلج  يارب   ) دـنامیمن یهاـنپ  ناناملـسم 

زوریپ نمـشد  رب  دـنوادخ  يرای  هب  رگا  سپ  ینک ، باختنا  ریذـپهظعوم  ابیکـش و  تماقتـسا و  اب  روبـص و  ناگدـنمزر  زا  زین  ار  شنایهاپس 
ناناملـسم نابیتشپ  هاگهانپ و  ناونع  هب  تدوخ  اریز  درادـن ؛ یتیمها  مه  زاـب  دـندروخ  تسکـش  رگا  هدـش و  هدروآرب  وت  يوزرآ  دـندش و 

[ . 1 . ] دوب یهاوخ  هدنز 
----------------------

اه : تشون  یپ 
هبطخ 130. نمض  رد  هغالبلاجهن ، [ 1]

رمع رسپ  هللادیبع  مرج 

وا زا  رمع  درک ، دای  یـسیعوبا  هینک  اـب  هللادـیبع  زا  و  درب ، تیاکـش  رمع  دزن  هب  هللادـیبع  زا  رمع  رـسپ  هللادـیبع  زینک  هدروآ : دـیدحلایبانبا 
؟ تسیک یسیعوبا  دیسرپ 

دوخ هینک  بجع  تفگ : وا  هب  هدناوخارف  دوخ  دزن  هب  ار  هللادیبع  هاگنآ  و  یناوخیم ؟ یسیعوبا  ار  وا  وت ! رب  ياو  رمع : . هللادیبع ترسپ  زینک :
!؟ ياهتشاذگ یسیعوبا  ار 

یسیع ایآ  وت ! رب  ياو  تفگ : يو  هب  دز و  کتک  ار  وا  تفرگ و  زاگ  نادند  هب  ار  وا  تسد  رمع  سپس  دومن و  یباتیب  عزفو  دیـسرت  هللادیبع 
رب هاـگره  هک  دوب  نیا  رمع  تداـع  و  هرموبا . هطفرعوبا ، هلظنحوبا ، هملـسوبا ، ینادیمن : ار  برع  رامـشیب  ياـههینک  اـیآ  تسه ؟ يردـپ  ار 

[ . 1 . ] تفاییمن یفشت  شلد  تسشنیمن و  ورف  شمشخ  تفرگیمن  زاگ  نادند  هب  ار  وا  ات  درکیم  بضغ  شاهداوناخ  دارفا  زا  یکی 
: هتکن

. تسا هدمآ  یتیاور  صوصخ  نیا  رد  [ 2  ] یفاک رد  هچنانچ  تسا  هتفرگ  رارق  یهن  دروم  عرش ، رد  هدرمش  زین  ار  نآ  رمع  هک  هرموبا  هینک 
---------------

اه : تشون  یپ 
ج 3 ص 104 . دیدحلایبانبا ، هغالبلاجهن ، حرش  [ 1]

ح 17. ص 21 ، ج 6 ، یفاک ، عورف  [ 2]

( دلاخ وبا   ) رباج

. درک یهارمه  ار  مالسلاهیلع  یلع  ماما  نینمؤملاریما  ناورهن  گنج  رد  هک  تسا  هفوک  لها  نیعبات و  زا  رباج 
زا رباج  دنزرف  دلاخ  دسیونیم : دنکیم و  دای  هفوک  لها  زا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  باحـصا  نیعبات  زا  ار  يو  يدادغب ، بیطخ 
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داتفا نایناورهن  هب  شمشچ  مالسلاهیلع  ماما  هک  نیمه  مدوب و  مالسلاهیلع  ماما  هارمه  ناورهن  گنج  رد  نم  تفگ : هک  دنکیم  لقن  شردپ 
هک ار -  باّبخ » نب  هَّللادـبع   » نوخ صاصق  دـیاب  ام  هک  دـندروآرب  دایرف  ترـضح  نارای  دـینک . يراددوخ  گنج  زا  دومرف : شباحـصا  هب 

. میریگب دوب -  هدش  هتشک  شرسمه  محر  رد  ِدنزرف  رسمه و  اب  جراوخ  تسد  هب  دوب و  ناورهن  رد  ترضح  لماع 
، دنتفاین ار  يو  یلو  دنتفر  وا  هزانج  لابند  دینک ، ادیپ  ار  هرصیوحلا ) وذ   ) عَّدجم دیدرگرب  دومرف : مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  گنج  زا  سپ 

.... تسا هدش  هتفگ  غورد  نم  هب  هن  میوگیم و  غورد  نم  هن  دنگوس  ادخ  هب  هک  وا  غارس  دیورب  هک : درک  دیکأت  ترضح  زاب 
ره دوب ، نز  ناتسپ  دننام  وا  تسد  کی  هک  دندرک  ادیپ  لِگ  بآ و  طسو  رد  اههتـشک  نایم  زا  ار  وا  دسج  دندرک و  وج  تسج و  باحـصا 

دایرف دید  ار  یناورهن  نیا  هزانج  نوچ  ترضح  دشیم . عمج  دندرکیم ، اهر  ار  تسد  نآ  تقو  ره  دشیم و  هدیـشک  دندیـشکیم ، تقو 
: دز

؛ مهلتاق نمل  مکیبن  ناسل  یلع  هَّللا  مکدعو  ام  مکتثدحل  اورطبت  نا  الول  هَّللا  و  ربکا ، هَّللا 
، دوب هدش  يراج  اهنیا  اب  ناگدننکگنج  يارب  ناتربمایپ  نابز  رب  هچنآ  دـیدشیمن ، رورـسم  تسمرـس و  یلیخ  رگا  مسق  ادـخ  هب  ربکا ، هَّللا 

[ . 1 . ] مدرکیم ثیدح  امش  يارب 
-------------------

اه : تشون  یپ 
ص 236. ج 7 ، دادغب ، خیرات  [ 1]

يراصنا هللادبع  نب  رباج 

« دـمحم وبا   » ای نمحرلادـبع » وبا   » یلوق هب  و  هَّللادـبع » وبا   » شاهینک جرزخ و  هفئاط  زا  يراصنا » مارح  نب  ورمع  نب  هَّللادـبع   » دـنزرف رباـج 
. دیآیم رامش  هب  تلاسر  نادناخ  نادنمتدارا  زا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  باحصا  ناگرزب و  زا  یکی  وا  هدوب و 

يرفن داتفه  عمج  رد  مود  هبقع  رد  شردپ  هارمه  یکدوک  رد  رباج  تسا . يدـع  نبۀـبقع  نامحرلادـبع )  ) هَّللادـبعوبا رتخد  هبیـسن  شردام 
[ . 1 . ] دندرک تعیب  ترضح  اب  دندیسر و  هکم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخلوسر  تمدخ 

[ . 2 . ] تسا هدوب  هلاس  هدجه  ردب  گنج  رد  درک و  رمع  لاس  رباج 94  یبهذ ، لقن  هب 
هب وا  زا  يدایز  رایـسب  تایاور  هک  تسا  یناسک  زا  دوب و  هجوت  دروم  هراومه  تشاد ، هک  ینامیا  یعامتجا و  تیـصخش  نامه  يور  رباـج 

نینمؤملاریما باکر  رد  نیفص  گنج  رد  هتشاد و  تکرش  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  سپ  ياهگنج  مامت  رد  هدنام و  راگدای 
رقاب ماما  هب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربماـیپ  مالـس  درک و  ینـالوط  رمع  هک  تسا  یباحـصا  زا  رباـج  دـیگنج ، ناـیماش  اـب  مالـسلاهیلع 
روبق دش و  البرک  دراو  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  تداهـش  زا  سپ  هک  دوب  یـسک  نیلوا  وا  دومن و  غالبا  دوب ، یلاسدرخ  رد  هک  مالـسلاهیلع 

. دومن ترایز  هیطع  هارمه  هب  ار  البرک  يادهش 
عادو ار  یناف  راد  هنیدـم  رد  دوب  هداد  تسد  زا  ار  شنامـشچ  هک  یلاـح  رد  يرجه  ای 77  لاس 74  رد  یگلاـس  نس 94  رد  ماجنارـس  رباج 

هک دوب  هیناث  هبقع  رد  ناگدننک  تکرش  باحـصا و  نایم  زا  یباحـص  نیرخآ  وا  دناوخ . زامن  وا  رب  نامثع » نب  نابا   » هنیدم مکاح  تفگ و 
[ . 3 . ] تفر ایند  زا 

-----------------
: اه تشون  یپ 

ص 337 . ج 4 ، ءالبنلا ، مالعا  ریس  ص 434 ؛ ج 1 ، هباصالا ، ص 256 ؛ ج 1 ، هباغلا ، دسا  [ 1]
ص 337 . ج 4 ، ءالبنلا ، مالعا  ریس  [ 2]
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ص 338. ج 4 ، ءالبنلا ، مالعا  ریس  ص 435 ؛ ج 1 ، هباصالا ، ص 257 ؛ ج 1 ، هباغلا ، دسا  [ 3]

يراصنا ریمع  نب  رباج 

زین نیّفص  نادهاش  زا  مالـسلاهیلع و  یلع  نارای  زا  [ 1 . ] دیآیم رامش  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالـسا  لوسر  باحـصا  زا  هک  ریمع  نب  رباج 
. دشابیم

درک هلبق  هب  ور  دربن ، يوهایه  رد  ریرهلا » موی   » رد مالسلاهیلع  نانمؤم  ریما  تفگ : هک  دنکیم  لقن  نینچ  ریمع  نب  رباج  زا  محازم  نب  رـصن 
: داد ادن  نینچ  دومن و  دنلب  ار  دوخ  ياهتسد  و 

تِعفُر و  بولقلا ، تَْضفأ  و  مادـقألا ، تلُِقن  کیلا  مهللا  دـمحم ، هلإ  اـی  هَّللا  اـی  دمـص  اـی  دـحأ ] اـی   ] دـحاو اـی  میحراـی ]  ] نمحراـی هَّللا ، اـی 
تنأ قحلاب و  انِموق  َنیب  انیب و  حتفا  اّنبر  ، » اِنئاوهأ تُّتـشت  و  انّودع ، ةرثک  و  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  انیبن  ۀبیغ  کیلا  وکـشن  ّانا  مهللا  يدـیألا ...

؛ هَّللا ۀکرب  یلع  اوریس  نیحتافلا » ُریخ 
اهلد ددرگرب و  وت  يوس  هب  اهماگ  اهلاراب ، دـمحم ، يادـخ  يا  زاینیب ، يا  هناگی ] يا   ] اتکی يا  هدـنیاشخب ] يا   ] ناـبرهم يا  دـنوادخ ! يا 

وت هب  نامیاهوزرآ  یگدنکارپ  نانمـشد و  ینوزف  نامربمایپ و  نادقف  زا  ام  اهلاراب  دیآرب ... وت  هاگرد  هب  اهتسد  دپت و  اههنیـس  رد  وت  يارب 
دعب ياهدنهد ». يزوریپ  نیرتهب  وت  هک  نادرگ  حتاف  ار  ام  نک و  يرواد  قح  هب  ام  موق  ام و  نیب  عازن  رد  وت  اراگدرورپ ، . » مینکیم تیاکش 

[ . 2 .... ] دیور شیپ  ادخ  لضف  تکرب و  هب  دومرف :
هیلع هللا  یلص  ادخ  لوسر  یباحص  نیا  دوشیم  مولعم  یبوخ  هب  هدرک  لقن  ریمع  نب  رباج  زا  نیفص  ۀعقو  رد  محازم  نبا  هک  یترابع  نیا  زا 

. تسا هدوب  ترضح  نارای  زا  هتشاد و  تکرش  مالسلاهیلع  یلع  ترضح  باکر  رد  نیفص  گنج  رد  هلآ  و 
-------------------

اه : تشون  یپ 
ص 10 . ج ، بیذهتلا ، بیذهت  ش 10 ؛ ص 13 ، یسوط ، لاجر  ص 259 ؛ ج 1 ، هباغلا ، دسا  [ 1]

ص 477. نیّفص ، ۀعقو  [ 2]

دیز نب  هیراج 

رد يو  دنسیونیم : دناهدروآ و  رامش  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  باحـصا  زا  ار  هیراج  یبلک ، نبا  زا  لقن  هب  رجح  نبا  ریثا و  نبا 
[ . 1 . ] تشاد روضح  مالسلاهیلع  نانمؤمریما  هارمه  نیّفص 

--------------
اه : تشون  یپ 

ص 444. ج 1 ، هباصالا ، ص 262 ؛ ج 1 ، هباغلادسا ، [ 1]

يدعس همادق  نب  هیراج 

زا يو  [ 1 . ] دوب يرصب » دیزی  وبا   » ای همادق » وبا   » یلوق هب  و  بویا » وبا   » شاهینک و  يدعـس » یمیمت  ریهز  نب  کلام  نب  ۀمادق   » دنزرف هیراج 
مالـسا نید  هار  رد  هک  دوب  مالـسلاهیلع  یلع  نانمؤم  ریما  رادافو  نارای  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربماـیپ  عاجـش  تنیط و  كاـپ  ناراـی 

. دنام مدق  تباث  هراومه 
يومع و  مالـسلاهیلع ، یلع  نینمؤملاریما  باحـصا  زا  زین  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  باحـصا  زا  ار  يو  نارگید ، یـسوط و  خـیش 
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[ . 3 . ] تسا هدش  لقن  وا  زا  زین  یفورعم  ثیدح  و  [ 2 . ] دوب نکاس  هرصب  رهش  رد  هک  دننادیم  شیومع  رسپ  یلوق  هب  و  سیق » نب  فنحا  »
-------------------

: اه تشون  یپ 
ص 20 . ج 2 ، بیذهتلا ، بیذهت  زین  كرادم و  نامه  ك : ر . [ 1]

ش 13 . س 27 و ص 37 ، ص 4 ، یسوط ، لاجر  [ 2]

ش 13. س 27 و ص 37 ، ص 4 ، یسوط ، لاجر  [ 3]

ینثم نب  هیراج 

هک یعقوم  دنکیم : لقن  محازم  نب  رصن  تسا . هتشاد  روضح  نیفص  رد  هک  تسا  مالسلاهیلع  یلع  ترضح  نارای  هلمج  زا  ینثم  نب  هیراج 
هب تبـسن  تسا ، مالـسلاهیلع  ریما  ترـضح  هاپـس  رد  رـسای  رامع  هک  تسناد  يریمح  عـالکلاوذ  لـثم  نیفـص  رد  هیواـعم  نایهاپـس  یـضعب 

تروشم هب  دوب ، مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  نایهاپـس  رد  دوب و  شنادـنواشیوخ  زا  هک  يریمح  حونوبا  اب  داتفا و  دـیدرت  هب  هیواعم  تیناقح 
هب مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  تیناقح  رد  دـنک و  تاقالم  رـسای  رامع  اب  هک  دزاـس  دـعاقتم  ار  وا  دورب و  صاـع  ورمع  دزن  هب  هک  تخادرپ 
وذ دـنزرف  لیبحرـش  هک  یلاح  رد  اذـل  دـهدب  ار  تاـقالم  نیا  بیترت  يریمح  حون  وبا  هک  درک  تقفاوم  صاـع  ورمع  دنیـشن ، وگ  تفگ و 
هک دمآ  رسای  رامع  رضحم  هب  دش و  کیدزن  مالسلاهیلع  یلع  ترـضح  هاپـس  ياههمیخ  هب  درکیم  یهارمه  تبقارم و  ار  حون  وبا  عالکلا ،
نب هَّللادبع  رتشا ، کلام  لاقرم ، مشاه  ینثم ، نب  ۀیراج  دـندوب : رـسای  رامع  رانک  رد  هک  یناسک  هلمج  زا  دوب . هتـسشن  شنارای  زا  یعمج  اب 

[ . 1 . ] دندوب سابع  نب  هَّللادبع  رمعم و  نب  دلاخ  لَجَح ،
-------------------

اه : تشون  یپ 
.22 ص 16 -  ج 8 ، دیدحلا ، یبا  نبا  حرش  ص 330 و 337 ؛ نیفص ، ۀعقو  ك : ر . [ 1]

قیرز یبا  نب  سنا  نب  ربج 

هلیبق زا  وا  دـیازفایم : هدروآ و  رامـش  هب  ردـب  نایوجگنج  زا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  باحـصا  زا  ار  سنا » نب  ربج  ، » ریثا نبا 
نب ءزج   » ار وا  یـسوم  وبا  میعن و  وبا  اـما  تسا ، هتـشاد  روضح  نیفـص  گـنج  رد  مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  هارمه  هب  هک  تسا  قـیرزینب 

[ . 1 . ] دناهدیمان سنا »
راـصنا باحـصا  زا  ربـج  تسا و  سنا  نب  ربـج  زا  ریغ  تسا و  یملـس  سنا  نب  ءزج  دـسیونیم : دـنادیم و  سنا  نب  ربـج  ار  يو  رجح  نبا 

[ . 2 . ] تسا هدیگنج  نیفص  رد  مالسلاهیلع  یلع  ترضح  باکر  رد  تسا و  يردب  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 
---------------

اه : تشون  یپ 
ص 266 . ج 1 ، هباغلادسا ، [ 1]

ص 451 . ج 1 ، هباصالا ، [ 2]

يراصنا هبلعث  نب  هلبج 

نینمؤـملاریما زین  نیّفـص  گـنج  رد  يو  دـنکیم : لـقن  عـفار  یبا  زا  دـنادیم و  ردـب  گـنج  رد  نیرـضاح  زا  ار  هبلعث » نب  ۀـلبج   » ریثا نبا 
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[ . 1 . ] درک يرای  ار  مالسلاهیلع 
--------------

اه : تشون  یپ 
ص 456. ج 1 ، هباصالا ، ص 267 ؛ ج 1 ، هباغلادسا ، [ 1]

( ءافرع وبا   ) یلهذ هیطع  نب  هلبج 

نیفص گنج  رد  هک  [ 1  ] تسا مالـسلاهیلع  یلع  نینمؤملاریما  باحـصا  زا  ءافرع  وبا  ای  هفرع  وبا  شاهینک  یـشاقر  یلهذ  هیطع  دنزرف  هلبج 
. دیسر تداهش  ضیف  هب  ياهناروالد  رایسب  دربن  زا  سپ  ماجنارس  دومن و  يرای  ار  ترضح 

رذـنم نب  نیـضح   » زا مدوـخ  تفگ : هک  دـنکیم  لـقن  نینچ  ریبز  نب  ورمع  زا  ۀـیطع  نب  ۀـلبج  تداهـش  اـهيروالد و  رد  محازم  نب  رـصن 
زا عالکلاوذ  لـتق  زا  سپ  نیفـص  گـنج  تخـس  ياـهزور  زا  یکی   ) زور نآ  رد  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  تفگیم : هک  مدینـش  یـشاقر »

اهلثم ٌۀـیار  کسأر  یلع  قِفَخت  ّهنأ ال  ملعا  و  نیـضح ، ای  ْرِـس  هَّللا  مساب  : » دومرف درپس و  نم  هب  ار  هعیبر  هلیبق  مچرپ  هیواعم ) هاپـس  ناروـالد 
زارف رب  مچرپ  نیا  دننام  یمچرپ  زگره  هک  نادب  نک و  تکرح  ادخ  مان  هانپ  رد  نیضح  يا  هلآ ؛ هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  ُۀیار  اذه  ًادبأ ،
یلهذ هیطع  نب  ۀلبج  ءافرع  وبا  دیوگیم : نیضح  تسا ». هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مچرپ  نیا  هک  اریز  تسا ؛ هدماین  زازتها  هب  ترس 
يارب يرادمچرپ  راختفا  ترهش و  نم و  يارب  شباوث  مریگ و  شود  رب  هک  یهدب  نم  هب  ار  دوخ  مچرپ  یقفاوم  ایآ  تفگ : دمآ و  نم  شیپ 

، یتسین زاینیب  مه  راک  نیا  زا  لاح  نیع  رد  تفگ : هلبج  تسین . يزاین  باوث  رجا و  نودب  ترهـش  هب  ارم  ناج ، ومع  يا  متفگ : دـشاب ؟ وت 
هک متـسناد  نم  دیوگیم : نیـضح »  » اج نیا  رد  ددرگ . یمزاب  وت  هب  يدوز  هب  هک  هدـب  هیراع  نم  هب  یتعاس  ار  تمچرپ  نک و  فطل  کنیا 

رایسب متفگ : وا  هب  اذل  دوش . هتـشک  ادخ  هار  رد  دهاوخیم  و  تسا ، هدش  هدامآ  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  باکر  رد  تداهـش  يارب  هلبج » »
نیا لها  يا  تفگ : نینچ  دوخ  نارای  هب  تفرگ و  تسد  هب  ار  مچرپ  هلبج  نک ، لمع  یهاوخیم ، هک  هنوگره  و  ریگب ، ار  مچرپ  نیا  بوخ 

هار تشهب  هب  یـسک  تسا . دـیلپ ) و   ) کبـس یگمه  منهج  ياـهراک  و  نیگنـس ) و   ) راوگاـن یگمه  تـشهب  ياـهراک  هـک  دـینادب  مـچرپ !
ضیارف رماوا و  زا  کیچیه  دنتسه و  اشوک  رادیاپ و  دنوادخ  رماوا  ضیارف و  ماجنا  رد  ار  دوخ  هک  ابیکش  رباص و  دارفا  رگم  تفای  دهاوخن 

هک یماگنه  ور ، نیا  زا  تسا . رترب  اهتدابع  همه  زا  مه  ادخ  هار  رد  داهج  شاداپ  تسین و  وا  هار  رد  داهج  زا  رتتخـس  ناگدـنب  رب  ادـخ 
ار امش  دنوادخ  هک  دیرادن  تسود  رگم  دیتسین ؟ تشهب  قاتشم  امش  رگم  ایآ  امش ، زا  بجع  دینک ، هلمح  زین  امش  مدرک ، هلمح  نم  دیدید 

؟ دزرمایب
دـندرب و هلمح  نمـشد  هب  زین  شنارای  درک و  هلمح  هیواعم  هاپـس  هب  تشاد  تسد  رد  ارم  مچرپ  هک  یلاح  رد  افرع  وبا  نانخـس ، نیا  زا  سپ 

. دنتخادنا هار  هب  یتخس  گنج 
هک يروط  هب  دـندروآ  دوجو  هب  هیواـعم  هاـگودرا  رد  یتیـشخ  فوخ و  هک  نآ  اـت  دـنداد  همادا  شیوخ  دربن  هب  هلبج  هارمه  هب  هعیبر  هورگ 

دوخ يوزرآ  هب  دیشون و  تداهش  تبرش  دربن  نیا  رد  هلبج  ماجنارس  اما  دنتخادرپ ، وگ  تفگ و  هب  ییوجهراچ  يارب  صاع  ورمع  اب  هیواعم 
[ . 2 . ] تسویپ یلعا  توکلم  هب  شرهطم  حور  دیسر و 

---------------
اه : تشون  یپ 

ش 12 . ص 37 ، یسوط ، لاجر  [ 1]
ص 239. ج 5 ، دیدحلا ، یبا  نبا  حرش  ص 304 و 305 ؛ نیّفص ، ۀعقو  ك : ر . [ 2]
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يراصنا يدعاس  ورمع  نب  هلبج 

باحـصا ناهیقف  زا  هنیدم و  یلاها  زا  يراصنا ، ورمع  نب  ۀبقع  دوعـسم  یبا  ردارب  يراصنا » ورمع  نب  ۀـلبج  : » دناهتـشون نارگید  ریثا و  نبا 
رد نیّفص  گنج  رد  هک  دوب  روالد  عاجش و  يدرم  وا  تسا . مالسلاهیلع  نانمؤم  ریما  نارای  زا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالـسا  یمارگ  لوسر 

رصم نکاس  دومن و  تکرـش  اقیرفآ  گنج  رد  جیدح  نب  ۀیواعم  اب  يرجه  لاس 50  رد  تشاد و  روضح  مالسلاهیلع  یلع  ترـضح  باکر 
[ . 1 . ] دیدرگ

لاؤس ریز  ار  وا  راتفر  نشخ ، دنت و  ینانخس  اب  درک و  ضارتعا  موس ) هفیلخ   ) نافع نب  نامثع  تافلخت  هب  هک : دوب  یناسک  نیتسخن  زا  هلبج 
. درب

تروص هب  ربنم  زا  ار  وا  درکیم  تبحـص  ربـنم  يـالاب  ناـمثع  دـمآ و  دجـسم  هب  هلبج  يزور  دـنکیم : لـقن  یفقث  زا  يرتـست  یقت  دـمحم 
ادـخ هب  تفگ : هلبج  درادرب . نامثع  زا  تسد  دنتـساوخ  هلبج  زا  يدـعاس » دیـسا  وبا   » شیومع رـسپ  تباث و  نب  دـیز  دروآ . نییاپ  ضارتعا 

انئاربـک اـنَتداس و  اـنعطأ  اـّنإ  اـّنبر  : » تفگ مهاوـخ  درک و  مهاوـخ  تاـقالم  ار  ادـخ  منک ، تعاـطا  وا  زا  رگا  اریز  مرادیمن ؛ رب  تسد  مسق 
نامثع زا  اذـل  دـندرک » ییامنهار  یهارمگ  هب  ار  ام  اهنآ  میدرک و  تعاطا  ار  نامیاهتیـصخش  ناگرزب و  ام  اراگدرورپ  ـالیبسلا ؛ انوُّلـضأف 

[ . 2 . ] متسین رادربتسد 
تـسا هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  باحـصا  نیتسخن  وزج  داهن و  مالـسلاهیلع  یلع  نانمؤم  ریما  ورگ  رد  لد  نامثع  لتق  زا  سپ  هلبج ،

[ . 4 . ] دیگنج ترضح  باکر  رد  مه  نیفص  گنج  رد  و  [ 3  ] دیدرگ ناشیا  يافواب  نارای  زا  درک و  تعیب  ترضح  اب  هک 
-------------------

اه : تشون  یپ 
ص 567 . ج 2 ، لاجرلا ، سوماق  ص 457 ؛ ج 1 ، هباصالا ، ص 269 ؛ ج 1 ، هباغلا ، دسا  ك : ر . [ 1]

ص 568 . ج 2 ، لاجرلا ، سوماق  [ 2]
ص 106 . لمجلا ، ش 9 ؛ ص 37 ، یسوط ، لاجر  [ 3]

ص 457. ج 1 ، هباصالا ، ص 269 ؛ ج 1 ، هباغلا ، دسا  [ 4]

يراصنا رذنم  نب  بابح  نب  ریبج 

نانمؤمریما باکر  رد  نیفـص  گنج  رد  هک  دوب  مالـسلاهیلع  یلع  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  باحـصا  زا  رذنم ، نب  بابح  دـنزرف  ریبج 
[ . 1 . ] دوب مالسا  یمارگ  لوسر  باحصا  زا  زین  بابح »  » شردپ نینچمه  تشاد . روضح 

--------------
اه : تشون  یپ 

ص 460. ج 1 ، هباصالا ، ص 270 ؛ ج 1 ، هباغلادسا ، [ 1]

ریمس تنب  ءادرج 

نآ نیفـص  گنج  رد  دوب و  مالـسلاهیلع  یلع  نینمؤملاریما  نایعیـش  وزج  هفوک و  یلاها  زا  میلـس » نب  ۀـمثره   » رـسمه ریمـس ، رتخد  ءادرج 
. دومن يرای  ار  ترضح 

ماما و ایآ  متفگ : دوب ، بلاـطیبا  نب  یلع  نایعیـش  زا  هک  ریمـس » تنب  ءادرج   » مرـسمه هب  متـشگزاب  نیفـص  زا  نوچ  نم  دـیوگیم : همثره 
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تشادرب و ار  نآ  كاخ  زا  يرادقم  میدش  البرک  دراو  یتقو  ات  هک  نیا  زا  دروآیمن  بجعت  هب  ار  وت  بلاطیبا  نب  یلع  نسحلاوبا  تیالوم 
یلع ایآ  دـنوشیم ؟» تشهب  دراو  باسح  نودـب  هک  دـنوشیم  روشحم  یموق  وت  نایم  زا  يدوز  هب  كاخ ! يا  وت  رب  ياو  : » دومرف دـییوب و 

؟ دراد بیغ  هب  ملع 
انامه درم ، يا  راذـگاو  ارم  تفگ : رهوش  هب  تشاد ، خـسار  داقتعا  مالـسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  تماما  هب  دوب و  ینامیا  اب  نز  هک  ءادرج 

. تسا هتفگن  يزیچ  قح  زا  ریغ  مالسلاهیلع  نینمؤملاریما 
[ . 1 . ] داد خر  اروشاع  هعقاو  هک  تشذگن  يرید  دیوگیم : همثره 

--------------------------
اه : تشون  یپ 

ص 140 . نیفص ، ۀعقو  [ 1]

یلجب هللادبع  نب  ریرج 

زین و  ورمعوبا »  » هب هک  تسا  مالـسلاهیلع  نانمؤمریما  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  باحـصا  زا  [ 1  ] یلجب رباج  نب  هَّللادـبع  نب  ریرج 
اب دروآ و  مالسا  دش و  بایفرش  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  روضح  هب  يرجه  مهد  لاس  ناضمر  هام  رد  يو  تشاد . هینک  هَّللادبعوبا » »

ییوگ کلم ؛ َۀحـسَم  ههجو  یلع  ّنأـک  : » تسا هدومرف  وا  هراـبرد  ربماـیپ  دوب و  وردیفـس  هرهچ و  اـبیز  يدرم  ریرج  درک . تعیب  شترـضح 
.« تسا هدیشک  تسد  شاهرهچ  رب  هتشرف 

درک و مالعا  ار  دوخ  يرادرب  نامرف  تعاطا و  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  تفالخ  يادتبا  رد  دوب  مکاح  نادـمه  رب  نامثع  بناج  زا  هک  يو 
هب درک و  لزع  ار  وا  ترـضح  لمج ، گـنج  زا  سپ  و  دـناوخ ، ارف  ترـضح  زا  تعیب  تعاـطا و  هب  ار  مدرم  نادـمه  شیرادـنامرف  رقم  رد 

هریزج و رد  تفرگ و  هرانک  هیواعم  زا  زین  ترـضح و  زا  تبقاع  اما  درب ، ماـش  هب  هیواـعم  يارب  ار  مالـسلاهیلع  ماـما  هماـن  دـناوخارف و  هفوک 
[ . 3 . ] تشذگرد هفوک  رب  سیق  نب  كاحض  تموکح  راگزور  هب  يرجه  لاس 54  هب  [ 2  ] تارش رد  هک  نآ  ات  دش  میقم  نآ  یحاون 

-----------------------
اه : تشون  یپ 

نمی . رد  تسا  ياهلیبق  مان  هلیجب  و  تسا ، هلیجب  هب  بوسنم  یلجب  [ 1]
تسا . هنیدم  قشمد و  نایم  ياهقطنم  مان  نافسع و  هیحان  رد  یناتسهوک  مان  تارَش  [ 2]

ص 118. ج 3 ، دیدحلا ، یبا  نبا  حرش  [ 3]

يدنک بیلک  نب  ریرج 

[ . 1 . ] تسا هدروآ  رامش  هب  مالسلاهیلع  یلع  نانمؤمریما  باحصا  زا  ار  وا  یسوط ، خیش 
نب ریـشب  مالـسلاهیلع و  بلاـطیبا  نب  یلع  زا  تسا و  تاـقث  زا  وا  دـسیونیم : دربیم و  ماـن  يدـهن » بـیلک  نـب  يرُج   » ار يو  رجح ، نـبا 

[ . 2 . ] تسا هدرک  ثیدح  لقن  هیصاصخ 
------------

اه : تشون  یپ 
ش 16 . ص 37 ، یسوط ، لاجر  [ 1]

ص 44. ج 2 ، بیذهتلا ، بیذهت  [ 2]
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ینوکس شیرج 

رد زین  ياهدیصق  دوب و  رعاش  يو  نینچمه  درک . تدهاجم  نیّفص  رد  ترضح  اب  هک  تسا  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  باحـصا  زا  شیرج ،
. دینک هجوت  وا  راعشا  زا  تیب  دنچ  هب  تسا ، هدوب  روالد  عاجش و  يدرم  وا  هک  تسادیپ  وا  راعشا  زا  دورس . نیّفص  گنج 

ٍۀعرجب  ّالإ  تلفأ  ام  يواعم 
ابکوَک ُسمشلا  َبسحت  ًابْعُر  ِتوملا  نم 
هَنطب  طوَّسلاب  تیمدأ  دق  َتوجن و 

ابَّذشُم ماجللا  سأف  یلع  ًاموزأ 
اهَلثم  ّنأ  نَملعأ  ُْهنَرُفکت و  الف 
ابکوأ يرجلا  كراد  ام  اهبنج  یلإ 

ِمشاه  لیَُدب و  یَنب  ای  اورخفت  ناف 
[ . 1  ] ابشوح عالکلا و  اذ  انلتَق  ُنحنف 

. يرادنپ کچوک  ياهراتس  نوچ  ار  نابات  دیشروخ  سرت ، زا  هک  ياهدیشونن  گرم  گنرش  زا  ياهعرج  زج  هیواعم  يا  - 
. يدیشک تخس  ار  الاب  دنلب  بسا  هناهد  يدرک و  حورجم  ار  تبکرم )  ) مکش هنایزات  اب  یتسر و  گرم  زا  - 

. دنام دهاوخ  وت  دای  رد  هرامه  ياهعقاو  نانچ  هک  نادب  نیقی  نکم و  نامتک  ار  نآ  - 
. میاهتشک ار  بشوَح  عالکلاوذ و  لباقم  رد  زین  ام  دیاهتشک  ار  لیُدب  دنزرف  ود  هک  دینکیم  راختفا  امش  رگا  - 

. دوب ازفاتلذم  يرادیاپ  زج  زیچ  ره  میدرک و  يرادیاپ  ناشربارب  رد  دوخ  ياهریشمش  اب  رابغ  درگ و  ریز  - 
--------------------

اه : تشون  یپ 
ص 401 . نیّفص ، ۀعقو  [ 1]

يراصنا دعس  نب  هداعج 

[ . 1 . ] دوب مالسلاهیلع  یلع  نانمؤمریما  باحصا  زا  دعس » نب  ةداعج  ، » یسوط خیش  ِلوق  قبط 
------------------------

اه : تشون  یپ 
ش 7. ص 37 ، یسوط ، لاجر  [ 1]

یموزخم هریبه  نب  هدعج 

نانمؤمریما رهاوخ  رسپ  يو  دسیونیم : هدروآ و  رامش  هب  مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  باحصا  زا  ار  یموزخم » ةریبه  نب  ةدعج  ، » یسوط خیش 
[ . 1 . ] تسا بلاط » یبا  تنب  یناه  ما   » شردام و 

. دناسر روهظ  هب  ناج  ياپ  ات  ار  دوخ  يرادافو  و  دوب ، مالسلاهیلع  ریما  ترـضح  تمدخ  رد  هک  تسا  یـشیرق  جنپ  زا  یکی  هریبه  نب  ةدعج 
[ . 2]

------------------------
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اه : تشون  یپ 
ش 14 . ص 37 ، یسوط ، لاجر  [ 1]
ح 111. ص 63 ، یشک ، لاجر  [ 2]

یفوک ینادمه  دیعج 

ماما نسح ، ماما  باحصا  زا  زین  ار  وا  دیعج »  » مان اب  و  هدعج »  » مان اب  مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  باحصا  زا  ار  ینادمه » دیعج  ، » یسوط خیش 
[ . 1 . ] تسا هدروآ  رامش  هب  مالسلاامهیلع  نیسح 

[ . 2 . ] تسا هدروآ  رامش  هب  مالسلاهیلع  داجس  ماما  باحصا  زا  یفوک » ینادمه  دیعج   » مان اب  ار  وا  نینچ  مه  و 
[ . 3 . ] تسا هدروآ  رامش  هب  مالسلامهیلع  داجس  ماما  نیسح و  ماما  نسح ، ماما  نانمؤم ، ریما  باحصا  زا  ار  يو  زین  یقرب 

-------------------------
اه : تشون  یپ 

ش 7 . ش 2 و ص 72 ، ش 5 و ص 67 ، ص 37 ، یسوط ، لاجر  [ 1]
ش 5 . ص 86 ، نامه ، [ 2]

ص 140. ج 4 ، ثیدحلا ، لاجر  مجعم  ص 6 و  یقرب ، لاجر  [ 3]

یبلعث بعک  نب  لیمج 

ترضح نآ  باکر  رد  نیفص  لمج و  گنج  رد  هک  دوب  مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  نارای  نایعیـش و  زا  هعیبر و  تاداس  زا  بعک ، نب  لیمج 
. تشاد تکرش 

هیواعم دـندرب . هیواعم  دزن  ار  وا  دـنتفرگ ، تراسا  هب  ار  لیمج » ، » هیواعم ياوق  هک  یماـگنه  دـنکیم : لـقن  ینیادـم  زا  نیما  نسحم  همـالع 
: يدورس یتفگ و  نینچ  لمج ، گنج  رد  هک  يدوبن  وت  رگم  ایآ  يداتفا ، ام  گنچ  هب  هرخالاب  هک  رکش  ار  ادخ  تفگ : يو  هب  باطخ 

بجع  ٍرمأ  یف  ۀمُالا  تحبصأ 
بلغ نَِمل  ًادغ  ٌعومجم  کلملا  و 

بذک  ریغ  ًاقداص  ًالوق  ُتلق  دق 
برعلا مالعأ  کلهت  ًادغ  ّنإ 

گنج نیا  رد  هک  دش  دـهاوخ  یـسک  نآ  زا  تفالخ  تموکح و  ماجنارـس  تسا و  هدـش  یبیبجع  رما  راتفرگ  مالـسا  تما  هک  یتسار  هب  - 
. ددرگ زوریپ 

[ . 1 . ] دیعلب دهاوخ  دوخ  ماک  رد  ار  برع  ناگرزب  گنج ، ادرف  ًامتح  ماهتفگن و  فازگ  هب  ار  نانخس  نیا  نم  - 
یتمعن هچ  تسا ؟ تبیصم  ارچ  تفگ : هیواعم  تسا . تبیصم  زین  تنتفگ  نخـس  هک  وگم  نخـس  دروم  نیا  رد  تفگ : هیواعم  خساپ  رد  يو 

هب ار  مباحـصا  نارای و  نیرتهب  زا  يدایز  عمج  یتعاس ، رد  طقف  هک  درک  طلـسم  مالـسلاهیلع -  یلع  يدرم -  رب  ارم  ادـخ  هک  نیا  زا  رتـالاب 
. دننزب ار  شندرگ  دنربب و  ار  لیمج  هک  داد  روتسد  هیواعم  نانخس ، نیا  زا  سپ  دناسر ؟ لتق 

يدرک و نیرفن  ارم  اریز  لیمج ، يا  دشکب  ار  وت  دنوادخ  تفگ : يو  ياعد  ندینـش  اب  هیواعم  تشادرب ، اعد  هب  تسد  لیمج  هظحل  نیا  رد 
[ . 2 . ] دننک دازآ  ار  وا  هک  داد  روتسد  سپس  يدرک . طارفا  زین  تیاعد  رد  يدومن و  اعد  ارم  نینچمه  يدرک و  يور  هدایز  تنیرفن  رد 

--------------------
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اه : تشون  یپ 
زوریپ گنج  نیا  رد  یـسک  ره  درکیم ، روصت  لمج » گنج   » رد لـیمج  هک  دوب  نیا  ًـالامتحا  رعـش ، نیا  يروآداـی  زا  هیواـعم  هراـشا  [ 1]

رد دش و  زوریپ  ناورهن  لمج و  رد  مالـسلاهیلع  یلع  هک  نیا  اب  اریز  دش ؛ سکعرب  تسرد  هک  نآ  لاح  دوب و  دهاوخ  وا  يارب  هدنیآ  دوش ،
دمآرد . بآ  زا  طلغ  ًالماک  لیمج  روصت  ماجنارس  بعک » نب  لیمج   » رب هیواعم  نتفای  طلست  اباما  دوب ، يزوریپ  هناتسآ  رد  زین  نیّفص 

ص 222. ج 4 ، هعیشلا ، نایعا  [ 2]

( ریخلا بدنج   ) يدزا ریهز  نب  بدنج 

زا و  تسا ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  باحصا  زا  هفوک و  ناگرزب  زا  [ 1  ] ریخلا بدنج  هب  فورعم  يدماغ ، يدزا  ریهز  نب  بدنج 
[ . 2 . ] تسا هدرک  ثیدح  لقن  مالسلاهیلع  یلع  نینمؤملاریما  زا  زین  ترضح و  نآ 

باکر رد  نیفـص  گنج  رد  هک  تشاذگ  روهظ  هصنم  هب  اج  نآ  ات  ار  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  هب  تبـسن  دوخ  يرادافو  نامیا و  بدنج ،
[ . 3 . ] دیسر تداهش  عیفر  هجرد  هب  گنج  نامه  رد  دیگنج و  ترضح  نآ 

----------------------
: اه تشون  یپ 

لوق دـناسر و  لتق  هب  ار  يرگوداج  درم  هفوک  رد  هبقع » نب  دـیلو   » تموکح ناـمز  رد  هک  تسا  یـسک  ناـمه  یلوق  هب  ریخلا ، بدـنج  [ 1]
ص 303 .) ج 3 ، هباغلا ، دسا  . ) تسا هدوب  بعک » نب  بدنج  ، » رگوداج درم  لتاق  هک  تسا  نآ  رتيوق 

ص 325 . ج 4 ، ءالبنلا ، مالعا  ریس  [ 2]
ص 303. ج 1 ، هباغلا ، دسا  [ 3]

يدزا هللادبع  نب  بدنج 

ناـنمؤم ریما  اـب  هک  تـسا  ینایعیـش  هـلمج  زا  وا  [ 1 . ] دوـب مالـسلاهیلع  یلع  ناـنمؤمریما  ياـفواب  ناراـی  زا  یکی  يدزا  هَّللادـبع  نب  بدـنج 
نینمؤملاریما تفالخ  نامز  گنج  هس  ره  رد  يو  [ 2 . ] دیامن تیامح  ترضح  نآ  تماما  يربهر و  زا  ناج  ياپ  ات  درک  تعیب  مالـسلاهیلع 

. درک تدهاجم  ترضح  نآ  باکر  رد  دومن و  تکرش  مالسلاهیلع 
--------------------------

: اه تشون  یپ 
ش 2 . ص 37 ، یسوط ، لاجر  [ 1]

ص 109. لمجلا ، [ 2]

يدزا فیفع  نب  بدنج 

ناسح نب  ناسح   » هیحان نآ  رادـنامرف  تداهـش  رابنا و  رهـش  هب  يدـماغ » فوع  نب  نایفـس   » هنادرمناوجان هلمح  زیگنامغ  ربخ  هک  یماگنه 
توکس همه  مدرم  اما  دومن ؛ توعد  نارگتراغ  اب  هلتاقم  داهج و  هب  ار  هفوک  مدرم  دیسر ، مالـسلاهیلع  ماما  شوگ  هب  شناهارمه  و  يرکب »

تـسد فیفع » نب  بدنج   » هک دندوب  شهارمه  هب  مدرم  دـمآ و  نوریب  دجـسم  زا  ترـضح  دـندادن . مالـسلاهیلع  ماما  هب  یباوج  دـندرک و 
: تفگ تسشن و  دوخ  ياهوناز  رب  هّدُس  باب  لباقم  ات  دمآ  تفرگ و  ار  شردارب 

دوخ وت  ادنوادخ ! [ 1 [ ؛ یِخأ یِـسفن و  ّالا  ُِکلمأ  ّینإ ال  ِّبَر  لاـق  : » میتسه هفیرـش  هیآ  نیا  قادـصم  مردارب  نم و  زورما  ناـنمؤمریما ! يا  »
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هب هک  دیهد  نامرف  دیهاوخیم ، هچره  هب  ار  ام  نانمؤمریما  يا  سپ  مرادن ؛» ار  مردارب  دوخ و  زج  یـسک  تنید  يرای  يارب  نم  هک  ینادیم 
.« دشاب كاشاخ  راخ و  زا  رپ  نیمز  اپرید و  شتآ  وا  ام و  نیب  هچرگا  دناسر ، میهاوخ  نایفس »  » هب ار  دوخ  مسق  ادخ 

.»؟ تسا هتخاس  يراک  هچ  رفن  ود  امـش  تسد  زا  رخآ  دـیُرا ؟ امم  ناعقت  نیا  و  : » دومرف سپـس  درک و  اعد  ناشیارب  مالـسلاهیلع  نانمؤمریما 
[ . 2]

و فیفع » نب  بیبح  ، » دومن يرادافو  مالعا  درک و  هضرع  مالسلاهیلع  ماما  هب  ار  دوخ  هک  یسک  تاراغلا »  » رد یفقث  میهاربا  لوق  هب  انب  هتبلا 
[ . 3 . ] تسا هدوب  فیفع » نب  هَّللادبع  نب  نمحرلادبع   » شاهدازردارب

---------------------
اه : تشون  یپ 

هیآ 25 . هدئام 5 ، [ 1]
ص 94 . ج 3 ، لاجرلا ، سوماق  ص 246 ؛ ج 4 ، هعیشلا ، نایعا  ص 89 ؛ ج 2 ، دیدحلا ، یبا  نبا  حرش  ك : ر . [ 2]

ص 94. ج 3 ، لاجرلا ، سوماق  [ 3]

( يدسا  ) يدزا بعک  نب  بدنج 

هللا یلـص  ادخ  لوسر  باحـصا  زا  يدسا » بعک  «، » یناغالا  » رد جرفلاوبا  لقن  هب  يدماغ و  ای  يدبع  یلوق  هب  يدزا و  بعک  دنزرف  بدنج 
[ . 1 . ] دیسر تداهش  هب  ترضح  نآ  باکر  رد  نیفص  گنج  رد  هک  تسا  مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  يافواب  نارای  هلآ و  هیلع و 

-----------------
اه : تشون  یپ 

ص 156. ج 5 ، یناغالا ، ص 511 ؛ ج 1 ، هباصالا ، [ 1]

يدبع رهسم  نب  هیریوج 

[ . 2 . ] تشاد روضح  ترضح  ياهگنج  یخرب  رد  هک  [ 1  ] تسا هفوک  بارعا  مالسلاهیلع و  یلع  ماما  باحصا  زا  يو 
يزور دمآیم . رامش  هب  ترضح  نآ  ّرس  باحصا  زا  دوب و  مالسلاهیلع  یلع  ترضح  يدنمهقالع  قوثو و  نانیمطا و  دروم  رایـسب  هیریوج 

ملد ینادیمن  رگم  ایب ، نم  دزن  هیریوج ! يا  کّبُحا ؟ كاوهأ و  ّینأ  ملعت  الأ  کل ، ًابأ  یب ال  قحلأ  ۀیریوج  ای  : » درک ادـن  درک و  هاگن  وا  هب 
نیدـب و  نک ». ظفح  ار  اهنآ  وت  میوگیم ، وت  هب  ار  يروما  : » دومرف دز و  هیریوج  هب  اپ  كون  اب  دـعب  مراد ». تسود  ار  وت  هدرک و  وت  ياوه 

[ . 3 . ] دیدرگ هاگآ  دش و  کیرش  مالسلاهیلع  یلع  ترضح  اب  روما  رارسا  رد  بیترت 
كدی و َّنعطقیل  مینزلا و  لتَعلا  یلإ  ّنلتعتل  : » دومرف هیریوج  هب  مالسلاهیلع  نانمؤمریما  يزور ، دسیونیم : حئارجلا » جئارخلا و   » رد يدنوار 

عطق ار  وت  ياـپ  تسد و  ادـتبا  وا  دـش ، یهاوـخ  هتـشک  هیاـمورف  ترطف و  تسپ  يدرم  تسد  هب  وـت  هیریوـج ! يا  کَّنَُبلـصَیل ؛ مث  کـلجِر ،
داد روتسد  درک و  راضحا  ار  يو  دیدرگ ، هفوک  یلاو  هیواعم  فرط  زا  هیبا  نب  دایز  هک  دعب  یتدم  دزیوآیم ». راد  هب  ار  وت  سپـس  دنکیم ،

[ . 4 . ] دندیشک راد  هب  ار  وا  سپس  دندرک و  عطق  ار  هیریوج  ياپ  تسد و 
--------------------

اه : تشون  یپ 
ش 4 . ص 37 ، یسوط ، لاجر  [ 1]

ص 5 . یقرب ، لاجر  [ 2]
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ص 759 . ج 2 ، لاجرلا ، سوماق  [ 3]
ص 758. ج 2 ، لاجرلا ، سوماق  ص 202 ؛ ج 1 ، حئارجلا ، جئارخلا و  [ 4]

چ

كدوک تیبرت  یگنوگچ 

هلیبق هداوناخ و  موسر  بادآ و  اب  و  دننک ، یگدنز  ، دننک رکف  اهنآ  دننامه  هک  دننکیم  تیبرت  يا  هنوگب  ار  دوخ  نادنزرف  مدرم  زا  يرایسب 
. دنیامن تیاعر  ار  اهنآ  و  دننک ، تداع  اهنآ  شزرایب  دنچ  ره  لیماف  و 

: دنیوگیم دوبن  نینچ  یناوج  رگا  هک 
!! یتسین ام  دنزرف  وت 

: دومرف دوب و  رگن  عقاو  رایسب  دنزرف  تیبرت  یگنوگچ  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  هک  یتروص  رد 
مُِکنامَز ِْریَغ  ٍنامَِزل  َنُوقُولْخَم  مُهَّنِاَف  مُِکبادآ ، یلَع  ْمُکَدالْوَأ  اورِسُْقت  ال 

[ . 1 ( ] دنراد ّقلعت  امش  راگزور  زا  ریغ  يراگزور  هب  نانآ  اریز  دیزاسن ، روبجم  دوخ  موسر  بادآ و  رب  ار  دوخ  نادنزرف  )
رد یعامتجا  طباور  عارتخاو و  فشک  دـیلوت و  ياههار  یگدـنز ، متـسیس  عون و  و  هدوب ، لماکت  دـشر و  لاـح  رد  هراومه  اـهناسنا  نوچ 

تسا . ینوگرگد  لاح 
، مینک انشآ  اه  ّتیعقاو  اب  ار  دوخ  نادنزرف  دیاب  ام 

دننک ، كرد  ار  تقیقح  ياهعماج ، ره  رد  و  یطئارش ، ره  رد  ات 
دنشیدنایب ، تسرد 
دنشاب ، ارگ  عقاو  و 

. دنریگ رارق  هدش  نییعت  شیپ  زا  ینهذ  ياهبلاق  رد  دیابن  سپ 
----------------------

اه : تشون  یپ 
ج 20 ص 267. دیدحلا ، یبا  نبا  حرش  [ 1]

رتشگنا راهچ 

: درکیم فیرش  تسد  رد  رتشگنا  راهچ  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
يراوگرزب تفارش و  يارب  خرس  توقای  زا  يرتشگنا  - 1

ندنام ظوفحم  زرح و  يارب  خرس  قیقع  زا  يرتشگنا  - 2
یباداش يزوریپ و  يارب  هزوریف ، زا  يرتشگنا  - 3

[ . 1 . ] دومرفیم یهن  نآ  هدافتسا  زا  ار  نارگید  هک  تشگنا  هب  ندیشخب  تّوق  يارب  ینیچ  نهآ  زا  يرتشگنا  - 4
. دراد هّجوت  نآ  عاونا  رتشگنا و  هب  اّما  تسا ، شوپ  هداس  سابل ، رد  ترضح  هکنیا  اب  مینیبیم 

------------------------
اه : تشون  یپ 

مالسلا هیلع  یلع  ماما  www.Ghaemiyeh.comهمانشناد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1507زکرم  هحفص 532 

http://www.ghaemiyeh.com


. يزوج نبا  ّصاوخلاةرکذت  و  راونالاراحب ج9 ، و  خیراّوتلا ص712 ، خسان  و  قالخالا ص 86 ، مراکم  [ 1]

دش هعیش  روطچ 

هب فرـشا  فجن  رد  یّنـس  هداوناخ  کی  يرمق ، يرجه  هدفه  دصیـس و  رازه و  لاس  رد  دـنکیم : لقن  هماقم  هّللا  (ع ) یلعا يرون  تّدـحم 
شدوخ ملق  اب  ار  ارجام  هک  تساوخ  هداوناخ  سیئر  زا  يرون  ثدحم  دوب  یئاثنتـسا  بیجع و  راک  نیا  نوچ  دندش . فرـشم  هعیـش  بهذم 

. دسیونب
هعیـش يارجاـم  وا  تشاد . یـشورفباتک  فرـشا  فجن  رد  دوب و  نآرق  يراـق  بیطخ و  يو  تشاد . ماـن  دـیمحلادبع  دیـس  هداوناـخ  سیئر 

زا دعب  داتفا و  كاروخ  باوخ و  زا  هک  يروط  هب  دیدرگ ، التبم  يدیدش  دردرـس  هب  نایالُم  زا  یکی  نز  يزور  : درک نایب  نینچ  ار  شندش 
ياهراـچ هدرک و  هعجارم  نم  هب  دـندش  دـیماان  هدـنامرد و  وا  ناـمرد  رد  نز  هداوناـخ  یتقو  دـش . روک  زین  شمـشچ  ود  یباوخیب ، یتّدـم 

مرح یتقو  بش  دـنک . يراک  تسا  تالکـشم  لّالح  هک  (ع) یلع نینمؤملاریما  هکنیا  رگم  درادـن ، یجالع  وا  يرامیب  متفگ : نم  دنتـساوخ 
. دیوش (ع) یلع اقآ  نماد  هب  تسد  دیربب و  مرح  هب  ار  وا  دش ، تولخ 

دهاوخیم هک  دـید  باوخ  ملاـع  رد  تفر . ورف  یقیمع  باوخ  هب  یباوـخیب  زور  هنابـش  دـنچ  زا  سپ  دـش و  مک  نز  درد  بش ، نآ  اـقافتا 
بوخ شاـب  تحار  نز ، يا  دوـمرف : دـش و  کـیدزن  يو  هب  یناـحور  یناروـن و  درف  لاـح  نیا  رد  دوـش  ع )  ) نینمؤـملاریما اـقآ  مرح  دراو 

. يوشیم
یلو دوب  انیبان  شنامشچ  زونه  دش ، رادیب  باوخ  زا  نز  متسه . ص )  ) دمحم لآ  يدهم  نم  دومرف : وا  دیتسه ؟ یک  امش  اقآ  درکضرع : نز 

یلاعت هّللا  لجع  يدـهم  ترـضح  ماقم  هب  مالـسلا  يداو  هب  ار  وا  هک  تساوخ  شاهداوناخ  زا  هبنـشراهچ  حبـص  دوب  هتفاـی  بیجع  یـشمارآ 
. دنربب فیرشلا  هجرف 

مظعالا هّللا  ۀیقب  ترضح  هب  هثاغتسا  يراز و  هیرگ و  هب  عورـش  تسـشن و  بارحم  رد  وا  دندرب . اجنآ  هب  ار  وا  يو  ناگتـسب  رهاوخ و  ردام ،
. تفر لاح  زا  دش و  شوهیب  هک  يروط  هب  دومن  هجرف  یلاعت  هّللا  لجع 

وتب دنوادخ  شاب  تحار  دومرف : وا  هب  نانآ  زا  یکی  دـمآ . شکیدزن  دوب ، هدـید  ًالبق  ار  ناشیا  زا  یکی  هک  ینارون  ياقآ  ود  لاح  نامه  رد 
. داد افش 

؟ دیتسه یک  امش  اقآ  درک : ضرع  نز 
ار اج  همه  تسا و  هدـش  اـنیب  هک  دـش  هجوتم  دـمآ  شوه  هب  نز  تسا  يدـهم  مدـنزرف  نیا  متـسه و  بلاـطیبا  نب  (ع ) یلع نم  دومرف : اـقآ 

لها زا  يرگید  هدعو  هداوناخ  نآ  هزجعم  نیا  زا  سپ  دندروآ  رهش  هب  نانک  يداش  ار  وا  متفای . افـش  ردام ، دیـشک  دایرف  يداش  زا  دنیبیم .
. دندیدرگ لئان  هعیش  بهذم  هب  ننست 

تسین  تسه ، یهاشداپ  یتسه  کُلم  رد  (ع ) یلع نوچ 
تسین تسه ، یئاشگ  لگشم  وا  زا  ریغ  ملاع  ود  رد 

فجن  هاشنهش  زج  تمکح  ملع و  زومر  رد 
تسین تسه ، یئادتقم  تعیرش  رد  ار  ناملاع 

طاشن  دجو و  اب  تفگیم  يورهر  مدید  شود 
تسین تسه ، یئامنهر  ردیح  ریغ  ار  ناکلاس 

بش  ماگنه  رد  هناریو  هشوگ  رد  (ع ) یلع زج 
تسین تسه ، یئاون  مه  ار  اونیب  ناسکیب 
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مرکلاوذ  یلو  نوچ  ملاعب  میوگیم  شاف 
تسین تسه ، یئاسراپ  نودرگ  قاط  ُهن  نیا  ریز 

رای يدهم  رشن  هداز ، فلخ  ریم  (ع ) یلع هیولعلا ، تامارک  عبنم : 

روک نانمشد  مشچ 

هب دـیئایب  هتفر ، ایند  زا  یناوج  کی  دـنتفگ : دـندمآ و  دوب  دـیلقت  عجرم  هک  برع  هط  خیـش  تمدـخ  هدرک : لـقن  يدـنواهن  بارتوبا  خـیش 
وا ياهتیـصعم  زا  همه  تسا و  راکهنگ  ناوج  نیا  دنتفگ : اهیـضعب  دـناوخب ، زامن  وا  هزانجرب  هک  داتفا  هار  هب  اقآ  دـیناوخب ، زامن  شاهزانج 

دناوخ و زامن  يرگید  صخـش  دش و  نامیـشپ  هشیپ  تیـصعم  ناوج  هزانج  رب  زامن  ندناوخ  زا  اقآ  هک  دندرک  تیاعـس  ردقنآ  دـنراد ، ربخ 
. دندرک شنفد 

هب مهاوخیم  نم  میورب  دومرف : ناتـسربق ، نالف  رد  دنتفگ  دندرک ، نفد  اجک  ار  ناوج  دومرف : دندمآ ، سرد  يارب  نادرگاش  هک  ادرف  حبص 
یئاج و هچ  مدید  ار  شباوخ  بشید  تفگ  دیناوخب ، دیهاوخیم  شربق  هب  الاح  دیدناوخن  زامن  شدوخ  هب  امش  دنتفگ  مناوخب ، زامن  شربق 

؟ دناهداد وت  هب  ار  اجنیا  روطچ  یتسه  يدب  مدآ  وت  هک  دندوب  هتفگ  نم  هب  متفگ  تشاد  یماقم  هچ 
هب دندربیم  دندناشکیم و  ارم  کلم  ود  دندرکیم . مباذع  دوب ، شتآ  ملـسغ  بآ  دـش ، شتآ  هچراپ  کی  مباوختخر  گرم  تقو  تفگ :

شیپاشیپ هکنآ  تفگ  هن ، متفگ : یـسانشیم ؟ ار  اهنیا  تفگ : یکی  دـنتفریم  راوس  رفن  هس  دـندربیم  هک  هار  رد  دـننک ، باذـع  هک  یئاج 
ای مدز  داـیرف  نم  تسا  ع )  ) لـضفلاوبا ترـضح  یکی  و  ع )  ) نیـسح ماـما  اـقآ  یکی  رفن  ود  نآ  تسا  ع )  ) نینمؤـملاریما اـقآ  دوریم  همه 

مدرک ضرع  داتسیا  ترضح  مراد ، امش  زا  لاؤس  کی  یلو  نک  تعافش  نم  زا  میوگیمن  اقآ  متفگ  دادن ، باوج  نینمؤملاریما  ای  (ع ) یلع
ای (ع ) یلع ای  همهنیا  وت  دـیوگب  نم  هب  یبصان  کی  رگا  دنتـسه ، امـش  نانمـشد  زا  یبصان و  همه  دـننک ، باذـع  دـنربیم  ارم  هک  اجنیا  اقآ 

. میوگب امش  نانمشد  هب  نم  دیهدب  ام  هب  باوج  کی  امش  میوگب  هچ  نم  يدید  هدافتسا  هچ  (ع ) یلع زا  یتفگ  (ع ) یلع
مهاـنگ زا  دـنداد و  نم  هب  ار  ماـقم  نـیا  دـندنادرگرب و  دـینادرگرب ، ار  وا  دـیوگیم  تـسار  دوـمرف : ع )  ) نینمؤـملاریما (ع ) یلع ترـضح 

. دنتشذگ
(ع ) یلع ای  وت  لالج  زا  منز  مد  هکنآ  تردق  تسارم  هن 

(ع) یلع ای  وت  لامک  تفص  منک  نایب  هک  نابز  ارم  هن 
(ع ) یلع ای  وت  لامج  رد  همه  نیدحوم  لقع  تام  هدش 

(ع) یلع ای  وت  لاح  نایب  یهگآ ز  وت  ریغ  تفاین  وچ 
(ع ) یلع ای  وت  لاقم  زا  رگم  یسک  هر  وت  فصوب  دربن 

هدیدن  بیغ  دوهشب و  دوخ  دوجو  ریغ  هکنآ  یئوت 
هدید هدید  وت  نم  هش  دوب  نینچ  هن  هدید  همه 

هدیرد  مهو  تاحبُس  هتسکش  سفن  تارقف 
هدیسر لصو  دوعصب  هتشذگ  لصف  دودح  ز 

(ع ) یلع ای  وت  لاثم  دوب  هک  منز  تلثم  سَک  مادکب 
رای يدهم  رشن  هداز ، فلخ  ریم  (ع ) یلع هیولعلا ، تامارک  عبنم : 

(ع) یلع هرهچ 
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زج هک  یمسقب  دندوب  دالوف  نهآ و  قرغ  مامت  رفن  رازه  هدزاود  تخاس ، مهارف  هژیو  يرگـشل  هیواهلا  (ع)ه  یلع هیواعم  نیفـص ، گنج  رد 
. دوشن رگراک  اهنآب  هزین  ریشمش و  ریت و  ات  دوبن  ادیپ  يزیچ  ناشنامشچ 

نانآ درک و  تبحص  شدوخ  رگشل  يارب  تسخن  (ع) یلع دنتخاب . ارناشدوخ  هیحور  دندیسرت و  (ع) یلع نایرکشل  دندش  ادیپ  رگـشل  نیا  ات 
زین هیقب  یمخز و  هتشک و  یهورگ  هدیچیپ ، مه  رد  ار  اهنآ  درک و  هلمح  یئاذک  رگشل  نآ  هب  اهنت  هکی و  شدوخ  سپس  دومرف  تحیصن  ار 

ره زا  دـنتفگ  دـیدروآ  راب  حاضتفا  هنوگنیا  هک  هدـش  هچ  درک  ضارتعا  اهنآ  هب  دندیـسر  هیواعم  همیخب  ناگتخیرگ  زا  یـضعب  دـندرک  رارف 
. هزین ریشمش و  اب  یهاگ  ریت و  اب  یهاگ  دوشیم  رو  هلمح  ام  هب  هک  میدیدیم  ار  (ع) یلع میدرکیم  هاگن  فرط 

. دنکیم رام  رات و  ار  اهنآ  دراذگیم و  هوبنا  رگشل  نیا  لابندب  یلاثم  ندب  اب  يرآ 
(ع ) یلع ای  ربیخ  حاتف  (ع ) یلع ای 
(ع) یلع ای  رکیپ  ود  غیت  بحاص 

(ع ) یلع ای  ربهر  الوم و  تجح و 
(ع) یلع ای  و  (ع ) یلع ای  و  (ع ) یلع ای 

ایربک  دازناخ  يا  (ع ) یلع ای 
ادخ نید  تّجح  يا  (ع ) یلع ای 

ءایبنا  یصو  نآرق  رهوج 
(ع) یلع ای  و  (ع ) یلع ای  و  (ع ) یلع ای 

نیبم  نالوسر  متخ  ثراو 
نیملاعلا ّبر  فاصوا  رهظم 

نید  لصا  نامیا  حور  دزیا  رون 
(ع) یلع ای  و  (ع ) یلع ای  و  (ع ) یلع ای 

رای يدهم  رشن  هداز ، فلخ  ریم  یلع  هیولعلا ، تامارک  عبنم : 

دوشیمن باجتسم  ام  ياهاعد  ارچ 

: دومرف ینارنخس  نایاپ  رد  درک ، ییابیز  ینارنخس  هفوک  رد  هعمج  زور  مالسلاهیلع  یلع  نینمؤملاریما 
: میربب هانپ  ادخ  هب  اهنآ  زا  دیاب  هک  تسا  گرزب  تبیصم  تفه  مدرم ! يا 

. دزغلب هک  یملاع  - 1
. ددرگ هتسخ  تدابع  زا  هک  يدباع  - 2

. دوش ریقف  هک  ینمؤم  - 3
. دنک تنایخ  هک  ینیما  - 4

. دتفا رد  رقف  هب  هک  يرگناوت  - 5
. ددرگ راوخ  هک  يزیزع  - 6

. دوش رامیب  هک  يریقف  - 7
: درک ضرع  تساوخ ، رب  يدرم  تقو  نیا  رد 

 «: مکل بجتسا  ینوعدا  : » دیامرفیم نآرق  رد  دنوادخ  نینمؤملاریما ! ای 
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. منک باجتسم  ار  ناتیاعد  ات  دینک ، اعد  دیناوخب ، ارم 
: تسین فاص  دروم  تشه  رد  امش  ياهلد  هک  تسا  نآ  شتلع  دومرف : ترضح  ؟ دوشیمن باجتسم  ام  ياعد  اما 

. دروخن امش  درد  هب  تخانش  نآ  ور  نیا  زا  دیدرواین ، اج  هب  دوب  بجاو  امش  رب  هک  روط  نآ  ار  شقح  یلو  دیتخانش ، ار  ادخ  هک  نیا  کی :
؟ دش هچ  امش  نامیا  هجیتن  سپ  دیدرب ! نیب  زا  ار  وا  تعیرش  دیدرک و  تفلاخم  وا  تاروتسد  اب  یلو  دیدروآ  نامیا  ادخ  ربمغیپ  هب  ود :

: دیتفگ دیدرکن و  لمع  نآ  هب  یلو  دیدناوخ  ار  نآرق  هس :
. دیتساوخرب تفلاخم  هب  نآ  اب  اما  میریذپیم  لد  شوگ و  هب  ار  نآرق 

. دیور یم  منهج  يوس  هب  یصاعم  ناهانگ و  اب  لاح  نیع  رد  میسرتیم  منهج  شتآ  زا  ام  دیتفگ  راهچ :
. دیوریم منهج  يوس  هب  یصاعم  ناهانگ و  اب  لاح  نیع  رد  میسرتیم  منهج  شتآ  زا  ام  دیتفگ  جنپ :

قوش هقالع و  سپ  دزاسیم . رود  تشهب  زا  ار  امـش  هک  دیهدیم  ماجنا  یئاهراک  تالاح  مامت  رد  اما  میدنمهقالع  تشهب  هب  دیتفگ  شش :
؟ تساجک تشهب  هب  تبسن  امش 

. دیدرکن يرازگساپس  یلو  دیدروخ ، ار  ادخ  تمعن  تفه :
: دومرف هداد و  روتسد  ناطیش  اب  ینمشد  هب  ار  امش  دنوادخ  تشه :

رد یلو  دیدرک  ینمشد  وا  اب  نابز  هب  دیرادب ! نمـشد  ار  وا  امـش  سپ  تسامـش ، نمـشد  ناطیـش  اودع :» هوذختاف  ودع  مکل  ناطیـشلا  نا  »
. دیتساخرب وا  اب  یتسود  هب  لمع 

شنزرـس ار  یـسک  هجیتن  رد  و  دـیتفرگ ) هدـیدان   ) دـیدنام ربـخیب  دوخ  بویع  زا  دـیداد و  رارق  ناتناگدـید  ربارب  رد  ار  مدرم  ياـهبیع  هن :
. دیتسه وا  زا  رتراوازس  شنزرس  هب  دوخ  هک  دینکیم 

دیـسرتب و ادـخ  زا  سپ  دیاهتـسب . ار  نآ  ياههار  اعد و  ياهرد  امـش  هک  یتروص  رد  دوشیم ؟ باجتـسم  امـش  زا  ییاعد  هچ  عضو  نیا  اـب 
[ . 1 . ] دنک باجتسم  ار  ناتیاهاعد  دنوادخ  ات  دییامن  رکنم  از  یهن  دینک و  فورعم  هب  رما  دینک و  حالصا  ار  ناتیاهلمع 

----------------
اه : تشون  یپ 

ج 4 ص47. راونالاراحب ، ياهناتساد  زا  لقن  ج 93 ص_277  راحب : [ 1]

يراج همشچ 

هنابش ره  رد  دناوتب  یمدآ  هک  ياهمـشچ  دشاب  يراج  ناسنا  هناخ  رد  رب  هک  درکیم  هیبشت  یمرگ  بآ  همـشچ  هب  ار  زامن  (ص ) ادخ لوسر 
!؟ دنام دهاوخ  یقاب  یگدولآ  كرچ و  دنک ، وشتسش  یبآ  نانچ  رد  هک  یسک  رب  ایآ  دومرفیم ): و  . ) دنک وشتسش  نا  رد  تبون  چنپ  زور 
نداد ماجنا  زامن و  هب  مامتها  زا  ار  نانآ  نادنزرف ، یمشچ  رون  لاوما و  یگدنبیرف  ایند و  ياهرویز  هک  دنتشاد  ساپ  یناسک  ار  زامن  تمرح 

: تسا هدومرف  نانآ  حدم  رد  ناحبس  يادخ  تشادن . زاب  نآ 
[ . 1 . ] تخاس دهاوخن  لفاغ  زامن  يادا  ادخ و  دای  زا  ار  نانآ  دتس ، داد و  تراجت و  هشیپ  هک  دنتسه  ینادرم 

زامن نادنچ  لاح ، نیا  اب  دوب ، هدش  هداد  تراشب  یتشهب  دـیواج  یناگدـنز  هب  دوب و  هدرک  تفایرد  تشهب  هدژم  هکنآ  اب  (ص ) ادـخ ربمایپ 
هدب روتـسد  دوخ  ناسک  هب  : دوب هدومرف  وا  هب  ناحبـس  يادخ  هک  دوب  تهج  نادب  نیا  دنکفایم و  تمحز  جـنر و  هب  ار  دوخ  هک  درازگیم 

[ . 2 . ] نک هشیپ  ییابیکش  ربص و  نآ  يادا  رب  زین  دوخ  دنرازگب و  زامن 
یقبی نا  یسع  امف  تارم  سمخ  هلیللا  مویلا و  یف  اهنم  لسغی  وهف  لجرلا  باب  یلع  نوکت  همحلاب  ص )  ) هللا لوسر  اههبـش  ع ...:)  ) یلع لاق 

: هناحبـس هللا  لوقی  لام . دلو و ال  نم  نیع  هرق  عاتم و ال  هنیز  اهنع  مهلغـشیال  يذلا  نینموملا  نم  لاجر  اهقح  فرع  دق  و  نردـلا ، نم  هیلع 
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لوقل هنجاب  هل  ریشبتلا  دعب  هالصلاب  ابصن  ص )  ) هللا لوسر  ناک  و  هوکزلا ) اتیا  هولصلا و  ماقا  هللا و  رکذ  نع  عیب  هراجت و ال  مهیهلتال  لاجر  )
[ . 3 . ] هسفن اهیلع  ربصی  هلها و  اهب  رمای  ناکف  اهیلع ) ربطصا  هولصلاب و  کلها  رما  و  : ) هناحبس هللا 

----------------------
: اه تشون  یپ 

(. 37:24) رون هروس  [ 1]
(. 132:20) هط هروس  [ 2]

هبطخ 190. مالسالا ، ضیف  همجرت  هغالبلاجهن ، [ 3]

دش مهاوخ  هتشک  منک  حبص  نوچ 

ترضح نآ  رتخد  موثلک  ما  تفرن ، دجسم  هب  بش  زامن  يارب  دنام و  رادیب  امامت  دروخ  تبرـض  هک  یبش  نآ  رد  مالّـسلاهیلع  نینمؤملاریما 
! دش مهاوخ  هتشک  منک  حبص  نوچ  دومرف : دینامب ؟ رادیب  هک  هدش  ثعاب  هچ  ردپ  يا  درک : ضرع 

هب درک : ضرع  موثلک  ما  تشگرب ، هرابود  هتفر  نوریب  لزنم  زا  یمک  ترضح  دناوخ ، ارف  زامن  يارب  ار  ترضح  هابّنلانبا  زامن  تقو  ماگنه 
. دناوخب زامن  مدرم  اب  دیئوگب  ةدعج  هب  هلب  دومرف : دیورن ) دجسم  هب  امش  و   ) دناوخب زامن  مدرم  اب  وا  دیئوگب  ةدعج 

دوب رظتنم  هدنام  رادیب  ار  بش  مامت  هک  دید  ار  مجلمنبا  دش ، جراخ  دجـسم  فرط  هب  و  تخیرگ ، ناوتیمن  گرم  زا  دومرف : ناهگان  یلو 
تبرـض ار  ترـضح  تساخرب و  زامن ، دومرف : داد و  تکرح  دوخ  ياپ  اب  ار  وا  ترـضح  دوب ، هتفر  باوخ  هب  دوب  هدش  کنخ  بش  نوچ  و 

[ . 1 . ] دز
يارب تفگیم : مجلمنبا  هب  مجلمنبا ) تسدـمه   ) نوعلم سیق د  نب  ثعـشا  دینـش ، یکوکـشم  همزمز  هک  دوب  دجـسم  رد  يدـع  نبرجح 

. درک اوسر  ار  وت  حبص  هک  نک ، هلجع  نک  هلجع  تدوخ  فده 
هاگآ هورگ  نیا  فده  زا  ار  ناشیا  دهد و  ربخ  مالّـسلاهیلع  ریما  ترـضح  هب  ات  دـش  جراخ  دجـسم  زا  تعرـس  هب  درک  رطخ  ساسحا  رجح 
مدرم دید  دـش  دجـسم  دراو  رجح  هک  نیمه  دیـسر ، دوخ  موش  فدـه  هب  مجلمنبا  تفر و  دجـسم  هب  يرگید  هار  زا  ترـضح  یلو  دـنک ،

[ . 2 . ] دش هتشک  نینمؤملاریما  دنیوگیم : یگمه 
--------------

اه : تشون  یپ 
ص 19 . داشرالا ، [ 1]
ص23. داشرالا ، [ 2]

هدادن يور  یحاون  نیا  رد  یتیانج  نینچ 

نانآ هتـشاد ، لیـسگ  راید  نآ  تاضق  همکحم  هب  ار  يو  دـناسر . لتق  هب  ار  وا  دـنکیم  انز  شرـسمه  اب  هک  دـید  ار  يدرم  يرـسجلایبانبا 
نوچ و  دنک ، لاوس  نینموملاریما  زا  ار  هلأسم  یسوموبا  ات  تشاگن  يرعشا  یـسوموبا  هب  ار  ارجام  هیواعم ، ور  نیا  زا  دنتـسنادن  ار  شخـساپ 

وت هب  اجک  زا  هیـضق  نیا  منیبب  وگب  هدادن ، يور  یحاون  نیا  رد  یتیانج  نینچ  دنگوس ! ادـخ  هب  دومرف : وا  هب  مالـسلاهیلع  ترـضح  دیـسرپ ،
؟ تسا هدیسر 

یهاوگ وا  رب  هک  درواـیب  هاوگ  رفن  راـهچ  لـتاق  رگا  دومرف : مالـسلاهیلع  نینموـملاریما  . تسا هتـشون  میارب  ار  نآ  هیواـعم  تفگ : یـسوموبا 
[ . 1 . ] دزادرپب شئایلوا  هب  ار  لوتقم  هید  دیاب  هنرگو  تسین ، وا  رب  يزیچ  دنهد ،
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-------------------
اه : تشون  یپ 

ثیدح 9. رداونلا ، باب  تایدلا ، باتک  رضحیال ، نم  [ 1]

دریگیم تسد  دنیبیم و  مشچ 

: دومرف ناـنآ  هراـبرد  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  تفرگب . ار  نآ  يرگید  درم  داـتفا و  یتخرد  رب  هک  نیا  اـت  هدرک  لاـبند  ار  ياهدـنرپ  يدرم 
لالح دریگب  ار  وا  هک  سک  ره  يارب  تسا و  دیـص  دوش  زاورپ  رب  رداـق  هاـگره  هدـنرپ  دومرف : زین  و  [ 1 . ] دریگیم تسد  دـنیب و  یم  مشچ 

[ . 2 . ] دشابیم
--------------------

اه : تشون  یپ 
ثیدح 6 . ص 223 ، یفاک ج 6 ، عورف  [ 1]

ثیدح 5 . ص 223 ، ج 6 ، یفاک ، عورف  [ 2]

تسا هللا  ءایلوا  زا  یسک  نینچ 

و دروآیمن ، اجب  دوجس  عوکر و  و  دسرتیمن ، ادخ  شتآ و  زا  درادن و  تشهب  هب  يدیما  یسک  هچ  دیسرپ ؛ رکبوبا  زا  مور  هاشداپ  هداتسرف 
هب رمع  دادن و  خساپ  وا  هب  رکبوبا  دهدیم ؟ یهاوگ  هدیدان  رب  تسا و  نمـشد  قح  اب  و  درادیم ، تسود  ار  هنتف  دروخیم و  نوخ  رادرم و 

. دش هدوزفا  ترفک  رب  تفگ : وا 
ادخ زا  و  وا ، تشهب  هن  تسادخ  هب  شدیما  اهنت  اریز  تسا ؛ هللا  ءایلوا  زا  یـسک  نینچ  دومرف : سپ  دیدرگ ، ربخاب  مالـسلاهیلع  نینموملاریما 
خلم یهاـم و  دروآیمن و  اـجب  دوجـس  عوـکر و  تیم  زاـمن  رد  و  شتلادـع ، زا  هکلب  دـسرتیمن  ادـخ  مـلظ  زا  وا و  شتآ  زا  هـن  دـسرتیم 

. تسا هدـیدن  ار  اهنآ  هک  نیا  اب  دـهدیم  یهاوگ  خزود  تشهب و  رب  و  تسا . نوخ  نآ  دروخیم و  دـبک  دـناهدرم ، اهنآ  هکنیا  اب  دروخیم 
[ . 1]

: هتکن
؟ دندش كاله  مدرم  موس  کی  هک  دوب  تقو  هچ  هدمآ : مالسلاهیلع  رقاب  دمحم  ماما  زا  ینامی  سوواط  تالاوس  رد 

. تشک ار  لیباه  لیباق  هک  دوب  يزور  نآ  و  مدرم ، مراهچ  کی  ییوگب  یتساوخ  يدرک  هابتشا  دومرف : وا  هب  مالسلاهیلع  ماما 
؟ تسا نایمدآ  ردپ  لیباق  لیباه و  زا  کی  مادک  دیسرپ ،

؟ دندوب وگغورد  نآ  رد  شناگدنیوگ  هک  دوب  قح  یهاوگ  مادک  دیسرپ ؛ . تسا مدآ  نب  ثیش  نانآ  ردپ  هکلب  مادک ، چیه  دومرف :
ادـخ هداتـسرف  وت  هک  میهدیم  یهاوگ  هللا ؛ لوـسرل  کـنا  دهـشن  دـنتفگیم : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هب  هک  نیقفاـنم  یهاوـگ  دوـمرف :

؟ سنا زا  هن  دوب و  نج  زا  هن  هک  دوب  ادخ  هداتسرف  مادک  دیسرپ : . یتسه
: هدومرف دنوادخ  هک  غالک  دومرف :

غورد یـسک  هچ  رب  دیـسرپ ؛ . دـیامن دوگ  دوخ  لاگنچ  هب  ار  نیمز  هک  تخیگنارب  ار  یغالک  دـنوادخ  ضرـالا ؛ یف  ثحبی  اـبارغ  هللا  ثعبف 
؟ یمدآ هن  دوب و  يرپ  زا  هن  هک  دنتسب 

. دنتسب غورد  وا  رب  فسوی  ناردارب  هک  گرگ  رب  دومرف :
؟ دشابیم مارح  نآ  دایز  لالح و  نآ  كدنا  هک  تسا  زیچ  هچ  دیسرپ ؛
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[ . 2 . ] هدیب هفرغ  فرتغا  نم  الا  ینم  هناف  هعمطی  مل  نم  ینم و  سیلف  هنم  برش  نمف  رهنب  مکیلتبم  هللا  نا  تولاط : رهن  دومرف :
؟ دنکیمن عنم  ندیماشآ  ندروخ و  زا  هک  تسا  هزور  مادک  دیسرپ :

[ . 3 . ] میرم هزور  دومرف :
--------------------

اه : تشون  یپ 
رکبیبا . دهع  یف  ع )  ) هایاضق يورس ، بقانم ، [ 1]

چیه هک  ره  تسین و  نم  زا  دماشایب  رایسب  نآ  زا  هک  نآ  ره  دنک  شیامزآ  یبآ  رهن  هب  ار  امش  ادخ  انامه  تفگ :  دوخ  هاپس  هب  تولاط  [ 2]
هیآ 248 .) هرقب ، هروس   ) دوب دهاوخ  نم  نییآ  مه  نم و  زا  دریگن  شیب  یفک  ای  دماشاین 

ص 288. ج 2 ، يورس ، بقانم ، [ 3]

یشیدنا هراچ 

هک داد  مسق  ار  صخـش  نآ  دـیدرگ ، غراف  زامن  زا  رمع  هک  نیمه  دـش ، ثدـحم  رمع ، تعامج  زاـمن  رد  يدرم  هدروآ : نویع  رد  هبیتقنبا 
رب تدوخ  یگمه و  ام  تفگ : رمع  هب  هللادـبع  نب  ریرج  تساخنرب . سک  چـیه  یلو  دـناوخب ، هراـبود  ار  شزاـمن  دریگب و  وضو  دزیخرب و 

دهاوخ بجاو  هدز  رس  وا  زا  ثدح  هک  یسک  نآ  بحتسم و  ام  زامن  هجیتن  رد  مینکیم و  هداعا  ار  نامزامن  میریگیم و  وضو  میزیخیم و 
[ . 1 . ] يدش هیقف  مالسا  زا  سپ  يدوب و  فیرش  تیلهاج  رد  هک  دنک  تتمحر  ادخ  تفگ : ریرج  هب  رمع  دش .

هتکن :
لطاب مکح  درم  نآ  هک  دادیم  لامتحا  هچنانچ  رمع  هک  دوب  نیا  حیحص  و  دنربارب ، تکاکر  رد  ریرج  یشیدنا  هراچ  مه  رمع و  راتفگ  مه 

ار شزامن  وضو و  هناخ  هب  تشگزاب  زا  سپ  دیاب  هدزرس  وا  زا  یلطبم  دجسم  رد  هک  یـسک  دیوگب : مومع  روطب  دنادیمن  ار  شزامن  ندوب 
. دنک هداعا 

---------------------
اه : تشون  یپ 

ص 335. ج 3 ، نویع ، [ 1]

ح

ندرک تماجح 

: هک تفرگیم  تروص  ندب ، رد  نوخ  هرابود  شیور  فیثک و  ياهنوخ  نتخیر  نوریب  يارب  هتشذگ  ناراگزور  رد  ندرک  تماجح  لمع 
، تشاد یناوارف  عفانم 

، دوب اهدرد  زا  يرایسب  نامرد  و 
. ددرگیم نیمأت  یتشادهب ، فده  نامه  نوخ ، ءاطعا  اب  هزورما  هک 

: دومرف مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح 
[ . 1 . ] دنادرگیم مکحم  ار  لقع  ملاس و  ار  ندب  ندرک  تماجح  هک  دینک  تماجح 

---------------
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: اه تشون  یپ 
. مهدزاود لصف  مهن ، باب  نیقّتملا  ۀیلح  [ 1]

انح

صََرب  ماذج و  نامرد  انح و 
تشادهب  انح و 

: دومرف هک  درک  لقن  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  دوخ  ناردپ  زا  مالسلا  هیلع  اضر  ماما 
[ . 1 . ] ِصَرَْبلا َو  ِماذُْجلا  َنِم  ٌناَمَأ  ِةَروُّنلا  َدَْعب  ُءاَّنَْحلَا 

.« دنکیم نمیا  صََرب ، ماذج و  يرامیب  زا  ار  ناسنا  هرون ، لامعتسا  زا  سپ  ندیلام  ندب  رب  انح  »
-----------------

اه : تشون  یپ 
راونألاراحب ج73 ص89 ح6. [ 1]

مدنگ تشوگ و  اب  میلح 

یئاناوت  میلح و 
لِد  يداش  میلح و 

: دومرف هک  درک  لقن  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
[ . 1 . ] ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  ِهَّللا  ِلوُسَر  یلَع  َْتلِْزنُأ  یتَّلا  ُةَِدئاَْملا  َیِه  َو  ًاَمْوَی  َنیَعبْرأ  ِةَداَبِْعِلل  ُطُْشنَت  اَهَّنإَف  ِۀَسیرَْهلِاب ، ْمُْکیَلَع 

ادخ فرط  زا  هک  تسا  یتمعن  میلح  دشخبیم ، طاشن  امش  هب  تدابع  يارب  زور  لهچ  ات  هک  مدنگ  تشوگ و  اب  میلح  ندروخ  داب  امش  رب  »
.« دش هدروآ  شربمایپ  يارب 

---------------
اه : تشون  یپ 

راحبلا ج8 ص678. ۀنیفس  [ 1]

تماجح

نت  تمالس  رد  ندرک  تماجح  شقن 
لقع  تیوقت  رد  ندرک  تماجح  شقن 

: دومرف هک  دش  لقن  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  شناردپ  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  - 1
[ . 1 . ] َلْقَْعلا ُّدُشَت  َو  َنَدَْبلا  ُحِّحَُصت  َۀَماَجِْحلا  َّنإ 

.« دنکیم تیوقت  ار  لقع  ملاس و  ار  ندب  ندرک  تماجح  »
: دومرف هک  درک  لقن  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  شناردپ  زا  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  - 2

[ . 2 . ] ٍمَد َو  ٍبْرَح  ِمْوَی  ِءاَثَالُّثلا  ُمْوَی 
.« تسا تماجح  گنج و  زور  هبنشهس  زور  »
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: هک دنکیم  لقن  بیعش  - 3
: لاقف مالسلا  هیلع  قداصلا  هَّللادبع  یبأل  هترکذف  بیعش : لاق  مامحلا ، ۀماجحلا و  نم  لستغی  ناک  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریمأ  َّنأ 

ِمَّدلا . ُةَرارَح  ُْهنَع  َنُکْسَِیل  ِدِراَْبلا  ِءاَْملِاب  َلِسَتْغاَف  ُغیبَت  َو  ُمْدلا  ِِهب  َجاه  َمَجَتِْحا  اَذإ  َناَک  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ِّیبَّنلا  َّنإ 
[ . 3 . ] ُةَراَرَْحلا ُْهنَع  َنُکْسَتَف  ِدِراْبلا  َءاَْملا  اَْهیَلَع  َّبُص  ُةَراَرَْحلا  ِِهب  ْتَجاه  َماَّمَْحلا  َلَخَد  اذإ  َناَک  مالسلا  هیلع  َنینِمْؤُْملاُریمأ  َّنإ  َو 

مالسا ربمایپ  هک  درک  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دادیم و  وشتسش  ماّمح  رد  ار  ندب  تماجح  زا  سپ  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  »
ترارح ات  درکیم  لسغ  درَس  ِبآ  اب  هاگنآ  تفرگیم ، ار  ترضح  نآ  ندب  همه  نوخ  درکیم ، تماجح  یتقو  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص 

. دبای نیکست  نوخ 
ترـضح نآ  ِندب  ترارح  ات  تخیریم  ندب  رب  درَـس  ِبآ  دشیم ، ماّمح  دراو  هک  تماجح  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  و 

.« دبای نیکست 
---------------------

اه : تشون  یپ 
راونألاراحب ج59 ص114 ح18 . [ 1]
راونألاراحب ج59 ص115 ح22 . [ 2]
راونألاراحب ج59 ص122 ح48. [ 3]

نتفر مامح 

: دومرف هک  درک  لقن  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
[ . 1  ] ِْنیَتَْیلُْکلا َمْحَش  ُبیُذی  ُهَّنإَف  ِماَّمَْحلا ، یف  ْمُکُدَحَأ  َّنَیِْقلَتْسَیال  الَأ  ُلوُقَی  مالسلا  هیلع  َنینِمْؤُْملاُریمأ  َناَک 

.« دنکیم بآ  ار  اههّیلک  یپ  هک  دباوخن  ماّمح  رد  امش  زا  یسک  دیشاب ! هاگآ  »
------------------

: اه تشون  یپ 
باب 20 ح1. لئاسوو ج2 ص54  یفاکلا ج6 ص500 ح19 . [ 1]

رهاوخ هناخ  هب  هلمح 

، دوب مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  عفادم  اهنت  مالسا ، نید  یمسر  مالعا  زا  سپ 
. درکیم بدا  ار  اهنآ  مالسلا  هیلع  یلع  دادیم ، رازآ  ار  ادخ  لوسر  سکره 

ترـضح نآ  رهاوخ  هناخ  رد  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نانمـشد  زا  يدادعت  هک  دـنداد  ربخ  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  هب  يزور 
. دندش هدنهانپ  یناهّمُأ » »

ِرَد و  تفر ، رهاوخ  لزنم  هب  تخانشیمن  ار  وا  یسک  هک  ياهنوگب  تشاذگ ، رس  رب  دوخهالک  دیـشوپ و  یگنج  هرز  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما 
. دیبوک ار  هناخ 

. تخانشیمن ار  ردارب  یلو  دمآ  نوریب  یناه  ّما 
: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح 

. نک نوریب  دناهدش ، هدنهانپ  امش  هناخ  رد  هک  ار  اهنآ 
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تفگ : یناه  ّما 
. نکن دروخرب  نم  اب  هنوگنیا  مربمایپ ، يومع  رتخد  یلع و  رهاوخ  نم 

دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
ینک . نوریب  دنشابیم ، ادخ  ربمایپ  نانمشد  نابلط و  بوشآ  زا  دندش و  هدنهانپ  امش  لزنم  رد  هک  ار  اهنآ  دیاب  اّما  تسرد ، اهنیا 

تشادرب . رس  زا  ار  دوخهالک  سپس 
نوریب ار  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  ناگدنهد  رازآ  هاگنآ  و  تسا ، مالـسلا  هیلع  بلاطیبانب  یلع  شردارب  وا  هک  دیمهف  هزات  یناه  ُِّما 

[ . 1 . ] درک
--------------

اه : تشون  یپ 
دیفم ص72. خیش  داشرا  [ 1]

ناوخ هزاوآ  نانز  نادساف و  يارب  لتق  مکح 

؛ ددرگیم ناربج  هبوت  اب  ناهانگ  زا  یخرب 
؛ دوشیم هدوشخب  مدرم  ّقح  تخادرپ  اب  رگید  یخرب  و 

ای دنک ، انز  يرادرهوش  نز  اب  هک  یـسک  دننام  دـش ، دـهاوخن  ناربج  راکتیانج  نادـساف  ندـش  هتـشک  اب  زج  هک  دـنراد  دوجو  یناهانگ  اّما 
. دناسرب لتق  هب  ار  یهانگیب  ناسنا 

(. ندرک مجر  ، ) دومرف رداص  دندرک  انز  هک  ار  يراکتیانج  درم  نز و  لتق  مکح  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
. تشک درک  تناها  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هب  هک  ار  یسک  و 

ياهدـننز تارابع  ظافلأ و  اب  ار  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  مالـسا و  دـندوب و  هّکم  رد  هک  یناوخ  هزاوآ  هدـنزاون و  نز  ود  و 
درک ، لتق  هب  موکحم  ار  دنتفگیم  ازسان 

. دنتفرگ وا  يارب  همان  نامأ  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  فرط  زا  وا  نادـنواشیوخ  هکنآ  ات  درک ، رارف  يرگید  تشُک و  ار  یکی 
[ . 1]

---------------------
اه : تشون  یپ 

. يدراهتشا يدّمحم  همجرت  یّلح  همّالع  مالسلا ص111 : هیلع  یلع  ماما  هدزاود  یناگدنز  هب  یهاگن  [ 1]

رذابا تاضارتعا  زا  تیامح 

. درک یئوج  بیع  داقتنا و  وا  زا  دمآ و  موس  هفیلخ  دزن  رذابا  يزور  هک  دنکیم  لقن  يردِخ  دیعسوبا 
. دیسر دوب  هداد  ییاصع  هب  هیکت  هک  یلاح  رد  مالسلا  هیلع  یلع  هاگنآ 

منک ؟ هچ  وا  اب  دیسرپ : موس  هفیلخ 
: دومرف مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح 

رب هتفگ  هک  هچنآ  زا  یـضعب  دیوگیم ، نخـس  یتسار  هب  رگا  داب و  رب  وا  غورد  دیوگیم ، غورد  رگا   » هک داد  باوج  گرزب  يادخ  ار  نآ 
[ . 1 .« ] درک دهاوخ  تباصا  امش 
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: تفگ مالسلا  هیلع  یلع  هب  موس  هفیلخ 
وت ! ناهد  رد  كاخ  وش ! تکاس 

دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
[ . 2 . ] میتفگ خساپ  وت  هب  يدیسرپ  يزیچ  ام  زا  تدوخ ! ناهد  رد  كاخ 

. دنکن تعیاشم  ار  وا  یسک  ات  داد  روتسد  موس  هفیلخ  تفریم  هاگدیعبت  هب  رذابا  یتقو  یبوقعی ، يدوعسم و  لقن  هب 
: دومرف رذابا  هب  باطخ  هقردب  ماگنه  هب  دنتفر و  وا  تعیاشم  يارب  شدنزرف  ود  مالسلا و  هیلع  یلع  اّما 

َُهل . َْتبِضَغ  ْنَم  ُجْراَف  ِهَِّلل ، َْتبِضَغ  َکَّنِإ  ٍّرَذ ، َابَأ  ای 
ْمُهَجَوْحَأ اَمَف  ِهیَلَع ؛ ْمُهَتْفِخ  اَِمب  ْمُْهنِم  ْبُرْهاَو  ِهیَلَع ، َكُوفاَخ  اَم  ْمِهیِدـیَأ  ِیف  ْكُْرتاَف  َِکنیِد ، یَلَع  ْمُهَتْفِخَو  ْمُهاْینُد ، یَلَع  َكُوفاَـخ  َمْوَْقلا  َّنِإ 

! َكوُعَنَم اَّمَع  َكاَنْغَأ  اَمَو  ْمُهَتْعَنَم ، اَم  َیلِإ 
. ًادَّسُح ُرَثْکَْألاَو  ًادَغ ، ُِحباَّرلا  ِنَم  ُمَْلعَتَسَو 

! ًاجَرْخَم اَمُْهنِم  َُهل  ُهَّللا  َلَعََجل  َهَّللا ، یَقَّتا  َُّمث  ًاْقتَر ، ٍْدبَع  یَلَع  اَتَناَک  َنیِضَرَْألاَو  ِتاَواَمَّسلا  َّنَأ  َْولَو 
. َكُونَّمََأل اَْهنِم  َتْضَرَق  َْولَو  َكوُّبَحََأل ، ْمُهاْینُد  َْتِلبَق  ْوَلَف  ُلِطاَْبلا ، اَّلِإ  َکَّنَشِحوی  َالَو  ُّقَْحلا ، اَّلِإ  َکَّنَِسنْؤی  َال 

يدش ، كانبضغ  وا  رطاخ  هب  هک  شاب  هتشاد  یسک  هب  دیما  سپ  يدمآ ، مشخ  هب  ادخ  يارب  وت  انامه  رذابا ! يا  »
هب دندیـسرت  وـت  زا  نآ  رطاـخ  هب  هک  ار  اـیند  سپ  يدیـسرت ، ناـنآ  زا  شیوـخ  نید  رب  وـت  و  دندیـسرت ، وـت  زا  دوـخ  ياـیند  يارب  مدرم  نیا 

، يدناسرت ار  نانآ  وت  هک  نآ  هب  دنجاتحم  هچ  ناتسرپایند  نیا  زیرگب ، مدرم  نیا  زا  يدیسرت  نآ  يارب  هک  دوخ  نید  اب  و  راذگاو ، ناشدوخ 
. دندرک عنم  ار  وت  نانآ  هچ  نآ  زا  يزاینیب  هچ  و 

دربیم ؟ دوس  ادرف  یسک  هچ  هک  تفای  یهاوخ  يدوز  هب  و 
؟ دنزرویم دسح  رتشیب  وا  رب  یسک  هچ  و 

دهاوخ وا  يارب  ود  نآ  ناـیم  زا  یتاـجن  هار  دـنوادخ  دـسرتب ، ادـخ  زا  وا  دـندنبب و  ياهدـنب  يور  رب  ار  دوخ  ياـهرد  نیمز  نامـسآ و  رگا 
، یتفریذپیم ار  مدرم  نیا  يایند  وت  رگا  دزادـناین ، تشحو  هب  ار  وت  يزیچ  لطاب  زج  و  نک ، وجتـسج  قح  رد  اهنت  ار  دوخ  شمارآ  دوشگ ،

[ . 3 .« ] دنتشادیم رب  وت  زا  تسد  یتفرگیمرب  نآ  زا  یمهس  رگا  و  دنتشاد ، تسود  ار  وت 
، درک دای  رذابا  تعیاشم  هرابرد  موس  هفیلخ  بضغ  زا  دناسر و  ترضح  هب  ار  دوخ  ناورم 

. دومن دای  موس  هفیلخ  زا  يدب  هب  تشادن و  یتموکح  رادشه  هب  یئانتعا  زین  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح 
: تفگ درک و  ضارتعا  ِيو  هب  ناورم  اب  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  دروخرب  هرابرد  موس  هفیلخ  بش ، ماگنه  هب 

؟ دنکن تعیاشم  رذابا  زا  یسک  مدوب  هداد  روتسد  نم  هک  يدینشن  رگم 
: دومرف ترضح  نآ 

؟ مینک يوریپ  وت  نامرف  زا  دیاب  مینیبیم ، نآ  اب  تفلاخم  رد  ار  ّقح  ادخ و  مکح  ام  یهدیم و  روتسد  وت  هک  ار  هچنآ  ره  ایآ 
. تسین نینچ  هک  دنگوس  ادخ  هب 

. دهدیم حیجرت  ِيو  رب  ار  ناورم  هک  تفگ  وا  هب  دش و  نیگمشخ  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  زا  موس  هفیلخ 
: تفگ درک و  هلگ  مالسلا  هیلع  یلع  زا  راصنا  نیرجاهم و  دزن  موس  هفیلخ  زور ، نآ  يادرف 

. دنکیم تیامح  دنزادرپیم  نم  زا  یشارت  لاکشا  هب  هک  زین  ار  یناسک  دنکیم و  یئوجبیع  نم  زا  یلع 
( دوب نارگید  رذابا و  راّمع و  ِيو  دوصقم  )

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ماما  هک  دنداد  حلص  موس  هفیلخ  مالسلا و  هیلع  یلع  نایم  راصنا  رجاهم و  ناگرزب 
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[ . 4 .( ] منکیم توکسادخ  رطاخ  هب  طقف  )
اه : تشون  یپ 

هیآ 28 . رفاغ  هروس  [ 1]
. 339 فّنصم ج 11 ص 349 -  قاّزّرلادبع  [ 2]

: تسا حرش  نیا  هب  نآ  دانسا  زا  یخرب  هک  یتشد ، دمحم  سرهفملا  مجعم  هغالبلاجهن  هبطخ 1/130  [ 3]
يافوتم 328 ه)  ) ینیلک یفاک ج8 ص206 و207 ح251 : هضور  - 1

يافوتم 395 ه)  ) يرهوج دیدحلایبا ج 2 ص 375 : لقنب  هفیقس  باتک  - 2
يافوتم 656 ه)  ) دیدحلایبا نبا  هغالبلاجهن ج 2 ص 375 : حرش  - 3

يافوتم 284 ه)  ) یبوقعی ج 2 ص 120 : حضاو ) نبا   ) یبوقعی خیرات  - 4
يافوتم 654 ه)  ) یفنح يزوج  نبا  صاوخلا ص134: ةرکذت  - 5

يافوتم 573 ه)  ) يدنوار نبا  ۀعاربلاجاهنم ج 2 ص 47 : - 6
يافوتم 274 ه)  ) یقرب همالع  نساحم ص353 ب12 ح45 : باتک  - 7

يافوتم 279 ه)  ) يرذالب فارشالا ج 5 ص 54 : باسنأ  - 8
يافوتم 314 ه .)  ) یفوک مثعا  نبا  حوتفلا ج1 ص30 : باتک  - 9

.488 مصاع ص 499 -  یبا  نبا  هنّسلا  باتک  [ 4]

يرشب عماوج  رد  تلود  يرارقرب  تموکح و 

: دومرف تموکح  ترورض  هب  تبسن  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
ِِهب ُلَتاَقیَو  ُءیَْفلا ، ِِهب  ُعَمْجیَو  َلَجَْألا ، اَهِیف  ُهَّللا  ُغِّلَبیَو  ُِرفاَْـکلا ، اَـهِیف  ُِعتْمَتْـسیَو  ُنِمْؤُْملا ، ِِهتَْرمِإ  ِیف  ُلَـمْعی  ٍرِجاَـف  َْوأ  ٍَّرب  ٍریِمَأ  ْنِم  ِساَّنِلل  َّدـُبَال  ُهَّنِإَو 

ُُلبُّسلا ِِهب  ُنَمَْأت  َو  ُّوُدَْعلا ،
یعامتجا مظن  يرارقرب  تموکح و  هیاس  رد  نانمؤم  ات  راکرب ، ای  دشاب  راکوکین  هاوخ  دنراد ، مربُم  زاین  يربهر  تموکح و  هب  مدرم  انامه  )

يداع یگدنز  مدرم  ات  دشاب  هتـشاد  دوجو  تموکح  دیاب  دندرگ . دـنمرهب  یگدـنز  زا  زین  نارفاک  دـنوش و  مرگرـس  شیوخ  دـیفم  راک  هب 
امرفمکح روشک  ياههّداج  رد  تینما  دوش و  راکیپ  مجاهم  نانمـشد  اب  ددرگ و  يروآعمج  روشک  ياهتایلام  ات  دنـشخب . موادـت  ار  دوخ 

[ . 1 .( ] دشاب
----------------

اه : تشون  یپ 
. یتشد دمحم  سرهفملا  مجعم  هغالبلاجهن  هبطخ 2/40  [ 1]

یهلا لماک  تاررقم  قوقح و 

: دومرق قوقح  یفّرعم  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
ٍّلُِکل ُهَناَْحبُس -  ُهَّللا -  اَهَـضَرَف  ٌۀَضیِرَف  ِیلاَْولا ، یَلَع  ِۀیِعَّرلا  ُّقَح  َو  ِۀیِعَّرلا ، یَلَع  ِیلاَْولا  ُّقَح  ِقوُقُْحلا  َکِلت  ْنِم  ُهَناَْحبُـس -  َضَرَْتفا -  اَم  ُمَظْعَأَو 

. ْمِِهنیِِدل ًاّزِعَو  ْمِِهتَْفلُِأل ، ًاماَِظن  اَهَلَعَجَف  ٍّلُک ، یَلَع 
ربهر تموکح و  رب  مدرم  قح  مدرم و  رب  یمالـسا  ربـهر  تموکح و  قح  تسا ، هدـش  بجاو  هک  یّقح  نیرتـگرزب  یهلا ، قوقح  ناـیم  زا  )
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تفلا و هیاـم  مدرم  تموـکح و  قوـقح  تیاـعر  اریز  تسا ، هداد  رارق  اـیاعر  نارادـمامز و  زا  مادـکره  رب  ار  دنمـشزرا  هضیرف  نیا  تسا ،
[ . 1 .( ] دشابیم ناشنید  يدنمورین  تّزع و  رگیدکی و  اب  نانآ  یگتسویپ 

-----------------------
اه : تشون  یپ 

(. هتشذگ كرادم   ) یتشد دمحم  سرهفملا  مجعم  هغالبلاجهن  هبطخ 7/216  [ 1]

یملع بتک  ظفح 

. داتفا ناناملسم  تسد  هب  یشزرا  اب  ياههناخباتک  دش ، حتف  ناناملسم  تسد  هب  مور  زا  یتمسق  ناریا و  هک  مّود  هفیلخ  نامز  رد 
. دندرک فیلکت  بسک  مّود  هفیلخ  زا  ناهدنامرف 

؟ دننک هچ  ناوارف  ياهباتک  زا  همه  نآ  اب 
: تفگ درک و  وگتفگ  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  اب  مّود  هفیلخ 

« ٍنیبُم ٍباتِک  ِیف  َّالِإ  ٍِسبای  الَو  ٍبْطَرال  »
( دراد دوجو  نآرق  رد  زیچ  همه  )

. دنشابیمن هدافتسا  لباق  هک  تسا  یمور  یسراپ و  ياهنابز  هب  اهباتک  هزات  میرادن و  اهباتک  زا  همه  نیا  هب  يزاین  ام  سپ 
نآرق رد  زیچ  همه  هک  تسا  تسرد  دـننک ، ظفح  ار  اهنآ  داد  روتـسد  درک و  تعنامم  اهباتک  ندرک  دوبان  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  اـّما 

[ . 1 . ] تسا ّمهم  رایسب  زین  یملع  ُبتُک  ظفح  اّما  دراد ، دوجو 
-------------------

اه : تشون  یپ 
. ریشمش ملع و  دنوادخ  باتک  یناملآ ، رگیاژ  فلدور  تافارتعا  [ 1]

زامن ماگنه  هب  یلع  ماما  یناور  تالاح 

دناوتیم هک  تسا  ناسنا  يراتفر  ياه  هویش  یناور و  تالاح  ّمهم ، نخـس  راتفگ و  زا  اّما  دراد ، ریثأت  يراتفگ  ياههویـش  هک  تسا  تسرد 
. دشاب هتشاد  یئازس  هب  ریثأت  نارگید  باحصا و  ناتسود و  رد 

دومرف : مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما 
نایفارطا هب  دشیم و  نوگرگد  ماما  كرابم  هرهچ  گنر  دشیم و  برطضم  مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح  مّدج  دیـسریم  زامن  تقو  هاگره 

دومرفیم : دوخ 
[ . 1 . ] درک هضرع  اههوک  نیمز و  اهنامسآ و  هب  ار  نآ  ادخ  هک  دیسر  یتنامأ  ماگنه 

--------------
اه : تشون  یپ 

راربالا ج 1 ص 320. ۀیلح  [ 1]

بوشآ نارود  رد  یماظن  تموکح 

يربـهر هب  دـیاب  تموکح  دریگیمارف ، ار  روشک  تسا ،) ناگدـنب  هب  ملظ  دـنوادخ و  هب  تبـسن  نایـصع  رادومن  هک   ) بوشآ هک  یماـگنه 
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نایاپ جرم  جره و  بوشآ و  تیعقوم  نآ  هب  دوخ  تیارد  تماهـش و  و  تیعطاق ، اب  ات  دشاب  یماظن  یهدنامرف  لاح  نیع  رد  هک  دوش  هدرپس 
. ددرگ نومنهر  تداعس  شمارآ و  يوس  هب  ار  هدزالب  روشک  دهد و 

ع)  ) یلع ماما  زا  دنتفشآ و  رب  یهلا  ماکحا  هب  یتمرحیب  رطاخ  هب  یموق  ور  نیا  زا  دندش ، وربور  یبوشآ  نایصع و  نینچ  اب  مدرم  رـصم  رد 
ياهمان یط  تشاد و  لیسگ  نانآ  يوس  هب  ار  رتشا  کلام  ماما  دتسرفب . یهدنامرف  اهنآ  يارب  راوشد  طیارـش  نآ  رد  هک  دندرک  تساوخرد 

تشون : نینچ  نانآ  هب 
لامیاپ وا  قح  و  هداد ، يور  ینامرفان  دنوادخ  نیمز  رد  دندید  هک  دنتفشآرب  یماگنه  هک  یمدرم  هب  نینموملاریما  یلع  دنوادخ  يهدنب  زا  »
يرکنم رما  هن  دـشخب و  شمارآ  ات  تسه  یفورعم  هن  تسا ، هدـنکفا  هیاس  رفاسم  میقم و  رب  راکهانگ و  هانگیب و  رب  دادـیب  روج و  هدـش و 

دنامب . كورتم  هک 
، رانلا قیرح  نم  راجفلا  یلع  دشا  عورلا ، تاعاس  ءادعالا  نع  لکنی  و ال  فوخلا ، مایا  مانی  ال  هللا ، دابع  نم  ادبع  مکیلا  تثعب  دقف  دـعب ، اما 

هللا ...، فویس  نم  فیس  هناف  قحلا ، قباط  امیف  هرما  اوعیطا  هلا و  وعمساف  جحذموخا ، ثراحلا  نب  کلام  وه  و 
دعب ... اما 

زا رطخ  تاقوا  رد  دباییمن و  هار  شمـشچ  هب  باوخ  زیگنافوخ  ناراگزور  رد  هک  مداتـسرف  امـش  يوس  هب  ار  يادخ  ناگدنب  زا  ياهدـنب 
دیراپسب شوگ  وا  رماوا  هب  جحذم . موق  زا  ثراح  رسپ  کلام  تسوا  و  تسا ، رتهدنزادگ  خزود  شتآ  زا  ناراکدب  رب  دسرتیمن ، نانمـشد 

نمشد شاهبرـض  ریذپان و  يدنک  شايزیت  هک  تسا  قح  ياهریـشمش  زا  يریـشمش  وا  دیهن . ندرگ  دشاب ، قح  اب  قبطنم  هک  وا  نامرف  هب  و 
هب هن  نم  نامرف  هب  زج  هک  ارچ  دـیریذپب ، داد ، تماقا  هب  نامرف  رگا  و  دـیوش ، راپـسهر  داتـسرف  هاـگدروآ  هب  ار  امـش  رگا  سپ  تسا . نکش 

امـش دزن  ار  وا  مراد  وا  هب  هک  يزاین  يهمه  اب  کنیا  دنیـشنیم . بقع  هن  دوریم و  شیپ  هن  دتـسیایم ، زاب  نآ  زا  هن  دنزیم و  تسد  راکیپ 
[ . 1 .« ] تسا دنمرفظ  یفیرح  ار  ناتنانمشد  تسامش و  هاوخریخ  هک  مداتسرف 

-------------------
: اه تشون  یپ 

يهرامش 38. يهمان  هغالبلاجهن ، [ 1]

دنزرف ردپ و  لباقتم  قوقح 

، تسا دنزرف » ردپ و  لباقتم  قوقح  ، » لباقتم قوقح  بناوج  زا  یکی 
تشاد دهاوخ  یقوقح  زین  دنزرف  دراد ، یقوقح  شیوخ  دنزرف  كدوک و  هب  تبسن  ردپ  رگا 

دوشیم مرگ  هداوناخ ، طیحم  نآ ، تیاعر  اب  هک 
: دومرف هک 

ًاّقَح . َِدلَْولا  یَلَع  ِِدلاَْوِلل  َّنِإَو  ًاّقَح ، ِِدلاَْولا  یَلَع  َِدلَْوِلل  َّنِإ 
ُهَمِّلَعیَو َُهبَدَأ ، َنِّسَحیَو  ُهَمْسا ، َنِّسَحی  ْنَأ  ِِدلاَْولا  یَلَع  َِدلَْولا  ُّقَحَو  ُهَناَْحبُس ؛ ِهَّللا  ِۀیِصْعَم  ِیف  اَّلِإ  ٍءیَش ، ِّلُک  ِیف  ُهَعیِطی  ْنَأ  َِدلَْولا  یَلَع  ِِدلاَْولا  ُّقَحَف 

. َنآْرُْقلا
زا ادخ ، ینامرفان  زج  زیچ  همه  رد  دنزرف  هک  تسا  نیا  دنزرف  رب  ردـپ  قح  سپ  تسا ، یّقح  دـنزرف  هب  ار  ردـپ  و  ردـپ ، هب  ار  دـنزرف  انامه  )

[ . 1 .( ] دزومایب نآرق  ار  وا  و  دنک ، شتیبرت  بوخ  دهن ، دنزرف  رب  وکین  مان  هک  نآ  ردپ  رب  دنزرف  قح  و  دنک ، تعاطا  ردپ 
------------------

: اه تشون  یپ 
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: تسا ریز  حرش  هب  نآ  كرادم  هک  یتشد ، دمحم  سرهفملا  مجعم  هغالبلاجهن  تمکح 399  [ 1]
( يرجه يافوتم 513   ) یناهفصا بغار  ءابدالا ج1 ص157 : تارضاحم  - 1

( يرجه يافوتم 424   ) ینیسح بلاطملا ص 307 : ریسیت  - 2
(. يرجه يافوتم 424   ) بلاطوبا دیس  یلامأ : باتک  - 3

تموکح رب  مدرم  قوقح 

: هک داد  حیضوت  همان 50  رد  مالسلا  هیلعیلع  ماما 
یَلَع ًافْطَعَو  ِهِداَبِع ؛ ْنِم  ًاُّونُد  ِهِمَِعن  ْنِم  َُهل  ُهَّللا  َمَسَق  اَم  ُهَدـیِزی  ْنَأَو  ِِهب ، َّصُخ  ٌلْوَط  َالَو  َُهلاـَن ، ٌلْـضَف  ِِهتیِعَر  یَلَع  ُهَریَغی  اَّلَأ  ِیلاَْولا  یَلَع  ًاّـقَح  َّنِإَـف 

. ِِهناَوْخِإ
ِِهب ُِفقَأ  َالَو  ِهِّلَحَم ، ْنَع  ًاّقَح  ْمَُکل  َرِّخَؤُأ  َالَو  ٍمْکُح ، ِیف  اَّلِإ  ًاْرمَأ  ْمُکَنوُد  يِوْطَأ  َالَو  ٍبْرَح ، ِیف  اَّلِإ  ًاّرِـس  ْمُکَنوُد  َزِجَتْحَأ  اَّلَأ  يِدـْنِع  ْمَُکل  َّنِإَو  َالَأ 

. ًءاَوَس ِّقَْحلا  ِیف  يِْدنِع  اُونوُکَت  ْنَأَو  ِهِعَطْقَم ، َنُود 
َیلِإ ِتاَرَمَْغلا  اوُضوَُخت  ْنَأَو  ٍحاَلَص ، ِیف  اوُطِّرَُفت  َالَو  ٍةَوْعَد ، ْنَع  اوُصُْکنَت  اَّلَأَو  ُۀَعاَّطلا ؛ ُمُکیَلَع  ِیلَو  ُۀَمْعِّنلا ، ُمُکیَلَع  ِهَِّلل  ْتَبَجَو  َِکلذ  ُْتلَعَف  اَذِإَف 

. ًۀَصْخُر اَهِیف  يِْدنِع  ُدِجی  َالَو  ََۀبوُقُْعلا ، َُهل  ُمِظْعُأ  َُّمث  ْمُْکنِم ، َّجَوْعا  ْنَّمِم  یَلَع  َنَوْهَأ  ٌدَحَأ  ْنُکی  َْمل  َِکلذ  یَلَع  ِیل  اوُمیِقَتْسَت  َْمل  ُْمْتنَأ  ْنِإَف  ِّقَْحلا ،
، ْمُکَْرمَأ ِِهب  ُهَّللا  ُِحلْصی  اَم  ْمُکِسُْفنَأ  ْنِم  ْمُهوُطْعَأَو  ْمُِکئاَرَمُأ ، ْنِم  اَذه  اوُذُخَف 

لاوما و نآ  اـب  و  دوشن ، ینوگرگد  راـچد  دـش ، وا  صوصخم  یتـمعن  اـی  دروآ ، تسد  هب  یلاوما  رگا  هک  تسا  بجاو  رادـمامز  رب  اـنامه  »
. دراد اور  ینابرهم  شناردارب  هب  و  کیدزن ، ادخ  ناگدنب  هب  رتشیب  اهتمعن ،

نودـب عرـش ، مکح  زج  ار  يراـک  و  مرادـن ، ناـهنپ  امـش  زا  ار  يزار  چـیه  یگنج  رارـسا  زج  هک  تسا  نآ  نم  رب  امـش  قح  دیـشاب ! هاـگآ 
يواسم ياهنوگب  امش  همه  اب  و  مزادرپب ، نآ  هدش  نییعت  تقو  رد  و  هدرکن ، یهاتوک  امش  قح  تخادرپ  رد  و  مهدن ، ماجنا  امش  اب  تروشم 

. منک راتفر 
مزال امـش  رب  نم  تعاطا  و  دراد ، ینازرا  امـش  رب  ار  دوخ  ياهتمعن  هک  تسادـخ  رب  مهد ، ماجنا  ار  هدـش  دای  ياهتیلوؤسم  نم  یتقو  سپ 

شالت قح  هب  ندیـسر  يارب  اهیتخـس  رد  و  دیزرو ، یتسُـس  تسا  حالـص  هچ  نآ  ماجنا  رد  و  دـینک ، یچیپرـس  نم  نامرف  زا  دـیابن  و  تسا ،
هار چیه  و  داد ، مهاوخ  رفیک  یتخـس  هب  ار  وا  هک  تسا ، راتفر  جک  ناسنا  نم  دزن  دارفا  نیرتراوخ  دـینکن ، يرادـیاپ  امـش  رگا  لاح  دـینک ،

روما ادخ  هک  هچ  نآ  رد  دوخ  ناهدنامرف  زا  و  هتـشاد ، تفایرد  ناتناهدنامرف  زا  ار  يرورـض  ياهلمعلاروتـسد  سپ  تشاد ، دهاوخن  يرارف 
[ . 1 .« ] دینک تعاطا  دنکیم ، حالصا  ار  امش 

-----------------
: اه تشون  یپ 

: تسا ریز  حرش  هب  نآ  كرادم  هک  یتشد ، دمحم  سرهفملا  مجعم  هغالبلاجهن  همان 50  [ 1]
( يرجه يافوتم 202   ) محازم نب  رصن  نیّفص ص 107 : باتک  - 1

يرجه ) يافوتم 460   ) یسوط خیش  یلامأ ج 1 ص 221 : باتک  - 2
(. يرجه يافوتم 1110   ) یسلجم موحرم  یناپمک : راونالا ج 8 ص 628  راحب  - 3

مدرم يربهر و  لباقتم  قوقح 

زا یخرب  هک  تشاذـگ ، مه  ربارب  رد  ار  قوـقح  نآ  و  درک ، بـجاو  مدرم  زا  یـضعب  يارب  ار  دوـخ  قوـقح  زا  یخرب  ناحبـس ! يادـخ  سپ 
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[ . 1 . ] دهد ماجنا  ار  نآ  دننامه  رگم  دوشیمن  بجاو  یسک  رب  یّقح  و  دنادرگ ، بجاو  ار  رگید  یخرب  قوقح 
----------------

: اه تشون  یپ 
: تسا حرش  نیا  هب  هبطخ  نیا  كرادم  دانسا و  زا  یخرب  [ 1]

( يرجه يافوتم 328   ) ینیلک موحرم  یفاک ج 8 ص 352 : هضور  - 1
( يرجه يافوتم 363   ) نامعن یضاق  مالسالا ج 2 ص 539 : مئاعد  - 3

( يرجه يافوتم 1110   ) یسلجم موحرم  راونالا ج 8 ص 707 و ج 27 ص 251 : راحب  - 4
(. يرجه يافوتم 1110   ) یسلجم موحرم  راونالا ج 17 ص 93 : راحب  - 5

ناینادنز یناسنا  قوقح 

: هک دش  رکذتم  ناینادنز  یناسنا  قوقح  هب  تبسن  ۀعافُر »  » زاوها مکاح  هب  لمعلا  روتسد  رد  مالسلا  هیلعیلع  ماما 
. دنناسرب ینادنز  هب  ار  اهنآ  ات  وشن  عنام  دندروآ ، یسابل  ای  یندیشون  یندروخ و  ینادنز ، يارب  رگا  - 

. نک دازآ  اهریجنز  زا  ار  ینادنز  ياپ  تسد و  زامن ، ماگنه  هب  - 
[ . 1 . ] دنشاب هتشاد  يروخاوه  حیرفت و  ات  روایب ، طایح  نحص  هب  زور  ره  ار  ناینادنز  - 

-----------------
اه : تشون  یپ 

ص207. ج3 ، لئاسولا ، كردتسم  [ 1]

نامهم قح 

: دیامرفیم مالسلا  هیلعيرگسع  ماما  ترضح 
، دندش نامهم  مالسلا  هیلعنینمؤملاریما  ترضح  لزنم  رد  يرسپ  ردپ و 

. دندروخ اذغ  مه  اب  دنتخادنا و  هرفس  اذغ  ماگنه  و  تسشن ، اهنآ  لباقم  درک و  مارتحا  ار  اهنآ  ماما 
. دیوشب ار  نامهم  تسد  ات  هدروآ  ياهباتفآ  هلوح و  ربنق  دید  نوچ  دش  دنلب  اج  زا  مالسلا  هیلعیلع  ماما  اذغ ، فرص  زا  سپ 

، دیوشب ار  نامهم  تسد  دوخ  هک  تفرگ  ربنق  تسد  زا  مالسلا  هیلعنینمؤملاریما  ترضح 
. يزیرب بآ  نم  تسد  رب  مراذگیمن  هک  درک  ناوارف  رارصا  و  دنکفا ، ترضح  ياپ  هبار  دوخ  صخش  نآ 

: دومرف داد و  دنگوس  ار  وا  مالسلا  هیلعیلع  ماما 
. شاب مارآ  يدوب ، مارآ  تخیریم  بآوت  تسد  رب  ربنق  رگا  هک  هنوگنامه 

. دش هتسش  ات  تخیر  بآ  نامهم  تسد  ربو 
: دومرف داد و  هیفنح  نبدمحم  شرسپ  تسد  هب  ار  هباتفآ  هلوح و  سپس 

. دیوشب ار  شتسد  ات  زیرب  بآ  شرسپ  تسد  رب  مه  وت 
: دومرف مالسلا  هیلعيرگسع  ماما 

[ . 1 . ] دشابیم وا  یعقاو  هعیش  دیامن  يوریپ  مالسلا  هیلعیلع  زا  اهراتفر  هنوگنیا  رد  سکره 
و ردـپ ، تسد  رب  دوخ  هک  درکیم  تیاعر  اهنآ  لاس  نس و  اـب  بساـنتم  ار  ناـمهم  قح  اـجنآ  اـت  مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما  ترـضح  ینعی 
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. دنتخیر بآ  نامهم  رسپ  تسد  رب  هیفنح  دّمحم  شدنزرف 
----------------

اه : تشون  یپ 
ص148 . ج16 ، راونالاراحب ، [ 1]

مدرم نارگراک و  قوقح  زا  تیامح 

: دنتفگ دندیسر و  مالسلا  هیلعیلع  ماما  تمدخ  یهورگ  بعک » نب  ۀظرق   » يرادنامرف هقطنم  زا 
دوش یبوریالو  يزاسزاب  رگا  تساه ، هیـالو  نش  زا  رپ  نونکا  مهو  دـش ، دوباـن  ناـمز  لوط  رد  هک  دوب  یگرزب  هناـخدور  اـم  نیمزرـس  رد 

. دریگیم قنورام  يزرواشک 
همهات دنک  راداو  يرابجا  راک  هبار  ناماس  نآ  مدرم  رهـش ، رادـنامرف  هک  دـهد  روتـسد  دنتـساوخ ، مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما  ترـضح  زا  و 

. دننادرگرب لوا  لاحب  ار  هناخدور  نیمزرس ، نآ  مدرم 
، دومرف تقفاوم  هناخدور  یبوریال  داهنشیپ  اب  مالسلا  هیلعیلع  ماما 

تفریذپن ار  مدرم  يراگیب  اّما 
: اّما دنک ، ءایحا  ار  هناخدور  ات  تساوخ  شرادنامرف  زا  ياهمان  یط  و 

. دزاسن راداو  يرابجا  راک  هبار  یسک  - 
. دنک کمک  دوخ  رایتخا  اب  دراد  هقالع  سکره  هکلب  دشکن ، يراگیب  مدرم  زا  - 

. دریگب بسانم  دزم  و  دنک ، راک  دراد  تسود  سکره  - 
[ . 1 . ] دندرک يرتشیب  شالتو  راک  نآ  ءایحا  رد  هک  دنراد  يرتشیب  مهس  نآ  رد  یناسک  هناخدور  ءایحا  زا  سپ  هّتبلا  و 

: تسا هتفهن  یساسأ  لصا  ود  لمعلاروتسد  نیا  رد  هک 
راک  يدازآ  قح  لّوا - 

دندومن شالتو  دندرک  راک  هکنانآ  هب  عفانم  صاصتخا  مّود - 
. تشامگ راک  هب  هناهاگآ  ناوتیمار  يرتشیب  مدرم  یناسنا  هویش  نیا  اب  راک ، یسانشناور  رظن  زا  هک 

--------------
اه : تشون  یپ 

ص77 . مالسا ، رد  ءاضق  تلادع و  [ 1]

ینارصن درمریپ  يارب  یگتسشنزاب  قح 

، درکیم یئادگ  نابایخ  رانک  رد  یگدنامرد  لامکاب  هدش  ریقف  روک و  و  دوب ، هدنارذگ  شالت  راک و  هبار  دوخ  یناوج  هک  ینارصن  يدرم 
. دندادیم وا  هب  يزیچ  مّحرت  يور  زا  مدرمو 

. دیسرپ وا  لاح  زا  دید و  ار  وا  درکیم و  روبع  اجنآ  زا  مالسلا  هیلعنینمؤملاریما  يزور 
دنتفگ :

. دنکیم یئادگ  يروک ، يریپ و  يور  زا  هک  تسا  ینارصن  درمریپ 
: دومرف مالسلا  هیلعیلع  ماما 
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؟ ُهوُُمتْعَنَم َزَجَع  َُربَک و  اذِإ  یَّتَح  ُهوُُمْتلَمْعَتْسِإ 
اهر دوخ  لاـحب  هتخاـس  مورحم  شیوخ  قحزا  ار  وا  هدـش  روکو  ریپ  هک  نونکاو  دـیتفرگ ، راـک  هب  ار  وا  تمالـس ، یناوـج و  راـگزور  رد  )

[ . 1 [ )؟ دیاهدرک
. دنک نیمأت  ار  وا  یگدنز  جراخم  تسا  هدنزوا  ات  هک  تسا  تموکح  رب 

: داد روتسد  لاملا  تیب  لوئسم  هب  سپس 
ِلاْملاِتَیبْنِمِهیَلَع  اوُقِْفنأ 

[ . 2 ( ] دینک هرادا  ار  وا  نیملسم  لاملا  تیب  زا  )
---------------

اه : تشون  یپ 
ص49 . ج11 ، ۀعیّشلا ، لئاسو  و  يرگسع - ) همّالع   ) ص169 نید ، ءایحا  رد  هّمئا  شقن  [ 1]

لـصا اب  فلاخم  ياهدـیقع  هک  یـسک  ره  نآ ، ساسا  رب  هک  تشذـگ  ناتـسلگنا  ناـملراپ  زا  ینوناـق  لاـس 1648  رد  هک  یتروـص  رد  [ 2]
. ددرگیم مادعا  هب  موکحم  دنک ، زاربا  ثیلثت » »

قح کیلوتاک »  » یحیـسم چیه  هک  تشاد  رّرقم  درک و  یفّرعم  ناتـستورپ »  » ار روشک  یمـسر  بهذم  ناملراپ ، نیمه  لاس 1688  رد  زین  و 
. دنک لمع  دوخ  یبهذم  مسارم  هب  ناتسلگنا  تموکح  ورملق  رد  درادن 

« اه ناتـستورپ  ، » دوب هدـش  عضو  کیلوتاک  ياـهتموکح  فرط  زا  هک  یّـصاخ  تارّرقم  قبط  یحیـسم ، مهدـفه  نرق  رخاوا  اـت  هسنارف  رد 
هداد اهنآ  هب  ياهزاجا  نینچ  یـصوصخم ، عقاوم  رد  اهنت  دنتـشادن و  يدازآ  دوخ  ناگدرم  نفد  يارب  یّتح  اـهنآ  دـندوب ، یتالکـشم  راـچد 

هدزاود زا  دارفا  تسیابیمن  دیمعت ، لسُغ  یسورع و  عقاوم  رد  دنتـشاد و  ار  راک  نیا  هزاجا  رفن  یـس  اهنت  ناشهزانج  عییـشت  ماگنه  ودشیم 
ماجنارس داد ، يور  مهدفه  نرق  ات  یحیسم  فلتخم  ياهروشک  رد  هنیمز  نیا  رد  هک  يراب  ّتقر  ياه  هنحـص  ثداوح و  دننک ! زواجت  رفن ،

بهذم يدازآ  هلأسم  هب  نیو »  » و یلافتـسو »  » فورعم هماندـهع  دـننام  و 19  و 18  نورق 17  ياههماندـهع  رتشیب  رد  هک  دـیدرگ  بجوم 
ددرگ و ءاغلا  ضیعبت  زین  يداژن  ظاحل  زا  هکلب  یبهذم  رظن  زا  طقف  هن  هک  دـیدرگ  رّرقم  لاس 1856  هب  سیراپ  هماندـهع  رد  و  دوش . هّجوت 

یلو دندومن ، یبهذـم  يدازآ  یئاسانـش  هب  روبجم  ار  بّصعتم  ياهتلود  نامز ، نآ  گرزب  ياهتلود  لاس 1878  هب  نلرب »  » هماندهع رد 
(. يردفص ج 3 ص 234 رتکد  للملا : نیب  قوقح  . ) دنام ياج  هب  یناوارف  ماهبا  تیلم ، ینابز و  يداژن و  لئاسم  هب  تبسن 

لباقتم قوقح 

نآ دریذـپ ، قّقحت  هعماج  رد  ددرگ و  یئاسانـش  یتسردـب  رگا  هک  تسا  یـسایس  یعاـمتجا ، لـباقتم  قوقح  یقوقح ، مهم  لـئاسم  زا  یکی 
، دش دهاوخ  لیدبت  هلضاف  هنیدم  هب  هعماج 

. دزادرپیم لباقتم  قوقح  هب  ادتبا  دنمشزرا ، بلاج و  ینارنخس  کی  رد  مالسلا  هیلعیلع  ماما 
ِیف ِءایْـشَْألا  ُعَـسْوَأ  ُّقَْحلاَـف  ْمُکیَلَع ، ِیل  يِذَّلا  ُلـْثِم  ِّقَْـحلا  َنِم  یَلَع  ْمَُکلَو  ْمُکِْرمَأ ، ِۀـیَالِِوب  ًاّـقَح  ْمُکیَلَع  ِیل  ُهَناَْحبُـس  ُهَّللا  َلَـعَج  ْدَـقَف  ُدـَْعب ، اَّمَأ 

، ِفُصاَنَّتلا ِیف  اَهُقیْضَأَو  ِفُصاَوَّتلا ،
. َُهل يَرَج  اَّلِإ  ِهیَلَع  يِرْجی  َالَو  ِهیَلَع ، يَرَج  اَّلِإ  ٍدَحَِأل  يِرْجی  َال 

ِهیَلَع ْتَرَج  اَم  ِّلُک  ِیف  ِِهلْدَِعلَو  ِهِداَبِع ، یَلَع  ِِهتَرْدُِقل  ِهِْقلَخ ، َنُود  ُهَناَْحبُس  ِهَِّلل  ًاِصلاَخ  َِکلذ  َناََکل  ِهیَلَع ، يِرْجی  َالَو  َُهل  يِرْجی  ْنَأ  ٍدَحَِأل  َناَک  َْولَو 
َنِم َوُه  اَِمب  ًاعُّسََوتَو  ُْهنِم ، ًالُّضَفَت  ِباَوَّثلا  َۀَـفَعاَضُم  ِهیَلَع  ْمُهَءاَزَج  َلَعَجَو  ُهوُعیِطی ، ْنَأ  ِداَـبِْعلا  یَلَع  ُهَّقَح  َلَـعَج  ُهَناَْحبُـس  ُهَّنِکلَو  ِِهئاَـضَق ، ُفوُرُص 

. ُُهلْهَأ ِدیِزَْملا 
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َالَو ًاـضَْعب ، اَهُـضَْعب  ُبِجوـیَو  اَـهِهوُجُو ، ِیف  ُأَـفاَکَتَت  اَـهَلَعَجَف  ٍضَْعب ، یَلَع  ِساَّنلا  ِضْعَِبل  اَهَـضَرَْتفا  ًاـقوُقُح  ِِهقوـُقُح  ْنِم  ُهَناَْحبُـس -  َلَـعَج -  َّمـُث 
. ٍضْعَِبب اَّلِإ  اَهُضَْعب  ُبَجْوَتْسی 

قح دننامه  امش  يارب  و  هداد ، رارق  یّقح  تموکح ، یتسرپرس  تهج  هب  امـش  رب  نم ، يارب  ناحبـس ، دنوادخ  راگدرورپ ! شیاتـس  زا  سپ  )
. دراد دننامیب  ییانگنت  لمع  ماگنه  هب  یلو  دننک ، شفیصوت  هک  تسا  نآ  زا  رتهدرتسگ  قح  سپ  تسا ، هدومرف  نییعت  یّقح  نم ،

زین وا  دوس  هب  يزور  دوش  ءارجا  یـسک  ناـیز  هب  نوچ  و  دور ، راـک  هب  يزور  زین  وا  ناـیز  هب  ریزگاـن  دوش ، ارجا  یـسک  دوـس  هب  رگا  قـح 
. تشاد دهاوخ  نایرج 

رطاخ هب  اههدـیرفآ ، رگید  هن  تسا  ناحبـس  يادـخ  صوصخم  نیا  دـشاب ، هتـشادن  یناـیز  دوش و  ءارجا  یـسک  دوس  هب  قح  دـشاب  اـنب  رگا 
تعاطا ناگدنب ، رب  ار  دوخ  قح  دنوادخ  نکل  تسا ، يراج  اهنآ  رب  شنامرف  هک  یتادوجوم  مامت  رب  وا  تلادع  و  ناگدنب ، رب  یهلا  تردق 

. دیامرف اطع  ناگدنب  هب  هتساوخ  هک  یشیاشگ  و  یگدنشخب ، يور  زا  تسا ، هدرک  نادنچ  ود  ار  نآ  شاداپ  و  هداد ، رارق  شیوخ 
زا یخرب  هک  تشاذـگ ، مه  ربارب  رد  ار  قوـقح  نآ  و  درک ، بـجاو  مدرم  زا  یـضعب  يارب  ار  دوـخ  قوـقح  زا  یخرب  ناحبـس ! يادـخ  سپ 

[ . 1 .( ] دهد ماجنا  ار  نآ  دننامه  رگم  دوشیمن  بجاو  یسک  رب  یّقح  و  دنادرگ ، بجاو  ار  رگید  یخرب  قوقح 
: دننام دوشیم ، قیقد  نآ  هدرتسگ  بناوج  هب  هاگنآ  و 

-----------------
: اه تشون  یپ 

: تسا ریز  حرش  هب  نآ  كرادم  دانسا و  هک  یتشد  دمحم  سرهفملامجعم  هغالبلاجهن  هبطخ 216  [ 1]
يافوتم 363 ه)  ) نامعن یضاق  مالسالا ج2 ص541 ح1926 : مئاعد  - 1

يافوتم 1110 ه)  ) یسلجم 27 ص251 : جو راونالاراحب ج34 ص184  - 2
يافوتم 1110 ه)  ) یسلجم راونالا ج74 ص354 ح32 ب14 : راحب  - 3

يافوتم 1110 ه)  ) یسلجم 41 ص152 : جراونالا راحب  - 4
(. يافوتم 538ه  ) یلزتعم يرشخمز  راربالا ج5 ص191 ح186 : عیبر  - 5

دنزرف ردپ و  قوقح 

، دراد هّجوت  دنزرف » ردپ و  قوقح   » هب یعامتجا  قوقح  ندناسانش  موادت  رد  مالسلا  هیلعنینمؤملاریما  ترضح 
: هک دهدیم  رارق  یسررب  دروم  ار  نآ  دنمشزرا  بناوج  هنوگنیا  و 

ُّقَحَو ُهَناَْحبُـس ؛ ِهَّللا  ِۀیِـصْعَم  ِیف  اَّلِإ  ٍءیَـش ، ِّلُک  ِیف  ُهَعیِطی  ْنَأ  َِدلَْولا  یَلَع  ِِدلاَْولا  ُّقَحَف  ًاّقَح . َِدلَْولا  یَلَع  ِِدلاَْوِلل  َّنِإَو  ًاّقَح ، ِِدلاَْولا  یَلَع  ِدـَلَْوِلل  َّنِإ 
. َنآْرُْقلا ُهَمِّلَعیَو  َُهبَدَأ ، َنِّسَحیَو  ُهَمْسا ، َنِّسَحی  ْنَأ  ِِدلاَْولا  یَلَع  َِدلَْولا 

زا ادخ ، ینامرفان  زج  زیچ  همه  رد  دنزرف  هک  تسا  نیا  دنزرف  رب  ردـپ  قح  سپ  تسا ، یّقح  دـنزرف  هب  ار  ردـپ  و  ردـپ ، هب  ار  دـنزرف  انامه  )
[ . 1 .( ] دزومایب نآرق  ار  وا  و  دنک ، شتیبرت  بوخ  دهن ، دنزرف  رب  وکین  مان  هک  نآ  ردپ  رب  دنزرف  قح  و  دنک ، تعاطا  ردپ 

----------------------
اه : تشون  یپ 

. یتشد دمحم  سرهفملامجعم  هغالبلاجهن ، تمکح 399  [ 1]

ناتسود قوقح 
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ات دنراذگب  مارتحا  رگیدـکی  قوقح  هب  دـیاب  یتسود  یبای و  تسود  نیئآ  رد  هک  تسا ، ناتـسود » قوقح  ، » لباقتم قوقح  بناوج  زا  یکی 
. دوش نکهشیر  یتسود  تافآ  دبای و  موادت  اهیتسود 

: دسیونیم مالسلا  هیلعیبتجم  ماما  شدنزرف  هب  باطخ   31 همان 103 : رد  مالسلا  هیلعیلع  ماما 
َّنَعیُِـضت َالَو  ُهَّنَظ ، ْقِّدَصَف  ًاریَخ  َِکب  َّنَظ  ْنَمَو  اَّم ، ًامْوی  َِکلذ  َُهل  اَدـَب  ْنِإ  اَهَیلِإ  ُعِجْری  ًۀـیَِقب  َکِسْفَن  ْنِم  َُهل  ِْقبَتْـساَف  َکیِخَأ  َۀَـعیِطَق  َْتدَرَأ  ْنِإَو 

ُهَّقَح . َْتعَضَأ  ْنَم  ٍخَِأب  ََکل  َسَیل  ُهَّنِإَف  ُهَنَیبَو ، َکَنَیب  اَم  یَلَع  ًالاَکِّتا  َکیِخَأ  َّقَح 
َّنَنوُکَت َالَو  ِِهتَلِـص ، یَلَع  َْکنِم  َِکتَعیِطَق  یَلَع  يَْوقَأ  َكوُخَأ  َّنَنوُکی  َالَو  َْکنَع ، َدِـهَز  ْنَمِیف  َّنَبَغَْرت  َالَو  َِکب ، ِْقلَْخلا  یَقْـشَأ  َُکلْهَأ  ْنُکی  اـَلَو 

ِناَسْحِْإلا . یَلَع  َْکنِم  يَْوقَأ  ِةَءاَسِْإلا  یَلَع 
. ُهَءوُسَت ْنَأ  َكَّرَس  ْنَم  ُءاَزَج  َسَیلَو  َکِعْفَنَو ، ِِهتَّرَضَم  ِیف  یَعْسی  ُهِّنِإَف  َکَمَلَظ ، ْنَم  ُْملُظ  َکیَلَع  َّنَُربْکی  َالَو 

دهاوخن ردارب  وت  اـب  ینکیم  عیاـض  ار  شّقح  هک  سک  نآ  اریز  نکن ، عیاـض  يراد  وا  اـب  هک  یتسود  داـمتعا  هب  ار  تردارب  قح  زگره  «و 
عطق يارب  تردارب  ادابم  دنبم ، لد  درادن  ياهقالع  وت  هب  هک  یـسک  هب  و  دنـشابن ، وت  هب  تبـسن  مدرم  نیرتتخبدـب  تاهداوناخ  دارفا  و  دوب ،

، درواـیب وت  ندرک  یکین  زا  رتيوق  ياهناـهب  ندرک ، يدـب  رد  اـی  و  دـشاب ، هتـشاد  وت  اـب  دـنویپ  يرارقرب  زا  رتمکحم  یلیلد  یتسود ، دـنویپ 
سک نآ  يازس  و  دراد ، ششوک  وت  دوس  و  دوخ ، نایز  هب  وا  هچ  دنکن ، هولج  گرزب  تاهدید  رد  دنکیم  متس  وت  رب  هک  یسک  يراکمتس 

[ . 1 .« ] تسین ندرک  يدب  دنکیم  داش  ار  وت  هک 
: دومرف حرطم  هنوگنیا  ار  یتسود  نیئآ  هاگنآ  و 

ْنَأ ُّبُِحت  َال  اَمَک  ِْملْظَت  َالَو  اََهل ، ُهَرْکَت  اَم  َُهل  ْهَرْکاَو  َکِسْفَِنل ، ُّبُِحت  اَم  َكِریَِغل  ِْببْحَأَف  َكِریَغ ، َنَیبَو  َکَنَیب  امِیف  ًاناَزیِم  َکَـسْفَن  ْلَـعْجا  یَُنب  اـی 
، َکِسْفَن ْنِم  ْمَُهل  ُهاَضَْرت  اَِمب  ِساَّنلا  َنِم  َضْراَو  َكِریَغ ، ْنِم  ُهُِحبْقَتْـسَت  اَم  َکِسْفَن  ْنِم  ِْحبْقَتْـساَو  َکَیلِإ ، َنَسْحی  ْنَأ  ُّبُِحت  اَمَک  ْنِسْحَأَو  َمَلُْظت ،

. ََکل َلاَقی  ْنَأ  ُّبُِحت  َال  اَم  ْلُقَت  َالَو  ُمَْلعَت ، اَم  َّلَق  ْنِإَو  ُمَْلعَت  َال  اَم  ْلُقَت  َالَو 
اَم َعَشْخَأ  ْنُکَف  َكِدْصَِقل  َتیِدُه  َْتنَأ  اَذِإَو  َكِریَِغل ، ًانِزاَخ  ْنُکَت  َالَو  َکِحْدَک ، ِیف  َعْساَف  ِباَْبلَْألا . ُۀَـفآَو  ِباَوَّصلا ، ُّدِـض  َباَجْعِْإلا  َّنَأ  ْمَلْعاَو 

. َکِّبَِرل ُنوُکَت 
یعامتجا طباور  ياهرایعم 

، رادب تسود  زین  نارگید  يارب  يراد  تسود  دوخ  يارب  هک  ار  هچ  نآ  سپ  هد ، رارق  نارگید  دوخ و  نایم  نازیم  ار  دوخ  سفن  مرـسپ ! يا  »
، شاب راکوکین  دوش ، متس  وت  هب  يرادن  تسود  هک  هنوگنآ  رادم ، اور  متس  دنسپم ، نارگید  يارب  يدنـسپیمن ، دوخ  يارب  هک  ار  هچ  نآ  و 

يارب ار  يزیچ  و  رامـشب ، تشز  زین  دوخ  يارب  يرادیم  تشز  نارگید  يارب  هک  ار  هچ  نآ  و  دننک ، یکین  وت  هب  يراد  تسود  هک  هنوگنآ 
هب يرادن  تسود  ار  هچ  نآ  تسا ، كدنا  ینادیم  ار  هچ  نآ  هچرگ  وگن ، ینادیمن  هچ  نآ  يدنسپیم ، دوخ  يارب  هک  هدب  تیاضر  مدرم 

وگم ، نارگید  هرابرد  دنهد ، تبسن  وت 
رکف رد  و  شاـب ، هتــشاد  یگدـنز  رد  ار  شــشوک  تیاـهن  تـسا ، لـقع  تـفآ  و  یتـسار ، فلاـخم  رورغ ، ینیب و  گرزب  دوـخ  هـک  نادـب 

[ . 2 .« ] شاب رتعضاخ  ینتورف  ره  زا  تراگدرورپ  ربارب  رد  يدش ، تیاده  تسار  هار  هب  هک  هاگنآ  شابم ، نارگید  يارب  يزاسهریخذ 
. تسا یشیدنارود »  » و يرگن » عقاو  ، » ناتسود نیب  لباقتم  قوقح  زا  رگید  یکی 

دننک عطق  ار  ام  یتسود  ياههتشر  دنهاوخب  نایوج  بیع  تسا  نکمم 
. دننازوسب ناتسود  اب  ار  ام  یتسود  دنویپ  تلاهج ، تداسح و  ياههلعش  رد  ای  و 

، میریذپن هعلاطم  نودب  دننکیم  حرطم  هک  ار  ینخس  ره  و  میشاب ، انتعایب  نایوج  بیع  نانخس  هب  رگا 
. دیدرگ دهاوخن  اهیتسود  نیزگیاج  اهینمشد  و  دش ، دهاوخن  لزلزت  راچد  اهیتسود 

: دومرف هبطخ 141  رد  ینارون  هتکن  نیا  هب  تبسن  مالسلا  هیلعنینموملاریما  ترضح 
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. ِلاَجِّرلا َلیِواَقَأ  ِهِیف  َّنَعَمْسی  اَلَف  ٍقیِرَط ، َداَدَسَو  ٍنیِد  َۀَقِیثَو  ِهیِخَأ  ْنِم  َفَرَع  ْنَم  ُساَّنلا ، اَهیَأ 
َُعبْرَأ اَّلِإ  ِلِطاَْبلاَو  ِّقَْحلا  َنَیب  َسَیل  ُهَّنِإ  اَمَأ  ٌدیِهَـشَو . ٌعیِمَـس  ُهَّللاَو  ُرُوبی ، َِکلذ  ُلِطَابَو  ُماَلَْکلا ، ُلیِحیَو  ُماَهِّسلا ، ُئِطُْختَو  یِماَّرلا ، یِمْری  ْدَق  ُهَّنِإ  اَمَأ 

. َِعباَصَأ
: لاق مث  هنیعو  هنذأ  نیب  اهعضوو  هعباصأ  عمجف  اذه ، هلوق  ینعم  نع  مالسلا ، هیلع  ، لئسف

! ُتیَأَر َلوُقَت  ْنَأ  ُّقَْحلاَو  ُْتعِمَس ، َلوُقَت  ْنَأ  ُلِطاَْبلا 
تبیغ ندینش  زا  زیهرپ 

وا هراـبرد  مدرم  هتفگ  هب  دـیاب  دراد ، غارـس  ار  مسر  هار و  یتـسرد  و  نـید ، رد  تماقتـسا  ناـنیمطا و  شردارب  زا  هـک  سک  نآ  مدرم ! يا  »
. دهدن شوگ 

درادن تیعقاو  هک  دنیوگیم  يزیچ  یسک  هرابرد  تسا ، نینچ  زین  نخس  دوریم ، اطخ  هب  اهریت  دنکفا و  ریت  زادناریت ، یهاگ  دیـشاب ! هاگآ 
. تسا هاوگ  اونش و  ادخ  و  تسا ، یندش  هابت  لطاب  راتفگ  و 

. تسین هلصاف  تشگنا  راهچ  زج  لطاب  قح و  نایم  هک  دینادب 
لطاب قح و  تخانش 

:( دومرف تشاذگ و  شوگ  مشچ و  نایم  ار  دوخ  ناتشگنا  مالسلا  هیلعیلع  ماما  تسیچ ؟ نآ  يانعم  دندیسرپ ، )
[ . 3 .« ] مدید ییوگب  هک  تسا  نآ  قح  و  مدینش ، ییوگب  هک  تسا  نآ  لطاب 

ار یتسود  ياهرایعم  دزادرپیم و  اهیتسود  ناتسود و  نیب  يراتفر  حیحـص  ياهوگلا  یفّرعم  هب  مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما  ترـضح  هاگنآ 
: هک درادیم  نایب  هنوگنیا 

ْنَأ ُّبُِحت  َال  اَمَک  ِْملْظَت  َالَو  اََهل ، ُهَرْکَت  اَم  َُهل  ْهَرْکاَو  َکِسْفَِنل ، ُّبُِحت  اَم  َكِریَِغل  ِْببْحَأَف  َكِریَغ ، َنَیبَو  َکَنَیب  امِیف  ًاناَزیِم  َکَـسْفَن  ْلَـعْجا  یَُنب  اـی 
، َکِسْفَن ْنِم  ْمَُهل  ُهاَضَْرت  اَِمب  ِساَّنلا  َنِم  َضْراَو  َكِریَغ ، ْنِم  ُهُِحبْقَتْـسَت  اَم  َکِسْفَن  ْنِم  ِْحبْقَتْـساَو  َکَیلِإ ، َنَسْحی  ْنَأ  ُّبُِحت  اَمَک  ْنِسْحَأَو  َمَلُْظت ،

. ََکل َلاَقی  ْنَأ  ُّبُِحت  َال  اَم  ْلُقَت  َالَو  ُمَْلعَت ، اَم  َّلَق  ْنِإَو  ُمَْلعَت  َال  اَم  ْلُقَت  َالَو 
اَم َعَشْخَأ  ْنُکَف  َكِدْصَِقل  َتیِدُه  َْتنَأ  اَذِإَو  َكِریَِغل ، ًانِزاَخ  ْنُکَت  َالَو  َکِحْدَک ، ِیف  َعْساَف  ِباَْبلَْألا . ُۀَـفآَو  ِباَوَّصلا ، ُّدِـض  َباَجْعِْإلا  َّنَأ  ْمَلْعاَو 

. َکِّبَِرل ُنوُکَت 
یعامتجا طباور  ياهرایعم 

، رادب تسود  زین  نارگید  يارب  يراد  تسود  دوخ  يارب  هک  ار  هچ  نآ  سپ  هد ، رارق  نارگید  دوخ و  نایم  نازیم  ار  دوخ  سفن  مرـسپ ! يا  »
، شاب راکوکین  دوش ، متس  وت  هب  يرادن  تسود  هک  هنوگنآ  رادم ، اور  متس  دنسپم ، نارگید  يارب  يدنـسپیمن ، دوخ  يارب  هک  ار  هچ  نآ  و 

يارب ار  يزیچ  و  رامـشب ، تشز  زین  دوخ  يارب  يرادیم  تشز  نارگید  يارب  هک  ار  هچ  نآ  و  دننک ، یکین  وت  هب  يراد  تسود  هک  هنوگنآ 
هب يرادن  تسود  ار  هچ  نآ  تسا ، كدنا  ینادیم  ار  هچ  نآ  هچرگ  وگن ، ینادیمن  هچ  نآ  يدنسپیم ، دوخ  يارب  هک  هدب  تیاضر  مدرم 
رد ار  شـشوک  تیاهن  تسا ، لقع  تفآ  و  یتسار ، فلاخم  رورغ ، ینیب و  گرزب  دوخ  هک  نادـب  وگم ، نارگید  هراـبرد  دـنهد ، تبـسن  وت 
ره زا  تراگدرورپ  ربارب  رد  يدـش ، تیادـه  تسار  هار  هب  هک  هاگنآ  شابم ، نارگید  يارب  يزاسهریخذ  رکف  رد  و  شاـب ، هتـشاد  یگدـنز 

[ . 4 .« ] شاب رتعضاخ  ینتورف 
: دیامرفیم اهیتسود  رد  یشزرا » ياهرایعم   » و اهكالم »  » یفّرعم همادا  رد  و 

یَلَع ِهِدُعاَبَت  َْدنِعَو  ِلْذَْبلا ، یَلَع  ِهِدوُمُج  َْدنِعَو  ِۀـَبَراَقُْملاَو ، ِفَطَّللا  یَلَع  ِهِدوُدُـص  َدـْنِعَو  ِۀَـلِّصلا ، یَلَع  ِهِمْرَـص  َدـْنِع  َکیِخَأ  ْنِم  َکَسْفَن  ْلِمْحا 
. َکیَلَع ٍۀَمِْعن  ُوذ  ُهَّنَأَکَو  ٌْدبَع ، َُهل  َکَّنَأَک  یَّتَح  ِرْذُْعلا ، یَلَع  ِهِمْرُج  َْدنِعَو  ِنیِّللا ، یَلَع  ِِهتَّدِش  َْدنِعَو  ُِّونُّدلا ،

َكاَخَأ ْضَْحماَو  َکَقیِدَـص ، يِداَُعتَف  ًاقیِدَـص  َکِقیِدَـص  َّوُدَـع  َّنَذِـخَّتَت  َال  ِِهلْهَأ . ِریَِغب  ُهَلَعْفَت  ْنَأ  َْوأ  ِهِعِـضْوَم ، ِریَغ  ِیف  َِکلذ  َعَضَت  ْنَأ  َكایِإَو 
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. ًۀَّبَغَم ََّذلَأ  َالَو  ًۀَِبقاَع ، اَْهنِم  یَلْحَأ  ًۀَعْرُج  َرَأ  َْمل  یِّنِإَف  َظیَْغلا  ِعَّرََجتَو  ًۀَحِیبَق ، َْوأ  َْتناَک  ًۀَنَسَح  َۀَحیِصَّنلا ،
ْنِم َُهل  ِْقبَتْـساَف  َکیِخَأ  َۀَعیِطَق  َْتدَرَأ  ْنِإَو  ِنیَرَفَّظلا . یَلْحَأ  ُهَّنِإَف  ِلْضَْفلِاب  َكِّوُدَـع  یَلَع  ْذُـخَو  ََکل ، َنِیلی  ْنَأ  ُکِشوی  ُهَّنِإَف  َکََظلاَغ ، ْنَِمل  ِْنلَو 
ُهَّنِإَف ُهَنَیبَو ، َکَنَیب  اَم  یَلَع  ًالاَکِّتا  َکیِخَأ  َّقَح  َّنَعیُِضت  َالَو  ُهَّنَظ ، ْقِّدَصَف  ًاریَخ  َِکب  َّنَظ  ْنَمَو  اَّم ، ًامْوی  َِکلذ  َُهل  اََدب  ْنِإ  اَهَیلِإ  ُعِجْری  ًۀیَِقب  َکِسْفَن 

ُهَّقَح . َْتعَضَأ  ْنَم  ٍخَِأب  ََکل  َسَیل 
َّنَنوُکَت َالَو  ِِهتَلِـص ، یَلَع  َْکنِم  َِکتَعیِطَق  یَلَع  يَْوقَأ  َكوُخَأ  َّنَنوُکی  َالَو  َْکنَع ، َدِـهَز  ْنَمِیف  َّنَبَغَْرت  َالَو  َِکب ، ِْقلَْخلا  یَقْـشَأ  َُکلْهَأ  ْنُکی  اـَلَو 

ْنَأ َكَّرَـس  ْنَم  ُءاَزَج  َسَیلَو  َکِعْفَنَو ، ِِهتَّرَـضَم  ِیف  یَعْـسی  ُهِّنِإَف  َکَمَلَظ ، ْنَم  ُْملُظ  َکیَلَع  َّنَُربْکی  َالَو  ِناَسْحِْإلا . یَلَع  َْکنِم  يَْوقَأ  ِةَءاَسِْإلا  یَلَع 
. ُهَءوُسَت

ناتسود قوقح 
هدنـشخب وت  دزرو  لُخب  نوچ  و  نک ، یناـبرهم  وت  دـنادرگرب  يور  رگا  نک ، رارق  رب  ار  یتسود  دـنویپ  وت  ددرگ ، ادـج  وت  زا  تردارب  نوچ 

هکنانچ ریذپب ، وا  رذـع  شهانگ  ماگنه  هب  و  ریگ ، ناسآ  وت  دریگیم  تخـس  نوچ  و  وش ، کیدزن  وت  دـنیزگیم  يرود  هک  یماگنه  شاب ،
هک ییاهناسنا  اب  ای  یهد ، ماجنا  تناتـسود  ریغ  اب  ار  هدـش  دای  تاروتـسد  ادابم  دـشابیم . وت  تمعن  بحاص  وا  و  یـشابیم ، وا  هدـنب  ایوگ 

بوخ شوکب ، تسود  نداد  دـنپ  رد  ینکن ، ینمـشد  تسود  اـب  اـت  ریگم  تسود  ار  دوخ  تسود  نمـشد  يروآ ، اـجب  دنتـسین  نآ  راوازس 
مدیدن نآ  زا  رتاراوگ  ینایاپ  و  مدیشونن ، نآ  زا  رتنیریش  ياهعرج  نم  هک  روخ  ورف  ار  مشخ  و  دب ، ای  دشاب 

اریز نک ، راتفر  شـشخب  اـب  دوخ  نمـشد  اـب  دوش ، مرن  وت  ربارب  رد  يدوز  هب  تسا  دـیما  هک  شاـب  مرن  درک ، یتشرد  وت  اـب  هک  سک  نآ  اـب 
ات راذـگ ، یقاب  یتسود  يارب  ییاج  يوش ، ادـج  تردارب  زا  یتساوخ  رگا  ندیـشخب ) ای  نتفرگ  ماقتنا   ) تسا يزوریپ  ود  ِنیریـش  ِماـجنارس 

داـمتعا هب  ار  تردارب  قح  زگره  و  نک ، قیدـصت  ار  وا  درب  کـین  ناـمگ  وت  هب  یـسک  دـناوتب ، ددرگ  زاـب  وت  يوس  هب  تساوخ  يزور  رگا 
نیرتتخبدـب تاهداوناخ  دارفا  و  دوب ، دـهاوخن  ردارب  وت  اب  ینکیم  عیاض  ار  شّقح  هک  سک  نآ  اریز  نکن ، عیاض  يراد  وا  اب  هک  یتسود 

زا رتمکحم  یلیلد  یتـسود ، دـنویپ  عطق  يارب  تردارب  اداـبم  دـنبم ، لد  درادـن  ياهقـالع  وت  هب  هک  یـسک  هب  و  دنـشابن ، وت  هب  تبـسن  مدرم 
دنکیم متس  وت  رب  هک  یسک  يراکمتس  دروایب ، وت  ندرک  یکین  زا  رتيوق  ياهناهب  ندرک ، يدب  رد  ای  و  دشاب ، هتـشاد  وت  اب  دنویپ  يرارقرب 

ندرک يدـب  دـنکیم  داش  ار  وت  هک  سک  نآ  يازـس  و  دراد ، شـشوک  وت  دوس  و  دوخ ، ناـیز  هب  وا  هچ  دـنکن ، هولج  گرزب  تاهدـید  رد 
[ . 5 . ] تسین

--------------
اه : تشون  یپ 

: تسا حرش  نیا  هب  نآ  دانسا  زا  یخرب  هک  یتشد ، دمحم  سرهفملا  مجعم  هغالبلاجهن   31 همان 103 : [ 1]
يافوتم 328 ه)  ) ینیلک لئاسر : باتک  - 1

3 ه) نرق يافوتم  ) دیعسنبهللادبعنبنسح ظعاوم : رجاوز و  باتک  - 2
يافوتم 328 ه)  ) یکلام هبر  دبع  نبا  دیرفلا ج3 ص90 و91 و143 : دقع  - 3

يافوتم 381 ه)  ) قودص خیش  هیقفلا ج4 ص392 و386 : هرضحیال  نم  - 4
يافوتم 380 ه)  ) ینارح هبعش  نبا  68 و76 : 52 و99 : لوقعلا ص97 : فحت  - 5

يافوتم 664 ه)  ) سوواط نب  دیس  ایاصو : باتک  - 6
يافوتم 664 ه)  ) سوواط نب  دیس  لصف 154(ص220 :  ) ۀجحملا فشک  باتک  - 7

يافوتم 328 ه .)  ) ینیلک یفاک ج 5 ص338 و510 ح3 : عورف  - 8
هتشذگ .) كرادم  دانسا و  ، ) یتشد دمحم  سرهفملا  مجعم  هغالبلاجهن  همان 31  [ 2]
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: تسا حرش  نیا  هب  نآ  دانسا  زا  یخرب  هک  یتشد ، دمحم  سرهفملا  مجعم  هغالبلاجهن  هبطخ 141  [ 3]
يافوتم 454 ه)  ) یعاضق یضاق  مکحلا ص 139 : ملاعم  روتسد  - 1

يافوتم 389 ه)  ) لیذه نبا  ۀسایسلاو ص 215 : بدالا  نیع  - 2
يافوتم 381 ه)  ) قودص خیش  ۀعبرالا : باب  لاصخ ج1 ص236 ح78  باتک  - 3

يافوتم 328 ه)  ) یکلام هبر  دبع  نبا  دیرفلادقع ج 6 ص 268 : - 4
يافوتم 606 ه)  ) یعفاش ریثأ  نیا  عبص :) هدام  رد   ) ۀیاهنلا باتک  - 5

يافوتم 1110 ه)  ) یسلجم راونالاراحب ج72 ص196 و197 : - 6
يافوتم 655ه)  ) یلزتعم دیدحلا  یبا  نبا  هغالبلاجهن ج9 ص72 : حرش  - 7

يافوتم 588 ه .)  ) يدمآ مکحلاررغ ج 4 ص 475 و 486 : - 8
: تسا حرش  نیا  هب  نآ  دانسا  زا  یخرب  هک  یتشد ، دمحم  سرهفملا  مجعم  هغالبلاجهن  همان 31  [ 4]

يافوتم 328 ه)  ) ینیلک لئاسر : باتک  - 1
3 ه) نرق يافوتم  ) دیعسنبهللادبعنبنسح ظعاوم : رجاوز و  باتک  - 2

يافوتم 328 ه)  ) یکلام هبر  دبع  نبا  دیرفلا ج3 ص90 و91 و143 : دقع  - 3
يافوتم 381 ه)  ) قودص خیش  هیقفلا ج4 ص392 و386 : هرضحیال  نم  - 4

يافوتم 380 ه)  ) ینارح هبعش  نبا  68 و76 : 52 و99 : لوقعلا ص97 : فحت  - 5
يافوتم 664 ه)  ) سوواط نب  دیس  ایاصو : باتک  - 6

يافوتم 664 ه)  ) سوواط نب  دیس  لصف 154(ص220 :  ) ۀجحملا فشک  باتک  - 7
يافوتم 328 ه .)  ) ینیلک یفاک ج 5 ص338 و510 ح3 : عورف  - 8

. یتشد دمحم  سرهفملا  مجعم  هغالبلاجهن ،  31 همان 98 : [ 5]

ناکاپ قوقح 

هک دنشاب  هتـشاد  هّجوت  یعامتجا  ّمهم  هلئـسم  نیا  هب  دیاب  روشک  یگنهرف  یـسایس ، روما  ناراکردنا  تسد  رگید  یمالـسا و  تلود  ربهر و 
. دشاب توافت  نادساف  ناکاپ و  نیب  هک  دنریگ  رارق  قیوشت  دروم  دنبایب و  ار  دوخ  یشزرا  هاگیاج  دیاب  یمالسا  هعماج  رد  ناکاپ 

تیوقت ار  اهنآ  لامک  دشر و  لماوع  دنک و  دییأت  ار  اهارگشزرا  دزاس و  مهارف  ار  اهشزرا  شرتسگ  دشر و  ياههنیمز  دیاب  یمالسا  ماظن 
دنوش قیوشت  اهارگشزرا  ناکاپ و  ات  دنک ،

. دننک ذوفن  یمالسا  هعماج  رد  دنناوتن  هدش ، هدنکفارس  ناراکدب  نادساف و  دوش و  یفّرعم  اهارگشزرا  همه  هب  تیناسنا  لماک  ياهوگلا  و 
: هک دهدیم  روتسد  رتشا  کلام  هب  ناکاپ  ّقح  هب  تبسن  مالسلا  هیلعنینمؤملاریما  ترضح 

یَلَع ِةَءاَسِْإلا  ِلْهَِأل  ًابیِرْدـَتَو  ِناَـسْحِْإلا ، ِیف  ِناَـسْحِْإلا  ِلـْهَِأل  ًادـیِهَْزت  َکـِلذ  ِیف  َّنِإَـف  ٍءاَوَس ، ٍۀـَلِْزنَِمب  َكَدـْنِع  ُءیِـسُْملاَو  ُنِسْحُمْلا  َّنَنوُکی  اـَلَو 
. ُهَسْفَن َمَْزلَأ  اَم  ْمُْهنِم  الُک  ْمِْزلَأَو  ِةَءاَسِْإلا !

اَم یَلَع  ْمُهایِإ  ِهِهاَرِْکتْـسا  ِكَْرتَو  ْمِهیَلَع ، ِتاـَنوُؤَْملا  ِهِفیِفَْختَو  ْمِهَیلِإ ، ِِهناَـسْحِإ  ْنِم  ِِهتیِعَِرب  ٍعاَر  ِّنَظ  ِنْسُح  َیلِإ  یَعْدَأـِب  ٌءیَـش  َسَیل  ُهَّنَأ  ْمَلْعاَو 
ْنَم َّقَحَأ  َّنِإَو  ًالیِوَط . ًابَـصَن  َْکنَع  ُعَطْقی  ِّنَّظلا  َنْسُح  َّنِإَف  َِکتیِعَِرب ، ِّنَّظلا  ُنْسُح  ِِهب  ََکل  ُعِمَتْجی  ٌْرمَأ  َِکلذ  ِیف  َکـْنِم  ْنُکْیلَف  ْمُهَلَِبق . َُهل  َسَیل 

. ُهَْدنِع َكُؤاََلب  َءاَس  ْنََمل  ِِهب  َکُّنَظ  َءاَس  ْنَم  َّقَحَأ  َّنِإَو  ُهَْدنِع ، َكُؤاََلب  َنُسَح  ْنََمل  ِِهب  َکُّنَظ  َنُسَح 
قیوـشت يراکدــب  رد  ناراکدــب  و  تـبغریب ، يراـکوکین  رد  ناراـکوکین  اریز  دنــشابن ، ناـسکی  ترظن  رد  راکدــب  راــکوکین و  زگره  »
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. هد شاداپ  ناشرادرک  ساسأرب  ار  نانآ  زا  مادک  ره  سپ  دندرگیم ،
هب مدرم  رابجا  مدع  و  تایلام ، فیفخت  و  مدرم ، هب  يراکوکین  زا  رتهب  تیعر  هب  یلاو  دامتعا  بلج  يارب  ياهلیـسو  چـیه  کلام ! يا  نادـب 

نیگنسراب ینیبشوخ  نیا  هک  يوش ، نیبشوخ  تیعر ، يرادافو  هب  ات  شوکب  ردقنآ  هار  نیا  رد  سپ  دشابیمن ، دنرادن ، تسود  هک  يراک 
يدومن يراتفردـب  هک  نانآ  هب  و  شاب ، نیب  شوخ  رتشیب  يدرک  ناـسحا  رتشیب  هک  ناـنآ  هب  سپ  درادیم ، رب  وت  زا  ار  تالکـشم  روآ  جـنر 

[ . 1 .« ] شاب رتنامگدب 
----------------------------

اه : تشون  یپ 
یتشد دمحم  سرهفملا  مجعم  هغالبلاجهن ،  53 همان 34 : [ 1]

یتلود نادنمراک  قوقح 

، تسا یتلود » نادنمراک   » ّقح یعامتجا ، قوقح  زا  رگید  یکی 
، دندرگ هرادا  یبوخ  هب  یتلود  نادنمراک  و  دوش ، افیتسا  یبوخ  هب  تلود  نادنمراک  يونعم  يّدام و  قوقح  رگا 

، دنوشیم مرگلد 
، دندرگیم راودیما 

ّتلم هار  ِرَـس  زا  ار  یمالـسا  هعماج  تالکـشم  هدرک  هرادا  یبولطم  هنوگ  هب  ار  روشک  یعامتجا  یـسایس ، روما  و  دـننکیم ، راـک  یبوخ  هب 
دنرادیمرب

: دومرف مالسلا  هیلعیلع  ماما  هک 
َِۀبِرْجَّتلا َلْهَأ  ْمُْهنِم  َّخََوتَو  ِۀـَنایِْخلاَو . ِرْوَْجلا  ِبَعُـش  ْنِم  ٌعاَمِج  اَمُهَّنِإَف  ًةََرثَأَو ، ًةَاباَُحم  ْمِهِّلَُوت  َالَو  ًاراَِبتْخا ، ُمُْهلِمْعَتْـساَف  َِکلاَّمُع  ِرُومُأ  ِیف  ْرُْظنا  َُّمث 

ُغَْلبَأَو ًاقاَرْـشِإ ، ِعِماَطَْملا  ِیف  ُّلَقَأَو  ًاضاَرْعَأ ، ُّحَصَأَو  ًاقاَلْخَأ ، ُمَرْکَأ  ْمُهَّنِإَف  ِۀَمِّدَقَتُْملا ، ِماَلْـسِْإلا  ِیف  ِمَدَْـقلاَو  ِۀَِـحلاَّصلا ، ِتاَتوُیْبلا  ِلْهَأ  ْنِم  ِءایَْحلاَو ،
، ْمِهیِدـیَأ َتَْحت  اَم  ِلُواَنَت  ْنَع  ْمَُهل  یًنِغَو  ْمِهِـسُْفنَأ ، ِحاَلِْـصتْسا  یَلَع  ْمَُهل  ٌةَُّوق  َکـِلذ  َّنِإَـف  َقاَزْرَأـْلا ، ُمِهیَلَع  ِْغبْـسَأ  َُّمث  ًارَظَن . ِرُومُأـْلا  ِِبقاَوَع  ِیف 

ِیف َكَدُـهاَعَت  َّنِإَف  ْمِهیَلَع ، ِءاَفَْولاَو  ِقْدِّصلا  ِلْهَأ  ْنِم  َنویُْعلا  ِثَْعباَو  ْمَُهلاَـمْعَأ ، ْدَّقَفَت  َُّمث  َکَـتَناَمَأ . اوُمََلث  َْوأ  َكَْرمَأ  اوَُفلاَـخ  ْنِإ  ْمِهیَلَع  ٌۀَّجُحَو 
ِهیَلَع اَِهب  ْتَعَمَتْجا  ٍۀَنایِخ  َیلِإ  ُهَدی  َطََسب  ْمُْهنِم  ٌدَحَأ  ْنِإَف  ِناَوْعَْألا ؛ َنِم  ْظَّفََحتَو  ِۀیِعَّرلِاب . ِْقفِّرلاَو  ِۀَناَمَْألا ، ِلاَمِْعتْسا  یَلَع  ْمَُهل  ٌةَوْدَح  ْمِهِرُومُِأل  ِّرِّسلا 

، ِۀَّلَذَْملا ِماَقَِمب  ُهَْتبَـصَن  َُّمث  ِِهلَمَع ، ْنِم  َباَصَأ  اَِمب  ُهَتْذَخَأَو  ِِهنََدب ، ِیف  َۀـَبوُقُْعلا  ِهیَلَع  َتْطَـسَبَف  ًادِـهاَش ، َِکلذـِب  َتیَفَتْکا  َِکنویُع ، ُراَبْخَأ  َكَدـْنِع 
. ِۀَمَهُّتلا َراَع  ُهَتْدَّلَقَو  ِۀَنایِْخلِاب ، ُهَتْمَسَوَو 

هب ار  نانآ  نارگید  اب  تروشم  نودـب  و  یـصخش ، لیماب  و  رامگب ، ناشراک  هب  شیامزآ  زا  سپ  و  شیدـنیب ، تنادـنمراک  روما  رد  سپـس  »
ياهنادناخ زا  ایح ، اب  هبرجت و  اب  یمدرم  نایم  زا  ار  یتلود  نارازگراک  تسا . تنایخ  يرگمتس و  یعون  اریز  نکن ، راداو  فلتخم  ياهراک 

عمط و  رتظوفحم ، ناشیوربآ  و  رتیمارگ ، نانآ  قالخا  اریز  نک ، باـختنا  دـنراد  یناـشخرد  هقباـس  یناملـسم  رد  هک  يوقت ، اـب  هزیکاـپ و 
دوخ حالـصا  رد  یفاک  قوقح  نتفرگ  اب  هک  رادینازرا ، نانآرب  ناوارف  يزور  سپـس  تسا . رتشیب  ناـنآ  يرگن  هدـنیآ  و  رتمک ، ناـشیزرو 

وت تناما  رد  ای  دنریذپن  ار  تنامرف  رگا  نانآ  رب  تسا  یتّجح  مامتاو  دننزیمن ، لاملاتیب  لاوما  هب  تسد  يزاینیب ، اب  و  دنـشوکیم ، رتشیب 
وت یناهنپ  یسرزاب  تبقارم و  هک  رامگب ، نانآرب  هشیپ  افو  و  وگتسار ، یناسوساج  و  نک ، یسررب  ار  نارازگراک  راتفر  سپـس  دننک  تنایخ 

تسد نانآ  زا  یکی  رگا  و  نک ، تبقارم  تخس  تکیدزن  ناراکمه  زا  و  دوب . دهاوخ  تیعر  اب  ینابرهم  و  يرادتناما ، ببس  نانآ ، راک  زا 
و نک ، رفیک  هنایزات  اب  ار  وا  هدرک  تعانق  یهاوگ  رادـقم  نیمه  هب  درک ، دـییأت  ار  تنایخ  نآ  مه  وت  ناـسوساج  شرازگ  و  دز ، تناـیخ  هب 
.« نکفایب شندرگ  هب  یماندـب  قوط  و  رامـشب ، راکتنایخ  و  رادراوخ ، ار  وا  سپـس  ریگ ، سپ  زاب  وا  زا  دراد  راـیتخا  رد  هک  لاوما  زا  هچ  نآ 
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عیانص نابحاص  راجت و  قوقح 

قوقح دیاب  دنراد و  یمالسا  تّما  تلود و  رب  یقوقح  هک  دنـشابیم  عیانـص » نابحاص   » و راّجت »  » فنـص یعامتجا ، تاقبط  زا  رگید  یکی 
. دنزادرپب زین  ار  یعامتجا  راشقا  رگید 

ددرگ تیاعر  عیانص  نابحاص  راّجت و  قوقح  رگا 
، دوش مهارف  یبوخ  هب  نانآ  تراجت  قنور  دشر و  ياههنیمز  و 

دنزاسیم دنمهرهب  ار  یعامتجا  تاقبط  رگید  مه  دنسریم و  دوخ  هاوخلد  عفانم  هب  نانآ  مه 
: دومرف مالسلا  هیلعیلع  ماما  هک 

ُباَبْـسَأَو ِِعفاَنَْملا ، ُّداَوَم  ْمُهَّنِإَف  ِِهنَدَِـبب ، ِقِّفَرَتُْملاَو  ِِهلاَِمب ، ِبِرَطْـضُْملاَو  ْمُْهنِم  ِمیِقُْملا  ًاریَخ : ْمِِهب  ِصَْوأَو  ِتاَعاَنِّصلا ، ِيَوذَو  ِراَّجُّتلِاب  ِصْوَتْـسا  َُّمث 
، اَهیَلَع َنوُؤِرَتْجی  َالَو  اَهِعِـضاَوَِمل ، ُساَّنلا  ُِمئَْتلی  َال  ُثیَحَو  َِکلَبَجَو ، َِکلْهَـسَو  َكِرَْحبَو ، َكَِّرب  ِیف  ِحِراَطَْملاَو ، ِدِـعاَبَْملا  َنِم  اَُـهباَّلُجَو  ِِقفاَرَْملا ،

. َكِداَِلب یِشاَوَح  ِیفَو  َِکتَرْضَِحب  ْمُهَرُومُأ  ْدَّقَفَتَو  ُُهتَِلئاَغ . یَشُْخت  َال  ٌْحلُصَو  ُُهتَِقئَاب ، ُفاَُخت  َال  ٌْملِس  ْمُهَّنِإَف 
، ِۀَّماَْعِلل ٍةَّرَـضَم  ُبَاب  َِکلذَو  ِتاَعاِیْبلا ، ِیف  ًامُّکََحتَو  ِِعفاَنَْمِلل ، ًاراَِکتْحاَو  ًاحِیبَق ، ًاّحُـشَو  ًاـشِحاَف ، ًاقیِـض  ْمُْهنِم  ٍرِیثَک  ِیف  َّنَأ  َکـِلذ -  َعَم  ْمَلْعاَو - 

. ِةَالُْولا یَلَع  ٌبیَعَو 
َنِم ِنیَقیِرَْفلِاب  ُفِحُْجت  َال  ٍراَعْسَأَو  ٍلْدَع ، ِنیِزاَوَِمب  ًاحْمَـس : ًاعَیب  ُعیَْبلا  ِنُکْیلَو  ُْهنِم . َعَنَم  هلآو  هیلع  هللا  یلـصِهَّللا  َلوُسَر  َّنِإَف  ِراَِکتْحِْإلا ، َنِم  ْعَْنماَف 

ِعاَْتبُْملاَو . ِِعئاَْبلا 
. ٍفاَرْسِإ ِریَغ  ِیف  ُْهِبقاَعَو  ِِهب ، ْلِّکَنَف  ُهایِإ  َکیْهَن  َدَْعب  ًةَرْکُح  َفَراَق  ْنَمَف 

عیانص نابحاص  ناناگرزاب و  يامیس 
ای دـننکاس ، رهـش  رد  هک  یناناگرزاب  نک ، شرافـس  يراکوکین  هب  ار  اهنآ  و  ریذـپب ، عیانـص  نابحاص  ناناگرزاب و  هب  ارم  شرافـس  سپـس  »

، تعفنم یلصا  عبانم  نانآ  هک  ارچ  دننکیم ، راک  ینامسج  يورین  اب  هک  یناناگرزاب  و  دنـشابیم ، ندرک  چوک  ریـس و  رد  هراومه  هک  نانآ 
اهنابایب و زا  دنـشابیم ، راوشد  تسد و  رود  طاـقن  زا  یگدـنز  لـیاسو  ناگدـندروآ  و  شیاـسآ ، یگدـنز و  لـیاسو  ناگدـنروآ  دـیدپ  و 

. دنرادن تعاجش  اهاجنآ  هب  نتفر  يارب  ای  دننکیمن ، عامتجا  نآ  رد  مدرم  هک  یتخس  ياهاج  اهناتسهوک ، اهتشد و  و  اهایرد ،
اهنآ راک  رد  دنرادن ، يزیگناهنتف  هک  دنبلط  یتشآ  یمدرم  تشاد ، دهاوخن  دوجو  یسرت  نانآ  ییوجهزیتس  زا  و  دنمارآ ، یمدرم  ناناگرزاب 

مداد رکذت  هک  هچ  نآ  هب  هجوت  اب  رگید ، ياهرهش  رد  ای  يربیم ، رسهب  وت  هک  دنشاب  يرهش  رد  هچ  شیدنیب 
هب ییوگروز  اب  اهنت  هک  دناهدننک ، راکتحا  لیخب و  هلماعم و  دـب  رظن و  گنت  هک  یناسک  دنتـسه  ناناگرزاب ، نایم  رد  هک  نادـب  مه  ار  نیا 

دنشیدنایم . دوخ  دوس 
رب یگرزب  بیع  و  رابنایز ، هعماج  دارفا  همه  يارب  یـشورف  نارگ  ییوجدوس و  نیا  هک  دنـشورفیم ، دنهاوخیم  هک  یتمیق  ره  هب  ار  الاک  و 

. تسا رادمامز 
هعماـج رد  شورف  دـیرخ و  دـیاب  درکیم ، يریگوـلج  نآ  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوـسر  هـک  نـک ، يریگوـلج  ـالاک  راـکتحا  زا  سپ 

وت عنم  زا  سپ  هک  یـسک  دـناسرن ، ینایز  رادـیرخ  هدنـشورفرب و  هک  ییاهخرن  اب  دریگ ، ماجنا  تلادـع  نیزاوم  اـب  یگداـس و  هب  یمالـسا ،
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نامورحم قوقح 

ناراد هیامرس  یمالـسا و  تلود  هجوت  دروم  رتشیب  دیاب  هک  تسا  نامورحم »  » و نافعـضتسم » قوقح  ، » یعامتجا قوقح  ياه  هبنج  زا  یکی 
دریگ رارق  یمالسا  روشک  یعامتجا  تاقبط  همه  و 

: دومرف هک  دشاب  تلم  تلود و  یلصا  فادها  وزج  یئادز  تیمورحم  و 
، ًاّرَتْعُمَو ًاِعناَق  ِۀَقَبَّطلا  ِهِذه  ِیف  َّنِإَف  یَْنمَّزلاَو ، یَسُْؤْبلا  ِلْهَأَو  َنیِجاَتْحُمْلاَو  ِنیِکاَسَْملا  َنِم  ْمَُهل ، َۀَلیِح  َال  َنیِذَّلا  َنِم  یَْلفُّسلا  ِۀَقَبَّطلا  ِیف  َهَّللا  َهَّللا  َُّمث 

یَْصقَْأِلل َّنِإَف  ٍدََلب ، ِّلُک  ِیف  ِماَلْسِْإلا  ِیفاَوَص  ِتاَّلَغ  ْنِم  ًامِْـسقَو  َِکلاَم ، ِتَیب  ْنِم  ًامِْـسق  ْمَُهل  ْلَعْجاَو  ْمِهِیف ، ِهِّقَح  ْنِم  َکَظَفْحَتْـسا  اَم  ِهَِّلل  ْظَفْحاَو 
. ُهَّقَح َتیِعُْرتْسا  ِدَق  ٌّلُکَو  یَنْدَْأِلل ، يِذَّلا  َْلثِم  ْمُْهنِم 

َّمِهُْملا . َرِیثَْکلا  َکِماَکْحَِأل  َِهفاَّتلا  َکِعییْضَِتب  ُرَذُْعت  َال  َکَّنِإَف  ٌرََطب ، ْمُْهنَع  َکَّنَلَغْشی  اَلَف 
. ُلاَجِّرلا ُهُرِقَْحتَو  ُنویُْعلا ، ُهُمِحَتْقَت  ْنَّمِم  ْمُْهنِم  َکَیلِإ  ُلِصی  َال  ْنَم  َرُومُأ  ْدَّقَفَتَو  ْمَُهل ، َكَّدَخ  ْرِّعَُصت  َالَو  ْمُْهنَع ، َکَّمَه  ْصِخُْشت  اَلَف 

ِنَیب ْنِم  ِءَالُؤه  َّنِإَف  ُهاَْقَلت ، َمْوی  ِهَّللا  َیلِإ  ِراَذـْعِْإلِاب  ْمِهِیف  ْلَـمْعا  َُّمث  ْمُهَرُومُأ ، َکـَیلِإ  ْعَفْرْیلَف  ِعُضاَوَّتلاَو ، ِۀیْـشَْخلا  ِلـْهَأ  ْنِم  َکَـتَِقث  َکـِئلُِأل  ْغِّرَفَف 
. ِهَیلِإ ِهِّقَح  ِۀیِدَْأت  ِیف  ِهَّللا  َیلِإ  ْرِذْعَأَف  ٌّلُکَو  ْمِهِریَغ ، ْنِم  ِفاَْصنِْإلا  َیلِإ  ُجَوْحَأ  ِۀیِعَّرلا 

ُهُفِّفَخی ْدَقَو  ٌلیِقَث ؛ ُهُّلُک  ٌّقَْحلاَو  ٌلیِقَث ، ِةَالُْولا  یَلَع  َِکلذَو  ُهَسْفَن ، َِۀلَأْسَْمِلل  ُبِْصنی  َالَو  َُهل ، َۀَـلیِح  َال  ْنَّمِم  ِّنِّسلا  ِیف  ِۀَّقِّرلا  ِيَوذَو  ِْمتْیلا  َلْهَأ  ْدَّهَعَتَو 
. ْمَُهل ِهَّللا  ِدوُعْوَم  ِقْدِِصب  اوُِقثَوَو  ْمُهَسُْفنَأ ، اوُرَّبَصَف  َۀَِبقاَْعلا  اُوبَلَط  ٍماَْوقَأ  یَلَع  ُهَّللا 

، ناراتفرگ نادـنمزاین ، ناریگنیمز ، زا  دـنرادن ، ياهراچ  چـیه  هک  هعماج  مورحم  نییاپ و  تاـقبط  صوصخ  رد  ار ! ادـخ  ار ! ادـخ  سپـس  »
ادـخ يارب  سپ  دـنرادیم ، رب  زاـین  تسد  ییادـگ  هب  یهورگ  و  هدوـمن ، يرادنتـشیوخ  یهورگ  مورحم  هقبط  نـیا  رد  اـنامه  نادـنمدرد ،

ار مالـسا  یتمینغ  ياهنیمز  ياههّلغ  زا  یـشخب  و  لاملاتیب ، زا  یـشخب  تسا ، هدومرف  نیّعم  هقبط  نیا  يارب  دنوادخ  هک  شاب  یّقح  رادساپ 
وت دراد و  دوجو  يواـسم  یمهـس  ناـشنیرتکیدزن  دـننامه  ناناملـسم  نیرترود  يارب  اریز  هد ، صاـصتخا  نییاـپ  تاـقبط  هب  يرهـش  ره  رد 

. یشابیم نآ  تیاعر  لووئسم 
ياهتیلوؤسم كرت  يارب  يرذـع  مهم  ناوارف و  ياهراک  ماجنا  زگره  هک  دراد ، زاب  نانآ  هب  یگدیـسر  زا  ار  وت  تموکح  یتسمرـس  ادابم 

رتـشیب ناـنآ  زا  ار  یناـسک  روـما  هژیو  هب  نادرگن ، رب  يور  ناـنآ  زا  و  شاـب ، ناـنآ  تالکـشم  رکف  رد  هراوـمه  دوـب ، دـهاوخن  رتکـچوک 
. دنراد یسرتسد  وت  هب  رتمک  دنرامشیم و  کچوک  ار  نانآ  نارگید  دنیآیمن و  مشچ  هب  یکچوک  زا  هک  نک  یگدیسر 

شرازگ وت  هب  ار  نانآ  لئاسم  قیقحت و  ناشنوماریپ  ات  نک ، باختنا  دـننتورف  سرت و  ادـخ  هک  دوخ  ناـنیمطا  دروم  دارفا  زا  هورگ  نیا  يارب 
. دننک

نارگید زا  رتشیب  تیعر  نایم  رد  هورگ  نیا  اریز  یشاب ، هتشاد  يرذع  ادخ  هاگـشیپ  رد  هک  نک  لمع  ياهنوگب  ناشتالکـشم  عفر  رد  سپس 
هار هک  هدروخلاـس  ناریپ  و  لاـسدرخ ، ناـمیتی  زا  یـشاب ، روذـعم  ادـخ  دزن  رد  هک  زادرپـب  ياهنوگب  ار  ناـنآ  قح  و  دـندنمزاین ، تلادـع  هب 

دنرادن . ياهراچ 
. تسا نارادمامز  شود  رب  نیگنس  یتیلوؤسم  هک  نک  ییوجلد  هتسویپ  دنرادیمن ، رب  زاین  تسد  و 

هب و  دنرادیم ، او  ییابیکش  هب  ار  سفن  دنبلطیم ، ترخآ  هک  دنکیم  ناسآ  یمدرم  رب  ار  نآ  ادخ  اّما  تسا  نیگنـس  شمامت  قح ، هچ  رگا 
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[ . 1 .« ] دنراد نانیمطا  راگدرورپ  ياههدعو 
----------------

اه : تشون  یپ 
یتشد دمحم  سرهفملامجعم  هغالبلاجهن ،  53 همان 101 : [ 1]

ناگدننک هعجارم  قوقح 

فرطرب نانآ  ياـه  يراـتفرگ  نآ  هب  طوبرم  تارادا  نادرم و  تلود  هب  هعجارم  اـب  هک  دنتـسه  یناوارف  تالکـشم  ياراد  مدرم  زا  يرایـسب 
. دش دهاوخ 

حرطم ناگدـننک » هعجارم  قوقح  ، » ّتلع نیمه  هب  هک  تساه  يدـنمزاین  اهزاین و  عفر  يارب  یمالـسا  تما  هاـگهانپ  یتلود  يرادا و  زکارم 
دوشیم

: دومرف ماما  هک 
ْمُْهنَع َدـِعُْقتَو  َکَقَلَخ ، يِذَّلا  ِهَِّلل  ِهِیف  ُعَضاَوَتَتَف  ًاّماَع  ًاـِسلْجَم  ْمَُهل  ُسِلَْجتَو  َکَصْخَـش ، ِهِیف  ْمَُهل  ُغِّرَُفت  ًامِْـسق  َکـْنِم  ِتاَـجاَْحلا  يِوَذـِل  ْلَـعْجاَو 

ِیف ُلوُقی  هلآو  هیلع  هللا  یلـصِهَّللا  َلوُسَر  ُْتعِمَـس  یِّنِإَف  ٍِعتْعَتَتُم ، َریَغ  ْمُهُمِّلَکَتُم  َکَمِّلَکی  یَّتَح  َکِطَرُـشَو ، َکِساَرْحَأ  ْنِم  َکَناَوْعَأَو  َكَدـْنُج 
: ٍنِطْوَم ِریَغ 

«. ٍِعتْعَتَتُم َریَغ  يِوَْقلا  َنِم  ُهُّقَح  اَهِیف  ِفیِعَّضِلل  ُذَخْؤی  َال  ٌۀَّمُأ  َسَّدَُقت  َْنل  »
ِِهتَعاَط . َباََوث  ََکل  ُبِجویَو  ِِهتَمْحَر ، َفاَنْکَأ  َِکلِذب  َکیَلَع  ُهَّللا  ِطُْسبی  َْفنَْألاَو  َقیِّضلا  ُمُْهنَع  ِّحَنَو  یِْعلاَو ، ْمُْهنِم  َقْرُْخلا  ِلِمَتْحا  َُّمث 

! ٍراَذْعِإَو ٍلاَمْجِإ  ِیف  ْعَْنماَو  ًائِینَه ، َتیَطْعَأ  اَم  ِطْعَأَو 
سلجم رد  و  ییاـمن ، یگدیـسر  ناـنآ  روما  هب  ًاصخـش  اـت  دـنراد ، زاـین  وت  هب  هک  هد  صاـصتخا  یناـسک  هب  ار  دوخ  تقو  زا  یـشخب  سپ  »

ات نک  رود  ناشهار  رس  زا  ار  دوخ  نانابهگن  نارای و  نازابرس و  و  شاب ، نتورف  هدیرفآ  ار  وت  هک  ییادخ  ربارب  رد  نیشنب و  نانآ  اب  یمومع 
: دومرفیم هک  مدینش  اهراب  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  زا  نم  دنک ، وگتفگ  وت  اب  نتفگ  نخس  رد  بارطضا  نودب  نانآ  يوگنخس 

« دش دهاوخن  راگتسر  دناتسن ، زاب  ياهناهب  بارطضا و  یب  نادنمروز ، زا  ار  ناناوتان  قح  هک  یتّلم  »
ياهرد ادـخ  اـت  زاـس  رود  دوخ  زا  ار  ینیب  گرزب  دوخ  ییوخ و  گـنت  و  نک ، راومه  دوخ  رب  ار  ناـنآ  راومهاـن  نانانخـس  یتشرد و  سپ 

زا ار  يزیچ  رگا  و  دـشاب ، اراوگ  وت  رب  یـشخبیم  مدرم  هب  هچ  نآ  دـیاشخبب ، تعاطا  شاداپ  ار  وت  و  دـیاشگب ، وت  يور  هب  ار  دوخ  تمحر 
[ . 1 .« ] دشاب هارمه  یهاوخ  شزوپ  ینابرهم و  اب  يرادیم  زاب  یسک 

-------------
اه : تشون  یپ 

یتشد دمحم  سرهفملامجعم  هغالبلاجهن ،  53 همان 109 : [ 1]

( نز قوقح  زا  عافد   ) نانز قوقح 

: دننام تسا ، هدش  حرطم  هغالبلاجهن  رد  یّصاخ  تفارظ  اب  هک  تسا  ناوناب »  » و نانز » قوقح  ، » یعامتجا لباقتم  قوقح  ياه  هبنج  زا  یکی 
فافع ظفح  ياههنیمز  ندروآ  مهارف   - 1

باجح زیهرپ و  گنهرف  ظفح  ياههنینمز  ندروآ  مهارف   - 2
ناوناب ناور  اب  بسانتم  ياهراک  يراذگاو   - 3
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ناوناب هب  نیگنس  ياهراک  يراذگاو  زا  زیهرپ   - 4
هداوناخ جراخم  تخادرپ   - 5

.( دنوش هرادا  ماما  نادنزرف  نانز و  نآ  دمآرد  اب  هک  دسیونیم  ُعبنی  تاغاب  يارب  طقف  ار  هغالبلاجهن  همان 24  هک  )
: دومرف مالسلا  هیلعنینمؤملاریما  ترضح  هک 

ِِهب َُقثوی  َال  ْنَم  َِکلاَخْدِإ  ْنِم  َّدَـشَِأب  َّنُهُجوُرُخ  َسَیلَو  َّنِهیَلَع ، یَْقبَأ  ِباَـجِْحلا  َةَّدِـش  َّنِإَـف  َّنُهاـیِإ ، َکـِباَجِِحب  َّنِهِراَْـصبَأ  ْنِم  َّنِهیَلَع  ْفُفْکاَو 
. ْلَْعفاَف َكَریَغ  َْنفِْرعی  اَّلَأ  َْتعَطَتْسا  ِنِإَو  َّنِهیَلَع ،

َعَفْـشَت ْنَأ  ِیف  اَهْعِمُْطت  َالَو  اَهَـسْفَن ، اَِهتَماَرَِکب  ُدـْعَت  َالَو  ٍۀـَناَمَرْهَِقب  ْتَسَیلَو  ٌۀـَناَحیَر ، َةَأْرَْملا  َّنِإَف  اَهَـسْفَن ، َزَواَج  اَـم  اَـهِْرمَأ  ْنِم  َةَأْرَْملا  َکِّلَُمت  اـَلَو 
. اَهِریَِغل

. ِبیَّرلا َیلِإ  َۀَئیِرَْبلاَو  ِمَقَّسلا ، َیلِإ  َۀَحیِحَّصلا  وُعْدی  َِکلذ  َّنِإَف  ٍةَریَغ ، ِعِضْوَم  ِریَغ  ِیف  َریاَغَّتلاَو  َكایِإَو 
. َِکتَمْدِخ ِیف  اُولَکاَوَتی  اَّلَأ  يَرْحَأ  ُهَّنِإَف  ِِهب ، ُهُذُخَْأت  ًالَمَع  َکِمَدَخ  ْنِم  ٍناَْسنِإ  ِّلُِکل  ْلَعْجاَو 

. ُلوُصَت اَِهب  ِیتَّلا  َكُدیَو  ُریِصَت ، ِهَیلِإ  يِذَّلا  َُکلْصَأَو  ُریِطَت ، ِِهب  يِذَّلا  َکُحاَنَج  ْمُهَّنِإَف  َکَتَرِشَع ، ْمِرْکَأَو 
. ُماَلَّسلاَو ِةَرِخْآلاَو ، اْینُّدلاَو  ِۀَلِجْآلاَو ، ِۀَلِجاَْعلا  ِیف  ََکل  ِءاَضَْقلا  َریَخ  ُْهلَأْساَو  َكاْینُدَو ، َکَنیِد  َهَّللا  ِعِدْوَتْسا 

نوریب تسا ، نانآ  يراوتسا  تمالس و  لماع  شـشوپ ، رد  يریگ  تخـس  هک  اریز  دنرگنن ، ار  نامرحمان  ات  راد ، ناشهاگن  باجح  هدرپ  رد  »
نینچ دنـسانشن  ار  وت  ریغ  هک  ینک  یگدنز  ياهنوگب  یناوتب  رگا  و  يروآ ، ناشنایم  رد  ار  حلاصریغ  دارفا  هک  تسین  نآ  زا  رتدب  نانز  نتفر 

. نُک
نز نتـشاد  یمارگ  رد  اداـبم  شوک ، تخـس  یناولهپ  هن  تسا ، يراـهب  لـگ  نز  هک  راذـگماو ، وا  هب  تسا  نز  ییاـناوت  زا  رترب  هک  يراـک 

. دیامن تعافش  نارگید  يارب  هدناشک  يزرو  عمط  هب  ار  وا  هک  ینک  يورهدایز 
. دناسر ینامگدب  هب  ار  نمادکاپ  و  یلد ، رامیب  هب  ار  راکتسرد  هک  اجیب  نداد  ناشن  تریغ  زا  زیهرپب 

هب ار  اهراک  دوشیم  ببـس  راک  تسرد  میـسقت  هک  ینادب ، لوئـسم  راک  نآ  ربارب  رد  ار  وا  هک  نک  نیعم  ار  تناراکتمدخ  زا  مادک  ره  راک 
. دننکن یتسُس  تمدخ  رد  و  دنراذگن ، او  رگیدکی 

تسد و  يدرگیم ، زاب  اهنآ  هب  هک  دناوت  هشیر  و  ینکیم ، زاورپ  نآ  اب  هک  دنشابیم ، وت  لاب  رپ و  اهنآ  اریز  راد ، یمارگ  ار  تنادنواشیوخ 
. ینکیم هلمح  نآ  اب  هک  دناوت  دنمورین 

.« دورد اب  مهاوخیم ، وت  يارب  ترخآ ، ایند و  رد  نونکا ، مه  هدنیآ و  رد  ار  یهلا  هتساوخ  نیرتهب  و  مراپـسیم ، ادخ  هب  ار  وت  يایند  نید و 
[ . 1]

رهوش  لاوما  ظفح 
: دومرف یتمکح  رد  مالسلا  هیلعنینمؤملاریما  ترضح 

ًۀَلیَِخب َْتناَک  اَذِإَو  اَهِـسْفَن ، ْنِم  ْنِّکَُمت  َْمل  ًةَّوُهْزَم  ُةَأْرَْملا  َِتناَک  اَذِإَـف  ُلُْـخْبلاَو ؛ ُْنبُْجلاَو ، ُوْهَّزلا ، ِلاَـجِّرلا : ِلاَـصِخ  ُراَرِـش  ِءاَـسِّنلا  ِلاَـصِخ  ُراـیِخ 
. اََهل ُضِْرعی  ٍءیَش  ِّلُک  ْنِم  ْتَقِرَف  ًۀَناَبَج  َْتناَک  اَذِإَو  اَِهْلَعب ، َلاَمَو  اََهلاَم  ْتَظِفَح 

نانز نادرم و  یقالخا  توافت 
ّربکتم ینز  هاگره  لخب ، سرت ، ندـیلاب ، دوخ  هب  ّربکت و  دـننام ، تسا ، نادرم  قالخا  نیرتتشز  ناـنز ، يوخ  قلخ و  نیرتوکین  زا  یخرب  »

هک يزیچ  ره  زا  دشاب  ناسرت  نوچ  و  تسا ، نابهگن  ار  شرهوش  دوخ و  لاوما  دشاب  لیخب  رگا  و  دـهدن ، هار  دوخ  میرحب  ار  هناگیب  دـشاب ،
[ . 2 .« ] دریگیم هلصاف  دناسر  نایز  وا  يوربآ  هب 

نتفر  نوریب  يارب  نتفرگ  هزاجا 
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: دومرف ترضح  هک 
. ِرَْکنُْملا ِیف  َنْعَمْطی  َال  یَّتَح  ِفوُْرعَْملا  ِیف  َّنُهوُعیُِطت  َالَو 

[ . 3 .« ] دنزرو عمط  تارکنم  ماجنارد  ات  دیشابن  ناشرادربنامرف  هراومه  وکین ، ياههتساوخ  رد  »
: دومرف هک  دنک  هعلاطم  ار  دنزرف  نز و  تاداهنشیپ  اهتساوخ و  رد  و  دریگب ، میمصت  دوخ  دیاب  تسا  هناخ  ریدم  درم  نوچ 

« دنک تعاطا  دیابن  درم  دهاوخ  یم  نز  هچره  »
ار مزال  یگنهامه  رهوش  اب  یعامتجا  يدرف  ياهراک  رگید  هناخ و  زا  نتفر  نوریب  يارب  دـیاب  نز  تسا  هداوناـخ  ریدـم  درم  نوچ  نیارباـنب 

. دریگب هزاجا  وا  زا  دروآ و  دیدپ 
ندرک  يرادرهوش  بوخ 

: دومرف مالسلا  هیلعیلع  ماما  هک 
. ِلُّعَبَّتلا ُنْسُح  ِةَأْرَْملا  ُداَهِجَو  ُمایِّصلا ، ِنَدَْبلا  ُةاَکَزَو  ٌةاَکَز ، ٍءیَش  ِّلُِکلَو  ٍفیِعَض . ِّلُک  ُداَهِج  ُّجَْحلاَو  یِقَت ، ِّلُک  ُنَابُْرق  ُةاَلَّصلا 

یهلا ماکحا  هفسلف 
داهج و  تسا ، هزور  نت  تاکز  و  دراد ، یتاکز  يزیچ  ره  تسا ، ناوتان  ره  داهج  جح  و  تسادـخ ، هب  ییاسراپ  ره  یکیدزن  بجوم  زامن  »

[ . 4 .« ] تسا يرادرهوش  وکین  نز ،
----------------

: اه تشون  یپ 
: تسا حرش  نیا  هب  نآ  دانسا  زا  یخرب  هک  یتشد ، دمحم  سرهفملا  مجعم  هغالبلاجهن  همان 31  [ 1]

يافوتم 328 ه)  ) ینیلک لئاسر : باتک  - 1
3 ه) نرق يافوتم  ) دیعسنبهللادبعنبنسح ظعاوم : رجاوز و  باتک  - 2

يافوتم 328 ه)  ) یکلام هبر  دبع  نبا  دیرفلا ج3 ص90 و91 و143 : دقع  - 3
يافوتم 381 ه)  ) قودص خیش  هیقفلا ج4 ص392 و386 : هرضحیال  نم  - 4

يافوتم 380 ه)  ) ینارح هبعش  نبا  68 و 76 : 52 و99 : لوقعلا ص97 : فحت  - 5
يافوتم 664 ه)  ) سوواط نب  دیس  ایاصو : باتک  - 6

يافوتم 664ه)  ) سوواط نب  دیس  لصف 154(ص220 :  ) ۀجحملا فشک  باتک  - 7
يافوتم 328 ه .)  ) ینیلک یفاک ج 5 ص338 و510 ح3 : عورف  - 8

: تسا حرش  نیا  هب  نآ  دانسا  زا  یخرب  هک  یتشد ، دمحم  سرهفملا  مجعم  هغالبلاجهن  تمکح 234  [ 2]
يافوتم 382 ه)  ) یکم بلاط  وبا  : 45 لصف بولقلا ج2 ص425  توق  - 1
يافوتم 538 ه)  ) یلزتعم يرشخمز  راربالا ج5 ص252 ح114 : عیبر  - 2

يافوتم 588 ه)  ) يدمآ ج 3 ص 430 : مکحلا ص172 :  ررغ  - 3
يافوتم 508ه) يروباشین  لاّتف  نبا  نیظعاولا ص 272 : ۀضور  - 4
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يافوتم 654 ه)  ) یفنح يزوج  نبا  صاوخلا ص79 : ةرکذت  - 1
يافوتم 382 ه)  ) یکم بلاطوبا  بولقلاتوق ج 1 ص 282 : - 2
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: تسا حرش  نیا  هب  نآ  دانسا  زا  یخرب  هک  یتشد ، دمحم  سرهفملامجعم  هغالبلاجهن  تمکح 136  [ 4]
يافوتم 380 ه)  ) ینارح هبعش  نبا  لوقعلا ص221 و110 : فحت  - 1

يافوتم 381 ه)  ) قودص خیش  لاصخ ج2 ص620 : باتک  - 2
يافوتم 328 ه)  ) ینیلک یفاک ج5 ص9 ح1 : عورف  - 3
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(. يافوتم 328 ه  ) ینیلک یفاک ج3 ص264 ح6 : عورف  - 5

مدرم یعامتجا  قوقح 

دننک تیلوئسم  ساسحا  نآ  هب  تبسن  دیاب  نارازگراک  ناربهر و  هک  تسا  مدرم » یعامتجا  قوقح  ، » لباقتم دنمشزرا  قوقح  زا  یکی 
دنرامشب مرتحم  ار  نآ  و 

دنشاب مدرم  تمدخ  رد  هراومه  و 
. دنشیدنایب هعماج  درف و  لامک  تمالس و  هافر و  هب  و 

: تشون رکب » یبا  نب  دمحم  ، » رصم رادناتسا  هب  همان 27  رد  مالسلا  هیلعیلع  ماما 
َکِفیَح ِیف  ُءاَمَظُْعلا  َعَمْطی  اـَل  یَّتَح  ِةَرْظَّنلاَو ، ِۀَـظْحَّللا  ِیف  ْمُهَنَیب  ِسآَو  َکَـهْجَو ، ْمَُهل  ْطُْـسباَو  َکَِـبناَج ، ْمَُهل  ِْنلَأَو  َکَـحاَنَج ، ْمَُهل  ْضِفْخاَـف 

ِةَرِهاَّظلاَو ِةَرِیبَْـکلاَو ، ْمُِکلاَـمْعَأ  ْنـِم  ِةَریِغَّصلا  ِنَـع  ِهِداَـبِع  َرَـشْعَم  ْمُُکِلئاَـسی  َیلاَـعَت  َهَّللا  َّنِإَـف  ْمِـهیَلَع ، َِکلْدَـع  ْنـِم  ُءاَـفَعُّضلا  َسَأـیی  اـَلَو  ْمَُـهل ،
. ُمَرْکَأ َوُهَف  ُفْعی  ْنِإَو  ُمَلْظَأ ، ُْمْتنَأَف  ْبِّذَعی  ْنِإَف  ِةَرُوتْسَْملاَو ،

يواست هب  مدرم  هب  ندـش  هریخ  هاگن و  مین  رد  و  تیاههاگن ، رد  شاب ، نادـنخ  ور و  هداشگ  شاب ، نابرهم  وخمرن و  شاـب ، نتورف  مدرم  اـب  »
لامعا هرابرد  ناگدنب  امش  زا  دنوادخ  اریز  دندرگن ، سویأم  وت  تلادع  رد  اهناوتان  و  دننکن ، عمط  وت  يراکمتس  رد  ناگرزب  ات  نک ، راتفر 

يراوگرزب زا  دشخبب  رگا  و  دیراد ، ار  نآ  زا  شیب  قاقحتـسا  امـش  دهد  رفیک  رگا  دـنکیم ، شـسرپ  ناهنپ  راکـشآ و  گرزب ، کچوک و 
[ . 1 .« ] تسوا

: دیامرفیم هدرک  حرطم  ار  مدرم  اب  ربهر  یگنهامه  يدرد و  مه  دّهعت و  ساسحا  دزادرپیم و  يربهر  رگید  ياهتیلوئسم  هب  هاگنآ 
: َلاَقی ْنَِأب  یِسْفَن  ْنِم  ُعَْنقَأَأ 

َنِینِمْؤُْملا !؟ ُریِمَأ  اَذه 
! ِشیَْعلا َِۀبوُشُج  ِیف  ْمَُهل  ًةَوْسُأ  َنوُکَأ  َْوأ  ِرْهَّدلا ، ِهِراَکَم  ِیف  ْمُهُکِراَشُأ  َالَو 

، اَِهب ُداَری  اَّمَع  وُْهَلتَو  اَِهفاَلْعَأ ، ْنِم  ُشِرَتْکَت  اَهُمُّمَقَت ، اَُهلُغُش  ِۀَلَـسْرُْملا  َِوأ  اَهُفَلَع ، اَهُّمَه  ِۀَطُوبْرَْملا ، ِۀَمیِهَْبلاَک  ِتاَبیَّطلا ، ُلْکَأ  ِینَلَغْـشِیل  ُْتِقلُخ  اَمَف 
! ِۀَهاَتَْملا َقیِرَط  َفِسَتْعَأ  َْوأ  َِۀلاَلَّضلا ، َْلبَح  َّرُجَأ  َْوأ  ًاِثباَع ، َلَمْهُأ  َْوأ  يًدُس ، َكَْرتُأ  َْوأ 

ياهیتخس رد  و  مشابن ؟ کیرـش  مدرم  اب  راگزور  ياهیخلت  رد  و  دنناوخ ؟ مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما  ارم  هک  مهد  تیاضر  نیمه  هب  ایآ  »
مدرگن ؟ نانآ  يوگلا  یگدنز 
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هدش اهر  ناویح  نوچ  ای  و  فلع ، وا  تّمه  مامت  هک  يراورپ  ناویح  نانوچ  دزاس ، مرگرـس  ارم  هزیکاپ  ذیذل و  ياهاذغ  هک  ماهدشن  هدیرفآ 
. تسا ربخیب  دوخ  هدنیآ  زا  و  هدوب ، مکش  ندرکُرپ  ندیرچ و  شلغش  هک 

[ . 2 [ ».؟ مراذگب مدق  ینادرگرس  هار  رد  ای  و  مریگ ؟ تسد  رد  یهارمگ  نامسیر  ایآ  دناهتفرگ ؟ يزاب  هب  ارم  ایآ  دندیرفآ ؟ هدوهیب  ارم  ایآ 
: دننام دیامرفیم ، هراشا  هعماج  راشقا  زا  یخرب  قوقح  هب  هغالبلاجهن  همان 47  رد  ماما 

نادنواشیوخ قوقح  فلا - 
نامیتی قوقح  ب - 
ناگیاسمه قوقح  ج - 

: دومرف هک 
ِِملاَّظِلل اَنوُکَو  ِرْجَْأِلل ، اَلَمْعاَو  ِّقَْحلِاب ، َالُوقَو  اَمُْکنَع ، ِيُوز  اَْـهنِم  ٍءیَـش  یَلَع  اَفَـسَْأت  اـَلَو  اَـمُْکتََغب ، ْنِإَو  اْینُّدـلا  اـیِْغبَت  اَّلَأَو  ِهَّللا ، يَْوقَِتب  اَمُکیِـصوُأ 

. ًانْوَع ِمُولْظَْمِللَو  ًامْصَخ ،
هیلع هللا  یلـصاَمُکَّدَج  ُْتعِمَـس  یِّنِإَف  ْمُِکنَیب ، ِتاَذ  ِحاَلَـصَو  ْمُکِْرمَأ ، ِمْظَنَو  ِهَّللا ، يَْوقَِتب  ِیباَـتِک ، ُهَغََلب  ْنَمَو  ِیلْهَأَو  يِدـَلَو  َعیِمَجَو  اَمُکیِـصوُأ ،

: ُلوُقی هلآو 
«. ِمایِّصلاَو ِةاَلَّصلا  ِۀَّماَع  ْنِم  ُلَْضفَأ  ِنیَْبلا  ِتاَذ  ُحاَلَص  »

ُهَّنَأ اَّنَنَظ  یَّتَح  ْمِِهب  یِصوی  َلاَز  اَم  ْمُکِیبَن . ُۀیِصَو  ْمُهَّنِإَف  ْمُِکناَریِج ، ِیف  َهَّللا  َهَّللاَو  ْمُِکتَرْضَِحب  اوُعیِضی  َالَو  ْمُهَهاَْوفَأ ، اوُّبُِغت  اَلَف  ِماَتیَْألا ، ِیف  َهَّللا  َهَّللا 
. ْمُُهثِّرَویَس

دیهدیم تسد  زا  ایند  زا  هچ  نآ  رب  و  دیآ ، امش  غارس  هب  هچرگ  دیرواین ، يور  یتسرپ  ایند  هب  منکیم ، شرافـس  ادخ  زا  سرت  هب  ار  امـش  »
. دینک لمع  یهلا  شاداپ  يارب  و  دییوگب ، ار  قح  دیشابم ، كانهودنا 

. دیشاب هدیدمتس  روای  رگمتس و  نمشد 
داجیا و  یگدنز ، روما  رد  مظن  و  ادخ ، زا  سرت  هب  دسریم ، اهنآ  هب  تیـصو  نیا  هک  ار  یناسک  و  ار ، منادـناخ  نادـنزرف و  مامت  و  ار ، امش 

: تفگیم هک  مدینش  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  امش  ّدج  زا  نم  اریز  منکیم ، شرافس  ناتنایم  رد  یتشآ  حلص و 
«. تسا رترب  لاسکی  هزور  زامن و  زا  مدرم  نیب  نداد  حالصا  »

ددرگ عیاض  ناشقوقح  و  دننامب ، هنسرگ  هاگ  ریس و  یهاگ  نانآ  دنکن  نامیتی ، هرابرد  ار ! ادخ  ار ! ادخ 
اب يراتفرشوخ  هب  هراومه  تسامش ، هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  تیـصو  هک  دینک  تیاعر  ار  ناشقوقح  ناگیاسمه ، هرابرد  ار ! ادخ  ار ! ادخ 

[ . 3 .« ] درک دهاوخ  نیّعم  یثرا  نانآ  يارب  میدرب  نامگ  هک  اجنآ  ات  درکیم  شرافس  ناگیاسمه 
: هب همان 51  رد  مالسلا  هیلعنینمؤملاریما  ترضح 

يراد مدرم  ياه  هویش  فلا - 
یسایس یعامتجا ، قوقح  ب - 

مدرم هب  تبسن  ناریدم  ناربهر و  فئاظو  ج - 
یتایلام نارازگراک  فئاظو  د - 

نادنمراک يرادا  تیلوئسم  ه -
یمالسا هعماج  رد  روما  يّدصت  هک  دهدیم  رادشه  دیامرفیم و  نایب  هدرتشگ  بناوج  رد  اراکـشآ و  ار  مدرم  یعامتجا  قوقح  هتخادرپ و 

: دومرف هک  دیایم  رامش  هب  تدابع  و  یهلا ، هفیظو  کی 
: ِجاَرَْخلا ِباَحْصَأ  َیلِإ  َنِینِمْؤُْملا  ِریِمَأ  ِیلَع  ِهَّللا  ِْدبَع  ْنِم 
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اَهُزِرْحی . اَم  ِهِسْفَِنل  ْمِّدَقی  َْمل  ِهَیلِإ  ٌِرئاَص  َوُه  اَم  ْرَذْحی  َْمل  ْنَم  َّنِإَف  ُدَْعب ، اَّمَأ 
اَم ِِهباَِنتْجا  ِباََوث  ِیف  َناََکل  ُفاَخی  ٌباَقِع  ِناَوْدُْعلاَو  یْغَْبلا  َنِم  ُْهنَع  ُهَّللا  یَهَن  امِیف  ْنُکی  َْمل  َْولَو  ٌرِیثَک ، َُهباََوث  َّنَأَو  ٌریِسی ، ِِهب  ُْمتْفِّلُک  اَم  َّنَأ  اوُمَلْعاَو 

ِِهبَلَط . ِكَْرت  ِیف  َرْذُع  َال 
. ْمِهِِجئاَوَِحل اوُِربْصاَو  ْمُکِسُْفنَأ ، ْنِم  َساَّنلا  اوُفِْصنَأَف 
ِۀَِّمئَْألا . ُءاَرَفُسَو  ِۀَّمُْألا ، ُءاَلَکُوَو  ِۀیِعَّرلا ، ُناَّزُخ  ْمُکَّنِإَف 

َو ال اَهیَلَع ، َنُولِمَتْعی  ًۀَّباَد  َالَو  ٍفیَـص ، َالَو  ٍءاَتِـش  َةَوْسِک  ِجاَرَْخلا  ِیف  ِساَّنِلل  َّنُعِیبَت  َالَو  ِِهتَِبلَط ، ْنَع  ُهوُِسبَْحت  َالَو  ِِهتَجاَـح  ْنَع  ًادَـحَأ  اوُمِـشُْحت  اـَلَو 
یَلَع ِِهب  يَدْعی  ًاحاَلِس  َْوأ  ًاسَرَف  اوُدَِجت  ْنَأ  اَّلِإ  ٍدَهاَعُم ، َالَو  ٍّلَصُم  ِساَّنلا ، َنِم  ٍدَحَأ  َلاَم  َّنُّسَمَت  َالَو  ٍمَهْرِد  ِناکَِمل  ًاطْوَس  ًادَحَأ  َُّنبِرْضَت  و ال  ًاْدبَع ،

. ِهیَلَع ًۀَکْوَش  َنوُکیَف  ِمالْسِإلا  ِءاَدْعَأ  يِدیَأ  یف  َِکلذ  َعَدی  ْنأ  ِِملْسُْمِلل  یغَْبنی  ُهَّنِإف ال  ِماَلْسِْإلا ، ِلْهَأ 
َهَّللا َّنِإَف  ْمُکیَلَع ، َبَجْوَتْسا  اَم  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  اُوْلبَأَو  ًةَُّوق ، ِهَّللا  َنیِد  َالَو  ًۀَنوُعَم ، َۀیِعَّرلا  َالَو  ٍةَریِس ، َنْسُح  َْدنُْجلا  َالَو  ًۀَحیِصَن ، ْمُکَـسُْفنَأ  اوُرِخَّدَت  َالَو 

. ِمیِظَْعلا ِیلَْعلا  ِهَّللِاب  اَّلِإ  َةَُّوق  َالَو  اَُنتَُّوق ، ْتَغََلب  اَِمب  ُهَرُْصنَن  ْنَأَو  اَنِدْهُِجب ، ُهَرُکْشَن  ْنَأ  ْمُکَْدنِعَو  اَنَْدنِع  َعَنَطْصا  ِدَق  ُهَناَْحبُس 
( لاملاتیب نارازگراک  هب  همان  )
يداصتقا نارازگراک  یعامتجا  قالخا 

. تایلام يروآعمج  نارازگراک  هب  نانمؤمریما  یلع  ادخ  هدنب  زا  )
هدهع هب  هک  ار  يتیلوؤسم  دینادب ، داتـسرف . دهاوخن  شیپ  زا  ياهشوت  داز و  دسرتن ، تمایقزور  زا  یـسک  انامه  دورد . ادـخ و  دای  زا  سپ 
يارب دوـبن ، يرفیک  ینمـشد » يراکمتـس و  دـننام   » درک یهن  ادـخ  هک  هچ  نآ  يارب  رگا  تـسا ، ناوارف  نآ  شاداـپ  اـّما  كدـنا  دـیاهتفرگ 

ناشیاهزاین ندروآ  رب  رد  و  دیـشاب ، هتـشاد  فاصنا  مدرم  اب  دوخ  طـباور  رد  تشادـن ، دوجو  يرذـع  زین  نآ  كرت  رد  شاداـپ  هب  ندیـسر 
. دیشاب ابیکش 

زا و  دـیرادن ، زاـب  وا  يدـنمزاین  زا  ار  یــسک  زگره  دـیتسه ، ناـیاوشیپ  ناریفــس  و  تـّلم ، ناگدــنیامن  و  مدرم ، نارادهـنازخ  امــش  اـنامه 
يراک هدرب  و  يراوس ، بکرم  و  یناتسمز ، ای  یناتسبات  ياهسابل  مدرم ، زا  تایلام  نتفرگ  يارب  و  دیزاسن ، مورحم  شعورشم  ياههتساوخ 

رد هک  یناملسمریغ  ای  دشاب ، رازگزامن   » یسک لام  هب  يزادنا  تسد  و  دینزن ، هنایزات  اب  ار  یـسک  یمهرد ، نتفرگ  يارب  و  دیـشورفن ، ار  وا 
ار اهنآ  تسین  زیاج  ناملسم  يارب  اریز  دوشیم ، هتفرگ  راکب  اهناملسم  هب  زواجت  يارب  هک  ياهحلـسا  ای  بسا  زج  دینکن ، تسا » مالـسا  هانپ 

. دندرگ مالسا  هاپس  زا  رتدنمورین  ات  دراذگب ، مالسا  نانمشد  رایتخا  رد 
تلفغ ادخ ، نید  تیوقت  و  ایاعر ، هب  کمک  و  نایهاپـس ، اب  يراتفرـشوخ  زا  و  هتـشادن ، یهاتوک  هنوگچـیه  شیوخ  سفن  هب  نداد  دـنپ  زا 

اشوک يراذگرکش  رد  هک  تسا  هتساوخ  امش  ام و  زا  ناحبس  يادخ  انامه  دیهد ، ماجنا  تسا  بجاو  امش  رب  ادخ  هار  رد  هچ  نآ  و  دینکن ،
[ . 4 «. ] تسین ادخ  بناج  زا  زج  ییورین  و  ، » مینک يرای  ار  وا  تردق  مامت  اب  و  هدوب ،
هک دهدیم  دومنهر  رتشا  کلام  هب  مدرم » یعامتجا  قوقح   » هب تبسن  همان 53  رد  و 

دـشوکب مدرم  تالکـشم  عفر  رد  هتـشاد و  ار  ّتبحم  رهم و  لامک  اهنآ  هب  تبـسن  درادب و  تسود  ار  مدرم  و  دشاب ، مدرم  تمدخ  رد  دیاب 
: تشون هک 

ِیف ََکل  ٌَخأ  اَّمِإ  ِناَْفنِـص : ْمُهَّنِإَف  ْمُهَلْکَأ ، ُِمنَتْغَت  ًایِراَض  ًاُعبَـس  ْمِهیَلَع  َّنَنوُکَت  َالَو  ْمِِهب ، َفْطُّللاَو  ْمَُهل ، َۀَّبَحملاَو  ِۀـیِعَّرِلل ، َۀَـمْحَّرلا  َکَْـبلَق  ْرِعْـشَأَو 
َكِْوفَع ْنِم  ْمِهِطْعَأَـف  ِأَـطَْخلاَو ، ِدْـمَْعلا  ِیف  ْمِهیِدـیَأ  یَلَع  یَتْؤیَو  ُلَـلِْعلا ، ُمَُهل  ُضِْرعَتَو  ُلـَلَّزلا ، ُمُْهنِم  ُطُْرفی  ِقـْلَْخلا ، ِیف  َکـَل  ٌریِظَن  َْوأ  ِنیِّدـلا ،

. ِهِْحفَصَو ِهِْوفَع  ْنِم  ُهَّللا  َکیِطْعی  ْنَأ  یَضَْرتَو  ُّبُِحت  يِذَّلا  َْلثِم  َکِْحفَصَو 
ْمِِهب . َكاَلَْتباَو  ْمُهَْرمَأ ، َكاَفْکَتْسا  ِدَقَو  َكاَّلَو ! ْنَم  َقْوَف  ُهَّللاَو  َکَقْوَف ، َکیَلَع  ِْرمَْألا  ِیلآَوَو  ْمُهَقْوَف ، َکَّنِإَف 

شاب . نابرهم  تسود و  همه  اب  و  هدرارق ، شیوخ  لد  ششوپ  ار  مدرم  اب  ینابرهم  »
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هتـسد و  وت ، ینید  ردارب  ياهتـسد  دناهتـسد ، ود  مدرم  اریز  یناد ، تمینغ  ار  نانآ  ندروخ  هک  یـشاب  يراکـش  ناویح  نانوچ  زگره ، اداـبم 
، هتـساوخان هتـساوخ و  ای  دوشیم ، ضراع  نانآ  رب  ییاهّتلع  ای  دنزیم ، رـس  نانآ  زا  یهانگ  رگا  دنـشابیم ، شنیرفآ  رد  وت  دننامه  رگید 

. دریگ ناسآ  وت  رب  دیاشخبب و  ار  وت  ادخ  يراد  تسود  هک  هنوگنآ  ریگ ، ناسآ  نانآ  رب  ياشخبب و  ار  نانآ  دندرگیم ، بکترم  یهابتشا 
ار رـصم  مدرم  روما  ماجنا  هک  تسا ، رتالاو  داد  رـصم  يرادنامرف  ار  وت  هک  سک  نآ  رب  ادخ  و  رترب ، وت  زا  وت  ماما  و  رترب ، نانآ  زا  وت  انامه 

[ . 5 .« ] تسا هداد  رارق  وت  ندومزآ  هلیسو  ار  نانآ  و  هدراذگاو ، وت  هب 
: دیامرفیم مدرم  یعامتجا  قوقح  ثحبم  رد  دوخ  یقالخا  ياهدومنهر  همادا  رد  و 

ِهَّللا َداَبِع  َمَلَظ  ْنَمَو  ِْملْظَت ! ْلَعْفَت  اَّلِإ  َکَّنِإَف  َِکتیِعَر ، ْنِم  يًوَه  ِهِیف  ََکل  ْنَمَو  َِکلْهَأ ، ِۀَّصاَـخ  ْنِمَو  َکِـسْفَن ، ْنِم  َساَّنلا  ِفِْصنَأَو  َهَّللا  ِفِْصنَأ 
َبُوتی . َْوأ  َعِْزنی  یَّتَح  ًابْرَح  ِهَِّلل  َناَکَو  ُهَتَّجُح ، َضَحْدَأ  ُهَّللا  ُهَمَصاَخ  ْنَمَو  ِهِداَبِع ، َنُود  ُهَمْصَخ  ُهَّللا  َناَک 

. ِداَصْرِْملِاب َنیِِملاَّظِلل  َوُهَو  َنیِدَهَطْضُْملا ، َةَوْعَد  ٌعیِمَس  َهَّللا  َّنِإَف  ٍْملُظ ، یَلَع  ٍۀَماَقِإ  ْنِم  ِِهتَمِْقن  ِلیِْجعَتَو  ِهَّللا  ِۀَمِْعن  ِرییْغَت  َیلِإ  یَعْدَأ  ٌءیَش  َسَیلَو 
رگا هک  نک ، تیاعر  ار  فاصنا  يراد ، تسود  ار  نانآ  هک  دوخ  تیعر  زا  يدارفا  اب  و  کـیدزن ، نادـنواشیوخ  اـب  و  مدرم ، اـب  ادـخ و  اـب  »

ادخ هک  ار  نآ  و  دوب ، دهاوخ  وا  نمـشد  شناگدنب  ياجهب  ادخ  دراد  اور  متـس  ادخ  ناگدنب  هب  هک  یـسک  و  یتشاد ، اورمتـس  ینکن  نینچ 
ار ادخ  تمعن  يراکمتس  نوچ  يزیچ  و  دنک ، هبوت  ای  ددرگ ، زاب  هک  هاگنآ  ات  دراد ، گنجرس  ادخ  اب  هک  دریذپن ، ار  وا  لیلد  دوش ، نمـشد 

[ . 6 .« ] تسا ناراکمتس  نیمک  رد  دونشیم و  ار  ناگدیدمتس  ياعد  ادخ  هک  دزاسیمن ، کیدزن  ار  وا  رفیک  و  دنکیمن ، نوگرگد 
قطانم نارادـنامرف  هب  دوشن  دراو  ینایز  ررـض و  مدرم  لام  ناج و  هب  یماظن  ياـهرونام  رد  هکنآ  يارب  مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما  ترـضح 

دننک تبقارم  مدرم  لام  زا  هک  تشونیم  ییاه  همان  یماظن ، رونام  یگنج و 
دنهد . شرازگ  ماما  هب  ار  نآ  دش  دراو  ياهمدص  رگا  و 

: تشون همان 60  رد  ماما 
( مهلمع شیجلا  أطی  نیذلا  لامعلا  یلإ  )
ۀیّرکسعلا تاروانملا  یف  رئاسخلا  نع  ضیوعتلا 

. ِداَِلْبلا ِلاَّمُعَو  ِجاَرَْخلا  ِةاَبُج  ْنِم  ُشیَْجلا  ِِهب  َّرَم  ْنَم  َیلِإ  َنِینِمْؤُْملا  ِریِمَأ  ِیلَع  ِهَّللا  ِْدبَع  ْنِم 
ُأَْربَأ اَنَأَو  يَذَّشلا ، ِفْرَصَو  يَذَْألا ، ِّفَک  ْنِم  ْمِهیَلَع  ِهَِّلل  ُبِجی  اَِمب  ْمُُهتیَصْوَأ  ْدَقَو  ُهَّللا ، َءاَش  ْنِإ  ْمُِکب  ٌةَّراَم  یِه  ًادُونُج  ُتْریَـس  ْدَق  یِّنِإَف  ُدَْعب ، اَّمَأ 

، ْمِهِْملُظ ْنَع  ًاْملُظ  ًائیَش  ْمُْهنِم  َلَواَنَت  ْنَم  اُولِّکَنَف  ِهِعَبِش . َیلِإ  ًابَهْذَم  اَْهنَع  ُدِجی  َال  ِّرَطْضُْملا ، ِۀَعْوَج  ْنِم  اَّلِإ  ِشیَْجلا ، ِةَّرَعَم  ْنِم  ْمُِکتَّمِذ  َیلِإَو  ْمُکَیلِإ 
. ْمُْهنِم ُهاَنیَْنثَتْسا  امِیف  ْمَُهل  ِضُّرَعَّتلاَو  ْمِِهتَّراَضُم ، ْنَع  ْمُِکئاَهَفُس  يِدیَأ  اوُّفُکَو 

ِۀَنوُعَِمب ُهُریَغُأ  اَنَأَف  ِیبَو ، ِهَّللِاب  اَّلِإ  ُهَْعفَد  َنوُقیُِطت  َال  اَـمَو  ْمِهِْرمَأ ، ْنِم  ْمُُکِبْلغی  اَّمِم  ْمُکاَرَع  اَـمَو  ْمُکَِملاَـظَم ، َیلِإ  اوُعَفْراَـف  ِشیَْجلا ، ِرُهْظَأ  َنَیب  اـَنَأَو 
. ُهَّللا َءاَش  ْنِإ  ِهَّللا ،

( دنکیم روبع  نانآ  ياهرهش  زا  رکشل  هک  ینارادنامرف  هب  همان  )
یماظن ياهرونام  رد  اهتراسخ  ناربج 

. دنرذگیم نانآ  نیمزرس  زا  نایرکشل  هک  ییاهرهش  نارادنامرف  تایلام و  ناروآدرگ  هب  نانمؤمریما  یلع  ادخ ! هدنب  زا  »
هدرک بجاو  نانآ  رب  ادخ  هچ  نآ  و  تشذگ ، دنهاوخ  امش  رب  ادخ  تساوخ  هب  هک  مداتـسرف  ینایهاپـس  نم  انامه  دورد ! ادخ و  دای  زا  سپ 

امش اب  هک  ینامیپ  امش و  دزن  نم  و  ماهدرک ، دیکأت  یترارـش  هنوگره  زا  زیهرپ  و  نارگید ، هب  ندناسرن  رازآ  رب  و  مدرک ، شرافـس  ناشیا  هب 
نآ زج  ياهراچ  یگنسرگ  عفر  يارب  و  دنادرگ ، راچان  ار  يزابرس  یگنـسرگ  هک  نآ  رگم  مرازیب ، مدرم  هب  نایهاپـس  ندناسر  رازآ  زا  مراد 

و نایرکشل ، هب  ندناسر  نایز  زا  ار  دوخ  زغم  کبـس  دارفا  تسد  و  دینک ، رفیک  دنز  يراکمتـس  هب  تسد  هک  ار  یـسک  سپ  دشاب ، هتـشادن 
. دیراد زاب  مدرک  ءانثتسا  هچ  نآ  رد  زج  اهنآ  نداد  تمحز 
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ار نآ  عفد  تردق  هک  دناهدش  هریچ  امش  رب  نایرکشل  هک  يروما  رد  و  دیناسر ، نم  هب  ار  دوخ  ياهتیاکش  متکرح ، رد  هاپس  رس  تشپ  نم 
[ . 7 .« ] هَّللاءاشنا درک . مهاوخ  فرطرب  ار  نآ  دنوادخ  کمک  اب  هک  دینک ، هعجارم  نم  هب  دیرادن ، نم  ادخ و  کمک  اب  زج 

حیحـص قـالخا  يراد و  مدرم  لوـصا  هرـصب ، رهـش  رادـنامرف  ساـبع » نبا   » هب باـطخ  هغالبلاجـهن  هماـن 76  رد  مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما 
، دهدیم رّکذت  وا  هب  ار  یعامتجا 

دندرک شروش  ترضح  نآ  دض  رب  هرصب  مدرم  هک  یتروص  رد 
. دندناشک یلیمحت  گنج  کی  هب  هتساوخان  ار  وا  و 

دنرادن یتوافت  اهرهش  مدرم  رگید  اب  مالسلا  هیلعیلع  ماما  هاگن  زا  رهش ، رد  هرابود  شمارآ  رارف و  تسکش و  زا  سپ  اّما 
. دندرگیم رادروخرب  ترضح  نآ  ّتبحم  لدع و  زا  همه  و 

: هک داد  دومنهر  ساّبع  نبا  هب  مالسلا  هیلعیلع  ماما 
دئاقلا قالخا 

اَمَو ِراَّنلا ، َنِم  َكُدِـعاَبی  ِهَّللا  َنِم  ََکبَّرَق  اَم  َّنَأ  ْمَلْعاَو  ِناَطیَّشلا . َنِم  ٌةَریَط  ُهَّنِإَف  َبَضَْغلاَو  َكایِإَو  َکِمْکُحَو ، َکِِسلْجَمَو  َکِـهْجَِوب  َساَّنلا  ِعَس 
. ِراَّنلا َنِم  َُکبِّرَقی  ِهَّللا  َنِم  َكَدَعَاب 

:( دومرف بصن  هرصب  يرادنامرف  هب  ار  وا  هک  یماگنه  سابع ، نب  هَّللادبع  هب  همان  )
یهدنامرف قالخا 

کیرحت هب  يزغم ، کبـس  هک  زیهرپب ، مشخ  زا  و  شاب ، ورهداشگ  يرواد ، ماقم  رد  و  یمـسر ، سلاجم  رد  و  رادـید ، ماـگنه  هب  مدرم ، اـب  »
هب دزاسیم ، رود  ادـخ  زا  ار  وت  هچ  نآ  و  دـنکیم ، رود  مّنهج  شتآ  زا  دزاـسیم ، کـیدزن  ادـخ  هب  ار  وت  هچ  نآ  نادـب ! و  تسا ، ناـطیش 

[ . 8 .« ] دنکیم کیدزن  مّنهج  شتآ 
----------------------

اه : تشون  یپ 
: تسا حرش  نیا  هب  نآ  دانسا  زا  یخرب  هک  یتشد ، دمحم  سرهفملا  مجعم  هغالبلاجهن  همان 27  [ 1]

يافوتم 283 ه)  ) یفقث لاله  نبا  تاراغلا ج1 و230 و223 و235 و 249 : باتک  - 1
يافوتم 380 ه)  ) ینارح هبعش  نبا  لوقعلا ص 176 و 177 : فحت  - 2

يافوتم 413 ه)  ) دیفم خیش  سلاجم ص260 م31 ح3 : باتک  - 3
يافوتم 460 ه)  ) یسوط خیش  : 31 لوا ح31 : یلامأ ص25-24 م  باتک  - 4

يافوتم 553 ه)  ) یعفاش يربط  یفطصملا ص44 : ةراشب  - 5
يافوتم 605 ه)  ) مارو خیش  مارو ص19 و497 : هعومجم  - 6

يافوتم 310 ه .)  ) یعفاش يربط  : 36 هنس يربط ج3 ص556  خیرات  - 7
: تسا حرش  نیا  هب  نآ  دانسا  زا  یخرب  هک  یتشد ، دمحم  سرهفملا  مجعم  هغالبلاجهن  همان 45  [ 2]

يافوتم 573 ه)  ) يدنوار نیدلا  بطق  : 2 لصف حئارج ج2 ص542 ح2  جئارخلا و  - 1
يافوتم 588 ه)  ) بوشآ رهش  نبا  بقانم ج 2 ص 101 : باتک  - 2

يافوتم 538 ه)  ) یلزتعم يرشخمز  راربالا ج3 ص241 ح215 ب44 : عیبر  - 3
يافوتم 508 ه)  ) يروباشین لاّتف  نبا  نیظعاولا ص 127 : ۀضور  - 4

يافوتم 338 ه) ) یکلام ربلادبع  باعیتسا ج 2 ص 21 : - 5
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يافوتم 381 ه)  ) قودص خیش  سلجم 91(ص500 ح4 :  ) یلامأ - 6
يافوتم 687 ه)  ) یلبرا ۀمغلا ج 1 ص 133 : فشک  - 7

يافوتم 771 ه .)  ) یملید بولقلا ص 214 و 215 : داشرا  - 8
: تسا حرش  نیا  هب  نآ  دانسا  زا  یخرب  هک  یتشد ، دمحم  سرهفملا  مجعم  هغالبلاجهن   47 همان 2 : [ 3]

يافوتم 356 ه)  ) يدیز یناهفصا  جرفلاوبا  : 3 حذ نیبلاطلا ص52  لتاقم  - 1
يافوتم 248 ه)  ) یناتسجس متاحوبا  ایاصو ص149 و150 : نورّمعم و  - 2

يافوتم 310ه)  ) یعفاش يربط  خیرات ج4 ص110 و113 : - 3
يافوتم 329 ه)  ) یجاجز یلامأ ص 112 : باتک  - 4

يافوتم 328 ه)  ) ینیلک یفاک ج 7 ص 51-52 : عورف  - 5
يافوتم 346 ه)  ) يدوعسم بهذلا ج 2 ص 425-413 : جورم  - 6

يافوتم 380 ه)  ) ینارح هبعش  نبا  لوقعلا ص198 : فحت  - 7
يافوتم 381 ه .)  ) قودص خیش  هیقفلاهرضحیال ج4 ص189 ح9433 : نم  - 8

: تسا حرش  نیا  هب  نآ  دانسا  زا  یخرب  هک  یتشد ، دمحم  سرهفملا  مجعم  هغالبلاجهن  همان 51  [ 4]
يافوتم 202 ه)  ) محازم نب  رصن  نیفص ص 108 و 132 : باتک  - 1

يافوتم 1110 ه)  ) یسلجم راونالا ج33 ص471 ح684 : راحب  - 2
يافوتم 328 ه)  ) ینیلک 3 ص540 ح8 : یفاک ج1 : عورف  - 3

ةداعسلاجهن لقن  هب  بلاطوبا ص35 ح21 ب3  دیس  یلاما  - 4
يافوتم 571ه .)  ) یعفاش رکاسع  نبا  قشمد ج3 ص248 ح1264 : خیرات  - 5

: تسا حرش  نیا  هب  نآ  دانسا  زا  یخرب  هک  یتشد ، دمحم  سرهفملا  مجعم  هغالبلاجهن  همان 53  [ 5]
يافوتم 380 ه)  ) ینارح هبعش  نبا  لوقعلا ص 126 : فحت  - 1

يافوتم 363 ه)  ) نامعن یضاق  مالسالا ج 1 ص 350 : مئاعد  - 2
يافوتم 732 ه)  ) یعفاش يریون  برالا ج 6 ص 19 : ۀیاهن  - 3

يافوتم 450 ه)  ) یشاجن یشاجن ص 7 : تسرهف  - 4
يافوتم 460 ه)  ) یسوط خیش  تسرهف ص37 : - 5

يافوتم 573 ه)  ) یعفاش رکاسع  نبا  قشمد ج3 ص289 ح1311و1314 : خیرات  - 6
يافوتم 1110 ه .)  ) یسلجم راونالاراحب ج17 ص68 و ج72 ص96 : - 7
هتشذگ .) دانسا   ) یتشد دمحم  سرهفملا  مجعم  هغالبلاجهن  همان 53  [ 6]

: تسا حرش  نیا  هب  نآ  دانسا  زا  یخرب  هک  یتشد ، دمحم  سرهفملا  مجعم  هغالبلاجهن  همان 60  [ 7]
يافوتم 212 ه)  ) محازم نب  رصن  نیفص ص 125 : باتک  - 1

يافوتم 679 ه) ) ینارحب مثیم ج 5 ص 198 : نبا  حرش  - 2
يافوتم 1110 ه .)  ) یسلجم راونالا ج33 ص486 ح691 : راحب  - 3

: تسا حرش  نیا  هب  نآ  دانسا  زا  یخرب  هک  یتشد ، دمحم  سرهفملا  مجعم  هغالبلاجهن  همان 76  [ 8]
يافوتم 276 ه)  ) ۀبیتق نبا  ۀسایسلاو ج 1 ص 85 : ۀمامالا  - 1
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يافوتم 413 ه)  ) دیفم خیش  لمج ص420 : باتک  - 2
ینامی دیس  زارط ج 2 ص 293 : باتک  - 3

يافوتم 207 ه)  ) يدقاو لمج : باتک  - 4
يافوتم 1110ه)  ) یسلجم راونالاراحب ج101 ص268 : - 5

(. يافوتم 310ه  ) یعفاش يربط  هنس 38 :  126 يربط ج3 ص127 : خیرات  - 6

نایجاح قوقح 

نایجاح يارب  ار  یقوقح  مالسلا  هیلعیلع  ماما  مارحلا ، هَّللا  تیب  جاّجح  مارتحا  مارکا و  ترورض  و  جح ، رفـس  تیمها  شزرا و  هب  هّجوت  اب 
رادنامرف هب  همان 67  رد  هک  دراد  اهشزرا  دشر  رد  يریگمشچ  راثآ  زین  اهنآ  هب  هّجوت  هک  دنادیم  مزال  يرورـض و  ادـخ ، هناخ  نارفاسم  و 

: تشون هّکم  رد  دوخ 
( ۀکم یلع  هلماع  وهو  سابعلا ، نب  مثق  یلإ  )

جحلا مایا  یف  جاّجحلا  ۀمدخ 
َیلِإ ََکل  ْنُکی  َالَو  َِملاَْعلا . ِرِکاَذَو  َلِهاَْجلا ، ِمِّلَعَو  ِیتْفَتْـسُْملا ، ِْتفَأَف  ِنیَرْـصَْعلا ، ُمَُهل  ْسِلْجاَو  ِهَّللا ، ِمایَِأب  ْمُهْرِّکَذَو  َّجَْحلا ، ِساَّنِلل  ِْمقَأَف  ُدَْعب ، اَّمَأ 

َکُهْجَو . اَّلِإ  ٌبِجاَح  َالَو  َُکناَِسل ، اَّلِإ  ٌریِفَس  ِساَّنلا 
. اَِهئاَضَق یَلَع  ُدَْعب  امِیف  ْدَمُْحت  َْمل  اَهِدْرِو  ِلَّوَأ  ِیف  َِکباَْوبَأ  ْنَع  ْتَدیِذ  ْنِإ  اَهَّنِإَف  اَِهب ، َِکئاَِقل  ْنَع  ٍۀَجاَح  اَذ  َّنَبُجَْحت  َالَو 

َلَضَف اَمَو  ِتاَّلَْخلاَو ، ِۀَقاَْفلا  َعِضاَوَم  ِِهب  ًابیِـصُم  ِۀَعاَجملاَو ، ِلایِْعلا ، ِيَوذ  ْنِم  َکَلَِبق  ْنَم  َیلِإ  ُْهفِرْـصاَف  ِهَّللا  ِلاَم  ْنِم  َكَْدنِع  َعَمَتْجا  اَم  َیلِإ  ْرُْظناَو 
. اَنَلَِبق ْنَمِیف  ُهَمِسْقَِنل  اَنَیلِإ  ُْهلِمْحاَف  َِکلذ  ْنَع 

جاّجحلا جئاوح  ءاضقب  ۀیصول 
، ًارْجَأ ٍنِکاَس  ْنِم  اوُذُخْأی  اَّلَأ  َۀَّکَم  َلْهَأ  ُْرمَو 

« ِداَْبلاَو ِهِیف  ُفِکاَْعلا  ًءاَوَس  : » ُلوُقی ُهَناَْحبُس  َهَّللا  َّنِإَف 
. ُماَلَّسلاَو ِهِّباَحَمِل ، ْمُکایِإَو  ُهَّللا  اَنَقَّفَو  ِِهلْهَأ . ِریَغ  ْنِم  ِهَیلِإ  ُّجُحی  يِذَّلا  يِداَْبلاَو : ِِهب ، ُمیِقُْملا  ُفِکاَْعلاَف :

( هّکم رهش  رادنامرف  سابع ، نب  مُثق  هب  همان  )
جح مسارم  رد  نایجاح  روما  هب  یگدیسر 

سلجم کـی  رد  هاـگماش  دادـماب و  رد  روآ ، ناـشدای  هب  ار  ادـخ  ياـهزور  و  راد ، ياـپ  هب  ار  جـح  مدرم  يارب  دورد ! ادـخ و  داـی  زا  سپ  »
هب نادنمـشناد  اب  و  هد ، شزومآ  ار  هاـگآان  و  نادرگب ، ناشیانـشآ  اـهاوتف  اـب  دـنراد  ینید  ياهشـسرپ  هک  ناـنآ  نیـشنب ، مدرم  اـب  یمومع 

رادید زا  ار  يدـنمزاین  چـیه  و  دـشاب ، هتـشادن  دوجو  ینابرد  تاهرهچ  زج  و  مدرم ، اب  تناسر  مایپ  يرگید  زیچ  تنابز  زج  زادرپب ، وگتفگ 
. دوش هدروآرب  وا  تجاح  نایاپ  رد  هچرگ  دیاتسن  ار  وت  رگید  دوش ، هدنار  وت  هاگرد  زا  زاغآ  رد  رگا  اریز  نادرگم ، مورحم  دوخ 

هب و  شخبب ، تنوـماریپ  ناگنـسرگ  نادـنملایع و  هب  ار  نآ  و  نـک ، هشیدـنا  تـسا  هدـش  عـمج  وـت  تـسد  رد  هـک  یلاـملاتیب  فرـصم  رد 
رد هک  يدنمزاین  مدرم  نایم  رد  ات  تسرفب ، ام  دزن  ار  دازام  و  ناسرب ، دنراد  جایتحا  وت  یلام  کمک  هب  تخس  هک  ینادنمزاین  نادنمتـسم و 

. ددرگ میسقت  دنتسه  ناماس  نیا 
جاّجح ياهزاین  عفر  هب  شرافس 

: دومرف ناحبس  يادخ  هک  دنریگن ، نکسم  ترجا  هّکم  رد  جح  مایا  رد  يرئاز  چیه  زا  ات  هد  نامرف  هّکم  مدرم  هب 
[ . 1 « ] دنناسکی هّکم  رد  يداب  فکاع و  »
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قیفوت دراد  تسود  هچ  نآ  هب  ار  امـش  ام و  ادـخ  دـنیآیم ، جـح  هب  اهرهـش  رگید  زا  هک  ینارئاز  ینعی  يداب ، و  هّکم ، لـها  ینعی  فکاـع ،
[ . 2 .« ] دورد اب  دیامرف . تیانع 

-----------------------
اه : تشون  یپ 

هیآ 25 . جح ، هروس  [ 1]
: تسا حرش  نیا  هب  نآ  دانسا  زا  یخرب  هک  یتشد ، دمحم  سرهفملا  مجعم  هغالبلاجهن  همان 67  [ 2]

يافوتم 573 ه)  ) يدنوار بطق  نآرقلا ج1 ص327 : هقف  - 1
يافوتم 1320ه)  ) يرون ثدحم  : 11072 لئاسولا ج9 ص358 ح2 : كردتسم  - 2

ینیوزق جرفلاوبا  دانسالا ص 52 و 65 : برق  - 3
يافوتم 1110ه)  ) یسلجم راونالاراحب ج101 ص268 : - 4

(. يافوتم 571ه  ) یعفاش رکاسع  نبا  قشمد ج3 ص289 : خیرات  - 5

نادنواشیوخ قوقح 

. تسا حرطم  محر » هلص   » ناونع اب  یناوارف  تایاور  رد  هک  تسا  نادنواشیوخ » قوقح  ، » یعامتجا لباقتم  قوقح  زا  رگید  یکی 
تالکـشم هب  یگدیـسر  هـک  دـناهداد  دوـمنهر  مالـسلا  مهیلعموـصعم  ناربـهر  رگید  ملـسو و  هـلآو  هـیلع  هللا  یلـصمالسا  یمارگ  لوـسر 

. دنکیم ینالوط  ار  ناسنا  رمع  رود ، نالیماف  صوصخ  هب  نادنواشیوخ 
. دوشیم يزور  قزر و  دایدزا  ببس 

. ددرگیم هعماج  تمالس  اهیتسود و  دنویپ  تیوقت  لماع  و 
: هک دومرف  هبطخ 23  رد  مالسلا  هیلعنینمؤملاریما  ترضح 

، ِِهئاَرَو ْنِم  ًۀَـطیَح  ِساَّنلا  ُمَظْعَأ  ْمُهَو  ْمِِهتَنِْـسلَأَو ، ْمِهیِدـیَِأب  ُْهنَع  ْمِهِعاَفِدَو  ِِهتَْرتِع ، ْنَع  ٍلاَم -  اَذ  َناَک  ْنِإَو  ُلُجَّرلا -  ِینْغَتْـسی  َال  ُهَّنِإ  ُساَّنلا ، اَهیَأ 
. ُهُریَغ ُُهثِری  ِلاَْملا  َنِم  َُهل  ٌریَخ  ِساَّنلا  ِیف  ِءْرَْمِلل  ُهَّللا  ُُهلَعْجی  ِقْدِّصلا  ُناَِسلَو  ِِهب . َْتلََزن  اَذِإ  ٍَۀلِزاَن  َْدنِع  ِهیَلَع  ْمُهُفَطْعَأَو  ِِهثَعَِشل ، ْمُهَُّملَأَو 

ُهَدی ِْضبْقی  ْنَمَو  ُهَکَلْهَأ ؛ ْنِإ  ُهُصُْقنی  َالَو  ُهَکَْـسمَأ  ْنِإ  ُهُدیِزی  يِذَّلِاب ال  اَهَّدُسی  ْنَأ  َۀَصاَصَْخلا  اَِهب  يَری  َِۀباَرَْقلا  ِنَع  ْمُکُدَحَأ  ََّنلِدـْعی  َال  َالَأ  اهنم : و 
. َةَّدَوَْملا ِهِمْوَق  ْنِم  ْمِدَتْسی  ُُهتیِشاَح  ِْنَلت  ْنَمَو  ٌةَرِیثَک ؛ ٍدیَأ  ُْهنَع  ْمُْهنِم  ُضَبُْقتَو  ٌةَدِحاَو ، ٌدی  ْمُْهنَع  ُْهنِم  ُضَبُْقت  اَمَّنِإَف  ِِهتَریِشَع ، ْنَع 

نادنواشیوخ اب  نواعت  ترورض 
نادنواشیوخ دننک ، عافد  تسد  نابز و  اب  وا  زا  هک  تسین  زاینیب  دوخ  نادنواشیوخ  زا  زاب  دشاب ، دنمتورث  هک  رادـقم  ره  ناسنا  مدرم ، يا  »

هب تبسن  اهتبیصم  ماگنه  رد  و  دنیادزیم ، ار  وا  یتحاران  بارطضا و  و  دننکیم ، تیامح  وا  زا  هک  دنتـسه  یهورگ  نیرت  گرزب  ناسنا ،
. درادرب يرگید  هک  تسا  یثاریم  زا  رتهب  دهد  جاور  مدرم  نایم  رد  یصخش  زا  ادخ  هک  یکین  ِمان  دنشابیم ، مدرم  نیرتهفطاعرپ  وا ،

زا درواین و  يدایز  ایند  لام  نتشاد  هاگن  هک  دیراد ، غیرد  ار  يزیچ  نانآ  زا  و  دینادرگربور ، دوخ  تسدیهت  ناگتسب  زا  ادابم  دیـشاب ، هاگآ 
اّما هتفرگ  اـهنآ  زا  ار  تسد  کـی  اـهنت  دراد ، زاـب  شناگتـسب  زا  ار  دوـخ  هدـنهد  تسد  هک  سک  نآ  دـنکن ، داـجیا  يدوـبمک  شنتفر  نـیب 

دهاوـخ موادـت  شنادـنواشیوخ  یتـسود  دـنارتسگب ، ار  ّتبحم  لاـب  رپ و  هک  یـسک  و  تسا ، هدرک  رود  شیوـخ  زا  ار  یناوارف  ياـهتسد 
[ . 1 .« ] تشاد

: داد رّکذت  مالسلا  هیلعیبتجم  ماما  دوخ  دنزرف  هب  دنمشزرا  يدومنهر  رد  همان 31  رد  و 
. ُلوُصَت اَِهب  ِیتَّلا  َكُدیَو  ُریِصَت ، ِهَیلِإ  يِذَّلا  َُکلْصَأَو  ُریِطَت ، ِِهب  يِذَّلا  َکُحاَنَج  ْمُهَّنِإَف  َکَتَرِشَع ، ْمِرْکَأَو 
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و يدرگیم ، زاب  اـهنآ  هب  هک  دـناوت  هشیر  و  ینکیم ، زاورپ  نآ  اـب  هک  دنـشابیم ، وت  لاـب  رپ و  اـهنآ  اریز  راد ، یمارگ  ار  تنادـنواشیوخ  »
[ . 2 .« ] ینکیم هلمح  نآ  اب  هک  دناوت  دنمورین  تسد 

-----------------------
اه : تشون  یپ 

: تسا حرش  نیا  هب  نآ  دانسا  زا  یخرب  هک  یتشد ، دمحم  سرهفملا  مجعم  هغالبلاجهن  هبطخ 23  [ 1]
يافوتم 328 ه)  ) ینیلک یفاک ج2 ص294ح5و154 ح19 : لوصا  - 1

يافوتمیکلام 328 ه) هبر  دبع  نبا  هریشعلا : لضف  دیرفلادقع ج2 ص183  - 2
يافوتم 202 ه)  ) محازم نبرصن  نیفص ص10 : باتک  - 3

يافوتم 292 ه)  ) حضاو نبا  خیرات ج2 ص207 : - 4
يافوتم 538 ه)  ) یلزتعم يرشخمز  5 ص89 : جو راربالاعیبر ج3 ص146  - 5

يافوتم 975ه)  ) یفنح يدنه  یقتم  : 226 صو  207 صو لامعلازنک ج16 ص192  - 6
يافوتم 573 ه)  ) یعفاش رکاسع  نبا  قشمد ج3 ص271 : خیرات  - 7

يافوتم 223 ه)  ) مالس نبا  دیبعوبا  ثیدحلا ج 2 ص 183 : بیرغ  - 8
يافوتم 606 ه .)  ) یعفاش ریثا  نبا  ۀیاهنلا ج 3 ص 468 : - 9

: تسا حرش  نیا  هب  نآ  دانسا  زا  یخرب  هک  یتشد ، دمحم  سرهفملامجعم  هغالبلاجهن ، همان 31  [ 2]
يافوتم 328 ه)  ) ینیلک لئاسر : باتک  - 1

3 ه) نرق يافوتم  ) دیعسنبهللادبعنبنسح ظعاوم : رجاوز و  باتک  - 2
يافوتم 328 ه)  ) یکلام هبر  دبع  نبا  : 114 دیدج  3 جو 3ص90 و91 و143  جدیرفلا دقع  - 3

يافوتم 381 ه)  ) قودص خیش  هیقفلا ج4 ص392 و386 : هرضحیال  نم  - 4
يافوتم 380 ه)  ) ینارح هبعش  نبا  68 و76 : 52 و99 : لوقعلا ص97 : فحت  - 5

يافوتم 664 ه)  ) سوواط نب  دیس  ایاصو : باتک  - 6
يافوتم 664 ه)  ) سوواط نب  دیس  لصف 154(ص220 :  ) ۀجحملا فشک  باتک  - 7

(. يافوتم 328 ه  ) ینیلک یفاک ج 5 ص338 و510 ح3 : عورف  - 8

نارفسمه قوقح 

ترـضح هک  دوب ، دـهاوخ  همه  هدـهع  رب  یلباقتم  قوقح  مالـسا  رظن  زا  دنـشاب ، مه  اب  ینالوط  رفـس  کی  رد  هک  دـنتفریذپ  رفن  دـنچ  یتقو 
: دومرف مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

: تسا زیچ  دنچ  نارفسمه  قوقح 
. ندش کیرش  ناتسود  اب  ندرک و  فرصم  نارگید  اب  ار  دوخ  هشوت  - 1

( يریگرد فالتخا و  زا  زیهرپ   ) ناقیفر اب  ندرکن  تفلاخم  - 2
[ . 1 . ] ندرک دای  ناوارف  ندمآ  دورف  تکرح و  ماگنه  یتسپ ، يدنلب و  اجهمه ، رد  ار  ادخ  - 3

---------------------
: اه تشون  یپ 

مالسلا هیلع  یلع  ماما  www.Ghaemiyeh.comهمانشناد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1507زکرم  هحفص 570 

http://www.ghaemiyeh.com


مهد . مهن و  لصف  باب 14 ، نیقّتملاۀیلح  [ 1]

هداتفا راک  زا  ناریپ  زا  تیامح 

. دنکیم یئادگ  یئانیبان  درمریپ  دید  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  يزور 
؟ تسیک درمریپ  نیا  دومرف :

دنکیم . یئادگ  هداتفا  راک  زا  تسا ، ینارصن  درم  نیا  نینمؤملاریما  ای  دنتفگ :
: دومرف

ِلاْملاِتَیب ْنِم  ِهیَلَع  اوُقِْفنَا  ُهوُُمتْعَنَم ، َزَجَع  َو  َُربَک  اذِا  یَّتَح  ُهوُُمْتلَمْعَتِْسا 
.« دیزادرپب ار  وا  قوقح  لاملاتیب  زا  دیدنار ، دوخ  زا  ار  وا  دنام  راک  زا  دش و  ریپ  نوچ  دیدیـشک و  راک  وا  زا  تشاد  ندرکراک  تردق  ات  »

[ . 1]
-----------------

اه : تشون  یپ 
باب 19. ّودعلا  داهجلا  باوبا  ۀعیشلا ج 11 ص 49  لئاسو  [ 1]

هعماج یئاضق  تالکشم  لح 

. دنک راسگنس  دوب ، هدروآ  ایند  هب  ياههام  شش  هّچب  تشادن و  رهوش  هک  ار  ياهناوید  نز  تساوخیم  مود  هفیلخ 
: دومرف وا  هب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح 

ًارْهَش  َنُوثالَث  ُُهلاِصف  َو  ُُهلْمَح 
[ . 1 .( ] تسا مامت  هام  یس  شايراوخریش  لمح و  تّدم  )

: هک داد  همادا  و 
« ِنُونْجملا ِنَع  َمَلَْقلا  َعَفَر  َهَّللا  َّنِا  »

(. تسا هتشادرب  نونجم  زا  ار  توهش  زا  يراددوخ  راگدرورپ  )
: تفگیم مود  هفیلخ 

« رَمُع َکَلََهل  ِیلَع  الَْول  »
.( دوب هدش  كاله  رمُع  دوبن  یلع  رگا  )

: تفگ هک  تسا  هدرک  تیاور  ساّبع  نبا  زا  ریَبُج  نب  دعس 
. میدرکیمن ربارب  يزیچ  اب  ار  نآ  دیسریم ، ام  هب  مالسلا  هیلع  یلع  زا  يربخ  هاگره 

: تفگ هک  تسا  هدرک  تیاور  ساّبع  نب  هّللادبع  زا  وا  محازم و  نب  كاّحض  زا  ِربیَوج  و 
« ِرِشاعلا ِرشُْعلا  ِیف  ْمُهَکَراش  ْدََقل  ِهَّللا  ُمیأ  َو  ِْملِْعلا  ِراشْعأ  َۀَعِْست  ِبلاطیبا  نب  یلع  یِطْعُأ  ْدََقل  ِهَّللا  َو  »

مهدکی نآ  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  و  مهدکی ، اهناسنا  هیقب  هب  تسا و  هدش  هدادمالـسلا  هیلع  یلع  هب  ملع  مُهَد  ُهن  راگدرورپ  هب  دنگوس  )
[ . 2 (. ] تسا کیرش  اهنآ  اب  زین 

---------------------
اه : تشون  یپ 
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هیآ 15 . فاقحا ، هروس  [ 1]
. يراصنا رکب  یبا  نب  دمحم  ص72 : هرهوج ، [ 2]

از هچب  راذگ و  مخت  ناویح 

دومرف : مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح 
[ . 1 . ] تساز هچب  دشاب  رهاظ  شیاهشوگ  هک  یناویح  ره  و  تسا ، راذگ  مخت  دشاب  ناهنپ  شیاهشوگ  هک  یناویح  ره 

---------------
اه : تشون  یپ 

ص88. ج4 ، هبیتق ، نبا  نویع  [ 1]

نزردام جاودزا  مکح 

دیوگیم : مزاح  نب  روصنم 
: دیسرپ هدمآ  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  دزن  يدرم  هک  مدوب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  رضحم  رد 

؟ دیامن جاودزا  شردام  اب  دناوتیم  ایآ  تسا ، هدرم  نز  دوش ، رتسبمه  وا  اب  هک  نآ  زا  لبق  هدرک و  جاودزا  ینز  اب  يدرم 
دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

؟ تسا هتفاین  نآ  رد  یعنام  هدرک و  نینچ  ام  زا  یصخش 
متشاد : هضرع  نم 

. تسا مالسلا  هیلع  یلع  ماما  زا  یمکح  هب  هعیش  راختفا  اهنت  موش ! تیادف 
ار هلئسم  مکح  هدمآ و  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  دزن  سپ  تسا ، داد  هزاجا  ار  نآ  هدرک و  رظن  راهظا  دوعـسم  نبا  هلئـسم  نیا  رد 

. دش ایوج  ترضح  نآ  زا 
: دومرف وا  هب  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

؟ ياهتفرگ اجک  زا  ار  مکح  نیا 
: نآرق هیآ  زا  تفگ 

[ . 1  ] َّنِِهب ُْمْتلَخَد  یتاللا  مُِکئاِسن  ْنِم  ْمُکِروُجُح  یف  یتاللا  ُمُُکبئابَر  َو 
.« دیشاب هدرک  ترشابم  نز  اب  رگا  دناهدش  تیبرت  امش  نماد  رد  هک  نز  نارتخد  امش  يارب  دش  مارح  «و 

: دومرف وا  هب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  هاگنآ 
: نز ردام  اب  جاودزا  تمرح  هیآ  نکیل  و  تسا ، لوخد  هب  دیقم  هیآ  رد  نز  کی  نارتخد  اب  جاودزا  تمرح 

« ْمُِکئاَِسن ِتاَهَُّما  َو  »
نز » ردام  امش  رب  دش  مارح  «و 

[ . 2 . ] دشابیمن نانآ  نارتخد  هب  لوخد  هب  دیقم  تسا و  قلطم 
----------------

اه : تشون  یپ 
هیآ 22 . ءاسن ، هروس  [ 1]
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ج4. جوزتی )... لجرلا  باب  ، ) حاکنلا باتک  یفاک ، عورف  [ 2]
راتفگ و هک  شمارگ  ءایآ  زا  یکی  هن  هدوب  نییـسابع  ای  نییبلاـط  زا  مشاـه » ینب  زا  یکی   » زا لوا  خـساپ  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  دوصقم 

نینمؤملاریما ترـضح  مه  ربخ  رخآ  رد  و  هدش ، نایب  هیقت  تلع  هب  مه  نآ  و  تسا ، مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  رادرک  راتفگ و  نانآ  رادرک 
. تسا هدومن  راکشآ  ار  قح  حیرص  روط  هب  مالسلا  هیلع 

هقلع هید  مکح 

: دیامرفیم داشرا  رد  دیفم  خیش 
. درک طقِس  دوب  هقَلَع  هک  ار  دوخ  هچب  نآ  رثا  رب  نز  نآ  دز ، کتک  ار  ینز  يدرم 

. دندیسرپ مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  زا  ار  نآ  مکُح 
: دومرف ترضح  نآ 

. تسا رانید  لهچ  نآ  هید 
: دومرف توالت  ار  هیآ  نیا  و 

ًاماَظِع َۀَغْـضُْملا  اَنْقَلَخَف  ًۀَغْـضُم  َۀَقَلَْعلا  اَنْقَلَخَف  ًۀَقَلَع  َۀَفْطُّنلا  اَنْقَلَخ  َُّمث  ٍنیکَم  ٍراَرَق  یف  ًۀَـفُْطن  ُهاَْنلَعَج  َُّمث  نیط  ْنِم  ٍَۀلالُـس  ْنِم  َناَْسنِْالا  اَنْقَلَخ  ْدََـقلَو 
[ . 1  ] نیِقلاَْخلا ُنَسْحَا  ُهَّللا  َكَراَبَتَف  َرَخآ  ًاَْقلَخ  ُهاَنْأَْشنَا  َُّمث  ًامَْحل  َماَظِْعلا  اَنْوَسَکَف 

ارنآ میدـینادرگ  سپ  راوتـسا  یهاگرارق  رد  هفطن  ار  وا  میداد  رارق  سپ  لک  زا  یفاص  توفـص  زا  ار  ناسنا  میدرک  قلخ  اـم  هک  قیقحت  هب  »
، هدش هتسب  نوخ 

وا میدیرفآ  سپ  میدیناشوپ  تشوگ  هب  ار  ناوختـسا  هچراپ  نآ  سپ  ناوختـسا  ار  تشوگ  هچراپ  نآ  میدـینادرگ  سپ  یتشوگ  هچراپ  سپ 
.« تسا ناگدننیرفآ  نیرتهب  هک  دنوادخ  دمآ  رترب  سپ  رگید  ندیرفآ  ار 

دومرف : ترضح  نآ  سپس 
رانید داتـشه  ددرگ  لماک  یقلخ  هکنیا  زا  شیپ  ناوختـسا ، رد  رانید و  تصـش  هغـضم  رانید و  لهچ  هقَلَع  رانید و  تسیب  هفطن  طقِـس  هید  »

تسا  رانید  دص  ندب  تقلخ  یمامت  زا  دعب  دوش و  هدیمد  وا  رد  حور  هکنآ  زا  شیپ  دشاب  هدش  يرگتروص  هک  نینج  تسا و 
[ . 2 .« ] تسا رانید  رازه  دش  هدیمد  وا  رب  حور  هاگره  و 

-----------------
اه : تشون  یپ 

هیآ 12 . نونمؤم  هروس  [ 1]
دیفم . خیش  داشرا  [ 2]

مرجم رفن  هس  مکح 

. دننیبب ار  شیوخ  لامعا  رفیک  ات  دندرک  دراو  هاگداد  رضحم  هب  دندوب  هدش  راتفرگ  هنیزم »  » هلیبق طّسوت  هک  هتسب  تسد  رفن  هس 
: دنتفگ دندرک و  هراشا  دندوب  هتسب  تسد  هک  رفن  هس  نآ  زا  یکی  بناج  هب  اوعد  حرط  ماقم  رد  هنیزم »  » هلیبق نادرم 

، دنتشاد ياهرجاشم  دراد  مان  یُّصق »  » هک درم  نیا  اب  دیزی » وبا   » مان هب  ام  ثِّرُوم  نینمؤملاریما ! ای 
، تسا هدرک  تناها  وا  هب  دیزیوبا »  » هک تسا  یعدم  درم  نیا  و 

، درک ار  وا  لتق  گنهآ  ءاوبا »  » و نافسع »  » نیب هتشذگ  ِبش  تمرح  کته  نیا  ناربج  يارب  سپ 
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يرای هب  دراد  مان  هلظنحوبا »  » هک ار  یمود  درم  یّـصق  اّما  درب  ردـب  ملاس  ناج  هک  دوب  هدـنامن  يزیچ  درک و  رارف  وا  لاگنچ  زا  دـیزیوبا  اـّما 
، تخاس ار  دیزیوبا  راک  درک و  هلمح  هنهرب  ریشمش  اب  وا  داد و  یّصق  لیوحت  درک و  ریگتسد  ار  وا  تسب و  وا  رب  ار  رارف  هار  ات  دیبلط 
هدـیدان ار  لوتقم  عّرـضت  تشادـنزاب و  مرج  باـکترا  زا  ار  لـتاق  دوب و  لـتق  عوقو  دـهاش  هداتـسیا و  تیاـنج  هنحـص  کـیدزن  موس  رفن  و 

. میدرک ریگتسد  مه  ار  وا  تشاگنا ،
لوبق دوخ و  یـصخش  قوقح  زا  رظن  فرـص  هراـبرد  لوتقم  ءاـیلوا  اـب  مالـسلا  هیلع  ناـنمؤمریما  ناـمهتم ، مرج  توبث  تاـقیقحت و  زا  سپ 

. درک تبحص  اهبنوخ 
، دوش ارجا  رفن  هس  نیا  هرابرد  دیاب  صاصق  ادخ و  مکح  هک  دندیزرویم  رارصا  دندرک و  عانتما  لوتقم  هثرو  یلو 

: دومرف رداص  نینچ  ار  مکح  دوب  هدش  تباث  مه  مرج  دش و  دیماان  لوتقم  ءایلوا  تشذگ  زا  نوچ  ترضح 
. دوش صاصق  ریشمش  هلیسو  هب  دیاب  تسا  لتاق  یّصق »  » لّوا مهّتم  فلا -

[ . 1 . ] تسا موکحم  دبا  سبح  هب  لتق  رد  تکرش  مرج  هب  تسا  هدرک  ریگتسد  ار  لوتقم  هک  هلظنحوبا »  » مود مهّتم  ب -
---------------------

اه : تشون  یپ 
ص254. ج3 ، لئاسولا ، كردتسم  و  ص254 -  ج2 ، يرون ، كردتسم  و  ص243 -  مالسا ، رد  اضق  تلادع و  [ 1]

رهم لعج  مکح 

فّرـصت ار  هفوک  تایلام  زا  یلاوما  نآ  اب  هدرک و  لعج  هفیلخ  رهُم  هیبش  يرهُم  هدـئاز » نب  نعم   » مان هب  يدرم  مود  هفیلخ  تفالخ  نامز  رد 
. درک

. دندرک ریگتسد  ار  وا  هک  نآ  زا  سپ 
: تفگ مدرم  هب  باطخ  حبص  زامن  زا  دعب  مود  هفیلخ  يزور 

دینیشنب . دوخ  ياج  رب  یگمه 
: تفگ يدرم  نایم  نآ  زا  تخادرپ ، تروشم  هب  نانآ  اب  وا  تازاجم  تیفیک  رد  درک و  لقن  ار  نعم »  » هیضق هاگنآ  و 

نک ! عطق  ار  شتسد  هفیلخ ! يا 
! نزب راد  ار  وا  تفگ : يرگید  و 

دومرفیمن . ینخس  هتسشن و  اجنآ  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح 
: تفگ هدرک و  ور  ترضح  نآ  هب  مود  هفیلخ 

؟ تسیچ امش  رظن  نسحلاابا ! ای 
دومرف : مالسلا  هیلع  ترضح  نآ 

. ددرگ بیدأت  دیاب  هک  هدش  یغورد  بکترم  درم  نیا 
[ . 1 . ] تخادنا نادنز  هب  ار  يو  هاگنآ  دز و  تّدش  هب  ار  صخش  نآ  مود  هفیلخ  سپ 

-------------------
اه : تشون  یپ 

ص647. يرذالب ، نادلبلا ، حوتف  [ 1]
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هجنکش اب  سبح 

ِین زا  یقاتا  دـهدن ، قالط  مه  ار  وا  دوشن و  رتسبمه  دوخ  نز  اب  درکیم  داـی  دـنگوس  هک  يدرم  يارب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح 
[ . 1 . ] دهد قالط  ار  شنز  ات  داد ، وا  هب  ار  شکاروخ  اهنت 14  درک و  ینادنز  اجنآ  رد  ار  وا  تخاس و 

--------------------
اه : تشون  یپ 

ص132. ج6 ، یفاک ، عورف  [ 1]

تلم یمزر  هیحور  یگدامآ و  ظفح 

عاونا هب  نداد  خـساپ  يارب  هبناـج  همه  یگداـمآ  هب  ار  یمالـسا  تّما  رّرکم ، ياهشرافـس  اهینارنخـس و  ماـمت  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما 
: هک دومرفیم  هدرک و  توعد  نمشد  تامجاهت 

اهانَس الع  َو  اهاَظل ، ّبَش  ْدَقَف  اهَتَّدُع ، اَهل  اوّدِعَا  َو  اهَتَبهأ  بْرَْحلل  اوُذخف 
[ . 1 «. ] تسا هتفرگ  الاب  نآ  ياههلعش  و  هدیشک ، هنابز  نآ  شتآ  هک  دینک  مهارف  ار  گنج  گرب  زاس و  و  دیشاب ، راکیپ  هدامآ  امش  »

--------------
اه : تشون  یپ 

. یتشد دمحم  سرهفملامجعم  هغالبلاجهن  هبطخ 6:26  [ 1]

هناریگلفاغ تالمح 

هیلع نسح  ماـما  یهدـنامرف  هب  رفن  رازه  هدزاود  هجیتـن  رد  هدروآ ، شورخ  هب  ار  اـهتریغ  شوـج و  هب  ار  اـهنوخ  جـیهم ، ياـههلمج  نـیا 
. دندش هدامآ  دربن  يارب  هیواعم  رگشل  فوفص  لباقم  و  دندمآرد ، تکرح  هب  تارف  دور  نتفرگ  دصق  هب  رتشا  کلام  مالسلا و 

رتشا لاح  نیا  رد  تساوخ ، مزرمه  هزرابم  يارب  دـیناود و  بسا  رازراک  نادـیم  هب  زوریف » حـلاص   » ماـن هب  يدرم  هیواـعم  رگـشل  زا  تسخن 
. دنتخیوآ رد  مه  اب  و  تفرگ ، ار  وا  يولج  یعخن 

، دیبلط رگید  زرابم  سپس  دمآ  نوریب  وا  تشپ  زا  نآ  كون  هک  درشف  نانچ  فیرح  هنیس  رب  ار  دوخ  هزین  دادن و  ناما  ياهظحل  رتشا  کلام 
هب زین  ار  وا  هک  تخیوآ  رد  رتشا  اب  دـیناود و  بسا  کلام  هزرابم  هب  گنردـیب  تشاد  ترهـش  تعاجـش  تماهـش و  هب  هک  مهدا  نب  کلام 

. داتسرف مدع  راید 
مجنپ و مراهچ و  ناولهپ  هرخالاب  تشُک ، زین  ار  وا  مالسا  دیـشر  رادرـس  دومن ، هلمح  کلام  هب  دمآ و  نوریب  ینانک  هَّللادبع  نب  دایز  یمّوس 

، دنداتفا اپ  زا  دندمآ و  مشش 
لّمحت ار  ردارب  قارف  تبیـصم  تسناوتن  دمحم  رهاوخ  هک  دیـسر  تکاله  هب  کلام  تسدب  زین  هضور  نب  دمحم  مانب  هیواعم ، متفه  ناولهپ 

. درپس ناج  هّصغ  زا  دنک و 
تـسد زا  ار  تمواقم  بات  اهنآ  دـیدرگ و  نایماش  تکاله  بجوم  ماما  نایهاپـس  ياسآ  قرب  شروی  کلام و  دـیدش  تالمح  لاـح  ره  هب 

. دندرک رارف  دنداد و 
تشاذگ رارف  هب  اپ  هدروخ  تسکـش  تارفن  یقاب  اب  دید  كانرطخ  ار  عضو  یتقو  تشاد  هدهع  هب  ار  هیواعم  هاپـس  یهدنامرف  هک  روعألاوبا 

[ . 1 . ] دیسر تارف  با  هب  مالسا  نازرابم  ياهبسا  ّمُس  دمآ و  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هاپس  فّرصت  هب  تارف  هناخدور  و 
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لاعتم دنوادخ  ات  دینیبب  دیئامرف و  هدهاشم  کیدزن  زا  هک  دومن  تساوخرد  داد و  شرازگ  مالسلا  هیلع  ماما  هاگشیپ  ار  يزوریپ  ربخ  کلام 
. تخاس زوریپ  نانمشد  رب  ار  امش  هنوگچ 

هب زیمآرخـسمت  نیگآ و  رهز  يدـنخبل  اب  صاعورمع  دـندوب ، هدروخ  تسکـش  گنن  ایند  کی  اب  شنازابرـس  هیواعم و  هک  ماـگنه  نیا  رد 
: تفگ هیواعم 

؟ ینکیم هچ  دنک  لثم  هب  هلباقم  یلع  زورما  يدرکیم ، عنم  ناشیا  زا  ار  بآ  زورید  وت  هک  روطنامه  رگا  ینکیم  نامگ  هچ  نانآ  هرابرد 
تفگ : هیواعم 

زا وا  فدـه  اریز  دـید  دـهاوخن  اور  ام  هرابرد  وا  میدـید  اور  یلع  هرابرد  اـم  هچنآ  هک  تسا  نیا  تقیقح  تشذـگ ، هک  ار  هچنآ  نک  اـهر 
[ . 2 . ] تسین بآ  اجنیا  هب  ندمآ 

-------------------
اه : تشون  یپ 

ص188 . ج2 ، یبوقعی ، خیرات  و  ص94-95 -  نیفص ، هعقو  [ 1]
ص95. نیفص ، هعقو  و  ص95 -  ج1 ، ۀسایسلا ، ۀمامالا و  [ 2]

ماما زاسراک  تالمح 

: هک دوب  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  تکرب  اب  یتوکلم و  دوجو  مالسا ، شترا  مهم  تازایتما  زا  یکی 
. درکیم فرط  رب  ار  گنج  نادیم  ياهتسب  نب  مامت 

. تسکشیم مه  رد  ار  نمشد  نیگمهس  تالمح 
. درکیم دوبان  هدش  باسح  یماظن  ياهحرط  اب  ار  نمشد  یماظن  ياههشقن 

نوریب هرصاحم  زا  ار  اهنآ  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  تفرگیم  رارق  هرـصاحم  رد  مالـسا  شترا  زا  یهورگ  ای  يروالد  هاگره  و 
. دیشکیم

دناسریم و تداهش  هب  ار  ماما  هاپس  ناروالد  زا  نت  دنچ  دمآیم و  نادیم  هب  ماش  هاپـس  زا  ریظن  یب  يروالد  هاگره  هکنآ ، رتمهم  همه  زا  و 
تشادن  ار  هلباقم  تئرج  یسک  دیبلطیم و  زرابم 

تکـاله هب  ار  ناـنآ  تفریم و  نادـیم  هب  ًاصخـش  مالـسلا  هیلع  ماـما  دـماجنایب ، یماـظن  هیحور  تسکـش  هب  اـت  تفریم  یناور  رظن  زا  هک 
: دننام دومرفیم ، تیوقت  ار  يدوخ  نازابرس  هیحور  و  دناسریم ،

هیلع ماما  هاپـس  زا  تشاذگ و  مزر  نادیم  هب  مدق  دندیمانیم  هَّللادبع ) نب  قارحم   ) ار وا  هک  لگیه  يوق  یناولهپ  هیواعم  هاپـس  زا  يزور  - 1
زا يرگید  روآ  مزر  تخاس ، دیهش  ار  وا  یماش  ناولهپ  تفاتـش ، وا  يوس  هب  مالـسا  ناروالد  زا  دارملادبع  مانب  يدرم  دیبلط ، زرابم  مالـسلا 

. دمآ لئان  تداهش  هجرد  هب  یماش  ناولهپ  تسد  اب  زین  وا  داهن  شیپ  مدق  وا  گنج  هب  ماما  رگشل 
هب ریشمش  تبرض  کی  اب  ار  وا  دومن و  هلمح  وا  هب  تخات و  بسا  یماش  ناولهپ  نادیم  هب  مالـسا ، رگـشل  زا  سانـشان  تروص  هب  ماما  هاگان 

. تساوخ زرابم  هیواعم  هاپس  زا  تخاس و  هناور  منهج 
. دیناسر تکاله  هب  زین  ار  وا  تفاتش ، ترضح  نآ  هلباقم  هب  نایماش  زا  يرگید  زابرس 

. دیدرگ هدایپ  تایح  بکرم  زا  ماما  ریشمش  ریز  رد  زین  وا  دمآ ، یمّوس 
رگید یلو  دراذگب ، دربن  هصرع  هب  مدق  يرگید  راکـش  ات  دوب  رظتنم  ماما  و  دندیدرگ ، راقفلاوذ  همعط  ماش  ناروالد  زا  رفن  تفه  هنوگنیدب 

هاپس زا  یـسک  هک  یلاح  رد  تشگزاب  دوخ  هاپـس  بناج  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  هک  دراذگب  رازراک  هنحـص  هب  مدق  درکن  تئرج  یـسک 
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[ . 1 . ] تخانشیمن ار  وا  هیواعم 
مان هب  ياهراوس  هیواعم  هاپـس  ناناولهپ  زا  ناهگان  دـندوب  هداتـسیا  مه  يور  رد  ور  نوشق  ود  ره  هک  نیّفـص ، گنج  ياـهزور  زا  يزور  - 2

. تساوخ مزرمه  دش و  جراخ  حلاص » نب  تیرک  »
. دیسر تداهش  هب  وا  تسدب  يریگرد ، زا  سپ  تفاتش و  وا  هزرابم  هب  يراوس  بسا  مالسا  رگشل  زا 

. دیشون تداهش  تبرش  زین  وا  دمآ  یمود 
: دومرف تفرگ و  ار  وا  هار  تفاتش ، وا  هزرابم  هب  ًاصخش  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  لاح  نیا  رد 

؟ تسیچ وت  مان  یماش  يا 
. تسا يریمح  حلاص  نب  [ 2  ] بیرک نم  مان  تفگ :

دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
. منکیم توعد  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  دمحم  شربمغیپ  تنس  ادخ و  باتک  هب  ارت  سرتب و  ادخ  زا  بیرک  يا 

؟ یتسیک وت  تفگ : بیرک 
دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

. نک محر  دوخ  ناج  هب  منیبیم  نادیم  سراف  دیشر و  ناولهپ  ار  وت  نم  بیرک  يا  متسه ، بلاطیبا  نب  یلع  نم 
. ایب مکیدزن  یلع  ای  تفگ ، دوب  هدرک  هدامآ  ار  دوخ  ریشمش  هک  یماش  درم 

هک تفای . همادا  دـیدرگ و  عورـش  هلمح  دوب ، مکحم  شیاناوت  هجنپ  رد  ریـشمش  هضبق  هکیلاـح  رد  دـش و  کـیدزن  وا  هب  مالـسلا  هیلع  ماـما 
. دیشخب همتاخ  شکاپان  تایح  هب  يراک  تبرض  کی  اب  ماجنارس 

دسیونیم : یمزراوخ 
[ . 3 . ] داتفا نیمز  هب  هّقش  ود  شکاپان  دسج  هک  دروآ  دورف  بیرک  رس  رب  نیگمهس  هبرض  نانچ  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

هب مالـسلا  هیلع  ماما  ياناوت  تسد  هب  همه  دنتـسناوتن و  یلو  دنربب ، شیپ  زا  يراک  هکلب  ات  دندمآ  مهرـس  تشپ  رفن  نیدنچ  هیواعم  هاپـس  زا 
. دنداتفا ّتلذ  كاخ 

: تفگ درک و  توعد  هزرابم  هب  ار  هیواعم  ماش ، رگشل  ناروالد  ناعاجش و  زا  يرایسب  نتشک  زا  سپ  مالسلا  هیلع  ماما  - 3
. زاسم دوبان  ار  برع  نادرم  ایب و  نم  هزرابم  هب  تدوخ  هیواعم  يا 

تفگ : هیواعم 
[ . 4 . ] یتخادنا تکاله  هب  ار  برع  نانامرهق  زا  رفن  راهچ  هک  تسا  سب  وت  يارب  انامه  تسین ، يزاین  وت  اب  هزرابم  هب  ارم 

: دسیونیم دروم  نیا  رد  يرونید  هبیتق  نبا 
وا و  هدمآ ، هیواعم  رگشل  لباقم  اهزور ، زا  يزور  دنوریم ، نیب  زا  دایز  مدرم  گنج  نیا  رد  هک  درک  هدهاشم  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  نوچ 

دناوخارف ، دنلب  يادص  اب  ار 
: تفگ و  دوب ، هتفرگ  رارق  ياهّپت  يالاب  هیواعم  تقو  نآ  رد 

؟ یهاوخیم هچ  نم  زا  نیسحلااباای 
دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

، نم نآ  زا  موـش  زوریپ  نم  رگا  تست و  نآ  زا  تفـالخ  يوـش  بلاـغ  وـت  رگا  هک  یلاـح  رد  دـنورب ، نیب  زا  دـنوش و  هتـشک  مدرم  نیا  ارچ 
وا يارب  تفالخ  تموکح و  دوش  زوریپ  ام  زا  مادـک  ره  ات  میگنجب ، مه  اب  ات  ایب  نم  اب  هزراـبم  هب  ًاصخـش  راذـگب و  راـنک  ار  مدرم  نیارباـنب 

. دشاب
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تفگ : هیواعم ، هب  مالسلا  هیلع  ماما  داهنشیپ  ندینش  ضحم  هب  صاع  ورمع 
. ریذپب ار  وا  داهنشیپ  گنرد  نودب  هدمآ  فاصنا  رد  رب  یلع 

تفگ : دیدنخ و  هیواعم 
؟ ياهتخود نم  تفالخ  هب  عمط  مشچ  ًامتح  صاع  رسپ  يا 
. یباتشب وا  هزرابم  هب  وت  نالا  هک  تسابیز  هچ  تفگ : ورمع 

تفگ : هیواعم 
[ . 5 . ] یئوگیم نخس  حازم  فیرط  زا  هراومه  وت 

دوشن و هتـشک  دزیخ و  رب  هزرابم  هب  بلاطیبا  دنزرف  اب  هک  هدـشن  ادـیپ  یـسک  نونک  ات  مسق  ادـخ  هب  یتسه ، زغم  ُکبـس  قمحا و  ردـقچ  وت 
. يرادن يرگید  روظنم  نم  ندش  هتشک  زج  وت  صاعورمع ، دزاسن ، نیگنر  دوخ  نوخ  اب  ار  نیمز 

. درک ظفح  ار  شیگدنز  دادن و  شوگ  صاعورمع  فرح  هب  هیواعم  ماجنارس 
تفگ : رخسمت  اب  صاع  ورمع 

[ . 6 [ ؟ ینکیم رود  دوخ  زا  ار  تاهدننک  تحیصن  یسرتیم و  تنمشد  زا  شاب ، مارآ  هیواعم  يا 
فورعم تعاجـش  هب  هک  یناولهپ  هیواعم  هاپـس  نایم  زا  دـیزرو ، عانتما  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  رازراک  هب  ندـمآ  زا  هیواعم  هک  یتقو  - 4

دهاکب . هیواعم  لاعفنا  زا  دناوتب  هلیسو  نیا  هب  ات  دش ، ایهم  ترضح  نآ  اب  هزرابم  يارب  هیواعم  ياج  هب  یقشمد » دواد  نب  ةورع   » مان هب  دوب ،
. ایب شیپ  هزرابم  يارب  میآیم ، وت  دربن  هب  نم  تشاد  هارکا  وت  اب  هزرابم  زا  هیواعم  رگا  نسحلابا  ای  دیشک  دایرف  مامت  رورغ  اب  ناولهپ  نیا 
لاح هب  ار  گس  نیا  الوم  ای  تفگ  دیامن ، فرصنم  هزرابم  زا  ار  وا  ات  دمآ  شیپ  ماما  نارای  زا  یکی  دیامن ، تکرح  هک  دش  هدامآ  ترضح 

. درادن یتیمها  وا  راذگاو  دوخ 
رتروفنم وا  زا  نم  يارب  هیواعم  مسق  ادـخ  هب  دومرف  دـهد و  تبثم  خـساپ  وجارجام  نآ  تساوخرد  هب  اـت  تفرگ  میمـصت  تفریذـپن و  ماـما 

. تسین
هَّللا دایرف  دیطلغ و  نیمز  هب  تبرض  نامه  رد  هورع  دمآ و  نیئاپ  ماما  تبرـض  سپـس  نک ، ربخ  ار  تا  هلیبق  ورب و  هورع  يا  دز  دایرف  سپس 

. دروآرد هزرل  هب  ار  نادیم  ماما  ربکا 
اب دادن و  تلهم  زین  وا  هب  بلاطیبا  نب  یلع  اّما  تفر ، شیپ  ماقتنا  نتفرگ  يارب  دمآ و  ناجیه  هب  هدش  هتخیر  نوخ  نیا  زا  هورع  يومع  رـسپ 

[ . 7 . ] تخاس نیمز  شقن  هورع  رانک  زین  ار  هورع  یمومع  رسپ  كانمهس  تبرض  کی 
. دراد رارق  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  ربارب  رد  هک  دش  هّجوتم  هاگان  تشاذگ  رازراک  هصرع  هب  مدق  صاعورمع  يزور  - 5

یناوتان زجع و  اب  دومن و  اراکـشآ  ار  شتروع  هتخادـنا  نیمز  هب  ار  دوخ  و  دـش ، دراو  گـنرین  قیرط  زا  راـچان  دـید ، مشچ  شیپ  ار  گرم 
: تفگ

َلََطبال َكوُحَا  ٌةَرْکُم 
.« يریلد يدرم و  هار  زا  هن  تسا  هدمآ  نادیم  هب  رابجا  يور  زا  تردارب  »

. دینادرگرب ار  دوخ  تروص  ءایح  ترثک  زا  مالسلا  هیلع  یلع 
وا هب  دـیدنخ و  درک  هدـهاشم  راـب  تّفخ  عضو  نآ  اـب  ار  يو  هک  هیواـعم  دومن ، رارف  هیواـعم  شیپ  درک و  هدافتـسا  تصرف  زا  صاـعورمع 

: تفگ
. وُرْمَع ای  َکَتَرْوَع  َو  ِهَّللاِدِمِْحا 

[ . 8 .« ] شاب تتروع  ادخ و  راذگساپس  ورمع  يا  »
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دراذـگیم و یبایزرا  لـیلحت و  هب  هغالبلاجـهن  هبطخ 84  رد  هنارگاـشفا  ینارنخـس  کـی  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  ار  نیگنن  هـعقاو  نـیا 
: دیامرفیم

ًاِمثآ . َقَطَنَو  ًالِطَاب ، َلاَق  ْدََقل  ُسِراَمُأَو ! ُسِفاَعُأ  ٌَۀباَْعِلت : ٌؤُْرما  یِّنَأَو  ًَۀباَعُد ، ِیف  َّنَأ  ِماَّشلا  ِلْهَِأل  ُمُعْزی  ِۀَِغباَّنلا ! ِْنبِال  ًابَجَع 
َْدنِع َناَک  اَذِإَف  َّلِْإلا ؛ ُعَطْقیَو  َدْهَْعلا ، ُنوُخیَو  ُفِْحلیَف ، ُلَأْسیَو  ُلَْخبیَف ، ُلَأْسیَو  ُِفلْخیَف ، ُدِعیَو  ُبِذْکیَف ، ُلوُقَیل  ُهَّنِإ  ُبِذَْـکلا -  ِلْوَْقلا  ُّرَـشَو  اَم -  َ

. ُهَتَّبُس َمْرِْقلا  َحَنْمی  ْنَأ  ِِهتَدیِکَم  ُرَبْکَأ  َناَک  َِکلذ  َناَک  اَذِإَف  اَهَذِخآَم ، ُفویُّسلا  ِذُخَْأت  َْمل  اَم  َوُه ! ٍِرمآَو  ٍرِجاَز  يَأَف  ِبْرَْحلا 
، ًۀـِیتَأ ُهِیتْؤی  ْنَأ  َطَرَـش  یَّتَح  َۀـیِواَعُم  ْعیاَبی  َْمل  ُهَّنِإ  ِةَرِخآـْلا ، ُنایِْـسن  ِّقَْحلا  ِلْوَق  ْنِم  ُهُعَنْمَیَل  ُهَّنِإَو  ِتْوَْملا ، ُرْکِذ  ِبِعَّللا  َنِم  ِینُعَنْمَیَل  یِّنِا  ِهَّللاَو  اَـمَأ 

. ًۀَخیِضَر ِنیِّدلا  ِكَْرت  یلَع  َُهل  َخَضْریَو 
صاعورمع یسانشناور 

یفرح منارذگیم !! هدوهیب  رمع  و  هدوب ، ینارذگـشوخ  یخوش و  لها  نم  هک  تفگ  ماش  مدرم  نایم  [ 9 ! ] هغبان رسپ  صاعورمع  زا  اتفگش 
. داد راشتنا  نایماش  نایم  رد  هانگ  تفگ و  لطاب  يور  زا 

بکترم نآ  فالخ  دهدیم و  هدعو  ددـنبیم ، غورد  سپ  دـیوگیم ، نخـس  صاعورمع  تسا ، غورد  راتفگ  نیرتدـب  دیـشاب ! هاگآ  مدرم 
دنوـیپ و  دـنکیم ، تناـیخ  ناـمیپ  هـب  دزرویم ، لـخب  دـنهاوخب ، وا  زا  يزیچ  رگا  اـما  دزرویم ، رارـصا  دـنکیم و  تساوـخرد  دوـشیم ،

اهریـشمش هضبق  يوسهب  اهتسد  هک  اجنآ  اـت  تسا  دـننامیب  یهن  رما و  وهاـیه و  رد  دربن  زاـغآ  زا  شیپ  دـیامنیم ، عطق  ار  يدـنواشیوخ 
[ . 10 . ] دیامن رارف  هدرک ، راکشآ  شیوخ  تروع  هک  تسا  نیا  وا  گنرین  نیرت  گرزب  اهریشمش ، ندش  هنهرب  و  دربن ، زاغآ  رد  اما  دورن .

نخـس زا  ترخآ  یـشومارف  ار  صاعورمع  یلو  درادیم ، زاب  هدوهیب  ياهراک  یخوش و  زا  ارم  گرم  دای  هک  دـنگوس  ادـخب  دیـشاب ! هاگآ 
. دنک وا  میلست  ياهوشر  شیوخ ، نید  كرت  ربارب  رد  و  دهد ، شاداپ  وا  هب  هک  طرش  نادب  رگم  درکن  تعیب  هیواعم  اب  تسا ، هتـشادزاب  قح 

[ . 11]
نیمز هب  تشپ  اب  هک  دز  وا  رب  ياهزین  ماما  فاتش  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  هزرابم  هب  يزور  دوب ، هتفای  ترهـش  تعاجـش  هب  ةاطرا  نبرـسب  - 6
دایرف دنتخانـش و  ار  وا  مدرم  تفاترب ، يور  راوگرزب  ماما  هک  دـش  لّصوتم  صاعورمع  گنرین  هب  لاحنیا  رد  درک  دـنلب  ار  شیاهاپ  داـتفا و 

؟ یشکیمن ار  وا  ارچ  تسا ، ةاطرا  نبرسب  وا  یلع  ای  دندز 
. تفاتش هیواعم  يوس  هب  دش و  راوس  دوخ  بکرم  رب  رُسب  دینک ، شیاهر  دومرف  ءایح  ندعم  نآ  ماما 

[ . 12 . ] دوب هداد  خر  زین  صاعورمع  هب  هک  داد  خر  یتلاح  ارت  تفگ  دیدنخ و  روآ  گنن  هرظنم  نآ  ندید  اب  هیواعم 
--------------------

اه : تشون  یپ 
ص88 . همهملا ، لوصف  [ 1]

. دـشیم وحم  هکـس  شقن  دـیلامیم ، دوخ  ماهبا  تشگنا  اب  ار  ياهکـس  رگا  تشاد  يوق  هجنپرـس  هک  هدومن  بیرک  ار  وا  مان  یمزراوخ  [ 2]
تسا . هدرک  تبث  حابص  نب  بیرک  ار  وا  مان  ص174  رد ج3 ، بوشآ  رهش  نبا  و  ص147 - ) یمزراوخ ، بقانم  )

ص148 . یمزراوخ ، بقانم  [ 3]
ص90 . همهملا ، لوصف  [ 4]

ص259 . نیفص ، باتک  خسان  و  ص312 -  ج3 ، ریثا ، نب  لماک  و  ص95 -  ج1 ، ۀسیسلاو ، ۀمامالا  [ 5]
ص398 . ج2 ، مالسلا ، هیلعیلع  مامالا  [ 6]

ص35 . ج2 ، مالسلا ، هیلعیلع  مامالا  [ 7]
كدنا اب  زین  هنیفـس  رد  و  ص306 -  نینمؤملاریما ، یناگدـنز  و  ص95 -  ج1 ، ۀسایـسلا ، ۀمامالا و  و  ص387 -  ج2 ، بهذـلا ، جورم  [ 8]
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ص263 . ج2 ، هدش ، لقن  یتوافت 
دـساف و نوچ  دـیرخ  ار  وا  ناعدـج  نب  هّللادـبع  هک  دوب  یفـسا  نز  دوب ، صاـع  رمع و  رداـم  يا  هک  نماد ، هدوـلآ  هفورعم ، نز  هغباـن : [ 9]

مادـک ره  لئاو ، نب  صاع  نایفـسوبا ، هفغم ، نب  ماشه  فلخ ، نب  ۀـیما  بًاوبا ، دـش ، دـّلوتم  صاع  رمع و  طقو  درک ، اهر  ار  وا  دوب  اورپض 
يالتز . راربالا ، عیبر  تسوا : دنزرف  ورمع ، هک  دنتشاد  اعّدا 

هیلع یلع  ماما  هاپـس  زا  يرادباقن  ِراوس  هک  نآ  اـت  دـهد ، ناـشن  يدوخ  يزور  نیّفـص  نادـیم  رد  هک  دوب  رکف  نیا  رد  صاـع  ورمع  [ 10]
هلمح یتقو  درک ، كاخ  درَگ و  داتـسیا و  رادباقن  لباقم  رد  تعاجـش  اب  دوشیم ، وا  فیرح  هک  درک  رکف  ورمع  دمآ ، نادـیم  هب  مالـسلا 

شیوربآ دنک  رارف  دوشیم ، هتـشک  دـنک  تمواقم  دـنک ؟ هچ  دـش  هدـنامرد  تسا ، مالـسلا  هیلع  یلع  راد ، باقن  نآ  هک  تسناد  دـش  زاغآ 
هاـگان دـید ، دوـخ  مشچ  اـب  ار  گرم  دـش ، نوگنرـس  بسا  يور  زا  دادـن  تلهم  وا  هب  ماـما  هلمح  هک  دوـب  هدرکن  باـختنا  زوـنه  دوریم ،

لامک اـب  صاـع  ورمع  دراذـگاو ، شیئاوسر  یتسپ و  رد  ار  وا  ماـما  و  درک ، راکـشآ  ار  دوخ  تروع  هک  تفرگ ، راـکب  ار  هلیح  نیرتتشز 
درب . وربآ  ار  دوخ  تمایق  زور  ات  خیرات  هاگشیپ  رد  و  زور ، نآ  رگشل  ود  نایم  رد  و  درک ، رارف  ّتلذ 

: تسا ریز  حرش  هب  هبطخ  نیا  كرادم  دانسا و  [ 11]
يافوتم 276 ه)  ) ۀبیتق نبا  رابخالا ج 3 ص 10 : نویع  - 1

يافوتم 328 ه)  ) یکلام هبر  دبع  نبا  دیرفلادقع ج 2 ص 287 : - 2
يافوتم 380 ه)  ) يدیحوت نایحوبا  ۀسناؤملاو ج3 ص183 : عاتما  - 3

يافوتم 569 ه)  ) یعفاش یقهیب  يواسملا ص 54 : نساحم و  - 4
يافوتم 279 ه)  ) يرذالب فارشالا ج 2 ص 151 و 145 و127 : باسنأ  - 5
يافوتم 460 ه)  ) یسوط خیش  یلامأ ج1 ص131 م5 ح21:208 : باتک  - 6

يافوتم 606 ه)  ) یعفاش ریثا  نبا  ۀیاهنلا ج 4 ص 59 و 89 : باتک  - 7
يافوتم 1110 ه)  ) یسلجم : 223 صو راونالاراحب ج33 ص221 ح509  - 8

يافوتم 283 ه)  ) یفقث لاله  نبا  تاراغلا ج1 ص302 و317 : - 9
یملسلا هَّللادبع  بلاطملا ص 81 : رهاوج  - 10

يافوتم 413 ه)  ) دیفم خیش  یقرواپ :  8 حذ سلاجم ص63 م7  باتک  - 11
يافوتم 588 ه .)  ) یسربط دیدج : جاجتحا ج1 ص433 ح96 ط  - 12

ص91. همهملا ، لوصف  و  ص434 -  يوضترم ، بقانم  و  ص158 -  یمزراوخ ، بقانم  [ 12]

رذابا تاضارتعا  زا  تیامح 

: هک دنکیم  لقن  يردخ  دیعسوبا 
درک . یئوج  بیع  داقتنا و  وا  زا  دمآ و  موس  هفیلخ  دزن  رذابا  يزور 

. دیسر دوب  هداد  ییاصع  هب  هیکت  هک  یلاح  رد  مالسلا  هیلع  یلع  هاگنآ 
: دیسرپ موس  هفیلخ 

منک ؟ هچ  وا  اب 
: دومرف مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح 

رب هتفگ  هک  هچنآ  زا  یـضعب  دیوگیم ، نخـس  یتسار  هب  رگا  دابرب و  وا  غورد  دیوگیم ، غورد  رگا   » هک داد  باوج  گرزب  يادخ  ار  نآ  »
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[ . 1 .« ] درک دهاوخ  تباصا  امش 
: تفگ مالسلا  هیلع  یلع  ماما  هب  موس  هفیلخ 

وت ! ناهد  رد  كاخ  وش ! تکاس 
: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح 

[ . 2 . ] میتفگ خساپ  وت  هب  يدیسرپ  يزیچ  ام  زا  تدوخ ! ناهد  رد  كاخ 
. دنکن تعیاشم  ار  وا  یسک  ات  داد  روتسد  موس  هفیلخ  تفریم  هاگدیعبت  هب  رذابا  یتقو  یبوقعی ، يدوعسم و  شرازگ  هب 

. درک دای  وا  تعیاشم  هرابرد  هفیلخ  بضغ  زا  ناورم  هک  ینامز  دنتفر و  وا  تعیاشم  يارب  شدنزرف  ود  مالسلا و  هیلع  یلع  اّما 
. دومن دای  موس  هفیلخ  زا  يدب  هب  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

: دومرف موس  هفیلخ  همانشخب  هب  یئانتعا  یب  لامک  رد  رذابا  هقردب  ماگنه  هب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح 
. َُهل َْتبِضَغ  ْنَم  ُجْراَف  ِهَّلل ، َْتبِضَغ  َکَّنِإ  ٍّرَذَابَأ ، ای 

ْمُهَجَوْحَأ اَمَف  ِهیَلَع ؛ ْمُهَتْفِخ  اَِمب  ْمُْهنِم  ْبُرْهاَو  ِهیَلَع ، َكُوفاَخ  اَم  ْمِهیِدـیَأ  ِیف  ْكُْرتاَف  َِکنیِد ، یَلَع  ْمُهَتْفِخَو  ْمُهاْینُد ، یَلَع  َكُوفاَـخ  َمْوَْقلا  َّنِإ 
! َكوُعَنَم اَّمَع  َكاَنْغَأ  اَمَو  ْمُهَتْعَنَم ، اَم  َیلِإ 

ًادَّسُح . ُرَثْکَْألاَو  ًادَغ ، ُِحباَّرلا  ِنَم  ُمَْلعَتَسَو 
اَّلِإ َکَّنَـشِحوی  َالَو  ُّقَْحلا ، اَّلِإ  َکَّنَِـسنْؤی  َال  ًاجَرْخَم ! اَمُْهنِم  َُهل  ُهَّللا  َلَـعََجل  َهَّللا ، یَقَّتا  َُّمث  ًاـْقتَر ، ٍدـْبَع  یَلَع  اَـتَناَک  َنیِـضَرَْألاَو  ِتاَواَـمَّسلا  َّنَأ  َْولَو 

. َكُونَّمََأل اَْهنِم  َتْضَرَق  َْولَو  َكوُّبَحََأل ، ْمُهاْینُد  َْتِلبَق  ْوَلَف  ُلِطاَْبلا ،
يدش . كانبضغ  وا  رطاخب  هک  شاب  هتشاد  یسک  هب  دیما  سپ  يدمآ ، مشخ  هب  ادخ  يارب  وت  انامه  رذابا ! يا  »

هب دندیـسرت  وـت  زا  نآ  رطاـخ  هب  هک  ار  اـیند  سپ  يدیـسرت ، ناـنآ  زا  شیوـخ  نید  رب  وـت  و  دندیـسرت ، وـت  زا  دوـخ  ياـیند  يارب  مدرم  نیا 
و يدناسرتار ، نانآ  وت  هکنآ  هب  دنجاتحم  هچ  ناتسرپایند  نیا  زیرگب ، مدرم  نیازا  يدیـسرت  نآ  يارب  هک  دوخ  نید  اب  و  راذگاو ، ناشدوخ 

دربیم ؟ دوس  ادرف  یسک  هچ  هک  تفای  یهاوخيدوز  هب  دندرک و  عنم  ار  وت  نانآ  هچنآ  زا  يزاینیب  هچ 
دسرتب ، ادخ  زا  وا  دندنبب و  ياهدنب  يور  رب  ار  دوخ  ياهرد  نیمز  نامسآ و  رگا  دنزرویم ؟ دسحرتشیب  وا  رب  یسک  هچ  و 

تشحو هب  ار  وت  يزیچ  لطاب  زج  و  نک ، وجتسج  قح  رد  اهنت  ار  دوخ  شمارآ  دوشگ ، دهاوخ  وا  يارب  ود  نآ  نایم  زا  یتاجن  هار  دنوادخ 
. دزادناین

[ . 3 .« ] دنتشادیم رب  وت  زا  تسد  یتفرگیمرب  نآ  زا  یمهس  رگا  و  دنتشاد ، تسود  ار  وت  یتفریذپیم ، ار  مدرم  نیا  يایند  وت  رگا  رذابا ،
: تفگ درک و  ضارتعا  ِيو  هب  ناورم ، اب  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  دروخرب  هرابرد  موس  هفیلخ  بش ، ماگنه  هب 

؟ دنکن تعیاشم  رذابا  زا  یسک  مدوب  هداد  روتسد  نم  هک  يدینشن  رگم 
: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح 

مینک ؟ يوریپ  وت  نامرف  زا  دیاب  مینیبیم ، نآ  اب  تفلاخم  رد  ار  ّقح  ادخ و  مکح  ام  یهدیم و  روتسد  وت  هک  ار  هچنآ  ره  ایآ 
. تسین نینچ  هک  دنگوس  ادخ  هب 

دهدیم . حیجرت  ِيو  رب  ار  ناورم  هک  تفگ  وا  هب  دش و  نیگمشخ  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  زا  موس  هفیلخ 
. درک هلِگ  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  زا  راصنا  نیرجاهم و  دزن  موس  هفیلخ  زور ، نآ  يادرف 

: تفگ و 
دنکیم . تیامح  دنزادرپیم  نم  زا  یشارت  لاکشا  هب  هک  زین  ار  یناسک  هدرک و  یئوج  بیع  وا  زا  یلع 

(. دوب نارگید  رذابا و  راّمع و  ِيو  ِدوصقم  )
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. دندرک ناوارف  شالت  حلص  يارب  هنیدم  مدرم 
: دومرف مالسلا  هیلع  یلع 

[ . 4 . ] منکیم توکس  ادخ  رطاخ  هب  طقف 
-------------------------

اه : تشون  یپ 
هیآ 28 . رفاغ 40 ، هروس  [ 1]

. 339 فّنصم ج 11 ص 349 -  قاّزّرلادبع  [ 2]
يرهوج . هفیقّسلا : باتک  و  یفاک ص 206 ، هضور  [ 3]

.488 مصاع ص 499 -  یبا  نبا  هنّسلا  باتک  [ 4]

نیتملا هللا  لبح 

باوخ هک  فرـشا  فجن  حلاص  مدرم  زا  يرـسکی  دومرف ، لقن  مالـسلا  راد  باتک  رد  فیرـشلا  هماقم  هّللا  (ع ) یلعا يرون  ثدـحم  موحرم 
دنتسه نفد  نآ  رد  نمؤم  صاخـشا  تسا و  فرـشا  فجن  رد  هک  يربق  ره  مدید  باوخ  رد  هک  درک  لقن  ناحلاص  نآ  زا  یکی  هک  دندید 
تاولص  ) نینمؤملاریما نیتملا  هّللا  لبح  ترضح  كرابم  فیرش و  هعقب  هب  (ع)و  یلع اقآ  حیرض  هب  لصتم  يربق  ره  زا  نامـسیر  کی  یکی 

درک ءاشنا  ار  راعشا  نیا  لاح  نامه  رد  سپ  تسا . (ع)ه ) یلع هّللا 
ٍردیح  بنج  یِلا  یِّنفداَف  ُِتم  اذِا 

ٍریبش هب و  مرکا  ِّربشیبا 
ِهِراوج  َدنِع  راّنلا  ُفاخَا  ُتسَلَف 

ٍریکن ٍرکنم و  ْنِم  یقَّتَا  الو 
یمِحلا  یفَوُه  یمِحلایماح و  (ع ) یلع ٌراعَف 

ٍریعب لاقع  ءادیبلا  یف  ّلض  اذا 
یتقو ات  تسا و  مالـسلامه ) (ع) یلع  ) نیـسح ماما  نسح و  ماما  اقآ  ردپ  نوچ  دینک ، نفد  ردیح ) ( ) (ع یلع اقآ  ربق  دزن  ارم  مدُرم ، هک  یتقو 

. مرادن ياهمهاو  شناراطق  مه  رکنم و  ریکن و  کلم  ود  زا  مرادن و  یسرت  خزود  شتآ  زا  متسه  رهطم  ربق  راوج  رد  هک 
(ع ) یلع يور  ناهج ز  رّونم  دش 
(ع) یلع يوس  هب  دوب  ملاع  مشچ 

وا  هناتسآ  هب  مداهن  رس 
(ع) یلع يوک  يادگ  میادگ  نم 

نم  مرود  هچ  رگا  شراوج  زا 
(ع) یلع يزورآ  مراد  بش  زور و 
مریگ  رس  كاخ  رشحم ز  هب  نوچ 

(ع) یلع يوجتسج  هب  لد  دوریم 
ازج  زور  هب  وا  لصو  هنشت 

(ع) یلع يوبس  زا  بآ  دروخیم 
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رای يدهم  رشن  هداز ، فلخ  ریم  (ع ) یلع هیولعلا ، تامارک  عبنم : 

(ع) یلع بح 

قلخ ار  مــنهج  ملاــع ، دــنوادخ  دـــندشیم  ع )  ) بلاــطیبا نــب  (ع ) یلع رادتـــسود  مدرم  ماــمت  رگا  دوــمرف : ص )  ) مرکا لوــسر  اــقآ 
تسوپ هایس  رفن  راهچ  ماگنه  نیا  رد  دندوب . هتـسشن  دجـسم  نوریب  ناناملـسم  زا  ياهدع  اب  ص )  ) مرکا لوسر  ترـضح  يزور  . دومرفیمن
ترـضح کیدزن  ار  هزانج  نوچ  دـنروایب . رتولج  ار  هزانج  هک  دومرف  هراشا  اهنآ  هب  (ص ) ربماـیپ دـندربیم . ناتـسربق  تمـس  هب  ار  یتوباـت 

ینب  ) تسوپ هایـس  مـالغ  حاـبر )  ) صخـش نیا  (ع ) یلع يا  دومرف : دوشگ و  وا  يور  زا  ار  شوپور  ص )  ) ادـخ لوـسر  ترـضح  دـندروآ .
. تسا راجن )

ارت نم  تفگیم  دشیم و  داش  دـیدیم  ارم  تقو  ره  مالغ  نیا  هّللالوسر  ای  اقآ  دومرف : تسوپهایـس  درم  نآ  هدـهاشم  اب  (ع) یلع ترـضح 
. مراد تسود 

. دنهد لسغ  ار  هزانج  هک  دومرف ، روتسد  تساخرب و  دینش ، ار  نخس  نیا  ص )  ) مرکا لوسر  ترضح  هک  یتقو 
. داتفا هارب  ترضح  دوخ  هزانج  عیشت  يارب  دومن و  هدرم  نت  رب  نفک  ِناونع  هب  ار  دوخ  سابل  سپس 

مالغ نیا  هزانج  عییشت  يارب  هک  تسا  هتشرف  رازه  داتفه  لوزن  يادص  نیا  دومرف : ربمایپ  دش . دنلب  اهنامـسآ  زا  یبیجع  يادص  هار  نیب  رد 
. دناهدمآ هایس 

ترـضح دیـسر  نایاپ  هب  مالغ  نفد  راک  یتقو  دیچ . ار  دحل  گنـس  داهن و  كاخ  رب  ار  مالغ  تروص  تفر و  ربق  رد  ترـضح  دوخ  سپس 
تسود تبحم و  رطاخ  هب  همه  دسریم  مالغ  نیا  رب  هک  یتشهب  ياهتمعن  (ع ) یلع ای  دومرف  (ع) یلع ترـضح  هب  باطخ  ص )  ) ادخ لوسر 

. تسوت نتشاد 
مهدیمن  ناوضر  هضورب  شخر  دای ،

مهدیمن نامیلس  کلمب  شهر  كاخ 
لدب  وا  زا  متفهن  هک  یتیالو  ّرُد 

مهدیمن نازرا  هک  تسا  يرهوگ  هدنب ، ات 
تیراع  ناج  ناهج  يارس  تیاعر  رد 

مهدیمن ناناج  ترضح  راثن  رد  زج 
نوک  ود  رهب  شزیزع  لامج  زا  هولج  کی 

مهدیمن ناعنک  فسوی  رازه  دص  اب 
مشکیمن  رب  وا  نماد  بلط ز  تسد 

مهدیمن نآرق  ترتع و  ریغ  هب  ار  لد 
وا  دایب  مزیر  هک  کشا  هرطق  کی 

مهدیمن ناطلغ  رهوگب  ار  هرطق  نآ 
دش  هتشرس  ناز  ملگ  هک  یتیالو  بآ 

مهدیمن ناویح  همشچب  ار  بآ  نآ 
ناج  ناهج  یناهج و  ناج  تس  (ع) یلع رهم 

مهدیمن ناج  ناج ، ضباقب  وا  رهمیب 
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تسا  هدرپس  رس  یسکب  سکره  زورما 
مهدیمن نامیا  هلبق  ریغب  رس  نم 

رای يدهم  رشن  هداز ، فلخ  ریم  (ع ) یلع هیولعلا ، تامارک  عبنم : 

(ع) یلع بح 

البرک رد  دومرف : لقن  (ع)ه  یلع یلاعت  هّللا  ناوضر  یئابطابط  نیسح  دیـس  جاح  راوگرزب  همّالع  مرکالا  انداتـسا  مظعالا و  اندیـس  ترـضح 
رد یلو  دوب  البرک  نکاس  وا  دنتفگیم ، یئالبرک  داوج  دیـس  ار  وا  اذـل  و  دوب . (ع ) یلعم يالبرک  لها  زا  هک  داوج  دیـس  مان  هب  دوب  یظعاو 

تفگیم و هلئـسم  دـناوخیم و  تعامج  زامن  تفریم ، داـشرا  غیلبت و  تهج  تسد  رود  تابـصق  یحاون و  فارطا و  هب  ازع  مّرحم و  ماـیا 
. دومنیم تعجارم  البرک  هب  سپس 

دروخرب تشاد . ینارون  دیفس و  نساحم  هک  يدرمریپ  اب  اجنآ  رد  دندوب و  بهذم  یّنس  اهنآ  همه  هک  ياهبـصق  هب  داتفا  شرذگ  هبترم  کی 
هداس درم  نیا  نوچ  دنامهفب  وا  هب  ار  عیشت  دناوتیمن  الا ن  دید  دش ، دراو  تبحـص  هرکاذم و  رد  زا  تسا  بهذم  یّنـس  دید  نوچ  دومن و 

بلطم هئارا  دیاش  درادن و  یگدامآ  هک  تسا  راشرـس  دناهدومن  ار  تفالخ  ماقم  بصغ  هک  يدارفا  ّتبحم  زا  شبلق  نانچ  لد  كاپ  حول و 
. دشاب هتشاد  سوکعم  هجیتن 

سیئر گرزب و  برع  يداع  مدرم  دزن  رد  خیـش  ( ؟ تسیک امـش  خیـش  دیـسرپ : وا  زا  درکیم  تبحـص  درمریپ  نآ  اب  هک  زور  کی  هکنیا  ات 
وا هدش و  ادیپ  وا  لد  رد  نامیا  جیردت  هب  ات  دنک  زاب  وا  اب  ار  هرکاذـم  هار  مک  مک  لاؤس  نیا  اب  تساوخیم  داوج  دیـس  دـنیوگیم ) ار  هلیبق 

. دیامن هعیش  ار 
هک تسا  يرسنامهم  يانعم  هب  تفایض  ناخ  . ) دراد تفایـض  ناخ  نیدنچ  هک  تسا  يدنمتردق  درم  کی  ام  خیـش  تفگ : خساپ  رد  درمریپ 

دنفـسوگ ردقچ  دننکیم .) یئاریذـپ  بیرغ  هاوخ  انـشآ و  هاوخ  دوش  دراو  هک  سک  ره  زا  اهناخ ، نیا  اب  هک  تسا  روهـشم  بارعا  نایم  رد 
. دراد هلیبق  هریشع و  ردقچ  دراد ،

تفگ داوج و  دیس  هب  درک  ور  درمریپ  تارکاذم  نیا  زا  دعب  تسا . يدنمتردق  نکمتم و  درم  ردقچ  امـش  خیـش  زا  هب  هب  تفگ : داوج  دیس 
؟ تسیک امش  خیش 

ملاع و برغم  رد  وا  یشاب و  ملاع  قرشم  رد  رگا  دنکیم . هدروآرب  دشاب  هتشاد  یتجاح  ره  سک  ره  هک  تسا  یئاقآ  کی  ام  خیـش  تفگ :
غارس هب  اروف  ینک  ادص  ار  وا  يربب و  ار  وا  مسا  دیآ  شیپ  وت  يارب  یناشیرپ  يراتفرگ و  رگا  ملاع ، قرشم  رد  وا  یشاب و  ملاع  برغم  رد  ای 

. دنکیم وت  زا  لکشم  عفر  دیآیم و  وت 
؟ تسیچ شمسا  دشاب ، روطنیا  رگا  تسا  یبوخ  خیش  تسا ، یخیش  بجع  هب  هب  تفگ : درمریپ 

. تسا (ع ) یلع خیش  شمسا  تفگ : داوج  دیس 
خیـش زا  درمریپ  نآ  اّما  دمآ . البرک  هب  مه  داوج  دیـس  و  دندش . ادج  مه  زا  دـش و  قرفتم  سلجم  دـماین  نایم  هب  ینخـس  هراب  نیا  رد  رگید 

هک یناوارف  هقالع  قشع و  اب  دمآ  هیرق  نآ  هب  داوج  دیس  هک  ینامز  تدم  زا  سپ  ات  دوب . وا  هشیدنا  رد  رایسب  دوب و  هدمآ  ششوخ  (ع ) یلع
، مینکیم مامت  ار  انب  الاح  میتشاذگ و  ار  انب  ریز  گنس  زور  نآ  ردام  تفگیم : دوخ  اب  دنک و  هعیش  ار  خیـش  دناسرب و  نایاپ  هب  ار  هرکاذم 

اقآ تیالو  سّدـقم  ماقم  هب  ار  لد  نشور  درم  ریپ  مینکیم و  یفرعم  ار  (ع ) یلع خیـش  زورما  میدرب و  (ع ) یلع خیـش  زا  یمان  زور  نآ  ردام 
. میئامنیم يربهر  (ع) یلع نینمؤملاریما 

لد وا  هب  ام  يدرمریپ ، بجع  تفگ : دوخ  اب  دش  رثأتم  یلیخ  تسا  هتفر  ایند  زا  دنتفگ : درک ، شـسرپ  درمریپ  نآ  زا  دـش و  هیرق  دراو  نوچ 
ام تیـالو ، نودـب  تفر  اـیند  زا  فـیح  مـینک ، انـشآ  مالـسلامه ) (ع) یلع ( ) (ع یلع لآ  و  (ع ) یلع اـقآ  تیـالو  هـب  ار  وا  هـک  میدوـب  هتـسب 
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ءوس تاغیلبت  تآاـقلا و  تسین  ینمـشد  داـنع و  لـها  هک  دوب  مولعم  نوچ  مینک ، يریگتـسد  ار  درمریپ  میهد و  ماـجنا  يراـک  میتساوخیم 
هب متفر و  شنادنزرف  ندیدب  مدـش . رثأتم  تّدـش  هب  درک و  رثا  نم  رد  وا  توف  رایـسب  تسا . هدومن  مورحم  تیالو  هب  شیارگ  زا  ار  درمریپ 

. دیربب شربق  رس  ارم  مدرک  اضاقت  متفگ و  تیلست  اهنآ 
عیـشت هناتـسآ  هب  یلیخ  يدرب ؟ اـیند  زا  ار  وا  ارچ  متـشاد  دـیما  درمریپ  نیا  رد  نم  ایادـخ  مـتفگ : دـندرب و  وا  تـبرت  رـس  رب  ارم  شنادـنزرف 

ار بش  نم  میدمآ . درمریپ  لزنم  هب  شنادنزرف  اب  متشگ و  زاب  درمریپ  تبرت  رس  زا  تفر . ایند  زا  مورحم  صقان و  هک  سوسفا  دوب ، کیدزن 
نالاد نیا  فرط  کی  رد  تسا و  یلیوط  نالاد  مدید  مدش ، دراو  تسا  يرد  مدید ، ایؤر  ملاع  رد  مدیباوخ  نوچ  مدرک ، تحارتسا  اجنامه 

یسرپلاوحا مدرک و  مالس  دورو  زا  سپ  تسا ، اهنآ  لباقم  رد  زین  یّنـس  درمریپ  نآ  دناهتـسشن و  رفن  ود  نآ  يور  رد  و  دنلب ، تسا  یتکمین 
؟ تساجک اجنیا  مدیسرپ : درمریپ  زا  نم  دشیم . هدید  گرزب  یغاب  نآ  تشپ  زا  ياهشیش و  تسا  يرد  نالاد  ياهتنا  رد  مدید  مدومن ،

غاب نآ  رد  ارچ  متفگ : تسا . نم  تمایق  نم و  هب  ّقلعتم  تسا  نالاد  ياـهتنا  رد  هک  یغاـب  نیا  و  تسا . نم  خزرب  ربق و  ملاـع  اـجنیا  تفگ :
. مورب غاب  نآ  رد  سپس  دوش و  یط  نالاد  نیا  دیاب  لوا  تسا ، هدیسرن  شعقوم  زونه  تفگ : یتفرن ؟

تیـالو (ع)م  یلعت ارم  دـناهدمآ  دناینامـسآ  هتـشرف  ود  نیا  دنتـسه  نم  مّلعم  رفن  ود  نـیا  تـفگ : يوریمن ؟ ینکیمن و  یط  ارچ  مـتفگ :
ار وا  ملاع  برغم  ای  قرـشم  زا  رگا  هک  ام  خیـش  هک  یتفگ  ینعی   ) یتفگن اّما  یتفگ  داوج ! دیـس  اقآ  موریم ، دش  لماک  متیالو  یتقو  دننک ،
ع)  ) بلاطیبا نب  (ع ) یلع اقآ  (ع ،) یلع خیـش  نیا  یتفگن  اّما  تسا  (ع ) یلع خیـش  شمـسا  دسریم  دایرف  هب  دـهدیم و  باوج  دـننز  ادـص 

. دش رضاح  اج  نیمه  سر ، مدایرفب  (ع ) یلع خیش  مدز  ادص  هک  نیمه  مسق  ادخ  هب  تسا )
. دندرک لاؤس  نم  زا  دندمآ و  نم  غارس  هب  رکنم  ریکن و  دندراذگ و  ربق  رد  دندروآ  ارم  متفر  ایند  زا  نوچ  تفگ : تسیچ ؟ ناتساد  متفگ :

؟ کُماِما ْنَمَو  کیبَن  نَم  َو  ُکبَر  ْنَم 
ره متسه ، مالسا  لها  نم  هکنآ  اب  دمآیمن ، يزیچ  منابز  هب  مهد  خساپ  متساوخیم  هچ  ره  مدش و  یتخـس  بارطـضا  تشحو و  راچد  نم 

. دشیمن يراج  منابز  هب  میوگب  ار  ربمغیپ  میوگب و  ار  دوخ  يادخ  متساوخ  هچ 
هب هراچیب  مدـش ، هراچیب  نم  دـننک ، باذـع  هدروآ و  رد  دوخ  هرطیـس  هبلغ و  هطیح  رد  ارم  دـنریگب و  ارم  فارطا  هک  دـندمآ  رکنم  ریکن و 

رگا هک  میراد  یخیـش  کی  ام  یتفگ : وت  هک  دـمآ  منهذ  هب  ناهگان  ماهدـش ، راتفرگ  تسین ، يرارف  زیرگ و  هار  چـیه  مدـید  و  ینعم ، ماـمت 
نم دنکیم . وا  زا  يراتفرگ  عفر  دوشیم و  رضاح  اروف  نآ  برغم  رد  ای  دشاب  ملاع  قرشم  رد  وا  رگا  دنز  ادص  ار  وا  دشاب و  راتفرگ  یسک 

. سر مدایرف  هب  (ع ) یلع يا  مدز : ادص  مه 
وا دـیرادرب ، تسد  درم  نیا  زا  دـندومرف : رکنم  ریکن و  کلم  ود  نآ  هب  اجنیا و  دـندش  رـضاح  ع )  ) نینمؤملاریما بلاطیبا  نب  (ع ) یلع اروف 
ّدر ار  کلم  ود  نآ  ترـضح  تسا . هتـشادن  هِعِـس  نوچ  تسین  لماک  شدیاقع  هدش ، تیبرت  روطنیا  تسین ، ام  نانمـشد  زا  وا  تسین  دـناعم 
هک دنتسه  ياهتشرف  ود  دناهتـسشن  تکمین  يور  هک  يرفن  ود  نیا  دننک  لماک  ارم  دیاقع  دنیایب و  رگید  هتـشرف  ود  دنداد  روتـسد  دندرک و 
نآ زا  منک و  یط  ار  نالاد  نیا  مراد  هزاجا  نم  دش  حیحـص  مدیاقع  یتقو  دننکیم ، دـیاقع  (ع)م  یلعت ارم  دـناهدمآ و  ترـضح  نآ  رما  هب 

. مدرگ غاب  دراو 
میوج  (ع ) یلع میوگ  (ع ) یلع ناج  ات  دوب  نت  رد  ارم 

میوج (ع ) یلع میوگ  (ع ) یلع ناهنپ  رد  هچ  ادیپ  رد  هچ 
دشاب  ناهد  رد  ات  دشاب  نابز  ات  مماکب 

میوج (ع ) یلع میوگ  (ع ) یلع ناونع  رهب  ظفل و  رهب 
ناشیا  لد  شخب  افص  ناشیورد ، يالوم  (ع ) یلع
میوج (ع ) یلع میوگ  (ع ) یلع نامرَد  یپ  يدرد  رهب 
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ینآرق  تایآ  زا  مه  یناحبس  تایسدق  ز 
میوج (ع ) یلع میوگ  (ع ) یلع نایبت  ره  ریسفت و  رهب 
ینیئآ  شنیئآ  زج  هن  ینید  (ع ) یلع زج  مهاوخن 

میوج (ع ) یلع میوگ  (ع ) یلع نامیا  رَس  زا  مد  رهب 
منادیمن  يداش  مغ و  مناریح  تسم و  شرهم  ز 

میوج (ع ) یلع میوگ  (ع ) یلع ناتسب  رد  هچ  غاب و  رد  هچ 
رای يدهم  رشن  هداز ، فلخ  ریم  (ع ) یلع هیولعلا ، تامارک  عبنم : 

(ع) یلع بح 

رد تسا  لوسر  ادـخب و  ناـمیا  نیع  (ع) یلع یتسود  هدومرف  ص )  ) مرکا ربمغیپ  راونـالاراحب )  ) رفک کـضغب  ناـمیا و  کـبح  (ع ) یلع اـی 
. دشاب بلطم  ود  هکنیا  هن  هدیـسر  زین  ینـصح  بلاطیبا  نب  (ع ) یلع ۀیاور  نآ  ریظن  ینـصح . هللا  الا  هلا  هملک ال  هک  بهذلا  ۀلـسلس  ثیدـح 

ناتـسود ترخآ و  ادخ و  بح  هکلب  تاوهـش  بح  هن  ایند و  بح  هن  تسا  هدش  هدیناجنگ  (ع) یلع تیالو  رد  دـیحوت  نامیا  تقیقح  هکلب 
. ادخ

بح تسا . (ع ) یلع لوسر  ادـخ و  هدـنیامن  (ع )) یلع عم  قحلا  قحلا و  عم  (ع ) یلع () (ع یلع اـب  قـح  تسا و  قـح  اـب  (ع) یلع قـح و  بح 
الا هللا هلا  ـال  لـها  نمحر ، تیعبت  ناطیـش و  زا  رارف  ینعی  (ع ) یلع تیـالو  تسا  ترخآ  ادـخ و  دجـسم و  هب  (ع ) یلع هب  يدـنمقالع  ینعی 

. تسا (ع ) یلع تیالو  تموکح و  رد  نتفر  ندرک  زیهرپ  هانگ  زا  ندرک  رارف  سفن  ياوه  زا  ندش 
نم نما  ینـصح  لخد  نمف  ینـصح  هللا  الا  هلا  هملک ال  دیـسیونب  ار  ثیدـح  ود  نیا  نفک  رب  هدـمآ  یقثولا ) ةورع   ) رد تسا  بحتـسم  اذـل 
ءابآ زا  ع )  ) اضر ترـضح  زا  تیاور  ود  ره  یباذع . نم  نما  ینـصح  لخد  نمف  ینـصح  بلاطیبا  نب  (ع ) یلع ۀیالو  تیاور  مه  یباذـع و 

تیالو رد  هچ  ره  تسا  یکی  تقیقح  رد  تیاور  ود  نیا  تسا ، (ع ) یلع لج و  یبوبر  سدـقم  تاذ  زا  ملق  زا  حول  زا  لیئربج  زا  شماـظع 
. تسا دیحوت  نصح  رد  تسا  (ع) یلع تیالو  رد  سک  ره  تسا  دیحوت  رد  تسا 

تسادیپ  شرکشل  راثیا  ز  قشع ، هوکش 
تسادیپ شرگنس  نادیهش  نم ز  هاوگ 

تسا  دازآ  قلعت  دنب  قشع ز  ریسا 
تسادیپ شرد  زا  تیرُح  هک  تسا ؟ هگرد  هچ 

تفای  رولبت  (ع ) یلع رد  ادخ  قشع  لامک 
تسادیپ شرهظم  یهلا ز  تاذ  تافص و 

(ع ) یلع قشع  ناتسآ  نم و  زاین  رس 
تسادیپ شرواد  دزن  شلزنم  هک  یسک 

نامیا  زکرم  دیحوت و  روحم  تسا  (ع ) یلع
تسادیپ شرس  ات  ياپ  زا  تدحو  رون  هک 

ادخ  تسا و  ربمغیپ  تاذ  یلجت  (ع ) یلع
تسادیپ شربمغیپ  ادخ  تافص  زک 

رای يدهم  رشن  هداز ، فلخ  ریم  یلع  هیولعلا ، تامارک  عبنم : 
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ناوج ردپ  هرابرد  ترضح  مکح 

ار وا  دنتسه و  وا  رود  رب  یعمج  دیرگیم و  دیآیم و  ترضح  نآ  يوربور  زا  یناوج  دش ، دجسم  لخاد  مالسلاهیلع  یلع  ترضح  يزور 
تسا تسرد  منادیمن  هک  هدرک  نم  رب  یمکح  یضاق ، حیرش  یلع ! ای  درک : ضرع  ینکیم ؟ هیرگ  ارچ  دیسرپ : ترضح  دنهدیم ؛ یلـست 

: دنتفگ مدیسرپ  ناشیا  زا  ار  ردپ  لاوحا  نوچ  تسین ، ناشیا  اب  مردپ  دناهتـشگرب  نونکا  دندرب ، رفـس  هب  دوخ  اب  ارم  ردپ  تعامج  نیا  هنای ؟
داد و دنگوس  ار  اهنآ  حیرش  مدرب و  یضاق  حیرـش  دزن  ار  ناشیا  سپ  تشاذگن ، ياج  هب  یلام  دنتفگ : دش ؟ هچ  وا  لام  متفگ : درم ، تردپ 

. دوب هدرب  رفس  هب  دوخ  اب  يدایز  لام  مردپ  هک  منادیم  نم  هکنآ  لاح  دنتفر و  دندروخ و  مسق  اهنآ 
؟ يدرک مکح  هورگ ، نیا  نایم  هنوگچ  حیرش ! يا  دومرف : ترضح  دندمآ ؛ حیرـش  دزن  اعمج  دوخ  ناوج و  تعامج و  نآ  ترـضح ، سپ 
؟ دـش هچ  شلام  مدیـسرپ  درم ؛ دـنتفگ : مدیـسرپ  اهنآ  زا  تشگنرب ، تفر و  رفـس  هب  نانیا  اب  مردـپ  هک  درک  اـعدا  ناوج  نیا  تفگ : حـیرش 

. مداد مسق  ار  ناشیا  سپ  هن ، تفگ : يراد ؟ هاوگ  متفگ : ار  ناوج  تشاذگن ؛ یلام  دنتفگ :
، دـشاب هدرکن  نم  زا  شیپ  یـسک  هک  منکب  یمکح  هعقاو  نیا  رد  هللاو  ینکیم !؟ مکح  روطنیا  هعقاو ، نینچ  رد  تاـهیه ! دوـمرف : ترـضح 
زا کی  ره  رب  دندش ، رضاح  نوچ  بلطب ؛ ار  رکشل  ناناولهپ  ربنق ! يا  دومرف : ترـضح  سپ  ملـسو ؛ هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  دواد  رگم 
اب امـش  هک  مناد  یمن  نم  دینکیم  نامگ  دییوگیم ؟ هچ  دومرف : درک و  هورگ  نآ  هب  رظن  سپ  دینادرگ ، لکوم  ار  اهنآ  زا  یکی  هورگ ، نآ 

ینوتـس تشپ  رد  ار  کی  ره  دینک و  هدنکارپ  ار  اهنیا  دوومرف : سپ  دوب . مهاوخ  ینادان  درم  منادن ، ار  نیا  رگا  دیدرک ؟ هچ  ناوج  نیا  ردپ 
ار دوخ  بتاک  عفاریبا ، نب  هللادبع  سپـس  دننیبن ، ار  رگیدکی  هک  دیناشوپب  ناشیاههماج  هب  ار  ناشاهرـس  دیراد و  زاب  دجـسم  ياهنوتـس  زا 

زین امش  میوگب  ربکا » هللا   » نم هاگره  دومرف : ترضح  دندش ، عمج  ترـضح  نآ  رود  رب  مدرم  نک ، رـضاح  یتاود  ذغاک و  دومرف : دیبلط و 
. دییوگب ربکا » هللا   » همه

وت دیوگیم  هچنآ  عفاریبا ! نب  هللادبع  يا  دومرف : دوشگ و  ار  شتروص  دـناشن و  دوخ  دزن  دـیبلط و  اهنت  ار  ناشیا  زا  یکی  ترـضح  سپ ،
، زور نالف  رد  تفگ : دیتفر ؟ نوریب  ناوج  نیا  ردـپ  اب  دوخ  ياههناخ  زا  يزور  هچ  دومرف : دومن و  ندرک  لاؤس  هب  عورـش  سپـس  سیونب ؛
؟ درم یـسک  هچ  هناخ  رد  دومرف : لزنم ؛ نالف  رد  تفگ : درم ؟ وا  دیدیـسر  هک  لزنم  مادک  هب  هام ؛ نالف  رد  تفگ : دوب ؟ هام  هچ  رد  دومرف :
ار شیرامیب  ياهزور  ددـع  و  دوب ؟ رامیب  زور  دـنچ  دومرف : ضرم ؛ نالف  تفگ : تشاد ؟ ضرم  هچ  دومرف : صخـش ؛ نالف  هناخ  رد  تفگ :

. تفگ
هچ زا  وا  نفک  و  درک ؟ نفد  ار  وا  یک  و  داد ؟ لـسغ  ار  وا  یک  درم ؟ زور  هچ  هک ، درک  لاؤـس  ماـمت  هب  ار  هدرم  نآ  لاوـحا  ترـضح  سپ ،

« ربـکا هللا  : » تفگ باوج  وا  دوـمن و  لاؤـس  وا  زا  ار  همه  ترـضح  نوـچ  درب ، ربـق  هب  ار  وا  یک  ؟و  درک زاـمن  وا  رب  یک  و  دوـب ؟ ياهچراـپ 
. تسا هدرک  نتشک  هب  رارقا  صخش ، نیا  هک  دندرک  نیقی  وا  ياقفر  سپ  دندرک . دنلب  ریبکت ، هب  ادص  مه  مدرم  دومرف :

نامگ دومرف : دوشگ و  ار  شیور  دیناشن و  دوخ  دزن  دـیبلط و  ار  يرگید  دـندرب . دوخ  ياج  هب  دنتـسب ، ار  شیور  دـنداد  روتـسد  ترـضح 
وا نتشک  هب  یضار  نکل  مدوب ، اهنآ  زا  یکی  نم  مالسلاهیلع ! نینمؤملاریما  ای  تفگ : وا  دیاهدرک ؟ هچ  امـش  هک  منادیمن  نم  هک  يدرکیم 
درک رارقا  مه  وا  دیبلط و  درک ، لاؤس  وا  زا  ترـضح  لوا  هک  ار ، یـسک  نآ  دندرک و  رارقا  دـیبلط  هک  ار  کی  ره  سپ  دومن ؛ رارقا  مدوبن و 

يراـج مکح  ءاـهب  نوخ  تباـب  داد و  ناوج  هب  تفرگ ، اـهنآ  زا  ار  لاـم  ترـضح  میتشادرب . ار  وا  لاـم  میتشک و  ار  ناوج  نیا  ردـپ  اـم  هک 
[ . 1 . ] دومرف

------------------
اه : تشون  یپ 
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نانز یلمحتیب  تداسح و 

ار مرکف  هک  مراد  يریغص  رتخد  یلو  موریم  ایند  زا  نم  تفگ : يرگید  هب  شتافو  ماگنه  ود  نآ  زا  یکی  هک  دندوب ، تسود  مه  اب  رفن  ود 
. ییامن تیبرت  و  هدومن ، تبقارم  يو  زا  بوخ  هک  مراپسیم  وت  هب  ار  وا  تسا ، هتخاس  تحاران 

اذـل و  هداتفا ، تشحو  هب  رتخد  لامک  لامج و  زا  درم  نآ  نز  دیـسر ... یئابیز  لاـمج و  هب  و  دـش ، گرزب  شردـپ  تسود  هناـخ  رد  رتخد 
تراکب هیاسمه ، نانز  کمک  هب  شتـشگنا  اب  و  تخاس ، گنهآ  مه  دوخ  اب  ار  اههیاسمه  نانز  دوب ، هتفر  ترفاسم  هب  شرهوش  هک  يزور 

باسح يزیر  همانرب  کی  اب  تشگرب ، رفس  زا  شرهوش  نوچ  و  درک !! لیاز  دوب ، هتـشاذگ  تناما  هب  يو  رایتخا  رد  هک  ار  هراچیب  رتخد  نآ 
!! دومن یفرعم  دوهش  ناونع  هب  ار  نانز  نامه  و  هتخاس ، مهتم  تفع  فالخ  هب  ار  رتخد  هدش 

یلع ترـضح  تساوخ ، کـمک  مالـسلاهیلع  یلع  زا  هدـنام و  زجاـع  يرواد  زا  وا  و  دـش ، هدیـشک  باـطخ  نب  رمع  ناـمز  هفیلخ  هب  هیـضق 
شماهتا دییأت  رد  دهاش  ناونع  هب  ار  اههیاسمه  نامه  زین  نز  درک و  بلط  هنیب  دهاش و  نز  زا  و  هتسشن ، تواضق  دنـسم  رد  زین  مالـسلاهیلع 

. دومن یفرعم 
یقاتا رد  هناگادـج  ار  نانز  زا  کـی  ره  سپـس  و  داد ، رارق  دوخ  يوربور  دیـشک و  ماـین  زا  ار  شریـشمش  ماـگنه  نیا  رد  مالـسلاهیلع  یلع 
لودـع شلوا  نانخـس  زا  يو  یلو  دـیوگب ، ار  تقیقح  دیـسرپ  درم  نامه  نز  زا  ادـتبا  و  هدومرف ، همکاـحم  هب  عورـش  و  هدومن ، تشادزاـب 

. تشگزاب هاگتشادزاب  هب  و  درکن !!
: دومرف ترضح  دندروآ ، ار  لوا  دهاش  سپس 

اب ییوگن  تسار  رگا  وت  تفر ... تفگ و  ار  ینانخس  درم  نآ  نز  تسا ، نم  ریـشمش  نیا  و  متـسه ، بلاطیبا  نب  یلع  نم  یـسانشیم ؟ ارم 
!! منکیم يراج  ار  تنوخ  ریشمش  نیا 

؟ یهدیم ناما  نم  هب  نینمؤملاریما ! يا  تفگ : رمع  هب  باطخ  دیدن ، دوخ  لاح  دعاسم  ار  عاضوا  نوچ  نز 
. وگب تسار  نزب و  ار  تفرح  دومرف : مالسلاهیلع  یلع 

اذل و  دنک ، جاودزا  يو  اب  ماجنارس  شرهوش  هک  دیـسرت  دید ، ار  رتخد  لامج  ییابیز و  نوچ  نز  نآ  هک  تسا  نیا  رما  تیعقاو  تفگ : نز 
. درک لیاز  ار  وا  تراکب  شتشگنا  اب  ، ام کمک  هب  و  دیناروخ ، بارش  وا  هب 

، مدرک فشک  ار  تقیقح  هتخادنا و  هلـصاف  دوهـش  نایم  هک  متـسه  یـسک  نیلوا  یبن ، لایناد  زا  دـعب  نم  ربکا  هللا  دومرف : مالـسلاهیلع  یلع 
نییعت نانآ  یگمه  يارب  مهرد  دـصراهچ  زین  تیانج  نآ  يارب  و  دـندز ، فذـق  دـح  ناونع  هب  هنایزات  داتـشه  نز  يارب  داد : روتـسد  هاگنآ 

! دیامن جاودزا  رتخد  نآ  اب  و  هداد ، قالط  ار  نز  نیا  درم  دنداد  روتسد  سپس  دندومرف و 
؟ تسیچ لایناد  نایرج  نسحلااباای ! تفگ : رمع 

: درذگیم ناترظن  زا  راصتخا  هب  هک  تشاد  نایب  احورشم  ار  نآ  ترضح 
رفن ود  هک  دوب  یهاشداپ  وا  ناـمز  رد  دوب ، هتفرگ  هاـنپ  ینز  ریپ  رهم  رپ  شوغآ  رد  دوب ، هداد  تسد  زا  ار  دوخ  رداـم  ردـپ و  نوچ  لاـیناد » »

... نیدتم لامج و  اب  رایسب  تشاد  ینز  زین  درم  نآ  و  دوب ، حلاص  نیما و  یلیخ  هک  دنتشاد  یقیفر  اهیضاق  نآ  تشاد و  یضاق 
نیدـتم درم  ... دـندرک یفرعم  ار  دوخ  قیفر  نانآ  ... تسا زاین  دروم  نیما  راکتـسرد و  يدرم  تفگ : اهیـضاق  نآ  هب  باطخ  هاـشداپ  يزور 

. تخاس طلسم  شاهناخ  هب  ار  اهگرگ  قیرط  نیدب  و  دیشاب ! اشوک  ماهداوناخ  روما  رد  : تفگ اهیضاق  هب  باطخ  ترفاسم  ماگنه 
وا هدش و  وا  نز  قشاع  هار  نیا  زا  و  دندمآیم ... شلزنم  رد  رب  وا  هداوناخ  هب  یشکرس  کمک و  يارب  ناشقیفر ، ترفاسم  زا  سپ  اهیضاق 

هاشداپ تسا . هدرک  انز  نز  نالف  هک  دنداد  تداهش  غورد  هب  نانآ  درواین ، رب  ار  نانآ  هتساوخ  نز  نوچ  !! دندرک توعد  فالخ  لمع  هب  ار 
زور هس  زا  سپ  دح  يارجا  هک  دومن  شرافس  یلو  تشگ ، رثأتم  ادیدش  هتفریذپ و  ار  نانآ  تداهـش  تشاد ، دامتعا  شیاهیـضاق  هب  نوچ 

!! دندرگ هدامآ  زور  هس  زا  سپ  نیعم  لحم  رد  هدباع  نز  نالف  راسگنس  يارب  هک  دش  نالعا  هاشداپ  فرط  زا  و  دریگ ، ماجنا 
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رگید ياههچب  اب  ار  لایناد  هتفر و  نوریب  ریزو  موس  زور  ماجنارـس  دـشن !! ادـیپ  ياهراچ  یلو  درکیم ، تروشم  هراب  نیا  رد  ریزو  اب  هاشداپ 
نز نالف  وت  و  مشاب ، هاشداپ  ناونعب  نم  دیئایب  تفگیم : اههچب  ریاس  هب  لایناد  يزاب  نآ  رد  و  دندوب ، لوغـشم  يزاب  هب  هک  هدومن  هدـهاشم 
ادج مه  زا  ار  اهیضاق  و  تشاذگ ، شلباقم  دوب ، هدرک  تسرد  ین  زا  هک  ار  شریـشمش  سپـس  دنـشاب ، دهاش  یـضاق  رفن  ود  نآ  و  هدباع ،

... درک رداص  ار  یضاق  ود  نآ  مادعا  مکح  دندادن ، تداهش  تروص  کی  هب  ود  نآ  نوچ  و  دیناشک ، همکاحم  هب  ار  اهنآ  و  درک ،
روط هب  هدومن و  راـضحا  ار  اهیـضاق  هماـنرب  ناـمه  قـبط  هاـشداپ  و  دـیناسر ، هاـشداپ  هب  ار  ناـیرج  دوـمن و  تعجارم  یلاحـشوخ  اـب  ریزو 

: الثم دومن  یتالاؤس  نانآ  زا  هناگادج 
!؟ یناکم هچ  رد  و  یتعاس ؟ هچ  رد  يزور ؟ هچ  رد  درک ؟ انز  تقو  هچ  و  درک ؟ انز  یسک  هچ  اب  نز 

ود نیا  نوچ  مدرم  يا  درک : نالعا  مدرم  هب  هدـش  اپ  دومن ، شاف  ار  نانآ  ینورد  داسف  تداهـش ، فـالتخا  و  تشگ ، نشور  تقیقح  نوچ 
ياشامت يارب  ، دـناهتخاس مهتم  تفع  فالخ  لمع  اـنز و  هب  ار  وا  و  هداد ، تداهـش  غورد  هب  و  هدـش ، هدـباع  نز  يزیروربآ  ثعاـب  یـضاق 

[ . 1 . ] درک مادعا  ار  ود  نآ  سپس  و  دیوش ، رضاح  نانآ  مادعا 
هجیتن مییاـمنیم و  يراددوخ  رگید  دـهاوش  ثیداـحا و  ریاـس  ندروآ  زا  و  هدومن ، هدنـسب  یخیراـت  ياـیاضق  ثیداـحا و  نیا  هب  اـجنیا  رد 
قوقح زا  و  درکیم ، ناربج  ار  نانآ  تاهابتـشا  هدیـسر و  افلخ  داد  هب  هتـسویپ  شاینیـشن  هناـخ  نارود  رد  مالـسلاهیلع  یلع  هک  میریگیم 

... دومرفیم عافد  ناگدیدمتس  مدرم و 
رد دص  دامتعا  زا  هک  ددرگیم  رادشه  ییاضق  نیلوئـسم  هب  هتفرگ و  هجیتن  زین  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  ترـضح  ثیدح  هیـضق و  نیا  زا  و 

تـسا نکمم  يدراوم  رد  ،و  هدوبن اطخ  زا  نوصم  نانآ  هک  دننادب  و  هدومن ، بانتجا  شیوخ  تاضق  ناراکدناتسد و  نیلوئـسم و  هب  دـص 
[ . 2 . ] دننک يزاب  مدرم  يوربآ  اب  هدیدرگ و  دوخ  ياهاوه  راتفرگ 

---------------
اه : تشون  یپ 

لایناد . هیضق  حرش  نودب  هعیشلا ج18 ص203 ح1  لئاسو  یفاک ج7 ص425 ح 9  عورف  [ 1]
ص324-326. تیالو ، باتفآ  [ 2]

تمایق رد  ناگدنزود  لاح 

: دنا هدروآ  نیخّروم  نیثّدحم و  زا  یضعب 
. داتفا یطایخ  هزاغم  کی  هب  شروبع  هفوک ، رهش  رازاب  رد  هیلع ، همالس  هّللا و  تاولص  بلاط  یبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  يزور 

: دومن هیصوت  دنچ  یتاشرافس  هب  ار  طایخ  یتاشیامرف ، نمض  دمآ و  طایخ  هزاغم  يولج  هیلع  هّللا  مالس  یلع  ترضح 
زین اه  هیخب  اه و  كوک  و  زودب ؛ لماک  قیقد و  ار  اه  سابل  اه و  هچراپ  زرد  ینک ، هدافتسا  ملاس  مکحم و  خن  زا  اه  سابل  نتخود  رد  یعس 

. دشاب زیر  رگیدکی و  کیدزن 
: تشاد راهظا  نینچ  دوخ  تاشیامرف  همادا  رد  ترضح  سپس 

یفاک ّتقد  دوخ  راک  رد  هک  یناگدـنزود  دومرف : هک  مدینـش  ترـضح  نآ  زا  مدوب ، هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  رـضحم  رد  يزور 
ار یئاه  هچراپ  نامه  زا  یعون  هک  دنوش  یم  روشحم  یلاح  رد  تمایق  زور  دننک ، تنایخ  مدرم  ياه  هچراپ  تاناما و  هب  و  دنـشاب ؛ هتـشادن 

. دندرگ یم  رارق  یهلا  باقع  باذع و  دروم  دیشوپ و  دنهاوخ  دنا ، هدرک  تنایخ  نآ  رد  هتخود و  هک 
دروم هچراپ  نآ  مامت  ناکم  الا  یّتح  و  ینک ، هّکت  هّکت  رتمک  ار  اه  هچراپ  نک  یعس  دومرف : طایخ  هب  مالسلا  هیلع  ریما  ترـضح  نآ  زا  دعب 
هتخیر رود  دشاب  شزرا  یب  زیچان و  دنچ  ره  تفرگن ، رارق  هدافتسا  دروم  دنام و  هفاضا  هچراپ  زا  یئاه  هّکت  هچنانچ  و  دریگ ، رارق  هدافتـسا 
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[ . 1 . ] دوش هداد  لیوحت  شبحاص  هب  هکلب  دوشن ؛
----------------

اه : تشون  یپ 
ص 50. ج 1 ، رظاّونلا : ۀهزنو  رطاوخلا  هیبنت  [ 1]

نیسح نسح و 

ار نارگید  تبحم  هک  تسا  هدرک  هتفیـش  ارم  نادنچ  نیـسح ) نسح و   ) رـسپ ود  نیا  تبحم  تفگیم : هک  مدینـش  (ص ) ادخ لوسر  زا  - 1
. تسا هداد  نامرف  تسا  دنم  هقالع  ناشیا  هب  هک  ره  رهم  نانآ و  یتسود  هب  ارم  مراگدرورپ ، . ما هدرک  شومارف د 

ور داـم  رـسپ و  ود  نیا  سک  ره  : دوـمرف دـنایامنیم ، مدرم  هب  ار  ناـنآ  دوـب و  هتفرگ  فـک  هب  ار  نیـسح  نسح و  تسد  هـک  زور  کـی  - 2
. دوب دهاوخ  نم  نیشنمه  نیرب  تشهب  رد  یسک  نینچ  تسا و  نم  هار  هدنیوپ  نم و  وریپ  وا  درادب  تسود  ار  ناشردپ 

نییاپ تنمسق  زا  (ص ) ادخ لوسر  اب  نیسح  تهابش  تسا و  هنیس  رس و  هنت و  الاب  تمسق  زا  (ص ) ادخ لوسر  شدج  هب  نسح  تهابش  - 3
. تساهاپ هنت و 

ار نسح  بترم  فرط ) یب  رواد  کی  هن  اما  دوب ، هدـش  نانآ  رواد  ربمایپ   ) دـنتفرگیم یتشک  مه  اـب  ناشدـج  ناگدـید  ربارب  رد  يزور  - 4
. دناروشیم نیسح  هیلع  را  وا  درکیم و  قیوشت 

؟ یناروشیم رتکچوک  هیلع  ار  وا  ینکیم و  تیامح  رتگرزب  زا  ایآ  ردپ ! تفگ : تفرگ و  هدرخ  ردپ  يرادبناج  رب  همطاف  شرتخد 
. منکیم عیجشت  ار  نسح  زین  نم  دنکیم ؟ قیوشت  ار  نیسح  هنوگچ ) هک  ار  لیئربج  زاوآ  يونشیمن  مرتخد ، : ) دومرف (ص ) ادخ ربمایپ 

ناشدج زا  دـندرک و  یگنـشت  راهظا  نیـسح  نسح و  نیب  نیا  رد  دروآ . فیرـشت  ام  لزنم  هب  (ص ) ادـخ ربمایپ  مدوب و  هتفخ  مرتسب  رد  - 5
. دنتساوخ بآ 

اریش دنفسوگ ، ترضح  نآ  تکرب  هب  دیشود . ریـش  دنفـسوگ  زا  تساخرب و  ربمغیپ  تشادن . ینادنچ  هرهب  ریـش  زا  هک  میتشاد  يدنفـسوگ 
ایوگ ردپ ! يا  تفگ : دمآ و  نخس  هب  همطاف  دیشون  نیسح  سپس  دیشون و  نآ  زا  مآ د و  شیپ  نسح  ادتبا  تشگ . هدامآ  ریش  فرظ  دش و 

ود وت و  نم و  هنرگ ، دوب و  ناـیم  رد  نسح  مدـقت  قح  تبون و  تیاـعر  طـقف  هکلب  تسین ، روط  نیا  دومرف : دـیراد ؟ يرتشیب  رهم  نسح  هب 
. میتسه هیاپ  هبتر و  کی  رد  همه  تمایق  زور  رد  تسا ، هتفخ  اجنیا  رد  هک  نآ  تکدوک و 

ربماـیپ دزن  هشیمه  تداـع  هب  اـههچب  هک  بش  کـی  . دـندنامیم ناشدـج  دزن  ار  بش  زا  یـساپ  اـت  نیـسح  نـسح و  هـک  دـشیم  رایـسب  - 6
. تسا هتشذگ  بش  زا  یساپ  هک  دنوشیم  هجوتم  دندوب  يزاب  مرگرس  (ص ) ادخ

اما دوبن ، دایز  رتخد  ردپ و  هناخ  نایم  هلـصاف  دنچ  ره  . ) دیوش ناتردام  دزن  و  دیزیخرب ) تسا  تقو  رید  : ) دومرف نانآ  هب  (ص ) ادـخ لوسر 
(. دشاب هدننک  نارگن  تسناوتیم  ناکدوک  یلاسدرخ  بش و  یکیرات 

نانچمه هناخ ، هب  اههچب  ندیـسر  ات  یتانـشور  نیا  . دـندش لزنم  هناور  نآ  شبات  وترپ  رد  اههچب  دـش و  رهاظ  نامـسآ  رد  یقرب  نیب  نیا  رد 
. تشاد همادا 

: دومرفیم دوب و  هتخود  مشچ  ییانشور  نآ  هب  (ص ) ادخ لوسر 
. تشاد یمارگ  ار  تیب  لها  ام  هک  ار  ییادخ  ساپس 

نوچمه نم  دندوب و  رس  يارب  مشچ  نوچمه  (ص) ادخ لوسر  يارب  ود  نآ  دنربمایپ . نادنزرف  تما و  نی  ناگدید  رون  نیسح  نسح و  - 7
. رکیپ يارب  بلق  هلزنم  هب  همطاف  ندب و  ياب  تسد 

. تشگ الب  نافوط و  راچد  دنامزاب ، نآ  زا  سک  ره  تفای  تاجن  تسشن  یتشک  هب  سک  ره  تسا ؛ حون  یتشک  ناتساد  ام  ناتساد 
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یبر نا  ادح  امهدعب  تبحا  نا  نیـسحلا  نسحلا و  ینعی  نامالغلا  ناذه  ینلهذا  دقل  یلع ! ای  لوقی : ص )  ) هللا لوسر  تعمـس  یلع : لاق  - 1
[ . 1 .] امهبحی نم  بحا  امهبحا و  نا  ینرما 

[ . 2 . ] هنجلا یف  یعم  ناک  یتنس و  اعبتم  تام  امهما  امهابا و  نیذهت و  بحا  نم  لاق : اموی و  نیسحلا  نسحلا و  دیب  ذخا  - 2
امهل یضت  تلاز  امف  هقرب  تقربف  امکما ، یلا  افرصنا  امهل : لاق  مث  لیللا ، هماع  یضم  یتح  یبنلا  دنع  نابعلی  اناک  نیـسحلا  نسحلا و  نا  - 3

[ . 3 . ] تیبلا لها  انمرکا  يذلا  هللادمحلا  لاق : هقربلا و  یلا  رظنی  یبنلا  همطاف و  یلع  الخد  یتح 
[ . 4 . ] کلذ نم  لفسا  ناک  امیف  هبشا  نیسحلا  سارلا و  یلا  ردصلا  نیب  ام  هللا  لوسرب  هبشا  نسحلا  ناک  - 4

هاقسف نسحلا  اجف  تردف  یکب  انل  هاش  یلا  یبنلا  ماقف  نیسحلا  نسحلا و  یقـستساف  همانملا ، یلع  مئان  انا  و  ص )  ) هللا لوسر  یلع  لخد  - 5
میف دـقارلا  اذـه  کیبنا و  كایا و  ینا و  لاق : مث  هلبق . یقـستسا  هنکلو  ال  لاق : کیلا . امهبحا  هناک  ص !)  ) هللا لوسر  ای  همطاف : تلاقف  یبنلا 

[ . 5 . ] همایقلا موی  دحاو  ناکم 
؟ ریغـصلا یلع  ریبکلا  نیعت  ص !)  ) هللا لوسر  ای  همطاف : تلاقف  نسح ! ای  یه  یبنلا  لاقف  یبنلا  دنع  ناع  رطـصی  نیـسحلا  نسحلا و  امنیب  - 6

[ . 6 . ] نسح ای  یه  لوقا  انا  نیسح و  ای  یه  لوقی : لیئربج  ص )  ) هللا لوسر  لاقف 
همطافا ما  ندـبلا و  نم  دـیلا  ناکمکف  انا  اـما  سارلا و  نم  نینیعلا  ناـکمک  دـمحم  نم  اـمه  همـالا و  هذـه  اطبـس  نیـسحلا  نسحلا و  نا  - 7

[ . 7 . ] قرغ اهنع  فلخت  نم  اجن و  اهبکر  نم  حون  هنیفس  لثم  انلثم  دسجلا ، نم  بلقلا  ناکمکف 
--------------------

: اه تشون  یپ 
ص 269 . ج 43 ، راحب ، [ 1]

ص 345 . هدمعلا ، [ 2]
ص 266 و 288 . ج 43 ، راحب ، [ 3]

ص 301 . ج 43 ، راحب ، [ 4]
ص 72 . ج 37 ، راحب ، [ 5]

ص 262 . ج 43 ، ص 101 ؛ دانسالا ، برق  [ 6]
ص 212. سیق ، نب  میلس  باتک  [ 7]

مالسا ظفح 

، یگتسیاش تقایل و  مدع  اب  دنداتفا و  وپاکت  هب  لیابق  زا  یضعب  نارس  دنداتفا و  دیدرت  کش و  هب  مدرم  زا  يرایـسب  ربمایپ  تافو  زا  سپ  - 1
.... دوش و نییعت  ام  نایم  زا  دیاب  (ص ) ادخ لوسر  نیشناج  تفگیم : یموق  ره  دندادرس . يربهد  هیعاد  هدرک و  عمط  تفالخ  رما  رد 

[1  ] دـنناوخیم ارف  میهاربا  شیک  يدوباـن  دـمحم و  نییآ  وـحم  هب  ار  مدرم  دـنتفاترب و  يور  مالـسا  نید  زا  یهورگ  مدـید  یتـقو  نـم  - 2
نیا دزیر . ورف  میظع  يانب  نیا  دیآ و  دـیدپ  یناریو  هنخر و  نید  ناینب  رد  مناسرن  يرای  ناناملـسم  مالـسا و  هب  کنیا  نم  رگا  هک  مدیـسرت 

ربا دننام  سپس د  تسا و  ایند  هزور  دنچ  كدنا  عاتم  اهنت  هک  امش  روما  تیالو  يرادمامز و  توف  هک  دوب  نآ  زا  رتگرزب  نم  دزن  تبیـصم 
تفر و نایم  زا  لطاب  ات  متـشگ  ماگمه  ناناملـسم  اـب  مدـش و  هارمه  مدرم  اـب  ماـگنه  نیا  رد  سپ  دـشاپیم . ورف  مه  زا  دوریم و  ناـیم  زا 

. دش راکشآ  ادخ  مالک  يدنلب 
[ . 2 .... ] ریما انم  موق : لک  لاقف  لهاب . هل  سیل  نم  هدعب  رمالا  یف  عمط  یبنلا و  هافو  دعب  سانلا  نم  ریثک  باترا  دقف  ع ...:)  ) یلع لاق  - 1

يرا هلها  مالسالا و  رصنا  مل  نا  تیـشح  میهاربا  هلم  دمحم و  نید  وحم  یلا  وعدت  مالـسالا  نم  تعجر  دق  سانلا  هعجار  تیار  املف  - ... 2
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عشقتی لوزی و  امک  عشقتت  لوزت و  مث  لئالق  مایا  عاتم  یه  امنا  یتلا  مکروما  هیالو  توف  نم  مظعا  هیف  یلع  هبیصملا  نوکت  امده  املث و  هیف 
[ . 3 .... ] ایلعلا یه  هللا  هملک  تناک  لطابلا و  قهر  یتح  ثادحالا  کلت  یف  موقلا  عم  تضهنف  باحسلا 

-------------------
: اه تشون  یپ 

دوسا فینح و  ینب  زا  رفن  رازه  داتفه  اب  باذـک  هملیـسم  ، ) میمت ینب  زا  رفن  رازه  یـس  اـب  حاجـس  تسا . ّهدِر  لـها  ياـهگنج  هب  هراـشا  [ 1]
ص ج 2 ، هام ، راتفگ  . ) دندوب هنیدـم  هب  موجه  ددـص  رد  هک  دادـترا  عاجترا و  ناربهر  دـسا ، ینب  رد  دـلیوخ  نب  هحیلط  نمی و  رد  یـسنع 

(. 103
ص 172 . صاصتخا ، [ 2]

ص 176. هّجحملا ، فشک  [ 3]

مجنم یلع و  ترضح 

، دوب سانـشهراتس  هک  یناریا  ياهناقهد  زا  یکی  دـنکیم : لقن  دـشابیم  مالـسلاهیلع  داجـس  ماما  يافو  اب  ناراـی  زا  هک  [ 1  ] ریبج نب  دـیعس 
نینمؤـملاریما يا  تفگ : تیحت  زا  دـعب  دـمآ و  ترـضح  دزن  هب  دـشیم  جراـخ  ناورهن ) جراوـخ  اـب   ) گـنج يارب  ترـضح  هک  یماـگنه 

یتخس زور  امش ، يارب  زورما  و  دنک ، ناهنپ  ار  دوخ  دیاب  میکح  صخش  زور ، نیا  لثم  رد  و  تسا ، هدرک  عولط  یموش  سحن و  ياههراتس 
: دومرف مالسلاهیلع  ریما  ترضح  درادن ! تیعقوم  امش  يارب  گنج  و  تسا ، روهلعش  شتآ  امش  جرب  زا  دناهدیسر و  مه  هب  هراتـس  ود  تسا ،

بحاص نازیم و  بحاـص  ناـیرج  ینادیم  اـیآ  یناـسرتیم ، راـک  ماجنارـس  زا  ار  اـم  یهدیم و  ربخ  مئـالع  زا  هک  یناـقهد  يا  وت  رب  ياو 
؟ دراد علطم  دنچ  دسا  ینادیم  ایآ  تسا ؟ ناطرس 

. هبساحم یسررب و  هب  درک  عورش  دروآرد و  تشاد  نیتسآ  رد  هک  ار  یبالرطصا  سپس  منک و  هاگن  راذگب  تفگ : مجنم  درم 
نیجام جرب  تخیر ، ورف  ياهناخ  نیچ  رد  داد ؟ خر  یثداوح  هچ  هتشذگ  بش  ینادیم  ایآ  دومرف : دز و  يدنخبل  مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح 
دیدپان دوهی  گرزب  داد ) تسکش  ار  وا  ای   ) دروخ تسکش  هینمرا  زا  مور  شترا  هدنامرف  درک ، طوقس  بیدنرـس  راصح  تشادرب ، فاکش 

؟ ینادیم ار  ثداوح  نیا  وت  ایآ  دش ، دوبان  اقیرفا  هاشداپ  دندمآ ، ناجیه  هب  اههچروم  نیمزرس  رد  ناگهچروم  دش ،
. نینمؤملاریما ای  هن  تفگ : مجنم  درم 

هب دوخ  تسد  اب  درم و  نیا  و  درم ، دـنهاوخ  دادـعت  نیمه  بشما  دـمآ و  ایند  هب  بشید  رفن  رازه  داـتفه  یملاـع  ره  رد  دومرف ...: ترـضح 
تاوما نیمه  ءزج  دومن - هراشا  دوب  مالسلاهیلع  ریما  ترضح  رکشل  رد  جراوخ  سوساج  هک  هللا  هنعل  یثراح  هدعـسم  نب  دعـس  مانب  يدرم 

رد لاح  نامه  رد  تسا  هداد  ار  وا  يریگتسد  روتسد  ترضح  درک  نامگ  درک ، هراشا  وا  هب  ترـضح  یتقو  سوساج  درم  نآ  دوب . دهاوخ 
! داد ناج  سرت  زا  اج 

میئام یبرغ ، هن  میتسه و  یقرش  هن  مباحـصا  نم و  دومرف : نخـس  همادا  رد  ترـضح  سپـس  داتفا  هدجـس  هب  هنحـص  نیا  ندید  اب  مجنم  درم 
. کلف ياههناشن  و  یتسه ) نید و   ) روحم هدنراداپرب 

شیپ شتآ )  ) نآ رون  هک  ارچ  نم ، ررـض  رب  هن  ینک  مکح  نم  عفن  هب  هک  دوب  مزـال  وت  رب  دـشکیم  هلعـش  شتآ  نم  جرب  زا  یتفگ  هکنیا  و 
[ . 2 . ] نک هبساحم  ارنآ  یتسه  رگباسح  رگا  تسا ، هدیچیپ  ياهلاسم  نیا  و  نم ، زا  رود  هب  شاهلعش  ندنازوس و  تسا و  نم 

----------------------
اه : تشون  یپ 

هب مالـسلاامهیلع  تیب  لها  زا  يوریپ  رطاخ  هب  جاـجح  تسدـب  وا  دناهدرمـش ، مالـسلاهیلع  داجـس  ماـما  باحـصا  زا  ار  ریبج  نب  دیعـس  [ 1]
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. دیسر تداهش 
، درکیم نآرق  متخ  کی  زامن  تعکر  ود  رد  دنیوگ  دنتفگیم ، هاگآ  شیدنا  فرژ  ار  وا  تشاد ، ترهش  ریسفت  تدابع و  دهز و  هقف و  هب 

مان ریبج  نب  دیعس  ارم  هک  تسنادیم  رتهب  مردام  تفگ : دیعس  یتسه ؟ ریـسک  نب  یقـش  وت  تفگ : وا  هب  دندرب ، جاجح  دزن  ار  وا  هک  ینامز 
مدوب و هدـش  تشهب  دراو  رگا  تفگ : دیعـس  منهج ؟ ای  دنتـشهب  رد  اهنآ  ییوگیم !؟ هچ  رکبوبا  رمع و  هب  عجار  تفگ : جاـجح  تشاذـگ !
، متخانـشیم ارنآ  نینکاس  مدـیدیم ، ارنآ  لها  مدوب و  هدـش  منهج  دراو  رگا  تساجنآ و  یـسک  هچ  متـسنادیم  مدوب ، هدـید  ارنآ  نینکاس 
؟ دنرتهدیدنسپ وت  دزن  اهنآ  زا  کیمادک  تفگ : جاجح  متسین . اهنآ  لیکو  نم  تفگ : دیعـس  تسیچ ؟ افلخ  هب  عجار  وت  رظن  تفگ : جاجح 

دنادیم یسک  ار  نیا  تفگ : دیعـس  تسا ؟ رتهدیدنـسپ  دنوادخ  دزن  کیمادک  تفگ : جاجح  ددنـسپب . دنوادخ  هک  مادک  ره  تفگ : دیعس 
مجعم  ) منک بیذـکت  ارت  مهاوخیمن  تفگ : دیعـس  ینک ؟ قیدـصت  ارم  یهاوخیمن  تفگ : جاجح  دـنادیم . ار  اـهنآ  ياوجن  رارـسا و  هک 

دش . هتشک  جاجح  تسد  هب  یگلاس   49 نس رد  يرجه   95 لاس رد  ماجنا  رس  و  ج 8 ص 113 ) ثیدحلا ، لاجر 
. ةرخافلا بقانم  زا  ص 118  زجاعملا ، هنیدم  ص 355 ، ج 1 ، جاجتحالا ، [ 2]

مدرم ياه  یتخس  هدنیآ و  ثداوح 

دومرف : مدرم  ياهیتخس  هدنیآ و  ثداوح  دروم  رد  مالّسلاهیلع  یلع  ترضح 
تسایند ياهینوگرگد  اهیتخـس و  نامه  هک  راگزور  ياهدماشیپ  هک  یـسک  منکیم ، تنامـض  ار  نآ  میوگیم و  هچنآ  تسا  نم  هدهع  هب 

. دنامیم ظوفحم  تاهبش  رد  نداتفا  زا  يراکزیهرپ  يوقت و  اب  دراد ، شیپ  رد 
ربمایپ هکنآ  هب  مسق  تخیگنارب ، ار  امش  ربمایپ  دنوادخ ، هک  زور  يالب  تنحم و  دننامه  ددرگیمزاب  امـش  هب  الب  تنحم و  هک  دیـشاب  هاگآ 

نوچ دیدرگیم و  ادج  مه  زا  دیوشیم و  لابرغ  دـش ، دـیهاوخ  یناطیـش  سواسو  هصغ و  مغ و  راتفرگ  نیا ، زا  دـعب  تخیگنارب  قح  هب  ار 
تقبـس دـناهدرک  یهاتوک  هک  ینید  ياههداتفا  بقع  دـیآ . نیئاپ  تسالاب  هکنآ  الاب و  تسا  نیئاپ  هکنآ  ات  هدـش  ور  ریز و  ناـشوج  گـید 

هداد ربخ  يزور  ماقم و  نینچ  هب  نم  متفگن ، غورد  مدرکن و  ناهنپ  ار  ياهملک  مسق  ادخ  هب  دنتفا ، بقع  نید  ناورشیپ  سکع  رب  دنریگب و 
[ . 1 . ] مدش

--------------------
اه : تشون  یپ 

. ۀغالبلاجهن [ 1]

دیناوتن هکنآ  زا  لبق  دینک  جح 

دومرفیم : هک  مالّسلاهیلع  نینمؤملاریما  زا  مدینش  تفگ : دیوس  نب  ثراح 
مه زا  یکی  یکی  ار  هناخ  نیا  ياهگنـس  دریگ و  تسد  هب  یگنلک  هک  عمـصا )  ) یـشبح درم  منیبیم  ایوگ  دیناوتن ، هکنیا  زا  لبق  دینک  جـح 

[ . 1 . ] دشاب هدیبسچ  رس  هب  کچوک و  شوگ  ياراد  هک  دنیوگ  ار  یسک  عمصا  دنک  ادج 
------------------------

اه : تشون  یپ 
ج 41 ص 304. راحب ، [ 1]

نینموملاریما اب  يرگهلیح 
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دوخ بیاـن  لـیکو و  هکم  رد  ار  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  دومن ، ترجه  هنیدـم  هب  هکم  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  یماـگنه 
. دور هنیدم  هب  هاگنآ  هدومن ، در  ناشنابحاص  هب  دنتشاد  ربمایپ  دزن  مدرم  هک  ار  ییاههدرپس  اهتناما و  ترضح  نآ  ات  دنادرگ ،

دزن ات  دومن  عیمطت  ار  یفقث  لئاو  نب  ریمع  نایفـسیبا ، نب  هلظنح  دادیم ، لیوحت  مدرم  هب  ار  اهتناما  مالـسلاهیلع  یلع  هک  ییاهزور  نآ  رد 
تداهـش وت  يارب  شیرق  هورگ  ام  دهاوخب  هاوگ  وت  زا  یلع  رگا  تفگ : يو  هب  و  دـنک ، هبلاطم  وا  زا  الط  لاقثم  داتـشه  هتفر و  ترـضح  نآ 

نزو الط  لاـقثم  هدزیـس  ییاـهنت  هب  هک  دوب  يدـنب  ندرگ  اـهنآ  هلمج  زا  هک  داد  يو  هب  شاداـپ  ناونع  هب  ـالط  لاـقثم  دـص  و  داد ، میهاوخ 
. تشاد

، درک هظحالم  ار  تاناما  عیادو و  دنچ  ره  مالسلاهیلع  یلع  دومن . هدرپس  هبلاطم  ترضح  نآ  زا  تفر و  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  دزن  ریمع 
يدوس اهزردـنا  یلو  درادرب  تسد  شیاعدا  زا  اـت  دومن  هظعوم  ار  وا  سپ  دـیوگیم ، غورد  وا  هک  تسناد  دـیدن و  ریمع  ماـن  هب  ياهدرپس 
یهاوـگ میارب  ناـنآ  هک  مراد  شیرق  زا  یناـهاوگ  دوـخ  ياـعدا  رب  نـم  تـفگیم : دوـب و  تباـث  دوـخ  هـتفگرب  ناـنچمه  ریمع  دیـشخبن و 

. هلظنح نایفسوبا و  طیعمیبا ، نب  هبقع  همرکع ، لهجوبا ، دننام  دنهدیم ؛
رد هدش  رـضاح  دوهـش  همه  داد  روتـسد  هاگنآ  و  ددرگیم . رب  شاهدننک  ریبدـت  هب  هک  تسا  یگنرین  نیا  دومرف : مالـسلاهیلع  نینموملاریما 

؟ يدومن هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  میلست  تقو  هچ  ار  تناما  منادب  وگب  نونکا  دومرف : هدرک و  ور  ریمع  هب  دننیشنب و  هبعک  هناخ 
. داد دوخ  مالغ  هب  هتفرگ  متسد  زا  ار  نآ  وا  مداد و  لیوحت  وا  هب  ار  هدرپس  هک  دوب  رهظ  کیدزن  ریمع :

ار دوخ  هلیـسو  نیدب  و  تسین ، نتفگ  خـساپ  هب  یتجاح  ارم  تفگ : لهجوبا  یلو  دیـسرپ ، وا  زا  ار  لاوس  نامه  هدـیبلط  ار  لهجوبا  هاگنآ  و 
. درک اهر 

ریمع هک  دوـب  باـتفآ  بورغ  کـیدزن  تفگ : نایفـسوبا  دیـسرپ  وا  زا  ار  اـهلاوس  ناـمه  دـناوخارف و  دوـخ  دزن  هب  ار  نایفـسوبا  نآ  زا  سپ 
. داد رارق  دوخ  نیتسآ  رد  تفرگ و  وا  زا  لام  ترضح  نآ  دومن و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  میلست  ار  شتناما 

رد ار  تناما  ترضح  نآ  داد و  ربمایپ  هب  ار  هعیدو  ریمع  هک  دوب  نامسآ  طسو  رد  باتفآ  هک  مراد  رطاخب  تفگ : وا  دیـسر  هلظنح  هب  تبون 
. درب دوخ  هارمه  هب  ار  نآ  دزیخرب ، تساوخ  هک  یتقو  ات  تشاذگ  ور  شیپ 

هللا یلـص  ربمایپ  لیوحت  ار  شتناما  ریمع  هک  دوب  رـصع  ماگنه  هب  تفگ : يو  دـش ، اـیوج  وا  زا  ار  تیفیک  درک و  راـضحا  ار  هبقع  سپـس  و 
همرکع دومن ، شـسرپ  وا  زا  ار  یگنوگچ  تساوخ و  ار  همرکع  وا  زا  سپ  داتـسرف و  لزنم  هب  اروف  ار  تناما  ترـضح  نآ  داد و  هلآ  هیلع و 

. داتسرف همطاف  هناخ  هب  اروف  تفرگ و  لیوحت  ار  نآ  ربمایپ  هداد  لیوحت  ربمایپ  هب  ار  تناما  ریمع  هک  دوب  زور  لوا  تفگ :
: دومرف هدرک  ور  ریمع  هب  مالسلاهیلع  نینموملاریما  هاگنآ  دینـشیم . ار  نانآ  ياهییوگ  ضقانت  تانایرج و  مامت  دوب و  هتـسشن  اجنآ  ریمع  و 

! تسا هتشگ  نوگرگد  تلاح  هدش و  درز  تتروص  گنر  منیبیم 
ار یتناما  زگره  نم  دنگوس  ادخ  هب  دش . دهاوخن  راگتسر  رگهلیح ، صخش  اریز  تفگ : مهاوخ  امـش  هب  ار  لاح  تقیقح  نالا  تفگ : ریمع 

نیـشقن اهنآ  رب  نایفـسوبا  نز  دنه ، رهم  هک  ییاهرانید  هکنیا  دناهدوب و  نایفـسوبا  هلظنح و  نم  كرحم  لماع  اهنت  ماهتـشادن و  دـمحم  دزن 
ار يریشمش  دیروایب  دومرف : مالسلاهیلع  نینموملاریما  هاگنآ  و  دناهداد . نم  هب  شاداپ  ناونع  هب  ار  اهنآ  هک  دنـشابیم  دوجوم  نم  دزن  تسا 

. دندروآ ار  ریشمش  تسا ، ناهنپ  هناخ  هشوگ  رد  هک 
ریشمش نیا  يرآ ، دنتفگ : دیسانشیم ؟ ار  ریـشمش  نیا  ایآ  دومرف : داد و  ناشن  نارـضاح  هب  تفرگ و  تسد  هب  ار  ریـشمش  مالـسلاهیلع  یلع 

. تسا هدش  تقرس  هلظنح  زا  ریشمش  نیا  تفگ : نایفسوبا  نایم  نآ  زا  دشابیم ، هلظنح 
؟ درک راکچ  هایس  علهم ؛ وت  مالغ  سپ  ییوگیم  تسار  رگا  دومرف : يو  هب  نینموملاریما 

. تسا هتفر  فئاط  هب  یتیرومام  ماجنا  يارب  العف  وا  تفگ : نایفسوبا 
. دیایب نک  راضحا  ار  وا  ییوگیم  تسار  رگا  يدیدیم و  ار  وا  رگید  راب  کی  وت  دمآیم و  شاک ! يا  دومرف : ترضح  نآ 
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نوچ دننک ، رفح  ار  ینیعم  لحم  ات  دومرف  شیرق  فارشا  نامالغ  زا  رفن  هد  هب  ترضح  نآ  سپـس  تفگن  ینخـس  هدش  شوماخ  نایفـسوبا 
هناخ فرط  هب  هدروآ و  نوریب  ار  دسج  دیروایب ، نوریب  ار  نآ  دومرف : ترـضح  نآ  دندروخرب ، علهم  هتـشک  دسج  هب  ناهگان  دـندرک  رفح 

. دندیسرپ ترضح  نآ  زا  ار  شلتق  ببس  هدش  تفگش  رد  علهم  ناجیب  رکیپ  هدهاشم  زا  مدرم  دندرک ، لمح  هبعک 
نیا ات  دناسرب  لتق  هب  ارم  ات  دندومن  راداو  ار  وا  شیدازآ  شاداپ  هبو  هدرک  عیمطت  ار  مالغ  نیا  شرسپ  نایفـسوبا و  دومرف : مالـسلاهیلع  ماما 

رکم و نوچ  و  متفرگ . ار  شریشمش  مدز و  ار  شندرگ  هدادن  شتلهم  مه  نم  دومن و  هلمح  نم  هب  هاگانب  درک و  نیمک  میارب  یهار  رد  هک 
[ . 1 ! ] دیدرگ بآ  رب  شقن  مه  نآ  یلو  دنرب  راک  هب  ياهلیح  رگید  راب  دنتساوخ  دیسرن  ییاجب  هعفد  نیا  رد  نانآ  گنرین 

--------------------
اه : تشون  یپ 

. یح یبنلاو  مالسلاهیلع  هایاضق  يورس ، بقانم  [ 1]

طاول دح 

ترضح نآ  دزن  يدرم  ماگنه  نیا  رد  دوب ، لوغشم  وگتفگ  هب  هتسشن و  دوخ  باحصا  زا  یهورگ  نایم  رد  مالسلاهیلع  نینموملاریما  يزور 
. نادرگ كاپ  ارم  ماهدرک  طاول  نینموملاریما ! ای  تفگ : هدمآ 

. دشاب هداد  تسد  وت  هب  لالتخا  دیاش  وگم  ینخس  نینچ  درم ! يا  دومرف : وا  هب  مالسلاهیلع  ترضح  نآ 
. نک كاپ  ارم  ماهدرک  طاول  نینموملاریما ! ای  تفگ : هدمآ و  ترضح  نآ  دزن  زین  حبص  ادرف 

نآ دزن  لوا  هعفد  زا  دـعب  راب  هس  ات  هدـش و  تضراع  یترپ  ساوح  دـیاش  درگرب ، تاهناخ  هب  درم ! يا  دومرف : يو  هب  مالـسلاهیلع  ماـما  زاـب 
: دومرف يو  هب  مالسلاهیلع  یلع  دوب ، هدش  تباث  وا  رب  دح  مالسا  نوناق  قبط  هک  مراهچ  هعفد  ات  درک ، رارکت  ار  دوخ  نخس  هدمآ و  ترضح 

؟ تسیچ اهنآ  تفگ : درم  نک . رایتخا  یهاوخب  ار  مادک  ره  وت  هدومرف و  نایب  رفیک  هس  وت  لثم  هرابرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ 
دومرف :

. دسرب اج  ره  ریشمش  هبرض  کی  - 1
. هوک زارف  زا  باترپ  اپ و  تسد و  نتسب  - 2

. شتآ اب  ندنازوس  - 3
؟ تسا رتتخس  اهنیا  زا  کیمادک  نینموملاریما ! ای  تفگ :  درم 

. شتآ اب  ندنازوس  دومرف :
تـساخرب درم  . نک هدامآ  شتآ  يارب  ار  تدوخ  سپ  دومرف : وا  هب  ترـضح  نآ  منکیم .  رایتخا  ار  نیمه  نم  نینموملاریما ! ای  تفگ : درم 

هدومن و تشگزاب  وت  يوس  هب  دوخ  هانگ  زا  نم  ادنوادخ ! تشاد : هضرع  ادخ  هاگرد  هب  زامن  دهشت  رد  دروآ و  ياج  هب  زامن  تعکر  ود  و 
تبوقع هس  نیب  ارم  وا  مدومن و  ندرک  كاپ  ياضاقت  وا  زا  مدـمآ و  شمع  رـسپ  تربماـیپ و  نیـشناج  دزن  هب  هدیـسرت  نآ  يورخا  رفیک  زا 

خزود شتآ  هب  ارم  یهد و  رارق  مناـهانگ  هراـفک  ار  تبوقع  نیا  مهاوـخیم  وـت  زا  هدـیزگرب  ار  شنیرتتخـس  نم  ایادـخ ! تخاـس ، ریخم 
ار شتآ  نازورف  ياههلعش  هدیدرگ و  راپـسهر  دندوب  هدرک  رفح  شیارب  هک  یلادوگ  فرط  هب  نایرگ  مشچ  اب  هتـساخرب  هاگنآ  ینازوسن و 
يدروآ و هیرگ  هب  ار  نیمز  نامسآ و  ناگتـشرف  هک  زیخرب ! درم  يا  دومرف : يو  هب  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  ماگنه  نیا  رد  درکیم . هراظن 

[ . 1 . ] نکم تشگزاب  یهانگ  نینچ  هب  نیا  زا  سپ  زیخرب و  درک ، لوبق  ار  تاهبوت  دنوادخ 
هتکن :

دـشاب هنیب  رگا  و  دشخبب ، ار  نآ  دـناوتیم  ماما  دـشاب  یناج  دوخ  رارقا  دـح ، تبثم  رگا  هک  هدـمآ  دـهاوخ  متفه  لصف  زا  متفه  تیاور  رد 
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دناوتیمن یسک  ماما  زا  ریغ  دیامرفیم : مالسلاهیلع  رقاب  ماما  هچنانچ  دراد  مالـسلاهیلع  موصعم  ماما  هب  صاصتخا  مه  نیا  هتبلا  دناوتیمن و 
. دیامن وفع  تسادخ  يارب  هک  ار  يدودح 

-----------------------
اه : تشون  یپ 

فـالخ رب  رمع  هک  نیا  بـجع  و  ثیدح 7 . طاوللا ، یف  دودـحلا  باب  بیذـهت ، ثیدـح 1 . طاوللا ، دـح  نم  رخآ  باب  یفاـک ، عورف  [ 1]
. تسا بلطم  نیا  يایوگ  متفه  لصف  زا  متفه  تیاور  هچنانچ  هدومن ، یم  دیدهت  دودح  هب  رارقا  هب  ار  مدرم  ینید  تاررقم 

نوگانوگ ياهمکح 

اجنآ رد  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  اقافتا  دننک ، يراج  دح  اهنآ  همه  رب  داد  روتـسد  رمع  دـندروآ ، رمع  دزن  هتفرگ  انز  لاح  رد  ار  رفن  جـنپ 
. دوبن حیحص  یتفگ  نانآ  هرابرد  هک  مکح  نیا  دومرف : هدرک ، ور  رمع  هب  سپ  دوب ، رظان  هیضق  هب  رضاح و 

. دینک دح  هماقا  نانآ  رب  ناتدوخ  سپ  تفگ : رمع 
، هنایزات هاجنپ  یمراهچ  هب  دز و  هنایزات  دص  یموس  هب  دومن و  راسگنس  ار  یمود  دز و  ار  شندرگ  هدیـشک  شیپ  ار  یکی  مالـسلا  هیلع  ماما 

. تفگش رد  زین  مدرم  هدش و  تریح  رد  رمع  هنایزات . دنچ  طقف  ار  یمجنپ  و 
؟ يدرک يراج  فلتخم  دح  چیه  دندوب  هدش  مرج  کی  بکترم  یگمه  هک  رفن  جنپ  رب  نسحلاابا ! ای  تفگ :  رمع 

و تسا ؛ نتشک  شمکح  هدش و  جراخ  همذ  طیارش  زا  هک  دوب  یمذ  رفاک  مدز  ار  شندرگ  هک  لوا  رفن  اما  دومرف : مالسلاهیلع  ترـضح  نآ 
هنایزات دـص  وا  هب  هک  موس  رفن  و  تسا ؛ راسگنـس  شمکح  دوب و  هنـصحم  شیانز  تشاد و  نز  شدوخ  مدرک  راسگنـس  ار  وا  هک  مود  رفن 

هناوید مدومن  ریزعت  ار  وا  هک  مجنپ  رفن  و  تسا ؛ دح  فصن  شمکح  دوب و  مالغ  مدز  دـح  فصن  وا  هب  هک  مراهچ  رفن  تشادـن و  نز  مدز 
[ . 1 . ] دوش هیبنت  هنایزات  دنچ  هب  دوب  مزال  نکیلو  تشادن  يدح  دوب و 

، دـندرک مهتم  انز  هب  ار  رگیدـکی  صاعلایبا  نب  مکح  نب  نمحرلادـبع  تباـث و  نب  ناـسح  نب  نمحرلادـبع  هک : دوش  یم  لـقن  هبـسانملاب 
داتـشه ار  ناسح  نب  نمحرلادبع  ناورم ، دنک . هیبنت  ار  نانآ  ات  داد  روتـسد  ناورم  دوخ ، رادربنامرف  هب  هیواعم  دیـسر . هیواعم  هب  ناشیارجام 

هتشاد اور  شرادرب  وت و  نیب  ناورم  هک  یـضیعبت  نیا  دنتفگ : نمحرلادبع  هب  یـضعب  هنایزات ، تسیب  ار  مکح  نب  نمحرلادبع  و  دز ، هنایزات 
ادـخ هب  تفگ : نانآ  خـساپ  رد  ناسح  نب  نمحرلادـبع  دـنک . تازاـجم  ار  ناورم  اـت  هدرک  شرازگ  هیواـعم  هب  ار  بتارم  هک  تسا  یتصرف 

هب ار  ناورم  لد  نخس ، نیا  هعاشا  اب  و  هدرب ، دح  فصن  ار  شردارب  هدز و  دازآ  نادرم  دح  نم  هب  ناورم  اریز  درک ؛ مهاوخن  نینچ  دنگوس 
[ . 2 ! ] دروآ درد 

-----------------
اه : تشون  یپ 

ثیدح 188 . انزلا ، دودح  دودحلا ، باتک  بیذهت ، ثیدح 26 . رداونلا ، باب  دودحلا ، باتک  یفاک ، عورف  [ 1]
ص 154. ج 1 ، دربم ، لماک  [ 2]

شکرس ناویح 

نماض ار  شبحاص  دعب  ياهتبون  رد  یلو  تسنادیمن  نامض  بجوم  هعفد  نیلوا  رد  ار  شکرس  ناویح  ياهتیانج  مالـسلاهیلع  نینموملاریما 
. درکیم

هتکن :
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زا هتشاد  هفیظو  هدوب  ربخاب  ناویح  لاح  زا  شبحاص  نوچ  دعب ، تاعفد  رد  یلو  تسوا ، بحاص  ملع  مدع  لوا  هعفد  رد  نامـض  مدع  تلع 
[ . 1 . ] دنک تبقارم  وا 

-----------------
اه : تشون  یپ 

ثیدح 13. باودلا ، بیصی  ام  نامض  باب  تایدلا ، باتک  یفاک ، عورف  [ 1]

نینع مکح 

[ . 1 . ] دوریم نیب  زا  نز  خسف  رایتخا  دوش ، نینع  سپس  دنک و  ترشابم  شنز  اب  راب  کی  اهنت  يدرم  رگا  دومرف : مالسلاهیلع  نینموملاریما 
----------------

اه : تشون  یپ 
ثیدح 10. هسفن  سلدی  لجرلا  باب  حاجنلا  باتک  یفاک  عورف  [ 1]

هجنکش اب  سبح 

تخاسیم ین  زا  یقاتا  دادیمن  قالط  مه  ار  وا  دوشن و  رتسبمه  دوخ  نز  اب  درکیم  دای  دنگوس  هک  يدرم  يارب  مالسلاهیلع  ریما  ترـضح 
[ . 1 . ] دهد قالط  ار  شنز  ات  دادیم  وا  هب  ار  شکاروخ   4 اهنت 1 / و  درکیم . ینادنز  اجنآ  رد  ار  وا  و 

------------------
اه : تشون  یپ 

ص 132. ج 6 ، یفاک ، عورف  [ 1]

تمهت انز و  دح 

دح ود  قحتـسم  دربـب  ماـن  ار  ینیعم  صخـش  وا  هدرک و  اـنز  وت  اـب  یـسک  هچ  دنـسرپب  راـکانز  نز  زا  رگا  دومرف : مالـسلاهیلع  نینموملاریما 
[ . 1 . ] ءارتفا دح  انز و  دح  دوشیم ؛

-----------------
اه : تشون  یپ 

ثیدح 20. ص 209 . ج 7 ، یفاک ، عورف  [ 1]

میرح

دراد رارق  هناخ  ود  نیب  هدش و  تسرد  ین  ای  بوچ  اب  هک  ینابیاس  زا  دندیسرپ  مالـسلاهیلع  قداص  ترـضح  زا  دیوگیم : مزاح  نب  روصنم 
تسا ؟ هناخ  مادک  لام 

[ . 1 . ] دشابیم وا  هناخ  فرط  هب  نامسیر  هک  تسا  ياهناخ  بحاص  کلم  نابیاس  نآ  هدومرف  نینموملاریما  دومرف : مالسلاهیلع  قداص  ماما 
------------

اه : تشون  یپ 
ثیدح 3. ص 295 ، ج 5 ، یفاک ، عورف  [ 1]
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هئوطوم ناویح 

ره شریش  تشوگ و  دومرف : مالسلاهیلع  ترضح  نآ  دندومن  شـسرپ  هدش  شزیمآ  وا  اب  هک  یناویح  مکح  زا  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  زا 
تسا مارح  ود 

نیمز تکرح 

نا نم  اهتکرح  یلع  تنـسکف  دـیامرفیم ...: اههوک  شنیرفآ  تمکح  نایب  رد  هغالبلاجـهن  هبطخ 202  نمض  رد  مالسلاهیلع  ترـضح  نآ 
ای و  دنک ، برطضم  ار  دوخ  لها  هک  نیا  زا  دراد  هک  یتاکرح  اب  نیمز  دش  نکاس  اهعضاوم ؛... نع  لوزت  وا  اهلمحب  خیـست  وا  اهلهاب ، دیمت 

. دوش ورف  ار  نانآ 
رد یلع  ظفل  هک  یتروص  رد  نیمز ، یلاقتنا  تکرح  رب  دنتـسه  نشور  لیلد  ود  هبطخ ، زا  هلمج  ود  نیا  هدـمآ : مالـسالاو  هئیهلا  باـتک  رد 

لها نیمز  ات  هدش  ببـس  نیمز  يور  رب  نیگنـس  ياههوک  دوجو  هک  تسا  نیا  اهلمحب  خیـست  وا  يانعم  و  [ 1  ] دـشاب عم  يانعم  هب  لوا  هرقف 
. دربن ورف  ار  دوخ 

هچنآ ربانب  نیمز  اریز  دوخ ؛ رادم  رد  تسا  یتاکرح  ياراد  نیمز  هک  تسا  نیا  مالک  نیا  رهاظ  هدروآ : اهعضاوم  نع  لوزت  وا  ریـسفت  رد  و 
یلع ریـسفت  نیاربانب ، سپ  تسا  هناگ  هدزاود  جورب  لباقم  رد  نیعم  رادم  رد  همه  هک  تسا  يرامـشیب  عضاوم  ياراد  دـنلئاق  نیرخاتم  هک 

زا دنوشیم  عنام  دنتـسه و  نیمز  ءازجا  تئیه  ظفاح  اههوک  ياههشیر  اههوک و  هک  نیا  هنایلاس و  یلاقتنا  تکرح  اب  دوشیم  مامت  اهتکرح 
نیمز يارب  ترضح  نآ  هک  دینک ، تقد  دراد . شـصوصخم  کلف  رد  هک  ياهصاخ  عضاوم  زا  شندش  فرطرب  نیمز و  بارطـضا  قرفت و 
زگره زیمآتمکح  شیامرف  نیا  دناهدوب  نیمز  نوکس  تیزکرم و  هب  لئاق  میدق  تئیه  ربانب  هک  تسا  حضاو  رپ  هدومن و  یفرعم  یعـضاوم 

. یعضاوم هن  دراد  عضوم  کی  اهنت  دشاب  نکاس  هک  يزیچ  اریز  تشادن ؛ یقداص  يانعم 
-------------

اه : تشون  یپ 
عم يانعم  هب  هک  لیعامـسا  ربکلا  یلع  یل  بهو  يذلا  هللادمحلا  یلاعت : يادخ  لوق  دننام  تسا ، عیاش  عم  يانعم  هب  یلع  ظفل  لامعتـسا  [ 1]

(. ص 80 مالسالاو ، هئیهلا   ) دشاب یم  هبح  عم  يانعم  هب  هک  هبح ... یلع  ماعطلا  نوعمطیو  هفیرش : هیآ  نیا  زین  و  دشابیم . ربکلا 

نیمز تاکرح 

اههوک و هلیـسو  هب  ار  نیمز  تاکرح  دنوادخ  اهدیمالج ؛ نم  تایـسارلاب  اهتاکرح  لدع  و  دـیامرفیم ...: هغالبلاجـهن  هبطخ 90  نمـض  رد 
. دومن لیدعت  نیگنس  ماسجا 

هطساو هب  نیمز  هک  هدش  ببس  تخس  ياهگنس  نیگنس و  ياههوک  هک  تسا  نیا  مالک  نیا  رهاظ  هدروآ : هلمج  نیا  حرـش  رد  یناتـسرهش 
: دـیوگیم سپـس  دـهدن و  تسد  زا  ار  دوخ  لداعت  اههعفاد  اههبذاج و  ضراعت  رثا  رد  زین  و  دوشن ، برطـضم  نوگانوگ  تاکرح  ضورع 
زا يوسنارف ، هنرو  سکلیف  و  تسا ؛ تکرح  جـنپ  اهنآ  نیرتروهـشم  هک  دـناهدش  لـئاق  نیمز  يارب  يداـیز  ياـهتکرح  اـم  نرق  نادنمـشناد 

: مراگنیم هدرک و  باختنا  اهنآ  زا  ار  تکرح  تشه  نم  و  تسا ، هدرک  لقن  نیمز  يارب  تکرح  هدزای  نادنمشناد 
يزور هنابش  يروحم  تکرح  - 1

دیشروخ رود  هب  نیمز  یلاقتنا  هنایلاس و  تکرح  - 2
. یلابقا تکرح  - 3
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. نیمز هرک  ضیضح  جوا و  هطقن  تکرح  - 4
. يراهب يزییاپ و  لادتعا  میدقت  تکرح  - 5

. يرمق یشاعترا  تکرح  - 6
. یسمش یشاعترا  تکرح  - 7

[ . 1 . ] یعبت تکرح  - 8
----------------

اه : تشون  یپ 
ص 83. مالسالاو ، هئیهلا  [ 1]

ازهچب راذگمخت و  ناویح 

دـشاب رهاـظ  شیاهـشوگ  هک  یناویح  ره  و  تسا ، راذـگمخت  دـشاب  ناـهنپ  شیاهـشوگ  هک  یناویح  ره  دوـمرف : مالـسلاهیلع  ریما  ترـضح 
[ . 1 . ] تسازهچب

----------------
اه : تشون  یپ 

ص 88. ج 4 ، هبیتقنبا ، نویع ، [ 1]

نانز تفع  ایح و 

. دندومن شسرپ  یمدآ  توهش  زا  وا  زا  هتفر  رمع  دزن  نز  لهچ  هدروآ : بقانم  رد  يورس 
. تسا ءزج  هن  ياراد  نز  ءزج و  کی  ياراد  درم  تفگ : رمع 

!؟ تسین زیاج  درم  کی  ءزج  نانز  يارب  یلو  دننکیم  هدافتسا  زینک  هعتم و  مئاد و  نانز  عاونا  زا  نادرم  هک  تسا  هنوگچ  سپ  دندیسرپ ،
و دنروایب ، بآ  زا  رپ  یفرظ  مادک  ره  داد  روتسد  نانآ  هب  نینموملاریما  درک  لاوس  مالسلاهیلع  نینموملاریما  زا  تسنادن ، ار  ناشخـساپ  رمع 

. درادرب دیاهتخیر  هک  ار  یبآ  ناتمادک  ره  الاح  دومرف : کی  ره  هب  سپس  دنزیرب و  یگرزب  فرظ  رد  ار  اهبآ  همه  ات  دومرف  هاگنآ 
. تسین زیمت  لباق  دنتفگ :

[ . 1 . ] تشگیم لطاب  بسن  ثاریم و  دوبن و  نکمم  بسن  دالوا و  نیب  قرف  دوبن  نوناق  نآ  رگا  هک  تفرگ  هجیتن  مالسلا  هیلع  ماما 
: هتکن

ترضح نآ  زا  هتابن  نب  غبـصا  هک  یتیاور  رد  بلطم  نیا  هچنانچ  هدومن  ناربج  نانز  تفع  ایح و  ربص و  يدایز  اب  ار  عوضوم  نیا  دنوادخ 
. تسا هدرک  اطعا  ار  درم  هد  يرادـیاپ  ربص و  ینز  ره  هب  دـنوادخ  هک  هدـمآ  هدعـسم  ربخ  رد  زین  و  [ 2 . ] تسا هدمآ  هدرک  لقن  مالـسلاهیلع 

[ . 3]
----------------------

اه : تشون  یپ 
ص 492 . ج 1 ، يورس ، بقانم ، [ 1]

ثیدح 1 . ص 338 ، ج 5 ، یفاک ، عورف  [ 2]

ثیدح 6. ص 339 ، ج 5 ، یفاک ، عورف  [ 3]
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باسح

هک هنوگ  نامه  دومرف : دنکیم ؟ هبساحم  دنراد  هک  يدایز  همه  نآ  اب  قلخ  مامت  اب  دنوادخ  هنوگچ  دندیسرپ ؛ مالـسلاهیلع  نینموملاریما  زا 
. دهدیم يزور  ترثک  همه  نآ  اب  ار  نانآ 

؟ دننیبیمن ار  وا  دنکیم و  باسح  نانآ  اب  دنوادخ  هنوگچ  دندیسرپ ؛ زین  و 
[ . 1 . ] دننیبیمن ار  وا  دهدیم و  يزور  ار  نانآ  هک  هنوگ  نآ  دومرف :

----------------
اه : تشون  یپ 

تمکح 396 . هغالبلاجهن ، [ 1]

تشوگ مارح  ناویح 

[ . 1 . ] تسا لاگنچ  ياراد  هک  ياهدنرپ  دراد و  شین  نادند  هک  ياهدنرد  ناویح  تشوگ  ندروخ  زا  دیزیهرپب 
---------------

اه : تشون  یپ 
ص 615. ۀئام ، عبرالا  باب  لاصخ ، [ 1]

شکرس ناویح 

[ . 1 . ] درکیم نماض  ار  شبحاص  دعب  ياهتبون  رد  یلو  تسنادیمن ، نامض  بجوم  ار  شکرس  ناویح  هلمح  نیلوا  مالسلاهیلع  یلع 
----------------------

اه : تشون  یپ 
ثیدح 25. ص 227 ، ج 10 ، بیذهت ، ثیدح 13 . ص 353 ، ج 7 ، یفاک ، عورف  [ 1]

اهمیرح

تصش رازتشک  يرایبآ  هاچ  ود  و  عارذ ، لهچ  دوشیم  رفح  رتش  نداد  بآ  يارب  هک  یهاچ  ود  هلصاف  دومرفیم : مالـسلاهیلع  نینموملاریما 
. دشاب دیاب  عارذ  دصناپ  همشچ  ود  عارذ و 

[ . 1 . ] دراد صاصتخا  هچوک  هب  نآ  عارذ  تفه  دشابیم ، عازن  دروم  هک  ياهچوک  و 
-----------------

اه : تشون  یپ 
ثیدح 138. ص 91 ، یمق ، ایاضقلا ، بیاجع  [ 1]

قباس ياهقالط  مکح 

ای هداد و  قالط  ار  وا  هدومن و  جاودزا  يو  اب  يرگید  درم  هاـگنآ  هداد و  قـالط  ار  وا  راـب  ود  اـی  راـب  کـی  شرهوش  هک  ینز  هراـبرد  رمع 
رد الثم  رگا  ینعی   ) دروآیم باسح  هب  ار  شقباس  ياهقالط  دادعت  هدروآ ، رد  دـقع  هب  ار  وا  لوا  رهوش  شاهدـع  ياضقنا  زا  سپ  و  هدرم ،
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رتشیب و .)... هن  دهد  قالط  ار  وا  راب  ود  طقف  تسناوتیم  لاح  دوب ، هداد  قالط  ار  وا  راب  کی  قباس 
دربیم نیب  زا  ار  قباس ) رهوش   ) قالط هعفد  هس  للحم ) ینعی   ) رگید رهوش  اب  جاودزا  اـیآ  هللا ! ناحبـس  دومرفیم : مالـسلاهیلع  نینموملاریما 

[ . 1 [ !؟ دربیمن نیب  زا  ار  هعفد  کی  یلو 
------------------

اه : تشون  یپ 
ثیدح 25. ص 34 ، ج 8 ، بیذهت ، [ 1]

رمخلا براش  دح 

سپ دنزیم ، تمهت  مدرم  هب  دیوگیم و  نایذه  لاح  نآ  رد  دوشیم و  تسم  دشون  بارش  هک  یسک  دومرفیم : مالـسلاهیلع  نینموملاریما 
[ . 1 . ] دینزب هنایزات  هدننز  تمهت  هزادنا  هب  ار  رمخلا  براش 

---------------------
اه : تشون  یپ 

ص 215 . ج 7 ، یفاک ، عورف  [ 1]

رکبوبا ترسح 

فسات زیچ  هس  رب  اهنت  نم  تفگیم : هک  مدینـشیم  وا  زا  مدوب ، هتفر  شتدایع  هب  رکبوبا  تافو  ضرم  رد  دیوگیم : فوع  نب  نمحرلادبع 
و مدادیم ، ماجنا  ار  اهنآ  متـشاد  وزرآ  ماهدادـن و  ماجنا  راک  هس  و  دزیمن ! رـس  نم  زا  شاـک  يا  مداد و  ماـجنا  ار  اـهنآ  ارچ  هک  مروخیم 

. مدیسرپیم هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  بلطم  هس  متشاد  وزرآ 
و دوب ... یلاتق  گنج و  مزلتسم  هچ  رگا  مدشیمن و  همطاف  هناخ  ضرعتم  هک  نیا  یکی  دزیمن ؛ رس  نم  زا  متـشاد  وزرآ  هک  یلمع  هس  ماما 
هک یعوضوم  هس  اـما  دـیوگ و  هکنیا  اـت  مدرکیم  شدازآ  اـی  متـشکیم و  ار  وا  ریـشمش  اـب  اـی  هکلب  مدـنازوسیمن  ار  هاـجف  هک  نیا  رگید 

نیا رگید  و  مینکن ، رجاشت  عازن و  وا  اب  ات  دوب  دهاوخ  یسک  هچ  وا  زا  سپ  هفیلخ  هک  نیا  یکی  مدیـسرپیم ؛ ادخ  لوسر  زا  متـشاد  تسود 
[ . 1 .... ] مدرکیم لاوس  وا  زا  ار  رهاوخ  رتخد  همع و  ثاریم  هک 

: ربخ دنس 
زا متـشاد  تسود  هدـمآ : نینچ  نآ  رخآ  رد  نکیلو  هدرک  لـقن  هماـع  قیرط  زا  لاـصخ  باـتک  رد  زین  هر )  ) قودـص خیـش  ار  ربخ  نیمه  و 

[ . 2 . ] مدومنیم شسرپ  همع  ردارب و  ثاریم  زا  ادخ  لوسر 
ثاریم زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  متشاد  تسود  هدروآ : نینچ  نآ  رخآ  رد  نکیلو  هدرک  لقن  افلخ  رد  هبیتقنبا  ار  تیاور  زین  و 

[ . 3 . ] مدیسرپیم همع  ردارب و  رتخد 
هماسا رکشل  زا  متشاد  تسود  هدروآ : نآ  نمـض  رد  هدومن و  تیاور  هماع  قیرط  زا  ار  روکذم  ربخ  حاضیا  رد  ناذاش  نب  لضف  نینچمه  و 

[ . 4 . ] متشکیمن ار  هحیلط  هنییع و  متشاد  تسود  و  مدرکیمن ، فلخت 
: ربخ یسررب 

دندینـش تفالخ  هرابرد  نانآ  اب  ار  هرهاط  هقیدص  هجاحم  راصنا ، هک  یماگنه  و  دیوگیم : ربخ  نیا  لقن  زا  سپ  لاصخ  رد  قودـص  خـیش 
لودـع رکبوبا  هب  یلع  زا  زگره  میدوب  هدینـش  ار  امـش  نانخـس  نیا  مینک  تعیب  رکبوـبا  اـب  هک  نآ  زا  شیپ  اـم  رگا  دـنتفگ : هردـخم  نآ  هب 

.!؟ تشاذگ یقاب  يرذع  یسک  يارب  مخ  ریدغ  زور  ایآ  دومرف : نانآ  خساپ  رد  اهیلع  هللا  مالس  همطاف -، یلو  میدرکیمن ،
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هک یسک  نیتسخن  يراصنا  دعس  نب  ریشب  هدروآ : تفالخ  هراب  رد  راصنا  اب  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  هجاحم  رکذ  زا  دعب  افلخ  رد  هبیتقنبا 
وا اب  مدرم  ادابم  هک  نیا  زا  تشاد  هدابع  نب  دعـس  شیومع  رـسپ  هب  تبـسن  هک  یتداسح  رطاخب  رمع ، زا  شیپ  یتح  دومن ، تعیب  رکبوبا  اـب 

تفالخ هرابرد  زگره  دندوب  هدینـش  دننک  تعیب  رکبوبا  اب  هک  نآ  زا  شیپ  ار  امـش  نانخـس  راصنا  رگا  تفگ : ترـضح  نآ  هب  دـننک  تعیب 
[ . 5 . ] دندرکیمن فالتخا  امش 

خـساپ رد  نانآ  و  دـنک ، راصنتـسا  نانآ  زا  ات  دربیم  راـصنا  عماـجم  سلاـجم و  هب  هدومن  راوس  رتسا  رب  ار  همطاـف  اهبـش  یلع ، هدروآ : زین  و 
تعیب يرگید  اب  ام  دوب  هتـساوخ  تعیب  ام  زا  رکبوبا  زا  لبق  وت  مع  رـسپ  رـسمه و  رگا  ادخ ! لوسر  رتخد  يا  دنتفگیم  مالـسلااهیلع  همطاف 

رد ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  كاپ  رکیپ  عقوم  نآ  رد  نم  هک  دوب  حیحـص  ایآ  تفگیم : نانآ  هب  مالـسلاهیلع  یلع  میدومنیمن و 
هب زین  مالسلااهیلع  همطاف  و  مزیخرب !؟ همصاخم  هرجاشم و  هب  مدرم  اب  راوگرزب  نآ  تفالخ  رس  رب  هدش  جراخ  هناخ  زا  مراذگب و  هناخ  نایم 

باوج هبلاطم  مه  باسح و  نانآ  اب  ادخ  هک  دندش  یلامعا  بکترم  اهنآ  هدادن و  ماجنا  شاهفیظو  فالخ  رب  يراک  نسحلاابا  تفگ : نانآ 
[ . 6 . ] دومن دهاوخ 

: حیضوت
مـشچ اب  هدش و  هتـشون  تنـس  لها  قیرط  زا  صوصخ  نیا  رد  اهباتک  هک  نیا  اب  دـشابن  یعطق  تباث و  مخ  ریدـغ  ثیدـح  هک  نیا  ضرف  رب 

نآ رب  یگدنز  تاظحل  نیرخآ  ات  تثعب  زاغآ  ياهزور  نیتسخن  زا  هک  تفالخ  هلأسم  هرابرد  ادخ  لوسر  ررکم  رتاوتم و  نانخس  زا  یـشوپ 
رظنفرص اب  هدرکیم و  داشرا  توعد و  مهم  رما  نیا  هب  ار  نانآ  دنوادخ  روتـسد  هب  هک  شکیدزن  ناشیوخ  هب  تبـسن  هژیوب  دومنیم ، دیکات 

نینموملاریما ینیـشناج  هب  اتداع  هدوب  ترـضح  نآ  توبن  هب  دـقتعم  سک  ره  هک  ياهنوگ  هب  هراب ، نیا  رد  ترـضح  نآ  لاـمعا  راـتفر و  زا 
، يرـشب ترطف  و  یلقع ، نیهارب  و  ینآرق ، تاـیآ  ندوبن  ضرف  رب  و  هدرکیم ، ادـیپ  داـقتعا  ناـعذا و  زین  راوگرزب  نآ  يارب  زا  مالـسلاهیلع 

. تسا هتشاد  دوخ  تفالخ  رما  رد  نانآ  هفیلخ  هک  يدیدرت  کش و  نانآ ، کلسم  تحص  مدع  تابثا  رد  تسا  یفاک 
هراب نیا  رد  ات  مدومنیم  شسرپ  وا  زا  دعب  هفیلخ  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  متشاد  تسود  دیوگیم : رکبوبا  هنوگچ  یهگناو ،

وا زا  دعب  ات  دناسرب  تبث  هب  ابتک  ار  نآ  و  دهد ، ماجنا  ار  راک  نیا  شتافو  ماگنه  رد  هک  تساوخ  ادخ  لوسر  هک  نیا  اب  دـیاین ، شیپ  یعازن 
فارتعا ادعب  دوخ  رمع  و  دـیوگیم . نایذـه  يرامیب  تدـش  رثا  رب  ربمایپ  تفگ : نارـضاح  هب  تشاذـگن و  رمع  یلو  دـنتفین ، یهارمگ  رد 

. تسا هدرک  يریگولج  نآ  زا  هدوبن  راگزاس  وا  تاین  اب  مادقا  نآ  هک  تهج  نآ  زا  یلو  هدوب  ربخاب  ربمغیپ  میمصت  هدارا و  زا  هک  هدومن 
میدوب اهنت  وا  نم و  هک  یلاح  رد  زور  کی  مدوب ، رمع  هارمه  يرفـس  رد  نم  دیوگیم : هک  هدرک  لقن  سابعنبا  زا  دیدحلایبانبا  هچنانچ 
منیبیم تفریذپن و  یلو  دیایب  نم  اب  رفس  نیا  رد  متساوخ  وا  زا  هک  منکیم  وت  هب  ار  یلع  تمع  رسپ  تیاکش  سابع ! رسپ  يا  تفگ : نم  هب 

؟ تسیچ شتلع  وت  رظن  هب  تسا ، هدرسفا  هتفرگ و 
. ینادیم ار  شتلع  تدوخ  سابعنبا :

. تسا تفالخ  نداد  تسد  زا  رطاخ  هب  انیقی  رمع :
: رمع . تسا هداد  رارق  دوخ  نیـشناج  ار  وا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  دراد  هدـیقع  وا  اریز  تسا ؛ نیمه  مرظن  مه  نم  ساـبعنبا :

[ . 7 . ] تسا هدش  لقن  يرگید  ریباعت  اب  زین  ربخ  نومضم  دیوگ و  هکنیا  ات  تسا . هدرکن  هدارا  ار  نیا  ادخ  هک  دوس  هچ  یلو 
: حیضوت

، شتافو يرامیب  رد  تساوخیم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  هتـشاد  راهظا  نآ  رد  رمع  هک  تسا  یتیاور  رگید ، ربخ  زا  وا  دوصقم 
تین و زین  ادـخ  لوسر  و  مدروآ ، لمع  هب  تعنامم  نآ  زا  فـالتخا ، هنتف و  عوقو  فوخ  رطاـخ  هب  نم  یلو  دـنک  ناـیب  ار  تفـالخ  عوضوم 

. دش دهاوخ  عقاو  دهاوخب  ادخ  هک  هچنآ  هتبلا  و  دومن ؛ يراددوخ  نآ  نایب  زا  هتفایرد  ارم  روظنم 
تـساوخن ادـخ  یلو  دـهد  رارق  ع )  ) یلع وا  يارب  ار  تفـالخ  تساوـخیم  ادـخ  لوـسر  هتفگ : لوا  ربـخ  رد  رمع  هک  نیا  هـب  عـجار  اـما  و 
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هک تسا  نیا  ریظن  تسرد  نیا  و  تسادـخ ، تساوخ  ربمایپ  تساوخ  هدوبن و  ادـخ  ناـمرف  هب  زج  ربماـیپ  هدارا  اریز  تسین ؛ شیب  ياهطلاـغم 
ناـنآ مینیبیم  هک  ارچ  هتـساوخن  ار  نآ  ادـخ  یلو  دـناهدرک  توعد  ادـخ  هب  ندروآ  ناـمیا  هب  ار  مدرم  هچ  رگا  یهلا  ناربماـیپ  دوـش : هتفگ 

. دناهدرواین نامیا 
هفیلخ ناونع  هب  ار  نینموملاریما  وا  شتافو  ضرم  رد  تساوخیم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هتفگ : هک  مود  ربخ  رد  وا  راتفگ  اـما  و 

هللا یلـص  ربمغیپ  هرابرد  هچنانچ  تسا ، لاعتم  يادخ  هب  ییوگهدوهیب  تبـسن  نخـس  نیا  عقاو  متـشاذگن  نم  یلو  دنک  یفرعم  دوخ  زا  دـعب 
[ . 8 . ] یحوی یحو  الا  وه  نا  يوهلا  نع  قطنی  ام  و  دیامرفیم : شلوسر  هرابرد  دنوادخ  اریز  هتفگ : ار  نآ  تحارص  هب  هلآ  هیلع و 

هب تبـسن  رمع  وا  هک  تسا  نیا  شیاـنعم  هنتف ... عوـقو  زا  سرت  رطاـخب  دـنک  یلمع  ار  شمیمـصت  ربماـیپ  متـشاذگن  نم  هتفگ : هک  اـجنآ  و 
! تسا رتهاگآ  شلوسر  ادخ و  زا  نیملسم  مالسا و  حلاصم 

هب ار  يو  يرگید  وحن  هب  ای  دومنیم و  دازآ  ار  وا  ای  هک  درکیم  وزرآ  گرم ، زا  شیپ  دوب و  هدنازوس  ار  وا  رکبوبا  هک  هاجف  ناتـساد  اما  و 
تفرگ هحلسا  نوچ  و  دنک ، دربن  مالسا  زا  نیدترم  اب  ات  تساوخ  هحلـسا  رکبوبا  زا  هک  هدوب  یملـس  لیل  ای  دبع  نب  سایا  وا ، دناسریم  لتق 
هدومن ریگتسد  ریـسا و  ار  يو  هقیرط  هکنیا  ات  دومن ، وا  يریگتـسد  رومام  ار  زجاح  نب  هقیرط  رکبوبا  سپ  تفر . ناناملـسم  گنج  هب  نآ  اب 
[ . 9 . ] دنتخادنا نآ  نایم  رد  هتسب  تسد  ار  سایا  هتخورفا  گرزب  یشتآ  هنیدم  رهش  نوریب  رد  داد  روتسد  رکبوبا  دروآ . رکبوبا  دزن  هب 

-------------------
اه : تشون  یپ 

ص 130 . ج 1 ، دیدحلایبانبا ، هغالبلاجهن ، حرش  ص 208 ، ج 2 ، دیرفلا ، دقع  ص 40 ، يرهوج ، هفیقسلا ، [ 1]
ثیدح 288 . هثالثلا ، باب  لاصخ ، [ 2]

ص 18 . افلخلا ، خیرات  [ 3]
نارهت . هاگشناد  پاچ  ص 161 ، حاضیا ، [ 4]

ص 11 . افلخلا ، خیرات  [ 5]

ص 12 . افلخلا ، خیرات  [ 6]
نالف . دالب  هبطخ هللا  لیذ  رد  ص 114 . ج 3 ، هغالبلاجهن ، حرش  [ 7]

هیآ 3 و 4 . مجن ، هروس  [ 8]
ص 27 . ج 2 ، ریثانبا ، لماک ، [ 9]

سورخ داژن  هرابرد  رمع  مکح 

لتق هب  سپ  دینـش  ار  نیا  رمع  دـندرکیم ، يزاب  رامق  سورخ ، هلیـسو  هب  درم  ود  رمع ، تفالخ  نامز  رد  هدروآ : ناویح  باتک  رد  ظـحاج 
يوگحـیبست هـک  ادـخ  تاـقولخم  يا  هتـسد  نتــشک  هـب  اـیآ  تـفگ : وا  هـب  تـفر و  رمع  دزن  هـب  راـصنا  زا  يدرم  داد . ناـمرف  سورخ  داژن 

!؟ یهدیم ینامرف  دنتسه  ناشراگدرورپ 
[ . 1 . ] درک وغل  ار  دوخ  مکح  هدش  دوخ  ياطخ  هجوتم  رمع 

----------------
اه : تشون  یپ 

ص 295. ج 1 ، ناویح ، [ 1]
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هیماف لها  هرابرد  رمع  مکح 

. طساو ءارق  زا  هیرق 
ار دوخ  فرط  يرابرد ، تفرگ ، رد  ناشعازن  رو  هشیپ  يدرم  اب  رابرد  لها  زا  رفن  کی  نوماـم  تفـالخ  ناـمز  رد  هدـمآ : هبیتقنبا  نویع  رد 

اجک لها  دیـسرپ ؛ وا  زا  هدومن  راضحا  ار  بورـضم  نومام  دـش ، شرازگ  نوماـم  هب  ارجاـم  هارمعاو . دروآرب : داـیرف  بورـضم  دز ، کـتک 
؟ یتسه

ار شاهیاسمه  دناوتیم  دشاب  هتشاد  یطبن  ياهیاسمه  دوش و  جاتحم  یسک  هاگره  هتفگ ،  هیماف  لها  هرابرد  رمع  نومام : هیماف . لها  تفگ :
هاگنآ و  امـش ، هرابرد  رمع  مکح  تسا  نیا  یتسه  رمع  شور  هریـس و  يوزرآ  رد  وت  رگا  کـنیا  دزاـس ، فرطرب  ار  دوخ  زاـین  دـشورفب و 

[ . 1 . ] دنهدب وا  هب  مهرد  رازه  داد  روتسد 
دـیامن و ءادا  ار  شـضرق  دـناوتن  دـشاب و  راکهدـب  یـسک  رگا  هتفگ : رمع  هک  هدرک  لقن  یـضاق  نب  دـسا  زا  حاـضیا  رد  ناذاـش  نب  لـضف 

[ . 2 . ] دنک ادا  ار  شضرق  دشورفب و  ار  شاهیاسمه  دشاب ، هتشاد  قارع  لها  زا  ياهیاسمه 
: هتکن

. تسین يرترب  یمجع  رب  ار  یبرع  و  دنربارب ، ردارب و  مه  اب  همه  ناناملسم  مهوامد ؛... افاکتت  هوخا  نوملسملا  هدومرف : ام  گرزب  ربمایپ 
------------------

اه : تشون  یپ 
ص 330 . ج 3 ، نویع ، [ 1]

ص 485. حاضیا ، [ 2]

لیلد نودب  مکح 

دنتسنادیمن نآرق  چیه  هک  ار  یناسک  ددرگب و  اهاتسور  ءارق و  رد  ات  درک  رومام  نایفسوبا  مان  هب  ار  شیرق  زا  يدرم  رمع  هدمآ : یناغا  رد 
هک لیخلا  دیز  يومع  رسپ  هب  اجنآ  رد  دیـسر ، ناهبن  ینب  هلحم  هب  هک  نیا  ات  هدومن  زاغآ  ار  تیرومام  رمع  هداتـسرف  دنک . هیبنت  تازاجم و 

سوا رتخد  دـیدرگ . يو  گرم  هب  رجنم  هک  دز  ار  وا  ناـنچ  نایفـسوبا  سپ  تسنادیمن  نآرق  چـیه  سوا  دومن ، دروخرب  تشاد  ماـن  سوا 
ثیرح درک ، فیرعت  وا  يارب  ار  ارجام  سوا  رتخد  دش ، هلیبق  دراو  لیخلا  دیز  نب  ثیرح  ماگنه  نیا  رد  دومن . اپ  هب  ازع  مسارم  ردـپ ، يارب 

هراب نیا  رد  و  تخیرگ . ماش  هب  سپـس  دناسر و  لتق  هب  ار  شناهارمه  زا  نت  دنچ  وا و  دش و  روهلمح  نایفـسوبا  هب  هزین  اب  هدش  نیگمـشخ 
: تفگ

دلاخ  نب  سواب  یعانلا  رکب  الا 
لحملا نمزلا  یف  ءاربغلا  هوتشلا  یخا 

: تفگ هکنیا  ات 
هعبس  موقلا  ةریخ  نم  هب  انبصا 

[ . 1  ] لخنلا فشح  هب  لکان  ملو  امارک 
. میتفرگن وا  هید  ناونعب  امرخ  هناد  کی  میدومن و  یهاوخنوخ  وا  يارب  هک  تسا  نیا  ریخا  عارصم  زا  شدوصقم  و 

-------------------
اه : تشون  یپ 
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ص 111. ج 16 ، یناغا ، [ 1]

نادرگزاب وا  هب  ار  شقح 

ياههچوک زا  يا  هچوک  رد  رمع  هارمه  هب  نم  دـیوگیم : هک  هدرک  لـقن  ساـبع  نب  هللادـبع  زا  راـکب  نب  ریبز  تاـیقفوم  زا  دـیدحلایبانبا 
. تسا هدش  عقاو  مولظم  نینموملاریما - وت - رای  هک  منادیم  سابعنبا ! يا  تفگ : هدرک  ور  نم  هب  رمع  عقوم  نیا  رد  میدزیم ، مدـق  هنیدـم 
. نادرگزاب وا  هب  ار  شقح  تسا  نینچ  هک  لاح  متفگ : وا  هب  سپ  دریگ  یشیپ  نم  رب  دیابن  دنگوس  ادخب  متفگ  دوخ  اب  دیوگیم : سابعنبا 
، مدش قحلم  وا  هب  نم  هک  نیا  ات  داتسیا  سپـس  تفر و  شیپ  ییاهنت  هب  دوبر و  متـسد  زا  ار  شتـسد  رمع  تقو  نیا  رد  دیوگیم : سابعنبا 

: تفگ نم  هب  سپ 
. دناهدرمش کچوک  ار  وا  شموق  هک  دوب  نیا  شتلع د  اهنت  نم  داقتعا  هب  سابعنبا ! يا 

کچوک ار  وا  شلوسر ، هن  ادخ و  هن  دنگوس ، ادـخ  هب  یلو  متفگ  وا  هب  دوب  رتدـب  لوا  زا  شنخـس  نیا  متفگ  دوخ  اب  دـیوگیم : سابعنبا 
هدنادرگرب ور  نم  زا  رمع  عقوم  نیا  رد  دریگب . رکبوبا )  ) وت رای  تسد  زا  ار  تئارب  هروس  ات  دندومن  رومام  ار  وا  هک  ماگنه  نآ  دناهدرمشن ،

[ . 1 . ] متشگزاب زین  نم  تفر و  باتش  اب  و 
: هتکن

هدومن حیرـصت  شتفالخ د  رب  ادخ  هک  ار  نآ  هک  یناسک  زا  متفگـش  رد  دیوگیم : هک  هدرک  لقن  مکح  نب  ماشه  زا  تسرهف  رد  میدـننبا 
! دناهدرک بصن  هدومن  لزع  ادخ  هک  ار  نآ  و  دناهدرک ، لزع 

--------------------
اه : تشون  یپ 

ص 105. ج 3 ، هغالبلاجهن ، حرش  [ 1]

هریغم زا  رمع  تیامح 

هریغم انز  يارجام  یـسررب  قیقحت و  روظنم  هب  رهاظ  تروص  رد  رمع  دیوگیم : هک  هدرک  لقن  هبـش  نب  رمع  دـیزوبا  زا  یناغا  رد  جرفلاوبا 
، عفان هرکبوبا ، ياهمان  هب  دوهش  زا  رفن  هس  هسلج  نیا  رد  دناوخارف ، دوخ  دزن  هب  ار  يو  يانز  رب  دوهش  هریغم و  داد ، هسلج  لیکشت  هبعش  نب 

رمع دـیدرگ  نایامن  رود  زا  تداهـش  يادا  يارب  دایز  عقوم  نیا  رد  دـنداد ... یهاوگ  هریغم  يانز  رب  لماک  حیرـص و  روطب  دـبعم  نب  لـبش 
هب دایز  سپ  درک ، دـهاوخن  راوخ  وا  نابز  رب  ار  يرجاهم  ناملـسم  دـنوادخ  زگره  هک  منیبیم  ار  یـسک  تفگ : داتفا ، وا  هب  شهاـگن  نوچ 
هـس نآ  رب  و  زیخرب ! تفگ : هریغم  هب  تفگ و  ریبکت  رمع  ماگنه  نیا  رد  تسناد ، صقان  ار  نآ  رمع  هک  داد  یهاوگ  ياهنوگ  هب  رمع  هراـشا 

[ . 1 . ] نک يراج  ارتفا  دح  دهاش 
: هتکن

راهچ ندش  مامت  زا  شیپ  هدومن  رارقا  دوخ  طاول  ای  انز  هب  هک  ار  یسک  دیاب  یضاق  هک  تسا  نیا  اضق  باب  رد  عرش  ننس  بادآ و  هلمج  زا 
نینموـملاریما هـک  تشذـگ ، تـسخن  شخب  زا  مراـهچ  لـصف  رد  هچناـنچ  دـنک  قـیوشت  نـیقلت و  شرارقا  زا  عوـجر  هـب  ار  وا  شرارقا  راـب 

هک نانچ  نآ  دنک . عنم  شتداهش  يادا  زا  ار  وا  یضاق  هک  درادن  دوجو  يزیچ  نینچ  دهاش ، هراب  رد  یلو  درک ، لمع  هنوگ  نیا  مالسلاهیلع 
يرادبناج رطاخب  وا  اهنت  و  دوب ، مامت  لماک و  دوهش  ریاس  دننام  زین  دایز  یهاوگ  تقیقح  رد  هک  نیا  اب  تسا  هدرک  لمع  دایز  هرابرد  رمع 

. دوب هدیزرو  عانتما  صاخ  ظفل  هب  حیرصت  زا  رمع  زا 
رب و  تسا ، هدوب  نیقفانم  زا  وا  کشالب  هک  نیا  اب  هدـمآ  رمع  راتفگ  رد  هچنانچ  هدوب  نیرجاهم  زا  هریغم  هک  اـجک  زا  هک  نیا  رگید ، بلطم 
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زامن یتسم  لاـح  رد  هک  ار  هبقع  نب  دـیلو  ارچ  هک  دـندرک  ضارتعا  وا  هب  هک  یماـگنه  هداد ، یهاوگ  ناـمثع )  ) ناـنآ موس  هفیلخ  وا  قاـفن 
هیلع و هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هدش و  لزان  وا  رفک  رب  نآرق  هیآ  هک  ار  حرـسنبایبا  نینچمه  و  هدـناوخ ، مدرم  يارب  تعکر  راهچ  ار  حـبص 
وا هک  درک  دانتـسا  رمع  راک  هب  ناگدننک  ضارتعا  خساپ  رد  نامثع  هداد ، رارق  دوخ  نارازگراک  نالماع و  دوب ، هدومن  حابم  ار  شنوخ  هلآ 

. تسا هدنادرگ  دوخ  لماع  هتشادن  اهنآ  زا  یمک  تسد  روجف  قسف و  رد  هک  ار  هبعش  نب  هریغم  زین 
هداد یهاوگ  هریغم  قاـفن  رب  اروش ، رد  وا  مکح  و  رمع ، ياروش  رفن  شـش  زا  یکی  و  هرـشبم ، هرـشع  هلمج  زا  فوع  نب  نمحرلادـبع  زین  و 

: تفگ نامثع  هب  نامثع  دنیاشوخ  روظنم  هب  هریغم  دـیزگرب  هفیلخ  ناونع  هب  ار  وا  دومن و  تعیب  نامثع  اب  نمحرلادـبع  هک  ماگنه  نآ  تسا .
ادخب تفگ : هریغم  هب  نمحرلادـبع  عقوم  نیا  رد  میدادیمن . تعیب  تسد  وا  اب  زگره  ام  دـندوب ، هدرک  تعیب  يرگید  اب  رگا  دـنگوس  ادـخب 
عفانم حلاصم و  رطاخب  مه  ار  نخـس  نیمه  يدومنیم و  تعیب  وا  اب  زین  وت  دندوب  هدرک  تعیب  مه  يرگید  اب  رگا  ییوگیم ، غورد  دنگوس 

. ینایامنیم ار  تدوخ  رهاظ  رد  هک  یتسین  هنوگنآ  وت  و  یتفگیم ، وا  هب  دوخ  يویند 
بیغرت و تشادرب  رد  ار  مالسا  تما  يدوبان  وا  يرادمامز  هک  دیزی  شدیلپ  دنزرف  فالختـسا  هب  ار  هیواعم  هک  تسا  یـسک  نامه  هریغم  و 

فـالخرب ار  هیواـعم  هک  تسا  یـسک  وا  و  دـنک . راـنکرب  راـک  زا  شیریپ  تلع  هب  ار  هریغم  تساوخ  هیواـعم  هک  ماـگنه  نآ  دومن ، قـیوشت 
ردام اب  نایفـسوبا )  ) هیواعم ردپ  يانز  زا  اریز  [ 2  ] تسناد دوخ  ردارب  نایفسوبا و  دنزرف  ار  وا  دومن  دایز  قاحلتـسا  هب  راداو  عرـش  تاررقم 

ياهیراکهبت تایانج و  و  دوب . هداد  ماجنا  وا  هرابرد  دایز  هک  مجر  مکح  ندومن  فرط  رب  زا  يرازگـساپس  هزیگنا  هب  دوب ، هدش  دلوتم  دایز 
هتشک ار  يو  دندوب ، هدروآ  وا  دزن  هب  ریسا  ار  وا  هک  یعقوم  شاک ! يا  درکیم : وزرآ  گرم  ماگنه  هب  رکبوبا  هک  سیق  نب  ثعشا  زا  هریغم 

اهنآ هب  هتـشاد و  تسد  يوحن  هب  دوخ  نامز  ياهیراکمتـس  اهیرگ و  هنتف  ماـمت  رد  هریغم  اریز  هدوب ؛ رتنوزف  تشاذـگیمن  شاهدـنز  دوب و 
. تسا هدومن  کمک 

: هک دوـب  هتفگ  ساـبعنبا  هب  رمع  هـک  تشذـگ  ـالبق  اریز  هـیلوا ؛ نیرجاـهم  زا  مـه  نآ  هتـسناد ، نیرجاـهم  زا  ار  وا  رمع  هنوـگچ  نیارباـنب ،
یسک نیتسخن  وا  اریز  هدوب ؛ هراب  نیا  رد  نانآ  نیرتشقنرپ  زا  هریغم  دسرب و  نینموملاریما )  ) امش رای  هب  تفالخ  دنتشاذگن  هیلوا  نیرجاهم 

. تسا هتخادنا  رکف  نیا  هب  ار  نانآ  هک  هدوب 
نانآ هک  یلاح  رد  تشذگیم  رمع  رکبوبا و  رانک  زا  هریغم  دیوگیم : هک  هدرک  لقن  دیزوبا  زا  يرهوج  هفیقـس  زا  دـیدحلایبانبا  هچنانچ 
اجنیا تفگ : نانآ  هب  هریغم  دوب ، هدومن  تلحر  ایند  زا  هزات  كرابم  دوجو  نآ  دندوب و  هتسشن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هناخ  رد  رب 

؟ دینکیم راک  هچ 
. مینک تعیب  وا  اب  هدمآ  نوریب  هناخ  زا  ات  میتسه  نینموملاریما )  ) درم نیا  رظتنم  دنتفگ :

. دنتفر هدعاس  ینب  هفیقس  هب  هتساخرب و  نانآ  سپ  دبای . هعسوت  ات  دیهد  شرتسگ  شیرق  نایم  رد  ار  تفالخ  تفگ : نانآ  هب  هریغم 
یعقوم هلمج  زا  دومنیم ، ینزیار  ناشیارب  هدوب و  دنمزاین  هریغم  وا  ریبدت  رکف و  هب  ناشتفالخ  ياههیاپ  ماکحتـسا  روظنم  هب  نانآ  هراومه  و 

ار رکبوبا  تفالخ  هک  دنتفرگ  میمـصت  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  نایعیـش  زا  رگید  یعمج  هفیذح و  رامع و  رذوبا و  ناملـس و  دادقم و  هک 
رد حالـص  تفگ : نانآ  هب  هریغم  دندومن ، ییوج  هراچ  فیلکت و  نییعت  وا  زا  داتـسرف و  هریغم  دزن  هب  ار  یـسک  رمع  رکبوبا و  دـننک ، ضقن 

و [ 3 . ] دیـشاب رطاخ  هدوسآ  یلع  هیحان  زا  اـت  دـیهد  رارق  تفـالخ  رد  یبیـصن  هرهب و  شنارـسپ  وا و  يارب  دـینیبب و  ار  ساـبع  هک  تسا  نیا 
یلاح رد  هدـناوخ ، نینموملاریما  ناونع  هب  ار  رمع  هک  هدوب  یـسک  نیلوا  وا  هک  نیا  اـب  دزاـسن  فرطرب  هریغم  زا  ار  مجر  مکح  رمع  هنوگچ 

. دنادرگ بقلم  بقل  نیا  هب  ار  دوخ  درکیمن  تارج  رکبوبا  هک 
نینچمه و  هدوـمن ، رارقا  نآ  هـب  اهدـعب  رمع  دوـخ  هـک  نـیا  هتـشادرب  هریغم  زا  ار  یملــسم  تباـث و  دـح  رمع  هـک  نـیا  رب  لـیلد  نیرتـهب  و 

هریغم هرابرد  ار  بلطم  نیا  هداد ، یهاوگ  نانآ  یکاـپ  رب  نآرق  هک  یموصعم  ماـما  ود  مالـسلاامهیلع  نسح  ماـما  شدـنزرف  نینموملاریما و 
. دناهدومرف
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ینز جح  مسوم  رد  اقافتا  دوب ، هتفر  جح  هب  یلاس  هریغم  يانز  يارجام  زا  سپ  رمع  هک  هدروآ : یناغا  رد  جرفلاوبا  رمع ؛ دوخ  فارتعا  ماما 
هب تبـسن  وت ! رب  ياو  تفگ : هریغم  هب  رمع  عقوم  نیا  رد  تشاد ، روضح  اجنآ  رد  زور  نآ  زین  هریغم  و  دید ، دوب  هدرک  انز  وا  اب  هریغم  هک  ار 
هک نیا  رگم  منیبیمن  ار  وت  هاگ  چـیه  نم  و  دـشاب ، هتـسب  ارتفا  وت  هراب  رد  هرکبوبا  هک  مرادـن  ناـمگ  دـنگوس  ادـخب  ینکیم ؟ لـهاجت  نم 

تـشادن ار  یـسرت  نینچ  زگره  دوب  هدرکن  لیطعت  هریغم  هرابرد  ار  یتباث  دـح  رمع  هچنانچ  و  [ 4 . ] درابب گنس  نم  رب  نامـسآ  زا  مسرتیم 
. درابب گنس  وا  رب  نامسآ  زا  هک 

وا مبای  تسد  هریغم  رب  رگا  دومرفیم : مالسلاهیلع  یلع  هک  هدروآ : یناغا  زین  هنیمز  نیا  رد  ار  مالـسلاهیلع  یلع  نینموملاریما  شیامرف  اما  و 
[ . 5 . ] درک مهاوخ  راسگنس  ار 

، تسا هدرک  نانچ  نینچ و  هریغم  هک  مهدیم  یهاوگ  تفگیم : دوب ، هدش  يراج  وا  رب  ءارتفا  دح  هک  نآ  زا  سپ  هرکبوبا  هک  هدـش  لقن  و 
ار هریغم )  ) وت رای  مه  نم  ینزب  هناـیزات  ار  هرکبوبا  رگا  دومرف : رمع  هب  نینموملاریما  دـنز ، دـح  وا  هب  هراـبود  هک  تفرگ  میمـصت  رمع  سپ 

. درک فرصنم  شمیمصت  زا  ار  وا  هلیسو  نیدب  و  دومن ، مهاوخ  راسگنس 
اقح دومرف : هریغم  هب  هیواعم  سلجم  رد  نسح  ماما  هک  هدروآ : دـیدحلایبانبا  هراب  نیا  رد  مالـسلاهیلع  نسح  ماما  ترـضح  شیامرف  اما  و 
[ . 6 . ] دومن دهاوخ  تساوخزاب  لاوس و  وا  زا  دنوادخ  هک  هدومن  فرطرب  وت  زا  ار  یقح  رمع  هدوب و  تباث  یعطق و  وت  هرابرد  ادخ  دح  هک 

دیدشت هب  روتـسد  فذق  دح  رد  هک  نیا  اب  تسا ، هدز  هنایزات  رتدـیدش  دوهـش  ریاس  زا  ار  هرکبوبا  هک  نیا  هیـضق  نیا  رد  رمع  رگید  هانگ  و 
 : تفگ شردام  هک  دوب  هدش  ناوتان  فیعـض و  رایـسب  وا  دز ، هنایزات  ار  هرکبوبا  رمع  هک  نآ  زا  سپ  هدمآ  یناغا  رد  هچنانچ  تسا . هدماین 

. ددنبب دوخ  رمک  رب  ار  نآ  تسوپ  هدومن و  حبذ  ار  يدنفسوگ 
هدیسر وا  هب  هک  يدیدش  تابرـض  زج  تشادن  یتلع  هرکبوبا  تهاقن  يرامیب و  نیا  تفگیم : هک  هدرک  لقن  شردپ  زا  میهاربا  ربخ ، يوار 

[ . 7 . ] دوب
؟ يریذپب ار  میهاوگ  هدنیآ  رد  ات  یهدیم  هبوت  ارم  تفگ : رمع  هب  هرکبوبا  داد ، هبوت  ار  هرکبوبا  ارجام  نآ  زا  سپ  رمع  هک  هدروآ : زین  و 

. يرآ رمع :
دندـناوخیم یتداهـش  يادا  يارب  ار  وا  هاـگره  سپ  نآ  زا  و  داد . مهاوخن  یهاوگ  يرفن  ود  چـیه  نیب  متـسه  هدـنز  اـت  نم  یلو  هرکبوـبا ،

[ . 8 . ] تسا هدومن  هابتو  دساف  ارم  تداهش  دایز  هک  ارچ  دیهاوخب ، يرگید  زا  تفگیم :
هنرگو تسا ، هدرک  ثول  ار  هیـضق  رمع ، نیقلت  ءاـقلا و  اـب  داـیز  هدوـب و  قداـص  شتداهـش  رد  هرکبوـبا  هک  تسا  نیا  رب  لاد  همه  اـهنیا  و 
کئلاف ءادهـشلاب  اوتای  ملذاف  هدومرف : یلاعت  يادـخ  اریز  دـنامیمن  تباث  دوخ  راتفگ  نآ  رب  هدوب  ياهتـسارآ  رهاظب  درم  هک  نیا  اب  هرکبوبا 

. دنیوگغورد یمدرم  ادخ  دزن  نانآ  دنرواین ، دهاش  رگا  سپ  [ 9 [ ؛ نوبذاکلا مه  هللادنع 
. تسا هدوب  اجرب  اپ  تباث و  دوخ  راتفگ  نآ  رب  رخآ  ات  یناغا  رد  جرفلاوبا  لقن  هب  انب  هرکبوبا  هک  نآ  لاح 

: هتکن
تشذگ و لوا  شخب  رد  هچنانچ  دهدیم  نامرف  شیراسگنس  هب  هدومن و  انز  هب  رارقا  هب  راداو  دیدهت  اب  ار  ینتسبآ  نز  یهاگ  رمع  هنوگچ 

يریگولج هدوب  اشحف  هب  فورعم  مالـسا  زا  سپ  تیلهاج و  ناـمز  رد  هک  یقفاـنم  درم  هراـبرد  شتداهـش  يادا  زا  ار  يدـهاش  مه  یهاـگ 
!؟ دنکیم

ماـیا رد  هک  نیا  اـت  هتـشاد  ار  نآ  زین  شمالـسا  زا  سپ  و  هدوب ، تیلهاـج  رد  مدرم  نیرتراـکانز  هریغم  هک  هدوـمن  تیاور  ینئادـم  هچناـنچ 
[ . 10 . ] تسا هدیدرگ  المرب  اراکشآ و  هرصب  رب  شتیالو 

سانـشان يدرم  هب  سپ  درکیم ، شدرگ  فجن  هفوک و  نوریب  رد  دوب  هفوک  رادـنامرف  هک  ینامز  هریغم  يزور  هدروآ : یناـغا  رد  جرفلاوبا 
؟ ییوگیم هچ  هریغم  دوخ  ریما  هرابرد  تفگ : سانشان  درم  هب  هریغم  تخانشیمن ... ار  يرگید  مادک  چیه  هک  دیسر 
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. تسا هریغم  هفوک ، ریما  صخش ، نیا  دنکشب  ار  تناهد  ادخ  تفگ : درم  نآ  هب  دوسا  نب  مثیه  ماگنه  نیا  رد  تسا . راکانز  يوعا  تفگ :
[ . 11 !. ] دنتفگیم وا  هرابرد  مدرم  هک  دوب  ینخس  متفگ  هک  نیا  داد : خساپ  درم 

یلص ادخ  لوسر  زا  هک  یتسه  یسک  وت  تفگ : هریغم  هب  هیواعم  سلجم  رد  مالـسلاهیلع  یلع  نب  نسح  هک  هدرک  لقن  دیدحلایبانبا  زین  و 
زیاج هلب ، دومرف : وت  هب  ادـخ  لوسر  سپ  دـنک ، هاگن  دراد  ار  وا  اب  جاودزا  دـصق  هک  ینز  هب  يدرم  تسا  زیاج  ایآ  يدیـسرپ  هلآ  هیلع و  هللا 

[ . 12 . ] يراکانز وت  هک  تسنادیم  ادخ  لوسر  اریز  دوب ، وت  هب  ضیرعت  نیا  و  دشاب ، هتشادن  انز  دصق  هک  یتروص  رد  اما  تسا 
هک نیا  شا ، هدـنیآ  هب  دـیما  وا و  هتـشذگ  تامدـخ  زا  رکـشت  رطاخب  هدومن  تیامح  هریغم  زا  هیـضق  نیا  رد  رمع  هک ، نیا  رب  رگید  لیلد  و 

نکیلو هدومن  لوزعم  هرـصب  تراما  زا  ار  وا  هراب ، نآ  رد  مدرم  ياهوگتفگ  لقن و  هرـصب و  رهـش  رد  نآ  راشتنا  ارجاـم و  نیا  عوقو  زا  سپ 
وا اـب  رمع  دروخرب  نیا  هک  يروطب  هدوب ، هرـصب  زا  رتـمهم  ناـمز  نآ  رد  هفوک  اریز  وا ؛ يارب  دوب  یعیفرت  نیا  عقاو  رد  دـینادرگ ، هفوک  ریما 

بـضغ امک  کیلع  هللا  بضغ  دنتفگیم : رگیدکی  هب  مدرم  هتفگ : نیریـس  نب  دمحم  هدروآ : نویع  رد  هبیتقنبا  هچنانچ  دـش . لثملا  برض 
. هفوکلا یلع  هلمعتسا  هرصبلا و  نع  هلزع  هریغملا ، یلع  نینموملاریما 

. درامگ هفوک  رب  و  لزع ، هرصب  تراما  زا  ار  وا  دومن ، بضغ  هریغم  رب  هفیلخ  هک  هنوگ  نآ  دنک  بضغ  ار  وت  ادخ 
حاـضیا رد  هچناـنچ  تسا  هدوب  کیرـش  وا  اـب  تهج  نیا  رد  زین  رکبوبا  هتـشادن ، رمع  هب  صاـصتخا  هریغم  زا  يرادـبناج  هنوـگ  نیا  هتبلا  و 

وا هب  ار  بسا  نیا  هک  يرهاـم  راوس  بسا  تساـجک  تفگ : نارـضاح  هب  رکبوبا  دـندوب ، هدروآ  رکبوـبا  يارب  هیدـه  مسر  هب  یبـسا  هدـمآ :
؟ مشخبب

. نم تفگ : راصنا  زا  یناوج 
. درک نیهوت  ار  وا  هدومنن  ییانتعا  ناوج  هب  رکبوبا 

اب تفـشآرب و  ناوج  نخـس  نیا  زا  هریغم  تسا . رتهب  مه  تردپ  وت و  زا  نم  يراوس  بسا  دـنگوس  ادـخب  تفگ : رکبوبا  هب  يراصنا  ناوج 
دنریگب صاصق  هریغم  زا  دنتفرگ  میمـصت  دـندش  ربخاب  نایرج  نیا  زا  راصنا  هک  یعقوم  تسکـش . ار  وا  ینیب  هدـش  روهلمح  وا  ینیب  هب  وناز 
صاصق هریغم  زا  نانآ  يارب  نم  دنرادنپیم  هک  یناسک  دناهدرک  لایخ  هچ  تفگ : دـناوخ و  هبطخ  مدرم  يارب  دینـش  ار  ارجام  یتقو  رکبوبا 

. مریگب صاصق  هریغم  زا  نانآ  يارب  ات  تسرتناسآ  نم  رب  منک  نوریب  ناشنطو  زا  ار  نانآ  هک  نیا  دنگوس  ادخب  تفرگ ! مهاوخ 
وا یلو  دریگب  صاـصق  هریغم  زا  اـت  تساوـخ  رکبوـبا  زا  رمع  هیـضق  نـیمه  رد  اریز  هدوـب ؛ رمع  زا  شیب  هریغم  زا  رکبوـبا  تیاـمح  هـکلب  و 

. تفریذپن
---------------------------

اه : تشون  یپ 
ص 327 . ج 14 ، یناغا ، [ 1]

ص 68 . ج 4 ، دیدحلایبانبا ، هغالبلاجهن ، حرش  [ 2]
ص 47 . يرهوج ، هفیقس ، [ 3]

ص 162 . ج 3 ، دیدحلایبانبا ، هغالبلاجهن ، حرش  [ 4]

ص 162 . ج 3 ، دیدحلایبانبا ، هغالبلاجهن ، حرش  [ 5]
دیدحلایبانبا . هغالبلاجهن ، حرش  [ 6]

ص 448 . ج 3 ، يروباشین ، مکاح  كردتسم ، [ 7]
ص 162 . ج 3 ، دیدحلایبانبا ، هغالبلاجهن ، حرش  [ 8]

هیآ 13 . رون ، هروس  [ 9]
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ص 163 . ج 3 ، دیدحلایبانبا ، هغالبلاجهن ، حرش  [ 10]
ص 322 . ج 14 ، یناغا ، ص 163 . ج 3 ، دیدحلایبانبا ، هغالبلاجهن ، حرش  [ 11]

ص 104. ج 2 ، دیدحلایبانبا ، هغالبلاجهن ، حرش  [ 12]

ینادمه رشب  نب  ثراح 

يو و تشاد . روضح  نیّفص  گنج  رد  هک  [ 3  ] دوب مالسلاهیلع  یلع  ترضح  روالد  باحصا  زا  [ 2 ، ] ینادمه ریشب  ای  [ 1  ] رشب نب  ثراح 
ناوـج هدـنمزر  يورین  دصتـشه  اـب  ناـنمؤمریما  هاپـس  تسار ) فرط   ) هنمیم رد  هک  دوـب  ياهدـنامرف  هدزاـی  وزج  رـشب » نـب  ریمع   » شردارب

لمح ار  نادـمه  ینب  ياـهورین  مچرپ  هک  یلاـح  رد  ناوارف  ياـهتداشر  يرادـیاپ و  زا  سپ  و  دـندرک ، هلمح  هیواـعم  رکـشل  هب  ینادـمه 
[ . 4 . ] دندیسر تداهش  هب  زین  ینادمه  هدنمزر  داتشه  دصکی و  هلمح  نیا  رد  و  دندیسر ، تداهش  هب  دندرکیم ،

----------------------
اه : تشون  یپ 

نیفص . ۀعقو  [ 1]
يربط . خیرات  [ 2]

رشب .» نب  ثرح   » ظفل اب  و  دیزی » نب  نایفس   » ناونع رد  ش 25  ص 44 ، یسوط ، لاجر  [ 3]
ص 21. ج 5 ، يربط ، خیرات  ص 252 ؛ نیّفص ، ۀعقو  ك : ر . [ 4]

یمکح حالج  نب  ثراح 

. تسا هدیسر  تداهش  هب  نیّفص  رد  هک  تسا  مالسلاهیلع  نانمؤمریما  باحصا  زا  و  نمی -  لیابق  زا  ياهلیبق  مکح -  هب  بوسنم  يو 
« يریمح حاّبص  نب  بیرُک   » شمان هک  ریمح  هلیبق  نزیوذ ، نادناخ  زا  يدرم  نیفـص ، گنج  ياهزور  زا  يزور  دسیونیم : محازم  نب  رـصن 

ماـما هاپـس  زا  يدـیبز » حاـضو  نب  عفترم   » تسخن دـیبلط ، درواـمه  دـمآ و  نادـیم  هب  دوـب ، ماـش  هاپـس  فورعم  ناروـالد  ناعاجـش و  زا  و 
« حالُج نب  ثراح   » عقوم نیا  رد  دیآیم ؟ نم  نادیم  هب  یسک  هچ  دروآرب : گناب  بیرک  دیسر . تداهـش  هب  تفر و  وا  دربن  هب  مالـسلاهیلع 
وا ادتبا  تفر و  بیرک  ِگنج  هب  دوخ  نینمؤملاریما  هاگنآ  دیـسر ،... تداهـش  هب  زین  ثراح  نت  هب  نت  گنج  نیا  رد  یلو  تفر  وا  دربن  هب 
ات ایب  یلیام  رگا  تسین ، يزاـین  حـیاصن  هب  ار  اـم  میاهدینـش و  وت  زا  داـیز  اـهفرح  نیا  زا  اـم  هک : داد  خـساپ  بیرک  اـما  درک  تحیـصن  ار 
الا ةوق  لوح و ال  ال   » نتفگ اب  هدرک و  مامت  وا  رب  ار  تجح  تسین و  هلتاقم  كرت  میلـست و  هب  رـضاح  وا  تفاـیرد  یتقو  ترـضح  میگنجب .
رد و  دیسر ، تکاله  هب  هک  دز  وا  هب  یتبرض  نانچ  لوا  هلمح  هظحل و  نامه  رد  دادن و  بیرک  هب  یتلهم  رگید  تفاتـش و  وا  يوس  هب  هَّللاب »

مالسلاهیلع ماما  دربن  هب  یسنع  بلطم  نب  عاطم  سپس  يریمح و  هعادو  نب  ثراح  دیبلط . دروامه  زاب  مالـسلاهیلع  نانمؤم  ریما  دربن ، نیمه 
مالـسلاهیلع ماما  دربن  هب  یـسک  دیبلط  زرابم  هچ  ره  ود  نآ  زا  سپ  اما  دـناسر ، ناشتکاله  هب  دادـن و  تلهم  ار  ود  نآ  زین  ترـضح  دـمآ و 

[ . 1 . ] دماین
----------------

اه : تشون  یپ 
ص 239. ج 5 ، دیدحلا ، یبا  نبا  حرش  ص 315 ؛ نیّفص ، ۀعقو  ك : ر . [ 1]

یفعج ناهمج  نب  ثراح 
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[ . 1 . ] دوب مالسلاهیلع  یلع  ماما  نارای  باحصا و  زا  نامهج )  ) ناهمج نب  ثراح 
بناج هب  مالسلاهیلع  ماما  هاپس  لوارقشیپ  هدنامرف و  ود  نیا  هک  دوب  [ 2 « ] یناه نب  حیرش   » و رضن » نب  دایز   » بناج هب  نانمؤمریما  دصاق  وا 
ماهدرک راذگاو  رتشا  کلام  هب  ار  امش  رما  تحت  ياوق  یهدنامرف  هک  دوب  هدش  روآدای  ود  نآ  هب  یلمعلاروتسد  رد  ترـضح  دندوب . نیفص 

[ . 3 . ] تسا رتشا  کلام  امش ، ریما  دعب ، هب  هظحل  نیا  زا  و 
--------------------

: اه تشون  یپ 
تسا .) هدش  طبض  نامهج »  » یسوط لاجر  رد   ) ش 33 ص 39 ، یسوط ، لاجر  [ 1]

ماما هاپـس  نالوارقشیپ  یهدـنامرف  نیفـص  گنج  رد  هک  دنتـسه  مالـسلاهیلع  نانمؤم  ریما  ناراـی  زا  یناـه  نب  حیرـش  رـضن و  نب  داـیز  [ 2]
دمآ . دهاوخ  ناتساد  لیصفت  باتک ، نیمه  رد  ود  نیا  لاح  حرش  رد  دندوب . رادهدهع  ار  مالسلاهیلع 

ص 154. نیّفص ، ۀعقو  [ 3]

يراصنا بطاح  نب  ثراح 

تکرـش ردـب  گنج  رد  تساوخیم  وا  تسا . هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  باحـصا  زا  بطاح و  نب  ۀـبلعث  ردارب  هَّللادـبع ، وبا  وا  هینک 
[ . 1 . ] دنادرگزاب هار  نیب  زا  نس  یمک  تلع  هب  ار  هبابلوبا  وا و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  دنک 

[ . 2 . ] دیگنج مالسلاهیلع  نانمؤمریما  باکر  رد  تشاد و  روضح  زین  نیّفص  رد  يو 
---------------------

اه : تشون  یپ 
ص 568 . ج 1 ، هباصالا ، ص 323 ؛ ج 1 ، هباغلادسا ، [ 1]

ص 110. ج 2 ، بیذهتلا ، بیذهت  ص 568 ؛ ج 1 ، هباصالا ، ص 323 ؛ ج 1 ، هباغلا ، دسا  ك : ر . [ 2]

يرکب یعبر  ناسح  نب  ثراح 

تفالخ نامز  ذوفن  بحاص  دارفا  ناگرزب و  زا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  باحـصا  زا  یلهذ  يرکب  یعبر  ناّسح  دـنزرف  ثراـح 
تداهش هب  و  درک ، تدهاجم  ترضح  نآ  باکر  رد  لمج  گنج  رد  هک  تسا  مالـسلاهیلع  یلع  باحـصا  زا  وا  [ 1 . ] دوب باطخ  نب  رمع 

[ . 2 . ] دیسر
-----------------

اه : تشون  یپ 
ص 110 . ج 2 ، بیذهتلا ، بیذهت  ص 568 ؛ ج 1 ، هباصالا ، ص 323 ؛ ج 1 ، هباغلا ، دسا  ك : ر . [ 1]

ص 335. ج 1 ، هباغلا ، دسا  ك : ر . ص 522 ؛ ج 4 ، يربط ، خیرات  [ 2]

( یفوک نامعن  وبا   ) يدزا ةریصح  نب  ثراح 

[ . 1 . ] تسا هدروآ  رامش  هب  مالسلاهیلع  یلع  نینمؤملاریما  باحصا  زا  ار  وا  یسوط ، خیش 
هچنانچ [ 2 ، ] تسا هدیدن  ار  ترـضح  نآ  هدرک و  ثیدح  ِلقن  نانمؤمریما  زا  هطـساو  اب  ثراح  هک  دوشیم  هدافتـسا  رگید  كرادـم  زا  اما 

یلع ترـضح  زا  تساخرب و  نیفـص  رد  رـسای  رامع  هک  دـنکیم  لـقن  دـیبع  نب  نامحرلادـبع  زا  ةریـصح  نب  ثراـح  زا  نیفـص  ۀـعقو  رد 
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نب ثراـح  هک  دوـشیم  موـلعم  ثیدـح  نیا  زا  [ 3 . ] دـیامنن گنرد  هیواـعم  اـب  گـنج  يارب  مه  زور  کـی  یتح  هک  تساوخ  مالـسلاهیلع 
نب ثرح  زا  ینیلک  زا  تسا  یثیدح  یسوط  خیـش  لیلد  دیاش  و  تسا . هدومن  ثیدح  لقن  مالـسلاهیلع  ریما  ترـضح  زا  هطـساو  اب  ةریـصح 

ثیدح نیا  دیرخ . وا  زا  مردپ  درک و  ادیپ  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  تفالخ  هدـهع  رد  یجنگ  يدرم  تفگ : هک  هدرک  لقن  يدزا  ةریـصح 
[ . 4 . ] دشاب هدرک  تاقالم  ار  مالسلاهیلع  یلع  ترضح  وا  هک  تسین  نیا  رب  لاد 

------------------
اه : تشون  یپ 

ش 28 . ص 39 ، یسوط ، لاجر  [ 1]
ص 25 . ج 3 ، لاجرلا ، سوماق  ص 192 ؛ ج 4 ، ثیدحلا ، لاجر  مجعم  [ 2]

ص 93 . نیفص ، ۀعقو  [ 3]
ص 110. ج 2 ، بیذهتلا ، بیذهت  ك : ر . ص 25 ؛ ج 3 ، لاجرلا ، سوماق  [ 4]

عیبر نب  ثراح 

لماع زین  یتدـم  تسا و  راجن » نزاـم  ینب   » هلیبق زا  يو  تشاد . هینک  داـیز » وبا   » هب هک  دوب  مالـسلاهیلع  یلع  باحـصا  زا  عیبر ، نب  ثراـح 
[ . 1 . ] دوب هنیدم  رد  ترضح 

--------------
اه : تشون  یپ 

ش 19 . ص 39 ، یسوط ، لاجر  [ 1]

خ

مسبت یئورشوخ و 

، دننکیم دروخرب  مدرم  اب  نشخ  هدوب و  سوبع  وخدُنت و  ندادهولج ، گرزب  دوخ  يارب  یخرب 
دنتسه . ینابصع  قالخادب و  یهورگ  و 

دنراتفردب ، وخدنت و  نابز و  دب 
دنشابیم ، تنوشخ  ياراد  ّربکتم و 

. دنرادهگن دونشخ  یعامتجا  طباور  رد  ار  نادنواشیوخ  ناتسود و  و  دننک ، ذوفن  مدرم  ياهلد  رد  دنناوتیمن  اهنیا 
. تسا یقالخا  هدنزرا  ياهشزرا  زا  ندرک ، کمن  اب  ياهیخوش  نتشاد و  بل  رب  مّسبت  ینتورف و  یئورشوخ و  مالسا  رد 

ناج قمع  رد  درکیم و  بذـج  ار  همه  هک  ياهنوگ  هب  دوب ، نتورف  ورـشوخ و  عضاوتم ، ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  لوسر 
تشاد ، ذوفن  ناتسود 

: دنتشون ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  گرزب  نآ  هرابرد 
ُساَّنلا ُهَْکفَا  َناک  َو  مُّسَبَّتلا  ُریثَک  َناک  ُهَّنِا 

[ . 1 .( ] درکیم نیکمن  یخوش  حازم و  رتشیب  همه  زا  تشاد و  بل  رب  مّسبت  دایز  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  انامه  )
: دومرف دوخ  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مالسا  یمارگ  لوسر 
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ًاّقَح َِّالا  ُلُوقَا  َو ال  ُحَْزمََال  ّینِا 
.( میوگیمن يزیچ  قح  زج  اّما  منکیم ، یخوش  رتشیب  همه  زا  نم  انامه  )

، تشاد نیکمن  یخوش  زین  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح 
، دوب عضاوتم  ورشوخ و  هتشاد ، بل  رب  مّسبت  هراومه  و 

. تفرگیم تقبس  مالس  رد 
دنتفرگیم ، داریا  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  هب  هدزرورغ  ناّربکتم  هک  اجنآ  ات 

، دنکیم یخوش  ارچ  هک 
، تسا نتورف  مدرم  اب  و 

دراد ، بل  رب  مّسبت  و 
: دنتفگیم دندرکیم و  ریقحت  ار  مدرم  هک  اهنیب ، گرزب  دوخ  زا  یخرب  تهج  نیمه  هب  و 

. تسین بسانم  تفالخ ، يارب  یلع 
: تفگ مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  هب  یسراف  ناملس  يزور 

ۀَِعباّرلا َیِلا  َكَرَّخَا  ام  اذه 
.( دنهد رارق  تفالخ  مراهچ  هبتر  رد  ار  امش  نادرخیب  هک  دش  ثعاب  وت  ياه  یخوش  وکین و  قالخا  )

: دنتفگیم و 
ۀَفالِْخلِاب  ُساَّنلا  َیلْوَا  َناَکل  ُُهَتباعُد  الَْول 

.( دوب تفالخ  هب  رتراوازس  همه  زا  دوبن ، یلع  ياه  یخوش  رگا  )
. دننک تعاطا  هدیسرت ، وا  زا  مدرم  ات  دشاب  نشخ  هاوخدوخ و  ّربکتم و  دیاب  یسایس  ریدم  کی  دندرکیم ، رکف  هدزرورغ  نالهاج  نوچ 

: دهدیم ار  وا  خساپ  ترضح  هغالبلاجهن  هبطخ 84  رد  هک  تشاد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  ِّدضرب  ماش  رد  صاعورمع  ار  اهيزاسْوَج  نیمه 
َنِم ینُعَنْمَیَل  ِهَّللا  َو  اَّمأ  ًاِمثا ... َقَطَن  َو  ًالِطاب  َلاق  ْدََقل  ُسِرامُأ  َو  ُسِفاُعا  ٌۀـَباْعِلت  ٌؤَْرِما  ّینَا  َو  ًۀـَباعُد ، َِّیف  َّنَا  ِماَّشلا  ِلْهَِال  ُمُعْزَی  ِۀَِـغباَّنلا ! ِْنبَِال  ابَجَع 

ِتْوَْملا  ُرْکِذ  ِْبعَّللا 
، ماهدرک مرگرـس  ار  مدرم  روآهدـنخ  نانخـس  اب  هدوب  یخوش  لها  نم  هک  دـهدیم  جاور  ماش  مدرم  نایم  رد  هغبان ، نز  نآ  رـسپ  اتفگـش ، )

. تسا هداد  راشتنا  هانگ  هب  ینخس  هتفگ و  لطاب  هب  یفرح 
[ . 2 ( ] درادیم زاب  هدوهیب  ياهیمرگرس  ندرک و  یخوش  زا  گرم  دای  ارم  انامه  ادخ  هب  دنگوس 

-----------------
اه : تشون  یپ 

تاداعّسلا . عماج  [ 1]
یتشد . دمحم  سرهمفلامجعم  هغالبلاجهن  هبطخ 1:84 و 4  [ 2]

ندیرخ عیسو  هناخ 

. تشاد ینیبعقاو  عیسو و  رکف  تسا ، ناسنا  يرورض  یعیبط و  ياهزاین  زا  یکی  هک  نکسم  هب  تبسن  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح 
تسا ، گنت  کچوک و  رایسب  وا  لزنم  هک  دید  تفر ، دوخ  ناتسود  زا  یکی  لزنم  هب  يزور 

: دومرف وا  هب  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
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. تسا کچوک  یلیخ  وت  هناخ 
. دیامن یشک  ثاثأ  اجنآ  هب  دنک و  يرادیرخ  شنأش  ِبسانم  ِلزنم  هک  تشاذگ  شرایتخا  رد  یلوپ  سپس 

: تفگ مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  تسود 
. مدرگ جراخ  نآ  زا  ای  مشورفب ، ار  نآ  مناوتیمن  هتخاس و  نم  يارب  ار  نآ  هک  تسا  نم  يردپ  هناخ  نیا  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ای 

: داد خساپ  ترضح 
؟ ُُهْلثِم َنوُکَت  ْنأ  یغَْبنَی  ٌقَمْحأ  َكوبأ  َناک  ْنِا 

[ . 1 [ ).؟ یشاب نادان  دیاب  مه  وت  دوب ، نادان  تردپ  رگا  )
--------------

اه : تشون  یپ 
هغابّصلاجهب ج12 ص98. [ 1]

شیوخ نفد  ربق و  یگنوگچ  زا  ربخ 

راـنک رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  هکلب  تسین ، یلومعم  ربـق  کـی  فرـشا  فـجن  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤـملاریما  ترـضح  ربـق  هک  مینادیم 
. تسا هدیمرآ  مالسلا  هیلع  ربمایپ  حون  مالسلا و  هیلع  مدآ  ترضح 

ضرع مالـس  مالـسلا  هیلع  حون  ترـضح  سپـس  مالـسلا و  هیلع  مدآ  ترـضح  هب  ءادـتبا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  ترایز  رد  و 
: مینکیم

[ . 1  ] مالسلا امهیلع  ٍحُون  َو  َمَدآ  َکیَعیجَض  یَلَع  َو  َکیَلَع  ُمالَّسلا 
(. دنا هدیمرآ  تفیرش  ربق  فرط  ود  رد  هک  مالسلا  امهیلع  حون  مدآ و  رب  مالس  نانمؤم و  ربهر  ریما و  يا  وت  رب  مالس  )

. داد حیضوت  هنوگنیا  ار  دوخ  نفدم  نفد و  یگنوگچ  دوب ، تداهش  رتسب  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  هک  هاگنآ 
: دومرف مالسلا  امهیلع  نیسح  ماما  نسح و  ماما  شنادنزرف  هب  باطخ 

دیشاب ، هتشادن  يراک  توبات  يولج  تمسق  هب  دیداهن ، توبات  رد  دیدرک و  نفک  دیداد و  لسغ  ارم  یتقو 
دنکیم ، تکرح  هدش ، دنلب  دوخ  توبات  يولج  هک  دیرادرب  ار  توبات  بقع  تمسق  امش 
دراد ، دوجو  نم  يارب  هدامآ  يربق  اجنآ  هک  دینک  فّقوت  دمآ ، دورف  توبات  ِرَس  هک  اجره 

. دیراپسب كاخ  هب  ارم  مالسلا  هیلع  حون  مالسلا و  هیلع  مدآ  ترضح  ربق  رانک  رد 
تمـسق هک  دـندید  هاگان  دنتـشاذگ ، توبات  رد  ار  تیالو  دیـشروخ  ندـب  نفکو ، لسغ  زا  سپ  مالـسلا  امهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماـما 

دمآ ، دورف  توبات  دوب ، يرازین  هقطنم  هک  فجن  نیمزرس  رد  ات  دنتفر  دنتفرگ و  شود  هب  ار  توبات  بقع  ًاروف  دش ، دنلب  توبات  يولج 
. دندرک نفد  ربق  نآ  رد  ار  ردپ  دندید و  هدامآ  يربق  دندز ، رانک  هک  ار  اهكاخ  يرادقم 

مهیلع تیبلها  زج  تسا ، هدش  نفد  اجک  رد  ماما  هک  تسنادیمن  یسک  دوب و  ناهنپ  همه  رب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  نفد  ّلحم 
[ . 2 . ] دنتفریم ترضح  ترایز  هب  هک  کیدزن  نارای  زا  یعمج  مالسلا و 

. دوب یفخم  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  ربق  نوراه ، تفالخ  نارود  ات 
. درک هدهاشم  ار  يروآ  تفگش  هعقاو  تفر و  راکش  هب  هفوک  فارطا  رد  نوراه »  » يزور

رگیدـکی راـنک  رد  همه  اـجنآ  رد  هدرب ، هاـنپ  يرازین  کـی  هـب  ضیقن  ُّدِـض و  ِتاـناویح  رگید  نزَوَـگ و  وـهآ و  گـنلپ و  ریـش و  هـک  دـید 
دنمرآیم ،
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دنردیم ، دنروخیم و  ار  رگیدگی  نمأ ، هقطنم  نآ  زا  جراخ  هک  یلاح  رد 
. دشاب ناما  رد  ات  دربیم  هانپ  رازین  نامه  هب  ًاروف  دننکیم ، بیقعت  هک  ار  يراکش  ره  و 

، دش هدز  تفگش  نوراه 
دیسرپ . ار  نآ  ّتلع  درک و  راضحا  یناهنپ  ار  هفوک  نادرمریپ  ناگرزب و  و 

: هک دنداد  خساپ 
دراد ، رارق  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  ربق  اهرازین  لخاد  رد  و  فجن »  » هقطنم نیا  رد 

. دنتسین ربخ  اب  تقیقح  نیا  زا  مدرم  رثکا  مینک ، ءاشفا  ار  نآ  میتشادن  هزاجا  ام  نوچ  و 
، دش راکشآ  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  ناهنپ » ربق   » سپ نآ  زا 

[ . 3 . ] ددرگ نایعیش  مومع  هاگترایز  هک  دننک  انب  نآ  رب  یهاگراب  دبنگ و  ابیز و  نامتخاس  دنتسناوت  نایعیش  و 
------------------------

اه : تشون  یپ 
100 ص286 و376 . جو راونالاراحب ج53 ص271  [ 1]

ةادهلا ج 4 ص 582 و ج 5 ص 2 . تابثا  [ 2]
. یلماع ّرُح  ةادهلا ج 4 ص 583 ، تابثا  [ 3]

هب ندروخ 

: دومرف مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح 
[ . 1 . ] دربیم نیب  زا  ار  سرت  كریز و  ار  لد  كاپ و  ار  هدعم  و  دنکیم ، يوق  ار  فیعض  ِلد  ِهب ، ندروخ 

----------------
اه : تشون  یپ 

. متشه باب  نیقّتملا  ۀیلح  [ 1]

امرخ

امرخ  اب  نامرد 
خرُس  يامرخ  دئاوف 

وکین نادنزرف  امرُخ و 
ماما  ياذغ  امرخ ، نان و 

هدعم  ياه  مرک  يدوبان  امرخ و 
: دومرف هک  درک  لقن  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  زا  دوخ  ناردپ  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  - 1

[ . 1 . ] ِبَطُّرلا َنِم  ُلَْضفَأ  ِِهب  يوادَتَتالَو  ءیَش  ْنِم  ُلِماَْحلا  ُلُکَْأت  اَم 
.« دشاب امرخ  زا  رتهب  هک  دهدیمن  افش  ار  ناسنا  يزیچ  و  دروخیمن ، ناسنا  یئاذغ  »

: دومرف ترضح  نآ  هک  درک  لقن  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  - 2
[ . 2  ] ِءاوْدألا َنِم  ٌءافِش  ِهیف  َّنِإَف  َرْمتَّلا  اُولُک  َو  ِرِکْسُْملا  َباَحْصَأ  اوُِفلاخ 
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.« تساهدرد نامرد  امرُخ  هک  دیروخب  امرخ  بارش ، ياج  هب  دینک و  تفلاخم  ناراوخ  بارش  اب  »
: دومرف مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  یتیاور  رد  - 3

[ . 3  ] َءامَلُح ْمُکُدالْوَأ  ْجُرَْخت  َّنِهِساِفن  یف  ْمُکَءاَِسن  اوُمِعْطَأَف  یِّنَرَْبلا ، ْمُِکتارَمَت  ُْریَخ 
رابدُرب میلح و  ینادـنزرف  ات  دـیناروخب  خرُـس  يامرخ  ناـمیاز  زا  سپ  ِماـّیا  رد  دوخ  ناـنز  هب  تسا ، رتهب  خرـس  ياـمرخ  اـهامرخ  ناـیم  رد  »

.« دنهدب امش  لیوحت 
: دیوگیم ذوبرخ  نب  فورعم  - 4

[ . 4 . ] ِرْمتَّلِاب َْزبُْخلا  ُلُکْأَی  مالسلا  هیلع  َنینِمْؤُْملاَریمأ  يأَر 
.« دومرفیم لیم  امرخ  نان و  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هک  دوب  هدید  اهراب  »

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  - 5
[ . 5 . ] ِهِذه ُمْدُأ  اذه  َلوُقَی : َو  ِۀَمْقُّللا ، یَلَع  اهُعَضَیَف  َرْمتَّلا  ُذُخْأَی  مالسلا  هیلع  َنینُمْؤُْملاُریمَأ  َناک 

: دومرفیم تشاذگیم و  نان  ياهمقل  رد  ار  امرخ  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هراومه  »
.(« دروخ دیاب  امرخ  اب  ار  نان  ینعی : . ) تسا نیا  ِتشروخ  امرخ )  ) نیا

: دومرف هک  دش  لقن  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  - 6
[ . 6 . ] ِءاوْدَْألا َنِم  ٌءافِش  ِهیف  َّنِإَف  َرْمتَّلا  اُولُک 

.« تساهدرد نامرد  نآ  رد  اریز  دیروخب ، امرُخ  »
: دومرف هک  درک  لقن  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  - 7

[ . 7 . ] ِِهنَْطب یف  ُدوُّدلا  َِلُتق  ِهِعَجْضَم ، َْدنِع  ًةَوْجَع  ٍتاَرْمَت  َْعبَس  َلَکَأ  ْنَم 
.« دش دنهاوخ  هتشک  وا  هدعم  لخاد  ياهمرک  دروخب ، باوخ  ماگنه  هب  هدیبوک و  مه  هب  ار  امرُخ  هناد  تفه  هک  یسک  »

------------------------
اه : تشون  یپ 

راونألاراحب ج 66 ص128 ح10 . [ 1]

راونألاراحب ج 66 ص133 ح31 . [ 2]
سورعلا .) جات  . ) هینرب هتدحاو  َو  ِرمَّتلا  ُدَوْجأ  وه  ٌرَّوَدُم و  ٌرَفْصَا  ٌفوُْرعَم  ٌرْمَت  ُینِّرَبلا : راحب ج 66 ص134 ح38 ، [ 3]

راونألاراحب ج 66 ص139 ح51 . [ 4]

راونألاراحب ج 66 ص139 ح52 . [ 5]

راونألاراحب ج 66 ص141 ح58 . [ 6]
. ۀمئألا بط  نع  لئاسولا ج16 ص390 ح3  كردتسم  [ 7]

هناودنه هزبرخ و 

: دومرف مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  - 1
. ِهیف ٌۀَِلئاغال  َو  ٌءادال  ِضْرَْألا  ُۀَمْحَش  ُخیِِّطْبلَا 

.« دراد دوجو  نآ  رد  ینارگن  هن  تسا و  يرامیب  نآ  رد  هن  تسا ، نیمز  هویم  هناودنه ) ای   ) هزبرخ »
: دومرف مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  - 2
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[ . 1 . ] ٌءاََود َو  ٌلُْقن ، َو  ٌّیِمْطَخ ، َو  ٌناَنْشأ ، َو  ٌءاَْولَح ، َو  ٌمْدُأ ، َو  ٌناَْحیَر ، َو  ٌۀَهِکاَف ، َو  ٌباَرَش ، َو  ٌماَعَط ، ٍلاصِخ : ُرْشَع  ِهیف 
، تسوکین رثأ  هد  هناودنه ) ای   ) هزبرخ رد  »

تسا  ماعط  مه 
، یندیشون ِبآ  مه  و 

تسا  هویم  مه 
، وبشوخ لُگ  مه  و 

تسا  تشروخ  مه 
، اولح ینیریش و  مه  و 

تسا  تابن  مه 
یمتخ ، ِلُگ  مه  و 

تسا  ینیریش  لُقن و  و 
.« تساهدرد ياود  و 

: دومرف هک  درک  لقن  دوخ  ناردپ  زا  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  - 3
[ . 2 . ] ِرَّکُّسلِاب َخیِِّطْبلا  ُلُکْأَی  مالسلا  هیلع  ٍِبلاَط  یبأ  ُْنب  ُِّیلَع  َناَک 

.« دروخیم رَکِش  اب  ار  یبلاط ) عاونا  و   ) هزبرخ هراومه  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  »
: هک تسا  هدمآ  يرگید  ثیدح  رد  و  - 4

[ . 3 . ] ِبَطُّرلِاب َخیِِّطْبلا  ُلُکْأَی 
.« دندروخیم هزات  يامرخ  اب  ار  هزبرخ  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  »

--------------------
اه : تشون  یپ 

راونألاراحب ج63 ص194 ح8 . [ 1]
راونألاراحب ج63 ص197-196 ح16 . [ 2]

77 ح1. باب لئاسولا ج16 ص408  كردتسم  [ 3]

نادند ندرک  لالخ 

ندرک  لالخ  حیحص  هویش 
نادند ناهد و  تشادهب  ندرک و  لالخ 

يزور  ندرک و  لالخ 
ماذج  نامرد  ندرک و  لالخ 

دومرف : هک  دش  لقن  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  زا  - 1
[ . 1 . ] َْرقَْفلا ُثِرُوی  ِءافْرَّطلِاب  ُلُّلَخَّتلا 

.« تسا یتسدیهت  رقف و  لماع  زگ ، تخرد  بوچ  اب  ندرک  لالخ  »
: دومرف هک  درک  لقن  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  شردپ  زا  دیعس ، نب  روث  زا  هّیفص  یبا  نب  تباث  - 2
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[ . 2 . ] ًاَثالَث ُضَمْضَمَن  یَّتَح  َءاَْملا  َبَرْشَنال  ْنأ  اَْنلَّلََخت  اذإ  انُُرمْأَی 
بآ سپـس  میهد و  وشتـسش  هدرک ، هزمزم  بآ  اب  ار  نادند  ناهد و  راب  هس  ات  داد  روتـسد  ام  هب  نادـند  ندرک  لالخ  زا  سپ  ترـضح  نآ  »

.« میشونب
: دومرف ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  دش  لقن  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  زا  - 3

[ . 3 . ] َقْزِّرلا ِْدبَْعلا  یَلَع  ُِبلْجَی  َو  ِذِجاوَّنلا ، َو  ِباَّنِلل  ٌۀَّحِص  ُهَّنإَف  ِماعَّطلا ، َِرثَأ  یلَع  اُولَّلََخت 
يارب يزور  بلج  لماع  درادیمهگن و  ملاس  ار  بقع  ولج و  ياه  نادـند  و  ياـن )  ) ناـهد ياـضف  هک  دـینک  لـالخ  ندروخ  اذـغ  زا  سپ  »

.« تسا ناگدنب 
هک : هدش  لقن  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  زا  - 4

ُكِّرَُحی َِکلذ  َّنإَف  ِناَْحیَّرلا ، َو  ِناَّمُّرلاـِب  َلَّلَخَتَی  ْنأ  یهَن  َو  ِِهب ، َكاتْـسَی  ْنأ  َو  ِبْصَْقلاـِب  َلَّلَخَتَی  ْنأ  یهَن  ملـسو ، هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ِّیبَّنلا  َّنأ 
[ . 4 . ] ِماذُْجلا َقْرِع 

.« دنکیم تیوقت  ار  ماذج  يرامیب  اریز  دننک ، لالخ  ناحیر  ای  رانا  تخرد  هخاش  اب  هک  دومرف  یهن  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  »
-------------

اه : تشون  یپ 
راونألاراحب ج63 ص436 ح1 . [ 1]
راونألاراحب ج63 ص438 ح5 . [ 2]

لئاسولا ج16 ص317 ح1 . كردتسم  [ 3]

لئاسولا ج16 ص319 ح1. كردتسم  [ 4]

فلا یب  هبطخ 

. ُُهتیِضَق ْتَغََلب  َو  ُُهتیِشَم  ْتَذِفَن  َو  ُُهتَِملَک  ْتَّمَت  َو  ُُهبَضَغ  ُُهتَمْحَر  ْتَقَبَسَو  ُُهتْعَن  ْتَقَبَس  َو  ُُهتَّنِم  ْتَمُظَع  ْنَم  ُتْمِظَع  َو  ُتْدِمَح 
. هینب ۀلیصف و  نع  لغشی  موی  هیجُنت  ًةَرِفغَم  ّهبَر  نِم  ٌلّمَؤم  هدیحوتب  فرتعم  هتئیطخ ، نم  ّلضتم  هتیدوبعل ، عّضخَتِم  هتیبوبرل  ٌّرقُم  ُُهتْدِمَح 
هتدّـحو نّقیتم و  نمؤم  دـیرفت  هتدرف  ٌنقوم و  ٌصلخم و  ٌدیهـشت  هل  ُتدهـش  هیلع و  لَّکوتَن  هب و  نمُؤن  هیدهتـسَن و  هدـشرتسَن و  هنیعتـسَن و  و 

. هعنُص یف  یلو  هل  نکی  مل  هکُلم و  یف  ٌکیرش  ِهب  سَیل  ٍنعذم  ٍدبع  ُدیحوت 
. ٍریظن ٍنیعم و  ٍنوع و  یف  ٍریزو  ٍریِشُم و  نَع  َّلَج 

لَدَعَف َمَکَح  َو  َرَفَغَف ، یِصُع  وُردَقف  َکَلَم  رَبَخَف و  َرَظَن  َو  َرَتَسَف  َِملَع 
ِهِّومُسب ّربکتُم  ِهُِّولُِعب ، ٌسِّدقتُم  ِِهتَّوُِقب ، ٌنِّکمتم  ِِهتّزِعب  دِّرفتم  َّبر  ءیَـش . َّلک  دَْعب  ٍءیَـش و  َّلک  لبق  وه  ءیـش و  هلثم  سیل  لوزی ، َنل  لزی و  َمل 

. ٌرَظَن هب  ٌطیُِحم  سیل  ٌعْمَس و  ِِهب  ُطیِحی  سیل 
ٌمیحر ٌفوؤر  ٌمیِکَح  ٌمِیلَع  ٌعیِمَس  ٌریَِصب  ٌعینم  يِوَق 

. هفِرعی ْنَم  ِِهتْعَن  نَع  َّلَض  َو  ُهَفِصی  نَم  ِهِفصَو  نع  َزَجَع 
. ٍۀَعَجُوم ٍۀبوقُع  ٍۀعسُوم و  ٍۀمَحَر  َو  يوق  ٍشَطب  َو  یِفَخ  ٍفطلوذ  هوُّبحی ، هقوری و  ُهوُعْدی و  ْنَم  َةَوْعَد  ُبیِجی  َبُرَقَف  َدَُعب  َدُعَبَف و  َبُرَق 

. ۀَِقبُوم ٌةودمم  ٌمیِحَج  ُهََتبوُقُع  ٌۀقنوم و  ٌۀضیرع  ٌۀّنج  ُهُمْحَر 
ُُهثَْعب ِهِینُدت ، هبّرِفت و  ِهِیلعَت و  هَفیُِرت و  هیطُخت و  ٌةولَص  ِِهب  َو  ِهیَلَع  یّلص  ُُهبِیبَح . ُُهلِیلَخ و  َو  ُهِیبن  ُهیفـص و  َُهلوُسَر و  ُهُْدبَع و  ٍدَّمَُحم  ۀثعبب  ْتَدِهَـش  َو 

. ٍةرَفَک َو  ٍةَرتَف  َنیِح  َو  ٍرْصَع  ریَخ  ِیف 
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. هّدَکَو َغََلب  َحَصَن و  َو  َشَعَوَف  ُُهتَجُح  ِِهب  َعَضَو  ُُهتَّوَُبن و  هل  مَتَخ  ام  هدیزمل ، ٌۀّنِم  و  هدیبِعل ، ٌۀمحَر 
. بیُجم ٍبیِرَق  میِحَر ، ٍروُفَغ  ٍّبَر  ْنِم  ٌمیِرْکَت ، َو  ٌۀَکََرب  َو  ٌمِیلْسَت  َو  ٌۀَمْحَر  ِهیَلَع  یکز ، یلو ، یضر ، ٌمیحر ، ٍنِمُؤم ، ِّلُِکب  فوؤر 

. مُکِیبَن َۀَّنُس  مُُکترَکذ  مُکِّبَر و  ۀیِصَِوب  َرِضَح  ْنَم  َعیمَج  مُُکتیَصَو 
. مُکِیْلبی َو  مُُکلِهْذی  ٍمْوی  َْلبَق  مکیِْجُنت  ٌۀیِقَت  َو  مُکُعُومد  يرذت  ٍۀنَسَح  و  مُُکبُوُلق ، ُنُکست  ٍۀَبهَِرب  مُکیَلَعَف 

. ۀَئیَس ُنْزَو  تَّفَخ  ٍۀتَنَسَح  َنْزَو  ْتَلُقَث  ْنَم  ِهِیف  ُزوُفی  َو  وُْمنی 
. ٍعوُجُر َو  ٍمَدَن  َو  ٍعوُُزن  ٍَۀبَوت  َو  ٍعوُشُخ  َو  ٍرْکُش  َو  ٍعوُضُخ  ٍّلُذ و  ًۀَلَئْسَم  ْمُکقُلم  َو  مُُکتَلَئْسَم  ْنُکَتل  َو 

َلبَق ُهَرَضَخ  َو  ِهِْرقَف ، َْلبَق  ُهَتینُغ  ِِهلغُش و َ  َلبق  ُُهتَغِْزف  ُهَتَعِس و  ُهَتَعِضَو و  ُهَرَبِک  ِهِمَرِه و  َلبق  ُهَتَبیـش  ِهِمْقُـس و  َْلبَق  َهَتَّحِـص  ْمُْکنِم  ٍِمنَتْغُم  َّلُک  ِْمنَتْغَیل  َو 
. ُهَْلقَع ُّلِقی  َو  ُهَنَْول ، ُریَغَتی  و  ُهَْلقَع ، ُریَغَتی  َو  ُهَرْمُع  ُعَطْقی  َو  ٌۀَبیَخ  ُْهنَع  ُضِْرعی  ُُهتَعِیبَط و  ِهیَلَع  َو  ُمُهْسی  َو  ُضُرْمی  َو  ُُربکی ، َو  ُحُرْهی  ِلبَق  نِم  هِرَفَس ،

. كوُْهنَم ُهَمْسِجَو  كُوموُع  َوُه  مِِهلوَق  َْلبَق 
. ٍدیَِعب َو  ٍبیرَق  ِّلُک  ٍروُضُح  َو  ٍدیدَش  ٍعَْزن  یف  ُهَّدِج  َْلبَق 

َقِْرفَت ُهََدلَو و  ُهنِم  ّمَتی  َو  ُهَسُرُع  یَکب  َو  ُهَسْفَن  ِثیدَح  َو  ُهَفینُح  ِنُوکُـس  َو  ِهنِینرُع  ِفْطَخ  َو  ِِهنیبَج ، ِحْشَر  َو  ِهِرَظَن  ِعوُمُط  َو  ِهِرََـصب  ٍصوُخُـش  َْلبَق 
َو َُهل  َطََسب  َو  یَجَس  َو  َفَشَک  َو  َلَسَغ  َو  يّرَغ  َدَّرَج و  َو  َهِّجُو  َو  َدَدَم ، َو  َنَفَک  َو  ُهَعْمَـس ، َو  ُهَرََـصب  َبَهَذ  َو  ُهَعْمَج  َمَسَق  َو  ُهَقیِدَص ، َو  ُهَّوُدَع  ُهنَع 

. ِهِدَّجَنُم َرَحَج  َو  ِهِدیَشَم ، ِروُُصق  َو  ِِهفَرْخَُزم ، ِرُود  ْنَم  َلَقَن  َو  ِهیَلَع  َرَشَن  َو  یِه 
َو ُهَرَبَخ  یَسَن  َو  ُهَرْذَح  ُقَّقََحت  َو  ُهَرَدَم  ِهیَلَع  َّشَح  َو  ُهُْرفَع  ِهیَلَع  ٌلیَه  َو  ِدوُْملِِجب  ٌفَّقَسُم  ٍدوُْظنَم  ٍنَبَِلب  ٍدوُصْرَم ، ٍقیَـض  ٍدوُْحلَم ، ِحیِرَـض  یف  َلَعَجَف 

ِهِدیَدَص ُلیِسی  َو  ِهِْربَق  ِدُود  ُهَنَسَح  یف  یعْسی  ٍْرفَق  ِنیِهَد  َو  ٍْربَق ، ٌوْشَح  َوُهَف  ُُهبیِسَح  َو  ُُهنیِرَق  ِِهب  َلَّدَبَت  َو  ٍۀَبیِسَن  َو  ِهِمیِدَن  َو  ِهیِفَـص ، َو  ِهِیلَو  َْدنِع  َعَجَر 
. ِهِروُشَن َو  ِهِرْشَِحب  یعْدی  َو  ِهِروُص  یف  ُخَْفنی  َو  ِهِْربَق  ْنِم  ُریُِشتَف  ِهِرَْحن  َو  ِهِرْدَص  یلَع 

. ٌرِیبَخ ٌریَِصب  ِهِْدبَِعب  ٌریِدَق  ٌّبَر  ِلْضَْفِلل  َدَعَق  َو  ٍقیِطَن  َو  ٍدیِهَش  َو  ٍقیِدَص  َو  ِیبَن  ِّلُِکب  یئیِج  َو  ٍروُدُص  ُةَریِرَس  ْتَلِّصُح  َو  ٌرُوُبق  ْتَِرثُْعب  َّمَثَف 
. ٌمِیلَع ٍةَرِیبَک  َو  ٍةَریِغَص  ِّلُِکب  ٍمیظَع  ٍکُلم  يَدی  َنَیب  ٍلیلَج  ِدَهْشَم  َو  ٍلیِهَس  ِفَقْرَم  یف  ِهیِصُْقت  ٍةَرْسَح  َو  ِهِینُْعت  ٍةَْرفَذ  ْنِم  مُکَلَف 

. ٍَۀلُوبیَم َریَغ  ُهَتَّجُح  َو  ٍۀَعوُمْسَم  َریَغ  ُْهتَخَرَص  َو  ٍۀَموُحرَم ، َریَغ  ُهَقَِلق ، ُهَرُصْحی  َو  ُهَقَرَع  ُمُْجلی  ٍِذئَنیِح 
َو ِهِّسَِمب  ُهُْدلِجَو  ِهِسْمَِلب  ُهُجْرَف  َو  ِِهتَوْطَِخب  ِِهلْجِر  َو  ِهِشْطَِبب  ِهِدی  َو  ِهِرْظَِنب  ُهَنیَع  َتَّدَش  َو  ِِهلَمَع  ِءوُس  یف  َرَظَن  ُثیَح  ُهَتَریِرَج  َنیبَت  َو  ُهَتَفیِحَـص  ٌرِـشَْتنُم 

ٍّلَظَو ٍةَّدِش  َو  ٍبُرَِکب  ُمَّنَهَجَدَرَوَف  ُهَدْشَحَو  ُبَحْـسی  َقیـسَو  ُهَدی  ُهَْکُلم  َلَْغلَغ  َو  ُهَدیِج  َلَسلَـسَف  ُریِـصی  ُثیَح  ْنَع  َفَشَک  َو  ٌریِکَن . َو  ٌرِْکنُم  ُهَدِّدَُـهت 
ٍدیِدَج ِدلِجَک  ٍۀَجَْضنَِعب  ُهَْدلِج  ُدوُعی  ٍدیِدَح -  ْنِم  ٍعَْمنَِمب  ُْهتَلَْتبَز  َو  ُهَدْقَح  َِحلُْست  ُهَهْجَو ؛ يِوْشَت  ٍمیِمَح -  ْنِم  ًَۀبْرَش  یّمَـسی  َو  ٍحیِحَـص  ِیف  ُبُذْعی 

ْنِم ٌْوفَع  ُُهلَئْسَن  َو  ٍریِصُم  ِّلُک  ِّرَـش  ْنِم  ٍریِدَق  ٍبَِرب  ُذوُعَن  ُهُمْدَن -  ُهَعَنْمی  َْمل  ُثیَح  ٍمَدَن  بِجی  ْمَلَف  ُخِرْـصَتْسی  َو  ٍمیِحَج  َۀَنَزَخ  ُْهنَع  َضِْرعَتَف  ُثیِغَتْـسی 
هِّبَر . ٍبیِذْعَت  ْنَع  َحِزْحُز  ْنَمَف  ِیتَبَلَط  ُحِْجنَم  َو  ِیتَلَئْسَم  ِیلَو  َوُهَف  ُْهنِم  ِْلبَق  ْنِم  ٌةَرِفْغَم  ُْهنَع  یِضَر 

ِیف ُبَلَْعتَن  َو  ٍسوُدِرف  ِیف  ٍسدـُق  ٍةَریِظَح  ٍنَکَـسَو  ٍسوُِکب  ِهیَلَع  َفیَطَو  ُهَدَّعَخ ، َو  َنیَع  ٍدوُج  ِکـُْلم  َو  ُهَدیَـش  ٍروُُـصق  ِیف  َدَّلَخ  َو  ِِهب  ُّرِقی  ٍۀَّنَج  ِیف 
 - ٍدوُمَخ ْنِم  ُبَرْشی  َو  ِروُرُّسِلل  ٌرِعْشَتْسَم  ِکلُْمَلل  ِمیِدَتْسُم  ٍکْسِِمب -  َمَتَخ  ِلِیبَْجنَِزب -  َجَزَم  ْدَق  ٍلِیبَسلَس  ْنِم  ٍبْرُش  َو  ٍمِینسَت  ْنِم  یقْسی  َو  یمعَن 
َوُهَف ُهَتیِصْعَم  ُهَسْفَن  َُهل  َْتلَّوَس  َو  ُهَئِْشنُم  یِـصَع  ْنَم  َُۀبوُقُع  َْکِلت  َو  ُهَسْفَن  َرِذَح  َو  هَّبَر  یِـشَخ  ْنَم  ٌَۀلِْزنَم  ِهِذه  ُهَْلقَع  ُفِْزنی  َسَیل  ٍقِدْغُم  ٍضَور  ِیف 
ِبلَق یلَع  میرک -  بر  دنع  نم  ٌنِیبُم -  ٌرِینُم  ٌسُدق  ٌحُور  ِِهب  َلََزن  ٍدـیِمَح  ٍمیِکَح  ْنِم  ٌلیِْزنَت  َّصَن  ٌظَعَو  َو  َّصَق  ٌصَـصَق  ُْهنَع  ُمکُح  َو  ٍلْصَف  ُلوَق 

ُعَّرـضَتی ٍمیِجَر  ٍنیَِعل  ٍّوُدَـع  ِّرَـش  نِم  ٍمیِحَر  ٍریِدَـق  ٍمیِکَح  ٍمِیلَع  ٍّبَِرب  ٌبْذَـع  ٌةَرَِرب  َنُومَّرَکُم  ٌةَرَفَـس  ٌلُـسُر  ِهیَلَع  ْتَّلَـص  ٌدیَـس  َو  ٍدیِـشَر  ٍدـتهُم  ِیبَن 
[ . 1 . ] ْمَُکلَو ِیل  ٍّبَِرب  َّلُک  َّبَر  ُرِفْغَتْسَن  َو  مُُکلِهَْتبُم  ُلِهَْتبی  َو  ْمُکُعِّرَضَتُم 

: دندناوخ ار  هیآ  نیا  ماما  سپس 
. نیقّتملل ۀبقاعلا  ًاداسفال و  ضرالا و  یف  ًاولع  نودیریال  نیذلل  اهلعجن  ةرخالا  رادلا  کلت 

. دروآ دوجو  هب  یبدا  تضهن  کی  درک و  داجیا  يرکف  تکرح  نیملسم  یملع  عماجم  رد  فلا » نودب   » هبطخ
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--------------------
اه : تشون  یپ 

ص613. هغالبلاجهن ، حرش  ات ص61 ؛ ص59  مالسلا ، هیلعنینمؤملاریما  ءاضق  [ 1]

هطقن نودب  هبطخ 

هب ار  یمالسا  یمان  يابدا  برع و  ياغلب  هّجوت  شیپ  زا  شیب  هک  درک  لقن  ار  هطقن » نودب   » ياهبطخ مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  زا 
. درک بلج  دوخ 

یلص ادخ  لوسر  باحصا  هک  دننکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  زا  دوخ  دانساب  هیوباب  نبا  ینیلک و  بقانم و  رد  بوشآ  رهش  نبا 
مالـسلا هیلع  یلع  نینمؤـملاریما  دـندناریم  ینخـس  يرَد  ره  زا  دـندوب و  هـتفرگ  ار  مالـسلا  هـیلع  یلع  ماـما  فارطا  ملـسو  هـلآو  هـیلع  هللا 

. درک داریا  ار  ریز  هطقنیب  هبطخ  یناهگان  تروص  هب  تساخاپرب و 
: دننام تسا  هاتوک  یکی  هطقن  یب  هبطخ  زا 

[ . 1  ] خلا هالوا  مرکا و  هامسا و  دمحلا و  رهطا  هارسا و  دمحلا و  حرسا  هدحوا  دمحلا و  دکؤا  هل  هاوأم و  دمحلا و  لها  هَّللدمحلا 
: دننام تسا  ینالوط  يرگید  و 

هطقن نودب  هبطخ 
َو اهُِکلْهُم  َو  َكالْمَألا  ُرِّمَدُم  َو  اهُکِرْدـُم  َو  ِرارْـسَألا  ِِملاع  ِراطوَألا  ُلِّهَـسُم  َو  ِدُولُوم  ِّلُک  ُرِّوَصُم  ِدوُدَْولا ، ِِکلاْملا  ِدوُمْحملا  ِِکلَْملا  ِهَّللُدْـمَْحلَا 

، َلَمْرَا َو  ِْلمَّرلا  َعَسْوَأ  َو  ِلَمَألا  َو  ِلاؤُّسلا  َعَواط  َو  َلُمَه  َو  ُهَمانِس  َلُمَک  َو  ُهَحامِس  َّمَع  اهُرِدْصَم ، َو  ِرُومُألا  ُدِرْوَم  َو  اهُرِّرَکُم  َو  ِروُهُّدلا  ُرِّوَکُم 
ًادَّمَُحم َلَسْرَا  ُهاَّوَس ، َو  َلَدَع  اِمل  َعَراص  َو ال  ُهاوِس  َمَمُِألل  َهِلا  ُهَّللا ال  َوُه  َو  َلَّوَالا  َدَّحَو  امَک  ُهَدَحْوَا  َو  هادُم ، ًاَحوُدْمَم -  ًاَدْـمَح  ُهُدْـمَح  ُهُدَـمْحَا 

َو َدوُعَْولاَدَّلا  َو  َدَّهُم  َو  ِلوُصُْألا  ُلْصَاَو  َمَکْحَاَو  َمَکَح  َو  َِملَع  َو  َمَلْعَا  ٍعاوِس  ُوذ  َو  ِماکْحَا  ُلِّطَعُم  َو  ِماعُّرِلل  ًاَدِدَسُم  ِماَّکُْحِلل  ًاَماِما  َو  ِمالْسِِْإلل  ًامَلَع 
اوُمَلِْعا ٍلالْهَا ، ُعْمَـس  َو  ٍلالَه  ُْعلَط  َو  ٍلاد  َعَنَم  َو  ٌلآ  ٍدَّمَحُمِلام  َمارِْکلا  ُهَلْهَا  َو  َُهلآ  َمِحَر  َو  ِمالَّسلا  َۀَحوَد  ََعدَوا  َو  َمارْکِْإلا  َُهل  ُهَّللا  َلَصْوَا  َدَـعوَا ،

اَواع َو  اهاوْعَد  َو  ِماحْرَْألا  اُولَـصَو  ُهوَعَو  ِهَّللاَْرمَا  اوُعَمْـسَا  َو  ُهوُعَد  َو  َمارَْحلا  اوُعیِطَا  َو  ِلالَْحلا  َکـِلاسَم  اوُکَلْـسَا  َو  ْلاـمْعَْألا  َحَلْـصَا  هِلا  مُکاـعَد 
َو ًاَدَدوُس  مُهارْـسَا  َو  ًادـِلْوَم  ِرارْحَّْألا  ُرَهْطَا  ْمُکُرِهاصَم  َو  ِعَمَّطلاَو  ِوْهَّللا  َطْهَر  اُومَراص  َو  ِعَرَْولاَو  ِحـالَّصلا  َلـْهَا  اوُرَهاـص  َو  اـهوُعَدْرَاَو  ِمارْهَْـألا 

ََعدَْوا ٍرَهَـص  ُمَرْکَا  َوُه  َو  ٍۀَمَلَـس  َُّما  ِهَّللا  ُلوُسَر  َرْهَم  امَک  اَهلَرَهام  َو  ُهَمَّرَکُْملا  ُمُکَـسوُرُع  ًاَِکلْمُم  َکَمَرَح  َّلَـه  َو  مُکُُّما  اوُهاـه  َو  ًاَدِرُوم  ْمُهـالْحَا 
َو َُهلاح  َحالـِصا  الَک  َمََهلاَو  ُهَداعِْـسا  َماَود  َو  َُهلاصِو  َدامْحَا  ْمَُکل  َهَّللا  ُلَئْـسَا  َمَصالَو  ُهَمَحـالُم  َسَکْواـَل  َو  اهَـس  اـم  َو  َدادَا  اـم  َکـِلَم  َو  َدـالْوَْألا 

. ًاَدَمْحَا ِِهلوُسَِرل  َحَدَِمل  َو  َدَمْرَّسلا  َدْمَْحلا  َُهل  اوُداعَم  َو  َُهلاِمل  َدادْعِْإلا 
هطقن یب  هبطخ  همجرت :

مارآ اهارحـص و  هدننک  راومه  شیاتـس  هدش  مگ  ره  يامنهار  دولوم و  ره  کلام  بوبحم  رواد  هدیدنـسپ و  راگدرورپ  شیاتـس  دـمح و  »
اهدارم . تالکشم و  هدننک ، ناسآ  اهناراب و  بآ و  هدننک  ناور  اههوک و  هدنهد 

نامز و هدنراد  زور و  بش و  هب  روما  هدـننک  دـیدجت  شناد  راگزور و  هدـنهد  رورم  یلک و  تسا  بیغ  رارـسا  ملاع  هک  ار  یـسک  شیاتس 
تسا هدامآ  نهپ و  هراومه  شلامک  تمعن و  ناوخ  تسا و  هدرتسگ  هشیمه  شماع  هرفس  هک  یسک  نآ . رداصم 

 - تخاس نیمز  شرف  ار  اههزیرگنس  داد و  تعـسو  ار  اهارحـص  هک  سکنآ  دروآ ، رب  اهدارم  دشخبب و  لئاس  ریغ  لئاس و  هب  هک  یـسک  نآ 
همه يارب  هک  تسا  يراـگدرورپ  وا  وا و  زج  تسین  یئادـخ  دوـمرف  زین  شربـمغیپ  تسا و  دـحاو  ریظن و  یب  هـک  ار  يراـگدرورپ  شیاـتس 

صخاش ار  وا  دیسر  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  دمحم  هب  تّوبن  هلـسلس  هکنآ  ات  داتـسرف  ار  ناربمایپ  هک  نآ  تسا . ناسکی  اهّتلم  اهتّما و 
دنامب رادیاپ  راوتسا و  دشوکب و  رشب  حالص  هار  رد  ات  ماکحا  روای  نید و  ياوشیپ  داد و  رارق  مالسا 
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تخاس و مکحم  دومن و  تواـضق  درک و  مـالعا  تسنادیم و  هک  دوب  وا  تواـضق  مکح و  ملع و  هب  درک و  یفرعم  ارم  هک  دوب  ربمغیپ  نآ 
 - دهع هب  يافو  رد  درک  دیکأت  دومن و  رادیاپ  ار  نید  ساسا 

 - تشاذگ تناما  هب  امش  نایم  رد  ار  مالسا  تشاد و  نیدب  یمارگ  داد و  يرورس  هدعو  ار  امش 
. تسا ناور  بآ  دزویم و  داب  ات  دنکیم ، شبات  هام  دراد و  رون  دیشروخ  هک  یماد  ام  ات  داب  وا  ترتع  تیب و  لها  وا و  رب  تمحر  دورد و 

شنامدود ملسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلص  دّمحم  كاپ  حور  هب  تمحر 
لالح شور  هار و  هب  کنیا  داد ، ناوارف  رجا  هدعو  امـش  هب  درک و  لوبق  ار  امـش  حلاص  لامعا  دومرف و  تیاعر  ار  امـش  دـنوادخ  مدرم  يا 
يوقت دراد . یلمعلا  سکع  امش  لامعا  هک  دینادب  و  دیئامن ، محر  هلـص  و  دینک ، لمع  و  دیونـشب ، ار  ادخ  رما  دیراذگاو ، ار  مارح  دیورب و 

. دیسارهب عمط  زآ و  صرح و  بعلو و  وهل  زا  دینک و  هشیپ 
. دیشاب رازآ  یب  تشرس و  كاپ  دیروایب و  يور  حلاص  لمع  هب  مه  اب  همه 

تسا هتسویپ  امش  تفلا  هتشر  دیراد و  یسورع  مه  هناخ  رد  دیرگیدکی و  داماد  همه  ایوگ  هک  دیشاب  نانچنآ  مه  اب  امش 
. دیروآ ار  دالوا  نیرتهب  هک  مهرد )  500  ) دیدنب رهم  هملس  ما  ادخلوسر و  رهم  نیباکب و  ار  اهرتخد  امش 

ترخآ يارب  ار  امش  لامعا  دنک و  دایز  ار  امش  لام  دیامرف و  حالـصا  دهد و  هدیدنـسپ  رادرک  ار  همه  هک  منکیم  تلئـسم  دنوادخ  زا  نم 
[ . 2 «. ] داب هنادواج  وا  نید  هک  مالسا  یمارگ  لوسر  رب  دح  یب  حدم  ار و  ردتقم  راگدرورپ  منک  یم  شیاتس  دیامرف ، هریخذ 

------------
اه : تشون  یپ 

ص163 . يرتشوش ، یقت  دمحم  فیلأت  نینمؤملاریما  ئاضق  [ 1]
. یسراف همان  هژاو  باتک  فلؤم : یئابطابط  نیدلارخف  دیس  ياقآ  هب  قلعتم  یطخ  هخسن  لوصولا  لوصح  یف  لوصولا  لوصا  زا  لقن  [ 2]

نمشد حالس  علخ 

دوب ... دهاوخ  يرطخ  عبنم  هدنیآ ، رد  ای  دراد ، ینمشد  رس  ام  اب  رضاح  لاحرد  هک  تسا  یسک  نمشد 
رد دناشن و  دوخ  ياج  رـس  هب  هدعاق  هب  روز و  اب  دیاب  نانمـشد ) فص  رد  هچ  یتلود و  تاماقم  زا  هچ  دشاب ، تلم  دارفا  زا  هچ   ) ار نمـشد 

درب . راک  هب  ار  بسانم  ياهشور  مامت  دیاب  وا  بوکرس 
تسا ... يرورض  نمشد  اب  راکیپ  يریگرد  ماگنه  رد 

میزاس ... مورحم  شحالس  زا  ار  وا  هک  تسا  مزال  يریگرد  زا  لبق  اما 
نوریب شگنچ  زا  دزادـنا ، راک  هب  اـم  هیلع  ار  اـهنآ  هکنآ  زا  شیپ  دراد  ترورـض  دـشاب ، رادروخرب  رازفا  گـنج  لاـم و  زا  نمـشد  هاـگره 

میروایب ...
دیامرفیم : نینچ  شیوخ  نارازگراک  هب  تایلام  ذخا  يهرابرد  ع )  ) یلع ماما 

عدی نا  ملسملل  یغنبی  هناف ال  مالـسالا ، لها  یلع  هب  يدعی  احالـس  وا  اسرف  اودجت  نا  الا  دهاعم  لصم و ال  سانلا  نم  دحا  لام  نسمت  و ال 
هریس ...، نسح  دنجلا  و ال  هحیصن ، مکسفنا  اورخدت  و ال  هیلع ، هکوش  نوکیف  مالسالا  ءادعا  يدیا  یف  کلذ 

هک دنشاب  هتشاد  یحال  سای  بسا  هکنآ  رگم  دیئالاین ، تسد  دننامیپ ، مه  هک  نانآ  هچ  دنرازگزامن و  هک  نانآ  زا  هچ  سکچیه ، لام  هب  «و 
. دراذگ یقاب  ناملسم  نانمشد  تسد  رد  ار  یبلط  تردق  یئوج و  يرترب  يهلیسو  هک  دیاشن  ار  ناملسم  هچ  دنک ، يدعت  ناناملسم  هب  نادب 
مدرم و هب  يرای  نایهاپـس و  اب  يراتفرـشوخ  زا  و  دینک ) یگدیـسر  دوخ  لاح  هب  نامز  ره  رد  و   ) دینکن يراددوخ  رگیدکی  اب  يرکفمه  زا 

امـش ام و  زا  ناحبـس  يادخ  هک  دیهد  ماجنا  هدینادرگ  بجاو  امـش  رب  هچنآ  راگدرورپ  هار  رد  و  دیتسیانزاب . ادخ  نید  هب  ندیـشخب  تردق 
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هچنآ اب  ار  قح  نید  و  مینکن ) هدنسب  ینابز ، تعاطا  هب  يو  رما  تباجا  رد  و   ) میروآ ياجب  ار  يو  ساپس  دوخ  شالت  اب  هک  تسا  هتـساوخ 
[ . 1 .« ] ادخ بناج  زا  رگم  تسین  یتردق  چیه  و  مینک ، يرای  میراد  ناوت  رد 

------------------
اه : تشون  یپ 

يهرامش 51. يهمان  هغالبلاجهن ، [ 1]

يزوریپ زا  سپ  يرادنتشیوخ 

دنکیم ادـیپ  ياهنیک  ندـناشنورف  يارب  یلاجم  دوشیم و  زوریپ  نمـشد  رب  هک  تسا  یماگنه  شترا ، رب  طلـست  ظفح  يهظحل  نیرتراوشد 
تسا . هدنکآ  ار  شبلق  هک 

تسا ؟ دازآ  يراک  ره  نداد  ماجنا  هب  دنموزریپ  زابرس  ایآ  اما 
زگره !

بقع یناسنا و  ياهشزرا  هب  زواجت  زا  سفن  نتشادزاب  رد  هک  هزادنا  نآ  ینامرهق  يریلد و  دشاب . دنب  ياپ  یناسنا  ياهـشزرا  هب  دیاب  شترا 
تسین . نمشد  بوکرس  رد  تسا ، یناسفن  ياهتوهش  ندنار 

دنکیم : شرافس  نینچ  شنازابرس  هب  ع )  ) یلع ماما 
همیزهلا تناک  اذاف  مهیلع ، مکل  ریخا  هجح  مک  وودـبی  یتح  مهایا  مککرت  و  هجح ، یلع  هللادـمحب - مکناف - مکوودـبی ، یتح  مهولتافت  ال 

اروعم و ... اوبیصت  اربدم و ال  اولتقت  الف  هللا  نذاب 
زاب نانادب  هلمح  زا  رگا  و  تسامـش ، نآ  زا  تجح  قح و  هک  ساپـس  ار  دنوادخ  هچ  دننک . زاغآ  ندیگنج  هک  نیا  ات  دینکن  راکیپ  نانآ  اب  »

تسا . رگید  یتجح  ار  امش  زین  نیا  دینک ، زاغآ  دوخ  ات  دیتسیا 
ياپ زا  ار  نایمخز  و  دیـشکن ، غیت  ناگدـش  میلـست  رب  دیـشکن و  ار  نایرارف  دـیتخاس ، دراو  تسکـش  نمـشد  رب  دـنوادخ  نذا  هب  هک  هاگنآ 

ضرعت زا  میتشاد  نامرف  زین  دندوب  كرـشم  ناتناهدنامرف  هب  دنیوگ و  ازـسان  امـش  سومان  هب  رگا  یتح  دیناسرن ، رازآ  نانز  هب  دیرواینرد و 
دوخ یگدنکفارس  هیام  راک  نیا  تفوکیم ، یتسدبوچ  ای  گنس  اب  ار  ینز  يدرم ، رگا  یلهاج ، راگزور  نآرد  مینک و  يراددوخ  ناشیدب 

[ . 1 .« ] دوب شنادنزرف  و 
-----------------------

اه : تشون  یپ 
يهرامش 14. يهمان  هغالبلاجهن ، [ 1]

سدقم مشخ 

دیامرفیم : ع )  ) یلع ماما 
لطابلا . ءادشا  لاتق  یلع  يوق  بضغلا هللا ، نانس  دحا  نم 

[ . 1 .« ] دریگیم ورین  تسرپلطاب  نادنمروز  اب  دربن  رد  دوش ، هتخیگنارب  شمشخ  ادخ  يارب  سک  ره  »
------------------

اه : تشون  یپ 
يهرامش 115. تمکح  هغالبلاجهن ، [ 1]
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داهج زا  يراددوخ 

يهزرابم هب  تباقع  و  دنکیم ، تیارس  یظفل  يهزرابم  هب  سپس  دوشیم ، زاغآ  هناحلـسم  يهزرابم  زا  نتـسج  يرود  اب  داهج  زا  يراددوخ 
دوشیم . دودحم  يرکف 

دیامرفیم : ع )  ) یلع ماما 
هیلع »... نوبلغت  ام  لوا  نا  »

هک ره  سپ  اهلد ، اب  داهج  هاگنآ  سپ  و  اهنابز ، اب  داهج  هاگنآ  تساهتسد ، اب  داهج  دیروخیم ، تسکـش  نآ  اب  امـش  هک  يداهج  نیتسخن  »
[ . 1 .« ] دوش ربز  ریز و  شنادجو  ددرگ و  نوراو  شریمض  دنکن ، شهوکن  ار  يرکنم  شیاتس و  ار  یفورعم  لد  رد 

------------------
: اه تشون  یپ 

يهرامش 367 . تمکح  هغالبلاجهن ، [ 1]

ماما لزنم  ناراکتمدخ 

مالسلا و هیلعیبتجم  ماما  اب  مالسلا  هیلعیلع  ماما  زا  سپ  هک  دندوب  رـصن )  ) دعـس و مالـسلا ، هیلعنینمؤملاریما  ترـضح  لزنم  ناراکتمدخ 
. دندیسر تداهش  هب  البرک  رد  دندوب و  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  اب  سپس 

دنتشاد هدهعب  ار  اهراک  زا  یخرب  هک  دندوب  نومیم »  » و ناوزغ »  » يرگید و 
هب ترـضح  نآ  تداهـش  زا  سپ  دوب و  مالـسلا  اهیلعارهز  ترـضح  تمدـخ  رد  زاـغآ ، رد  هک  دوب  هّضف »  » ترـضح راکتمدـخ  ناـنز  زا  و 

[ . 1 . ] داد همادا  دوخ  تمدخ 
------------------

اه : تشون  یپ 
ص406. مالسلا ، هیلعنینمؤملاریما  یناگدنز  [ 1]

هفوک رد  هداس  هناخ 

دوش ، رقتسم  هفوک  رهش  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح  هک  دش  بیوصت  ناوارف  ياهتروشم  اب  لمج  گنج  زا  سپ 
دزادرپب ، یتموکح  روما  هب  ات  دنهد  تنوکس  اجنآ  رد  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  هک  دنتفرگ  رظن  رد  يدیفس  رصق  هفوک  ناگرزب 

: دومرف دش ، نایفوک  تکرح  نیا  هّجوتم  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح  یتقو 
[ . 1 « ] دشاب رتهب  نادنمتسم  هناخ  زا  ماهناخ  رتالاب و  ناگراچیب  لزانم  راوید  زا  ماهناخ  راوید  ات  متسینرضاح  نم  »

تـسا یمالـسا  روشک  هاجنپ  دودـح  هزورما  هک  زور  نآ  یمالـسا  روانهپ  روشک  هبو  دـیزگ  تنوکـس  هفوک  یلومعم  ياههناخرد  نیارباـنب 
. درکیم یئاورنامرف 

---------------
اه : تشون  یپ 

قادرج ج 1ص 81. جرج  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  [ 1]

یگدنز روما  رد  ییافکدوخ 
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یگدنز روما  رد  ییافکدوخ 

؛ دننک یهن  رما و  نآ  نیا و  هبات  دنراد  یعس  يرایسب 
دنهدب ؛ نامرف 

گرزبدوخو رورغ  ساسا  رب  ای  ینادان  تلاهج و  يور  زا  ای  دنروآرد ، دوخ  مادختسا  رد  ار  نارگید  دنراپسب ، نارگید  هب  ار  دوخ  ياهراک 
؛ دنزادرپیم نآ  نیا و  یهن  رما و  هب  نارگید ، ریقحت  هب  یهاوخدوخ  يور  زا  ای  ینیب 

دومرفیم هلباقم  تسردان  هیحور  نیااب  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  هک  دننامیم  یقاب  كّرحتیب  هدننک و  فرصم  لبنت و  دوجوم  کی  هراومه  و 
. دهد ماجنا  ًاصخش  ار  دوخ  ياهراک  ات  تشاد  شالت  و 

؛ درکیم کمک  شرسمه  هب  هناخراکرد 
؛ درکیم درآ  مدنگ 

؛ درکیم كاپ  سدع 
[ . 1 [ ؛ دزیم هلصو  دوخ  تسد  اب  ار  نیلعن 

؛ تفریم رازاب  هب  دوخ  نهاریپ ، دیرخ  يارب 
؛ درکیم راک  یگدنز  هرادا  يارب 

؛ دروآ تسد  هب  یلوپ  ات  تفرگیم  هدهع  هبار  نارگید  ناتسلخن  يرایبآ 
. درکیم فرطرب  دوخ  تسد  اب  ار  یگدنز  تالکشم  و 

------------------
اه : تشون  یپ 

. یتشد دمحم  سرهفملامجعم ،  هبطخ 2:23  هغالبلاجهن  [ 1]

نامیتی ندنادنخ 

دیوگیم : ربنق 
ار نآ  هک  یلاح  رد  هدرک  مهارف  نغور  امرخ و  جـنرب و  تشگرب و  هناخ  هب  دـش ، هاگآ  ینامیتی  راز  لاح  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  يزور 

ریـس ات  دـیناروخ  نانآ  هب  درک و  تسرد  یمعط  شوخ  ياهاذـغ  میتفر  نامیتی  هناـخب  یتقو  دادـن ، لـمح  هزاـجا  ارم  دیـشک ، شود  هب  دوخ 
. دندش

، دنادنخیم دنفسوگ  َعب  َعب  يادص  زا  دیلقت  اب  ار  اههّچب  تفریم و  هار  تسد  ود  اهوناز و  يور  رب  سپس 
. دندیدنخ ناوارف  دندرکیم و  نانچ  زین  اههّچب 

میدش جراخ  لزنم  زا  سپس 
. دوب لکشم  نم  يارب  زیچ  ود  زورما  نم ، يالوم  متفگ :

. دیدرک لمح  كرابم  شود  رب  دوخ  ار  اهنآ  ياذغ  هکنآ  لّوا :
. دیدنادنخیم ار  اههّچب  دنفسوگ  زا  دیلقت  يادص  اب  هکنآ  مود :

دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
شاداپ ، هب  ندیسر  يارب  یلّوا 

مه دنـشاب و  ریـس  مه  اهنآ  موشیم ، جراخ  یتقو  متـساوخ  دندرکیم ، هیرگ  اهنآ  مدـش  نامیتی  هناخ  دراو  یتقو  هک  دوب  نآ  يارب  یمّود  و 

مالسلا هیلع  یلع  ماما  www.Ghaemiyeh.comهمانشناد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1507زکرم  هحفص 623 

http://www.ghaemiyeh.com


[ . 1 . ] دندنخب
-------------------

اه : تشون  یپ 
. بلاطملا ُرَرُد  و -  یبوط ص 407 -  هرجش  [ 1]

یلع كاشوپ  كاروخ و 

همان 45 ) زا  هغالبلا  جهن  . ) هیصرقب همعط  نم  هیرمطب و  هایند  نم  یفتکا  دق  مکماما  نا  الأ و 
اریز دـشاب ، وا  دـننامه  درومنیا  رد  هک  تفای  ناوتیمن  ار  یـسک  دـننک  ساـیق  نارگید  اـب  كاـشوپ  كاروخ و  رد  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  رگا 

رادقم یتح  شتفالخ  تدـم  رد  دـندرکیمن و  كاپ  ارنآ  سوبـس  هک  دوب  ینیوج  نان  یلک  روطب  مک و  هداس و  رایـسب  ترـضحنآ  كاروخ 
دیسر . دوخ  لقا  دحب  مه  قباس 

کمن ریش و  نان و  وا  يارب  هک  موثلک  ما  شرتخدب  زین  شتداهش  بش  رد  هکنانچ  درکن  فرص  اجکی  تشروخ  ود  زگره  مالسلا  هیلع  یلع 
! تسا یفاک  کمن  نان و  نیمه  رادرب و  ار  ریـش  تسا ؟ هدروخن  اذـغ  کی  زا  شیب  نونک  ات  تردـپ  ینادـیمن  رگم  دومرف  دوب  هدرک  مهارف 
ود تسشنیم ، نیمز  رب  دروخیم و  اذغ  ناگدنب  دننام  هک  دوب  نانچ  مالسلا  هیلع  یلع  هویش  دنگوس  ادخب  دومرف  مالسلا  هیلع  رقاب  ترـضح 

شنماد ای  نیتسآ و  رگا  دیـشوپیم و  ار  يرگیدنآ  دوخ  درادرب و  ار  اهنآ  نیرتهب  هک  دومنیم  ریخم  ار  شمالغ  دیرخیم و  ینالبنـس  نهاریپ 
مدـنگ و نان  مدرمب  تخودـنین  ياهرقن  الط و  تشاذـگن و  رجآ  يور  يرجآ  شتفالخ  لاـس  جـنپ  تدـم  رد  درکیم . عطق  ارنآ  دوب  رتدـنلب 
ار اهنآ  نیرتتخـس  دشیم  وربور  دنـسپ  ادخ  راک  ود  اب  هاگ  ره  دروخیم و  هکرـس  اب  وج  نان  تفریم و  شلزنمب  دوخ  دـیناروخیم و  تشوگ 
بات و ار  یـسک  دوب و  هتخیر  قرع  شتروص  دولآ و  كاـخ  شتـسد  نآ  رد  هک  درک  دازآ  دوخ  جـنرتسد  زا  هدـنب  رازه  درکیم و  باـختنا 
تشوگ و یمک  ترـضحنآ  دـید  تفر و  مالـسلا  هیلع  یلع  هناخب  نیزر  نب  هللا  دـبع  يزور  دـسیونیم  يزوج  نبا  [ 1  ] دوبن وا  رادرک  ناوـت 
؟ دـیروخیم امـش  هک  تسا  یئاذـغ  هچ  نیا  نینمؤملا  ریما  ای  درک  ضرع  هللا  دـبع  دـناشوجیم ! ياهساک  رد  هدرک و  طولخم  بآ  اب  وج  درآ 

یلع دیروخب . ماعط  يوق  هیذغا  زا  عوج  دس  هزادناب  هک  دیزاجم  امش  تسا و  امش  تسد  رد  لاملا  تیب  مامت  دیتسه و  نیملسم  هفیلخ  امش 
تسین ! زئاج  نیا  زا  شیب  نیملسم  یلاو  يارب  دومرف  مالسلا  هیلع 

نیوج نان  نآ  لخاد  رد  دندروآ و  شدزن  دوب  هدش  رهم  هک  ینابنا  متفر  مالـسلا  هیلع  یلع  تمدخب  دـیع  زور  دـیوگ  عفار  یبا  نب  هللا  دـبع 
: دومرف دـینکیم ؟ رهم  هچ  يارب  ار  نابنا  نیا  نینمؤملا  ریما  ای  مدرک  ضرع  دومرف ، لواـنت  نآ  زا  ترـضحنآ  هک  مدـیدب  هدـیبوک  گـشخ و 

نغور اب  ارنآ  مالسلا ) امهیلع  نینسح   ) مدنزرف ود  نیا  مسرتیم  هک  منکیم  رهم  نآ  يارب  ینعی  تیز . وا  نمسب  انیلی  نا  نیدلولا  نیذه  تفخ 
دننک ! شمرن  تیز  ای  و 

تعاـنق رتش  ریـش  یمک  اـی  يزبسب و  یتساوخ  رترب  نیا  زا  رگا  يدرک و  ءاـفتکا  کـمن  اـی  هکرـسب و  یتساوخ  یـشروخ  ناـن و  تقو  ره  و 
[ . 2  ] دیهدیم رارق  تاناویح  ناتسروگ  ار  ناتیاهمکش  ناویحلا ـ  رباقم  مکنوطب  اولعجت  ال  دومرفیم : دروخیم و  مک  رایسب  تشوگ  يدومن و 
هیلع یلع  دـمآ  ترـضحنآ  دزن  یبرع  راـطفا  عقوم  دوب  فـکتعم  هفوـک  دجـسم  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  تسا  كوـلملا  ةریخذ  باـتک  رد 

نینـسح هناخب  دمآ  تسب و  شاهمامع  هشوگب  دروخن و  ارنآ  برع  داد  برعب  يرادـقم  دروآ و  رد  هدـش  هدـیبوک  وج  نان  نابنا  زا  مالـسلا 
تخوس شیارب  ملد  تشادن و  يزیچ  وج  هدیبوک  نان  نیا  زج  هک  مدید  یبیرغ  درم  دجسم  رد  تفگ  دروخ و  اذغ  اهنآ  اب  مالسلا و  امهیلع 

اب هک  تسا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ام  ردپ  وا  دنتفگ  دندرک و  هیرگ  مالـسلا  امهیلع  نینـسح  دروخب ! هک  مربب  وا  يارب  اذغ  نیا  زا  یمک 
[ . 3  ] دنکیم تدهاجم  شسفن  اب  تضایر  نیا 

نم ماشمب  شیوب  هک  ياهدیـشرت  ریـش  مدید  مدشفرـشم  مالـسلا  هیلع  یلع  تمدـخ  يزور  تفگ  هک  تسا  هدـش  لقن  هلفغ  نب  دـیوس  زا 
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گشخ يردقب  نان  نآ  دشابیم و  شکرابم  تسد  رد  مه  یسوبس  رپ  هدیگشخ  نان  صرق  هدش و  هداهن  ترـضحنآ  ولج  یفرظ  رد  دروخیم 
روخب ام  ياذغ  نیا  زا  ایب و  کیدزن  دومرف  نمب  دروخیم و  درکیم و  مرن  هدیشرت  ریش  نآ  رد  تسکشیم و  شیوناز  اب  ارنآ  بانجنآ  هک  دوب 

دنک یماعطب  لیم  دشاب و  راد  هزور  سک  ره  هک  مدینش  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مبیبح  زا  دومرف  متسه  راد  هزور  نم  مدرک  ضرع 
دناشونب . نآ  ياهبارش  زا  دناروخب و  واب  یتشهب  ياهماعط  زا  دنوادخ  دروخن  ادخ  يارب  و 

ادخب تفگ  يریگیمن ؟ ار  وج  سوبـس  هک  یـسرتیمن  ادخ  زا  متفگ  دوب  لزنم  همداخ  هک  هضفب  تخوس  ترـضحنآ  لاحب  ملد  دیوگ  دیوس 
مدرک ضرع  یتفگ ؟ هچ  هضفب  دومرف  دش و  ام  تبحص  هجوتم  ترضح  مزپب ! نان  هتفرگن  ار  شسوبس  هک  هدومرف  روتـسد  شدوخ  دنگوس 

تفرگیمن و ار  شماعط  سوبـس  هک  داب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  يادف  مردام  ردپ و  دومرف  دریگیمن  ار  هلغ  سوبـس  ارچ  متفگ  واب 
[ . 4  ] دومرف حور  ضبق  ار  وا  دنوادخ  ات  دشن  ریس  زور  هس  مدنگ  نان  زا 

بآ هساک  کی  دید  دومن  تقد  وا  ياذغب  نوچ  تسا ، ندروخ  اذغ  لوغشم  ترـضحنآ  دید  تفر و  مالـسلا  هیلع  یلع  دزن  متاح  نب  يدع 
تسا !! کمن  یمک  نیوج و  نان  ياههکت  يرادقم  و 

تـسا نیمه  مه  امـش  ياذغ  دیربیم و  رـسب  ادخ  تدابع  رد  ار  اهبـش  دیـشکیم و  تمحز  همهنیا  اهزور  امـش  نینمؤملا  ریما  ای  درک  ضرع 
دومرف : هاگنآ  دنکن  نایغط  ات  داد  تداع  تیضایرب  دیاب  ار  شکرس  سفن  دومرف  مالسلا  هیلع  یلع 

الا  عونقلاب و  سفنلا  للع 
اهیفکی . ام  قوف  کنم  تبلط 

[ . 5  ] دنک بلط  شقاقحتسا  زا  شیب  وت  زا  الا  نادرگ و  فیعض  رامیب و  تعانق  هلیسوب  ار  سفن  ینعی 
ار اولح  فرظ  شوپور  ترضحنآ  دوب  هداتسرف  مالـسلا  هیلعیلع  دزن  هفحت  ناونعب  ارنآ  زا  يرادقم  هتخپ و  یئاولح  دنمتورث  لاجر  زا  یکی 

دوخ هقئاذ  نم  هک  تاهیه  یلو  يراد  مه  یبوخ  معط  هک  تسا  مولعم  تیوب  گنر و  زا  دومرف  دراد  یبوخ  يوب  گـنر و  دـید  تشادرب و 
دشاب ! هدیباوخ  هنسرگ  ار  بش  هک  دوش  ادیپ  یسک  نم  تفالخ  ورملق  رد  دیاش  منک  انشآ  وت  معطب  ار 

نآ رد  هک  دندیچ  ینیگنر  هرفس  هیواعم  يارب  دش  اذغ  عقوم  نوچ  مدوب  هیواعم  دزن  يزور  تفگیم  هک  دناهدرک  تیاور  سیق  نب  فنحا  زا 
بولطم روطب  فیک  مک و  رظن  زا  هک  دومنیم  يرتـشیب  تقد  دوخ  كاروخ  رد  دوب  یلوکا  درم  هیواـعم  نوچ  تشاد و  دوجو  اهاذـغ  عاوـنا 

دشاب .
منکیم هیرگ  مالسلا  هیلع  یلع  لاحب  تفگ  فنحا  دیسرپ  ار  هیرگ  تلع  هیواعم  درک ، هیرگ  هیواعم  لیوط  ضیرع و  هرفـس  ندید  زا  فنحا 

نوچ مینک ، راطفا  مالـسلا  امهیلع  نینـسح  قاـفتاب  اـت  تشادـهگن  دوخ  لزنم  رد  ارم  دـش  هک  راـطفا  عقوم  مدوب  وا  تمدـخ  رد  يزور  اریز 
تفرگرب و وا  زا  رهم  مالـسلا  هیلع  یلع  تسا  هدـش  روهمم  وا  دوخ  رهمب  هک  تسا  ینابنا  مدـید  دـندروآ  ار  ترـضحنآ  صوصخم  ياذـغ 

مه يرگید  سک  امـش  زا  ریغ  رگم  متفگ  داد ! هضفب  درک و  رهم  ار  هسیک  رـس  اددـجم  دروـخ و  هکرـس  اـب  ار  گـشخ  ناـن  نآ  زا  ياهـکت 
دینکیم ؟ رهم  ار  نابنا  هک  دروخب  نان  نیا  زا  دناوتیم 

ار اـهنان  نیا  نم  نادـنزرف  نم  باـیغ  رد  هک  تسنیا  يارب  هکلب  تسین  كاـسما  لـخب و  رظن  زا  هسیک  نـیا  رهم  دوـمرف  مالـسلا  هـیلع  یلع 
تـسار تفگ  هیواعم  منکیم ! رهم  ار  نابنا  رـس  دـننزن  تسد  نآب  رهم  نیا  مارتحاب  اـهنآ  هکنیا  يارب  نم  دـننکیم و  هتـشغآ  تیزب  اـی  نغورب 
بسانتم مه  ترضحنآ  سابل  دشاب . وا  تلیضف  رکنم  دناوتیمن  یسک  زاب  دشاب و  مالـسلا  هیلع  یلع  لثم  دناوتیمن  يدحا  فنحا  يا  یئوگیم 

دوب . اورنامرف  یمالسا  دالب  مامتب  ماش  زا  ریغب  هکیلاح  رد  دوب  سابرک  مه  شنهاریپ  نشخ و  ربز و  شراولش  دوب  وا  كاروخ  اب 
ریاـس دزیم و  هلـصو  ار  دوخ  شفک  دوـب  ریـصح  مه  شاهناـخ  شرف  دـش  هدـیمان  بارت  وـبا  تهج  نیمهب  تسـشنیم و  كاـخ  يور  بلغا 

تلاـجخ نآ  لاـصو  زا  هک  تسا  هدروخ  هلـصو  ردـقنآ  نم  يادر  نیا  دـنگوس  ادـخب  دوـمرفیم  دادـیم . ماـجنا  شدوـخ  مه  ار  شیاـهراک 
[ . 6  ] اهعقار نم  تییحتسا  یتح  هذه  یتعردم  تعقر  دقل  هللا  و  مشکیم !
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ماهدرک ءافتکا  نان  صرق  ود  هنهک و  هماج  ودب  متسه  امـش  ماما  هک  نم  دیامرف : تسا  هتـشون  هرـصب  یلاو  فینح  نب  نامثعب  هک  ياهمان  رد 
تاهیه یلو  منک  لوانت  يوقم  ذیذل و  ياذغ  مدنگ  زغم  یفصم و  لسع  زا  مشوپب و  رخاف  یـسابل  ریرح  ياههماج  زا  مناوتیم  هکیتروص  رد 

ءارقف یناـشیرپ  هودـنا و  رد  اـما  متـسه  هفیلخ  ماـما و  نم  دـنیوگ  هک  منک  تعاـنق  نیمهب  اـیآ  دـیامن ! هبلغ  نم  رب  سفن  سوه  يوـه و  هک 
كاروخ رد  نم  دومرفیم  مالسلا  هیلع  یلع  7 ؟ ]  ] رهدلا هراکم  یف  مهکراشأ  نینمؤملا و ال  ریما  لاقی  ناب  یسفن  نم  عنقاأ  منکن ؟ تکرش 

ار دوخ  ماما  یتقو  اریز  دشاب  ابیکـش  روبـص و  دوخ  هقاف  رقف و  ربارب  رد  دناوتیم  دـنیبب  ارم  مدرم  نیرتریقف  رگا  هک  متـسه  يروط  كاشوپ  و 
دوشیم . یضار  دوخ  لاح  عضو و  زا  دنیبب  نینچ 

ات سپ  دشاب ؟ هتشاد  دوجو  یهباشت  هجو  دیابن  مومأم  ماما و  نیب  ایآ  اما  دنک  یگدنز  دناوتیمن  نم  لثم  یسک  هک  منادیم  نم  دومرفیم  زاب  و 
دینک . يوریپ  نم  شور  زا  دیناوتیم 

----------------
اه : تشون  یپ 

 14 ثیدح . سلجم 47  قودص  یلاما  [ 1]
دلج 41 ص 148 . راونالا  راحب  باب 51 ص 150 ـ  ةدوملا  عیبانی  [ 2]

. 147 باب 51 ص . هدوملا  عیبانی  [ 3]
رگید . بتک  يربط و  خیرات  همغلا ص 47 ـ  فشک  [ 4]

. 345 دلج 40 ص . راونالا  راحب  [ 5]
هبطخ 159 . هغالبلا  جهن  [ 6]

. فینح نب  نامثعب  همان 45  هغالبلا  جهن  [ 7]

ربمایپ ياج  هب  ندیباوخ 

ياهراچ داد ، یهاگآ  هئطؤت  نیا  زا  ار  ترضح  نآ  لیئربج  و  دنتفرگ ، ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  لتق  هب  میمـصت  شیرق  لئابق  یتقو 
دنک ، ترجه  ربمایپ  هک  تشادن  دوجو  نیا  زج 

؟ دزاس هارمگ  ار  شیرق  ناسوساج  دباوخب و  ربمایپ  رتسب  رب  دیاب  یسک  هچ  اّما 
؟ دنک عافد  وا  نادنزرف  نز و  زا  دزاس و  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  يالب  رپس  ار  دوخ  ناج  دیاب  یسک  هچ 

؟ دتسیاب شیرق  ناعاجش  زا  رفن  لهچ  ربارب  رد  دیاب  یسک  هچ 
؛ دوش هتشک  دیاش 

؛ دننک ادج  وا  نت  زا  رس  ربمایپ  رتسب  رد  دیاش 
؛ دنشکب ار  واو  دنگنجبوا  اب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  هداوناخ  ندنادرگ  زاب  يارب  دیاش 

[ . 1 [ ؟ دشورفب ادخ  هب  ار  دوخ  ناج  و  درخب ، ناجب  ار  الب  همه  نیا  هک  دراد  دوجو  ینمؤم  روسج و  تماهش و  اب  ِدرم  مادک 
. دشک شود  رب  ار  اه  تیلوئسم  نیا  همه  تفریذپ  هک  تسین ، یلع  زج  دننامه  یب  درم  نآ 

: دیامرفیم نآرق  هک  دیباوخ  وا  رتسب  رد  درک و  عادو  ربمایپ  اب  تفرگ و  شوغآ  ردار  ربمایپ 
[ . 2  ] هَّللا ِةاضْرَم  َءاِغْتبا  ُهَسْفَن  يرْشی  ْنَم  ِساَّنلا  َنِم  َو 

.( دننکیم هلماعم  ادخ  يدونشخ  يارب  ار  دوخ  ناج  هک  دنشابیم  یناسک  اهناسنا  زا  یخرب  )
-----------------
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اه : تشون  یپ 
دـیامزایب و ار  وا  ات  دوب  هتـشاذگن  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  راـیتخا  رد  ار  كاـنلوه  بش  نآ  بقاوع  هب  تبـسن  یهاـگآ  گرزب  دـنوادخ  [ 1]

دومزآ . ار  دوخ  ناربمایپ  هک  هنوگنامه  ددرگ ، نادهاجم  رگید  يوگلا 
هیآ 207. هرقب ، هروس  [ 2]

دناسر اقآ  ار  ام  یجرخ 

هب فرشا  فجن  زا  (ع ) یلع دمحم  خیش  جاح  موحرم  مردپ  هک  یماگنه  دومرف : لقن  يرهشوب  ردص  دمحم  ازریم  جاح  موحرم  یقتم  ملاع 
نآ هکیروطب  دـش ، ینالوط  مردـپ  رفـس  اقافتا  میدوب . یگلاس  تفه  شـش ، نس  رد  دـمحا  خیـش  مردارب  نم و  دومن ، ترفاسم  ناتـسودنه 

. میدش هراچیب  ام  دش و  مامت  دوب  هدرپس  مردام  هب  جراخم  يارب  هک  ار  یغلبم 
ام دیـشوپب . كاپ  سابل  دیریگب و  وضو  تفگ  مردارب  نمب و  مردام  میدیبسچ ، دوخ  ردام  هب  میدرکیم و  هیرگ  یگنـسرگ  زا  رـصع  فرط 

ترـضح مرحب  امـش  منیـشنیم  ناویا  رد  نم  تفگ  مرداـم  میدـش ، سدـقم  نحـص  دراو  اـت  میدـمآ  نوریب  هناـخ  زا  میدرک  ار  راـک  نیمه 
ات دیروایب  دیریگب و  یجرخ  ترـضح  زا  میاهنـسرگ و  بشما  ام  تسین و  ام  ردـپ  دـیئوگب  ع )  ) نینمؤملاریما ترـضح  هب  دـیورب و  (ع) یلع

. منک كرادت  امش  يارب 
میتفگ هدومن . حیرـض  لخاد  ار  دوخ  تسد  میتسه . هنـسرگ  ام  تسین و  ام  ردـپ  میدرکـضرع ، هتـشاذگ  حیرـضب  رـس  میدـش  مرح  دراو  ام 

. دنک كرادت  ماش  نامردام  ات  دیهدب  یجرخ 
دنناوخب زامن  دنهاوخیم  (ع) یلع ترضح  متفگ  مرداربب  نم  مدینش  ار  ةولـصلا  تماق  دق  يادص  دنتفگ و  ار  برغم  ناذا  تشذگ  يرادقم 

یتعاس زا  رتمک  میدش . زامن  ندش  مامت  رظتنم  میتسـشن و  مرح  زا  ياهشوگ  سپ  دنناوخیم ) تعامج  زامن  ترـضح  متفگ  یگچب  لایخب  )
مزال هچره  دـیایب  ترفاسم  زا  امـش  ردـپ  ات  وگب  هدـب و  تردامب  دومرف : داد و  نمب  یلوپ  هسیک  داتـسیا و  ام  لـباقم  یـصخش  تشذـگ  هک 

. نک هعجارم  لحم  نالفب  دیتشاد 
هرادا ام  تشیعم  فجن  ناگداز  فارشا  نایعا و  دننام  یهجو  نیرتهبب  تدم  نیا  رد  دیشک و  لوط  هام  دنچ  مردپ  ترفاسم  دومرف : هلمجلاب 

. تشگرب ترفاسم  زا  مردپ  ات  دشیم 
ناهج  نآ  رد  ناهج و  نیا  رد  هچ  ناجب  ترد  يادگ  ماهدش 

(ع) یلع ای  وت  يادگ  نیقی  ناهش  همهب  فرش  شدوب 
اخس  مرک و  ششخب و  می  ازغ ، هگب  نکش  فص  لی 

(ع) یلع ای  وت  ياوس  دوب  هک  ادخ  یلو  یبن ، یصو 
يربهر  همه  ءایبناب  وت  يرورس ، همه  ءایلواب  وت 

(ع) یلع ای  وت  ياون  زا  هدش  يرث ، یلا  هتفرگ  ءامس  ز 
شپط  رد  وت  نود  مصخ  لد  شک ، هلعش  وت  راقفلاوذ  مد 

(ع) یلع ای  وت  يازغ  هگ  شعترم ، وت  نانمشد  نت 
ایربک  وت  حدم  هدومنب  اّمنِا ، وت  قرف  جات  هدش 

(ع) یلع ای  وت  يایض  زا  دوب  ءایض ، رب  هدش  رگ  رهم  هم و 
رای يدهم  رشن  هداز ، فلخ  ریم  (ع ) یلع هیولعلا ، تامارک  عبنم : 
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یقشمد بیطخ 

دنچ دیـسرپ : یعفاش  زا  نوراه  دـندمآ  سلجم  هب  اهنآ  هک  یماگنه  دـناوخ ، ارف  ار  تنـس  لها  ياملع  زا  رفن  داتفه  دیـشرلا  نوراه  زورکی 
؟ يراد ظفح  زا  (ع) یلع ترضح  لئاضف  رد  ثیدح 

. مراد دای  هب  (ع) یلع اقآ  تلیضف  رد  ثیدح  يدایز  دادعت  تفگ : یعفاش 
؟ تسا ردقچ  تفگ : نوراه 

. میوگب مسرتیم  تفگ : یعفاش 
؟ یسرتیم یک  زا  تفگ : نوراه 

. مسرتیم وت  زا  تفگ : یعفاش 
. وگب یناما ، رد  سرتن  تفگ : نوراه 

. متسه ظفح  زا  ثیدح  دصناپ  ات  دص  راهچ  دودح  تفگ : یعفاش 
. متسه ظفح  زا  (ع) یلع تلیضف  رد  ثیدح  رازه  زا  رتشیب  تفگ  دیسرپ ، يرگید  زا  نوراه 

زا (ع) یلع اقآ  هرابرد  لسرم  ثیدـح  رازه  هدزناپ  دنـسُم و  ثیدـح  رازه  هدزناپ  داد  خـساپ  يو  دومن . فسویوبا  زا  ار  لاؤس  نیمه  نوراـه 
. مراد ظفح 

. ماهدید ثیاحا  رد  ار  (ع) یلع اقآ  فصو  فسویوبا  هزادنا  هب  مه  نم  تفگ  وا  دیسرپ ، يدقاو  زا  نوراه 
ندینـش قاتـشم  همه  ماهدـید ، دوخ  مشچ  هب  ار  (ع) یلع اقآ  زا  یتلیـضف  نم  اـّما  تسامـش ، ياههدینـش  زا  دـیتفگ  هک  هچنآ  تفگ : نوراـه 

. دندش
شیاهباطخ رد  تسا و  (ع) یلع نمـشد  هک  دنکیم  یگدـنز  اجنیا  رد  یبیطخ  هک  تشون  ياهمان  میارب  قشمد  مکاح  يزور  تفگ : نوراه 

؟ تسیچ هراچ  تسا  هدرکن  ياهدیاف  ماهدرک  دیدهت  ار  وا  هچ  ره  دهدیم ، شحف  اقآ  هب  ابترم 
ترـضح اـب  ارچ  متفگ : مدرک و  تحیـصن  ار  وا  دیـسر  اـجنیا  هب  بیطخ  یتـقو  تسرفب . نم  دزن  دادـغب  هـب  ار  وا  متـشون : وا  خـساپ  رد  نـم 

. تسا هتـشک  شلوسر  ادخ و  نامرف  هب  ار  اهنآ  متفگ : تسا . هتـشک  ار  ام  دادجا  ناردپ و  وا  هکنیا  يارب  تفگ : وا  يراد ؟ ینمـشد  (ع) یلع
. متسه (ع) یلع نمشد  نم  لاح  رهب  تفگ 

نامسآ زا  ص )  ) ءایبنالا متاخ  ترـضح  هک  مدید  باوخ  رد  بش  نامه  دنتخادنیب ، نادنز  هب  دندز و  کتک  ار  وا  هک  مداد  روتـسد  مه  نم 
زین ع )  ) لیئربج و  مالسلامه ) (ع) یلع  ) نیسح ماما  نسح و  ماما  ارهز و  همطاف  و  (ع ) یلع اقآ  ترـضح ، رـس  تشپ  هک  یلاح  رد  دمآ  دورف 

. دوب لیئربج  تسد  رد  بآ  زا  ییاهماج  دندمآ . نم  رصق  فرطب  همه  دنتشاد  رارق 
فارطا نیا  رد  هک  يرفن  رازه  جنپ  زا  دومنیم ، باریـس  یتشهب  بآ  زا  ار  نانآ  دز و  ادـص  یکی  یکی  ار  نایعیـش  ص ،)  ) ربمغیپ ترـضح 

. دندش باریس  دنتسه  (ع) یلع اقآ  نیبحم  نارادتسود و  زا  متسنادیم  متخانشیم و  ار  اهنآ  نم  هک  ار  رفن  لهچ  اهنت  دننکیم  یگدنز 
: دومرف وا  هب  ربمغیپ  دندروآ ، ار  بیطخ  ماهدرک ؟ هچ  وا  اب  نم  دیـسرپب  بیطخ  نیا  زا  دومرف : ص )  ) ربمایپ هب  (ع) یلع ترـضح  نیب  نیا  رد 
هدز و ادص  ار  مداخ  مدش و  رادیب  تشحو  زا  نم  دـمآ ، رد  گس  لکـش  هب  بیطخ  ناهگان  نک . خـسم  ار  وا  ادـنوادخ  ینکیمن ؟ ایح  ایآ 

. دیروایب ار  بیطخ  متفگ :
تـسین بیطخ  تفگ  تشگرب و  تفر و  مداخ  منک . فیرعت  شیارب  مدوب  هدید  هک  ار  یباوخ  هدرک و  هظعوم  ار  بیطخ  متـشاد  دـصق  نم 

. تسا نادنز  رد  یگس  اّما 
ار وا  ندب  هتشاذگ و  یقاب  ناسنا  لکـش  هب  ار  وا  ياهـشوگ  نارگید  تربع  يارب  دنوادخ  مدید  دروآ  ار  گس  یتقو  روایب ، ار  گس  متفگ :

روتسد هب  دینیبب  ار  (ع) یلع اقآ  تلیضف  يرترب و  ناتدوخ  مشچ  هب  ات  ماهدرک  توعد  اجنیا  هب  ار  امش  زورما  تسا و  هدروآ  رد  گس  لکشب 
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، تخبدب بیطخ  دندیـشکیم ، ار  وا  هتخادنا و  شندرگ  هب  دنب  هکیلاح  رد  دـندروآ . دوب ، هدـمآ  رد  گس  لکـش  هب  هک  ار  بیطخ  نوراه :
. دوب هدنکفا  ریز  هب  رس 

زا ار  وا  رتدوز  دنامیمن  هدنز  زور  هس  زا  رتشیب  نیاربانب  تسا . هدش  خسم  هتفرگ و  رارق  ادخ  بضغ  رهق و  دروم  بیطخ  نیا  تفگ : یعفاش 
. دنکیم التبم  زین  ار  ام  وا  يالب  هک  دینک  رود  اجنیا 

دسج دش و  بارخ  وا  رسرب  نادنز  نامتخاس  هقعاص ، رثا  رب  تساخرب و  یبیهم  يادص  هک  دیشکن  یلوط  دندنادرگرب ، نادنز  هب  ار  بیطخ 
. دندینازوس ار  شسحن 

دسر  ادخب  رشب  رگا  هن  (ع ) یلع یگدنب  قیرط  ز 
دسر اجکب  دور  وس  هچب  دنک  ور  هکب  دهن  لد  هچب 

یلسوتم  ناج  ز  (ع ) یلع هب  یلبقم  لد  بلط  ادخ  ز 
دسر ادخب  مسق  (ع ) یلعب یلد  (ع ) یلعب دسر  رگا  هک 

دوب  وا  تیانع  يدبا  دوب  وا  تیالو  یلزا 
دسر امب  هچنآ  ره  ادخ  دوب ز  وا  تیافک  ز 

ارس  نآ  رد  هچ  ارس  نیا  رد  هچ  اجتلا  يرب  رگا  (ع ) یلعب
دسر اودب  وت  درد  همه  اور  دوش  وت  تجاح  همه 

ام  راگف  لاحب  افسا  ام  رای  روای و  وت  يا  (ع ) یلع
دسر اشگ  هدقع  وت  زا  ددم  ام  راک  هدیقع  هب  رگا  هن 

دوش  اجب  وت  یئادف  وچ  دوش  ادف  هک  ره  هک  رهب  هن 
دسر اقب  هب  انف  نینچ  دوش ز  انف  وترد  هکنآره  هک 

رای يدهم  رشن  هداز ، فلخ  ریم  (ع ) یلع هیولعلا ، تامارک  عبنم : 

توکس ربارب  رد  ناطیش  مشخ 

: دنک تیاکح  افو  اب  رای  یباحص و  درم  نآ  يراصنا  هّللادبع  نب  رباج 
یـصخش هک  دـش  هّجوتم  ناهگان  دومن ، یم  روبع  یّلحم  زا  هیلع  هّللا  تاولـص  بلاط  یبا  نب  یلع  ماما  نینمؤملاریما ، نایقّتم  يـالوم  يزور 
کیرحت بدا و  یبدرم  نآ  خساپ  دنک و  یفالت  تساوخ  یم  ربنق  و  تسا ؛ ترـضح  نآ  مالغ  ربنق  هب  یئوگازـسان ، نداد و  شحف  لوغـشم 

. دهدب ار  سفن  ياوه  ناطیش و  هدش 
لاح هب  ار  دوخ  نمـشد  نک و  ظفح  ار  دوخ  توکـس  شاب و  مارآ  ربنق ! يآ  هک : دز  گناب  ربنق  رب  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ناـهگان 

. ددرگ نوبز  راوخ و  ات  زاس  اهر  دوخ 
رفیک هب  ار  شیوخ  نمشد  زاس و  كانمشخ  ار  ناطیش  نادرگ و  دونشوخ  ار  نابرهم  يادخ  دوخ ، توکـس  اب  شاب و  تکاس  دوزفا : سپس 

. امن شراذگاو  دوخ 
يرابدرب ربص و  اـب  زج  ار ، لاـعتم  دـنوادخ  دـناوتن  ینمؤم  چـیه  هک  شاـب  هتـشاد  هّجوت  ربنق ! يا  دومرف : نآ  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما 

. دزاس دونشخ 
. دنادرگ یمن  نوبز  نیگمشخ و  ار  ناطیش  توکس ، یشوماخ و  نوچمه  یلمع  تکرح و  چیه  نینچمه  و 

[ . 1 . ] تسا وا  هنادرخ  یب  راتفگ  اه و  هوای  لباقم  رد  توکس  قمحا ، يارب  رفیک  نیرتهب  هک  نادب  و 
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؛ ] 2 ( ] ًامالَس اُولاق  َنُولِهاْجلا  ُمُهَبَطاخ  اذِا  : ) دومرف هک  تسا  لاعتم  دنوادخ  مالک  زین  نآ ، زراب  قادصم  دییأت و  دیوگ : ریقح 
. دیزاس اهر  خساپ  نودب  ار  وا  دیتشگ ، هجاوم  درخ  یب  نادان و  دارفا  اب  یتقو 

-----------------
اه : تشون  یپ 

ص 294 . ج 2 ، باقل : الا  ینکلا و  [ 1]
هیآ 63. ناقرف : هروس  [ 2]

هتساوخ ندینش  غارچ و  یشوماخ 

: دنک تیاکح  تسا  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  ترضح  ناتسود  باحصا و  زا  یکی  ینادمه  ثراح 
امش زا  نینمؤملاریما ! ای  مدرک : ضرع  ترضح  نآ  هب  یئاه  تبحص  نمض  مدش و  دراو  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  نینمؤملاریما ، لزنم  هب  یبش 

؟ مراد يا  هتساوخ 
؟ یناد یم  تا  هتساوخ  ندینش  هتسیاش  راوازس و  ارم  ایآ  ثراح ! يا  دومرف : ترضح 

. یتسه رت  هتسیاش  رتالاو و  یسک  ره  زا  امش  نینمؤملاریما ! ای  یلب ، متفگ :
دومن شوماخ  ار  غارچ  تساخرب و  دوخ  ياج  زا  سپس  و  دهد ؛ وت  هب  يریخ  يازج  نم  هلیـسو  هب  دنوادخ  هک  هّللاءاش  نا  دومرف : ترـضح 

و مرگنب ؛ تا  هرهچ  رد  ار  تا  هتـساوخ  داهنـشیپ و  ّتلذ  متـشادن  تسود  نوـچ  مدرک ، شوماـخ  ار  غارچ  هک  نیا  تـّلع  تـشاد : راـهظا  و 
. ینک نایب  ار  تیاه  هتساوخ  يا  همهاو  چیه  نودب  یگدوسآ و  هب  یناوتب 

تناـما ناوـنع  هب  ناـسنا  ياـه  هتـساوخ  جـیاوح و  دوـمرف : هک  مدینـش  هلآ  هیلع و  هـّللا  یّلـص  مرکا  لوـسر  ترـضح  زا  دوزفا : نآ ، زا  دـعب 
. دنکن وگزاب  ناحبس  يادخ  زا  ریغ  یسک  يارب  و  دنامب ؛ یفخم  وا  نورد  رد  دیاب  هک  تسا ، يدنوادخ 

یئاج ات  هتبلا  دنک  هدروآرب  ار  شا  هتـساوخ  دـیامن و  کمک  ار  وا  یتسیاب  دونـشب  ار  شردارب  هتـساوخ  تجاح و  هکره  دومرف : نآ  زا  سپ 
[ . 1 -. ] دنادرگ سویأم  دیماان و  ار  وا  دیابن  دشاب  رودقم  هک 

-------------------------
اه : تشون  یپ 

ح 4. ص 24 ، ج 4 ، یفاک : عورف  [ 1]

يدنه رفن  داتفه  ندرک  هفخ 

: دنا هدرک  لقن  مالسلا  امهیلع  مولعلا  رقاب  زا  زین  و  دّمحم ؛ لآ  قداص  ترضح  زا  نیخّروم  نیثّدحم و  زا  يا  هّدع 
رفن داتفه  تشگزاب ، هنادنمزوریپ  تفای و  یئاهر  هرصب  لها  نیثکان و  اب  لمج  گنج  زا  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ماما  هک  نآ  زا  سپ 

اب يدنه  نابز  اب  ترضح  دندش ، ناملسم  دنتفریذپ و  ار  مالـسا  هک  نآ  زا  سپ  دندمآ و  ترـضح  نآ  روضح  هب  ناتـسودنه  یلاها  زا  درم 
. دومرف یم  حرطم  ناشدوخ  نابز  هب  ار  اه  نآ  تالاوئس  خساپ  تفگ و  یم  نخس  نانآ 

. تسا ادخ  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هک  دندش  یعّدم  دندرک ، هدهاشم  ترضح  نآ  زا  یتامارک  نوچ  و 
امـش دننامه  زین  نم  هکلب  تسین ؛ تسرد  دـیا ، هدرک  نامگ  نم  هرابرد  امـش  هک  ار  هچنآ  تعامج ! يا  دومن : راهظا  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما 

. مشاب یم  لاعتم  دنوادخ  ناگدنب  زا  يا  هدنب 
. یناد یم  ار  زیچ  همه  نوچ  یتسه ، ادخ  نامه  وت  هک  دندیزرو  رارصا  شیوخ  هتفگ  رب  دنتفریذپن و  ار  ترضح  تاشیامرف  اه  نآ  اّما 
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. تشک مهاوخ  ار  امش  دینکن ، هبوت  دیدرگنرب و  دوخ  فرح  هدیقع و  زا  رگا  هّللاو ! دومرف : دش و  نیگمشخ  تکرح  نیا  زا  ترضح 
. دندرک يراشفاپ  دوخ  فرح  هدیقع و  رب  اه  نآ  نکیلو 

؛ دنیامن لصّتم  رگیدکی  هب  نیمز  ریز  زا  ار  اه  نآ  هدومن و  رفح  تانق  هقلح  دنچ  ات  داد  روتسد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  راچان  هب 
. دنناشوپ زین  ار  اه  تانق  رس  و  دنتخادنا ؛ اه  تانق  لخاد  دندوب  هدش  ناهج  راگدیرفآ  رکنم  هک  ار  رفن  داتفه  نآ  یمامت  سپس 

، درک ادـیپ  نایرج  اه  تانق  یمامت  هب  شتآ  دود  نوچ  و  دـندز ، شتآ  هدومن و  مزیه  زا  رپ  دوب ، یلاخ  هک  ار  اـه  تاـنق  زا  یکی  نآ  زا  سپ 
[ . 1 . ] دندیسر تکاله  هب  دنتشگ و  هفخ  رفن  داتفه  نآ  یمامت 

: تسا هدمآ  نینچ  رگید  یتیاکح  رد  و 
بلاط یبا  نبیلع  هک  دوب  دقتعم  درک و  یم  يربمغیپ  ياعّدا  هک  دوب  یناسک  زا  یکی  ابـس ، نب  هّللادبع  دومرف : مالـسلا  هیلع  رقاب  دّـمحم  ماما 

. مشاب یم  وا  ربمغیپ  نم  و  تسادخ ؛ مالسلا  هیلع 
لاؤس يداقتعا  نینچ  هرابرد  وا  زا  دومن و  راضحا  ار  وا  دـش ، ربخ  اب  ابـس  نب  هّللادـبع  لطاب  هدـیقع  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  هک  یماـگنه 

. دومن
یتّدم دوزفا : سپس  و  متسه ؛ ربمایپ  وت  فرط  زا  نم  یتسه و  ادخ  وت  تشاد : راهظا  لماک  تحارص  اب  ترضح ، باوج  رد  ابس  نب  هّللادبع 

. تسا هدش  تباث  نم  رب  ماهلا ، یحو و  روط  هب  عوضوم  نیا  هک  تسا 
هدروآ رد  دوخ  ریخـست  هب  ار  وت  ناطیـش  شاب ، دوخ  راتفگ  بظاوم  وت ! رب  ياو  دومرف : درک و  باطخ  وا  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما 
. يدرگ هدیشخب  ات  ینک  هبوت  دوخ  زیمآرفک  راتفگ  راکفا و  زا  دیاب  یتسین ، دوخ  تیعقوم  هجّوتم  ایآ  دنیشنب ! تیازع  هب  تردام  تسا ،
هدـیقع فرح و  رب  نانچمه  دوب و  توافت  یب  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  تاداهنـشیپ  تاشیامرف و  لـباقم  رد  ابـس  نب  هّللادـبع  نکیلو 

. درک یم  يراشفاپ  دوخ  لطاب 
ریز وا  اّما  دنداد ، یم  هبوت  ار  وا  ّبترم  تّدم  نیا  لوط  رد  و  دنیامن ؛ تشاد  زاب  زور  هس  تّدم  هب  ار  وا  ات  داد  روتسد  راچان  هب  ترـضح  اذل 

. تفریذپ یمن  ار  ترضح  داهنشیپ  تفر و  یمن  راب 
[ . 2 . ] دندنازوس شتآ  رد  ار  وا  دسج  سپس  دندرک و  مادعا  هدروآ و  نوریب  نادنز  زا  ار  وا  ترضح  نآ  روتسد  هب  مّوس  زور  نیا  ربانب 

-------------------
اه : تشون  یپ 

ح 8 و 23 . ص 257 ، ج 7 ، یفاک : ح 2 ، ص 335 ، ج 28 ، ۀعیّشلا : لئاسو  ح 174 ، ص 109 ، یّشک : لاجر  [ 1]
ح 4. ص 336 ، ج 28 ، ۀعیّشلا : لئاسو  ح 170 ، ص 106 ، یّشک : لاجر  [ 2]

مومسم كاروخ 

. درکیم تعاطا  يو  زا  دادیم و  خساپ  وا  يادن  هب  تخرد  دزیم و  ادص  ار  یتخرد  ترضح  هک  دشیم  رایسب 
یچیپرس زا  ار  نارضاح  اهنآ  زا  یضعب  دندادیم و  یهاوگ  وا  توبن  هب  هدنرد  تاناویح  یتح  دنتفگیم ، نخـس  وا  اب  تاناویح  زا  يرایـسب 

: دنتشادیم رذحرب  وا  ياهروتسد 
(ص) ادـخ ربمایپ  زا  ییاریذـپ  هناهب  هب  نایدوهی  تفرگ ، رارق  مالـسا  ياهورین  و  (ص ) ادـخ لوسر  هرـصاحم  رد  فئاط  رهـش  هک  یماـگنه 

. دنداتسرف ترضح  دزن  دندولایب و  شرهز  هب  هاگنآ  و  دنتخاس ، هتشرب  یبوخب  دندنک و  تسوپ  ار  نآ  دندرک و  حبذ  يدنفسوگ 
نیگآرهز هدوـلآ و  ارم  هک  روـخن  نم  تشوـگ  زا  ادـخ ! هداتـسرف  يا  تفگ : دـمآ و  رد  نخـس  هب  هدـش  هتخپ  دنفـسوگ  ادـخ ، تردـق  هـب 

. دناهدرک
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هب وا  توبن  نارکنم  هیلع  لیلد  نیرتراکـشآ  تجح و  نیرتگرزب  دوخ  تفگیم ، نخـس  ترـضح  اب  دوخ  تاـیح  لاـح  رد  ناویح  نآ  رگا 
!؟ دیامن ملکت  شترضح  اب  دیآ و  رد  نخس  هب  خبط  حبذ و  زا  سپ  یناویح  هک  دسر  هچ  تفریم ، رامش 

ال ص :)  ) هللا لوسر  ای  تلاقف : اهنم  عارذـلا  قطنف  مسب  هیلطم  هخولـسم  هاشب  هیلا  اوثعب  اهلها  رـصاح  فئاطلاب و  لزن  یبنلا  نا  ع :)  ) یلع لاـق 
نم هتملک  دـق  فیکف و  هتوبنل ، نیرکنملا  یلع  لجوزع  هللا  جـجح  مظعا  نم  تناکل  هیح  یه  همیهبلا و  هملک  لف  همومـسم ، یناـف  ینلکاـت 

[1 .... ] هنایصع مهرذحت  هوبنلاب و  هل  دهشت  عابسلا و  هملکت  همیهبلا و  هملکت  هبیجتف و  هرجشلاب  وعدی  ناک  دقل  وا  یش !؟ خلس و  حبذ و  دعب 
.

----------------------
: اه تشون  یپ 

ص 47. ص 295 و ج 10 ، ج 17 ، راحب ، ص 224 ؛ جاجتحا ، [ 1]

يراگتساوخ

زاغآ
[ . 1 . ] هن متفگ : يراد ؟ ربخ  همطاف  يراگتساوخ  زا  ایآ  دیسرپ : نم  زا  مراکتمدخ  يزور 

!؟ یهاوخ یمن  (ص ) ادخ لوسر  زا  ار  همطاف  يراذگیمن و  شیپ  اپ  هک  تسا  بجعت  اما  دنا . هتساوخ  شردپ  زا  ار  يو  یناسک  تفگ :
. مهد هداوناخ  لیکشت  نآ  اب  هک  مرادن  يزیچ  نم  متفگ :

. درک دهاوخ  جیوزت  وت  هب  ار  همطاف  هک ) منئمطم  نم   ) يوش (ص ) ادخ لوسر  دزن  وت  رگا  تفگ :
لوـسر دزن  هک  تخاـس  راداو  ارم  و  دروآ . دـیدپ  نم  رد  ار  مادـقا  تءارج  اـت  دـناوخ  نم  شوـگ  رد  نادـنچ  زینک ، نآ  دـنگوس ، ادـخ  هـب 

. مورب (ص ) ادخ
؟) ص  ) هللا لوسر  یلا  تبطخ  دق  همطاف  نا  تملع  له  هالوم : یل  تلاقف  ص )  ) هللا لوسر  یلا  همطاف  تبطخ  یلع : لاق 

ال. تلق :
هللا لوسر  یلا  تئج  نا  کنا  تلاق : هب ؟ جیوزتا  یش  يدنع  تلقف و  کجوزیف ؟ ص )  ) هللا لوسر  یتات  نا  کعنمی  امف  تبطخ ، دقف  تلاق :

[ . 2 .... ] ینیجرت تلاز  ام  هللاوف  کجوز . (ص )
------------------

: اه تشون  یپ 
تسا . هدش  دراو  مه  يرگید  تایاور  ترضح  نآ  جیوزت  باب  رد  [ 1]

ص 375. ج 1 ، همغلا ، فشک  [ 2]

هجیدخ

وا قارف  رب  ومن و  هجیدـخ  شیوخ ، ياـفواب  رـسمه  زا  يداـی  تشاد ، روضح  شیوخ  نارـسمه  عـمج  رد  (ص ) ادـخ ربماـیپ  هک  زور  کـی 
!؟ ییرگیم دسا  ینب  هریت  زا  يور  خرس  نزریپ  رب  : تفگ درک و  ضارتعا  وا  هب  هشیاع  تسیرگ .

؟ دریگیم ار  هجیدخ  ياج  یسک  هچ  دومرف : تفشآ و  رب  وا  نخس  زا  (ص ) ادخ لوسر 
ادخ نید  دیورگ و  نم  هب  وا  دیدربیم ، رس  هب  رفک  لاح  هب  اش  هک  يزور  و  تسناد ، وگتسار  ارم  وا  دیدناوخ  وگغورد  ارم  امش  هک  يزور 

. دروآ دنزرف  میارب  وا  دیدوب  ازان  میقع و  امش  هک  یماگنه  داد و  يرای  وخ  لام  نامیا و  اب  ار 
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هجیدخ ياهیبوخ  دای  نساحم و  رکذ  اب  ار  دوخ  هراومه  متـشگ  هاگآ  هجیدخ  هب  ترـضح  يافو  هقالع و  نازیم  زا  هک  یتقو  تفگ : هشیاع 
. مدرکیم کیدزن  ربمایپ  هب 

؟ دسا ینب  زئاجع  نم  ارمح  زوجع  یلع  کیکبی  هشئاع : تلاقف  یکبف . هئاسن  دنع  وه  اموی و  هجیدخ  یبنلا  رکذ  لاق : یلع  نع 
[ . 1 . ] اهرکذب ص )  ) هللا لوسر  یلا  برقتا  تلز  امف  هشئاع : تلاق  . متمقع ذا  یل  تدلو  مترفک و  ذا  یب  تن  مآ  متبذک و  ذا  ینتقدص  لاقف :

-------------------
: اه تشون  یپ 

ص 18. ج 16 ، راحب ، ص 131 ؛ ج 2 ، همغلا ، فشک  [ 1]

تسا هاوگ  ادخ 

ماجنا زا  سپ  دوب . تراهط  تیاهن  رد  هزیکاـپ و  كاـپ و  وا  هک  مسق  ادـخ  هب  مداد . لـسغ  تشاد  نت  هب  هک  يا  همآـج  ناـمه  رد  ار  همطاـف 
ياهدـنب هکنآ  زا  شیپ  مدـیچیپ و  نفک  رد  مدرک و  طونح  دـندوب ) هدروآ  تشهب  زا  هک   ) شردـپ طونح  هدـنام  یقاب  اب  ار  وا  رکیپ  لـسغ ،

زا دییایب و  دـینیبب ؛ ار  ناتردام  راب  نیرخآ  دـییایب و  همه  نیـسح  نسح ، هضف ، هنیکـس ، بنیز ، موثلک ، ما  يا  مدز : ادـص  منزب  هرگ  ار  نفک 
. تسا تمایق  هب  رادید  هک  دیریگرب  هشوت  يو 

يرود زا  اترسحاو  دنتفگیم : و  دندرکیم ) هلان  دنتسیرگیم و  ود  نآ   ) دنتخادنا ناشردام  هنیس  رب  ار  دوخ  دندمآ و  ولج  نیـسح  نسح و 
سپ هک  وگب  وا  هب  ناسرب و  نامدج  هب  ار  ام  مالس  نیسح ، ردام  يا  نسح ، ردام  يا  همطاف ، نامردام  ییادج  زا  اترـسحاو  دمحم و  نامدج 

. میتشگ تسرپرس  یب  میتی و  ام  يو  زا 
رب نانچمه  بتاظحل  ار  نانآ  درـشف و  شوغآ  رد  ار  اههچب  دوشگ و  ار  دوخ  ياهتـسد  درک و  ياهلان  همطاف  مدـید  مریگیم ، هاوگ  ار  ادـخ 

ادـخ هب  ریگرب ، ناـشردام  شوغآ  زا  ار  اـههچب  نسحلاوبا ! يا  تفگ : هک  دیـسر  مشوـگ  هب  نامـسآ  زا  ییادـص  لاـح  نیا  رد  تشاد  هنیس 
. دنا همطاف  راظتنا  رد  وا  لوسر  ادخ و  دندناشن . هیر  هب  ار  اهنامسآ  ناگتشرف  ناکدوک  نیا  دنگوس ،

.... متسب ار  نفک  ياهدنب  متفرگ و  ناشرام  شوغآ  زا  ار  اههچب 
هلـضف نم  اهتطنح  مث  هرهطم ، هرهاط  هنوینم  تناک  دـقل  هللا  وف  اهنع ، هفـشکا  مل  اهـصیمف و  یف  اهتلـسغ  انرما و  یف  تذـخا  هللا  و  یلع : لاـق 

ای هضف  ای  اذک )  ) هنیکـس ای  بنیز  ای  موثلک  ما  ای  تیدان : ادلا ، دـقعا  نا  تمه  املف  اهنافکا ، یف  هتجردا  اهتنفک و  و  ص )  ) هللا لوسر  طونح 
. هنجلا یف  اقللا  و  قارفلا ، اذهف  مکما  نم  اودوزت  اومله  نیسح ! ای  نسح 

ما ای  نسحلا و  ما  ای  ارهزلا  همطاف  انما  یفطـصملا و  دمحم  اندج  دـقف  نم  ادـبا  یفطنتال  اترـسحاو  نایدانی : امه  نیـسحلا و  نسحلا و  لبقاف 
. ایندلا راد  یف  نیمیتی  كدعب  انیقب  دق  انا  ها  یلوق  مالسلاانم و  هیئرقاف  یفطصملا  ادمحم  اندج  تیقل  ادا  نیسحلا 

ابا ای  يدانی : امـسلا  نم  فتاهب  ادا  ایلم و  اهردـص  یلا  امهتمـض  اهیدـی و  تدـم  تنا و  تنح و  دـقاهنآ  هلا  دهـشا  ینا  نینموملا : ریما  لاقف 
دقعا تلعج  اهردص و  نع  امهتعفرف  لاق  بوبحملا . یلا  بیبحلا  قاتـشا  دـقف  تاوامـسلا ، هکئالم  هللا  ایکبا و  دـقلف  اهنع  امهعفرا  نسحلا ! 

[ . 1 . ] ادرلا
----------------

: اه تشون  یپ 
ص 179. ج 43 ، راحب ، [ 1]

یبن رضخ 
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زا ییادص  مداهن ، وّکـس  رب  ار  ترـضح  نآ  هزیکاپ  كاپ و  ندب  هک  نیمه  مدشیم ، هدامآ  (ص ) ادخ لوسر  نداد  لسغ  يارب  هک  ياهظحل 
. درادن وشتسش  لسغ و  هب  جایتحا  وا  رهطم  كاپ و  ندب  هدم ، لسغ  ار  دمحم  یلع ! تفگ : هک  دیسر  مشوگ  هب  قاتا  هشوگ 

ار ام  (ص ) ادخ ربمایپ  یتسه !؟ هک  وت  وت ، رب  ياو  متفگ : مدمآ و ) دوخ  هب  دش و  فرطرب  يدوزب  اما   ) دش ادیپ  ینامگ  ملد  رد  وا  نخـس  زا 
!؟ ینکیم یهن  نآ  زا  وت  تسا و  هداد  نامرف  دوخ  يوشتسش  لسغ و  هب 

: تفگ هک  دش  هدینش  رتدنلب  ییادص  اب  يرگید  زاوآ  لاح  نیمه  رد 
يو هک  درادن  شوخ  دراد ، (ص ) دمحم رب  هک  يدسح  کشر و  ببس  هب  وا  دوب . ناطیـش  زا  نیتسخن  گناب  هد ، لسغ  يوشب و  ار  وا  یلع !

. دراذگب شیوخ  راگدرورپ  طاسب  رب  ياپ  تراهط  لسغ و  اب 
؟ یتسیک وت  اما  دهد ، کین  شاداپ د  وت  هب  ادخ  يدرک ، یفرعم  نم  هب  ار  وا  هک  نیا  زا  ادص ! بحاص  يا  متفگ :

. ماهدمآ ص )  ) متاخ ربمغیپ  هزانج  عییشت  يارب  هک  متسه  یبن  رضخ  نم  تفگ :
یـش و کلذ  نمیبلق  عقوف  رهطم . رهاط  هناف  ادمحم  لسغت  ال  یلع ! ای  تیبلا : هیواز  نم  فتاهب  اذا  لستغملا  یلع  هتعـضو  امل  ع :)  ) یلع لاق 

ناک لولا  فتاهلا  ناف  یلع ! ای  هلـسغ  هتوص : یلعاب  فتهی  رخآ  فتاهب  اذا  و  هتنـس ، هذـه  اذـهب و  انرما  یبنلا  ناـف  تنا ؟ نم  کـلیو ، تلق :
رـضخلا انا  لاق : تنا ؟ نمف  سیلبا  کلذ  نا  ینتربخا  دـق  اریخ  هللا  كازج  ع :)  ) یلع لاق  الـسغم . هربق  لخدـی  نا  ادـمحم  دـسح  ناطیـشلا ،

[ . 1 . ] دمحم هزانج  ترضح 
--------------------

: اه تشون  یپ 
ص 37. ج 3 ، ۀتسلا ، حاحصلا  نم  هسمخلا  لئاضف  [ 1]

اپ ریز  كاخ 

: دومرف نم  هب  ص )  ) ادخ لوسر  مدوشگ ، ار  نآ  هزاورد  مدرک و  حتف  ار  ربیخ  هعلق  هک  يزور 
وت قح  رد  دنیوگب ، زین  وت  هرابرد  دناهتفگ ، حیـسم  ترـضح  هرابرد  نایحیـسم  هک  ار  یبلطم  نم ، تما  زا  یهورگ  هک  دوبن  نآ  فوخ  رگا 

وضو و بآ  هدـنامیقاب  زا  دـنتفرگیم و  كربت ب  يارب  ار  وت  ياـپ  ریز  كاـخ  هکنیا  رگم  يدرکیمن ، روبع  ییاـج  زا  هک  متفگیم  ینخم 
. دندومنیم افشتسا  تراهط 

نم دزن  وت  تلزنم  ماقم و  مربیم . ثرا  وت ، زا  زین  نم  یتسه و  نم  َرب  ثاریم  وت  ماوت  زا  نم  ینم و  زا  وت  هک  سب ، راختفا  نیمه  وت  يارب  اما 
درک یهاوخ  ادا  ارم  نوید  هک  یتسه  یسک  نآ  وت  تسا . هدیرب  نم  زا  سپ  توین  هتشر  هکنیا  زج  تسا ، یـسوم  هب  تبـسن  نوراه  نوچمه 

. دوب یهاوخ  رتکیدزن  نم  هب  ناگمه  زا  نیسپاو  زور  رد  يزادرپراکیپ و  هب  ناقفانم ) اب   ) نم هویش  تنس و  رب  و 
، میرم نب  یـسیع  یف  يراصنلا  تلاق  اـم  یتما  نم  فئاوط  کـیف  لوقت  نا  ـال  ول  ربیخ : تحتف  موی  ص )  ) هللا لوسر  یل  لاـق  ع :)  ) یلع لاـق 

نا کبـسح  نکل  هب و  نوفـشتسی  كروهط  لضف  کیلجر و  بارت  نم  اوذـخا  نیملـسملا ال  نم  ـالم  یلع  رمتـال  ـالاقم  کـیف  مویلا  تلقل 
[ . 1 .... ] يدعب یبنال  هنا  الا  یسوم  نوراه و  هلزنمب  ینم  تنا  کثرا و  ینثرت و  کنم  انا  ینم و  نوکت 

-------------------
: اه تشون  یپ 

ص 247. ج 38 ، راحب ، [ 1]
هدش هدینش  تسا ) هوزغ  نیا  رگید  مان  هک  لسالـسلا ) تاذ  ای   ) لمرلا تاذ  هوزغ  رد  (ص ) ادخ ربمایپ  زا  قوف  راتفگ  دیفم ، خیـش  تیاور  هب 

(. ص 186 ج 1 ، يرولا ، مالعا  . ) تسا
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ناورهن جراوخ 

شنزرـس هب  مدرم  ناـبز  هجیتن  رد  تشادـن ) هارمه  هب  یگدروخرـس ، تمادـن و  زج  ياهرمث  نآ  زا  یـشان  ییاوسر  تیمکح و  گـنرین  . ) 1
!؟ دندومن راذگاو  نیمکح  هب  ار  راک  ارچ  هک  تفرگ ، تمالم  داب  هب  ار  يرگید  سک  ره  دش و  هدوشگ 

تقامح لهج و  تیرفع  تفاییم و  همتاخ  اج  نیمه  هب  ناتـساد  شاـک  يا  . ) دوبن هتخاـس  اـهنآ  زا  يراـک  چـیه  دوب و  هدـش  رید  رگید  اـما 
نانآ هب  رتگرزب  یتایانج  باکترا  تصرف  رگید  درکیم و  هاتوک  اج  نیمه  ار ، نانآ  نکـشنامیپ  ياهتـسد  تخاسیم و  اهر  ار  ناشنابیرگ 

دنتفگ : دوخ  نایم  رد  نخس ) نیا  حرط  اب  تشگ و  روراب  ناشناهذا  رد  ههبش  نیا  ياقلا  اب  نآ  هفطن  هک  یتیانج  دادیمن .
ار تیمکح  و   ) دـنک لمع  دوخ  یعقاو  رظن  قبط  هک  دوب  مزال  وا  رب  هکلب  درکیم ، يوریپ  ام  ياطخ  راک  زا  تسیابیمن  یلع )  ) اـم ياوشیپ  »

زور زا  دوخ  هک  يرظن  دش - ام  رظن  عبات  هکلب  درکن ، نینچ  وا  اما  دوشیم . مامت  ام ، زا  یناسک  وا و  ندش  هتشک  تمیق  هب  دنچ  ره  دریذپن ،)
تساور .»! ام  رب  وا  نوخ  نتخیر  رفاک و  نتشک  هتشگ و  رفاک  وا  کنیا  مه  سپ  تشادنپیم - اطخ  ار  نآ  تسخن 

طقف تیمکح ، يرواد و  : » هک دندیشک  دایرف  دنلب  يادص  اب  دنتفر و  نوریب  رکـشل  نایم  زا  رتمامت  هچ  ره  تعرـس  اب  اهنآ  رکف  نیا  روهظ  اب 
تسادخ .» صوصخم 

هلجد زا  و  دنتفرگ ، شیپ  ار  قرشم  هار  زین  يرامـش  ءارورح و  هب  ياهدع  هلیخن و  هب  یهورگ  دندش . هدنکارپ  وس  ره  هب  هتـسد  هتـسد  سپس 
دنتشذگ .

، دـنتفاییم دوخ  هقیلـس  قباـطم  ار  شاهدـیقع  هچناـنچ  دندیـسرپیم ؛ شرظن  رکف و  زا  دـندرکیم  دروخرب  هک  یناملـسم  ره  اـب  هار  نیب  رد 
دنتخیریم . ار  شنوخ  دنتشکیم و  ار  وا  هنرگو  دنتخاسیم  شیاهر 

هب تشگزاب  ادخ و  تعاطا  قح و  زا  يوریپ  هب  ار  همه  متفر و  دندوب ) هدمآ  درگ  ءارورح  هلیخن و  رد  هک  نانآ   ) لوا هتسد  ود  دزن  ادتبا  نم 
رارق مارآ و  ریـشمش  غیت  هب  زج  هک  متفایرد  و  دـشن . یـضار  گنج  زا  رتمک  هب  ناشرامیب  ياهلد  دـنتفریذپن و  اهنآ  اما  مدـناوخارف . وا  يوس 

هدومن توعد  یتشآ  حلـص و  ادـخ و  نامرف  هب  ار  اهنآ  هکنآ  زا  سپ  متـشک ، ار  هورگ  ود  ره  مدـیگنج و  اهنآ  اـب  راـچانب  سپ  دـنریگیمن ،
مدوب .

مالسا تفرشیپ  يارب  گرتس  يدس  دنمورین و  ینابیتشپ  دندادیمن ، نتشک  هب  ار  دوخ  دندیشکیم و  تقامح  زا  تسد  اهنآ  رگا  سوسفا  ... 
دوب . نیا  زج  ادخ  تساوخ  یلو  دندمآیم ! رامش  هب 

بوسحم مدارفا  نیرتهب  زا  هک  یناسک  مداتسرف ؛ اهنآ  دزن  یپ  رد  یپ  ار  دوخ  ناگدنیامن  متشون و  همان  نایشروش  موس  هتسد  يارب  سپس  . 2
متخانشیم . یگتسیاش  اوقت و  دهز و  هب  ار  اهنآ  دندشیم و 

. دندوب هدومیپ  ناشناتسود  هک  دنتفر  یهار  نامه  زا  زین  نانآ  دوب . هدروخ  هرگ  ناشنارکفمه  تشونرس  اب  زین  هورگ  نیا  تشونرس  ایوگ  اما 
، دوب فلاخم  اهنآ  يهدیقع  اب  هکنیا  مرج  هب  دندرکیم ، ادـیپ  تسد  هک  یناملـسم  ره  رب  تفای ) شرتسگ  اج  ره  رد  اهنآ  ياهترارـش  هنماد  )

دیسریم . نم  هب  یپ  رد  یپ  نایغای ، نآ  عیاجف  رابخا  اهنآ و  راتشک  شرازگ  دنتشکیم . ار  وا  تعرس  هب 
ناشمالک ذوفن  هب  هک   ) ار ياهتـسیاش  دارفا  دوخ و  ناگدنیامن  یمادـقا ، هنوگره  زا  شیپ  و  متفر ، اهنآ  دزن  هدرک و  روبع  هلجد  زا  ادـتبا  نم 

ترارش زا  تسد  هچنانچ  متفگ  اهنآ  هب  مدرک . شالت  اهنآ - تیاده  يارب  متشاد - ناوت  رد  هک  اجنآ  ات  مداتـسرف و  ناشدزن  تفریم ) دیما 
هلیـسو هب  رگید  راب  و  رتشا » کلام   » طسوت راب  کی  ار  ماغیپ  نیا  و  مرامـشیم ) مرتحم  ار  ناشلام  ناج و  و   ) مریذپیم ار  ناشرذع  دنرادرب 

دـش نیا  دندرک . يراشفاپ  دوخ  ياهترارـش  یتسپ و  همادا  رب  نانچمه  دنتفریذپن و  اما  مدـناسر ، اهنآ  هب  رگید  ياهدـع  و  سیق » نب  فنحا  »
ناونع هب  مه  رفن  کی  یتح  و  دـندش . هتـشک  دـندشیم ، غلاب  رتشیب  هکلب  رفن  رازه  راـهچ  هب  هک  ناـنآ  یماـمت  مدـیگنج و  زین  ناـنآ  اـب  هک 

دربن . تمالس  هب  ناج  تیعمج - همه  نآ  نایم  زا  رازگربخ -
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کلذ نم  مهـسفنال  اودـجی  ملف  نیمکحلا  میکحت  نم  هیلا  اوراص  اـمیف  ۀـمئاللاب  ضعب  یلع  موقلا  ضعب  لـبقا  مالـسلاهیلع ...: یلع  لاـق  . 1
: اولاق نا  الا  اجرخم 

انل هتعاط  انایا و  هتعباتمب  رفک  دقف  انم ، هفلاخ  نم  لتق  هسفن و  لتق  یلع  هیأر  ۀـقیقحب  یـضمی  نا  اطخا و  نم  عباتی  نا ال  انریمال  یغبنی  ناک  »
همد .» کفس  هلتق و  کلذب  انل  لحا  اطخلا و  یف 

ءارورحب و يرخا  ۀـلیخنلاب و  ۀـقرف  اوقرفت : مث  الا هللا » مکح  ال  : » مهتاوصا یلعاـب  نوداـنی  مهـسوؤر  نیبکار  اوجرخ  کـلذ و  یلع  اوعمجتف 
یلا تجرخف  هتلتق . اهفلاخ  نم  هتیحتسا و  اهعبات  نمف  هتنحتما  الا  ملسمب  رمت  ملف  ۀلجد  تربع  یتح  اقرش  ضرالا  طبخت  اهسار  ۀبکار  يرخا 

امهیف ۀلیحلا  تیعا  املف  کلذ ، ریغ  امهعنقی  فیـسلا ال  الا  ایباف  هیلا . عوجرلا  لج و  زع و  هللا  ۀعاط  یلا  مهوعدا  يرخا ، دعب  ةدحاو  نییلوالا 
ام الا  هللا  یباف  اعینم ، ادـس  ایوق و  انکر  اوناکل  اولعف  ام  ول ال  دوهیلا -! اخا  ای  اوناـک - هذـه . هذـه و  هللا  لـتقف  لـج ، زع و  هللا  یلا  اـمهتمکاح 

[ . 1 . ] هیلا اوراص 
یف دهزلا  مهنم و  دبعتلا  لها  یباحـصا و  ۀلجا  نم  اوناک  يرتت و  یلـسر  تهجو  ۀـثلاثلا و  ۀـقرفلا  یلا  تبتک  مث  مالـسلاهیلع ...: یلع  لاق  . 2

تجرخف مهلعفب . رابخالا  یلا  تعباتت  نیملـسملا و  نم  اهفلاخ  نم  لتق  یف  تعرـسأ  و  امهلاثم . یلع  ءاذتحالا  اهیتخا و  عابتا  الا  تباف  ایندلا 
رتشالا و یلا  هدیب  مالـسلاهیلع  أموأ  و  ةرم - اذهب  ةرم و  اذـهب  يدـهجب  یبتعلا  بلطأ  ءاحـصنلا و  ءارفـسلا و  هجوأ  ۀـلجد  مهیلا  تعطق  یتح 

تلفی مل  یتح  نودـیزی  وأ  فالآ  ۀـعبرا  مه  مهرخآ و  نع  دوهیلا  اخا  ای  هللا  مهلتقف  مهنم  اهتبکر  کلت  الا  اوبأ  اـملف  سیق و - نب  فنحـالا 
.... ربخم مهنم 

----------------
: اه تشون  یپ 

ص 437. لاصخ ، ص 179 ؛ صاصتخا ، ص 182 ؛ ج 38 ، راحب ، [ 1]
جراوخ اب  دربن  يارب  ار  نانآ  دادیم و  هیحور  دوخ  نیشتآ  قطن  اب  ار  دوخ  نایهاپـس  مالـسلاهیلع  یلع  هک  هاگنآ  دسیونیم : دیدحلایبا  نبا 

دومرف : تخاسیم ، ایهم 
زین نانآ  زا  دـش و  دـهاوخن  هتـشک  رفن  هد  امـش  عمج  زا  یتح  دـنگوس  ادـخ  هب  تسامـش ) اب  يزوریپ  هک  دـینادب  و   ) دـیرب شروی  اـهنآ  رب  »

«. دنام دهاوخن  هدنز  دیسر  دهاوخن  رفن  هد  هب  هک  يدادعت 
تمالـس هب  رفن  تشه  اهنت  مصخ  هوبنا  هاپـس  زا  دـندش و  دیهـش  رفن  هن  وا  نارای  زا  تسـشن و  قدـص  هب  راک  نایاپ  رد  ترـضح  ییوگـشیپ 

(. ص 273 ج 2 ، هغالبلاجهن ، حرش  . ) دنتخیرگ

ریش اب  هیریوج  تاقالم  هب  نداد  ربخ 

: دومرف وا  هب  مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  دوب ، هفوک  زا  رفـس  مزاع  هیریوج  مانب  يدرم  دومرف : هک  تسا  تیاور  مالـسلاهیلع  رقاب  ترـضح  زا 
؟ تسیچ هراچ  تفگ : هیریوج  درک ، یهاوخ  دروخرب  يریش  هب  هار  نایم  رد  هک  نادب 

ترـضح هچناـنچمه  هار  ناـیم  رد  دـمآ ، نوریب  هفوک  زا  هیریوج  تسا ! هداد  ناـما  وت  زا  نم  هب  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  وگب  وا  هب  دومرف :
هداد ناما  وت  زا  نم  هب  بلاطیبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  انامه  ریـش  يا  دز : ادـص  هیریوج  دـیآیم ، وا  فرطب  يریـش  دـش  هجوتم  دوب ، هتفگ 

اب و  درکیم ، همهمه  هتخادـنا و  ریز  هب  ار  رـس  هکیلاح  رد  تشگرب  ناویح  نآ  مدـناسر ، ار  ترـضح  مالک  هکنیمه  دـیوگ : هیریوج  تسا .
دزن هفوک ، هب  تشگزاب  دوخ و  راک  ماجنا  زا  دعب  هیریوج  درک .) همهمه  راب  جنپ  هک  تسا  هدمآ  یتیاور  رد   ) دش ناهنپ  رازین  زا  لاح  نیمه 

ره تفگ : هیریوج  تفگ ؟ هچ  وت  اب  وا  یتفگ و  هچ  ریـش  نآ  اب  دومرف : ترـضح  درک ، وگزاب  ار  نایرج  تفر و  مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح 
لوسر و ادـخ و  منادیمن  نم  تفگ - هچ  ناویح  نآ  هکنیا  اما  دـش ، فرـصنم  نم  زا  امـش  شیامرف  تکرب  هب  و  متفگ ، دـیدوب  هدومرف  هچ 
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وت هب  ناویح  نآ  دومرف : يرآ . مدرک : ضرع  تفر ) و   ) دومن تشپ  درکیم  همهمه  هکیلاح  رد  وا  دومرف : ترضح  دننادیم . رتهب  وا  یـصو 
[1  ] داد ناشن  جنپ  ددع  تروص  هب  ار  دوخ  تسد  ترضح  سپس  ناسرب ، مالس  نم  زا  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  یـصو  تفگ :

مهف زا  يرادقم  ياراد  تاناویح  هک  تسا  نیا  دوشیم  هدافتسا  دایز  رایـسب  ثیداحا  نآرق و  تایآ  زا  هچنآ  دیوگ : فلؤم  راب ) جنپ  ینعی  )
راهطا همئا  اصوصخم  ادـخ  ایلوا  دـنزادرپیم و  یهلا  رکذ  هب  اتـسار ، نیمه  رد  و  دنـشابیم ، ناشدوخ  اـب  بساـنم  فیعـض و  ولو  روعـش  و 

اب هک  دنتسه  شیوخ  نایم  یئایوگ  نابز  ياراد  تاناویح  هک  ددرگیم  صخشم  هکنانچمه  دننکیم و  مارتحا  دنسانشیم و  ار  مالـسلاهیلع 
دراد . رگید  یلاجم  هب  زاین  طوبرم  ثیداحا  ینآرق و  هئارا  رتشیب و  ثحب  دشابن . ام  مهف  هلصوح  رد  دنچ  ره  دننکیم  ملکت  نآ 

------------------
اه : تشون  یپ 

ص 44 . زجاعملا ، هنیدم  [ 1]

تسا هدرمن  دلاخ 

يرقلا يداو  زا  نینمؤملاریما  اـی  تفگ : دـمآ و  ترـضح  دزن  يدرم  هک  مدوـب  مالـسلاهیلع  نینمؤـملاریما  تمدـخ  دـیوگ : ۀـلفغ  نب  دـیوس 
ترـضح درک ، رارکت  ار  دوخ  مـالک  درم  نآ  تسا ! هدرمن  وا  هک  هتبلا  دومرف : ترـضح  ماهدروآ . ار  هطفرع  نب  دـلاخ  توم  ربخ  میآیم و 

و درک ! رارکت  ار  دوخ  نخـس  موس  راـب  يارب  درم  نآ  دریمیمن !! هدرمن و  دـلاخ  تسوا ، تردـق  تسد  رد  مناـج  هکنآ  هب  دـنگوس  دومرف :
! تسا هدرمن  دیئوگیم  امش  یلو  مهدیم  ربخ  وا  توم  زا  امش  هب  نم  هللا » ناحبس  : » هک دومن  هفاضا 

دوش و تلالـض  هاپـس  هدـنامرف  ات  دریمیمن  هدرمن و  دـلاخ  تسوا ، تردـق  تسد  رد  مناج  هکنآ  هب  مسق  دومرف : مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما 
دزن هب  دیـسر  شـشوگ  هب  ترـضح  نخـس  نیا  یتقو  زامج  نب  بیبح  دـیوگ : يوار  زاـمج !! نب  بیبح  ماـنب  دـشاب  یـصخش  وا  رادـمچرپ 

ترضح مباییمن ! دوخ  رد  ار  نآ  هک  دیدومرف  ینخس  نم  هرابرد  امش  یلو  متسه ، امش  هعیش  نم  هک  مسق  ادخ  هب  تفگ : دمآ و  ترـضح 
تفر و درک و  تشپ  خـساپ  نیا  ندینـش  اب  بیبح  تفرگ ! یهاوخ  شود  هب  ار  مچرپ  نآ  اعطق  اـمتح و  یئوت ، زاـمج  نب  بیبح  رگا  دومرف :

! تفرگ یهاوخ  شود  هب  ار  مچرپ  نآ  هتبلا  هتبلا  یئوت ، زامج  نب  بیبح  رگا  داد : همادا  ترضح 
اب گنج  هب  دعـس  نب  رمع  یتقو  مالـسلاهیلع ) ءادهـشلادیس  نامز  رد   ) هکنیا ات  دنام  هدنز  زامج  نب  بیبح  دنگوس  ادخ  هب  دیوگ : هزمحوبا 

[ . 1 !! ] تشاد شود  رب  ار  وا  مچرپ  زین  بیبح  دوب و  وا  هاپس  ناهدنامرف  زا  هطفرع  نب  دلاخ  دش ، هداتسرف  مالسلاهیلع  نیسح  ماما 
--------------

اه : تشون  یپ 
. دیدحلایبانبا هغالبلاجهن  حرش  راونالاراحب ، يردلا ، مالعا  داشرالا ، تاجردلارئاصب ، صاصتخالا ، [ 1]

هعرز ندش  هتشک  هب  نداد  ربخ 

: تفگ مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  هب  جرب ، نب  ۀعرز  مانب  يدرم  جراوخ  زا  یکی 
هکنیا اـب   ) ینکن هبوـت  يدرگنرب و  يدرک  رواد  ار  مدرم  ادـخ  نید  رد  يدوـمن و  نییعت  هک  يرواد  نآ  زا  رگا  دـنگوس  ادـخب  شاـب ، هاـگآ 

ار وت  هنیآ  ره  دـندرک ) گـنج  فیقوت  هب  روبجم  ار  ترـضح  هک  دـندوب  جراوـخ  نیا  دادیم و  ار  گـنج  همادا  روتـسد  هراوـمه  ترـضح 
هتـشک هک  منیبیم  ار  وت  ایوگ  یتخبدـب ، ردـقچ  داـب ، تتـشز  هدومرف  ترـضح  منکیم ! بلط  ار  دـنوادخ  ياـضر  راـک  نیا  هب  مشکیم و 

. دزویم وت  رکیپ  رب  داب  ياهدش و 
دش . لصاو  كرد  هب  نوعلم  نآ  و  [ 1  ] دوب هدومرف  ترضح  هک  دش  روطنیمه  و 
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--------------------
اه : تشون  یپ 

. دیدحلایبانبا هغالبلاجهن  حرش  زا  لقن  هب  ص339  ج 41 ، راحب ، [ 1]

هللادبع نب  عرزم  تداهش  هب  نداد  ربخ 

يور يرکـشل  امتح  دنگوس  ادخ  هب  دومرف : هک  درکیم  لقن  مالّـسلاهیلع  نینمؤملاریما  زا  هللادـبع  نب  عرزم  دـیوگ : ۀـیلاعلاوبا  مان  هب  يدرم 
هچنآ تفگ : عرزم  یهدیم ؟ ربـخ  بیغ  زا  نم  هب  وت  متفگ : وا  هب  دـیوگ : ۀـیلاعلاوبا  درب ، ورف  ار  اـهنآ  نیمز  دـسر  ناـبایب  هب  نوـچ  دروآ و 

دوشیم و ریگتـسد  يدرم  هکنیا ) هگید  ربخ   ) دش و دـهاوخ  عقاو  هداد  ربخ  مالّـسلاهیلع  نینمؤملاریما  دـنگوس  ادـخب  نک ، ظفح  میوگیم 
. دوشیم هتشک  هتخیوآ و  راد  هب  دجسم  نیا  ياههفرغ  زا  هفرغ  ود  نایم 

ربـخ بلاـطیبا  نب  یلع  وگتـسار  نیما و  درم  ارم  تفگ : عرزم  یهدیم ؟ ربـخ  بیغ  زا  وت  تفگ : دوب  هدرک  بجعت  رایـسب  هک  یلاـعملاوبا 
وا دنتخیوآ ، راد  هب  دجسم  هفرغ  نایم  هتشک و  ار  وا  دندرک و  ریگتسد  ار  عرزم  هک  دوب  هتـشذگن  هعمج  کی  دیوگ : ۀیلاعملاوبا  تسا . هداد 

[ . 1 . ] مدرک شومارف  ار  نآ  هک  دوب  هداد  نم  هب  زین  یموس  ربخ 
------------

اه : تشون  یپ 
.317 داشرالا : [ 1]

یناسارخ ملسموبا  يزوریپ  مایق و  هب  ربخ 

يارب شالت  رد  مالّسلاهیلع  ریما  ترضح  رکشل  رادرس  رتشا  کلام  داد ، يرارف  ار  قارع  رکشل  هنمیم  ماش ، رکـشل  هاگان  نیفـص ، گنج  رد 
. دناوخیم ارف  گنج  همادا  تشگزاب و  هب  دایرف  اب  ار  نازابرس  هاپس ، ندش  یشالتم  زا  يریگولج 

. دومن رارکت  ار  هلمج  نیا  راب  هس  ترضح  ار ! ناشیا  ریگب  ملسموبا  يا  دومرفیم : ترضح  هک  دینش  رتشا  کلام  نایم  نیا  رد 
هب تهج  نیمه  هب  تسا ، ماـش  نایهاپـس  زا  ینـالوخ  ملـسموبا  ترـضح  روظنم  درک  لاـیخ  دوـب  هدربـن  یپ  ترـضح  روـظنم  هب  هک  کـلام 

هکلب تسین ، تسا  ماش  هاپس  رد  هک  ینالوخ  ملسموبا  مروظنم  دومرف : ترضح  تسین ؟ ماش  رکشل  اب  ملـسموبا  ایآ  درک : ضرع د  ترـضح 
ناـشیا زا  ار  تموکح  دـنادرگ و  كـاله  ار  ماـش  لـها  وا  هلیـسو  هب  دـنوادخ  دـنک و  روهظ  قرـشم  هیحاـن  زا  هک  تسا  يدرم  نم  دوصقم 

ار هیما  ینب  تموکح  دوشیم و  رهاظ  هایـس  ياهمچرپ  ناسارخ  فرط  زا  دومرف : هداتـسرف  هیواعم  هب  هک  ياهماـن  یط  رد  زاـب  و  [ 1 . ] دناتسب
[ . 2 . ] دزادنایمرب

یناسارخ  ملسموبا  مایق  نایرج  زا  يرصتخم 
نب هللادـبع  نب  یلع  نب  دـمحم  نب  میهاربا  زا  يرادـفرط  هب  یناسارخ  ملـسموبا  اریز  دوب ، هداد  ربخ  ترـضح  هک  دـش  هنوگنامه  ثداوح  و 
هایـس هماج  ات  روتـسد  دوخ  هاپـس  هب  داد و  رارق  دوخ  راعـش  ار  هایـس  سابل  و  تفرگ ، الاب  وا  راک  ناسارخ  رد  تخادرپ ، وا  تماـما  ساـبع و 

زا سپ  ماجنارـس  درک و  ماـیق  یـسابع  مـیهاربا  رکـشل  رادرـس  ناوـنع  هـب  يرجه   129 لاـس ناـضمر  رد  دـنرادرب و  هایـس  مچرپ  دنـشوپب و 
، دـش هتـشک  رامح  ناورم  ینعی  اهنآ  نیرخآ  هدروخ و  تسکـش  هیما  ینب  رکـشل  ماجنارـس  رایـسب  قطاـنم  يزاـسدازآ  ررکم و  ياـهیزوریپ 

هکنآ راگزور  بئاجع  زا  دروخ و  ار  ناورم  نابز  دش و  ادیپ  ياهبرگ  دنتخادنا ، رود  دندرک و  عطق  ار  وا  نابز  ندش ، هتشک  زا  سپ  دنیوگ 
!! دوب هدروخ  ار  وا  نابز  هبرگ  نیمه  دندیرب و  دوب  هدرک  ینیچ  نخس  هک  ار  دوخ  نیمداخ  زا  یکی  نابز  ناورم  روتسد  هب  نیا  زا  لبق 
تیـصو رد  و  دیدرگ ، سویأم  یئاهر  زا  نوچ  دش و  ینادنز  نارح  رد  يدنچ  دوب و  هدـش  ریگتـسد  ناورم  روتـسد  هب  البق  روکذـم  میهاربا 
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ياهسیک رد  ار  وا  رس  ناورم  روتسد  هب  ماجنارـس  و  داهن ، تناما  یـصخش  دزن  داد و  رارق  حافـس  هللادبع  دوخ  ردارب  يارب  ار  تفالخ  ياهمان 
و دیسر ، تفالخ  هب  حافس  هللادبع  وا  ردارب  دش  هتشک  ملسموبا  تسد  هب  ناورم  نوچ  و  داد ، ناج  دز و  اپ  تسد و  یتدم  دندرک ، کهآ  زا 

دش . زاغآ  سابع  ینب  تموکح  ضرقنم و  هیما  ینب  تموکح  يرجه   132 لاس رد  بیترت  نیا  هب 
یناسارخ  ملسموبا  زیمآتربع  عیجف و  ماجنارس 

هتشک هجنکش  اب  هک  مایق  نایرج  رد  ار  وا  تسد  هب  ياههدش  هتشک  دادعت  هک  ياهنوگ  هب  دوب  زیرنوخ  رایسب  يدرم  وا  یناسارخ  ملسموبا  اما 
. دناهدرک شرامش  رفن  رازه  اهدص  ات  دوب 

ساـبع ینب  تلود  رب  میظع  یقح  نوچ  اـما  دوب  هدرک  ساـبع  ینب  ریزو  نیلوا  ۀملـسوبا  لـتق  هب  مادـقا  حافـس ، ناـمز  رد  هکنیا  اـب  ملـسموبا 
هتشک یسابع  روصنم  روتسد  هب   137 لاس نابعش   25 رد ماجنارـس  هکنیا  ات  درکیم ، مارتحا  ار  وا  هکلب  تشادن ، يراک  وا  اب  حافـس  تشاد ،

، دش لدب  در و  ود  نآ  نایم  هک  يرایـسب  تابتاکم  زا  دعب  دوب و  تفالخ  یعدم  ملـسموبا  دنیوگ  دمآ ، دیدپ  یترودک  اهنآ  نایم  اریز  دش ،
هب وا  زا  یبوخ  لابقتـسا  دـنور ، وا  لابقتـسا  هب  مدرم  داد  روتـسد  دز و  هلیح  هب  تسد  روصنم  تفاتـش ، روصنم  رادـید  هب  ملـسموبا  ماجنارس 

. دیسوب ار  وا  تسد  دمآ و  روصنم  دزن  هب  ملسموبا  دمآ ، لمع 
نانابهگن زا  رفن  راهچ  کیهن و  نب  نامثع  مانب  يدرم  ادرف  دیامن ، تفاظن  دنک و  تحارتسا  زور  هس  دوش و  صخرم  داد  هزاجا  وا  هب  روصنم 

. دیشکب ار  ملسموبا  دیوش و  جراخ  مدز ، مه  هب  ار  دوخ  تسد  فک  رد  نم  هاگره  تفگ : هتساوخ  ار 
ملـسموبا دروم  ره  رد  ندرک و  ضارتعا  يو  هتـشذگ  ياهراک  یخرب  هب  عجار  درک  عورـش  روصنم  تفاتـش ، روصنم  دزن  هب  ملـسموبا  یتقو 

یئاهراک اهیتخس و  همهنآ  زا  دعب  دوش  تبحص  نم  اب  دیابن  هنوگنیا  تفگ : ملسموبا  دش ، ینالوط  روصنم  شنزرـس  یتقو  دادیم ، حیـضوت 
هب رگا  ثیبـخ ، نز  رـسپ  يا  تفگ : دوب  نیگمـشخ  هک  یلاـح  رد  روصنم  مراد . ساـبع ) ینب  تموکح  يارب   ) هک یقباوـس  مدرک و  نم  هک 
هب ملـسموبا  یتشادـن . یمادـقا  چـیه  تردـق  دوب ، وت  تسد  راک  رگا  يدرک ، تیلاعف  ام  تلود  هیاس  رد  وت  ، دوب یفاک  دوب  يزینک  وت  ياـج 
ارم مشخ  طقف  وت  راک  نیا  هک  ادخ  هب  مدـیدن ، زورما  دـننامه  تفگ : روصنم  درک ، یهاوخرذـع  دیـسوب و  ار  روصنم  تسد  شنرک  ناونع 

. درک نوزفا 
، دز مه  رب  تسد  درک و  یئوگدب  ار  وا  تفشآرب و  نخس  نیا  زا  روصنم  مسرتیمن ، ادخ  زا  زج  نم  نک  اهر  ار  نخس  نیا  تفگ : ملسموبا 

نآ رد  ارم  ادخ  تفگ : روصنم  رادهگن ، تنمشد  لباقم ) رد  عافد   ) يارب ارم  نانمؤم  ریما  يا  تفگ : ملـسموبا  دندرک ، هلمح  وا  رب  نانابهگن 
. دنتـشک ار  وا  وفعلا ، دزیم ، دایرف  ملـسموبا  هک  یلاح  رد  نانابهگن  هاگنآ  تسه ؟ نم  يارب  وت  زا  رتنمـشد  ینمـشد  ایآ  درادن ، هگن  نامز 

[ . 3 [ ؟ يراد وفع  ياضاقت  هتفرگرب  رد  ار  وت  اهریشمش  هک  نآلا  ایآ  تفگ : روصنم 
ار وا  دنوادخ  ات  درک  اعد  دید ، يریـش  ناوختـسا  هک  تسا  حلاص  يدرم  دـننامه  نایـسابع  اب  نم  تشذگرـس  تفگیم : ملـسموبا  دـنیوگ :

: تفگ دش  هدنز  ریش  نوچ  دنک ، هدنز 
ات ینک  اعد  هراـبود  دـیاش  یتسه ، ةوعدـلا  باجتـسم  يدرم  وت  اریز  مشکب  ار  وت  هک  تسا  نآ  تحلـصم  یلو  يراد  یگرزب  قح  نم  رب  وت 

. دوش نم  ررض  ببس  دنیرفایب و  رتيوق  يریش  ای  دناریمب  ارم  دنوادخ 
درکیم و اعد  تافرع  نیمزرس  رد  ملـسموبا  دنیوگ : تسا . نم  نتـشک  رد  ناشیا  تحلـصم  دندش ، يوق  نم  ببـس  هب  نایـسابع  هک  نونکا 

نم : تفگ نآ ؟ شزرمآ  تسا  تخـس  دنوادخ  رب  ایآ  دنتفگ : وا  هب  يزرمایب ، ارم  مرادن  نامگ  هک  منکیم  هبوت  یهانگ  زا  ایادخ  تفگیم :
تنعل ارم  دریگ  رارق  متس  راب  ریز  نوچ  هک  یمولظم  دایرف  رایسب  هچ  دراد ، همادا  تساجرب  سابعلا  ینب  تلود  ات  هک  ماهتفاب  ار  یمتـس  سابل 

[ . 4 [ ؟ دوشیم هدیزرمآ  هنوگچ  دراد  نمشد  همه  نیا  هک  يدرم  ایآ  درک ، دهاوخ 
هنحـص رد  هک  اهنآ  زج  هب  دوب  هتـشک  ار  رفن  رازه  دصـشش  دش  هتـشک  هک  ینامز  ات  مایق  ماگنه  زا  ملـسموبا  دیوگ : ۀعیـشلا  ۀقیدح  بحاص 

لالخ هملسوبا  دنتشک ، ار  رایط  رفعج  هریبن  وا  روتسد  هب  دندیسر ، لتق  هب  نایعیش  زا  يرایسب  وا  يرادرـس  نامز  رد  دوب ، هتـشک  گنج  ياه 

مالسلا هیلع  یلع  ماما  www.Ghaemiyeh.comهمانشناد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1507زکرم  هحفص 639 

http://www.ghaemiyeh.com


. دنتشک ات  داد  روتسد  دوب  هتشون  مالسلامهیلع  قداص  ماما  هب  هک  ياهمان  رطاخ  هب  ار 
زین ار  داجـس  ماما  هریبن  دـیناسر ، لتق  هب  دوخ  تسد  هب  تشاد  لیامت  مالـسلامهیلع  نیمؤملاریما  دـالوا  هب  هکنآ  هطـساو  هب  ار  ریثک  ناـمیلس 

اـضر ترـضح  دزن  دـیوگ  هک  دـنکیم  لـقن  یـسیع  نبدـمحم  نبدـمحا  زا  ار  یتیاور  سپـس  تسا . رایـسب  وا  تمذـم  رد  راـبخا  تشک و 
رـسپ يا  تفگ : سپـس  تسـشن  درک و  مالـس  دش ، دراو  ریمعیبا  نبدمحم  هک  مدوب  هتـسشن  ترـضح  باحـصا  زا  ياهدـع  اب  مالـسلاهیلع 

رد وا  مان  دومرف : ترضح  تسیچ ؟ درک  مایق  ناورم  نامز  رد  هک  يزورم  ملسموبا  دروم  رد  امـش  رظن  دنادرگ  وت  يادف  ارم  دنوادخ  ربمایپ ،
، تسامـش نایعیـش  زا  وا  دنیوگیم  نیفلاخم  زا  یهورگ  دیـسرپ : يوار  تسا . نآ  رد  نارگید  هیما و  ینب  ام ، نانمـشد  مان  هک  تسا  يرتفد 
دانع و تدـش  هب  ام  نایعیـش  ام و  هب  تبـسن  ملـسموبا  دـنک ، تنعل  ار  ناشیا  دـنوادخ  دـننکیم  هاـنگ  دـنیوگیم و  غورد  دومرف : ترـضح 
ار ام  دنک  حدم  ار  وا  هک  ره  تسا ، هدرک  در  ام  رب  دنک  لوبق  وا  زا  هک  ره  هتشاد و  نمشد  ار  ام  دراد  تسود  ار  وا  هک  ره  تشاد ، ینمـشد 
ام زا  دیوجن  يرازیب  وا  زا  هک  ره  دیوج و  يرازیب  وا  زا  دیاب  دشاب  ام  نایعیـش  زا  دهاوخیم  هک  ره  ریمعیبا  رـسپ  يا  تسا ، هدرک  یئوگدب 

[ . 5 . ] میرازیب ترخآ  ایند و  رد  وا  زا  ام  تسین و 
--------------

: اه تشون  یپ 
ج 41 ص310 . راونالاراحب ، [ 1]

راونالاراحب . [ 2]
ج 5 ص474 . لماکلا ، [ 3]

ص 111 . یهتنملا ، ۀمتت  [ 4]
ص 556. ۀعیشلا ، ۀقیدح  [ 5]

هّللادبع شدنزرف  ندش  هتشک  نداد  ربخ 

دروم رد  هک  دراد  تسود  دنوادخ  دومرف : اهنآ  هب  هدومن  عمج  ار  دوخ  نارـسپ  مالّـسلاهیلع  نینمؤملاریما  دومرف : مالّـسلاهیلع  رقاب  ترـضح 
وا زا  هک  منکیم  تیصو  فسوی  هب  تبسن  ار  امش  تفگ : اهنآ  هب  هدرک  عمج  ار  دوخ  رسپ  هدزاود  بوقعی  دهد ، رارق  بوقعی  زا  یتنـس  نم 
هک ترـضح  نادـنزرف  زا  یکی  دیونـشب . ود  نیا  زا  دـینک و  تعاطا  نیـسح  نسح و  زا  هک  منکیم  تیـصو  ار  امـش  نم  و  دـینک ، تعاـطا 

؟ دینکیمن تیصو  ۀفینح  دمحم  هب  تفگ : ضارتعا ) هب  ایوگ  دوبن  اشوک  ترضح  تیاضر  رد  دوبن و  نیریاس  دننامه  و   ) تشاد مان  هللادبع 
. دشابن صخشم  زین  وت  لتاق  ياهدش و  هتشک  تاهمیخ  رد  هک  منیبیم  ار  وت  ایوگ  يدرک ؟ تأرج  نم  رب  نم  تایح  رد  دومرف : ترضح 

. دنک تعیب  وا  اب  ات  تفر  راتخم  دزن  هب  هللادبع  راتخم ، نامز  رد  هکنآ  ات  تشذگ  راگزور 
تفر و هرـصب  رد  ریبز  نب  بعـصم  فرط  هب  دـش و  نیگمـشخ  راتخم  هب  تبـسن  وا  متـسین ، يرادـنپیم  امـش  هک  روطنآ  نم  تفگ : راـتخم 

دنتفرگ رارق  مه  لباقم  رد  ءارورح  هیحان  رد  راتخم  بعصم و  هاپس  یتقو  دهد ، رارق  هفوک  رادنامرف  ار  وا  ات  تساوخ  وا  زا  دش و  وا  رادفرط 
تسا هداتفا  هدیرب  رس  همیخ  رد  هک  دندید  ار  هّللادبع  مدرم  حبص  ماگنه  تفای ، نایاپ  هک  بش  تشاد . رارق  رکشل  گنهاشیپ  تمـسق  رد  وا 

[ . 1 . ] هدوبن صخشم  زین  شلتاق  و 
-----------------

اه : تشون  یپ 
ج 41 ص 295. راحب ، [ 1]
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راتات نالوغم و  هلمح  زا  نداد  ربخ 

دومرف : مالّسلاهیلع  ریما  ترضح  هک  تسا  هغالبلاجهن  رد 
میخـض و تشوـگرپ و   ) تسا هدروـخ  شکچ  و  درگ ) نهپ و   ) رپـس دـننام  ناـشیاههرهچ  هک  دنتـسه  یهورگ  هک  ار  اـهنآ  مینیبیم  اـیوگ 

عقاو تخـس  رایـسب  يزیرنوخ  دـنوش ) دراو  هک   ) اجکره دنـشکیم ، كدـی  وکین  ياهبـسا  دنـشوپیم و  مشیربا  ابید و  ياهـسابل  رادهناشن )
دنوش و ریـسا  ای  هتـشک  اهنآ  نیفلاخم  ارثکا   ) دشاب ریـسا  زا  رتمک  هتخیرگ  دنور و  هار  اههتـشک  يور  رب  نیحورجم  هک  ياهنوگ  هب  دوشیم 

[ . 1 .( ] دنرادن يرارف  هار 
نامز رد  میدید و  دوخ  مشچ  اب  ار  نآ  ام  تسا  هداد  مالّـسلاهیلع  نینمؤملاریما  هک  یبیغ  ربخ  نیا  دیوگ : دیدحلایبا  نبا  هغالبلاجهن  حراش 

. دناشک ام  رصع  هب  ار  نآ  ردق  اضق و  هکنآ  ات  دندوب  نآ  رظتنم  مالسا  لوا  زا  مدرم  دش ، عقاو  ام 
اهرهش و نایم  رد  درک و  يورشیپ  قارع  ماش و  ات  اجنآ  زا  ناشیا  رکشل  دندرک ، جورخ  قرشم  طاقن  نیرترود  زا  هک  دندوب  ینامدرم  ناشیا 

چیه رد  ام  ناـمز  اـت  مدآ  تقلخ  لوا  زا  هک  دـندش ) بکترم  یتاـیانج  و   ) دـنداد ماـجنا  یئاـهراک  دـندرکیم ) لاغـشا  هک  یئ   ) اـهنیمزرس
ناجیابرذآ نآ  هقطنم و  کی  رد  طقف  نآ  یتخـس  نکیل  تشاد ، هنارگمتـس  تموکح  لاس  تسیب  یمرخ  کباب  رگا  درادن . هقباس  یخیرات 

. دیسر قارع  ماش و  ناتسنمرا و  ياهرهش  هب  اهنآ  تایانج  دندرک و  فرصت  ار  قرشم  یمامت  هورگ  نیا  اما  دوب 
نیا نایم  دومن و  دوبان  ماـش  رد  ار  لیئارـسا  ینب  درک و  بارخ  ار  سدـقملا  تیب  تشک و  ار  دوهی  هک  رـصنلا  تخب  ناـیم  تسا  یتبـسن  هچ 

. دنتشک ار  ناناملسم  ریغ  ناناملسم و  هک  هورگ 
مالسا يدوبان  دناوتیم  یسک  هچ  مدوب ! ددرم  مدیـشک و  تسد  نآ  زا  لاس  دنچ  زیگنچ  هعقاو  شراگن  يارب  دیوگ : فورعم  خروم  ریثانبا 

هدرپس یشومارف  تسد  هب  مدوب و  هدرم  نیا  زا  لبق  نم  شاک  يا  دوب و  هدیئازن  ارم  ردام  شاک  يا  دنک ، رکذ  ار  نآ  دسیونب و  ار  نیملسم  و 
[ . 2 . ] مدشیم

-------------------
اه : تشون  یپ 

هبطخ 128 . هغالبلاجهن ، [ 1]
. دیدحلایبانبا هغالبلاجهن  حرش  [ 2]

ةریغم یفخم  لغش  هب  ترضح  نداد  ربخ 

مالس وا  دوب ، زامن  لوغشم  ترضح  دمآ ، ترضح  دزن  تسا ) مالّسلاهیلع  یلع  ترضح  نانمـشد  نیقفانم و  زا  هک   ) ۀبعـش نب  ةریغم  يزور 
! دیتخانشن ارم  ایوگ  دیدادن  ارم  باوج  یلو  مدرک  مالس  نینمؤملاریما  ای  تفگ : ربکت  اب  دادن ! یباوج  وا  هب  ترضح  یلو  درک 

تدـش هب  نخـس  نیا  ندینـش  اـب  هریغم  منکیم ! مامـشتسا  وت  زا  ار  مشپ  يوـب  اـیوگ  مسانـشیم ، ار  وـت  هک  مسق  ادـخ  هب  دوـمرف : ترـضح 
ترـضح دوب ؟ ینخـس  هچ  نیا  یلع  ای  دنتفگ : نیرـضاح  زا  یخرب  تفر ، دیـشکیم  نیمز  يور  ار  شیابع  هک  یلاح  رد  دش و  نیگمـشخ 

مـالک نیا  زا  مدرم  دـننکیم ، یـسیر  مشپ  نمی  رد  هک  منیبیم  ار  شردـپ  وا و  اـیوگ  مسق  ادـخ  هب  متفگن ، قح  زج  وا  هراـبرد  نم  دوـمرف :
یهاگآ هتـشذگ  رد  شاهداوناـخ  وا و  نیئاـپ  لغـش  زا  یـسک  ینعی  [ 1  ] دوـب هتفگن  هنوـگ  نیا  سکچیه  لاـح  هب  اـت  اریز  دـندرک ، بـجعت 

تشادن .
----------------

اه : تشون  یپ 
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ج 41 ص 329. راونالاراحب ، [ 1]

ریبزنبا ناورم و  يافتخا  ناکم  زا  نتشاد  ربخ 

رهش رد  ترضح  ، ) دندش يراوتم  نایهاپس  ریسا و  هشیاع  هتشک و  ۀحلط  ریبز و  داد ، تسکش  ار  هرصب  هاپس  مالّسلاهیلع  ریما  ترـضح  یتقو 
ناگتـسب هدـننک  ادـج  يا  نازیزع و  ناتـسود و  هدنـشک  يا  تفگ : ترـضح  هب  ثراـح  رتـخد  ۀیفـص  ماـن  هب  ینز  هک ) تشذـگیم  هرـصب 

وت نم  دومرف : ترضح  دوب ) شثیبخ  ناگتسب  ندش  هتشک  رطاخ  هب  مالّسلاهیلع  یلع  ترضح  هب  تبـسن  دوخ  هدقع  ندرک  یلاخ  شروظنم  )
وت رهوش  دحا و  گنج  رد  ار  وت  يومع  ماهتشک و  ردب  رد  ار  وت  دج  نم  هک  اریز  نم ) هب  تبسن   ) تدوخ ینمـشد  رب  منکیمن  شنزرـس  ار 

. دنتسه هناخ  نیا  رد  هک  ار  یناسک  مدرکیم  یفرعم  مدوب  ناتسود  لتاق  نم  رگا  و  زورما ، ار 
[ . 1 . ] دناهدش ناهنپ  اجنآ  رد  ریبز  نب  هّللادبع  ناورم و  لمج ) گنج  نارس  زا  رفن  ود   ) دندید دندرک  یسرزاب  ار  هناخ  یتقو 

---------------------
اه : تشون  یپ 

ج 2 ص 262. بلاطیبا ، لآ  بقانم  [ 1]

يدهم ترضح  دروم  رد  یبیغ  ياهربخ 

يا مدرک : ضرع  دشکیم ، طخ  ار  نیمز  تسا و  رکفتم  ترضح  نآ  مدید  مدمآ  مالّـسلاهیلع  نینمؤملاریما  تمدخ  دیوگ : هتابن  نب  غبـصا 
هن دومرف : ترـضح  يراد ؟ لیامت  نیمز  يور  رد  تفالخ   ) نآ هب  رگم  یـشکیم ؟ طخ  نیمز  رب  منیبیم و  رکفتم  ار  امـش  ارچ  نانمؤم  ریما 
نم لسن  مهدزای  دـنزرف  هک  يدولوم  هرابرد  مدرکیم  رکف  نکلو  ماهدرکن  تبغر  ایند  نیمز و  رد  مه  زور  کـی  لاـح  هب  اـت  مسق  ادـخ  هب 

. دشاب هدش  رپ  متس  روج و  زا  هک  هنوگنامه  دنکیم  رپ  داد  لدع و  زا  ار  نیمز  هک  تسا  يدهم  نامه  وا  تسا ،
عقاو ربخ  نیا  نینمؤملاریما  ای  مدرک : ضرع  دـنباییم ... تیادـه  رگید  یهورگ  هارمگ و  نآ  زا  یهورگ  هک  تسا  یتبیغ  یتریح و  وا  يارب 

، ترتـع نیا  ناـکین  اـب  تما  ناـکین  دـنناشیا  رما ؟ نیا  اـجک و  وت  غبـصا  يا  تسا . ینیقی  وا  تقلخ  هک  هنوگناـمه  يرآ  دومرف : دوـشیم ؟
و تارییغت )  ) اهادب تسوا  يارب  انامه  دهد ، ماجنا  دـهاوخ  هچنآ  دـنوادخ  سپـس  دومرف : ترـضح  دوشیم ؟ هچ  نآ  زا  دـعب  مدرک : ضرع 

[ . 1 . ] یجیاتن فادها و  اهمیمصت و 
تسا  قحلاب  مئاق  نامه  نیسح  ای  وت  نادنزرف  زا  نیمهن 

نامه نیسح  ای  وت  نادنزرف  زا  نیمهن  دومرف : هک  دنک  تیاور  مالّسلاهیلع  نینمؤملاریما  زا  شراوگرزب  ناردپ  زا  مالّـسلاهیلع  اضر  ترـضح 
عقاو ربخ  نیا  نینمؤملاریما  ای  درک : ضرع  مالّـسلاهیلع  نیـسح  ماما  لدـع . هدـننک  رـشتنم  و  نید ، هدـننک  رهاـظ  ناـمه  تسا ، قحلاـب  مئاـق 

باختنا تاقولخم  عیمج  زا  ار  وا  دیزگرب و  يربمایپ  هب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  هکنآ  هب  مسق  يرآ  دومرف : ترـضح  دـش ؟ دـهاوخ 
نیقیلا حور  اب  هک  صالخا  اب  صاخشا  رگم  دننامیمن  مدق  تباث  نآ  رد  هک  یتریح  تبیغ و  زا  دعب  نکیل  دش ، دهاوخ  عقاو  ربخ  نیا  درک ،

. دناهدرک ترشابم 
[ . 2 . ] تسا هدومن  دییأت  دوخ  حور  هطساو  هب  ار  اهنآ  هتشون و  ناشیاهلد  رد  تسا و  هتفرگ  ار  ام  تیالو  نامیپ  اهنآ  زا  ادخ  هک  اهنآ 

مدرم ناحتما  یتخـس و  التبا و  ماگنه  نامزلا  رخآ  رد  هک  تسا  هتکن  نیا  هدنهد  ناشن  مالّـسلاهیلع  تیبلا  لها  تایاور  هوبنا  دـیوگ : فلؤم 
اب ات  میشوکب  دیاب  سپ  دش ، دنهاوخ  ماکان  ناحتما  نیا  زا  تالکـشم  الب و  تدش  نامیا و  یتسـس  رثا  رد  مدرم  زا  يرامـشیب  هورگ  تسا و 

میرادب . نوصم  تارطخ  زا  ار  دوخ  نید  تماقتسا ، ربص و  مالّسلاهیلع و  تیب  لها  هب  کسمت 
هدش  هدنار  تسا  یئادیپان  وا 
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دنزرف هب  ابحرم  دومرفیم : دشیم  دراو  مالّسلاهیلع  نسح  شرسپ  هاگره  نینمؤملاریما  دنیوگ : مالّسلاهیلع  نینمؤملاریما  هباحـص  زا  ياهدع 
ضرع نازینک . نیرتهب  دنزرف  ردپ  يا  داب  وت  يادف  مردپ  دومرفیم : دمآیم  مالّسلاهیلع  نیـسح  هاگره  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 

ردـپ نیـسح  ماـما  هک  ( ؟ تسیچ نازینک  نیرتـهب  رـسپ  یئاـمرفیم ؟ هنوگنآ  نیـسح  هب  هنوگنیا و  نسح  هب  ارچ  نینمؤـملاریما  اـی  دـندرک 
رفعج رسپ  یسوم  رسپ  یلع  رـسپ  دمحم  رـسپ  یلع  رـسپ  نسح  رـسپ  دمحم  شمان )  ) هدش هدنار  تسا  یئادیپان  وا  دومرف : ترـضح  تسوا )

[ . 3 . ] داهن مالّسلاهیلع  نیسح  ماما  رس  رب  ار  كرابم  تسد  صخش و  نیمه  نیسح  رسپ  یلع  رسپ  دمحم  رسپ 
دوب  دهاوخ  ینالوط  يدهم  ترضح  تبیغ 

هب ینالوط )  ) تشاد دهاوخ  یتبیغ  وا )  ) هک شاب  هاگآ  : دومرف هدومن  دای  يدهم  ترضح  زا  مالّسلاهیلع  نینمؤملاریما  دیوگ : هتابن  نب  غبـصا 
دنیوگ : نانادان  هک  ياهنوگ 

نیدقتعم زا  ياهدع  هک  دوشیم  ینالوط  ترـضح  تبیغ  ردقنآ  ینعی  [ 4 ! ] تسین ياهمانرب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  لآ  رد  ار  دنوادخ 
دنشکیم راظتنا  هچ  ره  هدش و  یمومع  قافن  رفک و  متس و  ملظ و  دننیبیم  اریز  دنوشیم  رکنم  ار  ترضح  روهظ  هدش و  سویأم  ترـضح 

دنکیمن . روهظ  ترضح 
تساقآ  دیس و  مرسپ  نیا 

ادخ ربمایپ  هک  نانچمه  تساقآ  دیـس و  مرـسپ  نیا  انامه  هدومرف : هدومن  مالّـسلاهیلع  نیـسح  شدنزرف  هب  یهاگن  مالّـسلاهیلع  نینمؤملاریما 
: ینعی ۀنجلا ؛ لها  بابش  ادیس  نیسحلا  نسحلا و  : » فورعم ثیدح  هب  تسا  هراشا  ایوگ   ) تسا هدیمان  اقآ  دیس و  ار  وا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

.« دنتشهب ناناوج  رورس  ود  نیسح  نسح و 
اما وا  لثم  تروص  رد  تسا : هدمآ  تایاور  یخرب  رد  . ) تروص تریس و  رد  امش  ربمایپ  مانمه  دروآ  ایند  هب  ار  يدرم  وا  بلص  زا  دنوادخ 

نانمـشد هب  اسب  هچ  دراد و  زین  يدـیدج  ياهـشور  نآ  يارجا  رد  اما  دـنکیم  ارجا  ار  ادـخ  ماکحا  هچرگ  ینعی  تسین ، وا  لثم  تریـس  رد 
مالـسا راهظا  تفگیم و  نیتداهـش  یـسک  هک  نیمه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  اریز  دهدن . تلهم  دـشیم  هداد  تلهم  هک  هنوگنآ 

يراک اهنآ  اب  ترـضح  دـندوب و  داـیز  ترـضح  ناـمز  رد  زین  نیقفاـنم  تهج  نیمه  هب  دوبن  دارفا  نطاـب  هب  رومأـم  تفریذـپیم و  درکیم 
(. دهدیمن تلهم  زین  ار  قفانم  جع )  ) يدهم ترضح  اما  تشادن ،

، دنوشیم لاحشوخ  نآ  نینکاس  نامسآ و  لها  وا  جورخ  زا  دنکیم ... جورخ  متس  هبلغ  قح و  ندرم  مدرم و  تلفغ  ماگنه  ثیدح : همادا 
[ . 5 . ] دشاب هدیشوپ  متس  ملظ و  زا  هکنانچمه  درک  دهاوخ  رپ  داد  لدع و  زا  ار  نیمز 

نامزلا  رخآ  رد  ناگدننک  تماقتسا  لاح  هب  اشوخ 
دومرف : نامز  نآ  رد  نید  رد  تماقتسا  تلیضف  تبیغ و  نارود  ياهیتخس  دروم  رد  مالّسلاهیلع  نینمؤملاریما 

هب  ) دنباییمن اما  دنوریم  هاگارچ  لابند  هب  نایاپراهچ  نوچ  نارود  نآ  رد  هک  منیبیم  ار  نایعیـش  ایوگ  ینالوط ، تسا  یتبیغ  ام  مئاق  يارب 
، تبیغ نامز  ندش  ینالوط  دشاب و  مدق  تباث  دوخ  نید  رب  هک  نایعیـش  زا  هک  ره  دیـشاب  هاگآ  دننکیمن ) ادیپ  اما  دنتـسه  یهاگهانپ  لابند 

سکچیه يارب  وا  ندرگرد  دـنک  مایق  نوچ  ام  مئاق  انامه  دومرف : سپـس  نم  هجرد  رد  تسا  نم  اب  تمایق  زور  وا  دـنکن ، تخـس  ار  وا  لد 
[ . 6 . ] ددرگیم ناهنپ  شدوخ  یفخم و  شدلوت  تهج  نیمه  هب  تسین  یتعیب 

تسا  نم  نادنزرف  زا  رما  نیا  بحاص 
وا هراـبرد  هکنآ  تسوا  تسا ، نم  نادـنزرف  زا  مالّـسلاهیلع ) يدـهم  ترـضح  ینعی   ) رما نـیا  بحاـص  دوـمرف : مالّـسلاهیلع  یلع  ترـضح 

[ . 7 [ ؟ تسا ناکم  مادک  رد  هن  هدش ؟ هتشک  ای  هدرم  ای  دنیوگب  دننک و ) دیدرت  ترضح ، تبیغ  نامز  ندش  ینالوط  رطاخب  )
دش  میهاوخ  هتشک  امتح  مرسپ  ود  نیا  نم و 

، دش دایز  هدومن ) نایغط   ) تارف بآ  مالّسلاهیلع  ریما  ترضح  نامز  رد  هک  دنک  تیاور  شیوخ  راوگرزب  ناردپ  زا  مالّسلاهیلع  قداص  ماما 
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هک دیـسر  ربخ  مدرم  هب  دومن ، روبع  فیقث  ینب  هفیاط  رانک  زا  هدش  بکرم  رب  راوس  مالّـسلاهیلع  نیـسح  نسح و  شدـنزرف  ود  اب  ترـضح 
دومرف : ترضح  دیآیم ، تارف  بآ  ندناشن  ورف  يارب  یلع  ترضح 

، دنک ام  یهاوخنوخ  ات  دزیگنارب  نامزلا  رخآ  رد  ارم  دالوا  زا  يدرم  دنوادخ  دـش و  میهاوخ  هتـشک  امتح  مرـسپ  ود  نیا  نم و  مسق  ادـخ  هب 
نادان صخـش  هک ) ددرگ  ینالوط  نانچ  شتبیغ   ) دوشیم بیاغ  یهارمگ  لطاب و  لـها  تخانـش  يارب  جـع ))  ) يدـهم ترـضح   ) درم نآ 

نامز ندش  ینالوط  رثا  رد  ینعی  .« ) تسین يراک  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  لآ  اب  ار  ادخ  ۀجاح ! نم  دمحم  لآ  یف  هّللام  : » دیوگ
دادیم ). ماجنا  تشاد  ترضح  طسوت  ياهمانرب  دنوادخ  رگا  دنیوگیم : دندرگیم و  سویأم  ياهدع  ( جع  ) يدهم ترضح  تبیغ 

دسرپیم  يدهم  زا  مود  هفیلخ 
رـسپ يا  تفگ : دومن و  لاؤس  جـع )  ) يدـهم هب  عجار  مالّـسلاهیلع  ریما  ترـضح  زا  باـطخ  نب  رمع  يزور  دومرف : مالّـسلاهیلع  رقاـب  ماـما 

ربخ هک  تسا  هدومن  دهع  نم  اب  نم  لیلخ  نم و  بیبح  انامه  میوگیمن  ار  وا  مسا  دومرف : ترـضح  ؟ تسیچ يدـهم  مان  هک  وگب  بلاطیبا 
ملع رد  دوـخ  لوـسر  هب  دـنوادخ  هک  تسا  يروـما  نآ  زا  نیا  دـنادرگ و  ثوـعبم  ار  وا  دـنوادخ  هکنیا  اـت  نـالهاان ) هب   ) ار وا  مسا  مهدـن 

[ 8 . ] تسا هدراذگ  هعیدو  شیوخ 
یناوج دومرف : ترـضح  وگب ، وا  فاصوا  زا  سپ  تفگ : رمع  دـهدیم : همادا  یتوافت  كدـنا  اـب  تیاور  نیا  ناـیب  نمـض  یـسربط  موحرم 

رـس نساحم و  يوم  یهایـس  وا  تروص  رون  دزیریم ، شاهناش  ود  يور  رب  هک  دنلب ) و   ) وکین یئوم  اب  تروص ، ابیز  هزادـنا ، تماق  اب  تسا 
تسا .) هدوب  زینک  جع )  ) يدهم ترضح  یمارگ  ردام  نوتاخ  سجرن  اریز  [ ) 9  ] نازینک نیرتهب  دنزرف  يادف  مردپ  دناشوپیم ، ار  وا 

داب  وا  يادف  هب  مناج  تسا  ربمایپ  مانمه  وا 
دیامرفیم : ترضح  هب  بوسنم  راعشا  زا  یکی  رد  نینمؤملاریما 

كرتلا  تشاج  ام  اذا  ینب 
لدعیف موقی  يدهم  ۀیالو  رظتناف 

مشاه  لآ  یم  ضرالا  كولم  لذو 
لزهی ّذلی و  نم  مهنم  عیوب  و 

هدنع  يأر  نایبصلا ال  نم  یبص 
قعی وه  دج و ال  دنع  و ال 

مکنم  قحلا  مئاقلا  موقی  مثف 
لمعی قحلاب  مکیتأی و  قحلاب  و 

هئادف  یسفن  هّللا  یبن  یّمس 
اولجع ینب و  ای  هولذخت  الف 

ینب نادناخ  زا  ناهاشداپ  دیامن و  تلادع  دنک و  مایق  ات  شاب  يدهم  تیالو  رظتنم  دیآ  شوج  بنج و  هب  كرت  هک  ینامز  نم  كرسپ  يا  »
ماگنه نآ  رد  تیعطاق ، نودب  هدارا و  یب  لافـصا  زا  تسا  یلفط  تسا  توهـش  رکف  رد  هک  دننک  تعیب  یـسک  اب  مدرم  هدش و  لیلذ  مشاه 

دینک اهر  ار  وا  ادابم  وا ، يادف  هب  مناج  تسادخ ، ربمایپ  مانمه  وا  دـنک ، لمع  دروایب و  ار  قح  و  دـنک ، مایق  امـش  زا  قح  هب  هدـننک  مایق  نآ 
[ . 10 .« ] دیئامن باتش  وا ) يرای  رد   ) هکلب

دنامیمن  یلاخ  تجح  زا  هاگچیه  نیمز  يرآ 
دومرف : همادا  رد  دومن ، لیلجت  ءاملع  ملع و  زا  نآ  يادتبا  رد  دومرف و  دایز  نب  لیمک  اب  هک  ینانخس  رد  مالّسلاهیلع  نینمؤملاریما 

ادـخ و ياهتجح  هکنیا  يارب  ناهنپ ، تسا و  یفخم  ای  ینلع ، تسا و  رهاـظ  اـی  دـنامیمن ، یلاـخ  تجح  زا  هاـگچیه  نیمز  يرآ  اـهلا ، راـب 
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؟ دنتسه اجک  ددع و  دنچ  اهنآ ) اما  . ) ددرگن لطاب  وا  لئالد 
تناما هب  ات  دـنکیم  ظفح  ار  دوخ  تانیب  لیلد و  دـنوادخ  ناشیا  هطـساو  هب  رایـسب ، تمظع  اـب  مک  هدـع  ناـمه  دـنیاهنآ  دـنگوس  ادـخ  هب 

حور اب  هدروآ ، موجه  ناـشیارب  شناد  تقیقح  دـنیامن ، تشک  دوخ  دـننامه  يدارفا  لد  رد  ار  مولع  رذـب  دوخ و  لاـثما  هب  ار  نآ  دـنراذگ 
ایند اب  دنتسه . سونأم  دنراد  تشحو  نآ  زا  نانادان  هچنآ  هب  دنرمش ، ناسآ  نانیا  دنرامش  تخس  هدرورپزان  دارفا  ار  هچنآ  دنهارمه ، نیقیلا 

ناگدننک توعد  وا و  نیمز  رد  دنیادخ  نانیشناج  ناشیا  لیمک  يا  تسا . هتسباو  يرتالاب  هاگیاج  هب  اهنآ  ياهناج  هک  یئاهندب  اب  دنهارمه 
[ . 11 . ] مقاتشم ناشیا  رادید  هب  ردقچ  هآ  هآ  وا ، نید  هب 

تسا  هدیپت  نوخ  هب  دیهش  لثم  ام  رظتنم 
انرمأل رظتنملا  : » دومرف دننکیم  تماقتسا  نارود  نآ  رد  هک  یناسک  شاداپ  نامزلا و  رخآ  نارود  یتخس  دروم  رد  مالّسلاهیلع  نینمؤملاریما 

ياهدـنمزر نآ  دـننامه  دـشاب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  لآ  تموکح   ) ام رما  راظتنا  رد  هکنآ  ینعی : هّللا ؛ لیبس  یف  همدـب  طّحـشتملاک 
یسک ره  هب  ار  تداهش  رجا  ینعی  هداعلا  قوف  شاداپ  نیا  هک  تسا  ملسم  و  [ 12 .« ] دنزیم اپ  تسد و  دوخ  نوخ  رد  ادخ  هار  رد  هک  تسا 

نازابرس دننامه  دوش و  هدیدبآ  ینید  تالکشم  بئاصم و  ناروک  رد  دیاب  هکلب  دنهدیمن ، تسا  جع )  ) يدهم ترـضح  راظتنا  یعّدم  هک 
دریگب . قلعت  وا  رب  دیهش  شاداپ  ات  دنک  دربن  تماقتسا و  نید ، زا  عافد  يرادنید و  هار  رد  فک  رب  ناج  راکادف 

يدهم  ترضح  یقیقح  نیرظتنم  ناوریپ و  اب  دنچ  ینخس 
نیرظتنم رثکا  هک  اسرفناج  تخس و  یناحتما  تسا ، نینمؤم  يارب  تالکشم  یتخس و  ناحتما و  نارود  جع )  ) يدهم ترـضح  تبیغ  نامز 

هچنآ یلو  دنشاب  ترضح  راظتنا  یعّدم  نابز  رد  تسا  نکمم  اسب  هچ  و  دنرادیمرب ، شیوخ  ماما  زا  تسد  هدش و  دودرم  نآ  رد  ترضح 
زا زگره  میباتشب و  وا  يرای  هب  دش ، دنلب  ترضح  مایق  يادص  هظحل  ره  هک  میتسه  هنوگنآ  هب  ام  ایآ  تسا  ناسنا  نورد  لمع و  تسا  مهم 

یـضار ام  رادرک  ام و  زا  دنوادخ  هناگی  تجح  نآ  سدقم  بلق  نونکا  مه  ایآ  میـشابن . نارگن  هدنمرـش و  ترـضح  لباقم  رد  دوخ  لامعا 
هدرخ ام  داصتقا  شور و  یگدنز و  ام و  دالوا  ام و  ناج  رب  رگا  تفریذپ ، میهاوخ  ار  وا  تلادـع  ایآ  میتسه ؟ وا  رظتنم  ام  یتسار  هب  تسا و 

تالکشم یمالسا و  بالقنا  ياهنارحب  رد  سفنلا  فیعـض  دارفا  زا  يرایـسب  تفریذپ ؟ میهاوخ  ار  وا  رادقم  هچ  ات  ایآ  دروآ  راشف  دریگب و 
ارف يزور  هک  درکیمن  روطخ  زین  ناشدوخ  نهذ  رد  یتح  زگره  هکنیا  اب  دندش و  فرحنم  سویأم و  نآ ، يداصتقا  یعامتجا و  بئاصم  و 

ددرگ . گنر  مک  یمالسا  بالقنا  زا  اهنآ  عافد  هک  دسر 
رظتنم ار  دوخ  داسف  هانگ و  نارازه  اب  هک  اهنآ  تسین ؟ مالّـسلاهیلع  تجح  ترـضح  یناهج  گرزب  بالقنا  زا  حضاو  هنومن  کی  نیا  ایآ  و 

. دنتسین هجوتم  ار  وا  تلادع  هتخانشن و  ار  مالّسلاهیلع  نامز  ماما  هکنیا  ای  دنهدیم و  بیرف  ار  دوخ  ای  دننادیم  ترضح  نآ 
زگره تشاد و  دهاوخ  عطاق  يدروخرب  نیفرحنم  ناراک و  هنگ  اب  دیامن  روهظ  ترـضح  رگا  دننادیم  دننادب  لداع  ار  شترـضح  رگا  اهنآ 
هنوگچ دنتـسه ، دونـشخان  دنریگیم و  ههبج  یهلا  ماکحا  يارجا  لباقم  رد  نونکا  هک  اهنآ  دنکیمن ، دروخرب  اهنآ  اب  لهاست  حـماست و  اب 

تلادع و قفاوم  ام  هتـساوخ  دنچ  ره  دنک  مکح  ام  ياههتـساوخ  قبط  دنک ؟ هچ  دیایب  ترـضح  دـننادیم ؟ يدـهم  ترـضح  رظتنم  ار  دوخ 
هلجع نآ  لیکـشت  رد  زگره  تسا  يدمحم  بان  مالـسا  تموکح  نامه  يدهم  ترـضح  تموکح  هک  دننادب  هاگره  يرآ  دشابن ؟ مالـسا 

. دندشیمن هارمه  یمالسا  بالقنا  اب  زگره  دنتسنادیم  ار  نآ  ماکحا  مالسا و  تقیقح  رگا  دارفا  نیمه  زا  یخرب  هک  نانچمه  دننکیمن 
ياهنوگ هب  ار  دوخ  لوا  تسا  رتـهب  سپ  دـنراد ؟ همهاو  یـضاق  تلادـع و  هاـگداد  زا  راـکاطخ  یناـج و  دـسفم و  دارفا  هک  تسنیا  هن  اـیآ 

نینچ رگا  دش ، دهاوخن  ام  دوخ  خیبوت  ببـس  ام و  ررـض  رب  وا  لدـع  تموکح  يدـهم و  ترـضح  روهظ  مایق و  میـشاب  نئمطم  هک  میزاسب 
میشاب . ترضح  نآ  یقیقح  رظتنم  هاگنآ  مینک و  حالصا  ار  دوخ  تسا 

يدهم  ترضح  هب  تبسن  نایعیش  فیاظو 
نآ يدونشخ  ببس  یهلا  تاروتسد  ماجنا  عرش و  نیناوق  تیاعر  اب  هک  تسا  هتسیاش  دوشیم  هضرع  ترـضح  رب  ام  لامعا  هک  اجنآ  زا  - 1
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تباین هک  نآ  يربهر  یمالسا و  دنمهوکش  بالقنا  نآ و  یلاعتم  ماکحا  مالسا و  زا  هناتخسرس  عافد  لامعا  نیا  دمآرس  میـشاب و  راوگرزب 
. دشابیم دراد  هدهع  رب  ار  تجح  ترضح 

زا فارحنا  هنوگ  ره  زا  ندـنام  نوصم  يارب  ترـضح  نآ  تبیغ  مایا  رد  هعیـش  راوگرزب  عجارم  مالعا و  ءاـملع  ياـهیئامنهار  زا  يوریپ  - 2
مالّسلاهیلع . تیبلا  لها  بتکم  نید و 

نسحلا نب  ۀجحلا  کیلول  نک  مهللا  : » میئوگب مینک و  اعد  لد  میمص  زا  شترضح  يارب  میشاب و  مولظم  ربهر  رـضاح و  ماما  نآ  دای  هب  - 3
اعوط و کضرا  هنکـست  یتح  انیع  الیلد و  ارـصان و  ادـئاق و  اظفاح و  ایلو و  ۀـعاس  لک  یف  ۀـعاسلا و  هذـه  یف  هئابآ  یلع  هیلع و  کتاولص 

.« الیوط اهیف  هعتمت 
نأشلا میظع  ياعد  نینچمه  هعمج و  ره  رد  لقادح  سی  لآ  ترایز  حبـص و  ره  رد  نامزلا » بحاص  يالوم  غلب  مهللا   » ياعد ندناوخ  - 4

هبدن .
نیا اب  حبص  لثم  زامن  لثم  زامن  تعکر  ود  ندناوخ  اصوصخم  تسوا ، نایملاع  هانپ  زورما  هک  تالکـشم  رد  ادخ  تجح  نآ  هب  لّسوت  - 5

ندـش هدروآرب  يارب  هک  ندرک  رارکت  راب  دـصکی  تعکر  ود  ره  رد  دـمح  هروس  رد  ار  نیعتـسن » كاـیا  دـبعن و  كاـیا  : » هیآ هک  تواـفت 
تسا . هدش  هبرجت  جئاوح 

ناشیا . مارتحا  هب  رس  يور  رب  اهتسد  ندراذگ  مئاق و  مان  ندینش  ماگنه  هب  نتساخرب  ترضح و  نآ  مان  هب  مارتحا  - 6
دینک اعد  روهظ  يارب  دناهدومرف  تایاور  قبط  هک  ترضح  نآ  مایق  هنیمز  ندش  هدامآ  ترـضح و  روهظ  تهج  زوسناج  ررکم و  ياعد  - 7

. دتفا ریخأت  هجرد  نیرخآ  ات  تسا  نکمم  دینکن  اعد  رگا  تسا و  نآ  رد  امش  شیاشگ  هک 
حبـص لهچ  تسا  هدش  رکذ  نانجلا  حیتافم  هدـنزرا  باتک  رد  هک  ار  دـهع  ياعد  دـننک  ترایز  ار  همطاف  فسوی  نآ  دـنلیام  هک  یناسک  و 

رد ار  وا  دورب  ایند  زا  رگا  دوش و  لئان  شترـضح  رادـید  هب  دـناوخب  ار  اـعد  نیا  هک  ره  دومرف : مالّـسلاهیلع  قداـص  ترـضح  هک  دـنناوخب 
. دننادرگیم هدنز  ترضح  تلود 

یئور  وت  زا  منیبب  هک  میوزرآ  تسه  همه 
یئوزرآ هب  مسرب  مه  نم  هک  ار  وت  نایز  هچ 

منیب  ياهدومنن و  ار  دوخ  لامج  یسک  هب 
یئوگتفگ وت  زا  دوب  ینابز  ره  هب  اج  همه 

میوم  هک  سب  وت  مغ  ملان ز  هک  سب  وت  هر  هب 
ییوم هیوم  ماهدش ز  یئان ، هلان  ماهدش ز 

---------------
: اه تشون  یپ 

صاصتخالا . ۀبیغلا ، نیدلا ، لامک  ج 2 ص 136  یفاک ، لوصا  [ 1]
هرس . سدق  قودص  نیدلا  لامک  [ 2]

ج 51 ص 110 . راحب ، [ 3]
هرس . سدق  قودص  نیدلا  لامک  [ 4]

ج 51 ص 120 . راحب ، [ 5]
هرس . سدق  قودص  نیدلا  لامک  [ 6]

ج 51 ص 114 . راحب ، ص 79  ینامعنلل ، ۀبیغلا  [ 7]
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هرس . سدق  قودص  نیدلا  لامک  [ 8]
هرس . سدق  یسربطلل  يرولا  مالعا  [ 9]

ج 51 ص 131 . راحب ، [ 10]
هرس . سدق  قودص  نیدلا  لامک  ۀغالبلاجهن  [ 11]
ص 645. هرس ، سدق  قودص  نیدلا  لامک  [ 12]

ادخ تجح  زا  نیمز  ندنامن  یلاخ 

ره يارب  تسا و  یتقیقح  یقح  ره  يارب  انامه  ینک ، لقن  هک  تسا  ربخ  هد  زا  رتهب  یمهفب  هک  ربخ  کی  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما 
ار ام  روظنم  ناـیب ، نخـس و  تیفیک  زا  هکنیا  رگم  میرامـشیمن  دنمـشناد )  ) هیقف ار  یـسک  دوخ  نایعیـش  زا  اـم  مسق  ادـخ  هب  يرون . یباوث 

(. دشاب مهف  هیانک  نادنخس و   ) دوش هجوتم 
دومرف : هفوک  ربنم  رب  مالّسلاهیلع  نینمؤملاریما  انامه 

مانمگ نینمؤملاریما  اـی  دـش  ضرع  ماـنمگ . رگم  دـنکن  ادـیپ  تاـجن  نآ  زا  هک  تسا  روک  یتملظ  کـیرات و  ياـههنتف  امـش  رـس  تشپ  رد 
دوشیمن یلاخ  لجوزع  يادخ  تجح  زا  هاگچیه  نیمز  هک  دـینادب  دنـساشن ، ار  وا  اهنآ  یلو  دسانـشب  ار  مدرم  هک  یـسک  دومرف : تسیچ ؟

نیمز رگا  دـنادرگ ، روک  هدرک  راذـگاو  ناشدوخ  هب  ار  اهنآ  دـناهدرک ، ناشدوخ  رب  هک  یمتـس  رطاـخب  ار  مدرم  زا  یهورگ  دـنوادخ  یلو 
فـسوی هک  نانچمه  دنـسانشیمن . ار  وا  اهنآ  یلو  دسانـشیم  ار  مدرم  ادخ  تجح  درب ، ورف  ار  شلها  دـنام ، یلاخ  ادـخ  تجح  زا  یتعاس 

رب ترـسح  يا  تسا : نیا  نآ  نومـضم  هک  دوـمن  توـالت  ار  ياهـیآ  ترـضح  سپـس  دنتخانـشیمن  ار  وا  مدرم  یلو  تخانـشیم  ار  مدرم 
[ . 1 . ] دندومن هرخسم  ار  وا  هکنیا  رگم  دماین  ياهداتسرف  چیه  هک  ناگدنب 

----------------
اه : تشون  یپ 

. ینامعنلل ۀبیغلا  [ 1]

نامزلارخآ نینمؤم  لاح  هب  اشوخ 

رد اـهنآ  نیرتگرزب  ناـمیا و  رد  مدرم  نیرتبیجع  هک  نادـب  یلع  اـی  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  دومرف : مالّـسلاهیلع  نینمؤملاریما 
ناهنپ ناشیا  زا  ماما ) ینعی  ادـخ   ) تجح دـناهدیدن و  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  دـنیآیم ، ناـمزلارخآ  رد  هک  دنتـسه  یهورگ  نیقی ،

( اهباتک هعلاطم  اب  ینعی  [ ) 1  ] دناهدروآ نامیا  يدیفس  يور  رب  یهایس  هطساو  هب  اهنآ  تسا ،
یب کلـسا  هجهنم و  عسوا  هجرخم و  لهـس  هجرف و  لجع  هیلا و  ینم  ةرظنب  يرظاـن  لـحکاو  ةدـیمحلا  ةرغلا  ةدیـشرلا و  ۀـعلطلا  ینرا  مهللا 

[ . 2 . ] كدابع هب  یحاو  كدالب  هب  مهللا  رمعا  هرزا و  ددشا  هرما و  ذفنا  هتجحم و 
الیلد و ارـصان و  ادئاق و  اظفاح و  ایلو و  ۀعاس  لک  یف  ۀعاسلا و  هذـه  یف  هئابآ  یلع  هیلع و  کتاولـص  نسحلا  نب  ۀـجح  کیلول  نک  مهّللا 

الیوط . اهیف  هعتمت  اعوط و  کضرا  هنکست  یتح  انیع 
----------------

اه : تشون  یپ 
نیدلا . لامک  [ 1]

. دهع ياعد  زا  یتمسق  [ 2]
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هیماینب ياطخ 

میلست رگید  یضاق  هب  دوب  یـضاق  کی  یگدیـسر  تحت  هک  ياهدنورپ  دادیمن  هزاجا  مالـسلاهیلع  یلع  دومرفیم : مالـسلاهیلع  قداص  ماما 
[ . 1 . ] دنداد هزاجا  ار  نآ  هنیب  دوجو  اب  هدمآ و  راک  رس  رب  هیما  ینب  هک  نیا  ات  دوش 

----------------
اه : تشون  یپ 

ثیدح 48. ص 300 ، ج 6 ، دیدج ، پاچ  ماکحالاو ، ایاضقلا  یف  تادایزلا  باب  ءاضقلا ، باتک  بیذهت ، [ 1]

فلایب هبطخ 

، دمآ نایم  هب  ءابفلا  فورح  زا  وگتفگ  دنتفگیم  نخس  يرد  ره  زا  هتسشن و  مه  رود  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  باحصا  زا  یهورگ 
ماگنه نیا  رد  دوریم ، راک  هب  اهیدنبهلمج  تاملک و  بیکرت  رد  فورح  ریاس  زا  شیب  فلا  فرح  هک  دندش  نآ  رب  ءارآ  قافتا  هب  یگمه 
تغبـس و  هتنم ، تمظع  نم  تمظع  تدـمح و  دومرف : ءاشنا  ههادـبلاب  فلا  نودـب  ینـالوط  ياهبطخ  هتـساخاپب و  مالـسلاهیلع  نینموملاریما 

نم لصنتم  هتیدوبعل ، عضختم  هتیبوبرل ، رقم  دمح  هتدمح  هتیـضق ، تغلب  و  ۀیـشم ، تذفن  و  هتملک ، تمت  و  هبـضغ ، ۀمحر  تقبـس  و  هتمعن ،
.... هئیطخ

هطقن نودب  هبطخ 

: تسا نیا  نآ  لوا  هک  درک  ءاشنا  ههادبلاب  هطقن  نودب  رگید  ياهبطخ  (ع ) ماما
[ . 1 ... ] هارسا دمحلا و  عرسا  و  هالحاو ، دمحلا  دکوا  هلو  هاوام ، دمحلا و  لها  هللادمحلا 

هتکن :
رد هک  تفگ  ناوتیم  هتفر  راکب  اهنآ  نیماضم  ظافلا و  رد  هک  یصاخ  ياهیگژیو  اب  هقباس  نودب  لاجترا و  روطب  ییاههبطخ  نینچ  ءاشنا 

دناهدروآ هطقن  نودب  ای  فلا و  نودب  یتارقف  ای  تایبا و  هچ  رگا  ابدا  زا  یضعب  و  دیآیم ، رامشب  مالسلاهیلع  مامه  ماما  نآ  تازجعم  هرمز 
ار دوخ  تاقوا  زا  یتمـسق  تایبدا و  لیـصحت  فرـص  ار  دوخ  رمع  زا  زارد  ینایلاس  هک  دنتـسه  یناسک  نانآ  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  نکیلو 
ار ییاههبطخ  نانچنآ  ههادبلاب  لاجترا و  روطب  دناوتب  یـسک  هک  تسا  يداع  تالاحم  زا  و  دناهدومن ، تالمج  نآ  قیفلت  بیکرت و  فرص 

. دیامن ءاشنا  دنراد  هک  یتایصوصخ  یگدنشخرد و  همه  نآ  اب 
تسا : نینچ  نآ  لوا  هک  هدش  لقن  هطقن  نودب  مالسلاهیلع  ترضح  نآ  زا  يرگید  هبطخ  زین  و 
[ . 2 ...(. ] دورطم لک  لئوم  و  دولوم ، لک  روصم  دودولا ، کلاملا  دومحملا ، کلملا  هللادمحلا  )

----------------------
اه : تشون  یپ 

ص 271 . ج 1 ، يورس ، بقانم ، [ 1]
. یناشاک هللا  حتف  الم  هغالبلاجهن ، حرش  [ 2]

سوفن صاوخ 

؟ سفن مادک  دومرف : وا  هب  مالسلاهیلع  ترضح  نآ  دندومن ؛ شسرپ  سفن  زا  مالسلاهیلع  نینموملاریما  زا  دایز  نب  لیمک 
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؟ تسه سفن  کی  زا  شیب  رگم  تفگ : لیمک 
تسا : سفن  راهچ  هکلب  دومرف : مالسلاهیلع  ماما 

یتابن . یمان  سفن  - 1
یناویح . سفن  - 2

یسدق . هقطان  سفن  - 3
یهلا . یلک  سفن  - 4

. تسا هصاخ  ود  هوق و  جنپ  ياراد  سوفن ، نیا  زا  مادک  ره  و 
یتابن  یمان  سفن  ( 1

: زا دنترابع  یتابن  یمان  سفن  هناگجنپ  ياوق  اما 
. هکسام - 1
. هبذاج - 2

. همضاه - 3
. هعفاد - 4
. هیبرم - 5

. دبک زا  اهنآ  ثاعبنا  ناصقن و  تدایز و  زا : دنترابع  نآ  هصاخ  ود  و 
یناویح  سفن  ( 2

: یناویح سفن  هناگجنپ  ياوق  اما  و 
. ییاونش - 1

. ییانیب - 2
. ییایوب - 3

. ییاشچ - 4
. هسمال سح  - 5

. بلق زا  اهنآ  ثاعبنا  بضغ و  اضر و  نآ ؛ هصاخ  ود  و 
یسدق  هقطان  سفن  ( 3

: هقطان سفن  هناگجنپ  ياوق  اما  و 
. رکف - 1
. رکذ - 2
. ملع - 3

. لمع - 4
. هابتنا - 5

. تسا تمکح  تهازن و  نآ ؛ هصاخ  ود  و  تسا . هیبش  یتوکلم  سفن  هب  رایسب  هتشادن و  ندب  رد  یثاعبنا  زکرم  و 
یهلا  یلک  سفن  ( 4

: یهلا یلک  سفن  هناگجنپ  ياوق  اما  و 
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. ءانف رد  ياقب  - 1
. لذ رد  زع  - 2

. ینغ رد  رقف  - 3
. الب رد  ربص  - 4

. تمحز جنر و  رد  یشوخ  - 5
حور زا  نآ  رد  انحور ؛ نم  هیف  انخفن  و  هدومرف : میرک  نآرق  رد  هک  تسا  یلاعت  يادخ  زا  نآ  أدـبم  اشنم و  مرک و  ملح و  نآ ؛ هصاخ  ود  و 

. میدیمدب شیوخ  یسدق 
نئمطم یسدق  سفن  يا  ۀیضرم ؛) ۀیـضار  کبر  یلا  یعجرا  ۀنئمطملا  سفنلا  اهتیا  ای  : ) هدومرف هچنانچ  تسوا  يوس  هب  زین  نآ  تشگزاب  و 

و تسوت . کین  لامعا  زا  یـضار  وا  وا و  يدـبا  ياهتمعن  هب  دونـشخ  وت  هک  يآ  زاب  تراگدرورپ  روضح  هب  زورما  ادـخ  داـی  هب  مارآ  لد  و 
[ . 1 . ] دراین نابز  رب  ینخس  هشیدنا ، رکف و  نودب  یسک  ات  سوفن ، نیا  همه  نایم  رد  طسو و  مه  لقع 

----------------
اه : تشون  یپ 

. سفن لیذ  رد  نیرحبلا  عمجم  ص 495 . ج 1 ، یئاهب ، خیش  لوکشک ، [ 1]

طخ

تیاهرطس نیب  نادرگ ، ینالوط  ار  تملق  هنابز  راذگب  هقیل  تتاود  رد  دومرف : عفاریبا  نب  هللادبع  دوخ  یشنم  هب  مالـسلاهیلع  ریما  ترـضح 
[ . 1 . ] دیازفایم طخ  ییابیز  رب  تاکن  نیا  تیاعر  اریز  سیونب ، مه  هب  کیدزن  ار  تفورح  و  زادنیب ، هلصاف 

توبات ار  نآ  نتـشون  رد  دومرف : وا  هب  ترـضح  نآ  درک ، تئارق  مالـسلاهیلع  یلع  دزن  ار  توبات  هملک  دیز  هک  یماگنه  هدروآ : بقانم  رد 
[ . 2 . ] درک نینچ  سپ  سیونب ،

ات هد  رارق  متروص  رد  ار  تنامشچ  ریگب و  تناتشگنا  اب  ار  ملق  و  نیشنب ، نیمز  يور  دومرف : دوخ  بتاک  هب  مالـسلاهیلع  ترـضح  نآ  زین  و 
[ . 3 . ] يراپسب تبلق  رد  ار  نآ  هک  نیا  زج  میوگن  ینخس  چیه  هک  نیا 

------------
اه : تشون  یپ 

تمکح 315 . هغالبلاجهن ، [ 1]
ص 267 . ج 1 ، يورس ، بقانم ، [ 2]

. یطویسلا ةاحنلا  تاقبط  [ 3]

یطایخ

زیر و ار  هیخب  و  نک ، مکحم  تخس و  ار  تیطایخ  خن  دومرف : وا  هب  هداتسیا  یطایخ  رانک  رد  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  دیوگیم : راونلایبا 
[ . 1 . ] زودب مه  کیدزن  فیرظ و 

----------------
اه : تشون  یپ 

ص 116. يزوج ، نب  طبس  ةرکذت ، [ 1]
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رمع ياطخ 

هک ار  یلاوما  هدش و  لزان  ربمایپ  رب  نآرق  دومرف : يو  هب  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  دـنک . فرـصت  ار  هبعک  هناخ  للح  یلح و  تساوخ  رمع 
هداد : رارق  مسق  راهچ  دنراد  یمومع  هبنج 

ثرا . - 1
یف . - 2

سمخ . - 3
. تاوکز تاقدص و  - 4

هن دومرفن ، یمکح  اهنآ  يارب  دنوادخ  تشاد و  دوجو  زور  نآ  مه  هبعک  هناخ  ياهرویز  و  تسا . هدومن  نیعم  زین  ار  مادـک  ره  فرـصم  و 
. راذگب دوخ  لاح  هب  ار  اهنآ  مه  وت  کنیا  و  دشاب . هدرک  شومارف  ای  هدیدن و  ار  اهنآ  هک  نیا 

[ . 1 . ] میدشیم اوسر  و  حضتفم ، يدوبن  وت  رگا  تفگ : ترضح  نآ  هب  درک و  لمع  نینموملاریما  هدومرف  هب  رمع 
-----------------

اه : تشون  یپ 
ص 498. ج 1 ، يورس ، بقانم ، [ 1]

ءاجر فوخ و 

: دیامرفیم دنوادخ  اریز  شابم ؛ نمیا  ادخ  باذع  زا  تما  نیا  دارفا  نیرتهب  رب  دومرف : مالسلاهیلع  نینموملاریما 
تمحر زا  تما  نیا  دارفا  نیرتدب  رب  راکنایز و  مدرم  رگم  دنـشابیمن  نمیا  ادخ  رفیک  رکم و  زا  [ 1 [ ؛ نورساخلا موقلا  الا  هللارکم  نمای  الف 

: دیامرفیم دنوادخ  اریز  وشم ؛ دیمون  ادخ  فطل  و 
[ . 2 [ ؛ نورفاکلا موقلا  الا  هللا  حور  نم  ساییال  هنا 

[ . 3 . ] نارفاک رگم  دنشابیمن  دیمون  ادخ  تمحر  زا 
-----------------------

اه : تشون  یپ 
هیآ 99 . فارعا ، هروس  [ 1]
هیآ 87 . فسوی ، هروس  [ 2]

. 377 تمکح ، هغالبلاجهن ، [ 3]

رگید نایدا  بتک  زا  نداد  ربخ 

مالسلاهیلع نینموملاریما  رـضحم  هب  هاگنآ  هدروآ و  هک  نیا  ات  هدمآ  رکبوبا  دزن  دوهی  ياملع  زا  یهورگ  هدروآ : داشرا  رد  هر )  ) دیفم خیش 
، دوب هتسشن  نارمع  نب  یسوم  يزور  هک  هدمآ  ناتیاهباتک  زا  یضعب  رد  هک  تسا  نینچ  هن  ایآ  دومرف : نانآ  هب  ترضح  نآ  دندش ، بایفرش 

[ . 1 . ] تشذگ لصف 11  زا  ربخ 12  رد  هک  یلیصفت  هب  ربخ  رخآ  ات  دمآ ... وا  دزن  هب  قرشم  زا  ياهتشرف  ناهگان 
--------------------

اه : تشون  یپ 
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ص 108. رکبیبا ، دهع  یف  مالسلاهیلع  هایاضق  دیفم ، داشرا ، [ 1]

!؟ هاشداپ ای  ماهفیلخ 

ای ماهفیلخ  منادیمن  دـنگوس  ادـخ  هب  تـفگ : دـندوب ، هدز  هـقلح  شفارطا  رد  مدرم  هـک  یلاـح  رد  رمع  يزور  دـسیونیم : دـیدحلایبانبا 
و تسه ، قرف  هاشداپ  هفیلخ و  نیب  هک  انامه  تفگ : يو  هب  نارـضاح  زا  یکی  ماهداتفا . یگرزب  رطخ  رد  مشاـب  هاـشداپ  رگا  سپ  هاـشداپ !؟

. تسوکین دنوادخ  تساوخ  هب  وت  راک 
تسیچ ؟ ناشقرف  رمع :

لام دربیم و  ههاریب  هب  ار  مدرم  هاشداپ  و  یتسه . نینچ  هللادـمحب  وت و  قح  رد  رگم  دـنکیمن  فرـص  قح و  هب  رگم  دریگیمن  هفیلخ  درم :
[ . 1 . ] مشاب هفیلخ  مراودیما  تفگ : دش و  تکاس  رمع  سپ  دهدیم . يرگید  هب  دریگیم و  ار  یکی  نیا 

هتکن :
هب یلو  مود ، قش  تابثا  رد  تسا  یفاک  هاشداپ  ای  تسا  هفیلخ  هتسنادیمن  هک  دوخ  راک  رد  رمع  کیکـشت  دیدرت و  راهظا  نیمه  هکنیا  وگ 

. دندوب هداد  ربخ  وا  هب  مالسا  زا  شیپ  زا  زین  باتک  لها  هدومن و  حیرصت  نیا  هب  مه  شدوخ  تسین و  هفیلخ  هتسنادیم  وا  دنگوس  ادخ 
: لوا اما 

اب میدوب  رفن  تفه  ام  تفگ : درک و  ینارنخس  شتفالخ  نامز  رد  رمع  دیوگیم : هک  هدرک  لقن  ناوزغ  نب  هبتع  زا  دادغب  خیرات  رد  بیطخ 
تـسد هب  ریـش  يرادقم  نم  هک  نیا  ات  دوب  هدش  مخز  نامیاهبل  هشوگ  ناتخرد ، گرب  ندروخ  رثا  رب  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 

اب هک  نیا  زج  هدوبن  یتوبن  چـیه  و  میتسه ، يراید  رهـش و  ییاورنامرف  ام  مادـک  ره  زورما  و  مدرک ، میـسقت  دعـس  دوخ و  نیب  ار  نآ  هدروآ 
تسا  هدش  لدبم  تنطلس  یهاشداپ و  هب  نامز  تشذگ 

: مود اما  و 
هلاس هدجیه  رمع  عقوم  نآ  رد  دـنتفریم و  ماش  هب  دـیلو  يارب  تراجت  روظنم  هب  هریغم  نب  دـیلو  اب  رمع  هک : هدرک  لقن  يرکـسع  دـمحاوبا 
نانآ اب  مور  ياملع  زا  یکی  دندیـسر ، اقلب  هب  نوچ  و  دوب ، وا  ياهالاک  يرادـهگن  اهراب و  لمح  ینارچ و  رتش  دـیلو ، يارب  شراـک  و  دوب ،
اهنیا دننام  ای  نارمع  ای  رماع  وت  مان  منامگ  تفگ : رمع  هب  هاگنآ  و  ینالوط ، ییاههاگن  درکیم ، هاگن  رمع  هب  هتـسویپ  ملاع  هدومن ، دروخرب 

. تسا رمع  نم  مسا  داد : خساپ  رمع  دشاب ،
شرس تساوخ  رمع  زا  ملاع  دوب ، یتسد  فک  ردق  هب  یهایس  لاخ  اهنآ  زا  یکی  رب  درک  هنهرب  نوچ  و  نک ، هنهرب  ار  تیاهنار  تفگ : ملاع 
برع هاشداپ  وت  تفگ : وا  هب  ملاع  سپـس  دوب  تسد  پچ  وا  و  دنک ، هیکت  شتـسد  رب  تساوخ  وا  زا  ملاع  دوب ، علـصا  سپ  دـنک ، هنهرب  ار 

. دش یهاوخ 
. تفرگ نابل  رب  زیمآ  هرخسم  ياهدنخ  رمع 

راک هب  تفگ و  كرت  ار  ملاع  ییانتعایب  اب  رمع  دش ، یهاوخ  مور  سراف و  برع و  هاشداپ  وت  لوتب  میرم  قح  هب  يدـنخیم ؟ تفگ : ملاع 
دومنیم یهارمه  ارم  هتسویپ  رفس ، نآ  رد  یمور  ملاع  نآ  هک : تفگیم  درکیم  لقن  ار  هصق  نیا  حرش  هک  ادعب  و  دیدرگ ، لوغـشم  دوخ 

[ . 2 .... ] تخورف و ار  دوخ  ياهالاک  دیلو  هک  ینامز  ات 
( قح رد  رگم  دـننکیمن  فرـص  قح و  هب  رگم  دـنریگیمن  هک  نانآ   ) هدوب یهلا  قح  رب  ياـفلخ  تافـص  هب  فصتم  هک  یـسک  اـهنت  يرآ ،

ءاروش رد  رمع  هچنانچ  دناهدومن . رارقا  بلطم  نیا  هب  وا  هرابرد  رمع  دوخ  نمشد و  تسود و  هچنانچ  تسا . مالسلاهیلع  یلع  نینموملاریما 
وا هرابرد  زین  ترـضح  نآ  لتاق  مجلمنبا  و  درادیمن . زاب  قح  ماـجنا  زا  ار  وا  دـشاب  شندرگ  رب  ریـشمش  رگا  هک  تسا  یـسک  یلع  تفگ :
هب تسایـس  لها  ترـضح  نآ  زگره  و  میرکنم . ار  وا  تیمکح  اهنت  ام  و  دوب ، لدع  فورعم و  هب  رمآ  قح و  هب  دنبیاپ  هراومه  وا  هک : هتفگ 
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رد تفگ : ترضح  نآ  هب  فوع  نب  نمحرلادبع  هک  هاگنآ  درک  رظنفرـص  دوخ  قح  زا  مه  تهج  نیمه  هب  و  دوبن ، گنرین  هعدخ و  يانعم 
هیواعم هک  دشن  یـضار  یلو  شندیـسر  تفالخ  هب  زا  سپ  دـشاب  لزلزتم  شتفالخ  دـش  رـضاح  نینچمه  و  منکیم . تعیب  امـش  اب  یتروص 
حالـص تفگ : ترـضح  نآ  هب  یهاوخریخ  ناونع  هب  هبعـش  نب  هریغم  هک  یماگنه  . ) درادهگن شراک  رـس  رب  مه  تعاس  کی  يارب  یتحار 

[ . 3 (. ] دیراذگب یقاب  شراک  رس  رب  ار  هیواعم  هک  تسا  نیا  رد  امش  راک 
-------------------

اه : تشون  یپ 
ص 110 . ج 3 ، هغالبلاجهن ، حرش  [ 1]

ص 143 . ج 3 ، دیدحلایبانبا ، هغالبلاجهن ، حرش  [ 2]
ص 77 . ج 1 ، دیدحلایبانبا ، هغالبلاجهن ، حرش  [ 3]

هیباج رد  رمع  هبطخ 

؛ ءاشی نم  يدهی  ءاشی و  نم  لضی  هللا  ناف  تفگ : نآ  نمض  رد  و  دناوخ ، هبطخ  مدرم  يارب  هیباج  رد  رمع  هدروآ : دادغب  خیرات  رد  بیطخ 
نارـضاح زا  یحیـسم  شیـشک  عقوم  نیا  رد  دنکیم . تیاده  دهاوخب  هک  ار  سک  ره  و  دنکیم ، هارمگ  دهاوخب  هک  ار  سک  ره  ادـخ  [ 1]

؟ دیوگیم هچ  امش  ریما  دیسرپ ؛
. دنکیم هارمگ  دهاوخب  ار  هک  ره  ادخ  ءاشی ؛... نم  لضی  هللا  نا  دیوگیم : دنتفگ :

دوـخ دزن  هب  ار  وا  سپ  دیـسر ، رمع  هب  بلطم  نیا  دزاـس ، هارمگ  ار  یـسک  هک  تسا  نآ  زا  رتلداـع  ادـخ  دـیوگیم  هواـی  تفگ : شیـشک 
[ . 2 . ] مدزیم ار  تندرگ  یتسه  دهع  هزات  مالسا  نید  هب  تبسن  هک  دوبن  نینچ  رگا  و  هدومن ، هارمگ  ار  وت  ادخ  هکلب  تفگ  يو  هب  هدیبلط 

: هتکن
و درک ، لـیوات  ار  نآ  دـیاب  ـالقع  دومن و  ذـخا  دوشیمن  نآ  رهاـظ  هب  هک  تسا  ههباـشتم  تاـیآ  زا  یلو  هدـمآ  نآرق  رد  ریبعت  نآ  هچ  رگا 

: دیامرفیم هک  هتخاس  نشور  ار  نآ  زا  دوصقم  دعب  تالمج  رد  دنوادخ 
[ . 3 ... ] لصوی نا  هب  هللا  رما  ام  نوعطقی  و  هقاثیم ، دعب  نم  هللا  دهع  نوضقنی  نیدلا  نیقسافلا  الا  هب  لضی  ام  و 

ار هچنآ  دننکیم  عطق  و  دنتـسب ، مکحم  هک  نآ  زا  سپ  ار  ادخ  دهع  دننکـشیم  هک  یناسک  ار ، ناقـساف  رگم  نآ  هب  دنکیمن  هارمگ  و  .... 
ءوس هدارا و  هب  هک  سک  ره  ینعی ، دننکیم ... داسف  نیمز  رد  و  دـننکیم ،) عطق  ار  محر  هلـص   ) تسا هدرک  رما  نآ  دـنویپ  هب  دـنوادخ  هک 

، دنکیم اهر  شیهارمگ  رد  دوخ  لاح  هب  ار  وا  دنوادخ  راچان  هتـشادن  ار  یهلا  تیادـه  یگتـسیاش  ددرگ ، لامعا  نآ  بکترم  دوخ  رایتخا 
یتروص رد  تسا ، ندز  ندرگ  لتق و  هب  دـیدهت  هب  ندرک  ییامنهار  داشرا و  مالـسا  رد  ایآ  هوـالعب ، تسا ... هدومن  هارمگ  ار  وا  ییوگ  هک 

!؟ تفگ حیحص  خساپ  ناوتن  هک 
---------------------

اه : تشون  یپ 
هیآ 8 . رطاف ، هروس  [ 1]

ص 291 . ج 11 ، دادغب ، خیرات  [ 2]
هیآ 26 و 27. هرقب ، هروس  [ 3]

درکن تروشم  یسک  اب  هراب  نیا  رد  ادخ 
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[ . 1 . ] ناسحاب مهوعبتا  نیذلاو  راصنالاو  نیرجاهملا  نم  نولوالا  نوقباسلاو  هفیرش  هیآ  ریسفت  رد  یبلعث 
: هدروآ تما ... ریاس  زا  دندرک  نانآ  يوریپ  ادخ  تعاط  هب  هک  نانآ  راصنا ، رجاهم و  زا  دنتفرگ ، نامیا  هب  تقبس  مالـسا  ردص  رد  هک  نانآ 

ناسحاب مهوعبتا  نیذلا  راصنالاو  نیرجاهملا ، نم  نولوالا  نوقباسلاو  درک : تئارق  تروص  نیا  هب  ار  هیآ  باطخ  نب  رمع  هک  هدـش  تیاور 
. نیذلا اب  واو  نودب  راصنالا و  ءار  عفرب 

ات دومن  رارکت  رابدنچ  ار  دوخ  تئارق  هنوگ  نآ  رمع  سپ  تسا . حیحص  واو  اب  و  ءار ، رسک  هب  نیذلاو  راصنالاو  تفگ : وا  هب  بعک  نب  یبا 
ناـن عـیقب  رد  عـقوم  نآ  وـت  ماهدـناوخ و  واو  اـب  مهوـعبتا  نیذـلاو  ادـخ  لوـسر  دزن  ار  نآ  نم  دـنگوس  ادـخ  هب  تفگ : وا  هب  یبا  هـک  نـیا 

. یتخورفیم
رـضاح امـش  و  میتشگ ، لوغـشم  ام  دـیتخاس و  غراف  ار  دوخ  امـش  میدومن و  شومارف  ام  دـیدرک و  ظـفح  امـش  یتفگ ، تسار  تفگ : رمع 

. بئاغ ام  دیدش و 
؟ دنتسه نانآ  نایم  رد  مه  راصنا  ایآ  تفگ : یبا  هب  رمع  هاگنآ  و 

یتلزنم ماقم و  نانچ  ياراد  نیرجاهم  ام  مدرکیم  لایخ  نم  تفگ : رمع  سپ  دشن . تروشم  هراب  نیا  رد  شنارـسپ  باطخ و  اب  و  هلب ، یبا :
[ . 2 . ] دسریمن نآ  هب  سک  چیه  هک  میتسه 

: هتکن
ات دوشیم  هدـناوخ  رج  هب  راصنا  ظفل  ایآ  هک  تسا  نیا  دنتـسه  ناـنآ  ناـیم  رد  زین  راـصنا  اـیآ  هتفگ : هک  هلمج  نیا  زا  رمع  دوصقم  ارهاـظ 

هکلب هن ، هک  نیا  ای  دنشاب ، مالسا ) ردص  نامیا  هب  ناگدنریگ  یشیپ  زا   ) نیرجاهم دننامب  زین  راصنا  هجیتن  رد  هک  دشاب ، نیرجاهم  رب  فطع 
نامیا هب  ناگدنریگ  یـشیپ  زا  مه  راصنا  هک : داد  خـساپ  وا  هب  دوب - راصنا  زا  زین  شدوخ  هک  یبا - سپ  دـنزایتما . نآ  ياراد  اهنت  نیرجاهم 

دوـب اـنتعا  یب  راـصنا  هب  تبـسن  هک  باـطخ  رـسپ  زا  داد  رارق  ناـنآ  هرمز  رد  ار  راـصنا  دـنوادخ  هک  ناـمز  نآ  و  دنـشابیم ، مالـسا  ردـص 
. هن ای  دروایب  نانآ  ءزج  ار  راصنا  ایآ  هک  دومنن  یهاوخرظن 

: دوشیم هتفگ  وا  هب  دـسریمن  نآ  هب  سک  چـیه  هک  میتسه  یماقم  هجو و  ياراد  نیرجاهم  ام  هک  مدرکیم  ناـمگ  نم  هتفگ : هکنیا  اـما  و 
یضر هدمآ : هفیرش  هیآ  همادا  رد  اریز  اجک ؟ زا  نآ  يارغـص  اما  مولعم و  يربک  ثیح  زا  نیرجاهم  زا  هیلوا  نیقباس  ناش  تعفر  ماقم و  ولع 
ماگنه هب  هلآ - هیلع و  هللا  یلص  ادخ - لوسر  هک  یسک  و  دونـشخ ، ادخ  زا  نانآ  و  تسا ، دونـشخ  نانآ  زا  ادخ  [ 3 [ ؛ هنع اوضر  مهنع و  هللا 
یـضار وا  زا  دـنوادخ  هنوگچ  وا و ... هب  رجه  تبـسن  ادـخ و  لوسر  ندومن  تیـصو  زا  وا  عنم  رطاخب  هدرک  نوریب  دوخ  دزن  زا  ار  وا  تافو 

.؟ تسا
----------------------

اه : تشون  یپ 
هیآ 100 . هبوت ، هروس  [ 1]

یبلعث . ریسفت  [ 2]
هیآ 119. هدئام ، هروس  [ 3]

بعصم نب  هجراخ 

[ . 1 . ] تسا هدوب  مالسلاهیلع  یلع  ترضح  نانمؤمریما  باحصا  زا  بعصم » نب  ۀجراخ  »
------------------

اه : تشون  یپ 
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ش 6. ص 40 ، یسوط ، لاجر  [ 1]

دلاخ یبا  نب  دلاخ 

یلع باـکر  رد  هک  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوـسر  باحـصا  زا  دـلاخ  یبا  نب  دـلاخ  هک : دـنکیم  لـقن  عـفار  یبا  نـب  هَّللادـیبع  زا 
[ . 1 . ] تسا هدیگنج  زین  مالسلاهیلع 

[ . 2 . ] تسا هدنام  یقاب  وا  مان  یبوخ  ریخ و  هب  هک  دنکیم  لقن  دواد  وبا  زا  هدرک و  یفرعم  یلولس » نامهط  نب  دلاخ   » ار وا  رجح ، نبا 
[ . 3 . ] تسا هدیگنج  مالسلاهیلع  یلع  ترضح  باکر  رد  نیفص  گنج  رد  وا  دسیونیم : هدرمش و  ربمایپ  راصنا  زا  ار  دلاخ  ومه ،

[ . 4 . ] دیامن عافد  ترضح  نآ  تیالو  زا  ناج  ياپ  ات  هک  هدرک  تعیب  مالسلاهیلع  یلع  ترضح  نانمؤمریما  اب  دلاخ  دیوگیم : دیفم  خیش 
---------------------

اه : تشون  یپ 
ص 78 . ج 2 ، هباغلادسا ، [ 1]

ص 517 . ج 2 ، بیذهتلا ، بیذهت  [ 2]
ص 232 . ج 2 ، هباصالا ، [ 3]

ص 106. لمجلا ، [ 4]

( يراصنا  ) هناجد یبا  نب  دلاخ 

. تسا مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  یباحص  زین  هتشاد و  تکرش  ردب  هوزغ  رد  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  باحـصا  زا  هناجد  یبا  نب  دلاخ 
[ . 1]

رد وا  [ 2 . ] تشاد تکرـش  نانمؤمریما  ياه  گنج  رد  مالـسلاهیلع -  یلع  بتاک  عفار  یبا  نب  هَّللادیبع  لوق  هب  انب  هک -  تسا  یناسک  زا  وا 
[ . 3 . ] دیگنج مالسلاهیلع  یلع  ترضح  باکر  رد  نیفص 

----------------------
اه : تشون  یپ 

ش 5 . ص 40 ، یسوط ، لاجر  [ 1]
ص 79 . ج 2 ، هباغلادسا ، [ 2]
ص 232. ج 2 ، هباصالا ، [ 3]

نیصح نب  دلاخ 

[ . 1 . ] تسا هتسناد  مالسلاهیلع  یلع  نانمؤمریما  باحصا  زا  ار  نیصح » نب  دلاخ  ، » یسوط خیش 
---------------

اه : تشون  یپ 
ش 7. ص 40 ، یسوط ، لاجر  [ 1]

( دیعس وبا   ) صاع نب  دیعس  نب  دلاخ 
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زا هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ردقلالیلج  باحصا  زا  دیعس ، وبا  شاهینک  سمشلادبع و  ینب  هلیبق  زا  هیما  نب  صاع  نب  دیعس  دنزرف  دلاخ 
[ . 1 . ] تسا هدوب  ناملسم  نیمجنپ  ای  نیمراهچ و  ای  نیموس  هک  دروآ  مالسا  رکبوبا  زا  دعب  وا  تسا . مالسا  رد  نیقباس 

و دـنادیم ، ادـخ  هک  دوب  دایز  ردـق  نآ  منهج  یگرزب  هداتـسیا ، منهج  هاـگترپ  بل  دـید  باوخ  رد  یبش  دـلاخ  هک  دـنکیم  لـقن  ریثا  نبا 
سپ دریگ . رارق  شتآ  رد  تشاذگن  تفرگ و  ار  وا  تسد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  دزادـنا  شتآ  نایم  رد  ار  وا  تساوخیم  شردـپ 

ضرع دوب . دایجا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  هک  یلاح  رد  تفر  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترـضح  تمدخ  دلاخ  باوخ  نیا  زا 
، دّـمحم درادـن و  کیرـش  تسا و  دـحاو  هک  ییادـخ  مناوخیم ، ادـخ  يوس  هب  ار  وت  : » دومرف ترـضح  دـیناوخیم ؟ ارم  زیچ  هچ  هب  درک :

نیمه دلاخ  نک ». رود  نایز ، هن  دنراد و  دوس  هن  دـننیبیمن و  دنونـشیمن و  هک  اهتب  زا  ینکیم  تدابع  هچنآ  زا  ار  دوخ  تسوا و  لوسر 
شردپ اما  دـش ، رورـسم  دـلاخ  مالـسا  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  هَّللا ». لوسر  کنأ  دهـشأ  هَّللا و  الا  هلا  نا ال  دهـشأ  : » تفگ اج 

[ . 2 . ] درک عطق  ار  وا  نان  دیدرگ و  تحاران 
[ . 3 . ] تسا هدرک  ترجه  هشبح  هب  هرابود  هک  تسا  یسک  نیلوا  تشگزاب و  هکم  هب  درک و  ترجاهم  هشبح  هب  بلاطیبا  نب  رفعج  اب  وا 

نمی و تاقدص »  » تیالو هب  ار  وا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تشاد و  تکرـش  كوبت  فئاط و  نینح ، ياههوزغ  هکم ، حـتف  رد  يو 
هارمه مزالم و  دـمآ و  هنیدـم  هب  نآ  زا  سپ  دوب و  ماـقم  نیا  رد  ربماـیپ  تلحر  ناـمز  اـت  وا  دـیزگرب . ءاعنـص  جـحذم و  تاقدـص  یلوق  هب 

نینمؤملاریما هب  درکن و  تعیب  هفیلخ  ناونع  هب  رکبوبا  اب  دندش ، تعیب  هب  راچان  مشاهینب  هک  ینامز  ات  يو  دیدرگ . مالـسلاهیلع  نانمؤمریما 
رکبوبا اب  دیعـس » نب  نابا   » شردارب هارمه  وا  مشاه ، ینب  تیب و  لها  تعیب  زا  سپ  اذـل  و  متـسه ، امـش  عباـت  نم  تفگ : مشاـهینب  رگید  و 

. درک تعیب 
. دیشک لوط  نمی  زا  تشگزاب  زا  سپ  هام  هس  ای  ود  ات  رکبوبا  اب  وا  تعیب  مدع  هک  دناهدرک  لقن  یخرب 

جرم  » رد درک و  تکرش  ماش  رد  نیدانجا »  » حتف رد  دش و  هدیزگرب  مالسا  نایهاپس  زا  يرکـشل  یهدنامرف  هب  رکبوبا  اب  تعیب  زا  سپ  دلاخ 
نامز نآ  رد  هدوب و  باطخ  نب  رمع  تفالخ  لیاوا  رد  يرجه  هدراـهچ  لاـس  رفـصلا  جرم  هعقاو  دـناهتفگ  یخرب  اـما  دـش ، هتـشک  رفـصلا »

[ . 4 . ] تسا هدش  هتشک 
---------------------

: اه تشون  یپ 
یلع نینمؤملاریما  تنـس  لها  روهمج  هعیـش و  عامجا  هب  تسا و  هدوب  رفن  نیمدنچ  رکبوبا  مالـسا  هک  تسا  تهج  نآ  زا  فالتخا  نیا  [ 1]

ص ج 2 ، هباغلا ، دسا  رد  ریثا  نبا  دروآ . مالسا  هکتسا  مالسلا  اهیلع  يربک  هجیدخ  مه  نز  نیلوا  تسا و  ناملسم  درم  نیلوا  مالـسلاهیلع 
مالـسا رد  رفن  نیمجنپ  مردپ  تفگ : دلاخ  رتخد  تسا و  هدوب  رکبوبا  مالـسا  اب  هارمه  دلاخ  مالـسا  هک  دـنکیم  لقن  هعیبر  نب  ةزمح  زا   82

نب دعس  مراهچ  هثراح و  نب  دیز  دعب  رکبوبا ، دعب  بلاطیبا  نب  یلع  تفگ : تشاد ؟ مدقت  وا  رب  مالسا  رد  یسک  هچ  مدیـسرپ : وا  زا  تسا .
صاقو . یبا 

ص 236 . ج 2 ، هباصالا ، ك : ر . ص 82 ؛ ج 2 ، هباغلا ، دسا  [ 2]

ص 236 . ج 2 ، هباصالا ، ك : ر . ص 82 ؛ ج 2 ، هباغلا ، دسا  [ 3]

ص 236 . ج 2 ، هباصالا ، ك : ر . ص 82 ؛ ج 2 ، هباغلا ، دسا  [ 4]

یسودس نب  رمعم  نب  دلاخ 

ریما تسا . هتشاد  روضح  نیفص  لمج و  گنج  ود  رد  هک  تسا  مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  صلخم  باحصا  زا  هرصب و  هعیبر  نارس  زا  دلاخ 
. داد رارق  هرصب  لهذ  هلیبق  رب  ار  رمعم  نب  دلاخ  دومن ، نیعم  ار  ناهدنامرف  تسب و  ار  لیابق  ياهمچرپ  نوچ  مالسلاهیلع  نانمؤم 
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یمیمت ترا  نب  بابخ 

باحـصا نیقباس  زا  يو  تشاد . هینک  ییحیوبا  ای  دمحموبا  ای  هَّللادبعوبا  هب  هک  دوب  هعازخ  ای  میمت  هلیبق  زا  ۀلدنج » نب  ترا   » دـنزرف باّبخ 
ربمایپ اب  درک و  لمحت  رایسب  ياههجنکش  مالسا  دربشیپ  رد  دیورگ و  مالـسا  هب  هک  دوب  يدرف  نیمـشش  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 

[ . 1 . ] دومن تکرش  مالسا  ياههوزغ  ریاس  دُحا و  ردب و  گنج  رد  دومن و  ترجه  هنیدم  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ 
رد نیفص  لمج و  ياهگنج  رد  تسناوتن  دیدش  يرامیب  تلع  هب  اما  دیدرگ ، مالسلاهیلع  نانمؤمریما  نارای  صاوخ  نایعیـش و  هلمج  زا  وا 

نس 73 رد  دوب ، نیفص  گنج  ریگرد  مالسلاهیلع  یلع  ترضح  هک  یمایا  نامه  يرجه ، لاس 37  رد  دیامن و  تکرش  ترضح  نآ  باکر 
ریما یبهذ ، لـقن  قبط  [ 2 . ] دـش هدرپس  كاخ  هب  هفوک  نوریب  رد  مالـسا  نیتسار  یباحـص  نیا  كاپ  رکیپ  تفگ و  تاـیح  دوردـب  یگلاـس 

[ . 3 . ] دناوخ زامن  وا  رب  مالسلاهیلع  یلع  نانمؤم 
--------------------

: اه تشون  یپ 
ص 5 و ج 4 ، ءالبنلا ، مالعا  ریس  ص 374 و 173 و 169 ؛ ج 2 ، هباحصلا ، ۀفرعم  ص 258 ؛ ج 2 ، هباصالا ، ص 98 ؛ ج 2 ، هباغلا ، دسا  [ 1]

. 6
ص 374 . ج 1 ، راحبلا ، ۀنیفس  كرادم ؛ نامه  [ 2]

یلعترـضح  - » هک دـمآ  دـهاوخ  دـعب  هچنآ  اـب  لوـق -  نیا   ) ص 5 ج 4 ، ءالبنلا ، مـالعا  ریـس  ص 548 ؛ ج 2 ، بیذـهتلا ، بیذـهت  [ 3]
زا لبق  ترـضح  اریز  تسین ؛ راگزاس  دناهدرک » نفد  هفوک  نوریب  رد  ار  باّبخ  هک  دـنداد  ربخ  وا  هب  تشگزاب  نیفـص  زا  یتقو  مالـسلاهیلع 

. ملاعلا هَّللا  و  دناوخب ، زامن  وا  رب  هک  هدوبن  باّبخ  نفد 

یجان دشار  نب  تیرخ 

نیب يؤل  نب  ۀماس  ینب  هفیاط  زا  یعمج  هارمه  هب  وا  اریز  دیآیم ؛ رامـش  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  باحـصا  زا  دـشار  نب  تیّرخ 
[ . 1 . ] تسا هدرک  ترایز  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ترضح  هنیدم  هکم و  هار 

نب ۀـفیذح   » يرای هب  سیقلادـبع  زا  یعمج  اب  يدـبع  ناـحوص  نب  نامیلـس  زین  هیجاـن و  ینب  زا  یهورگ  هارمه  هب  يرجه  لاـس 11  رد  يو 
هب ار  ناناملسم  هتسکش و  مهرد  ار  نیدترم  دنتفاتش و  دوب ، هتفر  نامع  مدرم  نیدترم  یبوکرـس  يارب  رکبوبا  فرط  زا  هک  ینافلغ » نصحم 

[ . 2 . ] دندناسر يزوریپ 
هورگ یهدنامرف  درک و  يرای  لمج  گنج  رد  ار  ریبز  هحلط و  تسویپ و  مالـسلاهیلع  ریما  ترـضح  نیفلاخم  هب  نامثع  لتق  زا  سپ  تیرخ 

دـصیس اب  درک و  هبوت  نیثکان ، هورگ  رب  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  يزوریپ  لمج و  گـنج  زا  سپ  یلو  [ 3 ، ] دوب وا  اب  گنج  نیا  رد  رـضم 
ناورهن گنج  رد  یلوق  هب  نیفـص و  گنج  ترـضح  نآ  باکر  رد  تسویپ و  مالـسلاهیلع  یلع  نارای  هب  دـمآ و  هفوک  هب  هیجان  ینب  زا  رفن 

دومن و گـنج  نـالعا  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  اـب  تشادرب و  تفلاـخم  مچرپ  تیمکح  راـبمغ  ناتـساد  زا  سپ  وا  اـما  [ 4 . ] درک تـکرش 
[ . 5 . ] دیسر تکاله  هب  زاوها )  ) سراف يایرد  لحاوس  رد  مالسلاهیلع  ترضح  نارای  تسد  هب  ماجنارس 

------------------
: اه تشون  یپ 

ص 274 . ج 2 ، هباصالا ، ص 110 ؛ ج 2 ، هباغلا ، دسا  [ 1]
. 316 ص 318 -  ج 3 ، يربط ، خیرات  ك : ر . [ 2]
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لمج گنج  رد  دشار  نب  تیرخ  هک : تسا  هتشون  لماکلا  خیرات  رد  ریثا  نبا  هتبلا  ص 100 ؛ ج 2 ، هباغلا ، دسا  ص 505 ؛ ج 4 ، نامه ، [ 3]
لمج گنج  رد  يو  ناخروم  رثکا  لقن  قبط  اریز  دشاب ؛ هابتشا  لوق  نیا  دسریم  رظن  هب  یلو  تسا . هدیگنج  ترـضح  باکر  رد  نیفـص  و 

تسا . هدوب  ریبز  هحلط و  اب 
یعطق نیفـص  رد  مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  باکر  رد  دـشار  نب  تیرخ  روضح  دوشیم ، هدافتـسا  خـیرات  ياهباتک  زا  هک  روط  نآ  [ 4]

رد ج 5، يربط  هک  ناورهن  رد  يو  روضح  اما  هدوب و  ریبز  هحلط و  باکر  رد  دـش  هراشا  یلبق  یقرواپ  رد  هک  لمج  گـنج  رد  اـما  تسا ،
حرـش رد  دیدحلا  یبا  نبا  لماکلا و  رد  هباغلا و  دـسا  رد  ریثا  نبا  لثم  ناخروم  رتشیب  ًالوا : اریز  دـسریم ؛ رظن  هب  لکـشم  هتفگ ، ص 113 

تیمکح ناتـساد  زا  سپ  تیّرخ  تفلاخم  ًایناث : دـنادرواین . ناورهن  گنج  رد  يو  روضح  زا  یماـن  هباـصالا ، رد  رجح  نبا  هغـالبلا و  جـهن 
هدرک يرای  ار  ترـضح  ناورهن  گـنج  رد  وا  هک  درادـن  یهجو  سپ  تسا ، هدوب  ناورهن  گـنج  عورـش  زا  لـبق  هیـضق  نیا  ًارهاـظ  هدوب و 

دشاب .
. دمآ دهاوخ  طبترم  حالطصا  رد  شناهارمه  دشار و  نب  تیّرخ  شروش  جورخ و  یلیصفت  حرش  [ 5]

( نیتداهشلاوذ  ) تباث نب  همیزخ 

ادخ لوسر  هک  تسا  نیتداهـشلا » وذ   » شبقل تسا و  يراصنا  سوا  هلیبق  زا  همطخ  ینب  نادناخ  زا  هبلعث » نب  ۀّکاف  نب  تباث   » دـنزرف همیزخ 
زا مالسا و  ربمایپ  ردقلا  لیلج  باحصا  زا  وا  [ 1 . ] درک لوبق  دهاش  ود  ياج  هب  ار  وا  تداهش  هداد و  وا  هب  ار  بقل  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  باـکر  رد  اـههوزغ  ریاـس  دـحا و  ردـب ، ياـهگنج  رد  وا  تسا . هراـمع » وبا   » شاهینک راـصنا و  هورگ 
زا و  سوا ، هفیاط  ناگرزب  فارـشا و  زا  مالـسا  رد  مه  تیلهاج و  رد  مه  وا  دوب . همطخ  ینب  رادمچرپ  هکم  حـتف  زور  رد  تسج و  تکرش 

[ . 2 . ] دشیم بوسحم  دنمتردق  هلیبق  نیا  نایم  رد  تماهش  تریغ و  روهت ، ریهاشم 
زا سپ  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربماـیپ  هار  هک  تسا ، یناـسک  دودـعم  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصادخ  لوـسر  باحـصا  ناـیم  رد  همیزخ 
رب دیدرگن و  يرکف  فارحنا  شزغل و  لدبت و  رییغت و  راچد  زگره  و  درکن ، لودع  يوبن  مسر  هار و  و  تنـس ، هریـس و  زا  دییوپ و  شتلحر 

تداهش زا  سپ  درک و  تکرـش  نیفـص  لمج و  گنج  رد  اذل  دنام ، یقاب  مالـسلاهیلع  نانمؤم  ریما  تیالو  هب  تبـسن  خسار  داقتعا  نامیا و 
[ . 3 . ] دیسر تداهش  هب  يرجه  لاس 37  رد  هیواعم  نایرکشل  تسد  هب  ات  درک  ياهناروالد  گنج  درب و  ریشمش  هب  تسد  رسای  رامع 

------------------
: اه تشون  یپ 

ص 278 . ج 2 ، هباصالا ، ص 114 ؛ ج 2 ، هباغلا ، دسا  ص 141 ؛ ج 22 ، راونالاراحب ، ك : رتشیب ر . لیصفت  يارب  [ 1]
ص ج 4 ، يربکلا ، تاقبط  ص 108 ؛ ج 10 ، دیدحلا ، یبا  نبا  حرـش  ص 278 ؛ ج 2 ، هباصالا ، ص 114 ؛ ج 2 ، هباغلا ، دـسا  ك : ر . [ 2]

ص 174 . ج 2 ، هباحصلا ، ۀفرعم  ص 112 ؛ ج 4 ، ءالبنلا ، مالعا  ریس  378 ؛
ج 4، ءالبنلا ، مالعا  ریس  ص 557 ؛ ج 2 ، بیذهتلا ، بیذهت  ص 109 ؛ ج 10 ، دیدحلا ، یبا  نبا  حرـش  ص 52 ؛ یـشک ، لاجر  ك : ر . [ 3]

ص 175 و 176. ج 2 ، هباحصلا ، ۀفرعم  ص 448 ؛ ج 3 ، مکاح ، كردتسم  ص 112 ؛

یئاط هللادبع  نب  فافخ 

اب ات  دش  ماش  مزاع  مالـسلاهیلع  یلع  ماما  نامرف  متاح و  نب  يدع  داهن  شیپ  هب  دوب  دنمدرخ  يدرم  هک  فافخ  دـیوگیم : محازم  نب  رـصن 
هیواعم رادـید  هب  تبـسن  وگ  تفگ و  نمـض  تفر ، سباح  شیومعرـسپ  دزن  ماش  هب  وا  دنکـش . مهرد  ار  ماـش  مدرم  وا و  رادـید و  هیواـعم 

. درک لیامت  راهظا 
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هنیدـم رد  یلو  هدـمآ  هفوک  هب  یلع  اب  دـنچ  ره  هک  تسا  نم  يومع  رـسپ  نیا  تفگ : درب و  هیواعم  دزن  ار  فاـفخ  زور  نآ  يادرف  سباـح 
. تسا دامتعا  دروم  يدرم  تسا و  هدوب  نامثع  هارمه 

فیرعت وا  يارب  دوب ، مدرم  شروش  نامثع و  خاک  هرـصاحم  زا  هچنآ  فافخ  نک ؟ فیرعت  میارب  نامثع  هراـبرد  تفگ : فاـفخ  هب  هیواـعم 
لتق زا  سپ  تفگ : دـش ؟ هچ  سپـس  دیـسرپ : هیواـعم  تسا . رتاربم  ناـمثع  نوخ  رد  مدرم  همه  زا  مالـسلاهیلع  یلع  تفگ : رخآ  رد  درک و 

. دندرک تعیب  مالسلاهیلع  یلع  اب  مدرم  نامثع 
مدرم دش و  هفوک  دراو  دش ، غراف  نیثکان  هنتف  زا  نوچ  تفگ : داد و  حرش  ار  هرصب  هب  مالسلاهیلع  ماما  هاپس  تکرح  ناتـساد  فافخ  سپس 

هک یماگنه  دـش و  ناساره  فافخ  راتفگ  زا  هیواعم  درادـن . ار  ماش  هب  هلمح  زج  يدـصق  کنیمه  دـندومن و  لابقتـسا  وا  زا  مامت  قوش  اـب 
یلع سوساج  صخـش  نیا  مرادنپیم  تفگ : سباح  هب  باطخ  هیواعم  دورـس ، مالـسلاهیلع  یلع  ماما  تبقنم  نامثع و  تمذم  رد  يراعـشا 

[ . 1 . ] دنک هابت  ار  ماش  مدرم  ادابم  هک  نک  رود  دوخ  شیپ  زا  ار  وا  تسا ،
. تسا هدوب  مالسلاهیلع  نانمؤم  ریما  نایعیش  ناگتفیش و  زا  هک  دوشیم  هدافتسا  یبوخ  هب  هیواعم  دزن  فافخ  نانخس  زا 

------------------
اه : تشون  یپ 

ص 110. ج 3 ، دیدحلا ، یبا  نبا  حرش  ص 65 ؛ نیفص ، هعقو  [ 1]

یعوبری هرق  نب  دیخ 

رارقتسا لمج و  گنج  زا  تشگزاب  زا  سپ  مالسلاهیلع  یلع  ترـضح  هک  تسا  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  نایعیـش  نارای و  زا  هّرق  نب  دیلخ 
. دومن بوصنم  ناسارخ  يرادنامرف  هب  ار  وا  هفوک ، رد 

يرادربنامرف تعاطا و  زا  تسد  هدش و  دترم  فارطا  ناسارخ و  مدرم  هک  دـنداد  ربخ  وا  هب  دیـسر ، روباشین  یکیدزن  هب  دـیلخ  هک  یماگنه 
داد و یتخـس  تسکـش  ار  نانآ  دش و  گنج  دراو  روباشین  مدرم  اب  دیلخ  دـناهدش . دراو  نانآ  رب  مه  لباک  زا  يرـسک  لاّمع  دناهتـشادرب و 

. درک شرازگ  مالسلاهیلع  یلع  ترضح  يارب  ار  روباشین  مدرم  هرصاحم  حتف و  نیا  هلصافالب  داد و  رارق  هرصاحم  رد  ار  مدرم 
یلع ترـضح  دزن  ار  ناـنآ  دـیلخ ، دـندرک و  هماـن  ناـما  ياـضاقت  ناـنآ  یلو  تفرگ  تراـسا  هب  ار  يرـسک  نارتـخد  يزوریپ  نـیا  رد  يو 

يوفک ام  اریز  مییامن ؛ جاودزا  امش  نادنزرف  اب  میرضاح  ام  دنتفگ : اهنآ  یلو  دننک ، جاودزا  نانآ  هک  داد  داهنشیپ  ماما  داتسرف . مالـسلاهیلع 
. میرادن غارس  دوخ  يارب  امش  نادنزرف  زا  ریغ  هب 

هب ار  نانآ  هک  درک  اضاقت  دوب ، اسرن  مان  هب  اج  نآ  رد  یصخش  دیورب ؟ دیهاوخیم  اجک  ره  دومرف : داد و  رارق  وفع  دروم  ار  نانآ  ترـضح 
تبحم رهم و  رایسب  نانآ  هب  زین  وا  داد و  لیوحت  اسرن  هب  ار  نانآ  تفریذپ و  ترـضح  دنتـشاد . یلیماف  تبارق و  وا  اب  اریز  دیامن ؛ راذگاو  وا 

[ . 1 . ] دومن هناهاش  ییاریذپ  اهنآ  زا  دومن و 
-------------------------

اه : تشون  یپ 
ص 558. ج 4 ، يربط ، خیرات  ك : ر . ص 12 ؛ نیفص ، ۀعقو  [ 1]

د

نامیتی هناخ  رد 
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: هک دنکیم  لقن  دیز  نب  دحاولادبع 
متفر ، جح  ترایز  هب 

: تفگیم دوخ  لثم  يرتخد  هب  هتفرگ و  ار  هبعک  هدرپ  هک  مدید  ياهلاس  جنپ  رتخد  فاوط  تقو  رد 
دش ، باختنا  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  تیاصو  هب  هکنآ  هب  دنگوس 

، درکیم ارجا  ناسکی  ار  ادخ  ماکحا  مدرم  نایم  و 
، راکشآ تیالو  رب  شتّجح 

دوب ، مالسلا  اهیلع  هّیضرم  همطاف  رسمه  و 
. دوبن نانچ  نینچ و  بلطم 

رب نانخـس  نیا  هک  مدـش  تفگـش  رد  درکیم  فیرعت  فاصوا  نآ  اب  ار  مالـسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  ّنس ، یمک  نآ  اـب  يرتخد  هکنیا  زا 
!! تسا گرزب  ناهد  نیا 

تساراد ؟ ار  فاصوا  نیا  هک  تسیک  نآ  مرتخد  متفگ :
یف ُُهتَفیلَخ  َو  ُهُّیِـصَو  َو  ِِّیبَّنلا  وُخَا  ِۀَِّمئءالا ، ُسأَر  َو  ۀّمُْالا  ِهِذـه  ُِّیناَّبَر  َو  ِراَّنلا  َو  ِۀَّنَجلا  ُمیـسَق  َو  ِماکْحَْالا  ُباب  َو  ِمالْعَالا  ُمَلَع  ِهَّللاَو  َِکلذ  َْتلاق :

. ٍِبلاط یبا  ُنب  ٌِّیلَع  َنینِمؤُْملاُریمَا  َِکلذ  ِِهتَُّما 
تفگ :

تّما ، نیا  یهلا  درم  خزود ، تشهب و  هدننک  تمسق  نید و  ماکحا  باب  و  ناگرزب ، ِگرزب  ادخ  هب  وا 
ناماما ، لّوا 

تّما ، نایم  رد  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  نیشناج  ّیصو و  ردارب و 
. تسا مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  نم  يالوم  وا 

: متفگیم دوخ  هب  و  مدوب ، هدش  بّجعت  قرغ  هکنآ  اب  زاب 
تسا ؟ هدرک  ادیپ  اجک  زا  ار  تفرعم  نیا  نس  یمک  نیا  اب  رتخد  نیا 

!؟ دنکیم ءادا  روطچ  ار  گرزب  بلاطم  نیا  کچوک  ناهد  نیا  هدرک و  طبض  هنوگچ  ار  یلاع  فاصوا  همه  نیا  کچوک  زغم  نیا 
متفگ : وا  هب 

؟ یئوگیم هک  دش  تافص  نیا  ياراد  اجک  زا  مالسلا  هیلع  یلع  مرتخد ،
تفگ :

دش ، دیهش  نیّفص  رد  هک  دوب  وا  تسود  الوم و  رسای ) نب  راّمع   ) مردپ
، دمآ مردام  رادید  هب  ام  هناخ  هب  مالسلا  هیلع  یلع  يزور 

: دناوخ ار  راعشا  نیا  دیشک و  ینیشتآ  هآ  دید ، ار  میتی  ود  ام  نوچ  میدوب ، هدش  انیبان  هلبآ  زا  مردارب  نم و 
ِِهب  ُتیزُر  ٍءْییَش  ْنِم  ُتْهَّوَأت  ْنِا  ام 

ِرَغِّصلا ِیف  ِلافْطَْاِلل  ُتْهَّوََأت  امَک 
ْمُُهلُفْکَی  َناک  ْنَم  ْمُهَِدلاو  َتام  ْدَق 

ِرَضَْحلا َو  ِرافْسَْالا  یف  َو  ِتاِبئاَّنلا  یف 
ماهدرک . لاسدرخ  لافطا  يارب  هکنآ  دننام  ماهدرکن ، هلان  هآ و  هدمآ  شیپ  هک  یتبیصم  چیه  رد  »

«. رضح رفس و  رد  راگزور و  ياهدماشیپ  رد  دوشیم ؟ اهنآ  رادهدهع  لیفک و  یسک  هچ  هدرم ، ناشردپ  هک  یلافطا 
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درک ، یئاهاعد  سپس  دیلام  مردارب  نم و  مشچ  رب  ار  شیوخ  كرابم  تسد  دروآ ، دوخ  شیپ  ار  ام  نینمؤملاریما  هاگنآ 
. دش انیب  ام  يانیبان  نامشچ  هک  دروآ  نییاپ  ار  شتسد  یتقو 

تسا ، وا  تکرب  زا  شاهمه  هک  منیبیم  یخسرف  کی  زا  ار  رتش  نم  نونکا 
. داب وا  رب  ادخ  تاولص 

درک و مّسبت  راک  نیا  زا  هک ، مهدـب  هّچب  رتخد  نآ  هب  متـساوخ  ار  دوخ  جراخم  هّیقب  راـنید  ود  هدرک ، زاـب  ار  شیوخ  رمک  هچراـپ  ًاروف  نم 
: تفگ

تسا ، هتشاذگ  دوخ  ياج  رد  ار  نیشناج  نیرتهب  یلو  هتفر  ایند  زا  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هچرگ  منکیمن ، لوبق  ار  لوپ  نیا 
. مینک لوبق  کمک  نارگید  زا  هک  ، میرادن يزاین  دنکیم ، نیمأت  ار  ام  وا  میتسه ، مالسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ترضح  تلافک  رد  زورما  ام 

: تفگ نم  هب  رتخد  نآ  سپس 
يرادیم ؟ تسود  ار  مالسلا  هیلع  یلع 

. يرآ متفگ :
تفگ :

داب ، وت  رب  تراشب 
. درادن ندش  عطق  هک  ياهدز  تسد  یمکحم  هریگتسد  هب  وت 

: درکیم همزمز  ار  راعشا  نیا  دش و  ادج  نم  زا  هاگنآ 
ًیتَف  ِریمَض  یف  ٍِّیلَع  َُّثب  ام 

ُمَعِّنلا ِهِّبَر  ْنِم  ْتَدِهَش  َُهل  َِّالا 
اِهب  ُنامَّزلا  َّلَز  ٌمَدَق  َُهل  َو ال 

ُمَدَق اهِدَْعب  ْنِم  ْتَتَبَث  َُهل  َِّالا 
ِِهتَعیش  ِْریَغ  ْنِم  ینَّنأ  ینَّرَس  ام 

[ . 1  ] ُمَجَْعلا َو  ُبَرَْعلا  ُهاوَح  ام  یل  َّنإ  َو 
، تسا هدش  بیصن  وا  يارب  يدنوادخ  ياهتمعن  هکنآ  رگم  هدرکن ، ادیپ  شرتسگ  يدرمناوج  چیه  بلق  رد  یلع  یتسود  »

دنامیم . تباث  وا  يارب  رگید  یمدق  دنازرلب ، وا  زا  یمدق  راگزور  رگا  مالسلا ، هیلع  یلع  تسود 
.« دشاب نم  نآ  زا  مجع  برع و  همه  لام  ضوع  رد  مشابن  یلع  ناوریپ  زا  نم  هک  مرادن  تسود 

--------------------
اه : تشون  یپ 

بقانم ج 2 ص 334. بوشآ ، رهش  نبا  و  یفطصملا ص 86 ، ةراشب  زا   220 راونالا ج 41 ص 221 -  راحب  [ 1]

گنج نادیم  رد  شیاین  اعد و 

دراد يریگوگلا  هّجوت و  ياج  دربن  ياهنادیم  رد  یّتح  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  یگدنز  تالاح  مامت  رد  شیاینو  یئارگادـخ 
. درکیم داهج  ای  تفرگیم  مشخ  ای  دشیم  تسود  درکیم ، یگدنز  ادخ  دای  مان و  اب  هک 

اعد زین  نانمـشد  هب  یّتـح  شیوخ و  ناراـی  هب  تشادیم و  رب  شیاـین  اـعد و  هب  تسد  دربـن ، زاـغآ  زا  لـبق  هراومه  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما 
: دومرفیم درکیم و 
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هّللاب ّالا  ةوقالو  لوحال  میحّرلا ، نمحّرلا  هّللا  مسب  ٍدّـمحم ، ّبَرای  ُدَمَـصای  ُدـحا ، اـی  ُهّللا ، اـی  رَبْکا ، ُهّللا  َو  هّللا ، ّـالا  هِلاـال  رَبْکَا ، ُهّللَا  ُرَبْکَا ، ُهّللَا 
. َنیِملاّظلا سأب  اّنع  ّفُک  مهّللا  ُنیعتسن ، كاّیا  ُدبْعَن و  َكاِّیا  ِمیظعلا ، ِّیلَعلا 

[ . 1 . ] دناوخیم دنلب  يادص  اب  ار  صعیهک »  » میرم هروس  نیزاغآ  زمر  فورح  دربن  زاغآ  رد  ای  و 
، دنیوگیم ازسان  ار  ماش  مدرم  وا  نارای  دینش  هک  هاگنآ  نیّفص  دربن  زاغآ  رد  هغالبلاجهن  هبطخ 206  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح 

: دومرف
َناَکَم ُْمْتُلقَو  ِرْذـُْعلا ، ِیف  َغَْلبَأَو  ِلْوَْقلا ، ِیف  َبَوْصَأ  َناَک  ْمَُهلاَح ، ُْمتْرَکَذَو  ْمَُهلاَمْعَأ ، ُْمتْفَـصَو  َْول  ْمُکَّنِکلَو  َنِیباَّبَـس ، اُونوُکَت  ْنَأ  ْمَُکل  ُهَرْکَأ  یِّنِإ 

: ْمُهاَّیِإ ْمُکِّبَس 
ِناَوْدُْعلاَو ِّیَْغلا  ِنَع  َيِوَعْرَیَو  ُهَلِهَج ، ْنَم  َّقَْحلا  َفِْرعَی  یَّتَح  ْمِِهَتلاَلَض ، ْنِم  ْمِهِدْهاَو  ْمِِهْنَیبَو ، اَِنْنَیب  َتاَذ  ِْحلْـصَأَو  ْمُهَءاَمِدَو ، اَنَءاَمِد  ْنِقْحا  َّمُهَّللا 

. ِِهب َجَِهل  ْنَم 
گنج رد  قالخا 

تـسار نخـس  هب  دـیدرکیم  وگزاب  ار  نانآ  تالاح  و  فیرعت ، ار  ناشرادرک  رگا  اـّما  دیـشاب ، هدـنهد  مانـشد  امـش  هک  مرادـن  شوخ  نم  »
. دیتفگیم نانآ  مانشد  ياج  هب  دوب  بوخ  دیدوب ، رتریذپرذع  و  رت ، کیدزن 

، دـنلهاج هک  نانآ  ات  نک ، تیادـه  تسار  هار  هب  یهارمگ  زا  ار  نانآ  و  امرف ، حالـصا  نانآ  ام و  نیب  نک ، ظفح  ار  اهنآ  ام و  نوخ  ایادـخ !
[ . 2 .« ] دندرگزاب قح  هب  هدش  نامیشپ  دنزیتسیم  قح  اب  هک  نانآ  و  دنسانشب ، ار  قح 

-------------------
اه : تشون  یپ 

خیراوتلا ج 2 ص 178 . خسان  [ 1]
: تسا حرش  نیا  هب  نآ  دانسا  زا  یخرب  هک  یتشد ، دمحم  سرهفملا  مجعم  هغالبلاجهن  هبطخ 206  [ 2]

يافوتم 282 ه)  ) یفنح يرونید  لاوطلا ص 155 : رابخا  - 1
يافوتم 212 ه)  ) محازم نب  رصن  نیفص ص102 : باتک  - 2

يافوتم 654 ه)  ) یفنح يزوج  نبا  صاوخلا ص142 : ةرکذت  - 3
يافوتم 1110 ه)  ) یسلجم راونالا ج 32 ص 561 : راحب  - 4
يافوتم 314 ه)  ) یفوک مثعا  نبا  حوتفلا ج 2 ص 448 : - 5

یجیهامسلا یلوألا ص180 : ۀیولع  هفیحص  - 6
يافوتم 588 ه .) يدمآ  مکحلا ج 2 ص 150 : ررغ  - 7

لزنم رد  هناخزامن  نتشاد 

. دشاب رود  هب  یئایند  قَرب  قرَز و  زا  هتشاد و  يونعم  ياوه  لاح و  هک  دناوخب  زامن  یئاج  رد  دیاب  ناسنا 
: دومرف مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح 

. دیهد صاصتخا  ندناوخ  زامن  يارب  ار  یقاطا  دوخ  هناخ  رد 
. دناوخیم زامن  تشادن ، دوجو  يریشمش  نآرق و  یشرف و  زج  نآ  رد  هک  یقاطا  رد  ترضح  و 

: دومرف عَمْسَم »  » مان هب  دوخ  ناتسود  زا  یکی  هب  و 
، یناوخب زامن  دراد ، زامن  هب  صاصتخا  هک  ناکم  نآ  رد  صوصخم  سابل  اب  یهد و  رارق  هناخزامن  ار  یقاـطا  دوخ  هناـخ  رد  مراد  تسود  »
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. دیامرف تشهب  دراو  دهد و  تاجن  مّنهج  شتآ  زا  ار  وت  هک  یهاوخب  ادخ  زا  و 
[ . 1 .« ] نکن نیرفن  ار  یسک  و  شاب ، هتشادن  عورشمان  ياعد  سرتب و  ادخ  زا 

----------------
اه : تشون  یپ 

. مجنپ لصف  مهدزاود  باب  نیقّتملا  ۀیلح  [ 1]

تداهش تساوخرد 

: تفگیم دومرفیم و  تساوخرد  تداهش  ناهج  راگدرورپ  زا  دوخ ، ياهاعد  رد  هراومه  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح 
ِۀَْنتِْفلا َنِم  انْمِصْعا  َو  َةَداهَّشلا  اْنقُزْراَف  َّمُهَّللَأ 

[ . 1 .« ] نک ظفح  اههنتف  زا  ار  ام  و  امرف ، اطع  ار  تدوخ  هار  رد  تداهش  ام  هب  اراگدرورپ  »
-------------

اه : تشون  یپ 
: تسا حرش  نیا  هب  نآ  دانسا  زا  یخرب  هک  یتشد ، دمحم  سرهفملا  مجعم  هغالبلاجهن   171 هبطخ 4 :  [ 1]

يافوتم 212 ه)  ) محازم نبرصن  نیفص ص232 : باتک  - 1
( مالسلا هیلع  داجس  ماما  باحصا  زا  يزاوها   ) دیعسنبنیسح رکذ : اعد و  باتک  - 2

يافوتم 664 ه)  ) سوواط نبدیس  تاوعدلا ص102 : جهم  - 3
يافوتم 36 ه)  ) یعفاش يربط  يربط ج3 ص84 : خیرات  - 4

يافوتم 328 ه)  ) ینیلک یفاک ج 1 ص 86 و 142 : لوصا  - 5
يافوتم 573 ه)  ) يدنوار نبا  ۀعاربلا ج 2 ص 151 : جاهنم  - 6

(. يافوتم 1110 ه  ) یسلجم 32 ص462 و607 : جو راونالاراحب ج91 ص241  - 7

انیبان مشچ  نامرد 

، دوب لصاحیب  اّما  درک ، اوادم  رایسب  و  دیشکیم ، جنر  ناوارف  يروک ، زا  یصخش 
. دناشکیم يدوبان  هب  ار  وا  ناج  هروخ ، نوچ  يدیما  ان  سأی و  و 

مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  هب  ار  دوخ  تفرگ  میمـصت  داتفا ، مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  تامارک  تازجعم و  دای  هب  يزور 
. دریگب مالسلا  هیلع  یلع  ماما  زا  ار  دوخ  یئانیب  هدناسر ،

دومن ، اعد  سامتلا  ناوارف  درک و  زاب  لد  هرفس  دش و  فّرشم  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  تمدخ 
نآ يور  رس و  رب  ار  كرابم  تسد  دش و  دنلب  درک ، هولج  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ّتبحم  هک  اجنآ  ات  دیشوک  دوخ  ياضافت  رد  رایـسب  و 

دش ، انیب  روک  نآ  نامشچ  دعب  ياهظحل  هک  دیشک  درف 
[ . 1 . ] دندمآ لئان  نیقی  هب  هتشگ و  داش  راکشآ  زاجعا  نیا  زا  ترضح  نآ  نارای 

--------------------
اه : تشون  یپ 

ةادهلا ج 5 ص 5. تابثا  [ 1]
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نتفگ هاچ  رد  لد  درد 

ددرگ ، هتشابنا  ناسنا  رد  اهّتیمولظم  اه ، هدقع  اهلد ، درد  رگا  ینیلاب ، یسانشناور  و  یناور ، تشادهب  و  ناور ، تمالس  رظن  زا 
دوشن ، هتفگ  یئاج  رد  و 

دوش ، یئادز  هدقع  هک  دنشابن  يرادزار  نارای  ای 
تسا ، نیرفآ  رطخ  اه  هدقع  مکارت 

دریگ ، تروص  اه  هدقع  زا  ندش  کبسو  یئادز ، نوریب  لمع  دیاب 
. دباییم قّقحت  یئادز » هدقع  » ِلصا يدودح  ات  هداوناخ ، ای  زارمه ، ناتسود  يارب  ندرک  لد  درد  اب  هک 

. تسا ناسنا  راظتنا  رد  یبلق ، ياههتکس  یحور ، تابارطضا  یناور ، تالالتخا  عاونا  هنرگو 
اهّتیمولظم ، ایند  ایند  دوب و  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  یئاهنت ، ناراگزور  نآ  رد 

اهّتیمورحم ،
قح ، نتفرگ  هدیدان 

اهیئوگروز ،
اهتمهت ،

اهتداسح 
روآ ، مرش  ياهيزوت  هنیک  و 

؟ دنکب تسناوتیم  هچ 
؟ دنک کبس  ار  دوخ  دیامن و  یئادز  هدقع  دنک ؟ لد  درد  دیاشگب ؟ لد  زار  هک  تشاد  ار  یسک  هچ 

ار اـهزار  ِرَد  و  تفگیمار ، ناـهن  رارـسا  هدرب ، ورف  یهاـچرد  رـس  بـش  تـملظ  رد  و  تـفریم ، ناـبایب  هـب  یّـصاخ  تاـقوا  رد  ور  نـیا  زا 
. درکیم اهلد  درد  دوشگیم و 

: هک دنکیم  لقن  راّمت  مثیم  شردپ  زا  مثیم  نبا 
، میدناوخ زامن  تعکر  راهچ  میتفر ، یفعج  دجسم  هب  ات  تفریذپ  دوخ  هارمه  ارم  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  اهبش ، زا  یبش 

دومرف ، وفعلا  وفعلا ، راب  دص  تشاذگ و  هدجس  هب  رس  هک  مدید  ار  ماما 
، میتفر ارحص  فرطب  بش  یکیرات  رد  هدمآ  نوریب  سپس 

: دومرف دیشک و  یّطخ  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  ياهطقن  رد  ارحص  رد 
. این رتولج  طخ  نیا  زا 

دش ، دیدپان  بش  تملظ  رد  دوخ  و 
منک ، ربص  متسناوتن  مدیسرت و  نمشد  همه  نآ  دوجو  اب  ترضح  نآ  ِناج  رب  نم  تشذگ و  یتّدم 

مدش کیدزن  یتقو  دراد  ياهمزمز  هدرب و  ورف  یهاچ  رد  رس  مدید  ار  ترـضح  متخادرپ ، مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  يوجتـسج  هب  دعب  یکدنا 
؟ یتسیک دومرف :

. متسه مثیم  متفگ :
: دومرف

یئاین ؟ رتولج  هک  مدرکن  رما  ار  وت  رگم 
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. مدیسرت نمشد  یناوارف  امش و  ناجرب  اّما  ارچ ، متفگ :
: دومرف ترضح 

.؟ يدینش يزیچ  هاچ  رد  نم  نانخس  زا  ایآ 
. هن متفگ :

: درک هزمز  بل  ریز  ار  رعش  نیا  سپس 
ٍتاناَبل  ِرْدَّصلا  ِیفَو 

يِرْدَص اَهل  َقاض  اذِإ 
ِّفَْکلِاب  َضْرْألا  ُّتَکَن 

يّرِس اََهل  ُتیِْدبُاَو 
َضْرَْألا  ُِتْبُنت  اَمْهَمَف 

يرَْذب ْنِم  ُْتبَّنلا  َكاذَف 
، مراذگیم نآ  رد  ار  مرارسا  مفاکشیم و  تسد  فکاب  ار  نیمز  دنکیم  یگنت  یتقو  هک  تسا  یئاهزاینو  اهلد  درد  هنیس  رد  )

[ . 1 .( ] ماهتشاک نم  هک  تسا  يرذب  نآ  زا  دنایور  يزیچ  نیمز  هاگره  سپ 
---------------------

اه : تشون  یپ 
راونالاراحب ج 4 ص 199. [ 1]

كاخ رد  ندرک  نفد 

: دومرف مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح 
: مینک ناهنپ  كاخ  رد  ار  زیچ  راهچ  ات  دومرف  شرافس  ار  ام  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک 

[ . 1 . ] نوخ و  نادند ، نخان ، وم ،
هدیسر نآ  هب  يرشب  شناد  ياهزرم  نونکا  مه  هک  تسا  يدنمشزرا  ياههویـش  زا  یکی  یگدنز  طیحم  يزاسکاپ  يارب  كاخ  زا  هدافتـسا 

، تسا
. دراد نویساتنامِرف » ،» تلاح یئایمیش  تالاعفنا  لعف و  یکیزیف و  رظن  زا  كاخ  اریز 

، دنکیم لیدبت  كاخ  هب  ار  دوخ  ریغ  زیچ  ره  هک  لیدبت » » نوناق ینعی 
. ددرگیم اه  یکاپان  زا  تسیز  طیحم  یگزیکاپ  یکاپ و  لماع  و 

-------------------
اه : تشون  یپ 

مهد ص 111. لصف  مجنپ ، باب  نیقّتملا  ۀیلح  [ 1]

ریساوب درد 

: دومرف مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح 
[ . 1 : ] تسا عفان  اعد  نیا  ریساوب  درد  نامرد  يارب 
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یعَجَو  َْرمَا  ینِفْکا  َو  َکَتَمِْعن  َّیَلَع  ْدُدْرا  َو  ِِهلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یَلَع  ِّلَص  ُمِحار  ای  ُئِراب  ای  ُبیُجم  ای  ُبیرَق  ای  ُمیحَر  ای  ُدِجام  ای  ُداوَج  ای 
شنادناخ دّمحم و  رب  هدنروآ ، تمحر  يا  هدننیرفآ ، يا  هدـنهد ، خـساپ  يا  کیدزن ، يا  هدـننک ، محر  يا  هدـنبای ، هدنـشخب ، يادـخ  يا  )

.( هدافش مراد  هک  يدرد  نیا  زا  ارم  نادرگزاب و  نم  هب  ار  دوخ  تمعن  و  تسرفب ، دورد 
-------------------

: اه تشون  یپ 
. مهدزاود مهدزای و  لصف  مهن ، باب  نیقّتملا  ۀیلح  [ 1]

یهایگ نامرد 

. دومرفیم نامرد  یهوک » هنیدوپ  » مانب یهایگ  اب  ار  دوخ  ياهدرد  ًالومعم  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح 
: دومرفیم یهوک  هنیدوپ  هرابرد  و 

[ . 1 . ] دنکیم کشخ  ار  ندب  هک  ياهفیطق  نانوچ  دنکیم ، كاپ  ار  هدعم 
، تشاد هّجوت  اهوراد  یکیزیف  ریثأت  هب  مه  هک  تسا  نآ  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  ینامرد  ياههویش  یتفگش 

، تشاد داقتعا  اعد ، نامیا و  یناور  ریثأت  هب  مه  و 
حرطم ار  یـسرکلاۀیآ  مالـسلا و  مهیلع  تیب  لها  دای  نآ ، رانک  رد  مه  دـهدیم و  شرافـس  ار  باـّنع  هشفنب و  لـگ  مه ، بت  ناـمرد  يارب 

. دیامرفیم
-------------------------

اه : تشون  یپ 
راربالا ج 1 ص 349. ۀیلح  [ 1]

نوتیز نغور  اب  نامرد 

فرـصم هـب  اـهيرامیب  ناـمرد  تمــسق  رد  ار  اـههجدوب  دـننکیمن و  تیاـعر  ار  مزـال  ياـهطایتحا  یموـمع  يدرف و  تشادـهب  رد  یخرب 
. دنناسریم

، درک دنهاوخن  ادیپ  نامرد  هب  جایتحا  دنیامن ، فرصم  ار  یغلابم  دننک و  شالت  يریگشیپ  تشادهب و  يارب  رگا  هک  یتروص  رد 
. تسا بسانم  هیذغت  نت ، تمالس  تشادهب و  قّقحت  ياهشور  زا  یکی 

: دیامرفیم نوتیز  نغور  شقن  نت و  تمالس  رد  اذغ  شقن  هب  تبسن  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
ّمَْهلَاب  ُبَهْذَی  َو  َسَفَّنلا  ُبیطَی  َْقلُْخلا و  َنِّسَُحی  ِءایْعالِاب و  ُبَهذَی  َو  َبَصَْعلا  ُّدُشَی  َو  َمَْغلَبلا  ُبَهْذَی  َو  َةَّرِملا  ُفِشْکَی  ُهَّنِاَف  ْتیِّزلِاب ، ْمُْکیَلَع 

ندـش وکین  یگتـسخ ، عفر  بصع ، ندـش  مکحم  مغلب ، نتفر  نیب  زا  ءارفـص ، ندـش  زاـب  بجوم  نآ  هک  دـینک  هدافتـسا  نوـتیز  نغور  زا  )
[ . 1 .( ] ددرگیم یتحاران  مغ و  ندش  لیاز  سفن و  تراهط  یگزیکاپ و  قالخا ،

: هک تسا  نیا  درک ، رکذ  ناوتیم  یعطق  هجیتن  کی  ناونع  هب  دشابیم ) رایسب  هک   ) نآ هباشم  ثیداحا  قوف و  ياهتیاور  زا  هچنآ 
. دراذگیم ياجرب  ار  یتاریثأت  ناسنا  ناور  نت و  رد  هیذغت  عون 

. دشابیم نآ  دّیؤم  زین  یملع  ياهدرواتسد  هکنانچمه  تشاد ، اور  يدیدرت  دیابن  تقیقح  نیا  رد 
-------------------

اه : تشون  یپ 
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. يدومحم همّالع  هغالبلاجهن ، كردتسم  [ 1]

تفاظن يوراد 

: دومرف هک  درک  لقن  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  - 1
[ . 1 . ] ِدَسَْجِلل ٌروُهَط  َو  ٌةَرْشَن  ُةَروُّنلَا 

.« تسا ندب  یکاپ  لماع  روآ و  طاشن  ندیلام  هرون  »
: دومرف مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  - 2

[ . 2 . ] ِماَّیْألا ِِرئاَس  یف  ُةَروُّنلا  ُزوَُجت  َو  ٌّرِمَتْسُم ، ٌسَْحن  ُهَّنإَف  ِءاَعبْرْألا  َمْوَی  یَّقوَتَی  ْنأ  ِلُجَّرِلل  یغَْبنَی 
تسا ، یکرابمان  زور  هراومه  هک  دنک  يراد  نتشیوخ  هبنشراهچ  زور  رد  ناسنا  هک  تسا  راوازس  »

.« دزاس كاپ  ار  دوخ  هدرک و  فرصم  هرون  اهزور  رگید  رد  هک  تسا  زیاج  اّما 
: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ماما  - 3

[ . 3 . ] ِةَروُّنلا َنِم  ًاَمْوَی  َرْشَع  ِۀَسْمَخ  ِّلُک  یف  یلْطَی  ْنأ  ِنِمْؤُْمِلل  ُّبِحُأ 
.« دلامب هرون  ار  دوخ  ندب  زور ، ره 15  رد  هک  نمؤم  يارب  تسا  راوازس  »

-------------------
اه : تشون  یپ 

راونألاراحب ج73 ص89 ح5 . [ 1]
راونألاراحب ج73 ص92 . [ 2]

نمض ح5. راونألاراحب ج73 ص89  [ 3]

مالسا رد  یلع  یماگشیپ  لیالد 

تسا : ناوارف  یمالسا  نوتم  رد  مالسلا  هیلع  یلع  یماگشیپ  دهاوش  لئالد و 
دوخ نارای  زا  یعمج  نایم  رد  هدرک و  حیرصت  مالسلا  هیلع  یلع  ندوب  مدقشیپ  هب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  دوخ  همه ، زا  شیپ   - 1

دومرف :
بلاط یبا  نب  یلع  مالـسا ، رد  امـش  نیرتمدقـشیپ  دـنکیم ، تاـقالم  رثوک  ضوح  راـنک  رد  نم  اـب  زیخاتـسر  زور  رد  هک  یـسک  نیتسخن  »

[ . 1 .« ] تسا
دننکیم : لقن  ناثّدحم  نادنمشناد و   - 2

زامن وا  اب  هبنـش » هس   » زور نآ  يادرف  مالـسلا  هیلع  یلع  دـش و  ثوعبم  تّوبن  هب  هبنـشود  زور  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دّـمحم  ترـضح 
[ . 2 . ] دناوخ

دیامرفیم : هعصاق »  » هبطخ رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح   - 3
یحو رون  مدوب . اهنآ  رفن  نیمّوس  نم  دوب و  هتفاین  هار  مالسلا  اهیلع  هجیدخ  ملسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  هناخ  هب  زج  مالـسا  زور  نآ  »

[ . 3 .« ] مدینشیم ار  تّوبن  يوب  و  مدیدیم ، ار  تلاسر  و 
دنکیم : دای  نینچ  مالسا  رد  دوخ  تقبس  زا  رگید  ياج  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما   - 4

تفگ و خساپ  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  توعد  هب  دینش و  ار  وت  مایپ  و  تشگزاب ، وت  يوس  هب  هک  متسه  یـسک  نیتسخن  نم  ایادخ  »
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[ . 4 .« ] درازگن زامن  یسک  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  زج  نم  زا  شیپ 
دومرفیم : مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح   - 5

زا شیپ  لاس  تفه  نم  دـیوگیمن ، زاـس  ءارتفا  يوگغورد  زج  نم  زا  سپ  ار  نخـس  نیا  مربکا ، قیّدـص  ربماـیپ و  ردارب  ادـخ و  هدـنب  نم  »
[ . 5 .« ] مدرازگ زامن  ادخ  لوسر  اب  مدرم 

دروآ و درگ  دوب  اهنآ  نایم  رد  [ 6  ] قاحسا هلمج  نآ  زا  هکار  دوخ  رصع  نادنمشناد  نومأم  مالسلا  هیلع  یلع  نامیا  هب  نومأم  فارتعا   - 6
تفگ : نینچ  دوشگ و  نخس  هب  نابز 

؟ دوب هچ  لمع  نیرتهب  دیدرگ  تلاسر  هب  ثوعبم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  هک  يزور 
تفگ : قاحسا 

وا ربمایپ  تلاسر  ادخ و  هب  نامیا 
دیسرپ : نومأم 

؟ دوبن لمع  نیرتهب  دادعا  رد  مالسا  هب  تقبس  ایآ 
تفگ : قاحسا 

میناوخیم : دیجم  نآرق  رد  ارچ ،
َنُوبَّرَقُملا  َکئلُوا  َنوُِقباّسلا ، َنوُِقباّسلا  َو 

[ . 7 .« ] تسا مالسا  شریذپ  رد  یمدق  شیپ  نامه  هیآ  رد  تقبس  زا  دوصقم  »
دیسرپ : نومأم 

تسا ؟ هدروآ  نامیا  ربمایپ  هب  هک  تسا  يدرف  نیتسخن  مالسلا  هیلع  یلع  هکنیا  ای  دوب ؟ هتسج  تقبس  مالسا  شریذپ  رد  یلع  رب  یسک  ایآ 
تفگ : قاحسا 

یمالـسا نینچ  يارب  ناوتیمن  دوبن و  شیب  یکدوـک  دروآ  ناـمیا  وا  هک  يزور  اـّما  دروآ ، ناـمیا  ربماـیپ  هب  هک  تسا  يدرف  نیتـسخن  یلع 
نامیا و هک  دوب ، یلماک  درف  کی  تسویپ ، ناتـسرپادخ  فص  هب  هک  يزور  یلو  دروا ، نامیا  اهدـعب  هچرگا  رکب  یبا  اّما  دوب ، لئاق  شزرا 

. تشاد يرگید  شزرا  لاس  ّنس و  نآ  رد  وا  داقتعا 
دیسرپ : نومأم 

؟ دش ماهلا  وا  هب  ادـخ  فرط  زا  هکنیا  ای  درک  توعد  مالـسا  هب  ار  وا  ربمایپ  ایآ  دروآ ؟ نامیا  یلـصا  هچ  يور  مالـسلا  هیلع  یلع  منیبب ، وگب 
؟ دریذپب ار  مالسا  شور  دیحوت و  نیئآ  هک 

رب يو  ناـمیا  هک  تسا  نیا  ضرف  همزـال  اریز  تسا ، هدوب  ادـخ  بناـج  زا  ماـهلا  قیرط  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  مالـسا  تفگ  ناوتیمن  زگره 
هب ادخ  بناج  زا  هکنیا  هن  تسا ، هدوب  يو  یئامنهار  لیئربج و  هلیـسو  هب  مالـسا  هب  ربمایپ  شیارگ  نوچ  دشاب ، هتـشاد  يرترب  ربمایپ ، نامیا 

. دشاب هدش  ماهلا  يو 
روتـسد هب  ای  هداد  ماجنا  ار  راک  نیا  دوخ  شیپ  زا  ربمایپ  ایآ  هدوب ، ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  وترپ  رد  یلع  نامیا  هک  تروصنیا  رد 

ادخ نامرف  هب  ملسو ، هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  بناج  زا  مالـسا  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  توعد  تفگ  دیاب  ًاعطق  درک ، توعد  مالـسا  هب  ادخ 
. تسا هدوب 

توعد مالـسا  نیئآ  هب  دشابیم ، ناسکی  وا  نامیا  مدع  نامیا و  هک  ار  يّدعتـسم  ریغ  كدوک  ربمایپ  هک  دهدیم  روتـسد  میکح  يادخ  ایآ 
؟ دنک

سپ تسا ، هتـشاد  تیانع  وا  نامیا  هب  دـنوادخ  هک  دوب  ياهزادـنا  هب  یکدوک  نارود  رد  ماما  كرد  روعـش و  تفگ ، دـیاب  تروص  نیا  رد 
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. تسا دنمشزرا  یکدوک  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نامیا 
هغالبلاجهن  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  تاراهظا   - 7

هک : دیامرفیم  هراشا  نشور  تقیقح  نیا  هب  هغالبلاجهن  هبطخ 37  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح 
مالسلا هیلع  یلع  مامالا  صئاصخ 

اوُفَقَو . َنیِح  ِهَّللا  ِرُوِنب  ُتیَضَمَو  اوُعَتْعَت ، َنیِح  ُْتقَطَنَو  اوُعَّبَقَت ، َنیِح  ُْتعَّلَطَتَو  اُولِشَف ، َنیِح  ِْرمَْألِاب  ُتْمُقَف 
اَِهناَهِِرب . ُتْدَْدبَتْساَو  اَِهناَنِِعب ، ُتْرِطَف  ًاتْوَف ، ْمُهاَلْعَأَو  ًاتْوَص ، ْمُهَضَفْخَأ  ُْتنُکَو 

ُفِصاَوَْعلا . ُُهلیُِزت  َالَو  ُفِصاَوَْقلا ، ُهُکِّرَُحت  َال  ِلَبَْجلاَک 
. ُْهنِم َّقَْحلا  َذُخآ  یَّتَح  ٌفیِعَض  يِْدنِع  يِوَْقلاَو  َُهل ، َّقَْحلا  َذُخآ  یَّتَح  ٌزیِزَع  يِْدنِع  ُلِیلَّذلا  ٌزَمْغَم . ِیف  ٍِلئاَِقل  َالَو  ٌزَمْهَم  ِیف  ٍدَحَِأل  ْنُکی  َْمل 

توکسلا ۀّلع 
ملسو ؟ هلآو  هیلع  هللا  یلص  ِهَّللا  ِلوُسَر  یَلَع  ُبِذْکَأ  ِیناََرتَأ  ُهَْرمَأ . ِهَِّلل  اَنْمَّلَسَو  ُهَءاَضَق ، ِهَّللا  ِنَع  اَنیِضَر 

. يِریَِغل یُِقنُع  ِیف  ُقاَثیِْملا  اَذِإَو  ِیتَعَیب ، ْتَقَبَس  ْدَق  ِیتَعاَط  اَذِإَف  يِْرمَأ ، ِیف  ُتْرَظَنَف  ِهیَلَع . َبَذَک  ْنَم  َلَّوَأ  ُنوُکَأ  اَلَف  ُهَقَّدَص ، ْنَم  ُلَّوَأ  اَنََأل  ِهَّللاَو 
مالسلا هیلع  یلع  ماما  لئاضف  اهیگژیو و 

نادـیم هب  اراکـشآ  نم  دـندرک  ناهنپ  ار  دوخ  همه  هک  ماگنهنآ  و  مدرک ، مایق  نم  دندیـشک ، رانک  هدـش  تسـس  سرت  زا  همه  هک  هاـگ  نآ 
رد مداتفا ، هار  هب  ادخ  رون  یئامنهار  اب  نم  دنداتـسیا  زاب  همه  هک  تقو  نآ  متفگ و  نخـس  نم  دنتـسب ، ورف  بل  همه  هک  نامز  نآ  و  مدمآ ،

زاورپ همه  زا  رتولج  و  متفرگ ، تسد  هب  ار  روما  مامز  مدوب ، زاتـشیپ  رترب و  لمع  رد  اما  دوب  رتهتـسهآ  همه  زا  میادص  راعـش  فرح و  ماقم 
مدرب . ار  اهتلیضف  رد  تقبس  هزئاج  و  مدرک ،

دنکیمن . رب  ياج  زا  ار  نآ  اهنافوط  و  دروآیمن ، رد  تکرح  هب  ار  نآ  اهدابدنت  هک  یهوک  دننامه 
. تفاییمن نم  رد  یئوجبیع  ياج  ینیچ  نخس  چیه  و  دبایب ، نم  رد  یبیع  تسناوتیمن  سکچیه 

. مناتس زاب  اهنآ  زا  ار  قح  ات  دنناوتان  تسپ و  نم  رظن  رد  اهدنمورین  و  منادرگ ، زاب  ار  وا  قح  ات  تسا  زیزع  نم  دزن  دارفا  نیرتراوخ 
تفالخ زا  يریگهرانک  توکس و  ّتلع 

اور یغورد  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هب  نم  دیرادنپیم . ایآ  متـسه ، وا  نامرف  میلـست  و  یـضار ، ادخ  ياههتـساوخ  ربارب  رد 
منک . بیذکت  ار  وا  هک  دوب  مهاوخن  یسک  لوا  زگره  و  مدرک ، قیدصت  ار  وا  هک  متسه  یسک  نیتسخن  نم  دنگوس ! ادخ  هب  مراد ؟

نم زا  و  مراد ، ار  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  شرافـس  زا  يوریپ  تعاطا و  نامیپ  تعیب ، زا  شیپ  مدید  مدیـشیدنا  دوخ  راک  رد 
، دوش هدناشک  يزیرنوخ  لادـج و  هب  راک  تموکح  رما  رد  رگا  دومرف  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  هک   ) دـنتفرگ نامیپ  يرگید  يارب 

.( مروآ دورف  رس  منک و  توکس 
هب فارتعا  مالسا و  شریذپ  رد  شیوخ  تقبس  هب  دیامرفیم و  هراشا  نایفوک  يزادرپغورد  ینکارپ و  هعیاش  هب  هغالبلاجهن  هبطخ 71  رد  و 

هک : دزادرپیم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  تلاسر 
َنُولوُقَت : ْمُکَّنَأ  ِینَغََلب  ْدََقلَو 

اَهَّنِکل ِهَّللاَو ، اَّلَک  ُهَقَّدَـص ! ْنَم  ُلَّوَأ  اَنَأَف  ِهِیبَن ؟ یَلَع  ْمَأ  ِِهب ! َنَمآ  ْنَم  ُلَّوَأ  اَنَأَف  ِهَّللا ؟ یَلَعَأ  ُبِذْـکَأ ؟ ْنَم  یلَعَف  َیلاَعَت ! ُهَّللا  ُمُکََلتاَـق  ُبِذْـکی ، ِیلَع 
ٍنَمَث ! ِریَِغب  ًالیَک  ِهِّما  ُلیَو  اَِهلْهَأ . ْنِم  اُونوُکَت  َْملَو  اَْهنَع ، ُْمْتبِغ  ٌۀَجَْهل 

«. ٍنیِح َدَْعب  ُهَأَبَن  َّنُمَْلعََتلَو  . » ٌءاَعِو َُهل  َناَک  َْول 
ار دوخ  نینج  يرادراـب  ياـهزور  نیرخآ  رد  هک  [ 8  ] دـینامیم يرادراب  نز  هب  امـش  اـنامه  قارع ! مدرم  يا  راـگدرورپ ! شیاتـس  زا  سپ  »

. دننک تراغ  رود  نادنواشیوخ  ار  وا  ثاریم  و  دنام ، رهوشیب  ینالوط  ینامز  و  دریمب ، شتسرپرس  و  دنک ، طقس 
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غورد یلع  دیئوگیم  هک  دـنداد  ربخ  نم  هب  مدـش ، هدـناشک  امـش  راید  فرطب  هکلب  مدـماین  امـش  يوس  هب  دوخ  رایتخا  اب  نم  دیـشاب  هاگآ 
ماهتشاد ؟ اور  غورد  یسک  هچ  هب  دشکب ، ار  امش  ادخ  دیوگیم !!

هک مدوب  یسک  لوا  نم  شربمایپ ؟ رب  ای  [ 9 ، ] مدروآ نامیا  ادخ  هب  هک  متسه  یسک  نیتسخن  نم  هکیلاح  رد  متـشاد ؟ اور  غورد  ادخ  هب  ایآ 
، دـیرادن ار  نآ  كرد  یگتـسیاش  و  دـیرود ، نآ  نتـسناد  زا  امـش  هک  تسا  یتـیعقاو  متفگ  هچنآ  زگره !! ادـخ  هب  هن  مدرک ! قیدـصت  ار  وا 

دهد . رس  ياو  ياو ، امش  گوس  رد  ناتردام 
[ . 10 .« ] دیمهف دیهاوخ  ار  نآ  ربخ  يدوز  هب  و  دیشاب . هتشاد  تیفرظ  رگا  مدیشخب ، ناگیار  امش  رب  ار  ملع  هنامیپ 

هک : دیامرفیم  هراشا  شیوخ  ناشخرد  قباوس  هب  هنوگ  اوجن  دنکیم و  هوکش  شیوخ  يادخ  اب  هغالبلاجهن  هبطخ 131  رد  و 
، َِکنیِد ْنِم  َِملاَـعَْملا  َدِرَِنل  ْنِکلَو  ِماَـطُْحلا ، ِلوُُضف  ْنِم  ٍءیَـش  َساَـمِتْلا  اـَلَو  ٍناَْطلُـس ، ِیف  ًۀَـسَفاَنُم  اَّنِم  َناَـک  يِذَّلا  ِنُکی  َْمل  ُهَّنَأ  ُمَْلعَت  َکَّنِإ  َّمُهَّللا 

َكِدوُدُح . ْنِم  ُۀَلَّطَعُْملا  َماَُقتَو  َكِداَبِع ، ْنِم  َنُومُولْظَْملا  َنَمْأیَف  َكِداَِلب ، ِیف  َحاَلْصِْإلا  َرِهُْظنَو 
ِةاَلَّصلِاب . َمَّلَسَو -  ِِهلآَو  ِهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا -  ُلوُسَر  اَّلِإ  ِینِْقبْسی  َْمل  َباَجَأَو ، َعِمَسَو  َباَنَأ ، ْنَم  ُلَّوَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا 

َالَو ُُهتَمْهَن ، ْمِِهلاَْومَأ  ِیف  َنوُکَتَف  ُلیِخَْبلا ، َنیِِملْسُْملا  ِۀَماَمِإَو  ِماَکْحَْألاَو  ِِمناَغَْملاَو  ِءاَمِّدلاَو  ِجوُرُْفلا  یَلَع  ِیلاَْولا  َنوُکی  ْنَأ  یِغَْبنی  َال  ُهَّنَأ  ُْمتِْملَع  ْدَقَو 
، ِقوُقُْحلِاب َبَهْذیَف  ِمْکُْحلا  ِیف  یِشَتْرُْملا  َالَو  ٍمْوَق ، َنُود  ًامْوَق  َذِخَّتیَف  ِلَوُّدِلل  ُِفئاَْحلا  َالَو  ِِهئاَفَِجب ، ْمُهَعَطْقیَف  ِیفاَْجلا  َالَو  ِِهلْهَِجب ، ْمُهَّلِضیَف  ُلِهاَْجلا 

. َۀَّمُْألا َِکلْهیَف  ِۀَّنُّسِلل  ُلِّطَعُْملا  َالَو  ِعِطاَقَْملا ، َنُود  اَِهب  َفِقیَو 
ياههناشن میتساوخیم  هکلب  دوبن ، تورث  ایند و  و  تموکح ، تردق و  ندروآ  تسد  هب  يارب  ام  يریگرد  گنج و  هک  ینادـیم  وت  ایادـخ  »

نامأ نمأ و  رد  تاهدیدمتـس  ناگدـنب  ات  مینک ، رهاظ  ار  حالـصا  وت  ياهنیمزرـس  رد  و  مینادرگزاب ، شیوخ  هاگیاج  رد  ار  وت  نید  قح و 
و هدروآ ، يور  وتب  هک  متـسه  یـسک  نیتـسخن  نم  ایادـخ  ددرگ . ءارجا  رگید  راـب  وت  هدـش  شومارف  ّتاررقم  نیناوـق و  و  دـننک ، یگدـنز 

تفرگن ، یشیپ  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زج  نم  زا  یسک  زامن  رد  درک ، تباجا  هدینش و  ار  وت  توعد 
نیملسم تماما  و  دبای ، يربهر  تیالو و  نیملـسم ، ماکحا  اهتمینغ و  ناج و  سومان و  رب  لیخب  تسین  راوازـس  هک  دیتسناد  امـش  انامه  و 

و دناشک ، یهارمگ  هب  ار  ناناملـسم  دوخ  ینادان  اب  ات  درادـن  يربهر  تقایل  زین  نادان  ددرگ و  صیرح  اهنآ  لاوما  رد  ات  دوش ، رادهدـهع  ار 
لاملاتیب میسقت  رد  هک  یسک  هن  و  دنک ، عطق  ار  نانآ  يایاطع  بصغ و  ار  مدرم  قح  متـس  اب  هک  دشاب ، مدرم  ربهر  دناوتیمن  زین  راکمتس 

تواـضق رد  راوخ  هوـشر  و  درادیم ، مّدـقم  یهورگ  رب  ار  یهورگ  هتـشاد و  لـیم  فـیح و  ناـنآ  تورث  لاوـما و  رد  اریز  درادـن  تلادـع 
نآ و  دناسرن ، نآ  نابحاص  هب  ار  قح  و  دـنکیم ، لامیاپ  ار  مدرم  قوقح  نتفرگ  هوشر  اب  ندرک  مکح  يارب  هک  اریز  دـشاب  ماما  دـناوتیمن 

.« دناشکیم تکاله  هب  ار  یمالسا  تّما  هک  اریز  درادن  يربهر  تقایل  دنکیم  عیاض  ار  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  ّتنس  هک  سک 
---------------------

اه : تشون  یپ 
حرش دیدحلا  یبا  نبا  و  باحصالا ج 3 ص 28 ، ۀفرعم  یف  باعیتسالا  بلاط : یبا  نب  یلع  ًامالـِسا  مُُکلَّوا  ضوحلا  یلع  ًادورو  مُُکلَّوا  [ 1]

نیحیحّصلا ج 3 ص17 . یلع  كردتسملا  يروباشینلا ، مکاحلا  هغالبلاجهن ج 13 ص 119 ،
خیراّتلا ج 2 یف  لماکلا  ریثا  نبا  و  باحصالا ج 3 ص 32 ، ۀفرعم  یف  باعیتسالا  ًاثالُّثلا : َموی  ِیلَع  یلص  نینثالا و  موب  یبّنلا  ءیبنتـسا  [ 2]

ص 57 .
رون يرأ  امهثلاث ، انا  مالـسلا و  اهیلع  هجیدخ  ملـسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  ریغ  مالـسالا  یف  ذـئموی  دـحاو  تیب  عمجی  َمل  َو  [ 3]

یتشد .) دمحم  سرهفملا  مجعم   192 هبطخ 121 :  هغالبلاجهن   ) ةَُّوبّنلا َحیر  ُّمشا  ۀلاسّرلا و  یحولا و 
هبطخ 131 .)  ) ةولصلاب ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  ّالا  ینِقبْسی  َمل  َباجَا  َو  َعِمَس  َو  َبانَا  ْنَم  ُلَّوا  ّینِا  َّمُهّللا  [ 4]

نینس : عبسب  ساّنلا  لبق  هَّللاِلوسَر  َعَم  ُتیّلص  يرتفم ، بذاک  ِّالا  يدعب  اهلوقی  ربکالا ال  قیّدصلا  انا  هَّللا و  لوسر  وخا  هَّللادبع و  انا  [ 5]
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یلع كردتـسملا  و  ص 57 ، خــیراّتلا ج 2  یف  لـماکلا  ریثا  نـبا  و  ص 312 ، كوـلملا ج 2  ممُـألا و  خـیرات  ریرج ، نب  دّـمحم  يربـط 
نیحیحّصلا ج 3 ص 112 .

ادخهد .) همانتغل  .) دوب نومأم  رصع  فورعم  نادنمشناد  زا  دّمحم  یبا  هب  یّنکم  یلصوم  میهاربا  نب  قاحسا  وا  [ 6]
هیآ 11-10 . هعقاو  هروس  [ 7]

هزین يالاب  ياهنآرق  بیرف ، يزوریپ ، ياههظحل  نیرخآ  رد  گنج  ياهیتخـس  ناوارف  لّمحت  زا  سپ  نایفوک  اریز  تسا : لثملا  برـض  [ 8]
دندروخ . ار 

دنکیم . تابثا  ار  تقیقح  نیا  ّتنس  لها  بتک  زا  ثیدح  دصکی  اب  ات 247  تاحفص 219  رد  ریدغلا  رد ج 3  ینیما  همّالع  [ 9]
هیآ 88. هروس ص  [ 10]

رسای رامع  زا  عافد 

. دوب هتفر  موس  هفیلخ  هناخ  هب  هباحص ، بوتکم  تاضارتعا  ندناسر  يارب  يزور  رسای  نب  راّمع 
ار دوخ  راردا  تسناوتیمن  اهدعب  تسکش و  وا  هدند  ود  هک  دندز  ردقنآ  ار  وا  ات  داد  روتسد  درک و  یئوگغورد  هب  مهّتم  ار  وا  موس  هفیلخ 

[ . 1 . ] دراد هگن 
[ . 2 . ] تشاذگن مالسلا  هیلع  یلع  ماما  هک  دنک  دیعبت  زین  ار  راّمع  رذابا ، گرم  زا  سپ  ات  دوب  نآ  رب  موس  هفیلخ 

----------------
اه : تشون  یپ 

زا یکی  ، 537 ص 541 -  فارـشالا ج 4  باسنا  : 1099 ص 1100 -  هرّونملا ج 2  ۀنیدملا  خـیرات  ، 153 ص 155 -  حوـتفلا ج 2  [ 1]
حوتفلا ج 2 ص 155. باتک  دوب ، رسای  نب  راّمع  ندروخ  کتک  درکیم  حرطم  شتاضارتعا  رد  رذابا  هک  ییاهزیچ 

مدرم تراظن  تلاخد و 

هب یعامتجا  مظن  نوناق و  يارجا  لماوع  زا  یمالـسا  شترا  یهلا و  لماک  قوقح  هدیدنـسپ و  موسر  بادآ و  تموکح و  هک  تسا  تسرد 
دنیآیم ، رامش 

دنراد . طابترا  مدرم » تراظن  تلاخد و   » لصا یمدرم و  لماع  اب  یعون  هب  اهنآ  همه  اّما 
دنوش ؛ ّقفوم  مظن  يرارقرب  نوناق و  يارجا  رد  دنناوتیمن  هدش  دای  لماوع  دنشاب  هتشادن  ار  مزال  تراظن  تلاخد و  مدرم  رگا 

: دومرف هک  دریذپیم ، قّقحت  مدرم  تبقارم  روضح و  تلاخد و  اب  نارادمامز  حالصا  تموکح و  يزاسزاب  نیا  ربانب 
ِۀیِعَّرلا ِۀَماَِقتْسِاب  اَّلِإ  ُةَالُْولا  ُُحلْصَت  َالَو  ِةَالُْولا ، ِحاَلَِصب  اَّلِإ  ُۀیِعَّرلا  ُُحلْصَت  ْتَسیَلَف 

کی مدرم  تماقتـسا  یتـسرد و  اـب  زج  دـنوشیمن  حالـصا  زین  نارادـمامز  دـندرگیمن و  حالـصا  نارادـمامز  حالـصا  نودـب  مدرم  سپ  )
[ . 1 .( ] هعماج

حالصا ياههویـش  دروم  رد  هغالبلاجهن  هک  میـسریم  هجیتن  نیا  هب  رـصاعم  نادنمـشیدنا  بتاکم و  ءارآ  راکفا و  رد  قیقد  یـسرّرب  کی  اب 
هب یعامتجا  تارّرقم  مظن و  يارجا  هار  رد  اریز  دراد ؛ یـسایس  نارظنبحاص  اب  یـساسا  فالتخا  نادرم ، تلود  تموکح  هعماـج و  درف و 

. دنکیمن هیکت  دوجوم  لماوع  زا  مادک  چیه 
ّلح هار  کی  ناونع  هب  هک  ار  یلماع  اهنت  اّما  دنراد ؛ ترورض  یمالسا  شترا  موسر و  بادآ و  نوناق و  تموکح و  هک  تسا  دقتعم  هچرگ 

: دنکیم یفّرعم  یتایح  لماع  یسایس و 
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هدـش حرطم  رکنم » زا  یهن  فورعم و  هب  رما   » مان اب  يداقتعا  ینابم  عورف  رد  هک  تسا  یّلم » تراظن   » ای یمدرم » تراظن   » و تلاخد » لصا  »
. تسا

ارجا و نوناق  مظن و  دشاب ، هتشاد  لاّعف  روضح  روشک  کی  یسایس  هنحـص  رد  یمومع  تراظن  ای  یمدرم  لماع  رگا  هغالبلاجهن  هاگدید  زا 
دباییم ، قّقحت  هعماج  نآ  رد  یعامتجا  تلادع 

. دنشاب نیناوق  تسرد  يارجا  لماع  دنناوتیم  اجهمه  رد  مدرم  دراد و  طابترا  مدرم  روضح  اب  یّلم  تراظن  نوچ 
ریغ ياهلح  هار  حرط  اب  هدومن و  تلفغ  رکنم » زا  یهن  فورعم و  هب  رما   » ِلـصا زا  یعاـمتجا  تارّرقم  نیناوق و  يارجا  يارب  زورما  ياـیند 

: دننام تسا ، هدیدرگ  هجاوم  تسکش  یماکان و  اب  هراومه  یقطنم 
راشف هزینرس و  هب  ندروآ  يور 

هجنکش نادنز و  هب  نتسب  لد 
نیگنس ياههمیرج  زا  هدافتسا 

مادعا ّدح  ات  يورشیپ  یندب و  هیبنت  زا  هدافتسا 
. دندیسر هجیتن  هب  رتمک  دندرک  شالت  رتشیب  هچره  اّما 

، اهکناب رد  کینورتکلا  ياهمشچ  بصن  ات  هتفرگ  ینیشامياهمدآزا 
دـنراداو و نوناق  مظن و  تیاعر  هب  ار  ناسنا  دنتـسناوتن  اّما  دـندرک ؛ هدافتـسا  یـسوساج ، یـسیلپ و  تاودا  عاونا  هلولگ و  دـض  ياهلفق  زا 

: دنسرپیم ناریح  نادرگرس و 
»؟ تسا مادک  نوناق  مظن و  يارجا  ياههار  »

تسا . رکنم » زا  یهن  فورعم و  هب  رما   » و یمدرم » تراظن   » تیاعر هغالبلاجهن  خساپ  و 
، دوش یعامتجا  تارّرقم  يارجا  هناوتشپ  دوخ  یتّلم  رگا 

یعامتجا تلادع  مظن و  ددرگیم و  ارجا  نوناق  دنهد ، رّکذت  نآ  هب  ار  نارگید  دـنزیهرپب و  تارکنم  زا  دـننک و  کین  ياهراک  هب  رما  همه 
. دریذپیم قّقحت  زین 

----------------
اه : تشون  یپ 

(. هتشذگ كرادم   ) یتشد دمحم  سرهفملا  مجعم  هغالبلاجهن  هبطخ 7/216  [ 1]

یسانش ایرد 

.( دیآیم تسد  هب  نآ  زا  هک  یتارهاوج  نداعم و  عاونا  تخانش  (و 
: دومرف هبطخ 13:1  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح 

ُهُراَّخَز . ًامِکاَرَتُم  ُهُرایَت ، ًامِطالَتُم  ًءاَم  اَهِیف  يَرْجَأَف  ِءاَوَْهلا ، َِکئاَکَسَو  ِءاَجْرَْألا ، َّقَشَو  ِءاوْجَْألا ، َْقتَف  ُهَناَْحبُس -  َأَْشنَأ -  َُّمث 
ْنِم ُءاَْملاَو  ٌقِیتَف ، اِهتَْحت  ْنِم  ُءاَوَْهلا  ِهِّدَح . َیلإ  اَهَنَرَقَو  ِهِّدَـش ، یَلَع  اَهَطَّلَـسَو  ِهِّدَِرب ، اَهَرَمَأَف  ِۀَفِـصاَْقلا ، ِعَزْعَّزلاَو  ِۀَفِـصاَْعلا ، ِحـیِّرلا  ِْنتَم  یَلَع  ُهَلَمَح 

ٌقِیفَد . اَِهقْوَف 
، ِراَِحْبلا ِجْوَم  ِةَراَثِإَو  ِراَّخَّزلا ، ِءاَْملا  ِقیِفْـصَِتب  اَهَرَمَأَف  اَهاَْشنَم ، َدَْـعبَأَو  َاـهاَرْجَم ، َفَصْعَأَو  اَـهَّبَُرم ، َماَدَأَو  اَـهَّبَهَم ، َمَقَتْعا  ًاـحیِر  ُهَناَْحبُـس  َأَْـشنَأ  َُّمث 

ِءاَضَْفلِاب . اَهَفْصَع  ِِهب  ْتَفَصَعَو  ِءاَقَّسلا ، َضْخَم  ُْهتَضَخَمَف 
َْعبَـس ُْهنِم  يَّوَسَف  ٍقِهَْفنُم ، ٍّوَـجَو  ٍقـِتَْفنُم ، ٍءاوَـه  ِیف  ُهَعَفَرَف  ُهُماَـکُر ، ِدـَبَّزلاب  یَمَرَو  ُُهباَـبُع ، َّبَع  یَّتَـح  ِهِِرئاَـم ، َیلإ  ُهیِجاَـسَو  ِهِرِخآ ، َیلإ  َُهلَّوَأ  ُّدَُرت 
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. ٍتاَواَمَس
دنت ریز  رد  اضف  دومرف . نییعت  یبوخ  هب  ار  نآ  زرم  دح و  و  تخاس ، ّطلـسم  بآ  يرادـهگن  هب  و  داد ، نامرف  نآ  ندـنادرگزاب  هب  ار  داب  «و 

رد یپ  ار  بآ  جاوما  و  تخاس ، مطالتم  ار  بآ  هک  تخیگنارب  [ 1  ] ینافوط ناحبس  يادخ  سپـس  دوب ، تکرح  رد  نآ  يالاب  رب  بآ  داب و 
ناور وس  ره  هب  ار  اهایرد  جاوما  ات  درک ، رما  نافوط  هب  سپـس  دش ، زاغآ  هرابود  رود  ياهطقن  زا  و  دیزو ، تّدشب  نافوط  دیبوک ، مهرد  یپ 

شرخآ هب  تشادیمرب و  نآ  لّوا  زا  ددرگ ، روهلمح  اهبآ  جاوما  رب  تشاد ، ندیزو  اضف  رد  هک  تّدـش  نامه  اب  و  دـبوک ، مه  رب  دـنک و 
دنادرگرب . شکرس  جاوما  هب  ار  نکاس  ياهبآ  و  [ 2 ، ] تخیریم

و زاب ، ياوه  رد  ار  اهبآ  زا  هدمآرب  ياهفَک  دُنت  جاوما  دندمآ ، الاب  اههوک  دنلب  ياههّلق  نوچ  و  دنتفرگ ، رارق  مه  يور  اهبآ  هک  اجنآ  ات 
.« دروآ دیدپ  ار  نامسآ  تفه  نآ  زا  هک  درب ، الاب  هدرتسگ  ياضف 

: دومرف هبطخ 65:91  رد  ترضح  نآ  و 
ِلوُحُْفلاَک ًاَدبَز  وُغَْرتَو  اَهِجاَْبثَأ ، ُتاَفِذاَقَتُم  ُقِفَطْصَتَو  اَهِجاَْومَأ ، ِيذاََوأ  ُمِطَْتَلت  ٍةَرِخاَز ، ٍراَِحب  ِجَُجلَو  ٍۀَلِْحفَتْـسُم ، ٍجاَْومَأ  ِرْوَم  یَلَع  َضْرَْألا  َسَبَک 

ِهیَلَع ْتَکَّعَمَت  ْذِإ  ًایِذْخَتْـسُم ، َّلَذَو  اَِـهلَْکلَِکب ، ُْهتَئِطَو  ْذِإ  ِِهئاَِـمتْرا  ُجـیَه  َنَکَـسَو  اَِـهلْمَح ، ِلَِـقِثل  ِمِطاَـلَتُْملا  ِءاَْـملا  ُحاَـمِج  َعَـضَخَف  اَـهِجایِه . َدـْنِع 
[ . 3 . ] ًاریِسَأ ًاداَْقنُم  ِّلُّذلا  ِۀَمَکَح  ِیفَو  ًاروُهْقَم ، ًایِجاَس  ِهِجاَْومَأ ، ِباَخِطْصا  َدَْعب  َحَبْصَأَف  اَِهلِهاَوَِکب ،

، کی ره  تخـس  یمطالت  ردو  دروخیم  مه  هب  نآ  يالاب  هک  ییاـهجوم  دـناشن ، ورف  جاّوم  ياـهایرد  و  شورخرپ ، ياـهجوم  رب  ار  نیمز  »
دوب . ناور  يوس  ره  هب  بل ، رب  فک  نانکدایرف و  تسم ، رن  نارتش  نانوچ  دزیم ، سپاو  ار  يرگید 

تفرگ . مارآ  نیمز  هنیس  اب  سامت  رثا  رب  اهنآ  ناجیه  تسشن و  ورف  نیمز  ینیگنس  زا  بآ  شکرس  ياهتمسق  سپس 
.« دیدرگ مار  هدش  راسفا  بسا  نوچ  هدش ، مارآ  نکاس و  جاوما  يادص  رس و  همه  نآ  دیطلغیم و  نآ  رب  تشپ  اب  نیمز  اریز 

------------------------
اه : تشون  یپ 

تسا . ناراب  کشخ و  هک  يدنت  داب  َمَقَتْع : [ ِ 1]
کشَم . ياوتحم  ندرک  ور  وریز  ءاقّسلا : َضْخَم  [ 2]

: تسا حرش  نیا  هب  هبطخ 91  كرادم  دانسا و  [ 3]
( يرجه يافوتم 328   ) هبردبع نبا  2 ص406 : جو دیرفلا ج4 ص207  دقع  - 1

( يرجه يافوتم 380   ) قودص خیش  دیحوت ص48 ح13 : باتک  - 2
( يرجه يافوتم 538   ) يرشخمز ۀکئالملا ص310 ح11 : باب  راربالاعیبر ج 1  - 3

( يرجه يافوتم 606   ) ریثأ نبا  ۀیاهنلا ج 2 ص 116 : - 4
( يرجه يافوتم 664   ) سوواط نبدیس  مومهملا ص 56 : جرف  - 5

(. يرجه يافوتم 424   ) نیسحلا نبییحی  بلاطملا ص202 و203 : ریسیت  - 6

نآرق زا  ییوراد 

درک . تیاکش  يرامیب  یعون  زا  دمآ و  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  دزن  يدرم 
دومرف : وا  هب  ترضح  نآ 

. روخب ناراب  بآ  اب  ار  نآ  هدومن و  يرادیرخ  لسع  يرادقم  نآ  اب  ریگب و  تنز  هیرهَم  زا  مهرد  کی 
. تفایافش هدرک  لمع  ترضح  نآ  روتسد  هب  رامیب 
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: دنتفگ دندیسرپ و  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  زا  ار  بلطم  زار  یناسک 
؟ دیاهدینش ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  زا  یتیاور  صوصخ  نیا  رد  ایآ 

دومرف : ترضح 
: دیامرفیم هک  مدرک  طابنتسا  نآرق  تایآ  زا  ار  نآ  نکیلو  هن ،

« ًائیرَم ًائینَه  ُهُولُکَف  ٍءیَش  ْنَع  ْمَُکل  َْنبِط  ْنِاَف  »
« داب ناتیاراوگ  شوخ و  دیروخب  دنداد  امش  هب  رطاخ  بیط  هب  ار  دوخ  رهم  زا  يرادقم  نانآ  رگا  «و 

: دیامرفیم زین  و 
« ِساَّنِلل ٌءاَفَش  ِهیف  ُُهناَْولَا  ٌِفلَتُْخم  ٌباَرَش  اَِهنوُُطب  ْنِم  ُجُرْخی  »

.« مدرم يارب  تسا  نامرد  تسا و  نوگانوگ  نآ  ياهگنر  هک  دیآ  نوریب  ياهباشون  نانآ  ياهمکش  زا  »
: دیامرفیم نینچمه  و 

« اکرابم ًاءام  ءامسلا  نم  انلزن  «و 
.« میدروآ دورف  تکرب  اب  یبا  نامسآ  زا  »

[ . 1 . ] دوش لصاح  يدوبهب  نآ  اب  هک  مدیدرگ  راودیما  هدش ، عمج  روتسد  نآ  رد  تکرب  افش و  ییاراوگ و  روکذم  ياههیآ  مکح  هب  سپ 
----------------------

اه : تشون  یپ 
ص219. ج1 ، یشایع ، ریسفت  [ 1]

داهج نامیا و  نید :

تسیچ ؟ ینامسآ  تعیرش 
و یگدـنز ، مسر  هار و  يهدـنروآ  تلاسر و  بحاص  ناونع  هب  ربمایپ  هب  نامیا  هناگی ، يدوبعم  ناونع  هب  ادـخ  هب  نامیا  هاـتوک : ینخـس  رد 

نامیا ... نیا  هار  رد  داهج 
نآ . هار  رد  داهج  هدیقع و  ینعی : نید  رگید ، ترابع  هب 

تسا : هدرک  هصالخ  نخس  نیا  رد  ار  دوخ  مایپ  ع )  ) یلع ماما 
هلهال ». یفلا  ریفوت  و  هضئارف ، ءادا  و  هناوضر ، ءاغتبا  و  هرما ، یف  هدشلا  و  هودع ، داهج  یلا  و  هلوسر ، هللا و  یلا  مکوعدن  »

، دیـشاب شوکتخـس  وا  رما  دربـشیپ  رد  دـینک ، داـهج  وا  نمـشد  اـب  دـیروآ ، يور  شاهداتـسرف  ادـخ و  هب  هک : مینکیم  توعد  ار  امـش  اـم  »
[ . 1 .« ] دیراپسب نآ  لها  هب  ار  لاملاتیب  دیروآ و  ياج  هب  ار  وا  ضیارف  دییوجب ، ار  وا  يدونشوخ 

----------------
: اه تشون  یپ 

ص 28. هغالبلاجهن ، كردتسم  [ 1]

تسین يرطخ  گنج  رد 

نآ ؟ زا  نتخیرگ  رد  ای  تسا  شخب  يدازآ  گنج  رد  رطخ  ایآ 
ندیگنج ... هن  تسا  كانرطخ  میلست  ینوبز و  هک  دهدیم  ناشن  خیرات 
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تسا . هدش  راتفرگ  تسکش  يراوخ و  تفخ و  هب  هدز  زاب  رس  ندیگنج  زا  هک  یتلم  ره 
. دناهدرک دوخ  نآ  زا  ار  راختفا  يدنلبرس و  هدنمزر  ياهتلم  سکع ، رب 

نادـیم رد  ناسنا  رگا  سپ  تسا : یمتح  لاح  ره  رد  گرم  هک  تسا  نیا  رتتسرد  اما  تسه ، گرم  لاـمتحا  گـنجرد  هک  تسا  تسرد 
دوخ يارب  ار  يدوبان  یگدنکفارـس و  دراپـس ، ناج  میلـست  رتسب  رد  هاـگ  ره  دراد و  شیپ  رد  يرتهب  یگدـنز  دـیوگ  عادو  ار  اـیند  گـنج 

تسا . هدیرخ 
گرم زا  اما  دماجنایم  ياهدع  ندش  هتـشک  هب  دـنچ  ره  اریز  رتمک ، ار  يزور  قزر و  هن  دـنکیم و  رتشیب  ار  گرم  هن  گنج  یلک  روط  هب 

دنکیم . يریگولج  زواجت ، ملظ و  رثا  رب  یمعجتسد 
دزاسن . کیدزن  ار  لجا  هک  میریگ  دنکیم  مک  ار  يزور  قزر و  عطق  روط  هب  زیرگ  میلست و  اما 

هب هن  ار  گنج  وا  هک  درادیم  مالعا  دزاسیم و  راکـشآ  گنج  هب  شیوخ  ناوریپ  ندـناوخارف  ار  دوخ  يهزیگنا  ياهمان  یط  ع )  ) یلع ماما 
دیامرفیم : الوم  دنادیم . يرورض  نآ  نارای  لطاب و  يزوریپ  زا  ساره  رطاخ  هب  هکلب  شدوخ  ناج  ای  ییاورنامرف  ظفح  رطاخ 

هیلع انا  يذـلا  يدـهلا  وهیف  مه  يذـلا  مهلالـض  نم  ینا  و  تشحوتـسا ، تیلاب و ال  ام  اهلک  ضرالا  عالط  مه  ادـحاو و  مهتیقلول  هللا  ینا و 
همـالا هذـه  رما  یلی  نا  یـسا  یننکل  و  جار ، رظتنمل  هباوـث  نسحل  و  قاتـشمل ، هللا  ءاـقل  یلا  ینا  و  یبر ، نم  نیقی  یـسفن و  نم  هریـصب  یلعل 

ابزح ...، نیقسافلا  و  ابرح ، نیحلاصلا  و  الوخ ، هدابع  و  الود ، هللا  لام  اوذختیف  اهراجف  اهواهفس و 
. مسرتیم هن  مهدیم و  هار  لد  هب  یکاب  هن  دنشاب ، هتفرگارف  ار  نیمز  رسارس  نانآ  مدرگ و  وربور  نانآ  اب  هنت  کی  رگا  هک  دنگوس  ادخ  هب  »
. تسا هدیـشخب  نیقی  نم  هب  دـنوادخ  مراد و  لماک  یهاگآ  ماهدـیزگرب  دوخ  هک  یتسار  هار  زا  دـننآ و  راچد  ناشیا  هک  ياههارمگ  زا  نم 

راودیما ... وا  شاداپ  هب  مقاتشم و  راگدرورپ  ياقل  هب  نم 
شیوـخ يهدروآ  داـب  تلود  ار  يادـخ  لاـم  دـنریگ و  تسد  هب  ار  تما  نیا  ماـمز  نازابـسوه  نادرخباـن و  هک  تسا  نآ  زا  نم  هودـنا  اـما 

رای ار  ناراکهبت  نمـشد و  ار  ناراکوکین  دـنرادنپب ، دوخ  نامالغ  ار  ادـخ  ناگدـنب  و  دـننادرگب ) تسد  هب  تسد  دوخ  لیم  هب  و   ) دـنرامش
يراج یعرـش  دح  نانآ  رب  دناهدوب و  شون  هداب  دناهتـسارآ ) فص  مالـسا  نایرکـشل  ربارب  رد  هک   ) نانآ زا  یخرب  هک  انامه  دـنریگب . دوخ 

دناهدروآ . مالسا  لانم  لام و  عمط  رد  اهنت  ناشیا ) نارس  زا   ) رگید یخرب  و  تسا ، هدش 
رد شنرک  رطاخ  هب   ) متخیگنایمن و رب  ناـنآ ) هیلع  رب   ) هزادـنا نیدـب  ار  امـش  متـشادن ) میب  یناـسک  نینچ  تموکح  زا  و   ) دوبن نینچ  رگا 

یتسـس دـیوریم و  هرفط  داـهج  زا  هک  مدـیدیم  نوچ  و  مدروآیمن ، درگ  ناـنآ ) اـب  ندـیگنج  يارب   ) مدرکیمن و شهوـکن  ناـنآ ) ربارب 
متخاسیم . ناتاهر  دینکیم ،

تسا ؟ هتفر  یهابت  هب  نمشد ) یگریچ  رثا  رد   ) هک دیرگنیمن  شیوخ  نوماریپ  هب  ایآ 
امش رب  يادخ  شیاشخب  دنکیم ؟ يزاتکرت  امش  كاخ  رد  نمـشد  و  تسا ؟ هداتفا  نمـشد  تسد  هب  هدش و  ریخـست  هک  ناتیاهنیمزرـس  و 
راب تلذم  یگدنز  هب  و  دیاهدیرخ ، ناج  هب  ار  يراوخ  هتفریذپ و  دوخ  رب  ار  دادیب  هنرگ  دیوشن و  ریگنیمز  دیباتشب . نمـشد  اب  راکیپ  هب  داب !
دوخ رب  ار  نمـشد  دور ، باوخ  هب  هک  سک  نآ  و  دـننامیم ، رادـیب  باوخ ) هسوسو  ربارب  رد   ) راکیپ نادرم  هک  دـینادب  و  دـیاهداد ، رد  نت 

[ . 1 .« ] مالسلا و  تسا ... هتخاس  طلسم 
----------------------

اه : تشون  یپ 
يهرامش 62. يهمان  هغالبلاجهن ، [ 1]

مدرم هب  تمدخ  هار  رد 
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دومن ؟ تکرش  نانآ  تیلاعف  رد  مدرم و  ياههدوت  نایم  رد  دیاب  ارچ 
بلج ار  راگدرورپ  يدونـشخ  مینک و  تمدـخ  اـهنآ  هب  هک  تسا  نآ  رطاـخ  هب  اـی  ددرگ ؟ نامدـیاع  یعفن  ناـنآ  زا  هک  تسا  نآ  اـیرب  اـیآ 

میئامن ؟
اریز دننک ، هجوت  وا  هب  ای  دنناسرب  يدوس  وا  هب  مدرم  هک  تسین  نآ  یپ  رد  تسا ، هداد  رارق  دوخ  فدـه  ار  تشهب  یگدـنز ، رد  هک  یـسک 

رد دوخ  فیاظو  نداد  ماجنا  رطاخ  هب  اهنت  مدرم  نایم  رد  وا  دوجو  تسا . دنـسرخ  وا  تیانع  هب  دناتـسیم و  دـنوادخ  زا  ار  دوخ  يهرهب  وا 
... دشاب هتشاد  رس  رد  ار  دوخ  فیاظو  يهغدغد  دیاب  اهنت  وا  دنریگب ، نمشد  ار  وا  دننک و  افج  وا  رب  یـضعب  هاگ  ره  سپ  تسا ، مدرم  ربارب 

دنک . لمحت  دوشیم ، وا  بیصن  رذگهر  نیا  زا  هک  یشاداپ  ربارب  رد  ار  مدرم  رازآ  جنر و  و 
رد دیاب  سپ  دروآ ، تسد  هب  دناوتیم  ادخ  نانمشد  اب  هزرابم  رد  و  گنج ، نادیم  رد  ناسنا  هک  تسا  يدوس  نیرتهدنزرا  تداهش »  » یتقو

دشاب . رابدرب  يرازآ  روج و  هنوگره  یخلت  اب  ییورایور 
ياهمان رد  دندومن ، ادج  وا  تموکح  زا  ار  رصم  دندناسر و  لتق  هب  ار  رکبوبا » نب  دمحم   » رصم رب  وا  رازگراک  هک  یماگنه  ع ،)  ) یلع ماما 

تشون : نینچ  سابع » نب  هللادبع   » هب
افیـس و  احداک ، الماع  و  احـص ، انا  ادلو  هبـستحن  هللا  دنعف  دهـشتسا ، دق  هللا » همحر   » رکبیبا نبا  دـمحم  و  تحتتفا ، دـق  رـصم  ناف  دـعب ، اما 

مهنمف اءدـب ، ادوع و  و  ارهج ، وا  رـس  مهتوعد  و  هعقولا ، لبق  هثایغب  مهترما  و  هقاحل ، یلع  ساـنلا  تثثح  تنک  دـق  و  اـعفاد ، اـنکر  و  اـعطاق ،
ییاقل دـنع  یعمط  الول  هللا  وهف  الجاع ، اجرف  مهنم  یل  لـعجی  نا  هللا  ناـسا  ـالذاخ . دـعاقلا  مهنم  و  اـبذاک ، لـتعملا  مهنم  و  اـهراک ، یتـالا 

ادبا . مهب  یقتلا  و ال  ادحاو ، اموی  ءالوه  عم  یقبا  نا ال  تببح  ال  هینملا ، یلع  یسفن  ینیطوت  و  هداهشلا ، یف  يودع 
يدنرزف هک  میبلطیم  ادخ  زا  ار  وا  شاداپ  دیـسر . تداهـش  هب  دازرمایب - شیادخ  هک  رکبوبا - نب  دـمحم  درک و  طوقـس  رـصم  هک  انامه  »

راوتسا . یهاگ  هیکت  و  ارب ، یغیت  شوک و  تخس  يرازگراک  دوب و  شیدناریخ 
توعد وا  يرای  هب  ناهن  اراکـشآ و  دـنهد و  يرای  ار  وا  هعقاو ، زا  شیپ  هک  مدادیم  ناـمرف  مدـناوخیمارف و  وا  هب  نتـسویپ  هب  ار  مدرم  نم 
یخرب دنتفریم و  وا  يرای  هب  يدنسرخان  اب  مدرم  نآ  زا  یهورگ  اما  متفرگیم . رـس  زا  ار  دوخ  یناوخارف  هزات  يدرگـش  هب  زاب  مدرکیم و 

دندنامیم ... شیوخ  ياج  هب  هدنکفارس  ياهراپ  و  دندروآیم ، هناهب  غورد  هب 
ار تداهش  نمشد  اب  یئورایور  ماگنه  هب  رگا  هک  دنگوس  ادخ  هب  دهد . یشیاشگ  ناشیا  زا  ارم  رتدوز  هچ  ره  ات  مراد  تلئسم  راگدرورپ  زا 
اب زگره  منامن و  یقاب  ناسک  نیا  اب  مه  زور  کی  یتح  هک  متـشادیم  تسود  مدوبن ، ناهاوخ  زاـب  شوغآ  اـب  ار  گرم  و  مدرکیمن ، وزرآ 

[ . 1 .« ] موشن وربور  ناشیا 
--------------------

اه : تشون  یپ 
يهرامش 35. يهمان  هغالبلاجهن ، [ 1]

يدازآ زا  عافد 

تسا . تاقولخم  رب  وا  يرترب  ناسنا و  يدوجو  زمر  انامه  نیا  و  تسا ، یمدآ  تفص  نیرتریطخ  نیرتاهبنارگ و  نیرتمهم و  يدازآ 
دنکیم . عافد  دوخ  دوجو  زمر  فرش و  تیناسنا ، زا  عقاو  رد  دمزریم ، دوخ  يدازآ  رطاخ  هب  ناسنا  هک  یماگنه  و 

نیا و  دنک ... هدامآ  راکیپ  يارب  ار  دوخ  دیاب  دنشاب ، هتشاد  رس  هب  ار  وا  يدازآ  بلس  ناسنا و  رب  طلست  يادوس  نادنمروز  هاگ  ره  نیاربانب ،
دندومن . تکرش  نآ  رد  ادخ  ربمایپ  هک  تسا  یسدقم  راکیپ  نامه 

دیوگیم : ع )  ) یلع ماما 
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دابع اورهقی  و  هللا ، رون  اوئفلطی  امیک  نوملاظلا  مکل  درجت  و  اهانـس ، الع  و  اهران ، تدقو  دق  اهناف  اهل ، ویهتلا  اودعا  و  اهتبها ، برحلل  اوذخ 
... مهلالض و مهیغ و  یف  دجلا  یف  یلواب  ءافجلا - عمطلا و  لها  نم  ناطیشلا - ءایلوا  سیل  هنا  الا ... هللا ،

امـش ربارب  رد  نارگمتـس  و  تسا . هدش  زیت  شیاهنادـند  و  روهلعـش ، نآ  شتآ  هک  دـینیبب ، كرادـت  نآ  يارب  دـیوش و  هدامآ  گنج  يارب  »
رد ناراکتنایخ - دـنمزآ و  ناطیـش - ناوریپ  یتسار  هب  دـنوش . طلـسم  ادـخ  ناگدـنب  رب  دـننک و  شوماخ  ار  ادـخ  رون  ات  دناهتـسارآ  رکـشل 

رتیلوا ناشماما ، اب  یلدمه  راگدرورپ و  تعاط  قح و  هب  ناشیرادافو  رد  ینتورف  ینمادکاپ و  قح و  نارای  زا  تلالـض ، لطاب و  رب  يراشفاپ 
دنتسین .

نانآ زا  مهدیمن و  هار  لد  هب  یکاب  دنـشاب ، هتفرگارف  ار  نیمز  رـسارس  اهنآ  و  موش ، وربور  اـهنآ  اـب  اـهنت  هکی و  رگا  هک  دـنگوس ، ادـخ  هب 
نم و  ماهتفای . نانیمطا  نیقی و  شیوخ  راگدرورپ  زا  متسه و  انیب  شیوخ  تیاده  رب  دناهقرغ و  نآ  رد  هک  ناشیا  تلالـض  رب  نم  مسرتیم .

مرادیم . مشچ  ار  وا  يوکین  شاداپ  هناربصیب  متسه و  راگدرورپ  رادید  دنموزرآ 
هک یناسک  دنناریم . نامرف  ناشناراکهبت  نادرخبان و  تما ، نیا  رب  منیبیم  یتقو  دـنازرلیم ، ار  ملد  یگتفـشآ  دریگیمارف و  ارم  هودـنا  اما 

یتسود نارگدادـیب  اب  ینمـشد و  ناراـکوکین  اـب  دنـشکیم ، يراوخ  تلذ و  هب  ار  ادـخ  ناگدـنب  دـنزاسیم ، دوخ  نآ  زا  ار  دـنوادخ  لاـم 
هک دنگوس  ادخ  هب  متفرگیم ، هرانک  امـش  زا  مدرکیمن و  جیـسب  جییهت و  هزادنا  نیا  ار  امـش  دوب  نیا  زج  رگا  هک  مسق  ادخ  هب  دنزرویم .

تداهش . رادتسود  متسه و  قح  رب  نم 
هک دینک ، داهج  دنوادخ  هار  رد  شیوخ  ناج  لام و  اب  دیزاتب و  شیپ  لابکبس  سپ  تفر ، مهاوخ  شیپ  امـش  یتسدمه  ادخ و  يرای  هب  نم 

[ . 1 .« ] تسا نارابدرب  اب  ادخ 
-------------------

اه : تشون  یپ 
. 123  - ص 124 هغالبلاجهن ، كردتسم  [ 1]

یماظن تاروتسد 

دگنجیم ؟ هک  يارب  زابرس 
راگدرورپ . يارب 

فادها ققحت  مدع  ای  ققحت  لابق  رد  زابرس  دنک . يورـشیپ  ياهمهاو  چیه  یب  دراذگب و  راگدرورپ  رایتخا  رد  ار  دوخ  یتسه  دیاب  نیاربانب 
درادن . هدهع  رب  یتیلوئسم  گنج 

نازابرـس یمزر  ورین  رد  اما  دنتـسه ، یئزج  روما  رهاظ  هب  هچرگ  هک  دـنکیم ، بلج  زردـنا  تفه  هب  ار  نازابرـس  هجوت  ریز  راـتفگ  رد  اـما 
دنرثوم . رایسب 

دیامرفیم : ماما 
و كرصب ، ضع  و  موقلا ، یصقا  كرـصبب  مرا  کمدق ، ضرالا  یف  دت  کتمجمج ، هللا  رعا  كذجان ، یلع  ضع  و  لزت ، لابجلا و ال  لوزن 

هناحبس . هللا  دنع  نم  رصنلا  نا  ملعا 
هن ) ای  دننک  يرادیاپ  نارگید  هک  تسین  مهم  . ) شاب اجرباپ  وت  دنوش ، هدنکارپ  زین  اههوک  رگا  - 1»

دنکیم .) نادنچ  ود  ار  یمزر  هیحور  هک   ) راشفب مه  رب  ار  اهنادند  - 2
نک .) هدامآ  راثیا  يارب  ار  دوخ   ) راذگاو دنوادخ  هب  ار  رس  يهساک  - 3

نک . راوتسا  نیمز  رب  ياپ  - 4
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(. ینک دوبان  رفن  نیرخآ  ات  ار  نمشد  یناوتب  ات   ) زودب مشچ  نمشد  فص  نیرخآ  هب  - 5
نک . رود  رظن  زا  ار  نمشد  تبیه  - 6

[ . 1 .« ] تسا ناحبس  يادخ  بناج  زا  يزوریپ  هک  نادب  و  - 7
---------------------------

اه : تشون  یپ 
يهبطخ 111. هغالبلاجهن ، [ 1]

نامزرمه زا  عافد 

تسا . بجاو  دوخ  زا  عافد 
تسا . يرورض  بجاو و  زین  نامزرمه  زا  عافد 

دهدیم : زردنا  نینچ  نازابرس  هب  رازراک  يهناتسآ  رد  ع )  ) یلع ماما 
اهب لضف  یتلا  هتدجن  لضفب  هیخا  نع  بذیلف  الشف ، هناوخا  نم  دحا  نم  يار  و  ءاقللا ، دنع  شاج  هطابر  هسفن  نم  نسحا  مکنم  يرما  يا  و 

تیثح ...، بلاط  توملا  نا  هلثم . هلعجل  هللا  ءاشولف  هسفن ، نع  بذی  امک  هیلع ،
نامه اب  هک  تسازس  دنیبب ، یتسس  سرت و  شناردارب  زا  یکی  زا  و  دبایب ، یبلق  توق  دوخ  رد  نمشد  اب  یئورایور  ماگنه  امـش  زا  سک  ره  »

دنوادخ هچنانچ  اریز  دنک . عافد  زین  دوخ  ردارب  زا  دنکیم ، عافد  نتـشیوخ  زا  هکنانچ  تسا ، هدرک  تیانع  وا  هب  دنوادخ  هک  يریلد  يورین 
دیشخبیم . يریلد  زین  وا  هب  تساوخیم 

چیه  ) دزاسیم هتـسخ  ار  وا  هدـنزیرگ  هن  و  دـنکیم ، اهر  دتـسیایم  زاب  ردارب  يرای  زا  هک  ار  یـسک  هن  تسا ، يریگ  یپ  يهدـنیوج  گرم 
ناسنا غارس  هب  یهلا  ریدقت  هب  هک  تسا  گرم  دوخ  نیا  اریز  دزادنایمن  ریخات  هب  ار  شیوخ  گرم  شیوخ ، مزرمه  نتـشاذگ  اهنت  اب  سک 

دیآیم .)
تسا . گرم  نیرتیمارگ  تداهش 

.« تسا رتاراوگ  یهلا  داهج  زا  رارف  رتسب و  رد  گرم  زا  نم  رب  ریـشمش  هبرـض  رازه  تسوا ، تسد  رد  بلاطوبا  دـنزرف  ناـج  هکنآ  هب  مسق 
[ . 1]

-------------------------
اه : تشون  یپ 

يهبطخ 122. هغالبلاجهن ، [ 1]

گنج رد  یشیدنارود 

ات داتـسرف  ماش  هب  ریرج »  » مان هب  یکیپ  ماما  دیروش ، وا  رب  هیواعم  دندرک و  تعیب  ع )  ) یلع ماما  اب  هفوک  رد  ناملـسم  ياههدوت  هک  یماگنه 
دومنیم . بلط  ار  تموکح  تخت  زا  يریگهرانک  تعیب و  وا  زا  ماما  نآ  رد  هک  دناسرب  هیواعم  هب  ياهمان 

هک دندرک  داهنشیپ  ماما  نارای  زا  یخرب  دش ، راکشآ  یشکرس  يهمادا  رب  هیواعم  میمصت  راثآ  داتفا و  ریخات  هب  یتدم  ریرج  تشگزاب  نوچ 
دیامن . مالعا  گنج  يارب  ار  یمومع  جیسب 

یمومع جیـسب  مالعا  قیرط  زا  گنج  كرادـت  دراد  تماقا  اجنآ  رد  وا  هک  ینامز  ات  تساـهنآ و  دزن  اـم  هداتـسرف  هک  دوب  نیا  ماـما  خـساپ 
يدرف یگدامآ  زا  ار  مدرم  اما  دومرف  يراددوخ  راک  نیا  زا  ترضح  نیاربانب  دنک ، داجیا  لکـشم  زیمآتملاسم  لح  هار  ربارب  رد  دناوتیم 
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دومنن . عنم  دربن  يارب 
دومرف : ماما 

میقی اتقو ال  ریرجل  تقو  دـق  نکل  و  هودارا ، نا  ریخ  نع  هلهال  فرـص  و  ماشلل ، قـالغا  مهدـنع  ریرج  ماـشلا و  لـها  برحل  يدادعتـسا  نا 
... هانالا عم  يدنع  يارلا  و  ایصاع ، وا  اعودخم  الا  هدعب 

زا نآ  مدرم  نتـشادزاب  ماش و  يور  هب  تاجن  هار  نتـسب  هباثم  هب  تساهنآ ، دزن  ریرج »  » هک یلاح  رد  ماـش  مدرم  اـب  گـنج  يارب  یگداـمآ  »
دنشاب . نآ  ناهاوخ  هکیتروص  رد  تسا ، یهلا ) تعاط  يراگتسر و   ) ریخ هب  ندیسر 

هتـسویپ نانامرفان  هب  ای  هدروخ  بیرف  هکنآ  رگم  دنام ، دهاوخن  اجنآ  رد  دسر  رـس  تدم  نآ  رگا  هک  ماهدرک  مولعم  یتدم  ریرج »  » يارب اما 
دشاب .

دیشاب ». رابدرب  زین  امش  سپ  دوش . راکشآ  اهراک  تشرس  ات  دیزرو  گنرد  دیاب  هک  منآ  رب  نم 
دیوگیم : ناشیا  هب  زاب  دنکیم ، توعد  یئابیکش  ربص و  هب  ار  نانآ  ماما  هکیلاح  رد  اما 

يارب و  ماهدرک ، یـسراو  تقد  هب  ار  نآ  مب  ریز و  ماهدیجنـس و  ار  راک  نیا  نوچ  دنچ و  نم  مرادیمن . زاب  كرادت  یگدامآ و  زا  ار  امـش  »
ماهتفاین ». یهار  ص )  ) دمحم نیئآ  هب  ندرک  تشپ  ای  ندیگنج  زج  دوخ 

هیجوت یپ  رد  اهنت  وا  نوخ  نداد  رارق  زیواتـسد  زا  هیواعم  و  دندومن ، رانک  رب  ار  وا  مدرم  دـیرفآ و  یئاههثداح  نامثع  هک  دوب  نآ  ببـس  اما 
. دوب شیوخ  درمت  یشکرس 

دیامرفیم : ماما  ور  نیا  زا 
اهفرح هراـب  نآ  رد  سپ  تخیگنارب . يرایـسب  ياـهوگموگب  مدرم  ناـیم  رد  هک  دروآ  اهتعدـب  تـشاد  تیـالو  مدرم  رب  هـک  ینارود  رد  وا  »

[ . 1 .« ] دنتخاس رگد  ار  راک  ماجنارس  و  دندیزرو ، ینمشد  سپس  دندز ،
---------------------

: اه تشون  یپ 
يهبطخ 43. هغالبلاجهن ، [ 1]

تسا رابگرم  قح ، اب  نداتفارد 

دش . یهاوخ  بولغم  هک  نکن ، هزیتس  قح  اب 
دیامرفیم : ع )  ) یلع ماما 
هعرص . قحلا  عراص  نم 

[ . 1 .« ] دتفارو دتفارد ، قح  اب  هک  ره  »
-------------------

اه : تشون  یپ 
يهرامش 400. تمکح  هغالبلاجهن ، [ 1]

مدرم یعامتجا  تیصخش  زا  عافد 

« رابنا  » يزرم رهـش  هب  داد و  تکرح  ماش  ياـهزرم  يوس  هب  ار  دوخ  شترا  نیّفـص ، گـنج  هناتـسآ  رد  مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما  ترـضح 
. دیسر
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دندرک عامتجا  نوگانوگ  ياهفص  رد  هدمآ  رهش  نوریب  هب  لابقتسا  يارب  دنتفای  مالسلا  هیلعماما  روضح  زا  عالّطا  یتقو  مدرم 
دـندیودیم و ترـضحنآ  شیپاشیپ  ناشدوخ ،) هقطنم  مسر  هب   ) مارتحا تهج  دـندیدیم ، ار  یماظن  ناهدـنامرف  رگید  ماما و  هک  هاـگنآ  و 

. دندرکیم هلهله 
: دیسرپ اهنآ  زا  مالسلا  هیلعنینمؤملاریما  ترضح 

: لاقف هیدی ، نیب  اودتشا  هل و  اولجرتف  رابنألا ، نیقاهد  ماشلا  یلإ  هریسم  دنع  هیقل  دقو  مالسلا  هیلعلاقو 
؟ ُهوُُمتْعَنَص يِذَّلا  اَذه  اَم 

، اَنَءاَرَمُأ ِِهب  ُمِّظَُعن  اَّنِم  ٌُقلُخ  اُولاَقَف :
اَهَءاَرَو َۀَّقَـشَْملا  َرَـسْخَأ  اَـمَو  ْمُِکتَرِخآ . ِیف  ِِهب  َنْوَقْـشَتَو  ْمُکاـْینُد ، ِیف  ْمُکِـسُْفنَأ  یَلَع  َنوُّقُـشََتل  ْمُکَّنِإَو  ْمُکُؤاَرَمُأ ! اَذـِهب  ُعـِفَْتنی  اَـم  ِهَّللاَو  َلاَـقَف :

! ِراَّنلا َنِم  ُناَمَْألا  اَهَعَم  َۀَعَّدلا  ََحبْرَأَو  ُباَقِْعلا ،
؟ دینکیم نینچ  ارچ 

. میدرکیم مارتحا  ار  دوخ  ناهاشداپ  هک  تسا  یتداع  دنتفگ :
:( دومرف ماما 

جنر و راچد  ترخآ  رد  و  دینکفایم ، تمحز  هب  ار  دوخ  نآ  اب  ایند  رد  امش  و  دندربن ، يدوس  راک  نیا  زا  امش  ناریما  هک  دنگوس ! ادخ  هب  »
مّنهج شتآ  زا  ناما  نآ  اب  هک  یـشیاسآ  تسا  دنمدوس  هچ  و  دشاب ، نآ  یپ  رد  باذـع  هک  یجنر  تسا  رابنایز  هچ  و  دـیدرگیم ، تمحز 

[ . 1 .« ] دشاب
اب دوخ  ِماما  ربارب  رد  و  دندرگ ، ریقحت  دیابن  هدوب ، یئالاو  تیـصخش  ياراد  مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما  ترـضح  هاگدـید  رد  اهناسنا  ینعی 

. دنودب هدایپ  ياپ 
. دندرکیم ریقحت  ار  اهنآ  هتسناد و  دوخ  هدرب  ار  مدرم  هک  ددرگیم  زاب  رگهطلس  ياهتموکح  هب  موسر  بادآ و  هنوگنیا 

ناگرزب زا  یعمج  دوب و  تکرح  رد  شیوخ  لزنم  يوس  هب  بسا  رب  راوس  هفوک  رهش  رد  مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما  هک  هاگنآ  رگید  يزور 
. دندرک تاقالم  ترضح  نآ  اب  لئابق 

. دنیآیم هتسهآ  هتسهآ  وا  ِیپ  رد  هک  دش  هّجوتم  مالسلا  هیلعیلع  ماما 
: دومرف نییمابش  هلیبق  سیئر  هب  باطخ 

. ِنِمْؤُْمِلل ٌۀَّلَذَمَو  ِیلاَْوِلل ، ٌۀَْنِتف  ِیْلثِم  َعَم  َِکْلثِم  یْشَم  َّنِإَف  ْعَجْرا ،
گنج زا  سپ  مدرم  هیحور  تیوقت  ترورض 

[ . 2 .« ] تسا نمؤم  ینوبز  رادمامز و  فارحنا  بجوم  نم ، رس  تشپ  وت  نوچ  ياهلیبق  سییر  نتفر  هدایپ  هک  درگ ، زاب 
-----------------

اه : تشون  یپ 
: تسا حرش  نیا  هب  نآ  دانسا  زا  یخرب  هک  یتشد ، دمحم  سرهفملا  مجعم  هغالبلاجهن  تمکح 37  [ 1]

يافوتم 212 ه)  ) محازم نبرصن  نیفص ص 144 : باتک  - 1
يافوتم 573 ه)  ) يدنوار نبا  ۀعاربلا ج 3 ص 275 : جاهنم  - 2

يافوتم 1110 ه .)  ) یسلجم راونالا ج 32 ص 397 : راحب  - 3
: تسا حرش  نیا  هب  نآ  دانسا  زا  یخرب  هک  یتشد ، دمحم  سرهفملا  مجعم  هغالبلاجهن  تمکح 322  [ 2]

يافوتم 212 ه)  ) محازم نب  رصن  : 528 نیفص ص 351 :  باتک  - 1
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يافوتم 300 ه)  ) یشایع یشایع ج2 ص104 : ریسفت  - 2
يافوتم 460 ه)  ) یسوط خیش  : 1245 یلامأ ج2 ص602 م27 ح2 : باتک  - 3

یناربط دئاوزلا ج 9 ص 299 : عمجم  - 4
يافوتم 606 ه)  ) یعفاش ریثا  نبا  : 37 هنس لماک ج3 ص198  خیرات  - 5

يافوتم 310 ه)  ) یعفاش يربط  : 37 هنس يربط ج4 ص44  خیرات  - 6
(. يافوتم 258 ه  ) دربم لماکلا ج 3 ص 164 : خیرات  - 7

مولظم نز  زا  عافد 

اب تخانـش و  ار  مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما  ترـضح  دمآ و  باتـش  اب  ینز  هک  دزیم  مدـق  هفوک  ياهابایخ  رد  مالـسلا  هیلعیلع  ماما  يزور 
: تفگ بارطضا 

. دنزب کتک  ارم  هک  هدروخ  دنگوس  هدرک و  ملظ  نم  هب  مرهوش  یلع  ای 
: دومرف درک و  گنرد  یکدنا  مالسلا  هیلعیلع  ماما 

. تفرگ ار  مولظم  ّقح  دیاب  دنگوس  ادخ  هب 
. دیسر نز  نآ  هناخ  يدورو  برد  يولج  هدرک  یط  ار  هار  باتش  اب  تفرگ و  ار  نز  لزنم  یناشن 

. دوب نز  نامه  رهوش  هک  دمآ ، نوریب  نیگنر  نهاریپ  اب  یناوج 
: دومرف درم  نآ  هب  باطخ  مالسلا  هیلعنینمؤملاریما  ترضح 

؟ ياهدناسرت ار  دوخ  نز  ارچ  سرتب ، ادخ  زا 
: تفگ تخانشن و  ار  ماما  رورغم  ناوج 

. منازوسب ار  وا  هک  مروخیم  دنگوس  لاح  يراد ؟ راکچ  نم  نز  اب  وت 
: دومرف مالسلا  هیلعیلع  ماما 

. يدرگیم هیبنت  تّدشب  ّالا  و  ینک ، هبوت  دیاب  منکیم ، فورعم  هب  رما  ار  وت 
ترــضح اـب  دــیمهف  ناوـج  هزاـت  هـک  دنتــشاذگیم  مارتـحا  و  دنداتــسیا ، ماــما  تمدــخ  هدیــسر ، هار  زا  مدرم  زا  یعمج  لاــح  نآ  رد 

تسوربور مالسلا  هیلعنینمؤملاریما 
: درک ضرع 

. دراذگب مدق  نم  يور  رب  منز  ات  موشیم  مارآ  نیمز  دننام  دنگوس  ادخ  هب  شخبب ، ارم 
[ . 1 . ] تشگزاب دناوخیم  ار  هیآ  نیا  هک  یلاح  رد  يدونشخ  اب  مالسلا  هیلعیلع  ماما 

[ . 2  ] ِساّنلا َنَیب  ٍحالْصِإ  َوا  ٍفوُْرعَم  َْوا  ٍۀقَدَصب  رَمَا  نَم  ّالا  مُهاوجن  ْنِم  ٍریثک  یف  ریَخ  ال 
----------------------

اه : تشون  یپ 
ص321 . ج2 ، راحبلا ، ۀنیفس  [ 1]

هیآ 114 . ءاسن ، هروس  [ 2]

سیق نب  فنحا  ناتساد 
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. داتفا هیرگ  هب  دید  ار  وا  گنراگنر  ياهاذغو  تفر  ماش  رابرد  هب  یتقو  سیق  نب  فنحا 
؟ ینکیم هیرگ  ارچ  تفگ : هیواعم 

: دومرف نم  هب  متفر  مالسلا  هیلع  یلع  تمدخ  راطفا  ماگنه  بش  کی  داد : خساپ 
فرظ دیـسر  نایاپ  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  زامن  یتقو  داتـسیا ، زامن  هب  دوخ  و  شاب ، هرفـسمه  مالـسلا  اـمهیلع  نیـسح  نسح و  اـب  زیخرب 

، دنک زاب  ارنآ  دناوتن  يرگید  هک  دوب  هتسب  اذغ  شوپ  رد  ياهنوگب  دنتشاذگ ، مالسلا  هیلع  یلع  ماما  يولج  ار  يا  هتسبرد 
درک . لوانت  دروآ و  رد  ار  وج  درآ  تشادرب و  ار  اذغ  شوپ  رَد  ماما 

؟ دینکیم ناهنپ  ار  دوخ  ياذغ  ارچ  سپ  دیشابیم ، تواخس  لها  امش  مدرک : ضرع  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  هب 
. دنیازفاین یغود » ای  ینغور  دننام   » نآ هب  يزیچ  يزوسلد  يور  زا  منادنزرف  مهاوخ  یم  تسین ، يزرو  لخب  يور  زا  راک  نیا  دومرف :

؟ تسا مارح  رگم  مدرک : ضرع 
: دومرف

دنناوتب ارقف  و  دـشاب ، نایاونیب  يوگلا  ات  دـنک  یگدـنز  هعماـج  دارفا  نیرتریقف  دـننام  ساـبل  كاروخ و  رد  دـیاب  یمالـسا  تّماربهر  اـما  هن 
[ . 1 . ] دننک لّمحت  ار  یتسدیهت  تالکشم و 

: تسا هدمآ  يرگید  لقن  رد  و 
: دیوگیم سیق  نب  فنحا 

. مدرک بّجعت  هک  دندروآ  نم  شیپ  نیریش  شرت و  درس ، مرگ ، ماعط  ردق  نآ  راهن  تقو  متفر ، هیواعم  رابرد  هب  يزور 
. متخانشن ارنآ  هک  دندروآ  يرگید  ماعط  هاگنآ 

تسا ؟ یماعط  هچ  نیا  مدیسرپ :
داد : باوج  هیواعم 

. دناهتخیر نآ  رد  رکشِین  رکش  هدرک و  خرس  هتسپ  نغور  اب  هتخیمآ و  دنفسوگ  زغم  اب  ارنآ  هدش ، هیهت  یباغرم  ياههدور  زا  ماعط  نیا 
دیوگیم : سیق  نب  فنحا 

. متسیرگ تفرگ و  ماهیرگ  رایتخا  یب  اجنیا  رد 
: دیسرپ یتفگش  اب  هیواعم 

؟ تسیچ تاهیرگ  ّتلع 
. دیسر ماعط  تقو  مدوب ، وا  هناخ  رد  يزور  مداتفا ، مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  دای  هب  متفگ :

شاب . نم  نامهیم  دومرف :
دندروآ . هدش  مُوم  رهُم و  ياهرفس  هاگنآ 

تسیچ ؟ هرفس  نیا  رد  متفگ :
ریعش » قیوس   » وج درآ  دومرف :

؟ دروخب نآ  زا  یسک  دیهاوخیمن  ای  دنرادرب  نآ  زا  دیسرتیم  ایآ  متفگ :
. دنزیرب نوتیز  نغور  ای  یناویح  نغور  نآ  رب  مالسلا  امهیلع  نیسح  نسح و  مسرتیم  هکلب  تسین ، اهنیا  زا  مادک  چیه  هن ، دومرف :

؟ تسا مارح  راک  نیا  رگم  نینمؤملاریما  ای  متفگ :
دومرف : مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح 

ُهُْرقَف  َریقَفلا  یِغْطی  َّالَِئل  ِساَّنلا  ِۀَفْعَِضب  ْمُهَسُْفنَا  اوُرِّدَقی  ْنَا  ِّقَْحلا  ِۀَِّمئَا  یلَع  ُبِجی  ْنِکل  َو  ال 
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(. ددرگن ارقف  نایغط  ثعاب  رقف  ات  دنشاب  فیعض  زجاع و  نامدرم  دننام  ماعط  رد  تسا  مزال  قح  ناماما  رب  هکلب  هن ، )
. تسام دننام  زین  نینمؤملاریما  هرفس  كاب ، هچ  ام  رب  دنیوگب : دروآ  راشف  اهنآ  هب  رقف  تقو  ره 

[ . 2 . ] تسین راکنا  لباق  وا  تلیضف  هک  يدرک  دای  ار  يدرم  فنحا  يا  تفگ : هیواعم 
دیوگیم : عفاروبا 

مالـسلا هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  يور  شیپ  رد  هدروخ  هرگ  يا  هرفـس  هک  مدـید  مدیـسر ، مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  تمدـخ  يدـیع  زور 
. تسا نیوج  نان  مدید  درک  زاب  ارنآ  یتقو  تسا ،

ینز ؟ یم  هرگ  ارچ  متفگ :
. دنیازفاین نآ  رب  ینغور  ای  یغود  اه  هچب  هکنیا  يارب  دومرف :
. دومرفیم هدافتسا  تاجیزبس  زا  رتشیب  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

درکیم لیم  رتش  ریش  تساوخیم  يرتهب  ياذغ  رگا  و 
: دومرفیم دروخ و  یم  مک  رایسب  تشوگ 

[ . 3 . ] دوب رتيوق  رتدنمتردق و  همه  زا  همه ، نیا  اب  دینکن  تاناویح  نفدم  ار  اه  مکش 
------------------------

اه : تشون  یپ 
صاوخلا . ةرکذت  و -  ةدوملا ص 172 -  عیبانی  [ 1]

یبآلا . نیسحلا  نب  روصنم  نب  دیعس  ررّدلا ، رثن  و -  اُهلوُصا ص 65 -  هعیّشلا و  لصا  [ 2]
دیدحلا ج 1 ص 7. یبا  نبا  حرش  [ 3]

هدولاف ناتساد 

دیوگیم : تباث  نب  يدع 
. تسا بوخ  یگنشت  عفر  يارب  هک  دننک  یم  تسرد  ياهدولاف  رکش ، کنخ و  بآ  هلیسو  هب  ناتسبات ، مرگ  ياوه  رد 

دندروآ ، مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح  يارب  زین  هدولاف  يرادقم  يزور 
: دومرف دیزرو و  عانتما  نآ  ندروخ  زا  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

[ . 1 . ] مروخب نآ  زا  مرادن  تسود  مه  نم  دروخن  هدولاف  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نوچ 
-------------------

اه : تشون  یپ 
راونالاراحب ج 8. و -  تاراغلا ج 1 ص 88 -  [ 1]

هلفغ نب  دیوس  ناتساد 

تفگ : هلفغ  نب  دیوس 
. دوب ناشیا  يولج  ریش  زا  ياهساک  اب  ینیوج  نان  صرق  هک  یلاح  رد  مدیسر ، مالسلا  هیلع  یلع  روضح  هب  هفوک  رد 

تخیر . ریش  رد  درک و  زیر  ار  کشخ  نان  صرق  نآ 
. دوب هّضف  شمان  هک  ترضح  نآ  زینک  هب 
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متفگ :
؟ دیریگیمن ار  وج  سوبس  ارچ  دینکیمن ، محر  درمریپ  نیا  ّقح  رد  ایآ 

تفگ : زینک  نآ 
. مینکن ادج  زگره  ار  وا  ياذغ  سوبس  هک  هدرک  دهع  ام  اب  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح 

: دومرف درک و  نم  هب  ور  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
یئوگیم .؟ هچ  وا  اب  هلفغ ! رسپ  يا 

: مدرک هفاضا  متشاذگ و  نایم  رد  ترضح  نآ  اب  ار  بلطم 
. دینک ارادم  ناتدوخ  اب  مالسلا ، هیلعنینمؤملاریما  ای 

: دومرف نینچ  نم  اب  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح 
دنتسویپ و هَّللاءاقل  هب  ات  دندشن  ریس  یپایپ  زور  هس  مدنگ  نان  زا  وا  نادناخ  ملـسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دیوس ، يا  وت  رب  ياو 

[ . 1 . ] دشن مهارف  اهنآ  يارب  تشروخ  زگره 
------------------

اه : تشون  یپ 
صاوخلا ص120. ةرکذت  [ 1]

شیرق نامرهق  هدننکش  مهرد 

. دندوب هدش  دّحتم  ناوج  ِمالسا  ندیبوک  يارب  مالسا  نانمشد  فلتخم  ياههورگ  لئابق و  مامت  بازحا  گنج  رد 
زواجت رفن  رازه  هس  زا  ناناملسم  دادعت  هک  یلاح  رد  دنا ، هتشون  رفن  رازه  هد  زا  شیب  گنج  نیا  رد  ار  رفک  هاپس  تارفن  ناخّروم  زا  یضعب 

. درکیمن
ناـنچ ار  گـنج  هشقن  دوـخ ، ناوارف  یگنج  تازیهجت  تارفن و  هب  هّجوـت  اـب  دنتـشاد ، هدـهع  هب  ار  هاپـس  نیا  یهدـنامرف  هـک  شیرق  نارس 

هلآو هیلع  هللا  یلص  دّمحم  تسد  زا  هشیمه  يارب  دنزاس و  دوبان  یّلک  هب  ار  ناناملسم  شروی ، نیا  اب  دوخ  لایخ  هب  هک  دندوب  هدرک  یحاّرط 
دنوش ! هدوسآ  وا  ناوریپ  ملسو و 

. داد لیکشت  یماظن  ياروش  ترضح ، دیسر ، ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  عالّطا  هب  شیرق  كّرحت  شرازگ  هک  ینامز 
نمشد مجاهت  روبع و  عنام  هک  دوش  هدنک  یقدنخ  هنیدم  فارطا  ریذپ  ذوفن  ياهتمسق  رد  هک  درک  داهنشیپ  یسراف  ناملس  ءاروش  نیا  رد 

. ددرگ رهش  هب 
. دیدرگ هدامآ  قدنخ  ناناملسم  شالت  تّمه و  اب  زور  دنچ  فرظ  دش و  بیوصت  دندرک و  لوبق  همه  ار  داهنشیپ  نیا 

رگا هک  دوب  ياهزادـنا  هب  زین  نآ  قمع  دـنرذگب و  شرپ  اب  نآ  زا  دنتـسناوتیمن  نمـشد  ناراوس  هک  دوب  يردـق  هب  نآ  ياـنهپ  هک  یقدـنخ 
. دیایب نوریب  تسناوتیمن  یناسآ  هب  دشیم  نآ  دراو  یسک 

. دیسر هار  زا  دوهی  يراکمه  اب  كرش  دنمتردق  هاپس 
نوریب رد  نانآ  زا  يرثا  راب  نیا  یلو  دش ، دنهاوخ  وربور  ناناملسم  اب  هنیدم  فارطا  ياهنابایب  رد  هتشذگ  دننام  هک  دندرکیم  رّوصت  نانآ 

نانآ هنیدم ، ریذپ  ذوفن  طاقن  رد  ضیرع  فرژ و  یقدنخ  هدهاشم  دندیسر و  رهش  هزاورد  هب  دنداد و  همادا  دوخ  يورشیپ  هب  هدیدن و  رهش 
. تخاس هدز  تریح  ار 

. دندرک هرصاحم  ار  رهش  قدنخ  يوس  نآ  زا  ریزگان  دوب ، هقباس  یب  برع  ياهگنج  رد  قدنخ  زا  هدافتسا  اریز 
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دیماجنا . لوط  هب  هام  کی  دودح  تایاور  زا  یضعب  قباطم  هنیدم  هرصاحم 
رد یهاتوک  ياه  هلـصاف  اب  هک  قدـنخ  نارادـساپ  ناناملـسم و  تمواـقم  اـب  دـنداتفایم ، قدـنخ  زا  روبع  رکف  هب  تقو  ره  شیرق  نازاـبرس 

خـساپ گنـس  باترپ  يزادـناریت و  اب  ار  زواجت  هشیدـنا  عون  ره  مالـسا  هاپـس  دـندشیم و  وربور  دـندوب ، هتفرگ  عضوم  یعافد  ياـهرگنس 
. تفگیم

دشیمن . زوریپ  يرگید  رب  نیفرط  زا  کی  چیه  تشاد و  همادا  بش  زور و  فرط  ود  ره  زا  يزادناریت 
ربخ هکنآ  هژیوب  درک ، فیعـضت  تّدـش  هب  ار  ناناملـسم  زا  يرایـسب  هیحور  هوبنا ، يرگـشل  نینچ  طّسوت  هنیدـم  هرـصاحم  رگید ، فرط  زا 

زا نانآ  روبع  ضحم  هب  هک  دـناهداد  لوق  ناتـسرپ  تب  هب  هلیبق  نیا  هک  دـیدرگ  مولعم  دـش و  شاف  زین  هظیرق  ینب  دوهی  هلیبق  ینکـش  ناـمیپ 
. دنهد رارق  موجه  دروم  ههبج ، تشپ  زا  قدنخ  يوس  نیا  زا  ار  ناناملسم  قدنخ 

تسا : هدرک  میسرت  یبوخ  هب  بازحا  هروس  رد  هرصاحم  نیا  نایرج  رد  ار  ناناملسم  ینارحب  راوشد و  عضو  دیجم  نآرق 
(9  ) ًاریَِصب َنُولَمْعَت  اَِمب  ُهَّللا  َناَکَو  اَهْوََرت  َْمل  ًادُونُجَو  ًاحیِر  ْمِهیَلَع  اَْنلَسْرَأَف  ٌدُونُج  ْمُْکتَءاَج  ْذِإ  ْمُکیَلَع  ِهَّللا  َۀَمِْعن  اوُرُکْذا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهیَأ  ای  ( 8)

َنُونِمْؤُْملا ِیُلْتبا  َِکلاَنُه  ( 10  ) َنُونُّظلا ِهَّللِاب  َنوُّنُظَتَو  َرِجاَنَْحلا  ُبُولُْقلا  ْتَغََلبَو  ُراَْصبَْألا  ْتَغاَز  ْذِإَو  ْمُْکنِم  َلَفْـسَأ  ْنِمَو  ْمُِکقْوَف  ْنِم  ْمُکوُءاَـج  ْذِإ 
ای ْمُْهنِم  ٌۀَِفئاَط  َْتلاَق  ْذِإَو  ( 12  ) ًاروُرُغ اَّلِإ  ُُهلوُسَرَو  ُهَّللا  اَنَدَـعَو  اَم  ٌضَرَم  ْمِِهبُوُلق  ِیف  َنیِذَّلاَو  َنوُِقفاَنُْملا  ُلوُقی  ْذِإَو  ( 11  ) ًادیِدَش ًالاَْزلِز  اُولِْزلُزَو 

ْتَلِخُد َْولَو  ( 13  ) ًاراَِرف اَّلِإ  َنوُدـیِری  ْنِإ  ٍةَرْوَِعب  یِه  اَمَو  ٌةَرْوَع  اَنَتوُیب  َّنِإ  َنُولوُقی  ِیبَّنلا  ْمُْهنِم  ٌقیِرَف  ُنِذْأَتْـسیَو  اوُعِجْراَف  ْمَُکل  َماَقُم  َال  َبِْرثی  َلـْهَأ 
(14  ) ًاریِسی اَّلِإ  اَِهب  اُوثَّبََلت  اَمَو  اَهَْوتَآل  َۀَْنتِْفلا  اُوِلئُس  َُّمث  اَهِراَْطقَأ  ْنِم  ْمِهیَلَع 

هدامآ كاندرد  یباذـع  نارفاـک  يارب  و  دـنک ؛ لاؤس  حـلاص ) لـمع  ناـمیا و  رد   ) ناشقدـص زا  ار  نایوگتـسار  ادـخ  هک  روظنم  نیا  هب  - 8
. تسا هتخاس 

یلو دندمآ ؛ امش  غارس  هب  میظع )  ) ییاهرکشل هک  ماگنه  نآ  رد  دیروآ  دای  هب  دوخ  رب  ار  ادخ  تمعن  دیاهدروآ ! نامیا  هک  یناسک  يا  - 9
هشیمه دنوادخ  و  میتسکش ؛) مهرد  ار  اهنآ  هلیسو  نیا  هب  و   ) دیدیدیمن ار  اهنآ  هک  ینایرکشل  میداتسرف و  نانآ  رب  یتخـس  نافوط  داب و  ام 

. تسا هدوب  انیب  دیهدیم  ماجنا  هچنآ  هب 
هک ار  ینامز  و  دندرک ) هرصاحم  ار  هنیدم  و   ) دندش دراو  امـش  رب  رهـش )  ) نییاپ الاب و  فرط  زا  اهنآ  هک  ار  ینامز  دیروایب ) رطاخ  هب  - ) 10

. دیدربیم ادخ  هب  يدب  نوگانوگ  ياهنامگ  و  دوب ، هدیسر  بل  هب  اهناج  هدش و  هریخ  تشحو  تدش  زا  اهمشچ 
! دندروخ یتخس  ناکت  دندش و  شیامزآ  نانمؤم  هک  دوب  اجنآ  - 11

!« دناهدادن ام  هب  نیغورد  ياههدعو  زج  شربمایپ  ادخ و  : » دنتفگیم نالد  رامیب  ناقفانم و  هک  ار  ینامز  دیروآ  رطاخ  هب  زین )  ) و - 12
هب تسین ؛ امـش  فقوت  ياج  اجنیا  هنیدـم !) مدرم  يا   ) برثی لها  يا  : » دـنتفگ اهنآ  زا  یهورگ  هک  ار  ینامز  دـیروآ  رطاخ  هب  زین )  ) و - 13
رد تسا ،»! ظافحیب  ام  ياههناخ  : » دـنتفگیم دنتـساوخیم و  تشگزاب  هزاجا  ربماـیپ  زا  ناـنآ  زا  یهورگ  و  دـیدرگزاب »! دوخ  ياـههناخ 

. دننک رارف  گنج ) زا   ) دنتساوخیم طقف  اهنآ  دوبن ؛ ظافحیب  هک  یلاح 
دندرکیم نانآ  هب  كرـش  يوس  هب  تشگزاب  داهنـشیپ  دندشیم و  دراو  نانآ  رب  هنیدم  فارطا  زا  نانمـشد  رگا  هک  دندوب  نانچ  اهنآ  - 14

[ . 1 ! ] دندرکیمن گنرد  هار ) نیا  باختنا  يارب   ) یمک تّدم  زج  و  دنتفریذپیم ،
. دوب نارگ  تخس و  نانآ  يارب  عضو  نیا  همادا  هدش و  بازحا  هاپس  روبع  عنام  نانچمه  قدنخ  یعافد ، تالکشم  همه  هب  هّجوت  اب 

« دُُحا  » و رَدب »  » گنج دننام  یتّدم  هاتوک  گنج  يارب  اهنت  دـندوب  هدـید  كرادـت  هک  ياهفولع  هقوذآ و  تفریم و  يدرـس  هب  ور  اوه  اریز 
دوب ،

دور و نوریب  ناشرـس  زا  گنج  روش  هسامح و  هک  تفریم  دروآیم و  راشف  ناـنآ  هب  هقوذآ  هفولع و  دوبمک  هرـصاحم ، ندیـشک  لوط  اـب 
دنک . داجیا  لزلزت  نانآ  هیحور  رد  یگتسخ  یتسس و 
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تـسب نب  ياهنوگب  دـنهد و  روبع  قدـنخ  زا  ار  دوخ  ياناوت  روالد و  ناگدـنمزر  هک  دـندیدن  نیا  زج  ياهراـچ  هاپـس  نارـس  تهج  نیا  زا 
. دننکشب ار  گنج  دوجوم 

یکیراب گنت و  هطقن  زا  هدروآ و  رد  زات  تخات و  هب  قدـنخ  فارطا  رد  ار  دوخ  ياهبسا  بازحا ، رگـشل  نانامرهق  زا  رفن  جـنپ  نیا ، ربانب 
[ . 2 . ] دنتساوخ دروامه  نت  هب  نت  گنج  يارب  دندیرپ و  قدنخ  رگید  بناج  هب 

رامـش هب  برع  هدـنمزر  درم  نیرتروالد  نیرت و  دـنمورین  هک  دوب  ّدُوَدـبع ) نب  ورمع   ) مان هب  برع  رادـمان  نامرهق  نارواگنج ، نیا  زا  یکی 
. تفریم

دنتسنادیم ، ربارب  یگنج  درم  رازه  اب  ار  وا 
. تشاد ترهش  لیلی  سراف  دوب ، هدش  زوریپ  نمشد  هورگ  کی  رب  یئاهنت  هب  لیلی  مانب  ینیمزرس  رد  نوچ  و 

هکنآ يارب  قدنخ  گنج  رد  کنیا  هدنام و  زاب  دُُحا  گنج  رد  تکرش  زا  لیلد  نیمه  هب  دش . یمخز  درک و  تکرش  ردب  گنج  رد  ورمع 
. دوب هتخاس  رادناشن  ار  دوخ  دهد ، ناشن  ار  دوخ  روضح 

: دز دایرف  قدنخ ، زا  شرپ  زا  سپ  ورمع 
زرابُم ) ْنِم  ْلَه  )

: تفگ تفرگ و  ءازهتسا  داب  هب  ار  ناناملسم  دئاقع  تشگ و  رتروسج  دشن ، وا  اب  هلباقم  هدامآ  ناناملسم  زا  یسک  نوچ  و 
متسرفب و تشهب  هب  ار  وا  نم  هک  تسین  امش  زا  یکی  ایآ  دنراد ، رارق  خزود  رد  ام  نیلوتقم  تشهب و  رد  امش  ناگتـشک  دیئوگیم  هک  امش 

دنک !؟ هناور  خزود  هب  ارم  وا  ای 
: تفگ نآ  نمض  دناوخ و  یسامح  يراعشا  سپس 

ِءادِّنلا  ِنَع  ُتْحََحب  ْدََقلَو 
ٍزِرابُم ْنِم  ْلَه  ْمُکِعْمَِجب 

»؟ دنک دربن  نم  اب  ات  تسین  يدروامه  ایآ  تفرگ ،! میادص  مدیبلط ، زرابم  امش  تیعمج  نایم  رد  مدیشک و  دایرف  هک  سب  »
تکرح و تردق  هدش ، بوکخیم  دوخ  ياج  رد  هک  دوب  هدنکفا  ناناملـسم  ياهلد  رد  تشحو  بعر و  نانچ  ورمع ، یپ  رد  یپ  ياههرعن 

[ . 3 . ] دوب هدش  بلس  نانآ  زا  لمعلا  سکع 
هزاـجا ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربماـیپ  زا  تساـخیمرب و  مالـسلا  هـیلع  یلع  طـقف  دـشیم ، دـنلب  هزراـبم  يارب  ورمع  داـیرف  هـک  راـبره 

. درکیمن تقفاوم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  یلو  دورب  نادیم  هب  هک  تساوخیم 
. دش رارکت  راب  هس  راک  نیا 

تساوخ ، هزرابم  هزاجا  زاب  مالسلا  هیلع  یلع  راب  نیرخآ 
! تسا ّدَوَدبع  نب  ورمع  نیا  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  هب  ربمایپ 

[ . 4 ! ] متسه یلع  مه  نم  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع 
: دومرف ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  لاح  نآ  رد  دش ، راپسهر  گنج  نادیم  هب  هک  مالسلا  هیلع  یلع 

ِهِّلُک  ِكْرِش  یِلا  ُهُّلُک  َناَمیِْالا  َزََرب 
[ . 5 .« ] تسا هتفرگ  رارق  كرش  مامت  ربارب  رد  نامیا  مامت  »

ریبعت هب  و  دوب ، نامیا  رب  رفک  يزوریپ  ای  رفک  رب  نامیا  يزوریپ  يرگید ، رب  رفن  ود  زا  یکی  يزوریپ  هک  دـهدیم  ناـشن  یبوخ  هب  ناـیب  نیا 
. درکیم صّخشم  ار  كرش  نامیا و  هدنیآ  هک  زاس  تشونرس  دوب  يرازراک  رگید 

درک : اعد  نینچ  وا  ّقح  رد  تسب و  وا  رس  رب  یصوصخم  همامع  داد ، مالسلا  هیلع  یلع  هب  ار  دوخ  ریشمش  ربمایپ 
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، دش هتفرگ  نم  زا  هزمح  ادخ  ریـش  دحا  گنج  رد  ثراحلا و  نب  ةدیبع  ردب ، زور  رد  اراگدرورپ  امنب ، ظفح  يدـب  ره  زا  ار  یلع  ادـنوادخ 
. امنب ظفح  نمشد  دنزگ  زا  ار  یلع  اراگدرورپ 

دناوخ : ار  هیآ  نیا  سپس 
[ . 6  ] َنیثِراْولا ُریَخ  َْتنأ  َو  ًادْرَف  ینْرَذَت  ِّبَر ال 

[ . 7 .« ] یثراو نیرتهب  وت  راذگم و  اهنت  ارم  اهلا  راب  »
: دومرف دورس و  فیرح  زَجَر  هیفاق  نزو و  رب  يزجر  داتفا و  هار  هب  رتدایز  هچره  تعرس  اب  ریخأت  ناربج  يارب  مالسلا  هیلع  یلع 

َكاتأ  ْدَقَف  َّنَلَْجعَتال 
ٍزِجاع ُریَغ  َِکتْوَص  ٌبیُجم 

.« دمآ وت  نادیم  هب  يدنمورین  يوگخساپ  نکن ! هلجع  »
. دیشخردیم دوخ  هالک  نایم  زا  وا  نامشچ  تفرگ و  رارق  نهآ  ياهحالس  ریز  مالسلا  هیلع  یلع  ندب  رسارس 

تفگ : مالسلا  هیلع  یلع  هب  دسانشب . ار  دوخ  فیرح  تساوخ  ورمع 
؟ یتسیک وت 

: دومرف دوب ، فورعم  هجهل  تحارص  هب  هک  مالسلا  هیلع  یلع 
. بلاطوبا دنزرف  یلع 

تفگ : ورمع 
نم نادیم  هب  نانیمطا  هچ  هب  ار  وت  هک  متسه  وت  يومع  رسپ  رکف  رد  نم  دوب ، نم  هنیرید  ناتـسود  زا  وت  ردپ  اریز  مزیریمن ، ار  وت  نوخ  نم 

. هدنز هن  یشاب و  هدرم  هن  هک  یلاح  رد  مرادهاگن ، نامسآ  نیمز و  نایم  مرادرب و  ماهزین  كون  اب  ار  وت  مناوتیم  نم  تسا ، هداتسرف 
دیوگیم : دیدحلا  یبا  نبا 

تفگیم : نینچ  دادیم ، حرش  ار  خیرات  زا  شخب  نیا  عقوم  ره  ریخلاوبا )  ) نم خیرات  داتسا 
ار مالـسلا  هیلع  یلع  ياهيروالد  دوب و  رـضاح  دُُـحا  ردـَب و  گنج  رد  وا  اریز  دیـسرتیم ، مالـسلا  هیلع  یلع  اـب  دربن  زا  تقیقح  رد  ورمع 

. دوب هدید 
. دزاس فرصنم  دوخ  اب  دربن  زا  ار  مالسلا  هیلع  یلع  تساوخیم  رظن ، نیا  زا 

دومرف : مالسلا  هیلع  یلع 
لاوحا همه  رد  یلو  تسا ؛ تشهب  نم  هاگیاج  هدوب و  دنمتداعس  مشکب ) ای  موش و  هتـشک   ) تلاح ود  ره  رد  نم  روخم ، ارم  گرم  هّصُغ  وت 

دشکیم . ار  وت  راظتنا  خزود 
تفگ : دز و  يدنخبل  ورمع 

. دشاب وت  لام  ود  ره  خزود  تشهب و  تسین ، هنالداع  میسقت  نیا  یلع !
: هک دوب  هتسب  نامیپ  ادخ  اب  هدرک و  هبعک  هدرپ  رد  تسد  يزور  هک  تخادنا  ینامیپ  دای  هب  ار  وا  مالسلا  هیلع  یلع  ماگنه  نیا  رد 

. دریذپب ار  اهنآ  زا  یکی  دنک ، داهنشیپ  هس  دربن  نادیم  رد  ینامرهق  ره 
. دریذپب ار  مالسا  تسخن  هک  درک  داهنشیپ  ور  نیا  زا  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح 

. تسین نکمم  هک  رذگب  نیا  زا  یلع ! تفگ : ورمع 
دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

ور . نوریب  گنج  هکرعم  زا  و  راذگاو ، دوخ  لاح  هب  ار  دّمحم  رادرب و  دربن  زا  تسد 
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تفگ : ورمع 
هک دننکیم  رّوصت  و  دنیاشگیم ، نم  یئوگدب  وجه و  هب  نابز  برع ، يارعش  ادرف  تسا ، يدنکفارس  هلیسو  نم  يارب  بلطم  نیا  نتفریذپ 

مدز . تسد  يراک  نینچ  هب  سرت  زا  نم 
دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

مینک . دربن  مه  اب  ات  وش  هدایپ  بسا  زا  زین  وت  تسا ، هدایپ  وت  فیرح  نونکا 
تفگ : ِيو 

[ . 8 . ] دیامنب یتساوخرد  نینچ  نم  زا  یبرع  مدرکیمن  رّوصت  زگره  هک  تسا  يزیچان  داهنشیپ  کی  نیا  یلع !
ربخیب نانآ  عضو  زا  نارگ  اشامت  تفرگ و  ارف  ار  نامرهق  ود  فارطا  رابُغ  درَگ و  دـیدرگ و  زاغآ  تّدـش  هب  ناـمرهق  ود  ناـیم  دربن  سپس 

دندوب .
. دیسریم شوگ  هب  ِهرِز  رپس و  زا  یعافد  تالآ  دروخرب  اب  هک  دوب  ریشمش  تابرض  يادص  اهنت 

درک ، مالسلا  هیلع  یلع  ِرَس  هّجوتم  ار  دوخ  ریشمش  ورمع  یئاهدروخ  دز و  زا  سپ 
؛ دروآ دیدپ  ِيو  ِرَس  رد  یفاکش  لاح  نیا  اب  درک ، عفد  صوصخم  رپس  اب  ار  وا  تبرض  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح 

درک و عطق  ار  وا  ياپ  کی  ای  ود  ره  هک  تخاس  دراو  فیرح  ياپ  رب  هدـنُّرب  یتبرـض  درک و  هدافتـسا  تصرف  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  اـّما 
. تشگ نیمز  رب  شقن  شیرق  گرزب  نامرهق  ورمع 

. دش دنلب  دوب  مالسلا  هیلع  یلع  يزوریپ  هناشن  هک  رابغ  درگ و  نایم  زا  ریبکت  يادص 
نانع رایتخایب  هک  دنکفا ، دندوب  هداتسیا  ورمع  رس  تشپ  رد  هک  ینانامرهق  لد  رد  یبعر  سرت و  نانچ  نآ  ورمع  ندیطلغ  كاخ  هب  هرظنم 

دنتشگزاب . دوخ  هاگرگشل  هب  یگمه  هدرک و  قدنخ  هّجوتم  ار  اهبسا 
دندومن ، نارابگنس  ار  وا  قدنخ  نارومأم  دروخ و  نیمز  هب  تخس  درک و  طوقس  قدنخ  طسو  رد  يو  بسا  هک  لفون  زج 

تفگ : دنلب  يادص  اب  يو  اّما 
مینک . دربن  مه  اب  دیآ  دورف  رفن  کی  تسا ، يدرمناوج  زا  رود  نتشک ، زرط  نیا 

. تشُک ار  وا  دیدرگ و  قدنخ  دراو  دیشکیم ، درد  رَس  مخز  زا  هکنآ  اب  مالسلا  هیلع  یلع  هاگان 
دوب . هدش  توهبم  نایفسوبا  همه  زا  شیب  هتفرگ و  ارف  ار  كرش  رگشل  رسارس  تُهب  تشحو و 

درک . دنهاوخ  [ 9 « ] ِهْلثُم ، » هزمح ماقتنا  نتفرگ  يارب  ار  لفون  ندب  ناناملسم  هک  درکیم  رّوصت  وا 
. درخب رانید  رازه  هد  هب  ار  وا  دسج  هک  داتسرف  ار  یسک 

: دومرف ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ 
. تسا مارح  مالسا  رد  هدرم  لوپ  هک  دیهدب  ار  شعن 

اهنآ مادـنا  رب  هشعر  ورمع  شارخلد  ياههرعن  ندینـش  زا  هک  ار  يدارفا  تقیقح  رد  یلو  دوب ، هتـشک  ار  یناـمرهق  مالـسلا  هیلع  یلع  ًارهاـظ 
تـشحو بوعرم و  دندوب ؛ هتـسب  رمک  مالـسا  ناوج  تموکح  نداد  نایاپ  يارب  هک  ار  يرفن  رازه  هد  شترا  کی  درک و  هدـنز  دوب ، هداتفا 

. تخاس هدز 
؟ تسا هدوب  ردقچ  يراکادف  نیا  شزرا  هک  دشیم  مولعم  دوب ، ورمع  ِنآ  زا  يزوریپ  رگا 

هیلع یلع  تبرض  شزرا  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دیـسر ، ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  تمدخ  مالـسلا  هیلع  یلع  یتقو 
درک : دروآرب  نینچ  ار  مالسلا 

نیلقّثلا  ِةَدابِع  ْنِم  ُلَْضفَا  ِقَْدنَْخلا  َمْوی  ِیلَع  َُۀبْرَض 
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[ . 10 «. ] تسا سنا  ّنج و  مامت  تدابع  زا  رتالاب  يراکادف  نیا  شزرا  »
. دیدرگ لیلذ  راوخ و  كرش  ّتلم  دندشیم و  زیزع  ناناملسم  مومع  رفک ، نامرهق  نیرتگرزب  تسکش  هیاس  رد  اریز 

-----------------------
اه : تشون  یپ 

. 8 هیآ 14 -  بازحا  [ 1]
يربک ج 2 ص 68 . تاقبط  و -  يربط ج 2 ص 239 -  خیرات  [ 2]

باتک دوب . هتـسشن  هدنرپ  ناشرـس  رب  ییوگ  ریَّطلا : ُمُهِـسُؤُر  َقْوَف  َّنأَک  دنکیم : مّسجم  هلمج  نیا  اب  ار  ناناملـسم  دیدش  بعر  يدـقاو  [ 3]
یملعأ . يزاغملا ج 2 ص 470 ط - 

هغالبلاجهن ج 13 ص 248 . حرش  دیدحلا  یبا  نبا  [ 4]
راونالاراحب ج 20 ص 215 . [ 5]

هیآ 89 . ءایبنا  هروس  [ 6]
دئاوفلازنک ص 137 . [ 7]

راونالاراحب ج 20 ص 227 . [ 8]
صخش . ندب  ندرک  هعطق  هعطق  ینعی : ندرک ، هلثُم  [ 9]

مکاح ج 3 ص 32. كردتسم  و -  راونالاراحب ج 20 ص 216 -  [ 10]

مدرم اب  دروخرب  لمعلاروتسد 

مامت رد  ور  نیا  زا  دنـشاب ، مدرم  تمدخ  رد  دـیاب  یتموکح  نارازگراک  و  دـنمرتحم ، ادـخ و  ناگدـنب  مدرم  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  رظن  زا 
. دومرفیم توعد  ینتورف  عضاوت و  هب  ار  یتلود  نارازگراک  اههمان 

: تشون دوخ  نارادنامرف  هب  و 
هوُطْعَت الَف  يرَتْعا  ِدَقَف  ِۀَضیِرَْفلا  َریَغ  ْمَُکلَأَس  ْنَم  َو  َنیِِملْسُْملا  اورَخْسَت  ال 

[ . 1 .« ] دیهدن يزیچ  وا  هب  هدرک ، زواجت  درک ، تساوخرد  امش  زا  دوخ  قح  زا  شیب  هک  یسک  دینکن و  هرخسم  ار  ناناملسم  »
----------------

اه : تشون  یپ 
ۀمکحلا ج 1 ص 304. نداعم  و -  ةداعّسلاجهن ج 4 ص 26 -  [ 1]

ناوناب یعامتجا  طباور  لمعلاروتسد 

. یتشد دمحم  سرهفملامجعم  هغالبلاجهن  همان 116:31 
: تشون مالسلا  هیلع  نسح  ماما  شدنزرف  هب  باطخ  یعامتجا ، یقالخا ، لمعلاروتسد  کی  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

ِِهب َُقثوی  َال  ْنَم  َِکلاَخْدِإ  ْنِم  َّدَـشَِأب  َّنُهُجوُرُخ  َسَیلَو  َّنِهیَلَع ، یَْقبَأ  ِباَـجِْحلا  َةَّدِـش  َّنِإَـف  َّنُهاـیِإ ، َکـِباَجِِحب  َّنِهِراَْـصبَأ  ْنِم  َّنِهیَلَع  ْفُفْکاَو 
. ْلَْعفاَف َكَریَغ  َْنفِْرعی  اَّلَأ  َْتعَطَتْسا  ِنِإَو  َّنِهیَلَع ،

نوریب تسا ، نانآ  يراوتسا  تمالس و  لماع  ششوپ ، رد  يریگ  تخـس  هک  اریز  دنرگنن ، ار  نامرحمان  ات  راد ، ناشهاگن  باجح  هدرپ  رد  )
نینچ دنـسانشن  ار  وت  ریغ  هک  ینک  یگدنز  ياهنوگب  یناوتب  رگا  و  يروآ ، ناشنایم  رد  ار  حلاصریغ  دارفا  هک  تسین  نآ  زا  رتدب  نانز  نتفر 
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[ . 1 .( ] نُک
-------------------

اه : تشون  یپ 
. یتشد دمحم  سرهفملامجعم ،  هغالبلاجهن  همان 31  [ 1]

الوم دبع و  ياوعد 

. تسوا هدرب  الوم  و  الوم ، وا  هک  درکیم  اعدا  تفرگ و  ار  وا  دیروش و  الوم  رب  ياهدرب 
تشادن ياهدیاف  درادرب  اعدا  زا  تسد  دیدهت  دنگوس و  تحیصن و  اب  ات  دندرک  هچره 

. دنشابیمن هدرب  دنتسه و  الوم  دنتشاد  اعدا  ودره 
، درک ّلح  ار  لکشم  نیا  یسانشناور  ملع  زا  هدافتسااب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح 

، دنراذگ راوید  رب  رس  هک  تشادهگن  راوید  هبور  ار  اهنآ 
: دومرف ربنق  هب  يزاس ) هنحص  کی  اب   ) ناهگان و 

. شکرب ماین  زا  ریشمش 
. ماهدامآ تفگ : ربنق 

: دومرف ترضح 
. نزب ار  مالغ  ندرگ 

[ . 1 . ] دش فرطرب  اوعد  دیشک و  رانک  ار  دوخ  رایتخایب  دوب  مالغ  هک  سک  نآ  ماگنه  نیا  رد 
-------------------------

اه : تشون  یپ 
تارمث و  ص442 -  ج3 ، هعیـشلا ، لئاسو  و  ص380 -  ج2 ، بوشآ ، رهـش  نبا  بقاـنم  و  ص86 -  یضر ، فیرـش  ۀمئالا ، صئاصخ  [ 1]

. یفاک عورف  و  ص108 -  راونالا ،

یلع ماما  تواضق  يارب  ربمایپ  ياعد 

. درکیم يرواد  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  نامز  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  یهاگ 
: دومرفیم دیسریم ، ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  هب  نآ  ربخ  نوچ 

[ . 1 . ] تسا هداد  رارق  مالسلا  مهیلعتیب  لها  ام  نادناخ  رد  ار  تمکح  هک  منکیم  رکش  ار  ادخ 
-----------------------

اه : تشون  یپ 
یلع دّـمحم  خیـش  فیلأـت  مالـسلا ، هیلعیلع  ياـیاضق  و  ص61 -  یلماع ، لبج  همّـالع  فیلأـت  مالـسلا ، هیلعنینمؤملاریما  ياـهتواضق  [ 1]

ص69 . يرتشوش ،

هدیبسچ مه  هب  دازون  ود 

بیجع يدازون  شرهوش  هناخ  رد  ینز  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تموکح  نامز  رد  هک  دناهدرک  تیاور  هصاخ  هّماع و  ياملع  زا  یعمج 
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. دوب رس  ود  ندب و  ود  ياراد  الاب  هب  رمک  زا  هک  دروآ  ایند  هب 
اریز ( ؟ ناسنا ود  ای  تسا  ناسنا  کی  كدوک  نیا  ایآ  هک  دوب  هدرک  لکـشم  كدوک  ردـپ  ردام و  يارب  ار  راـک  هداـعلا  قراـخ  تقلخ  نیا 

كدوک نآ  ردام  ردـپ و  دوشیم ،) راب  نآ  رب  یمهم  راثآ  دراد و  ریثأـت  ندوب  اـت  ود  اـی  ندوب  یکی  رد  تـالماعم  تاداـبع و  ثرا و  مکح 
. دنسرپب مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هک  دندش  راچان 

: دومرف مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح 
کی ود  ره  اهنآ  دندش ، رادیب  هظحل  کی  رد  مه  اب  ود  ره  رگا  دینک ، رادیب  ار  رـس  ندـب و  نآ  زا  یکی  تسا  باوخ  رد  كدوک  هک  هاگنآ 

[ . 1 . ] دنربیم ثرا  ود  دنرفن و  ود  اهنآ  دنام ، یقاب  باوخ  رد  يرگید  دش و  رادیب  یکی  رگا  دنتسه و  ناسنا 
----------------

اه : تشون  یپ 
باب 2. ، 62 لصف ص201 ، دیفم ، خیش  داشرا  [ 1]

نان صرق  تشه  قیفر و  ود 

. دنتفر رفس  هب  رگیدکی  اب  قیفر  ود 
دندرتسگ ، ياهرفس  اذغ  فرص  يارب  رهظ ، ماگنه  لزانم ، زا  یکی  رد 

. دنداهن هرفس  رب  نان  صرق  هس  يرگید  نان و  صرق  جنپ  نانآ  زا  یکی 
. درک مالس  اهنآ  رب  درکیم ، روبع  یصخش  دنرب  ماعط  هب  تسد  دنتساوخ  قیفر  ود  هک  ماگنه  نآ  رد 

رـس رب  تفریذپ و  ار  نانآ  توعد  فراعت  نودـب  نامهم  و  دـندرک ، توعد  هرفـس  ِرَـس  هب  ار  دراو  هزات  مالـس ، باوج  زا  سپ  نان  نابحاص 
. تسشن هرفس 

رانک رد  مهرد » تشه   » غلبم تساخرب و  اج  زا  نامهم  ِدرم  دـش ، مامت  اذـغ  یتقو  دـندرک  هدافتـسا  اـهنان  زا  يواـسم  روط  هب  رفن  هس  ره  و 
: تفگ داهن و  هرفس 

. امش ماهس  نآ  زا  نم  مهس  تمیق  رصتخم  غلبم  نیا 
تفرگ ، رد  عازن  فالتخا و  غلبم  نآ  میسقت  رس  رب  نانابزیم  نایم  اّما  تفر ، نامهیم 

: تفگ دوب  نان  صرق  هس  بحاص  هک  يدرم 
. دشاب وت  يارب  رگید  مین  نم و  يارب  مهرد  تشه  نآ  زا  یمین 

: تفگ دوب  نان  صرق  جنپ  بحاص  هک  درم  نآ  اّما 
ار یقاب  مهرد  هس  نم و  يارب  مهرد  جـنپ  هجیتن  رد  میروآ ، باسح  هب  نان  صرق  کی  ياهب  ار  مهرد  ره  هک  دـنکیم  اضتقا  نینچ  تلادـع 

. میراذگب وت  يارب 
. دندرب هاگداد  هب  تموصخ  دشن ، میلست  يرگید  رظن  هب  کی  چیه  تفرگ و  الاب  عازن 

هب و  درک ، هیصوت  حلـص  شزاس و  هب  ار  اهنآ  تسناد  شزرایب  ییزج و  یلیخ  ار  فالتخا  دروم  نوچ  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح 
: دومرف نان  هدرگ  هس  بحاص 

ۀَثالَِثب ِضرَاَف  َكُِزبُخ  ْنِم  رَثْکَا  ُهُُزبُخ  َو  َضَرَع ، ام  َُکبِحاص  َکیَلَع  َضَرَع  ْدَق 
عناـق مهرد  هس  نتفرگ  هب  يریذـپب و  ار  وا  داهنـشیپ  هک  تسا  نآ  رتـهب  نم  رظن  هب  هدرک و  تیاـعر  وت  هراـبرد  ار  فاـصنا  طرـش  وت  قـیفر  »

.« يوش
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: تفگ دمآ و  رد  دانع  جاجل و  ِرد  زا  عاّمط  درم 
. مریذپیم ار  تلادع  طقف  دش و  مهاوخن  میلست  قح  رما  هب  زج  نم  دنگوس ، ادخ  هب  هن ،

: دومرف دریذپب ، ار  قح  دوشیمن  رضاح  هک  دید  ار  درم  نآ  یتخسرس  نوچ  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح 
ۀعبَس َُهل  َو  ٌدِحاو  ٌمَهرِد  َّالِإ  ِّقَْحلا  ُِّرم  یف  ََکل  َسَیل 

.« تسا يرگید  نآ  قح  رگید  مهرد  تفه  تسین و  مهرد  تشه  عومجم  زا  مهرد  کی  زا  شیب  وت  بیصن  قح ، ساسأرب  هک  شاب  هاگآ  »
: تفگ تفشآرب و  تخس  تسا ، مهرد  کی  وا  يارب  قح  دید  هک  یتقو  دوبن  یضار  مهرد  هس  هب  هک  عاّمط  درم 
؟ موش یضار  مهرد  کی  هب  هنوگچ  نونکا  متشاد  ابا  نم  دادیم  نم  هب  مهرد  هس  وا  نینمؤملاریما  ای  هَّللا  ناحبس 

دومرف : ترضح 
قح مهرد  کـی  زا  شیب  وت  هک  تسا  نیا  قح  ياـضتقم  يوشن و  میلـست  قح  هب  زج  هک  يدرک  داـی  مسق  وت  نکل  دوب ، حلـص  داهنـشیپ  نآ 

. يرادن
تفگ : درم 

. مریذپب ات  ياشگب  ار  لکشم  نیا  هِرِگ  نک و  هاگآ  زار  نآ  زا  ارم  سپ  تسا  نیا  قح  ّرم  ياضتقم  هک  نونکا 
: دومرف مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح 

، دوشیم میسقت  مهس  هب 24  تقیفر  وت و  نان  صرق  تشه  هک  تسا  نینچ  هن  ایآ 
: ددرگیم میسقت  مهس  هب 15  تقیفر  نان  هدرگ  جنپ  مهس و  هب 9  وت  نان  هدرگ  هس  هک 

دوش 24  یم  15 و 9 
وت ثلث  ُهن  زا  هک  تسا  ناـنچ  هجیتـن  دـناهدروخ و  ار  نآ  زا  ثلث  تشه  کـی  ره  زین  وت  قیفر  ناـمهیم و  ياهدروخ و  ار  نآ  ثلث  تشه  وت 

مهرد کی  وت و  قیفر  ثلث  تفه  ربارب  رد  مهرد  تفه  ور  نیا  زا  تسا ، هدـش  نامهیم  هرهب  ثلث  تفه  تقیفر  ثلث  هدزناپ  زا  و  ثلث ، کی 
. تسا وت  بیصن  ثلث  کی  ربارب  رد 

[ . 1 . ] مدش یضار  نآلا  تفگ : درم 
. تسا مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تواضق  ياهیتفگش  زا  تافالتخا  ّلح  رد  یضایر  ملع  ندربراک  هب  ندرک و  تواضق  هنوگنیا 

---------------
اه : تشون  یپ 

افلخ خــیرات  و  ص211 -  ج2 ، يروفـص ، سلاـجملا  ۀـهزن  و  ص84 -  نـیعلا ، رئاـخذ  و  ص41 -  ج3 ، هباصا ، هیـشاح  رد  باـعیتسا  [ 1]
 - ص442 ج3 ، هعیشلا ، لئاسو  و  ص107 -  راونالا ، تارمث  و  ثیدح 14512 -  ص835 ، ج5 ، يدنه ، لامعلازنک  و  ص142 -  یطویس ،

ص105. دیفم ، داشرا  و  ص76 -  رابخالا ، فئاطل  و 

فلتخم هیور  ود 

: دومرف دوخ  نارای  هب  دیدرگ  زوریپ  نمشد  رب  لمج  گنج  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هک  یماگنه 
دنتسه » ناما  رد  دناهدش  هدنهانپ  اههناخ  رد  هک  یناسک  دیشکن و  ار  ناحورجم  دینکن ، بیقعت  هتخیرگ  گنج  زا  هک  ار  ینمشد  »

. تشکیم ءانثتسا  نودب  ار  نانمشد  نیّفص ، گنج  رد  یلو 
تفگ : کیرش  نبا  هب  بلغت  نب  نابا 

؟ تفرگ راک  هب  فلتخم  هیور  ود  نیّفص ، لَمَج و  گنج  ود  رد  نینمؤملاریما  ارچ 

مالسلا هیلع  یلع  ماما  www.Ghaemiyeh.comهمانشناد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1507زکرم  هحفص 692 

http://www.ghaemiyeh.com


تفگ : کیرش  نبا 
هدنامرف نیّفـص ، گنج  رد  یلو  دـندش ، هتـشک  گنج  يادـتبا  نامه  رد  دـندوب ، ریبز  هحلط و  هک  رگـشل  ناهدـنامرف  لَمَج  گنج  رد  اریز 

[ . 1 . ] تشادیم او  گنج  هب  هدومن  عمج  ار  نایرگشل  دوب و  هدنز  هیواعم ، ِرگشل 
-------------

اه : تشون  یپ 
ص55. ج11 ، هعیشلا ، لئاسو  [ 1]

دشن عطق  هک  يرببیج  تسد 

.( دوب راّرط  . ) درک يرب  بیج  هک  دندروآ  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  تمدخ  ار  یصخش 
. دندوب وا  تازاجم  رظتنم  و 

: دومرف مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح 
نید و يادا  اهنت  و  ، ) منکیمن عطق  ار  وا  تسد  دـشاب ، هدـیدزد  تسا ) ادـیپ  نآ  بیج  هک  ینهاریپ  ای  راولـش  تک و   ) اـهسابل يور  زا  رگا 

دراد ،) ریزعت 
[ . 1 . ] منکیم عطق  ار  وا  تسد  دشاب ، هدیدزد  يزیچ  ریز  سابل  زا  رگا  اّما 

عطق ددزدب ، زرح  زا  جراخ  ار  يزیچ  یـسک  رگا  درادن و  هدش  تسارح  ظفح و  زرح و  تلاح  نآ  ياهبیج  اهسابل و  يور  سابل  نوچ  )
.( دراد زرح  تلاح  نیریز  سابل  ياهبیج  اّما  تشاد ، دهاوخن  تسد 

-----------------
اه : تشون  یپ 

ص270. ج28 ، هعیشلا ، لئاسو  و  ص226 -  ج7 ، یفاک ، لوصا  [ 1]

یلع ریغ  زا  تماما  یفن  رد 

رفک ؟ ارهد و  كرشا  نم  فیک  ماماب  اموی  بنذا  نم  سیل 
ییوخ ) یلع  رهم  الم  هدیصق  زا  )

رد دنوادخ  اریز  دسریمن  نیملاظب  ماقم  نیا  تسا و  یهلا  بصنم  تبهوم و  تماما  عوضوم  دیسر  توبثب  شخب  نیا  مکی  لصف  رد  هکنانچ 
نم دـهع  ینعی  [ 1  ] نیملاـظلا يدـهع  لاـنی  ـال  دومرف : هدـب  رارق  یناـماما  مه  نم  هیرذ  زا  درک  ضرع  هک  میهاربا  ترـضح  ياـضاقت  ربارب 
هتفر راکب  نآ  عیـسو  يانعمب  لدع و  ربارب  رد  ملظ  هکلب  تسین  يرگیدب  متـس  اهنت  هیآ  نیا  رد  ملظ  زا  روظنم  دـسریمن و  نیملاظب  تماما ) )

دـشابیم دوخ  ریغ  ياج  رد  يزیچ  ره  نداد  رارق  زین  ملظ  وا  دوخ  ياج  رد  يزیچ  ره  نداد  رارق  دنیوگیم  لدع  فیرعت  رد  هکنانچمه  تسا 
: دیامرف نینچمه  میظع و  ملظل  كرشلا  نا  دیامرف : دنوادخ  هک  تسا  یتسرپ  ادخ  دیحوت و  ياجب  یتسرپ  تب  كرش  نآ  هجرد  نیرتالاب  و 

یگتـسیاش هدـش و  بوسحم  نیملاظ  وزج  اذـل  دـندوب  تسرپ  تب  رفاک و  مالـسا  زا  شیپ  هثـالث  ياـفلخ  نوچ  و  نوملاـظلا . مه  نورفاـکلا 
نامیلـس خیـش  هکنانچ  دوب  هدرکن  هدجـس  ار  تب  ياهظحل  هدوب و  ترطف  زا  وا  نامیا  هک  مالـسلا  هیلع  یلع  فالخ  رب  دناهتـشادن  ار  تماما 

مل ههجو ـ  هللا  مرک  دنیوگ  وا  هراب  رد  تهج  نیمهب  دیتسرپن و  ار  اهتب  یکچوک  رد  زگره  ترضحنآ  هک  دنکیم  تیاور  دعـس  نبا  زا  یخلب 
[ . 2  ] ههجو هللا  مرک  هیف  لاقی  ۀمث  نم  هرغص و  یف  طق  ناثوالا  دبعی 

میهاربا ياعد  دومرف  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  دنکیم  لقن  دوعسم  نب  هللا  دبع  زا  دوخ  دنسب  یعفاش  یلزاغم  نبا  نینچمه 
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یلع نم و  لاح  لـماش  نادرگ ) رود  یتسرپ  تب  زا  ار  منادـنزرف  نم و  و  [ ) 3  ] مانـصالا دبعن  نا  ینب  ینبنجا و  و  درک : ضرع  دـنوادخب  هک 
هتفگ ددرگ و  ضارتعا  تسا  نکمم  [ 4  ] داد رارق  یصو  ار  یلع  یبن و  ارم  دنوادخ  هجیتن  رد  میدرکن  هدجس  ار  تب  ام  زا  کیچیه  هک  دش 

دنشابیمن . نیملاظ  وزج  تروصنیا  رد  دنتشگ و  دحوم  هدش و  جراخ  كرش  رفک و  زا  مالسا  نیدب  فرشت  زا  سپ  افلخ  هک  دوش 
تسا و هدنیآ  هنمزا  تاقوا و  مامت  لماش  تسا و  یفنم  لبقتـسم  لعف  نیملاظلا  يدهع  لانی  هیآ ال  رد  لانی  هغیـص ال  الوا  هک  تسنیا  خـساپ 
رد دوش  رظن  فرص  ءافلخ  مالسا  زا  شیپ  نامز  رفک  زا  هچنانچ  تسا  بجاو  هنم  ینثتـسم  مکح  رد  نآ  لوخد  دشاب  راک  رد  یئانثتـسا  رگا 

تسا هدشن  دراو  نآ  رب  یئانثتـسا  نوچ  یلو  ملظلا . كرت  دعب  الا  نیملاظلا  يدهع  لانی  ال  دشیم : هتفگ  بیترت  نیدب  هکرابم  هیآ  تروصنیا 
دیوگ : رعاش  هکنانچمه  دسریمن  واب  تماما )  ) ادخ دهع  دشاب  ملاظ  رفاک و  مه  هظحل  کی  یسک  نیا  رب  انب 

ماماب  اموی  بنذا  نم  سیل 
رفک  ارهد و  كرشا  نم  فیک 

دیامرف : هدئام  هروس  رد  دنوادخ  اریز  دندش  نآ  یمومع  عیسو و  ینعمب  ملظ  بکترم  مه  مالساب  فرشت  زا  سپ  ءافلخ  ایناث 
دیامرفیم : هیآ  نیا  زا  لبق  هیآ  رد  نینچمه  نوملاظلا . مه  کئلواف  هللا  لزنا  امب  مکحی  مل  نم  و 

دیامرفیم : هروس  نامه  رد  زاب  و  نورفاکلا . مه  کئلواف  هللا  لزنا  امب  مکحی  مل  نم  و 
[ . 5  ] نوقسافلا مه  کئلواف  هللا  لزنا  امب  مکحی  مل  نم  و 

زا تسا و  ظوفحم  هشیمه  يارب  اهنآ  تیقلطم  اذـل  هتفرن  راکب  يدـییقت  نوچ  یلو  هدـش  لزاـن  اراـصن  دوهی و  دروم  رد  تاـیآ  نیا  هچ  رگا 
اب هجیتن  رد  دوبدهاوخ و  قساف  رفاک و  ملاظ و  وا  دنک  مکح  ادخ  تاروتسد  فالخ  رب  سک  ره  هک  دوشیم  طابنتسا  روبزم  تایآ  نومـضم 

دهاوخ تمـصع  دقاف  اریز  تشاد  دـهاوخن  ار  هیهلا  تفالخ  ینعی  تماما  ماقم  زارحا  یگتـسیاش  نیملاظلا  يدـهع  لانی  هیآ ال  دافمب  هجوت 
دسریمن . قساف  كرشمب و  تماما  هک  دنتسه  هدیقع  نیاب  يرشخمز  يواضیب و  دننام  زین  هماع  ياملع  زا  یضعب  دوب 

ادـخ و هتفگ  رب  ار  دوخ  رظن  هدـیقع و  هدرک و  مکح  نآرق  تایآ  فالخ  رب  يدراوم  رد  انلع  تفالخ  ماقم  يدـصت  نامز  رد  هثالث  يافلخ 
بتک زا  هک  يراخب  حیحص  ملسم و  حیحص  رد  دنیوگ . تعدب  ارنآ  هک  دندومن  صن  ربارب  رد  داهتجا  رگید  ترابعب  دنتشاد و  مدقم  ربمغیپ 

وبا شیپ  مالسلا  اهیلع  همطاف  شرتخد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  تلحر  زا  سپ  هک  تسا  هدش  دراو  تسا  تنـس  لها  ربتعم 
[ . 6  ] دومن ار  شردپ  ثرا  هبلاطم  تفر و  رکب 

ره میراذـگیمن و  ثرا  ناربمغیپ  هورگ  ام  ینعی  ۀـقدص  وهف  انکرت  ام  ثرون  ءایبنالا ال  رـشاعم  نحن  هک : تسا  هدومرف  ربمغیپ  تفگ  رکب  وبا 
تسا . هقدص  دنامب  یقاب  ام  زا  هچ 

ینیشناج يارب  يو  یگتـسیاش  مدع  نینچمه  نآرق و  اب  وا  تفلاخم  دوب  رکب  وبا  نخـس  هک  یلعج  ثیدح  نیا  نومـضم  لیلحت  هیزجت و  زا 
اریز : ددرگیم  راکشآ  حضاو و  مرکا  ربمغیپ 

یل بهف  دیامرف : ایرکز  لوق  زا  زاب  و  درب ) ثرا  دواد  شردـپ  زا  نامیلـس  [ ) 7  ] دواد نامیلـس  ثرو  و  دیامرف : میرک  نآرق  رد  دنوادخ  الوا 
ثرا بوقعی  لآ  نم و  زا  هک  نک  اطع  يدنزرف  نمب  هک  دنکیم  ضرع  دـنوادخب  ایرکز  [ ) 8  ] بوقعی لا  نم  ثری  ینثری و  ایلو  کندل  نم 

ای تسین  جراـخ  لاـح  هس  زا  بلطم  میئوگیم  نونکا  تسیچ ؟ اـههیآ  نیا  باوج  دـنراذگیمن  یقاـب  ثرا  ناربمغیپ  رکب  وبا  لوقب  رگا  درب .)
تـشذگ هک  هدئام  هروس  تایآ  دافم  دانتـسابتروصنیا  رد  درک  تفلاخم  نآرق  اب  المع  دومن و  لعج  ار  ثیدح  نیا  رکب  وبا  میئوگب  دـیاب 

رد دوب  قداـص  دوخ  لوق  رد  درکن و  لـعج  ار  ثیدـح  رکب  وبا  میئوـگب  دـیاب  اـی  درادـن . ار  تماـما  قـح  هدـش و  بوـسحم  رفاـک  ملاـظ و 
ثلاث قش  تسا . لاحم  هک  مه  نیا  دشاب و  هدومرف  ینخـس  هدـش  یحو  وا  رب  هک  ینآرق  فالخ  رب  ربمغیپ  دوخ  دـیاب  هللااب ) ذوعن   ) تروصنیا
نآرق تفلاخم  ادمع  ینعی   ) دراد تافانم  نآرق  تایآ  اب  ثیدح  نیا  هک  تسنادیمن  یلو  دومن  لعج  ار  ثیدـح  رکب  وبا  میئوگب  هک  تسنیا 

یگتـسیاش مدع  مه  تسا و  هداد  تبـسن  واب  ار  یلعج  ثیدـح  هک  هتـسب  ربمغیپ  هب  غورد  تمهت و  مه  رکب  وبا  زین  تروصنیا  رد  دومنن ) ار 
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دروم رد  هک  ار  یئاههیآ  نینچ  هک  دـشاب  عالطا  یب  ردـق  نیا  نآرق  زا  هکیـسک  اریز  تسا  هدرک  تباـث  ترـضحنآ  ینیـشناج  يارب  ار  دوخ 
دنکیم ؟ تموکح  یعرش  لئاسم  ماکحا و  هیلک  رد  هتسشن و  ربمغیپ  دنسم  رد  یسک  نینچ  هنوگچ  دنادن  تسا  ناربمغیپ 

زا رکب  وبا  يدنبیم  تمهت  نم  ردپ  هب  ارچ  هک  درک  باجم  موکحم و  ار  وا  دوخ  هدنبوک  جاجتحا  اب  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  یتقو  ایناث 
یـسک زا  دهاش  اریز  تسا  نآرق  اب  رکب  وبا  تفلاخم  رب  رگید  لیلد  زین  رما  نیا  تساوخ  دهاش  شیوخ  يوعد  تابثا  يارب  هردخم  ایلع  نآ 

لوق در  وا  يوعد  در  هدوب و  هموصعم  ریهطت  هیآ  مکحب  مالـسلا  اهیلع  همطاف  هکیلاح  رد  دوشن  دامتعا  وا  لوق  تحـصب  هک  دوشیم  هتـساوخ 
تسا . ریهطت  هیآ  راکنا  بیذکت و  ادخ و 

عقاو رکب  وبا  لوبق  دروم  تسا  همطاف  رهوش  هکنیا  تلعب  ترـضحنآ  تداهـش  یلو  دوب  مالـسلا  هیلع  یلع  دوخ  همطاف  دوهـش  زا  یکی  اـثلاث 
تایآ اب  دـشابیم ) روبزم  هیآ  دافم  لومـشم  زین  مالـسلا  هیلع  یلع  نوچ   ) دومن ار  ریهطت  هیآ  در  هکنیا  رب  هوـالع  رکب  وبا  زین  اـجنیا  رد  دـشن 

دـش هراـشا  شخب  نیا  مود  لـصف  رد  هکناـنچمه  اریز  تسا  هدرک  تفلاـخم  دوه  هروس  هیآ 17  دـعر و  هروـس  هیآ 43  دـننام  زین  يرگید 
لقن رد  مه  اـم  هک  تسا  هدومن  یفرعم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربـمغیپ  تلاـسر  دـهاش  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  روـبزم  تاـیآ  رد  دـنوادخ 

ادخ فرط  زا  هک  ار  يدـهاش  یتأرج  هچب  رکب  وبا  هک  ار  رما  نیا  تلع  الاح  میاهدرک  دانتـسا  تنـس  لها  عبانمب  تایآ  نآب  طوبرم  تایاور 
تفگ ! ناوتیمن  يرگید  زیچ  نآرق  ادخ و  اب  تفلاخم  زج  تسا  هدرکن  لوبق  هدیدرگ  نییعت 

تـسا هدش  نییعت  ةوکز  یفرـصم  ياهلحم  يارب  هک  تسیا  هیآ ـ  رد  مهبولق  ۀـفلؤملا  فذـح  نآرق  اب  رکب  وبا  ياهتفلاخم  زا  رگید  یکی 
دیامرف : میرک  نآرق  رد  دنوادخ 

هللا نم  ۀضیرف  لیبسلا  نبا  هللا و  لیبس  یف  نیمراغلا و  باقرلا و  یف  مهبولق و  ۀفلؤملا  اهیلع و  نیلماعلا  نیکاسملا و  ءارقفلل و  تاقدصلا  امنا 
[ . 9]

رد ات   ) دریگ تفلا  مالـساب  ناشیاهلد  هک  یناسک  يارب  نآ و  ناگدـننک  يروآ  عمج  نیکاـسم و  ارقف و  يارب  ارـصحنم  دـیاب  ار  ةوکز  ینعی 
رد يراک  ره  يارب  و  دنزجاع ) نآ  يادا  زا  هک   ) ناراد ضرق  يارب  ناگدنب و  ندرک  دازآ  يارب  و  دنیامن ) مالسا  لوبق  هدش و  مرگلد  هجیتن 

ادخ . بناج  زا  تسا  ياهضیرف  نیا  دومن و  فرصم  لیبسلا  نبا  يارب  ادخ و  هار 
ۀفلؤملا رمع  یئامنهرب  رکب  وبا  هک  تسا  هدـیدرگ  لقن  هدـش  نیودـت  یفنح  هقف  رد  هک  ةرینلا  ةرهوجلا  باتک  رد  هلمج  نم  هماـع  بتک  رد 

دوشیمن ! يرب  شاهمذ  دناسر  فرصم  نیدب  ار  ةوکز  یسک  رگا  ینعی  دنیوگ  طاقسا  مکح  ارنآ  ناینس  تشاذگ و  رانک  ار  مهبولق 
[ . 10  ] ۀضیرف نهروجا  نهوتاف  نهنم  هب  متعتمتسا  امف  هفیرش  هیآ  یط  ار  هغیص )  ) عطقنم دقع  دنوادخ 

مرکا ربمغیپ  نامز  رد  اهنآ  عوقوب  دوخ  هکنیا  اب  ار  جـح  هعتم  نز و  هعتم  شیوخ  تفالخ  نارود  رد  رمع  یلو  تسا  هدومرف  لـالح  زئاـج و 
رـصتخم اـب  هماـع  بتک  رد  بلطم  نیا  دومن و  دـیدهت  تبوقع  رفیکب و  مه  ار  بکترم  درک و  میرحت  دومنیم  فارتعا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

: تفگ تفر و  ربنم  يالاب  رمع  هک  تسا  هدش  لقن  هللا  دـبع  نب  رباج  زا  ملـسم  حیحـص  رد  تسا  هتـشگ  دراو  ظافلا  تاملک و  رد  یفالتخا 
ادخ لوسر  نامز  رد  هعتم  ود  ینعی  ءاسنلا . ۀعتم  جحلا و  ۀـعتم  امهیلع  بقاعا  امهنع و  یهنا  اناف  ناتللحم  هللا  لوسر  دـهع  یلع  اتناک  ناتعتم 

تسا . نز  هعتم  جح و  هعتم  ودنآ ، مناسریم  رفیکب  ارنآبکترم  منکیم و  تعنامم  ودنآ  زا  نم  دندوب  لالح 
رباج دـیامنیم  رما  ساـبع  نبا  دـنکیم و  یهن  هعتم  زا  ریبز  نبا  متفگ  رباـجب  هک  تسا  هدـش  تیاور  هرـضن  یبا  نب  ملـسم  زا  یقهیب  ننـس  رد 
یلو تسنآرق  نیمه  نآرق  ربمغیپ و  نیمه  ربمغیپ  تفگ  دیسر  تفالخب  هک  رمع  دوب  ام  اب  مه  رکب  وبا  میدرک  عتمت  ادخ  لوسر  اب  ام  تفگ 
یسک رب  تسا  نز  هعتم  یکی  مهدیم  رارق  رفیک  دروم  دوش  اهنآ  بکترم  هک  ره  منکیم و  یهن  اهنآ  زا  نم  دوب  ربمغیپ  نامز  رد  هک  هعتم  ود 

جح . هعتم  يرگید  منکیم و  شراسگنس  هکنیا  زج  مباین  تسد  دنک  عطقنم  حاکن  هک 
! هدرک یهن  نآ  زا  تردپ  تفگ  لئاس  تسا ، لالح  داد  خساپ  دیـسرپ  ار  جح  هعتم  رمع  رـسپ  زا  یـسک  هک  هدـش  لقن  يذـمرت  حیحـص  رد 

لوسر زا  تفگ  لئاس  ینکیم ؟ يوریپ  ودـنآ  مادـک  زا  وت  داد  ماجنا  ارنآ  ادـخ  لوسر  یلو  درک  یهن  يزیچ  زا  مردـپ  رگا  منیبب  وگب  تفگ 
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[ . 11  ] تسا هدروآ  اجب  ارنآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  سپ  تفگ  رمع  رسپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ 
تمایق زور  ات  ربمغیپ  مارح  لالح و  رگم  و  تسین ؟ رادیاپ  دبا  ات  مالـسا  هسدقم  تعیرـش  ماکحا  رگم  میـسرپیم  تنـس  لها  زا  اجنیا  رد  ام 

تسین ؟ دنوادخ  دوخ  هیهلا  نایدا  رد  نیناوق  عضاو  رگم  تسین ؟ مارح  لالح و 
خسن و ای  دهد و  رییغت  ار  عرـش  ماکحا  هک  دنتـسین  لئاق  وا  يارب  ار  يرایتخا  نینچ  دـننادیم  یهلا  هدـنیامن  موصعم و  ار  ماما  هک  عیـشت  لها 

ارنآ هدوبن و  دقتعم  مه  هفیلخ  تمصعب  هک  تنـس  لها  اما  دننادیم  نآرق  تایآ  نید و  ماکحا  مجرتم  رـسفم و  نیبم و  ار  وا  هکلب  دنک  لعج 
تـساوخ ناشکرابم  رطاخ  هچ  ره  هک  دننادیم  زئاج  وا  يارب  ار  يرایتخا  نینچ  هنوگچ  دـننادیم  سانلا  ماوع  یتشم  عامجاب  يروآ و  رد  نم 

دنیامن ؟. ربمغیپ  تفلاخمب  رارقا  ۀحارص  هتشاذگ  رتارف  اراپ  یتح  دننک و  فرصت  لخد و  تعیرش  ماکحا  رد 
تیـصع نا  فاخا  ینا  یلا  یحوی  ام  الا  عبتا  نا  یـسفن  ءاقلت  نم  هلدـبا  نا  یل  نوکی  ام  لق  دـیامرف : شربمغیپ  هب  میرک  نآرق  رد  دـنوادخ 

هچنآ رگم  منکیمن  يوریپ  نم  منک  لیدـبت  ار  نآرق  دوخ  شیپ  زا  هک  متـسین  زاـجم  نم  وگب  اـهنآب  ربمغیپ  يا  [ ) 12  ] میظعموی باذع  یبر 
ار یهلا  یحو  دـناوتن  ربمغیپ  دوخ  هکیئاج  سپ  منک ) . ینامرفان  ار  مراگدرورپ  هک  مسرتیم  گرزب  زور  باذـع  زا  نم  دوشیم و  یحو  نمب 

تسا ؟ هداد  ار  هزاجا  نیا  دوخب  هنوگچ  هفیلخ  بانج  دسرتب  تمایق  زور  باذع  زا  درومنیا  رد  دنک و  لیدبت  رییغت و 
اهنآ نایم  هلصاف  تسبوخ  دنراد و  لاجعتسا  مدرم  تفگ  هک  سلجم  کی  رد  تسا  نز  ندرک  هقالط  هس  نآرق  اب  رمع  رگید  ياهتفلاخم  زا 

هنوگنادـب مه  يدرم  رگا  هکیتروص  رد  دـشاب  هداد  قالط  هس  ار  وا  هک  تسا  یفاک  اـثالث  کـتقلط  دـیوگب : شنزب  يدرم  رگا  ینعی  دـشابن 
زا هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هک  تسا  روثنملا  ردلا ـ  ریـسفت  رد  هکنانچ  دوشیمن  بوسحم  رتشیب  قالط  کی  نخـس  نیا  دشاب  هتفگ 

دومرف مداد  قالط  هس  سلجم  کی  رد  ار  وا  درک  ضرع  يداد ؟ قالط  هنوگچ  ار  وا  دیـسرپ  دوب  نوزحم  هداد و  قـالط  ار  شنز  هک  يدرم 
نیا هک  دراد  تلالد  [ 13  ] ناسحاب حیرست  وا  فورعمب  كاسماف  ناترم  قالطلا  هیآ  و  نک . عوجر  واب  یهاوخیم  رگا  تسا  قالط  کی  نیا 

دنشاب . هتشاد  هلصاف  مه  زا  قرفتم و  دیاب  اهقالط 
دنیوشب . ارنآ  اپ  حسم  ياجب  هک  تسا  هداد  روتسد  هدرک و  تفلاخم  زین  ءوضوب  طوبرم  هیآ  رد  رمع 

یئاجب ار  راک  درم  نیا  تسین و  حیـضوتب  يزاین  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  تنـس  یهلا و  تاروتـسد  اـب  ناـمثع  ياـهتفلاخم  هراـب  رد  اـما 
دنتخاس . شلوتقم  هتخیر و  شاهناخب  نیملسم  دوخ  هک  دیناسر 

نیبلاط میدرک و  افتکا  هرقف  دنچ  نیا  رکذب  طقف  ام  هدش و  هتـشون  لیـصفت  روطب  هصاخ  هماع و  بتک  رد  نآرق  ماکحا  اب  ءافلخ  ياهتفلاخم 
تعدـب لها  ياهتفلاخم  مامت  باتکنآ  رد  هک  دـنیامن  هعجارم  نیدـلا  فرـش  دیـس  همالع  فیلأت  داهتجالا  صنلا و  سیفن  باتکب  دـنناوتیم 

تسا . هدش  همجرت  زین  یسرافب  صن ) لباقم  رد  داهتجا   ) ناونع تحت  هدش و  دیق  الیصفت 
رییغت و نیا  اذـل  دـناهدوب  دـهتجم  ءافلخ  هلمج  نم  ربمغیپ  هباحـص  نوچ  هک  تسنیا  رب  هدـیقع  رجح  نبا  دـننام  ار  ننـست  ياـملع  زا  یـضعب 

هدوبن يدمع  ناشیاطخ  نوچ  دشاب  عرش  تاروتسد  فالخ  رب  نانآ  داهتجا  هکنیا  ضرفب  هدمآ و  لمعب  یعامتجا  طیارـش  ياضتقمب  لیدبت 
دنشابیم !! روذعم 

تسا مارکا  دروم  یباحص  نآ  بلطم  تحـص  ضرفب  دنـشاب و  دهتجم  هباحـص  همه  هک  تسین  تسد  رد  یلیلد  چیه  الوا  هک  تسنیا  خساپ 
داهتجا طیارـش  زا  ایناث  دناهدوب . هباحـص  نایم  رد  هدـش  لزان  ياهروس  ناشتمذـم  رد  هک  زین  نیقفانم  الا  دـشاب و  ربمغیپ  تاروتـسد  عبات  هک 

هک تسا  يدراوم  رد  داهتجا  اثلاث  دراد . تافانم  ضقاـنت و  تسا  هدز  رـس  ءاـفلخ  هیحاـن  زا  هک  یملظ  اـب  نآ  تسا و  تلادـع  هکلم  نتـشاد 
حیحـص یتروص  رد  مه  داهتجا  نیا  دوش و  رظن  راهظاب  جایتحا  هملـسم  دـعاوق  ساسا  رب  هتـشاد و  قالطا  لامجا و  صن  ای  دـشابن و  یـصن 

حیرص راتفگ  هقف  حالطصا  رد  صن  زا  روظنم  دشابن و  حیرص  صن  فلاخم  تهج  رد  هدوب و  ربمغیپ  تنـس  ادخ و  باتک  قفو  رب  هک  تسا 
لباقم رد  داهتجا  نیا  رب  انب  تسا  هدیسر  مدرم  تسدب  ثیداحا  نایوار  طسوت  هک  تسا  ربمغیپ  نشور  نانخس  هینس و  تنس  و  نآرق )  ) ادخ

نینچ نشور و  نآ  نالطب  القع  اعرش و  هک  تسا  تعدب  نامه  نیا  ربمغیپ و  روتسد  ادخ و  نامرف  رب  تسا  یصخش  رظن  نتشاد  مدقم  صن 
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دوب . دهاوخ  دیدرگ  هراشا  اهنادب  لصف  نیا  لوا  رد  هک  هدئام  هروس  تایآ 44 و 45 و 47  دافم  لومشم  يدهتجم 
مالـساب فرـشت  زا  سپ  هچ  یتسرپ و  تب  تلعب  تیلهاج  نارود  رد  هچ  ءافلخ  هک  تسنیا  دیآیم  تسدـب  لصف  نیا  ثحابم  زا  هک  ياهجیتن 

یهلا و تبهوم  کی  هک  ار  تماما  ماقم  یگتـسیاش  نیملاظلا  يدـهع  لانی  هیآ ال  لولدـمب  ادـخ  تاروتـسد  اب  تفلاخم  ینامرف و  اـن  تلعب 
یطبر یتفالخ  نینچ  تسا و  هدوب  يرهاظ  يروص و  يرشب  ياهتموکح  دننام  نانآ  تفالخ  دناهتـشادن و  تسا  تراهط  تمـصع و  اب  مأوت 

درادن . تسا  مالسلا  مهیلع  رشع  ینثا  همئا  صوصخم  هدوب و  هیهلا  تفالخ  نامه  هک  تماماب 
-------------------

اه : تشون  یپ 
. 124 هیآ . هرقب  هروس  [ 1]

. 280 ةدوملا ص . عیبانی  [ 2]
. 35 هیآ . میهاربا  هروس  [ 3]

. 276 یلزاغم ص . نبا  بقانم  [ 4]
. 47 هیآ 45 و 44 و . هدئام  هروس  [ 5]

دروـمنیا رد  رکبوـبا ) تفـالخ   ) مود شخب  موـس  لـصف  رد  اـم  دوـب و  هدـش  فرـصتم  ارنآ  رکبوـبا  هـک  دوـب  كدـف  دادرتـسا  دوـصقم  [ 6]
میاهداد . ار  همزال  تاحیضوت 

هیآ 16 . لمن  هروس  [ 7]
هیآ 6 . میرم  هروس  [ 8]

هیآ 60 . هبوت  هروس  [ 9]
تسا . بجاو  هک  دیهدب  ار  ناشرهم )  ) اهنآ دزم  دیدرب  عتمت  اهنآ  زا  هکنآ  زا  سپ  هیآ 24 ـ  ءاسن  هروس  [ 10]

دلج 2 . نازیملا  ریسفت  [ 11]
هیآ 15 . سنوی  هروس  [ 12]
.229 هیآ . هرقب  هروس  [ 13]

یلوصا یلقع و  لیلد  ود 

ینعبتا . نم  انا و  ةریصب  یلع  هللا  یلا  وعدا  یلیبس  هذه  لق 
هیآ 108 ) فسوی  هروس  )

هناـفرط یب  تواـضق  ضرعمب  ار  هجیتـن  هـتخادرپ و  یلالدتــسا  یلقع و  ثـحب  هـب  طـقف  هدراو  تاـیاور  تاـیآب و  دانتــسا  نودـب  اـجنیا  رد 
میراذگیم ؟
مکی : لیلد 

رظن زا  يرـشب  تیـصخش  نیلوا  شنیرفآ و  زومرب  ملاـع  هدوـب و  نآرق  یحو و  بحاـص  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربـمغیپ  دوـخ  هکنیا  رد 
تسین . یفالتخا  ننست  عیشت و  نایم  دوب  قالخا  لامک و 

هکنیا يارب  دشاب . يراکتـسرد  مدآ  دیاب  لقا  دـشاب ال  یـسک  ره  ترـضحنآ  زا  سپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  نیـشناج  میئوگیم  نونکا 
یسک اریز  میهدیم  رارق  لمع  كالم  ار  يراکتسرد  طقف  هدرک و  رظن  فرص  تماما  همزال  طیارش  هیلک  زا  میشاب  هتفگ  نخس  فیرح  عفنب 
نخس نیا  هتبلا  دنیشنب و  ربمغیپ  دنـسم  رد  هکنیاب  دسر  هچ  درادن  ار  مدرم  راک  چیه  رد  تلاخد  یگتـسیاش  الـصا  دشابن  مه  راکتـسرد  هک 
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دقاف يداع  صاخـشا  لاـح  دنـشاب  راکتـسرد  مدرم  همه  هک  تسنیا  رب  لـصا  هکنیا  لیلدـب  دوب  دـهاوخ  نیمز  يور  مدرم  ماـمت  لوبق  دروم 
ار ترضحنآ  دنـسم  هتـشاد و  ار  ربمغیپ  ینیـشناج  ياعدا  هک  یـسک  رب  ینعی  نیملـسم  هفیلخ  رب  اما  تسین  مهم  نادنچ  دندش  روبزم  تفص 

هکلب تسین  لصف  الب  هفیلخ  دروم  رد  اهنت  يراکتـسرد  تناما و  نیا  دـشاب و  راکتـسرد  نیما و  هک  تسا  متح  ضرف و  تسا  هدرک  لاغـشا 
هک تسنیا  يراکتـسرد  مئالع  اههناشن و  زا  دنـشاب ، نیما  قیدـص و  دـیابربمغیپ  نانیـشناج  ماـمت  هک  تسا  تفـالخ  یلـصا  یمئاد و  طرش 

اعدا و دروم  هسفن  یف  امامت و  یناونع  ماقم و  ای  يزیچ  رگا  یفرط  زا  دـنکیمن . زواجت  نارگید  قوقحب  هدوب و  عناق  دوخ  قحب  نیما  صخش 
تسناد . حیحص  ار  رفن  ود  ره  ياعدا  ناوتیمن  نیدض  عامتجا  ندوب  لاحمب  رظن  دریگ  رارق  رفن  ود  بحاصت 

هناخراک کی  تسایر  ياعدا  ای  دنشاب و  هتشاد  ار  ياهناخ  گنادشش  تیکلام  ياعدا  هناگادج  کی  ره  دحاو ) نامز  رد   ) رفن ود  رگا  الثم 
تسا و یمودب  قلعتم  ای  تسا و  یلوا  لام  ای  هناخ  گنادشش  اریز  تسناد  حیحص  ار  ود  ره  نخس  ناوتیمن  دننکب  ار  یتکرش  تیریدم  ای  و 

[ . 1  ] دنشابیمن قداص  دوخ  ياعدا  رد  رفن  ود  ره  دوب و  دهاوخ  نت  ودنآ  زا  یکی  زین  تکرش  ریدم  هناخراک و  سیئر 
میزادرپیم . بلطم  نایب  هب  تامدقم  نیا  دیهمت  زا  سپ  نونکا 

هوقلاب زین  ترـضحنآ  تایح  نامز  رد  فـالتخا  نیا  هچ  رگا   ) دـمآ دوجوب  مالـسا  تما  ناـیم  رد  مرکا  لوسر  تلحر  زا  سپ  هک  یفـالتخا 
تسا و مالـسلا  هیلع  یلع  لصف  الب  هفیلخ  عیـشت  هدـیقعب  دوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  ینیـشناج  تفالخ و  هلأـسم  تسا ) هتـشاد  دوجو 

مرکا لوسر  تسا و  یهلا  بصنم  تماما  ماقم  هک  دوب  یعدـم  مالـسلا  هیلع  یلع  ینعی  تسا  ربمغیپ  نیـشناج  نیلوا  رکب  وبا  ننـست  هدـیقعب 
نیا هفیقـس  عاـمجا  مکحب  دوخ و  هدـیقعب  اـنب  زین  رکب  وبا  تسا  هدومن  یفرعم  نییعت و  دوخ  ینیـشناجب  ارم  یهلا  رماـب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
رفن ود  ره  ياعدا  دوشیمن  نیدض  عامتجا  ندوب  لاحمب  انب  هک  میدرک  تباث  تامدقم  دیهمت  نمـض  البق  ام  و  تسنادـیم ! دوخ  قح  ار  ماقم 

دننام هلأسم  نیا  دوب و  دـهاوخن  وا  قح  لصف  الب  تفالخ  هجیتن  رد  هدوب و  بذاک  دوخ  ياـعدا  رد  ود  نآ  زا  یکی  راـچان  دـشاب و  حـیحص 
هدوب و مالـسلا  هیلع  یلع  لصف  الب  هفیلخ  عیـشت  هدیقعب  ینعی  تسا  هدرک  ادیپ  فلتخم  باوج  ود  هک  تسا  هدـش  لح  یـضایر  هلأسم  کی 

تایـضایر زا  یعـالطا  كدـنا  هکناـنآ  دـشابیم . لوا  هفیلخ  عاـمجا  مکحب  رکب  وبا  ننـست  هدـیقعب  تسا و  بذاـک  دوخ  يوعد  رد  رکب  وبا 
اب ارنآ  هلأسم  باوج  ندروآ  تسدب  زا  سپ  نآ  لح  تحـص  زا  نانیمطا  لوصح  يارب  یـضایر  لئاسم  لح  رد  هک  دننادیم  دنراد  یتامدقم 

دشابیم . طلغ  الا  هدوب و  حیحص  هلأسم  نآ  لح  دمآ  رد  تسرد  رگا  دننکیم  لمع  قیبطت و  هلأسم  تاضورفم 
میزادرپیم . حیضوتب  سپس  هدومن و  لح  الیذ  ار  هعبرا  لامعا  هداس  هلأسم  کی  بلطم  ندش  نشور  يارب 

هلأسم :
يرتم ار  هچراپ  هیقب  دـینک  نییعت  تخورف  لاـیر  يرتم 45  ارنآ  رتـم  شورف 20  عقوم  لاـیر ، يرتم 40  رارق  زا  دـیرخ  هچراـپ  رتم  يزازب 50 

درب ؟ دوس  لایر  اعمج 340  ات  دشورفب  دنچ 
هکنانچ تسا و  هدروآ  رد  لاـیر  يرگید 60  لاـیر و  یکی 48  ارنآ  باوج  هدرک و  لح  ار  هلأـسم  نیا  لـصحم  رفن  ود  دـینک  ضرف  لاـح 

ود ره  دیاب  اهنآ  مقـس  تحـص و  نییعت  يارب  تسا و  طلغ  باوج  ود  نیا  زا  یکی  امتح  دشاب و  حیحـص  ود  ره  دوشیمن  املـسم  هدش  هتفگ 
دهاوخ طلغ  باوج  نآ  الا  هدوب و  حیحص  داد  قفو  روبزم  تاضورفم  اب  ودنآ  زا  مادک  ره  ات  مینک  شیامزآ  هلأسم  تاضورفم  اب  ار  باوج 

دوب .
لایر يرتم 40  ره  هدـیرخ و  هچراپ  رتم  زازب 50  اریز  دـهدیم  قفو  هلأسم  تاضورفم  اب  مینک  شیامزآ  ار  لاـیر  ینعی 48  یلوا  باوج  رگا 

هچراپ مامت  دیاب  سپ  درب  دوس  مه  لایر  تسا 340  رارق  نوچ  دشابیم و  ( 50-2000 40  ) لایر رازه  ود  زازب  یتخادرپ  عمج  سپ  هداد  لوپ 
دشورفب . ( 2000 2340 340  ) لایر لهچ  دصیس و  رازه و  ود  غلبمب  ار 

لاح دشابیم  ( 20-900 45  ) لایر دصهن  هتفرگ  تباب  نیا  زا  هک  یلوپ  سپ  تسا  هتخورف  لایر  يرتم 45  ار  هچراپ  نآ  زا  رتم  یفرط 20  زا 
تسدب تسا  ( 50 20 30 ـ   ) رتم هک 30  هچراپ  هیقب  زا  دیاب  ( 2340 900 1440 ـ   ) تسا لایر  لهچ  دص و  راهچ  رازهکی و  هک  ار  لوپ  هیقب 
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هلأسم یمود  باوج  رگا  اما  تسا . تسرد  الماک  باوج  نیا  سپ  ( 1440 : 48 30  ) اریز دشورفب  لایر  يرتم 48  دیاب  تروصنیا  رد  دروآ 
ود یلوا  رتم  شورف 20  لوپ  اب  هک  دوشیم  ( 30-1800 60  ) لایر دصتشه  رازهکی و  هچراپ  هیقب  شورف  لوپ  مینک  باسح  ار  لایر  ینعی 60 

لاـیر دـصتفه  هک  دـیآیم  تسدـب  زازب  دوس  مینک  مک  نآ  زا  ار  زازب  یتـخادرپ  نوچ  دوـشیم و  ( 1800 2700 900  ) لایر دـصتفه  رازه و 
هن 700 دنک  دوس  لایر  زازب 340  هک  دوب  نیا  رب  ضرف  اریز  تسا  طلغ  لاـیر  ینعی 60  یمود  باوج  نیا  دوـشیم و  ( 2700 (2000 700 ـ 

لایر .
رد هک  هلأسم  نآ  تاضورفم  اب  تسا  هدش  لح  یـضایر  هلأسم  دـننام  هک  لصف  الب  تفالخ  هلأسم  لح  رد  ار  ننـست  عیـشت و  باوج  نونکا 

دشابیم . حیحص  باوج  ود  نیا  زا  کیمادک  مینیبب  ات  مینکیم  شیامزآ  دش  هتفگ  لصف  نیا  همدقم 
هیلع یلع  رکب ) وبا  یلع و   ) تفالخ یعدـم  رفن  ود  زا  عیـشت  هدـیقعب  اریز  دـهدیم  قفو  هلأسم  تاضورفم  اـب  میریذـپب  ار  عیـشت  هدـیقع  رگا 
اذـل دـشاب  ربمغیپ  نیـشناج  هک  دوبن  يراکتـسرد  مدآ  هجیتن  رد  درکیم و  فاحجا  رکب  وبا  دوب و  وا  قح  تفالخ  تفگیم و  تسار  مالـسلا 

دنادیم . بصاغ  ار  وا  بذاک و  دوخ  ياعدا  رد  ار  رکب  وبا  هتفریذپ و  لصف  الب  تفالخب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  عیشت 
رد رکب  وبا  رگا  تنـس  لها  هدـیقعب  اریز  دـهدیمن  قفو  نآ  تاضورفم  اب  میریذـپب  تسا  هلأسم  مود  باوج  هک  ار  ننـست  هدـیقع  هچنانچ  اما 
رد دنک  زواجت  رکب  وبا  قحب  تساوخیم  تفگیم و  غورد  مالـسلا  هیلع  یلع  دنیوگب  دیاب  تروصنیا  رد  دوب  قیدص  وگتـسار و  دوخ  ياعدا 

دشاب . ربمغیپ  نیشناج  هک  دوبن  نیما  راک و  تسرد  مدآ  مالسلا  هیلع  یلع  هجیتن 
زا سپ  ارچ  دـنک  زواـجت  رکب  وبا  قحب  تساوخیم  دوبن و  نیما  راکتـسرد و  مالـسلا  هیلع  یلع  هکیتروـص  رد  میـسرپیم  تنـس  لـها  زا  اـم 

دندرک ؟ هفیلخ  ار  وا  سامتلا  هبال و  رازه  اب  دنتفر و  وا  غارسب  هثالث  يافلخ 
هفیلخ هچ  دشاب  راکتـسرد  ماقم  ره  رد  هشیمه و  دیاب  ینیـشناج  نینچ  دشاب و  راکتـسرد  دیاب  ربمغیپ  نیـشناج  هک  میتفگن  همدـقم  رد  رگم 
یفرط زا  دـهدیمن و  قفو  ینیـشناج  هلأسم  تاضورفم  اب  تنـس  لـها  باوج  هک  مینیبیم  سپ  مهد . هفیلخ  هچ  مراـهچ  هفیلخ  هچ  دوش  لوا 

ان هاوخ  رکب  وبا  اذـل  دـنراد  رظن  كارتشا  هعیـش  اب  درومنیا  رد  دـناهتفریذپ و  تفـالخب  هجیتن  رد  يراکتـسردب و  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  نوچ 
دوب . دهاوخ  رانک  رب  دودرم و  تفالخ  رما  زا  هاوخ 

دومن ! تعیب  وا  اب  دش و  یضار  رکب  وبا  تفالخب  مالسلا  هیلع  یلع  دوخ  هک  دناهتفگ  تسب  نب  نیا  زا  یئاهر  يارب  تنس  لها  زا  یضعب 
ار مالسلا  هیلع  یلع  تنس  لها  زا  هدراو  رابخا  ربارب  اریز  تسا  راکشآ  حضاو و  رایـسب  نخـس  نیا  نالطب  الوا  هک  میئوگ  نانآ  خساپ  رد  ام 

درکن . تعیب  بانجنآ  دوب  تایح  دیق  رد  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  هک  یتدم  یتح  دندرب و  رکب  وبا  دزن  ارابجا  هبترم  دنچ 
تـسا هتـشادن  نیا  زج  ياهراچ  هدوب و  رابجاب  تعیب  نیا  هک  دوشیم  مولعم  ترـضحنآ  مالک  زا  دوشیمن و  تیاضر  لیلد  رابجاب  تعیب  اـیناث 

زین رگید  ياههبطخ  رد  نینچمه  تسا و  هدومن  ملظت  تیاکش و  هثالث  يافلخ  زا  هنوگچ  هک  دیدرگ  نایب  هیقـشقش  هبطخ  رد  اقباس  هکنانچ 
یمحر اوعطق  دق  مهناف  شیرق  یلع  کیدعتسا  ینا  مهللا  دیامرف : هبطخ 215  رد  هکنیا  امک  تسا  هتـشاد  راهظا  اهنآ  زا  ار  دوخ  یتیاضر  ان 

دندرک و عطق  ارم  محر  هک  شیرق  رب  مبلطیم  يرای  وت  زا  ایادـخ  ینعی  يریغ . نم  هب  یلوا  تنک  اقح  یتعزانم  یلع  اوعمجا  یئانا و  اؤفکا  و 
دندرب . مدوب  رتراوازس  نآب  نارگید  زا  نم  هک  ار  یقح  دندومن و  عامجا  نم  اب  هعزانم  يارب  دندز و  مه  رب  ار  متفالخ  ساسا 

هذه نم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  لاب  ساقی  ال  دـیامرف : تسا  هدرک  داریا  ربنم  يالاب  ترـضحنآ  اب  تعیب  زا  سپ  هک  ياهبطخ  رد  زاب  و 
مهل و  یلاتلا ، قحلی  مهب  یلاغلا و  ءیفی  مهیلا  نیقیلا ، دامع  نیدـلا و  ساـسا  مه  ادـبا ، هیلع  مهتمعن  ترج  نم  مهب  يوسی  ـال  دـحا و  ۀـمالا 

مهیلع دمحم  لآب  تما  نیا  زا  یـسک  ینعی  هلقتنم . یلا  لقن  هلها و  یلا  قحلا  عجر  ذا  نآلا  ۀثارولا ، ۀیـصولا و  مهیف  ۀیالولا و  قح  صئاصخ 
نید هیاپ  ساسا و  اهنآ  دننکیمن ، يربارب  نانآ  اب  دنوشیم  دنمهرهب  اهنآ  تیاده ) ملع و   ) تمعن زا  هتسویپ  هکنانآ  دوشیمن و  هسیاقم  مالـسلا 

صیاصخ دنوش ، قحلم  اهنادب  ناگدنام  او  ناگدنام و  بقع  دـندرگرب و  اهنآ  يوسب  دـیاب  نارگ  طارفا  دنـشابیم ، نیقی  نامیا و  نوتـس  و 
هتـشگرب و شلها  يوسب  قح  ماهدیـسر ) تفالخب  نم  هک   ) نالا تسا ، اـهنآ  هراـب  رد  ربمغیپ  تثارو  تیـصو و  تسا و  ناـشیا  قح  تماـما 
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هبطخ 2 ) . ) تسا هدیدرگ  لقن  دوخ  لحمب 
مود : لیلد 

نیعم ینیـشناج  مالـسا  تلم  يارب  مه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  تسین  یهلا  بصنم  تبهوم و  تماما  تنـس  لها  هدیقعب  انب  مینک  ضرف 
دوب . هدش  راذگاو  هدعاس  ینب  هفیقس  رد  نیملسم  عامجاب  هفیلخ  باختنا  اذل  دوب  هدرکن 

هدیقع ات  دندرکیم  تکرش  يروش  نآ  رد  برع  ناملسم  لئابق  مامت  یتسیاب  دوب  نیملـسم  هیلکب  طوبرم  ربمغیپ  نیـشناج  باختنا  نوچ  الوا 
نمی و نارجن و  هکم و  دننام  یمالسا  ياهرهـش  ریاس  نیملـسم  مشاه و  ینب  جرزخ و  هلیبق  هکیتروص  رد  دیدرگیم  مولعم  تیرثکا  هیرظن  و 

ۀعیب نع  فلخت  دق  دسیونیم : دوخ  خیرات  رد  یبوقعی  هکنانچ  دندرکن  تعیب  رکب  وبا  اب  زین  هباحص  زا  یهورگ  دندوب و  ربخ  یب  نآ  زا  هریغ 
هدرک باطخ  رکب  وباب  درومنیا  رد  مالسلا  هیلع  ریما  ترضح  دوخ  [ 2  ] بلاطیبا نب  یلع  عم  اولام  راصنالا و  نیرجاهملا و  نم  موق  رکب  یبا 

دیامرف : و 
مهروما  تکلم  اروشلا  یف  تنک  ناف 

بیغ  نوریشملا  اذهب و  فیکف 
دندوب . بیاغ  ناگدننک  تروشم  هک  دوب  یئاروش  روج  هچ  نیا  يدش  مدرم  روما  بحاص  هفیقس  ياروش  رد  وت  رگا  ینعی 

ارنآ هشقن  ـالبق  هدـیبع  وبا  رمع و  رکب و  وبا  اریز  یقیقح  ياروش  کـیب  اـت  دوب  هیبش  رتشیب  یناـبت  هئطوت و  اولب و  هب  هفیقـس  رد  روما  ناـیرج 
شـش ياروشهکیماگنه  رمع  هکنانچ  دنیامن  بحاصت  ارنآ  بیترت  هب  دنزاس و  جراخ  مشاه  ینب  تسد  زا  ار  تفالخ  هک  دندوب  هدرک  حرط 
هلزتعم ياملع  هکلب  تسین  هعیـش  نیققحم  زا  اهنت  لوق  نیا  دوب و  وا  قح  تفـالخ  دوب  هدـنز  هدـیبع  وبا  رگا  تفگ  دادـیم  لیکـشت  ار  يرفن 

رارق نینچ  دوجو  دایز  تاقیقحت  زا  سپ  زین  فورعم  قرـشتسم  سیمال  روسفرپ  یتح  هدرک  هراشا  بلطم  نیدب  دـیدحلا  یبا  نبا  اصوصخم 
هدـع هک  تشاذـگ  اروـش  ناوـتیمن  تسا  تنـس  لـها  زیواتـسد  هک  ار  عاـمجا  نیا  مسا  نیا  رب  اـنب  تـسا  هدرک  دـییأت  ار  یلبق  هناـمرحم  داد 
اعقاو مه  رگا  هکیتروـص  رد  دـننک  باـختنا  تفـالخب  ار  یکی  وهاـیه  لادـج و  اـب  دـنوش و  عـمج  هدیـشوپ  رـس  لـحم  کـی  رد  يدودـعم 

زور البق  تسا  موسرم  ناهج  ياهروشک  رد  رضاح  رصع  رد  هکنانچمه  دوب  مزال  دنیامن  باختنا  ار  یـسک  مدرم  ءارآ  هلیـسوب  دنتـساوخیم 
جراخ مه  یقیقح  ياروش  تیحالـص  رایتخا و  زا  ماما  باختنا  ینعی  عوضوم  لصا  هچ  رگا  دـندیناسریم  ناگمه  عـالطاب  ار  اروش  لیکـشت 

تسا .
دوب ! هدش  لیکشت  هفیلخ  باختنا  يراب  مه  اعقاو  دوب و  یقیقح  ياروش  عامتجا ، نیا  هک  مینک  ضرف  ایناث 

يایاجس یناسفن و  تاکلم  یحور و  تافص  رظن  زا  نیملسم  ریاسب  تبسن  یتسیابن  دوشیم  باختنا  مهم  ریطخ و  رما  نیا  يارب  هک  یسک  ایآ 
دشاب ؟ هتشاد  یتلیضف  زایتما و  یقالخا 

دوب ؟ تما  رتهب  لضفا و  یسک  هچ  میسرپیم  تنس  لها  زا  ام 
دوجو یـسک  مالـسلا  هیلع  یلع  رب  مدقم  هیلاع  تافـص  ریاس  يوقت و  لدـع و  ملع و  تمکح و  تواضق و  تواخـس و  تعاجـش و  رد  ایآ 

، یلع مکلدعا  یلع ، مکلـضفا  یلع ، مکملعا  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هک  دننکیمن  لقن  هماع  نیثدحم  نیخروم و  رگم  تشاد ؟
رگم دـندرک ؟ باختنا  ار  يرگید  ارچ  مالـسلا  هیلع  یلع  دوجو  رد  تافـص  نیا  مامت  ندوب  اب  سپ  اذـکه ... یلع و  مکیقتا  یلع ، مکاـضقا 
دینک اـهر  ارم  ینعی  مکیف . یلع  مکریخب و  تسل  ینولیقا و  تفگن : ربـنم  يـالاب  نارگید  دـیدحلا و  یبا  نبا  یلازغ و  تیاورب  رکب  وبا  دوخ 

[ 3 . ] متسین امش  نیرتهب  نم  تسا  امش  نایم  رد  یلع  هکیلاح  رد 
وا دشاب  هک  مه  اروش  قیرط  زا  هک  دوب  یفاک  نیملسم  مامت  رب  وا  تیلضفا  تشادن  دوجو  مه  یصن  ترضحنآ  ینیشناج  يارب  هکنیا  ضرفب 

یلع لب  صنلا  هجو  یلع  قحا ال  رمالاب و  یلوا  ناک  مالـسلا ) هیلع  یلع   ) هنا دیوگ : دیدحلا  یبا  نبا  هکنانچ  دننک  باختنا  تفالخ  يارب  ار 
[ . 4  ] نیملسملا عیمج  نم  ۀفالخلاب  قحا  هللا و  لوسر  دعب  رشبلا  لضفا  هناف  ۀیلضفالا  هجو 
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هیلع هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  سپ  وا  اریز  تیلضفا  رظن  زا  هکلب  صن  تهج  زا  هن  دوب  قحا  رتراوازس و  تفالخ  رماب  مالـسلا  هیلع  یلع  ینعی 
دوب . قحا  نیملسم  مامت  زا  تفالخ  ماقمب  هدوب و  رشب  مامت  لضفا  هلآ  و 

اطخ مرادرک  راتفگ و  رد  رگا  دـیوگیم  هک  رکب ) وبا   ) درک باختنا  دـیاب  ار  یـسک  ایآ  دـنکیم ؟ مکح  هچ  میلـس  لـقع  هیـضق  نیا  رد  لاـح 
ماکحاب نایحیـسم  نایم  رد  مهدـیم و  اوتف  نآرق  ماکحاب  امـش  نایم  رد  نم  دـیامرفیم  هک  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ای  دـینک  یئامنهر  ارم  مدرک 

[ . 5  ] دننکیم قیدصت  ارم  ياوتف  مکح و  دروآ  قطنب  ار  اهباتک  نیا  دنوادخ  رگا  هکیروطب  ةاروت  ماکحاب  دوهی  نیب  رد  لیجنا و 
رد دـشاب  هتـشادن  دوـجو  وا  بلق  لد و  رد  زرل  سرت و  زجع و  دـشاب و  یبوـخ  هدـنامرف  ربـهر و  کـی  لوا  هجرد  رد  دـیاب  نیملـسم  هفیلخ 

اهگنج ریاس  نینح و  ربیخ و  دـحا و  رد  هماع  ياملع  ریاس  دـیدحلا و  یبا  نبا  لوقب  هک  درک  باختنا  دـیاب  ار  رمع  رکب و  وبا  ایآ  تروصنیا 
اب دیشک و  نوخ  كاخب و  ار  هدنمزر  نامرهق  اهدص  هدرک و  یگداتسیا  نمشد  لیس  ربارب  رد  هنتکی  هک  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ای  دندرک  رارف 

دیدحلا یبا  نبا  هکنانچ  دشیم  هجاوم  یعطق  تسکش  اب  مالسا  دوبن  ترضحنآ  رگا  املسم  دومن و  اپ  رب  ار  مالسا  نید  دوخ  رابشتآ  ریـشمش 
دیوگ :

هماسح  ول ال  مالسالا  امنا  الا 
[ . 6  ] رفاح ۀمالق  وا  زنع  ۀطفعک 

لیلی سراف  دودبع  نب  ورمع  تفگیم  دـنک و  حلـص  هکمنیکرـشم  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هک  تشاد  رارـصا  رمع  قدـنخ  هوزغ  رد 
فیعض ار  نیملـسم  هیحور  تخادرپیم و  وا  حدمب  ورمع  سرت  زا  دشاب  نمـشد  عفد  ددص  رد  هکنیا  ياجب  دیگنج و  ناوتیمن  وا  اب  تسا و 
دومرف ربمغیپ  هک  داد  ناشن  دوخ  زا  یتین  صولخ  هکلب  دـنکفا  تکـاله  كاـخب  ار  لـیلی  سراـف  نآ  اـهنت  هن  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  درکیم 

تسا . لضفا  نیلقث  تدابع  رجا  زا  قدنخ  زور  رد  یلع  تبرض  شاداپ 
شردپ هک  صاع  نب  دیعـس  هب  رفن  دنچ  روضح  رد  هدرک و  رارقا  مالـسلا  هیلع  یلع  تعاجـش  دوخ و  یئوسرت  هب  رمع  دوخ  هکنیا  بجع  و 

يارب نانچ  وا  مدید  یلو  مشکب  ار  تردپ  متساوخیم  زورنآ  رد  نم  هک  دنکیم  فارتعا  دوب  هدش  هتشک  ریما  ترضح  تسدب  ردب  گنج  رد 
هدرک فک  هغابروق  دـننام  شناهد  فرط  ود  مشخ  تدـش  زا  دـیامنیم و  هلمح  شخاش  اب  يواگ  هکنیا  لثم  دـنکیم  شالت  راتـشک  لتق و 
هلمح وا  رب  یلع  لاحنیا  رد  يزیرگیم ؟ اجک  باطخ  رسپ  يا  تفگ  نمب  وا  متخیرگ و  وا  شیپ  زا  مدیسرت و  مدید  لاحنیدب  ار  وا  نوچ  دوب 

ینیشناج يارب  ایآ  هک  میسرپیم  ننـست  لها  زا  مه  زاب  [ 7  ] دیناسر لتقب  ار  وا  هک  مدوب  هدروخن  ناکت  میاج  زا  زونه  دنگوس  ادـخب  درک و 
هیلع یلع  ای ، دوش  باـختنا  دـیاب  نیـشن ) هدرپ  ياـهنز  یتح  دـیرتاناد  نم  زا  امـش  همه  دـیوگیم  و   ) تسا داوسیب  رمع  لـثم  هکیـسک  ربمغیپ 

يارای ترضحنآ  اب  ار  يدحا  زین  همزال  طیارش  تافص و  ریاس  رد  [ 8 . ] امج املعل  انهه  نا  ینودقفت ـ  نا  لبق  ینولس  دیامرفیم : هک  مالسلا 
هئانغتـسا هیلا و  لکلا  جایتحا  دیوگ : يرـصب  دمحا  نب  لیلخ  هکنانچ  تسوا  تیالو  تفالخ و  رب  لیلد  دوخ  نیا  تسین و  يربارب  هسیاقم و 

مدرم همه  ياوشیپ  ماما و  وا  هک  تسنیا  رب  لیلد  همه ، زا  وا  يزاین  یب  واب و  ناگمه  يدـنمزاین  ینعی  لکلا . ماـما  هنا  یلع  لـیلد  لـکلا  نع 
تسا .

هدع نوچ  دوب و  ناوج  مالـسلا  هیلع  یلع  دنیوگیم  هکنیا  زج  دنرادن  يرارف  هار  هنوگچیه  هدـش و  هدـنام  رد  خـساپ  زا  اجنیا  رد  تنـس  لها 
یـضار وا  زا  زین  مدرم  هدوب و  ینـسم  درم  رکب  وبا  اما  دوب  وا  تفالخ  اب  فلاخم  نامزنآ  یمومع  راکفا  اذل  دوب  هتـشک  تاوزغ  رد  ار  يدایز 

تسا ؟ یکحضم  نخس  هچ  ۀقیقح  دندوب .
رتنسم رکب  وبا  زا  هک  دـندوب  مه  يرگید  صاخـشا  مینادـب  تفالخ  كالم  ار  نس  يدایز  رگا  ایناث  تسین  زایتما  لیلد  هک  نس  ترثک  الوا 
هنوگچ تفگ  دنتفگ  کیربت  هفاحق  یباب  ار  رکب  وبا  تفالخ  یتقو  هک  دناهتـشون  دوب و  تایح  دـیق  رد  هفاحق  وبا  رکب  وبا  ردـپ  یتح  دـندوب 

وا ردپ  هک  نم  باسح  نیا  اب  تفگ  دوب  نارگید  زا  رتشیب  شنس  هکنیا  يارب  دنتفگ  تسا ؟ هدش  هفیلخ  ربمغیپ  هباحص  همه  نایم  زا  نم  رسپ 
مرتراوازس ! وا  زا  راکنیدب  متسه 
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لوسر هفیلخ  رکب  یبا  زا  هک  تشون  ناونع  نیاب  ياهمان  دوب  هکم  رد  عقومنآ  رد  هک  شردپب  رکب  وبا  دوخ  هک  دناهتشون  نیخروم  زا  یضعب 
دندیزگرب !! تفالخب  نس  يدایز  تلعب  ارم  دندش و  عمج  مدرم  هک  نادب  هفاحق  یبا  شردپ  يوسب  ادخ 

هکیلاح رد  ادخ  لوسر  هفیلخ  ياهتشون  هکنیا  لوا  ياهدرک  ادیپ  شزغل  اج  هس  همان  رطس  کی  نیا  رد  وت  مرسپ  تشون  باوج  رد  هفاحق  وبا 
ياهتشون موس  دراد ، ضقانت  وت  یلوا  راتفگ  اب  نخس  نیا  دندیزگرب و  تفالخب  ارم  مدرم  ياهتشون  مود  تسا . هدرکن  هفیلخ  ارت  ادخ  لوسر 
[ . 9  ] متسه وت  ردپ  نس  رظن  زا  نوچ  مرتراوازس  وت  زا  تفالخب  نم  تروصنیا  رد  تسا  هدوب  نم  نس  يدایز  تهجب  باختنا  نیا  هک 

، تسا هتخپاـن  ماـخ و  دوشیم ، وسرت  هبرجت  مدـع  نس و  یمک  رثا  رد  هک  تسین  تفـالخ  يارب  هجوت  دروـم  نیا  يارب  ناوـج  صخـش  اـثلاث 
درادن . ار  ریپ  یئاناد  هبرجت و  نآ  هدیشچن و  ار  راگزور  درس  مرگ و  تسا ، نادان  لام و  صیرح 

رد دـنامیم ؟ یقاـب  صقن  ياـج  هچ  رگید  تسا  یقتا  ویخـسا  عجـشا و  ملعا و  یلع  هک  دـننکیم  رارقا  تنـس  لـها  دوخ  هکیتروص  رد  اـما 
دوب ناوج  ترـضحنآ  اریز  دـشابیم  مه  يو  تفـالخ  تیولوا  بجوم  هکلب  دوـبن  صقن  مالـسلا  هیلع  یلع  يارب  اـهنت  هن  یناوـج  تروـصنیا 

لاحم ضرفب  تشاد  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  ار  یتافـص  نامه  رگا  ینعی  دنکب  يرتدایز  تیلاعف  تسناوتیم  تشاد و  يرتشیب  يورین  يژرنا و 
ار یمالـسا  تما  دوب و  رتشیب  یناوج  تلعب  وا  راکتـشپ  هزرابم و  تیلاعف و  اریز  دوب  مالـسلا  هیلع  یلع  اب  مدقت  قح  زاب  دوب  اراد  مه  رکب  وبا 

دنک . يربهر  تسناوتیم  رتهب 
یب چوپ و  رایسب  تسا  یفرح  دوبن  وا  تفالخ  اب  قفاوم  اهگنج  رد  مالسلا  هیلع  یلع  راتشک  لتق و  تلعب  یمومع  راکفا  هک  نخـس  نیا  اعبار 

تفرشیپ يارب  ادخ و  هار  رد  افرص  تاوزغ  رد  وا  راتشک  لتق و  هکلب  دوب  هتـشکن  یـصخش  ضارغا  رطاخب  ار  یـسک  ترـضحنآ  اریز  قطنم 
دوب . دیحوت  هملک  يالعا  نید و 

هیلع هللا  یلص  ربمغیپ  تبحاصم  تبارق و  لادج  ثحب و  وگتفگ و  زا  سپ  یئاذک  ياروش  نآ  رد  تفالخب  ار  رکب  وبا  باختنا  تلع  اسماخ 
ارچ هک  تسا  لاؤس  نیا  ياج  زاب  دوب  ربمغیپ  تبارق  تفالخ  كالم  رگا  دنتفگ  خساپ  ار  راصنا  لالدتسا  نیا  اب  نیرجاهم  دنتـسناد و  هلآ  و 

نوقباسلا نوقباسلا  هیآ  مکحب  مه  یبسن و  مه  تشاد و  یببـس  تبارق  مه  دوب  هباحـص  وزج  مه  هک  دـندرکن  باـختنا  ار  مالـسلا  هیلع  یلع 
نوکتا هللا  ناحبس  دیامرف : بانجنآ  دوخ  هکنانچ  تسا  هدیورگ  مالساب  هتفریذپ و  ار  ربمغیپ  توعد  هک  تسا  یـسک  لوا  نوبرقملا  کئلوا 

دیامرف : هدرک و  باطخ  رکب  وباب  هاگنآ  ۀبارقلا . ۀباحصلاب و  نوکت  ۀباحصلاب و ال  ۀفالخلا 
مهمیصخ  تججح  یبرقلا  یف  تنک  نا  و 

برقا . یبنلاب و  یلوا  كریغف 
------------------

اه : تشون  یپ 
تکرـش هناـخراک و  ریدـم  سیئر و  هتـشادن و  قلعت  کـیچیهب  هناـخ  ینعی  دنـشاب  وـگغورد  دوـخ  ياـعدا  رد  رفن  ود  ره  تسا  نکمم  [ 1]

قطنم رظن  زا  هک  تسا  نیدـض  ناـمه  نیا  تـسا و  لاـحم  ود  ره  ندوـب  قداـص  اـما  دـشاب  یثلاـث  صخـش  هـکلب  دـشابن  اـهنآ  زا  کـیچیه 
دشابیم . ریذپ  ناکما  ناشعافترا  لاحم و  ناشعامتجا 

ریبز و ناملس و  دننام  ياهدع  زا  هاگنآ  دندروآ ، ور  مالـسلا  هیلع  یلعب  دندرک و  فلخت  رکبوبا  تعیب  زا  راصنا  نیرجاهم و  زا  یهورگ  [ 2]
دربیم . مان  نارگید  بلطملا و  دبع  نب  سابع  دادقم و  رذابا و  رامع و 

[ 3]
تسا  ظفل  ود  ینولیقا  وت  ماما  تفگ  ینولس  نم  ماما 

ار . کی  ره  تخانشب  ناوت  قطنم  نیز  نیا و 
لوا . دلج  دیدحلا  یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  [ 4]
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ةدوملا ص 74 . عیبانی  [ 5]
تسا . هدش  هتشاگن  یلبق  تاحفص  رد  هسماخ  هدیصق  زا  يرگید  تایبا  تیب و  نیا  همجرت  [ 6]

ثیدح 4 . لصف 20  باب 2  دلج 1  دیفم  داشرا  [ 7]
راهچ زا  رتدایز  ار  نانز  رهم  سک  ره  تفگ  رمع  يزور  هک  دناهتـشون  نارگید  یطویـس و  يرـشخمز و  دـننام  هماع  نیرـسفم  ءاملع و  [ 8]

هک تسادخ  لوق  فالخ  وت  نخـس  رمع  يا  دز  ادص  هدرپ  تشپ  زا  ینز  مهدـیم  لاملا  تیب  هب  مریگیم و  ار  یتدایز  نآ  دـنکب  مهرد  دـص 
دش و توهبم  هدنامرد و  رمع  ائیش . هنم  اوذخأت  الف  اراطنق  نهیدحا  متیتا  جوز و  ناکم  جوز  لادبتـسا  متدرا  نا  دیامرف و  ءاسن ) هروس  رد  )

لاجحلا . یف  تاردخملا  یتح  رمع  نم  هقفا  مکلک  تفگ 
. ینعمب لقن  دلج 1 ص 110  هدش  هتخانش  ربمغیپ  [ 9]

یسانش نمشد 

مدرم هب  ار  اهنآ  و  درکیم ، اـشفا  ار  نمـشد  تیهاـم  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترـضح  فرحنم ، بازحا  یـسایس  تاـکّرحت  زا  سپ 
دناسانشیم .

: دومرف یمسر  ینارنخس  کی  رد  هنارایشه  لمج ، باحصا  نیثکان و  هب  تبسن 
[ . 1  ] ِِهباَِصن یلِإ  ُلِطاَْبلا  ُعِجْریَو  ِِهناَطْوَأ ، َیلإ  ُرْوَْجلا  َدوُعِیل  ُهَبَلَج ، َبَلْجَتْساَو  َُهبْزِح ، َرَّمَذ  ْدَق  َناَطیَّشلا  َّنِإَو  َالَأ 

دوـخ ياـج  هب  ار  متـس  رگید  راـب  اـت  تـسا  هدروآ  درگ  اردوـخ  هاپـس  هدرک و  جیـسب  ار  دوـخ  نارادـفرط  بزح و  ناطیـش  دیـشاب ، هاـگآ  »
« دزاس مکاح  هرابود  ار  لطاب  و  دنادرگرب ،

------------------
اه : تشون  یپ 

. یتشد دمحم  سرهفملامجعم  هغالبلاجهن  هبطخ 22  [ 1]

درادن دربراک  هحلسا  اج  همه  گنج  رد 

هچ دتفا ، رگراک  نمشد  یناطیش  ياههشقن  اههلیح و  رگا  دراد و  لباقم  نایرگشل  لافغا  رد  یعس  نوگانوگ  ياهگنرین  اب  نمـشد  یهاگ 
: نیا ربانب  دنک  دوبان  هدروآ  رد  ياپ  زا  یماظن  مجاهت  نودب  ار  لباقم  هاپس  اسب 

يزادرپ غورد  اهيزادرپ و  هعیاش 
يرگلافغا نوگانوگ  ياههویش 

اهتیعقاو فیرحت  نیغورد و  رابخا  شخپ 
هدنبیرف ياهراعش 

حیحـص تامیمـصت  نمـشد ، فرط  زا  فیرحت  لافغا و  عون  اب  بسانتم  تخانـش و  ار  نمـشد  ياهدنفرط  دـیاب  تسا ، هدوب  حرطم  هراومه 
. دوش هتفرگ 

: تفگ هنیدم  دجسم  رد  دوب و  هدرک  تنعل  ار  موس  هفیلخ  اهراب  هک  ياهشئاع  لَمَج  گنج  رد 
. دیشکب ار  يدوهی  نیا  مدرم  يا 

: دیوگیم دهدیم و  رس  موس  هفیلخ  تیمولظم  راعش  لاح 
ناْمثُع َۀَلَتَق  اُونَْعِلا  ساَّنلا  اهیَا 
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« دینک تنعل  ار  نامثع  ناگدنشک  مدرم  يا  »
: دنیوگب زین  وا  هاپس  هک  داد  نامرف  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  هلصافالب  هک  دنک  لافغا  ار  ماما  نایرگشل  دوخ و  نایرگشل  تساوخیم  راعش  اب 

ناْمثُع َۀَلَتَق  ْنَْعلا  َّمُهَّللَا 
« نک تنعل  ار  نامثع  ناگدنشک  ایادخ  »

[ . 1 . ] دراذگن يدوخ  هاپس  لد  رد  يرثا  لَمَج  نارس  ياهاعّدا  اهراعش و  ات 
-----------------

اه : تشون  یپ 
ص245. ج3 ، ریثا ، نبا  لماک  [ 1]

یسانش نمشد 

: هک دننادب  مدرم  ات  تسا  نمشد  قیقد  ندناسانش  یئاسانش و  گنج ، هناتسآ  رد  یناور ، یتاغیلبت ، ّمهم  ياهراک  زا  یکی 
تسیک ؟ نمشد 

دنکیم ؟ رکف  هنوگچ  و 
تسا ؟ هدروخ  بیرف  اجک  ات  و 

؟ درک دروخرب  وا  اب  دیاب  هنوگچ  و 
اشفا ار  اهنآ  تیهام  دّدعتم ، ياهینارنخس  رد  نیقرام ، نیطساق و  نیثکان و  اب  مهم  گنج  هس  هناتسآ  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح 

. دز رانک  ناشهرهچ  زا  ار  نیغورد  ياهکسام  و  درک ،
: دومرف نیثکان  نارس  هب  تبسن  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح 

. َرِطُْمن یَّتَح  ُلیُِسن  َو ال  ِعقُون ، یَّتَح  ُدِعُْرن  اَنَْسلَو  لَشَْفلا ؛ ِنیَْرمَالا  ِنیَذه  َعَم  َو  اوقَْربَأ ، َو  اوُدَعْرأ  ْدَقَو 
سکع هب  ام  شور  یلو  دوبن ، یناوتان  یتسـس و  زج  يزیچ  شنایاپ  اّما  دـنداد ، ناشن  یقرب  دـعر و  زاـغآ ، رد  اـهنآ  ناوریپ  ریبز و  هحلط و  )

هن تسا  لمع  ام  همانرب  میزادـنایمن ، هار  هب  ناشورخ  ياهبالیـس  میرابن  ات  و  میرادـن ، یقرب  دـعر و  میهدـن  ماجنا  يراکات  اـم  دوب ، اـهنآ 
[ . 1 !« ] نخس

داد . حیضوت  ار  نانآ  یئارگراعش  و  دومرف ، نایب  یبوخ  هب  ار  نیثکان  یسانشناور  هک 
هنارگاشفا تسکـش  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  اـب  تعیب  دوشیم  درکیم  رکف  دوب و  نیثکاـن  نارـس  زا  یکی  هک  ریبز ، صخـش  هب  تبـسن  و 

دومرف :
. ُْهنِم َجَرَخ  امِیف  ْلُخْدْیلَف  ّالإ  َو  ُفَْرعی ، ٍْرمَِأب  اَهیَلَع  ِتْأْیلَف  . َۀَجِیلَْولا یَعَّدا  َو  ِۀَعیَْبلِاب ، َّرَقأ  ْدَقَف  ِِهْبلَِقب ، ْعیاَبی  َْملَو  ِهِدِیب ، َعیَاب  ْدَق  ُهَّنَأ  ُمُعْزی 

، تسا هدوبن  بلق  اب  هک  تسا  یعدـم  یلو  دـنکیم ، تعیب  هب  رارقا  وا  سپ  لد ،! اب  هن  هدوب  تسد  اـب  اـهنت  شتعیب  هک  دـنکیم  لاـیخ  ریبز  )
[ . 2 ( ] دشاب رادافو  نآ  هب  ددرگ و  زاب  دوخ  تعیب  هب  دیاب  هنرگو  دروایب  ینشور  لیلد  اعدا  نیا  رب  تسا ، مزال  وا  رب  نیاربانب 

؛ داد حیضوت  ار  نانآ  فارحنا  للع  هنارگاشفا  ینوگانوگ ، ياهینارنخس  رد  نیثکان ، چوپ  ياهاعّدا  هب  تبسن  مدرم  یهاگآ  يارب  و 
؛ دومرف خساپ  ار  ریبز  هحلط و  نیغورد  ياههناهب  و 

؛ نانآ یخیرات  قباوس  و 
؛ موس هفیلخ  لتق  رد  ار  ناشتکرش  و 

؛ تعیب زور  رد  ار  اهنآ  شالت  و 

مالسلا هیلع  یلع  ماما  www.Ghaemiyeh.comهمانشناد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1507زکرم  هحفص 704 

http://www.ghaemiyeh.com


درمشرب ، کی  کی 
دندرک ، شروش  دندوب و  هتفرگ  رایتخا  رد  ار  هرصب  رهش  نیثکان  اریز 

دوب ، یلخاد  ههبج  رد  دربن  زاغآ  هک  دورب  نانآ  گنج  هب  یهاگآ  تریصب و  اب  یمالسا  تّما  دیاب 
لطاب ياهاعّدا  سپس  درک و  هیجوت  روشک  یـسایس  رابخا  هب  تبـسن  ار  مدرم  ءادتبا  ینارنخـس  کی  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح 

. داد باوج  ار  نیثکان 
ِِهباَِصن . یلِإ  ُلِطاَْبلا  ُعِجْریَو  ِِهناَطْوَأ ، َیلإ  ُرْوَْجلا  َدوُعِیل  ُهَبَلَج ، َبَلْجَتْساَو  َُهبْزِح ، َرَّمَذ  ْدَق  َناَطیَّشلا  َّنِإَو  َالَأ 

. ًافِصَن ْمُهَنَیبَو  ِینَیب  اُولَعَج  َالَو  ًارَْکنُم ، یَلَع  اوُرَْکنَأ  اَم  ِهَّللاَو 
ُهوُکَفَس : ْمُه  ًامَدَو  ُهوُکََرت ، ْمُه  ًاَّقَح  َنُوُبلْطَیل  ْمُهَّنِإَو 

ْمُهَْدنِع . اَّلِإ  ُۀَِعبَّتلا  اَمَف  ینوُد ، ُهُولَو  اُوناَک  ِْنَئلَو  ُْهنِم ، ْمُهَبیِصََنل  ْمَُهل  َّنِإَف  ِهِیف  ْمُهَکیِرَش  ُْتنُک  ِنئَلَف 
ْتَتیِمُأ . ْدَق  ًۀَعِْدب  َنویْحیَو  ْتَمَطَف ، ْدَق  ًاّمُأ  َنوُعِضَتْری  ْمِهِسُْفنَأ ، یَلََعل  ْمِِهتَّجُح  َمَظْعَأ  َّنِإَو 

. ْمهِیف ِهِْملِعَو  ْمِهیَلَع  ِهَّللا  ِۀَّجُِحب  ٍضاََرل  یِّنِإَو  َبیِجُأ ! َمَالِإَو  اَعَد ! ْنَم  یِعاَّدلا ! َۀَبیَخ  ای 
شیاـج هـب  ار  متـس  رگید  راـب  اـت  تـسا  هدروآ  درگ  ار  دوخهاپـس  و  هدرک ، جیـسب  ار  شیوـخ  نارادـفرط  بزح و  ناطیـش  دیــشاب ! هاـگآ  )

. دتسرف زاب  شنیتسخن  هاگیاج  هب  ار  لطاب  و  دنادرگرب ،
دوخ هک  دننکیم  هبلاطم  ار  یّقح  اهنآ  دنتخاسن . مکاح  دوخ  نم و  نیب  ار  فاصنا  دنرادن ، غارس  نم  زا  يرکنم  چیه  اهنآ  دنگوس ! ادخ  هب 

دناهتخیر . دوخ  هک  دنهاوخیم  ار  ینوخ  ماقتنا  دناهتفگ ، كرت  ار  نآ 
تـسا اهنآ  صوصخم  رفیک  دـناهدش  بکترم  ناـشدوخ  اـهنت  رگا  و  دنمیهـس ، زین  اـهنآ  سپ  ماهدوب ، ناشکیرـش  نوخ  نیا  نتخیر  رد  رگا 

هک دننکیم  هدنز  ار  یتعدب  هدیکـشخ ، تسا  اهتّدم  هک  دنهاوخیم  ریـش  یناتـسپ  زا  دوشیم ، مامت  ناشدوخ  نایز  هب  نانآ  لیلد  نیرتمهم 
هتفر . نیب  زا  تسا  اهنامز 

[ . 3 (. ] میضار اهنآ  هرابرد  شنامرف  ادخ و  باتک  هب  نم  یناگدننک !؟ تباجا  هچ  و  ياهدننک ؟! توعد  هچ 
-------------------------

: اه تشون  یپ 
یتشد . دمحم  سرهفملامجعم  هغالبلاجهن  هبطخ 9  [ 1]
یتشد . دمحم  سرهفملامجعم  هغالبلاجهن  هبطخ 8  [ 2]

. یتشد دمحم  سرهفملامجعم  هغالبلاجهن  هبطخ 22  [ 3]

یکدوک نارود  رد  ربمایپ  زا  عافد 

. دش فورعم  ْمَُضق »  » بقل هب  هک  تشاد  لاس  هد  هّکم  رهش  رد  مالسلا  هیلع  یلع 
: دیوگیم ماشِه 

؟ دنداد ماما  هب  ار  بقل  نیا  ارچ  هک  مدیسرپ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 
: دومرف

. دننزب ار  وا  خولُک  گنس و  ابو  دنهد  رازآ  ار  ربمایپ  هک  دندادیم  روتسد  دوخ  ناکدوک  هب  هّکم  ناکرشم  تثعب  زاغآ  رد 
. داد عالّطا  مالسلا  هیلع  یلع  هب  ار  نایرج  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 

: درک ضرع  مالسلا  هیلع  یلع 
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. مشاب امش  هارمه  ات  هدب  عالّطا  نم  هب  يوریم  نوریب  هناخ  زا  هاگره  هَّللا  لوسر  ای 
دندمآ ، نوریب  مالسلا  هیلع  یلع  اب  ربمایپ  دعب  زور 

دندرک ، ینارپ  گنس  هب  عورش  هزور  ره  تداع  هب  ناکدوک  و 
. دزیم اهنآ  شوگ  ینیب و  تروص و  هب  تفرگیم و  ار  اهنآ  مالسلا  هیلع  یلع 

: دنتفگیم دندرکیم و  رارف  دوخ  ناردپ  دزن  نانک  هیرگ  هّکم  ناکدوک 
یلع  انْمَُضق  یلع ، انْمَُضق 

.( دیبوک ار  ام  یلع  دیبوک ، ار  ام  یلع  )
[ . 1 . ] دش فورعم  هدنبوک » : » ینعی ْمَُضق ،»  » هب سپ  نآ  زا 

: دیامرفیم دوخ  یکدوک  نارود  هب  تبسن  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح 
َرَضُمَو . َۀَعِیبَر  ِنوُُرق  َمِجاََون  ُتْرَسَکَو  ِبَرَْعلا ، ِلِکاَلَِکب  ِرَغِّصلا  ِیف  ُْتعَضَو  اَنَأ 

. ِۀَصیِصَْخلا َِۀلِْزنَْملاَو  ِۀَبیِرَْقلا ، َِۀباَرَْقلِاب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ْنِم  یِعِضْوَم  ُْمتِْملَع  ْدَقَو 
دنلب ياهخاش  و  مدیلام ، كاخ  هب  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  عافد  رد  ار  برع  ناشکرـس  رـس  یناوجون  نارود  رد  هک  مدوب  نم  »

ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  دزن  رد  ار  نم  تلزنم  ردـق و  امـش  انامه  و  متـسکش ، ار  رـضم )  ) و هعیبر )  ) فورعم هلیبق  ود  نادـنمتردق 
[ . 2 .« ] دینادیم

-----------------
اه : تشون  یپ 

راونالاراحب ج 20 ص 67 . [ 1]
. یتشد دمحم  سرهفملامجعم  هغالبلاجهن   192  : هبطخ 115 [ 2]

ربمایپ ناج  زا  عافد 

هللا یلص  ربمایپ  هب  هک  یصخش  ندش  هتـشکو  ناناملـسم ، ندش  هتـشک  و  نارادنامک ، ینامرفان  زا  سپ  شیرق  هبناج  ود  شروی  رد  دُُحا ، رد 
: دیامرفیم مالسلا  هیلع  یلع  نارای ، ندرک  رارفو  تشاد ، تهابش  ملسو  هلآو  هیلع 

هک مدـش  هّجوـتم  تقو  کـی  مدرکیم ، ناـشراداو  رارف  هب  متـشکیم و  ار  اـهنآ  دـندروآیم ، شروـی  شیرق  نیکرـشم  تسار ، پچ و  زا  »
هتشک ات  منک  گنج  ردقنآ  متفرگ  میمـصت  سپ  تسا ؟ هدرب  نامـسآ  هب  ار  وا  ادخ  ایآ  هک  مدرکرکف  دوخ  اب  تسین ، نادیم  رد  ادخ  لوسر 

. موش
يرانک هبار  ترضح  نآ  ًاروف  تسا ، هداتفا  قمر  یب  ناگتشک  نایم  رد  هک  مدید  ار  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  گنج  مرگ  امرگ  رد 

مدروآ .
داتفا ، نم  هب  ربمایپ  مشچ  ات 
.؟ ربخ هچ  نارای  زا  دومرف :

.« دندرک رارف  يرایسب  هتشک و  یعمج  متفگ :
دندرک ، هلمح  ادخ  لوسر  هب  یهورگ  ناهگان  هک  میدرکیم  تبحص  مه  اب 

: دومرف ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ 
. نک رود  نم  زا  ار  اهنیا  ّرش  یلع  ای 
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. دندرک رارف  هک  متشک  ار  رگید  یخرب  یمخز و  ار  یخرب  مدرک ، هلمح  نانآ  هب 
: دومرف مدیسر  ربمایپ  تمدخ  نوچ 

: دیوگیم دهدیم و  ادن  ياهتشرف  ار ؟ ناگتشرف  شیاتس  يونشیمن  ایآ 
راقَْفلاوُذ ِّالا  فیَس  ِیلَع ال  ِّالا  یتَف  ال 

( تسین راقفلاوذ  زج  يریشمش  یلع و  زج  يدرمناوج  )
[ . 1 .« ] مدرک رکش  ار  ادخ  تمعن ، نیا  رب  متسیرگ و  مدش و  لاحشوخ 

-----------------------
: اه تشون  یپ 

هعیشلا ص 146. ۀقیدح  و  هّمغلا ، فشک  [ 1]

يراک ِمخز  داتشه  اب  عافد 

راچد وس  ود  زا  مالـسا  هاپـس  ساّسح  هگنت  ظفح  رد  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  تاروتـسد  هب  ندادـن  شوگ  اب  هک  دُُـحا  گـنج  رد 
. دیدرگ مجاهت  شروی و 

. دیسر تداهش  هب  هزمح  ترضح  و 
، تشادرب نت  رب  ریت  هزین و  ریشمش و  زا  قیمع  مخز  هک 80  دوب  مالسلا  هیلع  یلع  راکیپ  فص  عفادم  اهنت 

ار نآ  رانک  مخز  تساوخیم  تخودیم و  ار  یمخز  اـت  دـش ، نادرگرـس  حاّرج  هک  دوب  هداـتفا  ياهنوگب  يراـمیب  رتسب  رد  گـنج  زا  سپ 
. دشیم هراپ  دش  هتخود  مخز  دزودب ،

رب راوس  دوب  نوخ  رد  قرغ  هچراپکی  هک  مالـسلا  هیلع  یلع  داد  ار  شیرق  اب  دربن  همادا  مالعا  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  ادرف  اـّما 
[ . 1 . ] دیدرگ دسالا » ءارمح   » هوزغ هناور  هدش و  هدامآ  عافد  يارب  بسا 

-----------------
اه : تشون  یپ 

. ماشه نبا  هریس  [ 1]

ینارحب طیارش  رد  ربمایپ  زا  عافد 

؛ دندرک رطخ  ساسحا  نزاوه  هلیبق  هّکم ، حتف  زا  سپ 
دندوب هدـمآ  ساطوا »  » مان هب  یّلحم  هّکم ، یلزنم  هس  ات  دوخ  نادـنزرف  نانز و  یمزر و  ياهورین  مامت  اب  فوع » نب  کلام   » یهدـنامرف اب  و 

. دوب یگرزب  قیمع و  هّرد  هک 
. دننک ریگلفاغ  ار  مالسا  هاپس  ات  دندش  ناهنپ  اههوک  فاکش  اهگنس و  تشپ  هّرد ، فرط  ود  رد  نزاوه  نادرم  مامت 

. دومرف داهج  مالعا  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ 
، دندوب ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  هارمه  رفن  رازه  هد  مالسلا و  هیلع  یلع  یهدنامرفاب  رفن  رازه  هدزاود 

: دنتفگ دندنام و  تفگش  رد  رگشل  یناوارف  زا  يرایسب  هک 
. دروخ میهاوخن  تسکش  زگره 

نوچ و  دـندرک ، هلمح  فرطره  زا  ناـهگان  نزاوه  نادرم  دـنتفرگ ، رارق  هّرد  هدرتـسگ  قـیمع و  يریزارـس  رد  نیملـسم  میظع  هاپـس  یتـقو 
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: هک دندرک  رارف  همه  و  تخیر ، مه  هب  هاپس  مظن  دندوب ، هدش  ریگلفاغ  ناناملسم 
. دندنام ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  اب  رفن  هد 

: دز دایرف  ترضح 
؟ دینکیم رارف  اجک  راصنا  يا 

: تفگیم دیشاپیم و  كاخ  نایرارف  تروص  رب  هینزام  بعک  رتخد  هبیسن 
؟ دینکیم رارف  اجک 

: تفگ دید و  رارف  ِلاح  رد  ار  مود  هفیلخ 
؟ یتشاذگ اهنت  ار  ربمایپ  يزیرگیم و  اجک  هب  وت  رب  ياو 

: داد باوج  مود  هفیلخ 
ِهّللا ُْرمَا  اذه 

.« تسا هتساوخ  ادخ  ار  رارف  نیا  »
. دندش دیهش  ات  دندرک  یگداتسیا  هک  دوب  نمیا  ّما  دنزرف  رگید  رفن  کی  مشاه و  ینب  زا  رفن   9

. دیگنجیم نانمشد  اب  ربمایپ  يوربور  مالسلا  هیلع  یلع  و 
. دنزب دایرف  هک  داد  روتسد  تشاد  یئاسر  يادص  هک  دوخ  يومع  سابع ، هب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

: دزیم دایرف  وا  و 
هرقب هروس  ِباحصا  يا 

هرجش تعیب  ِباحصا  يا 
. دیاهتسب ربمایپ  اب  هک  ینامیپ  دیروآ  دایب 

. تشادرب اعد  هب  تسد  هک  دش  تخس  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  رب  راک  دندرکیم و  هلمح  فرط  ره  زا  نزاوه  ناروآ  گنج  و 
: دش لزان  هیآ  نیا  هک  دندمآ  درگ  ناناملسم  مارآ  مارآ  و  دندرک ، رارف  نزاوه  موق  ناگتشرف  کمک  اب  و  دیسر ، ارف  یهلا  دادما  هکنآ  ات 

[ . 1  ] ٍنیَنُح َمْوی  َو  ٍةَریثَک  ٍنِطاوَم  یف  ُهّللا  ُمُکَرَصَن  ْدََقل 
« نینُح زور  رد  و  درک ، يرای  يدایز  دراوم  رد  ار  امش  ادخ  «و 

هللا یلص  ربمایپ  ناج  ظفح  رد  ياهدننک  نییعت  شقن  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  تمواقم  يرادیاپ و  هک  دندید  همه  ساّسح  ياههظحل  نیا  رد 
. دش مالسا  نازابرس  هرابود  ندمآ  درِگ  لماع  و  تشاد ، ملسو  هلآو  هیلع 

-----------------
اه : تشون  یپ 

ناهرب ج 2 ص 114. ریسفت  [ 1]

نارای زا  عافد 

خـساپ دناوتن  هدـش و  شوماخ  ربنم  يالاب  لّوا  هفیلخ  هک  دـش  ثعاب  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  نارادـفرط  گرزب و  باحـصا  دـیدش  ضارتعا 
: تفگ توکس ، یتّدم  زا  سپ  دیوگب و 

ینُولیقأ ْمُکیف  ِیلَع  َو  ْمُکِریَِخب  ْمُُکتیَّلَو 
.« دیراذگاو مدوخ  هب  دینک و  اهر  ارم  متسین ، امش  درف  نیرتهب  نم  تسه ، یلع  ات  یلو  متفرگ ، تسد  هب  ار  امش  يربهر  مامز  نم  »
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دز : دایرف  مود  هفیلخ 
رارق یماقم  نینچ  رد  ار  دوخ  ارچ  یهدـب ، خـساپ  باحـصا  لالدتـسا  جاجتحا و  هب  یناوتیمن  وت  هک  یتقو  ایب ، نیئاـپ  ربنم  زا  هیاـمورف  يا  »

»...؟ ياهداد
. دماین نوریب  هناخ  زا  زور  هس  تفر و  دوخ  هناخ  هب  دمآ و  نیئاپ  ربنم  زا  لّوا  هفیلخ 

هب مود ، هفیلخ  هارمه  ار  وا  دـندش و  لّوا  هفیلخ  هناـخ  دراو  هدرک  عاـمتجا  تسد  هب  ریـشمش  رفن  رازه  راـهچ  دارفا ، شـالت  اـب  ناـیم  نیا  رد 
. دندروآ دجسم  يوس 

ادج شندب  زا  ار  شرس  دیوگب ، نخس  هتشذگ  زور  دنچ  لثم  مالسلا  هیلع  یلع  باحـصا  زا  مادک  ره  رگا  هک  درک  دای  دنگوس  مود  هفیلخ 
. مزاسیم

. دنتفگ نخس  دنتساخرب و  مالسلا ، هیلعیلع  نارای  زا  رفن  ود  یکانرطخ  ّوج  نینچ  رد 
. تفگ نخس  يرادقم  تساخرب و  دیعس  نب  دلاخ  تسخن 

: دومرف وا  هب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح 
.« درک ینادردق  وت  زا  تخانش و  ار  وت  ماقم  دنوادخ  نیشنب ، »

: دز دایرف  تساخرب و  ناملس  ماگنه  نیا  رد  سپس 
ْرَبْکا ُهَّللَا  ْرَبْکا ، ُهّللَا 

: دومرف هک  دوش ، رَک  مشوگ  ود  ره  میوگب  غورد  رگا  مدینش و  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  مشوگ  ود  نیا  اب 
زا یتعامج  هاـگان  دنـشاب ، هتـسشن  باحـصا  زا  رفن  دـنچ  اـب  مالـسلا ) هیلع  یلع   ) میومع رـسپ  ردارب و  دجـسم ، رد  هک  دـسر  ارف  یماـگنه  »

.« دنشکب ار  شباحصا  وا و  دنیایب و  وا  يوس  هب  خزود  ياهگس 
ْمُه  ْمُکَّنِا  ِو  ِّالا  ُّکُشَا  ُتْسَلَف 

.( دیتسه خزود  ياهگس  نامه  ًاعطق  امش  هک  مرادن  یّکش  )
هفیلخ نابیرگ  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  هک ، دوب  هدیسرن  ناملس  هب  زونه  یلو  درک ، هلمح  ناملس  يوس  هب  دینـش ، ار  نخـس  نیا  ات  مود  هفیلخ 

. دیبوک نیمز  رب  ار  وا  تفرگ و  ار  مود 
: دومرف مود  هفیلخ  هب  سپس 

وت هب  زورما  دوب ، هتفرگن  یشیپ  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  اب  نامیپ  و  یهلا ، روتسد  تارّدقم و  رگا  هیشبح ! كاّحض  دنزرف  يا  »
.« میراد رتمک  نارای  و  میتسه ، رت  فیعض  ام  زا  کی  مادک  هک  مدادیم  ناشن 

دومرف : اهنآ  هب  و  درک ، تکاس  ار  دوخ  باحصا  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح  سپس 
.« دیدرگ قّرفتم  »

[ . 1 . ] دنتفر اهنآ  و 
----------------

اه : تشون  یپ 
یسربط ج1 ص104. جاجتحا  [ 1]

ارهز ترضح  تیصو  زا  عافد 

ياهشور زا  یکی  تماما ، هنامولظم  ياوزنا  و  اهتبیـصم ، اهدرد و  نداد  ناشن  ُخر  هفیقـس و  نارـس  ياـتدوک  كاـندرد  يارجاـم  زا  سپ 
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: دومرف تیصو  هک  دوب  یفنم  هزرابم  مالسلا ، اهیلعارهز  ترضح  یتازرابم 
.« دشاب یفخم  نایناهج  يوناب  گرزب  نآ  ربق  »

: هک تفرگ  رارق  نارگمتس  ربارب  رد  خیرات  يازارد  هب  یلاوئس  تمالع  تمایق  زور  ات  سپ  نآ  زا  هک 
»! ! ؟؟  تسا یفخم  مالسلا  اهیلع  همطاف  ربق  ارچ  »

ار ياهبناج  همه  ِشالت  هدرب ، ِیپ  دوخ  تسکش  قمع  هب  ربق ، ندنام  ناهنپ  و  مالسلا ، اهیلعارهز  ترضح  هنایفخم  نفد  زا  سپ  هفیقـس  نارس 
. دننک فشک  ار  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  ربق  ات  دندرک  زاغآ 

ناتـسربق اهناکم  نآ  زا  یکی  هک  درک  تسرد  یئامن  ربق  هطقن ، دنچ  رد  دوب و  هدرک  تیاعر  ًاقیقد  ار  یتینما  لئاسم  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما 
. دوب عیقب 

هزات ياهربق  دنتـساوخ  دـندرک و  زاغآ  ار  ياهدرتسگ  شالت  مود ، هفیلخ  یگدرکرـس  هب  لّوا  هفیلخ  تموکح  لماوع  ماـمت  زور  نآ  يادرف 
ار صوصخم  لامتسد  دیشوپ و  ار  یمزر  تایلمع  صوصخم  سابل  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  هک  دننک ، ربق  شبن  ار  عیقب  ناتسربق 

: دومرف تسشن و  عیقب  رد  تسب و  كرابم  یناشیپرب 
ظفح يارب  مدرک  ربص  تماما  هلئـسم  رد  نم  رگا  مراذـگیمن ، هدـنز  ار  امـش  زا  يدرف  دـنک ، تباصا  عیقب  نیمز  رب  گنَلُک  کی  ِرَـس  رگا  )

[ . 1 .( ] درک مهاوخن  ربص  رگید  هک  تسا  یگداوناخ  یصوصخ و  هلئسم  کی  مالسلا ، اهیلعهمطاف  ربق  هلئسم  اّما  دوب ، مالسا 
---------------

اه : تشون  یپ 
راونالاراحب ج30. [ 1]

گرزب یعامتجا  رد  قح  زا  عافد 

هب زین  وا  گرم  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤـملاریما  ترـضح  هک  درک  حرط  ياهنوـگ  هب  ار  تفـالخ  هشقن  دوـخ  ناـمز  رد  مود  هـفیلخ 
. درک تکاس  هزینرس  اب  ار  نافلاخم  دسرن و  تفالخ 

. دوب مود  هفیلخ  ياهنامیپ  مه  وزج  موس  هفیلخ  نوچ  دشاب ، موس  هفیلخ  تفالخ  اروش ، نآ  ماجنارس  هک  درک  حرط  ار  یئاروش  و 
: درک تیصو  مود  هفیلخ 

. تسا هفیلخ  وا  دندیزگرب  ار  یکی  رگا  دنراد ، تفالخ  تقایل  رفن  شش  فلا -
نآ درک  تعیب  سکره  اـب  وا  تسا ، موس  هفیلخ  ِداـماد  فوع ، نب  نمحّرلادـبع  يأر  راـیعم ، دـندش ، میـسقت  هرفن  ِهورگ 3  ود  هـب  رگا  ب -

. تسا نیملسم  هفیلخ  صخش 
. دینزب ار  وا  ندرگ  درک ، تفلاخم  رفن  کی  رگا  و  ج -

. تسا گنهامه  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  اب  ریبز )  ) رفن کی  اروش  نآ  رد  اریز  تسا ، نشور  اروش  هدنیآ  نیا  ربانب 
. دوب مدرم  یبیرف  ماوع  يارب  یسایس  يزاس  هنحص  کی  اهراک  هیقب  هک  تسا  موس  هفیلخ  اب  مه  فوع  نب  نمحّرلادبع  رظن  و 

موس هفیلخ  فارطا  زین  هاگآان  ِمدرم  دـننک و  تعیب  موس  هفیلخ  اب  ات  داد  نامرف  مدرم  هب  درک و  تعیب  موس  هفیلخ  اـب  فوع  نب  نمحّرلادـبع 
. دنتفرگ ار 

؟ درک دیاب  هچ  ساّسح  تاظحل  نیا  رد 
تشذگ ؟ درک و  توکس  دیاب  ایآ 

؟ دومن يرگاشفا  دیاب  ای 
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دیزگرب . ار  رظن  نیمّود  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح 
، دروآ مدرم  دای  هب  ار  دوخ  لئاضف  هنارگاشفا ، ینارنخس  کی  رد  داد و  رارق  باطخ  دروم  ار  مدرم  و 

درک ، حرطم  ار  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تاشرافس  و 
تفرگ ، رارقا  فارتعا و  اهراب  مدرم  زا  و 

. دومرف حرطم  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  تماما  نوگانوگ ، ياهاج  رد  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  هک  دندرک  رارقا  همه  و 
هب هدز  باتش  موس  هفیلخ  دنداتفا و  تشحو  هب  اتدوک  نارس  هک  داتفا  رگراک  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترـضح  ینارنخـس  ياهنوگب 

: تفگ نمحّرلادبع 
؟ دوب هچ  مود  هفیلخ  تیصو  نیرخآ 

: داد خساپ 
دوش !! هتشک  دیاب  فلاخم 

[ . 1 . ] تفرگ شیپ  رد  ار  لزنم  هار  مدرم ، هتفخ  ياهنادجو  ندرک  رادیب  اب  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  و 
-------------------

اه : تشون  یپ 
راونالاراحب ج31 ص315 و 372 . [ 1]

رسای رامع  زا  عافد 

. دروخ یلَّصفم  کتک  هک  دوب  هتفر  موس  هفیلخ  هناخ  هب  هباحص  بوتکم  تاضارتعا  ندناسر  يارب  زین  رسای  نب  راّمع 
ار دوخ  لوب  تسناوتیمن  اهدعب  تسکـش و  وا  هدند  ود  هک  دندز  ردقنآ  ار  وا  ات  داد  روتـسد  درک و  یئوگغورد  هب  مهّتم  ار  وا  موس  هفیلخ 

[ . 1 . ] دراد هگن 
[ . 2 . ] تشاذگن مالسلا  هیلع  یلع  هک  دنک  دیعبت  زین  ار  راّمع  رذابا ، گرم  زا  سپ  ات  دوب  نآ  رب  موس  هفیلخ 

-----------------
اه : تشون  یپ 

ات 541، فارـشالا ج 4 ص 537  باسنا  و -   - 1099 هرّونملا ج 2 ص 1100 -  ۀنیدملا  خـیرات  و -   - 153  - حوتفلا ج 2 ص 155 [ 1]
حوتفلا ج 2 ص 155 . باتک  و -  دوب - . رسای  نب  راّمع  ندروخ  کتک  نیمه  درکیم  حرطم  شتاضارتعا  رد  رذابا  هک  ییاهزیچ  زا  یکی 

حوتفلا ج 2 ص 162 . [ 2]

ربمایپ تافو  ماگنه  ياعد 

لاح هک  مدوب  هتـسشن  راوگرزب  نآ  رتسب  رانک  رد  نم  دـش  کیدزن  ص )  ) مرکا لوسر  ترـضح  تافو  هک  یتقو  دـیوگیم : ع )  ) سابعنبا
نآ مونـشب  ات  مدرب  کیدزن  ار  مشوگ  دمآ  رد  تکرحب  مدید  مدش  سّدقم  دوجو  نآ  ياهبل  هجوتم  نم  داد  يور  ترـضح  نآ  هب  راضتحا 
ِنب (ع ) یلع ِۀـیالِوب  َکـَیِلا  ُبَرَقَتَا  ّینِا  َّمُهّللَا  دـیامرفیم : هک  مدینـش  مداد  شوـگ  هک  بوـخ  دـیوگیم : هـچ  ناـج  عزن  لاـح  رد  ترـضح 

(. ع  ) بلاطیبا نب  (ع ) یلع یتسود  تبحم و  اب  موشیم  کیدزن  وتب  میآیم و  وت  فرطب  نم  ایادخ  بلاطیبا 
يارب زا  ص )  ) مالـسا ربمغیپ  هک  تسا  یتـمظع  ماـقم و  هچ  ياراد  ترـضح  نآ  هک  مدرک  ادـیپ  هجوت  (ع) یلع تمظع  هب  تقو  نآ  رد  نم 

. دوشیم (ع) یلعب لسوتم  ناحبس  ترضحب  دوخ  یکیدزن 
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ماهتفای  رذ  ملاع  رد  وت  رهم  (ع ) یلع ای 
ماهتفای رگج  نوخیب  هک  لعل  نیازا  هو 

مدیشوپ  رظن  وت  ریغ  هدید ز  ارت  ات 
ماهتفای رظن  نسُح  نیزا  قشع  تلود 

اجک  وت  قشع  ِتلود  اجک  هیامیب  نم 
ماهتفای رهُگ  هک  مریقف  لفط  نآ  يرآ 

تسا  ماد  سب  شمدق  ره  رد  هک  تشد  نیردنا 
ماهتفای رطخ  یئاهر ز  وت  يالو  اب 

يررض  دناسرن  تیالو  هب  نایصع  چیه 
ماهتفای ربخ  هفرط  نیا  نم  ثیداحا  رد 

رای يدهم  رشن  هداز ، فلخ  ریم  (ع ) یلع هیولعلا ، تامارک  عبنم : 

(ع) یلع مرح  رد  سرد 

، بش ره  ملیصحت  مایا  رد  هک  هدرک  لقن  شایگبلط  نارود  اب  هطبار  رد  (ع)ه  یلع یلاعت  هّللا  ناوضر  ردص  رقاب  دمحم  دیـس  هّللا  ۀیآ  دیهش 
رکف دوـخ  یملع  بلاـطم  اهـسرد و  هـب  متـسشنیم و  ترـضح  ربارب  رد  مدـشیم و  فرــشم  (ع) یلع نینمؤـملاریما  مرح  هـب  تعاـس  کـی 

یـسک مدرک و  كرت  ار  راک  نیا  یتدـم  زا  سپ  مریگیم  ماهلا  (ع) یلع نینمؤملاریما  كاپ  حور  مرح و  ّوج  زا  هک  مدوب  دـقتعم  مدرکیم ،
هب دومرف  هک  دید  باوخ  رد  ار  (ع) یلع نینمؤملاریما  ترضح  نم  ماوقا  ناوناب  زا  یکی  يزور  تشادن . یعالطا  نم  راک  نیا  زا  ادخ  زا  ریغ 

. هدرک كرت  ار  راک  نیا  ارچ  دناوخیم  سرد  نم  دزن  دمآیم  بش  ره  هک  وگب  رقاب 
ناج  (ع ) یلع اهلد  هلبق  تیابرلد  لامَج  يا 

ناج (ع ) یلع ادیش  لد  نیا  بشما  دراد  تیوسب  ور 
دشاب  وت  دای  اجک  ره  دشاب ، وت  دالیم  ماش 

ناج (ع ) یلع اهیف  ام  ایند و  رگهولج  دش  تخُر  زک 
يدرک  شیوخ  هاگداز  ار  نیملسم  هاگهلبق 

ناج (ع ) یلع اتکی  هناخ  دش  تدلوم  زا  مرتحم 
اشگ  نیب  قح  هدید  يداز  هبعک  ردنا  وت  ات 

ناج (ع ) یلع الع  ادق  دش  مخ  یبن ، تشپ  دش  تسار 
رای يدهم  رشن  هداز ، فلخ  ریم  (ع ) یلع هیولعلا ، تامارک  عبنم : 

(ع) یلع اب  ینمشد 

يارب مورب  همظعم  هّکم  هب  هـک  مـتفرگ  میمـصت  زور  کـی  دوـمرف : لـقن  درکیم  یگدـنز  قارع )  ) لـصوم رهـش  رد  هـک  ینایعیـش  زا  یکی 
ترـضح اـقآ  تخـسرس  نانمـشد  زا  یکی  وا  متفر  دوـب  لـصوم  فارـشا  ناـیعا و  زا  هک  ماهیاـسمه  لزنم  هب  يدوـب  لـالح  یظفاحادـخ و 

رگا مورب ، هنیدـم  هکم و  هب  مهاوخیم  نم  متفگ : متفر و  شاهناخ  هب  تشاد ، ام  رب  یگیاسمه  قح  دوب و  ام  هیاسمه  نوچ  اما  دوب ، (ع) یلع
؟ مروایب تیارب  اجنآ  زا  هک  یهاوخیم  يزیچ  ای  مهد و  ماجنا  تیارب  ات  وگب  يراد  يراک 
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، متـسناوت رگا  هک  مروـخیم  مسق  متفگ : ینکیم !؟ لـمع  ماهتـساوخ  هب  هک  روـخب  مسق  نآرق  نیا  هب  تـفگ : دروآ و  ار  ینآرق  تـفر و  وا 
. میامن لمع 

یطحق رهوش  مالسلااه ) (ع) یلع  ) ارهز همطاف  يارب  ایآ  وگب  ترضح  هب  یتفر  ص )  ) مرکا ربمایپ  ربق  رـس  یبّنلا ، دجـسم  هب  هک  یتقو  تفگ :
متفر هنیدم  هکم و  هب  مدرک  یظفاحادخ  وا  زا  يدرک !؟ نینچ  ارچ  تشادـن ... وم  شرـس  يولج  هک  يدرم  يداد !؟ (ع) یلع هب  ار  وا  هک  دوب 
دمآ مدایب  ماغیپ  ناهگان  متفر  ص )  ) یبنلا دجسم  هب  هنیدم  رد  متماقا  زور  نیرخآ  رد  هکنآ  ات  مدرک . شومارف  ار  ماغیپ  نیا  یتدم  زا  دعب  و 

. میوگب نینچ  هک  تسا  هداد  دنگوس  ارم  ماهیاسمه  یلو  ماهدنمرش  هّللالوسر ، ای  متفگ : و 
باوخ رد  ماهیاسمه  دُرب . ماهیاسمه  هناخ  هب  لصوم  هب  دوخ  اب  ارم  ترـضح  مدـید . باوخ  رد  ار  (ع) یلع ترـضح  باوخ ، ملاـع  رد  بش 

. دوب
كاپ فاحل  اب  ار  نینوخ  دراک  سپـس  دـیرب ، ار  هیاسمه  يولگ  دوب  شتـسرد  رد  هک  يدراک  اب  دز و  راـنک  شیور  زا  ار  فاـحل  ترـضح 

ار نینوخ  دراک  درک و  دنلب  ار  قاتا  فقس  شکرابم  تسد  اب  نآ  زا  سپ  دنام . یقاب  فاحل  يور  هناشن  يارب  زمرق  طخ  ود  هکیروطب  درک .
لـصوم یتـقو  مدومن ، تبث  ار  يارجاـم  خـیرات  مدرک و  فیرعت  مناـهارمه  يارب  ار  ارجاـم  مدـیرپ و  باوخ  زا  تشاذـگ . راوید  هشوگ  رد 

زا يدادـعت  تسا  هدـشن  مولعم  شلتاـق  نوـچ  و  تسا . هدیـسر  لـتق  هب  بش  نـالف  رد  وا  دـنتفگ : مدیـسرپ ، ماهیاـسمه  لاوـحا  زا  متـشگرب 
. دناهدرک ریگتسد  قیقحت  يارب  ار  ناگیاسمه 

. میهد تاجن  نادنز  زا  ار  اههراچیب  نیاو  هدرک  لقن  ار  ارجام  میورب و  مکاح  دزن  دیئایب  متفگ  میاههیاسمه  هب 
دوجوم هناشن  ود  هک  دنتفگ  دندرک و  نایب  ار  باوخ  خیرات  دنداد و  تداهش  زین  مه  ناتسود  مامت  میدرک . نایب  ار  ارجام  هتفر و  مکاح  دزن 

. تسا فقس  تمسق  نالف  رد  هک  وقاچ  يرگید ، فاحل و  يور  نوخ  طخ  ود  یکی  تسا 
هعیش لصوم  مدرم  زا  يدایز  هدع  هزجعم  نیا  رثا  رب  دننک  دازآ  ار  ناگیاسمه  هک  داد  روتسد  سپس  دید . ار  اههناشن  دمآ و  شدوخ  مکاح 

. دندش ع )  ) نینمؤملاریما (ع ) یلع اقآ  نیبحم  نارادتسود و  وزج  دنتشادرب و  تسد  دوخ  بهذم  زا  زین  لوتقم  ياهلیماف  دندش و 
(ع ) یلع مان  منز ز  مد  ناسچ  ریقح  نم 

(ع) یلع ماقم  رد  تام  کلم  لقع  تسه  هک 
ناهج  ناشنهش  رب  دنک  رخف  هک  دزس 

(ع) یلع مالغ  دوشیم  ناج  لد و  زا  هکیسک 
سب  نیا  شیگرزب  ماقم و  فصو  ماقم  يارب 

(ع) یلع مارتحاب  متخ  دوش  خرچ  تشپ  هک 
دیوج  ادخ  دیوپ و  (ع ) یلع هار  هکنآ  شوخ 

(ع) یلع مارم  وریپ  دوب  هک  یسکنآ  شوخ 
یئانیم  خرچ  نودرگ و  دبنگ  ریزب 
(ع) یلع وچ  رسپ  یتیگ  ردام  دازن 

رشب  راختفا  تسه  (ع ) یلع مان  هشیمه 
(ع) یلع مارم  دوب  تقیقح  مسر  هار و  هک 
ونشب  ناج  شوگ  زار  (ع ) یلع زغن  مالک 
(ع) یلع مالک  ادخ  مالک  تسه  هک  ارچ 

رای يدهم  رشن  هداز ، فلخ  ریم  (ع ) یلع هیولعلا ، تامارک  عبنم : 
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ناطیش ياعد 

ارم (ع )) یلع نینمؤملاریما  اـقآ  ّقح  هب   ) ادـنوادخ تفگیم : هتفرگ و  نامـسآ  هب  ور  ار  شرـس  هک  دـید  اـیرد  طـسو  رد  ار  ناطیـش  ینمؤم 
. نکم باذع 

؟ ياهدش (ع) یلع نینمؤملاریما  تیالو  ناماد  هب  تسد  مه  وت  ایآ  تفگ : ناطیش  هب  نمؤم  درم 
رد يدایز  تاعالطا  مدوب . هکئالم  ناـیم  رد  ـالعا و  ملاـع  رد  نم  دوش  قلخ  مدآ  ترـضح  هکنیا  زا  لـبق  لاـس  رازه  شـش  تفگ : ناـطیش 

رتیمارگ و رتزیزع و  رتـبرقم و  یـسک  ص )  ) ادـخ لوسر  زا  دـعب  مراد  عـالطا  هک  اـجنآ  اـت  و  دـینادیمن . امـش  هک  مراد  (ع) یلع اـب  هطبار 
ار وا  دنوادخ  دهدب ، مسق  (ع) یلع نینمؤملاریما  قح  هب  ار  دنوادخ  سکره  هک  منادیم  و  تسین . لاعتم  دنوادخ  دزن  (ع) یلع زا  رتدنموربآ 

. مهدیم مسق  تیالو  دیشروخ  هب  ار  ادخ  مه  نم  ور  نیا  زا  دزرمآیم 
. نک تحیصن  ارم  يراد  يدایز  ملع  ياهدوب و  ناگتشرف  مِّلعم  وت  سیلبا  يا  تفگ : درم 

هـشیپ تعانق  درذـگب  شوخ  وت  هب  یگدـنز  هک  یهاوخیم  رگا  میوگیم  تترخآ  يارب  هلمج  کی  ایند و  يارب  هلمج  کی  تفگ : ناطیش 
. ینکیم یگدنز  هدوسآ  مارآ و  درذگیم و  شوخ  وت  هب  دشاب  کشخ  نان  تیاذغ  رگا  یتح  یشاب ، عناق  رگا  نک و 

. يوشیمن تخبشوخ  ایند  رد  تقوچیه  یشابن  یضار  دنوادخ  تساوخ  هب  ینک و  عمج  تورث  ینزب و  صرح  رگا  اّما 
طارص رشحم ، يارحص  خزرب ، رد  ندنام  ندروآ ، رد  ربق  زا  رس  ربق ، يریزارـس  گرم ، تعاس  يارب  میوگب  تترخآ  يارب  زین  دنپ  کی  اما 

. تشاد یهاوخ  تینما  دشاب  نانمؤم  ياوشیپ  هب  تاهیکت  رگا  شاب  هتشاد  هریخذ  ار  (ع) یلع اقآ  تیالو  تبحم و  اج  همه  نازیم  و 
. درک فیرعت  ترضح  يارب  ار  ارجام  تفر و  ع )  ) قداص رفعج  ماما  دزن  هعیش  نمؤم  درم 

زا ياهرهب  سیلبا  نیاربانب  تسین  بلق  میمص  زا  تسا و  نابز  هب  (ع) یلع ترـضح  ّتبحم  تیالو و  هب  ناطیـش  ندز  گنچ  دومرف  ترـضح 
. تفاییم تاجن  یهلا  باذع  زا  دربیم ، هانپ  (ع) یلع نینمؤملاریما  اقآ  هب  بلق  میمص  زا  اعقاو و  وا  رگا  دربیمن . نانخس  نیا 

ار  افص  روشک  هش  مدید  باوخب  يرحس 
ار ابرلد  بوخ  هم  مدرک  هراظن  شخرب 

ار  اون  نیا  مدورسب  مدوشگ  نابز  بدا  هب 
ار ادخ  یتیآ  هچ  وت  تمحر  يامُه  يا  (ع ) یلع

ار  امه  هیاس  همه  يدنکف  يوس  ام  هب  هک 
نیئآ  هدوبر  مفک  شمشچ ز  كُرت  هک  یمنص 

نیکمت لها  بولقب  ار  دوخ  رهم  رهُم  هدز 
نیشنم  هنیس  روطب  وت  لد  یسوم  باتشب 

نیب (ع ) یلع ُخر  رد  همه  یسانش  ادخ  رگا  لد 
ار  ادخ  مسق  ادخب  نم  متخانش  (ع ) یلع ز 
دنارن  رد  ارم ز  هک  مدیما  نیا  رب  مد  همه 

دناوخن مرگید  سک  دنارب  شرد  زا  مرگ 
دناد  هک  (ع ) یلع زا  زجب  ار  ناقشاع  درد  مغ و 

دنامن انف  زا  رثا  ملاع  ود  رد  هک  ادخب 
ار  اقب  همشچرس  دشاب  هتفرگ  (ع ) یلع وچ 
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رای يدهم  رشن  هداز ، فلخ  ریم  (ع ) یلع هیولعلا ، تامارک  عبنم : 

یچهوهق ياعد 

مدرم دش . یبیجع  یطحق  دوب ، فرشا  فجن  گرزب  ياملع  زا  یکی  هک  (ع)ه  یلع هّللا  ناوضر  اطغلا  فشاک  رفعج  خیـش  موحرم  نامز  رد 
نینمؤملاریما اقآ  سّدقم  حیرـض  رانک  مرح و  نایم  دمآ  رفعج  خیـش  دـنک . اعد  دنتـساوخ  وا  زا  هدـمآ  خیـش  روضحب  دـندش . ناراب  جاتحم 

يرثا دنوادخ  اعد  زامن و  همه  نیا  اب  دنتسه  ناراب  جاتحم  مدرم  نم  يالوم  يا  درک  ضرع  دومن و  يراز  عرـضت و  اعدب و  عورـش  (ع) یلع
. دیامرفب یتیانع  هاوخب  دنوادخ  زا  دراذگیمن  مدرم  ياهاعد  رب 

درم کی  رفعج  خیـش  يا  دـندومرف : دـندروآ و  فیرـشت  شنیلاب  راـنک  (ع) یلع اـقآ  درب . شباوخ  حیرـض  راـنک  داـیز  يراز  اـعد و  رثا  رد 
لزان مدرم  رب  ار  شتمحر  ناراب  ادخ  ات  دنک  تکرـش  اعد  مسارم  رد  دیایب  وگب  وا و  يولهپ  ورب  تسا  مان  نیا  هب  هفوک  هار  نیب  رد  یچهوهق 

. دنک
لخاد تفر  تفای  ار  یچهوهق  درم  تساجنآ و  رد  هناخهوهق  ناکد  کی  دید  فجن  هفوک و  هار  نیب  دمآ  دش و  رادیب  باوخ  زا  رفعج  خیش 
لوبق مه  درم  مشاب و  وت  نامهیم  مهاوخیم  بشما  دومرف  خیـش  هک  ددنبب  ار  هناخهوهق  برد  تساوخ  درم  دـش ، بش  ات  تسـشن  هناخهوهق 

ترـضح تیاـنع  دروـم  ردـقنیا  هک  دـهدیم  ماـجنا  ار  یلمع  هچ  یچهوـهق  درم  نیا  دـنیبب  هک  دوـب  رادـیب  حبـص  اـت  ار  بـش  خیـش  دوـمن .
. تسا ع )  ) نینمؤملاریما

دنکیم تدابع  فراعتم  ردقب  تسین و  هک  مه  رکذلا  مئاد  دناوخیم و  ار  شدوخ  يداع  زامن  طقف  یچهوهق  درم  نیا  دید  دش  حبـص  بش 
ار شزرا  نیا  تلع  تسا  هداد  رارق  اعد  تباجتسا  هلیسو  ار  وت  (ع) یلع الوم  هک  نک  هجوت  درم  يا  دومرف : داتسیا و  یچهوهق  دزن  دمآ  خیش 

؟ وگب
میارب ار  يرتـخد  مداد  مرداـمب  هدرک  عمج  یلوپ  منک . داـماد  ار  وت  مراد  وزرآ  تفگیم  مرداـم  مدوـب  یچهوـهق  درگاـش  نم  درک : ضرع 

؟ یتحاران ارچ  متفگ  وا  هب  تسا  شحوتم  یلیخ  سورع  مدید  فافز  بش  دش ، ایهم  نم  یسورع  تامدقم  دومن  يراگتساوخ 
الاح ماهداد و  تسد  زا  ار  متراکب  هیامرس  نم  شخبب  یشخبب  یهاوخیم  شکب و  یشکب ، ارم  یهاوخیم  منکیم  لقن  ار  مناتـساد  تفگ :

. دنادیمن ادخ  زج  سکچیه  متسه و  هلماح 
ای  ) مَرِدـَن ار  نز  نیا  يوربآ  هدرپ  منک و  رظن  فرـص  عوضوم  نیا  زا  وت  ياضر  يارب  نم  هک  تسا  تقو  نیرتهب  ـالاح  ادـنوادخ  متفگ  نم 

، رذگ رد  ام  ریـصقت  رـس  زا  ناشوپب و  ار  ام  بیع  يور  مه  وت  ادخ ، يا  یناشوپیم  اهیدب  بویع و  يور  هدرپ  هک  یـسک  يا  بویعلا ) راّتَس 
مه حبص  ادرف  تسناد و  دهاوخن  یسک  مه  دعبب  لاح  زا  هتـسنادن  یـسک  لاحب  ات  هچنانچ  هک  مداد  مرـسمه  هب  لوق  هکنیا  رگم  متفگن  چیه 

. دنادیمن ار  ارجام  ادخ  زج  يدحا  منکیم  یگدنز  نز  نآ  اب  مه  لاحب  ات  مدرک  تیاضر  راهظا 
هک هدومرف  (ع) یلع اقآ  هک  نک  اعد  ایب  ـالاح  يدومن  ادـخ  میلـست  يداد و  ماـجنا  گرزب  یلمع  ادـخ  قحب  درم  يا  دـیوگیم : رفعج  خـیش 

. تسا باجتسم  وت  ياعد 
اب هاگـشیپ  زا  منک  اعد  نم  هداد  ماغیپ  (ع) یلع اقآ  دـناوت  تمحر  جاـتحم  مدرم  ایادـخ  تفگ : درک و  دـنلب  نامـسآ  فرطب  تسد  یچهوهق 

. ییامرف لزان  ار  شیوخ  تمحر  ناراب  هک  تسنیا  متساوخ  رد  منکیم و  وفع  بلط  مدرم  دوخ و  يارب  وت  تمظع 
. دیراب يدیدش  ناراب  دش و  رهاظ  نامسآ  رد  اهربا  هک  دوب  دنلب  یچهوهق  درم  ياهتسد  زونه 

دوب  (ع ) یلع دوب  ناهج  دنویپ  تروص  ات 
(ع) یلع دوب  نامز  دوب و  نیمز  شقن  ات 

دوب  یصو  دوب و  یلو  هک  یهاش  دوب 
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دوب (ع ) یلع دوجو  مرک  اخس و  ناطلس  دوب  (ع ) یلع
نآرق  همه  رد  ادخ  هک  نآرق  فشاک  نآ 

دوب (ع ) یلع دوتسب  تمصع و  تفص  شدرک 
ربیخ  هعلق  رد  هک  یئاشگ  هعلق  نآ 

دوب (ع ) یلع دوشگب  هلمح و  کیب  دنکرب 
مالسا  هر  ردنا  هک  زارفارس  درُگ  نآ 
دوب (ع ) یلع دوساین  تسار  دشن  راک  ات 
سفن  عمط  يارب  هک  روالد  ریش  نآ 

دوب (ع ) یلع دولاین  هجنپ  ناهج  ناوخرب 
رای يدهم  رشن  هداز ، فلخ  ریم  (ع ) یلع هیولعلا ، تامارک  عبنم : 

هتفای افش  رتخد 

زا ًالیذ  هک  یبلطم  دناهدومرف : لقن  ناراودیما  هار  ای  تالـسوت  باتک  رد  ظعاو  يدورگنل  جات  يدهم  دمحم  ياقآ  بانج  مرتحم  دنمـشناد 
ناـیقتم يـالوم  تاـیانع  زا  دادـغب  قذاـح  ءاـبطا  زا  سءاـی  زا  دـعب  هک  تسا  یـضیرم  رتخد  يافـش  هب  طوبرم  درذـگیم  ناگدـنناوخ  رظن 

(ع) یلع دیـس  جاح  دنزرف  یمق ) يوفطـصم  دـمحا  دیـس  جاح   ) نارهط مرتحم  راجت  زا  یکی  ءاشناب  هیـضق  لصا  هدـش و  دـنم  هرهب  (ع) یلع
. میناوخیم ًالیذ  هک  هتفای  شراگن  دندوب  هیضق  دهاش  دوخ  هک  یمق  ياقآ 

ار یضیرم  رتخد  يافش  عوضوم  مدوب  فرشم  هسدقم  باتعا  رد  هک  یسمش  راهچ  یس و  دصیس و  رازه و  لاس  رد  ارهاظ  دشابن  هابتشا  رگا 
تاراهظا متفر و  ناشیا  لزنمب  ردپ  قافتاب  مدرک و  تاقالم  رتخد  ردپ  اب  مدرک و  شـشوک  نآ  یگنوگچ  زا  قیقحت  يارب  مدینـش و  ارتاوتم 

. تسا نیا  نآ  مدناسر و  ردپ  ءاضما  هب  متشون و  احورشم  ار  ردپ 
رد هزاغم  لحم  دنکیم . هلماعم  گنر  عاونا  هک  دراد  یگرزب  هزاغم  دادـغب  رد  بهذـم و  هعیـش  نیدـتم  راجت  زا  یکی  هک  داوج  جاح  ياقآ 

لباـقم هچوک  رد  ًـالعف  هدوب و  قفوم  مه  هیریخ  روما  رد  هدوب و  نیمظاـک  رد  ًـالبق  ناـشیا  هناـخ  تسا  ریفافـصلا  قوس  رازاـب  بنج  ناـبایخ 
. دراد تنوکس  هزاغم ،

نینچ نیا  ار  هیضق  دندرب و  لزنم  هب  ار  ام  هک  میدومن  قیقحت  رتخد  يافش  یگنوگچ  زا  میتفر و  يو  هزاغمب  نایانـشآ  زا  یکی  قافتاب  ریقح 
درک و جیوزت  دـنکیم  راک  ماهرجح  رد  هک  مرهاوخ  رـسپ  اب  یگلاس  هدراهچ  رد  تسا  لزنم  نیمه  رد  هعاسلا  هک  نم  رتخد  دنتـشاد  راهظا 
زا دعب  یلو  دندش  هیزیهج  هیهت  لوغـشم  رتخد  ردام  مه  روظنم  نیمهب  دریگ . تروص  یـسورع  مسارم  دـقع  زا  دـعب  هام  دـنچ  هک  دوب  رارق 

لوا هجرد  قذاح و  ءابطا  مدرکن و  يراددوخ  یجرخ  هنوگچیه  زا  نم  دـش و  ینالوط  ضرم  مک  مک  دـش و  ضیرم  رتخد  یهاتوک  تّدـم 
لوط وا  ضرم  لاس  راهچ  ات  دـشیم  هفاضا  يو  یناوتاـن  فعـض و  هب  زور  ره  دـشن و  عقاو  رثؤم  هنافـساتم  یلو  مدروآ  وا  هجلاـعم  يارب  ار 

تشادن دنیبب  ار  یسک  دنک و  زاب  مشچ  هکنآ  تردق  یتح  تشادن  یتکرح  تردق و  نیرتمک  دوب . طقف  ناوختسا  تسوپ و  کی  وا  دیشک ،
. دنیبب دناوتب  ات  درکیم  دنلب  ار  وا  مشچ  ياهکلپ  شردام  یلو 

درکیم و لغب  لفط  لثم  ار  وا  شردام  یهاگهاگ  تخیریم و  وا  يولگ  رد  اجیردت  ردام  هک  دوب  غرم  مخت  هدرز  کی  طقف  رتخد  كاروخ 
بیبط هعفد  نیرخآ  يارب  زین  تسـشنیم و  رتخد  رانک  یفـصو  لباق  ریغ  زیمآرثات  تلاح  اب  هقالع  تّدـش  زا  هتـسویپ  دادیم و  لاقتنا  لقن و 
هنیاعم لمات و  نیرتمک  نودـب  رتخد  ندـید  اب  وا  هنافـساتم  یلو  مدروآ  يدایز  تیزیو  اب  ار  یتنطلـس ) هداوناخ   ) لصیف هداوناـخ  صوصخم 

. تشونن مه  ياهخسن  ًالصا  تفر و  نوریب 
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هزات رتخد  زا  تسین  رـضاح  دـناوتیمن و  هجو  چـیه  هب  رتخد  ردام  لاوحا  نیا  مامت  اب  یلو  دـندومن  وا  یگدـنز  تایح و  زا  دـیما  عطق  همه 
ار وا  ءافـش  يارب  هک  دش  ممـصم  رتخد  ردام  هک  دوب  مظعملا  نابعـش  راهچ  تسیب و  هس و  تسیب و  ياهزور  دـنک ، دـیما  عطق  دوخ  سورع 
رد یلو  درب  دوشیم  هنوگچ  ار  رتخد  اریز  دوب  نم  بجعت  بابـسا  رداـم  ياـضاقت  میمـصت و  نیا  دـنربب ، (ع) یلع نینمؤملاریما  رهطم  مرحب 

لیبموتا کی  مدش و  میلـست  دهد  ماجنا  ار  لمع  نیا  دهاوخیم  دیما  هقالع و  قشع و  ایندکی  اب  هک  ردام  ياضاقت  میمـصت و  هدارا و  لباقم 
رد بش  دـندرک و  تکرح  ـالبرک  هار  زا  دنتـشاذگ و  لـیبموتا  رد  ار  وا  رتـخد  رهوش  رتـخد و  رداـم  مدروآ  لزنم  ردـب  مدرک  هیهت  يراوس 

. دندومن فقوت  البرک 
قح یـسک  تسا و  فرـشم  مرح  رد  قارع  ریزوتسخن  دیعـس  يرـصن  هک  دش  مولعم  دـندش  دراو  هک  یتقو  دـندش ، فجن  مزاع  دـعب  زور 

. هدرک تعجارم  فجنب  ار  بش  دنتفر و  هفوک  دجسم  امیقتسم  اذهل  درادن  فرشت 
لـصتم دوب و  هتـسشن  رتخد  يولهپ  لسوت  لاح  اب  مه  ردام  دـندناباوخ ، حیرـض  رانک  تیالو  هاـش  مرح  رد  دـندروآ  هدرک و  لـغب  ار  رتخد 

. درکیم تجاح  ضرع 
الاب تسد  اب  ار  مشچ  کلپ  دـیاب  درادـن و  ندرک  زاب  مشچ  تردـق  رتخد  تسنادیم  هک  يردام  هدرک  زاب  ار  مشچ  رتخد  هک  دـید  ناهگان 

لـسوتم درک و  ادیپ  هجوت  يرتشیب  بلق  روضح  اب  داجیا و  يو  رد  يرتشیب  دیما  حور  هدرک  زاب  مشچ  يرگید  کمک  نودب  نالا  یلو  دربب 
نینمؤملاریما ترـضح  اقآ  هجوت  قح و  تیانع  لوُمـشم  ردـقنآ  بش  نامه  رد  دوشیم و  دایز  رتخد  ندـب  تاکرح  اجیردـت  هکنیا  ات  دوب ،

. دنکیم فاوط  سّدقم  حیرض  فارطا  ردام  کمک  تدضاعم  اب  رتخد  هک  دوشیم  (ع) یلع
هک دنکیم  لرتنک  ار  دوخ  تّدش  یلو  دزاس  رادربخ  تیانع  فطل و  نیا  زا  ار  مدرم  دـشکب و  دایرف  تساوخیم  ترـسم  ایند  کی  اب  ردام 

. دنک كاله  ار  رتخد  راوز  موجه  تسا  نکمم  دنوش  هجوتم  راوز  رگا 
دادغب مزاع  امیقتـسم  هدـمآ  نوریب  مرح  زا  دوشیم و  فرـشم  رهطم  مرحب  دوخ  ياپ  اب  رتخد  حبـص  ادرف  دـنکیم  فقوت  فجن  رد  ار  بش 

. دوشیم
تمالـس لامک  اب  رتخد  دوب ، ناضمر  هام  مهدزیـس  مدوب ، داوج  جاح  لزنم  رد  هک  زور  نآ  دوب )، رتخد  ردـپ  نابزب  بلطم  حرـش  اـجنیا  اـت  )

. دوب هدناوخ  نآرق  متخ  کی  زورما  ات  هتفرگ و  ار  ناضمر  هام  ياههزور  مامت 
نادرم  هاش  ای  نینمؤملاریما 

نادرگ داش  ار  ام  داشان  لد 
نابحم  تسد  تمحرم  زا  ریگب 

ناج (ع ) یلع مناج  (ع ) یلع مناج  (ع ) یلع
مدرک  وت  قشع  هناخ  ار  ملد 
مدرگن رب  تقشع  نوسفا ز  چیه  هب 

مدرد  رپ ز  بلق  یهاگآ ز  وت 
ناج (ع ) یلع مناج  (ع ) یلع مناج  (ع ) یلع

مزادگ  زوس و  زا  فقاو  يا  (ع ) یلع
مزامن حور  یئوت  هلبق  یئوت 

مزاین  تسد  دوب  وت  يوسب 
ناج (ع ) یلع مناج  (ع ) یلع مناج  (ع ) یلع

رای يدهم  رشن  هداز ، فلخ  ریم  (ع ) یلع هیولعلا ، تامارک  عبنم : 
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اهبنارگ زیچ  ود 

: دومرف راصنا  رجاهم و  عمج  رد  شرمع  رخاوا  رد  ص )  ) ادخ لوسر  هک  تسا  نیلقث  ثیدح  یّنس  هعیش و  نایم  رتاوتم  رابخا  هلمج  زا 
لآ و  (ع ) یلع  ) مترتع و  نآرق )  ) ادخ باتک  مراذـگیم  یقاب  امـش  نایم  رد  دوخ  زا  اهبنارگ  نیگنـس و  زیچ  ود  موریم و  امـش  نایم  زا  نم 

. دنیآرد رثوک  ضوح  رس  رب  نم  رب  ات  دنوشیمن  ادج  مه  زا  زگره  ود  نیا  (ع )) یلع
. تسیک امش  ترتع  دندیسرپ  ترضح  نآ  زا 

نم ترتع  نآرقب و  هکیمادام  دومرف : داد و  رارق  مالسلااه ) (ع) یلع  ) نیسح نسح و  رب  ار  كرابم  تسد  درک و  (ع) یلع هب  هراشا  ترـضح 
. دیوشیمن هارمگ  زگره  دیوش  کسمتم 

نیــسح نـسح و  سپــس  دوـب  (ع) یلع مردارب  يروـن  تروـص  نیتـسخن  دــنداد  مناـشن  ارم  يایــصوا  جارعملا  ۀــلیل  رد  دوـمرف : ترــضح 
. دیشخردیم ناشخرد  هراتس  دننام  هک  مدید  ار  مدوخ  نیمهدزاود  یصو  و  مالسلااه ) (ع) یلع )

لوسر ترـضح  تسادخ . هدـهع  رب  نم  شاداپ  هنرگو  تسا  ناتدوخ  يارب  متـساوخ  شاداپ  امـش  زا  هچنآ  هدومرف  هیآ 47  ءابـس  هروس  رد 
: دومرف (ص )

رد یـشاب ، هتـشاد  تسود  ار  (ع) یلع رگا  تسبوخ  ناتدوخ  يارب  دیزرو  تبحم  نانآ  هب  دیرادب و  تسود  ار  مناگتـسب  مدرک  ضرع  هکنیا 
. ياهدرک زیچ  همه  زا  مورحم  ار  تدوخ  یشاب  هتشادن  مه  تسود  دسریم . تدایرف  هب  شرون  ربق  يریزارس 

هگن ار  وا  ناشیا  فطل  هبذاج  تیب  لها  یتسود  هطـساوب  دـسریم . ناشدادـب  (ع) یلع رون  دزغلیم و  ناـشیاپ  طارـص  زا  هکیئاـههراچیب  هچ 
. درادیم

نامرف  داد  نتفر  هاگب  ربمغیپ  هک  ياهدینش 
نادب ار  نآ  ردق  ردقنارگ ، تسه  زیچ  ود 

ار  نیگنس  زیچ  ود  نیا  وت  نم و  رب  هدرپس 
نآرق دوب  يرگید  وا ، ترتع  تسا  یکی 

وا  رهوش  تسا و  همطاف  وا  ترتع  تسخن 
نامحرلا هفیلخ  قح ، رب  ۀجح  تسا  (ع ) یلع

نیسح  نسح و  وا  یمارگ  طبس  ود  سپس 
نامز ماما  ات  تسا ، ماما  روپ  ماما 

ار  وت  هداد  يادخ  یگرزب ، يامنهر  ود 
ناوخ رب  ورب  يرگید  زا  قطان و  تسا  یکی 

يدومنب  لوبق  ار  شرهگ  هدراچ  وچ 
ناهربلا عطاق  لیلجت  یپ  زا  شوکب 

رای يدهم  رشن  هداز ، فلخ  ریم  (ع ) یلع هیولعلا ، تامارک  عبنم : 

(ع) یلع یتسود 

: دومرف ص )  ) ادخ لوسر 
يارب منهج  يرآ  دیرفآیمن . ار  خزود  دنوادخ  دـنتفریم ) ایند  زا  (ع) یلع یتسود  اب  و   ) دـندشیم عمج  (ع) یلع یتسود  رب  قلخ  مامت  رگا 
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. تسا (ع) یلع نانمشد 
؟ دوشیم هچ  دناهتفر  ایند  زا  هانگ  اب  هک  (ع) یلع اقآ  ناتسود  سپ  دیسرپیم 

رب رگا  ایناث  تسا و  ملاع  نیا  زا  نتفر  هبوت  اب  بجوم  (ع) یلع بح  دوخ  دـنریمیم و  هبوت  اب  (ع) یلع اـقآ  ناتـسود  ـالوا  هکتـسنآ  شخـساپ 
. دوشیم كاپ  خزرب  رد  تفر  اجنیا  زا  هدولآ  ضرف 

ینمــشد دـنزیمن و  ررــض  یهاـنگ  چـیه  نآ  اـب  هـک  تـسا  ياهنــسح  (ع) یلع یتـسود  هـک  دیاهدینــش  ار  ص )  ) يوـبن روهــشم  تـیاور 
. دشابیمن دنمدوس  نآ  اب  ياهنسح  چیه  هک  تسا  یهانگ  (ع) یلع

. دنک هعجارم  تساوخ  هک  ره  تسا  هدرک  لقن  تاتشلا  عماج  رد  یمق  ققحم  هک  تسا  فیرش  ثیدح  نآ  ینعم  رد  يددعتم  هوجو  هتبلا 
هچ ره  هک  تسا  یتبیصم  الب و  (ع) یلع اقآ  ینمشد  دنزیمن و  ررض  یتسود  نآ  اب  هانگ  دشاب  یلد  ره  رد  هک  تسا  یتمعن  (ع) یلع یتسود 

. دروخیمن شراکب  دنزب  رس  شبحاص  زا  هنسح  مه 
ات دـنامیم . بوجحم  بوبحم  زا  يرادـقم  خزرب  رد  دـشاب  داـیز  مه  شناـهانگ  رگا  دوشیم ، ناـهانگ  زا  یکاـپ  بجوم  (ع) یلع یتـسود 

. دروآیم شنوریب  دریگیم و  ار  وا  (ع) یلع تسد  هرخالاب  تفر ، منهج  هب  دیشک و  تمایق  هب  ضرف  رب  رگا  دشاب . ردقچ  شناهانگ 
نیمه مه  ثیدح  ینعم  دـیاش  تسا و  (ع) یلع ناتـسود  ریغ  يارب  ندـنام ، شتآ  رد  هشیمه  ینعی  منهج  رد  دولخ  دـیامرفیم : یمق  ققحم 

دنچ ره  درادن  دـشاب  شتآ  رد  دولخ  بجوم  هک  يررـض  درادیمن ، هگن  منهج  رد  هشیمه  ار  وا  یهانگ  چـیه  (ع) یلع یتسود  اب  هک  دـشاب 
. دشاب باذع  لاس  رازه  دصیس  زا  دعب 
تسین  ردیح  يالو  زج  ادخب  لدب  ارم 

تسین ربمیپ  ثراو  (ع ) یلع ریغب  یسک 
(ع ) یلع رهم  يارو  دمحم  ّبُح  ياوس 
تسین رس  لد و  رد  چیه  سوه  يوه و  ارم 

كالول  كرات  جات  دوب  هک  یفطصم  ز 
تسین ربارب  (ع ) یلع اب  یسک  میرذگب ، وچ 

ناکما  ملاع  نابنج  هلسلس  تسا  (ع ) یلع
تسین ردارب  یسک  ص )  ) دمحم هب  (ع ) یلع زجب 

ادخ  ریش  تسا  (ع ) یلع تیالو ، هاش  تسا  (ع ) یلع
تسین رترب  ود  نیا  زا  شناش  تعفر  هاوگ 

(ع ) یلع حیدم  رد  تسا  لال  هقطان  نابز 
تسین رّرکم  رگا  میوگ  هبترم  رازه 

رای يدهم  رشن  هداز ، فلخ  ریم  (ع ) یلع هیولعلا ، تامارک  عبنم : 

(ع) یلع شیورد 

: دومن لقن  (ع)ه ) یلع هللا  ۀمحر   ) ینالیج دّمحم  الم  موحرم 
. دربیم رسب  اههرجه  زا  یکی  رد  ناتسبات  ناتسمز و  رد  فرشا  فجن  رـس  تشپ  ناویا  رد  لاس  تفه  تدم  هک  (ع ) یلع مانب  دوب  یـشیورد 

ترـضح تراـیزب  هک  راوزب  تخاـسیم و  رهم  دروآیم و  كاـخ  يردـق  هدرک و  تراـیز  تفریم و  هداـیپ  (ع ) یلعم يـالبرکب  یهاـگ  و 
ناموت هن  تشه  غلبم  هلیسو  نیاب  دندادیم . لوپ  واب  زین  مدرم  دادیم و  ادهشلا  دیـس  اقآ  تبرت  زامن  رهُم  دومنیم و  عضاوت  اهنآب  دندمآیم 
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. دومن ناهنپ  یئاج  رد  هدومن و  عمج 
. دومن ناهنپ  يرگید  ياج  رد  هتشادرب و  ار  اهلوپ  نآ  بسانم  تصرف  رد  تفای و  عالطا  وا  لاوحا  رب  دش و  قیفر  وا  اب  رگید  یشیورد  اقافتا 

شیورد نآ  اب  دنچ  ره  درک و  هلان  بارطـضا و  یتحاران و  هب  عورـش  تسین  شیاهلوپ  دید  دمآ ، دوخ  هنیفد  رـس  رب  نوچ  (ع ) یلع شیورد 
منکاس هناتسآ  نیا  رد  هک  تسا  لاس  تفه  تدم  (ع ) یلع ای  نینمؤملاریما  ای  تفگ  دومن و  رایسب  عرضت  رمالا  رخآ  درکن  رارقا  درک  هغلابم 

. مشاب ناکم  نیا  رد  نم  هک  یتسین  یضار  ارهاظ  يدومن . تظفاحم  نینچ  ارم  لاحلا  ماهدروآ و  وت  هب  هانپ  و 
دندمآ نوریب  فرـشا  فجن  زا  خسرف  ود  درب . دوخ  هارمه  مه  ار  شیورد  قیفر  نآ  دش و  ناریا  هناور  دید و  ار  دوخ  رفـس  كرادـت  هاگنآ 

نیا رد  دومن  هراپ  هراپ  ار  شیورد  قیفر  درک و  ياهلمح  دومن و  یـشرغ  دـیدرگ و  رهاظ  اـهنآ  يولج  دـش و  ادـیپ  هدـنرد  يریـش  ناـهگان 
. داتفا شلغب  زا  رز  هسیک  ماگنه 

دومن و تعجارم  فرـشا  فجن  هب  تشادرب و  ار  دوخ  رز  شیورد  تفر  تشاذگ و  هار  رانک  رد  دروآ  هتفرگ و  نادـندب  ار  هسیک  رـس  ریش 
. دومن نفد  ناکم  نآ  رد  ار  وا  شتوف  زا  دعب  دوب و  تایح  دیق  رد  یتدم  دیدرگ و  نکاس  دوخ  ناکم  رد 

رطخ  جومب  رشب  تاجن  کلف  تس  (ع) یلع
نازیم مه  طارص و  مه  ازج  زورب  (ع ) یلع

فاصوالا  لماک  ناسنا  دجاو  تس  (ع) یلع
نابز تسا  نکلا  شفیصوت  یپ  اوس  امز 

(ع ) یلع ناج  تسا  یبن  دمحم  سفن  تس  (ع) یلع
ناناج زا  نشور  هولج  کیب  دنارهظم  ود 

تاولص  موص  تس  (ع) یلع دوعق و  مایق و  (ع ) یلع
ناج لد و  هلبق  دوصقم و  هبعک  تس  (ع) یلع

تسیلو  فصو  هک  (ع ) یلع يانثدح  هچ  ارم 
نآرق رسارس  نیسات  هلمسب  ءابز 

یمولظم  هدیدن  نودرگ  هدید  هک  (ع ) یلع
نامز رود و  چیهب  تلالج  رهپس  نآوچ 

رای يدهم  رشن  هداز ، فلخ  ریم  یلع  هیولعلا ، تامارک  عبنم : 

دنمشناد

رد ار  (ع) یلع دوـب و  مالـسا  دودـعم  نادنمـشناد  زا  یکی  ع )  ) بلاـطیبا نـب  (ع ) یلع مالـسا  ردـص  رد  : دـیوگیم یناـملآ  رگیاژ  فـلدور 
کی هک  داـتفایم  قاـفتا  رتـمک  ودـمآیم  رامـشب  ناوج  يدرم  هکیتروص  رد  دنتخانـشیم  بوخ  ناریا  رد  صوـصخب  جراـخ  ياـهروشک 

. دنک ادیپ  مارتحا  تیفورعم و  دوخ  هاگداز  زا  جراخ  رد  دناوتب  ناوج  دنمشناد 
. تشاد ناریا  رد  دنمشناد  کی  ناونع  هب  يو  هک  تسایمارتحا  تیفورعم و  (ع) یلع هب  نایناریا  تدارا  للع  زا  یکی 

هب سیردت  يارب  هک  درک  توعد  (ع) یلع زا  يزورما ) ناتـسزوخ  رد  عقاو   ) روپاش يدنج  هاگـشناد  نئادـم  طوقـس  زا  لبق  تهج  نیمه  هب 
. درک تمیزع  خسف  (ع) یلع دمآ و  شیپ  ناریا  برع و  گنج  یلو  دوش  ناریا  مزاع  تساوخیم  مه  (ع) یلع دورب و  اجنآ 

ریما  قلخ  همه  هب  یتسه  هک  يا 
ریقف هب  نک  یتمحرم  رظن 
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یبن  سدق  هگراب  رد  هک  يا 
ریزو يریبد و  يریشم و  مه 

لجخ  هتشگ  تخر  مرش  زا  رهم 
ریزب هدنکفا  رس  وت  شیپ  هام 

ادخ  هک  میوگ  وت  فصو  نانچ  هب 
ریسفت نآرقب  وت  فصو  هدرک 

قح  تیآ  يا  وت  ریغ  یسک  هچ 
ریمض ّرس  زا  یهگآ  دهدب 

اذغ  هداد  بش  هس  وت  زج  یسک  هچ 
ریسا هب  ریقف و  هب  میتی و  هب 

رای يدهم  رشن  هداز ، فلخ  ریم  یلع  هیولعلا ، تامارک  عبنم : 

؟ تشذگ هچ  سبای  يداو  رد 

: دیوگیم ریصبوبا 
( کشخ نابایب   ) سبای يداو  يارجام  رد  هروس  نیا  دومرف : مالسلاهیلع  ماما  مدیسرپ ، تایداعلاو  هروس  دروم  رد  مالسلاهیلع  قداص  ماما  زا 

. دوب رارق  هچ  زا  سبای  يداو  هیضق  مدیسرپ : تسا . هدش  لزان 
: دومرف مالسلاهیلع  قداص  ماما 

دـنهد و مه  تسد  هب  تسد  هظحل ، نیرخآ  ات  هک  دنتـسب  مکحم  نامیپ  دـهع و  مهاب  دـندوب ، ماظن  هراوس  رفن  رازه  هدزاود  سبای  نابایب  رد 
. دنشکب ار  مالسلاهیلع  یلع  ملسو و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح 

رکبوبا و تسخن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  داد . عالطا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هب  ار  نایرج  لـیئربج 
. دنتشگزاب هجیتنیب  هتبلا  هک  داتسرف  ناشیا  يوس  هب  يرفن  رازه  راهچ  یهاپس  اب  ار  رمع  سپس 

راپـسهر سبای  يداو  يوس  هب  راصنا  رجاـهم و  زا  رفن  رازه  راـهچ  ار  مالـسلاهیلع  یلع  رخآ  هلحرم  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ 
. دندرک تکرح  کشخ  نابایب  نآ  فرط  هب  دوخ  هاپس  اب  مالسلاهیلع  یلع  ترضح  دومن .

نادیم هب  نمشد  حلسم  نادرم  زا  رفن  تسیود  دناهدش . نادیم  هناور  مالـسلاهیلع  یلع  یهدنامرف  هب  مالـسا  هاپـس  هک  دیـسر  ربخ  نمـشد  هب 
. دندمآ

امش هک  دش  هدیسرپ  مالسا  هاپس  زا  دنتفرگ . رارق  ناشیا  لباقم  رد  هک  یماگنه  دنتفر . نانآ  يوس  هب  باحصا  زا  یعمج  اب  مالـسلاهیلع  یلع 
: دومرف خساپ  رد  مالسلاهیلع  یلع  دیراد ؟ یمیمصت  هچ  دیاهدمآ و  اجک  زا  دیتسیک و 

دمحم تلاسر  یگدنب و  ادخ و  ییاتکی  تداهش  هب  ار  امش  متـسه ، وا  هداتـسرف  وا و  ردارب  ادخ ، لوسر  يومع  رـسپ  بلاطیبا  نب  یلع  نم 
. دیتسه ناناملسم  کیرش  ررض  عفن و  رد  دیروایب ، نامیا  رگا  منکیم . توعد 

: دنتفگ ناشیا 
. ادرف حبص  ام  هدعو  تشک ! میهاوخ  ار  وت  باحصا  وت و  ام ، هک  نادب  شاب و  گنج  هدامآ  میدینش ، ار  وت  نخس 

: دومرف مالسلاهیلع  یلع 
: میئوجیم کمک  امش  دض  رب  ناناملسم  ناگتـشرف و  ادخ و  زا  ام  هک  دینادب  دینکیم ؟ دیدهت  دوخ  تیعمج  يرایـسب  هب  ارم  امـش ! رب  ياو 
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 « میظعلا یلعلا  هللااب  الا  ةوق  لوح و ال  الو  »
بش دندش . دربن  هدامآ  هتفر و  دوخ  هاگیاپ  هب  باحصا  هارمه  زین  مالـسلاهیلع  یلع  تفرگ . رگنـس  تشگزاب و  دوخ  ياههاگیاپ  هب  نمـشد 

هدامآ لاح  رد  دنیامن و  ایهم  ار  نارتش  زاهج  نیز و  راسفا و  دننک و  هدامآ  ار  دوخ  ياهبکرم  ناناملسم  داد  نامرف  مالسلاهیلع  یلع  ماگنه ،
. دنشاب یهاگحبص  هلمح  يارب  لماک  شاب 

ریگلفاغ نانچ  نآ  نمشد  دندرب . هلمح  نمشد  يوس  هب  دندناوخ و  زامن  باحصا  اب  مالسلاهیلع  یلع  تشگ ، نایامن  رحـس  هدیپس  هک  یتقو 
یقاب ندیـسر  زا  لبق  هک  دوب ، عیرـس  دنت و  نانچ  هلمح  دناهدروآ . موجه  نانآ  رب  اجک  زا  نیملـسم  دـیمهفیمن  يریگرد  ماگنه  ات  هک  دـش 

. داتفا نیملسم  تسد  هب  ناشلاوما  دندش و  ریسا  ناشناکدوک  نانز و  هجیتن ، رد  دندیسر . تکاله  هب  نانآ  بلغا  مالسا ، هاپس 
سپ دنتفر و  ربنم  رب  ترضح  نآ  دنداد . ربخ  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هب  ار  مالسا  هاپس  مالـسلاهیلع و  یلع  يزوریپ  نیما ، لیئربج 

! دنا هدیسر  تداهش  هب  نیملسم  زا  رفن  ود  اهنت  هک  دندومرف  هدومن و  ربخ  اب  نیملسم  حتف  زا  ار  ناناملسم  یهلا ، يانث  دمح و  زا 
، هنیدم یخسرف  کی  رد  دنتفاتش و  مالسلاهیلع  یلع  لابقتسا  هب  هدمآ و  نوریب  هنیدم  زا  نیملـسم  همه  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 

هللا یلص  ربمایپ  هدش ، هدایپ  بکرم  زا  دندید  ار  ربمایپ  هک  یماگنه  مالسلاهیلع  یلع  ترـضح  دنتفگ . دمآ  شوخ  ار  مالـسلاهیلع  یلع  هاپس 
هللا یلص  ربمایپ  دننام  زین  ناناملسم  دندیـسوب . ار  مالـسلاهیلع  یلع  یناشیپ )  ) مشچ ود  نایم  دندش و  هدایپ  بکرم  زا  زین  ملـس  هلآ و  هیلع و 
دوب هداتفا  نیملسم  تسد  هب  هک  نمشد  لاوما  ناریسا و  یگنج و  میانغ  ترثک  دندرکیم و  ینادردق  مالسلاهیلع  یلع  زا  ملسو ، هلآ  هیلع و 

. دندنارذگیم رظن  زا  ار 
: دش یحو  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هب  تایداع »  » هروس يزوریپ  نیا  تنمیم  هب  دش و  لزان  نیما  لیئربج  لاح ، نیا  رد 

[ . 1 ...« ] اعمج هب  نطسوف  اعقن  هب  نرثأف  احبص ، تاریغملاف  احدق ، تایروملاف  احبض ، تایداعلاو  »
مالسلاهیلع یلع  هب  ار  فورعم  نخـس  نآ  هک  دوب  اجنیا  رد  و  تشگ ، ریزارـس  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نامـشچ  زا  قوش  کشا 

: دومرف
وت قح  رد  دنیوگب ، وت  هابرد  دناهتفگ ، مالسلاهیلع  حیسم  ترـضح  هرابرد  نایحیـسم  هک  ار  یبلطم  متما ، زا  یهورگ  هک  مدیـسرتیمن  رگا  »

[ . 2 !« ] دنریگرب كربت  يارب  ار  وت  ياپ  ریز  كاخ  ینک  روبع  اجک  ره  زا  هک  متفگیم  ینخس 
---------------------

اه : تشون  یپ 
دروخرب رثا  رب  هک   ) اهنآ هب  دـنگوس  و  دـنتفر . شیپ  داهج ) نادـیم  يوس  هب   ) ناـنز سفن  هک  هدـنود  نابـسا  هب  دـنگوس  تاـیآ : همجرت  [ 1]
هدنکارپ وس  ره  هب  رابغ  درگ و  و  دـندرب . شروی  نمـشد  رب  حبـص  ندـیمد  اب  دـنتخورفا و  شتآ  ياههقرج  نابایب ) ياهگنـس  هب  ناشیاهمس 

دندش و ... رهاظ  نمشد  نایم  رد  ناهگان  دندرک ،
ج 1 ص39. راونالاراحب ، ياهناتساد  ج21 ص_72  راحب ، [ 2]

هانگ نامرد 

: دیوگیم تسا ، نینمؤملاریما  صلخم  نارای  زا  یکی  لیمک 
نتـساوخ شزرمآ  دـح  دـهاوخیم ، شزرمآ  ادـخ  زا  نآ  لاـبند  هب  دوشیم و  هاـنگ  راـتفرگ  یهاـگ  ناـسنا  مدیـسرپ ، ع )  ) نینمؤملاریما زا 

؟ تسیچ
: دومرف

. تسا ندرک  هبوت  نآ  دح 
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؟ رادقم نیمه  لیمک :
! هن مالسلاهیلع  ماما 

؟ تسا هنوگچ  سپ  لیمک :
. هللارفغتسا دیوگب  نداد  تکرح  اب  درک ، هانگ  هدنب  هاگره  ماما :

؟ تسیچ نداد  تکرح  زا  روظنم  لیمک :
. دشاب زین  تقیقح  نآ  لابند  هک  نیا  طرش  هب  نابز ، بل و  ود  نداد  تکرح  ماما :

؟ تسیچ تقیقح  لیمک :
. ددرگن زاب  هدرک  رافغتسا  نآ  زا  هک  یهانگ  هب  دریگب و  میمصت  نطاب  رد  دشاب و  كاپ  وا  لد  ماما :

؟ متسه ناگدننک  رافغتسا  زا  مداد  ماجنا  ار  اهراک  نیا  رگا  لیمک :
! هن ماما :

؟ ارچ لیمک 
. ياهدیسرن نآ  لصا  هب  زونه  وت  هک  نیا  يارب  ماما :

؟ تسیچ رافغتسا  هشیر  لصا و  سپ  لیمک :
. تسا ناگدننک  تدابع  هجرد  نیلوا  هلحرم ، نیا  هانگ . كرت  يدرک و  رافغتسا  نآ  زا  هک  یهانگ  زا  هبوت  نداد  ماجنا  ماما :

؛ دراد ینعم  شش  هک  تسا  یمسا  رافغتسا  رگید ، ترابع  هب 
. هتشذگ زا  ینامیشپ  - 1

(. ینکن رارکت  تقو  چیه  ار  هتشذگ  ناهانگ  هک  نیا  رب  میمصت  . ) هجو چیه  هب  هانگ  نادب  نتشگنزاب  رب  میمصت  - 2
. يراکهدب وا  هب  هک  اهناسنا  همه  قح  تخادرپ  - 3

. تابجاو مامت  رد  دنوادخ  قح  يادا  - 4
سپـس دبـسچب  ناوختـسا  هب  تتـسوپ  هک  يروط  هب  تسا ، هدـییور  تندـب  رب  مارح  زا  هک  یتـشوگ  هنوـگره  ندرک ) بآ   ) ندرب نیب  زا  - 5

. دیورب اهنآ  نایم  هزات  تشوگ 
. ار هانگ  تذل  ياهدیناشچ  وا  هب  هچنانچ  ار ، تعاط  جنر  یناشچب  تنت  هب  - 6

[ . 1 . ] دوریم رامش  هب  ناگدننک  هبوت  زا  ناسنا  هتفای و  ققحت  یقیقح  هبوت  تروص  نیا  رد 
--------------

اه : تشون  یپ 
ج 3 ص59. راونألاراحب ، ياهناتساد  ج 6 ص_27  راحب : [ 1]

مالسلا يداو  نیمزرس  رد 

. تشذگ مه  نآ  زا  دمآ و  فجن  نیمزرس  هب  درک و  تکرح  هفوک  زا  مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  يزور 
میابع یهدیم  هزاجا  نینمؤملاریما ! ای  تفگ : ربنق  . تسا هدیشک  زارد  نیمز  يور  میدید  میدیسر ، ترـضح  هب  ام  دیوگیم : هتابن  نب  غبـسا 

؟ منک نهپ  امش  ریز  ار 
. تساهنآ يارب  یتمحازم  ابع  ندرک  نهپ  دراد و  رارق  نآ  رد  نانمؤم  ياهکاخ  هک  تسا  یلحم  اجنیا  هن ، دومرف : ترضح 

؟ تسا هنوگچ  اهنآ  تمحازم  یلو  تسیچ ، متسناد  ار  نانمؤم  كاخ  نینمؤملاریما ! ای  مدرک : ضرع  دیوگیم ؛ غبسا 
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دناهتـسشن و مه  رود  هقلح  هقلح  اـجنیا  رد  هک  ینیبیم  ار  ناـنمؤم  حاورا  دوش ، هتـشادرب  تنامـشچ  لـباقم  زا  هدرپ  رگا  غبـصا ! يا  دومرف :
رارق توـهرب  رد  نارفاـک  حاورا  تسا و  ناـنمؤم  حاورا  هاـگیاج  اـجنیا  دنتـسه ، تبحـص  لوغـشم  مهاـب  دـننکیم و  تاـقالم  ار  رگیدـکی 

[ . 1 ! ] دناهتفرگ
----------------

اه : تشون  یپ 
ج 4 ص52. راونألاراحب ، ياهناتساد  ج 6 ص_242  راحب : [ 1]

تسا رفاک  یلع  نمشد 

ادخ و اب  تسا و  رفاک  دزرو  ینمشد  تمواقم و  تفالخ  هرابرد  یلع  اب  نم  زا  سپ  هک  ره  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
[ . 1 . ] تسا رفاک  دنک  کش  یلع  قح  رد  هک  ره  و  تسا . هدیگنج  شلوسر 

[ . 2 . ] رفاک دور  نوریب  نآ  زا  هک  ره  ،و  تسا نمؤم  دوش  دراو  نآ  زا  هک  ره  تسادخ ، شزرمآ  باب  بلاطیبا  نب  یلع  دومرف : و 
هدش رفاک  اقح  دنکن  يوریپ  وت  زا  هک  ره  سپ  ماهداد ، رارق  متما  دوخ و  نایم  ياهناشن  ار  وت  نم  دومرف : مالـسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  هب  و 

[ . 3 . ] تسا
[ . 4 . ] تسا هدش  رفاک  اقح  تسا ، مدرم  نیرتهب  یلع  دیوگن  هک  ره  دومرف : سابع  نبا  رباج و  تیاور  هب 

[ . 5 . ] تسا رفاک  اقح  دریذپن  هک  ره  تسا ؛ رشب  نیرتهب  یلع  دومرف : نامی  نب  ۀفیذخ  تیاور  هب 
یلع زا  ام  يارب  میتفگ : دوب ، هداـتفا  شناگدـید  يور  رب  شناوربا  يریپ  زا  میدـش ، دراو  يراـصنا  هللادـبع  نبرباـج  رب  دـیوگ : یفوک  هیطع 

[ . 6 . ] تساهرشب نیرتهب  زا  وا  تفگ : وگب ،
هب رفک  وا  هب  رفک  تسا ، بلاطیبا  نب  یلع  نم  زا  سپ  امـش  رب  ادـخ  تجح  هفیذـخ ، يا  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 

، وا رد  نعط  ادخ و  زا  فارحنا  وا  هب  ندز  نعط  وا و  زا  فارحنا  ادخ ، رد  کش  وا  رد  کش  ادخ ، هب  كرش  وا  يارب  نتخاس  کیرـش  ادخ ،
[ . 7 . ] تسادخ راکنا  وا  راکنا  و 

ارم توبن  هک  ره  و  تسا ، هدرک  راکنا  متایح  رد  ارم  توبن  هک  تسا  یـسک  نوچ  دـنک  راـکنا  ار  یلع  تماـما  نم  زا  سپ  هک  ره  دومرف : و 
[ . 8 . ] تسا هدومن  راکنا  ارم  راگدرورپ  تیبوبر  دنک ، راکنا 

هدینش و ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  مشوگ  ود  هک  میوگ  یثیدح  ار  وت  دومرف : يرصب  نسح  هب  اهنع - هللا  یـضر  هملـسما -
دنک لال  ار  منابز  و  دنز ، یمهفان )  ) رهم نآ  رب  دنوادخ  هنرگ  هتفرگ و  ارف  ار  مبلق  و  دنوش ، روک  هنرگ  هدید و  منامـشچ  و  دنوش ، رک  هنرگ 

رد ياهدنب  چـیه  یلع ، يا  دومرفیم : مالـسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  هب  هک  مشاب  هدینـشن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  رگا 
[ . 9 . ] دنک رادید  منص  تب و  شتسرپ  اب  ار  وا  هکنآ  زج  دنکن  رادید  وت  تیالو  راکنا  اب  ار  ادخ  تمایق 

رگم دنکیمن  در  هدومرف  مالسلاهیلع  یلع  هرابرد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  ار  هچنآ  سک  چیه  دومرف : مالسلاهیلع  قداص  ماما 
[ . 10 . ] رفاک

دومن راکنا  ار  وا  هک  ره  و  تسا ، نمؤم  تخانـش  ار  وا  ( ماقم  ) هک ره  شناگدنب ، لیلج و  زیزع و  يادـخ  نایم  تسا  ياهناشن  ماما  دومرف : و 
[ . 11 . ] تسا رفاک 

. دیآرد خزود  شتآ  هب  دـنک  راکنا  ار  وا  هک  ره  و  تسا ، رفاک  دزرو  تفلاخم  وا  اب  هک  ره  تسا ، تیادـه  باب  مالـسلاهیلع  یلع  دومرف : و 
[ . 12]

[ . 13 . ] درم دهاوخ  ینارصن  ای  يدوهی  دنک  راکنا  ار  وا  هک  ره  تسا ، بجاو  شتعاطا  هک  یماما  تسام  زا  دومرف : و 
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[ . 14 . ] تسا هدرم  تیلهاج  گرم  هب  دسانشن ، ار  دوخ  ماما  دریمب و  هک  ره  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 
راکنا و  نمؤم ، نانآ  هب  هدـننک  رارقا  تسا ... مئاـق  ناـش  رخآ  بلاـطیبا و  نب  یلع  ناـنآ  لوا  دـنرفن ؛ هدزاود  نم  زا  دـعب  ناـماما  دومرف : و 

[ . 15 . ] تسا رفاک  نانآ  هدننک 
-----------------

اه : تشون  یپ 
. 46: یلزاغمنبا بقانم  [ 1]

تسا . نید  باب  شزرمآ ، باب  ياج  هب  نآ  رد  هدروآ و  زین   61:2 ةدوملا عیبانی  رد  .610:11 و  لامعلازنک [ 2]
. 489:2 قشمد خیرات  [ 3]

421:7 و192:3 . دادغب خیرات  [ 4]
تسا . هدروآ  ردکنم  نب  دمحم  زا  رد ص447  و  هللادبع ، نب  کیرش  زا  رد ص446  زین  .445:2 و  قشمد خیرات  [ 5]

. 447: نامه [ 6]
. 97:38 راونالاراحب [ 7]

. 109: نامه [ 8]
. 101:38 راونالاراحب [ 9]

561:18 و559 و560 و562 و567 . هعیشلا لئاسو  [ 10]
نامه . [ 11]
نامه . [ 12]
نامه . [ 13]
نامه . [ 14]
. نامه [ 15]

ماجنارس هشیدنا  رد 

: دیوگیم هلفغ  رسپ  دیوس 
هتسشن یکچوک  ریـصح  يور  مدید  مدیـسر ، ترـضح  تمدخ  يزور  دش ، هتفرگ  تعیب  مدرم  زا  نینمؤملاریما  تفالخ  يارب  هکنآ  زا  سپ 

. تسین يرگید  زیچ  ریصح  نآ  زج  هناخ  نآ  رد  تسا و 
: مدرک ضرع 

. منیبیمن مزاول  زا  يرگید  زیچ  ریصح  زج  هناخ  نیا  رد  تسامش ، رایتخا  رد  لاملا  تیب  نینمؤملاریما ! ای 
: دومرف

شیپ رد  یتحار  نما و  لزنم  ام  دـنکیمن ، عمج  لیاسو  بابـسا و  دـنک ، ناکم  لقن  اـجنآ  زا  دـیاب  هک  يا  هناـخ  رد  لـقاع  مدآ  هلفغ ! رـسپ 
[ . 1 . ] درک میهاوخ  چوک  لزنم  نآ  يوس  هب  يدوز  هب  میتسرفیم و  اجنآ  هب  ار  دوخ  بابسا  نیرتهب  هک  میراد 

------------------
اه : تشون  یپ 

ج 4 ص39. راونالاراحب ، ياهناتساد  زا  لقن  ج 70 ص_321  راحب : [ 1]
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اه لد  هبعک  رد  رون  ششخرد 

: دنا هدروآ  دوخ  ياه  باتک  تایاور و  رد  یّنس  هعیش و  نیثّدحم  نیخّرُوم و  رثکا 
دنلب یلاعتیراب  هاگرد  هب  زاین  تسد  دمآ و  یهلا  هبعک  رانک  دیـسر ، ارف  وا  نامیاز  ماگنه  دمآ و  رـس  هب  دسا  تنب  همطاف  لمح  تّدـم  نوچ 

زین و  متـسه ؛ دـقتعم  يا ، هداتـسرف  تناربمایپ  رب  هچنآ  یمامت  هب  و  ما ، هدروآ  نامیا  وت  هب  نم  اـنامه  راـگدرورپ ! يا  تشاد : راـهظا  دومن و 
. ما هدرک  قیدصت  هدومرف ، نایب  لیلخ  میهاربا  مّدج  هک  ار  هچنآ 

رب ار  نامیاز  درد  مراد ، مکش  رد  هک  يدازون  ّقح  هب  و  تسا ، هدومن  انب  ار  هبعک  نیا  هک  یـسک  نآ  ّقح  هب  ار  وت  نابرهم ! دنوادخ  يا  سپ 
. نادرگ ناسآ  لهس و  نم 

: دیوگ تیاکح  همادا  رد  بنعَق ، نب  دیزی  مان  هب  نایوار  زا  یکی 
تنب همطاف  تانَکَـس  تاکرح و  میدوب و  هتـسشن  يرانک  رد  رگید  یعمج  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  ربمایپ  يومع  ساـّبع  هارمه  هب  نم 

. میدینش یم  ار  شنانخس  میدرک و  یم  هدهاشم  ار  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  ردام  دسا 
تشگ و دیدپان  نارگ  هراظن  دید  زا  دش و  دراو  نآ  نورد  هب  همطاف  دـش و  هتفاکـش  هبعک  راوید  ناهگان  تفای ، نایاپ  شیاعد  هک  یماگنه 

. تسویپ مه  هب  لّوا ، تلاح  نوچمه  هبعک  راوید  سپس 
نکمم میوش ، ربخ  اب  همطاف  تیعـضو  زا  میئاشگب و  ار  هبعک  برد  میناوتب  دیاش  ات  میدرک  شالت  هچره  میتفر و  هبعک  تمـس  هب  نآ  زا  دعب 

. مینک زاب  ار  یهلا  هبعک  برد  لفق  میتسناوتن  مه  دیلک  اب  و  دشن ؛
. تسا هتفرگ  ماجنا  لاعتم  دنوادخ  فرط  زا  نایرج  نیا  هک  میدش  نئمطم  تهج  نیمه  هب 

یبا نب  یلع  هقادـنق  هک  یلاح  رد  دـسا  تنب  همطاف  دـش و  هتفاکـش  راوید  نامه  هک  میدرک  هدـهاشم  هراـبود  زور ، راـهچ  تشذـگ  زا  سپ 
. دیدرگ جراخ  یهلا  هبعک  نورد  زا  دوب ، هتفرگ  دوخ  ياه  تسد  يور  ار  هیلع  هّللا  تاولص  بلاط 

تلیـضف يرترب و  هتـشذگ ، ياه  نز  یمامت  رب  نم  هک  دومن  راهظا  دسا  تنب  همطاف  یتّدم ، تشذـگ  زا  سپ  دـیوگ : همادا  رد  يوار  سپس 
ناکت ار  امرخ  تخرد  دوخ ، تسد  اب  نارمع  رتخد  میرم  و  درک ، یم  تدابع  ناهنپ  ءافخ و  رد  ار  دنوادخ  محاُزم  رتخد  هیـسآ  نوچ  مراد ؛

. دومن لوانت  وا  داتفا و  شیارب  امرخ  دنچ  ات  داد 
زا متـساوخ  نوچ  و  مدرک ؛ یم  لوانت  یتشهب  ياهاذـغ  اه و  هویم  زا  زور  دـنچ  ات  مدـش و  یهلا  هبعک  لـخاد  مدـنزرف  تکرب  هب  نم  نکیلو 

يرترب نایـشرف  نایـشرع و  همه  رب  وا  نوچ  هد ، رارق  یلع  ار  دازون  مان  همطاف ! يا  دومرف : هک  مدینـش  ار  یئادن  میآ ، نوریب  ادخ  هناخ  نورد 
. دراد

. ما هدرک  هاگآ  دوخ  رارسا  مولع و  یمامت  رب  ار  وا  و  ما ، هتفرگرب  دوخ  مان  زا  ار  دازون  نیا  مسا  نم  دیوگ : یلعأ  يادخ 
. دنک توعد  تینادحو  هب  ار  اه  ناسنا  دیوگ و  ناذا  نم  هناخ  ماب  رب  وا  تسا ، هبعک  فارطا  ياه  ُتب  نکش  ُتب  وا 

. دوب دهاوخ  وا  نافلاخم  و  نانمشد ، هاگیاج  خزود  و  دشاب ، وا  رب  نامرف  دازون و  نیا  رادتسود  هک  نآ  لاح  هب  اشوخ  سپ 
: دنا هدروآ  نینچمه 

روتسد ترضح  نآ  و  تسا ؛ هدوب  لاس  یس  دودح  مالسلا  هیلع  ادخ  ربمایپ  تکرب  رپ  رمع  مالـسلا ، هیلع  یلع  نایقّتم  يالوم  تدالو  ماگنه 
. دیامن تبظاوم  يراد و  هگن  يو  زا  اصخش  ات  دنهد  رارق  ناشیا  باوختخر  رانک  ار  زیزع  دولوم  نیا  هراوهگ  هک  داد 

[ . 1 . ] دومن یم  حرطم  بسانم  ياه  نخس  شیارب  دیناباوخ و  یم  دوخ  هنیس  يور  ار  یمارگ  دازون  نیا  هیلع  هّللا  تاولص  لوسر  ترضح  و 
--------------------------

اه : تشون  یپ 
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ص 80. قودص : یلامأ  ص 31 ، نیقیلا : فشک  ص 62 ، رابخ : الا  یناعم  ص 56 ، عیارّشلا : للع  [ 1]

هدنرپ تخرد 

: دنتفگ دندمآ و  يو  دزن  شیرق  نارس  زا  یهورگ  هک  یماگنه  مدوب  (ص ) ادخ لوسر  اب  نم 
ار نآ  رگا  میراد  يداهنشیپ  ام  کنیا )  ) تنادناخ زا  یسک  هن  دنا و  هتشاد  ییاعدا  نانچ  تناردپ  هن  هک  ياهدرک  یگرزب  ياعدا  وت  دمحم !

. ییوگغورد رگوداج و  وت  هک  میمهفیم  يدنامرد  نآ  نداد  ماجنا  زا  رگا  ییادخ و  هداتسرف  ربمایپ و  وت  هک  مینادیم  یتفریذپ 
؟ دیهاوخیم هچ  دندومرف : خساپ  رد  ترضح 

. دتسیاب وت  لباقم  رد  دش و  هدنک  اج  زا  دوخ  ياههشیر  اب  هک  هاوخب  تخرد  نیا  زا  دنتفگ :
؟ دیهد تداهش  قح  تینادحو  رب  دیروایب و  نامیا  دیرضاح  ایآ  درک  نینچ  امش  يارب  ادخ  رگا  سپ  تساناوت  يراک  ره  رب  ادخ  انامه 

. يرآ
نایم رد  هکلب  دیدرگیمن و  زاب  حالـص  ریخ و  هب  امـش  هک  منادیم  یبووخب  دـنچ  ره  داد ، مهاوخ  ناشن  امـش  هب  دـیهاوخ  یم  ار  هچنآ  نم 
هاگنآ دـنیامن . جیـسب  نم  ّدـض  رب  هاپـس  دـندنویپ و  مه  هب  ار  اههورگ  هک  یناسک  و  [ 1  ] دـنوش هدـنکفا  هاچ  رد  هک  منیبیم  ار  یناسک  اـمش 

: دومرف
يآرد و اج  زا  ادخ  نامرف  هب  کنیا ) مه   ) سپ میادخ  هداتـسرف  نم  هک  ینادیم  يراد و  نامیا  ازج  زور  دنوادخ و  هب  وت  رگا  تخرد ، يا 

. تسیاب نم  ربارب  رد  دوخ ، ياههشیر  اب 
رپ لاب و  ياهدنرپ  نوچمه  دش و  هدنک  اج  زا  شیاههشیر  اب  تخرد  هک ) مدید   ) دومرف ثوعبم  قح  هب  ار  شربمایپ  هک  ییادـخ  هب  دـنگوس 

لوسر رب  يرتچ ) نوچمه   ) ار شدنلب  هخاش  داتـسیا . (ص ) ادخ لوسر  لباقم  ات  دمآ  دشیم  هدینـش  زا ا  یتخـس  يادص  هک  یلاح  رد  نانز 
. مدوب هداتسیا )  ) ترضح نآ  تسار  تمس  رد  نم  داهن و  نم  شود  رب  مه  ار  شیاههخاش  زا  ياهراپ  درتسگ و  (ص ) ادخ

ياج رب  یمین  دیآ و  وت  تمس  هب  نآ  زا  یمین  هک  وگب  : دنتفگ یشکندرگ  ییوج و  يرترب  يور  زا  اههزجعم ) نیا   ) ندید زا  سپ  ناکرـشم 
. دنامب دوخ 

ییوگ هکنانچ  رت  نیگمهـس  یگناب  رت و  تفگـش  یندمآ  شیپ  اب  داهن  وا  يوس  هب  ور  تخرد  همین  داد و  نامرف  نینچ  تخرد  هب  ترـضح 
. دچیپب (ص ) ادخ لوسر  هب  ار  دوخ  تساوخیم 

: دنتفگ یساپسان  یشکرس و  يور  زا  نانآ  زاب  سپس 
. دوب رتشیپ  هکنانچ  دور  دوخ  همین  تمس  هب  هک  وگب  ار  همین  نیا 

. دیدرگ زاب  تخرد  سپس  دنتساوخ . موق  هک  دومرف  نامه  ترضح 
: متفگ نم 

تخرد هکنیا  هب  دنکیم  فارتعا  رارقا و  هک  متسه  يدرف  نیتسخن  دروآیم و  نامیا  وت  هب  هک  متسه  یسک  نیتسخن  نم  ادخ ! هداتـسرف  يا 
یب لامک  اب   ) شیرق ناکرـشم  . دراد گرزب  ار  وت  هتفگ  دنک و  یهاوگ  قیدصت و  ار  وت  يربمایپ  ات  داد  ماجنا  ادـخ  نامرف  هب  يدومرف  هچنآ 

: دنتفگ یمرش )
وت نیا ، زج  یـسک  ایآ  دـنتفگ : دـندرکیم ) هراشا  نم  هب  هک  یلاح  رد   ) هاگنآ کباچ . تسا  یتسدرت  وگغورد و  تسا  يرحاس  وا  هکلب  هن 

؟ درک دهاوخ  قیدصت  ار 
کتیب و نم  دحا  كوابا و ال  هعدی  مل  امیظع  تیعدا  دق  کنا  دمحم  ای  هل : اولاقف  شیرق  نم  الملا  هاتا  امل  هعم  تنک  دـقل  ع ...:)  ) یلع لاق 
: اولاق نولاست ؟ ام  و  مهل : لاقف  باذـک  رحاس  کنا  انملع  لعفت  مل  نا  لوسر و  یبن و  کنا  انملع  هانتیرا  هیلا و  انتبجا  نا  ارما  کـلاسن  نحن 
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نودهشت نونموتا و  مکل  کلذ  هللا  لعف  ناف  ریدق  یش  لک  یلع  هللا  نا  لاقف : کیدی  نیب  فقت  اهقورعب و  علقنت  یتح  هرجشلا  هذه  انلوعدت 
بزحی نم  بیلقلا و  یف  حرطی  نم  مکیف  نا  ریخ و  یلا  نوـئیفتلا  مکنا  ملعـال  ینا  نوـبلطت و  اـم  مکیراـس  یناـف  لاـق : معن . اولاـق : قحلاـب ؟

. بازحالا
نذاب يدـی  نیب  یفقت  یتح  کقورعب  یعلقناف  ص )  ) هللا لوسر  ینا  نیملعت  رخالا و  مویلا  هللااب و  نینموت  تنک  نا  هرجـشلا  اهتیا  اـی  لاـق : مث 

ص)  ) هللا لوسر  يدی  نیب  تفقو  یتح  ریطلا  هحنجا  فصقک  فصق  دیدش و  يود  اهل  تاج و  اهقورعب و  بلقنال  قحلاب  هثعب  يذـلا  و  هللا ،
اولع اولاق  کلذ  یلا  موقلا  رظن  املف  هنیمی  نه  تنک  یبکنم و  یلع  اهناصغا  ضعبب  ص)و   ) هللا لوسر  یلع  یلعـالا  اهنـصغب  تقلا  هفرفرم و 

اولاقف هللا  لوسرب  فتلت  تداکف  ایود  هدـشا  لابقا و  بجعاک  اهفـصن  هیلا  لبقاف  اهرماف  اهفـصن ، یقبی  اهفـصن و  کتایلف  اـهرمف  ارابکتـسا  و 
و ص )  ) هللا لوسر  ای  کب  نموم  لوا  ینا  هللا  الا  هلا  ال  انا : تلقف  عجرف ، هرماف  ناـکامک ، هفـصن  یلا  عجریلف  فصنلا  اذـه  رمف  اوتع : ارفک و 

رحـسلا باذـک  رحاس  لب  مهلک : موقلا  لاقف  کتملکل  الالجا  کتوبنب و  اقیدـصت  یلاعت  هللا  رماـب  تلعف  اـم  تلعف  هرجـشلا  ناـبرقا  نم  لوا 
[ . 2 (.... ] یننونعی ( ؟! اذه لثم  الا  كرما  یف  کقرصی  له  هیف و  فیفخ 

-------------------------
: اه تشون  یپ 

ترـضح روتـسد  هب  سپـس  دندیـشک و  ریـشمش  (ص ) ادخ ربمایپ  يور  رب  دندرک و  تکرـش  ردب  گنج  رد  هک  تسا  یناسک  هب  هراشا  [ 1]
دش . هدنکفا  ردب  ياههاچ  رد  نانآ  داسجا 

ص 389. ص 467 و ج 17 ، ج 14 ، راحب ، ص 22 ، يرولا ، مالعا  هعصاق ؛ هبطخ  زا  یشخب  هغالبلاجهن ، [ 2]

باجتسم ياعد 

. دندوب جنر  رد  یبآ  یب  یلاسکشخ و  زا  رهش  نآ  نانکاس  درک ، ترجاهم  هنیدم  هب  هکم  زا  (ص ) ادخ لوسر  هک  یماگنه 
: دنتفگ دندمآ و  درگ  (ص ) ادخ ربمایپ  دزن  هنیدم  مدرم  هک  دوب  ياهعمج  زور 

دـنا و هتـسشن  يدرز  هب  یگنـشت  یکـشخ و  رثا  رد  ام  ناتخرد  هدـیرابن و  اـم  ياـهرازتشک  رب  ناراـب  هک ) تسا  یتدـم  ! ) ادـخ هداتـسرف  يا 
. دیدرکیم ام  قح  رد  ییاعد  دوب  بوخ  هچ  دنا . هداتفا  توارط  طاشن و  زا  و   ) دنزیریم ورف  یپ  رد  یپ  اهنآ  ياهگرب 

فاص نامسآ  ماگنه  نآ  رد  دش  نایامن  وا  لغب  ریز  يدیفس  هکنادنچ  دوشگ  نامسآ  يوس  هب  ار  دوخ  كرابم  ياهتـسد  (ص ) ادخ لوسر 
تباجا راثآ  هک  دوب  هدرکن  تکرح  دوخ  ياج  زا  هدیـسرن و  نایاپ  هب  ترـضح  نآ  ياعد  زونه  اما  دشیمن  هدـید  نآ  رد  يربا  چـیه  دوب و 

رد مه ، ار  رورغم  دنمونت و  ناناوج  یتح  هک  تفرگ  ناراب  نانچ  و  دیدرگ ) رادیدپ  رهش  نامسآ  زارف  رب  رابرپ ، ياهربا  و   ) تشگ رهاظ  اعد 
ببـس هک   ) دروآ لابند  هب  بیهم  یلیـس  یلاوتم  هتفه  کـی  مه  نآ  ناراـب ، شراـب د  تخادـنا . تمحز  هب  دوخ  لزاـنم  يوس  هب  تشگزاـب 

(. تشگ تراسخ  یناریو و 
: دنتفگ دندمآ و  (ص ) ادخ لوسر  دزن  هنیدم  مدرم  زاب  دعب  هعمج  زور 

زاب تکرح  زا  ام  نایاپراهچ  تسا . هتخیر  ورف  اهنآ  زا  یشخب  راوید  و  هتفرگ ، رارق  لیس  هرصاحم  رد  اههناخ  زا  يرایـسب  ادخ ! هداتـسرف  يا 
...(. تسا هتشگ  بلس  ام  زا  دمآ  تفر و  ناکما   ) دنا هداتسیا 

: دومرف درک و  یمسبت  ادخ  لوسر 
!. دنکیم ادیپ  شجنر  دوز  هچ  وا  مدآ ، دنزرف  تیفرظ  ناوت و  تسا  نیمه 

 : تفگ تشادرب و  شیاین  هب  تسد  هاگنآ 
. ام هناشاک  رس و  رب  هن  درابب  ام  نوماریپ  ناراب  اراگدرورپ !
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دهاش ربمایپ  ياـعد  تکرب  هب  مدرم  رگید ، راـب  کـی  . نادرگ يراـج  تیادـه و  عتارم  ناـهایگ و  هشیر  قمع  رب  ار  تناراـب  تارطق  ایادـخ !
یتح تشگ و  روصحم  هنیدـم  رهـش  یحاون  فارطا و  هب  شراب  هنوگچ  هک  دـندید  ناـگمه  دنتـشگ و  ترـضح  نآ  يراوگرزب  تمارک و 

. تفاین هار  رهش  لخاد  هب  ناراب  همه  نآ  زا  مه  هرطق  کی 
تفاهت دوعلا و  رفـصا  رطقلا و  سبتحا  ص )  ) هللا لوسر  ای  هل : اولاـقف  هعمج  موی  یف  اـهلها  هاـتا  هنیدـملا  یلا  رجاـهامل  هنا  ع ...:)  ) یلع لاـق 

. هباحس امسلا  یف  يرتام  هیطبا و  ضایب  یئر  یتح  هکرابملا  هدی  عفرف  قرولا 
. لیسلا هدش  نم  ردقی  امف  هلزنم ، یلا  عوجرلا  یف  هسفن  همهتل  هبابشب ، بجعملا  باشلا  نا  یتح  هللا  مهاقس  یتح  حرب  امف 

. رفسلا تبکرلا و  سبتجا  ردجلا و  تمدهت  دقل  ص !)  ) هللا لوسر  ای  اولاقف : هیناثلا  هعمجلا  یف  هوتاف  اعوبسا  مادف 
. مدآ نبا  هلالم  هعرس  هذه  لاق : مالسلاو و  هالصلا  هیلع  کحضف 

هرطق هنیدـملا  یف  عقی  ام  ارطق و  رطقی  رطولا  هنیدـملا  یلاوح  یئرف  ؟ عقبلا عتارم  حیـشلا و  لوصا  یف  مهللا  انیلعال ، اـنیلاوح و  مهللا  لاـق : مث 
[ . 1 . ] لجوزع هللا  یلع  هتمارکل 

--------------------
: اه تشون  یپ 

ص 212. جاجتحا ، ص 30 ؛ ج 10 ، راحب ، [ 1]

تفگش ياعد 

: ما هتفگن  یسک  هب  لاح  هب  ات  هک  میوگیم  یبلطم  کنیا  مه 
. دنک ترفغم  بلط  میارب  ادخ  زا  ات  متساوخ  (ص ) ادخ ربمایپ  زا  راب  کی 

. درک مهاوخ  نینچ  بوخ ) رایسب  : ) دومرف
. مدرکیم شوگ  وا  ياعد  هب  نم  دوشگ و  اعد  هب  ار  شیاهتسد  هاگنآ  درازگ . زامن  تساخرب و  سپس 

! يزاس دوخ  نارفغ  وفع و  لومشم  ار  یلع  هک  مهدیم  دنگوس  یلع  تلزنم  برق و  ماقم  هب  ار  وت  اراگدرورپ ! تفگ : هک  مدینش 
؟ تسا ییاعد  هچ  نیا  ادخ ! هداتسرف  يا  متفگ :

.؟ میامن شهاگرد  عیفش  ار  وا  ات  تسه  یهلا  هاگشیپ  رد  وت  زا  رتیمارگ  مه  یسک  رگم  دومرف :
: مویلا اذه  لبق  دحال  هلقا  مل  ام  نلوق  و ال  ع :)  ) یلع لاق 

رفغا كدنع  یلع  قحب  مهللا  لئاق : وه  اذاف  هیلا ، تعمتـسا  اعدلاب ، هدی  عفر  املف  یلـصف ، ماق  مث  لعفا . لاقف : هرفغملاب ، وعدـی  نا  هرم  هتلاس 
! یلعل

[ . 1 [ !؟ هیلا هب  عفشتساف  هیلع  کنم  مرکا  دحا  وا  لاقف : اعدلا ؟ اذه  ام  ص !)  ) هللا لوسر  ای  تلقف :
------------------

: اه تشون  یپ 
ص 299. يواملا ، هنج  ص 316 ؛ ج 2 ، هغالبلاجهن ، حرش  [ 1]

نمی رد 

رفس هیحان  نآ  هب  نمی ، مدرم  نایم  رد  یتشآ  حلـص و  يرارقرب  روظنم  هب  هک  تساوخ  نم  زا  دناوخ و  ارف  شیوخ  دزن  ارم  (ص ) ادخ لوسر 
. منک
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، تسا هتشذگ  ناشیا  زا  يرمع  هک  دنتسه  یناسک  ( اهنآ نایم  رد   ) دنتسه يرایـسب  تیعمج  نانآ  ادخ ! هداتـسرف  يا  متفگ : ترـضح  نآ  هب 
. متسه ( لاس نس و  مک   ) یناوج نم  هک  یلاح  رد 

: وگب دنلب  يادص  اب  تسیاب و  يدیسر ، قیفا  هندرگ  هب  هک  نمی  هناتسآ  رد  شابم ) نارگن  تباب  نیا  زا  ! ) یلع دومرف :
. تسا هداتسرف  دورد  امش  رب  ادخ  هداتسرف  دمحم  نیمز ! يا  خولک ، يا  تخرد ، يا 

، مدرک ادیپ  فارشا  اهینمی  رب  مدیسر و  قیفا  هندرگ  زارف  رب  هک  نمه  مداتفا . هار  هب  نمی  دصقم  هب  مدرپس و ) رطاخ  هب  ار  ترضح  هیـصوت  )
ربمایپ هیـصوت  هب  انب   ) نم دندروآ  شروی  نم  فرط  هب  هنهرب  ياهریـشمش  هدامآ و  ياهنامک  هتـشارفارب و  ياههزین  اب  اهنآ  هک  مدید  ناهگان 
. تسا هداتسرف  دورد  امش  رب  ادخ  هداتسرف  دمحم  نیمز ! يا  خولک ، يا  تخرد ، يا  : مدیشک دایرف  دنلب  زاوآ  هب  اج  نامه  (ص ))  ادخ

: دنتفگ دندمآرد و  هزرل  هب  ادص  کی  یگمه  نیمز  خولک و  تخرد و  هک ، مدینش  ماگنه  نیا  رد 
. دورد وت  رب  و  ادخ ، هداتسرف  دمحم  رب 

اب یگمه  داتفا و  نیمز  رب  ناشیاهتـسد  زا  اهحالـس  دـیدرگ و  تسـس  ناـشیاهوناز  تخادـنا و  اـهینمی  مادـنا  رب  هررل  اهادـص  نیا  ندـینش 
. متشگ زاب  هنیدم ) هب   ) هتخاس و رارقرب  یتشآ  حلص و  ناشیا  نایم  رد  زین  نم  نامرف ،) هب  شوگ  هدامآ و   ) دندمآ نم  فرط  هب  تعرس 

مهل ریثک و  موق  مهنا  ص !)  ) هللا لوسر  اـی  تلقف : . مهنیب حلـصال  نمیلا  یلا  ینهجوف  ص )  ) هللا لوسر  یناـعد  لاـق : بلاـط  یبا  نب  یلع  نع 
ص)  ) هللا لوسر  دـمحم  يرث ! ای  ردـم ! ای  رجـش ! ای  کتوص ، یلعاب  دانف  قیفا  هبقع  یلعاب  ترـص  اذا  یلع ! ای  لاقف : . ثدـح باش  انا  نس و 

نوروسم مهحامر  نوعرـشم  يوحن  نولبقم  مه  رـساب  مه  اذاف  نمیلا  لها  یلع  تفرـشا  هبقعلا  یلعال  ترـص  املف  بهذف  مالـسلامکئرقی ...
. مالسلا مکئرقی  ص )  ) هللا لوسر  دمحم  يرث ! ای  ! ردم ای  رجش ! ای  یتوص : یلعاب  تیدانف  مهحالس . نورهاش  مهیسق ، نوبکنتم  مهتنسا 

«. مالسلا کیلع  هللا و  لوسر  دمحم  یلع  دحاو و  توصب  جترا  الا  يرث  ةردم و ال  ةرجش و ال  قبی  ملف 
[ . 1 . ] تفرصنا مهنیب و  تحلصاف  نیعرسم  یلا  اولبقا  مهیدیا و  نم  حالسلا  عقو  مهبکر و  تدعترا  موقلا و  مئاوق  تبرطضاف 

-----------------
: اه تشون  یپ 

. قودص لاما  زا  لقن  هب  ص 371  ج 17 ، راحب ، ص 282 ؛ ج 1 ، هادهلا ، تابثا  [ 1]

تکرب اب  تسد 

رد ریـش  هلیـسو  نادب  ات   ) مشکب دوب ، هدـش  کشخ  ریـش  زا  هک  يدنفـسوگ  ناتـسپ  رب  ار  دوخ  تسد  هک  تساوخ  نم  زا  (ص ) ادـخ لوسر 
(. ددرگ دیلوت  ناویح  ناتسپ 

. تسا رتراوازس  امش  زا  راک  نیا  هک  دینک  نینچ  امش  ادخ ! هداتسرف  يا  متفگ : وا  هب 
. تسا نم  راک  وت  راک  یلع ! ای  دومرف :

زا يردق  دش ) ندیشود  هدامآ  و   ) تفرگ ندیشوج  دنفسوگ  ناتسپ  ياهگر  رد  ریش  هاگان  هک  مدیشک  ناویح  نآ  ناتسپ  رب  تسد  نم  سپ 
. مدرک باریس  مه  ار  وا  ریش  نامه  زا  درکیم . یگنشت  راهظا  هک  دیسررس  ینزریپ  نیب  نیا  رد  دندومرف . لیم  ترضح  مدیشود و  نآ  ریش 

هدرک نینچ  زین  ادخ  دنادرگ و  كرابم  ار  وت  تسد  هک  ما  هتـساوخ  لجوزع  يادخ  زا  اعد ) ماقم  رد   ) نم دومرف : نم  هب  ادـخ  لوسر  هاگنآ 
. تسا

. تنا حسما  لب  ص !)  ) هللا لوسر  ای  تلقف : اهعرض ، سبی  دق  هاش  عرض  یلع  يدی  حسما  نا  ینرما  ص )  ) هللا لوسر  ناف  ع ...:)  ) یلع لاق 
. یلعف کلعف  یلع ! ای  لاقف :

(: ص  ) هللا لوسر  لاقف  اهتیقـسف . امظلا  تکـشف  هزوجع  تتا  مث  هبرـش ، ص )  ) هللا لوسر  تیقـسف  اهنبل ، نم  یلع  ردف  يدی  اهیلع  تحمـسف 
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[ . 1 . ] لعفف كدی ، یف  كرابی  نا  لجوزع  هللا  تلاس  ینا 
------------------

: اه تشون  یپ 
ص 688. لاصخ ، [ 1]

اهترشاعم رد 

زا درکیمن . حدـم  قاقحتـسا  زا  شیب  ار  یـسک  دوبن . وجبیع  شاـحف و  وخدـنت و  نشخ و  دوـب . نتورف  وخـشوخ و  ورـشوخ و  هراوـمه  - 1
هن دـندشیم و  سویأـم  وا  زا  هن  مدرم  هک  دومنیم  راـتفر  يروط  درکیم . لـفاغت  یـشوپ و  مشچ  دوـبن  شدـنیاشوخ  بوـلطم و  هک  يزیچ 

. دیماان
: دوب هتشاد  زاب  تلصخ  هس  زا  ار  دوخ 

. هدیاف یب  بلاطم  نتفگ  یفرح ؛  رپ  لادج ؛ 
: درکیم زیهرپ  راک  هس  زا  مه  مدرم  هرابرد 

؛ تفرگیمن بیع  وا  زا  درکیمن و  شنزرس  ار  یسک  زگره 
؛ دوبن مدرم  ياهبیع  اهشزغل و  يوجتسج  رد 

. تفگیمن نخس  تشاد ، باوث  دیما  هک  ییاج  رد  زج 
نودـب و   ) دـنتخادنایم ریز  هب  ار  اهرـس  یگمه  هک  تخاسیم  دوخ  بوذـجم  هتفیـش و  ار  نارـضاح  ناـنچ  دوشگیم  نخـس  هب  بل  یتقو 

رب مد  يدحا  زا  دوب ، نخس  رد  وا  ات  دندرپسیم . شوگ  شنانخس  هب  دشاب ، هتسشن  ناشیاهرس  رب  ياهدنرپ  ییوگ  هک  تکرح ) نیرتکچوک 
. دمآیمن

نارگید درکیم  تبحـص  یـسک  رگا  دنتـشادن . رگیدکی  زا  نتفرگ  یـشیپ  رد  یعـس  دـنتفگیم و  نخـس  تبون  هب  وا  روضح  رد  باحـصا 
بجعت يزیچ  زا  هچنانچ  دـیدنخیم و  زین  يو  دـنداتفایم ، هدـنخ  هب  يزیچ  زا  سلجم  لها  رگا  دـبای . نایاپ  شنخـس  ات  دـندشیم  تکاس 

. دومنیم بجعت  راهظا  زین  وا  دندرکیم 
هب ار  روسج  دارفا  هنوگ  نیا  دوخ  باحصا ، زا  یضعب  هک  اجنآ  ات  دوب ، ابیکش  راتفگ ، شـسرپ و  رد  بیرغ ، صخـش  بدا  هئاسا  يدنت و  رب 

. دندروآیم شروضح د 
. دیباتشب وا  يرای  هب  دیدید ، ار  يدنمتجاح  هاگره  دومرفیم : و 

عطق ار  وا  راتفگ  سلجم ، زا  نتساخرب  ای  یهن  اب  تروص  نآ  رد  درکیم . زواجت  عورشم  دح  زا  هکنآ  رگم  دیربیمن ، ار  یسک  مالک  زگره 
. دومنیم

نخـس یتـقو  تساوـخیم و  هزاـجا  هبترم  هس  تفرگیم  دورو  تصخر  نوـچ  درکیم و  رارکت  راـب  هـس  دزیم  ادـص  ار  یـسک  یتـقو  - 2
ییوگ هک  دزیم  قرب  شیاهنادند  يدیفس  ملکت ، ماگنه  دیمهفیم ، ار  نآ  هدنونش  ره  هک  يروط  درکیم  نایب  نشور  هدرمـش و  تفگیم 

. تشادن هلصاف  هک  یلاح  رد  دومنیم  ادج  مه  زا  لوا  هاگن  رد  وا  نیشیپ  ياهنادند  دهجیم و  شناهد  زا  رون 
. تفگیمن دوبن  وا  دنسپ  دروم  هک  ینخس  سک  چیه  اب  دشیمن . هریخ  یسک  هب  دوب و  هاتوک  شهاگن 

: دومرفیم درکیم و  اعد  نانآ  يارب  تفریم و  دنتشگیم ، زاب  ادخ  هناخ  ترایز  زا  هک  نایجاح  رادید  هب  - 3
. دنادرگ زاب  وت  هب  ياهدرک  جرخ  هچنآ  دزرمایب و  ار  تناهانگ  دنک و  لوبق  ار  وت  جح  لامعا  ادخ 

: تفگیم نینچ  دومنیم  تدایع  يرامیب  زا  هک  یماگنه  - 4
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. تسین وت  زج  یشخب  افش  هک  هد  افش  ار  نآ  هب  يالتبم  نک و  عفر  ار  نآ  تساوت ، تسد  رد  ضرم  اراگدرورپ !
: دومرفیم دیسریم ، ناگدید  تبیصم  ازع و  نابحاص  هب  یتقو  - 5

. دنک تمحر  ار  امش  دهد و  ناترجا  دنوادخ ،
: دومرفیم تفگیم ، تینهت  کیربت و  یسک  هب  نوچ  و 

. درادب مادتسم  امش  رب  ار  شتمعن  دنادرگ و  كرابم  امش  رب  ار  نآ  ادخ 
ربارب دوب  نز  رگا  وا و  هنیس  لباقم  دوب  درم  تیم  رگا  زامن  ندناوخ  ماگنه  درازگیم ) زامن  نانآ  رب  دشیم و  رـضاح  نانموم  هزانج  رب  - ) 6

. داتسیایم شرس 
. تخیریم تشم  هس  دزیرب ، نآ  رب  كاخ  تساوخیم  یتقو  نفد ، زا  سپ  - 7

: تفگیم دجسم  هب  ندش  دراو  ماگنه  - 8
. ياشگب نم  يور  هب  ار  تتمحر  ياهرد  ایادخ !

. نک زاب  میور  هب  ار  تیزور  ياهرد  ایادخ ! : تفگیم دوش  جراخ  دجسم  زا  تساوخیم  نوچ  و 
هب يا  تسوت ، صوصخم  شیاتـس  اراگدرورپ ! : تفگیم داهنیم و  شتـسد  فک  نایم  ار  دوخ  یناشیپ  درکیم  شومارف  ار  يزیچ  رگا  - 9

. ماهدرک شومارف  هک  ار  هچنآ  روآ  مدای  هب  نآ  یقیقح )  ) لعاف زیچ و  ره  هدنروآ  دای 
امع ال لفاغتی  حادـم ، بایع و ال  شاحفال و ال  باخـص و  ظفب و ال  سیل  بناـجلا ، نیل  قلخلا  لهـس  رـشبلا ، مئاد  ناـک  ع :)  ) یلع لاـق  - 1

ناک ثالث : نم  سانلا  كرت  و  هینعیال ، ام  رانکالا و  ءارملا و  ثالث : نم  هسفن  كرت  دـق  هیلموم ، هیف  بیخیـال  هنم و  سیوی د  ـالف  یهتـشی ،
اذا و  ریطلا ، مهـسوور  یلع  امناک  هواسلج  قرطا  ملکت  اذا  هباوث ، وجری  امیف  الا  ملکتیال  و  هتارثعال ، هتروع  بلطیال  هریعیال و  ادحا و  مذیال 

و هنم ، نوکحضی  امم  کحضی  مهلوا ، ثیدح  هدنع  مهثیدح  غرفی ، یتح  هل  اوتصنا  ملکت  نم  ثیدحلا ، هدنع  نوعزانتیال  اوملکت و  تکس 
بلاط متیار  اذا  لوقی : مهنوبلجتـسیل و  هباحـصا  ناک  نا  یتح  هقطنم ، هتلاسم و  یف  هوفجلا  یلع  بیرغلل  ربصی  و  هنم ، نوجعتی  اـمم  بجعتی 

[ . 1 . ] مایق وا  یهنب  هعطقیف  زوجی  یتح  همالک  دحا  یلع  عطقی  و ال  یفاکم ، نم  الا  انثلا  لبقی  و ال  هودفراف ، اهبلطی  هجاحلا 
یئر ملکت  اذا  هعمس و  نم  لک  هنیبتی  الـصف  همالک  ناک  اثالث و  نذاتـسا  نذاتـسا  اذا  ارت و  ملکت و  ملکت  اذا  اثلالث و  اعد  اعد  اذا  ناک  و  - 2
[ . 2 . ] ههرکی یشب  ادحا  ملکیال  ناک  هنیعب و  ظحللا  هرظن  ناک  جلفاب و  سیل  نیتینثلا و  جلفا  تلق  هتیار  اذا  هایانث و  نیب  نم  جرخی  رونلاک 
لخد اذا  ناک  و  . 166 [ . 3 . ] کتقفن کیلع  فلخا  کبنذ  رفغ  ککـسن و  هللا  لـبقت  هکم : نم  مداـقلل  لوقی  ناـک  ص )  ) هللا لوسر  نا  - 3

[ . 4 . ] تنا الا  یفاش  ،ال  یفاشلا تنا  فشا و  سانلا و  بر  سابلا ، بهذا  لاق : ضیرم  یلع 
[ . 5 . ] مکب كراب  مکل و  هللا  كراب  لاق : انه  اذا  مکمحر و  هللا و  مکرجآ  لاق : يزع  اذا  ص )  ) هللا لوسر  ناک  - 5

[ . 6 . ] اهسار دنع  ماق  هارما  ناک  نا  هردص و  دنع  ماق  الجر  ناک  نا  هزانجلا ، یلع  یلص  اذا  ناک  ص )  ) هللا لوسر  نا  - 6
[ . 7 . ] ربقلا یلع  بارت  نم  تایثح  ثالث  وثحی  ناک  و  - ... 7

[ . 8 . ] کقزر باوبا  یل  حتفا  مهللا  لاق : جرخ  اذاف  کتمحر . باولا  یل  حتتتفا  مهللا  لاق : دجسملا  لهد  اذا  ناک  ص )  ) هللا لوسر  نا  - 8
. تیـسن ام  ینرکذ  هلعاف ، یـشلا و  رکذم  ای  دـمحلا  کل  مهللا  لوقی : مث  هتحار  یف  هتهبج  عض  یـشلا و  یـسن  اذا  ص )  ) هللا لوسر  ناک  - 9

[ . 9]
-----------------------

: اه تشون  یپ 
ص 14 17 . یبنلا ، ننس  ص 152 ؛ ج 16 ، راحب ، ص 11 ؛ قالخالا ، مراکم  [ 1]

ص 46 . یبنلا ، ننس  [ 2]
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ص 4 . ص 232 و ج 10 ، ج 8 ، لئاسولا ، كردتسم  [ 3]
ص 207 . یبنلا ، ننس  [ 4]

ص 353 . ج 2 ، لئاسولا ، كردتسم  [ 5]
ج 2 ص 281 . لئاسولا ، كردتسم  [ 6]
ص 334 . ،ج 2 ، لئاسولا كردتسم  [ 7]

ص 389 . ج 3 ، لئاسولا ، كردتسم  [ 8]
ج 6،ص 424. لئاسولا ، كردتسم  [ 9]

اعد

نیمز رب  مرـش  زا  همطاف  نامـشچ  میتسـشن . (ص ) ادـخ لوسر  راظتنا  هب  ياهشوگ  رد  و  مدروآ ) دوخ  قاتا  هب   ) متفرگ و ار  همطاف  تسد  نم 
دوخ رانک  رد  ار  همطاف  دندروآ و  فیرـشت  (ص ) ادـخ لوسر  هک  دـییاپن  يرید  متـشاد . ریز  هب  رـس  تلاجخ  زا  زین  نم  دوب و  هدـش  هتخود 
بآ نآ  زا  يردق  یمارک  لوسر  داد . ردپ  تسد  هب  دروآ و  بآ  یفرظ  تساخرب و  همطاف  روایب . یبآ  فرظ  همطاف ! دومرف : سپـس  دیناشن .

ربمایپ درک و  نینچ  همطاف  دور . رتکیدزن  ات  تساوخ  شرتخد  زا  سپـس  تخیر . فرظ  نورد  ار  بآ  ندرک  هزم  هزم  سپ  درک و  ناـهد  رد 
: تفگ دوشگ و  شیاین  هب  تسد  هاگنآ  دیـشاپ . وا  هناـش  تشپ و  رب  بآ  ناـمه  زا  يرادـقم  سپـس  دیـشاپ . وا  هنیـس  ناـیم  بآ  زا  یکدـنا 
، تسا نم  دزن  وـت  قـلخ  نیرتـبوبحم  نم و  ردارب  مه  نیا  و  اراـگدرورپ ! نم ، هدـید  رد  سک  نیرتزیزع  تسا ، نم  رتـخد  نـیا  اراـگدرورپ !

.... نادرگ كرابم  يورب  ار  وا  لها  نادرگ و  دوخ  ربنامرف  یلو و  ار  وا  ادنوادخ !
ینم ایح  ضرالا  یلا  هقرطم  یه  اهبناج و  یف  تسلج  هفـصلا و  بناج  یف  تسلج  یتح  اهب  تقلطنا  همطاف و  دیب  تدـخاف  ع ...:)  ) یلع لاق 

الخاد ارئاز و  کب  ابحرم  ص )  ) هللا لوسر  ای  لخدا  اـنلقف : اـنهه ؟ نم  لاـقف : ص )  ) هللا لوسر  اـج  مث  اـهنم ، اـیح  ضرـالا  یلا  قرطم  اـنا  و 
اهب ضمـضمتف  هعرج  ذـخاف  هب  هتتا  مث  ام  هتالمف  تیبلا  یف  بعق  یلا  تماقف  امب  ینیتیا  همطاف  ای  لاق : مث  هبناج  نم  همطاف  سلجاـف  لخدـف 
نیب هنم  حـضنف  تربداف  یبدا ، لاـق : مث  اهییدـث ، نیب  هنم  حـضن  تلبقا  اـملف  یلبقا ، لاـق  مث  اهـسار  یلع  اـهنم  بص  مث  بعقلا  یف  اـهجم  مث 

هل كراب  ایفح و  کب  ایلو و  کل  هلعجا  مهللا  یلا ، قلخلا  بحا  یخا و  اذـخ  مهللا و  یلا ، قلخلا  بحا  یتنبا و  هذـه  مهللا  لاق : مث  اـهیفتک 
[ . 1 .... ] هلها یف 

----------------------
: اه تشون  یپ 

ص 6. ج 43 ، راحب ، [ 1]

تاظحل نیسپاو  رد 

هچنآ هب  ریذپب و ) وا  زا  .) دنک دزـشوگ  وت  هب  ار  اهنآ  ات  ما  هتـساوخ  وا  زا  ما و  هدرک  هیـصوت  ار  يروما  همطاف ، مرتخد  هب  یلع ! دومرف : نم  هب 
. تسا رادیاپ  وگتسار و  رایسب  يو  هک  نک ، لمع  دیوگیم 

!. همطاف يا  تنابرق  هب  تردپ  دومرف : دیسوبیم  ار  وا  هک  یلاح  رد  دینابسچ و  هنیس  هب  ار  وا  تفرگ و  شوغآ  رد  ار  شرتخد  سپس 
تماقتنا هک  دنگوس  ادخ  هب  يرآ  دوزفا : تفرگ و  شوغآ  رد  ار  يو  زبمایپ  زاب  دش . دنلب  همطاف  نویش  هیرگ و  يادص  نخس  نیا  ندینش  زا 

تدشب دوخ  هاگنآ  ناراکمتـس ... رب  ياو  دومرف : هبترم  هس  سپـس  دش  دهاوخ  نیگمـشخ  وت  مشخ  زا  ادـخ  کش  یب  دـش . دـهاوخ  هتفرگ 
. تسیرگ
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تارطق دـشاب ! هدـش  ادـج  منت  تشوگ  زا  ياهراپ  ایوگ  هک  متفای  یلاح  رد  ار  دوخ  داـتفا ، هیرگ  هب  ادـخ  لوسر  هک  یماـگنه  مسق  ادـخ  هب 
رد ار  وا  هتسویپ  دشیمن و  ادج  همطاف  زا  هک  دوب  یلاح  رد  نیا  و  دوب . يراج  شنـساحم  هرهچ و  رب  ناراب  نانوچ  ربمایپ  نامـشچ  زا  کشا 

ناشدج ياهاپ  نیسح  نسح و  دوب و  هداهن  ما  هنیس  رب  رس  نم و  نماد  رد  ربمایپ  دوب ) یتخس  خلت و  رایسب  تاظحل  . ) درشفیم دوخ  شوغآ 
. دنتسیرگیم دنلب  يادص  اب  دندوب و  هدرک  دنلب  نویش  هیرگ و  هب  ادص  نورد ، زوس  مشچ و  کشا  اب  دندوب و  هتفرگ  هسوب  هب  ار 

. دنا هتسشن  هیرگ  هب  نیمز  اهنامسآ و  ایوگ  مدرک  نامگ  نم  هک  تسیرگیم  نانچ  زین  همطاف 
نایم زا  نم  رگا  تسا . امش  رب  نم  نیشناج  ادخ  مرتخد  تفگ : تخادرپ و  يو  تیلـست  هب  ردپ  تبقاع  دوبن ) یناسآ  راک  وا  ندرک  تکاس  )

ار نآ  ناگتـشرف  یهلا و  شرع  وت ، کشا  تخیگنارب ، توبن  هب  ارم  هکنآ  هب  مسق  تسا . نیـشناج  نیرتهب  وا  تسا و  یقاب  ادخ  موریم  امش 
.... دناشن متام  هب  تساهنآ  نورد  هک  ار  هچنآ  اهنیمز و  اهنامسآ و  تخادنا و  هیرگ  هب 

اما مدینشیم  ياهیرگ  هلان و  يادص  نم  هکنیا  هچ  ما ؛ هتفگن  فازگ  تشاد ، روضح  ساسح  تعاس  نآ  رد  مه  لیئربج  میوگب  رگا  نم  ... 
یتسود و هب  هجوت  اب  و  تسا . هدوب  ناگتشرف  زا  اههمهمه  اهادص و  نآ  هک  مرادن  دیدرت  نیا  رد  یلو  . متخانشیمن ار  نآ  بحاص  یتسردب 

. دشاب هتشاذگ  اهنت  ار  ربمایپ  یبش  نینچ  لثم  هک  مرادن  نامگ  دوب ، لیئربج  وا و  نیب  هک  ياهنیرید  تقادص 
هقداـصلا یهف  اهدـفناف  کـیلا  اـهیقلت  نا  اـهترما  ایـشاب و  یتنبا  همطاـف  تیـصوا  دـق  ینا  یلع  اـی  ص ...:)  ) هللا لوسر  لاـق  ع ...:)  ) یلع لاـق 

. هقودصلا
نبـضغیل یبر و  هللا  نمقتنیل  هللا  اما و  لاق : هیلا و  اهمـض  مث  اکبلاب  اهتوص  العف  همطاف ، ای  كوبا  كادـف  لاـق : اهـسار و  لـبق  هیلا  اهمـض  مث 

(. ص  ) هللا لوسر  یکب  مث  نیملاظلل ، لیولا  مث  لیولا  مث  لیولاف  کبضغل .
هیلع و تناک  هءالم  هتیحل و  هعومد  تلب  یتح  رطملا  لثم  هانیع  تلمه  یتح  هئاکبل  تبهذ  دق  ینم  هعضب  تبسح  دقل  هللا  وف  ع :)   ) یلع لاق 

.... امهتاوصا یلعاب  نایکبی  هیمدق و  نالبقی  نیسحلا  نسحلا و  هدنسم و  انا  يردص و  یلع  هسار  اهقرافیال و  همطاف  مزتلی  وه 
ینثعب يذلا  هقلخ و  ریخ  وه  مکیلع و  یتفیلخ  هللا  هینب ! ای  اهل  لاق  مث  اهل . تکب  دق  نیضرالا  تاوامـسلا و  نا  بسحا  اهنم  اکب  تیار  دقل  و 

.... امهیف ام  نوضرالا و  تاوامسلا و  هکئالملا و  نم  هلوح  ام  هللا و  شرع  کئاکبل  یکب  دقل  قحلاب 
نال اهیف  کشا  هکئالملا ال  تاوصا  اهنَا  ملعا  تنک  اـهفرعا و  ـال  همغن  اـکب و  عمـسا  تنک  ینـال  تقرـصل  تیبلا  یف  لـیئربج  نا  تلق  ول  و 

[ . 1 (. ] ص  ) یبنلا قرافی  هلیللا  کلت  لثم  یف  نکی  مل  لیئربج 
----------------------

: اه تشون  یپ 
ص 491 . راحب ج 22 ، [ 1]

ناگتشرف روضح  رد 

منک نوریب  شب  زا  نهاریپ  متـساوخ  ادـتبا  مداد . وشتـسش  لسغ و  تشاد ، نت  رب  هک  ياهماج  نامه  رد  ییاهنتب  ار  ص )  ) یمارگ لوسر  - 1
نم تاهدازومع  لسغ  راک  رد  ؛ تسا هتخاسن  هنهرب  ار  وا  ادخ  هک  نکم  هنهرب  شا  هماج  زا  ار  تردارب  یلع ! تفگ : دـش و  عنام  لیئربج  اما 

. درک مهاوخ  کمک  وت  هب  دوخ 
راک رد  دـندادیم و  متراشب  هتـسویپ  یهلا  برقم  تشرـس و  کین  ناگتـشرف  مدرک  زاغا  یتوکلم  نیگآرطع و  ياضف  رد  ار  وا  يوشتـسش 

. دنتفگیم نخس  نم  اب  هظحل  هب  هظحل  دندناسریم و  میرای  لسغ 
، زاین قباطم  درکیم و  تکرح  دوخ  هب  دوخ  منک  اـج  هب  اـج  ار  شرهطم  كاـپ و  رکیپ  متـساوخیم  تقو  ره  داـب ، شیادـف  مرداـم  ردـپ و 

. تشاد همادا  نانچمه  وا  نفک  لسغ و  نایاپ  ات  عضو  نیا  دشیم . هداد  شخرچ 
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ناـهد رب  هک  یتلاـح  مدـیدن . وا  هرهچ  یگتخورفارب  تیناون و  هب  ياهرهچ  زگره  مدرکن و  مامـشتسا  وا  يوب  زا  رت  شوـخ  ییوـب  زگره  - 2
. تشگن رادیدپ  يو  رد  دوشیم ، ضراع  ناگدرم 

نم كاخا  درجتال  یلع ! ای  لیئربج : لاقف  صیمقلا ، هنع  عزنا  تبهذـف  هصیمق  یف  وه  يدـحو و  انا  ص )  ) هللا لوسر  تلـسغ  یلع : لاـق  - 1
. هللا رماب  کمع  نبل  یف  ککرشا  اناف  لسغلا  یف  دیوت  و  هدرجی ، مل  هللا  ناف  هصیمق 

یما وه و  یباب  اوضع  هنم  بلقلال  هعاس و  دعب  هعاس  ملکا  کسمت و  ینرشبت و  رایخالا  راربال  مارکلا  هکئالملا  ناحیرلا و  حورلاب و  هتلسغف 
[ . 1 . ] هنفک هلسغ و  نم  تغرف  نا  یلا  ، ابلق یل  بلقنا  الا 

[ . 2 . ] یتوملا داتعی  ام  هاف  داتعی  هرا  مل  ذئنیح و  ههجو  نم  اوضا  تیار  هحیر و ال  نم  بیطا  تممش  ام  - ... 2
------------------

: اه تشون  یپ 
ص 198 . ج 2 ، لئاسولا ، كردتسم  [ 1]
ص 42. ج 13 ، هغالبلا ، حهن  حرش  [ 2]

وا ياثر  رد 

! تیادف مردام  ردپ و  - 1
یتبیصم هناگی  وت ، نادقف  تبیصم  دیدرگ . عطق  دوشیمن  هدیرب  یـسک  گرم  اب  زگره  هک  اهنامـسآ  رابخا  یهلا و  یحو  هتـشر  وت  تافو  اب 

رت ار  اههدـید  دـیناشن و  گوس  هب  ار  همه  هک  تسا  هدرتـسگ  ناـنچ  وـت  تبیـصم  غاد  و  دـنریذپ . یلـست  نآ  هب  اهتبیـصم  رگید  هک  تسا 
میتخیریم کشا  وت  قارف  رد  نانچنآ  يدومن ، یهن  یبات  یب  زا  يدناوخ و  ارف  اهیراوگان  ربارب  رد  ییابیکـش  هب  ار  ام  هک  دوبن  رگا  تخاس .

نیا زج  تسا و  مک  رایسب  وت  هار  رد  هودنا  نیا  تسا و  هتـسویپ  هار  نیا  رد  ام  هودنا  نزح و  یلو  میدناکـشخیم .  ار  کشا  همـشچرس  هک 
. تسین ياهراچ 

. رادهاگن دوخ  رطاخ  رد  رآ و  دایب  رگید  يارس  رد  ار  ام  وت . يادف  مردام  مردپ و 
. وت قارف  رد  هن  اما  تسا  تشز  یبات  یب  وت و  ربارب  رد  هن  اما  تسوکین  ییابیکش  يرآ ) - ) 2

. تسا زیچان  نآ  ربارب  رد  ناگدنیآ  ناگتشذگ و  تبیصم  هک  ناس  نآ  تسا ، یگرزب  هودنا  وت  تبیصم  هک  یتسارب 
ترص یتح  تصصخ  امـسلا ، رابخا  ابنالا و  هوبنلا و  نم  كریغ  تومب  عطقنی  مل  ام  کتومب  عطقنا  دقل  یما  تنا و  یباب  ع :)  ) یلع لاق  - 1

نووشلا و ءام  کیلع  اندـفنال  عزجلا  نع  تیهن  ربصلاب و  ترما  کنا  ـال  ول  و  اوس ، کـیف  ساـنلا  راـخ  یتح  تممع  كاوس و  نمع  ایلـسم 
نم انلعجا  کبر و  دنع  انرکذا  یما  تنا و  یباب  . هعفد عاطتـسیال  هدر و  کلمی  ام ال  هنکل  کل و  الق  و  افلاحم ، دمکلا  الط و  امم  ادلا  ناکل 

[ . 1 . ] کلاب
[ . 2 . ] للجل كدعب  کلبق و  هنا  لیلجل و  کب  باصملا  نا  کیلع و  الا  حیبقل  عزجلا  نا  کنع و  الا  ربصلا  نا  ع :)  ) یلع نع  - 2

------------------------
: اه تشون  یپ 

هبطخ 226 . مالسالا ، ضیف  حرش  همجرت و  هغالبلاجهن ، [ 1]
ص 1228. مالسالا ، ضیف  حرش  همجرت و  هغالبلاجهن ، [ 2]

فده تهج  رد 
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و میتشکیم . ار  دوخ  ياهومع  ناردارب و  نارـسپ ، ناردپ ، هک  داتفایم  قافتا  اسب  میدوب ، (ص ) ادخ لوسر  هارمه  هک  دربن  ياهنادـیم  رد  ام 
رد میدوب و  اجرباپ  یتسار ، قح و  هار  رد  هکنیا  هچ  ، دوزفا مه  نامنامیا  رب  هکلب  دـمآیمن ، خـلت  اـم  هقیاذ  رب  اـهنت  هن  یـشکدنواشیوخ ، نیا 

. اشوک نمشد  اب  داهج  رد  ابیکش و  اهیتخس ،
هب ار  گرم  ماج  تساوخیم  کی  ره  دنتسجیم و  مه  رب  رن ، واگ  ود  نوچ  و  دندشیم . زیوالگ  مصخ ، هاپـس  زا  يدرم  اب  ام  زا  يدرم  هاگ 

. دیسریم يزوریپ  هب  نمشد  مه  یهاگ  دوب و  ام  نآ  زا  هبلغ  حتف و  هاگ  دزاس . شباریس  نآ  تبرش  زا  دناشجب و  دوخ  فیرح 
ات درک  ام  هرهب  ار  يزوریپ  ترـصن و  تخاس و  نوبز  راوخ و  ار  ام  نمـشد  درک ، هدـهاشم  ام  رد  ار  یتسار  تقادـص و  نوچ  مه ، دـنوادخ 

. تفای شرتسگ  راید  رهش و  رد  نآ  هنماد  دش و  ریگارف  مالسا  شبات  عاعش  هک  ییاج 
.... دوبن زادنا  نینط  نآ  تمظع  دجم و  يالص  و  هتشارفارب ؛ مالسا  مچرپ  زورما  دوب ، امش  دننامه  زین  ام  راتفر  رگا  دنگوس ، مدوخ  ناج  هب 
ضما یلع  ایـضم  امیلـست و  انامیا و  الا  کلذ  اندیزیال  انمامعا  انناوخا و  انانبا و  انابآ و  لتقن  ص )  ) هللا لوسر  عم  انک  دـقل  ع ...:)  ) یلع لاق 

نیلحفلا و لواصت  نالواصتب  انودـع  نیرخالآ  اـنم و  لـجرلا  ناـک  دـقل  نارقـالا و  هزراـبمب  لالقتـسالا  ودـعلا و  داـهج  یلع  ادـج  ملـالا و 
تبکلا و انودعب  لزنا  اربص  اقدص  هللا  انار  املف  انم  انودـعل  هرم  انودـع و  نم  انل  هرمف  نونملا  ساک  هبحاص  یقـسی  امهیا  امهـسفنا  ناسلاخبن 

[ . 1 .... ] مالسالا زعال  نیدلا و  ماق  ام  متیتا  يذلا  اذه  لثم  یتان  انک  ول  يرمعل  و  رصنلا ... انیلع  لزنا 
--------------------

: اه تشون  یپ 
ص 240. ج 2 ، هغالبلاجهن ، حرش  [ 1]

لوسر ادخ و  یتسود 

تروص هعلق  حـتف  اما  داتـسرف . نآ  حـتف  يارب  ار  رمع  رکبوبا و  بیترت  هب  ص )  ) ادـخ لوسر  دـش . راوشد  ربیخ  ياههعلق  زا  یکی  حـتف  - ) 1
وـسرت ار  اـهنآ  دادیم و  تبـسن  شناراـی  هـب  ار  دوـخ  تسکـش  رمع  [ .... 1 ( ] تشگزاـب هدروـخ  تسکـش  مالـسا  مچرپ  راـب  ره  تفرگن و 

تسد هب  ادخ  هک  درپس  مهاوخ  يدرم  هب  ار  مچرپ  نیمه  ادرف  دومرف : ص )  ) ادخ لوسر  . دندناوخیم وسرت  ار  وا  زین  يو  نارای  دناوخیم و 
تـسود ار  وا  مه  شلوسر  ادخ و  دراد و  تسود  ار  شلوسر  ادخ و  هک  تسا  يدرم  دنکیمن ، رارف  زگره  وا  دناسر ، ماجنا  هب  ار  حتف  يو 

. دنرادیم
. دیناوخب نم  دزن  ار  یلع  دومرف : دعب  زور  دادماب 

دزن ارم  دوب  یتخـس  ره  هب  . ) دیروآ نم  دزن  ار  یلع  : دومرف ! دیاشگب هدید  تسین  رداق  هک  تسا  هتـشگ  التبم  مشچ  درد  هب  نادنچ  وا  دنتفگ :
: درک اـعد  مـیارب  نـینچنیا  درک و  هجلاـعم  ار  ممـشچ  درد  دوـخ  ناـهد  بآ  اـب  ترـضح  سپــس  مداتــسیا . وا  ربارب  رد  نـم ) دـندرب و  يو 

. نک فرطرب  وا  زا  ار  امرس  امرگ و  یتخس ) شزوس و  ! ) اراگدرورپ
. تسا هدش  فرطرب  نم  زا  امرس  امرگ و  جنر  تعاس  نیا  ات  ترضح ، نآ  ياعد  تکرب  هب 

نم تسد  اب  ار  يزوریپ  حـتف و  داد و  تسکـش  ار  ناـنآ  لاـعتم  يادـخ  مدرب و  شروی  دوهی  مکحتـسم  هعلق  رب  متفرگ و  تسد  هب  ار  مچرپ 
.... دومرف نیملسم  بیصن 

، دـید لاـح  نآ  هب  ارم  هک  نیمه  ترـضح  نآ  مدـمآ . (ص ) ادـخ ربماـیپ  دزن  عـضو  ناـمه  اـب  متـشادرب . تحارج  ربـیخ 25  گـنج  رد  - 2
-1. مدش تحار  درد  شزوس و  زا  تفرگ و  مارآ  اج  رد  هک  دیلام  میاهمخز  رب  تفرگرب و  شناگدید  کشا  زا  يرادـقم  سپـس  تسیرگ .

هللا لوسر  هیار  در  دق  هنونبجی  هباحـصا و  نبجی  رمع  عجر  نیح  هللا  لوسر  هل  لاق  دحا  مکیف  له  هللااب  مکتدشن  يروشلا : موی  ع )  ) یلع لاق 
. هیلع هللا  حتفی  یتح  عجریال  هلوسر  هللا و  بحی  هلوسر و  هللا و  هبحی  رارفب ، سیل  الجر  ادغ  هیارلا  نیطع  .ال  هللا لوسر  لاقف  امزهنم  (ص )
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مهللا لاق : ینیع و  یف  لفت  هیدی  نیب  تمق  املف  هب  ینویج  : لاقف فرطی  ام  دمر  وه  ص )  ) هللا لوسر  ای  اولاقف  ایلع  یل  اوعدا  لاق : حبصا  املف 
[ . 2 .... ] مهب ینرفظا  نیکرشملا و  هللا  مزه  هیارلا و  تذخاف  هذه ، یتعاس  یلا  دربلا  رحلا و  ینع  هللا  بهذاف  دربلا  رحا و  هنع  بهذا 

، تاـحارجلا یلع  اـهلهجف  هینیع ، عومد  نم  ذـخا  یکب و  یباـم  يار  اـملف  یبنلا  یلا  تئجف  هحارج  نیرـشع  اـسمخ و  ربیخ  یف  تحرج  - 2
[ . 3 . ] یتعاس نم  تحرتساف 

--------------
: اه تشون  یپ 

مزح . نبا  ریثا و  نبا  قاحسا و  نبا  زا  لقن  هب  ص 504  مالسا ، ربمایپ  خیرات  [ 1]
ص 659 . لاصخ ، ص 20 ؛ ج 21 ، راحب ، [ 2]

ص 33. ج 8 ، قحلا ، قاقحا  ح 133 ؛ ص 276 ، ج 1 ، هادهلا ، تابثا  [ 3]

دنکیم ارم  يزورآ  شیرق  تقو  نآ  رد 

رد دومن  هراشا  مدرم  تلذم  اهنآ و  متس  ملظ و  هب  هکنآ  زا  دعب  دومن ، هراشا  هیما  ینب  ياههنتف  هب  هک  ياهبطخ  رد  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما 
دنچ ره  تسا ، نآ  رد  هچ  ره  ایند و  لباقم  رد  دنچ ) ره   ) دنیبب هرابود  ارم  شاک  يا  دنکیم  وزرآ  شیرق  نامز  نآ  رد  دومرف : هبطخ  رخاوا 

هعلاـطم نآ  زا  یتمـسق  زورما  هک  ار  يزیچ  ناـشیا  زا  منک  لوبق  اـت  دـهاوخیم  دـشاب  رتش  دـنچ  ندیـشود  نوچمه ) كدـنا  ي   ) رادـقم هب 
لها تسویپ : تقیقح  هب  ترـضح  مالک  دیوگ : دیدحلایبا  نبا  مشاب ) اهنآ  هدنامرف  دنهاوخیم  ینعی   ) دـیهدیمن نم  هب  ار  نآ  اما  منکیم 

: تفگ دـید  دوخ  لباقم  رد  ناسارخ  رکـشل  رد  ار  حافـس )  ) یلع نب  هللادـبع  یتقو  بازلا  موی  رد  دـمحم  نب  ناورم  هک  دـننک  لـقن  خـیرات 
[ . 1 . ] دوبیم ناوج  نیا  لباقم  رد  رکشل  نیا  رادمچرپ  بلاطیبانب  یلع  متشادیم  تسود 

----------------------
اه : تشون  یپ 

. دیدحلایبانبا حرش  زا  راونالاراحب  [ 1]

دوشیم داجیا  يرهن  هدنیآ  رد  ناکم  نیا  رد 

ات درذگیمن  يراگزور  هک  مهد  ربخ  امـش  هب  رگا  ایآ  دومرف : هک  درکیم  تکرح  هفوک  زا  جراخ  هب  باحـصا  زا  ياهدـع  اب  نینمؤملاریما 
دهاوخ يزیچ  نینچ  ایآ  دنتفگ : باحـصا  دینکیم ؟ قیدـصت  ارم  ایآ  دوشیم  يراج  بآ  نآ  رد  هدـش و  داجیا  يرهن  ناکم  نیا  رد  هکنیا 

؟ دش
مدرم دـننکیم و  تکرح  اهیتشک  تسا و  يراج  بآ  نآ  رد  هک  ناکم  نیا  رد  منیبیم  ار  يرهن  ایوگ  مسق  ادـخ  هب  يرآ  دومرف : ترـضح 

[ . 1 . ] داد ربخ  ترضح  هک  دش  هنوگنامه  و  دنربیم ، هدافتسا  نآ  زا 
----------------------

اه : تشون  یپ 
ج 41 ص 283. راحب ، [ 1]

دوواد ترضح  نوچ  يرواد 

هچ يارب  دومرف : ترـضح  دنتـسه ، يو  ندرک  مارآ  لوغـشم  مدرم  دـیرگیم و  هک  دـید  ار  یناوـج  دـمآ ، دجـسم  هب  يزور  نینمؤـملاریما 

مالسلا هیلع  یلع  ماما  www.Ghaemiyeh.comهمانشناد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1507زکرم  هحفص 737 

http://www.ghaemiyeh.com


هب هراشا  رفن  دنچ  نیا  داد : همادا  سپس  تسیچ ؟ منادیمن  هک  هدرک  یتواضق  نم  ررض  هب  یضاق  حیرـش  نینمؤملاریما  ای  تفگ : ییرگیم ؟
وا لام  متفگ : درم ، وا  دنتفگ : دش ؟ هچ  مردپ  مدیسرپ  دماین ، مردپ  یلو  دندمآ  اهنیا  دنتفر ، رفـس  هب  مردپ  اب  درک - دندوب  اجنآ  هک  ياهدع 

مردپ هک  منادیم  نم  یلو  داد ، مسق  ار  اهنآ  وا  مدرب ، یـضاق  حیرـش  دزن  ار  اهنآ  نم  تسا . هدراذـگن  یقاب  یلام  تردـپ  : دـنتفگ دـش ؟ هچ 
. دندمآ حیرش  دزن  یگمه  حیرش ، دزن  دیورب  دومرف : مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  ترضح  تشاد . هارمه  يرایسب  لاوما  تفریم  رفس  هب  یتقو 

تشاد دارفا  نیا  هب  تبسن  یئاعدا  ناوج  نیا  نینمؤملاریما  ای  تفگ : حیرش  يدرک ؟ تواضق  هنوگچ  اهنیا  نایم  حیرش  يا  دومرف : ترـضح 
وا لام  زا  تسا ، هدرم  شردپ  دنتفگن : مدرک  لاوئس  اهنیا  زا  نم  تسا  هتشگنرب  شردپ  یلو  دناهتفر  رفس  هب  وا  ردپ  اب  اهنیا  تسا  یعدم  هک 

. دراذگن یقاب  یلام  دنتفگ : مدیسرپ ،
. دندروخ مسق  زین  اهنیا  مداد ، مسق  ار  اهنیا  تواضق ) نوناق  قبط   ) زین نم  هن ، تفگ : يراد ؟ يدهاش  تدوخ  ياعدا  رب  ایآ  متفگ : ناوج  هب 

سپ تفگ : حیرـش  ینکیم ؟ يرواد  هنوگنیا  ایآ  حیرـش  يا  زگره )  ) تاهیه دومرف : دراد ) یهاـگآ  تبیغ  رارـسا و  رب  هک   ) نینمؤملاریما
نینچ هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربماـیپ  دواد  زج  نم  زا  لـبق  سکچیه  هک  منک  يرواد  ناـنچ  ناـنیا  ناـیم  رد  دـنگوس  ادـخ  هب  دومرف : هنوگچ ؟

نیمهتم نآ  زا  مادـک  ره  هـب  ترـضح  دـندمآ ، نزب ، ادـص  ار  [ 1  ] سیمخلا ۀطرـش  نیرومأـم  ربنق  يا  دومرف : ربـنق  هب  سپـس  دـشاب ! هدرکن 
هچ ناوج  ردـپ  اـب  منادیمن  نم  دـیرادنپیم  اـیآ  دـیئوگیم ؟ هچ  دومرف : هدومن  هاـگن  اـهنآ  تروص  هب  هاـگنآ  تشاـمگ ، رومأـم  رفنکـی 

ياهتروص اب  ار  مادک  ره  دینک ، ادج  مه  زا  دـیناشوپب و  ار  اهنیا  تروص  دومرف : سپـس  دوب ! مهاوخ  نادان  نم  دـشاب  نینچ  رگا  دـیاهدرک ؟
. دنداد رارق  اههناوطسا  زا  یکی  رانک  يرومأم  اب  هارمه  هدیشوپ 

ار هورگ  نیا  رارقا  اـت   ) رواـیب یتاود  هفیحـص و  دوـمرف : عـفاریبا  نب  هللادـبع  ماـن  هب  دوـخ  یـشنم )  ) هدنـسیون هب  مالـسلاهیلع  ریما  ترـضح 
ریبکت زین  امش  متفگ  ریبکت  نم  یتقو  دومرف : ترضح  دنتسشن ، ترضح  فارطا  مدرم  تسشن و  يرواد  هاگیاج  رد  نینمؤملاریما  دیـسیونب )

. دیئوگب
تافارتعا دومرف : دوخ  هدنسیون  هب  ترضح  دندرک ، زاب  ار  شتروص  دندناشن و  ترـضح  لباقم  دندروآ و  ار  اهنآ  زا  یکی  ات  دومرف  هاگنآ 

، زور نالف  رد  تفگ : درم  دوب ؟ يزور  هچ  دـیدرک  تکرح  ناوج  نیا  اب  هک  ماـگنه  نآ  دومرف : درم  نآ  هب  ترـضح  هاـگنآ  سیونب ، ار  وا 
ياهقطنم هچ  رد  امـش  درم  ناوج  نیا  ردـپ  یتقو  دومرف : لاـس ، نـالف  : تفگ یلاـس ؟ هچ  دومرف : هاـم ، نـالف  تفگ : یهاـم ؟ هچ  رد  دومرف :

نالف تفگ : دوب ؟ هچ  وا  يرامیب  : دومرف نالف  نب  نالف  لزنم  تفگ : درک ؟ توف  یسک  هچ  هناخ  رد  دومرف : هقطنم ، نالف  رد  تفگ : دیدوب ؟
درک نفک  داد و  لسغ  ار  وا  یسک  هچ  درم ، يزور  هچ  رد  دومرف : رادقم ، نالف  تفگ : دیشک :؟ لوط  وا  يرامیب  زور  دنچ  دومرف : يرامیب ،

؟ درک ربق  لخاد  ار  وا  یسک  هچ  دناوخ ، زامن  وا  رب  یسک  هچ  دندناشوپ ؟ وا  رب  ینفک  هچ  و 
هب وا  ناتسود  رگید  ماگنه  نیا  رد  دنتفگ . ریبکت  زین  مدرم  یمامت  تفگ ، ریبکت  مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  یئوجزاب ، نایاپ  زا  سپ 

ار يدعب  رفن  ات  دومرف  هدرب و  نادنز  هب  ار  درم  نیا  ات  داد  روتـسد  ترـضح  تسا ، هدرک  رارقا  اهنآ  قیفر  هک  دندرک  نیقی  دـنداتفا و  دـیدرت 
نآ متسین . هاگآ  امش  راک  زا  نم  هک  دیرادنپیم  امـش  ایآ  زگره ، دومرف : سپـس  درک  زاب  ار  شتروص  دناشن ، شیوخ  لباقم  ار  وا  دنروایب ،

دندمآ زین  نارگید  یکی  یکی  هاگنآ  تفگ ، ار  تقیقح  مدوبن و  قفاوم  وا  نتشک  اب  متـسه و  اهنیا  زا  یکی  نم  نینمؤملاریما ، ای  تفگ : درم 
ار اهنآ  ترـضح  درک و  رارقا  زین  وا  درک  راضحا  هرابود  زین  ار  لوا  رفن  نآ  ترـضح  هاـگنآ  دـندرک ، رارقا  لوتقم  لاـم  ندوبر  لـتق و  هب  و 

دومن . رفیک  هب  نداد  نت  لام و  تخادرپ  هب  روبجم 
؟ دوب هنوگچ  دواد  ترضح  تواضق  نینمؤملاریما  ای  تفگ : حیرش  ماگنه  نیا  رد 

تام مان  هب  ار  دوخ  ياهقیفر  زا  یکی  اههچب  هک  دینـش  درک ، روبع  دـندرکیم  يزاب  هک  یناـناوجون  راـنک  زا  ربماـیپ  دواد  دومرف : ترـضح 
. دهدیم خساپ  یناوج  دننزیم و  ادص  درم ) نید   ) نیدلا

، مرداـم تفگ : هدراذـگ ؟ وـت  يارب  ار  مسا  نیا  یـسک  هچ  دوـمرف : نیدـلا ، تاـم  تفگ : تسیچ ؟ وـت  مسا  دوـمرف : ناوـج  نآ  هب  ترـضح 
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هداهن وا  رب  ار  مان  نیا  یـسک  هچ  دومرف : نیدـلا ! تام  تفگ : تسیچ ؟ ترـسپ  نیا  مان  وناب  يا  دومرف : هتفر  ناوج  ردام  دزن  دواد  ترـضح 
نآ مدوب  رادراب  ناوجون  نیا  هب  نم  عقوم  نآ  تفر ، رفس  هب  ياهدع  اب  شردپ  تفگ : نز  تسیچ ؟ شنایرج  دومرف : شردپ ، تفگ : تسا ؟
ایآ متفگ : دراذگن ؟ یقاب  يزیچ  دنتفگ : دش ؟ هچ  وا  لاوما  متفگ : درم ، وا  دنتفگ : متفرگ  ار  مرهوش  غارـس  دماین ، مرهوش  یلو  دندمآ  هدع 
نم يراذگب ! نیدلا  تام  رتخد  ای  دشاب  رسپ  هاوخ  ار  شدنزرف  مان  يدرک  نامیاز  امش  یتقو  هک  درک  تیصو  يرآ ، دنتفگ : درک ؟ یتیـصو 
مه اب  ایب  دومرف : دناهدنز ، تفگ : هدرم ؟ ای  دـناهدنز  : دومرف يرآ ، تفگ : یـسانشیم ؟ ار  هورگ  نآ  دومرف : دواد  ترـضح  مدرک . نینچ  زین 

ار ترـسپ  مان  دومرف : نز  هب  درک و  تواضق  مدرک  نم  هک  یمکح  نیمه  دـننامه  دروآ و  نوریب  اهلزنم  زا  ار  اهنآ  هاـگنآ  میورب ، اـهنآ  دزن 
[ . 2 . ] ثیدحلا راذگب  دش ) هدنز  نید   ) نیدلا شاع 

: اه تشون  یپ 
يارب ترـضح  دنـشاب و  ترـضح  نامرف  هب  شوگ  ات  دندوب  هدرک  تعیب  ترـضح  اب  هک  دندوب  رفن  رازه  جنپ  ای  راهچ  سیمخلا ، طرـش  [ 1]

دومن . تنامض  ار  تشهب  ای  يزوریپ  نانآ 
ص371 . یفاکلا ج 7 ، نم  عورفلا  [ 2]

هچ يارب  دومرف : ترـضح  دنتـسه ، يو  ندرک  مارآ  لوغـشم  مدرم  دـیرگیم و  هک  دـید  ار  یناوـج  دـمآ ، دجـسم  هب  يزور  نینمؤـملاریما 
هب هراشا  رفن  دنچ  نیا  داد : همادا  سپس  تسیچ ؟ منادیمن  هک  هدرک  یتواضق  نم  ررض  هب  یضاق  حیرـش  نینمؤملاریما  ای  تفگ : ییرگیم ؟
وا لام  متفگ : درم ، وا  دنتفگ : دش ؟ هچ  مردپ  مدیسرپ  دماین ، مردپ  یلو  دندمآ  اهنیا  دنتفر ، رفـس  هب  مردپ  اب  درک - دندوب  اجنآ  هک  ياهدع 

مردپ هک  منادیم  نم  یلو  داد ، مسق  ار  اهنآ  وا  مدرب ، یـضاق  حیرـش  دزن  ار  اهنآ  نم  تسا . هدراذـگن  یقاب  یلام  تردـپ  : دـنتفگ دـش ؟ هچ 
. دندمآ حیرش  دزن  یگمه  حیرش ، دزن  دیورب  دومرف : مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  ترضح  تشاد . هارمه  يرایسب  لاوما  تفریم  رفس  هب  یتقو 

تشاد دارفا  نیا  هب  تبسن  یئاعدا  ناوج  نیا  نینمؤملاریما  ای  تفگ : حیرش  يدرک ؟ تواضق  هنوگچ  اهنیا  نایم  حیرش  يا  دومرف : ترـضح 
وا لام  زا  تسا ، هدرم  شردپ  دنتفگن : مدرک  لاوئس  اهنیا  زا  نم  تسا  هتشگنرب  شردپ  یلو  دناهتفر  رفس  هب  وا  ردپ  اب  اهنیا  تسا  یعدم  هک 

. دراذگن یقاب  یلام  دنتفگ : مدیسرپ ،
. دندروخ مسق  زین  اهنیا  مداد ، مسق  ار  اهنیا  تواضق ) نوناق  قبط   ) زین نم  هن ، تفگ : يراد ؟ يدهاش  تدوخ  ياعدا  رب  ایآ  متفگ : ناوج  هب 

سپ تفگ : حیرـش  ینکیم ؟ يرواد  هنوگنیا  ایآ  حیرـش  يا  زگره )  ) تاهیه دومرف : دراد ) یهاـگآ  تبیغ  رارـسا و  رب  هک   ) نینمؤملاریما
نینچ هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربماـیپ  دواد  زج  نم  زا  لـبق  سکچیه  هک  منک  يرواد  ناـنچ  ناـنیا  ناـیم  رد  دـنگوس  ادـخ  هب  دومرف : هنوگچ ؟

نیمهتم نآ  زا  مادـک  ره  هـب  ترـضح  دـندمآ ، نزب ، ادـص  ار  [ 1  ] سیمخلا ۀطرـش  نیرومأـم  ربنق  يا  دومرف : ربـنق  هب  سپـس  دـشاب ! هدرکن 
هچ ناوج  ردـپ  اـب  منادیمن  نم  دـیرادنپیم  اـیآ  دـیئوگیم ؟ هچ  دومرف : هدومن  هاـگن  اـهنآ  تروص  هب  هاـگنآ  تشاـمگ ، رومأـم  رفنکـی 

ياهتروص اب  ار  مادک  ره  دینک ، ادج  مه  زا  دـیناشوپب و  ار  اهنیا  تروص  دومرف : سپـس  دوب ! مهاوخ  نادان  نم  دـشاب  نینچ  رگا  دـیاهدرک ؟
. دنداد رارق  اههناوطسا  زا  یکی  رانک  يرومأم  اب  هارمه  هدیشوپ 

ار هورگ  نیا  رارقا  اـت   ) رواـیب یتاود  هفیحـص و  دوـمرف : عـفاریبا  نب  هللادـبع  ماـن  هب  دوـخ  یـشنم )  ) هدنـسیون هب  مالـسلاهیلع  ریما  ترـضح 
ریبکت زین  امش  متفگ  ریبکت  نم  یتقو  دومرف : ترضح  دنتسشن ، ترضح  فارطا  مدرم  تسشن و  يرواد  هاگیاج  رد  نینمؤملاریما  دیـسیونب )

. دیئوگب
تافارتعا دومرف : دوخ  هدنسیون  هب  ترضح  دندرک ، زاب  ار  شتروص  دندناشن و  ترـضح  لباقم  دندروآ و  ار  اهنآ  زا  یکی  ات  دومرف  هاگنآ 

، زور نالف  رد  تفگ : درم  دوب ؟ يزور  هچ  دـیدرک  تکرح  ناوج  نیا  اب  هک  ماـگنه  نآ  دومرف : درم  نآ  هب  ترـضح  هاـگنآ  سیونب ، ار  وا 
ياهقطنم هچ  رد  امـش  درم  ناوج  نیا  ردـپ  یتقو  دومرف : لاـس ، نـالف  : تفگ یلاـس ؟ هچ  دومرف : هاـم ، نـالف  تفگ : یهاـم ؟ هچ  رد  دومرف :

نالف تفگ : دوب ؟ هچ  وا  يرامیب  : دومرف نالف  نب  نالف  لزنم  تفگ : درک ؟ توف  یسک  هچ  هناخ  رد  دومرف : هقطنم ، نالف  رد  تفگ : دیدوب ؟

مالسلا هیلع  یلع  ماما  www.Ghaemiyeh.comهمانشناد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1507زکرم  هحفص 739 

http://www.ghaemiyeh.com


درک نفک  داد و  لسغ  ار  وا  یسک  هچ  درم ، يزور  هچ  رد  دومرف : رادقم ، نالف  تفگ : دیشک :؟ لوط  وا  يرامیب  زور  دنچ  دومرف : يرامیب ،
؟ درک ربق  لخاد  ار  وا  یسک  هچ  دناوخ ، زامن  وا  رب  یسک  هچ  دندناشوپ ؟ وا  رب  ینفک  هچ  و 

هب وا  ناتسود  رگید  ماگنه  نیا  رد  دنتفگ . ریبکت  زین  مدرم  یمامت  تفگ ، ریبکت  مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  یئوجزاب ، نایاپ  زا  سپ 
ار يدعب  رفن  ات  دومرف  هدرب و  نادنز  هب  ار  درم  نیا  ات  داد  روتـسد  ترـضح  تسا ، هدرک  رارقا  اهنآ  قیفر  هک  دندرک  نیقی  دـنداتفا و  دـیدرت 
نآ متسین . هاگآ  امش  راک  زا  نم  هک  دیرادنپیم  امـش  ایآ  زگره ، دومرف : سپـس  درک  زاب  ار  شتروص  دناشن ، شیوخ  لباقم  ار  وا  دنروایب ،

دندمآ زین  نارگید  یکی  یکی  هاگنآ  تفگ ، ار  تقیقح  مدوبن و  قفاوم  وا  نتشک  اب  متـسه و  اهنیا  زا  یکی  نم  نینمؤملاریما ، ای  تفگ : درم 
ار اهنآ  ترـضح  درک و  رارقا  زین  وا  درک  راضحا  هرابود  زین  ار  لوا  رفن  نآ  ترـضح  هاـگنآ  دـندرک ، رارقا  لوتقم  لاـم  ندوبر  لـتق و  هب  و 

دومن . رفیک  هب  نداد  نت  لام و  تخادرپ  هب  روبجم 
؟ دوب هنوگچ  دواد  ترضح  تواضق  نینمؤملاریما  ای  تفگ : حیرش  ماگنه  نیا  رد 

تام مان  هب  ار  دوخ  ياهقیفر  زا  یکی  اههچب  هک  دینـش  درک ، روبع  دـندرکیم  يزاب  هک  یناـناوجون  راـنک  زا  ربماـیپ  دواد  دومرف : ترـضح 
. دهدیم خساپ  یناوج  دننزیم و  ادص  درم ) نید   ) نیدلا

، مرداـم تفگ : هدراذـگ ؟ وـت  يارب  ار  مسا  نیا  یـسک  هچ  دوـمرف : نیدـلا ، تاـم  تفگ : تسیچ ؟ وـت  مسا  دوـمرف : ناوـج  نآ  هب  ترـضح 
هداهن وا  رب  ار  مان  نیا  یـسک  هچ  دومرف : نیدـلا ! تام  تفگ : تسیچ ؟ ترـسپ  نیا  مان  وناب  يا  دومرف : هتفر  ناوج  ردام  دزن  دواد  ترـضح 

نآ مدوب  رادراب  ناوجون  نیا  هب  نم  عقوم  نآ  تفر ، رفس  هب  ياهدع  اب  شردپ  تفگ : نز  تسیچ ؟ شنایرج  دومرف : شردپ ، تفگ : تسا ؟
ایآ متفگ : دراذگن ؟ یقاب  يزیچ  دنتفگ : دش ؟ هچ  وا  لاوما  متفگ : درم ، وا  دنتفگ : متفرگ  ار  مرهوش  غارـس  دماین ، مرهوش  یلو  دندمآ  هدع 
نم يراذگب ! نیدلا  تام  رتخد  ای  دشاب  رسپ  هاوخ  ار  شدنزرف  مان  يدرک  نامیاز  امش  یتقو  هک  درک  تیصو  يرآ ، دنتفگ : درک ؟ یتیـصو 
مه اب  ایب  دومرف : دناهدنز ، تفگ : هدرم ؟ ای  دـناهدنز  : دومرف يرآ ، تفگ : یـسانشیم ؟ ار  هورگ  نآ  دومرف : دواد  ترـضح  مدرک . نینچ  زین 

ار ترـسپ  مان  دومرف : نز  هب  درک و  تواضق  مدرک  نم  هک  یمکح  نیمه  دـننامه  دروآ و  نوریب  اهلزنم  زا  ار  اهنآ  هاـگنآ  میورب ، اـهنآ  دزن 
[ . 2 . ] ثیدحلا راذگب  دش ) هدنز  نید   ) نیدلا شاع 

------------------
: اه تشون  یپ 

يارب ترـضح  دنـشاب و  ترـضح  نامرف  هب  شوگ  ات  دندوب  هدرک  تعیب  ترـضح  اب  هک  دندوب  رفن  رازه  جنپ  ای  راهچ  سیمخلا ، طرـش  [ 1]
دومن . تنامض  ار  تشهب  ای  يزوریپ  نانآ 

ص371. یفاکلا ج 7 ، نم  عورفلا  [ 2]

دینک هدامآ  ار  دوخ  ياهلد 

اب تسا و  هدـش  اپرب  تلالـض  روحم  رب  هک  تسا  یهارمگ  مچرپ  نامزلا ) رخآ  رد   ) داسف هنتف و  مچرپ  نیا  : دومرف مالّـسلاهیلع  نینمؤملاریما 
رادمچرپ دئاق و  دبوکیم ، ار  امـش  دوخ  تسد  اب  دنک و  نزو  دوخ  هنامیپ  هب  ار  امـش  دریگارف ) ار  اج  همه   ) هدیدرگ هدـنکارپ  شیاههخاش 

هچنآ دننام  ياهدنام  هت  رگم  دنامن  یقاب  ناناملسم )  ) امش زا  زور  نآ  رد  سپ  تسا . هداتسیا  یهارمگ  رب  جراخ و  مالسا  تلم  زا  مچرپ  نآ 
. دنامیم لاوج  هت  رد  هک  يدرخ  هناد  نوچ  ياهدرخ  ای  تسا  یقاب  گید  هت  رد  هک 

امـش زا  ار  تسرپادخ  نمؤم  هدش ، ورد  تشک  ندیبوک  دننام  دبوکیم  یغابد و  مرچ  ندیلام  دننام  دنکیم  هل  ار  امـش  یهارمگ  مچرپ  نآ 
(. دنریگیم امش  زا  ار  رادنید  دارفا  ناگرزب و  ناربهر و  . ) دشکیم نوریب  کچوک  هناد  زا  ار  رتگرزب  هناد  هک  ياهدنرپ  دننام  دننکیم  ادج 

اجک زا  دهدیم ، بیرف  ار  امـش  روطچ  اهغورد  دنکیم ؟ نادرگرـس  ناریو و  هنوگچ  ار  امـش  اهیکیرات  دربیم ؟ اجک  هب  ار  امـش  اههار  نیا 
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؟ دننادرگیم زاب  هنوگچ  هدروآ و  ار  امش 
نوچ دـینک ، هدامآ  ار  دوخ  ياهلد  دیونـشب و  ناتدوخ  ینابر  ملاع  زا  یتشگزاـب . یبئاـغ  ره  يارب  تسا و  یماجنارـس  یتدـم  ره  يارب  سپ 

. دیوش رادیب  دننز  ادص  ار  امش 
. دنک هدامآ  ار  دوخ  كریز  نهذ  عمج ، يرطاخ  اب  دیوگ و  تسار  دوخ  هورگ  هب  دیاب  یهورگ  ره  ياوشیپ  ربهر و 

نوریب يارب  تخرد  تسوپ  ندنک  دـننام  ار  نآ  دـنک  تسوپ  رهم و  هناد  نتفاکـش  نوچمه  تفاکـش  امـش  رب  ار  هلأسم  ینابر  ملاع  نآ  سپ 
دوخ ياهبکرم  رب  ینادان  لهج و  دریگ ، ياج  دوخ  ياـههاگیاج  رد  لـطاب  دوش و  دـنلب  یهارمگ  مچرپ  هک  هاـگنآ  تخرد . هریـش  ندروآ 

روهلمح یـشحو )  ) رن رتش  هدـنزگ و  هدـنرد  نوچمه  راگزور  دوش و  مک  قح  هار  هب  هدـننک  توعد  دوش ، رایـسب  هنتف  نایغط و  دوش ، راوس 
. دوش

ره  ) دنوش رود  مه  زا  نید  رثا  رب  دنوش و  ردارب  رگیدکی  اب  ناهانگ  روحم  رد  مدرم  دوش و  دـنلب  یـشوماخ  یتدـم )  ) زا سپ  لطاب  يادـص 
ببـس نادنزرف  راگزور  نآ  رد  دنوش ، نمـشد  یتسار  رـس  رب  هتـشگ و  تسود  رگیدکی  اب  غورد  رـس  رب  تسا ) دورطم  دشاب  رترادـنید  هک 

. دنوش بایمک  کین  دارفا  ناوارف و  تسپ  نامدرم  دوشیم ، امرگ  ببس  ناراب  و  نیدلاو ) هصغ  و   ) مشخ
غورد هتفر ، نایم  زا  یتسار  دنـشاب ، ناگدرم  ارقف  اههمعط و  فیعـض ، مدرم  هدـنرد ، اهنآ  نامکاح  و  دنتـسه ، اهگرگ  نوچ  نامز  نآ  لها 

تفع و و  دنوش ) دایز  كاپان  نادنزرف   ) دشاب تبسن  بجوم  روجف  قسف و  لد ، رد  ینمـشد  دشاب و  رهاظ ) و   ) نابز رد  یتسود  دوش ، عیاش 
دننک .) لمع  نید  مان  هب  نید ، فلاخم  ماکحا  هب  [ ) 1  ] دوش هدیشوپ  هنوراو  نیتسوپ  دننام  مالسا  و  یتفگش ، بجوم  ینمادکاپ 

------------------
اه : تشون  یپ 

. ۀغالبلاجهن [ 1]

هرقن الط و  زا  هن  دنتسه  یئاهجنگ  ناقلاط  رد 

هّللا اوفرع  نونمؤم  لاجر  اهب  نکل  و  ۀضف ، بهذ و ال  نم  تسیل  ازونک  اهب  یلاعت  هّلل  ناف  ناقلاطلل  ایحی  و  : » دومرف مالّسلاهیلع  نینمؤملاریما 
هرقن الط و  زا  هک  تسا  یئاهجنگ  رهـش  نیا  رد  دـنوادخ  يارب  انامه  ناقلاط ، لاح  هب  اشوخ  نامزلا ؛ رخآ  یف  يدـهملا  راصنا  مه  هتفرعم و 

[ . 1 .« ] نامز رخآ  رد  يدهم  ناروای  دنناشیا  دناهتخانش و  دیاب  هک  روطنآ  ار  ادخ  هک  نمؤم  دنتسه  ینادرم  اجنآ  هکلب  دنتسین ،
---------------------

اه : تشون  یپ 
ج 57 ص 229. راحب ، [ 1]

دزوسیم نمؤم  هنتف  نآ  ياههلعش  رد 

دومرف : مالّسلاهیلع  نینمؤملاریما 
. دناهتخانشان نیمز  رد  فورعم و  روهشم و  نامسآ  رد  اهنآ  ياهمان  هک  یناسک  يادف  مردام  ردپ  دیشاب : هاگآ 

اورنامرف اهدنویپ و  ندش  عطق  اهراک و  ندومن  تشپ  زا : تسا  ترابع  هک  یئاهدماشیپ  دیشاب ، دمآ  دهاوخ  هک  یئاهدماشیپ  رظتنم  دینادب و 
مهرد کی  ندرک  ادیپ  زا  تسا  رتناسآ  نمؤم  يارب  نانمـشد ) اب  داهج  شالت و  و   ) ندز ریـشمش  هک  تسا  ینامز  اهنیا  تسپ ، دارفا  ندـش 
مـسق تمعن ، زان و  زا  هکلب  بارـش  زا  هن  دـیوش  تسم  هک  ینامز  دـشاب ، رتشیب  شرجا  هدنـشخب  زا  هدـنریگ  هک  دوشیم  ینامز  اهنیا  لالح .

، رتش نالاپ  هک  نانچمه  دزگب  ار  امـش  الب  هک  ینامز  دیـشاب ، انگنت  رد  هکنیا  نودـب  دـیئوگ  غورد  دیـشاب ، راـچان  هکنیا  نودـب  دـیروخیم 
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تـشپ رب  هک  یناویح  راسفا  نیا  مدرم  يا  تسا . رود  یئاهر )  ) دـیما تسا و  ینالوط  تمحز  جـنر و  نیا  ردـقچ  دـنزگیم ، ار  نآ  ناهوک 
لامعا زا  هک  دـیریگن  هلـصاف  دوخ  لداع )  ) ناطلـس زا  و  دـیزادنیب ، تسد  زا  دـنکیم  لمح  سوه ) يوه و  ای  هانگ  زا   ) نیگنـس اهراب  نآ ،

. درک دیهاوخ  تمذم  دوخ  هدرک  رب  ار  نتشیوخ  هتشگ و  نامیشپ  دوخ  تشز 
. دیراذگ یقاب  نآ  يارب  ار  هار  نایم  دیچیپب و  نآ  ياههار  زا  دیورن ، ورف  دروآیم  يور  امش  هب  هک  ياهنتف  شتآ  ناروف  رد  هناکابیب 

. دنامیم ملاس  ناملسم  ریغ  دزوسیم و  نمؤم  هنتف  نآ  ياههلعش  رد  هک  دنگوس  مدوخ  ناج  هب 
دینک و ظفح  دیونـشب و  مدرم  يا  دنک . هدافتـسا  نآ  رون  زا  ددرگ  لخاد  هک  ره  یکیرات ، رد  تسا  یغارچ  نوچ  امـش  نایم  نم  لثم  انامه 

[ . 1 . ] دیمهفب ات  دینک  رضاح  ار  ناتلد  شوگ 
-----------------------

اه : تشون  یپ 
. ۀغالبلاجهن [ 1]

تییب لها  هطساوب  اهالب  عفد 

دومرف : هدومن  حرطم  ( يدوهی ملاع   ) قیلثاج اب  هک  ینالوط  یثحابم  نمض  رد  مالّسلاهیلع  نینمؤملاریما 
هداد و رییغت  ار  ادـخ  نید  هک  درک  دـنهاوخ  تموـکح  مدرم  رب  یناـسک  راـگزور ، زا  یتدـم  تشذـگ  و  هیما ) ینب   ) موـق نیا  نم و  زا  دـعب 

هکنیا ات  دورب  نیب  زا  یمالـسا )  ) ياهتنـس دوش و  دایز  اهتعدب  ناشیا  هطـساو  هب  دنـشکب ، ار  ادـخ  ناتـسود  دـننک و  نوگرگد  ار  وا  نانخس 
. دوش رپ  تعدب  متس و  ملاظ و  زا  نیمز 

دننکیم توعد  ادـخ  نید  هب  هک  اهنآ  زا  ار  اهالب  مامت  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نادـناخ   ) تیب لها  ام  هطـساو  هب  دـنوادخ  نآ  زا  سپ 
متس ملظ و  زا  هک  نانچمه  دنک  رپ  داد  لدع و  زا  ار  نیمز  ماجنارس  هکنیا  ات  دنـشاب ، هدش  التبم  تخـس  ياهالب  هب  هکنآ  زا  سپ  درادیمرب 

. دشاب هدش  رپ 
نآ یمامت  تسوا  تسد  هب  مناـج  هکنآ  هب  دـنگوس  دـنوش ، قرفتم  هورگ  هس  داـتفه و  هب  تما  نیا  اـنامه  دومرف : مالّـسلاهیلع  نینمؤملاریما 

[ . 1 . ] دشاب نم  نایعیش  زا  دنک و  يوریپ  نم  زا  هکنآ  رگم  دنهارمگ  یگمه  اههورگ 
------------------------

اه : تشون  یپ 
. هّرس سدق  دیفم  یلاما  [ 1]

دنام مهاوخن  شیب  یکدنا  امش  نایم  رد 

موثلک ما  شرتخد  هب  ترضح  مدینـش  دیوگ : درکیم  يرادهگن  ار  مالّـسلاهیلع  ریما  ترـضح  نارتخد  زا  یکی  هک  یـسوم  ما  مان  هب  یئوناب 
؟ دوب مهاوخ  یکدنا  امش  نایم  رد  نم  منکیم  رکف  رتخد  دومرفیم :

كاپ نم  تروص  زا  رابغ  هک  مدید  باوخ  رد  ار  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  نم  دومرف : ترـضح  اباب ؟ روطچ  تفگ : موثلک  ما 
دومرفیم : درکیم و 

، تفرگ رارق  تبرـض  دروم  ترـضح  هک  تشذگن  نایرج  نیا  زا  زور  هس  يداد ، ماجنا  ار  دوخ  فیاظو  تسین ، يزیچ  وت  هدـهع  رب  یلع  ای 
اب هک  منیبیم  ار  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  نم  اـنامه  نکن  نینچ  مرتـخد  دومرف : ترـضح  دومن ، هلاـن  دز و  داـیرف  موثلک  ما 

[ . 1 . ] تسا رتهب  وت  يارب  تسام  دزن  هچنآ  ایب ، ام  بناج  هب  باتشب و  یلع  ای  دیامرفیم : هدومن  هراشا  نم  هب  تسد 
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--------------------
اه : تشون  یپ 

ص 18 . داشرالا ، [ 1]

دنزرف کی  ردام و  ود 

رمع دـندرب ، رمع  دزن  هب  عازن  دـناوخیم ، دوـخ  دـنزرف  ار  وا  مادـک  ره  دـندرکیم و  عازن  یکدوـک  رـس  رب  نز  ود  رمع  تفـالخ  ناـمز  رد 
. دیدرگ مالسلاهیلع  نینموملاریما  ناماد  هب  تسد  ور  نیا  زا  دنک  لح  ار  ناشلکشم  تسناوتن 

هب نانچمه  ناشیا  دیـشخبن و  يدوس  نکیلو  دومرف  تحیـصن  هظعوم و  ار  ناـنآ  هدـناوخارف  ار  نز  ود  نآ  ءادـتبا  مالـسلاهیلع  نینموملاریما 
. دندادیم همادا  دوخ  هرجاشم 

هرا نیا  اـب  یهاوخیم  نینموملاریما ! اـی  دـنتفگ : نز  ود  نآ  عقوم  نیا  رد  دـنروایب ، ياهرا  داد  روتـسد  نیا  نوچ  مالـسلاهیلع  نینموـملاریما 
؟ ینک راکچ 

تکاس ود  نآ  زا  یکی  نخـس  نیا  ندینـش  زا  فصن ! کی  ناتمادک  ره  يارب  منک  فصن  ود  ار  دـنزرف  مهاوخیم  دومرف : مالـسلاهیلع  ماما 
رظنفرص مدوخ  قح  زا  نم  دوش  مین  ود  دیاب  هک  تسا  نیا  كدوک  مکح  رگا  نسحلاابا ! ای  ار ! ادخ  ار  ادخ  دروآرب : دایرف  رگید  یلو  دنام ،

. دوش هتشک  مزیزع  موشیمن  یضار  مدرک و 
درکیم و محر  شلاح  هب  زین  وا  دوبیم  يرگید  نآ  رسپ  رگا  تسوت و  رـسپ  كدوک  نیا  ربکا ! هللا  دومرف : مالـسلاهیلع  نینموملاریما  هاگنآ 

ترـضح نآ  تواضق  هطـساو  هب  و  درک ، فارتعا  دوخ  بذک  هب  هدومن  قح  هب  رارقا  مه  نز  نآ  عقوم  نیا  رد  دشیمن ، یـضار  لمع  نیدب 
[ . 1 . ] دومن ریخ  ياعد  ترضح  نآ  يارب  هدیدرگ  فرطرب  رمع  زا  هودنا  نزح و  مالسلاهیلع 

، دنز مهب  ار  هلماعم  تساوخ  هدیدرگ  وا  یندوک  یعدم  هلماعم ، ماجنا  زا  سپ  هدومن ، يرادیرخ  يزینک  يدرم  هدمآ : يزوجنبا  ءایکذا  رد 
؟ تسرتزارد تیاپ  ود  زا  کیمادـک  تفگ : يو  هب  هدومن  شیامزآ  ار  كزینک  ساـیا  دـندرب ، ساـیا  دزن  هب  عازن  درکیم ، راـکنا  هدنـشورف 
ور رادـیرخ  هب  سایا  عقوم  نیا  رد  يرآ ، تفگ : يراد ؟ رطاـخ  هب  يدـش  دـلوتم  رداـم  زا  هک  ار  یبش  اـیآ  دیـسرپ  ساـیا  یکی ، نیا  تفگ :

! نادرگرب ار  وا  نادرگرب ! ار  وا  تفگ : هدرک ،
هدومن راـکنا  فرط  دومن ، هبلاـطم  فرط  زا  ار  دوخ  لاـم  يدـنچ  زا  سپ  و  داـهن . تعیدو  هب  یـصخش  دزن  هب  ار  یلاـم  يدرم  هدروآ : زین  و 

رد دیسرپ ؛ سایا  ماهتـشاذگ ، تناما  هب  صخـش  نیا  دزن  ار  یلام  نم  تفگ : سایا  هب  یعدم  دندرب . سایا  دزن  هب  عازن  دیدرگ ، هعیدو  رکنم 
دوب اجنآ  زیچ  هچ  دیـسرپ  سایا  دوبن ، رـضاح  یـسک  مداد و  لیوحت  وا  هب  ار  لام  لـحم  نـالف  رد  تفگ  دوب ؟ رـضاح  یـسک  هچ  عقوم  نآ 

ریز رد  ار  تلام  دـیاش  ددرگ ، مولعم  هیـضق  عقاو  دـیاش  رگنب ، نآ  هب  يردـق  ورب و  تخرد  دزن  هب  لاح  تفگ : وا  هب  ساـیا  یتخرد ، تفگ :
وت فرط  اـت  نیـشنب  تفگ : رکنم  هب  ساـیا  تفر ، درم  دـیایب ، تداـی  تـخرد  ندـید  اـب  ياهدوـمن و  شوـمارف  هدرک و  كاـخ  تـخرد  نآ 

؟ هدیـسر تخرد  هب  درم  نآ  وـت  رظن  هب  تفگ : هدرک ، ور  درم  نآ  هب  یناـمز  زا  سپ  هدـش  لوغـشم  دوـخ  تواـضق  راـک  هب  ساـیا  ددرگرب .
سایا دشخبب ، ار  وت  ادخ  شخبب ! ارم  تفگ : هدومن  فارتعا  درم  و  يراکتنایخ ، وت  ادـخ ! نمـشد  يا  تفگ : سایا  عقوم  نیا  رد  هن ، تفگ :
[ . 2 .... ] ریگب وا  زا  ار  تلام  دومن  فارتعا  وت  مصخ  تفگ : وا  هب  سایا  تشگرب ، صخش  نآ  هک  نیا  ات  دننک  تشادزاب  ار  وا  داد  روتسد 

----------------------
اه : تشون  یپ 

رمع . هفالخ  یف  مالسلا  هیلع  هایاضق  دیفم ، داشرا ، [ 1]
ص 66. رشع ، یناثلا  بابلا  ءایکذا  [ 2]
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تسوت هدهع  هب  دنزرف  هید 

ار وا  عزف  تدش  زا  دیـسارهب و  تخـس  نز  درک . شراضحا  هاگنآ  هدومن  دیدهت  ار  وا  ءادتبا  رمع  دـنداد ، شرازگ  رمع  دزن  راکدـب  ینز  زا 
زا رمع  تشذـگرد ، هک  نیا  ات  درکیم  هیرگ  هتـسویپ  دازون  دـیدرگ  دـلوتم  وا  زا  يرـسپ  درب و  هانپ  ياهناخ  هب  هدـش  ضراـع  ندـییاز  درد 

! هفیلخ يا  دنتفگ : هداد و  يرادلد  ار  وا  نایسلجم  زا  یهورگ  داد ، تسد  وا  هب  هداعلا  قوف  یـسرت  دیدرگ ، تحاران  رایـسب  ربخ  نیا  ندینش 
رگا دومرف : نانآ  هب  مالسلاهیلع  ترضح  دندیـسرپ  نوچ  و  دیـسرپب ، مالـسلاهیلع  یلع  زا  ار  هلأسم  دیورب و  تفگ : رمع  تسین . وت  رب  يزیچ 

: دومرف رمع  هب  هاگنآ  و  دـیاهدرک . اطخ  مه  زاب  دـیاهتفگ  لمأت  نودـب  رگا  و  دیاهدیـسرن ، قح  هب  دـیاهتفگ  وا  هب  ار  مکح  نیا  هدرک  داهتجا 
[ . 1 . ] دشابیم تاهدهع  رب  تدنزرف  هید 

---------------------
اه : تشون  یپ 

. دیدحلایبانبا هغالبلاجهن ، حرش  ثیدح 6 . تادایزلا  باب  تایدلا ، باتک  بیذهت  رداونلا . باب  تایدلا  باتک  یفاک  عورف  [ 1]

تسین يراظتنا  چیه  دح  يارجا  رد 

یم نالا  دنتفگ : تساجک ؟ امش  یمراهچ  دومرف : نانآ  هب  ترضح  نآ  دنداد ، یهاوگ  يدرم  يانز  رب  مالسلاهیلع  ریما  ترضح  دزن  رفن  هس 
[ . 1 . ] تسین يراظتنا  مه  تعاس  کی  دح ، يارجا  رد  دومرف : دننزب و  دح  ار  رفن  هس  ره  داد  روتسد  مالسلاهیلع  ترضح  نآ  دیآ .

------------------
اه : تشون  یپ 

ثیدح 190. انزلا ، دودح  باب  دودحلا ، باتک  بیذهت ، [ 1]

ذ

نینمؤملاریما ترضح  یگشیمه  رکذ 

، دوب ادخ  دای  هب  هراومه  هک  دوب  نآ  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  ياهیگژیو  زا  یکی 
، تفگیم رکذ  لاح  ره  رد  و 

، دوب هَِّلل » ُدْمَْحلَا   » ترضح یگشیمه  رکذ  و 
. دشیم يراج  شکرابم  نابز  زا  مادم  هک 

، دیشوپیم ون  سابل  یتقو 
، دشیم بسا  راوس  هک  هاگنآ 

، تفگیم هّللدمحلا 
: دومرفیم و 

ًالیضْفَت َقَلَخ  ْنَّمِم  ٍرِیثَک  یلَع  انَلَّضَفِو  ِتابِّیَّطلا  َنَم  انَقَزَر  َو  ِرْحَْبلا  َو  ِّرَْبلا  ِیف  انَلَمَح  َو  انَمَرْکَا  يذَّلا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلَا 
زا يرایـسب  رب  داد و  يزور  هزیکاـپ  ِيزور  زا  و  درکاـطع ، يراوـس  هلیـسو  اـیرد  ارحـص و  رد  دیـشخب و  تمارک  ار  اـم  هـک  ارادـخ  دـمح  )

[ . 1 .( ] دیشخب يرترب  ار  ام  اههدیرفآ 
: هک دناوخیم  ار  فرخز  هروس  هیآ 13  ای  و 
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ْْتنَا َِّالا  َبُونُّذلا  ُرِفْغَیال  ُهَّنِا  یبُونُذ  یلْرِفِْغا  ِّبَر  نُوِبلَْقنَُمل » انِّبَر  یِلا  اَّنِإ  َو  َنینِْرقُم  َُهل  اَّنُکام  َو  اذه  اَنلَرَّخَس  يذَّلا  َناْحبُس  »
.( تسادخ يوس  هب  ام  تشگزاب  و  میتشادن ، تردق  نآ  رب  زگره  هک  دومن  نم  میلست  ار  يراوس  نیا  هک  یئادخ  تسا  رترب  كاپ و  )

: دومرفیم دعب  و 
. تسین وت  زج  یسک  ناهانگ ، هدنیاشخب  انامه  هک  شخبب  ارم  ایادخ 

: دومرفیم دمآیم ، نوریب  هناخ  زا  یتقو  و 
[ . 2  ] هَّللامسب

: دومرفیم اذغ  فرص  ماگنه  هب  هرفس  رب  و 
[ . 3 ( ] میحَّرلا نمحَّرلا  ِهَّللامسب  )

--------------
اه : تشون  یپ 

بلاطملا ج 1 ص 269 . رهاوج  و -  محازم ص 132 -  نبا  نیّفص  [ 1]
بلاطملا ج1 ص269 . رهاوج  محازمنبا ص132 .، نیّفص  باتک  و  ظفاح ، تاقفاوملا  و  یئاسن ، ننسو  يذمرت ، حیحص  [ 2]

قودص ص246. خیش  یلاما  [ 3]

یبرقلا يوذ 

هک دناهدرک  لقن  هریغ  یبلعث و  ریسفت  نایبلا و  حور  ریسفت  نوچ  اهباتک  ریاس  رد  ریبک و  ریسفت  رد  يزاررخف  فاشک و  ریسفت  رد  يرشخمز 
. دنتسه یناسک  هچ  یبرقلا  يوذ  دندرک  لاؤس  ص )  ) مرکا ربمغیپ  زا 

( مالسلامه (ع) یلع  ) نیسح نسح و  همطاف و  و  (ع ) یلع دومرف :
دزم ناشیتسود  هک  یناسک  نامه  ینعی  هدومن  یفرعم  یبرقلا  يوذ  ارناشیا  ربمغیپ  هک  تسا  باحصا  همه  قافتا  دروم  دسیونیم  يزار  رخف 

رد هدومرف . بجاو  ار  ناشیتسود  دیزگرب و  ارنانآ  دنوادخ  هکئالم ، طوبه  لحم  ملع و  ياهندعم  دنوادخ و  يایلوا  دـنناشیا  تسا . تلاسر 
زا هک  يدانـسا  اب  هدرک  رکذ  گرب  هاجنپ  دودح  رد  یلـصفم  تایاور  رفک . هضغب  نامیا و  (ع ) یلع بح  نا  یف  باب  راونالاراحب  مهن  دـلج 
زج ارت  درادیمن  تسود  (ع ) یلع اـی  تسا . رفک  شینمـشد  ناـمیا و  (ع) یلع یتسود  دومرف  هک  ص )  ) ادـخ لوسر  زا  هدیـسر  هماـع  قیرط 

. تسا هدومن  لقن  هماع  قیرط  زا  رتشیب  ار  تایاور  مسق  نیا  قفانم  ای  رفاک  زج  ار  وت  درادیمن  نمشد  نمؤم و 
یـسک رگا  هک  تسنیا  رب  یعفاش  ياوتف  اصوصخم  دـننادیم  مزال  دهـشت ، تاولـص  رد  ار  ص )  ) دـمحم لآ  رکذ  یمالـسا  ياـههقرف  رتشیب 

. تسا لطاب  شزامن  دنک  كرت  زامن  دهشت  رد  ار  لآ  رب  تاولص  ادمع 
هک هدش  یهن  یتح  تسین . یئادج  ربمغیپ  اب  ناشیا  نایم  و  ص )  ) دندمحم اب  دمحم  لآ  هکتسنآ  ضرغ  دناهدش . بابحتـساب  لئاق  اهیکلام 

. دمحم لآ  دمحم و  (ع ) یلع یلص  مهللا  دنیوگب  هکلب  دمحم  لآ  (ع ) یلع دمحم و  (ع ) یلع یلص  مهللا  دتفیب  هلصاف  (ع ) یلع تاولص  رد 
یتسود هک  تسا  یتقو  دش  ضرع  ع )  ) تیبلها تبحم  میظع  راثآ  دریگب  ياج  لد  رد  دیاب  هک  دوب  ص )  ) لآ دـمحم و  یتسود  روظنم  یلب 

. میربب روگب  دوخ  هارمه  هللاءاشنا  ات  دورن  نیب  زا  دوشن و  مک  هک  دوش  يروج  دوش  نیزگیاج  لد  رد 
یتـسود يارب  یئاـج  اـجک  رگید  دــشاب  یئزج  ياـهتبحم  رگید  ترهــش و  هاــج و  تساــیر ، ــالط و  نز و  کــلم و  بـح و  لد  رد  رگا 

. تسا زیزع  نامهم  ياج  اجک  رگید  هدش  بارخ  لد  نیا  دنامیم  (ع) یلع
وا  قاّشع  نوچ  دنتسه  (ع ) یلع نصح  لخاد 

وا قاتشم  وا ، قوش  زا  درب  ّتنج  تّذل 
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تسادخ  رهق  وا ، رهق  ادخ و  رهم  وا ، رهم 
وا قّالش  تبرض  دناخزود  ران  معط 

تفگ  هک  الول  تقلخ  رد  (ع ) یلع الول  قح  تاذ 
وا قادصم  نیرتهب  دش ، یفطصم  سفن  هک  ای 

تسا  (ع ) یلع تّما  يداه  دّمحم  نید  یماح 
وا قالخا  يدمحا  میظع  قلخ  یلات 

نارکیب  دشاب  هکسب  اهاط  سفن  نامسآ 
وا قافآ  رد  هولج  توبن ، سمش  دنکیم 

رای يدهم  رشن  هداز ، فلخ  ریم  یلع  هیولعلا ، تامارک  عبنم : 

هیواعم رادهنیزخ  زار  رکذ 

نم تفگ : هیواعم  هب  يزور  تشاد ، هفوک  رد  ریپ  يردام  هک  روباخ  ریبج  مان  هب  دوب  يرادهنازخ  ار  هیواعم  دومرف : مالـسلاهیلع  قداص  ماـما 
. منک ادا  ار  وا  يردام  قح  منیبب و  ار  وا  مورب  هدب  هزاجا  متسه ، وا  رادید  قاتشم  مراد ، هفوک  رد  ریپ  يردام 

ار وت  هک  متـسین  ناـما  رد  نم  بلاـطیبا ، نب  یلع  ماـن  هب  تسا  [ 1  ] ینهاک رگوداج  درم  اـجنآ  رد  يراد ؟ راـک  هچ  هفوک  اـب  تفگ : هیواـعم 
. دنک هارمگ 

درک رارکت  ار  دوخ  نخـس  رگید  راب  هیواعم  منک . ادا  ار  وا  يردام  قح  ات  موریم  مرداـم  ندـید  هب  نم  راـک ؟ هچ  یلع  اـب  ارم  تفگ : ریبج 
هک ریبج ) يا   ) شاب هاگآ  دومرف : وا  هب  دید  ار  ریبج  یتقو  مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  دمآ  هفوک  هب  وا  داد و  هزاجا  ریبج  رارـصا  رثا  رد  یلو 

. تسا هدراذگ  نایم  رد  وت  اب  ارنیا  متسه و  نهاک  رگوداج و  نم  هک  تسا  هتشادنپ  هیواعم  یشابیم و  دنوادخ  ياهجنگ  زا  یجنگ  وت 
، ياهدرک ناهنپ  [ 2  ] رمتلا نیع  رد  ارنآ  هک  تسا  یلاـم  وت  اـب  دوـمرف : تسا . هتـشادنپ  نینچ  نیا  مسق  ادـخ  هب  تسا  روـطنیمه  درک : ضرع 

ییاریذپ ییوکین  هب  هدرب  هناخ  هب  ار  وا  ات  دومرف  مالـسلاهیلع  نسح  ماما  هب  ترـضح  هاگنآ  نینمؤملاریما ! يا  یئوگیم  تسار  درک : ضرع 
[ . 3 . ] دیامن

-------------------
اه : تشون  یپ 

دیامن . یئوگشیپ  دنک و  لقن  هنجا  ای  ناگراتس  زا  ار  یبیغ  رابخا  هک  تسا  یسک  نهاک  [ 1]
تسا . یناکم  مان  [ 2]

. راونالاراحب [ 3]

ر

كدوک ینید  رکف  دشر 

هب ار  يداقتعا  ینابم  رگید  یـسانشادخ و  دیاب  يواکجنک  ّسِح  دـشر  اب  هارمه  هک  تسا  كدوک  ینید » رکف   » دـشر تیبرت ، داعبا  زا  یکی 
. تخومآ ناکدوک 

. تخاسیم انشآ  دیحوت  یسانشادخ و  هب  یگدنز  نیزاغآ  نینس  رد  ار  دوخ  ناکدوک  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
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. تسا مزال  يداقتعا  فیرظ و  هثداح  کی  هب  هّجوت  اجنیا  رد 
، ِساّبَْعِلل مالسلا  هیلع  ّیَلَع  َلاق  ْنیَریغَص  مالسلا -  هیلع  ِّیلَع  ْيََدلَو  ُبَْنیَز -  َو  ُساَّبَْعلا  َناک  اََّمل  »

َدِحاو ، ُْلق 
، دِحاو َلاقَف 

ِناْنِثا ، ُْلق  َلاقَف - 
، َناْنِثا َدِحاو  ُْتُلق  يذَّلا  ِناسِّللِاب  َلُوقَا  ْنأ  ِیحَتْسأ  َلاق -:

، ِِهنیمَی یَلَع  ُساّبَْعلا  َو  ِهِراسَی  یَلَع  َْتناک  َو  َبَْنیَز  یِلا  َتَفَْتِلا  َُّمث  ِْهیَْنیَع  ٌِّیلَع  َلَّبَقَف 
انُّبُِحتأ ؟ ُهاََتبأ  ای  َْتلاقَف :

انُدابْکَا ، انُدالْوَا  َّیَُنب  ای  ْمَعَن  َلاق :
، ًاَِصلاخ ِهَِّلل  ُّبُْحلا  َواَنل  ُۀَقَفَّشلاَف  اَنل  َُّدبال  َناْک  ْنِا  ِو  ِدالْوءْالا ، ُّبُح  َو  ِهَّللا  ُّبُح  ْنِمؤُْملا ، ِْبلَق  یف  ِناعِمَتْجَیال  ِناَّبُح  ُهاَتبأ  ای  َْتلاقَف :

[ . 1 .« ] ًاّبُح امَِهب  ٌِّیلَع  َدادْزاَف 
، دندوب یکدوک  نینس  رد  مالسلا  هیلع  یلع  دنزرف  ود  بنیز ، ساّبع و  هک  ینامز  )

: دومرف ساّبع  دوخ  دنزرف  هب  مالسلا  هیلع  یلع  يزور 
کی وگب : مدنزرف 

، کی تفگ : ساّبع 
، ود وگب  دومرف : ترضح 

میوگب . ود  متفگ  کی  هک  ینابز  اب  مشکیم  تلاجخ  تفگ : ساّبع 
. دیسوب ار  دوخ  دنزرف  نامشچ  هدش ، رورسم  رایسب  دوخ  دنزرف  تیارد  شوه و  لقع و  زا  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

. درک هاگن  دوب  هتفرگ  رارق  پچ  فرط  رد  هک  مالسلا  اهیلع  يربک  بنیز  هب  هاگنآ 
: دیسرپ بنیز 

؟ يراد تسود  ار  ام  ایآ  ناجردپ 
دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

. دنتسه نامیاه  هشوگ  رگج  ام  نادنزرف  مرتخد ، يرآ 
: تفگ مالسلا  اهیلع  بنیز 

. ددرگیمن عمج  نمؤم  بلق  رد  هک  ّتبحم  ود  ناجردپ 
« ادُخ ِّبُح  »

« دالوا ِّبُح   » و
تسادخ . ِنآ  زا  هناصلاخ  ّتبحم  ام و  ِنآ  زا  تّقفش  تفوطع و  سپ  تسین ، يزیرگ  ام  ّتبحم  زا  رگا  و 

. دریگ ینوزف  ود  نآ  هب  مالسلا  هیلع  یلع  هفطاع  رهِم و  هک  دش  ببس  نیا 
---------------

اه : تشون  یپ 
لئاسولا ج 15 ص 215. كردتسم  [ 1]

كدوک يرادزاب  شور 
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تشذگ ، يزور  دنچ  و  دندروآ ، لاملا  تیب  ناونع  هب  لسع  گشم  دنچ  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  يارب 
. تسا هدروخ  تسد  اهکشم  زا  یکی  لسع  هک  دش  هّجوتم  دنک ، میسقت  ار  نآ  تساوخ  ترضح  یتقو 

: دیسرپ هناعطاق  و  دناوخارف ، ار  ربنق 
؟ تشادرب لسع  کشم ، نیا  زا  یسک  هچ 

: تفگ ربنق 
. امش ياههّچب  زا  یکی 

: تسا دنمشزرا  رایسب  یتیبرت ، یسانشناور  رظن  زا  هک  داد  ماجنا  ّمهم  راک  ود  اجنیا  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
. درک شهوکن  ار  كدوک  نآ  هکنیا  لّوا 

. درکن ءافتکا  شهوکن  شنزرس و  هب  اهنت  هکنآ  مّود 
: دومرف داد و  ربنق  هب  لوپ  يرادقم  هکلب 

دنروخب . اههّچب  ات  روایب  نک و  يرادیرخ  لسع  نیرتهب  زا  لطر  کی  رازاب  رد  ورب 
. دننزیمن لاملاتیب ، لسع  کشم  هب  تسد  دنشاب  ریس  نوچ 

، تسین یفاک  تفوکرسو  هیبنت  اهنت  كدوک ، يراد  زاب  يارب  ینعی 
، درک مهارف  ار  يراد  زاب  يارب  بسانم  ياههنیمز  دیاب 

. دنز یمن  تسد  لاملا  تیب  لسع  گشم  هب  رگید  دروخب ، نآ  زا  كدوک  و  دشاب ، لسع  لزنم  رد  یتقو 
، دنرادیم زاب  یلمع  زاو  دننزیم ، تفوکرس  اراه  هچب  طقف  ناردپ  زا  يرایسب  نونکا  مه 

، دنهدیمن هئارا  یبسانم  ِّلح  هار  اّما 
[ . 1 . ] تسین ریثأتیب  ناکدوک  ینادرگرس  رد  هک  دننکیمن ، یفّرعم  نیزگیاج  شور  کی 

------------------
اه : تشون  یپ 

بوشآ ج 2 ص 107. رهش  نبا  بقانم  و -  هّمغلا ج 1 ص 234 -  فشک  [ 1]

اهزاین ندرک  فرطربو  نتساوخ ، شور 

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
، مَرَک شـشخب و  تقیقح  اریز  مشخبیم ، وا  هب  دنک  حرطم  ار  دوخ  زاین  هکنآ  زا  لبق  دـهاوخیم  نم  زا  ار  يزیچ  یـسک  منک  ساسحا  رگا 

، تسا ندیشخب  هتساوخان 
: هک داد  روتسد  نادنمزاین  هب  و 

. دوشن نایامن  ناشهرهچ  رد  ندرک  لاوئس  يراوخ  ّتلذ و  ات  دنسیونب ، يذغاک  يور  رب  ار  دوخ  ياهزاین 
، دومن زارد  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  فرط  هب  زاین  تسد  و  دیـسر ، مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  تمدخ  اه  بش  زا  یکی  رد  ینادمه  ثراح  یتقو 

درک ، کمک  تساوخ  ردو 
: دومرف و  درگنن ، ار  وا  هرهچ  ات  درک  شوماخ  ار  غارچ  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

[ . 1 . ] دوشن یگتسکش  مرش و  راچد  تا  هرهچ  هک  مدرک  شوماخ  ار  غارچ  نیا  يارب 
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----------------------
اه : تشون  یپ 

. راحبلا ۀنیفس  و  راونالاراحب ، و  تاراغلا ، باتک  [ 1]

اه وم  ندرک  گنر 

هک دندادیم ، رییغت  ار  وم  ِدیفـس  گنر  ناهایگ ، ای  ءانح  هلیـسوب  ندرک  باضخ  اب  تسا ، وم  ندرک  گنر  یئابیز ، لّمجت و  رهاظم  زا  یکی 
. دوب ّمهم  یسایس ، یّتح  یئابیز و  لّمجت و  رظن  زا 

: هک داد  روتسد  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر 
بیِّشلا  اوُرِّیَغ 

« دیهد رییغت  ار  يریپ  »
. دوب رثؤم  یئابیز  لّمجت و  رظن  زا  مه  و  دومنیم ، مهم  نمشد  ربارب  رد  يریگ  عضوم  یسایس و  رظن  زا  مه  هک 

. دراد شقن  نارسمه ، تیاضر  بلج  رد  وم  ندرک  گنر 
. تشاد دهاوخ  لّمجت  یئابیز و  راظتنا  درم  زا  مه  نز  دراد ، یگزیکاپ  يزیمت و  راظتنا  نز ، زا  درم  هک  هنوگنامه 

. درکیم گنر  ار  اهوم  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح 
: تفرگ رارق  باحصا  ضارتعا  دروم  درکن ، گنر  ار  كرابم  ياهوم  هک  ياهتفه  دنچ  اّما 

مالسلا هیلع  ْنینِمْؤُْملاُریمَا  اَی  َُکْبیَش  ْتَرِّیُغ  َْول 
( يدرکیم گنر  ار  اهوم  هک  دوب  رتهب  )

: داد خساپ  ترضح 
ٍۀَبیصُم  یف  ٌمْوَق  ُنَْحن  َو  ٌۀَنیز  ُباضِْخلا 

[ . 1 .( ] میربمایپ تبیصم  رد  ام  اّما  تسا ، تنیز  وم  ندرک  گنر  باضخ و  )
------------------

اه : تشون  یپ 
: تسا حرش  نیا  هب  نآ  دانسا  زا  یخرب  هک  سرهفملا ، مجعم  هغالبلا  جهن  تمکح 473  [ 1]

يافوتم 548 ه)  ) یسربط قخالا ص 83 : مراکم  - 1
يافوتم 573 ه)  ) يدنوار نبا  ۀعاربلا ج 3 ص 434 : جاهنم  - 2

يافوتم 1110ه)  ) یسلجم راونالاراحب ج41 ص165 : - 3
(. يافوتم 328ه  ) ینیلک یفاک ج6 ص482 ح12 : عورف  - 4

اه سابل  گنر 

، تسا دیفس  گنر  نهاریپ ، يارب  اهگنر  نیرتهب 
[ . 1 . ] دیشوپیم دیفس  سابل  دوخ  یگدنز  نارود  رثکا  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  هک 

------------------
اه : تشون  یپ 
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. مراهچ باب  نیقّتملا  ۀیلح  [ 1]

زامن یسانشناور و 

. دشاب شریذپ »  » و یباداش »  » ياراد حور  دیاب  تسا ، شنیرفآ  أدبمو  زکرم  اب  ناسنا  یناور  طابترا  نوچ  اعد »  » و شیاین »  » رد
. تشاد دهاوخ  ار  دوخ  هتسیاش  هاگیاج  شیاین  دشاب ، هتشاد  دوجو  بسانت  شیاین ، یمدآ و  ناور  نیب  رگا  ینعی 

دراذگیم ، رثأ  یمدآ  ناج  رد  هاگنآ 
دشخبیم ، نامرد 

. دزاسیم نوگرگد  ار  حور 
هب هتـشاد و  هّجوـت  شیاـین  یـسانشناور و  قـیمع  طاـبترا  هب  مالـسلا  هیلع  نینمؤـملاریما  ترـضح  لـبق  نرق  هدراـهچ  رد  هکنآ  روآ  تفگش 

: هک دومرف  هراشا  شیاین ، یسانشناور 
. ِِضئاَرَْفلا یَلَع  اَِهب  اوُرِصَْتقاَف  ْتََربْدَأ  اَذِإَو  ِِلفاَوَّنلا ، یَلَع  اَهُولِمْحاَف  ْتَلَْبقَأ  اَذِإَف  ًارَابْدِإَو ؛ ًالاَْبقِإ  ِبُولُْقِلل  َّنِإ 

هاگنآ و  دیراد ، او  تاّبحتـسم  ماجنا  رب  ار  نآ  دنراد  طاشن  هک  هاگنآ  سپ  تسا ، يرارف  ندرک و  تُشپ  و  طاشن ، ندروآ و  يور  ار  اهلد  )
[ . 1 .( ] دینک تعانق  تابجاو  ماجنا  هب  تسا ، طاشنیب  هدرک  تُشپ  هک 

-----------------
اه : تشون  یپ 

: تسا حرش  نیا  هب  نآ  دانسا  هک  یتشد ، دمحم  سرهفملا  مجعم  هغالبلاجهن  تمکح 312  [ 1]
يافوتم 328ه)  ) یکلام هبر  دبع  نبا  دیرفلا ج 6 ص 279 : دقع  - 1

يافوتم 328 ه)  ) ینیلک یفاک ج1 ص48 ح1 : لوصا  - 2
يافوتم 454 ه)  ) یعاضق یضاق  مکحلا ص 23 : ملاعم  روتسد  - 3

يافوتم 538 ه)  ) یلزتعم يرشخمز  راربالا ج1 ص23 ب1 : عیبر  - 4
يافوتم 732 ه)  ) یعفاش يریون  برالا ج 8 ص 181 : ۀیاهن  - 5

يافوتم 508ه)  ) يروباشین لاّتف  نبا  نیظعاولا ص 414 : ۀضور  - 6
يافوتم 588 ه)  ) يدمآ ج 2 ص 544 : مکحلا ص 113 :  ررغ  - 7

(. يافوتم 421 ه  ) هیوکسم نبا  ةدلاخلا ص 112 : ۀمکحلا  - 8

یبلط تداهش  گنهرف  جاور 

، دنک ادیپ  ياهتسیاش  جاور  یبلط  تداهش  گنهرف  ات  درکیم  شالت  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
، دنسارهن یتشحو  رورت و  لکشم و  هنوگره  زا  ناهج  ناهاوخ  يدازآ  ات 

، دنراپسن ّتلذ  هب  نت  و 
. تشونیم یبلط  تداهش  زا  اههمان  نایاپ  رد  هک 

: تشون رتشا  کلام  هب  همان  نایاپ  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح 
ِةَداهَّشلاَو ِةَداعَّسلِاب  ََکل  َو  ِیل  َِمتْخَی  ْنَأ  َو 

[ . 1 .( ] دهد نایاپ  تداهش  تداعس و  اب  ار  وت  نم و  رمع  نایاپ  هک  مهاوخیم  ادخ  زا  (و 
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------------------------
اه : تشون  یپ 

. یتشد دمحم  سرهفملامجعم  هغالبلاجهن   53 همان 157 :  [ 1]

يزوریپ یتاعالطا و  لئاسم  تیاعر 

ریگلفاغ ار  نمشد  هکنآ  يارب  داد و  روبع  ار  اهنآ  یتخس  هار  زا  تفرگ و  شیپ  رد  ار  قارع  هار  هتشادرب و  ار  رگـشل  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما 
. دیناسر دوب ، هتفرگ  لزنم  نآ  رد  نمشد  هک  هّرد  نآ  هناهد  هب  ار  دوخ  هک  یتقو  ات  دشیم  ناهنپ  اهزور  دومیپیم و  هار  اهبش  دنک ،

. داد روتسد  دوخ  ناهارمه  هب  دیسر  اجنادب  نوچ  و 
. تفرگ رارق  رگید  ییوس  رد  دوخ  درک و  فّقوتم  ییاج  رد  ار  اهنآ  دندنبب و  ار  نابسا  ناهد 

هفیلخ هب  هدمآ -  رب  ینکـش  راک  ددص  رد  تسا -  یمتح  تسکـش  ریبدـت  نیا  اب  هک  تسناد  دوخ  لایخ  هب  دـید ، نانچ  هک  صاع  نبورمع 
: تفگ لّوا 

زا رتدـب  اـم  نازابرـس  يارب  ناـشرطخ  هک  دراد  دوجو  راـتفک  گرگ و  نوچ  یناگدـنّرد  اـجنیا  رد  مرتانـشآ ، یلع  زا  اـهنابایب  نیا  رد  نم 
میورب . هّرد  يالاب  هب  ات  ریگب  هزاجا  وا  زا  ورب و  یلع  دزن  هب  تسا ، نمشد 

. تفگ يو  هب  ار  صاع  ورمع  نخس  دمآ و  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح  شیپ  لّوا  هفیلخ 
دادن . یخساپ  چیه  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  یلو 

تفگ : اهنآ  هب  تشگزاب و  لّوا  هفیلخ 
دادن . یخساپ  نم  هب  یلع 

: تفگ وا  هب  داتسرف و  ار  مّود  هفیلخ  راب  نیا  صاع  ورمع 
. يراد نخس  رد  يرتشیب  تردق  وت 

، دش هجاوم  ترضح  نآ  توکس  اب  درک  راهظا  مالسلا  هیلع  یلع  يارب  ار  صاع  نب  ورمع  نخس  یتقو  زین  مّود  هفیلخ  یلو 
: درک راهظا  نازابرس  هب  دید  هنوگنیا  ار  تیعضو  هک  صاع  نب  ورمع 

. میورب هّرد  يالاب  هب  ات  دییایب  میزادنا ، تکاله  هب  ار  دوخ  میناوتیمن  ام 
: دنتفگ یگمه  هدش  هجاوم  نازابرس  دیدش  تفلاخم  اب  یلو 

. میرادیمن رب  دوخ  هدنامرف  يرادربنامرف  تعاطا و  زا  تسد  ام 
مالـسلا هیلع  یلع  دـش ، حبـص  هدـیپس  ياهیکیدزن  نوچ  دـندنام و  دوب ، هداد  روتـسد  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  ییاج  نامه  رد  بیترت  نیدـب 

. دندرک هلمح  نمشد  هب  وسره  زا  نایرگشل  داد و  هلمح  روتسد 
هب یهلا  یحو  هک  دندش  زوریپ  اهنآ  رب  ناناملـسم  هدروخ و  تسکـش  دـنوش ، گنج  هدامآ  دـنیآ و  دوخ  هب  دنتـساوخ  ات  میلـس  ینب  بارعا 

: تایآ نیا  تروص 
« ًاْحبض ِتایِداْعلاَو  »

[ . 1 . ] دیدرگ لزان  وا  نایرگشل  مالسلا و  هیلع  یلع  نأش  رد  هروس  رخآ  ات 
هیلع یلع  لابقتسا  هب  ناناملسم  رگید  اب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دنتشگزاب ، هنیدم  هب  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  زوریپ  هاپـس  یتقو 

دش ، هدایپ  بسا  زا  ترضح  نآ  مارتحا  هب  داتفا  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  هب  مالسلا  هیلع  یلع  مشچ  نوچ  دندمآ ، مالسلا 
: دومرف وا  هب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ 
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. دندونشخ وت  زا  وا  لوسر  ادخ و  هک  وش  راوس 
: دومرف وا  هب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  دش ، نایرگ  یلاحشوخ  زا  مالسلا  هیلع  یلع 

میرم نبیـسیع  ترـضح  هرابرد  يراصن  هک  دـنیوگب  ار  ینخـس  نامه  وت  هرابرد  نم  تّما  زا  ییاـههورگ  هک  مدیـسرتیمن  رگا  یلع ، يا  »
( كّربـت روظنم  هب   ) ار تیاـپ  ریز  كاـخ  هکنآ  زج  ینکن  روبع  مدرم  زا  ياهتـسد  چـیه  رب  هک  متفگیم  ینخـس  وـت  هراـبرد  زورما  دـنتفگ ،

.« دنرادرب
-------------------

اه : تشون  یپ 
نایرکـشل اب  ار  زامن  دـش و  حبـص  ات  درک  ربص  دوب و  رحـس  ماـگنه  دیـسر ، اجنادـب  مالـسلا  هیلع  یلع  نوچ  هک  تسا  يرگید  لـقن  رد  [ 1]

دومرف : داتسیا و  نمشد  هب  ور  دز و  هیکت  دوخ  ریشمش  هب  هاگنآ  درک و  مّظنم  فص  دنچ  رد  ار  دوخ  رکشل  سپس  دناوخ و 
تلاسر ادـخ و  یگناگی  هب  تداهـش  میوگب : امـش  هب  ات  متـسه  امـش  يوس  هب  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  ربمایپ  هداتـسرف  نم  مدرم  يا 

درک . مهاوخ  گنج  امش  اب  یتخس  هب  ریشمش  اب  هنرگ  دیهد و  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصدّمحم 
. دنتشگ زاب  تناقیفر  هک  هنوگ  نامه  درگ ، زابياهدمآ  هک  یهار  زا  دنتفگ : وا  هب  میلس  ینب 

نب یلع  نم  تشگ ، مهاوخن  زاب  منزن  ریـشمش  نیا  اب  ار  امـش  ای  دیوشن  ناملـسم  ات  ادخ ، هب  هن  مدرگیمن ! زاب  نم  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع 
. متسه ّبلطملادبع  نب  بلاطیبا 

زا هلمح  دنتفرگ و  وا  اب  گنج  هب  میمصت  لاح  نیا  اب  اّما  دنتشگ ، لاح  ناشیرپ  هتخاب و  ار  دوخ  دنتخانش ، ار  ترضح  نآ  هک  روبزم  بارعا 
هب ناشیا  زا  یمیانغ  دندش و  زوریپ  ناناملـسم  دنتـشگ و  مدهنم  دـش ، هتـشک  اهنآ  زا  نت  تفه  ای  شـش  هکنآ  زا  سپ  دـش و  عورـش  نیفرط 

. دنتشگزاب هنیدم  هب  هدروآ و  تسد 

یبلط تداهش  گنهرف  جاور 

و ایند ، يریذپانف  هب  هّجوت  و  یعیبط ، لجا  هب  تبـسن  تبثم  هشیدنا  گرم و  دای  تمایق و  هب  هّجوت  اهنت  هن  هغالبلا  جـهن  مالـسا و  گنهرف  رد 
، دوشیم هداد  شزومآ  یئارگ ، ترخآ  حور 

، دزیمآیم مهب  يونعم  ياههبذاج  اب  و 
. دراد دوجو  نآ  یتوکلم  ياههبذاج  و  یبلط ، تداهش  حور  همه ، زا  رتالاو  هکلب 

. دنشابیم ندیطلغ  نوخ  هب  قشاع  تداهش و  بلاط  نانمؤم ، زا  یهورگ 
. تسا قح  گرم  و  تفر ، دیاب  يزور  دنیوگیم : و 

: دنیوگیم قشاع  نابلط  تداهش  و 
درک ، نید  يادف  ار  دوخ  دیاب 

دنیوگیم ، یّصاخ  یئادیش  روش  اب  و 
؟ میسریم تداهش  هب  یتقو  هچ  ایادخ 

زا زیرگ  رارف و  ینوبز و  یتسُـس و  زگره  دورب ، نایم  زا  گرم  زا  سرت  و  دوش ، هدـنز  یبلط » تداهـش   » گـنهرف یـشترا ، اـی  یتّلم  رد  رگا 
. دش دهاوخن  ّتلم  نآ  ریگنماد  اهتیلوئسم ،

، دناهدناریم ار  گرم  هدناسرت و  ار  سرت  قح ، قشاع  نابلط  تداهش 
هیلع یلع  نینمؤملاریما  ترـضح  هک  دـنتکرح  رد  دوخ  هاـگنابرق  يوس  هب  نادـنخ  ناباتـش و  و  دـندرک ، هلماـعم  هناربصیب  دوخ  يادـخ  اـب 
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: دومرف مالسلا 
َباَقِعْلا َنِم  ًاَفْوَخَو  ِباوثَّلا  یِلا  ًاَقْوَس  ٍنیَع  ُۀَفْرَط  ْمِهِداسَجَا  یف  مُهُحاوْرَا  َّرِقَتْسَت  َْمل  ْمِهیَلَع  ُهَّللا  َبَتَک  يذلا  ُلَجْآلا  َالَْولَو 

قوش زا  تفرگیمن ، رارق  ناشیاهندـب  رد  زین  ندز  مهب  مشچکـی  ناـنآ  حور  دومرف ، رّرقم  ادـخ  هک  یناـسنا  ره  یعیبـط  لـجا  دوبن  رگا  )
[ . 1 ( ] مّنهج باذع  سرت  زا  تشهب و  شاداپ 

. دندرکیم اعد  هک  تسالاو  ردقنآ  تداهش  شزرا 
ودشاب تداهش  تداعس و  ام  هدنیآ  هکلب  میورن ، ایند  زا  یعیبط  گرم  اب  شیاسآ  رتسب  رد  ایادخ 

: هک دنکیم  یفرعم  ار  تداهش  ادتبا  ینارنخس  کی  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
َْلتَْقلَا َتْوَمْلا  ُمَرْکَا  َّنِإ 

( تسادخ هار  رد  ندش  هتشک  اهگرم  نیرتدنمشزرا  انامه  )
: هک دیامرفیم  حرطم  یعیبط  گرم  زا  ار  دوخ  ینارگن  سپس 

ِهَّللا ِۀَعاط  ِریَغ  یف  ِشارِفْلا  یلَع  ٍۀَتیِم  ْنِم  یَلَع  ُنَوْهَأ  ِفیَّسلِاب  ٍِۀبَرْض  ُْفلَال  ِهِدِیب ، ٍِبلاطیبَا  َْنبِا  ُسْفَن  يذَّلاو 
.( تسادخ ینامرفان  رد  رتسب  رد  گرم  زا  رتناسآ  نم  هب  ریشمش  تبرض  رازه  تسوا ، تسد  رد  بلاطیبا  رسپ  ناج  هک  یئادخ  هب  دنگوس  )

[ . 2]
: هک دهدیم  حیضوت  ار  دوخ  نامایب  تالمح  و  اهینکش ، طخ  للع  هاگنآ  و 

ِیباکِر  ُْتبَّرََقل  ُهُواِقل  یل  َّمُحْدَق  َْولَو  َّرُدَُعلا  یئاَِقل  َْدنِع  َةَداهََّشلا  ِیئاجَر  الَْولَو  ِهّللاَو 
راوس شیوخ  بکرم  هب  دوش ، نم  بیـصن  یتداعـس  نینچ  هک  دوبن  نمـشد  اـب  دروخرب  ماـگنه  هب  تداهـش  هب  دـیما  رگا  ادـخ  هب  دـنگوس  )

[ . 3 .( ] متفرگیم هلصاف  امش  زا  مدشیم و 
-------------------------

اه : تشون  یپ 
یتشد . دمحم  سرهفملا  مجعم  هغالبلا  جهن  هبطخ 4:193  [ 1]

سرهفملا . مجعم  هغالبلا  جهن  هبطخ 3:123  [ 2]

. سرهفملا مجعم  هغالبلا  جهن  هبطخ 5:119  [ 3]

اهوم ندرک  هناش  شور 

. تسا رس  يوم  اهيرامیب ، تیارس  و  ندش ، هدولآ  ياههار  زا  یکی 
. دشاب ملاس  یگدنز  طیحم  ات  دومن ، نفد  ار  اهوم  درک و  حالصا  راب  کی  هتفه  ره  ار  رس  يوم  دیاب 

، دراد یبادآ  زین  رس  ياهوم  ندز  هناش  ور ، نیا  زا 
: دومرف مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  هک  دراد ، دوجو  اهوم  ندش  هدنکارپ  لامتحا  مینزب ، هناش  ار  اهوم  یطیارش  ره  رد  اجره و  رگا 

[ . 1 . ] دوشیم درف  نآ  یناشیرپ  رقف و  ثعاب  دنک  هناش  تکرح  لاح  رد  هداتسیا و  یسک  رگا  دینیشنب ، اهوم  ندرک  هناش  ماگنه  هب 
------------------

اه : تشون  یپ 
مهدزاود ص 112. لصف  مجنپ ، باب  نیقّتملا  ۀیلح  [ 1]
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ندیلام ندب  رب  نغور 

. دوش ِهبرَف  ات  دندرکیم ، یلام  نغور  ندرک  زیمت  زا  سپ  ار  ندب  هتشذگ ، رد  ندب  يوشتسش  تفاظن و  رد 
: دومرف مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح 

، دنکیم دایز  ار  لقع  مرن و  ار  تسوپ  ندیلام ، نغور 
دنکیم ، زاب  ار  قرع  بآ و  يراجم  و 

[ . 1 . ] دوشیم يزور  ینوزف  ثعاب  و  دزاسیم ، باداش  ار  هرهچ  دزاسیم و  فرطرب  ار  تسوپ  تنوشخ  و 
: دومرف يرگید  دومنهر  رد  و 

. تسا رتهب  رتشیب ، هچره  نانز  دننک و  یلام  نغور  ار  ندب  رابکی  هام  ره  اهدرم 
: دومرف يرگید  تیاور  رد  و 

دومرف : ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  دیلامب  ندب  رب  دیروخب و  نوتیز  نغور 
[ . 2 . ] دنک يرود  امش  زا  زور  لهچ  ناطیش  ات  دوشیم  ثعاب  لمع  نیا 

------------------------
اه : تشون  یپ 

مهن ص 118 . متفه و  لصف  مشش ، باب  نیقّتملا  ۀیلح  [ 1]
متشه ص 118. متفه و  لصف  مشش ، باب  نیقّتملا  ۀیلح  [ 2]

مامح زا  هدافتسا  شور 

: دومرف مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح 
. دیادزیم ندب  زا  ار  كرچ  و  دروآیم ، دای  هب  ار  مّنهج  ماّمح ، تسا  ياهناخ  وکین  - 1

: هک داد  دومنهر  هاگنآ  و 
، دنکیم بآ  ار  اه  هّیلک  هیپ  هک  دیباوخن  تشپ  رب  ماّمح  رد  - 2

. تسا هروخ » » يرامیب ندمآ  دیدپ  ثعاب  هک  دیئاسن  دوخ  ياهاپ  رب  لافس  رجآ و  ماّمح  رد  و 
دومرف : و  - 3

. تسا یناشیرپ  رقف و  ثعاب  هک  دینکن  لوب  ماّمح  رد 
: دومرف و  - 4

دیادزیم ، ار  مشچ  يرامیب  دربیم و  ار  كرچ  هک  دیئوشب  ار  رس 
. دنکیم نیمضت  ار  زامن  رد  یگزیکاپ  دربیم و  ار  هودنا  هماج  نتسش 

: دومرف و  - 5
، دشابن امش  ندب  رد  يدب  يوب  هک  دیرادهگن ، هزیکاپ  ار  ندب  دیئوشب و  ّبترم  ار  دوخ  بآ  اب 

. دنک تحاران  ار  مدرم  وا  ندب  تشز  يوب  هک  ار  فیثک  ناسنا  درادیم  نمشد  ادخ  اریز 
: دومرف و  - 6

[ . 1 . ] دینادرگ دوخ  ِشوخ  ِيوب  ار  بآ 
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. دینک انش  ناوارف  يراج  ياهبآ  رد  و  دیهد ، وشتسش  ار  ندب  ّبترم  ینعی 
-------------------------

اه : تشون  یپ 
مراهچ ص 125. لصف  متفه ، باب  نیقّتملا  ۀیلح  [ 1]

ندیباوخ تسرد  شور 

: دومرف مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح 
. تفرگ دنهاوخن  سامت  امش  حور  اب  دیشاب ، هتشادن  وضو  رگا  اّما  دنریگب ، سامت  امش  حور  اب  ناگتشرف  هک  دیباوخب  وضو  اب  - 1

: دومرف و  - 2
. دیباوخب نآ  زا  دعب  دینک و  کبس  ار  دوخ  هتفر و  ییوشتسد  هب  ًامتح  باوخ  زا  لبق 

. ددرگیم هیّلک  گنس  هیّلک و  درد  راچد  هک  دنکیمن  هیلخت  بسانم  نامز  رد  هدوب و  باوخ  رد  صخش  تسا و  ُرپ  هناثَم  یهاگ  اریز 
: دومرف و  - 3

: تسا مسق  راهچ  ندیباوخ  ياهشور 
. دندوب راگدرورپ  یحو  رظتنم  دندیباوخیم و  تشپ  رب  هک  ناربمایپ ، ندیباوخ  - 1

: نمؤم ندیباوخ  - 2
. دباوخیم هلبق  هب  ور  تسار و  تسد  رب  هک 

: ناشنادنزرف ناهاشداپ و  ندیباوخ  - 3
. دنربب تّذل  دنروخیم  هک  یئاهاذغ  زا  ات  دنباوخیم  پچ  تسدرب  هک 

: وا ناوریپ  ناطیش و  ندیباوخ   - 4
. دنباوخیم ور  رب  هک 

: دومرف و 
[ . 1 . ] دینک رادیب  ار  وا  تسا  هدیباوخ  ور  رب  هک  دیدید  ار  یسک  رگا  دیباوخن و  ور  رب  زگره 

----------------------
اه : تشون  یپ 

. مراهچ لصف  متشه ، باب  نیقّتملا  ۀیلح  [ 1]

باتفآ زا  هدافتسا  شور 

. تسناد ار  باتفآ  رون  زا  يرو  هرهب  حیحص  شور  دیاب  اّما  دراد ، ناسنا  تمالس  رد  یناوارف  ریثأت  باتفآ  رون  زا  هدافتسا 
: دومرف مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح 

ار ندب  یناهنپ  ياهدرد  دینک  راک  ای  دینیـشنب  باتفآ  هب  ور  رگا  اّما  دـیریگ ، رارق  باتفآ  هب  تشپ  نتـسشن  رد  باتفآ ، رون  زا  هدافتـسا  يارب 
[ . 1 . ] دنکیم رهاظ 

باـتفآ رون  زا  دـیاب  مه  سپ  دـنهدیم ، طاـبترا  یگدز » باـتفآ  » هب ار  یتـسوپ  ياـهيرامیب  صوـصخ  هب  اـهيرامیب ، زا  یخرب  زین  هزورما 
. دربن دای  زا  ار  مزال  ياهطایتحا  دیاب  مه  درک و  هدافتسا 
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--------------------
اه : تشون  یپ 

. مهدزای لصف  متشه ، باب  نیقّتملا  ۀیلح  [ 1]

اذغ یسانشناور 

دشاب ، هتشاد  مه  یناور  لئاسم  اذغ  هک  دندرکیمن  رواب  نونک  ات  رود  ياههتشذگ  زا 
تسا ، ّمهم  نیئتورپ » و« اهنیماتیو » » رظن زا  اذغ  دندرکیم  رکف 

: دنکیم لقتنم  ناسنا  هب  زیچ  ود  اذغ  هک  دناهدرک  تابثا  یبرجت  رظن  زا  نونکا  مه  يرشب ، شناد  ياهزرم  شرتسگ  اب  هکنآ  ات 
اه  نیماتیو  عاونا  لّوا - 

تاّیحور  یناور و  تافص  مّود - 
هک دوشیم ، لقتنم  زین  نانآ  تاّیحور  تافـص و  دـننکیم ، لقتنم  ناسنا  هب  ار  اهنیماتیو  هک  هنوگنامه  تاناویح  ریـش  تشوگ و  نیا ، ربانب 

: دندومرف مالسلا  مهیلع  ام  ِراوگرزب  ناماما 
. دیروخن غالا  ریش  تشوگ و 

. تسا مارح  ناگدنرد  تشوگ  ندروخ  و 
: هک دنداد  دومنهر  و 

. دوش هیذغت  ردام  ریش  زا  دیاب  طقف  دنزرف 
دومرف : مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح 

ِهُِّما ِنََبل  ْنِم  ِْهیَلَع  ًۀَکََرب  ُمَظْعأ  ِّیبَّصلا  ِِهب  ُعَضْرَی  ٍنََبل  ْنِم  ام 
.( تسین رتهب  تکرب و  اب  شردام  ریش  زا  كدوک  هیذغت  يارب  يریش  چیه  )

: هک دنداد  رادشه  و 
عابَّطلا  ُِبْلغَی  َنَبَّللا  َّنِاَف  ءاقَمُْحلا  اوُعِضْرَتْسَت  ال 

[ . 1 .( ] دهدیم رییغت  ار  تاّیحور  تافص و  ریش  اریز  دنروخن ، ریش  قمحا  نانز  زا  امش  ناکدوک  )
: دومرف و 

ِْهیَلَع  ُّبُشَی  ََدلَْولا  َّنِاَف  ْمُکَدالْوَا  َعِضُْرت  ْنَم  اوُرُْظنُا 
دنکیم ). دشر  دوشیم و  ناوج  نامه  اب  كدوک  اریز  دهدیم ، ریش  ار  امش  ناکدوک  یسک  هچ  هک  دیرگنب  )

-------------------
اه : تشون  یپ 

9 و 1. ثیدح یفاک ج6 ص40 و 43  عورف  [ 1]

یناشیرپ رقف و  اب  هلباقم  هار 

: دومرف یعامتجا  طباور  رد  دوجوم  ياهینارگن  رگید  یناشیرپ و  رقف و  اب  هلباقم  يارب  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
: دیئوگب دیرادن ، يدنزرف  نز و  ای  تسین  هناخ  رد  یسک  رگا  دینک و  مالس  هناخ  لها  رب  دیوشیم  هناخ  دراو  نوچ 

انِّبَر  ْنِم  اْنیَلَع  ُمالَّسلا 

مالسلا هیلع  یلع  ماما  www.Ghaemiyeh.comهمانشناد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1507زکرم  هحفص 756 

http://www.ghaemiyeh.com


: هروس دیدُش  هناخ  لخاد  هک  هاگنآ  و 
( هَّللا َوُه  ُلق  )

[ . 1 . ] ددرگیم رود  امش  زا  یناشیرپ  رقف و  هک  دیناوخب ،
------------------

: اه تشون  یپ 
. مهدزای لصف  باب 12  نیقّتملا  ۀیلح  [ 1]

نغور

اهدرد نامرد  نغور و 
ناتسبات  رد  اهدرد  نامرد  نغور و 

: دومرف هک  درک  لقن  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  زا  دوخ ، ناردپ  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  - 1
[ . 1 . ] ٌءاََود ِرَقَْبلا  ُنَمَس 

.« تساهدرد نامرد  واگ  نغور  »
دومرف : مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  - 2

[ . 2 . ] ُُهْلثِم ًاَفْوَج  َلَخَد  اَم  َو  ِءاَتِّشلا ، ِیف  ُْهنِم  ٌْریَخ  ِْفیَّصلا  یف  َوُه  َو  ٌءاََود ، ُنَمَّسلا 
.« تسا رتهب  دروخیم  ناسنا  هچنآ  زا  و  ناتسمز ، ات  دنکیم  رثأ  رتهب  ناتسبات  رد  نغور  تسا ، اود  نغور  »

------------------------
اه : تشون  یپ 

ۀعیشلا ج25 ص107 ح2 . لئاسو  [ 1]

ۀعیشلا ج25 ص107 ح3. لئاسو  [ 2]

نوتیز نغور 

باصعا  نوتیز و  نغور 
یناطیش ياههسوسو  نوتیز و  نغور 

: دومرف مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  هب  یتّیصو  رد  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مالسا  یمارگ  لوسر  - 1
[ . 1 . ] ًاَمْوَی َنیَعبْرأ  ُناَْطیَّشلا  ِِهب  ُّرَُقی  َْمل  ِِهب  َنَهَّدا  َو  َْتیَّزلا ، َلَکأ  ْنَم  ُهَّنإَف  ِِهب ، ْنَهْداَو  َْتیِّزلا ، ِلُک  ُِّیلَع ! اَی 

ات ناطیـش  دـلامب ، ندـب  رب  ار  نآ  دروخب و  نوتیز  نغور  سکره  اریز  نک ، یلاـم  نغور  ار  ندـب  نآ  اـب  و  روخب ، نوـتیز  نغور  یلع ، يا  »
.« دش دهاوخن  کیدزن  وا  هب  زور  لهچ 

---------------
اه : تشون  یپ 

ۀعیشلا ج25 ص96-95 ح4. لئاسو  [ 1]

هظفاح تیوقت  هار 
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: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
ْنِم ِْهیَلَع  ُفَّوَخَتَی  ُهَّنإَف  ٍمْوَی  ِّلُک  یف  ِْنَیلاَْقثِم  ُْهنِم  َبَرْـشَی  َو  ًالَـسَع ، اَمِْهَیلإ  ُفاُضی  َو  ًءْزُج ، ِدْعَّسلا  َنِم  َو  ًءْزُج ، ِِصلاَْخلا  ِنارَفْعَّزلا  َنِم  َذَخَأ  ْنَم 

[ . 1 . ] ًارِحاَس َنوُکَی  ْنأ  َْظفِْحلا  ِةَّدَش 
زا لاقثم  ود  زور  ره  و  دنک ، طولخم  لَسَع  اب  زوج ) هشیر  ای  تابن   ) دعـس زا  يرادـقم  اب  هتـشادرب ، يرادـقم  صلاخ  نارفعز  زا  هک  یـسک  »

.« تسا رحاس  وا  دنرادنپیم  هک  دوشیم  تیوقت  نانچ  وا  هظفاح  دروخب ، ار  نآ 
------------

اه : تشون  یپ 
راونألاراحب ج59 ص273-272 ح72. [ 1]

رامیب نامرد  شور 

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ماما  - 1
[ . 1 . ] َِکب یشَم  ام  َِکئاِدب  ِشِْما 

.« زاسب وا  اب  دیآیم  رانک  وت  اب  يرامیب  ات  »
: دومرف هک  دش  لقن  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  شناردپ  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  - 2

[ . 2 . ] ُهَتَّحِص ُهُضَرَم  َِبْلغَی  یّتِح  ُِملْسُْملا  يوادَتَیال 
.« دروایب يور  اوادم  نامرد و  هب  تسا ، هدرکن  هبلغ  تمالس  رب  يرامیب  هک  یتقو  ات  تسین  راوازس  ناملسم  يارب  »

: دومرف زین  و  - 3
[ . 3 . ] ُهَنََدب َناَخ  ُهَضَرَم  َءاَّبِطْألا  َمَتَک  ْنَم 

.« تسا هدرک  تنایخ  دوخ  ندب  هب  دنک  ناهنپ  بیبط  زا  ار  دوخ  يرامیب  هک  یسک  »
----------------

اه : تشون  یپ 
ۀغالبلاجهن ج2 ص143 . [ 1]

راونألاراحب ج59 ص70 ح24 . [ 2]
(. ضرملا  ) باب مکحلا ص564  ررغ  میظنت  یف  ملعلا  ۀیاده  [ 3]

بت نامرد  شور 

َبت نامرد  درَس و  ِبآ 
َبت نامرد  هشفنب و  ِلُگ 

: دومرف هک  درک  لقن  مالسلا  هیلع  نینمؤلاریما  زا  شناردپ  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  - 1
. ًاَدُورُو ِنادِرَی  اَمُهَّنإَف  یَّمُْحلا . َو  ُۀَحارَْجلا  َّالإ  ِفْوَْجلا  ِلِخاد  ْنِم  َوُه  َو  َّالإ  ٍءاَد  ْنِم  َْسَیل 

.« دوشیم ناسنا  ریگنماد  فلتخم  ياههار  زا  ود  نیا  هک  َبت  مخز و  زج  دیآیم ، دیدپ  ندب  ِنورد  زا  هکنآ  زج  دوشیمن ، تفای  يرامیب  »
دومرف : زین  و  - 2

[ . 1 . ] َمَّنَهَج ِْحیَف  ْنِم  اَهَّرَح  َّنإَف  ِدِراْبلا  ِءاَْملا  َو  ِجَسْفَنَْبلِاب  یَّمُْحلا  َّرَح  اوُرِسْکأ 
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.« دیناشن ورف  درَس  ِبآ  هشفنب و  لُگ  اب  ار  َبت  ترارح  »
: دومرف زین  و  - 3

[ . 2 . ] اَهَّرَح ُنِکُْسی  ُهَّنإَف  ِْفیَّصلا ، یَف  ِدِراَْبلا  َءاَْملا  ِموُمْحملا  یَلَع  اوُّبُص 
.« دهدیم نیکست  ار  ندب  ترارح  هک  دیشاپب  درَس  ِبآ  رادَبت  ناسنا  رب  ناتسبات  رد  »

---------------
اه : تشون  یپ 

راونألاراحب ج59 ص97 ح13 . [ 1]

راونألاراحب ج59 ص97 ح13. [ 2]

هدروخ تسکش  نمشد  اب  دروخرب  شور 

دنتشک دندز و  دندرک ، دنتساوخ  هچره  دنتشادن ، یهّجوت  یقالخا  ياهشزرا  هب  نمشد ، تسکش  زا  سپ  زوریپ ، نارادرـس  ناحتاف و  مامت 
. دندومن ماع  لتق  دندرک و  تراغ  و 

تـسا فورعم  هنیدم  رد  دیزی  ماع  لتق  تراغ و  و  یفقث ، فسوی  نب  جاّجح  هیبأ ، نب  دایز  هیواعم ، ياهماع  لتق  زین  یمالـسا  تّما  نایم  رد 
. دوب هدرک  لالح  دوخ  نازابرس  رب  ار  هنیدم  مدرم  سومان  لام و  ناج و  هبقُع ) نب  ملسم   ) دیزی هدنامرف  زور  هس  ات  هک 

دوب ، یمالسا  ّتنس  هب  دنب  ياپ  ارگادخ و  ارگلوصا ، نمشد ، اب  دروخرب  رد  مالسلا  هیلع  یلع  اّما 
سک چـیه  هب  درک و  ظفح  ار  هرـصب  مدرم  لام  ناـج و  دومن ، وفع  درکن و  بیقعت  ار  ناـیرارف  داد ، ناـما  ار  هرـصب  مدرم  یمومع ، وفع  اـب 

. دادن ضُّرعت  هزاجا 
یلع نینمؤملاریما  ترضح  يراتفر  ياههویـش  زا  هنوگنیا  هک  دندمآیم ، کمک  هب  یگنج  مئانغ  نتفرگ  يارب  يرایـسب  ناراگزور ، نآ  رد 

. دنتساوخیم ار  نانز  نتفرگ  يزینک  لاوما و  تراغ  هزاجا  هناربصیب  دننک و  لّمحت  دنتسناوتیمن  ار  مالسلا  هیلع 
یلهاج ياهگنج  رد  دوجوم  ياه  يرواد  شیپ  نامه  اـب  سیق  نب  داـبع  یگنج ، مئاـنغ  میـسقت  ماـگنه  هب  لَـمَج و  گـنج  ناـیاپ  زا  سپ 

: دز دایرف  تساخاپب و 
ِۀَّیِوَّسلِاب َتْمَسَق  ام  ِهَّللا  َو 

.« يدرکن میسقت  تلادع  هب  وت  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  يا  »
؟ ارچ دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

ار ناشنانز  و  میریگب ، ار  ناشلاوما  هک  یهد  هزاجا  دیاب  دندروخ ، تسکش  نونکا  مه  دندرک ، گنج  و  دندیروش ، وترب  هرصب  مدرم  تفگ :
. میدرگزاب دوخ  لئابق  هب  رپ  تسد  اب  همه  ات  مینک ، ریسا 

دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح 
ِيأَّرلا ُفیعَض  ٌؤِْرِما  َْتنأ  ٍرَْکب  اخأ  ای 

( یناوتان لئاسم  كرد  هشیدنا و  رد  هک  یتسه  يدرم  وت  يرکب ، ردارب  يا  )
. درک مهاوخن  تبوقع  ناگرزب  هانگ  هب  ار  ناکدوک  زگره  نم 

ناشنادنزرف ای  ناشدوخ  لام  دنتشاذگ  اههناخ  رد  هچنآ  اّما  مدرک ، میسقت  امـش  نیب  نم  دندروآ ، گنج  نادیم  هب  هرـصب  مدرم  هک  ار  هچنآ 
؟ دراد یمرُج  هچ  هانگیب  اّما  دنیبیم ، رفیک  دوش  بکترم  یهانگ  سکره  دشابیم ،

داد ، ماجنا  هّکم  حتف  زا  سپ  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  مدرک  نانچ  نم 

مالسلا هیلع  یلع  ماما  www.Ghaemiyeh.comهمانشناد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1507زکرم  هحفص 759 

http://www.ghaemiyeh.com


دیهد ، باوج  دیرادن  لوبق  ارم  نخس  رگا  مدراذگ ، ربمایپ  مدق  ياجرب  مدق  نم 
؟ دیرادرب دوخ  مهس  ناونع  هب  ار  هشیاع  دیناوتیم  کیمادک  تسا ، هشیاع  دش ، ریسا  گنج  نیا  رد  هک  ینانز  زا  یکی 

؟ ِهِمْهَس یف  َنینِمْؤُْملا  َّمُأ  ُذُخْأَی  ْمُکُّیأ 
: دنتفگ دنتساخرب و  فرط  ره  زا  مدرم  اجنیا  رد 

[ . 1 . ] نک لمع  یهاوخیم  هک  هنوگنآ  يراد ، یهاگآ  دنوادخ  ماکحا  هب  وت  و  مینادان ، لهاج و  ام  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ای 
-------------

اه : تشون  یپ 
حرـش و  ص25 ، هعیـّـشلا ج11  لـئاسو  و  ص524 ، يربـط ج3  خــیرات  و  ص191 ، مالـسلا ج1  هیلع  نینمؤـملاریما  خـیراوتلا  خـسان  [ 1]

دیدحلایبانبا ج1 ص250.

يدارم مجلم  نبا  اب  دروخرب  شور 

: دیوگیم هتابن  نب  غبصا  مالسلا ، هیلعیلع  ماما  اب  مدرم  تعیب  زا  سپ 
. دننک تعیب  نمی  مدرم  فرط  زا  ات  داتسرف ، مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح  تمدخ  مجلمنبا  یتسرپرس  هب  ار  یهورگ  نمی  مکاح 

دندرک ، تعیب  همه 
هیلع یلع  نینمؤملاریما  ترضح  اب  مامت  راختفا  اب  و  دوتس ، ار  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  اویش ، اسر و  یتانایب  اب  دیسر ، مجلم  نبا  هب  تبون  یتقو 

. درک تعیب  مالسلا 
، درک نینچ  وا  و  دنک ، تعیب  هک  تساوخ  مجلمنبا  زا  مّود  راب  يارب  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

ار وا  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  مّوس  راب  يارب  دنیـشنب  دوخ  ياجرـس  دوش و  در  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترـضح  لباقم  زا  تساوخ  ات 
: دومرف دز و  ادص 

. نکشن ار  دوخ  تعیب  شابم و  گنرین  هلیح و  راچد  نک و  تعیب 
: تفگ مجلم  نبا 

.« یشاب هتشاد  يراتفر  نینچ  يرگید  اب  هک  مدیدن  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  يا  ادخ  هب  دنگوس  »
، دوب یهاوخ  نم  لتاق  و  ینکشیم ، تعیب  وت  هک  دنامهف  وا  هب  هراشا  اب  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح 

هثداـح اـت  دـیدرگ و  هجلاـعم  يرتسب و  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  لزنم  رد  هتفه  دـنچ  دـش و  ضیرم  هنیدـم  رد  مجلمنبا  تشذـگ و  اـهزور 
[ . 1 . ] تفرگ رارق  جراوخ  هورگ  رد  دش و  قفانم  سپ  نآ  زا  دوب ، مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح  نارای  زا  تیمکح 

تازاجم هدرکان  مرج  هب  ار  یـسک  اریز  درکیمن ، وا  اب  يدروخرب  هنوگ  چیه  اّما  تخانـشیم ، ار  دوخ  لتاق  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  هکنیا  اب 
. درک دنهاوخن 

: هک دناوخیم  ار  برکیدعم  فورعم  رعش  دیدیم  ار  وا  یتقو  اّما 
یْلتَق  ُدیری  َو  ُهَتایَح  ُدیرُأ 

ٍداُرم ْنِم  کلیلَخ  ْنِم  َكُریدِغ 
[ . 2 .( ] تسا دارم  هفیاط  زا  امن ، تسود  ِزاب  گنرین  نیا  و  دهاوخیم ، ارم  ندش  هتشک  وا  ار و  وا  یگدنز  نم  )

------------------
اه : تشون  یپ 
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قودص ص13 . خیش  داشرا  [ 1]
لامآلا ص207. یهتنم  و -  مالسلا ص170 -  هیلع  نینمؤملاریما  هب  بوسنم  ناوید  و -  رواشیپ ص782 -  ياهبش  [ 2]

اوزنا یئوگتسار و 

، تشاد ياهشقن  شدوخ  زا  سپ  هفیلخ  يارب  مّود  هفیلخ 
و دننک ، باختنا  ار  رفن  کی  دننیشنب و  هرفن  شش  ياروش  رد  داد ، روتسد  نازابرس  هب  درک و  یفّرعم  تفالخ  يارب  ار  رفن  شش  هک  هنوگنآ 

. تسا باختنا  كالم  فوع » نب  نمحّرلادبع  ، » موس هفیلخ  داماد  رظن  دندش ، هتسد  ود  رگا 
. داد نمحّرلادبع  هب  صاّقو  دعس  و  مالسلا ، هیلعیلع  هب  ریبز  و  موس ، هفیلخ  هب  ار  دوخ  قح  هحلط ،

تسا ، نیملسم  هفیلخ  وا  دنک ، تعیب  مادکره  اب  نمحّرلادبع  لاح 
. درک حرط  ار  یطئارش  نمحّرلادبع  دندمآ و  درِگ  هنیدم  دجسم  رد  مدرم  همه  یمومع ، مالعا  اب 

: تفگ تشاذگ و  مالسلا  هیلع  یلع  تسد  رد  تسد 
، مّود هفیلخ  لّوا و  هفیلخ  یتـموکح  یگدـنز و  هماـنرب  ملـسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربماـیپ  ادـخ و  روتـسد  قـبط  هک  منکیم  تعیب  وـت  اـب 

ینک . تموکح 
: دومرف و  تفریذپن ، مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح 

. منکیم تموکح  شیوخ  یصخش  داهتجا  ملسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  ّتنس  مالسا و  نآرق و  ساسأرب 
درک . رارکت  ار  طئارش  تشاذگ و  موس  هفیلخ  تسد  رد  تسد  نمحّرلادبع  سپس 

: تفگ تفریذپ و  موس  هفیلخ 
.( درکن لمع  تفالخ  زاغآ  نامه  زا  داد ، هک  یلوق  هب  هچرگ  ، ) يرآ

تفای . همادا  تکرح  نیا  راب  هس  ات 
: تفگ مالسلا  هیلع  یلع  هب  باطخ  نمحّرلادبع  مّوس  راب 

.« دیآیم نوریب  وت  گنچ  زا  مه  تفالخ  دوش ، جراخ  وت  تسد  زا  نم  تسد  هک  نونکا  »
: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

.« مهدب غورد  هدعو  ای  میوگب ، غورد  مناوتیمن  نم  دیایب ، نوریب  »
تسایس رد  ینعی  تسشن ، اوزنا  رد  رگید  ینالوط  ياهلاس  دومرفن و  يرآ »  » هملک کی  غورد  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترـضح 

[ . 1 . ] دنکیمن هیجوت  ار  هلیسو  دشاب ، سّدقم  دنچره  فده  يدیحوت ،
-----------------

اه : تشون  یپ 
مامالا ص156. ۀیرقبع  [ 1]

( سوجم  ) نایتشدرز اب  دروخرب  شور 

دومرف : درکیم و  ینارنخس  ربنم  رب  اهزور  زا  یکی  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  تموکح  نارود  رد 
ِینوُدِقفَت  ْنَأ  َْلبَق  ِینُولَس 

دیسرپ : سیق  نب  ثعشا 
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؟ دنرادن يربمایپ  هک  یتروص  رد  دینکیم ؟ دروخرب  هنوگچ  سوجم )  ) نایتشدرز اب 
دومرف : ترضح 

. داتسرف نانآ  يوس  هب  يربمایپ  دنوادخ  هکلب  هن ،
[ . 1 . ] میریگیم هیزج »  » ینامسآ نایدا  رگید  نارادفرط  نوچ  اهنآ ، زا  ام  سپ 

--------------
اه : تشون  یپ 

. قودص دیحوت  زا  لقن  هغابّصلاجهب ج2 ص64  [ 1]

یلع ماما  یغیلبت  ياهشور 

. دومرفیم فورعم  هب  رما  غیلبت و  یفلتخم  ياه  هنوگب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح 
، درکیم داریا  هباطخ  تفریم و  ربنم  يالاب  یهاگ 

، دومرفیم تحیصن  ار  مدرم  داتسیایم و  ياهّپت  يور  رب  ینامز  و 
. درکیم ینارنخس  داتسیایم و  یگرزب  گنس  يور  رب  ای 

. درکیم غیلبت  تفریم و  رازاب  نایمرد  بسارب  راوس  اهزور  زا  یخرب  و 
، درکیم تبحص  داتسیایم و  شنانامهیم  يارب  و 

، دومرفیم تبحص  دادیم و  شلاب  رب  هیکت  اذغ ، مامتا  زا  سپ  ای 
تسا ، هدنام  یقاب  ترضح  نآ  زا  هبطخ  ینارنخس و  اههد  هک 

دنک ، يروآعمج  ار  ترضح  نآ  ینارنخس  تسا 241  هتسناوت  هرس  سدقیضر  دیس  هچرگ 
: تسا هتشون  تسیزیم ، یضر  دیس  زا  لبق  لاس  دص  هک  فورعم  خّروم  يدوعسم  اّما 

[ . 1 .« ] دننکیم هدافتسا  نآ  زا  دنراد و  ظفح  ار  ماما  ياههبطخ  زا  يدنا  داتشه و  دصراهچ و  زا  شیب  ام  نامز  مدرم  »
. دننک غیلبت  هک  دادیم  روتسد  مالسلا  هیلع  نیسحماما  ای  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  هب  یهاگ  و 

[ . 2 . ] دنناوخب مدرم  نایم  رد  دنسیونب و  ار  ترضح  ياهزردنا  نانخس و  هک  دادیم  روتسد  ای  و 
یلدمه تدحو و  تراظن و  يوس  هب  ار  مدرم  هک  دوب  رکنم » زا  یهن   » و فورعم » هب  رما   » اهینارنخس رثکا  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  هزیگنا 

. دناوخیمارف
---------------------

: اه تشون  یپ 
بهّذلا ج 2 . جورم  [ 1]

دشرتسمو ص 95. ۀسایسلا ج 1 ص 154 ، ۀمامالا و  و  تاراغلا ، و  یکز ، دمحا  هتشون  بطخلا  ةرهمج  [ 2]

هعماج تمالس  حالصا و  ياههار 

هب اهناسنا  لامک  دـشر و  تلاصا و  تمالـس و  دوشیم و  بوسحم  یتیبرت  ّمهم  لماوع  زا  یکی  یعامتجا  یگدـنز  هعماـج و  هک  اـجنآ  زا 
دراد ، یگتسب  زین  هعماج  حالصا  تمالس و 

، تخانش ار  نآ  تمالس  حالصا و  ياههار  دروآ و  يور  هعماج  هب  دیاب 
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، درک ییاسانش  ار  هدولآ  عماوج  یگدنام  بقع  یگدزداسف و  للع  و 
. تشادرب اهناسنا  هار  رس  زا  ار  یّقرت  دشر و  عناوم  و 

یعامتجا يدرف و  نیناوق  تیاعر  یهلا و  لماک  تارّرقم  نوناق و  يارجا  مظن و  رد  دـیاب  ار  هعماـج  حالـصا  تمالـس و  هغالبلاجـهن  رظن  زا 
دهاوـخ یپ  رد  ار  طوقـس  یهاـبت و  داـسف و  نارگید ، قوـقح  هب  زواـجت  و  مسیـشرانآ )  ) یبـلط جرم  جره و  یمظنیب و  هک  درک  وجتـسج 

. تشاد
: دیامرفیم هراشا  هعماج  درف و  قوقح  حیحص  تیاعر  یعامتجا و  مظن  يرارقرب  دروآهر  هب  يدنمشزرا  مالک  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
یَلَع ْتَرَجَو  ِلْدَْـعلا ، ُِملاَعَم  َْتلَدَـتْعاَو  ِنیِّدـلا ، ُجِـهاَنَم  ْتَماَقَو  ْمُهَنَیب ، ُّقَْحلا  َّزَع  اَهَّقَح  اَهَیلِإ  ِیلاَْولا  يَّدَأَو  ُهَّقَح ، ِیلاَْولا  َیلِإ  ُۀـیِعَّرلا  ِتَّدَأ  اَذِإَف 

ُناَمَّزلا َِکلِذب  َحَلَصَف  ُنَنُّسلا ، اَِهلَالْذَأ 
يوق و اـهنآ  ناـیم  رد  تلادـع  قح و  دـنک ، تیاـعر  ار  مدرم  قوقح  زین  تموکح  دـننک و  ادا  ار  تموکح  قوـقح  مدرم  هک  هاـگره  سپ  )
درف و یگدنز  روما  دیامنیم . خر  یعامتجا  تلادـع  قّقحت  مئالع  دوشیم و  هنادواج  راوتـسا و  يرادـنید  نید و  هار  ددرگیم و  دـنمورین 

[ . 1 .( ] دوشیم حالصا  هنامز  هعماج و  هاگنآ  دریگیم و  رارق  دوخ  یلصا  يارجم  رد  هعماج 
: هک دهدیم  رادشه  اهیمظنیب  زا  یعامتجا ، مظن  دروآهر  هب  هّجوت  اب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح 

ِنیِّدلا ِیف  ُلاَغْدِْإلا  َُرثَکَو  ِرْوَْجلا ، ُِملاَعَم  ْتَرَهَظَو  ُۀَِملَْکلا ، َِکلاَنُه  ْتَفَلَتْخا  ِِهتیِعَِرب ، ِیلاَْولا  َفَحْجَأ  َْوأ  اهِیلاو ، ُۀیِعَّرلا  ِتَبَلَغ  اَذِإَو 
دـشاپیم و ورف  یعاـمتجا  مظن  دراد ، اور  ملظ  مدرم  رب  ربـهر  تموکح و  اـی  ددرگ و  هریچ  شیوخ  تموـکح  رب  تیعر  هک  هاـگ  نآ  اـّما  )

[ . 2 .( ] دوشیم ناوارف  نید  روما  رد  اوران  لامعا  ددرگیم و  راکشآ  متس  روج و  ياههناشن 
: هک دندورس  وکین  هچ 

داد يرورس  ار  یتّلم  نآ  ادخ 
تشونب شیوخ  تسد  هب  شریدقت  هک 

--------------------
اه : تشون  یپ 

: تسا حرش  نیا  هب  نآ  دانسا  زا  یخرب  هک  یتشد ، دمحم  سرهفملا  مجعم  هغالبلاجهن  هبطخ 8/216  [ 1]
يافوتم 328 ه)  ) ینیلک یفاک ج 8 ص 352 ح550 : هضور  - 1
يافوتم 573 ه)  ) يدنوار نبا  ۀعاربلا ج 2 ص 348 : جاهنم  - 2

يافوتم 363 ه)  ) نامعن یضاق  مالسالا ج2 ص541 ح1926 : مئاعد  - 3
يافوتم 1110 ه)  ) یسلجم 27 ص251 : جو راونالاراحب ج34 ص184  - 4

يافوتم 538ه .)  ) یلزتعم يرشخمز  راربالا ج5 ص191 ح186 : عیبر  - 5
(. هتشذگ كرادم   ) یتشد دمحم  سرهفملا  مجعم  هغالبلاجهن  هبطخ 9/216  [ 2]

یمومع یسانشناور 

: دومرف نآ  نامرد  ياههار  یناور و  ياهيرامیب  هب  تبسن  تمکح 197  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
[ . 1 . ] ِۀَمْکِْحلا َِفئاَرَط  اََهل  اوُغَْتباَف  ُناَْدبَْألا ، ُّلَمَت  اَمَک  ُّلَمَت  َبُولُْقلا  ِهِذه  َّنِإ 

-----------------
: اه تشون  یپ 
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: تسا ریز  حرش  هب  تمکح 197  كرادم  دانسا و  [ 1]
( يرجه يافوتم 328   ) هبر دبع  نبا  دیرفلا ج 6 ص 279 : دقع  - 1

( يرجه يافوتم 328   ) ینیلک موحرم  یفاک ج1 ص48 ح1 : لوصا  - 2
( يرجه يافوتم 454   ) یعاضق یضاق  مکحلا ص 23 : ملاعم  روتسد  - 3

( يرجه يافوتم 538   ) يرشخمز راربالا ج1 ص23 ب1 : عیبر  - 4
( يرجه يافوتم 732   ) يریون برالا ج 8 ص 181 : ۀیاهن  - 5

(. يرجه يافوتم 1110   ) یسلجم موحرم  راونالا ج67 ص61 ح41 ب44 : راحب  - 6

ینامرد یسانشناور  يواکناور ،

: دومرف نآ  يریگراکب  نامرد و  هار  ناور و  تخانش  هب  تمکح 193  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح 
[ . 1 . ] یِمَع َهِرْکُأ  اَذِإ  َْبلَْقلا  َّنِإَف  اَِهلاَْبقِإَو ، اَِهتَوْهَش  ِلَِبق  ْنِم  اَهُوتْأَف  ًارَابْدِإَو ، ًالاَْبقِإَو  ًةَوْهَش  ِبُولُْقِلل  َّنِإ 

--------------------
: اه تشون  یپ 

: تسا ریز  حرش  هب  تمکح 193  كرادم  دانسا و  [ 1]
( يرجه يافوتم 255   ) ظحاج نامثع  وبا  هدیزگرب : هملک  دص  - 1

( يرجه يافوتم 258   ) دربم لماکلا ج 2 ص5 : باتک  - 2
( يرجه يافوتم 588   ) يدمآ موحرم  مکحلا ص 113 ج 2 ص 602 : ررغ  - 3

( يرجه يافوتم 1110   ) یسلجم موحرم  راونالا ج 67 ص 61 : راحب  - 4
يافوتم 568ه)  ) دمحا نب  ّقفوم  یمزراوخ ص 376 : بقانم  - 5

3ه) نرق يافوتم   ) يرذالب دمحا  فارشالا ج2 ص115 ح60 : باسنا  - 6
(. يافوتم 1104ه  ) یلماع رح  موحرم  هعیشلا ج4 ص69 ب16 : لئاسو  - 7

نآرق ظفح  يارب  وحن  ملع  قنور 

هب هرسک  لیدبت  اب  یهاگ  هک  اجنآ  ات  دراد ، رایسب  یتیمها  یبرع ، مالک  يانعم  رد  زین  و  فیرحت ، یگتفـشآ و  زا  تغل  ظفح  يارب  وحن  ملع 
[ . 1 . ] تسا رفک  مزلتسم  دراوم  یضعب  رد  هک  دنکیم  رییغت  هملک  کی  يانعم  هحتف ،

دوب ، هدشن  میظنت  فشک و  ریما  ترضح  تفالخ  رصع  ات  برع  نابز  دئاوق 
. تفرگیم ماجنا  يراذگ  بارِعا  نودب  یبرع  مالک  نتشون  و 

. دوب بارِعا  نودب  اههمان  اههتشون و  رئاس  نآرق و 
، دنتسنادیمن ار  يراذگ » بارِعا   » نوناق مدرم  و 

ینعی تفرگیم ، ماجنا  یعیبط  روط  هب  دنتـشادن ، شزیمآ  برع  ریغ  اب  هک  برعلا  ةریزج  نینکاس  يارب  برع ، نابز  دعاوق  نتخومآ  ِراک  اّما 
رد مالـسا  زا  لبق  برع  گنهرف  هکنآ  صوصخ  هب  تخومآیم ، یناسآ  هب  ار  هداس  دعاوق  نآ  نتفگ ، نخـس  يریگدای  اب  برع  لفط  کی 

، بَسَن ریـشمش ، ارحـص ، رتش ، تشوگ ، نان ، بآ ، زا  دوب  ترابع  هک  دزیم  رود  هداس  یناگدـنز  کی  لوح  رد  كدـنا و  رایـسب  تیلهاـج 
نآ . دننام  و  ياهلیبق ، گنج 
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هک : دش  ینوگانوگ  داعبا  ياراد  لیدبت و  مالسا  گنهرف  هب  برع  گنهرف  میرک ، نآرق  لوزن  زا  سپ 
ناهج  راگدرورپ  تافص 

ءایبنا  تخانش  و 
تمایق  لاوحا  و 

، دیدرگ هفاضا  نا  هب  یقالخا  ياهشزرا  یمالسا و  ماکحا  قالخا و  و 
. دندیمانیم ءارمح  ار  ناشیا  هک  هفوک ، رهش  نکاس  ِنایناریا  نانوچ  برع  ریغ  دارفا  اب  نانآ  شزیمآ  ناناملسم و  تاحوتف  زا  سپ  نکیل 

[ . 2 . ] دندیمانیم ّطز »  » و هجبابس »  » ار ناشیا  هک  هرصب  رد  نکاس  دنه  دنس و  لها  و 
هیردنکسا  رد  طابقا  و 

ادیپ یگتفشآ  برع  تغل  هک  دش  نیا  لماع  همه  همه و  اراخب ، خلب و  دنـس و  دنه و  اقیرفآ و  ياهروشک  هب  برع  ياهناملـسم  ترجه  و 
دوخ هلیبـق  موق و  زا  ار  برع  حیـصف  ناـبز  هکنآ  ياـج  هب  برع  ریغ  نـالاسمه  اـب  ترـشاعم  هطـساوب  برع  ناـکدوک  هک  ياهنوـگب  هدرک 

سرف طبق و  ماوقا  زا  تاحوتف  رد  هک  دندوب  ینانز  لافطا  نیا  ناردام  یهاگ  هکنآ  رب  هوالع  دنتخومآیم ، برع  ریغ  ناکدوک  زا  دنزومایب ،
. دنتخومآیم هناخ  رد  برع ، ریغ  رکون  تفلک و  ای  برع ، ریغ  ردام  زا  ار  نخس  ناکدوک  نیا  دندوب و  هدش  ریسا  مور  و 

زا همیدق  للم  زا  یضعب  نابز  دننام  برع  تغل  جیردت  هب  دوب  کیدزن  هک  دمآ  دیدپ  برع  دیدج  لسن  نابز  رد  یگتفـشآ  نانچ  هجیتن  رد 
دورب ، نیب 

ندناوخ و هک  دمآ  دیدپ  لکـشم  نیا  دنراد و  ساپ  یتسردـب  ار  نابز  نآ  دـنناوتن  رـصع ، ره  رد  نیـصّصختم  زا  يدودـعم  زج  هک  اجنآ  ات 
. دشاب هتشادن  ناکما  يدودعم  يارب  زج  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  ّتنس  نآرق و  ندیمهف 

. دوب يرجه  لّوا  نرق  لّوا  همین  رد  یبرع  نابز  رد  اهیگتفشآ  نیا  زاغآ 
ار یبرع  نابز  رد  يراذگ  بارعا  نوناق  ای  وحن  ملع  سیسأت  ناتساد  دوب ، ریما  ترضح  نادرگاش  باحـصا و  زا  یکی  هک  یلئود  دوسالاوبا 

: دنکیم تیاکح  نینچ 
: دومرف نم  هب  تسا ، هشیدنا  رکف و  لاح  رد  ترضح  نآ  مدید  مدش ، دراو  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  رب  يزور 

[ . 3 . ] دنناوخیم طلغ  ار  نآرق  هفوک »  » امش رهش  رد 
. دیآ نوریب  یگتفشآ  نیا  زا  برع  تغل  ات  منک  يراک  مهاوخیم 

متفگ :
. دیاهدرک هدنز  ار  برع  تغل  دینکب  ار  راک  نیا  رگا  نینمؤملاریما  ای 

مسا و هب  هملک  میسقت  زا  دوب و  هتشون  ار  وحن  ملع  يانبریز  نآ  رد  هک  داد  نم  هب  ياهتشون  مدیـسر ، ترـضح  نآ  تمدخ  زور  دنچ  زا  دعب 
. دشیم عورش  اهنآ  فیرعت  فرح و  لعف و 

: دومرف نم  هب  سپس 
هَوَْحن ِْحنَا 

[ . 4 .« ] ورب شیپ  وحن  نیا  هب 
: دیوگیم دوسالاوبا 

ات مداد و  ناشن  ترـضح  هب  ارنآ  دعب  متـشاگن و  ترـضح  حرط  یئامنهار و  قبطرب  ار  وحن  دـعاوق  هرود  کی  متفر و  لزنم  هب  هتفرگ و  ارنآ 
. درک عفر  ار  شتالاکشا  هکنآ 

: دومرف لعفلاب  ۀهّبشم  ءامسا  رد  ًالثم 
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. یتشونن ار  َناک  ارچ 
، تساهنآ زا  متسنادیمن  متفگ :

. تساهنآ هلمج  زا  دومرف :
نایلاو دوب  برع  تایبدا  هب  ِملاع  هک  اجنآ  زا  دادیمن و  ناشن  یـسک  هب  ارنآ  تشاد ، هک  یلخب  ببـس  هب  دوب و  دوسـالاوبا »  » دزن دـعاوق  نیا 

. دندرکیم مارتحا  ار  وا  مالسلا  هیلع  ریما  ترضح  زا  سپ 
تشاد . تسد  رد  ار  قارع  تیالو  هیواعم  بناج  زا  هک  دوب  هیبانبدایز  نایلاو  نیا  هلمج  زا 

. داتسرف هیواعم  دزن  ماش  هب  ار  دایز  نبا  شدنزرف  دایز 
مه دایز  ردـپ  یّتح  دوب و  برع  ریغ  زا  هیمـس  شردام  هک  ارچ  درکیم ، ظّفلت  طلغ  دوب و  ناوتان  یبرع  ناـبز  هب  نتفگ  نخـس  رد  داـیزنبا 

. دوب هدرکن  كرد  ار  وا  نتفگ  طلغ 
هب هک  تشون  دایز  هب  و  داد ، صیخـشت  ار  هابتـشا  دوب ، برع  لـئابق  نیرتحیـصف  هک  شیرق  هلیبق  زا  دوب و  هدـش  گرزب  هّکم  رد  هک  هیواـعم 

[ . 5 . ] دنزیم فرح  طلغ  وا  هدب ، میلعت  ار  یبرع  نابز  هب  نتفگ  نخس  ترسپ 
، دوب هتخومآ  وا  هب  مالسلا  هیلع  ریما  ترـضح  هک  ار  برع  نابز  دعاوق  تساوخ  وا  زا  درک و  راضحا  ار  دوسالاوبا  داتـسرف و  ار  یـسک  دایز 

. دراذگب وا  رایتخا  رد  شدنزرف  میلعت  يارب 
. تفریذپن دوسالاوبا 

، دناوخب طلغ  ار  نآرق  دوسالاوبا  ریسم  رد  ات  تشاداو  ار  یسک  درب ، راکب  ياهلیح  دایز 
دناوخ روطنیا  ار  تئارب  هروس  مّوس  هیآ  مه  وا 

« ِِهلوُسَر َو  َنیکِرْشُْملا  َنِم  ٌءيَِرب  َهَّللا  َّنإ  »
دناوخ ) مال  رسک  هب  ار  ُهلوسر  (و 

. تسا مال  ّمض  هب  هلوسر  نآ  حیحص 
دـش و نوگرگد  شلاح  نآرق ، فیرحت  یناوخ و  طلغ  نیا  ندینـش  زا  سپ  دوسـالاوبا  [ 6 . ] دنرازیب نیکرـشم  زا  شلوسر  دنوادخ و  ینعی 

دنک . میلعت  مدرم  هب  لیدبت  رییغت و  زا  نآرق  ظفح  يارب  ار  وحن  ات  تفرگ  میمصت 
: درک مادقا  ود  فده  نیا  هب  ندیسر  يارب 

-----------------------------
: اه تشون  یپ 

كُرت درُک و  هملک  ود  رد  هحتف  هب  هّمـض  لیدـبت  اب  هکنآ  دـننام  تسه ، زین  یـسراف  نابز  رد  هملک  کی  تاکرح  رییغت  رد  رثا  نیا  ریظن  [ 1]
تسا . رتهدرتسگ  برع  نابز  رد  ریثأت  نیا  هّتبلا  كرت ) ، درک ) دوشیم ضوع  ینعم 

طز .)  ) و جبس ) ) هملک همجرت  سورعلاجات  هب  دوش  عوجر  [ 2]
رهش هب  هک  دوب  ناملـسم  هزات  ِنایناریا  اب  نآ  یلاها  طالتخا  و  برع ، لئابق  زکرم  زا  هفوک  رهـش  ندوب  رود  میتفگ  هکنانچمه  نآ  ببـس  [ 3]
برع اهنآ  نوچ  یلو  داتسرف  هفوک  هب  نآرق  میلعت  يارب  ار  ربمایپ  یباحص  دوعـسم ، نبا  مّود ، هفیلخ  دنچ  ره  دندوب و  هدرک  ترجاهم  هفوک 

رد دنتخومآیم  یباحص  ریغ  زا  ار  نآرق  برع ، ریغ  ياهناملسم  هزات  مّود ، لسن  هکنیارب  هوالع  دندناوخیم ، طلغ  ار  نآرق  دندوبن ، لیصا 
دنتشاد . يرتشیب  تاهابتشا  هجیتن 

دنمانیم . وحن  ملع  ار  يراذگ  بارعا  ملع  ببس  نیدب  و  [ 4]
هرـصب و هفوک و  ياهرهـش  رد  وا  نالاسمه  لاح  دنک ، ظّفلت  طلغ  ار  یبرع  نابز  هدوب ، اشوک  وا  میلعت  رد  شردپ  هک  ياهدازریما  یتقو  [ 5]
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تسا .؟ هدوب  هنوگچ  دندوب  ناریا  اقیرفآ و  ياهرهش  نکاس  هک  برع  ناحتاف  لسن  نتفگ  نخس  زین 
. دنکیم رییغت  انعم  هحتف  هرسک و  هّمض و  رییغت  اب  نینچ  نیا  یبرع  نابز  رد  [ 6]

یسانش راتفر 

رتشیب و نآ  هب  طوبرم  ثحابمو  دش ، هتشاذگ  یسرربو  ثحب  هب  ایند  ياه  هاگشناد  رد  کیـسالک  تروص  هب  یـسانشناور  هک  ریخا  نرق  رد 
. دیدرگ یئاسانش  رتهب 

، تسا یسانش » راتفر   » اهنآ زا  یکی  هک  تفرگ  رارق  یبایزرا  درومو  فشک  دنمشزرا  ملع  نیا  زا  يرگید  بناوج 
تسا ینورد  تاساسحا  راکفا و  هب  تبسن  ندب  یعیبط  شنکاو  هک  یسانش  راتفر  ملع  زا 

يرفیک یئاضق و  هتشر  رد  نآ  زا 
یسانش مرج  و 

رد ار  دوخ  يا  هنوگب  تسا  یمدآ  بلق  رکف و  لد و  ناج و  رد  هچنآ  هک  دنا  هدیـسر  تقیقح  نیا  هب  نوچ  دننکیم ، یناوارف  ياههدافتـسا 
: تفگ وکین  داد و  دهاوخ  ناشن  يرهاظ  راتفرو  نابزو  تسد 

« تسوا رد  هک  دوارت  نورب  نامه  هزوک  زا  »
: دناهداد حیضوت  ار  یسانش » راتفر   » نشور تقیقح  نیا  لبق ، نرق  هدراهچ  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح 

ِهِهْجَو ِتاحَفَص  َو  ِِهناِسل  ِتاَتَلَف  ِیف  َرَهَظ  َّالِإ  ًاَئیَش  ٌدَحَا  َرَمْضَا  ام 
[ . 1 « ] دزاس یم  راکشآ  شاهرهچ  تالاح  نابز و  ار  دوخ  زیچ  نآ  هکنآ  رگم  دنک  یمن  ناهنپ  شنورد  رد  ار  يزیچ  یسک  »

--------------
اه : تشون  یپ 

. یتشد دمحم  سرهفملا  مجعم  هغالبلا  جهن  تمکح 26  [ 1]

( ینامرد  ) ینیلاب یسانش  ناور 

: هک درک  یفّرعم  ار  نامرد  هار  مه  دومرف و  هراشا  یناور  يرامیب  هب  مه  شیپ ، نرق  هدراهچ  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
مَکِحلا ُِفئارَط  اهل  اُوغَْتباف  ُناْدبَْءالا  ُّلَمَت  امَک  ُّلَمَت  بولُُْقلا  ِهِذه  َّنِا 

زیمآ تمکح  نانخسزا  حور  یگدرسفا  نامرد  يارب  سپ  دنوشیم ، هدرسفا  هتسخ و  اهندب  هک  نانچ  دنوشیم  هدرسفا  اه  بلق  نیا  انامه  »
[ . 1 « ] دینک هدافتسا  ابیز  و 

، حور یگدرـسفا  نامرد  ، هدـش باسح  تارابع  اب  نیقلت  هنامیکح ، ياهزردـناو  دـنپ  ینافرع ، یقالخا ، نانخـس  نداد  شوگ  اـب  هزورما  هک 
: دومرف هک  دباییم  قّقحت 

[ . 2  ] ًءاود ناک  ًاباوص  ناک  اذا  ءامکُحلا  ُمالک  َّنا 
.« تسا شخب  افش  يوراد  دشاب  تسرد  رگا  نادنمشناد  نانخس  انامه  »

--------------
: اه تشون  یپ 

یتشد . دمحم  سرهفملا  مجعم  هغالبلا  جهن  تمکح 197  و -  یتشد - ، دمحم  سرهفملا  مجعم  هغالبلا  جهن  تمکح 91  [ 1]
. یتشد دمحم  سرهفملامجعم  هغالبلاجهن  تمکح 265  [ 2]
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نز یسانشناور 

یئابیز هب  دناوتیمن  تسناوتن و  هدنیآ  هتشذگ و  رد  سکچیه  هک  دراد  یئابیز  رظن  راهظا  نز ، هب  تبسن  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح 
، دنارب نخس  نآ 

رهظم ار  وا  دـنوادخ  مه  مسج  مادـنا و  رظن  زا  هکنیا  زا  و  نز ، یحور  ساّـسح  فطاوع  و  اـه ، تفارظ  هب  هّجوت  اـب  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما 
، داد رارق  ياهداعلا  قوف  یئابیز  لامج و 

: دیامرفیم دنکیم و  هیبشت  لُگ  هب  ار  نز 
ۀَنامَرْهَِقب ْتَسَیل  َو  ۀَناحیَر  َةَأرَْملا  َّنِا 

[ . 1 « ] تسین تخس  نشخ و  نانامرهق  نانوچ  و  تسا ، لگ  نز  انامه  »
----------------

اه : تشون  یپ 
نیقّتملا ج 13 ص 75. ۀضور  و  هعیشلا ج 14 ص 120 ، لئاسو  و  همانرخاوا 31 ، هغالبلا  جهن  [ 1]

ثیدح ملع  جاور 

: دنداد روتسد  دنهد ، رارق  لماک  ياوزنا  رد  ار  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  تیبلها  هکنآ  يارب  هفیقس  نارگاتدوک 
.« دنکن ثیدح  لقن  یسک  »

. دوش شومارف  جیردت  هب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  ترتع  مالسلا و  هیلع  یلع  ماما  لئاضف  ات 
لقن هب  ار  نانآ  داد و  لزنم  هفوک  رد  ار  هباحـص  زا  رفن  دمآ و 1500  هفوک  رهش  هب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  لمج  گنج  زا  سپ 

درک . قیوشت  ثیدح  شزومآ  و 
هک : داد  دنگوس  ار  ادخ  لوسر  باحصا  هفوک  دجسم  رد  يزور 

. دهد تداهش  دزیخرب و  دینش  ار  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  نانخس  و  تشاد ، روضح  مُخ  ریدغ  زور  عادولا  ُۀّجح  رد  سکره 
. دندروآ دای  هب  ار  ریدغ  هبطخ  و  دنداد ، تداهش  دنتساخرب و  مدرم  زا  يدایز  دادعت 

هدینش ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  نابز  زا  ار  يدایز  تایاور  دندوب و  هدنز  هک  ادخ  لوسر  یباحـص  زا  رفن  نارازه  زور ، نآ  زا  سپ 
[ . 1 . ] تفرگ قنور  یمالسا  تایاور  هک  دندرکیم ، لقن  اجهمه  رد  ار  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ثیداحا  تایاور و  دندوب ،

-----------------
اه : تشون  یپ 

دمحا ج1 ص118 و 119 و ج4 ص370. دنسم  و  ریثکنباخیرات ج5 ص211 ، [ 1]

تشادهب بط و  رد  ییاهدومنهر 

هتفرگ رارق  تخانش  یبایزرا و  دروم  ياهدرتسگ  هنوگب  ثحب  نیا  نامرد ) تشادهب و  مالـسلا و  هیلع  یلع  ماما   ) مهدراهچ دلج  رد  هچرگ 
. ددرگیم هراشا  اهدومنهر  زا  یخرب  هب  اجنیا  رد  اّما  تسا ،

دومرف : مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  - 1
[ . 1 . ] دنکیم رغال  بآ و  ار  ندب  اریز  دینکم ؛ تموادم  یهام  ندروخ  هب 
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مرگ ار  اههیلک  ناتسمز  رد  نآ  ندروخ  و  دیامنیم ، لمد  داجیا  ندب  رد  و  جییهت ، ار  یلخاد  ترارح  دیدش  يامرگ  رد  ودرگ  ندروخ  - 2
[ . 2 . ] دنکیم عفد  ار  تدورب  و 

[ . 3 . ] دروخب ریش  تشوگ و  دوش  فیعض  ناملسم  هاگره  - 3
[ . 4 . ] دینکشب ار  بت  ترارح  هشفنب  ندروخ  اب  - 4

[ . 5 . ] دوشیم ندب  یبارخ  فعض و  بجوم  ماش  ندروخن  - 5
[ . 6 . ] تسا شخبافش  شریش  نغور و  روآدرد و  واگ  ياههیپ  دومرف : زین  و  تساود ، واگ  ریش  - 6

[ . 7 . ] دوشیمن ضیرم  دروخب  شمشک  هناد  حبص 21  لوا  رد  هک  یسک  - 7
[ . 8 . ] دنکیم یغّابد  ار  هدعم  هک  دیروخب  بیس  - 8

[ . 9 . ] دنکیم هزیکاپ  ار  هدعم  يوق و  ار  ناوتان  بلق  یبالگ  ندروخ  - 9
[ . 10 . ] هلوح ياهکرک  دننام  دوشیم  كرک  هدعم  يارب  رتعس  - 10

کیرحت ار  ماذـج  گر  هک  دـییاسن  لافـس  هب  ار  دوـخ  ياـهاپ  و  دـنکیم ، بآ  ار  اـههیلک  هیپ  نآ  هک  دـیباوخن  تشپ  رب  هب  اـمرگ  رد  - 11
[ . 11 . ] دیامنیم

[ . 12 . ] دنتشادیم مّدقم  برجم  قایرت  رب  ار  نآ  دنتسنادیم  ار  کمن  صاوخ  مدرم  رگا  دیروخب ، کمن  اذغ  ندروخ  زا  لبق  - 12
[ . 13 . ] دروآیم ریساوب  هیلخت ، ماگنه  هب  نداد  لوط  - 13

[ . 14 . ] دنکیم کیرحت  ار  ماذج  گر  اهنآ  ندروخ  هک  دیروایب  نوریب  تشوگ  زا  ار  اههّدغ  - 14
[ . 15 . ] دزاسیم راکشا  ار  ناهنپ  يرامیب  هدیسوپ و  ار  سابل  ریغتم ، ار  ندب  گنر  هک  دیریگن  رارق  دیشروخ  ربارب  رد  - 15

[ . 16 . ] دنکیم تسس  ار  اههیلا  گرزب و  ار  مکش  عّونتم  گنراگنر و  ياهاذغ  ندروخ  - 16
----------------------

اه : تشون  یپ 
. 5 ثیدح کمسلا ، باب  همعطلا ، باتک  یفاک ، عورف  [ 1]

. 1 ثیدح ص340 ، ج6 ، یفاک ، عورف  [ 2]

. 2 ثیدح ص316 ، ج6 ، یفاک ، عورف  [ 3]
ثیدح 11 . ص522 ، ج6 ، یفاک ، عورف  [ 4]

ثیدح 8 . ص317 ، ج6 ، یفاک ، عورف  [ 5]

ثیدح 1 . ص337 ، ج6 ، یفاک ، عورف  [ 6]

ثیدح 1 . ص351 ، ج6 ، یفاک ، عورف  [ 7]
ثیدح 11 . ص357 ، ج6 ، یفاک ، عورف  [ 8]

ثیدح 1 . ص357 ، ج6 ، یفاک ، عورف  [ 9]
ثیدح 1 . ص375 ، ج6 ، یفاک ، عورف  [ 10]

ثیدح 19 . مامحلا ، باب  يزلا ، باتک  یفاک ، عورف  [ 11]
. 4 ثیدح ص326  ج6 ، یفاک ، عورف  [ 12]

ثیدح 65 . دحاولا ، باب  لاصخ  [ 13]
ثیدح 5 . ص254 ، ج6 ، یفاک ، عورف  [ 14]
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ثیدح 44 . ۀثالثلا ، باب  لاصخ ، [ 15]
ثیدح 8. ص317 ، ج6 ، یفاک ، عورف  [ 16]

یسیون ابیز  شور 

دومرف : عفار  یبا  نب  هَّللادیبع  دوخ  یشنم  هب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح 
نیا تیاعر  اریز  سیونب ، مه  کیدزن  ار  تفورح  و  زادنیب ، هلـصاف  تیاهرطـس  نیب  نادرگ ، ینالوط  ار  تملق  هنابز  راذـگب  هقیل  تتاود  رد 

[ . 1 . ] دیازفایم طخ  ییابیز  رب  تاکن 
--------------------

اه : تشون  یپ 
. یتشد دمحم  سرهفملا  مجعم  تمکح 315  هغالبلاجهن ، [ 1]

طاطخ يرکف  زکرمت  شور 

: دومرف دوخ  بتاک  هب  یسیون  طخ  يارب  رکف  زکرمت  شور  هب  تبسن  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ 
[ . 1 . ] یهد ياج  تبلق  رد  ار  نآ  میوگ  یم  هچره  ات  هد  رارق  متروص  رد  ار  تنامشچ  ریگب و  تناتشگنا  اب  ار  ملق  و  نیشنب ، نیمز  يور 

----------------
اه : تشون  یپ 

. یطویسلا ةاحنلا  تاقبط  [ 1]

یماظن ياهدومنهر 

تسا . هدادن  تسد  زا  ار  دوخ  یماظن  شزرا  ینالوط  ياهلاس  تشذگ  دوجو  اب  ع )  ) یلع ماما  یماظن  ياهزردنا 
زابرـس رازه  شـش  یهدـنامرف  هب  ار  نانآ  هک  یناه » نب  حیرـش   » و رـصن » نب  دایز   » هاپـس ناهدـنامرف  زا  نت  ود  هب  دوخ  يهماندـنپ  رد  ـالوم 

دیوگیم : نینچ  دوب ، هتشامگ 
هئبعتب و الا  بئاتکلاب  اریـست  و ال  عئالطلا ، هیجوت  نع  اماست  نا  امک  اـیاف  مهعئـالط ، همدـقملا  نویع  و  مهنویع ، موقلا  همدـقم  نا  اـملعا  و  ... 

،... انیصح انصح  کلذ  نکی  ام ، هقطنم  یف  فقوتلل  متلزن  اذاف  رذح .
زا هک  ادابم  و  تسا ، ییاسانش  هورگ  نالوارقـشیپ ، همدقم و  شوگ  مشچ و  تسا و  رکـشل  شوگ  مشچ و  هاپـس  يهمدقم  هک  دینادب  و  - 1»

. دینک تلفغ  ییاسانش  هورگ  لیسگ 
دیربن . شیپ  لماک  يرایشه  یگدامآ و  نودب  ار  نایرکشل  - 2

دینزب . ودرا  رطخیب  نما و  یهاگهانپ  رد  دیدرک ، فقوت  یهاگیاج  رد  رگا  - 3
دوـخ ار  دوـخ  شترا  دـیورنورف ، ییاـسآنت  تلفغ و  هب  تماـقا  لوـط  رد  و  دـینیچب ، هاـگرارق  نوـماریپ  رد  ار  اـههزین  بـش  ماـگنه  هـب  - 4

دینک . يرادساپ 
تبون . هب  تبون  ای  کبس  رگم  دیباوخن ، زگره  - 5

ماهدـماین امـش  دزن  هب  هک  ینامز  ات  و  مناور ، امـش  شیپ  رد  ناباتـش  ادـخ - تساوخ  هب  نم - و  دـینک ، ربخ  اب  دوخ  لاـح  زا  ارم  زور  ره  - 6
دیراد . تفایرد  ارم  نامرف  ادخ - يرای  هب  ای - دریگرد ، نانآ  يوس  زا  دربن  هکنآ  رگم  دینکن ، راکیپ 
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[ . 1 .« ] دیروآ تسدب  یبسانم  تصرف  نانآ  اب  تجح  مامتا  زا  سپ  هکنآ  رگم  دیزروم ، باتش  و  دیشاب ، تسود  مه  اب  ناتراکیپ  رد  - 7
-----------------

اه : تشون  یپ 
ص 97. هغالبلاجهن ، كردتسم  [ 1]

نازابرس يهیحور 

رد یلزلزت  چیهیب  دناوتیم  دراد ، نانیمطا  دوخ  ندیگنج  تیناقح  هب  هک  يزابرس  دراد . گنج  يهجیتن  رب  یعطاق  ریثات  نازابرس  يهیحور 
دنک . يرادیاپ  نمشد  تارفن  زا  ینادرگ  ربارب 

زاس و نوچ  یلماوع  هب  ار  رگید  دـصرد  اهنت 25  دـننادیم و  شترا  یلاع  يهیحور  ورگ  رد  ار  يزوریپ  زا  دـصرد  یماظن 75  ناسانشراک 
دنهدیم . تبسن  تاطابترا  یماظن و  شزومآ  یهدنامزاس ، گرب و 

تسا . قداص  زین  ياهزرابم  عون  ره  يهرابرد  هکلب  تسین ، بئاص  یگنج  طیارش  رد  اهنت  رظن  نیا 
دراد . نانآ  تیلاعف  یشخب  رثا  تفرشیپ و  رد  ياهدننکنییعت  شقن  نادهاجم  يهیحور  نیاربانب 

درب ؟ الاب  ار  هدنمزر  نازابرس  ای  زرابم  دارفا  يهیحور  ناوتیم  هنوگچ  هک  میسریم  شسرپ  نیا  هب  لاح 
داد : حیضوت  دیاب  ار  اریز  تاکن  روظنم  نیدب  تسا ، ریذپناکما  رما  نیا  نشور  ینیبناهج  کی  نتشاد  اب  هک : تسا  نآ  خساپ 

داهج هک  يزابرس  تسا و  زوریپ  شنایهاپس  نارکیب و  شتمظع  هک  تسوا  اهنت  تسا و  طلـسم  شیوخ  ناگدنب  يهمه  رب  اتکی  دنوادخ  - 1
دشاب . یکتم  دنوادخ  هب  دیاب  اهنت  دوخ  راکیپ  رد  دنکیم 

زوریپ دـناهدیمزر ، وا  نانمـشد  اب  هدومن و  هیکت  دـنوادخ  هب  هک  یناـسک  ناـهارمگ ، رامـشیب  هوبنا  دوجو  اـب  هک  دـهدیم  ناـشن  خـیرات  - 2
دندمآ . قئاف  دندرکیم ، راکنا  ار  ناشیا  تلاسر  هک  ینانزغورد  رب  ناربمایپ  لاثم  يارب  دناهدش .

تـسا یئاههرهلد  اهـساره و  عبنم  گرم ، هکنآ  هژیو  هب  دـنک ، هدامآ  نآ  يارب  ار  دوخ  ناـسنا  تسا  رتهب  سپ  تسین ، يزیرگ  گرم  زا  - 3
تسا . راگدرورپ  زا  تعاطا  اهنآ  زا  یئاهر  هار  هناگی  هک 

هک تسا  یهام  ای  زور  نوچ  ایند  درادـن . یتشگزاب  رگید  تشذـگ  هک  يرمع  دـنامیمن . اج  رب  یـسک  يارب  تسا و  رذـگ  لـحم  اـیند  - 4
تسین . يزیچ  تشهب  ای  خزود  زج  نآ  يوسارف  هدش و  يرپس 

دیامرفیم : ع )  ) یلع ماما  میراپس . ودب  يدونشخ  اب  دبلطیم  ادخ  هچنآ  ره  هک  تساور  مینادیم  ار  قیاقح  نیا  یتقو 
و هتعاط ، یلا  اعد  هلوسر ، هدبع و  ادمحم  نا  دهـشا  و  دجملا ، میظع  دـنجلا ، زیزع  هقوقح ، فئاظو  یلع  هنیعتـسا  و  هماعنال ، ارکـش  هدـمحا 

هللا ... يوقتب  اومصتعاف  هرون . ءافطال  سامتلا  و  هبیذکت ، یلع  عامتجا  کلذ  نع  هینثی  ال  هنید ، نع  اداهج  هءادعا  رهاق 
زوریپ شنایهاپـس  نارکیب و  شتمظع  هک  میوجیم  يرای  شقوقح  يادا  يارب  وا  زا  و  میوگیم ، ساپـس  شیاهـششخب  ساـپ  هب  ار  يادـخ  »

تسا .
يو نانمـشد  رب  وا  نید  هار  رد  داهج  رد  دناوخارف و  وا  شتـسرپ  هب  ار  مدرم  تسوا . هداتـسرف  هدـنب و  ص )  ) دـمحم هک  مهدیم  یهاوگ  و 

يراکزیهرپ دنوادخ  هار  رد  دوبن . رگراک  وا  رد  شوترپ  ندرک  شوماخ  رد  ناشـشالت  يو و  راکنا  رد  ناهارمگ  یتسدـمه  تفای . یگریچ 
دوخ دسرارف  هکنآ  زا  شیپ  و  دیوش ، اریذپ  شیاهیتخس  اب  ار  گرم  رادیاپ . دنلب و  یهاگهانپ  تسا و  راوتسا  نامـسیر  نیا  هک  دینک  هشیپ 

نالقاع و يارب  دوب  دناوتیم  يزردنا  نیا  و  تسا ، راک  ماجرف  انامه  زیخاتسر  و  دیشاب . هدامآ  شندیـسررس  زا  لبق  و  دیزاس ، نآ  يایهم  ار 
ياـهشزرل و  خزرب ، ساره  و  هودـنا ، تدـش  و  روـگ ، یگنت  زا  دـینادیم  هـچ  امــش  زور  نآ  ندیــسرارف  زا  شیپ  نـالهاج و  رهب  یتربـع 

و ربق ، راشف  و  باقع ، سرت  كاغم و  یکیرات  و  كانلوه ، ياهادص  كاخ و  زا  اهـشوگ  یگدـنکآ  و  اهمادـنا ، یچیپ  مهرد  و  بارطـضا ،
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روگ ؟ گنس  یتخس 
اب تمایق  ییوگ  دیاهتـسبمه و  رگیدکی  هب  تمایق  امـش و  تشذگ ، ناینیـشیپ  رب  هکنانچ  درذـگیم  امـش  رب  ایند  ادـخ  ناگدـنب  يا  هللا ، هللا ،

هدیسر و رس  شیاههرهلد  اب  يرادنپ  و  تسا ، هتشادهاگن  دوخ  ریـسم  رد  ار  امـش  هدش و  کیدزن  شیاهـشفرد  اب  هدمآ و  شیپ  شیاههناشن 
ای دش  يرپس  هک  تسا  يزور  نوچ  تسا . هدنارب  دوخ  شوغآ  زا  ار  نانآ  هتسش و  تسد  شیوخ  نادنزرف  زا  ایند  و  هدینارتسگ ، ار  شاهنیس 

مهرد و ییاهراک  اب  گـنت ، یهاـگیاج  رد  تشاذـگ . يرغـال  هب  ور  نآ  یهبرف  تفرگ و  یگنهک  گـنر  نآ  یگزاـت  دمآرـس ، هک  یهاـم 
شاهمیه رود ، شایـشومخ  نازوس ، شاهلعـش  نیگآمشخ ، شاهجـض  نازورف ، شاهنابز  دنلب ، شریفن  نازوس ، تخـس  شبیهل  هک  هتفـشآ 

هب هک  نانآ   » اما تسا . زیخ  یئاوسر  شنارذگ  نازادگ و  شیاهگیر  کیرات ، شیاههنارک  ادیپان ، شیافرژ  نیگمهس ، شاهدعو  كانشتآ ،
شتآ زا  رانک . رب  باتع  زا  دـنناما و  رد  باذـع  زا  دـنوشیم .» ناور  تشهب  هب  یگلمج  دـندرک  هشیپ  يراکزیهرپ  راگدرورپ  ياضر  رطاخ 

نآ ناـنیا  دندنـسرخ . دوخ  هدوسآ  هاـگیاج  زا  زین و  ناـنآ  تسا و  هتفاـی  شمارآ  ناـنآ  دوجو  اـب  تشهب  يارـس  دـناهتفرگ و  يرود  خزود 
و دوب ، زور  یهاوخ  شزرمآ  شیاین و  طرف  زا  اـیند  رد  ناشیاهبـش  دوب . ناـیرگ  ناشناگدـید  هدیدنـسپ و  ناـشرادرک  اـیند  رد  هک  دـنناسک 

نآ راوازـس  هچ  داد ، تشگزاب  تشهب  هب  دومن و  ادا  ار  نانآ  شاداـپ  دـنوادخ  سپ  هدـیدرگ . بش  یگتـسراو  ییاـسراپ و  زا  ناـشیاهزور 
دنیاسایب . نادیواج  ییارس  رد  رادیاپ  یماکداش  اب  هک  دندوب 

امش يهدننک  هابت  نآ  هب  ندرک  تشپ  اب  و  دباییم ، رفظ  امـش  دنمزوریپ  نآ ، تیاعر  اب  هک  دیورن ) نوریب  قح  هار  زا   ) ادخ ناگدنب  يا  سپ 
هب هچنآ  هب  و  دـیتسرفیم ، ترخآ  هب  هک  دـیتسه  ياهشوت  ناگورگ  امـش  هچ  دـیریگب ، یـشیپ  شیوخ  لجا  رب  دوخ  لامعا  اب  دربیم . ناـیز 
زا هن  تشاد و  دیهاوخ  یسر  تسد  تشگزاب  هب  هن  هک  دیآیم  دورف  نانچنآ  امـش  رب  گرم  هک  دینادب  و  دریگیم ، شاداپ  دیاهدروآ  ياج 

ار امـش  ام و  شتمحر  تکرب  هب  درامگ و  رب  شاهداتـسرف  تعاط  دوخ و  تعاط  هب  ار  امـش  ام و  راگدرورپ ، دوب . دـیهاوخ  ناـما  رد  شزغل 
دیاشخبب .

اور باتـش  ادخ  هک  يراک  رد  دیزادنین و  راک  هب  ناتاهنابز  ياوه  رد  ار  دوخ  غیت  تسد و  دیـشاب ! ابیکـش  الب  ربارب  رد  راوتـسا و  ياج و  رب 
هدرم دیهـش  دراپـس ، ناج  رتسب  رد  شتیب  لها  ربمایپ و  شیوخ و  راگدرورپ  قح  تفرعم  اب  امـش  زا  سک  ره  هک  دـینادب  دیباتـشم . هتـشادن ،

ره دریگیم و  ار  شینز  ریـشمش  ياج  وا  تین  و  تسا ، شیوخ  يراکوکین  تین  باوث  قحتـسم  تسادـخ و  يهدـهع  رب  وا  شاداـپ  تسا و 
دیهد ). ماجنا  نآ  بسانم  تقو  رد  ار  اهراک  سپ  [ ) 1 .« ] تسا ياهژیو  ماگنه  تدم و  ار  يزیچ 

----------------------
اه : تشون  یپ 

يهبطخ 232. هغالبلاجهن ، [ 1]

ههبج زا  هتشگزاب  ناگدنمزر 

دناتسیم ؟ هچ  ریشمش 
دیوگیم : ع )  ) یلع ماما  تسا . یفاک  هدرب ، هچنآ  ناربج  يارب  دیدرتیب  دراذگیم ، یقاب  هچنآ 

ادلو . رثکا  و  اددع ، یقبا  فیسلا  هیقب 
[ . 1 « ] دنرتشیب دنزرف  زا  رتیقاب و  رامش  زا  دناهدماین  لیان  تداهش  ضیف  هب  هک  ینارگداهج  »

--------------------
اه : تشون  یپ 

يهرامش 81. تمکح  هغالبلاجهن ،  [ 1]
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ینیشناج يربهر و 

: هک دنداد  شرازگ  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  هب  كوبت ، گنج  يارب  تکرح  هناتسآ  رد 
ءوس هدمآ  تسد  هب  تصرف  زا  دننزب و  یئاههئطوت  هب  تسد  هنیدم ، رهـش  رد  وت  تبیغ  رد  دنراد  دصق  قفانم ، ياههورگ  یـسایس و  بازحا 

. دننک هدافتسا 
ار مالـسلا  هیلعیلع  ماـما  اـههئطوت ، ندـش  نَک  هشیر  يارب  مه  و  هنیدـم ، رد  دوـخ  ینیـشناج  يارب  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوـسر 

. دنامب هنیدم  رد  ات  درک  باختنا 
. دنک بوکرس  ار  ياهئطوت  هنوگره  و 

نآ هب  باطخ  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هک  تسا  مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما  ترـضح  یلاـع  تیریدـم  اـهتقایل و  هب  هّجوت  اـب 
: دومرف ترضح 

يدَْعب ِیبَن  ُهَّنَا ال  ّالا  یسُوم ، ْنِم  َنوُراه  َِۀلِْزنَِمب  یّنِم  َْتنأ 
(. تسین يربمغیپ  نم  زا  سپ  هکنیا  زج  یتسه ، یسوم  يارب  نوراه  هلزنم  هب  نم  يارب  زا  وت  )

هب یماظن  رونام  يارجام  هکلب  تسین  هنیدـم  زا  ربمایپ  تبیغ  ياهزور  رد  ینیـشناج  يربهر و  اهنت  دـسریم  تاـبثا  هب  ثیدـح  نیا  زا  هچنآ 
[ . 1 . ] دیامرف غالبا  نایناهج  هب  ار  مالسلا  هیلعیلع  ماما  تیالو  تماما و  ات  دش  ثعاب  كوبت  يوس 

تیاور هباحـص  زا  یتعامج  یـسوم ) ْنِم  َنوراه  ِۀـلزنَِمب  یّنِم  َتنا   ) مالـسلا هیلعیلع  يارب  ار  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  نخـس  نیا 
؛ تسا ثیداحا  نیرت  حیحص  نیرت و  تباث  زا  ام  دزن  رد  دناهدرک و 

. تسا هدرک  تیاور  زین  صاّقو  یبا  نب  دْعَس  و  فلا -
. دناهدرک تیاور  مه  ۀمَلَس  ُُّما  يردِخ و  دیعسوبا  ساّبع و  نبا  و  [ 3  ] سیمع رتخد  ءامسا  هَّللادبع و  نبرباج  و  [ 2  ] ۀَمَثیَخ یبا  نبا  ب -

: تسا هتفگ  يذمِرت  ج -
یبا نب  دعـس  زا  وا  بیـسُم و  نب  دعـس  نب  ییحی  زا  وا  برح و  نب  مالّـسلادبع  زا  وا  میُعنوبا و  زا  یفوک  رانید  نب  مساق  درک  ثیدـح  ار  اـم 

: دومرف مالسلا  هیلعیلع  ماما  هب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  هک  صاّقو 
یسُوم ْنِم  َنوُراه  َِۀلِْزنَِمب  یّنِم  َْتنَا 

. حیحص نَسَح و  تسا  یثیدح  ثیدح ، نیا  تفگ : و 
: تفگ و 

هّللادبع نبرباج  زا  وا  لیقع و  نب  دّمحم  نب  هَّللادبع  زا  کیرـش  کیرـش و  زا  وا  يریبُز و  دمحاوبا  زا  نالیَغ  نب  دومحم  درک  ثیدـح  ار  ام 
: دومرف مالسلا  هیلعیلع  ماما  هب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  هک 

. يدَْعب ِیبَن  ُهَّنَا ال  ّالا  یسوم ، ْنِم  َنوراه  َِۀلِْزنَِمب  یّنِم  َْتنا 
هک مالـسلا  اـهیلعهمطاف  زا  وا  ینهُج و  ياـسوم  زا  وا  يرازف و  هیواـعم  نب  ناورم  تفگ : اـم  هـب  هـک  درک  ثیدـح  [ 4  ] نیعم نـب  ییحی  د -

: دومرف مالسلا  اهیلعهمطاف 
: دومرف مالسلا  هیلعیلع  هب  هک  مدینش  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  زا  تفگیم : هک  مدینش  سیمُع  رتخد  ءامسا  زا 

«. يدَْعب ِیبَن  ُهَّنَا ال  ّالءا  یسوم  ْنِم  َنوُراه  َِۀلِْزنَِمب  یّنِم  َتنا  »
هعومجم نیا  مراهچ  دـلج  یعافد  یماظن و  روما  مالـسلا و  هیلعیلع  ماما  باتک  هب  مالـسلا  هیلعماما  یماظن  تیریدـم  زا  رتشیب  عـالّطا  يارب 

. دوش هعجارم 
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---------------------
اه : تشون  یپ 

دارم دـیآیم ، رب  ثیدـح  ِدوخ  زا  هچنانچ  هکلب  دوبن ، مالـسلا  هیلعربمغیپ  لایع  لـها و  يارب  اـهنت  مالـسلا  هیلعیلع  ینیـشناج  زا  روظنم  [ 1]
تسا . مالسلا  هیلعربمغیپ  زا  سپ  مالسلا  هیلعیلع  تیالو  تماما و 

. دـشابیم بدا  نایوار  زا  ثیدـح و  ناظفاح  زا  خّروم و  وا  تسا . رکبوبا  شا  هینک  يدادـغب و  ییاسن  برح  نب  ریهز  نب  دـمحا  وا  مان  [ 2]
(. 1  - 23  - مالعالا ( ) 185  - 279 .) تسا هدوب  دادغب  رد  شتافو  ّدلوت و  ّلحم 

نیمزرـس هب  وا  اـب  دوب و  بلاـط  یبا  نب  رفعج  تسخن  دـشابیم . فوع  رتخد  دـنه  وا  رداـم  تسا ، رکبوبا  رـسمه  سیمع  رتخد  ءامـسا  [ 3]
رکبوبا نوچ  دروآ و  رد  دوخ  جاودزا  هب  ار  وا  رکبوبا  سپس  دش ، هتـشک  هتوم  زور  رد  بلاط  یبا  نبا  رفعج  شرهوش  درک . ترجاهمهشبح 

دننام هباحص  زا  یخرب  دروآ . ایندب  ار  ییحی  یلع  يارب  دّمحم و  هَّللادبع و  رفعج ، يارب  وا  دومن . جاودزا  وا  اب  مالسلا  هیلعیلع  تشذگ  رد 
هکنآ زا  شیپ  يو  تسا . ربمغیپ  رـسمه  هنومیم  رهاوخ  يو  دـناهدرک . تیاور  ثیدـح  وا  زا  ساـّبع  نبا  يرعـشا و  یـسوموبا  مود و  هفیلخ 

. دومن تعیب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  اب  دروآ و  مالسا  دوش  دراو  مقرا  هناخ  هب  هّکم  رد  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر 
(. 1  - 230 ءامسالا -  بیذهت  . ) تشذگ رد  يرجه  لاس 40  دودح  وا 

نامز رد  ثیدـح  هّمئا  زا  تسا . رابنا  زا  شلـصا  تسا . نافطغ  هرم  ینب  یلاوم  زا  اـیرکزوبا  هب  یّنکم  داـیز  نب  نوع  نب  نیعم  نب  ییحی  [ 4]
هک ار  یثیدـح  ره  دـیوگیم : وا  هرابرد  لبنح  نبا  دوب . راوتـسا  هقث و  ناثّدـحم  زا  دوب و  ظـفاح  ملاـع و  یناـّبر و  ییاوشیپ  وا  دوب . شیوخ 

نوفدـم عیقب  رد  دـش و  هداد  لسغ  دـنداد  لسغ  ار  ربمغیپ  هک  يریرـس  نامه  رب  تفای و  تاـفو  هنیدـم  رد  تسین . ثیدـح  دسانـشن ، ییحی 
(. ص159 ءامسالا ج1 ، بیذهت  .) دوب هلاس  تفه  داتفه و  تافو  ماگنه  هب  دناهتفگ . هیثرم  يرجه  لاس 233  هب  ار  وا  ارعش  دیدرگ .

هدروخ دح  مرجم  قوقح  تیاعر 

. دنک يراج  وا  رب  ار  یعرش  ّدح  ات  دنداد  ربنق  تسد  هب  مرج  تابثا  همکاحم و  زا  سپار  یصخش 
هبرض هس  داد و  تسد  زا  ار  دوخ  لرتنک  هدش  ینابصع  یعرش ، دح  مامتا  زا  سپ  دش ، یعرش  دح  يارجا  مرگرـس  تفرگ و  ار  قّالـش  ربنق 

، تخاون مرجم  ندب  رب  یعرش  ّدح  رب  هفاضا  قالش ،
؛ تشاد تراظن  هک  مالسلا  هیلعنینمؤملاریما  ترضح 

طاوْسَأ ِۀَثالَث  رَْبنَق  یَلَع  ُهداع  أَف 
دوش صاصق  ات  دز  ربنق  ندب  رب  هبرض  هس  تفرگ و  ار  قّالش 
[ . 1 . ] تسا هدرزآار  یناسنا  یعرش ، دح  رب  هفاضا  ارچ  هک 

------------------
اه : تشون  یپ 

ص182. ج29 ، هعیّشلا ، لئاسو  و  ص206 -  ج7 ، یفاک ، لوصا  [ 1]

( همذ لها   ) یبهذم ياه  تیلقا  قوقح  تیاعر 

، دروآ شروی  ماما  روشک  ياهزرم  هب  ات  داد  روتسد  ار  يدماغ » فوع  نب  نایفس   » مان هب  يرسفا  هیواعم 
. دنک تشحو  داجیا  تراغ  لتق و  اب  و 

. درک داجیا  تشحو  بعُر و  لاوما  تراغابو  درک  هلمح  رابنا )  ) رهش هب  يدماغ )  ) درم و 
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دندید بیسآ  زین  دندوب  یمالسا  تموکح  تیامح  رد  هک  ناملسم  ریغ  نادرم  نانز و  نایم  نیارد 
هدیـشک نیمز  يور  رب  ترـضحنآ  ياـبع  فرط  کـی  دوب و  كانمـشخ  هکیلاـحرد  درک ، نارگن  رایـسب  ار  مالـسلا  هیلعیلع  ماـما  ربخ  نیا 

. دشیم
، تفر هفوک  هلیُخن »  » هب

: هک دناسر  ناگمه  شوگب  ار  كاندرد  ربخ  نیا  ءادتبا 
ْمُْهنِم َلُجَّرلا  َّنَأ  ِینَغََلب  ْدََـقلَو  اَهِِحلاَسَم . ْنَع  ْمُکَلیَخ  َلاَزَأَو  يِرْکَْبلا ، َناَّسَح  َْنب  َناَّسَح  َلَتَق  ْدَـقَو  َراَْبنَْألا ، ُُهلیَخ  َْتدَرَو  ْدَـقَو  ٍدـِماَغ  وُخَأ  اَذـهَو 

َُّمث ِماَحِْرتْسِْالاَو . ِعاَجِْرتْسِْالِاب  اَّلِإ  ُْهنِم  ُِعنَتْمَت  اَم  اَهَثُعُرَو ، اَهَِدئاَلَقَو  اَهَْبُلقَو  اَهَلْجِح  ُعِزَْتنیَف  ِةَدَهاَعُْملا ، يَرْخُْألاَو  ِۀَِملْـسُْملا ، ِةَأْرَْملا  یَلَع  ُلُخْدـی  َناَک 
يِْدنِع ِِهب  َناَک  َْلب  ًامُولَم ، ِِهب  َناَک  اَم  ًافَسَأ  اَذه  ِدَْعب  ْنِم  َتاَم  ًاِملْـسُم  ًأَْرما  َّنَأ  ْوَلَف  ٌمَد ؛ ْمَُهل  َقیِرُأ  َالَو  ٌْملَک ، ْمُْهنِم  ًالُجَر  َلاَن  اَم  َنیِِرفاَو  اُوفَرَْـصنا 

[ . 1 . ] ًاریِدَج
نازابرس هتشک و  ار  يرکب » ناّسح  نب  ناّسح  ، » نم رادنامرف  هدش و  رابنا  رهـش  دراو  شرگـشل  اب  يدماغ ) درم  ، ) هیواعم هدنامرف  کنیا ، (و 

. تسا هدنار  نوریب  يزرم  عضاوم  زا  ار  امش 
لاخلخ و و  دش ، دراو  دوب  مالسا  تموکح  هانپ  رد  هک  ناملسم  ریغ  ینز  ناملسم و  نز  هناخ  هب  ماش  رگـشل  زا  يدرم  هک  دیـسر  ربخ  نم  هب 

دنتشادن ندرک ، سامتلا  هیرگ و  زج  عافد ، يارب  ياهلیسو  چیه  هک  یلاح  رد  درب ، تراغب  ار  اهنآ  ياه  هراوشوگ  دنب و  ندرگ  دنبتسد و 
، دوش هتخیر  وا  زا  ینوخ  هرطق  ای  و  درادرب ، یمخز  نانآ ، رفن  کی  یّتح  هکنیا  نودب  دنتفر  ناوارف  تمینغ  اب  ماش  نایرگشل 

.( تسا راوازس  نم  رظن  زا  و  دش ، دهاوخن  تمالم  دریمب ، فّسأت  يور  زا  یناملسم  خلت ، هثداح  نیا  يارب  رگا 
------------------

اه : تشون  یپ 
: تسا ریز  حرش  هب  نآ  دانسا  زا  یخرب  هک  یتشد ، دمحم  سرهفملامجعم  هغالبلاجهن  هبطخ 27  [ 1]

يافوتم 211ه)  ) ماشه نبقازّرلادبع  فّنصملا ج10 ص154 : - 1
يافوتم 1107ه)  ) ینارحب راربألا ج2 ص390 : ۀلیح  - 2

يافوتم 571 ه)  ) یعفاش رکاسع  نبا  1 ص305 : جو قشمد ج3 ص322 و359  خیرات  - 3
يافوتم 463 ه)  ) یعفاش يدادغب  بیطخ  دادغب ج12 ص305 : خیرات  - 4

يافوتم 654ه)  ) یفنح يزوج  نبا  صاوخلا ص160 : ةرکذت  - 5
(. يافوتم 1110ه  ) یسلجم راونالاراحب ج34 ص19 و 159 : - 6

نمشد نانز  مارتحا  تیاعر 

ناریـسا زا  تسکـش  زا  سپ  هک  دندُربیم ، هارمه  اهگنج  رد  ار  دوخ  نانز  یماظن ، ناهدنامرف  و  نازابرـس ، زا  يرایـسب  ماما ، ناراکزور  رد 
، دندمآیم رامشب  یگنج 

. درکیم تیاعر  ار  اهنآ  قوقح  تشاذگیم و  ار  مارتحا  لامک  هدروخ ، تسکش  نمشد  نانز  هب  تبسن  مالسلا  هیلعیلع  ماما 
: دومرف دوخ  نایرکشل  هب  نیّفص  گنج  زاغآ  رد  هک 

َّنُْهنَع ِّفَْکلِاب  ُرَمُْؤَنل  اَّنُک  ْنِإ  ِلوُقُْعلاَو ؛ ِسُْفنَْألاَو  يَوُْقلا  ُتاَفیِعَض  َّنُهَّنِإَف  ْمُکَءاَرَمُأ ، َْنبَبَـسَو  ْمُکَـضاَرْعَأ ، َنْمَتَـش  ْنِإَو  يًذَِأب ، َءاَسِّنلا  اوُجیِهَت  َالَو 
. ِهِدَْعب ْنِم  ُُهبِقَعَو  اَِهب  ُریَعیَف  ِةَواَرِْهلا  َِوأ  ِرْهَْفلِاب  ِۀِیلِهاَْجلا  ِیف  َةَأْرَْملا  ُلَواَنَتَیل  ُلُجَّرلا  َناَک  ْنِإَو  ٌتاَکِرْشَُمل ؛ َّنُهَّنِإَو 

یناور و یندب و  يورین  رد  نانآ  هک  دنهد ، مانشد  ار  امـش  ناریما  ای  دنزیرب ، ار  امـش  يوربآ  دنچره  دینکن  کیرحت  نداد  رازآ  اب  ار  نانز  )
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، دنناوت مک  هشیدنا 
هب یتسد  بوچ  ای  گنـس  اب  يدرم  رگا  تیلهاج  رد  و  میرادرب ، ناشرازآ  زا  تسد  میدوب  رومأم  دـندوب  كرـشم  ناـنز  هک  يراـگزور  رد 

[ . 1 .( ] دندرکیم شنزرس  ار  شنادنزرف  وا و  درکیم ، هلمح  ینز 
------------------------

اه : تشون  یپ 
: تسا ریز  حرش  هب  نآ  كرادم  دانسا و  هک  یتشد . دمحم  سرهفملامجعم  هغالبلاجهن  همان 14  [ 1]

يافوتم 310 ه)  ) یعفاش يربط  خیرات ج3 ص82 ج6 : - 1
يافوتم 212 ه)  ) محازم نب  رصن  نیفص ص203 : باتک  - 2

يافوتم 328 ه)  ) ینیلک یفاک ج5 ص38و12 و33 و38 و41 : عورف  - 3
346ه) يافوتم  ) يدوعسم بهذلاجورم ج2 ص361 و362 و410 : - 4

(. يافوتم 314 ه  ) یفوک مثعأ  نبا  حوتفلا ج 3 ص 44 : باتک  - 5

گنج رد  نمشد  قوقح  تیاعر 

: هک دادیم  دومنهر  دوخ  نازابرس  هب  گنج  زاغآ  رد  مالسلا  هیلعیلع  ماما 
هَّللا ِنْذِِإب  ُۀَمیِزَْهلا  َِتناک  اذِإ 

. دروخ تسکش  نمشد  میدش و  زوریپ  ادخ  يرای  اب  ام  هک  هاگنآ 
ُۀَمیِزَْهلا َِتناَک  اَذِإَف  ْمِهیَلَع . ْمَُکل  يَرْخُأ  ٌۀَّجُح  ْمُکوُؤَدـْبی  یَّتَح  ْمُهایِإ  ْمُکُکَْرتَو  ٍۀَّجُح ، یَلَع  ِهَّللا  ِدْـمَِحب  ْمُکَّنِإَف  ْمُکوُؤَدـْبی ، یَّتَح  ْمُهُوِلتاَُقت  اـَل 

. ٍحیِرَج یَلَع  اوُزِهُْجت  َالَو  ًارِْوعُم ، اُوبیُِصت  َالَو  ًاِربْدُم ، اُوُلتْقَت  اَلَف  ِهَّللا  ِنْذِِإب 
هک نآ  ات  ندوبن ، گنج  رگزاغآ  و  تسامش ، اب  تّجح  هک  ار  يدنوادخ  ساپس  اریز  دننک ، عورش  اهنآ  ات  دینکن  زاغآ  ار  گنج  نمـشد  اب 
هک ار  سک  نآ  دنتخیرگ ، دندروخ و  تسکـش  ادـخ  نذا  هب  رگا  دوب ، دـهاوخ  امـش  تیناّقح  رب  رگید  تّجح  دروآ ، يور  گنجب  نمـشد 

[ . 1 . ] دیشکن ار  ناحورجم  و  دیناسرن ، بیسآ  دناوتیمن  عافد  هک  ار  نآ  و  دیشکم ، هدرک  تُشپ 
: تسا ریز  حرش  هب  همان 14  نیوانع  هک 

گنج رد  یقالخا  شزومآ 
14 همان 1 : مکوؤدبی  یّتح  مهولتاقت  ندوبن ال  گنج  رگزاغآ  - 1

14 همان 2 : اربدم  اولتقتالف  نایرارف  نتشک  زا  زیهرپ  - 2
14 همان 2 : اروعم  اوبیصتالو  اهناوتان  رازآ  زا  زیهرپ  - 3

14 همان 2 : حیرج  یلع  اوزهجتالو  ناحورجم  نتشک  زا  زیهرپ  - 4
14 همان 2 : يذأب  ءاّسنلا  وجیهتال  نانز و  هب  ندناسر  رازآ  زا  زیهرپ  - 5

-------------------------
اه : تشون  یپ 

. یتشد دمحم  سرهفملامجعم  هغالبلاجهن ، همان 14  [ 1]

مدرم قوقح  تیاعر 
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: دومرف هک  دراد  ّتلم  هدهع  رب  یقوقح  هعماج  ربهر  مه  و  دراد ، یقوقح  يربهر  رب  ّتلم  مه  یعامتجا ، یسایس ، رظن  زا 
ٍّلُِکل ُهَناَْحبُـس -  ُهَّللا -  اَهَـضَرَف  ٌۀَضیِرَف  ِیلاَْولا ، یَلَع  ِۀیِعَّرلا  ُّقَحَو  ِۀیِعَّرلا ، یَلَع  ِیلاَْولا  ُّقَح  ِقوُقُْحلا  َکِلت  ْنِم  ُهَناَْحبُـس -  َضَرَْتفا -  اَم  ُمَظْعَأَو 

. ْمِِهنیِِدل ًاّزِعَو  ْمِِهتَْفلُِأل ، ًاماَِظن  اَهَلَعَجَف  ٍّلُک ، یَلَع 
. ِۀیِعَّرلا ِۀَماَِقتْسِاب  اَّلِإ  ُةَالُْولا  ُُحلْصَت  َالَو  ِةَالُْولا ، ِحاَلَِصب  اَّلِإ  ُۀیِعَّرلا  ُُحلْصَت  ْتَسیَلَف 

هورگ ود  ره  رب  ناحبس ، يادخ  هک  یبجاو  قح  تسا ، ربهر  رب  مدرم  قح  و  مدرم ، رب  ربهر  قح  قح ، نیرت  گرزب  یهلا  قوقح  نایم  رد  (و 
. داد رارق  نید  تّزع  و  ربهر ، ّتلم و  دنویپ  يرادیاپ  لماع  ار  نآ  و  درمش ، مزال 

[ . 1 .( ] تیعر يراکتسرد  اب  زج  دنوشیمن  حالصا  نارادمامز  و  دندرگ ، حالصا  نارادمامز  هک  نآ  زج  دوشیمن  حالصا  تیعر  سپ 
--------------------

اه : تشون  یپ 
. یتشد دمحم  سرهفملامجعم  هغالبلاجهن ، هبطخ 216  [ 1]

یسایس یگنهرف ، قوقح  تیاعر 

: هک دیامرفیم  هراشا  ّتلم » ربهر و  لباقتم  قوقح   » یعامتجا یسایس و  یگنهرف ، داعبا  هب  هبطخ 34  رد  مالسلا  هیلعنینمؤملاریما  ترضح 
، اوـُلَهَْجت ـالیَک  ْمُکُمِیْلعَتَو  ْمُکیَلَع ، ْمُِـکئیَف  ُرِیفْوـَتَو  ْمَُـکل ، ُۀَحیِـصَّنلاَف  یَلَع  ْمُـکُّقَح  اَّمَأَـف  ٌّقَـح : یَلَع  ْمَُـکلَو  ًاَّقَح ، ْمُـکیَلَع  ِیل  َّنِإ  ُساَّنلا ، اَـهیَأ 

. اوُمَْلعَت امیَک  ْمُُکبیِدَْأتَو 
. ْمُکُُرمآ َنیِح  ُۀَعاَّطلاَو  ْمُکوُعْدَأ ، َنیِح  َُۀباَجِْإلاَو  ِبیِغَْملاَو ، ِدَهْشَْملا  ِیف  ُۀَحیِصَّنلاو  ِۀَعیَْبلِاب ، ُءاَفَْولاَف  ْمُکیَلَع  یِّقَح  اَّمَأَو 

يربهر مدرم و  لباقتم  قوقح 
ار لاملا  تیب  مزرون و  غیرد  امش  یهاوخریخ  زا  هک  نآ  نم ، رب  امش  قح  تسا ، هدش  بجاو  یّقح  نم  رب  ار  امـش  امـش و  رب  ارم  مدرم ، يا  »
. دینادب ار  یگدنز  مسر  هار و  ات  منک  تیبرت  ار  امش  و  دیشابن ، نادان  داوسیب و  ات  مهد  شزومآ  ار  امش  و  منک ، میسقت  هنالداع  امش  نایم 

دییامن تباجا  مدناوخ  ارف  ار  امش  هاگره  دینک ، یهاوخریخ  ناهن  راکشآ و  رد  و  دیـشاب ، رادافو  نم  اب  هک  تسا  نیا  امـش  رب  نم  ّقح  اّما  و 
[ . 1 .« ] دینک تعاطا  مداد  نامرف  و 

--------------------
اه : تشون  یپ 

: تسا ریز  حرش  هب  نآ  دانسا  زا  یخرب  هک  یتشد ، دمحم  سرهفملا  مجعم  هغالبلاجهن   34 هبطخ 9 : [ 1]
يافوتم 310 ه)  ) یعفاش يربط  3 ص124 : جو يربط ج6 ص51  خیرات  - 1

يافوتم 276 ه)  ) ۀبیتق نبا  ۀسایسلا ج 1 ص 150 : ۀمامالا  - 2
يافوتم 279 ه)  ) يرذالب : 379 صو فارشالا ج2 ص380  باسنأ  - 3

يافوتم 279 ه)  ) يرذالب فارشالا ج 1 ص 199 : باسنأ  - 4
يافوتم 413 ه)  ) یضر دیس  داتسا  دیفم  خیش  سلاجم ص146 م18 ح6 : باتک  - 5

يافوتم 654 ه)  ) یفنح يزوج  نبا  ةرکذت ص101 : باتک  - 6
(. يافوتم 413 ه  ) یضر دیس  داتسا  دیفم  خیش  صاصتخا ص 153 : - 7

لباقتم قوقح  درواهر 
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: هک دنکیم  هراشا  لباقتم  قوقح  تیاعر  دروآ  هر  هب  مالسلا  هیلعیلع  ماما 
یَلَع ْتَرَجَو  ِلْدَْـعلا ، ُِملاَعَم  َْتلَدَـتْعاَو  ِنیِّدـلا ، ُجِـهاَنَم  ْتَماَقَو  ْمُهَنَیب ، ُّقَْحلا  َّزَع  اَهَّقَح  اَهَیلِإ  ِیلاَْولا  يَّدَأَو  ُهَّقَح ، ِیلاَْولا  َیلِإ  ُۀـیِعَّرلا  ِتَّدَأ  اَذِإَف 

. ِءاَدْعَْألا ُعِماَطَم  ْتَِسئیَو  َِۀلْوَّدلا ، ِءاََقب  ِیف  َعِمُطَو  ُناَمَّزلا ، َِکلِذب  َحَلَصَف  ُنَنُّسلا ، اَِهلَالْذَأ 
و رادیدپ ، نید  ياههار  و  دـبای ، تّزع  هعماج  نآ  رد  قح  دزادرپب ، ار  مدرم  قح  رادـمامز  و  دـننک ، ءادا  ار  يربهر  قح  مدرم  هک  هاگنآ  (و 

تموـکح موادـت  رد  مدرم  و  دوـش ، حالـصا  راـگزور  سپ  ددرگ ، رادـیاپ  هلآو  هـیلع  هللا  یلـصربمایپ  ّتنـس  و  رارقرب ، تلادـع  ياـههناشن 
[ . 1 .( ] دوشیم سویأم  شیاهوزرآ  رد  نمشد  و  راودیما ،

--------------------
اه : تشون  یپ 

. یتشد دمحم  سرهفملامجعم  هغالبلاجهن ، هبطخ 216  [ 1]

نامورحم قوقح  تیاعر 

: هک دزادرپیم  نامورحم  قوقح  تیاعر  هب  همان 53  رد  یعامتجا » لباقتم  قوقح   » عاونا نایم  رد  مالسلا  هیلعنینمؤملاریما  ترضح 
. ْمُُهتَنوُعَمَو ْمُهُْدفِر  ُّقِحی  َنیِذَّلا  ِۀَنَکْسَْملاَو  ِۀَجاَْحلا  ِلْهَأ  ْنِم  یَْلفُّسلا  ُۀَقَبَّطلا  َُّمث 

ِتْهِْإلِاب ِماـمَ اَّلِإ  َکـِلذ  ْنِم  ُهَّللا  ُهَمَْزلَأ  اَـم  ِۀَـقیِقَح  ْنِم  ِیلاَوـْلا  ُجُرْخی  َسَیلَو  ُهُِحلْـصی ، اَـم  ِرْدَِـقب  ٌّقَـح  ِیلاَوـْلا  یَلَع  ٍّلُِـکلَو  ٌۀَعَـس ، ٍّلُِـکل  ِهَّللا  ِیفَو 
. َلُقَث َْوأ  ِهیَلَع  َّفَخ  امِیف  ِهیَلَع  ِْربَّصلاَو  ِّقَْحلا ، ِموُُزل  یَلَع  ِهِسْفَن  ِنیِطَْوتَو  ِهَّللِاب ، ِۀَناَِعتْسِْإلاَو 

. درک يرای  ششخب و  اهنآ  هب  دیاب  هک  دننادنمتسم  نادنمزاین و  زا  نییاپ  هقبط  رگید ، رشق  »
رادـمامز رب  دوش  حالـصا  ناشروما  هک  يرادـقم  هب  نانآ  همه  و  تسا ، یـشیاشگ  ادـخ  هاگـشیپ  رد  هدـش ، دای  نوگانوگ  راشقا  مامت  يارب 

و دیامن ، ناوارف  شالت  هک  نآ  زج  دشاب  قفّوم  دناوتیمن  تسا  هدرک  بجاو  وا  رب  ادخ  هچ  نآ  ماجنا  زا  رادمامز  و  دـنراد ، ّصخـشم  یّقح 
[ . 1 .« ] دزرو ییابیکش  راوشد ، ای  دشاب  ناسآ  اهراک ، همه  رد  و  دزاس ، هدامآ  قح  ماجنا  يارب  ار  دوخ  و  دبلطب ، يرای  ادخ  زا 

----------------------
اه : تشون  یپ 

: تسا حرش  نیا  هب  نآ  دانسا  زا  یخرب  هک  یتشد ، دمحم  سرهفملا  مجعم  هغالبلاجهن  همان 53  [ 1]
يافوتم 573 ه)  ) یعفاش رکاسع  نبا  قشمد ج3 ص289 ح1311و1314 : خیرات  - 1

يافوتم 1110 ه)  ) یسلجم راونالاراحب ج17 ص68 و ج72 ص96 : - 2
يافوتم 381 ه)  ) قودص خیش  هیقفلا ج4 ص409 : هرضحیال  نم  - 3

يافوتم 381 ه)  ) قودص خیش  هثالث ح57 : باب  لاصخ ج1 ص102  باتک  - 4
يافوتم 381 ه)  ) قودص خیش  عئارشلا ص 178 : للع  - 5

(. يافوتم 588 ه  ) يدمآ مکحلا ج 1 ص 185 و 199 و360 : ررغ  - 6

مدرم هب  تبسن  يواست  تلادع و  تیاعر 

: تشون همان 59  رد  هبطق » نب  دوسا   » دوخ رادنامرف  هب  يدومنهر  رد  مالسلا  هیلعیلع  ماما 
ٌضَوِع ِرْوَْجلا  ِیف  َسَیل  ُهَّنِإَف  ًءاَوَس ؛ ِّقَْحلا  ِیف  َكَدـْنِع  ِساَّنلا  ُْرمَأ  ْنُکْیلَف  ِلْدَْـعلا ، َنِم  ًارِیثَک  َِکلذ  ُهَعَنَم  ُهاَوَه  َفَلَتْخا  اَذِإ  ِیلاَْولا  َّنِإَف  ُدـَْعب ، اَّمَأ 

. َُهباَقِع ًافِّوَخَتُمَو  َُهباََوث ، ًایِجاَر  َکیَلَع ، ُهَّللا  َضَرَْتفا  امِیف  َکَسْفَن  ْلِذَْتباَو  َُهلاَْثمَأ ، ُرِْکُنت  اَم  ِْبنَتْجاَف  ِلْدَْعلا ، َنِم 
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. ًاَدبَأ ٌءیَش  ِّقَْحلا  ِنَع  َکِینْغی  َْنل  ُهَّنَأَو  ِۀَمایِْقلا ، َمْوی  ًةَرْسَح  ِهیَلَع  ُُهتَغْرَف  َْتناَک  اَّلِإ  ًۀَعاَس  ُّطَق  اَهِیف  اَُهبِحاَص  ْغُْرفی  َْمل  ٍۀِیَلب  ُراَد  اْینُّدلا  َّنَأ  ْمَلْعاَو 
، َِکب ُلِصی  يِذَّلا  َنِم  ُلَْضفَأ  َکـِلذ  ْنِم  َکـَیلِإ  ُلِـصی  يِذَّلا  َّنِإَـف  َكِدـْهُِجب ، ِۀـیِعَّرلا  یَلَع  ُباَِـستْحِْإلاَو  َکِـسْفَن ، ُظـْفِح  َکـیَلَع  ِّقَْحلا  َنِمَو 

. ُماَلَّسلاَو
( باهذ ُلپرس  رهش  بونج  رد  ناولُح  رکشل  هدنامرف  هبطق  نب  دوسأ  هب  همان  )

یهدنامرف ياهتیلوؤسم 
مدرم راک  سپ  درادیم ، زاب  رایـسب  تلادع  يارجا  زا  ار  وا  دوش ، ینوگرگدراچد  رادمامز  هشیدـنا  يأر و  رگا  دورد . ادـخ و  دای  زا  سپ  »

رب ار  نآ  دـننامه  هک  هچ  نآ  زا  دوـشیمن ، تفاـی  تلادـع  يارب  ییاـهب  يراکمتـس  رد  اریز  دـشاب . ناـسکی  وـت  دزن  تسا  قـح  هـچ  نآ  رد 
شاداـپ هب  راودـیما  هک  یلاـح  رد  راداو ، تسا ، هدرک  بجاو  وت  رب  دـنوادخ  هچ  نآ  رد  ار  دوـخ  سفن  و  نک ، زیهرپ  يدنـسپیمن  نارگید 

یشاب كانساره  وا  رفیک  زا  هدوب و  یهلا 
و دروخیم ، سوسفا  نآ  زا  تمایق  زور  رد  هک  نآ  زج  دـیاسآیمن  نآ  رد  یتعاـس  تسرپاـیند  و  تسا ، شیاـمزآ  يارـس  اـیند  هک  نادـب  و 

. دنادرگیمن زاینیب  قح  زا  ار  وت  يزیچ  زگره 
نیا رد  هچ  نآ  اریز  ینک ، شالت  تیعر  روما  رد  ناوت  هزادنا  هب  و  یـشاب ، نابهگن  ار  شیوخ  سفن  هک ، نآ  تسوت  رب  هک  یّقح  هلمج  زا  و 

[ . 1 .« ] دورد اب  یهدیم . تسد  زا  دوخ  یندب  يورین  زا  هک  تسا  نآ  زا  رترب  دوشیم ، وت  بیصن  هار 
-----------------------

اه : تشون  یپ 
: تسا حرش  نیا  هب  نآ  دانسا  زا  یخرب  هک  یتشد ، دمحم  سرهفملا  مجعم  هغالبلاجهن  همان 59  [ 1]

ینامی دیس  زارط ج 1 ص 170 : باتک  - 1
يافوتم 212 ه)  ) محازم نب  رصن  نیفص ص 57 : باتک  - 2

يافوتم 573 ه)  ) يدنوار نبا  ۀعاربلا ج 3 ص 208 : جاهنم  - 3
يافوتم 588 ه)  ) يدمآ مکحلا ج 1 ص 265 : ررغ  - 4

يافوتم 1110 ه)  ) یسلجم راونالا ج33 ص511 ح708 : راحب  - 5
(. 8ه نرق يافوتم   ) یملید نیدلا ص107 و108 : مالعا  - 6

اذغ رد  یگداس  تیاعر 

، دوب لثملا  برض  یتسیز  هداس  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
. دندروخیم مدرم  مومع  هک  دروخیم  یئاذغ  درکیم ، هدافتسا  هداس  ياهاذغ  زا 

دندروآ ، هدولاف  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح  يارب  يزور  دشاب ، اون  مه  ءارقف  نامورحم و  اب  ات  تشاد  شالت  تخس 
: تشاد راهظا  دومرفن و  لیم  ار  هدولاف  مالسلا  هیلع  ماما 

[ . 1 .« ] مروخیمن منکیم و  تعاطا  وا  زا  مه  نم  دروخن ، هدولاف  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نوچ  »
تردق نامورحم  و  دوبن ، یسک  ره  راک  موزل ، دروم  ياههیودا  رگید  رکـش و  فرب و  زا  هدولاف  هیهت  هفوک  رد  ای  هنیدم  مرگ  ياوه  رد  اریز 

هدافتـسا نآ  زا  مه  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  لوسر  دوب ، هعماج  زا  یّـصاخ  هورگ  ياذـغ  هدولاـف  نوچ  دنتـشادن و  ار  نآ 
هلآو هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ّتنـس  زا  يوریپ  تهج  هب  مه  اذـغ و  رد  یگداس  تیاعر  يارب  مه  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  درکیمن و 

. دروخن هدولاف  ملسو 
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--------------------
اه : تشون  یپ 

هّمُغلا ص 37. فشک  [ 1]

نامورحم هب  یگدیسر 

مدرم تالکـشم  عـفر  هب  ًاصخـش  هکلب  دادیمن ، ماـجنا  ناـمرف  لمعلاروتـسد و  اـب  اـهنت  ار  ناـمورحم  هب  یگدیـسر  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما 
. تخادرپیم

دناسریم ءارقف  هب  درکیم و  لمح  كرابم  شود  اب  تشاذگیم و  لیبنز  نورد  ار  امرخ  نان و 
: دنتفگیم نارای  باحصا و 

ُهَلِمَْحن ُنَْحن  ْنینِمؤُْملاریمَا ، ای 
.« میرادیم رب  ار  راب  نیا  ام  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ای  »

: هک دادیم  خساپ  ترضح 
ِِهلْمَِحب ُّقَحَا  ِلایَْعلا  ُّبَر 

[ . 1 « ] درادرب هک  تسا  رتراوازس  تّما  ربهر  »
---------------------

اه : تشون  یپ 
يّرد ج 2 ص 132. بکوک  [ 1]

تسرپرس یب  ناکدوک  هب  یگدیسر 

 : بوشآ رهش  نبا  لقن 
: هک دنکیم  لقن  دیز  نب  دحاولادبع  زا  بوشآ  رهش  نبا 

، دهدیم دنگوس  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ّقح  هب  ار  ادخ  هک  مدید  ار  یکچوک  رتخد  مدوب ، لوغشم  تدابع  هب  هبعک  رانک  رد  يزور 
. درادیم نایب  ابیز  یتارابع  ظافلا و  بلاق  رد  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  تیصخش  مان و  و 

: مدیسرپ متفر و  شیپ  مدش ، هدز  تفگش 
؟ یسانشیم ار  مالسلا  هیلع  یلع  تدوخ  وت  ایآ  کچوک ، رتخد  يا 

يرآ داد : خساپ 
ام زا  هراومه  مالسلا  هیلع  یلع  میدش ، میتی  ام  دیسر و  تداهش  هب  نیّفـص  رد  مردپ  هک  زور  نآ  زا  هکیلاح  رد  مسانـشیمن  ار  یلع  هنوگچ 

. درکیم فرطرب  ار  ام  تالکشم  دیسرپیم و  لاح 
. مداد تسد  زا  ار  دوخ  یئانیب  و  مدش ، راچد  هلبآ »  » يرامیب هب  نم  يزور 

هیلع یلع  ماما  دزن  ارم  مردام  دـمآ ، ام  هناخ  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترـضح  هک  دـندوب ، تحاران  تخـس  ناـمهداوناخ  رداـم و 
. درک فیرعت  ار  ارجام  درب و  مالسلا 

دش و انیب  نم  نامشچ  ًاروف  دیشک . نم  تروص  رب  ار  كرابم  تسد  دناوخ و  يرعش  دیشک و  یهآ  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح 
، منیبیم رود  ياههلصاف  زا  ار  ماسجا  یبوخ  هب  نونکا  مه 
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[ . 1 [ »!؟ تخانشن ار  مالسلا  هیلع  یلع  دوشیم  ایآ 
: دحاولادبع لقن 

: هک دنکیم  لقن  دیز  نب  دحاولادبع 
: تفگیم دوخ  لثم  يرتخد  هب  هتفرگ ، ار  هبعک  هدرپ  هک  مدید  ياهلاس  جنپ  رتخد  فاوط  تقو  رد  متفر ، جح  ترایز  هب 

؛ دش باختنا  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هَّللالوسر  تیاصو  هب  هکنآ  هب  مسق 
؛ درکیم ارجا  ناسکی  ار  ادخ  ماکحا  مدرم  نایم 

دوب ؛ مالسلا  اهیلع  هیضرم  همطاف  رسمه  راکشآ و  تیالو  رب  شتّجح 
. دوبن نانچ  نینچ و  بلطم 

رب نانخـس  نیا  هک  مدـش  تفگـش  رد  درکیم  فیرعت  فاصوا  نآ  اب  ار  مالـسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  ّنس ، یمک  نآ  اـب  يرتخد  هکنیا  زا 
!! تسا گرزب  ناهد  نیا 

؟ تساراد ار  فاصوا  نیا  هک  تسیک  نآ  مرتخد  متفگ :
یف  ُ ُهتَفیلَخ َو  ُهیِـصَو  َو  ِیبَّنلا  وُخَأ  ْۀَِّمئَْألا ، ُسأَر  َو  ْۀَّمُْألا  ِهِذـه  ِیناَّبَر  َو  راَّنلا  َو  ِۀَّنَْجلا  ُمیـسَق  َو  ِماکْحَْألا  ُباب  َو  ِمالْعَْألا  ُمَلَع  هَّللاَو  َکـِلذ  َْتلاـق 

ِبلاط ِیبَأ  ُْنب  ِیلَع  نِینِمْؤُْملاُریِمَأ  َِکلذ  ِهتَّمُأ 
یـصو و ردارب و  ناماما ، لّوا  تّما ، نیا  هدـننک  تیبرت  خزود ، تشهب و  هدـننک  تمـسق  و  ماکحا ، باب  و  ناگرزب ، گرزب  هَّللاو  وا  تفگ :

. تسا بلاطیبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  نم  يالوم  وا  تّما ، نایم  رد  مالسلا  هیلع  هَّللالوسر  نیشناج 
: متفگیم دوخ  اب  مدوب ، هدش  بّجعت  قرغ  هکنآ  اب 

؟ تسا هدرک  ادیپ  اجک  زا  تفرعم  نیا  نس  یمک  نیا  اب  رتخد  نیا 
!؟ دنکیم ءادا  روطچ  ار  گرزب  بلاطم  نیا  کچوک  ناهد  نیا  هدرک و  طبض  هنوگچ  ار  یلاع  فاصوا  همه  نیا  کچوک  زغم  نیا 

متفگ :
؟ یئوگیم هک  دش  تافص  نیا  ياراد  اجک  زا  مالسلا  هیلع  یلع  مرتخد 

: داد خساپ 
نم و دمآ ، مردام  رادید  هب  ام  هناخ  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  يزور  دـش ، دیهـش  نیّفـص  رد  هک  دوب  وا  تسود  الوم و  رـسای ) نب  راّمع   ) مردـپ

: تفگ دیشک و  ینیشتآ  هآ  دید ، ار  میتی  ود  ام  نوچ  میدوب ، هدش  انیبان  هلبآ  زا  مردارب 
ِِهب  ُتیِزُر  ٍءییَش  ْنِم  ُتْهَّوأت  ْنِا  ام 

ِرَغَّصلا ِیف  ِلافطَِْألل  ُتْهَّوََأت  امَک 
ْمُُهلُفْکی  َناک  نَم  مُهَِدلو  َْتمِدَق 

ِرَضَْحلا َو  ِرافْسَْألا  یف  َو  ِتاِبئاَّنلا  ِیف 
. ماهدرک لاسدرخ  لافطا  يارب  هکنآ  دننام  ماهدرکن ، هلان  هآ و  هدمآ  شیپ  هک  یتبیصم  چیه  رد  »

دوشیم ؟ اهنآ  رادهدهع  لیفک و  یسک  هچ  هدرم ، ناشردپ  هک  یلافطا 
« رَضَح رَفَس و  رد  راگزور و  ياهدماشیپ  رد 

دیلام . مردارب  نم و  مشچ  رب  ار  شیوخ  كرابم  تسد  دروآ ، دوخ  شیپ  ار  ام  هاگنآ 
. دش انیب  ام  يانیبان  نامشچ  هک  دروآ  نییاپ  ار  شتسد  درک ، یئاهاعد  سپس 

(. داب وا  رب  ادخ  تاولص  ، ) تسا وا  تکرب  زا  شاهمه  هک  منیبیم  یخسرف  کی  زا  ار  رتش  نم  نونکا 
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: تفگ درک و  یمّسبت  راک  نیا  زا  مهدب  وا  هب  ار  دوخ  جراخم  هیقب  رانید  ود  هک  هدرک  زاب  ار  شیوخ  دنبرمک 
، تسا هتشاذگ  دوخ  ياج  رد  ار  نیشناج  نیرتهب  یلو  هتفر  ایند  زا  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هچرگ  منکیمن ، لوبق  ار  لوپ  نیا 

. مینک لوبق  کمک  نارگید  زا  هک  میرادن : يزاین  دنکیم ، نیمأت  ار  ام  وا  میتسه ، مالسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ترضح  تلافک  رد  زورما  ام 
: تفگ نم  هب  رتخد  نآ  سپس 

؟ يرادیم تسود  ار  مالسلا  هیلع  یلع 
يرآ متفگ :

. درادن ندش  عطق  هک  ياهدز  گنچ  یمکحم  هریگتسد  رب  وت  داب ، وت  رب  تراشب  تفگ :
: درکیم همزمز  ار  راعشا  نیا  دش و  ادج  نم  زا  هاگنآ 

یتَف  ریِمَض  ِیف  ِیلَع  َُّثب  ام 
ُمَعِّنلا ِهِّبَر  ْنَم  ْتَدِهَش  َُهل  َِّالا 

اِهب  ُنامَّزلا  َّلَز  ٌمَدَق  َُهل  َو ال 
ُمَدَق اهِدَْعب  ْنِم  ْتَتَبَث  َُهل  َِّالا 

ِِهتَعیِش  ِریَغ  ْنِم  ِینَّنِا  ینَّرَس  ام 
[ . 2  ] ُمَجَعلا َو  ُبَرَْعلا  ُهاوَح  ام  ِیل  ْنِإ  َو 

. تسا هدش  وا  بیصن  يدنوادخ  ياهتمعن  هکنآ  رگم  هدرکن ، ادیپ  شرتسگ  يدرمناوج  چیه  بلق  رد  یلع  یتسود  »
. دنام یم  تباث  وا  يارب  رگید  یمدق  دنازرلب ، وا  زا  یمدق  راگزور  رگا  مالسلا ، هیلع  یلع  تسود 

.« دشاب نم  نآ  زا  مجع  برع و  همه  لام  ضوع  رد  مشابن  یلع  ناوریپ  زا  نم  هک  مرادن  تسود 
----------------------

: اه تشون  یپ 
بوشآ . رهش  نبا  بقانم  [ 1]

هروما باب  جت 2 ص 334  بقانم  رد  ارنآ  بوشآ  رهـش  نبا  و -  یفطصملا ص 86 -  ةراشب  زا  ، 220 راونالا ج 41 ص 221 -  راحب  [ 2]
. تسا هدرک  لقن  راصتخا  روطب  یتوملا  یضرملا و  عم 

تقوم جاودزا  گنهرف  جاور 

جاودزا دنناوتیمن  نانز  زا  يرایسب  اریز  تسا ، ّتقوم » جاودزا   » هعتُم عورشمان ، طباور  یعامتجا و  دسافم  اب  هزرابم  ياههار  زا  رگید  یکی 
. تسا اهنآ  مئاد  جاودزا  عنام  یگداوناخ  ناوارف  تالکشم  و  دنتسه ، سورع  ای  داماد  ياراد  گرزب و  ناشنادنزرف  دنشاب ، هتشاد  مئاد 

اهنآ تماقا  و  دنرفاسم ، ای  دنشاب  هتشاد  مئاد  دّدعتم  نانز  دنناوتیمن  یـسایس  يداصتقا ، یتیـصخش ، یعامتجا ، رظن  زا  نادرم  زا  يرایـسب  و 
. دنوشن تامّرحم  عاونا  راچد  ات  دنراد  رسمه  هب  زاین  اّما  تسا ، هاتوک  اهرهش  زا  یخرب  رد 

تسا ؟ هدرکن  هعماج  ناناوج  نادرم و  نانز و  یسنج  قالخا  يارب  يرکف  مالسا  ایآ 
؟ تسا هداد  رارق  دیدهت  دروم  ار  یمالسا  هعماج  تمالس  هک  دنتشاذگ  یئاهتعدب  مالسا ، مان  هب  ياهّدع  ای 

هلآو هیلع  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  لوسر  نامز  رد  و  تسا ، هدـش  حرطم  نوگانوگ  ياهرذـع  ناـبحاص  يارب  ّتقوم ، جاودزا  مالـسا ، رد 
هک : دیدرگیم  هزرابم  یعامتجا  دسافم  عاونا  اب  نید ، ماکحا  ندش  هدایپ  اب  ملسو 

. درک ادیپ  جاور  تسرد  یهلا  لالح 

مالسلا هیلع  یلع  ماما  www.Ghaemiyeh.comهمانشناد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1507زکرم  هحفص 782 

http://www.ghaemiyeh.com


. دیکشخ دسافم  زا  يرایسب  ياههشیر  و 
نآ مّود  هفیلخ  و  دش ، هتشادرب  زین  ّتقوم  جاودزا  یهلا ، ماکحا  رییغت  تسایس  و  مّود ، هفیلخ  لّوا و  هفیلخ  ياه  تعدب  هفیقـس و  زا  سپ  اّما 

: هک تفگ  اراکشآ  درک و  مالعا  مارح  ار 
. دز مهاوخ  ار  شندرگ  دهد ، ماجنا  هعتُم  سکره 

تفای جاور  عورشمان  طباور  هرابود  رهوش ، یب  نانز  ناناوج و  یسنج  تالکـشم  زا  يرایـسب  ندنام  نیمز  رب  و  ادخ ، مکح  ندش  لیطعت  اب 
مالـسا فـالخ  رما  کـی  ار  نآ  و  دـمآ ، رد  شزرا  ّدـض  تروص  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترـضح  تموکح  ناـمز  اـت  هعتم  هک 

: دومرف فّسأت  اب  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  هک  دنتشادنپیم ،
یِقَش َّالِإ  یَنَز  ام  ِۀَْعتُْملا  ِیف  باَّطَخلا  ُنب  ُرَمُع  َلَعَف  ام  َول ال 

[ . 1 .« ] دندشیمن عورشمان  طباور  بکترم  راکتیانج  دارفا  زج  سکچیه  درکیمن ، فیرحت  هعتم  هب  تبسن  ار  ادخ  مکح  مّود  هفیلخ  رگا  »
------------------------

اه : تشون  یپ 
دیدحلا ج 20 ص 25 و ج 12 ص 253. یبا  نبا  هغالبلاجهن  حرش  و -  نیقتملا ج 8 ص 266 -  ۀضور  [ 1]

دنمزاین اب  دروخرب  شور 

لاوحا مالـس و  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  تفر ، مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترـضح  لزنم  هب  تشاد ، یتجاـح  ینادـمه  ثراـح 
: دومرف یسرپ ،

؟ يراد ياهتساوخ  ایآ 
. يرآ تفگ : ثراح 

: دومرف درک و  شوماخ  ار  غارچ  دش و  دنلب  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح 
. يوشن يراوخ  ّتلذ و  راچد  تاهتساوخ  ربارب  رد  هک  مدرک  شوماخ  ار  غارچ  ثراح ! يا 

! وگب یهاوخیم  هچ  ره  لاح 
: مدینش مالسلا  هیلع  مرکا  ربمایپ  زا  اریز 

ُهَنیْعی ْنَأ  اهَعِمَس  ْنَم  یَلَع  ًاَّقَح  َناک  اهاْشفَأ  نَم  َو  ٌةَدابِع  َُهل  اهَمَتَک  ْنَمَف  ْدابِْعلا ، ِروُدُص  ِیف  ِهَّللا  َنِم  ٌۀَنامَأ  ُِجئاوَْحلَا 
ار نآ  هک  یـسک  و  دوـشیم ، هتـشون  تداـبع  وا  يارب  دراد  ناـهنپ  ار  نآ  سکره  تسا ، تناـمأ  ناگدـنب  ياـهلد  رد  مدرم  ياههتـساوخ  »

[ . 1 «. ] دننک يرای  ار  وا  ناگدنونش  دیاب  دنک ، راکشآ 
---------------------

اه : تشون  یپ 
هغابّصلا ج 12 ص 212 . جهب  [ 1]

یمذ رفسمه  قح  تیاعر 

. دننکیم یگدنز  مالسا  هانپ  رد  هک  دنیوگیم  ینایحیسم  نایدوهی و  هب  یّمذ 
. دیدرگ رفسمه  یّمذ  رفن  کی  اب  هفوک  هار  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

: تفگ ترضح  نآ  هب  یّمذ  درم 
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؟ يوریم اجک  ادخ  هدنب 
: داد خساپ  ماما 

. مورب هفوک  هب  مهاوخیم 
، دوش ادج  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح  زا  تساوخ  تشگرب و  يرگید  هار  هب  یّمذ  درم  یتّدم ، زا  دعب 

. تفر هار  وا  لابند  هب  يرادقم  زین  ترضح 
: تفگ یّمذ  درم 

؟ يوریم هفوک  هب  هک  یتفگن  رگم  ادخ  هدنب 
. موریم هفوک  هب  يرآ  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

. تسین هفوک  هار  موریم  هک  یهار  تفگ : یّمذ 
. تسین هفوک  هار  منادیم  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

؟ ییآیم نم  اب  ارچ  سپ  تفگ :
: دومرف

هلآو هیلع  هللا  یلـص  انِیبَن  انَرَمَا  َِکلذَک  َو  ُهَقَراف  اذِا  ًۀَـئینَه  ُهَبِحاص  ُلُجَّرلا  ِعیَـشی  ْنَا  ِۀَـبْحُّصلا  ِمامَت  ْنِم  اذـه  مالـسلا  هیلع  نِینِموُْملاُریمَا  َُهل  لاق 
ملسو

ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  ام  ربمایپ  دنک ، تعیاشم  ار  وا  يرادقم  قیفر ، مارتحا  هب  ندش  ادج  تقو  رد  صخـش  هک  تسا  نآ  تقافر  لامک  »
« تسا هداد  دای  نینچ  ام  هب 

: تفگ یّمذ  درم 
؟ تسا هداد  يروتسد  نینچ  امش  ربمایپ  ایآ  یتسار 

يرآ دومرف :
: تفگ یّمذ 

. متسه وت  نید  رب  زین  نم  هک  مهدیم  یهاوگ  تسا ، هدیدنسپ  قالخا  نیا  رثا  رد  دناهدروآ  نامیا  وا  هب  هک  نانآ  سپ 
[ . 1 . ] دروآ مالسا  تخانش ، ار  ماما  نوچ  دمآ و  هفوک  هب  ترضح  نآ  اب  هاگنآ 

------------------------
اه : تشون  یپ 

. ِۀباحَّصلا ِنسُح  ُباب  ةرشِعلُاباتک  یفاک ج 2 ص 670  [ 1]

تاناویح زا  هدافتسا  شور 

: دومرف مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح 
[ . 1 . ] مدرکن لامیاپ  ار  یسک  رازتشک  مدنارن و  یسک  تعارز  يور  رب  يراوس  ماگنه  هب  اریز  دشن ، نوگنرس  زگره  نم  يراوس  ِبسا 

--------------------------
اه : تشون  یپ 

. مجنپ لصف  باب 13  نیقّتملاۀیلح  [ 1]

مالسلا هیلع  یلع  ماما  www.Ghaemiyeh.comهمانشناد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1507زکرم  هحفص 784 

http://www.ghaemiyeh.com


نادنواشیوخ اب  وکین  طباور 

: دومرفیم دنمهرهب  ار  همه  یعامتجا ، طباور  رد  دوب و  یناسنا  يالاو  فطاوع  ياراد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
. تشاد نانآ  اب  يزیمآ  ّتبحم  مرگ و  طباور  تفریذپیم و  ار  نادنواشیوخ  راهن  ماش و  توعد 

. درکیم یئاریذپ  مرگ  اهنآ  زا  درکیم و  توعد  ینامهیم  هب  ار  نادنواشیوخ 
. تفریم نارگید  نادنواشیوخ و  ناضیرم ، تدایع  هب 

. تفریم نارای  ناتسود و  لزانم  هب  نتفگ  کیربت  يارب  دنزرف  ّدلوت  رد 
. تسشیم ار  نامهم  تسد  اهینامهیم  رد 

[ . 1 . ] تفگیم تیلست  ناگدید  تبیصم  هب  تفریم و  ناگدنامزاب  تیلست  هب  نادنواشیوخ  نارای و  گرم  رد 
------------------------

اه : تشون  یپ 
یتشد . دمحم  سرهفملامجعم ،  هغالبلاجهن  تمکح 354 و 291  [ 1]

دنزرف دلوت  يارب  نتفگ  کیربت  شور 

. دنتشاد روضح  مه  نارگید  تفر و  دوب ، هدش  دنزرف  بحاص  هزات  هک  نارای  زا  یکی  هب  نتفگ  کیربت  يارب  يزور 
: تفگ دازون  ردپ  هب  یکی 

. دشاب كرابم  راوس  هّکی  نامرهق و  دازون  نیا  مدق 
دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح 

: وگب هکلب  وگن ، کیربت  دنزرف  ّدلوت  يارب  هنوگنیا 
ُهَِّرب َْتقِزُر  َو  ُهَّدُشَأ  َغََلب  َو  ِبوُهْوَْملا  ِیف  ََکل  َكِرُوب  َو  َبِهاْولا ، َتْرَکَش 

[ . 1 « ] يریگهرهب شیاهیراکوکین  زا  دوش و  گرزب  مراودیما  دشاب ، كرابم  وت  رب  دنزرف  نیا  و  نک ، رکش  ار  هدنشخب  يادخ  »
----------------------

اه : تشون  یپ 
. یتشد دمحم  سرهفملامجعم ،  هغالبلاجهن  تمکح 354  [ 1]

ریسا اب  دروخرب  شور 

دندیگنج  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  اب  هک  یناریسا  اب  تبسن  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
دندربیم  رس  هب  تراسا  رد  و 

نادنز رد  دش و  ریسا  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح  هب  هلمح  زا  سپ  دناسر و  تداهش  هب  ار  ترـضح  هک  مجلم ، نبا  هب  تبـسن  و 
: دومرف دربیم ، رس  هب 

َنُولُکَأت اّمِم  مُه  اوُمِعْطَا  َو  َنوُسَْبَلت  اّمَم  مُهوُِسْبلَا 
[ . 1 .« ] دیناروخب اهنآ  هب  دیروخیم  دوخ  هک  ییاهاذغ  زا  دیناشوپب و  اهنآ  هب  دیشوپیم  دوخ  هک  ییاهسابل  زا  »

-------------------
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اه : تشون  یپ 
بلاط 2 ص 97. یبا  لآ  بقانم  و -  سلجم 10 -  نیظعاولاۀضور ص 131  [ 1]

اعدا نیفرط  هب  تبسن  تلادع  تیاعر 

: هک دنکیم  لقن  یسوط  خیش 
زور نالف  ردو  هدرک  يوعد  یـصخشاب  هک  تفگنو  دش ، یئاریذپ  يزور  دنچو  دش  دراو  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  رب  نامهم  ناونع  هب  يدرم 

دنوش همکاحم  دیاب 
دوخ نامهم  هب  دومرفیم  تیاعر  يوعد  نیفرط  هب  تبسنار  تلادعو  درکیم  تواضق  دیاب  نوچ  دش  هاگآ  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  یتقو 

: دومرف
؟ َْتنَأ ٌمْصَخَا 

؟ يدمآ تموصخو  همکاحم  يارب  ایآ 
يرآ داد : خساپ 

: دومرف مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح 
ُهُمْصَخ ُهَعَم  َو  َّالِإ  ٌمْصَخ  َفاضی  ْنأ  یهَن  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هَّللاَلوُسَر  َّنِإ  اَّنَع ، ْلَّوََحت 

[ . 1 (. ] تسا هدومرف  یهن  يوعد  نیفرط  زا  یکی  یئاریذپ  زا  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  هک  وش  جراخ  ام  ینامهم  زا  نونکا  )
، دوش تیاعر  دیاب  هک  تسا  یلصا  تواضق  رد  تلادع  اّما  تشاد ، ترهش  نامهم  هب  مارکاو  يراوگرزب  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  هکنیا  اب 

. دراد يرترب  يراتفر ، ياهشزرا  رگید  رب  و 
----------------------

اه : تشون  یپ 
. یسوط خیش  ثیدح 544 : ماکحالا ، بادآ  باب  ص226 ، ج6 ، بیذهت ، [ 1]

يراوخ هوشر 

تلاخد اههئطوت  مامت  رد  هدروخ و  ار  هیواـعم  بیرف  اهدـعب  هک  دوب  ماـما  ناراـی  زا  مالـسلا و  هیلع  یبتجم  ماـما  نز  ردـپ  سیق ، نب  ثعـشا 
، تشاد

، دناسر تداهش  هب  ار  مالسلا  هیلع  یبتجم  ماما  ءامسا »  » وا رتخد 
. تشاد تلاخد  البرک  رد  سپس  ملسم و  لتق  رد  ثعشا  دمحم  وا  رسپ  و 

هدـش رـضاح  مالـسلا  هیلع  یلع  همکحم  رد  تسیاـبیم  ادرف  تشاد و  اوـعد  يدرماـب  ثعـشا  مالـسلا ، هـیلع  یلع  ماـما  یگدـنز  نارود  رد 
. ددرگ همکاحم 

. دروآ تسد  هب  ادرف  همکاحم  يارب  يزایتما  هار  نیا  زاات  درب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  يارب  هدرک  هدامآ  یئاولح  بش ،
: دومرف درک و  اولح  هب  یهاگنو  دوشگ  ار  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

ُْتلُقَف : اَِهئیَق ، َْوأ  ٍۀیَح  ِقیِِرب  ْتَنِجُع  اَمَّنَأَک  اَُهْتِئنَش ، ٍۀَنوُْجعَمَو  اَِهئاَعِو ، ِیف  ٍۀَفوُْفلَِمب  اَنَقَرَط  ٌقِراَط  َِکلذ  ْنِم  ُبَجْعَأَو 
! ِتیَْبلا َلْهَأ  اَنیَلَع  ٌمَّرَُحم  َِکلذَف  ٌۀَقَدَص ؟ ْمَأ  ٌةاَکَز ، ْمَأ  ٌۀَلِصَأ ،

. ٌۀیِدَه اَهَّنِکلَو  َكاَذ ، َالَو  اَذ  َال  َلاَقَف :
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َتَْحت اَِـمب  َۀَْـعبَّسلا  َمِیلاَـقَْألا  ُتیِطْعُأ  َْول  ِهَّللاَو  ُرُجْهَت ؟ ْمَأ  ٍۀَّنِج ، ُوذ  ْمَأ  َْتنَأ  ٌطـِبَتُْخمَأ  ِینَعَدْـخََتل ؟ ِینَتیَتَأ  ِهَّللا  ِنیِد  ْنَعَأ  ُلوـُبَْهلا ! َکـْتَِلبَه  ُْتلُقَف :
اَهُمَضْقَت . ٍةَداَرَج  ِمَف  ِیف  ٍۀَقَرَو  ْنِم  ُنَوْهََأل  يِْدنِع  ْمُکاْینُد  َّنِإَو  ُُهْتلَعَف ، اَم  ٍةَریِعَش  َْبلُج  اَُهُبلْسَأ  ٍۀَلْمَن  ِیف  َهَّللا  یِصْعَأ  ْنَأ  یَلَع  اَهِکاَْلفَأ ،

. ُنیِعَتْسَن ِِهبَو  َِللَّزلا . ِْحُبقَو  ِلْقَْعلا ، ِتاَبُس  ْنِم  ِهَّللِاب  ُذوُعَن  یَْقبَت ! َال  ٍةََّذلَو  یَنْفی ، ٍمیِعَِنلَو  ِیلَِعل  اَم 
نآ رد  ینوجعم  تشاد ، اولح  زا  رپ  هدیـشوپ  رـس  یفرظ  و  [ 1  ] دمآ ام  رادـید  هب  یـسک  ماگنه  بش  هکنیا  رتروآتفگـش  هثداح  نیا  زا  (و 

ای تسا ؟ هیدـه  متفگ : وا  هب  دـندرک ، طولخم  نآ  هدرک  یق  اـی  یّمـس ، راـم  ناـهد  بآ  اـب  ار  نآ  اـیوگ  متـشاد ، رّفنت  نآ  زا  هک  دوب  فرظ 
. تسا مارح  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  تیب  لها  ام  رب  ود  نیا  هک  هقدص ؟ ای  تاکز 

. تسا هیده  هکلب  هقدص ، هن  تسا  تاکز  هن  هن ، تفگ :
نایذـه ای  يدـش ؟ هدز  نج  ای  هدـش  هتفـشآ  تلقع  اـی  یبیرفب ؟ ارم  هک  يدـش  دراو  نید  هار  زا  اـیآ  دـنیرگب ، وت  رب  هدرم  هّچب  ناـنز  متفگ :

ار ياوج  تسوپ  هک  منک  ینامرفان  ار  ادخ  ات  دنهد  نم  هب  تساهنامـسآ  ریز  رد  هچ  نآ  اب  ار  میلقا  تفه  رگا  دـنگوس ! ادـخ  هب  ییوگیم ؟
یلع تسا  رتتسَپ  خلم  ناهد  هدش  هدیوج  گرب  زا  نم  دزن  امـش  هدولآ  يایند  نیا  انامه  و  درک ، مهاوخن  نینچ  مریگب ، اوران  ياهچروم  زا 

.( مییوجیم يرای  وا  زا  و  اهـشزغل ، یتشز  و  لقع ، نتفخ  زا  میربیم  هانپ  ادخ  هب  راک !!؟ هچ  رادـیاپان  ياهتّذـل  و  ریذـپانف ، ياهتمعن  اب  ار 
[ . 2]

----------------------
اه : تشون  یپ 

دوب . سیق  نب  ثعشا  هک  دنتشون  [ 1]
. یتشد دمحم  سرهفملامجعم  هغالبلاجهن ، هبطخ 224  [ 2]

رس ود  دنزرف  تالکشم  لح  هار 

. دمآ ایند  هب  دوب ، رمک  کی  رب  هنیس  ود  رس و  ود  ياراد  هک  یکدوک  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تفالخ  نامز  رد 
. دندیسرپ ترضح  نآ  زا  ار  وا  ثرا  نازیم  كدوک  نآ  هداوناخ 

: دومرف مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح 
رادـیب و یکی  رگا  دََربیم و  ثرا  کی  تسا و  رفن  کی  دـندش  رادـیب  مه  اـب  رَـس  ود  ره  رگا  دـننز ، داـیرف  وا  رب  تسا  باوخ  هک  یماـگنه 

[ . 1 . ] دربیم ثرا  ود  دنام  باوخ  نانچمه  يرگید 
---------------------

اه : تشون  یپ 
: دیوگیم هک  هدرک  لقن  هلیمجوبا  زا  یطنزب  زا  یفاک  رد  ثیدح 1 ، یفاک ج 7 ص 159  عورف  [ 1]

يرگید زا  زین  و  دربیم . کشَر  يرگید  هب  تبـسن  مادک  ره  هک  رمک ، کی  رب  هنیـس  ود  رـس و  ود  ياراد  مدید  ار  رادرهوش  ینز  سراف  رد 
ثیدح 2 و 3. یفاک ج 7 ص 159  عورف  . ) دندوب لوغشم  یگدنفاب  هب  ود  ره  هک  مدید  تیفیک  نیا  هب  يدرم  دیوگیم : هک  هدرک  لقن 

يراصن یهاوگ  شریذپ  دوهی و  یهاوگ  در 

درک ، لاؤس  یلئاسم  هدمآ و  ترضح  نآ  دزن  يدرم  دناوخیم  ار  هیقشقش »  » هبطخ مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هک  یماگنه 
دیسرپ ؛ هلمج  زا 

؟ دوشیم هتفریذپ  نانآ  یهاوگ  ایآ  دناهداد ، یهاوگ  رگید  يدوهی  مالسا  رب  يدوهی  رفن  ود 
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: دومرف مالسلا  هیلع  ترضح  نآ 
[ . 1 . ] دنهدیم غورد  یهاوگ  هداد و  رییغت  ار  ادخ  مالک  نایدوهی  اریز  هن ؛

دندیسرپ : زین  و 
؟ دوشیم هتفریذپ  یسوجم  رفن  کی  مالسا  رب  ینارصن  رفن  ود  یهاوگ  ایآ 

دومرف : ترضح  نآ 
: دیامرفیم دیجم  نآرق  رد  دنوادخ  اریز  يرآ ؛

« يراصَن اَّنِا  اُولاَق  َنیِذَّلا  اُونَمآ  َنیَّدِلل  ًةَّدَوَم  ْمَُهبَْرقَا  َّنَدَجََتلَو  »
ناشیـشک و نانآ  زا  یـضعب  هک  نیا  يارب  نایاسرت ، میئام  دناهتفگ  هک  یناسک  نامیا  لها  اب  یتسود  رظن  زا  ار  مدرم  نیرتکیدزن  یباییم  «و 

[ . 2 « ] دننکیمن ربکت  ادخ  تدابع  زا  اهنآ  دننانیشن و  هعموص 
[ . 3 . ] داد دهاوخن  غورد  یهاوگ  دزرویمن  ّربکت  ادخ  تدابع  زا  هک  یسک  و 

--------------------
اه : تشون  یپ 

ص2698 . ج1 ، مثیم ، نیا  هغالبلاجهن ، حرش  [ 1]
هیآ 82 . هدئام  هروس  [ 2]

ص269. ج1 ، مثیم ، نبا  هغالبلاجهن ، حرش  [ 3]

بارحم رد  ياهزانج  زار 

. تفای هتفخ  دوخ  ربارب  رد  ار  یصخش  داهن  بارحم  رد  ماگ  نوچ  دش و  دجسم  دراو  حبص  زامن  يارب  مود  هفیلخ  زور  کی 
. دنک رادیب  زامن  رد  تکرش  يارب  ار  وا  ات  تفگ  دوخ  مالغ  هب 

سپـس هدنارذگ و  دّجهت  هب  ار  بش  هک  تسا  راصنا  نانز  زا  ینز  درک  نامگ  درک و  هدهاشم  هنانز  هماج  رد  ار  وا  دش  کیدزن  مالغ  نوچ 
امیـس شوخ  ناوج و  يدرم  ار  وا  تفرگ  وا  يور  زا  هدرپ  نوـچ  تساـخنرب و  ياـج  زا  داد  تکرح  ار  وا  هچره  اـّما  تسا ، هتفر  باوـخ  هب 

. دوب ناور  وا  ياهگر  زا  نوخ  زونه  هک  تشاد  ولگ  رب  هاکناج  یمخز  نت و  رب  هنانز  هماج  هک  تفای 
. دنداد ياج  دجسم  ياههشوگ  زا  یکی  رد  ار  دولآ  نوخ  رکیپ  ات  داد  روتسد  دش  ربخ  اب  ارجام  نیا  زا  نوچ  مّود  هفیلخ 

کمک مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  زا  دندیـسرن ، یئاج  هب  دـندرک  رکف  بارحم  رد  هدـنام  هزاـنج  نآ  نوماریپ  هچره  زاـمن  زا  دـعب 
. دنتساوخ

يدوز هب  بارحم  نیمه  رد  ار  یکدوک  هکنآ  ات  دننامب  رظتنم  دننک و  نفد  ار  لوتقم  ندب  ات  داد  روتسد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح 
. يوشیم انشآ  لتاق  تیوه  لتق و  زار  هب  كدوک  نآ  نتفای  اب  هک  دید  یهاوخ 

. درک بلج  ار  هفیلخ  هّجوت  بارحم  رانک  زا  یکدوک  هیرگ  حبص ، زامن  ءادا  ماگنه  هب  زور  کی  تشذگ ، ارجام  نآ  زا  هام  ُهن  نوچ 
: داد روتسد  دوخ  مالغ  هب 

. درب مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دزن  ار  وا  تفای  نایاپ  حبص  زامن  نوچ  درادرب و  ار  كدوک  ات 
: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

. دیسر ارف  رطف  دیع  تشذگ و  ارجام  نیا  رب  هام  ُهن  نوچ  دندرپس و  راصنا  زا  هِدریش  ینز  هب  ار  لفط  ات 
: دومرف هیاد  هب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح 
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ِردام ِدـنزرف  يا  هدزمتـس ، يا  : » دـیوگیم دـسوبیم و  ار  كدوک  دـیآیم و  دجـسم  نورد  هب  ینز  هاـگره  ربب ، دجـسم  نورد  ار  كدوک 
، راکمتس ردپ  دنزرف  يا  هدزمتس ،

.« روایب نم  دزن  هب  نک و  ریگتسد  ار  وا 
هدـننک هریخ  یلاـمج  هک  ناوج  ینز  درب  هاـگزامن  هب  ار  كدوک  نوچ  تسب و  راـک  هب  ار  مالـسلا  هیلع  نینمؤـملاریما  ترـضح  ناـمرف  هیاد 

. نک ربص  ياهظحل  هک  مهدیم  مسق  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هَّللادبع  نب  دمحم  هب  ار  وت  تفگ  داد و  زاوآ  ار  وا  تشاد 
: تفگ دیسوب و  ار  وا  ناوارف  فَعَش  قوش و  اب  تفرگ و  ار  كدوک  دیسر و  ارف  نز  نآ  درک ، فّقوت  هیاد  نوچ 

«. يراد تهابش  دوبر  رد  مرانک  زا  ار  وا  گرم  هک  نم  كدوک  هب  ردقچ  راکمتس ، ردپ  دنزرف  يا  هدزمتس ، ردام  دنزرف  يا  هدزمتس ، يا  »
. ددرگزاب ات  تساوخ  داد و  هیاد  هب  ار  كدوک  سپ 

. دُرب مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  تمدخ  وا  تفرگ و  ار  شنیتسآ  هیاد 
؛ درک فیرعت  ترضح  نآ  يارب  هنوگنیا  ار  دوخ  ناتساد  نز  نآ 

، مراصنا زا  ياهزیشود  نم  »
، دش هتشک  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  باکر  رد  گنج  نادیم  رد  یجرزخ  دعس  نب  رماع  مردپ 

نانز اب  یئاهنت  جـنر  تبرغ و  تدـش  زا  اـت  تشاذـگ  ياـج  هب  اـهنت  ارم  تفگ و  یگدـنز  دوردـب  لّوا  هفیلخ  تفـالخ  نارود  رد  مرداـم  و 
، مدش سونأم  هیاسمه 

مالـس دـمآ و  تشاد  اصع  رب  هیکت  تسد و  رد  حـیبست  هک  ینزریپ  مدوب  راصنا  نیرجاهم و  نانز  زا  یتعامج  اب  هک  نایم  نآ  رد  زور  کـی 
. دیسر نم  هب  تبون  هکنیا  ات  دیسرپ ، ار  ناوناب  زا  کیاکی  مان  درک و 

تسیچ ؟ وت  مان  تفگ :
تسا . هلیمج  نم  مان  متفگ :

یتسیک ؟ رتخد  تفگ :
. میراصنا رماع  رتخد  متفگ :

؟ يرادن ردپ  تفگ :
هن  متفگ :

ياهدرک ؟ رهوش  تفگ :
. هن متفگ :

: تفگ تسیرگ و  مراز  لاح  رب  درک و  ّتبحم  محر و  راهظا  نم  هب  تبسن  عقوم  نیا  رد 
دنک ؟ کمک  تمدخ و  ار  وت  وا  يوش و  سونأم  وا  اب  هک  یهاوخیم  ار  ینز  ایآ 

. يرآ متفگ :
. مشاب نابرهم  يردام  وت  يارب  ات  مرضاح  نم  کنیا  تفگ :

: متفگ مدش و  لاحشوخ  وا  نانخس  ندینش  زا  نم 
تسا ، وت  نآ  زا  نامرف  وت و  هناخ  هناخ  ایب  نم  هناخ  هب 

، تفرگ ءوضو  دیبلط و  بآ  دمآ و  هناخ  هب  نز  ریپ 
هیرگ تخس  دید ، ار  اهاذغ  نآ  نوچ  مدناوخارف ، ماعط  فرص  هب  ار  وا  مدرک و  رضاح  وا  شیپ  ریـش  امرخ و  نان و  يرادقم  ماگنه  نیا  رد 

، درک
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مدیسرپ ، شاهیرگ  ّتلع  زا 
: تفگ

. تسا کمن  یکدنا  وج و  نان  يرادقم  نم  ماعط  مرتخد ،
: تفگ درک و  زاغآ  هیرگ  رگید  راب  هاگنآ 

. تساخرب زامن  هب  سپس  مراذگب ، ار  ءاشع  زامن  ات  راذگب  تسین ، نم  ماعط  فرص  نامز  نونکا 
اب دیبلط و  رتسکاخ  يرادقم  مداهن  وا  ربارب  رد  ار  قبط  نوچ  مدرک و  رـضاح  کمن  یکدنا  وج و  نان  يرادقم  دـناوخ ، ار  ءاشع  زامن  نوچ 

تخادرپ . اعد  زامن و  هب  نانچمه  رجف  عولط  ات  تساخرب و  زامن  هب  رگید  راب  تفرگرب و  نآ  زا  همقل  هس  تخیمایب و  کمن 
متفگ : مدز و  هسوب  ار  شرس  متفر و  وا  دزن  دیمد ، هدیپس  نوچ 

. دش دهاوخن  در  وت  ياعد  اریز  دزرمایب ، ارم  ات  نک  تلئسم  ادخ  زا 
: تفگ

. يدنمزاین یمدمه  هب  وت  ورنیا  زا  مراد ، میب  وت  یئاهنت  رب  موش  نوریب  هناخ  زا  نوچ  نم  یئابیز و  ياهزیشود  وت 
وت راسگمغ  رای و  اـت  مروآیم  وت  دزن  ار  وا  یهاوخب  هاـگره  تسا ، رتگرزب  وت  زا  هک  مراد  اـسراپ  دـباع و  اـناد و  دـنمدرخ و  يرتخد  نم 

دشاب ؟
. تسامش تسد  مرایتخا  درادن ، لاوئس  هک  نیا  متفگ :
. تشگزاب اهنت  دعب  یتعاس  تفر و  نوریب  هناخ  زا  نز 

؟ يدرواین هارمه  هب  ارم  رهاوخ  ارچ  متفگ :
. درادیم زاب  تدابع  زا  ار  وا  وت  هناخ  هب  راصنا  نیرجاهم و  نانز  تفر  دمآ و  دوشیمن و  زاسمد  یسک  اب  نم  رتخد  تفگ :

. مهدن هار  دوخ  هب  ار  سکچیه  دشاب  نم  هناخ  رد  وا  ات  هک  منکیم  دهع  نم  متفگ :
ادیپ يزیچ  شنامـشچ  زج  دوب و  هدیـشوپ  تخـس  ار  دوخ  يور  هک  ینز  اب  تشذـگ  یتعاس  نوچ  تفر و  نوریب  هناخ  زا  رگید  راب  نز  ریپ 

. داتسیا نم  هرجح  رد  رب  نز  نآ  نکیل  تشگزاب ، دوبن ،
يوشیمن ؟ دراو  ارچ  متفگ :

. تسا هتشادزاب  تکرح  زا  ار  وا  ياهماگ  وت  ندید  يداش  تّدش  تفگ : نز  ریپ 
. دیاین نورد  هب  ياهناگیب  ات  مهنیم  هناخ  رد  رب  لفق  موریم و  نم  نونکا  مه  متفگ :

متفگ : مدز و  ناوج  نز  نماد  هب  تسد  متسب ، ار  هناخ  ِرَد  نوچ  هاگنآ 
. رادرب خر  زا  باقن 
، دادن یباوج  وا  اّما 

نت رب  هنانز  یـسابل  هدـش و  باـضخ  یئاـپ  تسد و  هایـس و  یـشیر  هک  متفاـی  ناوج  يدرم  دوخ  ربارب  رد  متفرگ ، شَرَـس  زا  ار  هعنقم  یتقو 
. ورب نوریب  نم  هناخ  زا  هک  مدز ؛ دایرف  شرس  رب  مدیسرت و  تخس  هرظنم  نیا  ياشامت  زا  تشاد 

. یسرتیمن مود  هفیلخ  مشخ  زا  ایآ 
. دُرب ارم  يوربآ  دادن و  تلهم  ارم  نکیل  موش ، رود  وا  رانک  زا  ات  مدراذگ  بقع  هب  یمدق  هاگنآ 

، داتفا نیمز  رب  شوهیب  یتسم  تّدش  زا 
: متفگ مدرک و  عطق  ار  شهاگولگ  گنردیب  هتفرگرب و  ارنآ  نم  دیشخرد و  دوب ، هتسب  رمک  رد  هک  يدراک  لاح  نیا  رد 

، مدرک راذگاو  وت  هب  ار  دوخ  راک  نم  دیرد و  ار  متّفع  هدرپ  تخاس و  اوسر  ارم  درک و  متس  نم  هب  وا  هک  ینادیم  وت  ایادخ  »
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، تخاس یهاوخ  شزاینیب  دراذگ ، زاب  وا  هب  ار  شراک  ياهدنب  نوچ  هک  یسک  يا 
. رادزار قلاخ  يا  شوپ و  هدرپ  يادخ  يا 

.« مدنکفا دجسم  بارحم  رد  متشادرب و  ار  شرکیپ  دش ، بش  نوچ  و 
: تفگ دوشگ و  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  يانث  حدم و  هب  نابز  مود  هفیلخ  درک ، فیرعت  ار  دوخ  ناتساد  ناوج  نز  نوچ 

: دومرف ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  هک  مهاوگ  دوخ  نم 
« تسا رهش  نآ  هزاورد  یلع  متسه و  ملع  رهش  نم  »

: دومرف زین  و 
دیوگیم » نخس  قح  نابز  هب  یلع  نم  ردارب  »

: تفگ درک و  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هب  ور  سپس 
. تسیچ هیضق  نیا  مکح 

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
، تسا هدش  گرزب  یهانگ  بکترم  اریز  درادن ، یئاهبنوخ  هیضق  نیا  رد  لوتقم  اّما  »

.« تسا هدوب  روبجم  تشز  لمع  نیا  ماجنا  رد  اریز  تسین ، يرفیک  بجوتسم  مه  نز  نیا  و 
: دومرف درک و  ناوج  نز  هب  ور  سپس 

.« دسرب دوخ  لامعا  يازس  هب  ات  نک  رضاح  تلادع  هاگداد  هب  ار  راکتیانج  نز  ریپ  هک  تسا  وت  هفیظو  »
. تفرگ هدهعرب  ار  هفیظو  نآ  ماجنا  نز 

[ . 1 . ] دندرک راسگنس  ار  زاب  گنرین  رگهلیح و  نزریپ  نآ  ات  داد  نامرف  ماما  دش و  ریگتسد  نزریپ  دعب  زور  دنچ 
--------------------

اه : تشون  یپ 
باـکر رد  دـش و  گرزب  نز  نآ  رــسپ  دـسیونیم  ص79  لوــقعلا ، ریحم  ياــهتواضق  رد  و  ص296 -  مالـسا ، رد  ءاـضق  تلادـع و  [ 1]

ص241. ج1 ، رادرک ، رفیک  دش . دیهش  نیفص  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

میتی يرتخد  زا  تمهت  عفر 

: هک دومرف  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
. تسا هدرک  انز  يو  هک  دندز  تمهت  ار  یمیتی  رتخد  مود  هفیلخ  نامز  رد 

یمیتی رتخد  دنامن  اهنت  شرسمه  هکنیا  يارب  ،و  تفریم ترفاسم  هب  رتشیب  شراک  بسک و  يارب  هنیدم  رد  يرجات  هک  دوب  نینچ  وا  نایرج 
دادیم . رارق  شرسمه  رانک  رد  هدروآ و  شاهناخ  هب  ار 

نآ اب  ماجنارس  شرهوش  هک  دش  نارگن  و  دیسرت ، راک  تبقاع  زا  رجات  نآ  رـسمه  دیـسر ، لامج  لامک و  هب  هدش و  گرزب  رتخد  نآ  نوچ 
. درک دهاوخ  جاودزا  رتخد 

دیناروخ ، بارش  رتخد  نآ  هب  شرهوش  بایغ  رد  يزور  راک ، نیا  زا  يریگولج  يارب 
: تفگ وا  هب  تشگزاب  رفس  زا  رجات  یتقو  دُرب ، نیب  زا  ار  وا  تراکب  دش و  تسم  هک  هاگنآ  و 

! تسا هداد  انز  رتخد 
هداد انز  هراچیب  رتخد  نآ  هک  دناهدید  دوخ  مشچ  اب  هک  دنداد  تداهـش  زین  هیاسمه  نانز  و  دش ، میلـست  مود  هفیلخ  هب  تیاکـش  ماجنارس 
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تسا !
: تفگ درک و  عافد  شدوخ  زا  زین  وا  و 

. ماهدرکن فالخ  یسک  اب  نم 
درک . هعجارم  بلاطیب  نب  یلع  هب  عوضوم  نیا  لح  يارب  دنام و  زجاع  تواضق  زا  مود  هفیلخ  ماجنارس 

: دیسرپ نز  نآ  زا  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح 
؟ تسا هداد  انز  رتخد  نیا  هک  دیراد  تّجح  هنیب و  امش  ایآ 

: تفگ درک و  یفرعم  ار  دوخ  ياههیاسمه  نز  نآ 
. تسا هدرک  فالخ  راک  رتخد  نیا  هک  دناهدید  اهنیا 

: دومرف سپس  و  داد ، رارق  شیاهاوناز  يور  رب  دروآ و  رد  فالغ  زا  ار  شریشمش  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
. دنرادهگن یئاهاج  رد  هناگادج  ار  هیاسمه  نانز 

: دومرف نز  هب  باطخ  و 
. وگب ار  تقیقح 

. دیزرویم رارصا  دوخ  غورد  رب  نز  اّما 
: تفگ وا  هب  درک و  رضاح  ار  دوهش  نانز  زا  یکی  سپس  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح 

. تسا نم  ریشمش  مه  نیا  متسه و  بلاطیبا  نب  یلع  نم  یسانشیم ؟ ارم 
. درک مهاوخ  بدأ  ار  وت  مریشمش  اب  یئوگن ، تسار  رگا  وت  و  ماهداد ، ناما  وا  هب  نم  و  تسا ، هتفگ  ار  ارجام  یلبق  نز 

تفگ : نز 
يو اب  شرهوش  هک  دیـسرتیم  و  دوب ، رتخد  نآ  لامک  لاـمج و  ِنارگن  رجاـت  ِنز  نوچ  هکلب  تسا ، هدرکن  اـنز  رتخد  نیا  نینمؤملاریما ! اـی 

. درک هراپ  ار  يو  تراکب  درک و  تسَم  ار  وا  تهج  نیا  زا  دنک ، جاودزا 
دومرف : هتفگ و  ریبکت  ترضح 

يراک نینچ  ربمایپ  لایناد »  » زج یـسک  مدرک و  شاـف  ار  تقیقح  هار  نیازا  هتخادـنا و  هلـصاف  دوهـش  ناـیم  رد  هک  متـسه  یـسک  نیلّوا  نم 
. تسا هدرکن 

[ . 1 . ] دیسر دوخ  لمع  يازس  هب  رجات  ِنز  هاگنآ 
------------------

اه : تشون  یپ 
یفاک ج 7 ص 425. عورف  [ 1]

نداد رفیک  حیحص  شور 

زین تازاجم  زا  سپ  مرجم  هک  تفرگیم ، راکب  يا  هنوگب  ار  یناور  یقالخا ، ياه  هویش  مرجم ، دارفا  نداد  رفیک  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
: اریز تفرگیم  رارق  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  نادنمتدارا  زا 

درکیمن باتش  تازاجم  رد  - 
تفرگیم فارتعا  هلحرم  دنچ  رد  - 

. دادیم رّکذت  ار  هدش  ماجنا  هانگ  یتشز  و 
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. درکیم تیاعر  ار  یعرش  ّدح  اهنت  تشادن و  یئادز  هدقع  تازاجم  رد  - 
. درک صاصق  ار  وا  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  دز ، هفاضا  ددع  یمرُجم 3  ندز  قّالش  رد  ربنق  ات 

دومنیم ، راتفر  هدش  تازاجم  اب  زوسلد  يردپ  نانوچ  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح 
دوب ، هدنهد  افش  یبیبط  دننام  و 

. دندشیم مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  نارگشیاتس  زا  دزد ، تسد  ناتشگنا  عطق  ای  ّدح  يارجا  زا  سپ  هک 
: دینک هّجوت  هنومن  کی  هب 

. دش هدولآ  يدزد  هب  ماجنارس  یگدنز  تخس  تالکشم  رد  حْلفَا »  » مان هب  یصخش 
دش ، نامیشپ  تحاران و  يدزد  زا  سپ 

، درک فارتعا  راب  دنچ  تفر و  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  تمدخ 
. درک يراج  وا ، تشگنا  راهچ  عطق  اب  ار  یعرش  ّدح  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  و 

هیلع نینمؤملاریما  ترـضح  هیلع  دـنک و  هسوسو  ار  وا  ات  درک  شـالت  دوب ، ناورهن  جراوخ  زا  هک  اّوک » نبا   » ماـن هب  ناـبلط  تصرف  زا  یکی 
: تفگ دناروشب ، مالسلا 

؟ دوب محر  یب  ردقچ  درک ؟ عطق  ار  وت  ناتشگنا  یسک  هچ  هآ 
: تفگ درک و  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  شیاتس  حدم و  هب  عورش  تساخاپب و  رازاب  مدرم  نایم  رد  حلفا »  » ناهگان

یِشَُرق یِمِشاه ، یِحَْطبَا ، ِینَدَم ، یِکَم ، يِدُُحا ، يِرَْدب ، یِفَنَح ، ٌماِما  ینیمی  َعَطَق  )
( يَدُْهلا ُحابْصِم  َو  يدِْعلا  ُْفتَح  يرَْولا ، ُثیَغ  يرُّثلا ، ُثَیل  یبَتْجُمْلا ، ِیبَّنلا  ُقیقَش  یفَطْصُْملا ، ِّمَع  ُْنبا  َو  ، یقُّتلا ُماِما  ینیمی  َعَطَق 

مـشاه ینب  هلیبق  زا  تسا ، فورعم  حطبا  نیمزرـسو  هنیدمو  هکم  ردو  تسا  دُُحا  ردب و  زرابمو  تسرپ  اتکی  هک  درک  عطق  یماما  ارم  تسد  )
تسا . شیرق  و 

و تّما ، تمحر  لماع  تعاجش ، هشیب  ریش  ادخ ، لوسر  لد  هویم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  يومع  رـسپ  ناراکزیهرپ ، ماما  ارم  تسد 
.( درک عطق  تیاده ، غارچ  و  نمشد ، هدنبوک 
. دندرک نیسحت  ار  وا  یتفگش  اب  مدرم  همه 

. داد رارق  ّتبحم  دروم  دیبلط و  ار  وا  دیسر  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  هب  ربخ  نیا  یتقو 
: دومرف اّوک  نبا  هب  باطخ  هاگنآ 

لسع رگا  هک  تسا  ینانمشد  ار  ام  و  دیازفین ، نانآ  یتسود  رب  زج  مینک ، هعطق  هعطق ، ار  نانآ  رگا  هک  تسا  یناتسود  ار  ام  اّوک ، دنزرف  يا 
[ . 1 . ] دیازفایمن اهنآ  يزوت  هنیک  ینمشد و  رب  زج  میزیرب ، نانآ  يولگ  رد 

-------------------
اه : تشون  یپ 

ص173. ج4 ، مالسلا ، هیلعنینمؤملاریما  خسان  و  ص 204 -  ج41 ، راونالاراحب ، [ 1]

یعرش دح  يارجا  رد  یناسنا  لوصا  تیاعر 

. دنک يراج  وا  رب  یعرش  ّدح  ات  دندروآ  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  تمدخ  ار  یصخش 
: دومرف درک و  يراددوخ  ّدح  يارجا  زا  سپ  تسا ، مخز  یناج  درف  نآ  ندب  هک  دومرف  هدهاشم  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

َأَْربَت  یّتَح  ُهوُرِّخأ 
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[ . 1 .( ] دبای دوبهب  شندب  ياهمخز  ات  دیربب  ار  وا  )
----------------

اه : تشون  یپ 
ص30. ج28 ، هعیّشلا ، لئاسو  و  ص134 -  ج2 ، ۀیاهّنلا ، [ 1]

تنس لها  لئالد  در 

نومکحت ؟ فیک  مکل  امف  يدهی  نا  الا  يدهی  نما ال  عبتی  نا  قحا  قحلا  یلا  يدهی  نمفأ 
هیآ 35 ) سنوی  هروس  )

يور زا  اذل  دوب  راغ  قیفر  وا و  بحاصم  هدرک و  رفس  وا  اب  ترجه  ماگنه  هدرک و  يراکادف  ادخ  لوسرب  تبسن  رکب  وبا  نوچ  مکی ـ  لیلد 
دشابیم . تفالخ  رب  وا  یگتسیاش  لیلد  تلیضف  نیا  هدش و  هدرب  مان  نآرق  رد 

بناج زا  دـیاب  ماما  دراد و  یهلا  أشنم  ادـخ  لوسر  ینیـشناج  تماما و  دیـسر  توبثب  شخب  نیا  مکی  لصف  رد  هکنانچ  الوا  قوف ـ  لیلد  در 
تسا . هدیدرگ  غالبا  نییعت و  مخ  ریدغ  رد  غیلبت  هیآ  ربارب  هکیروطنامه  ددرگ  غالبا  مدرمب  ربمغیپ  هلیسوب  هدش و  نییعت  ادخ 

دوخ خـیرات  میـس  ءزج  رد  يربط  دوب و  هدرک  دروخرب  واب  هار  رد  افداصت  هکلب  هدوبن  یلبق  رارق  قبط  ترـضحنآ  اـب  رکب  وبا  ترفاـسم  اـیناث 
تشادن . یعالطا  ربمغیپ  تمیزع  زا  رکب  وبا  هک  دسیونیم 

دندوب لئاق  عاونا  بابراب  هک  رفاک  رفن  ود  اب  رـصم  زیزع  نادـنز  رد  زین  فسوی  ترـضح  اریز  دوشیمن  تلیـضف  لیلد  تبحاـصم  سفن  اـثلاث 
بحاصم و ود  يا  راهقلا ؟ دحاولاهللا  ما  ریخ  نوقرفتم  بابراء  نجـسلا  یبحاص  ای  دیامرف : وا  لوق  زا  دنوادخ  درومنیا  رد  هک  دوب  بحاصم 

دنراد هدیقع  داضت  مه  اب  هک  مه  رفن  ود  تسا  نکمم  سپ  رهاق ) ؟ ياتکی  يادخ  ای  دنرتهب  دیلئاق ) امـش  هک   ) قرفتم نایادـخ  ایآ  نم  قیفر 
دنوش . بحاصم  رای و  مه  اب 

دقف تسا : نینچ  هفیرـش  هیآ  اریز  وا  تلیـضف  رب  لیلد  هن  تسا  وا  نعط  تمذم و  رب  لیلد  هدش  دای  نآرق  رد  رکب  وبا  زا  هک  نخـس  نیا  اعبار 
هکیعقوم ار  شربمغیپ  دـنوادخ  ینعی  انعم . هللا  نا  نزحت  هبحاصل ال  لوقی  ذا  راغلا  یف  امه  ذا  نینثا  یناث  اورفک  نیذـلا  هجرخا  ذا  هللا  هرـصن 

رکب وباب   ) دوخ رفـسمه  قیفرب و  دندوب  راغ  رد  هک  ادـخ ) لوسر   ) نت ودـنآ  زا  یکی  دومن و  يرای  دـندرکیم  نوریب  هکم ) زا   ) ار وا  نارفاک 
تسا . ام  اب  ادخ  هک  شابم  نیگهودنا  تفگ  دوب ) برطضم  ناشیرپ و  هکم  نیکرشم  سرت  زا  هک 

هیلع و هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  میب  زجع و  راهظا  اب  هدوب  نامیـشپ  یقافتا  تقفارم  تبحاـصم و  نیا  زا  رکب  وبا  هک  دوشیم  مولعم  هیآ  ناـیب  زا 
لمع هدوب و  ادخ  يارب  رکب  وبا  هودنا  نزح و  ایآ  هک  دیآیم  شیپ  یلاؤس  اجنیا  و  دادیم . يرادلد  ار  وا  ترضحنآ  دومنیم و  تحاران  ار  هلآ 

دوب ؟ نیگهودنا  دوخ  ناج  سرت  زا  افرص  سکع  رب  ای  دشیم  بوسحم  یکین 
اهنت هن  هیآ  نیا  تروصنیا  رد  دوب  دوخ  ناج  سرت  زا  رگا  درکیم و  فرـصنم  کین  لمع  زا  ار  وا  ربمغیپ  ارچ  دوب  ادـخ  هار  رد  وا  نزح  رگا 

تسا و هدرکیم  تحاران  زین  ار  ربمغیپ  فعـض  نبج و  نیا  هجیتن  رد  هک  دناسریم  ار  وا  یئوسرت  یلد و  زب  هکلب  درادن  تلالد  وا  تلیـضف  رب 
رد اریز  تسا  هدشن  لئاق  رکب  وبا  تبحاصمب  یشزرا  هنوگچیه  هداد و  رارق  هجوت  فطل و  دروم  ار  ربمغیپ  فوخم  راغ  نآ  رد  مه  دنوادخ 
اب ار  وا  دومرف و  لزان  شربمغیپ  رب  رطاخ  شمارآ  دـنوادخ  سپ  اهورت . مل  دونجب  هدـیا  هیلع و  هتنیکـس  هللا  لزناف  دـیامرف : روبزم  هیآ  هلابند 
هن داتـسرف  رکب  وباـب  ار  رطاـخ  نوکـس  شمارآ و  دـنوادخ  دـنیوگیم  رکب  وبا  نارادـفرط  دومن . دـییأت  دـیاهدیدن  امـش  هک  یبـیغ  ياـههاپس 

نوچ درک و  دییأت  یبیغ  ياهرگـشلب  ار  وا  دیامرفیم و  هیآ  هلابند  میئوگیم  خـساپ  رد  تشادـن  شمارآب  یجایتحا  ترـضحنآ  اریز  شلوسرب 
هیآ لوا  رد  هکنانچ  تسا  ترـضحنآ  هراب  رد  مه  هنیکـس  لوزن  نیا  رب  انب  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  یبیغ  ياهرگـشلب  دـیؤم 

رکب . وبا  هن  هدوب  ادخ  ترصن  دروم  ربمغیپ  طقف  مه  هکم  زا  جورخ  عقوم  ینعی  هللا  هرصن  دقف  دیامرفیم  مه 
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نایب ربمغیپ  هب  نینح  گنج  رد  ار  هنیکـس  لوزن  احیرـص  هروس  نامه  رد  دـنوادخ  تشادـن  شمارآـب  یجاـیتحا  ربمغیپ  دـنیوگیم  هکنیا  اـما 
دوخ و لوسر  رب  ار  شمارآ  نوکـس و  دـنوادخ  هاـگنآ  نینمؤملا  یلع  هلوسر و  یلع  هتنیکـس  هللا  لزنا  مث  دـیامرف : هک  اـجنآ  تسا  هدومرف 

رکب وبا  رگا  زین  اجنآ  رد  تسا  هدـش  لزان  هنیکـس  مه  نینمؤم  رب  ادـخ  لوسر  رب  هوالع  هیآ  نیا  رد  هکنانچمه  سپ  دومرف ) . لزاـن  نینمؤم 
تشگیم : لزان  نینچ  هیآ  دشیم و  هدرب  مان  مه  وا  زا  دوب  هیآ  نآ  دافم  لومشم  مه 

لوزن هجیتن  رد  تسین  راک  رد  هینثت  ریمـض  مینیبیم  یلو  امهدـیا ... امهیلع و  هتنیکـس  هللا  لزناف  ای  هبحاص و  یلع  هیلع و  هتنیکـس  هللا  لزناـف 
یقاب راغ  رد  زرل  سرت و  تلاح  نامه  اب  مه  رکب  وبا  تسا و  مرکا  لوسر  هراب  رد  طقف  یبیغ  ياهرگشل  هلیـسوب  دییأت  و  شمارآ ، هنیکس و 

تفالخ كالم  ار  تلیضف  مه  رگا  دیاهدیشارت و  رکب  وبا  يارب  امش  هک  تسا  یتلیضف  هچ  نیا  میسرپیم  ینـس  ناردارب  زا  ام  تسا و  هدنام 
ناج زا  ار  یمتح  گرم  بش  نامه  رد  هک  تسا  هدوب  مالسلا  هیلع  یلع  بوشآ  رپ  هنحـص  نیا  نامرهق  ترجه  ناتـساد  رد  مه  زاب  دینادیم 

يرـشی نم  سانلا  نم  هیآ و  هماع  گرزب  ياملع  ریاـس  دـیدحلا و  یبا  نبا  هتفگب  اـنب  دومن و  هتوتیب  ربمغیپ  شارف  رد  درک و  لابقتـسا  لد  و 
راصبالا ! یلوا  ای  اوربدتف  تشگ . لزان  وا  نأش  رد  هللا  ةاضرم  ءاغتبا  هسفن 

زامن يارب  ار  رکب  وبا  دوب  يرتسب  هشیاع  لزنم  رد  يرامیب  تلاـحب  هک  دوخ  یناگدـنز  رخآ  ياـهزور  رد  ربمغیپ  نوچ  دـنیوگیم  مود  لـیلد 
دومن ! ملسم  زرحم و  نیملسم  رب  ار  وا  یئاوشیپ  تیرومأم  نیمه  اب  عقاو  رد  نیا  رب  انب  داتسرفدجسمب  نیملسم  اب  ندناوخ 

وا هتشاد و  دوجو  مه  رکب  وبا  زا  رتهتـسیاش  هک  درک  لوبق  دیاب  دشاب  وا  تفالخ  لیلد  نیملـسم  اب  یـسک  ندناوخ  زامن  رگا  قوف ـ  لیلد  در 
مه ربمغیپ  يارب  هکیلاح  رد  دوب  نیملـسم  زامنـشیپ  برغم  ءاشع و  حبـص و  زامن  ندـناوخ  يارب  هکم  حـتف  ماـگنه  هک  دوب  دیـسا  نب  باـتع 

اب هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  دوخ  دوجو  اـب  اـهناکم  نیرتفیرـش  رد  ینعی  هکم  رد  هکیـسک  سپ  تشادـن  دوجو  یعناـم  عدار و  هنوگچیه 
دشاب . هتفر  دجسمب  ندناوخ  زامن  روظنمب  ادخ  لوسر  يرامیب  ترورض و  ماگنه  هک  تسا  رکب  وبا  زا  رتهتسیاش  دناوخب  زامن  نیملسم 
مردـپب هک  تفگ  نذؤمب  هشیاع  دوبن  شوخ  ترـضحنآ  لاـح  تفگ  ناذا  لـالب  هک  یعقوم  هکلب  دوب  هداتـسرفن  ربمغیپ  ار  رکب  وبا  یفرط  زا 

تسا ؟ هتفر  ندناوخ  زامن  يارب  یسک  هچ  دیسرپ  دمآ  اجب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  لاح  نوچ  دناوخب و  زامن  مدرم  اب  دورب  وگب 
زامن نیمه  رکب  وبا  ادابم  هکنیا  يارب  ترـضح  دـناوخب  زامن  مدرم  اب  رکب  وبا  هک  متفگ  نذؤمب  نم  دـیتشادن  لاح  امـش  نوچ  تفگ  هشیاـع 

دجسم دراو  دوب  هداد  هیکت  سابع  نب  لضف  مالسلا و  هیلع  یلعب  هکیلاح  رد  يرامیب  تلاح  نامه  اب  دنک  دوخ  تفالخ  زیواتسد  ار  ندناوخ 
دوخ تشاذـگ و  رـس  تشپ  ار  رکب  وبا  هدـیدرگ و  بارحم  دراو  ادـخ  لوسر  هک  دوب  هدـش  هتفگ  زاـمن  لوا  ریبکت  طـقف  عقومنیا  رد  دـش و 

فارتعا ننـست  لها  دوخ  دومرف  تعنامم  تعامج  اب  رکب  وبا  ندـناوخ  زامن  زا  ربمغیپ  هک  ریخا  تمـسق  نیاب  دـش و  ندـناوخ  زامن  لوغـشم 
دیوگ : دوخ  هعبس  دئاصق  رد  دیدحلا  یبا  نبا  هکنانچ  دنراد 

ۀئارب  ةادغ  الوزعم  ناک  و ال 
ارخؤم اهیف  ما  ةولص  نع  و ال 

رانک رب  دوب  هدرک  ارنآ  دـصق  هک  تعامج  زاـمن  تماـما  زا  هن  دـش و  لوزعم  تئارب  هروس  ندرب  زا  هن  رکب  وبا  لـثم  مالـسلا  هیلع  یلع  ینعی 
دیدرگ .

لابند دادیم  رکب  وباب  یتیرومأم  نینچ  ترضحنآ  رگا  اریزربمغیپ  هن  دوب  هداتسرف  دجسمب  ندناوخ  زامن  يارب  هشیاع  ار  رکب  وبا  هکنیا  هجیتن 
درکیمن . رانک  رب  راکنیا  زا  ار  وا  تفریمن و  دجسمب  يرامیب  لاح  اب  تفاتشیمن و  وا 

تسا . هدومرف  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دنیوگیم  میس  لیلد 
دینک ! ءادتقا  رمع ) رکب و  وبا   ) رفن ود  نیاب  نم  زا  سپ  ینعی  رمع . رکب و  یبا  يدعب  نم  نیذللاب  اودتقا 

تنـس لـها  دوخ  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  تیـالو  هراـب  رد  هدراو  ثیداـحا  همهنیا  فیلکت  سپ  دـشاب  حیحـص  ـالاب  ربـخ  رگا  قوف ـ  لـیلد  در 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  رگا  و  دـنوش ؟ وا  نیـشناج  ربـمغیپ  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  یلع  مه  رکب و  وبا  مه  دوشیم  رگم  تسیچ ؟
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دوخ يارب  ربمغیپ  دـنتفگ  ارچ  دوب و  ياهغیـص  هچ  دـمآ  دوجوب  اروش  مساب  هک  هفیقـس  ياـغوغ  سپ  هداد  رارق  مدرم  يادـتقم  ار  نت  ودـنآ 
لقن يرگید  ثیدـح  تنـس  لـها  یفرط  زا  دریگ ؟ ماـجنا  نیملـسم  ياروـش  قـیرط  زا  هفیلخ  باـختنا  دـیاب  تسا و  هدرکن  نییعت  ینیـشناج 

ربمغیپ دنیوگیم  دنهدیم و  رارق  مدرم  يادتقم  ار  هباحص  مامت  رمع  رکب و  وبا  رب  هوالع  هک  تسنیا  نآ  دنکیم و  رتجنرغب  ار  راک  هک  دننکیم 
ءادتقا ناشمادک  رهب  هک  دنتـسه  نامـسآ  ناگراتـس  دننام  نم  باحـصا  ینعی  متیدتها . متیدـتقا  مهیاب  موجنلاک  یباحـصا  نا  تسا : هدومرف 

دیباییم . تیاده  دینک 
ماـما و یگمه  هدوب و  ءادـتقا  لـباق  باحـصا  همه  دـننک  تعیب  رکب  وباـب  مدرم  هک  دراد  یموزل  هچ  رگید  دـشاب  حیحـص  ثیدـح  نیا  رگا 

دمآ دهاوخ  دوجوب  یجرم  جره و  هچ  هک  تسا  ملـسم  تشاد و  دـهاوخن  دوجو  یمومأم  الـصا  تروصنیا  رد  دنـشابیم و  ربمغیپ  نیـشناج 
رد زین  مالـسلا  هیلع  یلع  نانآ ، اب  ریبز  هحلط و  رمع ، رکب و  وبا  اب  هدابع  نب  دعـس  دـندوب  فلاخم  مه  اـب  ینید  یـشم  رظن  زا  باحـصا  اریز 

یلعج ثیدـح  نیا  داسف  تسا ؟ هدوب  هچ  زورنآ  نادرگرـس  نیملـسم  فیلکت  بیترت  نیا  اب  دوب و  فلاخم  اهنآ  همه  اب  هدوب و  دـحاو  ههبج 
باذک لاحلا و  لوهجم  ار  شنایوار  زا  نت  ود  هتسناد و  فیعض  لوعجم و  ارنآ  زین  تنس  لها  ياملع  زا  یـضعب  هک  تسا  راکـشآ  يردقب 

دناهتفگ .
دهاوخ مالک  بانطا  بجوم  ناگدنناوخ و  تلاسک  ثعاباهنآ  رکذ  هک  تسا  هدـش  هتفگ  ءافلخ  هراب  رد  شامق  نیمه  زا  زین  يرگید  لئالد 

دوب .
لئالد مامتب  ابیرقت  تسا و  روهـشم  مالـسلا  هیلع  یلع  تیالو  تفالخ و  دروم  رد  هماع  ياهقف  مـالک و  ياـملع  اـب  دیـشرلا  نومأـم  هثحاـبم 
الماک رما  تقیقح  ات  دوشیم  هراشا  الیذ  روبزم  تاثحابم  هصالخب  عالطا  دیزم  رظن  زا  تسا  هدش  هداد  خساپ  تنـس  لها  ساسا  یب  تسس و 

ددرگ . راکشآ  نشور و 
هماع : نادنمشناد  اب  نومأم  هثحابم 

تیاکح دـیرفلا  دـقع  باتک  رد  تسا  تنـس  لها  ياملع  زا  هک  هبر  دـبع  نب  دـمحا  اضرلا و  رابخا  نویع  رد  قودـص  خیـش  ار  هثحابم  نیا 
مالک و لـها  زا  یعمج  هک  تسا  هداد  روتـسد  نومأـم  تفگ : دومن و  عمج  ار  اـم  مثکا  نب  ییحی  تفگ  داـمح  نب  قاحـسا  هک  تسا  هدرک 

دش دراو  اهنآ  رب  نومأم  مداد  ربخ  زین  ار  نومأم  مدرک و  عمج  ار  فنـص  ود  ره  ياملع  زا  رفن  لهچ  دودح  رد  نم  مربب و  وا  دزن  ار  ثیدح 
تفگ : و 

نخـس و رگا  تسا  هدوب  يو  نیـشناج  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ  تلحر  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  مدـقتعم  نم  ءاـملع  تعاـمج  يا 
ناهرب لیلد و  اب  دراد  يداریا  لاکشا و  نم  نخس  نیا  امش  رظنب  رگا  دینک و  فارتعا  زین  امش  دینادیم  حیحص  ارنآ  دیراد و  لوبق  ارم  هدیقع 

نخس دیسرتب و  ادخ  باذع  زا  دینک و  هشیپ  ار  يوقت  طقف  دوشن  امـش  یئوگ  قح  عنام  هجوچیهب  نم  ماقم  تمـشح و  انمـض  دینک  در  ارنآ 
دیئوگ . قحب 

کی امش  تفگ  نومأم  مینکیم . لاؤس  ام  دنتفگ  منک . لاؤس  امش  زا  نم  دیهدب  هزاجا  ای  دینک و  لاؤس  نم  زا  امش  ای  تسا  امش  لیم  نونکا 
نآ زا  یکی  سپ  دیئامن  ینابیتشپ  وا  زا  دـینک و  کمک  امـش  تفر  اطخب  یئاج  رد  هچنانچ  دـیوگ و  نخـس  نم  اب  هک  دـینک  باختنا  ار  رفن 

تفگ : دمآ و  رد  نخسب  يرفن  لهچ  هورگ 
لقن ارنآ  هباحـص  ماـمت  هک  تسه  یتـیاور  اریز  تسا  مدرم  نیرتـهب  رکب  وـبا  هلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ  زا  سپ  هـک  تـسنیا  اـم  داـقتعا 

رفن ود  نآ  دـیاب  نیا  رب  اـنب  دـینک  ءادـتقا  رمع ) رکب و  وبا   ) رفن ود  نیاـب  نم  زا  سپ  دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  دـناهدومن 
دننک ! ءادتقا  اهنآب  مدرم  ات  دنشاب  قلخ  نیرتهب 

یلعج و اهنآ  همه  ای  تسا ، حیحـص  رابخا  همه  ایتسین  جراخ  تروص  هس  زا  اـهنآ  همه  تسا و  داـیز  ثیداـحا  تاـیاور و  تفگ  نومأـم 
تسا . لطاب  یخرب  حیحص و  یضعب  ای  تسا و  لطاب 
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رگا دنرگید و  یـضعب  ضقان  رابخا  یـضعب  ارچ  تسا و  هدـش  یـشان  اجک  زا  تافالتخا  نیا  سپ  دـشاب  حیحـص  تایاور  رابخا و  مامت  رگا 
لطاب مه  ياهراپ  حیحـص و  رابخا  تایاور و  زا  یـضعب  سپ  هرهطم ، تعیرـش  ندش  هنهک  نید و  نالطب  دیآیم  مزال  دـشاب  لطاب  اهنآ  مامت 

دوب . دهاوخ  یلعج  لطاب و  الا  دشاب و  ناهرب  لیلدب و  یکتم  دیاب  تسا  حیحص  هکنآ  تسا و 
صخش زا  يربخ  نینچ  رودص  مینیبیم  مینکیم  هاگن  دیتفگ  امش  هک  یثیدح  نیا  نومـضمب  نوچ  میئآیم و  رب  لیلد  سـسجت  ماقم  رد  لاح 

ای رفن  ود  نآ  تسا و  لاحم  تقوکی  رد  رفن  ودـب  ندرک  ءادـتقا  هک  اریز  تسین  هتـسیاش  تسا  ءالقع  لقعا  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ 
روعـش و مسج و  لکـش و  رظن  زا  نت  ودنآ  هک  دیآیم  مزال  لوا  تروص  رد  دنتـشاد  یتافالتخا  مه  اب  ای  دندوب و  دـحتم  تاهجلا  عیمج  نم 
رد دنشابیم  قح  رب  ود  ره  هنوگچ  تسا و  هدشن  يرگیدب  دوش  یکیب  ءادتقا  رگا  مود  تروص  رد  تسا و  لاحم  مهنآ  هک  دنـشاب  یکی  رکف 

نزب شندرگ  نک و  لزع  هریون  نب  کلام  لتق  تهجب  ار  دیلو  نب  دلاخ  تفگ  رکب  وباب  رمع  دنتـشاد  فالتخا  مه  اب  هدـیقع  رظن  زا  هکیلاح 
تـشاذگ اـجب  ار  رمع  درک و  نیعم  هفیلخ  دوخ  زا  دـعب  رکب  وبا  درکن  رکب  وبا  دومن و  میرحت  ار  جـح  نز و  هعتم  رمع  درکن  لوـبق  رکب  وـبا 

ول دندومرف : هک  تسا  هدـش  تیاور  ادـخ  لوسر  زا  تفگ  يرگید  اذـکه ... دومن و  روصحم  يرفن  شـش  ياروش  رد  ار  تفالخ  رمع  یلو 
مدادیم .) . رارق  دوخ  تسود  ار  رکب  وبا  انیقی  مدرکیم  رایتخا  یتسود  دوخ  يارب  رگا  . ) الیلخ رکب  ابا  تذختال  الیلخ  اذختم  تنک 

هک تسا  نیقیرفلا  نیب  روهشم  اریز  دشاب  هدش  رداص  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  زا  هک  تسین  هتـسیاش  زین  تیاور  نیا  تفگ  نومأم 
ردارب دوخ  يارب  ارت  نم  دومرف  دومن و  ردارب  دوخ  اب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  تخادـنا و  هباحـص  نایم  رد  يردارب  توخا و  دـقع  ترـضحنآ 
يالاب مالـسلا  هیلع  یلع  هک  تفگ  ثیدح  ياملع  زا  يرگید  تسا ؟ لطاب  کیمادک  قح و  تیاور  ود  نیا  زا  کیمادک  نیبب  الاح  مدومن ،

دندوب ؟ رمع  رکب و  وبا  ربمغیپ  زا  دعب  تما  نیرتهب  تفگ  ربنم 
هیلع هللا  یلص  ادخ  لوسر  ارچ  دندوب  رتهب  همه  زا  رفن  ود  نیا  رگا  اریز  دشاب  هتفگ  ینخـس  نینچ  ترـضحنآ  هک  تسا  لاحم  تفگ  نومأم 
يارب نم  تفگیم  ربمغیپ  زا  سپ  مالسلا  هیلع  یلع  ارچ  زاب  دومن و  هدنامرف  ودنآ  رب  ار  دیز  نب  ۀماسا  درک و  اهنآ  ریما  ار  صاع  ورمع  هلآ  و 
رگید ياج  رد  متفرگیم و  اـهنآ  زا  ار  دوخ  قح  دـندرگرب  نید  زا  يریثک  هدـع  هک  دوبن  نآ  میب  رگا  مرتراوازـس و  رتهب و  ربمغیپ  ینیـشناج 

: تفگ يرگید  دـندوب . تسرپ  تب  رفاک و  رفن  ود  نیا  هکیلاح  رد  مدرکیم  شتـسرپ  یگدـنب و  ار  ادـخ  هک  اریز  مقحا  رما  نیاـب  نم  دومرف 
دنتسه !! تشهب  ناریپ  ياقآ  ود  رمع  رکب و  وبا  دومرف  ربمغیپ  هک  تسا  هدیسر  امب  يربخ 

يریپ نز  هک  هیعجـش  اب  ربمغیپ  درادن و  دوجو  يریپ  تشهب  رد  اریز  تسین  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  ثیدـح  نیا  تفگ  نومأم 
، اراکبا نهانلعجف  ءاشنا ، نهاناشنأ  انا  دومرف  توـالت  ار  تاـیآ  نیا  دـنوشیم و  ناوج  ناریپ  هکلب  دوشیمن  تشهب  لـخاد  هزوجع  دومرف  دوب 
نسحلا و دومرف : ربمغیپ  هک  دنتـسه  نآ  تحـصب  قفتم  نیقیرف  هک  تسا  مالـسلا  امهیلع  نینـسح  نأش  رد  ثیدـح  نیا ، رب  اـنب  اـبارتا . اـبرع 

ۀنجلا . لها  بابش  ادیس  نیسحلا 
دشیم !! ثوعبم  يربمغیپ  هب  رمع  مدشیمن  ثوعبم  نم  رگا  تسا : هدومرف  ربمغیپ  تفگ  يرگید 

مهقاثیم و نییبنلا  نم  انذـخا  ذا  و  دـیامرف : دـنوادخ  اریز  دـشاب  ربمغیپ  زا  هک  تسا  لاحم  تسا و  یگتخاـس  ـالماک  ربخ  نیا  تفگ  نومأـم 
رد میاهتفرگ . ار  توـبن  قاـثیم  وا  زا  يربـمغیپ  ره  نداتـسرف  زا  شیپ  اـم  ینعی  میرم . نـب  یـسیع  یـسوم و  مـیهاربا و  حوـن و  نـم  کـنم و 

رگا تسا  هدومرف  ادـخ  لوسر  تفگ  يرگید  دـشیم ؟ ثوعبم  يربـمغیپ  هب  هدـشن  هتفرگ  توبن  قاـثیم  وا  زا  هک  یـسک  هنوـگچ  تروـصنیا 
دباین ! تاجن  یسک  باطخ  نب  رمع  زج  دوش  لزان  ادخ  باذع 

دیامرف : شربمغیپ  هب  دنوادخ  اریز  تسا  نآرق  هیآ  فالخ  رب  ربخ  نیا  تفگ  نومأم 
هجیتن نینچ  هیآ  دافم  زا  دـنکیمن و  باذـع  ار  اهنآ  دـنوادخ  یتسه  تما  نایم  رد  وت  ات  ربمغیپ  يا  ینعی  مهیف . تنا  مهبذـعیل و  هللا  ناـک  اـم 

طقف دوش  لزان  باذع  هکنیا  ضرفب  تروصنیا  رد  تسا  باذـع  لوزن  عنام  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  فیرـش  دوجو  هک  دـیآیم  تسدـب 
دنوش . باذع  راچد  رمع ) هلمج  نم   ) نارگید دبای و  تاجن  ترضحنآ  دوخ 
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دناتشهب . لها  اهنآ  هک  دشابیم  هباحص  رفن  هد  وزج  رمع  هک  دنداد  تداهش  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تفگ  يرگید 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  رگا  متـسه ؟ نیقفانم  وزج  مه  نم  ایآ  هک  داد  دنگوس  ار  هفیذح  ارچ  رمع  دـشاب  نینچ  رگا  تفگ  نومأم 
رمع رفک  رب  لیلد  دوخ  نیا  تسا و  هتشادن  دامتعا  ربمغیپ  لوقب  رمع  هک  دوشیم  مولعم  دشاب  هداد  تداهش  تشهب  هب  هدرک و  هیکزت  ار  رمع 

دنوشیمن . عمج  مه  اب  تشهب  رفک و  دشابیم و 
سپس مدوب  رتنیگنـس  اهنآ  همه  زا  نم  شرگید  هفک  رد  تما  مامت  متفرگ و  رارق  وزارت  هفک  کی  رد  نم  هک  دومرف  ربمغیپ  تفگ  يرگید 

دیدرگ . لئان  راختفا  نیمهب  زین  وا  تفرگ  رارق  رمع  وا  زا  دعب  دوب  رتنیگنس  اهنآ  زا  نم  لثم  زین  وا  تسشن  نم  ياجب  رکب  وبا 
رظن زا  ای  تسین و  تلیـضف  دشاب  مه  حیحـص  لاحم  ضرفب  تسا و  غورد  ملـسم  هکنیا  دندوب  رتنیگنـس  ندـب  نزو  رظن  زا  ای  تفگ  نومأم 

کین و لامعا  مالـسا  رد  يرترب  نازیم  اریز  دـشابیم  رتغورد  یلوا  زا  ناگمه  تداهـشب  مهنیا  دناهتـشاد  يرترب  تما  مامت  رب  کـین  لاـمعا 
هدوبن مالـسلا  هیلع  یلع  دـننام  صالخا  تدابع و  يوقت و  عرو و  دـهز و  رد  سکچیه  نیخروم  ءاـملع و  ماـمت  تداهـشب  تسا و  هحلاـص 

رمع . رکب و  وبا  هن  دوب  دهاوخ  مالسلا  هیلع  یلع  تما  لضفا  نیا  رب  انب  تسا 
هک اجنآ  ات  دـنتفگ  دـیدش ؟ تکاس  ارچ  تفگ  دـیدتلاح  نیدـب  ار  اهنآ  هک  نومأم  دـنتفگن  ینخـس  هدـنکفا و  ریزب  رـس  هماع  نادنمـشناد 

میدومنن . یهاتوک  میتشاد  یئاناوت 
هاتوک ياهباوج  لاؤس و  اب  دیـشک و  شیپ  دـشاب  هتفر  اهنآ  رظن  زا  دادـیم  لامتحا  هک  ار  یبلاطم  یلو  دـید  تکاس  ار  اـهنآ  هچ  رگا  نومأـم 

دومن . تباث  ار  دوخ  دوصقم 
ایآ تفگ  نومأم  نامیا  رد  تقبس  یتسدشیپ و  دنتفگ  دوب ؟ هچ  لامعا  نیرتوکین  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  تثعب  زا  سپ  دیـسرپ  نومأم 

تسا ؟ هدروآ  نامیا  ربمغیپ  هب  مالسلا  هیلع  یلع  زا  رتدوز  یسک 
دـشر و نس  رد  رکب  وبا  یلو  دوب  غلاب  اـن  كدوک و  زونه  دروآ  ناـمیا  رکب  وبا  زا  رتدوز  مالـسلا  هیلع  یلع  هکیزورنآ  اریز  رکب  وبا  دـنتفگ 

دراد ! تقبس  یلع  رب  ندروآ  نامیا  رظن  زا  رکب  وبا  باسح  نیا  يور  تسا و  هدروآ  نامیا  یگلاس  لهچ 
یحو زج  یحوی  یحو  الا  وه  نا  نآرق  مکحب  انب  مه  ربمغیپ  توعد  تسا  هدروآ  نامیا  ربمغیپ  توعدـب  انب  مالـسلا  هیلع  یلع  تفگ  نومأم 
رومأم راکنیدب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  دیدیمن  فیلکت  نیا  روخ  رد  ار  یلع  دنوادخ  ات  متح  روطب  تسا و  هدوبن  يرگید  زیچ  یهلا 

زا لضفا  مالـسلا  هیلع  یلع  سپ  دوب  ماهلاب  وا  مالـسا  رگا  ربمغیپ ، ياعدـب  ای  دوب و  ادـخ  ماهلاب  ای  تیلوفط  رد  مه  یلع  مالـسا  دومنیمن و 
ربمغیپ زاب  دوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  ياعدب  يو  مالسا  رگا  تسا و  هدوب  دنوادخ  ماهلا  هتسیاش  یکدوک  نس  نامه  زا  هک  تسا  همه 

یلع مالسا  ادخ  لوسر  تسا و  هدوب  ربمغیپ  ادخ و  هدیزگرب  مالسلا  هیلع  یلع  دیوگ و  ادخ  بناج  زا  دیوگ  هچ  ره  قوف  هیآ  نومـضمب  انب 
تسا . هتفریذپ  تسا  هللا  دنع  نم  دیؤم  وا  هک  تسنادیم  تشاد و  واب  هک  يدامتعا  قوثو و  تهجب  ار 

ادخ . هار  رد  داهج  دنتفگ  تسیچ ؟ لامعا  لضفا  نامیا  زا  سپ  دیسرپ  نومأم  زاب 
رد ایآ  تسا ؟ هدیـسر  رازراک  ياههنحـص  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  يراکادـف  یناشفناج و  هیاپب  یـسک  داهج  تما  مامت  زا  ایآ  تفگ  نومأـم 

درواین ؟ رد  ياپ  زا  وا  ار  نانمشد  بلغا  ردب  گنج 
ریبدـت هتـسشن و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ  يولهپ  مه  رکب  وبا  ضوع  رد  دوب  نینچ  یلع  رگا  ردـب  گـنج  رد  تفگ  نیرـضاح  زا  یکی 
دنمزاین يو  تاریبدتب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هکنیا  ای  ربمغیپ و  تکرـشب  ای  دومنیم  ریبدـت  یئاهنتب  رکب  وبا  ایآ  دیـسرپ  نومأم  دومنیم !

مریذپب ! ار  تلاح  هس  نیا  زا  یکی  رگا  ادخب  مربیم  هانپ  نم  تفگ  صخشنآ  دوب ؟
نتـسشن هشوگ  گنج و  زا  فلخت  رگا  دراد ؟ یتلیـضف  هچ  نابیاس  رد  وا  نتـسشن  گنج و  زا  رکب  وبا  نتفرگ  هرانک  نیا  سپ  تفگ  نومأم 

هللا لضف  تسا و  هدومرف  هدرک و  دیجمت  هللا  لیبس  یف  نیدهاجم  نازابناج و  زا  نآرق  رد  ارچ  دنوادخ  سپ  دشاب  راختفا  تلیـضف و  بجوم 
[ . 1  ] امیظع ارجا  نیدعاقلا  یلع  نیدهاجملا 
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ماعطلا نومعطی  هیآب و  دیـسر  ات  دناوخ  ار  هروس  قاحـسا  نک  تئارق  ار  یتا  له  هروس  قاحـسا  يا  تفگ  دومن و  ور  قاحـساب  نومأم  دـعب 
هدـش لزان  مالـسلا  هیلع  یلع  قح  رد  تفگ  قاحـسا  تسیک ؟ فیرعت  رد  تایآ  نیا  دیـسرپ  نومأـم  [ 2  ] اریـسا امیتی و  انیکـسم و  هبح  یلع 

هللا ال هجول  مکمعطن  امنا  هک  تسا  هتفگ  اهنآب  دومنیم  ماعطا  ریـسا  میتی و  نیکـسمب و  هکیعقوم  مالـسلا  هیلع  یلع  ایآ  تفگ  نومأـم  تسا .
3 ؟ ]  ] اروکش ءازج و ال  مکنم  دیرن 

هدوب هاگآ  مالسلا  هیلع  یلع  تریرس  تین و  هب  یلاعت  يادخ  هک  دینیبیم  سپ  تفگ  نومأم  تسا  هدیـسرن  امب  يربخ  نینچ  تفگ  قاحـسا 
دهدیم . ربخ  يو  ینطاب  تلیضف  یناهنپ و  رما  کی  زا  مدرمب  ترضحنآ  ندناسانش  تهجب  و 

درک ضرع  ادـخ  هاگردـب  ترـضحنآ  دـندوب و  هدروآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  يارب  هک  نایرب  غرم  ربخ  ایآ  قاحـسا  يا  تفگ  نومأم 
دیسر رـس  مالـسلاهیلع  یلع  تقونیا  رد  دنک و  تکرـش  نم  اب  غرم  نیا  ندروخ  رد  ات  تسرفب  نم  شیپ  ار  دوخ  ناگدنب  نیرتبوبحم  ایادخ 

تسین : جراخ  تروص  راهچ  زا  هیضق  تفگ  نومأم  یلب . تفگ  قحسا  تسا ؟ حیحص 
دینادرگ . رضاح  ار  وا  دنوادخ  هلصاف  الب  هدوب  همه  زا  رتبوبحم  هک  یلع  دش و  باجتسم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  ياعد  1 ـ 

دمآ . اجنآ  افداصت  مالسلا  هیلع  یلع  دش و  دودرم  ربمغیپ  ياعد  2 ـ 
داتسرف . ار  مالسلا  هیلع  یلع  فصولا  عم  تشاد  یلع  زا  رتهب  ار  یناسک  هکنیا  اب  ادخ  3 ـ 
داتسرف . ار  مالسلا  هیلع  یلع  باسحیب  روطنیمه  تخانشیمن و  لوضفم  لضاف و  ادخ  4 ـ 

یهارمگ رفک و  زا  يراد و  تأرج  ار  مادک  ره  رگید  لامتحا  هس  زا  تسا و  لصاح  ام  دوصقم  هک  يریذپب  ار  لوا  لامتحا  رگا  قاحسا  يا 
[ . 4  ] نک باختنا  یسرتیمن  نآ 

زا دیشک و  شیپ  ار  [ 5  ] انعم هللا  نا  نزحت  هبحاصل ال  لوقی  ذا  راغلا  یف  امه  ذا  نینثا  یناث  هیآ  نامه  سپس  دنکفا و  ریزب  رس  یتدم  قاحسا 
دشارتب . رکب  وبا  يارب  یتلیضف  تساوخ  تسا  هدناوخ  ربمغیپ  تبحصمه  قیفر و  ار  رکب  وبا  ادخ  هکنیا 

بحاص امتح  رگم  تسا ؟ فیعـض  تسـس و  تغلب ، وت  عالطا  شناد و  هیاپ  هزادـنا  هچ  ات  هللا  ناحبـس  تفگ  زیمآ  بجعت  هرهچ  اـب  نومأـم 
رفن کی  تقافر  زا  نآرق  رگم  دشاب ؟ وا  خنس  زا  تیصخش  رظن  زا  ای  وا  اب  هدیقعمه  ای  دوخ  تبحص  مه  فیدر  رد  هک  دوشیم  هتفگ  یسکب 

دیامرف : هک  اجنآ  دهدیمن  ربخ  نمؤم  اب  رفاک 
رفاک ایآ  تفگ  درکیم  لادـج  هرواحم و  وا  اب  هکیلاح  رد  وا  بحاـصم  [ 6  ] بارت نم  کقلخ  يذـلاب  ترفکا  هرواحی  وه  هبحاص و  هل  لاـق 

دیرفآ ) ؟ كاخ  زا  ارت  هک  یسکنآب  يدش 
نیا منیبـب  وگب  نونکا  تسا  هدوب  وا  هودـنا  نزح و  رثا  ردتسا  هدـش  هتفگ  رکب  وـبا  يرادـلد  يارب  هک  اـنعم  هللا  نا  هلمج  اـما  تفگ : سپس 

تیصعم ؟ ودب  لمع  ای  دوب  تعاط  بوخ و  لمع  رکب  وبا  یناشیرپ  نزح و 
نیا رد  یتلیـضف  هچ  سپ  دوـب  دـب  تیـصعم و  رگا  درکیم و  تعناـمم  نآ  زا  هلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ  ارچ  دوـب  بوـخ  تعاـط و  رگا 
اریز رکب  وبا  رب  تفگ  قاحـسا  داتـسرف ؟ هک  رب  ار  دوخ  شمارآ  راغ  رد  دنوادخ  نیا  زا  هتـشذگ  دش ؟ لئاق  ناوتیم  رکب  وبا  يارب  تبحاصم 

دوب . زاین  یب  نآ  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ 
امب ضرـالا  مکیلع  تقاـض  ائیـش و  مکنع  نغت  ملف  مکترثک  مکتبجعا  ذا  نینح  موی  و  دـیامرف : دـنوادخ  هک  اـجنآ  منیبب  وگب  تفگ  نومأـم 

[ . 7  ] نینمؤملا یلع  هلوسر و  یلع  هتنیکس  هللا  لزنا  مث  نیربدم ، متیلو  مث  تبحر 
امـش رب  يروانهپ  نآ  اب  نیمز  دیـشخبن و  امـشب  يدوس  چیه  يدایز  نآ  یلو  دـمآ  ناتـشوخ  ناتدوخ  هدـع  يدایز  زا  هک  یتقو  نینح  زور  )

هچ اهیرارف  الوا  داتـسرف ) . ورف  نینمؤم  رب  دوخ و  لوسرب  ار  دوخ  شمارآ  ادخ  نآ  زا  دعب  دیدرک و  رارف  نمـشد  شیپ  زا  امـش  دش و  گنت 
دش ؟ لزان  یصاخشا  هچ  رب  شمارآ  نوکس و  ایناث  یناسک ، هچ  ناگدنام  زاب  دندوب و  یناسک 

هیلع یلع  دندوب و  هدنام  زاب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  اب  رگید  رفن  جنپ  سابع و  یلع و  اهیرارف و  وزج  رمع  رکب و  وبا  هک  تسنیا  هن  رگم 
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؟ دندزیم رود  راو  هناورپ  ربمغیپ  فارطا  زین  رفن  جـنپ  نآ  هتفرگ و  ار  ادـخ  لوسر  بکرم  راهم  مه  سابع  دزیم و  ریـشمش  یئاهنت  هب  مالـسلا 
ادخ لوسر  روطچ  سپ  مداتـسرف  ورف  دندوب  رفن  تفه  نیمه  هک  نینمؤم  ربمغیپ و  هب  ار  دوخ  شمارآ  دیامرفیم  دنوادخ  هک  تسنیا  هن  رگم 
وگب نونکا  درکن ؟ ادـیپ  ار  شمارآ  نیا  یگتـسیاش  رکب  وبا  ارچ  دوـبن و  زاـین  یب  یهلا  شمارآ  نوکـس و  زا  اـجنآ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

شلاح لماش  یهلا  شمارآ  فطل و  دـگنجب و  هوبنا  هورگ  نآ  اب  هنتکی  يزرل  سرت و  نیرتمک  نودـب  ياهکرعم  ناـنچ  رد  هک  یـسک  منیبب 
دشاب ؟ هتشادن  تسا  هدش  لزان  ترضحنآب  هک  یشمارآ  زا  ندش  دنمهرهب  یگتسیاش  ربمغیپ  دوجو  اب  راغ  رد  هکیسک  ای  تسا  لضفا  دوش 

رطخب ترـضحنآ  تاجن  تمالـس و  يارب  ار  دوخ  ناجصالخا  لیم و  لامک  اـب  دـیباوخ و  ربمغیپ  رتسب  رد  ار  ترجه  بش  هک  یـسک  اـیآ 
دوب ؟ نیگهودنا  دیسرتیم و  دوب  شرانک  رد  ادخ  لوسر  هکنیا  دوجو  اب  راغ  رد  هک  یسک  ای  تسا  لضفا  تخادنا 

يراد ؟ لوبق  هالوم ) یلعف  هالوم  تنک  نم   ) ار تیالو  ثیدح  ایآ  قاحسا  يا  تفگ  نومأم  زاب 
دنکیمن ؟ ادیپ  تیولوا  رمع  رکب و  وبا  رب  مالسلا  هیلع  یلع  تروصنیا  رد  دیسرپ  نومأم  یلب ! تفگ  قاحسا 

تسا ! هدش  هتفگ  هثراح  نب  دیز  هلیسوب  هلمج  نیا  دنیوگیم  مدرم  تفگ  قحسا 
عادولا . ۀجح  رد  داد  خساپ  قاحسا  تسا ؟ هتفگ  ار  ربخ  نیا  اجک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  دیسرپ  نومأم 

هتوم . گنج  رد  يرجه  متشه  لاس  تفگ  قاحسا  تسا ؟ هدش  هتشک  اجک  دیز  دیسرپ  نومأم 
ارچ . تفگ  قاحسا  دوبن ؟ عادولا  ۀجح  زا  شیپ  هتوم  گنج  رگم  دیسرپ  نومأم 

دوش ؟ هتفگ  هثراح  نب  دیز  هلیسوب  هلمج  نیا  تسا  نکمم  هنوگچ  سپ  تفگ  نومأم 
یلب ! تفگ  قاحسا  ینادیم ؟ حیحص  ار  یسوم ) ... نم  نوراه  ۀلزنمب  ینم  تنا   ) تلزنم ثیدح  ایآ  قاحسا  يا  تفگ  نومأم  سپس 

ارچ ! تفگ  قاحسا  دوبن ؟ یسوم  يردام  ردپ و  ردارب  نوراه  ایآ  تفگ  نومأم 
دوب ؟ روطنیمه  مه  یلع  تفگ  نومأم 

دوب . ربمغیپ  ردام  ردپ و  زا  ریغ  شردام  ردپ و  ینعی  دوب  دسا  تنب  همطاف  شردام  بلاط و  وبا  مالسلا  هیلع  یلع  ردپ  اریز  هن  تفگ  قاحسا 
هن . تفگ  قاحسا  دوب ؟ ربمغیپ  زین  مالسلا  هیلع  یلع  ایآ  دوب  مه  ربمغیپ  نوراه  تفگ  نومأم 

تسا ؟ هتشاد  مه  يرگید  تیصوصخ  نوراه  ایآ  دوب  نوراه  دننام  یهار  هچ  زا  یلع  تروصنیا  رد  تفگ  نومأم 
ربمغیپ یلو  دومن  نیشناج  دوخ  ناوریپ  مامت  رب  تفریم  تاقیمب  هک  یتقو  نامه  ینعی  دوخ  تایح  نامز  رد  ار  نوراه  یسوم  تفگ  قاحسا 

دومن ! دوخ  نیشناج  دندوب  هدنام  هنیدم  رد  هک  ناکدوک  نانز و  ناناوتان و  زا  ياهدع  رب  طقف  ارمالسلا  هیلع  یلع  كوبت  گنج  رد 
هن ؟ ای  درب  دوخ  هارمه  زین  ار  یهورگ  تاقیمب  نتفر  ماگنه  یسوم  ایآ  تفگ  نومأم 

درب . ار  ياهدع  یلب  تفگ  قاحسا 
ارچ . تفگ  قاحسا  دوب ؟ هدادن  رارق  نیشناج  دوب  هدرب  هک  اهنآب  یتح  دوخ  ناوریپ  مامت  يارب  ار  نوراه  یسوم  رگم  تفگ  نومأم 

رد هک  ياهدـع  دزن  هچ  دوب  نیملـسم  همه  يارب  ربمغیپ  نیـشناج  وا  تسا  قداص  زین  مالـسلا  هیلع  یلع  هراب  رد  هلأـسم  نیمه  تفگ  نومأـم 
دریگ . رارق  دندوب  ادخ  لوسر  هارمه  هک  ياهدع  زا  رود  هچ  دشاب و  هدنام  دندوب  هنیدم 

ناشنهذ زغم و  زا  ارنانآ  هابتشا  دومن و  تسدیهت  یلیلد  ره  زا  ار  ثیدح  ياملع  اهقف و  مامت  اجنیا  ات  نومأم  دش و  هدنامرد  زجاع و  قاحـسا 
تماما ایآ  دیسرپ : اهنآ  زا  یکی  داد  اهنآ  تسدب  ار  شسرپ  رایتخا  زین  اجنیا  رد  دش و  وگتفگ  دراو  مالک  نادنمـشناد  اب  هاگنآ  دروآ  نوریب 

تسا ؟ هدیسرن  امب  تابجاو  ریاس  دننام  مالسلا  هیلع  یلع 
دوشیمن ؟ هدهاشم  یفالتخا  تابجاو  ریاس  رد  تسا و  یلع  تماما  رد  طقف  فالتخا  ارچ  سپ  دیسرپ  صخشنآ  ارچ  تفگ  نومأم 

مامت یـسک  نایز  دوسب و  تابجاو  ریاس  دوبن  دوب  هدوبن و  تبغر  هجوت و  دروم  تفالخ  لثم  تابجاو  زا  کیچیه  هکنیا  يارب  تفگ  نومأم 
ندوب . یموق  سیئر  ندرازگ و  زامن  نیب  تسا  قرف  رایسب  تسنآ و  بلاط  یسفن  ره  تسا و  یئاورنامرف  تسایر و  تفالخ  اما  دوشیمن 
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کین ادـخ  دزن  دـننادب  کین  ار  هچ  ره  نیملـسم  عامجا  دومرف : هک  تسا  هدـش  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  زا  تفگ  يرگید 
تسا ! تشز  ادخ  دزن  دننادب  تشز  دب و  ار  هچ  ره  تسا و 

دشاب . ریز  لامتحا  ود  زا  یکی  دیاب  ثیدح  نیا  رد  ربمغیپ  دوصقم  تفگ  نومأم 
عونکی يرگید  اب  دوخ  تاذ  فالتخاب  یسک  ره  اریز  تسا  نکمم  ریغ  يرما  نینچ  هتبلا  هک  تسا  ناناملـسم  لک  قافتا  ای  عامجا  زا  روظنم 
تـشاد دـهاوخ  دوجوهفلتخم  ياـههورگ  ناـیم  فـالتخا  تروصنیا  رد  تسا  نیملـسم  زا  یهورگ  هدـیقع  دارم  اـی  دراد و  يرکف  هقیلس و 

[ . 8  ] ار نارگید  امش  دنادیم و  ادتقم  الوم و  ار  مالسلا  هیلع  یلع  هعیش  هکنانچ 
دنشاب ؟ هدرک  اطخ  یگمه  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  باحصا  هکنیاب  دوب  دقتعم  ناوتیم  ایآ  هفیلخ  يا  تفگ  يرگید 

تروصنیا رد  ربمغیپ  بناج  زا  هن  دنتـسنادیم و  ادـخ  بناج  زا  هن  ار  تماما  اهنآ  امـش  هدـیقعب  نوچ  تسین  اطخ  لحم  اـجنیا  تفگ  نومأـم 
تسا بجاو  هن  هک  يزیچ  سپ  هدرکن ) نیعم  هفیلخ  هک  مه  ربمغیپ  اریز   ) تنـس هن  و  تسین ) ادخ  مکح  اریز   ) دوب دهاوخ  بجاو  هن  تماما 

تسین . وفع  ياج  تعدب  رد  یلو  تسا  وفع  ياج  اطخ  رد  اریز  تسا  اطخ  زا  رتدب  هک  دیمان  ناوتیمن  تعدب  زج  ارنآ  تنس  هن  و 
دشاب . هتشاد  هنیب  هاوگ و  دیاب  یعدم  نوچ  روایب  دهاش  یتسه  یلع  تماما  یعدم  وت  رگا  تفگ  مالک  باحصا  زا  رگید  یکی 

لزع بصن و  رد  ار  دوخ  هک  دنتـسه  یناسک  یعدم  متـسه  مالـسلا  هیلع  یلع  تماماب  فرتعم  رقم و  هکلب  متـسین  یعدـم  نم  تفگ  نومأم 
زا دناهدوب و  یعدم  همه  هجیتن  رد  رایتخا و  بحاص  همه  امـش  هدیقعب  نوچ  یلو  دنروایب  دهاش  دیاب  اهنآ  دناهدیدیم  رایتخا  بحاص  هفیلخ 

یلمع راک  نیا  هنافـسأتم  دـنروایب و  دـهاش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  تما  ریغ  زا  دـیاب  ورنیا  زا  دـشاب  یعدـم  زا  ریغ  دـیاب  دـهاش  یفرط 
تسین .

مالک ثیدح و  ياملع  همه  هرخالاب  هداد و  خساپ  ار  همه  نومأم  هک  تسا  هدش  عقاو  مالک  نادنمشناد  نومأم و  نایم  زین  يرگید  تاثحابم 
[ . 9  ] تسا هتخاس  موکحم  باجم و  ار 

دیدحلا یبا  نبا  دننام  دراوم  هراپ  رد  هچ  رگا  تسا  تنس  لها  نیققحم  ءاملع و  زا  هک  ظحاجلا  رحب  نب  ورمع  نامثع  یبا  یلزتعم  دنمشناد 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  تلحر  زا  سپ  هک  تسا  هدروآ  یلئالد  هتـشون و  ياهناگادـج  هلاـسر  یلو  تسا  هدومن  نیخیـش  زا  يرادـفرط 

لیمکت يارب  ام  تسا و  هدروآ  همغلا ) فشک   ) دوخ باتک  رد  ارنآ  یلبرا  یسیع  نب  یلع  و  رکب ، وبا  هن  تسا  بلاطیبا  نب  یلع  وا  نیـشناج 
میراگنیم  ارنآ  راصتخا  روطب  الیذ  لصف  نیا  ثحابم 

ربمغیپ نوچ  دیوگیم  اهنآ  زا  یکی  هتشاد  فالتخا  مه  اب  هعیـش ) ینـس و   ) مالـسا هقرف  ود  دیوگیم  هک  تسا  نینچ  ظحاج  نانخـس  هصالخ 
باختنا ینیـشناج  يارب  دنتـساوخ  ار  هک  ره  هک  داد  راـیتخا  ار  تما  درکن و  نییعت  دوخ  يارب  ینیـشناج  دومرف  تلحر  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

نییعت دوخ  ینیـشناجب  ار  یلع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هک  دـندقتعم  رگید  هورگ  دـندرک و  باختنا  ار  رکب  وبا  مه  مدرم  دـننک و 
نینچ اـم  نوچ  دـننکیم و  ار  دوخ  تیناـقح  ياـعدا  هورگ  ود  نیا  زا  کـی  ره  داد و  رارق  نیملـسم  ياوشیپ  دوخ  زا  سپ  يارب  ار  وا  درک و 
یلاو کی  نتـشاد  زا  مدرم  ایآ  میدیـسرپ  اهنآ  همه  زا  میبای و  زاب  لطاب  زا  ار  قح  مینک و  ثحب  اهنآ  اب  ات  میتشادهگن  ار  هقرف  ود  ره  میدید 

قح دادرتسا  اهنآ و  نایم  تواـضق  يارب  نینچمه  نیقحتـسم و  ناـیم  نآ  میـسقت  لاوما و  ةوکز  يروآ  عمج  ناـشروما و  ندرک  هرادا  يارب 
دنراچان . یلب  دنتفگ  همه  ریخ ؟ ای  دنراچان  نید  ظفح  يارب  یلک  روطب  دودح و  هماقا  ملاظ و  زا  مولظم 

دنتفگ دننک ؟ یلاو  دوخ  يارب  ار  یسک  ناشربمغیپ  تنس  ادخ و  باتکب  هجوت  رظن و  نودب  هک  دنزاجم  مدرم  ایآ  هک  میدیـسرپ  اهنآ  زا  زاب 
دنتسین . زاجم  ریخ 

تسا ؟ مادک  تسا  هداد  روتسد  نآ  لوبقب  یلاعت  يادخ  هک  یمالسا  نآ  میدیسرپ  اهنآ  همه  زا  هاگنآ 
نآرقب و لمع  تعاطتسا و  طرشب  جح  هزور و  زامن و  هدمآ و  ربمغیپ  هب  ادخ  بناج  زا  هچنادب  رارقا  تسا و  نیتداهـش  يادا  مالـسا  دنتفگ 

نآ . لالح  نتسناد  لالح  نآ و  مارح  نتسناد  مارح 
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دنک ؟ رایتخا  دنیزگرب و  ار  اهنآ  هک  تسه  شتاقولخم  نایم  رد  یکین  ناگدنب  ار  ادخ  ایآ  میدیسرپ  اهنآ  زا  زاب 
زا سپس  مهرما . نم  ةریخلا  مهل  ناک  ام  راتخی  ءاشی و  ام  قلخی  کبر  و  دیامرف : نآرق  رد  دنوادخ  دنتفگ  لیلد ؟ هچب  میدیسرپ  یلب . دنتفگ 
هللا دـنع  مکمرکا  نا  هک : تسا  دـنوادخ  شیامرف  دـنتفگ  لیلد ؟ هچب  متفگ  دـنناراکزیهرپ . دـنتفگ  دـنایناسک ؟ هچناکین  میدیـسرپ  اـهنآ 

مکیقتا .
داهج ناشناج  لام و  اب  هک  ار  نیدـهاجم  یلب  دـنتفگ  دـنیزگرب ؟ ار  اهنآ  نیرتهب  مه  ناراـکزیهرپ  ناـیم  زا  هک  دـسریم  ار  ادـخ  اـیآ  میتفگ 

ۀجرد . نیدعاقلا  یلع  مهسفنا  مهلاوماب و  نیدهاجملا  هللا  لضف  دیامرف : هک  یلاعت  دنوادخ  لوق  لیلدب  دننکیم 
دنرترب هیقب  زا  دنریگ  تقبـس  داهجب  هک  نیدهاجم  زا  یناسک  یلب  دـنتفگ  همه  تسه ؟ مه  نیدـهاجم  زا  یناکین  ار  ادـخ  ایآ  میتفگ  سپس 

لتاق . حتفلا و  لبق  نم  قفنا  نم  مکنم  يوتسی  ال  هیآ : لیلدب 
ناگدننک تقبس  مدرم  نیرتهب  هک  میتسناد  اجنیا  ات  دنتشاد و  رظن  تدحو  اهنآ  رد  هورگ  ود  ره  اریز  میدرک  لوبق  اهنآ  زا  ار  نانخس  نیا  ام 

دنداهج . رد 
دشاب ؟ اهنآ  زا  رتهب  هک  تسه  مه  ياهقرف  ار  ادخ  ایآ  هک  میدیسرپ  اهنآ  زا  زاب 

هیآ لیلدب  دوب  نارگید  زا  رتشیب  ادخ  هار  رد  ناشلتق  برـض و  نعط و  دندرک و  لمحت  دایز  بعت  جـنر و  داهج  رد  هک  یئاهنآ  یلب  دـنتفگ 
هری . اریخ  ةرذ  لاقثم  لمعی  نمف 

رتنوزف و داـهج  رد  اـهنآ  بعت  جـنر و  هک  دـنایناسک  ناـکین  نیرتهب  هک  میتخانـش  میتسناد و  میدرک و  لوبق  اـهنآ  زا  ار  نخـس  نیا  مه  اـم 
نب یلع  ینعی  درم  ود  نیا  هراب  رد  اهنآ  زا  دش ) مولعم  هک  بلطم  نیا  . ) دنـشاب هدنـشک  دایز  نانمـشد  زا  رتشیب و  ادخ  هار  رد  ناشیناشفناج 

ره دوب ؟ رتنوزف  ادخ  هار  رد  شیراتفرگ  ءالب و  رتشیب و  گنج  رد  شبعت  جنر و  نت  ودنآ  زا  کیمادک  هک  میدیـسرپ  رکب  وبا  بلاط و  یبا 
عاـفد ربمغیپ  زا  ادـخ و  نید  زا  هشیمه  وا  دوب و  رتدـیدش  شگنج  رتـشیب و  شبرـض  نعط و  بلاـطیبا  نب  یلع  هک  دـندرک  عاـمجا  هقرف  ود 

تسا . لضفا  مالسلا  هیلع  یلع  تنس  باتک و  تلالدب  هورگ و  ود  ره  عامجاب  هک  دش  تباث  میتفگ  هچنآ  زا  نیا  رب  انب  درکیم 
نیقتملل تدعا  دیامرف : دنوادخ  هکنانچ  دنـسرتیم  ناشراگدرورپ  زا  هک  اهنآ  دنتفگ  دنارتهب ؟ مادـک  نیقتم  زا  هک  میدرک  لاؤس  اهنآ  زا  زاب 

دنسرتیم ؟ ادخ  زا  یناسک  هچ  میدیسرپ  اهنآ  زا  سپس  مهبر  نوشخی  نیذلا 
، لدعب دشاب  رتاناد  هکنآ  دنتفگ  دننایک ؟ مدرم  نیرتاناد  هک  میدیسرپاهنآ  زا  زاب  ءاملعلا . هدابع  نم  هللا  یشخی  امنا  هیآ : لیلدب  ءاملع  دنتفگ 

مکنم لدع  اوذ  هب  مکحی  یلاعت : يادخ  شیامرف  لیلدب  عبات  هن  دشاب  عوبتم  هکنیاب  دشاب  رتراوازـس  قح و  يوسب  دشاب  رتهدـننک  تیادـه  و 
تسا . هداد  رارق  لدع  نابحاصب  ار  تموکح  هک 

. لدـعب دـنک  تلالد  رتشیب  هکنآ  دـنتفگ  تسیک ؟ لدـعب  مدرم  نیرتاـناد  هک  میدیـسرپ  سپـس  میدرک و  لوبق  اـهنآ  زا  زین  ار  نخـس  نیا  اـم 
عبات هن  ددرگ  عوبتم  هک  دشاب  رتهتسیاش  دنکیم و  تیاده  قحب  رتشیب  هکنآ  دنتفگ  دنکیم  تلالد  رتشیب  لدعب  مدرم  زا  یـسک  هچ  میدیـسرپ 
يارب دـنکیم  تیادـه  قح  يوسب  هکنآ  ایآ  . ) يدـهی نا  الا  يدـهی  نما ال  عبتی  نا  قحا  قحلا  یلا  يدـهی  نمفا  یلاـعت : يادـخ  لوق  لیلدـب 

دوش .) تیاده  هکنیا  رگم  دنادیمن  ار  هار  دوخ  هکنآ  ای  تسا  رتراوازس  تعباتم 
نب یلع  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  زا  سپ  تما  لضفا  هکنیا  رب  دننکیم  تلالد  هقرف  ود  ره  عامجا  ربمغیپ و  تنـس  ادخ و  باتک  نیا  رب  انب 

یـشخا نوچ  تسا و  یـشخا  سپ  تسا  یقتا  نوـچ  تسا و  یقتا  همه  زا  هجیتـن  رد  تسا  رتـشیب  همه  زا  شداـهج  هک  اریز  تسا  بلاـطیبا 
ار تما  همه ، زا  رتشیب  سپ  تسا  لدـعا  نوچ  دـنکیم و  تلالد  لدـعب  رتشیب  همه  زا  سپ ، تسا  ملعا  نوچ  تسا و  ملعا  همه  زا  اذـل  تسا 

[ . 10 . ] موکحم عبات و  هن  دشاب  مکاح  عوبتم و  هک  تسا  رتراوازس  هجیتن  رد  دیامنیم و  توعد  قح  يوسب 
----------------------------

اه : تشون  یپ 
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هیآ 95 . ءاسن  هروس  [ 1]
هیآ 8 و 9 . یتا  له  هروس  [ 2]
هیآ 8 و 9 . یتا  له  هروس  [ 3]

تسا . هدش  لقن  ةدوملا ص 56  عیبانی  و  یلزاغم ص 156 ـ  نبا  بقانم  رد  هلمج  نم  هماع  بتک  رد  نایرب  غرم  ثیدح  [ 4]
هیآ 40 . هبوت  هروس  [ 5]

هیآ 37 . فهک  هروس  [ 6]
هیآ 25 و 26 . تئارب  هروس  [ 7]

یسک اهنت  اریز  دوشیم  تابثا  نانآ  نخس  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  ینیشناج  يارب  مالـسلا  هیلع  یلع  قاقحتـسا  تیناقح و  مه  زاب  [ 8]
هدوب و تنـس  لها  لوبق  دروم  طقف  نارگید  یلو  تسا  مالـسلا  هیلع  یلع  دـناهدرک  قافتا  وا  رب  ینـس ) هعیـش و  زا  معا   ) نیملـسم ماـمت  هک 

دنرادن . لوبق  ار  اهنآ  نایعیش 
دلج 2 ص 125 . دیرفلا  دقع  باب 44 ـ  اضرلا  رابخا  نویع  [ 9]

.13 همغلا ص 12 ـ  فشک  [ 10]

یهدنامرف بتارم  هلسلس  تیاعر 

دیونشب ، ار  وا  هتفگ  مداد ، یهدنامرف  دنتسه ، امش  رما  تحت  هک  ینایهاپس  امش و  رب  ار  ثراح » رسپ  رتشا  کلام   » نم
شزغل راچد  هن  هداد و  جرخ  هب  یتسُـس  هن  کلام ، هک  اریز  دـینیزگرب ، دوخ  نابهگن  رپس  هرز و  نانوچ  ار  وا  دـینک ، تعاطا  وا  ناـمرف  زا  و 

[ . 1 . ] دریگیم باتش  تسا  هدیدنسپ  يدنک  هک  اجنآ  هن  و  دراد ، يدنُک  تسا  مزال  باتش  هک  ییاجنآ  رد  هن  دوشیم ،
-------------------------

اه : تشون  یپ 
: تسا ریز  حرش  هب  همان  نیا  كرادم  دانسا و  یتشد ، دمحم  سرهفملا  مجعم  هغالبلاجهن  همان 13  [ 1]

يافوتم 310 ه)  ) یعفاش يربط  : 36 هنس يربط ج3 ص565  خیرات  - 1
يافوتم 310 ه)  ) یعفاش يربط  يربط ج 6 ص 3361 : خیرات  - 2

يافوتم 212 ه)  ) محازم نب  رصن  نیفص ص154 : باتک  - 3
يافوتم 292 ه)  ) یبوقعی ج 2 ص 170 : حضاو ) نبا   ) یبوقعی خیرات  - 4

يافوتم 1110 ه)  ) یسلجم راونالا ج32 ص414 : راحب  - 5
يافوتم 588 ه)  ) یسربط جاجتحا : باتک  - 6

يافوتم 460 ه)  ) یسوط خیش  یلامأ ج 2 ص 78 : باتک  - 7
يافوتم 1110 ه)  ) یسلجم باب 124 ح35 : راونالا ج42 ص176  راحب  - 8

(. يافوتم 1110ه  ) یسلجم راونالاراحب ج68 ص188 : - 9

نمشد هرصاحم  هقلح  نتسکش  شور 

ادیپ یتخـس  يریگرد  هیواعم ، ماظن  هراوساب  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترـضح  ماظن  هراوس  هک  نیّفـصرد  دربن  ياهزور  زا  یکی  رد 
هرصاحم هقلح  جیردت  هب  هدرک ، هرصاحم  ار  اهنآ  نایماش ، رگشل  بلق  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  هاپس  يورشیپ  لیلد  هب  هیواعم  هاپس  دندرک ،
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. دندشیمن هدید  هک  دندش  هرصاحم  ياهنوگ  هب  ماظن  هراوس  زا  رفن  رازه  دودح  دشیمرتگنت و 
دومرف : دنلب  يادص  اب  دزیبلاج ، یماظن  کیتکات  هب  تسد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح 

؟ ِِهتَرِخِآب ُهاْینُد  ُعیبی  َو  ِِهَّلل  ُهَسْفَن  يرْشی  ٌلُجَر  الَأ 
)؟ درخب ایند  اب  ار  ترخآ  و  دشورفب ، ادخ  هب  ار  دوخ  ناج  هک  تسین  يدرم  ایآ  )

ماما دزن  دـندیدیم ، ار  وا  ناگدـید ، اهنت  هک  دوب  نهآ  رد  قرغ  و  دوب ، راوس  گنربش ، یبسا  رب  هک  یلاـح  رد  یفعج ، ثراـح  نب  هَّللادـبع 
: تفگ دمآ و 

. منک ءارجا  یهدب  ینامرف  ره  ماهدمآ  نم 
: هک تشاد  نایب  هرصاحم  نتسکش  يارب  ار  دوخ  یماظن  کیتکات  درک و  اعد  ار  وا  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

هلمح وس  نآ  زا  امش  وس ، نیا  زا  ام  دیئوگب و  ریبکت  وس  نآ  زا  امش  وگب ، اهنآ  هب  ناسرب و  ام  نارای  هبار  دوخ  نک و  هلمح  ماش  هاپـس  رب  وت 
. دوش هتسکش  مهرَد  ات  دریگ ، رارق  راشف  تحت  وس  ود  زا  نمشد  هرصاحم  هقلح  بناوج  زا  یکی  هک  ياهنوگب  وس ، نیا  زا  ام  و  دینک ،

. دش یلمع  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح  هشقن  دناسر و  نارای  هب  ار  دوخ  درک و  هلمح  یفعُج  ثراح  نب  هَّللادبع 
دندرک  زاغآ  ار  هلمح  ربکا  هَّللا  ياهدایرف  اب  دوخ  نارای  اب  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  هاگنآ 

دنتسکش  ار  هرصاحم  هقلح  و 
دنتشگزاب  يزوریپ  اب  ماظن  هراوس  نایرگشل  و 

. دندرک ینیشن  بقع  هتشک  نداد 700  اب  نایماش  و 
: دومرف دوخ  باحصا  نایم  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  سپس 

؟ تسا رت  ینغ  همه  زا  یسک  هچ  زورما 
نینمؤملاریماای ! امش  دنتفگ :

: دومرف ترضح 
[ . 1 . ] تسا رتینغ  همه  زا  یفعُج  ثراح  نب  هَّللادبع  هکلب  هن ،

-----------------------
اه : تشون  یپ 

نیّفص ص 308. ۀعقو  و -  دیدحلا ج 5 ص 342 -  یبا  نبا  حرش  [ 1]

ناملسم نمشد  اب  هرظانم  شور 

ياهریـسفت و  هدوب ، یّلک  هاگدـید  ياراد  نآرق  اریز  زادرپم ، لدَـج  هب  جراوخ  اب  نآرق  هب  دـندومرف :  ساـبع  نبا  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما 
هک زادرپب ، وگتفگ  ثحب و  هب  نانآ  اب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  ّتنـس  اب  نکل  رگید ، زیچ  اهنآ  و  ییوگیم ، يزیچ  وت  دراد ، ینوگاـنوگ 

[ . 1 . ] دنرادن شریذپ  زج  یهار  نآ  ربارب  رد 
بـسا یلاع و  بکرم  رب  تخا و  رّطعم  ار  دوخ  اـهرطع  نیرتوبـشوخ  اـب  دیـشوپ و  ار  شیاـهسابل  نیرتاـبیز  اـههماج و  نیرتهب  ساـبع  نبا 

. دومن تکرح  جراوخ  شیپ  هب  تمظع  راقو و  اب  دش و  راوس  يراوهر 
: دنتفگ هدوشگ و  ضارتعا  هب  نابز  دندرک ، هدهاشم  لالج  هوکش و  نآ  اب  ار  سابع  نبا  هک  یتقو  نامشچ  گنت  نآ 

؟ ياهدمآ ام  دزن  هب  هدش ، راوس  ناگرزب  بکرم  رب  هدیشوپ و  ار  ناراّبج  سابل  ینادیم و  رتهب  همه  زا  ار  دوخ  وت 
تفگ : سابع  نبا 
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. دوریم ام  نایم  رد  هک  تسا  یتمصاخم  نیتسخن  نیا 
: دناوخ اهنآ  يارب  ار  هکرابم  تایآ  نیا  نآ  لابند  هب  سپس 

َنوُدَتْهُم ْمُهَّنَأ  َنُوبَسْحی  َو  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  َءاِیلْوَأ  َنیِطایَّشلا  اوُذَخَّتا  ْمُهَّنِإ  َُۀلاَلَّضلا  ْمِهیَلَع  َّقَح  ًاقیِرَفَو  يَدَه  ًاقیِرَف 
[ . 2  ] َنِیفِرْسُْملا ُّبِحی  َال  ُهَّنِإ  اُوفِرُْست  َالَو  اُوبَرْشاَو  اُولُکَو  ٍدِجْسَم  ِّلُک  َْدنِع  ْمُکَتَنیِز  اوُذُخ  َمَدآ  ِیَنب  ای 

تسا . هدش  مّلسم  اهنآ  رب  یهارمگ  دناهتشادن » یگتسیاش  هک   » یعمج و  هدرک ؛ تیاده  ار  یعمج  )
! دناهتفای تیاده  دننکیم  نامگ  و  دندرک ؛ باختنا  دوخ  يایلوا  دنوادخ ، ياج  هب  ار  نیطایش  هک » دنتسه  یناسک   » اهنآ

فارـسا یلو  دـیماشایب ، دـیروخب و  یهلا » ياهتمعن  زا   » و دـیرادرب ! دوخ  اب  دجـسم ، هب  نتفر  ماگنه  هب  ار  دوخ  تنیز  مدآ ! نادـنزرف  يا 
!( درادیمن تسود  ار  نافرسم  دنوادخ  هک  دینکن 

: دناوخ ار  تیاور  نیا  نآ  یپ  رد  دنکیمن و  یهن  گنراگنر  ياهتمعن  اهسابل و  زا  ار  ناگدنب  هدافتسا  لاعتم  دنوادخ 
[ . 3  ] ٍلالح ْنِم  نِکیلَو  َلامَْجلا  ُّبُحی  ٌلیمَج  َهَّللا  َّنِاَف  ْلَّمََجت  َو  ْسِْبِلا 

« لالح هار  زا  یلو  درادیم  تسود  ار  یئابیز  نسح و  تسا و  ابیز  لیمج و  دنوادخ  هکنیا  هچ  شاب  هزیکاپ  شوپب و  ابیز  سابل  »
. دوب هدیشوپ  ارنآ  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  مدید  ار  نیا  زا  رتابیز  یئاهسابل  نم  و 

. دیتساخرب ینمشد  هب  وا  اب  هدرک و  یچیپرس  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نامرف  زا  ارچ  دیئوگب  الاح  تسین ، ششوپ  سال و  رس  رب  نخس  هزات 
[ . 4]

. دیوگ خساپ  سابع  نبا  تالاؤس  هب  ات  دیدرگ  نییعت  وگنخس ، هدنیامن و  ناونع  هب  جراوخ  بناج  زا  یبلعث  روعا  نب  باتع 
؟ تسیک داهن  انب  ار  مالسا  هکنآ  سابع : نبا 

. وا ربمایپ  لاعتم و  يادخ  : وگنخس
؟ هن ای  درکیم  هلخادم  مالسا  دودح  هب  دوب و  مکاح  نید  تاروما  هب  ادخ  ربمایپ  ایآ  سابع : نبا 

. درکیم یگدیسر  دوب و  مکاح  يرآ  وگنخس :
؟ تسا هدومن  تلحر  ای  تسا  هدنز  نونکا  مه  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  ایآ  سابع : نبا 

. هدومن تلحر  وگنخس :
؟ هتفرن نیب  زا  زونه  هدنام و  یقاب  وا  زا  دعب  ای  تسا  هتفر  نیب  زا  زیزع  ربمایپ  نتفر  اب  مالسا  تاروتسد  عرش و  روما  ایآ  سپ  سابع : نبا 

. تسا هدنام  یقاب  وا  زا  دعب  وگنخس :
. تسا هدرک  مایق  شیرادهگن  ریمعت و  هب  یسک  هدرک ، انب  هک  ار  هچنآ  ربمغیپ  زا  دعب  ایآ  سابع : نبا 

. ترضحنآ باحصا  هیّرذ و  يرآ  وگنخس :
. دنتخاس شناریو  هکنیا  ای  دندرک و  دابآ  ار  مالسا  ترامع  انب و  اهنآ  ایآ  سابع : نبا 

. دنتخاس شدابآ  ارنآ  وگنخس :
؟ بورخم ای  تسا و  رومعم  مالسا  يانب  نالا  سابع : نبا 

. تسا بارخ  وگنخس :
؟ شتّما ای  دناهدرک  شناریو  ترضح  نآ  هیّرذ  سابع : نبا 

. شتّما وگنخس :
؟ وا تّما  زا  ای  یتسه و  وا  هیّرذ  زا  وت  ایآ  سابع : نبا 

. متسه وا  تّما  زا  وگنخس :
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فـصو نیا  اب  دیاهدرک و  بارخ  ار  زیزع  مالـسا  يانب  هک  دیئامـش  هجیتن  رد  یتسه و  ربمغیپ  تّما  زا  تدوخ  رارقا  قبط  وت  سپ  سابع : نبا 
[ . 5 [ ؟ دیتسه راودیما  تشهب  هب  هنوگچ 

ود ره  نایم  رد  داد و  رارق  تسب  نب  رد  دوخ  ياسر  قطنم  اب  هرظانم  ثحب و  نادـیم  رد  ار  دوخ  فیرح  بیترت ، نیدـب  ساـبع  نبا  هکنیا  اـب 
تخاس . باجم  موکحم و  ار  وا  هاپس 

. دنتشادنرب تسد  دوخ  تجاجل  زا  اهنآ  اّما 
---------------------

اه : تشون  یپ 
یتشد . دمحم  سرهفملا  مجعم  هغالبلاجهن  همان 77  [ 1]

هیآ 30 و 31 . فارعا ، هروس  [ 2]
تسا . هدمن  لقن  ص340  رد ج3 ، مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  هعیشلا  لئاسو  بحاص  ار  ثیدح  نیا  [ 3]

ص551 . جراوخ ، باتک  خسان  [ 4]
ص188. ج3 ، بوشآ ، رهش  نبا  بقانم  [ 5]

یگنج نایرارف  اب  دروخرب  شور 

: هک تسا  هدننک  لمع  ياهورین  زا  یضعب  رارف  یتسُس و  اهگنج ، رد  یماظن  ناهدنامرف  تالکشم  زا  یکی 
دنراپسیم ، نمشد  هب  ار  رگنس  مه ،

، دنراد يدایز  شقن  يدوخ  نازابرس  هیحور  فیعضت  رد  هک 
. دشاب هتشاد  يرتشیب  يورشیپ  ات  دننکیم  راودیما  ار  نمشد  مه  و 

رد ینوگانوگ  دراوم  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  ور  نیا  زا 
. دادیمن هانپ  ار  نایرارف  و  دومرفیم ، مالعا  ار  دوخ  رّفنت  یسرّرب و  ار  رارف  هدیدپ  هغالبلاجهن » ياههبطخ   » اهینارنخس

. دروآیمن باسح  هب  یمالسا  داهج  دیهش  ار  نانآ  دندشیم ، هتشک  رارف  لاح  رد  هک  یناسک  و 
؛ دناوخیمن زامن  ناشرکیپ  رب  دوخ  و 

، درک رارف  هدیشک و  تسد  یهلا  ّمهم  بجاو  کی  ینعی  ادخ ، هار  رد  داهج  زا  اریز 
یـسرزاب دـندوب ، هدـش  هتـشک  هک  ار  نایرارف  ياههزانج  نادیهـش ، ياههزانج  يروآ  عمج  ماگنه  هب  ناورهن ، نیّفـص و  لمج و  گنج  رد 

. دندرکیم
. دروآیمن باسح  هب  دیهش  ار  نانآ  و  دناوخیمن ، تیم  زامن  اهنآ  رب  دوب ، ندب  ِتُشپ  زا  نانآ  ياهمخز  همه  رگا 

هفلَخ نم  هتحارج  ناک  نمف  مهتاحارج ، یف  رظنی  نا  هباحصانم ، ناورهّنلا » َو  لمجلا ، نیّفص و   » یلتق یف  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  یـضَق  )
[ . 1 ( ] هنفد هیلع و  یّلص  هماُّدق  نم  هتحارج  ناک  نم  و  فحزلا ، نم  ّرافلا  وهف  لاق  و  هیلع ، ِّلَصی  مل 

---------------------------
: اه تشون  یپ 

ثیدح 10. راونالاراحب ج 42 ص 12  [ 1]

تیالو تلاسر 

مالسلا هیلع  یلع  ماما  www.Ghaemiyeh.comهمانشناد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1507زکرم  هحفص 806 

http://www.ghaemiyeh.com


: تسا نیا  (ع) یلع اقآ  نءاش  رد  هدراو  تایآ  هلمج  زا 
بیسآ زا  ارت  دنوادخ  يدناسرن و  ار  شتلاسر  يدناسرن  رگا  سپ  ناسرب  تراگدرورپ  فرط  زا  تسا  هدش  هداتـسرف  وت  هب  هچنآ  ربمغیپ  يا 

هیآ 67) هدئام ، هروس  . ) درادیم هگن  مدرم 
حیرـصت هماع  نیرـسفم  زا  يرایـسب  سانلا . نم  کمـصعی  هللا  هتلاسر و  تغلب  امف  لعفت  مل  نا  کبر و  نم  کیلا  لزنا  ام  غلب  لوسرلااهیا  ای 

رگا ناـسرب  قـلخ  هب  ار  (ع) یلع تیـالو  یمارگ  ربـمغیپ  يا  هک  تسا  نیا  شنومـضم  دـیدرگ و  لزاـن  مخ  ریدـغ  رد  هیآ  نیا  هک  دـناهدرک 
. يدناسرن ار  قح  تلاسر  ياهدرکن و  يراک  چیه  هک  تسا  نیا  لثم  يدناسرن 

. دیامرفیم دیدهت  شندناسرن  رد  هنوگنیا  هک  تسا  مهم  (ع) یلع تیالو  هلأسم  ردقچ 
لیئربج  قح  نیما  شرف  هب  دمآ  شرعز 

ناربمغیپ متاخ  مانا  لوسر  دزن 
لزنا  ام  غلب  لوسَّرلا  اهیاای 

ناکم نوک و  قلاخ  نامرف  زا  کیلا 
ادخ لوسر  تمدخ  نامعن  نب  ثراح  دومرف : یفرعم  نیملـسم  یلو  ناونعب  امـسر  ار  (ع) یلع مخ  ریدغ  رد  (ص ) ادـخ لوسر  هکنآ  زا  سپ 

: درک ضرع  دمآ و  (ص )
نیا میتفر  دیورب  جح  میدرک ، دینک  داهج  میتفرگ ، دیریگب  هزور  یتفگ  میتفریذپ ، دیناوخب  زامن  یتفگ  میدرک ، لوبق  دـیروایب  نامیا  یتفگ 

؟ دنوادخ فرط  زا  ای  دوب  تدوخ  فرط  زا  ایآ  يدینادرگ !؟ طلسم  ام  رب  ار  (ع ) یلع دوب  هچ  يرخآ  راک 
. تسا یهلا  روتسد  هکلب  مشاب  هدرک  ار  راک  نیا  مدوخ  زا  نم  هک  ادخ  رب  هانپ  دومرف  ص )  ) ادخ لوسر 

رب نامسآ  زا  یگنـس  سپ  تسوت  بناج  زا  تسا و  تسرد  قح و  بلطم  نیا  رگا  ادنوادخ  تفگ  درک و  دنلب  نامـسآ  هب  رـس  تخبدب  نیا 
. روایب ام  يارب  ار  یکاندرد  باذع  ای  تسرف  ورف  ام 

، هنیک دـسح و  زا  ياو  مرادـن . ار  نآ  ندـید  تقاط  نم  هک  نادرگ  كـاله  ارم  تسرفب و  یباذـع  تسوت  فرط  زا  ناـیرج  نیا  رگا  ایادـخ 
. دریمب (ع) یلع تفالخ  ندید  جنر  زا  تسا  رضاح  هک  هدرک  اج  شلد  رد  (ع) یلع ینمشد  هنوگچ 

. دیدرگ لصاو  منهج  هب  دش و  جراخ  شنیئاپ  زا  دروخ و  شرس  رب  دمآ و  نامسآ  زا  یگنس  اروف  دوب  یباجتسم  ياعد 
[ . 1 .... ] تسین نآ  زا  يریگشیپ  نارفاک  يارب  هدنوش ، عقاو  باذع  هب  یلئاس  درک  باذع  تساوخرد  هک  دیدرگ  لزان  فیرش  تایآ  نیا 

ار  رد  اشگ  ام  يور  هب  زیخ و  اجز  وگ  یقاس  هب 
ار رثوک  یقاس  یم  ناتسم  تسمرس  امن 

مخ  ریدغ  مزب  هناخمخ  زا  وت  مُخ  مُخ  هدب 
ار ردیح  قشع  ناقشاع  دشخب  هزات  ناج  هک 

قح  رما  هب  مخ  ریدغ  ردنا  دیسر  نوچ  ربمیپ 
ار ربنم  دومنب  اپ  هب  هبطخ ، ندناوخ  يارب 

ترضح  نآ  دومرف  نایب  اّرغ  ياهبطخ  هگ  نآ  سپ 
ار رواد  ماغیپ  رس  هب  رس  قیالخ  رب  يدناسر 

مد  نآ  (ع ) یلعای اتفگ  تفرگب و  (ع ) یلع دنبرمک 
ار ربیخ  باب  يدنک  هک  نآ  ار  (ع ) یلع اج  زا  دنک  هب 

نم  نیشناج  یصو و  دشاب  (ع ) یلع نیا  اتفگب 
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ار رس  وا ، رما  زا  دهن  نوریب  سک  چیه  ادابم 
هاداع  نم  داع  تفگب و  الاو  نم  لاو  هکنآ  سپ 

ار ربمیپ  نید  تمرح  ساپ  دیراد  هگن 
دشابیمن  قح  لوبق  وا  يالویب  تدابع 

ار رواد  درک  تدابع  وا  يالو  اب  دیابب 
---------------------------

 : تشون یپ 
هیآ 32 . لافنا ، هروس  [ 1]

رای يدهم  رشن  هداز ، فلخ  ریم  یلع  هیولعلا ، تامارک  عبنم : 

لامک تلیضف و  هار 

: دیوگیم رصم  رهزالا  عماج  خیش  هدبع  دمحم 
دوـشیم و ضوـع  نخـس  ياـههدرپ  هـک  مدرکیم  سح  مدیــسریم و  رگید  یلــصف  هـب  یلــصف  زا  (ع) یلع هغالبلاجـهن  هعلاـطم  رد  نـم 

. دباییم رییغت  تمکح  دنپ و  ياههاگشزومآ 
نوماریپ دـنلب  یناعم  نیا  تسا ، هتخاس  دابآ  ار  نآ  كانبات  ترابع  رویز و  اـب  یناـعم  دـنلب  حور  هک  متفاـییم  یناـهج  رد  ار  مدوخ  یهاـگ 

. دناسرب دنراد  هک  یلاع  دصقم  هب  دشخب و  يراگتسر  ماهلا  اهنادب  ات  ددرگیم  نشور  ياهلد  كاپ و  ياهناور 
ماسجا اب  یتهابـش  چـیه  هک  ینارون  لقع  هک  متفاییم  هاگ  دـناشکب و  لامک  تلیـضف و  مکحم  هارهاش  هب  هدرک  ناشرود  اههاگـشزغل  زا  و 
توکلم هدرپارس  ات  هدروآ و  نوریب  تعیبط  ياههدرپ  يالبال  زا  ار  وا  هتفای  لاصتا  ناسنا  کی  حور  هب  هتشگ و  ادج  تیهولا  ملاع  زا  درادن 

. تسا هدیناسر  شنیرفآ  هدنزورف  غورف  هاگدوهش  ات  تسا و  هدرب  الاب  (ع ) یلعا
یئوت  افص  یئوت  یعس  یئوت  مرح  یئوت  هبعک 

یئوت ینم  یئوت  هورم  یئوت  رجح  یئوت  نکر 
یئوت  اخس  یئوت  دوج  یئوت  اطع  یئوت  فطل 

یئوت اضق  یئوت  ردق  یئوت  افو  یئوت  رهم 
یئوت  اود  منم  درد  منم  ادگ  یئوت  هاش 

یئوت ام  رای  سنوم و  منم  اونیب  سکیب و 
رای يدهم  رشن  هداز ، فلخ  ریم  یلع  هیولعلا ، تامارک  عبنم : 

یلع تیمولظم  ریوصت  ادخ و  لوسر 

نآ نارسمه  زا  یضعب  یتح  و  تفرگیم ، رارق  يدارفا  هنیک  تداسح و  دروم  ادخ  لوسر  نارود  رد  هچ  رگا  مالـسلاهیلع  یلع  نانمؤم  ریما 
تیـصخش و زا  یهلا  روتـسد  قبط  دوجو  مامت  اب  مظعا  یبن  یلو  دندربیم ! جـنر  ربمایپ  اب  شرادـید  مالـسلاهیلع و  یلع  دورو  زا  ترـضح ،

. دیناسریم مدرم  عالطا  هب  ار  وا  بقانم  لئاضف و  و  هدرک ، عافد  نایقتم  يالوم  تمظع 
نیا يزور  تسنادیم  زین  مالسا  ربمایپ  و  تشاد ، رارق  ناقفانم  ضغب  هنیک و  دروم  یلو  دوبن ، مولظم  ادخ  لوسر  رصع  رد  مالـسلاهیلع  یلع 

رکف و رد  هتسویپ  اذل  و  دش ، دهاوخ  دراو  یلع  هب  متس  اهملظ و  هچ  هجیتن  رد  و  دیسر ، دهاوخ  لمع  هلحرم  هب  و  درک ، دهاوخ  زورب  اههنیک 
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ریوـصت شدوـخ  هـب  ار  مالـسلاهیلع  یلع  هدـنیآ  عـقاوم  یخرب  رد  تـشگیم و  يراـج  شکراـبم  تروـص  هـب  شیاهکـشا  و  دوـب ، هشیدـنا 
ناس هچ  و  دنروآیم !! موجه  وا  هناخ  هب  هنوگچ  و  درک ، دناوخ  هچ  قفانم  ناشیدنادب  تیالو و  نابـصاغ  هک  تشادیم  راهظا  و  دومرفیم ،

ود هب  هنیمز  نیا  رد  ام  دهد ... ناشن  لمعلا  سکع  دیاب  هنوگچ  و  دراد ، ياهفیظو  هچ  وا  و  دنفاکشیم ، مومسم  ریشمش  اب  ار  شکرابم  قرف 
: مییامنیم هراشا  ادخ  لوسر  نانخس  زا  دروم 

رد و  دـنتفر ، شدرگ  هب  کـلام  نب  سنا  شمـالغ  مالـسلاهیلع و  یلع  یهارمه  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  يزور  فـلا :
، دندزیم مدق  هنیدم  ياهغاب 

زا یکی  هب  درک  هراشا  غاب - نیا  هللالوسر ! ای  تشاد : راهظا  مالـسلاهیلع  یلع  دنتـسیرگنیم ، تعیبط  زبس  ياضف  اههفوکـش و  اـهلگ و  هب  و 
!! تسا توارط  اب  ابیز و  ردقچ  اهغاب -

. تسا چیه  نآ  دزن  رد  غاب  نیا  و  تسا ، رتابیز  یلیخ  تشهب  رد  وت  غاب  یلع ! ای  دندومرف : ادخ  ربمایپ 
ار غاب  تفه  نانک  شدرگ  نانز و  مدـق  بیترت  نیمه  هب  دـیوگیم : دوب ، نینمؤملاریما  ناهاوخدـب  نانمـشد و  زا  یکی  هک  کـلام  نب  سنا 

شباوج زین  ادـخ  لوسر  و  تشادیم ، راـهظا  ار  هلمج  ناـمه  دیـسریم ، هک  یغاـب  ره  هب  مالـسلاهیلع  یلع  نینمؤملاریما  و  میدرک ، اـشامت 
فقوت وا  رضحم  رد  زین  ام  دیوگیم : سنا  درک ، فقوت  یبسانم  لحم  رد  مالسا  زیزع  ربمایپ  ماجنارـس  دوب . هدومرف  زاغآ  رد  هک  دوب  نامه 

سأر یلع  هسأر  عضوف  : » داتفا دوخ  زا  سپ  عیاقو  رابخا و  رکف  هب  و  دش ، ریغتم  شاهرهچ  دـیدرگ و  نوگرگد  ترـضح  نآ  هاگان  میدومن ،
« ینودقفی یتح  کل  اهنودبی  موق ال  رودص  یف  نئاغص  : » ملسو هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لاق  هللالوسر !؟ ای  کیکبی  ام  یلع : لاقف  یکبو ، یلع 

امش هیرگ  ثعاب  یلماع  هچ  ادخ  ربمایپ  يا  دیسرپ  مالسلاهیلع  یلع  دومن !! هیرگ  هب  عورش  تشاذگ و  نینمؤملاریما  رـس  رب  ار  شرـس  ربمایپ 
، تسا هدش  مهارف  وت  يارب  نیقفانم  زوت  هنیک  لد  رد  هک  ییاه  ینمـشد  اهضغب و  اههنیک و  نآ  روصت  دندومرف : ترـضح  تسا ؟ هدـیدرگ 

. مورب ایند  زا  نم  هک  نیا  رگم  دنروآیمن  لمع  هلحرم  هب  ار  اهینمشد  نآ  نانآ 
همیب نارگمتس  ياهمتس  ناقفانم و  ياههنیک  ربارب  رد  مالسلاهیلع  یلع  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ندوب  اب  هک  دناسریم  ثیدح  نیا 

ار شیاهکـشا  دـنازوسیم و  ار  ربماـیپ  لد  شروصت  هک  تفرگ ، دـهاوخ  رارق  هنایـشحو  شروی  دروم  ناـنچنآ  يو  زا  سپ  یلو  هدـیدرگ ،
[ . 1 . ] دزاسیم يراج 

هام شزرا  تمظع و  دروم  رد  ادخ  لوسر  و  دوب ، نابعش  هام  هعمج  نیرخآ  رد  نآ  و  داتفا ، قافتا  هینابعـش  هبطخ  رد  هک  تسا  ياهعقاو  ب :
. تفگیم نخس  ناراد  هزور  فیلکت  ناضمر و  كرابم 

!؟ تسیچ هام  نیا  رد  لامعا  نیرتهب  هللالوسر ! ای  درک : لاؤس  تساخرب و  شیاج  زا  مالسلاهیلع  یلع 
؟ دینکیم هیرگ  ارچ  هللالوسر ! ای  درک : ضرع  مالسلاهیلع  یلع  درک ! هیرگ  هب  عورش  سپس  مارح ، ياهراک  زا  بانتجا  دومرف : ربمایپ 
بضخف کنرق  یلع  ۀبرض  کبرضف  دومث ، ۀقان  رقاع  قیقـش  نیلوألا  یقـشا  ثعبنا  دقو  کبرل  یلـصت  تناو  کب  یناک  : » دومرف ادخ  ربمایپ 

رتش  » هدننک یپ  زا  هیلع ) هللا  ۀنعل  يدارم  مجلم  نبا   ) صاخـشا نیرتیقـش  نیرتدـب و  زامن  لاح  رد  ار  وت  منیبیم  ایوگ  [ 2 ...« ] کتیحل اهنم 
. دزاسیم نیگنر  ار  تدیفس  نساحم  نآ  نوخ  اب  و  دنزیم ، يریشمش  تکرابم  قرف  رب  حلاص »

؟ منیبیمن وا  ریشمش  زا  تهج  نیا  زا  يررض  و  دنامیم ، ملاس  منید  ایآ  هللالوسر ! ای  دیسرپ  مالسلاهیلع  یلع 
[ . 3  ] درادرب رد  ار  ترضح  نآ  نانمشد  یشیدنا  دب  ترارش و  و  یلع ، تمظع  صالخا و  ثیدح  نیا 

----------------------------
اه : تشون  یپ 

نیطمسلا ج1 ص152 ح115 . دئارف  دیدحلایبا ج4 ص107  نبا  هغالبلاجهن  حرش  [ 1]
هینابعش . هبطخ  ياهزارف  زا  راونالاراحب ج96 ص358  [ 2]
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ص267-269. تیالو ، باتفآ  زا  لقن  [ 3]

تردق جوا  رد  یمالسا  بادآ  تیاعر 

، دوب مالـسا  هانپ  رد  هک  یحیـسم ) ای  يدوهی   ) یمذ رفن  کی  اب  هفوک  جراـخ  رد  شتفـالخ  نارود  رد  مالـسلاهیلع  یلع  نینمؤملاریما  يزور 
. دندش هارمه 

: تفگ یمذ  درم 
؟ يوریم اجک  ادخ  هدنب 

. هفوک هب  دومرف : ماما 
شناملسم قیفر  هک  دید  دورب ، تفرگ  شیپ  ار  دوخ  هار  دش و  ادج  یمذ  هک  یماگنه  دندیـسر . یهار  ود  رـس  ات  دنداد  همادا  هار  هب  ود  ره 

. دیآیم وا  هارمه  تفرن ، هفوک  هار  زا 
: تفگ یمذ  درم 

؟ موریم هفوک  هب  يدومرفن  امش  رگم 
. ارچ دومرف :

. تسا یکی  نآ  هفوک  هار  یتفرن : هفوک  هار  زا  امش 
نیمه ام  ربمغیپ  روتـسد  دـنک و  هقردـب  مدـق  دـنچ  ییادـج  ماگنه  رد  ار  شهار  قیفر  درم ، هک  تسا  نآ  یتقافر  شوخ  نایاپ  یلو  منادیم 

. مدرگیم رب  دوخ  هار  هب  هاگنآ  منک ، هقردب  ار  وت  ماگ  دنچ  مهاوخیم  تهج  نیدب  تسا ،
: تفگ یمذ 

؟ هداد روتسد  نینچ  امش  ربمغیپ 
. یلب دومرف : ماما 

وا هناراوگرزب  قالخا  نیمه  رطاخ  هب  امتح  دومن ، ادـیپ  دایز  ناوریپ  نینچ  درک و  تفرـشیپ  ناهج  رد  تعرـس  اب  امـش  ربمغیپ  نییآ  هک  نیا 
. تسا هدوب 

: تشاد راهظا  دش و  ناملسم  تسا ، هدوب  ناناملسم  هفیلخ  هارمه  تخانش  هک  یماگنه  تشگرب . هفوک  يوس  هب  نینمؤملاریما  اب  یمذ  درم 
[ . 1 . ] مشابیم امش  نییآ  نید و  وریپ  هک  مریگیم  هاوگ  ار  امش  نم 

-----------------
اه : تشون  یپ 

ج 3 ص48. راونألاراحب ، ياهناتساد  ج 41 ص53 و ج74 ص_157  راحب : [ 1]

میظع یتیصخش  دنمشزرا و  يزور 

بلاطم و دوخ  ياه  باتک  رد  یّنـس  هعیـش و  زا  ناگرزب  رگید  ینیما و  همّالع  یفوک و  میهاربا  نب  تارف  ینیلک ، بوقعی  نب  دّمحم  موحرم 
: هلمج نآ  زا  دنا ، هدروآ  مخ  ریدغ  دیعس  دیع  نوماریپ  فلتخم ، ياهدنس  هب  ار  یتایاور 

: دنک تیاکح  فنحأ  نب  تارف  رگید  یتیاور  رد  دشار و  نب  نسح 
يارب ایآ  مدرگ ! تیادـف  هّللا ! لوسر  نب  ای  متـشاد : هضرع  مدـش و  بایفرـش  هیلع  هّللا  تاولـص  قداـص  رفعج  ماـما  كراـبم  رـضحم  يزور 

؟ دراد دوجو  هفرع  زور  هعمج و  نابرق ، رطف ، دیع  زا  رت  تلیضف  اب  يدیع  اه  ناملسم 
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تـسا يزور  نآ  و  دوب ؛ دهاوخ  رت  تلیـضفاب  رت و  میظع  رت و  فیرـش  لاعتم  دـنوادخ  دزن  رد  اه  نآ  همه  زا  هک  تسا  يزور  یلب ، دومرف :
َو ْمُکَنید  ْمَُکل  ُْتلَمْکأ  مْوْیلَا  : ) دوـمن لزاـن  ربـمغیپ  رب  ار  نآرق  هیآ  نیا  دوـمن و  لـماک  نآ  زور  رد  ار  مالـسا  نیبـم  نید  لاـعتم  يادـخ  هک 

[ . 1 ( ] ًانید َمالْس  ْالا  ُمَُکل  ُتیضَر  َو  یتَمِْعن  ْمُکیَلَع  ُتْمَمَتأ 
امـش رب  ار  دوخ  نید  هلآ ، هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا  لوـسر  هفیلخ  ماـما و  ناوـنع  هب  مالـسلا  هیلع  بلاـط  یبأ  نب  یلع  یفّرعم  اـب   ) زورما ینعی ؛

. مدیزگرب ار  مالسا  نید  امش  يارب  مدومن و  لماک  اه  ناملسم 
؟ دیدرگ بوصنم  تفالخ  تماما و  هب  مالسلا  هیلع  یلع  نایقّتم ، يالوم  هک  دشاب  یم  يزور  مادک  زور ، نآ  مدرک : لاؤس  ترضح  نآ  زا 
دیع ناوـنع  هب  ار  نیعم  زور  نآ  دـنا و  هدرک  نییعت  نیـشناج  یـصو و  دوـخ  يارب  یهلا  ناربـمغیپ  زا  کـی  ره  دوـمرف : نـینچ  شخـساپ  رد 

. دنا هدیزگرب 
فرط زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مالسا  یمارگ  لوسر  هک  تسا  يزور  دراد ، يرترب  تفارـش و  مایا  یمامت  رب  هک  يزور  نآ  دوزفا : سپـس  و 

. دومن یفّرعم  مدرم  هب  دوخ  هفیلخ  ماما و  ناونع  هب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  لاعتم ، دنوادخ 
. تشگ تباث  ناگمه  رب  دنوادخ  تّجح  دیدرگ و  لیمکت  مالسا  نیبم  نید  دش و  لزان  یهلا  تایآ  زور  نآ  رد  و 

؟ میهد ماجنا  هک  تسا ، رتهب  یتادابع  لامعا و  هچ  زور  نآ  رد  هّللا ! لوسر  نب  ای  مدرک : لاؤس 
زا نتـسج  يرازیب  تئارب و  و  شتیب ؛ لها  دّـمحم و  ترـضح  رب  تاولـص  نداتـسرف  نینمؤم ، ندومن  لاحـشوخ  دومرف : خـساپ  رد  ترـضح 

. اه نآ  هب  نیملاظ  نانمشد و 
دیریگب و هزور  تسا  رتهب  داد ، رارق  نینمؤم  رب  تیالو  تیبثت  زور  ار  ۀّجحلا  يذ  مهدـجیه  ینعی ؛ زور  نیا  دـنوادخ ، نوچ  هک  نآ  رگید  و 

[ . 2 . ] دوب دهاوخ  هانگ  لاس  تصش  هراّفک  بجوم  نآ  رد  نتفرگ  هزور 
-------------------

اه : تشون  یپ 
هیآ 4 . هدئام : هروس  [ 1]

ات ص 253. ص 108  ج 37 ، راونالاراحب : نینچمه  ریباعت ، رد  فالتخا  اب  بتک  رگید  ص 12 و  تارف : ریسفت  ص 148 ، ج 4 ، یفاک : [ 2]

ینامهیم هب  نتفر  شور 

: دیامن تیاکح  مهیلع ، هّللا  تاولص  شیوخ  راوگرزب  ناردپ  هدومرف  هب  اضّرلا  یسوم  نب  یلع  ترضح 
. درک توعد  دوخ  لزنم  هب  ینامهیم  تهج  ار  ترضح  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  نینمؤملاریما ، ناتسود  زا  یکی  اهزور  زا  يزور 

؟ تسیچ طرش  هس  نآ  تفگ : نابزیم  مریذپ ، یم  ار  وت  توعد  طرش  هس  اب  نم  دومرف : مالسلا  هیلع  ریما  ترضح 
: دومن راهظا  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

هک هچنآ  هب  و  يزادـنین ؛ تّقـشم  تمحز و  هب  ار  شیوخ  هداوناـخ  دوخ و  یئاریذـپ  يارب  و  ینکن ؛ هیهت  لزنم  نوریب  زا  يزیچ  هک  نآ  لّوا :
. یئامن ءافتکا  تسا  دوجوم  لزنم  رد 

اذغ مزال  رادقم  تارفن ، نتفرگ  رظن  رد  حیحص و  همانرب  اب  هکلب  ینکن ؛ فرصم  ار  اه  نآ  مامت  يراد ، هدامآ  هریخذ و  لزنم  رد  هچنآ  مّود :
. ددرگ هیهت 

. دیآ شیپ  ناشیا  رد  یتیاضران  ساسحا  هک  ادابم  و  دریگن ؛ رارق  يا  هّداعلا  قوف  تمحز  رد  لزنم  لها  هداوناخ و  مّوس : طرش 
ریغ مهد  یم  لوق  و  تسا ؛ لوبق  شریذپ و  دروم  يدومرف ، هچنآ  نینمؤملاریما ! ای  تشاد : هضرع  دوب  هدرک  توعد  ار  ترضح  هک  ینابزیم 

. میشاب هتشادن  يا  همانرب  يدومرف  هچنآ  زا 
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[ . 1 . ] دندش لزنم  یهار  رگیدکی  هارمه  هب  و  دومن ؛ لوبق  ار  وا  توعد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  و 
--------------------------

اه : تشون  یپ 
. مالسلا هیلع  اضّرلا  رابخا  نویع  زا  لقن  هب  ص 255 ، ج 27 ، راون : الاراحب  [ 1]

ییاهن يار 

راب ره  تشاذگ و  یم  روش  هب  ار  نآ  فلتخم  ياههار  فده  نیا  هب  ندیسر  يارب  دوب و  (ص ) ادخ لوسر  نتـشک  ددص  رد  هتـسویپ  شیرق 
. دومنیم ذاختا  یمیمصت  درکیم و  هبرجت  ار  ياهشقن 

هبعش نب  هریغم  دوصقم   ) فیقث هریت  زا  مشچ  کی  درم  هفایق  رد  نوعلم  سیلبا د  دنتشاد ، [ 1  ] هودنلا راد  رد  هک  یتسشن  نیرخآ  رد  هکنآ  ات 
ارآ قافتا  هب  ماجنارس  دش . یسررب  تقدب  دوجوم ، تالامتحا  هصق و  بناوج  فارطا و  وا  روضح  اب  تسج  تکرـش  سلجم  نآ  رد  تسا )

اب یگمه  سپـس  دوش و  توعد  يراکمه  هب  رفن  کی  شیرق  هریت  ره  زا  دـیاب  (ص ) ادـخ ربماـیپ  نتـشاد  رب  ناـیم  زا  يارب  اـت  دـندش  نآ  رب 
دنهاوخ هدوسآ  وا  دوجو  زا  هکنیا  زا  هتـشذگ   ) راک نیا  اب  دـنزیرب و  ار  شنوخ  اج  رد  دـنرب و  هلمح  وا  رب  گـنهامه  هنهرب و  ياهریـشمش 

. دنوش ریگرد  شیرق  ياههریت  همه  اب  هک  دوب  دنهاوخن  رداق  مد  يایلوا  هک  ارچ  دش ، دهاوخ  لامیاپ  یلکب  زین  وا  یهاوخنوخ  عوضوم  دش )
صاصق و تساوخرد  هجیتن  رد  درک . دهاوخ  تعنامم  نایطاخ  لیوحت  میلـست و  زا  شدارفا ، زا  تیامح  رطاخ  هب  زیب  شیرق  رگید  يوس  زا 

. دنام دهاوخ  خساپ  یب  ربمایپ  ناگتسب  یهاوخنوخ 
مادک رد  یتعاس و  هچ  رد  هک  ار  هشقن  نیا  تایئزج  یتح  تخاس و  هاگآ  شیرق  میمـصت  زا  ار  (ص ) ادخ ربمایپ  دـمآ و  دورف  یحو  هتـشرف 

.... دیوگ كرتروث  راغ  تمس  هب  ار  هکم  رهش  بش ، نآ  رد  ات  تساوخ  وا  زا  تخاس و  شاف د  دوب  دهاوخ  بش 
- هودنلا راد  رادلا - موی  کلذ  یف  تعمتجا  ام  رخا  ناک  یتح  یبنلا  لتق  یف  لیحلا  لمعت  ارالا و  [ 2  ] لیخت لزت  اشیرق  ناف  ع ...:)  ) یلع لاق 

نم ذخف  لک  نم  بدتنت  نا  یل  اهوارآ  تعمتا  یتح  نطبل  ارهظ  اهرما  برـضت  لزت  ملف  فیقث  دوعا  هروص  یف  رـضاح  نوعلملا  سیلبا د  و 
اذاف هولتقیف  دحاو  لجر  هبرض  مهفایساب  اعیمج  هوبرضیف  هشارف  یلع  مئان  وه  یبنلا و  یتایم  مث  هفیـس  مهنم  لجر  لک  ذخای  مث  لجر  شیرق 

اهیف و نوعمتجی  یتلا  هلیللاب  هربخا  کلذـب و  هابناف  یبنلا  یلع  لیئربج  طـبهف  اردـه  همد  یـضمیف  اهملـست  مل  اـهلاجر و  شیرق  تعنم  هولتق 
[ . 3 . ] راغلا یلا  هیف  جرخ  يذلا  تقولا  یف  جورخلاب  هرما  اهیف و  هشارف  نوتای  یتلا  هعاسلا 

-------------------------
: اه تشون  یپ 

تیلهاج . هرود  رد  شیرق  نارس  عامتجا  زکرم  [ 1]
تسا . لیجت  نآ  حیحص  ارهاظ  اما  هدش ، لقن  هنوگ  نیا  رداصم  رد  [ 2]

ص 46. ج 19 ، راحب ، ص 415 ؛ لاصخ ، ص 165 ؛ صاصتخا ، [ 3]

وهآ ییاهر 

. دوب هدش  هتسب  یهاگرخ  همیخ و  رد  هک  داتفا  ییوهآ  هدام  رب  شراذگ  هار  نیب  رد  تشذگیم . ییاج  زا  (ص ) ادخ لوسر 
: درک ضرع  ترضح  نآ  هب  تفگ ؛  نخس  یمارگ  ربمایپ  اب  دوشگب و  نابز  ادخ  تردق  هب  ناویح  نآ 

( دنچ ره   ) مراد اضاقت  امش  زا  هدنکآ ، ریش  زا  میاهناتسپ  دنا و  هنشت  هنسرگ و  ود ، ره  کنیا  هک  ما  هچب  وهآ  ود  ردام  نم  ادخ ! هداتسرف  يا 
راک نیا  هنوگچ  دومرف : (ص ) ادـخ لوسر  . منیـشن دـنب  هب  اجنیمه  رد  هرابود  مدرگزاب و  اهنآ  نداد  ریـش  زا  سپ  ات  دـیزاس  اهر  ارم  یتعاـس 
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؟ یتسه دنبرد  ریسا و  مدرم و  راکش  دیص و  وت  هک  یلاح  رد  تسا ، نکمم 
، تفرگ دـهعت  ناویح  زا  هکنآ  زا  سپ  (ص ) ادـخ ربماـیپ  . دـینک دـنب  رد  ارم  دوخ  امـش  میآ و  زاـب  يدوزب )  ) دـینک میاـهر  رگا  تفگ : وهآ 

. تخاس شیاهر 
نیا دیسرپ : سپس  تسب و  ناکم  نامه  رد  ار  ناویح  مرکا  ربمایپ  دوب . هتـشگ  یهت  ریـش  زا  شناتـسپ  اما  تشگزاب  وهآ  هک  تشذگن  يزیچ 

؟ تسیک راکش  وهآ 
. تسا برع  هریت  زا  یصخش  نآ ، کلام  دایص و  دنتفگ :

، دشیم بوسحم  نآ  کلام  دوب و  هتخادـنا  ماد  هب  ار  ناویح  نآ  هک  يدرف  اضق  زا  دـش . هلیبق  نآ  راپـسهر  گنرد ) یب  ( ) (ص ادـخ لوسر 
. تفای وکین  یمالسا  دیشک و  تسد  قافن  زا  دش  لصاح  وا  يارب  هک  یهبنت  اب  اهدعب  هتبلا  هک  دوب  ناقفانم  رامش  رد 

: تفگ دایص  اما  تفگ ، نخس  دایص  اب  صوصخ  نیا  رد  درک و  ار  وهآ  ندیرخ  دصق  ناویح ، ییاهر  روظنم  هب  (ص ) ادخ لوسر 
دندرک و) يور  رضاح  عمج  هب  ( ) (ص ادخ ربمایپ  هاگنآ  . متخاس اهر  اج  نیمه  زا  ار  ناویح  نیا  امش ، يادف  مردام  ردپ و  ادخ ! هداتسرف  يا 

: دندومرف
. دیدروخیمن یهبرف  تشوگ  اهنآ ، زا  زگره  دنتشاد ، ربخ  نآ ) زا  سپ  ياهیتخس  و   ) گرم زا  امش  نازیم  هب  زین  نایاپراچ  رگا 

هتملکف اـهناسل  نم  اـهل  لـجوزع  هللا  قلطا  ص )  ) هللا لوـسر  تار  اـملف  طاطـسف ، بنطن  هطوـبرم  هیبـظب  ص )  ) هللا لوـسر  رم  لاـق : یلع  نع 
: تلاقف

. تنک امک  ینطبرتف  دوعا  مث  اهعضراف  قلطنا  یتح  ینلخف  انبل  التما  دق  یعرض  اده  نیناشطع و  نیفشخ  ما  ینا  ص !)  ) هللا لوسر  ای 
؟ مهدیص موق و  هطیبر  تنا  فیک و  ص :)  ) هللا لوسر  اهل  لاقف :

. تنک انک  كدیب  تنا  ینطب  رتف  یجا  انا  ص !)  ) هللا لوسر  ای  یلب  تلاق :
. تناک امک  هللا  یبن  اهطبرف  اهعرض . یف  ام  تغرف  دق  تعجر  بتح  اریسی  الا  ثبلت  ملف  اهلیبس  یلخ  ندوعتل و  هللا  نم  اقثوم  اهیلع  ذخاف 

؟ دیصلا اذه  نمل  لاس : مث 
یبنلا هملکف  همالـسا  نسح  هقافن و  نع  عجرف  اقفانم  مهنم  اهـضتقا  يذـلا  نک  یبنلا و  مهاـتاف  نـالف ، ینبل  هذـه  ص !)  ) هللا لوسر  اـی  اولاـق :

. هللا یبن  ای  یما  یبا و  كادف  اهلیبس ، یلخا  لب  لاق : هنم ، اهیرتشیل 
[ . 1 . ] انیمس اهنم  متلکا  ام  متنا  نوملعت  ام  توملا  نم  نوملعی  مئاهبلا  نا  ول  ص :)  ) هللا لوسر  لاقف 

--------------------------
: اه تشون  یپ 

ص 26. ص 398 و ج 64 ، ج 17 ، راحب ، راصتخا ؛) هب   ) ص 26 يرولا ، مالعا  ص 309 ؛ ج 1 ، هادهلا ، تابثا  [ 1]

مرکا لوسر  ینادزار 

ربخ هتوم  گنج  زا  دوب و  هنیدـم  رد  ترـضح  تشاد . هلـصاف  اهگنـسرف  اهنآ  اـب  یناـکم  رظن  زا  هک  دادیم  ربخ  يرما  زا  (ص ) ادـخ لوسر 
! تشاد هلصاف  هار  هام  کی  ریسم  هنیدم  ات  هک  ییاج  دادیم 

. درمشیم رب  ار  دندیسر  تداهش  هب  راکیپ  نآ  رد  هک  یناسک  رامش  درکیم و  فصو  ام  يارب  اج  نامه  زا  ار  هتوم  دربن 
میوگب نم  ای  یهدیم  ربخ  دوخ  تجاح  زا  وت  تسخن  دومرفیم : ترـضح  تشاد ، یـشسرپ  دمآیم و  وا  دزن  یـسک  داتفایم  قافتا  رایـسب 

. تشاد یمرب  وا  ناهنپ  تجاح  زا  هدرپ  لئاس  درم  شهاوخ  هب  هاگنآ  ياهدمآ ؟ روظنم  هچ  هب  هک 
یناهنپ يوگتفگ  هلمج ، زا  دنامیمن ، یقاب  ناشیراب  یمهبم  کیرات و  هتکن  چـیه  هک  يروط  هب  تخاس  سم  ربخاب  ناشزارـسا  زا  ار  نایکم 
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دـش شاف  یماگنه  هصق  دوبن . هاگا  نآ  نومـضم  زا  يدحا  هک  دش  لدب  رد و  ییاهفرح  ود  نآ  نایم  دوب ؛ بهو  نب  رمع  اب  هیما  نب  ناوفص 
ناناملسم تسد  هب  ردب  گنج  رد  شیپ  يدنچ  هک   ) شدنزرف ییاهر  هزیگنا  هب  هک  درک  دمومناو  نینچ  وا  دمآ ، هنیدم  هب  هکم  زا  ریمع  هک 

. دنکیم شالت  يو  يدازآ  يارب  تسا و  هدش  هنیدم  راپسهر  دوب ) هتشگ  ریسا 
داـی هب  تسا ) هدـناشک  اـجنیا  هب  ار  وت  یموش  دـصق  هکلب   ) ياهدـماین راـک  نیا  يارب  ت  ییوگیم ، غورد  دومرف : يو  هب  (ص ) ادـخ لوسر 
اجنآ وت  دیتخیریم !؟ ترسح  کشا  ردب  ناگدش  هتشک  ياثر  رد  مه  قافتا  هب  دیدوب و  هدرک  تولخ  هبعک  رد  ناوفـص  اب  هک  هاگنآ  يراد 

: یتفگ
تایح همادا  زا  ام  يارب  گرم  تسا ، هتفرگ  ردب  گنج  رد  ام  زا  هک  ینازیزع  هدروآ و  شیپ  ام  يارب  دمحم  هک  یعـضو  اب  دنگوس  ادـخ  هب 

لکـشم رگا  دوب !؟ دهاوخ  اراوگ  یناگدنز  دندش  هتخیر  ردـب  ياههاچ  رد  هک  موق  ناگرزب  نارتهم و  ندـش  هتـشک  از  سپ  ایآ  تسا ، رتهب 
. متخاسیم هدوسآ  تهج  نیا  زا  ار  وت  مدادیم و  همتاخ  دمحم  تایح  هب  دوخ  نم  دوبن  نایم  رد  ما ، هداوناخ  هنیزه  يراکهدب و 

ره دب  کین و  يا  دوب ، دنهاوخ  فقی  کی  ریز  نم  نارتخد  اب  زین  تنارتخد  نم ، اب  وت  ياهـضرق  لکـشم  تفگ : خـساپ  رد  ناوفـص  تقیفر 
يارب ار  رفس  لئاسو  رتدوز ) هج  ره   ) رادب و هدیشوپ  ار  زار  نیا  سپ  یتفگ : وا  هب  یتفریذپ و  زین  وت  دوب ، دهاوخ  اهنآ  همه  يارب  تسه  هچ 

! يدمآ اجنیا  هب  نم  نتشک  دصق  هب  هاگنآ  زاس ، مهارف  دمحم  نتشک 
ترـضح نآ  هب  ور ) نیا  زا  تشادن  یمارگ  لوسر  قیدـصت  زج  ياهراچ  تشگ و  هدز  تفگـش  ریمع  دیـسر ، اجنیا  هب  هک  ترـضح  مالک  )

. یتسه وا  هداتسرف  وت  تسین و  اتکی  دوبعم  زج  ییادخ  هک  مهدیم  یهاوگ  نم  تسا  روط  نیمه  ادخ ! هداتسرف  يایتفگ  تسار  تفگ :
. تسین شرامش  لباق  هک  تسا  ناوارف  نادنچ  (ص ) ادخ لوسر  یناگدنز  رد  هیضق  نیا  ریاظن  و 

لجرلا هیتای  ناک  رهـش و  هریـسم  مهنیب  هنیب و  مهنم و  دهـشتسا  نم  مهبرح و  فصو  بئاغ و  اهنع  وه  هتوم و  نع  اـبنا  دـمحم  یلع ...: لاـق 
. هتجاح نم  غرفی  یتح  اذک  اذک و  یف  ینتئج  لوقیف : ص )  ) هللا لوسر  ای  لق  لب  لوقیف : لوقا ؟ وا  لوقت  لوقبف : یش  نع  هلاسی  نا  دیری 

. ائیش مهرارسا  نم  كرتیال  یتح  هکمب  مهرارساب  لها  ربخی  ناک  دقل  و 
دق ناوفـصل و  تلق  لب  تبذک  هل : لاقف  ینبا  كاکف  یف  تئج  لاقف : ریمع  هاتا  اذا  بهو  نب  ریمع  نیب  هیما و  نب  ناوفـص  نیب  ناک  ام  اهنم :

الول تنا : تلقف  بیلقلا ؟ لها  دعب  هایح  له  انب و  دمحم  عنـص  ام  عم  اقبلا  نم  انلریخ  توملل  هللا  و  ردب - یلتق  مترکذ  میطحلا و  یف  متعتجا 
وا ریخ  نم  نهبیصی  ام  نهتیصی  یتانب  عم  کتانب  لعجا  نا  کنید و  یضقا  نا  یلع  ناوفـص : لاقف  دمحم . نم  کتحرال  یلع  نید  یلایع و 

هللا و الا  هلا  نا ال  دهـشا  اناف  ص !)  ) هللا لوسر  ای  تقدـص  لاقف : ینلتقتل . تئجف  هلتقاـف  بهذا  یتح  ینزهج  یلع و  اـهمتکاف  تنا  تلقف  رش 
[ . 1 . ] یصحی امم ال  اذه  هابشا  و  ص .)  ) هللا لوسر  کنا 

-------------------------
: اه تشون  یپ 

ص 296. ج 17 ، ص 47 ، ج 10 ، راحب ، ص 225 ؛ اجتحا ، [ 1]

یهلا تمحر 

هاگن ات  مدـش . رجـسم  دراو  نم  لاح  نیا  رد  دـندوب . هدز  هقلح  وا  درگ  باحـصا  زا  یعمج  دوب و  هتـسشن  ابق  دجـسم  رد  (ص ) ادـخ ربماـیپ 
. مدـید ار  شیاهنادـند  يدیفـس  قرب  هک  يروط  تسب ؛  شقن  شیاهبل  رب  مسبت  تشگ و  هتفکـش  شا  هرهچ  داتفا ، نم  هب  (ص ) ادـخ لوسر 

: دومرف سپس 
! ایب رتکیدزن  یلع  ایب ... نم  دزن  یلع 

. دـیبسچ وا  كرابم  ياهوناز  هب  میاهوناز  هک  متفر  شیپ  ردـقنآ  مه  نم  موش . کیدزن  وا  هب  رتشیب  هچ  ره  اـت  تساوخیم  نم  زا  هتـسویپ  و 
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: دومرف درک و  دوخ  نارای  هب  ور  سپس 
زا نم  تسا و  نم  زا  یلع  تسا ، هتـشگ  امـش  لاح  لماش  یهلا  تمحر  فطل و  بلاط ، یبا  نب  یلع  مردارب  ندـمآ  اـب  باحـصا ! هورگ  يا 
وا زا  سک  ره  تسا  تامم  تایح و  رد  نم  نیـشناج  یـصو و  نم و  ردارب  وا  تسا . نم  تشرـس  زا  وا  تشرـس  نم و  ناج  وا  ناج  ما  یلع 
نم اب  دزادرپ  تفلاخم  هب  وا  اب  سک  ره  هدرک و  نانچ  نم  اب  دـیامن  یلدـمه  یهارمه و  وا  اب  هک  ره  هدرک و  تعاطا  نم  زا  دـنک ، تعاـطا 

مسبت ههجو و  للهت  یب  رـصب  املف  هباحـصا  نم  رفن  هعم  ابق و  دجـسم  یف  ص )  ) هللا لوسر  یلع  تلخد  ع :)  ) یلع لاق  . تسا هدرک  تفلاخم 
هباحـصا یلع  لبقا  مث  هذـخفب ، يذـخف  قصلا  یتح  ینیندـی  لاز  امف  یلع ، ای  یلا  یلع  ای  یلا  لاق : مث  قربت . هنانـسا  ضایب  یلا  ترظن  یتح 

نم هحور  یلع  نم  انا  ینم و  ایلع  نا  یباحصا ! رـشاعم  مکیلا ، یخا  بلاط  یبا  نب  یلع  لابقاب  همحرلا  مکیلا  تلبقا  یباحـصا  رـشاعم  لاقف :
نم ینقفاو و  هقفاو  نم  ینعاطا و  هعاطا  نم  یتوم ، دـعب  یتاـیح و  یف  یتما  یلع  یتفیلخ  ییـصو و  یخا و  وه  یتنیط و  نم  هتنیط  یحور و 

[ . 1 . ] ینفلاخ هفلاخ 
--------------------------

: اه تشون  یپ 
. قودص لاما  زا  لقن  هب  ص 293  مارملا ، هیاغ  [ 1]

لئاس ندنار 

لاح زا  درکیم و  وگتفگ  شرتخد  اب  هک  لاح  نیمه  رد  تسـشن . يو  نیلاب  رب  دـمآ و  وا  تدایع  هب  (ص ) ادـخ لوسر  دـش و  رامیب  همطاـف 
. تسا هدرک  اراوگ  عوبطم و  یکاروخ  ياوه  ملد  تفگ : همطاف  دشیم ، ایوج  يو 

هدیـشوپرس یفرظ  اب  سپـس  تفر  هچقاـت  نآ  بناـج  هب  تساـخرب و  یمارگ  لوسر  دـنداهنیم ، نآ  رد  ییایـشا  هک  دوب  قاـتا  رد  ياهچقاـت 
. دوب روگنا  هشوـخ  دـنچ  و  دـنزاس ) رکـش  نغور و  نتخیمآ  زا  هک  یناـن   ) کـعک کـشک و  زیوـم و  يرادـقم  فرظ  ياوـتحم  تشگزاـب .
تخاس و يراج  نابز  رب  ار  ادخ  مان  دوب  هداهن  نآ  رب  یتسد  دوخ  هک  یلاح  رد  دراذگ و  شرتخد  ربارب  رد  ار  یکاروخ  فرظ  نآ  ترضح 

. دیروخب دیریگرب و  ادخ  مان  هب  دومرف :
لها يا  تفگ : درک و  مالـس  دـنلب  زاوآ  اب  دـش و  رهاظ  هناخ  رد  رب  یلئاس  نیب ، نیا  رد  دـندش . اـهیکاروخ  نآ  ندروخ  مرگرـس  تیب  لـها 

. دیناروخب زین  ام  هب  هدرک  امش  يزور  ادخ  هچنآ  زا  هناخ !
. دیلپ يا  وش  رود  دومرف : وا  خساپ  رد  (ص ) ادخ لوسر 

؟ دینک راتفر  نینچ  نیکسم  اب  هک  مدوب  هدیدن  ادخ ! هداتسرف  يا  تفگ : دش و  هدز  تفگش  ردپ  هتفگ  زا  همطاف 
عمط امـش  كاروخ  رد  وا  تسا . دورطم  ناطیـش  مه  لـئاس  هدروآ و  امـش  يارب  لـیئربج  هک  تسا  یتـشهب  كاروخ  نیا  مرتـخد ) : ) دومرف

. تسین اور  وا  رب  هک  یلاح  رد  دیوج ، تکرش  نآ  ندروخ  رد  امش  اب  دهاوخیم  هدرک و 
یهتـشا ینا  تلاقف : اهلاح ، نع  اهلاس  اهدنع و  سلجف  ادئاع  ص )  ) هللا لوسر  اهاجف  هلع ، تدجو  دـمحم  تنب  همطاف  نا  نینموملاریما : لاق 

. ابیط اماعط 
یف هدی  ص )  ) هللا لوسر  عضوف  همطاف  يدـی  نیب  هعـضوف  بنع  فطق  طقا و  کعک و  بیبر و  هیف  قبطب  اجف  تیبلا  یف  قاط  یلا  یبنلا  ماقف 
لئاس فقو  ذا  نولکای  مه  اـمنیبف  نیـسحلا  نسحلا و  یلع و  و  ص )  ) هللا لوسر  همطاـف و  تلکاـف  هللا ، مسب  اولک  لاـق : هللا و  یمـس  قبطلا و 

. هللا مکقزر  امم  انومعطا  مکیلعمالسلا ، : لاقف بابلا  یلع 
! اسخا یبنلا  لاقف 

!؟ نیکسملل لوقت  اذکه  ام  ص !)  ) هللا لوسر  ای  همطاف : تلاقف 
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[ . 1 . ] هل یغبنی  کلذ  ناک  ام  ناطیشلا و  هنا  یبنلا  لاقف 
-------------------------

: اه تشون  یپ 
ص 77. ج 43 ، راحب ، [ 1]

هناگود راتفر 

لوسر دندش . دراو  ترـضح  نآ  هزاجا  اب  دـندرکیم ) يرامـش  هظحل  (ص ) ادـخ لوسر  ندـید  راظتنا  هب  هناربص  یب  هک  نانز  زا  يرامـش  )
. تخادنا ردپ  رکیپ  رب  ار  دوخ  رابکشا ، ینامشچ  اب  همطاف  دناوخ . ارف  شیوخ  دزن  ار  وا  دز و  ادص  ار  همطاف  شرتخد  نایم  نآ  زا  یمارگ 
هنیـس زا  دیرابیم  شنامـشچ  زا  کشا  هک  یلاح  رد  همطاف  دعب  یتخل  تفگ . نخـس  یگتـسهآ  هب  شرتخد  اب  ار  یتاظحل  (ص ) ادخ ربمایپ 

نیا ندینـش  زا  . درک همزمز  وا  شوگ  رد  یتاملک  مه  راب  نیا  (ص ) ربمایپ داتفا و  يو  شوغآ  رد  ردپ  هراشا  اب  هرابود  تفرگ و  رب  رـس  ردـپ 
زا درگ . هدز  تفگش  ار  نارضاح  مه ، نراقم  مه  نآ  هناگود ، راتفر  . تسب شقن  وا  ياهبل  رب  مسبت  تشگ و ) هتفکش  همطاف  هرهچ   ) نانخس

هداد و ربخ  دوخ ، یمتح  گرم  زا  نیتسخن  ياوجن  رد  (ص ) ادخ ربمایپ  هک ) دش  مولعم  دندینش  وا  زا  هک  یحیضوت  اب  . ) دندیسرپ نآ  ببس 
: هدومرف تسا  هدرک  شرافس  يرابدرب  هب  ار  يو  هکنآ  زا  سپ  يدعب ، يوگتفگ  رد  و  تسا . هتشگ  نایرگ  بات و  یب  نآ  ندینـش  زا  همطاف 

همطاف يدنویپیم . نم  هب  هک  یـشاب  ما  هداوناخ  زا  درف  نیتسخن  وت  هک  ما  هدرک  تلئـسم  دوخ  راگدرورپ  زا  نم  نکن . یبات  یب  ناج ! همطاف 
. تسا هتشگ  نامداش  دوخ ، يدوزب  نتسویپ  ردپ و  رادید  هدژم  ندینش  زا 

اعومد نالمهت  اهانیع  اهـسار و  تعفرف  اهاجانف  هیلع  تبکاف  همطاف ! ای  ینم  یندا  هتنبال : لاقف  هیلع  نلخدـف  اـسنلل  نذا  مث  ع ...:)   ) یلع لاـق 
هـسفن اهیلا  یعن  هنا  انتربخاف  اهانلاسف  انیار  امل  انبجعتف  کحـضن  یه  اهـسار و  تعفرف  اهاجانف  هیلع  تبکاف  هنم  تندـف  ینم  یندا  اهل : لاـقف 
[ . 1 .... ] تکحضف یل . باجتسا  دق  هنا  ینربخاف  یب ، اقاحل  یتیب  لها  لوا  کلعجی  نا  یبر  تلاس  یناف  یعزجتال  هینب  ای  لاقف : تکبف ،

-------------------------
: اه تشون  یپ 

ص 18. ج 1 ، همغلا ، فشک  ص 533 ؛ ج 22 ، راحب ، [ 1]

هایس ياهزور 

ناگس هب  هک  ندوب  یناسک  امـش  نایم  رد  دیتسیزیم : لاح  نیرتدب  رد  امـش  هک  یلاح  رد  تخیگنارب  توبن  هب  ار  دمحم  ناحبـس ، دنوادخ 
دوخ هلیبق  همیخ و  دنتـشگیم  زاب  ناپوچ  دنتفریم و  نارگید  لواپچ  تراغ و  هب  دنتـشکیم ! ار  دوخ  نادنزرف  اما  دندناروخیم ، اذغ  دوخ 

. دنتفاییم هدش  تراغ  ار 
هـشال رادرم و  مه  یناـمز  و  لـظنح ) خـلت  ياـههناد   ) هدـیبه یهاـگ  و  رتـش ) كرک  نوخ و  زا  هتخیمآ  ینوجعم   ) زهلع یهاـگ  ناـتکاروخ 

ياهتب تخـس و  ياهگنـس  رانک  رد  دـیتسجیم و  هرهب  كانیوب  هدولآ و  ياهبآ  راوگان و  نشخ و  ياهماعط  زا  دوب . اهنآ  نوخ  تاـناویح و 
. دیدربیم تراسا  هب  ار  ناتدارفا  دیتخیریم و  ار  رگیدکی  نوخ  و  دیدیزگیم . لزنم  هدننک  هارمگ 

شیرق هرابرد  هک  یتایآ  اما  هیآ . کی  هب  مومع  روط  هب  ار  برع  داد و  صیـصخت  میرک ، نآرق  زا  هیآ  هس  لوزن  اب  ار  شیرق  ناّنم  دـنوادخ 
ار امش  اهنآ  دیتسیزیم ، نمشد  هوبنا  نایم  رد  دیدوب و  كدنا  امـش  هک  ار  ینامز  دیرآ  دایب  نانمؤم  يا  : دومرف هکنآ  تسخن  تسا ، هدومرف 
دروآ و دوخ  هانپ  رد  ار  امش  ادخ  هکنآ  ات  دیدوب . ناسرت  دوخ  رب  ناکرشم  موجه  زا  امش  و  دندرمـشیم . فیعـض  راوخ و  هکم )  ) نیمز رد 

[ . 1 . ] دیشاب رازگرکش  ات  دشاب  داد . رارق  امش  يزور  اهیکراوخ  مئانغ و  نیرتهب  زا  و  دومرف . اطع  ترصن  يدنمورین و  دوخ  يرایب 
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: دومرف هکنآ  رگید 
تفالخ نیمز  رد  ع ))  ) نامز ماما  روهظ  رد   ) هک هدومرف  هدعو  دشاب  هتـشاد  وکین  راتفر  دروآ و  نامیا  هک  ناگدنب  امـش  زا  یناسک  هب  ادـخ 
نیکمت نایدا  همه  رب  ار  نانآ  هدیدنسپ  نیئآ  فالخ ، رب  هوالع  و  دندش . دوخ  ناینیشیپ  نیشیناج  فلـس ، ناربمایپ  حلاص  مما  هکنانچ  دهد .

ایر تکرـش و  هتیاش  چـیه  یب  یگناگی  هب  ارم  ات  دـهد  لـماک  ینمیا  نانمـشد ، زا  سرت  فوخ و  زا  سپ  ناـنموم ، همه  هب  دـهد و  طلـست  و 
[ . 2 . ] دنراک هبت  ناقساف  نامه  تقیقح  هب  تشگ  رفاک  هک  ره  نآ  زا  دعب  و  دننک ، شتسرپ 

: دنتفگ دناوخیم ، ارف  ترجه  مالسا و  هب  ار  ناشیا  هک  هاگنآ  تسا ، (ص ) ادخ لوسر  هب  شیرق  راتفگ  موس 
اهنآ خـساپ  رد   ) درک دـنهاوخ  نوریب  نامنیمزرـس  زا  ار  ام  مییامن  يوریپ  تسا  تیادـه  قیرط  هک  ار  مالـسا  مینک و  یهارمه  وت  اـب  اـم  رگا 
اهنآ يزور  هک  تارمث  تمعن و  عاونا  يوس ، ره  زا  ناکم  نیا  هب  ات  میدادن  رارق  شیاسآ  نما و  لحم  ناشیا  يارب  ار  هکم  مرح  ام  ایآ  وگب )

[ . 3 .] دننادان مدرم  رثکا  هک  تسا  نیا  تقیقح  دنروایب ؟ میا - هدرک 
: تسا برع  مومع  هرابرد  هک  ياهیآ  اما 

وا فطل  هب  تخادنا و  ینابرهم  تفلا و  امـش  ياهلد  رد  ادخ  دـیدوب و  نمـشد  مه  اب  امـش  هک  ار  ادـخ  گرزب  تمعن  نیا  هک  دـیرآ  دای  هب 
[ . 4 .... ] داد تاجن  ار  امش  ادخ  دیدوب  شتآ  هاگترپ  رد  هک  یتروص  رد  دیدش  رگیدکی  ینید  ردارب  همه 

رگا تسا  یمیظع  تبیصم  هچ  و  دیورن ! يرگید  يوس  هب  دییوشن و  نآ  زا  تسد  رگا  تسا  یگرزب  تمعن  هچ  ربمایپ  مالـسا و  تمعن  سپ 
!؟ دینادرگ يور  نآ  زا  دیورگن و  ودب 

تبیـصم تفرگرب . ناهج  زا  هدـید  دـیناسر ، ماجنا  هب  ار  شیوخ  تیلوؤسم  تلاسر و  راب  هکنآ  زا  دـعب  (ص ) ادـخ ربماـیپ  يدـنچ ، زا  سپ 
هب نانمؤم  هک  یتبیـصم  دوب . میظع  رابهدنا و  تخـس  صوصخب  يو  نامدود  ناکیدزن و  يارب  دوب و  زادگناج  نانمؤم  همه  يارب  وا  نادقف 

. درک دنهاوخن  هدهاشم  ار  یتخس  زور  نانچ  زگره  زین  نآ  زا  سپ  دندوب و  هدشن  راچد  نآ  دننام 
فالتخا هاگچیه  هک  دـنیاوشیپ  ود  اهنآ  تشاذـگ . ياـج  رب  ار  دوخ  تیب  لـها  ادـخ و  باـتک  تسبرب و  تخر  ناـهج  نیا  زا  راوگرزب  نآ 

(:... ع  ) یلع لاق  . دنریذپ یمن  ییادج  هک  دنهارمه  ود  دنرادن و  ینمشد  رگیدکی  اب  دنراد و  مه  تسد  رد  تسد  هک  دنردارب  ود  دنرادن و 
زهلعلا نولکات  هیلع ، ریغا  دق  عجریف و  هریغ  یلع  ریغی  هدلو و  لتقی  هبلک و  مکدحا  وذعی  لاح ، رـش  یلع  برعلا  رـشاعم  متنا  ادمحم و  ثعب 

مکامد و نوکفاست  نجالا ، املا  نوبرـشت  بشجلا و  ماعطلا  نولکاـت  هلـضم  ناوا  نشخ و  راـجحا  یلع  نوخینم  مدـلا ، هتیملا و  هدـیبهلا و  و 
اذا اورکذا  و  : ) یلاعت هلوق  وهف  شیرق  یف  یتاوللا  تایالا  اماف  هیاب . برعلا  مع  تایا و  ثالثب  اـشیرق  هللا  صخ  دـق  و  اـضعب ، مکـضعب  یبسی 

(. نورکشت مکلعا  تابیطلا  نم  مکقزر  هرصنب و  مکدیا  مکاواف و  سانلا  مکفطخبت  نا  نوفاخت  ضرالا  یف  نوفعضتسم  لیلق  مبتا 
مهنید مهل  ننکمیل  مهلبق و  نم  نیذـلا  فلختـسا  امک  ضرالا  یف  مهنفلختـسیل  تاحلاصلا  اولمع  مکنم و  اونمآ  نیذـلا  هللا  اـعو   ) هیناـثلا و 
هثلاثلاو نوقـسافلا )  مه  کئلواف  کلذ  دعب  رفک  نم  ائیـش و  یب  نوکرـشیال  یننودبعی  انما  مهفوخ  دهب  نم  مهنلدبیل  مهل و  یـضترا  يذـلا 

مل وا  : ) یلاعت هللا  لاقف  انـضزا .) نم  فلختن  کعم  يدـهلا  عبتن  نا  : ) اولاقف هرجهلا  مالـسالا و  یلا  مهاعد  نیح  یلاـعت  هللا  یبنل  شیرق  لوق 
(. نوملعیال مهرثکا  نکل  اندا و  نم  اقزر  یش  لک  تارمث  هیلا  یبجی  انما  امرح  مهل  نکمن 

متنک اناوخا و  هتمعنب  متحبـصاف  مکبولق  نیب  فلاف  ادعا  متنک  ذا  مکیلع  هللا  همعن  اورکذا  و  : ) یلاعت هلوق  وهف  برعلا  اهب  مع  یتلا  هیالا  اما  و 
(. نودتهت مکلعل  هتایآ  مکل  هللا  نیبی  کلذک  اهنم  مکذقناف  رانلا  نم  هرفح  افش  یلع 

غلب دق  هللا و  یبن  یضمف  انع . اوبغرت  اهب و  اونموت  مل  نا  اهمظعا  ام  هبیصم  نم  اهل  ای  اهریغ و  یلا  اهنم  اوجرخت  مل  نا  اهمظعا  ام  همعن  اهل  ایف 
. اهلثم اهدعب  اونیاعت  نل  اهلثمب و  اوباصت  مل  تینموملا  تمع  نیبرقالا و  تصخ  هبیصم  اهلایف  هب  لسرا  ام 

[ . 5 .... ] ناقرفتیال نیعمتجم  نالذاختیال و  نیوخا  نافلتخیال و  نیماما  هتیب  لها  هللا و  باتک  كرت  هلیبسل و  یضمف 
----------------------
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: اه تشون  یپ 
(. 26:8  ) لافنا هروس  [ 1]
(. 55:24  ) رون هروس  [ 2]

(. 57:28  ) صصق هروس  [ 3]
نارمع . لآ  يهروس  [ 4]

ص 174. ۀجحملا ، فشک  [ 5]

جرزخ هریت  سیئر 

رگم مدماینرب  يرادمامز  لیصحت  ددص  رد  نم  مدرم ! يا  : تشادرب گناب  دننکیم ، تعیب  رکبوبا  اب  مدرم  دید  هدابع  نب  دعـس  هک  یماگنه 
و درک . مهاوخن  تعیب  سک  چـیه  اب  نم  دـنکن  تعیب  وا  ات  منک ) یم  نالعا   ) نیا اـما  دـیا . هدرک  غیرد  یلع  زا  ار  نآ  امـش  مدـید  هک  یتقو 

. منکن نینچ  نم  دنک ، تعیب  مه  وا  رگا  دیاش 
زومرم يا  هنوگ  هب  درب و  رـس  هب  ییارـس  رد  اـجنامه  دـنک  تعیب  هکنآ  یب  تفر و  ناروح  نیمزرـس  هب  دـش و  راوس  دوـخ  بکرم  رب  سپس 

[ . 1 . ] دش هتشک 
هلـصا  ) رازه هک  دوخ  ياهغاب  هوبنا  دـمآرد  زا  درکیم و  يراـی  بسا  ود  اـب  اـهگنج ) رد   ) ار (ص ) ادـخ لوسر  هک  يراـصنا  رمع  نب  ةورف 

غارـس ار  یـسک  دوخ  نایم  رد  اـیآ  شیرق ! هورگ  يا  تفگ : تساـخرب و  درکیم ؛ قیدـصت  نانیکـسم  هب  دـیرخیم و  اـمرخ  دوب ، تخرد )
؟ دشاب هتشاد  ار  تفالخ  تقایل  یگتسیاش و  یلع  نوچمه  هک  دیراد 

ایآ دیـسرپ : هراـب  رگد  دـشاب . دـجاو  تساراد ، یلع  هچنآ  هک  تسین  یـسک  اـم  ناـیم  رد  هن ، تفگ : وا  خـساپ  رد  دـمآ و  نخـس  هـب  سیق ،
يو باختنا  يرای و  زا  ار  امش  زیچ  هچ  سپ  تفگ : ةورف  هاگنآ  يرآ . تفگ : دشابن ؟ يرگید  رد  هک  دینیبیم  یلع  صخش  رد  ییاهیگژیو 

!؟ تسا هتشادزاب 
! رکبوبا شریذپ  رب  مدرم  عامتجا  داد : خساپ  سیق 

رد ار  تیالو  رما  رگا  دیدومن ؛ اهر  ار  دوخ  ربمایپ  هریس  تنس و  دیدرک و  لمع  دوخ  هویـش  يوخ و  قباطم  هک  دنگوس  ادخ  هب  تفگ : ةورف 
. تفرگیم ارف  ار  امش  تکرب  تمعن و  نامسآ ، نیمز و  زا  دیدوب ، هداد  رارق  دوخ  ربمایپ  نامدود 

: يدان رکبابا  نوعیابی  سانلا  يار  امل  ةدابع ) نب   ) دعس ناک  دقل  و  ع ...:)  ) یلع لاق 
بکر مث  عیاب . نا  لعفاال و  یلعل  یلع و  عیابی  یتح  مکعیابا  یلع و ال  نع  اهنوفرصت  مکتیار  یتح  هیالولا )  ) اهتدرا ام  هللا  ینا و  سانلا  اهیا 

. عیابی مل  کله و  یتح  ناخ  یف  ماقا  و  ناروح )  ) یتا هتباد و 
: يدانف نیکاسملا  یلع  هب  قدصتیف  ارمت  يرتشی  افلا و  [ 2  ] عرصی نیسرف و  ص )  ) هللا لوسر  عم  دوقی  ناک  يراصنالا و  رمع  نب  ةورف  ماق  و 
. یلع یف  ام  هیف  نمانیف  سیل  يرهزلا : همرخم  نب  سیق  لاقف  یلع ؟ یف  ام  هیف  هفالخلا و  هل  لحت  لجر  مکیف  له  ینوربخا  شیرق ! رـشعم  اـی 

هللاو اما  لاق : رکب . یبا  یلع  سانلا  عامتجا  لاق : هنع ؟ مکدصی  امف  لاق : معن . لاق : مکنم ؟ دـحا  یف  سیل  ام  یلع  یف  لهف  تقدـص  هل : لاقف 
[ . 3 .... ] مکلجرا تحت  نمو  مکقوف  نم  متلکال  مکیبن  تیب  لها  یف  اهومتلعج  ول  مکیبن و  عنس  متاطخا  دقل  مکتنس  متبصا  نئا 

----------------------
: اه تشون  یپ 

رد ماگنه  نیار  وا د  دناسرب . لتق  هب  ار  هدابع  نب  دعـس  هک  تفای  تیرومءام  رکبوبا  يوس  زا  دیلو  نب  دلاخ  دسیونیم : دیدحلا  یبا  نبا  [ 1]
ار شاهزانج  دنتشک و  ار  وا  ریت  برض  هب  بسانم  تیعقوم  رد  دنتسشن و  وا  نیمک  رد  رگید  یصخش  يرایتسد  اب  دلاخ  درب . یم  رـس  هب  ماش 
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: دنداد تبسن  اهنآ  هب  ار  لتق  ندروس و  يرعش  نایرپ  نابز  زا  سپس  دندنکفا و  یبآ  هاچ  رد  هنابش 
هدابع  نب  دعس  جرزخلا  دیس  انلتق  نحن 

هداوف طخت  ملف  نمیهسب  هانیمرو 
. میدروآ رد  ياپ  زا  درک  هناشن  ار  وا  بلق  هک  ریت  ود  باترپ  اب  ار  وا  و  میتشک ، ام  ار  جرزخ  هریت  سیئر  هدابع  نب  دعس 

زین نم  دـسا : هتفگ  نعط  نیا  زا  عافد  ماـقم  رد  هدروآ  هعیـش  لوق  زا  رکبوبا  نعاـطم  رامـش  رد  ار  قوف  لـقن  هکنآ  زا  سپ  دـیدحلا  یبا  نبا 
هدوب رشب  عون  زا  دعس  لتاق  رعش و  هدنیارس  هک  تسین  یکش  دشاب ، اهنآ  هدورس  روبزم  رعـش  دنـساب و  هتـشک  ار  دعـس  هنجا  هک  مرادن  لوبق 

هک منادیمن  مه  دیعب  دنچ  ره  تسین . تباث  نم  دزن  تسا ، یعدـم  هعیـش  هکنانچ  دـشاب ، هدرک  رداص  رکبوبا  ار  لتق  نامرف  هکنیا  اما  تسا .
يرما دلاخ  زا  اهراک  لیبق  نیا  روهظ  هکنیا  هچ  دـشاب ... هدز  تسد  یعیجف  راک  نینچ  هب  رکبوبا  دزن  رتشیب  برقت  يارب  دوخ  شیپ  زا  دـلاخ 

ص 223 .) ج 17 ، هغالبلاجهن ، حرش  . ) دیامنیم يداع 
تسا . حیحص  ُمِرْصی  ًارهاظ  اما  تسا ، نینچ  ردصم  رد  [ 2]

ص 177. هّجحملا ، فشک  [ 3]

سولپاچ قفانم  ندرک  اوسر 

دیوگ : مالسلاهیلع  یلع  ترضح  دنزرف  ۀیفنح  دمحم 
نارای و  قفانم )  ) لولسیبا نب  هللادبع  هب  هک  دنتشگیمرب  هنیدم  نوریب  زا  رذوبا  دادقم و  بیهص و  رامع و  یسراف و  ناملس  اب  نینمؤملاریما 

. دندیسر وا 
ومه طبس ، ود  ردپ  وا و  داماد  ردارب و  ادخ و  ربمایپ  یصو  مشاه و  ینب  رورس  هب  ابحرم  تفگ : مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  ترضح  هب  هللادبع 

هللادبع مهدیم ! یهاوگ  وت  قافن  هب  نم  یقفانم و  وت  یبا  رـسپ  يا  وت  رب  ياو  دومرف : ترـضح  تشذـگ . وا  هار  رد  دوخ  ناج  لام و  زا  هک 
، دنیشنب تیازع  هب  تردام  دومرف : ترضح  تباحصا . وت و  دننامه  مراد  نامیا  نم  هک  ادخ  هب  یئوگیم ؟ نخس  نم  اب  هنوگنیا  ایآ  تفگ :

لزان تسا  نیقفانم  دروم  رد  هک  هرقب  هروس  لوا  تایآ  داد  ربخ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هب  ار  ارجام  نوچ  قفاـنم و  رگم  یتسین  وت 
[ . 1 . ] دش

----------------------
اه : تشون  یپ 

. لیزنتلا دهاوش  [ 1]

نآ لها  مق و  حدم  رد  یتایاور 

اههنتف اهالب و  نوچ  دومرف : مالّـسلاهیلع  قداص  ترـضح  تسا . ددـعتم  تساهناکم  نیرتناما  هکنیا  مق و  رهـش  مق و  لها  هراـبرد  تاـیاور 
رب هفوک  هلیسو  هب  دنوادخ  دومرف : و  [ 1 . ] تسا رود  نآ  زا  الب  اریز  نآ ، یلاوح  هب  ای  دیور  مق  هب  هک  داب  امش  رب  تفرگ  ارف  ار  اهرهـش  مامت 

رگید رب  مق  رهـش  هب  دنک  لالدتـسا  دنوادخ  نینچمه  و  دـنکیم ، جاجتحا  اهرهـش  یلاها  رگید  رب  هفوک  نینمؤم  هلیـسو  هب  اهرهـش و  رگید 
هب یسرتسد  هک  یناسک  زا  ینعی   ) فعضتسم ار  نآ  لها  مق و  دنوادخ  سنا ، نج و  زا  برغم  قرشم و  لها  یمامت  رب  نآ  لها  هب  اهرهش و 
مق رد  نآ  لها  نید و  دومرف : ترـضح  سپـس  تسا . هدومن  کمک  هدرک و  قفوم  ار  اهنآ  هکلب  تسا  هدادن  رارق  دـنرادن ) دـنوادخ  ماکحا 

تشگیم و دساف  نآ  لها  مق و  دندرکیم و  موجه  اجنآ  هب  باتشرپ  مدرم  دوبن  نینچ  رگا  دنریقح ، زیچان و  نارگید ) تموکح و  رظن  زا  )
. دنوشن هداد  تلهم  یندز  مه  رب  مشچ  کی  دنامن و  رادیاپ  نیمز  نامسآ و  دشابن  یتجح  رگا  و  دنامیمن ، یتجح  اهرهش  رگید  يارب 
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رد تیعقاو )  ) نیا و  دنشاب ، مدرم  همه  رب  تجح  نآ  لها  مق و  رهـش  هک  دیـسر  دهاوخ  ینامز  و  دوشیم ، هدنار  نآ  لها  مق و  زا  الب  انامه 
دـننکیم و عفد  نآ  لها  مق و  زا  ار  اهالب  هکئالم  انامه  دربیم و  ورف  ار  دوخ  لها  نیمز  دوبن  نینچ  رگا  دوب و  دـهاوخ  ام  مئاق  تبیغ  نامز 

نمشد اب  تبیصم  ای  یتخس  راتفرگ  دبوکیم و  مه  رد  ار  وا  نارگمتس  هدنبوک  مه  رد  هکنآ  رگم  دنکیمن  مق  هب  ءوس  دصق  يرگمتس  چیه 
[ . 2 . ] دناهدرک شومارف  ار  ادخ  دای  هک  هنوگنامه  دربیم  اهنآ  دای  زا  ار  مق  نارگمتس  تلود  رد  دنوادخ  دنادرگیم ،

دنکیم  روهظ  مق  رد  یفخم و  هفوک  زا  شناد 
و  ) دوش یفخم  نآ  زا  ملع  دوش و  یلاخ  نینمؤم  زا  هفوک  هک  دشاب  دوز  دومرف : هفوک  رکذ  زا  دعب  یثیدح  رد  مالّـسلاهیلع  قداص  ترـضح 
ملع و ندـعم  مق  ددرگ و  رهاـظ  دـنیوگیم  مق  نآ  هب  هک  يرهـش  رد  سپـس  دوش ، یفخم  دوخ  خاروس  رد  راـم  هک  ناـنچمه  دـنک ) چوک 

دهاوخ ام  مئاق  روهظ  کیدزن  هلأسم  نیا  و  نیشنهدرپ ، ناوناب  یتح  دنامن  نیمز  يور  نید  رد  یفعضتسم  چیه  هک  ياهنوگ  هب  دوش  تلیضف 
. دوب

دوبن نینچ  رگا  و  دنتسه ) يدهم  ترضح  نانیشناج  مق  رد  ءاهقف  ءاملع و  ینعی   ) دهدیم رارق  تجح  هاگیاج  رد  ار  نآ  لها  مق و  دنوادخ 
تجح دوشیم و  ریزارس  برغم  قرـشم و  هب  شناد  هک  تسا  مق  زا  سپ  دنامیمن ، یتجح  نیمز  يور  رد  دربیم و  ورف  ار  دوخ  لها  نیمز 

. دشاب هدیسرن  وا  هب  ملع  نید و  هک  نیمز  يور  رب  دنامیمن  یسک  هک  ياهنوگ  هب  ددرگیم  لماک  مدرم  رب  دنوادخ 
دریگیمن ماقتنا  ناگدنب  زا  دنوادخ  اریز  دوشیم  ناگدنب  رب  ادخ  مشخ  تمقن و  يارجا )  ) هلیـسو دوشیم و  رهاظ  مالّـسلاهیلع  مئاق  سپس 

[ . 3 . ] دننک راکنا  ار  تجح  هکنآ  زا  دعب  رگم 
[ . 4 . ] تسا نینمؤم  یتحار  هاگیاج  نویمطاف و  هاگهانپ  هک  مق  هب  داب  امش  رب  دیسر  امش  هب  یتخس  الب و  یتقو  دومرف : و 

ثیدحلا 
دنکیم  توعد  قح  هب  ار  مدرم  مق  لها  زا  يدرم 

عمج نهآ  ياهراـپ  نوچ  یهورگ  وا  فارطا  دـنکیم ، توـعد  قـح  هب  ار  مدرم  مق  لـها  زا  يدرم  دوـمرف : مالّـسلاهیلع  رفعج  نب  یـسوم  و 
لکوت دنوادخ  رب  تسین ، اهنآ  رد  یـسرت  و  دنوشیمن ) هتـسخ  ، ) دنرادن یلالم  گنج  زا  دنکن ، لزلزتم  ار  اهنآ  دـنت  ياهداب  هک  دـنوشیم 

ربهر ام و  یمالـسا  دنمهوکـش  بالقنا  اـب  يداـیز  تبـسانم  ریخا  ثیدـح  نیا  و  [ 5 . ] تساوقت لـها  يارب  يزوریپ )  ) ماجنارـس دـننکیم و 
. دراد ناریا  هوتسن  ریلد و  رورپدیهش و  راوگرزب و  مدرم  نینچمه  فیرشلا و  هرس  سدق  ینیمخ  ماما  ترضح  نآ  نأشلامیظع 

نادیهـش و رب  دنوادخ  تاولـص  مالـس و  نآ و  هنازرف  ربهر  يوجادخ و  هدنز و  رایـشوه و  هوتـسن و  تما  نیا  رب  دـنوادخ  تمحر  دورد و 
لها بتکم  نادنمـشیدنا  نامه  هک  نآ  لها  مق و  لاح  ره  هب  ناـنآ . زیزع  ياـههداوناخ  ناگدـنمزر و  ناـگدازآ و  نادوقفم و  نازاـبناج و 
دیما هب  دندیمانیم  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآ  هنایشآ  ار  نآ  هدوب و  مالّسلاهیلع  تیبلا  لها  رظن  دروم  دنتـسه  مالّـسلاهیلع  تیبلا 

هک ارچ  دنوش  مورحم  گرزب  تمعن  نیا  زا  هک  دیآ  دـیدپ  یطئارـش  ادابم  هکنیا  بقارم  دنـشاب و  یهلا  گرزب  تمعن  نیا  رازگرکـش  هکنآ 
یئوس دصق  يرابج  چیه  میئاهنآ ، زا  ام  دنتسه و  تیب ) لها   ) ام زا  نآ  لها  تسا و  سدقم  مق  كاخ  دومرف : مالّـسلاهیلع  قداص  ترـضح 

رد و   ) دـننکن تناـیخ  دوخ  ناردارب  هب  هک  تسا  یتقو  اـت  اـهنیا ) و   ) دـنکیم هلجع  وا  تازاـجم  رد  دـنوادخ  هکنیا  رگم  دـنکن  اـهنآ  هب  دـب 
. درک دهاوخ  طلسم  اهنآ  رب  ار  تشز  نارگمتس  دنوادخ  دننک  نینچ  رگا  دنهدن ) رییغت  ار  دوخ  تالاح  هک  یتقو  ات  تسا : هدمآ  ياهخسن 
دنلب نامسآ  فرطب  ار  دوخ  رس  ترـضح  هاگنآ  دنتـسه ، ام  قح  ناگدننک ) تیاعر  ای   ) ناگدننک توعد  مئاق و  ناروای  مق  لها  هک  دینادب 

[ . 6 . ] هدب تاجن  يدوبان  ره  زا  راد و  ظوفحم  هنتف  ره  زا  ار  مق  لها  ایادخ  تشاد : هضرع  هدومن 
------------------------------

: اه تشون  یپ 
ج 57 ص 214 . راحب ، [ 1]

مالسلا هیلع  یلع  ماما  www.Ghaemiyeh.comهمانشناد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1507زکرم  هحفص 820 

http://www.ghaemiyeh.com


ج 57 ص 212 . راحب ، [ 2]

ج 57 ص 213 . راحب ، [ 3]
ص 215 . ج 57 ، راحب ، [ 4]

نولمی فصاوعلا و ال  حایرلا  مهلزت  دیدحلا ال  ریزک  موق  هعم  عمتجی  قحلا  یلا  سانلا  وعدی  مق  لها  نم  لحر  ص 216 ، ج 57 ، راحب ، [ 5]
يوقتلل . ۀبقاعلا  نولکوتی و  هللا  یلع  نونبجی و  برحلا و ال  نم 

ج 57 ص 218. راحب ، [ 6]

دسانشیمن ار  وت  حور  نم  حور 

یلع ترضح  دزن  رـصم  نانامهیم  ناونع  هب  ار  مجلم  نب  نمحرلادبع  هلمج  زا  رـصم  یلاها  زا  یهورگ  رـصم ) رادنامرف   ) رکبیبا نب  دمحم 
، داد ترضح  هب  ار  همان  نآ  دمآ و  ترضح  تمدخ  هب  تشاد  تسد  رد  نانامهیم  یماسا  لماش  ياهتشون  هک  مجلمنبا  داتسرف ، مالّسلاهیلع 
ای هلب  تفگ : مجلمنبا  ار ! نمحرلادـبع  دـنک  تنعل  ادـخ  یئوت ؟ نمحرلادـبع  دوـمرف : دـید  ار  مجلم  نب  نمحرلادـبع  ماـن  ترـضح  یتـقو 

دومرف : ترضح  مراد ! تسود  ار  امش  هک  دنگوس  ادخ  هب  نینمؤملاریما ،
ار وت  هک  منکیم  داـی  دـنگوس  راـب  هس  نم  نینمؤملاریما  اـی  تفگ : مجلمنبا  دومن - رارکت  راـب  هس  و  يرادیمن - تسود  ارم  مسق  ادـخ  هب 

رازه ود  ار  حاورا  دنوادخ  وت ، رب  ياو  دومرف : ترـضح  مرادـن ؟ تسود  ار  امـش  نم  هک  ینکیم  دای  دـنگوس  راب  هس  امـش  مراد و  تسود 
دنتخانـشن مادک  ره  دندش و  سویأم  ایند  رد  دنتخانـش  ار  رگیدکی  اجنآ  مادـک  ره  دومن ، نکاس  اضف  رد  دومن و  تقلخ  اهندـب  زا  لبق  لاس 

. دسانشیمن ار  وت  حور  نم  حور  انامه  دندش ، توافتم  ایند  رد 
ار وا  ارچ  تفگ : یکی  دـنک ! هاـگن  درم  نیا  هب  دـنیبب  ارم  لـتاق  دـهاوخیم  هک  ره  دوـمرف : ترـضح  تـفر ، درک و  تـشپ  مـجلمنبا  یتـقو 

ادخ مشکب ، ار  دوخ  لتاق  هک  دینکیم  رما  ارم  يزیگناتریح ، نخس  هچ  دومرف : ترضح  میشکب )؟ ار  وا  یهدیم  هزاجا  ایآ  ( ؟ دیـشکیمن
[ . 1 . ] دنک تنعل  ار  وا 

---------------------------
اه : تشون  یپ 

ج 42. راحب ، [ 1]

ز

يرادافو دهعت و  حور  ندرک  هدنز 

تراظن  » ِلصا دـننامیمن و  توافتیب  اهیتشز  اـهییاوران و  ربارب  رد  دنـشاب ، تیلوئـسم  دّـهعت و  حور  ياراد  هعماـج  کـی  دارفا  همه  رگا 
دنریگیم . راک  هب  ار  یمدرم »

لامعا و ربارب  رد  اهنت  هن  زیخاتـسر ، یمومع  همکاحم  رد  یمالـسا و  رّکفت  رد  هک  دـناهداد  رّکذـت  هبطخ 5/167  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما 
: دومرف هاگنآ  دش و  میهاوخ  همکاحم  زین  تاناویح  اهرهش و  اههناخ ، روما  دروم  رد  هکلب  میلوؤسم ، نارگید  ربارب  رد  شیوخ و  راتفر 

.!« مریذپیمن زگره  منک ، متس  ياهچروم  ّقح  رد  هک  دنهدب  نم  هب  ار  ملاع  همه  رگا  »
ُُهْتلَعَف اَم  ٍةَریِعَش  َْبلُج  اَُهُبلْسَأ  ٍۀَلْمَن  ِیف  َهَّللا  یِصْعَأ  ْنَأ  یَلَع  اَهِکاَْلفَأ ، َتَْحت  اَِمب  َۀَْعبَّسلا  َمِیلاَقَْألا  ُتیِطْعُأ  َْول  ِهَّللاَو 

، منک ینامرفان  ياهچروم  ناهد  زا  يوج  تسوپ  نتفرگ  اب  ار  ادـخ  هک  دـنهدب  نم  هب  ار  یتسه  هناـگتفه  ملاـع  همه  رگا  ادـخ  هب  دـنگوس  )
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[ . 1 !( ] داد مهاوخن  ماجنا  زگره 
: دیامرفیم دنکیم و  هراشا  هعماج  دارفا  ربارب  رد  دوخ  فیلکت  ساسحا  هب  سپس 

ِصْرُْقلا ِیف  َُهل  َعَمَط  َال  ْنَم  ِۀَماَمیلا  َِوأ  ِزاَجِْحلِاب  َّلََعلَو  ِۀَمِعْطَْألا  ِریََخت  َیلِإ  یِعَشَج  ِینَدوُقیَو  ياَوَه ، ِینَِبْلغی  ْنَأ  َتاَهیَه  ْنِکلَو 
نکمم هک  یلاح  رد  منک ، هدافتـسا  ذـیذل  ياهاذـغ  زا  ات  دراداو  ارم  عمط  صرح و  دـنک و  هبلغ  نم  رب  سوه  اوه و  هکنیا  زا  تاهیه ! اـّما  )

[ . 2 .( ] دنشاب دیما  ان  ینان  صرق  ندروآ  تسد  هب  زا  یناسک  همامی  ای  زاجح  رد  تسا 
-------------------

اه : تشون  یپ 
: تسا حرش  نیا  هب  نآ  دانسا  زا  یخرب  هک  یتشد ، دمحم  سرهفملا  مجعم  هغالبلاجهن  هبطخ 11/224  [ 1]

يافوتم 381 ه)  ) قودص خیش  90 ح70 : سلجم یلامأباتک ص496 و497  - 1
يافوتم 654 ه)  ) یفنح يزوج  نبا  صاوخلا ص143 : ةرکذت  - 2

يافوتم 538 ه)  ) یلزتعم يرشخمز  3 ص319 ح61 ب48 : جو راربالاعیبر ص230  - 3
يافوتم 588 ه)  ) بوشآ رهش  نبا  بقانم ج 2 ص 109 : باتک  - 4

يافوتم 1110 ه)  ) یسلجم : 380 ات نیعبرا ص377  باتک  - 5
يافوتم 573 ه)  ) يدنوار نبا  ۀعاربلا ج 2 ص 390 : جاهنم  - 6

يافوتم 1110 ه)  ) یسلجم راونالا ج 41 ص 162 و ج 93ص 76 : راحب  - 7
يافوتم 588 ه .)  ) يدمآ مکحلا ج 6 ص 249 : ررغ  - 8

: تسا حرش  نیا  هب  نآ  دانسا  زا  یخرب  هک  یتشد ، دمحم  سرهفملا  مجعم  هغالبلاجهن  همان 12/45  [ 2]
يافوتم 573 ه)  ) يدنوار نیدلا  بطق  : 2 لصف حئارج ج2 ص542 ح2  جئارخلا و  - 1

يافوتم 588 ه)  ) بوشآ رهش  نبا  بقانم ج 2 ص 101 : باتک  - 2
يافوتم 538 ه)  ) یلزتعم يرشخمز  راربالا ج3 ص241 ح215 ب44 : عیبر  - 3

يافوتم 508 ه) يروباشین  لاّتف  نبا  نیظعاولا ص 127 : ۀضور  - 4
يافوتم 338 ه) ) یکلام ربلادبع  باعیتسا ج 2 ص 21 : - 5

يافوتم 381 ه)  ) قودص خیش  سلجم 91(ص500 ح4 :  ) یلامأ - 6
يافوتم 687 ه)  ) یلبرا ۀمغلا ج 1 ص 133 : فشک  - 7

(. يافوتم 771 ه  ) یملید بولقلا ص 214 و 215 : داشرا  - 8

یمدرم تاعجارم  یصخش و  ياهراک  ندوب  دنمنامز 

. درکیم تیاعر  ار  روما  رد  مظن  مالسلا  هیلعنینمؤملاریما  ترضح 
. تسا یناسنا  ره  تیقّفوم  زمر  هک  دادیم ، ماجنا  هدش  نییعت  ياهنامز  رد  ار  دوخ  ياهتیلوئسم  اهراک و  و 

: دوب هنوگنیا  مالسلا  هیلعیلع  ماما  هنازور  همانرب  هک  دنکیم  لقن  مالسلا  هیلعقداص  ماما  زا  هرارز 
. دادیم همادا  ار  تاّبحتسم  اعد و  باتفآ  عولط  ات  حبص  زامن  زا  سپ  - 1

. دوشگیم نادنمزاین  ءارقف و  يارب  ار  هناخ  برد  دیشروخ  عولط  زا  سپ  - 2
. تخومآیم ماکحا  هقف و  باحصا  نارای و  هب  ار  یتعاس  رهظ  زا  لبق  - 3
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[ . 1 . ] دیامرف ملظ  عفر  ات  دزیم  مدق  رهش  ياهنابایخ  رد  ًاصخش  بش  رد  ار  یتعاس  - 4
----------------

اه : تشون  یپ 
ص132. ج4 ، ۀغابّصلاجهب ، [ 1]

راکیپ رد  یلع  ياه  مخز 

ِرَس و  تشادن ، یکاب  نمشد  یناوارف  زا  و  دُربیم ، ورف  نمشد  هاپس  بلق  رد  اهگنج  مامت  رد  ار  دوخ  و  تساه ، ههبج  نکش  طخ  هک  یـسک 
. دشاب هتشاد  نترب  یناوارف  ياه  مخز  دیاب  هک  تسا  یعیبط  دیلام ، كاخ  رب  ار  برع  ناعاجش  ناشکرس و 

: تشاد دوجو  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح  ندب  تاحارج  هب  تبسن  هتکن  ود 
. تشاد دوجو  وا  ندب  يولج  تمسق  رد  اهمخز  همه  فلا -

« دنرمشب دنتسناوت  ار  مخز  رازه  ات  هک  . » دوب قیمع  ناوارف و  اهمخز  ب -
دوب . عافد  ینکش و  طخ  يورشیپ و  تلاح  رد  هراومهو  درک ، یمن  تُشپ  نمشد  هب  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  نوچ 

: دنتشون
. دنک ظفح  ار  رس  تُشپ  ات  تشادن  يزاین  اریز  دناشوپیم ، ار  ندب  يولج  تمسق  اهنت  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح  ِهرِز 

هـس ملـسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  نامز  رد  ناگناگیب  مجاهت  شروی و  گنج و  لوط 94  رد  اـهمخز  یناوارف  ندوب و  قـیمعو 
. دناسر یم  تابثا  هب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  ياهيرگراثیا  زا  يرگید  تقیقح  تموکح ، هلاس  نارود 5  رد  مهم  گنج 

ياهمخز دـنداد و  یم  لسغ  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترـضح  ندـب  يرجه  ملهچ  لاس  ناضمر  هاـم  مکیو  تسیب  زور  رد  یتقو 
طوبرم شدروم  داتشه  اهنت  هک  تسا  هدنامیقاب  ترضح  نآ  رکیپ  رب  مخز  رازه  دودح  راثآ  هک  دندید  دندرمش ، ار  ترضحنآ  ندب  ناوارف 

ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  زاو  هدنام  یقاب  هناّجدوبا  مالـسلا و  هیلع  یلع  ماما  اهنت  هدرک و  رارف  همه  هک  ماگنه  نآ  دوب  دُُحا  گنج  هب 
[ . 1 . ] دندرکیم عافد 

اهمخز نتخود  زا  ناراتسرپ  ناحاّرج و  هک  دوب  قیمع  نانچ  دُُحا  گنج  زا  سپ  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترـضح  رکیپ  ياهمخز  و 
اب مالـسلا  هیلع  ارهز  ترـضح  هک  دـشیم ، هراـپ  هتخود  مخز  مّود ، مخز  نتخود  ماـگنه  هب  دـنتخودیم و  ار  لّوا  مخز  دـندش ، هدـنام  رد 

. تسیرگ ناوارف  نآ  هدهاشم 
-------------------

اه : تشون  یپ 
راحبلا ج 1 ص 149. ۀنیفس  [ 1]

دروآ ایند  هب  ههام  شش  ياهچب  هک  ینز 

: دناهدرک تیاور 
جاودزا زا  لبق  هک  دندرک  ّکش  وا  هب  دروآ ، ایند  هب  هّچب  یلومعم  تقو  زا  رتودز  اهنآ  رظن  هب  نوچ  و  دیئاز ، ياهچب  یگهام  شـش  رد  ینز 

. دشاب هداد  انز  درم  نآ  اب 
. دندروآ مود  هفیلخ  شیپ  ّدح  يارجا  يارب  ار  وا 

تفگ : شرهوش 
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. تسا هدروآ  هّچب  نم ، اب  یسورع  زا  سپ  هام  شش  نم  رسمه 
. تفریذپ ار  بلاطم  نیا  زین  نز 

. دننک راسگنس  ار  وا  داد  روتسد  هفیلخ 
: دومرف تشاد  روضح  هک  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح 

: دیامرفیم دنوادخ  اریز  دنکیم ، موکحم  ار  وت  دزیخرب ، تموصخ  هب  وت  اب  ادخ  باتک  اب  نز  نیا  رگا 
[ . 1  ] ًارْهَش َنُوثالَث  ُُهلاِصف  َو  ُُهلْمَحَو 

«. تسا هام  یس  وا  نتفرگزاب  ریش  زا  مِحَر و  رد  لفِط  ِندوب  ِتّدم  »
: دیامرفیم مه  و 

[ . 2  ] َۀَعاضّرلا َِّمتی  ْنَا  َدارَا  ْنَِمل  نیَِلماک  ِنَیلْوَح  َّنُهَدالْوَا  َنْعِضْری  ُتاِدلاْولاَو 
.« دننک تناصخ  لاس  ود  تّدم  دیاب  دنهد  لماک  ریش  دنهاوخب  هک  یتروص  رد  ار  دوخ  نادنزرف  ناردام  »

: داد همادا  و 
، دوشیم هدافتسا  نینچ  هیآ  ود  نیا  مامضنا  زا 

محر رد  نداد و  ریـش  تّدـم  نآرق ، مکح  هب  هک  یئاجنآ  زا  دـنکیم ، لیمکت  لاس  ود  ضرع  رد  ار  دوخ  نادـنزرف  نداد  ریـش  رداـم  نوچ 
. دوب دهاوخ  هام  شش  شلمح  تّدم  سپ  تسا ، هام  یس  كدوک  ندنام 

ترضح يرواد  هب  داد و  تاجن  ندش  راسگنس  زا  ار  نز  نآ  درب و  ِیپ  دوخ  هابتشا  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  نانخـس  ندینـش  اب  مود  هفیلخ 
[ . 3 . ] داهن ندرگ  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

-------------------------
اه : تشون  یپ 

هیآ 14 . فاقحا ، هروس  [ 1]
هیآ 233 . هرقب ، هروس  [ 2]

ص185. ج1 ، یلع ، ماما  و  ص420 -  قیمع ، شهوژپ  و  ص193 -  ج1 ، دیفم ، خیش  داشرا  [ 3]

نئاخ رادناتسا  ندرک  ینادنز 

یناوارف مئانغ  لاوما و  شدوخ  يارب  مدرم ، لاوما  هب  تنایخ  اب  هک  دوب  ير  رهش  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  رادناتـسا  یمیت ، هبجح  نب  دیزی 
درک هریخذ 

. درک ینادنز  ير  رهش  رد  لزع و  ار  وا  دیسر ، مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  هب  وا  تنایخ  شرازگ  یتقو 
. دوب دعس »  » مان هب  یصخش  وا  ناب  نادنز  و  تشاد ، مدرم  رد  يدایز  ریثأت  رادناتسا ، کی  ندش  ینادنز 

یلع ماما  تّمذـم  رد  يراعـشا  هیواعم ، يوس  هب  رارف  زا  سپ  و  دـنک ، رارف  هیواعم  ماـش و  فرطب  هدرک  لاـفغا  ار  نابنادـنز  تسناوت  هچرگ 
[ . 1 . ] دیشخب وا  هب  يزیاوج  هیواعم  تفرگ و  رارق  هیواعم  مارتحا  دروم  و  دورس ، مالسلا  هیلع 

----------------------
اه : تشون  یپ 

ص278. ج5 ، (ع ،) یلع ماما  [ 1]
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رادنامرف ندرک  ینادنز 

. دوب دوراج » نب  رذنم   » ماما نارادنامرف  زا  رگید  یکی 
: دومرف تشون و  وا  هب  يدنت  همان  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  دومن ، هدافتسا  ءوس  لاملاتیب  رد  هکنآ  زا  سپ 

« هلامعأ نم  هّالو  ام  ضعب  یف  ناخ  دقو  يدبعلا ، دوراجلا  نب  رذنملا  یلإ  »
ۀیّداصتقالا ۀنایخلا  ّمذ 

، ًادایِْقنا َكاَوَِهل  ُعَدَت  َال  َْکنَع  َیلِإ  یِّقُر  امِیف  َْتنَأ  اَذِإَف  ُهَلِیبَس ، َُکلْـسَتَو  ُهیْدَـه ، ُِعبَّتَت  َکَّنَأ  ُْتنَنَظَو  َْکنِم ، ِینَّرَغ  َکِیبَأ  َحاَلَـص  َّنِإَف  ُدـَْعب ، اَّمَأ 
ًاداَتَع . َِکتَرِخِآل  یِْقُبت  َالَو 

َِکنیِد . ِۀَعیِطَِقب  َکَتَریِشَع  ُلِصَتَو  َِکتَرِخآ ، ِباَرَِخب  َكاْینُد  ُرُمْعَت 
، ٌْرمَأ ِِهب  َذَْفنی  َْوأ  ٌْرغَث ، ِِهب  َّدَسی  ْنَأ  ٍلْهَِأب  َسیَلَف  َِکتَفِِـصب  َناَک  ْنَمَو  َْکنِم ، ٌریَخ  َِکْلعَن  ُعْسِـشَو  َِکلْهَأ  ُلَمََجل  ًاّقَح ، َْکنَع  ِینَغََلب  اَم  َناَک  ِْنَئلَو 

. ٍۀیاَبِج یَلَع  َنَمْؤی  َْوأ  ٍۀَناَمَأ ، ِیف  َكَرْشی  َْوأ  ٌرْدَق ، َُهل  یَْلعی  َْوأ 
. ُهَّللا َءاَش  ْنِإ  اَذه ، ِیباَتِک  َکَیلِإ  ُلِصی  َنیِح  َیلِإ  ِْلْبقَأَف 

. ِهیَکاَرِش یف  ٌلاّفَن  هیَدُْرب ، یف  لاتخم  هیفطِع  یف  ٌراّظنل  هنإ  مالسلا : هیلع  نینمؤملاریمأ  هیف  لاق  يذلا  وه  اذه  دوراجلا  نب  رذنملا  و 
( دش بکترم  یتنایخ  دوخ  يرادنامرف  رد  هک  يدبع ، دوراج  نب  رذنم  هب  همان  )

يداصتقا تنایخ  زا  شنزرس 
ار وا  هار  و  [ 1 ، ] یـشابیم تردپ  دـننامه  مدرک  نامگ  و  نیبشوخ ، وت  هب  تبـسن  ارم  تردـپ  یگتـسیاش  انامه ، دورد ! ادـخ و  دای  زا  سپ 

يایند ياهتـشاذگن ، یقاـب  دوخ  ترخآ  يارب  ياهشوت  و  هدرکن ، راذـگورف  يزیچ  یتسرپاوه  رد  هک  دـنداد ، ربخ  نم  هب  ناـهگان  يوریم ،
، هدیـسر شرازگ  نم  هب  هچ  نآ  رگا  يدیرب ، ادخ  نید  زا  تنادنواشیوخ  اب  نتـسویپ  يارب  و  ینکیم ، نادابآ  ترخآ  ندرک  هابت  اب  ار  دوخ 
ار روشک  ياهزرم  زا  يرادساپ  تقایل  هن  دشاب ، وت  دننامه  هک  یسک  و  تسا ، رتشزرااب  وت  زا  وت  شفک  دنب  و  تاهناخ ، رتش  دشاب ، تسرد 

همان نیا  نوچ  سپ  دنام  رود  یتنایخ  زا  ای  دشاب  تناما  رد  کیرـش  ای  دور ، الاب  وا  شزرا  ای  دناسر ، ماجنا  هب  ار  يراک  دناوتیم  هن  و  دراد ،
. هللاءاشنا ایب . نم  دزن  دسر ، وت  تسد  هب 

دراد نت  رب  هک  هماـج  ود  رد  و  درگنیم ، دوـخ  بناـج  ود  هب  تسا ، يّربـکتم  مدآ  دوـمرف : وا  هراـبرد  ناـنمؤمریما  هک  تسا  یـسک  رذـنُم  )
[ . 2 (. ] دنیشنن درگ  هک  دمدیم  دوخ  شفک  دنب  رب  هتسویپ  و  دمارخیم ،

. درک ینادنز  یتّدم  يارب  ار  وا  هاگنآ  و 
-----------------

اه : تشون  یپ 
ياهگنج رد  لاس 21  رد  هک  دوب  هتسیاش  حلاص و  يدرفو  دش ، ناملسم  دمآ و  ربمایپ  تمدخ  ترجه  مهن  لاس  رد  رذنم  ردپ  دوراج  [ 1]

دش . دیهش  سراف 
. یتشد دمحم  سرهفملامجعم  هغالبلاجهن  همان 71  [ 2]

هللا نیما  ترایز 

نیدـحوملا یلوم  اقآ  هب  قلعتم  هک  تسیئاهترایز  نیرتهب  هّللا  نیما  هب  فورعم  ترایز  دومرف : (ع)ه  یلع یلاعت  هّللا  ناوضر  یـسلجم  همـالع 
رهطم ياهمرح  تایلاع و  تاـبتع  هسدـقم و  تاـضور  عیمج  رد  ناوتیم  هک  دنـس  رظن  زا  مه  نتم و  رظن  زا  مه  تسا  (ع) یلع نینمؤملاریما 
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یمق ثدحم  موحرم  نانجلاحـیتافم  رد  نآ  تیفیک  درک و  تبظاوم  ترایز  نیا  رب  دـناوخ و  دـیاب  مالـسلامه ) (ع) یلع  ) اههداز ماما  همئا و 
نیز ماما  تقو  ره  دومرف  هک  (ع ) رقاب دّـمحم  ماما  زا  رباج  زا  هدـش  تیاور  هربتعم  ياهدنـسب  هچنانچ  هدـمآ و  (ع)ه  یلع یلاـعت  هّللا  ناوضر 

: دومرفیم درکیم و  هلان  هیرگ و  داتـسیایم و  ترـضحنآ  ربق  دزن  دـندروآیم . فیرـشت  ع )  ) نینمؤملاریما اقآ  ربق  تراـیزب  ع )  ) نیدـباعلا
ماما اقآ  رخآ . یلا  کـنا ... دهـشا  نینمؤملاریما  اـی  (ع)ك  یلع مالـسلا  هداـبع  (ع ) یلع هتجح  هضرا و  یف  هّللا  نیما  اـی  (ع)ك  یلع مالـسلا 

ربق رانک  رد  ای  ع )  ) نینمؤملاریما ترضح  اقآ  حیرض )  ) ربق و دزن  رد  ار  اعد  نیا  ترایز و  نیا  ام  نایعیش  زا  سکره  دومرف : (ع ) رقاب دمحم 
الاب رون  زا  ياهمان  رد  ار  وا  ياعد  تراـیز و  نیا  یلاـعتقح  دـناوخب  مالـسلامه ) (ع) یلع  ) ناـگداز ماـما  ناـماما و  زا  مادـک  ره  حیرـض  اـی 
ۀجح ترضح  اقآ  خماش  ماقمب  میلست  ات  دنامیم  ظوفحم  روطنیمه  همان  نیا  دننزیم و  همان  نآ  رب  ار  ص )  ) دمحم ترضح  رهُم  دنربیم و 

: دنیامرفیم لابقتسا  تمارک  تیحت و  تراشبب و  ار  همان  بحاص  سپ  دنیامن  هجرف  یلاعت  هّللا  لجع  نسحلا  نب 
(ع ) یلع ای  تسادخ  تیب  وت ، هاگداز  هناخ و 
(ع) یلع ای  تسامن  هلبق  وت ، ياشگلد  هرهچ 

دَُوب  نونمؤم  هروس  تتیالو ، همزمز 
(ع) یلع ای  تسادخ  رکذ  تبل ، رب  تسخن  زور 

تَمُّسَبَت  زا  دز  هسوب  یفطصم ، وت  نهد  رب 
(ع) یلع ای  تسافص  قشع و  هفوکش ، وت ، هدنخ 

وت  يادخ  وت ، روای  وت ، يالو  قح ، تمحر 
(ع) یلع ای  تسادج  وت  زا  دَُوب ، ادُج  ّقح  هکره ز 

وت  ياههلان  وت ، کشا  وت ، يادخ  ادخ  رکذ 
(ع) یلع ای  تساعد  حور  وت ، يافص  لد و ، زوس 

رای يدهم  رشن  هداز ، فلخ  ریم  (ع ) یلع هیولعلا ، تامارک  عبنم : 

شدنزرف حاکن  رد  ینز 

: هک دادیم  رس  هلان  درک و  تیاکش  شردام  زا  دمآ و  وا  دزن  هب  یناوج  رمع ، تفالخ  نامز  رد 
. نک مکح  مردام  نم و  نیب  ایادخ 

: دیسرپ وا  زا  رمع 
؟ ینکیم تیاکش  وا  هرابرد  ارچ  تسا ؟ هدرک  هچ  تردام  رگم 

ار دـب  بوخ و  ماهدـش و  گرزب  هک  نونکا  هداد .. ریـش  زین  ماـمت  لاـس  ود  هدرورپ و  دوخ  مکـش  رد  ارم  هاـم  هن  مرداـم  داد : خـساپ  ناوـج 
. متسه وا  دنزرف  نم  نم و  ردام  وا  هکنآ  لاح  یتسین ! نم  دنزرف  وت  دیوگیم  هدرک و  درط  ارم  مهدیم ، صیخشت 

. دش رضاح  همکحم  رد  دهاش  لهچ  زین  شردارب و  راهچ  هارمه  هب  تسیچ ، شراضحا  تلع  دیمهف  هک  نز  دنروایب . ار  نز  داد  روتسد  رمع 
. دیامن حرطم  ار  شیاعدا  ات  تساوخ  ناوج  زا  رمع 

. تسا نم  ردام  نز  نیا  هک  درک  دای  مسق  درک و  رارکت  ار  دوخ  ياههتفگ  ناوج 
: تفگ نز  هب  رمع 

؟ دییوگیم هچ  باوج  رد  امش 
رد ارم  دهاوخیم  ییاعدا  نینچ  اب  وا  مسانـشیمن . ار  رـسپ  نیا  هک  منکیم  دای  دنگوس  ربمغیپ  هب  مریگیم و  دهاش  ار  ادخ  داد : خـساپ  نز 

مالسلا هیلع  یلع  ماما  www.Ghaemiyeh.comهمانشناد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1507زکرم  هحفص 826 

http://www.ghaemiyeh.com


. ماهرکاب مه  زونه  ماهدرکن و  رهوش  لاحبات  مشیرق و  نادناخ  زا  ینز  نم  دزاس . وربآیب  منادنواشیوخ  هلیبق و  نیب 
!؟ دشاب نم  دنزرف  وا  نکمم  هنوگچ  یتلاح  نینچ  رد 

؟ يراد دهاش  ایآ  دیسرپ : رمع 
. دنتسه نم  دوهش  ناهاوگ و  همه  اهنیا  داد : خساپ  نز 

. تسا هرکاب  مه  زونه  هدرکن و  رهوش  نز  نیا  هک  دنداد  یهاوگ  زین  دیوگیم و  غورد  رسپ  هک  دنداد  تداهش  رفن  لهچ  نآ 
تازاجم يرتفم  ناونع  هب  رسپ  دنـشاب ، هتفگ  تسار  ناهاوگ  رگا  دوش . قیقحت  دوهـش  هرابرد  ات  دننک  ینادنز  ار  رـسپ  هک  داد  روتـسد  رمع 

. ددرگ
: دز دایرف  رسپ  دندومن . دروخرب  مالسلاهیلع  یلع  ترضح  اب  دندربیم ، نادنز  يوس  هب  ار  رسپ  هک  یلاح  رد  نارومأم 

هدنادرگزاب نوچ  دینادرگرب . رمع  دزن  ار  وا  دومرف : ترـضح  درک . نایب  ار  دوخ  لاح  حرـش  هدش و  ملظ  نم  هب  اریز  سرب ، مداد  هب  یلع ! ای 
؟ دیدروآ ار  وا  هچ  يارب  مدوب . هداد  نادنز  روتسد  نم  تفگ : رمع  دش ،

. دینکن تفلاخم  مالسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  روتسد  اب  هک  میاهدینش  ررکم  امش  زا  ام  دینادرگرب و  داد  روتسد  مالسلاهیلع  یلع  دنتفگ :
: دومرف رسپ  هب  ترضح  هاگنآ  دندروآ . ار  وا  دننک . راضحا  ار  ناوج  ردام  داد  روتـسد  دش و  دراو  مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  تقو  نیا  رد 

. نک نایب  ار  دوخ  ياعدا 
. دومن نایب  ار  شلاح  حرش  مامت  هرابود  ناوج 

: تفگ درک و  رمع  هب  ور  مالسلاهیلع  یلع 
؟ منک تواضق  رفن  ود  نیا  هرابرد  نم  یلیام  ایآ 

: دومرف هک  ماهدینش  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  هکنآ  لاح  مشابن و  لیام  هنوگچ  هللا ! ناحبس  تفگ : رمع 
. تسا رتاناد  امش  همه  زا  مالسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع 

؟ يراد دهاش  دوخ  ياعدا  هرابرد  دومرف : نز  هب  ترضح 
مالـسلاهیلع یلع  . دنداد یهاوگ  شیپ  هعفد  دننام  دندمآ و  ولج  نادهاش  تقو  نیا  رد  دنرـضاح . یگمه  هک  مراد  دهاش  لهچ  یلب ! تفگ :

. تسا هتخومآ  نم  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  یمکح  نامه  منکیم . مکح  دنوادخ  ياضر  قبط  دومرف :
؟ يراد رایتخا  بحاص  تسرپرس و  دوخ  ياهراک  رد  ایآ  دومرف : نز  هب  سپس 

! یلب داد : خساپ  نز 
: دومرف نز  ناردارب  هب  ترضح  هاگنآ  دنراد . رایتخا  نم  دروم  رد  دنتسه و  نم  ناردارب  رفن  راهچ  نیا 

؟ دیهدیم رایتخا  هزاجا و  نم  هب  ناترهاوخ  دوخ و  هرابرد  ایآ 
. دیتسه رایتخا  بحاص  ام  هرابرد  امش  یلب ! دنتفگ :

نیا جاودزا  دقع  هب  ار  نز  نیا  دنرضاح  سلجم  رد  تقو  نیا  رد  هک  مدرم  یمامت  تداهش  هب  گرزب و  يادخ  تداهش  هب  دومرف : ترضح 
هب دومرف : ترضح  (. تشاد يرهاظ  تروص  دقع  هتبلا  . ) مزادرپیم ار  نآ  دوخ  هک  دقن  هجو  مهرد  دصراهچ  هیرهم  هب  ماهدروآ و  رد  رـسپ 

مدروآ و رد  رسپ  نیا  جاودزا  دقع  هب  ار  نز  نیا  دنرـضاح  سلجم  رد  تقو  نیا  رد  هک  مدرم  یمامت  تداهـش  هب  گرزب و  يادخ  تداهش 
(. تشاد يرهاظ  تروص  دقع  هتبلا  . ) مزادرپیم ار  نآ  دوخ  هک  دقن  هجو  مهرد  دصراهچ  هیرهم  هب 

. نک رضاح  مهرد  دصراهچ  اعیرس  دومرف : ربنق  هب  سپس 
. تخیر ناوج  تسد  رد  ار  اهلوپ  مامت  ترضح  دروآ . مهرد  دصراهچ  ربنق 

، دـشاب وت  رد  یـسورع  راثآ  هکنآ  رگم  درگن  رب  اـم  دزن  رگید  ربب و  ریگب و  ار  وا  تسد  زیرب و  تنز  ناـماد  رد  ریگب و  ار  اـهلوپ  نیا  دومرف :
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. يدرگرب هدرک  لسغ  ینعی 
: تفگ تخیر و  نز  نماد  رد  ار  اهلوپ  درک و  تکرح  دوخ  ياج  زا  رسپ 

. میورب زیخرب !
!( شتآ شتآ ! !« ) رانلأ رانلأ !  » دز دایرف  نز  ماگنه  نیا  رد 

!؟ یهد رارق  مرسپ  رسمه  ارم  یهاوخیم  ایآ  ربمغیپ  يومع  رسپ  يا 
وا زا  نم  ار  رـسپ  نیا  دوب . ياهدش  دازآ  مالغ  شردپ  هک  دنداد  رهوش  یـصخش  هب  ارم  مناردارب  تسا . نم  دـنزرف  ناوج  نیا  مسق ! ادـخ  هب 

: دنتفگ نم  هب  دش  گرزب  هچب  یتقو  ماهدروآ .
نم دـنزرف  وا  هک  منکیم  فارتـعا  نونکا  یلو  مداد  ماـجنا  ار  یلمع  نینچ  مناردارب  روتـسد  قـبط  مه  نم  نک و  راـکنا  ار  وا  ندوـب  دـنزرف 

. تسا زیربل  وا  هقالع  رهم و  زا  ملد  تسا .
. دنتفر نوریب  همکحم  زا  تفرگ و  ار  رسپ  تسد  ردام 

[ . 1 .« ] مدوب هدش  كاله  نم  دوبن  یلع  رگا  «- » رمع کلهل  یلع  الول  هارمعاو ، : » تفگ رمع 
-----------------------

اه : تشون  یپ 
ص51.  ، ج2 راونالاراحب ، ياهناتساد  زا  لقن  ج 40 ص_306  راحب : [ 1]

دندروآ رد  ندرگ  تشپ  زا  ار  ملعم  نابز 

يو ناـمز  رد  یـسابع  هـفیلخ  لـکوتم  تـسا . برع  تاـیبدا  گرزب  ياـملع  زا  تیکـس  نـیا  هـب  فورعم  قاحـسا  نـب  بوـقعی  فـسویوبا 
. دیامن میلعت  سیردت و  دیؤم  زتعم و  ياهمان  هب  هفیلخ  نادنزرف  رب  یعیش  گرزب  ملاع  نآ  درک ، تساوخرد  وا  تسیزیم ،

، تفریذپ ار  تساوخرد  داهنشیپ و  نیا  تیکسنبا 
! درکیم راختفا  شنادنزرف  دوجو  هب  هفیلخ  هک  ییاج  ات  دناسر ، یبسن  لامک  دشر و  هب  ار  نانآ  و  درک ، سیردت  هفیلخ  نادنزرف  رب  و 

شیاههچب هب  نانچنآ  وا  داد . بیترت  يو  مارتحا  هب  ار  یـسلجم  و  هدومن ، ینادردق  وا  زا  و  درک ، راضحا  ار  شنادـنزرف  ملعم  يزور  لکوتم 
یلع نادنزرف  ای  دـنمرتحم  وت  شیپ  رد  نم  نادـنزرف  منیبب  وگب  یتسار  درک : لاؤس  تیکـسنبا  زا  هک  تسیرگن  یملامک  مارتحا و  هدـید  هب 

!!؟» نیسح نسح و   » مالسلاهیلع
وت نارـسپ  اجک و  نینـسح  ینکیم ؟ هسیاقم  تشهب  لها  نارورـس  اب  ار  تنادـنزرف  وت  لکوتم ! ياهناـقمحا  هسیاـقم  هچ  تفگ : تیکـسنبا 

رتهب و بتارم  هب  تنادنزرف  وت و  زا  نم  شیپ  رد  مالسلاهیلع  یلع  مالغ  ربنق  ادخ  هب  دنگوس  سرپب . ربنق  نینمؤملاریما  مالغ  زا  القا  ایب  اجک ؟
!! تسا رتالاو 

ملعم نآ  زا  ینادردق  ضوع  اذل  دریذپب و  ار  خلت  تقیقح  نیا  تسناوتن  وا  و  درک ، رادغاد  ار  ربکتم  رورغم و  هفیلخ  بلق  تیکسنبا  نخس 
: داد روتسد  هاگآ 

« تامف اوملعفف  هافق  نم  هناسل  ولس  »
!« دیروایب رد  شندرگ  تشپ  زا  ار  ملعم  يوگقح  نابز  »

[ . 1 . ] دیسر تداهش  هب  تیکسنبا  و  دندرک ، ارجا  ار  هفیلخ  رما  گنردیب  نارودزم  و 
قبط رد  ار  شناج  و  هدیـسر ، تداهـش  هب  ترـضح  نآ  كاپ  دالوا  یلع و  تبحم  هار  رد  نیدـتم  هاگآ و  ملاع  نیا  هک  تسا  هظحالم  لباق 

[ . 2 ! ] وا تیالو  مالسلاهیلع و  یلع  زا  نتشاذگ  ات  تسا  رتناسآ  ناج  زا  نتشاذگ  هک : داد  ناشن  شهار  نایهار  هب  و  تشاذگ ، صالخا 
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-----------------------
اه : تشون  یپ 

راحبلا ج1 ص636 . ۀنیفس  [ 1]
تیالو ص187. باتفآ  زا  لقن  [ 2]

نینمؤملاریما ربق  ترایز 

رازه داـتفه  يزور  ره  هک  یتسرد  هب  و  دـشاب ، هکئـالم  زا  رتشیب  هک  هدرکن  قلخ  یقولخم  دـنوادخ ، : » دومرف مالـسلاهیلع  قداـص  ترـضح 
زا نوچ  دنوریم و  هبعک  فاوط  هب  دـنوش  غراف  فاوط  زا  نوچ  و  دـننک ، یم  فاوط  دـنیآ و  یم  رومعملا  تیب  هب  دـنوشیم و  لزان  کلم 
هب نآ  زا  سپ  دننک ؛ یم  مالـس  مه  ترـضح  نآ  رب  دنور و  یم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمایپ  ربق  يوس  هب  دنوش  غراف  هبعک ، فاوط 

دنوریم و مه  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  ربق  دزن  دعب  دـننک ، یم  مالـس  مه  ترـضح  نآ  رب  دـنوریم و  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  ربق  يوس 
«. دنوشیم لزان  هکئالم  تمایق ، ات  زور  ره  دنوریم ، نامسآ  هب  دننکیم و  مالس 

هعاطالا بجاو  ماما  ار  بانج  نآ  ینعی  دشاب ؛ ترضح  نآ  قح  هب  فراع  دنک و  ترایز  ار  مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  هک  ره  : » دومرف سپس 
ناهانگ دسیونب و  ار  دیهـش  رازه  دـص  رجا  وا  يارب  زا  یلاعت  قح  دـشاب ، هدـماین  ترایز  هب  ربکت  ربجت و  يور  زا  دـناد و  لصفالب  هفیلخ  و 

؛ دنادرگ ناسآ  ار  باسح  وا  رب  دنادرگ و  ثوعبم  زور  نآ  ياهیتخس  زا  نانمیا  هلمج  زا  ار  وا  تمایق ، رد  و  دزرمایب ، ار  وا  هدنیآ  هتـشذگ و 
تعباتم دریمب ، رگا  دـنیایب و  وا  تدایع  هب  دوش ، رامیب  رگا  ددرگرب و  هناخ  هب  اـت  دـنیامن  هقردـب  ار  وا  هکئـالم  ددرگرب ، تراـیز  زا  نوچ  و 

.« دنیامن شزرمآ  بلط  وا  يارب  زا  شربق و  ات  دننکب  ار  وا  هزانج 
کی جـح و  کی  باوث  یماگره  هب  دـنوادخ  دورب ، مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  ترایز  هب  هداـیپ  هک  ره  : » دومرف مالـسلاهیلع  قداـص  ماـما  و 

.« دسیونب وا  يارب  زا  هرمع  ود  جح و  ود  باوث  یماگره  هب  ددرگرب  هدایپ  رگا  دسیونب و  وا  يارب  هرمع 
هاگآ وا  قح  هب  دنک و  ترایز  ار  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  مدج ، هک  ره  درام ! رـسپ  يا  : » دومرف مالـسلاهیلع  قداص  ماما  رگید  ياج  رد  و 

ار یمدق  منهج  شتآ  دروخیمن  هّللا  و  درام ! رـسپ  يا  دسیونب ؛ هدیدنـسپ  هرمع  لوبقم و  جح  یماگره ، ددع  هب  وا  يارب  زا  دنوادخ  دشاب ،
الط بآ  اب  ار  ثیدح  نیا  درام ! رسپ  يا  هراوس ؛ هاوخ  دور و  هدایپ  هاوخ  مالسلاهیلع ، نینمؤملاریما  ترضح  ترایز  رد  دوش  دولآ  رابغ  هک 

.« سیونب
[ . 1 «. ] دیامرف تمارک  افش  ار  وا  یلاعت  قح  هکنآ  رگم  دربیمن  ترضح  نآ  ربق  هب  هانپ  یکاندرد  : » دومرف شترضح  و 

-------------------------
: اه تشون  یپ 

ص213. مالسلاهیلع ، یلع  ترضح  یناگدنز  زا  ییاهناتساد  زا  لقن  نانجلا ص336  حیتافم  يرغلا - هحرف  [ 1]

ینادنز

: دندربیم هانپ  ودب  دنتشاد ، میب  هچنآ  زا  دندرکیم و  زارد  تجاح  تسد  شفیرش  تخاس  هب  دنتسشنیم و  نخس  هب  وا  اب  تاوما 
: دومرف درازگ ، زامن  دوخ  باحصا  اب  هکنآ  زا  سپ  زور ، کی 

دورو هزاجا  يو  هب  تسا و  هتـشگ  ینادـنز  تشهب  رد  ولج  هلیبق  نیا  زا  یـصخش  کـنیا  مه  تسه ؟ راـجن  ینب  هریت  زا  یـسکاجنیا  رد  اـیآ 
. دوب هدش  هتشک  ادخ  هار  رد  نویدم ، هکنآ  اب  دراد . یهدب  مهرد  هس  يدوهی  صخش  نالف  هب  اریز  دنا ؛ هدادن 

راجنلا ینب  نم  انهاه  ام  لاقف : تاذ  هباحصاب  یلص  دقل  هتعبت و  اوفاخ  امم  هوثاغتـسا  مهتوم و  دعب  نم  یتوملا  هملک  دقل  و  ع ...:)  ) یلع لاق 
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[ . 1 [ ؟ ادیهش ناک  يدوهیلا و  نالفل  مهارد  هثالثب  هنجلا  باب  یلع  سبتحم  مهبحاص  دحا و 
-------------------

: اه تشون  یپ 
ص 224 . جاجتحا ، [ 1]

فافز

رب شنهاریپ  هک  یلاح  رد  ار  همطاف  هملـس ، ما  دروایب . وا  دزن  ار  همطاف  هک  دومرف  هملـس  ما  هب  (ص ) ادـخ لوسر  درک ، بورغ  باـتفآ  نوچ 
نیمز رب  وا  هرهچ  زا  قرع  ياههناد  دوب و ) هتـشگ  سیخ  اپارـس  هک  وب  يدـح  هب  ردـپ  زا  وا  يایح  بجح و  . ) دروآ دـشیم ، هدیـشک  نیمز 

ترخآ ایند و  رد  ار  وت  دنوادخ  مرتخد : دومرف : (ص ) ادخ لوسر  داتفا .) نیمز  رب  و   ) دیزغلب يو  ياپ  دیـسر  ردپ  کیدزن  نوچ  دـیکچیم .
دراذگ و شیوش  تسد  رد  ار  وا  تسد  تفرگرب و  شرونم  راسخر  زا  هدرپ  ترـضح  داتـسیا ، ردپ  ربارب  رد  هک  نیمه  دنک  ظفح  شزغل  زا 

. دنادرگ كرابم  ربمایپ  تخد  اب  ار  وت  دنویپ  دنوادخ  تفگ :
، تسا يرسمه  وکین  همطاف  یلع !

. تسا يرهوش  وکین  مه  یلع  همطاف !
. دینامب نم  رظتنم  دیور و  دوخ  قاتا  هب  دومرف : سپس 

بحـست یه  اهب و  تتاف  تقلطناف  همطاـف  یمله  هملـس  ما  اـی  ص :)  ) هللا لوسر  لاـق  بورغلل  سمـشلا  تفرـصنا  اذا  یتح  ع ...:)  ) یلع لاـق 
هیدی نیب  تفقو  املف  هرخالا . ایندلا و  یف  هرثعلا  هللا  کلاقا  ص :)  ) هللا لوسر  لاقف  ترثعف  ص )  ) هللا لوسر  نم  ایح  اقرع  تببثت  دق  اهلایذا و 

معن یلع ! ای  ص )  ) هللا لوسر  هنبا  یف  کل  هللا  كراب  لاق : یلع و  دـی  یف  اهعـضوف  اهدـی  ذـخا  مث  یلع  اهار  یتح  اـههجو  نع  ادرلا  فشک 
[ . 1 . ] امکیتا یتح  ارما  اثدحتال  امکلزنم و  یلا  اقلطنا  یلع ، لعبلا  معن  همطاف ! ای  و  همطاف ، هجوزلا 

------------------------
: اه تشون  یپ 

ص 96. ج 43 ، راحب ، [ 1]

دنک نیرفن  تفرگ  میمصت  رهطا  يارهز 

مالسلاامهیلع همطاف  ترضح  دندرب ، نوریب  لزنم  زا  ار  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  یتقو  دومرف : هک  تسا  تیاور  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  زا 
هیلع هللا  یلص  ربمایپ   ) ربق کیدزن  ات  درک  تکرح  ترضح  اب  هکنیا  رگم  دوبن  زین  یمشاه  ناوناب  زا  مادکچیه  دش و  جراخ  وا  رس  تشپ  رد 

. دیسر هلآو )
ناشیرپ ار  دوخ  يوم  دینکن ، اهر  ار  وا  رگا  تخیگنارب  قح  هب  ارم  ردپ  دمحم  هکنآ  هب  دنگوس  دینک ، اهر  ار  میومع  رـسپ  دز : ادـص  سپس 
رتیمارگ مردپ  زا  دنوادخ  دزن  حلاص  ترضح  منکیم ، یسردایرف  لاعتم  دنوادخ  زا  مراذگیم و  رـس  يور  رب  ار  ربمایپ  نهاریپ  منکیم و 

. منادنزرف ود  زا  وا  هچب  هن  نم و  زا  وا  هقان  هن  تسین و 
هب دش  هدنک  نب  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  دجـسم  ياهراوید  ياههیاپ  هک  مدید  دنگوس  ادخب  مدوب ، همطاف  کیدزن  نم  دیوگ : ناملس 

. تسناوتیم دنک  روبع  تساوخیم  يدرم  رگا  هک  ياهنوگ 
تشگرب و ترـضح  شابم ، تمقن  مشخ و  امـش  داد ، رارق  تمحر  ربماـیپ  ار  تردـپ  یلاـعت  كراـبت و  دـنوادخ  نم  رورـس  يا  متفگ : نم 

[ . 1 . ] دش اپ  رب  كاخ  درگ و  هک  ياهنوگ  هب  تشگزاب  دوخ  ياج  هب  اهراوید 
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-----------------------
اه : تشون  یپ 

ات 114. ص 108  ج 1 ، جاجتحالا ، [ 1]

دنزیگناهنتف نامزلارخآ  نانز 

، نتفلا یف  تالخاد  نیدـلا ، نم  تاـجراخ  تاـجّربتم  تاـیراع  تافـشاک  ةوسن  ۀـنمزالا  ّرـش  وه  ۀـعاسلا و  بارتقا  ناـمزلارخآ و  یف  رهظی 
تادلاخ . منهج  یف  تامرحملل  تالحتسم  تاذللا ، یلا  تاعرسم  تاوهشلا ، یلا  تالئام 

رپ متس  ملظ و  زا  ناهج  نوچ   ) تساهنامز نیرتدب  هک  مالّسلاهیلع ) يدهم  ترضح  ای  تمایق   ) دوعوم نامز  ندش  کیدزن  نامزلارخآ و  رد 
یهجوت نید  ماکحا  هب   ) دـنوشیم جراـخ  نید  زا  دـننکیم ، یئاـمندوخ  هدـمآ  نوریب  ناـیرع  باـجحیب و  دـنوشیم  رهاـظ  یناـنز  دوش )

، دنناباتـش اهیئوج  تاذـل  هب  دـنروآیم و  يور  ینارتوهـش  دـنوشیم و  لـخاد  توهـش ) شیع و  لـفاحم  اـی  اـهبوشآ   ) اـههنتف رد  دـنرادن )
[ . 1 . ] دنام دنهاوخ  هشیمه  منهج  رد  دننکیم و  لالح  ار  یهلا  ياهمارح 

--------------------------
اه : تشون  یپ 

. هیقفلا هرضحی  نم ال  [ 1]

دننک یئاورنامرف  ناکدوک  دنوش و  طلسم  اهنز 

دروم یـسک  و  رگهلیح ، صخـش  رگم  تسین  زیزع  یمارگ و  سکچیه  هک  دمآ  دـهاوخ  مدرم  رب  ینامز  دومرف : مالّـسلاهیلع  ریما  ترـضح 
و  ) تمارغ ار  هقدـص  اهنآ  دـندرگیم ، راوخ  فیعـض و  فاصنا ، اب  دارفا  قساف ، راکهبت و  صخـش  رگم  دوشیمن  هدرمـش  كریز  دنـسپ و 

يارب ار  تدابع  دننادیم ، ندراذگ ) ای  ندیشک   ) تنم ار  لیماف  هب  یگدیسر  دمآ و  تفر و  دننکیم ) عانتما  نآ  نداد  زا  و   ) دنرادنپ ررض )
يوه ماگنه  نآ  رد  دننک ) راختفا  هدرک  یفرعم  هدیدنسپ  ابیز و  ار  دوخ  مدرم  دزن  ات  دننکیم  تدابع   ) دنهدیم ماجنا  مدرم  رب  یـشکندرگ 

رب قح  هار  و  تسا ) هدوهیب  لوقعمان و  ياهـسوه  ءاضرا  رطاخب  هکلب  تسین  نید  لقع و  قباطم  اهنآ  ياهراک   ) هدرک هبلغ  اـهنآ  رب  سوه  و 
[ . 1 . ] ددرگیم هدیشوپ  اهنآ 

دـنوش و طلـسم  نازینک  اهنز و  هک  هاگنآ  دومرف : دوب ؟ دـهاوخ  یتقو  هچ  روما  نیا  دـش : هتفگ  ترـضح  هب  تسا : هدـمآ  تایاور  یخرب  رد 
[ . 2 . ] دنهد یهدنامرف  ار  ناکدوک 

--------------------------
اه : تشون  یپ 

قلطملاءایلا .)  ) مکحلاررغ [ 1]
ص 97. ۀضورلا ، [ 2]

یناهنپ رد  زج  درب  ناوتن  ار  ادخ  مان  هک  ینامز 

دومرف : مالّسلاهیلع  یلع  دیوگ : ةرمض  نب  مصاع 
دروایب ار  راکوکین  یهورگ  دنوادخ  سپـس  یناهنپ  رد  رگم  ، هللا دیوگب : دناوتن  سک  چیه  هکنیا  ات  دوش  رپ  متـس  ملظ و  زا  نیمز  اعطق  انامه 

[ . 1 . ] دشاب هدش  رپ  روج  ملظ و  زا  هک  نانچمه  دنک  رپ  داد  لدع و  زا  ار  نیمز  ات 
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هدرک هزرابم  دوب  نید  هب  قلعتم  هچنآ  دنوادخ و  اب  لاس  اههد  هک  دشاب  ارگ  يدام  ياهتموکح  نامه  ترـضح  روظنم  دیاش  دـیوگ : فلؤم 
دننکیم .

-----------------------
اه : تشون  یپ 

. هرس سدق  خیش  یلام  زا  راونالاراحب  [ 1]

درکیم راکنا  ار  شیوخ  دنزرف  هک  ینز 

: دیلانیم ادخ  هاگرد  هب  لد  زوس  زا  هتـسویپ  و  درکیم ، شدرگ  هنیدم  ياه  هچوک  رد  لاح  هدیروش  همیـسارس و  دوب  سرون  یناوج  هک  وا 
! نالداع نیرتلداع  يا 

. نک مکح  مردام  نم و  نایم 
!؟ ینکیم نیرفن  تردام  هب  ارچ  ناوج ! يا  تفگ : دیسر و  يو  هب  رمع 

مداد صیخشت  ار  دب  بوخ و  مدش و  گرزب  نوچ  هداد و  ریش  لاس  ود  دلوت  زا  سپ  هتـشادهگن و  دوخ  مکـش  رد  هام  هن  ارم  مردام  ناوج :
! یتسین نم  رسپ  وت  تفگ : دومن و  رود  دوخ  زا  ارم 

؟ دیوگیم هچ  رسپ  نیا  تفگ : درک و  نز  هب  ور  رمع 
هیلع و هللا  یلـص  دمحم  هب  دنگوس  و  دنیبیمن ، ار  وا  ياهدید  چیه  تسا و  ناهن  رون  هدرپ  تشپ  رد  هک  ییادـخ  هب  دـنگوس  هفیلخ ! يا  نز :

نایم رد  ارم  شیاعدا  نیا  اب  دهاوخیم  وا  ادخ ! هب  مسق  تسا ، هفیاط  هلیبق و  مادک  زا  منادیمن  هتخانشن و  ار  وا  زگره  نم  شنادناخ ! هلآ و 
. ماهدومنن رهوش  نونکات  شیرق و  زا  متسه  ياهزیشود  نم  و  دزاس . راوخ  مناگتسب  هریشع و 

؟ يراد دهاش  ییوگیم  هک  بلطم  نیا  رب  رمع :
. تخاس رضاح  تداهش  تهج  ار  دوخ  ياهریشع  ناردارب  زا  رفن  لهچ  و  يرآ ، نز :

. دزاس نیگنن  راوخ و  شاهلیبق  هفیاط و  نیب  رد  ار  نز  شتمهت  نیا  اب  دهاوخیم  هتفگ ، غورد  رسپ  نیا  هک  دنداد  تداهش  رمع  دزن  ناهاوگ 
رب تسویپ  تحـص  هب  ناشیهاوگ  هچنانچ  دوشب و  يرتدایز  قیقحت  دوهـش  زا  ات  دیربب  نادنز  هب  دـیریگب و  ار  ناوج  تفگ : نارومام  هب  رمع 

. منک يراج  [ 1  ] ءارتفا دح  ناوج 
هاگن نوچ  دومن . دروخرب  ناشیا  اب  هار  نیب  رد  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  ترـضح  اقافتا  هک  دـندربیم  نادـنز  فرط  هب  ار  ناوج  ناروماـم 

ترضح نآ  يارب  ار  دوخ  يارجام  و  نک . یهاوخداد  هدیدمتس  نم  زا  ادخ ! لوسر  مع  رسپ  يا  دروآرب : دایرف  داتفا  ترـضح  نآ  هب  ناوج 
. داد حرش 

: تفگ تفـشآرب و  نانآ  ندید  زا  رمع  دـندنادرگرب ، ار  ناوج  دـینادرگرب . رمع  دزن  ار  ناوج  دومرف : نارومام  هب  مالـسلاهیلع  نینموملاریما 
!؟ دیدنادرگزاب ار  وا  ارچ  دینک  ینادنز  ار  ناوج  مدوب  هداد  روتسد  هک  نم 

یلع تاروتـسد  زا  زگره  ياهتفگ : هک  میا  هدینـش  تدوخ  زا  ام  و  داد ، ار  ینامرف  نینچ  ام  هب  بلاطیبا  نب  یلع  هفیلخ ! يا  دنتفگ : نارومام 
. دینکم یچیپرس  مالسلاهیلع 

هچ دومرف : هدرک و  ور  ناوج  هب  هاگنآ  دندروآ و  ار  نز  دینک ، رضاح  ار  ناوج  ردام  دومرف : دیدرگ و  دراو  مالسلاهیلع  یلع  ماگنه  نیا  رد 
؟ ییوگیم

. تشاد نایب  قباس  زرط  هب  ار  دوخ  ناتساد  ناوج 
؟ منک يرواد  ناشیا  نیب  یهدیم  نذا  ایآ  دومرف : درک و  ور  رمع  هب  مالسلاهیلع  یلع 
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امـش همه  زا  بلاـطیبا  نب  یلع  دوـمرف : هک  مدینـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  زا  هک  نیا  اـب  مهدـن  نذا  هنوـگچ  هللا ! ناحبـس  رمع :
؟ يراد هاوگ  دوخ  ياعدا  تابثا  يارب  ایآ  دومرف : نز  هب  مالسلاهیلع  نینموملاریما  . تسرتاناد

. دنداد یهاوگ  اددجم  نانآ  تخاس و  رضاح  ار  دوهش  و  يرآ ، نز :
هللا یلص  ادخ  لوسر  مبیبح  هک  یتواضق  ددرگ ، دونـشخ  نآ  زا  ناهج  راگدیرفآ  هک  منک  يرواد  نانآ  نیب  نانچ  نونکا  مالـسلاهیلع : یلع 

: دومرف نز  هب  سپس  تسا ، هتخومآ  نم  هب  هلآ  هیلع و 
؟ يراد یتسرپرس  یلو و  ایآ 

. دنتسه نم  يایلوا  ناردارب و  همه  دوهش  نیا  يرآ ، نز :
؟ تسا هتفریذپ  ناترهاوخ  امش و  هرابرد  نم  مکح  دومرف : درک و  ور  نانآ  هب  مالسلاهیلع  نینموملاریما 

. يرآ دنتفگ : یگمه 
هب ناوج  نیا  يارب  ار  نز  نیا  متسب  دقع  هک  دنراد  روضح  سلجم  نیا  رد  هک  ار  یناناملسم  مامت  ار و  ادخ  مریگیم  هاوگ  دومرف : هاگنآ  و 

ناوج تسد  رد  ار  اهنآ  مالـسلاهیلع  یلع  دروآ ، ار  اهمهرد  ربنق  روایب . ار  اهمهرد  زیخرب  ربنق ! يا  مدوخ ، دقن  لام  زا  مهرد  دـصراهچ  رهم 
(. یشاب هدرک  لسغ  ینعی   ) دشاب فافز  رثا  وت  رد  هک  نیا  رگم  ایم  نم  دزن  زادنیب و  تنز  نماد  رد  ار  اهمهرد  نیا  دومرف : يو  هب  تخیر و 

! زیخرب تفگ : تفرگ و  ار  شنابیرگ  تخیر و  نز  نماد  رد  ار  اهمهرد  تساخرب و  ناوج 
رسپ وا  دنگوس  ادخ  هب  يروآ ! رد  مدنزرف  دقع  هب  ارم  یهاوخ  یم  ادخ ! لوسر  مع  رـسپ  يا  شتآ ! شتآ ! دروآرب : دایرف  نز  عقوم  نیا  رد 
نوچ و  دیسرمهب ، وا  زا  رـسپ  نیا  دندومن و  جیوزت  هیامورف  يدرم  هب  ارم  مناردارب  داد : حرـش  نینچ  ار  دوخ  راکنا  تلع  هاگنآ  و  تسا ! نم 
هناور تفرگ و  ار  دنزرف  تسد  و  تسا . نم  رـسپ  وا  دنگوس  ادخ  هب  مزاس ، رود  دوخ  زا  ار  دنزرف  هک  دندرک  دـیدهت  ارم  نانآ  دـش  گرزب 

. دیدرگ
[ . 2 . ] دش یم  كاله  رمع  دوبن  یلع  رگا  دروآرب : دایرف  رمع  ماگنه  نیا  رد 

-----------------------
اه : تشون  یپ 

هنایزات . داتشه  [ 1]
ثیدح 56 . ماکحالاو ، ایاضقلا  یف  تادایزلا  باب  بیذهت ، ثیدح 6 . رداونلا ، باب  ماکحالاو ، ایاضقلا  باتک  یفاک ، عورف  [ 2]

دیسرتیم ترخآ  باذع  زا  هک  ینز 

زا ایند  باذع  هجنکش و  اریز  دنک ؛ كاپ  ار  وت  دنوادخ  نک ، كاپ  ارم  ماهدرک  انز  تفگ : هدمآ  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  دزن  نتـسبآ  ینز 
. تسرتناسآ درادن  ینایاپ  هک  ترخآ  تبوقع 

؟ منک كاپ  هچ  زا  ار  وت  دومرف : مالسلاهیلع  یلع 
. انز زا  تفگ :

؟ يراد رهوش  ایآ  مالسلاهیلع : نینموملاریما 
. يرآ نز :

؟ رضح رد  ای  دوب  رفس  رد  ترهوش  يدش  لمع  نیا  بکترم  هک  یعقوم  ایآ  مالسلاهیلع : نینموملاریما 
. دوب رضح  رد  مرهوش  نز :

رود ترـضح  نآ  زا  يرادـقم  نز  نوچ  و  منادرگ . كاپ  ار  وت  ات  ایب  يدـییاز  ار  تدـنزرف  هک  نآ  زا  سپ  درگرب و  العف  مالـسلا  هیلع  یلع 
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. تداهش کی  نیا  ایادخ ! دومرف : دینشیمن  ار  ترضح  نآ  راتفگ  هک  يروط  هب  دش 
. نک كاپ  ارم  مدییاز  ار  مدنزرف  تفگ : هدمآ و  مالسلاهیلع  نینموملاریما  دزن  نز  نآ  يدنچ  زا  سپ 

؟  منک كاپ  هچ  زا  ار  وت  دومرف : هتشادن  ار  وا  هقباس  الصا  ییوگ  هک  مالسلاهیلع  ماما  ماگنه  نیا  رد 
. نک كاپ  ارم  ماهداد  انز  نز :

؟ هن ای  یتشاد  رهوش  لمع  نیا  باکترا  عقوم  رد  ایآ  مالسلاهیلع : نینموملاریما 
. متشاد رهوش  نز :

؟ رضح رد  ای  دوب  رفس  رد  ترهوش  ماگنه  نآ  رد  ایآ 
. دوب رضح  رد 

شیادص هک  يردق  هب  دش  رود  ترضح  نآ  زا  يرادقم  نوچ  تشگرب و  نز  هدب . ریش  مامت  لاس  ود  دنوادخ  روتسد  قبط  ار  تدنزرف  ورب 
. تداهش ود  نیا  ادنوادخ ! دومرف : دینشیمن ، ار 

. نک كاپ  ارم  نونکا  مداد  ریش  مامت  لاس  ود  ار  مدنزرف  نینموملاریما : ای  تفگ : هدمآ و  زاب  نز  دش  يرپس  لاس  ود  هک  نآ  زا  سپ  و 
ات نک  يرادهگن  تدنزرف  زا  ورب و  الاح  دومرف : وا  هب  هاگنآ  و  دش . ایوج  وا  زا  ار  قباس  ياهشسرپ  يربخیب  صخش  دننام  مالسلاهیلع  ماما 

و تشگزاب ، مالـسلاهیلع  ترـضح  نآ  دزن  زا  نایرگ  نز  دتفین . یهاچ  رد  دوشن و  ترپ  یماب  زا  دروخب و  اذـغ  شدوخ  دـناوتب  هک  یعقوم 
. تداهش هس  نیا  ادنوادخ ! دومرف : دینشیمن  ار  مالسلاهیلع  ترضح  نآ  زاوآ  هک  ياهزادنا  هب  دیدرگ ، رود  يرادقم  نوچ 

هیلع یلع  دزن  ماهدـید  ار  وـت  نم  ینک ؟ یم  هیرگ  ارچ  ادـخ ! هدـنب  يا  تفگ : وا  هـب  دـید و  هار  نـیب  رد  ار  نز  یموزخم  ثـیرح  نـب  ورمع 
. دنادرگ كاپ  ار  وت  ینکیم  اضاقت  وا  زا  ییآیم و  مالسلا 

يرادهگن ار  تدنزرف  ورب و  دومرف : ترـضح  نآ  دنک و  كاپ  ارم  متـساوخ  وا  زا  مدـمآ و  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  دزن  يرآ ، تفگ : نز 
. دنادرگن كاپ  ارم  مریمب و  تدم  نیا  رد  مسرتیم  و  دماشایب و ... دروخب و  دناوتب  هک  یعقوم  ات  نک 

. منکیم تلافک  تدنزرف  زا  نم  درگرب و  مالسلاهیلع  نینموملاریما  دزن  تفگ : وا  هب  ورمع 
ورمع ارچ  دومرف : يو  هب  ياهقباسیب  صخش  دننام  مالسلاهیلع  نینموملاریما  تشاد  هضرع  ار  ورمع  دهعت  تشگرب و  ترـضح  نآ  دزن  نز 

؟ دنک تلافک  تدنزرف  زا 
. نادرگ كاپ  ارم  ماهدرک  انز  نینموملاریما ! ای  تفگ :

؟ هن ای  یتشاد  رهوش  ماگنه  نآ  رد  دومرف : ترضح  نآ 
. متشاد رهوش  يرآ  نز :

؟ رفس رد  ای  دوب  نطو  رد  ترهوش  تقو  نآ  رد  ایآ 
. دوب نطو  رد 

: تشاد هضرع  یهلا  هاگرد  هب  هدرک ، دنلب  نامسآ  يوس  هب  رس  ترضح  نآ  سپ 
نم اب  دـنک  لیطعت  ار  مدودـح  زا  يدـح  هک  یـسک  ياهداد  ربخ  تربمایپ  هب  وت  دـیدرگ و  تباث  وا  رب  دـح  رارقا ، هعفد  راهچ  اـب  ادـنوادخ !

، منادرگیمن عیاض  ار  وت  ماکحا  متـسین و  وت  ینمـشد  یپ  رد  منکیمن و  لیطعت  ار  تدودـح  زگره  نم  اراگدرورپ ! تسا ، هدومن  ینمـشد 
. مشابیم تربمایپ  تنس  وریپ  وت و  رادربنامرف  هکلب 

هک هدش  زمرق  نانچ  بضغ  تدـش  زا  شکرابم  راسخر  گنر  دـید  داتفا  ترـضح  نآ  تروص  هب  شهاگن  ثیرح  نب  ورمع  تقو ، نیا  رد 
لاحشوخ نم  لمع  نیا  زا  مدرکیم  لایخ  نم  نینموملاریما ! ای  تشاد : هضرع  ترضح  نآ  هب  سپ  هدش ، هدیـشاپ  شتروص  رد  رانا  ییوگ 

. مرادیمن رب  ار  شدنزرف  زگره  دیتحاران  مینیبیم  هک  لاح  یلو  دیوشیم 
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یتسه . کچوک  وت  و  ینکیم ؟ تلافک  ار  شدنزرف  هدومن  رارقا  دوخ  رب  هعفد  راهچ  نز  نآ  هک  نآ  زا  سپ  ایآ  دومرف : ع )  ) ماما
درک ارجا  ار  روتسد  ربنق  دنوش . رضاح  تعامج  زامن  يارب  همه  ات  روآرب  گناب  مدرم  نایم  دومرف : ربنق  هب  تفر و  ربنم  هب  ترضح  نآ  سپ 

سپس دروآ  ياجب  یهلا  يانث  تساخاپب و  مالسلاهیلع  ماما  عقوم  نیا  رد  . دش رپ  دجـسم  هکیروطب  دندروآ  موجه  دجـسم  فرط  هب  مدرم  و 
نوریب هک  ینامز  دربب و  دوخ  هارمه  هب  ار  امـش  دور و  هفوک  جراخ  هب  نز  نیا  رب  دح  هماقا  يارب  دهاوخیم  امـش  ياوشیپ  مدرم ! يا  دومرف :

دوخ نادادماب  دمآ و  دورف  ربنم  زا  سپس  دیدرگرب و  ناتیاههناخ  هب  ات  دیسانشن  ار  رگیدکی  هتشاد و  هارمه  ار  دوخ  ياهگنـس  دیاب  دییآیم 
رد گنـس  هتـسب و  باقن  دوخ  ياهتروص  هب  دنتخانـشیمن و  ار  رگیدکی  هک  یلاح  رد  زین  مدرم  دـندش و  نوریب  نز  قافتا  هب  ترـضح  نآ 

باطخ نارضاح  هب  هاگنآ  دندیـسر . هفوک  رهـش  تشپ  هب  مدرم  مامت  نز و  اب  ترـضح  نآ  هکنیا  ات  دندش  نوریب  اههناخ  زا  دنتـشاد  نیتسآ 
دـشاب يدح  قحتـسم  سک  ره  هک  تسا  هتـسب  ار  نامیپ  نامه  نم  اب  زین  ربمایپ  هتـسب و  ینامیپ  ربمایپ ، اب  دنوادخ  مدرم ! يا  دومرف : هدرک و 

نآ دوخ  اهنت  دنتـشگرب و  مدرم  ماـمت  سپ  دـنزن ، دـح  تسا  دـح  نیمه  قحتـسم  هک  امـش  زا  سک  ره  نونکا  دـنز ، دـح  يرگید  هب  دـیابن 
[ . 1 . ] دندومن راسگنس  ار  نز  مالسلاهیلع  نیسح  نسح و  اب  ترضح 

-------------------------
اه : تشون  یپ 

بجی ام  باب  رضحی ، نم ال  ثیدح 23 . انزلا ، دودح  باب  بیذهت ، ثیدح 1 . مجرلا  هفص  نم  رخآ  باب  دودحلا ، باتک  یفاک ، عورف  [ 1]
ثیدح 32 . ریزعتلا و ... هب 

یتسم لاح  رد  دروخ  دز و 

حورجم دراک  اـب  ار  رگیدـکی  یتسم  لاـح  رد  رفن  راـهچ  هک  دیـسر  شرازگ  ترـضح  نآ  هب  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  تفـالخ  ناـمز  رد 
رد ناـنآ  زا  رفن  ود  دـنک ، یگدیـسر  ناشعـضو  هـب  يرایـشه  زا  سپ  اـت  هدوـمن  فـیقوت  ار  ناـنآ  داد  روتـسد  مالـسلاهیلع  ماـما  دـناهدومن .

ترـضح نآ  دـندش ، ناگدـنز  زا  صاـصق  راتـساوخ  هدـمآ و  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  دزن  نیلوـتقم  ياـیلوا  دـندرپس . ناـج  هاگتـشادزاب 
هدومن و حورجم  ار  رگیدکی  ناشدوخ  دیاش  دناهتـشک و  ار  ناشیا  هدنز  رفن  ود  نیا  هک  دینادیم  اجک  زا  امـش  دومرف : نانآ  هب  مالـسلاهیلع 

؟ دناهدرم
. دینک مکح  نانآ  نیب  ناتيدادادخ  شناد  زا  هدافتسا  اب  ناتدوخ  امش  سپ  مینادیمن ، دنتفگ :

هب هدنامیقاب  یمخز ، رفن  ود  ياهمخز  ياهبنوخ  جارخا  زا  دـعب  تسا و  هلیبق  راهچ  ره  هدـهع  هب  لوتقم  ود  نآ  هید  دومرف : مالـسلاهیلع  ماما 
[ . 1 . ] ددرگیم در  لوتقم  ود  نآ  يایلوا 

---------------
اه : تشون  یپ 

يارب هک  تسا  یمکح  اهنت  هدومرف  نانآ  هرابرد  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  هک  یمکح  نیا  دیوگ : یم  ربخ  نیا  لقن  زا  سپ  دیفم  خیـش  [ 1]
لتق دـنک  تباـث  اـت  تسین  یهاوگ  زین  و  دوش . ادـج  لوتقم  زا  لـتاق  هلیـسو  نادـب  اـت  تسین  یهاوگ  اریز  دوش ؛ یم  روصت  عقاو  هب  ندیـسر 

هید هداد و  رارق  هلیبـق  راـهچ  ره  رب  ار  ناگتـشک  ياـهبنوخ  اریز  تسا ؛  لـتاق  رد  هابتـشا  اـطخ و  لـتق  دروم  رد  مکح  نیا  و  هدوـب ، يدـمع 
نیا تسا  هناگراهچ  لـیابق  رب  لوتقم  ود  نآ  هید  هدومرف : هکنیا  زا  ترـضح  نآ  دوصقم  و  تسا ، هدرک  مک  نآ  زا  ار  نیحورجم  ياـهمخز 

هایاضق دـیفم ، داشرا  فلوم .)  .) شدوخ هلیبق  زا  ریغ  تسا  رگید  هلیبق  هس  رب  اـهنآ  زا  مادـک  ره  هید  هنرگو  مه ، اـب  اـت  ود  ره  هید  هک  تسا 
باب تایدلا  باتک  بیذـهت ، ثیدـح 7 . وا ... نیلجرلا  لتقی  لجرلا  مکح  باب  تایدـلا ، باـتک  رـضحی ، ـال  نم  هتفـالخ ، یف  مالـسلاهیلع 

ثیدح 5. تایانجلا ، یف  كارتشالا 
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رگهلیح ینز 

حرط رمع  دزن  ارجاـم  دـش ، رتـسبمه  يو  اـب  تسوا  زینک  هک  نیا  لاـیخ  هب  درم  تخاـس ، يدرم  زینک  هیبـش  ار  نتـشیوخ  ماـگنه ، بش  ینز 
ار نز  نزب و  دـح  یناـهنپ  رد  ار  درم  دوـمرف : ترـضح  نآ  تـشاد . هـضرع  مالـسلاهیلع  نینموـملاریما  ترـضح  رب  ار  هیـضق  رمع  دـیدرگ ،

[ . 1 . ] اراکشآ
: هتکن

. تسا هدرک  ناهنپ  غورد  روطب  هدوب و  هاگآ  هیضق  عقاو  زا  درم  هک  هتسنادیم  ترضح  نآ  هک  نیا  هب  هدش  لمح  ربخ  نیا 
-----------------

اه : تشون  یپ 
ثیدح 13. رداونلا ، باب  دودحلا ، باتک  یفاک ، عورف  [ 1]

غلابان يانز 

اهنت تسین  اور  وا  رب  يراسگنس  دومرف : يو  هب  نینموملاریما  دننک . راسگنس  ار  نز  داد  روتسد  رمع  درک ، انز  رادرهوش  ینز  اب  غلابان  يرسپ 
[ . 1 . ] تسا هدوب  غلابان  هدننک  انز  اریز  دننز ؛ یم  هنایزات  ار  وا 

------------------
اه : تشون  یپ 

یناثلا . دهع  یف  ع )  ) ءایاضق يورس ، بقانم ، [ 1]

دزد ندرک  ینادنز 

راب درک ؛ عطق  ار  شیاپ  کی  دـندروآ ، رمع  دزن  ار  وا  هدومن  يدزد  رگید  راب  درک ، عطق  ار  شتـسد  کی  رمع  دـندروآ ، رمع  دزن  ار  يدزد 
ار شیاپ  کی  تسد و  کی  اریز  نکن ؛ نینچ  دومرف : يو  هب  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  دنک ، عطق  ار  شرگید  تسد  تساوخ  رمع  زین  موس 

[ . 1 . ] نک ینادنز  ار  وا  نکیلو  ياهدیرب 
-----------------

اه : تشون  یپ 
. یناثلا دهع  یف  ع )  ) هایاضق يورس ، بقانم ، [ 1]

نک هیبنت  ار  تنز 

. تسا هدیناروخ  مزینک  هب  ار  نآ  هدیـشود و  ار  شریـش  زا  يرادقم  منز  نینموملاریما ! ای  تفگ : هدـمآ  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  دزن  يدرم 
[ . 1 . ] امن يرادهگن  ار  تزینک  نک و  بیدأت  ار  تنز  دومرف : يو  هب  مالسلاهیلع  ترضح  نآ 

--------------------------
اه : تشون  یپ 

ثیدح 6. ءاضرلا ، رداون  باب  حاکنلا ، باتک  یفاک ، عورف  [ 1]

شوخ یگدنز 
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شوخ یگدنز 

شوخ یگدنز 

دییاز رسپ  رهوش  يارب  جاودزا  بش  رد  هک  ینز 

رسپ و ار  شثاریم  هدرک و  تافو  هنابـش  درم  و  هدییاز ، رـسپ  نز  بش  نامه  هدومن و  جاودزا  ياهزیـشود  اب  يدرم  دیـسرپ ؛ رکبوبا  زا  يدرم 
؟ تسا هدوب  هچ  هیضق  عقاو  ییوگب  یناوتیم  دناهدش ، کلام  رسپ  ردام 

نتـسبآ يو  زا  هدوب و  وا  زینک  دنک  جاودزا  درم  اب  هک  نآ  زا  شیپ  نز  نیا  دومرف : مالـسلاهیلع  ریما  ترـضح  تسنادن . ار  شخـساپ  رکبوبا 
هب شثاریم  و  تسا ، هدرم  شرهوش  هدییاز و  ار  شدنزرف  بش  نامه  نز  و  تسا ، هدروآ  رد  دوخ  دـقع  هب  هدومن و  دازآ  ار  وا  درم  هدـش و 

[ . 1 . ] تسا هتشگ  لقتنم  رسپ  ردام  رسپ و 
---------------------

اه : تشون  یپ 
رگید و للع  ای  يریپ و  تلع  هب  هدـشن  ضاضتفا  هب  رجنم  یلو  هدـش ، رتسبمه  دوخ  هرکاـب  زینک  اـب  درم  نآ  هدوب  نیا  هیـضق  عقاو  دـیاش  [ 1]

ایند زا  درم  نز ، ندییاز  ماگنه  هب  بش  نامه  و  تسا ، هدرک  جاودزا  وا  اب  هدومن  دازآ  ار  زینک  درم ، یتدم  زا  سپ  هدش و  رادراب  وا  زا  زینک 
. رکبیبا دهع  یف  ع )  ) هایاضق يورس ، بقانم ، يرتشوش  یقتدمحم  تسا  هتفای  صاصتخا  رسپ  ردام  رسپ و  هب  شثاریم  هتفر و 

ییابیز

امش رهم  دیتشادن  تیاضر  رگا  دنشاب و  هتشاد  دنلب  هنایم  یمدنگ و  یگنر  گرزب ، یتسد  فک  تشرد ، یمشچ  هک  دینک  جاودزا  ینانز  اب 
[ . 1 . ] نم هدهع  هب 

: هدش دراو  مالسلاهیلع  ترضح  نآ  نیرهاط  ترتع  زا  یتایلک  زین  هرابنیا  رد  و 
بارش سک  ره  هک  هدیـسر  ام  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  یتیاور  مدیـسرپ  نسحلاوبا )  ) ماما زا  دیوگیم : دلاخ  نب  نیـسح  - 1

. تسا حیحص  دومرف : مالسلاهیلع  ماما  . دوشیمن لوبق  شزامن  زور  لهچ  ات  دشون 
؟ دایز هن  مک و  هن  زور ، لهچ  تلع  هچ  هب  مدرک : ضرع 

زین هغـضم  نآ  زا  سپ  و  زور ، لهچ  زین  هاگنآ  و  هفطن ، تلاح  هب  زور  لهچ  هدومن ، يریگ  هزادـنا  ار  ناسنا  شنیرفآ  دـنوادخ  دومرف : ماـما 
هب دنامیم  یقاب  دیوج ) ار  نآ  ناوتیم  هک  ناوختسا  رس  همرن   ) وا شماشم  رد  نآ  زور  لهچ  ات  دشون  بارـش  هک  یـسک  سپ  زور ... لهچ 

[ . 2 . ] دنکیم لوانت  هک  ییاهیندیشون  اهاذغ و  مامت  تسا  نینچ  نیا  و  دومرف : هاگنآ  و  وا . ینینج  ياهتلاح  لاقتنا  رادقم 
سپ دربیم و  ورف  جرف  رد  هبنپ  يرادقم  دومرف : دش . لاوس  نز  تراکب  نوخ  ضیح و  نوخ  ندوب  هبتشم  زا  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  زا  - 2
ذوفن نآ  لخاد  رد  رگا  تسا و  تراکب  نوخ  دـشاب  هدومن  هدولآ  ار  هبنپ  رهاظ  اهنت  نوخ ، رگا  دروآیم ، نوریب  ار  نآ  هتـسهآ  ياهظحل  زا 

[ . 3 . ] تسا ضیح  نوخ  دشاب  هدومن  سیخ  ار  نآ  هدرک و 
بآ زا  هدـنز  هک  تسا  نیا  هب  وا  تاکذ  تسا و  هتیم  ای  یکذـم  یهام  ینادـن  هاگره  دومرف : هک  هدـش  لقن  مالـسلاهیلع  قداص  ماـما  زا  - 3

. تسا یکذم  ور  رب  رگا  تسا و  هتیم  تفرگ  رارق  تشپ  رب  بآ  يور  رگا  سپ  زادنیب ، بآ  رد  ار  وا  دوش . هدروآ  نوریب 
دـش عمج  ضبقنم و  رگا  راذگب ، شتآ  يور  ار  نآ  زا  يرادقم  رادرم  ای  تسا  یکذم  ناویح  زا  یتسنادن  يدید و  یتشوگ  هعطق  رگا  زین  و 

[ . 4 . ] تسا هتیم  دش  تسس  تشهورف و  رگا  تسا و  یکذم 
گنر هب  نآ  لخاد  رگا  سپ  فاکـشب ، ار  شمد  يادـتبا  تشوگ  مارح  ای  تسا  تشوگ  لالح  یهام  هک  ینادـن  رگا  دـناهدومرف : زین  و  - 4
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[ . 5 . ] تسا تشوگ  لالح  دز  یخرس  هب  رگا  تسا و  تشوگ  مارح  دوب  زبس 
ددنبب انح  ار  شرـس  دوش ، رتدایز  شلومعم  دح  زا  نز  یگدعاق  ياهزور  هاگ  ره  دومرف : هک  هدش  لقن  مالـسلاهیلع  مظاک  ماما  زا  زین  و  - 5

[ . 6 . ] ددرگ یمرب  شقباس  لاح  هب  هک 
رد و  دوشیم ، ندـناوخ  زامن  هب  راداو  یگلاس  هن  رد  دزیریم و  شیاهنادـند  یگلاس  تفه  رد  كدوک  دومرف : مالـسلاهیلع  قداص  ماما  - 6

تسیب و رد  دشکیم و  دق  یگلاس  ود  تسیب و  ات  ددرگیم و  ملتحم  یگلاس  هدراهچ  رد  و  دوشیم ، ادـج  مه  زا  ناشباوختخر  یگلاس  هد 
[ . 7 . ] دراد همادا  هک  وا  براجت  رگم  دسریم  لامک  هب  وا  لقع  یگلاس  تشه 

------------------
اه : تشون  یپ 

ثیدح 2 . ص 335 ، ج 5 ، یفاک ، عورف  [ 1]
ثیدح 203 . ص 108 ، ج 9 ، بیذهت ، [ 2]

ثیدح 1 . ج 3 ص 94  یفاک ، عورف  [ 3]
ثیدح 42 . حئابذلا ، دیصلا و  باب  ماکحالا ، وایاضقلا  باوبا  رضحی ، نم ال  [ 4]

ثیدح 43 . حئابذلا ، دیصلا و  باب  ماکحالا ، ایاضقلا و  باوبا  رضحی ، نم ال  [ 5]
ص 123 . دانسالا ، برق  [ 6]

ثیدح 11. وشنلا ، باب  هقیقعلا ، باتک  یفاک ، عورف  [ 7]

دهز

امب اوحرفت  ـالو  مکتاـفام  یلع  اوسأـت  ـالیکل  تسا : هتفرگ  رارق  دـیجم  نآرق  زا  هلمج  ود  رد  دـهز  ماـمت  دومرف : مالـسلاهیلع  نینموـملاریما 
[ . 1 [ ؛ مکاتآ

. دیدرگن داشلد  هدش  هداد  امش  هب  هچنآ  هب  دیوشن و  نیگمغ  هدش  توف  امش  زا  هچنآ  رب  ات 
[ . 2 . ] تسا هتشگ  اراد  ار  دهز  فرط  ود  ره  ددرگن  نامداش  هدنیآ  رب  دروخن و  فسات  هتشذگ  رب  هک  یسک  و 

--------------------------
اه : تشون  یپ 

هیآ 22 . دیدح ، هروس  [ 1]
.377 تمکح ، هغالبلاجهن  [ 2]

راکدب نز 

هب یلع  ترضح  باحـصا  زا  يدرم  يزور  درکیم . یگدنز  مالـسلاهیلع  یلع  نانموم  ریما  تفالخ  نامز  رد  وا  دوب ، نمادکاپ  ینز  نایقما ،
ماهدومن و نفد  ار  وا  هتفر  ایند  زا  ماهتـشاد  هدـش  دازآ  يزینک  تفگ : يو  دیـسرپ ؛ ببـس  وا  زا  دـید ، رطاخ  هدرـسفا  ار  يو  هتفر  ناـیقما  دزن 

نیمز دوـمرف : ترـضح  نآ  مداد . ربـخ  ارجاـم  زا  ار  وا  هتفر و  مالـسلاهیلع  نینموـملاریما  دزن  سپ  تسا . هتخادـنا  نوریب  ار  وا  راـبود  نیمز 
دنوادـخ تبوقع  هب  ار  ادـخ  ناگدـنب  هک  درادـن  نیا  زج  یتلع  دریذـپیمن . ار  نز  نآ  هنوگچ  درادیم  هگن  دوخ  رد  ار  ینارـصن  يدوهی و 

نوچ و  دریگیم ، مارآ  دوش ، هتخیر  شربق  رد  یناملـسم  ربـق  كاـخ  زا  يرادـقم  رگا  اـما  دومرف : سپـس  تسا . هدومن  باذـع  شتآ  ینعی 
انز هار  زا  هک  ینادنزرف  هدوب و  هراکدب  ینز  وا  هک  دش  مولعم  مدومن  شـسرپ  نز  لاح  زا  نم  دیوگیم : نایقما  تفرگ . رارق  دـندرک  نینچ 
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[ . 1 . ] تسا هدنازوس  هتخادنا ، شتآ  رونت  رد  هدییاز 
-------------------

اه : تشون  یپ 
ثیدح 23. ءامدلا ، میرحت  باب  دودحلا ، باتک  رضحی ، نم ال  ص 370 .، ج 7 ، یفاک ، عورف  [ 1]

دوخ هب  ندز  نایز 

شدوخ هب  شنایز  ادـتبا  هک  دیـشوکیم  يراـک  رد  دوخ  نمـشد  هب  ندـناسر  ناـیز  روظنم  هب  هک  دـید  ار  يدرم  مالـسلاهیلع  نینموملاریما 
[ . 1 . ] دشکب ار  دوخ  فیدر  ات  دنکیم  دوخ  يولهپ  هب  هزین  هک  یتسه  یسک  دننام  وت  دومرف : وا  هب  سپ  دیسریم .

: هتکن
هک رتشا  کلام  اب  ریبز  نب  هللادبع  توادع  دننام  دوشیم  ترـضح  نآ  شیامرف  قادصم  هک  دسریم  يدـح  هب  یهاگ  ینمـشد  توادـع و 

ار کلام  ارم و  دروآرب : دایرف  هللادـبع  تسـشن ، هللادـبع  هنیـس  يور  رب  کلام  هداتفا و  نیمز  رب  ود  ره  هک  هاگنآ  لمج ، گـنج  هزراـبم  رد 
! دیشکب

ارم رگا  مدوب و  فورعم  رتشا  هب  مدرم  دزن  نم  دومنیم و  یفرعم  کلام  هب  ارم  هللادبع  هک  دش  نیا  نم  تاجن  ببـس  اهنت  دـیوگیم : کلام 
اب نم  نتشک  هک  مدوب  تفگش  رد  یسب  وا  یگداس  زا  نم  دنگوس  ادخ  هب  دیوگیم : سپس  و  دنتشکیم ، ارم  امتح  دومنیم  یفرعم  رتشا  هب 

[ . 2 . ] تشاد شیارب  يدوس  هچ  شدوخ  نتشک 
-------------------------

اه : تشون  یپ 
تمکح 296 . هغالبلاجهن ، [ 1]

ص 88. ج 1 ، دیدحلایبانبا ، هغالبلاجهن ، حرش  [ 2]

دنک جاودزا  دوخ  رسپ  اب  تساوخ  هک  ینز 

نم دزن  هب  ار  ناـنآ  دـننکیم  عازن  مه  اـب  ینیبیم  دجـسم  رد  رب  ار  يدرم  نز و  ورب ! ناـتلحم  هب  دومرف : ءاـشو  هب  مالـسلاهیلع  نینموملاریما 
ار امش  نینموملاریما  متفگ  نانآ  هب  متفر و  کیدزن  دننکیم ، همصاخم  مه  اب  يدرم  نز و  مدید  متفر  دجسم  رد  رب  دیوگ  یم  ءاشو  روایب ،

. میتفر ترضح  نآ  دزن  هب  یگمه  سپ  دبلطیم ،
؟ يراد راکچ  نز  نیا  اب  دومرف : ناوج  هب  مالسلاهیلع  یلع 

نم دید و  نوخ  موش ، کیدزن  وا  هب  متـساوخ  نوچ  مدروآ و  رد  دوخ  دقع  هب  ياهیرهم  تخادرپ  اب  ار  نز  نیا  نم  نینموملاریما ! ای  ناوج :
. دش یهاوخن  وا  رهوش  زگره  وت  تسا و  مارح  وت  رب  نز  نیا  دومرف : ناوج  هب  مالسلاهیلع  نینموملاریما  مدش . ناریح  دوخ  راک  رد 

. دندش بجعت  بارطضا و  رد  نخس  نیا  ندینش  زا  مدرم 
؟ یسانشیم ارم  دومرف : نز  هب  مالسلاهیلع  یلع 

. مدوب هدیدن  ار  امش  نونکات  یلو  هدینش ، ار  ناتمان  نز :
؟ یتسین نالف  ناگداون  زا  نالف و  رتخد  نز  نالف  وت  مالسلاهیلع  یلع 

. دنگوس ادخب  يرآ ، نز :
زا نوچ  يدـییاز و  رـسپ  يدـنچ  زا  سپ  يدرکن و  جاودزا  مئاد ، ریغ  دـقع  روطب  یناهنپ  رد  نالف  دـنزرف  درم ، نالف  هب  اـیآ  ریما : ترـضح 
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هدراذگ و نیمز  رب  ار  دنزرف  یتولخ  لحم  رد  يدش و  نوریب  لزنم  زا  هنابش  هدیـشک و  شوغآ  رد  ار  لفط  یتشاد  میب  تناگتـسب  هریـشع و 
يدراذـگ و نیمز  هب  زاب  يدرک و  لغب  ار  دـنزرف  یتشگرب و  هرابود  دوب ، ناجیه  رد  وا  هب  تبـسن  تاهقـالع  قشع و  هداتـسیا و  شربارب  رد 
ات یتشگیم ، رب  یتفریم و  یتحاران  شیوشت و  اب  وت  هتفرگ و  ار  تفارطا  درگلو  ياهگس  یتشاد ، ییاوسر  سرت  وت  درکیم و  هیرگ  لفط ،

هتخادنا گس  فرط  هب  یگنس  یتشاد  دنزرف  هب  هک  ياهقالع  تدش  رطاخب  وت  تفرگ و  زاگ  ار  وا  دمآ و  ترسپ  رـس  يالاب  یگـس  هک  نیا 
رطاـخ و بارطـضا  یتـشگرب و  سپ  ددرگ ، شاـف  تزار  دوش و  حبـص  يدیـسرتیم  وت  دز و  هحیـص  كدوـک  یتسکـش ، ار  تدـنزرف  رس 

. اههعیدو هدنرادهگن  يا  ایادخ ! راب  یتفگ : هتشادرب و  اعد  هب  تسد  ماگنه  نیا  رد  یتشاد ، ناوارف  شیوشت 
. متفگش رد  یسب  امش  راتفگ  زا  نم  نم و  تشذگرس  مامت  دوب  نیمه  دنگوس  ادخب  هلب ، تفگ : نز 

یناـشیپ یگتـسکش  ياـج  ترـضح  نآ  درک  زاـب  نوچ  و  نک ، زاـب  ار  تیناـشیپ  دومرف : درک و  ناوج  هب  ور  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  سپ 
؛ ددرگ کیدزن  وت  هب  تشاذگن  وا  هب  تمالع  نآ  نداد  ناشن  اب  دنوادخ  تسوت و  رـسپ  ناوج  نیا  دومرف : وا  هب  داد و  ناشن  نز  هب  ار  ناوج 

[ . 1 . ] روایب ياج  هب  ار  يادخ  ساپس  رکش و  سپ  تشادهگن ، تیارب  ار  وا  دنک ، ظفح  ار  تدنزرف  يدوب  هتساوخ  ادخ  زا  هنوگ  نامه  و 
-------------------------

اه : تشون  یپ 
ص 424. ج 1 ، يورس ، بقانم ، [ 1]

درک ییامنهار  ار  رمع  هک  ینز 

رگا دننکن ، رتدایز  [ 1  ] هیقوا لهچ  زا  ار  ناشنارـسمه  هیرهم  تساوخ  مدرم  زا  ياهباطخ  رد  باـطخ  نب  رمع  هدروآ : ءاـیکذارد  يزوجنبا 
رد ار  يدایز  دهد ، رارق  رتشیب  رادقم  نیا  زا  سک  ره  و  دـشاب ، یثراح  یباحـص  نیـصح  نب  دـیزی  ینعی  هصغلا  يذ  رتخد  نانآ  رـسمه  هچ 

؟ يرادن یقح  نینچ  وت  تفگ : رمع  هب  تساخرب و  نانز  فص  نایم  زا  تماق  دنلب  ینز  ماگنه  نیا  رد  . تخیر مهاوخ  لاملا  تیب 
؟ ارچ تفگ : رمع 

رهم يرایسب  لام  و  [ 2 .... ] انیبم امثا  اناتهب و  هنوذخاتا  ائیـش  هنم  اوذخات  الف  اراطنق  نهادحا  متیتآ  و  دیامرفیم : نآرق  رد  دنوادخ  اریز  نز :
. راکشآ تسین  یهانگ  نیا  دیریگیم و  ار  وا  رهم  نز ، هب  ندز  تمهت  هلیسو  هب  ایآ  دیریگزاب ، وا  رهم  زا  يزیچ  دیابن  هتبلا  دیشاب  هدرک  وا 

[ . 3 . ] درک اطخ  يدرم  تفگ و  قح  ینز  تفگ : درک و  قیدصت  ار  نز  راتفگ  رمع 
: هتکن

رب تسا  یلیلد  شدوخ ، شزغل  ینز و  ییوگ  قح  هب  رمع  فارتعا  نیا  دـناهتفگ : هدـمآرب  هیجوت  ماقم  رد  ام ، تنـس  لها  ناردارب  اـجنیا  رد 
(. رهدلا دسفا  ام  راطعلا  حلصی  له  و  ( .؟ زیچ هچ  رب  تسا  یلیلد  اطخ  باکترا  لصا  هک  دناهتفگن  اما  وا ، عضاوت 

رهم رادقم  اریز  درادن ؛ یقفاوت  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تنـس  اب  تسین ، راگزاس  نآرق  هیآ  اب  هیقوا  لهچ  نییعت  هک  نانچمه  و 
. هیقوا لهچ  هن  تسا  مین  هیقوا و  هدزاود  تنس ،

گرزب سیئر و  لاس  دـص  نیخروم ، لقن  هب  انب  هک  تسا  نیا  شتیـصوصخ  دـشاب  هصغلا  يذ  رتخد  نز ، نآ  هچ  رگا  هتفگ : رمع  هک  نیا  و 
. تسا هدوب  ثراح  ینب  هلیبق 

هک وا  ردارب  درک ، رهم  هرقن  مهرد  رازه  رازه  هب  ار  هحلط  رتـخد  هشیاـع ، ریبز ، نب  بعـصم  هک  یماـگنه  دوـشیم : لـقن  تبـسانم  نیمه  هب 
: دورس نینچ  هراب  نیا  رد  یملید  مینزلانبا  دادیمن . دوخ  نایرکشل  هب  یفاک  يررقم  دوب  هفیلخ 

لماک  فلا  فلاب  هاتفلا  عضب 
[ . 4  ] اعایج شویجلا  تاداس  تیبت  و 
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. دنباوخیم هنسرگ  اهرکشل  ناهدنامرف  هک  یلاح  رد  دوشیم  رهم  مهرد  رازه  رازه  هب  يرتخد 
-------------------------

اه : تشون  یپ 
تسا . لاقثم  تفه  هیقوا ، ره  [ 1]

هیآ 20 . ءاسن ، هروس  [ 2]
ص 207 . ایکذا ، [ 3]

ص 102. هبیتقنبا ، فراعم ، [ 4]

تشاد تیاکش  شرهوش  زا  هک  ینز 

اهبش دریگیم و  هزور  ار  اهزور  مرهوش  تشاد : راهظا  هتفر و  رمع  دزن  هب  تشاد ، تیاکـش  شرهوش  زا  ینز  هدروآ : ءایکذا  رد  يزوجنبا 
اب تفگ  وا  خساپ  رد  دیمهفن و  ار  نز  دوصقم  رمع  منک . تیاکش  وا  زا  مرادن  تسود  لاح  نیا  اب  و  دروآ . یم  حبـص  هب  ادخ  تدابع  هب  ار 
ات ار ، یلبق  خساپ  نامه  زین  رمع  دومن و  رارکت  ار  دوخ  قباس  نانخس  راچانب  نز  تسا . يرهوش  وکین  ترهوش  یتفگ ، هک  تایصوصخ  نیا 
ار نز  روظنم  و  دوب ، رظان  هیـضق  هب  رـضاح و  اجنآ  رد  يدـسا  بعک  اـقافتا  دـش . لدـب  در و  ناـنآ  نیب  دونـش  تفگ و  هنوگ  نیا  راـب  دـنچ 
: تفگ بعک  هب  رمع  تسا . هتفرگ  هرانک  وا  زا  شیاههمانرب  نآ  اب  وا  هک  دراد  تیاکـش  شرهوش  زا  نز  نیا  تفگ : رمع  هب  سپ  تفاـیرد ،

. نک يرواد  زین  شرهوش  وا و  نیب  سپ  یتفای  تسرد  ار  نز  دوصقم  وت  هک  لاح 
. دراد یتیاکش  وت  زا  تنز  نیا  تفگ : درم  هب  بعک  دندروآ ، ار  وا  نک ! رضاح  ار  شرهوش  تفگ : تفریذپ و  بعک 

؟ یتیاکش هچ  درم :
هنابـش هس  نیا ، ربانب  يریگب ، نز  راهچ  ات  هداد  هزاجا  وت  هب  دنوادخ  تفگ : درم  هب  بعک  هک  نیا  ات  نک ... ییامنهار  ار  وا  یـضاق ! يا  نز :

. یشاب وا  دزن  هک  ترسمه  يارب  مه  زور  هنابش  کی  ینک و  تدابع  ار  تیادخ  ات  دشاب  تدوخ  يارب  زور 
هب هک  نیا  زا  منک ، بجعت  وت  رما  مادـک  زا  منادیمن  دـنگوس  ادـخب  تفگ : يو  هب  هدـش  تفگـش  رد  بعک  يرواد  طابنتـسا و  نیا  زا  رمع 

تیاور نیمه  و  [ 1 . ] مدومن راذگاو  وت  هب  ار  هرصب  تواضق  هک  ورب  يدومن ، ناشیا  نیب  هک  یمکح  زا  ای  یتفایرد و  ار  نز  دوصقم  تناطف ،
. تسا هدرک  لقن  زین  هبیتقنبا  ار 

----------------------
اه : تشون  یپ 

ص 207. ایکذا ، [ 1]

یفعج سیق  نب  رحز 

نانمؤم ریما  باحصا  زا  ار  وا  یسوط  خیـش  تسا . هدوب  هفوک  رد  دوخ  رـصع  یمان  ِناراکراوس  زا  یفعج » کلام  نب  سیق   » دنزرف [ 1  ] رحَز
[ . 2 . ] تسا هدروآ  رامش  هب  مالسلاهیلع  یلع 

ار نیثکان  ترضح  هک  یعقوم  دسیونیم : دنکیم و  رکذ  هفوک  مدرم  هب  مالسلاهیلع  یلع  ترـضح  همان  لماح  ار  سیق  نب  رحز  دیفم ، خیش 
مدرم يارب  ياهمان  تمیزع  زا  لبق  دـیدرگ و  هفوک  مزاع  دوخ  دومن و  بوصنم  هرـصب  مکاح  ناونع  هب  ار  سابع  نب  هَّللادـبع  داد ، تسکش 

[ . 3 . ] داتسرف ار  همان  سیق  نب  رحز  هلیسو  هب  و  تشون ، هفوک 
زا مالسلاهیلع و  نینمؤملاریما  نارای  باحصا و  ماظنهراوس و  زا  و  تسا . هدش  لیان  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  لوسر  رادید  هب  وا 
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نأ هّرس  نَم  : » دومرفیم تسیرگنیم ، وا  هب  هاگ  ره  هداد و  رارق  تیانع  دروم  ار  وا  مه  مالـسلاهیلع  ترـضح  هدوب و  ترـضح  نآ  نامزالم 
.« دنک هاگن  سیق ) نب  رحز   ) درم نیا  هب  دنیبب  ار  ياهدنز  دیهش  دراد  تسود  هک  ره  اذه ؛ یلإ  رظنیلف  یحلا ، دیهش  یلإ  رظنی 

. دیزگرب نئادم  تموکح  تراما و  هب  ار  يو  تشاد ، غارـس  رحَز  رد  هک  ینامیا  ینادراک و  يور  مالـسلاهیلع  نانمؤم  ریما  دـیازفایم : ومه 
[ . 4]

------------------
: اه تشون  یپ 

خسن یضعب  رد  هدش و  طبض  رهز »  » یـسوط لاجر  رد  و  رحز »  » لمجلا باتک  دادغب و  خیرات  رد  تسا ، فالتخا  سیق  نب  رحز  مان  رد  [ 1]
هابتشا رجز »  » تسا و رحز »  » نآ ححیص  اما  تسا ، هدمآ  رجز »  » يرگید دراوم  رد  و  رحز »  » دروم هس  رد  نیفـص  ۀعقو  رد  و  رجز »  » هباصالا

دشابیم .
ش 14 . ص 42 ، یسوط ، لاجر  [ 2]

ص 398 . لمجلا ، [ 3]
ص 631. ج 2 ، هباصالا ، [ 4]

بلاغ نب  يدع  تنب  ءاقرز 

نیرخآ ات  هک  دوب  یتلیضفاب  روالد و  نانزریش  زا  وا  دوب ، هفوک  رونخـس  نانز  زا  یکی  [ 1 « ] ینادمه سیق  نب  بلاغ  نب  يدع   » رتخد ءاقرز 
نایهاپـس ایوگ ، ینایب  حیـصف و  ینابز  اب  نیفـص  رد  تشادنرب و  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  يرادافو  یتسود و  زا  تسد  دوخ ، تایح  هظحل 

. دومنیم بیغرت  صیرحت و  هیواعم  هیلع  گنج  رد  ار  مالسلاهیلع  ماما 
رد دوجو  نیا  اب  دش ، راضحا  هیواعم  رابرد  هب  مالسلاهیلع  نانمؤم  ریما  شیادتقم  تداهـش  زا  دعب  هک  نیا  دوجو  اب  دنمناوت  هدازآ و  نز  نیا 
هار دوخ  هب  سرت  نیرتمک  دومن و  یگداتـسیا  هناریلد  دـندوب  هنـشت  وا  نوخ  هب  هک  شنارای  هیواعم و  راـبرد  يرهاـظ  تبیه  تکوش و  ربارب 

نامیااب نز  نیا  تماهـش  تأرج و  زا  هیواعم  دوخ  هک  يروط  هب  داد ، ار  شنایفارطا  هیواعم و  باوج  غیلب  ینایب  هجهل و  تحارـص  اب  دادن و 
. دومن تدعاسم  تبحم و  زاربا  وا  هب  تبسن  يزوتهنیک  ياج  هب  هجیتن  رد  دیدرگ و  وا  هناعطاق  مرگ و  نانخس  بوذجم  دش و  هدز  تفگش 

-------------------
: اه تشون  یپ 

ص 106. ج 2 ، دیرفلا ، دقع  [ 1]

سیق نب  رَفز 

یلع ترـضح  زیمآ  تراـشب  هماـن  هک  تسا  یـسک  ناـمه  يو  يربـط  لـقن  هب  دوـب . مالـسلاهیلع  ناـنمؤمریما  باحـصا  زا  سیق  دـنزرف  رَفُز 
يرجه لاس 36  رخآلا  يداـمج  رد  عوضوم  نیا  درک . میلـست  هفوک  رادـنامرف  هب  ار  دوب ) لـمج  باحـصا  رب  يزوریپ  ربخ  هک   ) مالـسلاهیلع

[ . 1 . ] تسا هدوب 
--------------------

اه : تشون  یپ 
ص 542. ج 4 ، يربط ، خیرات  [ 1]
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( دیبع  ) هیبا نب  دایز 

نانمـشد زا  تسویپ و  هیواعم  هب  دش و  فرحنم  دوخ  ریـسم  زا  ًادعب  اما  دوب ، مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  نایعیـش  نارازگراک و  زا  ادتبا  دایز 
. دیدرگ مالسلاهیلع  یلع  ماما  تخسرس 

اب وا  یهارمه  مود  شخب  وا ، هقباس  یناگدنز و  زاغآ  زا  ياهصالخ  لوا  شخب  میاهدروآ ، شخب  هس  رد  ار  دایز  لاح  حرش  راتشون  نیا  رد 
یلع نارای  هب  تبسن  وا  ياهمتس  تایانج و  هیواعم و  هب  ندش  قحلم  ترضح و  نآ  زا  وا  ندیرب  شخب  نیموس  مالـسلاهیلع و  نینمؤملاریما 

: میزادرپیم وا  لاح  حرش  زا  لوا  شخب  هب  کنیا  تسا . مالسلاهیلع 
ردپ رظن  زا  نوچ  دمآ ، ایند  هب  یتقو  دایز  تشاد و  مان  دیبع  وا  یمـسر  رهوش  دوب . تیلهاج  نامز  دساف  هراکدب و  نانز  زا  دایز  ردام  هیمس 

یضعب و  یفقث ، دیبع  نب  دایز  ای  و  دندادیم ) تبسن  شردام  هب  ار  وا  ینعی   ) دندیمانیم هیمـس  نب  دایز  هب  یهاگ  ار  وا  اذل  دوب ، صخـشمان 
تنـس فالخ  رب  ار  دایز  هیواعم  اهدعب  و  [ 1 . ] دوب هشیاع  دـناوخ ، هیبا  نب  دایز  هب  ار  وا  هک  یـسک  لوا  و  دـندیمانیم ، هیبا » نب  داـیز   » ار وا 

تسا و نم  ردارب  وا  تفگ : دوـمن و  بستنم  دوـخ  هـب  [ 2 « ] رجحلا رهاـعلل  شارفلل و  دـلولا  : » تسا هدومرف  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ 
. دنیوگیم مه  نایفسوبا » نب  دایز   » يو هب  ور  نیا  زا  تسا . نایفس  وبا  نم  ردپ  شردپ 

هراومه مدرم  هک  ارچ  دنتفگیم ، نایفـس  یبا  نب  دایز  وا  هب  مدرم  رتشیب  درک ، قحلم  دوخ  هب  ار  وا  هیواعم  یتقو  دسیونیم : دیدحلا  یبا  نبا 
زا اـهنآ  يوریپ  لاـبق  رد  نـید  زا  مدرم  يوریپ  تـسا و  ناـنآ  زا  ناـیز  دوـس و  دـیما و  مـیب و  اریز  دنتــسه ؛ نارادـمروز  ناـهاشداپ و  وریپ 

[ . 3 . ] تسا سونایقا  لابق  رد  ياهرطق  نوچ  مه  ناهاشداپ 
راگزور نیا  رد  وا  تامدـخ  ینادراـک و  مالـسلاهیلع و  نینمؤملاریما  اـب  یهارمه  هک  میزادرپیم  داـیز  یناگدـنز  زا  مود  شخب  هب  کـنیا 

: تسا
روـما رد  تشاد  هک  ینادراـک  یکریز و  هطـساو  هب  سپـس  و  [ 4  ] دروآ مالـسا  رکبوبا  تفـالخ  رـصع  رد  دوب ، هدیـسر  هک  غوـلب  نس  هب  وا 

. داتسرف نمی  هب  روما  حالصا  يارب  ار  وا  رمع  اذل  تفرگ و  رارق  باطخ  نب  رمع  هجوت  دروم  دوب و  دمآراک  یناوید 
-------------------------

: اه تشون  یپ 
ص 579 . دیز ،»  » ناونع ج 1 ، راحبلا ، ۀنیفس  [ 1]

دشابیم شردام  ردپ و  يارب  دیآ  ایند  هب  یعرش  قیرط  زا  هک  یسک  ینعی : تسا ». گنس  راکانز  يارب  تسا و  شارف  بحاص  زا  دنزرف  [ 2]
ثرا مه  زا  دنزرف و  هن  تسوا  قح  گنس  درادن و  ردپ  هب  تبـسن  دولوم  نآ  دیآ ، ایند  هب  یعرـشریغ  قیرط  زا  رگا  دنربیم و  ثرا  مه  زا  و 

دنربیمن .
نأل نایفس ، یبا  نب  دایز  سانلا : رثکا  هل  لاق  قحلتسا  امل  و  : » تسا نینچ  وا  ص 180  ج 16 ، دیدحلا ، یبا  نبا  حرش  رد  نآ  یبرع  نتم  [ 3]

طیحملا .» رحبلا  یف  ةرطقلاک  ّالإ  كولملا  عابتا  یلا  ۀبسنلاب  نیدلا  عابتا  سیل  و  ۀبغّرلا ، ۀّبهرلا و  ۀّنظم  مه  نیذلا  كولملا  عم  سانلا 
ص 18. ج 5 ، ءالبنلا ، مالعا  ریس  [ 4]

یمیمت هفصخ  نب  دایز 

ياهگنج رد  يو  دوب . مالسلاهیلع  یلع  نینمؤملاریما  نیتسار  نایلاوم  صلاخ و  نایعیـش  زا  هفوک و  فارـشا  زا  یمیمت  هفـصخ  دنزرف  دایز 
دـشار نب  تیّرخ   » هنتف عفد  يارب  ار  يو  ماما  تفرگ . رارق  ریدـقت  دروم  نیفـص  رد  دز و  ریـشمش  ترـضح  نآ  باکر  رد  ناورهن  نیفص و 

مالـسلاهیلع نایقتم  يالوم  تیالو  میرح  زا  بوکرـس و  ار  جراوخ  ناگدـنامزاب  زا  يدودـعم  شروش  زین  وا  درک و  رومأم  یجراخ » یجاـن 
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. درک عافد 
هلمج زا  تسبیم ، راـک  هب  ار  شرظن  درکیم و  تروـشم  وا  اـب  ساـسح  عـقاوم  رد  ماـما  دوـب ، زور  لـئاسم  هـب  هاـگآ  ریـصب و  يدرم  داـیز 

هتـشادن يّرـس  رـس و  هیواعم  اب  دربن و  راک  هب  يرکم  ات  دـهد  مسق  ار  یـسودس » رمعم  نب  دـلاخ   » هک دوب  نیا  داد  ماما  هب  وا  هک  يداهنـشیپ 
[ . 1 . ] دشاب

----------------------
: اه تشون  یپ 

. تشذگ وا  لاح  حرش  رد  رمعم » نب  دلاخ   » نداد مسق  نایرج  [ 1]

بحرم نب  بعک  نب  دایز 

نیـسح ماما  ادهـشلادیس  ریفـس  هدـنیامن و  هک  تسا  یـسک  هدوب و  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  باحـصا  زا  ار  بحرم  نب  بعک  دـنزرف  داـیز 
[ . 1 . ] دوب ناجیابرذآ  رد  سیق » نب  ثعشا   » يارب مالسلاهیلع 

--------------------------
اه : تشون  یپ 

ش 15 . ص 42 ، یسوط ، لاجر  [ 1]

یثراح رضن  نب  دایز 

عاجش يدرم  وا  دوب ، نیفص  رد  ترضح  نآ  راکادف  نارسفا  زا  مالـسلاهیلع و  یلع  نانمؤمریما  نارای  نیرتصلخم  زا  یکی  رـضن » نب  دایز  »
رد درک و  تعیب  مالسلاهیلع  یلع  ترضح  اب  سپـس  و  دمآ ، هنیدم  هب  نامثع  ياهيورجک  رد  جاجتحا  يارب  هک  دمآیم  رامـش  هب  روالد  و 

داد و ناشن  دوخ  زا  يزیگنارب  نیسحت  تعاجش  تداشر و  نیفص ، هکرعم  رد  تفرگ و  رارق  مالسلاهیلع  یلع  هاپـس  رکـشل  ناهدنامرف  هرمز 
. دومن لمحت  يدایز  ياهیتخس  مالسلاهیلع  یلع  تیالو  تیناقح  هار  رد 

يدبع ناحوص  نب  دیز 

يو [ 1 . ] دشابیم هَّللادبع » وبا   » ای ملـسم » وبا   » ای هشیاع » وبا   » یلقن هب  و  ناملـس » وبا   » شاهینک هفوک و  لها  رجح » نب  ناحوص   » دنزرف دـیز 
. تسا يدبع  هعصعص  ناحیس و  گرزب  ردارب 

راکوکین و رادنید ، لضاف ، یتیـصخش  وا  تسا ؛ فالتخا  هن ، ای  تسا  هدیـسر  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  رـضحم  هب  دیز  هک  نیا  رد 
هیواعم هک  دوب  دنمدرخ  تیارد و  اب  رایسب  یتیصخش  دیز  [ 2 . ] دوب هدیسر  ییاقآ  تسایر و  ماقم  هب  سیقلادبع ) هلیبق   ) دوخ هفیاط  نایم  رد 

[ . 3 . ] داد رارق  ریثأت  تحت  دوخ  راتفگ  رد  ار 
: دومرف ناحوص » نب  دیز   » تلیضف رد  مالسلاهیلع  ماما  هک  دنکیم  لقن  مالسلاهیلع  رقاب  ماما  زا  یفعج  رباج 

سیوا مهری : مل  ۀنجلاب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  مهل  دهش  نیفصب  رفن  ۀثالث  نیعباتلا  نم  مالـسلاهیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  عم  دهش 
؛ مهیلع هَّللا  ۀمحر  يدزالا  ریخلا  بدنج  و  يدبعلا ، ناحوص  نب  دیز  و  ینرقلا ،

لها دشاب ، هدید  هک  نآ  نودب  ار  نانآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  دندوب  مالسلاهیلعنینمؤملاریما  باکِر  رد  [ 4  ] نیعبات زا  رفن  هس 
[ . 5 . ] داب نانآ  همه  رب  ادخ  تمحر  هک  يدبع  ناحوص  نب  دیز  يدزا و  ریخلا  بدنُج  ینرق ، سیوا  تسا : هدناوخ  تشهب 

ربمایپ اب  تخرد  ریز  هک  نانآ  زا  رفن  دصتفه  ردـب و  باحـصا  زا  رفن  داتفه  لمج  گنج  رد  هک : هدـش  لقن  یهورگ  زا  قشمد  خـیرات  رد 
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مالـسلاهیلع یلع  ماما  باکر  رد  نیعبات  زا  رفن  هس  دـندیگنج . شباکر  رد  دـندوب و  مالـسلاهیلع  یلع  اب  دـندرک  تعیب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
، يدبع ناحوص  نب  دیز  زا : دنترابع  رفن  هس  نآ  داد ، تراشب  تشهب  هب  ار  نانآ  دوب و  هدیدن  ار  اهنآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  دندوب 

[ . 6 . ] دیسر تداهش  هب  نیفص  رد  سیوا  لمج و  رد  دیز  هک  ریخلا  بدنج  نرق ، سیوا 
-------------------

: اه تشون  یپ 
ص 439 . ج 8 ، دادغب ، خیرات  ص 234 ؛ ج 2 ، هباغلا ، دسا  [ 1]

ص 439 . ج 8 ، دادغب ، خیرات  ك : ر . ص 234 ؛ ج 2 ، هباغلا ، دسا  [ 2]
دیآیم . همادا  رد  هاگدیعبت ، رد  هیواعم  اب  دیز  تاقالم  [ 3]

ص 34 . باتک ، نیمه  ك : ر . [ 4]
ص 81 . دیفم ، صاصتخا  [ 5]

ص 103 . ج 7 ، هعیشلا ، نایعا  [ 6]

قفلم نب  دیز 

رد ناـج  ياـپ  اـت  هک  هدرک  تعیب  مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  ناـنمؤمریما  اـب  هک  دـنادیم  یناـسک  هلمج  زا  ار  قفلم » نب  دـیز   » دـیفم خـیش 
[ . 1 . ] دیامن عافد  ترضح  نآ  زا  اهگنج 

--------------------
اه : تشون  یپ 

ص 108. لمجلا ، [ 1]

ینهج بهو  نب  دیز 

، درک ترجه  هنیدم  هب  و  دروآ . مالسا  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نامز  رد  دمآ و  ایند  هب  تیلهاج  رصع  رد  هک  تسا  نامیلـسوبا  شاهینک 
نایهاپـس هارمه  هب  و  تسا ، مالـسلاهیلع  نانمؤمریما  باحـصا  هرمز  رد  نیعبات و  زا  وا  ور  نیا  زا  دیدرگن ، ترـضح  نآ  ترایز  هب  قفوم  اما 

[ . 1 . ] تسا هتشاد  روضح  ناورهن  جراوخ  یبوکرس  رد  زین  نیفص و  رد  مالسلاهیلع  یلع  ترضح 
داریا تاعامتجا و ... اهدـیع و  رد  ترـضح  هک  دوب  مالـسلاهیلع  یلع  ياههبطخ  مامت  لماش  هک  درک  يروآعمج  یباتک  يو  یقرب  هتفگ  هب 

[ . 2 . ] دوب هدومرف 
جاـجح تموـکح  رد  يرجه  لاـس 96  هـب  وا  [ 3 . ] تسا هدرک  لـقن  نیّفـص  عاـضوا  هراـبرد  ییاـهتیاور  تشاد و  روـضح  نیّفـص  رد  وا 

[ . 4 . ] تشذگرد
یلص ادخ  ربمایپ  زا  امش  زا  یـسک  هچ  دومرف : مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  هک  هدرک  تیاور  تشاد و  تکرـش  ناورهن  گنج  رد  يو  یلقن  هب 

؛ ءیشب مهتالص  یلإ  مکتالصال  ءیشب و  مهنآرق  یلا  مکنآرق  سیل  نآرقلا ، نؤرقی  یتُّما  نم  موق  جرخی  : » دومرف هک  هدینـش  هلآ  هیلع و  هللا 
زامن ماما  دـنناوخیم  زامن  تسین و  امـش  نآرق  هیبش  ناـنآ  نآرق  هک  دـنناوخیم  نآرق  دـننکیم و  جورخ  مالـسا ) رب   ) یهورگ نم  تما  زا 

[ . 5 .« ] تسین امش  زامن  هیبش  نانآ 
تخد ناروب »  » هناخ نیا  : » دومرف درک و  هاگن  یلپ  هناخ و  هب  مالـسلاهیلع  ناـنمؤمریما  میدیـسر ، ناورهن »  » هب هک  یماـگنه  دـیوگیم : دـیز 

نیا رد  میوریم و  ریـسم  نیا  زا  ام  هک  هدرک  لقن  میارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تسا و  ناجزید »  » لپ هرطنق و  مه  نیا  تسا و  يرـسک 

مالسلا هیلع  یلع  ماما  www.Ghaemiyeh.comهمانشناد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1507زکرم  هحفص 845 

http://www.ghaemiyeh.com


[ . 6 .« ] مینکیم لزنم  هناخ ،
-------------------------

اه : تشون  یپ 
، یسوط لاجر  ص 232 ؛ نیفص ، ۀعقو  ص 366 ؛ ج 2 ، هباحصلا ، ۀفرعم  ص 649 ؛ ج 2 ، هباصالا ، ك : ر . ص 242 ؛ ج 2 ، هباغلادسا ، [ 1]

ش 6 و .... ص 42 ،
ص 6 . یقرب ، لاجر  [ 2]

ص 232 و 234 و 242 و .... نیفص ، ۀعقو  ك : ر . [ 3]
ص 243 . ج 2 ، هباغلا ، دسا  ص 239 ؛ ج 3 ، بیذهتلا ، بیذهت  [ 4]

ص 242 . ج 2 ، هباغلادسا ، [ 5]
ص 441. ج 8 ، دادغب ، خیرات  [ 6]

يرملا مشاه  نب  دیز 

هدرب نیفص  گنج  نیحورجم  هرمز  رد  ار  وا  مان  هک  هدروآ  رامش  هب  مالسلاهیلع  یلع  باحـصا  هلمج  زا  ار  مشاه  نب  دیز  محازم ، نب  رـصن 
[ . 1 . ] تسا

----------------
اه : تشون  یپ 

ص 558. نیّفص ، ۀعقو  ك : ر . [ 1]

س

اهتیقفوم يارب  هدجس 

: هک دوب  نآ  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دنمشزرا  يدابع  يونعم و  تالاح  زا  رگید  یکی 
، نیرفآ يداش  ربخ  کی  ندینش  زا  سپ 

. تفگیم ساپس  ار  ادخ  تفریم و  هدجس  هب  یعامتجا ، یسایس ، ّتیقّفوم  کی  ندروآ  تسد  هب  ای 
. داد ماجنا  يرکش  هدجس  نارای  عمج  رد  يزور 

دندیسرپ :
؟ يدراذگ رکش  هدجس  نونکا  مه  ارچ 

: دومرف خساپ 
[ . 1 . ] مدروآ تسد  هب  بولطم  ّتیقّفوم  کی  مداد و  ماجنا  ار  ادخ  لوسر  تاروتسد  زا  یکی  دنوادخ  يرای  اب  هکنیا  يارب 

--------------
اه : تشون  یپ 

. یسلجم نویعلاءالج  و  راونالاراحب ج35 ص29 ، [ 1]

تداهش هظحل  نانخس 
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: هک تسا  هتشون  هدرک و  حرطم  ار  ياهسیاقم  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  يرادفدهو  تمظع  نداد  ناشن  يارب  نایبرغ  زا  یکی 
: دز داد  شرمُع  تاظحل  نیرخآ  رد  دش ، رورت  یتقو  اّما  دوب ، نیملسم  هفیلخ  مود ، هفیلخ  »

یسوجملا  ینَلَتَق 
( تشک ارم  تسرپ  شتآ  ربگ  نیا  )

.« نارگید هب  نداد  مانشد  مه  و  دراد ، دوجو  هودنا  فسأت و  مه  وا  نیرخآ  تاملک  رد  هک 
، دوب هفیلخ  مه  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

: دومرف تفرگ  رارق  دصق  ءوس  دروم  تدابع  بارحم  رد  یتقو 
ۀبعْکلا ِّبَر  َو  ُتُزف 

( مدش راگتسر  هبعک  يادخ  هب  )
[ . 1 . ] تسا تمایق  گرم و  هب  نیقی  هناشن  هک  دراد ، دوجو  یبلط  تداهش  یئارگ ، ادخ  يرادفده ، دنمشزرا  تاملک  نیا  رد 

--------------
اه : تشون  یپ 

نخس ص426. هیامرس  [ 1]

رذنم يداصتقا  تنایخ  زا  شنزرس 

ار وا  هار  و  [ 1 ، ] یـشابیم تردپ  دـننامه  مدرک  نامگ  و  نیبشوخ ، وت  هب  تبـسن  ارم  تردـپ  یگتـسیاش  انامه ، دورد ! ادـخ و  دای  زا  سپ 
دوخ يایند  ياهتشاذگن ، یقاب  دوخ  ترخآ  يارب  ياهشوت  و  هدرکن ، راذگورف  يزیچ  یتسرپاوه  رد  هک  دنداد ، ربخ  نمب  ناهگان  يوریم ،

تـسرد هدیـسر ، شرازگ  نمب  هچنآ  رگا  يدیرب ، ادخ  نید  زا  تنادنواشیوخ  اب  نتـسویپ  يارب  و  ینکیم ، نادابآ  ترخآ  ندرک  هابت  اب  ار 
، دراد ار  روشک  ياهزرم  زا  يرادساپ  تقایل  هن  دشاب ، وت  دننامه  هک  یـسک  و  تسا ، رتشزرااب  وت  زا  وت  شفک  دنب  و  تاهناخ ، رتش  دـشاب ،
هب همان  نیا  نوچ  سپ  دنام ، رود  یتنایخ  زا  ای  دـشاب . تناما  رد  کیرـش  ای  دور ، الاب  وا  شزرا  ای  دـناسرماجنا ، هب  ار  يراک  دـناوتیم  هن  و 

[ . 2 . ] هللاءاشنا . ایب نم  دزن  دسر ، وت  تسد 
-----------------

اه : تشون  یپ 
ياهگنج رد  لاس 21  رد  هک  دوب  هتسیاش  حلاص و  يدرفو  دش ، ناملسم  دمآ و  ربمایپ  تمدخ  ترجه  مهن  لاس  رد  رذنم  ردپ  دوراج  [ 1]

دش .. دیهش  سراف 
فارشالا ص 13. باسنا  حضاو ج 2 ص 192و -  نبا  خیرات  [ 2]

بآ یگزیکاپ  هب  شرافس 

( بآ رد  راوخ  نژیسکا  بورکیم  زا  ربخ  )
: هک دنتسناد  هزات  اهلولس ، کت  اهبورکیم ، ساّسح  یندیدان و  يایند  هب  ناسنا  یبای  هار  و  بورکیم ، فشک  زا  سپ  هزورما 

، دنراد دوجو  بآ  رد  راوخ » اوه  ياهبورکیم  »
دنشابیم ، بآ  تمالس  لماع  و 
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تساهنآ ، هدنشک  يدیسا ، داوم  دیسا و  و 
: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ماما  لبق ، نرق  رد 14  اّما 

ُهوُذُؤتَال ٌلْهَا  ِءاْمِلل  ّنَِال  ِءاَْملا  ِیف  ُلُوبَتَال 
[ . 1 .( ] دیناسر بیسآ  اهنآ  هب  دیابن  هک  دراد  ياهدنز  تادوجوم  بآ  اریز  دینکن ، راردا  بآ  رد  )

------------------
اه : تشون  یپ 

هعیشلا ج 1 ص 45. لئاسو  [ 1]

يرامیب اب  نتخاس 

دنکیم ، یئاسانش  دراد  هک  یمّظنم  یعافد  متسیس  اب  ندب  ار  اهيرامیب  زا  یخرب 
دیامنیم ، هلباقم  نآ  اب 

. دزاسیم نک  هشیر  ار  نآ  جیردت  هب  و 
اهوراد عاونا  هب  ًاروف  و  داد ، يزاسزاب  عافد و  تصرف  ندـب  هب  دـیاب  هک  تسا  نامرد  ياـهشور  زا  یکی  دوخ  ندـب ، یعاـفد  متـسیس  ینعی 

، درواین يور 
یگدروخامرس ، عاونا  زا  یخرب  دننام 

، دنراد راک  رس و  تعیبط  اب  اهغاب ، رد  اهاتسور و  رد  هک  يدارفا  ور  نیا  زا 
: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ماما  هک  دنراد  نارگید  زا  يرتشیب  یعافد  تردق  دسانشیم ، هدید و  ار  اهبورکیم  عاونا  ناشندب  و 

ِکب  یَشَم  اَم  َِکئاَِدب  ِشِْما 
[ . 1 .( ] دیآیم هار  وت  اب  هک  یمادام  ات  نک  ارادم  دوخ  يرامیب  اب  )

-----------------------
اه : تشون  یپ 

: تسا حرش  نیا  هب  نآ  دانسا  زا  یخرب  هک  یتشد ، دمحم  سرهفملا  مجعم  هغالبلاجهن  تمکح 27  [ 1]
يافوتم 588 ه)  ) يدمآ ج 2 ص 185 : مکحلا ص 62 :  ررغ  - 1

يافوتم 573 ه)  ) يدنوار نبا  ۀعاربلا ج 3 ص 266 : جاهنم  - 2
(. يافوتم 1110 ه  ) یسلجم 78 ص204 : جو راونالاراحب ج59 ص68  - 3

هکرس

: دومرف مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح 
[ . 1 . ] دنکیم هدنز  ار  لد  و  دناشنیم ، ورف  ار  ارفص  هک  تسا ، یتشروخ  نان  وکین  هکرس 

. درک زیهرپ  دیاب  نآ  موادم  ناوارف و  فرصم  زا  اّما 
---------------------

اه : تشون  یپ 
متفه . باب  نیقّتملا  ۀیلح  [ 1]
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اذغ رد  یگداس 

دناسر ، فرصم  هب  درک و  هّیهت  تخانش و  ار  مزال  ياهاذغ  عاونا  دیاب  هچرگ 
. دنک فارسا  اهاذغ  عاونا  فرصم  ندروخ و  اذغ  رد  دیابن  ناسنا  اّما 

. دندرکیم طارفا  اذغ  سابل و  رد  ماوقا  رگید  نایناریا و  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  نارود  رد 
: دومرف هنوگ  رادشه  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  هک  دندوب  دزنابز  فارسا  يروخرپ و  رد  و  دنتشاد ، شیارگ  گنراگنر  ياهاذغ  هب  و 

ریغ ماوقا  رگید  نایناریا و  نوچ  هک  هاگنآ  دنتسه و  تداعس  ریخ و  رد  دننکیم  تیاعر  ار  یگداس  سابل  اذغ و  رد  هک  مادام  یمالسا  تّما 
[ . 1 . ] دش دنهاوخ  لیلذ  راوخ و  دننک ، طارفا  سابل  اذغ و  رد  برع 

---------------------------
اه : تشون  یپ 

. مّود باب  نیقّتملا  ۀیلح  [ 1]

بیس

هدعم يوشتسش 
: دومرف ترضح  نآ  هک  درک  لقن  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  - 1

[ . 1  ] ِةَدْعِْملا ُحوُضَن  ُحاَّفُّتلا 
.« دهدیم وشتسش  ار  هدعم  بیس  »

: دومرف لقن  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  يرگید  تیاور  رد  - 2
[ . 2  ] ِةَدْعِْملا ُحوُضَن  ُهَّنإَف  َحاَّفُّتلا ، اُولُک 

.« دهدیم وشتسش  ار  هدعم  بیس  انامه  هک  دیروخب  بیس  »
--------------------------

اه : تشون  یپ 
راونألاراحب ج 66 ص168ح6 . [ 1]

ۀعیشلا ج25 ص160 ح3. لئاسو  [ 2]

ریس

ریس  زا  هدافتسا  شور 
يرامیب  نامرد 70  ریس 

: دومرف مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  - 1
[ . 1  ] ًاَخُوبْطَم َّالإ  ِمْوُّثلا  ُلْکأ  ُّحِصَیال 

.« دشاب هتُخپ  هکنآ  زج  تسین ، اور  ریس  ندروخ  »
: دومرف ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  درک  لقن  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  سودرف  - 2

[ . 2 . ] ًءاد َنیْعبَس  ْنِم  ٌءاَفِش  ِهیف  َّنإَف  ِِهب ، اوُوادَت  َو  َمْوُّثلا  اُولُک 
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.« تسا يرامیب  داتفه  نامرد  ریس  اریز  دینک ، نامرد  ار  دوخ  ياهدرد  نآ  اب  و  دیروخب ، ریس  »
---------------------

اه : تشون  یپ 
لئاسولا ج16 ص432 ح3 . كردتسمو  راونألاراحب ج63 ص251 . [ 1]

باطخلا ج3 ص245 ح4721. روثأمب  سودرفلاو  قالخألا ص394 ح3 . مراکم  [ 2]

هکرس

ارفص نامرد  هکرس و 
لِد  يداش  هکرس و 

هدعم ياه  مرِک  نتشک  هکرس و 
: دومرف هک  درک  لقن  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  ترضح  نآ  مالسلا و  هیلع  قداص  ماما  زا  ریصبوبا  - 1

[ . 1 . ] َْبلَْقلا ِییُْحی  َو  َةَّرُْملا ، ُرِّسُِکی  ُّلَْخلَا  ُماَدإلا  َمِْعن 
.« دزاسیم هدنز  ار  بلق  دنکیم و  لیاز  ار  ارفص  هکرس ، تسا  یبوخ  تشروخ  هچ  »

: دومرف هک  درک  لقن  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  شناردپ  زا  ترضح  نآ  مالسلا و  هیلع  اضر  ماما  زا  ناملس  نب  دوواد  - 2
[ . 2 . ] ِنْطَْبلا ِیف  َنادیّدلا  ُُلتْقَی  ُهَّنإَف  ِرْمَْخلا ، َّلَخ  اُولُک 

.« دَشُکیم ار  هدور  هدعم و  ياه  مرِک  هک  هنهک ) هکرس   ) دیروخب هکرس  »
-------------------

اه : تشون  یپ 
ۀعیشلا ج25 ص90-89 ح6 . لئاسو  [ 1]

راونألاراحب ج59 ص165 ح1. [ 2]

امرس

یمدآ ِنَت  رد  امرس  شقن 
: دومرف هغالبلاجهن  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح 

[ . 1 . ] ْقِرُوی ُهُرِخآ  َو  ُقِرُْحی ، ُُهلَّوأ  ِراجْشْألا ، یف  ِِهْلعِفِک  ِناْدبْألا  یف  ُلَعْفَی  ُهَّنإَف  ِهِرِخآ ، یف  ُهْوَّقََلت  َو  ِِهلَّوأ  یف  َدْرَْبلا  اِوَّقََوت 
، دنکیم ناتخرد  اب  هک  دنکیم  ار  راک  نامه  اهندب  اب  امرس  اریز  دیورب ، نآ  لابقتسا  هب  امرـس  رخآ  رد  دیزیهرپب و  نآ  زاغآ  رد  امرـس  زا  »

.« دنایوریم امرس  ِرَخآ  دنازوسیم و  امرس  ِزاغآ 
----------------------

اه : تشون  یپ 
. جهنلا نع  راونألا ج59 ص271 ح68  راحب  [ 1]

مالسا ظفح  يارب  توکس 

: هفیقس يارجام  و  مالسا ، یمارگ  لوسر  تلحر  زا  سپ 
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. دندوب دوخ  تموکح  رکف  رد  یعمج 
. دادیم ناشن  خر  یمالسا  روشک  رانک  هشوگ و  زا  اههنتف 

. دندرک تّوبن  ياعّدا  حاجس ، و  دلیوخ ، نب  ۀحلط  و  باّذک ، هملیسم 
. دننک دوبان  ار  مالسا  ات  دندرکیم  عمج  تاناکما  رادفرط و  زور  ره 

. دندوب مجاهت  هدامآ  مه  مور  ناریا و  رصیق  يرسک و 
دادیم ، رارق  يّدِج  مجاهت  دروم  ار  نید  اههنتف  دمآیم ، دوجو  هب  لزلزت  مالسا  تیزکرم  رد  رگا 

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح  اذل 
اَحَّرلا . َنِم  ِبْطُْقلا  ُّلَحَم  اَْهنِم  یِّلَحَم  َّنَأ  ُمَْلعِیل  ُهَّنإَو  ٌنالُف  اَهَصَّمَقَت  ْدََقل  ِهَّللاَو  اَمَأ 

یَلَع َِربْصَأ  َْوأ  َءاَّذَج ، ٍدِیب  َلوُصَأ  ْنَأ  َنَیب  ِیئَتْرَأ  ُْتقِفَطَو  ًاحْشَک ، اَْهنَع  ُتیَوَطَو  ًابَْوث ، اَهَنوُد  ُْتلَدَسَف  ُریَّطلا ؛ َیلإ  یَقْری  الَو  ُلیَّسلا ، یِّنَع  ُرِدَْحنی 
! ُهَّبَر یَْقلی  یَّتَح  ٌنِمُْؤم  اَهِیف  ُحَدْکیَو  ُریِغَّصلا ، اَهِیف  ُبیِشیَو  ُرِیبَْکلا ، اَهِیف  ُمَرْهی  َءایْمَع ، ٍۀیْخَط 

َیلإ اَِهب  َیلْدَأَف  ِِهلِیبَِسل ، ُلَّوَْألا  یَـضَم  یَّتَح  ًابْهَن ، ِیثاَُرت  َيرَأ  ًاجَـش ، ِْقلَْحلا  ِیفَو  يًذَق ، ِنیَْعلا  ِیفَو  ُتْرَبَصَف  یَجْحَأ ، اَتاَه  یَلَع  َْربَّصلا  َّنَأ  ُتیَأَرَف 
. ُهَدَْعب ٍنالُف 

نوچ یمالـسا ، تموکح  رد  نم  هاگیاج  تسنادیم ، هک  یلاح  رد  درک ، نت  رب  ار  تفالخ  هماـج  رکباـبا ، دـنگوس ! ادـخ  هب  دیـشاب ! هاـگآ 
، تسا يراج  نم  راسهوک  نماد  زا  مولع  لیس  هک  تسنادیم  وا  دنکیمن » تکرح  بایسآ  نآ  نودب  هک   » تسا بایسآ  ياهگنـس  رَوِحم 

نآ زا  هدومن  عمج  نماد  و  هدرک ، اـهر  تفـالخ ، يادِر  نم  سپ  درک ، زاورپ  دـنناوتن  نم  شزرا  يادـنَُلب  هب  اههشیدـنا  زاورپ  رود  ناـغرم  و 
یکیرات از و  ناقفخ  طیحم  نیا  رد  ای  مزیخ ؟ اپب  دوخ  قح  نتفرگ  يارب  اهنت  تسد  اـب  اـیآ  هک  مدوب ، هشیدـنا  نیا  رد  و  مدرک ، يریگراـنک 

راـگدرورپ تاـقالم  تماـیق و  اـت  ار  ناـمیا  اـب  نادرم  و  ریپ ، ار  ناـناوج  هدوـسرف ، ار  ناریپ  هک  مزاـس ؟ هشیپ  ربـص  دـندروآ ، دوـجو  هب  هـک 
درادیم . هگن  نیگهودنا 

يولگ رد  ناوختـسا  مشچ و  رد  راخ  ایوگ  هک  یلاح  رد  مدرک  ربص  سپ  مدید ، رتهنادـنمدَرِخ  ار  يرابدرب  ربص و  تسرد ، یبایزرا  زا  سپ 
[ . 1 ! ] دنربیم تراغ  هب  ارم  ثاریم  هک  متسیرگنیم  دوخ  ناگدید  اب  و  دوب ، هدنام  نم 

-----------------------
اه : تشون  یپ 

(. دوب هدرک  توف  یضر  دیس  را  لبق  هک   ) ۀّبقنبا هتشون  فاصنالا ، و  یتشد ، دمحم  سرهفملامجعم  هغالبلاجهن  هبطخ 3  [ 1]

؟ تسیک رادمتسایس 

دنرادنپیم ، يرادمتسایس  تسایس و  ار ، یقالخا  لئاذر  عاونا  یئورود و  یئوگغورد و  گنرین و  هلیح و  مدرم  زا  يرایسب 
. دشاب یقالخا  تافارحنا  هب  هدولآ  دیابن  ناملسم  رادمتسایس  کی  هک  یلاح  رد 

هک : دلانیم  دوخ  راگزور  ياههاگدید  فارحنا  و  اهشزرا ، خسم  زا  هبطخ 41  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح 
ًاسیَک َردَْغلا  ِِهلْهَا  ُرَثْکَا  َذَخَّتا  ِدَق  ٍنامَز  یف  انْحَبْصَا 

.( دننادیم تسایس  ار  يزابگنرین  مدرم  رتشیب  هک  میاهتفرگ  رارق  يراگزور  رد  )
دیامرفیم : هبطخ 200  رد  و 

ساَّنلا  یَهْدأ  ْنِم  ُْتنَُکل  ِرْدَْغلا  ُۀیِهارَک  الَْول  َو 
[ . 1 .( ] مدوب رترادمتسایس  اهناسنا  مامت  زا  نم  دوبن  يزابگنرین  یتشز  رگا  )
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اه : تشون  یپ 

یفاک ج2 ص336. لوصا  [ 1]

نارای اب  یلع  ماما  هنارگاشفا  ینارنخس 

: هدروخ بیرف 
یلع هیدـی  يدـحءا  (ع ) قفـصف دـشرا ؟ نیرمالا  يأ  ردـن  ملف  اهب ، انترمأ  مث  ۀـموکحلا  نع  انَتیَهَن  لاقف : هباحـصأ ، نم  لـجر  هیلا  ماـق  دـق  و 

: لاق ُمث  يرخُءالا ،
َةَدْقُْعلا ! َكََرت  ْنَم  ُءازَج  اذه 

ْنِإَو ْمُُکْتمَّوَقُْمتْجَجَوْعا ، ْنِا  َو  ْمُُکتیَدَـه  ُْمتْمَقَتْـسا  َنِإَـف  ًاریَخ ، ِهیف  ُهَّللا  ُلَـعْجی  يذَّلا  ِهوُرْکَْملایَلَع  ْمُُکْتلَمَح  ِِهب  ْمُُکتْرَمأ  َنیح  یِّنأ  َْول  ِهَّللاَو  اَـمأ 
؟ ْنَم یلءا  َو  ْنَِمب  ْنِکل  َو  یْقثُْولا  َِتناَکل  ْمُُکتْکَرادَت ، ُْمتَیبأ 

! اَهَعَم اَهَْعلَضّنأ  ُمَْلعی  َوُه  َو  ِۀَکْوَّشلِاب ، ِۀَکْوَّشلا  ِشِقاَنَک  یئاد ، ُْمْتنأ  َو  ْمُِکب  ِيواَدأ  ْنأ  ُدیرأ 
! یِکرَّلا ِناطْشَِأب  ُۀَعْزَّنلا  ِتَّلَک  َو  يوَّدلا ، ِءاَّدلا  اذه  ُءابْطأ  ْتَّلَم  ْدَق  َّمُهَّللَا 

يدرک یهن  تیمکح  هلئـسم  زا  ار  اـم  وت  تفگو : تساـخاپب  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤـملاریما  ترـضح  ناراـی  زا  یکی  ریرهلا  ۀـلیل  زا  سپ  »
تسا ؟ حیحص  روتسد  ود  نیا  زا  کی  مادک  میدیمهفن  ام  يدومرف  رما  نآ  هب  سپس 

. دز مهب  ار  اهتسد  دش و ) تحاران  نخس  نیا  زا   ) مالسلا هیلع  یلع  ماما 
: دومرف سپس  و 

دنکشب ! نامیپ  و  دنک ! كرت  ار  تعیب  هک  تسا  یسک  يازج  نیا  »
. دوبن ناتدنیاشوخ  هک  مدرک  يراکمه  هب  راداو  ار  امش  مداد ، هیواعم ) رگشل  اب   ) داهج هب  روتسد  ار  امش  هک  یماگنه  دنگوس  ادخ  هب 

ماـگ قح  ریـسم  رد  هک  یماـگنه  هب  دـیدوب ، هدـش  میلـست  روتـسد  نیا  ربارب  رد  امـش  رگا  دوـب ، هداد  رارق  نآ  رد  ار  ناـتریخ  دـنوادخ  یلو 
امـش ياج  هب  ار  یناسک  دیدرکیم  يراددوخ  رگا  مدنادرگیم و  زاب  هار  هب  ار  امـش  دـیدشیم  فرحنم  رگا  و  مدوب ، ناتربهر  دـیتشادیمرب 

یـسک هچ  کمک  اب  نم  دـیدوبن ) نم  نامرف  میلـست  زگره  امـش  هک  سوسفا   ) اّما دوب  شخب  نانیمطا  نم  يارب  لاـح  ره  هب  و  مدراـمگیم ،
منک ؟ دامتعا  هک  هب  و  مگنجب ؟

دینم ! درد »  » دوخ امش  اّما  منک ، اوادم  ار  اهیرامیب »  » امش هلیسو  هب  مهاوخیم  نم  ابجع )! )
. تسا راخ  دننامه  راخ  دنادیم  هکنیا  اب  دروآ ، نوریب  راخ  هلیسو  هب  ار  راخ  دهاوخب  هک  منامیم  یسک  هب  نم 

ًامئاد هک  مدرم  نیا  دوجو  هاچ  زا  تّمه  بآ  ندیـشک  رد  نادرمدار  ياناوت  يوزاب  دـنا ، هدـش  هتـسخ  هاکناج  درد  نیا  ناـبیبط  ایادـخ ! راـب 
[ . 1 .« ] تسا هدیدرگ  ناوتان  دنکیم ، شکورف 

---------------------------
اه : تشون  یپ 

. سرهفملا مجعم  هغالبلاجهن  هبطخ 121  [ 1]

جراوخ تیاده  يارب  یلع  ماما  ینارنخس 

نانآ هاگرگـشل  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترـضح  دنتـشاد  يراشفاپ  تیمکح  هلئـسم  رد  دوخ  تفلاخم  رد  جراوخ  هک  یماـگنه 
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: دومرف نینچ  دمآ و 
َنیِّفِص ؟ انَعَم  َدِهَش  مُکُّلُکأ 

ْمُْکنِم الُک  َمِّلَُکا  یّتَح  ًۀَقِْرف ، اهْدَهْشی  َْمل  ْنَم  َو  ًۀَقِْرف ، َنیّفَص  َدِهَش  ْنَم  ْنُکْیلَف  َنیَتَقِْرف ، اوُزاْتماَف  َلاق : ْدَهْـشی ، َْمل  ْنَم  اَّنِم  َو  َدِهَـش  ْنَم  اَّنِم  اُولاقَف :
. ٍمالَِکب

ْمُهَمَّلَک َُّمث  اـهیف . ِهِْملِِعب  ْلـُقْیلَف  ًةَداهَـش  ُهانْدَـشَن  ْنَمَف  یِلا ، مِِهتَدـِْئفَِأب  اوـُِلْبقَا  َو  ِیلْوَِـقل ، اُوتِْـصنَا  َو  ِمـالَْکلا ، ِنَع  اُوکِْـسمَا  نَـمَف  َساَّنلا ، يَداـن  َو 
: مالسلا هیلعَلاق  ْنأ  ِِهتَلْمُج  ْنِم  ٍلیوَط ، ٍمالَِکب  ُمالَّسلاِهیَلَع 

، هَناْحبُـس ِهَّللا  ِباتِک  یِلا  اوُحارَتِْسا  َو  اَنُولاَقَتِْـسا  اَُنتَوْعَد ، ُلْهَا  َو  اَُنناوْخإ  ًۀَـعیدَخ  َو  ًارْکَم  َو  ًۀَـلیغ ، َو  ًۀَـلیح  َفِحاَصَْملا  ُمِهِْعفَر  َدـْنِع  اُولوُقَت  َْملأ 
مَُهل : َْتلُقَف  ْمُْهنَع ؟ ُسیْفنَّتلا  َو  ْمُْهنِم  ُلُوبَْقلا  ۀیْأَّرلاَف 

مُکِذِجاوَِنب ِداهَْجلا  اوُّضَع  َو  ْمُکَتَقیرَط ، اُومِْزلا  َو  مُِکنْأَش ، یَلَع  اوُمیقَاَف  ٌۀِماِدن  ُهُرِخآ  َو  ٌۀَمْحَر ، ُُهلَّوَأ  َو  ٌناوْدُع ، ُُهنِطاب  َو  ٌنامیا ، ُهُرِهاظ  ُْرمَْالا  اَذـه 
َقَعَن : ٍقِعان  یِلا  اُوتِفَْتَلت  َو ال 

. َّلَذ َكُِرت  ْنإ  َو  َّلَضأ ، َبیجُأ  ْنإ 
ّینإ اُهْتئِج  ْنإ  ِهَّللاَو  َو  اهَْبنَذ  ُهَّللا  ِینَلَّمَح  َو ال  اِهتَـضیرَف ، یَلَع  ْتَبَجَو  ام  اُهتَیبأ  ْنَئل  ِهَّللا  َو  اهوُُمتیَطْعأ . ْمُُکتیَاَر  ْدَق  َو  ُۀـْلعَْفلا ، ِهِذـه  َْتناک  ْدَـق  َو 
یَلَع ُروُدَیل  َْلتَْقلا  َّنإ  َو  ملـسو ، هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َعَم  اَّنُک  ْدَقَلَف  ُُهْتبِحَـص : ْذُم  ُُهْتقَراف  ام  یعََمل ، َباتِْکلا  َّنإ  َو  ُعَبَّتی ؛ يذَّلا  ُّقِحُْمَلل 
ًاْربَص َو  ِْرمءْاِلل ، ًامیلْسَت  َو  ِّقَْحلا ، یَلَع  ًایِـضُم  َو  ًانامیا  َِّالا  ٍةَّدِش  َو  ٍۀَبیـصُم  ِّلُک  یَلَع  اوُدادَْزن  امَف  ءابَرُْقلا ،)  ) ِتابَرَْقلا َو  ِناوْخْإلا  َو  ِءاْنبءْالا  َو  ِءابْآلا 

ِلیوأَّتلا . َو  ِۀَْهبُّشلا  َو  ِجاجِوْعْإلا ، َو  ِغیزَّلا  ْنِم  ِهیف  َلَخَد  ام  یَلَع  ِمالْسِْالا  یف  اَُنناوْخإ  ُِلتاُقن  انْحَبْصَا  امَّنِا  اَّنَُکل  َو  ِحاَرِْجلا  ِضَضَم  یَلَع 
اهاوِس . اَّمَع  انْکَْسمأ  اهیف ، اْنبِغَر  انَنَیب ، امیف  ِۀیِقَْبلا  یِلا  اِهب  ینادَتَن  َو  اَنَثَعَش ، اِهب  ُهَّللا  ُُّملی  ٍۀَلْصَخ  یف  انْعِمَط  اذإَف 

دیدوب ؟ ام  هارمه  نیّفص  رد  همه  امش  ایآ  »
ریخ ، یضعب  يرآ و  ام  زا  یضعب  دنتفگ :

ینخس اب  مادک  ره  اب  ات  رگید ، يوس  رد  دندوبن  هک  اهنآ  و  فرط ، کی  دندوب  نیّفـص  رد  هک  اهنآ  دیوش ، میـسقت  هورگ  ود  هب  سپ  دومرف :
. منک وگتفگ  تساهنآ  هتسیاش  هک 

دومرف : داد و  ادن  ار  مدرم  هاگنآ 
هچنآ هرابرد  مداد  دنگوس  هک  ار  سک  ره  دیئآ و  نم  يوس  هب  ناتیاهلد  اب  دیهد و  ارف  شوگ  میاهفرح  هب  دینک ، يراددوخ  نتفگ  نخس  زا 

. دهد تداهش  دوخ  ملع  اب  میریگیم ، شهاوگ 
(: تسا نیا  نآ  زا  یتمسق  هک   ) درک وگزاب  ار  ینالوط  ینانخس  نانآ  اب  سپس 

دیتفگن : دندرک ، دنلب  هزین  رس  رب  ار  اهنآرق  بیرف  هعدخ و  رکم و  هلیح و  يور  زا  هک  تقونآ  رگم 
تسا نیا  ام  رظن  سپ  دناهدش ، ادخ  باتک  تموکح  هب  یضار  میرذگب و  نانآ  زا  هک  دنهاوخیم  ام  زا  ام ؟ نیئآ  لها  دنتـسه و  ام  ناردارب 

، ناودـع ینمـشد و  شنطاب  تسا و  نامیا  شرهاظ  رما  نیا  هک  متفگ  امـش  هب  نم  اّما  میرادرب ، نانآ  زا  تسد  مینک و  لوبق  ار  ناشفرح  هک 
اهنادند داهج  رد  و  دیوشن ، فرحنم  دـیاهتفرگ  شیپ  هک  یهار  زا  دیـشاب و  یقاب  لاح  نیمه  رب  تمادـن ؛ شنایاپ  تسا و  تمحر  شزاغآ 

رگا و  دنکیم ، هارمگ  دـیئوگ ، شخـساپ  رگا  هک  تسا  یئاهادـص  اهنیا  هکنیا  هچ  دـینکن ، انتعا  یئادـص  ره  هب  و  دـیهد ؛ راشف  مه  يور  ار 
دیداد . اهنآ  هب  ار  تیمکح  يأر  امش  هک  دش  نانچ  عضو  هنافّساتم  ددرگیم ، لیلذ  راوخ و  دیزاس  شیاهر 

تشادـن و رارق  نم  شود  رب  رذـگهر  نیا  زا  یهانگ  و  دوبن ، بجاو  نم  رب  نآ  تارّرقم  متـشاد ، اـبِا  راـک  نیا  زا  نم  رگا  دـنگوس  ادـخ  هب 
دوش ؟ يوریپ  نم  زا  تسیابیم  و  دوب ، نم  اب  قح  مه  زاب  متفریذپیم  ار  نآ  رگا  ادخ  هب  دنگوس 

، ماهتـشگن ادج  نآ  زا  ما  هدش  انـشآ  نآ  اب  هک  یماگنه  نآ  زا  نم  دهدیم ) نم  هب  ار  ّقح  ادخ  باتک  و   ) تسا نم  اب  ادخ  باتک  هکنیا  هچ 
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دراو زا  دزیم ، رود  نادـنواشیوخ  ناردارب و  نادـنزرف ، ناردـپ ، درگادرگ  راتـشک  لتق و  و  میدوب ، ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  اب  ام 
شزوس درد و  رب  تماقتسا  یئابیکش و  ادخ و  نامرف  میلست  قح و  هار  رد  نتـشادرب  ماگ  نامیا و  رب  زج  يزیچ  یتّدش  تبیـصم و  ره  ندش 

تالیوأت تاهبش و  تافارحنا و  اه و  یجک  اجبان و  تالیامت  هطساوب  شیوخ  یمالسا  ناردارب  اب  نونکا  مه  یلو  میدوزفایمن ، اهتحارج 
. تسا ام  هدنکارپ  عمج  ثعاب  يزیچ  مینک  ساسحا  هاگره  سپ  میگنجیم ، اوران 

هتفرگ و ار  نآ  و  میهدیم ، ناـشن  لـیامت  نآ  هب  اـم  میزاـسیم ، مکحم  ار  اهدـنویپ  هدـنامیقاب  میوـشیم و  کـیدزن  مه  هب  نآ  هلیـسو  هب  و 
[ . 1 .( ] میزاسیم اهر  ار  شریغ 

----------------------
اه : تشون  یپ 

. یتشد دمحم  سرهفملا  مجعم  هغالبلاجهن  هبطخ 122  [ 1]

یلع ماما  يرادمتسایس 

هشیدنا نهذ و  ملسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ياهدومنهر  و  یهلا ، یحو  زا  هدافتـسا  اب  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترـضح 
، تخانشیم یبوخ  هب  ار  مدرم  مه  ار و  هعماج  مه  دوخ  ریظن  یب 

تسنادیم ، ار  اههئطوت  عاونا  اب  هلباقم  ياههار  تخانشیم و  یبوخ  هب  ار  نانمشد  دوب ، انشآ  يرادمتسایس  ياههویش  اهشور و  عاونا  اب 
. دوب ارگلوصا  یسایس  ياهشور  يارجا  رد  و  درکیم ، طایتحا  نآ  يریگراکب  رد  اّما 

. تشاذگیم مارتحا  سّدقم ، عرش  یقالخا و  ياهشزرا  هدش  نییعت  ياهزرم  هب 
دندوب ، هناگیب  نید  ياهشزرا  هب  لمع  رد  دندوبن و  انشآ  يدیحوت  تسایس  اب  زور  نآ  نارادمتسایس  زا  يرایسب  نوچ 

: دنتفگیم درادن ، یکاب  یلمع  ره  ماجنا  زا  هک  دنتخودیم  مشچ  وا  یسایس  ياهشور  هیواعم و  هب 
. تسا رترادمتسایس  ای  تسا  كریز  هیواعم 

هک : یتروص  رد 
مالـسلا هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  هک  یتروص  رد  تشادـن ، یتیدودـحم  تفرگیم و  راک  هب  تسنادیم  یـسایس  روما  رد  هچره  هیواـعم 

. تفگیم خساپ  نید  زرم  رد  ار  نایفارطا  ياههتساوخ  تفرگیم و  راک  هب  سّدقم  عرش  هدودحم  رد  تسنادیم  هک  ار  هچنآ 
تـسیزیم نآ  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  ياهعماـج  دوشیم ، تباـث  بلطم  نیا  مالـسلا ، هیلعیلع  هغالبلاجـهن  ياـهزارف  یخرب  هب  هّجوت  اـب 

درکیم . مهّتم  یتسایس  یب  هب  ار  ترضح  نآ  هک  تشادن  رادمتسایس  تسایس و  زا  یحیحص  رّوصت 
هدش نایب  یقیقح ، ریغ  یقیقح و  تسایس  قرف  هدش و  هداد  خساپ  مدرم  مّهوت  نیا  هب  نآ  رد  هک  دوشیم  حرطم  نانخـس  زا  یخرب  اجنیا  رد 

[ . 1 : ] دومرف هک  دوشیم  دیکأت  تسا ، یهلا  تسایس  نامه  هک  نید ) تسایس و   ) گنتاگنت طابترا  رب  تسا و 
. ُعِجْرَْملاا َفیَک  َِملَع  ْنَم  ُرِدْغی  اَمَو  ُْهنِم ، یقْوَأ  ًۀَّنُج  ُمَلْعَأ  َالَو  ِقْدِّصلا ، ُمَأَْوت  َءاَفَْولا  َّنِإ  ُساَّنلا ، اَهیَأ 

. ِۀَلیِْحلا ِنْسُح  یلِإ  ِهِیف  ِلْهَْجلا  ُلْهَأ  ْمُهَبَسَنَو  ًاسیَک ، َرْدَْغلا  ِِهلْهَأ  ُرَثْکَأ  َذَخَّتا  ِدَق  ٍناَمَز  یف  اَنْحَبْصَأ  ْدََقلَو 
! ُهَّللا ُمُهََلتاَق  ْمَُهل ! اَم 

ِیف َُهل  َۀجیِرَح  َال  ْنَم  اَهَتَصُْرف  ُزِهَْتنیَو  اَهیَلَع ، ِةَرْدَْقلا  َدَْعب  ٍنیَع  ْيأَر  اَهُعَدیَف  ِهیْهَنَو ، ِهَّللا  ِْرمَأ  ْنِم  ٌِعناَم  اَهَنوُدَو  ِۀَلیِْحلا  َهْجَو  ُبَّلُْقلا  ُلَّوُْحلا  يَری  ْدَق 
. ِنیِّدلا

----------------------
: اه تشون  یپ 
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. سرهفملا مجعم  هغالبلاجهن  هبطخ 41  [ 1]

مالسا شریذپ  رد  تقبس 

دروآ . نامیا  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمغیپ  هب  هک  دشابیم  یسک  نیتسخن  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح 
دنتشون : ناخّروم  همه 

. دوب هلاس  هدزیس  هک  یلاح  رد  دروآ  مالسا  وا 
تسا : هتفگ  ۀَّبش  نب  رمع  دیزوبا 

تسا : هدرک  لقن  رمع  نبا  زا  وا  بئاس و  نب  تارف  زا  نامعن  نب  ِجیرُس 
. تشاد لاس  هس  تصش و  هک  یلاح  رد  تفر  ایند  زا  دوب و  هلاس  هدزیس  هک  یلاح  رد  دروآ  مالسا  مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع 

تسا هدش  هتفگ  هراب  نیا  رد  هک  تسا  یلوق  نیرت  تسرد  نیا  و 
دینک : هّجوت  مالسا  ناگرزب  تافارتعا  زا  یخرب  هب  اجنیا  رد 

تسا : هدرک  تیاور  [ 1  ] ینَرَع هَّبَح  زا  وا  لیَهُک و  نب  ۀَمَلَس  زا  هَبْعُش   - 1
تفگیم : هک  مدینش  مالسلا  هیلع  یلع  زا 

. درازگزامن ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  اب  هک  متسه  سک  نیتسخن  نم 
تسا : هتفگ  [ 2  ] مقرا نب  دیز   - 2

. تسا مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  دروآ ، نامیا  راگدرورپ  هب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  زا  سپ  هک  یسک  نیلّوا 
تسا : هدمآ  کلام  نب  سنا  لوق  زا   - 3

. درازگ زامن  هبنش  هس  زور  مالسلا  هیلع  یلع  دش و  هدیزگرب  تّوبن  هب  هبنشود  زور  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمغیپ 
یسراف نب  ناملس  زا  وا  يدنک و  نب  ِمیَلُع  زا  وا  و  [ 3  ] رِمَتْعُم نب  ِشَنَح  زا  وا  قداص و  یبا  زا  وا  لیَهُک و  نب  ۀَمَلَس  زا  يروث  نب  نایفـس   - 4

دومرف : ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  هک  هدرک  تیاور 
ِبلاطِیبا ِْنب  یَلَع  ًامالِْسا  ْمُُکلَّوَأ  َضْوَْحلا  یَلَع  ًادُورُو  مُُکلَّوَأ 

بلاطیبا نب  یلع  وا  تسا و  هدـیورگ  مالـسا  هب  هک  تسامـش  ِنیلَّوا  دـشدهاوخ ، دراو  رثوک  ضوح  رد  نم  رب  امـش  زا  هک  یـسک  نیتسخن  »
.« دشابیم مالسلا  هیلع 

تفگ : نم  هب  هَْرفُغ  يالوم  رمع  تسا ، هتفگ  يدْرِوارَد  دّمحم  نب  زیزعلادبع   - 5
دندیسرپ : [ 4  ] یظَُرق نب  ِْبعک  نب  دّمحم  زا 

؟ لّوا هفیلخ  ای  دوب  مالسلا  هیلع  یلع  دیورگ  مالسا  هب  هک  یسک  نیتسخن 
تفگ :

. دروآ مالسا  هک  دوب  ود  نآ  ِنیتسخن  مالسلا  هیلع  یلع  هّللا ، َناحبُس 
تفگ : هک  تسا  هدش  تیاور  هیوَدَع  هّللادبع  رتخد  [ 5  ] ةذاعُم زا  و 

تفگیم : هک  مدینش  هرصب  ربنم  رب  مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  زا 
دورگب . مالسا  هب  هکنآ  زا  شیپ  مدمآ  رد  مالسا  رد  دروآ و  نامیا  رکبوبا  هکنآ  زا  شیپ  مدروآ  نامیا  مربکا ، قیّدص  نم 

تفگ : وا  هک  تسا  هدرک  تیاور  قاحسا  نبا  زا  يرهُز  دعس  نب  میهاربا   - 6
تفگ : هک  شّدج  زا  مه  وا  شردپ و  زا  وا  يدنک و  فیفع  نب  سایا  نب  لیعامسا  زا  ثَعشالا  یبا  نب  ییحی  درک  ثیدح  ارم 
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دزن هب  سپ  تشادن ، یناوریپ  زونه  هک  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  تثعب  زاغآ  رد  مدش ، هناور  جح  يارب  مدوب و  هشیپ  رجات  يدرم  نم 
. دوب ناگرزاب  يدرم  زین  وا  اریز  منک ، يرادیرخ  ار  یتراجت  يالاک  یخرب  وا  زا  ات  مدمآ  ّبلطملادبع  نب  ساّبع 

دمآ . نوریب  يرداچ  زا  يدرم  ناهگان  هک  مدوب  وا  دزن  نم  راگدرورپ  هب  دنگوس  سپ 
دروآ . ياجب  زامن  تساخرب و  دید  بورغ  هب  لیام  ار  دیشروخ  هک  نیمه  دنکفا و  رظن  دیشروخ  هب  سپ 

. درازگزامن داتسیا و  درم  نآ  تشپ  دمآ و  نوریب  دمآ  نوریب  درم  نآ  هک  يرداچ  نامه  زا  ینز  هاگنآ 
. درازگزامن داتسیاب و  درم  نآ  تشپ  دمآ و  نوریب  رداچ  نآ  زا  دوب  غولب  ّدح  هب  کیدزن  هک  يا  هّچب  رسپ  سپس 

؟ تسیک نیا  متفگ :
تفگ : ساّبع !

. تسا نم  ردارب  رسپ  ّبلطملادبع  نب  هّللادبع  نب  دّمحم  نیا 
؟ تسیک نز  نیا  متفگ :

تسا . دَلیوُخ  رتخد  هجیدخ ، وا  رسمه  نز  نیا  تفگ :
؟ تسیک ناوج  نیا  متفگ :

. تسا وا  يومع  رسپ  بلاطیبا  نب  یلع  وا  تفگ :
؟ دنکیم وا  هک  تسا  يراک  هچ  نیا  متفگ :

تفگ :
یسک دشاب ، هّچب  رـسپ  نیا  هک  شیومع  رـسپ  شرـسمه و  زج  شراک  نیا  رد  ار  وا  و  تسا ، ربمغیپ  وا  هک  دنکیم  نامگ  دناوخیم و  زامن 

. تسا هدرکن  يوریپ 
. دش دهاوخ  هدوشگ  رصیق  ورسخ و  ياهجنگ  هچیرد  وا  رب  يدوزب  هک  دنکیم  نامگ  وا  و 

تفگیم : فیفع  و 
تفگیم : دیدرگ و  دنمهرهب  مالسا  دروآهر  زا  دروآ و  مالسا  نآ  زا  سپ 

. دندیورگ مالسا  هب  هک  میدوب  سک  نیمّود  مالسلا  هیلع  یلع  اب  نم  دومنیم ، روهرهب  مالسا  تمعن  زا  ارم  زور  نآ  راگدرورپ  رگا 
[ . 6 : ] تسا هتفگ  جاّجحلاوبا  نب  دهاجم   - 7

هک : تسا  نآ  دومن ، هدارا  وا  هب  لاعتم  راگدرورپ  هک  ییاهیکین  زا  مالسلا و  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  رب  لاعتم  دنوادخ  ياهتمعن  زا 
زا هک  شیومع  ساّبع  هب  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  سپ  دوب ، دـنملایع  بلاطوبا  دـندش و  دـیدش  یطحق  لاس  راتفرگ  شیرق 

تفگ : دوب  مشاه  ینب  نیرترگناوت 
هب ار  اـم  سپ  ینیبیم . تسا  هدیـسر  یطحق  لاـس  نیا  زا  مدرم  هب  هک  ار  هچنآ  تـسا و  رایـسب  لاـیع  ياراد  بلاـطوبا  تردارب  ساـّبع ، يا  »

بیترت نیدب  و  يرادیمرب ، وت  ار  يدنزرف  مریگیمرب و  نم  ار  وا  نادنزرف  زا  يدنزرف  مینک ، کبـس  وا  لایع  زا  يراب  ات  نک  هناور  وا  يوس 
« مینکیم تیافک  وا  زا  ار  ود  نآ  یگدنز  جراخم  هنیزه و 

. بوخ رایسب  تفگ : ساّبع 
دنتفگ : وا  هب  دندمآ و  بلاطوبا  دزن  هب  ات  دندش  هناور  ود  نآ  سپ 

. دوش فرطرب  دنتسه  نآ  رد  مدرم  هک  یتبیصم  زا  ات  مینک ، کبس  وت  لایع  لها و  زا  يراب  میهاوخیم  ام 
تفگ : اهنآ  هب  بلاطوبا 

. دینکب دیهاوخیم  هچ  ره  سپ  دیراذگب ، نم  يارب  ار  لیقع 
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دوـخ هارمه  تشادرب و  ار  رفعج  مه  ساـّبع  درب و  لزنم  هب  دوـخ  هارمه  تفرگرب و  ار  یلع  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوـسر  هاـگنآ 
. تخاس

. دومن ثوعبم  يربمایپ  هب  ار  وا  دنوادخ  هکنیا  ان  دوب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  اب  هتسویپ  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
. دومن قیدصت  ار  وا  دروآ و  نامیا  وا  هب  درک و  يوریپ  وا  زا  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح 

. دش زاینیب  مالسا  هب  ندیورگ  اب  دروآ و  مالسا  هکنیا  ات  دوب  ساّبع  دزن  رفعج 
هّکم ياههوک  يوس  هب  دیـسریم ، ارف  زامن  تقو  هک  یماگنه  مالـسا  زاـغآ  رد  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  دنتـشون  و   - 8

. دمآیم نوریب  شماوقا  رگید  اهومع و  همه  بلاطوبا و  مشچ  زا  هدیشوپ  وا  اب  مه  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  تفریم و  نوریب 
یلاعت دـنوادخ  هک  ینامز  ات  اـجنآ  رد  دنتـشگیمرب و  دـندشیم ، دراو  بورغ  ماـگنه  هب  دـندرازگیم و  زاـمن  اـههوک  نآ  رد  مه  اـب  سپ 

. دندنامیم یقاب  دندومنیم و  گنرد  تساوخیم 
دندناوخیم . زامن  ودره  هک  یلاح  رد  تفای ، رگیدکی  اب  ار  ار  ود  نآ  يزور  بلاطوبا  يدنچ  زا  سپ 

تفگ : ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هب  سپ 
تفگ : يراد ؟ داقتعا  نادب  هک  تسا  ینید  هچ  نیا  مردارب  رسپ  يا 

. دشابیم میهاربا  ام  ردپ  شناگداتسرف و  نییآ  تسوا و  هکئالم  دنوادخ و  نید  نیا  ومع  يا 
صلاخ شیارب  ار  تحیصن  هک  یتسه  یسک  نیرتهتـسیاش  ومع  يا  وت  داد و  رارق  ربمایپ  دوخ  ناگدنب  يارب  نید و  نیا  يارب  ارم  راگدرورپ 

. دیامن يرای  رما  نیا  رد  ارم  دنک و  تباجا  ارم  توعد  هک  یتسه  یسک  نیرت  هتسیاش  وت  مدرک و  توعد  تیاده  هب  ار  وا  مدومن و 
تفگیم : مالسلا  هیلع  یلع  شدنزرف  هب  بلاطوبا 

؟ دیراوتسا نآ  رب  هک  تسا  ینییآ  هچ  نیا  مرسپ 
دادیم : خساپ  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح 

. مدرک يوریپ  وا  زا  مدرازگ و  زامن  یلاعت  يراب  رطاخ  هب  وا  اب  مدومن و  قیدصت  هدروآ  هک  ار  هچنآ  مدروآ و  نامیا  ادخ  ربمایپ  هب  ردپ  يا 
تفگیم : بلاطوبا 

. شاب وا  هارمه  سپ  تسا ، هدرکن  توعد  ریخ  هب  زُج  ارت  ربمغیپ )  ) وا اّما 
تفگیم : مالسلا  هیلع  یلع  زا  مدینش  هک : تسا  هدرک  تیاور  نیَوُج  ِنب  ِۀَّبَح  زا  لیَهُک  نب  ِۀَمَلَس  - 9

«. َنینِس َسْمَخ  َۀَّمُْءالا  ِهِذه  ْنِم  ٌدَحأ  ُهَُدبْعی  ْنَأ  َْلبَق  َهَّللا  ُتْدَبَع  ْدََقل  »
.« مدرک تدابع  لاس  جنپ  دنک ، تدابع  تّما  نیا  زا  يدحا  هکنیا  زا  شیپ  ار  راگدرورپ  نامگ  یب  »

[ . 7 : ] دومرف ینالوط  ینارنخس  کی  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما   - 10
ِۀَصیِصَْخلا . َِۀلِْزنَْملاَو  ِۀَبیِرَْقلا ، َِۀباَرَْقلِاب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ْنِم  یِعِضْوَم  ُْمتِْملَع  ْدَقَو 

ُهَفْرَع . ِینُّمِشیَو  ُهَدَسَج ، ِینُّسِمیَو  ِهِشاَِرف ، ِیف  ِینُُفنْکیَو  ِهِرْدَص ، َیلِإ  ِینُمُضی  ٌَدلَو  اَنَأَو  ِهِرْجِح  ِیف  ِینَعَضَو 
ٍلِْعف . ِیف  ًۀَلْطَخ  َالَو  ٍلْوَق ، ِیف  ًَۀبْذَک  ِیل  َدَجَو  اَمَو  ِهِینْمِْقلی ، َُّمث  َءیَّشلا  ُغَضْمی  َناَکَو 

ارم ربمایپ  دینادیم ، هژیو  تلزنم  ماقم و  رد  کیدزن ، يدنواشیوخ  رد  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هب  تبـسن  ارم  تیعقوم  امـش  »
، دـیناباوخیم دوخ  صوصخم  هاـگتحارتسا  رد  و  تفرگیم ، دوخ  شوغآ  رد  ارم  مدوب  كدوک  هکیلاـح  رد  دـناشنیم ، شیوـخ  قاـتا  رد 

زگره دراذـگیم ، مناهد  رد  همقل  همقل  ار  یئاذـغ  یهاگ  و  دـنایوبیم ، نم  هب  ار  دوخ  هزیکاـپ  يوب  و  دنابـسچیم ، نم  ندـب  هب  ار  شندـب 
[ . 8 .« ] تفاین مرادرک  رد  یهابتشا  و  نم ، راتفگ  رد  یغورد 

-----------------------
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: اه تشون  یپ 
تیاور ار  مُخ  ریدغ  ثیدح  تسا و  مالسلا  هیلع  یلع  باحصا  زا  هفوک و  لها  زا  تسا . ۀَماُدقوبا  هب  یّنَکُم  ینَرَع  یلََجب  نیوُج  نب  ۀّبح  [ 1]

. 1  - 363 َۀباغلا -  ُدُسا  دوب . كرشم  زور  نآ  رد  تسا و  هدرک 
هلآو هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  اب  دوب و  ربمغیپ  هباحـص  زا  تسا . دیعـسوبا  هب  یّنکم  یجرزَخ  يراصنا  نامُعن  نب  سیق  نب  مقرا  نب  دیز  [ 2]

اب دوب و  هحاور  نب  هَّللادبع  تیبرت  نماد  رد  میتی و  تسا . هدرک  رکذ  ریغص  دُُحا  زور  رد  ار  دوخ  تشاد و  تکرـش  گنج  هدفه  رد  ملـسو 
. تشذگ رد  یلوق 68  هب  لاس 56 و  هب  اجنآ  رد  دش و  میقم  هفوک  رد  تسا و  هدرک  تیاور  ثیدح  داتفه  دومن . تکرـش  هتؤم  هوزغ  رد  وا 

(. 1  - 99 ءامسالا -  بیذهت  )
هدرک رکذ  َۀباغلا  ُدُسا  رد  ریثا  نبا  ار  نیا  دشابیم ، دنمهرهب  تّحـص  زا  شثیدح  تسا و  هدش  رکذ  هباحـص  رامـش  رد  رَمَتْعُم  نب  ِشَنَح  [ 3]

(. 2  - 55 َۀباغلا -  ُدُْسا   ) تسا
. دوب هظیُرق  ناریـسا  زا  شردپ  دشابیم . ردقلا  لیلج  یعبات  هزمحوبا و  هب  یّنکم  تسا . روهـشم  يدوهی  هفیاط  هظیُرق  ینب  هب  بوسنم  وا  [ 4]

ساّبع نبا  زا  دش و  ّدلوتم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  تایح  نامز  رد  تشگرب . هنیدم  هب  هاگنآ  دیزگ و  ینکُـس  هفوک  رد  دّمحم 
لاـس 108 هب  دـندرک : تیاور  وا  زا  مه  نارگید  درک و  تیاور  ثیدـح  هباحـص  زا  يرایـسب  زا  دینـش و  ثیدـح  هیواـعم  مقرا و  نبدـیز  و 

(. 1  - 90 ءامسالا -  بیذهت  .) تشذگرد لاس  نآ  زا  سپ  یلوق  هب  يرجه و 
تیاور ثیدح  هشئاع  مالـسلا و  هیلع  یلع  زا  دشابیم . هرـصب  لها  ثیدـح و  ناملاع  زا  لضاف و  ینز  وا  تسا ، ءابْهَـص  ُُّما  ةذاعُم ، هینک  [ 5]

تفای . تافو  يرجه  لاس 83  هب  دنا . هدومن  تیاور  وا  زا  مه  یتعامج  مصاع و  درک و 
رد دومن و  رفس  رایـسب  تفرگ و  ارف  ساّبع  نبا  زا  ار  ریـسفت  تسا ، هّکم  یلاها  زا  یعبات و  موزخم و  ینب  یلاوم  زا  جاّجحوبا  نب  دهاجم  [ 6]

ار شردپ  هک  تسا  یـسک  اهنت  ءامـسالا  بیذهت  رد  يوون  ایرکز  وبا  تشذگ . رد  يرجه  لاس 104  هب  هدجس  لاح  رد  دش . رقتـسم  هفوک 
(. 45 ءاهقفلا -  تاقبط  . ) تسا هدشن  رکذ  عجارم  ریاس  رد  هن  باتک و  یّطخ  هخسن  رد  هن  هجو  نیا  تسا و  هدرک  رکذ  ریغصت  اب  ریَبُج 

یتشد . دمحم  سرهفملا  مجعم  هغالبلاجهن   192 هبطخ 115 : [ 7]
. یتشد دمحم  سرهفملا  مجعملا  هغالبلاجهن   192 هبطخ 115 : [ 8]

دندناوخیم ادخ  ار  یلع  هک  طز »  » موق ندنازوس 

ترـضح تاـمارک  تازجعم و  هب  هجوتاـب  دـندش  انـشآ  ماـما  اـب  سپـس  هدـمآ و  ناریا  هب  دـنه  زا  هک  ّطز »  » موق زا  رفن  دودـح 70  یهورگ 
دنتفگ : ماما  هب  باطخ  جراوخ ، هب  تبسن  یبیغ  رابخا  ندینش  اب  صوصخ  هب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

.« یتسه ادخ  وت  »
. دندیزرو رارصا  دوخ  یتدیقع  تافارحنا  رد  اهنآ  اّما  دنرادرب ، تسد  دوخ  هدیقع  زا  ات  درک  ناوارف  شالت  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

دنتفگیم : دندشیم و  عمج  هفوک  دجسم  يولج  زور  ره 
.« تسام هدنهد  يزور  ادخ و  یلع  »

، داد شرازگ  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  هب  ار  اهنآ  عامتجا  ربنق 
. دنتفریذپن اهنآ  اّما  درک ، تحیصن  ناوارف  دیبلط و  روضح  هبار  اهنآ  ماما 

[ . 1 . ] دنازوس شتآ  رد  ار  اهنآ  ماجنارس 
-------------------

اه : تشون  یپ 
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. يربط نیدلا  بحم  یبقعلا ص 93 : رئاخذ  و -  هعیشلا ج 18 ص 553 -  لئاسو  [ 1]

سومان هب  هاگن  رطاخب  یلیس 

. دندیسرپ وا  زا  ار  ّتلع  یتقو  دوب ، خرس  شتروص  هک  دش  ادخ  هناخ  دراو  یناوج  ّجح  مسارم  مایا  رد 
: تفگ

. تسا هدز  یلیس  متروص  رب  یلع 
. دیسرپ ار  ارجام  دیبلط و  دوخ  روضح  هب  ار  ناوج  نآ  مود  هفیلخ 

. دز یلیس  متروص  هب  یلع  داد : خساپ  ناوج 
: دیسرپ هفیلخ  دش ، ادخ  هناخ  دراو  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  هکنآ  ات  دندنام  رظتنم 

؟ دش خرس  شتروص  هک  دیدز ، یلیس  ار  ناوج  نیا  امش  ایآ  بلاطیبانبیلع ، يا 
. يرآ دومرف : ترضح 

؟ ارچ دیسرپ : هفیلخ 
: داد خساپ  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

َنیِملْسُْملا  َمُرُح  ُرُْظنی  ُُهتیَأَر 
.« درکیم هاگن  دولآ  هانگ  مشچ  اب  ناناملسم  سیماون  هب  هک  مدید  ار  وا  »

: تفگ ناوج  نآ  هب  دینش ، ار  ترضح  خساپ  هفیلخ  یتقو 
. وش رود  نم  شیپ  زا 

ِهَّللا  ُدی  ََکبَرَض  َو  ِهَّللا  ُنیَع  َكاَر  ْدَقَف 
[ . 1 .« ] دز ار  وت  ادخ  تسد  دید و  ار  وت  ادخ  مشچ  انامه  »

تارکنم داسف و  دنهد ، خساپ  یئاسانش و  هنوگنیا  ار  هانگ  اهیتشز و  دنشاب و  رـضاح  اج  همه  رد  زوسلد  ناکاپ  هتخاس و  دوخ  نیرظان  رگا 
. دنکیمن دیدهت  ار  هعماج  درف و  تمالس  درک و  دهاوخن  دشر  یمالسا  هعماج  رد 

-------------------
اه : تشون  یپ 

مدـش هعیـش  ارچ  و  هغالبلاجـهن ، حرـش  رد  دـیدحلایبا  نبا  و  ةرـضّنلا ، ضاـیر  رد  يربط  و  ّولغ ، باـب  رد  لـحن  لـلم و  رد  یناتـسرهش  [ 1]
ص218.

ینامسآ ناگراتس 

: دومرف مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح 
[ . 1 . ] ٍرُون ْنِم  ٍدوُمَع  یِلا  ٍۀَنیدَم  ُّلُک  ًۀَطُوبْرَم  ِضْرَْالا  ِیف  یتَّلا  ُِنئادَْملا  ُْلثِم  ُِنئادَم  ِءامَّسلا  ِیف  یتَّلا  ُموُجُّنلا  اَذَهل 

طابترا رون  زا  ینوتس  هلیـسو  هب  رگید  رهـش  اب  يرهـش  ره  هک  دنـشابیم ، نیمز  يور  ياهرهـش  دننام  ییاهرهـش  ینامـسآ  ياههراتـس  نیا  »
دنراد ».

: هک دراد  تیاور  نیا  حیضوت  رد  ياهرطاخ  نیظعاولا  ناطلس 
متفرگ . رارق  دوب  باوخ  تخت  هس  ياراد  هک  یقاطا  رد  مدش و  یتشک  راوس  هرصب  رد  يزور  نم 
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دوب ، ّهپوک  مه  ام  اب  يوسنارف ) نیقرشتسم  زا   ) نئوژ ویسم  مان  هب  يدنمشناد  فیرش و  درم  ًاقاّفتا 
ياهتبحص اب  ترفاسم  لوط  رد  میدش و  سونأم  مه  اب  ببـس  نیدب  تسنادیم ، بوخ  ار  یـسراف  یبرع و  نابز  دوب  يوسنارف  هکنیا  اب  وا 

. میدوب مرگرس  ینید ، یملع ، عّونتم 
، ینالوط ياهثحابم  زا  دعب  هک  مزاس  هّجوتم  يرفعج  هّقَح  بهذم  مالسا و  نیبم  نید  قیاقح  هب  ار  درم  نآ  هک  متـشاد  يّدج  یعـس  نم  هّتبلا 

: متفگ يوسنارف  هب 
هیئاوـه و تادوـجوم  هیّوـج و  تارُک  زا  يوـق  ياـهنیبرود  زّهجم و  ياهپوکـسلت  هلیـسو  هب  هک  دـینکیم  تاـهابم  نیا  هـب  زورما  اـه  اـمش 

نب یلع  ترضح  ناناملسم  مّود  ياوشیپ  لبق  لاس  دصیـس  رازه و  یلو  دیروآ ، تسد  هب  یتاعالّطا  ناگراتـس ، بکاوک و  عضو  یگنوگچ 
، داد ربخ  دـیدج ، تئیه  قبط  ینامـسآ  تارک  زا  گرزب ، ياهنیبرود  پوکـسلت و  دوجو  یموجن و  بابـسا  نودـب  مالـسلا  هیلع  بلاـطیبا 

. مدناوخ وا  يارب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  تیاور  نیمه  هاگنآ 
تبث ار  ثیدـح  نیا  هک  ار  یئاـهباتک  ماـن  درک ، شهاوـخ  ًانمـض  دوـمن و  تشادداـی  ار  ربـخ  نیا  رّکفت ، توکـس و  زا  دـعب  نئوژویـسم ،

متفگ . وا  هب  ار  ثیدح  كرادم  نم  میوگب و  وا  هب  دناهدرک 
هک : دومن  هفاضا  درک و  تبث  ار  اهنآ  وا 

قیقحت زا  دعب  تسا ، دوجوم  اجنآ  رد  باتک  ره  یّطخ  ياههحـسن  یّتح  هک  دراد  دوجو  ایند  ياههناخباتک  نیرتگرزب  سیراپ  ندـنل و  رد  »
تسا ینامـسآ  ياهنیبرود  اهپوکـسلت و  شیادیپ  زا  شیپ  دیدومن ، رکذ  ار  اهنآ  امـش  هک  اهباتک  نیا  فیلأت  خیرات  هک  دش  مولعم  رگا 

موشیم ، ناملسم  نم  هک  دشاب  هاوگ  امش  نم و  نایم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  دّمحم  یسیع و  يادخ  مهدیم و  لوق  امش  هب 
یتوکلم و مشچ  ياراد  هتشادن و  ییایند  مشچ  تقیقح  رد  شیپ  لاس  رازه  رد  یموجن  تاودا  بابسا و  نودب  نخـس  نیا  هدنیوگ  هک  اریز 

تسا . هدوب  هیهلا  هّوق  بحاص 
[ . 2 .« ] دشابیم ینامسآ  ّقح و  نید  ًاعطق  یئاوشیپ  نینچ  اب  مالسا  نید  تروص  نیا  رد  سپ 

: هک دنکیم  لقن  تاعالّطا  زا  لاس 6 ص 15  هرامش 2  رد  مالسا  بتکم  هّلجم 
هراتـس نویلم  یتسه 600  ملاـع  رد  هک  دناهدیـسر  هجیتـن  نیا  هب  دـناهدروآ  لـمع  هب  هک  یقیقد  رایـسب  تابـساحم  قبط  ناـهج  نادنمـشناد 

. دراد دوجو  ینوکسم 
. دنکیم دییأت  ار  ماما  كرابم  رظن  هک 

----------------
: اه تشون  یپ 

نازیملا ج 17 ص ریسفت  و  راحبلا ج 2 ص 574 ، ۀنیفـس  و  بکوک ، تغل  ناونع  تحت  نیرحبلا  عمجم  و  ناهرب ج 4 ص 15 ، ریسفت  [ 1]
. 131

رواشیپ ص 958. ياهبش  [ 2]

یسانش هراتس 

: دومرف اهنامسآ  یئابیز  رد  اهنآ  شقن  ناگراتس و  هب  تبسن  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
، ِهِْقلَخ ِلاَمْعَِأب  َنیِدِـعاَّصلاَو  ِهِْرمَِأب ، َنیِِطباَْهِلل  َلَّلَذَو  اَهِجاَوْزَأ ، َنَیبَو  اَـهَنَیب  َجَّشَوَو  اَـهِجاَرِْفنا  َعوُدُـص  َمَحاـَلَو  اَـهِجَُرف ، ِتاَوَهَر  ٍقِیْلعَت  اَِـلب  َمَظَنَو 

ِبُهُّشلا َنِم  ًادَـصَر  َماَقَأَو  اَِهباَْوبَأ ، َِتماَوَص  ِقاَِـتتْرِالا  َدـَْعب  َقَتَفَو  اَهِجاَرْـشَأ ، يَرُع  ْتَمَحَْتلاَـف  ٌناَـخُد ، یِه  ْذِإ  َدـَْعب  اَـهاَداَنَو  اَـهِجاَْرعِم ، َۀـَنوُزُح 
ِهِْرمَِأل . ًۀَِملْسَتْسُم  َفِقَت  ْنَأ  اَهَرَمَأَو  ِهِدیَِأب ، ِءاَوَْهلا  ِقْرَخ  ِیف  َروُمَت  ْنَأ  ْنِم  اَهَکَْسمَأَو  اَِهباَِقن ، یَلَع  ِِبقاَوَّثلا 
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َزیَمُیِل اَمِهِجَرَد ، ِجِراَدَم  ِیف  اَمُهَریَس  َرَّدَقَو  اَمُهاَرْجَم ، ِِلقاَنَم  ِیف  اَمُهاَرْجَأَو  اَِهلَیل ، ْنِم  ًةَّوُحْمَم  ًۀیآ  اَهَرَمَقَو  اَهِراَهَِنل ، ًةَرِْصبُم  ًۀیآ  اَهَـسْمَش  َلَعَجَو 
اَهیِراَرَد ِتایِفَخ  ْنِم  اَـهَتَنیِز ، اَِـهب  َطاـَنَو  اَـهَکَلَف ، اَـهِّوَج  ِیف  َقَّلَع  َُّمث  اَـمِهِریِداَقَِمب ، ُباَـسِْحلاَو  َنِینِّسلا  ُدَدَـع  َمَْلعِیلَو  اَـمِِهب ، ِراَـهَّنلاَو  ِلـیَّللا  َنَیب 
اَهِطُوبُهَو اَـهِِرئاَس ، ِریِـسَمَو  اَِـهِتباَث ، ِتاَـبَث  ْنِم  اَهِریِخْـسَت  ِلَـالْذَأ  یَلَع  اَـهاَرْجَأَو  اَِهبُهُـش ، ِِبقاَوَِثب  ِعْمَّسلا  ِیقِرَتْـسُم  یمَرَو  اَِـهبِکاَوَک ، ِحـِیباَصَمَو 

. اَهِدوُعُسَو اَهِسوُُحنَو  اَهِدوُعُصَو ،
مه هب  ار  نآ  ياهفاکـش  و  دیـشخب ، ماظن  دـنک ، هیکت  يزیچ  هب  هکنیا  نودـبار  اهنامـسآ  عیـسو  ياههلـصاف  يدـنلب و  یتسپ و  زاب و  ياضف  »

یناگتشرف رب  درک ، ناسآ  ار  نتساخرب  ندمآ و  دورف  يراوشد  و  داد ، دنویپ  دوب  تفج  تشاد و  بسانت  هک  هچ  نآ  اب  ار  کی  ره  و  دروآ ،
سپ داد ، نامرف  نآ  هب  دوب  راخب  دود و  تروص  هب  نامـسآ  هک  یلاح  رد  دـنرب . الاب  ار  ناگدـنب  لامعا  ای  دـنناسر  قلخ  هب  ار  وا  ناـمرف  هک 

ینابهگن نامسآ ، زا  یفاکش  یهار و  ره  رب  و  تخادنا ، هلصاف  اهنآ  نیب  دومن و  ادج  مه  زا  ار  اهنآ  سپس  تخاس ، رارقرب  ار  نآ  ياههطبار 
میلست شنامرف  ربارب  ات  دومرف  روتـسد  و  تشادهگن ، اضف  رد  نوزومان  تکرح  زا  ار  اهنآ  تردق  تسد  اب  و  تشامگ ، نشور  ياهباهـش  زا 
تکرح ریـسم  رد  ار  ود  نآ  و  داد ، رارق  اهبش  یکیرات  يارب  گنرمک  يرون  اب  ار ، هام  و  زور ، شخب  ینـشور  هناـشن  ار  باـتفآ  و  دنـشاب .

زور بش و  نیب  هک  دـننک  تکرح  هدـش  نییعت  تاـجرد  رد  اـت  دومن  يریگهزادـنا  قیقد  ار  ود  نآ  تکرح  و  دروآرد ، تکرح  هب  شیوخ 
نامسآ ره  ياضف  رد  سپ  دشاب ، نکمم  نامز  يریگهزادنا  و  اهلاس ، هرامـش  اهنآ  دمآ  تفر و  اب  و  دوش ، صیخـشت  لباق  و  دشاب ، توافت 

رد هنادزد  ار  اهنامسآ  رارـسا  دنتـساوخ  هک  ار  نانآ  و  تسارایب ، هدنـشخرد  ناگراتـس  هدنبات و  ياهرهوگ  زا  یتنیز  و  دیرفآ ، ار  نآ  کلف 
نارگن و  هدنورالاب ، هدنیآ و  دورف  رارق ، یب  هدندرگ و  و  راوتسا ، تباث و  زا  ناگراتس  یمامت  و  درک ، نارابریت  نازوس  ياهباهـش  اب  دنبای ،

[ . 1 .« ] دومرف دوخ  رماوا  میلست  ار ، نیرفآ  يداش  هدننک و 
یسمش هموظنم  تخانش 

نکمم لکش  نیرتهب  رد  موجن  ملع  يریگارف  تخانش و 
------------------

اه : تشون  یپ 
. سرهفملا مجعم  هغالبلاجهن  هبطخ 91  [ 1]

يونعم ياه  هظحل  رد  داشرا  ینارنخس و 

، تسا هدش  باسح  تاغیلبت  داشرا و  ظعو و  اهلد ، رییغت  و  هعماج ، يزاسزاب  حالصا و  ياهشور  زا  یکی 
هب دنشاب ، هتشاد  ار  مزال  یگدامآ  اهلد  هک  دریذپ  تروص  یئاه  هظحل  بسانم و  طئارش  رد  رگا  و  دراد ، اهلد  رد  یئازـسب  ریثأت  ینارنخس 

. دراذگیم رثأ  ياهنوگ  زاجعا  تروص 
يونعم ياههظحل  رد  هک  دوب  نیا  هباـطخ  ظـعو و  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  هدـش  باـسح  دنمـشزرا و  ياـه  هویـش  زا  یکی 

. دروآیم يور  يراتفگ  تاغیلبت  هب  یّصاخ 
: دندرک لقن 

اب دوخ  و  درکیم ، ینارنخس  داتـسیایم و  دندوب ، ادخ  دای  رکذ و  يونعم و  تلاح  رد  مدرم  هک  حبـص ، زامن  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما 
. دنایرگیم زین  ار  مدرم  تسیرگیم و  تمایق  ادخ و  دای 

[ . 1 ( ] ِهَّللا ِفْوَخ  ْنِم  ْمُهاْکبأ  َو  یکَبَف  ْمُهَظَع  َو  َفَرَْصنا  اَّمَلَف  َْحبُّصلَا ، ِساَّنلِاب  مالسلا  هیلع  َنینِمْؤُْملاَریمَا  یّلَص  )
-----------------------

اه : تشون  یپ 
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راربالا ج 1 ص 341. ۀیلح  [ 1]

داهج كرت  ماجنارس 

تـسد دوخ  فادها  هب  هار  نیا  زا  هاگ  ره  دنـسرب . دوخ  فادـها  هب  زیچان  يراکادـف  كدـنا و  یـشالت  اب  هک  دـنراد  راظتنا  مدرم  زا  یخرب 
دنوشیم . راچد  يدرسلد  سای و  هب  دنباین ،

. درورپن زارد  رود و  ياـهوزرآ  دوخ  يارب  یفاـبلایخ  ملاـع  رد  هک  تسین  یـسک  دنـشامق . نیا  زا  ناـگدروخ  تسکـش  ماـمت  یگدـنز ، رد 
ناشعقوت دح  زا  رتینالوط  تدم  ای  دننکیم  دروخرب  اهیراوشد  اب  نوچ  اما  دننکیم ، تکرح  دوخ  ياهوزرآ  ققحت  يارب  دارفا  زا  يرایسب 

دنوشیم . دیمون  دنرادیم و  رب  تسد  شالت  زا  دنشکیم ، راظتنا 
تسا . يدرف  يهبنج  زا  نیا 

وربور یپایپ  ياهتسکـش  اب  تسا  هدیدرگ  یلوحت  داجیا  هب  قفوم  هک  یـشبنج  ره  تسناد  دیاب  یعامتجا  یخیرات - ياهشبنج  رظن  زا  اما 
دوخ هاولخد  لوحت  ماجنارس  اما  دناهداتفا ، نادنز  هب  شناراداوه  زا  يرایسب  تسا و  هداد  یمخز  هتشک و  فده ، هب  لوصو  هار  رد  و  هدش ،

دناهدیشخب . ققحت  ار 
تسا . هتشاد  يدنیارف  نینچ  زین  یمالسا  زاس  نوگرگد  شبنج 

لمحتم نایوگروز  لاـگنچ  زا  ناـسنا  یئاـهر  و  یمالـسا ، لوحت  ندـناسر  ماـجنا  هب  يارب  ناناملـسم  وا و  هک  یئاـهجنر  زا  ع ،)  ) یلع ماـما 
دنکیم : دای  نینچ  دناهدش ،

یلع ایـضم  امیلـست و  انامیا و  الا  کلذ  اندـیزی  ام  انمامعا ، انناوخا و  انءانبا و  انءابا و  لـتقن  هلا ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  عماـنک  دـقل  و 
ناسلاختی نیلحفلا ، لواصت  نالواصتی  انودع  نم  رخالا  انم و  لجرلا  ناک  دقل  و  ودعلا ، داهج  یف  ادج  و  ملالا ، ضـضم  یلع  اربص  و  مقللا ،

انودع ... نم  انل  هرمف  نونملا ، ساک  هبحاص  یقسی  امهیا  امهسفنا 
نامیا و رد  ار  ام  راک  نیا  اما  میتشکیم . ار  دوخ  ياهومع  ناردارب و  نادنزرف و  ناردپ و  میدوب و  هلا ) هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  اب  ام  »

دومنیم . رتاشوک  نمشد  اب  داهج  رد  رتابیکش و  ازگناج  ياهدرد  لمحت  رد  تخاسیم ، رترادیاپ  قح  هار  ندومیپ  رد  و  رتخسار ، میلست 
کی مادـک  ات  دـندرکیم  رگیدـکی  ناج  دـصق  دـنتخیوآیم و  مهرد  رن  واگ  ود  نوچ  نمـشد  هاپـس  زا  يدرم ، اـب  اـم  نادرم  زا  یکی  هاـگ 

، دید ار  ام  يرادافو  یتسار و  نوچ  دنوادخ  ام . رب  نمشد  هاگ  میدوب و  زوریپ  نمـشد  رب  ام  یهاگ  دزیرب . فیرح  ماک  رد  ار  گرم  گنرش 
يرتش ناس  هب  مالسا  و  میریذپب ) هنادرم  ار  گرم  میتسناوت  ات   ) داتسرفورف يرای  ترصن و  ام  رب  دومرف و  لزان  تلذ  يراوخ و  ام  نمـشد  رب 

. درک ادیپ  ار  دوخ  هاگیاج  تفای و  رارقتسا  دریگ ، مارآ  نیمز  رب  كاندرد  ياهرذگ  تشگ و  زا  سپ  هک 
چیه دشیمن و  ياپ  رب  ینوتـس  چـیه  نید  يهمیخ  يارب  میدوب ، رـصنع ) تسـس  ریگیپ و  ان   ) امـش نوچ  زین  ام  رگا  دـنگوس ... مایتسه  هب 

تسریمن . نامیا  تخرد  زا  يزبس  يهخاش 
. دیشوپب ینامیـشپ  يهماج  دیـشودب و  نوخ  شور  نیا  زا  هک  دشابن  رود  دیرادنرب ) تسد  ياپ  تسـس  نیا  زا  هچنانچ   ) هک دنگوس  ادخ  هب 

[ . 1]
تلذ هار  رد  يرتشیب  بتارم  هب  ياهینابرق  دنزرو ، يراددوخ  ینابرق  نداد  زا  يزوریپ  تفارش و  هار  رد  هک  یناسک  تسا : یعیبط  ماجرف  نیا 

داد . دنهاوخ  يراوخ  و 
دنک . هدامآ  حالس  زا  سرت  يهیاس  رد  یگدنز  يارب  ار  دوخ  دیاب  دنزیم ، نت  حالس ، نتشادرب  زا  هک  یسک 

---------------------
اه : تشون  یپ 
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يهبطخ 55. هغالبلاجهن ، [ 1]

قح روای  حالس : 

درادیم ؟ زاب  لطاب  هب  شیارگ  زا  ار  نامدرم  يزیچ  هچ 
يرگید ... حالس  ره  ای  گنفت  ای  ریشمش  روز ، يورین  رگم  زیچ ، چیه  - 

تسه . زین  لطاب  رهزداپ  نیاربانب  و  تسا ، قح  روای  تردق 
روز هـب  لـسوت  زج  یهار  نمـشد  ربارب  رد  زیمآ  تملاـسم  ياهـشور  ماـمت  شیاـمزآ  زا  سپ  هـک  دـیامرفیم : ياهـبطخ  رد  ع )  ) یلع ـالوم 

تسا : هتفاین  ریشمش ) )
مهثعب بجعلا  نم  و  قحلل . ارـصان  لطابال و  نم  ایفاش  هب  یفک  و  فیـسلا ، دـح  مهتیطعا  اوبا  ناف  مهیف ، هملع  مهیلع و  هللا  هجحب  ضارل  ینا 

و یبر ، نم  نیقی  یلعل  ینا  و  برـضلاب ، بهرا  و ال  برحلاب ، ددها  ام  تنک و  دقل  لوبهلا ، مهتلبه  دالجلل ! ربصا  نا  و  ناعطلل ، زربا  نا  یلا 
ینید . نم  ههبش  ریغ 

مهاوخ غیت  مد  زا  ار  نانآ  دـننک  یچیپرـس  رگا  و  مدونـشخ . ناـشیا  لاوحا  زا  وا  یهاـگآ  دـنوادخ و  يرواد  هب  ناـسک  نیا  يهراـبرد  نم  »
دناهداد . میب  ناشنایوجگنج  نانکفاهزین و  زا  ارم  هک  اتفگش  تسا ! قح  روای  نیرتهب  لطاب و  نامرد  نیرتهب  نیا  هک  دنارذگ ،

نید رد  ماهتفرگ و  ورین  شیوخ  راگدرورپ  هب  نامیا  زا  نم  ماهدیـسرتن ! رازراک  زا  هدیـسارهن و  گنج  زا  زگره  دنیـشنب ! ناـشیازع  هب  رداـم 
مسرتب )؟ گنج  زا  دیاب  ارچ  نیاربانب  [ ) 1 « ] مرادن يدیدرت  چیه  دوخ 

-------------------
: اه تشون  یپ 

يهبطخ 22 . هغالبلاجهن ، [ 1]
دنزوریپ  ناگدنمزر 

تسا ... ناگدنمزر  نآ  زا  يزوریپ 
يهتفر تسد  زا  قوقح  حالس ، نتـشادرب  نودب  دشاب  هتـسناوت  هک  تسین  یتلم  چیه  تسا . هدرک  تباث  ار  نآ  خیرات  هک  تسا  یتقیقح  نیا 

دبایزاب . ار  دوخ 
، حالـس نودـب  هک  تسناد  دـیاب  اـما  دـناسریمن ، فدـه  هب  ار  وا  هراومه  تسا  لـیام  ناـسنا  هک  یتعرـس  نآ  هب  حالـس ، هک  تسا  تسرد 
هب هاتوک  ینامز  رد  رگا  و  دزای ، تسد  حالـس  هب  یمدآ  هک  تسا  نآ  هراچ  هار و  اهنت  ور  نیا  زا  و  تسین . نکمم  یفدـه  چـیه  هب  ندیـسر 

دیسر . دهاوخ  ماجنارس  دسرن  دوخ  دوصقم 
دزاسیم : راکشآ  ار  تقیقح  نیا  درادیم ، مالعا  نکش  قح  ناشکرس  اب  دربن  يارب  ار  دوخ  یگدامآ  هک  نآ  زا  سپ  ع )  ) یلع ماما 

یف وضما  و  هللا ، نم  هللا ، یلا  اورف  و  هللا ، داعب  هللا  اوقتاف  ناهیا ، ناـهذا و ال  نم  یغلا  طـباخ  قحلا و  فلاـخ  نم  لاـتق  نم  یلع  اـم  يرمعل  و 
الجاع . هوحنمت  مل  نا  الجا  مکجلفل  نماض  یلعف  مکب ، هبصع  امب  اوموق  و  مکل ، هجهن  يذلا 

میآ . رد  شزاس  رد  زا  ناشیا  اب  ای  مزرو  یتسس  نارتسگ  داسف  نانکش و  قح  اب  دربن  زا  هک  متسین  نآ  نم  دنگوس ... مایگدنز  هب  »
دیشاب ... راگزیهرپ  قح  هاگشیپ  رد  ادخ ، ناگدنب  يا  سپ 

دیرب ... هانپ  يو  نماد  هب  راگدرورپ  مشخ  زا  و 
رد ار  امـش  يزوریپ  یلع  هک  دینادب  و  تسا ، هدرک  فلکم  نادب  ار  امـش  وا  هک  دینکب  يراک  و  ددنـسپیم ، وا  هک  دیرادرب  ماگ  یهار  رد  و 

[ . 1 .« ] دیسرن نآ  هب  نونکا  مه  هک  مریگ  دنکیم  نیمضت  هدنیآ 
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اه : تشون  یپ 
يهبطخ 24. هغالبلاجهن ، [ 1]

طوقس

دتفایم ؟ طوقس  بیشارس  هب  یتلم  هنوگچ 
نت یـشک  قح  نیا  هب  مدرم  دننکیم و  لامیاپ  ار  مدرم  قوقح  نایاورنامرف  هک  تسا  نآ  طوقـس  تلع  هک  دهدیم  ناشن  خـیرات  هب  یهاگن 

دنریذپیم ... ار  نآ  دوخ  مدرم ، دنرادیم و  او  لطاب  زا  يوریپ  هب  ار  مدرم  نارگمتس  دنهدیم .
اهتلم . نیا  طوقس  يهوحن  تسا  نینچ 

دتفایم . طوقس  بیشارس  هب  تلم  هجیتن ، رد  دنهدیم و  نت  نادب  مدرم  و  دنشکیم ، لطاب  هار  هب  ار  مدرم  نارادمامز 
دیوگیم : نینچ  نارادمامز  نارس و  هب  ياهمان  رد  ع )  ) یلع ماما 

هودتقاف . لطابلاب  مهوذخا  و  هورتشاف ، قحلا  سانلا  اوعنم  مهنا  مکلبق  ناک  نم  کلها  امناف  دعب ، اما 
دعب ... اما  »

يهدوت و  دنتفریذپ ) ار  يراوخ  نیا  و   ) دنداد رد  نت  راچان  هب  مدرم  دنتشادزاب و  قح  زا  ار  مدرم  هک  دندش  كاله  ور  نآ  زا  امش  ناینیـشیپ 
[ . 1 (. ] دنام رادیاپ  نانچمه  اهلسن  رد  شیارگ  نیا  و  « ) دندیورگ لطاب  هب  مه  مدرم  دنتشاداو و  لطاب  هب  ار  مدرم 

-------------------------------
اه : تشون  یپ 

يهرامش 79. يهمان  هغالبلاجهن ، [ 1]

دیریگرب حالس 

تشادرب . حالس  دیاب  نمشد  ربارب  رد 
تسیک ؟ نمشد  اما 

رد هچنانچ  و  تسا ، نمشد  زین  تسوت  نیئآ  نتشک  ناهاوخ  هک  یسک  هکلب  تسوت ، لتق  ناهاوخ  هک  تسین  یسک  اهنت  نمشد  تقیقح  رد 
تسوا . نامرد  اهنت  حالس  درواین ، دورف  رس  یهلا  ماکحا  ربارب 

، دنکیم دزـشوگ  ار  وا  ياهیراگزاسان  و  وا ، هب  ار  شترـضح  دامتعا  دـسیونیم و  هللادـیبع ، شیومع  رـسپ  هب  هک  ياهمان  رد  ع )  ) یلع ماما 
دیامرفیم : نینچ 

ءاهالا و عاتبت  و  امارح ؟ برـشت  امارح و  لکات  کنا  ملعت  تنا  اماعط و  ابارـش و  غیـست  فیک  بابلالا ، يوذ  نم  اندـنع  ناک  دودـعملا  اـهیا 
هللا و قتاف  دالبلا !! هذه  مهبزرحا  و  لاومالا ، هذه  مهیلع  هللا  ءافا  نیذـلا  نیدـهاجملا  نینموملا  نیکاسملا و  یماتیلا و  لام  نم  ءاسنلا  حـکنت 
هب تبرـض  ام  يذـلا  یفیـسب  کنبرـض  و ال  کیف ، هللا  یلا  رذـع  کنم ال  هللا  یننکما  مث  لعفت  مل  نا  کناف  مهلاوما ، موقلا  ءالوه  یلا  ددرا 

قحلا ذخا  یتح  ، هداراب یتما  رفظ  و ال  هداوه ، يدنع  امهل  تناک  ام  تلعف  يذلا  لثم  العف  نیسحلا  نسحلا و  نا  ول  هللا  و  رانلا ! لخدالا  ادحا 
امهتملظم . نع  لطابلا  لیزا  و  اهنم ،

؟ یـشونیم يروخیم و  مارح  لاـم  زا  یلد  هدوسآ  نیا  اـب  هنوگچ  يدـمآیم ! رامـش  هب  نادـنمدرخ  زا  اـم  دزن  يراـگزور  هک  يا  ناـه ! »... 
- هتشادهاگن نانآ  تسد  هب  ار  ناهج  نیا  تسا و  هدیـشخب  نانادب  دنوادخ  هک  نادهاجم - نانموم و  ناشیورد و  نایمتی و  لاوما  زا  هنوگچ 

يزیمآیم ؟ رد  نانز  اب  يرخیم و  نازینک 
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روذـعم ارم  دـنوادخ  مناـسرب و  رفیک  هب  ارت  دـهد  تسد  وت  رب  ارم  يادـخ  ینکن و  نینچ  رگا  هک  هد ، سپ  زاـب  مدرم  لاـم  سرتب و  ادـخ  زا 
تسا . هدش  ناور  خزود  هب  نامگیب  هدیشچ  نآ  تبرض  سک  ره  هک  منز  ندرگ  مریشمش  هبار  وت  و  درادب ،

نانآ یـشک  قح  ياهدمایپ  مدناتـسیمن و  زاب  نانآ  زا  ار  مدرم  قح  ات  دندوب ، هدرک  ار  وت  لمع  نیـسح  نسح و  رگا  هک  دنگوس  ادـخ  هب  و 
[ . 1 .« ] مدمآیم رهم  رس  رب  نانآ  اب  هن  تفاییم و  هار  یتسس  ماهدارا  رد  هن  مدرتسیمن ،

------------------------------
: اه تشون  یپ 

يهرامش 41. يهمان  هغالبلاجهن ، [ 1]

نابلطهیزجت بوکرس 

ملاس و ياهنایرج  زا  نارگباعـشنا  ربارب  رد  نکمم  لکـش  ره  هب  دیاب  نیاربانب  دنـشابن . هنحـص  رد  نایغای  نارـصنع و  تسـس  هک  رتهب  هچ 
دومن . یگداتسیا  هنالداع 

نینچ وا  هب  ماما  دـناهدرک ، شروش  يربهر  هیلع  وجارجام  یهورگ  هک  داد  عالطا  وا  هب  هرـصب  رهـش  رد  ع )  ) یلع ماما  رازگراک  هکیماـگنه 
داد . خساپ 

و كاصع ، نم  یلا  کتعاطا  نمب  دهناف  نایصعلا ، قاقشلا و  یلا  موقلاب  رومالا  تفاوت  نا  و  بحن ، يذلا  كاذف  هعاطلا  لظ  یلا  اوداع  ناف 
هضوهن . نم  ینغا  هدوعق  هدهشم و  نم  ریخ  هبیغم  هراکتملا  ناف  کنع ، سعاقت  نمع  کعم  داقنا  نمب  نغتسا 

يراشفاپ شروش  ینکفا و  قافن  رب  رگا  و  میهاوخیم ، ام  هک  تسا  يزیچ  نامه  دـندرگ ، زاب  يربنامرف  يهیاس  هب  نکـش ) نامیپ  نآ   ) رگا »
راکیپ زا  هکناـنآ  نک . زاـینیب  نارـصنع  تسـس  زا  تناـیماح  يراـی  هب  ار  دوخ  و  زاـتب ، ناشکرـس  رب  نارادربناـمرف  یتسدـمه  هب  دـننکیم ،

[ . 1 .« ] نتساخرب زا  رتهب  ناشندنام  اج  رب  تسا و  روضح  زا  رتهب  ناشتبیغ  دننازیرگ ،
هک نانآ  اب  دننکیم . تسـس  زین  ار  نارگید  مزع  دـننک  تکرح  رگا  اهنآ  هک  دیـشابن ، نالهاک  نالد و  كزان  نتـساخرب  راظتنا  رد  نیاربانب 

شوپ . مشچ  نارصنع  تسس  زا  هدارا  نوخ و  ریشمش و  يورین  هب  وش و  هارمه  دندربن  هدامآ 
-------------------

: اه تشون  یپ 
يهرامش 4. يهمان  هغالبلاجهن ، [ 1]

مدرم قح  يافیتسا  هب  شرافس 

اهتیعقاو شرازگ  یئارگقح و  هب  هراومه  ار  دوخ  نارادناتـسا  نارادـنامرف و  یتـموکح ، نارازگراـک  مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما  ترـضح 
ماظن نالوئـسم  عمج  هب  باطخ  هک  ددـنبرب ، تخر  یمالـسا  هعماج  زا  اهیتساک  دوش و  افیتسا  مدرم  یعامتجا  قوقح  اـت  درکیم  شراـفس 

: دومرف
ِیف ًالاَْقِثتْـسا  ِیب  اوُّنُظَت  َالَو  ِۀَعَناَصُْملِاب ، ِینوُِطلاَُخت  َالَو  ِةَرِداَْبلا ، ِلْهَأ  َدـْنِع  ِِهب  ُظَّفَحَتی  اَِمب  یِّنِم  اوُظَّفَحَتَت  َالَو  ُةَِرباَبَْجلا ، ِِهب  ُمَّلَُکت  اَِمب  ِینوُمِّلَُکت  اَلَف 
اَلَف ِهیَلَع . َلَْقثَأ  اَمِِهب  ُلَمَْعلا  َناَک  ِهیَلَع ، َضَْرعی  ْنَأ  َلْدَْـعلا  َِوأ  َُهل  َلاَقی  ْنَأ  َّقَْحلا  َلَْقثَتْـسا  ِنَم  ُهَّنِإَـف  یِـسْفَِنل ، ٍماَـظْعِإ  َساَـمِتْلا  اـَلَو  ِیل ، َلـِیق  ٍّقَح 

اَم یِـسْفَن  ْنِم  ُهَّللا  یِفْکی  ْنَأ  اَّلِإ  ِیْلِعف ، ْنِم  َِکلذ  ُنَمآ  َالَو  َئِطْخُأ ، ْنَأ  ِقْوَِفب  یِـسْفَن  ِیف  ُتَْسل  یِّنِإَف  ٍلْدَِعب ، ٍةَرِوْشَم  َْوأ  ٍّقَِحب ، ٍَۀلاَقَم  ْنَع  اوُّفُکَت 
اَم َیلِإ  ِهِیف  اَّنُک  اَّمِم  اَنَجَرْخَأَو  اَنِـسُْفنَأ ، ْنِم  ُِکلْمَن  َال  اَـم  اَّنِم  ُکـِلْمی  ُهُریَغ ؛ َّبَر  اـَل  ٍّبَِرل  َنوُکُولْمَم  ٌدـِیبَع  ُْمْتنَأَو  اـَنَأ  اَـمَّنِإَف  یِّنِم ، ِِهب  ُکَْـلمَأ  َوُه 

. یَمَْعلا َدَْعب  َةَریِصَْبلا  اَناَطْعَأَو  يَدُْهلِاب ، َِۀلاَلَّضلا  َدَْعب  اََنلَْدبَأَف  ِهیَلَع ، اَنْحَلَص 
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، دییوجن يرود  دنریگیم  هرانک  نیگمشخ  ياهمدآ  زا  هکنانچ  و  دینزن ، فرح  دنیوگیم ، نخس  شکرس  ناهاشداپ  اب  هکنانچ  نم  اب  سپ 
نداد ناشن  گرزب  یپ  رد  ای  دـیآ ، نارگ  نم  رب  دـیهد  داهنـشیپ  نم  هب  یّقح  رگا  دـیربم  نامگ  و  دـینکن ، راـتفر  نم  اـب  يزاـس  رهاـظ  اـب  و 
نتفگ زا  سپ ، دوب . دهاوخ  رتراوشد  نآ  هب  ندرک  لمع  دشاب ، لکشم  وا  رب  تلادع  ندش  هضرع  ای  قح ، ندینـش  هک  یـسک  اریز  مشیوخ .

دنوادخ هک  نآ  رگم  منادیمن ، مشاب  نمیا  نآ  زا  منک و  هابتشا  هک  نآ  زا  رترب  ار  دوخ  اریز  دینکن ، يراددوخ  تلادع  رد  تروشم  ای  قح ،
سفن رب  ار  ام  و  ام ، کلام  وا  تسین ، يراگدرورپ  وا  زج  هک  میراـگدرورپ  كولمم  ناگدـنب و  امـش  نم و  اـنامه  سپ  دـیامرف ، ظـفح  ارم 
ییانیب يروک  ياج  هب  و  تیاده ، یهارمگ  ياج  هب  دروآرد ، دوب  ام  حالص  هچنادب  جراخ و  میدوب  هچ  نآ  رد  ار  ام  تسین ، يرایتخا  دوخ 

[ . 1 .« ] دومرف اطع  ام  هب 
----------------------------

اه : تشون  یپ 
: تسا حرش  نیا  هب  نآ  دانسا  زا  یخرب  هک  یتشد ، دمحم  سرهفملا  مجعم  هغالبلاجهن   216 هبطخ 22 : [ 1]

يافوتم 328 ه)  ) ینیلک یفاک ج 8 ص 352 ح550 : هضور  - 1
يافوتم 573 ه)  ) يدنوار نبا  ۀعاربلا ج 2 ص 348 : جاهنم  - 2

يافوتم 363 ه)  ) نامعن یضاق  مالسالا ج2 ص541 ح1926 : مئاعد  - 3
يافوتم 1110 ه)  ) یسلجم 27 ص251 : جو راونالاراحب ج34 ص184  - 4

(. يافوتم 538ه  ) یلزتعم يرشخمز  راربالا ج5 ص191 ح186 : عیبر  - 5

هناخ مزاول  رد  یگداس 

: دنکیم لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  بشوح ، نب  ماوع 
هیلع یلع  ماما  هناخ  هب  شدوخ  صوصخم  مزاول  اب  سورع  و  درک ، جاودزا  هیلـشهن  دوعـسم  رتخد  یلیل  اب  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  یتقو 

. تخیوآ دوخ  قاطا  رد  رب  ياهدرپ  دمآ ، مالسلا 
: دومرف تشادرب و  ار  هدرپ  نآ  دش  هناخ  دراو  مالسلا  هیلع  ماما  یتقو 

[ . 1 . ] تسا یفاک  درکیم ، یگدنز  نآ  اب  تشاد و  یلع  هداوناخ  نونک  ات  هچنآ 
------------------------

اه : تشون  یپ 
تلیضف ص62. یّلجت  زا  لقن  دیدحلایبانبا  حرش  [ 1]

یئاناوت لامک  رد  یتسیز  هداس 

دیوگیم : هتابن  نب  غبصا 
: دومرف هفوک  مدرم  هب  باطخ  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

ماهدروآ دوخ  اب  هک  هچنآ  زا  شیب  امش  رهش  زا  ندش  جراخ  ماگنه  هب  رگا  مدش ، دراو  یگدنز  لئاسو  هشوت و  رصتخم  اب  امش  رهش  رد  نم 
[ . 1 . ] دوب مهاوخ  راکتنایخ  مربب 

. دروآ مهارف  دوخ  يارب  ار  تاناکما  عاونا  ات  تشاد  تردق  هک  یتروص  رد 
-------------------------
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اه : تشون  یپ 
راونالاراحب ج40 ص327 و 325. [ 1]

ینامهیم شریذپ  طرش  هس 

، درک توعد  ینامهم  هب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  یصخش 
دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح 

؟ دنمادک طئارش  تفگ  صخش  نآ  مریذپیم ، ینکیم  لوبق  رگا  دراد  طرش  هس 
: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

. يروایب تسه  هچ  ره  یئامنن ، هیهت  يزیچ  نوریب  زا  - 1
. ینکن غیرد  ام  زا  يراد  لزنم  رد  هچنآ  - 2

. يریگن تخس  تیاههّچب  نز و  هب  - 3
: تفگ صخش  نآ 

. مراد لوبق  ار  طرش  هس  ره 
[ . 1 . ] تفریذپ ار  وا  ینامهم  زین  ماما  و 

---------------
اه : تشون  یپ 

لاصخ ج 1 ص 188. [ 1]

( مامه هبطخ   ) ناراکزیهرپ يامیس 

مالسلا  هیلع  هل  ۀبطخ  نمو  - 193
یعامتجا  یقالخا ،

نیقتملا اهیف  فصی 
، نینمؤملا ریمأ  ای  هل : لاقف  ًادباع ، ًالجر  ناک  مامه  هل  لاقی  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأل  ًابحاص  نأ  يور 

نیذلا اوقتا و  نیذلا  عم  هَّللا  ّنا  : » َف نسحأ  هَّللا و  قتا  مامه ، ای  لاق : مث  هباوج  نع  مالـسلا  هیلع  لقاثتف  مهیلا . رظنأ  ینأک  نیقتملا  یل  فص 
هیلعلاق مث  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  یبنلا  یلع  یلصو  هیلع ، ینثأو  هَّللا  دمحف  هیلع ، مزع  یتح  لوقلا  اذهب  مامه  عنقی  ملف  نونِـسُحم .» مه 

: مالسلا
هبطخ 193 همجرت :

تفگ : [ 1  ] ماّمه مان  هب  ع )  ) ماما راکزیهرپ  نارای  زا  یکی  دش  هتفگ  )
درک و یگنرد  وا  خـساپ  رد  (ع ) ماـما مرگنیم . مشچ  اـب  ار  ناـنآ  اـیوگ  هک  نک  فصو  ناـنچنآ  نم  يارب  ار  ناراـکزیهرپ  ناـنمؤمریما  يا 

رارـصا دوبن و  رادرب  تسد  ماّمه  اّما  تسا » ناراکوکین  ناراـکزیهرپ و  اـب  دـنوادخ  هک  شاـب  راـکوکین  سرتب و  ادـخ  زا  ماّـمه ! يا   » دومرف
دورد شربمایپ  رب  و  تفگ ، انث  ساپـس و  ار  ادـخ  سپ  دـیامرف . ناـیب  ار  ناراـکزیهرپ  تافـص  تفرگ  میمـصت  (ع ) ماـما هک  نآ  اـت  دـیزرو ،

( دومرف و  داتسرف ،
نیقتملا  ءامیس 
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، ُهاَـصَع ْنَم  ُۀیِـصْعَم  ُهُّرُـضَتَال  ُهَّنَأـِل  ْمِِهتیِـصْعَم ، ْنِم  ًاـنِمآ  ْمِِهتَعاَـط ، ْنَع  ًاـِینَغ  ْمُهَقَلَخ  َنیِح  َْقلَْخلا  َقَلَخ  َیلاَعَتَوُهَناْحبُـس -  َهَّللا -  َّنِإَـف  ُدـَْعب ، اَّمَأ 
، ُباَوَّصلا ُمُهُقِْطنَم  ِِلئاَضَْفلا : ُلْهَأ  ْمُه  اَهِیف  َنوُقَّتُْملاَـف  ْمُهَعِـضاَوَم . اْینُّدـلا  َنِم  ْمُهَعَـضَوَو  ْمُهَـشیاَعَم ، ْمُهَنَیب  َمَسَقَف  ُهَعاَـطَأ . ْنَم  ُۀَـعاَط  ُهُعَْفنَتاـَلَو 

ْمُْهنِم ْمُهُسُْفنَأ  َْتلُِّزن  ْمَُهل . ِِعفاَّنلا  ِْملِْعلا  یَلَع  ْمُهَعاَمْـسَأ  اوُفَقَوَو  ْمِهیَلَع ، ُهَّللا  َمَّرَح  اَّمَع  ْمُهَراَْصبَأ  اوُّضَغ  ُعُضاَوَّتلا . ُمُهیْـشَمَو  ُداَِصْتقِْإلا ، ُمُهُـسَْبلَمَو 
، ِباَوَّثلا َیلِإ  ًاقْوَش  ٍنیَع ، َۀَـفْرَط  ْمِهِداَسْجَأ  ِیف  ْمُهُحاَوْرَأ  َّرِقَتْـسَت  َْمل  ْمِهیَلَع  ُهَّللا  َبَتَک  يِذَّلا  ُلَجَْألا  اـَلَْولَو  ِءاَـخَّرلا . ِیف  َْتلُِّزن  ِیتَّلاَـک  ِءاَـلَْبلا  ِیف 

ْنَمَک ُراَّنلاَو  ْمُهَو  َنوُمَّعَنُم ، اَهِیف  ْمُهَف  اَهآَر ، ْدَـق  ْنَمَک  ُۀَّنَْجلاَو  ْمُهَف  ْمِِهنیْعَأ ، ِیف  ُهَنوُد  اَم  َرُغَـصَف  ْمِهِـسُْفنَأ  ِیف  ُِقلاَْخلا  َمُظَع  ِباَقِْعلا . َنِم  ًافْوَخَو 
ًامایَأ اوُرَبَص  ٌۀَفیِفَع . ْمُهُـسُْفنَأَو  ٌۀَفیِفَخ ، ْمُُهتاَجاَحَو  ٌۀَفیَِحن ، ْمُهُداَسْجَأ  َو  ٌۀـَنُومْأَم ، ْمُهُروُرُـشَو  ٌۀـَنوُزْحَم ، ْمُُهبُوُلق  َنُوبَّذَـعُم . اَهِیف  ْمُهَف  اَهآَر ، ْدَـق 

. اَْهنِم ْمُهَسُْفنَأ  اْوَدَفَف  ْمُْهتَرَسَأَو  اَهوُدیِری ، ْمَلَف  اْینُّدلا  ُمُْهتَداَرَأ  ْمُهُّبَر . ْمَُهل  اَهَرَّسی  ٌۀَِحبُْرم  ٌةَراَِجت  ًۀَلیِوَط . ًۀَحاَر  ْمُْهتَبَقْعَأ  ًةَریِصَق 
ناراکزیهرپ يامیس  همجرت :

، دوب ناما  رد  نانآ  ینامرفان  زا  و  زاینیب ، ناشتعاطا  زا  هک  دیرفآ  یلاح  رد  ار  اههدیدپ  ناحبـس  دنوادخ  انامه  راگدرورپ ! شیاتـس  زا  سپ 
ار مادک  ره  و  میـسقت ، ار  ناگدنب  يزور  دراد ، يدوس  وا  يارب  نانمؤم  تعاطا  هن  دَناسریم و  ینایز  ادخ  هب  ناراکهانگ  تیـصعم  هن  اریز 

داد . رارق  شیوخ  هاگیاج  رد 
، تسا ینتورف  عضاوت و  اب  ناشنتفر  هار  و  يورهنایم ، نانآ  ششوپ  تسار ، ناشنانخس  دنرترب ، ياهتلیـضف  ياراد  ایند  رد  ناراکزیهرپ ! اّما 
یتخـس و راگزور  رد  و  دـناهدرک ، دـنمدوس  شناد  فقو  ار  دوخ  ياـهشوگ  و  دـنناشوپیم ، هدرک  مارح  ادـخ  هچنآ  رب  ار  دوخ  نامـشچ 
رد مشچ ، ندز  مهرب  هزادـنا  هب  یتـح  ناـنآ  حور  هدومرف ، رّدـقم  ناـنآ  رب  ادـخ  هک  یگرم  دوبن  رگا  و  تسا . ناـسکی  ناـشلاح  شیاـشُگ ،

مّنهج . باذع  سرت  زا  و  تشهب ، رادید  قوش  زا  تفرگیمن ، رارق  اهندب 
رـس هب  نآ  ياهتمعن  رد  هدـید و  ار  نآ  ییوگ  هک  تسا  نانچ  نانآ  يارب  تشهب  دـنرادقم ، کچوک  نارگید  گرزب و  ناشناج  رد  ادـخ 

دنراتفرگ . شباذع  رد  هدید و  ار  نآ  ییوگ  هک  دنراد  رواب  نانچ  ار  مّنهج  و  دنربیم ،
فیفع و ناشـسفن  و  كدـنا ، ناـشیاهتساوخرد  و  رغـال ، ناـشیاهنت  ناـمأ ، رد  ناـشرازآ  زا  مدرم  و  نیگهودـنا ، ناراـکزیهرپ  ياـهلد 

تسا . كاپ  ناشنماد 
ایند هدومرف ، مهارف  ناشراگدرورپ  هک  دوس  رپ  یتراجت  دـنروآ : تسد  هب  ار  تمایق  هنادواج  شیاسآ  ات  هدرک  ربص  ایند  هاتوک  راـگزور  رد 
. دنتخاس دازآ  ار  دوخ  ناج ، ندرک  ادف  اب  هک  دنادرگ  دوخ  ریسا  ار  اهنآ  تساوخ  یم  دندرکن ، ایند  مزع  اّما  دبیرفب  ار  اهنآ  تساوخ  یم 

نیقتملا  یلایل 
ٌقیِوْشَت اَهِیف  ًۀیِآب  اوُّرَم  اَذِإَف  ْمِِهئاَد . َءاََود  ِِهب  َنوُرِیثَتْسی  َو  ْمُهَسُْفنَأ  ِِهب  َنُونِّزَحی  ًالِیتَْرت . اَهَنُولِّتَری  ِنآْرُْقلا  ِءاَزْجَِأل  َنِیلاَت  ْمُهَماَْدقَأ ، َنوُّفاَصَف  َلیَّللا  اَّمَأ 

اوُّنَظَو ْمِِهبُوُلق ، َعِماَسَم  اَهَیلِإ  اْوَغْصَأ  ٌفیِوَْخت  اَهِیف  ٍۀیِآب  اوُّرَم  اَذِإَو  ْمِِهنیْعَأ . َبُْصن  اَهَّنَأ  اوُّنَظَو  ًاقْوَش ، اَهَیلِإ  ْمُهُـسوُُفن  ْتَعَّلَطَتَو  ًاعَمَط ، اَهَیلِإ  اُونَکَر 
َنُوُبلْطی ْمِهِماَْدقَأ ، ِفاَرْطَأَو  ْمِِهبَکُرَو ، ْمِهِّفُکَأَو  ْمِهِهاَبِِجل  َنوُشِرَتْفُم  ْمِهِطاَسْوَأ ، یَلَع  َنُوناَح  ْمُهَف  ْمِِهناَذآ ، ِلوُصُأ  ِیف  اَهَقیِهَش  َو  َمَّنَهَج  َرِیفَز  َّنَأ 

. ْمِِهباَقِر ِكاَکَف  ِیف  یلاَعَت  ِهَّللا  َیلِإ 
ناراکزیهرپ بش  همجرت :

نوزحم و ار  دوخ  ناج  نآرق  اب  دـنناوخیم ، هشیدـنا  رّکفت و  اب  ءزج و  ءزج  ار  نآرق  دـنزامن ، لوغـشم  هداتـسیا  اـپرب  بش  رد  ناراـکزیهرپ 
دنباییم . ار  دوخ  درد  يوراد 

و دـنوش ، هریخ  نآ  رد  قوشرپ  ناـج  اـب  و  دـنروآ ، يور  نآ  هب  تشهب  عمط  قوش و  اـب  تسا ، نآ  رد  یقیوـشتهک  دنـسرب  ياهیآ  هب  یتـقو 
لد شوگ  دشاب ، نآ  رد  ادخ  زا  سرت  هک  دنـسریم  ياهیآ  هب  هاگره  و  دراد ، رارق  ناشناگدید  ربارب  تشهب  ياهتمعن  هک  دنربیم  نامگ 

، هدرک مخ  عوکر  لکش  هب  تماق  سپ  تسا ، نکفا  نینط  ناششوگ  رد  شتآ ، ياههلعـش  ندروخ  مهرب  يادص  ایوگ  و  دنراپـسیم ، نآ  هب 
. دنبلطیم مّنهج  شتآ  زا  ار  دوخ  يدازآ  ادخ  زا  و  هدیلام ، كاخ  رب  اپ  تسد و  یناشیپ و 
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نیقتملا  راهن 
: ُلوُقیَو ٍضَرَم ؛ ْنِم  ِمْوَْقلِاب  اَمَو  یَضْرَم ، ْمُُهبَـسْحیَف  ُرِظاَّنلا  ُمِهَیلِإ  ُرُْظنی  ِحاَدِْقلا  يَْرب  ُفْوَْخلا  ُمُهاََرب  ْدَق  ُءایِْقتَأ . ٌراَْربَأ  ُءاَمَلُع ، ُءاَمَلُحَف  َراَهَّنلا  اَّمَأ  َو 

! اوُِطلوُخ ْدََقل 
یِّکُز اَذِإ  َنوُقِفْشُم  ْمِِهلاَمْعَأ  ْنِم  َو  َنوُمِهَّتُم ، ْمِهِـسُْفنَِأل  ْمُهَف  َرِیثَْکلا . َنوُِرثْکَتْـسی  َالَو  َلِیلَْقلا ، ُمِِهلاَمْعَأ  ْنِم  َنْوَضْری  َال  ٌمیِظَع ! ٌْرمَأ  ْمُهََطلاَخ  ْدََقلَو 

ِیْنلَعْجاَو َنُولوُقی ، اَِمب  ِینْذِـخاَُؤت  َال  َّمُهَّللا  یِـسْفَِنب ! یِّنِم  ِیب  ُمَلْعَأ  یِّبَرَو  يِریَغ ، ْنِم  یِـسْفَِنب  ُمَلْعَأ  اَنَأ  ُلوُقیَف : َُهل ، ُلاَقی  اَّمِم  َفاَـخ  ْمُْهنِم  ٌدَـحَأ 
. َنوُمَْلعی َال  اَم  ِیل  ْرِفْغاَو  َنوُّنُظی ، اَّمِم  َلَْضفَأ 

ناراکزیهرپ زور  همجرت :
یسک تسا ، هدرک  رغال  هدیشارت  ریت  نانوچ  ار  نانآ  یهلا  سرت  هک  دنتسه  اوقتاب  یناراکوکین  و  رابدُرب ، ینادنمشناد  زور ، رد  ناراکزیهرپ 

دنهابتشا ! رد  مدرم  دیوگیم ، و  تسین ، يرامیب  ار  نانآ  اّما  دنرامیب  هک  درادنپیم  درگنیم  اهنآ  هب  هک 
رایـسب ار  دوخ  دایز  لاـمعا  و  دنتـسین ، دونـشخ  دوخ  كدـنا  لاـمعا  زا  تسا . گرزب  يرما  زا  ناـشن  ناـشرهاظ ، یگتفـشآ  هکیتروص  رد 

دش هتفگ  وا  فیرعت  رد  هچنآ  زا  دنیاتسب ، ار  نانآ  زا  یکی  هاگره  دنکانسرت . دوخ  رادرک  زا  و  دننکیم ، مهّتم  ار  دوخ  سفن  دنرامـشیمن .
هچنآ رب  ارم  ایادـخ ، راـب  دسانـشیم ، نم  زارتـهب  ارم  نم ، يادـخ  مسانـشیم و  رتـهب  نارگید  زا  ار  دوـخ  نم  : » دـیوگیم هداـتفا  ساره  رد 

!« زرمایب دننادیمن  هک  یناهانگ  و  دنیوگیم ، هک  هد  مرارق  نآ  زا  رتهب  و  امرفن ، همکاحم  دنیوگیم 
نیقتملا  تامالع 

، یًنِغ ِیف  ًادْـصَقَو  ٍْملِح ، ِیف  ًاـْملِعَو  ٍْملِع ، ِیف  ًاـصْرِحَو  ٍنیِقی ، ِیف  ًاـناَمیِإَو  ٍنِیل ، ِیف  ًاـمْزَحَو  ٍنیِد ، ِیف  ًةَّوـُق  َُهل  يََرت  َکَّنَأ  ْمِهِدَـحَأ  ِۀَـماَلَع  ْنِمَف 
َوُهَو َۀَِحلاَّصلا  َلاَمْعَْألا  ُلَمْعی  ٍعَمَط . ْنَع  ًاجُّرََحتَو  يًدُه ، ِیف  ًاطاَشَنَو  ٍلاَلَح ، ِیف  ًابَلَطَو  ٍةَّدِش ، ِیف  ًاْربَصَو  ٍۀَقاَف ، ِیف  ًالُّمََجتَو  ٍةَداَبِع ، ِیف  ًاعوُشُخَو 

ٍلَجَو . یَلَع 
ِۀَمْحَّرلاَو . ِلْضَْفلا  َنِم  َباَصَأ  اَِمب  ًاحِرَفَو  ِۀَْلفَْغلا ، َنِم  َرِّذُح  اََّمل  ًارِذَح  ًاحِرَف ؛ ُِحبْصیَو  ًارِذَح  ُتِیبی  ُرْکِّذلا . ُهُّمَهَو  ُِحبْصیَو  ُرْکُّشلا ، ُهُّمَهَو  یِسْمی 

َلْوَْقلاَو ِْملِْعلِاب ، َْملِْحلا  ُجُزْمی  یَْقبیَال ، امِیف  ُُهتَداَهَزَو  ُلوُزیَال ، امِیف  ِِهنیَع  ُةَُّرق  ُّبُِحت . امِیف  اََهلْؤُس  اَـهِطْعی  َْمل  ُهَرْکَت  اـمِیف  ُهُسْفَن  ِهیَلَع  ْتَبَعْـصَتْسا  ِنِإ 
ُهُظیَغ . ًاموُظْکَم  ُُهتَوْهَش ، ًۀَتیَم  ُُهنیِد ، ًازیِرَح  ُهُْرمَأ ، ًالْهَس  ُُهلْکَأ ، ًاروُْزنَم  ُهُسْفَن ، ًۀَِعناَق  ُُهْبلَق ، ًاعِشاَخ  ُُهَللَز ، ًالِیلَق  ُُهلَمَأ ، ًابیِرَق  ُهاََرت  ِلَمَْعلِاب .

ْنَّمَع وُفْعی  َنِیِلفاَْغلا . َنِم  ْبَتْکی  َْمل  َنیِرِکاَّذـلا  ِیف  َناَک  ْنِإَو  َنیِرِکاَّذـلا ، ِیف  َِبتُک  َنِیِلفاَْغلا  ِیف  َناَک  ْنِإ  ٌنُومْأَم . ُْهنِم  ُّرَّشلاَو  ٌلُومْأَـم ، ُْهنِم  ُریَْخلا 
ِلِزَالَّزلا ِیف  ُهُّرَـش . ًاِربْدـُم  ُهُریَخ ، ًالِبْقُم  ُُهفوُْرعَم ، ًارِـضاَح  ُهُرَْکنُم ، ًاـِبئاَغ  ُُهلْوَق ، ًاـنَیل  ُهُشُْحف ، ًادـیَِعب  ُهَعَطَق ، ْنَم  ُلِـصیَو  ُهَمَرَح ، ْنَم  یِطْعی  َو  ُهَمَلَظ ،
ُعیِضیَال ِهیَلَع ، َدَهْشی  ْنَأ  َْلبَق  ِّقَْحلِاب  ُفِرَتْعی  ُّبِحی . ْنَمِیف  ُمَثْأی  َالَو  ُضِْغبی ، ْنَم  یَلَع  ُفیِحیَال  ٌروُکَش . ِءاَخَّرلا  ِیفَو  ٌرُوبَص ، ِهِراَکَْملا  ِیفَو  ٌرُوقَو ،

ْنِإ ِّقَْحلا . َنِم  ُجُرْخیَالَو  ِلِطاَْبلا ، ِیف  ُلُخْدـیَالَو  ِِبئاَصَْملِاب ، ُتَمْـشیَالَو  ِراَْجلِاب ، ُّراَضیَالَو  ِباَْقلَْألِاب ، ِِزباَنیَالَو  َرِّکُذ ، اَم  یَْـسنیَال  َو  َظِفُْحتْـسا ، اَـم 
ُْهنِم ُساَّنلاَو  ٍءاَنَع ، ِیف  ُْهنِم  ُهُسْفَن  َُهل . ُمِقَْتنی  يِذَّلا  َوُه  ُهَّللا  َنوُکی  یَّتَح  َرَبَص  ِهیَلَع  یُِغب  ْنِإَو  ، ُُهتْوَص ُلْعی  َْمل  َکِحَض  ْنِإَو  ُُهتْمَص ، ُهَّمُغی  َْمل  َتَمَص 

ُهُدُعاَبَت َسَیل  ٌۀَمْحَرَو . ٌنِیل  ُْهنِم  اَنَد  ْنَّمِم  ُهُُّونُدَو  ٌۀَهاََزنَو ، ٌدْهُز  ُْهنَع  َدَـعاَبَت  ْنَّمَع  ُهُدـُْعب  ِهِسْفَن . ْنِم  َساَّنلا  َحاَرَأَو  ِِهتَرِخِآل ، ُهَسْفَن  َبَْعتَأ  ٍۀَـحاَر . ِیف 
. ٍۀَعیِدَخَو ٍرْکَِمب  ُهُُّونُدَالَو  ، ٍۀَمَظَع َو  ٍْربِِکب 

: مالسلا هیلعنینمؤملاریمأ  لاقف  اهیف . هسفن  تناک  ۀقعص  مامه  قعصف  لاق :
هیلعلاقف نینمؤملا ؟ ریمأ  ای  کلاب  امف  لئاق : هل  لاقف  اَِـهلْهَِأب ؟ ُۀَِـغلاَْبلا  ُظِـعاَوَْملا  ُعَنْـصَت  اَذَـکهَأ  َلاَـق : َُّمث  ِهیَلَع . اَُـهفاَخَأ  ُْتنُک  ْدََـقل  ِهَّللا  َو  اَـمَأ 

! َِکناَِسل یَلَع  ُناَطیَّشلا  َثَفَن  اَمَّنِإَف  اَِهْلثِِمل ، ْدُعَت  َال  ًالْهَمَف ، ُهُزَواَجَتی . َال  ًابَبَسَو  ُهوُدْعی ، َال  ًاْتقَو  ٍلَجَأ  ِّلُِکل  َّنِإ  َکَحیَو ، مالسلا :
ناراکزیهرپ ياههناشن  همجرت :

ینامیا ياراد  تسا ، شیدنارود  وخمرن و  دنمورین ، يرادـنید  رد  ینیبیم : هنوگنیا  ار  وا  هک  تسا  نیا  ناراکزیهرپ  زا  یکی  ياههناشن  زا  و 
اهیتخس رد  هتسارآ ، یتسدیهت  رد  نتورف ، تدابع  رد  ورهنایم ، يرگناوت  رد  رابدرب ، ملع  نتـشاد  اب  شناد ، بسک  رد  صیرح  نیقی ، زا  رپ 
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دشابیم . يزرو ، عمط  زا  هدننک  زیهرپ  نامداش و  تیاده  هار  رد  لالح ، بسک  يوجتسج  رد  رابدرب ،
بـش ادـخ ، داـی  اـب  دروآیم  زور  هب  ار  بش  و  يرازگـساپس ، اـب  دـناسریم  بش  هب  ار  زور  تسا ، ناـسرت  دـهدیم و  ماـجنا  وـکین  لاـمعا 

هدیـسر وا  هب  هک  یتمحر  لضف و  يارب  یناـمداش  و  دوشن ، تلفغ  راـچد  هکنیا  يارب  سرت  ناـمداش ، دزیخیم  رب  و  ناـسرت ، اـما  دـباوخیم 
تسا .

دراد رارق  يزیچ  رد  راـکزیهرپ  مشچ  ینـشور  دـنکیم . شمورحم  دراد  تسود  هچنآ  زا  دربن ، ناـمرف  تسا  راوشد  هچنآ  رد  وا  سفن  رگا 
ینیبیم ار  راگزیهرپ  دزیمآیم . رد  لمع ، اب  ار  نخـس  و  ملع ، اب  ار  يرابدرب  تسین ، رادـیاپ  هک  دـنکیم  كرت  ار  نآ  و  تسا ، هنادواج  هک 

رد شتوهـش  هدش ، ظفح  شنید  ناسآ ، شراک  مک ، شکاروخ  عناق ، شـسْفَن  نتورف ، شبلق  كدنا ، شیاهشزغل  کیدزن ، شیوزرآ  هک :
. تسا هدروخ  ورف  شمشخ  هدرم و  مارح 

رد رگا  و  ددرگیم ، تبث  ادـخ  ناروآدای  هورگ  رد  شمان  دـشاب  ناربخیب  عمج  رد  رگا  دـننامأ . رد  شرازآ  زا  و  راودـیما ، شریخ  هب  مدرم 
نآ هب  دشخبیم ، هتخاس  شمورحم  هک  نآ  هب  دـنکیم ، وفع  ار  دوخ  راکمتـس  دوشیمن . هتـشون  ناربخیب  هورگ  رد  شمان  دـشاب  ناروآدای 
هب وا  ياهیکین  تسا . راکـشآ  شکین  راک  و  ناهنپ ، وا  ياهيدب  مرن ، شراتفگ  و  رود ، تشز  نخـس  زا  ددنویپیم ، هدـیرب  وا  اب  هک  سک 

نمشد هک  نآ  هب  تسا . رازگساپس  اهیشوخ  رد  رابدرب و  اهيراوگان  رد  و  مارآ ، اهیتخـس  رد  دسریمن . یـسک  هب  وا  رازآ  هدیـسر ، همه 
و دنکیم ، فارتعا  قح  هب  دنهد  یهاوگ  وا  دض  رب  هک  نآ  زا  شیپ  دوشن . هدولآ  هانگ  هب  دراد  تسود  هک  نآ  هب  تبسن  و  دنکن ، متس  دراد 
، دـناوخیمن تشز  ياـهبقل  اـب  ار  مدرم  دـنکیمن . شوـمارف  دـنداد  رّکذـت  وا  هب  ار  هچنآ  و  دزاـسیمن ، عیاـض  دـناهدرپس  وا  هـب  ار  هـچنآ 

جراخ قح  هدودـحم  زا  و  دـنکیمن ، تلاـخد  اوراـن  راـک  رد  دوشیمن و  داـش  نارگید  ياهتبیـصم  رد  دـناسریمن ، رازآ  ار  ناـگیاسمه 
دنراد اور  یمتس  وا  هب  رگا  و  دوشیمن ، دنلب  وا  هدنخ  زاوآ  ددنخب  رگا  و  دنکیمن ، شنیگهودنا  وا  توکـس  تسا  شوماخ  رگا  دوشیمن .

تمحز هـب  ار  دوـخ  تماـیق  يارب  دنــشیاسآ . رد  مدرم  یلو  تـمحز ، رد  شتــسد  زا  وا  سفَن  دریگب . ار  وا  ماـقتنا  ادـخ  اـت  دـنکیم  ربـص 
یـضعب اب  شندـش  کیدزن  و  ییاسراپ ، دـهز و  يور  زا  مدرم ، یخرب  زا  وا  يرود  دـناسریم . شیاسآ  هافر و  هب  ار  مدرم  یلو  دـنکفایم ،

هب هک  ماما  نخـس  . ) تسین گـنرین  هلیح و  يور  زا  وا  یکیدزن  و  يدنـسپدوخ ، ّربکت و  زا  وا  يرود  تسا . یمرن  یناـبرهم و  يور  زا  رگید 
. مدیـسرتیم ماّمه  رب  دـمآشیپ  نیا  زا  نم  ادـخ  هب  دـنگوس  دومرف ): مالـسلا  هیلع  ماما  داد . ناج  دز و  ياهلان  ماّمه  ناهگان  دیـسر ، اـجنیا 

مالسلا هیلع  ماما  درکن ؟ نینچ  وت  اب  ارچ  تفگ : دیسر و  یصخش  دنکیم .؟ نینچ  دننآ  هدنریذپ  هک  نانآ  اب  اسر  ياهدنپ  ایآ  تفگ : سپس 
: داد خساپ 

نینچ رگید  شاـب و  مارآ  دـنکن . زواـجت  نآ  زا  هک  دراد  یـصّخشم  ببـس  دـتفین و  شیپ  نآ  زا  هک  دراد  ینیعم  تقو  یلجأ  ره  وت ، رب  ياو 
[ . 2 . ] تسا هدنار  تنابز  رب  ار  نآ  ناطیش  هک  وگم ، ینانخس 

ناکاپ  تلاسر 
هغالبلاجهن  هبطخ 140 

ۀمیمّنلا ۀبیغلا و  نم  ریذحتلا 
َزِجاَْحلاَو ْمِهیَلَع ، َِبلاَْغلا  َوُه  ُرْکُّشلا  َنوُکیَو  ِۀیِـصْعَْملاَو ، ِبُونُّذلا  َلْهَأ  اوُمَحْری  ْنَأ  ِۀَـماَلَّسلا  ِیف  ْمِهَیلِإ  ِعُونْـصَْملاَو  ِۀَمْـصِْعلا  ِلْهَِأل  یِغَْبنی  اَمَّنِإَو 

! ِِهب َُهباَع  يِذَّلا  ِْبنَّذـلا  َنِم  ُمَظْعَأ  َوُه  اَّمِم  ِِهبُونُذ  ْنِم  ِهیَلَع  ِهَّللا  ِْرتَس  َعِضْوَم  َرَکَذ  اَمَأ  ُهاَْولَِبب ! ُهَریَعَو  ُهاَخَأ  َباَع  يِذَّلا  ِِبئاَْـعلِاب  َفیَکَف  ْمُْهنَع ، ْمَُهل 
. ُْهنِم ُمَظْعَأ  َوُه  اَّمِم  ُهاَوِس ، امِیف  َهَّللا  یَصَع  ْدَقَف  ِِهنیَِعب  َْبنَّذلا  َِکلذ  َبِکَر  ْنُکی  َْمل  ْنِإَف  ُهَْلثِم ! َبِکَر  ْدَق  ٍْبنَِذب  ُهُّمُذی  َفیَکَو 

! ُرَبْکَأ ِساَّنلا  ِبیَع  یَلَع  ُُهتَءاَرََجل  ِریِغَّصلا ، ِیف  ُهاَصَعَو  ِرِیبَْکلا ، ِیف  ُهاَصَع  ْنُکی  َْمل  ِْنَئل  ِهَّللا  ُمیاَو 
َِملَع ْنَم  ْفُفْکْیلَف  ِهیَلَع . ٌبَّذَعُم  َکَّلَعَلَف  ٍۀیِـصْعَم ، َریِغَـص  َکِسْفَن  یَلَع  ْنَمَْأت  َالَو  َُهل ، ٌروُفْغَم  ُهَّلَعَلَف  ِِهْبنَِذب ، ٍدَـحَأ  ِبیَع  ِیف  ْلَْجعَت  َال  ِهَّللا ، َدـْبَع  ای 

. ُهُریَغ ِِهب  ِیُلْتبا  اَّمِم  ِِهتاَفاَعُم  یَلَع  َُهل  ًالِغاَش  ُرْکُّشلا  ِنُکْیلَو  ِهِسْفَن ، ِبیَع  ْنِم  ُمَْلعی  اَِمل  ِهِریَغ  َبیَع  ْمُْکنِم 
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ییوگدب  تبیغ و  زا  نداد  زیهرپ  همجرت :
رکش هک  دنراذگ ، تمعن  نیا  رکش  و  دننک ، مّحرت  ناراکهانگ  هب  هک  تساور  دنرادروخرب ، نید  تمالس  زا  و  دنرادن ، هانگ  هک  یناسک  هب 

راتفرگ هک  ییـالب  هب  ار  وا  و  دـیوگ ؟ شیوخ  ردارب  بیع  وج ، بیع  نآ  هنوگچ  ارچ و  درادزاـب ، نارگید  ییوجبیع  زا  ار  ناـنآ  يراذـگ 
یهانگ رب  ار  يرگید  هنوگچ  دومرف ؟ یشوپهدرپ  ار  وا  ناهانگ  دیشخب و  ار  وا  هنوگچ  ادخ  هک  درادن  رطاخ  هب  ایآ  دنکیم ؟ شنزرس  تسا 

رد ار  ادخ  رگا  دنگوس ! ادـخ  هب  تسا ؟ رتگرزب  نآ  زا  هک  هداد  ماجنا  يرگید  هانگ  ای  هدـش ! بکترم  ار  نآ  دـننامه  هک  دـنکیم  شنزرس 
. تسا يرتگرزب  هانگ  دوخ  مدرم ، زا  ییوجبیع  رب  وا  تأرج  اما  داد ، ماجنا  کچوک  هانگ  اهنت  هدرکن و  نایصع  گرزب  ناهانگ 

اهنآ يارب  دیاش  شابم ، نمیا  دوخ  کچوک  ناهانگ  رب  و  دشاب ، هدیشخب  شیادخ  دیاش  نکم ، باتش  یـسک  بیع  نتفگ  رد  ادخ ، هدنب  يا 
ییوجبیع زا  دـیاب  دـنادیم  دوـخ  بیع  زا  هک  هچ  نآ  رطاـخ  هب  تسا ، هاـگآ  یـسک  بیع  هب  هک  امـش  زا  مادـک  ره  سپ  يوـش ، هداد  رفیک 

. درازایب ار  نارگید  هکنیا  زا  دراد  لوغشم  ار  وا  تسا  كاپ  هک  یبویع  زا  يراذگ  رکش  و  دنک ، يراددوخ  نارگید 
ۀبیغلا  عامس  نم  ریذحتلا 

هغالبلاجهن هبطخ 141 
. ِلاَجِّرلا َلیِواَقَأ  ِهِیف  َّنَعَمْسی  اَلَف  ٍقیِرَط ، َداَدَسَو  ٍنیِد  َۀَقِیثَو  ِهیِخَأ  ْنِم  َفَرَع  ْنَم  ُساَّنلا ، اَهیَأ 

َُعبْرَأ اَّلِإ  ِلِطاَْبلاَو  ِّقَْحلا  َنَیب  َسَیل  ُهَّنِإ  اَمَأ  ٌدیِهَـشَو . ٌعیِمَـس  ُهَّللاَو  ُرُوبی ، َِکلذ  ُلِطَابَو  ُماَلَْکلا ، ُلیِحیَو  ُماَهِّسلا ، ُئِطُْختَو  یِماَّرلا ، یِمْری  ْدَق  ُهَّنِإ  اَمَأ 
. َِعباَصَأ

تبیغ ندینش  زا  زیهرپ  همجرت :
شوگ وا  هرابرد  مدرم  هتفگ  هب  دیاب  دراد ، غارس  ار  مسر  هار و  یتسرد  و  نید ، رد  تماقتسا  نانیمطا و  شردارب  زا  هک  سک  نآ  مدرم ! يا 

. دهدن
درادن تیعقاو  هک  دنیوگیم  يزیچ  یسک  هرابرد  تسا ، نینچ  زین  نخس  دوریم ، اطخ  هب  اهریت  دنکفا و  ریت  زادناریت ، یهاگ  دیـشاب ! هاگآ 

. تسا هاوگ  اونش و  ادخ  و  تسا ، یندش  هابت  لطاب  راتفگ  و 
. تسین هلصاف  تشگنا  راهچ  زج  لطاب  قح و  نایم  هک  دینادب 

لطابلا  قحلا و  ۀفرعم 
هغالبلاجهن هبطخ 141 

: لاق مث  هنیعو  هنذأ  نیب  اهعضوو  هعباصأ  عمجف  اذه ، هلوق  ینعم  نع  (ع ،) لئسف
! ُتیَأَر َلوُقَت  ْنَأ  ُّقَْحلاَو  ُْتعِمَس ، َلوُقَت  ْنَأ  ُلِطاَْبلا 

لطاب قح و  تخانش  همجرت :
( دومرف تشاذگ و  شوگ  مشچ و  نایم  ار  دوخ  ناتشگنا  مالسلا  هیلع  ماما  تسیچ ؟ نآ  يانعم  دندیسرپ ، )

. مدید ییوگب  هک  تسا  نآ  قح  و  مدینش ، ییوگب  هک  تسا  نآ  لطاب 
-----------------

اه : تشون  یپ 
لاجّرلا .) سوماق  . ) دوب مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نایعیش  زا  حیرش  نب  ماّمه  [ 1]

هک درکیم ، ریثأت  زین  وت  ناج  رد  هنرگو  درادن  تیعقاو  یتفگ  مامه  هب  ار  هچنآ  دـیوگب : تساوخیم  یناطیـش  تارّکفت  اب  صخـش  نآ  [ 2]
. دراد یّصاخ  لّمحت  تردق  ناوت و  یسک  ره  اریز  تسا ، ناطیش  زا  نخس  نیا  دومرف  (ع ) ماما

ملاظ نداد  دنگوس 
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: دومرف مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
هب دوز  دشاب  غورد  شدنگوس  رگا  هک  دیوج  يرازیب  ادخ  هوق  لوح و  زا  دیوگب  وا  هب  دـیهد  دـنگوس  ار  يرگمتـس  صخـش  دـیهاوخ  رگا 

فارتعا دـنوادخ  یگناکی  هب  اریز  دـش ، دـهاوخن  لیجعت  شتبوقع  رد  هناگی  يادـخ  هب  دـنگوس  دـیوگب  رگا  یلو  دیـسر ، دـهاوخ  تبوقع 
[ . 1 . ] تسا هدرک 

----------------------
اه : تشون  یپ 

یتشد . دمحم  سرهفملا  مجعم  تمکح 253  هغالبلاجهن  [ 1]

لکشم دنگوس 

. دنک هقالط  هس  ار  وا  دنکن ، شزیمآ  شرسمه  اب  ناضمر  هام  زور  رد  رگا  دوب ، هدرک  دای  دنگوس  يدرم 
. دندمآ نینمؤملاریما  دزن 

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 
[ . 1 .« ] نک لمع  تدنگوس  هب  و  ربب ، رفس  هب  ار  وا  »

---------------------
اه : تشون  یپ 

نماثلا . بابلا  ص25 . يزوج ، نبا  ایکذا ، [ 1]

رتش هدفه  کیرش و  هس 

: تسا هدرک  لقن  مولعلا » تالکشم   » باتک رد  یقارن 
، دندیرخ ًاکرتشم  رتش  هدفه  دندش و  کیرش  مه  اب  رفن  هس  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تفالخ  نامز  رد 

تخادرپ  ءاکرش  زا  یکی  ار  نآ  ياهب   12
یمود  ار  نآ  و 13 

، درک تخادرپ  یموس  ار  نآ  ياهب  و 19 
. دنتسناوتن دننک ، میسقت  دوخ  نیب  ار  نارتش  دنتساوخ 

دنتفگ : دندمآ و  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  دزن 
، تسا یلوا  نآ  زا  ( 12  ) اهرتش فصن  هک  تسا  تروص  نیا  هب  رفن  هس  ام  تکرش  نینمؤملاریما  ای 

، یمود زا  ( 13  ) نآ ثلث 
، تسا یموس  زا  نآ  ( 19  ) عُست و 

. دیاین یقاب  يزیچ  هک  دینک  میسقت  نارتش  ام  يارب  ياهنوگ  هب 
. دش رتش  هدچیه  درک و  هفاضا  رتش  هدفه  رب  دندروآ و  لاملا  تیب  زا  رتش  کی  داد  روتسد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح 

، یلّوا هب  دوب  رتش  ُهن  هک  ار  رتش  هدجیه  ِفصن  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح 
، یمود هب  دوب  رتش  شش  هک  ار  رتش  هدجیه  ِثلث  و 
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، داد یموس  هب  دوشیم  رتش  ود  هک  ار  رتش  هدجیه  عُست  و 
دوش 17) یم  9 و 6 و 2  :) رتش هدفه  دوشیم  نآ  عمج  هک 

[ . 1 . ] دنادرگرب لاملا  تیب  هب  تشادرب و  ار  دوخ  رتش  کی  سپس 
. دندرک رواب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  یملع  تمظع  دندنام و  تفگش  رد  نارضاح 

------------------------
اه : تشون  یپ 

ص102. ج1 ، راونالا ، تارمث  و  یبرع - )  ) ص159 ج4 ، نیما ، دمحا  مالسا  رد  لماکت  [ 1]

یلع راثیا  تواخس و 

هیلع یلع   ) بهذـت یه  اذا  اهیقبی  لخبلا  تلبقا و ال  یه  اذا  اهینفی  دوجلا  الف  بلقتت  اهنا  ارط  سانلا  یلع  اهب  دـجف  کیلع  ایندـلا  تداـج  اذا 
مالسلا )

مومع راظنا  رد  دشاب  هتـشاد  یبیع  ره  یخـس  صخـش  دزاسیم ، رارقرب  عامتجا  دارفا  نایم  ار  هبذاج  تبحم و  دزیخ و  میرک  عبط  زا  تواخس 
تسا . تبحم  دروم 

یلع شیپ  تجاح  تسد  دیسریم  يزاین  رقف و  ار  یسک  ره  دوب  ناگراچیب  نادنمتسم و  لامآ  هبعک  روهشم و  تواخس  رد  مالسلا  هیلع  یلع 
دوش . هتخیر  لئاس  يوربآ  دشیمن  رضاح  دوب  وا  ترطف  رد  هک  یتلاصا  تباجن و  اب  ترضحنآ  دربیم و  مالسلا  هیلع 

ياهتسناد ؟ شسرپ  هتسیاش  ارم  ایآ  دومرف  ترضح  درب ، مالسلا  هیلع  یلع  شیپ  زاین  تسد  ینادمح  ثراح 
بلطم راهظا  رد  ارت  هک  مدرک  نآ  يارب  لمع  نیا  تفگ  درک و  شوماخ  ار  غارچ  اروف  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا ، ریما  ای  یلب  درک  ضرع 

دشابن . یتسکش  تفخ و 
لماع دـهدب  رانید  رازه  ار  وا  دومرف  دوخ  لـماعب  مالـسلا  هیلع  یلع  درک ، اـضاقت  یهجو  دـش و  دراو  مالـسلا  هیلع  یلعب  يدنمتـسم  يزور 

هدب . نآ  زا  دروخیم  رتشیب  دنمتجاح  دردب  هک  مادک  ره  درادن  یقرف  نم  يارب  دومرف  هرقن ؟ ای  دشاب  الط  زا  دیسرپ 
یئآیم ؟ اجک  زا  دیسرپ : یکی  زا  يزور  دوب  ترضحنآ  تخسرس  نمشد  هک  هیواعم 

تسا هدماین  ایندب  یسک  رتیخس  یلع  زا  وت  رب  ياو  تفگ  هیواعم  تسا ! مدرم  نیرتلیخب  هک  یلع  شیپ  زا  تفگ  قلمت  هار  زا  صخـش  نآ 
دشخبیم . هاک  زا  رتدوز  ار  الط  دشاب  الط  زا  يرابنا  هاک و  زا  يرابنا  ار  وا  رگا 

رـصع دومن  میـسقت  ءارقفب  ار  دوخ  دـمآ  رد  اروف  ترـضحنآ  دوب  هدروآ  يو  شیپ  ار  وا  کـلم  دـئاوع  مالـسلا  هیلع  یلع  نارـشابم  زا  یکی 
دنک . هیهت  ینان  دوخ  هداوناخ  يارب  ات  دشورفیم  ار  شریشمش  هک  دید  ار  مالسلا  هیلع  یلع  صخش  نامه  زورنآ 

راهظا زا  شیپ  تساوخ  دـهاوخ  يزیچ  نم  زا  یـسک  هک  منک  ساسحا  نم  رگا  دومرفیم : درکیمن و  در  ار  لئاس  هاگچیه  مالـسلا  هیلع  یلع 
تسا . ندیشخب  هتساوخ  ان  دوج  تقیقح  اریز  منکیم  یتسدشیپ  شتوعد  تباجا  رد  وا 

یلع دوشن . نایامن  اهنآ  هرهچ  رد  لاؤس  راسکنا  يراوخ و  ات  دنـسیونب  ذغاک  يور  ار  دوخ  تجاح  نادنمتجاح  دومرفیم  مالـسلا  هیلع  یلع 
هاگنآ ناهن  رد  مهردکی  اراکشآ و  مهردکی  زور و  رد  ار  یکی  دومن و  قافنا  بش  عقوم  رد  ار  یکی  تشاد  لوپ  مهرد  راهچ  مالسلا  هیلع 

دناهتشون : ترضحنآ  قافنا  دروم  رد  ارنآ  لوزن  نأش  نیرسفم  هک  دش  لزان  هیآ  نیا 
[ . 1  ] نونزحی مه  مهیلع و ال  فوخ  مهبر و ال  دنع  مهرجا  مهلف  ۀینالع  ارس و  راهنلا  لیللاب و  مهلاوما  نوقفنی  نیذلا 

رب یهودنا  سرت و  تسا و  یشاداپ  ناشراگدرورپ  دزن  اهنآ  يارب  دننکیم  قافنا  اراکـشآ  یناهن و  زور ، بش و  رد  ار  دوخ  لاوما  هکیناسک 
[ . 2  ] دشابن اهنآ 

مالسلا هیلع  یلع  ماما  www.Ghaemiyeh.comهمانشناد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1507زکرم  هحفص 873 

http://www.ghaemiyeh.com


، مراتفرگ يرامیب  عون  هسب  نم  درک  ضرع  دمآ و  ترـضحنآ  دزن  یبرع  تسـشن  تفالخ  دنـسمب  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  نامثع  لتق  زا  سپ 
ینغب . ار  رقف  ملاعب و  ار  لهج  درک و  عوجر  بیبطب  دیاب  ار  ضرم  دومرف  مالسلا  هیلع  یلع  رقف ! يرامیب  لهج ، يرامیب  سفن ، يرامیب 

ینغ ! مه  ملاع و  مه  دیتسه و  بیبط  مه  امش  تفگ  درم  نآ 
عفر يارب  مهرد  رازه  يرامیب و  هجلاعم  يارب  مهرد  رازه  دومرف  دـندرک و  ءاـطع  واـب  مهرد  رازه  هس  لاـملا  تیب  زا  داد  روتـسد  ترـضح 

[ . 3  ] ینادان هجلاعم  ياربمهرد  رازه  یناشیرپ و 
لاؤس هکیلاح  رد  یلئاس  هک  دوب  عوکر  رد  دـناوخیم و  زامن  دجـسم  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  دـناهدرک  لقن  هصاخ  هماع و  نیرـسفم  ءاـملع و 
لوسر اب  دـش  رود  وا  زا  یتقو  لئاس  دیـشخب ، واب  هراـشا  اـب  تشاد  تسد  رد  هک  ار  دوخ  رتشگنا  ترـضحنآ  تشذـگ و  وا  راـنک  زا  درکیم 

تفگ دومن و  مالسلا  هیلع  یلعب  هراشا  لئاس  داد ؟ وتب  ار  رتشگنا  نیا  یـسک  هچ  دیـسرپ  ترـضح  دومن  دروخرب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا 
تسا ترضحنآ  یشخب  متاخب  هراشا  انمـض  هدوب و  تیالو  هیآ  هک  هلوسر ... هللا و  مکیلو  امنا  هیآ : هاگنآ  تسا  عوکر  رد  هک  صخـش  نیا 

دش ) دهاوخ  ثحب  روبزم  هیآ  ریسفت  همجرت و  رد  مجنپ  شخب  رد  [ . ) 4  ] دش لزان 
یلـص ربمغیپ  رطاخب  ترجه  بش  رد  دومن ، راثیا  قح  هار  رد  زین  ار  دوخ  ناج  هکلب  درکیمن  ءافتکا  لام  شـشخب  هب  اـهنت  مالـسلا  هیلع  یلع 

هیاپ نادب  یسک  مالسلا  هیلع  یلع  زج  هک  تسا  نیمه  راثیا  زغم  رپ  ینعم  تفر ، گرم  لابقتساب  تسش و  تسد  دوخ  ناج  زا  هلآ  هیلع و  هللا 
تسا . هدیسرن 

، دهدب يرگیدب  ار  دوخ  ناج  لام و  دناوتیمن  دشاب  هتشادن  سفن  رب  لماک  طلست  ات  یسک  دوخ و  سفن  رب  تسا  نارگید  نتشاد  مدقم  راثیا 
ینان دایز  تقشم  تمحز و  اب  مالسلا  هیلع  یلع  دوشیمن ، ادیپ  یـسک  ره  رد  هک  تسا  یتوکلم  تافـص  یقالخا و  يایاجـس  زا  تفـص  نیا 

، تفر هناخب  یلاخ  تسد  اب  داد و  واب  ار  نان  ترضح  درک  يدنمزاین  راهظا  دیسر و  یلئاس  هار  رد  دربیم  دوخ  نادنزرف  يارب  هدرک و  هیهت 
داد . ربنقب  ار  ون  دیشوپ و  دوخ  ار  هنهک  دیرخ  هنهک  ون و  نهاریپ  ود  تفر و  رازابب  ربنق  دوخ  مالغ  اب  يزور 

دروم رد  تارابع  ظافلا و  رد  یتوافت  رصتخم  اب  کی  ره  یتا ) له   ) رهد هروس  تایآ  ریـسفت  لیذ  نیرـسفم  نینچمه  نیخروم ، نیثدحم و 
رذن نینسح  دوخ  یتح  اهنآ و  ردام  ردپ و  دندش  ضیرم  مالـسلا  امهیلع  نینـسح  هک  دناهتـشون  نینچ  هصالخروطب  مالـسلا  هیلع  یلع  راثیا 

دومن . يوریپ  اهنآ  زا  زین  لزنم  همداخ  هضف  دنریگب  هزور  نآ  هنارکشب  زور  هس  يدوبهب  زا  سپ  هک  دندرک 
نوعمـش زا  وج  عاص  هس  مالـسلا  هیلع  یلع  دندش ، نتفرگ  هزور  لوغـشم  هدرک و  افو  دوخ  رذنب  دیناشوپ  اهنآب  تیفاع  سابل  دـنوادخ  نوچ 

دارفا دادـعتب   ) هدومن و درآ  ارنآ  زا  عاصکی  لوا  زور  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  دروآ  لزنمب  درک و  ضرق  دوب  ناـشهیاسمه  هک  يدوهی 
هچنآ زا  ماهنـسرگ  نیکـسم و  نم  ربـمغیپ  هداوناـخ  يا  دز  ادـص  رد  تشپ  یلئاـس  راـطفا  عقوم  لوا  بش  تخپ ، ناـن  هدرگ  جـنپ  هداوناـخ )

بآ اب  دوخ  هداد و  نیکـسمب  ار  صرق  جنپ  ره  ربمغیپ  نادناخ  دـناروخب ، یتشهب  ياهماعط  زا  ار  امـش  ادـخ  هک  دـینک  ماعطا  ارم  دـیروخیم 
دندرک . راطفا 

ياـهفرح هناـخ  رد  تشپ  یمیتی  راـطفا  عقوم  هاـگماش  تخپ  ناـن  هدرگ  جـنپ  درک و  درآ  ار  وج  رگید  ثلث  مالـسلا  اـهیلع  همطاـف  مود  زور 
مالـسلا اهیلع  همطاف  میـس  زور  دندرک . راطفا  بآ  اب  دوخ  هداد و  واب  ار  نان  ياهـصرق  رفن  جنپ  ره  زاب  درک  رارکت  ار  نیـشیپ  بش  نیکـسم 
نادـناخ زاب  دروآ  نابزب  ار  هتـشذگ  بش  ود  نیلئاس  نانخـس  دـمآ و  رد  تشپ  يریـسا  يراـطفا  عقوم  دروآ و  رد  ناـن  تروصب  ار  وج  هیقب 

هللا یلص  ربمغیپ  یتقو  دندیزرلیم  هجوج  نوچ  مالسلا  امهیلع  نینسح  مراهچ  زور  دندیـشچ  بآ  طقف  ناشدوخ  دنداد و  واب  ار  اهنان  ربمغیپ 
یتا له  هروس  زا  هیآ  دش و 18  لزان  اروف  لیئربج  دیلاح  نینچ  رد  تسا  زور  هس  امـش  هک  ادخب  مربیم  هانپ  دومرف  دـید  ار  اهنآ  هلآ  هیلع و 
یکی هک  درک  تئارق  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسرب  نیرب  تشهب  رد  ناشهیلاع  تاماقم  حیضوت  اهنآ و  نأش  رد  هیآ 22 ) ات  هیآ 5  زا   ) ار

دیامرف : یلاعت  دنوادخ  هک  اجنآ  تسا  اهنآ  هزور  هس  ماعطا  قافناب و  هراشا  روبزم  تایآ  زا 
[ . 5  ] اریسا امیتی و  انیکسم و  هبح  یلع  ماعطلا  نومعطی  و 
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ینعی اروکـشم . مکیعـس  ناک  ءازج و  مکل  ناک  اذه  نا  دیامرف : هدرکینادردـق و  اهنآ  هناصلاخ  ایریب و  لمع  زا  مه  هلزان  تایآ  رخآ  رد  و 
تیاضر و دروم  امـش  یعـس  تسا و  امـش  لمع  شاداپ  هداد ) حیـضوت  ار  اهنآ  شیپ  ياههیآ  رد  هک  یتشهب  ياهتمعن  تاـماقم و   ) نیا هتبلا 

[ . 6  ] تسا ینادردق 
----------------------

اه : تشون  یپ 
هیآ 274 . هرقب  ةروس  [ 1]

یلزاغم ص 280 . نبا  بقانم  ةدوملا ص 92 ـ  عیبانی  همغلا ص 93 ـ  فشک  [ 2]
رابخالا ص 162 . عماج  [ 3]

رگید . بتک  بلاطلا ص 250 و  ۀیافک  یلزاغم ص 313 ـ  نبا  بقانم  [ 4]
. 8 هیآ . رهد  هروس  [ 5]

. رگید بتک  همغلا ص 88 و  فشک  ثیدح 11 ـ  سلجم 44  قودص  یلاما  دلج 2 ص 300 ـ  لیزنتلا  دهاوش  [ 6]

یلع ماما  رابرهگ  نانخس 

 : هغالبلا جهن  فلا )
همهتت . نا ال  لدعلا  همهوتت و  نا ال  دیحوتلا  1 ـ 

همجرت :
مهتم ار  وا  هک  تسنآ  لدـع  و  تسا ) لاـیخ  مهو و  رد  مسجت  زا  هزنم  دـنوادخ   ) يرواـین هشیدـنا  مـهو و  رد  ار  ادـخ  هـک  تـسنآ  دـیحوت 

ینادب .) اربم  ار  وا  تسیاشان  لامعا  زا  يزاسن )
هتمعن . لاوزب  رطاخ  هنع  رصق  نم  اهنم و  هداز  هادا  نمف  اقح  ۀمعن  لک  یف  یلاعت  نا هللا  2 ـ 

همجرت :
دروآ اجب  ار  تمعن ) رکـش   ) نآ هک  ره  سپ  درک ) يرازگـساپس  نآ  ربارب  رد  دـیاب  هک   ) تسا یقح  یتمعن  ره  رد  یلاعت  يادـخ  يارب  هتبلا 

دزادنا . لاوز  رطخ  رد  ار  شتمعن  دنوادخ  دیامن  یهاتوک  درومنیا  رد  هک  یسک  دنادرگ و  دایز  وا  رب  ار  تمعن  نآ  دنوادخ 
هیلع . ةردقلل  ارکش  هنع  وفعلا  لعجاف  كودع  یلع  تردق  اذا  3 ـ 

همجرت :
رذگ . رد  وا  زا  يزوریپ  تمعن )  ) هنارکشب یتفای  رفظ  تنمشد  رب  هاگ  ره 

همجرت : بورکملا . نع  سیفنتلا  فوهلملا و  ۀثاغا  ماظعلا  بونذلا  تارافک  نم  4 ـ 
بوـسحم گرزب  ناـهانگ  تاراـفک  هلمج  زا  ندودز  ار  هودـنا  مغ و  نیگهودـنا  صخـش  زا  ندیـسر و  داـیرفب  ار  ياهدیدمتـس  هراـچیب و 

دوشیم .
هرذحاف . هیصعت  تنا  همعن و  کیلع  عباتی  هناحبس  کبر  تیأر  اذا  مدا  نبای  5 ـ 

همجرت :
تیصعم و ار  وا  يرازگساپس ) ياجب   ) وت دشخبیم و  وتب  مه  رـس  تشپ  ار  دوخ  ياهتمعن  تکاپ  راگدرورپ  يدید  هک  ینامز  مدآ  دنزرف  يا 

يدایز ثعاب  هجیتن  رد  رتشیب و  هانگ  بجوم  مه  رـس  تشپ  تمعن  ندـمآ  نیا  اریز  . ) سرتب وا  تبوقع ) باذـع و   ) زا سپ  ینکیم  ینامرفان 
دوب .) دهاوخ  هجنکش  باذع و 
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یقتلملا . عرسا  امف  لابقا  یف  توملا  رابدا و  یف  تنک  اذا  6 ـ 
همجرت :

دوز هچ  سپ  دروآیم  ور  وت  يوسب ) مه   ) گرم و  ياهداهن ) گرم  فرطب  ور  و   ) هدرک ایندـب  تشپ  رمع ) مایا  نتـشذگ  رثا  رد   ) وت هکینامز 
دوب . دهاوخ  تاقالم  گرم ) وت و  نایم  )

دهزلا . ءافخا  دهزلا  لضفا  7 ـ 
همجرت :

تسا . مدرم ) راظنا  زا   ) نآ نتشاد  ناهنپ  دهز  نیرترب 
ینملا . كرت  ینغلا  فرشا  8 ـ 

همجرت :
تسا . اهوزرآ  ندرک  اهر  يزاین  یب  يرگناوت و  نیرتفیرش 

كایا و و  هیلا ، نوکت  ام  جوحا  کنع  دعقی  هناف  لیخبلا  ۀقداصم  كایا و  و  كرـضیف ، کعفنی  نا  دـیری  هناف  قمحالا  ۀـقداصم  كایا و  9 ـ 
همجرت : بیرقلا . کیلع  دعبی  دیعبلا و  کیلع  برقی  بارسلاک  هناف  باذکلا  ۀقداصم  كایا و  و  هفاتلاب ، کعیبی  هناف  رجافلا  ۀقداصم 

نک يرود  لیخب  یتسود  زا  و  دناسریم ، نایز  يدرخیب ) تلعب  یلو   ) دناسر يدوس  وتب  دهاوخیم  وا  هک  اریز  شاب  رذح  رب  قمحا  یتسود  زا 
، دشورفیم يزیچان  ياهبب  ارت  هک  زیهرپب  تخـس  راکدب  یتسود  زا  و  دهدیم ، ناشن  رتدـنمزاین  وت  زا  ار  دوخ  یهاوخب ) يزیچ  وا  زا  رگا  هک  )

دنادرگ . رود  وت  زا  ار  کیدزن  کیدزن و  وتب  ار  رود  دبیرفیم ) ارت   ) تسا بارس  دننام  وا  هک  نیزگ  يرود  وگغورد  یتسود  زا  و 
هناسل . ءارو  قمحالا  بلق  هبلق و  ءارو  لقاعلا  ناسل  10 ـ 

همجرت :
نادان قمحا و  دیوگ و  نخـس  هاگنآ  دنک  هشیدنا  لمأت و  ءادـتبا  دـنمدرخ   ) وا نابز  تشپ  قمحا  بلق  تسا و  وا  بلق  تشپ  دـنمدرخ  نابز 

دتفا .) هشیدنا  رکفب و  دعب  دیوگ  نخس  لوا 
کبجعت . ۀنسح  نم  هللا  دنع  ریخ  كءوست  ۀئیس  11 ـ 

همجرت :
دراد . او  ینیبدوخ  بجعب و  ارت  هک  تسا  یکین  رادرک  زا  رتهب  ادخ  دزن  رد  دنک  نیگهودنا  ارت  دنز و ) رس  وت  زا  هک   ) يدب لمع  هانگ و 

رارسالا . نیصحتب  يأرلا  و  يأرلا ، ۀلاجاب  مزحلا  و  مزحلاب ، رفظلا  12 ـ 
همجرت :

هـشیدنا يأر و  تسا و  هشیدـنا  رکف و  يورین  نتخادـنا  راکب  طایتحا  مزح و  تسا و  یـشیدنا  رود  طایتحاب و  اـهراک ) رد   ) نتفاـی يزوریپ 
تسا . رارسا  نتشادهاگن  مکحمب 

عبش . اذا  میئللا  عاج و  اذا  میرکلا  ۀلوص  اورذحا  13 ـ 
همجرت :

دوش . ریس  هکیعقوم  میئل  هطلس  هلمح و  زا  دوش و  هنسرگ  هکیماگنه  میرک  توطس  تلوص و  زا  دیسرتب 
همجرت : ۀبوقعلا . یلع  مهردقا  وفعلاب  سانلا  یلوا  14 ـ 

تسا . رتراوازس  وا  ندیشخب  وفعب و  دشاب  رتاناوت  راک ) اطخ  ای  نمشد   ) ندیناسر رفیکب  هک  ره 
ةرواشملاک . ریهظ  بدالاک و ال  ثاریم  لهجلاک و ال  رقف  لقعلاک و ال  ینغ  ال  15 ـ 

همجرت :
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تسین . تروشم  دننام  ینابیتشپ  چیه  بدا و  نوچمه  یثاریم  چیه  لهج و  دننام  يرقف  چیه  لقع و  دننام  يزاین  یب  چیه 
ماین . مه  مهب و  راسی  بکرک  ایندلا  لها  16 ـ 

همجرت :
زا داد  همتاخ  اهنآ  یگدنزب  دیسر و  ارف  ناشگرم  هکیعقوم  و   ) دنهدیم ریـس  باوخ  لاح  رد  ار  اهنآ  هک  دنتـسه  ینایناوراک  دننام  ایند  مدرم 

دهدن .) يدوس  نانآ  لاحب  يرادیب  نیا  دنوشیم و  رادیب  باوخ 
ینغلا . ۀنیز  رکشلا  رقفلا و  ۀنیز  فافعلا  17 ـ 

همجرت :
تسا . يرگناوت  رویز  يرازگساپس  یتسدیهت و  تنیز  ینمادکاپ 

مالکلا . صقن  لقعلا  مت  اذا  18 ـ 
همجرت :

تسا .) يدرخیب  لیلد  یفرح  رپ   ) دریذپ ناصقن  شنخس  دبای  لامک  یمدآ )  ) لقع هاگ  ره 
هلجا . یلا  هاطخ  ءرملا  سفن  19 ـ 

همجرت :
درادیم . رب  شگرم  يوسب  مدقکی  دشکیم  ناسنا  هک  یسفن  ره 

ظعاو هسفن  نم  هل  ناک  نم  و  هایند ، رما  هل  هللا  حلصا  هترخا  رماحلصا  نم  و  سانلا ، نیب  هنیب و  ام  هللا  حلصا  هللا  نیب  هنیب و  ام  حلصا  نم  20 ـ 
ظفاح . هللا  نم  هیلع  ناک 

همجرت :
هکیسک و  دروآ ، حالصب  تسا  مدرم  وا و  نایم  هک  ار  هچنآ  دنوادخ  دنک  حالصا  يوقت ) هلیـسوب   ) تسا ادخ  وا و  نایم  هک  ار  هچنآ  هک  ره 

زا دشاب  ياهدنهد  دـنپ  دوخ  يارب  نتـشیوخ  زا  ار  هک  ره  و  دـنک ، تسرد  ار  شیایند  راک  وا  يارب  دـنوادخ  دـنک  حالـصا  ار  شترخآ  راک 
دوب . دهاوخ  یظفاحم  وا  يارب  ادخ  بناج 

لقاعلا . بللا  وذ  اهرذحی  لهاجلا و  رغلا  اهیلا  يوهی  اهفوج ، یف  عفانلا  مسلا  اهسم و  نیل  ۀیحلا  لثمک  ایندلا  لثم  21 ـ 
همجرت :

نآ يوسب  هدروخ  بیرف  نادان  تسا ، هدنـشک  رهز  شنوردنا  رد  مرن و  نادـب  ندوس  تسد  هک  دـنام  ياهدـنزگ  رام  ناتـسادب  ایند  ناتـساد 
دنیزگ . يرود  نآ  زا  اناد  دنمدرخ  یلو  دور 

هرجا . یقبی  هتنوؤم و  بهذت  لمع  هتعبت و  یقبت  هتذل و  بهذت  لمع  نیلمع : نیب  ام  ناتش  22 ـ 
همجرت :

يرگید و  یناوهـش ) ذیاذل  دننام   ) دنامب یقاب  نآ  جنر  نایز و  هتفر و  شتذـل  هک  یلمع  یکی  راک : ود  نیب  تسا  يرود  فالتخا و  ردـقچ 
دنام . یقاب  ششاداپ  دزم و  هتفر و  نآ  جنر  يدابع ) لامعا  دننام   ) هک یلمع 

کنیع . یف  قولخملا  رغصی  كدنع  قلاخلا  مظع  23 ـ 
همجرت :

دنادرگ . کچوک  وت  مشچ  رد  ار  قولخم  وت  دزن  رد  راگدیرفآ  تمظع 
بارخلل . اونباو  ءانفلل  اوعمجا  توملل و  اودل  موی : لک  یف  يدانی  اکلم  نا هللا  24 ـ 

همجرت :
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يارب دینک  انب  ندش و  یناف  يارب  دینک  عمج  ندرم و  يارب  دینک  دلو  داز و  مدرم ) يا   ) دنزیم دایرف  زور  ره  هک  تسا  ياهتـشرف  ار  دنوادخ 
ندش . بارخ 

هتافو . هتبیغ و  هتبکن و  یف  ثالث : یف  هاخا  ظفحی  یتح  اقیدص  قیدصلا  نوکی  ال  25 ـ 
همجرت :

شگرم . زا  سپ  يو و  تبیغ  رد  و  وا ، يراتفرگ  تدش و  رد  تسین : تسود  دنکن  تیامح  ار  شتسود  دروم  هس  رد  رگا  تسود 
مل رافغتـسالا  یطعا  نم  و  لوبقلا ، مرحی  مل  ۀـبوتلا  یطعا  نم  و  ۀـباجالا ، مرحی  مل  ءاعدـلا  یطعا  نم  اعبرا : مرحی  مل  اـعبرا  یطعا  نم  26 ـ 

ةدایزلا . مرحی  مل  رکشلا  یطعا  نم  و  ةرفغملا ، مرحی 
همجرت :

ار یسک  و  دیدرگن ، مورحم  نآ  تباجتسا  زا  دش  هداد  اعد  قیفوت  هک  یسکب  دنامن : مورحم  زیچ  راهچ  زا  دندیشخب  زیچ  راهچ  هک  ار  یسک 
هک ار  یـسک  و  تشگن ، دـیما  اـن  شزرمآ  زا  دـنداد  رافغتـسا  هک  ارنآ  و  دـنامن ، بیـصن  یب  نآ  ندـش  لوبق  زا  دـنداد  ناـشن  هبوت  هار )  ) هک

دیدرگن . مورحم  نآ  ینوزف  زا  دندیشخب  اهتمعن ) زا   ) يرازگساپس
ۀیطعلاب . داج  فلخلاب  نقیا  نم  ۀقدصلاب و  قزرلا  اولزنتسا  27 ـ 

همجرت :
یخس ندیشخب  رد  دومن  نیقی  ضوع  نتفای  زابب  هک  یسک  دیروآ و  نییاپ  ادخ ) مرک  تمحر و  نامـسآ  زا   ) ار يزور  نداد  هقدص  هلیـسوب 

دوشیم .
همجرت : هرجا . طبح  هتبیصم  دنع  هذخف  یلع  برض  نم  و  ۀبیصملا ، ردق  یلع  ربصلا  لزنی  28 ـ 

شرجا دنز  شنارب  ار ) دوخ  تسد  هدومن و  یتقاط  مک   ) شیراتفرگ ماگنه  هک  یـسک  و  دوشیم ، هداد  تبیـصم  هزادـناب  یئابیکـش  ربص و 
. ددرگ عیاض 

هناسل . تحت  ءوبخم  ءرملا  29 ـ 
همجرت :

دشاب ) هتفهن  شرنه  بیع و  دشاب ـ  هتفگن  نخس  درم  ات   ) تسا هتفهن  شنابز  ریز  رد  درم 
هردق . فرعی  مل  ؤرما  کله  30 ـ 

همجرت :
تشگ . هابت  تخانشن  ار  دوخ  تمیق  ردق و  هک  یسک 

نامزلا . هب  لاط  نا  رفظلا و  روبصلا  مدعی  ال  31 ـ 
همجرت :

دوش . ینالوط  وا  رب  یئابیکش )  ) نامز هچ  رگا  دهدن  تسد  زا  ار  يزوریپ  ابیکش  روبص و  صخش 
هب . اضرلا  مثا  و  هب ، لمعلا  مثا  نامثا : لطاب  یف  لخاد  لک  یلع  و  مهعم ، هیف  لخادلاک  موق  لعفب  یضارلا  32 ـ 

همجرت :
لخاد یلطاب  راک  رد  هک  یـسک  رهب  و  تسا ، هتـشاد  تکرـش  راک  نآ  ماجنا  رد  نانآ  اب  هک  تسنیا  دننام  دوش  یـضار  یهورگ  راکب  هکنآ 

لمع . نادب  تیاضر  هانگ  يرگید  لمع و  ماجنا  هانگ  یکی  تسا : هانگ  ود  دوش 
نا مکذخا و  متمقا  نا  مککردا و  هنم  متبره  نا  يذلا  توملا  اورداب  و  ملع ، مترمـضا  نا  عمـس و  متلق  نا  يذـلا  هللا  اوقتا  سانلا ، اهیا  33 ـ 

همجرت : مکرکذ . هومتیسن 
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گرم رب  ترخآ ) يارب  هشوت  هیهت  اب   ) و دنادب ، دیتشاد  ناهنپ  لد  رد  رگا  دونشب و  دیئوگ  نخـس )  ) رگا هک  يدنوادخ  زا  دیـسرتب  مدرم  يا 
دنکیم . دای  ار  امش  دینک  ششومارف  رگا  دریگیم و  ار  امش  دیتسیاب  رگا  دبایرد و  ار  امش  دیزیرگب  نآ  زا  رگا  هک  دینک  یتسدشیپ 

نظلا . هب  ءاسا  نم  نمولی  الف  ۀمهتلا  عضاوم  هسفن  عضو  نم  34 ـ 
همجرت :

دیامن . شنزرس  تسا  هدش  نامگدب  يوب  تبسن  هک  ار  یسک  دیابن  دهد  رارق  تمهت  دروم  ياهلحم  رد  ار  دوخ  هک  ره 
اهلوقع . یف  اهکراش  لاجرلا  رواش  نم  کله و  هیأرب  دبتسا  نم  35 ـ 

همجرت :
دیوج . تکرش  اهنآ  ياهلقع  رد  دنک  تروشم  نادرم  اب  هک  یسک  دتفا و  تکالهب  دشاب  يأر  دوخ  هک  ره 

ۀبوتلا . بلط  نم  نوها  بنذلا  كرت  36 ـ 
همجرت :

تسا . رتناسآ  هبوت  بلط  زا  هانگ  كرت 
هب . عستی  هناف  ملعلا  ءاعو  الا  هیف  لعج  امب  قیضی  ءاعو  لک  37 ـ 

همجرت :
ددرگ . رتعیسو  هک  نهذ ) لقع و   ) ملع فرظ  رگم  دبای ) شهاک  شمجح   ) ددرگ گنت  دنهن  نآ  رد  هچنآ  هلیسوب  یفرظ  ره 

ملع . مهف  نم  مهف و  رصبا  نم  رصبا و  ربتعا  نم  نما و  فاخ  نم  رسخ و  اهنع  لفغ  نم  حبر و  هسفن  بساح  نم  38 ـ 
همجرت :

باذـع زا   ) دیـسرت ادـخ ) زا   ) هکیـسک درک و  ناـیز  دومنتلفغ  نآ  زا  هک  ره  درب و  دوس  دیـشک  باـسح  دوخ  زا  گرم ) زا  شیپ   ) هک ره 
دش . اناد  نید ) روما  رد   ) دیمهف هکنآ  دیمهف و  دیدرگ  انیب  هک  ره  دیرگ و  انیب  تفرگ  دنپ  هکنآ  تشگ و  نمیا  ترخآ )

لاجرلا . رهاوج  ملع  لاوحالا  بلقت  یف  39 ـ 
همجرت :

دوش . هتسناد  نادرم  رهوگ  راگزور  ياهینوگ  رگید  رد 
دابعلا . یلع  ناودعلا  داعملا  یلا  دازلا  سئب  40 ـ 

همجرت :
زیخاتسر . زور  يارب  تسا  ياهشوت  دب  ادخ )  ) ناگدنب رب  ندرک  متس 

ملعی . امع  هتلفغ  میرکلا  لاعفا  فرشا  نم  41 ـ 
همجرت :

تسوا . ياهراک  نیرتفیرش  زا  دنادیم  هچنآ  زا  میرک  یشوپ  مشچ  لفاغت و 
ناکرالاب . لمع  ناسللاب و  رارقا  بلقلاب و  ۀفرعم  نامیالا  42 ـ 

همجرت :
تسا . ندب  حراوج  ءاضعا و  اب  ندومن  لمع  نابزب و  رارقا  فارتعا و  بلق و  يور  زا  ندوب  دقتعم  نتخانش و  نامیا 

ةدابع کلتف  ارکـش  هللا  ودبع  اموق  نا  و  دـیبعلا ، ةدابع  کلتف  ۀـبهر  هللا  اودـبع  اموق  نا  و  راجتلا ، ةدابع  کلتف  ۀـبغر  هللا  ودـبع  اموق  نا  43 ـ 
. رارحالا
همجرت :
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( منهج  ) سرت زا  ار  ادـخ  یموق  تسا و  نارجات  تدابع  نیا  هک  دـندرک  یگدـنب  ترخآ ) شاداپ  باوثب و   ) لـیم يور  زا  ار  ادـخ  یهورگ 
دندرک رایتخا  یگدنب  يرازگـساپس  يارب  هدید و ) شتـسرپ  راوازـس   ) ار ادخ  رگید  هورگ  تسا و  نامالغ  تدابع  مه  نیا  دندومن  یگدـنب 

تسا . ناگدازآ  تدابع  نیا 
همجرت : مولظملا . یلع  ملاظلا  موی  نم  دشا  ملاظلا  یلع  مولظملا  موی  44 ـ 

تسا . شکمتس  رب  رگمتس  زور  زا  رتتخس  رگمتس  رب  هدیدمتس  یهاوخداد )  ) زور
قر . نا  ارتس و  هللا  نیب  کنیب و  لعجا  و  لق ، نا  یقتلا و  ضعب  هللا  قتا  45 ـ 

همجرت :
هد . رارق  دشاب  مه  كزان  هک  دنچ  ره  ياهدرپ  دنوادخ  دوخ و  نایم  سرتب و  دشاب  مه  مک  رادقمب  هچ  رگا  دنوادخ  زا 

هتمعن . لاوزب  رطاخ  هنع  رصق  نم  اهنم و  هداز  هادا  نمف  اقح  ۀمعن  لک  یف  یلاعت  نا هللا  46 ـ 
همجرت :

دایز واب  ار  تمعن  نآ  دنوادخ  دنک  ادا  ارنآ  هک  ره  سپ  دروآ ) اجب  ار  تمعن  نآ  رکش  دیاب  هک   ) تسا یقح  یتمعن  ره  رد  ار  یلاعت  يادخ 
دزادنا . لاوز  رطخ  رد  ار  شتمعن  دنوادخ  دزرو  یهاتوک  هراب  نیا  رد  هک  ره  دنادرگ و 

کقزرب . هیف  هللا  تای  كرمع  نم  کی  نا  هناف  كاتا  دق  يذلا  کموی  یلع  کتأی  مل  يذلا  کموی  مه  لمحت  مدا ال  نبای  47 ـ 
همجرت :

زورنآ رد  دنوادخ  ینامب  هدنز  وت  دشاب و  وت  رمع  زا  زور  نآ  رگا  اریز  شابم  نیگهودنا  هدـماین  يادرف  قزر )  ) يارب زورما  مدآ  دـنزرف  يا 
دناسریم . ارت  يزور 

هنظ . قدصف  اریخ  کب  نظ  نم  48 ـ 
همجرت :

نک ) یکین  شاهراب  رد   ) نادرگ تسار  ار  وا  نامگ  سپ  دشاب ) هتشاد  ارت  قافنا  ناسحا و  راظتنا   ) درب کین  نامگ  وت  هراب  رد  هک  یسک 
دوقعلا . لح  مئازعلا و  خسفب  هللا  تفرع  49 ـ 

همجرت :
متخانش . تالکشم )  ) اههرگ ندش  هدوشگب  اههدارا و  تامیمصت و  ندروخ  مهب  زا  ار  ادخ 

ةرخالا . ةرارم  ایندلا  ةوالح  ةرخالا و  ةوالح  ایندلا  ةرارم  50 ـ 
همجرت :

عورشمان ذیاذل   ) ایند ینیریش  تسترخآ و  یتحار ) تداعس و   ) ینیریـش يدابع ) فیلاکت  ماجنا  ربارب  رد  تمحز  جنر و  لمحت   ) ایند یخلت 
تسترخآ . تبوقع ) باذع و   ) یخلت بجوم ) دریگیم  همشچرس  سفن  ياوه  زا  هک 

كدعب . نم  هیف  لمعی  نا  رثؤت  ام  کلام  یف  لمعا  کسفن و  یصو  نک  مدا  نبای  51 ـ 
همجرت :

شیپ دوخ  وت  دنهد  ماجنا  تاهراب  رد  گرم  زا  سپ  وت  یئاراد  لام و  زا  یهاوخیم  هک  ار  هچنآ  شاب و  دوخ  یـصو  دوخ  وت  مدآ  دنزرف  يا 
هدب . ماجنا  گرم  زا 

ۀقدصلاب . هللا  اورجاتف  متقلما  اذا  52 ـ 
همجرت :

دوش .) لصاح  یشیاشگ  امش  يزور  راک  رد  ات   ) دینک تراجت  دنوادخ  اب  نداد  هقدص  هلیسوب  دیدش  دنمزاین  تسدگنت و  هک  هاگنآ 
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دعتسا . رفسلا  دعب  رکذت  نم  53 ـ 
همجرت :

دزاس . هدامآ  ار  دوخ  هحلاص ) لامعا  يوقت و  هشوت  اب  تسا  هدیسرن  لجا  ات   ) درآ دایب  ار  ترخآ )  ) رفس يرود  هک  یسک 
همعنل . ارکش  یصعی  نا ال  بجی  ناکل  هتیصعم  یلع  هللا  دعوتی  مل  ول  54 ـ 

همجرت :
دوب بجاو  وا  ياهتمعن  زا  يرازگساپس  يارب  مه ) زاب   ) دوب هدیناسرتن  دوخ  ینامرفان  تیصعم و  زا  ار ) مدرم  ناربمغیپ  هلیسوب   ) دنوادخ رگا 

دننکن . ینامرفان  ار  وا  هک 
همجرت : رابتعالا . لقا  ربعلا و  رثکا  ام  55 ـ 

تسا . مک  ردقچ  يریذپ  دنپ  نتفرگ و  تربع  دنرایسب و  هچ  اهدنپ  اهتربع و 
هما . بح  یلع  لجرلا  مالی  ایندلا و ال  ءانبا  سانلا  56 ـ 

همجرت :
دنک ] هانگب  راداو  ار  ناسنا  هک  دشاب  دیابن  ردقنآ  ایند  یتسود  یلو  . ] دوشن تمالم  شردام  یتسود  رب  صخش  دنتسه و  ایند  نارسپ  مدرم 

هللا . یطعا  دقف  هاطعا  نم  هللا و  عنم  دقف  هعنم  نمف  هللا  لوسر  نیکسملا  نا  57 ـ 
همجرت :

تسا هدرک  در  ار  ادخ  دراد  زاب  دنک و  در  ار  وا  هک  ره  سپ  تسا  ادخ  هداتسرف  دهاوخ ) يزیچ  دور و  یسک  شیپ  هک   ) دنمزاین نیکـسم و 
تسا . هداد  ادخب  دشخب  يزیچ  واب  هک  ره  و 

هدی . یف  امب  هنم  قثوا  هناحبس  هللا  دی  یف  امب  نوکی  یتح  دبع  نامیا  قدصی  ال  58 ـ 
همجرت :

تسوا . دوخ  تسد  رد  هچنآ  زا  دشاب  رتشیب  تسا  ناحبس  دنوادخ  تردق )  ) تسد رد  هچنادب  شدامتعا  ات  تسین  تسرد  ياهدنب  نامیا 
مکاحلا . وه  دهاشلا  ناف  تاولخلا  یف  هللا  یصاعم  اوقتا  59 ـ 

همجرت :
تسا . مکاح  رواد و  دوخ  هدننیب  دهاش و  هک  اریز  دیزیهرپب  اهیناهنپ  اهتولخ و  رد  ادخ  ياهینامرفان  ناهانگ و  ماجنا  زا 

هیصاعم . یلع  همعنب  اونیعتست  نا ال  هناحبس  مکمزلی هللا  ام  لقا  60 ـ 
همجرت :

دیبلطن . يرای  ناهانگ  ماجنا  يارب  واياهتمعن  زا  هک  تسنیا  دیراد  مازلا  ناحبس  دنوادخ  يارب  امش  هک  يزیچ  نیرتمک 
سانلا . يدیا  یف  امع  سأیلا  ربکالا  ینغلا  61 ـ 

همجرت :
تسا . يرگناوت  نیرتگرزب  تسا  مدرم  تسد  رد  هچنادب  نتشادن  دیما  یئانتعا و  یب 

هرورغ . لمالا و  ضغب  هریصم ال  لجالا و  دبعلا  يأر  ول  62 ـ 
همجرت :

دراد . نمشد  ار  نآ  بیرف  وزرآ و  انیقی  دنیبب  ار  شتشگ  زاب  ياج  دوخ و  گرم  لد ) هدید  اب   ) هدنب رگا 
ثداوحلا . و  ثراولا ، ناکیرش : هلام  یف  ءيرما  لکل  63 ـ 

همجرت :
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راگزور . ثداوح  يرگید  هدنرب و  ثرا  یکی  دراد : دوجو  کیرش  ود  یسک  ره  لام  یئاراد و  يارب 
هبحاص . هب  ناهتسا  ام  بونذلا  دشا  64 ـ 

همجرت :
درامش . کچوک  کبس و  ارنآ  نآ  بکترم  هک  تسا  یهانگ  ادخ ) دزن  رد   ) ناهانگ نیرتتخس 

هلثم . کیف  ام  بیعت  نا  بیعلا  ربکا  65 ـ 
همجرت :

دشاب . وت  دوجو  رد  نآ  دننام  هک  ار  هچنآ  ینادب  بیع  نارگید ) هراب  رد   ) هک تسنآ  بیع  نیرتگرزب 
ءوس . لک  یلا  هب  داقی  مامز  وه  بویعلا و  يواسمل  عماج  لخبلا  66 ـ 

همجرت :
هدـعب ریخب  ریخ  ام  دوش ـ . هدیـشک  يدـب  ره  يوسب  نآ ) هلیـسوب  ناسنا   ) هک تسا  يراهم  نآ  تسا و  اهیتشز  اهیدـب و  هدـننک  عمج  لـخب 

ۀیفاع . رانلا  نود  ءالب  لک  روقحم و  ۀنجلا  نود  میعن  لک  ۀنجلا و  هدعب  رشب  رش  ام  و  رانلا ،
همجرت :

ره تسین و  جنر  رـش و  دـشاب  تشهب  شدـعب  هک  یجنر  رـش و  نآ  تسین و  یـشوخ  ریخ و  دـشاب  شتآ  نآ  لابندـب  هک  یـشوخ  ریخ و  ره 
تسا . شیاسآ  تیفاع و  خزود  شتآ  ربارب  رد  یتنحم  ءالب و  ره  تسا و  کچوک  ریقح و  رایسب  تشهب  هب  تبسن  یتمعن 

هللا . یلع  الاکتا  ءاینغالا  یلع  ءارقفلا  هیت  هنم  نسحا  و  هللا ! دنع  امل  ابلط  ءارقفلل  ءاینغالا  عضاوت  نسحا  ام  68 ـ 
همجرت :

یب رتوکین  نآ  زا  و  تسا ! لـمع ) نیا  يارب   ) ادـخ دزن  رد  هک  یـشاداپ  ندروآ  تسدـب  يارب  ناشیوردـب  نارگناوت  ینتورف  تسا  وـکین  هچ 
دنراد . دنوادخ  رب  هک  یلکوت  دامتعا و  تهجب  تسا  نارگناوت  رب  ءارقف  یئانتعا 
هایند . رما  هللا  هافک  هنیدل  لمع  نم  و  هتینالع ، هللا  حلصا  هتریرس  حلصا  نم  69 ـ 

همجرت :
يایند ياهراک  دنوادخ  دنک  راک  شترخآ  نید و  يارب  هک  ره  و  دنادرگ ، وکین  ار  وا  رهاظ  دـنوادخ  دـنک  حالـصا  ار  دوخ  نطاب  سک  ره 

دنکیم . تیافک  ار  وا 
كدشر . نم  کیغ  لبس  کل  حضوا  ام  کلقع  نم  كافک  70 ـ 

همجرت :
دزاس . راکشآ  تیارب  تیاده  تسار و  هار  زا  ار  یهارمگ  ياههار  هک  تسا  یفاک  تیارب  وت  لقع  زا  هدیاف ) دوس و  نیا  )

همجرت : کلقعب . كاوه  لتاق  کلمحب و  کقلخ  للخ  رتساف  عطاق ، ماسح  لقعلا  رتاس و  ءاطغ  ملحلا  71 ـ 
اب ار  سفن  ياوه  ناشوپب و  ملح  هدرپ )  ) اب ار  دوخ  یقـالخا  بویع  سپ  هدـنرب ، تسا  يریـشمش  لـقع  هدـنناشوپ و  تسا  ياهدرپ  يراـبدرب 

شکب . تلقع  ریشمش ) )
رقتفا . ذا  اینغ  هارت  انیب  مقس و  ذا  یفاعم  هارت  انیب  ینغلا ، ۀیفاعلا و  نیتلصخب : قثی  نا  دبعلل  یغبنی  ال  72 ـ 

همجرت :
رد دوش و  رامیب  هاگان  ینیب  تمالـس  ار  وا  هک  یئانثا  رد  اریز )  ) دنک دامتعا  يرگناوت  تیفاع و  تلـصخ  ودب  هک  تسین  هتـسیاش  هدنب  يارب 

ددرگ . دنمزاین  ناهگان  ینیب  شرگناوت  هک  یئانثا 
ۀنجلا و هب  لخدف  هناحبـس  هللا  ۀعاط  یف  هقفناف  لجر  هثروف  هللا  ۀعاط  ریغ  یف  الام  بسک  لجر  ةرـسح  ۀمایقلا  موی  تارـسحلا  مظعا  نا  73 ـ 
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رانلا . هب  لوالا  لخد 
همجرت :

هدرب و ثراب  ارنآ  يرگید  درم  دروآ و  تسدب  مارح  هار  زا  ار  یلام  ایند ) رد   ) هک تسا  يدرم  ترـسح  اهترـسح  نیرتگرزب  تمایق  زور  رد 
دوش . خزود  لخاد  یلوا  ددرگ و  تشهب  لخاد  لمع ) نیا  هلیسوب  یمود  درم  هجیتن  رد   ) دیامن قافنا  ادخ  هار  رد 

تاعبتلا . ءاقب  تاذللا و  عاطقنا  اورکذا  74 ـ 
همجرت :

دیشاب . اهنآ  تابوقع  ندنامیقاب  اهتذل و  ندش  مامت  دایب  تایهنم ) ماجنا  شون و  شیع و  ماگنه  )
اهرابکب . هللا  هالتبا  بئاصملا  راغص  مظع  نم  75 ـ 

همجرت :
دنک . راتفرگگرزب  ياهتبیصمب  ار  وا  دنوادخ  درامش  گرزب  ار  کچوک  ياهتبیصم  هک  ره 

هتاوهش . هیلع  تناه  هسفن  هیلع  تمرک  نم  76 ـ 
همجرت :

دندرگ . رادقمیب  تسپ و  وا  دزن  شتالیامت  تاوهش و  تشاد  سفن  تزع  هک  ره 
ایند . بلاط  ملع و  بلاط  ناعبشی : ناموهنم ال  77 ـ 

همجرت :
رتصیرح درآ  تسدـب  هچ  ره   ) ایند بلاط  و  ددرگ ) ملع  هتفیـش  رتشیب  دریگ  داـی  هچ  ره  هک   ) ملع هدـنیوج  دـنوشن : ریـس  هک  دنـصیرح  ود 

دوش .)
اطرفم . وا  اطرفم  الا  لهاجلا  يری  ال  78 ـ 

همجرت :
تسین .) باسح  مظن و  يور  زا  شیاهراک   ) طیرفت ای  طارفا  لاح  رد  رگم  دوشیمن  هدید  نادان 

اوملعی . نا  ملعلا  لها  یلع  ذخا  یتح  اوملعتی  نا  لهجلا  لها  یلع  هللا  ذخا  ام  79 ـ 
همجرت :

تفرگ . نامیپ  نداد  دای  يارب  نادنمشناد  زا  هکنیا  ات  تفرگن  نامیپ  نتفرگ  دای  يارب  نانادان  زا  دنوادخ 
كربق . رکذا  كربک و  ططحا  كرخف و  عض  80 ـ 

همجرت :
روآ . دایب  ار  تروگ  یکیرات ) یگنت و   ) نکشب و ار  تربک  راذگ  رانک  ار  تزان  رخف و 

مکحلا  ررغ  ب )
رافسالا  نم  رفس  نع  کینغی  اعماوج  راصقلا  ملکلا  نم  يرت  رارسالا و  نم  تنمض  ام  ءوض  نم  تجلبت  موجنلا  لاثماک  مکح 

ۀنتف . مظعا  ایندلاب  هلولا  1 ـ 
همجرت :

تسا . يراتفرگ  نیرتگرزب  ندش  هتفیش  ایندب 
ینفی . میظع ال  زنک  ملعلا  2 ـ 

همجرت :
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دوشن . یناف  هک  تسا  یگرزب  هنیجنگ  شناد  ملع و 
اضرلا . میلستلا و  اهلصا  ةرجش  نیدلا  3 ـ 

همجرت :
تسا . یهلا ) تاردقم  رب   ) اضر میلست و  شاهشیر  هک  دنام  ار  یتخرد  نید 

ءادعسلا . جاهنم  نیدلا و  دامع  داهجلا  4 ـ 
همجرت :

تسا . ناتخبکین  شور  نید و  نوتس  ادخ ) هار  رد   ) داهج
همجرت : ایازرلا . میظع  نوهی  هللا  ءاضقب  ءاضرلا  5 ـ 

دنادرگ . ناسآ  ار  گرزب  ياهیراتفرگ  بئاصم و  ندوب  یضار  یهلا  ياضقب 
ۀینمالا . دعابی  ۀینملا و  برقی  لمالا  6 ـ 

همجرت :
دزاس . رود  دوخ  دصقم  زا  ار  ناسنا  دنادرگ و  کیدزن  ار  گرم  زارد )  ) يوزرآ

هترخا . حالصب  الا  لغتشی  هتجحل و ال  وا  هتجاحل  الا  ملکتی  لقاعلا ال  7 ـ 
همجرت :

لاغتـشا شترخآ  روـما  حالـصاب  زج  دـیوگن و  نخـس  شقح ) بلطم  رب   ) ندروآ لـیلد  تـجح و  يارب  اـی  شتجاـح و  يارب  زج  دـنمدرخ 
دیوجن .

نیقتملا . ۀمیش  هللا  باذع  نم  ۀیشخلا  8 ـ 
همجرت :

تسا . ناراکزیهرپ  يوخ  شور و  ندیسرت  ادخ  باذع  زا 
هبر . ۀمحر  وجری  ءالبلا و  فاخی  هبونذ  نم  رذح  نمؤملا  9 ـ 

همجرت :
تسا . راودیما  شراگدرورپ  تمحرب  كانفوخ و  يراتفرگ  الب و  زا  تسا  كانمیب  شناهانگ  زا  هشیمه )  ) نمؤم

نیفراعلا . ةدابع  هللا  نع  دعبلل  هللا  ۀفیخ  نم  ءاکبلا  10 ـ 
همجرت :

تسا . نافراع  تدابع  ادخ  هاگرد  زا  ندنام  رود  يارب  ادخ  سرت  زا  هیرگ 
هللااب . نظلا  ءوس  اهعمجی  ءوس  زئارغ  لخبلا  صرحلا و  نبجلا و  11 ـ 

همجرت :
درگ  اجکی  ار  اهنآ  ادخب  ینامگدب  هک  دنتسه  یتشز  ياهیوخ  لخب  صرح و  سرت و 

دروآ .
ربتعا . رظن  اذا  رکذ و  قطن  اذا  رکف و  تکس  اذا  لقاعلا  12 ـ 

همجرت :
دریگ . تربع  دیامن  هاگن  هکینامز  دنک و  ادخ  دای  دیوگ  نخس  نوچ  دشیدنایم و  دنیزگ  یشوماخ  نوچ  دنمدرخ 

نسحاف . باوثلا  اجر  نماف و  باقعلا  فاخ  نم  دیعسلا  13 ـ 
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همجرت :
دهد . ماجنا  کین  راک  دشاب و  راودیما  شاداپب  ددرگ و  نمیا  هجیتن  رد  دسرتب  ترخآ )  ) تبوقع زا  هک  تسا  یسک  تخبکین 

لامعالا . صالخا  لامالا و  ریصقت  دهزلا  14 ـ 
همجرت :

تسا . ادخ ) يارب   ) لامعا ندومن  صلاخ  اهوزرآ و  ندرک  هاتوک  دهز 
لاملا . سرحت  تنا  کسرحی و  ملعلا  لاملا ، نم  ریخ  ملعلا  15 ـ 

همجرت :
ینک . شیرادهگن  دیاب  وت  ار  لام  هکیلاح  رد  دنک  يرادهگن  ارت  ملع  تسا  یئاراد  لام و  زا  رتهب  شناد  ملع و 

عرو . ۀیصعملا  نع  ةدجن و  بضغلا  نع  ۀفع و  ةوهشلا  نع  ربصلا  16 ـ 
همجرت :

تسا . یئاسراپ  هانگ  تیصعم و  زا  تسا و  يراوگرزب  مشخ  لامعا  زا  تسا و  ینمادکاپ  یناسفن  ياهتوهش  زا  ندرک  ربص 
ۀلج . مهبولق و  ۀیکاب و  مهنیعا  ۀیکاز و  مهلامعا  نوقتملا  17 ـ 

همجرت :
تسا . ناسرت  ادخ ) فوخ  زا   ) ناشیاهلد نایرگ و  ناشنامشچ  هزیکاپ و  ناشلامعا  هک ) دنتسه  یناسک   ) ناراکزیهرپ

لقعلا . روصق  نم  رابتخالا  لبق  دحا  لک  یلا  ۀنینأمطلا  18 ـ 
همجرت :

تسا . يدرخ  مک  زا  شیامزآ  زا  شیپ  یسک  رهب  ندش  عمج  رطاخ 
مراحملا . یف  ربصلا  هنم  نسحا  لیمج و  نسح  ءالبلا  یف  ربص  ناربص ، ربصلا  19 ـ 

همجرت :
( باـکترا مدـع   ) رد ربص  نآ  زا  رتـهب  تسا و  اـبیز  وکین و  يربـص ) نینچ   ) هک يراـتفرگ  ـالب و  عقوم  رد  ربـص  یکی  تسا  هنوگ  ود  ربـص 

تسا . تامرحم 
بنذلا . ةدواعم  نع  مصعی  بلقلا و  رینی  هللا  ۀیشخ  نم  ءاکبلا  20 ـ 

همجرت :
دراد . زاب  هانگ  باکتراب  تشگزاب  زا  هدرک و  ینارون  ار  بلق  نتسیرگ  ادخ  فوخ  زا 

هقاثو . یف  ترص  هب  تملکت  اذاف  هب  ملکتت  مل  ام  کقاثو  یف  مالکلا  21 ـ 
همجرت :

يدمآ . رد  نآ  دنب  رد  وت  يدومن  ملکت  ارنآ  نوچ  سپ  ياهدرکن  ملکت  ارنآ  هکیمادام  تستدنب  رایتخا و  رد  نخس 
دوعی . نا ال  رامضا  حراوجلاب و  كرت  ناسللاب و  رافغتسا  بلقلاب و  مدن  ۀبوتلا  22 ـ 

همجرت :
يوسب  ) تشگزاب مدعب  تین  و  حراوج ، ءاضعاب و  دب ) لمع   ) كرت نتساوخ و  شزرمآ  نابزب  ندش و  نامیـشپ  لدب  ادخب  تشگزاب  هبوت و 

تسا . هانگ )
قفاوملا . خالا  و  رابلا ، دلولا  و  ۀقفاوملا ، ۀجوزلا  ۀثالث : یف  سنالا  23 ـ 

همجرت :
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قفاوم . تسود  و  راتفر ، کین  دنزرف  و  راگزاس ، نز  تسا : زیچ  هس  رد  سنا  شمارآ و 
توفع . تردق  اذا  کنا  لضفلا  تفصنا و  تملظ  اذا  کنا  لدعلا  24 ـ 

همجرت :
ینک . وفع  یتفای  تردق  نوچ  هک  تسنآ  يرترب  لضف و  یهاوخ و  داد  تدوخ  زا  يدرک  متس  دوخ  وت  نوچ  هک  تسنآ  لدع 

هنم . ةرخالا  یف  فوخلا  نمؤی  ایندلا  یف  هللا  نم  فوخلا  25 ـ 
همجرت :

دنادرگ . نمیا  ترخآ  رد  ادخ  سرت  زا  ار  صخش  ندیسرت  ادخ  زا  ایند  رد 
کیلع . ینج  نمع  فعا  کیلا و  ءاسا  نم  یلا  نسحا  26 ـ 

همجرت :
رذگ . رد  هدرک  متس  وتب  هک  یسک  زا  نک و  یکین  هدرک  يدب  وتب  هک  یسکب 

رایخالا . ۀیجس  اهناف  ۀنامالا  قدصلا و  مزلا  27 ـ 
همجرت :

تسا . ناکین  يوخ  شور و  اهنآ  هک  شاب  تناما  یتسار و  مزالم 
کناخ . نم  نخت  کنمتئا و ال  نم  یلا  ۀنامالا  دا  28 ـ 

همجرت :
نکم . تنایخ  دنک  تنایخ  وتب  هک  یسکب  نک و  در  هدرپس  وتب  هک  یسکب  ار  تناما 

اریما . تنک  ول  کملعم و  کیبال و  کسلجم  نع  مق  اریقح و  ناک  نا  کفیض و  مرکا  29 ـ 
همجرت :

یشاب . ریما  هچ  رگا  زیخرب  دوخ  ياج  زا  تملعم  ردپ و  مارتحا  يارب  دشاب و  يریقح  صخش  هچ  رگا  راد  یمارگ  ار  تنامهم 
همجرت : قماولا . قشاعلا  رظن  اهیلا  رظنت  قرافملا و ال  دهازلا  رظن  ایندلا  یلا  رظنا  30 ـ 

نکم . شهاگن  هتخابلد  قشاع  هاگن  دننام  نک و  هاگن  ریگهرانک  دهاز و  صخش  هاگن  دننام  ایندب 
کیلا و ال نسحی  نا  بحت  امک  نسحا  اهل و  هرکت  ام  هرکا  کسفنل و  بحت  ام  هل  بحا  كریغ و  نیب  کنیب و  انازیم  کـسفن  لـعجا  31 ـ 

ملظت . نا ال  بحت  امک  ملظت 
همجرت :

وا رب  یناد  دنیاشوخان  دوخ  رب  هچنآ  دنـسپب و  زین  يرگیدب  يدنـسپ  دوخ  رب  هچنآ  هدب  رارق  شجنـس  نازیم  نارگید  دوخ و  نایم  ار  تدوخ 
دننکن . متس  وتب  يراد  تسود  هکنانچمه  نکم  متس  دننک و  یکین  وت  اب  يراد  تسود  هکنانچمه  نک  یکین  نادب و  دنیاشوخان  زین 

ابیصن . كایند  نم  کترخال  لعجا  ابیقر و  کسفن  یلع  کسفن  نم  لعجا  32 ـ 
همجرت :

نک . يرادرب  هرهب  تترخآ  يارب  دوخ  يایند  زا  هد و  رارق  یبقارم  نابهگن و  نتشیوخ  رب  تدوخ  زا 
مکدعب . نم  مکب  ظعتی  نا  لبق  مکلبق  ناک  نمب  اوظعتا  33 ـ 

همجرت :
دیوگ : هتفرگ و  ماهلا  مالک  نیا  زا  يدعس  دنریگ . تربع  امش  زا  ناگدنیآ  هکنآ  زا  لبق  دیریگب  تربع  ناینیشیپ  زا 

زارف  هناد  يوس  غرم  دورن 
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دنب  ردنا  دنیب  غرم  رگد  نوچ 
نارگید  بئاصم  زا  ریگ  دنپ 
دنپ . وت  نارگید ز  دنریگن  ات 

همجرت : متقلخ . اهریغل  متربتخا و  اهیفف  مکداسجا ، اهنم  جرخی  نا  لبق  مکبولق  نم  ایندلا  اوجرخا  34 ـ 
ایند ریغ  يارب  دـیوشیم و  شیامزآ  ایند  رد  امـش  دـنوش ، نوریب  ایند  زا  امـش  ياهندـب  هکنآ  زا  شیپ  دـینک  جراخ  ناـتلد  زا  ار  اـیند  تبحم 

دیاهدش . هدیرفآ  ترخآ ) )
ةدابعلا . لضفا  وه  بلقلا و  رینی  هناف  رکذلا  اومیدتسا  35 ـ 

همجرت :
تسا . اهتدابع  نیرترب  نآ  دیامن و  نشور  ار  لد  ادخ  رکذ  هک  دیشاب  ادخ  دایب  هشیمه 

رئارسلا . هیف  یلبت  رئاخذلا و  هل  رخدت  مویل  اولمعا  36 ـ 
همجرت :

ددرگ . راکشآ  زورنآ  رد  اهیناهنپ  دوش و  هتخودنا  تمایق )  ) زورنآ يارب  اههریخذ  هک  يزور  يارب  دینک  راک 
هرکنا . هنم و  ییحتسا  هبحاص  هنع  لئس  اذا  لمع  لک  رذحا  37 ـ 

همجرت :
دیامن . راکنا  ارنآ  ددرگ و  هدنمرش  دوش  عقاو  نآ  زا  لاؤس  دروم  راکنآ  بحاص  نوچ  هک  يراک  ره  زا  سرتب 

ۀلجاعلا . حلصی  ۀلجالا و  دسفی  رما  لک  رذحا  38 ـ 
همجرت :

دزاس . دابآ  ار  ایند  دنک و  هابت  ار  ترخآ  هک  يراک  ره  زا  سرتب 
هللا . یصاعم  نیدهاجملا  راجفلا و  قاسفلا و  ۀبحاصم  رذحا  39 ـ 

همجرت :
شاب . رذح  رب  دنوادخ  ياهینامرفان  هار  رد  ناگدننک  ششوک  نارجاف و  ناقساف و  تبحاصم  زا 

همجرت : نامیالا . ةدسفم  ناطیشلا و  ۀکبش  اهناف  ایندلا  رذحا  40 ـ 
تسا ، نامیا  هدننک  بارخ  ناطیش و  ماد  نآ  هک  سرتب  ایند  زا 
كرزو . رثکی  كرکذ و  حبقی  هناف  حیبقلا  لعف  كایا و  41 ـ 

همجرت :
دنادرگ . دایز  ار  تهانگ  دزاس و  تشز  ار  تمان  نآ  هک  نیزگ  يرود  تشز  راک  زا 

سانلا . نع  هللا و  نع  دعبت  ۀنیغضلا و  عرزت  اهناف  ۀمیمنلا  كایا و  42 ـ 
همجرت :

دنادرگ . رود  مدرم  ادخ و  زا  ار  صخش  دراکیم و  اهلد ) رد   ) ار هنیک  نآ  هک  نک  بانتجا  ینیچ  نخس  زا 
هملظب . ۀمایقلا  موی  بقاعمل  ملاظلا  نا  یصاعملا و  ربکا  هناف  ملظلا  كایا و  43 ـ 

همجرت :
دوب . دهاوخ  بذعم  شیراکمتس  يارب  تمایق  زور  رد  رگمتس  تسا و  ناهانگ  نیرتگرزب  نآ  هک  نک  يرود  متس  ملظ و  زا 

ۀیلب . لک  ندعم  ۀئیطخ و  لک  سأر  اهناف  ایندلا  بح  كایا و  44 ـ 
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همجرت :
تسا . اهالب  همه  عمجم  اهاطخ و  مامت  دمآ  رس  نآ  هک  شاب  رودب  ایند  یتسود  زا 

اهبراه . مان  رانلاک  اهبلاط و ال  مان  ۀنجلاک  را  مل  ینا  الا و  45 ـ 
همجرت :

دشاب . باوخ  نآ  زا  هدنزیرگ  هک  خزود  لثم  هن  دباوخب و  نآ  ناهاوخ  هک  مدیدن  تشهب  لثم  يزیچ  نم  هک  نادب 
لمالا . لوط  يوهلا و  عابتا  مکیلع  فاخا  ام  فوخا  نا  الا  46 ـ 

همجرت :
تسا . وزرآ  لوط  سفن و  ياوه  يوریپ  تسا ) زیچ  ود   ) مسرتیم نآ  زا  امش  رب  نم  هک  يزیچ  نیرتکانسرت  هک  دینادب 

هلجا . هررضی  مل  هلمع و  هعفن  هلجا  روضح  لبق  هلما  مایا  یف  لمع  نمف  لجا  هئارو  نم  لما  مایا  یف  مکنا  الا و  47 ـ 
همجرت :

زا شیپ  شیوزرآ  دـیما و  ياهزور  رد  هک  ره  سپ  تسا  گرم  نآ  لابندـب  هک  دـیربیم  رـسب  وزرآ  دـیما و  ياهزور  رد  امـش  هک  دـینادب 
دناسرن . نایز  واب  شلجا  دشخب و  دوس  ار  وا  شلمع  دهد  ماجنا  یکین )  ) لامعا شلجا  ندیسر 

سانلل . مهعفنا  سانلا  لضفا  48 ـ 
همجرت :

مدرمب . تسا  اهنآ  نیرتدنمدوس  مدرم  نیرترب 
جرفلا . نطبلا و  ۀفع  ةدابعلا  لضفا  49 ـ 

همجرت :
تسا . مارح ) زا   ) جرف مکش و  نتشادهگن  كاپ  تدابع  نیرترب 

هسفن . یلع  يوق  نم  سانلا  يوقا  50 ـ 
همجرت :

دوش . هریچ  دوخ  سفن  رب  هک  تسا  یسک  مدرم  نیرتيوق 
ارکذ . توملل  مهلقا  الما  سانلا  رثکا  51 ـ 

همجرت :
دنشاب . گرم  دای  رد  رتمک  هک  تسا  رتشیب  مدرم  زا  یناسک  يوزرآ 

سانلا . لقعا  هنا  نظ  نم  سانلا  قمحا  52 ـ 
همجرت :

تسا . مدرم  نیرتدنمدرخ  هک  دنک  نامگ  هک  تسا  یسک  مدرم  نیرتهیفس 
همجرت : هردق . نع  هفوقو  هسفن و  ناسنالا  ۀفرعم  ۀمکحلا  لضفا  53 ـ 

تسا . تمکح  نیرترب  شیوخ  تلزنم  ردق و  زا  يو  ندوب  هاگآ  دوخب و  تبسن  ناسنا  تفرعم 
هناحبس . هللا  یلع  الکوت  مهاوقا  انامیا  سانلا  يوقا  54 ـ 

همجرت :
دشاب . رتيوق  ناحبس  دنوادخب  شلکوت  هک  تسا  یسک  نامیا  رظن  زا  مدرم  نیرتيوق 

هریغ . ایندب  هنید  عاب  نم  سانلا  یقشا  55 ـ 
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همجرت :
دشورفب . يرگید  صخش  يایند  رطاخب  ار  شنید  هک  تسا  یسک  مدرم  نیرتتخبدب 

رجاف . هیلع  طلسی  رب  میئل و  هیلع  یلوتسی  میرک  لهاج و  مکح  هیلع  يرجی  ملاع  ۀمحرلاب  سانلا  قحا  56 ـ 
همجرت :

مدآ هک  تسا  یمیرک  صخـش  و  دشاب ) لهاج  مکح  موکحم   ) دـشاب يراج  وا  رب  ینادان  مکح  هک  تسا  یملاع  محرتب  مدرم  نیرتراوازس 
ددرگ . طلسم  وا  رب  يراکدب  هک  تسا  يراکوکین  دوش و  یلوتسم  وا  رب  یتسپ 

اریسا . صرحلل  نکی  مل  نم  ءاینغالا  ینغا  57 ـ 
همجرت :

دشابن . زآ  صرح و  ریسا  هک  تسا  یسک  نارگناوت  نیرتینغ 
اریرض . هریغ  بیع  نع  اریصب و  هبیعب  ناک  نم  سانلا  لقعا  58 ـ 

همجرت :
دشاب . انیبان  نارگید  بیع  زا  انیب و  دوخ  بیعب  هک  تسا  یسک  مدرم  نیرتدنمدرخ 

اهل . لماعلا  ةرخالاب  مهدعسا  اهل و  كراتلا  ایندلاب  سانلا  دعسا  59 ـ 
همجرت :

دنک . راک  ترخآ  يارب  هک  تسا  یسک  ترخآ  رداهنآ  نیرتتخبشوخ  دنک و  اهر  ار  ایند  هک  تسا  یسک  ایند  مدرم  نیرتتخب  کین 
کفلزت . ۀعاط  یف  الا  اهنفت  الف  كرمع  ءازجا  کسافنا  نا  60 ـ 

همجرت :
دنادرگ . کیدزن  ادخب  ارت  هک  یتعاط  رد  رگم  نکم  مامت  ار  اهنآ  سپ  تسترمع  ءازجا  وت  ياهسفن 

دراوملا . رش  هتدروا  اهنع  یضر  نم  هتکلها و  اهیلا  نمأتسا  نم  هتناخ و  اهنمتئا  نمف  ءاشحفلا  ءوسلاب  ةرامال  سفنلا  نا  61 ـ 
همجرت :

ینمیا نآ  زا  سک  ره  دنک و  تنایخ  واب  تبـسن  سفن  دنادب  نیما  ارنآ  هک  ره  سپ  دـهدیم  نامرف  ءاشحف  يدـبب و  رایـسب  یمدآ  سفن  انیقی 
دزاس . دراو  هاگیاج  نیرتدبب  ار  وا  سفن  دوش  یضار  دنسرخ و  نآ  زا  هک  ره  دنک و  شکاله  ار  وا  دهاوخ 
هقح . قح  اذ  عنمی  نا  نم  لدعا  یلاعت  هللا  هقح و  بلطی  هنال  هناحبس  هللا  دنع  ۀباجم  مولظملا  ةوعد  نا  62 ـ 

همجرت :
هک تسنآ  زا  رتلداـع  یلاـعت  يادـخ  دـهاوخیم و  ار  دوخ  قح  وا  هک  اریز  تسا  باجتـسم  ناحبـس  دـنوادخ  دزن  رد  هدیدمتـس  ياـعد  هتبلا 

دراد . زاب  شقح  زا  ار  یقح  بحاص 
بحی . نم  الا  نیدلا  یطعی  بحی و ال  نم ال  بحی و  نم  ایندلا  یطعی  هناحبس  هللا  نا  63 ـ 

همجرت :
دراد . شتسود  هک  یسکب  رگم  دهدیمن  ار  نید  اما )  ) دنکیم ءاطع  درادن  تسود  هکنآب  دراد و  تسود  هک  یسکب  ار  ایند  ناحبس  دنوادخ 

هنع . صیحم  هل و ال  دب  الامل  لمع  هسفن و  كاکف  یف  یعس  هدغل و  هموی  یف  رظن  نم  لقاعلا  نا  64 ـ 
همجرت :

يرارف هراچ و  هار  هک  يزور  يارب  دنک  راک  دنک و  ششوک  شـسفن  ندرک  دازآ  رد  درگنب و  ار  شیادرف  زورما  رد  هک  تسا  یـسک  لقاع 
درادن . زورنآ  زا 
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هترخآ . حالصل  هسفن  بعتا  هتوهش و  تاما  هلقع و  ایحا  نم  هللا  دنع  سانلا  لضفا  نا  65 ـ 
همجرت :

ترخآ روما  حالـصا  يارب  دناریمب و  ار  شتاوهـش  درادـب و  هدـنز  يوقت ) ملع و  اب   ) ار شلقع  هک  تسا  یـسک  ادـخ  دزن  رد  مدرم  نیرترب 
دنکفا . تمحزب  ار  شسفن  دوخ 

هتبحمب . هلغش  ادبع  هللا  مرکا  اذا  66 ـ 
همجرت :

دزاس . مرگ  رس  شیوخ  یتسود  تبحمب و  ار  وا  دراد  یمارگ  ار  ياهدنب  دنوادخ  نوچ 
لهاجلاب . هیبش  تنعتملا  ملاعلا  نا  ملاعلاب و  هیبش  ملعتملا  لهاجلا  ناف  اتنعت  لأست  اهقفت و ال  لأسف  تلأس  اذا  67 ـ 

همجرت :
. نادان هیبش  ریگهدرخ  ملاع  تسا و  ملاع  هیبش  هدنریگ  دای  نادان  هک  اریز  يریگهدرخ  يارب  هن  سرپب  نتسناد  يارب  یسرپب  یبلطم )  ) هاگ ره 

هلوزن . لبق  هل  اودعا  هلولح و  لبق  اودهم  هتارمغ و  توملا و  اورداب  68 ـ 
همجرت :

( ترخآ يارب  هحلاص  لامعا  اب   ) دـیآ دورف  هکنیا  زا  لبق  دـیوش و  ایهم  شندیـسر  زا  شیپ  دـینک و  یتسدـشیپ  نآ  ياهیتخـس  گرم و  رب 
دابعلا . یلع  ناودعلا  داعملا  یلا  دازلا  سئب  دیوش ـ . هدامآ 

دابعلا  یلع  ناودعلا  داعملا  یلا  دازلا  سئب  69 ـ 
همجرت :

زیخاتسر . زور  يارب  تسیا  هشوت  دب  ادخ  ناگدنب  رب  ندرک  متس 
ربعلا . غلبا  هناف  هب  اوربتعا  نارقلا و  تایآ  اوربدت  70 ـ 

همجرت :
تسا . اهدنپ  نیرتاسر  نآ  هک  اریز  دیریگ  دنپ  نآب  دینک و  ربدت  ار  نآرق  تایآ 

قالخالا . مذا  نم  امهف  قافنلا  لخبلا و  اوبنجت  71 ـ 
همجرت :

دنشابیم . اهقلخ  نیرتهدیهوکن  زا  ودنآ  هک  دینیزگ  يرود  قافن  لخب و  زا 
تملع . امب  تعفتنا  تلهج و  ام  تملع  کلذ  تلعف  اذاف  لهجی  نم  کملع  ملع  ملعی و  نم  ملع  ملعت  72 ـ 

همجرت :
دوس ياهتخومآ  هچنآ  هلیـسوب  يوش و  اناد  یناداـن  هچنادـب  يدرک  نینچ  نوچ  سپ  زوماـیب  ناداـنب  ار  دوخ  ملع  ریگارف و  ار  دنمـشناد  ملع 

يربیم .
ةرخالا . ایندلا و  ةداعس  يوقتلا  ةرمث  73 ـ 

همجرت :
تسا . ترخآ  ایند و  یتخبشوخ  يراکزیهرپ  يوقت و  هجیتن 

ۀنامالا . ءادا  ثیدحلا و  قدص  هللا و  يوقت  نمؤملا  ۀنیز  نه  ۀثالث  74 ـ 
همجرت :

تناما . يادا  یئوگتسار و  ندیسرت و  ادخ  زا  دنانمؤم : تنیز  اهنآ  هک  دنزیچ  هس 
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نامیالا . بناجم  هناف  بذکلا  اوبناج  75 ـ 
تسا . نامیا  هدننک  رود  نآ  هک  دینیزگ  يرود  غورد  زا  همجرت :

املع . تددزا  املاع  تنک  نا  كوملعا و  الهاج  تنک  نا  کناف  مهتشقانم  رثکا  ۀمکحلا و  عرولا و  لها  سلاج  76 ـ 
همجرت :

یـشاب دنمـشناد  رگا  دـنهد و  تدای  یـشاب  نادان  وت  رگا  هک  زادرپب  وگتفگ  ثحب و  هب  دایز  اهنآ  اب  نک و  ینیـشنمه  ءامکح  نایاسراپ و  اب 
ینکیم . دایز  ار  تملع 

هب . هنیقی  ردق  یلع  هناحبس  هللا  یلع  دبعلا  لکوت  نسح  77 ـ 
همجرت :

تسا . دنوادخب  وا  نیقی  هزادناب  ناحبس  دنوادخ  رب  هدنب  لکوت  نسح 
للزلا . نع  وفعی  نا  هللا  نم  وجرت  لمعلا و  صلخت  نا  نظلا  نسح  78 ـ 

همجرت :
درذگ . رد  اهشزغل  زا  هک  یشاب  راودیما  ادخب  ینادرگ و  صلاخ  ار  لمع  هک  تسنیا  ادخب )  ) ینامگشوخ

ةدوملا . دکؤی  ۀبحملا و  ثروی  قلخلا  نسح  79 ـ 
همجرت :

دیامن . مکحم  ار  تدوم  یتسود و  هتشر  دنکیم و  تبحم  دیلوت  یقلخشوخ 
باقعلا . میلا  بجوی  ۀمکحلا و  عامس  نع  بلقلا  مصی  لقعلا و  دسفی  ایندلا  بح  80 ـ 

همجرت :
ددرگ . كاندرد  باذع  بجوم  دنکیم و  رک  تمکح  ندینش  زا  ار  بلق  شوگ )  ) هدومن و دساف  ار  لقع  ایند  یتسود 

همجرت : ربصلا . ةرارم  وحمت  رفظلا  ةوالح  81 ـ 
دربیم . نیب  زا  ار  ربص  یخلت  يزوریپ  ینیریش 

ایندلا . نیدلا  كرتب  اولصحت  ایندلا و ال  كرتب  ةرخالا  اولصح  82 ـ 
همجرت :

دینکن . لیصحت  ار  ایند  نید  كرت  اب  اما )  ) دیروآ تسدب  ار  ترخآ  ایند  كرت  اب 
اونزاوت . نا  لبق  اهاونزاو  اوبساحت و  نا  لبق  مکسفنا  اوبساح  83 ـ 

همجرت :
دنجنسب . ار  امش  هکنآ  زا  شیپ  دیجنسب  ار ) دوخ  لامعا   ) دنشک و باسح  امش  زا  هکنآ  زا  شیپ  دیشکب  باسح  ناتدوخ  زا 

هبر . ۀعاط  یف  هاوه  یصع  هبلق و  نم  صرحلا  جرخا  نم  سانلا  ریخ  84 ـ 
همجرت :

دنک . تفلاخم  سفن  ياوه  اب  شراگدرورپ  تعاط  هار  رد  دزاس و  جراخ  شلد  زا  ار  صرح  هک  تسا  یسک  مدرم  نیرتهب 
کیغطی . ام  اهریثک  نم  عدو  کیفکی  ام  ایندلا  لیلق  نم  ذخ  85 ـ 

همجرت :
نک . رظنفرص  دنکیم  ترادا  نایغط و  یشکرسب و  ارت  هک  نآ  دایز  رادقم  زا  ریگب و  دنکیم  تیافک  ارت  هک  یمک  رادقمب  ایند  زا 

توجر . ام  کلینی  فاخت و  امم  کنمؤی  هتمحر  جرا  کبر و  فخ  86 ـ 
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همجرت :
دناسرب . يراودیما  هچنادب  دهد و  ناما  یسرتیم  هچنآ  زا  ارت  ات  شاب  راودیما  شتمحرب  سرتب و  تراگدرورپ  زا 

نقوم . لک  ةذل  قتم و  لک  ةرسم  هللا  رکذ  87 ـ 
تسا . نیقی  بحاص  ره  تذل  راکزیهرپ و  ره  رورس  بجوم  ادخ  دای  همجرت :

لمعلا . نم  دوزت  لهملا و  منتغا  لجالا و  رداب  لمالا و  رصق  ءرما  هللا  محر  88 ـ 
همجرت :

هتـسیاش کین و   ) لامعا زا  درامـش و  تمینغ  ار  اهتلهم  هدومن و  یتسدشیپ  گرمب  دنک و  هاتوک  ار  وزرآ  هک  ار  يدرم  دنک  تمحر  ادخ 
دریگب . هشوت  شترخآ ) يارب 

قدصلاب . یلحتلا  قلخلا و  نسح  نامیالا  سأر  89 ـ 
همجرت :

تسا . یتسرد  یتسارب و  ندش  هتسارآ  یقلخشوخ و  نامیا  دمآ  رس 
ربکالا . داهجلا  وه  يوهلا  نع  سفنلا  عدر  90 ـ 

همجرت :
تسا . ربکا  داهج  نتشاد  زاب  سوه  يوه و  زا  ار  سفن 

اهریغ . اهعم  قرغی  قرغت و  ۀنیفسلا  راسکناک  ملاعلا  ۀلز  91 ـ 
همجرت :

دنوش . قرغ  نآ  اب  زین  نارگید  دوشیم و  قرغ  ایرد ) رد   ) هک تسا  یتشک  نتسکش  دننام  دنمشناد  شزغل 
یقتلا . عرولا و  ةرخالا  یلا  ءرملا  داز  92 ـ 

همجرت :
تسا . يوقت  یئاسراپ و  ترخآب  رفس  رد  ناسنا  هشوت 

مالسلا . ءاشفا  مالکلا و  نیل  رایخالا  ۀنس  93 ـ 
همجرت :

تسا . مالس  ندرک  راکشآ  نتفگ و  نخس  یمرنب  ناکین  شور 
هبنذ . یلع  هنزح  هبر و  ۀعاطب  نمؤملا  رورس  94 ـ 

همجرت :
دشابیم . شهانگ  رب  شهودنا  شراگدرورپ و  تعاطب  نمؤم  يداش 

ءادعسلا . ۀضور  ءایلوالا و  عیبر  هللا  ۀعاط  یف  لیللا  رهس  95 ـ 
همجرت :

تسا . ناتخب  کین  لگ  رپ  ناتسوب  و  ادخ )  ) ناتسود راهب  ادخ  تعاط  رد  بش  يرادیب 
لسعلا . حلملا  دسفی  امک  نامیالا  دسفی  کشلا  ناف  کشلا  نم  کنامیا  نص  96 ـ 

همجرت :
دنکیم . دساف  ار  لسع  کمن  نانچمه  دزاسیم  هابت  ار  نامیا  دیدرت  کش و  هک  اریز  راد  ظوفحم  ههبش  کش و  زا  ار  تنامیا 

راعلا . كوسکی  مالک  نم  ریخ  راقولا  کبسکی  تمص  97 ـ 
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همجرت :
دناشوپب . گنن  سابل  ارت  هک  تسا  ینخس  زا  رتهب  دنک  بسک  راقو  وت  يارب  هک  یشوماخ  نآ 

رهجلا . رسلا و  یف  هعاطا  هبر و  ۀفاخم  هسفن  مزلا  نمل  یبوط  98 ـ 
همجرت :

دیامن . تعاطا  ار  ادخ  راکشآ  یناهنپ و  رد  دشاب و  دوخ  سفن  مزالم  شراگدرورپ  فوخ  زا  هک  یسک  لاحب  اشوخ 
هتمص . همالک و  هکرت و  هذخا و  هضغب و  هبح و  هملع و  هلمع و  صلخا هللا  نمل  یبوط  99 ـ 

ار همه  شیـشوماخ  نتفگ و  نخـس  ندراذـگاو و  نتفرگ و  ضغب و  بح و  ملع و  لمع و  شراک ) مامت   ) هک یـسک  لاحب  اـشوخ  همجرت :
دنادرگ . صلاخ  كاپ و  دنوادخ  يارب 

للزلا . بنجت  لمالا و  بذک  لجولا و  رعشتسا  نمل  یبوط  100 ـ 
همجرت :

دنیزگ . يرود  اهشزغل  زا  درادنپ و  غورد  ار  وزرآ  دهد و  رارق  دوخ  راعش  ار  ادخ  زا  سرت  هک  یسکب  اشوخ 
لقعلا . دسفت  يوهلا  ۀعاط  101 ـ 

همجرت :
دنادرگ . هابت  ار  لقع  یتسرپ  يوه 

رانلا . باذع  نم  یجنی  دوجسلا  تونقلا و  لوط  102 ـ 
همجرت :

دشخب . تاجن  خزود )  ) شتآ باذع  زا  ار  صخش  نداد  لوط  زامن  رد  ار  دوجس  تونق و 
ءاقبلا . راد  نع  اضوع  ءانفلا  رادب  یضر  نم  هسفن  ملظ  103 ـ 

همجرت :
تسا . هدرک  متس  نتشیوخ  رب  دشاب  دنسرخ  یضار و  ایند  یناف  يارسب  ترخآ  ینادواج  هناخ  ضوعب  هکیسک 

ءایقتالا . عرو  نیبتی  تاذللا  تاوهشلا و  روضح  دنع  104 ـ 
همجرت :

دوشیم . نشور  ناراکزیهرپ  یئاسراپ  اهتذل  اهتوهش و  ندوب  رضاح  ماگنه 
تومی . نم  يری  وه  توملا و  یسن  نمل  تبجع  105 ـ 

دنیبیم . دنریمیم  هک  ار  یناسک  هکیلاح  رد  دنکیم  شومارف  ار  گرم  هک  یسک  زا  متفگش  رد  همجرت :
كدیک . لئابح  هیلع  یفخ  کلیح و  لهج  نم  ایند  ای  يرغ  106 ـ 

همجرت :
ار یلع  تقرب  قرز و  مامت  اب  الا  و   ) تسا هدیـشوپ  وا  رظن  زا  وت  رکم  ياهنامـسیر  تسا و  نادان  وت  ياههلیحب  هک  بیرفب  ار  یـسک  ایند  يا 

یهد .) بیرف  یناوتیمن  زگره 
ریثک . هریسی  ناف  ریخلا  لعفا  ریصق و  رمعلا  ناف  لمالا  رصق  107 ـ 

همجرت :
تسا . رایسب  مه  شکدنا  هک  نک  یکین  تسا و  هاتوک  رمع  هک  نادرگ  هاتوک  ار  وزرآ 

تاجرد . ینس  تعنم  ۀیند  ةذل  نم  مک  108 ـ 
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همجرت :
دراد . زاب  الاب  تاجرد  زا  ار  یمدآ  يزیچان  تسپ و  یشوخ  اسب  هچ 

هسفن . حلصی  مل  نم  هریغ  حلصی  فیک  109 ـ 
همجرت :

تسا . هدرکن  حالصا  ار  شدوخ  هک  یسک  دنکیم  حالصا  ار  يرگید  هنوگچ 
هیجنی . امیف ال  هرمع  عیضی  نا  ۀلفغ  لجرلاب  یفک  110 ـ 

همجرت :
دشخبن . یئاهر  ار  وا  هک  دنک  عیاض  يزیچ  رد  ار  شرمع  هک  سب  نیمه  درم  يربخ  یب  تلفغ و  رد 

اعنام . رشلل  الماع و  ریخلاب  ایهان و  رکنملا  نع  ارما و  فورعملاب  نک  111 ـ 
همجرت :

شاب . عنام  ار  يدب  رشو و  نک  لمع  یکین  ریخب و  دوخ  راد و  زاب  رکنم  زا  نک و  رما  فورعمب  ار ) مدرم  )
ناعمتجی . ایندلا ال  بح  هللا و  بح  کلذک  ناعمتجی  لیللا ال  سمشلا و  نا  امک  112 ـ 

همجرت :
دنوشن . عمج  رگیدکی  اب  مه  ایند  یتسود  ادخ و  تبحم  دنوشیمن  عمج  مه  اب  کیرات )  ) بش و  نشور ) زور   ) باتفآ هکنانچمه 

لمالا . رصق  نیقیلا و  قدصلا و  تامالع  ثالث  نمؤملل  113 ـ 
همجرت :

وزرآ . یهاتوک  نیقی و  یئوگتسار و  دراد  تمالع  هس  نمؤم 
هسفن . دهاج  نم  الا  ۀنجلا  زوحی  نل  114 ـ 

همجرت :
دنک . هدهاجم  دوخ  سفن  اب  هک  یسک  رگم  دیسر  دهاوخن  تشهبب  زگره 

بستحی . ثیح ال  نم  هقزری  اجرخم و  هل  لعجل  هللا  یقتا  مث  اقتر  دبع  یلع  اتناک  ضرالا  تاومسلا و  نا  ول  115 ـ 
همجرت :

زا دهد و  رارق  وا  يارب  ار  تسب  نب  نیا  زا  جورخ  هار  ادخ  دشاب  هتشاد  يوقت  دنوادخ  زا  وا  دنریگ و  گنت  ياهدنب  رب  نیمز  اهنامسآ و  رگا 
دناسر . يزور  ار  وا  دسرن  شنامگب  هکیئاج 

ینغتسا . یفک و  هناحبس  هللا  یلع  لکوت  نم  116 ـ 
همجرت :

دنادرگ . شزاین  یب  دنک و  تیافک  ار ) وا  روما   ) ادخ دنک  لکوت  ناحبس  دنوادخ  رب  هک  ره 
همجرت : ایندلا . عادخ  نم  اجن  توملا  رکذ  نم  رثکا  نم  117 ـ 

دبای . یئاهر  ایند  ياهبیرف  اههلیح و  زا  دشاب  گرم  دایب  رتشیب  سک  ره 
راجفلا . رارشالا و  ۀبراقم  بنتجی  راربالا و  ءاملعلا  ۀبحص  نم  رثکی  نا  لقاعلل  یغبنی  118 ـ 

همجرت :
دیامن . بانتجا  ناراک  دب  نادب و  یکیدزن  زا  دنک و  ینیشنمه  دایز  رادرک  وکین  ءاملع  اب  دنمدرخ  صخش  هک  تسا  راوازس 

ایندلا . نم  یهتشی  ام  كرتب  الا  ةرخالا  نم  دیری  ام  دحا  كردی  ال  119 ـ 
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همجرت :
تسوا . هاوخلد  لیم و  ایند  زا  هچنآ  كرتب  رگم  درواین  تسدب  دهاوخیم  هک  ار  هچنآ  ترخآ  زا  سکچیه 

برجی  نمؤملا  رانلاب و  برجی  بهذلا  ناف  ءالبلا  رقفلاب و  متغت  ءاخرلا و ال  ینغلاب و  حرفت  ال  120 ـ 
ءالبلاب .
همجرت :

يراتفرگب نمؤم  دوش و  شیامزآ  شتآ  هلیـسوب  الط  هک  اریز  شابم  نیگهودـنا  يراـتفرگ  رقفب و  نکم و  یناـمداش  شیاـسآ  يرگناوتب و 
. ددرگ ناحتما 

هارمگ جراوخ  نایفوک و  شنزرس 

دهاکب و وا  ردق  زا  دنچ  ره  دشاب ، لطاب  زا  رتینتشاد  تسود  وا  دزن  رد  قح  هب  لمع  هک  تسا  یـسک  ادخ  هاگـشیپ  رد  مدرم  نیرترب  انامه 
. دیازفیب وا  ردق  رب  دناسر و  دوس  وا  هب  لطاب  و  دناسر ، نایز  وا  هب 

يور قـح  زا  هـک  یناـیماش  يوـس  هـب  تـکرح  يارب  دـیوش  هداـمآ  دـیدش ؟ هدروآ  اـجنیا  هـب  اـجک  زا  و  دینادرگرـس ؟ ناریح و  ارچ  مدرم !
تسار هار  زا  و  دنتفرگ ، هلصاف  ادخ  باتک  زا  دنتسین ، تلادع  نتفریذپ  هب  رضاح  هدروآ  يور  يرگمتس  هب  و  دننیبیمن ، ار  نآ  دندنادرگ و 

. دنتشگ فرحنم 
امـش دز ، گـنچ  اـهنآ  نماد  هب  ناوتب  هک  يزیزع  نارواـی  هن  و  درک ، داـمتعا  نآ  هب  دوشب  هک  دـیتسین  ياهلیـسو  امـش  ناـیفوک ! يا  سوسفا 

امش دنلب  زاوآ  اب  اراکشآ  زور  کی  مدیشک ، یتحاران  امـش  تسد  زا  ردقچ  امـش . رب  نیرفن  دیتسه ، گنج  شتآ  نتخورفا  رد  ییاهوریندب 
ناردارب هن  ندـناوخارف و  ماـگنه  هب  ییوگتـسار  نادرم  دازآ  هن  مراد ، همزمز  امـش  شوگ  رد  هتـسهآ  رگید  زور  مناوـخیم و  گـنج  هب  ار 

. دیشاب راد  زار  هک  دیتسه  یّنئمطم 
: دومرف دش و  ءاّوکلا  نبا  هجوتم  مالسلا  هیلع  ماما  سپس 

؟ ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  ای  ممهفیم  رتشیب  نم  ایآ  ءاّوکلا ! نبا  يا  وت  رب  ياو 
. دوب رتهدیمهف  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  هتبلا  تفگ : ءاّوکلا  نبا 

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
: دومرف هلهابم  زور  رد  شربمغیپ  نابز  زا  هک  ياهدینشن  ار  لجوّزع  دنوادخ  لوق  رگم  »

دنک دوبان  ار  رگید  هتسد  تسا  قح  رب  هک  ام  زا  هتسد  ره  میهاوخب  ادخ  زا  امـش  ام و  سوفن  امـش و  ام و  ياهنز  امـش و  ام و  نادنزرف  دیئایب 
»؟ تشاد دیدرت  کش و  نارجن  نایحیسم  ندوب  لطاب  رد  ملسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمغیپ  ندوب  قح  رب  رد  دنوادخ  ایآ 

تفگ : ءاّوکلا  نبا 
قح رد  دیاب  ام  نیاربانب  يدش ، تیمکح  هب  یـضار  يدرک و  کش  تدوخ  ندوب  قح  رب  رد  وت  یلو  دوب  راّفک  اب  جاجتحا  ماقم  رد  هیآ  نیا 

. میشاب رتكوکشم  وت  ندوب 
: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

هللا یلـص  ادخ  ربمایپ  دننام  مدـمآ  شیپ  فاصنا  اب  اهنآ  يارب  هکنیا  رما  تیاهن  متـشادن  يدـیدرت  اهنآ  ندوب  قحان  دوخ و  تیناّقح  رد  نم  »
: دومرف یهلا  نامرف  هب  درک و  نینچ  نارجن  ياراصن  اب  هلهابم  رد  هک  ملسو  هلآو  هیلع 

َنِیبِذاْکلا یَلَع  ِهَّللا  َۀَنَْعل  ْلَعْجَنَف 
: دیامرفیم دنوادخ  [ 1 . ] تشادن دیدرت  اهنآ  ندوب  قحان  بذاک و  دوخ و  تیناّقح  رد  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  ربمغیپ  هک  یلاح  رد 
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[ . 2  ] َنیقِداص ُمْتنُک  ْنِا  ُهُِعبَّتَا  امُْهنِم  يدْهَا  َوُه  ِهَّللاِْدنِع  ْنِم  باتِِکب  اُوتْأَف  ُْلق 
.( دیتسه نایوگ  تسار  زا  رگا  مینک ، يوریپ  نآ  زا  ات  دشاب  نیزا  رتهب  رشب  تیاده  يارب  هک  دیروایب  یباتک  دنوادخ  فرط  زا  مه  امش  )

»؟ دنروایب دنناوتیمن  دنرفاک و  لطاب و  اهنآ  هک  تسنادیمن  هَّللابذوعن  دنوادخ  ایآ 
: تفگ ءاّوکلا  نبا 

. تسا هدرک  راّفک  اب  دنوادخ  هک  تسا  یجاجتحا  مه  نیا 
: تفگ مالسلا  هیلع  ماما  هب  ءاّوکلا  نبا  دایز ، ياهوگتفگ  زا  سپ 

. يدیدرگ رفاک  يدش  میکحت  هب  یضار  نوچ  یلو  یئوگیم  تسار  تراتفگ  مامت  رد  وت 
: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

نم رب  ارنآ  امش  متشادن ، تیاضر  تیمکح  هب  نم  دیدرک و  باختنا  ار  وا  هک  دیدوب  امش  مدرکن  باختنا  نم  ار  یـسوموبا  ًالّوا  وت ، رب  ياو  »
.« داد رارق  مَکَح  ار  صاعورمع  هیواعم ، دیدرک و  لیمحت 

. دوب رفاک  یسوموبا  تفگ : ءاّوکلا  نبا 
: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

»؟ داد ار  يأر  نآ  هک  هاگنآ  ای  میداتسرف و  ار  وا  هک  یتقو  ایآ  دوب ، رفاک  تقو  هچ  »
. داد يأر  هک  هاگنآ  تفگ : ءاّوکلا  نبا 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 
هلآو هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  رگا  نیاربانب  تسا ، هدـش  رفاـک  ًادـعب  وا  میداد و  رارق  مَکَح  ار  وا  دوب  ناملـسم  هک  یتقو  وت  هتفگ  هب  سپ  »

، دادیم قوس  یهارمگ  هب  ار  مدرم  صخش  نآ  دنک و  تیاده  تسار  هار  هب  ار  راّفک  زا  یعمج  هک  داتسرفیم  ار  ناناملـسم  زا  یکی  ملـسو 
»؟ دوب هدرک  یهانگ  لاح  نیا  رد  ربمغیپ  ایآ 

تفگ : ءاّوکلا  نبا 
. تشادن دروم  نآ  رد  یتیلوئسم  ربمایپ  هن 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 
يور ار  دوخ  ياهریـشمش  هک  دهدیم  هزاجا  امـش  هب  یـسوموبا  یهارمگ  ایآ  دشاب  هدش  هارمگ  یـسوموبا  رگا  تسیچ ؟ نم  ریـصقت  سپ  »
هدنرپ کی  امش  رگا  ادخ  هب  تسین ، يراکهبت  نارـسخ و  زج  نیا  دینزب ، ار  اهنآ  ندرگ  و  دیوش ؟ مدرم  ضرعتم  دیراذگب و  دوخ  ياههناش 

.« تسا مارح  وا  نوخ  نتخیر  هکیناسنا  هب  دسر  هچ  ات  دوشیم  بوسحم  گرزب  یهانگ  دنوادخ  دزن  دیشکب  تهج  نودب  راک  نیا  رد  ار 
دـنک و تمواقم  ماما  هدـنبوک  قطنم  ربارب  رد  دـناوتب  اـت  تسین  يدرم  ءاّوکلا  نبا  هک  دـندید  جراوخ  نارـس  دیـسر و  اـجنیا  هب  نخـس  یتقو 

: هک دندز  دایرف  دندروآ و  رد  رس  وسره  زا  دیامن ، هلداجم 
دیوش . هدامآ  لاعتم  دنوادخ  تاقالم  يارب  هکلب  دینکن ، هثحابم  دیئوگم و  نخس  اهنآ  اب 

[ . 3 . ] دندرک گنج  نالعا  مالسلا  هیلع  ماما  هب  هنوگنیا  و 
تسپ و نامدرم  قالخا  مزاول  زا  هک  دانع  ینادان و  لهج و  یلو  دـندوب ، هدرب  یپ  دوخ  یقحان  هب  ماما  نشور  تانایب  زا  جراوخ  هکنیا  لـثم 

. دیدرگ اهنآ  طسوت  قح  لوبق  قیاقح و  كرد  عنام  دشابیم ، یضار  دوخ  زا 
: دسیونیم لماک  رد  ریثا  نبا 

. دندرک تکرح  ُلپ  يوس  هب  جراوخ  ماگنه  نآ  رد 
دنتفگ : مالسلا  هیلع  یلع  نارای  زا  یخرب 
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. دنتشذگ دور  زا  اهنآ  هک 
: دومرف مالسلا  هیلع  یلع 

. تشذگ دنهاوخن  زور  زا  زگره 
: تفگ تشگرب و  تفر و  دنداتسرف ، یناب  هدید  قیقد  عالّطا  يارب 
. دناهتفرگ رارق  هناخ  دور  فرط  نآ  رد  هدرک و  روبع  دور  زا  اهنآ 

کیدزن اهنآ ، اب  دروخرب  میب  زا  رگـشل ، ناراد  هیـالط  دـنروایب ، یحیحـص  ربخ  اـت  دنداتـسرف  شیجلا  ۀـمّدقم  ناونع  هب  ار  یهورگ  ًادّدـجم 
. دناهدرک روبع  دور  زا  اهنآ  هک  دنتفگ  لامتحا  يور  زا  دنتشگرب و  هدرواین و  تسدب  قیقد  عالّطا  تهج  نیدب  دنتفرن و 

: دومرف درک و  بیذکت  ار  اهربخ  نآ  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
. ٌةَرَشَع ْمُْکنِم  ُِکلْهی  َالَو  ٌةَرَشَع ، ْمُْهنِم  ُِتْلفی  َال  ِهَّللاَو  ِۀَفْطُّنلا ، َنُود  ْمُهُعِراَصَم 

. دش دهاوخن  هتشک  رفن  هد  زین  امش  زا  و  دنامیمن ، یقاب  رفن  هد  زج  اهنآ  زا  دنگوس  ادخ  هب  تسا ، رهن  يوس  نیا  جراوخ  هاگلتق  »
.( تسا بآ  اب  هطبار  رد  اههیانک  نیرتحیصف  زا  هک  تسا  رهن  بآ  هفطن »  » زا ماما  روظنم  )

ناشیا هب  ماما  مالک  قدـص  ماگنه  نیا  رد  دندیـسر  ناشیا  کیدزن  هدرک و  تکرح  اـهنآ  يوس  هب  مالـسلا  هیلع  ماـما  نایهاپـس  لاـح  ره  هب 
. دناهدز ودرا  هناخدور  يوس  نیا  رد  دناهتشذگن و  هناخدور  لپ  زا  جراوخ  هک  دندید  دش و  نشور 

------------------
اه : تشون  یپ 

ص397 . ج33 ، راونالا ، راحب  [ 1]
هیآ 49 . صصق ، هروس  [ 2]

ص554. جراوخ ، باتک  خسان  و  ص345 -  ج3 ، ریثا ، ناب  لماک  و  ص122 -  مالسلا ، هیلعیلع  تیصخش  [ 3]

هفوک ناگرزب  شنزرس 

، دومرفیم دروخرب  نمشد  تسود و  اب  هنامیرک  دوب و  راثیاو  ّتبحم  نوناک  هکنآاب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح 
. داد رارق  شهوکن  دروم  دنتشادن ، تکرش  گنج  رد  یهّجوت  لباق  رذع  نودب  هک  ار  نانآ  لمج ، گنج  نایاپ  زا  سپ  اّما 

هک تفاـی ، رارقتـسا  دوخ ) رهاوخ  ِرـسپ  ، ) ةریبه نب  ةدـعج  لزنم  رد  دـش و  هفوک  دراو  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  لـمج  گـنج  ناـیاپ  زا  سپ 
. دنتفریم ماما  رادید  هب  کی  کی  هفوک  ناگرزب 

درک و شنزرـس  ار  وا  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترـضح  دش ، دراو  یتقو  درکن ، تکرـش  گنج  رد  نوچ  یعازخ  دَرُـص  نب  نامیلس 
: دومرف

ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  تیب  لـها  ندرک  يراـی  زا  ارچ  يدز ، زابرـس  اـم  يراـی  زا  و  يدـش ، ههبـش  کـش و  راـچد  نامیلـس  يا  »
»؟ يدومن يراددوخ 

ار مالسلا  هیلع  یلع  ماما  ياهنوگ  هب  ات  تفر  مالـسلا  هیلع  یبتجم  ماما  تمدخ  عماج  دجـسم  هب  ینارگن  اب  دروآ و  ناوارف  ياهرذع  نامیلس 
. دنادرگ دونشخ  دوخ  زا 

: دومرف وا  هب  باطخ  ترضح  نآ  دش ، ماما  سلجم  دراو  سیق  نب  دیعس  رگید  زور 
.« ینادب ارم  راک  تبقاع  ات  یتشادن  تکرش  گنج  رد  هک  یتسه  یهورگ  نآ  زا  هچرگ  مهدیم ، ار  وت  مالس  باوج  »

: تشاد راهظا  ناوارف  ياه  یهاوخ  رذع  اب  دیعس 
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. متسه امش  نارادفرط  امش و  ناتسود  زا  نم  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ای 
فنخم شردپ  هارمه  هب  فنخم » نب  دّـمحم  و  یمیمت ، عیبر  نب  ۀـلظنح  و  یـسبع ، متعم  نب  هَّللادـبع  ، » هفوک نارـس  زا  یعمج  رگید  زور  و 

: دومرف دومن و  شنزرسار  ناگمه  ماما  هک  دندیسر  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  تمدخ 
»؟ ْمُکِمْوَق ُفارْشأ  ُْمْتنأ  َو  یّنَع  ْمُِکب  َأََطب  ام  »

[ . 1 [ »؟ دیشابیم دوخ  موق  ناگرزب  زا  امش  هکیلاح  رد  تشاد ؟ زاب  نم  ندرک  يرای  گنج و  رد  تکرش  زا  ار  امش  يزیچ  هچ  »
. دنزاس دونشخ  ار  ماما  ياهنوگب  ات  دندرک  شالت  کی  ره  مالسلا ، هیلعیلع  ماما  شنزرس  زا  سپ 

--------------------
اه : تشون  یپ 

مالسلا ج 1 ص 215. هیلع  نینمؤملاریما  خیراوتلا  خسان  [ 1]

شیوخ قح  يارب  نارضاح  نداد  دنگوس 

: دومرفیم نارضاح  عمج  هب  باطخ  درکیم و  تکرش  ناشیاههناخ ، رد  دجسم و  رد  راصنا ، رجاهم و  عماجم  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
. دیهد تداهش  دیزیخ و  اپب  دیدرک ، تعیب  دیدوب و  رضاح  ریدغ  زور  رد  هک  اهنآ  مهدیم ، دنگوس  هَّللا  لوسر  هب  ار  امش 

: دنتفگیم و  دندادیم ، تداهش  دنتساخیم و  اپب  یعمج 
[ . 1 . ] دینک رظن  فرص  دیراوگرزب ، امش  اّما  تسامش ، اب  ّقح 

--------------------
اه : تشون  یپ 

(. ةدشانم  ) باب ریدغلا ج 3  [ 1]

الط هکس 

(، (ع یلع یلوم  نحـص  يولج  دـمآ  يدـنه  کـی  زورکی  دومرفیم : میارب  فرـشا  فجن  ّیلوتم  هک  درکیم  لـقن  راوگرزب  ءاـملع  زا  یکی 
ضوع نم  لوپ  اب  ار  هکس  نیا  متفگ  ششیپ  متفر  دش . هتشاذگ  وا  تسد  رد  ییالط  هکس  کی  مدید  تفگ . يزیچ  درک و  زارد  ار  شتسد 

لاس تسیب  نم  دیریگیمن ؟ اههکس  نیا  زا  امـش  رگم  تفگ  بجعت  اب  كربت ، يارب  متفگ  هچ ؟ يارب  تفگ  بجعت  اب  يدنه  درم  ینکیم .
. مریگیم هکس  کی  زور  ره  هک  تسا 

يدحا  تاذ  هولج  يا  (ع ) یلع
يدمص فطل  رهظم  يا  (ع ) یلع

ناهج  قاشع  هلبق  يا  (ع ) یلع
یلزی مل  هنیئآ  يا  (ع ) یلع

ادخ  رارسا  ظفاح  يا  (ع ) یلع
يدلی مل  می  ّرُد  يا  (ع ) یلع

لوتب  يارهز  رسمه  يا  (ع ) یلع
یلزا رحب  رهوگ  يا  (ع ) یلع

يده  ناماما  باب  يا  (ع ) یلع
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يولع نیگن  لصا  يا  (ع ) یلع
رای يدهم  رشن  هداز ، فلخ  ریم  (ع ) یلع هیولعلا ، تامارک  عبنم : 

تناها يازس 

وا تیـصوصخ  نیرتـمهم  تشاد . حلـسم  رکـشل  رفن  رازه  دـصکی  وا  دوـب . یگرزب  هلیبـق  بحاـص  برع و  فارـشا  ناـیعا و  زا  سیق  هّرَم 
هاگراب هب  و  دـنوریم . ترـضح  ربق  ترایز  هب  فانکا  فارطا و  زا  مدرم  هک  دـش  ربخ  اب  یتقو  وا  دوب . (ع) یلع نینمؤملاریما  اقآ  اب  ینمـشد 

وحم ار  شترـضح  ربق  هدرک و  بارخ  ار  شهاگراب  دبنگ و  موریم و  تفگ  دش و  ینابـصع  كانمـشخ و  دنراذگیم ، مارتحا  شترـضح 
. میامنیم

اب دـش و  رهـش  دراو  یتمواقم  چـیه  نودـب  وا  نیاربانب  تشادـن ، ار  وا  اب  هلباـقم  تأرج  مه  یـسک  تفر . فجن  فرط  هب  شنایرکـشل  اـب  وا 
نوریب قودنص  فاکش  زا  ترـضح  كرابم  تشگنا  ناهگان  دیـسر ، رهطم  قودنـص  کیدزن  هب  یتقو  دیدرگ ، سّدقم  مرح  لخاد  همکچ 

. دومن میسقت  مین  ود  هب  ار  وا  ياهراشا  اب  دمآ و 
: دندورس يراعشا  هعقاو  نیا  زا  سپ  مجع  برع و  يارعش 

تشگنا  ود  تبرض  هب  هک  یهاش 
تشک يرفاک  سیق  هرم  نوچ 

و دنتخادنا . فجن  هزاورد  رانک  رد  هدروآ و  نوریب  مرح  زا  ار  وا  دزیرب . نوخ  ياهرطق  هکنیا  نودب  دوب ، هدش  یگنس  هعطق  نوچ  هرَم  دسج 
نانمـشد اـی  وا و  ناگتـسب  هرخـالاب  درکیم . تفاـثک  لوب و  نآ  يور  دیـسریم ، دـسج  هب  هک  یناویح  ره  دوب ، اـجنآ  رد  دـسج  اهتدـم  اـت 

. دندرک نفد  ار  وا  هتشادرب و  ار  دسج  (ع) یلع ترضح 
نز  (ع ) یلع هناخ  رد  یتسرپ  ادخ  رگا  لد 
نز (ع ) یلع هناخ  رد  یتسه  هچنآ  ره  ناهجب 

نز  (ع ) یلع هناخ  رد  یتسه  هب  یسر  مدع  ز 
نز (ع ) یلع هناخ  رد  یتسرپ  دوخ  رذگب ز 
ار  اونیب  هچ  ینغ  هچ  ار  ادگ  هش و  رگنب 

ار اول  نآ  رس  رب  همه  ار  ادص  لدکی و  همه 
ار  اجتلا  تسوا  هب  هک  ار  ادخ  وجب  (ع ) یلع ز 

ار ادگ  مرک  زا  دهد  ار  یتفال  زنک  (ع ) یلع
نز  (ع ) یلع هناخ  رد  یتسرپادخ  رگنب 

نز (ع ) یلع هناخ  رد  یتسرپ  قح  نیع  دوب 
رای يدهم  رشن  هداز ، فلخ  ریم  (ع ) یلع هیولعلا ، تامارک  عبنم : 

غورد يازس 

نب نیسح  دیس  ردقلا  لیلج  ملاع  موحرم  زا  شفیرش  باتک  رد  (ع)ه  یلع یلاعت  هّللا  ناوضر  يدنواهن  ربکا  (ع ) یلع خیشآ  هّللا  ۀیآ  موحرم 
زا دوب و  هتفر  هکم  هب  دوب  ناریا  لها  زا  تشاد و  هعیش  بهذم  هک  یصخش  دومرف : لقن  مه  (ع) یلع یلاعت  هّللا  ناوضر  یناقلاط  نسح  دیس 

. تشاد بلط  یلوپ  دوب  فارص  هک  یّنس  رفن  کی 
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بلط یلوپ  وت  زا  نم  هک  روخب  مسق  تفگ : یناریا  هعیـش  يرادن . بلط  نم  زا  یغلبم  چـیه  وت  هک  درک  راکنا  تقو  دـنچ  زا  دـعب  یّنـس  درم 
. مرادن

هن تفگ : هعیـش  درم  يرادن . بلط  یلوپ  نم  زا  وت  دنتـسه  هثالث  خـیاشم  زا  هک  نامثع  رمع و  رکبوبا و  هب  مروخیم  مسق  تفگ : یّنـس  درم 
. يرادن بلط  یلوپ  نم  زا  وت  بلاطیبا  نبا  (ع ) یلع اقآ  هب  وگب : روط  نیا  و  ع )  ) نینمؤملاریما (ع ) یلع اقآ  هب  روخب  مسق 

. دش هتفرگ  هتسب و  وا  نهد  نابز و  تقو  نامه  رد  تفگ  ار  نیا  ات  یهاوخیمن  یلوپ  نم  زا  وت  بلاطیبا  نبا  (ع ) یلع هب  تفگ  یّنس  درم 
تسا  (ع ) یلع ادخ  شرع  رگنل  ادخ و  ریش 

تسا (ع ) یلع امن ، قح  هنیآ  قح و  تآرم 
تسا  دّمحم  تّما  عفاش  رشح  زور  رد 

تسا (ع ) یلع ءایبنا  هلسلس  ةاجنلا  باب 
قح  بیبح  متاخ ، سدقا  دوجو  زا  دعب 

تسا (ع ) یلع امنهر ، کلم  سنا و  ّنج و  لکرب 
درک  لوبق  دمحم  نید  هک  لُجَر  لوا 

تسا (ع ) یلع ابع  لآ  هسمخز  نیمود  نا  و 
تسا  دمحم  مولع  باب  یبن و  سفن 

تسا (ع ) یلع ءاسک  ریزب  هتفر  هک  رفن  مراچ 
دوبن  وا  رهب  زا  يرگید  راختفا  رگ 

تسا (ع ) یلع یتفال  هش  هک  سب  راختفا  نیا 
رای يدهم  رشن  هداز ، فلخ  ریم  (ع ) یلع هیولعلا ، تامارک  عبنم : 

بذک دنگوس 

زا سپ  درپس . تناما  روطب  یبارعا  کیدزن  ار  واگ  دنچ  یئادخ  هدنب  کی  دومن : لقن  یئالبرک  سردم  هّللارصن  دیس  لماع  ملاع  لیلج  دیس 
يرکف دـش  تحاران  یلیخ  دـید  ار  یبارعا  راکنا  یتقو  ادـخ  هدـنب  نآ  دومن . عیاقو  راـکنا  یبارعا  نآ  یلو  دومن  ار  شقح  هبلاـطم  تشگرب 

. مرادـن يراک  وت  اب  نم  تقو  نآ  ماهتفرگن  ار  اهواگ  نم  هک  نک  دای  دـنگوس  (ع) یلع اقآ  ربق  دزن  میورب  اـیب  سپ  تفگ ؛ یبارعا  هب  دومن و 

. دومن دای  دنگوس  غوردب  یبارعا  نآ  دندروآ ، فیرشت  ترـضح  سّدقم  هضورب  هک  یتقو  دندمآ  ع )  ) نینمؤملاریما اقآ  حیرـض  دزن  ود  ره 
. درادن بلط  يواگ  نم  زا  صخش  نیا  هک 

دنرادرب نیمز  زا  دـنهد و  تکرح  ار  وا  هک  دـنتخیر  مدرم  دـیدرگ ، نیمز  شقن  هدـش و  سحیب  ندـب  ءاضعا  مامت  تفگ ؛ ار  هلمج  نیا  اـت 
. ددرگ ادج  نیمز  زا  تسناوت  ات  تساوخ  ترذعم  درم  نآ  ترضح و  زا  دومن و  تقیقح  هب  رارقا  یبارعا  درم  نآ  هکنیا  ات  دنتسناوتن 

اود  تیوکین  مسا  يا 
افش تیوجلد  رکذ  يا 

ادخ  فطل  رهظم  يا 
(ع) یلع مناج  (ع ) یلع مناج 

یئوت  نم  زاین  زار و 
یئوت نم  زادگ  زوس و 

مالسلا هیلع  یلع  ماما  www.Ghaemiyeh.comهمانشناد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1507زکرم  هحفص 900 

http://www.ghaemiyeh.com


یئوت  نم  زا  رب  هگآ 
(ع) یلع مناج  (ع ) یلع مناج 

یسب  مراد  وت  رجه  زا 
یبلطم مراد  تسود  يا 

یبش  رسرب  ارمآ  زاب 
(ع) یلع مناج  (ع ) یلع مناج 

(ع ) یلع مناناج  ناج  يا 
رای يدهم  رشن  هداز ، فلخ  ریم  (ع ) یلع هیولعلا ، تامارک  عبنم : 

يریمح دیس 

توف ضرم  نامهب  هک  یضرم  رد  يریمح  لیعامـسا  دیـس  هک  دنکیم : لقن  نوع  زا  راهچ  داتفه و  تسیود و  هحفـص  ریدغلا  مّود  دلج  رد 
شوخ يدرم  يریمح  دیـس  هب  فورعم  لیعامـسا  دیـس  دـندوب ، هدـمآ  مه  شبهذـم  ینامثع  ياههیاسمه  زا  ياهدـع  متفر . شتدایعب  درک .

دایز مک  مک  دش ، رهاظ  شیناشیپ  رد  یهایـس  هطقن  عقوم  نیا  رد  دوب . راضتحا  لاح  رد  مدش  دراو  نم  هک  یتقو  دوب . ور  هداشگ  تروص و 
. تفرگ ارف  ار  شتروص  مامت  هکنیا  ات  دش 

يزیچ دـندرک  شنزرـسب  عورـش  و  لاحـشوخ ، اهیّنـس  اهیبصان و  سکع  رب  دـندش و  نوزحم  دـماشیپ  نیا  زا  سلجم  رد  رـضاح  نایعیش 
. دیدرگ رادیدپ  ینشور  کی  هایس  هطقن  لحم  نامه  زا  هک  تشذگن 

ُلَعْفی اذَـکهَا  تفگ : هبترم  هس  دـش  هایـس  شتروص  ماـمت  هک  یتـقو  دیـس  هس ) داـتفه و  تسیود و  هحفـص  باـتک  ناـمه  رد  رگید  لـقنب  )
ادـیپ شتروص  رد  يدیفـس  هطقن  عقوم  نیا  رد  (ع .) یلع ای  دوشیم  هلماعم  روطنیا  تدوخ  نیبحم  ناتـسود و  اب  اـیآ  (ع ) یلع اـی  َکـِئاِیلْوَِاب 
: تفگ لاحنامه  رد  ار  رعش  نیا  دومن و  دنخبل  هب  عورش  دش . زاب  وا  نابز  تشگ و  ینارون  دیس  تروص  مامت  ات  دش  دایز  هتفر  هتفر  دش .

(ع)ا  یلع َّنَا  ُنومعاّزلا  َبَّذَک 
تانه نِم  ُهَّبُِحم  یْجنی  َْنل 

. دهدیمن تاجن  اهیراتفرگ  زا  ار  شناتسود  (ع) یلع دننکیم  لایخ  هکیناسک  نآ  دنتفگ  غورد 
ار اقآ  نآ  دیشاب و  داش  (ع ،) یلع اقآ  نیبحم  يا  ناتسود و  يا  کنیا  دیشخب  ار  مهانگ  مامت  دنوادخ  مدش و  تشهب  لخاد  ادخ  هب  دنگوس 
نآ هب  تبـسن  دـیهد و  صیخـشت  هدـش  نیعم  اهنآ  يارب  هکیتافـص  اب  کـیاکی  ار  شنادـنزرف  وا  زا  سپ  دـیرادب و  تسود  گرم  ماـگنهات 

. دینک ادیپ  تیالو  زین  راوگرزب 
الوم  ای  وت  هنامیپ  هداب ز  مدز  ات 

الوم ای  وت  هناوید  قشاع و  ماهدش 
قشع  هداب  زا  مبل  دش  رت  هک  زور  نامه  زا 

الوم ای  وت  هناخیم  رد  رب  منکاس 
منک  زور  بش و  هک  منانچ  وت  ماج  تسم 

الوم ای  وت  هناخمخ  تبرت  رب  هدجس 
تسدب  هنامیپ  یتابارخ و  دنر و  ماهدش 

الوم ای  وت  هنامیپ  بل  يافص  ز 
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ار  ملاع  تنطلس  منکن  ادوس  چیه 
الوم ای  وت  هناخ  رد  یئادگ  هب 

ددرگ  ردنلق  نادنر  همه  مزب  عمش 
الوم ای  وت  هناورپ  َِرپ  دش  یسکره 

مدیچیپ  ادج  هظحل  کی  وت  مدرگن ز  ات 
الوم ای  وت  هناش  مدب  ار  دوخ  فلز 

رای يدهم  رشن  هداز ، فلخ  ریم  (ع ) یلع هیولعلا ، تامارک  عبنم : 

تقرس يارس 

رهاوجلا ۀنیزخ  فیرـش  باتک  رد  (ع)ه  یلع یلاعت  هّللا  ناوضر  يدـنواهن  ربکا  (ع ) یلع خیـش  هّللا  ۀـیآ  ترـضح  ردـقلا  لیلج  ملاع  موحرم 
تهج هک  دـمآ  (ع) یلع نینمؤملاریما  اقآ  ترایزب  ینز  هک  دـناهدومرف  لقن  فرـشا  فجن  نکاس  تاقث  زا  یکی  زا  کی  دصـشش و  هحفص 

. درب تقرس  هب  ار  شیاهلوپ  شرفسمه  شقیفر و  زور  دنچ  زا  دعب  اقافتا  دوب ، هدروآ  ناموت  هدزاود  دوخ  جراخم  جرخ و 
رد ایادـخ  هدـش . برطـضم  بلقنم و  یلیخ  تسین  راک  رد  یلوپ  دـید  درادرب  لوپ  شاهنازور  جراخم  تهج  دـمآ  هک  یتقو  هراچیب  نز  نآ 

تمدـخ هک  دـید  نیا  رد  ار  هراـچ  هار  هصـالخ  سرب ، مداـیرفب  مدـنموربآ ، يدرف  نم  ایادـخ  منک !؟ راـک  هچ  سکیب  بیرغ و  رهـش  نـیا 
. دراذگ نایم  رد  ع )  ) نینمؤملاریما اقآ  اب  ار  شاهتساوخ  دورب و  (ع) یلع اقآ  ناگراچیب  سردایرف 

هک مدروآ  تسدـب  یتخـس  تّقـشم و  رازه  هب  ار  اهلوپ  (ع ) یلع اـی  دـنکیم  ضرع  حیرـض و  راـنک  (ع)و  یلع اـقآ  مرح  دـمآ  هدـنامرد  نز 
. مهاوخیم امش  زا  ار  لوپ  نیا  نالا  و  ماهدناماو ... بیرغ و  رهش  نیا  رد  لاح  میایب و  امش  ترایزب 

شرفـسمه زا  هدش و  تحاران  نز  هدیدرگ . جـک  شناهد  جـلف و  لش و  شیاپ  تسد و  شرفـسمه  دـید  تشگرب  هناخ  هب  لد  درد  زا  دـعب 
؟ يدش يروطنیا  ارچ  هدش  هچ  دیسرپ 

يرتـسا لوپ  نآ  زا  دیـشخب و  ار  هقراـس  نز  نآ  تفرگ و  ار  اـهلوپ  نز  نآ  شخبب ، ارم  اـیب و  دز . ارم  (ع) یلع هک  ریگب  ار  تلوـپ  اـیب  تفگ 
. درک جرخ  ار  يردق  دشکب و  بآ  (ع) یلع اقآ  سّدقم  نحص  رد  هک  دیرخ 

. تفای افش  (ع) یلع ترضح  هب  لسوت  هلیسوب  دومن و  هبوت  هقراس  نز 
(ع ) یلع (ع ) یلع مرک  رحب  (ع ،) یلع (ع ) یلع مد  همه  مد 

(ع) یلع (ع ) یلع (ع ) یلع (ع ) یلع (ع ،) یلع (ع ) یلع مد  بحاص 
ءایبنا  لک  روای  امن ، ادخ  هنیئآ 

(ع) یلع (ع ) یلع (ع ) یلع (ع ) یلع یفطصم ، سیفن  سفن 
رای يدهم  رشن  هداز ، فلخ  ریم  (ع ) یلع هیولعلا ، تامارک  عبنم : 

رابرد گس 

شندرگ هب  يریجنز  داد  روتسد  دیسر  هک  ع )  ) نینمؤملاریما اقآ  رهطم  نحص  برد  دش  فرـشم  فرـشا  فجن  هب  هک  يرفـس  رد  هاش  ردان 
رهطم مرح  دراو  گـس  دــننام  مهاوـخیم  متــسه و  (ع) یلع راـبرد  گـس  نـم  تـفگیم  اریز   ) دــننک نحــص  لــخاد  ار  وا  دــنزادنیب و 

(. موشب (ع) یلع
. دنربب ار  وا  دوب  هداد  روتسد  شدوخ  هک  يروطنآ  درکن  تئرج  یسک  اّما  تخادنا  ندرگ  هب  ار  ریجنز 
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. دومن رّهطم  نحص  لخاد  لاح  نامه  هب  تفرگ و  ار  ریجنز  رس  لّمأت  نودب  دمآ و  یصخش  دندید  ناهگان 
. دنتفاین ار  وا  دنتشگ  رفن  نآ  یپ  هچ  ره  نآ  زا  سپ 

. دننک شقن  دبنگ  يور  یشقن  هچ  هک  دنتساوخ  وا  زا  دنک  الط  ار  رهطم  دبنگ  تفرگ  میمصت  دعب 
. مهیدیا قوف  هللادی  دیسیونب  تفگ  هاشردان 

. دینک لاؤس  ناطلس  زا  هبترم  ود  دیرادن  لوبق  رگا  ادخ  بناج  زا  تسا  یماهلا  هملک  نیا  منامگ  تفگ  ریزو  زور  نآ  يادرف 
؟ مینک شقن  دیدومرف  رما  هچ  ار  دبنگ  يور  دندیسرپ  ردان  روضح  دنتفر 

. متفگ هکنامه  تفگ : هاشردان 
تس  (ع) یلع يوکین  مان  تقیقح  راوید  شقن 
تس (ع) یلع يور  زا  نشور  قح  هناخ  تمایق  ات 
نورب  دش  قح  هبعک  ار  وا  يوکین  خر  نوچ 

تس (ع) یلع يوخ  رب  هریخ  ملاع  مشچ  دنادن ، سک 
تسا  یملاع  ياشگ  لکشم  اجک  ره  رد  (ع ) یلع نیا 

تس (ع) یلع يوربا  غیت  زا  كاچ  كاچ  ملاع  بلق 
رگن  قشاع  نوچ  تسود  يوک  رذگب ز  ابص  يا 

تس (ع) یلع يوک  رس  اجناک  فجن  نابایب  رد 
وجب  شلعل  رثوک  تیوزرآ  تشهب  رد 

تس (ع) یلع يوجلد  ورس  نوچ  خرب  شیابوط  لخن 
ارت  دمآ  رظن  رد  شیارس  نحص و  اجک  ره 

تس (ع) یلع يوب  لگ و  يدید  لد  مشچ  رب  یلگ  ره 
رای يدهم  رشن  هداز ، فلخ  ریم  (ع ) یلع هیولعلا ، تامارک  عبنم : 

(ع) یلع رد  رس 

هدش هتشون  (ع) یلع اقآ  مرح  رد  رس  رب 
هَّنُج  ُهُّبُح  (ع ) یلع

ۀَّنَجلا َو  ِراّنلا  ُمیسَق 
اقَح  یفَطْصُْملا  یِصَو 

ۀَّنِْجلا َو  ُْسنِْالا  ُماِما 
ص)  ) یفطـصم دمحم  ایبنالا  متاخ  لصفالب  نیـشناج  یـصو و  تسا  تشهبو  شتآ  هدننک  میـسقت  تسا  تاجن  ثعاب  (ع) یلع اقآ  یتسود 

. تسا همه  نج و  رشب و  مامت  ياوشیپ  اما م  تسا 
وا يور  زا  یسک  منهج  بل  رب  ددرگ  بصن  طارص  تمایق  زور  نوچ  تسا . شتآ  تشهب و  هدننک  تمـسق  (ع ) یلع دومرف  ص )  ) ترـضح

. دشاب ع )  ) بلاطیبا نب  (ع ) یلع تیالو  زا  يا  همان  وا  اب  هک  سکنآ  رگم  درذگیمن 
. دشاب هتشاد  (ع) یلع اقآ  زا  يزاوج  رگم  درذگیمن  طارص  يور  زا  یسک  دومرف : هک  تسا  ربمغیپ  زا  هعیش  هماع و  قیرط  زا  و 

اهناریو  درگبش  (ع ) یلع اهنادیم  زوریپ  (ع ) یلع
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بلاط ره  بولطم  (ع ) یلع اهناسنا  قوفام  (ع ) یلع
ۀَّنِجلاو  ِْسنِْالا  ُماما  هَّنُج  ُهُّبُح  (ع ) یلع

بیان نیلوا  ار  یبن  ۀَّنَجلا  راّنلا و  ُمیسَق 
ربمغیپ  شود  يور  هب  ردیح ، نکش  تبرب  رگن 

بلاج رظنم  نیز  نایع  رکیپ ، ود  حور و  کی  دوب 
وا  لّوا  مولظم  دَُوب  نآرق ، دش  مولظم  رگا 

بتاک دَُوب  ار  نآرق  تسا و  نآرق  يانعم  دوخ  هک 
هّللا  نیع  مشچ  شیپ  هک  شربص  تردق  زا  تفگش 

بصاغ یکی  دنازوسب  ار ، هّللَا  تمصع  میرح 
درادرب  زوس ، ملاع  زار  نیا  زا  هدرپ  اناسح 

بیاغ يدهم  دّمحم ، لآ  تّجح  دیآ  وچ 
رای يدهم  رشن  هداز ، فلخ  ریم  یلع  هیولعلا ، تامارک  عبنم : 

ربمغیپ تنس 

تابجاو و دیراذگن ، عیاض  ار  ص )  ) ربمغیپ کین  شور  ّتنس و  ناناملسم  يا  هک  تسا  نیا  مرگید  شرافـس  ۀنـس ) اوعیـضت  الفا  دمحم  (و 
تداعس هدننک  نیمأت  هدننک و  میظنت  ماکحا  نیا  دینک  كرت  هدرک  نایب  هکیتاهورکم  تامرحم و  دیروآ و  اجب  دومرف  نیعم  هک  یتابحتـسم 

. تسا امش  ترخآ  ایند و  یتحار  و 
یبلطم دوشیم  نیمءات  ششیع  یتسار  دنکب  ار  ادخ  ماکحا  تیاعر  یسک  رگا  دیـشاب  رادنید  دیـشاب  شوخ  ایند  نیمه  رد  دیهاوخیم  رگا 

دوخ قلاخ  اب  ار  دوخ  هطبار  دیناوخب و  تقو  هب  ار  هناگجنپ  ياهزامن  (ع) یلع نایعیش  يا  ددرگیم  تباث  یـسک  ره  يارب  هبرجت  اب  هک  تسا 
. دیریگب هداتفا  تسد  دینکن  تبیغ  دینزن  تمهت  دیئوگن  غورد  دینکن  ایر  دیروخن  ار  ایند  بیرف  دینک  مکحم 

نک  هیرگ  نوخ  (ع ) یلع رهب  نامسآ 
نک هیرگ  نازوس  بلق  اب  نیمز  يا 

تسین  مولظم  (ع ) یلع نوچمه  سکچیه 
تسین مورحم  دوخ  قح  زا  وا  وچ  سک 

روراب  هدومن  نید  لخن  هکنآ 
رد تشپ  رد  وا  يارهز  دش  هتشک 

نید  هدنز  وا  تّمه  زا  دش  هکنآ 
نیشن هناخ  نانمشد  روجز  دش 

رای يدهم  رشن  هداز ، فلخ  ریم  یلع  هیولعلا ، تامارک  عبنم : 

مالسا رد  یتسیز  هداس 

: دیوگیم [ 1  ] یضاق حیرش 
. متفرگ نآ  رب  ناهاوگ  مدرک و  هلابق  دوخ  مان  هب  مدیرخ ، رانید  داتشه  هب  ار  ياهناخ 

مالسلا هیلع  یلع  ماما  www.Ghaemiyeh.comهمانشناد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1507زکرم  هحفص 904 

http://www.ghaemiyeh.com


: دومرف درک و  راضحا  ارم  دیسر ، مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  هب  شربخ 
!؟ ياهتفرگ هاوگ  رفن  دنچ  هتشون و  هلابق  نآ  رب  ياهدیرخ و  رانید  داتشه  هب  ياهناخ  ماهدینش  حیرش ! يا 

. تسا تسرد  يرآ ، متفگ :
: دومرف درک و  نم  هب  نیگمشخ  هاگن  مالسلاهیلع  ماما 

ناهاوگ نآ  ياضما  هب  هن  دـنکیم و  هاـگن  تاهلاـبق  هب  هن  هک  دـمآ  دـهاوخ  وت  يوس  هب  لـیئارزع )  ) یـسک يدوز  هب  سرتب  ادـخ  زا  حـیرش 
. دراذگیم تربق  لادوگ  رد  دنکیم و  جراخ  نادرگرس  ناریح و  هناخ ، نآ  زا  ار  وت  دهدیم و  تیمها 

نیا رد  هک  یـشاب  هتخادرپ  مارح  لاـم  زا  ار  نآ  ياـهب  یـشاب و  هدـیرخ  نارگید  لاـم  زا  ار  هناـخ  نیا  اداـبم  نک ! لـمأت  بوـخ  حیرـش ! يا 
. ياهتخاس تخبدب  ار  نتشیوخ  ترخآ  ایند و  رد  تروص ،

: دومرف سپس 
مهرد کی  هب  یتح  هناخ  نیا  دیرخ  هب  هک  متـشونیم  ياهلابق  وت  يارب  يدوب  هدـمآ  نم  دزن  هناخ  دـیرخ  تقو  رگا  شاب ! هاگآ  حیرـش ! يا 

: متشونیم هلابق  نینچ  نیا  نم  يدرکیمن ؛ تبغر  مه 
بیرف يارـس  رد  هک  هدرک  يرادیرخ  تسا ، ترخآ  ملاع  هب  چوک  هدامآ  هک  ياهدرم  صخـش  زا  لیلذ ، راوخ و  هدنب  هک  تسا  ياهناخ  نیا 

: تسا دح  راهچ  هک  دراد ، رارق  ناگدش  كاله  هچوک  رد  ناگدنوش و  یناف  هلحم  رد  ایند ،) )
. دوشیم یهتنم  اهالب ) تافآ و   ) راوگان ياهدماشیپ  هب  نآ ؛ لوا  دح 

. تسا لصتم  نازیزع و )... گرم   ) اهتبیصم هب  مود ؛ دح  و 
. دراد لاصتا  هدننک  هابت  ياهوزرآ  یناسفن و  ياهسوه  هب  موس ؛ دح  و 

یـسک زا  اهوزرآ  هتفیرف  صخـش  ار  هناخ  نیا  . ددرگیم زاب  مراهچ  دح  زا  هناخ  نیا  برد  تسا و  هدننک  هارمگ  ناطیـش  شمراهچ ؛ دح  و 
[ . 2 ... ] تسا هدیرخ  یتسرپایند  یتسپ  رد  ندش  لخاد  عانق و  تزع  زا  ندش  جراخ  غلبم  هب  دریمیم  یهاتوک  تدم  زا  سپ  هک 

---------------------
اه : تشون  یپ 

لصف لح و  ییاضق و  روما  رد  یبیجع  تخانـش  دوب و  كریز  رایـشوه و  رایـسب  تشادن ؛ تروص  رد  وم  هک  هسوک  دوب  يدرم  حیرـش  [ 1]
نینمؤملاریما تشاد . لاغتـشا  تواضق  هب  راید  نآ  رد  داد و  رارق  یـضاق  هفوک  يارب  ار  وا  باـطخ  نب  رمع  تسخن  تشاد . مدرم  فـالتخا 

نیا اب  ام  تسا و  هدرک  بصن  رمع  ار  وا  اریز  ینک ، لزع  ار  حیرـش  دیابن  دنتفگ : دـندرک و  ضارتعا  هفوک  لها  دـیامن ، لزع  ار  وا  تساوخ 
! دیهدن رییغت  دناهداد  ماجنا  رمع  رکبوبا و  هچنآ  هک  میدرک  تعیب  وت  اب  طرش 

مکاح جاجح  نوچ  دومن و  دیعبت  دندوب  يدوهی  نآ  نینکاس  همه  هک  یهد  هب  هفوک  زا  ار  وا  دیـسر ، تموکح  هب  یفقث  راتخم  هک  یماگنه 
تساوخ و رذـع  حیرـش  یلو  ددرگ  لوغـشم  تواـضق  هب  داد  روتـسد  دوب ، هدروخلاـس  ریپ و  هک  نیا  اـب  دروآ  هفوـک  هب  ار  وا  تشگ  هفوـک 

. دش هتفریذپ  شرذع 
: دنیوگیم هدش ، لقن  وا  زا  یناتساد 

رکف درکیم و  يزاب  وا  فارطا  رد  دمآیم و  یهابور  تخادرپیم ، تدابع  زامن و  هب  هک  یتقو  دوب  نکاس  فرـشا  فجن  رد  یتدم  حـیرش 
ییاـج رد  درک و  تسرد  یکمدآ  حیرـش  هک  نیا  اـت  دـش  رارکت  یتدـم  هیـضق  نـیا  رهـش ) زا  نوریب  یلحم  رد  هـتبلا  . ) دوـمنیم ترپ  ار  وا 

نآ رـس  تشپ  زا  حیرـش  تقو  کی  درکیم . يزاب  تسا ) یعقاو  مدآ  هک  نیا  لایخ  هب   ) کمدآ رانک  دـمآیم  هابور  نآ  زا  سپ  تشاذـگ ،
رتکریز هابور  زا  حیرش   ) بلعثلا نم  یهدا  حیرش  دنتفگیم : هک  دنام  لثملا  برـض  برع  نایم  رد  تهج  نیا  هب  تفرگ . ار  وا  دمآ و  هابور 

تفر . ایند  زا  یگلاس  تسیب  دص و  نس  رد  دنام و  رانک  رب  رمع  رخآ  لاس  ود  دوب و  یضاق  لاس  جنپ  داتفه و  حیرش  تسا ) رتزاب  هلیح  و 
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ج 33 ص458 و ج 41 ص155 و ج 77 ص279. راحب : [ 2]

دراد قرف  نارادمتسایس  ریاس  اب  یلع  تسایس 

ار همه  تشون و  ییاههمان  فارطا  نارادناتسا  نارادنامرف و  هیلک  هب  ترضح  نآ  مالسلاهیلع ، یلع  نینمؤملاریما  ندیسر  تفالخ  هب  زا  سپ 
. دناوخ ارف  دوخ  تعیب  هب 

. درک راضحا  هنیدم  هب  ار  وا  مالسلاهیلع  یلع  هک  دوب ، نایفسوبا  نب  ۀیواعم  صاخشا  نیا  هلمج  زا 
ياوتحم بلاطم و  اب  ياهمان  زین  وا  اذل  تشاد ، دهاوخن  یهاگیاج  یلع »  » تفالخ رد  هک  تسناد  و  دیـسر ، هیواعم  هب  رورـس  نآ  همان  نوچ 

زا نم  هک : دومن  شرازگ  عقاو  ریغ  روط  هب  و  درک ، جرد  نینمؤملاریما  ناوـنع  هب  ار  ریبز  ماـن  نآ ، رد  و  تشوـن ، ماوـعلا  نب  ریبز  هب  نیغورد 
تعیب هللادـیبع  نب  ۀـحلط  اـب  زین  وت  زا  سپ  هک  نادـب  و  دـناهتفریذپ ، ار  رما  نیا  دوخ  تبغر  اـب  یگمه  ماهتفرگ و  تعیب  وت  يارب  ماـش  مدرم 
هرـصب هفوک و  ياهرهـش  رب  وا  دیراذگن  و  هتـساخرب ، تفلاخم  هب  بلاطوبا  رـسپ  اب  نامثع  یهاوخنوخ  ناونع  هب  دینک  یعـس  امـش  دناهدرک 

و دوب ، لاحـشوخ  یلیخ  و  دادیمن ، فـالخ  لاـمتحا  زگره  و  دـیجنگیمن ، دوخ  تسوپ  رد  وا  دیـسر ، ریبز  هب  هیواـعم  هماـن  . ددرگ طلـسم 
. دندروآ شیپ  ار  لمج  گنج  تشارفارب و  ار  یلع  اب  تفلاخم  مچرپ  وا  یهارمه  هب  سپس  و  داد ، عالطا  ۀحلط  هب  ار  همان  نومضم 

دندمآیم و رامـش  هب  نامثع  تخـسرس  نانمـشد  زا  و  دندوب ، هدرک  تعیب  نینمؤملاریما  اب  هک  دندوب  يدارفا  نیتسخن  هکنیا  اب  ریبز  هحلط و 
وا یهاوخنوخ  هناهب  هب  شخرچ  هجرد  داتـشه  ودص  اب  فسالا  عم  یلو  دوش ، نفد  شندش  هتـشک  زا  سپ  يو  هزانج  دنتـشاذگ  یمن  یتح 

! دندیدرگ رفن  نارازه  نتشگ  دیهش  هتشک و  ثعاب  و  هدز ،  یلع  تفلاخم  هب  تسد 
ارچ دیوگ : یم  یلع )  ) تاییاد رسپ  هک : داد  ماغیپ  ریبز  هب  سابع  نب  هللادبع  قیرط  زا  دید ، دربن  هنحـص  رد  ار  نانآ  نوچ  مالـسلاهیلع  یلع 

ققحت راوگان  يدمآ  شیپ  هچ  رگم  ینزیم ؟ ام  تفلاخم  هب  تسد  نونکا  یلو  يدوب ، ام  نابیتشپ  هشیمه  ياهدرک و  دـییأت  ار  ام  لاح  هب  ات 
؟ تسا هتفای 

هلباقم هب  یلع  اب  يزور  وت  ریبز ! ای  : دوب هدومرف  ادخ  لوسر  هک  دیدرگ  رکذتم  وا  هب  ادخ  ربمایپ  زا  ار  یثیدح  دومرف و  راضحا  ار  وا  سپس  و 
! يرگمتس ملاظ و  نادیم  نیا  رد  وت  هک  نادب  ار  نیا  یلو  يزادرپیم ،

[ . 1 ... ] تفرگرب راتشک  گنج و  زا  نوریب  هب  هار  و  تشادرب ، گنج  زا  تسد  دینشب ، ار  نیا  نوچ  ریبز 
تسرداـن و کـیرحت  دـنیوگ ، یم  غورد  نارگید  هـک  یلاـح  رد  و  هدـیدرگ ، صخـشم  نارگید  زا  یلع  تسایـس  یخیراـت  هیـضق  نـیا  رد 

یلع تسایـس  یلو  ددرگیم ... هیجوـت  ناـنآ  تسایـس  رد  نارگید  ندـش  هتـشک  ماـقم ، بـصنم و  هـب  ندیـسر  يارب  دـننک ، یم  كاـنرطخ 
رد هب  گنج  نادیم  زا  و  دروآیم ، لقع  رس  هب  ار  نمـشد  هتـشذگ ،  رد  تبثم  ياههبنج  زا  ندرک  دای  تبحم و  هفطاع و  هار  زا  مالـسلاهیلع 

... دنکیم
شیپ یمحازت  اجک  ره  و  درکیمن ، زواجت  اهنآ  زا  زگره  و  دیدرگیم ، ذاختا  تنـس  نآرق و  زا  و  دوب ، نید  نتم  رد  یلع  تسایـس  هصالخ 

: دنیامرفیم دوخ  هچنانچ  دادیم ، حیجرت  يردلق  طلغ و  ياهتسایس  رب  ار  شنید  دمآیم ،
«. یسفن داسفاب  مکحالصا  يراال  هللاو  ینکلو  مکدوا ،  میقی  و  مکحلصی ،  امب  ملاعل  ینا  »

هب هار  نیا  رد  زگره  ادـخ  هب  دـنگوس  یلو  منک ، فرطرب  ار  ناتهمه  ياهتفلاخم  اـهیجک و  میاـمن و  حالـصا  ار  امـش  هنوگچ  منادیم  نم 
[ . 2 ! ] منکیمن هابت  ار  نتشیوخ  نم  امش ، نتخاس  مارآ  حالصا و  رطاخ 

نآ تمدخ  هب  دینـش ، ار  ترـضح  نآ  ییوگـشیپ  و  دمآ ، هفوک  هب  نمی  زا  هیلع  هللا  ۀنعل  يدارم  مجلمنبا  نوچ  هک  تسا  هدمآ  خیرات  رد  و 
: تفگ دمآ و  راوگرزب 

ولو یلا ، کل  بنذ  الو  کلتقا  فیکف  مالـسلاهیلع ! یلع  لاقف  ینلتقاف ، وا  امهعطقاف  یلامـش  ینیمی و  هذـه  هللااب ،  كذـیعا  نینمؤملاریما  ای  »

مالسلا هیلع  یلع  ماما  www.Ghaemiyeh.comهمانشناد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1507زکرم  هحفص 906 

http://www.ghaemiyeh.com


[ . 3 « ] کلتقا مل  یلتاق  کنا  ملعا 
تکاله هب  ارم  ای  و  نک ، عطق  ار  اهنآ  ای  امش ، رایتخا  رد  تسا  نم  ياهتسد  اهنیا  مشاب ، وت  لتاق  هک  مربیم  هانپ  ادخ  هب  نم  نینمؤملاریما ! ای 

!! مشکیمن ار  وت  نم  نم ، لتاق  وت  هک  منادب  نم  ولو  ياهدشن ، یتیانج  بکترم  هک  مشکب  ار  وت  هنوگچ  : دومرف یلع  ناسرب !!
رد ایآ  دنک ؟ نینچ  شلتاق  رگهئطوت و  نمشد  اب  یتاناکما ، نتشاد  اب  يرادمتسایس  هک  دیراد  غارس  رصاعم  خیرات  هتـشذگ و  يایند  رد  ایآ 

يایند رد  فازگ  ياههنیزه  رگم  دشاب ؟ هتشاد  ياهلماعم  نینچ  شلتاق  اب  یلو  دشاب ، تردق  روحم  یسک  هک  دریذپیم  لقع  یسایس ، ماظن 
اب یلع  تفگ : دـیاب  ماجنارـس  هک  یباوج  لاؤس و  اهدـص  اههد و  و  ددرگیمن !؟ فرـصم  یـسوساج  یتاعالطا و  ياهنامزاس  يارب  ینونک 

[ . 4 ... ] دراد قرف  نارادمتسایس  رگید 
-------------------

اه : تشون  یپ 
دیدحلایبا ج1 نبا  حرش  مالسالا ، ضیف  هغالبلاجهن  8 و31 ص60 و106  ياههبطخ تسا : دوجوم  ریز  عبانم  رد  روکذم  بلاطم  مامت  [ 1]

دعب و ص24 . هب  راونألاراحب ج32 ص5  دعب و ج10 ص 6 و ج11 ص16  هب  دعب و ج2 ص158 و162  هب  ص230 
مالسالا ص163 و164 . ضیف  هغالبلاجهن خ68  [ 2]

ءاضیبلا ج4 ص197 . ۀجحم  [ 3]
ص127-129. تیالو ، باتفآ  زا  لقن  [ 4]

یلع ناج  هب  ماجرفان  دصق  ءوس 

یموـمع و عماـجم  رد  شیاـه  هجاـحم  اـهثحب و  رد  و  تخادرپ ، هزراـبم  هب  لوـقعم  روـط  هـب  شتفـالخ  بـصغ  زا  سپ  مالـسلاهیلع  یلع 
... دوب دوهشم  ناملسم  مدرم  نایم  رد  نآ  لمعلا  سکع  و  درک ، موکحم  ار  هفیلخ  یصوصخ 

تهج نیا  زا  دـیامن ، يریگولج  مدرم  قوقح  عییـضت  عرـش و  فالخ  تامیمـصت  زا  ار  وا  ات  تشادـن  يوق  نامیا  هک  نیا  هب  هجوت  اب  هفیلخ 
!! درکیمن لمحت  ار  يو  دوجو  و  دادیم ، ناشن  تیساسح  دوب ، ریظنیب  لیاضف  همه  نآ  ياراد  هک  مالسلاهیلع  یلع  نینمؤملاریما  هب  تبسن 

هداد عالطا  شاهتسد  راد و  هفیلخ و  هب  و  تفرگ ، ماجنا  یفخم  روط  هب  شتیصو  هب  انب  هک  ترـضح  نآ  نفد  مالـسلاامهیلع و  همطاف  تافو 
يراک امـش  دنتفگ : و  دیدرگ ، تفالخ  هاگتـسد  هب  نانآ  ضارتعا  و  مدرم ، ناوارف  هودـنا  ثعاب  دـیدرگ ، ماجنا  نفد  مسارم  هنابـش  و  دـشن ،

[ . 1 . ] دورب ایند  زا  امش ، زا  یتحاران  رپ و  لد  اب  ربمایپ  رتخد  هناگی  هک  دیدومن 
ربق شبن  تفرگ  میمـصت  ناشدوخ  هتفر  داب  هب  تیثیح  ناربج  يارب  مود  هفیلخ  و  دوزفا ، تفالخ  هاگتـسد  توادع  تدش  رب  زین  نایرج  نیا 

رد دـنگوس  ادـخ  هب  دومرف : نینمؤملاریما  یلو  ددرگ ، ماجنا  هفیلخ  قیرط  زا  هریغ  زامن و  مسارم  و  هدروآ ، نوریب  ار  همطاـف  رکیپ  و  هدومن ،
و درک ... دهاوخن  لمحت  عوضوم  نیا  رد  مالـسلاهیلع  یلع  هک  دـندرک  نیقی  نانآ  و  منکیم ... باریـس  امـش  نوخ  اب  ار  نیمز  تروص  نیا 

... دندرک يزیریپ  ار  یکانرطخ  هئطوت  هتسشن و  بقع  هب  ییوربآیب  اب  اذل 
: دنتفگ وا  هب  دندومن و  راضحا  ار  دیلو  نب  دلاخ  هنامرحم ، قوف  هسلج  کی  رد  رمع  رکبوبا و 

لماک يرایـشوه  اب  ار  نآ  هک  نک  تقد  یلو  دنک ، راذگاو  وت  هب  ار  یگرزب  رایـسب  راک  هک  دنکیم  باجیا  تفالخ  هاگتـسد  تینما  دلاخ !
. یهد ماجنا 

! تسین نیا  زج  ام  رظن  رمع : !! دشاب یلع  نتشک  هچ  رگا  منکیم ، تعاطا  دیهد ، نامرف  هچ  ره  امش  دیلو : نب  دلاخ 
؟ ددرگ ارجا  امش  نامرف  نیا  يراد  تسود  عقوم  هچ  دلاخ :

. هد ماجنا  رتعیرس  هچ  ره  ار  دوخ  تیرومأم  متفگ ، ار  زامن  مالس  نوچ  ریگ و  رارق  وا  رانک  رد  و  ایب ، زامن  هب  حبص  زامن  ماگنه  رکبوبا :
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هناخ هب  ورب  تفگ : شزینک  هب  درکیم  شوگ  هدرپ  تشپ  زا  ار  نانآ  نانخـس  و  دوب ، رکبوبا  رـسمه  هک  سیمع  تنب  ءامـسا  ماـگنه  نیا  رد 
: هک ناوخب  ار  هیآ  نیا  مالسلاهیلع و  یلع 

جراخ اروف  دناهتـسشن  تروشم  هب  وت  نتـشک  يارب  تیعمج  نیا  ینعی  نیحـصانلا » نم  کل  ینا  جرخاف  كولتقیل  کب  نورمتأی  ءـالملا  نا  »
[ . 2 . ] متسه وت  هاوخ  هریخ  نم  هک  وش 

[ . 3 [ ؟ دوب دهاوخ  یسک  هچ  نیطساق  نیقرام و  نیثکان و  هدنشک  دومرف : رطاخ  نانیمطا  اب  نینمؤملاریما  دناسر ، ار  ماغیپ  زینک  نوچ 
رارق مالسلاهیلع  یلع  رانک  رد  شریشمش  اب  هک  یلاح  رد  دیلو  نب  دلاخ  و  تفرگ ، هدهع  هب  ار  نآ  تماما  هفیلخ  و  دش ، رازگرب  حبـص  زامن 

... دیدرگ رکبوبا  مکیلع  مالسلا  نتفگ  زامن و  نتفای  نایاپ  رظتنم  دوب ، هتفرگ 
ار راـک  هجیتـن  و  دـینارذگیم ، شنهذ  نـالوج  رد  ار  مالــسلاهیلع  یلع  نتــشک  و  مدرم ، شروـش  راـک و  تبقاـع  هـفیلخ  رگید ، يوـس  زا 

: تفگ ماجنارس  درکیم ، رارکت  زامن  دهشت  بترم  و  دیجنسیم ،
. دیناسر نایاپ  هب  هتفگ و  ار  زامن  مالس  زا  دعب  و  دهدن . ماجنا  ماهداد ، روتسد  يو  هب  هک  ار  هچنآ  دلاخ  ینعی  هترما  ام  دلاخ  نلعفی  ال 

؟ دوب هداد  روتسد  یتیرومأم  هچ  هب  ار  وت  رکبوبا  تفگ : دلاخ  هب  باطخ  مالسلاهیلع  یلع 
!! وت نتشک  دلاخ :

؟ يدادیم ماجنا  ار  تیرومأم  نیا  ایآ  مالسلاهیلع : یلع 
!! متشکیم ار  وت  دوب ، هدرکن  ضقن  ار  شروتسد  مالس  زا  شیپ  رگا  دنگوس ، ادخ  هب  یلب ، دلاخ :

رد داد ، تسد  زا  ار  هکـسام  هوق  و  درک ، سجن  ار  شیاهـسابل  وا  داد ، راشف  ار  دـیلو  نب  دـلاخ  يولگ  شکرابم  تسد  اـب  مالـسلاهیلع  یلع 
موکحم ار  تفالخ  هاگتـسد  ياههئطوت  و  دـندرکیم ، هیرگ  رـضاح  مدرم  دزیم ، اپ  تسد و  مالـسلاهیلع  یلع  راشف  ریز  دـلاخ »  » هک یلاح 

... دندومنیم
مدرم و  دشکیم ... ار  دلاخ  مالسلاهیلع  یلع  مسق  ادخ  هب  تفگیم : رمع  و  تسا ، وت  موش  رکف  هجیتن  ییاوسر  نیا  رمع ! تفگیم : رکبوبا 

... تشادنرب دلاخ  زا  تسد  یلع  دندرک  سامتلا  هچ  ره 
سابع دـنزاس . فرـصنم  دـلاخ  نتـشک  زا  ار  مالـسلاهیلع  یلع  يو  قیرط  زا  ات  دنداتـسرف ، بلطملادـبع  نب  ساـبع  لاـبند  هب  رمع  رکبوبا و 

دلاخ زا  تسد  ربق  نیا  بحاص  هب  ار  وت  درک : ضرع  و  هتخاس ، هجوتم  ربمایپ  ربق  هب  ار  ترـضح  و  دـمآ ، مالـسلاهیلع  یلع  ربماـیپ و  يومع 
. دیشک رانک  ار  دوخ  و  تشادرب ، ار  دوخ  تسد  مالسلاهیلع  یلع  رادرب .

، هتساخرب مالسلاهیلع  یلع  تیامح  هب  نادنزرف  نانز و  هلان  هجـض و  اب  هارمه  هدیـشک ، ار  اهریـشمش  مالـسلاهیلع  یلع  ناتـسود  مشاهینب و 
... تخاس مارآ  ار  همه  ترضح  یلو 

نانآ تیحالص  مهد  هک  تسا  مود  لوا و  يافلخ  گرزب  تابویع  زا  یکی  تسا ، هدمآ  هعیـش  ياهباتک  رد  رتلصفم  روط  هب  هک  هیـضق  نیا 
[ . 4 . ] دیامنیم لقن  رکبوبا  نعاطم »  » زا یکی  ناونع  هب  ار  نآ  دیدحلایبا  نبا  و  دهدیم ، ناشن  ار 

------------------------
اه : تشون  یپ 

دیدحلایبا ج6 ص50 . نبا  هغالبلاجهن  اهیلع  ایلصی  الا  تصوا  اهناو  رمع ، رکبیبا و  یلع  تتام  اهنا  يدنع  حیحصلاو  [ 1]
هیآ 20 . صصق  هروس  [ 2]

دوریم . راکب  نیفص »  » و ناورهن »  » و لمج »  » ياهگنج فلاخم  هاپس  دروم  رد  بیترت  هب  هک  تسا  یحالطصا  اههملک  نیا  [ 3]
ج28 ص305 و راونألاراحب ، دمحم ص102  لآ  رارسا  یسربط ج1 ص117 و 118  جاجتحا  نعط 12  ج17 ص222 و223  ریدغلا ، [ 4]

.229  - ص232 تیالو ، باتفآ  زا  لقن  ج47 ص.365 
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راطفا هرفس 

: دیوگیم مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  رتخد  موثلکما 
یتقو مدروآ . مردپ  تمدخ  راطفا  يارب  فرظ  کی  رد  کمن  يرادقم  ریـش و  هساک  کی  وج ، نان  صرق  ود  ناضمر  هام  مهدزون  بش  رد 

. دش هدامآ  راطفا  يارب  دناسر ، مامتا  هب  ار  شزامن 
: دومرف تسیرگ و  دنلب  يادص  اب  داد و  ناکت  ار  شرس  هاگنآ  تفر . ورف  رکف  هب  داتفا  اذغ  هب  شهاگن  هک  یماگنه 

؟ ياهتخاس هدامآ  فرظ  کی  رد  مه  نآ  کمن ،) ریش و   ) شروخ عون  ود  تردپ  راطفا  يارب  مزیزع !
رـسپ ردارب و  ور  هلابند  هشیمه  مراد  میمـصت  نم  ؟ متـسیاب رتشیب  دنوادخ  رـضحم  رد  باسح  يارب  تمایق  يادرف  یهاوخیم  لمع  نیا  اب  وت 

. مشاب هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  میومع 
. تسب ورف  ناهج  زا  مشچ  هکنآ  ات  دشن  هدروآ  فرظ  کی  رد  شروخ  عون  ود  ترضح  نآ  يارب  زگره 

رتشیب یهلا  هاگداد  رد  تمایق  زور  ددرگ ، هیهت  كاپ  لالح و  هار  زا  شیاهـسابل  اهیندیـشون و  اـهیندروخ ، اـیند  رد  سک  ره  مزیزع ! مرتخد 
رد باسح و  ایند  نیا  لالح  رد  هک  اریز  تشاد  دـهاوخ  مه  باذـع  نداتـسیا  رتشیب  رب  هوالع  دـشاب  مارح  هار  زا  هچنانچ  داتـسیا و  دـهاوخ 

[ . 1 . ] تسا باذع  نآ  مارح 
------------------------

اه : تشون  یپ 
ج 2 ص45. راونالاراحب ، ياهناتساد  زا  لقن  ج 42 ص_276  راحب : [ 1]

ابق دجسم  رد  نفد ، زا  دعب  ربمایپ  نخس 

. دندرک تاقالم  ار  رگیدکی  یّلحم  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما ، رکبوبا و  يزور 
رد و  مهد ؛ یم  تداهـش  وت  لضف  رب  نم  اّما  دومرفن ، امـش  هرابرد  یّـصاخ  زیچ  مخ  ریدـغ  ناـیرج  زا  سپ  لوسر ، ترـضح  تفگ : رکبوبا 

. ما هدرک  مالس  نینمؤملاریما  ناونع  هب  وت  رب  زین  ترضح  نآ  نامز 
دومرفن حیرـصت  یلو  یـشاب ، یم  شا  هداوناخ  رد  وا  هفیلخ  ثراو و  یـصو و  وت  دومرف : وت  هرابرد  لوسر  ترـضح  هک  منک  یم  فارتعا  و 

. یشاب شتّما  رد  وا  زا  دعب  هفیلخ  وت  هک 
رب ار  وت  ناـشیا  مهد و  ناـشن  وت  هب  ار  هیلع  هّللا  تاولـص  ادـخ  لوسر  هچناـنچ  رکبوـبا ! يا  تشاد : راـهظا  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤـملاریما 

؟ يریذپ یم  ایآ  دهد ، روتسد  شتّما  نیب  رد  نم  تفالخ 
. تفر مهاوخ  رانک  نم  دیوگب ، تحارص  اب  ادخ  لوسر  رگا  یلب ، تفگ : رکبوبا 

. مهد ناشن  وت  هب  ار  ترضح  نآ  ات  ایب  نم  دزن  يدناوخ ، ار  برغم  زامن  نوچ  سپ  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
هیلع و هّللا  یّلص  لوسر  ترـضح  هک  دندید  دندش ؛ دراو  یتقو  دندرک و  تکرح  ابق  دجـسم  تمـس  هب  رگیدکی  اب  دمآ ، رکبوبا  هک  نیمه 

: دومرف درک و  رکبوبا  هب  باطخ  و  تسا ؛ هتسشن  هلبق  هب  ور  هلآ 
یلع زا  ریغ  یـسک  و  تسا ؛ اـه  نآ  ءایـصوا  ءاـیبنا و  هاـگیاج  هک  يا  هتـسشن  یئاـج  يا و  هدرک  بصغ  ار  یلع  تیـالوم ، ّقح  رکبوـبا ! يا 

. ما هدرک  راذگاو  وا  هب  ار  دوخ  روما  مامت  نم  دشاب و  یم  متُّما  رد  نم  هفیلخ  وا  هک  نوچ  درادن  ار  ماقم  نآ  قاقحتسا 
رواـیب و نوریب  دوخ  نت  زا  ار  تفـالخ  ساـبل  نیا  يا ، هداد  رارق  دـنوادخ  بضغ  طخـس و  ضرعم  رد  ار  دوـخ  يا و  هدرک  تفلاـخم  وـت  و 

. دشاب یم  خزود  شتآ  وت  هاگ  هدعو  هنرگو  دوب  دهاوخ  وا  ّقح  هتسیاش و  اهنت  هک  هد ، بلاط  یبا  نبا  یلع  لیوحت 
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میمـصت دـیدرگ و  جراخ  دجـسم  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  هارمه  هب  تساخرب و  ياج  زا  مامت  تشحو  اـب  رکبوبا  ماـگنه  نیا  رد 
. دیامن راذگاو  ترضح  نآ  هب  ار  تفالخ  ات  تفرگ 

رگم یتسه ، هدارا  یب  هدیقع و  تسُـس  یلیخ  وت  تفگ : رمع  درک ، فیرعت  شیارب  ار  نایرج  دید و  ار  رمع  دوخ ، قیفر  هار ، ریـسم  رد  یلو 
اب و  دش ؛ فرصنم  دوخ  میمصت  زا  رکبوبا  تهج  نیمه  هب  یـشاب ، اجرباپ  مدق و  تباث  دیاب  دنتـسه ، رگوداج  رحاس و  اه  نآ  هک  یناد  یمن 

[ . 1  ] تفر ایند  زا  تلاح  نامه 
----------------------------

اه : تشون  یپ 
ص 264. بولقلا : داشرا  ح 15 و 16 ، ص 806 ، ج 2 ، حیارجلا : جیارخلا و   21 [ 1]

همه هک  تسا  هدش  دراو  ّتنس  لها  قیرط  زا  زین  مالسلا و  امهیلع  قداص  ماما  رقاب و  ماما  زا  نومضم  نیمه  هب  يرایسب  تایاور  هراب  نیا  رد 
. دنا هدروآ  یئزج  فالتخا  اب  ار  نآ 

لوبقم كوکشم و  راک  هس 

: دنک تیاکح  ساّبع  نب  هّللادبع 
ار اه  نآ  یمامت  ترضح  دش و  هداد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  تمدخ  هیده ، ناونع  هب  رانید  دصیس  رادقم  اهزور  زا  یکی  رد 

. دومن اطع  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هب 
بـشما متفگ : دوخ  اب  مدـش و  لاحـشوخ  هتفرگ و  ار  رانید  دصیـس  نآ  نم  تشاد : راهظا  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  دوزفا : ساـّبع  نبا  سپس 
تعامج هب  ادـخ  ربمغیپ  رـس  تشپ  ار  ءاـشع  زاـمن  نوچ  و  دـیامرف ؛ لوبق  دـنوادخ  اـت  مهد  یم  هقدـص  ادـخ  هار  رد  ار  اـه  نآ  زا  يرادـقم 

. مداد هدنامرد  ینز  هب  ار  اه  نآ  رانید  دص  کی  مدناوخ ،
. تسا هداد  هرجاف ؛ نز  نالف  هب  رانید  دص  بلاط  یبا  نب  یلع  بشید  دنتفگ : مدرم  دش ، حبص  نوچ 

دـص کی  ءاشع  زامن  زا  دعب  بش  ماگنه  اذل  میامن ، ناربج  هک  مدرک  دهع  دوخ  اب  مدش و  تحاران  نیگمغ و  رایـسب  نخـس  نیا  ندینـش  اب 
. مداد يرذگهر  درم  هب  ار  اه  لوپ  نآ  زا  رگید  رانید 

هدرـسفا تحاران و  یلیخ  نم  و  تسا ؛ هدرک  کمک  دزد  يدرم  هب  رانید  دـص  بلاـط  یبا  نب  یلع  بشید  دـنتفگ : مدرم  دـش ، حبـص  نوچ 
. دریگ رارق  دنوادخ  لوبقم  هک  مهد  یم  هقدص  یسک  هب  ار  هدنام  یقاب  رانید  دص  بشما  مسق ! ادخ  هب  متفگ : دوخ  اب  متشگ و  رطاخ 

هدنام یقاب  رانید  دص  متشگ و  جراخ  دجسم  زا  هیلع  هّللا  تاولـص  لوسر  ترـضح  تعامج  هب  ءاشع  زامن  زا  سپ  بش ، ماگنه  زین  راب  نیا 
. مداد رذگهر  يدرم  هب  ار 

. تسا هدرک  کمک  يدنمتورث  درم  هب  رانید  دص  بلاط ، یبا  نب  یلع  بشید  دنتفگ : مدرم  دش  حبص  هک  یتقو 
. مدرک وگزاب  شترضح  يارب  ار  نایرج  و  متفر ؛ ادخ  ربمایپ  دزن  مدش و  نیگمغ  رایسب 

. تسا هتفریذپ  ار  وت  تاقدص  دنوادخ  دیوگ : یم  هک  تسا ؛ مالسلا  هیلع  لیئربج  نیا  دومرف : لوسر  ترضح 
رارق یگدنز  هیامرـس  ار  رانید  دص  نآ  درک و  هبوت  دمآ ، دوخ  لزنم  هب  نوچ  يداد ؛ هرجاف  نز  نآ  هب  هک  ار  يرانید  دص  نآ  دیوگ : یم  و 

. دیامن جاودزا  وا  اب  هک  تسا  يدرم  لابند  نونکا  مه  داد و 
يا هیامرـس  ار  اه  لوپ  نآ  درک و  هبوت  دوخ  تشز  ياهراک  زا  دمآ ، لزنم  هب  یتقو  زین  وا  يداد ، دزد  درم  نآ  هب  هک  ار  يرانید  دـص  نآ  و 

. داد رارق  شیوخ  تراجت  بسک و  يارب 
هب یتقو  سپ  داد ، یمن  ار  دوخ  لاوما  سمخ  تاـکز و  هک  دوب  لاـس  نیدـنچ  يداد ؛ دـنمتورث  درم  هب  هک  ار  يراـنید  دـص  نآ  نینچمه  و 
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قافنا دهد و  یم  هقدص  نینچ  نیا  درادـن ؛ یلاوما  لام و  هک  نیا  اب  تسا ، بلاط  یبا  نب  یلع  نیا  وت ! رب  ياو  تفگ : دوخ  اب  دـمآ ، شلزنم 
کمک نارگید  هب  بلاط  یبا  نب  یلع  دننامه  دـیاب  نم  مراد ، یم  غیرد  نادنمتـسم  زا  مراد  هک  یتورث  همه  نیا  اب  دـیاب  نم  یلو  دـنک ! یم 

. مزادرپب ار  دوخ  لاوما  سمخ  تاکز و  میامن و 
: هفیرش هیآ  نیا  تسا و  هتفرگ  رارق  لاعتم  دنوادخ  لوبقم  وت  ياهراک  نیاربانب ، دومرف : سپس 

[ . 2 . ] دیدرگ لزان  وت  تلزنم  نأش و  رد  [ ، 1 ...( ] ٍضاَرت ْنَع  ٌةَراِجت  ْمِهیْهُلت  ٌلاجِر ال  )
--------------------------

اه : تشون  یپ 
هیآ 37 . رون : هروس  [ 1]

ح 16. ص 267 ، ج 7 ، لئاسولا : كردتسم  [ 2]

دیشروخ اب  نتفگ  نخس 

هدروآ ساّبع و ... نب  هّللادبع  دوعسم ، نب  هّللادبع  يرافغ ، رذوبا  رسای ، راّمع  یسراف ، ناملس  دننامه  يدّدعتم  نایوار  زا  فلتخم ، بتک  رد 
. درک حتف  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ماما  يراکادف  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  طّسوت  ار  هّکم  لاعتم ، دنوادخ  نوچ  هک  دنا 

دومن مالسلا  هیلع  یلع  هب  باطخ  یعمج  روضح  رد  ددرگ ، نزاوَه  گنج  هدامآ  مزاع و  هیلع  هّللا  تاولص  لوسر  ترضح  هک  نآ  زا  شیپ 
اب دـیامن ، عولط  دیـشروخ  هک  یماگنه  هدـش و  دراو  عیقب  ناتـسربق  زا  يا  هشوگ  رد  باحـصا  هارمه  هب  زیخرب و  یلع ! يا  تشاد : راهظا  و 

. وگب نخس  نک و  هملاکم  يو 
عیقب ناتـسربق  هب  باحـصا  زا  یـضعب  هارمه  هب  دش و  دنلب  هیلع  هّللا  تاولـص  لوسر  ترـضح  روتـسد  قبط  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع 

: تفگ داد و  رارق  بطاخم  ار  نآ  درک ؛ عولط  دیشروخ  نوچ  تفر و 
«. ّهبر ۀعاط  یف  رئاّدلا  دبعلا  اهیا  کیلع  مالّسلا  »

: تفگ خساپ  نینچ  نیا  ار  هیلع  هّللا  تاولص  یلع  ترضح  مالس  باوج  دیشروخ  و 
«. هقلخ یلع  هّللا  ۀّجح  هیصو و  هّللا و  لوسر  اخا  ای  مالّسلا  کیلع  «و 

داهن كاخ  رب  رس  دوب  هدومرف  شیاطع  لاعتم  دنوادخ  هک  یتمظع  تمارک و  نینچ  هنارکش  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  نایقّتم  يالوم  نآ ، زا  دعب 
. دروآ ياج  هب  رکش  هدجس  و 

هب دـنوادخ  هک  نیا  رب  داـب  تراـشب  ار  وت  نم ! بیبح  يا  دومرف : دومن و  دـنلب  تفرگ و  ار  وا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  سپس 
. دنک یم  تاهابم  نامسآ  لها  رب  و  هکئالم ؛ رب  وت  دوجو  تنمیم 

نب یلع  هلیسو  هب  ارم  نینچمه  دیشخب ، يرترب  تلیـضف و  ناربمایپ  ریاس  رب  ارم  هک  ار ، ادخ  میوگ  یم  ساپـس  رکـش و  دوزفا : نآ  زا  سپ  و 
[ . 1 . ] دومن يرای  دییأت و  تسا  ءایصوا  مامت  دیس  هک  بلاط  یبا 

تفگ نخس  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  اب  هبترم  تفه  دیشروخ  دومرف : يراصنا  هّللادبع  نب  رباج  زا  لقن  هب  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  نینچمه 
[ . 2 . ] درک مّلکت  و 

-----------------------
اه : تشون  یپ 

س 9 . ص 69 ، لیئربج : نب  ناذاش  لئاضف  ص 166 ، ةّدوملا : عیبانی  [ 1]
. تسا هدومن  نایب  ار  هناگ  تفه  لحارم  لّصفم  روط  هب  س 17  ص 204 ، ج 1 ، میقتسملا : طارصلا  باتک  هدنسیون  [ 2]
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شرافس

مالسا هب  ار  وا  رتشیپ  هکنآ  رگم  ییامن  راکیپ  يدحا  اب  ادابم  : اهنآ هلمج  زا  دومرف ؛ نم  هب  ییاهشرافس  ادخ  ربمایپ  نمی ، رفس  هناتـسآ  رد  - 1
نآ رب  دیشروخ  هچنآ  زا  تسا  رتهب  وت  يارب  راک ) نیا  شاداپ  ، ) دبای تیاده  رفن  کی  وت  طسوت  رگا  دنگوس ، ادخ  هب  یـشاب . هدرک  توعد 

... دنک بورغ  عولط و 
اب هک  یلاح  رد  دـنرتگرزب  نم  زا  لاس  هب  همه  هک  یتسرفیم  یتیعمج  ناـیم  رد  يرواد  تواـضق و  هب  مک ، نس  نیا  اـب  ارم  متفگ : وا  اـب  - 2

. مرادن ییانشآ  زین  تواضق 
فرط ود  هک  یماگنه  دومرف : نک و  تیاده  ار  شلد  رادب و  راوتسا  ار  شنابز  ادنوادخ  تفگ : داهن و  نم  هنیـس  رب  تسد  (ص ) ادخ ربمایپ 

. دوش راکشآ  وت  رب  اوعد  مکح  يدرک  نینچ  نوچ  يونشب ، ار  ود  ره  نخس  هکنآ  ات  نکن  يرواد  ناشیا  نایم  دندمآ  وت  دزن  هب  اوعد 
. منک دیدرت  نت  ود  نایم  يرواد  رد  هک  دشن  تسوا ، تسد  هب  مناج  هک  ییادخ  هب 

؟ مرازگب زامن  مدرم  اب  هنوگچ  مدیسرپ  وا  زا  - ... 3
نمیلا یلا  ص )  ) هللا لوسر  ینثعب  اـمل  ع :)  ) یلع لاـق  . 1. شاب میحرلد  نینموم  هب  رازگب و  زامن  اهنآ  اـب  ناـشیا  نیرتفیعـض  نوچمه  دومرف :

سمـشلا و هیلع  تعلط  امم  کل  ریخ  الجر  كدـیی  لع  هللا  يدـهی  نـال  هللا  میا  مالـسالا و  یلا  هوعدـت  یتح  ادـحا  لـتاقتلا  یلع ! اـی  لاـق :
[ . 1 .... ] تبرغ

. ءاضقلا رصبا  نسلا ال  ثیدح  انا  ینم و  نسا  موق  یلا  ینثعبت  ص !)  ) هللا لوسر  ای  تلقف  نمیلا ، یلا  یبنلا  ینثعب  لاق ...: - 2
رخالا نم  عمـست  یتح  امهنیب  الف  نامـصخلا  کیلا  سلج  اذا  یلع ! ای  لاق : هبلق و  دـها  هناسل و  تبث  مهللا  لاـقف : يردـص  یلع  هدـی  عضوف 

[ . 2 . ] نینثا نیب  اضق  یف  تککش  ام  هللا  و  ءاضقلا ... کل  نیبت  کلذ  تلعف  ادا  کناف 
. امیحر نینموملاب  نک  مهفعـضا و  هالـص  مهب  لص  لاقف : مهب ؟ یلـصا  فیک  نمیلا  یلا  ینهجو  نیح  ص )  ) هللا لوسر  تلاس  یناـف  - ... 3

[ . 3]
-------------------

: اه تشون  یپ 
ص 27 . ج 5 ، یفاک ، [ 1]

ص 410 . ج 1 ، هعیشلا ، نایعا  [ 2]
يرجه مهد  لاـس  رد  یغیلبت  هبنج  ًافرـص  نمی  رد  یلع  تیرومءاـم  يرجه  مهن  متـشه و  ياـهلاس  نیب  ص 69 . ج 8 ، هعیـشلا ، لئاسو  [ 3]

. تسادیپ ترضح  مالک  رد  دوجوم  نئارق  زا  ینعم  نیا  تسا و  هتشاد 
: دسیونیم نیما  نسحم  دیس  همالع  تسا . هدوب  یگنج  تیرومءام  نیا  هک  هتشاد ، نمی  هب  یتیرومءام  زاب  يرجه  مهد  لاس  رد 

خیرات دنچ  ره  دـشاب . عتفر  نمی  هب  يرجه  مهن  متـشه و  ياهلاس  نیب  دـیدج  نید  غیلبت  ماکحا و  نایب  يارب  ترـضح  نآ  هک  تسا  یعیبط 
. تسین صخشم  نآ  قیقد 

هدوهیب دنگوس 

از هچنآ  دـنزاس و  مورحم  یهلا  بهاوم  زا  ار  دوـخ  هک  تسا  نیا  یگـشیپاورپ  همزـال  هکنیا  ناـمگ  هب  ( ) (ص ادـخ لوـسر  ناراـی  زا  یخرب 
اب ار  اهبش  دننک و  ماش  هزور  هب  ار  اهزور  دننیزگ و  يرود  دوخ  نارسمه  زا  ات  دندش  نآ  رب  دننک ) عونمم  دوخ  رب  هتـشاد  اور  لاعتم  يادخ 

. دنرآ حبص  هب  ادخ  تدابع 
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: دومرف تفر و  نانآ  دزن  گنرد ) یب   ) سپ تشگ . هاگآ  نانآ  میمصت  زا  هملس  ما  شرسمه  طسوت  (ص ) ادخ ربمایپ 
هب بش  ماگنه  مروخیم و  اذغ  زور  رد  موریم و  دوخ  نانز  دزن  هکلب  متسین ، نینچ  نم  اما  دیهدیمن !؟ ناشن  تبغر  ناتنانز  هب  ما ) هدینش  )

. تسین نم  زا  دنز  زاب  رس  نم  شور  هار و  زا  سک  ره  تسا ، نم  شور  نیا  موریم . باوخ  رتسب 
: دروآ دورف  ار  تایآ  نیا  لیئربج  تفرگ ، نایاپ  هک  (ص ) ادخ لوسر  راتفگ 

را ناراکمتس  ادخ  هک  دینک  رود  متـس  زا  دینکم و  مارح  دوخ  رب  تسا  هدومن  لالح  امـش  يارب  ادخ  هک  ار  هزیکاپ  ياهزیچ  نامیا ! لها  يا 
هـشیپ اورپ  دیا  هدیورگ  وا  هب  هک  ییادخ  زا  دیریگ و  هرهب  تسا  هدرک  امـش  يزور  ادخ  هک  ياهزیکاپ  لالح و  زیچ  ره  زا  درادـن و  تسود 

[ . 1 . ] دینک
. مینک نینچ  هک  میا  هتسب  نامیپ  شیوخ  يادخ  اب  هک  میا  هدرک  دای  دنگوس  ام  ادخ ! هداتسرف  يا  دنتفگ :

: دش لزان  نانآ  خساپ  رد  دعب  هیآ 
دهاوخ تساوخزاب  دینک  دای  یبلق  هدیقع  يور  زا  هک  یمـسق  نآ  رب  نکیل  و  درک . دهاوخن  هذخاوم  ار  امـش  هدوهیب  ياهدنگوس  دـنوادخ ،

تساهنآ و ندناشوپ  ای  و  دینیبیم ، هیهت  دوخ  يارب  هک  طسوتم  یکاروخ  زا  ریقف  هد  ماعطا  مسق ، نتـسکش  هرافک  تروص  نیا  رد  هک  دومن 
.... دریگب هزور  زور  هس  دیاب  درادن ، ار  اهراک  نیا  نداد  ماجنا  يانوت  هک  یسک  و  ادخ . هار  رد  ياهدرب  يدازآ  ای 

ص)  ) هللا لوسر  هملس  ما  تربخاف  لیللاب ، مونلا  راهنلاب و  راطفالا  اسنلا و  مهـسفنا  یلع  اومرح  اوناک  هباحـصلا  نم  هعامج  نا  لاق : یلع  نع 
: لاقف هباحصا  یلا  جرخف 

. ینم سیلف  یتنس  نع  بغر  نمف  لیللاب  مانا  راهنلاب و  لکا  اسنلا و  یتا  ینا  اسنلا ؟ نع  نوبغرتا 
: هللا لزناف  کـلذ ، یلع  اـنفلح  دـق  اـنا  ص )  ) هللا لوسر  اـی  اولاـقف : ...( مکل هللا  لـحا  اـم  تاـبیط  اومرحتـال  اونمآ  نیذـلا  اـهیا  اـی   ) هللا لزنا  و 

[ . 2  ] مکنامیا اوضفحا  متفلح و  اذا  مکنامیا  هرافک  کلذ  مکنامیا ... یف  وغللاب  هللا  مکذخاویال  )
-----------------------

: اه تشون  یپ 
(. 87-88 : 5  ) هدئام هروس  [ 1]

ص 21. ج 20 ، هعیشلا ، لئاسو  [ 2]

دمحم يامیس 

ردـب نوچ  شکرابم  راسخر  تشاد . ياج  مارتحا  تزع و  اب  اـهلد  رد  دومنیم و  رقوم  گرزب و  هدـننیب  ره  مشچ  رد  (ص ) ادـخ لوسر  - 1
. دوب هبرف  رایسب  هن  رغال و  هن  وا  مادنا  دوب . یخرـس  هب  لیام  دیقـس  شا  هرهچ  گنر  دوب ، ینارون  ابیز و  شترـضح  هفایق  دیـشخردیم . مامت 
هب یتماـق  بساـنتم و  گرزب و  يرـس  تشاد . هتـسویپ  کـیراب و  هایـس و  یناوربا  تشرد . هایـس و  شنامـشچ  ینارون و  دیفـس و  شتروص 

اههناش لصافم  نهپ ، تسد  ياهدـنب  هتـسجرب ، اههنوگ  نآ ، نایم  رد  یگدـمآرب  يرـصتخم  اب  هدیـشک  ینیب  دـنلب ، یناشیپ  تشاد . لادـتعا 
. دوب مکحم  میخض و  اپ  تسد و  ياهفک  تشرد ، گرزب و 

فراعتم زا  شیاپ  فک  يدوگ  دوب . هنهرب  وم  زا  شناتسپ  هدیشک و  شتـسد  عارذ  ود  دشیم . هدید  یخرـس  یمک  شنامـشچ  يدیفـس  رد 
. دوب رتشیب 

ياهوم دوب . هلـصاف  اب  دیفـس و  شیاهنادند  بسانتم و  یلو  خارف  یمک  شناهد  دندوب . هاتوک  اهبراش  هوبنا ، تشپرپ و  نساحم  دنلب ، اههژم 
رد شندرگ  و  هناش ، راهچ  ربارب ، هنیـس  اب  مکـش  دوب . هدـناشوپ  ار  وا  فان  ات  هنیـس  زا  وم  زا  یکیراب  طخ  تشاد . نوزوم  یمادـنا  فاـص و 

.... دوب ماخ  هرقن  نوچمه  ییابیز 
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. دوب دنلب  شیاپ  تسد و  ياهناوختسا  خارف و  شتسد  فک  دوب . رطعم  ناشورف  رطع  تسد  فک  دننام  شیاهتسد 
(. دوب هتسب  شقن  وا  نیریز  بل  رب  ابیز  یلاخ  دوب و  درگ  شتروص  )

درکیم و هاگن  ار  دوخ  يور  شیپ  نتفر  هار  ماگنه  رد  دومنیم ... راگن  شقن و  اب  هدنشخرد  ياهنییآ  نوچ  شا  هرهچ  یلاحـشوخ ، هاگ  هب 
شیاهنادند درکیم ، مسبت  یتقو  تشادیم . رب  ار  اهاپ  دور ، هار  بیشارس  نیمز  رب  هک  یسک  دننام  تشادیم و  رب  ماگ  راقو  اب  یمارآ و  هب 

. دیشخردیم قرب  ناسب  دشیم و  نایامن  گرگت  نوچ 
هب ار  نانآ  نشور  یغارچ  نوچ  شیناشیپ  دشیم ، وربور  مدرم  اب  یتقو  دوب ، سلجم  شوخ  تشاد . هدیدنـسپ  رایـسب  ییوخ  ابیز و  یمادـنا 

. دوب کشم  زا  رتشوخ  ترضح  نآ  قرع  يوب  و  دوب . ناطلغ  دیراورم  نوچ  شا  هرهچ  رب  قرع  ياههناد  درکیم . بلج  دوخ 
(. ص  ) هللا لوسر  دمحم  مود  رطس  هللا  الا  هلا  لوا ال  رطس  دوب . هتشون  رطس  ود  نآ  رب  دوب و  نایامن  وا  فتک  ود  نایم  توبن  رهم  - 2

.... دندیدیم ار  نآ  همه  هک  دیباتیم  يرون  وا  فارطا  زا  تسشنیم  یسلجم  رد  نوچ  - 3
نوللا رونم  رهزا ، دـبلا ، هلیل  رمقلا  الات  هجو  ولالبی  امرکم  بولقلا  یف  امظعم و  نویعلا  یف  اـمخف ، ناـک  هنا  یبنلا : فصو  یف  ع )  ) یلع لاـق 

ینقا نیبجلا ، عساو  ادصقم  هماقلا ، قیـشر  هماهلا ، میظع  جزا ، لحکا ، جعدا ، روحا ، جلبا ، رغا ، هلجث ، هبعت  مل  هلقم  هب  رزت  مل  هرمحب  ابرـشم 
نیب ام  لیط  نیبکنملا ، هشاشم  يراع  نیعراذلا ، حبـش  نیدنزلا  لیوط  امهتلـص ، نیدـخلا  لهـس  نیبجاحلا ، نورقم  نینیعلا ، لکـشا  نینرعلا ،

، هرف اذ و  هیحللا  ثک  رافـشالا ، بدها  نینتملا ، طوطخم  نیـصمخالا ، ناصمخ  نییدثلا ، يراع  نیمدـقلا ، مخـض  نیفکلا ، نئـش  نیبکنملا ،
ضیرع د نطبلا ، ضافم  قلخلا ، لدتعم  هبرسملا ، قیقد  رعشلا ، طبس  نانسالا ، جلفم  بنشا ، مشا ، مفلا ، عیلض  طمـشلا ، رـضخا  هلبـسلا ، رفاو 

.... هضفلا افص  یف  هیمد  دیج  هقنع  ناک  ردصلا ،
، روص نم  یش  هیف  ناک  هارملا و  ههجو  ناکفرس  یضر و  اذا  ناک  و  بصقلا ، طبس  هحارلا ، بحر  بیطب ، اهـسم  راطع  فک  هفک  ناک  و  ... 

نع ردحنملا  لثم  نع  مسبتی  مسبت  اذا  ببـص ، یف  طحنی  امناک  علقت  یـشم  اذا  ریخ و  یلا  عراس  اذا  موقلا  ادبی  انیوه  یـشمی  اوفکت و  وطخی 
هناک هنیبج  اوار  نسانلا  یلع  ههجوب  علط  اذا  بناجلا ، نیل  قلخلا ، میظع  قلخلا ، فیطل  الالت ، اذا  قربلا  انس  نع  رتفا  ارتفا  اذا  و  مامغلا ، نوطب 

[ . 1 .... ] رفذالا کسملا  حیر  نم  بیطا  هقرع  حیر  ولوللا و  ههجو  یف  هقرع  ناک  دقوتملا ، چارسلا  وض 
[ . 2 . ] هللا لوسر  دمحمف  یناثلا : اما  هللا و  الا  هلا  ال  رطس : لوا  اما  نارطس ؛  متاخلا  یلع  بوتکم  هوبنلا  متاخ  هیفتک  نیب  ناک  - 2

[ . 3 . ] مهلک سانلا  هاری  ناک  سلج و  امنیا  هراسی  نع  سلج و  امثیح  هنیمی  نع  ییضی  ناک  ارون  نا  - ... 3
-----------------

: اه تشون  یپ 
ص 203 . بلاط ، یبا  لآ  بقانم  ص 4 7 ؛ یبنالا ، ننس  [ 1]

ص 724 . لاصخ ، [ 2]
ص 218. جاجتحا ، [ 3]

مدرم نیرتیخس 

. دوب نیرتیمارگ  شراتفر  نیرتمرن و  شقالخا  . دوب رتشیب  همه  زا  وا  يافو  ییوگتسار و  تءارج و  دوب . همه  زا  رت  تواخس  اب  - 1
.... دشیم شا  هتفیش  دومنیم  شزیمآ  يو  اب  نوچ  تشگیم و  شتبیه  بوعرم  دیدیم  ار  وا  هاگن  نیلوا  رد  هک  یسک 

اهر ار  دوخ  تسد  يو  ات  درکیم  ربص  هکلب  دریگرب  وا  تسد  زا  تسد  لباقم  فرط  زا  رتدوز  دـنک و  هحفاـصم  یـسک  اـب  دـشن  زگره  - 2
. دزاس

. دراذـگ اهنت  ار  وا  درادرب و  نخـس  زا  تسد  لباقم  فرط  زا  شیپ  دنیـشن و  رظن  لدابت  وگتفگ و  هب  يراک  دروم  رد  یـسک  اـب  دـشن  زگره 
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، دشیم ریخم  راک  ود  نایم  رگا  دـنک . زارد  ار  دوخ  ياپ  یـسک  يور  شیپ  دـشن  هدـید  دـشیم . تبحـص  مه  تفرگیم و  مرگ  وا  اب  هکلب 
کته یهلا  ياهتمرح  هک  یهاگ  رگم  دمآ  یمنرب  دشیم  وا  هب  هک  یمتـس  زا  یفالت  ماقتنا و  ددص  رد  دـیزگیم . رب  ار  ود  نآ  نیرتراوشد 

. دشیم هتخورفارب  ادخ  يارب  وا  مشخ  تروص  نیا  رد  هک  تشگیم 
. دهدب یفنم  باوج ، هک  دشن  تساوخرد  ترضح  نآ  زا  يزیچ 

. تخاسیم دنسرخ  ار  وا  شوخ  راتفگ  اب  هنرگ  دروآیم و  رب  ار  وا  تجاح  دوب  رودقم  شیارب  هچنانچ  درکن ؛ در  ار  یلئاس  شهاوخ  زگره 
. دوب رانکرب  ییوگ  هدوهیب  زا  رتهاتوک و  اههبطخ  همه  زا  شا  هبطخ  و  رتکبس ، اهزامن  همه  زا  لامک  مامت و  نیع  رد  شزامن 

. دشیم ساسحا  شروضح  دیسریم  ماشم  هب  وا  زا  هک  یشوخ  يوب  اب 
. درکیم هاگن  نآ  هب  تاقوا  رثکا  دادیم و  رارق  تسد  نطاب  تمس  هب  ار  دوخ  رتشگنا  نیگن  - 3

ندناوخ زامن  عقوم  اهرفس و  رد  دیع و  ياهزور  درکیم و  هیکت  نآ  رب  و  دوب ، هتفر  راک  هب  نهآ  نآ  هت  هک  تشاد  دوخ  هارمه  ییاصع  - 4
تـسد دندروآیم و  شیارب  یبآ  فرظ  دریگب  تعیب  اهنآ  زا  تساوخیم  نوچ  درکیمن و  هحفاصم  نانز  اب  . 5. داهنیم دوخ  يولج  ار  نآ 

. مدرک تعیب  امش  اب  دومرفیم : هاگنآ  دنرب . ورف  بآ  نامه  رد  ار  دوخ  ياهتسد  اهنز  دومرفیم  سپس  درکیم . بآ  نایم  كرابم 
. تسا یفاک  نموم  ندرک  وب  شوخ  ياب  بآ  : دومرفیم درکیم و  فاص  بآ  اب  بلغا  دزیم و  هناش  ار  دوخ  يوم  (ص ) ادخ ربمایپ  - 6

. درادن يدج  دصق  دیوگیم و  وا  هک  تسا  یفرح  دومرفیم : درکیم و  مسبت  تفگیم ، یغورد  يو  دزن  یسک  رگل  - 7
. تسین یکاب  درادن ، یعنام  تفگیم : وا ) يوربآ  ظفح  يارب   ) درکیم زارد  وا  يوس  هب  زاین  تسد  یلئاس  رگا  - 8

هب دـنیبب  اونـشان  ياهـشوگ  رامیب و  ياهلد  اج  ره  اـت  درکیم  هداـمآ  ار  اوادـم  مزاول  شخبافـش و  ياـهمهرم  هک  دوب  يرایـس  بیبط  وا  - 9
. دیامن صالخ  یناحور  طوقس  يونعم و  گرم  زا  ار  التبم  مدرم  دزادرپ  اهنآ  هجلاعم 

هچ دوب . يراج  مجع  برع و  یـشرق و  رب  ترـضح  نآ  ياهیکین  هک  یتروص  رد  دـشن . ینادردـق  يو  ياهیبوخ  زا  اهنیا ) همه  اب  اما  - ) 10
. دشاب نانآ  هب  (ص ) ادخ لوسر  ياهیکین  زا  رترب  مدرم  رب  شیاهیکین  هک  تسا  یسک 

. دوشیمن ینادردق  ، کین نانموم  ياهیبوخ  زا  نینچمه  دشن . ینادردق  نامیاهیبوخ  زا  زین  تیب  لها  ام 
(. دنبای هار  مالسا  میرح  هب  دیحوت  هملک  رب  رارقا  اب  ات   ) هللا الا  هل  ال  دنیوگب : هک  دندوب  رومأم  مدرم  همه  - 11

: دنتفگ وا  هب  دیبلطیم ، يرگید  باطخ  وا  ماقم  تعفر  نأش و  تلالج  دوبن . رومأم  هملک  نیا  نتفگ  هب  اهنت  ادخ  لوسر  اما 
. نتفگ هب  هن  دش  نتسناد  هب  رومأم  وا  بیترت  نیدب  تسین  اتکی  يادخ  زج  ییادخ  هک  نادب 

هار نم  هرـشع ، مهمرکا  هکیرع و  مهنیلا  همذ و  مهافوا  هجهل و  سانلا د  قدصا  اردـص و  سانلا  ارجاو  افک  سانلا  دوجا  ناک  ع :)  ) یلع لاق 
[ . 1 .... ] هبحا هفرعم  هطلاخ  نم  هباه و  ههیدب 

ثیدـح وا  هجاح  یف  طق  دـحا  هضبواف  ام  هدـی و  عزنی  يذـلا  وه  نوکی  یتح  هدـی  نم  هدـی  عزنف  طق  ادـحا  ص )  ) هللا لوسر  حـفاص  ام  - 2
يدی نیب  هلجر  امدقم  یئر  ام  تکسی و  يذلا  وه  نوکی  یتح  تکـسیف  ثیدحلا  دحا  هعزان  ام  و  فرـصنی ، لجرلا  نوکی  یتح  فرـصناف 

هبـضغ هللا ذـئنیح  نوکیف  هللا  مراحم  کهتنی  یتح  هملظم  هسفنل ن  رـصتنا  ام  امهدـشاب و  ذـخا  الا  نارما  طـق  هل  ضرع  ـال  و  طـق ، هل  سیلج 
، مامت یف  هالص  سانلا  فخا  ناک  و  لوقلا ، نم  روسیمب  وا  اهب  طق ال  هجاح  لئاس  در  ام  و  ال ، لاقف : طق  ائیـش  لئـس  ام  و  یلاعت ... كرابت و 

[ . 2 . ] لبقا اذا  بیطلا  حیرلاب  فرعی  ناک  ارذه و  مهلقا  هبطخ و  سانلا  رصقا  ناک  و 
[ . 3 . ] هیلا رظنی  ام  اریثک  ناک  هفک و  نطب  یف  همتاخ  صف  لعجی  ناک  ص )  ) هللا لوسر  نا  - 3

[ . 4 . ] اهیلا یلصی  هلبق ، رفسلا  یف  اهلعجی  ناک  و  اهیلا ، یلصی  نیدیعلا  یف  اهجرخی  و  اهیلع ، اکوتی  زاکع ، اهلفسا  یف  هزنع  هل  تناک  - 4
نکیدـیا نسمغا  لوقی : مث  اهجرخی  مث  هدـی  سمغف  ام ، هیف  اناب  یتا  اسنلا  عیابی  نا  دارا  اذا  ناکف  اسنلا  حـفاصی  ال  ص )  ) هللا لوسر  ناک  - 5

[ . 5 . ] نکتعیاب دقف  هیف 
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[ . 6 . ] نموملل ابیط  املاب  یقک  لوقی : املاب و  هرعش  لجری  ناک ، ام  رثکا  هرعش و  لجری  ص )  ) هللا لوسر  ناک  - 6
[ . 7 . ] الوق لوقیل  هنا  لاق : مسبت و  لجرلا ، هدنع  بذک  اذا  ص )  ) هللا لوسر  ناک  - 7

[ . 8 . ] هلع ال  هلعال ، لاق : لئاسلا ، هاتا  اذا  ناک  و  - 8
عبتتم مکب  هنـسلا  مص و  ناذآ  یمع و  بولق  نم  هیلا  هجاـحلا  ثیح  کـلذ  عضی  عمـساوم  یمحا  همهارم و  مکحا  دـق  هبطب  راود  بیبط  - 9

[ . 9 . ] هریحلا نطاوم  هلفغلا و  عضاوم  هئاودب 
نم اـفورعم  مظعا  ناـک  نم  یمجعلا و  یبرعلا و  یـشرقلا و  یلع  هفورعم  ناـک  دـقل  هفورعم و  رکـشیال  ارفکم  ص )  ) هللا لوـسر  ناـک  - 10

. مهفورعم رکـشیال  نورفکم  نینموملا  راـیخ  اـنفورعم و  رکـشیال  نورفکم  تیبلا  لـها  نحن  کلذـک  و  قلخلا ؟ اذـه  یلع  ص )  ) هللا لوسر 
[ . 10]

ملعلاب ال رماف  هللا ، الا  هلا  هنا ال  ملعاف  هل : لیق  کلذ و  نع  هردق  عفر  هناف  ص )  ) هللا لوسر  الا  هللا  الا  هلا  ال  اولوقی : ناب  اورما  سانلا  لک  - 11
[ . 11 . ] لوقلاب

-----------------------------
: اه تشون  یپ 

ص 14 . قالخالا ، مراکم  [ 1]
ص 45 . یبنلا ، ننس  ص 237 ؛ ج 16 ، راحب ، ص 20 ؛ قالخالا ، مراکم  [ 2]

ص 82 . یبنلا ، ننس  [ 3]
ص 127 . ص 335 و ج 6 ، ج 3 ، لئاسولا ، كردتسم  [ 4]

ص 87 . یبنلا ، ننس  [ 5]

ص 91 . یبنلا ، ننس  [ 6]

ص 78 . یبنلا ، ننس  [ 7]

ص 84 . یبنلا ، ننس  [ 8]
هبطخ 107 . هغالبلاجهن ، حرش  [ 9]

ص 260 . ص 223 و ج 67 ، ج 6 ، راحب ، [ 10]
ص 342 . ج 20 ، هغالبلاجهن ، حرش  [ 11]

شرافس

. دندرک تولخ  مه  اب  ود  نآ  متفر و  نوریب  نم  مراذگب . اهنت  شرتخد  اب  ار  يو  هک  تساوخ  نم  زا  ترضح  اجنیا  رد 
. دش ایوج  شرهوش  هب  عجار  ار  شرظن  شرتخد  زا  یسرپ  لاوحا  نمض  (ص ) ادخ لوسر 

: دنتفگ نم  هب  دندز . ییاهفرح  دندمآ و  مندید  هب  شیرق  زا  ینانز  اما  تسا . يوش  نیرتهب  وا  هک  هتبلا  تفگ : خساپ  رد  همطاف 
هن تردـپ و  هن  تسین ، نینچ  مرتخد ! دومرف : ترـضح  !؟ دومن جـیوزت  تسا  هرهب  یب  ایند  لاـم  زا  هک  يدرم  هب  ار  وت  (ص ) ادـخ لوسر  ارچ 

. متساوخن نم  دش و  هضرع  نم  رب  نیمز  هرقن  الط و  ياههنیجنگ  دنتسین ، ریقف  کی  چیه  ترهوش 
. دومنیم تشز  تنامشچ  رد  نآ  ياهتنیز  ایند و  يدوب ، هاگآ  نآ  زا  زین  وت  تسنادیم  تردپ  هک  هچنآ  رگا  مرتخد !

رتشیب و همه  زا  شملع  رتشیپ و  همه  زا  شمالسا  هک  مداد  یسک  يرـسمه  هب  ار  وت  مدرکن . یهاتوک  وت  يارب  یهاوخ  ریخ  رد  مسق  ادخ  هب 
يوش يرگید  وت و  ردپ  یکی  هک  تسا  هدـیزگرب  ار  سک  ود  نیمز ، لها  عیمج  زا  لاعتم  يادـخ  مرتخد ! . تسا رتگرزب  ناگمه  زا  شملح 
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. تسا وت 
. ینک نایصع  وا  رب  ادابم  تسا  يرهوش  وکین  وت  رهوش  مرتخد !

: دومرف هاگنآ  دناوخ . ارف  لخاد  هب  دز و  ادص  ارم  (ص ) ادخ لوسر  سپس 
زین ارم  دناجنرب ، ار  وا  هچنآ  تسا . نم  نت  هراپ  همطاف  هکنیا  هچ  نک ، ارادـم  يو  اب  ریگن و  تخـس  وا  رب  و  شاب ، نابرهم  ترـسمه  اب  یلع !

. مناوخیم امش  ینابیتشپ  هب  ار  وا  مراپسیم و  ادخ  هب  ار  امش  دزاس . نامداش  زین  ارم  دنک  داش  ار  وا  هچ  ره  و  دناجنرب ،
نینچ زین  همطاف  مدـشن . بکترم  دوب  وا  لیم  فالخ  رب  هک  يزیچ  زگره  مدرواین و  مشخ  هب  ار  وا  زگره  دوب ، هدـنز  همطاف  اـت  مسق  ادـخ  هب 

ما هنیـس  زا  هودـنا  نزح و  راـگنز  تفرگیم  مارآ  ملد  متـسیرگن  نیم  وا  هب  نوچ  تفاـتن ، خر  مناـمرف  زا  درواـین و  مشخ  هب  ارم  زگره  دوب ؛
.... تشگیم هدودز 

الا جوز  ریخ  هبا ، ای  هل : تلاق  کجوز ؟ تیار  فیک  و  هینب ؟ ای  تنا  فیک  لاق : هتنباب و  الخ  تیبلا و  نم  جورخلاـب  ینرما  و  ع :)  ) یلع لاـق 
: اهل لاقف  هل ! لامال  ریقف  نم  ص )  ) هللا لوسر  کجوز  یل : نلق  شیرق و  نم  اسن  یلع  لخد  هنا 

ملع ام  نیملعت  ول  هینب ! ای  لجوزع  یبر  دـنع  ام  ترتخاف  هضفلا  بهذـلا و  نم  ضرالا  نئازخ  یلع  تضرع  دـقل  ریقفب و  كوبا  اـم  هینب ! اـی 
نا هینب ! ای  املح ، مهمظعا  املع و  مهرثکا  امالسا و  مهمدقا  کتجوز  نا  احـصن  کتولا  ام  هینب ! ای  هللا  کینیع و  یف  ایندلا  تجمـسل  كوبا 

یـصعتال کجوز  جوزلا  معن  هینب ! ای  کلعب ، رخالا  كابا و  امهدـحا  لعجف  نیلجر  اهلهانم  راتخاف  هعالطا  ضرالا  یلا  علطا  لجوزع  هاللا 
. ارما هل 

هعـضب همطاف  ناف  اهب  قفرا  کتجوزب و  فطلا  کتیب و  لخدا  لاق : ص !)  ) هللا لوسر  ای  کیبل  تلقف : یلع ! ای  ص )  ) هللا لوسر  یب  حاص  مث 
. امکیلع هفلختسا  هللا و  امکعدوتسا  اهرسی ، ام  ینرسی  اهملوی و  ام  ینملوی  ینم ،

ینع فشکنتف  اهیلا  رظنا  تنک  دقل  ارما و  یل  تصع  ینبـضعا و ال  لجوزع و ال  هللا  اهـضبق  یتح  رما  یلع  اهتهرکا  اهتبـضغا و ال  ام  هللا  وف 
[ . 1 .... ] نازحالا مومهلا و 

----------------
: اه تشون  یپ 

ص 133. ج 43 ، راحب ، ص 372 ؛ ج 1 ، همغلا ، فشک  [ 1]

هنیرید تنس 

: تسا هدش  هتشون  نینچ  نآ  زا  یشخب  رد  مدید  مدرک  هعلاطم  ار  (ص ) ادخ لوسر  همانتیصو  هک  یماگنه 
. دیوجن تکرش  نم  نفد  نفک و  لسغ و  راک  رد  یسک  وت  زج  یلع ! يا 

!؟ تسا نکمم  میارب  ییاهنت  هب  نآ  نداد  ماجنا  ایآ  تیادف ، هب  مردام  ردپ و  : متفگ ترضح  نآ  هب 
. تسا هدروآ  راگدرورپ  بناج  زا  هک  تسا  لیئربج  روتسد  دومرف :

؟ مهاوخب کمک  یسک  زا  ایآ  زجع  تروص  رد  مدیسرپ :
: هک تسا  هتفگ  لیئربج  دومرف :

یلع تسد  هب  تنس  نیا  موادت  دیاب  زین  نونکا  دنا . هدادیمن  لسغ  نانآ ، نانیـشناج  زج  ار  ناربمایپ  هک  تسا  هدوب  نانچ  یهلا  هنیرید  تنس 
! تسا یناردارب  وکین  ناروای و  وکین  ار  وت  هکنیا  هچ  دش ؛ یهاوخن  یسک  يرای  هب  جاتحم  نم ، لسغ  نداد  ماجنا  يارب  .... دبای ماجنا 

؟ دنتسه یناسک  هچ  اهنآ  تیادف  هب  مردام  ردپ و  مدیسرپ :
. تسا هدش  راذگاو  وا  هب  ایند  نامسآ  روما  هک  ياهتشرف  لیعامسا  توملا و  کلم  لیفارسا ، لیئاکیم ، لیئربج ، دومرف :
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. داتسرف دهاوخ  کمک  هب  دنراگدرورپ  نیما  هک  یناروای  هک  متفگ  ساپس  ار  ادخ  مداتفا و  هدجس  هب  ماگنه  نیا  رد 
تنا و یباب  ص )  ) هللا لوسرل  تلقف  كریغ ... ینلـسغیال  ینلـسغ و  یلع ! ای  اذاف  ص )  ) هللا لوسر  هیـصو  هفیحـص  تارق  امل  ع :)  ) یلع لاـق 

.... یلاعت كرابت و  هللا  هرما  کلذب  لیئربج و  ینرما  اذب  لاق : ؟ يدحو کلسغ  یلع  يوقا  انا  یما 
؟ یعم نوکی  يریغب  نیعتساف  يدحو  کلسغ  یلع  وقا  ما  ناف  هل : تلقف 

یبن لک  لسغی  امنا  ایصوالا و  ریغ  ایبنالا  لسغیال  هنـسلا ، اذه  ناف  کمع  نبا  لسغت  نا  كرمای  کبر  نل  یلعل  لق  دمحم ! ای  لیئربج : لاقف 
.... ناوخالا ناوعالا و  معن  اناوعا  یلسغ  یلع  کل  نا  یلع ! ای  ملعا  و  هدعب ... نم  هیصو 

، ایندلا امسلا  بحاص  لیعامسا  توملا و  کلم  لیفارـسا و  لیئاکیم و  لیئربج و  لاقف : ؟ یما تنا و  یباب  مه  نم  ص !)  ) هللا لوسر  ای  تلقف :
.... کل ناوعا 

[ . 1 . ] هللا انما  مه  اناوعا  اناوخا و  يا  لعج  يذلا  هللادمحلا  تلق : ادجاس و  تررخف هللا 
------------------

: اه تشون  یپ 
ص 546. ج 22 ، راحب ، [ 1]

هماسا هاپس 

جرزخ و سوا و  هریت  ناگداز و  برع  زا  رکـشل  نآ  رد  درک . جیـسب  دـیز  نب  هماسا  یهدـنامرف  هب  یگدـنز  قیاقد  نیـسپاو  رد  ادـخ  ربمایپ 
زاس اب  دنتشاد و  هدهع  رب  نم  زاهک  ینامیپ  نتسکش  اب  ددرگ و  لالخاو  هنتف  بجوم  هنیدم  رد  ناشروضح  هک  تفریم  نآ  میب  هک  یناسک 
غاد دنتسیرگنیم و  نم  رد  ینمـشد  هنیک و  هدیدهبهک  یناسک  زا  زین  و  دندرگ ، تفالخ  رما  رد  يراوشد  ببـس  فلاخم ، ياههمغن  ندرک 

ات تساوخ  نانآ  زا  و   ) دروآ درگ  هماسا  شیج  رد  ار  نانآ  همه  دنتـشاد ؛ لد  رد  نانچمه  ار  دوخ  ناگتـسب  اـی  ردارب  اـی  ردـپ  ندـش  هتـشک 
راصنا و نارجاهم و  زا  یتح  درک . هناور  رکـشل  نیا  هارمه  دوب  هنیدـم  رد  هک  ره  دـننک ؛) كرت  نایمور  اب  دربن  ماـش و  دـصقم  هب  ار  هنیدـم 

نالدکاپ زا  يرامش  زجب  دناوخ  ارف  هماسا  مچرپ  ریز  رد  ار  همه  دنتشادن  یتسرد )  ) هدیقع مالسا  هب  هک  یناسک  ناقفانم و  ناناملسم و  ریاس 
. داد نامرف  هنیدم  زا  جورخ  هب  ار  هیقب  تشاد ، هاگن  هنیدم  رد  نم  رد  نم  هارمه  هک 

نودب تیعر ، يرادمامز  تفالخ و  راک  تامدقم  دشیمن و  هدینش  ینابز  زا  راجنهان  نخس  تشگیم و  یلاخ  رایغا  زا  رهش  ریبدت ) نیا  اب  )
. دادیمن تفلاخم  هزاجا  دوخ  هب  یسک  اهراک ، نداد  هلصیف  زا  سپ  رگید  تشگیم و  رازگرب  ناهاوخدب  ناشیدناژک و  روضح 

ار هماسا  رکـشل  رتدوز  هچ  ره  تفگیم : هک  دوب  نیا  دـش  هدینـش  (ص ) ادـخ ربمایپ  كرابم  نابز  زا  تما  راک  هراـبرد  هک  یمـالک  نیرخآ 
هک اجنآ  ات  دومرف و  رداص  هراب  نیا  رد  دیکا  روتـسد  درادن و  تشگزاب  قح  طیارـش ) ره  رد   ) مچرپ ریز  دارفا  زا  کی  چیه  دـیهد . تکرح 

. درک دیکأت  روتسد  نیا  يارجا  رد  دوب  نکمم 
هاپس نایم  رد  هماسا و  هاگودرا  رد  تسیابیم  هک  يدارفا  زا  ياهدع  هک  مدید  ناهگان  نم  (ص ) ادخ لوسر  تافو  زا  سپ  همه ) نیا  اب  اما  )

مزالم دوب : هدومرف  هک  ار  (ص ) ادخ ربمایپ  نامرف  هدومن و  كرت  ار  دوخ  یماظن  زکارم  دندرک و  یچیپرس  یهدنامرف  روتـسد  زا  دنـشاب ، وا 
هتخاس و اهر  هاگودرا  رد  ار  دوخ  هدنامرف  هتشاذگ و  اپ  ریز  دنـشاب ، هارمه  دوریم  هک  اج  ره  هب  وا  مچرپ  اب  دنـشاب و  دوخ  هدنامرف  باکر 

نانآ هدهع  رب  شلوسر  ادـخ و  هک  ینامیپ  هتـشر  دـندرگ و  لیان  دنتـشاد  لد  رد  هک  يدـصقم  هب  ات  دـنتخات  بسا  هنیدـم  هب  نابات  هراوس و 
. دنیامن قافتا  صخش  کی  رب  لاجنج  وه و  روز  هب  دننکشب و  دوب  هدش  هتفرگ  نم  يارب  هک  ار  ینامیپ  دنلسگب و  مه  زا  دوب  هداهن 

زا لقاال  ای  دنیامن و  یهاوخرظن  نانآ  زا  دننک و  تروشم  بلطملادبع  نادـنزرف  زا  یـسک  اب  یتح  هکنآ  نودـب  دـندرک  نینچ  نانآ  يرآ ) )
. دنروآ نایم  هب  یمالک  دنتشاد ، هدهع  رب  هک  یتعیب  نتفرگ  سپ  هلاقا و  رد  نم ،

مالسلا هیلع  یلع  ماما  www.Ghaemiyeh.comهمانشناد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1507زکرم  هحفص 918 

http://www.ghaemiyeh.com


ره زا  مدوب  دـقتعم  هک  ارچ  دوب ؛ لفاغ  تشذـگیم  منوماریپ  هچنآ  زا  مدوب و  ص )  ) یمارگ لوسر  رهطم  ندـب  زیهجت  مرگرـس  نم  زور  نآ 
یلمع ار  دوخ  هشقن  دـندرک و  هدافتـسا  تصرف  نیا  زا  اهآ  تسا . (ص ) ادـخ لوسر  نفک  نفد و  مسارم  يرازگرب  زیهجت و  رتمهم ، يراـک 

زا ار  یـسک  متـشاد و  رارق  تمظع  نآ  هب  یمتام  يالتبا  نانچنآ و  یتبیـصم  راشف  ریز  نم  هک  یطیارـش  رد  مهنآ  نانآ ، راتفر  نیا  دنتخاس .
نم یلو  دـشیم . هدیـشاپ  ملد  مخز  رب  هک  دوب  یکمن  ناـسب  تسین ، روصتم  نآ  يارب  یـشخب  یلـست  چـیه  ادـخ  زجب  هک  مدوب  هداد  تسد 

یگداتـسیا دمآ ، شیپ  (ص ) ادخ لوسر  نادقف  تبیـصم  یپ  رد  دوز و  رایـسب  هک  یتبیـصم  نیا  رب  مدرکن و  اهر  ار  ییابیکـش  ربخ و  نماد 
. مدرک

ملف هیف ، هافوت  يذلا  ضرملا  نم  هب  هللا  ثدحا  يذلا  دنع  دیز ، نب  هماسا  عم  ههجو  يذلا  شیجلا  هیجوتب  هللا  لوسر  رما  مث  ع ...:)  ) یلع لاق 
نمم ادـحا  هتعزانم و ال  هضقن و  یلع  فاخی  نمم  سانلا  رئاـس  نم  مه  ریغو  جرزخلا  سوـالا و  نم  ـال  برعلا و  اـنفا  نم  ادـحا  یبنلا  عدـی 

نیلـسملا و راصنالا و  نیرجاهملا و  نم  شیجلا و ال  کلذ  یف  ههجو  ـالا  همیمح  وا  هیخا  وا  هیبا  لـتقت  هترتو  دـق  نمم  اـضفبلا ، نیعب  یناری 
هیالولا و نع  عفاد  ینعفدیال  ههرلا و  امم  ائیش  لئاق  لوقی  الئل  هترضحب و  یعم  یقبی  نم  بولق  وفصتل  نیقفانملا  مهبولق و  هقلوملا  مهریغ و 
هعم و ضهنا  نمم  دحا  هنع  فلختیال  هماسا و  شیج  یضمی . نا  هتما ؛ رما  نم  یـش  یف  هب  ملکت  ام  رخآ  ناک  مث  هدعب  نم  هتیعر  رماب  مایقلا 

. دیکاتلا رثکا  هیف  دکا  زاعیالا و  غلبا  هیف  زعوا  مدقتلا و  دشا  کلذ  یف  مدقت 
لوسر رما  اوفلاخ  مهعضاوم و  اولخا  مهزکارم و  اوکرت  دق  هرکـسع  لها  دیز و  نب  هماسا  ثعب  نم  لاجرب  الا  یبنلا  ضبق  نا  دعب  رعـشا  ملف 
اوفلخف هیلا  هذفنا  يذلا  ههجول  ذفنی  یتح  هئاول  تحت  هعم  ریـسلا  مهریما و  همزالم  نم  مهیلا  مدقت  هب و  مهرما  هل و  مهـضهنا  امیف  ص )  ) هللا

اهولحف و مهقاـنعا  یف  یل  هلوسر  اـجوزع و  هللا  اهدـقع  هدـقع  لـح  یلا  اـضکر  لـیخلا  یلع  نورداـبتی  اولبقا  هرکـسع و  یف  اـمیقم  مهریما 
بلطملادبع ینب  انم  دحال  هرظانم  ریغ  نم  مهوارآ  هب  تصتخا  مهتاوصا و  هب  تجض  ادقع  مهـسفنال  اودقع  هوثکنف و  هلوسر  هللا و  اودهاع 

ناک هناف  دودصم  ایشالا  رئاس  نع  هزیهجتب  لوغشم و  هللا  لوسرب  انا  کلذ و  اولعف  یتعیب . نم  مهقانعا  یف  اما  هلاقتسا  وا  يار  یف  هکراشم  وا 
. اهنم هب  يدب  ام  قحا  اهمها و 

كرابت و هللا  الا  هنم  فلخال  نم  دقف  هبیـصملا و  عجاف  هیزرلا و  میظع  نم  هیف  انا  يذلا  عم  یبلق  یلع  درو  ام  حرقا  دوهیلا  اخا  ای  اذـه  ناکف 
[ . 1 . ] اهلاصتا هعرس  اهبراقت و  یلع  اهتخا  دعب  تتا  ذا  اهیلع  تربصف  یلاعت .

----------------
: اه تشون  یپ 

ص 206. ج 28 ، راحب ، ص 170 ؛ صاصتخا ، ص 423 ؛ لاصخ ، [ 1]

دنروآیم ار  ياهزانج  رفن  ود  رگید  زور  هس 

نایفارطا هب  هک  دوب  هتـسشن  فجن  نیمز  رد  نینم  ؤملاریما  دـیوگیم : وا  تسا ، مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  يافواب  نارای  زا  هتاـبن  نب  غبـصا 
دومرف : دوخ 

دومرف : ینیبیم ؟ هچ  ادخ  ناگدنب  نایم  رد  ادخ  يانیب  مشچ  يا  دنتفگ ، مدرم  دنیبیم ؟ منیبیم  نم  هچنآ  یسک  هچ 
زور هس  زا  دعب  دنهدیم و  تکرح  ار  ناویح  نآ  ولج  زا  يرگید  بقع و  زا  یکی  هک  درم  ود  دروآیم و  ار  ياهزانج  هک  منیبیم  ار  يرتش 

! دمآ دنهاوخ  امش  دزن  هب 
نیا دـیئآیم و  اجک  زا  دـیتسیک ؟ امـش  دومرف : ترـضح  تیحت  زا  سپ  دـندش و  دراو  دوب  هداد  ربخ  ترـضح  هکناـنچمه  زور  هس  زا  دـعب 

؟ دیاهدمآ هچ  يارب  و  تسیک ؟ هزانج 
دیراذگب و مرتش  رب  ارم  زامن ، نفک و  لسغ و  زا  سپ  هک  درک  تیصو  گرم  ماگنه  تسام ، ردپ  هزانج  نیا  و  میتسه ، نمی  لها  ام  دنتفگ :
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. دیراپسب كاخ  هب  فجن )  ) هفوک رازین  رد  قارع  رد 
زور رگا  هک  دوشیم  هدرپـس  كاـخ  هب  يدرم  ناـکم  نآ  رد  نوچ  داد : باوج  يرآ ، دـنتفگ : ارچ ؟ دیدیـسرپ  وا  زا  اـیآ  دوـمرف : ترـضح 

! دش دهاوخ  هتفریذپ  دنک  تعافش  رشحم  لها  مامت  يارب  تمایق 
[ . 1 . ] درم نآ  منم  هک  مسق  ادخ  هب  تفگ ، تسار  دومرف : تساوخرب و  اج  زا  مالسلاهیلع  یلع  ترضح  ماگنه  نیا  رد 

------------------
: اه تشون  یپ 

ص 357 . ج 41 ، راحب ، [ 1]

تشادن تشگزاب  هک  يرفس 

ترضح نآ  يولج  دندادیم ، یلست  ار  وا  یهورگ  هک  یلاح  رد  نانک  هیرگ  یناوج  ناهگان  دیدرگ ، دجسم  دراو  مالسلاهیلع  نینموملاریما 
. دمآ

ینکیم ؟ هیرگ  ارچ  دومرف : ناوج  هب  مالسلاهیلع  ماما 
ناتساد و  تسا ؛ راوتسا  ییانبم  هچ  رب  منادیمن  هک  هدومن ، ماهرابرد  یضاق  حیرـش  هک  تسا  یمکح  ماهیرگ  ببـس  نینموملاریما ! ای  ناوج :
ناشیا اب  مردـپ  هتـشگزاب و  رفـس  زا  اهنیا  هتـشاد و  هارمه  هب  يدایز  لاوما  هتفر و  رفـس  هب  تعاـمج  نیا  اـب  مردـپ  داد : حرـش  نینچ  ار  دوخ 

ياـجرب دوـخ  زا  یلاـم  دـنیوگیم : مسرپیم ، وا  ییاراد  لاوـما و  زا  تسا . هدرم  دـنیوگیم : مسرپیم ، ناـنآ  زا  ار  وا  لاـح  تسا ، هدـماین 
هب يدایز  يالاک  لاوما و  مردـپ  منادیم  هک  نیا  اب  هدرک ، دازآ  ار  نانآ  يدـنگوس  اب  وا  ماهدرب و  حیرـش  دزن  هب  ار  ناـشیا  تسا . هتـشاذگن 

. تسا هتشاد  هارمه 
نآ دنتـشگرب و  ناـنآ  منک ، قیقحت  ناوج  نیا  راـک  رد  مدوخ  اـت  دـیدرگرب  حیرـش  دزن  هب  دوز  دوـمرف : ناـنآ  هب  مالـسلاهیلع  نینموـملاریما 

؟ ياهدرک مکح  ناشیا  نیب  هنوگچ  دومرف : يو  هب  هدمآ  حیرش  دزن  زین  ترضح 
رفـس زا  ناشیا  اب  شردپ  هدوب و  وا  اب  يدایز  لاوما  هتفر و  رفـس  هب  هورگ  نیا  اب  شردپ  هک  دوب  یعدـم  ناوج  نیا  نینموملاریما ! ای  حـیرش :

؟ يراد هاوگ  دوخ  ياعدا  رب  ایآ  متفگ : ناوج  هب  نم  و  تسا . هدرم  شردپ  دناهتفگ : يو  هب  هدش ، ایوج  شلاح  زا  نوچ  و  تسا . هتـشگنزاب 
. دندش دازآ  مداد و  مسق  ار  رکنم  هورگ  نیا  سپ  هن ، تفگ 

!؟ ینکیم مکح  هنوگ  نیا  ياهیضق  نینچ  لثم  رد  هک  مفساتم  رایسب  دومرف : حیرش  هب  مالسلاهیلع  نینموملاریما 
؟ تسیچ نآ  مکح  سپ  حیرش :

هدرکن مکح  نآ  هب  یـسک  ربمغیپ  دواد  زج  نم  زا  شیپ  هک  منک  يرواد  نانآ  نیب  نانچ  نونکا  دـنگوس  ادـخ  هب  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماـما 
. دشاب

هب هاگنآ  تخاس و  لکوم  نانآ  زا  رفن  کی  رب  ار  يرومام  ره  ترـضح  نآ  دروآ . ار  نانآ  ربنق  نک ! رـضاح  ار  یماـظتنا  ناروماـم  ربنق ! يا 
عالطا رگا  و  متـسین !؟ هاگآ  ناوج  نیا  ردپ  رب  هک  یتیانج  زا  نم  هک  دـینک  یم  لایخ  ایآ  دـییوگیم  هچ  دومرف : دـش و  هریخ  ناشیاهتروص 

رانک رد  ار  کی  ره  سپ  دـیزاس  ادـج  رگیدـکی  زا  ار  نانآ  دـیناشوپب و  ار  ناشیاهتروص  دومرف : نارومام  هب  سپـس  مناداـن . مشاـب  هتـشادن 
نب هللادبع  دوخ ، یشنم  مالسلاهیلع  ماما  هاگنآ  دوب ، هدش  هدیشوپ  ناشیاههماج  اب  ناشتروص  رس و  هک  یلاح  رد  دندناشن  دجـسم  زا  ینوتس 
نآ و  دنتـسشن . شلباـقم  زین  مدرم  تسـشن و  تواـضق  سلجم  رد  دوخ  و  رواـیب ! ذـغاک  ملق و  دومرف : وا  هب  هدـیبلط  روـضح  هب  ار  عـفاریبا 

ومن و نوریب  تواضق  سلجم  زا  ار  مدرم  سپـس  دییوگب و  ریبکت  زین  امـش  نتفگ  ریبکت  نم  تقو  ره  دومرف : مدرم  هب  مالـسلاهیلع  ترـضح 
زاب هب  سیونب و  ار  درم  نیا  رارقا  دومرف : عفاریبا  نب  هللادـبع  هب  درک و  زاب  ار  شتروص  دـیناشن و  دوخ  لباقم  هدـیبلط  ار  هورگ  نآ  زا  یکی 
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؟ دیدش جراخ  ناتیاههناخ  زا  ناوج  نیا  ردپ  امش و  يزور  هچ  رد  دیسرپ : تخادرپ و  وا  یسرپ 
. زور نالف  رد 
؟ یهام هچ  رد 

. هام نالف  رد 
؟ یلاس هچ  رد 
. لاس نالف  رد 

؟ درم ناوج  نیا  ردپ  هک  دیدوب  اجک  رد 
. لحم نالف  رد 

؟ یسک هچ  هناخ  رد 
. نالف هناخ  رد 

؟ يرامیب هچ  هب 
. يرامیب نالف  اب 

؟ دیشک لوط  يزور  دنچ  شضرم 
. تدم نالف 

دراو وا  اب  یـسک  هچ  درازگ و  زامن  وا  رب  یـسک  هچ  دوب و  هچ  شنفک  هچراپ  دومن و  نفک  هداد  لسغ  ار  وا  یـسک  هچ  درم ؛ يزور  هچ  رد 
؟ دیدرگ ربق 

ار اهریبکت  يادـص  هک  نیریاس  دـنتفگ ، ریبکت  یگمه  مدرم  و  دـش ، دـنلب  ریبکت  هب  شیادـص  دروآ  لمع  هب  وا  زا  یلماک  یئوجزاب  نوچ  و 
وا تروص  رس و  اددجم  داد  روتسد  مالسلاهیلع  ترـضح  نآ  تسا ، هتخاس  شاف  ار  نارگید  دوخ و  رـس  یکی  نآ  هک  دندرک  نیقی  دندینش 

. دنربب نادنز  هب  ار  يو  هدناشوپ  ار 
تیاـنج و زا  نم  هک  ینکیم  روصت  اـیآ  دومرف : يو  هب  هدرک  زاـب  ار  شتروص  دـیناشن و  دوخ  لـباقم  هدـیبلط  روضح  هب  ار  يرگید  سپس 

؟ مرادن یعالطا  امش  تنایخ 
ریرقت شیوخ و  هاـنگ  هب  رارقا  زج  ياهراـچ  هدرک  فارتعا  ارجاـم  هب  ترـضح  نآ  دزن  لوا  رفن  هک  تشادـن  کـش  درم  هک  ماـگنه  نیا  رد 

هنوگ نیا  و  متشادن ؛ یلیامت  ناوج ، ردپ  نتشک  هب  هدوب و  تعامج  نآ  زا  رفن  کی  مه  نم  نینموملاریما ! ای  تشاد : هضرع  دیدن و  ناتـساد 
. دومن فارتعا  دوخ  ریصقت  هب 

درم هاگنآ  و  دندرک ، رارقا  وا  لاوما  فرصت  ناوج و  ردپ  نتشک  هب  يرگید  زا  سپ  یکی  هدناوخ  شیپ  ار  دوهش  مامت  مالسلاهیلع  ماما  سپ 
عقوم نیا  رد  دینادرگ . ناوج  ردپ  لاوما  اهبنوخ و  رادهدهع  ار  نانآ  مالسلاهیلع  ترضح  نآ  و  دومن ، فارتعا  دوب  هدرکن  رارقا  هک  مه  لوا 
سپ درکیم ، اـعدا  ار  یغلبم  مادـک  ره  تفرگ و  رد  ناـنآ  ناوـج و  نیب  دـیدش  یفـالتخا  مه  زاـب  دـنزادرپب  ار  لوـتقم  لاـم  دنتـساوخ  هک 

رد دروآ  نوریب  ارم  رتشگنا  هک  ناتمادـک  ره  دـینک و  طولخم  ار  اـهنآ  دومرف : تفرگ و  ار  ناـنآ  ياـهرتشگنا  دوخ و  رتشگنا  نینموملاریما 
. دنکیم تباصا  عقاو  هب  ادخ  مهس  تسادخ و  مهس  نم  رتشگنا  اریز  تسا ؛ هتفگ  تسار  شیاعدا 

؟ تسا هدوب  هچ  ربمغیپ  دوواد  مکح  نینموملاریما ! ای  تفگ : حیرش  هیضق  مامتا  هلصیف و  زا  سپ 
دینـش و  دندوب ، يزاب  مرگرـس  هک  دومن  دروخرب  كدوک  دنچ  هب  اقافتا  تشذـگیم ، ياهچوک  زا  دوواد  دومرف : مالـسلاهیلع  ترـضح  نآ 

؟ تسیچ وت  مان  تفگ : رسپ  نآ  هب  دناوخارف و  دوخ  دزن  هب  ار  ناکدوک  دوواد  دننزیم ، ادص  نید  درم  نیدلا ؛ تام  مان  هب  ار  یکدوک 
. نیدلا تام  تفگ :
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؟ هدرک نیعم  وت  يارب  ار  مان  نیا  یسک  هچ  تفگ : دوواد 
. مردپ تفگ :

؟ تسیچ تدنزرف  مسا  نز ! يا  دیسرپ  هدرب  شردام  دزن  هب  ار  رسپ  دوواد 
. نیدلا تام  تفگ :

؟ تسا هداهن  وا  رب  ار  مان  نیا  یسک  هچ  دوواد :
. شردپ نز :

؟ تبسانم هچ  هب  دوواد :
مدش ایوج  ناشیا  زا  ار  شلاوحا  تشگنزاب ، نانآ  اب  یلو  تفر ، رفـس  هب  یهورگ  اب  شردپ  متـشاد ، مکـش  رد  ار  دنزرف  نیا  هک  ینامز  نز :
امـش هب  ام  يارب  یـشرافس  تیـصو و  چیه  سپ  متفگ : هداهنن ! ياجرب  دوخ  زا  يزیچ  دـنتفگ : هدـش ؟ روطچ  شلاوما  متفگ : هدرم . دـنتفگ :

، رتخد ای  دـشاب  رـسپ  تدـنزرف  مییوگب  وت  هب  دومن  شرافـس  يرادراب ، وت  هک  تسنادیم  يو  دومن ، تیـصو  کی  اهنت  ارچ  دـنتفگ : درکن ؟
. يراذگب نیدلا  تام  ار  شمان 

؟ هدنز ای  دناهدرم  ترهوش  ياهرفسمه  ایآ  تفگ : دوواد 
. هدنز تفگ :

. نک ییامنهار  ناشیاههناخ  هب  ارم  تفگ :
المرب ناشیا  تیانج  نوچ  دومن و  ییوجزاب  ناشیا  زا  بیترت  نامه  هب  هدروآدرگ  ار  نانآ  همه  دوواد  درب ، نانآ  ياههناخ  هب  ار  دوواد  نز ،

[ . 1 . ] راذگب نید  تسا  هدنز  نیدلا ؛ شاع  ار  ترسپ  مان  الاح  تفگ : نز  هب  تشاذگ و  نانآ  هدهع  رب  ار  لوتقم  لام  اهبنوخ و  دیدرگ 
ناـنچ هیـضق  رد  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  دـیوگیم : هک  هدرک  لـقن  هتاـبن  نب  غبـصا  زا  رگید  يدانـسا  هب  زین  هر )  ) ینیلک ار  ربـخ  نیمه  و 
ماـما دـیوگیم : هک  اـجنآ  اـت  هدوـمن  لـقن  ار  ناتـساد  نیمه  سپـس  ماهدینـشن و  ار  نآ  دـننام  زگره  هـک  دوـمن  يزیگنا  تفگـش  تواـضق 

: دناوخیم حیرش  يارب  ار  فورعم  لثم  نیا  ترضح  نآ  دنتشگرب و  حیرش  دزن  هب  هورگ  نآ  اب  مالسلاهیلع 
لمتشم  دعس  دعس و  اهدروا 
لبالا اذه  یلع  يورت  ام  دعس  ای 

اب دعـس ! يا  دوب ؛ هدناچیپ  شـسابل  نایم  رد  ار  دوخ  هک  یلاح  رد  هدرک  هناخدور  دراو  نداد  بآ  يارب  ار  دوخ  نارتش  دعـس ، مان  هب  يدرم 
یتواضق هب  هدومن و  يرتدایز  قیقحت  هیضق ، فارطا  رد  حیرش  دوب  مزال  هک  نیا  زا  هیانک  . یهد بآ  ار  تنارتش  تسناوت  یهاوخن  عضو  نیا 

[ . 2 . ] دنکن افتکا  یلاشوپ  يرهاظ و 
نیریسنبا زا  ههزن  رد  يدهمنبا  یصقتسم و  رد  يرـشخمز  زا  [ 3  ] بقانم بحاص  هچنانچ  دـناهدرک ، لقن  زین  هماع  ار  ربخ  نیا  نومـضم  و 

. دناهدرک لقن  ار  نآ 
رخآ رد  هک   ) هدومن يرواد  ربمغیپ  نامیلـس  دـننام  مه  مالـسلاهیلع  ترـضح  نآ  هک  دـش  مولعم  دـیدرگ  لقن  اجنیا  ات  هک  يرابخا  زا  يرآ ،

. ربمغیپ دوواد  نوچمه  زین  ربخ  نیا  رد  ربمغیپ و  لایناد  لثم  مه  و  دش ) رکذ  لوا  لصف  زا  موس  ناتساد 
و تسا ، هدرک  هیبشت  ناربمایپ  هب  ار  مالسلاهیلع  ترضح  نآ  يدایز  رابخا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یمارگ  ربمایپ  هک  هدوب  تهج  نیمه  هب  و 

نابز : یسراپ  رعاش  هدورس  ابیز  هچ 
. يراد اهنت  وت  دنراد  همه  نابوخ  هچنآ 

----------------------
اه : تشون  یپ 
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، رـضحی نم ال  ثیدـح 82 . ماکحالا ، ءایاضقلا و  یف  تادایزلا  باـب  بیذـهت ، ثیدـح 8 . رداونلا ، باب  تایدـلا ، باتک  یفاـک ، عورف  [ 1]
ثیدح 11 . ماکحلا ، یف  لیحلا  باب  ماکحالا ، ایاضقلا و  باوبا 

ص 97 . یناجرج ، تایانک  [ 2]
. هتفالخ یف  مالسلاهیلع  هایاضق  ص 506 ، ج 1 ، يورس ، بقانم  [ 3]

تشوگبآ اب  نتخوس 

مالسلاهیلع نینموملاریما  دزن  هب  عازن  تخیر . شرـس  يوم  هک  يروط  هب  دنازوس  ار  يدرم  رـس  غاد  تشوگبآ  زا  رپ  یگید  نتخیر  اب  يدرم 
ار شرس  هید  یناج  دومرف : سپ  دیئورن ، هیلع  ینجم  رـس  يوم  یلو  درک  سبح  لاس  کی  ات  ار  یناج  درم  مالـسلاهیلع  ترـضح  نآ  دندرب .

[ . 1 . ] دزادرپب وا  هب 
---------------

اه : تشون  یپ 
ثیدح 2. هسار ، یلع  بص  نمیف  بجی  ام  باب 41 ، تایدلا ، باتک  رضحی ، نم ال  [ 1]

اوکنبا لاوس 

یلع ؟ تسا هتفگ  نخس  مدرم  زا  یسک  اب  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  زا  شیپ  دنوادخ  ایآ  دیـسرپ ؛ مالـسلاهیلع  ریما  ترـضح  زا  اوکنبا 
نارگ اوکنبا  رب  باوج  نیا  دناهداد ، خساپ  وا  هب  زین  نانآ  هتفگ و  نخس  دب  بوخ و  زا  سک  همه  اب  دنوادخ  هلب ، دومرف : وا  هب  مالـسلاهیلع 

؟ دناهتفگ خساپ  وا  هب  زین  نانآ  هتفگ و  نخس  همه  اب  ادخ  روطچ  تفگ : سپ  دیمهفن . ار  شیانعم  هدمآ و 
مهروهظ نم  مدآ  ینب  نم  کـبر  ذـخا  ذاو  : ) دـیامرفیم شربماـیپ  هب  دـنوادخ  هک  ياهدـناوخن  نآرق  اـیآ  دومرف : يو  هب  مالـسلاهیلع  ماـما 

(. یلب اولاق  مکبرب  تسلا  مهسفنا  یلع  مهدهشا  مهتیرذ و 
هاوگ ار و  ناشیا  لسن  ناشتبالـص  زا  ینعی  ناشیا  ياهتـشپ  زا  مدآ  نادـنزرف  زا  وت  راگدرورپ  دروآ  نوریب  هک  ار  ینامز  ربمایپ ! يا  نک  داـی 

. یتسه ام  راگدرورپ  وت  يرآ ، دنتفگ : متسین ؟ امش  راگدرورپ  ایآ  تفگ : نانآ  هب  ناشدوخ و  رب  ار  اهنآ  دینادرگ 
هب رذ ) ملاع   ) رد نانآ  هک  دراد  رگید  ياج  رد  و  دـناهداد . باوج  وا  هب  زین  ناشیا  هتفگ و  نخـس  مدآ  ینب  ماـمت  اـب  دـنوادخ  نیارباـنب  سپ 

[ . 1 . ] نابرهم هدنشخب و  منم  و  هناگی ، يادخ  منم  هدومرف : ناشیا  هب  دنوادخ  هتفگ و  تبثم  خساپ  دوخ  يادخ 
-----------------------

اه : تشون  یپ 
ص 63. یضر ، دیس  صئاصخ ، [ 1]

دوه هروس 

هک دوه  هروس  يرآ ، دومرف : دشاب ؟ شدوخ  مسا  هدننک  نایب  هک  تسه  ياهروس  دیجم  نآرق  رد  ایآ  دندیسرپ ؛ مالسلاهیلع  نینموملاریما  زا 
دوه دریگب  دوخ  اب  ار  هباد  لوا  فرح  ینعی  هیـصان  وه  ظفل  هک  یتقو  اریز  [ 1  ] اهتیـصانب ذخا  وه  الا  هباد  نمام  دیامرفیم : نآ  رد  دنوادخ 

[ . 2 . ] دوشیم
----------------------

اه : تشون  یپ 
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هیآ 55 . دوه ، هروس  [ 1]
(. يرتشوش یقتدمحم   ) مدینش یضعب  زا  ار  نیا  [ 2]

زور زا  هن  تسا و  بش  زا  هن  هک  یتعاس 

؟ زور زا  هن  تسا و  بش  زا  هن  هک  تسا  تعاس  مادک  دندیسرپ ؛ مالسلاهیلع  یلع  زا 
[ . 1 . ] باتفآ عولط  زا  لبق  تعاس  دومرف :

-----------------
اه : تشون  یپ 

. هتفالخ یف  ع )  ) هایاضق يورس ، بقانم ، [ 1]

رابحالا بعک  تالاوس 

؟ هتشادن ردپ  هک  تسیک  دیسرپ ؛ مالسلاهیلع  ریما  ترضح  زا  رابحالا  بعک 
هتشادن ؟ هریشع  لها و  هک  تسیک 

هتشادن ؟ ياهلبق  هک  تسیک 
ياهلبق هک  یسک  تسا ؛ مدآ  هتشادن  هریشع  هک  یـسک  تسا ؛ مالـسلاهیلع  یـسیع  هتـشادن  ردپ  هک  یـسک  دومرف : مالـسلاهیلع  ترـضح  نآ 

. تسا هلبق  شدوخ  هک  تسا  هبعک  هناخ  درادن ،
! سرپب مه  زونه  دومرف : وا  هب  مالسلاهیلع  نینموملاریما 

؟ دناهدماین نوریب  یندب  زا  هدوبن و  یمحر  رد  هک  دنمادک  هدنز  دوجوم  هس  نآ  رابحالا : بعک 
. میهاربا چوق  و  دومث ، رتش  هدام  یسوم ، ياصع  دومرف : مالسلاهیلع  یلع  ماما 

! سرپب مه  زونه  مالسلاهیلع  یلع 
. یتسه تدوخ  وت  یهد  خساپ  نآ  هب  رگا  هک  هدنام  لاوس  کی  اهنت  رابحالا : بعک 

! سرپب مالسلاهیلع : نینموملاریما 
؟ تسا هداد  شدرگ  ار  شبحاص  هک  هدوب  ربق  مادک  رابحالا : بعک 

[ . 1 . ] دادیم شدرگ  اهایرد  رد  درب و  ورف  دوخ  مکش  رد  ار  سنوی  دنوادخ  نامرف  هب  هک  دوب  یهام  نآ  مالسلاهیلع  یلع 
--------------

اه : تشون  یپ 
(. لئاسملا تاباوج   ) ص 90 یضر ، دیس  صئاصخ ، [ 1]

اوکنبا تالاوس 

بش ؟ رد  يانیب  زور و  رد  يانیب  زور و  بش و  رد  يانیب  زا  هد  ربخ  ارم  نینموملاریما ! ای  درک : ضرع  اوکنبا 
يو هب  هاـگنآ  و  دروخیمن . تدرد  هب  هک  ار  هچنآ  نک  اـهر  و  دـیآ . راـک  هب  ار  وت  هک  سرپـب  يزیچ  زا  دوـمرف : مالـسلاهیلع  نینموـملاریما 

وا هب  هدومن و  كرد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  متاخ  ربمایپ  هتـشاد و  نامیا  هتـشذگ  ناربمایپ  هب  هک  تسا  یـسک  زور  بش و  رد  يانیب  دومرف :
نامیا وا  هب  هدرک و  كاردا  ار  متاخ  ربمایپ  و  هتـشادن ، نامیا  قباـس  ناربماـیپ  هب  هک  تسا  یـسک  زور ، رد  ياـنیب  و  تسا . هدروآ  ناـمیا  زین 
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وا هب  هدومن و  كرد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  متاخ  ربمایپ  هتـشاد و  نامیا  قباس  ناربمایپ  هب  هک  تسا  یـسک  بش  رد  يانیب  و  تسا ؛ هدروآ 
[ . 1 . ] تسا هدرواین  نامیا 

----------------
اه : تشون  یپ 

راصنا زا  راـجنلا و  ینب  هلیبق  زا  هک  تسا  سنایبا  نب  همرـص  لوا  عون  رد  ع )  ) ترـضح نآ  شیاـمرف  قادـصم  راـحب ج 40 ص 283 . [ 1]
هک یماگنه  و  متـسرپیم . ار  میهاربا  راـگدرورپ  طـقف ، تفگیم  هدـش و  نادرگ  ور  كرـش  یتسرپ و  تب  زا  تیلهاـج  ناـمز  رد  وا  هدوب ،

هباحص و رتشیب  مود  مسق  زا  و  دیدرگ . بوسحم  یعقاو  ناناملسم  زا  دروآ و  مالسا  همرـص  دیدرگ  تلاسر  هب  ثوعبم  ص )  ) یمارگ ربمایپ 
تلاسر دـیون  هتفرگ و  هرانک  یتسرپ  تب  زا  تیلهاـج  ناـمز  رد  هک  هدوب  تلـص  نب  هیما  موس  عون  زا  و  دـنا . هدوب  مالـسا  ردـص  ناناملـسم 

زا دینـش  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  توبن  نوچ  و  دادیم ، ربخ  نآ  هب  ار  مدرم  هدـناوخ و  ینامـسآ  ياهباتک  زا  ار  مالـسا  ربماـیپ 
ص 36. هبیتق ، نیا  فراعم  يرتشوش .) یقتدمحم   ) دیدرگ رکنم  تداسح  توادع و  يور 

يدوهی تالاوس 

هک يزیچ  و  تسین ، ادخ  دزن  هک  يزیچ  تسین و  ادخ  يارب  هک  يزیچ  زا  نک  هاگآ  ارم  دیسرپ ؛ مالسلاهیلع  ریما  ترـضح  زا  يدوهی  يدرم 
دنادیمن . ادخ 

يارب ادخ  تسادخ و  رسپ  ریزع  دییوگیم  هک  تسا  دوهی  امـش  راتفگ  دنادیمن  ادخ  هک  ار  هچنآ  دومرف : يو  هب  مالـسلاهیلع  ترـضح  نآ 
. درادن غارس  يرسپ  دوخ 

تسا . ناگدنب  رب  متس  تسین  ادخ  دزن  هک  هچنآ  تسا و  کیرش  تسین  ادخ  يارب  هک  ار  هچنآ  اما  و 
[ . 1 . ] تسوا هداتسرف  دمحم  و  تسا ، هناگی  اتکی و  ادخ  هک  مهدیم  یهاوگ  تفگ : يدوهی 

--------------------
اه : تشون  یپ 

ص 271. ءاضقلا ، باب  قودص ، دیحوت ، [ 1]

تولاجلا سار  تالاوس 

: تفگ هدومن  شسرپ  مالـسلاهیلع  ریما  ترـضح  زا  ار  شتالاوس  وا  تسنادن . ار  شخـساپ  رکبوبا  دومن ، یتالاوس  رکبوبا  زا  تولاجلا  سار 
؟ تسیچ تادوجوم  مامت  ساسا  لصا و 

دامج ود  مادـک  . ار هدـنز  دوجوم  ره  بآ  زا  میداد  رارق  و  یح ؛ ءیـش  لک  ءاملا  نم  انلعجو  دـیامرف : یم  دـنوادخ  اریز  تسا ؛ بآ  دومرف :
؟ دنتفگ نخس  هک  دندوب 

؟ دننیبیمن ار  اهنآ  مدرم  دندرگیمن و  مک  دنوشیم و  دایز  هک  دنمادک  زیچ  ود  نآ  [ 1  ] نیمز نامسآ و 
. زور بش و 

؟ نامسآ زا  هن  نیمز و  زا  هن  هک  دوب  بآ  مادک 
. دندوب هتخات  نادیم  رد  هک  دوب  ینابسا  قرع  هک  داتسرف ، سیقلب ، يارب  نامیلس  هک  دوب  یبآ 

؟ دنکیم سفنت  حور  نتشادن  اب  هک  تسا  زیچ  هچ 
(. دیامن عولط   ) دنک سفنت  هک  هگنآ  حبص ! هب  دنگوس  [ 2 [ ؛ سفنت اذا  حبصلا 
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؟ دوشیم مک  دایز و  هک  تسا  زیچ  هچ 
. تسا هام  صرق 

؟ مک هن  دوشیم و  دایز  هن  هک  تسا  زیچ  هچ 
. تسایرد

؟ ددرگیمن دایز  یلو  دوشیم  مک  هک  تسا  زیچ  هچ 
[ . 3 . ] تسا رمع 

----------------
اه : تشون  یپ 

نیعئاط . انیتا  اتلاق  [ 1]
هیآ 17 . ریوکت ، هروس  [ 2]

. رکبیبا دهع  یف  ع )  ) هایاضق يورس ، بقانم ، [ 3]

دوهی زا  یهورگ  تالاوس 

میـسرپب وت  زا  ار  یبلاطم  ات  میا  هدـمآ  وت  دزن  ام  یتسه و  ناتربمایپ  زا  سپ  مکاح  یلاو و  وت  دـنتفگ : وا  هب  هدـمآ  رمع  دزن  دوهی  زا  یهورگ 
! دیسرپب تفگ : رمع  . دومن میهاوخ  يوریپ  وت  زا  هدروآ  نامیا  وت  هب  ییوگ  خساپ  ام  هب  حیحص  رگا  هک 

هن دوب و  يرپ  هن  هدومن و  راذـنا  ار  دوخ  موق  هک  یـسک  زا  و  اهنآ . ياهدـیلک  هناـگتفه و  ياهنامـسآ  ياـهلفق  زا  نک  هاـگآ  ار  اـم  دـنتفگ :
هدزای و هد و  هن و  تشه و  تفه و  شش و  جنپ و  راهچ و  هس و  ود و  کی و  زا  و  دناهدشن ، هدیرفآ  یمحر  رد  هک  يزیچ  جنپ  زا  و  یمدآ ،

. هدزاود
ادخ لوسر  مع  رسپ  یلو  درادن ، یهاگآ  نآ  هب  هک  دیاهدیسرپ  باطخ  نب  رمع  زا  يزیچ  تفگ : نانآ  هب  هاگنآ  دش و  رکف  رد  یتعاس  رمع 
دوخ دزن  هب  ار  وا  هداتسرف  ترضح  نآ  دزن  هب  ياهدنیامن  سپ  داد . دهاوخ  ربخ  دیاهدیـسرپ  هک  یبلاطم  نیا  زا  ار  امـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

نم رب  ار  ناتلئاسم  دومرف : هدرک و  ور  نایدوهی  هب  مالسلاهیلع  نینموملاریما  تشاد ، هضرع  شتمدخ  ار  نایرج  رمع  دمآ  نوچ  و  دناوخارف ،
. دندرک حرطم  ار  هدش  دای  تالاوس  نامه  نانآ  دیرادب ، هضرع 

؟ دیراد یتالاوس  مه  اهنیا  زا  ریغ  ایآ  دومرف : ماما 
اهنآ ياهدیلک  تسا و  ادخ  هب  ندیزرو  كرش  اهنامسآ  ياهلفق  اما  دومرف : نانآ  هب  مالسلاهیلع  نینموملاریما  ! ربش ریبش و  ردپ  يا  هن  دنتفگ :

. تسا هللا  الا  هلا  راتفگ ال 
. تسا نامیلس  هچروم  یسنا ، هن  هدوب و  يرپ  هن  هدناسرت و  ار  دوخ  موق  هک  یسک  نآ  اما  و 

. تسا میهاربا  چوق  و  حلاص ، هقان  یسوم و  ياصع  اوح و  مدآ و  دناهدشن  هدیرفآ  یمحر  رد  هک  ياهدنز  دوجوم  جنپ  نآ  اما  و 
. تسین یکیرش  ار  وا  هک  تسا  هناگی  يادخ  کی ، اما  و 

. تساوح مدآ و  ود ؛ اما  و 
. تسا لیفارسا  لیئاکیم و  لیئربج و  هس ؛ اما  و 

. تسا نآرق  روبز و  لیجنا و  تاروت و  راهچ ؛ اما  و 
. تسا بجاو  هناگجنپ  ياهزامن  جنپ ؛ اما  و 

ار نیمز  اهنامسآ و  میدیرفآ  قیقحتب  [ 1 [ ؛) مایا هتس  یف  امهنیب  ام  ضرالا و  تاومسلا و  انقلخ  دقل  و  : ) تسا یلاعت  يادخ  لوق  شش ؛ اما  و 
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. زور شش  رد  تساهنآ  نیب  رد  هک  هچنآ  و 
[ . 2 [ ؛ ادادش اعبس  مکقوف  انینب  و  تسا : یلاعت  يادخ  لوق  تفه ؛ اما  و 

. مکحم نامسآ  تفه  امش  يالاب  رب  میداهن  انب  و 
کلم تشه  زور  نآ  ار  تراـگدرورپ  شرع  و  ۀـینامث ؛ ذـئموی  مهقوـف  کـبر  شرع  لـمحی  و  تسا : لـجوزع  يادـخ  لوـق  تـشه ؛ اـما  و 

[ . 3 . ] دنریگرب
. هدش لزان  یسوم  رب  هک  تسا  یتایآ  هن ؛ اما  و 

نوچ میداهن ، رارق  هدعو و  بش  یس  یـسوم  اب  و  [ 4 [ ؛) رشعب اهانممتا  هلیل و  نیثلث  یـسوم  اندعاو  و  : ) تسا لجوزع  يادخ  لوق  هد ؛ اما  و 
. میدوزفا نآ  رب  رگید  بش  هد  تفای  نایاپ 

.... مدید و هراتس  هدزای  باوخ  ملاع  رد  نم  [ 5 [ ؛... ابکوک رشع  دحا  تیار  ینا  شردپ : هب  تسا  فسوی  راتفگ  هدزای ؛ اما  و 
گنس رب  ار  دوخ  ياصع  [ 6 [ ؛) انیع هرشع  اتنثا  هنم  ترجفناف  رجحلا  كاصعب  برضاف  : ) یسوم هب  تسا  لجوزع  يادخ  لوق  هدزاود ؛ اما  و 

. دمآ نوریب  گنس  نآ  زا  بآ  همشچ  هدزاود  سپ  نز ،
وت تسوا و  هداتـسرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  هک  نیا  ادـخ ، زا  ریغ  يادـخ  تسین  هک  میهدیم  یهاوگ  دـنتفگ : نایدوهی  عقوم  نیا  رد 

[ . 7 . ] وت زا  ماقم  نیا  هب  تسا  رتراوازس  وا  دنگوس ! ادخ  هب  دنتفگ : رمع  هب  هاگنآ  و  ییادخ ، لوسر  مع  رسپ 
----------------------------

اه : تشون  یپ 
هیآ 37 . هروس ق ، [ 1]
هیآ 12 . ابن ، هروس  [ 2]

هیآ 17 . ۀقاحلا ، هروس  [ 3]
هیآ 141 . فارعا ، هروس  [ 4]

هیآ 3 . فسوی ، هروس  [ 5]
هیآ 59 . هرقب  هروس  [ 6]

. یناثلا دهع  یف  ع )  ) هایاضق يورس ، بقانم ، [ 7]

رصیق تالاوس 

هتساوخ کمک  ع )  ) ترضح نآ  زا  هتسنادن و  ار  شخساپ  وا  هدیسرپ و  رمع  زا  ابتک  هک  رصیق  تالاوس  هب  ریما  ترضح  ياهخساپ  هلمج  زا 
تساتدنچ : نیا  دوب .

باـتفآ تسا ، مشچ  شاهمه  هک  يزیچ  و  تسا ؛ بآ  تساـپ ، شاهـمه  هـک  يزیچ  و  تـسا ؛ شتآ  تـسا  ناـهد  فرط ، ره  زا  هـک  يزیچ  )
، تسا روط  هوک  دوـمن  چوـک  دوـخ  ياـج  زا  راـب  کـی  اـهنت  هک  يزیچ  دوـمرف  هکنیا  اـت  تسا ؛ داـب  تسا  لاـب  شاهمه  هک  يزیچ  و  تسا ؛

ياهعطق دنوادخ  سپ  هدش ، عقاو  سدقم  نیمزرـس  لیئارـسا و  ینب  نیب  روط  هوک  و  دندومن ؛ راگدرورپ  ینامرفان  لیئارـسا  ینب  هک  یماگنه 
انقتن ذا  و  : ) دـیامرفیم میرک  نآرق  رد  دـنوادخ  هک  تفرگ ، رارق  ناـنآ  رـس  يـالاب  رب  هداد  رارق  رون  زا  لاـب  ود  شیارب  هدوـمن  ادـج  نآ  زا 

[ . 1 (. ] مهب عقاو  هنا  اونظ  ۀلظ و  هناک  مهقوف  لبجلا 
. اهنآ رب  داتفا  دهاوخ  ورف  دنتشادنپ  هک  میتخیگنارب  اهنآ  زارف  رب  ربا  هعطق  دننام  روط ! هوک  ناشفالسا  رب  هک  هاگنآ  نادوهی  دنرآ  دای  هب  و 

مدآ ینب  لامعا  هک  متفه  نامـسآ  رد  تسا  یهتنملا  هردس  نآ  و  تسا ، یبوط  تخرد  دراد ، لوط  نآ  هیاس  هار  لاس  دص  هک  یتخرد  اما  و 
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رد یبوط  تخرد  زا  ياهخاـش  هک  نیا  رگم  تسین  تشهب  رد  ياهناـخ  رـصق و  چـیه  و  تسا ، یتشهب  ناـتخرد  زا  دوش و  یم  یهتنم  نآ  هب 
. تساج همه  رد  نآ  رون  هدوب و  یکی  نآ  لصا  هک  تسا  دیشروخ  ایند  رد  نآ  دننام  و  تسا ، نازیوآ  نآ  نایم 

هرجـش هیلع  انتبناو  دیامرف : یم  دنوادخ  تسوا و  تازجعم  زا  نآ  هک  تسا  سنوی  تخرد  هدـش ، هدـییور  يرایبآ  نودـب  هک  یتخرد  اما  و 
. ودک زا  یتخرد  سنوی ، يالاب  رب  میدینایور  و  [ 2 [ ؛ نیطقی نم 

. دوشیمن عفد  وا  زا  يزیچ  هدومن و  هیذغت  فان ، هار  زا  هک  ردام  مکش  رد  تسا  نینج  ایند  رد  نآ  دننام  نایتشهب ، كاروخ  اما  و 
دیفـس و فلتخم  گنر  ود  نآ  رد  هک  تسا  مخت  لثم  ایند  رد  نآ  دـننام  نایتشهب ؛ يارب  فرظ  کی  رد  گنراگنر  ياهاذـغ  عامتجا  اـما  و 

. دنوشیمن طولخم  مه  اب  هتشاد و  دوجو  درز 
[ . 3 . ] دیآیم نوریب  بیس  نایم  زا  ملاس  هک  تسا  مرک  ایند  رد  نآ  لثم  دوشیم ، جراخ  بیس  نایم  زا  هک  یناوج  رتخد  اما  و 

: دـیوگیم هک  هدرک  لقن  شردـپ  زا  نیمجنم ؛ ياهتباصا  باب  رد  [ 4  ] هرـضاحملا راوشن  باتک  رد  یخونت  دوشیم : لقن  تبـسانم  نیمه  هب 
رد یبیـس  دـناوخارف و  دوخ  دزن  هب  ماهدرک  شوـمارف  نم  هتفگ و  ار  شماـن  هک  ار  يرگید  مجنم  رـشعموبا و  وا  هک  مدوـب  قـفوم  دزن  يزور 

؟ مراد نیتسآ  رد  زیچ  هچ  دیسرپ  نانآ  زا  تفرگ و  نیتسآ 
. تسا ناویح  سنج  زا  تفگ : رـشعموبا  و  تساههویم ، زا  تفگ : رکف ، يرادـقم  علاط و  نتفرگ  بالرطـسا و  رد  هاـگن  زا  سپ  رگید  مجنم 

. تخادنا نوریب  شنیتسآ  زا  ار  بیس  يدرک و  اطخ  تفگ : رشعموبا  هب  یتفگ و  تسرد  تفگ : يرگید  نآ  هب  قفوم 
مرک نآ  نورد  دید  ناهگان  دومن  چاق  ار  نآ  هتشادرب  ار  بیس  هاگنآ  هدنکفا و  رظن  بالرطسا  رد  یتعاس  اددجم  هدش  تفگش  رد  رشعموبا 

. رشعموبا منم  تفگ : سپ  تسا 
. داد هزیاج  روتسد  ود  ره  يارب  هدومن  بجعت  نانآ  سدح  تحص  نیا  زا  قفوم 

---------------------
اه : تشون  یپ 

هیآ 170 . فارعا ، هروس  [ 1]
هیآ 146 . تافاص  هروس  [ 2]

ص 85 . يزوج ، نب  طبس  هرکذت  [ 3]
(. توریب پاچ   ) ص 171 ج 2 ، هرضاحملا ، هراوشن  [ 4]

نارگمتس

راتفگ موهفم  انعم و  بشید  ینایلاس  تشذگ  زا  سپ  یلع ! ای  تفگ : مالـسلاهیلع  ریما  ترـضح  هب  هفیذـح  نامثع  تفالخ  نامز  رد  يزور 
یلـص ربمایپ  هک  یلاح  رد  دننک  متـس  نیع  کی  رب  نیع  دنچ  هک  ینامز  هفیذح ! يا  دوب  یهاوخ  هنوگچ  دیتفگ : نم  هب  هرح  رد  هک  ار  امش 
امـش رب  تفالخ  يدـصت  رد  تسا  نیع  ناشمان  لوا  هک  رمع  وا  زا  سپ  و  رکبوبا )  ) قیتع مدـید  هک  مدـیمهف ، دـشابن  ام  نایم  هلآ  هیلع و  هللا 

. دنتفرگ یشیپ 
هدمآ یتیاور  رد  تشاد و  نامثع  تفالخ  رد  گرزب  یمهـس  هک  ار  فوع  نب  نمحرلادبع  يدرک  شومارف  دومرف : يو  هب  مالـسلاهیلع  ماما 

ملظ و رد  هک  دنتـسه  ییاهنیع  اهنیا  هک  دش  دهاوخ  هفاضا  نانآ  رب  راوخرگج  نز  دـنزرف  هیواعم  اب  صاع  نب  رمع و  يدوزب  و  دومرف : هک 
[ . 1 . ] دنداد مه  تسد  هب  تسد  نم  رب  متس 

. تسا هدمآ  دیدپ  ییامعم  يزغل و  لئاسم  ملع  هنیمز ، نیا  رد  مالسلاهیلع  ترضح  نآ  ياهخساپ  زا  و  يرآ ،
---------------------------
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اه : تشون  یپ 
. بیغلاب ع )  ) هرابخا یف  ص 425 ، ج 1 ، يورس ، بقانم ، [ 1]

هرصب نیمزرس 

نم هدیعب  ءاملا  نم  هبیرق  مکضرا  دومرف : نانآ  هب  هرصب  لها  تمذم  رد  مالسلاهیلع  یلع  ترضح  هدروآ : هغالبلاجهن  رد  هر )  ) یـضر دیس 
ایرد بآ  هب  هرـصب  نیمز  هتفگ : لوا  هلمج  ریـسفت  نایب  رد  دیدحلایبانبا  [ 1  ] رود نامسآ  زا  تسا و  کیدزن  بآ  هب  امـش  نیمز  ءامـسلا ؛
نامز رد  رگید  هعفد  هللااب و  رداقلا  نامز  رد  راب  کی  هدش ، قرغ  رابود  سراف  بآ  نایغط  رثا  رد  تهج  نیمه  هب  دشابیم و  کیدزن  رایـسب 

. هللارماب مئاقلا 
هنیـس دننام  شدجـسم  دش و  دهاوخ  قرغ  هرـصب  رهـش  دـیامرفیم : هک  تسا  هداد  ربخ  نآ  هب  هیبیغ  رابخا  نمـض  رد  ترـضح  نآ  هچنانچ 

. دوب هدومرف  ماما  هک  دش  هنوگ  نامه  سپ  دنام ، دهاوخ  یتشک 
يور هرومعم  طاقن  نیرترود  هک  هدش  هدید  یموجن  تالآ  اهدصر و  هلیسو  هب  هک  تسا  نیا  نامـسآ  زا  هرـصب  يرود  يانعم  هدروآ : زین  و 

صئاـصخ زا  قـیقد  تاـکن  نیا  ناـیب  دـیوگیم : سپـس  و  تسا . عـقاو  هرـصب  یحاوـن  رد  هک  دـشابیم ، هـلبا  راـهنلا  فـصن  هرئاد  زا  نـیمز 
یپ نآ  هب  یسک  ققحم  نادنمـشناد  زج  هتـشادن و  ییانـشآ  نآ  هب  برع  هک  هداد  ربخ  یتاعوضوم  زا  اریز  تسا ؛ مالـسلاهیلع  نینموملاریما 

[ . 2 . ] دشابیم مالسلاهیلع  ترضح  نآ  هعیدب  بیارغ  رارسا و  زا  نیا  و  دربیمن ،
------------------------

اه : تشون  یپ 
هبطخ 13 . هغالبلاجهن ، [ 1]

ص 89. ج 1 ، دیدحلایبانبا ، هغالبلاجهن ، حرش  [ 2]

لال نداد  دنگوس 

هک ار  يادخ  ساپس  دومرف : مالسلاهیلع  ترضح  نآ  دندومن ؛ شسرپ  گنگ  صخش  نداد  دنگوس  تیفیک  زا  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  زا 
گنگ درم  هب  دندروآ  نوچ  دـیروایب ! ینآرق  میارب  دومرف : هاگنآ  مزاس . فرطرب  ناشیارب  ار  مدرم  ياهزاین  مامت  هک  نیا  ات  دربن  ایند  زا  ارم 

تسیچ ؟ نیا  دومرف : هدرک و  ور 
. تسا نآرق  نآ  هک  دنامهف  هدرک و  دنلب  نامسآ  يوس  هب  رس  گنگ  درم 

زا سپ  دیناشن و  دوخ  گنگ  ردارب  رانک  رد  ار  درم  نآ  ماما  دـندروآ ، ار  شردارب  دـینک ! رـضاح  ار  وا  یلو  دومرف : مالـسلاهیلع  ماما  سپس 
وت نیب  یـضاق  هک  وگب  تردارب  هب  دوـمرف : گـنگ  ردارب  هب  سپ  دروآ . ذـغاک  ملق و  ربـنق  رواـیب ، ذـغاک  ملق و  میارب  ربـنق ! يا  دوـمرف : نآ 
همذ تئارب  رب  لمتشم  ییاعد  مالسلاهیلع  ترضح  نآ  عقوم  نیا  رد  دنامهف ، دوخ  ردارب  هب  ار  عوضوم  درم  تسا ، مالسلاهیلع  یلع  تمصخ 

ماـما سپ  دـیزرو ، عاـنتما  بآ  ندیــشون  زا  گـنگ  درم  یلو  دـماشایب ، ار  بآ  دوـمرف : يو  هـب  تســش و  بآ  اـب  ار  نآ  تشوـن و  گـنگ 
[ . 1 . ] دنادرگ مزلم  نید  تخادرپ  هب  ار  وا  مالسلاهیلع 

------------------
اه : تشون  یپ 

ثیدح 86. ص 319 ، ج 6 ، بیذهت ، [ 1]
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ملاظ نداد  دنگوس 

رگا هک  دیوج  يرازیب  ادخ  هوق  لوح و  زا  دییوگب  وا  هب  دیهد  دنگوس  ار  يرگمتس  صخش  دیهاوخب  رگا  دومرف : مالـسلاهیلع  نینموملاریما 
هب اریز  دش ؛ دهاوخن  لیجعت  شتبوقع  رد  هناگی  يادخ  هب  دنگوس  دیوگب  رگا  یلو  دیـسر ، دهاوخ  تبوقع  هب  دوز  دشاب  غورد  شدنگوس 

[ . 1 . ] تسا هدومن  فارتعا  دنوادخ  یگناگی 
----------------------

اه : تشون  یپ 
تمکح 253. هغالبلاجهن ، [ 1]

لکشم دنگوس 

، دندروآ نینموملاریما  دزن  دشاب ، هقالط  هس  وا  دنکن  شزیمآ  شرـسمه  اب  ناضمر  هام  زور  رد  رگا  هک  دوب ، هدرک  دای  دنگوس  هک  ار  يدرم 
[ . 1 . ] دنک افو  شدنگوس  هب  دربب و  رفس  هب  ار  وا  دومرف : ترضح 

--------------
اه : تشون  یپ 

نماثلا . بابلا  ص 25 ، يزوجنبا ، ایکذا ، [ 1]

جح رفس 

اودارا ولو  دـیامرفیم : دـنوادخ  اریز  دـیامن ؛ مادـقا  شرفـس  تامدـقم  هیهت  رد  شدوخ  دورب  جـح  دـهاوخب  امـش  زا  یـسک  هاگره  دومرف :
[ . 2 . ] دندرکیم هدامآ  یگرب  زاس و  نانآ  يارب  دنتشاد  جورخ  هدارا  نانآ  رگا  [ 1 [ ؛ هدع هلاودع  جورخلا ال 

-----------------
اه : تشون  یپ 

هیآ 45 . هبوت  هروس  [ 1]
ص 225. ج 2 ، نیلقثلا ، رون  ریسفت  [ 2]

البرک نیمزرس 

، مدینـشیم ار  ناشراتفگ  نم  دومن و  لاوس  دوب  هدـید  هک  ار  ینایرج  وا  زا  دـمآ و  بهو  نب  دیعـس  دزن  یقراب  هورع  دـیوگیم : هفیحجوبا ،
نیمز هب  تسد  اب  مدید  سپ  مدیسر  ترضح  نآ  تمدخ  البرک  رد  نم  داتسرف و  مالسلاهیلع  یلع  دزن  هب  ارم  میلس  نب  فنخم  تفگ : دیعس 

. تساجنیا تساجنیا ، دیامرفیم : هدومن و  هراشا  البرک 
؟ دوشیم هچ  اجنیا  نینموملاریما  ای  تفگ : ترضح  نآ  هب  يدرم 

يدرم ناشیا ! زا  امش  لاح  هب  ياو  و  امـش ! زا  ناشیا  لاح  هب  ياو  سپ  دیآیم ، دورف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  لآ  ياهراب  اجنیا  دومرف :
!؟ نینموملاریما ای  تسیچ  ناتدوصقم  دیسرپ 

خزود هب  نانآ  نتـشک  ببـس  هب  ار  امـش  دـنوادخ  هک  ناشیا  زا  امـش  رب  ياو  و  دیـشکیم ، ار  نانآ  هک  امـش  زا  ناشیا  لاـح  هب  ياو  دومرف :
[ . 1 . ] دربیم
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-------------------
اه : تشون  یپ 

ص 338. ج 41 ، راحب ، [ 1]

رتش زا  مهس 

رتش زا  مهس 

مدآ ینب  لسن  زا  رمع  لاوس 

؟ لیباه ای  هدوب  لیباق  زا  مدآ  لسن  دیسرپ ؛ بعک  زا  رمع  هدمآ : فراعم  رد  زین  و 
رد مه  وا  لسن  لیباق  اما  و  تشاذگن ، ياج  رب  دوخ  زا  يدنزرف  هدش و  ناهن  كاخ  رد  لیباه )  ) لوتقم ماما  مادکچیه . زا  داد : خساپ  بعک 

. تسا [ 1 (. ] مدآ رسپ  ثیش  و   ) ثیش نادنزرف  زا  حون  حون و  نادنزرف  زا  همه  مدرم  و  دندیسر ، تکاله  هب  یگمه  حون  نافوط 
: ّفل ؤم 

. نیمز يور  ناگدنامزاب  ار  حون  داژن  میداد  رارق  و  [ 2 [ ؛ نیقابلا مه  هتیرذ  انلعجو  دوب : هدینشن  ار  نآرق  هیآ  رمع  ایآ 
-----------------

اه : تشون  یپ 
ص 12 . فراعم ، [ 1]

هیآ 77. تافاص ، هروس  [ 2]

رمع ياطخ  هس 

رد یکـش  دیـسر ، شـشوگ  هب  ياهناخ  زا  ینز  درم و  يادص  تشگ ، ماگنه  هب  یبش  درکیم ، ینابـساپ  اهبـش  رمع  هدروآ : دـیدحلایبانبا 
ولج رد  یبارـش  هساک  هتـسشن و  مه  رانک  رد  هک  دـید  ار  يدرم  نز و  درک ، هاـگن  هناـخ  نورد  هب  تفر و  ـالاب  هناـخ  راوید  زا  داـتفا ، شلد 

!؟ دشوپیم وت  رب  وا  ینکیم و  تیصعم  ار  ادخ  وت  هک  يرادنپیم  ایآ  ادخ ! نمشد  يا  تفگ : دز و  بیهن  درم  هب  رمع  تساهنآ .
: ياهدش هانگ  هس  بکترم  وت  ماهدش  بکترم  هانگ  کی  اهنت  نم  رگا  هفیلخ ! يا  تفگ : درم 

ياهدرک سسجت  وت  و  دینکن ، سسجت  [ 1 [ ؛ اوسسجت الو  دیامرفیم : دنوادخ  هک  نیا  لوا 
. ياهدمآ الاب  راوید  زا  وت  دیوش و  لخاد  اههناخ  ياهرد  زا  [ 2 [ ؛ اهباوبا نم  تویبلا  اوتاو  دیامرفیم : هک  نیا  مود 

[4 . ] يدرکن مالس  وت  دینک و  مالس  هناخ  نآ  لها  هب  دیدش  ياهناخ  لخاد  تقو  ره  [ 3 [ ؛ اوملسف اتویب  متلخد  اذاف  دیامرفیم : هک  نیا  موس 
.

وا هب  هدومن  ضارتعا  رمع  هب  عقوم  نآ  رد  هک  تسا  یفقث  نجحموبا  هتفر  الاب  شاهناـخ  راوید  زا  رمع  هک  يدرم  هدـمآ : یبلعث  ریـسفت  رد  و 
دیز دیوگیم ؟ هچ  درم  نیا  تفگ : دوخ  ناهارمه  هب  رمع  تسا . هتـشاد  رذحرب  سـسجت  زا  ار  وت  دـنوادخ  تساوران و  وت  راک  نیا  هتفگ :

ار وا  دش و  نوریب  هناخ  زا  دینش  ار  نیا  نوچ  رمع  تسا . سسجت  امـش  لمع  نیا  دیوگیم  تسار  دنتفگ ، وا  هب  مقرا  نب  هللادبع  تباث و  نب 
[ . 5 . ] تشاذگاو دوخ  لاح  هب 

: هدورس هتشاد  بارش  ندیشون  هب  هک  ياهقالع  تدش  تلع  هب  وا  هک  دناهدروآ  نجحموبا  نیمه  لاح  حرش  رد 
همرک  بنج  یلا  ینفداف  تمام  اذا 
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اهقورع یتوم  دعب  یماظع  يورت 
ینناف  هالفلا  یف  یننفدت  الو 

[ . 6  ] اهقوذا تمام ال  اذا  فاخا 
----------------------

اه : تشون  یپ 
هیآ 12 . تارجح ، هروس  [ 1]

هیآ 188 . هرقب ، هروس  [ 2]
هیآ 60 . رون ، هروس  [ 3]

ص 61 . ج 1 ، هغالبلاجهن ، حرش  [ 4]
یبلعث . ریسفت  [ 5]

نفد هالف  رد  ارم  ددرگ و  باریـس  نآ  ياههشیر  زا  میاهناوختـسا  ات  دیراپـسب ، كاخ  هب  يروگنا  تخرد  رانک  رد  ارم  مدرم  هک  هاـگنآ  [ 6]
. منامب هرهب  یب  نآ  ندیشچ  زا  گرم  زا  سپ  مسرت  یم  هک  دینکن ،

رشب نب  بئاس 

. دوب مالسلاهیلع  نانمؤمریما  باحصا  زا  ثراح ، نب  ورمع  نب  رشب  دنزرف  بئاس 
نینمؤملاریما باـکر  رد  لـمج  رد  نمحرلادـبع  دـیبع و  بئاـس و  شدـنزرف : هس  ورمع و  نب  رـشب  دـنکیم : لـقن  دوـخ  دنـس  هب  دعـس  نبا 

[ . 1 . ] دش هتشک  دوب و  ریبز  نب  بعصم  اب  اهدعب  بئاس  دنتشاد و  روضح  مالسلاهیلع 
---------------------

اه : تشون  یپ 
ص 359. ج 6 ، يربکلا ، تاقبط  ص 182 ؛ ج 7 ، هعیشلا ، نایعا  [ 1]

یعجشا دعج  یبا  نب  ملاس 

، مالسلاهیلع بلاطیبا  نب  یلع  زا  یتایاور  دوب و  هقث  وا  [ 1 . ] تسا مالسلاهیلع  یلع  ترضح  نانمؤمریما  باحصا  زا  ار  دعَجیبا » نب  ملاس  »
هتفر ایند  زا  يرجه  مدص  ات  دون  ياهلاس  نیب  یگلاس  رد 110  هدرک و  ینالوط  رمع  وا  تسا . هدرک  لقن  نارگید  ساـبع و  نبا  هریره ، وبا 

[ . 2 . ] تسا
-----------------------

اه : تشون  یپ 
ص 5 . یقرب ، لاجر  ش 9 ؛ ص 43 ، یسوط ، لاجر  [ 1]

ص 174. ج 7 ، هعیشلا ، نایعا  ك : ر . ص 244 ؛ ج 3 ، بیذهتلا ، بیذهت  [ 2]

یجرزخ يراصنا  ثراح  نب  دعس 

روضح زین  نیّفص  رد  وا  دناهدوب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  باحـصا  زا  شردپ  يو و  تسا . راجن » ینب   » هلیبق زا  یجرزخ و  راصنا  زا  وا 
[ . 1 . ] دیسر تداهش  هب  مالسلاهیلع  یلع  باکر  رد  تشاد و 
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----------------------
اه : تشون  یپ 

ص 50. ج 3 ، هباصالا ، ص 290 ؛ ربحملا ، ص 50 ؛ ج 3 ، هباصالا ، ص 272 ؛ ج 2 ، هباغلادسا ، [ 1]

نامی نب  هفیذح  نب  دعس 

[ . 1 . ] تسا هدوب  مالسلاهیلع  نانمؤمریما  باحصا  زا  هفیذح » نب  دعس  : » دسیونیم یسوط  خیش 
------------------

اه : تشون  یپ 
ش 27. ص 44 ، یسوط ، لاجر  [ 1]

( رامع وبا   ) دیمح نب  دعس 

نامه رد  دیگنج و  ترـضح  نآ  باکر  رد  نیّفـص  رد  يو  دوب . مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  باحـصا  زا  رامع ، وبا  شاهینک  دیمح  نب  دـعس 
[ . 1 . ] دید همدص  شمشچ  دربن 

-----------------
اه : تشون  یپ 

ش 29. ص 44 ، یسوط ، لاجر  [ 1]

ش

ناکدوک هیبنت  طیارش 

، درامشیمن زاجم  یسک  ار  ناکدوک  یندب  هیبنت 
دـشر عنام  دـنزیریم و  مهب  ار  سـالک  هسردـم و  عضو  ناـشیاهدروخرب  اـب  هک  یناـکدوک  درک و  هیبنت  دـیاب  ار  راـکهزب  ناـکدوک  هچرگ 

. درک هیبنت  دیاب  ار  دنوشیم  نارگید 
. دومرفیمن هزاجا  ار  تبرض  هس  زا  شیب  راکهزب  راتفردب و  ناکدوک  هب  تبسن  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  هک 

دندروآ مالسلا  هیلع  یلع  ماما  تمدخ  ار  دوخ  ياههچرتفد  دندوب و  هدرک  تکرـش  یـسیون  طخ  هقباسم  رد  هک  ناکدوک  زا  یعمج  يزور 
دندرگ ، قیوشت  تواضق و  ات 

: دومرف ناکدوک  هب  باطخ  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
[ . 1  ] ُْهنِم َُّصْتُقا  ِبَدَْالا  یف  ٍتابَرَض  ِثالَث  َقْوَف  ْمَُکبَرَض  ْنِا  ْمُکُمِّلَعُم  اوُِغْلبَا 

.( دش دهاوخ  صاصق  دنزب ، امش  رب  هبرض  هس  زا  شیب  رگا  هک  دیناسرب  ار  مایپ  نیا  دوخ  مّلعم  هب  )
-------------------

اه : تشون  یپ 
هعیشلا ج 18 ص 582. لئاسو  [ 1]

كدوک تیبرت  رد  باتش 
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. تسا كدوک  تیبرت  شزومآ و  يزاسزاب و  رد  باتش  تیبرت ، ياهشور  زا  رگید  یکی 
نینـس رد  تیبرت  يرورپزاب و  يریگدای و  ياههنیمز  اریز  دـننک  باتـش  كدوک  تیبرت  رد  دـیاب  یتیبرت  ناـّیبرم  رگید  نارداـم و  ناردـپ و 

: دومرف هک  تسا  مهارف  رمع  لحارم  رگید  زا  رتشیب  یکدوک 
َنُود ِیلَجَأ  ِیب  َلَْجعَی  ْنَأ  َْلبَق  اَْهنِم  ًالاَصِخ  ُْتدَرَْوأَو  َْکَیلِإ ، ِیتَّیِـصَِوب  ُتْرَدَاب  ًانْهَو ، ُداَدْزَأ  ِیُنْتیَأَرَو  ًاّنِـس ، ُْتغََلب  ْدَق  ِینَْتیَأَر  اََّمل  یِّنِإ  َّیَُنب ، َْيأ 

، اَْینُّدـلا ِنَِتفَو  يَوَْهلا  ِتاَبَلَغ  ُضَْعب  َْکَیلِإ  ِینَِقبْـسَی  َْوأ  یِمْـسِج ، ِیف  ُتْصُِقن  اَـمَک  ِییْأَر  ِیف  َصَْقنُأ  ْنَأ  َْوأ  یِـسْفَن ، ِیف  اَِـمب  َکـَْیلِإ  َیِْـضفُأ  ْنَأ 
. ُْهتَِلبَق ٍءْیَش  ْنِم  اَهِیف  َیِْقلُأ  اَم  ِۀَِیلاَْخلا  ِضْرَْألاَک  ِثَدَْحلا  ُْبلَق  اَمَّنِإَو  ِروُفَّنلا . ِْبعَّصلاَک  َنوُکَتَف 

َنوُکَتَف ُهََتبِرَْجتَو ، ُهَتَیُْغب  ِبِراَجَّتلا  ُلْهَأ  َكاَفَک  ْدَق  اَم  ِْرمَْألا  َنِم  َِکیْأَر  ِّدِِجب  َِلبْقَتْـسَِتل  َکُُّبل ، َلِغَتْـشَیَو  َُکْبلَق ، َوُسْقَی  ْنَأ  َْلبَق  ِبَدَْألِاب  َُکتْرَداَبَف 
. ُْهنِم اَْنیَلَع  َمَلْظَأ  اَمَّبُر  اَم  ََکل  َناَبَتْساَو  ِهِیتَْأن ، اَّنُک  ْدَق  اَم  َِکلذ  ْنِم  َكاَتَأَف  َِۀبِرْجَّتلا ، ِجاَلِع  ْنِم  َتِیفوُعَو  ِبَلَّطلا ، َۀَنُؤَم  َتیِفُک  ْدَق 

تفر ، یتساک  هب  ور  ییاناوت  و  تشذگ ، نم  زا  ینایلاس  مدید  هک  یماگنه  مرسپ ! )
، مدرک باتش  وت  يارب  ّتیصو  نتشون  هب 

مرظن رد  و  مشاب ، هدرکن  لقتنم  وت  هب  ار  منورد  ياهزار  و  دـسر ، ارف  لـجأ  هک  نآ  زا  شیپ  مدرمـش ، رب  وت  يارب  ار  یقـالخا  ياـهشزرا  و 
دمآ ، دیدپ  ممسج  رد  هک  نانچ  دیآ  دیدپ  یشهاک 

ددرگ ، لکشم  تعاطا  شریذپ و  و  دنروآ ، موجه  وت  هب  ایند  ياهینوگرگد  اهشهاوخ و  هک  نآ  زا  شیپ  و 
. دوش هدیشاپ  نآ  رد  هک  تسا  يرذب  ره  شریذپ  هدامآ  هدشن ، هتشاک  نیمز  نانوچ  ناوجون  بلق  اریز 

دوش ، تخس  وت  لد  هک  نآ  زا  شیپ  مدرک ، باتش  وت  تیبرت  رد  سپ 
، ددرگ لوغشم  يرگید  زیچ  هب  وت  لقع  و 

دناهتخاس ، زاینیب  نتفای  شالت و  زا  ار  وت  و  دناهدیشک ، ار  نآ  نومزآ  تمحز  هبرجت ، نابحاص  هک  يورب  ییاهراک  لابقتسا  هب  ات 
[1 .( ] ددرگ نشور  امش  يارب  دوب  هدنام  ناهنپ  ام  رب  هک  یتاّیبرجت  زا  یخرب  و  هدیسر ، مه  وت  هب  دش ، ام  بیـصن  اهنآ  تاّیبرجت  زا  هچ  نآ  و 

.
--------------

اه : تشون  یپ 
: تسا حرش  نیا  هب  نآ  دانسا  زا  یخرب  هک  یتشد ، دمحم  سرهفملامجعم  هغالبلاجهن  همان 31  [ 1]

يافوتم 328 ه)  ) ینیلک لئاسر : باتک  - 1
3 ه) نرق يافوتم  ) دیعسنبهللادبعنبنسح ظعاوم : رجاوز و  باتک  - 2

يافوتم 328 ه)  ) یکلام هبر  دبع  نبا  : 114 دیدج  3 جو 3ص90 و91 و143  جدیرفلا دقع  - 3
يافوتم 381 ه)  ) قودص خیش  هیقفلا ج4 ص392 و386 : هرضحیال  نم  - 4

(. يافوتم 380 ه  ) ینارح هبعش  نبا  68 و76 : 52 و99 : لوقعلا ص97 : فحت  - 5

جاودزا قالش و 

رفیک و هب  طقف  یخرب  درک ، نک  هشیر  ار  ءاشحف  داسف و  ناوتیمن  دـشاب ، هتـشادن  دوجو  يدربراـک  ياـهلح  هار  رگا  یمالـسا  هعماـج  رد 
، دننکیم هیکت  تازاجم 

. دنیامنیم تیوقت  ندرک  هانگ  رد  ار  نادساف  رشب ، قوقح  هناهب  هب  یخرب  و 
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مینزیم ، دح  رگا  مالسا ، هدنرادنزاب  تاروتسد  ردو  یمالسا  هقف  رد 
مینزیم ، قّالش  رگا 

میراد ، مه  يدربراک  ِّلح  هار 
. درکیم حالصا  ار ، دساف  دارفا  و  ار ، هعماج  نوگانوگ ، ياههویش  اب  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  تموکح  رد 

، دش ُبنُج  هک  درک  يراک  دوخ  اب  وا  هک  دنداد  شرازگ  دندروآ و  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  تمدخ  ریگتسد و  ار  یناوج  يزور 
، تسا مارح  دیآیم و  باسحب  یسنج  تافارحنا  وزج  لمع  نیا  نوچ  و 

لاملا تیب  زا  هک  دومرف  روتسد  تشادن ، نز  صخش  نآ  نوچ  و  دش ، زمرق  هک  دز  وا  تسد  رب  هبرض  دنچ  قالـش  اب  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما 
[ . 1 . ] دوشن هدناشک  یفارحنا  ياههار  هب  ندرک ، جاودزا  اب  ات  دنزادرپب ، ار  وا  جاودزا  جراخم 

یمالسا و رفیک  تازاجم و  رانک  رد  هکلب  دشیمن ، نک  هشیر  یعامتجا  دسافم  دروآیم ، يور  تازاجم  هب  اهنت  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  رگا 
. دشاب هتشادن  داسف  يارب  ياهزیگنا  رگید  ات  تفرگ  نز  ناوج  نآ  يارب  ندز  قّالش 

--------------
اه : تشون  یپ 

هعیشلا ج 8 ص 574. لئاسو  و  یفاک ج 7 ص 265 ، لوصا  [ 1]

يزادناریت يرگانش و 

، دراد زاین  یندب  ياهّتیلاّعف  هب  مه  یمسج  یحور و  لامک  دشر و  يارب  ناوجون  ناوج و 
حور ، یباداش  توارط و  هب  مه  و 

دـشر رد  مه  و  دـننامن ، نادرگرـس  راکیب و  و  دـنک ، ُرپ  ار  اهنآ  تقو  مه  هک  درک  مهارف  ناـناوج  يارب  ياهنوگب  ار  ملاـس  تاـحیرفت  دـیاب 
: داد دومنهر  هک  دیامرفیم  هراشا  بوخ  ياهیمرگرس  زا  عون  ود  هب  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  هک  دشاب ، هتشاد  ریثأت  نانآ  یناور  یمسج و 

ۀَیامرِّلا  َو  ۀَحابَّسلا  ْمُکَدالْوأ  اوُمِّلَع 
[ . 1 .( ] دیزومایب يزادناریت  يرگانش و  دوخ  ناناوجون  ناکدوک و  رب  )

-------------------
اه : تشون  یپ 

ثیدح 4. یفاک ج6 ص47  عورف  [ 1]

هناعضاوتم ياهیخوش 

. درادن یعنام  تشز  ظافلا  اهراتفر و  زا  رود  تسرد و  ندنادنخ  ندیدنخ و 
. ندوب عضاوتم  نتورف و  و  مدرم ، يوربآ  اب  ندرک  يزاب  ندرک ، هرخسم  نتفگ ، غورد  نیب  تسا  قرف 

ياراد داش و  گرزب  کچوک و  اب  دروخرب  رد  و  دوب ، شکرابم  نابل  رب  دنخبل  اّما  دوبن ، وگ  هلذب  يدرم  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح 
دوب . نادنخ  باداش و  ياهرهچ 

باداش ار  اهنآ  دنادنخیم و  ار  دوخ  نارای  باحصا و  بسانم  ياهتصرف  رد  زین  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  لوسر  فلا - 
تشادیم . هگن  لاحرس  و 

: دومرف ینزریپ  هب 
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. دنوریمن تشهب  هب  اهنز  ریپ  ینکیم ، شالت  ارچ 
: تفگ دش و  تحاران  نز  نآ 

؟ موریمن تشهب  هب  نم  هَّللا  لوسر  ای 
: دومرف دیدنخیم ، هک  یلاح  رد  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

. دندرگیم تشهب  دراو  هدش و  ناوج  همه 
یلع لباقم  ار  امرخ  ياههتسه  و  دومرفیم ، لوانت  امرخ  یسلجم  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  اب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  يزور  ب - 

ترـضح نآ  هدروخ و  مالـسلا  هیلع  یلع  ار  اـهامرخ  همه  درکیم  رکف  دـشیم  دراو  یـسک  رگا  هک  ياهنوـگب  تشاذـگیم ، مالـسلا  هیلع 
. تسا هدومرفن  لوانت  يزیچ 

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  هب  باطخ  هاگنآ 
.؟ دیاهدروخ امرخ  دایز  امش 

: داد باوج  ترضح 
؟ درک لوانت  نآ  هتسه  اب  ار  امرخ  هک  هدروخ  رتدایز  سکنآ 

[ . 1 . ] تسب شقن  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  نابل  رب  دنخبل  هک 
دروـم تاـعیاش  هنوـگنیا  شخپ  رد  ار  صاـعورمع  درکیم و  زیهرپ  اـنعمیب  تشز و  ياـهیخوش  زا  هراوـمه  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  ج - 

: دومرف هک  درک  نشور  ار  اور  اوران و  ياهیخوش  نایم  زرم  هبطخ 84  رد  هک  داد  رارق  شهوکن 
: ٌَۀباَْعِلت ٌؤُْرما  یِّنَأَو  ًَۀباَعُد ، َِّیف  َّنَأ  ِماَّشلا  ِلْهَِأل  ُمُعْزَی  ِۀَِغباَّنلا ! ِْنبِال  ًابَجَع 

ًاِمثآ . َقَطَنَو  ًالِطَاب ، َلاَق  ْدََقل  ُسِراَمُأَو ! ُسِفاَعُأ 
َْدنِع َناَک  اَذِإَف  َّلِْإلا ؛ ُعَطْقَیَو  َدْهَْعلا ، ُنوُخَیَو  ُفِْحُلیَف ، ُلَأْسَیَو  ُلَْخبَیَف ، ُلَأُْسیَو  ُِفلُْخیَف ، ُدِعَیَو  ُبِذْکَیَف ، ُلوُقََیل  ُهَّنِإ  ُبِذَْکلا -  ِلْوَْقلا  ُّرَـشَو  اَمَأ - 

. ُهَتَّبُس َمْرِْقلا  َحَنْمَی  ْنَأ  ِِهتَدیِکَم  ُرَبْکَأ  َناَک  َِکلذ  َناَک  اَذِإَف  اَهَذِخآَم ، ُفُویُّسلا  ِذُخَْأت  َْمل  اَم  َوُه ! ٍِرمآَو  ٍرِجاَز  ُّيَأَف  ِبْرَْحلا 
، ًۀَِّیتَأ ُهَِیتُْؤی  ْنَأ  َطَرَـش  یَّتَح  َۀَـیِواَعُم  ِْعیاَُـبی  َْمل  ُهَّنِإ  ِةَرِخآـْلا ، ُناَیِْـسن  ِّقَْحلا  ِلْوَق  ْنِم  ُهُعَنْمَیَل  ُهَّنِإَو  ِتْوَْملا ، ُرْکِذ  ِبِعَّللا  َنِم  ِینُعَنْمَیَل  یِّنِا  ِهَّللاَو  اَـمَأ 

. ًۀَخیِضَر ِنیِّدلا  ِكَْرت  یلَع  َُهل  َخَضْرَیَو 
یفرح منارذگیم !! هدوهیب  رمع  و  هدوب ، ینارذگشوخ  یخوش و  لها  نم  هک  تفگ  ماش  مدرم  نایم  [ 2 ! ] هغبان رسپ  صاعورمع  زا  اتفگش  »

. داد راشتنا  نایماش  نایم  رد  هانگ  تفگ و  لطاب  يور  زا 
بکترم نآ  فالخ  دهدیم و  هدعو  ددـنبیم ، غورد  سپ  دـیوگیم ، نخـس  صاعورمع  تسا ، غورد  راتفگ  نیرتدـب  دیـشاب ! هاگآ  مدرم 

دزرویم ، رارصا  دنکیم و  تساوخرد  دوشیم ،
رد دربن  زاغآ  زا  شیپ  دـیامنیم ، عطق  ار  يدـنواشیوخ  دـنویپ  و  دـنکیم ، تنایخ  نامیپ  هب  دزرویم ، لخب  دـنهاوخب ، وا  زا  يزیچ  رگا  اّما 

دورن . اهریشمش  هضبق  يوسهب  اهتسد  هک  اجنآ  ات  تسا  دننامیب  یهن  رما و  وهایه و 
[ . 3 . ] دیامن رارف  هدرک ، راکشآ  شیوخ  تروع  هک  تسا  نیا  وا  گنرین  نیرت  گرزب  اهریشمش ، ندش  هنهرب  و  دربن ، زاغآ  رد  اّما 

نخـس زا  ترخآ  یـشومارف  ار  صاعورمع  یلو  درادیم ، زاب  هدوهیب  ياهراک  یخوش و  زا  ارم  گرم  دای  هک  دـنگوس  ادـخب  دیـشاب ! هاگآ 
.« دنک وا  میلست  ياهوشر  شیوخ ، نید  كرت  ربارب  رد  و  دهد ، شاداپ  وا  هب  هک  طرش  نادب  رگم  درکن  تعیب  هیواعم  اب  تسا ، هتشادزاب  قح 

[ . 4]
: هک دهدیم  رّکذت  ار  اوران  ياهیخوش  دروآهر  تمکح 450  رد  سپس 

. ًۀَّجَم ِِهْلقَع  ْنِم  َّجَم  اَّلِإ  ًۀَحْزَم  ٌؤُْرما  َحَزَم  اَم 
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[ . 5 .« ] دهدب تسد  زا  ار  شیوخ  لقع  زا  يرادقم  هک  نآ  زج  دنکن ، اجیب  یخوش  سک  چیه  »
هفیلخ دوب ، ترـضح  نآ  زا  رتدنلب  یمک  ود ، نآ  ّدق  نوچ  دنتفریم ، هار  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  ِفرط  ود  رد  مّود  لّوا و  هفیلخ  يزور  د - 

: دومرف ترضح  هب  باطخ  درک و  حرطم  زنط  یخوش و  هب  ار  یتالمج  مّود 
« اََنل  » ِنُونَک اَِنْنَیب  یف  َْتنَا 

.« یتسه اََنل »  » رد نون »  » ِفرح ِلثم  ام ، نایم  رد  وت  یلع ، »
: هک داد  خساپ  تلهم  نودب  هلصافالب و  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح 

ال»  » ُْمْتنَا اَنَا  ْنُکَا  َْمل  ْنِا 
«.« ال  » دیوشیم امش  مشابن ، امش  نایم  رد  نم  رگا  »

«. چیه  » ینعی ال »  » نوچ دیتسین ، يزیچ  امش  مشابن ، نم  رگا  ینعی 
---------------------

اه : تشون  یپ 
یئوخ ج6 ص94 . هغالبلاجهن  حرش  [ 1]

هفورعم . ِنز  [ 2]
مالسلا هیلعیلع  ماما  هاپس  زا  يرادباقن  ِراوس  هک  نآ  ات  دهد ، ناشن  يدوخ  يزور  نیّفص  نادیم  رد  هک  دوب  رکف  نیا  رد  صاع  ورمع  [ 3]

دش زاغآ  هلمح  یتقو  درک ، كاخ  درَگ و  داتسیا و  رادباقن  لباقم  رد  تعاجـش  اب  دوشیم ، وا  فیرح  هک  درک  رکف  ورمع  دمآ ، نادیم  هب 
زونه دوریم ، شیوربآ  دنک  رارف  دوشیم ، هتشک  دنک  تمواقم  دنک ؟ هچ  دش  هدنامرد  تسا ، مالـسلا  هیلعیلع  راد ، باقن  نآ  هک  تسناد 

ار هلیح  نیرتتشز  هاگان  دـید ، دوخ  مشچ  اب  ار  گرم  دـش ، نوگنرـس  بسا  يور  زا  دادـن  تلهم  وا  هب  ماما  هلمح  هک  دوب  هدرکن  باـختنا 
رد و  درک ، رارف  ّتلذ  لامک  اب  صاع  ورمع  دراذـگاو ، شیئاوسر  یتسپ و  رد  ار  وا  ماما  و  درک ، راکـشآ  ار  دوخ  تروع  هک  تفرگ ، راـکب 

درب . وربآ  ار  دوخ  تمایق  زور  ات  خیرات  هاگشیپ  رد  و  زور ، نآ  رگشل  ود  نایم 
یتشد . دمحم  سرهفملا  مجعم  هغالبلاجهن  هبطخ 84  [ 4]

. یتشد دمحم  سرهفملا  مجعم  هغالبلاجهن  تمکح 450  [ 5]

هناخدور رد  انش 

. تسا ندرک  انش  روآ ، طاشن  تاحیرفت  و  لالح ، ياهتّذل  زا  یکی 
. تسا هدش  شرافس  نادنزرف ، هب  يرگانش  ّنف  نتخومآ  انش و  يریگدای  هب  ناوارف  یمالسا  تایاور  رد  و 

رانک هب  اّما  دنک ، هعمج  لسغ  لزنم  رد  هعمج  ياهزور  تسناوتیم  هکنیا  اب  تشاد ، هقالع  ندرکانش  هب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح 
. درکیم انش  هعمج و  لسغ  هناخدور  رد  تفریم و  هناخدور 

: دیوگیم دبع  نب  ثعشأ 
، ون ینهاریپ  اب  زور  نآ  رد  دادیم و  ماجنا  هعمج  لسغ  درکیم و  انـش  تارف ، هناخدور  رد  هک  مدـید  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  هعمج  زور  کی 

[ . 1 . ] دناوخ هعمج  زامن 
-------------

اه : تشون  یپ 
یئوخ ج2 ص208. هئاربلا  جاهنم  [ 1]
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ینامهم شریذپ  طئارش 

، درک توعد  ینامهم  هب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  یصخش 
دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح 

؟ دنمادک طئارش  تفگ  صخش  نآ  مریذپیم ، ینکیم  لوبق  رگا  دراد  طرش  هس 
: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

. يروایب تسه  هچ  ره  یئامنن ، هّیهت  يزیچ  نوریب  زا  - 1
. ینکن غیرد  ام  زا  يراد  لزنم  رد  هچنآ  - 2

. يریگن تخس  تیاههّچب  نز و  هب  - 3
: تفگ صخش  نآ 

. مراد لوبق  ار  طرش  هس  ره 
[ . 1 . ] تفریذپ ار  وا  ینامهم  زین  ماما  و 

ینامهیم لوبق 
. تفریذپیم ار  دوخ  نارتخد  و  نادنزرف ، نادنواشیوخ ، توعد  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح 

. تفریذپ ار  دایز  نبءالع  ینامهیم  توعد  هرصب  رهش  رد 
، درکیمن در  ار  نایناریا  و  نوگانوگ ، ياهداژن  زا  برع ، ریغ  ناتسود  یناهیم  توعد  یّتح  هنیدم  رهش  رد  و 

. دیسرپ ار  نآ  ّتلع  یناریا ، عون  ياولح  فرَص  یناریا و  ناملسم  کی  ینامهم  لوبق  زا  سپ  يزور 
هک ؛ دش  هتفگ  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  هب 

. دش هّیهت  یناریا  ياولح  نیا  زورون  دیع  تبسانم  هب 
: دومرف حازم  هب  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

[ . 2 [ ؟ دشاب زورون  زور ، ره  دوشیمن ، ایآ 
------------------

اه : تشون  یپ 
لاصخ ج 1 ص 188 . [ 1]

دیدحلا ج 11 ص 274 . یبا  نبا  حرش  [ 2]

نایفوک تخانش 

: دومرف دوخ  نایرگشل  شهوکن  رد  نایفوک  يوخ  قلُخ و  تخانش  مزال و  یهاگآ  اب  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
ُتْوَعَد  اذِا  ُبیجی  الَو  ُتْرَمَا  اذِا  ُعیطی  ْنَِمب ال  ُتِینُم 

ْمُکَّبَر ؟ ْمُکِرْصَِنب  َنُورِْظنَت  اَم  ْمَکل  ًابأ  ال 
یَّتَح ًاْرمَأ ، ِیل  نوُعیُِطت  الَو  ًالْوَق ، ِیل  نوُعمـست  الَف  ًاـثِّوَغَتُم ، ْمُکیِداـَنأ  َو  ًاخِرْـصَتْسُم ، ْمُکِیف  ُمُوقَأ  ْمُکُـشمحت ! َۀـیِمَح  ـالَو  ْمُکُعَمْجی ، ٌنیِد  اَـمَأ 

ٌماَرَم ْمُِکب  ُغَْلبی  الَو  ٌراَث ، ْمُِکب  ُكرْدی  اَمَف  ِةَءاسملا ، ِِبقاَوَع  ْنَع  ُرُومُالا  َفَّشَکَت 
ٌفیِعَـض ٌِبئاَذَـتُم  ٌدـیَنُج  ْمُْکنِم  َیلإ  َجَرَخ  َُّمث  َِربْدَألا ، وضّنلا  َُلقاَثَت  ُْمْتلَقاَثَت  َو  ِّرَـسَألا ، ِلَـمَْجلا  َةَرَجْرَج  ُْمتْرَجْرِجَف  ْمُِکناوخا  ِرْـصَن  یلإ  ْمُُکتْوَعَد 
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[ . 1 «. ] َنوُرُْظنی ْمُه  َو  ِتْوَْملا  یلإ  َنوقاسی  اَمَّنَأَک  »
. دینکیمن تعاطامهدیم  نامرف  هاگره  و  دینکیمن ، تباجا  منکیم  توعد  ار  امش  هچره  )

دیتسه ؟ هچ  رظتنم  ناتراگدرورپ  يرای  رد  اهلصایب ! يا 
؟ دراداو مشخ  هب  ار  امش  هک  یتریغ  ای  و  دروآ ؟ درگ  ار  امش  هک  دیرادن  نید  ایآ 

هرهچ ات  دیئامنیمن  تعاطا  مروتسد  زا  دیونشیمن و  ارم  نخس  مبلطیم  يرای  امش  زا  مشکیم و  دایرف  هچره  ماهتساخ ! اپ  هب  امش  نایم  رد 
. دیسر ناوتیم  فده  هب  امش  کمکاب  هن  و  تفرگ ؛ ینوخ  ماقتنا  ناوتیم  امش  اب  هن  ددرگ  اراکشآ  دب  ياهراکیعقاو 

دندوب یناوتان  برطـضم و  دارفا  زین  اهنآ  اما  دیداد ، رـس  هلان  هآ و  دلانب  درد  زا  هک  يرتش  دننامه  مدرکتوعد ، ناتناردارب  يرای  هب  ار  امش 
!( دنرگنیم دوخ  مشچ  اب  ار  نآ  هک  یلاح  رد  دنربیم ، گرم  يوس  هب  ار  اهنآ  ایوگ  هک 

-------------------
اه : تشون  یپ 

. سرهفملا مجعم  هغالبلاجهن  هبطخ 39  [ 1]

صاعورمع تخانش 

: دومرف ینارنخس  کی  رد  صاعورمع »  » نیطساق نارس  زا  یکی  ياشفا  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
[ . 1  ] ًانمث ِۀَعیَْبلا  یلع  ُهِیتؤی  ْنَا  َطَرَش  یّتَح  ْعیابی  َْملَو 

.( دروآ تسد  هب  ياهیامرس  تعیب  ربارب  رد  یسایس ، هلماعم  کی  رد  هکنآ  رگم  دنکیمن  تعیب  )
تسا و هدرک  فرحنم  ار  وا  یبـلط  تردـق  یتـسرپ و  لوپ  هکلب  تسین  ناـمیا  هدـیقع و  ساـسا  رب  هیواـعم  زا  صاـعورمع  يرادـفرط  ینعی 

. دناسانش ار  وا  تیهام  رتشیب  يرگید  ینارنخسرد 
. ًاِمثآ َقَطَنَو  ًالِطَاب ، َلاَق  ْدََقل  ُسِراَمُأَو ! ُسِفاَعُأ  ٌَۀباَْعِلت : ٌؤُْرما  یِّنَأَو  ًَۀباَعُد ، ِیف  َّنَأ  ِماَّشلا  ِلْهَِأل  ُمَعْزی  ِۀَِغباَّنلا ! ِْنبِال  ًابَجَع 

َْدنِع َناَک  اَذِإَف  َّلِْإلا ؛ ُعَطْقیَو  َدْهَْعلا ، ُنوُخیَو  ُفِْحلیَف ، ُلَأْسیَو  ُلَْخبیَف ، ُلَأْسیَو  ُِفلْخیَف ، ُدِعیَو  ُبِذْکیَف ، ُلوُقَیل  ُهَّنِإ  ُبِذَْکلا -  ِلْوَْقلا  ُّرَـشَو  اَمَأ - 
ُهَتَّبُس . َمْرِْقلا  َحَنْمی  ْنَأ  ِِهتَدیِکَم  ُرَبْکَأ  َناَک  َِکلذ  َناَک  اَذِإَف  اَهَذِخآَم ، ُفویُّسلا  ِذُخَْأت  َْمل  اَم  َوُه ! ٍِرمآَو  ٍرِجاَز  يَأَف  ِبْرَْحلا 

َخَضْریَو ًۀِیتَأ ، ُهِیتْؤی  ْنَأ  َطَرَش  یَّتَح  َۀیِواَعُم  ْعیاَبی  َْمل  ُهَّنِإ  ِةَرِخْآلا ، ُنایِْسن  ِّقَْحلا  ِلْوَق  ْنِم  ُهُعَنْمَیَل  ُهَّنِإَو  ِتْوَْملا ، ُرْکِذ  ِبِعَّللا  َنِم  ِینُعَنْمَیَل  ِهَّللاَو  اَمَأ 
[ . 2 . ] ًۀَخیِضَر ِنیِّدلا  ِكَْرت  یلَع  َُهل 

یخوش مرگرـس  ار  مدرم  هک  عبط ، خوش  يدرم  متـسه  حازملـها  نم  هک  دـهدیم  رـشن  ماـش  مدرم  ناـیم  رد  ماندـب  نز  نآ  رـسپ  اتفگـش ! )
. دنکیم

. تسا هداد  راشتنا  هانگ  هب  ینخس  و  هتفگ ! لطاب  هب  یفرح 
دنکیم و تساوخرد  دیامنیم ، فلخت  دهدیم و  هدعو  دیوگیمغورد ، دـیوگیم و  نخـس  وا  تسا  غورد  راتفگ ؛ نیرتدـب  دیـشاب  هاگآ 
هب دـنکیم ، عطق  ار  يدـنواشیوخ  دـنویپ  و  دـیامنیم ، تنایخنامیپ  هب  دـنکیم ، لـخب  دوش  تساوخرد  يزیچ  وا  زا  رگا  دزرویمرارـصا ،

. دیامنیم صیرحت  جیهت و  دزادنایم و  هار  ادص  رسدربن و  ماگنه 
( ادص رس و  نیا  اّما  )

ار شاهماج  هک  تسا  نآ  شاهشقن  نیرتگرزب  نیرتهب و  شناجیئاهر  يارب  ماگنه  نیا  رد  هتفرن ، اهریـشمش  هب  تسد  هک  تسا  یماگنه  اـت 
«! دوش یشوپ  مشچ  وا  نتشک  زا  ات   » دزاس راکشآ  ار  دوخ  تروعو  دنز  الاب 

هتشادزاب قح  نخس  نتفگ  زا  ترخآ  یشومارف  ار  وا  یلو  درادیمزاب ، یمرگرـس  یخوش و  زا  ارم  گرم  دای  دنگوس ، ادخ  هب  دیـشاب  هاگآ 
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(. تفرگ یئاهب  شنید  نداد  تسد  زا  ربارب  ردو  دروآ ، تسد  هب  يدزم  وا  زا  هکنیا  زج  دنک  تعیب  هیواعم  اب  دشن  رضاحوا  تسا 
---------------

اه : تشون  یپ 
سرهفملا . مجعم  هغالبلاجهن  هبطخ 26  [ 1]
. سرهفملا مجعم  هغالبلاجهن  هبطخ 84  [ 2]

( جراوخ  ) نیقرام تخانش 

درمش ، رب  ار  اهنآ  فارحنا  للع  داد و  یهاگآ  مدرم  هب  جراوخ  فادها  هب  تبسن  ادتبا  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح 
. دناسرت ناشکاندرد  هدنیآ  زا  هدرک  تحیصن  ار  هدروخ  بیرف  جراوخ  سپس 

[ . 1 . ] داد ناشرادشه  درک و  هراشا  نانآ  یهارمگ  للع  هب  ینارنخس  کی  رد 
: هک داد  مزال  یهاگآ  ار  مدرم  يرگید  ینارنخس  رد  و 

دومرف ، حرطم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ار  جراوخ  اب  نم  گنج 
[ . 2 . ] مهدیم عالّطا  ار  اهنآ  نایرارف  هزادنا  و  منادیم ، ار  اهنآ  ناگتشک  دادعت  و  ار ، دربن  هاگیاج  نم 

هک : درک  تبحص  ناشیرکف  فارحنا  موادت  جراوخ و  هدنیآ  زا  رگید  دنمشزرا  مالک  رد  و 
: دومرف تشاد و  دهاوخ  موادت  جراوخ  یفارحنا  رّکفت 

[ . 3 . ] نیبّالَس ًاَصوُصل  ُمُهرِخآلا  ُنُوکی  یّتَح  َعُِطق  نْرَق  مُْهنِم  مَجن  امّلُک  ءاسِّنلا ، ِتارارَق  َو  ِلاجِّرلا  بالْصَا  یف  فَُطن  مُهَّنِا  هّللاو  ّالَک 
دندروآرب رـس  هاگره  اّما  دـننامیم  یقاب  نانز  محر  نادرم و  تشپ  رد  یئاههفطن  اهنآ  دـناهدشن ، دوبان  جراوخ  زگره  ادـخ  هب  دـنگوس  هن  )

.( دنروآیم يور  ینزهار  يدزد و  هب  ماجنارس  هکنیا  ات  دنوشیم  بوکرس 
-----------------------

اه : تشون  یپ 
سرهفملا . مجعم  هغالبلاجهن  هبطخ 58  [ 1]
سرهفملا . مجعم  هغالبلاجهن  هبطخ 59  [ 2]
. سرهفملا مجعم  هغالبلاجهن  هبطخ 60  [ 3]

ریش

اه يرامیب  نامرد  واگ و  ریش 
ریش  یئاذغ  شزرا 

: دومرف هک  درک  لقن  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  - 1
[ . 1 . ] ٌءاَود ِرَقَْبلا  ُناَْبلَأ 

.« تسا يرامیب  نامرد  واگ  ریش  »
: دومرف هک  درک  لقن  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  مکحلاررغ  رد  يدمآ  - 2

[ . 2 . ] ِْنیَمْحَّللا ُدَحأ  ُنَبَّللَا 
.« تسا تشوگ  نانوچ  ریش  »
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: دومرف هک  درک  لقن  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  - 3
[ . 3 . ] َتْوَْملا َّالإ  ٍءاَد  ِّلُک  ْنِم  ٌءاَفِش  ِنَبِّللا  ُوَّسَح 

.« گرم زج  تسا  يرامیب  ره  نامرد  موادم  ندروخ  ریش  »
: هک درک  لقن  شناردپ  زا  وا  رفعج و  زا  میهاربا  نب  ثایغ  - 4

[ . 4 . ] ِنَبَّللا یَلَع  َرِطُْفی  ْنأ  ُّبِحَتْسَی  َناک  مالسلا  هیلع  ًاِّیلَع  َّنَأ 
.« دیامرف لوانت  ریش  راطفا  ماگنه  هب  هک  تسنادیم  بحتسم  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  ایوگ  »

---------------------
اه : تشون  یپ 

لئاسو ج25 ص113 ح3 . [ 1]
مکحلاررغ ج1 ص62 ح1649 . [ 2]

راونألاراحب ج63 ص95-94 ح1 . [ 3]
راونألاراحب ج63 ص101 ح20. [ 4]

هیواعم ناسر  همان  بذج  هویش 

مومسم تاغیلبت  ریسا  هدروخ و  ار  نمشد  بیرف  هکنانآ  و  دندوب ، هدیدن  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  دنتـسیزیم و  رود  ياهرهـش  رد  هک  اهنآ 
دندیدرگ ، نیغورد  تاعیاش  و 

. دنتشاد زیرُگ  تلاح  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح  هب  تبسن 
دندشیم ، کیدزن  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  هب  یتقو  اّما 

ناقـشاع فص  رد  رمع  همه  يارب  هدـش و  تیالو  دیـشروخ  بذـج  هدـنام ، تفگـش  رد  دـندرکیم ، هدـهاشم  ار  وا  هنوگ  ربمایپ  قالخا  و 
. دنتفرگیم رارق  تیالو 

: هک تسا  هدمآ  مالسا  خیرات  رد 
. دندش ناملسم  دندمآ و  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح  تمدخ  هک  باتک  لها  زا  يرایسب 

. دندیدرگ مالسلا  هیلع  یلع  ماما  هتفیش  لّوا  دروخرب  نامه  رد  هدروخ ، بیرف  نافلاخم  زا  يرایسب 
. دندنام یقاب  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح  نارای  فص  رد  هک  نمشد  یمازعا  ياهتئیه  زا  يرایسب 

. تسا سبع » ینب   » هلیبق زا  يدرم  هیواعم ، ناسر  همان  نانآ ، زا  یکی 
یلع ماما  نارای  نورد  هفوک و  هب  ار  يرورش  كابیب و  نابز و  دب  و  نشخ ، يدرم  زیمآ ، دیدهت  ياهمان  ندناسر  نمض  تساوخیم  هیواعم 

دنک ، تناها  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح  هب  باحصا  روضح  رد  هک  دنک  مازعا  مالسلا  هیلع 
. ددرگرب دیامن و  یشاّحف  دنزب ، تمهت 

تاشرافـس داد و  وا  هب  ار  همان  دـیزگرب ، دوب  كابیب  رورـش و  نشخ و  نابزدـب و  هک  ار  یـسَبَع  درم  یـسایس ، یغیلبت ، رونام  نیا  يارب  هک 
. درک ار  مزال 

درک  زاغآ  ار  دوخ  شقن  تفرگ ، رارق  مالسلا  هیلع  یلع  باحصا  عمج  رد  دش و  هفوک  دراو  هیواعم  ِناسر  همان  یتقو 
تفگ ، تساوخ  هچره  یئوگدب  یتشرد و  اب  و 

درک ، ناونع  ماش  زا  یتاعیاش  و 
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: تفگ داد و  تبسن  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  هب  ار  موس  هفیلخ  لتق  و 
. دنریگیم ماقتنا  وت  زا  نایماش 

. دش عنام  هراشا  اب  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح  دننک ، بدا  ار  وا  دنتساوخ  دندمآ و  مشخ  هب  باحصا 
. یئوگیم هچ  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ربارب  رد  هک  دیشک ، وا  رس  رب  دایرف  تساخرب و  ياج  زا  یسَبَع  رفز  نب  ۀلص 

. دیرادهگن تسد  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
. درک دروخرب  ینابرهم  شمرن و  اب  وا  اب  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح 

. درک لّمحت  رخآ  ات  ار  وا  داد و  شوگ  ار  وا  ياهفرح 
. دش نارای  ضّرعت  زا  عنام  داد و  خساپ  ایوگ  لدتسم و  دینش و  وا  نابز  زا  ار  نایماش  ياه  تمهت  تاعیاش و 

. تفگ خساپ  ینابرهم  اب  ار  وا  ياه  يدنت  درک و  نیمأت  ار  وا  نایب  يدازآ 
دش ، هدنمرش  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  قالخا  ربارب  رد  یسَبَع  درم  ماجنارس 

تیعقاو هک  دید  دومن و  یـسّررب  ار  دوب  هدینـش  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترـضح  نوماریپ  هک  یتاعیاش  تفر و  ورف  رکف  رد  یتّدـم 
درادن ،

: تفگ تساخرب و  دش و  بوذجم 
و مدـید ، ار  وت  هک  زورما  اّما  دوب ، لامالام  وت  هنیک  ینمـشد و  زا  نم  بلق  امـش  هیلع  ناوارف  تاعیاش  اه و  تمهت  ندینـش  اب  نینمؤملاریما  ای 

، مرادیمن تسود  امش  لثم  ار  ياهدیرفآ  چیه  نونکا  مدرک ، هدهاشم  ار  وت  قالخا 
. مشون تداهش  تبرش  وت  باکر  رد  هک  يزور  ات  مدرگیمنرب ، ماش  هب  زگره  منامیم و  وت  نارای  عمج  رد  نم 

[ . 1 . ] تسنادیم ار  هیواعم  یماظن  رارسا  یسبع  درم  اریز  تفرگارف ، ار  وا  یمیظع  هودنا  دیسر ، هیواعم  هب  ربخ  نیا  یتقو 
--------------------

اه : تشون  یپ 
مالسلا ج1 ص249. هیلع  نینمؤملاریما  خیراوتلا  خسان  [ 1]

اهناسنا خسم  زا  هوکش 

تموکح و شریذپ  هدـمع  ّتلع  دومرف ، داریا  هفیلخ ، ناونع  هب  ناشیا  اب  تعیب  زا  سپ  هک  ییاهینارنخـس  نیلّوا  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما 
: دومرف مالعا  یعامتجا  دسافم  ندرب  نایم  زا  اهّتنس و  ندرک  هدنز  اهتعدب و  ندناریم  ار  تفالخ 

يَْزعِْملا َروُُفن  ُْهنَع  َنوُرِْفنَت  ُْمْتنَأَو  ِّقَْحلا  یَلَع  ْمُکُرَأْظَأ  ْمُُهلوُقُع ، ْمُْهنَع  ُۀَِبئاَْغلاَو  ْمُُهناَْدبَأ ، ُةَدِهاَّشلا  ُۀَتِّتَـشَتُْملا ، ُبُولُْقلاَو  ُۀَِـفلَتْخُمْلا ، ُسوُفُّنلا  اَُهتیَأ 
. ِّقَْحلا َجاَجِوْعا  َمِیقُأ  َْوأ  ِلْدَْعلا ، َراَرَس  ْمُِکب  َعَلْطَأ  ْنَأ  َتاَهیَه  ِدَسَْألا ! ِۀَعَوْعَو  ْنِم 

، َِکنیِد ْنِم  َِملاَـعَْملا  َدِرَِنل  ْنِکلَو  ِماَـطُْحلا ، ِلوُُضف  ْنِم  ٍءیَـش  َساَـمِتْلا  اـَلَو  ٍناَْطلُـس ، ِیف  ًۀَـسَفاَنُم  اَّنِم  َناَـک  يِذَّلا  ِنُکی  َْمل  ُهَّنَأ  ُمَْلعَت  َکَّنِإ  َّمُهَّللا 
َكِدوُدُح . ْنِم  ُۀَلَّطَعُْملا  َماَُقتَو  َكِداَبِع ، ْنِم  َنُومُولْظَْملا  َنَمْأیَف  َكِداَِلب ، ِیف  َحاَلْصِْإلا  َرِهُْظنَو 

ِةاَلَّصلِاب . َمَّلَسَو -  ِِهلآَو  ِهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا -  ُلوُسَر  اَّلِإ  ِینِْقبْسی  َْمل  َباَجَأَو ، َعِمَسَو  َباَنَأ ، ْنَم  ُلَّوَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا 
، ُُهتَمْهَن ْمِِهلاَْومَأ  ِیف  َنوُکَتَف  ُلیِخَْبلا ، َنیِِملْسُْملا  ِۀَماَمِإَو  ِماَکْحَْألاَو  ِِمناَغَْملاَو  ِءاَمِّدلاَو  ِجوُرُْفلا  یَلَع  ِیلاَْولا  َنوُکی  ْنَأ  یِغَْبنی  َال  ُهَّنَأ  ُْمتِْملَع  ْدَقَو 

ِِهلْهَِجب ، ْمُهَّلِضیَف  ُلِهاَْجلا  َالَو 
ِِهئاَفَِجب ، ْمُهَعَطْقیَف  ِیفاَْجلا  َالَو 

ٍمْوَق ، َنُود  ًامْوَق  َذِخَّتیَف  ِلَوُّدِلل  ُِفئاَْحلا  َالَو 
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ِقوُقُْحلِاب ، َبَهْذیَف  ِمْکُْحلا  ِیف  یِشَتْرُْملا  َالَو 
ِعِطاَقَْملا ، َنُود  اَِهب  َفِقیَو 

[ . 1 . ] َۀَّمُْألا َِکلْهیَف  ِۀَّنُّسِلل  ُلِّطَعُْملا  َالَو 
تسا ، رود  بیاغ و  اهنآ  زا  ناشیاهلقع  رضاح و  ناشیاهندب  هک  هدنکارپ ، ناشیرپ و  ياهلد  و  گنراگنر ، مدرم  يا  »

دیزیرگیم ، دننک  رارف  ریش  شّرغ  زا  هک  ینادنفسوگ  نانوچ  اّما  مناشکیم ، قح  يوس  هب  ار  امش  نم 
میامن . تسار  هتفای  هار  قح  رد  هک  ار  اهیجک  و  میادزب ، تلادع  هرهچ  زا  ار  یکیرات  مناوتب  امش  اب  هک  تاهیه 

دوبن ، تورث  ایند و  و  تموکح ، تردق و  ندروآ  تسد  هب  يارب  ام  يریگرد  گنج و  هک  ینادیم  وت  ایادخ 
ناگدـنب ات  مینک ، رهاظ  ار  حالـصا  وت  ياهنیمزرـس  رد  و  مینادرگزاب ، شیوخ  هاـگیاج  رد  ار  وت  نید  قح و  ياـههناشن  میتساوخیم  هکلب 

ددرگ . ءارجا  رگید  راب  وت  هدش  شومارف  ّتاررقم  نیناوق و  و  دننک ، یگدنز  نامأ  نمأ و  رد  تاهدیدمتس 
، درک تباجا  هدینش و  ار  وت  توعد  و  هدروآ ، يور  وتب  هک  متسه  یسک  نیتسخن  نم  ایادخ 

، تفرگن یشیپ  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زج  نم  زا  یسک  زامن  رد 
نیملسم تماما  و  دبای ، يربهر  تیالو و  نیملـسم ، ماکحا  اهتمینغ و  ناج و  سومان و  رب  لیخب  تسین  راوازـس  هک  دیتسناد  امـش  انامه  و 

، ددرگ صیرح  اهنآ  لاوما  رد  ات  دوش ، رادهدهع  ار 
دناشک ، یهارمگ  هب  ار  ناناملسم  دوخ  ینادان  اب  ات  درادن  يربهر  تقایل  زین  نادان  و 

دنک ، عطق  ار  نانآ  يایاطع  بصغ و  ار  مدرم  قح  متس  اب  هک  دشاب ، مدرم  ربهر  دناوتیمن  زین  راکمتس  و 
مّدـقم یهورگ  رب  ار  یهورگ  هتـشاد و  لـیم  فیح و  ناـنآ  تورث  لاوـما و  رد  اریز  درادـن  تلادـع  لاـملاتیب  میـسقت  رد  هک  یـسک  هن  و 

درادیم ،
هب ار  قح  و  دـنکیم ، لامیاپ  ار  مدرم  قوقح  نتفرگ  هوشر  اب  ندرک  مکح  يارب  هک  اریز  دـشاب  ماما  دـناوتیمن  تواـضق  رد  راوخ  هوشر  و 

دناسرن ، نآ  نابحاص 
تکـاله هب  ار  یمالـسا  تّما  هک  اریز  درادـن ، يربـهر  تقاـیل  دـنکیم  عیاـض  ار  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربماـیپ  ّتنـس  هک  سک  نآ  و 

.« دناشکیم
--------------------

اه : تشون  یپ 
: تسا حرش  نیا  هب  نآ  دانسا  زا  یخرب  هک  یتشد ، دمحم  سرهفملا  مجعم  هغالبلاجهن  هبطخ 131  [ 1]

يافوتم 654 ه)  ) یفنح يزوج  نبا  صاوخلا ص114 ب6 : ةرکذت  - 1
يافوتم 363 ه)  ) نامعن یضاق  مالسالا ص 531 ج2 ح1886 : مئاعد  - 2

يافوتم 606 ه)  ) یعفاش ریثأ  نبا  ۀیاهنلا ج 5 ص 270 : باتک  - 3
يافوتم 567 ه)  ) یفنح يزوج  نبا  بقانم : باتک  - 4

يافوتم 1110ه)  ) یسلجم راونالاراحب ج34 ص110 و111 ح949 : - 5
(. يافوتم 346ه  ) يدوعسم بهذلا ج3 ص224 : جورم  - 6

اهشزرا ینوگرگد  زا  هوکش 

هللا یلص  ادخ  لوسر  ياهّتنس  نتفای  لیدبت  رییغت و  زا  ینارنخس  کی  رد  دوخ ، تفالخ  مایا  رد  يزور  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح 
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: دومرف درک و  تیاکش  مدرم  يرکف  فارحنا  زا  هدرک و  هوکش  یلبق  يافلخ  ماّکُح و  هلیسو  هب  ملسو  هلآو  هیلع 
ُقِینَف َرَدَهَو  ِروُقَْعلا ، ُِعبَّسلا  َلایِـص  ُرْهَّدلا  َلاَصَو  ُۀیِعاَّدلا ، ِتَّلَقَو  ُۀیِغاَّطلا ، ِتَمُظَعَو  ُهَبِکاَرَم ، ُلْهَْجلا  َبِکَرَو  ُهَذِخآَم ، ُلِطاَْبلا  َذَـخَأ  َِکلذ  َدـْنِعَف 

ِقْدِّصلا . یَلَع  اوُضَغاَبَتَو  ِبِذَْکلا ، یَلَع  اوُّباََحتَو  ِنیِّدلا ، یَلَع  اوُرَجاَهَتَو  ِروُجُْفلا ، یَلَع  ُساَّنلا  یَخاََوتَو  ٍموُظُک ، َدَْعب  ِلِطاَْبلا 
، ًاعاَبِـس ُُهنیِطاَلَـسَو  ًاباَئِذ ، ِناَمَّزلا  َِکلذ  ُلْهَأ  َناَکَو  ًاضیَغ ، ُماَرِْکلا  ُضیِغتَو  ًاَضیَف  ُماَئِّللا  ُضیِفتَو  ًاظیَق  ُرَطَْملاَو  ًاظیَغ  ُدـَلَْولا  َناَک  َِکلذ  َناَک  اَذِإَف 
، ًابَسَن ُقوُسُْفلا  َراَصَو  ِبُولُْقلِاب ، ساَّنلا  َرَجاَشَتَو  ِناَسِّللِاب ، ُةَّدَوَْملا  ِتَلِمُْعتْـساَو  ُبِذَْکلا ، َضاَفَو  ُقْدِّصلا ، َراَغَو  ًاتاَْومَأ ؛ ُهُؤاَرَُقفَو  ًالاَّکُأ ، ُهُطاَسْوَأَو 

[ . 1 . ] ًابُوْلقَم ِوْرَْفلا  َْسُبل  ُماَلْسِْإلا  َسُِبلَو  ًابَجَع ، ُفاَفَْعلاَو 
نامز توغاط  و  راوس ، اهبکرم  رب  ینادان  لهج و  و  دوش ، راوتسا  دوخ  ياج  رب  لطاب  دنبای ، ّطلست  امش  رب  نایوما  هک  ماگنه  نآ  رد  سپ  »

. دش دنهاوخ  يرتشم  یب  كدنا و  قح  هب  ناگدننک  توعد  و  هتفای ، تمظع 
، دشکیم هرعن  توکس ، اهتّدم  زا  سپ  لطاب  و  هدش ، روهلمح  كانرطخ  هدنرد  نانوچ  راگزور 

دندرگیم ، دّحتم  نید  زا  ندش  ادج  رد  و  دنراذگیم ، مه  تسد  رد  تسد  ادخ  نیناوق  نتسکش  رد  مدرم 
، دنرگیدکی نمشد  ییوگتسار  رد  تسود و  مه  اب  يزادرپ  غورد  رد  و 

، دروآ شزوس  یمرگ و  هدننک ، کنخ  ناراب  و  دزرو ، ینمشد  ردپ  اب  دنزرف  دسریم ، يراگزور  نینچ  نوچ  و 
، دننکیم ُرپ  ار  اج  همه  ناترطف  تسپ 

دنوشیم ، بایمک  ناراوگرزب  ناکین و 
، دوب دنهاوخ  ناگدرم ، نانوچ  نادنمتسم  و  نانآ ، همعط  ناتسدیهت  ناگدنرد ، نوچ  ناهاشداپ  و  ناگرگ ، نوچ  راگزور  نآ  مدرم 

، دوشیم ناوارف  غورد  و  ددنبیم ، رب  تخر  ناشنایم  زا  یتسار 
دنتسه ، نمشد  لد  رد  اّما  دنراد ، یتسود  هب  رهاظت  نابز  اب 

.« دنشوپیم هنوگژاو  ینیتسوپ  نوچ  ار  مالسا  و  دنیآیم ، تفگش  هب  ینمادکاپ  زا  و  دننکیم ، راختفا  هانگ  هب 
-------------------------

اه : تشون  یپ 
: تسا حرش  نیا  هب  نآ  دانسا  زا  یخرب  هک  یتشد ، دمحم  سرهفملا  مجعم  هغالبلاجهن   108 هبطخ 13 /  [ 1]

يافوتم 588 ه)  ) يدمآ مکحلاررغ ج4 ص211 و260و476 : - 1
يافوتم 328 ه)  ) ینیلک یفاک ج 1 ص 135 و 138 و 141 : لوصا  - 2

يافوتم 328 ه)  ) ینیلک یفاک ج 5 ص 373 : عورف  - 3
يافوتم 1110ه)  ) یسلجم راونالاراحب ج16 ص381 ح94 : - 4

يافوتم 538ه)  ) یلزتعم يرشخمز  راربالا ج 1 ص445 ح2 ب15 : عیبر  - 5
(. يافوتم 381ه  ) قودص خیش  دیحوت ص31 ح1 ب2 : - 6

نآرق ای  رعش 

: دیوگیم فافخ  دعس 
درکیم ، توالت  ابیز  بوخ و  ار  یهلا  تایآ  و  دناوخیم ، نآرق  رایسب  هک  مدید  ار  ناذاز »  » متسود

: مدیسرپ وا  زا 
؟ ياهتفرگ دای  یسک  هچ  دزن  رد  هنوگچ و  ار  نآرق 
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: داد خساپ 
: دومرف نم  هب  مناوخیم  دایز  راعشا  هک  دید  تشذگ و  نم  رانک  زا  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  يزور  مدناوخیم ، دایز  رعش  نم 

؟ یناوخیمن نآرق  رعش ، ياج  هب  ارچ  ناذاز ، يا 
متفگ :

. منادیم زامن  ردق  هب  ار  نآرق 
. مناوخیم نآرق  هراومه  و  مدش ، نآرق  ظفاح  سپ  نآ  زا  مدیمهفن ، هک  درک  همزمز  نم  شوگ  رد  يزیچ  دیبلط ، دوخ  دزن  ارم  ترضح 

دیوگیم : فافخ  دعس 
[ . 1 . ] دیوگیم تسار  دومرف  مدرک ، لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  يارب  ار  وا  يارجام 

هک دننک ، شالت  نآرق  ظفح  يارب  دنتسه ، يوقو  بوخ  هظفاح  ياراد  هک  يدارفا  میریگیم ، سرد  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  دومنهر  نیا  زا 
. تسا دنمشزرا  دنلب و  فراعم  هنوگ  همه  ياراد 

-----------------------
اه : تشون  یپ 

رابخالا ص 274. ۀصالخ  و  جیارخلا ، باتک  و  تازجعملا ، نویع  [ 1]

نانز لمحت  تردق  تخانش 

دنتسه هک  هنوگنآ  ار  اه  تیعقاو  و  تسا ، بیغ  هب  ملاع  هک  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  اّما  دنا ، هتـشون  هتفگ و  ناوارف  نز  تایحور  تخانـش  رد 
: دیامرفیم تسا  هّجوت  لباق  هک  دنراد  ناوناب  یسانشناور  هب  تبسن  يدنمشزرا  تاکن  دنایامنیم ،

ًةَدِحاو ًۀَعاَس  َضُْغْبلا  ُُمتْکَتالَو  ًۀَنَس ، َنیَعبْرَا  َّبُْحلا  ُُمتْکَت  ُةَاْرَْملَا 
مه تعاـسکی  ار  هنیک  یتحاراـن و  اـّما  درادـهگن ، ناـهنپ  لد  رد  لاـس  لـهچ  تسا  نکمم  ار  ّتبحمو  قشع  تسا  ءاـیح  نوناـک  نوچ  نز  »

[ . 1 « ] تسا هفطاع  نوناک  نوچ   » دنک یمن  لّمحت 
-------------------

اه : تشون  یپ 
دیدحلا ج 20 ص 291. یبا  نبا  حرش  [ 1]

دنفسوگ مارح  يازجا  تخانش 

: درک یهن  دنفسوگ  زا  زیچ  تفه  نتخورف  زا  ار  نانآ  هدرب و  فیرشت  اهباصق  رازاب  هب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  يزور 
نوخ - 1

لد ياههشوگ  - 2
زرپس - 3

عاخن گر  - 4
اههدغ - 5
اههیصُخ - 6

يرن تلآ  - 7
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: تفگ اهباصق  زا  یکی 
. تسین اهنآ  نیب  یقرف  دنتسه و  یکی  دبک  زرپس و  نینمؤملاریما ، ای 

: دومرف وا  هب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح 
. روایب میارب  بآ  فرظ  ود  نونکا  تسین ، نینچ 

دومرف : هاگنآ  دندروآ ، ترضح  نآ  يارب  يزرپس  دبک و  و  بآ ، فرظ  ود 
. دیفاشکب طسو  زا  ار  زرپس  دبک و 

: داد روتسد  سپس 
. دنناسیخب بآ  رد  ار  اهنآ 

هب هدیدرگ و  نوخ  هب  لّدبم  شمامت  هدشن و  دیفـس  زرپس  یلو  دیدرگن ، مک  نآ  زا  يزیچ  هدش  دیفـس  دبک ، هک  دندید  دندرک  نینچ  نوچ 
. دمآ رد  گر  يرادقم  تسوپ و  تروص 

دومرف : هدرک و  ور  ضرتعم  هب  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  ماگنه  نیا  رد 
[ . 1 . ] نوخ زرپس  تسا و  تشوگ  دبک  دوب ، اهنآ  قرف  دیدید  هک  ار  نیا 

----------------------
اه : تشون  یپ 

ثیدح 2. ص253 ، ج6 ، یفاک ، عورف  [ 1]

روعش راعش و 

دوخ يهتفر  تسد  زا  قوقح  نتفرگزاب  هار  رد  هک  یئاـهشبنج  دـنبوکیم ... مه  رد  ار  اـهنآ  دـنگنجیم و  نارگزواـجت  اـب  هک  یئاـهتلم 
دنشخبیم . ققحت  ار  دوخ  سدقم  فده  دنهدیم و  ینابرق 

دنوشیم ... زوریپ  دننکیم و  يزابناج  اهرازراک  رد  هک  ینادرم 
دـنراد و راوتـسا  یمزع  ندـش  زوریپ  يارب  هک  تسا  نیا  رد  ام  اب  ناشتوافت  اهنت  دـندننامه و  ام  اب  هکنیا  ای  دـنراد ؟ یتوافت  ام  اـب  اـهنآ  اـیآ 

دننک . يراکادف  نآ  هار  رد  هک  دناهدامآ 
« اهیتخـس لمحت  يارب  یگدامآ   » و مزع » «، » هدارا  » رد اهنت  تواـفت  دنتـسه ، رـشب  یگمه  تسین ، یتواـفت  ناـیمدآ  ناـیم  هک  تسا  یهیدـب 

تسا .
تسا .» هارمه  رادرک  اب  ناشراتفگ   » و دنتسه » دحتم  ، » دنوشیم زوریپ  یگدنز  رد  هک  اهنآ 

تسا : هتفگ  ع )  ) یلع ماما  هکنانچ  دسریم . رظن  هب  هناگی  دحتم و  نامیاهندب  رهاظب  دنچ  ره  میاهدنکارپ  هشیدنا  لد و  زا  ام  هکیلاح  رد 
: سلاجملا یف  نولوقت  ءادـعالا ! مکیف  عمطی  مکلعف  و  بالـصلا ، مصلا  یهوی  مکمالک  مهواوها ، هفلتخملا  مهنادـبا ، هعمتجملا  سانلا  اهیا 

مکاساف ...، نم  بلق  حارتسا  و ال  مکاعد ، نم  هوعد  تزع  ام  دایح ، يدیح  متلق : لاتقلا  ءاج  اذاف  تیک ، تیک و 
دنوـیپ مه  هب  ار  امـش  ياهناـگی  ناـمرآ  هشیدـنا و  چـیه  ! ) هدـنکارپ ناـشاهلد  تسا و  مـه  اـب  ناشاهندـب  هـک  دـیناسک  نآ  امـش  مدرم ، يا  »

، ناترادرک اما  دیرادیم ) رب  اپ  شیپ  زا  ار  عناوم  نیرتراوشد  ینارنخس  رد   ) دنکشیم مهرد  ار  گنـس  هراخ  امـش ، ییوگهفازگ  دهدیمن .)
... میریگیم ماـقتنا   ) درک میهاوخ  ناـنچ  نینچ و  دـییوگیم : ناـنز  فـال  دوـخ  ياـهنمجنا  رد  دزادـنایم . عـمط  هب  امـش  رد  ار  نانمـشد 

دینکیم .) رارف  نایوجگنج  ربارب  زا  ( ؟ تساجک هاگزیرگ  دیسرپیم : رازراک  ماگنه  هب  و  میوشیم ) زوریپ  میگنجیم ...
یئوج هناـهب  هتـسویپ  دـنیبیمن . شمارآ  يور  تسامـش  راوـخمغ  هکنآ  لد  دوـشیمن و  تباـجا  دـناوخیمارف  ار  امـش  هک  یـسک  توـعد 
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دبلطیم . اجیب  تلهم  دنکن ، ادا  ار  شیوخ  ماو  ببس  نودب  هک  يراکهدب  دننام  و  دیزیرگیم ) دربن  زا  هدنبیرف  ياهزیواتسد  اب   ) دینکیم
راتفگ هن  تسا  ریگیپ  تیلاعف  انامه  شـشوک  و   ) دیآیمن تسد  هب  شـشوک  اب  زج  قح  و  دـنک . عفد  ار  دادـیب  دـناوتیمن  لیلذ  يهیامورف 

دیهاوخ دربن  هب  اوشیپ  نیمادک  اب  نم  زا  سپ  و  درک !؟ دـیهاوخ  عافد  هناخ  مادـک  زا  سپ ، دیـشابن ، دوخ  يهناخ  رادـساپ  یتقو  یهت .) نایم 
تفر ؟

هک  ) بیـصنیب يریت  دروآ  تسد  هب  ار  امـش  هک  ره  هک  تسا  هاوگ  ادخ  و  دیاهتفیرف ، ار  وا  امـش  هک  تسا  یـسک  رورغم  دـنگوس  ادـخ  هب 
ناکیپ هناشیب و  همه  وا  ياهریت  دنک  يزادناریت  امش  يرایتسد  هب  هک  یسک  نآ  و  تسا . هدروآ  تسد  هب  تسشن ) دهاوخن  جامآ  هب  زگره 

تسا )؟ هتخاس  يراک  هچ  رازراک  رد  هتسکش  بویعم و  ياهریت  زا  و   ) تسا
مهدیم ! میب  امش  دوجو  هب  ار  نمشد  هن  و  مراد ، يرای  مشچ  امش  زا  هن  منکیم ، رواب  ار  امش  نخس  هن  رگید  سپ  نیا  زا  ادخ ، یگناگی  هب 

تسا ؟ هدش  هچ  ار  امش  ایآ 
تسا ؟ مادک  ناتنامرد  هار  تسیچ ؟ ناتدرد  يوراد 

دنیامش . نوچ  ینادرم  زین  موق  نآ 
دینادب ؟ ار  نآ  يانعم  هک  نآ  یب  دییوگیم  نخس  ایآ 

دییاپیمن ؟) ار  نآ  بقاوع  و   ) دیاهتشاذگ رانک  هب  ار  يراگزیهرپ  دیربیم و  رس  هب  يربخیب  رد 
[ . 1 [ »؟ دیشاب هتشاد  ار  نآ  یگتسیاش  هک  نآ  یب  دیتسه  يرترب  ناهاوخ 

-----------------------
: اه تشون  یپ 

يهبطخ 29. هغالبلاجهن ، [ 1]

حلص طیارش 

دراد ؟ یطیارش  هچ  نمشد  اب  حلص 
درک ؟ دیاب  هچ  حلص  نامز  رد 

دوب ؟ دنب  ياپ  حلص  دادرارق  هب  دیاب  ایآ 
دیوگیم : نینچ  رتشا  کلام  هب  دوخ  يهماندهع  رد  ع )  ) یلع ماما 

رذحلا نکل  و  كدالبل ، انما  و  کمومه ، نم  هحار  و  كدونجل ، هعد  حلصلا  یف  ناف  یضر ، یف  كودع هللا  هیلا  كاعد  احلص  نعفدت  و ال 
نیب کنیب و  تدقعنا  و  نظلا ، نسح  کلذ  یف  مهتا  و  مزحلاب ، ذخف  لفغتیل ، براق  امبر  ودعلا  ناف  هحلـص ، دـعب  كودـع  نم  رذـحلا  لک 

تیطعا ...، ام  نود  هنج  کسفن  لعجا  و  هنامالاب ، کتمذ  عرا  و  ءافولاب ، كدهع  طحف  همذ  کنم  هتسبلا  وا  هدقع  کل  ودع 
، وت نایهاپس  شیاسآ  يهیام  یتشآ  هک  نادرگم  ور  تسا ، نآ  رد  دنوادخ  يدونشخ  دناوخیم و  نادب  ارت  وا  یتقو  نمـشد  اب  یتشآ  زا  »... 

تسوت . ياهرهش  تینما  بجوم  وت و  هودنا  شخبمارآ  و 
ار وت  دزاس و  بیرف  يهیام  ار  وت  هب  یکیدزن  نمـشد  هک  اسب  هچ  نک ، رذـح  هدـمآ  رد  یتشآ  رد  زا  وت  اب  هک  ینمـشد  زا  شاب و  شوهب  اما 

ربم . وکین  نامگ  نمشد  هب  و  هدم ، تسد  زا  ار  یشیدنارود  طایتحا و  سپ  دنک . ریگلفاغ 
هچ شاب . راوتـسا  نآ  رب  ناج  ياپ  ات  نامب و  نامیپ  رـس  رب  نک . افو  نآ  هب  يداد  راهنز  زا  ار  وا  ناـمیپ  هب  و  یتسب ، ناـمیپ  نمـشد  اـب  رگا  و 
رد ناشهدیقع  فالتخا  نوگانوگ و  ياههشیدـنا  دوجو  اب  مدرم  يهمه  هک  تسین  دـهع  هب  يافو  دـننام  دـنوادخ  ياههضیرف  زا  کی  چـیه 

یهابت زج  ینکـش  نامیپ  هک  دـناهتفایرد  هچ ، دـنراد ، یمارگ  ار  نامیپ  دوخ  نایم  رد  زین  ناکرـشم  هک  اـنامه  دنـشاب . لدـکی  نآ  هب  مارتحا 
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درادن . یلصاح 
و دنیآیم . رد  زیتس  رد  زا  دنوادخ  اب  نالدهریت  اهنت  هک  بیرفم  دوخ  یتشآ  هبار  نمـشد  ینکـشدهع . یـشابن و  راوتـسا  نامیپ  رد  هک  ادابم 

سپ دنمارایب . وا  هانپ  رد  دنیاسایب و  نآ  میرح  رد  ات  هداد  رارق  شیوخ  ناگدـنب  تینما  يهلیـسو  دوخ  تمحر  هب  ار  نامیپ  دـهع و  دـنوادخ 
راوتـسا ینامیپ  نوچ  و  دـشاب . هارمه  ینـشوران  ماهبا و  اب  هک  دـنبم  ینامیپ  دـبای . هار  ریوزت  تنایخ و  یهابت و  ناـمیپ  دـهع و  رد  هک  دـیابن 

ار نآ  قحان  هب  هک  وشم  نآ  رب  یتفای ، راوشد  یئاج  رد  ار  دنوادخ  نامیپ  هب  يرادافو  رگا  نکم . ریسفت  هیجوت و  دوخ  عفن  هب  ار  نآ  یتشاد ،
هچ یـشاب . كانمیب  نآ  ياهدـمایپ  زا  هک  تسا  یتنایخ  زا  رتهب  اهنآ  عفر  هب  يراودـیما  اهیراوشد و  ربارب  رد  يراـبدرب  هک  ارچ  ینک ، خـسف 

[ . 1 .« ] دوش هابت  تترخآ  ایند و  دنک و  تساوخزاب  ار  وت  تنایخ  تروص  رد  هدینادرگ و  بجاو  ار  دهع  هب  يافو  راگدرورپ 
يهیاپ رب  ندرک  یتشآ  ای  گنج  زا  ندیـشک  تسد  هکلب  تسین ، هنالداع  قوقح  زا  ندیـشک  تسد  ینعم  هب  ماما  هاگدید  زا  حلـص  نیاربانب 

تسا . لدع 
دنادیم : يرورض  حلص  يارب  ار  طرش  هس  تیاعر  ع ،)  ) ماما ور  نیا  زا 

دوش : رجنم  وا  هب  عورشمان  تازایتما  نداد  ای  نمشد  هب  ندرک  دامتعا  هب  دیابن  حلص  يرارقرب  - 1
لخاد هب  لباقم ، فرط  تلفغ  زا  هدافتـسا  اب  دـشوکیم  دـنکیم و  تیوقت  ار  دوخ  یماظن  يورین  نمـشد  الومعم  یتشآ  حلـص و  ناـمز  رد 

دراد . مات  ترورض  يرایشه ، يرادیب و  نیاربانب  دنزب . تسد  یناهگان  يهلمح  هب  ای  دزادرپب ، يراکبارخ  هب  دنک  دوفن  وا  عضاوم 
. ددرگن فیرحت  ریسفت و  شوختسد  دشاب و  نشور  دیاب  حلص  نامیپ  تاررقم  طیارش و  - 2

ات هک  دنکیم  مکح  مالـسا  تعیرـش  تشاذگ . مارتحا  حلـص  دادرارق  هب  دیاب  تسا ، رادافو  حلـص  طیارـش  هب  رگید  فرط  هک  ینامز  ات  - 3
میرامش . مرتحم  ار  نآ  هداهنن ، اپ  ریز  ار  حلص  همانتقفاوم  نمشد  هک  ینامز 

-------------------
: اه تشون  یپ 

يهرامش 53. يهمان  هغالبلاجهن ، [ 1]

مادقا يزیرهمانرب و  تعاجش ،

زا ار  وا  یعنام  چـیه  يریگمیمـصت  زا  سپ  دجنـسیم و  تقد  هب  ار  نآ  بناوج  تسخن  يراک  ره  هب  مادـقا  رد  هک  تسا  یـسک  ریلد  ناسنا 
درادیمن . زاب  دوصقم  يارجا 

تسا . هدارا  اب  ممصم و  دارفا  اب  تیقفوم  یماظن  ياهتیعقوم  رد  هژیو  هب  یگدنز و  ياههنهپ  مامت  رد 
دنتسه . وربور  كاله  تسکش و  اب  هراومه  هدارا  تسس  دارفا  اما 

دنرادن . یگدنز  رد  ياهدنزاس  شقن  چیه  دتفایم ، ناشمادنا  رب  هزرل  هناروسج  تامدقا  زا  هک  كزان  لد  رصنع و  تسس  دارفا 
دیوگیم : نینچ  شیوخ  يهدارا  تسس  تیمحیب و  نارای  هب  باطخ  ع )  ) یلع ماما 

هکلهلا و  محتقملل ، هاجنلاف  قیرطلا ، متیلخ و  دـق  امیـض ، نوعنمت  ـال  و  اـقح ، نوذـخات  ـال  بابـضلا ، شیـشک  نوشکت  مکیلا  رظنا  یناـک  و 
مولتملل .

زاب ار  یقح  هن  تسا ،) راـب  تلذ  رارف  رادومن  هک   ) مونـشیم نازیرگ  رامـسوس  تسوپ  شلاـم  نوچ  یئادـص  مرگنیم ، هک  ار  امـش  یئوگ  »
دیتسیایم . یمتس  ربارب  رد  هن  دیناتسیم و 

[ . 1 !« ] ناگدناماو بیصن  كاله  تسا و  ناگدنشوک  نآ  زا  يراگتسر  تسا ... هدرتسگ  ناتربارب  رد  ترخآ  هار 
---------------------
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: اه تشون  یپ 
يهبطخ 123. هغالبلاجهن ، [ 1]

نایشروش يازس  ریشمش 

دوریم . رامش  هب  رگبوشآ  دچیپیم  رس  يربهر  روتسد  زا  هک  یسک 
درب ؟ راک  هب  ناوتیم  ار  ياهبرح  هچ  روز ، نابز  زج  نایشروش  اب 

ار نآ  یلـصا  یگژیو  ود  دنکیم و  حیرـشت  تسا  بجاو  نآ  زا  يوریپ  هک  ار  ياهنامیکح  يربهر  تسخن  وا  تسا . ع )  ) یلع ماما  رظن  نیا 
درامشیم : رب 

نآ . نایضتقم  كرد  حیحص و  يربهر  هب  نآ  یئاناوت  - 1
یهلا . ماکحا  قیمع  تخانش  - 2

دیامرفیم : ع )  ) یلع ماما  دیآ . هار  هب  ات  ددرگیم  وا  بوکرس  راتساوخ  درامشیم و  رگشروش  دروشب  تیمکاح  نیا  رب  هک  ار  یسک  ماما 
هنتف يرگـشروش  هاگ  ره  رما . نیا  رد  ادخ  مکح  هب  رتاناد  دـشاب و  رتاناوت  هک  تسا  رتراوازـس  تفالخ  رما  يدـصت  هب  سک  نآ  مدرم ، يا  »

دنک . شبوکرس  دماین  هار  هب  رگا  دهد و  رادشه  وا  هب  دزیگنارب ،
نآ مسر  نکل  تفریذپ  دهاوخن  ققحت  مهم  نیا  ددرگ ، دقعنم  مدرم  يهمه  روضح  طرش ، هب  تماما  نامیپ  هچنانچ  دنگوس  مایگدنز  هب  و 
هک نآ  درادن و  ار  تعیب  زا  تشگزاب  قح  هدوب  رضاح  هک  یسک  نآ  زا  سپ  و  دنهدیم ، مکح  نابیاغ  دوخ و  يوس  زا  نارـضاح  هک  تسا 
وا نآ  زا  هک  دراد  يزیچ  يوعد  هک  یـسک  یکی  مگنجیم : سک  ود  اـب  نم  هک  دـینادب  دـنک . باـختنا  دوخ  يارب  دـناوتیمن  هدوب  بیاـغ 

دنزیم . زابرس  تسوا  هدهع  رب  هچنآ  زا  هک  نآ  يرگید  و  تسین .
دزن رد  اهراک  ماجرف  نیرتوکین  زردنا و  نیرتهب  ار  ناگدنب  يوقت  هک  مهدیم ، زردنا  ادخ  هاگـشیپ  رد  يوقت  هب  ار  امـش  ادخ ، ناگدـنب  يا 
لها هک  دیـشک  دـناوت  شود  هب  ار  گنج  نیا  مچرپ  یـسک ، اهنت  تسا و  هدـش  هدوشگ  هلبق  لها  امـش و  نایم  گنج  باـب  تسا . دـنوادخ 

زاب ار  امـش  هچنآ  زا  دـینک و  لـمع  دـیرادیم ، تفاـیرد  هک  یناـمرف  ره  هب  سپ  رادروخرب . قح  عضاوم  ملع  زا  و  دـشاب ، شنیب  تریـصب و 
هب دینامرد  نآ  ندوشگ  زا  هک  یلکشم  ره  يهراچ  و  دیزروم ، باتـش  نآ  رد  دیاهدیدن  ینـشور  هب  ار  يراک  ات  دیـشکب و  تسد  دنرادیم ،

[ . 1 .« ] تسام تسد 
زاب ار  نانآ  ریشمش  روز  هب  دیاب  دنرادرب  شروش  هب  رـس  يرهـش  مدرم  هاگ  ره  الثم  ینعی  دنراد ، ار  درف  مکح  نامه  زین  رگـشروش  تیعمج 

. دنادرگ
دسیونیم : هرصب  لها  هب  ياهمان  رد  ع )  ) یلع ماما 

ناف مکلبقم  نم  تلبق  و  مکربدـم ، نع  فیـسلا  تعفر  مکمرجم و  نع  توفعف  هنع ، اوبغت  مل  ام  مکقاقـش  مکلبح و  راـشتنا  نم  ناـک  دـق  و 
مکب ... تطخ 

ناـتیوج هنتف  زا  مرذـگیم و  رد  ناـتراکهنگ  زا  کـنیا  دیـشاب . ربـخیب  نآ  زا  هک  تسین  يزیچ  ینیچ  هئطوـت  يرگبوـشآ و  يارب  شـالت  »
تسد هنارگدادیب  ياهتقامح  راب و  تکاله  ياههئطوت  هب  مه  زاب  رگا  اما  مریذپیم . دروآیم ، يور  نم  هب  هک  ره  منادرگیم و  رب  ریـشمش 

ندیگنج هب  ارم  رگا  اما  مراذگ . باکر  رد  ياپ  مزاس و  مهارف  گرب  زاس و  بسا و  هک  ماهدامآ  نم  دیئآرب ، تفلاخم  رد  زا  نم  اب  دـینزب و 
هار هک  ار  سک  نآ  يرترب  هک  دـینادب  اما  دـنکن . هولج  ییارذـگ  مد  زج  نآ  شیپ  رد  لمج »  » زور هک  منک  اپ  رب  يرازراک  نانچ  دـیراداو ،
هن و  مریگیم ، راـکهنگ  ياـج  هـب  ار  یهاـنگیب  هـن  مسانــشیم . ردـق  دــشاب  مدرم  هاوـخکین  هـک  ار  سک  نآ  قـح  دریگ و  شیپ  تعاـطا 

[ . 2 .« ] مهدیم رارق  نارادافو  رانک  رد  ار  ینکشدهع 
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---------------------
: اه تشون  یپ 

يهبطخ 172 . هغالبلاجهن ، [ 1]
يهرامش 29. يهمان  هغالبلاجهن ، [ 2]

نمشد تسود و  تخانش 

دنتسود . تسود ، نانامیپ  مه 
دننمشد . نمشد ، نانامیپ  مه  و 

دیامرفیم : ع )  ) یلع ماما 
،... هثالث كوادعا  و  هثالث ، كواقدصا 

تناتسود  دناهنوگ : هس  کی  ره  تنانمشد  تناتسود و  »
وت ، تسود  - 1

وت ، تسود  تسود  - 2
! وت نمشد  نمشد  و  - 3

تنانمشد : و 
وت ، نمشد  - 1

وت ، تسود  نمشد  و  - 2
[ . 1 !« ] وت نمشد  تسود  و  - 3

-------------------
اه : تشون  یپ 

يهرامش 287. تمکح  هغالبلاجهن ، [ 1]

یکدوک رد  یکالاچ  تعاجش و 

دش . مکاح  بلاطیبا  هداوناخ  رب  هک  یلام  رقف  اب  یکدوک  رد  ار  مالسلا  هیلع  یلع 
. درک گرزب  دوخ  نماد  رد  درب و  دوخ  هناخ  هب  ار  وا  ربمایپ 

دنا : هتشون 
دیبوکیم ، نیمز  رب  ار  اهنآ  تفرگیم  یتشک  هک  دوخ  نالاسمه  زا  کیره  اب  یکدوک  رد 

[ . 1 . ] دشیم راوس  اهنآ  رب  دیسریم و  وردنت  نابسا  هب  ندیود  لاحرد  هک  دیودیم  عیرس  نانچ  هدایپ 
: دومرف هغالبلاجهن  رد  دوخ  و 

َرَضُم  َو  ٍۀَعیبَر  ِنوُُرق  َمِجاَون  ُتْرَسَک  َو  ِبَرَْعلا  ِلِکالَِکب  ِرَغِّصلا  ِیف  ُْتعَضَو  اَنَأ 
[ . 2 .« ] متسکش مه  رَد  ار  رضم  هعیبر و  هلیبق  تخرد  دنلب  ياههخاش  مدنکفا و  كاخب  ار  برع  ناعاجش  ناگرزب و  یکدوک ، رد  نم  »

-------------------------
اه : تشون  یپ 

مالسلا هیلع  یلع  ماما  www.Ghaemiyeh.comهمانشناد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1507زکرم  هحفص 950 

http://www.ghaemiyeh.com


اوق . ةّدام  راحبلا  ۀنیفس  [ 1]
. یتشد دمحم  سرهفملا ،  مجعم  هبطخ 115:192  هغالبلاجهن  [ 2]

یلع ماما  دننامه  یب  تعاجش 

. درک هسیاقم  ناوتیمن  یتردق  چیه  اب  و  سک ، چیه  اب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  یحور  تردقو  ماوق  وزاب و  تردق  تعاجش و 
. دیلام كاخ  هب  ار  ناروالد  ناشکرس و  رس  یناوجونو  یکدوک  رد  هک  یسک  - 

. دنشونب همه  ار  ناور  بآ  ات  دنَک  ياج  زا  دندوب ، زجاع  نآ  ندنک  زا  نایهاپس  همه  هک  ار  یگرزب  گنس  هک  یسک  - 
. تسا هدرکن  نمشد  هب  تُشپ  زگره  و  هدرک ، لّمحت  وربور  ار  نمشد  ياهمخز  مامت  هک  یسک  - 

: دومرف وا  هب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  هک  یسک  - 
[ . 1 .« ] دنکیم هبلغ  اهنآ  همه  رب  دنتسیاب ، مالسلا  هیلع  یلع  ربارب  رد  برغ  قرش و  مدرم  رگا  »

: دومرف دوخ  و 
اْهنَع ُتیَّلَو  اَّمل  یلاِتق  یلَع  بَرَْعلا  ِترَهاظَت  َول  ِهّللاَو 

[ . 2 .( ] منکیمن رارف  ناشلباقم  زا  دنریگ ، رارق  نم  يور  رد  ور  بارعا  مامت  رگا  ادخ  هب  دنگوس  )
هک داد  رارق  یقدنخ  يوررب  دنک و  ياج  زا  دوخ  یهّللادی  تسد  اب  دندرکیم  هتسب  زاب و  ار  نآ  رفن  اههد  هک  ربیخ  يدورو  گرزب  برد  و 

: دومرف دوخو  دننکروبع  نآ  زا  مالسا  نازاب  رس 
ۀیِهلءا  ٍةّوُِقب  َْلب  ٍۀِینامْسِج  ٍةّوُِقب  ٍدوُهی  َنْصِح  ُتْکَدْکَد  َو  َرَبیَخ  َباب  ُْتعَلَق  ام 

[ . 3 .( ] مدیدرگ ّقفوم  یهلا  تردق  اب  هکلب  مدیبوکن ، مهرد  مدنکن و  ياج  زا  يّدام  تسد  اب  ار  دوهی  راصح  ربیخ و  گرزب  رد  نم  )
: دومرف دوخ  بلق  تّوق  تعاجش و  هب  تبسن  زاب  و 

ُتْشَحْوَتِْسا  َو ال  ُتَیلاب  ام  اهِّلُک  ِضْرَْالا  ُعالِط  مهو  ًادِحاو  ْمُُهتیَقل  َول  ِهّللاَو  ّینِا 
مهاوخن یتشحو  هتـشادن ، یکاب  دنـشاب  هدرکُرپ  ار  نیمز  يور  مامت  هک  منک  تاقالم  یلاح  رد  ار  نانمـشد  رگا  نم  انامه  ادخ  هب  دنگوس  )

[ . 4 .( ] درک
تفرگ ؟ غارس  ناوت  یم  يرگید  روالد  ناسنا  رد  ار  هدش  دای  ياهیگژیو  ایآ 

؟ دنروآ دیدپ  ار  يدننامهیب  زرابم  نانچ  دنناوتیم  دنوش ، گنهامه  اهتردق  همه  ناهج و  همه  رگا  ایآ 
دشاب ؟ ریذپان  تسکش  هک  دوشیم  تفای  يروالد  ینامز ، رصع و  مادک  رد 

؟ دسرتن زگره  و  دنکن ، رارف  یطئارش  چیه  رد  و 
--------------------------

اه : تشون  یپ 
لاّمعلا ج 13 ص زنک  و -  يراخب ج 5 ص 245 -  حیحص  و -  ملسم ج 15 ص 178 -  حیحـص  و -  راونالاراحب ج 33 ص 233 -  [ 1]

121 ش 36388 .
یتشد . دمحم  سرهفملامجعم  همان 19:45  هغالبلاجهن  [ 2]

دیدحلا ج20 ص316 و 626 . یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  [ 3]
. یتشد دمحم  سرهفملامجعم ،  همان 7:62  هغالبلا  جهن  [ 4]
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ینکش طخ  تعاجش و 

دیـشوپ هرز  دـندرک ، زاغآ  ار  گنج  اهنآ  یتقو  دربن ، زاغآ  رد  يرابدربو  هرـصب ، نایـشروش  اب  تّجح  مامتا  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما 
. تخیرگیم شلباقمرد  هابور  نوچ  نمشد  هک  درک  يدیدش  تالمح  و  دز ، نمشد  هاپس  بلق  هبار  دوخ  هاپس ، شیپاشیپو 

تخیر ، مه  رد  ار  نمشد  رگشل  تسار  حانج  لّوا  هلمح  رد 
. درک یگدنکارپ  راچد  ار  هرصب  رگشل  پچ  حانج  مّود  هلمح  رد  و 

نادنزرف و باحـصا و  دنک ، حالـصا  ار  نآ  ات  تشگرب  همیخ  هب  هک  دش  مخ  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترـضح  ریـشمش  راب  دـنچ  و 
: دنتفگ یم  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  هب  رتشا  کلام 

. راذگاو ام  هب  ار  تالمح 
تسکش . یم  مهرد  ار  اه  فص  و  درکیم ، هلمح  هرابود  داد و  یمن  خساپ  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح  یلو 

: هک دندرک  رارصا  باحصا  یتقو 
« نیِّدلا ُبَهْذی  ْبَُصت  ْنِإ  »

( تسا رطخ  رد  نید  دسرب  یبیسآ  امش  هب  رگا  )
: دومرف خساپ  رد 

« ةَرِخالا َراَّدلاَو  ِهَّللا  َهْجَو  َِّالا  َنْوََرت  اِمب  ُدیُرا  ام  هّللاَو  »
[ . 1 ( ] تسا ترخآو  ادخ  رطاخب  دینیب  یم  هچنآ  دنگوس  ادخ  هب  )

-----------------------
اه : تشون  یپ 

هبطخ 13. دیدحلا ج 1  یبا  نبا  حرش  [ 1]

يرواگنج تعاجش و 

هک : دنراد  رظن  قاّفتا  ثیدح  نایوار 
. تشاد تکرش  اهگنج  رگید  هیبیدح و  ردب و  گنج  رد  دومن و  ترجاهم  درازگ و  زامن  هلبق  ود  ره  يوس  هب  مالسلا  هیلع  یلع 

رد دروآ و  تسدب  ادخ  ریغ  زا  يزاینیب  رد  ار  اهنآ  همه  دمآ و  نوریب  یبوخ  هب  یهلا  ناحتما  زا  ربیخ  قدنخ و  دحا و  ردـب و  گنج  رد  وا 
. تفرگ رارق  ییالاو  میرک و  تلزنم 

. تشاد رارق  مالسلا  هیلع  یلع  تسد  رد  ردب  زور  نوچمه  يرایسب  دراوم  رد  مالسا  هاپس  مچرپ 
ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  دش ، هتـشک  تشاد  شیوخ  تسد  هب  ار  ربمایپ  مچرپ  هک  دُُحا  زور  رد  [ 1  ] ریمع نب  بَعـصم  نوچ  و 

. داد مالسلا  هیلع  یلع  تسد  هب  ار  نآ 
. دوب هلاس  جنپ  تسیب و  هک  یلاح  رد  تشاد ، هدننک  نییعت  شقن  نآ  رد  دوب و  ردب  گنج  دهاش  مالسلا  هیلع  یلع 

یلع تسد  هب  ردب »  » زور رد  ار  مچرپ  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  تسا : هتفگ  ساّبع  نبا  لوق  زا  شیوخ  خـیرات  رد  جاّرَـس  نبا 
[ . 2 . ] دوب هلاس  تسیب  مالسلا  هیلع  یلع  هک  یلاح  رد  درپس ، مالسلا  هیلع 

------------------
اه : تشون  یپ 
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. تسا مالسا  هب  ناگدنریگ  تقبس  زا  هباحـص و  نیرتهب  زا  ءالـضف و  زا  هّللادبعوبا  هب  یّنکم  فانم  دبع  نب  مشاه  نب  ریمع  نب  بعـصم  [ 1]
هدیـشوپ شرداـم  ردـپ و  سرت  زا  ار  شیوخ  مالـسا  دوب . مَقرـالا  راد  رد  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  هک  یماـگنه  دروآ  مالـسا 

هلآو هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  درک . ترجاهم  هشبح  هب  وا  هکنیا  ات  دـندومن  ینادـنز  ار  وا  دـندش  هاگآ  رما  نیا  زا  ردام  ردـپ و  نوچ  تشاد و 
دنک . توالت  نآرق  اهنآ  رب  دزومایب و  تهاقف  ار  هنیدم  یلاها  ات  داتسرف  مّود  هبقع  لها  نت ، هدزاود  اب  ار  وا  ملسو 

تسا و هدید  ار  ردب  گنج  دروآ . مالسا  ذاعم  نب  دعـس  وا  تسد  هب  تخادرپ . نید  رد  تعامج  يروآدرگ  هب  هک  تسا  یـسک  نیتسخن  وا 
(. 1  - 97 ءامسالا -  بیذهت  . ) دوب شحج  رتخد  هنمحو  وا  رسمه  دوب ، هلاس  هک 40  یلاح  رد  دیسر  تداهش  هب  دُُحا  رد 

. جاّرَس نبا  خیرات  و -  دیفم ص 47 -  داشرا  [ 2]

جاودزا قالش و 

مالسلا هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح  تمدخ  هدرک  ریگتسد  [ 1 ، ] درکیم ُبنُج  ار  دوخ  و  تشاد ، یسنج  فارحنا  هک  ار  یناوج  يزور 
جاودزا وا  يارب  لاملاتیب  زا  ات  دومرف  رما  سپـس  ،و  دـننزب قّالـش  وا  ياهتسد  رب  ءادـتبا  ات  داد  روتـسد  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  دـندروآ ،

یناوج یتقو  ات  دناکـشخ ، ار  اههشیر  دیاب  یعامتجا ، دسافم  اب  هزرابم  يارب  ، تسین یفاک  نداد  رفیک  قّالـش و  تازاجم و  اهنت  ینعی  ، دـننک
. مینامن لفاغ  ناوج  لسن  يارب  یساسأ  تامادقا  زا  تازاجم  رانک  رد  دیاب  تسا ، یناطیش  ياههسوسو  ضرعم  رد  هراومه  دنکن  جاودزا 
زئارغ رگید  نوچ  یـسنج  هزیرغ  اریز  درک ، باتـش  ناناوج  جاودزا  رد  دیاب  ، تسا جاودزا  یعامتجا ، دـسافم  اب  هزرابم  ياههار  زا  یکی  هک 

. دش دهاوخ  هدناشک  یفارحنا  ياههار  هب  دوشن ، هداد  تسرد  خساپ  نآ  هب  رگا  تسا ، یگنشت  یگنسرگ و  ساسحا  نانوچ  تسا ، يرشب 
-----------------------

اه : تشون  یپ 
. دوش ُبنُج  هک  دنکب  يراک  دوخ  اب  یصخش  ینعی  مسینانآ ، يرامیب  [ 1]

رفسمه طیارش 

. میشاب هتشاد  ار  مزال  طایتحا  زین  رفسمه  باختنا  رد  ،و  مینکن رفس  یئاهنت  هب  هک  دندرک  شرافس  اّما  ، تسا بوخ  ندرک  رفس 
: دومرف مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح 

تشاد و دهاوخن  یحیحص  راتفر  وت  اب  دسانشن  ار  وت  ردق  هک  یسک  اریز  نکم . رفس  دنادیمن  ار  وت  تلیضف  رادقم و  شزرا و  هک  یسک  اب 
[ . 1 . ] دز دهاوخ  هبرض  وت  يوربآ  هب  اسب  هچ 

-----------------------
اه : تشون  یپ 

. مهد مهن و  لصف  باب 14 ، نیقّتملاۀیلح  [ 1]

دش وفع  هک  يراوخبارش 

، دروخ بارش  لّوا  هفیلخ  تفالخ  نامز  رد  یناوج 
. درک موکحم  قّالش  هبرض  هب 80  همکاحم و  ار  وا  لّوا  هفیلخ 

: تفگ راوخبارش  مکح ، يارجا  زا  لبق 
تسا . مارح  مالسا  رد  بارش  هک  متشادن  عالّطا  نم 
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.( دوب هدش  ناملسم  هزات  نوچ  )
. دندش لّسوتم  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هب  هک  دنک ، ّلح  ار  ناوج  نآ  هب  تبسن  یئاضق  لکشم  تسناوتن  لّوا  هفیلخ 

: دومرف مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح 
. ددرگیمن يراج  وا  رب  يّدح  دوب  عالّطایب  رگا  ناوج  نآ 

: دننک مالعا  دنربب و  راصنا  رجاهم و  نایم  رد  ار  ناوج  هک  داد  روتسد  بلطم ، ندش  نشور  يارب  هاگنآ  و 
؟ تسا هدناوخ  وا  رب  ار  بارش  میرحت  تایآ  یسک  ایآ 

. تسا دازآ  هنرگ  دینک و  يراج  وا  رب  ار  یعرش  ّدح  دندرک ، هاگآ  ار  وا  هک  دنداد  یهاوگ  رفن  ود  رگا 
[ . 1 . ] دش دازآ  ناوج  نآ  دادن ، تداهش  یسک  نوچ  و 

-----------------------
اه : تشون  یپ 

يدراهتشا ص151. يدّمحم  همجرت  یّلح ، همّالع  مالسلا : مهیلعماما  هدزاود  یگدنز  هب  یهاگن  [ 1]

دیلو ندز  قالش 

دندادیم ماجنا  دنتساوخیم  هچ  ره  موس  هفیلخ  نارازگراکو  دش ، ریگارف  هیما  ینب  موس و  هفیلخ  متس  ملظ و  هک  هاگنآ 
وا تسد  زا  رتشگنا  رتشا ، کلام  هک  دناوخ ، تعکر  راهچ  ار  حبـص  زامن  یتسم  لاح  ردو  دروخیم ، بارـش  اراکـشآ  هفوک  رادنامرف  دیلو 

. تسا هدروخ  بارش  دیلو  هک  دندرک  تابثا  تشاد ، هارمه  هب  هک  يدوهش  ابو  دناسر ، هنیدم  هبو  دروآ  رد 
. دش تباث  وا  تایانج  موس  هفیلخ  روضح  رد  و  دش ، هدروآ  هنیدم  هب  وا  نارای  مالسلا و  هیلع  یلع  ماما  رارصا  اب  دیلو 

: تفگ دش و  ریگرد  وا  ناهارمه  کلام و  اب  دیلو ، تازاجم  ياج  هب  موس  هفیلخ  اّما 
؟ دنزب قاّلش  ار  مردارب  دناوتیم  یسک  هچ  دوش  تابثا  دیلو  مرج  مه  رگا 

. تخاون وا  ندب  رب  هنایزات  دنکفا و 80  ور  هب  ار  وا  دیشک و  ار  دیلو  نهاریپ  دش و  دنلب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  اجنیا  رد 
: تفگ ماما  هب  باطخ  موس  هفیلخ 

. ینکب ياهلماعم  نینچ  دیلو  اب  هک  يرادن  قح  وت 
: دومرف مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح 

[ . 1 . ] تساهنیا زا  شیب  يرفیک  هتسیاش  وا  تسا ، هدش  قسف  بکترم  هدروخ و  بارش  دیلو 
------------------

اه : تشون  یپ 
و نیقیلا ص 268 -  قـح  و  هعیشلا ص 288 -  ۀقیدح  لبنح ، نبدمحا  دنسم  دیرفلادقع ، ملـسم ، حیحـص  یبوقعی ، خیرات  ۀباغلا ، دسا  [ 1]

ص219. ج16 ، ۀعاربلا ، جاهنم  و  ص 334 -  بهذلا ج2 ، جورم 

یلع تبیه  تعاجش و 

رضم . ۀعیبر و  نورق و  مجاون  ترسک  برعلا و  لکالکب  ریغصلا  یف  تعضو  انا 
هعصاق ) هبطخ  هغالبلا  جهن  )

مات رهظم  و  كانلوه ، هریطخ و  روما  رد  سفن  لزلزت  مدع  زا  تسا  ترابع  تسا و  یناسفن  لئاضف  یلـصا  ناکرا  زا  یکی  تعاجـش  تفص 
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دوب . مالسلا  هیلع  یلع  دوجو  نآ  یقیقح  قادصم  و 
ياـهگنج رد  هچ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  تاوزغ  رد  هچ  باـنجنآ  یماـظن  تامدـخ  حرـش  نمـض  نیـشیپ  لوـصف  رد  هچ  رگا 

هتفگ و درومنیا  رد  هچ  ره  نکیل  دـیدرگ  شراگن  وا  تعاجـش  تبیه و  زا  ياهمـش  ناورهن ) نیفـص و  لمج و  ياهگنج   ) شتفالخ نارود 
دوب . دهاوخن  رتشیب  رازه  زا  یکی  رایسب و  زا  یکدنا  دوش  هتشون 

مکحم و شیاهنادـند  تشپ ، رپ  هتـسویپ و  شناوربا  باذـج ، تشرد و  شکرابم  نامـشچ  نوگمدـنگ ، ع )  ) یلع گنر  نیخروم  لقنب  اـنب 
وزاـب و يربطـسب  برع  ماـمت  رد  مکحم و  هدـیچیپ و  نآ  تشوگ  يوق و  تیاـهن  یب  دـعاس  وزاـب و  تسد و  دوب . دـیراورم  نوچ  دـیفس و 

دناهتخاس . دعاس  وزاب و  تسد  هاگنآ  هدیبوک و  ارنآ  ناوختسا  تسوپ و  تشوگ و  یئوگ  هکنانچ  دوب  روهشم  تالضع  یمکحم 
رد ترضحنآ  یلک  روطب  دمآیم و  رظنب  بلص  نهآ  نوچ  مکحم و  هدیزرو و  وا  ندب  تشوگ  مامت  دوب و  هماقلا  طسوتم  مالـسلا  هیلع  یلع 

مامت رد  مالسلا  هیلع  یلع  يدنمروز  تعاجـش و  هک  دندقتعم  امومع  نیخروم  دوب . يدنمورین  تیاهن  رد  ینامـسج و  دشر  جازم و  لادتعا 
رتکچوک یلیخ  نس  تهج  زا  هکنیا  اب  ترـضحنآ  تشادیم و  او  یتشکب  برع  ناناوج  اب  ار  وا  بلاط  وبا  شردـپ  دوب ، درفب  رـصحنم  برع 

اهگنج زا  کیچیه  رد  تفگ  درک و  دای  مسق  هک  دناهدرک  لقن  ماوع  نب  ریبز  زا  دزیم . نیمز  رب  ار  اهنآ  یبیجع  تعرـس  اب  یلو  دوب  نانآ  زا 
اب هلباقم  زا  هک  دوبن  ریبز  اهنت  نیا  و  مدرکیم . مگ  ار  دوخ  تشحو  تدش  زا  هک  مالسلا  هیلع  یلع  لباقم  رد  رگم  مدیسرتن  یعاجـش  چیه  زا 

دندرکیمن مادـنا  ضرع  شربارب  رد  هداتفا و  تشحوب  وا  اب  هلباقم  روصت  زا  مزر  نادرم  دـنمورین و  ناـنامرهق  ماـمت  هکلب  دومنیم  تشحو  وا 
رعاش : هتفگ  بوخ  هچ 

هلباق  یتم  فیسلا  دمغا 
[ . 1  ] رهش افیس و  درج  نم  لک 

تبیه رثا  رد  تفرگیم و  ارف  ار  شدوجو  رـسارس  تشحو  بعر و  دـتفایم  واب  يزرابم  مشچ  نوچ  هک  دوب  يدـحب  مالـسلا  هیلع  یلع  تبیه 
بانجنآ دوخ  هکنانچ  تشگیم  وا  ریـشمش  همعط  یگدنامرد  لامک  اب  هدش و  بلـس  يو  زا  مجاهت  تمواقم و  هنوگ  ره  يورین  ترـضحنآ 

دومن کمک  دوخ  ناج  هیلع  ارم  وا  هکنیا  زج  مدرکن  تاقالم  ار  یـسک  دومرف  يدرک  هبلغ  نازراـبم  رب  يزیچ  هچب  هک  لاؤس  نیا  خـساپ  رد 
رد وا  ياهیناشفناج  اـهتداشر و  [ 2 ( ] تسا اهلد  رد  وا  تبیه  نکمت  ترـضح  دوصقم  دـیامرف  ماما  مالک  لابند  ۀـمحرلا  هیلع  یـضر  دیـس  )

شارف رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  ترجه  بش  رد  يو  ندیباوخ  دومن و  بجعتم  ریحتم و  ار  همه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  تاوزغ 
تالمح ربارب  رد  رازراک  ياههنحص  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  يرادیاپ  تابث و  دنکیم ، تیاکح  گرزب  حور  يوق و  بلق  کی  زا  ترـضحنآ 

رد دناسرب  مالسلا  هیلع  یلع  شوگب  ار  دوخ  یئارآ  رگـشل  هکنیا  يارب  هیواعم  تسا . نکمم  ریغ  لاحم و  رگید  مدرم  يارب  نمـشد  یمومع 
یلع وت  ندیناسرت  تفگ  هیواعمب  حامرط  تسا ، هدومن  هدامآ  وا  گنج  يارب  میظع  یهاپس  هک  تشون  ترضحنآ  هب  دوخ  ياههمان  زا  یکی 

بآ ! يدایزب  تسا  یباغرم  ندیناسرت  لثم  هاپس  یهوبنا  يدایز و  زا  ار 
هیلع یلع  لـئاضف  فاـصوا و  زا  ياهراـپب  درکیم  یفرعم  ار  دوـخ  هک  ياهبطخ  داریا  نمـض  دـیزی  سلجم  رد  مالـسلا  هیلع  داجـس  ترـضح 

يریلد ریش  نوچ  رتراوتسا و  همه  زا  هدارا  مزع و  رد  رتعاجش و  رتيوق و  همه  زا  هک  متـسه  یـسک  رـسپ  نم  دومرف : دومن و  هراشا  مالـسلا 
هایگ رد  هک  يداب  دنت  دننام  درکیم و  مرن  بایـسآ  دننام  ار  اهنآ  ناراوس  ندش  کیدزن  اههزین و  ندـش  هدیـشک  گنج و  ماگنه  رد  هک  دوب 

[ . 3  ] تخاسیم هدنکارپ  ار  اهنآ  دزوب  هدیگشخ 
ریغ تقیقح  کی  هکلب  تسا  هدوبن  یگداوناخ  هطبار  هقالع و  رظن  زا  هدومن  شراوگرزب  دج  تعاجش  هرابرد  مراهچ  ماما  هک  یفیصوت  نیا 

تسا . هدومن  نایب  ارنآ  تشاد  یئانشآ  همه  زا  رتهب  وا  تلزنم  ماقم و  هک  رگید  ماما  زا  ماما  کی  هک  تسا  يراکنا  لباق 
گنج رد  هشیمه  هک  تسا  هدشن  هدید  ياهدومزآ  راک  يوجگنج  چیه  دسیونیم : هتسناد و  زاجعا  یعون  ار  ترضحنآ  تعاجش  دیفم  خیش 

نانچ هشیمه  يروالد  چیه  ریشمش  تبرض  نینچمه  تسا و  هدروخ  تسکـش  زین  یهاگ  هدرک و  هبلغ  شنمـشد  رب  یهاگ  هکلب  دوش  زوریپ 
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خیرات لوط  رد  يرما  نینچ  تسا و  هتفای  يدوبهب  مه  یهاگ  هدرک و  توف  یهاگ  هکلب  درپس  ناج  نآ  مخز  رثا  رد  نمـشد  هک  تسا  هدوبن 
ار وا  دز  یتبرـض  یئوجمزر  رهب  تشگ و  هریچ  وا  رب  تساخرب  هزرابمب  يدروامه  ره  اب  هک  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  رگم  درادـن  هقباـس 

هلیـسوب نامز  اج و  ره  رد  ار  روما  يداع  نایرج  دنوادخ  دنکیم و  زاتمم  ناگمه  زا  ار  وا  هک  تسا  یتابجوم  زا  مه  نیا  دیناسر و  تکالهب 
[ . 4  ] دشابیم یلاعت  يادخ  نشور  ياههناشن  زا  یکی  يو  دوجو  هدز و  مهب  وا 

نیفـص گنج  رد  يزور  تسا ، هدـشن  هدـید  يرـشبچیه  رد  تفرگیم  همـشچ  رـس  يو  نیقی  ناـمیا و  زا  هک  مالـسلا  هیلع  یلع  بلق  توق 
ار ماش  نازرابم  زا  یهورگ  هکنآ  زا  سپ  دـیبلطیم  زراـبم  ناـیماش  فوفـص  ولج  رد  سانـشان  درف  کـی  تروصب  هدز و  باـقن  دوخ  هرهچب 

تسیک ؟ لدیوق  عاجش  نیا  تفگ : صاع  ورمعب  هیواعم  دنکفا  تکاله  كاخب 
داد ؟ صیخشت  ناوتیم  هنوگچ  تفگ  هیواعم  تسا  یلع  دوخ  ای  و  تسا ! سابع  نبا  هللا  دبع  ای  تفگ  ورمع 

نامرف ار  نایهاپس  مامت  دنک  تمواقم  دناوتیمن  یهوبنا  نیاب  هاپس  یمومع  هلمح  لباقم  رد  یلو  تسا  یعاجـش  درم  سابع  نبا  تفگ : ورمع 
اریز تسا  یلع  دنام  اج  رب  اپ  تباث و  رگا  تسا و  سابع  نبا  دینادرگ  ور  رگا  دـننک  هلمح  وجگنج  نیاب  دـنبنجب و  ياج  زا  هک  هدـب . هلمح 

[ . 5  ] وت هاپسب  دسر  هچ  دنادرگیمن  ور  دنزیخرب  شاهلباقمب  رگا  برع  مامت  زا  یلع 
رب تباث و  دوخ  ياج  رد  نینهآ  هوک  نوچ  زرابم  نآ  اما  دـمآ  رد  تکرحب  وا  هاپـس  مامت  داد و  یمومع  هلمح  نامرف  شیامزآ  يارب  هیواعم 

دنداد . ینیشن  بقع  نامرف  اذل  دنکیم  راکیپ  تسا  مالسلا  هیلع  یلع  هک  دندیمهف  هاگنآ  دوب  رارق 
رد داتفایم . اهنآ  دوجو  ناکرا  رب  هزرل  دیدرگیم و  بآ  نانامرهق  هرهز  لد و  دشیم  دنلب  گنج  ياهنادیم  رد  مالسلا  هیلع  یلع  يادص  یتقو 

تخاسیم . هدنکارپ  هدرک و  یشالتم  ار  اهنآ  فوفص  دزیم و  فلاخم  نایهاپس  رب  ار  دوخ  هنت  کی  تاقوا  بلاغ  نیفص  لمج و  ياهگنج 
سابل هلزنمب  هک  ترـضحنآ  هرز  دوب ، بلاغ  لک  بلاـغ  بلاـغلا و  هللا  دـسا  رارف و  ریغ  رارک  مالـسلا  هیلع  یلع  نمـشد  تسود و  قیدـصتب 

يو زا  ار  رما  نیا  تلع  دوب  تشپ  تمـسق  دقاف  یلکب  دشیم و  لصو  مهب  وا  ياههناش  رد  هقلح  دـنچ  اب  طقف  يدنبـشیپ  دـننام  دوب  وا  گنج 
رد هک  يدرم  دیوگ : يدعس  مرادن . هرز  دنب  تشپ  هب  یجایتحا  تروصنیا  رد  دومن  مهاوخن  نمشدب  تشپ  زگره  نم  دومرف : دندرک  لاؤس 

دوب  هتسب  شیپ  هرز  فاصم 
دش و هبولغم  گنج  رگا  هک  دندیـسرپ  ترـضحنآ  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  ناهدنامرف  اهگنج  زا  یکی  ردازغ  رب  تشپ  دنکن  نانمـشد  شیپ  ات 

هیلع یلع  دنیآ . درگ  هطقن  نآب  همه  ات  دوش  نییعت  یقاحلا  هطقن  البق  تسبوخ  مینک  ادیپ  اجک  ار  امش  ادعب  ام  دش  هدیشاپ  مه  زا  ام  فوفص 
[ . 6  ] دروخ مهاوخن  ناکت  دوخ  ياج  زا  دوب و  مهاوخ  اجنامه  رد  نم  دینک  اهر  اجک  ره  رد  ارم  امش  دومرف  مالسلا 

نینچ هک  دینک  عایتبا  كالاچ  وردنت و  یبسا  گنج  ياهنادیم  يارب  هک  درک  ضرع  ترضحنآ  تمدخ  مالسلا  هیلع  یلع  باحصا  زا  یکی 
ور دنت  بسا  اب  ات  درک  مهاوخن  رارف  نمـشد  ولج  زا  زگره  نم  دومرف  مالـسلا  هیلع  یلع  دـهدیم  تاجن  اههکلهم  رد  ار  دوخ  بحاص  یبسا 

دـشاب هچ  ره  نم  بکرم  نیا  رب  اـنب  مسرب  واـب  رتدوز  مهاوـخب  اـت  دوـمن  مهاوـخن  بیقعت  زین  ار  يرارف  نمـشد  موـش و  رود  رطخ  هطرو  زا 
[ . 7  ] درادن یتیمها 

توق رد  تشاذگن ، یقاب  ناگدنیآ  يارب  یلحم  درک و  وحم  ار  ناگتـشذگ  مان  هک  دوب  یعاجـش  مالـسلا  هیلع  یلع  دیوگ : دیدحلا  یبا  نبا 
زا يزرابم  چیه  هکنانچ  دروآیم  شیپ  ار  تکاله  گرم و  ناعاجـش  نیرتيوق  يارب  وا  تبرـضکی  تشادـن و  يریظن  وزاب  يورین  دـعاس و 
رد تفگیم و  ریبکت  تشکیم  هک  ار  يروالد  يوجمزر  ره  دشاب و  هتشاد  یمودب  جایتحا  هک  دزن  يریـشمش  دربن و  ردب  ملاس  ناج  وا  تسد 
رد [ 8  ] تسا هداتـسرف  مدع  رایدـب  بشنآ  رد  ار  یمان  لاطبا  زا  رفن  هک 523  دیدرگ  مولعم  دیـسر و  هب 523  شتاریبکت  هرامـش  ریرهلا  ۀلیل 

باوص دوب و  یـشبح  هک  هلیبق  نآ  زا  یمالغ  دندش  هتـشک  ترـضحنآ  تسدب  رادلا  دبع  ینب  هلیبق  یمزر  نادرم  هکنآ  زا  سپ  دـحا  گنج 
یلص دمحم  صخش  دوخ  هلیبق  ناگدش  هتشک  ياجب  هک  درک  دای  دنگوس  دوب  هدز  فک  شناهد  نیگمشخ و  رایسب  هکیلاح  رد  تشاد  مان 

اب هزرابم  تأرج  دندیسرت و  وا  زا  نیملسم  اذل  تشاد  مه  یگرزب  هثج  دوب  عاجـش  هکنیا  نمـض  مالغ  نیا  تشک ! مهاوخ  ار  هلآ  هیلع و  هللا 
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لاح رد  نیئاپ  مین  داتفا و  نیمزب  شاهنت  الاب  هکیروطب  دومن  مین  ودرمک  زا  ار  وا  هک  دز  وا  رب  یتبرض  نانچ  مالسلا  هیلع  یلع  دنتشادن ، ار  وا 
[ ! 9  ] دندیدنخیم نیملسم  هدش و  توهبم  بجعتم و  رگشل  ود  ره  دنام  هداتسیا 

دربیم راقفلا  وذ  هضبقب  تسد  یتقو  تشگیم ، لئاز  يو  دوجو  اب  نیملـسم  یناشیرپ  هودـنا و  دوب و  هللا  لـیبس  یف  دـهاجم  اـهگنج  ماـمت  رد 
نایهاپـس دیـسریم و  یهودنا  مغ و  نیکرـشم  فرط  زا  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هکیماگنه  دشیم و  ملـسم  زرحم و  نیملـسم  يزوریپ 

ار وا  تهج  نیمهب  دیدرگیم و  ربمغیپ  هودنا  مغ و  ندـش  فرط  رب  ثعاب  مالـسلا  هیلع  یلع  دوجو  دـنتفرگیم  میمـصت  وا  لتق  يارب  فلاخم 
دنتفگ . هللا  لوسر  هجو  نع  برکلا  فشاکلا 

هک تسا  روهشم  دندوتسیم ، تعاجشب  ار  وا  زین  شنانمشد  نیفلاخم و  دوب و  سمشلا  نم  رهظا  مالـسلا  هیلع  یلع  يوزاب  يورین  تعاجش و 
یلص ربمغیپ  تاوزغ  رد  دوب . تکالهب  کیدزن  دز و  هرعن  دلاخ  هکیروطب  داد  راشف  ار  دیلو  نب  دلاخ  ندرگ  یطسو  هبابـس و  تشگنا  ود  اب 

نیملسم راک  دوبن  ترـضحنآ  رگا  دوب و  هدرک  یگداتـسیا  نانمـشد  لباقم  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  دوب  هداتفا  قافتا  رایـسب  هلآ  هیلع و  هللا 
دشیم . هرسکی 

رد درکیم  تشحو  گرم  زا  هن  دیـسرتیم و  گـنج  زا  هن  وا  تشادـن  یموهفم  ینعم و  سرت  هملک  مالـسلا  هیلع  یلع  یناگدـنز  سوماـق  رد 
ادـخب هما ـ  يدـثب  لفطلا  نم  توملاب  سنآ  بلاطیبا  نبال  هللا  و  دومرفیم : اهراب  دوب و  شوغاـمه  رطخ  گرم و  اـب  دوخ  یناگدـنز  رـسارس 

[ . 10  ] تسا قاتشم  سونأم و  شردام  ناتسپ  هب  راوخ  ریش  لفط  زا  رتشیب  گرمب  بلاطیبا  رسپ  دنگوس 
تسا یطایتحا  یب  گنج  عقوم  رد  لمع  نیا  درک  ضرع  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  تشگیم ، رگشل  ود  نایم  رد  هرز  نودب  نیفـص  گنج  رد 
گرم ای  دور  گرمب  ور  هک  درادن  یکاب  تردپ  مناج  رـسپ  [ ) 11  ] هیلع توملا  عقو  وا  توملا  یلع  عقو  یلابی  كاـبا ال  نا  ینب  اـی  دومرف :

دوش ریگلفاغ  نمـشد  فرط  زا  ادابم  هک  دندرکیم  طایتحا  وا  یکاب  یب  يریلد و  نیا  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  نارای  زا  ياهدع  دیآ ) . وا  يوسب 
ساره يدماشیپ  چیه  زا  دینکیمن و  طایتحا  هنوگچیه  گنج  عقاوم  رد  امـش  نینمؤملا  ریما  ای  دندرک  ضرع  دـندمآ و  ترـضحنآ  دزن  اذـل 

دومرف : ار  یعابر  نیا  نانآ  خساپ  رد  دیرادن 
رفا  توملا  نم  یموی  يا 

ردق موی  ما  ردق  ام  موی 
اغولا  یشخا  ردق ال  ام  موی 

رذحلا ینغی  ردق ال  دق  موی 
تسا : هدورس  نینچ  یسرافب  ار  قوف  یعابر  نومضم  نابز  یسراف  رعاش 

تسین  اور  زور  ود  ندرک  رذح  گرم  زا 
تسین اضق  هک  يزور  تسه  اضق  هک  يزور 

دوس  دهدن  ششوک  تسه  اضق  هک  يزور 
تسین اور  گرم  نآ  رد  تسین  اضق  هک  يزور 

هشیب ریش  نآ  اب  لوتقم  لباقت  زا  هلیبق  دارفا  تشگیم و  دوخ  هلیبق  راختفا  بجوم  دشیم  هتشک  ترـضحنآ  تسدب  گنج  رد  هک  یعاجـش  ره 
اقح هک  یلع  زج  رگا  تفگ  شرهاوخ  دش  هتـشک  يو  تسدـب  هک  دودـبع  نب  ورمع  قدـنخ  هوزغ  رد  هکنانچ  دـندومنیم  تاهابم  تعاجش 

يریظن ناهج  مامت  رد  تعاجش  رد  ار  یلع  نکل  متـسیرگیم  رمع  مامت  دوب  هتـشک  ار  ورمع  يرگید  دشاب  مردارب  لتاق  هک  دراد  ارنآ  تقایل 
تسا . رابتعا  راختفا و  نیع  وا  تسدب  ندش  هتشک  تسین و 

ناعاجـش زا  ود  ره  هک   ) ار ریبز  نب  هللا  دبع  ندش  رادیب  زا  سپ  دوب  هتفخ  هیواعم  يزور  دـسیونیم  هغالبلا  جـهن  حرـش  رد  دـیدحلا  یبا  نبا 
( يدوب هک  باوخ  رد   ) ارت متساوخیم  رگا  تفگ  هیواعمب  یخوش  يور  زا  هللا  دبع  دوب ، هتـسشن  وا  تخت  رب  هک  دید  شیاپ  نییاپ  رد  دندوب )
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گنج رد  نم  هکنیا  اب  ینکیم  راکنا  ارم  تعاجـش  هچ  يارب  تفگ  هللا  دـبع  نک ! تعاجـش  راهظا  ام  زا  دـعب  تفگ  هیواعم  متـشکیم . اـتلفغ 
تـسد تشکیم و  پچ  تسد  اـب  ار  تردـپ  وـت و  یلع  اـنیقی  يدرکیم  تأرج  نینچ  رگا  تفگ  هیواـعم  مداتـسیاب ! بلاـطیبا  نـب  یلع  ربارب 

هک دوب  بلاغلا  هللا  دسا  تاوزغلا و  مغیـض  مالـسلا  هیلع  یلع  يراب  [ 12  ] دناسر لتقب  هک  تشگیم  يرگید  لابند  دـنامیم و  راکیب  شتـسار 
اب گرم  تیرفع  درکیم  هلمح  هقرف  رهب  دـشیم و  گـنت  اههنیـس  رد  ناعاجـش  ناریلد و  ياـهسفن  تشاذـگیم  هبراـحم  نادـیمب  اـپ  یتـقو 

تسا : ترضحنآب  بوسنم  ریز  یعابر  تشگیم . نایامن  هورگنآ  رب  یکانلوه  تروص 
بلاعث  بنارا و  كولملا  دیص 

لاطبالا يدیصف  تبکر  اذا  و 
یننا  ءاقللا و  یف  سراوفلا  يدیص 

[ . 13  ] لاتق رفنضغل  ءاغولا  دنع 
تزع و دـنوادخ  دـنمورین ، یفیرح  نیقفانم  رافک و  يارب  دوب و  ینینهآ  هوک  نیملـسم  نایم  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  دـیوگ  يروث  نایفس 

دوب . هداد  رارق  وا  تسدب  ار  نیکرشم  يراوخ  تلذ و  نیملسم و  مارتحا 
دیدرگ . یتسرپ  تب  رفک و  وحم  یهلا و  ماکحا  تفرشیپ  مالسا و  فینح  نید  جاور  مالسلا  هیلع  یلع  تدهاجم  تعاجش و  هرمث 

---------------------
اه : تشون  یپ 

دندرکیم . فالغ  ار  دوخ  ریشمش  وا  اب  دروخرب  ماگنه  شکریشمش  نادرم  مامت  [ 1]
بولقلا . یف  هتبیه  نکمت  یلا  کلذب  یمؤی  هسفن . یلع  ینناعا  الا  ادحا  تیقل  ام  مالسلا : هیلع  لاقف  نارقالا ؟ تبلغ  ءیش  ياب  هل : لیق  [ 2]

راصق . تاملک  هغالبلا ـ  جهن 
دلج 45 ص 138 . راونالا  راحب  [ 3]

. 56 لصف . باب 3  دلج 1  دیفم  داشرا  [ 4]
تیلو امل  یلاتق  یلع  برعلا  ترهاظت  ول  هللا  و  دـیامرفیم : هتـشون  فینح  نب  نامثعب  هک  ياهمان  رد  زین  مالـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  دوخ  [ 5]

همان 45 . هغالبلا  جهن  موشیمن ـ  نادرگ  ور  اهنآ  زا  نم  دنزیخرب  نم  گنجب  رگیدکی  ینابیتشپ  هب  برع  مامت  رگا  دنگوس  ادخب  اهنع ـ 
مما . راکفا  [ 6]

ثیدح 4 . سلجم 32  قودص  یلاما  [ 7]
همغلا ص 73 . فشک  [ 8]

ینعمب . لقن  دلج 1 ص 44  لامالا  یهتنم  [ 9]
. 5 مالک . هغالبلا  جهن  [ 10]

بلاطیبا . لآ  بقانم  زا  لقن  دلج 41 ص 2  راونالا  راحب  [ 11]
دلج 41 ص 143 . راونالا  راحب  [ 12]

عقوم رد  نم  راکـش  تسا . برع  ناعاجـش  نم  راکـش  موشیم  راوس  نم  هکیماگنه  یلو  تسا  اههابور  اهـشوگرخ و  ناهاشداپ  راکـش  [ 13]
. ماهدنشک رایسب  يریش  گنج  ماگنه  نم  تسا و  ناریلد  ناراوس و  گنج 

هیواعم تخانش 

: دومرف هیواعم  یفّرعم  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
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ۀینملا َضارْغَا  مهَروُُحن  اولَعَج  یَّتَح  َرَبَْخلا  ُمِهیَلَع  َّسمَع  َو  ِةاوُْغلا  َنِم  ۀَُمل  َداَق  َۀیِواعُم  ّنِا  الَا و 
هک اجنآ  اـت  تَسب  ناـنآ  رب  ار  قح  راـبخا  تاـعالّطا و  ياـهلاناک  و  درک ، جیـسب  ار  زواـجتم  ناراـکهبت  زا  یهورگ  هیواـعم  دیـشاب  هاـگآ  )

[ . 1 ( ] دنهد رارق  ریشمش  ریز  ار  شیوخ  ياهندرگ  دنرضاح 
: دومرف درک و  اشفا  ار  هیواعم  نیغورد  یناطیش و  ياهتسایس  رگید  ینارنخس  رد  و 

ساّنلا یَهْدأ  ْنِم  ُْتنَُکل  ِرْدَْغلا  ۀیِهارِک  الَول  َو  رْجفی ، َو  ُرِدْغی  ُهَّنِکلَو  یّنِم ، یهْدِأب  ُۀیِواعُم  ام  ِهَّللاَو 
یتشز دوبن  رگا  دوشیم ، بکترم  تیانج  هانگ و  دـنزیم و  گنرینوا  اّما  تسین ، رترادمتـسایس  رتکریز و  نم  زا  هیواعم  ادـخ  هب  دـنگوس  )

[ . 2 ( ] مدوب اهناسنا  نیرترادمتسایس  نم  گنرین ،
--------------------------

اه : تشون  یپ 
یتشد . دمحم  سرهفملامجعم  هغالبلاجهن  هبطخ 51  [ 1]

. یتشد دمحم  سرهفملامجعم  هغالبلاجهن  هبطخ 200  [ 2]

صاعورمع تخانش 

: دومرف نیطساق ) نارس  زا  رگید  یکی  ، ) صاعورمع ياشفا  رد  و 
ًانمث ِۀَعیَْبلا  یلع  ُهِیتؤی  ْنَا  َطَرَش  یّتَح  ْعیابی  َْملَو 

[ . 1 .( ] دروآ تسد  هب  ياهیامرس  تعیب  ربارب  رد  یسایس ، هلماعم  کی  رد  هکنآ  رگم  دنکیمن  تعیب  )
، تسین نامیا  هدیقع و  ساسا  رب  هیواعم  زا  وا  يرادفرط  ینعی 
، تسا هدرک  فرحنم  ار  وا  یبلط  تردق  یتسرپ و  لوپ  هکلب 

: دناسانش ار  وا  تیهام  رگید  ینارنخس  کی  رد  و 
ًاِمثآ . َقَطَنَو  ًالِطَاب ، َلاَق  ْدََقل  ُسِراَمُأَو ! ُسِفاَعُأ  ٌَۀباَْعِلت : ٌؤُْرما  یِّنَأَو  ًَۀباَعُد ، ِیف  َّنَأ  ِماَّشلا  ِلْهَِأل  ُمَعْزی  ِۀَِغباَّنلا ! ِْنبِال  ًابَجَع 

َْدنِع َناَک  اَذِإَف  َّلِْإلا ؛ ُعَطْقیَو  َدـْهَْعلا ، ُنوُخیَو  ُفِْحلیَف ، ُلَأْسیَو  ُلَْخبیَف ، ُلَأْـسیَو  ُِفلْخیَف ، ُدـِعیَو  ُبِذْـکیَف ، ُلوُقَیل  ُهَّنِإ  ُبِذَْـکلا  ِلْوَْقلا  ُّرَـشَو  اَـمَأ 
َوُه ! ٍِرمآَو  ٍرِجاَز  يَأَف  ِبْرَْحلا 

ُهَتَّبُس . َمْرِْقلا  َحَنْمی  ْنَأ  ِِهتَدیِکَم  ُرَبْکَأ  َناَک  َِکلذ  َناَک  اَذِإَف  اَهَذِخآَم ، ُفویُّسلا  ِذُخَْأت  َْمل  اَم 
َخَضْریَو ًۀِیتَأ ، ُهِیتْؤی  ْنَأ  َطَرَش  یَّتَح  َۀیِواَعُم  ْعیاَبی  َْمل  ُهَّنِإ  ِةَرِخْآلا ، ُنایِْسن  ِّقَْحلا  ِلْوَق  ْنِم  ُهُعَنْمَیَل  ُهَّنِإَو  ِتْوَْملا ، ُرْکِذ  ِبِعَّللا  َنِم  ِینُعَنْمَیَل  ِهَّللاَو  اَمَأ 

[ . 2 . ] ًۀَخیِضَر ِنیِّدلا  ِكَْرت  یلَع  َُهل 
یخوش مرگرس  ار  مدرم  هک  عبط ، خوش  يدرم  متسه ، حازم  لها  نم  هک  دنکیم  شخپ  ماش  مدرم  نایم  رد  ماندب ، نز  نآ  رسپ  زا  اتفگش ! )

. تسا هداد  راشتنا  هانگ  هب  ینخس  و  هتفگ ! لطاب  هب  یفرح  دنکیم .
دنکیم و تساوخرد  دیامنیم ، فّلخت  دهدیم و  هدعو  دیوگیم ، غورد  دیوگیم و  نخـس  وا  تسا  غورد  راتفگ ؛ نیرتدـب  دیـشاب  هاگآ 
هب دنکیم ، عطق  ار  يدـنواشیوخ  دـنویپ  و  دـیامنیم ، تنایخ  نامیپ  هب  دـنکیم ، لخب  دوش  تساوخرد  يزیچ  وا  زا  رگا  دزرویم ، رارـصا 
رد هتفرن ، اهریشمش  هب  تسد  هک  تسا  یماگنه  ات  ادص ) رس و  نیا  اّما   ) دیامنیم صیرحت  جیهت و  دزادنایم و  هار  ادص  رـس و  دربن  ماگنه 
زا ات   » دزاس راکـشآ  ار  دوخ  تروع  دـنز و  الاب  ار  شاهماـج  هک  تسا  نآ  شاهشقن  نیرتگرزب  نیرتهب و  شناـج  یئاـهر  يارب  ماـگنه  نیا 

ترخآ یشومارف  ار  وا  یلو  درادیم ، زاب  یمرگرس  یخوش و  زا  ارم  گرم  دای  دنگوس ، ادخ  هب  دیشاب  هاگآ  دوش !» یشوپ  مشچ  وا  نتـشک 
نداد تسد  زا  ربارب  رد  و  دروآ ، تسد  هب  يدزم  وا  زا  هکنیا  زج  دنک  تعیب  هیواعم  اب  دـشن  رـضاح  وا  تسا  هتـشادزاب  قح  نخـس  نتفگ  زا 
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(. تفرگ یئاهب  شنید 
-------------------------

اه : تشون  یپ 
یتشد . دمحم  سرهفملامجعم  هغالبلاجهن  هبطخ 26  [ 1]
. یتشد دمحم  سرهفملامجعم  هغالبلاجهن  هبطخ 84  [ 2]

نآرق ظفاح  ناقفانم  ندناسانش 

زا داـیز  نب  لـیمک  هک  یلاـح  رد  درکیم  تکرح  شیوخ  هناـخ  يوس  هب  هفوک  دجـسم  زا  یبـش  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  نینمؤـملاریما 
هک دوب  دنلب  شنآرق  توالت  يادـص  هک  دنتـشذگ  يدرم  هناخ  رانک  زا  هار  ءانثا  رد  درکیم ، یهارمه  ار  وا  ترـضح ، نآ  ّصاخ  ناتـسود 

: هیآ
[ . 1  ] ِلیَّللا َءانآ  ٌِتناق  َوُه  ْنَّمَا 

دناوخیم ، نیشنلد  گنهآ  نیزح و  يادص  اب  ار 
دنارب ، نابز  رب  يزیچ  هکنآ  یب  تفر  ورف  بّجعت  رد  وا  يونعم  تلاح  زا  درب و  تّذل  رایسب  درم  نیا  لاح  زا  دوخ  لد  رد  لیمُک 

: دومرف لیمُک  هب  باطخ  هدش ، هّجوتم  مالسلا  هیلع  ماما 
.« داد مهاوخ  وت  هب  ارنآ  ربخ  يدوز  هب  نم  تسا و  خزود  لها  زا  وا  دوشن ، وت  باجعا  هیام  درم  نیا  نیزح  هلان  تئارق و  يادص  لیمک  يا  »

تفای  عالطا  وا  ینطاب  تین  زا  هظحل  نامه  مالسلا  هیلع  ماما  هک  تهج  نیا  زا  تسخن  دنام ، تفگش  رد  تهج  ود  زا  دایز  نب  لیمک 
. داد ربخ  حالّصلا  رهاظ  درم  نیا  ِندوب  یخزود  زا  ترضح  نآ  هک  دوب  نآ  يرگید  و 

هب هک  يرس  هب  ریشمش  ِكون  اب  تشاد ، تسد  رد  يریـشمش  هک  یلاح  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  لَمَج  گنج  زور  رد  تشذگ ، یتّدم 
: دومرف درک و  هراشا  دوب ، هداتفا  نیمز 

، لیمک يا 
ِلیَّْللا َءانآ  ُِتناق  َوُه  ْنَّمَا 

. دوب هتشاداو  بّجعت  هب  ار  وت  وا  لاح  دومنیم و  توالت  نآرق  بش  نآ  رد  هک  تسا  یصخش  نامه  نیا  ینعی 
[ . 2 . ] درک رافغتسا  هدیسوب و  ار  ترضح  نآ  ياهمدق  داتفا و  كاخ  هب  لیمک 

-------------------
اه : تشون  یپ 

هیآ 12 . رمز ، هروس  [ 1]
ص398. ،ج19 ، هنومن ریسفت  و  ص497 -  ج2 ، راحب ، هنیفس  [ 2]

لمج گنج  رد  یغیلبت  یمزر ، ياههویش 

زا هتسارآ  يرگشل  اب  تسا ، هدیـسر  هرـصب  یکیدزن  هب  هتـسارآ  يرگـشل  اب  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  هک  دندینـش  ریبز  هحلط و  نوچ 
دندینادرگ . ّبترم  ار  هاپس  حانج  بلق و  و  [ 1  ] هرسیَم هنمیِم و  دندمآ و  نوریب  هرصب 

. تفرگ شیوخ  هدهع  هب  ار  ناگدایپ  یتسرپرس  ریبز  نب  هَّللا  دبع  تخادرپ و  ناراوس  یهدنامرف  هب  هحلط 
. دنداد دیسا  نب  باتع  نب  نامحّرلادبع  هب  هنمیم  ناگدایپ  دندرپس و  مکح  نب  ناورم  هب  هنمیِم  ناراوس 
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. دندرک بصن  ار  مشاه  نب  ثراح  نب  نامحّرلادبع  هرسیم  ناگدایپ  رب  دندومن و  میلست  عیکو  نب  لاله  هب  هرسیم  ناراوس 
داتسیا  زیَرُک  نبرماع  نب  هَّللادبع  ناراوس  بلق  رد 

یلهابلا  ریُکب  نب  متاح  ناگدایپ  بلق  رد  و 
. تفرگ دوخ  هدهع  هب  یملسلا ، دوعسم  نب  عشاجم  ار  ناگدایپ  حانج  درک و  لوبق  هحلط  نب  رمع  ار  ناراوس  حانج 

. دندش دراو  نادیم  رد  تروص  نیدب 
لمج  نارس  ياهاعدا  هب  خساپ 

و دندمآ ، نم  يوس  هب  نانآ  هتفرن ، مدرم  یپ  رد  تموکح  يارب  نم  هک  دـیرادیم . ناهنپ  هچ  رگ  دـینادیم  امـش  دورد ! ادـخ و  دای  زا  سپ 
. دیدرک تعیب  دیتساوخ و  ارم  هک  دیدوب  یناسک  زا  رفن  ود  امش  و  دندرک ، تعیب  نم  اب  نانآ  هک  نآ  ات  هدادن  تعیب  لوق  نم 

لیم و يور  زا  رفن  ود  امـش  رگا  ایند ، عاتم  ندروآ  تسد  هب  يارب  هن  و  دوب ، ّطلـسم  یتردق  سرت  يور  زا  هن  نم  اب  مدرم  مومع  تعیب  انامه 
امش نیا  اریز  دیناد ، دوخ  دیدرک  تعیب  هارکا  اب  لدرد  رگا  و  دینک ، هبوت  ادخ  هاگشیپ  رد  و  دیدرگ ، زاب  هدشن  رید  ات  دیدرک  تعیب  باختنا 

. دیتشاد ناهنپ  ار  ینامرفان  و  رهاظ ، ار  نم  زا  تعاطا  دیداد ، هار  شیوخ  رب  تموکح  رد  ارم  هک  دیدوب 
دیتفریم رانک  تعیب  زاغآ  رد  رگا  دیتسین ، يراک  ناهنپ  هدیقع و  نتشاد  ناهنپ  هب  رتراوازس  نارجاهم  ریاس  زا  امـش  دنگوس ! مدوخ  ناج  هب 

. دینز زابرس  هناهب  هب  سپس  دینک و  تعیب  هک  دوب  رتناسآ 
رب نم  يرادـفرط  هب  هن  هک  نانآ  دـننک ، يرواد  امـش  نم و  نیب  هنیدـم  مدرم  ات  دـییایب  مشاـبیم ، ناـمثع  هدنـشک  نم  هک  دیاهتـشادنپ  اـمش 

. دشاب اریذپ  ار  نآ  تیلوؤسم  هتشاد ، هثداح  نآ  رد  هک  یمرج  هزادنا  هب  مادک  ره  سپس  امش ، هن  دنتساوخ 
مشخ شتآ  راع و  هک  نآ  زا  شیپ  تسا ، راع  امش  هلئـسم  نیرت  گرزب  نونکا  مه  دیدرگ ، زاب  دیراد  هشیدنا  رد  هچ  نآ  زا  درمریپ ، ود  يا 

[ . 2  ] دورد اب  ددرگ . ناتریگنماد  راگدرورپ 
هحلط  نیغورد  ياهاعدا  ءاشفا 

مراوتسا تسا  هداد  مراگدرورپ  هک  يزوریپ  هدعو  هب  نم  دناهدناسارهن ، ریشمش  تبرض  زا  و  هدناسرتن ، گنج  زا  ارم  ماهدوب  ات  »
دوخ وا  اریز  دوش ، هبلاطم  وا  زا  نامثع  نوخ  دیسرتیم  هکنیا  زج  درکن ، شروش  نامثع  یهاوخنوخ  يارب  هللادیبع ، نب  ۀحلط  دنگوس ! ادخب 

دیدرت کش و  راچد  ار  مدرم  هکنیا  يارب  [ 3 ، ] دـشیمن تفای  نامثع  لتق  رب  رت  صیرح  وا  زا  مدرم  نایم  رد  هک  تسا ، نامثع  لتق  هب  مهّتم 
دز نیغورد  ياهاعّدا  هنوگنیا  هب  تسد  دنک ،

. دادن هک  دادیم  ماجنا  ار  لح  هار  هس  زا  یکی  نامثع  هب  تبسن  هحلط ، دوب  مزال  ادخب ! دنگوس 
يرود ناـمثع  ناراـی  زا  و  درکیم ، يراـکمه  ناـمثع  نـالتاق  اـب  دوب  راوازـس  دیـشیدنایم ، هحلط  هکناـنچ  دوـب  راکمتـس  ناّـفع  رـسپ  رگا 

هّجوم و ياهرذـع  نامثع  ياهراک  هب  تبـسن  و  درکیم ، يریگولج  وا  ندـش  هتـشک  زا  تسیابیم  دوب  مولظم  ناـمثع  رگا  اـی  و  دـیزگیم ،
( دنیشن ورف  مدرم  مشخ  ات   ) دنک حرط  ار  يدنسپ  مومع 

اب ار  مدرم  هدرب و  هانپ  اوزنا  هب  تفرگیم و  هراـنک  نیگمـشخ  مدرم  زا  هک  دوب  بوخ  تشاد  دـیدرت  کـش و  ناـمثع  روما  هب  تبـسن  رگا  و 
. تشاذگیم او  نامثع 

مدرم هک  دروآ  ییاهرذع  و  تشادن ، نآ  ماجنا  يارب  ینـشور  لیلد  هک  دز  تسد  يراکب  و  دادن ، ماجنا  ار  لح  هار  هس  زا  مادـکچیه  وا  اّما 
.« تسین دنسپ 

: دومرف تشادرب و  تاجانم  هب  تسد  سپس 
: اُولاَق َُّمث  ِیل . َوُه  ًاْرمَأ  ِیتَعَزاَنُم  یَلَع  اوُعَمْجَأَو  ِیَتلِْزنَم ، َمیِظَع  اوُرَّغَصَو  یِمِحَر ، اوُعَطَق  ْمُهَّنِإَف  ْمُهَناَعَأ ! ْنَمَو  ٍشیَُرق  یَلَع  َکیِدْعَتْسَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا 

. ُهَکُْرتَت ْنَأ  ِّقَْحلا  ِیفَو  ُهَذُخَْأت ، ْنَأ  ِّقَْحلا  ِیف  َّنِإ  َالَأ 
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عطق ارم  يدـنواشیوخ  دـنویپ  شیرق  اریز  منکیم ، تیاکـش  وت  هاگـشیپ  هب  دـندرک  ناـشیرای  هک  اـهنآ  یماـمت  زا  شیرق و  زا  ایادـخ ، راـب  »
قح زا  یخرب  دنتفگ : سپس  دندش ، ناتساد  مه  رگیدکی  اب  نم ، قح  بصغ  رد  و  دندرمـش ، کچوک  ارم  گرزب  تلزنم  ماقم و  و  دندرک ،

[ . 4 . ] درک اهر  دیاب  ار  یخرب  تفرگ و  دیاب  ار 
( ینک شیاهر  دیاب  هک  تسا  یّقح  تفالخ  ینعی  )

هاپس  یماظن  شیارآ 
. تخادرپ هاپس  یماظن  شیارآ  هب  هبطخ  نیا  يادا  زا  دعب  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  سپ ،

. درپس رسای  نب  راّمع  هب  ار  ناراوس  تسار  حانج  یهدنامرف 
. داد یناه  نب  حیرش  هب  ار  ناگدایپ  تسار  حانج  یهدنامرف  و 

، دومرف بصن  ار  ینانمهلا  سیق  نب  دیعس  ناراوس ، پچ  حانج  یهدنامرف  رب 
. داد یلجبلا  دادش  نب  ۀعافر  هب  ناگدایپ  پچ  حانج  یهدنامرف  و 

. داد رارق  ناراوس  رگشل  بلق  رد  ار  رکب  یبا  نب  دمحم 
. داد یهدنامرف  ناگدایپ  بلق  رد  ار  ییاط  متاح  نب  يدع  و 

درپس یبحرألا  بعک  نب  دایز  هب  ار  ناراوس  حانج 
. داد یهدنامرف  حانج  ناگدایپ  رب  ار  يدنکلا  يدع  نب  رجح  و 

. داد يرورس  نیمک ، ناراوس  رب  ار  یعازخلا  قمح  نب  ورمع 
. تشامگ ار  يدزألا  ریهز  نب  بدنجم  نیمک ، ناگدایپ  رب  و 

. داد نامزاس  هویش  نیا  اب  ار  ناگدایپ  ناراوس و  درک و  مّظنم  ار  شیوخ  رگشل  شور  نیا  اب  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  نوچ 
[ . 5 . ] دوب هتسشن  یجَدوَه  رد  هک  دمآ  نوریب  زین  هشیاع 

نمشد  لک  ناهدنامرف  تحیصن 
نایم رد  دمآ و  نوریب  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  دنتفرگ ، رارق  مه  يور  رد  يور  نازرابم  دنداتسیا و  رگیدکی  ربارب  رد  اهرگشل  نوچ 

داتسیا . فص  ود  ره 
رتسا رب  هتسب و  رس  رب  هایس  یلامتسد  هتخادنا و  شود  رب  ترضح  نآ  يادر  هدیـشوپ و  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  نهاریپ 

: تفگ دنلب  زاوآ  هب  هتسشن ، [ 6  ] ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر 
؟ دیآ نم  شیپ  ات  ماّوع  نب  ریبز  تساجک 

. يرادن دوخ  اب  ياهبرح  چیه  وت  هدیشوپ و  حالس  ریبز  نینمؤملاریما ، ای  دنتفگ : یعمج 
. دیناوخب ار  وا  تسین  یک  اب  دومرف : مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

. دمآ شیپ  ریبزا 
. دش هویب  ریبز ) ِنَز   ) ءامسا هراچیب  دز : دایرف  هشیاع 

. دراد ینخس  وا  اب  هدمآ و  حالس  یب  دشکن ، نینچ  ار  سک  یلع  هک  راد  غراف  لد  دنتفگ : وا  هب 
دمآ . نینمؤملاریما  دزن  ریبز 

دومرف : وا  هب  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
؟ ینکیم هک  تسا  يراک  هچ  نیا  هَّللادبعابا ، ای 

. نامثع ِنوخ  ندرک  بَلَط  داد : باوج  و 
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: دومرف مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
؟ یهاوخیم صاصق  شیوخ  نارای  نتشیوخ و  زا  رگم  دکچیم  امش  ریشمش  زا  وا  نوخ  زونه  دیتشک . ار  وا  وت  نارای  وت و  هَّللا ! ناحبس 

هک داتـسرف  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دّمحم  رب  نآرق  هک  ییادخ  نادب  تسین و  ییادخ  وا  زج  هک  ییادـخ  نادـب  مهدیم  دـنگوس  ار  وت 
یلاح رد  مرادن  تسود  ارچ  یتفگ  وت  يرادیم ؟ تسود  ار  مالسلا  هیلع  یلع  هک  دومرف  وت  هب  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمغیپ  ترـضح 

. تسا نم  هلاخرسپ  وا  هک 
ینک ، تفلاخم  وا  اب  ییآ و  وا  گنج  هب  وت  دشاب  يزور  دومرف : ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ 

. یشاب ملاظ  زور  نآ  وت  هک  نادب  نیقی 
. تسا نینچ  يرآ  تفگ : ریبز 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 
رد وت  دـمآیم و  فوع  نبورمَع  يارـس  زا  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  يزور  يراد  دای  مهدیم ، دـنگوس  ار  وت  رگید  راب 

دوب ؟ هتفرگ  ار  وت  تسد  وا  يدوب و  وا  تمدخ 
. مدیدنخ وا  يور  رد  نم  تفگ و  مالس  نم  رب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترضح  مدمآ  زاب  امش  شیپ  نم 

تشاد ؟ یهاوخنرب  ّربکت  زا  تسد  زگره  یتفگن ؟ مالس  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رب  تسخن  ارچ  بلاطوبا  رسپ  يا  یتفگ : وت 
. تسین ّربکتم  یلع  هک  ریبز  يا  شاب  هتسهآ  دومرف : ترضح  نآ 

؟ یشاب ملاظ  زور  نآ  وت  ییآ و  گنج  هب  وت  هک  دشاب  يزور 
تفگ : ریبز 

، هدومرف نینچ  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تسا و  هدوب  نینچ  يرآ 
هدروآ مدای  هب  نیا  زا  شیپ  رگا  یتفگ و  تسار  وت  هک  متـسناد  يدروآ ، نم  داـی  هب  هک  نونکا  مدوب ، هدرک  شومارف  ار  نخـس  نیا  نم  اـّما 

زا وت  رطاخ  رب  هک  منکیمن  یتکرح  چیه  مدرگیم و  زاب  ادخ  هب  يدروآ  مدای  هب  هک  تعاس  نیا  مدـمآیمن و  وت  گنج  هب  رب  زگره  يدوب 
. دنیشن يرابغ  نآ 

دوب . جَدوه  رد  وا  هک  دمآ  هشیاع  دزن  هب  تشگزاب و  تفگ و  ار  نیا 
: تفگ هشیاع 

؟ تشذگ هچ  مالسلا  هیلع  یلع  وت و  نایم  هَّللادبعابا ، ای 
: تفگ درک و  ریرقت  دوب  هداد  وا  دای  هب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  هک  یتاملک  ریبز 
مدرگن . زوریپ  نآ  رد  هک  ماهداتسیان  یگنج  چیه  رد  ماهدوبن و  يدربن  چیه  رد  تیلهاج  مالسا و  رد  نم  هک  لالجلاوذ  يادخ  هب 

. تساطخ نداتسیا  مالسلا  هیلع  یلع  ربارب  رد  اّما 
تفگ : هشیاع 

نادرم وت  زا  شیپ  هک  دشابن  يراع  یبیع و  یسرتب ، وا  ریـشمش  زا  وت  رگا  يدیـسرت . مالـسلا  هیلع  یلع  ریـشمش  زا  هک  تسا  مولعم  ریبز ، يا 
. دناهدیسرت نآ  زا  يرایسب 

تفگ : ار  وا  هَّللادبع  وا  رسپ 
؟ يدنادرگ تشپ  يدیسرت و  وا  زا  هک  يدید  مالسلا  هیلع  یلع  ریشمش  رد  ار  گرم  تروص  ردپ  يا 

تفگ : ریبز 
. ياهدوب موش  نم  رب  تقو  همه  وت  نم ، كرسپ  يا  هَّللاو 

مالسلا هیلع  یلع  ماما  www.Ghaemiyeh.comهمانشناد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1507زکرم  هحفص 963 

http://www.ghaemiyeh.com


تفگ : هَّللادبع 
. دوشن هتسش  ایرد  تفه  بآ  هب  هک  يداهن  ام  رب  يراع  لاخ  يدرک و  اوسر  برع  نایم  رد  ارم  وت  یلو  ماهدوبن ، موش  نم 

. تخات مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  يوس  هب  هدز  بسا  رب  گناب  دش و  مشخ  رد  دینش ، نخس  نیا  نوچ  ریبز 
. دهد ناشن  ار  دوخ  تعاجش  دهاوخیم  ریبز  دیراذگ ، زاب  وا  هار  هک  داد  زاوآ  دوخ  رگشل  هب  دید ، تلاح  نآ  هب  ار  وا  نوچ  نینمؤملاریما 

دش ، ادج  رگشل  زا  هاگنآ  تشگزاب و  دوخ  هاگیاج  هب  ِیپ  رد  ِیپ  تالمح  زا  سپ 
دنراد . زاب  ار  وا  ات  دنتخاتب  وا  بقع  زا  راوس  هاجنپ 

ار نآ  هک  دیـسر  یعـضوم  هب  ات  داد ، همادا  دوخ  هار  هب  تخاس و  ادج  رگیدکی  زا  ار  همه  درک و  هلمح  ناشیا  رب  دـینادرگب و  نانع  ریبز  اّما 
دمآ ، دورف  میمتینب  زا  ياهلیبق  رب  و  دنتفگیم ، عابِّسلا » يداو  »

؟ يدید هنوگچ  ار  رگشل  تفگ : وا  هب  نایانشآ  زا  یکی 
تفگ : ریبز 

. مدش ادج  اهنآ  زا  هتشادن  ار  نآ  ِلّمحت  نم  هک  دننک  دربن  رگیدکی  اب  هک  دنتساوخیم  دنتشاد و  گنج  تمیزع 
. دیباوخ زامن  ندناوخ  زا  سپ  دروخ ، اذغ  ریبز  یتقو 

. دروآ مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  شیپ  ار  وا  رتشگنا  حالس و  دیرب و  ار  وا  رس  دروآ و  دورف  وا  رس  رب  يریشمش  زومرج  نب  ورمع 
: هک درک  ضارتعا  ورمع  هب  دش و  تحاران  رایسب  وا  نتشک  زا  ترضح  نآ  دروآ ، نینمؤملاریما  شیپ  ار  وا  بسا  هحلسا و  ریبز و  رس  نوچ 

؟ یتشک ار  وا  ارچ 
تفگ : ورمع 

. يدرگیم لاحشوخ  وا  نتشک  زا  هک  متشادنپیم 
دومرف : مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

دومرف : هک  مدینش  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  زا  نم 
.« دیهد تراشب  خزود  شتآ  هب  ار  ریبز  هدنشک  »

تسیرگ و داد و  نآ  هب  یناکت  تفرگ و  ار  ریبز  ریشمش  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  تفرب . تشگ و  تحاران  رایسب  فرح  نیا  زا  ورمع 
دومرف :

. تسا هدرک  داهج  ادخ  هار  رد  هتشاد و  زاب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  حور  زا  هودنا  جنر و  رایسب  هک  تسا  يریشمش  نیا 
: دومرف درک و  رگشل  هب  ور  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  هاگنآ 

. تسا سرت  ِناشن  نآ  هک  دینزن  هرعن  دیئوگن و  نخس  دینک ، دای  ار  ادخ  دیهد و  گنج  هب  لد  دینک ، شومارف  ار  نایرج  نیا 
. درک قیوشت  ار  دوخ  رگشل  زین  هشیاع 

رازآ ار  مالسلا  هیلع  یلع  نایرگشل  دنتخادنایم و  ریت  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  رگشل  رب  یپایپ  دندوب و  هدش  گنج  هدامآ  هرصب  لها 
دندادیم .

دوب . شوماخ  لاح  نآ  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
دنتفگ : نارای 

دندرک . هتسخ  یمخز و  ار  ام  نازابرس  هدنارذگ و  ّدح  زا  ناشیا  نینمؤملاریما ! يا 
؟ دیهدیمن گنج  هزاجا  ارچ  نینمؤملاریما  ای 

دومرف : مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
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. مراد روذعم  گنج  زا  ار  مدوخ  هک  مدوب  رکف  نیا  رد 
هدنامن يرذع  رگید  دندرک . حورجم  یمخز و  ار  ام  رگشل  زا  يرایـسب  دندرک و  زاغآ  ار  گنج  دنریذپیمن . تحیـصن  هک  منیبیم  نونکا 

. تسا
نآرق  اب  نمشد  هاپس  نداد  زردنا  دنپ و 

، تسشن [ 7  ] لُدلُد رب  تسب و  رس  رب  همامع  درک ، لیامح  ریشمش  دیشوپب و  شیوخ  ِهرِز  سپ ،
: دومرف تفرگ و  تسد  يور  رب  ار  نآرق 

تـسا هتـشون  نآرق  رد  هک  یهاون  رماوا و  هب  ار  نانآ  دوریم و  موق  نیا  شیپ  دریگیم و  نم  زا  ار  نآرق  نیا  امـش  زا  یـسک  هچ  مدرم ، يا 
؟ دناوخیم

: تفگ دمآ و  ولج  ملسم »  » مان هب  عشاجم ، زا  یمالغ 
. ماهدامآ تیرومأم  نیا  يارب  نم  نینمؤملاریما  يا 

دومرف : ترضح  نآ 
؟ یتسه یضار  نیا  هب  ایآ  دنشگیم ، ار  وت  يربب ، نانآ  شیپ  ار  نآرق  نیا  رگا  ناوج  يا 

. متسه یضار  يرآ  تفگ :
: هک داد  ربخ  هب  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

. دنشکیم ار  وت  دننزیم و  يرگید  مخز  وت  هب  نآ  زا  دعب  دننکیم ، عطق  ریشمش  اب  ياهتفرگ ، ار  نآرق  نآ  اب  هک  وت  ياهتسد  لّوا 
تفگ : ناوج 

. متسه یضار  نم  تسا ، نآ  رد  ادخ  ياضر  نوچ  يدومرف . هچنآ  هب  متسه  یضار 
درک . مامت  وا  رب  تّجح  تفگ و  وا  هب  ار  تاملک  نیا  راب  ود  نینمؤملاریما 

: داد باوج  ناوج  نآ 
. تسا ناسآ  نم  شیپ  جنر ، نیا  رانک  رد  نتفای  ادخ  هاگرد  زا  دناهدرک  هدعو  هک  یباوث  یلاعت و  يادخ  هار  رد  ندش  دیهش 

: تفگ دروآ و  تعامج  نآ  شیپ  تفرگ و  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  زا  ار  نآرق  ناوج  نآ  درک و  ریخ  ياعد  ار  وا  نینمؤملاریما 
یلص یفطصم  دّمحم  یصو  ملسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ّمعرـسپ  هک  مالـسلا  هیلع  بلاطبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  نامدرم ، يا 

را دـینکن ، تفلاخم  نم  اب  امـش  منک . تبحـصادخ  مالک  نیا  هب  امـش  اـب  نم  هک  هداد  نم  تسد  هب  ار  نآرق  نیا  تسا  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا 
. دیزادنیم تکاله  هب  دوخ  تسد  هب  ار  نتشیوخ  دیسرتب و  ادخ 

دیرب . ار  وا  تسد  ود  ره  هک  دز  وا  رب  يریشمش  دمآ و  نوریب  هشیاع  ناراکتمدخ  زا  يدرم 
. تشک ار  وا  هک  دز  وا  هنیس  رب  يرگید  ریشمش  يرگید  تشاد . هاگن  هنیس  وزاب و  اب  ار  نآرق  ناوج  نآ 

تـسد زا  یتعاـس  تشکیم و  دزیم و  تخاـتیم و  تسار  تسد  زا  یتعاـس  درک ، هلمح  موق  نآ  رب  دیـشکب و  ریـشمش  نینمؤملاریما  سپ 
. درک تسار  شیوناز  اب  ار  ریشمش  تسشن و  دمآ ، دورف  دش ، جک  وا  ریشمش  ات  پچ ،

تفگ : وا  نارای  زا  یکی 
. منک تسار  ات  هدب  نم  هب  ار  ریشمش 

درک . هلمح  نانآ  رب  هرابود  درک و  تسار  دوخ  تسد  اب  ار  ریشمش  دادن و  ار  وا  باوج  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
، دش جک  وا  ریشمش  هرابود  هکنیا  ات  تخادنایم ، دزیم و  دمآیم  وا  شیپ  هک  سکره 

: دومرف درک و  تسار  ار  دوخ  ریشمش  تشگرب و  اهيدوخ  فص  هب  ماما  رابود 
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. مهاوخیمن ار  یلاعت  يادخ  ياضر  زج  گنج  نیا  رد  هک  دنگوس  دنوادخ  هب 
دومرف : تسیرگن و  هیفنح  نب  دمحم  شیوخ ، رسپ  هب  سپ 

. گنجب دنکیم ، گنج  وت  ردپ  هک  روطنامه 
. دندنار بقَع  ار  ناشیا  دندرک و  هلمح  هفوک  لها  رگشل  پچ  حانج  رب  هرصب  لها  رگشل  تسار  حانج  نامز  نآ  رد 

دندرک . گنج  یتعاس  دنداتسیا و  هفوک  لها  سپ 
. تشُک درک و  یمخز  ار  رفن  دنچ  درک و  هلمح  نمشد  رب  نینمؤملاریما  نارای  زا  يدزألا  میَلُس  نب  فنخم 

. تشگزاب دندز و  یتخس  مخز  ار  وا  لاح  نیا  رد 
. دش دیهش  درک و  هلمح  میَلُس  نب  بعقص  وا  ردارب 

یتعاس دوب ، وا  تسد  رد  هاپـس  مَلَع  دوب و  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  ناراـی  ناـگرزب  فارـشا و  هلمج  زا  هک  يدـبَعلا  ِناـحوَص  نب  دـیز  سپ ،
. دش دیهش  دیگنج و 

. تشگزاب و  دندز ، یمخز  وا  هب  درک ، هلمح  تفرگ و  ار  مَلَع  ناحوص  نب  ۀعصعص  ِرگید  ِردارب  هاگنآ 
. دش دیهش  درک و  هلمح  تفرگ ، ار  مَلَع  دوب ، مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  باحصا  نابوخ  زا  هک  يدبعلا  ةدیبُعوبأ  سپس 

. دش دیهش  مه  وا  درک و  هلمح  تفرگ ، ار  مَلَع  هیقر  نب  هَّللادبع  سپس 
. دش دیهش  درک و  هلمح  تفرگ و  ار  مَلَع  رمس  نب  دیشر 

. دندش هتشک  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  نارای  زا  فورعم  درم  تفه  یهاتوک ، تّدم  رد  هک 
: تفگ دناوخ و  يزَجَر  دمآ و  نادیم  هب  دوب  رِشب  نب  هَّللادبع  وا  مان  هک  لَمَج  باحصا  زا  يدرم  سپ 

. تسا نیرفآ  هنتف  هکنآ  نسحلاوبا ، تساجک 
: دومرف دمآ و  ولج  نینمؤملاریما 

. یهاوخیم هچ  منیبب  ات  ایب  ولج  مرضاح ، کنیا 
. درک هلمح  نینمؤملاریما  رب  دیشک و  ریشمش  صخش  نآ 

درک . ادج  ار  وا  رس  ندرگ و  شود و  هک  دز  يریشمش  وا  هب  نینمؤملاریما 
: دومرف داتسیا و  وا  رس  يالاب  سپ 

؟ یتفای هنوگچ  ار  نسحلاوبا 
. دناوخیم يرعش  تفگیم و  ینخس  یسک  ره  دنتفرگ ، ار  هشیاع  رتش  ِرود  هّبض » ینب   » هلیبق سپ 

. تشاد تسد  رد  يریشمش  درکیم و  رخف  نآ  هب  دوب و  هتفرگ  ار  رتش  راهم  نانآ  زا  یکی 
. تشُک ار  وا  دز و  يریشمش  دمآ ، ینابیشلا  طیقل  نب  دیز  ماما ، هاپس  زا 

. دوب مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  اب  ینمشد  رد  هک  دناوخ  يرعش  و  تفرگ ، ار  رتش  راهم  دمآ و  هّبض » ینب   » زا فلُزلا  نب  مساع 
تشُک . ار  وا  درک و  هلمح  وا  هب  و  دمآ ، یمیمَتلا ) ۀصفح  نب  رذنم   ) نینمؤملاریما نارای  زا  یکی 

درک . هلمح  رذنم  هب  دمآ و  یبّضلا  لئوملا  نب  عیکر  مان  هب  لَمَج  باحصا  زا  یکی  هک  درکیم  رخف  داد و  نالوج  گنج  نادیم  رد  سپ 
. تشُک ار  وا  دز و  یمخز  وا  هب  رذنم  ماجنارس  دندرک ، هلمح  مه  هب  ریشمش  اب 

. تساوخ زرابم  كانمشخ ، يریش  دننام  دیّرغ ، دمآ و  نادیم  هب  یعََخن  رتشا  کلام  سپس 
. دندرک گنج  یتعاس  هزین  اب  دمآ و  يدزألا  ددش  نب  رماع 

. تشُک هزین  اب  ار  وا  رتشا  کلام  ماجنارس 

مالسلا هیلع  یلع  ماما  www.Ghaemiyeh.comهمانشناد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1507زکرم  هحفص 966 

http://www.ghaemiyeh.com


: تفگ دنلب  يادص  اب  سپ 
؟ دیآ نم  يور  رد  ور  دشاب و  هتشاد  ار  نم  اب  هزرابم  تبغر  هک  تسیک 

، دماین نوریب  سک  چیه 
دناوخ . اهرعش  و  درک ، اهرخف  داد ، نالوج  نادیم  رد  یتعاس  رتشا  کلام 

تشگزاب . دماین و  وا  گنج  هب  سک  چیه  ماجنارس 
دنداتسیا . نادیم  رد  دندمآ و  ود  ره  رسای  راّمع  رکب و  یبا  نب  دّمحم 

؟ دیتسیک امش  دز : ادص  لَمَج  باحصا  زا  يدرم 
دنتفگ :

. ایب ینک ، هزرابم  ام  اب  يراد  تسود  رگا  یسرپیم ، ارچ  ام  ِمان  زا 
. تشک ار  وا  درک و  هلمح  وا  هب  رسای  راّمع  دمآ ، لَمَج  ناگدروخ  بیرف  زا  فرشا  نب  ورمع 

دمآ . راّمع  فرط  هب  تفرگ و  تقبس  وا  زا  دزأ  زا  یمالغ  دنک ، هلمح  راّمع  هب  هک  تشاد  دصق  يدزألا  رؤَس  نب  بعک 
ار دوخ  تشک و  ریشمش  اب  ار  وا  درک و  هلمح  مالغ  نآ  هب  تفرگ و  تقبـس  راّمع  رب  يدزألا  بنیزوبأ  دنک ، هلمح  وا  هب  هک  تساوخ  راّمع 

. دناسر ماما  هب 
. دیبلط زرابم  داتسیا و  دوب  کیدزن  هشیاع  رتش  هب  هکنانچ  فص  ود  نایم  رد  دمآ و  لَمَج  باحصا  زا  یبرثی  نب  ورمَع  سپس 

دمآ . ولج  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  باحصا  زا  یسودسلا  نب  مثیَه 
. دیبلط زرابم  تشُک و  ار  وا  درک و  هلمح  وا  هب  ورمع 

. دیبلط زرابم  هرابود  تشک و  ار  وا  ورمع  درک  هلمح  وا  هب  دمآ و  يدبعلا  ناحوص  نب  هَّللادبع 
تشادن . ار  وا  اب  هزرابم  تبغر  یسک  چیه  رگید  دندید ، ار  وا  يریلد  تعاجش و  نوچ 

: هک دوتس  ار  دوخ  داد و  نالوج  گنج  نادیم  رد  یتعاس  ورمع  سپ 
. هداتفا اهلد  رد  یسرت  وا  زا 

تفگ : دمآ و  وا  شیپ  دیناود و  نوریب  ار  شیوخ  بسا  فص ، زا  رسای  راّمع  ماجنارس 
. ینیبب ار  نادرم  مخز  ات  نامب  ییوگیم ، تسار  رگا  ینزیم ؟ فال  عون  نیا  زا  یِک  ات 

درک . هلمح  راّمع  رب  دیشک و  ریشمش  ورمع 
. تفر وا  فرط  هب  دیشک و  ریشمش  مه  رامع 

تخادنا . نیمز  هب  ار  وا  بسا  زا  دز و  ریشمش  اب  ار  وا  راّمع  هکنآ  ات  دش  ینالوط  هزرابم  ناشنایم 
. دنکفا نیمز  رب  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  يور  شیپ  رد  ار  وا  ات  دیشک  تفرگ و  ار  وا  ياپ  دمآ و  دورف  بسا  زا  سپ 

. دینزب ار  وا  ندرَگ  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع 
: تفگ ورمع 

. مگنجب نانآ  اب  وت  ياضر  تهج  هب  مدرکیم  يرای  ار  تعامج  نآ  هک  نانچمه  راذگب  شکن و  ارم 
دومرف : نینمؤملاریما 

یگنازرف یگنادرم و  تعاجش و  رد  هک  نم ، باحـصا  زا  زرابم  ود  وت  هک  یلاح  رد  مراذگب  یقاب  ار  وت  مناوتیم  هنوگچ  ادخ ، نمـشد  يا 
. ياهتشک دنتشادن ، اتمه 

تفگ : ورمع 
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. میوگب وت  هب  ات  ایب  يآ  رتکیدزن  میوگب . ار  يزار  وت  هب  مهاوخیم  نینمؤملاریما ، يا 
دومرف : مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

. منک يرود  زواجتم  مدرم  زا  هک  تسا  هدومرف  نم  هب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  و  یتسه ، يزواجتم  درم  وت 
: تفگ ورمع 

. مدنکیم ار  وت  ینیب  ای  شوگ  يدروآیم ، نم  ناهد  کیدزن  ار  دوخ  شوگ  يدمآیم و  ولج  رگا  ادخ  هب 
. دز ار  وا  ندرَگ  شیوخ  تسد  اب  دش و  بّجعتم  وا  ینمشد  زا  نینمؤملاریما 

. دیبلط زرابم  دمآ و  نوریب  یبرثی  نب  هَّللادبع  ورمع ، ردارب  سپ 
درک . هلمح  ترضح  هب  هَّللادبع  تفر . وا  يولج  دسانشن ، ار  وا  هک  ياهنوگب  نینمؤملاریما 

. درک ادج  ار  وا  تروص  رَس و  زا  یمین  کی  هک  دز  وا  هب  يریشمش  نینمؤملاریما 
دینش ، یئادص  هک  دوب ، شیوخ  هاپس  ِفص  هب  تشگزاب  لاح  رد  ماما 

تسا . هرصب  رد  هشیاع  هناخ  بحاص  یعازخ  فلخ  نب  هَّللادبع  هک  دید 
؟ ییوگیم هچ  هَّللادبع  يا  دز : ادص  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

: تفگ هَّللادبع 
مینک ؟ هزرابم  یئایب و  گنج  نادیم  رد  یهاوخیم  ایآ  یلع ، ای 

دومرف : مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
؟ يراد ربخ  نم  ياه  هلمح  زا  ایآ  تسا ، ناسآ  نیا 

تفگ : هَّللادبع 
ات راذگب  رتولج  مدق  يرادیمن ؟ سک  هب  ار  نادرم  ییاتـسیم و  ار  نتـشیوخ  یک  ات  رادرب . توخن  ّربکت و  نیا  زا  تسد  بلاطوبا  رـسپ  يا 

ینیبب . ار  شیوخ  يازس 
. تخات وا  يوس  هب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

. درک هلمح  نینمؤملاریما  هب  دیشک و  ریشمش  هَّللادبع 
رانک رد  هاگنآ  درک ، ادـج  وا  رـس  هساـک  تسار و  تسد  هک  دز  وا  هب  يریـشمش  ناـنچ  درک و  در  ار  وا  تبرـض  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

: دناوخ ار  رعش  نیا  داتسیا و  وا  هزانج 
برألا  نب  ایاعَولا  یف  وعْدَت  يایا 

بهَّْللا يدُبت  ٌمراص  ینیمی  یفَو 
. تفای همادا  نت  هب  نت  گنج  دمآ و  شیوخ  فص  هب  دناوخ و  ار  رعش  نیا  رابود  یکی 

تساوخ ، زرابم  تخات و  نادیم  هب  یبضلا  فوع  نبزراب  سپ ،
. تشک دز و  هزین  اب  ار  وا  هَّللادبع  هک  دندرک ، گنج  هزین  اب  ود  ره  تفر و  وا  گنج  هب  لشهن  نب  هَّللادبع 

. تشک ار  وا  دز و  ریشمش  اب  ار  وا  رکب  یبأ  نب  دمحم  تساوخ . زرابم  دمآ و  نادیم  هب  يدع  نب  روث  سپ 
تفگ : دمآ و  مشخ  هب  هشیاع 

. دیهدب نم  هب  هزیر  گنس  یتشُم 
تفگ : دیشاپ و  مالسلا  هیلع  یلع  نینموملاریما  نارای  يور  هب  ار  اهنآ  دنداد ، وا  هب 

هوُجُولا ِتَهاش 
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( امش يور  داب  تشز  )
هشیاع : ای  تفگ : مالسلا  هیلع  یلع  باحصا  زا  يدرم 

یمَر َناطیَّشلا  َّنِکلَو  ِتیَمَز  ْذِإ  ِتیَمَر  ام 
.« دیشاپ ام  يوس  هب  ار  اهنآ  هک  دوب  ناطیش  نیا  يدرک ، باترپ  ار  اه  هزیرگنس  هک  يدوبن  وت  »

: تفگ دنلب  زاوآ  هب  هَّللادیبع  نب  ۀحلط  سپ 
؛ تسا رایسب  نارباص  باوث  دنشاب و  نیرق  رگیدکی  اب  رفظ  ربص و  هک  دینک  ربص  يادخ  ناگدنب  يا 

. باسِح ِریَِغب  ْمُهَرجَأ  َنوُِرباصلا  یَّفَوی  امَّنِإ 
تفگ : شیوخ  مالغ  هب  مَکَح  نب  ناورم 

؟ هتشاداو یتفگش  هب  ارم  يزیچ  هچ  هک  ینادیم  مالغ  يا 
منادیمن . تفگ : مالغ 

تفگ : ناورم 
درکیمن . یعس  هحلط  زا  رتشیب  نامثع  نتشک  رب  سک  چیه  هک  منکیم  بجعت  نآ  زا 

تشاد . ناوارف  شالت  وا  نوخ  نتخیر  رد  درکیم و  کیرحت  ار  مّوس  هفیلخ  نانمشد  هحلط 

. دهد رارق  تکاله  ضرعم  رد  ار  مدرم  دریگب و  ار  موس  هفیلخ  ِنوخ  صاقت  ات  هدمآ  زورما 
شیپ رد  وت  رگا  منک ، صالخ  وا  داسف  ّرش و  زا  ار  ناناملسم  منزب و  ریت  اب  ار  وا  هک  مهاوخیم  دهد ، نتشک  هب  ار  رگـشل  همه  هک  مسرتیم 

. درک مهاوخ  دازآ  دوخ  لام  زا  ار  وت  ماهدز ، نم  ار  ریت  نیا  هک  دنادن  دنیبن و  یسک  ارم  هکنانچ  یناشوپب ، ارم  یتسیاب و  نم  يور 
ار وا  ياپ  هچنانچ  تخادـنا  هحلط  رب  درک و  تسار  نامک  هناخ  رد  دوب  هداد  رهز  ار  نآ  ناکیپ  هک  يریت  ناورم  داتـسیا و  وا  شیپ  رد  مالغ 

تفگ : شیوخ  مالغ  هب  دمآ ، شوه  هب  نوچ  دش . شوهیب  داتفیب و  بسا  زا  هدش  تقاطیب  مخز  نآ  زا  هحلط  تخود . باکر  هب 
. ربب ياهیاس  رد  ریگرب و  ارم 

تفگ : مالغ 
. مرب اجنآ  ار  وت  هک  منیبیمن  ياهیاس  یهانپ و  چیه  هجاوخ ، يا 

تفگ : هحلط 
ایآ تسا ؟ هدیسر  نم  هب  اجک  زا  ریت  نیا  هک  منادیمن  منیبیمن و  شیوخ  نوخ  زا  رتعیاض  ار  شیرق  زا  کی  چیه  نوخ  زورما  هَّللا ! ناحبس 

؛ دش دهاوخن  نینچ  هناحبس  يراب  ریدقت  مکحیب و  هک  منادیم  تسا و  هدوب  گرم  ِریت  ریت ، نیا 
ًارودْقَم ًارَدَق  ِهَّللا  ُْرمَأ  َناکَو 

. داد ناج  ات  دیچیپیم  دوخ  رب  تفگیم و  تاملک  نیا  هحلط 
. دندیمانیم هخَّبس »  » ار نآ  هک  دندرک  نفد  یئاج  رد  ار  وا 

. دندروخ فّسأت  هحلط و  ندش  هتشک  زا  هرصب  هفوک و  لها  دوب و  وا  يومع  رسپ  هحلط  هک  اریز  دش ؛ گنتلد  ناوارف  هحلط  تافو  زا  هشیاع 
دنتشگزاب  اهرگشل  دمآ ، رد  بش  نوچ 

دنتسارآ . اهفص  رگشل  ود  ره  رگید  زور  و 
. دندوب هداتسیا  وا  فارطا  دنچ  ینادرم  هتشادزاب و  رگشل  شیپ  ار  وا  رتش  هتسشن و  جَدوَه  رد  هشیاع 

. دش زاغآ  هرابود  گنج  هتشاذگ ، دربن  نادیم  رد  مدق  نازرابم  درک و  هدامآ  ار  رگشل  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما 
. تشگ خرس  نادیم  كاخ  هک  يروط  هب  دندش  هتشک  يدایز  دارفا  هرصب  رگشل  زا  زور  نآ  رد 
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دندرکیم . هلمح  لمج  باحصا  رب  دنتفریم و  نادیم  هب  کی  هب  کی  مالسلا  هیلع  یلع  نارای 
، تخات بسا  اب  يراصنألا  ۀیزع  نب  جاّجح  لّوا 

تفر ، نادیم  هب  تباث  ِنب  ۀَمیزخ  نآ  زا  دعب 
تفر ، نادیم  هب  یثراح  یناه  نب  حیَرِش  دعب 

، درک هلمح  ناشیا  بقع  رب  یجحذملا  ةورع  نب  یناه  نآ  زا  دعب 
، درک هلمح  ینادمهلا  بعک  نب  دایز  سپس 

، درک هلمح  دناود و  ار  شیوخ  بسا  زین  رسای  رامع  و 
، درک هلمح  یعخن  رتشا  هاگنآ 

ینادمهلا  سیق  نب  دیعس  نآ  زا  سپس 
تخات ، بسا  نانآ  لابند  هب  ییاّطلا  متاح  نب  يدع  نآ  زا  دعب 

. تفر نادیم  هب  دادش  نب  ۀعافر  سپس 
چیه هک  دـنداد  موادـت  ار  هزرابم  دـندرک و  اههلمح  همه  رگـشل  حانج  بلق و  پچ و  تسد  تسار و  تسد  زا  نینمؤملاریما  نارای  هکنانچ 

. درادن رطاخ  رد  ار  نآ  لثم  یسک  تقو 
دندش  هتشک  تیاهنیب  لمج  باحصا  زا  زور  نآ  رد  هچنانچ 

دندوب . هدز  نآ  رب  ناوارف  ياهریت  زا  هک  دش  یتُشپ  راخ  دننامه  دوب  هتسشن  نآ  رد  هشیاع  هک  یجَدوَه  و 
: دنتفگیم رگیدکی  اب  دندییوبیم و  دنتفرگیم و  ار  هشیاع  رتش  ياهلکِشپ  لَمَج  باحصا 

. تسا کشم  زا  رتیوبشوخ  هشیاع ، رتش  نیگرس 
. دندرکیم رخف  نادب  و 

دندشیم . هتشک  وا  يور  شیپ  رد  دندادیم و  ناشن  اهيروالد  هتفرگ  ار  وا  رتش  راهم  و 
. دوب هزرابم  ِلاح  رد  یعخن  رتشا  کلام  تلاح  نآ  رد 

: تفگ دز و  وا  رس  رب  دایرف  ریبز  نب  هَّللادبع 
. ینیب نادرم  تسد  ات  مدیبلطیم  ار  وت  ملاع  همه  رد  هک  شاب  دوخ  ياجرب  تسیاب و  ینامز  ادخ ، نمشد  يا 

. درک هلمح  وا  هب  هزین  اب  تفگ و  ار  نیا 
[ . 8 . ] داد تاجن  وا  تسد  زا  ار  دوخ  ات  درک  اههلیح  ریبز  نب  هَّللادبع 

هرـصب لها  تشگ و  راکـشآ  نینمؤملاریما  رگـشل  رب  يزوریپ  راـثآ  دـندرک و  هلمح  وس  ره  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ناراـی  نوچ 
. دنتخیرگ هداد  حبجرت  رارق  رب  ار  رارف  ماجنارس  دندیسریم ، لتق  هب  رتشیب 

دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما 
. تسا هتشاد  هاگن  ناطیش  ار  نآ  هک  دینک  ِیپ  ار  هشئاع  رتش 

دندیود ، رتش  فرط  هب  باحصا 
، هداهن كاخ  رب  هنیـس  داتفا و  نیمز  رب  رتش  دـش و  عطق  وا  شیپ  ياپ  ود  ره  هک  دز  رتش  ياـپ  رب  يریـشمش  یخونتلا  ةرـص  نب  نامحّرلادـبع 

. دادرس تخس  ياهلان 
، داتفا جدوه  هک  يروطب  دیرب ، ریشمش  اب  ار  رتش  جدوه  دنب  رسای  راّمع 

. دندیسر مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  دزن  هب  هاگنآ 
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--------------------------------
: اه تشون  یپ 

رگشل . پَچ  تسد  ینعی  هرسیم  رگشل و  تسار  تسد  ینعی ، هنمیم  [ 1]
: تسا ریز  حرش  هب  همان  نیا  كرادم  دانسا و  یتشد ، دمحم  سرهفملا  مجعم  هغالبلاجهن  همان 54  [ 2]

يافوتم 240 ه)  ) یلزتعم یفاکسا  رفعج  وبا  مالسلا : هیلعنینمؤملا  ریما  بقانم  یف  تاماقملا  - 1
يافوتم 276 ه)  ) ۀبیتق نبا  ۀسایسلاو ج 1 ص 70 : ۀمامالا  - 2

يافوتم 314 ه)  ) یفوک مثعأ  نبا  خیرات ص 173 : - 3
يافوتم 380 ه)  ) ینارح هبعش  نبا  لوقعلا ص94 : فحت  - 4

يافوتم 328 ه)  ) ینیلک یفاک ج 1 ص 19 : هضور  - 5
يافوتم 652 ه)  ) یعفاش ۀحلط  نبا  لووئسلا ص 115 : بلاطم  - 6

يافوتم 993 ه)  ) یفنح یمزراوخ  بیطخ  بقانم ص183 : باتک  - 7
يافوتم 1110 ه)  ) یسلجم راونالا ج 8 ص 417 و ج 32ص 135 : راحب  - 8

يافوتم 689 ه)  ) یلبرا 1 ص324 : جۀمغلا فشک  - 9
يافوتم 1110 ه)  ) یسلجم راونالا ج32 ص135 : راحب  - 10

يافوتم 588 ه)  ) یسربط جاجتحا ج1 ص 161 : - 11
يافوتم 588ه)  ) بوشآ رهش  نبا  بقانم ج3 ص152 : - 12

يافوتم 654ه)  ) یفنح يزوج  نبا  صاوخلا ص70 : ةرکذت  - 13
يافوتم 314ه .)  ) یفوک مثعا  نبا  حوتفلا ج2 ص468 : - 14

وا نفد  عنام  نامثع  هداوناخ  ندرک  ناراب  گنـس  اب  ات  درک  رومأم  ار  يدارفا  دـننک ، نفد  ار  نامثع  هزاـنج  تشاذـگن  زور  هس  اـت  هحلط  [ 3]
دندرک . نفد  ار  وا  ماما  تلاخد  اب  ماجنارس  هک  دنوش ،

: تسا ریز  حرش  هب  هبطخ  نیا  كرادم  دانسا و  یتشد ، دمحم  سرهفملا  مجعم  هغالبلاجهن   172 هبطخ 4 :  [ 4]
يافوتم 588 ه)  ) یسربط جاجتحا ج1 ص268 : - 1

يافوتم 276 ه)  ) ۀبیتق نبا  ۀسایسلاو ج1 ص156 : ۀمامالا  - 2
يافوتم 283 ه)  ) یفقث لاله  نبا  تاراغلا ج 1 ص 308 : - 3

يافوتم 381 ه)  ) قودص خیش  یلامأ : - 4
يافوتم 1110 ه)  ) یسلجم 38 ص318 : جو راونالاراحب ج32ص92  - 5

يافوتم 1110ه)  ) یسلجم : 646 صو راونالاراحب ج29 ص629 و44  - 6
يافوتم 310 ه)  ) یعفاش يربط  : 36 هنس يربط ج3 ص16  خیرات  - 7

نرقلا 3ه) مالعأ  نم   ) میهاربا نب  یلع  یمق ج2 ص184 و185 : ریسفت  - 8
يافوتم 460 ه)  ) یسوط خیش  رشعلا ص125 : لئاسر  - 9

يافوتم 328 ه)  ) یکلام هبر  دبع  نبا  دیرفلادقع ج 2 ص 227 : - 10
يافوتم 588 ه)  ) يدمآ مکحلاررغ ص 329 : - 11

يافوتم 606 ه)  ) یعفاش ریثأ  نبا  ءابلا :) باب   ) ۀیاهنلا باتک  - 12
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يافوتم 413 ه)  ) دیفم خیش  لمج ص123 و171 : باتک  - 13
يافوتم 328 ه .)  ) ینیلک سوواط :) نب  دیس  لقن  قبط   ) لئاسر باتک  - 14

زا هک  دوب  گرزب  یجَوُه  جدوُه  نآ  دوب و  هدـیرخ  راـنید  تسیود  هب  ار  وا  هینم  نب  یلعی  هک  يرتـش  دوب ، رگـسع »  » يرتـش ماـن  جَدوُه  [ 5]
دوب . هدش  بصن  جدوه  نآ  يور  رب  هرصب  لهَا  ِمَلَع  هک  هدیشک  وا  رد  يرتش  تسوپ  هدز و  وا  رب  ینهآ  ياهخیم  هتخاس و  بوچ 

دنتفگیم . لُدلُد  ار  وا  هک  دوب  گنِخ  يرتسا  نآ  [ 6]
تشاد . مان  لُدلُد  هک  ربمایپ  ِغالا  [ 7]

. دوب رادهزور  زور ، نا  رتشا  کلام  [ 8]

دحا گنج  رد  بسانتم  ياهراعش 

: هک دندادیم  راعش  دنتشاد  تسد  رد  ار  دوخ  گرزب  ياه  تب  هک  یلاح  رد  همرکع  نایفسوبا و  رهظ » دودح   » دُُحا گنج  نایاپ  رد 
لَبُه ُلْعَا 

( لبُه ُتب  تسا  گرزب  )
: دنهدب راعش  داد  روتسد  دندوب  وا  فارطا  هک  یناناملسم  هب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

لَجَا  یلعأ و  ُهَّللا 
( تسا رتاناوت  رتگرزب و  ادخ  )

: هک درک  ضوع  ار  راعش  نایفسوبا 
ْمَُکل  يّزُعال  َو  يّزُْعلا  اََنل  ُنَْحن 

( دیرادن امش  میراد  يّزُع  گرزب  ُتب  ام  )
: دنیوگب داد  روتسد  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ 

مَُکل  یلوَمال  َو  انالوَم  ُهّللَا 
( دیرادن یئالوم  امش  تسام و  يالوم  دنوادخ  )

: هک دز  داد  نایفسوبا 
. ردب زور  ضوع  هب  زورما 

: هک دنیوگب  داد  روتسد  ناناملسم  هب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ 
(. دنشابیم منهج  رد  امش  ناگتشک  تشهب و  رد  ام  ناگتشک  تسین  يواسم  زور  ود  نیا  )

: تفگ دوب ، تفگش  رد  ناناملسم  هدنبوک  ياهخساپ  زا  هک  نایفسوبا 
. هدنیآ لاس  امش  ام و  هدعو 

[ . 1 . ] تفرگ شیپ  رد  ار  هّکم  هار  و 
زا سپ  و  دندرک ، ادتقا  دناوخیم  زامن  هتسشن  اهمخز  تّدش  زا  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  هک  یلاح  رد  ار  تعامج  زامن  ناناملسم  و 

دنیامن . نفد  ار  دوخ  هتشک  ات 70  دندش  دُُحا  نادیم  دراو  زامن 
. دنتشگ زاب  هنیدم  هب  ناهارمه  ربمایپ و  هک  دوب  ندرک  بورغ  لاح  رد  باتفآ 

---------------
اه : تشون  یپ 
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راونالاراحب ج 20 ص 44 و 45. [ 1]

مدقم طخ  رد  نینمؤملاریما  ترضح  تکرش 

هرز دـندرک ، زاغآ  اهنآ  ار  گنج  یتقو  دربن ، زاغآ  رد  يرابدرب  و  هرـصب ، نایـشروش  اب  تّجح  مامتا  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  فلا -
. دنتخیرگیم شلباقم  زا  هابور  نوچ  نانمشد  هک  درک  يدیدش  تالمح  و  دز ، نمشد  هاپس  بلق  هبار  دوخ  هاپس ، شیپاشیپ  دیشوپ و 

دنک ، تسرد  ار  ریشمش  ات  تشگرب  همیخ  هب  هک  دش  مَخ  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح  ریشمش  راب  دنچ 
: دنتفگیم مالسلا  هیلع  یلع  ماما  هب  رتشا  کلام  نادنزرف و  باحصا و 

راذگاو . ام  هب  ار  تالَمَح 
. تسکشیم مهرد  ار  اه  فص  و  درکیم ، هلمح  هرابود  دادیمن و  خساپ  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  یلو 

: هک دندرک  رارصا  باحصا  یتقو 
نیِّدلا » ُبَهْذی  ْبُِصت  ْنِا  »

( تسا رطخ  رد  نید  دسرب  یبیسآ  امش  هب  رگا  )
: دومرف خساپ  رد 

ةَرِخالا ُراَّدلا  َو  ِهَّللا  ُهْجَو  َِّالا  َنْوََرت  اِمب  ُدیُرا  ام  هّللا  َو 
[ . 1 ( ] تسا ترخآ  ادخ و  رطاخب  دینیبیم  هچنآ  دنگوس  ادخ  هب  )

يرواگنج  تعاجش و  ب -
: هک دنراد  رظن  قاّفتا  یمالسا  ناخّروم  همه 

درازگ زامن  هلبق  ود  ره  يوس  هب  مالسلا  هیلع  یلع 
دومن  ترجاهم  و 

. تشاد تکرش  هیبیدح  حلص  اهگنج و  رگید  ردب و  گنج  رد  و 
رد دروآ و  تسد  هب  ادخ  ریغ  زا  يزاینیب  اهنآ  همه  رد  دمآ و  نوریب  یبوخ  هب  یهلا  ناحتما  زا  ربیخ  قدنخ و  دـحا و  ردـب و  گنج  رد  وا 

. تفرگ رارق  ییالاو  تمارک و  تلزنم و 
. تشاد رارق  وا  تسد  رد  مه  ردب  زور  رد  دوب و  مالسلا  هیلع  یلع  تسد  هب  يرایسب  دراوم  رد  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  مچرپ 

مچرپ هک  دُُحا  زور  رد  [ 2 « ] ریمع نب  بَعصم   » نوچ و 
. داد مالسلا  هیلع  یلع  تسد  هب  ار  نآ  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  دش ، هتشک  تشاد  شیوخ  تسد  هب  ار  ربمایپ 

. دوب هلاس  جنپ  تسیب و  هک  یلاح  رد  تشاد ، ّرثؤم  تکرش  نآ  رد  دوب و  ردب  گنج  رگراکیپ  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
(. تسا هتفگ  قاحسا  نبا  ار  لوق  نیا  )

: تسا هتفگ  ساّبع  نبا  لوق  زا  شیوخ  خیرات  رد  جاّرس  نبا 
هلاس تسیب  مالسلا  هیلع  یلع  هک  یلاح  رد  درپس  مالسلا  هیلع  یلع  تسد  هب  ردب »  » زور رد  ار  مچرپ  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر 

. دوب
---------------------------

اه : تشون  یپ 
هبطخ 13 . دیدحلا ج 1  یبا  نبا  حرش  [ 1]
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. تسا مالـسا  هب  ناگدنریگ  تقبـس  زا  هباحـص و  ِنیرتهب  ءالـضف و  زا  هّللادـبعوبا  هب  یّنکم  فانم  دـبع  نب  مشاه  نب  ریمع  نب  بعـصم  [ 2]
هدیـشوپ شرداـم  ردـپ و  سرت  زا  ار  شیوخ  مالـسا  دوب . مَقرـالا  راد  رد  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  هک  یماـگنه  دروآ  مالـسا 

درک . ترجاهم  هشبح  هب  وا  هکنیا  ات  دندومن  ینادنز  ار  وا  دندش  هاگآ  رما  نیا  زا  شردام  ردپ و  نوچ  تشاد و 
. دنک توالت  نآرق  اهنآ  رب  دزومایب و  تهاقف  ار  هنیدم  یلاها  ات  داتسرف  مّود  هبقع  لها  نت ، هدزاود  اب  ار  وا  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ 
رد دید و  ار  ردب  گنج  دروآ . مالسا  ذاعم  نب  دعـس  وا  تسد  هب  تخادرپ و  هنیدم  رد  تعامج  يروآدرگ  هب  هک  تسا  یـسک  نیتسخن  وا 

(. 971 ءامسالا -  بیذهت  . ) دوب شحج  رتخد  ۀنمحو  وا  رسمه  دیسر و  تداهش  هب  دوب ، هلاس  هک 40  یلاح  رد  دُُحا  گنج 

ربیخ یعافد  طخ  نتسکش 

دنناما ، رد  دوخ  مکحتسم  ياههعلق  نورد  هک  دندرکیم  رکف  نایدوهی  دش ، هرصاحم  ربیخ  دنتسکش و  نامیپ  نایدوهی  یتقو 
هب اهراوید  يالاب  اهنآ  ناروـالد  ناعاجـش و  و  دوب ، هتفرگ  دوخ  رد  ار  ناـیدوهی  گرزب ، يدورو  برد  و  وت ، رد  وت  راوید  هقلح  دـنچ  اریز 
. دروآیم شروی  ناناملسم  هب  درکیم و  زاب  ار  هزاورد  يربیخ ) بحرم   ) نانآ نامرهق  گرزب  رابکی  تقو  دنچ  ره  و  دندوب ، هتسشن  نیمک 

: دومرف ادخ  لوسر  هک  دندرک ، رارف  اّما  دنتفر ، مّدقم  ّطخ  هب  دلاخ  مّوس  زور  مود و  هفیلخ  مّود  زور  لّوا و  هفیلخ  لّوا  زور 
ِهیَدی  یلَع  ُهّللا  ُحَتْفی  ُُهلوُسَر ، َو  هَّللا  ُهُّبِحی  َو  َُهلوُسَر  َو  هَّللا  ُّبِحی  ًالُجَر  ًادَغ  َۀیاَّرلا  َّنیطْعَأل 

تسود ار  وا  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  ادخ و  دراد و  تسودار  ربمایپ  دنوادخ و  هک  مراپسیم  یسک  تسد  هب  ار  مالسا  مچرپ  ادرف  )
.( دنکیم زوریپ  ار  ناناملسم  وا  تسد  اب  ادخ  دنراد و 

دیبلط ار  مالسلا  هیلع  یلع  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  بش  نآ  تشادن ، روضح  دوب و  درد  مشچ  راچد  مالـسلا  هیلع  یلع  نوچ 
لهچ هک  دنک ، ار  ربیخ  هزاورد  تشک و  ار  يدوهی  يربیخ  بحرم  هک  داتـسرف  ههبج  هب  ار  وا  ادرف  دـیلام و  شکرابم  مشچ  رب  ناهد  بآ  و 

[ . 1 . ] تشگزاب هنادنمزوریپ  و  دننک ، دنلب  دنتسناوتیمن  ار  نآ  رفن 
----------------

اه : تشون  یپ 
يزوج ص32. نبا  هرکذت  [ 1]

لبه گرزب  تب  هدننکش 

دننکشب ، ار  اهتب  ات  داد  روتسد  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  هِّکم ، حتف  زور  رد 
رب ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  هاگن  نوچ  دیـسر ، لَبُه »  » گرزب تب  هب  تبون  دش ، هتـسکش  هک  دوب  اجنآ  رد  شیرق  لئابق  زا  تب   360

: دومرف داتفا  نآ 
. مراذگب وت  شودرب  ياپ  نم  ای  و  نکشب ، ار  لَبُه  راذگب و  نم  شود  رب  ياپ  وت  ای  ناج ! یلع 

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع 
. دیراذگب نم  شود  رب  ياپ  امش 

: دومرف درک و  یمّسبت  دنک  لّمحت  دناوتیمن  هک  دید  تشاذگ  مالسلا  هیلع  یلع  شود  رب  ياپ  یتقو  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ 
.« راذگب نم  شود  رب  ياپ  وت  ایب  ناج ، یلع  »

. دش هتـسکش  مه  رد  هک  دیبوک  نیمز  رب  مکحم  تفرگ و  ار  لبه »  » گرزب تب  تشاذـگ و  ادـخ  لوسر  شود  رب  ياپ  مالـسلا  هیلع  یلع  و 
[ . 1]
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------------------------
اه : تشون  یپ 

. يدادغب بیطخ  نیعبرا  نیقیلا ص 132 و  قح  [ 1]

ماما دننامه  یب  تعاجش 

هتشذگ و رد  هن  وزاب ، تردق  تعاجش و  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نانوچ  هک  دنتشاد  فارتعا  نوگانوگ  لئابق  ناعاجش  و  برع ، ناروالد  همه 
. تفای ناوتیم  هدنیآ  رد  هن 

زگره دوب و  نکـش  طخ  اهدربن  مامت  رد  هک  یـسک  دوب . نمـشد  تسود و  دزناـبز  يروـالد  ینکـش و  طـخ  هلمح و  رد  مالـسلا  هیلع  یلع 
. دادن ناشن  فعض  یتسُس و 

: دومرف ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  ترضح 
ًاَْبلَق ِساّنلا  ُعَجْشَا  ِیلَع 

. تسا نادرم  مامت  نیرتعاجش  بلق  ثیح  زا  یلع  »
: دومرف و 

[ . 1  ] ِبَرَْعلا َعَجْشَا  ِیلَع 
.« تسا رتعاجش  برع  مامت  زا  یلع 

. تشاد تکرش  كوبت » زج   » اهگنج مامت  رد  مالسلا  هیلع  یلع 
. تشادیمرب نایم  زا  اهههبج  مامت  رد  ار  یماظن  عناوم  مامت  و 

. داد خساپ  ار  یمومع  یعمج و  هتسد  درف و  تامجاهت  مامت  تسکش و  مَه  رَد  ار  دندیبلط  دروامه  دندمآ و  نادیم  هب  هک  یناروالد  مامت  و 
. دیچیپیم شراقفلاوذ  درِگ  يراموط  نوچ  ار  نمشد  نایرگشل  هک  یپایپ  تالمح  رد 

درکیم تسار  ار  نآ  ترضح  نآ  هرابود  هک  دشیم  مَخ  تشادن و  ار  راشف  همه  نآ  لّمحت  ناوت  مالـسلا  هیلع  ماما  ریـشمش  تاقوا  یهاگ 
: دومرفیم و 

اذه اُومُول  َو  ینُومُوَلت  ال 
.« دیهد رارق  تمالم  دروم  ار  ریشمش  نیا  هکلب  دینکن ، تمالم  ارم  »

[ . 2 . ] دوشیم جک  دروآیمن و  ار  تابرض  تّدش  لّمحت  بات و  هک 
------------------------

اه : تشون  یپ 
ص60 . 150 و ج5 ،  - ج4ق ص331 قحلا ، قاقحا  [ 1]

ص691. ج1 ، راحب ، هنیفس  [ 2]

ریش تسد  يافش 

بش رد  یناهنپ  روطب  منیسح  ومع  ردپ و  اب  یکدوک  رد  نم  تفگ ، هک  ینابیش  (ع ) یلع نب  دمحم  زا  درک  لقن  سواط  نب  میرکلادبع  دیس 
(. تشادـن یتسرد  يانب  دـندوب و  هتـشاذگ  هایـس  ياهگنـس  ترـضح  ربق  رود  اهزور  نآ  رد  . ) میتفر (ع) یلع نینمؤملاریما  اـقآ  ربق  تراـیزب 

. میدش ترایز  زامن و  نآرقب و  لوغشم  مادک  ره  هدرک و  کیدزن  ترضح  فیرش  ربقب  ار  نامدوخ 

مالسلا هیلع  یلع  ماما  www.Ghaemiyeh.comهمانشناد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1507زکرم  هحفص 975 

http://www.ghaemiyeh.com


هدنرد ریـش  نیا  هک  مدید  میدش  رود  مک  مک  ربق  رود  زا  سرت  زا  دـیآیم  ام  فرطب  گرزب  هدـنرد و  لکیه و  يوق  يریـش  مدـید  ناهگان 
. دیلام ربقب  ار  دوخ  حورجم  تسد  درک و  کیدزن  (ع) یلع اقآ  ربقب  ار  دوخ 

يارب ریش  نیا  دیشاب  هتشادن  یسرت  هک  درک  رادربخ  ار  ام  دمآ  دوشیمن . ناویح  نآ  بناج  زا  یضرعت  دید  تفر  ریش  کیدزن  نامرفن  کی 
ربق کیدزن  هتسب  نابز  ناویح  نآ  مدید  میتفر ، ریـش  کیدزن  مه  ام  تخیر و  ام  سرت  هدش ، ترـضح  ربقب  لسوتم  شیاپ  يافـش  ترایز و 

مدید تقو  کی  تفای ، افـش  دوب و  لاونم  نیمهب  تعاسکی  دنکیم  هلان  دـلامیم و  اقآ  فیرـش  ربق  هب  ار  دوخ  تسد  دراد  یه  (ع) یلع اقآ 
تفر . تشگرب و  ریش 

. یتسه همه  هاگ  هانپ  هک  یسک  يا  وت  نابرق  يا 
تس  (ع) یلع ای  منابز  درو  منکیم  یط  هر  هچ  ره 

تس  (ع) یلع ای  مناغفو  هآ  لگ  يوس  اسآ  لبلب 
نید  يالوم  (ع ) یلع نادرم  هش  لد ، هانپ  يا 

تس (ع) یلع ای  مناوت  بات و  اپ  متفا ز  اجکره 
ناهج  رد  تنحم  گنس  رگ  دنکشب  مربص  ياپ 

تس (ع) یلع مناج  توق  نوچ  متماق  ددرگن  مخ 
نینزان  يا  وت  قشع  زا  منزیم  مد  اجکره 

تس (ع) یلع ای  مناغف  هآ و  وت و  ياغوغ  روش و 
رای يدهم  رشن  هداز ، فلخ  ریم  (ع ) یلع هیولعلا ، تامارک  عبنم : 

دیفم خیش 

هعیش ریظن  مک  ناگتـسراو  داّهز و  زا  گرزب و  نیملکتم  ءاهقف و  هتـسجرب و  ياملع  زا  دیفم ، خیـش  هب  فورعم  نامعن  نب  دمحم  نب  دمحم 
رد دلوتم و  هدعقیذ  مهدزای  يرمق  يرجه  شش  یسو و  دصیس  لاسب  يو  دنتـشاد ، لوبق  لامک  ملع و  هب  ار  وا  هعیـش  ینـس و  هک  دشابیم 
هب نیمظاک  مرح  رد  دـندرک و  عییـشت  رفن  رازه  داتـشه  ار  وا  هزانج  تفر . ایند  زا  یگلاس  شـش  داـتفه و  نسرد  هدزیـس  دـصراهچ و  لاـس 

هعیـش ياـملع  نیرتـگرزب  زا  ار  وا  ننـست  لـها  هدوـمن و  فیلأـت  باـتک  تسیود  زا  شیب  هـک  تـسا  خـیرات  غـباون  زا  يو  دـندرپس ، كاـخ 
: هک تسا  نیا  گرزب  هغبان  نیا  هب  طوبرم  تایاکح  زا  دنتسنادیم .

نیا رد  دنتشاد ، روضح  سلجم  نآ  رد  یّنس  هعیش و  گرزب  ياملع  زا  يرایـسب  دوب و  دوخ  سلجم  رد  دادغب  رد  راّبجلادبع  یـضاق  يزور 
ءاملع روضح  رد  وت  زا  نم  تفگ : درک و  ور  یـضاق  هب  یتدـم  زا  سپ  تسـشن و  سلجم  نیئاپ  رد  دـش و  سلجم  دراو  دـیفم  خیـش  ماگنه 

؟ مراد یلاؤس 
. سرپب تفگ  یضاق 

نم هک  یسک  هالوم  (ع ) یلعف هالوم  ُْتنُک  ْنَم  دومرف : ریدغ  رد  ص )  ) ربمایپ هک  دیئوگیم  هچ  ثیدح  نیادروم  رد  امـش  دومرف : دیفم  خیش 
؟ تسا هدومرف  ریدغ  زور  رد  ص )  ) ربمایپ هک  تسا  حیحص  ملسم و  ثیدح ، نیا  ایآ  تسوا . ربهر  (ع) یلع سپ  متسه  وا  ربهر 

. دشابیم حیحص  ثیدح  يرآ ، تفگ  یضاق 
؟ تسیچ یلوم  هملک  زا  روظنم  دومرف : دیفم  خیش 

. تسا رتهب  یلوا و  ینعم  هب  یلوم  تفگ : یضاق 
هدومن یفرعم  نارگید  زا  رتهب  ار  (ع) یلع (ص ) ربمایپ هکنیا  اب  ( ؟ تسیچ یّنس  هعیش و  نیب  تموصخ  فالتخا و  نیا  سپ  دومرف : دیفم  خیش 
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(. تسا
ار تیاور  لداع  ناسنا  و  دـشابیم ، كرد ) داـهتجا و  يور  زا  و   ) تیارِد رکبوبا  تفـالخ  یلو  تسا ، تیاور  ثیدـح ، نیا  تفگ : یـضاق 
هب هک  دیئوگیم  هچ  ص )  ) ربمایپ تاشیامرف  نیا  هرابرد  امـش  دومرف : دیفم  خیـش  تسا ) مّدقم  تیارد  ینعی   ) دهدیمن رارق  تیارد  ياتمه 

(. تسا نم  حلص  وت  حلص  و  تسا ، نم  گنج  وت  گنج   ) یْملِس َکُملسَو  یبْرَح  ُکبْرَح  دومرف : (ع) یلع
. تسا حیحص  ثیدح  ساسارب  راتفگ  نیا  تفگ : یضاق 

؟ تسیچ ریبز و )... هحلط و  دننام  دندمآ  (ع) یلع گنج  هب  هک   ) لمج باحصا  هرابرد  امش  رظن  دومرف : دیفم  خیش 
. دندرک هبوت  اهنآ  ردارب  يا  تفگ : یضاق 

ثیدـح دروم  رد  وت  تسا و  هدـش  تیاور  اهنآ  ندرک  هبوت  یلو  تسا  هدوب  یمتح )  ) تیارِد و اهنآ  گـنج  یـضاق  يا  دومرف : دـیفم  خـیش 
(. دشابیم مدقم  تیارد  و   ) تسین تیارد  لداعم  تیاور  یتفگ  ریدغ 

؟ یتسیک وت  تفگ  سپس  درب و  ورف  نابیرگ  رد  رس  دش ، هدنامرد  زجاع و  دیفم  خیش  هب  خساپ  زا  یضاق 
دیفم خیش  تسد  تساخرب و  تواضق  دنسم  زا  یضاق  متسه . یثراح  نامعن  نب  دمحم  نب  دمحم  وت  راذگتمدخ  نم  داد  باوج  دیفم  خیش 

. یتسه یشخب ) دوس  و   ) دیفم ناسنا  وت  هک  یتسارب  اقح  ُدیفملا  َْتنَا  تفگ : دیناشن و  دنسم  نآ  رب  تفرگ و  ار 
درم نیا  ءاملع  يا  تفگ : درک و  ور  اهنآ  هب  تفایرد  ار  اهنآ  یتحاران  یـضاق  یتقو  دـش ، هدیـشک  مهرد  سلجم  گرزب  ياملع  ياههرهچ 

مناشنب و دنسم  رب  ار  وا  ات  دنک  مالعا  تسه ، وا  باوج  هب  رداق  امش  زا  یسک  رگا  مدش ، زجاع  وا  خساپ  رد  درک و  باجم  ارم  دیفم ) خیـش  )
رـس اج  نیمه  زا  دیفم  هب  وا  يراذـگ  مان  تلع  دـیدرگ و  عیاش  عوضوم  نیا  دادـن و  باوج  سک  چـیه  دنیـشنب ، دوخ  ياج  هب  دـیفم  خـیش 

. تفرگ همشچ 
سجن ار  تسا ) راوگرزب  نیا  نادرگاش  زا  یکی  هک   ) يدهلا ملع  دیـس  غالا  کشت  يور  ياهبرگ  دـید  دوب  هداتـسیا  دـیفم  خیـش  زور  کی 

نم يارب  دومرف  یضترم  دیـس  تسا . سجن  امـش  کشت  مدید و  نینچ  نم  دومرف : دوش ، غالا  راوس  دمآ  دیـس  ات  داتـسیا  دیفم  خیـش  هدرک ،
. مدید مدوخ  دومرف : خیش  تسا  كاپ 

نینمؤملاریما ترـضح  حیرـض  لخاد  دنتخادنا  هتـشون  ياهمان  دوشیمن ، سجن  نم  يارب  یئاهنت  امـش  لوقب  اّما  بوخ ، رایـسب  دومرف : دیس 
. دوب هتشون  هک  دمآ  همان  نآ  رد  باوج  (ع) یلع

دییأت نانیمطا و  دروم  مه  خیش  لوق  اما  تسا  حیحص  تسرد و  مالسا  نوناق  رظن  زا  مرـسپ  هتفگ  ینعی  يدمَتْعُم . خیَّشلاَو  يَدلَو  لُوق  لوُْقلَا 
. تسا نم 

. دوشیم سجن  الاح  تسا  لوق  ود  (ع) یلع نینمؤملاریما  اقآ  لوق  امش و  لوق  بوخ  رایسب  دومرف : خیشب  يدهلا ) ملع   ) یضترم دیس 
شنیرفآ  راکهاش  يا  (ع ) یلع

شنیب يایرد  رهوگ  يا  (ع ) یلع
نازابقشع  راوسهش  يا  (ع ) یلع

نازارفرس زارفرس  يا  (ع ) یلع
نادنمتسم  ریگتسد  يا  (ع ) یلع

نادنمدرد نیگمغ  يا  (ع ) یلع
یئادخ  فطل  رهظم  يا  (ع ) یلع

یئایربک رون  هاگ  یلجت 
شیورد  هاش و  هاگ  هلبق  يا  (ع ) یلع
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شیر لد  مخز  محرم  يا  (ع ) یلع
رویز  بیزار و  قح  شرع  يا  (ع ) یلع

رطضم ناج  ره  زا  هگآ  يا  (ع ) یلع
تمارک  دوج و  عبنم  يا  (ع ) یلع

تمایق زور  عفاش  يا  (ع ) یلع
رای يدهم  رشن  هداز ، فلخ  ریم  (ع ) یلع هیولعلا ، تامارک  عبنم : 

هللادبعوبا خیش 

هدرک جارح  ار  شیاهباتک  رفعج  هک  ییاهزور  زا  يزور  تشاد . مان  رفعج  هک  درکیم  یگدنز  دادغب  رد  یشورفباتک  دیفم ، خیش  نامز  رد 
. دیرخ باتک  دنچ  يو  زا  تفر و  وا  دزن  هب  باتک  ندیرخ  يارب  دیفم ، خیش  دوب ،

بوخ یتسه ، هعیش  هک  وت  بهذم  يارب  هک  میوگب  تیارب  يزیچ  ات  نیـشنب  خیـش  يا  تفگ ، وا  هب  رفعج  ددرگرب ، تساوخیم  خیـش  یتقو 
. تسا

. منک فیرعت  تیارب  مهاوخیم  هک  مدید  ياهزجعم 
هّللادبعوبا مان  هب  یخیـش  دزن  هب  ثیداحا  نتفرگ  دای  يارب  وا  اب  هک  متـشاد  یتسود  نم  درک : نخـس  هب  عورـش  رفعج  تسـشن و  دیفم  خـیش 

وا ام  درکیم و  تراسج  نینمؤملاریما  هب  وا  یهاگ  تسا . (ع) یلع ترضح  تخـسرس  نانمـشد  زا  وا  هک  میدیمهف  اهدعب  متفریم . ثدحم 
. مرادیمن رب  ماهدیقع  زا  تسد  متسه و  نیمه  نم  تفگیم : درکیم و  یتخسرس  وا  یلو  میدومنیم  تحیصن  میدرکیم و  شنزرس  ار 

، باوخ رد  بش  ناـمه  میورن . وا  دزن  رگید  هک  میتفرگ  میمـصت  اـم  درک ، تراـسج  مالـسلااه ) (ع) یلع  ) ارهز همطاـف  ترـضحب  وا  يزور 
هّللادبعوبا هب  ماما  دومرفیم : تحبص  يو  اب  دوب و  هداتـسیا  هّللادبعوبا  رانک  رد  ترـضح  نآ  مدید . ار  (ع) یلع ترـضح  تیاده  دیـشروخ 

؟ ماهدرک يدب  هچ  وت  هب  نم  رگم  دومرف :
؟ دنک تروک  دنوادخ  هک  یسرتیمن  ایآ 

. دش روک  وا  مشچ  ادخ  تساوخ  هب  درک و  هراشا  يو  تسار  مشچ  هب  ماما  ماگنه ، نیمه  رد 
ار وا  میورب و  خیـش  دزن  يو  هارمه  هب  منک و  فـیرعت  وا  يارب  ار  مباوـخ  مورب و  مـقیفر  دزن  تـسا  رتـهب  مـتفگ ؛ مدوـخ  اـب  دـش  هـک  حـبص 

. میئامن تحیصن 
؟ يوریم اجک  مدیسرپ  دیآیم . مفرط  هب  هک  مدید  ار  متسود  مدمآ . نوریب  هک  هناخ  زا 

. میناسرتب یهلا  باذع  زا  ار  يو  ات  میتفر  خیش  لزنم  هب  وا  یهارمه  هب  نیاربانب  درک ، فیرعت  میارب  مدوب  هدید  نم  هک  ار  یباوخ  نامه  وا 
. تسا لیطعت  سرد  سالک  زورما  تفگو : دمآ  رد  تشپ  ینز  میدروآ  رد  ادص  هب  ار  برد  یتقو 

زا ام  یتقو  دریذـپیمن . ار  یـسک  تسا و  رامیب  خیـش  زورما  تفگ  نز  مینیبب . ار  وا  میهاوخیم  میراد و  یـصوصخ  راک  خیـش  اب  ام  متفگ :
تسا هتشاذگ  شمشچ  يور  ار  شتسد  الاح  ات  دش ، رادیب  باوخ  زا  هّللادبعوبا  یتقو  حبص  زورما  داد ، باوج  نز  میدیسرپ ، خیش  يرامیب 

. درک مروک  (ع) یلع هک  دنزیم  دایرف  و 
ام ندـید  اب  خیـش  میدـش . لخاد  ام  درک و  زاب  ار  برد  نز  ام ؛ رارـصا  اب  نک  زاب  ار  رد  میاهدـمآ ، اـجنیا  هب  عوضوم  نیمه  يارب  اـم  متفگ :

؟ درک روک  ارم  (ع) یلع هرخالاب  يدید  تفگ :
تعافـش دیاش  رادرب  تسد  ادخ  لوسر  قح  رب  نیـشناج  داماد و  اب  تاینمـشد  زا  ایب و  میدید . باوخ  رد  ار  نایرج  نیا  بشید  میتفگ : ام 

. دهد تیافش  دنوادخ  دوش و  وت  لاح  لماش  ترضح 

مالسلا هیلع  یلع  ماما  www.Ghaemiyeh.comهمانشناد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1507زکرم  هحفص 978 

http://www.ghaemiyeh.com


هناخ زا  یگدرـسفا  یتحاران و  اب  ام  مرادیمن . رب  ناشیا  اب  تفلاخم  زا  تسد  دنک ، روک  زین  ارم  رگید  مشچ  (ع) یلع رگا  تفگ : هّللادـبعوبا 
يو پچ  مشچ  دومرف و  هراشا  هّللادبعوبا  پچ  مشچ  هب  (ع) یلع نینمؤملاریما  اقآ  هک  میدید  باوخ  رد  هرابود  بش  نامه  میدـش و  جراخ 

. دش روک  زین 
رفُک لاح  اب  هکنیا  ات  تشادنرب  شتلاهجو  تجاجل  زا  تسد  وا  اّما  دوب ، هدش  روک  شمـشچ  ود  ره  میتفر . خیـش  ندید  هب  هرابود  دعب ، زور 

. تفر ایند  زا  قافن  داحلا و  و 
. شتآ رد  دولخ  تمایق و  زور  باذع  زا  ياو  تسا  (ع) یلع اقآ  تیالو  اب  تفلاخم  يویند  باذع  نیا 

تس  (ع) یلع نادرم  هشنهاش  نید  ایند و  رورس 
تس (ع) یلع ناشخر  بکوک  نامیا  جرب  باتفآ 

مزر  نادیم  هصرع  رب  رفن  نید  راوسهش 
تس (ع) یلع نادیم  نکفا  درم  رورس و  ار  نارورس 

ص )  ) یفطصم مع  نبا  كرمعل  جات  ثراو 
تس (ع) یلع نآرق  قطان  تواخس  دوج و  ندعم 

قارف  درد  زا  داد  یئاهر  ار  مدآ  هکنآ 
تس (ع) یلع نارود  تقرف  ریسا  ار  اوح  هدرک 

بآ  زار  یتشک  هدُرب  لحاس  بادرگ  زا  هکنآ 
تس (ع) یلع نافوط  هطرو  زا  تاجن  هداد  ار  حون 

رای يدهم  رشن  هداز ، فلخ  ریم  (ع ) یلع هیولعلا ، تامارک  عبنم : 

ندوب هعیش 

زا راگزیهرپ و  اوقت و  اب  اـناد و  يدرف  وا  درکیم ، یگدـنز  هفوک  رد  دوب و  ع )  ) قداـص ماـما  راوگرزب  نادرگاـش  زا  یفوک  ینْهِد )  ) راّـمع
. دهد یهاوگ  ات  تفر  هفوک  یضاق  یلیلوبا  رضحم  هب  يو  دوب  هدمآ  شیپ  هک  ياهمکاحم  رطاخ  هب  يزور  تسا . نیثدحم  ياملع 

كرت ینعی  یضفار   ) یتسه هعیش  یضفار و  وت  اریز  تسین  لوبق  وت  یهاوگ  تفگ : یضاق  داد ، تداهـش  یـضاق  رـضحم  رد  يو  هکیماگنه 
هعیـش تسین و  لوبق  دروم  شایهاوگ  تسا ، هدرک  اهر  ار  ّتنـس  لها  زا  يوریپ  راّمع  نوچ  دوب  نیا  یلیلوبا  دوصقم  هدـننک  اـهر  هدـننک و 

ار نانخس  نیا  ات  راّمع  دوشیم .) هتفگ  هعیش  احالطصا  مالسلامه ) (ع) یلع  ) موصعم ناماما  (ع)و  یلع اقآ  ناوریپ  هب  مالسا  رد  وریپ و  ینعی 
، تسا راگزیهرپ  اوقت و  اب  اناد و  يدرف  وا  هک  تسنادیم  تخانـشیم و  ار  راّمع  هک  یـضاق  درک . هیرگ  هب  عورـش  يراهب : ربا  دننام  دـینش ،

یضفار هک  ینک  نالعا  یناوتیم  يدش  تحاران  نم  فرح  زا  رگا  یتسه و  ناسانش  ثیدح  ءاملع و  زا  وت  تفگ  هتفرگ و  رارق  ریثأت  تحت 
. مریذپب ار  وت  یهاوگ  نم  ات  دش  یهاوخ  ام  ناردارب  فص  رد  تروص  نیا  رد  يوجب  يرازیب  مارم  نیا  زا  و  یتسین ، (ع ،) یلع هعیش  و 

نم هک  يداد  تبـسن  نم  هب  ار  یگرزب  ماـقم  وت  هک  منکیم  هیرگ  مدوخ  يارب  تهج  نیا  زا  تسوـت . نم و  رطاـخ  هب  ماهیرگ  تفگ : راّـمع 
ّقح يوس  هب  دـنک و  كرت  ار  اهلطاب  همه  هک  تسا  یـسک  یـضفار  اّما  یماـنیم  یـضفار  ارم  وت  منادیمن  نآ  راوازـس  هتـسیاش و  ار  دوخ 

؟ اجک ندوب  (ع) یلع وریپ  هعیش و  اجک و  نم  اّما  یناوخیم  (ع) یلع هعیش  ارم  وت  متسین . هنوگنیا  نم  هک  یلاح  رد  دورب ،
ماما ترضح  رضحم  هب  ار  راّمع  نانخس  یتقو  . يدرک رکذ  تناها  یکبـس و  اب  ار  یگرزب  ياهماقم  نینچ  هک  تسا  نیا  وت  يارب  ماهیرگ  اّما 
نیمز نامـسآ و  زا  رتگرزب  رگا  یتح  شناهانگ  مامت  داد ، ماجنا  راّمع  هک  یعـضاوت  بدا و  رطاـخ  هب  دومرف : ماـما  دـندناسر ، ع )  ) قداـص

. درک ربارب  رازه  ار  شبوخ  ياهراک  لامعا و  دنوادخ  دندش و  كاپ  دندوب 
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دش  تسپ  وا  هک  تفای  نآ  زا  يدنلب 
دش تسه  هک  ات  تفوک  یتسین  رد 

میراد و تسود  ار  اـهنآ  میـشوخلد ، مه  نیمه  هب  میتـسه و  (ع) یلع نایعیـش  لکـش  طـقف  اـم  اـجک ؟ ندوب  (ع) یلع هعیـش  اـجک و  اـم  يرآ 
. دیامرف روشحم  نانآ  اب  ار  ام  دنوادخ  میراودیما 

نز  (ع ) یلع (ع ) یلع بش  همه  يدنمزاین  رگا  لد 
نز یلبقم  ماقمب  یسوم  وچمه  ینرا 

نز  یلجنم  تاوالج  اناج  هنیس  روطب  وت 
نز  (ع ) یلع هناخ  رد  نیکسم  يادگ  يا  ورب 

ار ادگ  مرک  زا  دهد  یهاشداپ  نیگن  هک 
تفگ  ناوتیم  هچ  ارو  هک  مرکف  لقع و  تام  هدش 

تفُس نینچ  تفرعم  رُد  هگان  قشع  بیطخ  هک 
تفگشب  هک  نیلوا  لگ  تدحو  ناتسوب  وچ ز 

تفگ شمناوت  رشب  هن  دناوخ  شمناوت  ادخ  هن 
ار  یتفال  کُلم  هش  ممان  هچ  مریحتم 

نم  لد  رد  تفاتب  وچ  شلامج  یلجت  ز 
نم لگشم  تسوا  مغ  ناسآ  قشع  جنر  هدش 

نم  لداع  راگنوچ  دنیبن  یسک  ناهجب 
نم لتاق  هک  رسپ  هب  دیوگ  هک  (ع ) یلع زا  زجب 

ارادم  نک  ریسا  هب  نونکا  تسوت  ریسا  وچ 
رای يدهم  رشن  هداز ، فلخ  ریم  (ع ) یلع هیولعلا ، تامارک  عبنم : 

بجر هام  رد  افش 

زا دوخ  دورو  نایب  رد  تسا . روهـشم  فورعم و  هطوطبنبا  هَلحِر  هب  هک  دوخ  همان  رفـس  رد  ّتنـس  لـها  ءاـملع  زا  یکی  هطوطبنبا  هّللادـبع 
. دسیونیم نینچ  فرشا  فجنب  هکم 

هام متفه  تسیب و  بش  رد  هکنیا  هلمج  زا  دـنلئاق ، یتامارک  (ع) یلع هکرابم  هضور  يارب  زا  دنتـسه و  هعیـش )  ) یـضفار فرـشا  فجن  لـها 
هدنامرد و ياهـضیرم  نیمز ، مور  سراف و  دالب  ناسارخ و  نیقارع و  زا  و  تسا . فورعم  ءایحَملا  ۀَـلَیل  هب  فجن  رد  بش  نآ  مان  هک  بجر 
ار نایالتبم  نیا  ءاشع  زا  دعب  دـنوشیم و  عمج  اجنیا  رد  رفن  لهچ  ای  یـس  هب  بیرق  دـنروآیم و  اجنیا  هب  ار  نیجولفم  اهرَگ و  هجلاعمیب و 

. دنربیم رسب  حبص  ات  ار  بش  افش  يدوبهب و  راظتنا  هب  دنوشیم  عمج  مه  مدرم  هدروآ و  سّدقم  حیرض  رانک 
هاگراب مرح و  نحـص و  هکرابم  هضور  ياشامتب  اهیـضعب  دـننکیم و  نآرق  توـالت  اهیـضعب  دـنناوخیم و  زاـمن  اهیـضعب  ناـیچاشامت 

رب دـندرکیمن  تکرح  هک  ناریگ  نیمز  نیا  هک  دوشیم  هدـهاشم  دـعب  درذـگیم . بش  زا  ثلث  ود  ای  فصن  هکنیا  ات  دـنوشیم . لوغـشم 
هّللالوسر دـمحم  هّللا ، ـالا  هلاـال  يادـص  درادـن و  دوجو  اـهنآ  رد  یتلع  دنـشابیم و  تسردـنت  ملاـس و  حیحـص و  هکیلاـح  رد  دـنزیخیم 

زا یلو  مدرکن  كرد  اـجنآ  رد  ار  بشنآ  نم  ضیفتـسم و  روهـشم و  هک  تسا  يرما  نیا  دوـشیم و  دـنلب  ناشتاولـص  هّللا و  یلو  (ع ،) یلع
تکرحب رداق  ریگ  نیمز  رفن  هس  تسا . ترضح  نآ  هناخنامهم  هک  ياهسردم  رد  مدید  مه  مدینش و  متشاد  نانآ  هب  دامتعا  هک  قثوم  مدرم 
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. دندوبن
دـیاهدشن و بوخ  امـش  هک  تسا  هنوگچ  هک  مدیـسرپ  اهنآ  زا  دـندوب ، ناسارخ  زا  یمیـس  ناهفـصا و  زا  يرگید  مور و  لها  اـهنآ  زا  یکی 
هناخ و هناور  میریگب و  افش  هک  هدنیآ  لاس  متفه  تسیب  بش  ات  میا  هدنام  اجنیمه  میدیسرن و  متفه  تسیب و  بش  ام  دنتفگ  دیاهدنام  اجنیا 

. میدرگ دوخ  هناشاک 
(ع ) یلع ناج  سنا و  هانپ  (ع ،) یلع نایعیش  ماما 

(ع) یلع (ع ) یلع (ع ) یلع (ع ) یلع (ع ) یلع (ع ) یلع ناگدید  ءایض 
لد  تاجن  هر  يدش  لد ، ناهج  رد  هک  یئوت 

(ع) یلع (ع ) یلع (ع ) یلع (ع ) یلع (ع ) یلع لجخ  مدش  وت  فطل  ز 
ربخ  دهد  وت  يوخ  ز  رشب ، ره  لامک 

(ع) یلع (ع ) یلع (ع ) یلع (ع ) یلع رگن ، دوخ  قشع  هب  ارم 
ماهتسکش  رپ  غرم  وچ  ماهتسشن ، مغ  جنکب 

(ع) یلع (ع ) یلع (ع ) یلع (ع ) یلع ماهتسب  هبوتب  لد  وچ 
وت  يارب  زا  مریمب  وت ، ياوه  رد  هک  منم 

(ع) یلع (ع ) یلع (ع ) یلع (ع ) یلع وت ، ياون  مشک  لد  ز 
تشذگ  ناوج  میریپ  تشذگ ز  ناوت  نت  ارم ز 

(ع) یلع (ع ) یلع (ع ) یلع (ع ) یلع تشذگ ، ناما  هر  ناج  ز 
رای يدهم  رشن  هداز ، فلخ  ریم  (ع ) یلع هیولعلا ، تامارک  عبنم : 

یعفاش زا  يرعش 

تلیـضف رد  دـنکیم  يربهر  ار  مالـسا  تلم  هناگراهچ  ياههقرف  زا  میظع  هقرف  کـی  هک  يدرم  تعاـمج ، ياوشیپ  تنـس و  خیـش  یعفاـش 
. دنرادیمن اور  دنرامشیم و  فازگ  ولغ و  ار  نخس  نیا  هیماما  دنمجرا  ءاملع  هک  دیوگیم  ینخس  (ع) یلع

. دیاتسب هیاپ  نیا  ات  ار  (ع) یلع اقآ 
: دیوگیم دنکیم و  دای  (ع) یلع اقآ  زا  هنادباع  یتح  هناقشاع و  تسا  تنس  وریپ  دوخ  هک  یعفاش 

ُهَّلَحَم  يْدبَا  یضَتْرُْملا  َّنَا  َْول 
َُهل ادَّجُس  اّرُط  ُساّنلا  َّرََخل 

يرْدی  َسَیل  َو  یعَفاّشلا  َتام  َو 
؟ ُهّللا ُهُّبَر  ْمَا  ُهُّبَر  (ع ) یلع

: تفگ یعفاش  هچنآ 
یعفاـش دنتـشاذگیم ، نیمز  رب  هدجـس  رـس  شربارب  رد  همه  ناـهج  مدرم  دادیم  ناـشن  دوب  هک  روطنآ  ار  دوخ  ع )  ) یـضترم (ع ) یلع رگا 

(. (ع یلع ای  تسا  هللا  وا  يادخ  هک  دنادیمن  یلو  دریمیم 
هتفگ يرعش  ینعم  نآ  رد  وا  دندومن و  سوبحم  ار  وا  دناهداد و  تبسن  شضفر  هب  هک  دوب  هدیسر  يدح  هب  ات  تیب  لها  یتسود  رد  یعفاش 

: تسا نیا  تیب  کی  تسا و 
دّمُحم  ِلآ  ُّبُح  اْضفَر  َناک  َْول 
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ُِضفار ّینِا  ِنالقَّثلا  دهْشیَلَف 
. متسه هعیش  یضفار و  نم  هک  ترتع  نآرق و  دنشاب  دهاش  سپ  دنیوگیم  یضفار  (ع ) یلع دمحم و  لآ  بحم  هب  رگا 

تس  (ع) یلع تاذ  نیع  دنوادخ  تاذ  هک  رگم 
تس (ع) یلع تافص  ره  یئادخ  تافص  وگب 

تسیلقعیب  نتساوخ ز  شتفرعم  لقعز 
تس (ع) یلع تام  لقع  هک  نک  وا  شسرپ  قشع  ز 

یح  یئیش  لک  ءاملا  نم  هکنآ  مکحب 
تس (ع) یلع ةویح  زا  زیچ  ره  یتسه  ةویح 
تیآ  هدراهچ  تسار  قح  یتسرپ  ادخ 

تس (ع) یلع تانیب  تایآ  همه  یبن  زجب 
نآرق  شیناوخ  هک  لَْزنُم  مکحم  باتک 

تس (ع) یلع تامکحم  ماکحا  همه  قح  مکح 
لیلخ  رضخ و  تازجعم  رگا  وت  هدینش 

تس (ع) یلع تازجعم  تامارک و  یتیاکح ز 
رای يدهم  رشن  هداز ، فلخ  ریم  یلع  هیولعلا ، تامارک  عبنم : 

ساونوبا رعش 

رد ار  بدا  ياـیند  هک  يرگاـغوغ  رعاـش و  بارـش ، نز و  رعاـش   ) دیـشرلا نوراـه  راـبرد  رعاـش  ترجه  مود  نرق  فورعم  رعاـش  ساونوبا 
(. تفگیمن نخس  رز  میس و  ياهب  رد  زج  تذل و  توهش و  رطاخب  زج  هک  يرعاش  دوب . هدیچیپ  مهب  ناتسبرع 

(. (ع یلع ای  تفگو : دیشک  یهآ  درک و  دای  (ع) یلع نینمؤملاریما  اقآ  زا  یلفحم  رد  يزور 
ره دـندروخ و  یناکت  (ع) یلع نینمؤملاریما  اقآ  دایب  دـندوب ، نیـشنمه  ساونوبا ) ینعی  یناه  نب  نسح  اـب   ) سلجم نآرد  هک  یئاهتیـصخش 

. دندرک سیدقت  دیجمت و  (ع) یلع ترضح  همئالاوبا  زا  دنتشاد  هک  یقوش  قوذ و  هزادنا  هب  مادک 
دای (ع) یلع اقآ  زا  یهاوخیمن  ياهدیناشک  زاجعا  رحـس و  هب  ار  راک  راعـشا ، ءاشنا  رد  هک  وت  تفگ  ساونوبا  هب  ياهدـنیوگ  ماگنه  نیا  رد 

؟ یئاشگب بل  (ع) یلع يانث  هب  یهاوخیمن  ینک .
؟ تخاس یهاوخن  ياهحیدم  (ع ) یلع قح  رد  ساونوبا  ای  یتسار 

: دورس الاجترا  ار  لیذ  راعشا  ماگنه  نآ  رد  درک و  رکف  یکدنا  ساونوبا 
ًۀَحدِم  (ع ) یلع ِیف  ُْلق  ِیل  َلیق 

ُةَدِصُْؤم اران  ُدُمْخی  ُهُحدَم 
ٍءْرما  ِحدَم  ِیف  ُمَْدقَا  ُْتُلق ال 

ُهَدَبَع ْنَا  یِلا  ِّبُّْللاوُذ  َراح 
اَنل  َلاَق  یفَطْصُْملا  ِیبَّنلا  َو 

ُهَدَعَص اَّمل  ِجاْرعِْملا  َۀَلَیل 
ادی  یْفتِک  (ع ) یلع ُهّللا  َعَضَو 
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ُهّدََرب ْنَا  ْنِم  َْبلَْقلا  َّسَحَاَف 
ُهَماْدقَا  ُعِصاو  (ع ) یلع َو 
! ُهَدی ُهّللا  َعَضَو  ِّلَحَم  ِیف 

: تفگ ساونوبا  هچنآ 
. دناشنیم ورف  ار  بلق  بیهل  ع )  ) اقآ شیاتس  نک ، شیاتس  رعش  هب  ار  (ع )) یلع  ) هک دش  هتفگ 

. تشاد او  دوخ  تدابع  هب  دعب  تریح و  هب  ادتبا  ار  دنمدرخ  مدرم  هک : میوگب ؟ هچ  درم  نیا  هرابرد  متفگ 
،. مدرک جورع  اهنامسآ  هب  هکیماگنه  جارعم  بش  رد  هدومرف ، نینچ  ام  هب  ص )  ) مرکا لوسر 

، تفای زاب  ار  دوخ  شمارآ  ادخ  تسد  زا  نم  بلق  هک  تشاذگ ، یتسد  ماهناش  رب  لاعتم  راگدرورپ 
. دوب هداهن  ار  دوخ  تسد  نم  راگدرورپ  هک  تشاذگاپ  اجنامه  رب  هبعک ، هناخ  رد  هکم  حتف  زور  رد  (ع) یلع اقآ  و 

دوب  (ع ) یلع تیاکح  منک  ور  اجک  رهب 
دوب (ع ) یلع تیاور  منک  وگتفگ  هک  رهب 

دوب  (ع ) یلع تیارد  زا  تریحب  رشب  كرد 
دوب (ع ) یلع تیاده  یگدنز  هار  لعشم 

دوب  (ع ) یلع تیاضر  ادخ  تیاضر  لصا 
دوب (ع ) یلع تیالو  ادخ  تمعن  لامک 

رای يدهم  رشن  هداز ، فلخ  ریم  یلع  هیولعلا ، تامارک  عبنم : 

يدعب دنچ  تیصخش 

: دیوگیم (ع) یلع تیصخش  هرابرد  يریگناد  لیرباگ 
هکنآ تـسخن  تفاـی  ناوـتیمن  گرزب  ناـنامرهق  زا  کـی  چـیه  رد  هـک  تـسا  زاـتمم  هتـسجرب و  تیــصاخ  ود  ياراد  (ع) یلع تیــصخش 

. دوب اراد  ار  ود  ره  ماما  ینامرهق و  ناونع  هک  لاح  نیع  رد  (ع) یلع
ود رایاب )  ) و نالور )  ) تسا نکمم  ایآ  تفریم . رامـشب  مالـسا  ردـص  يابطخ  نیرتحیـصف  یهلا و  ملاع  ریذـپان و  تسکـش  یگنج  رادرس 
زا هداد و  حرـش  ار  لیجنا  تاروت و  مهم  تاکن  هدومن و  ریـسفت  هناداتـسا  ار  سدـقم  نوتم  هک  درک  روصت  ار  اپورا  خـیرات  روهـشم  نامرهق 

؟ دنیامن لحار  ازج  نوناق  یندم و  نوناق  تالضعم  نیرتجنرغب  هدومن و  قطن  ربنم  يالاب 
هب تسدب  ریشمش  هک  درک  مسجم  رظن  رد  ار  بهذم  گرزب  یناحور  هنوس ) ) ای موتس ) زیرک و  ناژ  نس   ) و نکاد ) سامت  نس   ) ناوتیم ایآ 

؟ دنزیر ورف  ار  اهژد  نیرتمکحم  ياهراوید  هدرک و  موجه  نانمشد  لیخ 
قرف مامت  دشاب ، هتساوخ  دوخ  وا  هکنآیب  تسا و  میرکت  شیاتس و  دروم  مالسا  بهاذم  مامت  رظن  زا  هک  تسا  نیا  (ع) یلع مود  تیـصاخ 
دروم طقف  رتول )  ) و سویـسوف )  ) و سویروطـسن )   ) لیبق زا  ینایاوشیپ  هک  یتروص  رد  دنـسانشیم ، دوخ  ياوشیپ  ار  وا  یمالـسا  بهاذم  و 

. دناهدش درط  رگید  ياهاسیلک  رظن  زا  دنتسه و  دوخ  ياهاسیلک  مارتحا 
و دراد ، ار  لوا  ماقم  اهبتکم  نیعضاو  نیسسؤم و  فص  رد  دشابیم و  يردقیلاع  یـضاق  اناوت و  ياهدنـسیون  تسدربز و  یبیطخ  (ع) یلع

زایتما ددجت  یقرت و  هب  اهنآ  زراب  لیامت  ظاحل  زا  نینچمه  قطنم و  ماکحتسا  ینشور و  تحارص و  ظاحل  زا  هدومن  سیـسات  وا  هک  یبتاکم 
. دراد

یـشارت رهاوج  دـننام  ار  نخـس  یئوگ  هک  تسا  ياهیاپ  هب  (ع) یلع تغالب  دوب ، هدـنارذگ  دـح  زا  یتسارب  ار  تباجن  یتمه و  دـنلب  (ع) یلع
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. دهدیم
(ع ) یلع ایربک  تجح  تبترم  ماقم و  هب  يا 

(ع) یلع یتا  له  هروس  تبقنم  فاصم  هب  يا 
فدص  کی  هبعک  يادخ  شتمحر  رحب  هب  تشاد 

(ع) یلع اهب  رپ  رهوگ  ییوت  فدص  نیا  نورد 
تلزنم  لالج و  زا  هک  تمناوخ  هچو  میوگ  هچ 

(ع) یلع ادج  ادخ  زا  هن  ار  وت  ادخ  تمناوخ  هن 
يدمحا  نید  تشگ  وت  تیالو  زا  لمکم 

(ع) یلع اوس  ام  هب  ییوت  ادخ  تمعن  متا 
وت  ناتسود  يارب  ردق  تّزع  حول  هب 

(ع) یلع اشَت  ْنَم  ُّزُِعت  اضق  بتاک  هتشون 
مدق  دش  وت  زا  ثداح  هک  ییوت  مدق  ار  ثودح 

(ع) یلع انف  ات  تساقب  وت  رایتخا  تحت  هک 
رای يدهم  رشن  هداز ، فلخ  ریم  یلع  هیولعلا ، تامارک  عبنم : 

باذج تیصخش 

: دسیونیم بلاطیبا  نب  (ع ) یلع باتک  رد  توریب  رد  یبرع  تایبدا  داتسا  یحیسم ، یناتسب  مارفا  داؤف  داتسا 
ناداقن لوقع  و  دناهدومن . یئاسرفملق  نآ  نوماریپ  رد  نادنمـشناد  ناخروم و  هک  تسا  یباذج  تیـصخش  ياراد  ع )  ) بلاطیبا نب  (ع ) یلع

ریز رد  ءابدا  زا  يرایـسب  دناهدومیپ و  هار  وا  تیاده  هب  نادـهاز  ناکلاس و  دـناهدرک و  شـشوک  تیـصخش  نیا  مهف  رد  روکف  صاخـشا  و 
وا دـنمورین  لقع  دـنلب و  ماقم  روهظ  ینوزفا  يارب  لاس  اهدـص  رد  نیابتم  تاـیرظن  ءارآ و  فـالتخا  و  دناهتـشارفا . دـق  ترـضح  نآ  مچرپ 

. هدمآ دوجوب 
؟ تسا هیاپ  هچ  ات  بدا  همسجم  نیا  ماقم  ولع  تسا و  دح  هچ  ات  گرزب  درم  نیا  تمظع  اتفگش 

. دوب يوق  نامیا  دیدش و  صالخا  گرزب و  حور  ياراد  (ع) یلع
نآ رد  تخادـگیم . ار  دوخ  شیومع  رـسپ  (ص ) ربـمغیپ ندرک  دونـشوخ  دوب و  يدـیدج  نید  هک  مالـسا  هار  نتخاـس  راومه  رد  (ع) یلع

. دادن هار  یساره  نیرتکچوک  دوخ  هب  تفرگ و  رارق  ترضح  نآ  ياجب  (ع) یلع دنک ، رارف  هنیدم  هب  دش  راچان  (ص ) ربمغیپ هک  عقوم 
نادرم و اب  درک و  فرص  تاضارتعا  تاجایتحا و  رد  ار  هیقب  درب و  رسب  ناکرشم  ناتـسرپ و  تب  اب  هزرابم  رد  ار  دوخ  رمع  زا  یمین  (ع) یلع

. دندیمهفیمن ار  صالخا  ینعم  اهنآ  بلغا  هک  دش  سیلج  سینا و  ینارای 
کش حالصا  يارب  رـشب  تیحالـص  رد  دش و  نابیرگ  هب  تسد  هدش  یـشالتم  تارذ  دننام  شتامحز  هجیتن  دید  هک  ماگنه  نآ  رد  (ع) یلع

. دومن تمالم  ار  یگدنز  تایح و  دنهدیم  تسد  زا  ناگیار  هب  هدیمهفن . ار  قح  دید  یتقو  درک و 
ورف دوخ  هشیدـنا  هتوب  رد  هتفرگ و  ار  تمکح  وا  ناشنیب  صلاـخ و  گـنردیب و  لـقع  تسا  اـبیز  ینعمرپ و  بلاـطوبا  رـسپ  دزن  تمکح 

. دروآ رد  زازتها  هب  ار  یتسه  هک  داد  ناشن  ابیز  نانچ  یتروصب  سپس  تخادگ 
. تسا دننامیب  یفوسلیف  دوخ  ياههبطخ  ظعاوم و  مامت  رد  وا  تسا ، میکح  سک  ره  زا  شیب  (ع) یلع سپ 

تشادن  يروحم  (ع ) یلع رهم  نودب  يایند 

مالسلا هیلع  یلع  ماما  www.Ghaemiyeh.comهمانشناد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1507زکرم  هحفص 984 

http://www.ghaemiyeh.com


تشادن يرگنل  نید  هنیفس  وا  بحیب 
قح  هنرو  دوب  وا  فده  ناهج  تقلخ  زا 

تشادن يرگید  فده  ناهج  ندوب  زا 
يادخ  روای  قحب  دوب  هک  يربمغیپ 
تشادن يروای  ادخ  قحب  (ع ) یلع زا  ریغ 

يرواد  لدع  همکحم  هب  ادخ  تاذ 
تشادن يرواد  ناهجب  (ع ) یلع زا  رتلداع 
راگزور  نادرم  كرات  دوبن  وا  رگ 
تشادن يرس  جات  هبترم  هاج و  ردق و  رد 
رهد  ناگراچیب  هرفس  دوبن  وا  رگ 

تشادن يروآ  نان  سنوم و  رای و  زوسلد و 
رای يدهم  رشن  هداز ، فلخ  ریم  یلع  هیولعلا ، تامارک  عبنم : 

تسا رتنیگنس  رسپ  دازون  ریش 

، دـندروآ ایند  هب  ار  ياهچب  نامزمه  نز  رفن  ود  یلع  ترـضح  ناـمز  رد  دـنیامرفیم : هک  میناوخیم  مالـسلاهیلع  رقاـب  ماـما  زا  یثیدـح  رد 
. دوب رتخد  يرگید  رسپ و  یکی  اهدازون ، سنج 

ياهعفارم نز  ود  نآ  نایم  هجیتن  رد  تشاذگ و  يو  ياج  هب  ار  شدازون  رتخد  و  تشادرب ، ار  رگید  نز  رسپ  دوب ، هدیئاز  رتخد  هک  ینز  نآ 
. دنک يرواد  مالسلاهیلع  یلع  دش  رارق  دمآ و  شیپ 

و دنتـشادنرب . رـسپ  زا  تسد  ناـنآ  زا  مادـکچیه  یلو  دـیناشک ، همکاـحم  هب  ار  ناـنز  هتفرگ و  رارق  رد  تواـضق  دنـسم  رد  ناـیقتم  يـالوم 
[ . 1 ! ] درک راذگاو  يو  هب  ار  رسپ  دوب ، رتنیگنس  شریش  هک  ار  وا  دندرک ، نزو  ار  هچب  ود  نآ  ناردام  ریش  داد : روتسد  ترضح 

یلع نینمؤملاریما  ماجنارـس  و  دـنام ، زاب  تواضق  زا  وا  و  داتفا ، قافتا  رمع  نامز  رد  هک  دـمآ ، شیپ  زینک  رفن  ود  دروم  رد  نایرج  نیا  ریظن 
؟ دیراد راک  هچ  ار  هرا  دنتفگ : نانز  دنروایب ، ياهرا  دنداد : روتـسد  همـصاخم  عفر  يارب  و  تفرگ ، هدهع  هب  ار  ود  نآ  تواضق  مالـسلاهیلع 

نز نآ  لام  هچب  تفگ : دوب  هچب  ردام  عقاو  رد  هک  ینز  نآ  مهدـب !! ار  وا  فصن  مادـک  ره  هب  و  منک ، مین  ود  ار  هچب  مهاوخیم  دـندومرف :
. مدرک رظنفرص  میاعدا  زا  نم  تسا ، يرگید 

[ . 2 . ] داد لیوحت  نز  نآ  هب  ار  هچب  اذل  و  دزوسیم ، وا  لاح  هب  شلد  هک  تسا  نز  نیمه  هب  طوبرم  هچب  دندومرف : مالسلاهیلع  یلع 
-------------------

اه : تشون  یپ 
هعیشلا ج18 ص210 ح6 . لئاسو  هیقفلا ج6 ص 6  هرضحیال  نم  حرش  [ 1]

تیالو ص150-151. باتفآ  زا  لقن  هعیشلا ج18 ص212 ح.11  لاسو  [ 2]

ناضمر هام  رد  بارش 

کیرحت هیواـعم  دـض  رب  ار  مالـسلاهیلع  یلع  هاپـس  شراعـشا  اـب  دوب و  مالـسلاهیلع  یلع  نادـنمتدارا  ناـیفارطا و  زا  یکی  رعاـش ، یـشاجن 
بارـش ناضمر  هام  رد  دـیزغل و  شیاپ  راب  کی  صخـش  نیمه  یلو  دـیگنج ، نمـشد  اب  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  هاپـس  رد  اهراب  درکیم ،
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. دندرک تباث  ار  شیراوخبارش  دندروآ و  نینمؤملاریما  شیپ  ار  يو  دروخ .
تسیب ترضح  دندروآ ، ار  یشاجن  داد  روتسد  دعب  زور  درک . ینادنز  ار  وا  زین  بش  کی  دز و  وا  هب  هنایزات  داتشه  شدوخ  یلع  ترـضح 

؟ تسیچ يارب  هنایزات  تسیب  نیا  نینمؤملاریما ! ای  درک : ضرع  یشاجن  دز . وا  رب  رگید  هنایزات 
[ . 1 . ] تسا ناضمر  هام  رد  يراوخبارش  هب  وت  تأرج  تراسج و  رطاخ  هب  هنایزات  تسیب  نیا  دومرف : مالسلاهیلع  یلع 

-------------------
اه : تشون  یپ 

ج 4 ص43. راونالاراحب ، ياهناتساد  ج 40 ص_279  راحب : [ 1]

یلع ماما  تیصو  تداهش و 

سپ و  دروآ . مالسا  یگلاس  هد  نس  رد  و  تثعب ، زا  شیپ  لاس  هد  درک ، یگدنز  لاس  هس  تصش و  مالسلاهیلع  یلع  دیوگ : یـسربط  همالع 
ناحتما و رد  ترجه  زا  شیپ  هکم  رد  لاس  هدزیـس  درک ، یناگدنز  ملـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  اب  لاس  هس  تسیب و  تثعب  زا 
زا عافد  رد  هنیدـم  رد  ترجه  زا  سپ  لاـس  هد  و  دیـشک ، شود  هب  ار  ترـضح  نآ  تلاـسر  ياـهراب  نیرتنیگنـس  درب و  رـس  هب  يراـتفرگ 

تشهب يوس  هب  ار  دوخ  ربمایپ  لاعتم  يادخ  هکنآ  ات  تشاد ، هاگن  نید  نانمشد  رش  زا  ار  وا  دوخ  ناج  اب  دیگنج و  ناکرـشم  اب  شترـضح 
یلص ادخ  لوسر  زا  سپ  لاس  یـس  و  دوب ، هلاس  هس  یـس و  زور  نآ  رد  مالـسلاهیلع  یلع  و  درب ، الاب  ینامـسآ  تشهب  هب  ار  وا  داد و  لاقتنا 

زا ار  وا  دـندرک و  بصغ  تیـالو  زا  ار  وا  قح  هاـم  دـنچ  لاـس و  راـهچ  تسیب  و  دوـب ، وا  یـصو  رما و  یلو  دـنام و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هّللا 
تفرگ و تسد  هب  ار  تفالخ  هام  دنچ  لاس و  جنپ  و  تسیزیم ، ارادم  هیقت و  اب  نارود  نیا  رد  ترضح  نآ  و  دنتشادزاب ، روما  رد  فرصت 

یلص ادخ  لوسر  هکنانچ  دوب ، ناورهن ) نیفـص و  لمج و  باحـصا   ) نیقرام نیطـساق و  نیثکان و  زا  ناقفانم  اب  داهج  راتفرگ  اهلاس  نیا  رد 
دوب دورطم  يرارف و  سوبحم و  ناسرت و  نآ و  ماکحا  ندرک  هدایپ  زا  عونمم  ار  دوخ  توبن  راگزور  زا  لاس  هدزیس  ملـس  هلآ و  هیلع و  هّللا 
داهج هب  ناکرـشم  اب  ترجه  زا  سپ  لاس  هد  درک و  ترجه  سپـس  دـنک ، عاـفد  ناـنمؤم  زا  دزادرپ و  داـهج  هب  نارفاـک  اـب  تسناوتیمن  و 

... درب دوخ  يوس  هب  ار  وا  دنوادخ  ات  دوب  ناقفانم  راتفرگ  تخادرپ و 
يدارم مجلم  نب  نمحرلادـبع  دیـسر ، لـتق  هب  ریـشمش  اـب  يرجه  لـهچ  لاـس  ناـضمر  كراـبم  هاـم  مکی  تـسیب و  بـش  رد  ترـضح  نآ 
دجـسم هب  مهدزون  بش  رد  ترـضح  نآ  هک  رارق  نیدـب  دز ، تبرـض  ار  وا  هفوک  دجـسم  رد  هیلع - هّللا  ۀـنعل  ناـمز - رخآ  تما  نیرتیقش 
دجـسم رد  ترـضح  نوچ  دوـب ، شترـضح  نیمک  رد  بش  زاـغآ  زا  نوـعلم  مجلمنبا  درکیم و  رادـیب  حبـص  زاـمن  يارب  ار  مدرم  تفر و 
یتبرـض تسج و  ياج  زا  ناهگان  دوب  هدز  باوخ  هب  ار  دوخ  گنرین  يور  زا  تشادیم و  ناهنپ  ار  دوخ  بلطم  هک  وا  داـتفا  وا  هب  شروبع 

بش لوا  ثلث  کیدزن  ات  ار  مکی  تسیب و  بش  متسیب و  زور  بش و  مهدزون و  زور  ترضح  نآ  دز . شکرابم  قرف  رب  دولآرهز  ریشمش  اب 
. تفاتش دوخ  يادخ  رادید  هب  هنامولظم  دوب  نیگنر  شرس  نوخ  هب  شفیرش  نساحم  هک  یلاح  رد  دیسر و  تداهش  هب  هاگ  نآ  دوب ، هدنز 

ترضح نآ  رما  هب  مالسلاامهیلع  نیسح  نسح و  درادن . ار  نآ  رکذ  شیاجنگ  اجنیا  هک  تسا  زارد  یناتساد  ار  ترـضح  نآ  نتـشک  ببس 
هدیپس زا  شیپ  هنابـش  دنداد و  لاقتنا  هفوک  فجن  رد  يرغ  نیمزرـس  هب  ار  شفیرـش  ندـب  دـندش و  راد  هدـهع  ار  وا  نیفکت  لسغ و  مسارم 

مالـسلاامهیلع رفعج  نب  هّللادبع  مالـسلاامهیلع و  ترـضح  نآ  نارـسپ  دمحم  نیـسح و  نسح و  دـش . هدرپس  كاخ  هب  اج  نامه  رد  حـبص 
ات دربیمن  هار  نادب  یسک  دوب و  ناهنپ  هیما  ینب  تلود  رد  هتسویپ  ربق  نیا  دیدرگ . ناهنپ  ربق  رثا  شترضح  تیـصو  هب  انب  دندش و  ربق  دراو 

[ . 2  ] و [ 1 . ] داد ناشن  ار  نآ  سابع  ینب  تلود  رد  مالسلاهیلع  قداص  ماما  هکنآ 
---------------------

اه : تشون  یپ 
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. 18 دیلاوملا : جات  [ 1]
ص 954-955. مالسلاهیلع ، بلاطیبا  نب  یلع  ماما  زا  لقن  [ 2]

یطول هدرم  ندوب  دوقفم  ربق و  نتفاکش 

: دنا هدروآ  یفوک  مساقلاوبا  نامعن و  یضاق  يزار ، حوتفلاوبا 
، دیامن یـسررب  قیقحت و  هک  نآ  نودب  رمع  دوب ، هتـشک  ار  دوخ  يالوم  هک  دـندروآ  وا  دزن  ار  یمالغ  باّطخ ، نب  رمع  تموکح  نامز  رد 

. درک رداص  ار  وا  لتق  مکح 
. تسا هتشک  ار  دوخ  يالوم  مالغ  نیا  هک  دنداد ؛ تداهش  زین  دوهش  دیسر و  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  هب  ربخ  نیا 

؟ یئوگ یم  هچ  وت  دومن : راهظا  درک و  مالغ  هب  باطخ  ترضح 
. ما هتشک  ار  وا  نم  یلب ، تفگ : خساپ  رد  مالغ 

؟ يا هتشک  ار  وا  هچ  يارب  دومرف : ترضح 
، متخاس فرط  رب  دوخ  زا  ار  وا  نم  دـنک ، روبجم  ارم  تساوخ  نوچ  و  متفریذـپن ، نم  یلو  دـنک  طاول  زواجت  نم  هب  تساوخ  مبابرا  تفگ :

. متشک ار  وا  ماقتنا  تریغ و  يور  زا  مه  نم  دش و  بکترم  ار  یتشز  لمع  نانچ  نم  اب  روز  هب  دمآ و  رگید  راب  نکیلو 
؟ یشاب هتشاد  دهاش  دوخ  ياعّدا  رب  دیاب  تشاد : راهظا  ترضح 

هتـسب ار  اه  برد  وا  و  مشاب ؛ هتـشاد  دـهاش  مناوت  یم  هنوگچ  مدوب ، اهنت  بش  نآ  رد  نم  هک  یلاح  رد  نینمؤملاریما ! ای  درک : ضرع  مـالغ 
. متشادن دوخ  زا  يرایتخا  نم  دوب و 

تمادن ایآ  و  دوب ؟ هدشن  نامیـشپ  تشز  لمع  نیا  زا  وا  ایآ  یتشک ؟ ار  وا  يدرک و  هلمح  وا  رب  ارچ  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما 
؟ يدنیشن ار  وا  هبوت  و 

. مدیدن وا  رد  تمادن  راثآ  زا  يرثأ  چیه  ریخ ، تفگ : مالغ 
. تشگ دهاوخ  نشور  نونکا  مه  وت ، غورد  ای  تقادص  ربکا ! هّللا  دومرف : دنلب  يادص  اب  ترضح 

، تشذـگ هدرم  نفد  زا  هک  زور  هس  دومرف : درک و  باطخ  لوتقم  يایلوا  هب  سپـس  دـنیامن و  تشادزاب  ار  مالغ  اـت  داد  روتـسد  نآ  زا  دـعب 
. دینک هعجارم  مکح  رودص  نایب و  تهج 

؛ دنفاکـشب ار  ربق  ات  داد  روتـسد  ترـضح  دنتفر و  ربق  رانک  لوتقم  ءایلوا  رمع و  هارمه  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  دیـسر ، ارف  مّوس  زور  نوچ 
. تسا وگتسار  قداص و  مالغ ، دشاب  دوقفم  رگا  و  هتفگ ؛ غورد  مالغ  دشاب ، دوجوم  هدرم  دسج  هچنانچ  دومن : راهظا  سپس 

. تسین ربق  رد  دسج  هک  دنداد  شرازگ  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هب  نوچ  و  دنتفاین ؛ ربق  رد  ار  دسج  دنتفاکش ، ار  ربق  هک  یتقو  سپ 
هک مدینـش  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  ربمغیپ  زا  ما ، هدـش  بیذـکت  هن  ما و  هتفگ  غورد  هن  مسق ! ادـخ  هب  ربکا ! هّللا  دومن : راـهظا  ترـضح 

: دومرف
دورب ایند  زا  هبوت  نودب  دنداد و  یم  ماجنا  ناطیش  بیرف  هلبسو  هب  انامه  هک  دهد  ماجنا  ار  طول  موق  تشز  لمع  دشاب و  نم  تّما  زا  هک  ره 
یهلا كاندرد  تخـس و  باذع  هب  و  دننادرگ ؛ یم  روشحم  طول  موق  اب  ار  وا  و  دنام ؛ دـهاوخن  ربق  رد  زور  هس  زا  شیب  دـننک ، نفد  ار  وا  و 

. تشگ دهاوخ  راتفرگ 
[ . 1 . ] دینک دازآ  ار  مالغ  دومرف : مالسلا  هیلع  ریما  ترضح  نآ ، زا  سپ 

---------------------
اه : تشون  یپ 
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ح 8 و 9. ص 344 346 ، ج 14 ، لئاسولا : كردتسم  [ 1]

ایند رد  بیرغ  یتیصخش 

: دنا هدرک  تیاور  نیخّروم  نیثّدحم و 
لد درد  تساوخ  یم  و  تشگ ؛ یم  لّمحت  لباق  ریغ  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  نایقّتم ، يالوم  يارب  هعماج  ياه  مغ  اهدرد و  هاـگره 

. دومن یم  لد  درد  همزمز و  دوخ  اب  دیامن  نایب  ار  دوخ 
يور و  دـیزگ ؛ یم  رب  ار  يا  هشوگ  فرـشا  فجن  يرَغ  نابایب  یلاوح  دـش و  یم  جراخ  هفوک  رهـش  زا  یئاـهنت  هب  ـالومعم  ترـضح  نآ  و 

. دومن یم  وگزاب  یتوکلم  ياضف  نآ  اب  ار  دوخ  ینورد  ياهدرد  تسشن و  یم  اه  كاخ 
يولج ار  يا  هزانج  راوس و  يرتشا  رب  هک  درک  هدـهاشم  ار  یـصخش  ناهگان  دوب ، هتفر  روظنم  نیمه  هب  ترـضح  هک  یئاهزور  زا  یکی  رد 

. دشاب یم  تکرح  رد  ترضح  نآ  تمس  هب  تسا و  هداد  رارق  دوخ 
زا دومن : لاؤس  داد و  ار  وا  مالس  باوج  ترضح  درک و  مالس  دیسر ، مالسلا  هیلع  ریما  ترـضح  کیدزن  راوس  رتش  صخـش  نآ  هک  نیمه 

؟ يا هدمآ  اجک 
. ما هدمآ  نمی  زا  داد : خساپ 

؟ يا هدروآ  راید  نیا  هب  ار  نآ  هچ  يارب  و  تسیک ؟ يراد  هارمه  هک  يا  هزانج  نیا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
مالـسلا هیلع  یلع  ماما  میامن ، نفد  ناکم  نیا  رد  ات  ما  هدروآ  اج  نیا  هب  دوخ  راید  زا  ار  وا  دـشاب ، یم  مردـپ  هزاـنج  نیا  تفگ : خـساپ  رد 

؟ يا هدرکن  نفد  ناتدوخ  نیمزرس  رد  ار  وا  ارچ  دومن : راهظا 
هتفگ مردـپ  نینچمه  میروایب ؛ اج  نیا  هب  نفد  يارب  ار  وا  هک  تسا  هدرک  تیـصو  دوخ  گرم  زا  لبق  مردـپ  نوچ  تشاد : راهظا  خـساپ  رد 

ار يرامـش  یب  دادـعت  ینعی ؛ رـضُم  هعیبر و  هفیاط  دادـعت  هب  ار  یتیعمج  تمایق  زور  رد  هک  دـش  دـهاوخ  نفد  يدرم  نیمزرـس  نیا  رد  دوب :
. تسا هتفریذپ  دنوادخ  هاگشیپ  رد  شتعافش  دنادرگ و  یم  تشهب  لها  ار  ناشیا  و  دهد ؛ یم  تاجن  مّنهج  باذع  زا  هدومن و  تعافش 

؟ یسانش یم  ار  درم  نآ  ایآ  دومن : لاؤس  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح 
. مسانش یمن  ار  وا  هن ، تفگ : صخش  نآ 

. متسه صخش  نامه  نم  ادخ ! يدنوادخ  هب  دومرف :
[ . 1 . ] دندرک نفد  نیمزرس  نآ  رد  رگیدکی  کمک  هب  ار  هزانج  سپس  دومن و  رارکت  راب  هس  ار  نخس  نیا  مالسلا  هیلع  ماما  و 

----------------------
اه : تشون  یپ 

ح 2. ص 311 ، ج 2 ، لئاسولا : كردتسم  ح 5 ، ص 68 ، ج 82 ، راون : الاراحب  ص 440 ، یملید : بولقلا  داشرا  [ 1]

تیالو زا  عافد  ای  یگنادرم  تعاجش و 

تال هب  رفن  هس  تعامج ! يا  دومرف : درک و  دوخ  نیمومأم  هب  باطخ  حبص  زامن  هماقا  زا  سپ  هلآ ، هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  يزور 
هچ هک  منادـب  مهاوخ  یم  دـنرادن ؛ ار  يراک  نینچ  ناوت  هّتبلا  دـنناسر ، لتق  هب  ارم  هک  دـنا  هدـش  مسق  مه  دـنا و  هدرک  دای  دـنگوس  يّزع  و 

؟ دیامن عفد  ار  اه  نآ  ّرش  دناوت  یم  یسک 
نب یلع  دومن ، رارکت  ار  دوخ  نخس  راوگرزب  نآ  نوچ  و  دادن ؛ ار  ترضح  باوج  سکچیه  دوب و  هتفرگ  ار  دجـسم  ياضف  مامت  توکس ،

: تشاد راهظا  تساوخرب و  ياج  زا  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا 

مالسلا هیلع  یلع  ماما  www.Ghaemiyeh.comهمانشناد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1507زکرم  هحفص 988 

http://www.ghaemiyeh.com


. مدرگ زّهجم  دربن  يارب  مشوپب و  مزر  سابل  ات  امرف  هزاجا  طقف  دوب ، مهاوخ  اه  نآ  يوگ  خساپ  مور و  یم  یئاهنت  هب  نم  هّللا ! لوسر  ای 
دیچیپ شرس  رب  يا  هماّمع  دناشوپ و  مزر  سابل  ار  مالسلا  هیلع  یلع  سپس  و  ریگب ؛ ارم  ریـشمش  هرز و  سابل و  نیا  دومرف : لوسر  ترـضح 

. دومن شدربن  نادیم  هناور  درک و  دوخ  بسا  راوس  ار  وا  و 
، تشادن يربخ  وا  زا  یسک  و  دومنن ؛ تعجارم  زور  هس  تّدم  ات  درک و  تکرح  رفن  هس  نآ  تمـس  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  سپ 
ود نیا  هک  منک  یم  نامگ  هّللا ! لوسر  ای  تشاد : راهظإ  دـمآ و  مالـسلا  مهیلع  نیـسح  نسح و  هارمه  هب  ءارهز  همطاف  ترـضح  هک  نآ  اـت 

. تسین يربخ  مرهوش  زا  هک  نوچ  دنوش ، میتی  مکدوک 
یم تراـشب  تشهب  هب  ار  وا  اـنامه  دروآ ؛ یلع  میومع ، رـسپ  زا  يربـخ  سکره  دومرف : تفرگ و  ارف  ار  لوسر  ترـضح  نامـشچ  کـشا ،

. مهد
يارب ار  مالـسلا  هیلع  یلع  یتمالـس  ربخ  هداتق ، نب  ماع  مان  هب  یـصخش  نانآ  نیب  رد  و  دندش ؛ هدنکارپ  عالّطا  بسک  تهج  دارفا  همه  سپ 

. دروآ ادخ  لوسر 
. دش دراو  رگید  ریسا  ود  زین  رفن و  هس  نآ  هدیرب  ياهرس  هارمه  هب  مالسلا  هیلع  ریما  ترضح  سپس  و 

. مهد ربخ  تسا ، هتشذگ  وت  رب  هچنآ  يا و  هداد  ماجنا  هچنآ  هب  ار  وت  یهاوخ  یم  ایآ  نسحلاوبا ! يا  تشاد : راهظا  ادخ  ربمایپ 
. دیوگ ثیدح  وا  اب  دهاوخ  یم  ادخ  ربمغیپ  نونکا  مه  تسا و  هدوب  نامیاز  لابند  یلع  دنتفگ : هنعط  هب  نیقفانم  زا  يا  هّدع  ناهگان 

ای دوـمرف : درک و  مالـسلا  هیلع  یلع  هب  باـطخ  دینـش ، نیقفاـنم  نآ  زا  ار  یتـشز  نخـس  نینچ  نوـچ  هلآ ، هیلع و  هـّللا  یّلـص  مالـسا  ربماـیپ 
. دشاب نیرضاح  رب  یتّجح  هاوگ و  هک  نآ  ات  هد  شرازگ  يا ، هداد  ماجنا  هک  ار  یئاهراک  تدوخ  نسحلاابا !

و مدید ؛ ناشیاهرتش  راوس  ار  اه  نآ  یگمه  مدیـسر ، دوب  اه  نآ  عّمجت  لحم  هک  ینابایب  هب  نوچ  تشاد : راهظا  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  اذـل 
؟ یتسیک وت  دندرک : لاؤس  دندید  ارم  یتقو 

. متسه ادخ  لوسر  يومع  رسپ  بلاط ، یبا  نب  یلع  نم  متفگ :
. دندرک عورش  ار  گنج  هداد و  رارق  دوخ  هرصاحم  رد  ارم  هاگ  نآ  و  میسانش ؛ یمن  ادخ  لوسر  ناونع  هب  ار  یسک  ام  دنتفگ : نانآ 

داد خر  وا  نم و  نیب  یتخس  گنج  دیزاتب و  تخس  نم  رب  رس ، نیا  بحاص  دومرف : دومن و  اهرس  زا  یکی  هب  هراشا  مالسلا  هیلع  یلع  سپس 
. مدناسر تکاله  هب  ار  وا  نم  تیاهن  رد  و  دیزو ؛ یهایس  داب  سپس  تفرگ و  ندیزو  هب  یخرس  داب  هظحل ، نیمه  رد  و 

یـصخش هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  هک  میا  هدینـش  ام  دـنتفگ : ما ، هدروآ  ریـسا  ناونع  هب  هک  يرفن  ود  نیا  تفای  ناـیاپ  گـنج  نوچ  و 
. دنک یلمع  ام  هرابرد  تساوخ  هک  یمیمصت  ره  ات  رَِبب  وا  دزن  ار  ام  ناسرن و  یبیسآ  ام  هب  تسا ، نابرهم  زوسلد و 

ربمایپ دروآ ، ار  رفن  ود  نآ  زا  یکی  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  نوچ  و  روایب ؛ نم  دزن  ار  ریـسا  ود  نآ  زا  یکی  دومرف : ادخ  ربمایپ  ماگنه  نیا  رد 
. منادرگ دازآ  ار  وت  ات  هدب  تداهش  دنوادخ  يوس  زا  نم  تلاسر  تّوبن و  رب  و  هّللا ،» ّالا  هلا  ال  : » وگب هک  داد  داهنشیپ  وا  هب  ادخ ،

. منک يراج  نابز  رب  ار  تاملک  نیا  ات  تسا  نآ  زا  رت  بوبحم  رت و  ناسآ  نم  دزن  سیبق  وبا  هوک  ندرک  دنلب  تفگ : ریسا  نآ 
. نک ادج  ندب  زا  ار  شرس  ربب و  اج  نیا  زا  ار  وا  نسحلابا ! ای  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر 

تفریذپن و وا  یلو  دش ؛ هداد  نیتداهـش  داهنـشیپ  وا  هب  دروآ ، ار  ریـسا  نیمّود  دـناسر و  تکاله  هب  ار  وا  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  یتقو 
. دینک قحلم  متسود  هب  ارم  تفگ :

دناسر یم  مالس  ار  وت  تیادخ  دّمحم ! ای  تفگ : دش و  لزان  لیئربج  دنزب ، ندرگ  ار  وا  تساوخ  مالسلا  هیلع  ریما  ترـضح  هک  نیمه  سپ 
. تسا هدوب  دنمتواخس  قالخا و  شوخ  شنایفارطا  نادنواشیوخ و  هب  تبسن  وا  هک  نوچ  دیشکن ؛ ار  وا  دیامرف : یم  و 

چیه و  ما ؛ هدرک  قافنا  ءارقف  نیب  ار  نآ  هک  نآ  رگم  متـشادن  یمهرد  نم  دنگوس ! ادخ  هب  تفگ : دش ، هاگآ  يربخ  نینچ  زا  ریـسا  نوچ  و 
دّمحم تلاسر  و  دنوادخ ؛ یگناگی  هب  تداهـش  تقیقح ، نیا  هدهاشم  اب  زین  نونکا  و  ما ؛ هتفگن  نخـس  تنوشخ  يدـنت و  هب  یـسک  اب  هاگ 
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. مهد یم 
وا بوخ  قـالخا  تواخـس و  دومرف : شا  هراـبرد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مالـسا  ربمغیپ  سپـس  دـش و  دازآ  دروآ ، مالـسا  ریـسا  نآ  نوچ  و 

[ . 1 . ] دیدرگ شتداعس  يدازآ و  بجوم 
----------------------

اه : تشون  یپ 
ح 41. ص 94 ، ج 1 ، قودص : موحرم  لاصخ  [ 1]

هثداح بش 

: دومرف دناوخ و  ارف  شیوخ  دزن  ارم  (ص ) ادخ لوسر 
. تسادخ روتسد  نیا  هک  موش  رود  هکم  زا  نم  ات  باوخب  نم  رتسب  رد  بشما  وت  دنا . هدیشک  هشقن  نم  لتق  هشیدنا  رد  شیرق  زا  ینادرم 

. دش جراخ  لزنم  زا  دوشگب و  رد  (ص ) ادـخ ربمایپ  مدـیباوخ . رتسب  رد  سپـس  درک . مهاوخ  نینچ  ادـخ ! هداتـسرف  يا  بوخ  رایـسب  متفگ :
نیا توالت  اب  (ص ) ادخ لوسر  دـندوب . هدرک  نیمک  حبـص  هدـیپس  راظتنا  هب  دوخ  دـیلپ  هشقن  يارجا  یپ  رد  وا ، هناخ  فارطا  رد  ناکرـشم 

: تیآ
[ . 1 ( ] نورصبیلا مهف  مهانیشغاف  ادس  مهفلخ  نم  ادس و  مهیدیا  نیب  نم  انلعج  (و 

. تشذگ تمالس  هب  اهنآ  هریخ  زاب و  نامشچ  لباقم  زا 
! دوب هتـشگ  هاـگآ  شیرق  هئطوت  زا  وا  هک  ارچ  دـنکیم  دروخرب  دوب ، هدـش  جراـخ  لزنم  زا  يریگربـخ  هزیگنا  هب  هک  رکباـبا  اـب  هار  نیب  رد 

ترـضح نآ  اب  ارم  ادتبا  اهنآ  دندروآ . شروی  هناخ  نورد  هب  ناکرـشم  رجف ، عولط  زا  سپ  . تخاس هارمه  دوخ  اب  ار  يو  (ص ) ادـخ لوسر 
؟! یلع دنتفگ : دنتخانش و  ارم  مدیشک ، دایرف  ناشلباقم  رد  متساخرب و  ياج  زا  نم  هکنیا  زا  سپ  اما  دنتفرگ . هابتشا 

. متسه یلع  يرآ  متفگ :
؟ تساجک دمحم  سپ 

. هدش جراخ  امش  رهش  زا 
؟ اجک هب 

. دنادیم ادخ 
. دنتفگ كرت  ار  هناخ  (ص ) ادخ لوسر  يوجتسج  رد  دندرک و  اهر  ارم  اهنآ  سپس 

دنهاوخیم يو  زا  دننکیم و  دروخرب  تشاد ، ازـسب  یتراهم  صاخـشا  ياپ  ياج  ياسانـش  یبایدر و  رد  هک  یعازخ  زرکوبا  هب  هار  نیب  رد 
. دهد يرای  ار  اهنآ  (ص ) ادخ لوسر  نتفای  رد  ات 

ياپ ياج  نیا  تفگ : سپـس  درک و  ییاسانـش  هنومن ) ناونع  هب   ) تشاد دوجو  شا  هناخ  رد  هک  ار  ترـضح  نآ  ياپ  ياـج  ادـتبا  باـیدر ،
لابند تخادرپ و  بیقعت  هب  ییاسانش  زا  سپ  وا  [ 2 . ] تسه میهاربا  ماقم  رد  هک  تسا  یمدق  نامه  نیرق  نیا  دنگوس  ادخ  هب  تسا  دـمحم 

هب اجنیا  زا  یـصخش  تفگ : هاگنآ  دوب . هدـش  هارمه  (ص ) ادـخ لوسر  اب  رکبوبا  هک  یناـکم  ناـمه  هب  دیـسر  اـت  تفرگ  ار  ربماـیپ  ياـپ  رثا 
! دشاب رکبوبا  وا  دنزرف  ای  هفاحق  وبا  دیاب  سک  نآ  هک  دناسریم  اپ  ياج  نیا  تسا و  هدرک  یهارمه  ار  وا  هتسویپ و  دمحم 

. دوبن اپ  ياج  زا  يرثا  رگید  هک  دیسر  راغ  هب  ات  تفر  تفرگ و  شیپ  ار  راغ  هار  راثآ ، نآ  یناشن  هب  یعازخ 
، دوخ ياـهرات  ندـینت  اـب  اـت  دوب  هتـشاداو  ار  یتوبکنع  درکیم و  تناـضح  دوـخ  مخت  زا  هک  دوـب  هتـشامگ  راـغ  رد  هب  ار  یکبک  دـنوادخ 

: تفگ دش و  تریح  رد  بایدر  هنحص ) نیا  ندید  اب  . ) دیامن داجیا  راغ  يدورو  حطس  رب  یششوپ 
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! دنا هدش  ورف  نیمز  لد  رد  هکنیا  ای  دنا و  هدوشگ  رپ  نامـسآ  هب  ود  نآ  ای  لاح  دنا . هتـشادن  یتکرح  دـعب  هب  اجنیا  زا  شهارمه ، دـمحم و 
نورد هب  اهنآ  رگا  تسا . هدرک  ظفح  هدروخن ) تسد   ) نانچمه ار  توبکنع  ياههتفات  هک  تسا  راغ  رد  نیا  ، دـینیبیم هک  روط  ناـمه  اریز 

. دوب هتخیر  مهرد  توبکنع  ياهرات  دندوب ، هتفر  راغ 
. دنا هتفرن  راغ  نورد  اهنآ  هک  تسا  يرگید  دهاش  دوخ  دنکیم ، تناضح  دوخ  هجوج ) و   ) مخت زا  راغ  رد  هک  یکبک  نیا ، رب  نوزفا 
فارطا ياههوک  رد  (ص ) ادـخ لوسر  هب  نتفاـی  تسد  روظنم  هب  دـندش و  فرـصنم  راـغ  نورد  هب  ندـش  دراو  زا  ناکرـشم  بیترت  نیدـب 

. دندش هدنکارپ 
هللا ینرما  دـقف  هکم  نم  انا  جرخا  یتح  یـشارف  یلع  منف  یلتق  یف  تیک  تیک و  تربد  اشیرق  نا  لاقف : ص )  ) هللا لوسر  یناعدـف  یلع : لاق 

. کلذب
. هعاطلا عمسلا و  هل : تلقف 

: لوقی وه  رجفلا و  نورظنی  سولج  اعیمج  مه  مهیلع و  جرخ  بابلا و  ص )  ) هللا لوسر  حتف  و  هشارف ، یلع  تمنف 
(. نورصبیلا مهف  مهانیشغاف  ادس  مهفلخ  نم  ادس و  مهیدیا  نیب  نم  انلعج  و 

یلا هعم  هجرخاف  مهتهج  نم  شیرق  ریبدت  یلع  فقو  ناک  دق  هربخ و  نم  سسجتی  لیللا  یف  جرخ  دق  رکبابا  يارف  هنوری  لا  مه  یـضم و  و 
، معن تلق : یلع ؟ اولاقف : مهب  تحص  مههوجو و  یف  تبثوف  دمحم ! ینا  نونظی  مه  رادلا و  یلا  اوبثاوت  رجفلا  علط  املف  راغلا 

؟ دمحم نیا  و  اولاق :
. ملعا هللا  تلق : جرخ ؟ نیا  یلا  اولاق : مکدلب ، نم  جرخ  تلق :

رثا صـصق  یف  اندـعاست  نا  بحن  میلا  زرک  ابا  ای  اولاقف : راثالا  صـصقب د  اـملاع  ناـک  یعازخلا و  زرک  وبا  مهلبقتـساف  اوجرخ . ینوکرتف و 
یف یتلا  مدقلا  تخا  هللا  یه و  و  دمحم ، مدق  رثا  هذه  لاقف : دمحم  لجر  رثا  یلا  رظنف  رادلا  باب  یلع  فقوف  . دلبلا نع  جرخ  دـقف  دـمحم ،
مدق نوکت  نا  اما  همدق ، هذه  رخآ و  دمحم  عم  راص  دق  انه  لاق : رکبوبا . هیقل  يذلا  عضوملا  یلا  راص  اذا  یتح  هرثا  یلع  هب  یـضم  و  ماقم ،

توبکنعلا هللا  ثهب  رادلا ، باب  یلع  تضابف  هجبق  هللا  ثعب  دق  رثالا و  هنع  عطقناف  راغلا ، باب  یلا  کلذ  یلع  یضمف  هنبا ، مدق  وا  هفاحق  يا 
اذه باب  ناف  ضرالا ، یف  الزن  وا  امسلا  یلا  ادعص  انوکی  نا  اما  هعم ، نم  و ال  عضوملا ، اذه  دمحم  زاج  ام  لاقف : راغلا ، باب  یلع  تجـسنف 

[ . 3 . ] هنوبلطی لب  جلا  یف  اوقرفت  راغلا و  اولخدی  ملف  راغلا ، بابب  اهضیب  یلع  هضاح  هجبقلا  و  توبکنعلا ، جسن  هیلع  نورت  امک  راغلا 
------------------

: اه تشون  یپ 
. 36 :) 9  ) سی هروس  دننیبن . ار ) قح  هار   ) چیه هک  میدنکفا  هدنرپ  مه  ناشمشچ  رب  میتسب و  اهنآ  رب  ار ) ادخ  هار  ، ) سپ شیپ و  زا  [ 1]
تسا . هدماین  یخیرات  هیلوا  عبانم  رگید و  تایاور  رد  دیامنیم ، دعبتسم  رایسب  هکنیا  زا  هتشذگ  ترضح ، نآ  ياپ  ياج  عوضوم  [ 2]

ص 74. ج 19 ، راحب ، [ 3]

افش

ترضح نآ  زا  وا  ناسک  دوب . هدش  هکت  هکت  وا  ندب  ياضعا  يرامیب ، تدش  زا  هک  دندروآ  (ص ) ادخ ربمایپ  دزن  ار  یماذج  هب  التبم  برع 
. دنک نامرد  ار  ناشرامیب  ات  دنتساوخ 

وشتسش ار  دوخ  ندب  بآ  نیا  اب  تفگ : داد و  رامیب  هب  ار  فرظ  دوخ ، ناهد  بآ  زا  یمک  ندنکفا  اب  دیبلط و  یبآ  فرظ  (ص ) ادخ لوسر 
. هدب

. دنامن یقاب  وا  ندب  رب  ياهضراع  چیه  هک  يروط  هب  تشگ  ملاس  ًالماک  تفای و  افش  درک و  نانچ  التبم  درم 
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زین ار  يو  هویـش  نامه  اب  (ص ) ادـخ لوسر  زاب  هک  دـندروآ ، وا  دزن  دوب  هدـش  راتفرگ  صرب  ضرم  هک  ار  ینیـشن  هیاب  برع  مه  راـب  کـی 
. درک نامرد 

. ماذجلا نم  عطقتی  مذجا  هنیهج  نم  لحر  هاتا  دقل  و  ع ...:)  ) یلع لاق 
یش هیف  دجوی  مل  یتح  يربف  لعفف  كدسج . هب  حسما  لاق : مث  هیف  لفتف  ام  نم  احدق  ذخاف  هیلا  اکشف 

[ . 1 . ] احیحص الا  هدنع  نم  ماق  امف  هیلع  هیف  نم  لفتف  صربا  یبارعا  یتا  دقل  و  .... 
--------------------

: اه تشون  یپ 
ص 224. جاجتحا ، [ 1]

يربک تعافش 

اب یهلا  برقم  هتـشرف  لیئاکیم  هک  دوب  راب  نیتسخن  نیا  دوب . هدماین  نیمز  هب  زور  نآ  زا  شیپ  هک  دمآ  دورف  (ص ) ادخ لوسر  رب  ياهتـشرف 
: دوب نیا  مایپ  دمآیم ؛ نیمز  هب  مرکا  لوسر  صخش  يارب  گرزب ) سب   ) یمایپ

میلـست کـنیا ) مه   ) هک تسا  نیمز  ياـهجنگ  ياهدـیلک  اـهنیا  ینک ، یگدـنز  تمعن  رد  قرغ  ناـهاشداپ  نوچمه  یهاوـخب  رگا  دـمحم !
نیا هک ) منک  هفاضا  مه  ار  نیا  . ) دوب دـهاوخ  وت  رایتخا  رد  دـنا  هتـشگ  لیدـبت  هرقن  الط و  زا  ییاهلت  هب  هک  یلاـح  رد  اـههوک  و  تساـمش .

رد يو  زارمه  تسود و  هک  لیئربج  هب  ياهراشا  (ص ) ادـخ ربمایپ  . تساک اهاوخن  رگید  يارـس  رد  تا  هتخودـنا  هرهب و  زا  ياهرذ  باختنا 
لوسر هاگنآ  دنک . ینتورف  عضاوت و  هک  تسا  نآ  رتهب  لیئاکیم  خساپ  رد  هک  دنامهف  ترـضح  نآ  هب  لیئربج  دندرک ، دوب  ناگتـشرف  نایم 

: دومرف لیئاکیم  خساپ  رد  (ص ) ادخ
يایبنا زا  دوخ  ناردارب  هب  ات  مشک  یگنـسرگ  زور  ود  مروخ و  ماعط  زور  کـی  منک و  یگدـنز  عضاوتم  ياهدـنب  ناـنوچ  مهد  یم  حـیجرت 

. مدرگ قحلم  هتشذگ 
. درک ینادردق  شترضح د  زا  رثوک  ضوح  تیاقس  يربک و  تعافش  ماقم  ياطعا  اب  مه  دنوادخ 

نئازخ حـیتافم  هذـه  امعنم و  اکلم  شع  دـمحم ! ای  هلاقف : لیئاکیم ، وه  هلبق و  ضرـالا  یلا  طـبهی  مل  کـلم  هیلا  طـبه  هنا  ع ...:)  ) یلع لاـق 
نم هلیلخ  ناک  لیئربج و  یلا  امواف  یـش  هرخالا  یف  کل  رخدا  اـمیف  کـل  صقیـال  هضف  اـبهذ و  اـهلابج  کـعم  ریـست  کـعم و  ضرـالا د 

یلاعت هللا  هدازف  یلبق  نم  ایبنالا  نم  یناوخاب  قحلا  نیموی و  لکا  اموی و ال  لکآ  ادـبع  ایبن  شیعا  لب  لاقف : عشاوت . نا  هیلا  راشراف  هکئـالملا 
[ . 1 .... ] هعافشلا هاطعا  رثوکلا و 

----------------------------
: اه تشون  یپ 

ص 277. ج 17 ، راحب ، ص 220 ؛ جاجتحا ، [ 1]

تیصو نادهاش 

روتـسد هب  مه  هناخ  و  تشاد ) رارق  نم  شوغآ  رد  وا  تشپ  هک  يروط  هب   ) مدوب وا  هاگ  هیکت  نم  هک  ترـضح  نآ  يرامیب  ياهبـش  زا  یبش 
هب کی  ار  يدراوم  تخادرپ و  تیـصو  هب  (ص ) ادـخ لوسر  میتشاد ؛ روضح  همطاف  نم و  طقف  دوب و  هدـش  یلاـخ  شنارـسمه د  زا  ربماـیپ 

: دومرف درب ، نایاپ  هب  ار  دوخ  ياـیاصو  هکنیا  زا  سپ  ص )  ) یمارگ لوسر  . دومرف شرافـس  دـیکءات و  نآ  نداد  ماـجنا  رب  درمـشرب و  کـی 
. نیشنب نم  ربارب  زیخرب و  وخ  ياج  زا  یلع !
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رد مه  لیئاکیم  دـش و  بانج  نآ  هاگ  هیکت  تفرگ و  شوغآ د  رد  ار  شترـضح  لیئربج  لاح  نیا  رد  متـسشن . وا  لـباقم  رد  هتـساخرب  نم 
رتشیپ نم  : دومرف هاگنآ  . مدرک نینچ  زین  نم  راذگب . مه  يور  ار  تیاهتسد  یلع ! يا  دومرف : نم  هب  ربمایپ  . تسشن ترضح  نآ  تسار  تمس 

دیدـجت لیئاکیم ) لیئربج و   ) دـنراگدرورپ نیما  هک  دـهاش  ود  روضح  رد  ار  نامیپ  ناـمه  مهاوخیم  نونکا  اـما  مدوب  هتفرگ  ناـمیپ  وت  زا 
ییابیکش اب  نآ  نداد  ماجنا  رد  ینک و  لمع  نم  يایاصو  هب  مهدیم  دنگوس  دنراد ، وت  رب  هتـشرف  ود  نیا  هک  یقح  هب  ار  وت  یلع ! يا  منک .

توق اب  تسا  هتخاس  وت  هرهب  دنوادخ  هچنآ  و  ییامن . شـشوک  نارگید  شور  هار و  هن  نم  همانرب  تقیرط و  اب  گنهامه  یگـشیپ و  اورپ  و 
. یشوکب نآ  تسارح  ظفح و  رد  تردق  و 

درب و ورف  ما  هتـسب  تشم  نورد  يزیچ  اـیوگ  مدرک  ساـسحا  هک  تشاذـگ  دوـب  هتـسب  ناـنچمه  هک  نم  تسد  يور  ار  دوـخ  تسد  سپس 
: دومرف هاگنآ 

نابیرگ هب  تسد  نآ  اب  يدوزب  هک  هچنآ  زا  يراد و  شیپ  رد  هک  هچنآ  زا  ار  وت  نتـشاذگ و  وت  ناتـسد  ناـیم  رد  ار  شناد  تمکح و  یلع !
همان و چـیه  یب  مدرک  نم  هکناـنچ  ینک ، تیـصو  دوخ  زا  سپ  یـصو  رب  یتساوخ  یتقو  تاـفو ، ماـگنه  زین  وت  مدرک . هاـگآ  دـش  یهاوخ 

. نک راتفر  هویش  نیمه  اب  ياهتشون 
اـسنلا هجاوزا و  رما  دق  هتنبا و  همطاف  هدنع  هتیـصو و  نم  غرف  دق  هضرم و  یف  یلایللا  نم  هلیل  يردص  یلا  یبنلا  دنـسم  تنک  ع :)  ) یلع لاق 

.... یماما نک  کعضوم و  نم  لوحت  نسحلا : ابا  ای  لاقف : نلعفف . هدنع  نم  نجرخی  نا 
دق یل : لاـقف  تلعفف . ضعب ، یلا  اهـضعب  کـیفک  مض  یلع ! اـی  لاـقف : هنیمی  یلع  لـیئاکیم  سلج  هردـص و  یلا  لـیئربج  هدنـسا  تلعفف و 
اهیف ام  یلع  یتیـصو  تذفنا  الا  کیلع  امهقحب  یلع ! ای  لیئاکیم ، لیئربج و  نیملاعلا  بر  ینیما  رـضحمب  كا  دهعلا  ثدحا  کیلا  تدهع 

. هوقب هللا  كاتا  ام  ذخ  نالف و  نالف و  قیرطال  یقیرط  یج و  اهنم  یلع  عرولا  ربصلاب و  اهایا  کلوبق  یلع  و 
دری ام  اضق  همکحال و  کیدـی  نیب  تغرفا  دـق  یلع ! ای  لاقف : ائیـش  امهنیب  غرفا  هناکف  ناتمومـضم  ياـفک  و  یفک ، نیب  اـمیف  هدـی  لـخدا  و 

عنـصا کیـصوا و  ام  یلع  كدـعب  نم  یلا  کیـصو  صواف  هافولا  کترـضح  اذا  یـش و  كرـشا  نم  کنع  بزعیال  دراو  وه  ام  کـیلع و 
[ . 1 . ] هفیحص باتک و ال  الب  اذکه 

---------------------
: اه تشون  یپ 

ص 479. ج 22 ، راحب ، [ 1]

مدرم باتش 

تـشذگ یمن  مرطاخ  هب  مدرکیمن و  روصت  زگره  دنگوس  ادخ  هب  دندرک  فالتخا  تفالخ  يدصت  رد  ناناملـسم  ادخ  لوسر  زا  سپ  - 1
مدرم باتـش  موجه و  دوب ) روآ  تفگـش  نم  يارب  هک  يزیچ  ! ) دـنروآ يور  يرگید  سک  هب  نم  زج  (ص ) ادـخ لوـسر  زا  سپ  مدرم  هک 

زا و   ) دـنتخاتیم يو  تمـس  هب  دـننک  تعیب  وا  اـب  هکنیا  يارب  دـندوب و  هدـش  ریزارـس  رکبوبا )  ) وا فرط  هب  لیـس  دـننام  مدـیدیم  هک  دوب 
(!. دنتفرگیم تقبس  رگیدکی 

وا و زا  دـمحم  ماقم  هب  هک  مدوب  دـقتعم  و  متـشاد ، هگن  تسد  نم  دـندروآ ، موجه  رکبوبا  اـب  تعیب  يارب  مدرم  مدـید  هک  یماـگنه  - ... 2
اهنآ زا  دوب و  هداد  رارق  دـیز  نی  ۀـماسا  هاپـس  رد  ار  رمع ) رکبوبا و   ) رفن ود  نآ  (ص ) ادـخ لوـسر  هک ) دوـبن  رگم   ) مرت هدـنزارب  نارگید ،

زیهجت رد  باتش  تکرح و  نامرف  دشیم  هدینـش  شکرابم  نابز  زا  هک  یتاملک  نیرخآ  ؟ دننک كرت  ار  هنیدم  هماسا  هارمه  ات  دوب  هتـساوخ 
. دوب هماسا  هاپس 

اذه لدعت  برعلا  نا  یلاب  یلع  رطخیال  یعور و  یف  یقلیناکام  هللا  وف  ، هدـعب رمالا  نوملـسملا  عزانت  هلیبسل  یـضم  املف  ع ...:)  ) یلع لاق  - 1
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[ . 1 . ] هوعیابیل هیلا  مهلافجا  رکب و  یبا  یلع  سانلا  لایثنا  الا  ینعار  امف  هدعب . نم  ینع  هوحنم  مهنا  هتیب و ال  لها  نع  دمحم  دعب  رمالا 
هریغ و نم  هنم و  ص )  ) هللا لوسر  ماقمب  قحا  یلوا و  ینا  تییظ  يدـی و  تکـسما  هعیبلل ، رکب  یبا  یلع  اولاثنا  دـق  سانلا  تیار  املف  - ... 2

اوذـفنل هماسا ، شیج  اوذـفنا  لوقی : هسفن  تضاف  یلا  یبنلا  لاز  ام  هشیج و  یف  امهلعج  شیج و  یلع  دـیز  نب  هماـسا  رما  هللا  یبن  ناـک  دـق 
[ . 2 .... ] هماسا شیج 

----------------------------
: اه تشون  یپ 

ص 95 . ج 6 ، هغالبلاجهن ، حرش  [ 1]
ص 176. هجحملا ، فشک  [ 2]

شروش

ار يو  هک  دوب  تهج  نادـب  نیا  متفگن و  چـیه  تابثا  یفن و  زا  مدوب و  شوماخ  ًالماک  نم  ناّفع ، نبا  هیلع  مدرم  شروش  هنتف و  ناـیرج  رد 
( تسا هتشگ  هدنزگ  داح و  ياهنوگ  هب  و   ) هتفرگارف ار  شدوجو  ياپ  ات  رس  هدناود و  هشیر  یتافص  يو  رد  هک  متـسنادیم  مدوب و  هدومزآ 

لتق علخ و  ببـس  وا  تشز ) راتفر  و   ) قالخا ناکیدزن ، هب  دسر  هچ  دمآ ، دنهاوخ  گنت  هب  دـنربیم  رـس  هب  وا  زا  رود  هک  یناسک  یتح  هک 
. مدنسرخان دماشیپ  نآ  زا  مدوب و  رانکرب  ایاضق  نیا  زا  نم  هک  دنادیم  ادخ  و  دیدرگ . وا 

مگ هن  ادـخ  دوب و  هدیـسر  تبث  هب  تشونرـس  باـتک  رد  ادـخ  دزن  نآ  ملع  تسا و  هدوب  مولعم  نیتسخن  اـهنرق  زا  ییوگ  ناـمثع  تشونرس 
[ . 1 . ] شومارف هن  دنکیم و 

. دنتشک ار  وا  نایرصم  دندرک و  اهر  هانپ  یب  ار  وا  نایردب 
نآ زا  رگا  مدـشیم و  بوسحم  يو  لـتاق  اـنامه  مدوب  هدرک  رما  رگا  هکنیا  هچ  مدومن ؛ یهن  نآ  زا  هن  مدرک و  رما  هن  نم  دـنگوس  ادـخ  هب 
افـش نآ  ربـخ  هن  دادیم و  یعفن  وا  راکـشآ  ناـیع و  هن  هک  دوب  يروط  ناـمثع  هصق  مدـمآیم . رامـش  هب  وا  هدـنهد  يراـی  مدوب  هدرک  یهن 

، دنتشاذگ اهنت  را  وا  هک  متسه  یناسک  زا  رتهب  نم  دیوگب  دناوتیمن  تیامح ، يو  زا  درک و  يرای  ار  وا  هک  سک  نآ  هکنیا  زج  دیـشخبیم 
. تسا نم  زا  رتهب  دناسر  يرای  وا  هب  هک  سک  نآ  دیوگب  دناوتیمن  درک  اهر  ار  وا  هک  سک  نآ  و 

یب دوب . دـب  زین  نآ  هک  دـیدرک  عزج  امـش  درک و  یهاوخدوخ  دـب  درک و  یهاوخدوخ  وا  میوگب : وا  راک  صوصخ  رد  ار  عماج  مـالک  نم 
. دنک مکح  امش  وا و  نایم  دنوادخ  . دیدرک یبات  یب  دب  دیدرک و  یبات 

امش مدوب . هتـسشن  دوخ  هناخ  رد  هک  مدوب  رجاهم  هورگ  زا  یناملـسم  نم  تسین . نم  ریگنماد  یماهتا  چیه  نامثع  نوخ  رد  دنگوس  ادخ  هب 
نآ امش  مدیشک ، سپ  ار  دوخ  تسد  مدرک و  عانتما  نآ  لوبق  زا  متفریذپن و  نم  اما  دینک ، تعیب  نم  اب  ات  دیدمآ  نم  دزن  وا  نتـشک  زا  سپ 

موجه روخشبآ  هب  هک  هنشت  نارتش  نانوچ  دیتخیر  نم  رس  رب  نم  اب  تعیب  يارب  دیدیـشک . رتشیب  امـش  مدرک  زاب  هک  نم  دیدیـشک . شیپ  ار 
راشف ریز  رد   ) ياهدـع هک  دوب  نآ  سرت  موش و  هتـشک  هک  تفریم  نآ  میب  هک  دوب  نانچ  مدرم  ماـحدزا  دـیدزیم . رگیدـمه  هب  هنت  دـنرب ،
شود رب  ار  نالاسدرخ  هک  دوب  يدـح  هب  تعیب  يارب  مدرم  يداش  روش و  دـش . هراـپ  تیعمج  موجه  زا  اـهنیلعن  دـنب  دـنوش . فلت  تیعمج )

دوخ ناشک  ناشک  زین  ناناوتان  نارامیب و  دندمآیم و  شیپ  هب  نازرل  ياپ  اب  نادنملاس  ددرگ . مهارف  ناشیارب  تعیب  ناکما  ات  دـندوب  هتفرگ 
: دنتفگ هاگنآ  دندیشکیم ... ولج  هب  ار 

میدرگن و هدنکارپ  ات  ریذـپب  ار  ام  تعیب  میتسین . دنـسرخ  وت  ریغ  هب  میرادـن و  ار  یـسک  وت  زج  ام  نک و  تعیب  رمع  رکبوبا و  هقیرط  رب  ام  اب 
. مینکن فالتخا 

هک ره  متفریذپ و  وا  زا  درک  تعیب  دوخ  هاوخلد  هب  هک  سک  ره  مدرک و  تعیب  امش  اب  یمارگ  لوسر  تنـس  ادخ و  باتک  يارجا  رب  نم  اما 
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. متخاس اهر  ار  وا  درک  يراددوخ  تعیب  زا 
هلتق ردـب و  لها  هلذـخ  یـسنیال ) یبر و  لضیال  باتک  یف  یبر  دـنع  اهملع   ) یلوالا نورقلا  نم  ملع  هناکف  نامثع  رما  اما  ع ...:)  ) یلع لاـق 

هنم یفـشیال  نایعلا و  هیف  عفنیلا  رمالا  ناک  ارـصان و  تنک  تیهن  یننا  ول  التاق و  تنک  ترما  یننا  ول  تیهنال و  ترما و  ام  هللا  رـصم و  لـها 
. ینم ریخ  وه  نم  هرصن  لوقی : نا  هلذخ  نم  عیطتسیال  هنم و  ریخ  انا  نم  هلذخ  لوقی : نا  عیطتسیال  هرصن  نم  نا  ریغ  ربخلا 

الجر الا  تنک  ام  همهت  نامثع  مد  یف  ینمزلی  ام  هللا  و  هنیب . اننیب و  مکحی  هللا  عزجلا و  متاساف  متعزج  هرثالا و  اساف  رثاتـسا  هرما : عماج  اـناو 
. یتیب یف  نیرجاهملا  نیملسملا  نم 

كادت یلع  متککادت  مث  اهومتددمف  اهتطسب  اهوتطـسبف و  يدی  تضبقف  یلع  متیبا  مکیلع و  تیباف  ینوعیابت  ینومتیتا  نامثع )  ) هوتلتق املف 
یطو ادرلا و  طقـس  لـعنلا و  تعطقنا  یتح  ضعب د  لـتاق  مکـضعب  نا  یلتاـق و  مکنا  تننظ  یتـح  اـهدورو  موی  اهـضایح  یلع  میهلا  لـبالا 

باعکلا اهل  ترـسح  لیلعلا و  اهیلا  لماحت  ریبکلا و  اهیا  جدـه  ریغـصلا و  اهیلا  لمح  نا  يایا  مهتعیبب  ساـنلا د  رورـس  نم  غلب  و  فیعـضلا .
. فلتخنال قرتفنال و  انعیابف  کب  الا  یضرنال  كریغ و  دجنال  اناف  رمع  رکبوبا و  هیلع  عیوب  ام  یلع  انعیاب  اولاقف :

[ . 2 . ] هتکرت یبا  نم  هنم و  تلبق  اعئاط  ینعیاب  نمف  یتعیب  یلا  سانلا  توعد  هیبن و  هنس  هللا و  باتک  یلع  مکتعیابف 
-----------------

: اه تشون  یپ 
(. 52:20  ) هط هروس  [ 1]

ص 180. هّجحملا ، فشک  [ 2]

دازآ رتش 

وا تلاسر  توبن و  رب  تفگن و  نخـس  حـلاص  بانج  اب  تسا  هدرک  دای  وا  زا  مه  نآرق  هتـشاد و  هک  یتیمها  یتفگـش و  همه  اب  حـلاص  رتش 
. دادن تداهش 

گرزب يادخ  تردق  هب  سپـس  دروآ ، رد  دوخ  زا  ییادص  دمآ و  ادخ  ربمایپ  دزن  يرتش  اهگنج ، زا  یکی  رد  هک  میدوب  دهاش  دوخ  ام  اما ،
: تفگ دمآ و  رد  نخس  هب 

ارم دهاوخیم  ماهدیسر ، یناوتان  تلوهک و  نس  هب  هک  نونکا  تسا و  هدیشکراب  نم  زا  هتسناوت  ات  رتش ) بحاص   ) ینالف ادخ ! هداتـسرف  يا 
. ماهدروآ هانپ  امش  هب  وا  زا  نم  و  دنک ، رحن 

درک و اهر  رتش  ترـضح  تفریذپ و  درم  نآ  دنک . هبه  يو  هب  ار  ناویح  ات  تساوخ  وا  زا  داتـسرف و  رتش  بحاص  دزن  ار  يدرف  ادـخ  لوسر 
. دراذگ شدازآ 

ریعبب وه  اذا  هتوازغ  ضفب  یف  هعم  نحنن  امنیب  دـمحم  هوبنلاب و  هل  دهـشت  مل  هقطانت و  مل  احلاص و  ملکت  مل  حـلاص  هقان  نا  ع ...:)  ) یلع لاق 
لوسر لسراف  هنم . کب  ذیعتسا  ااف  يرحن  دیری  تربک و  یتح  ینلمعتسا  انالف  نا  ص )  ) هللا لوسر  ای  لاقف  لجوزع  هللا  هقطناف  اعر  مث  انددق 

[ . 1 . ] هالخ هل و  هبهوف  ، هنم هتبهوتساف  هبححص  یلا  ص )  ) هللا
---------------

: اه تشون  یپ 
ص 31 و ج 17،ص 277. ج 10 ، راحب ، ص 219 ؛ جاجتحا ، [ 1]

ناسارخ رد  نفد  اضر و  ترضح  تداهش 
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دومرف : مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  دیوگ : دعس  نب  نامعن 
ینعی نارمع  رـسپ  مان  وا  ردـپ  مان  تسا و  نم  ماـن  وا  ماـن  ددرگ ، هتـشک  اـفج  رهز  هب  ناـسارخ  نیمز  رد  نم  دـالوا  زا  يدرم  هک  دـشاب  دوز 

. دشابیم یسوم 
تارطق ناگراتـس و  دادـعت  هب  هچرگا  دزرمآیم  ار  وا  هدـنیآ  هتـشذگ و  ناهانگ  دـنوادخ  دـنک  ترایز  شتبرغ  ار  وا  هک  ره  دیـشاب : هاگآ 

[ . 1 . ] دشاب ناتخرد  گرب  ناراب و 
هلیح نانچ  نومأم  دیسر ، تداهش  هب  افج  رهز  اب  یسابع  نومأم  تسد  هب  مالـسلاهیلع  یـسوم  نب  یلع  ترـضح  متـشه  ماما  هک  مینادیم  و 

مالـسلاهیلع اضر  ترـضح  دوجو  یتقو  یلو  دشاب  هتفرگ  تروص  وا  طسوت  نیگنن  لمع  نیا  دـندرکیمن  رواب  یخرب  هک  دوب  رهاظتم  رگ و 
ترـضح هب  هداد و  رارق  روگنا  يرادـقم  نورد  نزوس  خـن و  هب  ار  كانرطخ  يرهز  ات  داد  روتـسد  دـید  راوگاـن  شیوخ  تفـالخ  يارب  ار 

دناروخ .
اضر  ترضح  ترایز  هداعلا  قوف  تلیضف 

باوخ رد  ار  مالـسلاهیلع  مرکا  ربمایپ  درک : ضرع  هدمآ  مالـسلاهیلع  اضر  ترـضح  تمدخ  ناسارخ  ناکین  زا  يدرم  هک  تسا  تیاور  رد 
كاخ رد  نم  تشوگ  دوش و  هدرپس  امـش  تسد  نم  تناما  دوش و  نفد  امـش  نایم  رد  نم  نت  هراپ  هک  یتقو  دیاهنوگچ  دومرف : نمب  مدید 

؟ ددرگ ناهنپ  امش 
ناهنپ امش  كاخ  رد  هک  ربمایپ  تشوگ  نآ  تناما و  نآ  متسه ، نم  دوشیم  نوفدم  امش  نیمز  رد  هکنآ  دومرف : مالسلاهیلع  اضر  ترـضح 

لها دوب و  میهاوخ  وا  عیفـش  تمایق  زور  رد  نم  ناردـپ  نم و  دـنادب ، بجاو  ارم  تعاطا  دـنک و  ترایز  تفرعم  اـب  ارم  هک  ره  منم ، ددرگ 
مالسلاهیلع اضر  ترضح  يرگید  تیاور  رد  و  [ 2 . ] ثیدحلا دشاب  سنا  نج و  ناهانگ  هزادنا  هب  وا  ناهانگ  دنچ  ره  تشگ  دهاوخ  تاجن 

: دومرف دنکیم ؟ دیهش  ار  وت  یسک  هچ  ربمایپ  رسپ  يا  دنتفگ : دوشیم ، دیهـش  هتـشک و  هکنآ  رگم  تسین  تیب  لها  ام  زا  کی  چیه  دومرف :
، تخاس دهاوخ  نوفدم  ارم  بیرغ  نیمز  رد  راید  رای و  زا  رود  و  رهز ، هطـساو  هب  دنکیم  دیهـش  ارم  نم ، نامز  رد  دـنوادخ  قلخ  نیرتدـب 

رازهدص هدننک و  هرمع  هدننک و  جح  رازهدص  قیدص و  رازهدص  دیهش و  رازهدص  شاداپ  دنوادخ  دنک  ترایز  تبرغ  نآ  رد  ارم  هک  ره 
اب نم  هک  دشاب  دوز  دومرف : و  [ 3 . ] تشهب دنلب  تاجرد  رد  دشاب  ام  قیفر  و  تمایق ، رد  دشاب  ام  هورگ  رد  دـسیونب و  وا  يارب  هدـننک  داهج 
ره داد ، دهاوخ  رارق  نم  ناتسود  نایعیـش و  ددرت  لحم  ارم  تبرت  دنوادخ  مدرگ ، هدرپس  كاخ  هب  نوراه  رانک  رد  موش و  هتـشک  افج  رهز 

هیلع هّللا  یلص  دمحم  هک  یئادخ  هب  دنگوس  منک ، ترایز  ار  وا  تمایق  زور  رد  هک  تسا  بحاو  نم  رب  دنک ، ترایز  تبرغ  نیا  رد  ارم  هک 
قحتسم هتبلا  دراذگ  زامن  تعکر  ود  نم  ربق  رب  نایعیش  امش  زا  هک  ره  تسا  هدیزگرب  قئالخ  عیمج  رب  هتشاد و  یمارگ  يربمایپ  هب  ار  هلآ  و 
تیـصو هب  هتـشاد و  یمارگ  تماما  هب  ار  ام  مرکا  ربمایپ  زا  دعب  هک  يدنوادخ  نآ  قح  هب  تمایق و  زور  رد  دوش  نایملاع  دـنوادخ  شزرمآ 

هک ینمؤم  ره  دنرتیمارگ و  یهورگ  ره  زا  تمایق  زور  رد  دنوادخ  دزن  نم  ربق  نیرئاز  هک  مروخیم  دنگوس  تسا ، هدـینادرگ  صوصخم 
[ . 4 . ] دنادرگ مارح  منهج  شتآ  رب  ار  وا  ندب  لاعتم  دنوادخ  هتبلا  دسر  وا  هب  یناراب  هرطق  هار  نیا  رد  دنک و  ترایز  ارم 

سوسفا ياج  رایسب  دنکن  هدافتسا  یئالط  تصرف  نیا  زا  یسک  رگا  تسا و  دایز  رایسب  راوگرزب  ماما  نآ  ترایز  تلیضف  رد  ثیداحا  هتبلا 
دشاب ؟ مالسلاهیلع  اضر  ترضح  ترایز  تمظع  هب  هک  تسا  یترایز  رفس  مادک  تشاد ، دهاوخ 

----------------------
: اه تشون  یپ 

ج10 ص435 . ۀعیشلا ، لئاسو  [ 1]
نویعلا . ءالج  ۀمغلا و  فشک  زا  لوقنم  [ 2]

لامالا . یهتنم  [ 3]
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. رازملا باوبا  باب 82  ج 10  هعیشلا ، لئاسو  [ 4]

دوب دنهاوخ  راتفرگ  نمشد  تسد  رد  نایعیش 

دیامرفیم : نامزلا  رخآ  رد  نایعیش  هداعلا  قوف  ياهیراتفرگ  دروم  رد  مالّسلاهیلع  نینمؤملاریما 
هیلا نودنتسی  دانس  نوفرـشی و ال  فرـش  مهل  سیلف  هدی  عضی  اهیا  یلع  سباخلا  يردی  زعملا ال  ۀلزنمب  نوکت  یتح  ۀعیـشلا  هذه  کفنت  «ال 

ره تسا ، باصق  رایتخا  رد  هک  دنـشاب  يزب  هلگ )  ) دـننامه هک  دوب  دـنهاوخ  راشف  یتخـس و  رد  نانچ  هعیـش  هورگ  نیا  ینعی : مهروما ؛ یف 
وا هب  ناشیاهراک  رد  هک  ینابیتشپ  هن  دـنرب و  هانپ  نآ  هب  هک  دـنراد  یهاگهانپ  هن  ناـنیا  دـنز ) ندرگ  و   ) دروآ گـنچ  هب  دـهاوخب  ار  مادـک 

[ . 1 .« ] دننک هیکت 
---------------------

اه : تشون  یپ 
. راونالا راحب  [ 1]

مرکا ربمایپ  دزن  نینمؤملاریما  تیاکش 

زا مدـید  باوخ  رد  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  دومرفیم : مدینـش  مالّـسلاهیلع  یلع  ترـضح  زا  دـیوگ : یفنح  حـلاصوبا 
دومرف : ترضح  متسیرگ ، مدرک و  تیاکش  مدوب  هدید  وا  تما  زا  هک  یئاهیتحاران  بئاصم و 

رـس رب  گرزب  ياهگنـس  هراپ  اب  دناهدیـشک و  ریجنز  هب  هک  مدـید  ار  درم  ود  مدرک  هاگن  یتقو  نک ، هاگن  فرط  نیا  هب  نکم ، هیرگ  یلع  ای 
. دنبوکیم اهنآ 

نینمؤملاریما دش ، هتـشک  نینمؤملاریما  دنیوگیم : مدرم  مدـید  اهباصق  رازاب  رد  مدـش  رادـیب  هک  هشیمه  لثم  حبـص  ادرف  دـیوگ : حـلاصوبا 
[ . 1 . ] دش هتشک 

------------------------
اه : تشون  یپ 

ص 18. داشرالا ، [ 1]

نازینک ياهقالط  هرامش 

نینموـملاریما هب  دادـن و  ار  شباوـج  رمع  دوـمن ، شـسرپ  نازینک  ياـهقالط  هرامـش  زا  هدـمآ و  رمع  دزن  يدرم  هدروآ : بقاـنم  رد  يورس 
. هعفد ود  ینعی  درک ؛ هراشا  تشگنا  ود  اب  ترضح  نآ  میوگب ؟ درم  نیا  هب  قالط  هعفد  دنچ  تشاد : هضرع  هدرک و  ور  مالسلاهیلع 

. هن تفگ : یسانشیم ؟ ار  درم  نیا  ایآ  تفگ : درم  نآ  هب  رمع 
[ . 1 . ] تسا یگرزب  دجم و  بحاص  بلاطیبا  نب  یلع  درم  نیا  تفگ : رمع 

-------------------------
اه : تشون  یپ 

ص 500. ج 1 ، یناثلا ، دهع  یف  مالسلاهیلع  هایاضق  يورس ، بقانم ، [ 1]

تنس اب  تفلاخم  طرش 
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نینموملاریما ترضح  دشاب . وا  اب  قالط  عامج و  هزاجا  هک  نیا  طرـش  هب  دومن  جاودزا  يدرم  اب  رهم  ناونع  هب  لوپ  یغلبم  تخادرپ  اب  ینز 
رهوش هک  تسا  نیا  تنـس  دومرف : هاگنآ  و  درادـن ، ار  نآ  تیلها  هک  هدـش  یقح  يدـصتم  هدرک و  تفلاخم  ادـخ  تنـس  اب  نز  نیا  دومرف :

[ . 1 . ] دشاب وا  اب  مه  قالط  عامج و  هزاجا  دهدب و  ار  نز  هقفن 
------------------------

اه : تشون  یپ 
ثیدح 60. روهملا ، باب  حاکنلا ، باتک  بیذهت ، [ 1]

ءالیا تحص  طرش 

؛ دـندومن شـسرپ  دوشن ، رتسبمه  وا  اب  هک  درکیم  دای  دـنگوس  دوخ  نز  اب  لوخد  زا  لـبق  هک  يدرم  مکح  زا  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  زا 
[ . 1 . ] درادن يرثا  لوخد ، زا  لبق  عامج  كرت  رب  دنگوس  دومرف :

------------------------
اه : تشون  یپ 

ثیدح 4. ص 136 ، ج 6 ، یفاک ، عورف  [ 1]

لطاب طرش 

لطاب طرش  نیا  دومرف : مالـسلاهیلع  ریما  ترـضح  دشاب . وا  يارب  مالغ  ثاریم  هک  دومن  طرـش  تسب و  تباتک  دادرارق  دوخ  مالغ  اب  يدرم 
: دومرف مالغ  يالوم  هب  هاگنآ  و  تسا .
[ . 1 . ] تسوت طرش  زا  شیپ  ادخ  طرش 

-------------------
اه : تشون  یپ 

ثیدح 2. بتاکملا ، ثاریم  باب  ثاریملا ، باتک  رضحی ، نم ال  [ 1]

دومن هدنشورف  هک  یطرش 

زا يرتشم  دشاب ، شدوخ  يارب  رتش  تسوپ  رـس و  هک  دومن  طرـش  رادـیرخ  اب  هدنـشورف  دـنک ، رحن  ار  نآ  ات  درک  يرادـیرخ  يرتش  يدرم 
هب مالسلا  هیلع  یلع  دنتساوخ . يرواد  ترـضح  نآ  زا  هتفر  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  دزن  تفرگرد ، ناشعازن  دیدرگ  نامیـشپ  رتش  نتـشک 

[ . 1 . ] تسا کیرش  وت  اب  تسوپ  رس و  رادقم  هب  هدنشورف  دومرف : رادیرخ 
------------------------

اه : تشون  یپ 
ثیدح 1. ص 304 ، ج 5 ، یفاک ، عورف  [ 1]

رمع ياروش 

شش هک  یماگنه  مدینشیم ، ار  وا  نانخس  هدوب و  رـضاح  رمع  سلجم  رد  نم  دیوگیم : هک  هدرک  لقن  نومیم  نب  ورمع  زا  دیدحلایبانبا 
سپ هک  نیا  ات  دزیمن ، فرح  وا  اب  یسک  نامثع  بلاطیبا و  نب  یلع  زج  هب  تفگیم  نخـس  نانآ  اب  دندوب و  هتـسشن  وا  دزن  اروش  دارفا  رفن 
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قافتا رفن  کی  تفالخ  رب  نانآ  مامت  هاگره  تفگ : درک و  ور  نارـضاح  هب  هاگنآ  هدـش و  جراخ  سلجم  زا  ناـنآ  همه  درک  رما  یناـمز  زا 
ار مدرم  دوش  هفیلخ  بلاطیبا - نب  یلع  جلحا - نآ  رگا  تفگ : سپـس  و  دوش ، هدز  شندرگ  دیاب  درک  تفلاخم  هک  سک  ره  سپ  دـندومن 
وا هب  ار  دوـخ  دـهع  ارچ  سپ  تـسا  نـینچ  هـک  لاـح  تـفگ : رمع  هـب  راـضح  زا  یکی  عـقوم  نـیا  رد  دـش ، دـهاوخ  نوـمنهر  قـح  هار  رد 

؟ يراپسیمن
[ . 1 . ] مشک شود  رب  گرم  زا  سپ  تایح و  لاح  رد  ار  تفالخ  راب  مرادن  شوخ  تفگ : رمع 

: هتکن
داماد فوع - نب  نمحرلادبع  هک  صوصخب  دومن ، دنهاوخ  قافتا  نامثع  تفالخ  رب  یگلمج  اروش ، دارفا  هک  تسنادیم  یبوخب  دوخ  رمع 

لتق هـب  زج  دوـش  هتــشک  دــیاب  درک  تفلاـخم  هـک  سک  ره  هـتفگ ...: هـک  اـجنآ  سپ  نـیا  رباـنب  و  دوـب ، هداد  رارق  مـکح  زین  ار  ناــمثع -
تسا یسک  نامه  و  هدوب ، ادخ  لوسر  سفن  میرک ، نآرق  صن  هب  هک  یلماک  ناسنا  نامه  تسا ، هدادن  نامرف  مالـسلاهیلع - نینموملاریما -

یهلا و يایبنا  نامرآ  فدـه و  اهنت  هک  تسا  نشور  درک و  دـهاوخ  يربهر  قح  قیرط  رد  ار  مدرم  دوش  هفیلخ  رگا  رمع ، دوخ  رارقا  هب  هک 
. تسا هدوبن  رگید  زیچ  نیا  زج  مه  نانآ  نانیشناج 

تفالخ هب  ار  مدرم  هک  دوب  نیا  شهار  اـهنت  دـنک  لـمحت  زین  گرم  زا  سپ  ار  تفـالخ  تیلووسم  هک  دوبن  لـیام  اـعقاو  رمع  رگا  هوـالعب ،
ادخ و لوسر  ادخ و  نانمـشد  هک  نانآ  دروآ ، راک  رـس  رب  زین  ار  هیما  ینب  هک  ییاروش  نانچ  دراذگب ؛ اروش  هب  ار  نآ  هک  نیا  هن  دـننیزگرب 

. دندوب داحلا  رفک و  هب  نیرهاجتم 
يارب وا  يدـصت  هک  نیا  رب  تسا  یلیلد  گرم  زا  سپ  تایح و  لاـح  رد  منک  لـمحت  ار  تفـالخ  راـب  مرادـن  شوخ  تفگ : رمع  هک  نیا  و 

. دنک یلاخ  هناش  نآ  زا  هتساوخ  گرم  زا  سپ  هدیشک و  شود  رب  ار  نآ  تایح  لاح  رد  هک  هدوب  يزرو  تفالخ 
رد شیرق  زا  شناروای  دـننامه  دـسرب  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  هب  زین  شگرم  زا  سپ  تفالخ  هک  نیا  زا  هتـشاد  تهارک  تقیقح  رد  یلو 

یهورگ و  دنتسکش ، نامیپ  یهورگ  هتفات  رس  رب  زین  ترضح  نآ  اب  مدرم  ندومن  تعیب  نامثع و  لتق  زا  سپ  هک  یناسک  نامه  هفیقس ، زور 
. دندیزگ تلزع  مه  ياهتسد  و  هتشگ ، فرحنم  هار  زا  یعمج  و  دندومن ، هشیپ  يرگمتس 

--------------------
اه : تشون  یپ 

. نالف دالب  هبطخ هللا  لیذ  ص 124 ، ج 3 ، هغالبلاجهن ، حرش  [ 1]

( ینامرک دج   ) رماع نب  بیبش 

هب اذل  دوب ، ترضح  نآ  قوثو  دروم  دارفا  زا  مالسلاهیلع و  نینمؤملاریما  باحصا  نارای و  زا  [ 1 « ] ینامرک دح  هب  فورعم   » رماع نب  بیبش 
دامتعا نانیمطا و  دروم  تحیـصن و  هقث و  لها  ار  بیبش  دوخ  نامرف  رد  دـهد و  رارق  لاملاتیب  رادهنازخ  ار  وا  هک  داد  روتـسد  رتشا  کلام 

. دوب رتشا  کلام  نیشناج  نیبیصن  هریزج و  نیمزرس  رد  وا  و  [ 2 . ] دوب هتسناد 
-----------------------

: اه تشون  یپ 
رانکرب دعب  دش و  ناسارخ  یلاو  يرجه  لاس 120  رد  هک  تسا  بیبش » نب  یلع  نب  عیدج  ، » تسوا دـج  بیبش  هک  ینامرک  زا  دوصقم  [ 1]

ملسم وبا  اب  دیگنج و  رـصن  اب  يدازآ  زا  سپ  يرجه  هنـس 128  رد  ینامرک  اما  درک ، ینادنز  ار  وا  لاس 126  رد  رایس  نب  رـصن  و  دیدرگ ،
راد هب  دندرک و  ریگتـسد  ار  ینامرک  سپـس  دـش و  حورجم  رـصن  گنج  رد  يرجه  لاس 129  رد  هک  نیا  ات  تشاد . يراـکمه  یناـسارخ 

ص 154 و 285 و .)... ج 7 ، يربط ، خیرات  دنتخیوآ .
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ص 80 و 81. ج 2 ، لاقملا ، حیقنت  [ 2]

یسبع لکش  نب  ریتش 

[ . 1 . ] تسا مالسلاهیلع  یلع  نینمؤملاریما  باحصا  زا  یفوک » یسیق  ، » ریثا نبا  لوق  هب  یسبع و  لکش  دنزرف  ریتش 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  باحصا  زا  ار  وا  یسوم  وبا  یلو  تسا ، روهـشم  [ 2  ] نیعبات زا  یسبع  لکش  نب  ریتش  دسیونیم : رجح  نبا 

مالـسلاهیلع و یلع  ترـضح  دوعـسم و  نبا  زا  يو  تسا . هدرک  كرد  ار  هلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  لوـسر  ترـضح  وا  دـیوگیم : دـنادیم و 
وا تافو  ریثا  نبا  اما  [ 3 . ] تسا هتـسناد  ریبز  نبا  تفالخ  نامز  رد  ار  وا  تافو  نابح  نبا  تسا و  هدرک  لقن  ییاهتیاور  نارگید  هفیذح و 

[ . 4 . ] تسا هتسناد  يرجه  لاس 71  بعصم »  » تموکح مایا  رد  ار 
-----------------------

اه : تشون  یپ 
ص 5 . یقرب ، لاجر  ص 45 ؛ ج 6 ، يربکلا ، تاقبط  ك : ر . ش 3 ؛ ص 45 ، یسوط ، لاجر  [ 1]

ص 34 . ج 1 ، رثا ، نیمه  ك : ر . [ 2]
ص 375 . ج 3 ، هباصالا ، [ 3]

ص 62. ج 3 ، ریثا ، نبا  لماک  [ 4]

ینادمه عمزا  نب  دادش 

[ . 1 . ] تسا هدروآ  رامش  هب  مالسلاهیلع  نانمؤمریما  باحصا  زا  ار  ینادمه  عمزا  نب  دادش 
.« دناهدناوخ یفوک  یعبات و  ار  يو  لاحره  هب  یلو  تسا ، هدرک  كرد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  یلوق -  هب  انب  عمزا -  نب  دادـش  »

[ . 2]
----------------------

اه : تشون  یپ 
ش 2 . ص 45 ، یسوط ، لاجر  [ 1]

ص 387. ج 2 ، هباغلادسا ، [ 2]

ینادمه ةرم  نب  لیحارش 

نارازگراک نارای و  زا  یکی  يو  [ 1 . ] دناهدرب مان  ینادمه  لیحارـش  نب  ةرم  ار  وا  یخرب  يدنک و  ای  ینادمه  ةّرم  نب  لیحارـش  ار  وا  یخرب 
هن ای  هدرک  كرد  ار  ترضح  نآ  هدوب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  باحصا  زا  وا  هک  نیا  هدمآ و  رامش  هب  مالسلاهیلع  نینمؤملاریما 

. تسا فالتخا 
هک هدش  لقن  يدع  نب  رجح  قیرط  زا  هدرک و  كرد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هُّرم  نب  لیحارش  دنـسیونیم : رجح  نبا  ریثا و  نبا 

ّنإف یلع ، ای  رشبأ  : » دومرفیم مالسلاهیلع  یلع  هب  باطخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تفگیم : هک  مدینش  هُّرم  نب  لیحارـش  زا  تفگ :
؛ یعم کتوم  کتایح و 

[ . 2 .« ] دوب یهاوخ  نم  اب  تگرم  تایح و  انامه  هک  داب  تراشب  ار  وت  یلع ، ای 
[ . 3 . ] تسا هدوب  نیرهن »  » رد وا  رازگراک  مالسلاهیلع و  یلع  نارای  زا  لیحارش  دیازفایم : رجح  نبا 
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نارای زا  لیحارش  یفوتسم ، هَّللا  دمح  لقن  هب  [ 4 . ] تسا هدروآ  رامش  هب  یلع  ترضح  باحصا  زا  ینادمه  هرم  مان  هب  ار  يو  یـسوط  خیش 
[ . 5 . ] تسا هدوب  نیوزق  رد  ترضح  رازگراک  لماع و  مالسلاهیلع و  یلع  ماما 

--------------------------
اه : تشون  یپ 

دسا رد  هدرک و  رکذ  لیحارش  نب  ةرم  یلوق  هب  يدنک و  ای  ینادمه و  ةرم  نب  لیحارش  ار  وا  مان  مه  ص 325  ج 3 ، هباصالا ، باتک  رد  [ 1]
تسا . هدش  رکذ  ینادمه  ةرم  طقف  ش 33  ص 59 ، یسوط ، لاجر  رد  هدمآ و  يدنک  ای  هرم  نب  لیحارش  طقف  ص 390  ج 2 ، هباغلا ،

ص 390 . ج 2 ، هباغلا ، دسا  [ 2]
ص 325 . ج 3 ، هباصالا ، [ 3]

ش 33 . ص 59 ، یسوط ، لاجر  [ 4]
. نارهت ریبکریما ، تاراشتنا  ص 793 ، هدیزگ ، خیرات  [ 5]

یمرضح دربا  نب  لیبحرش 

رد تشاد و  روضح  نیّفـص  گـنج  رد  هک  هدروآ  رامـش  هب  مالـسلاهیلع  یلع  نارواـی  زا  ار  یمرـضح ، دربا  نب  لیبحرـش  محازم ، نب  رـصن 
[ . 1 . ] دش حورجم  دیگنج و  ترضح  نآ  باکر 

------------------------
اه : تشون  یپ 

ص 556. نیّفص ، ۀعقو  ك : ر . [ 1]

يدنک سیقلا  ءرما  نب  لیبحرش 

رد نیفـص  گنج  رد  وا  دـسیونیم : هدروآ و  رامـش  هب  مالـسلاهیلع  ناـنمؤمریما  باحـصا  زا  سیقلا  ءيرما  نب  لیبحرُـش  محازم ، نب  رـصن 
[ . 1 . ] دش یمخز  دیگنج و  مالسلاهیلع  نانمؤم  ریما  باکر 

-------------------------
اه : تشون  یپ 

ص 558. نیّفص ، ۀعقو  ك : ر . [ 1]

ینادمه حیرش  نب  لیبحرش 

و ریتش )  ) ریمس ةریبه ، دثرم ، بیرک ، ياهمان  هب  شردارب  جنپ  هارمه  هب  نیفـص  گنج  رد  هک  دوب  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  باحـصا  زا  وا 
رارکت ار  یلبق  لـمع  رگید  ردارب  دـندشیم و  دیهـش  ناوارف  تدـهاجم  زا  سپ  هتفرگ و  تسد  هب  ار  نادـمه  هلیبـق  مـچرپ  مادـک  ره  مـیری 

[ . 1 . ] دندیسر تداهش  هب  یگمه  ماجنارس  درکیم و 
------------------------

اه : تشون  یپ 
ص 21. ج 5 ، يربط ، خیرات  ص 252 ؛ نیّفص ، ۀعقو  [ 1]
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يرکب قراط  نب  لیبحرش 

رد نیّفص  رد  هک  دوب  مالسلاهیلع  یلع  باحصا  زا  يرکب » قراط  نب  لیبحرـش  : » هک دنکیم  لقن  یجان  میذح  نب  میمت  زا  محازم  نب  رـصن 
[ . 1 . ] دش یمخز  دیگنج و  ترضح  نآ  باکر 

-----------------------
اه : تشون  یپ 

ص 556. نیّفص ، ۀعقو  [ 1]

روصنم نب  لیبحرش 

ترضح نآ  باکر  رد  نیّفص  رد  هک  تسا  مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  باحصا  زا  یمکح ، روصنم  نب  لیبحرش  دسیونیم : محازم  نب  رـصن 
[ . 1 . ] دش یمخز  دیگنج و 

------------------------
اه : تشون  یپ 

ص 556. نیّفص ، ۀعقو  [ 1]

یلظنح ءاطع  نب  حیرش 

نیّفص رد  وا  میذح  نب  میمت  ِلقن  قبط  دسیونیم : دروآیم و  رامش  هب  مالـسلاهیلع  یلع  باحـصا  زا  ار  اطع » نب  حیرـش  ، » محازم نب  رـصن 
[ . 1 . ] دش حورجم  دیگنج و 

-----------------
اه : تشون  یپ 

ص 557 . نیّفص ، ۀعقو  [ 1]

یملس همادق  نب  حیرش 

[ . 1 . ] تسا هدروآ  رامش  هب  مالسلاهیلع  یلع  باحصا  زا  ار  همادق » نب  حیرش  ، » یسوط خیش 
--------------------

اه : تشون  یپ 
ش 5. ص 45 ، یسوط ، لاجر  [ 1]

یمعثخ کلام  نب  حیرش 

یگنادرم تداشر و  اب  دوب و  مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  باکر  رد  نیّفص  رد  يو  دوب ، مالسلاهیلع  نانمؤمریما  باحـصا  زا  کلام  نب  حیرش 
. دیگنج

هدنامرف بعک  یبا  اب  هیواعم  فرط  زا  یماش  معثخ  هورگ  هاپـس  هدنامرف  شنح » نب  هَّللادـبع  : » دـسیونیم وا  لاح  حرـش  رد  محازم  نب  رـصن 
دیسر تداهش  هب  مالسلاهیلع  یلع  هاپس  زا  یمعثخ  هدنامرف  بعک ، یبا  دربن  نیا  رد  دیگنج و  مالسلاهیلع  یلع  بناج  زا  یقارع  معثخ  هورگ 
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نب حیرـش   » وا زا  سپ  دـید و  همدـص  شمـشچ  دیـشکن  یلوط  اـما  دـیگنج  تفرگ و  تسد  هب  ار  مچرپ  بعک » یبا  نب  بعک   » شدـنزرف و 
دودح ات  درک  يرایسب  تمواقم  تخادرپ و  ماش  ياوق  اب  يدیدش  دربن  هب  تشادرب و  ار  مالسلاهیلع  یلع  هاپس  زا  معثخ  هورگ  مچرپ  کلام »

دندش و هتشک  ای  دنداتفا و  نیمز  هبو  دندش  حورجم  ماش  معثخ  هلیبق  زا  دادعت  نیمه  هلیبق و  نیا  زا  مالسلاهیلع  یلع  باحصا  زا  رفن  داتـشه 
[ . 1 . ] داد لیوحت  دوب ، هدش  حورجم  هک  بعک  یبا  نب  بعک  هب  ًاددجم  ار  مچرپ  حیرش  دعب 

----------------------
اه : تشون  یپ 

ص 257 و 258. نیّفص ، ۀعقو  ك : ر . [ 1]

ینادمه نامعن  نب  حیرش 

[ . 1 . ] تسا هدروآ  رامش  هب  مالسلاهیلع  یلع  نانمؤمریما  باحصا  هرمز  رد  ار  ینادمه » نامعن  نب  حیرش   » یسوط خیش 
[ . 2 . ] تسا نابح » نبا   » قوثو دروم  هدومن و  ثیدح  لقن  مالسلاهیلع  یلع  زا  وا 

---------------------
اه : تشون  یپ 

ش 1 . ص 44 ، یسوط ، لاجر  [ 1]
ص 619. ج 3 ، بیذهتلا ، بیذهت  [ 2]

( یفوک مادقملا  وبا   ) یثراح یناه  نب  حیرش 

رادید هب  قفوم  اما  هدرک ، كرد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  رـصع  تیلهاج و  هرود  هک  تسا  [ 1  ] نیعبات زا  هفوک و  لها  حـیرش 
. هدشن هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ترضح  نآ 

---------------------
: اه تشون  یپ 

ص 34 . ج 1 ، بیذهتلا ، بیذهت  ك : ر . [ 1]

یثراح روعا  نب  کیرش 

نانمؤمریما هب  تدارا  صـالخا و  رد  يو  [ 1 . ] دوب مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  باحـصا  زا  یعخن و  یملـس  هلیبق  ناگرزب  زا  روعا  نب  کیرش 
نآ زا  دیسر و  مالسلاهیلع  یلع  ترضح  تمدخ  هلیخن  رد  هیلاع  لها  یهدنامرف  هب  نیّفـص  يوس  هب  تکرح  يارب  وا  تسا . فورعم  رایـسب 

[ . 3 . ] تفر ایند  زا  يرجه  لاس 60  رد  ماجنارس  و  [ 2 . ] تفر نیفص  هب  نایماش  اب  گنج  يارب  مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  هاپس  رد  اج 
انب رخطـصا » دجـسم   » مان هب  يدجـسم  دیدرگ و  رخطـصا  رادـنامرف  درک ، حـتف  ار  سراف  هک  رماع » نبا   » بناج زا  يرجه  لاـس 31  رد  يو 

[ . 4 . ] درک
يدعس همادق  نب  ۀیراج  مالسلاهیلع  یلع  ترضح  دمآ ، هرصب  هب  ماش  زا  بوشآ  هنتف و  دصق  هب  یمرـضح  نبا  هک  یماگنه  يربط  لقن  قبط 

[ . 5 . ] درک هارمه  وا  اب  ار  روعا  نب  کیرش  دیامن و  عفد  ار  يو  هنتف  ات  داتسرف  وا  ِگنج  هب  ار 
----------------------

: اه تشون  یپ 
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ش 7 . ص 45 ، یسوط ، لاجر  [ 1]
ص 117 . نیّفص ، ۀعقو  [ 2]

ص 344 . ج 7 ، هعیشلا ، نایعا  [ 3]

ص 301 . ج 4 ، يربط ، خیرات  [ 4]
ص 344. ج 7 ، هعیشلا ، نایعا  ص 112 ؛ ج 5 ، نامه ، ك : ر . [ 5]

یعخن یملس  روعا  کیرش 

[ . 1 . ] تسا هدمآ  رامش  هب  مالسلاهیلع  یلع  نانمؤمریما  باحصا  زا  یعخن  یملس  روعا  نب  کیرش 
هداتفا خیـش  ترابع  زا  نبا »  » هملک دراد  لامتحا  هک  دشاب  روعا » نب  کیرـش   » هب فورعم  هَّللادبع » نب  ثراح  نب  کیرـش   » نامه يو  دیاش 

. ملعا هَّللا  و  تسا ،
-----------------------

: اه تشون  یپ 
ش 7. ص 45 ، یسوط ، لاجر  [ 1]

یعخن میعن  نب  بیعش 

تحت يو  دـنتخادنا . هار  هب  ماـش  ياوق  هیلع  ياهناـنامرهق  دربن  نیّفـص ، رد  اـهیعخن )  ) يو هلیبق  هک  دوب  مالـسلاهیلع  یلع  ناراـی  زا  بیعش 
دندیسر تداهش  هب  نایماش  تسد  هب  يدادعت  گنج  زا  ههرب  نیا  رد  دیگنج و  تشاد ، ورین  دصناپ  هک  یعجشا » لفون  نب  ةورف   » یهدنامرف

نب یبا   » ردارب ۀمقلع  دـندش و  دیهـش  سیق » نبا  یبُا   » و کلام » نب  ۀـعیبر  «، » ةذوه نب  نانح  «، » ةذوه نب  رکب  «، » میعن نب  بیعـش   » هلمج زا 
[ . 1 . ] دش عطق  شیاپ  سیق »

-----------------
اه : تشون  یپ 

ص 32. ج 5 ، يربط ، خیرات  ص 286 ؛ نیّفص ، ۀعقو  [ 1]

يرکب یسودس  روث  نب  قیقش 

يراـی رد  و  تـشاد ، روـضح  نیفـص  و  [ 2  ] لـمج گـنج  رد  هـک  [ 1  ] دوب مالـسلاهیلع  ناـنمؤمریما  باحـصا  زا  یـسودس ، روث  نب  قـیقش 
. دیشوک مالسلاهیلع  نینمؤملاریما 

: تفگ نینچ  هعیبر  موق  هب  باطخ  نیفص  گنج  تخس  ياهزور  زا  یکی  رد  وا 
هدنز امـش  زا  رفن  کی  اهنت  دسرب و  ياهمدـص  مالـسلاهیلع  یلع  هب  رگا  دـیرادن ، ياهناهب  رذـع و  چـیه  برع  نایم  رد  امـش  هعیبر ! موق  يا 

[ . 3 . ] دیروآ تسد  هب  ار  یگدنز  تزع  دینک و  عافد  وا  ناج  زا  دیاب  مه  زاب  دنامب 
[ . 4 . ] داتفا هصمخم  رد  تدش  هب  هیواعم  هک  دنتخادنا  هار  هب  يدیدش  گنج  نانچ  هعیبر  موق  نآ  زا  دعب 

تفگ تیمکح و  بلاط  همصاخم و  كرت  قفاوم  ماش ، رکشل  ندرک  هزینرس  نآرق  زا  سپ  هک  دوب  یلیابق  نارـس  هرمز  رد  يو  یلقن  هب  هتبلا 
[ . 5 . ] دندوب هرکاذم  وگ و  و 

---------------------
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اه : تشون  یپ 
ش 8 . ص 45 ، یسوط ، لاجر  [ 1]

ص 522 _ 501 . ج 4 ، يربط ، خیرات  ك : ر . [ 2]
ص 306 . نیفص ، ۀعقو  ك : ر . [ 3]
ص 306 . نیفص ، ۀعقو  ك : ر . [ 4]
ص 485. نیفص ، ۀعقو  ك : ر . [ 5]

هملس نب  قیقش 

[ . 1 . ] دوب مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  یعقاو  نابحم  باحصا و  زا  كادووبا »  » شاهینک هملس  نب  قیقش 
ترضح نآ  زا  اما  هدید ، ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  هک  تسا ، يدسا  لئاو  وبا  شاهینک  ۀملـس ، نب  قیقـش  يو  دسیونیم : ریثا  نبا 

( رپک « ) ین  » زا ياهبلک  رد  يو  تشذگرد ، يرجه  لاس 99  رد  قیقش  دیازفایم : ومه  تسا . دوعسم  نب  هَّللادبع  نارای  زا  هدینـشن و  یثیدح 
سپ درکیم و  ناریو  ای  دزیم  شتآ  ار  هبلک  دشیم ، گنج  مزاع  هاگره  درکیم و  يرادـهگن  نآ  رد  زین  ار  شبکرم  درکیم و  یگدـنز 

[ . 2 . ] دوب رضاح  مالسلاهیلع  یلع  باکر  رد  زین  نیّفص  رد  يو  تخاسیم . ون  زا  ار  نآ  هرابود  تشگزاب ، زا 
هدـیدن ار  ترـضح  اما  هدرک ، كرد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  يو  دـسیونیم : هدرک و  رکذ  لئاو » وبا   » ار قیقـش  هینک  رجح  نبا 
تیاور دوعسم و ... نبا  هفیذح ، لبج ، نب  ذاعم  مالـسلاهیلع ، یلع  نامثع ، رمع ، رکبوبا ، زا  هلمج  زا  ربمایپ  باحـصا  زا  يرایـسب  زا  تسا و 

ای يرادیم  تسود  رتشیب  ار  یلع  ایآ  دـش : هتفگ  وا  هب  یتقو  اذـل  تشاد ، رایـسب  هقـالع  مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  هب  وا  تسا . هدومن  لـقن 
لقن هب  يرجه و  لاس 82  طایخ ، نب  هفیلخ  لقن  هب  ار  قیقـش  تافو  تسا . ناـمثع  زا  رتبوبحم  نم  دزن  یلع  تفگ : خـساپ  رد  ار ؟ ناـمثع 

[ . 3 . ] دنادیم زیزعلادبع  نب  رمع  نامز  رد  يدقاو 
------------------

اه : تشون  یپ 
ش 4 . ص 45 ، یسوط ، لاجر  [ 1]

ص 3 . ج 3 ، هباغلادسا ، [ 2]
ص 649. ج 3 ، بیذهتلا ، بیذهت  ك : ر . [ 3]

ص

یسایس روما  رد  يرابدرب  ربص و 

زبسرس و تاغاب  دنتفریم و  ابق  دجسم  فرط  هب  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  اب  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترـضح  يزور 
. دندرکیم اشامت  ار  تشاد  رارق  هنیدم  زا  تمسق  نآ  رد  هک  یهوبنا  ناتخرد 

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
. تسا یئابیز  تاغاب  هَّللالوسر  ای 

. تسا رتزبسرس  تشهب  رد  وت  تاغاب  دومرف : ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ 
: دومرف تسیرگ و  تفرگ و  شوغآ  رد  ار  مالسلا  هیلع  یلع  هاگنآ  و 
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.« دنرادیم اور  وت  رب  نم  زا  سپ  هک  مداتفا ، وت  هب  تبسن  مدرم  ياهيزوت  هنیک  دای  هب  »
؟ منکب دیاب  هچ  نم  دیسرپ : مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

. یشاب رابدرب  ینک و  ربص  دیاب  دومرف : ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ 
اهتیمولظم و  اهتناها ، اهتبیصم ، مامت  ربارب  رد  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترـضح 

: دومرف هبطخ 3  رد  هک  درک ، ربص 
یجَش ِْقلَْحلا  ِیف  َو  يذَق  ِنیَْعلا  ِیف  َو  ُتْرَبَص 

[ . 1 .( ] متشاد ولگ  رد  ناوختسا  مشچ و  رد  راخ  هک  یلاح  رد  مدرک  ربص  )
----------------------

اه : تشون  یپ 
بوشآ ج1 ص322. رهش  نبا  بقانم  [ 1]

هیولع هفیحص 

رابخا و لوصا  رد  ترـضح  نآ  هک  تسا  یباتک  ماـن  مالـسلا » هیلعیلع  ضیارف   » اـی ضیارفلا » باـتک  هفیحـص   » اـی ضیارفلا » ۀفیحـص   » اـی
[ . 1 . ] دناهدید قداص  رفعج  ماما  رقاب و  دمحم  ماما  تمدخ  ار  نآ  نیثّدحم  تاقث  تیاور و  باحصا  رثکا  هتشاگن و  یهلا  ماکحا  تابجاو 

---------------------------
اه : تشون  یپ 

. ۀیمالسالا نونفلاو  ۀعیشلا  دناهدرک -  لقن  لصفم  تایاور  هفیحص  نیا  زا  یسوط  خیش  ینیلک و  [ 1]

رگمتس نادرم  تافص 

. دناسانشیم ینشور  هب  ار  اهنآ  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  هک  دنراد  یتافص  یسانشناور  رظن  زا  دننکیم  متس  ملظ و  هک  ینادرم 
: دومرف هک 

: دنراد یمومع  تلصخ  هس 
ِۀیِصْعَْملِاب ُُهقْوَف  ْنَم  ُِملظی  - 1

.( دننکیم متس  شقوفام  هب  تبسن  ینامرفان  اب  )
ِۀَبَلَْغلِاب ُهَنُود  ْنِم  َو  - 2

.( دنکیم دروخرب  راشف  روزاب و  ناتسد  ریز  هب  )
ِۀَمَلَّظلا َمْوَقلا  ُرِهاظی  َو  - 3

[ . 1 .( ] دشابیم نارگمتس  نابیتشپ  (و 
-------------------

اه : تشون  یپ 
. یتشد دمحم  سرهفملامجعم  هغالبلاجهن  تمکح 350  [ 1]

وحن فرص و 
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دیوگ : یلئُد » دوسألاوبا  »
متفای ، رّکفت  لاح  رد  ار  ترضح  نآ  هدش  بایفرش  مالسلا  هیلع  ریما  ترضح  رضحم  هب  يزور 

متفگ : سپ 
دینکیم ؟ رکف  هچ  هرابرد  نینمؤملاریما ! ای 

دومرف : ترضح 
دوش . حالصا  اهاطخ  ات  منک  عضو  يدعاوق  لوصا و  هراب  نیا  رد  مهاوخیم  ماهدید  یتاهابتشا  اهاطخ و  امش  تغل  رد 

. دنام دهاوخ  ام  نایم  رد  تغل  نیا  هدومن و  هدنز  ار  ام  دینک  نینچ  رگا  متفگ :
: دوب هتشون  نآ  رد  هک  تشاذگ  نم  يور  شیپ  يذغاک  متفر ، ترضح  نآ  دزن  زور  دنچ  زا  سپ 

هک تسا  نآ  لعف  و  دـنک ، نشور  ار  شیامـسم  هک  تسا  نآ  مسا  فرح . ای  لعف ، اـی  دنمـسا ، اـی  تاـملک  ماـمت  میحّرلا ، نمحّرلا  هَّللا  مسب 
لعف . هن  تسا و  مسا  هن  هک  تسا  ییانعم  ياراد  فرح  و  ار ، یّمسم  هدیدپ  تکرح و 

دومرف : نم  هب  هاگنآ 
يزیچ و  ریمـض ، رهاظ ، دنتـسه : عون  هس  رب  رگید  رظن  زا  تاملک  هک  نادب  ازفیب و  اهنآ  رب  دـمآ  ترظن  هب  هک  هچنآ  نک و  عّبتت  هراب  نیا  رد 

. ریمض هن  تسا و  رهاظ  هن  هک 
دیوگیم : دوسألاوبا 

.( تسا لعفلاب  ۀهّبشم  فورح  دارم  . ) دوب بصن  فورح  اهنآ  هلمج  زا  هک  متشاد  هضرع  ترضح  نآ  تمدخ  هدومن  يروآ  عمج  یبلاطم 
دومرف : نم  هب  سپ  مدوب ، هدرکن  رکذ  ار  َّنکل »  » یلو َّنَاَک » َّلََعل ، َتَیل ، َّنأ ، ّنا ، »

؟ ياهدرواین اهنآ  ءزج  ار  ّنکل »  » ارچ
. تسین اهنآ  ءزج  هک  دمآ  مرظن  هب  متفگ :

. سیونب مه  ار  نآ  تساهنآ ، زا  ارچ  دومرف :
هدروآ : لاثم  نینچ  ار  هدش  دای  لوصا  وحن ، ءاملع  زا  جاجز » »

اهنیا ، دننام  و  ورمع ، دیز ، لجر ، دننام : رهاظ ، مسا 
. یمالغ لثم  مّلکتم  ءای  و  َْتلَعَف ، رد  ئات  و  َْتنَا ، اَنَا ، دننام : ریمض  و 

اهنیا ، دننام  و  َُکبَْوث ، دننام : باطخ ، فاک  و 
ءامسا زا   ) يا يذلا و  ام و  نَم و  و  هراشا ،) ءامـسا  زا  ، ) ات اتاه ، هذه ، اذه ، دننام : تسا  تامهبم  ریمـض ، هن  تسا و  رهاظ  هن  هک  هچنآ  اّما  و 

[ . 1 . ] اهنیا دننام  و  ماهفتسا ،) ءامسا  زا   ) نیا یتم و  مک و  و  لوصوم ،)
ابا  هاو 

دومن . شسرپ  ار  ّابَا » َو  ًۀَهِکافو   » نآرق هیآ  يانعم  رکبوبا  زا  يدرم 
: تفگ تسنادن و  ار  ّبا »  » يانعم لّوا  هفیلخ 

رواب نآ  هب  دوخ  هک  میوگب  يزیچ  ادخ  باتک  هرابرد  رگا  منک  هچ  ای  درادیم  رب  ارم  نیمز  مادـک  دـنکفایم و  هیاس  نم  رب  نامـسآ  مادـک 
دنادیم . رتهب  ادخ  ار  ّبا »  » یلو منادیم ، ار  ههکاف »  » يانعم مشاب ، هتشادن 

: دومرف ترضح  نآ  دیسر ، مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  كرابم  شوگ  هب  وا  فرح  نیا 
ندرمـش ماـقم  رد  هفیرـش  هیآ  نیا  رد  دـنوادخ  و  دـشابیم ، هاـیگرپ  نیمز  و  هاـگارچ »  » ياـنعم هب  ّبا »  » ظـفل دـنادیمن  اـیآ  هَّللا » ناحبـس  »

[ . 2 . ] دشاب ناشندب  ماوق  تایح و  هیام  هدومن  هیذغت  هلیسو  نادب  ات  هتشاد  ینازرا  ناشنایاپراهچ  مدرم و  رب  هک  تسا  ییاهتمعن 
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هلالک  هاو  يانعم 
: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ماما  هک  دهد  باوج  تسناوتن  دندیسرپ  ار  هلالک  هژاو  يانعم  رکبابا  زا 

. تسا يردام  يردپ و  نارهاوخ  ناردارب و  يانعم  هب  هلالک »  » دنادیمن ایآ 
: هدومرف یلاعت  يادخ  هک 

[ . 3 . ] َكََرت ام  ُفِصن  اهَلَف  ٌتُْخا  َُهلَو  ٌَدلَو  َُهل  َسَیل  َکَلَه  ٌؤُْرما  ِنِا  َِۀلالَکلا  ِیف  ْمُکِیتفی  ُهَّللا  ُِلق  َکَنُوتفَتْسی 
دریمب و امش  زا  يدرم  رگا  دهدیم  اوتف  هلالک »  » هرابرد ار  امش  دنوادخ  وگب  دنهاوخ ، اوتف  نارهاوخ ) ناردارب و   ) هرابرد لوسر ! يا  وت  زا  »

« تیم هکرت  فصن  تسا  رهاوخ  نآ  يارب  زا  دشاب  هتشاد  يرهاوخ  دشابن و  يدنزرف  وا  يارب  زا 
ار هکرت  فصن  رهاوخ  یتروص  رد  هک  دنراد  قافتا  ءاهقف  اریز  تساهنت ؛ يردپ  ای  يردام و  يردـپ و  رهاوخ  هیآ  نیا  رد  رهاوخ  زا  دارم  و 

. دشاب اهنت  يردپ  ای  يردام و  يردپ و  هک  دربیم  ثرا 
: دیامرفیم رگید  ياج  رد  و 

[ . 4  ] ُسدُّسلا امُهنِم  ٍدِحاو  ِّلُِکلَف  ٌتُْخا  َْوا  ٌَخا  َُهل  َو  ٌةأَْرما  َوا  ًَۀلالَک  ُثَروی  ٌلُجَر  َناک  ْنِإ  َو 
«. دنربیم مهس  مشش  کی  نانآ  زا  کی  ره  دشاب  هتشادن  يرهاوخ  ای  ردارب و  زج  هب  یثراو  ینز  ای  يدرم  رگا  «و 

رهاوخ هب  دراد  صاصتخا  دّدعت  تروص  رد  موس  کی  ییاهنت و  تروص  رد  مشش  کی  نیب  لیـصفت  هک  نیا  رد  دنراد  قاّفتا  هیماما  ياهقف 
[ . 5 . ] يردام ردارب  و 

. تساهدش لامعتسا  اهنت  يردام  اهنت و  يردپ  يردام و  ردپ و  رهاوخ  ردارب و  رد  حیرص  روط  هب  دیجم  نآرق  رد  هلالک »  » ظفل نیاربانب ،
-------------------

: اه تشون  یپ 
ص48 . ج14 ، ءابدالا ، مجعم  [ 1]

ص107 . دیفم ، داشرا ، [ 2]
هیآ 175 . ءاسن ، هروس  [ 3]
. 11 هیآ ئاسن ، هروس  [ 4]

ص107. دیفم ، داشرا ، [ 5]

دنمیدق ناتسود  ود  ره  رفظ  ربص و 

دیامرفیم : ع )  ) یلع ماما 
نامزلا . هب  لاط  نا  و  رفظلا ، روبصلا  مدعی  ال 

[ . 1 .« ] دشک ازارد  هب  شراظتنا  نامز  دنچ  ره  ددرگیمن ، مورحم  يزوریف  زا  روبص  رادیاپ و  ناسنا  »
----------------

: اه تشون  یپ 
يهرامش 145 . تمکح  ، هغالبلاجهن [ 1]

يدوهی عفن  هب  مکح  رودص 

رگید یللملا و  نیب  تارّرقم  و  دوخ ، روشک  تاررقم  نیناوـق و  هب  هک  دـش  ادـیپ  يدـنمتردق  یهاـشداپ ، یمکاـح ، رتـمک  خـیرات  لوـط  رد 

مالسلا هیلع  یلع  ماما  www.Ghaemiyeh.comهمانشناد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1507زکرم  هحفص 1008 

http://www.ghaemiyeh.com


، دراذگب مارتحا  ناهج  ياهروشک 
، دشاب ارگ  لوصا  و 

دننک رداص  يأر  وا  دضرب  وا ، یئاضق  مکاحم  و 
، دندرک دنتساوخ  هچ  ره  هکلب 

. دندومن دوخ  عفانم  يادف  ار  یئارجاو  یئاضق  مکاحم  و 
، لـلم ناـیدا و  تارّرقم  رگید  مالـسا و  نیناوق  هب  یقوقح  رظن  زا  هک  تسا  یئارگلوصا  يوـگلا  اـهنت  مالـسلا  هیلعنینمؤـملاریما  ترـضح 

. دیشخب ققحتار  تواضق  رد  تلادعو  تشاذگیم ، مارتحا 
: دومرف دید و  هفوک  نایدوهی  زا  یکی  تسدرد  ار  دوخ  هدشمُگ  ِهرِز  مالسلا  هیلعیلع  ماما 

. تسا نم  لام  هرز  نیا 
: تفگ درک و  راکنا  يدوهی  و 

. دیروایب لیلد  دیاب  دینکیم  اعدا  هک  امش  تسا ، نم  تسد  رد  ِهرِز 
يدوهی عفن  هب  همکحم ، یـضاق  حیرـش ، دـنک ، بحاصت  ار  دوخ  ِهرِز  ات  تشادـن ، ياهنیب  لـیلد و  مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما  ترـضح  نوچ 

. درک رداص  مکح 
: تفگ دش و  ناملسم  دید ، ار  مالسلا  هیلعیلع  ماما  یئارگ  لوصا  يدوهی ، یتقو 

. متشادرب نم  داتفا و  نیفص  گنج  زا  سپ  گنر  يرتسکاخ  یبسا  زا  هک  تسا  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  لام  ِهرِز  نیا 
: دومرف مالسلا  هیلعنینمؤملاریما  ترضح  هاگنآ 

[ . 1 . ] مدیشخب امش  هب  زین  ار  ِهرِز  يدش ، ناملسم  هک  لاح 
-------------------------

اه : تشون  یپ 
ص114 ج1 ، تاراغلا ، و  ص401 -  ج3 ، ریثا ، نبا  لماک  و  ص56 -  ج41 ، راونالاراحب ، و  ص 105 -  ج2 ، بوشآ ، رهش  نبا  بقانم  [ 1]

. ءایلوالا ۀیلح  و  يرصم -  داقع  سابع  ص49 ؛ مامالا ، ۀیرقبع  و  ص200 -  ج2 ، ةاضقلارابخا ، و  - 

یلع ملح  ربص و 

مالسلا ) هیلع  یلع   ) هرثا یف  ءاخرلا  ناف  ربصاف  هب  تیلتبا  رضلا و  کسم  وا  هرظتنمب  لزان  هناف  اجرف  رظتناف  رهدلا  کضع  نا 
نیکـست تسا و  ینورد  لایما  رب  هبلغ  رظن و  يدـنلب  تمه و  ولع  فرعم  سفنلا  ملع  رظن  زا  تسا و  یناسفن  هلـضاف  تافـص  زا  ملح  ربص و 

دریگیم . ماجنا  یئابیکش  ربص و  هلیسوب  یحور  مالآ  اهدرد و 
تسا و تامرحم  یصاعم و  باکترا  زا  يرادروخ  رب  لمحت  ای  تابجاو و  ماجنا  رد  یئابیکش  ای  تسا و  تامیالم  ان  دیادش و  لمحت  ربص ،

دیامن . هتسارآ  ربص  رویزب  ار  دوخ  دیاب  یسک  ره  تسا و  یمدآ  تنیز  تفص  نیا  لاح  ره  رد 
يراـبدرب ربص و  زین  اـهگنج  رد  یتح  دوب  وا  تـالاح  نیبم  دوخ  وا  راـتفر  اریز  دوب  میلح  ابیکـش و  روبـص و  تهج  ره  زا  مالـسلا  هیلع  یلع 

دومنیم . راکشآ  ار  زواجت  یمرشیب و  ءادتبا  نمشد  ات  درکیم 
ربص و دـیدیمن  زواجت  مجاهت و  ضرعم  رد  ار  یناـسنا  تفارـش  نید و  میرح  اـت  دوب و  لاـمک  دـحب  يراـبدرب  ملح و  رد  مالـسلا  هیلع  یلع 

هیواعم ملح  اما  دناهدوتـس  ملحب  زین  ار  هیواعم  دوبن . نادرگ  ور  ياهثداـح  چـیه  زا  تقیقح  زا  عاـفد  لـباقم  رد  یلو  دادـیم  جرخب  هلـصوح 
یقالخا تلیضف  مالسلا  هیلع  یلع  ملح  هکیلاح  رد  دوب  يدام  عفانم  ظفح  يارب  يرگهلیح و  تسایس و  يور  زا  هدوب و  یگتخاس  یعنصت و 
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دوب . ناهارمگ  تیاده  نید و  تفرشیپ  قح و  ءایحا  يارب  هدش و  بوسحم 
یتخـس و هنوگ  ره  درک و  تیامح  راوگرزب  نآ  زا  دومن و  لمحت  ار  رازراک  تقـشم  جـنر و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  تاوزغ  مامت  رد 

تفریذپ . یئورشوخ  لامک  اب  نید  جیورت  هعاشا و  هرابرد  ار  یتحاران 
هیـصوت لمحت  ربصب و  هدرک  هاـگآ  ار  وا  دـمآ  دوجوب  تفـالخ  رما  رد  شتلحر  زا  سپ  هک  یئاـههنتف  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر 

یف تربصف و  دیامرف : هکنانچ  دومن  ربص  یتخـس  تیاهن  رد  لاس  تدم 25  مالسا  رهاظ  ظفح  يارب  ۀحلـصم  زین  مالـسلا  هیلع  یلع  دومرف ،
هدرک ریگ  شیولگ  رد  یناوختسا  هدیلخ و  شمشچ  رد  يراخ  یئوگ  هک  مدرک  ربص  یسک  دننام  نم  ینعی  یجش . قلحلا  یف  يذق و  نیعلا 

دشاب .
یتیمولظم تبیـصم و  نیرتگرزب  نیا  دوب و  ربصب  رومأم  نید  ظـفح  يارب  یلو  تشاد  تردـق  شیوخ  قح  دادرتسا  يارب  مالـسلا  هیلع  یلع 

مزیخرب و گنجب  رگمتس  موق  نیا  اب  هنتکی  هک  متفرگ  میمصت  اهراب   ) دیامرفیم تسین ! نآ  لمحت  يارای  وا  دوخ  زج  ار  سکچیه  هک  تسا 
رتالاب يربص  هچ  مدرک ) . رظن  فرص  دوخ  قح  زا  نید  ظفح  يارب  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  تیـصو  رطاخب  یلو  مناتـس  زاب  دوخ  قح 

رد دنرب  دجسمب  رکب  وبا  اب  تعیب  يارب  ار  وا  رابجا  روزب و  دنزیرب و  شاهناخب  دیلو  نب  دلاخ  هبعش و  نب  ةریغم  دننام  دنچ  یلذارا  هک  نیا  زا 
ناشک ار  مالـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  یتقو  دنیوگ  تشاذگیمن ! یقاب  برعلا  ةریزج  رد  ار  یفلاخم  دربیم  ریـشمش  هضبقب  تسد  رگا  هکیلاح 

هدوشگ و تداهـش  لیلهتب و  بل  رایتخا  یب  دید  ار  لاح  عضو و  نآ  هک  يدوهی  درم  کی  دـندربیم  دجـسمب  رکب  وبا  اب  تعیب  يارب  ناشک 
رهاظ گنج  ياهنادیم  رد  یتقو  هک  تسا  یسک  نامه  نیا  مسانشیم و  ار  صخش  نیا  نم  تفگ  دندیـسرپ  ارنآ  تلع  نوچ  دش و  ناملـسم 
نینهآ رد  دوشگ و  ار  ربیخ  مکحتـسم  ياههعلق  هک  تسا  یـسک  نامه  دنکفایم و  ناشمادنا  رب  هزرل  هدرک و  بوذ  ار  نایوجمزر  لد  دشیم 

تـشمکی لاجنج  ربارب  رد  هک  الاح  اما  تخادنا  نیمزب  دـنک و  شهاگیاج  زا  ناکت  کی  اب  دـشیم  هتـسب  زابرفن و  نیدـنچ  هلیـسوب  هک  ارنآ 
نیا ربارب  رد  وا  تشادـن  تقیقح  نید  نیا  رگا  تسوا و  نید  ظـفح  يارب  وا  توکـس  تسین و  تمکح  یب  تسا  هدرک  توکـس  رگبوـشآ 

مدش . ناملسم  دش و  تباث  نم  رب  مالسا  ندوب  قح  هک  تسنیا  درکیمن  لمحت  ربص و  اهتناها 
مد  ) يدعـس لوقب  اما  درکیم  تحیـصن  ار  اهنآ  دـیدیم و  دـهع  ضقن  اهراب  دوخ  يافویب  نایرگـشل  زا  هک  نیا  زا  رتگرزب  یتیمولظم  هچ  زاـب 
دیق رـصنع و ال  تسـس  ياهیفوک  رادـید  زا  ات  درکیم  گرم  يوزرآ  دـش  هتفگ  هکنانچ  و  دـشیمن ) عقاو  رثؤم  اـهنآ  درـس  نهآ  رد  شمرگ 

دبای . یئاهر 
نبا لقنب  تشادن  ياهراچ  لمحت  ربص و  زج  دوب و  یحور  هجنکـش  رد  امئاد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  تلحر  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  یلع 

. امولظم تلز  ام  یناف  اعم  خرصنلف  مله  دومرف : ماهدش  مولظم  نم  تفگیم  درکیم و  هلان  هک  دینش  ار  یـسک  يادص  ترـضحنآ  دیدحلا  یبا 
ماهدوب ! مولظم  هشیمه  نم  هک  مینک  هلان  مه  اب  ایب  ینعی 

هیقشقش هبطخ  همجرت  هثالث ) ءافلخ  نارود  رد   ) هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  تلحر  زا  سپ  مالسلا  هیلع  یلع  یئابیکـش  تیمولظم و  هرابرد 
دوش : هدینش  يو  دوخ  نابز  زا  بانجنآ  لمحت  ربص و  ات  دوشیم  هتشاگن  الیذ 

( دوخ سوحنم  رکیپ  رب  دوب  هتخود  نم  نوزوـم  مادـنا  رب  لزا  طاـیخ  هک   ) ار تفـالخ  نهاریپ  رکب ) وـبا   ) ینـالف هک  دـنگوس  ادـخب  دـینادب 
ارنآ هک  بایـسآ  گنـسب  تبـسن  تسا  بایـسآ  طسو  هلیم  دننام  تفالخ  رماب  تبـسن  نم  تیعقوم  لحم و  تسنادیم  هکنآ  لاح  دیناشوپ و 
هدش ریزارس  نم  نماد  زا  تمکح  ملع و  ياهبالیس  هک ) متـسه  یعفترم  دنلب و  هوک  نوچ  تایونعم  لئاضف و  رد  نم  . ) دروآیم رد  شدرگب 

دشابن . ریذپ  ناکما  نم  هلقب  ندیسر  دریگ  جوا  تالامک  ياضف  رد  هک  ردق  ره  زین  ار  هشیدنا  زاورپ  دنلب  ریاط  و 
اب ایآ  هک  مدرک  هشیدـنا  راک  ود  نیا  رد  مدومن و  اهر  ارنآ  هدرک و  یلاخ  دـعاسم ) ان  طیارـش  نآ  رد   ) تفالخ راـب  ریز  زا  هناـش  لاـحنیا  اـب 
نآ تدـش  هک  مدرم ) یهارمگ   ) يروک یکیرات  رب  هکنیا  ای  مرآ  هلمح  نانآ ) رب  دوخ  قح  نتفرگ  يارب  کمک  نتـشاد  نودـب   ) اهنت تسد 

مدـید سپ  منک ؟ یئابیکـش  دومنیم  تاقالم  ار  شراگدرورپ  ات  دربیم  جـنر  عضونآ  رد  نمؤم  درکیم و  ریپ  ار  ناـناوج  هدوسرف و  ار  ناریپ 
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ممـشچ رد  كاشاخ  راخ و  هکنیا  لثم  هودنا  تدش  زا  اذـل  تسا  رتکیدزن  لقعب  مالـسا ) تحلـصم  رظن  زا   ) متـس ملظ و  نیا  رب  ندرک  ربص 
ار دوخ  هار  یلوا  هکنیا  ات  مدرک ! ربص  مدـیدیم  هدز  تراـغ  ار  دوخ  ثاریم  هکیلاـح  رد  دـشاب  هدرک  ریگ  میولگ  رد  یناوختـسا  هتفر و  ورف 
دوخ و یتقاـیل  یب  هب  شیوـخ  تاـیح  رد  هک  يرارقا  همه  اـب  اـبجع  تخادـنا ! باـطخ  رـسپ  شوغآـب  ار  تفـالخ  سورع  دـیناسر و  ناـیاپب 

نایم رد  یلع  هکیلاح  رد  متسین  امـش  نیرتهب  هک  دینک  اهر  ارم  مکیف ـ . یلع  مکریخب و  تسل  ینولیقا و  تفگیم : و   ) درکیم نم  یگتـسیاش 
رتش ناتـسپ  ود  نت  ود  نیا  دومن و  راذگاو  رمع )  ) يرگیدب ار  تفالخ  دنـسم  هک  دوب  هدنامن  یقاب  شرمع  زا  زور  دنچ  زا  شیب  تسا ) امش 

رد شیاطخ  شزغل و  دـیدش و  شناـبز  مخز  تشرد و  نشخ و  شتعیبط  هک  داد  رارق  یـسک  تسد  رد  ار  تفـالخ  دندیـشود ، ار  تفـالخ 
دوب . رتشیب  اهاطخ  نآ  زا  شرذع  دایز و  ینید  لئاسم 

دشک تخس  ار  هقان  مامز  رگا  هک  دنکفا  تریحب  ار  راوس  رتش  هدرک و  روبع  شاینیب  هرپ  زا  راهم  هک  دوب  یشومچ  شکرـس و  رتش  نوچ  وا 
نامز رد  مدرم  ادخب  دنگوس  دزادنا ، تکاله  هاگترپ  هب  ار  راوس  رتش  دراذگ  دوخ  لاحب  هتخاس و  اهر  رگا  دوش و  حورجم  هراپ و  شاینیب 
هکنیا ات  مدرک  ربص  هودنا  تنحم و  یتخـس  اب  تدمنیا  لوط  رد  مود ) راب  يارب   ) مه نم  دنتفر  نوریب  تسار  هار  زا  هدـش و  هابتـشا  راچد  وا 
داد . رارق  متسه  اهنآ  زا  یکی  دننام  تلزنم ) هبتر و  رد   ) مه نم  درک  نامگ  هک  یعمج  نایم  رد  ار  تفالخ  تفر و  دوخ  هارب  زین ) رمع  )
زورما ات  دنداتفا  کشب  نم  هرابرد  هتسناد و  ربارب  رکب ) وبا   ) یلوا اب  ارم  مدرم  نیا  هنوگچ  نک ، يرظن  اروش  نیا  رد  يامرف و  یکمک  ایادخ 

هتفگ اقباس   ) مدش گنهامه  اهنآ  اب  بیـشن  زارف و  رد  مدرک و  ربص  نید ) تحلـصمب   ) مه زاب  نکل  متفرگ و  رارق  صاخـشا  نیا  فیدر  رد 
رد مدـق  دـش و  فرحنم  قح  هار  زا  تشاد  هک  ياهنیک  دـقح و  هقباسب  صاقو ) دعـس   ) يدرم سپ  دـندوب ) رفن  شـش  اروش  ءاضعا  هک  دـش 
رفن ود  دـش و  واب  لیامتم  وهدرک  ضارعا  نم  زا  دوب  نامثع  داماد  هکنیا  تلعب  فوع ) نب  نمحرلا  دـبع   ) يرگید درم  داـهن و  لـطاب  هداـج 

زا نایاپ  راهچ  دـننام   ) هکیلاـح رد  ناـمثع )  ) یمیـس بیترت  نیدـب  دوش . هدرب  ناـشمان  تسا  تشز  اـهنآ ) یتسپ  زا  هک  ریبز  هحلط و   ) رگید
دننام هدش و  تسدـمه  وا  اب  زین  هیما ) ینب   ) شردـپ نادـنزرف  تفرگ و  تسد  رد  ار  روما  مامز  دوب  هدرک  داب  شیولهپ  ود  ندروخ ) ترثک 
مدرم  ) دش زاب  دوب  هتفاب  هک  یبانط  هکنیا  ات  دندیدرگ  ادـخ  لام  ندروخ  لوغـشم  دروخ ، ار  يراهب  زبس  ناهایگ  علو  صرح و  اب  هک  يرتش 

دیدرگ . وا  لتق  بجوم  شرادرک  و  دنتسکش ) ار  شتعیب 
رد فرط  همه  زا  هدروآ و  موجه  نم  يوسب  راتفک  لای  دننام  مدرم  هکنیا  رگم  تخادـنین  تشحو  سرتب و  نامثع ) لتق  زا  سپ   ) ارم يزیچ 

دیدرگ . هراپ  ماهماج  فرط  ود  هدنام و  اپ  تسد و  ریز  رد  نینسح  نانآ  راشف  ماحدزا و  زا  هکیروطب  دنتفرگ  منایم 
دننام  ) یهورگ متفریذپ  ار  نانآ  تعیب  نوچ  دندش و  عمج  نم  رود  تعیب ) يارب   ) دنیآ درگ  دوخ  ياج  رد  هک  يدنفسوگ  هلگ  نوچ  مدرم 

( شنارادـفرط هیواعم و   ) زین یخرب  دـنتفر و  نوریب  نم  تعیب  راـب  ریز  زا  جراوخ )  ) يرگید هورگ  دنتـسکش و  ار  دوخ  تعیب  ریبز ) هحلط و 
رد هک  میهدیم  رارق  یناسک  يارب  ار  ترخآ  يارـس  ام  دـیامرف : هک  دندینـشن  ار  ادـخ  مالک  نانآ  هکنیا  لثم  دـندیئارگ  لطاب  روج و  يوسب 

تسا . ناراکزیهرپ  صوصخم  تبقاع  نسح  دنشاب و  هتشادن  داسف  یشکرس و  هدارا  نیمز  يور 
داد . بیرف  ار  اهنآ  شیاهتنیز  درک و  هولج  نانآ  رظن  رد  ایند  نکل  دندرک و  ظفح  هدینش و  انیقی  ار  هیآ  نیا  دنگوس  ادخب  یلب 

مایق هوبنا و  تیعمج  نآ  روضح  رگا  دـیرفآ  ار  رـشب  تفاکـشب و  ندـیئور ) يارب  نیمز  ریز  رد   ) ار هناد  هک  یئادـخ  نادـب  دـنگوس  دـینادب 
هدیدمتـس يراوخ  رگمتـس و  طلـست  ربارب  رد  نانآ  نتفرگن  رارق  يارب  ءاملع  زا  دنوادخ  هک  ینامیپ  دوبن و  ناگدـننک  يرای  هلیـسوب  تجح 

رد امـش  مدومنیم و  رظن  فرـص  نآ  زا  مدرکیم و  اهر  هتخادنا و  نآ  ناهوک  رب  ار  تفالخ  رتش  راهم  هنیآ  ره  تشادـن  دوجو  تسا  هتفرگ 
[ . 1  ] تسا زب  ینیب  بآ  زا  رتشزرا  یب  نم  دزن  رد  شقرب ) قرز و  مامت  اب   ) امش يایند  نیا  هک  دیتفاییم 

رب هتـشاد و  راهظا  شتیمولظم  هرابرد  ار  دوخ  لمحت  وربص  زا  ياهمـش  هودنا  طرف  ریمـض و  ناجیه  رثا  رد  هبطخ  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  یلع 
هدیمح و تافـص  مامت  عمجتـسم  هک  بانجنآ  اریز  تسا  اسرف  تقاط  تخـس و  ردقچ  یتیمولظم  نینچ  لمحت  هک  تسا  هدومن  نشور  همه 

نیدض لباقت  تسرد  قطنم  رظن  زا  اهنآ  لباقت  هک  دوب  هتفرگ  رارق  اهنآ  لاثما  هیواعم و  صاقو و  دعس  لباقم  رد  دوب  یقالخا  هیلاع  يایاجس 
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تامئالم ان  همهنیا  لمحت  دنادیم ! نم  دننامه  ار  دوخ  مه  هیواعم  هک  داد  لزنت  ياهیاپب  ارم  راگزور  دـیامرف  ترـضحنآ  دوخ  هکنانچ  تسا 
ۀبعکلا . بر  تزف و  دومرف  دروخ  تبرض  یتقو  تهج  نیمهب  دوب و  نید  هار  رد 

---------------------------
اه : تشون  یپ 

. 3 هبطخ . هغالبلا  جهن  [ 1]

یلع ماما  لاصخ  تافص و 

: دومرف رقاب  ماما 
نهاریپ ود  رگا  تسشنیم و  نیمز  رب  دروخیم و  اذغ  اههدنب  دننامه  دوب : نینچ  مالسلاهیلع  یلع  ترضح  هویش  شور و  دنوادخ ، هب  مسق  »

هاگره دیشوپیم ، ار  رگید  نآ  دوخ  دنک و  باختنا  ار  شنیرتهب  دهاوخیم  ار  مادک  ره  ات  درکیم  ربخ  ار  شراکتمدخ  دیرخیم  ینالبنس 
هاتوک ار  نآتشاذگیم  اپ  هنـشاپ  كزوق  یگدمآرب و  زا  شایبرع  سابل  نماد  رگا  درکیم و  عطق  ار  نآ  دوخ  دوب  رتدنلب  شنیتسآ  ینهاریپ 

زا ات  دـش  يا  هرقن  الط و  هن  و  یهد ، کلام  هن  و  داـهن ، تشخ  رب  یتشخ  هن  رجآ و  رب  يرجآ  هن  دوخ ) يارب   ) دوب هیلخ  لاـس  جـنپ  درکیم :
هدافتـسا هکرـس  وج و  ناـن  زا  تفریم و  لزنم  هب  شدوخ  یلو  دـیناروخیم  تشوگ  مدـنگ و  ناـن  مدرم  هب  دـشاب . هتـشاذگ  ثرا  هب  دوـخ 

كاـخ هب  هک  یتسد  جـنرتسد  زا  ار  هدـنب  رازه  درکیم و  باـختنا  ار  نیرتتخـس  دـمآیم ، شیپ  شیارب  دنـسپادخ  راـک  ود  رگا  درکیم ؛
و دناوخیم ، زامن  تعکر  رازه  زور  بش و  رد  تشادن و  ار  وا  راک  تقاط  سک  چیه  . درک دازآ  دیرخ و  هدرک ، قرع  يا  هرهچ  اب  هدولآ و 

نب سنا  زا  نیعبات  زا  یکی   » دوبن وا  لمع  تقاط  ار  یـسک  وا  زا  دعب  دوب و  مالـسلاهیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ترـضح ، نآ  هب  مدرم  نیرتهیبش 
: هیآ نیا  هک  دینش  کلام 

[ . 1 «« ] هبر ۀمحر  وجریو  ةرخألا  رذحی  امئاق  ادجاس و  لیللا  هانآ  تناق  وه  نمأ  »
هراـبرد  » تسا راودـیما  ادـخ  تمحر  هب  تسا و  ناـسرت  ترخآ  باذـع  زا  دزادرپ  تعاـط  ماـیق و  هدحـس و  هب  ار  بـش  هـک  سک  نآ  اـیآ 

؛ دنکیم ار  راگدرورپ  تدابع  هنوگچ  منیبب  ات  مالـسلاهیلع  یلع  دزن  هب  مدمآ  دیوگ : درم  نآ  تسا . هدش  لزان  مالـسلاهیلع » یلع  ترـضح 
تابیقعت ندناوخ  هب  عورـش  دش  مامت  زامن  یتقو  دناوخیم ، زامن  شباحـصا  اب  مدید  متفر ، وا  دزن  برغم  تقو  هک  مریگ  یمدهاش  ار  ادـخ 

، رجف عولط  ات  بش  لوط  رد  وا  مدمآرد و  شلزنم  هب  وا  اب  مه  نم  ودمآ  شلزنم  هب  ترضح  دعب  تساخرب ؛ اشع  زامن  يارب  هک  نیا  ات  دومن 
دعب درک ، رارقرب  ار  تعامج  زامن  مدرم  اب  دـش ، راپـسهر  دجـسم  يوس  هب  درک و  دـیدجت  ار  وضو  سپ  دوب ، نآرق  توالت  زامن و  لوغـشم 

دنتـسشن و شدزن  همکاحم ، يارب  درم  ود  هلمج  زا  دندرک  عوجر  شترـضح  هب  مدرم  نآ  زا  دعب  درک ؛ عولط  باتفآ  ات  دش  بیقعت  لوغـشم 
هب ار  زامن  تفرگ و  رهظ  زامن  يارب  ییوضو  دوب ؛ یـسرداد  تواـضق و  لوغـشم  ترـضح  رهظ  تقو  اـت  دـندمآ ، رگید  درم  ود  نآ  زا  سپ 
رفن ود  رفن  ود  دیـسریم ، مدرم  تاعجارم  تقو  دـعب  دـناوخ . اهنآ  اب  ار  رـصع  زاـمن  اـت  دـش  تاـبیقعت  لوغـشم  دـعب  درک ، رارقرب  تعاـمج 
نیا هک  مریگیم  هاوگ  دهاش و  ار  ادـخ  متفگ : نم  درک . بورغ  باتفآ  ات  دـنک  تواضق  دـهد و  اوتف  ناشدروم  رد  ترـضح  ات  دـندمآیم 

[ . 2 «. ] تسا هدش  لزان  شترضح  هرابرد  هیآ 
-------------------------

اه : تشون  یپ 
. 9 رمز [ 1]

ص182. مالسلاهیلع ، یلع  ترضح  یناگدنز  زا  ییاهناتساد  زا  لقن  قودصلا ص_232  یلاما  [ 2]
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نامزلارخآ ياههنتف  ناگتفای  تاجن  تافص 

( سلاجم رد   ) رگا هک  ناشن  مانیب و  تسرپادـخ  نمؤم  رگم  دـباییمن  تاجن  یـسک  هک  دـیآیم  یناـمز  دومرف : مالّـسلاهیلع  نینمؤملاریما 
نشور ياههناشن  تیاده و  ياهغارچ  صاخـشا  نیا  دیاینرب ، شیوجتـسج  ددصرد  یـسک  دوش  بئاغ  رگا  دنـسانشن و  ار  وا  ددرگ  رـضاح 

راکـشآ ار  مدرم  يدـب  بیع و  دـننکیمن ، دـمآ  تفر و  ینیچ  نخـس  هنتف و  يارب  مدرم  ناـیم  رددنتـسه  کـیرات  بش  رد  ناـیوپ  هر  يارب 
. درادیمرب نانآ  زا  ار  دوخ  باذع  یتخس  دیاشگیم و  نانآ  رب  ار  دوخ  تمحر  ياهرد  دنوادخ  دنتسین ، وگهدوهیب  نادان و  دننکیمن ،
ناما ار  امش  دنوادخ  مدرم  يا  دزیرب ، تسا  نآ  رد  هچنآ  هک  فرظ  نتشگرب  دننام  دوش  هنوراو  مالسا  هک  دیآیم  امـش  رب  ینامز  مدرم  يا 

نیرتگرزب نیرترب و  هک ) يدنوادخ   ) انامه و  دیوشیم ) ناحتما  امتح   ) دنک ناحتما  هکنیا  زا  دادن  هانپ  یلو  دـنک  ملظ  امـش  هب  هکنیا  زا  داد 
ناحتما ام  تسا و  یئاههناشن  حون ) نافوط   ) هثداح نآ  رد  اـنامه  [ 1 « ] نیلتبمل انک  نا  تایآل و  کلذ  یف  نا  : » تسا هدومرف  تساههدـنیوگ 

[ . 2 . ] مینکیم
---------------------

اه : تشون  یپ 
. 30 نونمؤملا : [ 1]

. ۀغالبلاجهن [ 2]

نامزلارخآ مدرم  تشز  تالاح  تافص و 

دومرف : مالّسلاهیلع  نینمؤملاریما  دیوگ : هتابن  نب  غبصا 
هتـشادرب تامرحم  يور  زا  هدرپ  دیامن . يرگهولج  هدومن  يزاسدوخ  دـنک و  ادـیپ  لماک )  ) يرترب تشز  لمع  هک  دـیآیم  مدرم  رب  ینامز 

دنناد و لالح  روگنا  بآ  ياج  هب  ار  بارـش  دنیامن و  یـشورفمک  دنروخیم ، هتـسناد  لالح  ار  نامیتی  لام  ددرگیم و  راکـشآ  انز  دوش ،
. دنوش اهدرم  هب  هیبش  اهنز  اهنز و  هب  هیبش  اهدرم  دننادیم ، زیاج  ار  تناما  رد  تنایخ  دنرمش . لالح  هیده  ناونع  هب  ار  هوشر 

اهدرم هیبش  هک  ینانز  اهنز و  هیبش  هک  ینادرم  دومن  تنعل  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  هکنیا  اب  یئارگسنجمه ، اـی  ساـبل  رد  )
(. دنوش

. دننک جح  هریغ ) تسایس و  ایر ، تراجت ، تحایس ،  ) ادخ ریغ  يارب  نامز  نآ  رد  دننکیمن ، انتعا  زامن  ماکحا  دودح و  هب 
هام نوچ  سپ  دوشن ، هدـید  لوا  بش  رد  یهاگ  دـیآ و  بش  ود  رظن  هب  هک  دوش  هدـید )  ) گرزب ردـقنآ  لوا  بش  هام  یهاگ  نامز  نآ  رد 

. دنریگب هزور  ار  رطفدیع  زور  دنریگن و  هزور  ار  ناضمر  هام  لوا  زور  دوشن  هدید 
دوب دهاوخ  یبیجع  عیرس و  گرم  نامز  نآ  سپ  رد  انامه  دریگ ، ماقتنا  ناهگان  دنوادخ  ادابم  دیـشاب ، بقارم  دیـشاب ، بقارم  نامز  نآ  رد 
هکنآ زا  شیپ  نامز  نآ  رد  هدرم . حبص  تسا و  هدنز  بش  دوشیم ، هدرپس  كاخ  هب  بش  تسا و  ملاس  حبـص  ماگنه  درم ، هک  ياهنوگ  هب 
تلهم لجا  تقو  رخآ  ات  ادابم  دـنروآ  اج  هب  تقو  لوا  رد  ار  زاـمن  دـننکب و  ار  دوخ  تیـصو  تسا  بجاو  دـنوش  ـالتبم  گرم  يراـمیب  هب 

. دهدن
ماجنا دـشاب  تراهط  اب  لاوحا  مامت  رد  دـناوتب  رگا  و  وضو )  ) تراهط اب  رگم  دـباوخن  بش  دـنک  كرد  ار  نامز  نآ  هک  امـش  زا  مادـک  ره 

. دیآیم وا  غارس  هب  تقو  هچ  توملا  کلم  دنادیمن  اریز  دهد 
( دینک یعس   ) دیـسرتب و ادخ  زا  راکـشآ  ناهن و  رد  دیریگب ، دنپ  رگا  مداد  دنپ  دیمهفب و  رگا  مدنامهف  دیـسرتب و  رگا  مدناسرت  ار  امـش  نم 

[ . 1 . ] تسا ناراکنایز  زا  ترخآ  رد  دش و  دهاوخن  هتفریذپ  وا  زا  دنک  لوبق  ینید  مالسا ، زا  ریغ  سک  ره  هچ  دریمب  ناملسم 

مالسلا هیلع  یلع  ماما  www.Ghaemiyeh.comهمانشناد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1507زکرم  هحفص 1013 

http://www.ghaemiyeh.com


-------------------------------
اه : تشون  یپ 

ج 96. راحب ، [ 1]

وحن فرص و 

! نینموملاریما ای  متفگ  سپ  متفای ، رکفتم  ار  ترضح  نآ  هدش  بایفرش  مالسلاهیلع  ریما  ترـضح  رـضحم  هب  يزور  دیوگ : یلئد  دوسالاوبا 
؟ دینکیم رکف  هچ  هرابرد 

. دوش حالـصا  اهاطخ  ات  منک  عضو  يدـعاوق  لوصا و  هراب  نیا  رد  مهاوخیم  ماهدـید  یتاهابتـشا  اهاطخ و  امـش  تغل  رد  دومرف : ترـضح 
يور شیپ  يذغاک  متفر  ترـضح  نآ  دزن  زور  دنچ  زا  سپ  دنام . دهاوخ  ام  نایم  رد  تغل  نیا  هدومن و  هدنز  ار  ام  دینک  نینچ  رگا  متفگ 

: دوب هتشون  نآ  رد  هک  تشاذگ  نم 
میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

. فرح ای  لعف ، ای  دنمسا ، ای  تاملک  مامت 
مـسا هن  هک  تسا  ییانعم  ياراد  فرح  و  ار ، یمـسم  هدـیدپ  تکرح و  هک  تسا  نآ  لـعف  و  دـنک ، نشور  ار  شیامـسم  هک  تسا  نآ  مسا 

هس رب  رگید  رظن  زا  تاملک  هک  نادب  و  ازفیب . اهنآ  رب  دمآ  ترظن  هب  هک  هچنآ  نک و  عبتت  هراب  نیا  رد  دومرف : نم  هب  هاگنآ  لعف . هن  تسا و 
. ریمض هن  تسا و  رهاظ  هن  هک  يزیچ  و  ریمض ، رهاظ ، دنعون :

دارم  ) دوب بصن  فورح  اهنآ  هلمج  زا  هک  متشاد  هضرع  مالسلاهیلع  ترضح  نآ  تمدخ  هدومن  يروآ  عمج  یبلاطم  دیوگیم : دوسالاوبا 
اهنآ ءزج  ار  نـکل  ارچ  دوـمرف : نـم  هـب  سپ  مدوـب  هدرکن  رکذ  ار  نـکل  یلو  ناـک  لـعل ، تـیل ، نا ، نا ، تـسا .) لــعفلاب  ههبــشم  فورح 

؟ ياهدرواین
. سیونب ار  نآ  تساهنآ ، زا  ارچ  دومرف : تسین ؛ اهنآ  ءزج  هک  دمآ  مرظن  هب  متفگ :

، تلعف رد  ءات  و  تنا ، انا ، دننام : ریمض  و  اهنیا ، دننام  و  ورمع ، دیز ، لجر  دننام : رهاظ ، هدروآ : لاثم  نینچ  ار  هدش  دای  لصا  يوحن  جاجز 
: دـننام تسا  تامهبم  ریمـض ، هن  تسا و  رهاظ  هن  هک  هچنآ  اما  و  اهنیا ، دـننام  و  کبوث ، دـننام : باطخ ، فاک  و  یمالغ . لثم  ملکتم  ءای  و 

دننام و  ماهفتـسا ،) ءامـسا  زا   ) نیا یتم و  مک و  و  لوصوم ،) ءامـسا  زا   ) يا يذـلا و  ام و  نم و  و  هراشا ،) ءامـسا  زا  ، ) ات اتاه ، هذـه ، اذـه ،
[ . 1 . ] اهنیا

----------------------------
اه : تشون  یپ 

ءابدالا ج 14 ص 48. مجعم  [ 1]

تعنص

ادخ هب  نم  و  دنیوگیم ، نخس  نآ  رهاظ  رد  مدرم  و  تسا ، توبن  فیدر  رد  نآ  دومرف : دندیسرپ ؛ تعنـص  زا  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  زا 
ناور نیمز و  هدننک و  شدرگ  شتآ  دکار و  ياوه  هدیکـشخ و  بآ  زج  يزیچ  نآ  دنگوس  ادخ  هب  مهاگآ ، نآ  نطاب  رهاظ و  زا  دـنگوس 

[ . 1 . ] تسین يراج  و 
----------------------------

اه : تشون  یپ 
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نوملکتی سانلا  و  ةورملا ، ۀمـصع  و  ةوبنلا ، تخا  یه  لاقف : هعنـصلا  نع  ع )  ) نینموملاریما لئـس  بقانملا  یف  تسا : نینچ  تیاور  نتم  [ 1]
ۀلئاس . ضرا  و  ۀلئاج ، راتو  دکار ، ءاوه  و  دماج ، ءام  الا  هللاو  یه  ام  اهنطاب ، اهرهاظ و  هللاو  ملعا  انا  و  رهاظلاب ، اهیف 

عیانـص زا  یکی  هک  دـنروآیم ، رد  فلتخم  تاعطق  تروص  هب  ار  اـهنآ  باذـم  هک  دـشاب  تازلف  بوذ  تعنـص  لوا  هرقف  زا  دوصقم  دـیاش 
. تسا رضاح  رصع  مهم  رایسب 

موس و  لیبموتا )... خرچ  رلوک ، لاچخی ، دننام   ) دوشیم هتفرگ  راک  هب  عیانـص  زا  ضعب  رد  هک  دـشاب  يدـکار  ياوه  ای  اهزاگ و  زین  مود  و 
ص 274. ج 1 ، يورس ، بقانم ، دشاب . نآ  هب  طوبرم  ياههدروآرف  تفن و  هب  هراشا  زین  مراهچ  قرب و  نایرج  هب  هراشا  زین 

دیص

[ . 1 . ] دشابیم لالح  دریگب  ار  وا  هک  سک  ره  يارب  تسا و  دیص  ددرگ  زاورپ  رب  رداق  هاگره  هدنرپ 
----------------------

اه : تشون  یپ 
ثیدح 5. ۀیلهالا ، رویطلا  دیص  باب  دیصلا ، باتک  یفاک ، عورف  [ 1]

ثعشا نب  قداص 

[ . 1 . ] تسا هدروآ  رامش  هب  مالسلاهیلع  یلع  نانمؤمریما  باحصا  زا  ار  ثعشا » نب  قداص  ، » یسوط خیش 
--------------------

اه : تشون  یپ 
ش 5. ص 45 ، یسوط ، لاجر  [ 1]

نایفس نب  هریبص 

[ . 1 . ] تسا هدوب  مالسلاهیلع  یلع  ماما  باحصا  زا  نایفس » نب  ةریبص   » یسوط خیش  لقن  هب 
-----------------------

: اه تشون  یپ 
ش 4. ص 45 ، یسوط ، لاجر  [ 1]

يدبع ناحوص  نب  هعصعص 

دهع رد  ار  یکدوک  نارود  وا  دوب . سیقلادـبع  هلیبق  ناـگرزب  تاداـس و  زا  ناحیـس  دـیز و  شاردارب  ود  نوچ  ناـحوص ، دـنزرف  هعـصعص 
زا تفاـین . ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  كراـبم  يور  رادـید  قیفوت  اـّما  دـش ، ناملـسم  درک و  يرپـس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 

باحصا زا  اناوت و  يرونخس  رادنید و  لضاف ، حیـصف ، يدرم  سیقلادبع و  شموق  ياسؤر  زا  يو  دیآیم ، رامـش  هب  [ 1  ] نیعبات ناگرزب 
[ . 2 . ] دومن تکرش  ترضح  نآ  ياهگنج  رد  هک  دوب  مالسلاهیلع  نینمؤملاریما 

[ . 3 . ] متخومآ وا  زا  ار  يرونخس  نف  نم  دیوگیم : وا  تحاصف  هرابرد  یبعش 
----------------------------

: اه تشون  یپ 
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ص 34 . ج 1 ، یسوط ، لاجر  ك : ر . [ 1]
ص 43 . ج 9 ، ریدغلا ، ك : ر . ص 20 ؛ ج 3 ، هباغلا ، دسا  [ 2]

ص 43 . ج 9 ، ریدغلا ، [ 3]

ینامی هفیذح  نب  ناوفص 

نب ۀفیذح  تسا ، هدروآ  رامـش  هب  مالـسلاهیلع  یلع  نانمؤمریما  ناروای  زا  ار  دعـس )  ) دیعـس شردارب  هفیذح و  نب  ناوفـص  یـسوط ، خـیش 
نئادم رب  هک  تافو  ماگنه  هب  دوب ، مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  نارای  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  گرزب  باحـصا  زا  هک  ناوفـص  ردپ  نامی 

دومن ییایاصو  نانآ  هب  درک و  عمج  ار  دوخ  ناکیدزن  یـضعب  نادنزرف و  مالـسلاهیلع ) نینمؤملاریما  تفالخ  زا  دعب  زور  لهچ   ) دوب مکاح 
بلاـطیبا نـب  یلع  نینمؤـملا  ریمـال  ۀـعاطلا  هَّللا و  يوـقتب  مکیـصوا  : » دوـب نـیا  ییحی » نـب  لـالب   » لـقن هـب  وا  ياهتیــصو  هـلمج  زا  [ 1]

[ . 2 «. ] مالسلاهیلع بلاطیبا  نب  یلع  نانمؤم  ریما  زا  تعاطا  زین  یهلا و  ياوقت  تیاعر  هب  داب  امش  رب  مالسلاهیلع ؛
نآ باکر  رد  نیفص  رد  دندوب و  مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  نارای  زا  ود  ره  دعـس )  ) دیعـس ناوفـص و  هفیذح ، نادنزرف  تیـصو  نیمه  قبط 

[ . 3 . ] دندیسر تداهش  هب  دندیگنج و  ترضح 
--------------------

اه : تشون  یپ 
دییامن . هعجارم  هفیذح  لاح  حرش  هب  [ 1]

ص 428 . ج 3 ، مکاح ، كردتسم  [ 2]
ص 605. ج 4 ، هعیشلا ، نایعا  [ 3]

رفز نب  دلص 

[ . 1 . ] دوب مالسلاهیلع  یلع  ترضح  نانمؤمریما  باحصا  زا  دلص »  » هک هدرک  لقن  یسوط  خیش 
-----------------------

اه : تشون  یپ 
ش 3. ص 45 ، یسوط ، لاجر  [ 1]

یعبر نب  یفیص 

یلع نانمؤمریما  باکر  رد  نیّفـص  رد  وا  دیوگیم : ریثا  نبا  [ 1 . ] تسا مالسلاهیلع  یلع  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  باحصا  زا  یفیـص » »
. تسین تسد  رد  یلماک  ِعالطا  دسیونیم : هن ، ای  دشاب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  باحصا  زا  هک  نیا  هب  تبسن  اما  تسا . هدوب  مالـسلاهیلع 

[ . 2]
---------------------

اه : تشون  یپ 
ص 68 . ج 4 ، بیذهتلا ، بیذهت  ش 2 ؛ ص 45 ، یسوط ، لاجر  [ 1]

ص 34. ج 3 ، هباغلادسا ، [ 2]
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ینابیش لیسف  نب  یفیص 

زا و  هرتـنع » نب  نوراـه  کلملادـبع   » وا دـج  دـیآیم ، رامـش  هب  مالـسلاهیلع  یلع  نینمؤملاریما  باحـصا  زا  ینابیـش  لیـسف  دـنزرف  یفیص 
[ . 1 . ] دوب مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  هژیو  نارازگتمدخ 

هب رجح  نارای  رگید  يدـع و  نب  رجح  اب  مالـسلاهیلع  ترـضح  نآ  تیالو  هار  رد  دوب و  هتـشذگ  دوخ  زا  يروالد  عاجـش و  يدرم  یفیص 
. دیسر تداهش  هب  هیواعم  نامیخژد  تسد 

تنانمـشد اب  میتسه ، وت  راصنا  بزح و  زا  ام  نانمؤم ، ریما  يا  تسا : هتفگ  نینچ  مالـسلاهیلع  یلع  ماما  زا  تیامح  رد  ناورهن  گنج  رد  وا 
دنـشاب هک  ره  تنانمـشد  اب  هلباقم  يارب  ار  ام  سپ  میریگیم ، شوغآ  رد  ار  وا  ددرگ  زاب  وت  تعاطا  تیالو و  نماد  هب  هک  ره  میگنجیم و 

دراو یللخ  زگره  تنارای ، هدارا  فعـض  ای  تیعمج  یمک  زا  امـش  هدارا  رد  ادـخ ، هدارا  تساوخ و  هب  انامه  راد و  لیـسگ  دنـشاب  اج  ره  و 
[ . 2 . ] دش دهاوخن 

---------------------------
: اه تشون  یپ 

ص 5 . یقرب ، لاجر  [ 1]
ص 80. ج 5 ، يربط ، خیرات  [ 2]

ض

اهيداش تاحیرفت و  ترورض 

ناور ، حور و  تلاصا  تابثا  اب 
نآ ، نوگانوگ  تالاح  و 

، یناور ياهيرامیب  عاونا  تخانش  و 
نامرد ، ياههویش  فشک  و 

. تسا ترورض  کی  یمدآ  حور  تیوقت  يارب  اهيداش  و  ملاس ، تاحیرفت  هک  دناهدیسر  هجیتن  نیا  هب  نارکّفتم  همه 
ندنادنخ ندیدنخ و 

ندیرفآ يداش  ندرک و  يداش 
ندوب رورسم  داشلد و 

ندوب  ور  هدنخ  شاّشب و 
نتشاد بل  رب  دنخبل 

. دراد هدننک  نییعت  شقن  ناسنا  یگدنز  رد  ترورض »  » کی ناونع  هب  اهنیا  همه 
. تسا حرطم  رکفت  زرط  ود  اجنیا  رد 

تـسد ینامداش  يداش و  هب  ناوتیم  ياهویـش ، رازبا و  ره  اب  ياهلیـسو ، ره  اـب  تسا ، قلطم  یناـمداش  يداـش و  هک  دـنراد  داـقتعا  یهورگ 
. تفای

. تسا زاجم  يراکره  و 
. تساور یصقر  هنارت و  عون  ره 
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. تسا تسرد  ندیدنخ  نتفگ و  هنوگره 
، دنروآیم يور  اهيزادرپهّصق  اههّصق و  عاونا  اهزاوآ ، صقر و  عاونا  روآ ، دایتعا  داوم  عاونا  تارکسم ، عاونا  هب  ور  نیا  زا 

، دنوشیم یناور  ياهيرامیب  عاونا  راچد  یناور ، ياهزاین  عفر  ياج  هب  و  دندرگیم ، راچد  یناور  تافآ  عاونا  هب  و 
یـشکدوخ و اهشزرا و  خسم  لاذـتبا و  هب  اشحف ، داسف و  هب  یـشک ، یمدآ  لتق و  هب  زرم  دـح و  یب  ياهیئوج  تّذـل  موادـت  رد  هاگنآ  و 

، دنوشیم التبم  يرازآ  رگید  يرازآدوخ و 
، ددرگیم زاب  زرم  ّدحیب و  ياهيداش  هب  مئارج  اهيراکهزب و  زا  يرایسب  هک 

. دندنخب ات  دننکیم  هرخسم  ار  مدرم 
. دننک يداش  ات  دنربیم  ار  نارگید  يوربآ 

. دنشاب داش  دوخ  ات  دنهدیم  هجنکش  رجز و  ار  نارگید 
، دننکیم ریسفت  اهدیاب »  » لالح و زرم  رد  و  دننادیم ، دنمنوناق  ار  تاحیرفت  يداش و  رگید  یهورگ  و 

، دنرامشیمن زاجم  ار  یحیرفت  يداش و  عونره 
. دنراد رواب  ار  ملاس » تاحیرفت  ، » هملک کی  رد  و 

. دنامب ظوفحم  نارگید  يوربآ  تمرح و  زرم  ات 
. دزاسن دراو  ياهبرض ، ياهمدص ، نارگید  هب  ام  تاحیرفت  هدنخ و  يداش و  ات 

. نارگید ّتیذا  رازآ و  اب  هن  اّما  تسا  بوخ  اهتّذل  يداش و  هدنخ و 
یهلا ، یعامتجا و  تارّرقم  نیناوق و  نتشاذگ  اپ  ریز  اب  هن  تسا  بوخ  ینامداش 

دناشکب ، جرم  جره و  هب  ار  هعماج  دناوتیم  دشابن  رادفده  دشابن ، دنمنوناق  يدازآ  رگا  هکنانچ 
. دناهنوگنیا زین  تاحیرفت  اهيداش و 

؟ دراد ترورض  يداش  عون  مادک  هک  درک  یبایزرا  دیاب 
؟ تسا ملاسان  مادک  ملاس و  حیرفت  مادک 

؟ تساوران مادک  اور و  هدنخ  مادک 
؟ تسا نیغورد  نیمادک  حیحص و  تّذل  مادک 

دنادنخب ، ار  نامیتی  ات  تشاد  شالت  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
دنرگنیم ، يّدام  روما  هاگدید  زا  ار  نامیتی  ياهيدنمزاین  اهزاین و  يرایسب ،

، دنوش بسانم  هیذغت  سابل و  رسمه و  نکسم و  ياراد  دیاب  هک 
یناور ياهدوبمک  اهزاین و  عفر  هب  درکیم ، رکف  نامیتی  یمـسج  يّدام و  تاجایتحا  هب  هک  ياهزادـنا  ناـمه  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  اـّما 

، دیشیدنایم زین  اهنآ 
. دندرگن یفطاع  ياهدوبمک  ای  یناور ، ياههدقع  راچد  هک 

ار ردپ  تسد  زا  اذغ  ِنتفرگ  ینیریـش  ات  دراذگیم  ناشناهد  رد  اذـغ  دوخ  تسد  اب  هکلب  دربیمن ، اهنآ  يارب  اذـغ  اهنت  نامیتی ، اب  هطبار  رد 
. دنشچب

درکیم ، عمج  دوخ  رود  ار  نامیتی 
. دنادنخیم ار  اهنآ  دنفسوگ  يدیلقت  يادص  و  اهيزاب ، عاونا  اب  و 

ناهد رد  لسع  دوخ  ناتـشگنا  اب  و  تسـشیم ، ار  دوخ  ناتـشگنا  دناروخب ، لسع  اهنآ  هب  تساوخیم  و  دروآیم ، لزنم  هب  ار  نامیتی  یتقو 
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: دنشچب ار  ینیریش  عون  ود  هک  دراذگیم  نامیتی 
لسع ینیریش 

نتفرگ ردپ  تسد  زا  ینیریش  و 
. تسین امش  نأش  رد  اهراک  نیا  هک  دندرکیم ، ضارتعا  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  هب  هاگآان  دارفا  هچرگ 

، یتیبرت یـسانشناور  و  كدوک ، یـسانشناور  و  یـسانشناور ، ملع  رد  زورما  هک  تشاد  هجوت  یفیرظ  تاـکن  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  اـّما 
. تسا هّجوت  دروم  رایسب 
: دنیوگیم ناسانشناور 

. تسا هفطاع »  » دوبمک دنداد  تسد  زا  ار  ردام  ای  ردپ  هک  ینادنزرف  يراکهزب  للع 
: دنتفگیم نارگید  هک  درکیم  ینابرهم  اهنآ  اب  و  تشاد ، هّجوت  نامیتی  هب  ردقنآ  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

ًامیتی ُْتنُک  ّینِا  ُتْددول 
[ . 1 ( ] مدوب میتی  کی  مهنم  شاک  يا  )

. داد رارق  یهلا  ماکحا  ياهزرم  رد  و  درک ، دنمنوناق  يدازآ  نانوچ  ار  تاحیرفت  اهيداش و  دیاب  سپ 
: هک دنکیم  شرافس  تمکح 257  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

: دومرف هک  دیربب  اههناخ  هب  ار  اهيداش  دیزاس ، نامداش  ار  اهلد  ات  دینک  یعس 
ًاْبلَق ََعدَْوأ  ٍدَحَأ  ْنِم  اَم  َتاَوْصَْألا ، ُهُعْمَس  َعِسَو  يِذَّلاَوَف  ٌِمئاَن . َوُه  ْنَم  ِۀَجاَح  ِیف  اوُِجلُْدیَو  ِمِراَکَْملا ، ِبْسَک  ِیف  اوُحوُرَی  ْنَأ  َکَلْهَأ  ُْرم  ُْلیَمُک ، اَی 

ًافُْطل . ِروُرُّسلا  َِکلذ  ْنِم  َُهل  ُهَّللا  َقَلَخَو  اَّلِإ  ًاروُرُس 
. ِِلبِْإلا ُۀَبیِرَغ  ُدَرُْطت  اَمَک  ُْهنَع  اَهَدُرْطَی  یَّتَح  ِهِراَدِْحنا  ِیف  ِءاَْملاَک  اَْهَیلِإ  يَرَج  ٌۀَِبئاَن  ِِهب  َْتلََزن  اَذِإَف 

هب دـنگوس  دنـشوکب ، ناگتفخ  زاـین  عفر  رد  اـهبش  و  يراوگرزب ، ندروآ  تسد  هب  رد  اـهزور  هک  هد  ناـمرف  ار  تاهداوناـخ  لـیمک ! يا  »
تبیـصم ماگنه  هب  هک  دهد  رارق  وا  يارب  یفطل  يداش  نآ  زا  دـنوادخ  دـنک ، داش  ار  یلد  سک  ره  دونـشیم ، ار  اهادـص  مامت  هک  ییادـخ 

[ . 2 .« ] دنزاس رود  هاگارچ  زا  ار  هبیرغ  رتش  هکنانچ  دیادزب  ار  تبیصم  یخلت  هتفرگ و  ندیراب  وا  رب  یلالز  بآ  نوچ 
ياههدنخ هب  تبسن  هدرک  هراشا  اهيداش  رد  يور  هنایم  لادتعا و  هب  هاگنآ 

: دیامرفیم هبطخ 26:193  رد  راکزیهرپ  ناسنا 
ُُهتْوَص ُلْعَی  َْمل  َکِحَض  ْنِاَو 

« دوشیمن دنلب  هدنخ  هب  وا  يادص  ددنخیم ، رگا  »
. دوش لیدبت  هدبرع  هب  ههقهق ، هک  تسا  دنسپان  دنلب  ياهادص  اب  ییاه  هدنخ  ینعی 

کی ّمهم و  یناوـیح ، یـسانشناور  رظن  زا  هک ، دـیامرفیم  حرطم  زین  تاـناویح  رد  ار  يداـش  هدـنخ و  مالـسلا  هیلع  نینمؤـملاریما  ترـضح 
. دشابیم ترورض 

: هک دیامرفیم  حرطم  ار  سوواط  هدنخ  رورس و  يداش و  هبطخ 15:165  رد  سوواط  ِلاح  ِحرش  رد 
اَقَز ِهِِمئاَوَق  َیلِإ  ِهِرَصَِبب  یَمَر  اَذِإَف  ِهِحاَشِو ؛ ِغِیباَصَأَو  ِِهلَابْرِس ، ِلاَمَِجل  ًاکِحاَض  ُهِقْهَُقیَف  ِْهیَحاَنَجَو ، ُهَبَنَذ  ُحَّفَـصَتَیَو  ِلاَتْخُمْلا ، ِحِرَْملا  َیْـشَم  یِـشْمَی 
ِِهقاَس ِبُوْبنُظ  ْنِم  ْتَمََجن  ْدَقَو  ِۀَّیِساَلِْخلا . ِۀَکَیِّدلا  ِِمئاَوَقَک  ٌشْمُح  ُهَِمئاَوَق  َّنَِأل  ِهِعُّجََوت ، ِقِداَِصب  ُدَهْشَیَو  ِِهتَثاَِغتْـسا ، ِنَع  ُنِیُبی  ُداَکَی  ٍتْوَِصب  ًالِْوعُم 

. ٌۀَّیِفَخ ٌۀَیِصیِص 
ياهگنر هماج و  ییابیز  هب  هّجوت  اب  سپ  دـنکیم ، زادـنارب  ار  شیابیز  ياهلاب  مد و  دوریم ، هار  رورغم  هدـنلاب  دوخ  هب  نوچ  سوواط ، »

ایوگ دنزیم  دایرف  تسا ، نایرگ  ایوگ  هک  دروآرب  یگناب  دتفایم ، وا  ياهاپ  هب  شهاگن  نوچ  اّما  دهدیم ، رـس  ههقهق  شلابورپ  نوگانوگ 
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( یـسراپ يدـنه و   ) هگرود سورخ  قاس  نانوچ  سوواط  ياهاپ  اریز  دراد ، نورد  رد  هک  تسا  يدرد  قداـص  هاوگ  و  تسا ، هاوخداد  هک 
[ . 3 .« ] تسا هدییور  یفخم  ینخان  شیاپ  قاس  وس  کی  رد  تشز و  کیراب و 

تسا . ترورض  کی  یمدآ  حور  يارب  ینامداش »  » و ملاس » تاحیرفت   » ِلصا نیاربانب 
، دوش ریسفت  تسرد  یمالسا  تّما  يدُربراک  گنهرف  رد  هک  تسا  نآ  ّمهم 

. دبایزاب ار  دوخ  یشزرا  هاگیاج  و 
------------------

: اه تشون  یپ 
راونالاراحب ج 41 ص 49 . [ 1]

: تسا حرش  نیا  هب  نآ  دانسا  زا  یخرب  هک  یتشد ، دمحم  سرهفملا  مجعم  هغالبلاجهن  تمکح 257  [ 2]
يافوتم 588 ه)  ) يدمآ ج 3 ص 311 : مکحلا ص 314 :  ررغ  - 1

يافوتم 580 ه)  ) یهیشبا فرطتسم ج 1 ص 114 : باتک  - 2
يافوتم 538 ه)  ) یلزتعم يرشخمز  راربالا ج3 ص194 ح140 ب43 : عیبر  - 3

يافوتم 573 ه .)  ) يدنوار نبا  ۀعاربلا ج 3 ص 347 : جاهنم  - 4
: تسا حرش  نیا  هب  نآ  دانسا  زا  یخرب  هک  یتشد ، دمحم  سرهفملا  مجعم  هغالبلاجهن  هبطخ 15:165  [ 3]

يافوتم 538 ه)  ) یلزتعم يرشخمز  راربالا ج 1 : عیبر  - 1
يافوتم 606 ه)  ) یعفاش ریثأ  نبا  ۀیاهنلا ج 1 ص 27 و ج 3 ص 304 : باتک  - 2
يافوتم 606 ه)  ) یعفاش ریثأ  نبا  ۀیاهنلاباتک ج2 ص140 و ج 4 ص 191 : - 3

يافوتم 573 ه)  ) يدنوار نبا  ۀعاربلا ج 2 ص 133 : جاهنم  - 4
يافوتم 656 ه)  ) یلزتعم دیدحلا  یبا  نبا  هغالبلاجهن ج 9 ص 266 : حرش  - 5

(. يافوتم 518 ه  ) ینادیم لاثمالا ج 2 ص 12 : عمجم  - 6

( هدنور شیپ  ياهرگشل  رد   ) یتاعالطا لئاسم  تیاعر  ترورض 

ياهزرم يوس  هب  هدنور  شیپ  ناونع  هب  هک  یئاهرگشل  ای  تشاد  هدهع  هب  ار  هاپـس  یهدنامرف  هک  یئاهدربن  مامت  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما 
تسکش زوریپ و  هراومه  ّتلع  نیمه  هب  هک  درکیم  تیاعر  ًاقیقد  ار  یتینما  یتاعالّطا  لئاسم  مامت  اج  همه  رد  داتسرفیم ، یمالـسا  روشک 

. دوب ریذپان 
: تشون یثراح » رضن  نب  دایز   » شاهدنور شیپ  رگشل  هدنامرف  هب  یلمعلاروتسد  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح 

ْمُکَنوُدَو ًاْءدِر ، ْمَُکل  َنوُکی  امیَک  ِراَْهنَْألا ، ِءاَْنثَأ  َْوأ  ِلاَبِْجلا ، ِحاَفِـس  َْوأ  ِفاَرْـشَْألا ، ِلـُُبق  ِیف  ْمُکُرَکْـسَعُم  ْنُکْیلَف  ْمُِکب ، َلََزن  َْوأ  ٍّوُدَِـعب  ُْمْتلََزن  اَذِإَـف 
ِنیَْنثا َْوأ  ٍدِحاَو  ٍهْجَو  ْنِم  ْمُُکتََلتاَقُم  ْنُکَْتلَو  ًادَرَم .

ٍْنمَأ . َْوأ  ٍۀَفاَخَم  ِناَکَم  ْنِم  ُّوُدَْعلا  ُمُکِیتْأی  اَّلَِئل  ِباَضِْهلا ، ِبِکاَنَمَو  ِلاَبِْجلا ، یِصایَص  ِیف  َءاَبَقُر  ْمَُکل  اُولَعْجا  َو 
َو ًاعیِمَج  اُولَِحتْراَف  ُْمْتلََحتْرا  اَذِإَو  ًاعیِمَج ، اُولِْزناَف  ُْمْتلََزن  اَذِإَف  َقُّرَفَّتلاَو : ْمُکایِإ  َو  ْمُهُِعئاَـلَط . ِۀَـمِّدَقُْملا  َنویُعَو  ْمُُهنویُع ، ِمْوَْقلا  َۀَـمِّدَقُم  َّنَأ  اوُمَلْعا  َو 

ًۀَّفِک َحاَمِّرلا  اُولَعْجاَف  ُلیَّللا  ُمُکیِشَغ  اَذِإ 
[ . 1 . ] ًۀَضَمْضَم َْوأ  ًاراَرِغ  اَّلِإ  َمْوَّنلا  اُوقوُذَت  َالَو 

---------------
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: اه تشون  یپ 
. یتشد دمحم  سرهفملامجعم  هغالبلاجهن  همان 11  [ 1]

تلود نارازگراک  رب  تراظن  ترورض 

تاعالّطا نودـب  دوشیمن  روانهپ  يروشک  کی  رد  یعاـمتجا  یـسایس ، ياهلغـش  عاونا  اـب  ار  یتلود  فلتخم  نارازگراـک  هک  تسا  یعیبط 
. درک هرادا  رادیب  يوق و 

. دوب دهاوخ  هعماج  ریگنماد  یلام  ياه  هدافتسا  ءوس  يراوخ ، هوشر  يراک ، مک  عاونا  دشابن ، نارازگراک  روما  رب  حیحص  تراظن  رگا 
رتشا کلام  هب  ياهمان  رد  نارازگراک  روما  رب  یتاعالّطا  ياهورین  تراـظن  ترورـض  هب  هّجوت  اـب  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترـضح 

: دسیونیم
ِۀَنایِْخلاَو . ِرْوَْجلا  ِبَعُش  ْنِم  ٌعاَمِج  اَمُهَّنِإَف  ًةََرثَأَو ، ًةَاباَُحم  ْمِهِّلَُوت  َالَو  ًاراَِبتْخا ، ُمُْهلِمْعَتْساَف  َِکلاَّمُع  ِرُومُأ  ِیف  ْرُْظنا  َُّمث 

ُّلَقَأَو ًاضاَرْعَأ ، ُّحَصَأَو  ًاقاَلْخَأ ، ُمَرْکَأ  ْمُهَّنِإَف  ِۀَمِّدَقَتُْملا ، ِماَلْـسِْإلا  ِیف  ِمَدَْـقلاَو  ِۀَِـحلاَّصلا ، ِتاَتوُیْبلا  ِلْهَأ  ْنِم  ِءایَْحلاَو ، ِۀـَبِرْجَّتلا  َلْهَأ  ْمُْهنِم  َّخََوت  َو 
ًارَظَن . ِرُومُْألا  ِِبقاَوَع  ِیف  ُغَْلبَأَو  ًاقاَرْشِإ ، ِعِماَطَْملا  ِیف 

اوَُفلاَخ ْنِإ  ْمِهیَلَع  ٌۀَّجُحَو  ْمِهیِدـیَأ ، َتَْحت  اَم  ِلُواَنَت  ْنَع  ْمَُهل  یًنِغَو  ْمِهِـسُْفنَأ ، ِحاَلِْـصتْسا  یَلَع  ْمَُهل  ٌةَُّوق  َکـِلذ  َّنِإَـف  َقاَزْرَأـْلا ، ُمِهیَلَع  ِْغبْـسَأ  َُّمث 
َکَتَناَمَأ  اوُمََلث  َْوأ  َكَْرمَأ 

، ِۀـَناَمَْألا ِلاَمِْعتْـسا  یَلَع  ْمَُهل  ٌةَوْدَـح  ْمِهِرُومُِأل  ِّرِّسلا  ِیف  َكَدُـهاَعَت  َّنِإَـف  ْمِهیَلَع ، ِءاَـفَْولاَو  ِقْدِّصلا  ِلـْهَأ  ْنِم  َنویُْعلا  ِثَْعباَو  ْمَُهلاَـمْعَأ ، ْدَّقَفَت  َُّمث 
ِۀیِعَّرلِاب . ِْقفِّرلاَو 

ِهیَلَع َتْطَـسَبَف  ًادِهاَش ، َِکلِذب  َتیَفَتْکا  َِکنویُع ، ُراَبْخَأ  َكَْدنِع  ِهیَلَع  اَِهب  ْتَعَمَتْجا  ٍۀَنایِخ  َیلِإ  ُهَدی  َطََسب  ْمُْهنِم  ٌدَـحَأ  ْنِإَف  ِناَوْعَْألا ؛ َنِم  ْظَّفََحتَو 
[ . 1 . ] ِۀَمْهُّتلا َراَع  ُهَتْدَّلَقَو  ِۀَنایِْخلِاب ، ُهَتْمَسَوَو  ِۀَّلَذَْملا ، ِماَقَِمب  ُهَْتبَصَن  َُّمث  ِِهلَمَع ، ْنِم  َباَصَأ  اَِمب  ُهَتْذَخَأَو  ِِهنََدب ، ِیف  ََۀبوُقُْعلا 

هب ار  نانآ  نارگید  اب  تروشم  نودب  و  یـصخش ، لیماب  و  رامگب ، ناشراک  هب  شیامزآ  زا  سپ  و  شیدـنایب ، تنادـنمراک  روما  رد  سپـس  »
. تسا تنایخ  يرگمتس و  یعون  اریز  نکن ، راداو  فلتخم  ياهراک 

باختنا دـنراد  یناشخرد  هقباس  یناملـسم  رد  هک  يوقت ، اب  هزیکاپ و  ياهنادـناخ  زا  ایح ، هبرجت و  اب  یمدرم  نایم  زا  ار  یتلود  نارازگراک 
. نک

تسا . رتشیب  ناشايرگن  هدنیآ  و  رتمک ، ناشیزرو  عمط  و  رت ، ظوفحم  ناشیوربآ  و  رتیمارگ ، نانآ  قالخا  اریز 
لاوما هب  تسد  يزاـینیب ، اـب  و  دنـشوکیم ، رتشیب  دوخ  حالـصا  رد  یفاـک  قوقح  نتفرگ  اـب  هک  رادینازرا ، ناـنآ  رب  ناوارف  يزور  سپس 

یسررب ار  نارازگراک  راتفر  سپـس  دننک  تنایخ  وت  تناما  رد  ای  دنریذپن  ار  تنامرف  رگا  نانآ  رب  تسا  یتّجح  مامتاو  دننزیمن ، لاملاتیب 
نک

اب ینابرهم  و  يرادتناما ، ببس  نانآ ، راک  زا  وت  یناهنپ  یـسرزاب  تبقارم و  هک  رامگب ، نانآرب  هشیپ  افو  و  وگتـسار ، یتاعالّطا  ياهورین  و 
دوب . دهاوخ  تیعر 

نک ، تبقارم  تخس  تکیدزن  ناراکمه  زا  و 
تعانق یهاوگ  رادقم  نیمه  هب  درک ، دـییأت  ار  تنایخ  نآ  مه  وت ، یتاعالّطا  ياهورین  شرازگ  و  دز ، تنایخ  هب  تسد  نانآ  زا  یکی  رگا  و 

قوط و  رامشب ، راکتنایخ  و  رادراوخ ، ار  وا  سپس  ریگ ، سپ  زاب  وا  زا  دراد  رایتخا  رد  هک  لاوما  زا  هچنآ  و  نک ، رفیک  هنایزات  اب  ار  وا  هدرک 
«. نکفایب شندرگ  هب  یماندب 

--------------------

مالسلا هیلع  یلع  ماما  www.Ghaemiyeh.comهمانشناد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1507زکرم  هحفص 1021 

http://www.ghaemiyeh.com


اه : تشون  یپ 
. یتشد دمحم  سرهفملامجعم  هغالبلاجهن  همان 53  [ 1]

نمشد ياهاعدا  هب  نداد  خساپ  ترورض 

و اهتمهت ، عاونا  هب  گـنج ، زا  سپ  و  دربن ، موادـت  رد  اـی  گـنج ، هناتـسآ  رد  یمومع ، راـکفا  نداد  بیرف  يارب  نمـشد  هک  تسا  یعیبط 
. داد خساپ  ار  نمشد  ياعّدا  ًاقیقد  دیاب  هک  دنزیم ، نماد  تاعیاش 

[ . 1 . ] دومرف خساپ  نانآ  ياهاعّدا  هب  تیاده و  ار  لمج  نارس  ینوگانوگ ، ياههمان  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح 
: دننام داد ، بسانم  خساپ  اهنآ  تاعیاش  اه و  تمهت  و  اهاعّدا ، عاونا  هب  درک و  تیادـه  زین  ار  نیّفـص  گنج  نارادمدرـس  رگید  هیواعم و  و 

همان 75 _ 73 _ 65 _ 64 _ 55 _ 49 _ 48 _ 39 _ 37 _ 32 _ 28 _ 17 _ 10 _ 9 _ 7 _ 6.
: دننام دنداد ، نکـش  نادند  ياهباوج  نانآ  ياهاعّدا  تاعیاش و  هب  تیاده و  زین  ار  ناورهن »  » جراوخ نافرحنم  دنمـشزرا ، همان  دنچ  رد  و 

همان 77.
-------------------

اه : تشون  یپ 
. سرهفملا مجعم  هغالبلاجهن  همان 54  [ 1]

یگدنرادزاب هعفاد و  ترورض 

ییالب تفآ و  عون  ره  دـشاب  هشادـن  دوجو  یگدـنرادزاب  تلاح  دـشابن و  هعفاد  لصا  رگا  تسا  یمدآ  مسج  نانوچ  اهناسنا  هعماج  هرکیپ 
. دوشیم نآ  ریگنماد 

. دنروآیم يور  اهیتشز  هب  هناهاگآان  يرایسب 
. دنزادرپیم داسف  جاور  هب  هناهاگآ  یخرب  و 

لمع هب  يریگولج  یفارحنا  یتشز و  هنوگره  زا  دنناشنب و  شیوخ  ياجرـس  رب  ار  نادساف  نادب و  دـنناوتیم  دـننک  تراظن  مدرم  همه  رگا 
، دنروآ

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ماما  یمدرم » تراظن   » یئارچ هفسلف و  رد  هک 
ءاهَفُّسِلل ًاَعْدَر  ِرَْکنُْملا  ِنَع  یْهَّنلاَو 

.« دنراد زاب  اهيدب  زا  ار  نادرخ  یب  هک  تسا  يرورض  تهج  نآ  زا  رکنم  زا  یهن  »
، هداد قوس  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  یئارجا  لـحارم  و  یمومع » تراـظن   » هب ار  مدرم  يرگید  دنمـشزرا  دوـمنهر  کـی  رد  هاـگنآ  و 

: دیامرفیم
ُلَْـضفَأ َوُهَو  َرِجُأ ، ْدَقَف  ِِهناَِسِلب  ُهَرَْکنَأ  ْنَمَو  َئَِربَو ؛ َِملَـس  ْدَـقَف  ِِهْبلَِقب  ُهَرَْکنَأَف  ِهَیلِإ ، یَعْدـی  ًارَْکنُمَو  ِِهب  ُلَمْعی  ًاناَوْدُـع  َيأَر  ْنَم  ُهَّنِإ  َنُونِمْؤُْملا ، اَهیَأ 

؛ ِِهبِحاَص ْنِم 
َرََّونَو ِقیِرَّطلا ، یَلَع  َماَقَو  يَدُْهلا ، َلِیبَس  َباَصَأ  يِذَّلا  َِکلذَف  یَْلفُّسلا ، یِه  َنیِِملاَّظلا  ُۀَِملَکَو  اْیلُْعلا  یِه  ِهَّللا  ُۀَِـملَک  َنوُکَِتل  ِفیَّسلِاب  ُهَرَْکنَأ  ْنَمَو 

. ُنیِقْیلا ِِهْبلَق  ِیف 
هتـشاد ملاس  یگدولآ  زا  ار  دوخ  دـنک  راکنا  ار  نآ  لد  رد  و  دـشاب ، يرکنم  هب  توعد  دـهاش  و  درگنب ، ار  يزواجت  سکره  ناـنمؤم ! يا  »

، تسا
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تسا ، رترب  یلّوا  زا  و  دش ، دهاوخ  هداد  شاداپ  دنک  راکنا  ار  نآ  نابز  اب  سکره  و 
رد نیقی  رون  تفای و  ار  يراگتـسر  هار  وا  ددرگ ، تسَپ  نارگمتـس  راتفگ  دـنلب و  ادـخ  مالک  ات  دزیخرب  راکنا  هب  ریـشمش  اب  هک  سک  نآ  و 

[ . 1 .« ] دیبات شلد 
-------------------

اه : تشون  یپ 
: تسا ریز  حرش  هب  نآ  دانسا  زایخرب  هک  یتشد ، دمحم  سرهفملا  مجعم  هغالبلاجهن  تمکح 373  [ 1]

يافوتم 310 ه)  ) یعفاش يربط  يربط ج5 ص163 : خیرات  - 1
يافوتم 573 ه)  ) يدنوار نبا  ۀعاربلا ج 3 ص 411 : جاهنم  - 2

يافوتم 548 ه)  ) یسربط : 13 لصف راونالا ص100 و48  ةاکشم  - 3
يافوتم 1110 ه)  ) یسلجم 91 ح77 : صو راونالا ج 97 ص89 ح69  راحب  - 4

يافوتم 588 ه)  ) يدمآ مکحلا ج 3 ص 183 : ررغ  - 5
(. يافوتم 508ه  ) يروباشین لاّتف  نبا  نیظعاولا ص364 : ۀضور  - 6

یعامتجا یگدنز  ترورض 

دوش . هرادا  يراکمه  نواعت و  حور  اب  هارمه  یعامتجا  ياهنوگ  هب  دیاب  یگدنز  هک  دنراد  فارتعا  ناهج  نارگشهوژپ  ناقّقحم و  همه 
: دناهتفگ زین  ناسنا  فیرعت  رد  و 

.« تسا یعامتجا  يدوجوم  ناسنا  »
ریغ ترورـض  کی  یعامتجا » یگدنز   » هک دناهدناسر  تابثا  هب  ار  تقیقح  نیا  هتـشذگ  ياهناسنا  ندمت  راثآ  یـسررب  اب  ناسانـش  هعماج 

: تسا دقتعم  زین  یسانشناور  ملع  تسا و  راکنا  لباق 
« تسا ییارگعمج  حور  ياراد  یعامتجا و  ًاترطف  ناسنا  »

يراکمه نواعت و  هب  ار  ناگمه  هدیسر و  تابثا  هب  یعامتجا  یگدنز  ترورض  ناسنا و  ندوب  یعامتجا  زین  هغالبلاجهن  نآرق و  هاگدید  زا 
؛ دنناوخیم ارف 

. داد تبثم  خساپ  اهیدنمزاین  همه  هب  دومیپ و  ار  لماکت  دشر و  هار  ناوتیمن  ییاهنت  هب  اریز 
: دومرف یعامتجا  یسایس ، تیعقاو  نیا  هب  تبسن  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  هک 

ِۀَعاَمَْجلا . َعَم  ِهَّللا  َدی  َّنِإَف  ِمَظْعَْألا  َداَوَّسلا  اُومَْزلاَو 
. ِْبئِّذِلل ِمَنَْغلا  َنِم  َّذاَّشلا  َّنَأ  اَمَک  ِناَطیَّشِلل ، ِساَّنلا  َنِم  َّذاَّشلا  َّنِإَف  َۀَقْرُْفلاَو ! ْمُکایِإَو 

، تسا ناطیش  ریسا  اهنت  ناسنا  هک  دیزیهرپب  یگدنکارپ  ییادج و  زا  تسا ، نآ  هارمه  ادخ  تسد  هک  دیـشاب  عامتجا  تیعمج و  اب  هراومه  )
[ . 1 ( ] گرگ همعط  هلگ ، زا  رود  دنفسوگ  هک  هنوگنامه 

یعامتجا ؟ یگدنز  مادک  و  هعماج ؟ مادک 
: هک تسا  نیا  دنکیم  بلج  دوخ  هب  ار  ياهدنهوژپ  ره  هشیدنا  هّجوت و  هک  یلاؤس  نیلّوا  یعامتجا ، یگدنز  ترورض  حرط  زا  سپ 

؟ تسیز دیاب  هعماج  مادک  رد 
؟ دومن باختنا  دیاب  ار  یعامتجا  یگدنز  نیمادک  و 

، تسین اهناسنا  لامک  دشر و  نارادفرط  هّجوت  دروم  هدولآ  دساف و  عماوج  هک  تسا  یعیبط 
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درک ؟ حالصا  ار  هدولآ  عماوج  ای  دروآ ؟ يور  یّقرتم  لماکتم  ملاس و  عماوج  هب  دیاب 
هار دـناوتیمن  زین  هدولآ  عماوج  رکیپ  تسا ، لزلزت  راچد  لماک ، تمالـس  ندروآ  تسد  هب  رد  ناسنا  هدوسرف  رامیب و  رکیپ  هک  هنوگنامه 

. دناسرب لماکت  هب  ار  اهناسنا  دیامیپب و  ار  یّقرت 
عماوج حالـصا  تسا و  دنمـشزرا  لماکتم  ملاس و  عماوج  هب  ندروآ  يور  مه  یعامتجا و  یگدنز  ترورـض  مه  هغالبلاجهن ، هاگدـید  زا 

: دومرف هک  دوریم ، رامشب  یهلا  ناربمایپ  هدنزرا  فادها  زا  زین  دساف 
ْمُهَّنِاَف َُِحامَّسلاَو  ِءاَخَّسلاَو  ِۀَـعاَجَّشلاَو  ِةَدْـجَّنلا  ِلْهأ  َُّمث  ِۀَنَـسَْحلا  ِِقباوَّسلا  َو  ِۀَِـحلاَّصلا  ِتاـت  ُوُیْبلا  ِلـْهَأ  َو  ِباَـسْحَءْالاَو  ِتاَءُورُْملا  يِوَذـِب  ْقِصلا 

ِفْرُْعلا َنِم  ٌبَعُش  َو  ِمَرَْکلا  َنِم  ٌعاَمِج 
دارفا دنتواخـس و  عاجـش و  مدرم  هقباس و  شوخ  حلاص و  ياهنادـناخ  زا  هتـساخرب  لیـصا ، سانـشرس و  بوخ و  دارفا  اب  ار  دوخ  طباور  )

[ . 2 .( ] دنشابیم يراکوکین  لیصا  زکرم  مَرَک و  ششخب و  نوناک  اهنآ  هک  ارچ  زاس ، رارقرب  راوگرزب 
. دناسانشیم شنارای  باحصا و  هب  ار  نآ  ياههناشن  هتشاد و  اههوکش  فرحنم  دساف و  دارفا  هدولآ و  هعماج  زا  هاگنآ 

. ٌلِیلَذ ِّقَْحِلل  ُمِزاَّللاَو  ٌلِیلَک ، ِقْدِّصلا  ِنَع  ُناَسِّللاَو  ٌلِیلَق ، ِّقَْحلِاب  ِهِیف  ُِلئاَْقلا  ٍناَمَز  ِیف  ْمُکَّنَأ  ُهَّللا  ُمُکَمِحَر  اوُمَلْعاَو 
ِناَهْدِْإلا یَلَع  َنوُِحلَطْصُم  ِنایْصِْعلا ، یَلَع  َنوُفِکَتْعُم  ُُهلْهَأ 

زجاع و تسار  راتفگ  زا  نابز  تسا و  كدـنا  قح  هدـنیوگ  هک  دـیاهتفرک  رارق  ياهعماـج  ناـمز و  رد  دـینادب  دـنک  تمحر  ار  امـش  ادـخ  )
دنلیلذ . راوخ و  نایوج  قح  گنگ و 

[ . 3 .( ] دنشابیم اهیلبنت  یتسس و  اب  ماگمه  هانگ و  تیصعم و  مدمه  مدرم 
--------------------------

: اه تشون  یپ 
: تسا حرش  نیا  هب  نآ  دانسا  زا  یخرب  هک  یتشد ، دمحم  سرهفملا  مجعم  هغالبلاجهن  هبطخ 7/127  [ 1]

يافوتم 310 ه) یعفاش  يربط  : 37 هنس يربط ج3 ص121  خیرات  - 1
يافوتم 606 ه)  ) یعفاش ریثأ  نبا  دی :» هدام   » و رجب » هدام   » ۀیاهنلا - 2

يافوتم 255 ه)  ) ظحاج ناویحلا ج 2 ص 90 : باتک  - 3
يافوتم 569 ه)  ) یعفاش یقهیب  نساحم ص 41 : باتک  - 4

يافوتم 381 ه)  ) قودص خیش  یلامأ : باتک  - 5
يافوتم 687 ه)  ) یلبرا ۀمغلا ج 1 ص 42 : فشک  - 6

يافوتم 588 ه .)  ) يدمآ مکحلاررغ ص 329 : - 7
: تسا حرش  نیا  هب  نآ  دانسا  زا  یخرب  هک  یتشد ، دمحم  سرهفملا  مجعم  هغالبلاجهن  همان 52/53  [ 2]

يافوتم 380 ه)  ) ینارح هبعش  نبا  لوقعلا ص 126 : فحت  - 1
يافوتم 363 ه)  ) نامعن یضاق  مالسالا ج 1 ص 350 : مئاعد  - 2

يافوتم 732 ه)  ) یعفاش يریون  برالا ج 6 ص 19 : ۀیاهن  - 3
يافوتم 450 ه)  ) یشاجن یشاجن ص 7 : تسرهف  - 4

يافوتم 460 ه)  ) یسوط خیش  تسرهف ص37 : - 5
يافوتم 573 ه)  ) یعفاش رکاسع  نبا  قشمدخیرات ج3 ص289 ح1311و1314 : - 6

يافوتم 381 ه .)  ) قودص خیش  هیقفلا ج4 ص409 : هرضحیال  نم  - 7
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: تسا حرش  نیا  هب  نآ  دانسا  زا  یخرب  هک  یتشد ، دمحم  سرهفملا  مجعم  هغالبلاجهن  هبطخ 2/233  [ 3]
يافوتم 328 ه )  ) ینیلک یفاک ص 396 : هضور  - 1

يافوتم 588 ه)  ) يدمآ ج 3 ص 69 : مکحلا ص 82 / ررغ  - 2
يافوتم 538 ه)  ) یلزتعم يرشخمز  1 ص80 ح227 : جراربالا عیبر  - 3

يافوتم 513 ه)  ) یناهفصا بغار  تارضاحم ج 1 ص 89 : - 4
يافوتم 553 ه)  ) طاوطو ررع ص 108 : ررغ و  - 5

يافوتم 573 ه)  ) يدنوار ۀعاربلا ج 2 ص 407 : جاهنم  - 6
يافوتم 605 ه)  ) مارو خیش  رطاوخلا ص78 : هیبنت  - 7

(. يافوتم 1110 ه  ) یسلجم راونالا ج 70 ص123 : راحب  - 8

نادنزرف تمالس  ترورض 

هدروآ : بقانم  رد  يورس 
. دندومن شسرپ  یمدآ  توهش  زا  وا  زا  هتفر  مّود  هفیلخ  دزن  نز  لهچ 

تفگ : مود  هفیلخ 
. تسا ءزج  ُهن  نز  ءزج و  کی  ياراد  درم 

دندیسرپ :
!؟ تسین زیاج  درم  کی  زج  نانز  يارب  یلو  دننکیم  هدافتسا  زینک  هعتم و  مئاد و  نانز  عاونا  زا  نادرم  هک  تسا  هنوگچ  سپ 

درک . لاؤس  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  تسنادن ، ار  لاوئس  نیا  خساپ  مود  هفیلخ 
داد : روتسد  نانآ  هب  نینمؤملاریما 

. دنروایب بآ  زا  رپ  یفرظ  مادک  ره 
. دنزیرب یگرزب  فرظ  رد  ار  اهبآ  همه  دومرف : هاگنآ  و 

دومرف : کی  ره  هب  سپس  و 
. درادرب دیاهتخیر  هک  ار  یبآ  ناتمادک  ره  الاح 

. تسین يزاسادج  لباق  دنتفگ :
[ . 1 . ] تشگیم لطاب  بسن  ثاریم و  دوبن و  نکمم  بسن  دالوا و  نیب  قرف  دوبن ، نوناق  نآ  رگا  هک  تفرگ  هجیتن  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

-----------------------
اه : تشون  یپ 

ص492. ج1 ، يورس ، بقانم ، [ 1]

یمزر یگدامآ  ترورض 

رازراک نادـیم  زا  دـننکیم و  يراددوخ  حالـس  نتـشادرب  زا  نورتس  هیاپیب و  تایرظن  چوپ و  ياهیفاب  هفـسلف  هب  لسوت  اب  نالدزب  زا  یخرب 
دنزیرگیم .

، دوشیم دوبان  نداتفا  نابز  زا  اب  لطاب  : » هک دـننکیم  هیجوت  نینچ  نیا  ار  دوخ  توخر  دـننیبیم ، ار  نمـشد  تیلاعف  یتقو  اـهنآ  زا  یـضعب 
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!« دش دهاوخ  دوبان  وحم و  دوخ  دیربن . وا  زا  یمان  دینک و  توکس  وا  يهرابرد  نیاربانب 
نیب زا  لـطاب  ددرگیم و  هریچ  قح  : » هک دـننکیم  هیجوت  نینچ  نیا  ار  دوخ  رارف  دـننیبیم ، هک  ار  نمـشد  ياـهیزوریپ  ناـنآ  زا  یهورگ  و 

تخاس .» دهاوخ  ار  نمشد  راک  دوخ ، نامز ،  » و دوریم »
يادـخ اب  وت  : » دـنتفگ ناشربمایپ  هب  هک  یناربخیب  نآ  لثم  دوش ، وربور  نمـشد  اب  اهنآ  ياج  هب  دـنوادخ  هک  دـنراد  راظتنا  رگید  یخرب  و 

يهیآ 24 » هدئام ، يهروس  میاهتسشن ! اج  نیمه  ام  ورب ، اهنآ  گنج  هب  دوخ 
دنراد . یئاهشیارگ  نینچ  شیبامک  مدرم 

تسا . يرگید  زیچ  ع )  ) ماما رظن  زا  عوضوم  اما 
دومرف : تخادرپ و  ورین  كرادت  هب  يرتشیب  تیدج  تدش و  اب  ماما  دندز ، تسد  ورین  يروآدرگ  هب  ماما  هیلع  ریبز  هحلط و  هک  یماگنه 

و هنع ، ربدملا  قحلا ، یلا  لبقملاب  برضا  ینکل  و  اهدصار ، اهلتخی  اهبلاط و  اهیلا  لصی  یتح  مدللا ، لوط  یلع  مانت  عبـضلاک  نوکا  هللا ال  و 
هللا یلص  هیبن - هللا  ضبق  ذنم  یلع ، ارتاتـسم  یقح ، نع  اعوفدم  تلزام  هللاوف  یموی ، یلع  یتای  یتح  ادبا  بیرملا  یـصاعلا  عیطملا ، عماسلاب 

اذه . سانلا  موی  یتح  هلآ - هیلع و 
و دور ، باوخ  هب  وا  ات  دبوک ، نیمز  رب  بوچ  ناسکی ، تخاون  اب  وا  لافغا  يارب  یچراکـش  هک  متـسین  راتفک  نوچ  نم  دنگوس ... ادـخ  هب  »

دزادنا . شماد  هب  زابگنرین  دایص 
ار نیئآدـب  ناشکرـس  قح ، ناوریپ  يرای  هب  مزاتیم و  نازیتس  قح  رب  قح ، ناروای  یتسدـمه  هب  مراد ، ندـب  رد  ناج  هک  يزور  ات  نم  هکلب 
دناهدرک و لامیاپ  ارم  قح  هتـسویپ  زورما  ات  درب  شیوخ  دزن  هب  ار  شربمایپ  دنوادخ  هک  نامز  نآ  زا  دـنگوس  ادـخ  هب  و  مبوکیم ... مهرد 

[ . 1 .« ] دناهداد يرترب  نم  رب  ار  نارگید 
----------------------

اه : تشون  یپ 
يهبطخ 6. هغالبلاجهن ، [ 1]

ییانیب فعض 

وا مشچ  ناـمتخاس  هب  یلو  هدـش ، مک  شییاـنیب  هدروخ و  شمـشچ  رب  ياهبرـض  هک  يدرم  هب  تبـسن  مالـسلا  هیلع  نینمؤـملاریما  ترـضح 
: درک شیامزآ  نینچ  دوب ، هدیسرن  یبیسآ 

وا زا  كدنا  كدنا  هتفرگ و  شبویعم  مشچ  ربارب  رد  یغرم  مخت  ترـضح  نآ  روتـسد  هب  يدرم  هاگنآ  تسب و  شملاس  مشچ  رب  ياهچراپ 
شیامزآ هنوگنادـب  زین  ار  شملاس  مشچ  درک و  هناشن  ار  هطقن  نآ  سپـس  دـنیبیمن ، ار  نآ  هک  درک  اعّدا  بورـضم  هک  ییاج  اـت  دـش  رود 

[ . 1 . ] داد تیانج  شرا  وا  هب  تبسن  نامه  هب  هدرک ، صخشم  ار  تفاسم  ود  توافت  هاگنآ  هدومن و 
---------------------------

اه : تشون  یپ 
ثیدح 6 . ص323 ، ج7 ، یفاک ، عورف  [ 1]

مشچ ود  ره  ییانیب  فعض 

هدش فیعـض  شییانیب  هبرـض  نآ  رثا  رد  هک  درک  اعّدا  هدمآ و  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تمدخ  دـندیبوک  شرـس  هب  ياهبرـض  هک  يدرم 
تسا .
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راهچ زا  ییانیب  نوچ  درک و  شیامزآ  بناج  راهچ  زا  ار  شمـشچ  ِدید  یغرم ، مخت  نداد  ناشن  اب  دیناشن و  یّلحم  رد  ار  يو  ترـضح  نآ 
: دومرف يو  هب  دوب  يواسم  فرط 
تسا . هتفریذپ  تسار و  تیاعّدا 

سپس درک و  شیامزآ  بناج  راهچ  زا  ار  شمـشچ  دید  ءادتبا  دیناشن و  وا  رانک  رد  دناوخ و  شیپ  لاس  ّنس و  نامه  رد  ار  يدرم  هاگنآ  و 
رگا مشچ و  هید  فصن  دوب  هدش  مک  شییانیب  فصن  رگا  ًالثم  . ) داد هید  بورـضم  هب  تبـسن  نامه  هب  هدومن ، نییعت  ار  تفاسم  ود  توافت 

[ . 1 ...( ] ثلث و ثلث 
------------------------

اه : تشون  یپ 
ثیدح 148. ص93 ، یمق ، ایاضقلا ، بیاجع  [ 1]

هدـش تیانج  شرا  نییعت  شیامزآ و  رگید  مشچ  اب  هسیاـقم  اـب  هک  هدوب  مشچ  کـی  وا  ربخ  دروم  مشچ و  ود  ره  شیاـمزآ  ربخ  نیا  دروم 
. تسا

عافد يارب  شترا  ترورض 

کلام هب  باطخ  یهلا  ماکحا  نید و  ظفح  یّلم و  عفانم  لالقتـسا و  زا  هبناج  همه  عافد  رد  شترا  شقن  هب  هّجوت  اب  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما 
: دسیونیم رتشا 

ْمِِهب . اَّلِإ  ُۀیِعَّرلا  ُموُقَت  َسَیلَو  ِْنمَْألا ، ُُلبُسَو  ِنیِّدلا ، ُّزِعَو  ِةَالُْولا ، ُنیَزَو  ِۀیِعَّرلا ، ُنوُصُح  ِهَّللا ، ِنْذِِإب  ُدُونُْجلاَف ،
ِءاَرَو ْنِم  ُنوُکیَو  ْمُهُِحلْـصی ، امِیف  ِهیَلَع  َنوُدِمَتْعیَو  ْمِهِّوُدَع ، ِداَهِج  یَلَع  ِِهب  َنْوَْوقی  يِذَّلا  ِجاَرَْخلا  َنِم  ْمَُهل  ُهَّللا  ُجِرْخی  اَِمب  اَّلِإ  ِدُونُْجِلل  َماَِوق  َال  َُّمث 

. ْمِِهتَجاَح
َنوُعَمْجیَو ِِدقاَعَْملا ، َنِم  َنوُعَمْجیَو  ِِدقاَعَْملا ، َنِم  َنوُمِکْحی  اَِمل  ِباَّتُْکلاَو ، ِلاَّمُْعلاَو  ِةاَضُْقلا  َنِم  ِِثلاَّثلا  ِْفنِّصلِاب  اَّلِإ  ِنیَْفنِّصلا  ِنیَذِهل  َماَِوق  َال  َُّمث 

. اَهِّماوَعَو ِرُومُْألا  ِّصاَوَخ  ْنِم  ِهیَلَع  َنُونَمَتْؤیَو  ِِعفاَنَْملا ، َنِم 
ْمِهیِدـیَِأب ِقُّفَرَّتلا  َنِم  ْمُهَنوُفْکیَو  ْمِِهقاَوْسَأ ، ْنِم  ُهَنوُمیِقیَو  ْمِهِِقفاَرَم ، ْنِم  ِهیَلَع  َنوُعِمَتْجی  امِیف  ِتاَعاَنِّصلا ، ِيَوذَو  ِراَّجُّتلِاب  اَّلِإ  ًاعیِمَج  ْمَُهل  َماَِوق  َالَو 

. ْمِهِریَغ ُْقفِر  ُهُُغْلبی  َال  اَم 
روما دـنروشک ، تینما  قّقحت  ياههار  و  نید ، هوکـش  نارادـمامز ، راقو  تنیز و  و  تیعر ، راوتـسا  هاگهانپ  ادـخ ، نامرف  هب  نایهاپـس  سپ  )

نمـشد اب  داهج  يارب  نآ  اب  هک  دوشیمن  ماجنا  تیعر  تایلام  جارخ و  هب  زج  نایهاپـس  يرادـیاپ  و  ددرگن ، راوتـسا  نایهاپـس  اـب  زج  مدرم 
. دنزاس فرطرب  ار  دوخ  ياهيدنمزاین  و  دننک ، هیکت  نآ  هب  شیوخ  روما  حالصا  يارب  و  دندرگ ، تیوقت 

هک دـنتموکح ، ناگدنـسیون  و  تلود ، نارازگراک  و  تاضق ، نآ  و  دنـشاب ، رادـیاپ  دـنناوتیمن  مّوس  هورگ  اب  زج  مدرم ، نایهاپـس و  سپس 
دروم یـصوصخ  یمومع و  ياهراک  رد  و  دـنروآیم ، مهارف  تسا  ناناملـسم  دوس  هب  هچنآ  و  دـننکیم ، راوتـسا  ار  تالماعم  اهدادرارق و 

. دندامتعا
رد و  دنروآیم ، مهارف  ار  یگدنز  لئاسو  نانآ  اریز  دنروایب ، ماود  دنناوتیمن  عیانـص  نابحاص  و  ناناگرزاب ، نودـب  هدـش  دای  ياههورگ  و 

[ . 1 .( ] تسا جراخ  نارگید  ناوت  زا  هک  دنزاسیم  تسد  اب  ار  یگدنز  لیاسو  زا  يرایسب  و  دننکیم ، هضرع  اهرازاب 
------------------------

اه : تشون  یپ 
. سرهفملا مجعملا  هغالبلاجهن  همان 44:53  [ 1]
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عافد يارب  داهج  ترورض 

: دیامرفیم اهشزرا  زا  عافد  رد  داهج  ترورض  هب  تبسن  ینارنخس  کی  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح 
. ِِهئاِیلْوَأ ِۀَّصاَِخل  ُهَّللا  ُهَحَتَف  ِۀَّنَْجلا ، ِباَْوبَأ  ْنِم  ٌبَاب  َداَهِْجلا  َّنِإَف  ُدَْعب ، اَّمَأ 

، ِةَءاَمَْقلاَو ِراَغِّصلِاب  َثیُدَو  ُءاَلَْبلا ، ُهَلِمَشَو  ِّلُّذلا ، َبَْوث  ُهَّللا  ُهَسَْبلَأ  ُْهنَع  ًۀَبْغَر  ُهَکََرت  ْنَمَف  ُۀَقِیثَْولا . ُُهتَّنُجَو  ُۀَنیِـصَْحلا ، ِهَّللا  ُْعرِدَو  يْوقَّتلا ، ُساَِبل  َوُهَو 
. َفَصَّنلا َِعنُمَو  َفْسَْخلا ، َمیِسَو  ِداَهِْجلا ، ِعییْضَِتب  ُْهنِم  ُّقَْحلا  َلیِدُأَو  ِباَهْسِْإلِاب ، ِِهْبلَق  یَلَع  َبِرُضَو 

هدوشگ دوخ  صوصخم  ناتـسود  يور  هب  ار  نآ  ادخ  هک  تسا ، تشهب  ياهرد  زا  يرَد  ادـخ ، هار  رد  داهج  راگدرورپ ، شیاتـس  زا  سپ  )
. تسا

تلّذ و سابل  ادخ  دـنک ، كرت  هتـسناد و  دـنیاشوخان  ار  داهج  هک  یـسک  تسا ، دـنوادخ  نئمطم  رپس  و  مکحم ، هرز  و  اوقت ، سابل  داهج ،
يور وا  زا  قح  و  هدنام ، یهارمگ  هدرپ  رد  وا  لد  ددرگیم ، لیلذ  کچوک و  و  دوشیم ، تبیـصم  الب و  راچد  و  دناشوپیم ، وا  رب  يراوخ 

[ . 1 .( ] تسا مورحم  تلادع  زا  موکحم و  يراوخ  هب  داهج ، كرت  تهج  هب  دنادرگیم ،
--------------------

اه : تشون  یپ 
. یتشد دمحم  سرهفملامجعم  هغالبلاجهن  هبطخ 27  [ 1]

یماظن ياهرونام  ترورض 

؛ دز یماظن  ياهرونام  هب  تسد  هدش ، باسح  ياهنوگب  دیاب  یمزر  یگدامآ  ظفح  يارب 
یماظن  ياهرونام  رد 

یضرف  نمشد  اب  گنج  و 
یماظن  ياسرف  تقاط  ياهيور  هدایپ  و 

دنوشیم ، هدامآ  دربن  عافد و  يارب  تانیرمت  عاونا  اب  یماظن  ياهورین  مه 
. دنریگیم ارف  ار  اههحلسا  دُربراک  شور  مه  و 

تقایل یگدامآ و  عون  و  نازرابم ، تراسج  تماهـش و  نامیا و  تاجرد  دارفا ، فعـض  تّوق و  نازیم  یماـظن  هدـش  باـسح  ياـهرونام  رد 
؛ ددرگیم صّخشم  دارفا ،

؛ دوریم نایم  زا  یشومارف  یتسس و  و 
: هک میرگنیم  ناوارف  یتفگش  اب  هغالبلاجهن  رد  یماظن  شزومآ  ثحابم  یسرّرب  اب 

؛ تسا هّجوت  دروم  یماظن  شزومآ  مه 
. دریذپیم قّقحت  هدش  باسح  ياهرونام  مه  و 

ترـضح هنوگ  یحو  نیمارف  ددرگیم و  تیاعر  ًاقیقد  اهرونام ، رد  یمزر ، ياهطایتحا  و  یماـظن ، ياهلمعلاروتـسد  ماـمت  هکنآ  بلاـج  و 
تسا . دننامیب  نمشد  قیقد  یبایزرا  و  يدوخ ، ياهورین  ظفح  و  عضاوم ، تیبثت  و  هاپس ، تکرح  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

دنوشیم . کیدزن  دنراد  هغالبلاجهن  هنارکیب  قُفا  هب  نوگانوگ ، تایبرجت  هتسیاب و  ياهینیبزیت  اب  یماظن  ياههدکشناد  رد  هزورما 
روتـسد دننک ، يور  شیپ  ماش  ياهزرم  ات  دـیاب  هک  سیق ، نب  لقعم  یهدـنامرف  هب  دوخ  هاپـس  تکرح  نامرف  نمـض  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما 

: دهدیم
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ُهَنوُد . ََکل  یَهَْتنُم  َالَو  ِِهئاَِقل ، ْنِم  ََکل  َُّدب  يِذَّلا َال  َهَّللا  ِقَّتا 
، ًانْعَظ ًاماَقُم َال  ُهَرَّدَـقَو  ًانَکَـس ، ُهَلَعَج  َهَّللا  َّنِإَف  ِلیَّللا ، َلَّوَأ  ْرِـسَتَالَو  ِریَّسلا ، ِیف  ْهِّقَرَو  ِساَّنلِاب ، ْرِّوَغَو  ِنیَدْرَْبلا ، ِرِـسَو  َکََلتاَق . ْنَم  َّالِإ  َّنَِلتاَُـقت  َـالَو 

َكَرْهَظ . ْحِّوَرَو  َکَنََدب ، ِهِیف  ْحِرَأَف 
ِهَّللا . ِۀَکََرب  یَلَع  ْرِسَف  ُرْجَْفلا ، ُرِجَْفنی  َنیِح  َْوأ  ُرَحَّسلا ، ُحِطَْبنی  َنیِح  َْتفَقَو  اَذِإَف 

، َسْأَْبلا ُباَهی  ْنَم  َدُعاَبَت  ْمُْهنَع  ْدَعاَبَت  َالَو  َبْرَْحلا ، َبِْشنی  ْنَأ  ُدیِری  ْنَم  ُونُذ  ِمْوَْقلا  َنِم  ُنْدَت  َالَو  ًاطَسَو ، َِکباَحْـصَأ  ْنِم  ْفِقَف  َّوُدَْعلا  َتیَِقل  اَذِإَف 
. ْمِهَیلِإ ِراَذْعِْإلاَو  ْمِِهئاَعُد  َْلبَق  ْمِِهلاَِتق ، یَلَع  مُُهنآَنَش  ْمُکَّنَلِمْحی  َالَو  يَْرمَأ ، َکِیتْأی  یَّتَح 

؛ يرادن شهاگشیپ  رد  روضح  زج  یماجنارسو  ینک ، شتاقالم  دیاب  راچان  هب  هک  یئادخ  نامه  سرتب ، ادخ  زا  )
. نکم راکیپ  دگنجب  وت  اب  هک  یسک  اب  زج 

؛ هد تحارتسا  رکشل  هب  زور  یمرگ  ماگنه  نک و  تکرح  رصع  حبص و 
. هد جرخ  هب  شمارآ  هار  ندومیپ  رد 

ندرک و چوک  هن  هدرک ، نییعت  فقوت  تماـقا و  يارب  ار  نآ  هداد و  رارق  شمارآ  هلیـسو  ار  بش  دـنوادخ  هک  نکم  چوـک  بش  يادـتبا  رد 
. ترفاسم

. راذگب هدوسآ  زین  ار  اهبکرم  نک و  مارآ  ار  تندب  ماگنه  بش  نیا  ربانب 
. نک تکرح  ادخ  يرایاب  دیمد ، هدیپس  هک  یتقو  ای  رحس  ماگنه  هب  يدومن  فقوت  هک  هاگنآ  سپ 

ریگ . رارق  تنارای  نایم  رد  يدرک  تاقالم  ار  نمشد  هاگره 
دوش هدرب  نامگ  هک  تسیاب  رود  ردقنآ  هن  ینکنشور و  یهاوخیم  وت  ار  گنج  شتآ  دوش  لایخ  هک  وش  کیدزن  نمـشد  هب  ردـق  نآ  هن 

. یسرتیم دربن  زا 
هار ینک و  توعد  ادـخ  هار  تملاـسم و  حلـص و  هب  ار  اـهنآ  هکنآ  زا  شیپ  شاـب ) شوه  هب  اـّما   ) دـسرب وـت  هب  نم  ناـمرف  اـت  شاـب ) نینچ  )

[ . 1 «. ] ینکن راکیپ  اهنآ  اب  یصوصخ  توادع  رطاخ  هب  يدنبب ؛ دنوادخ  هاگشیپرد  ار  ناشرذع 
ياهکیتکات اب  هارمه  یبلط ، تداهـش  یئارگادـخ و  یـسرت ، ادـخ  اوقت و  هدـش ، باسح  یماظن  رونام  کـی  يارب  لـمعلا ، روتـسد  نیا  رد 

، تسا حرطم  یمزر 
؛ هک دوشیم ، هداد  شزومآ  هداعلا  قوف  ياهطایتحا  اب  هاپس  تکرح  تسرد  شور  و  نمشد ، اب  دروخرب  حیحص  هویش  و 

؛ دوشیم هّجوت  یمزر  ياهورین  یباداش  تمالس و  هب  مه 
. ددرگیمن شومارف  راکیپ  رد  هدنوش  دراو  نابسا  یتسردنت  تحارتسا و  مه  و 

: دننام تسا ، يرورض  هتکن  دنچ  هب  هّجوت  یماظن  رونام  هب  تبسن 
-----------------

: اه تشون  یپ 
. یتشد دمحم  سرهفملا  مجعم  هغالبلاجهن  همان 12  [ 1]

مالسا زا  عافد  ترورض 

ترضح فئاظو  زا  یکی  اهنآ  ندرک  نک  هشیر  اشفا و  هک  دمآ  دوجو  هب  مالـسا  رد  یناوارف  تافیرحت  هناگ  هس  يافلخ  تفالخ  نارود  رد 
: دیامرفیم هراشا  نآ  هب  ياهمان  رد  هک  دوب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

ُماَلَّسلا ِهیَلَع  یَـضَم  اَّمَلَف  َنِیلَـسْرُْملا . یَلَع  ًانِمیَهُمَو  َنیَِملاَْعِلل ، ًاریِذـَن  َمَّلَـسَو -  ِِهلآَو  ِهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ًادَّمَُحم -  َثََعب  ُهَناَْحبُـس  َهَّللا  َّنِإَـف  ُدـَْعب ، اَّمَأ 
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ِهِدَْعب . ْنِم  َْرمَْألا  َنوُِملْسُْملا  َعَزاَنَت 
ِِهتَیب ، ِلْهَأ  ْنَع  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ِهِدَْعب  ْنِم  َْرمَْألا  اَذه  ُجِعُْزت  َبَرَْعلا  َّنَأ  ِیلاَِبب ، ُرُطْخی  َالَو  یِعوُر ، ِیف  یَْقلی  َناَک  اَم  ِهَّللا  َوَف 

ِنَع ْتَعَجَر  ْدَـق  ِساَّنلا  َۀَـعِجاَر  ُتیَأَر  یَّتَح  يِدـی  ُتْکَْـسمَأَف  ُهَنوُعیاَبی ، ٍناَُلف  یَلَع  ِساَّنلا  ُلاِیْثنا  اَّلِإ  ِینَعاَر  اَمَف  ِهِدـَْعب ! ْنِم  یِّنَع  ُهوُّحَنُم  ْمُهَّنَأ  َالَو 
، ًامْدَـه َْوأ  ًاْمَلث  ِهِیف  َيرَأ  ْنَأ  ُهَلْهَأَو  َماَلْـسِْإلا  ِرُْـصنَأ  َْمل  ْنِإ  ُتیِـشَخَف  َمَّلَـسَو -  ِِهلآَو  ِهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ٍدَّمَُحم -  ِنیِد  ِقْحَم  َیلِإ  َنوُعْدـی  ِماَلْـسِْإلا ،

ُعَّشَقَتی اَمَک  َْوأ  ُباَرَّسلا ، ُلوُزی  اَمَک  َناَک ، اَم  اَْـهنِم  ُلوُزی  َلـِئاَلَق ، ٍماـیَأ  ُعاَـتَم  یِه  اَـمَّنِإ  ِیتَّلا  ُمُِکتیاـَلِو  ِتْوَف  ْنِم  َمَظْعَأ  یَلَع  ِِهب  ُۀَبیِـصُْملا  ُنوُکَت 
؛ ُباَحَّسلا

. َهَنْهَنَتَو ُنیِّدلا  َّنَأَمْطاَو  َقَهَزَو ، ُلِطاَْبلا  َحاَز  یَّتَح  ِثاَدْحَْألا  َْکِلت  ِیف  ُتْضَهَنَف 
زا شیپ  ناربمایپ  هاوگ  و  نایناهج ، هدنهد  میب  ات  داتـسرف  ار  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دّمحم  ناحبـس  دنوادخ  دورد ! ادـخ و  دای  زا  سپ  »

دشاب ، دوخ 
دندش ، ریگرد  رگیدکیاب  تموکح  راک  رد  يو  زا  سپ  ناناملسم  تفر ، ادخ  يوس  هب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  هک  هاگنآ 

زا ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  سپ  ار  تفالخ  برع  هک  دمآیم  مرطاخ  هن  رد  و  تشذگیم ، مرکف  رد  هن  ادـخ  هب  دـنگوس 
دنادرگب ، وا  تیب  لها 

وا اب  هک  دوب  صخـش  نالف  يوس  هب  مدرم  نتفاتـش  درک  منارگن  هک  يزیچ  اهنت  دـنراد ، زاب  تموکح  ندـش  رادهدـهع  زا  يو  زا  سپ  ارم  ای 
. دندرک تعیب 

، دنزاس دوبان  ار  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دمحم  نید  دنهاوخیم  هتـشگزاب ، مالـسا  زا  یهورگ  مدید  هک  اجنآ  ات  مدیـشک ، زاب  تسد  نم 
منکن ، يرای  ار  شنارادفرط  مالسا و  رگا  هک  مدیسرت  سپ 

دنچ يالاک  هک  تسامـش ، رب  تموکح  ندرک  اهر  زا  رت  تخـس  نم  رب  نآ  تبیـصم  هک  مشاب ، نآ  يدوباـن  دـهاش  اـی  منیب  نآ  رد  ياهنخر 
دوش ، دیدپان  بارس  هک  نانچ  درذگیم  نآ  مایا  يدوز  هب  هک  تسایند ، هزور 

نید و  تفر ، نایم  زا  لـطاب  هکنآ  اـت  متـساخ  اـپب  اـغوغ  بوشآ و  نآ  ناـیم  رد  سپ  ددرگیم ، هدـنکارپ  دوز  هک  ربا  ياـههراپ  ناـنوچ  اـی 
[ . 1 .« ] دش مارآ  هتفای ، رارقتسا 

------------------
اه : تشون  یپ 

. یتشد دمحم  سرهفملامجعم  هغالبلاجهن  همان 62  [ 1]

دح يرجم  تنامض 

رگا و  تسین . ام  رب  شاهید  دریمب ، نآ  رثا  رد  مینک و  يراج  ار  ادخ  دودح  زا  يدـح  یـسک  رب  رگا  دومرفیم : مالـسلاهیلع ، ریما ، ترـضح 
[ . 1 . ] تسام همذ  هب  شاهید  دریمب  مینزب و  مدرم  قوقح  رد 

--------------------
اه : تشون  یپ 

ثیدح 5. رداونلا ، باب  دودحلا ، باتک  رضحی ، نم ال  [ 1]

هیراع كدوک  مالغ و  تنامض 

رگا و  تسین . ام  رب  شاهید  دریمب ، نآ  رثا  رد  مینک و  يراج  ار  ادخ  دودح  زا  يدـح  یـسک  رب  رگا  دومرفیم : مالـسلاهیلع ، ریما ، ترـضح 
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[ . 1 . ] تسام همذ  هب  شاهید  دریمب  مینزب و  مدرم  قوقح  رد 
-----------------

اه : تشون  یپ 
ثیدح 5. رداونلا ، باب  دودحلا ، باتک  رضحی ، نم ال  [ 1]

ییانیب فعض 

یبیـسآ مشچ  ناـمتخاس  هب  یلو  هدـش  مک  شییاـنیب  هدروخ و  شمـشچ  هب  ياهبرـض  هک  ار  يدرم  مشچ  ییاـنیب  مالـسلاهیلع  نینموـملاریما 
مـشچ ربارب  رد  یغرم  مخت  ترـضح  نآ  روتـسد  هب  يدرم  هاگنآ  و  تسب ، شملاس  مشچ  رب  ياهچراـپ  دومن : شیاـمزآ  نینچ  دوب  هدیـسرن 
مـشچ درک و  هناشن  ار  هطقن  نآ  سپ  دنیبیمن ، ار  نآ  هک  درک  اعدا  بورـضم  هک  ییاج  ات  هدش  رود  وا  زا  كدنا  كدنا  هتفرگ و  شبویعم 

[ . 1 . ] داد تیانج  شرا  وا  هب  تبسن  نامه  هب  هدرک ، صخشم  ار  تفاسم  ود  توافت  هاگنآ  هدومن و  شیامزآ  هنوگنادب  زین  ار  شملاس 
---------------------------

اه : تشون  یپ 
ماما زا  رامع  نب  هیواعم  ربخ  هظحالم  اـب  تسین و  ماـهبا  زا  یلاـخ  رهاـظ  تروص  هب  ربخ  نیا  ثیدح 6 . ص 323 ، ج 7 ، یفاـک ، عورف  [ 1]

و دندنبیم ، ياهچراپ  اب  ار  شمـشچ  کی  تسخن  دومرف : ياهیـضق  نینچ  لثم  رد  ع )  ) ترـضح نآ  هک  دوشیم  نشور  الماک  ع )  ) قداص
رگید فرط  هس  زا  هدومن و  صخـشم  ار  عضوم  نآ  سپ  دنیبن ، نآ  زا  رتدایز  هک  دـننکیم  رود  يردـق  هب  شرگید  مشچ  زا  ار  یغرم  مخت 
ییانیب و  تسا . تسار  شیاعدا  دوبن  یتوافت  اهنآ  نیب  رگا  دـننکیم ، هسیاقم  مه  اب  ار  اـهنآ  سپـس  هدرک و  هناـشن  ار  مشچ  ناـمه  دـید  زین 

شرا وا  هب  رادـقم  نامه  هب  هدومن ، نییعت  ار  مشچ  ود  ییاـنیب  تواـفت  هاـگنآ  دـننکیم و  شیاـمزآ  تیفیک  ناـمه  هب  زین  ار  شرگید  مشچ 
(. يرتشوش یقتدمحم  ( ) ثیدح 8 ص 323  ج 7 ، یفاک ، عورف  . ) دنهدیم تیانج 

مشچ ود  ره  ییانیب  فعض 

هدش فیعض  شییانیب  هبرض  نآ  رثا  رد  هک  درک  اعدا  هدمآ و  مالسلاهیلع  نینموملاریما  دزن  دوب  هدش  هدیبوک  شرـس  هب  ياهبرـض  هک  يدرم 
زا ییانیب  نوچ  دومن و  شیامزآ  بناج  راهچ  زا  ار  شمشچ  دید  یغرم  مخت  نداد  ناشن  اب  دیناشن و  یلحم  رد  ار  يو  ترـضح  نآ  تسا .
وا رانک  رد  دناوخ و  شیپ  لاس  نس و  نامه  رد  ار  يدرم  هاگنآ  و  تسا . هتفریذپ  تسار و  تیاعدا  دومرف : يو  هب  دوب  يواسم  فرط  راهچ 

بورـضم هب  تبـسن  نامه  هب  هدومن ، نییعت  ار  تفاسم  ود  توافت  سپـس  درک و  شیامزآ  بناج  راهچ  زا  ار  شمـشچ  دید  ءادتبا  دیناشن و 
[ . 1 ...(. ] ثلث ثلث  رگا  مشچ و  هید  فصن  دوب  هدش  مک  شییانیب  فصن  رگا  الثم   ) داد هید 

----------------------------
اه : تشون  یپ 

هـسیاقم اب  هک  هدوب  مشچ  کی  لوا  ربخ  دروم  و  مشچ ، ود  ره  شیامزآ  ربخ  نیا  دروم  ثیدح 148 . ص 93 ، یمق ، ایاضقلا ، بئاجع  [ 1]
. تسا هدش  تیانج  شرا  نییعت  شیامزآ و  رگید  مشچ  اب 

رازتشک رب  ررض 

و تسنادیمن ، نامض  بجوم  دندروآیم  دراو  نارگید  رازتشک  رب  زور  رد  هک  ار  تاناویح  ياهبیـسآ  تایانج و  مالـسلاهیلع  نینموملاریما 
اهنآ نابحاص  نامـض  بجوم  ار  اهنآ  هنابـش  ياهررـض  یلو  دنک ، يرادساپ  شتعارز  زا  دـیاب  شدوخ  زور  رد  تعارز  بحاص  دومرفیم :
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[ . 1 . ] تسنادیم
---------------------

اه : تشون  یپ 
ثیدح 11. ص 310 ، ج 10 ، بیذهت ، [ 1]

هناخ لها  تنامض 

نماض يدـش  دراو  هزاجا  نودـب  رگا  یلو  دنتـسه ، نماض  نانآ  تفرگ ، زاگ  ار  وت  هناخ  گس  يدـش و  هناخ  دراو  هناخ  لها  هزاجا  اب  رگا 
[ . 1 . ] دنتسین

--------------------------
اه : تشون  یپ 

ثیدح 30 . ص 228 ، بیذهت ج 10 ، ثیدح 14 . ج 7 ص 353 ، یفاک ، عورف  [ 1]

ناویح دئاق  و  بکار ، تنامض 

ناویح ياپ  ياهنایز  نماـض  اـهنت  ار  دـئاق  یلو  دومنیم . ناویح  ياـپ  تسد و  ياـهنایز  نماـض  ار  ناویح  بکار  مالـسلاهیلع  نینموملاریما 
[ . 1 . ] وا تسد  هن  تسنادیم 

-------------------
اه : تشون  یپ 

ثیدح 12. ج 19،ص 186 ، هعیشلا ، لئاسو  [ 1]

تماص نب  رارض 

لتق زا  سپ  و  [ 1 . ] دوب مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  نارای  نایعیش و  زا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  راصنا  باحـصا  زا  تماص  نب  رارِض 
[ . 2 . ] دیامن عافد  ترضح  نآ  تماما  تیالو و  زا  ناج  ياپ  ات  هک  درک  تعیب  مالسلاهیلع  یلع  اب  نامثع 

--------------
اه : تشون  یپ 

ش 1 . ص 45 ، یسوط ، لاجر  [ 1]
ص 106. لمجلا ، [ 2]

یبابض هرمض  نب  رارض 

. دمآیم رامش  هب  مالسلاهیلع  نانمؤمریما  صلخم  نادنمتدارا  زا  نیتسار و  نایعیش  زا  یکی  [ 1 « ] هزمح  » ای هرمض  دنزرف  رارِض 
تردق و درک و  راهظا  مالسلاهیلع  یلع  نانمؤم  ریما  شیالوم  هب  تبسن  ار  دوخ  تدارا  تماهـش  تأرج و  لامک  اب  هیواعم  اب  یتاقالم  رد  وا 

: تسا نیا  هیواعم  ربارب  رد  وا  نانخس  هلمج  زا  دیدرگن . وا  داقتعا  راهظا  عنام  هیواعم  هاگتسد  تکوش 
ملع دناریم ، مکح  تلادع  هب  تفگیم و  قح  نخـس  دوب ، دنمورین  شیدنا و  فرژ  تخـس  تمه ، دنلب  یلع  دنگوس  ادـخ  هب  هیواعم ، يا 

بش و اب  تشاد و  میب  نآ  قرب  قرز و  ایند و  زا  وا  درکیم . شوارت  شدوجو  همه  زا  شناد  تمکح و  دیـشوجیم و  شدوجو  رـسارس  زا 
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. دوب ینالوط  رایسب و  شاهشیدنا  رکفت و  دوب و  ناور  شکشا  دیزرویم ، سنا  ییاهنت 
زا هاگره  دوب ، ام  زا  یکی  نوچ  ام  نایم  رد  تشادیم و  شوخ  ار  نشخ  کشخ و  ياذـغ  هاتوک و  ياهسابل  مالـسلاهیلع  یلع  هیواعم ، يا 

ندوب روشحم  وا و  هب  ام  یکیدزن  همه  اب  مسق  ادخ  هب  درکیم ، نامهاگآ  میتساوخیم  وا  زا  ییاوتف  نوچ  و  دادیم ، باوج  میدیسرپیم  وا 
. میتشادن نتفگ  نخس  يارای  راوگرزب  نآ  تبیه  زا  زاب  ام ، اب  وا 

زا دنتـسناوتیمن  نادـنمتردق  زگره  دومنیم و  کیدزن  دوخ  هب  ار  نیکاـسم  ارقف و  درکیم و  میظعت  ار  نارادـنید  مالـسلاهیلع  یلع  يرآ ،
. دشیمن دیمون  وا  لدع  زا  یناوتان  فیعض و  چیه  و  دنسرب ، ناشلطاب  ياههتساوخ  هب  وا  هیحان 

ندش ورف  لاح  رد  ناگراتس  هتشه و  ورف  بش  يوسیگ  هک  اهبش  زا  یبش  همین  زا  دعب  مهدیم  یهاوگ  هیواعم ، يا  تفگ : همادا  رد  رارض 
دیچیپیم و دوخ  هب  ياهدیزگرام  دننام  هتفرگ و  تسد  هب  ار  شفیرـش  نساحم  هک  مدید  شتدابع  بارحم  رد  ار  مالـسلاهیلع  یلع  دـندوب ،

: تفگیم درکیم و  هیرگ  هدزتبیصم  دارفا  نوچ 
ار وت  نم  هک  هد  بیرف  ار  نارگید  ورب  زگره ، زگره ، ياهتـسب ؟ لد  نم  هب  ای  يرادیم  هضرع  نم  هب  ار  دوخ  اـیآ  وش ، رود  نم  زا  اـیند ، يا 

هشوت یمک  زا  هآ  تسا . كدنا  تشزرا  هاتوک و  ترمع  هک  مروخیمن  ار  وت  لوگ  تسین ، نم  يارب  عوجر  قح  نآ  رد  مدرک و  هقالط  هس 
. زیگناتشهد كانفوخ و  ریسم  رفس و  لوط  هار و  يرود  و 

یلع نسحلاوبا  ادخ  کلذک ؛ هَّللاو  ناک  نسح ، ابا  هَّللا  محر  : » تفگ تسیرگ و  هیواعم  دیسر ، اج  نیا  هب  نم  نخس  نوچ  دیوگیم : رارض 
.« دوب نینچ  وا  دنگوس  ادخ  هب  دنک ، تمحر  ار 

؟ تسا هنوگ  هچ  یلع  يارب  تهودنا  نزح و  رارض ، يا  دیسرپ : هیواعم  سپس 
[ _2 . ] دنـشاب هدیرب  رـس  شنماد  رد  ار  شدنزرف  هناگی  هک  تسا  يردام  دننام  نم  هودنا  اهرجح ؛ یف  اهُدلو  حـبُذ  نم  نزح  : » تفگ رارض 

[ . 3]
------------------

اه : تشون  یپ 
ص 224 . ج 18 ، دیدحلا ، یبا  نبا  حرش  [ 1]
ص 225 . ج 18 ، دیدحلا ، یبا  نبا  حرش  [ 2]

ظفل اوتحم و  رظن  زا  نوچ  هدرک ؛ لقن  توافت  یمک  اـب  هغـالبلا  جـهن  رد  هللا  همحر  یـضر  دیـس  ار  هیواـعم  اـب  رارـض  تاـقالم  ناتـساد  [ 3]
. دییامرف هعجارم  تمکح 75  هغالبلا ، جهن  هب  میدرک  يراددوخ  نآ  ندروآ  زا  دراد ، قوف  لقن  هب  تهابش 

ط

بوخ سابل  لدم  حرط و 

دنتفریم ، هرصب  هب  نایشروش ، مجاهت  زا  عافد  يارب  دوخ  هار  رسرد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح 
. دوشیم هدیشک  نیمز  يور  رب  هک  ياهنوگب  دنراد ، يدنلب  رایسب  ياهسابل  هک  دومرف  هدهاشم  ار  ياهّدع 

[ . 1 [ ؟ دینکیمن هاتوک  ار  دنلب  ياهسابل  ارچ  هک  درک  ضارتعا  اهنآ  هب  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
. دروآیم رورغ  ربِک و  مه  و  دوشیم ، هدولآ  دوز  مه 

--------------------
اه : تشون  یپ 
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هغابّصلاجهب ج12 ص109 . [ 1]

اه هوکش  حرط 

، دینکن حرطم  سک  ره  شیپ  اجره و  رد  ار  دوخ  تالکشم  هک  دهدیم  دومنهر  اهتمکح  تمـسق  هغالبلاجهن  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما 
؛ دینک لد  درد  نمؤم  دزن  دیناوتیم  هچرگ 

. تفگیم دوخ  يادخ  اب  ار  اهلد  درد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  اّما 
. تشاذگیم نایم  رد  دوخ  يادخ  اب  ار  يدرد  لکشم و  رهو  دومرفیم ، حرطم  ار  ناهن  رارسا  هدرک ، هاچ  رد  رس 

مالسلا هیلع  یلع  ماما  ياهیگژیو  زا  یگدنز ، تالاح  همه  رد  و  اهیتخس ، تالکـشم و  رد  و  يداش ، مغ و  رد  لاح ، همه  رد  یئارگادخ 
، دوب

: دومرفیم اهیتخس  لّمحت  هّیماینب و  نارس  اب  هزرابم  تالکشم  رد  هک 
: اُولاَق َُّمث  ِیل . َوُه  ًاْرمَأ  ِیتَعَزاَنُم  یَلَع  اوُعَمْجَأَو  ِیَتلِْزنَم ، َمیِظَع  اوُرَّغَصَو  یِمِحَر ، اوُعَطَق  ْمُهَّنِإَف  ْمُهَناَعَأ ! ْنَمَو  ٍْشیَُرق  یَلَع  َکیِدْعَتْسَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا 

. ُهَکُْرتَت ْنَأ  ِّقَْحلا  ِیفَو  ُهَذُخَْأت ، ْنَأ  ِّقَْحلا  ِیف  َّنِإ  َالَأ 
نیثکانلا یلع  ۀبتاعم 

، اَمِِهتُوُیب ِیف  اَمُهَءاَِسن  اَسَبَحَف  ِةَرْصَْبلا ، َیلِإ  اَِهب  َنیِهِّجَوَتُم  اَِهئاَرِـش ، َْدنِع  ُۀَمَْألا  ُّرَُجت  اَمَک  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ِهَّللا  ِلوُسَر  َۀَمْرُح  َنوُّرُجَی  اوُجَرَخَف 
. اَمِهِْریَِغلَو اَمَُهل  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ِهَّللا  ِلوُسَر  َسِیبَح  اَزَْربَأَو 

َنیِِملْـسُْملا ِلاَم  ِْتَیب  ِناَّزُخَو  اَِهب  ِیِلماَع  یَلَع  اُومِدَقَف  ٍهَرْکُم ، َْریَغ  ًاِعئاَط  ِۀَْعیَْبلِاب ، ِیل  َحَمَـسَو  َۀَعاَّطلا ، ِیناَطْعَأ  ْدَـقَو  اَّلِإ  ٌلُجَر  ْمُْهنِم  اَم  ٍْشیَج  ِیف 
. ًارْدَغ ًۀَِفئاَطَو  ًاْربَص ، ًۀَِفئاَط  اُولَتَقَف  اَِهلْهَأ ، ْنِم  ْمِهِْریَغَو 

، اوُرِْکُنی ْمَلَف  ُهوُرَضَح  ْذِإ  ِهِّلُک ، ِْشیَْجلا  َِکلذ  ُْلتَق  ِیل  َّلََحل  ُهَّرَج ، ٍمْرُج  اَِلب  ِِهْلتَِقل ، َنیِدِمَتْعُم  ًادِحاَو  ًالُجَر  اَّلِإ  َنیِِملْسُْملا  َنِم  اُوبیُِصی  َْمل  َْول  ِهَّللاَوَف 
ٍدَِیب . َالَو  ٍناَِسِلب  ُْهنَع  اوُعَفْدَی  َْملَو 

! ْمِْهیَلَع اَِهب  اُولَخَد  ِیتَّلا  ِةَّدِْعلا  َْلثِم  َنیِِملْسُْملا  َنِم  اُولَتَق  ْدَق  ْمُهَّنَأ  اَم  َْعد 
عطق ارم  يدـنواشیوخ  دـنویپ  شیرق  اریز  منکیم ، تیاکـش  وت  هاگـشیپ  هب  دـندرک  ناـشیرای  هک  اـهنآ  یماـمت  زا  شیرق و  زا  ایادـخ ، راـب  »

دنتفگ : سپس  دندش ، ناتساد  مه  رگیدکی  اب  نم ، قح  بصغ  رد  و  دندرمش ، کچوک  ارم  گرزب  تلزنم  ماقم و  و  دندرک ،
. درک اهر  دیاب  ار  یخرب  تفرگ و  دیاب  ار  قح  زا  یخرب 

( ینک اهر  دیاب  هک  تسا  یّقح  تفالخ  ینعی  )
نیثکان زا  هوکش 

ار يزینک  نانوچ  دندیـشکیم  دوخ  هارمه  هب  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  سومان  و  دـندرک ، جورخ  نم  رب  ناشنارای  ریبز و  هحلط و 
مَرَح نیـشنهدرپ  دنتـشادهگن . هدرپ  تشپ  ار  دوخ  نارـسمه  هک  یلاح  رد  دـندروآ ، يور  هرـصب  هب  دـنناشکیم ، ناشورف  هدرب  رازاـب  هب  هک 

. دنداد رارق  نارگید  دوخ و  ناگدید  ربارب  رد  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ 
دندوب ، هدرک  تعیب  نم  اب  لماک  تیاضر  اب  و  هارکا ، نودب  و  هداهن ، ندرگ  نم  تعاطا  هب  اهنآ  همه  هک  دندروآ  درگ  ار  يرکشل 

هجنکش و ار  نانآ  زا  یهورگ  دندرک ، هلمح  هرصب  مدرم  هب  و  نیملـسم ، لاملا  تیب  ناراد  هنازخ  نم و  رادنامرف  هب  هرـصب ، هب  دورو  زا  سپ 
. دنتشک هلیح  اب  ار  رگید  هورگ 

اریز دوب ، لالح  نم  يارب  اهنآ  همه  راتـشک  دنتـشکیم  هانگ  نودـب  ًادـمع  ار  وا  دـنتفاییمن و  تسد  رفن  کی  هب  زج  رگا  دـنگوس ! ادـخ  هب 
زا دوخ  نایرکشل  دادعت  هب  نیثکان  هکنیا  هب  دسر  هچ  دندومنن ، عافد  نابز  تسد و  اب  مولظم  زا  و  دندرکن ، راکنا  دنتـشاد و  روضح  ناگمه 
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[ . 1 .« ] دندرک ماع  لتق  هرصب  عافدیب  مدرم 
-----------------------

اه : تشون  یپ 
: تسا حرش  نیا  هب  نآ  دانسا  زا  یخرب  هک  یتشد ، دمحم  سرهفملا  مجعم  هغالبلا  جهن   172 هبطخ 4 :  [ 1]

يافوتم 283 ه)  ) یفقث لاله  نبا  تاراغلا ج 1 ص 308 : - 1
يافوتم 283 ه)  ) یفقث لاله  نبا  تاراغلا ج2 ص570 و767 : - 2

يافوتم 328 ه)  ) ینیلک سوواط :) نبدیس  لقنقبط   ) لئاسرباتک - 3
يافوتم 664 ه)  ) سوواط نبدیس  لصف 155 :  248 صۀجحملا فشک  - 4

يافوتم 276 ه)  ) ۀبیتق نبا  ۀسایسلاو ج1 ص156 : ۀمامالا  - 5
يافوتم 310 ه)  ) یعفاش يربط  دشرتسم ص416 ص80 : باتک  - 6

يافوتم 413 ه)  ) دیفم خیش  لمج ص123 و171 : باتک  - 7
(. يافوتم 328 ه  ) یکلام هبر  دبع  نبا  دیرفلادقع ج 2 ص 227 : - 8

یئاهر نارادهیالط 

دناهدش ... دازآ  اهتوهش  دنب  زا  هک  یناسک 
دناهتشگ ... هدیزرو  اهیتخس  لمحت  رد  هک  نانآ  و 

دناهتفرگ . وخ  داهج  هب  شنادنزرف  اب  ردام  تفلا  نوچ  و 
راـگدرورپ رکذ  زا  ناـشیاهبل  و  هدـیبسچ ، تشپ  هب  دـهز - يور  زا  ناشمکـش - تـسا ، ناـیرگ  ناشناگدـید  دـنوادخ ، زا  سرت  رطاـخ  هـب 

تسا . هدیکشخ 
تسا . كاپ  يزیگناهنتف  یبلط و  هاج  زا  ناشحور  هتسشن ، عوشخ  رابغ  ناشیامیس  رب 

دنشخب . ققحت  ار  تما  یئاهر  نامرآ  دنناوت  یم  نانیا  مه  و  تسا ، ریذپناکما  اهناسنا  یئاهر  نیمز و  يدازآ  یناسک  نینچ  تسد  هب 
دیامرف : یم  ع )  ) یلع ماما  هک  تسا  یناسک  نینچ  يرود  زا  ترسح  دارفا و  هنوگ  نیا  يوجتسج  رد 

فویسلا اوبلس  و  اهدالوا ، یلا  حاقللا  هل  اوهلوف و  داهجلا  یلا  اوجیه  و  هومکحاف ، نارقلا  اوارق  و  هولبقف ، مالسالا  یلا  اوعد  نیذلا  موقلا  نیا 
اجن ...، ضعب  کله و  ضعب  افص ؟ افص  افحز و  افحز  ضرالا  فارطاب  اوذخا  و  اهدامغا ،

دنتفریذپ ؟ ار  نآ  دندش و  هدناوخ  مالسا  هب  هک  یموق  دنیاجک  »
دنتسب ؟ راک  هب  ار  نآ  دندناوخ و  ار  نآرق  و 

هورگ و هورگ  دندیـشک و  ماین  زا  اهریـشمش  دنتـسب . لد  نادب  دزاونیم ، ار  شیاههچب  هک  يرتش  هدام  ناس  هب  دـندش و  هتخیگنارب  داهج  هب 
دندوشگ . ار  نیمز  ياههرانک  فص  رد  فص 

دنتسر . یخرب  دنداتفا و  كاخ  هب  نانآ  زا  یخرب 
دهریم ) دنب  زا  ینادرگ  نینچ  تمه  هب  نیمز  )

زا ناشناگدید  دندوب .) هتفای  گرم  رد  ار  یگدنز  هچ ،  ) دنتـسشنیم گوس  هب  نانآ  گرم  رد  هن  و  دوب ، یتراشب  ناشنارای ، ندنام  هدنز  هن 
يدرز هب  يرادهدنز  بش  زا  ناشراسخر  هدیکشخ ، قح  رکذ  طرف  زا  اهبل  هدیبسچ ، تشپ  هب  يرادهزور  زا  ناشاهمکش  هتخاب ، گنر  هیرگ 

دنتفر . هک  دندوب  نم  ناردارب  نانآ  هتسشن ، ینتورف  رابغ  ناشیامیس  رب  هدیئارگ و 
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[ . 1 .« ] میزگب ترسح  تشگنا  ناشیرود  زا  مینک و  وزرآ  ار  ناشرادید  هک  میراد  قح  سپ 
--------------------------

اه : تشون  یپ 
يهبطخ 120 . هغالبلاجهن ، [ 1]

قیال ناریدم  ياهیگژیو  حرط 

غیلبت ار  قیال  ناریدـم  ياهیگژیو  دـیاب  توافتیب ، ناریدـم  ندروآ  رد  تکرح  هب  و  شالت ، همادا  هب  یـسایس  ناریدـم  رگید  قیوشت  يارب 
. دومن حرطم  ياهتسیاش  هنوگب  هعماج ، رد  و  درک ،

: هک تشون  هنوگنیا  رتشا  کلام  یماظن  یتیریدم و  یسایس ، یقالخا ، ياهیگژیو  هب  تبسن  مالسلا  هیلعنینمؤملاریما  ترضح 
َالَو ُُهنْهَو  ُفاَخی  َال  ْنَّمِم  ُهَّنِإَف  ًاّنَِجمَو ، ًاعْرِد  ُهاَلَعْجاَو  اَعیِطَأَو ، َُهل  اَعَمْساَف  َرَتْشَْألا ، ِثِراَْحلا  َْنب  َِکلاَم  اَمُکِزیَح  ِیف  ْنَم  یَلَعَو  اَمُکیَلَع  ُتْرَّمَأ  ْدَقَو 

. ُلَْثمَأ ُْهنَع  ُءُْطْبلا  اَم  َیلِإ  ُهُعاَرْسِإ  َالَو  ُمَزْحَأ ، ِهَیلِإ  ُعاَرْسِْإلا  اَّمَع  ُهُؤُْطب  َالَو  ُُهتَطْقَس 
وا نامرف  زا  و  دیونـشب ، ار  وا  هتفگ  مداد ، یهدـنامرف  دنتـسه ، امـش  رما  تحت  هک  ینایهاپـس  امـش و  رب  ار  ثراـح ) رـسپ  رتشا  کـلام   ) نم »
رد هن  دوشیم ، شزغل  راچد  هن  هداد و  جرخ  هب  یتسُـس  هن  کلام ، هک  اریز  دینیزگرب ، دوخ  نابهگن  رپس  هرز و  نانوچ  ار  وا  دـینک ، تعاطا 

[ . 1 .« ] دریگیم باتش  تسا  هدیدنسپ  يدنک  هک  اجنآ  هن  و  دراد ، يدنُک  تسا  مزال  باتش  هک  ییاجنآ 
--------------------------

اه : تشون  یپ 
. یتشد دمحم  سرهفملامجعم  هغالبلاجهن ، همان 13  [ 1]

ضرالا یط 

دمحم دیـس  موحرم  دومرف : لقن  (ع)ه  یلع هّللا  ۀـمحر  هرماس  لیزن  ياـملع  زا  يزاریـش  دـهتجم  دومحم  ازریم  ياـقآ  باـنج  ققحم  لـضاف 
فجن ماوق  جاح  هسردم  رد  هکیتاقوا  رد   ) هدوب هدـینارذگ  هیناسفن  تادـهاجم  یعرـش و  تاضایر  رد  ار  شرمع  بلاغ  هک  یتشر  (ع ) یلع

دراد ضرالا  یط  تسا  یسوط  باب  رد  هک  يزود  هراپ  صخش  هک  دومرف : دوب  روهشم  بالط  نیب  رد  مدوب ) ملع  لیـصحت  لوغـشم  هبلط و 
رد ار  ءاشع  زامن  دناوخیم و  مالسلا  يداو  رد  فیرـشلا ) جرف  یلاعت  هّللا  لجع   ) يدهم ترـضح  ماقم  رد  ار  برغم  زامن  هعمج  بش  ره  و 

هدایپ هار  زور  ود  ابیرقت  گنسرف و  هدزیس  زا  شیب  البرک  فجن و  نیب  هلصاف  هکیتروص  رد  . ) دروآیم اجب  ع )  ) ادهشلا دیس  ترـضح  مرح 
قیفر مه  اب  رارق و  رب  دـمآ  تفر و  زود  هراپ  حـلاص  درم  نآ  هب  سپ  منک  نیقی  نآ  هب  میامن و  قیقحت  ار  بلطم  نیا  متـساوخ  نم  تسیور )
البرک يارب  زورما  متفگ : متـشاد  دامتعا  وا  هب  هثحابم و  مه  نم  اب  هک  بالط  زا  یکیب  هبنـشراهچ  زور  دش  مکحم  وا  اب  متقافر  نوچ  میدش 

. هن ای  ینیبیم  ار  زود  هراپ  قیفر  نیبب  شاب  مرح  رد  هعمج  بش  نک و  تکرح 
بلطم متفگ  دوـشیم  هچ  ارت  تـفگ  مدرک . یتحراـن  راـهظا  مـتفر و  مزود  هراـپ  قـیفر  دزن  يرثاـت  کـی  اـب  هبنـشجنپ  بورغ  تـفر  یتـقو 
تـسا رداق  ادخ  وگب  ار  بلطم  تفگ  مرادن . یـسرتسد  وا  هب  هتفر و  البرک  هنافـساتم  مناسرب و  مقیفر  هبلط  نالفب  نالا  دیاب  هک  تسایمهم 

رگید تفر و  مالسلا  يداو  تمسب  تفرگ و  ار  همان  ناشیا  مداد  وا  هب  مدوب  هتشون  هک  ار  ياهمان  سپ  دناسرب  ار  همان  وا  هب  بشما  نیمه  هک 
همان نآ  دمآ و  مرحب  زود  هراپ  قیفر  ءاشع  زامن  عقوم  هعمج  بش  تفگ  داد و  نمب  ار  همان  نآ  دمآ و  مقیفر  هک  هبنـش  زور  ات  مدـیدن  ار  وا 

. منک ضرالا  یط  مه  نم  دوشب  هک  منک  تساوخ  رد  وا  زا  هک  مدمآ  رب  ماقم  رد  دراد  ضرالا  یط  زود  هراپ  هک  مدرک  نیقی  داد . نمب  ار 
، يرصتخم ماش  فرص  زا  سپ  دوب . نایامن  (ع) یلع ترضح  رهطم  دبنگ  میتفر و  ماب  تشپ  دوب  مرگ  اوه  نوچ  مدرک ، توعد  ماهناخب  ار  وا 
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نیقی يارب  مداد  امـشب  هک  ياهمان  نآ  دیراد و  ضرالا  یط  امـش  مدرک  نیقی  نم  هک  تسا  نیا  توعد  زا  ضرغ  متفگ ، هدرک  ناشیا  هب  ور 
. دوش مبیصن  ضرالا  یط  امش  لثم  مه  نم  ات  منک  هچ  هک  دینک  یئامنهار  ارم  منکیم  شهاوخ  امش  زا  لاحلا  هدوب  مدوخ 

دوخ لاحب  هکنآ  زا  سپ  تفر . ایند  زا  متفگ  مدرک و  تشحو  هک  يروطب  داتفا  کشخ  بوچ  لثم  دز و  ياهحیـص  دینـش ، ار  فرح  نیا  ات 
ار نیا  هاوخب . وا  زا  یهاوخیم  هچ  ره  درک ) (ع) یلع اقآ  رهطم  دبنگ  هب  هراشا  و   ) تساقآ نیا  تسدب  تسه  هچ  ره  دیـس  يا  دومرف : دـمآ ،
اقآ هناخ  رد  اهناسنا  مامت  رگا  يرآ  دـیدن . ار  وا  یـسک  رگید  مدرک  قیقحت  هچ  ره  و  دـشن . هدـید  فرـشا  فجن  رد  رگید  تفر و  تفگ و 

. دننامیمن باوجیب  دننزب  ار  (ع) یلع
(ع ) یلع ای  منکن  اهر  فک  ار ز  تنماد 

(ع) یلع ای  وت  يوکن  خر  رب  مقشاع 
ازج  زور  هک  مغ  هچ  تیالو  اب 

(ع) یلع ای  وت  يوب  ماهدنز ز  ماهدنز 
وا  يوربآ  هب  قح  درذگب  هانگ  زا 

(ع) یلع ای  وت  يوک  ریقف  میادگ  نم 
مروآرد  رس  كاخ  رشحم ز  هب  نوچ 

(ع) یلع ای  وت  يوجتسج  هب  موریم 
(ع ) یلع (ع ) یلع (ع ) یلع (ع ) یلع
(ع ) یلع (ع ) یلع (ع ) یلع (ع ) یلع

رای يدهم  رشن  هداز ، فلخ  ریم  (ع ) یلع هیولعلا ، تامارک  عبنم : 

قالط

. دوشیم عقاو  ناشیا  هقالع  دروم  یلیخ  نز  نآ  دنکیم و  رایتخا  يرسمه  (ع ) رقاب ماما  اقآ 
لد رد  ار  ترضح  نآ  ضغب  دزرویم و  ینمشد  (ع) یلع اقآ  اب  ینعی  تسا . هیبصان )  ) یّنس نز  نیا  هک  دوشیم  هجوتم  ینایرج  کی  رد  اما 

. دنارورپیم
. داد قالط  ار  وا  ع )  ) ماما

؟ يداد شقالط  ارچ  یتشاد  تسود  ار  وا  هک  وت  دندیسرپ  ماما  زا 
. دشاب مرانک  رد  منهج  ياهشتآ  زا  یشتآ  هعطق  متساوخن  دومرف :

ار  ادخ  يرهظم  هچ  وت  یتسه  غورف  يا  (ع ) یلع
ار اجباپ  لقع  هر  تتاذ  هوکش  دنز  هک 

ینیسپاو  دیما  وت  ینیلوا  ماما  وت 
ار ایربک  تاولج  ینیبم  تیآ  وت  هک 

متسب  ياپ  وت  هر  هب  متسرپادخ  رگا  نم 
ار ادخ  تعاط  هر  متسج  وت  زا  هک  ادخ  هب 

يزارف  مرک  دی  وچ  يزاونلد  ماقم  هب 
ار اطع  ششخب و  همه  يزاس  هناسف  ناهج  هب 
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بیارغ  عبنم  همه  بیاجع  رهظم  همه 
ار الدتبم  راز  لد  بئاصم  عفاد  همه 

رای يدهم  رشن  هداز ، فلخ  ریم  (ع ) یلع هیولعلا ، تامارک  عبنم : 

تدالو بیط 

رب هک  وا  ناوربا  دـنلب ) دیفـس و   ) ياـهوم تشگ . رهاـظ  منامـشچ  ربارب  رد  تشپژوگ  يدرمریپ  هاـگان  مدوـب . هتـسشن  هبعک  هناـخ  راـنک  رد 
. تشاد نت  رب  نیمشپ  ياهماج  رس و  رب  يزمرق  هالک  و  فک ، رب  ییاصع  درکیم . تیاکح  وا  زارد  رمع  زا  دوب ، هتخیوآ  شناگدید 

ایآ ادخ ! هداتسرف  يا  تفگ : سپس  تسشن . نیمز ) رب   ) دوب هدز  هیکت  هبعک  راوید  رب  هک  (ص ) ادخ ربمایپ  روضح  رد  دش و  کیدزن  درمریپ 
.؟ يامن ترفغم  بلط  میارب  ادخ ، هاگرد  زا  ینک و  اعد  نم  قح  رد  دوشیم 

وت قح  رد  ترفغم  تساوخرد  تسا و  هتـشگ  هاـبت  وت  لاـمعا  و  تسا ، هدـیاف  یب  وت  شـشوک  درمریپ ! دومرف : خـساپ  رد  (ص ) ادـخ لوسر 
. دش دهاوخن  هتفریذپ 

. تشگزاب دوب  هدمآ  هک  یهار  زا  دش و  جراخ  ترضح  نآ  رضحم  زا  یگدنکفا  رس  اب  تسبن ، یفرط  دوخ  شهاوخ  زا  هک  درمریپ 
؟ یتخانش ار  وا  ایآ  یلع ! دومرف : نم  هب  (ص ) ادخ لوسر  ماگنه  نیا  رد 

. هن متفگ :
. تسا نوعلم  سیلبا  نامه  وا  دومرف :

رب هاگنآ  متفوک و  شنیمز  رب  هتشگ و  زیوالگ  وا  اب  هار  نیب  رد  مدناسر . وا  هب  ار  دوخ  ناود  ناود  و  متسج ) ياج  زا  هلمج  تنیا  ندینش  اب  )
. مزاس شکاله  رتدوز ) هچ  ره   ) ات مدرشف  یتخس  هب  متفرگ و  میاهتسد  رد  ار  شیولگ  نتیشن و  شا  هنیس 

: هک درک  هفاضا  مراذگ و  دوخ  لاح  هب  ار  يو  مرادرب و  وا  زا  تسد  هک  تساوخ  نم  زا  دز و  ادص  مان  هب  ارم  لاح  نیمه  رد 
[ . 1 ( ] مولعملا تقولا  موی  یلا  نیرظنملا  نم  یناف  )

، نیاربانب . ) دنام مهاوخ  هدنز  زور  نآ  ات  نم  دنا و  هداد  یناگدنز  تایح و  تلهم  تجح ) ترضح  رهظ  زور  ات  ای   ) تمایق زور  ات  ارم  ینعی 
: تفگ سپس  تسا .) هدیاف  یب  نم  نتشک  رب  وت  شالت 

هب وت ، دروم  رد  هک  سک  نآ  شاب :) هتـشاد  راگدای  هب  ونـشب و  نم  زا  ار  هلمج  نیا  و  ، ) مراد تسود  رایـسب  ار  وت  نم  دنگوس  ادخ  هب  یلع !
دوخ ردـپ  راک  رد  ارم  دـنک و  دـیدرت  دوخ  تدـالو  تیعورـشم  رد  دـیاب  دریگ ، هنیک  دـقح و  لد ، رب  وت  زا  دزیخرب و  تموصخ  ینمـشد و 

...! درامشب کیرش 
. متخاس شیاهر  تفرگ و  ما  هدنخ  وا  فرح  زا  نم 

هـسار یلع  هزاکع و  هدـی  یف  ربکلا و  هدـش  نم  هینیع  یلع  هابجاح  طقـسدق  بدودـحم  خیـش  اذاف  هبعکلا  دـنع  اسلاج  تنک  ع :)  ) یلع لاق 
لاقف هرفغملاب  یل  عدا  ص !)  ) هللا لوسر  ای  لاـقف  هبعکلا ، یلع  هرهظ  دنـسم  یبنلا  یبنلا و  یلا  اندـف  رعـشلا ، نم  هعردـم  هیلع  رمحا و  سنرب 

تودـعف سیلبا ... نیعللا  کلذ  لاق  تلق ال ، هفرعتا ؟ نسحلا ! ابا  ای  یل : لاق  خیـشلا  یلوت  امف  کلمع . لضو  خیـش ! ای  کیعـس  باـخ  یبنلا 
نم یناف  نسحلاابا  ای  لعفتال  یل : لاقف  هقنخال ، هقلح  یف  يدـی  تعـض  هردـص و  یلع  تسلج  ضرـالا و  یلا  هتعرـص  هتقحل و  یتح  هفلخ 

تکحـضف و انز  دـلو  راصف  هما  یف  هابا  تکرـش  الا  دـحا  کضفبا  ام  ادـج و  کبحال  ینا  یلع ! ای  هللا  مولعملا و  تقولا  موی  یلا  نیرظنملا 
[ . 2 . ] هلیبس تیلخ 

-------------------
: اه تشون  یپ 
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(. 80:38  ) هروس ص [ 1]
ص 148. ج 27 ، راحب ، [ 2]

شزرمآ بلط 

. دنکیم رافغتسا  دوب  هداد  تسد  زا  تیلهاج  رد  هک  دوخ  ردم  ردپ و  يارب  هک  مدینش  دوب . هداتسیا  زامن  هب  مرانک  رد  يدرم 
!؟ یبلطیم شزرمآ  نانآ  يارب  ینکیم و  رافغتسا  دنا  هدرم  رفک  لاح  هب  تیلهاج  رد  هک  دوخ  ردام  ردپ و  يارب  ایآ  متفگ : وا  هب 

!؟ تسا هتساوخ  شزرمآ  رزآ )  ) دوخ ردپ  يارب  هک  تسین  میهاربا  نیا  رگم  دراد ؟ یعنام  هچ  تفگ :
: تشگ لزان  هیآ  نیا  هک  مدرک  نایب  (ص ) ادخ لوسر  يارب  ار  هصق  میوگب . هج  يو  خساپ  رد  هک  متسنادن 

وا هک  تشگ  مولعم  يو  رب  نوچ  تسا و  هدوبن  ضحم  هدـعو  کـی  زج  شیومع ) ینعی   ) شردـپ يارب  میهاربا  شزرمآ  بلط  رافغتـسا و  و 
[ . 1 . ] تسج يورد  يربت و  يو  زا  تسادخ ، نمشد 

. درکن يو  يارب  يرافغتسا  چیه  اذل  تسادخ و  نمشد  وا  هک  تفایرد  ردپ  تافو  زا  دعب  میهاربا 
: تلقف هیلهاجلا  یف  اتام  اناک  هیوبال و  رفغتساف  یبنج  یلا  لجر  یلص  لاق : یلع  نع 

: هللا لزناف  یبنلل  کلذ  ترکذف  هیلع  درا  ام  ردا  ملف  هیبال ! میهاربا  رفغتسا  دق  لاقف : هیلهاج ؟ یف  دق  کیوبال و  رفغتست 
[ . 2 . ] هلرفغتسی ملف  ودع هللا  هن  نیبت  تام  امل  (... هنم اربت  ودعهنا هللا  هل  نیبت  املف  هایا  اهدعو  هدعوم  نع  الا  هیبال  میهاربا  رافغتسا  ناک  ام  (و 

------------------------
: اه تشون  یپ 

(. 114:9  ) هبوت هروس  [ 1]
هک تسا  تباث  دوخ  ياـج  رد  هکنیا  هچ  وا ؛ ردـپ  هن  تسا  میهاربا  يومع  رزآ  هفیرـش ، هیآ  رد  بآ  زا  دوصقم  ص 90 . ج 75 ، راحب ، [ 2]

. تسا هتشگن  هدولآ  كرش  تراذق  هب  زگره  اهنآ  كاپ  ناماد  دناهدوب و  دحوم  هراومه  ناربمایپ  نیرهاط و  همئا  دادجا  ناردپ و 
ردـپ رب  هک  روطنامه  با  هملک  تسا : هدومرف  هتخادرپ ، هفیرـش  هیآ  ریـسفت  زا  ثحب  هب  هک  اجنآ  نازیملا ، متفه  دـلج  رد  ییاـبطابط  همـالع 

دروآیم و دوخ  نخس  تابثا  رد  میرک  نآرق  زا  يدهاوش  سپـس  دوریم . راک  هب  مه  تسرپرـس  ومع و  دروم  رد  دوشیم و  قالطا  یبلص 
: دسیونیم هاگنآ 

یلرفغا و انبر  : ) دـیوگیم هکنآ  اـت  دـیامنیم  تساوخرد  گرزب  يادـخ  زا  ار  یبلاـطم  دـنکیم و  اـعد  هبعک  هناـخ  ریمعت  زا  سپ  میهاربا 
زاب شردپ ، زا  يربت  نتـسج و  يرازیب  نآ  زا  دعب  مینیبیم  اجنیا  رد  هک  میهاربا ) هروس  تایآ 31 و41  ( ) باسحلا موی  نینموملل  يدـلاول و 

. تسا هدرک  دای  يدلاو  هلمج  اب  ود  نآ  زا  راب  نیا  اما  هدرک ، ترفغم  بلط  دوخ  ردام  ردپ و  يارب  مه 
صخـش نیا  هدوب و  میهاربا  یعقاو  یبلـص و  ردپ  تسا  راک  رد  هک  ینئارق  اب  هیآ  نیا  رد  دلاو  هک  دوشیم  مولعم  تایآ  نیب  يدـنب  عمج  زا 

هتفگ هک  هنوگنامه  هک  با  فالخرب  دوشیم ، قـالطا  یبلـص  ردـپ  رب  ًـالومعم  هک  تسا  دـلاو  هب  ریبعت  رد  بلطم  فطل  تسا . رزآ  زا  ریغ 
. دوشیم قالطا  مه  ردام  رهوش  ردام و  ردپ  تسرپرس و  ومع و  رب  ردپ  زا  هتشذگ  دش ؛

ریبز هحلط و 

وت کیرـش  تماعز  تفالخ و  راـک  رد  هکنآ  طرـش  هب  مینکیم  تعیب  وت  اـب  دـنتفگ : اـهنآ  دـندوب ، ریبز  هحلط و  ناگدـننک  تعیب  نیتسخن 
اهنآ راکددم . رای و  یناوتان  فعـض و  ماگنه  رد  دیـشاب و  کیرـش  نم  اب  راک  يورین  توق و  رد  اما  مریذـپیمن ) ار  نیا   ) هن متفگ : میـشاب .

. مدرکن روبجم  ار  سک  چیه  هچنانچ  متخاسیمن ، ناشراداو  دندرکیم  مه  يراددوخ  رگا  دندرک و  تعیب  دنتفریذپ و 
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اهنآ هب  تموـکح  تسپ  هک  دنتـسناد  هک  یماـگنه  ود  نآ  تشاد . مشچ  قارع  تراـما  هب  ریبز  دوـب و  هتـسب  لد  نـمی  تموـکح  هـب  هـحلط 
زا لد  هک  ار  وا  دنتسویپ و  هشیاع  هب  سپس  دوب . ناشگنرین  هعدخ و  زاغآ  عقاو  رد  هک  دنتـساوخ  رفـس  تصخر  هرمع  هناهب  هب  داد ، مهاوخن 

.... دنتخیگنارب نم  اب  گنج  هب  تشاد  هدنکآ  نم  ینمشد 
هک دوب  تنیا  نم  يراـتفرگ  تشاد  رادـیرخ  وا  فرح  رگید  سک  ره  زا  شیب  تشاد و  هملک  ذوـفن  مدرم  ناـیم  رد  هک  دوـب  یـسک  هشیاـع 

راـنید مهرد و  اـب  هک  هبنم  نب  یلعی  هب  نم و  اـب  مدرم  نیرتنمـشد  هحلط  زین  مدرم و  نیرتریلد  ریبز ، هب  زین  مدوب و  هدـش  یـسک  نینچ  راـچد 
(. تخیر اهنآ  ياپ  هب  ار  دوخ  لاوما  و   ) تفاتش نانآ  يرای  هب  دوخ  ناوارف 

تیب هب  تسا ) هدروآ  درگ  قحان  هب  هک   ) ار وا  لاوما  دوش ) مهارف  روما  هب  نتخادرپ  تصرف  و   ) دریذـپ ناـماس  اـهراک  رگا  دـنگوس  ادـخ  هب 
رد باـسح ) یب   ) لاوما وـجگنج و  نادرم  هک  درک  هدـعو  ناـنآ  هب  دـناوخ و  ارف  هرـصب  هب  ار  اـهنآ  رماـع  نب  هللادـیبع  . منادرگیم رب  لاـملا 

. دراذگب ناشرایتخا 
درک رییغت  عضو  ناهگان  اما  دنشاب ، هدناشک  لاتق  نادیم  هب  ار  وا  ریبز  هحلط و  هک  دیـسریم  رظن  هب  دومنیم و  گنر  مک  ادتبا  هشیاع  شقن 

بکترم یگرزب  هاـنگ  ریبز  هحلط و  ! ) دـنگنجیم وا  ناـمرف  هب  ریبز  هحلط و  تسا و  گـنج  یلـصا  هدـنامرف  روحم و  هشیاـع  دـش  موـلعم  و 
نوریب شا  هناخ  زا  ار  (ص ) ادـخ لوسر  رـسمه  دنتـشاد و  هاگن  دوخ  نما  ياههناخ  رد  ار  دوخ  نانز  هکنیا  زا  رتگرزب  یهانگ  هچ  دـندش .)

!؟ دندیرد دوب  هدناشوپ  وا  رب  لاعتم  يادخ  هک  ار  وا  باجح  هدرپ  دندیشک و 
. دنتشاد اور  متس  شلوسر  ادخ و  رب  دندرکن و  راتفر  فاصنا  هب  ود  نآ 

ملظ یـشکرس و  هک  دینادب  مدرم ! يا  دومرف : لاعتم  يادـخ  هکنآ  تسخن  : تسا مدرم  دوخ  ریگ  نماد  نآ  تشگزاب  هک  تسا  تلـصخ  هس 
[ . 1 . ] تسامش دوخ  نایز  هب  اهنت  امش 

[ . 2 . ] دنکشیم نامیپ  دوخ  هیلع  اهنت  نکش  نامیپ  مود :
[ . 3 . ] دناسریمن ررض  ناکین  هب  دریگیمن و  ورف  ار  نآ  لها  زج  راکدب  گنرین  رکم و  موس :

راک ماجنارس  دندز و  تسد  نم  اب  گنرین  هب  مه  دنتـسکش و  تعیب  مه  دندرک و  یـشکرس  مه  نم  ربارب  رد  هک  دناریبز  هحلط و  نیا  کنیا 
. تسا هدومرف  لاعتم  يادخ  هک  دش  نامه  اهنآ 

هوقلا و یف  یئاکرـش  امکنکلو  ال  تلقف : رمالا ، یف  كواکرـش  انا  یلع  کعیابن  الاقف  ریبزلا  هحلط و  ینعیاب  نم  لوا  ناکف  ع ...:)  ) یلع لاق 
املف قارعلا  اوجری  ریبزلا  نمیلا و  اوجری  هحلط  ناک  امهریغ و  هرکا  امک  اـمههرکا  ملاـیبا  ول  رمـالا و  اذـه  یلع  یناـعیابف  زجهلا  یف  ياـنوع 

.... یلع اهسفن  یف  یش  لک  عم  اهافختسا  هشئاع و  اعبتاف  ردغلا  نادیری  هرمعلل  ینانذاتسا  امهیلوم  ریغ  ینا  املع 
عاوصاب هبنم  نب  یلعی  یلع  مهناعا  هحلط و  سانلا  مصخاب  ریبزلا و  سانلا  عجـشاب  رکب و  یبا  تنب  هشئاـع  ساـنلا : یف  ساـنلا  عوطاـب  تینمف 

نیملسملل ائبف  هل  ام  نلعجال  يرما  ماقتسا  نئا  هللا  ریناندلا و 
، اهنود نالتاقی  هئف  اهاذختاف  امهدوقت ! یه  اذااهنآدوقی  امه  انیبف  لاجرلا  لاوما و  امهل  نمـض  هرـصبلا و  یلا  رماع  نب  هللادیبع  امهداق  و  .... 
امهتویب و یف  امهلئالح  اناصو  هیلع  هللا  هرتس  اباجح  اهنع  افـشکف  اهتیب  نم  ص )  ) هللا لوسر  هجوز  امهجارخا  اـیتا !؟ اـمم  مظعا  هئیطخ  ياـف 

[ . 4 .... ] ینارکم یتعیب و  اثکن  یلع و  ایغب  دقف  یلاعت ...: هللا  لاق  سانلا . یلع  اهعجرم  لاصخ  ثالث  امهسفنا . نم  هلوسر  هللا و ال  افصناال 
-----------------

: اه تشون  یپ 
(. 10:10  ) سنوی هروس  مکسفنا ) یلع  مکیغب  امنا  سانلا  اهیا  ای  [ ) 1]

(. 10:48  ) حتف هروس  هسفن .) یلع  ثکنی  امناف  ثکن  نمف  [ ) 2]
(. 41:35) رطاف هروس  هلهاب .) الا  ییسلا  رکملا  قیحی  و ال  [ ) 3]
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ص 182. هّجحملا ، فشک  [ 4]

ریش همعط 

ناهگان دوب ، هداتـسیا  لادوگ  یکیدزن  رد  رفن  کی  دندومن ، ماحدزا  ریـش  ياشامت  يارب  مدرم  دندوب ، هدرک  ریگتـسد  یلادوگ  رد  ار  يریش 
رد ارجام  نیا  دـندش . ریـش  همعط  هداتفا  لادوگ  رد  همه  یمراـهچ و  هب  یموس  یموس و  هب  یمود  دز و  يرگید  هب  تسد  دـیزغل و  شمدـق 

، دومن تواضق  نینچ  نانآ  هرابرد  سپ  دیـسر ، ترـضح  نآ  هب  ربخ  تشاد ، فیرـشت  اجنآ  زین  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  داتفا ، قافتا  نمی 
هب یلماـک  هید  یموس  یموس و  هب  هید  موس  ود  زین  یمود  و  دزادرپـب ، یمود  هب  هید  موس  کـی  دـیاب  هوـالع  هب  هدوب و  ریـش  همعط  یلوا  هک 

. دزادرپب دیاب  یمراهچ 
[ . 1 . ] تسا هدومن  يرواد  ادخ  مکح  هب  نسحلاابا  دومرف : هدیدرگ  رادربخ  تواضق  نیا  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

ّفلؤم :
اریز درادن ؛ بلط  ياهید  تهج  نیا  زا  هتخادـنا ، دوخ  اب  ار  يرگید  دارفا  هوالع  هب  هداتفا ، شدوخ  لوا  رفن  هک  تسا  نیا  لیـصفت  نیا  تلع 

موس و رفن  نداتفا  ای  لوا و  رفن  ندیشک  دشاب ، زیچ  هس  زا  یکی  تسا  نکمم  مود  رفن  گرم  ببس  و  تسا . هدوب  شدوخ  هب  دنتسم  شگرم 
مه 330 مالـسلاهیلع  ماما  تسا و  لوا 330  رفن  هب  شلتق  دانتـسا  لامتحا  نیاربانب ، تسا  هدوب  نآ  لـماع  شدوخ  هک  وا  يور  رب  مراـهچ  اـی 
هک دـشاب  وا  يور  رب  مراهچ  رفن  نداتفا  ندیـشک و  شگرم  تلع  تسا  نکمم  موس  رفن  اما  و  تسا ، هداد  رارق  لوا  رفن  هدـهع  هب  ار  شاهید 
رب ار  وا  هید  موس  ود  زین  مالسلاهیلع  ماما  تسا و  هدوب  مود  رفن  شلماع  هک  وا  يور  رب  مود  ای  لوا و  رفن  نداتفا  ای  هدوب و  نآ  لماع  شدوخ 

موس رفن  هدـهع  رب  شاهید  مامت  نیارباـنب ، هدوب ، موس  رفن  هب  دنتـسم  شگرم  تلع  ماـمت  مراـهچ  رفن  اـما  و  تسا . هتـشاذگ  مود  رفن  هدـهع 
. تسا هدومن  مکح  مالسلاهیلع  ماما  هچنانچ  دشابیم 

-------------------
اه : تشون  یپ 

بیذهت ثیدح 2 . ص 286 . ج 7 ، یفاک ، عورف  هلآ ص 105 . هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  هایح  لاح  یف  مالـسلا  هیلع  هایاضق  دیفم ، داشرا  [ 1]
ثیدح 2. تایانجلا ، یف  كارتشالا  باب  تایدلا ، باتک 

ترشابم زا  لبق  قالط 

رتسبمه وا  اب  هک  نیا  نودب  دـیوگ  قالط  ار  نز  تساوخ  یتدـم  زا  سپ  و  داد ، رارق  يراکتمدـخ  ار  نز  رهم  دومن و  جاودزا  ینز  اب  يدرم 
. دشاب هدش 

. تسا راکبلط  هدش  میلست  يو  هب  هک  يزور  ياهب  هب  ار  راکتمدخ  تمیق  فصن  نز  نآ  دومرف : مالسلاهیلع  نینموملاریما 
قـالط ار  وا  تساوـخیم  ترـشابم  زا  لـبق  هداد و  رارق  شجاودزا  هیرهم  ار  شیدازآ  هدرک و  دازآ  ار  دوـخ  زینک  هـک  يدرم  هراـبرد  زین  و 
[ . 1 . ] دوشیم دازآ  شمامت  دزادرپیم و  درم  هب  ار  شتمیق  رگید  فصن  دوخ  دزمتسد  اب  و  تسا ، دازآ  شفصن  زینک  نآ  دومرف : دهد ،

--------------------------
اه : تشون  یپ 

ثیدح 13. ص 108 . ج 6 ، یفاک ، عورف  [ 1]

تشادهب بط و 
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[ . 1 . ] دنکیم رغال  بآ و  ار  ندب  اریز  دینکم ؛ تموادم  یهام  ندروخ  هب  دومرف : مالسلاهیلع  ریما  ترضح  - 1
مرگ ار  اههیلک  ناتسمز  رد  نآ  ندروخ  و  دیامنیم ، لمد  داجیا  ندب  رد  و  جییهت ، ار  یلخاد  ترارح  دیدش  يامرگ  رد  ودرگ  ندروخ  - 2

[ . 2 . ] دنکیم عفد  ار  تدورب  و 
[ . 3 . ] دروخب ریش  تشوگ و  دوش  فیعض  ناملسم  هاگ  ره  - 3

[ . 4 . ] دینکشب ار  بت  ترارح  هشفنب  ندروخ  اب  - 4
[ . 5 . ] دوشیم ندب  یبارخ  فعض و  بجوم  ماش  ندروخن  - 5

[ . 6 . ] تسا شخبافش  شریش  نغور و  روآدرد و  واگ  ياههیپ  دومرف : زین  و  تساود ، واگ  ریش  - 6
[ . 7 . ] دوشیمن ضیرم  دروخب  شمشک  هناد  حبص 21  لوا  رد  هک  یسک  - 7

[ . 8 . ] دنکیم یغابد  ار  هدعم  هک  دیروخب  بیس  - 8
[ . 9 . ] دنکیم هزیکاپ  ار  هدعم  يوق و  ار  ناوتان  بلق  یبالگ  ندروخ  - 9

[ . 10 . ] هلوح ياهکرک  دننام  دوشیم  كرک  هدعم  يارب  رتعس  - 10
کیرحت ار  ماذـج  گر  هک  دـییاسن  لافـس  اـب  ار  دوـخ  ياـهاپ  و  دـنکیم ، بآ  ار  اـههیلک  هیپ  نآ  هـک  دـیباوخن  تـشپ  رب  هباـمرگ  رد  -11

[ . 11 . ] دیامنیم
[ . 12 . ] دنتشادیم مدقم  برجم  قایرت  رب  ار  نآ  دنتسنادیم  ار  کمن  صاوخ  مدرم  رگا  دیروخب ، کمن  اذغ  ندروخ  زا  لبق  - 12

[ . 13 . ] دروآیم ریساوب  یلخت  ماگنه  هب  نتسشن  نداد  لوط  - 13
[ . 14 . ] دنکیم کیرحت  ار  ماذج  گر  اهنآ  ندروخ  هک  دیروایب  نوریب  تشوگ  زا  ار  اههدغ  - 14

[ . 15 . ] دزاسیم راکشآ  ار  ناهنپ  يرامیب  هدیسوپ و  ار  سابل  ریغتم ، ار  ندب  گنر  هک  دیریگن  رارق  دیشروخ  ربارب  رد  - 15
[ . 16 . ] دنکیم تسس  ار  اههیلا  گرزب و  ار  مکش  عونتم  گنراگنر و  ياهاذغ  ندروخ  - 16

داب وت  رب  دومرف : دوبن  حیحص  روطب  فورح  يادا  رب  رداق  شنیـشیپ  ياهنادند  نداتفا  تلع  هب  هک  يدرمریپ  هب  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  زین  و 
[ . 17 . ] دزاسیمن يریپ  اب  هک  یبرچ  ندروخ  زا  زیهرپب  تسا و  راگزاس  نآ  هک  دیرت  ندروخ  هب 

[ . 18 [ ؛) نادبالا ملع  نایدالا و  ملع  ناملع  ملعلا  : ) هدومرف بط  ملع  تیمها  هرابرد  مالسلاهیلع  ترضح  نآ  هک  هدش  تیاور  و 
. ندب شناد  نید و  شناد  تسا : هنوگ  ود  رب  شناد 

----------------------
اه : تشون  یپ 

ثیدح 5 . کمسلا ، باب  همعطالا ، باتک  یفاک ، عورف  [ 1]
ثیدح 1 . ص 340 ، ج 6 ، یفاک ، عورف  [ 2]

ثیدح 2 . ج 6 ص 316  یفاک ، عورف  [ 3]
ثیدح 11 . ص 522 ، ج 6 ، یفاک ، عورف  [ 4]

ثیدح 8 . ص 317  ج 6 ، یفاک ، عورف  [ 5]
ثیدح 1 . ص 337 ، ج 6 ، یفاک ، عورف  [ 6]
ثیدح 1 . ص 351 ، ج 6 ، یفاک ، عورف  [ 7]

ثیدح 11 . ج 6،ص 357 ، یفاک ، عورف  [ 8]
ثیدح 1 . ص 357 ، ج 6 ، یفاک ، عورف  [ 9]
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ثیدح 1 . ص 375 ، ج 6 ، یفاک ، عورف  [ 10]
ثیدح 19 . مامحلا ، باب  يزلا ، باتک  یفاک ، عورف  [ 11]

ثیدح 4 . ص 326 ، ج 6 ، یفاک ، عورف  [ 12]
ثیدح 65 . دحاولا ، باب  لاصخ  [ 13]

ثیدح 5 . ص 254 ، ج 6 ، یفاک ، عورف  [ 14]
ثیدح 44 . هثالثلا ، باب  لاصخ ، [ 15]

ثیدح 8 . ص 317 ، ج 6 ، یفاک ، عورف  [ 16]

ثیدح 5 . ص 335 ، ج 6 ، یفاک ، عورف  [ 17]
مولعلا ع )  ) نینموملاریما لاق  تسا : نینچ  هدـمآ  هراب  نیا  رد  ع )  ) نینموملاریما زا  هچنآ  و  هدـش ، لقن  ص )  ) ادـخ لوسر  زا  ریبعت  نیا  [ 18]

(. ص 218 ج 1 ، راحب ،  ) نامزالا ۀفرعمل  موجنلا  ناسلل و  وحنلا  نادبالل و  بطلا  و  نایدالل ، هقفلا  ۀعبرا :

یسمحا باهش  نب  قراط 

[ . 1 . ] تسا هتسناد  یفوک » هیح  وبا   » ار شاهینک  مالسلاهیلع و  نینمؤملاریما  باحصا  زا  ار  يو  یقرب  یسوط و  خیش 
هعبرا يافلخ  زین  ترضح و  نآ  زا  تسا و  هدوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  باحـصا  زا  و  هَّللادبع » وبا   » شاهینک قراط  دناهتـشون : ناخروم 

هتفر ایند  زا  يرجه  ات 84  لاس 82  نیب  رد  و  تسا . هتسج  تکرش  رمع  رکبوبا و  نامز  ياهگنج  رد  تسا و  هدرک  لقن  ثیدح  نارگید  و 
[ . 2 . ] تسا

---------------------
: اه تشون  یپ 

ص 6 . یقرب ، لاجر  ش 1 ؛ ص 46 ، یسوط ، لاجر  [ 1]
ص 94. ج 4 ، بیذهتلا ، بیذهت  ص 12 ؛ ج 5 ، ءالبنلا ، مالعا  ریس  ص 48  ج 3 ، هباغلا ، دسا  ك : ر . [ 2]

يدع نب  حامرط 

دنلب یتماق  دنمورین و  یمـسج  حامرط  دوب . مالـسلاهیلع  یلع  نانمؤمریما  يافو  اب  نارای  زا  شردپ ، نوچمه  متاح » نب  يدع   » دنزرف حامرط 
شیرهاظ تافـص  همه  زا  رتمهم  اّما  دوب ، دـنمناوت  ییوگنخـس  نایب و  شوخ  یقطان  يرهاظ ، یگتـسارآ  رب  هوـالع  وا  تشاد ، هتـسارآ  و 

. دومن هراشا  وا  هجهل  تحارص  هب  ناوتیم 
[ . 1 . ] دوب هیواعم  يوس  هب  ترضح  نآ  يارفس  زا  حامرط 

ام هدرک و  هراشا  وا  هرابرد  دروم  ود  یکی  هب  اهنت  نانآ  زا  یضعب  دناهتشونن و  يزیچ  حامرط  هرابرد  ناسیون  هریس  ناخروم و  رثکا  هنافسأتم 
. میزادرپیم دروم  ود  نیمه  رکذ  هب  اهنت  زین 

-----------------------
: اه تشون  یپ 

ش 3 . ص 46 ، یسوط ، لاجر  [ 1]

بلطملادبع نب  ثراح  نب  لیفط 

مالسلا هیلع  یلع  ماما  www.Ghaemiyeh.comهمانشناد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1507زکرم  هحفص 1043 

http://www.ghaemiyeh.com


رامش هب  مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  باحصا  زا  زین  ردب و  نیدهاجم  زا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  باحـصا  زا  ار  يو  یـسوط  خیش 
[ . 1 . ] تسا هدروآ 

و درک ، تکرش  مالـسا  ردص  ياههوزغ  رگید  دحا و  ردب و  هوزغ  رد  هک  دوب  مالـسا  ردص  نیدهاجم  زا  لیفط  هک : دنکیم  لقن  دعـس  نبا 
. تسب يردارب  دقع  ثراح » نب  سیق )  ) رـسن نب  نایفـس   » وا و نیب  ای  هبقع » نب  دمحم  نب  رذنم   » وا و نیب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 

[ . 2]
ات هک  هدرک  تعیب  ترضح  تفالخ  لوا  رد  مالـسلاهیلع  نانمؤمریما  اب  هک  دنادیم  ینارجاهم  زا  ردب و  باحـصا  زا  ار  لیفط  زین  دیفم  خیش 

[ . 3 . ] دیامن عافد  ترضح  نآ  تیالو  زا  ناج  ياپ 
-------------------------

اه : تشون  یپ 
ش 2 . ص 46 ، یسوط ، لاجر  [ 1]

ص 52 . ج 3 ، هباغلا ، دسا  ص 515 ؛ ج 3 ، هباصالا ، ص 52 ؛ ج 3 ، يربکلا ، تاقبط  ك : ر . [ 2]
ص 103. لمجلا ، [ 3]

دیدج 16) )

دیدج 17) )

دیدج 18) )

دیدج 19) )

دیدج 20) )

ظ

تسین رادیاپ  ملظ 

هاگترپ هب  يرگمتـس  هار  هک  تسا  هداد  ناشن  خـیرات  هچ  وشم ، سویام  دوشیم ، زوریپ  ریگزواـجت  ملظ و  هب  لـسوت  اـب  نمـشد  هکیماـگنه 
دراد . یگتسب  تلادع  ناراداوه  شالت  هب  هکلب  دریگیمن ، تروص  دوخ  يدوخ  هب  راک  نیا  اما  دوشیم . یهتنم  طوقس 

دیامرفیم : ع )  ) یلع ماما 
بولغم . رشلاب  بلاغلا  و  هب ، مثالا  رفظ  نم  رفظ  ام 

[ . 1 .« ] تسا بولغم  تقیقح  هب  دنک  هبلغ  ترارش  هار  زا  هک  نآ  ره  و  تسا ، هدش  هریچ  وا  رب  هانگ  هک  یسک  دوشیمن  زوریپ  »
: دیامرفیم ع )  ) یلع ماما  تسا ؟ هنوگچ  دوشیم  زوریپ  ملاظ  رب  مولظم  هک  زور  نآ  اما 

مولظملا . یلع  روجلا  موی  نم  دشا  ملاظلا ، یلع  لدعلا  موی 
[ . 2 .« ] هدیدمتس رب  روج  زور  زا  تسا  رتنیگنس  رگمتس  رب  تلادع  زور  »

دراد ؟ ییاهیگژیو  هچ  تسیک و  رگمتس  دوشیم : حرطم  شسرپ  نیا 
تسا : نینچ  ماما  خساپ 
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[ . 3 .« ] تسا تسدمه  ناراکمتس  اب  و  ناسر ، روج  دوخ  تسد  ریز  هب  و  تسا ، نامرفان  دوخ  تسد  الاب  هب  تسا : هناشن  هس  ار  رگمتس  »
-----------------------

: اه تشون  یپ 
يهرامش 319 . تمکح  هغالبلاجهن ،  [ 1]
يهرامش 334 . تمکح  هغالبلاجهن ، [ 2]

يهرامش 342. تمکح  نامه ، [ 3]

تمارک ود  اب  رفن  هن  تصش و  ینید  یب  روهظ 

: دیامرف تیاکح  هیلع  هّللا  تاولص  مولعلارقاب  دّمحم ، ماما  رفعجوبا  ترضح 
رگا نینمؤملاریما ! اـی  دومن : راـهظا  دارفا  زا  یکی  تشاد ، روضح  باحـصا  زا  یعمج  نیب  رد  مالـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  ماـما  يزور 

؟ مینکادیپ نامیا  وت  هب  تبسن  رتشیب  ات  نادرگ  رهاظ  ام  يارب  یتمارک  دشاب  نکمم 
یمرب دوخ  نامیا  زا  و  دـش ؛ دـیهاوخ  رفاک  دیـشاب  نآ  دـهاش  امـش  میامن و  رهاظ  ار  بیجع  ینایرج  هچنانچ  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  ماما 

. دینک یم  وداج  رحس و  هب  مهّتم  ارم  دیدرگ و 
یم یهاوخب ، هک  ار  يراک  ره  يا و  هدرب  ثرا  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  زا  زیچ ، همه  هک  میراد  خسار  نامیاو  هدیقع  ام  دنتفگ :

. یهد ماجنا  یناوت 
دننک یم  رواب  يدارفا  هکلب  دنک  لّمحت  دـناوت  یمن  يدرف  ره  ار ، تیالو  تیب  لها  ام  ِلکـشم  نیگنـس و  مولع  ثیداحا و  دومرف : ترـضح 

. دشاب مکحتسم  يوق و  اه  نآ  نامیا  حور  تهج  ره  زا  هک 
. دیئامن تکرح  نم  هارمه  میدناوخ  ار  ءاشع  زامن  تقو  ره  دینک ، هدهاشم  ار  یتمارک  هک  دیشاب  لیام  هچنانچ  دومن : راهظا  سپس 

تسه رترب  رتهب و  يرگید  هب  تبسن  درک  یم  رکف  کی  ره  هک  رفن  داتفه  هارمه  هب  مالسلا  هیلع  ریما  ترضح  دندناوخ ، ار  ءاشع  زامن  نوچ 
. دندیسر هفوک  نابایب  هب  ات  دومن  تکرح 

ره هک  مریگب  قاثیم  دـهع و  امـش  زا  هک  نآ  رگم  دیـسر  یمن  دـیهاوخ  یم  هچنآ  هب  دومرف : اه  نآ  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  هظحل  نیا  رد 
. دینادرگن هتسیاشان  روما  هب  مهّتم  ارم  دیهدن و  تسد  زا  ار  ناتنامیا  دیهدن و  هار  دوخ  رد  يدیدرت  ّکش و  دینک ، هدهاشم  هچنآ 

ما هتفرگ  ثرا  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  زا  هک  تسا  یبیغ  مولع  همه  میامن ، یم  هئارا  امش  هب  مهد و  یم  ماجنا  نم  هچنآ  انمض ،
. تسا هدومرف  میلعت  ارم  ترضح  نآ  و 

هب ار  دوـخ  تشپ  نوـچ  و  دـننادرگ ؛ رب  ار  دوـخ  يور  اـت  داد  روتـسد  تفرگ ، قاـثیم  دـهع و  اـه  نآ  کـیاکی  زا  ترـضح  هک  نآ  زا  سپ 
. دناوخ ار  یئاعد  ترضح  دندرک ، ترضح 

. دینک هاگن  دینادرگرب و  ار  دوخ  يور  نونکا  دومرف : تفای ، نایاپ  شیاعد  هک  یماگنه 
بآ ياهرهن  هک  یمّرخ  زبس و  ياه  غاب  هب  داتفا  ناشمشچ  دندینادرگرب ، مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هب  ار  دوخ  يور  دندیخرچ و  هک  نیمه 

. درک ناشهّجوت  بلج  اه  نآ  نورد  رد  یهوکش  اب  ياه  نامتخاس  و  دوب ؛ يراج  اه  نآ  رد 
ناهذأ و رد  مّنهج  تشهب و  هک  يا  هنحص  نینچ  ندید  اب  دندید ، ار  شتآ  كانتشحو  ياه  هلعش  دندرک ، هاگن  رگید  یتمـس  هب  نوچ  سپ 
، دـندش رفاک  دـنداد و  تسد  زا  ار  دوخ  نامیا  و  تسا ؛ یمیظع  يوداج  رحـس و  نیا  دـنتفگ : ادـص  کی  یگمه  دـش ، روآ  دای  ناشراکفأ 

. دندومن تعجارم  هفوک  رهش  هب  رگیدکی  اب  دندنام و  یقاب  ترضح  هارمه  هک  رفن  ود  رگم 
. دش دنهاوخ  باقع  هذخاؤم و  نانآ  تمایق ، يادرف  دیسر و  مامتا  هب  هورگ  نآ  رب  تّجح  دومرف : رفن  ود  نآ  هب  ترضح  هار ، نیب  رد 
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هیلع هّللا  یّلص  هّللا  لوسر  زا  هک  تسا  یهلا  مولع  اه  نیا  متـسین ، رحاس  نم  هک  ناحبـس ! يادخ  هب  مسق  دوزفا : شتاشیامرف  همادا  رد  سپس 
. ما هتخومآ  هلآ  و 

ّرُد و دجـسم  تایح  ياه  گیر  دندید  دندش ، لخاد  یتقو  دومن ، توالت  ار  یئاعد  ترـضح  دنوش ، هفوک  دجـسم  دراو  دنتـساوخ  نوچ  و 
. تسا هتشگ  توقای 

؟ دینیب یم  هچ  دومرف : اه  نآ  هب  ترضح  هاگ  نآ 
! توقای ّرُد و  دنتفگ :

راوتـسا تباـث و  رخآ  رفن  دـش و  رفاـک  تشادرب و  تسد  دوخ  ناـمیا  زا  رفن  ود  نآ  زا  رگید  یکی  هظحل  نیمه  رد  دـیتفگ ، تسار  دوـمرف :
. دنام

نامیشپ زاب  يرادن  رب  مه  رگا  و  يدرگ ؛ یم  نامیشپ  يرادرب  ار  اه  نآ  زا  يزیچ  رگا  هک  شاب  بظاوم  دومرف : وا  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما 
. يوش یم 

دید درک ، نآ  هب  یهاـگن  زور ، نآ  يادرف  داـهن ، دوخ  بیج  رد  تشادرب و  ترـضح  مشچ  زا  هب  ار ، تارهاوج  نآ  زا  یکی  وا  لاـح  ره  هب 
. تسا بایان  اهبنارگ و  ّيرُد 

؟ يدرک نینچ  ارچ  دومرف : ترضح  ما ، هتشادرب  ار  اهّرد  نآ  زا  یکی  نم  تشاد : راهظا  دمآ  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  تمدخ  هک  یماگنه 
. تسا یهاو  لطاب و  ای  دراد  تقیقح  تارهاوج  نیا  اعقاو  ایآ  هک  منادب  متساوخ  تفگ :

دراو هنرگ  و  دنک ؛ یم  اطع  وت  هب  تشهب  رد  ار  نآ  ضوع  نامحر  دنوادخ  يراذگب  شیاج  رـس  ینادرگ و  رب  ار  نآ  رگا  دومرف : ترـضح 
. دش یهاوخ  مّنهج  شتآ 

. دش گیر  هب  لیدبت  داهن ؛ شیاج  رس  ار  ّرُد  صخش ، نآ  نوچ  دومرف : همادا  رد  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 
[ . 1 . ] دنا هتفگ  یعازخ  قمح  نب  ورمَع  ار  وا  رگید  یخرب  و  دوب ؛ راّمت  مثیم  صخش  نآ  هک  دنا : هتفگ  یضعب  و 

------------------------
اه : تشون  یپ 

س 3. ص 129 ، يربکلا : ۀیاده  ص 118 و 119 ، تاجردلا : رئاصب  رصتخم  [ 1]

یمیمت هرامع  نب  نایبظ 

[ . 1 . ] تسا هدروآ  رامش  هب  مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  باحصا  زا  ار  يو  یسوط  خیش 
زین مالسلاهیلع  یلع  زا  يو  دیوگیم : تسا و  هدروآرامش  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  باحصا  زا  ار  وا  يراخب  دیوگ : یم  ریثا  نبا 

[ . 2  ] تسا هدرک  تیاور  ثیدح 
نب هَّللادبع   » تشاد و روضح  یملس » روعا  یبا   » یگدرکرـس هب  یماش  ياوق  اب  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  هاپـس  همدقم  دروخرب  نیلوا  رد  وا 

يریگسپ زاب  يارب  يو  دنتسب ، قارع  لها  رب  ار  تارف  ماش  نایهاپـس  هک  یماگنه  [ 3  ] دناسر لتق  هبار  ماش  هاپس  نارادرس  زا  یخونت » رذنم 
[ . 4 . ] دورس هنیمز  نیا  رد  زین  يراعشا  داد و  ناشن  ینیسحت  لباق  تعاجش  تداشر و  دوخ  زا  رهن  نیا 

نایبظ هک  ار  یهورگ  مالسلاهیلع  یلع  ماما  هدرک ، هرصب  هناور  هنتف  هعاشا  يارب  ار  یمرضح » هَّللادبع   » هیواعم هک  یماگنه  دیوگیم : يربط 
[ . 5 . ] دندناسر تکاله  هب  ار  اهنآ  داتسرف و  هلباقم  يارب  دوب  اهنآ  وزج 

[ . 6 . ] درک لاسرا  هیفنح  دمحم  يارب  ار  دعس  رمع  رس  دوب و  وا  ناهدنامرف  زا  راتخم  مایق  هعقاو  رد  نایبظ 
---------------------

مالسلا هیلع  یلع  ماما  www.Ghaemiyeh.comهمانشناد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1507زکرم  هحفص 1046 

http://www.ghaemiyeh.com


اه : تشون  یپ 
ش 2 . ص 46 ، یسوط ، لاجر  [ 1]

ص 70 . ج 3 ، هباغلادسا ، [ 2]
ص 327 . ج 3 ، دیدحلا ، یبا  نبا  حرش  ص 567 ؛ ج 4 ، يربط ، خیرات  ص 172 ؛ نیفص ، ۀعقو  [ 3]
ص 327 . ج 3 ، دیدحلا ، یبا  نبا  حرش  ص 567 ؛ ج 4 ، يربط ، خیرات  ص 172 ؛ نیفص ، ۀعقو  [ 4]

ص 112 . ج 5 ، يربط ، خیرات  [ 5]
ص 62. ج 6 ، يربط ، خیرات  [ 6]

ع

تیبرت قراس و  وفع 

. دوب هدرک  يدزد  هب  فارتعا  دوخ  هک  یصخش 
: دومرف درک و  وفع  هرقب  هروس  ظفح  رطاخ  هب  ار  وا  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

یئازـسب ریثأت  يرگنزاب  هبوت و  و  نآرق ، ظفح  يارب  قیوشت  و  صخـش ، نآ  تیبرت  رد  هک  مدیـشخب ، وت  هب  هرقب  هروس  لاـبق  رد  ار  وت  تسد 
[ . 1 . ] تشاد

------------------
اه : تشون  یپ 

یفاک ج 7 ص 260. لوصا  و -  هعیشلا ج 18 ص 488 -، لئاسو  و -  یسوط -  خیش  راصبتسا ج 4 ص 252  [ 1]

دنمدوس ملع 

تکرح ناگتشک  نایم  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  هرصب ، نایشروش  هدنامیقاب  رارف  مالـسلا و  هیلع  یلع  ماما  يزوریپ  و  لمج ، گنج  زا  سپ 
. دید ار  هرصب  یضاق  روس ) نب  بعک   ) هزانج هک  درکیم ،

. درک تکرش  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  ّدض  رب  گنج  رد  دروخار و  نایشروش  بیرف  اّما  دوب  یملاع  درم  وا 
: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

دیناشنب ، ار  وا  هزانج 
. دندناشن ار  وا  هزانج  رفن  ود 

: دومرف هرصب  یضاق  هزانج  هب  باطخ  ترضح 
[ . 1 « ] دیشخبن وت  هب  یعفن  اما  یتشاد  ملع  »

-----------------
اه : تشون  یپ 

هبطخ 13. حرش  دیدحلا ج 1  یبا  نبا  حرش  [ 1]

یکدوک رد  تدابع 
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یلص ادخ  لوسر  هک  دندیدیم  مدرم  همه  تشادن ، دوجو  یناملسم  هک  یئاهزور  نآ  رد  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  تثعب  زاغآ  رد 
، دنوشیم ادخ  هناخ  دراو  مالسلا  هیلع  یلع  ِمان  هب  یکدوک  مالسلا و  اهیلع  هجیدخ  ملسو ، هلآو  هیلع  هللا 

. دنرازگیم زامن  و 
: دومرف دوخ  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

ُهَعَم یّلَص  ْنَم  ُلَّوأ  اَنأ  َو  ْنینِس  َْعبَِسب  ِساَّنلا  َْلبق  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ِهَّللا  ِلوُسَر  َعَم  ُْتیَّلَص  ْدََقل  َو 
متسه یسک  لّوا  نم  مدوب ، هلاس  هک 7  یلاح  رد  مدناوخزامن ، اهناسنا  همه  زا  شیپ  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  اب  نم  انامه  (و 

[ . 1 .( ] مدرازگ زامن  ربمایپ  اب  هک 
: دومرف مه  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مالسا  یمارگ  لوسر  و 

ِِهلوُسَر  ِهَّللِاب و  ًاَناْمِیا  ِۀَّمُْالا  ِهِذه  ُلَّوأ  َْتنأ  یلَع  اَی 
[ . 2 .( ] يدروآ نامیا  شربمایپ  ادخ و  هب  هک  یتسه ، مالسا  تّما  نیا  زا  درف  لّوا  وت  یلع ، يا  )

---------------
اه : تشون  یپ 

ریدغلا ج3 ص222 . [ 1]
راونالاراحب ج19 ص67. [ 2]

دننامه یب  تدابع 

: دیامرفیم مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 
و درز ، يراد  هدنز  بش  زا  شتروص  هک  اجنآ  ات  دوب  تاجانم  هیرگ و  تدابع و  زامن و  رد  زور  بش و  مالسلا  هیلع  داّجس  ترـضح  مردپ 

، دش خرس  هیرگ  تّدش  زا  شیاهمشچ 
، تسا هدرک  مَرَو  هک  مدید  ار  مردپ  ياهاپ  و  دوب ، هتسب  هنیپ  ینالوط  ياههدجس  زا  ترضح  یناشیپ  رب  و 

. مدرک هیرگ  تخوس و  ملد  منک ، لّمحت  متسناوتن 
: دومرف دینش و  ارم  هیرگ  يادص  مردپ 

.« روایب ار  مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  تدابع  ياه  هوزج  زا  یکی  مرسپ  »
: دومرف دناوخ و  ار  نآ  زا  يرادقم  مدروآ ، ار  باتک  نآ  یتقو 

مالسلا هیلع  بلاطیبا  ِنب  ِِّیلَع  ِةَدابِع  یلَع  يَْوقَی  ْنَم 
[ . 1 [ )؟ دنک تدابع  مالسلا  هیلع  یلع  دننام  هک  دراد  تردق  یسک  هچ  )

-----------------
اه : تشون  یپ 

میدق ج 11 ص 23. راحب  [ 1]

تسکش یتاعالطا و  لئاسم  تیاعر  مدع 

لئاسم تیاعر  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  يربهر  ياهیگژیو  زا  رگید  یکی  هک  داتفا  قاّفتا  لسالّـسلا » تاذ   » دربن يرجه  متـشه  لاـس  رد 
. تسا دربن  رد  یتاعالّطا 
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: هک دش  زاغآ  اج  نیا  زا  ارجام 
: درک ضرع  دمآ و  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  دزن  یبرع  درم  دیفم ، خیش  لقن  قبط 

. منک یتحیصن  ار  وت  ات  ماهدمآ 
؟ تسیچ تحیصن  دیسرپ : ترضح 

، دننزب نوخیبش  هنیدم  رد  امش  هب  دنهاوخیم  هدرک و  عامتجا  لمَر »  » يداو رد  بارعا  زا  یهورگ  درک : ضرع 
. تشاد نایب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  يارب  ار  اهنآ  تایصوصخ  سپس 

هچنآ تفر و  ربنم  هب  هاگنآ  مدرم ، عامتجا  زا  سپ  دننک ، توعد  دجسم  هب  ار  مدرم  هک  داد  روتـسد  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
: دومرف دناسر و  عالّطا  هب  دوب  هداد  شرازگ  برع  درم  ار 

؟ دنک تکرح  هورگ  نیا  ّرش  عفد  يارب  ات  دراد  یگدامآ  امش  زا  یسک  هچ 
دنتفگ : دنتساخرب و  [ 1  ] هّفُص لها  زا  یتعامج 

مینک . تکرح  وا  یهدنامرف  تحت  ات  امرف  نییعت  ام  يارب  یهدنامرف  میوریم ، ناشیا  گنج  هب  ام 
. دیزگرب اهنآ  یهدنامرف  هب  ار  لّوا  هفیلخ  سپس  درک و  باختنا  ار  ناشرفن  داتشه  هعرق ، يور  زا  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ 

هدرک هطاحا  يدایز  تخرد  گنس و  ار  اهنآ  فارطا  دنتشاد و  ياج  ياهّرد  طسو  رد  هک  روبزم  بارعا  کیدزن  درک و  تکرح  لّوا  هفیلخ 
. دیسر دوب ،

لتق هب  ار  ناناملـسم  زا  نت  دنچ  دـندرک و  هلمح  اهنآ  هب  هّرد  فارطا  زا  روبزم  بارعا  دـندش ، ریزارـس  هّرد  زا  اهنآ  هب  هلمح  دـصق  هب  نوچ 
. دنداد يرارف  ار  لّوا  هفیلخ  هدناسر ،

دنتشگزاب ، هنیدم  هب  شناهارمه  لّوا و  هفیلخ 
داتسرف . وس  نادب  ار  مّود  هفیلخ  رگید  راب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ 

، دـندش ریزارـس  هّرد  زا  نایرگـشل  اـب  مّود  هفیلخ  نوـچ  دـندوب و  هدرک  نیمک  اهگنـس  اـهتخرد و  تشپ  رد  هبترم  نیا  یـشروش  بارعا 
ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هنیدم  هب  ناهارمه  مّود و  هفیلخ  دورو  اب  دنداد ، يرارف  زین  ار  وا  هدمآ  نوریب  اههاگنیمک  زا  ناهگان 

. دش تحاران  تخس 
تفگ : صاعو  رمع 

هعدـخ و اب  مناوتب  نم  دـیاش  تسا ، گنرین  هعدـخ و  گـنج  اریز  تسرفب ، گـنج  نیا  هب  ارم  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  يا 
. منک بوکرس  ار  اهنآ  گنرین 

داتسرف ، یعمج  اب  ار  وا  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ 
. درک رارف  مالسا  نازابرس  زا  نت  دنچ  نداد  تسد  زا  اب  دنک و  تمواقم  تسناوتن  اهنآ  هلمح  ربارب  رد  زین  صاعورمع  اّما 

دندیمهفیم و همه  هک  دـندرکیم  تکرح  ياهنوگب  اریز  دوب ، دربن  رد  یتاعالّطا  لئاسم  تیاعر  مدـع  رفن  هس  نآ  تسکـش  یـساسا  ّتلع 
مالسا هاپس  رب  يراک  تابرض  هتفای ، رارقتسا  اههاگنیمک ، رد  هتشگ ، ربخ  اب  مالسا  هاپس  تکرح  زا  تشاد  هک  یئاهسوساج  اب  زین  نمـشد 

دندرکیم ، دراو 
. دنتشاد تلفغ  یتاعالّطا » لئاسم  ظفح   » و يریگلفاغ » لصا   » زا رفن  هس  نآ 

يارب ار  گنج  مچرپ  دیبلط و  ار  مالسلا  هیلع  یلع  سپس  درک ، ربص  يزور  دنچ  دید ، نانچ  ار  عاضوا  هک  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ 
ات تخاس  هناور  وا  هارمه  زین  ار  صاع  نبورمع  مّود و  هفیلخ  لّوا و  هفیلخ  داتسرف و  نمـشد  يوس  هب  ار  وا  هدرک  اعد  وا  ّقح  رد  تسب و  وا 

. دنرگنب کیدزن  زا  ار  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح  یمزر  ياهشور 
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--------------------------------
اه : تشون  یپ 

هیلع هللا  یلصادخ  لوسر  دنتشادن ، ینکـسم  هناخ و  نوچ  دندوب و  هدرک  ترجاهم  هنیدم  هب  هّکم  زا  هک  دندوب  يدارفا  هّفـص  باحـصا  [ 1]
هداد اهنآهب  هنازور  هک  هتـشاد  رّرقم  اـهنآ  يارب  ياهریج  لاـملا  تیب  یمومع  دـمآ  رد  زا  دوب و  هداد  ياـج  دجـسم  رد  ار  اـهنآ  ملـسو  هلآو 

. دیسریم رفن  دصراهچ  هب  اهنآ  هرامش  تایاور ، زا  یخرب  ساسا  رب  دشیم و 

یغیلبت يرکف ، لماع 

ناریدـم و ار ، مدرم  ّقح ، تموکح  ياهشور  نداد  ناشن  یعقاوریغ  اهيزادرپ ، غورد  مومـسم ، تاغیلبت  تاـعیاش ، ساـسا  رب  نمـشد  رگا 
. دنک یثنخ  ار  نمشد  یتاغیلبت  شالت  هدش ، باسح  تاغیلبت  اب  یتاغیلبت ، نیلوئسم  تّما و  يربهر  دیاب  دهدیم ، قوس  رارف  هب  ار  نازابرس 

هک : دندوب  هتفگ  هلقصم  هب 
رارق مالـسلا  هیلع  یلع  ّتبحم  دروم  يزادرپن ، ار  اهتمارغ  اـت  دـنکیم ، بدا  ار  وت  درذـگیمن ، قح  زا  تسا ، ریگتخـس  مالـسلا  هیلع  یلع 

، يریگیمن
. درک رارف  هک  دنیامن  قیوشت  رارف  هب  ار  هلقصم  دندیشوک ، اههسوسو  عاونا  اب  و 

هک دوتس ، ار  هلقصم »  » هنادرمناوج لمع  یمسر ، ینارنخـس  کی  رد  نمـشد ، یفارحنا  ياهشور  ندرک  یثنخ  يارب  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما 
. دوشیمن شومارف  زگره  یمالسا  هعماج  ناریدم  یساسا  تامادقا  شالت و  تمحز و  دننادب  نارگید 

: دومرف ماما  هک 
« ِةَداَّسلا َلِْعف  َلَعَف  »

: دومرف هک  تخادرپ  یهلا  ياهتیلوئسم  ّقح و  زا  ندرک  رارف  یتشز  هب  سپس 
؟ تخیرگ اههدرب  لثم 

؟ دزیرگب ناگدرب  نوچ  دازآ  ناسنا  دیاب  ارچ 
: دومرف و 

نایاپ هب  نارگـشیاتس  شیاتـس  زونه  درک و  تکاس  ار  اهنآ  هک  دندوب  هتخادرپن  وا  یحاّدم  هب  شاهنادرمناوج  لمع  ربارب  نارگـشیاتس  زونه  »
.« تخادنا تمحز  هب  ار  اهنآ  هک  دوب ، هدیسرن 

درک بارخ  ار  زیچ  همه  شرارف  اب  هک  میهدب  هجرد  ءاقترا  مینک ، قیوشت  ار  وا  میتساوخیم  هزات  ینعی 
: هک دیاشگیم  رونرپ  زاب و  ار  دیما  ياههنزور  هاگنآ  و 

هَروسیَم  انْذَخال  َماقأ  َْولَو 
.( میتفریذپیم شناوت  رادقم  هب  وا  زا  داتسیایم  دوخ  تُسپ  رد  هنادرم  رگا  )

ُهَرُوفُو ِِهلاِمب  انْرَظَْتناو 
[ . 1 .( ] میدرکیم ربص  یئاناوت  تردق و  ماگنه  ات  (و 

تیریدـم یتاـیلمع و  ياـهروحم  رد  رگا  هک  داد  يراودـیما  ناریدـم  رگید  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترـضح  ینارنخـس ، نیا  اـب 
. دنشاب شاداپ  رظتنم  دنداد ، ماجنا  یتسرد  مادقا  یماظن  یسایس و 

قح و نیزاوم  اب  هک  دـنراذگب ، نایم  رد  يربهر  اب  ار  تالکـشم  هنادرمناوج  دـمآ ، دوجو  هب  یلکـشم  هدرک  یهاـتوک  اـی  دنتـسناوتن  رگا  و 
. دش دهاوخ  دروخرب  یمالسا  تمحر 
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. دنامیمن یقاب  رارف  يارب  ياهناهب  رگید  سپ 
------------------

اه : تشون  یپ 
. یتشد دمحم  سرهفملامجعم  هغالبلاجهن  هبطخ 44  [ 1]

يدنواشیوخ لماع 

تاحیـضوت و اب  دـیاب  دـبیرفب ، ار  يریدـم  ای  ار  يزابرـس  دـهاوخیم  يدـنواشیوخ ، ياهدـنویپ  یگداوناخ و  طباور  قیرط  زا  نمـشد  رگا 
، تَسب زین  ار  هئطوت  نیا  هار  هدش ، باسح  تاغیلبت 

. دنکن داجیا  ناسنا  هدیقع  نامیا و  رد  یللخ  یگداوناخ  یلیماف و  ياهدنویپ  هک 
[ . 1 ، ] دبیرفب ار  وا  نایفسوبا ، نیغورد  ياعّدا  اب  ات  دسیونیم  يزیمآ  هسوسو  همان  هیبأ  نب  دایز  هب  هیواعم  یتقو 

، دنک قیوشت  رارف  هب  ار  دایز  یلیماف ، يردارب و  هناهب ، هب  دهاوخیم  هیواعم  نیفص  گنج  هناتسآ  رد  اریز 
ماش هب  دـش و  رگراـک  وا  رد  ماجنارـس  هیواـعم  ياـههسوسو  درادـن ، ینوناـق  ردـپ  ارچ  هک  دوب  هدروخرـس  یناور  رظن  زا  مه  داـیز  نوچ  و 

. داد وا  هب  ار  مزال  ياهرادشه  هناگادج  ياهمان  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  هک  تخیرگ 
، دز رانک  رارف  همّدقم  زا  دروم  هب  ياهرادشه  و  مزال ، تاحیضوت  اب  دیاب  ار  يدنواشیوخ  نیغورد  ياعّدا  ای  يدنواشیوخ  لماع  سپ 

. دومن هلباقم  نآ  اب  داهج  رد  يرادفده  نامیا و  حور  تیوقت  اب  ای 
: هک دزادرپیم  نایفسوبا  ياعّدا  ندوب  نیغورد  هب  دایز ، هب  ياهمان  نتشون  اب  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح 

: ُناَطیَّشلا َوُه  اَمَّنِإَف  ُهْرَذْحاَف ، ََکبْرَغ ، ُّلِفَتْسیَو  َکَُّبل ، ُّلِزَتْسی  َکَیلِإ  َبَتَک  َۀیِواَعُم  َّنَأ  ُْتفَرَع  ْدَقَو 
. ُهَتَّرِغ َِبلَتْسیَو  ُهَتَْلفَغ ، َمِحَتْقِیل  ِِهلاَمِش ، ْنَعَو  ِِهنیِمی  ْنَعَو  ِهِْفلَخ ، ْنِمَو  ِهیَدی  ِنَیب  ْنِم  َءْرَْملا  ِیتْأی 

ِناَطیَّشلا : ِتاَغََزن  ْنِم  ٌۀَغَْزنَو  ِسْفَّنلا ، ِثیِدَح  ْنِم  ٌۀَْتلَف  ِباَّطَْخلا  ِْنب  َرَمُع  ِنَمَز  ِیف  َنایْفُس  ِیبَأ  ْنِم  َناَک  ْدَقَو 
. ِبَْذبَذُْملا ِطْوَّنلاَو  ِعَّفَدُْملا ، ِلِغاَْولاَک  اَِهب  ُقِّلَعَتُْملاَو  ٌْثرِإ ، اَِهب  ُّقَحَتْسی  َالَو  ٌبَسَن ، اَِهب  ُُتْبثیَال 

---------------------
: اه تشون  یپ 

رـسپ دایز   » هیبا نب  دایز  ار  وا  هک  دـننک  حالـصا  دایز  يردـپ  نایعّدـم  نایم  دنتـسناوتن  یلهاج  ناسانـشهرهچ  داـیز ، دـّلوت  زا  سپ  اریز  [ 1]
درک اعّدا  هیواعم  ردپ  نایفـسوبا  مّود ، هفیلخ  نامز  رد  هکنآ  ات  دربیم ، جنر  تشادن  یمـسر  ینوناق و  ردپ  هکنیا  زا  وا  دـندیمان و  شردـپ »

. تسا هتشاد  یئوشانز  طباور  شردام  اب  اریز  تسوا ، دنزرف  دایز  هک 

یسایس لماع 

(، یگنهرف لماع   ) دنزیرگیم ندروخ  بیرف  اب  یخرب 
، دنازغلیم ار  اهنآ  يدنواشیوخ  لماع  یضعب ، و 

دنراد ، یسایس  لکشم  یهورگ  و 
دنسرب ، ایند  تاناکما  لام و  تردق و  هب  دنهاوخیم 

دنشورف ، نید  بلط و  هافر 
دنوشیم ، رضاح  دشاب  یبرچ  همقل  هک  اج  ره 
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، دنرادن یسّدقم  نامرآ  فده و  هزرابم  راکیپ و  رد 
دنوشیم ، هلماعم  دراو  نیطالس ، ناهاش و  اب  اهتردق ، نارس  اب  دناهدننک ، تراجت  دندرگ ، هلماعم 

. درادن هار  نانآ  رد  دّهعت  نامیا و  یتسود و  نطو  هفطاع و  نادجو و  رگید  و  دنروآیم ، يور  نآ  هب  درک ، نیمأت  ار  اهنآ  سکره 
. درواین يور  یگدرب  یشورفدوخ و  هب  ياهدازآ  ناسنا  ات  دومن ، غیلبت  ار  رارف  یتشز  و  درک ، اشفا  هدش  باسح  تاغیلبت  اب  دیاب  ار  هّدع  نیا 

: دومرف هلقصم  هب  تبسن  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح  هک 
[ . 1  ] دیبَْعلا راِرف  َّرَف  هَلَقْصَم  هّللا  حَّبَق 

« تخیرگ ناگدرب  نوچ  هک  ار  هلقصم  يور  دنادرگ  تشز  ادخ  »
: دومرف صاع  رمع و  رارف  هب  تبسن  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

[ . 2  ] عیاْبلا ُدی  ْتِفَظ  الَف  ًانمَث ، ِۀَعیَْبلا  یَلَع  ِهِیتؤی  ْنَا  َطَرَش  یّتَح  ْعیابی  َْملَو 
يزوریپ هب  هدـننک  تعیب  تسد  زگره  دـنک ، تفایرد  یئاـهب  تعیب  ضوع  اـت  دومن  طرـش  هکنآ  رگم  درکن  تعیب  هیواـعم  اـب  صاـعورمع  )

( دسرن
؛ دوب اهیکیرات  هب  رون  زا  و  لطاب ، هب  قح  زا  رارف  هک  درک ، دای  یتشز  هب  ار  اهنآ  رارف  دنتخیرگ ، ماش  هب  هنیدم  مدرم  زا  یعمج  هک  هاگنآ  و 

، ْمِهِدَدَـم ْنِم  َْکنَع  ُبَهْذـیَو  ْمِهِدَدَـع ، ْنِم  َُکتوُفی  اَم  یَلَع  ْفَسَْأت  اَلَف  َۀـیِواَعُم ، َیلِإ  َنُولَّلَـسَتی  َکَلَِبق  ْنَّمِم  ًـالاَجِر  َّنَأ  ِینَغََلب  ْدَـقَف  ُدـَْعب ، اَّمَأ 
ِلْهَْجلاَو  یَمَْعلا  َیلِإ  ْمُهُعاَضیِإَو  ِّقَْحلاَو ، يَدُْهلا  َنِم  ْمُهُراَِرف  ًاِیفاَش ، ْمُْهنِم  ََکلَو  ًایَغ ، ْمَُهل  یَفَکَف 

، ٌةَوْسُأ ِّقَْحلا  ِیف  اَنَدـْنِع  َساَّنلا  َّنَأ  اوُِملَعَو  ُهْوَعَوَو ، ُهوُعِمَـسَو  ُْهَوأَرَو ، َلْدَْـعلا  اُوفَرَع  ْدَـقَو  اَهَیلِإ ، َنوُعِطْهُمَو  اَهیَلَع ، َنُوِلبْقُم  اْینُد  ُلْهَأ  ْمُه  اَـمَّنِإ  َو 
ِةََرثَْألا َیلِإ  اُوبَرَهَف 

اََنل َلِّهَـسیَو  ُهَبْعَـص ، اََنل  ُهَّللا  َلِّلَذی  ْنَأ  ِْرمَْألا  اَذـه  ِیف  ُعَمْطََنل  اَّنِإَو  ٍلْدَِـعب ، اوُقَْحلی  َْملَو  ٍرْوَج ، ْنِم  اوُرِْفنی  َْمل  ِهَّللاَو -  ْمُهَّنِإ -  ًاقْحُـسَو !! ْمَُهل  ًادـُْعبَف 
[ . 3 . ] ُماَلَّسلاَو ُهَّللا ، َءاَش  ْنِإ  ُهَنْزَح ،

ياهداد تسد  زا  هک  دادعت  نیا  رب  دناهتسویپ  هیواعم »  » هب هنایفخموت  ورملق  زا  يدارفا  هک  هدیسر  ربخ  نم  هب  ادخ ! شیاتـس  دمح و  زا  سپ  )
دناهتفاتـش و لهج  یلدروک و  يوس  هب  قح  تیاده  زا  هک  سبیهارمگ  نیمه  اهنآ  يارب  روخم  سوسفا  ياهدنام  هرهبیب  نانآ  کمکزا  و 

. تسا رطاخ  شمارآ  هیاموت  يارب  نیا 
دناهدینش و ارنآ  شرازگ  هدید و  هتخانش و  یبوخ  هب  ار  تلادع  هک  یلاح  رد  دناهدروآ  يور  نآب  تعرـس  اب  هک  دنتـسه  یناتـسرپایند  اهنآ 
ضیعبت و یهاوخ و  دوخ  يوس  هب  يربارب  نیا  زا  اهنآ  دـنرادربارب  قوقح  ام  تموکح  نیئآ  رد  ام و  دزن  رد  مدرم  همه  هک  دـناهدرپسرطاخب 

دناهتخیرگیبلط . تعفنم 
! ادخ تمحر  زا  دنشاب  رود 

دناهدرواین . يور  لدعب  دناهتخیرگن و  متس  زا  اهنآ  دنگوس ! ادخ  هب 
( مالسلاو هّللاءاشنا . راومه ! ار  اهیتخس  و  دزاس . ناسآ  ام  رب  ار  تالکشم  دنوادخ  هار  نیا  رد  هک  میراودیماام  و 

-------------------------
اه : تشون  یپ 

یتشد . دمحم  سرهفملامجعم  هغالبلاجهن  هبطخ 44  [ 1]
یتشد . دمحم  سرهفملامجعم  هغالبلاجهن  هبطخ 5:26  [ 2]

. یتشد دمحم  سرهفملامجعم  هغالبلاجهن  همان 70  [ 3]

سدع
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بلق  رد  سدع  شقن 
کشا رد  سدع  شقن 

: دومرف هک  درک  لقن  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  وا  شردپ و  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
[ . 1 . ] َۀَْعمَّدلا ُعَرْسَی  َو  َْبلَْقلا ، ُّقِرَی  ِسَدَْعلا  ُلْکأ 

.« دزاسیم يراج  ناوارف  ار  اهکشا  دنکیم و  نابرهم  ار  بلق  سدع  ندروخ  »
-----------------

اه : تشون  یپ 
باب 68 ح1. ۀعیشلا ج25 ص127  لئاسو  و  یفاکلا ج6 ص343 ح1 . [ 1]

بانع

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ماما  - 1
[ . 1 . ] یّمُْحلِاب ُبَهْذَی  ُباَّنَْعلَا 

.« دیادزیم ار  ندب  ترارح  َبت و  باّنع  »
تفگ : بیضخلا  یبا  نبا  - 2

. مدرک ترایز  ار  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  باوخ  رد  هک  مدیدیمن  ار  ییاج  دش و  دیفس  نم  مشچ 
متفگ :

؟ ینکیم هدهاشم  تسا ، رامیب  ممشچ  نم ، ِياقآ  يا 
: دومرف ترضح 

[ . 2  ] ِِهب ْلِحَتْکاَف  ُْهقَدَف  َباَّنَْعلا ، ِذُخ 
.« شکب دوخ  مشچ  رب  هدیبوک و  ار  باّنع  »

نونکا مه  و  متفای ، زاب  ار  دوخ  یئانیب  تسب و  َرب  تخر  نم  مشچ  زا  یکیرات  مدیـشک ، مشچ  رب  همرُـس  نانوچ  مدـیبوک و  ار  باّنع  مه  نم 
. تسا ملاس  نم  نامشچ 

----------------
اه : تشون  یپ 

بانعلا ح1 . باب  قالخألا ص380  مراکم  ۀمئألا ص50 و  بط  [ 1]
ح2. بانعلا ، باب  قالخألا ص390-381 ، مراکم  [ 2]

لسع

اهدرد نامرد  لسع 
مغلب  نامرد  لسع و 

مکش  درد  نامرد  لسع و 
لد  يداش  لسع و 
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: دومرف هک  درک  لقن  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  - 1
َو ِنآْرُْقلا ، ِةَءارَق  َعَم  َوُه  َو  [ 1 « ] ِساَّنِلل ٌءاَفِـش  ِهیف  ُُهناَْولأ  ٌِفلَتُْخم  ٌباَرَـش  اَِهنوُُطب  ْنِم  ُجُرْخَی  :» َّلَجَوَّزَع ُهَّللا  َلاَق  ٍءاد ، ِّلُک  ْنِم  ِءافِّشِلل  ِلَسَْعلا  ُْقَعل 

[ . 3 . ] َمَْغلَْبلا ُبیُذی  [ 2  ] ِناَّبُّللا ُغْضَم 
رد هک  یگنراگنر  یندیـشون  اهروبنز  مکـش  زا  دوشیم  جراخ  : ) دومرف گرزب  زیزع و  يادخ  هک  تسا  يرامیب  ره  نامرد  لسع  ندروخ  »

تساهناسنا ) يافش  نآ 
.« دربیم نیب  زا  ار  مغلب  رُدنُک  ندیوج  نآرق و  تئارق  اب  لَسَع  و 

: دومرف هک  دش  لقن  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  زا  - 2
[ . 4 . ] ٌءاَفِش ِهیف  ُلَسَْعلَا 

.« تساهدرد يافش  لسع  رد  »
: دومرف مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  - 3

[ . 5 . ] ٍلَسَع َِۀبْرَش  ِْلثِِمب  ٌضیرَم  ِفْشَتْسَی  َْمل 
.« دوشیمن نامرد  رگید  زیچ  اب  لَسَع  زا  ریغ  هب  يرامیب  »

: هک دش  لقن  یشایع  باتک  زا  - 4
، ینَْطب ٌعِجُوم  یِّنإ  َُهل : َلاَق  ًالُجَر  َّنإ 

؟ ٌۀَجْوَز ََکلَأ  َلاَقَف :
، ْمَعَن َلاَق :

یف ُلوُقَی  َهَّللا  ُْتعِمَس  یِّنإَف  ُْهبَرْشا ، َُّمث  ِءاَمَّسلا ، ِءاَم  ْنِم  ِْهیَلَع  ْبَکْسا  َُّمث  ًالَسَع ، ِِهب  ِرَتْشا  َُّمث  اَهَسْفَن ، ِِهب  ًۀَبیط  اَِهلاَم  ْنِم  ًاْئیَـش  اَْهنِم  ْبِهْوَتِْـسا  َلاَق :
: ِِهباَتِک

[ . 6 «، ] ًاکَراَبُم ًءاَم  ِءاَمَّسلا  َنِم  اَْنلََّزن  َو  »
[ . 7 « ] ِساَّنِلل ٌءاَفِش  ِهیف  ُُهناَْولأ  ٌِفلَتُْخم  ٌباَرَش  اَِهنوُُطب  ْنِم  ُجُرْخَی  :» َلاَق َو 

[ . 8 « ] ًائیرَم ًائینَه  ُهُولُِکف  ًاسْفَن  ُْهنِم  ٍءْیَش  ْنَع  ْمَُکل  َْنبِط  ْنإَف  :» َلاَق َو 
یلاَعَت ، ُهَّللا  َءاَش  ْنإ  َْتیَفَش  ُءيرَْملا  ُءینَْهلا  َو  ُءاَفِّشلا  َو  ُۀَکَرَْبلا  ِتَعَمَتْجا  اذإ  َو 

[ . 9 . ] یفَشَف َلَعَفَف  َلاَق :
مشابیم ، مکش  درد  ياراد  تفگ : مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هب  یصخش  »

يراد ؟ نز  دومرف : ترضح 
يرآ ، تفگ :

اریز شونب ، نک و  طولخم  ناراب  بآ  اب  ار  نآ  نک و  يرادیرخ  لَسَع  نآ  اب  رادرب و  يرادقم  لماک  تیاضر  اب  دوخ  رسمه  ِلام  زا  دومرف :
دومرف : هک  مدینش  نآرق  شباتک  رد  ادخ  زا 
مینکیم ) لزان  یکرابم  ِبآ  نامسآ  زا  ام  )

تساه ، ناسنا  درد  نامرد  نآ  رد  هک  گنراگنر  یلَسَع  ناروبنز ، مکش  زا  دوشیم  جراخ  : ) دومرف و 
دشاب ،) اراوگ  كرابم و  امش  رب  هک  ار  نآ  دیروخب  سپ  دش ، ضراع  امش  رب  يزیچ  رگا  : ) دومرف و 

.« دهاوخب گرزب  يادخ  رگا  تفرگ ، یهاوخ  افش  دیآ ، درِگ  اجکی  رد  اراوگ  كرابم و  نامرد و  تکرب و  هاگره  سپ 
. مدش نامرد  مدرک و  لمع  ماما  روتسد  قبط  تفگ : صخش  نآ 
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: دومرف مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  - 5
[ . 10 . ] َْبلَْقلا ُولْجَی  َو  َمَْغلَْبلا ، ُّلِقَی  ِهیف ، َءاَد  َالَو  ٍءاَد  ِّلُک  ْنِم  ٌءاَفِش  ُلَسَْعلَا 

.« دنکیم طاشن  اب  ار  بلق  دیادزیم و  ار  مغلب  تسین ، نآ  رد  يرامیب  تسا و  يدرد  ره  نامرد  لَسَع  »
: دومرف هک  درک  لقن  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زابابّللابل  باتکرد  يدنوار  بطق  - 6

ُهَّنِأل ُهَّللا ، ُهاَفَـش  ُُهبَرْـشَی ، َو  ِرَطَْملا  ِءاَِمب  سی  ُةَروُس  ُُبتْکَی  َُّمث  ًالَـسَع ، اَِهب  يرَتْشَی  َو  اَِهقادِـص ، ْنِم  َمِهارَد  ُۀـَثالَث  ِِهتَأَْرِما  َلَأْـسَیَف  ٌۀَّلِع  ُْهَتباَـصأ  ْنَم 
[ . 11 . ] ُكَراَبُْملا َو  ُءاَفِّشلا  َو  َءيِرَْملا  َو  ُءِینَْهلا  َُهل  َعَمَتْجا 

لَـسَع نآ  اب  هتـشون  ناراب  بآ  اب  ار  سی  هروس  سپ  دنک ، يرادیرخ  لَسَع  نآ  اب  هتفرگ  شرـسمه  رهَم  زا  مهرد  هس  دش ، رامیب  هک  یـسک  »
.« تسا هدرک  عمج  ار  تکرب  ءافش و  اراوگ و  كرابم و  زیچ  وا  هک  اریز  داد ، دهاوخ  افش  ار  وا  ادخ  دشونب ،

----------------------------
اه : تشون  یپ 

ۀیآلا 69 . لحنلا : ةروس  [ 1]
ۀحفص .... اهحرش  عجار  نابللا : [ 2]

لئاسو ج25 ص99-98 ح5 . یفاکلا ج6 ص332 ح2 . [ 3]
لئاسو ج25 ص99 ح7 . نساحملا ص499 ح612 . [ 4]

لئاسو ج25 ص100 ح10 . نساحملا ص499 ح616 . [ 5]
ۀیآلا 9 . ةروس ق : [ 6]

ۀیآلا 69 . لحنلا : ةروس  [ 7]
ۀیآلا 4 . ءاسنلا : ةروس  [ 8]

ۀعیشلا ج25 ص101-100 ح14 . لئاسوو  نایبلا ج2 ص7 . عمجم  [ 9]
لئاسولا ج16 ص267 ح7 . كردتسمو  قالخألا ص166 . مراکم  [ 10]

لئاسولا ج16 ص368 ح13. كردتسم  [ 11]

هدننک تناها  وفع 

. دنداد ياج  دوب  هدش  هتشک  لمج  گنج  رد  هک  یعازخ ، فلخ  نب  هَّللادبع  هلیبق ، ِگرزب  لزنم  رد  ار  هشیاع  هرصب ، مدرم  تسکش  زا  سپ 
، دوب هرصب  ناوید  بتاک  مّود  هفیلخ  نامز  رد  هَّللادبع 

. دوب هحلط  نب  ثراح  رتخد  هیفص ، وا  نز 
هناخ يوس  هب  سپـس  دـناوخ و  هرـصب  عماج  دجـسم  رد  زاـمن  تعکر  ود  هرـصب  هب  دورو  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترـضح 

. تفر هشیاع  هاگیاج  هَّللادبع ،
اهتناها مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترـضح  هب  يراز  هیرگ و  اب  هّللادـبع  نز  هیفـص  دـشیم ، هناخ  دراو  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  یتقو 

درک .
دومرف ، دزشوگ  هشیاع  هب  ار  هیفص  ياهتناها  هتفر ، هشیاع  قاطا  هب  و  دومرفن ، يزیچ  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  اّما 

لّمحت مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح  نارای  هک  ياهنوگب  درک ، تناها  ترـضح  هب  هیفـص  زاب  دشیم ، جراخ  هناخ  زا  هک  هاگنآ  و 
: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ماما  هک  دندرک ، دیدهت  ار  نز  نآ  و  دنداد ، تسد  زا  ار  دوخ 

مالسلا هیلع  یلع  ماما  www.Ghaemiyeh.comهمانشناد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1507زکرم  هحفص 1055 

http://www.ghaemiyeh.com


[ . 1 .( ] تشاد دهاوخن  ام  يارب  يریخ  نانز  هب  ضّرعت  زگره  )
---------------------

اه : تشون  یپ 
لئاسولا ج2 ص251. كردتسم  و  يربط ج3 ص543 ، خرات  [ 1]

هشیاع وفع 

تشاد ، اهنآ  تیاده  رد  شالت  هک  دوب ، هنوگربمایپ  دربن ، زاغآ  زا  لبق  نمشد  اب  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  دروخرب  شور 
دنکیم ، َرب  ار  داسف  ياههشیر  هناعطاق  نمشد ، زواجت  زاغآ  زا  سپ  و 

. درکیم دروخرب  ّتبحم  يراوگرزب و  اب  و  هناردپ ، مه  زاب  نمشد  میلست  گنج و  مامِتا  زا  سپ  و 
نیغورد ياهراعـش  و  دمآ ، دیدپ  اههنتف  و  دـش ، هتخیر  ناهانگیب  نوخ  نارازه  هک  داد  بیرف  ار  مدرم  زا  همه  نآ  هشیاع  لمج  گنج  رد 

. دناروش مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح  ّدضرب  ار  مدرم  و  درک ، حرطم  ار  یناوارف 
، درک وفع  ار  وا  دش ، زوریپ  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  هک  هاگنآ  اّما 

. دیشوپ مشچ  وا  ياهیتشز  زا  هنامیرک  و 
ددرگ ، زاب  هنیدم  هب  ات  دومرف  اطع  هشیاع  هب  مهرد  رازه  هدزاود  و 

. دنناسرب هنیدم  هب  ار  هشیاع  دنراذگ و  رسرب  هالک  هدیشوپ ، مزر  سابل  ات  داد  نامرف  ار  سیقلادبع  هلیبق  زا  نز  لهچ  و 
رد تشادن ، عالّطا  هویش  نیا  زا  هشیاع  و  دنتـشاد ، هرهچ  رب  باقن  و  رـسرب ، دوُخهالک  نترب و  مزر  سابل  سیقلادبع  نانز  زا  نت  لهچ  نوچ 

: تفگیم دوب و  نارگن  هار  لوط 
.« درک مهاوخ  تیاکش  یلع  زا  مسر  هنیدم  هب  نوچ  »

، دندرک زاب  رس  يور و  زا  ار  اهدوخهالک  اهباقن و  دندناسر ، هنیدم  رد  شلزنم  هب  ار  هشیاع  هکنآ  زا  سپ 
ياههنیک هچرگ  دنام ، تفگش  رد  مالسلا  هیلع  یلع  يراوگرزب  زا  دش و  هدنمرـش  رایـسب  دندوب ، نز  ناظفاحم  نآ  همه  دیمهف  هشیاع  یتقو 

[ . 1 . ] تفاین نامرد  وا  ینورد 
: هک میریگیم  سرد  يراتفر  يوگلا  نیا  زا 

. درک راتفر  هنامیرک  دیاب  هدروخ  تسکش  نمشد  اب 
. دومن راتفر  وا  اب  دیاب  نمشد  بادآ  نوئش و  اب  بسانتم  و 

. يزوت هنیک  اب  هن  درک  مارآ  ّتبحم  اب  دیاب  ار  اهلد  و 
. يزیر نوخ  هن  تسا ، نمشد  تیاده  یساسا ، فده  و 

---------------------
اه : تشون  یپ 

خیرات و  دیفم ص221 ، خیـش  لمجلا  و  بهّذلا ج2 ص379 ، جورم  و  مالـسلا ج1 ص188 و 189 ، هیلع  نینمؤملاریما  خراوتلا  خسان  [ 1]
صاوخلاةرکذت ص81. و  يربط ج3 ص547 ،

نمشد ششخب  وفع و 

نینمؤملاریما ترضح  تمدخ  دنک ،) بلج  ار  هیواعم  ءافلخ و  تیاضر  ات  درکیم  ثیدح  لعج  هک  تسرپایند  قفانم  نآ   ) هریرهوبا يزور 
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درک ، تراسج  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  هب  زیمآ  تناها  یظافلا  اب  و  دیسر ، مالسلا  هیلع  یلع 
دادن . یخساپ  درک و  توکس  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح  اّما 

. درک کمک  ياضاقت  دیسر و  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  تمدخ  هرابود  رگید  ِزور  اّما 
. داد ار  وا  ياهزاین  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح 

: تفگ و  درک ، ضارتعا  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  نارای  زا  یکی 
؟ یشخبیم یلاوما  وا  هب  ارچ  درک ، تناها  امش  هب  زورید  تسا و  قفانم  درم  نیا  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ای 

: دومرف مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح 
يدوُج ُُهَتلأْسَم  َو  يْوفَع ، ُُهْبنَذ  َو  یْملِع ، ُُهلْهَج  َِبْلغی  ْنأ  ییْحَتَسََأل  ّینِا 

[ . 1 .( ] دنک هبلغ  نم  مرک  رب  وا  تساوخرد  و  نم ، وفع  ملع  رب  وا  ینادان  هک  منکیم  مرش  ادخ  زا  نم  )
--------------------------

اه : تشون  یپ 
يّرد ج1 ص139. بکوک  [ 1]

تافارحنا اب  هزرابم  رد  يرابدرب  للع 

دنتشادن ، یهّجوت  یمالسا  ماکحا  اهشزرا و  تیمکاح  هب  هک  نانآ  تموکح  لاس  زا 25  سپ 
تفرگ ، لکش  اهتعدب 

، دندرک حرطم  ار  یناوارف  نیغورد  ماکحا  و 
. دوب هناگیب  مالسا  ماکحا  زا  هک  دندوب  هداد  تداع  یئاه  لمعلاروتسد  هب  فرحنم و  بان  ماکحا  مالسا و  زا  ار  مدرم  هک 

و دوـب ، وربور  یگنهرف  یعاـمتجا ، یـسایس ، لکـشم  نارازه  اـب  دیـسر  تموـکح  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤـملاریما  ترـضح  هـک  هاـگنآ 
دهد . رییغت  همانشخب  لمعلاروتسد و  اب  ار  هعماج  ءارآ  راکفا و  تسناوتیمن 

: دومرف ات 
. دیناوخن تعامج  هب  ار  یّبحتسم  زامن 

( دنناوخب دوب  هداد  روتسد  مّود  هفیلخ  هک  )
: هک دش  دنلب  مدرم  مومع  دایرف 

هارَمُع او  هارَمُعاو ،
.( میناوخب تعامج  هب  ار  یّبحتسم  زامن  دراذگیمن  یلع  يرگنب  هک  رمُع  یئاجک  )

. درک ضوع  يدوز  هب  دوشیمن  اههمانشخب  اهلمعلاروتسد و  اب  ار  یشنیب  یگنهرف و  لکشم  هک  تساجنیا 
: دومرف نایب  هنوکنیا  اهتعدب  تافارحنا و  اب  هرزابم  رد  ار  دوخ  يرابدرب  یمومع  ینارنخس  کی  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

.( دنوشیم هدنکارپ  نم  فارطا  زا  منز ، رانک  ار  اهفیرحت  و  منک ، راهظا  ار  یهلا  مکح  رگا  )
: متفگ مدرم  هب  ادخ  هب  دنگوس 

.( تسا تعدب  تعامج  هب  یّبحتسم  زامن  ندناوخ  هک  دنوشن ، رضاح  تعامج  هب  بجاو  زامن  يارب  زج  ناضمر  هام  رد  هک  )
: دندز دایرف  دندیگنجیم ، نم  نوماریپ  رد  هک  نایرگشل  زا  یضعب  اّما 

.( درادیم زاب  تعامج  هب  یّبحتسم  ندناوخ  زامن  زا  ار  ام  یلع  و  دنداد ، رییغت  ار  رمع  ّتنس  مالسا ، لها  يا  )
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[ . 1 . ] دوش اپرب  یشروش  منایرگشل  زا  ياهشوگ  رد  میدیسرت 
ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  ْهَّللاُلوُسَر  ِهیف  ُهَعَضَو  يذَّلا  ِعِضْوَْملا  یِلا  ُُهتْدَدَرَف  ْمیهاْربِا  ِماقَِمب  ُتْرَمَأ  َْول  ُْمتیَأَرأ 

ۀَمِطاف  ِۀَثَرَو  یِلا  َكَدَف  ُْتدَدَر  َو 
َنِم ایاضَق  ُْتدَدَرَو  ِدَجْسَْملا ، َنِم  اُهْتمَدَه  َو  ِِهتَثَرَو  یِلا  ٍرَفْعَج  َراد  ُْتدَدَرَو  َناک ... امَک  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللاِلوُسَر  َعاص  ُْتدَدَر  َو 

َّنِهِجاوْزَا ... یِلا  َّنُُهتْدَدَر  َو  ٍّقَح  ِریَِغب  ٍلاجِر  َتَْحت  ًءاِسن  ُتَعََزن  َو  اِهب  یضَق  ِرْوَْجلا 
ِءاِینْغْألا ... َنَیب  ًَۀلْوَد  اْهلَعْجَا  َْمل  َو  ِۀیِوَّسلِاب  یطْعی  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هَّللاُلوُسَر  َناک  امَک  ُتیَطْعا  َو  ایاطَْعلا  َنیواوَد  ُتْوَحَم  َو 

ُْهنِم  َّدَس  ام  ُتْحَتَف  َو  ِباْوبَالا  َنِم  ِهیف  َحَتَف  ام  ُتْدَدَس  َو  ِهیَلَع  َناک  ام  یِلا  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هَّللاِلوُسَر  َدِجْسَم  ُْتدَدَر  َو 
ِنیَّفُْخلا  یَلَع  َحْسَْملا  ُْتمَّرَح  َو 

ِذیبَّنلا  یَلَع  ُتْدَدَح  َو 
ِنیَتَْعتُْملا ِلالَحِاب  ُتْرَمَا  َو 

ٍتاریبْکَت  َسْمَخ  ِِزئانَْجلا  یَلَع  ِریبْکَّتلِاب  ُتْرَمَا  َو 
میحَْرلا ... ِنمْحَْرلا  ِهَّللا  ِمِْسِبب  َرْهَْجلا  َساَّنلا  ُْتمَْزلا  َو 

ِۀَّنُّسلا یَلَع  ِقالَّطلا  یَلَع  َو  ِنآْرُْقلا  ِمْکُح  یَلَع  َساَّنلا  ُْتلَمَح  َو 
اهِدوُدُح ... َو  اِهفانْصَأ  یَلَع  ِتاقَدَّصلا  ُتْذَخَا  َو 

يدانَتَف ٌۀَـعِْدب  ِِلفاوَّنلا  یف  ْمُهَعاِمتْجا  َّنَا  ْمُْهتَمَلْعا  َو  ٍۀَـضیرَف  یف  َِّالا  َناضَمَر  ِرْهَـش  یف  اوُعِمَتْجی  ْنَا ال  َساَّنلا  ُتْرَمَا  ْدََـقل  ِهَّللا  َو  یّنَع  اُوقَّرَفََتل  ًاذِا 
: یعَم ُِلتاقی  ْنَّمِم  يرَکْسَع  ِلْها  ُضَْعب 

... يرَکْسَع ِِبناج  ِۀیِحان  یف  اوُرُوثی  ْنَا  ُْتفِخ  ْدََقلَو  ًاعُّوَطَت . ِناضَمَر  ِرْهَش  یف  ِةولَّصلا  ِنَع  اناْهنی  َرَمُع  ُۀَّنُس  ْتَریُغ  ِمالْسْإلا  َلْهَا  ای 
ار كدف  دوب و  هداد  رارق  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  متـشاذگیم  یناکم  نامه  هب  داد  رییغت  رمُع  هک  ار  میهاربا  ماقم  رگا  )

مدادیم شیلصا  بحاص  هب 
مدنادرگیم زاب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  هدش  نییعت  رادقمب  ار  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هنامیپ  و 

متفرگیم سپ  زاب  دندرک ، بارخ  روز  هب  دجسم  هعسوت  رد  هک  ار  رفعج  هناخ  و 
مدرکیم  درط  ار  هناملاض  ياهتواضق  ماکحا و  و 

مدنادرگیمرب ناشیاهداوناخ  هب  دندرک ، جاودزا  نانآ  اب  دنتفرگ و  یّقح  نودب  هک  ار  ناملسم  نانز  و 
مدادیم  رییغت  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  قوقح  شور  هب  ار  قوقح  رتفد  و 

مدرکیم دوبان  ار  اهنداد  زایتما  اهششخب و  رتفد  و 
مدرکیم  تسرد  دوب  مزال  هک  هنوگنآ  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دجسم  و 

متسبیم  دندرک  زاب  اجیب  هک  یئاهرد  و 
مدرکیم عنم  ار  شفک  يوررب  حسم  و 

مدزیم  بارش  ّدح  وجبآ  ندروخرب  و 
مدرکیم  مالعا  لالح  ار  عّتمت  ّجح  هعتم و  و 

دنیوگب  ریبکت  جنپ  اههزانج  رب  هک  مدادیم  روتسد  و 
دنیوگب  دنلب  زامن  رد  ار  هَّللامسب  و 

مدنادرگیم  زاب  نآرق  مکح  هب  ار  مدرم  و 
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مدرکیم  يراج  مالسا  قباطم  ار  قالط  و 
متفرگیم ، مدرم  راشقا  زا  ار  تاقدص  و 

زا یعمج  تسا ، تعدـب  هک  دـنناوخن  تعاـمج  هب  ار  یّبحتـسم  زاـمن  هک  مداد  روتـسد  اـت  نم  دـندشیم ، هدـنکارپ  نم  فارطا  زا  نیقی  هـب 
دنوش ). هدنکارپ  منایرگشل  هک  مدیسرت  دنداد ، رییغت  ار  رمع  ّتنس  مالسا ، لها  يا  هک  دندز  دایرف  نم  نایرگشل 

-------------------------
اه : تشون  یپ 

یطویس 136. ءافلخلا  خیرات  و  یفاک ص58 و 63 ، هضور  [ 1]

هفوک رهش  باختنا  للع 

رب ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  ماش ، قارع و  ياهزرم  زا  هنیدم  رهـش  دایز  يرود  و  ماش ، رد  هیواعم  ياه  ینیرفآ  رطخ  لَمَج و  گنج  زا  سپ 
دناوتب هک  درامگب  هرـصب  رهـش  هرادا  يارب  ياهدـنیامن  تشاد ، ترـضح  نآ  هک  یلماک  یهاگآ  اب  لئاسم و  نیا  هظحـالم  اـب  اـت  تشاد  نآ 

تهج ره  زا  زور  نآ  رد  هک  ار  ساّبع  نب  هَّللادبع  شنادناخ ، دارفا  نیرتملاع  نیرتهب و  روظنم  نیمه  هب  دریگب ، ار  یلامتحا  يایاضق  يولج 
[ . 1 . ] دومرف نییعت  هرصب  يرادنامرف  هب  دوب  دامتعا  دروم 

[ . 2 . ] درک نیعم  بتاک  رواشم و  ناونع  هب  وا  دزن  ار  هیبأ » نب  دایز   » بارعأ نیرتکریز  زا  یکی  و 
. دهد رارق  یمالسا  تفالخ  زکرم  ار  هفوک  هبیط ، هنیدم  ياج  هب  تفرگ  میمصت  زین  ترضح  نآ  دوخ  و 

. درک لابقتسا  زاب  شوغآ  اب  شنارای  ربمایپ و  ترجاهم  زا  هک  ياهنیدم 
. دیدرگ نآ  تفرشیپ  بجوم  تشاد و  تیزکرم  نیملسم  مالسا و  يارب  هک  يا  هنیدم 

. دوب تیبرت  دهم  تدالو و  رتسب  مالسلا  امهیلع  نیسح  نسح و  يارب  هک  ياهنیدم 
دوب ، هتفرگرب  رد  ار  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  ملسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  كاپ  رکیپ  هک  یسّدقم  رهش  نآ  هنیدم ،

يارب ار  هفوک  یمالسا ، حلاصم  هلـسلس  کی  يور  راچان  زور  نآ  رد  یلو  دوب ، راوشد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  يارب  شنتفگ  كرت  ًاعبط 
. دیزگرب هنیدم  ياج  هب  یمالسا  تفالخ 

دوخ دنمرفظ  هاپس  اب  شـش  یـس و  لاس  بجر  مهدزاود  زور  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترـضح  نارگید ، يدوعـسم و  لقن  هبانب 
. دندرک لابقتسا  یمرگ  هب  ترضح  نآ  زا  گرزب  کچوک و  زا  هفوک  مدرم  تفرگ و  نکسم  [ 4 « ] هبحر  » هّلحم رد  و  [ 3  ] دش هفوک  دراو 

[ . 5 . ] تفرگ رارق  ربنم  يور  رب  هاگنآ  هدروآ  اجب  تیحت  زامن  تعکر  ود  دمآ و  دجسم  هب  اجنآ  زا  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
: دومرف نینچ  مدرم  هب  باطخ  گرزب ، دنوادخ  يانث  زا  دعب  و 

ْمُکیَلَع . َلِْطبُْملا  َبِذاْکلا  َّلَذَا  َو  َّقِحُمْلا  َقِداّصلا  َّزَعَا  َو  ُهَّوُدَع  َلَذَخ  َو  ُهِیلَو  َرَصَن  يذَّلا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا 
َنیلِحَْتنُْملا َنِم  ِهیف  َهَّللا  اوُعاطَا  امیف  ْمُِکتَعاِطب  َیلْوَا  ْمُه  َنیذَّلا  ، مُکِیبَن ِتیَِبلْهَا  ْنِم  ِهَّللا  َعاطَا  ْنَم  ِۀَعاط  َو  ِهَّللا  يَْوقَِتب  ْمُکیُصا  ِرْـصِملا  اَذه  َلهَا  ای 

الَا ًایَغ  َنوُْقلی  َفْوَسَف  اُومَرَتِْجا  ام  َلاب  َو  اُوقاذ  ْدَقَو  ُْهنَع  انَنوُِعفادیَو  انَّقَح  انَنوُعَزانی  َو  انَْرمَا  انَنوُدِهاجی  َو  اِنلْضَِفب  َنُولَّضَفَتی  انَیِلا  َنیِلئاْقلاَنیعَّدُْملا 
. ُّبُُحنامْمُهنِم يَرن  انُوبَتْعی و  یّتَح  َنوُهِرْکی  ام  ْمُهُعَمَسا  َو  ْمُهوُرَجْهاَف  ٍراز  ٌِبتاعْمِهیَلَع  اَنَا  َو  ٌلاجِر  ْمُْکنِم  یتَرُْصن  ْنِم  َدَعَق  ْدَق  ُهَّنِا 

داد و تفارش  تّزع و  ار  قح  يوگتسار  تخاس و  ناوتان  راوخ و  ار  نمـشد  دیـشخب و  ترـصن  دوخ  یلو  تسود و  رب  هک  ار  ادخ  ساپـس  »
. دومن لیلذ  ار  راک  هبت  يوگ  غورد 

ناوریپ زا  هک  ار  یناسک  يوریپ  منکیم  شرافس  زین  منکیم و  شرافس  رامشب  ار  ادخ  زا  سرت  يوقت و  راید ، نیا  نانکاس  رهـش و  لها  يا 
. دنیادخ
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ياهشزرا اب  دنناوخیم و  دوخ  يوس  هب  ار  مدرم  هراومه  هک  یناسک  زا  دنرتراوازـس  يرادربنامرف  يارب  ناشیا  هک  ناتربمایپ  تیب  لها  زا  و 
يریگوـلج نآ  هدافتـسا  زا  دـنزاسیم و  لاـمیاپ  اراـم  ّقـح  دـنیامنیم و  راـکنا  ار  اـم  رما  دـننکیم و  یــشورف  رخف  نارگید  رب  اـم  يوـنعم 

زا امـش  نادرم  زا  يدادعت  و  دنـسریم ، دوخ  یتخبدب  ماجنارـس  هب  زین  يدوز  هب  دندیـشچ و  ار  دوخ  يراتفردب  خـلت  بآ  يرآ  دـنیامنیم ،
نخـس اهنآ  اب  یتشرد  هب  دـینیزگ و  يرود  ناشیا  زا  مه  ام  ناوریپ  امـش  کنیا  دـنهدومن ، تحاران  دوخ  زا  ارم  دنتـشادرب و  تسد  ام  يراـی 

[ . 6 .« ] مینیبب میتشاد  راظتنا  اهنآ  زا  هک  ار  هچنآ  ام  هکلب )  ) دنوش هدنمرش  شیوخ  رادرک  زا  ات  دیئوگ 
-------------------------------

اه : تشون  یپ 
بهّذلا ج 2 ص 372 . جورم  [ 1]

یلع ج 4 . مامالا  و ، فارشالا ج 2 ص 271 ، باسنا  [ 2]
نیّفص ص 3 . هعقو  و  نیّفص ص 92 ، باتک  خسان  و  بهّذلا ج 3 ص 372 ، جورم  [ 3]

نادلبلا ج 2 ص 763 .) مجعم  .) تسا هفوک  ياه  هّلحم  زا  یکی  ءاب ) حتف  ءاح و  نوکس  نآ و  مضب  ای  ءار  حتف  هب   ) هَبْحِر [ 4]
نیّفص ص 93 . باتک  خسان  [ 5]

نیّفص ص 4. هعقو  نیّفص ص 93،و  باتک  خسان  و ، دیفم ج 1 ص 249 ، خیش  داشرا  [ 6]

یناور لماع 

. دشاب هتشاد  دناوتیم  ینوگانوگ  للع  یعامتجا ، یسایس ، لکشم  نیا 
؛ دننک تراظن  رگا  دننکیم  رکف  یخرب 

، دنهدب تسد  زا  ار  دوخ  ناج  تسا  نکمم  دننک  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  رگا 
. دنوش هتشک  اهیتشز  زا  نادساف  نتشادزاب  و  يراتفگ ، تاغیلبت  هزرابم و  موادت  رد  و 

: دیامرفیم هدرک  هراشا  تمکح 374  رد  یناور  لماع  نیا  هب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح 
. ٍِرئاَج ٍماَمِإ  َْدنِع  ٍلْدَع  ُۀَِملَک  ِهِّلُک  َِکلذ  ْنِم  ُلَْضفَأَو  ٍقْزِر ، ْنِم  ِناَصُْقنی  َالَو  ٍلَجَأ ، ْنِم  ِنَابِّرَقی  َال  ِرَْکنُْملا  ِنَع  یْهَّنلاَو  ِفوُْرعَْملِاب  َْرمَْألا  َّنِإَو 

رد قح  نخس  رترب ، اهنیا  همه  زا  و  دنهاکیم ، يزور  رادقم  زا  هن  و  دننکیم ، کیدزن  ار  یلجا  هن  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  انامه  «و 
[ . 1 .« ] تسا راکمتس  یمکاح  يور  شیپ 

تسا ، صّخشم  ناسنا  يارب  نآ  يدنبنامز  گرم و  یتقو  ینعی 
دراد ، ياهدش  نییعت  نامز  لجا  و 

. دوب كانساره  نآ  زا  دیابن  تشاد و  دهاوخن  یسردوز  گرم  رکنم ، زا  یهن  ای  فورعم  هب  رما  سپ 
درک ، هفیظو  ماجنا  دیاب 

. دیسرت دیابن  سردوز  گرم  ای  لجا ، ندش  کیدزن  زا  دوب و  نمشد  ار  اهیتشز  روای و  ار  اهیبوخ  دیاب 
---------------------------

اه : تشون  یپ 
(. هتشذگ كرادم   ) یتشد دمحم  سرهفملا  مجعم  هغالبلاجهن  تمکح 374  [ 1]

يداصتقا لماع 
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دنشکیم ، رکنم » زا  یهن   » و فورعم » هب  رما   » و یمدرم » تراظن   » زا تسد  دنوشیم و  توافت  یب  يداصتقا ، لماع  هب  هّجوت  اب  یخرب 
، دنشاب هتشاد  تراظن  تلاخد و  رگا  دننکیم  رکف 

، دنهد رّکذت  ار  اهیتشز  رگا 
، دوشیمن هداد  اهنآ  هب  مزال  ياهتُسپ  و  دریگیم ، رارق  يّدج  رطخ  رد  نانآ  يزور  قزر و  دـنجنریم و  اهنآ  زا  تردـق ، لوپ و  نابحاص 

: دومرف نانیمطا  اب  هک  دننکیم  درط  ار  اهنآ  تردق ، زکارم  و 
ٍقْزِر  ْنِم  ِناَصُْقنی  َو ال 

[ . 1 .« ] دهاکیمن امش  يزور  زا  «و 
-----------------------------

اه : تشون  یپ 
(. هتشذگ كرادم   ) یتشد دمحم  سرهفملا  مجعم  هغالبلاجهن  تمکح 374  [ 1]

ریسفت ملع 

زا سپ  ار  ملع  نیا  ناناملسم ، دوب و  رتداتـسا  همه  زا  ملع  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هک  تسا ، ریـسفت  ملع  یمالـسا ، مولع  زا  یکی 
. دنا هتفرگ  ترضح  نآ  زا  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

تسا  هدش  لقن  ساّبع  نب  هَّللادبع  ترضح و  نآ  زا  نآرق ، يریسفت  تاکن  نیرتشیب  هک  دباییم  رد  دنک  هعجارم  ریسافت  بتک  هب  سکره 
. تسا هدوب  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  درگاش  زین  ساّبع  نبا  و 
: دننام تسا ، يرورض  اههنومن  زا  یخرب  هب  هّجوت  اجنیا  رد 

دنتفگ : ساّبع  نب  هَّللادبع  هب  يزور  - 1
؟ تسا هنوگچ  مالسلا  هیلع  یلع  تّمع  رسپ  ملع  هب  تبسن  وت  شناد 

: تفگ خساپ  رد 
[ . 1 . ] نارکیب سونایقا  ربارب  رد  یناراب  هرطق  نانوچ 

: تسا هتفگ  يرصب  نسح  - 2
هچنآ نآرق و  رد  هچنآ  هدش و  هداهن  وا  فک  رد  نآرق  زومر  شیاشگ  دیلک  یئوگ  هک  دوب  نانچ  نآرق  رارسا  رب  مالـسلا  هیلع  یلع  یهاگآ 

[ . 2 . ] تسا هدیدرگ  اطع  ِيو  هب  تسا  نآرق  ساسارب  یکّتم 
دیوگیم : ساّبع  نبا  - 3

. ٍرُهْشَاِۀَّتِِسب ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ِتْوَم  َدَْعب  ٌِّیلَع  ُهَعَمَج  َو  ٍِّیلَع  ِْبلَق  یف  َنآْرُْقلاُهَّللا  َعَمَجَف 
هلآو هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  تلحر  زا  سپ  مالسلا  هیلع  یلع  هدرک و  عمج  مالسلا  هیلع  یلع  كرابم  بلق  رد  ار  نآرق  لاعتم  دنوادخ  »

[ . 3 .« ] تسا هدرک  يروآ  عمج  نآرق  تروص  هب  هام  شش  فرظ  رد  ارنآ  ملسو ،
: دومرف هک  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  - 4

ْنَم یلَع  َو  َْتلََزن  َْنیَا  َو  َْتلََزن  َمیف  ُتِْملَع  ْدَق  َو  َِّالا  ٌۀَیآ  َْتلََزن  ام  ِهَّللاَو 
. ًۀَقِطان ًاناِسل  َو  ًالوُقَع  ًاْبلَق  یل  َبَهَو  ّیبَر  َّنِا  َْتلََزن ،

اناـمه تسا ، هدـش  لزاـن  یـسک  هچ  ّقـح  رد  اـجک و  رد  هچ ، يارب  منادیم  نم  هکنیا  رگم  تسا ، هتـشگن  لزاـن  ياهیآ  دـنگوس  ادـخ  هـب  »
[ . 4 .« ] تسا هدومرف  اطع  قطان  نابز  لقاع و  لد  نم  ياربمراگدرورپ 
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: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ماما  زین  و  - 5
. َْتلََزن ٍیْئیَش  ِّيَا  یف  َو  َْتلََزن  ْنَمیف  ِمَلْعَا  اَنَا  َو  ِّالا  ٍراهَنْوَا  ٍْلَیل  َْوا  ٍضْرَا  َْوا  ٍءامَس  َْوا  ٍلَبَج  َْوا  ٍلْهَس  َْوا  ٍرَْحب  َو  ٍَّرب  یف  َْتلََزن  ٍۀَیآ  ْنِم  ام  ِهَّللاَو 

رگم زور ، رد  ای  بش  رد  نامسآ ، رد  ای  نیمز و  رد  هوک ، رد  ای  راومه و  نیمز  رد  ایرد ، ای  ارحص و  رد  هدشن  لزان  ياهیآ  دنگوس  ادخ  هب  »
[ . 5 .« ] تسا هدش  لزان  زیچ  هچ  يارب  صخش و  مادک  صوصخ  رد  منادیم  نم  هکنیا 

دومرف : زاب  و  - 6
. ٍلَبَج یف  ْمَا  َْتلََزن  ٍلْهَس  یفأ  ٍراهَِنب ، ْمَا  َْتلََزن  ٍْلیَِلب  ُمَلْعَا  اَنَا  َو  ٍۀَیآ  ْنَم  ام  َّلَج ، َو  َّزَع  ِهَّللا  ِباتِک  ْنَع  ینُولَس 

هدش لزان  بش  رد  هک  مرتهاگآ  نارگید  زا  نم  هکنیا  رگم  تسین  نآرق  زا  ياهیآ  چیه  اریز  دیـسرپب ، گرزب  يادـخ  نآرق  زا  نم  زا  مدرم  »
اههوک ». رد  ای  راومه  نیمز  رد  زور  ای 

: تفگ دوب و  نم  رس  تشپ  رد  ءاّوکلا  نبا  دیوگ : يوار 
: هیآ زا  دوصقم  وگب 

؟ تسیچ [ 6  ] ًاْرمَا ِتامَّسَقُْملاَف  ًارُْسی  ِتایراْجلاَف  ًاْرقِو  ِتالِماْحلَف  ًاْورَذ  ِتایراَّذلا  و 
: دومرف مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح 

و تسا ، اـهداب  ًارَْوذ » ِتایراّذـلا  و   » هیآ زا  روظنم  اـّما  و  ندـناسر . ّتیذا  ندرک و  راوخ  يارب  هن  نتفرگ ، داـی  يارب  نک  لاوئـس  وت ، رب  ياو 
. تسا ناگتشرف  ًارما » تامّسقملاو   » زا دوصقم  و  تساهیتشک ، ًارسی » تایراجلاو   » يانعم تسا و  اهربا  ًاْرقَو » ِتالماحلاو   » زا روظنم 

. دیسرپ مالسلا  هیلع  یلع  ماما  زا  يرتشیب  تالاوئس  بیترت  نیدب 
: دیسرپ و 

؟ تسیچ نآ  دیاهدید ؟ ار  رومعملا  تیب  ایآ 
: دومرف مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح 

دنوشیم و لخاد  نآ  رد  کلم  رازه  داتفه  دادـعت  زور  ره  هتفرگ و  رارق  شرع  ریز  رد  نامـسآ و  تفه  يالاب  رد  هک  تسا  [ 7  ] حارُض نآ 
. دندرگیمن رب  تمایق  ات 

: دیسرپ
: دیامرفیم اهنآ  ّقح  رد  دنوادخ  هک  اهنآ  دنتسیک 

[ . 8  ] ِراوَبلا َراد  ْمُهَمْوَق  اوُّلَحَا  َو  ًارفُک  ِهَّللا  َتَمِْعن  اُولََّدب  َنیذَّلا  َیِلا  ََرت  َْملَأ 
: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

مدیناسر . تکاله  هب  ردب  زور  رد  ار  اهنآ  نم  هک  دندوب  شیرق  نارجاف  ناشیا 
: هیآ زا  روظنم  دیسرپ :

؟ تسیچ [ 9  ] ًاْعنُص َنُونِسُْحی  ْمُهَّنَا  َنُوبَسْحَی  مُه  َو  اینُّدلا  ِةایَحلا  ِیف  ْمُُهیْعَس  َّلَض  َنیذَّلا 
: دومرف مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح 
« ناورهن جراوخ   » ارورح لها  تساهنآ  زا 

: دومرف مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  - 7
. دشابیم دوجوم  میرک  نآرق  رد  تسا  ینامسآ  بتک  رد  هچنآ  یمامت  و  تسا ، ینامسآ  ياهباتک  رد  یهلا  رارسا  همه  نادب ،

دشابیم ، دوجوم  باتکلا  ۀحتاف  هروس  رد  تسا  نآرق  رد  هچنآ  ره  و 
تسا . هتفهن  میحَّرلا  نمحَّرلا  هَّللا  مسب  رد  تسا ، دوجوم  باتکلا  ۀحتاف  رد  هچنآره  و 
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تسا ، هتفرگ  ياج  ءاب  ریز  هطقن  رد  تسا  هَّللا  مسب  ءاب  رد  هچنآ  و 
[ . 10 . ] متسه ءاب  ریز  هطقن  نامه  نم  و 

: دیوگ ساّبع  نبا  - 8
: دومرف هدرب و  ناتسربق  هب  دوخ  اب  تفرگ و  ارم  تسد  مالسلا  هیلع  یلع  یبش 

. مدرک عورش  هَّللا  مسب  ندناوخ  هب  نم  سپ  ناوخب ، ساّبع  دنزرف  يا 
[ . 11 . ] دومن تبحص  هَّللا  مسب  رارسا  زا  حبص  عولط  ات  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  هاگنآ 

: دومرف درک و  هفاضا  دعب 
[ . 12 . ] میدوزفایم هَّللا  مسب  ءاب  ریسفت  رد  ار  نخس  مه  ام  دشیم  هدوزفا  بش  رگا 

: دومرف زاب 
ِءاْبلا . ینْعَم  ْنِم  ًاریَعب  َنِینامَث  مَُکل  ُتْرَقَُال  ُْتئِش  َْول 

[ . 13 .« ] دشاب رتش  داتشه  راب  اههتشون  نآ  هک  هَّللا  مسب  ءاب  يانعم  زا  امش  يارب  مدرکیم  زاب  هنیآره  متساوخیم  رگا  »
---------------------

اه : تشون  یپ 
لاّمعلازنک ج 13 ص 602 . و  قحلا ج 7 ص 729 ، قاقحا  و  يوضترم ص 245 ، بقانم  [ 1]

نآرق ص 84 . یلع و  [ 2]
هرهاق . هّیبلح ج 3 ص 460 ط  هریس  و  دیدج ، پاچ  راحب ج 40 ص 155  [ 3]

هب رصم  يربکلا ج 2 ص 338 ط  تاقبط  و  یمزراوخ ص54 ، بقانم  و  فارشالا ص 99 ، باسنا  و  نیطمسلا ج 1 ص 301 ، دئارف  [ 4]
ّقحلا ج7 ص581 . قاقحا  زا  لقن 

ّقحلا ج 7 ص 587 . قاقحا  و  یبقعلا ص 83 ، رئاخذ  [ 5]
هیآ 2 . تایراذ  هروس  [ 6]

برالا . یهتنم  تسا ، رومعملا  تیب  مان  بارغ ، دننام  داض  ّمضب  حارُض  [ 7]
میهاربا . هروس  هیآ 28  [ 8]

فهک . هروس  هیآ 104  [ 9]
هّدوملا ج 2 ص 157 . عیبانی  [ 10]
ةّدوملا ج 2 ص 156 . عیبانی  [ 11]

یتشد . دمحم  ملقب  یّطخ  یسلجم ص 24  تاداقتعا  حرش  [ 12]
ّقحلا ج 7 ص 595. قاقحا  لقنب  رصم  ننملا ج 1 ص 17 ط  فناطل  [ 13]

یسانشادخ ای  مالک  ملع 

ار ياههبطخ 1 و 2 و 91 و 182 و 165  صوصخ  هب  هغالبلاجهن  ای  دنک  ثحب  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  زا  هدـنام  یقاب  تایاور  رد  سک  ره 
داـعبا رد  ار  یـسانشادخ »  » هتـسناوتن یـسک  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  ناـنوچ  هک  دـنکیم  فارتعا  تقیقح  نیا  هب  دـنک  هعلاـطم 

[ . 1  ] دنک هضرع  نایناهج  هب  فلتخم  ياهشور  اب  نوگانوگ و 
. تسا اطع » نب  لصاو   » دناهتخومآ اهنآ  زا  مدرم  ار  مالک  ملع  دنراد ، اعّدا  هک  هلزتعم ، هقرف  دمآرس  یمالسا ، ِقَِرف  رد  و 
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. تسا مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  شردپ  درگاش  زین  هّیفنح  دّمحم  هّیفنح و  دّمحم  رسپ  هَّللادبع  درگاش  وا  و 
تسا ، يرعشا » نسحلاوبا   » هب بوسنم  ربج  رّکفت  نارادفرط  يرعشا و  هقرف  نینچمه 

تسا ، یئابج » یلع  وبا   » درگاش نسحلاوبا  و 
تسا ، اطع » نب  لصاو   » هلزتعم گرزب  نادرگاش  زا  زین  وا  و 

. دنشابیم مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  زا  دنراد  هچره  زین  يرعشا  هقرف  سپ 
------------------------

اه : تشون  یپ 
. يداقتعا لصف  هب  دوش  هعجارم  [ 1]

هقف ملع 

، دشابیم مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  زا  نآ  ساسا  هیاپ و  هک  تسا ، نید  ماکحا  هقف و  ملع  یمالسا ، مولع  زا  رگید  یکی 
. تسا هدرک  هدافتسا  ترضح  نآ  شناد  هقف و  زا  هراومه  هدوب و  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  هرفس  راوخ  هزیر  هدش  ادیپ  مالسا  رد  هک  یهیقف  ره 

. دناهدوب مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  درگاش  يوحن  هب  یمالسا  ياه  هقرف  ناگرزب  زا  يرایسب 
دوخ تسا و  هفینحوبا  درگاش  هطساو  ود  اب  زین  وا  هدوب و  یعفاش ) بهذم  ياوشیپ   ) یعفاش درگاش  یلبنح ) بهذم  سیئر   ) لبنح نب  دمحا 
رقاب دّمحم  ماما  شردپ  درگاش  زین  دّمحم  نب  رفعج  هدوب و  نایعیش  ياوشیپ  نیمشش  مالسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  نب  رفعج  درگاش  زین  هفینحوبا 

. دندرک لقن  ترضح  نآ  زا  ار  یهقف  تایاور  رثکا  هک  تسا ، هدوب  مالسلا  هیلع  یلع  شّدج  درگاش  هطساو  ود  اب  وا  و 
هفینحوـبا زا  ار  نید  ماـکحا  هقف و  نارگید ، و  ینابیـش » نسحلا  نب  دّـمحم   » و فـسوی » وـبا  : » دـننام هفینحوـبا  نادرگاـش  حیـضوت ، نـیا  اـب 

. دناهتفرگ
تسا و ساّبع » نب  هَّللادبع   » درگاش زین  وا  و  همرکع »  » درگاش مه  وا  و  ياّرلا » ۀعیبر   » درگاش زین  یکلام ) هقرف  هلـسلس  رـس   ) سنا نب  کلام 

تسا . هدوب  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  زاتمم  نادرگاش  زا  مه  ساّبع  نب  هَّللادبع 
ترـضح زا  ار  دوخ  شناد  هقف و  هک  میتفگ  میدرب و  مان  اهنآ  زا  هک  سنا ) نب  کلام  لـبنح ، نب  دـمحا  یعفاـش ، هفینحوبا ،  ) نت راـهچ  نیا 

. دنشابیم ّتنس  لها  بهذم  راهچ  هناگراهچ  ياهقف  دناهدوب ، وا  درگاش  هتفرگ و  دای  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
راگدای هب  ترـضح  نآ  زا  یهقف  ثیدح  نارازه  هک  تسا  نشور  رایـسب  نینمؤملاریما  صخـشاب  نآ  طابترا  تشگزاب و  هعیـش و  هقف  اّما  و 

. دشابیم هعیش  ياهقف  ياشگ  هار  هدنام و 
. تسا هتفرگ  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  زا  ار  نید  ماکحا  هقف و  ساّبع ، نب  هَّللادبع  و 

هیلع نینمؤملاریما  ترـضح  هب  دـنامیم ، زجاـع  نآ  ّلـح  رد  هک  لـئاسم  زا  يرایـسب  رد  زین  مود  هفیلخ  نادنمـشناد ، همه  فارتعا  ساـسارب 
. درکیم هعجارم  مالسلا 

: تفگیم تحارص  اب  ًارّرکم  و 
ُرَمُْعلا  َکَلََهل  ٌِّیلَع  َْول ال 

.« داتفایم تکاله  هب  رمع  دنک  ّلح  ار  مالسا  هلکشم  لئاسم  هک  دوبن  یلع  رگا  »
: هک تسا  هتفگ  نینچمه  و 

ِنَسَحُوبَا  اَهل  َْسَیل  ٍُۀلَضْعُِمل  ُتیَقب  ال 
.« دنک ّلح  ارنآ  هک  دشابن  یلع  منامورف و  یلکشم  هلئسم  رد  نم  دنکن  ادخ  »
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: تفگ تخاس و  بطاخم  ار  هباحص  يزور  زین  و 
. ٌرِضاح ٌِّیلَع  َو  ِدِجْسَْملا  ِیف  ْمُکُدَحَا  َّنَِیتْفَی  ال 

.« دهدن يوتف  امش  زا  یسک  دراد  روضح  مالسلا  هیلع  یلع  ات  »
: دومرف دوخ  باحصا  هب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  و 

ٌِّیلَع  ْمُکاْضقَا 
[ . 1 .« ] تسا رتهاگآ  امش  همه  زا  تواضق  رد  مالسلا  هیلع  یلع  »

. تسا ربمایپ  هباحص  ياهقف  دمآرس  هک  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  ور  نیا  زا  تسا ، یمالسا  هقف  نامه  هدشدای  ياهتواضق  هیاپ  و 
------------------------

اه : تشون  یپ 
دیفم ص 32. داشرا  و  ّقحلا ج 4 ص 320 ، قاقحا  و  یمزراوخ ص 49 ، بقانم  و  یئاهب ج 1 ص 68 ، لماک  و  ریدغلا ج 3 ص 96 ، [ 1]

نافرع

، دناهتخومآ نافرع  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  زا  هک  دنراد  فارتعا  یمالسا  قَِرف  و  یمالسا ، ناهج  يافرع  همه 
نوچ : یگرزب  يافرع 

[ . 1 ، ] یلبش
[ . 2 ، ] يدادغب نب  دینج 

[ . 3 ، ] یطقس يرس 
یماطسب  نب  دیزیوبا  و 
[ . 4 ، ] یخرک فورعم  و 

. دناهدرک حیرصت  بلطم  نیا  هب  اهنآ ، ریغ  و 
----------------------

اه : تشون  یپ 
ادخهد . هلبش .»  » هیرق هب  بوسنم  رفعج  نب  فلد  شمان  فورعم  راگزیهرپ  دهاز و  نیش  رسکب  یلبش  [ 1]

بابحالا . ۀّیده  دیبع . نب  دیعس  مساقلاوبا  ریبز  دننام  دینج  [ 2]
ءامسالا . حیضوت  فاق -  نیس و  حتفب  یطقس  دّدشم  مزال  رسک  نیغ و  حتف  میم و  ّمضب  سلغم  دنزرف  ءار ، رسک  نیس و  حتفب  يرس  [ 3]

روهـشم يافرع  زا  ظوفحم  وباوا  هینک  زوریف و  دـنزرف  فورعم  يو  مان  ءاّرماس  یکیدزن  رد  تسا  یّلحم  مان  ءار ، فاک و  حـتفب  یخرک  [ 4]
. تسا بوسنم  خرک  هب  هک  تسا 

برع تایبدا  وحن و  ملع 

تسا ، برع  تاّیبدا  وحن و  ملع  یمالسا ، مولع  زا  رگید  یکی 
. تسا مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  ّنف  نیا  رکتبم  هک  دننادیم  همه 

دومرف : هلمج  زا  درک و  ءالما  ءاشنا و  یلئود » دوسالاوبا   » يارب ار  وحن  ملع  دعاوق  لوصا و  هک  دوب  ترضح  نآ  تقیقح  رد  و 
. فرح لعف و  مسا و  تسا ؛ مسق  هس  رب  مالک 
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. درک میسقت  مزج  ّرج و  بصن و  ّمض و  هب  ار  تاکرح  بارعا و  عاونا  و  هرکن »  » و هفرعم »  » هب ار  هملک  و 
دنچ نیا  رد  اهنآ  نتـسناد  رـصحنم  هدـش و  دای  تروص  هب  تاکرح  هملک و  مالک و  يدـنب  میـسقت  اریز  روآ ، تفگـش  تسا  يراـک  نیا  و 

[ . 1 . ] تسا ماما  ملع  ياهیتفگش  زا  ّمهم و  يرما  دهاکب ، نآ  زا  ای  دیازفایب  نآ  رب  دناوتن  یسک  نونک  ات  هک  يروط  هب  مسق ،
: دنسیونیم نارگید  ناکّلخ و  نبا 

. دوب مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  داد ، میلعت  وا  هب  ار  نآ  دئاوف  درک و  اقلا  یلئود  دوسالاوبا  هب  ار  وحن  ملع  هک  یسک  لّوا 
تهج نیدب  تخادرپ ، نآ  تاعورف  عیرفت  هب  اهدومنهر  نامه  ساسارب  دینادرگرب و  نامه  هب  ار  دوخ  شور  ُهَوَْحن » یَحن   » دوسالاوبا سپس 

[ . 2 . ] دش هدیمان  وحن  ملع  ملع ، نیا 
----------------------

اه : تشون  یپ 
لاس 5 . هرامش 10  مالسا  بتکم  زا  لقنب  دیدحلایبا ج 1 ص 20 و 19  نبا  حرش  [ 1]

ّقحلا ج 8 ص 49. قاقحا  لقنب  ۀیاهّنلا ج 8 ص 312  ۀیادبلا و  [ 2]

يژولویب ملع 

هک : دیامرفیم  هراشا  یمدآ  نت  ياهیگژیو  هب  هبطخ 1  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
ًةَروُص اَْهنِم  َلَبَجَف  َْتبََزل ، یَّتَح  ِۀَّلَْبلِاب  اَهَطَالَو  ْتَصَلَخ ، یَّتَح  ِءاَْملِاب  اَهَّنَس  ًَۀبُْرت  اَهِخَبَسَو ، اَِهبْذَعَو  اَِهلْهَـسَو ، ِضْرَْألا  ِنْزَح  ْنِم  ُهَناَْحبُـس  َعَمَج  َُّمث 

ْنِم اَهِیف  َخَفَن  َُّمث  ٍمُوْلعَم ؛ ٍدَمَأَو  ٍدوُدْعَم ، ٍْتقَِول  ْتَلَْصلَص ، یَّتَح  اَهَدَلْصَأَو  ْتَکَسْمَتْسا ، یَّتَح  اَهَدَمْجَأ  ٍلوُُصفَو ، ٍءاَضْعَأَو  ٍلوُصُوَو ، ٍءاَنْحَأ  َتاذ 
اَِهب . ُفَّرَصَتی  ٍرَِکفَو  اَُهلیِجی ، ٍناَهْذَأ  اَذ  ًاناْسنإ  ْتَُلثَمَف  ِهِحوُر 

ِناَْولَْألا ِۀَـنیِِطب  ًانوُْجعَم  ِساَنْجَْألاَو ، ِناَْولَْألاو  ِّماَشَْملاَو ، ِقاَوْذَْألاَو  ِلِـطاَْبلاَو ، ِّقَْحلا  َنَیب  اَِـهب  ُقُْرفی  ٍۀَـفِْرعَمَو  اَُـهبِّلَقی ، ٍتاََودَأَو  اَهُمِدَـتْخی ، َحِراَوَجَو 
[ . 1 . ] ِدوُمُْجلاَو ِۀَّلَْبلاَو  ِدْرَْبلاَو ، ِّرَْحلا  َنِم  ِۀَنیاَبَتُْملا ، ِطالْخَْالاَو  ِۀیِداَعَتُْملا ، ِداَدْضَْألاَو  ِۀَِفَلتْؤُْملا ، ِهاَبْشَْألاَو  ِۀَِفلَتْخُمْلا ،

نآ رب  بآ  دروآ ، درِگ  نیریـش ، روش و  مرن ، تخـس و  ياهتمـسق  زا  نیمز ، نوگانوگ  ياهتمـسق  زا  یکاـخ  گرزب ، دـنوادخ  سپـس  »
رگیدکی هب  ادج و  ییاهوضع  و  هتـسیاش ، یمادنا  نآ ، زا  هک  دیدرگ ، كانـسبچ  تبوطر ، ندوزفا  اب  و  دش ، هدامآ  صلاخ و  ِیلِگ  ات  دوزفا 

ناسنا مادنا  صّخشم ، یماجنارس  و  نیعم ، ینامز  ات  و  دش ، تخس  ات  داد  همادا  ار  ندناکشخ  دش ، مکحم  ات  دیناکشخ  ار  نآ  دیرفآ  هتسویپ 
شالت هب  ار  يو  هک  هشیدـنا ، يورین  ياراد  دـمآرد ، هدـنز  یناسنا  تروص  هب  ات  دـیمد  نآ  رد  دـیرفآ  هک  یحور  زا  هاگنآ  دـیدرگ ، لماک 

دیامن . فّرصت  تادوجوم ، رگید  رد  هک  يراکفا  ياراد  و  دزادنا ،
صیخشت تردق  دریگ ، راکب  یگدنز  رد  ار  اهنآ  هک  دومرف ، اطع  يرازبا  و  دنشاب ، وا  تمدخ  رد  هک  دیـشخب ، یحراوج  ءاضعا و  ناسنا  هب 

داد . رارق  وا  رایتخا  رد  فلتخم  سانجأ  و  اهگنر ، صیخشت  هلیسو  و  ییایوب ، و  ییاشچ ، ساوح  و  دسانشب ، ار  لطاب  قح و  ات  داد  وا  هب 
، يدرـس یمرگ ، نوگانوگ ، ياهجازم  و  داضتم ، ياهورین  و  راگزاس ، دـننامه و  ياهزیچ  و  نوگاـنوگ ، ياـهگنر  زا  یطولخم  ار  ناـسنا 

داد ». رارق  یکشخ ، و  يرت ،
------------------------------

اه : تشون  یپ 
: تسا ریز  حرش  هب  هبطخ 1  كرادم  دانسا و  [ 1]

يافوتم 1110ه)  ) یسلجم موحرم  راونالاراحب ج 74 ص 300 و 423 : - 1
( يرجه يافوتم 538   ) يرشخمز دیدج : راربالاعیبر ج1 ص97 ح66 و ص312 ح11 و ص326 ح47 و ج2 ص297 و ح285 و ط  - 2
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( يرجه يافوتم 573   ) يدنوار بطق  هغالبلاجهن ج 1 ص 22 : حرش  - 3
( يرجه يافوتم 380   ) ینارح هبعش  نبا  لوقعلا ص 67 : فحت  - 4

(. يرجه يافوتم 328   ) يزار ینیلک  موحرم  : 140 یفاک ج 1 ص 138 :  لوصا  - 5

يژولویمس يژولویزیف و  ملع 

یمدآ  نت  ياهیتفگش 
: دومرف تمکح 8  رد  یمدآ  مادنا  ءاضعا و  ياه  یتفگش  هب  تبسن  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح 

[ . 1 ! ] ٍمْرَخ ْنِم  ُسَّفَنَتیَو  ٍمْظَِعب ، ُعَمْسیَو  ٍمْحَِلب ، ُمَّلَکَتیَو  ٍمْحَِشب ، ُرُْظنی  ِناَْسنِْإلا  اَذِهل  اُوبَجْعا 
زا و  دونـشیم ، ناوختـسا »  » اب و  دیوگیم ، نخـس  تشوگ »  » اب و  درگنیم ، یپ »  » ياهراپ اب  هک  دـینام ، یتفگـش  رد  ناسنا ، ياهیگژیو  زا  )

!!( دشکیم سفَن  یفاکش » »
: دومرف يرامیب  اب  ندرک  ارادم  نامرد و  هویش  هب  تبسن  تمکح 27  رد  و 

. َِکب یَشَم  اَم  َِکئاَِدب  ِشْما 
[ . 2 .« ] تسا راگزاس  وت  اب  هک  نادنچ  زاسب ، دوخ  درد  اب  »

----------------------------------
: اه تشون  یپ 

:( تسا ریز  حرش  هب  تمکح 8  كرادم  دانسا و   ) سرهفملا مجعم  هغالبلاجهن  تمکح 8  [ 1]
( يرجه يافوتم 588   ) يدمآ موحرم  ج 2 ص 266 : مکحلا ص 70 :  ررغ  - 1

( يرجه يافوتم 573   ) يدنوار نبا  يدنوار ج 3 ص 264 : بطق  حرش  - 2
يرجه  لاس 499  بدؤم  نبا  هتشون  هغالبلاجهن ص 306 : یطخ  هخسن  - 3

يرجه لاس 421  هتشون  هغالبلاجهن ص 313 : یطخ  هخسن  - 4
يرجه .) يافوتم 1110   ) یسلجم موحرم  راونالا ج58 ص307 ح15 : راحب  - 5

:( تسا حرش  نیا  هب  نآ  كرادم  دانسا و  ، سرهفملا مجعم  هغالبلاجهن  تمکح 27  [ 2]
( يرجه يافوتم 588   ) يدمآ موحرم  ج 2 ص 185 : مکحلا ص 62 :  ررغ  - 1

يرجه لاس 421  هتشون  هغالبلاجهن ص 314 : یطخ  هخسن  - 2
يرجه  لاس 499  بدؤم  نبا  هتشون  هغالبلاجهن ص 307 : یطخ  هخسن  - 3

( يرجه يافوتم 573   ) يدنوار نبا  ۀعاربلا ج 3 ص 266 : جاهنم  - 4
(. يرجه يافوتم 1110   ) یسلجم موحرم  راونالا ج 81 ص 204 : راحب  - 5

یسانش اذغ  ملع 

: دومرف همان 45  رد  اهیکاروخ ، عاونا  رد  فارسا  زا  زیهرپ  اهاذغ و  هب  تبسن  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
یَّفَـصُم َیلِإ  َقیِرَّطلا ، ُتیَدَتْهَال  ُْتئِـش  َْولَو  َِقلْزَْملا . ِِبناَوَج  یَلَع  َُتْبثَتَو  ِرَبْکَْألا ، ِفْوَْخلا  َمْوی  ًۀَنِمآ  ِیتْأَِتل  يَْوقَّتلِاب  اَهُـضوُرَأ  یِـسْفَن  یِه  اَمَّنِإَو 

ِّزَْقلا . اَذه  ِِجئاَسَنَو  ِحْمَْقلا ، اَذه  ِباَُبلَو  ِلَسَْعلا ، اَذه 
َُهل َدـْهَع  َالَو  ِصْرُْقلا ، ِیف  َُهل  َعَمَط  َال  ْنَم  ِۀَـماَمیلا  َِوأ  ِزاَجِْحلِاب  َّلََعلَو  ِۀَـمِعْطَْألا -  ِریََخت  َیلِإ  یِعَـشَج  ِینَدوُقیَو  ياَوَه ، ِینَِبْلغی  ْنَأ  َتاَهیَه  ْنِکلَو 
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: ُِلئاَْقلا َلاَق  اَمَک  َنوُکَأ  َْوأ  يَّرَح ، ٌداَبْکَأَو  یَثْرَغ  ٌنوُُطب  ِیلْوَحَو  ًاناَْطبِم  َتَیبَأ  َْوأ  ِعَبِّشلِاب - 
! ِّدِْقلا َیلِإ  ُّنَِحت  ٌداَبْکَأ  ََکلْوَحَو  ٍۀَنِْطِبب  َتِیبَت  ْنَأ  ًءاَد  َُکبْسَحَو 

َنِینِمْؤُْملا !؟ ُریِمَأ  اَذه  َلاَقی : ْنَِأب  یِسْفَن  ْنِم  ُعَْنقَأَأ 
اَهُّمَه ِۀَـطُوبْرَْملا ، ِۀَـمیِهَْبلاَک  ِتاَبیَّطلا ، ُلْکَأ  ِینَلَغْـشِیل  ُْتِقلُخ  اَمَف  ِشیَْعلا ! ِۀـَبوُشُج  ِیف  ْمَُهل  ًةَوْسُأ  َنوُکَأ  َْوأ  ِرْهَّدـلا ، ِهِراَکَم  ِیف  ْمُهُکِراَـشُأ  اـَلَو 

َْوأ ِۀـَلاَلَّضلا ، َْلبَح  َّرُجَأ  َْوأ  ًاِثباَع ، َلَمْهُأ  َْوأ  يًدُـس ، َكَْرتُأ  َْوأ  اَِهب ، ُداَری  اَّمَع  وُْهَلتَو  اَِهفاَلْعَأ ، ْنِم  ُشِرَتْکَت  اَـهُمُّمَقَت ، اَُهلُغُـش  ِۀَلَـسْرُْملا  َِوأ  اَـهُفَلَع ،
َِۀلَزاَـنُمَو ِناَْرقَأـْلا ، ِلاَِـتق  ْنَع  ُفْعَّضلا  ِِهب  َدَـعَق  ْدَـقَف  ٍِبلاَـط ، ِیبَأ  ِْنبا  ُتُوق  اَذـه  َناَـک  اَذِإ  : » ُلوُقی ْمُِکِلئاَِـقب  یِّنَأَـکَو  ِۀَـهاَتَْملا ! َقـیِرَط  َفِـسَتْعَأ 

ِلوُسَر ْنِم  اَنَأَو  ًادوُمُخ . ُأَْطبَأَو  ًادُوقَو ، يَْوقَأ  َۀیْذِعلا  ِتاَِتباَّنلاَو  ًادُولُج ، ُّقَرَأ  َةَرِضَْخلا  َِعتاَوَّرلاَو  ًادوُع ، ُبَلْصَأ  َۀیِّرَْبلا  َةَرَجَّشلا  َّنِإَو  َالَأ  ِناَعْجُّشلا .»
ُتْعَراََسل اَِهباَقِر  ْنِم  ُصَرُْفلا  ِتَنَْکمَأ  َْولَو  اَْهنَع ، ُتیَّلَو  اََمل  ِیلاَِتق  یَلَع  ُبَرَْعلا  ِتَرَهاَظَت  َْول  ِهَّللاَو  ِدُضَْعلا . َنِم  ِعاَرِّذلاَو  ِءْوَّضلا ، َنِم  ِءْوَّضلاَک  ِهَّللا 

اَهَیلِإ .
[ . 1 . ] ِدیِصَْحلا ِّبَح  ِنَیب  ْنِم  ُةَرَدَْملا  َجُرَْخت  یَّتَح  ِسوُکْرَْملا ، ِمْسِْجلاَو  ِسوُکْعَْملا ، ِصْخَّشلا  اَذه  ْنِم  َضْرَْألا  َرِّهَطُأ  ْنَأ  ِیف  ُدَهْجَأَسَو 

مدق تباث  نآ  ياههاگـشزغل  رد  و  نامأ ، رد  تساهزور  نیرتکانـساره  هک  تمایقزور  رد  ات  منارورپیم ، يراکزیهرپ  اب  ار  دوخ  سفن  نم  »
اّما مروآ ، مهارف  سابل  اذـغ و  دوخ  يارب  مشیربا ، ياـههتفاب  و  مدـنگ ، زغم  زا  و  كاـپ ، لـسع  زا  متـسناوتیم  متـساوخیم ، رگا  نم  دـشاب .

« همامی  » ای زاجح »  » رد هک  یلاح  رد  منیزگرب ، ذـیذل  ياهماعط  هک  دراداو  ارم  عمط  صرح و  و  ددرگ ، هریچ  نم  رب  سفن  ياوه  هک  تاهیه 
تُشپ هب  یگنسرگ  زا  هک  ییاهمکش  منوماریپ  مباوخب و  ریس  نم  ای  دروخن ، ریـس  یمکـش  زگره  ای  و  دسرن ، ینان  صرق  هب  هک  دشاب  یـسک 

: تفگ رعاش  هک  مشاب  نانچ  ای  دشاب ، هتشاد  دوجو  هتخوس  ياهرگج  و  هدیبسچ ،
«. یباوخب ریس  مکش  اب  ار  بش  هک  سب  ار  وت  درد  نیا  »

دشاب .» هدیبسچ  تشپ  هب  هنسرگ و  ییاهمکش  وت  فارطا  رد  «و 
ياهیتخـس رد  و  مشابن ؟ کیرـش  مدرم  اب  راگزور  ياهیخلت  رد  و  دنناوخ ؟ مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ارم  هک  مهد  تیاضر  نیمه  هب  ایآ 

وا تّمه  مامت  هک  يراورپ  ناویح  نانوچ  دزاس ، مرگرـس  ارم  هزیکاپ  ذـیذل و  ياهاذـغ  هک  ماهدـشن  هدـیرفآ  مدرگن ؟ نانآ  يوگلا  یگدـنز 
تسا . ربخیب  دوخ  هدنیآ  زا  و  هدوب ، مکش  ندرکرپ  ندیرچ و  شلغش  هک  هدش  اهر  ناویح  نوچ  ای  و  فلع ،

ایوگ مراذگب ؟ مدق  ینادرگرـس  هار  رد  ای  و  مریگ ؟ تسد  رد  یهارمگ  نامـسیر  ایآ  دناهتفرگ ؟ يزاب  هب  ارم  ایآ  دـندیرفآ ؟ هدوهیب  ارم  ایآ 
: دیوگیم امش  زا  یصخش  هک  مونشیم 

«. تسا هدنام  زاب  ناعاجش  نادروامه و  اب  دربن  زا  هتفرگ و  ارف  ار  وا  یتسُس  سپ  تسا ، نیمه  بلاطیبا  دنزرف  ياذغ  رگا  »
باریس ناراب  اب  هک  ینابایب  ناتخرد  تسا ، رتكزان  تسوپ  ار  رابیوج  هرانک  ناتخرد  اّما  رتتخس ، ناشبوچ  ینابایب ، ناتخرد  دیـشاب ! هاگآ 

ای میغارچ ، کی  ییانـشور  نانوچ  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  نم و  تسا  رتماود  رپ  رترو و  هلعـش  ناـشبوچ  شتآ  دـنوشیم 
رگا و  مباتنرب ، يور  نآ  زا  دنهدب ، رگیدکی  تشپ  هب  تشپ  نم  اب  دربن  رد  بارعا  رگا  دنگوس ! ادـخ  هب  هتـسویپ ، وزاب  کی  هب  جـنرآ  نوچ 

، شیدنا جک  مسج  نیا  و  هدش ، خسم  هیواعم »  » صخش نیا  زا  ار  نیمز  هک  منکیم  شالت  و  مباتـشیم ، همه  راکیپ  هب  مشاب  هتـشاد  تصرف 
.« ددرگ ادج  اههناد  نایم  زا  نشو  گنس  ات  مزاس  كاپ 

حور  مسج و  ياذغ 
: دومرف هغالبلاجهن  تمکح 390  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

. ُلُمْجیَو ُّلِحی  امِیف  اَِهتََّذل  َنَیبَو  ِهِسْفَن  َنَیب  یِّلَخی  ٌۀَعاَسَو  ُهَشاَعَم ، ُّمُری  ٌۀَعاَسَو  ُهَّبَر ، اَهِیف  یِجاَنی  ٌۀَعاَسَف  تاَعاَس : ُثاََلث  ِنِمْؤُْمِلل 
[ . 2 . ] ٍمَّرَُحم ِریَغ  ِیف  ٍةََّذل  َْوأ  ٍداَعَم ، ِیف  ٍةَوْطُخ  َْوأ  ٍشاَعَِمل ، ٍۀَّمَرَم  ٍثاََلث : ِیف  اَّلِإ  ًاصِخاَش  َنوُکی  ْنَأ  ِِلقاَْعِلل  َسَیلَو 

-------------------------
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: اه تشون  یپ 
: تسا ریز  حرش  هب  همان 45  كرادم  دانسا و  [ 1]

( يرجه يافوتم 573   ) يدنوار نیدلا  بطق  : 2 لصف حئارج ج2 ص542 ح2  جئارخلا و  - 1
( يرجه يافوتم 588   ) بوشآ رهش  نبا  بقانم ج 2 ص 101 : باتک  - 2

( يرجه يافوتم 538   ) يرشخمز راربالا ج3 ص241 ح215 ب44 : عیبر  - 3
( يرجه يافوتم 508   ) يروباشین لاتف  نبا  نیظعاولا ص 127 : ۀضور  - 4

( يرجه يافوتم 338   ) ربلادبع باعیتسا ج 2 ص 21 : - 5
( يرجه يافوتم 381   ) قودص خیش  ص500 ح4 : سلجم 91 )  ) یلامأ - 6

يرجه .) يافوتم 1110   ) یسلجم موحرم  ج 40 ص 318 : راونالا ج 9 ص 499 :  راحب  - 7
: تسا ریز  حرش  هب  تمکح 390  كرادم  دانسا و  [ 2]

( يرجه يافوتم 460   ) یسوط خیش  یلامأ ج1 ص146 م5 ح53:240 : باتک  - 1
( يرجه يافوتم 274   ) یقرب همالع  نساحملا ص345 ح4 ب1 : باتک  - 2

يدنه یقتم  لامعلا ج 8 ص 236 : زنک  - 3
( يرجه يافوتم 380   ) ینارح هبعش  نبا  لوقعلا ص 203 : فحت  - 4

( يرجه يافوتم 1110   ) یسلجم موحرم  : 53 صو راونالا ج69 ص124  راحب  - 5
يافوتم 664ه)  ) یسوم نب  یلع  تاوعدلاجهم ص113 : - 6

(. يرجه يافوتم 588   ) يدمآ موحرم  مکحلا ج5 ص46 و 90 : ررغ  - 7

یسایس قالخا  یعامتجا ، قالخا  يدرف ، قالخا  قالخا ، ملع 

دومرف : هبطخ 193  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
، یًنِغ ِیف  ًادْـصَقَو  ٍْملِح ، ِیف  ًاـْملِعَو  ٍْملِع ، ِیف  ًاـصْرِحَو  ٍنیِقی ، ِیف  ًاـناَمیِإَو  ٍنِیل ، ِیف  ًاـمْزَحَو  ٍنیِد ، ِیف  ًةَّوـُق  َُهل  يََرت  َکَّنَأ  ْمِهِدَـحَأ  ِۀَـماَلَع  ْنِمَف 

ٍعَمَط . ْنَع  ًاجُّرََحتَو  يًدُه ، ِیف  ًاطاَشَنَو  ٍلاَلَح ، ِیف  ًابَلَطَو  ٍةَّدِش ، ِیف  ًاْربَصَو  ٍۀَقاَف ، ِیف  ًالُّمََجتَو  ٍةَداَبِع ، ِیف  ًاعوُشُخَو 
، ِۀَْلفَْغلا َنِم  َرِّذُح  اََّمل  ًارِذَح  ًاحِرَف ؛ ُِحبْصیَو  ًارِذَح  ُتِیبی  ُرْکِّذلا . ُهُّمَهَو  ُِحبْصیَو  ُرْکُّشلا ، ُهُّمَهَو  یِسْمی  ٍلَجَو . یَلَع  َوُهَو  َۀَِحلاَّصلا  َلاَمْعَْألا  ُلَمْعی 

ِۀَمْحَّرلاَو . ِلْضَْفلا  َنِم  َباَصَأ  اَِمب  ًاحِرَفَو 
ُّبُِحت . امِیف  اََهلْؤُس  اَهِطْعی  َْمل  ُهَرْکَت  امِیف  ُهُسْفَن  ِهیَلَع  ْتَبَعْصَتْسا  ِنِإ 

ِلَمَْعلِاب . َلْوَْقلاَو  ِْملِْعلِاب ، َْملِْحلا  ُجُزْمی  یَْقبی ، َال  امِیف  ُُهتَداَهَزَو  ُلوُزی ، َال  امِیف  ِِهنیَع  ُةَُّرق 
ُهُظیَغ . ًاموُظْکَم  ُُهتَوْهَش ، ًۀَتیَم  ُُهنیِد ، ًازیِرَح  ُهُْرمَأ ، ًالْهَس  ُُهلْکَأ ، ًاروُْزنَم  ُهُسْفَن ، ًۀَِعناَق  ُُهْبلَق ، ًاعِشاَخ  ُُهَللَز ، ًالِیلَق  ُُهلَمَأ ، ًابیِرَق  ُهاََرت 

َنِیِلفاَْغلا . َنِم  ْبَتْکی  َْمل  َنیِرِکاَّذلا  ِیف  َناَک  ْنِإَو  َنیِرِکاَّذلا ، ِیف  َِبتُک  َنِیِلفاَْغلا  ِیف  َناَک  ْنِإ  ٌنُومْأَم . ُْهنِم  ُّرَّشلاَو  ٌلُومْأَم ، ُْهنِم  ُریَْخلا 
ِیف ُهُّرَـش . ًاِربْدـُم  ُهُریَخ ، ًالِبْقُم  ُُهفوُْرعَم ، ًارِـضاَح  ُهُرَْکنُم ، ًاِبئاَغ  ُُهلْوَق ، ًانَیل  ُهُشُْحف ، ًادـیَِعب  ُهَعَطَق ، ْنَم  ُلِصیَو  ُهَمَرَح ، ْنَم  یِطْعیَو  ُهَمَلَظ ، ْنَّمَع  وُفْعی 

ٌروُکَش . ِءاَخَّرلا  ِیفَو  ٌرُوبَص ، ِهِراَکَْملا  ِیفَو  ٌرُوقَو ، ِلِزَالَّزلا 
ِِزباَنی َالَو  َرِّکُذ ، اَم  یَْـسنی  َالَو  َظِفُْحتْـسا ، اَم  ُعیِـضی  َال  ِهیَلَع ، َدَهْـشی  ْنَأ  َلـْبَق  ِّقَْحلاـِب  ُفِرَتْعی  ُّبِحی . ْنَمِیف  ُمَثْأـی  اـَلَو  ُضِْغبی ، ْنَم  یَلَع  ُفیِحی  اـَل 

ِّقَْحلا . َنِم  ُجُرْخی  َالَو  ِلِطاَْبلا ، ِیف  ُلُخْدی  َالَو  ِِبئاَصَْملِاب ، ُتَمْشی  َالَو  ِراَْجلِاب ، ُّراَضی  َالَو  ِباَْقلَْألِاب ،
َُهل . ُمِقَْتنی  يِذَّلا  َوُه  ُهَّللا  َنوُکی  یَّتَح  َرَبَص  ِهیَلَع  یُِغب  ْنِإَو  ُُهتْوَص ، ُلْعی  َْمل  َکِحَض  ْنِإَو  ُُهتْمَص ، ُهَّمُغی  َْمل  َتَمَص  ْنِإ 
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اَنَد ْنَّمِم  ُهُُّونُدَو  ٌۀَهاََزنَو ، ٌدْهُز  ُْهنَع  َدَعاَبَت  ْنَّمَع  ُهُدـُْعب  ِهِسْفَن . ْنِم  َساَّنلا  َحاَرَأَو  ِِهتَرِخِآل ، ُهَسْفَن  َبَْعتَأ  ٍۀَـحاَر . ِیف  ُْهنِم  ُساَّنلاَو  ٍءاَنَع ، ِیف  ُْهنِم  ُهُسْفَن 
ٌۀَمْحَرَو . ٌنِیل  ُْهنِم 

. ٍۀَعیِدَخَو ٍرْکَِمب  ُهُُّونُد  َالَو  ٍۀَمَظَعَو ، ٍْربِِکب  ُهُدُعاَبَت  َسَیل 
: مالسلاهیلع نینمؤملاریمأ  لاقف  اهیف . هسفن  تناک  ۀقعص  مامه  قعصف  لاق :

؟ اَِهلْهَِأب ُۀَِغلاَْبلا  ُظِعاَوَْملا  ُعَنْصَت  اَذَکهَأ  َلاَق : َُّمث  ِهیَلَع . اَُهفاَخَأ  ُْتنُک  ْدََقل  ِهَّللاَو  اَمَأ 
؟ نینمؤملا ریمأ  ای  کلاب  امف  لئاق : هل  لاقف 

: مالسلا هیلعلاقف 
! َِکناَِسل یَلَع  ُناَطیَّشلا  َثَفَن  اَمَّنِإَف  اَِهْلثِِمل ، ْدُعَت  َال  ًالْهَمَف ، ُهُزَواَجَتی . َال  ًابَبَسَو  ُهوُدْعی ، َال  ًاْتقَو  ٍلَجَأ  ِّلُِکل  َّنِإ  َکَحیَو ،

زا رپ  ینامیا  ياراد  شیدنارود ، وخمرن و  دنمورین ، يرادنید  رد  ینیبیم ، هنوگنیا  ار  وا  هک  تسا  نیا  ناراکزیهرپ  زا  یکی  ياههناشن  زا  «و 
اهیتخس رد  یتسدیهت ، رد  هتسارآ  و  نتورف ، تدابع  رد  ورهنایم ، يرگناوت  رد  و  رابدرب ، ملع  نتشاد  اب  و  شناد ، بسک  رد  صیرح  نیقی ،

دشابیم . يزرو ، عمط  زا  هدننک  زیهرپ  نامداش ، تیاده  هار  رد  لالح ، بسک  يوجتسج  رد  رابدرب ،
بـش ادـخ ، داـی  اـب  دروآیم  زور  هب  ار  بش  و  يراذگـساپس ، اـب  دـناسریم  بش  هب  ار  زور  تسا ، ناـسرت  دـهدیم و  ماـجنا  وکین  لاـمعا 

هدیـسر وا  هب  هک  یتمحر  لضف و  يارب  یناـمداش  و  دوشن ، تلفغ  راـچد  هکنیا  يارب  سرت  ناـمداش ، دزیخیم  رب  و  ناـسرت ، اـّما  دـباوخیم 
تسا .

رارق يزیچ  رد  راـکزیهرپ  مشچ  ینـشور  دـنکیم ، شمورحم  دراد  تسود  هچ  نآ  زا  دربـن ، ناـمرف  تسا  راوـشد  هچ  نآ  رد  وا  سفن  رگا 
دزیمآیم . رد  لمع ، اب  ار  نخس  و  ملع ، اب  ار  يرابدرب  تسین ، رادیاپ  هک  دنکیم  كرت  ار  هچ  نآ  و  تسا ، هنادواج  هک  دراد 

شنید ناسآ ، شراـک  مک ، شکاروخ  عناـق ، شـسفن  نتورف ، شبلق  كدـنا ، شیاـهشزغل  کـیدزن ، شیوزرآ  هک : ینیبیم  ار  راـگزیهرپ 
تسا . هدروخ  ورف  شمشخ  هدرم ، شتوهش  هدش ، ظفح 

رد رگا  و  ددرگیم ، تـبث  ادـخ  ناروآداـی  هورگ  رد  شماـن  دــشاب  ناربـخیب  رد  رگا  دــننامأ ، رد  شرازآ  زا  و  راودــیما ، شریخ  هـب  مدرم 
سک نآ  دشخبیم ، هتخاس  شمورحم  هک  نآ  هب  دنکیم ، وفع  ار  دوخ  راکمتس  دوشیمن ، هتشون  ناربخیب  هورگ  رد  شمان  دشاب  ناروآدای 

تسا . راکشآ  شکین  راک  و  ناهنپ ، وا  ياهيدب  مرن ، شراتفگ  و  رود ، تشز  نخس  زا  ددنویپیم ، هدیرب  وا  اب  هک 
هب تسا ، راذگساپس  اهیشوخ  رد  رابدرب و  اهیراوگان  رد  و  مارآ ، اهیتخس  رد  دسریمن . یـسکب  وا  رازآ  و  هدیـسر ، همه  هب  وا  ياهیکین 
قح هب  دـنهد  یهاوگ  وا  دـض  رب  هک  نآ  زا  شیپ  دوشن ، هدولآ  هانگ  هب  دراد  تسود  هک  نآ  هب  تبـسن  و  دـنکن ، متـس  دراد  نمـشد  هک  نآ 

دنکیمن . شومارف  دنداد  رّکذت  وا  هب  ار  هچ  نآ  و  دزاسیمن ، عیاض  دناهدرپس  وا  هب  ار  هچ  نآ  و  دنکیم ، فارتعا 
تلاخد اوران  راک  رد  و  دوشیمن ، داش  نارگید  ياهتبیـصم  رد  دـناسریمن ، رازآ  ار  ناگیاسمه  دـناوخیمن ، تشز  ياهبقل  اب  ار  مدرم 

دنلب وا  هدـنخ  زاوآ  ددـنخب  رگا  و  دـنکیمن ، شنیگهودـنا  وا  توکـس  تسا  شوماخ  رگا  دوشیمن ، جراخ  قح  هدودـحم  زا  و  دـنکیمن ،
، دنشیاسآ رد  مدرم  یلو  تمحز ، رد  شتـسد  زا  وا  سفن  دریگب . ار  وا  ماقتنا  ادخ  ات  دنکیم  ربص  دنراد  اور  یمتـس  وا  هب  رگا  و  دوشیمن ،
، ییاسراپ دهز و  يور  زا  مدرم ، یخرب  زا  وا  يرود  دناسریم ، شیاسآ  هافر و  هب  ار  مدرم  یلو  دـنکفایم ، تمحز  هب  ار  دوخ  تمایق  يارب 

گنرین هلیح و  يور  زا  وا  یکیدزن  و  يدنسپدوخ ، ّربکتزا و  وا  يرود  تسا ، یمرن  ینابرهم و  يور  زا  رگید  یـضعب  اب  شندش  کیدزن  و 
. تسین

:( دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ماما  داد . ناج  دز و  ياهلان  ماّمه  ناهگان  دیسر ، اجنیا  هب  هک  ماما  نخس  )
مدیسرتیم . ماّمه  رب  دمآ  شیپ  نیا  زا  نم  ادخ  هب  دنگوس 

؟ دنکیم نینچ  دننآ  هدنریذپ  هک  نانآ  اب  اسر  ياهدنپ  ایآ  تفگ : سپس 
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درکن ؟ نینچ  وت  اب  ارچ  تفگ : دیسر و  یصخش 
: داد خساپ  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

نینچ رگید  شاب و  مارآ  دـنکن ، زواـجت  نآ  زا  هک  دراد  یـصّخشم  ببـس  دـتفاین و  شیپ  نآ  زا  هک  دراد  ینیعم  تقو  یلجأ  ره  وت ، رب  ياو 
.« تسا هدنار  تنابز  رب  ار  نآ  ناطیش  هک  وگم ، ینانخس 

: دومرف درم  نز و  تایقالخا  زا  یخرب  نیب  دوجوم  ياه  توافت  هب  تبسن  و 
ًۀَلیَِخب َْتناَک  اَذِإَو  اَهِـسْفَن ، ْنِم  ْنِّکَُمت  َْمل  ًةَّوُهْزَم  ُةَأْرَْملا  َِتناَک  اَذِإَـف  ُلُْـخْبلاَو ؛ ُْنبُْجلاَو ، ُوْهَّزلا ، ِلاَـجِّرلا : ِلاَـصِخ  ُراَرِـش  ِءاَـسِّنلا  ِلاَـصِخ  ُراـیِخ 

[ . 1 . ] اََهل ُضِْرعی  ٍءیَش  ِّلُک  ْنِم  ْتَقِرَف  ًۀَناَبَج  َْتناَک  اَذِإَو  اَِهْلَعب ، َلاَمَو  اََهلاَم  ْتَظِفَح 
------------------------

: اه تشون  یپ 
. سرهفملا مجعم  هغالبلاجهن  تمکح 234  [ 1]

( كدوک ناور  رد  ردام  تایحور  شقن   ) تثارو ملع 

: دومرف و  داد ، هیفنح  دّمحم  شدنزرف  تسد  هب  ار  هلمح  مچرپ  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  زور  کی  هرصب  گنج  رد 
. يزیرب مهرد  ار  نمشد  هاپس  بلق  ات  نک  يورشیپ 

. تشگرب دنک و  يورشیپ  تسناوتن  اّما  درک ، هلمح  هیفنح  دمحم 
: دومرف وا  هب  شهوکن  تروص  هب  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

کُِّما  ُقْرِع  َکَکَرْدَا 
« يدرب ثرا  هب  ار  تردام  ياه  تلصخ  زا  یکی  »

؟ دشاب نکش  طخ  هیفنح  نب  دمحم  دیابن  ارچ  تسا  مالسلا  هیلع  یلع  ردپ  نوچ 
هک : داد  همادا  و 

. تسین مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  تردام  هک  منک ؟ هچ 
[ . 1 . ] تشگزاب هنادنمزوریپ  تفر و  هک  داد  مالسلا  هیلع  یبتجم  ماما  تسد  هب  ار  مچرپ  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  سپس 

-----------------------
اه : تشون  یپ 

دیدحلا ج 1 ص 243. یبا  نبا  حرش  و  یهتنملا ص 17 ، ۀمتت  [ 1]

کیزیف یمیش و  ملع 

زا دراد ، رایتخا  رد  مولع  زا  رشب  هچنآ  دنلهج و  هدننک  دوبان  ملع و  هدننک  هدنز  مالسلا ، مهیلعهعیـش  موصعم  ناربهر  هک  درک  فارتعا  دیاب 
. تسا هدش  يراج  ناشیا  مولع  همشچرس 

. دندوب مدق  شیپ  ناناملسم  اپورا ، نادنمشناد  مامت  فارتعا  هب  زین  دیدج  مولع  رد  و 
، دنتفرگ ارف  ترتع  نآرق و  زا  ار  دوخ  یهاگآ  مولع و  اریز 

. درک ءالما  نایح ) نب  رباج   ) يارب یعیبط  یئایمیش و  ّصاوخ  هرابرد  قرو ، رازه  رد  هلاسر  مالسلا 500  هیلع  قداص  ماما 
مالـسلا هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  زا  ار  ملع  نیا  نیزاوم  يرمق » يرجه  لاس 85  یفوتم   » دـلاخ ریظن  رباج  زا  شیپ  ناهج  ياهنادیمیـش  و 
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[ . 1 . ] دناهدرک لقن 
، تسا یمیش  ملع  نادنمشناد  نیرتگرزب  زا  یکی  نایح  نبرباج 

. دوب یمیش  رد  نآ  باتک  هک 80  درک  فیلأت  باتک  و 200  دوب ، هغبان  زین  هفسلف  ّبط و  ریظن  رگید  مولع  رد 
. تسا هدش  ءاضما  اپورا  نادنمشناد  فرط  زا  اهنآ  تّحص  هک  دراد  یبیجع  تارظن  یمیش  ملع  هرابرد  يو 

یکیرات رد  اهنآ  ندناوخ  ات  داد  دای  وا  هب  اهبنارگ  ياهتـشاددای  شراگن  يارب  ار  هدنـشخرد  بّکرم  ندربراکب  هار  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
. دشاب نکمم 

. داد ناشن  وا  هب  ار  زوسن  ذغاک  نتخاس  هقیرط  نینچمه 
تخومآ . وا  هب  ار  کیرتین  دیسا  کیروفلوس و  دیسا  بیکرت  تیفیک  نینچمه  و 

------------------------------
اه : تشون  یپ 

لماکت ج 3. هار  باتک  [ 1]

ایفارغج مولع 

هدروآ : هغالبلاجهن  رد  هرس  سدقیضر  دیس 
: دومرف نانآ  هب  هرصب  لها  تّمذم  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

ءامَّسلا َنِم  ٌةَدیَعب  ءاملا  َنِم  ٌۀَبیِرَق  ْمُکُضْرَا 
[ . 1 « ] رود نامسآ  زا  تسا و  کیدزن  بآ  هب  امش  نیمز  »

: هک تسا  هتفگ  لّوا  هلمج  ریسفت  نایب  رد  دیدحلا  یبا  نبا 
رداقلا  » نامز رد  راب  کی  هدش ، قرغ  رابود  سراف  بآ  نایغط  رثا  رد  تهج  نیمه  هب  دـشابیم و  کیدزن  رایـسب  ایرد  بآ  هب  هرـصب  نیمز 

«. هَّللا رماب  مئاقلا   » نامز رد  رگید  هعفد  و  هَّللاب »
: دیامرفیم هک  تسا  هداد  ربخ  نآ  هب  هیبیغ  رابخا  نمض  رد  ترضح  نآ  هچنانچ 

ُمیِقُْملاَو ٌقاَعُز ، ْمُکُؤاَمَو  ٌقاَِفن ، ْمُُکنیِدَو  ٌقاَقِـش ، ْمُکُدـْهَعَو  ٌقاَقِد ، ْمُُکقاَلْخَأ  ُْمْتبَرَهَف . َرِقُعَو  ُْمْتبَجَأَف ، اَغَر  ِۀَـمیِهَْبلا ؛ َعاَْـبتَأَو  ِةَأْرَْملا ، َدـْنُج  ُْمْتنُک 
ْنِم َباَذَْعلا  اَهیَلَع  ُهَّللا  َثََعب  ْدَق  ٍۀَنیِفَـس  ِؤُجْؤُجَک  ْمُکِدِجْـسَِمب  یِّنَأَک  ِهِّبَر . ْنِم  ٍۀَمْحَِرب  ٌكَراَدَتُم  ْمُْکنَع  ُصِخاَّشلاَو  ِِهْبنَذـِب ، ٌنَهَتُْرم  ْمُکِرُهْظَأ  َنَیب 

. اَِهنْمِض ِیف  ْنَم  َقِرَغَو  اِهتَْحت ، ْنِمَو  اَِهقْوَف 
. ٍۀَِمثاَج ٍۀَماَعَن  َْوأ  ٍۀَنیِفَس ، ِؤُجْؤُجَک  اَهِدِجْسَم  یلِإ  ُرُْظنَأ  یِّنَأَک  یَّتَح  ْمُُکتَْدَلب  َّنَقَْرغََتل  ِهَّللا  ُمیاَو  ۀیاور : و 

. ٍرَْحب ِۀَُّجل  ِیف  ٍریَط  ِؤُجْؤُجَک  ۀیاور : و 
ُجِراَْخلاَو ِِهْبنَِذب ، اَهِیف  ُسَبَتْحُمْلا  ِّرَّشلا ، ِراَشْعَأ  ُۀَعِْـست  اَِهبَو  ِءاَمَّسلا ، َنِم  اَهُدَْعبَأَو  ِءاَْملا ، َنِم  اَُهبَْرقَأ  ًۀـَبُْرت : ِهَّللا  ِداَِلب  ُنَْتنَأ  ْمُکُداَِلب  يرخأ : ۀـیاور  و 

! ٍرَْحب ِۀَُّجل  ِیف  ٍریَط  ُؤُجْؤُج  ُهَّنَأَک  ِدِجْسَْملا ، ُفَرُش  اَّلِإ  اَْهنِم  يَریاَم  یَّتَح  ُءاَْملا ، اَهَقَّبَط  ْدَق  ِهِذه  ْمُِکتیْرَق  َیلِإ  ُرُْظنَأ  یِّنَأَک  ِهَّللا . ِْوفَِعب 
رارف دـیدرگ  عطق  نآ  ياپ  تسد و  ات  و  دـیدیگنجیم ، درکیم  ادـص  رتش  ات  هشیاع ،) رتش   ) ناویح ناوریپ  و  دـیدوب ، نز  کـی  هاپـس  امـش  »
نایم هک  یسک  تسا ، راوگان  روش و  امش  یندیماشآ  بآ  و  ییورود ، امش  نید  هتسسُگ ، مه  زا  امـش  نامیپ  و  تسَپ ، امـش  قالخا  دیدرک ،
ایوگ ددرگیم ، راگدرورپ  شزرمآ  لومـشم  دنیزگ  يرود  امـش  زا  هک  سک  نآ  و  دوشیم ، راتفرگ  شهانگ  رفیک  هب  دـنک  یگدـنز  امش 
همه نآ  نانیشنرس  و  دنکیم ، هطاحا  ار  وا  نییاپ  الاب و  زا  ادخ  باذع  هک  تسا ، هدش  قرغ  یتشک  هنیـس  نوچ  هک  منیبیم  ار  امـش  دجـسم 

.« دنوشیم قرغ 
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: تسا یتیاور  رد  و 
هنیس رب  هک  یغرم  رتش  نانوچ  ای  یتشک  هنیس  نوچ  هک  مرگنیم  ار  امش  دجسم  ایوگ  دنکیم ، قرغ  بآ  ار  امـش  نیمزرـس  ادخب ، دنگوس  »

.« تسا هدنام  بآ  يور  رب  دشاب  هدیباوخ 
.« ایرد بآ  يور  غرم  هنیس  دننام  :» رگید تیاور  رد  و 

ّرش و مهَد  ُهن  و  رترود ، نامسآ  زا  و  [ 2  ] رتکیدزن بآ  هب  اج  همه  زا  تسااهکاخ ، نیرتُوب  دب  امش  رهش  كاخ  : » هدمآ يرگید  تیارو  رد  و 
ار امش  رهش  ییوگ  تسادخ . وفع  هانپ  رد  دور  نوریب  هک  نآ  و  هانگ ، راتفرگ  دشاب  امش  رهش  رد  هک  یسک  تسا ، هتفهن  امش  رهش  رد  داسف 

جاوما يور  رب  غرم  هنیـس  دننام  دجـسم ، دنلب  ياهاج  رگم  دوشیمن ، هدید  نآ  زا  يزیچ  هتفرگ ، ارف  ار  نآ  بآ  و  هدـش ، قرغ  هک  مرگنیم 
!« ایرد بآ 

. دوب هدومرف  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  هک  دش  هنوگ  نامه  سپ 
: هک تسا  هدروآ  زین  و 

زا نیمز  يور  هرومعم  طاقن  نیرترود  هک  هدـش  هدـید  یموجن  تالآ  اهدـصر و  هلیـسو  هب  هک  تسا  نیا  نامـسآ » زا  هرـصب  يرود   » يانعم
تسا . عقاو  هرصب  یحاون  رد  هک  دشابیم ، هُّلبُا » « » راهنلا فصن   » هرئاد

دیوگیم : سپس  و 
زج هتـشادن و  ییانـشآ  نآ  هب  برع  هک  هداد  ربخ  یتاعوضوم  زا  اریز  تسا ، مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  صئاصخ  زا  قیقد  تاـکن  نیا  ناـیب 

[ . 3 . ] دشابیم مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  هعیدب  بیارغ  رارسا و  زا  نیا  و  درادن ، یهاگآ  نآ  هب  یسک  ققحم  نادنمشناد 
---------------------

اه : تشون  یپ 
یتشد . دمحم  سرهفملا  مجعم  هبطخ 13  هغالبلاجهن ، [ 1]

قطانم رد  ییایفارغج  لماوع  هک  تسا  ناسنا  قالخا  راکفا و  رد  یطیحم  تسیز  لماوع  ریثأت   EGOLOGIE يژولوُکا ملع  هب  هراشا  [ 2]
دراد . اهناسنا  راکفا  راتفر و  رد  توافتم  تارثأ  نوگانوگ 

ص89. ج1 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلاجهن ، حرش  [ 3]

مرکا ربمایپ  يزوریپ  للع 

تسا . ملعم  نیرتهب  خیرات  دزومآیم ، نارگید  زا  رتهب  هک  یسک  يارب 
نشور ياهنوگ ، هب  ار  تسکـش  يزوریپ و  لماوع  خیرات  نیا  اریز  تسا ، تما  هار  ارف  یغارچ  هدروخ ، تسکـش  دنمزوریپ و  ياهتلم  خیرات 

و ص )  ) مالسا ربمایپ  بالقنا  خیرات  دنوش . دنمهرهب  نارگید  براجت  زا  هک  دنتسه  ییاهنآ  تخبـشوخ  ياهتلم  دزاس و  یم  راکـشا  ایوگ  و 
تسا . بیترت  نیمه  هب  زین  وا  يزوریپ 

زا : دوب  ترابع  ترضح  نآ  بالقنا  يزوریپ  لماوع 
حیحص . يژولوئدیا  کی -

هنادنمدرخ . يربهر  ود -
ربهر . تیمیمص  هس -

يراکادف . يارب  تما  یگدامآ  راهچ -
دوب : هلداعم  نیا  ربمایپ  تیقفوم  نیاربانب 
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. تما يزوریپ  ناناملسم : يراکادف  هفاضاهب  هنادنمدرخ  يربهر  هفاضاهب  يژولوئدیا 
رد تسکـش  يهنیمز  هک  نیا  هب  هجوت  اب  تسا . ربارب  تامدـقم  نیا  ندوبن  اب  زین  تسکـش  لماوع  هک  تسا  نآ  هلداعم  نیا  میهاـفم  زا  یکی 

ياههزیگنا تخانـش  ور  نیا  زا  دـباییم . ساـکعنا  تما  يهندـب  رد  سپ  نآ  زا  دـیآیم و  دوجو  هب  دارفا  زا  کـی  ره  داـهن  رد  راـک  زاـغآ 
تسا : رارق  نیا  زا  هجوت و  نایاش  درف  تسکش 

تیصخش . فعض  لزلزت و  کی -
تیلوئسم . لمحت  يریگمیمصت و  رد  ینوبز  ود -

دارفا . تنایخ  هس -
یگدومخ . راهچ -

دیامرفیم : وگزاب  ار  يدرف  تسکش  صاخ  لماوع  ربمایپ و  يزوریپ  ماع  لماوع  ياهیام  رپ  ینارنخس  رد  ع )  ) یلع ماما 
نمب لتاقف  ایحو ، هوبن و ال  یعدـی  و ال  اباتکا ، رقی  برعلا  نم  دـحا  سیل  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـمحم ثعب  هناحبـس  هللا  ناـف  دـعب  اـما 

، هتیاع هقحلی  یتح  هیلع  مقیف  ریـسکلا ، فقی  و  ریـسحلا ، رـسحی  مهب ، لزنت  نا  هعاسلا  مهبر  دابی  و  مهتاجنم ، یلا  مهقوسی  هاصع ، نم  هعاطا 
هیف ...، ریخ  اکلاه ال  الا 

دعب ... اما  »
هتـشاد یحو  ربمغیپ و  يوعد  ای  دنادب  ندناوخ  هک  دوبن  برع  رد  سکچیه  هک  تخیگنارب  ینامز  ار  ص )  ) دمحم یلاعت  يادـخ  هک  انامه 

يوس هب  ار  نانآ  اـت  دومن  گـنج  دـندیچیپ  رـس  شناـمرف  زا  هک  یناـسک  اـب  دوخ  ناوریپ  یتسدـمه  هب  دوبن .) ناـیم  رد  يژولوئدـیا   ) دـشاب
ار ناگداتفا  بقع  ناگدـناماو و  گرم ،) ندیـسرارف  و   ) تمایق مایق  زا  شیپ  ات  دومن  يرادـیاپ  راک  نیا  رـس  رب  دـش و  نومنهر  يراگتـسر 

دوبن . وا  رد  يریخ  هک  ياهدنوش  كاله  رگم  دندرک ) يوریپ  وا  زا  مدرم  و   ) دیسر دوصقم  هب  ات  دروآ  بات  نادنچ  و  دومرف ، تیاده 
روخ رد  هک   ) ار ناشماقم  دومنب و  ناشیدـب  ار  يراگتـسر  هار  شنارای ) تقادـص  ربمایپ و  يربهر  ینامـسآ ، یحو  کمک  هب  ناـس  نیدـب  )

راوتـسا ناشریت  و  تفرگ ) قنور  نانآ  يداصتقا  یگدنز   ) دمآ رد  شدرگ  هب  ناشبایـسآ  سپ  داد . ناشن  ناشیا  هب  دوب ) نانآ  یناسنا  هاگیاپ 
تفای .) ینوزف  ناشتردق   ) دش

دمآ . رد  نامرف  تحت  هدیدرگ و  میلست  يداحلا ) ياهورین   ) هکنآ ات  مدوب  مالسا ) رکشل   ) نازاتشیپ زا  نم  هک  دنگوس ، ادخ  هب 
مدیسرت . هن  مدش و  ناوتان  هن  نم ، اما 

مدیزرو ! تنایخ  هن 
مدرک ! یتسس  هن  و 

[ . 1 . « ] مشک نوریب  ار  قح  شهاگناهن  زا  ات  تفاکش ، مهاوخ  رب  ار  لطاب  هک  دنگوس  ادخ  هب 
---------------

: اه تشون  یپ 
يهبطخ 103. هغالبلاجهن ، [ 1]

يزوریپ زا  سپ  نمشد  وفع 

تسین . يزوتهنیک  هب  يزاین  يزوریپ  زا  سپ 
دیامرفیم : ع )  ) یلع ماما 

هیلع . هردقلل  ارکش  هنع  وفعلا  لعجاف  كودع ، یلع  تردق  اذا 
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[ . 1 .« ] ياشخبب وا  رب  يوزریپ  يهنارکش  هب  یتفای ، تسد  نمشد  رب  یتقو  »
-------------

: اه تشون  یپ 
يهرامش 10 . تمکح  هغالبلاجهن ،  [ 1]

هزرابم نیذآ  تلادع 

ددرگ . هدولآ  تنوشخ  ملظ و  هب  دیابن  هزرابم 
دیامرفیم : ع )  ) یلع ماما 

فیسلا . یلا  وعدی  فیحلا  و  ءالجلاب ، دوعی  فسعلا  ناف  فیحلا ، فسعلا و  رذحا  و  لدعلا ، لمعتسا 
مدرم شروش  هب  يرگدادـیب  درادیم و  او  راـید  كرت  هب  ار  مدرم  يریگتخـس  هک  زیهرپـب ، يرگدادـیب  يریگتخـس و  زا  نک و  هشیپ  داد  »

[ . 1 .« ] دماجنایم
----------------

: اه تشون  یپ 
يهرامش 468. تمکح  هغالبلاجهن ، [ 1]

یضاق لزع 

هدش لیدبت  یمالسا  روشک  هب 50  زورما  هک  ناراگزور  نآ  روانهپ  روشک  رد  مالـسلا ، هیلعیلع  ماما  تموکح  رد  تراظن » لرتنک و   » لصا
. تشاد دوجو  مه  هزور  کی  یضاق  مالسلا ، هیلعنینمؤملاریما  ترضح  تموکح  رد  هک  دشیم  ءارجا  حیحص  قیقد و  ردقنآ  تسا ،

. درک لزع  تواضق  زا  ار  وا  تسخن ، ِزور  نامه  نایاپ  رد  اّما  داد ، تواضق  ِتَمِس  یلئود  دوسالاوبا  هب  ماما 
: تفگ مالسلا  هیلعیلع  ماما  هب  باطخ  دش و  دجسم  دراو  ماگنه  بش 

)؟ میتشاد مه  هزور  کی  یضاق  )
: داد خساپ  مالسلا  هیلعنینمؤملاریما  ترضح 

[ . 1 .« ] یتسه وُخدُنت  نشخ و  مدرم  اب  دروخرب  رد  وت  دنداد  شرازگ  نم  هب  »
-----------------

اه : تشون  یپ 
ص548. ج8 ، قحلا ، قاقحا  و  ص203 -  ۀبرقلا ، ملاعم  [ 1]

اه تیولوا  ساسا  رب  بصن  لزع و 

ماما و   ) هعومجم نیمه  مراهچ  دلجهب  ناهدنامرف  بصن  لزع و  هب  تبسن  رتشیب  عالّطا  يارب 
هتفرگ  رارق  یبایزرا  دروم  اجنآ  رد  یناوارف  ياههنومن  هک  دیئامرف  هعجارم  یماظن ) روما 

. تسا
همَلَس ّما  دنزرف  نیرجاهم و  زا  هک  ( ) هملس یبا  نب  ورمع   ) راکادف نارـسفا  زا  یکی  هک  دوب  نیّفـص  گنج  هناتـسآ  رد  مالـسلا  هیلعیلع  ماما 

. دوب سراف  نیرحب و  رادناتسا  دوب )
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. درک بوصنم  ار  نالجع  نب  نامُعن  وا  ياج  هب  لزع و  يرادنامرف  زا  ار  وا  مالسلا  هیلعنینمؤملاریما  ترضح 
: تشون وا  هب  تشاد ) زاین  هملس  یبا  نب  رمع  دوجو  هب  گنج  رد  نوچ  )

، َۀـیَالِْولا َْتنَـسْحَأ  ْدَـقَلَف  َکیَلَع ؛ ٍبیِْرثَت  َالَو  ََکل ، ٍّمَذ  اَِلب  َكَدـی  ُتْعََزنَو  ِنیَرْحَْبلا ، یَلَع  ِیقَرُّزلا  َناَلْجَع  َْنب  َناَمُْعن  ُتیَّلَو  ْدَـق  یِّنِإَـف  ُدـَْعب ، اَّمَأ 
. ٍمُوثْأَم َالَو  ٍمَهَّتُم ، َالَو  ٍمُولَم ، َالَو  ٍنِینَظ ، َریَغ  ِْلْبقَأَف  َۀَناَمَْألا ، َتیَّدَأَو 

َءاَش ْنِإ  ِنیِّدلا ، ِدوُمَع  ِۀَماَقِإَو  ِّوُدَْعلا ، ِداَهِج  یَلَع  ِِهب  ُرِهْظَتْسَأ  ْنَّمِم  َکَّنِإَف  یِعَم ، َدَهْشَت  ْنَأ  ُْتبَبْحَأَو  ِماَّشلا ، ِلْهَأ  ِۀَمَلَظ  َیلِإ  َریِسَْملا  ُْتدَرَأ  ْدَقَلَف 
. ُهَّللا

یـشهوکن یـشنزرس و  هک  نآیب  و  مدرک ، بصن  نیرحب  يرادنامرف  هب  ار  یقَرُز ) نالْجَع  نبا  نامعن   ) نم انامه  دورد ! ادخ و  دای  زا  سپ  »
، یتخادرپ ار  تناما  و  يداد ، ماجنا  یکین  هب  ار  يرادمامز  نونکات  هک  متفرگ ، ناماس  نآ  يرادنامرف  زا  ار  وت  دـشاب  هتـشاد  دوجو  وت  يارب 
زا وت  اریز  یشاب ، نم  اب  گنج  نیا  رد  مراد  تسود  منک ، تکرح  ماش  نارگمتس  يوس  هب  مراد  میمـصت  هک  نک ، تکرح  ام  يوس  هب  سپ 

[ . 1 .« ] هَّللاءاشنا مبلطیم . يرای  نانآ  زا  نید  نوتس  نتشاداپرب  و  نمشد ، اب  گنج  رد  هک  یتسه  یناروالد 
---------------

اه : تشون  یپ 
. یتشد دمحم  سرهفملامجعم  هغالبلاجهن  همان 42  [ 1]

قیالان رادنامرف  لزع 

. دوبن رادروخرب  يدمآراک  دّهعتم و  یناسنا  ياهورین  زا  زاین  نازیم  هب  هک  دوب  نیا  روشک  یئارجا  ياهراک  رد  مالسلا  هیلعیلع  ماما  لکشم 
رادمتـسایس گنرز و  رگنهدـنیآ و  دـندوبن ، یقیال  ناریدـم  اّما  دنتـشاد ، دوجو  ماما  نارای  عمج  رد  ملاس  بوخ و  نمؤم ، يوقتاب ، يدارفا 

. دندرک یم  یهاتوک  مالسا  نانمشد  ربارب  رد  هدوبن ،
، دوب فیعض  نانآ  يراکزیهرپ  نامیا و  هک  دنتشاد  دوجو  يرادمتسایس  گنرز و  دارفا  لباقم ، رد  و 

، داد تیرومأم  ساّبع ، نبا  تراظن  اب  هرصب  زاوها و  رب  ار  هیبأ ) نب  دایز   ) راچان هب  مالسلا  هیلعنینمؤملاریما  ترضح 
: تشون داد و  رادشه  وا  هب  زین  یتموکح  لمعلاروتسد  رد  و 

، ِْرفَْولا َلِیلَق  َکُعَدَت  ًةَّدَـش  َکیَلَع  َّنَّدُـشََأل  ًارِیبَک ، َْوأ  ًاریِغَـص  ًائیَـش  َنیِِملْـسُْملا  ِءیَف  ْنِم  َْتنُخ  َکَّنَأ  ِینَغََلب  ِْنَئل  ًاقِداَص ، ًامَـسَق  ِهَّللِاب  ُمِْسقُأ  یِّنِإَو 
. ُماَلَّسلاَو ِْرمَْألا ، َلِیئَض  ِرْهَّظلا ، َلیِقَث 

تخـس وت  رب  نانچ  دایز ، ای  مک  يدرک ، تنایخ  لاملا  تیب  رد  هک  دـننک  شرازگ  نم  هب  رگا  مروخیم ، دـنگوس  ادـخب  یتسارب  نم ، انامه 
[ . 1 . ] دورد اب  يوش . نادرگرس  راوخ و  و  ینامرد ، لایع ، هنیزه  رد  و  هدش ، هرهب  مک  هک  مریگ 

: تشون وا  هب  را  عورش  زا  سپ  ار  همان 21  هک  دوب  وا  راک  ِنارگن  مه  زاب  اّما 
ُهَّللا َکیِطْعی  ْنَأ  وُجَْرتَأ  َِکتَجاَح . ِمْوِیل  َلْضَْفلا  ِمِّدَقَو  َِکتَروُرَـض ، ِرْدَِقب  ِلاَْملا  َنِم  ْکِْسمَأَو  ًادَغ ، ِمْوْیلا  ِیف  ْرُکْذاَو  ًادِصَتْقُم ، َفاَرْـسِْإلا  ِعَدَـف 

َباَوـَث َکـَل  َبِجوـی  ْنَأ  َۀَـلَمْرَْألاَو -  َفـیِعَّضلا  ُهُعَنْمَت  ِمیِعَّنلا ، ِیف  ٌغِّرَمَتُم  َتـْنَأَو  ُعَـمْطَتَو -  َنیِرِّبَـکَتُْملا ! َنـِم  ُهَدـْنِع  َتـْنَأَو  َنیِعِـضاَوَتُْملا  َرْجَأ 
. ُماَلَّسلاَو َمَّدَق ، اَم  یَلَع  ٌمِداَقَو  َفَلْسَأ  اَِمب  يِزْجَم  ُءْرَْملا  اَمَّنِإَو  َنِیقِّدَصَتُْملا ؟

و رادـهگن ، شیوخ  فافک  هزادـنا  هب  ایند  لاوما  زا  و  شاـب ، ادرف  رکف  هب  زورما  زا  نیزگرب ، ار  يورهناـیم  و  زیهرپب ، فارـسا  زا  داـیز ، يا  »
ناّربکتم زا  هک  یلاح  رد  دهدب  وت  هب  ار  نانتورف  شاداپ  دـنوادخ  يراددـیما  ایآ  تسرف . شیپ  ترخآ  رد  تیدـنمزاین  زور  يارب  ار  يدایز 

نآ زا  ار  نانزهویب  ناتـسدیهت و  و  يراد ؟ رارق  تمعن  زان و  رد  هک  یلاح  رد  یباـیرد  ار  ناگدـننک  قاـفنا  باوث  يراد  عمط  اـیآ  و  یـشاب ؟
[ . 2 .« ] دورد اب  دش . دهاوخ  هداد  شاداپ  هتخاس ، هریخذ  ادخ  دزن  و  هداتسرف ، شیپ  هچ  نآ  هب  ناسنا  انامه  ینکیم ؟ مورحم  اهتمعن 

مالسلا هیلع  یلع  ماما  www.Ghaemiyeh.comهمانشناد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1507زکرم  هحفص 1076 

http://www.ghaemiyeh.com


. تخیرگ هیواعم  يوس  هب  یلام  ياه  تنایخ  زا  سپ  دایز  ماجنارس 
یماظن تیریدم  روما  رد  اّما  صلُخم ، نامیا و  اب  يدرف  وا  دش ، فورعم  وا  مان  هب  لیمک  ياعد  هک  تشاد  هقالع  دایز  نب  لیمک  هچرگ  ماما 

. دادیم جرخب  یتسُس  نمشد ، ربارب  رد  یگداتسیا  ياج  هب  و  دوب ، فیعض  یسایس  و 
، دریگب ار  هیواعم  نازابرس  تازواجت  اهشروی و  يولج  تسناوتن  دوب و  تیه »  » يزرم رهش  رد  مالسلا  هیلعیلع  ماما  رادنامرف  لیمک 

هب يرگید  هناهب  هک  درک  هلمح  اسیقرق »  » ماـش يزرم  ياهرهـش  زا  یکی  هب  هیواـعم  ياهـشروی  ناربج  يارب  هدـش  باـسح  ياهشقن  نودـب  و 
. داد هیواعم  تسد 

. دیدرگ لزع  تفرگ و  رارق  مالسلا  هیلعنینمؤملاریما  ترضح  شهوکن  دروم  و 
: هک تشون  وا  هب  مامت  ینارگن  اب  ياهمان  رد  مالسلا  هیلعیلع  ماما 

. ٌرَّبَتُم ْيأَرَو  ٌرِضاَح ، ٌزْجََعل  یِفُک ، اَم  ُهَفُّلَکَتَو  یِّلُو ، اَم  ِءْرَْملا  َعییْضَت  َّنِإَف  ُدَْعب ، اَّمَأ 
. ٌعاَعَش ْيأََرل  اَْهنَع -  َشیَْجلا  ُّدُری  َالَو  اَهُعَنْمی ، ْنَم  اَِهب  َسَیل  َكاَنیَّلَو -  ِیتَّلا  َکَِحلاَسَم  َکَلیِطْعَتَو  ایِسِیقِْرق ، ِلْهَأ  یَلَع  َةَراَْغلا  َکیِطاَعَت  َّنِإَو 
ٍّوُدَِعل ٍرِـساَک  َالَو  ًةَْرُغث ، ٍّداَس  َالَو  ِِبناَْجلا ، ِبیِهَم  َالَو  ِبِْکنَْملا ، ِدـیِدَش  َریَغ  َِکئاِیلْوَأ ، یَلَع  َِکئاَدـْعَأ  ْنِم  َةَراَْغلا  َداَرَأ  ْنَِمل  ًارْـسِج  َتْرِـص  ْدَـقَف 

. ِهِریِمَأ ْنَع  ٍزُْجم  َالَو  ِهِرْصِم ، ِلْهَأ  ْنَع  ٍنْغُم  َالَو  ًۀَکْوَش ،
، تسا جراخ  وا  تیلوؤسم  زا  هک  يراک  رد  يراشفاپ  و  تسوا ، هدـهع  رب  هک  ییاهراک  ماجنا  رد  ناسنا  یتسُـس  دورد ! ادـخ و  دای  زا  سپ  »
رب ار  وت  هک  ییاهزرم  زا  يرادساپ  ندرک  اهر  لباقم  رد  اسیقرق ،»  » مدرم جارات  هب  وت  مادقا  تسا . رگناریو  هشیدنا  و  راکـشآ ، یناوتان  هناشن 

. تسا لطاب  ياهشیدنا  دزاس ، رود  اهزرم  نآ  زا  ار  نمشد  هاپس  و  دنک ، ظفح  ار  اجنآ  ات  تسین  اجنآ  رد  یسک  میدوب و  هدرامگ  نآ 
یتبیه هن  و  دننک ، دربن  وت  اب  هک  يراد  یتردق  هن  دـنروآ ، مجاهت  تناتـسود  رب  دـنرذگب و  نآ  زا  وت  نانمـشد  هک  ياهدـش  یُلپ  اجنآ  رد  وت 
مدرم ياـهزاین  هن  ینکـشب ، مهرد  یناوتیم  ار  نمـشد  تکوش  هن  و  ینک ، ظـفح  یناوـتیم  ار  يزرم  هن  دـنزیرگب ، دنـسرتب و  وـت  زا  يراد 

[ . 3 .« ] يرادیم هگن  یضار  ار  دوخ  ماما  هن  و  ینکیم ، تیافک  ار  تراید 
----------------

اه : تشون  یپ 
: تسا ریز  حرش  هب  نآ  كرادم  دانسا و  هک  همان 20  [ 1]

يافوتم 279 ه)  ) يرذالب فارشالا ج2 ص162 و163 ح182 : باسنأ  - 1
يافوتم 292 ه)  ) حضاو نبا  حضاو ج2 ص204 : نبا  خیرات  - 2

يافوتم 569 ه)  ) یعفاش یقهیب  يواسم ج2 ص201 : نساحم و  باتک  - 3
يافوتم 310 ه)  ) یعفاش يربط  يربط ج 4 ص 163 : خیرات  - 4

يافوتم 438 ه)  ) میدن نبا  تسرهف ص 131 : باتک  - 5
يافوتم 413 ه .)  ) دیفم خیش  لمجلا ص 210 : باتک  - 6
: تسا ریز  حرش  هب  نآ  كرادم  دانسا و  هک  همان 21  [ 2]

يافوتم 279 ه)  ) يرذالب فارشالا ج 2 ص 169 و 165 : باسنأ  - 1
656ه) يافوتم ) یلزتعم دیدحلایبانبا  هغالبلاجهنحرش ج15 ص139: - 2

يافوتم 573 ه)  ) يدنوار نبا  ۀعاربلا ج 3 ص 38 : جاهنم  - 3
يافوتم 588 ه)  ) يدمآ مکحلا ج 4 ص 536 و 33 و 436 : ررغ  - 4
يافوتم 588 ه)  ) يدمآ مکحلا ج3 ص85 و ج 2 ص210 : ررغ  - 5
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يافوتم 1110 ه .)  ) یسلجم راونالا ج33 ص490 ح696 : راحب  - 6
(. دیسر تداهش  هب  یفقث  فسوی  نب  جاجح  تسد  هب  هک  دوب  هدنز  یگلاس  نس 90  ات  دایز  نب  لیمک   ) هغالبلا جهن  همان 61  [ 3]

تشاد یلام  تنایخ  هک  يرادنامرف  لزع 

دوب . ماما  نارادنامرف  زا  یکی  دوراج  نب  رذنُم 
هب ناریا  اب  گنج  رد  درک و  تنوکـس  هرـصب  رد  و  دش ، ناملـسم  دـمآ و  هنیدـم  هب  يرجه  مهد  لاس  رد  دوب و  یحیـسم  دوراج )  ) شردـپ

، دیسر تداهش 
، دیدرگ تموکح  نارازگراک  زا  یکی  هک  دندرک ، یفّرعم  مالسلا  هیلعنینمؤملاریما  ترضح  هب  ار  رذنم  شرسپ  وا ، یمانشوخ  ببس  هب 

هک درک ، زواـجت  نیملـسم  لاـملا  تیب  هب  هدز و  تناـیخ  هب  تسد  دـش ، لوغـشم  راـک  هب  ماـما  نارادـنامرف  زا  یکی  ناونع  هب  هکنآ  زا  سپ 
: تشون وا  هب  دومرف و  لزع  ار  وا  مالسلا  هیلعیلع  ماما  هلصافالب 

، ًادایِْقنا َكاَوَِهل  ُعَدَت  َال  َْکنَع  َیلِإ  یِّقُر  امِیف  َْتنَأ  اَذِإَف  ُهَلِیبَس ، َُکلْـسَتَو  ُهیْدَـه ، ُِعبَّتَت  َکَّنَأ  ُْتنَنَظَو  َْکنِم ، ِینَّرَغ  َکِیبَأ  َحاَلَـص  َّنِإَف  ُدـَْعب ، اَّمَأ 
ًاداَتَع . َِکتَرِخِآل  یِْقُبت  َالَو 

َِکنیِد . ِۀَعیِطَِقب  َکَتَریِشَع  ُلِصَتَو  َِکتَرِخآ ، ِباَرَِخب  َكاْینُد  ُرُمْعَت 
، ٌْرمَأ ِِهب  َذَْفنی  َْوأ  ٌْرغَث ، ِِهب  َّدَسی  ْنَأ  ٍلْهَِأب  َسیَلَف  َِکتَفِِـصب  َناَک  ْنَمَو  َْکنِم ، ٌریَخ  َِکْلعَن  ُعْسِـشَو  َِکلْهَأ  ُلَمََجل  ًاّقَح ، َْکنَع  ِینَغََلب  اَم  َناَک  ِْنَئلَو 

. ٍۀیاَبِج یَلَع  َنَمْؤی  َْوأ  ٍۀَناَمَأ ، ِیف  َكَرْشی  َْوأ  ٌرْدَق ، َُهل  یَْلعی  َْوأ 
. ُهَّللا َءاَش  ْنِإ  اَذه ، ِیباَتِک  َکَیلِإ  ُلِصی  َنیِح  َیلِإ  ِْلْبقَأَف 

ار وا  هار  و  یـشابیم ، تردـپ  دـننامه  مدرک  ناـمگ  و  نیبـشوخ ، وت  هب  تبـسن  ارم  تردـپ  یگتـسیاش  اـنامه ، دورد ! ادـخ و  داـی  زا  سپ  »
يایند ياهتـشاذگن ، یقاـب  دوخ  ترخآ  يارب  ياهشوت  و  هدرکن ، راذـگورف  يزیچ  یتسرپاوه  رد  هک  دـنداد ، ربخ  نم  هب  ناـهگان  يوریم ،

، هدیـسر شرازگ  نم  هب  هچ  نآ  رگا  يدیرب ، ادخ  نید  زا  تنادنواشیوخ  اب  نتـسویپ  يارب  و  ینکیم ، نادابآ  ترخآ  ندرک  هابت  اب  ار  دوخ 
ار روشک  ياهزرم  زا  يرادساپ  تقایل  هن  دشاب ، وت  دننامه  هک  یـسک  و  تسا ، رتشزرا  اب  وت  زا  وت  شفک  دنب  و  تاهناخ ، رتش  دشاب ، تسرد 

همان نیا  نوچ  سپ  دنام  رود  یتنایخ  زا  ای  دشاب  تناما  رد  کیرـش  ای  دور ، الاب  وا  شزرا  ای  دناسر ، ماجنا  هب  ار  يراک  دناوتیم  هن  و  دراد ،
[ . 1 .« ] هَّللاءاشنا ایب . نم  دزن  دسر ، وت  تسد  هب 

: دومرف وا  هرابرد  مالسلا  هیلعنانمؤمریما  هک  تسا  یسک  رذنُم 
هک دمدیم  دوخ  شفک  دـنب  رب  هتـسویپ  و  دـمارخیم ، دراد  نت  رب  هک  هماج  ود  رد  و  درگنیم ، دوخ  بناج  ود  هب  هک  تسا ، يّربکتم  مدآ  »

.« دنیشنن درگ 
-----------------

اه : تشون  یپ 
. یتشد دمحم  سرهفملامجعم  هغالبلا ، جهن  همان 71  [ 1]

هیواعم لزع 

نارازگراک ناریدم و  مامت  هلصافالب  یمالسا ، هعماج  رب  مالسلا  هیلعنینمؤملاریما  ترضح  تموکح ، قّقحت  مدرم و  یمومع  تعیب  زا  سپ 
بوصنم یقیال  یماظن  ناهدنامرف  نارادناتـسا و  نارادنامرف و  يرجه  مّرحم 36  رد  ناـنآ  ياـج  هب  لزع و  ار  موس  هفیلخ  ِنارود  یتموکح 

. دومرف
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. ددرگ زاب  هنیدم  هب  هداد ، لیوحت  فینُح ) نب  لهس   ) هب ار  ماش  يرادنامرف  تُسپ  هک  تشون  هیواعم  هب  ياهمان  هلمج  زا 
: دنتفگ مالسلا  هیلعیلع  ماما  هب  نارادمتسایس  زا  يرایسب 

. دراد رب  تردق  تموکح و  زا  لِد  هک  تسین  یسک  وا  هدب ، تلهم  هیواعم  هب  »
طابترا رد  شیرق  رگهئطوت  نارادمدرـس  اـب  دروآ و  درِگ  یناوارف  لاوما  و  دیـشخب ، ماکحتـسا  ار  تموکح  ياـه  هیاـپ  رَمُع  ناـمز  زا  نوچ 

. تسا
نک ». لزع  ار  هیواعم  هاگنآ  ددرگ ، مکحم  امش  تموکح  ياههیاپ  ات  نک  ربص 

تیریدم هیفصت  راک  دشن و  میلست  هنادّهعتم  ریغ  ياهداهنشیپ  یسایس و  ياه  هیرظن  نیا  مامت  ربارب  رد  مالسلا  هیلعنینمؤملاریما  ترضح  اّما 
: تشون هیواعم  هب  تموکح  زاغآ  نامه  رد  دربن و  دای  زا  هظحل  کی  یّتح  ار  روشک  یسایس  ياه 

: َنایْفُس ِیبَأ  ِْنب  َۀیِواَعُم  َیلِإ  َنِینِمْؤُْملا  ِریِمَأ  ِیلَع  ِهَّللا  ِْدبَع  ْنِم 
اَم ََربْدَأ  ْدَـقَو  ٌرِیثَک ، ُماَلَْکلاَو  ٌلیِوَط ، ُثیِدَْـحلاَو  َُهل ؛ َْعفَد  َالَو  ُْهنِم  َّدـُبَال  اَم  َناَک  یَّتَح  ْمُْکنَع ، یِـضاَرْعِإَو  ْمُکِیف ، يِراَذـْعِإ  َتِْملَع  ْدَـقَف  ُدـَْعب ، اَّمَأ 

[ . 1 . ] ُماَلَّسلاَو َِکباَحْصَأ . ْنِم  ٍْدفَو  ِیف  َیلِإ  ِْلْبقَأَو  َکَلَِبق ، ْنَم  ْعیاَبَف  َلَْبقَأ . اَم  َلَْبقَأَو  ََربْدَأ ،
رد هچ  نآ  زا  و  روذعم ، امـش  هرابرد  نم  هک  ینادیم  دورد ! ادخ و  دای  زا  سپ  نایفـس  یبا  نب  ۀـیواعم  هب  نانمؤمریما ، یلع  ادـخ  هدـنب  زا  »

تسا و ناوارف  نخـس  ینالوط و  ناتـساد  دوبن ، نکمم  نآ  نتـشادزاب  و  دشیم ، دـیاب  هک  هچ  نآ  دـش  ات  مدـنادرگ ، يور  تشذـگ  هنیدـم 
.« دورد اب  ایب ، نم  دزن  تنارای  زا  یهورگ  اب  و  دینک ، تعیب  تناهارمه  وت و  تسا ، هدرک  يور  هدنیآ  و  تشذگ ، اههتشذگ 

، تشاذگاو ادرف  زورما و  هب  ار  تفالخ  زکرم  هب  تشگزاب  مالسلا و  هیلعیلع  ماما  اب  تعیب  راک  درک و  یشک  تقو  هیواعم  اّما 
دراذگاو وا  هب  ار  ماش  يرادنامرف  هک  تساوخ  مالسلا  هیلعنینمؤملاریما  ترضح  زا  ياهمان  یط  هاگنآ  و 

: تشون داد و  وا  هب  عطاق  خساپ  ياهمان  رد  ماما 
ِسْمَأ . َُکتْعَنَم  اَم  َمْوْیلا  َکیِطْعُِأل  ْنُکَأ  َْمل  یِّنِإَف  َماَّشلا  َیلِإ  َُکبَلَط  اَّمَأَو 

. ِراَّنلا َیلِإَف  ُلِطاَْبلا  ُهَلَکَأ  ْنَمَو  ِۀَّنَْجلا ، َیلِإَف  ُّقَْحلا  ُهَلَکَأ  ْنَمَو  َالَأ  ْتیَِقب ، ٍسُْفنَأ  ِتاَشاَشُح  اَّلِإ  َبَرَْعلا  ِتَلَکَأ  ْدَق  َبْرَْحلا  َّنِإ  َُکلْوَق : اَّمَأَو 
ِقاَرِْعلا ِلْهَأ  ْنِم  اْینُّدـلا  یَلَع  َصَرْحَِأب  ِماَّشلا  ُلـْهَأ  َسَیلَو  ِنیِقْیلا ، یَلَع  یِّنِم  ِّکَّشلا  یَلَع  یَْـضمَِأب  َتْسَلَف  ِلاـجِّرلا  َو  ِبْرَْحلا  ِیف  اَنُؤاَِوتْـسا  اَّمَأَو 

ِیبَأَک َنایْفُـس  ُوبَأ  َالَو  ِِبلَّطُْملا ، ِدـْبَعَک  ٌبْرَح  َالَو  ِمِشاَهَک ، ُۀـیَمُأ  َسَیل  ْنِکلَو  ُنَْحن ، َِکلذَـکَف  ٍفاَنَم ، ِدـْبَع  ُوَنب  اَّنِإ  َُکلْوَق : اَّمَأَو  ِةَرِخآـْلا . یَلَع 
يَوَه ًافَلَـس  ُعَْبتی  ٌْفلَخ  ُْفلَْخلا  َْسِئَبلَو  ِلِغْدُْملاَک . ُنِمْؤُْملا  َالَو  ِلِْطبُْملاَک ، ُّقِحُمْلا  َالَو  ِقیِـصَّللاَک ، ُحـیِرَّصلا  َالَو  ِقِیلَّطلاَک ، ُرِجاَهُْملا  َالَو  ٍِبلاَط ،

َُهل ْتَمَلْـسَأَو  ًاجاَْوفَأ ، ِِهنیِد  ِیف  َبَرَْعلا  ُهَّللا  َلَخْدَأ  اََّملَو  َلِیلَّذلا . اَِهب  اَنْـشَعَنَو  َزیِزَْعلا ، اَِهب  اَْنَللْذَأ  ِیتَّلا  ِةَُّوبُّنلا  ُلْضَف  ُدَْعب  اَنیِدـیَأ  ِیفَو  َمَّنَهَج . ِراَن  ِیف 
َنُولَّوَْألا َنوُرِجاَهُْملا  َبَهَذَو  ْمِهِْقبَِـسب ، ِْقبَّسلا  ُلْهَأ  َزاَف  َنیِح  یَلَع  ًۀَبْهَر ، اَّمِإَو  ًۀَبْغَر  اَّمِإ  ِنیِّدـلا : ِیف  َلَخَد  ْنَّمِم  ُْمْتنُک  ًاهَرَکَو ، ًاعْوَط  ُۀَّمُْألا  ِهِذـه 

[ . 2 . ] ُماَلَّسلاَو ًالِیبَس ، َکِسْفَن  یَلَع  َالَو  ًابیِصَن ، َکِیف  ِناَطیَّشِلل  َّنَلَعَْجت  اَلَف  ْمِِهلْضَِفب ،
----------------

: اه تشون  یپ 
یتشد . دمحم  سرهفملامجعم  هغالبلاجهن  همان 75  [ 1]

. یتشد دمحم  سرهفملامجعم  هغالبلاجهن ، همان 17  [ 2]

یلع ماما  تموکح  تیعورشم  للع 

تـشاد روضح  تعیب  رد  هک  نآ  سپ  دـندومن ، تعیب  طیارـش  نامه  اب  نامثع ، رمع و  رکبابا و  اب  هک  دـناهدرک  تعیب  نم  اب  یناسک  اـنامه  »
نیرجاهم و ِنآ  زا  نیملـسم  ياروش  انامه  و  دریذپن ، ار  مدرم  تعیب  دـناوتیمن  تسا  بیاغ  هک  نآ  و  دـنیزگرب ، رگید  ياهفیلخ  دـناوتیمن 
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راک یـسک  رگا  لاح  تسا . نآ  رد  مه  ادخ  يدونـشخ  دـندناوخ ، دوخ  ماما  ار  وا  و  دـندمآ ، درگ  یـسک  تماما  رب  رگا  سپ  تسا ، راصنا 
هک اریز  دننکیم ، راکیپ  وا  اب  دز  زابرـس  رگا  دننادرگیم ، زاب  ینوناق  تعیب  هاگیاج  هب  ار  وا  دروآ ، دیدپ  یتعدب  ای  دـنک  شهوکن  ار  نانآ 

. دراذگیم او  شیهارمگ  رد  ار  وا  مه  ادخ  هدماین ، رد  ناناملسم  هار  هب 
و مدارفا ، نیرت  كاپ  نامثع  نوخ  هب  تبسن  نم  هک  دید  یهاوخ  يرگنب ، لقع  هدید  هب  سفن ، ياوه  زا  رود  رگا  هیواعم  يا  دنگوس ! مناجب 

.« دورد اب  یناشوپب . ار  يراکشآ  قح  و  ینک ، مهّتم  ارم  تنایخ  هار  زا  هکنیا  زج  ماهدوب ، رود  نآ  زا  نم  هک  ینادیم 
. داد روتسد  هناعطاق  دوب  هداتسرف  ماش  هب  ار  وا  هک  هَّللادبع » نب  ریرج   » دوخ یماظن  هدنامرف  هب  هاگنآ  و 

َبْرَْحلا َراَتْخا  ِنِإَف  ٍۀیِزُْخم  ٍْملِـس  َْوأ  ٍۀِیلُْجم ، ٍبْرَح  َنَیب  ُهْریَخ  َُّمث  ِمْزَْجلا ، ِْرمَْألِاب  هْذُخَو  ِلْصَْفلا ، یَلَع  َۀیِواَعُم  ْلِمْحاَف  ِیباَتِک  َكاَتَأ  اَذِإَف  ُدَْعب ، اَّمَأ 
. ُماَلَّسلاَو ُهَتَعَیب ، ْذُخَف  َْملِّسلا  َراَتْخا  ِنِإَو  ِهَیلِإ ، ِْذْبناَف 

، شاب هتشاد  عطاق  يدروخرب  وا  اب  و  راداو ، راک  ندرک  هرسکی  هب  ار  هیواعم  دیسر ، تتـسد  هب  ماهمان  هک  یماگنه  دورد ! ادخ و  مان  زا  سپ  »
ار گـنج  رگا  سپ  هدـننک ، راوـخ  یندـش  میلــست  اـی  دزیریم ، نوریب  هناـخ  زا  ار  مدرم  هـک  یگنج  نتفریذـپ  رد  راذـگب  دازآ  ار  وا  سپس 

[ . 1 .« ] دورد اب  ریگب ، تعیب  وا  زا  تساوخ  حلص  رگا  و  بوک ، نیمز  رب  ار  وا  همان  ناما  دیزگرب ،
ار رایع  مامت  گنج  کی  هک  تفر  شیپ  اجنآ  ات  یمالسا  روشک  ياهتیریدم  يزاسکاپ  هیفصت و  يارب  مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما  ترـضح 

لّمحت یمالـسا  روشک  يرادـنامرف  تُسپ  رد  هظحل  کی  يارب  ار  هیواعم  اّما ، تفریذـپ ، رادناتـسا  کی  يرادا  داـسف  ندرک  نک  هشیر  يارب 
. درکن

-----------------
اه : تشون  یپ 

. یتشد دمحم  سرهفملامجعم  هغالبلاجهن ، همان 8  [ 1]

اهتیریدم رد  دساف  رصانع  يریگراکب  مدع 

شیپاشیپ رد  دنتـشاد و  یـششوک  شالت و  ریظنیب ، عامتجا  نآ  رد  ریبز  هحلط و  هک  مالـسلا  هیلعیلع  ماـما  اـب  مدرم  یمومع  تعیب  زا  سپ 
یکی هدیـسر ، مالـسلا  هیلعیلع  ماما  تمدـخ  لاح  دـندرک ، قیوشت ، مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما  ترـضح  اـب  تعیب  تهج  ار  ناـگمه  مدرم ،

. تشاد ار  هفوک  يرادنامرف  ياضاقت  يرگید  و  هرصب ، يرادنامرف  ياضاقت 
يارب ار  باهش ) نبةرامع   ) هرـصب و يرادنامرف  هب  ار  فینح ) نب  نامثع  ، ) يرجه مّرحم 36  لّوا  رد  مالسلا  هیلعنینمؤملاریما  ترـضح  اّما 

. درک مازعا  دوخ  تمدخ  لحم  هب  باختنا و  هفوک  يرادنامرف 
اهیـشارت و لاکـشا  عاوـنا  اـب  دنتفـشآ و  رب  دنتـشاد  ینوگاـنوگ  ياـهاضاقت  و  دـندوب ، لـئاق  یتـلزنم  ردَـق و  دوـخ  يارب  هک  ریبز  هـحلط و 

: تشون اهنآ  هب  ياهمان  یط  مالسلا  هیلعیلع  ماما  هک  دندرب  لاوئس  ریز  ار  مالسلا  هیلعنینمؤملاریما  ترضح  تموکح  اهضارتعا ،
، ِینَعیَابَو ِینَداَرَأ  ْنَّمِم  اَمُکَّنِإَو  ِینوُعیَاب . یَّتَح  ْمُهْعیَابُأ  َْملَو  ِینوُداَرَأ ، یَّتَح  َساَّنلا  ِدِرُأ  َْمل  یِّنَأ  ُتْمَتَک ، امَ ْنِإَو  ُتِْملَع ، امَ ْدَقَف  ُدَْعب ، اَّمَأ 

ُْتنُک امَ ْنِإَو  ٍبیِرَق ؛ ْنِم  ِهَّللا  َیلِإ  َابُوتَو  اَعِجْراَف  َنیِِعئاَط ، ُتْعیَاب  ِیناـمَ ُْتنُک  اـمَ ْنِإَـف  ٍرِـضاَح ، ٍضَرَِعل  اـَلَو  ٍِبلاَـغ ، ٍناَْطلُِـسل  ِینْعیاَُـبت  َْمل  َۀَّماَْـعلا  َّنِإَو 
. َۀیِصْعَْملا اَمُکِراَرْسِإَو  َۀَعاَّطلا ، اَمُکِراَهْظِِإب  َلِیبَّسلا  اَمُکیَلَع  ِیل  ُْتلَعَج  امَ ْدَقَف  ِنیِهِراَک ، ُتْعیَاب  ِینامَ

اَمُکِجوُرُخ ْنِم  اَمُکیَلَع  َعَسْوَأ  َناَک  ِهِیف ، اَلُخْدـَت  ْنَأ  ِْلبَق  ْنِم  َْرمَْألا  اَذـه  اَمُکَْعفَد  َّنِإَو  ِنامتِْکلاَو ، ِۀـیِقَّتلِاب  َنیِرِجاَهُْملا  ِّقَحَِأب  ُْتنُک  اـمَ اَـم  يِرْمََعلَو 
. ِِهب اَمُکِراَْرقِإ  َدَْعب  ُْهنِم ،

. َلَمَتْحا اَم  ِرْدَِقب  ٍئِْرما  ُّلُک  ُمِْزلی  َُّمث  ِۀَنیِدَْملا ، ِلْهَأ  ْنِم  اَمُْکنَعَو  یِّنَع  َفَّلََخت  ْنَم  اَمُکَنَیبَو  ِینیَبَف  َنامثُع ، ُْتلَتَق  یِّنَأ  ُتْمَعَز  امَ ْدَقَو 
[ . 1 . ] ُماَلَّسلاَو ُراَّنلاَو ، ُراَْعلا  َعَّمَجَتی  ْنَأ  ِْلبَق  ْنِم  ُراَْعلا ، اَمُکِْرمَأ  َمَظْعَأ  َنْآلا  َّنِإَف  اَمُکیْأَر ، ْنَع  ِناَخیَّشلا  اَهیَأ  اَعِجْراَف 
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و دندمآ ، نم  يوس  هب  نانآ  هتفرن ، مدرم  یپ  رد  تموکح  يارب  نم  هک  دیرادیم . ناهنپ  هچ  رگ  دـینادیم  امـش  دورد ! ادـخ و  دای  زا  سپ  »
تعیب انامه  دیدرک . تعیب  دـیتساوخ و  ارم  هک  دـیدوب  یناسک  زا  رفن  ود  امـش  و  دـندرک ، تعیب  نم  اب  نانآ  هک  نآ  ات  هدادـن  تعیب  لوق  نم 

باختنا لـیم و  يور  زا  رفن  ود  امـش  رگا  اـیند ، عاـتم  ندروآ  تسد  هب  يارب  هن  و  دوب ، ّطلـسم  یتردـق  سرت  يور  زا  هن  نم  اـب  مدرم  مومع 
دیدوب امـش  نیا  اریز  دیناد ، دوخ  دیدرک  تعیب  هارکا  اب  لدرد  رگا  و  دینک ، هبوت  ادخ  هاگـشیپ  رد  و  دیدرگ ، زاب  هدشن  رید  ات  دیدرک  تعیب 

ریاس زا  امـش  دـنگوس ! مدوخ  ناج  هب  دـیتشاد . ناـهنپ  ار  یناـمرفان  و  رهاـظ ، ار  نم  زا  تعاـطا  دـیداد ، هار  شیوخ  رب  تموکح  رد  ارم  هک 
سپس دینک و  تعیب  هک  دوب  رتناسآ  دیتفریم  رانک  تعیب  زاغآ  رد  رگا  دیتسین ، يراک  ناهنپ  هدیقع و  نتشاد  ناهنپ  هب  رتراوازـس  نارجاهم 

هب هن  هک  نانآ  دننک ، يرواد  امـش  نم و  نیب  هنیدم  مدرم  ات  دییایب  مشابیم ، نامثع  هدنـشک  نم  هک  دیاهتـشادنپ  امـش  دینز . زابرـس  هناهب  هب 
، درمریپ ود  يا  دشاب . اریذپ  ار  نآ  تیلوؤسم  هتشاد ، هثداح  نآ  رد  هک  یمرج  هزادنا  هب  مادک  ره  سپس  امش ، هن  دنتساوخ  رب  نم  يرادفرط 

راگدرورپ مشخ  شتآ  راع و  هک  نآ  زا  شیپ  تسا ، راـع  امـش  هلئـسم  نیرت  گرزب  نونکا  مه  دـیدرگ ، زاـب  دـیراد  هشیدـنا  رد  هچ  نآ  زا 
.« دورد اب  ددرگ . ناتریگنماد 

یماظن تاناکما  رگید  هحلـسا و  يروآ  عمج  هب  هدرک و  وربور  یماـظن  دـیدهت  اـب  ار  مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما  ترـضح  اـهنآ  سپ ، نآ  زا 
، دنتخادرپ

رد دـساف  تقایلیب و  رـصانع  هظحل  کی  یّتح  دادـن  هزاجا  داتـسیا و  نازاب  تسایـس  ياهیزوسلد  ربارب  رد  تیعطاق  اب  مالـسلا  هیلعیلع  ماما 
. درک اشفا  ار  نانآ  ياههئطوت  مدرم ، هب  باطخ  ینارنخس  کی  رد  دننک و  ذوفن  روشک  یسایس  ياهتیریدم 

----------------
: اه تشون  یپ 

یتشد . دمحم  سرهفملامجعم  هغالبلاجهن ، همان 54  [ 1]

مدنگ ولیک  دنچ  يارب  رادنامرف  لزع 

، دناوخیم یسامح  راعشا  شروالد ، نادنزرف  نازابرس و  عیجشت  يارب  نیفص  گنجرد  دوب ، ماما  نایعیش  زا  ینادمه » هدوس   » مان هب  ینز 
، درک تبث  اروا  مان  دمآ و  نارگ  هیواعم  رب  تخس  هک 

، تشگ ّطلسم  نادمه  رهشرب  ةاطرا ، نب  رُسب  هیواعم  رادنامرفو  دیسر ، تداهش  هب  مالسلا  هیلعیلع  ماما  تشذگ و  راگزور 
، دادیم ماجنا  تساوخیم  هچره  و 

داسفو تراغو  لـتق  زاو  تفر ، ماـش  رد  هیواـعم  راـبرد  هب  رتش  رب  راوس  هدوس ، ماجنارـس  تشادـن  ار  تفلاـخم  اـی  ضارتعا  تئرج  یـسک  و 
. درک تیاکش  هیواعم  هب  رادنامرف 

: تفگ و  درک ، شنزرسو  تخانشار  وا  هیواعم 
؟ يدرکیم هچ  نیّفص  گنج  رد  هک  يراد  دای 

؟ دنک راتفر  وت  اب  دراد ، تسود  هنوگره  ات  دنهدب  مرادنامرف  لیوحت  هنهرب  يرتش  رب  راوس  ار  وت  مهدیم  روتسد  لاح 
: دناوخ ار  راعشا  نیا  تخیریم  کشا  هک  یلاح  رد  هدوس ،

هنّمضت  مسج  یلع  هلِالا  یّلص 
ًانوفدم ُلدعلا  هیف  حبصاف  ربق 

ًالدب  هب  یغبیال  قحلا  فلاح  دق 
ًانورقم نامیالاو  قحلاب  راصف 
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دش ، نفد  مه  تلادع  دش  نفد  نوچ  هک  تسرف  یکاپ  رکیپرب  دورد  ایادخ  »
« دوب هارمه  نامیا  قح و  اب  وا  اهنت  و  درواین ، وا  يارب  یئاتمه  هک  هدروخ  دنگوس  ادخ  و 

دیسرپ : یتفگش  اب  هیواعم 
؟ یئوگیم ار  یسک  هچ 

؟ يدناوخ یصخش  هچ  نوماریپ  ار  راعشا  نیا  و 
: تفگ هدوس 

. تفر مه  تلادع  تفر ، نوچ  هک  میوگیم  ار  مالسلا  هیلعیلع 
ترـضح هـک  مدیـسر  یتـقو  مـتفر  هفوـک  هـب  تـفرگ ، هفاـضا  نـم  زا  مدـنگ  وـلیک  دـنچ  نادـمه  رد  مالــسلا  هـیلعیلع  رادـنامرف  هیواـعم !

: دومرف تسشن و  دید  ارم  ات  دوب  هتساخاپب  برغم  زامن  يارب  مالسلا  هیلعنینمؤملاریما 
؟ يراد یتجاح 

متفگ و  مداد ، حرش  ار  ارجام 
. دوش راد  هشدخ  یمالسا  تموکح  يوربآ  هتفر  شیپ  يراوخ  هوشر  زواجت و  يوس  هب  وت  رادنامرف  مسرتیم  تسین ، مهم  مدنگ  ولیک  دنچ 

: تفگ تسیرگ و  نم  نانخس  ندینش  اب  مالسلا  هیلعیلع  ماما 
. مدرکن توعد  مدرم  هب  متس  يارب  ار  اهنآ  نم  هک  یهاوگ  وت  ایادخ 

: تشون نآ  يور  رب  تفرگ و  یتسوپ  هعطق  سپس 
َدَْعب ِضْرَْألا  ِیف  اوُدِـسُْفت  َو ال  مُهَئایْـشَأ ، َساَّنلا  اوُسَخبَت  الَو  َنازیِْملا ، َو  َلیَْکلا  اُوفوَأَـف  ْمُکِّبَر  ْنِم  ٌۀَـنَیب  ْمُْکتَئاـج  دَـق  میِحَّرلا ، ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  مِْسب 

مالَّسلاَو ُهُِضبْقی . ْنَم  ْمَُکل  ٌریَخ  مُِکلاذ  [ 1 ، ] اهِحالْصِإ
و دیهاکن ! يزیچ  مدرم  لاوما  زا  و  دـینک ! ادا  ار  نزو  هنامیپ و  ّقح  نیاربانب ، تسا ؛ هدـمآ  امـش  يارب  ناتراگدرورپ  فرط  زا  ینـشور  لیلد 

! دینکن داسف  تسا ، هدش  حالصا  ءایبنا ) توعد  نامیا و  وترپ  رد   ) هکنآ زا  دعب  نیمز ، يور  رد 
: هک داد  روتسد  سپس 

وت زا  ار  زیچ  همه  و  دمآ ، دهاوخ  دیدج  رادـنامرف  يدوز  هب  مدرک و  لزع  ار  وت  نک ، يروآ  عمج  یـسرّرب و  ار  دوخ  يرادـنامرف  ياهراک 
. تفرگ دهاوخ  لیوحت 

هب يرگید  لزع و  رادـنامرف  نادـمه » رهـش   » هب نم  تشگزاب  زا  سپ  هلـصافالب  درک ، رهم  كال و  هن  و  تسب ، ار  نآ  هن  داد ، نم  هب  ار  هماـن 
. دمآ وا  ياج 

بارـش ةاطزا » نب  رـُسب   » وت رادـنامرف  هک  مدرک  تیاکـش  وت  هب  زورما  اـّما  دوب ، یفاـضا  مدـنگ  ولیک  دـنچ  زا  نم  تیاکـش  زور  نآ  هیواـعم 
، دروخیم

، دنکیم زواجت 
دربیم امغی  هب  ار  مدرم  لام 
دزیریم ار  ناهانگیب  نوخ 

؟ ینکیم گرم  هب  دیدهت  ارم  رگداسف ، رادنامرف  لزع  تلادع و  يارجا  ياج  هب  وت  و 
؟ یشابیم نیملسم  هفیلخ  هک  يراد  اعّدا  و 

: تفگ دوب  هدمآ  تفگش  هب  وا  ناوریپ  يرادافو  قشع و  مالسلا و  هیلعیلع  ترضح  تلادع  زا  هک  یلاح  رد  هیواعم 
[ . 2 . ] دینادرگ زاب  شرهش  هب  مارتحا  اب  ار  وا  و  دیهدب ، وا  هب  دهاوخیم  هدوس  هچ  ره 
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اه : تشون  یپ 

هیآ 85 . فارعا ، هروس  [ 1]
ءاسنلا ج 2 ص مالعا  و  ص102 -  ج2 ، دیرفلادقع ، و  ص671 -  ج1 ، راحبلا ، ۀنیفس  و  ص 129 -  یکلام ، غابص  نبا  ۀّمهملا ، لوصف  [ 2]

ۀئاملا ج 5 ص 565. لوصف  و  ، 207

هدروخ تسکش  نمشد  وفع 

درک مالعا  یمومع  وفع  مالسلا  هیلعنینمؤملاریما  ترضح  هرصب ، مدرم  رارف  لمج و  گنج  زا  سپ 
، دنتسنادیم لالح  دوخ  رب  ار  ناگدروخ  تسکش  سومان  لام و  ناج و  حتاف ، نارادرس  اهگنج ، مامت  رد  هک  یتروص  رد 

، دندادیم ماجنا  هدروخ  تسکش  مدرم  اب  دنتساوخیم  هچ  ره  و 
نانا هدنهد  رادشه  يا  همان  رد  هّتبلا  تشاگنا . هدیدان  ار  نانآ  ياهتنوشخ  اهیتشز و  و  درک ، وفع  ار  هرصب  مدرم  مالسلا  هیلعیلع  ماما  اّما 

. داد زیهرپ  هرابود  ینکش  نوناق  هنوگره  زا  ار 
. ْمُِکِلبْقُم ْنِم  ُْتِلبَقَو  ْمُکِِربْدُم ، ْنَع  َفیَّسلا  ُْتعَفَرَو  ْمُکِمِرُْجم ، ْنَع  ُتْوَفَعَف  ُْهنَع ، اْوَبْغَت  َْمل  اَم  ْمُِکقاَقِشَو  ْمُِکْلبَح  ِراَِشْتنا  ِنِم  َناَک  ْدَقَو 

، ِیباَکِر ُْتلَحَرَو  يِدایِج ، ُْتبَّرَق  ْدَق  اَذَنَأ  اهَف  ِیفاَلِخَو ، ِیتََذباَنُم  َیلِإ  ِةَِرئاَْجلا ، ِءاَرْآلا  ُهَفَسَو  ُۀیِدْرُْملا ، ُرُومُْألا  ُمُِکب  ْتَطَخ  ْنِإَف 
، ُهَلْضَف ْمُْکنِم  ِۀَعاَّطلا  يِِذل  ٌفِراَع  یِّنَأ  َعَم  ٍقِعَال ؛ ِۀَقْعَلَک  اَّلِإ  اَهَیلِإ  ِلَمَْجلا  ُمْوی  ُنوُکی  َال  ًۀَْعقَو  ْمُِکب  َّنَِعقوَُأل  ْمُکَیلِإ  ِریِـسَْملا  َیلِإ  ِینوُُمتْأَْجلَأ  ِْنَئلَو 

. ِیفَو َیلِإ  ًاثِکاَن  َالَو  يَِرب ، َیلِإ  ًامَهَّتُم  ٍزِواَجَتُم  ُریَغ  ُهَّقَح ، ِۀَحیِصَّنلا  يِِذلَو 
لابقتسا و  متشادرب ، نایرارف  زا  ریشمش  و  مدرک ، وفع  ار  امش  مرج  همه  نیا  اب  دیهاگآ ، نم  اب  اراکشآ  ینمشد  و  نتـسکش ، نامیپ  زا  امـش  )

تفلاخم و هب  ار  امـش  هنادرخباـن ، ياههشیدـنا  و  اوراـن ، ياـهراک  نونکا  مه  رگا  مدیـشوپ ، مشچ  امـش  هاـنگ  زا  و  متفریذـپ ، ار  ناگدـننک 
دنباکر رد  اپ  و  هدامآ ، نم  هاپس  دناشکب ، نم  اب  ینمشد 

هب هکنیا  اـب  دـشاب ، کـچوک  رایـسب  نآ  ربارب  رد  لـمج  گـنج  هک  مراد  اور  امـش  رب  ياهلمح  دـینک ، روبجم  هراـبود  تکرح  هب  ارم  رگا  و 
يراکوکین ناـسنا  هب  یمهّتم ، صخـش  يارب  زگره  و  مسانـشیم ، ار  امـش  ناگدـننک  تحیـصن  قح  و  مهاـگآ ، ناـتنارادربنامرف  ياهـشزرا 

[ . 1 .( ] تسکش مهاوخن  ار  نارادافو  نامیپ  زگره  و  مرادیمن ، اور  زواجت 
هب دوخ  داد و  رارق  ناماس  نآ  رادنامرف  ار  ساّبع  نب  هَّللادبع  مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما  ترـضح  هرـصب ، رهـش  هب  شمارآ  تشگزاب  زا  سپ 

. تشگزاب هفوک 
. دنکیمن راتفر  یبوخ  هب  هرصب  هدروخ  تسکش  مدرم  اب  ساّبع  نبا  هک  دنداد  شرازگ  ترضح  نآ  هب  مالسلا  هیلعیلع  ماما 

: تشون ساّبع  نبا  هب  هنوگنیا  ار  هغالبلاجهن  همان 18  ًاروف  مالسلا  هیلعنینمؤملاریما  ترضح 
( ةرصبلا یلع  هلماع  وهو  سابع  نب  هَّللا  دبع  یلإ  )

ۀیعامتجالا قالخالا 
. ْمِِهبُوُلق ْنَع  ِفْوَْخلا  َةَدْقُع  ُْللْحاَو  ْمِهَیلِإ ، ِناَسْحِْإلِاب  اَهَلْهَأ  ْثِداَحَف  ِنَتِْفلا ، ُسِْرغَمَو  َسِیْلبِإ ، ُِطبْهَم  َةَرْصَْبلا  َّنَأ  ْمَلْعاَو 

ٍۀِیلِهاَـج ِیف  ٍمْغَِوب  اوُقَبْـسی  َْمل  ْمُهَّنِإَو  ُرَخآ ، ْمَُهل  َعَلَط  اَّلِإ  ٌمَْجن  ْمَُهل  ْبِغی  َْمل  ٍمیِمَت  ِیَنب  َّنِإَو  ْمِهیَلَع ، َکـُتَْظلِغَو  ٍمیِمَت ، ِینَِبل  َكُرُّمَنَت  ِینَغََلب  ْدَـقَو 
اَِهتَعیِطَق . یَلَع  َنوُروُزْأَمَو  اَِهتَلِص ، یَلَع  َنوُروُجْأَم  ُنَْحن  ًۀَّصاَخ ، ًَۀباَرَقَو  ًۀَّساَم ، ًامِحَر  اَِنب  ْمَُهل  َّنِإَو  ٍماَلْسِإ ، َالَو 

، َِکلذ ِیف  ِناَکیِرَش  اَّنِإَف  ٍّرَشَو ! ٍریَخ  ْنِم  َكِدیَو  َِکناَِسل  یَلَع  يَرَج  امِیف  ُهَّللا ، َکَمِحَر  ِساَّبَْعلا ، َابَأ  َْعبْراَف 
. ُماَلَّسلاَو َکِیف ، ییَأَر  َّنَلیِفی  َالَو  َِکب ، یِّنَظ  ِِحلاَص  َْدنِع  ْنُکَو 
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( سابع نب  هّللادبع  هرصب  رادنامرف  هب  همان  )
( یعامتجا قالخا   ) مدرم اب  دروخرب  شور 

، ياشگب نانآ  ياهلد  زا  ار  تشحو  هرگ  و  نک ، راتفر  یکین  هب  نآ  مدرم  اب  تساههنتف ، رازتشک  و  ناطیش ، هاگیاج  زورما  هرـصب  هک  نادب ، »
دنداد ، شرازگ  نم  هب  ار  اهنآ  اب  تنوشخ  و  میمت » ینب   » هلیبق اب  ار  وت  يراتفر  دب 

رد دربـن ، رد  و  دیـشخرد ، نآ  ياـج  يرگید  روشحلـس  درک ، بورغ  اـهنآ  زا  يروـالد  هاـگره  هک  دـندنمورین  ینادرم  مـیمت » ینب   » اـنامه
تفرگن ، یشیپ  اهنآ  زا  یسک  مالسا ، تیلهاج و 

رفیک نانآ  اب  دنویپ  نتـسسگ  و  شاداپ ، نانآ  اب  دنویپ  محر و  هلـص  هک  دنراد ، یکیدزن  تبارق و  و  يدـنواشیوخ ، دـنویپ  ام  اب  اهنآ  انامه  و 
ارچ دزرمایب ، ار  وت  ادخ  دوشیم ، يراج  دب ، ای  بوخ  زا  وت  نابز  تسد و  زا  هچ  نآ  تسا  دیما  سابعلاوبا ! يا  نک  ارادـم  سپ  دراد ، یهلا 

. میکیرش اهراتفر  زا  هنوگنیا  رد  وت  نم و  هک 
[ . 2 .« ] دورد اب  دوشن ، نوگرگد  مرظن  و  دشاب ، راوتسا  امش  هب  تبسن  نم  ینیب  شوخ  ات  نک  یعس 

-----------------------------------
اه : تشون  یپ 

: تسا ریز  حرشب  نآ  كرادم  دانسا و  هک  یتشد  دمحم  سرهفملامجعم  هغالبلاجهن  همان 29  [ 1]
يافوتم 283 ه)  ) یفقث لاله  نبا  تاراغلا ج 2 ص 373 و412 : باتک  - 1

يافوتم 573 ه)  ) يدنوار نبا  ۀعاربلا ج 3 ص 69 : جاهنم  - 2
يافوتم 1110 ه)  ) یسلجم راونالا ج33 ص496 ح701 : راحب  - 3

نرقلا 3ه) مالعا  نم   ) يرذالب دمحا  فارشالا ج2 ص430 و429 : باسنا  - 4
يافوتم 538ه .)  ) یلزتعم يرشخمز  راربالا ج3 ص385 ح108 ب51 : عیبر  - 5

: تسا حرش  نیا  هب  نآ  دانسا  زا  یخرب  هک  یتشد ، دمحم  سرهفملا  مجعم  هغالبلاجهن  همان 18  [ 2]
يافوتم 395 ه) ) يرکسع لاله  وبا  نیتعانص ص 277 : باتک  - 1

يافوتم 403 ه)  ) ینالقاب نآرقلا ج 1 ص 103 : زاجعا  - 2
ینامی دیس  زارط ج 1 ص 219 و 412 : باتک  - 3

يافوتم 279 ه)  ) يرذالب فارشالا ج2 ص158 ح171 : باسنأ  - 4
يافوتم 202 ه)  ) محازم نب  رصن  نیفص ص105 : باتک  - 5

يافوتم 1110 ه)  ) یسلجم راونالا ج33 ص492 ح699 : راحب  - 6
(. يافوتم 421ه  ) یبآ دعس  یبا  ریزو  رّدلارثن ج1 ص323 : - 7

هشئاع وفع 

، تفای نایاپ  مالسلا  هیلعنینمؤملاریما  ترضح  يزوریپ  اب  لمج  گنج  یتقو 
دش هداد  ناکسا  یعازخ ، نب  هَّللادبع  لزنم  هرصب  رد  شردارب  طّسوت  ریگتسد و  هشئاع 

؟ درک دهاوخ  هچ  وا  اب  مالسلا  هیلعیلع  ماما  هک  دندوب  نارگن  هشئاع  صخش  مدرم و  زا  يرایسب 
لباق رادـقم  لاملاتیب  لوپ  زا  و  دـنناسرب ، هنیدـم  هب  مارتحا  اب  ار  هشئاـع  هدیـشوپ و  نت  هب  نادرم  یمزر  ساـبل  یناـنز  اـت  داد  روتـسد  ماـما 

[ . 1 . ] تشاذگ وا  رایتخا  رد  رفس  هنیزه  ناونع  هب  یهّجوت 
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-----------------
اه : تشون  یپ 

ص371 ج2 ، بهذلا ، جّورم  [ 1]

یکدوک رد  تدابع 

مارحلادجسم دراو  مالسلا  هیلع  یلع  مانب  یکدوک  مالسلا و  اهیلع  هجیدخ  ملسو ، هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  دندیدیم  مدرم  همه 
. دنرازگیم زامن  دنوشیم و 

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح 
ُهَعَم یّلَص  ْنَم  ُلَّوأ  اَنأ  َو  ْنینِس  َْعبَِسب  ِساَّنلا  َْلبق  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ِهَّللا  ِلوُسَر  َعَم  ُتیَّلَص  ْدََقل  َو 

یسک لّوا  نم  مدوب ، هلاس  تفه  نم  هکیلاح  رد  مدناوخزامن ، اهناسنا  همه  زا  شیپ  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  اب  نم  انامه  (و 
[ . 1 .( ] مدرازگزامن ربمایپاب  هک  متسه 

: دومرف مه  مالسا  یمارگ  لوسر  و 
ِِهلوُسَر  ِهَّللِاب و  ًاَنامِیا  ِۀَّمُْالا  ِهِذه  ُلَّوأ  َْتنأ  یلَع  ای 

[ . 2 .( ] يدروآ نامیا  شربمایپ  ادخ و  هب  هک  یتسه ، یمالسا  تّما  نیا  زا  درف  لّوا  وت  یلع ! يا  )
---------------------

اه : تشون  یپ 
ریدغلا ج3 ص222 . [ 1]

راونالاراحب ج19 ص67. [ 2]

یعامتجا راتفر  رد  تلادع 

هفیلخ روضح  رد  دـشانب  تشاد و  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترـضح  هب  تبـسن  یئاعدا  یـصخش  مّود ، هفیلخ  تفـالخ  راـگزور  رد 
دوش . یگدیسر 

دش  رضاح  یعّدم 
: تفگ مالسلا  هیلع  یلع  ماما  هب  باطخ  هفیلخ  و 

. منک اوعد  لح  ات  ریگرارق  یعّدم  رانک  رد  نسحلاابا  يا 
: تفگ تسیرگن  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح  يامیس  رد  ار  یتحاران  راثآ  هک 

؟ یتحاران مداد  رارق  نمشد  رانک  رد  ار  وت  هکنیا  زا  یلع ! يا 
: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

اب ارم  يدرک و  ادـص  مان  اب  ار  وا  اریز  مدـش ، نارگن  يدرکن  تیاعر  ار  تلادـع  رفن  ود  اـم  هب  تبـسن  تراـتفر  رد  هک  تهج  نآ  زا  هکلب  هن 
. دوش نارگن  اوعد  فرط  تسا  نکمم  [ 1 ، ] يدناوخ نسحلاوبا »  » بقل هینک و 

---------------------
اه : تشون  یپ 

نیطمسلا ج 1 ص 349. دئارف  و -  دیدحلا ج 17 ص 65 -  یبا  نیا  حرش  [ 1]
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ناگدایپ زا  نتساوخ  رذع 

مالسلا هیلع  یلع  ماما  تمرح  نتشاد  ساپ  يارب  هفوک  مدرم  زا  یعمج  تفریم و  یهار  هب  هراوس  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترـضح 
دندوب . ناور  شلابندب  هدایپ 

: دیسرپ درک و  نانآ  هب  ور  ماما 
؟ دیراد يراک  ایآ 

. میئایب امش  لابندب  میراد  تسود  هن ، دنداد : خساپ 
: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح 

[ . 1 . ] دش دهاوخ  هراوس  یهابت  رورغ و  ناگدایپ و  يراوخ  ّتلذ و  هیام  هراوس  اب  هدایپ  یهارمه  اریز  دیدرگرب ،
: دومرف نایمابش  هلیبق  گرزب  هب  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

. ِنِمْؤُْمِلل ٌۀَّلَذَمَو  ِیلاَْوِلل ، ٌۀَْنِتف  ِیْلثِم  َعَم  َِکْلثِم  یْشَم  َّنِإَف  ْعَجْرا ،
[ . 2 .( ] تسا نمؤم  ینوبز  رادمامز و  فارحنا  بجوم  نم ، رس  تشپ  وت  نوچ  ياهلیبق  سییر  نتفر  هدایپ  هک  درگ ، زاب  )

---------------------
اه : تشون  یپ 

یتشد . دمحم  سرهفملامجعم ،  تمکح 322  هغالبلاجهن  و -  قادرج -  جرج  رشب ج 1 ص 77  قوقح  یلع و  [ 1]
. یتشد دمحم  سرهفملامجم ،  هغالبلاجهن  تمکح 322  [ 2]

نمشد هدرم  كدوک  هب  تبسن  تلادع 

هب نایرارف ، يوهایه  اهدایرف و  زا  هلماح  ینز  دندربیم ، موجه  رهش  هب  دندرک و  رارف  لَمَج  گنج  رد  تسکش  زا  سپ  هرـصب  رگـشل  نوچ 
. دش طقِس  وا  هّچب  دیسرت و  تّدش 

. درک توف  زین  نز  نآ  هاتوک  یتّدم  زا  سپ 
؛ درک تواضق  نینچ  هدش ، تحاران  دیسر ، مالسلا  هیلع  یلع  ماما  هب  ربخ  یتقو 
[ . 1 . ] دیزادرپب شاهداوناخ  هب  لاملا  تیب  زا  ار  ردام  نآ  هید  كدوک و  نآ  هید 

یتفگـش هب  ار  اهلقع  ياهنـالداع  تواـضق  نینچ  دـندیگنج ، مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  اـب  هک  دـندوب  ینارگـشروش  زا  هرـصب  مدرم  هکنیا  اـب 
. درادیماو

---------------------
اه : تشون  یپ 

. تسا هدمآ  هیقفلا  هرضحیال  نَم  بیذهت و  یفاو و  یفاک و  باتک  رد  هدش  دای  ربخ  [ 1]

راکاطخ هدرب  وفع 

. دادن خساپ  دینش و  وا  دناوخ و  دنلب  ار  وا  مان  راب  دنچ  ، دادن باوج  وا  و  دز ، ادص  ار  ناگدرب  زا  یکی  يزور  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
: دومرف دمآ و  وا  دزن  هب  دوخ  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح 

؟ يدینشن ارم  يادص  رگم 
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: تفگ
. مروآ مشخ  هب  ار  امش  متساوخ  مدوب ، نمیا  امش  تبوقع  زا  نوچ  مدینش ، ارچ 

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
. درک لافغا  نینچ  نیا  ار  وت  هک  ار  یناطیش  نآ  مروآیم  مشخ  هب  مه  نم 

[ . 1 . ] درک دازآ  ادخ  هار  رد  ار  وا  سپس 
--------------

اه : تشون  یپ 
ماّرو هعومجم  ةایحلا و  نیع  و -  نیظعاولا ج 1 ص 279 -  سلاجم  [ 1]

ضیرم زا  تدایع 

یتسیز هداس  زا  و  درک ، یئوجلد  وا  زا  تفر و  وا  تدایع  هب  ًاروف  تسا  ضیرم  ناـحوص  نب  ۀعـصعص  هک  دینـش  اـت  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما 
: دومرف درک و  فیرعت  ۀعصعص 

َۀَنوُعَْملا َنْسُح  ِۀَنُؤَْملا  َفیفَخ  الِإ  َُکتِْملَع  ام  ِهَّللاَو 
« مرادن غارس  مدرم ، هب  نداد  يرای  وکین  هداس و  یگدنز  زج  وت  زا  ادخ  هب  دنگوس  »

. درک ینادردق  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  ّتبحم  تمحر و  زا  زین  هعصعص 
: دومرف هدومن  بلج  یقالخا  رّکذت  کی  هب  ار  وا  هّجوت  یظفاحادخ  ماگنه  هب  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح 

.« درادن تسود  ار  شورف  رخف  رورغم و  ياهناسنا  دنوادخ  هک  یـشورفب !! رخف  دوخ  هلیبق  رب  دزاس و  رورغم  ار  وت  نم  ندرک  تدایع  ادابم  »
[ . 1]

------------------
اه : تشون  یپ 

مالسلا ج 2 ص 84. هیلع  نینمؤملاریما  بقانم  و -  یبوقعی ج 2 ص 193 -  خیرات  [ 1]

هنومن رسمه  یلع 

: دیسرپو تفر  شرتخد  لزنم  هب  مالسلا  هیلع  ارهز  ترضح  یسورع  زا  سپ  ملسو ، هلآو  هیلع  هللا  یلص  مالسا  یمارگ  لوسر 
کجْوَز ؟ َتیَأَر  َفیَک 

)؟ يدید هنوگچ  ار  ترهوش  مرتخد  )
: داد خساپ  مالسلا  هیلع  ارهز  ترضح 

« ٍْجَوز ُریَخ  َِۀبَا  ای  »
[ . 1 ( ] تسا يرهوش  بوخ  )

-----------------
اه : تشون  یپ 

زنک و -  ص 356 -  بوشآرهـش ج 3  نبا  بقاـنم  و -  ص 257 -  دـیدحلا ج 3  یبا  نبا  حرـش  و -  ص 133 -  راونـالاراحب ج 43  [ 1]
قشمد ج 17 ص 136. خیرات  رصتخم  و -  لامعلا ج 13 ص 108 - 
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نارسمه اب  تلادع 

هک دراد  ار  شدوخ  ّصاخ  تارّرقم  طئارش و  اّما  تسا ، یعامتجا  دسافم  اب  هلباقم  يّدج  ياه  هار  زا  یکی  تاجوز  دّدعت  هک  تسا  تسرد 
تسا ، نارسمه  نایم  يراتفر ، تلادع  اهنآ  زا  یکی 

[ . 1 . ] يرواین يور  تاجوز  دّدعت  هب  دیاب  ینک  تیاعر  ار  تلادع  یناوت  یمن  رگا  هک  تسا  هداد  رادشه  دروم  نیا  رد  میرک  نآرق  و 
، درکیم تیاـعر  شیوخ  نارـسمه  هب  تبـسن  ًاـقیقد  ار  تلادـع  تشاد ، دّدـعتم  نارـسمه  نوـچ  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤـملاریما  ترـضح 

. تفرگیم وا  هناخ  رد  ار  دوخ  يوضو  یّتح  دوب ، نارسمه  زا  یکی  تبون  یبش  هک  یماگنه 
[ . 2 . ] دومرفیم تیاعر  زین  نتفرگ  وضو  رد  یّتح  ار  يراتفر  تلادع  ینعی 

----------------
اه : تشون  یپ 

ءاسن . هروس  هیآ 3  ةدحاوف . اُولِدْعَتال  ْنَا  ُْمتْفِخ  ْنِاَو  [ 1]
ثیدح 3. هعیشلا ج 15 ص 85  لئاسو  [ 2]

قالخا دب  یضاق  لزع 

بارِعا ار  نآرق  و  درک ، نیودت  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  یئامنهار  اب  ار  وحن  ملع  هک  دوب  بیدا  رادمتسایس و  رعاش ، يدرم  یلئود ، دوسالاوبا 
[ . 1 . ] درک ترجه  هرصب  هب  مود  هفیلخ  تموکح  نارودرد  و  دومن ، يراذگ  هطقن  يراذگ و 

دش ، لزع  تواضق  لّوا  زور  نامهرد  هک  دوب  مالسلا  هیلع  یلع  تموکح  یضاق  اهنت  وا 
: تفگ دمآ و  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  تمدخ  درک  تفایرد  ار  لزع  نامرف  نوچ 

؟ يدرک لزعارم  ارچ  مدش ، مهّتم  تنایخ  هب  هنو  ما  هدرک  تنایخ  هن  مسق  ادخ  هب 
: داد خساپ  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

ینامیا ، اب  نیما و  يدرم  وت  یئوگیم و  تسرد 
راتفگ رد  یتشرُد  و  یئوگیم ، نخـس  ناشیا  زا  رت  دـنلب  وت  دـنیآیم ، همکحم  هب  يوعد  نیفرط  نوچ  هک  دـناهداد  عالطا  نم  ناـسرزاب  اـّما 

[ . 2 . ] يراد
. دنک تیاعر  مدرماب  دروخرب  ردار  یعامتجا  قالخا  دیاب  یضاق  هکلب  تسین ، یفاک  تسایس  نامیا و  اهنت  ینعی 

روضح اج  همه  ًاقیقد  ترـضح  نآ  ناـسرزاب  هک  دوب  ساّـسح  تواـضق  روما  هب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  ردـقچ  هکنآ  رگید  و 
. دندادیم شرازگو  لرتنک  ار  تاضق  راتفر  هتشاد و 

. دشابن بسانم  تواضق  يارب  اما  دشاب  هتشاد  ار  روشک  ياهتیریدم  رگید  تقایل  يدرف  تسا  نکمم 
------------------

اه : تشون  یپ 
هعیشلا ج 7 ص 403 .) نایعا  . ) تشذگ رد  یگلاس  نسرد 85  زیزعلادبع  نب  رمع  تموکح  رصع  رد  و  [ 1]

ص 203. هبرقلا ، ملاعم  [ 2]

تسنادیم نآرق  هک  يدزد  وفع 
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، درک يدزد  هب  فارتعا  دمآ و  ماما  تمدخ  یصخش  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  تموکح  ياهزور  زا  يزور 
: دومرف مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح 

تسا ، تسد  عطق  دزد  دح 
؟ ینکیم تئارق  يراد و  ظفحار  نآرق  تایآ  زا  يزیچ  ایآ 

منکیم تئارق  مادمو  ظفحار  هرقب  هروس  يرآ ، تفگ :
: دومرف مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

؛ مدیشخب وت  هب  هرقب  هروس  تکرب  هبار  وت  تسد  ورب ،
( ةَرَقَبلا ِةَروُِسل  َكَدی  ُْتبَهَو  ْدَق  )

: تفگ درک و  ضارتعا  دوب  نامیالا  فیعضو  قفانم  يدرم  هک  سیق  نب  ثعشا 
؟ ینکیم لیطعتار  یهلا  دودح  ایآ 

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
َعَطَق َءاش  ْنِإ  َو  یَفَع  َءاش  ْنِا  ِمامِْإلا  َیلِإ  َِکلاذَف  ِهِسْفَن  یلَع  َلُجَّرلا  َّرَقَا  اذِإ  َو  َوُفْعی ، ْنَأ  ِمامِِْإلل  َسیَلَف  ۀَنیَْبلا ، ِتَماق  اَذِإ  اَذهام ؟ َکیِردی  امَو 

دوخ یمرجم  رگا  اّما  دنک ، ءارجا  ار  یهلا  دح  دیاب  ماما  دش ، هماقا  لیلد  دهاش و  یمرج  يارب  هاگره  ار ؟ هلئسم  نیا  مکح  ینادیم  هچ  وت  »
[ . 1 .« ] دزاس يراجار  یهلا  ّدح  دناوتیم  و  دنکوفع ، دناوتیم  تسا  مامااب  وا  راک  درک ، فارتعا 

--------------
اه : تشون  یپ 

ص127. ج10 ، بیذهت ، و  ص260 -  یفاک ج7 ، لوصا  و  ص488 - ، ج18 ، هعیشلا ، لئاسو  و  ص252 -  ج4 ، راصبتسا ، [ 1]

راکانز نز  وفع 

. دشاب نامأ  رد  یهلا  باذع  زا  ددرگ و  يراج  وا  رب  انز  ّدح  ات  تشاد  رارصا  درک و  انز  هب  فارتعا  مود  هفیلخ  نامز  رد  ینز 
. داد نامرف  نز  تازاجم  يارب  زین  مود  هفیلخ 

: دومرف مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح 
؟ دش بکترم  یطئارش  هچ  رد  ارچ و  دیسرپب  وا  زا 

: تفگ نز 
همیخ زا  هک  تشاد  زواجت  دـصق  دادـن و  درم  نآ  مدرک و  بآ  ياضاقت  مدـش  دراو  مدـید ، يرداچ  رود  زا  مدـنام ، هار  رد  هنـشت  نابایب  رد 

. مداد نت  هانگ  هب  تلاح  نیا  رد  تفریم ، یهایس  منامشچ  هک  درک  باتیب  ارم  یگنشت  رگید  راب  اّما  مدمآ ، نوریب 
: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

[ . 1 .( ] دینک اهر  ار  وا  دش ، هتشادرب  نآ  ّدح  میرک  نآرق  رد  هک  تسا  رارطضا  دروم  نامه  نیا  )
-----------------

اه : تشون  یپ 
ص99. دیفم ، داشرا  و  ص369 - ، ج2 ، بوشآ ، رهش  نبا  بقانم  [ 1]

شمرن وفع و 
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: تفگ دمآ و  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دزن  يدرم 
. نک ریهطت  ارم  سپ  ماهدرک ، انز  نم  نینمؤملاریما  ای 

: دومرف هاگنآ  و  دنادرگ ، وا  زا  تروص  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
: دومرف تسشن  درم  نآ  نوچ  نیشنب و 

وا يارب  ار  نآ  ادـخ  هک  روطنامه  دراد ؟ هگن  هدیـشوپ  ار  هاـنگ  نآ  دـناوتیمن  اـیآ  دوش ، یهاـنگ  نینچ  بکترم  امـش  زا  یکی  هاـگره  اـیآ 
؟ تسا هتشاد  هگن  یفخم 

: تفگ تساخرب و  ياج  زا  درم  نآ  عقوم  نیا  رد 
. نک ریهطت  ارم  ماهدرک ، انز  نم  نینمؤملاریما  ای 

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  اما 
؟ تسا هتشاداو  فارتعا  هب  ار  وت  تلع  مادک 

. ندش كاپ  يارب  تفگ : درم 
دومرف : مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح 

. تسا هبوت  زا  رتهب  یکاپ  مادک 
. درک رارکت  ار  دوخ  نیشیپ  فرح  تساخرب و  ياج  زا  درم  نآ  رگید  راب  ات  تخادرپ  وگتفگ  هب  ناشیا  اب  درک و  نارای  هب  ور  هاگنآ 

دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
؟ یناوخیم نآرق  زا  يزیچ  ایآ 

يرآ . تفگ : درم 
. دناوخ تسرد  ار  نآرق  زا  یتمسق  هاگنآ 
دومرف : مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح 

یسانشیم ؟ يراد  هّمذ  رب  ادخ  زا  تاکز  زامن و  تهج  زا  هک  ار  یقوقح  ایآ 
يرآ . تفگ : درم 

. داد حیحص  باوج  درم  نآ  درک و  یتالاوئس  وا  زا  لئاسم  نیا  هرابرد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هاگنآ 
: دومرف وا  هب  سپس 

ینکیم ؟ ساسحا  يدرد  دوخ  ندب  رس و  رد  ای  يرامیب ؟ ایآ 
. هن تفگ : درم 

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
[ . 1 . ] درک میهاوخن  بلط  ار  وت  يدرگن ، زاب  ام  يوس  هب  هاگره  منک ، قیقحت  وت  هرابرد  ات  ورب  نونکا 

درم نآ  هک  تسا  هدرک  تیاور  میهاربا  نـب  یلع  زا  ص155  یلماع ،» نیما   » فیلأت مالـسلا » هیلع  یلع  زیگنا  تریح  ياهيرواد   » باتک رد 
. دنک يراج  وا  رب  ار  ّدح  ات  دش  راچان  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  هاگنآ  درک ، رارقا  دوخ  هانگ  هب  دمآ و  رگید  هعفد  هس  تفر و 

: دومرف مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نآ  زا  سپ 
دنک ، هبوت  دوخ  يادخ  دوخ و  نیب  دنزرس ، دیلپ  لمع  نیا  وا  زا  هک  سکره  مدرم  يا  »

[ . 2 .« ] دَرَِدب ار  شیوخ  هدرپ  دنک و  اوسر  ار  دوخ  یسک  هکنیا  زا  تسا  رترب  لضفا و  یناهنپ  رد  هبوت  هک  دنگوس  ادخ  هب 
-----------------
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اه : تشون  یپ 
ص192 . مالسا ، رد  ءاضق  تلادع و  تارابع  [ 1]

. لیضفت هب  ص188  یفاک ، عورف  ءزج 7و  ص239 ، ج4 ، خیرات ، دنپ  و  ص4 -  ، 9 ءرج ج2 ، یفاو ، زا  لقن  [ 2]

یلع تمکح  ملع و 

مالسلا ) هیلع  یلع   ) امج املعل  انهه  نا 
رود هیعرـش  لـئاسم  فارطا  رد  هدوب و  دودـحم  ناـنآ  ملع  هک  دـندقتعم  یهورگ  تسا  فلتخم  مدرم  دـیاقع  ربمغیپ  ماـما و  ملع  دروم  رد 

دنوادـخ هلمج  نم  تسا  بلطم  نیا  دـیؤم  هک  دراد  دوجو  نآرق  رد  یتاـیآ  اریز  دـشابیمن  هاـگآ  یبـیغ  روـما  زا  یـسک  ادـخ  زج  دـنزیم و 
دیامرف :

وه ) الا  اهملعی  بیغلا ال  حتافم  هدنع  و 
[2 ( ] بیغلا یلع  مکعلطیل  هللا  ناک  ام  و  : ) دیامرف نینچمه  و  تسین ) هاگآ  اهنادب  یـسک  وا  زج  تسا و  ادخ  دزن  بیغ  نئازخ  ياهدیلک  [ 1]
دـنناد و هاـگآ  یعیرـشت  ینیوکت و  زا  معا  روـما  همه  رب  ار  اـهنآ  زین  یعمج  هورگ  نیا  ربارب  رد  دزاـسن ) هاـگآ  بیغ  رب  ار  امـش  دـنوادخ  و 
ار يزیچ  وا  تسا  نکمم  دنیوگ  هتـسناد و  نایاوشیپ  رگید  دـننام  ار  ماما  دنـشابیمن  لئاق  ماما  تمـصعب  تنـس  لها  دـننام  هک  مه  ياهدـع 

نم هقفا  مکلک  . ) تفگ دوب  هدرک  باجم  ار  وا  هک  ینز  خـساپ  رد  رمع  هکنانچمه  دنـشاب  هاـگآ  نآ  زا  رگید  صاخـشا  هکیلاـح  رد  دـنادن 
هدرپ .) تشپ  ياهنز  یتح  دیرتدنمشناد  رمع  زا  امش  همه  [ 3 ( ] لاجحلا یف  تاردخملا  یتح  رمع 

دشابیم و ياهلوقم  هچ  زا  ملع  هکنیا  یمدآ و  تفرعم  شزرا  نتسناد  نهذ و  یئاسانـشب  تسا  طوبرم  یفـسلف  رظن  زا  عوضوم  نیا  رد  ثحب 
روصتب ار  ام  تسا و  یلاعت  دنوادخ  صتخم  یتاذ  ملع  [ 4  ] دوشیم میسقت  یبسک  یتاذ و  مسق  ودب  تسا و  عقاوفاشکنا  ملع  هکنآ  هصالخ 

زا نتفرگ  ارف  ملعت و  رثا  رد  دـناوتیم  یـسک  ره  هک  تسا  رـشب  دارفاـب  طوبرم  یبـسک  ملع  و  تسین ، یهار  هنوگچیه  نآ  تیفیک  تقیقح و 
دننام ملع  مسق  نیا  دشابیم و  اهنآ  ءایـصوا  ءایبنا و  صوصخم  هک  تسا  یماهلا  یندـل و  ملع  میـس  قش  و  دـیامن . لیـصحت  یـشناد  يرگید 

بسک و نودب  ادخ  بناج  زا  هک  یضرع  تسا  یملع  هکلب  تسین  مه  یتاذ  ادخ  ملع  دننام  زاب  تسین و  یلیصحت  یبسک و  رـشب  دارفا  ملع 
ره ربارب  رد  دنهد و  ربخ  هدنیآ  هتشذگ و  ثداوح  زا  دنناوتیم  ادخ  هدارا  نذا و  اب  نانآ  دوشیم و  هضافا  اهنآ  ءایصوا  ناربمغیپ و  هب  لیصحت 
زا ار  وا  اـم  و  [ 5 ( ] املع اندل  نم  هانملع  و  : ) دیامرف رـضخ  ترـضح  هرابرد  دنوادخ  هکنانچ  دـنیوگ  یـضتقم  خـساپ  نارگید  شـسرپ  عون 

: دیوگ دوخ  موقب  تشاد  یندل  ملع  ادخ  بناج  زا  هک  مالسلا  هیلع  یسیع  ترضح  نینچمه  و  میداد ) میلعت  یبیغ  یندل و  ملع  دوخ  بناج 
[ . 6 ( ] مکتویب یف  نورخدت  ام  نولکأت و  امب  مکئبنا  (و 

دینکیم ) . هریخذ  ناتیاههناخ  رد  هچنآ  دیروخیم و  هچنادب  مهدیم  ربخ  ار  امش  )
هکیئاج رد  تسا و  تیدـحا  تاذ  صتخم  هک  تسا  یتاذ  ملع  روظنم  دـنکیم  یفن  ادـخ  ریغ  زا  ار  بیغ  ملع  نآرق  رد  هک  یتاـیآ  نیا  رباـنب 

هدارا اب  زین  نانآ  دوشیم و  هضافا  اهنادب  راگدرورپ  بناج  زا  [ 7  ] ماهلا یحو و  هلیسوب  هک  تسا  یندل  ملع  دنکیم  تابثا  نارگید  يارب  ارنآ 
دیامرف : هکنانچ  دندرگیم  هاگآ  یبیغ  روما  زا  ادخ 

ار يدحا  دوخ  بیغ  رب  دزاسن  رهاظ  تسا و  بیغ  ياناد  دـنوادخ  [ ) 8 ... ] لوسر نم  یـضترا  نم  الا  ادحا  هبیغ  یلع  رهظی  الف  بیغلا  ملاع  )
دشاب ) . هدیدنسپ  يربمغیپ  يارب  هک  ار  یسک  رگم 

رتکیدزن همه  زا  قح  برق  تحاسب  ناکما و  ملاع  هلـسلس  هقلح  رـس  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هتـشذگ ، تایآ  داـفمب  هجوت  اـب 
ترضحنآ [ 9  ] يوقلا دیدش  هملع   ) دیامرف هک  میرک  نآرق  حیرص  صن  ربارب  هدش و  هضافا  واب  دنوادخ  بناج  زا  يرتشیب  ملع  املسم  تسا 

مولع و زا  سبتقم  تسا  ام  ثحب  دروم  هک  مه  مالـسلا  هیلع  یلع  ملع  تسا و  هدوب  هاـگآ  یـسک  ره  زا  شیب  تاـنئاک  رارـسا  دوجو و  زمرب 
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مرکا یبن  هصاخ  هماع و  زا  ریس  لها  نیخروم و  لقن  ربارب  و  دوب ، ربمغیپ  ملع  ناتسرهش  هزاورد  مالسلا  هیلع  یلع  اریز  تسا  بانجنآ  مکح 
تسا : هدومرف 

[ . 10  ] بابلا تأیلف  ملعلا  دارا  نمف  اهباب  یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا 
دومرف : هک  دناهدرک  لقن  نینچمه 
[ . 11  ] اهباب یلع  ۀمکحلا و  راد  انا 

دومرف : مالسلا  هیلع  ریما  ترضح  دوخ 
[ . 12  ] باب فلا  حتفی  باب  لک  باب  فلا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  ینملع  دقل 

دنکیم . زاب  رگید  باب  رازه  یباب  ره  هک  داد  دای  ملع  زا  باب  رازه  ارم  ادخ  لوسر  ینعی 
دومرف . مالسلا  هیلع  یلع  هک  دسیونیم  ةدوملا  عیبانی  باتک  رد  یخلب  نامیلس  خیش 

[ . 13  ] نیلسرملا ءایبنالا و  مولع  ثراو  یناف  بویغلا  رارسا  نع  ینولس 
دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هک  دناهتـشون  زاب  و  متـسه ) نیلـسرم  ءایبنا و  مولع  ثراو  نم  هک  دیـسرپب  نم  زا  اهبیغ  رارـسا  هرابرد  )

مدرم ملعا  مه  ءزج  کی  نآ  رد  یلع  مدرم و  هیقب  هب  ءزج  کی  هدـیدرگ و  ءاطعا  یلعب  نآ  ءزج  هن  هدـش  میـسقت  ءزج  هدـب  تمکح  ملع و 
[ . 14  ] تسا

نم هیف  اوفلتخا  امیف  مهاضقا  و  یتما ، ملعا  بلاـط  یبا  نب  یلع  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هک  تسا  هدـش  تیاور  ساـبع  نبا  زا  و 
يرواد رد  اـهنآ  نیرتاـناد  دـننک  فـالتخا  نم  زا  سپ  هچنآ  دروم  رد  تسا و  نم  تما  نیرتدنمـشناد  بلاـطیبا  نب  یلع  ینعی  [ 15  ] يدعب

تسا . ندرک 
هیلع یلع  زا  یمالسا  مولع  هیلک  هک  دیوگ  تسا  هدرک  حرـش  ار  هغالبلا  جهن  هدوب و  تنـس  لها  گرزب  نادنمـشناد  زا  هک  دیدحلا  یبا  نبا 

تسا . هدومن  داریا  یهجو  نیرتغیلب  اب  دوخ  ياهینارنخس  رد  ار  مالسا  فراعم  ترضحنآ  تسا و  هدومن  شوارت  مالسلا 
نازیم هاتوک  هلمج  نیا  زا  و  مورب ! امـش  نایم  زا  هکنآ  زا  شیپ  نم  زا  دیـسرپب  ینودقفت . نا  لبق  ینولـس  دومرف : احیرـص  مالـسلا  هیلع  یلع 

عون ره  زا  لاؤس  رد  ار  مدرم  هکلب  تسا  هدومنن  دودـحم  ار  تـالاؤس  هرئاد  هدرکن و  دـیق  ار  ملع  عوضوم  اریز  دوشیم  نشور  باـنجنآ  ملع 
يو زا  ریغب  یئاعدا  نینچ  تسا و  تقلخ  رارسا  شنیرفآ و  زومرب  ترضحنآ  هطاحا  لیلد  نخس  نیا  تسا و  هتشذگ  دازآ  یملع  تالکشم 

زا يدحا  هکنیا  رب  دندرک  عامجا  مدرم  همه  دیوگ  هغالبلا  جـهن  حرـش  رد  دـیدحلا  یبا  نبا  هکنانچ  تسا  هدـشن  هدینـش  هدـید و  یـسک  زا 
[ . 16  ] بلاطیبا نب  یلع  رگم  ینودقفت  نا  لبق  ینولس  هتفگن  ءاملع  هباحص و 

ارم هکنآ  زا  شیپ  دیـسرپب  نم  زا  ینودـقفت ـ  نا  لبق  ینولـس  دومرف  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  دناهتـشون  هصاخ ) هماع و  زا   ) نیخروم ءاـملع و 
لها نایم  رد  لیجناب و  لیجنا  لها  نایم  رد  مهد  يوتف  تاروت  ماکحاب  تاروت  لها  نایم  رد  منیشنب  يوتف  دنسم  رب  رگا  دنگوس  ادخب  دیباین 

هچنآب ار  امش  تفگ و  تسار  یلع  دنیوگ  دروآ  رد  نخـسب  ار  اهباتک  نآ  دنوادخرگا  هکیروطب  نآرقب  نآرق  لها  نایم  رد  روبز و  هب  روبز 
ار ناسنا  تفاکشب و  كاخ ) ریز  رد   ) ار هناد  هکنآب  دنگوس  دیباین  ارم  هکنآ  زا  شیپ  نم  زا  دیـسرپب  دومرف  زاب  داد و  يوتف  هدش  لزان  ام  رد 
خوسنم و خسان و  زا  شلوزن و  نأش  دروم  رد  نینچمه  نآ و  لوزن  نامز  زا  ار  امـش  دیـسرپب  نم  زا  نآرق  ياههیآ  کی  کی  زا  رگا  دـیرفآ 

[ . 17  ] مهدیم ربخ  تسا  هدش  لزان  هنیدم  رد  ای  هکم  رد  هکنیا  شهباشتم و  مکحم و  ماع و  صاخ و  زا 
وا ملع  زا  شباحصا  صاوخ  زا  دنچ  ینت  زج  مدرم  دوب و  هداتفا  نادان  لهاج و  صاخـشا  نایم  رد  شناد  ملع و  همهنآ  اب  مالـسلا  هیلع  یلع 

دیوگ : هک  تشاد  ار  يدعس  نخس  قادصم  دندشیمن و  دنمهرهب 
لاهج  هنایم  ردنا  ملاع 

ناقیدص  دناهتفگ  یلثم 
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تسا  ناروک  نایم  رد  يدهاش 
ناقیدنز  يارس  رد  یفحصم 

هنیسب هراشا  دنک و  وگزاب  وا  اب  شنیرفآ  رارسا  مولع و  تالکشم  زا  ات  دنک  ادیپ  یلامک  بحاص  هک  دوب  دنموزرآ  هشیمه  مالسلا  هیلع  یلع 
ارنآ مهف  دادعتـسا  یـسک  هک  سوسفا  یلو  تسا  جومت  رد  ملع  ناشورخ  يایرد  نم  هنیـس  رد  امج ـ  املعل  اـنهه  نا  دومرفیم : هدرک و  دوخ 

درادن .
مالـسلا هیلع  یلع  ياـههبطخ  نانخـس و  رد  تسا  هتفرگ  رارق  اـپورا  نادنمـشناد  قیقحت  دروم  هک  ياهملـسم  لوصا  یعیبـط و  یلک  نیناوـق 

دننام گرزب  هفـسالف  نادنمـشناد و  هک  تسا  یمالـسا  فراعم  یفـسلف و  قئاقح  زا  نوحـشم  ترـضحنآ  ياههبطخ  تسا و  ادـیوه  الماک 
دناهدومن . اهنآ  زا  ینایاش  ياههدافتسا  هریغ  نیهلأتملا و  ردص 

زا یئاضق  یملع و  تالکـشم  عفر  رد  دـش  هراشا  اقباس  هکنانچ  دـندوب  هدرک  لاغـشا  ار  تفـالخ  دنـسم  لاـس  تدـم 25  هک  هثالث  يافلخ 
دندرکیم . دادمتسا  بانجنآ 

صخرم شتمدـخ  زا  وگتفگ  یکدـنا  زا  سپ  دـندش و  فرـشم  يو  تمدـخب  يدوهی  ینانوی و  فوسلیف  ود  ترـضحنآ  تفالخ  ناـمز  رد 
[18  ] دراد هطاحاهفسلف  تاهج  مامتب  تفگ : يدوهی  میکح  دنادیم ، رتهب  وطسرا  طارقس و  زا  ار  هفـسلف  تفگ : ینانوی  فوسلیف  دندیدرگ ،

. 
ارنآ زومر  رارـسا و  هکیروطب  تسا  هدـش  ناـیب  یهجو  نیرتهب  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  مـالک  رد  هک  تسا  داـعم  أدـبم و  ملع  مولع  نیرتفیرش 

دهد . حیضوت  حرش و  تسا  هتسناوتن  ترضحنآ  زج  یسک 
رد هتفرگ و  رارق  نافرع  تمکح و  ياملع  ریـسفت  دروم  هدومرف  نایب  داـیز  نب  لـیمک  لاؤس  ربارب  رد  هک  تقیقح  ثیدـح  سفن و  ثیدـح 

. دننک كاردا  دـیاش  دـیاب و  هکنانچ  ار  راوگرزب  نآ  نانخـس  دـنناوتب  هک  تسا  دوز  تیرـشب  ملاع  يارب  زونه  دناهتـشون . اهباتک  اهنآ  حرش 
ینید و یلقع و  هفلتخم  نونف  رد  ثیدـح ) عماوج  تاقرفتم  يدـمآ و  ررد  ررغ و   ) راصق تاملک  رازه  هدزای  دودـح  رد  مالـسلا  هیلع  یلع 

یقطنم ناهرب  دازآ و  لالدتسا  کبسب  هدرک و  روغ  یهلا  هفسلف  هرابرد  مالسا  رد  هک  تسا  یـسک  لوا  هدومرف و  نایب  یقالخا  یعامتجا و 
لاـجر زا  یهورگ  تسا و  هدرک  حرط  دوب  هتفرگن  رارق  هجوت  دروم  ناـهج  هفـسالف  ناـیم  رد  زورنآ  اـت  هک  ار  یلئاـسم  تسا و  هتفگ  نخس 

مثیم دایز و  نب  لیمک  ینرق و  سیوا  دـننام  تفرعم  لها  داهز و  زا  یعمج  نانآ  نایم  رد  هک  هدومن  تیبرت  ار  یمالـسا  نادنمـشناد  ینید و 
[ . 19  ] دناهدش هتخانش  نافرع  رداصم  یمالسا  ءافرع  نایم  رد  هک  دنتشاد  دوجو  يرجه  دیشر  رامت و 

دوجوب ار  وحن  ملع  داد و  میظنت  روتـسد  وا  ار  هیبرع  موـلع  دـعاوق  تشاد و  ار  تراـهم  رحبت و  لاـمک  برع  تاـیبدا  رد  مالـسلا  هیلع  یلع 
هنوگ ره  دومنیم ، نایب  هاتوک  تاملک  بلاق  رد  ار  تمکح  هیلاع  گرزب و  یناعم  دادیم و  يروف  باوج  هلکشم  هضماغ و  لئاسم  رد  دروآ ،

، دومیپیمن ءاطخ  هار  زگره  تفگیم و  خساپ  هشیدنا  لمأت و  نودـب  مولع  رگید  یعیبط و  یـضایر و  زا  معا  هفلتخم  مولع  هرابرد  ار  یلاؤس 
کتنس . مایا  یف  کعوبسا  مایا  برضا  دومرف : اروف  درک  لاؤس  هد  ات  کی  زا  ار  دادعا  كرتشم  برضم  نیرتکچوک  شترضح  زا  یسک 

هد ات  کی  زا  هک  دمآ  دـهاوخ  تسدـب  ( 2520  ) روظنم ددع  هک  نک  برـض  ( 360  ) لاس ياـهزور  رد  ار  ( 7  ) هتفه ياهزور  هرامـش  ینعی 
تسا . میسقت  لباق  اهنآ  هب  رسک  نودب 

نم بجعت  یلع  ای  تفگ : رمع  هکنانچ  تخاسیم  بجعتم  ریحتم و  ار  همه  هک  دوب  يردقب  بانجنآ  یشوه  زیت  و  لاقتنا ، كاردا و  تعرس 
رد ار  یلکـشم  لاؤس  هنوگره  وت  هک  تسنیا  زا  نم  بجعت  هکلب  تسین  يراد  هطاحا  یهقف  یئاـضق و  یملع و  لـئاسم  ماـمت  رب  وت  هکنیا  زا 

تـشگنا دـنچ  نم  تسد  نیا  رمع  يا  دومرف  ترـضح  یهدـیم ! باوج  لمأت  هشیدـنا و  نودـب  يروف و  هلـصافالب و  دـشاب  هک  يدروم  ره 
یجایتحا تسا  مولعم  حضاو و  نیا  درک  ضرع  يدرکن ؟ هشیدنا  لاؤس  نیا  خساپ  رد  وت  ارچ  سپ  دومرف  تشگنا . جـنپ  درک  ضرع  دراد ؟

تست ! رظن  رد  تسد  تشگنا  جنپ  دننام  نم  رظن  رد  لئاسم  هیلک  دومرف  مالسلا  هیلع  یلع  درادن ، هشیدناب 
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راگدایب یئرمان  ملاع  تیفیک  تاـیهلا و  دـیحوت و  رد  ینانخـس  درکیم و  رظن  هناـمیکح  تعیبط  ماـظن  یتسه و  رارـسا  رد  مالـسلا  هیلع  یلع 
تسا . جردنم  وا  راثآ  ریاس  هغالبلا و  جهن  رد  هک  تسا  هتشاذگ 

---------------------
اه : تشون  یپ 

هیآ 59 . ماعنا  هروس  [ 1]
. 179 هیآ . نارمع  لآ  هروس  [ 2]

هماع . بتک  ریسافت و  زا  لقن  رواشیپ ص 852  ياهبش  [ 3]
تسا . یبسک  یتاذب و  ملع  میسقت  نامه  تسا  کیدزن  ام  دوصقمب  هچنآ  یلو  دناهدرک  مسقت  زین  یلوصح  يروضحب و  ار  ملع  [ 4]

. 65 هیآ . فهک  هروس  [ 5]
. 49 هیآ . نارمع  لآ  هروس  [ 6]

ءاشنم تیهام و   ) باـتکب بلطم  حیـضوت  يارب  تسا  هدـش  ریبعت  هفلتخم  تاـهجب  نادنمـشناد  هفـسالف و  رظن  زا  ماـهلا  یحو و  تیفیک  [ 7]
دوش . هعجارم  نید )

. 26 هیآ . نج  هروس  [ 8]
. 5 هیآ . مجن  هروس  [ 9]

غابص ص 18 . نبا  همهملا  لوصف  باب 58 ص 221 ـ  بلاطلا  ۀیافک  یلزاغم ص 80 ـ  نبا  بقانم  [ 10]
همغلا ص 33 . فشک  یبقعلا ص 77 ـ  رئاخذ  [ 11]

دلج 2 ص 176 . قودص  لاصخ  [ 12]
باب 14 ص 69 . ةدوملا  عیبانی  [ 13]

همغلا ص 33 . فشک  باب 14 ص 70 ـ  ةدوملا  عیبانی  [ 14]
ثیدح 1 . لصف 1  باب 2  دلج 1  دیفم  داشرا  [ 15]

دلج 2 ص 277 . هغالبلا  جهن  حرش  ماصخلا ص 673  ۀیافک  [ 16]
یمزراوخ . بقانم  ثیدح 1 ـ  سلجم 55  قودص  یلاما  ثیدح 4 ـ  لصف 1  باب 2  دلج 1  دیفم  داشرا  ةدوملا ص 74 ـ  عیبانی  [ 17]

هتفگ هکیروطب  اریز  تسناد  سایق  لباق  مالـسلا  هیلع  یلع  اب  ناوتیمن  ار  وا  لاثما  وطـسرا و  هک  تسناد  دیاب  مما ـ  راکفا  باتک  زا  لقن  [ 18]
وا هک  هدوـب  رظن  نیا  زا  مه  فوـسلیف  نآ  هتفگ  تسا و  یباـستکا  یلیـصحت و  نادنمـشناد  ملع  یلو  تسا  یماـهلا  یندـل و  ماـما  مـلع  دـش 

تشادن . غارس  ار  یسک  وطسرا  طارقس و  زا  رتدنمشناد 
مالسا ص 20. رد  هعیش  [ 19]

یلع یهاوخ  تقیقح  تلادع و 

مالک 15 ) زا  هغالبلا ـ  جهن   ) قیضا هیلع  روجلاف  لدعلا  هیلع  قاض  نم  ۀعس و  لدعلا  یف  ناف 
ناسکی یـشبح  هایـس  اب  ار  دوخ  دنبلد  دنزرف  هک  دادیم  جرخب  لمع  تدش  يردقب  رما  نیا  رد  دوب و  تلادـع  قح و  درم  مالـسلا  هیلع  یلع 

: دومرف تهجنیدـب  دراد  درتسم  ار  نیمولظم  قح  ات  دومنیم  تازاـجم  ار  نارگمتـس  درکیم و  یئوج  زاـب  دوخ  لاـمع  زا  ترـضحنآ  دـیدیم ،
تاواسم يوقت و  تلادع و  هیاپ  رب  مالسلا  هیلع  یلع  تموکح  دنفیعض . نم  شیپ  رگمتس  ناشکندرگ  زیزع و  نم  رظن  رد  فیعـض  نایاونیب 

وا هشیدنا  يأر و  تسناوتیمن  دوب  میظع  ریطخ و  ردق  ره  ول  يرما و  چیه  دادیمن و  مکح  قحب  زج  اضق  دنـسم  رد  دوب و  راوتـسا  تاساوم  و 
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وا فده  تسنادیم و  لوئـسم  ناگدنب  قوقح  تیاعرب  تبـسن  ادخ  ربارب  رد  ار  دوخ  مالـسلا  هیلع  یلع  دزاس . فرحنم  تقیقح  ریـسم  زا  ار 
دوخ ناسک  نیرتکیدزن  هراـب  رد  یتح  ار  یـضیعبت  نیرتکچوک  دوب  لاـحم  دوب و  نآ  یتقیقح  یعقاو و  ینعمب  یعاـمتجا  تلادـع  يرارقرب 

ترضحنآ زا  نیملسم  لاملا  تیب  زا  دوخ  يررقم  مهس  رب  هفاضا  يزیچ  تسناوتن  دومن  رارصا  ردق  ره  لیقع  شردارب  هکنانچ  دیامن  لامعا 
یف رجا  ادهـسم و  نادعـسلا  کسح  یلع  تیبا  نال  هللا  و  دـیامرف : هک  تسا  هدـمآ  باـنجنآ  دوخ  مـالک  رد  نآ  هیـضق  يارجاـم  دـبایرد و 

ماطحلا ... نم  ءیشل  ابصاغ  دابعلا و  ضعبل  املاظ  ۀمایقلا  موی  هلوسر  هللا و  یقلا  نم  یلا  بحا  ادفصم  لالغالا 
رد هتـسب ) اپ  تسد و   ) ارم منارذگب و  يرادیب  هب  تسا ) روهـشم  يزیت  هب  هک   ) نادعـس راخ  يور  رب  حبـص ) ات   ) ار بش  رگا  دـنگوس  ادـخب 
هب هکیلاح  رد  میامن  تاقالم  ار  شلوسر  ادخ و  تمایق  زور  رد  هکنیا  زا  تسا  رتشوخ  یسب  نم  دزن  رد  دنشکباهراخ  نآ  يور  رب  اهریجنز 

يوـسب باتـش  يدـنت و  اـب  هک  یـسفن  رطاـخب  هنوـگچ  مشاـب و  هدرک  بصغ  يزیچ  اـیند  لاـم  زا  هدرک و  متـس  ادـخ )  ) ناگدـنب زا  یـضعب 
میامن ؟ متس  یسکب  دنام  دهاوخ  كاخ  ریز  رد  ینالوط  تدم  هتشگرب و  یگدیسوپ 

اعاص ... مکرب  نم  ینحامتسا  یتح  قلما  دق  الیقع و  تیأر  دقل  هللا  و 
درکیم و اضاقت  نم  زا  ار  امـش  لاملا ) تیب  زا   ) مدنگ نمکی  رادـقم  هک  مدـید  یناشیرپ  رقف و  تدـش  رد  ار  لیقع  مردارب )  ) دـنگوس ادـخب 

نداد ناشن  نمض  لیقع   ) دوب و هدش  هایـس  لین  اب  یئوگ  هریت و  دولآ و  كاخ  ناشتروص  هک  مدید  فیثک  هدیلوژ و  ياهیوم  اب  ار  شلافطا 
منید درکیم  نامگ  زین ) وا   ) مدادیم و شوگ  شنانخـسب  مه  نم  دومنیم و  رارکت  ار  شیاضاقت  درکیم و  دیکأت  ار  دوخ  شهاوخ  نمب ) اهنآ 

ماهدرک ! اهر  ار  دوخ  شور  هدومن و  يوریپ  وا  زا  هتخورف و  ودب  ار 
اهب ...! ربتعیل  همسج  نم  اهتیندا  مث  ةدیدح  هل  تیمحاف 

کیدزن دز و  دایرف  نویـش و  راـمیب  دـننام  نآ  درد  زا  دریگ ! تربع  هک  مدرب  شنت  کـیدزن  هدرک و  خرـس  شتآ ) رد   ) ار ینهآ  هعطق  سپ 
یناسنا هک  ینهآ  هراپ  زا  وت  اـیآ  دـننک  هیرگ  تیازع  رد  نارداـم  لـیقع  يا  متفگ  مدـید ) نینچ  ار  وا  نوچ   ) دزوسب نآ  ترارح  زا  هک  دوب 

تسا هتخورفا  شبـضغ  مشخ و  يارب  ارنآ  رابج  دنوادخ  هک  یـشتآ  يوسب  ارم  یلو  ینکیم  هلان  تسا  هتخادگ  یخوش  هچیزاب و  يارب  ارنآ 
ملانن ؟ منهج  شتآ  زا  نم  یلانیم و  کچوک  درد  نیا  زا  وت  ایآ  یناشکیم ؟

ام دزن  دوب  هداهن  یفرظ  رد  هک  ياهیده  اب  هاگنابش  دوب ) نیقفانم  زا  هک  سیق  نب  ثعشا   ) یصخش هک  تسنآ  لیقع  ناتـساد  زا  رتتفگـش  و 
تـسا هیده  نیا  ایآ  متفگ  ودب  دوب  هدش  ریمخ  نآ  یقاب  ای  رام و  نهد  بآب  یئوگ  متـشاد  هارکا  نآ  زا  هک  دوب  یئاولح  هیده ) نآ  و   ) دمآ

تسا ! هیده  هکلب  ةوکز  هن  تسا و  هقدص  هن  تفگ  تسا  مارح  تیب  لها  ام  رب  هک  هقدص  و  تسا ؟ هقدص  ةوکز و  ای 
هناوید ای  ياهتشگ  راچد  غامد  طبخب  ایآ  یهد ؟ بیرفارم  هک  ياهدمآ  ادخ  نید  قیرط  زا  ایآ  دنک  هیرگ  تگرم  رد  تردام  متفگ  ودب  سپ 

ياهدمآ ؟) یلع  نتفیرف  يارب  هک   ) یئوگیم نایذه  ای  ياهدش 
هتلعف ... ام  ةریعش  بلج  اهبلسا  ۀلمن  یف  هللا  یصعا  نا  یلع  اهکالفا  تحت  امب  ۀعبسلا  میلاقالا  تیطعا  ول  هللا  و 

زا ار  يوج  تسوپ  هک  ياهچروم  هرابرد  ار  ادخ  هک  دـنهدب  نمب  تسا  اهنآ  ياهنامـسآ  ریز  رد  هچنآ  اب  ار  میلقا  تفه  رگا  دـنگوس  ادـخب 
یلع دوجیم ، دوخ  ناهد  رد  ارنآ  یخلم  هک  تسا  یگرب  زا  رتتسپ  نم  رظن  رد  امـش  يایند  نیا  منکیمن و  زگره  منک  ینامرف  اـن  مریگب  نآ 
نامز رد  عفار  یبا  نب  هللا  دبع  [ 1  ] یقبت ةذل ال  ینفی و  میعنل  یلعل و  ام  تسا ؟ راکچ  تسین  رادیاپ  هک  یتذـل  ایند و  رذـگدوز  تمعن  اب  ار 
کی رد  تکرـش  تهج  تعاس  دنچ  يارب  ۀقوم  يدنب  ندرگ  مالـسلا  هیلع  یلع  نارتخد  زا  یکی  دوب  لاملا  تیب  نزاخ  ترـضحنآ  تفالخ 

ار دوخ  رتخد  مالـسلا  هیلع  یلع  دـنتفر  دوخ  لزنمب  نانامهم  هک  ینامهم  همتاخ  زا  سپ  دوب ، هتفرگ  هللا  دـبع  زا  هیراعب  نابرق  دـیع  یناـمهم 
اب كرتخد  ياهدروآ ؟ تسدـب  اجک  زا  ار  دـنب  ندرگ  نیا  دز  گناب  روفلا  یف  تسوا  ندرگ  رد  لاـملا  تیب  دـیراورم  دـنب  ندرگ  هک  دـید 

تساوخ و ارم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  دیوگ  هللا  دبع  ماهتفرگ  هیراعب  تعاس  دنچ  يارب  عفار  یبا  نبا  زا  درک  ضرع  ناوارف  زرل  سرت و 
منک ! تنایخ  نیملسمب  نم  رگا  ادخ  رب  هانپ  مدرک  ضرع  ینکیم ؟ تنایخ  نیملسم  لام  رد  عفار  یبا  رسپ  يا  دومرف 
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ياهداد ؟ هیراع  نم  رتخدب  نیملسم  تیاضر  نم و  هزاجا  نودب  دوب  لاملا  تیب  رد  هک  ار  يدنب  ندرگ  هنوگچ  دومرف 
هک متسه  دنب  ندرگ  نآ  نماض  دوخ  نم  دهدب و  سپ  هک  هتساوخ  تناماب  نم  زا  ارنآ  تسا و  امـش  رتخد  وا  نینمؤملا  ریما  ای  مدرک  ضرع 

راـتفرگ هک  يوش  بکترم  يراـک  نینچ  رگید  راـب  يارب  اداـبم  نادرگرب و  شلحمب  ارنآ  زورما  نیمه  دومرف  منادرگ ، زاـب  دوخ  لـحم  ارنآ 
یتقو شرتخد  مدیربیم ، ار  شتسد  هک  دوب  هیمشاه  نز  نیلوا  دوب  هتفرگن  هنومضم  هیراعب  ار  دنب  ندرگ  وا  رگا  دش و  یهاوخ  نم  تبوقع 

يا دومرف  ترضح  تسا ؟ رتراوازس  نم  زا  نآ  زا  هدافتـسا  يارب  یـسک  هچ  ماوت  رتخد  نم  نینمؤملا  ریما  ای  درکضرع  دینـش  ار  نخـس  نیا 
ندرگ هاگنآ  دنتـشاد ؟ يدنب  ندرگ  نینچ  دیع  رد  نیرجاهم  ياهنز  مامت  ایآ  دربن  ردـب  قح  هار  زا  ارت  تسفن  ياوه  بلاطیبا  نب  یلع  رتخد 

زا یتشادمـشچ  دندوب  دنمتورث  هکنیا  اب  مالـسلا  هیلع  یلع  تفالخ  نامز  رد  ریبز  هحلط و  [ 2  ] دینادرگ زاب  شلحمب  تفرگ و  وا  زا  ار  دـنب 
تسیچ ؟ دینادیم  نارگید  زا  رترب  ار  ناتدوخ  امش  هکنیا  لیلد  دومرف  مالسلا  هیلع  یلع  دنتشاد . ترضحنآ 

دوب ؟ هنوگچ  امش  يررقم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  نامز  رد  دومرف  ترضح  دوب  رتشیب  ام  يررقم  رمع  تفالخ  نامز  رد  دندرک  ضرع 
هللا یلـص  ربمغیپ  شور  زا  نم  ایآ  تسا  مدرم  ریاس  دننام  امـش  يررقم  مه  نونکا  دومرف  مالـسلا  هیلع  یلع  مدرم  ریاس  دننام  دندرک  ضرع 

رمع ؟ شور  زا  ای  منک  يوریپ  هلآ  هیلع و 
امش دوخ  قیدصتب  انب  نم  قباوس  تامدخ و  دومرف  مالـسلا  هیلع  یلع  میراد ! یقباوس  میاهدرک و  یتامدخ  ام  دنتفگ  دنتـشادن  یباوج  نوچ 
اهنآ هرخالاب  متـسین ، لئاق  مدرم  نیرتریقف  دوخ و  ناـیم  يزاـیتما  هنوگچیه  متـسه  مه  هفیلخ  ـالعف  هکنیا  اـب  تسا و  نیملـسم  همه  زا  رتشیب 

دنتشگرب . دیما  ان  هدش و  باجم 
درکیم ءاضتقا  تقیقح  هچ  ره  دوب و  قح  وریپ  وا  تسجیم ، يرازیب  متس  ملظ و  زا  درکیم و  رقتسم  اج  همه  رد  ار  تلادع  مالـسلا  هیلع  یلع 

هدوب و یقالخا  یقوقح و  تاکن  مامت  يواح  تسا  هدش  هتـشون  اهناتـسرهش  نارادـنامرفب  نیمارف  تروصب  هک  يو  تاروتـسد  دادـیم  ماجنا 
باتک رد  نادـیز  یجرج  دـناهدومن . تواضق  ترـضحنآ  یهاوختقیقح  دروم  رد  هدرب و  ینایاش  ياههدافتـسا  اـهنآ  زا  ناـهج  نانادـقوقح 

ار اهنآ  میناوتیم  هنوگچ  میاهدیدن  ار  نایفـس  یبا  نب  ۀیواعم  بلاطیبا و  نب  یلع  هک  ام  دسیونیم : نینچ  مالـسا ) ندمت  خیرات   ) دوخ فورعم 
میربب ؟ یپ  اهنآ  دوجو  شزرا  نازیمب  مینک و  کیکفت  مه  زا 

. مینک تواضق  اهنآ  هرابرد  میناوتیم  یبوخب  نرق  هدراهچ  زا  سپ  تسا  هدـنام  هیواعم  یلع و  زا  هک  یتاملک  اههمان و  نانخـس و  يور  زا  اـم 
دنروآ تسدـب  میـس  رز و  دـنوش و  طلـسم  مدرم  رب  اهنآ  هک  تسنیا  شفدـه  رتشیب  هتـشون  دوخ  ماکح  لاـمعب و  هک  یئاـههمان  رد  هیواـعم 
ادیکا زیچ  ره  زا  لبق  شیوخ  نارادنامرفب  دوخ  ياههمان  مامت  رد  بلاطیبا  نب  یلع  یلو  دنتسرفب  وا  يارب  ار  هیقب  دنرادرب و  دوخ  ار  یمهس 

زا یهن  فورعمب و  رما  دنرادب ، هزور  دنناوخب و  دوخ  تاقوا  رد  بترم و  ار  زامن  دنـسرتب ، ادـخ  زا  دنـشاب و  راکزیهرپ  هک  دـنکیم  شرافس 
دنزرون و تلفغ  نادنمتجاح  ناراد و  ضرق  نامیتی و  ناریقف و  عضو  زا  دنـشاب و  هتـشاد  تورم  محر و  ناتـسد  ریزب  تبـسن  دـننک و  رکنم 

[ . 3  ] تسا ایند  نیا  زا  نتشذگ  نتشاذگ و  یگدنز  نیا  نایاپ  تسا و  نانآ  لامعا  رظان  دنوادخ  لاح  ره  رد  هک  دننادب 
ناـیب ترـضحنآ  دـننام  یتـلود  ماـکح  اـب  ار  عاـمتجا  تابـسانم . نینچمه  مه و  اـب  ار  تاـقبط  دارفا و  طـباور  قوـقح  ياـملع  زا  کـیچیه 

هکیعقوم دوب . رانک  رب  گنرین  هلیح و  هسیـسد و  زا  تشادن و  یفدـه  تلادـع  قح و  یتسرد و  یتسار و  زج  مالـسلا  هیلع  یلع  دـناهدومنن ،
حالصب نورقم  رـضاح  لاح  رد  هیواعم  لزع  هک  دندرک  ضرع  شنارای  زا  ياهدع  دومن  لوزعم  ار  نامثع  ماکح  لامع و  دیـسر و  تفالخب 
مناوتیمن مه  تعاسکی  يارب  نم  دومرف  مالـسلا  هیلع  یلع  درادـیمن ، رب  ماش  تراما  زا  تسد  یناـسآب  تسا و  وج  هنتف  يدرم  وا  اریز  تسین 

منیب . اورمکح  نیملسم  تعامج  رب  ار  نیدیب  دساف و  صاخشا 
ادـعب درکیمن  لزع  اروـف  ار  هیواـعم  رگا  اریز  تشادـن  یئانـشآ  تسایـسب  مالــسلا  هـیلع  یلع  هـک  تـسنیا  رب  هدـیقع  ار  رظن  هتوـک  یهورگ 

دیسریمن و نامثعب  تفالخ  تفریذپیم  ار  فوع  نب  نمحرلا  دبع  نخس  ۀقوم  رگا  رمع  يرفن  ياروش 6  رد  ای  دنک و  لوزعم  ار  وا  تسناوتیم 
نیا تاضارتعا  نانخس و  دیآیمن و و ... شیپ  تیمکح  نایرج  دشیم و  بلاغ  هیواعمب  تخاسیمن  اهر  نیفص  گنج  رد  ار  صاع  ورمع  رگا 
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قح و رادفرط  راوگرزب و  بیجن و  میرک و  مدرم  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  تسناد  دیاب  یلو  دسریم  رظنب  حیحـص  رما  يداب  رد  مدرم  زا  هورگ 
تموکح اـب  دوب  هیهلا  تفـالخ  ناـمه  هک  وا  تموکح  اریز  دـیامن  یلاو  نیملـسم  رب  ار  وا  لاـثما  هیواـعم و  تسناوتیمن  وا  دوـب و  تقیقح 

تمکح و تلیـضف و  ويوقت  فاصنا و  لدع و  دننام  یناسفن  لئاضف  یقالخا و  هیلاع  ینابمب  هجوت  اب  هیهلا  تموکح  تشاد ، قرف  نارگید 
یشور نینچ  رد  تسا  تلادع  قح و  فالخ  رب  هچنآ  دریگیم و  رظن  رد  ار  نیملسم  یعامتجا  يدرف و  حلاصم  هدش و  يزیر  یپ  اهنآ  لاثما 

تقیقح و اب  قبطنم  دیاب  دهدیم  ماجنا  هک  یلامعا  تسا و  نیمز  يور  رد  وا  هدنیامن  ادخ و  تافص  رهظم  مالـسلا  هیلع  یلع  دوشیمن ، هدید 
دشاب . یهلا  روتسد 

دوبن هتسیاش  لامعا  نیا  ماجنا  مالسلا  هیلع  یلع  يارب  تسا  راکبیرف  زاب و  گنرین  رگهلیح و  صاخشا  هویش  ندز  لوگ  هسیسد و  تسایس و 
ردـغی و هنکل  ینم و  یهداب  ۀـیواعم  ام  هللا  و  دـیامرف : ترـضحنآ  دوخ  هکنانچ  دـهد  جرخب  یگنرز  نارگید  دـننام  تسناوتیمن  وا  هکنیا  هن 

یقتلا ول ال  دومرف : زاب  و  ددرگیم . روجف  بکترم  دـنکیم و  رکم  وا  نکل  تسین و  رتشوه  اب  رتکریز و  نم  زا  هیواعم  دـنگوس  ادـخب  رجفی .
ار یلع  ياپارس  قح  یلجت  یلو  مدوب . رتگنرز  برع  مامت  زا  متـشادن ) يوقت  نم  لاحم  ضرفب   ) دوبن يوقت  رگا  ینعی  برعلا . یهدا  تنکل 

درکیم . عافد  قح  زا  تسجیم و  قح  دیدیم و  قح  تفگیم و  قح  وا  دوب  هتفرگ  ارف 
رسب  ) هیواعم مکاح  زا  تیاکش  يارب  ترضحنآ  تداهش  زا  سپ  ینادمه  هرامع  رتخد  هدوس  هک  دناهتشون  مالسلا  هیلع  یلع  تلادع  هرابرد 

هیواعم هیلع  مالسلا  هیلع  یلع  يرادفرطب  ار  مدرم  نیفص  گنج  رد  هک  ار  وا  هیواعم  تفر و  وا  دزنب  تشادیم  اور  متس  ملظ و  هک  ةاطرا ) نب 
ياهدمآ ؟ اجنیا  هک  تسیچ  وت  تجاح  تفگ  سپس  دومن و  شنزرس  درکیم  کیرحت 

ظفح يارب  ام  دوب و  یهاوخ  لوئسم  وا  لامعاب  تبسن  دنوادخ  دزن  رد  وت  هتـشک و  ار  ام  نادرم  هتفرگ و  ار  ام  هلیبق  لاوما  رـسب  تفگ  هدوس 
هدوس يا  تفگ  هیواعم  مینک  یساپس  ان  ارت  الا  میوشیم و  رکـشتم  وت  زا  یـسرب  ام  تیاکـشب  رگا  نونکا  میدرکن  يراک  وا  اب  وت  رطاخب  مظن 

تفگ : هاگنآ  تخادنا و  ریزب  رس  یتخل  هدوس  ینکیم ؟ دیدهت  ارم 
اهنمضت  حور  یلع  هلالا  یلص 
انوفدم  لدعلا  اهیف  حبصاف  ربق 

تدوصقم تفگ  هیواعم  دیدرگ . نوفدم  ربق  نآ  رد  وا  اب  زین  تلادع  تفرگ و  رب  رد  ار  وا  يربق  هکنآ  ناور  رب  دتـسرف  دورد  دنوادخ  ینعی 
تسیک ؟

دوب هداتسرف  ام  دزنب  تاقدص  ذخا  يارب  ار  يدرم  شتفالخنامز  رد  هک  تسا  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  وا  دنگوس  ادخب  تفگ  هدوس 
یلصم رد  زامن  يارب  بانجنآ  هک  مدیسر  شتمدخ  یتقو  متفر  ترضحنآ  شیپ  تیاکـش  يارب  نم  دومن  راتفر  تلادع  قیرط  زا  نوریب  وا  و 

نایب ار  وا  لماع  يافج  روج و  نم  يراد ؟ یتجاح  ایآ  دیسرپ  ینابرهم  تقفش و  لامک  اب  دید  ارم  نوچ  دیوگب  ریبکت  تساوخیم  هداتسیا و 
يارب ار  لماع  نیا  نم  هک  ینادیم  وت  رداق  رهاق و  دنوادخ  يا  تفگ  درک و  نامسآب  ور  تسیرگب و  تخـس  دینـش  ارم  نانخـس  نوچ  مدرک 

تاکرابم تایآ  هلیـسوب  لماع  نآ  خـیبوت  نمـض  دروآ و  نوریب  دوخ  بیج  زا  یتسوپ  هراـپ  اروف  ماهداتـسرفن و  وت  ناگدـنب  هب  متـس  ملظ و 
ات شاب  هتـشاد  ياهدرک  تفایرد  لاـح  اـت  هچ  ره  وشم و  لـخاد  تاقدـص  لـمع  رد  رگید  هماـن ، نیا  تیؤر  ضحمب  هک  تشون  ودـب  نآرق 

هاتوک نارگید  لامب  زواجت  يدعت و  زا  رگمتس  مکاح  تسد  هجیتن  رد  داد و  نمب  ار  همان  نآ  و  دریگ ، لیوحت  وت  زا  هک  متسرفب  ار  يرگید 
دیدرگ .

تـسا هتفرگ  هدوس  هلیبق  لاوما  زا  هچنآ  هک  دـسیونب  ةاطرا  نب  رـسب  هب  ياهمان  هک  داد  روتـسد  دوخ  بتاکب  دینـش  نخـس  نیا  نوچ  هیواـعم 
[ . 4  ] دیامن درتسم  اهنادب 

ار قح  هار  هدرک  حیرـصت  زین  نادیز  یجرج  هکنانچمه  تشونیم  دوخ  نارادـنامرف  ماکحب و  هک  یئاههمان  مامت  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  يراب 
جرم و جره و  دـیماجنایم و  لوطب  ترـضحنآ  تموکح  نارود  رگا  دوـمرفیم ، هیـصوت  ار  یتـسرد  يوـقت و  داد و  لدـع و  دادـیم و  ناـشن 
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اریز تشگیم  نانآ  بیـصن  ایند  نید و  تداعـس  دـشیم و  رگید  روط  نیملـسم  یعامتجا  عضو  کش  ـالب  تشادـن  دوجو  یلخاد  ياـهگنج 
نـشور يارب  تفرگیم و  همـشچرس  وا  یهاوختقیقح  يوقت و  زا  هک  دوب  تلادـع  یجراخ  قادـصم  تموکح ، رد  مالـسلا  هیلع  یلع  شور 

ارت کـلام  يا  دوشیم : هراـشا  ـالیذ  هدوـمرف  موـقرم  رـصم  یلاو  یعخن  رتـشا  کـلامب  هک  باـنجنآ  هماـن  دـهع  زا  یئاـهزارفب  بلطم  ندـش 
رد وت  هک  دنرگنیم  هنوگنامهب  وت  ياهراک  رد  مدرم  دـناهدوب و  اجنآ  رد  راکمتـس  رگداد و  نایاورنامرف  وت  زا  شیپ  هک  مداتـسرف  يروشکب 

دنوادـخ هچنآ  هلیـسوب  نوچ  یئوگ و  ناینیـشیپ  دروم  رد  وت  هک  دـنیوگ  وت  هرابرد  ار  نانخـس  نامه  يرگنیم و  لیبق  ناـنارمکح  ياـهراک 
يا . ) دـشاب کین  لمع  هریخذ  وت  دزن  رد  اههریخذ  نیرتهب  دـیاب  اذـل  تخانـش  ار  اهنآ  ناوتیم  دـنکیم  يراـج  مدرم  ناـبز  رب  ناـکین  هراـبرد 

رد سفنب  ندـیزرو  لخب  هک  زرو  لخب  تسین  لالح  زاـجم و  تیارب  هچنآ  زا  دوخ  سفنب  ریگ و  تسدـب  ار  تسوه  يوه و  راـهم  کـلام )
نک راتفر  تفطالم  یتسود و  اب  اهنآ  اب  شاب و  نابرهم  مدرم  اب  ابلق  تسا ، فاصنا  لدع و  دشاب  نآ  دنیاشوخ  ان  ای  دـنیاشوخ و  هچنآ  دروم 
وت شیکمه  رگا   ) ای دناوت و  ینید  ردارب  ای  دنهورگ  ود  نانآ  اریز  دناد  تمینغ  ار  اهنآ  ندروخ  هک  یشاب  هدنرد  ناویح  نوچ  نانآب  ادابم  و 

ینامرف ان  نایـصع و  بکترم  هتـسنادن  هتـسناد و  دـنزیم و  رـس  یئایاطخ  اهـشزغل و  اـهنآ  زا  هک  [ 5  ] دنتـسه ادخ  قولخم  وت  دننام  دنتـسین )
رادروخرب دنوادخ  تشذگ  وفع و  زا  دوخ  وت  هک  يراد  تسود  هکنانچمه  هدب  رارق  دوخ  ضامغا  وفع و  دروم  ار  اهنآ  نیا  رب  انب  دـنوشیم 

ام هدومن  اهنآ  یلاو  ارت  هک  یـسک  زا  زین  دـنوادخ  تست و  قوف  ام  هدرک  اورنامرف  اهنادـب  ارت  هکنآ  یئاهنآ و  سیئر  قوف و  ام  وت  اریز  يوش 
تسا . هداد  رارق  وت  شیامزآ  بجوم  ارنآ  هتساوخ و  اهنآ  ياهراکب  یگدیسر  وت  زا  تسا و  رترب  قوف و 

یب شتمحر  وفع و  زا  هن  يراد و  یتردق  وا  رهق  مشخ و  ربارب  رد  هن  وت  اریز  یهد  رارق  ادخ  اب  گنج  ضرعم  رد  ار  دوخ  ادابم  کلام ) يا  )
ياهدوـمن ار  نارگید  هک  مه  یتـبوقع  رفیکب و  شاـبم و  نامیـشپ  ياهدرک  نارگید  هراـبرد  هـک  یتشذـگ  وـفع و  زا  زگره  و  یتـسه ، زاـین 

تراما نمب  هک  یئوگب  دـیابن  نکم و  باتـش  یباـی  یتعـسو  دوخ  سفن  رد  نآ  ندروخ  ورف  زا  هک  یبضغ  یئوخ و  دـنت  هب  وشم و  ناـمداش 
رییغت ثداوحب و  نتسج  یکیدزن  نید و  فعـض  بجوم  لد و  داسف  ببـس  شور  نیا  اریز  دنیامن  ءارجا  دیاب  مهدیم  روتـسد  نم  دناهداد و 

تسا . اهتمعن 
تست و زا  رتـالاب  هک  دـنوادخ  کـلم  تمظعب  دروآ  دـیدپ  بجع  یگرزب و  وـت  يارب  یئاورناـمرف  تموـکح و  نیا  هکیناـمز  کـلام ) يا  )
ربک و ندیشیدنا  ندرک و  هاگن  نیا  هک  شیدنیب  نک و  رظن  یتسین  اناوت  نادب  شیوخ  سفن  زا  هچنادبتدوخب  تبـسن  وا  یئاناوت  تردقب و 
اب ار  دوخ  هکنیا  زا  و  ددرگیم ، زاب  وت  يوسب  هتـشگ  ادیپ  ان  تدرخ  لقع و  زا  ربک  بجع و  رثا  رد  هچنآ  دراد و  زاب  يدـنت  زا  ارت  یـشک  رس 

دنوادخ اریز  شاب  رذح  رب  تخـس  یهد  رارق  وا  دننامه  تردق  توربج و  رد  ار  نتـشیوخ  ای  يریگ و  ربارب  تمظع  یگرزب و  رد  دـنوادخ 
دیامن . کچوک  تسپ و  ار  يربکتم  ره  دنک و  راوخ  ار  یشکندرگ  ره 

فاصنا اب  يراد  تسود  تناتـسد  ریز  زا  هک  یـسک  ره  تناکیدزن و  دوخ و  بناج  زا  زین  مدرم  هرابرد  هد و  فاصنا  ار  ادـخ  کـلام ) يا  )
دوشیم و نمـشد  وا  اب  ناگدنب  ضوعب  دـنوادخ  دـنک  متـس  ادـخ  ناگدـنب  هب  هک  یـسک  و  یـشاب ، راکمتـس  ینکن  نینچ  رگا  هک  نک  راتفر 

هکیعقوم ات  تسا  گنج  لاح  رد  ادخ  اب  سکنآ  دزاس و  لطاب  ار  وا  ناهرب  تجح و  دـنک  ینمـشد  همـصاخم و  هک  یـسک  اب  مه  دـنوادخ 
تـسین رثؤم  وا  ندروآ  بضغب  دوز  ادخ و  تمعن  رییغت  رد  متـس  رب  يرادیاپ  دننام  زیچ  چیه  و  دیارگ ، هبوتب  دشکب و  يراکمتـس  زا  تسد 

تسا . ناراکمتس  نیمک  رد  دونشیم و  ار  ناگدیدمتس  ياعد  دنوادخ  اریز 
هک اریز  دشابیم  مدرم  یئوجبیع  ددص  رد  همه  زا  شیب  هک  دشاب  یسکنآ  وت  دزن  تناتسد  ریز  نیرتنمشد  نیرترود و  هک  دیاب  کلام ) يا  )

مدرم یناهنپ  بویع  ادابم  سپ  تسا  رتهتـسیاش  نارگید  زا  مکاح  یلاو و  اهنآ  ندیناشوپ  يارب  هک  دـشابیم  یفعـض  طاقن  بویع و  ار  مدرم 
زا هچنادب  دنوادخ  ینک و  كاپ  دیاب  تسا  راکشآ  هک  ار  یبویع  طقف  وت  هکنوچ  يزاس  راکشآ  وجتـسج و  تسا  هدیـشوپ  وت  رظن  زا  هک  ار 

يراد تسود  وت  بویع  زا  هک  ار  هچنآ  وت  زا  زین  دنوادخ  ات  ناشوپب  ار  مدرم  یتشز  یناوتیم  ات  نیا  رب  انب  دـنکیم ، مکح  تسا  ناهنپ  وت  رظن 
دناشوپب . دشاب  هدیشوپ  مدرم  زا 
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مدرم لد  زا  شوـخ  راـتفر  كولـس و  نسح  اـب  دنـشاب  هتـشاد  لد  رد  وـت  زا  مدرم  تسا  نکمم  هک  ار  ياهـنیک  هنوـگ  ره  هرگ  کـلام ) يا  )
ناداـن دـشابن  تسرد  وت  رظنب  هک  يزیچ  ره  زا  ار  دوخ  نک و  عطق  دوخ  زا  نارگید  هراـب  رد  ار  ینمـشد  ماـقتنا و  عون  ره  هتـشر  ياـشگب و 

دنک دـننام  ناـیوگ  تحیـصن  هب  ار  دوخ  دـنچ  ره  نیچ  نخـس  هک  اریز  نکم  هلجع  نیچ  نخـس  ياـههتفگ  ندومن  یهاوگ  رد  هد و  ناـشن 
دناسرتیم یتسدیهت  رقف و  زا  دنادرگ و  زاب  ششخب  لضف و  زا  ارت  هک  هدم  هار  ار  لیخب  صخـش  دوخ  تروشم  هسلج  رد  و  تسا ، راکتنایخ 

ار صرح  تدـش  هک  ار  راکعمط  صیرح و  هن  دزاس و  تناوت  ان  گرزب  ياهراک  ماجنا  زا  ارت  هک  نکم  لـخاد  ار  وسرت  صخـش  نینچمهو 
دروآ . درگ  ار  اهنآ  دنوادخب  ینامگ  دب  هک  دنتسه  یفلتخم  زیارغ  صرح  نبج و  لخب و  هک  اریز  دهد  هولج  وت  رظن  رد  يرگمتس  اب  مأوت 

ياهدرکن هک  یباوص  ان  راک  تلعب  دننکن و  هغلابم  وت  حدم  رد  هک  نک  راداو  ار  اهنآ  بسچب و  ناتـسار  نایاسراپب و  یناوتیم  ات  کلام ) يا  )
وکین هک  دیابن  و  دروآ . دیدپ  یشک  رس  ربک و  هدرک و  دنسپ  دوخ  نیب و  دوخ  ار  ناسنا  حدم ، رد  هغلابم  رارـصا و  اریز  دننادرگن  تنامداش 

هب ار  ناراکدب  دنکیم و  لیم  یب  درسلد و  يراک  وکین  هب  ار  ناراکوکین  شور ، نیا  اریز  دنـشاب  هیاپ  هجرد و  کیب  وت  دزن  رد  راکدب  راک و 
رفیکب ار  ناراکدب  هدب و  شاداپ  ار  ناراکوکین   ) نک مازلا  دـناهدومن  مزلم  دوخ  يارب  هچنادـب  ار  نانآ  زا  کی  ره  و  دـهد ، تداع  يراکدـب 

سپ ینادرگیم ، صلاخ  ار  تنید  نآ  هلیـسوب  هک  دشاب  یـصوصخم  عقوم  رد  تسا  ادخ  يارب  اهنآ  ماجنا  هک  یـضئارف  هماقا  دـیاب  و  ناسر )
ارنآ هدرک و  افو  الماک  یئوج  یکیدزن  ادخب  نآ  هلیـسوب  هچنادب  زادنیب و  راکب  ادـخ  تدابع  يارب  ار  تنت  دوخ  زور  بش و  زا  یتمـسق  رد 

دنکفا . بعت  جنرب و  ارت  ندب  راک  نیا  هچ  رگا  هد  ماجنا  صقن  بیع و  نودب 
مدرم تونق  دوجـس و  عوکر و  نداد  لوط  اب   ) نادرگ عیاض  ار  زامن  هن  نک و  رفنتم  ار  مدرم  هن  يزیخرب  تعامج  زامنب  مدرم  اـب  هکیعقوم  و 
زرطب زامن  تابجاو  ياداب  طقف  ینعی  دوشن  نآ  یهابت  بجوم  اـت  راذـگم  ورف  يزیچ  مه  زاـمن  تاـبجاو  زا  لاـح  نیع  رد  نکم و  هتـسخ  ار 

دنراد . يروف  ياهراک  ای  هدوب و  رامیب  لیلع و  هک  دنتسه  یناسک  مدرم  نایم  رد  اریز  زادرپب ) حیحص 
داـیز ارت  نارگید  یهاوخب  هکنیا  زا  دـنک و  تراداو  يدنـسپ  دوخب  ارت  هک  يزیچب  داـمتعا  زا  یهاوخ و  دوخ  ینیب و  دوـخ  زا  کـلام ) يا  )

ار ناراک  وکین  یکین  هنوگ  ره  اهنآ  هلیـسوب  هک  تسا  ناطیـش  ياـهتصرف  نیرتنئمطم  زا  تشز  تافـص  نیا  اریز  زیهرپب  تخـس  دنیاتـسب 
هک ار  يراک  ای  یهن و  یتنم  نانآ  يارب  ياهدومن  تناـمرف  ریز  مدرمب  هک  یناـسحا  یکین و  ربارب  رد  هکنیا  زا  زیهرپب  و  دزاـس ، هاـبت  لـطاب و 

تنم هک  اریز  ینکن  افو  یهد و  نانآب  ياهدـعو  ای  یهد و  هولج  دـح  زا  هدایز  يرامـش و  گرزبارنآ  راختفا  يارب  ياهداد  ماجنا  اـهنآ  يارب 
مشخ و بجوم  مدرم  ادـخ و  دزن  رد  هدـعو  فلخ  دربیم و  ار  قح  رون  ندرک  دوـمناو  گرزب  ار  راـک  دـنکیم و  لـطاب  ار  ناـسحا  نداـهن 

دینکیمن .) هک  ار  هچنآ  دیئوگب  هکنیا  دراد  نمشد  تخس  دنوادخ   ) دیامرف یلاعت  يادخ  هکنانچ  تسا  ینمشد 
تجاجل و زا  ای  اهنادب و  یسرتسد  ماگنه  رد  ندیشوک  تخـس  ای  اهنآ و  عقوم  ندیـسر  زا  شیپ  اهراک  ماجنا  رد  یگدزباتـش  لیجعت و  زا  و 

يزیچ ره  سپ  زیهرپب ، تسا  نشور  نادب  لوصو  قیرط  هک  یماگنهب  یتسـس  زا  نینچمه  ینادن و  ارنآ  حیحـص  هار  هک  يراک  رد  یگزیتس 
راذگب . شیوخ  ياجب  ار  يراک  ره  هنب و  دوخ  ياجب  ار 

ای دناهتـسب و  راکب  هک  یکین  شور  ای  هدرک و  رداص  داد  لدـعب و  هک  یماـکحا  دـننام  هتـشذگ  ناینیـشیپ  رب  هچنآ  هک  تسا  بجاو  وت  رب  و 
يرآ دایب  دناهداد  ماجنا  اهنآ  هدش و  هراشا  نادب  ادخ  باتک  رد  هک  یبجاو  رما  ای  هدومن و  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  زا  هک  یثیدـح 

رد هچنآ  ندرک  يوریپ  رد  ینک و  راتفر  هدرک و  ءادتقا  ام  زا  مه  وت  میدرک  راتفر  نادب  ام  هک  يدرک  هدهاشم  روما  نیا  زا  هچنادـب  هاگنآ  و 
يوه يوسب  وت  سفن  هکیعقوم  ات  مدومن  مکحم  وت  رب  ار  دوخ  تجح  نامیپ  نیا  اب  نم  یئامن و  شـشوک  مدرک  شرافـس  وتب  همان  دهع  نیا 

و دهدیمن ، قیفوت  یکین  هب  درادیمن و  هگن  يدب  زا  یسک  زگره  یلاعت  يادخ  زجب  هچ ) رگ   ) یشاب هتشادن  ياهناهب  رذع و  دباتـشب  سوه  و 
ناگدنب و رب  ینابرهم  ةوکز و  زامن و  رد  شـشوک  بیغرت و  دومرف  دـیکأت  نمب  دوخ  يایاصو  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هچنآ 

میظعلا . یلعلا  هللااب  الا  ةوق  لوح و ال  مهدیم و ال  همتاخ  ترضحنآ  شرافس  دیق  اب  متشون  وتب  هک  ار  دوخ  هماندهع  زین  نم  دوب  ناتسد  ریز 
مدرمب تبـسن  وا  ینابرهم  تفوطع و  و  یهاوختقیقح ، تلادـع و  يوقت و  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  تاروتـسد  ماـمت  دوشیم  هظحـالم  هکیروطب 
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. تسا هدومرف  رداص  هتشذگ  تاروتسد  هباشم  ینیمارف  دوخ  ماکح  هیلک  يارب  هکلب  دوبن  کلام  يارب  اهنت  تاروتسد  نیا  دنکیم و  تیاکح 
-----------------------

اه : تشون  یپ 
. 215 مالک . هغالبلا  جهن  [ 1]

. 377 دلج 40 ص . راونالا  راحب  [ 2]
. 3 تسیچ ص . هغالبلا  جهن  [ 3]

. 50 همغلا ص . فشک  [ 4]
دراد دوجو  دیفـس  هایـس و  یتسرپ و  داژن  ياوعد  یقرتم  للم  نایم  زونه  تسا  رـشب  قوقح  تیاعر  زا  نخـس  رـضاح  رـصع  رد  هکنیا  اب  [ 5]
ربارب رد  دنـشاب  هک  ياهقبط  شیک و  ره  زا  مدرم  دـیامرفیم  هدرمـش و  موـهوم  ار  یتازاـیتما  نینچ  شیپ  نرق  رد 14  مالـسلا  هیلع  یلع  یلو 

هزجعم یعون  دوخ  تشادـن  یعالطا  یناسنا  یعیبط  قوقح  زا  یـسک  هک  ینامز  ناـنچ  رد  ینخـس  نینچ  نتفگ  دـنربارب  یعاـمتجا  تلادـع 
. تسا

یلع فطاوع 

هیآ 29 ) حتف  هروس  . ) مهنیب ءامحر  رافکلا  یلع  ءادشا  هعم  نیذلا  و 
نینچ دجاو  هک  یسک  دبای و  شرورپ  میلس  سفن  كاپ و  بلق  رد  هفطاع  تبحم و  تسا ، هتسباو  دارفا  هبذاج  تبحمب و  یعامتجا  ره  ياقب 
هفطاع تبحم و  رهظم  مالـسلا  هیلع  یلع  دـهدیم . حـیجرت  دوخ  یتحارب  ار  اهنآ  شیاسآ  یتح  هدوب و  نارگید  رکف  رد  دـشاب  هیلاع  تافص 

دومنیم . ناگدنامرد  ناگراچیب و  فرص  ار  دوخ  راک  دزم  ماجنا  رس  درکیم و  راک  دیشکیم و  جنر  وا  دوب 
روای ناگدنامرد و  ریگتـسد  نانز و  هویب  سر  دایرف  نامیتی و  ردپ  وا  دوب  یگرزب  هاگهانپ  ناشکمتـس  نادـنمزاین و  يارب  مالـسلا  هیلع  یلع 

دربیم و نانز  هویب  نیکاسم و  يارب  ناـن  اـمرخ و  بش  یکیراـت  رد  دـمآیم و  نوریب  هناـخ  زا  اهبـش  دوخ  تفـالخ  ناـمز  رد  دوب ، ناـفیعض 
تسیک ؟ رورپ  عون  ریخ و  درم  نیا  هک  دسانشب  یسک  هکنیا  نودب  دادیم  لوپ  هقوذآ و  اهنآ  هناخ  رد  زا  سانش  ان  درم  تروصب 

. دادـیم كاـشوپ  كاروـخ و  شیارب  دیـشکیم و  وا  رـسب  شزاوـن  تسد  ناـبرهم  يردـپ  دـننام  دـیدیم  یمیتـی  اـجک  ره  مالـسلا  هـیلع  یلع 
یلع دوب ، تحاران  کشم  ینیگنـس  زا  دربیم و  هناخب  هتفرگ و  شود  رب  بآ  کشم  هک  دـید  ار  ینز  تفریم  هچوک  رد  يزور  ترـضحنآ 

مرهوش تفگ  دسانـشب  ار  وا  هکنیا  نودب  نزنآ  دش ، ایوج  نز  تشیعم  زرط  زا  دیناسر و  يو  لزنمب  تفرگ و  نز  زا  ار  کشم  مالـسلا  هیلع 
مدرم يرازگتمدـخب  میاههچب  دوخ و  شاعم  هیهت  يارب  يراچان  يور  زا  نم  دیـسر و  تداهـشب  تفر و  یگنج  تیرومأـمب  یلع  بناـج  زا 

زا یلیبنز  دش  حبص  نوچ  درب  رسب  یتحاران  اب  ار  بش  دش و  هنوگ  رگید  شکرابم  رطاخ  نخس  نیا  ندینـش  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  متخادرپ .
ار هقوذآ  نز  مدرک  کـمک  وـتب  بآ  کـشم  ندروآ  رد  هک  متـسه  یـسک  ناـمه  نم  تفگ  تفر و  نزنآ  هناـخب  تشادرب و  اـمرخ  درآ و 

هناخ دراو  مالسلا  هیلع  یلع  دناهدنام  اذغ  یب  میتی و  نم  نادنزرف  هک  دنک  مکح  یلع  نم و  نایم  ادخ  تفگ  دومن و  رکـشت  وا  زا  تفرگ و 
دش و نان  نتخپ  لوغشم  نز  نآ  زپب  نان  وت  مرادیم و  هگن  ارت  ناکدوک  نم  متسه  رـضاح  باوث  بسک  وت و  تمدخ  يارب  نم  دومرف  دش و 

اهنآ ناهدب  امرخ  دیطلغیم  ورف  شکرابم  نامـشچ  زا  کشا  هکیلاح  رد  دـیناشن و  دوخ  يوناز  يور  ار  میتی  ناکدوک  مه  مالـسلا  هیلع  یلع 
نوچ تسا ، هتـشادن  يدمعت  يو  هک  دینک  لالح  ار  وا  دسرب  امـش  راکب  تسا  هتـسناوتن  یلع  رگا  نم ، ياههچب  يا  دومرفیم  تشاذـگیم و 
شتآ ترارح  زا  شچب و  ار  شتآ  یمرگ  یلع  يا  تفگ  دوـخ  شیپ  دیـسر  باـنجنآ  كراـبم  تروـصب  نآ  ترارح  دـش و  نشور  روـنت 

دشاب ! ربخ  یب  نانز  هویب  نامیتی و  لاح  زا  هک  یسک  يازس  تسنیا  شاب  كانمیب  خزود 
! ياهتـشاد او  راکب  ار  وا  وت  هک  تسا  یلع  نیا  وت  رب  ياو  تفگ  هناخ  بحاصب  تخانـش و  ار  ترـضح  دش و  دراو  هیاسمه  نز  عقومنیا  رد 
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ماهتشاد او  راکب  ار  نینمؤملا  ریما  هدومن و  یخاتسگ  نینچ  هک  مشاب  مرـشیب  نز  ردقچ  درک  ضرع  تفاتـش و  مالـسلا  هیلع  یلع  شیپ  نزنآ 
نانز هویب  نامیتی و  راکب  دـیاب  هک  تسا  نم  هفیظو  هکلب  تسین  يریـصقت  راـکنیا  رد  ارت  دومرف  مالـسلا  هیلع  یلع  رذـگ . رد  نم  ریـصقت  زا 

[ . 1  ] منک یگدیسر 
بیجن و میرک و  وا  دومن  روصت  ناوتیمن  نآ  رب  يدح  هک  دوب  نابرهم  نتورف و  نانچ  مدرم  اب  راتفر  كولـس و  نسح  رد  مالـسلا  هیلع  یلع 

دندوتسیم . همیرک  لاصخ  نینچ  ندوب  ارادب  ار  وا  زین  شنانمشد  دوب و  ماع  صاخ و  دز  نابز  شیراوگرزب  دوب و  هفطاع  اب  لیصا و 
يدعلا  یتح  هلضفب  مانالا  دهش 

[ . 2  ] ءادعالا هب  تدهش  ام  لضفلا  و 
زا نم  هک  تسا  یفاک  اریز  مرادن  یکاب  دبای  تسد  نم  ربیلع  مروخب و  تسکش  نم  رگا  تفگیم  دوب  وا  تخس  رس  نانمشد  زا  هک  هیواعم 

دهد . رارق  شیوخ  وفع  دروم  ارم  تسا  یمیرک  راوگرزب و  درم  وا  منک و  وفع  ياضاقت  وا 
، دینک ارادم  ناریـسا  اب  هدومن و  اوادم  ار  نیحورجم  دیورن و  يرارف  نمـشد  لابند  هک  دومرفیم  دوخ  نایهاپـس  هب  هشیمه  مالـسلا  هیلع  یلع 

هنتف نآ  ندرک  اپ  رب  رد  هک  ار  مکح  نب  ناورم  ریبز و  نب  هللا  دبع  داتـسرف و  هنیدـمب  هنامرتحم  ار  هشیاع  تفای  يزوریپ  هک  لمج  گنج  رد 
دومن . دازآ  دنتشاد  ياهظحالم  لباق  مهس 

وا اب  دومرف  دوخ  لتاق  هراب  رد  یتح  دومرفیم و  هیصوت  محرت  وفعب و  درکیم و  دنمهرهب  دوخ  تبحم  تفوطع و  زا  ار  همه  مالـسلا  هیلع  یلع 
ریگیاج دناوتیم  ترضحنآ  كاپ  بلق  رد  طقف  ریظن  یب  فطاوع  هیلاع و  تاساسحا  نینچ  يراب  دیراذگن . شاهنشت  هنسرگ و  دینک و  ارادم 

تهجنیدب تسا  هدوب  درفب  رـصحنم  یقالخا  يایاجـس  یناسفن و  تاکلم  مامت  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  دیدرگ  هراشا  اراصتخا  هکنانچ  دوش و 
تسین و رودقم  سکچیه  رب  مالسلا  هیلع  یلع  تیصخش  نایب  حیـضوت و  لیاضف !؟ همهنیا  درف و  کی  هللا ! ناحبـس  دیوگ : دیدحلا  یبا  نبا 

تفگ دـیاب  الا  تسا و  ام  كاردا  مهف و  روخ  رد  هدـش  هتـشاگن  راوگرزب  نآ  هیلاع  تافـص  دروم  رد  هتـشذگ  لصف  دـنچ  یط  هک  یبلاطم 
هدورس مالسلا  هیلع  یلع  حدم  رد  هک  ییوخ  یلع  رهم  الم  هدیصق  زا  یتایبا  هب  شخب  نیا  نایاپ  رد  نیچ .) زاب  ماد  دوشن  سک  راکـش  اقنع  )

ددرگیم : هراشا  الیذ  نیشیپ  لوصف  رد  هضورعم  بلاطم  میمتت  دییأت و  تهج 
رشب  فیک  رشب  یلع  اه 

رهظ  یلجت و  هیف  هبر 
امل  هالول  نوکلا و  ۀلع 
رثا  نیع و  ملاعلل  ناک 

هلقعت  ام  عدبا  هل  و 
روص  سوفن و  لوقع و  نم 

موجن  هیف  کلف  یف  کلف 
ررد  هیف  فدص  یف  فدص 

یفک  الا و  ۀیمر  یمر  ام 
رفظ  الا و  ةوزغ  ازغ  ام 

هلباق  یتم  فیسلا  دمغا 
رهش  افیس و  درج  نم  لک 
حاص  لاص و  اذا  هللا  دسا 

رب  داج و  اذا  ماتیالا  وبا 
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معن  دلخ و  ءدبم  هبح 
رقس  ران و  ءاشنم  هضغب 
لکلا  ماما  لکلا  یف  وه 

رمع ؟ ناک  نم  رکب و  وبا  نم 
ماماب  اموی  بنذا  نم  سیل 

رفک ؟ ارهد و  كرشا  نم  فیک 
هفرعی  مل  تام و  نم  لک 

رقب  رامح و  توم  هتوم 
ول  هللا و  هضغبا  همصخ 

رکش  ینثا و  هللا و  دمح 
ول  هللا و  هرشب  هلخ 

رجف ! ینغ و  رمخلا و  بر 
ءارهزلاک  ۀبحاص  هل  نم 

ربش  ریبشک و  لیس  وا 
مکح  مولع و  ناوید  هنع 
ربع  تاظع و  راموط  هیف 
ملاعلا  زونک  بارت و  وب 
ردم  لافس و  وحن  هدنع 

ءاکرشلا  اما  رونلا و  وه  و 
ررش  ناخد و  مالظک و 

ادنس  رکذت  مصخلا  اهیا 
ربخ  صنب و  حص  هنتم 

ریدغ  مخ  یف  دمحا  یتا  ذا 
ربن  لحرلا  یلع  یلعب و 
هالوم  انا  تنک  نم  لاق 

رفم  الوم و  هل  یلعف 
ریزو  یصو و  نییعت  لبق 

رجه ؟ یبن و  تاف  يرت  له 
صوصخب  صوصن  هیف  یتا  نم 

رکنی ؟ ماوع  عامجاب  له 
نم  دحجی  له  هللا و  ۀیآ 

روس ؟ يآب و  هللا  هصخ 
نارقلا  یف  ام  بجوا  هدو 
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رما . انیلع و  هللا  بجوا 
هادع  یلع و  بح  یعدم 
رقا . اقح و  رکنا  نم  لثم 

تایبا : ینعم  همجرت و 
هدـش نایامن  راکـشآ و  وا  دوجو  رد  شراگدرورپ  تردـق  راثآ  هک  تسا  يرـشب  تسا ؟ يرـشب  هنوگچ  اما  تسا ، رـشب  یلع  هک  نادـب  1 ـ 

تسا .
هدروآ دوجوب  ار  ملاـع  وا  رطاـخب  دـنوادخ  . ) دوـبن يرثا  تیعقاو و  ملاـع  يارب  دوـبن  وا  رگا  هک  تسا  شنیرفآ  یئاـغ  تلع  ترـضحنآ  2 ـ 

تسا )
لاثم لقع و  ملاع  زا  دـنترابع  هتفرگ و  رارق  مه  لوط  رد  هک  تقلخ  هناگ  هس  ملاوع   ) روص سوفن و  لوقع و  ملاـع  زا  وت  هک  ار  هچنآ  و  3 ـ 

دناهدش . عادبا  وا  دوجو  يارب  ینک  هشیدنا  لقعت و  هدام ) و 
تــسا یناـشخرد  ياـهرهوگ  ياراد  یفدـص و  لـخاد  رد  تـسا  یفدــص  تـسا و  ناگراتــس  ياراد  یکلف و  لـخاد  رد  تـسا  یکلف  4 ـ 

دناهدمآ .) دیدپ  وا  دوجو  زا  مه  رگید  همئا  تسا و  مرکا  ربمغیپ  فاصوا  رد  طاحم  ترضحنآ  )
دمآ . رد  زوریپ  نآ  زا  هکنیا  زج  دشن  دراو  یگنجب  دش و  یفاک  نمشد  كاله  يارب  ریت  نآ  هکنیا  زج  تخادنین  يریت  5 ـ 
دندرکیم . فالغ  ار  دوخ  ریشمش  يو ) سرت  زا  دننکن  مادنا  ضرع  هکنیا  يارب   ) وا اب  هلباقم  عقوم  ناشک  ریشمش  مامت  6 ـ 

دوب . نامیتی  ردپ  ناسحا  ششخب و  عقوم  رد  دوب و  ادخ  ریش  دزیم  هحیص  درکیم و  هلمح  هکیعقوم  7 ـ 
تسا . منهج  خزود و  شتآ  ءاشنم  وا  ینمشد  تسا و  تشهب  ياهتمعن  تشهب و  همشچ  رس  ترضحنآ  یتسود  تبحم و  8 ـ 

دننز ؟ يربارب  فال  وا  اب  هک  دنتسیک  رمع  رکب و  وبا  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  زا  سپ  همه  ياوشیپ  ملاع  مامت  رد  وا  9 ـ 
كرش و رد  رمع  کی  هک  یـسک  دشاب  ماقمنآ  هتـسیاش  هنوگچ  سپ  تسین  تماما  هتـسیاش  دوش  هانگ  بکترم  مه  زورکی  هک  یـسک  10 ـ 

دشاب .) ادخ  بناج  زا  بختنم  موصعم و  دیاب  ماما   ) تسا هدوب  رفک 
تـسا هراشا  نخـس  نیا  هدرم و  تیلهاـج  ناـمز  دـننام   ) تسا واـگ  رخ و  گرم  دـننام  وا  گرم  تخانـشن  ار  وا  درم و  هک  یـسک  ره  11 ـ 

هنامز .) .... ماما  فرعی  مل  تام و  نم  ثیدحب 
دشاب . رازگساپس  دیوگ و  انث  دنک و  شیاتس  ار  ادخ  هچ  رگا  تسا  ادخ  ضوغبم  ترضحنآ  نمشد  12 ـ 

نیا هتبلا  . ) دـشاب روـجف  بکترم  هدـناوخ و  زاوآ  هدرک و  رمخ  برـش  هچ  رگا  هداد  تـشهب  هدژم  دـنوادخ  زا  ار  وا  بـحم  تـسود و  13 ـ 
مه دعب  دوش و  بکترم  ار  يروجف  قسف و  هنوگ  ره  ترـضحنآ  یتسود  ياوهب  یـسک  ره  هک  تسین  نینچ  دراد و  حیـضوتب  جایتحا  بلطم 

تـسود ار  وا  مه  بانجنآ  ایآ  دید  دیاب  دراد  تسود  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  یـسک  دشاب  هبناج  ود  دیاب  یتسود  دـشاب ، تشهب  راظتنا  رد 
یقیقح بحم  نیا  رب  انب  تشاد  دـهاوخن  تسود  دـنک  راتفر  ادـخ  ماـکحا  فـالخ  رب  هک  ار  یـسک  مالـسلا  هیلع  یلع  املـسم  هن و  اـی  دراد 

زا هجیتن  رد  دهدیم و  واب  هبوت  قیفوت  دنوادخ  دهد  ماجنا  ار  یلامعا  نینچ  ینادان  رثا  رد  مه  رگا  دوشن و  روجف  قسف و  بکترم  ترـضحنآ 
دهد ) . رارق  شزرمآ  دروم  ار  وا  زین  میحر  روفغ و  دنوادخ  ددرگ و  بئات  مدان و  دوخ  هدرک 

دشاب ؟ هتشاد  مالسلا  امهیلع  نیسح  دننام  ینادنزرف  ای  مالسلا  اهیلع  ارهز  نوچ  ياهجوز  هک  تسیک  یلع  زج  14 ـ 
تسوا . دزن  رد  اهدنپ  اههظعوم و  راموط  تسا و  ترضحنآ  زا  اهتمکح  مولع و  ناوید  15 ـ 

. دوب خولک  لافس و  هلزنمب  وا  دزن  رد  الط ) ياهشمش   ) ملاع ياهجنگ  هکیروطب ) تشادن  ایندب  یئانتعا   ) دوب و نیشن  كاخ  بانجنآ  16 ـ 
دنشابیم . ررش  دود و  تملظ و  دننام  وا  تفالخ  ياکرش  اما  تسا و  صلاخ  رون  وا  و  17 ـ 

تسا . حیحص  مه  امش  رابخا  تایاوربانب و  نآ  نتم  هک  مخ ) ریدغ  رد   ) ار یتیاور  نآ  دنس  رآ ، دایب  یتسه  وا  تماما  فلاخم  هکیا  18 ـ 
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سک ره  رب  نم  دومرف  و  تفر ـ . الاب  ربنم ) ضوع   ) نارتش زاهج  رب  دروآ  ار  یلع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  مخ  ریدـغ  رد  هکیعقوم  19 ـ 
تسا . هاگهانپ  فرصتب و  یلوا  وا  رب  یلع  نیا  متسه  فرصتب  یلوا  وا  سفن  زا 

دنک ؟ ترجه  ای  دبای و  تافو  نیشناج  یصو و  نییعت  زا  شیپ  هک  ياهدید  ار  يربمغیپ  چیه  21 ـ 
دش ؟ وا  رکنم  سانلا  ماوع  یتشم  عامجا  اب  ناوتیم  ایآ  دشاب  هدمآ  یصوصخم  تایاور  اهصن و  وا  نأش  رد  هک  یسک  22 ـ 

هداد صاصتخا  یئاههروس  اههیآ و  وا  يارب  دـنوادخ  هک  یـسک  دوشیم  هدرک  راکنا  اـیآ  تسا  ادـخ  ياـمظع  تیآ  مالـسلا  هیلع  یلع  23 ـ 
تسا ؟

تسا . هدومرف  بجاو  امب  ار  وا  دنوادخ  هدمآ و  نآرق  رد  هک  تسا  يرما  نیرتبجاو  ترضحنآ  یتسود  24 ـ 
دیامن . رارقا  نادب  مه  دنک و  راکنا  ار  یقح  هک  تسا  یسک  دننام  دراد  ار  وا  نیفلاخم  ترضحنآ و  یتسود  ياعدا  هکیسک  25 ـ 

---------------------
اه : تشون  یپ 

دلج 41 ص 52 . راونالا  راحب  [ 1]
. دنهد یهاوگ  نادب  نانمشد  هک  تسنآ  یقیقح )  ) لضف دنهاوگ و  وا  يرترب  لضفب و  نانمشد  یتح  مدرم  مامت  [ 2]

راثیا وفع و 

نآ زا  هیواعم  نایرگشل  دنراذگن  هک  دنتسب  دهع  مالـسا  نایهاپـس  ناهدنامرف و  مالـسلا ، هیلعیلع  نایرگـشل  طسوت  تارف  فّرـصت  زا  سپ 
. دندروآ رد  دوخ  فّرصت  هب  ار  بآ  نوخ ، نداد  اب  اهنآ  اریز  دنرادرب ، ياهرطق  بآ 

: هک داد  ماغیپ  شنایهاپس  هب  دش و  تحاران  ماما  هکیتروص  رد 
هدرک و زوریپ  ار  امش  دنوادخ  اریز  دنک ، هدافتسا  بآ  زا  امش  دننام  ات  دیراذگب  دازآ  زین  ار  نمـشد  دینک و  نیمأت  بآ  زا  ار  دوخ  زاین  امش 

[ . 1 . ] تسا هتخاس  راکشآ  ار  اهنآ  زواجت  ملظ و 
ناگرزب زا  یخرب  دـندروخ و  ناکت  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  راثیا  يراوگرزب و  هدـهاشم  اب  هیواعم  ناهارمه  زا  يرایـسب  نمـشد و  تسود و 

دنتخانش ، ار  نآ  دندوب  قح  يوجتسج  رد  هکنانآ  و  دنتسویپ ، ماما  هاگودرا  هب  هیواعم  هاپس 
ّقح و دندوشگ و  ضارتعا  هب  بل  هیواعم  هاپـس  ناگرزب  رگید  صاعورمع و  نوچ  يدارفا  و  دـندش ، هدروخرـس  هیواعم  زوت  هنیک  نارواشم 

. دندش هدناسانش  یئورایور  ياههظحل  نیزاغآ  نامه  رد  لطاب 
-----------------

اه : تشون  یپ 
ص304. ج4 ، یلع ، مامالا  و  ص285 -  ج3 ، ریثا ، نب  لماک  و  ص47 -  فلسلا ، براجت  و  ص3269 -  ج6 ، يربط ، خیرات  [ 1]

نیفص رد  تیمکح  شریذپ  للع 

. میدرک باختنا  يرواد »  » تیمکح هب  ار  نآرق  اهنت  میدادن ، رارق  رواد  ار  دارفا  ام 
( دنتساوخیم ار  نآ  يرواد  هدرک و  هزین  رس  رب  اهنآ  هک  )

، دنک همجرت  ار  نآ  هک  تسا  یسک  هب  دنمزاین  و  دیوگ ، نخـس  ات  درادن  نابز  تسا ، ناهنپ  دلج  ود  نایم  هک  هدش  هتـشون  یّطخ  نآرق ، نیا 
ام مینادرگ ، رواد  شیوخ  نایم  ار  نآرق  ات  دـندرک  توعد  ار  ام  نایماش  هک  یماـگنه  و  دـنیوگ ، نخـس  نآ  زا  دـنناوتیم  اـهناسنا  اـنامه  و 

: دومرف گرزب  يادخ  هک  یلاح  رد  مینک ، تُشپ  ناحبس  يادخ  باتک  هب  هک  میدوبن  یهورگ 
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[ . 1 « ] دینادرگزاب لوسر  ادخ و  هب  ار  نآ  دیدرک  تموصخ  يزیچ  رد  رگا  »
وا ّتنـس  هک  تسا  نیا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  ندنادرگزاب  و  میریذپب ، يرواد  هب  ار  وا  باتک  هک  تسا  نیا  ادخ  هب  نآ  ندنادرگزاب 

ربمایپ ّتنس  ربارب  رد  رگا  و  میرتراوازس ، نآ  هب  نامدرم  رگید  زا  ام  دوش ، يرواد  ادخ  باتک  هب  یتسار  يور  زا  رگا  سپ  مینک ، باختنا  ار 
. میرترب یلوا و  نادب  ام  دنشاب  میلست  هلآو  هیلع  هللا  یلص 

ار دوخ  ياطخ  نادان  ات  مدرک  ار  راـک  نیا  نم  يدرک ؟ نییعت  تّدـم  يرواد »  » تیمکح يارب  ناـنآ  دوخ و  ناـیم  ارچ  هک  امـش  نخـس  اـّما 
قیقحت و هار  دنک و  حالـصا  ار  تّما  راک  ادخ  حلـص ، یتشآ و  تّدم  نیا  رد  دیاش  هکنیا  و  دنامب ، راوتـسا  دوخ  هدـیقع  رب  اناد  و  دسانـشب ،

. دندرگن هدننک  هارمگ  رکف  نیلّوا  میلست  و  دنزرون ، باتش  قح  يوجتسج  رد  ات  دشاب ، زاب  قح  تخانش 
-------------------

اه : تشون  یپ 
هیآ 59. ءاسن  [ 1]

لوزعم ناهدنامرف  زا  ییوجلد  لزع و 

هب ًاـقیقد  خـیرات  درَمَربَا  نآ  اریز  تـسا ، دنمـشزرا  رایـسب  مالـسلا  هـیلع  یلع  ماـما  هاگدـید  زا  ناهدـنامرف ، بـصن  لزع و  شور  هـب  هّجوـت 
: هک تشاد  هّجوت  اهبصن  لزع و  رد  یعامتجا  یسانشناور  و  دارفا ، یسانشناور 

. دشابن زاس  هلئسم  دارفا  بصن 
. دوش ظفح  لوزعم  هدنامرف  کی  تیصخش  و  ددرگن ، هتساوخان  تالّوحت  ثعاب  ناهدنامرف ، ای  هدنامرف  لزع  و 

: هک دننادب  رما  تحت  دارفا  هعماج و  و 
دنتخاس ، يراک  رهب  ار  یسک  ره  »

.« دوش دراو  همطل  وا  تیثیح  وربآ و  هب  و  دوش ، هتسکش  مهرد  دیاب  لوزعم  هدنامرف  هن  و  ددرگ ، رورغ  راچد  دیاب  بوصنم  هدنامرف  هن 
. داد رارق  نیرحب  ياهورین  هدنامرف  ار  یموزخم  هملس  یبأ  نب  رمع  هتشذگ ، رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح 

. داتسرف وا  ياج  هب  ار  یقرز  نالجع  نب  نامُعن  لزع و  ار  وا  یتّدم  زا  سپ 
هدروخرـس هک  درک  فیرعت  شاهتـشذگ  راک و  زا  و  دومرف ، ّتبحم  رهم و  زا  رپ  ار  وا  دوجو  هدـش ، باسح  یئوجلد  اب  ياهماـن  طّـسوت  اـّما 

. ددرگن
: تشون هملس  یبأ  نب  رمع  همان  رد 

َکیَلَع ؛ ٍبیِْرثَت  َالَو  ََکل ، ٍّمَذ  اَِلب  َكَدی  ُتْعََزنَو  ِنیَرْحَْبلا ، یَلَع  ِیقَرُّزلا  َناَلْجَع  َْنب  َناَمُْعن  ُتیَّلَو  ْدَق  یِّنِإَف  ُدَْعب ، اَّمَأ 
ُْتبَبْحَأَو ِماَّشلا ، ِلْهَأ  ِۀَمَلَظ  َیلِإ  َریِـسَْملا  ُْتدَرَأ  ْدَقَلَف  ٍمُوثْأَم ، َالَو  ٍمَهَّتُم ، َالَو  ٍمُولَم ، َالَو  ٍنِینَظ ، َریَغ  ِْلْبقَأَف  َۀَناَمَْألا ، َتیَّدَأَو  َۀیَالِْولا ، َْتنَـسْحَأ  ْدَقَلَف 

. ُهَّللا َءاَش  ْنِإ  ِنیِّدلا ، ِدوُمَع  ِۀَماَقِإَو  ِّوُدَْعلا ، ِداَهِج  یَلَع  ِِهب  ُرِهْظَتْسَأ  ْنَّمِم  َکَّنِإَف  یِعَم ، َدَهْشَت  ْنَأ 
متفرگرب ؛ اجنآ  يرادنامرف  زا  ار  وت  رایتخا  و  مداد ؛ رارق  نیرحب »  » رادنامرف ار  یقرز » نالجع  نبا  نامعن   » نم دعب ! اّما  )

ءادا ار  تناما  قح  يداد و  ماجنا  یکین  هب  ار  يرادمامز  وت  هک  ارچ  دـشاب ، هتـشادرب  رد  تمالم  ای  تّمذـم و  وت  يارب  راک  نیا  هکنیا  نودـب 
تمالم ؛ ای  ّنظ  ءوس  دروم  هکنآیب  نک  تکرح  ام  يوس  هب  نیاربانب  يدومن ،

هک ارچ  یشاب ، نم  اب  وت  مراد  تسود  و  منک ، تکرح  ماش  لها  نارگمتس  يوس  هب  ماهتفرگ  میمصت  نم  اریز  یـشاب ! راکهانگ  ای  مهّتم و  ای 
[ . 1 (. ] هَّللاءاشنا میوجیم  تناعتسا  اهنآ  زا  نید  ياهنوتس  نتشاد  اپرب  نمشد و  اب  داهج  رد  نم  هک  یتسه  یناسک  زا  وت 

، دنیامرف بصن  وا  ياج  هب  ار  رتشا  کلام  لزع و  ار  رکب  یبا  نب  دمحم  هک  دندید  حالص  رصم  روانهپ  روشک  هب  تبسن  ماما 
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دش ، تحاران  و  دمآ ، نارگ  رکب  یبا  نب  دمحم  رب  ساّسح  طئارش  نآ  رد  باختنا  نیا 
: تشون درک و  یئوجلد  وا  زا  ياهمان  یط  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

؛ ِّدِْجلا ِیف  ََکل  ًادایِدْزا  َالَو  ِدْهَْجلا ، ِیف  ََکل  ًءاَْبِنتْـسا  َِکلذ  ْلَْعفَأ  َْمل  یِّنِإَو  َِکلَمَع ، َیلِإ  ِرَتْشَْألا  ِحیِرْـسَت  ْنِم  َُکتَدِـجْوَم  ِینَغََلب  ْدَـقَف  ُدـَْعب ، اَّمَأ 
. ًۀیَالِو َکَیلِإ  ُبَجْعَأَو  ًۀَنوُؤَم ، َکیَلَع  ُرَسیَأ  َوُه  اَم  َُکتیَّلََول  َِکناَْطلُس ، ْنِم  َكِدی  َتَْحت  اَم  ُتْعََزن  َْولَو 

ُهَمایَأ َلَمْکَتْسا  ِدَقَلَف  ُهَّللا ! ُهَمِحَرَف  ًاِمقاَن ، ًادیِدَش  اَنِّوُدَع  یَلَعَو  ًاحِصاَن ، اََنل  ًالُجَر  َناَک  َرْصِم  َْرمَأ  ُُهتیَّلَو  ُْتنُک  يِذَّلا  َلُجَّرلا  َّنِإ 
هب هن  نم  ار  راک  نیا  یلو  ياهدش ، تحارانتیرادنامرف  يوس  هب  رتشا »  » نداتـسرف زا  هک  هدیـسر  ربخ  نم  هب  دنوادخ ! شیاتـس  زا  دـعب  اّما  )
رد هچنآ  رگا  یهد ، جرخب  يرتشیبتیّدج  هک  دشاب  نیا  يارب  ای  و  ياهدیزرو ، يدـنک  تشـشوک  شالت و  ردوت  هک  مداد  ماجنا  تهج  نیا 

. تسا رتبلاج  تیارب ؛ نآ  تموکح  رتناسآ و  وت  رب  نآ  هنیزه  هک  مداد  رارق  یئاج  یلاوار  وت  متفرگ  وت  زا  دراد  رارق  ترایتخا 
مهرد ریگتخس و  نامنانمشد  هب  تبسن  و  هاوخریخ ، حصان و  امبتبسن  هک  دوب  يدرم  مدوب ، هدرک  رـصم »  » رادنامرف ار  وا  نم  هک  يدرم  نآ 

[ . 2 ( ] درب نایاپ  هب  ار  رمع  درک ، لماک  ار  دوخ  یگدنز  مایا  هک  دنک  تمحر  ار  وا  يادخ  دوبهدنبوک 
----------------

اه : تشون  یپ 
یتشد . دمحم  سرهفملامجعم  هغالبلاجهن  همان 42  [ 1]
. یتشد دمحم  سرهفملامجعم  هغالبلاجهن  همان 34  [ 2]

ءایبنا زا  رترب  (ع ) یلع

شیریپ نامز  هک  دوب . ص ) ( ) (ع یلع ترضح  نارادتسود  نایعیـش و  زا  هک  دوب  ص )  ) هّللالوسر یعاضر  ردام   ) هیدعـس همیلح  رتخد  هّرح 
کلملادـبع فرط  زا  تسا و  ناراوخنوخ  نارگتمـس و  زا  یکی  هک  یفقث  فسوی  نب  جاـجح  خـیرات  دادبتـسا  تموکح  اـب  دـش  فداـصم 

درک كاله  ار  مدرم  رفن  رازه  اههد  دناسر و  تداهش  هب  ار  نایعیش  زا  يرایسب  شتموکح  نامز  رد  وا  دوب و  قارع  مکاح  رادرـس و  ناورم 
. دناسریم تداهشب  یکاندرد  عیجف و  رایسب  عضو  اب  ار  نایعیش  و 

بلاطیبا نب  (ع ) یلع يراد  هدـیقع  وت  هک  ماهدینـش  تفگ : وا  هب  جاجح  تفر . جاجح  سلجم  هب  هّرح  درک . راـضحا  ار  هّرح  جاـجح  يزور 
؟ تسا رتالاب  رترب و  نامثع  رمع و  رکبوبا و  زا  (ع )

مامت رب  هکلب  رفن  هس  نیارب  اهنت  هن  (ع) یلع نینمؤملاریما  اقآ  مراد  هدـیقع  نم  اریز  تسا . هتفگ  غورد  هدز  ار  فرح  نیا  هک  ره  تفگ : هّرح 
. تسا رتتلیضف  اب  رتهب و  رتالاب و  رترب و  ص )  ) ادخ لوسر  زا  ریغب  ناربمغیپ 

رترب و ار  وا  نم  دومرف : هّرح  ینادیم ؟ رترب  مزعلا  اولوا  ناربمایپ  زا  (ع) یلع ایآ  وترب  ياو  دز : دایرف  هناروسج  فارتعا  نیا  ندینـش  اب  جاجح 
. تسا هداد  یهاوگ  زین  نآرق  رد  دروم  نیا  رد  دنادیم و  رترب  ءایبنا  مامت  رب  ار  وا  دنوادخ  هکلب  منادیمن ، رتالاب 

كـاله ارت  سلجم  نیمه  رد  هک  مهدیم  روتـسد  هنرگو  ینکیم  ادـیپ  تاـجن  يدرک  تاـبثا  نآرق  زا  ار  عوضوم  نیا  رگا  تفگ : جاـجح 
نآرق تسا . رتالاب  مالـسلاامه ) (ع) یلع ( ) (ع یلع اقآ  مدآ  ترـضح  زا  ارچ  اّما  متـسه و  مه  هدـیقع  نیارب  تسا و  لوبق  دومرف  هّرح  دـننک .

. تفریذپن ار  وا  لمع  دنوادخ  دش ، کیدزن  هعونمم  تخرد  هب  مدآ  نوچ  دیامرفیم : میرک 
[ . 1 . ] تسا قح  هاگرد  لوبقم  تراهط  تمصع و  هداوناخ  امش  لمع  دیامرفیم : (ع) یلع اقآ  هب  باطخ  نآرق  رد  دنوادخ  اّما 

[ . 2 . ] دیوشن کیدزن  تخرد  هب  دومرف : مدآ  هب  دنوادخ  دیامرفیم : رگید  ياج  رد 
كرت داد و  ماجنا  ناوتیم  ار  نآ  زا  رتهب  هک  تسا  یلمع  نداد  ماـجنا  هکلب  تسین  هاـنگ  یلوا  كرت   ) درک یلوا  كرت  مدآ  ترـضح  یلو 

رتهب كرت  هداد و  ماجنا  رتهب  راک  هشیمه  مالـسلامه ) (ع) یلع  ) ءایلوا ءایبنا و  هک  دراد  راظتنا  دـنوادخ  تسا  زیاـج  يداـع  مدرم  يارب  یلوا 
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ایند هب  ترضح  اما  درک ، لالح  (ع) یلع نینمؤملاریما  يارب  ار  ایند  زیچ  همه  دنوادخ  اما  دیچ ، نآ  هویم  زا  دش و  کیدزن  نآ  هب  و  دنیامنن .)
. دشن کیدزن 

يرسمه (ع) یلع ترضح  اّما  میرحت 3 )  ) دوب رفاک  راکدب و  ینز  ياراد  وا  دـیامرفیم : نآرق  رد  دـنوادخ  ع ،)  ) حون ترـضح  هب  عجار  اما 
. دوب هداد  رارق  وا  تیاضر  رد  ار  دوخ  تیاضر  دنوادخ  هک  تشاد 

رگم دومرف : دنوادخ  ینکیم ، هدنز  ار  ناگدرم  هنوگچ  هک  هدـب  ناشن  نمب  ادـنوادخ  درکـضرع : دـنوادخب  يو  ع ،)  ) میهاربا ترـضح  اما 
[ . 3 . ] دوش هدوزفا  منیقی  هب  ددرگ و  رتنئمطم  مبلق  مهاوخیم  یلو  ماهدروآ  نامیا  ارچ  درکضرع  يدرواین ؟ نامیا 

ینعی [ 4 ، ] ددرگیمن هدوزفا  منیقی  هب  دـنکیمن و  یقرف  چـیه  نم  يارب  منیبب  ار  بیغ  نم  ات  دور  بقع  اههدرپ  رگا  دومرف : (ع) یلع اـقآ  اـّما 
. دنیبیم ار  تمایق  هظحل  ره  یئوگ  هک  دراد  نامیا  تمایق  هب  يردقب 

، دنشکب ارم  مسرتیم  درکضرع : ع )  ) یسوم ترضح  ورب ، نوعرف  توعد  يارب  هک  درک  رما  وا  هب  دنوادخ  یتقو  ع ،)  ) یـسوم ترـضح  اّما 
رود نزریشمش  لهچ  دنناسرب و  لتقب  ار  ص )  ) هّللالوسر ترضح  دنتفرگ  میمـصت  راّفک  هک  یبش  اّما  [ 5  ] ماهتشک ار  اهنآ  زا  رفن  کی  اریز 

دهاوخ نامارد  امـش  ناج  ایآ  دومرف : (ع) یلع اقآ  یباوخیم ؟ نم  ياج  ایآ  (ع ) یلع ای  دومرف  ربمایپ  دـندوب  هدـش  عمج  ص )  ) ربماـیپ هناـخ 
. دیسرتن دیباوخ و  ربمایپ  رتسب  رد  امش و  يادفب  نم  ناج  دومرف  اقآ  هلب  دومرف : دوب ؟

ادن دش ، کیدزن  شلمح  عضو  یتقو  درکیم ، یگدنز  هاگتدابع  رد  مالـسلااه ) (ع) یلع  ) میرم ترـضح  ع :)  ) یـسیع ترـضح  هرابرد  اّما 
لمح عضو  یتخرد  رانک  نابایب  رد  تفر و  نوریب  یصقا ، دجسم  زا  میرم  ترضح  هجیتن  رد  هاگـشیاز ، هن  تستدابع  هناخ  اجنیا  هک  دیـسر 
هبعک هجیتـن  رد  هداد  مسق  شدولوم  ّقحب  ار  دـنوادخ  تفرگ و  ار  هبعک  هدرپ  دوب ، هلماـح  ار  ناـشیا  (ع) یلع اـقآ  رداـم  هک  یتـقو  اـما  درک .

. دروآ ایند  هب  ار  (ع) یلع ترضح  ادخ ، هناخ  لخاد  رد  وا  دش و  هتفاکش 
. داد وا  هب  یشاداپ  تعلخ و  وا  يدازآ  رب  هوالع  هک  دوب  هدش  توهبم  نانخس  نیا  زا  يردقب  رگمتس  راوخنوخ و  جاجح 

مناج  (ع ) یلع مناج ، (ع ) یلع
مناناج ناج  يا  (ع ) یلع

ناحبس  ترضح  فطل  ز 
نابات دش  هبعک  قوش  ز 

ناناج  ترضح  لامج 
منارجه ماش  دمآ  رس 

مناج  (ع ) یلع مناج  (ع ) یلع
مناناج ناج و  يا  (ع ) یلع

دمآ  رابت  الاو  هش 
دمآ راگدرک  یلو 

دمآ  راکشآ  هبعک  ز 
منآرق حودمم  (ع ) یلع

مناج  (ع ) یلع مناج  (ع ) یلع
مناناج ناج و  يا  (ع ) یلع

دش  ناغارچ  ملاع  همه 
دش ناراب  رون  یئوگوت 
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دش  نادرم  هاش  دلوت ،
منابات رهم  دمآ  هک 

مناج  (ع ) یلع مناج ، (ع ) یلع
مناناج ناج و  يا  (ع ) یلع

دمآ  یلو  دوخ ، ار  ادخ 
دمآ یلجنم  اهلد  هک 

دمآ  (ع ) یلع دمآ  (ع ) یلع
منادرم يالوم  (ع ) یلع

مناج  (ع ) یلع مناج  (ع ) یلع
مناناج ناج و  يا  (ع ) یلع

---------------------------
اه : تشون  یپ 

هیآ 22 . رهد ، هروس  [ 1]

هیآ 34 . هرقب ، هروس  [ 2]
هیآ 260 . هرقب ، هروس  [ 3]

ثیدح 1 . لصف 75 ، ج 2 ، مکحلاررغ ، [ 4]
صصق 33 . [ 5]

رای يدهم  رشن  هداز ، فلخ  ریم  (ع ) یلع هیولعلا ، تامارک  عبنم : 

يدهلا ملع 

هدروآ لام  الا  یهتنم  رد  امه ) (ع) یلع یلاعت  هّللا  ناوضر   ) یمق ثّدـحم  موحرم  يدـهلا  ملع  هب  یـضترم  دیـس  ندـش ، بقلم  تلع  هرابرد 
تسیب دص و  راهچ  لاس  رد  یسابع  رداق  ریزو  نیسح  نب  دمحم  دناهدومن : نایب  هریغ  ثیدح و  لهچ  هلاسر  رد  دیهش  لجا  خیـش  هک  تسا 

نینمؤملاریما اقآ  سدـقم  رـضحم  تمدـخ و  باوخ  رد  یبش  تالـسوت  زا  دـعب  هکنآ  ات  دـیماجنا  لوطب  وا  يرامیب  دـش و  راـمیب  یتخـس  هب 
يارب هک  وگب  يدهلا  ملع  هب  دنیامرفیم : وا  هب  (ع) یلع ترضح  دیامنیم  تیاکش  ترـضح  هب  دوخ  يرامیب  زا  دوشیم و  فرـشم  (ع) یلع

. یبای افش  ات  دناوخب  ییاعد  وت 
. تسا یضترم ) دیس   ) يوسوم نیسحنبا  (ع ) یلع دندومرف : (ع) یلع اقآ  تسیک ؟ يدهلا  ملع  نم  يالوم  يا  مدرک : ضرع  دیوگیم :

دیس یتقو  داد . رارق  بطاخم  يدهلا  ملع  بقل  هب  ار  دیـس  نمـض  رد  دوب و  هدومن  اعد  ياضاقت  همان  نآ  رد  تشون و  دیـس  هب  ياهمان  ریزو 
بقّللا اذـهل  یلوبق  ّناف  يرما  یف  هللا  هللا   ) تشون ریزو  باوج  رد  دوب ) سفن  تسکـش   ) تسنادیمن بقل  نآ  قیال  ار  دوخ  دـناوخ . ار  هماـن 

. متسین بقل  نیا  راوازس  نم  تسا و  بیع  نم  يارب  بقل  نیا  ندرک  لوبق  دومرف  (ع )) یلع ۀعانش 
ریزو هکنآ  زا  دـعب  تسا . هدرک  رکذ  امـش  يارب  ار  بقل  نیا  (ع) یلع نینمؤملاریما  هکلب ، ماهتفگن  دوخ  زا  نم  هّللاو  دـیناسر  ضرع  هب  ریزو 

. دش روآ  دای  مه  ار  دیس  ندرکن  لوبق  درک و  ضرع  یسابع  رداق  هب  ار  هیضق  تروص  تفای ، افش  دیس  ياعد  هب 
لخاد دیس  باقلا  رد  ار  نآ  نایشنم  هک  درک  مکح  نک و  لوبق  تسا  هتخاس  بقلم  نآ  هب  ارت  تّدج  هک  ار  هچنآ  درکـضرع : دیـس  هب  رداق 

. دیدرگ روهشم  يدهلا  ملع  بقل  هب  سپ  نآ  زا  دنزاس و 
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(ع ) یلع دنک  ادیوه  شیوخ  تاذ  ّرس  رگ 
(ع) یلع دنک  اتکی  قلاخ  تاذ  تابثا 

تسقح  نتشیوخ  (ع ) یلع هکلب  تسا  (ع ) یلع اب  قح 
(ع) یلع دنک  یّنمت  هچ  قح  ریغب  قح  زا 

دوش  رد  هدرپ  قح  تیشم  وا  تاذ  زا 
(ع) یلع دنک  او  رگا  هدرپ  راک  يور  زا 

بیغ  ّرس  رارسا  باجح ز  هدرپ  رد 
(ع) یلع دنک  اّمعم  ّلح  لوسر  رهب 

رای يدهم  رشن  هداز ، فلخ  ریم  (ع ) یلع هیولعلا ، تامارک  عبنم : 

زیزعلادبع نب  رمع 

رد هک  یّمهم  ياهراک  رب  هوالع  وا  دوب ، هاوختلادع  تشرـس و  کین  هیما  ینب  يافلخ  نایم  رد  يوما ) هفیلخ  نیمتـشه   ) زیزعلادـبع نب  رمع 
ار (ع) یلع نینمؤـملاریما  نعل  بس و  هکنیا  یکی  داد ، ماـجنا  یـصاخ ، کـیتکات  حرط و  اـب  زین  مهم  راـک  ود  داد ، ماـجنا  شتفـالخ  نارود 

. دنادرگرب مالسلاامه ) (ع) یلع  ) ارهز ترضح  ياههداون  هب  ار  كدف  هکنیا  مود  درک . عونمم 
زا دعب  يافلخ  هیواعم و  و  دـندوب ، هدرک  تداع  (ع) یلع رب  نعل  بس و  هب  لاس  تصـش  دودـح  مدرم  هک  تسا  نشور  هتفگان  لّوا  دروم  رد 

. دنتخاس راکشآ  (ع) یلع هب  تبسن  ار  دوخ  هنیک  دنتشاد ، ناوت  هچ  ره  وا ،
ّتنـس تروصب  هک  تعدب  نیا  ندرک  عونمم  تروص  رد  دـندشیم . گرزب  همانرب ، نیا  اب  ناکدوک  دـندرم و  (ع) یلع هنیک  لاح  رد  ناریپ 

. تشاد يوق  فیرظ و  ياهحرط  هب  زاین  دوب  هدمآ  رد 
نینمؤـملاریما اـقآ  نعل  بس و  نتـشادرب  هار  هناـگی  هـک  درک  رکف  وا  دز ، تـسد  راـک  نـیا  هـب  هناـیفخم  حرط  کـی  اـب  زیزعلادـبع  نـب  رمع 

. تسا رما  نیا  هب  مالسا ، گرزب  ياملع  ياوتف  (ع) یلع
رد و  وش . رـضاح  سلجم  نآ  رد  مه  وـت  منکیم  سلجم  هب  توـعد  ار  ءاـملع  تفگ ، وا  هب  دـید و  ار  يدوـهی  کـشزپ  رفن  کـی  هناـیفخم 
رد وت  دنک ، جاودزا  رفاک  صخش  اب  ناملسم  رتخد  هک  تسین  زیاج  مالسا  رظن  زا  میوگیم  نم  نک ، يراگتساوخ  نم  رتخد  زا  اهنآ  روضح 

. دش (ص ) ربمغیپ داماد  دوب ، رفاک  هک  (ع) یلع ارچ  سپ  وگب  خساپ 
زیاـج ناملـسم  نعل  بس و  هکنیا  اـب  دـینکیم ، نعل  بس و  ار  وا  ارچ  سپ  دوبن  رفاـک  رگا  وگب  امـش  دوبن ، رفاـک  هک  (ع) یلع میوگیم  نم 

. نم اب  روما  هیقب  هاگنآ  تسین 
، سلجم نآ  رد  هتـسباو  ياـملع  هیما و  ینب  فارـشا  ناـگرزب و  یلبق  توـعد  قـبط  تفاـی و  بیترت  سلجم  زیزعلادـبع  نب  رمع  حرط  قـبط 

. درک يراگتساوخ  ار  زیزعلادبع  نب  رمع  رتخد  يدوهی  کشزپ  طئارش ، نیا  رد  دندرک ، تکرش 
. تسین زیاج  يدوهی  درم  اب  ناملسم  رتخد  جاودزا  میتسه و  ناملسم  ام  اریز  تسین  زیاج  مالسا ، رظن  زا  جاودزا  نیا  تفگ : رمع 

؟ دروآ رد  دوب ، رفاک  هک  (ع) یلع جاودزا  هب  ار  شرتخد  ص )  ) مالسا ربمایپ  ارچ  سپ  تفگ : يدوهی 
ّبـس نـعل و  ار  وا  ارچ  سپ  دوـبن ، رفاـک  وا  رگا  تـفگ : يدوـهی  تـسا . مالـسا  ناـگرزب  زا  هـکلب  تـسین ، رفاـک  هـک  (ع) یلع تـفگ : رمع 

!؟ دینکیم
نایسلجم هب  تفرگ و  تسدب  ار  خنرس  زیزعلادبع ، نب  رمع  هاگنآ  دندش . هدنمرش  دندنکفا و  ریزب  ار  اهرس  نایسلجم ، همه  هک  دوب  اجنیا  رد 

؟ داد مانشد  لامک  لضف و  همه  نآ  اب  ار  ص )  ) ربمایپ داماد  ناوتیم  ایآ  دیهدب  فاصنا  تفگ :
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سک چیه  يارب  رگید  هک  داد  نامرف  وا  داتفا و  اج  زیزعلادـبع  نب  رمع  حرط  سلجم  نامه  رد  ماجنارـس  و  دـندنکفا ، ریز  هب  رـس  نایـسلجم 
. تسین اور  (ع) یلع رب  نعل  بس و 

نامیا  (ع ) یلع نمیا و  (ع ) یلع ماما و  (ع ) یلع
رادرس (ع ) یلع رورس و  (ع ) یلع نیما و  (ع ) یلع

ملعا  (ع ) یلع ملاع  (ع ) یلع (ع)م و  یلع (ع ) یلع
راتخم (ع ) یلع مکاح و  (ع ) یلع میکح و  (ع ) یلع

روصنم  (ع ) یلع رصان و  (ع ) یلع ریصن و  (ع ) یلع
رالاسهپس (ع ) یلع بلاغ  رفظم و  (ع ) یلع

لضفا  (ع ) یلع تزع و  (ع ) یلع زیزع و  (ع ) یلع
راونا (ع ) یلع رونا و  (ع ) یلع فیطل و  (ع ) یلع

حور  تحار  تس  (ع) یلع حوتف و  حتف و  تس  (ع) یلع
راقو هوک  تسا  (ع ) یلع اخس و  رحب  تسا  (ع ) یلع
ملسم  (ع ) یلع ملاس و  (ع ) یلع میلس و  (ع ) یلع

ران مساق  تسا  (ع ) یلع روصق و  میسق  (ع ) یلع
رای يدهم  رشن  هداز ، فلخ  ریم  (ع ) یلع هیولعلا ، تامارک  عبنم : 

تدابع

لوسر دش  دراو  دجسم  هب  یناوج  دندوب . عمج  ترـضح  نآ  فارطا  باحـصا  هتـسشن و  دجـسم  نایم  رد  ص )  ) نأشلا میظع  ربمایپ  يزور 
. دیامرفیم تیانع  وا  هب  ار  رفن  رازه  تصش  تعافش  هزاجا  تمایق  رد  دنوادخ  هک  هداد  ماجنا  یلمع  زورما  ناوج  نیا  دومرف : ص )  ) مرکا
وتب تبـسن  لاـعتم  دـنوادخ  زا  ار  یفطل  نینچکی  ربماـیپ  هـک  ياهداد  ماـجنا  زورما  یلمع  هـچ  وـت  دـنتفگ  دـنتفر و  ناوـج  نآ  دزن  باحـصا 

. میهد ماجنا  مه  ام  ات  وگب  دیامرفیم .
ارم شیوخ  راتفگ  اب  مدرم  نیا  مداد  ماجنا  یلمع  هچ  زورما  منادیمن  نم  هّللالوسر  ای  درک  ضرع  دمآ و  ص )  ) مرکا لوسر  روضح  ناوج 

. دنتخادنا تریحب 
؟ يدرک هچ  يدمآ  نوریب  هک  تاهناخ  زا  حبص  زورما  ناوج  يا  دومرف  ترضح 

هجو یلا  رظنلا   ) دـیدومرف هک  يزور  نآ  زا  دـمآ  مداـی  دوـب  دوز  مراـک  تقوـب  نوـچ  مدـمآ  نوریب  لزنم  زا  دوز  حبـص  زورما  درک : ضرع 
ربمایپ متشگرب . هدرک و  ترایز  ار  ترـضح  متفر  (ع) یلع هناخ  رد  مه  نم  تسا . تدابع  (ع) یلع اقآ  تروصب  ندرک  هاگن  هدابع ) (ع ) یلع
تمایق زور  رد  ار  رفن  رازه  تصش  تعافش  قح  یتشادرب  (ع) یلع اقآ  ترایز  دصقب  هک  یمدق  رهد  دعب  مسق  ادخب  دندومرف . ص )  ) مالـسا

. يراد
(ع ) یلع ای  دزیا  فطل  زا  يوترپ  ترهم  رون 

(ع) یلع ای  دمحا  ناج  و  ملع ، باب  نآرق ، حور 
یبن  مخ  ریدغ  رد  هّللاّدی  تسد  رد  تسد 
(ع) یلع ای  دز  مد  وت  حدم  زا  دزیا  مالک  اب 

نامز  نیا  دبات  هک  يدهم  تعلط  باتفآ 
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(ع) یلع ای  دز  رس  وت  نابیرگ  زا  تقیقح  رد 
رای يدهم  رشن  هداز ، فلخ  ریم  (ع ) یلع هیولعلا ، تامارک  عبنم : 

همه نامهم  (ع ) یلع

ام هناخ  رد  (ع) یلع بشید  تفگیم  مادک  ره  دندرک  تبحص  دندش و  دراو  دجسم  رد  جیردتب  رفن  لهچ  هک  دیاهدینش  ار  فیرـش  تیاور 
بــشید هّللالوـسر  اـی  درک ، ضرع  دــش و  لزاـن  لـیئربج  دوـب . اــم  ناــمهیم  (ع) یلع بـشید  دوـمرف : ص )  ) ادــخ لوـسر  . دوـب ناــمهیم 

. دوب ادخ  نامهیم  (ع) یلع
لهچ رد  دـناوتیم  تسا  هداد  واـب  ادـخ  هک  یتردـقب  نآ  کـی  رد  یهلا  یلک  حور  يولع و  هوق  ینعی  تسا  یلاـثم  ندـب  زا  تاروـهظ  نیا 

رـضاح شنیلاب  رب  یلاثم  ندـب  اب  زین  يرـضتحم  ره  گرم  ماگنه  تسا  کلم  ملاـع  ندـب  زا  ریغ  نیا  یلاـثم و  ندـب  اـب  دوش  رـضاح  سلجم 
. دوشیم

وت  ياپ  توبن  رهم  تنیز 
وت ياج  ربمیپ  تسد  رس  رب 

وت  يابیز  خر  رون  زا  ملاع 
(ع) یلعای و  (ع ) یلعای و  (ع ) یلعای

دومن  رگ  کیالم  مدآ  رب  هدجس 
دوب وت  رون  رب  هدجس  تقیقح  رد 

دورد  يدنوادخ  رون  يا  وت  رب 
(ع) یلعای و  (ع ) یلعای و  (ع ) یلع ای 

اور  دوبن  ارت  مناوخ  ادخ  رگ 
ازس دوبن  ارت  میوگ  رشب  رگ 

ادخ  ِّرِس  ادخ  زا  يا  یتسیک 
(ع) یلع ای  و  (ع ) یلع ای  و  (ع ) یلع ای 

بآم  یمتخ  دش  جارعم  يوس  رب 
باتک راب  اب  دید  ینارتشا 

بارتوب  حدم  دندوب  یگلمج 
(ع) یلع ای  و  (ع ) یلع ای  و  (ع ) یلع ای 

رای يدهم  رشن  هداز ، فلخ  ریم  یلع  هیولعلا ، تامارک  عبنم : 

رسمه زا  رکشت  یلع و 

یگدنز هافر  مدـع  یلام و  رقف  اب  و  تشاد ، ییابیکـش  ربص و  هداعلاقوف  نینمؤملاریما  هناخ  رد  مالـسلاامهیلع  ارهز  همطاف  هک  تسین  یکش 
! درک لمحت  دادیم  رازآ  تدش  هب  ار  مالسلاامهیلع  ارهز  حور  و  دشیم ، دراو  نانمؤم  ریما  هب  هک  یـسایس  ياهراشف  ربارب  رد  درک و  ارادم 

!! تخاس هدنمرش  خلت  ثداوح  نیا  زا  ار  مالسا  خیرات  و  تشاداو ، بجعت  هب  ار  هکئالم  هک  داد  ناحتما  نانچ  نآ  نیدایم  نیا  رد  و 
لیئارزع هکئالم و  هک  شنما  هناخ  و  تشگ !! هراپ  شکدف  هلابق  و  دروخ !! یلیس  شنمـشد  زا  دوب  نینمؤملاریما  رـسمه  هک  یلاح  رد  همطاف 
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ربمایپ هک  ار  ینینج  و  دش ، هدیشک  شتآ  هب  يو  لزنم  هللا ) باب   ) و تفرگ !! رارق  هنایشحو  شروی  دروم  دنتـشگیمن ، دراو  شاهزاجا  نودب 
! دیدرگ طقس  دیهش و  هنادرمناوجان  هلمح  رثا  رد  دوب  هدیمان  شنسحم 

ار همه  و  درکن !! زاب  تیاکـش  هب  بل  مالـسلاهیلع  یلع  لباقم  رد  زگره  و  درک ، لمحت  يرادرهوش  نارود  رد  ار  تامیالمان  نیا  همه  ارهز 
لهچ ات  دزیم و  اپ  تسد و  یلع » تیالو   » يارب ارهز  ... درک دهاوخ  شاف  ار  اهنآ  یهلا  هاگشیپ  رد  يزور  و  تشاد ، هگن  رارسا ) هنازخ   ) رد

زا ار  تیـالو  هتفر  داـب  رب  قـح  دریگ و  کـمک  ناـنآ  زا  اـت  تفریم  راـصنا  رجاـهم و  ياـههناخ  رد  هب  شدـنزرف  ود  یلع و  هارمه  هب  بش 
دجـسم هب  نارگمتـس  تعیب  يارب  روز  هب  ار  یلع  نوچ  هک  تسا  ییافو  اـب  رـسمه  ناـمه  ارهز  [ 1 ! ] دشن هک  دـشن  یلو  دناتـس  زاب  نیبصاغ 

ار یلع  یهاوخیم  دومرف : روتاتکید  هفیلخ  هب  باطخ  و  تفرگ ، تسد  هب  ار  نینسح  ياهتسد  و  درک ، رـس  رب  ار  ادخ  لوسر  نهاریپ  دندرب ،
و [ 2 ، ] داد تاـجن  نیطایـش  هکلهم  زا  و  تفرگ ، ار  یلع  تسد  هاـگنآ  و  ییاـمنب !؟ میتـی  ار  منینـسح  هدومن و  هویب  ارم  هدـناسر  تداهـش  هب 
اهراشف و هچ  رمع  رکبوبا و  و  میدومن ! لمحت  ار  ییاه  تبیـصم  هچ  وت  زا  دعب  ادخ ! لوسر  يا  ردپ ، يا  : » تفگ ادخ  لوسر  ربق  هب  باطخ 
هک درک  تیصو  مالسلاهیلع  یلع  هب  سپس  و  [ 3 ! ] منزیمن فرح  نانآ  اب  مراد  رمع  ات  ادخ  هب  دنگوس  دنتشاد ! اور  ام  قح  رد  ار  ییاهمتس 

تنیز شرف  هناخ  نآ  رد  و  درک ، یگدنز  مالسلاهیلع  یلع  هناخ  رد  راد  هلـصو  سابل  اب  ارهز  [ 4 !« ] دـنناوخن زامن  يو  كاپ  رکیپ  رب  ود  نآ 
. دیشچن ار  يدام  ذئاذل  هزم  و  دیدن ، سابل  و 

زا یکی  ار  ارهز  دوجو  هتـسویپ  و  درکیم ، ینادردـق  يو  ییابیکـش  تالمحت و  ارهز و  ياـهتبحم  ربارب  رد  ـالباقتم  زین  مالـسلاهیلع  یلع 
! دادیم رارق  دیکأت  دروم  ار  عوضوم  نیا  نانمشد ، اب  شیاههرظانم  هجاحم و  رد  و  تسنادیم ، شیوخ  تاراختفا 

وا ات  و  دومرف ، يرازگساپس  يو  يرابدرب  ربص و  زا  و  تشاد ، راهظا  ار  تقیقح  نیا  اهراب  ارهز  همطاف  دوخ  يارب  اصخـش  مالـسلاهیلع  یلع 
، دوب هدش  ناوتان  مالسلاهیلع  یلع  ایوگ  همطاف ، تداهش  زا  سپ  یلو  دادن ... تسد  زا  ار  شتمواقم  ربص و  ،و  تخابن ار  دوخ  یلع  دوب  هدنز 
،و درکیم فیصوت  اهدرد  نیرتکاندرد  زا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  تلحر  زا  سپ  ار  همطاف  قارف  و  تشادن ، رارق  ربص و  و 

راهظا ار  يو  ساپس  مه  و  دشیم ، رکذتم  ار  همطاف  شقن  مه  هلیـسو  نیدب  دومنیم و  تساوخ  رد  هلـصوح  ربص و  نتـشیوخ  يارب  ادخ  زا 
: تفگ ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ربق  هب  باطخ  تشاذگیم ، اهكاخ  ریز  رد  ار  شیافو  اب  رسمه  هک  یماگنه  و  تشادیم !!

قرو يربص !! کتیفـص  نع  هللالوسر  ای  لق  کب ، قاحللا  ۀعیرـسلاو  كراوج ، یف  ۀـلزانلا  کتنبا  نعو  ینع  هللالوسر ، ای  کـیلع  مالـسلا  »
لوسر يا  وت  رب  نم  دورد  مالس و  [ 5 ...(( ] دهسمف یلیل  اما  و  دمرسف ، ینزح  اما  ۀنیهرلا ، تذخاو  ۀعیدولا ، تعجرتسا  دقلف  يدلجت ... اهنع 

! تسویپ وت  هب  تعرس  هب  تتلحر  زا  سپ  هک  تزیزع  رتخد  زا  و  ادخ !
زاب وت  تناما  یتسه ! ملاع  هدنهد  تاجن  يا  هتـشگ !! لیدبت  يربص  مک  هب  مربص  یناوتان و  هب  مناوت  ارهز ، تقرافم  رثا  رد  ادـخ ! لوسر  يا 

همطاف قارف  زا  اـهبش  و  تسا ، یگـشیمه  نم  هودـنا  نزح و  رگید  نیا  زا  دـعب  هک  نادـب  اـما  دـش ! هتفرگ  نم  زا  تورگ  دـش و  هداد  سپ 
! تفر دهاوخن  ممشچ  هب  باوخ 

هچ ات  نینمؤملاریما  هتـشاد و  یـساسا  شقن  مالـسلاهیلع  یلع  تمواقم  هیحور و  یگدنز و  رد  دح  هچ  ات  همطاف  هک  دـناسریم  تارابع  نیا 
ترـضح نآ  زا  زین  يو  تداهـش  گرم و  زا  سپ  یتـح  هک  تسا  هدومنن  شومارف  ار  وا  ياـهتبحم  ناـس  هچ  و  هدوب ، دـنمقالع  وا  هب  نازیم 

!! دیامنیم رکشت 
( ترانک رد  هدش  لزان   ) كراوج یف  ۀلزان  مالسلا و  هژاو  زا  اریز  دوشیم ، هدید  ارهز  هدش  مگ  ربق  هب  ياهراشا  تارابع  نیا  رد  نینچمه  و 

ضار ینا  مهللا  : » تفگ درک و  ادخ  اب  مه  یتاجانم  کی  ارهز  نفد  ماگنه  .و  تسا هدـش  نفد  هللالوسر  ربق  رانک  رد  هک  ددرگیم  هدافتـسا 
وا اب  سپ  دسرتیم ، ربق  زا  وا  اهلا ! راب  متـسه ، یـضار  وت  ربمایپ  رتخد  زا  نم  ایادـخ ! [ 6 ...« ] اهـسناف تشحوا  دقاهنآ  مهللا  کیبن ، ۀنبا  نع 
هب وا  زا  ار  دوـخ  تیاـضر  و  تـسا ، هدرک  رکـشت  همطاـف  زا  مالـسلاهیلع  یلع  هـک  دـناسریم  زین  زارف  نـیا  . هد شمارآ  يو  هـب  ریگب و  سنا 

تیاضر نالعا  يو  ات  تسا ! دـنمزاین  یلع  تیاضر  هب  شتمظع  نآ  اب  ارهز  همطاف  یتح  هک : درادیم  راعـشا  و  هدومن ، مالعا  یهلا  هاگـشیپ 
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!! دیامن هیصوت  ارهز  ربق  تشحو  رد  و  هدومن ،
رثؤم نز  يدبا  تداعـس  رد  رهوش  تیاضر  هزادنا  هب  زیچ  چیه  تسا : هدمآ  مالـسلاهیلع  رقاب  ماما  زا  روکذم  ثیدح  نیا  ردـص  رد  هکنانچ 

[ . 7 . ] تسین
شومارف ار  وا  زین  نارود  نیا  زا  دعب  هکلب  درکیم ، رکشت  يو  زا  همطاف  تایح  نارود  رد  اهنت  هن  مالسلاهیلع  یلع  هک  میریگیم  هجیتن  سپ 

يرازگـساپس يربک ) هجیدـخ   ) ياهتبحم تامحز و  زا  مه  ادـخ  لوسر  هک  يروطناـمه  ... دومرفیم داـی  یکین  هب  يو  زا  اـهراب  و  درکن ،
[ . 8 ... ] درکیم

مالسلاهیلع همطاف  ترضح  يارب  رانا  هیهت 
نماد هب  ار  مناخ  رـس  تسا ، هداتفا  رادبت  ضیرم و  مالـسلاهیلع  همطاف  ترـضح  هک  دـید  دـمآ ، هناـخ  هب  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  يزور 

، يراد لیم  هچ  دومرف : ماما  دمآ ، لاح  هب  یمک  ارهز  نوچ  دوب ؛ يراج  شکرابم  ناگدید  زا  کشا  تسیرگنیم و  وا  راسخر  هب  تفرگ و 
هیلع هللا  یلـص  ادخ  لوسر  مردپ  مهاوخیمن ؛ يزیچ  درک : ضرع  درک ؛ رارـصا  ماما  هرابود  مهاوخیمن ، يزیچ  درک : ضرع  بلطب . نم  زا 
هچنآ نم ، قـح  هب  دوـمرف : دـشکب ؛ تلاـجخ  اداـبم  هک  نـکم  يزیچ  شهاوـخ  زگره  مالـسلاهیلع  یلع  ترهوـش  زا  دوـمرف : ملـس  هـلآ و  و 
ضرع دـش ، راـنا  ياـیوج  دـمآ و  نوریب  لزنم  زا  ماـما  تسا ؛ بوخ  دـشاب  يراـنا  رگا  يداد ، مسق  هک  ـالاح  درک : ضرع  وگب . یهاوخیم 

رد دیناسر و  نوعمـش  هناخ  رد  هب  ار  دوخ  ماما  دـناهدروآ . رانا  يرادـقم  فئاط  زا  يدوهی  نوعمـش  يارب  نکل  هتـشذگ  رانا  لصف  دـندرک :
: دومرف ترـضح  دـیدروآ ؟ فیرـشت  ماهناـخ  رد  هک  هدـش  ثعاـب  هچ  درک : ضرع  درک و  بجعت  دـمآ و  نوریب  نوعمـش  دز ، ار  شاهناـخ 

. مهاوخیم يزیزع  رامیب  يارب  هک  شورفب  نم  هب  ار  یکی  دشاب  یقاب  نآ  زا  هچنانچ  دناهدروآ  ناتیارب  يرانا  فئاط  زا  ماهدینش 
مراد نانیمطا  درک : ضرع  دشاب ؛ هدنام  یقاب  دیاش  نک ، وجتـسج  هناخ  رد  دومرف : ترـضح  متخورف ، دوب  هچنآ  موش ! تیادـف  درک : ضرع 

و دروآ ، ماما  دزن  هب  ار  رانا  هاگنآ  تسا ، هناخ  رد  هریخذ  رانا  کـی  نوعمـش ! يا  درک : ضرع  دوب ، هداتـسیا  رد  تشپ  شاهجوز  تسین ؛ هک 
هیقب هدرک  هریهذ  ار  رانا  تلایع  نوچ  دومرف : تسا ، مهرد  مین  شتمیق  تفگ : نوعمش  . دنداد نوعمش  هب  نآ  ضوع  مهرد ، راهچ  ترـضح 
لخاد ات  تفر  ادـص  نآ  فرط  هب  و  هدینـش ، یبیرغ  هلان  هار ، ياـنثا  رد  دـش ، راپـسهر  هناـخ  يوس  هب  تشادرب و  ار  راـنا  دـشاب ؛ وا  يارب  زا 
يایوج تفرگ و  رانک  رد  ار  وا  رس  تسـشن و  وا  نیلاب  رد  ترـضح  دلانیم ، فعـض  تدش  زا  بیرغ  ضیرم و  يروک  دید  دش ، ياهبارخ 

دیاـش اـت  هـقطنم  نـیا  هـب  مدـمآ  مراد ، یناوارف  ضرق  متــسه و  نئادـم  لـها  زا  حـلاص ! زا  حـلاص ! ناوـج  يا  درک : ضرع  دـش . شلاوـحا 
: دومرف ترـضح  ملیام ، دشاب  رانا  رگا  درک : ضرع  يراد ؟ لیم  هچ  دومرف : ماما  مدـش ، ضیرم  هک  دـیامن  یجالع  مضرق  يارب  نانمؤمریما 

ناهد هب  ار  یفـصن  درک و  مین  ود  ار  رانا  سپ  منکیمن ، مورحم  ار  وت  نکل  ماهدرک  لیـصحت  يرامیب  يارب  هک  دوب  رهـش  نیا  رد  رانا  کـی 
ناسح ار  رگید  فصن  رگا  درک : ضرع  يراد ؟ لیم  هچ  دومرف : هاگنآ  تشادرب ؛ مالـسلاامهیلع  همطاـف  يارب  ار  رگید  فصن  داد و  ضیرم 

. منونمم ییامن 
دیاش تسا ، تیاعر  راوازس  تساهنت ، بیرغ و  هبارخ  رد  ضیرم  نیا  یلع ! يا  درک : باطخ  دوخ  سفن  هب  تخادنا و  ریز  هب  رـس  ترـضح 

درک اعد  ار  ماما  ضیرم  دش ؛ مامت  ات  داد  وا  هب  ار  رانا  رگید  فصن  سپ  دیامن . هیهت  يرگید  هلیسو  مالـسلاامهیلع  همطاف  تهج  هب  دنوادخ 
. دیوگب هچ  ار  مالسلاامهیلع  همطاف  باوج  هک  رکف  نیا  رد  اما  دش ، هناخ  راپسهر  ماما  و 

باوخ مالسلاامهیلع  همطاف  دنیبب  هک  درب  شیپ  هناخ  رد  زا  رس  اذل  درکیم ، ایح  هناخ  هب  ندش  لخاد  زا  دیسر ، هناخ  رد  هب  ات  دمآ  هناریحتم 
، لاحشوخ دنکیم . لوانت  تسا و  شدزن  هداعلا  قوف  رانا  زا  یقبط  یلو  هدومن  قرع  هدرک و  هیکت  مالسلاامهیلع  همطاف  دید  رادیب ، ای  تسا 

هناخ رد  هاگان  هک  دیـشکن  ینامز  دیدرب  فیرـشت  نوچ  معنبا ! ای  درک : ضرع  مالـسلاامهیلع  همطاف  دش ؛ ایوج  هعقاو  زا  دش و  هناخ  لخاد 
همطاـف يارب  نینمؤـملاریما  ار  راـنا  قـبط  نیا  تفگ : تسا ، هدروآ  راـنا  یقبط  هناـخ ، رد  هب  هک  تسا  یـصخش  دـید  تفر ، هـضف  دـندز ؛ ار 

[ . 9 . ] تسا هداتسرف  مالسلاامهیلع 
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-----------------------
اه : تشون  یپ 

دیدحلایبا ج6 ص13 . نبا  حرش  [ 1]
اهینبا .... يدیب  ةذخآ  اهسأر  یلع  هللالوسر  صیمق  ۀعضاو  یفاک ج8 ص237 ح320  [ 2]

ۀسایسلاو ج1 ص13 . همامالا  يربط ج3 ص 210  خیرات  [ 3]
هغالبلاجهن ج6 ص 50-56 . حرش  رد  دیدحلایبا  نبا  [ 4]

هغالبلاجهن خ193 ص651 . [ 5]
راونالاراحب ج103 ص 256 . [ 6]

اهجوز . اضر  نم  اهبر  دنع  حجنا  ةارملل  عیفش  ال  [ 7]
ص393-396 . تیالو ، باتفآ  زا  لقن  [ 8]

ص 66. مالسلاهیلع ، یلع  ترضح  یناگدنز  زا  ییاهناتساد  زا  لقن  ص_243  ثلاث ، دیهش  نیقتملا  سلاجم  [ 9]

نینمؤملاریما تاجانم  تادابع و 

زا ءادردوبا  میدرکیم ، وگتفگ  اههتـشذگ  ردـب و  لها  لاـمعا  هراـبرد  میدوب و  هتـسشن  ادـخ  لوسر  دجـسم  رد  : » دـیوگیم ریبز  نب  ةورع 
تداـبع رد  و  رتـشیب ، شیئاـسراپ  رتـمک و  شتورث  ناـگمه ، زا  هک  مهد  ربـخ  امـش  هب  یـسک  زا  دـیهاوخیم  مدرم !! تفگ : دوب  نیرـضاح 

«. مالسلا هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  تفگ : يرآ . دنتفگ : تسا ؟ رتاشوک 
دندوب و ترـضح  نانمـشد  زا  نانیا  اریز  دندنادرگ ؛ ور  وا  زا  سلجم  لها  همه  ءادردوبا  راتفگ  نیا  رطاخ  هب  دنگوس  ادخ  هب  : » دیوگ هورع 

تقفاوم وت  اب  مادک  چیه  نارضاح  هک  یتفگ  ینخس  تفگ : درک و  وا  هب  ور  راصنا ، زا  يدرم  دنتـشادن . ار  ترـضح  لیاضف  ندینـش  تقاط 
ار مالسلاهیلع  یلع  تاغاب ، زا  یتمـسق  رد  ماگنه  بش  منک : فیرعت  امـش  يارب  مدید  مدوخ  هک  ار  يزیچ  مدرم ! تفگ : ءادردوبا  دندرکن .

دوخ شیپ  مدرک . مگ  ار  وا  نم  دش و  رود  نم  زا  دش ، ناهنپ  امرخ  ناتخرد  يال  هبال  رد  هتفرگ ، هرانک  دوخ  نامالغ  زا  هک  مدرک  هدـهاشم 
هلان بحاص  هک  دیـسر  مشوگ  هب  شارخ  لد  ياهمغن  زیگنا و  نزح  ياهلان  يادـص  هک  تشذـگن  يزیچ  تسا ، هتفر  شلزنم  هب  امتح  متفگ 

رایسب هچ  و  يدماین ، رب  هلباقم  ددص  رد  نم ، ندرک  باذع  اب  دوخ ، تشذگ  ملح و  رطاخ  هب  هک  یهانگ  رایسب  هچ  اراگدرورپ ! : » تفگیم
لمع و همان  ماهدـنارذگ و  تینامرفان  رد  ینالوط  يرمع  رگا  ادـنوادخ ! يدومرف ، يراددوخ  نآ  ندومن  فشک  زا  دوخ  مرک  اب  هک  یمرج 

.« مرادن دیما  يزیچ  هب  تیدونشخ  زج  هب  مرادن و  ییوزرآ  تشزرمآ  ریغ  هب  تسا ، هدش  نیگنس  مهانگ  راب 
ناهنپ ار  دوخ  تکرحیب  ياهشوگ  رد  تسا ، مالسلاهیلع  یلع  ترضح  هک  مدید  ناهگان  مداتفا ، نآ  بحاص  يوجتـسج  هب  هلان  ندینـش  زا 

هلمج زا  دربیم  هوکـش  ، یهلا هاگرد  هب  دوخ  لاح  زا  تخادرپ و  هیرگ  اعد و  هب  هاـگنآ  دـناوخ ؛ يرایـسب  زاـمن  بش ، همین  نآ  رد  متخاـس .
: دوب نیا  دنوادخ  اب  ترضح ، ياهتاجانم 

تدـیدش ياـهتبوقع  داـی  هب  هک  یتقو  سپ  دـیآیم ، هداـس  مرظن  رد  مناـهانگ  منکیم ، رکف  تیراوگرزب  وفع و  رد  هک  هاـگنآ  ادـنوادخ ! »
هب ار  نآ  وـت  یلو  ماهدرک  شوـمارف  ار  نآ  نم  هک  منک  دروـخرب  یهاـنگ  هب  لـمع  ياـههمان  رد  رگا  ياو  يا  دـشیم . نارگ  ماهیلب  متفایم 
هب شاهلیبـق  دـنهد و  شتاـجن  دـنناوتیمن  شناگتـسب  هک  يراـتفرگ  نیا  رب  ياو  دـیریگب ، ار  وا  تفگ : یهاوخ  هاـگنآ  يا ، هدروآ  باـسح 

اهرگج و هک  شتآ  نآ  زا  ياو  دیآیم . ناشمحر  وا  رب  ناگمه  دیـسر ، شندـناوخارف  روتـسد  هک  هاگنآ  تشاد ، دـنهاوخن  يدوس  شلاح 
نازوس ياههلعـش  رثا  رد  هک  یـشوهیب  نآ  زا  هآ  دـنکیم ، ادـج  مه  زا  ار  ندـب  ياضعا  هک  یـشتآ  نآ  زا  ياو  دـنکیم ، بابک  ار  اـههیلک 

«. دهدیم تسد 
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شباوخ يراد  هدـنز  بش  رثا  رد  اـمتح  : متفگ دوـخ  شیپ  دـش . هدـیرب  وا  زا  تکرح  سح و  رگید  هک  درک  هیرگ  ردـقنآ  ترـضح  سپس 
مدـید مداد  ناکت  ار  وا  تسا ، هداتفا  نیمز  يور  کشخ  یبوچ  دـننام  مدـید  متفر ، ولج  . منکیم شرادـیب  حبـص  زاـمن  يارب  تسا و  هتفرگ 

شگرم ربخ  ات  متفر  ترضح  لزنم  هب  . تسا هدرم  امتح  [ 1 « ] نوعجار هیلا  انا  انا هللا و  : » متفگ دشن ، مناشنب  ار  وا  متـساوخ  دروخیمن ، ناکت 
ارهز ترضح  مدرک ، لقن  مناخ ، يارب  ار  نایرج  تسا ؟ هدش  ربخ  هچ  ءادردوبا ! يا  دومرف : مالـسلاامهیلع  ارهز  همطاف  مناسرب . شلها  هب  ار 

دندروآ بآ  يرادقم  سپس  تسا ، هدرک  شغ  ادخ  سرت  زا  هشیمه  دننام  مه  زاب  مالـسلاهیلع  یلع  ادخ  هب  ءادردوبا  دومرف : مالـسلاامهیلع 
. دمآ شوه  هب  ات  دندیشاپ  شتروص  هب  و 

يارب امـش  هک  یتلاـح  نیا  زا  متفگ : ینکیم ؟ هیرگ  هچ  يارب  ءادردوـبا ! دوـمرف : منکیم ، هیرگ  هک  دـید  ارم  دـمآ و  شوـه  هب  هک  نـیمه 
، ینیبب ارم  دندرک  نیقی  یهلا  باذـع  هب  هانگ  لها  دـنناوخارف و  باسح  يارب  ارم  هک  هاگنآ  سپ  ءادردوبا  : » دومرف ياهدروآ . شیپ  تدوخ 
هک یلاح  رد  متسیاب ، رابج  یهاشداپ  هاگـشیپ  رد  دنریگب و  ارم  فارطا  ورشرت  وخ و  تشرد  نیرومأم  هک  تقو  نآ  دوب ؟ یهاوخ  هنوگچ 
ارم رگا  تسین ، هدیشوپ  وا  زا  يرس  چیه  هک  يدنوادخ  هاگشیپ  رد  اجنآ  دننک ؛ محرت  نم  لاح  هب  ایند  مدرم  دناهدرک و  میلست  ارم  ناگدنز 

.« تخوس دهاوخ  نم  لاح  هب  تلد  نیا  زا  شیب  ینیبب 
[ . 2 . ] مدیدن ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نارای  زا  مادک  چیه  رد  ار  تلاح  نیا  هک  دنگوس  ادخ  هب  تفگ : ءادردوبا 

--------------------
اه : تشون  یپ 
هرقب 156 . [ 1]

ص 9-12. مالسلاهیلع ، یلع  ترضح  یناگدنز  زا  ییاهناتساد  زا  لقن  ص_279  تداهش ، ات  تیالو  زا  یلع  یسوطلا - یلاما  [ 2]

لاملا تیب  یلع و 

: دنکیم لقن  ناذاز 
: تفگ ربنق  میدش ، دراو  نینمؤملاریما  رضحم  مالسلاهیلع  یلع  ماما  مالغ  ربنق  اب  نم 

: تفگ ربنق  میدش ، دراو  نینمؤملاریما  ای 
: دومرف ترضح  ماهدرک . هریخذ  امش  يارب  يزیچ  نینمؤملاریما  ای 

؟ تسیچ نآ 
ار اهفرظ  نیا  نم  یتشادنرب ، دوخ  يارب  اهنآ  زا  يدرک و  میـسقت  ار  مئانغ  لاوما  مامت  مدید  نوچ  هرقن ! الط و  فرظ  يدادـعت  درک : ضرع 

. مدرک هریخذ  امش  يارب 
: دومرف ربنق  هب  دیشک و  ار  دوخ  ریشمش  مالسلاهیلع  یلع  ترضح 

ار لیابق  ناگدـنیامن  درک و  هعطق  هعطق  ار  اـهفرظ  نآ  سپـس  ینازوسب ! ار  ماهناـخ  يرواـیب ! شتآ  ماهناـخ  هب  هک  يراد  تسود  وت ! رب  ياو 
[ . 1 : ] دننک میسقت  مدرم  نیب  هنالداع  ات  داد ، نانآ  هب  ار  اهنآ  و  دیبلط ،

-----------
اه : تشون  یپ 

ج 1 ص46. راونالاراحب ، ياهناتساد  ج 41 ص_135  راحب ، [ 1]

نامیتی یلع و 
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؛ دناسر دصقم  هب  هتفرگ و  وا  زا  ار  بآ  کشم  . دوریم هتفرگ و  شود  هب  یبآ  کشم  ینز  دومن  هدهاشم  مالسلاهیلع  یلع  ترـضح  يزور 
میتی كدوک  دنچ  لاح  دـش و  هتـشک  وا  داتـسرف و  تیرومأم  هب  ار  مرـسمه  بلاطیبا  نب  یلع  : تفگ نز  مدومن  شـسرپ  وا  عضو  زا  انمض 

نآ تشگرب و  مالـسلاهیلع  یلع  منک . يراکتمدخ  مدرم  يارب  هک  هدرک  مراداو  جایتحا  مرادن . ار  نانآ  یگدنز  هرادا  تردق  هدنام و  میارب 
مالـسلاهیلع یلع  زا  یناـسک  ، هار نیب  دـش . ناور  نز  هناـخ  فرط  هب  تشادرب و  دوـخ  اـب  یماـعط  لـیبنز  حبـص  دـنارذگ . یتحاراـن  ار  بش 

: دومرفیم ترضح  . مینک لمح  ام  دیهدب  ار  لیبنز  دندرکیم  تساوخرد 
؟ دریگیم شود  هب  یسک  هچ  ارم  لامعا  تمایق  زور 

: دیسرپ نز  دز . رد  دیسر و  نز  نآ  هناخ  هب 
؟ تسیک

: دنداد باوج  ترضح 
! نک زاب  ار  رد  هدروآ ، یماعط  تناکدوک  يارب  دناسر ، وت  هناخ  هب  ار  بآ  کشم  درک و  کمک  ار  وت  زورید  هک  یسک 

. دنک مکح  شدوخ  بلاطیبا  نب  یلع  نم و  نیب  دوش و  یضار  وت  زا  دنوادخ 
: دومرف نز  هب  دش ، دراو  ترضح 

؟ ینکیم يرادهگن  تناکدوک  زا  ای  يزپیم  نان 
: تفگ نز 

! رادهگن ارم  ناکدوک  امش  مرتاناوت ، نان  نتخپ  رد  نم 
. تشاذگیم اههچب  ناهد  هب  امرخ  اب  درکیم و  بابک  دوب  هدروآ  هارمه  هک  ار  یتشوگ  مالسلاهیلع  یلع  دومن . ریمخ  ار  درآ  نز 

یهاتوک امـش  راک  رد  رگا  نک ! لالح  ار  یلع  مدنزرف ! : دومرفیم راب  ره  تشاذگیم و  ناکدوک  ناهد  رب  همقل  ياهناردـپ  تبحم  رهم و  اب 
. تسا هدرک 

: دومرفیم درکیم و  کیدزن  رونت  شتآ  هب  ار  شیوخ  تروص  لاح ، نیا  رد  درک . نشور  ار  رونت  مالسلاهیلع  یلع  دش ، رضاح  هک  ریمخ 
. دشاب ربخیب  نانز  هویب  اهمیتی و  عضو  زا  هک  تسا  یسک  نآ  يازج  نیا  ار ! شتآ  معط  شچب  یلع ! يا 

. دش دراو  لزنم  نآ  هب  تخانشیم  ار  مالسلاهیلع  یلع  هک  ینز  اقافتا 
، روشک رادمامز  نیملسم و  ياوشیپ  نیا  وت ! رب  ياو  : تفگ دناسر و  هناخ  بحاص  نز  هب  ار  دوخ  هلجع  اب  دید ، ار  ترضح  هکنیا  ضحم  هب 

. تسا مالسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع 
: تفگ یگدز  باتش  اب  دوب  هدنمرش  دوخ  راتفگ  زا  هک  نز 

! شخبب ارم  مشکیم ، تلاجخ  امش  زا  نینمؤملاریما ! ای 
: دومرف ترضح 

[ . 1 ! ] ماهدنمرش وت  زا  نم  تسا ، هدش  یهاتوک  تناکدوک  وت و  راک  رد  هکنیا  زا 
---------------------------

اه : تشون  یپ 
ج 1 ص47. راونالاراحب ، ياهناتساد  ج 41 ص_52  راحب ، [ 1]

يراوگرزب تفوطع و  جوا  رد  یلع 

. دوب هدش  لاح  یب  مخز  تدش  زا  دروخ ، برض  مجلم  نبا  تسد  هب  هک  نآ  زا  سپ  مالسلاهیلع  یلع  نینمؤملاریما 
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: دومرف داد و  نسح  هب  ار  هیقب  دروخ  ریش  زا  یمک  ماما  داد . ترضح  هب  ریش  یفرظ ، رد  نسح  ماما  دمآ ، لاح  هب  هک  یتقو 
! دیهدب مجلمنبا )  ) ناتریسا هب  ار  ریش  نیا 

: دومرف سپس 
زا دینک و  ارادم  ناشیا  اب  مگرم  ماگنه  ات  دـیهدب و  وا  هب  ار  اهیندیـشون  اهیندروخ و  نیرتهب  مراد ، وت  ندرگ  رد  هک  یقح  نآ  هب  مدـنزرف !

[ . 1 ! ] دوش یمارگ  امش  دزن  ات  دیناشونب  ناشیا  هب  دیشونیم  هچنآ  زا  دیناروخب و  وا  هب  دیروخیم  هچنآ 
--------------------

اه : تشون  یپ 
ج 3 ص47. راونألاراحب ، ياهناتساد  ج 42 ص_289  راحب : [ 1]

تولاجلا سأر  یلع و 

سیئر هک  دوب  هتـسشن  هفوک  دجـسم  رد  تشگرب ، ناورهن  گـنج  زا  مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  هک  یتـقو  : » دوـمرف مالـسلاهیلع  رقاـب  ماـما 
دنادیمن ار  نآ  هک  مسرپب  ناـتبانج  زا  لاؤس  دـنچ  مهاوخیم  تشاد : هضرع  دیـسر و  ترـضح  روضح  هب  تولاـجلا  سأر  ینعی  ناـیدوهی 

؟ مرذگ رد  هنرگو  مسرپب  یهاوخ  رگا  یبن ، یصو  ای  یبن  رگم 
یلاعت قح  ار  يربمایپ  یتقو  هک  میتفای  تاروت  دوخ ، باـتک  رد  اـم  درک : ضرع  سرپب ؛ یهاوخ  هچ  ره  زا  دوهی ! ردارب  يا  دومرف : ترـضح 

زا تما  ات  دهد  روتـسد  و  دشاب ، شتما  رازگراک  وا  زا  سپ  ات  دنک  باختنا  شدوخ  نادناخ  زا  ار  یـسک  هک  دنکیم  رما  ودـب  دزیگنایم  رب 
. دنیامن لمع  شاهلیسو  هب  دننک و  تعباتم  وا 

دنچ یلاعت  يادخ  هک  وگب  نم  هب  دنک ، ناحتما  ار  یصو  نآ  مه  ناشتافو  زا  دعب  درک و  ناحتما  ناشتایح  رد  ار  ناربمغیپ  ءایصوا  دنوادخ ،
هچ ناشراک  رخآ  دمآرد  راک  زا  بوخ  ءایصوا  ناحتما  یتقو  و  دیامن ، ناحتما  ناشتافو  زا  دعب  راب  دنچ  ناربمایپ و  تایح  رد  ار  ءایصوا  راب 

؟ دوش
یسیع رب  ار  لیجنا  یسوم و  رب  ار  تاروت  تفاکـش و  لیئارـساینب  يارب  ار  ایرد  هک  یئادخ  نآ  تسین ، وا  زا  ریغ  هک  یئادخ  هب  دومرف : ماما 
يارب ار  اـیرد  هک  یئادـخ  هب  دومرف : ترـضح  . يرآ تفگ : ینکیم ؟ متیاـصو  هب  فارتـعا  رارقا و  مهدـب  ار  وت  باوـج  رگا  دوـمرف ، لزاـن 

. يرآ تفگ : يروآیم ؟ مالسا  مهدب  ار  تباوج  رگا  درک  لزان  یسوم  رب  ار  تاروت  تفاکش و  لیئارساینب 
دیامزایب و ار  وا  تمدخ  تعاطا و  ات  دنکیم  ناحتما  عضوم  تفه  رد  ءایبنا  تایح  رد  ار  ءایـصوا  لجوزع - دنوادخ - دومرف : ترـضح  زاب 

یـصو ار  وا  شتافو  زا  دعب  و  دریگب ، تسود  یلو و  شتایح  رد  ار  وا  دنکیم  رما  شربمغیپ  هب  دش ، یـضار  اهنآ  ناحتما  تعاط و  زا  نوچ 
. دهنیم ربمایپ  نآ  تما  ندرگ  رب  ار  ءایصوا  زا  تعاطا  دهدب و  رارق  دوخ 

، دش شخب  تیاضر  ناشناحتما  یتقو  سپ  دوش ، هدومزآ  نانآ  ربص  ات  دنکیم  ناحتما  اج  تفه  رد  ءایبنا  تافو  زا  دعب  ار  ءایـصوا  دنوادخ 
. دندرگیم قحلم  شربمغیپ  هب  لماک  یتخبشوخ  اب  و  دوشیم ، تداعساب  نانآ  تبقاع 

ربمایپ تایح  رد  امش  ناحتما  زا  ارم  سپ  مالسلاهیلع ! نینمؤملاریما  ای  يدومرف  تسرد  درک : ضرع  دوب  نایدوهی  سیئر  هک  تولاجلا  سأر 
وـش دنلب  يدوهی ! ردارب  يا  دومرف : تفرگ و  ار  وا  تسد  ترـضح  نک ! هاگآ  دـشکیم ، اجک  هب  وت  راک  رخآ  هک  نیا  و  شتافو ، زا  دـعب  و 

. میامن هاگآ  ار  وت  ات  میورب 
مـسرتیم دومرف : ماما  امرف ! هاگآ  بلاطم  نیا  هب  مه  ار  ام  مالـسلاهیلع ! نینمؤملاریما  ای  دندرک : ضرع  دندش و  دنلب  ماما  نارای  زا  یتعامج 

يارب دومرف : مالـسلاهیلع ؟ نینمؤملاریما  ای  هچ  يارب  دـندرک : ضرع  دـشاب ؛ هتـشادن  ار  بلاطم  لمحت  میراتفرگ ) اـهجنر و  زا   ) امـش بولق 
. مدید امش  زا  يرایسب  زا  تسردان  ياهراک  هکنیا 
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وت ریغ  هب  نیمز  هرک  يور  هک  مینادیم  هنیآ  ره  ادـخ  هب  مسق  نک ، هاـگآ  مه  ار  اـم  نینمؤملاریما ! اـی  درک  ضرع  دـش و  دـنلب  رتشا  کـلام 
تساـم و ندرگ  هب  وت  زا  يوریپ  درک و  دـهاوخن  ثوعبم  يربماـیپ  ناربماـیپ  زا  دـعب  دـنوادخ  هک  مینادیم  و  تسین ، یلوسر  یبـن و  یـصو 

درک يدوهی  هب  ور  تسشن و  تفریذپ و  ار  رتشا  کلام  ياضاقت  ترـضح  . دشابیم مرکا  ربمایپ  زا  يوریپ  هب  لصتم  هتـسویپ و  وت  زا  تعاطا 
نودب متـسه ، عیطم  وا  ياهتمعن  هب  نم  هک  تفایرد  درک و  ناحتما  اج  تفه  رد  ناربمایپ  یگدـنز  رد  ارم  ادـخ  يدوهی ! ردارب  يا  دومرف : و 

. میوگیم منک ، شیاتس  دوخ  زا  هکنیا 
! مالسلاهیلع نینمؤملاریما  يا  ییاهزیچ ؟ هچ  رد  تفگ : تولاجلا  سأر 

رد ربمایپ ، نادـناخ  رد  نم  داد ، رارق  وا  شود  رب  ار  تلاسر  داتـسرف و  ناربمغیپ  هب  یحو  نوچ  ادـخ  هک  دوب  نآ  لوا ، ماقم  اما ، دومرف : ماما 
نادـناخ گرزب  کچوک و  ربمایپ  مدادیم ؛ ماجنا  ار  شیاهنامرف  مدوب و  شتمدـخ  وا و  هناـخ  رد  هکنیا  اـب  مدوب ، رتنس  مک  همه  زا  نادرم 

وا زا  دندومن و  شراکنا  دـندرک و  انتما  اهنآ  نکل  درک ، توعد  شیوخ  تلاسر  ادـخ و  یگناگی  هب  ار  نانآ  دـناوخ و  ار  بلطملادـبع  ینب 
رگید نامدرم  دنتفرگ ؛ هانگ  دندرک و  رود  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دوجو  زا  ار  دوخ  دنتخادنا و  رس  تشپ  ار  وا  دنتسج و  يرود 

. دندرک تفلاخم  وا  اب  دندش و  رود  ربمایپ  زا  مه 
نیا دیسریمن و  مه  ناشلقع  دنتشادن و  ار  نانآ  لمحت  نانآ  بولق  دوب و  تخس  نانآ  رب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  داهنـشیپ  نوچ 
ملد رد  دـیدرت  کش و  متفریذـپ و  ار  ربمایپ  توعد  نیقی ، اب  هناعیطم و  تعرـس و  اب  نم  اـهنت  دندرمـش ، نیگنـس  گرزب و  دوخ  رب  ار  راـک 

ربمایپ اب  هک  دوبن  یـسک  دلیوخ ، رتخد  هجیدـخ ، نم و  زا  ریغ  نیمز  هرک  يور  رد  متـشاد ، ار  هدـیقع  شور و  نیا  ربمایپ  اب  لاس  هس  دـماین ؛
ای ارچ ، دـندرک : ضرع  یگمه  دوبن ؟ نینچ  اـیآ  دوـمرف : درک و  دوـخ  ناراـی  هب  ور  ماـما  سپـس  دـشاب ، دـنم  هدـیقع  ودـب  دـناوخب و  زاـمن 

! نینمؤملاریما
دندرکیم و تروشم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ندرب  نیب  زا  نتـشک و  يارب  شیرق  هک  دوب  اجنآ  يدوهی ! ردارب  يا  مود ؛ ماقم  اما ،
زا روک  مشچ  کی  درم  لکـش  هب  نوعلم  ناطیـش  روضح  اب  زور  کـی  رد  دوخ  روش  لـحم  رد  رمـالارخآ  هکنیا  اـت  دـندربیم  راـک  هب  هلیح 

یماگنه دنوش و  عمج  يریـشمش  اب  و  دننیزگرب ، ار  يوق  يدرم  شیرق  زا  هریت  هورگ و  ره  زا  هک  دنداد  يأر  دندش و  عمج  فیقث ، نامدرم 
یموق ره  راچان  دیسر  لتق  هب  ربمایپ  یتقو  دنناسرب ؛ لتق  هب  ار  وا  دنوش و  روهلمح  ربمایپ  رب  تبرض  کی  اب  یگمه  تسا ، هدیباوخ  ربمایپ  هک 

. تفریم رده  هب  ربمایپ  نوخ  هجیتن  رد  دیامنن و  صاصق  هب  میلست  دنک و  ظفح  ار  وا  مایق و  هدنیامن  نآ  زا  تیامح  هب  شیرق  زا 
لتق هب  دنهاوخیم  ار  وا  هک  یتعاس  بش و  نآ  زا  شیرق و  میمـصت  نیا  زا  ار  وا  دـش و  دراو  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رب  لیئربج 

. دربب هانپ  هکم  نوریب  ءارح  راغ  هب  دوش و  جراخ  لزنم  زا  بش  نآ  هک  درک  رما  و  داد ، ربخ  دنناسرب 
، منک شنابرق  ار  مناج  مباوخب و  وا  شارف  باوختخر و  رد  هک  درک  رما  ارم  داد و  ربخ  هعقاو  نیا  زا  ارم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
. مدیباوخ شرتسب  رد  نم  تفر و  دش و  جراخ  هناخ  زا  ربمایپ  سپ  دوشیم ؛ ربمایپ  يادف  ناج  هک  مدوب  لاحشوخ  مدرک و  لوبق  ناباتش  نم 
ار نانآ  مدیشک و  ریشمش  اهنآ  رب  متسه . نم  دندید  دندیسر ، رـس  دنـشکب  ار  وا  دنناوتیم  هدیباوخ و  ربمایپ  هک  رکف  نیا  اب  شیرق  ناناولهپ 

. مدرک رود  دننادیم  مدرم  ادخ و  هک  يروط  هب  دوخ ، زا 
! مالسلاهیلع نینمؤملاریما  ای  ارچ ، دندرک : ضرع  همه  تسین ؟ نینچ  ایآ  دومرف : درک و  باحصا  هب  ور  سپس 

، دندیبلط هزرابم  دندمآ و  نادیم  هب  ردب  گنج  زور  رد  دـندوب ، شیرق  نانامرهق  زا  هبتع  هعیبر و  رـسپ  وت  يدوهی ! ردارب  يا  موس ؛ ماقم  اما ،
رتکچوک رفن  ود  نآ  زا  هکنیا  اب  داتسرف ، اهنآ  اب  گنج  يارب  ار  هدیبع  هزمح و  نم و  ربمایپ ، دنهدب ، باوج  دنتـسناوتن  شیرق  زا  سک  چیه 

مدرب و نیب  زا  زور  نآ  رد  ار  رگید  ینانامرهق  هک  نآ  ریغ  تشک ، ار  هبیـش  دـیلو و  نم  تسد  هب  دـنوادخ  رتهبرجت ، مک  گـنج  رد  مدوب و 
- هیلع هللا  ۀمحر  ثرح - نب  هدیبع  میومع  رسپ  زور  نآ  رد  مدومن ، ریگتسد  ار  يدایز  ناریسا  متـشک و  رتشیب  نارگید  زا  نم  متفرگ ، ریـسا 

! مالسلاهیلع نینمؤملاریما  ای  ارچ ، دنتفگ : یگمه  دوبن ؟ روطنیا  رگم  دومرف : درک و  باحصا  هب  ور  سپس  دش ، دیهش 
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هیلع دندوب  ناشنامرف  تحت  ار  شیرق  برع و  ياهلیا  زا  هک  ره  دـندروآ و  موجه  ام  رب  هکم  دارفا  همه  يدوهی ! ردارب  يا  مراهچ ؛ ماقم  اما ،
. دنریگب ار  ردب  گنج  ناگدش  هتشک  نوخ  ات  دندناروش  ام 

دندمآ و ولج  نیکرشم  دنتفر ، دحا  هرد  هب  شرکشل  اب  شربمایپ  دومن ؛ هاگآ  ار  وا  دش و  دراو  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رب  لیئربج 
ادخ لوسر  اب  اهنت  نم  دندرک ؛ رارف  رکشل  هدنام  یقاب  زا  نارگید  دندرک و  دیهش  ار  ناناملـسم  زا  یلیخ  دندرب و  شروی  ام  رب  هلمح  کی  اب 

ملـس و هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  دـنتفگیم : همه  دنتـشگرب و  هنیدـم  هب  ناـشلزانم  فرط  هب  راـصنا  رجاـهم و  هـک  یلاـح  رد  میدـنام 
دش دراو  منت  رب  مخز  دنچ  داتفه و  هک  مدوب  ادخ  لوسر  يور  ولج  نم  تفرگ و  ار  نیکرـشم  ولج  دنوادخ  یلو  دندش ، هتـشک  شباحـصا 

. دشابیم نایامن  نآ  يات  دنچ  ياج  هک 
رب هللا  ءاـش  نا  شباوث  مدرک  راـگزور  نآ  رد  هکنآ  دومرف : داد و  ناـشن  درک و  شیاـهمخز  رب  تسد  دز و  راـنک  ار  دوـخ  ساـبل  ترـضح 

ماقم اما ، ! مالسلاهیلع نینمؤملاریما  ای  یلب  دنتفگ : تسا ؟ هدوبن  روطنیا  رگم  دومرف : درک و  باحصا  هب  ور  سپس  تسا ؛ لجوزع - دنوادخ -
هللا یلـص  هللالوسر  ات  دـنزرون ، غیرد  ام  اـب  دربن  زا  هک  دنتـسب  دـهع  دـندش و  عمج  برع  شیرق و  هک  یتسرد  هب  يدوهی ! ردارب  يا  مجنپ ؛
راب دـندمآ و  هنیدـم  نوریب  هب  یگنج  گرب  زاس و  اب  سپ  دـنوش . هتـشک  بلطملادـبع  ینب  هورگ  زا  تسوا  اـب  هک  ره  ملـس و  هلآ و  هیلع و 

دوخ و يارب  ربمایپ  و  داد ، ربخ  نیکرـشم  راک  نیا  زا  ار  ربمایپ  دمآ و  لیئربج  دنونـشیم ! زوریپ  امتح  هک  دنتـشاد  دیما  دوخ  هب  دـنتخادنا و 
. دننک رفح  قدنخ  ات  داد  نامرف  راصنا  رجاهم و  زا  سک  ره 

هچ ره  يادص  رـس و  اب  دنتـشادنپیم و  فیعـض  ار  ام  يوق و  ار  دوخ  و  دندرک ، هرـصاحم  ار  ام  دـندنام و  قدـنخ  رود  رب  دـندمآ و  شیرق 
. دندادیم هولج  ندوب  يوق  رد  ار  دوخ  رتمامت 

دندرکیمن لوبق  نکل  دادیم ، دنگوس  محر  یشیوخ و  هب  دناوخیم و  لجوزع  دنوادخ  نید  هب  ار  اهنآ  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
زراـبم دزیم و  هرعن  تسم  رتـش  دـننام  هک  دوب  دودـبع  نب  ورمع  زور ، نآ  شیرق  برع و  ناوـلهپ  دـشیم ؛ هدوزفا  اـهنآ  یـشکرس  رب  هکلب 

يو هب  تفریمن و  شیولج  یـسک  دروآیم و  رد  تکرح  هب  ار  شریـشمش  رگید  راب  ار و  شاهزین  راب  کی  دناوخیم ، زجر  تساوخیم و 
. درکیمن تردق  راهظا  تریصب  يور  زا  دمآیمن و  تریغ  هب  تشادن و  عمط 

اطع نم  هب  ار  راقفلاوذ )  ) ریشمش نیمه  تسب و  مرس  رب  همامع  شدوخ  تسد  هب  درک و  دنلب  میاج  زا  ارم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 
هب دـنوادخ  دنتـشاد ؛ ساره  ورمع ، اب  دربن  زا  دنتـسیرگیم و  میارب  هنیدـم  نانز  هک  یلاـح  رد  مدـمآ  نوریب  ورمع ، اـب  دربن  يارب  نم  درک ،

تسد اب  دعب  دز ، مرـس  رب  یتبرـض  دودبع  نب  ورمع  زور  نآ  رد  تخانـشیمن ؛ یناولهپ  وا  زا  ریغ  برع  هکنیا  اب  تشک  ار  ورمع  نم  تسد 
نانآ ياهلد  رد  نم  زا  هک  يزیچ  نآ  هب  مدرب و  نیب  زا  ار  وا  هک  متبرض  نیا  اب  ار  برع  شیرق و  دنوادخ  دندرک . هراشا  رس  قرف  هب  شیوخ 

. دومن نازیرگ  دوب ، متشک ) ار  اهنآ  ماوقا  هک   ) شیپ ياهیگدرزآ  هبلغ و  زا 
! نینمؤملاریما اب  ارچ  دنتفگ : یگمه  دوبن ؟ روط  نیا  دومرف : درک و  شباحصا  هب  ور  سپ 

هراوس ياهرکشل  میتخات ؛ نارگید  شیرق و  نامرهق  دوهی و  نادرم  رب  ربیخ  وت ، نارای  رهش  هب  ربمایپ  اب  ام  يدوهی ! ردارب  يا  مشش ؛ ماقم  اما ،
زا مادک  ره  هک  يروج  دندوب ، رترب  يورین  ياراد  و  دنتـشاد ، مکحم  ياهژد  و  دندمآ ، رد  ام  ولج  هوک  دننامه  یگنج  تازیهجت  اب  هدایپ  و 

هکنآ زج  تفرن  نانآ  دربن  هب  یـسک  ام  ناهارمه  دندومنیم ، یتسد  شیپ  رگیدکی  رب  دندرکیم و  بلط  زرابم  دندمآیم و  نادـیم  هب  اهنآ 
. دیسریم لتق  هب 

دنتـسیرگنیم و رگیدـکی  هب  همه  و  دوب ، هداـتفا  شدوخ  رکف  هب  یـسک  ره  دوب و  هتفرگ  نوخ  ار  اهمـشچ  دـش و  دـنلب  دربن  يادـن  مک  مک 
و متشک ، ار  دندمآرد  نانآ  زا  یسک  ره  داتـسرف . اهنآ  ژد  لباقم  درک و  دنلب  میاج  زا  ارم  ربمایپ  زیخرب ، وت  مالـسلاهیلع ! یلع  يا  دنتفگیم :

شیوخ تسد  هب  ار  هعلق  برد  و  دـندش ، نصحتم  ژد  رد  ناـنآ  هکنیا  اـت  مدرب  شروی  ناـنآ  رب  ریـش  دـننامه  مدرک و  دوباـن  ار  یناولهپ  ره 
مدیدیم ار  ینز  ره  متـشکیم و  تشگیم  رهاظ  اهنآ  زا  سک  ره  دوبن ، مروای  سک  چیه  ادخ  زج  هک  یتقو  رد  مدـش ، دراو  اهنت  مدـنک و 
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نینمؤملاریما ای  يرآ  دـنتفگ : تسین ؟ نینچ  اـیآ  دومرف : درک و  شباحـصا  هب  ور  دـعب  و  مدرک ، حـتف  ار  ربیخ  هعلق  هکنیا  اـت  مدرکیم  ریـسا 
! مالسلاهیلع

ياهمان دنامن ، یقاب  يرذع  نانآ  يارب  تساوخ  و  دـش ، هکم  حـتف  هجوتم  ربمایپ  نوچ  يدوهی ! ردارب  يا  يدوهی ؛ ردارب  يا  متفه ؛ ماقم  اما ،
درک راودیما  دنوادخ  شزرمآ  هب  ار  اهنآ  دیناسرت و  ار  اهنآ  قح  باذع  زا  درک و  توعد  ادخ  هب  مالـسا  لوا  زور  دننامه  ار  نانآ  تشون و 

یـسک ار  هماـن  نیا  هک  درک  داهنـشیپ  شباحـصا  هب  سپـس  دوش ، هدـناوخ  اـهنآ  رب  اـت  تشون  ناـنآ  يارب  ار  تئارب »  » هکراـبم هروس  رخآ  و 
نیا ربمایپ ! يا  تفگ : دمآ و  لیئربج  نکل  داتـسرف ، ار  وا  داد و  وا  هب  ار  همان  دـناوخ و  ار  رفن  کی  ربمایپ  هکنیا  ات  دـندرک ، عانتما  همه  . دربب

. دناسرب دیاب  تنادناخ  زا  رفن  کی  ای  تدوخ و  ای  ار  همان 
هکم مدرم  مدمآ ، هکم  هب  نم  مناسرب . هکم  لها  هب  ات  داتـسرف  نم  هلیـسو  هب  ار  همان  داد و  ربخ  ارم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 

شنادناخ لام و  ناج و  زا  دراذگب  هوک  رس  رب  ار  مندب  هعطق  هعطق  تسناوتیم ، رگا  هکنآ  زج  دوبن  اهنآ  رد  یـسک  ، دندوب یبیجع  ياهمدآ 
. دیزرویمن غیرد  هار  نیا  رد 

درم نز و  دنداد و  باوج  نم  هب  دیعو  دیدهت و  اب  همه  مدناوخ ، نانآ  رب  مدـناسر و  اهنآ  هب  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  همان  نم 
؟ دوبن روط  نیا  ایآ  دومرف : درک و  شباحصا  هب  ور  دعب  مدرک ؛ تمواقم  يرادیاپ و  مه  نم  و  دندرک ، ینمـشد  راهظا  دندش و  نیبدب  نم  هب 

! مالسلاهیلع نینمؤملاریما  ای  دنتفگ 
چیه دـید ، رادربنامرف  اج  همه  رد  ارم  درک و  ناحتما  اهنآ  رد  ارم  شربمایپ  اب  نم  راگدرورپ  هک  دوب  ییاـهماقم  نیا  دوهی ! ردارب  يا  دومرف :

. درادن شوخ  ار  ییاتسدوخ  دنوادخ  نکیل  دراد  اج  منک  شیاتس  ار  دوخ  مهاوخب  رگا  دوبن ، نم  دننامه  عضاوم  نیا  رد  سک 
دننامه وا  هب  ار  امش  تبسن  تسا و  هدومرف  تداعس  يردارب  هب  هداد و  يرترب  ربمایپ ، اب  تبارق  هب  ار  امـش  دنوادخ  دیدومرف : تسار  دنتفگ :

ربمایپ اب  ار  وت  سک  ره  تسین ، امش  دننام  هب  ناناملسم  زا  یسک  و  دیدوبر ، ار  تقبس  تاماقم ، نیا  رد  تسا و  هداد  رارق  یـسوم  هب  نوراه 
[ . 1 . ] درک ناحتما  هنوگچ  ار  امش  دنوادخ  ربمایپ  زا  دعب  دیئامرفب  لاح  دراد ، ار  داقتعا  نیمه  هدید ، وا  گرم  زا  سپ  و 

رگید ياج  رد  ار  هیقب  مینکیم و  افتکا  اج  نیمه  هب  ام  هک  دـنداد  حرـش  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دـعب  ماـقم  تفه  ترـضح ،
[ . 2 .] مییامنیم رکذ  تادلجم  نیمه 

------------------
اه : تشون  یپ 

ج45 . هعبسلا ، باب  لاصخلا ، [ 1]
ص78. مالسلاهیلع ، یلع  ترضح  یناگدنز  زا  ییاهناتساد  زا  لقن  [ 2]

دیوشیم ار  شنامهم  تسد  یلع 

اب و  درک ، ییاریذپ  نآ  زا  اصخـش  نایقتم  يالوم  دندش ، مالـسلاهیلع  یلع  هناخ  دراو  دندوب ، دنزرف  ردـپ و  مه  اب  هک  نامهم  رفن  ود  يزور 
. دنیوشب ار  شیوخ  ياهتسد  نانامهیم  ات  دندروآ ، نگل  بآ و  مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  مالغ  ربنق  سپس  دندروخ ، اذغ  مه 

یگدنمرـش ساسحا  هداعلا  قوف  وا  دـیوشب !! اصخـش  دوخ  ار  شلاسگرزب  ناـمهم  ياهتـسد  تساوخ  و  تفرگ ، ربنق  زا  ار  نگل  بآ و  یلع 
هئاسا نیا  نم  هنوگچ  دنیبیم  ارم  ادخ  دییوشب ، ارم  تسد  دیهاوخیم  تیصخش  تمظع و  همه  نیا  اب  امش  نینمؤملاریما ! ای  تفگ : دومن و 

: دندومرف ترضح  مهد ؟ ماجنا  ار  بدا 
رد ضوع  رد  و  منک ! تمدـخ  ار  وت  دـیاب  نیاربانب  متـسه ، امـش  ردارب  و  مرادـن ! یتوافت  امـش  اب  مه  نم  يوشب ، ار  تیاهتـسد  شاب و  مارآ 

. مدرگ لئان  نآ  شاداپ  هب  نیرب  تشهب 
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نامهم تخیر و  بآ  یلع  سپـس  دـشیم ، مارآ  ربنق  يارب  هک  يروطب  دـشاب  مارآ  هک  داد  شدـنگوس  دوخ  تیالو  قح  هب  ار  ناـمهم  یلع 
، نامهم زیزع  رسپ  نیا  ات  زیرب  بآ  زین  وت  دمحم ! مرسپ  دومرف : داد و  هیفنح  دمحم  شرسپ  هب  ار  قیربا  بآ و  هاگنآ  تسـش !! ار  شیاهتـسد 

یلو متخیریم ، بآ  يو  ياهتـسد  هب  دوخ  نم  دمآیم ، ام  لزنم  هب  شردپ  یهارمه  نودب  وا  رگا  هک  نادـب  ار  نیا  دـیوشب ، ار  شیاهتـسد 
. ددرگ میرکت  وا  دننامه  زین  شدنزرف  ردپ  رانک  رد  درادن  تسود  دنوادخ 

[ . 1 ... ] تسش ار  شیاهتسد  نامهم  رسپ  و  تخیر ، بآ  ردپ  روتسد  هب  هیفنح  دمحم 
تبسن هزادنا  نیا  و  دشاب ، یمدرم  یبهذم و  یـسایس و  هاگیاج  ماقم و  نآ  رد  هک  دینک  ادیپ  دیناوتیم  ار  نینمؤملاریما  دوخ  زج  یـسک  ایآ 

؟ تسا راکنا  لباق  نآ  هبذاج  ایآ  دنک  لمع  مالسا  تاروتسد  عون  نیا  هب  یسک  هکنانچ  و  دشاب ؟ نابرهم  عضاوتم و  شنامهم  هب 
------------------

اه : تشون  یپ 
تیالو ص172-174. باتفآ  زا  لقن  ج41 ص55 و56 ح.5  راونالاراحب ، [ 1]

دنکیم دییأت  ار  یلع  تیملعا  رمع 

تارابع اـب  اذـل  و  دوب ، ناـمثع  رکبوبا و  زا  رتشغ  مک  یتراـبع  هب  اـی  و  رتفصنم ، باـطخ  نب  رمع  نیدـشار ، هناـگ  هس  ياـفلخ  ناـیم  رد 
ضیف بسک  ترـضح  نآ  رـضحم  زا  و  هدومن ، فارتعا  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  تیحجرا  تیملعا و  هب  فلتخم ، دراوم  رد  و  نوگانوگ ،

. تسا هدومن 
: مینکیم هراشا  یناث  هفیلخ  تافارتعا  زا  هنومن  دنچ  هب  دوخ ، ثحب  زا  شخب  نیا  رد  ام 

: باطخ نب  رمع  لاق  »
و [ 3 « ] رضاح یلع  دجـسملا و  یف  دحا  نیتفی  ال   » و [ 2 « ] مالسلاهیلع نسحلاوبا  اهل  سیل  ۀلـضعمل  تیقب  ال   » و [ 1 « ] رمع کلهل  یلع  ول ال  »

ةدیدشیب لزنت  مهللأ ال   » و [ 6 « ] یلع ای  كدعب  هللا  یناقبا  ال   » و [ 5 !« ] نسحلاابا ای  اهیف  تسل  ضراب  هللا  یناقبا  ـال   » و [ 4 « ] یلع مک  اضقا  »
[ . 7 « ] یبنج یلا  نسحلاوبا  الا و 

: دیوگیم رمع  اهنآ - هرامش  بیترت  هب  اهزارف - نیا  رد 
!! دیدرگیم كاله  رمع  دوبن  یلع  رگا 

. دشاب هتشاد  روضح  یلع  هک  نیا  رگم  مشابن  یلکشم  چیه  رد  نم 
. دهد يوتف  دجسم  رد  مالسلاهیلع  یلع  روضح  اب  درادن  قح  سکچیه 

. تسا رتاناد  همه  زا  یلع  تواضق  رد 
. درادن هگن  وت  زا  دعب  ارم  ادخ  یلع ! ای 

. دشاب مرانک  رد  یلع  هک  نیا  رگم  ناسرن ، یلکشم  نم  يارب  ادنوادخ !
ار راوگرزب  نآ  يرترب  حیرص  روط  هب  هک  ترضح ، نآ  لیاضف  یملع و  تلزنم  هب  تسا  رمع  تافارتعا  زا  يدودعم  رایـسب  ياههنومن  اهنیا 

[ . 8 . ] دهدیم ناشن  نارگید  رب 
----------------------------

اه : تشون  یپ 
رکاسعنبا خیرات  دعـسنبا ص 860  تاقبط  و 60  یمزراوخ ص48 و58  بقانم   ، و ص18 همدقم ، دیدحلایبا ج1 ص4  نبا  حرـش  [ 1]

تنس . لها  رگید  كردم  اههد  زا  ریدغلا ج3 ص97 و98  قعاوصلا ص76  ج2 ص 325 
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رکاسعنبا ج2 خیرات  دعسنبا ص 860  تاقبط  یمزراوخ ص48 و58 و 60  بقانم  و ص 18  همدقم ، دیدحلایبا ج1 ص4  نبا  حرش  [ 2]
تنس . لها  رگید  كردم  اههد  زا  ریدغلا ج3 ص97 و98  قعاوصلا ص76  ص 325 

رکاسعنبا ج2 خیرات  دعسنبا ص 860  تاقبط  یمزراوخ ص48 و58 و 60  بقانم  و ص 18  همدقم ، دیدحلایبا ج1 ص4  نبا  حرش  [ 3]
تنس . لها  رگید  كردم  اههد  زا  ریدغلا ج3 ص97 و98  قعاوصلا ص76  ص 325 

رکاسعنبا ج2 خیرات  دعسنبا ص 860  تاقبط  یمزراوخ ص48 و58 و 60  بقانم  و ص 18  همدقم ، دیدحلایبا ج1 ص4  نبا  حرش  [ 4]
تنس . لها  رگید  كردم  اههد  زا  ریدغلا ج3 ص97 و98  قعاوصلا ص76  ص 325 

رکاسعنبا ج2 خیرات  دعسنبا ص 860  تاقبط  یمزراوخ ص48 و58 و 60  بقانم  و ص 18  همدقم ، دیدحلایبا ج1 ص4  نبا  حرش  [ 5]
تنس . لها  رگید  كردم  اههد  زا  ریدغلا ج3 ص97 و98  قعاوصلا ص76  ص 325 

رکاسعنبا ج2 خیرات  دعسنبا ص 860  تاقبط  یمزراوخ ص48 و58 و 60  بقانم  و ص 18  همدقم ، دیدحلایبا ج1 ص4  نبا  حرش  [ 6]
تنس . لها  رگید  كردم  اههد  زا  ریدغلا ج3 ص97 و98  قعاوصلا ص76  ص 325 

رکاسعنبا ج2 خیرات  دعسنبا ص 860  تاقبط  یمزراوخ ص48 و58 و 60  بقانم  و ص 18  همدقم ، دیدحلایبا ج1 ص4  نبا  حرش  [ 7]
تنس . لها  رگید  كردم  اههد  زا  ریدغلا ج3 ص97 و98  قعاوصلا ص76  ص 325 

تیالو ص214-215. باتفآ  زا  لقن  [ 8]

یلع ماما  تدابع 

یناوخدرو و بادآ  تمزالم و  بش و  زامن  مدرم  درازگیم و  هزور  زامن و  همه  زا  شیب  دوب و  مدرم  نیرتدباع  وا  دیوگ : دـیدحلایبا  نبا 
بـش نآ  رد  هک  دیـسر  ییاج  هب  دوخ  داروا  رکذ و  زا  تبقارم  راک  رد  هک  يدرم  هرابرد  يرادـنپ  هچ  دـنتخومآ . وا  زا  ار  اههلفان  ندـناوخ 
خیب رب  پچ  تسار و  زا  تسشنیم و  نیمز  هب  شربارب  رد  اهریت  هک  یلاح  رد  دندرتسگ و  شیارب  يزادناریز  نیفص  گنج  رد  درس  رایـسب 

يرادـنپ هچ  و  تشگ !؟ هدوسآ  تدابع  راک  زا  ات  تساخنرب  دادیمن و  هار  دوخ  هب  یـساره  دـش و  لوغـشم  زاـمن  هب  تشذـگیم  وا  شوگ 
يرگنب فرژ  وا  ياهتاجانم  اهاعد و  رد  هاگره  و  دوب !؟ هتسب  هنیپ  رتش  يوناز  دننام  زارد  ياههدجس  زا  شکرابم  یناشیپ  هک  يدرم  هرابرد 
ینتورف عضاوت و  وا و  تزع  ربارب  رد  عوشخ  وا و  تبیه  ربارب  رد  عوضخ  ناحبـس و  يادخ  تشادگرزب  میظعت و  رب  ینبم  نآ  نیماضم  رب  و 

لد نیمادک  زا  اهزار  اهاعد و  نیا  هک  یمهفیم  تخانش و  یهاوخ  ار  شترـضح  صالخا  نازیم  يوش  هاگآ  دنوادخ  ربارب  رد  ندوب  مار  و 
اب ار  امش  تدابع  دنتفگ : تشاد  ار  تدابع  تیاهن  هک  مالسلاهیلع  نیسحلا  نب  یلع  ماما  هب  تسا . هتـشگ  ناور  نابز  نیمادک  رب  هتـساخرب و 

هیلع هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تدابع  ربارب  رد  مدج  تدابع  دننام  مدج  تدابع  ربارب  رد  نم  تدابع  دومرف : تسا ؟ سایق  هچ  ناتدـج  تدابع 
[ . 1 . ] تسا ملس  هلآ و  و 

میدوب هدیباوخ  یتموکح  رـصق  طایح  رد  فون  نم و  هک  نیب  نیا  رد  تفگیم : هک  هدرک  تیاور  ینرع  هبح  زا  هللا  ۀـمحر  یـسلجم  همالع 
ار تاـیآ  نیا  هداـهن و  راوـید  رب  تسد  ناگدزادیـش  دـننام  هدـمآ ، نوریب  بش  رخآ  رد  مالـسلاهیلع  ناـنمؤمریما  هک  میدـش  هجوـتم  هاـگان 

: دناوخیم
؟ رادیب ای  یباوخ  هبح ، يا  دومرف : نم  هب  و  تفریم ، هار  هدیرپ  شرـس  زا  لقع  هک  یـسک  دننام  و  [ 2 ...،« ] ضرالاو تاومسلا  قلخ  یف  نا  »

یهاگیاج ار  ادخ  هبح ! يا  دومرف : سپس  تسیرگ ، تسب و  ورف  هدید  ترـضح  مینک ؟ هچ  دیاب  ام  سپ  دینک  نینچ  هک  امـش  ؛ مرادیب متفگ :
ندرگ گر  زا  وـت  نم و  هب  دـنوادخ  هبح ! يا  تـسین . هدیـشوپ  وا  رب  اـم  لاـمعا  زا  يزیچ  یهاـگیاج ، ادـخ  هاگـشیپ  رد  زین  ار  اـم  تـسا و 

. درادیمن هدیشوپ  ادخ  زا  ار  وت  نم و  زیچ ، چیه  هبح ! يا  تسا . رتکیدزن 
رگا فون ، يا  دومرف : يدنایرگ ! رایسب  ارم  بشما  امش  متسین ، باوخ  نانمؤم ، ریما  يا  هن  تفگ : رادیب ؟ ای  یباوخ  فون ، يا  دومرف : سپس 
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زا یکـشا  هرطق  فون ! يا  دوب . دهاوخ  نشور  تاهدید  دنوادخ  هاگـشیپ  رد  تمایق  يادرف  یتسیرگ ، یـسب  لاعتم  يادـخ  فوخ  زا  بشما 
رتگرزب دـنوادخ  دزن  يدرم  چـیه  فون ! يا  دزاسیم . شوماـخ  ار  خزود  شتآ  زا  ییاـهایرد  هکنآ  زج  دزیرن  ادـخ  فوخ  زا  يدرم  مشچ 

رب ار  يزیچ  دنک و  یتسود  ادخ  هار  رد  سک  ره  فون ! يا  دنک . ینمـشد  یتسود و  ادخ  هار  رد  دـیرگب و  ادـخ  میب  زا  هک  يدرم  زا  تسین 
قیاقح دیشاب  نینچ  رگا  هک  تساجنیا  دیوجن  دوخ  يارب  هار  نیا  زا  یتعفنم  دنک و  ینمـشد  ادخ  هار  رد  هک  ره  و  دهدن ، حیجرت  وا  یتسود 

. دیاهتفایرد لامک  هب  ار  نامیا 
هار رد  داتفا و  هار  هب  سپس  مداد . رادشه  ار  امـش  نم  هک  دیـشاب  هتـشاد  اورپ  ادخ  زا  دومرف : نایاپ  رد  داد و  زردنا  دنپ و  ار  ود  نآ  هاگ  نآ 

: تفگیم
رد نم  لاـح  هک  متـسنادیم  شاـک  يرگنیم ؟ نم  هب  اـی  يرادیم  رب  نم  زا  فطل  هاـگن  نم  تلفغ  ماـگنه  رد  اـیآ  هک  متـسنادیم  شاـک  »

[ . 3 ... ] دیمد حبص  هدیپس  ات  دوب  لاح  نیمه  رد  دنگوس  ادخ  هب  تسا ؟» هنوگچ  تیاهتمعن  زا  ساپس  یکدنا  زارد و  ياهباوخ 
اذغ زورمین ) تقو  رد  ای   ) گرزب هساک  رد  زگره  و  دندرتسگن ، وا  يارب  يرتسب  یبش  چیه  رد  تفگ : هیواعم  هب  شترضح  فصو  رد  فون 

[ . 5  ] و [ 4 . ] دروخن
--------------------

اه : تشون  یپ 
. 27:1 هغالبلاجهن حرش  [ 1]

دعب . هب   190: نارمع لآ  هروس  [ 2]
. 22:41 راونالاراحب [ 3]

. 23: نامه [ 4]
ص751-753. مالسلاهیلع ، بلاطیبا  نبا  یلع  ماما  زا  لقن  [ 5]

دیوگیم تلادع  زا  یلع 

ناناملـسم نیب  درکیم و  میـسقت  مدرم  ناـیم  يواـسم  روط  هب  ار  لاـملا  تیب  هک  دوب  نیا  مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  تایـصوصخ  زا  یکی 
. دندنویپب هیواعم  هب  اهبلط  راصحنا  ضیعبت و  نارادفرط  زا  یخرب  دوب ، هدش  ثعاب  رما  نیا  دشیمن ؛ لئاق  ضیعبت 

: دنتفگ دندیسر و  ترضح  روضح  هب  مالسلاهیلع  یلع  ناتسود  زا  ياهدع 
داهنـشیپ نیا  زا  مالـسلاهیلع  یلع  ماما  تسا . رتهتـسیاش  روما  تفرـشیپ  يارب  ینک ، یـضار  لوپ  اب  ار  اهبلط  راصحنا  سایـس و  دارفا  هچنانچ 

: دومرف دش  نیگمشخ 
ینارای نانآ  قوقح  عیـضت  اب  مهدـب و  نارگید  هب  ار  نانآ  قح  منک و  ملظ  دنتـسه  نم  تموکح  تحت  هک  یناسک  هب  تسا  نیا  ناترظن  ایآ 

مهاوخن ار  راک  نیا  دنـشخردیم ، نامـسآ  رد  ناگراتـس  دـباتیم و  باتفآ  دراد و  دوجو  ایند  ات  دـنگوس ! ادـخ  هب  میامن ؟ عمج  دوخ  رود 
. تسادخ لام  لام ، هکنیا  هب  دسر  هچ  مدرکیم ، میسقت  يواسم  روط  هب  ار  نآ  دوب  مدوخ  نآ  زا  لام ، رگا  درک .

: دومرف سپس 
دریگیم و رارق  شیاتـس  دروم  لد  کیرات  لها و  ان  دارفا  دزن  يزور  دنچ  داد ، ماجنا  تسردان  ياج  رد  ار  کین  راک  هک  یـسک  مدرم ! يا 
نیرتدـب و نانآ  دوش ، دـنمزاین  ناشیرای  هب  دـیایب و  شیپ  يو  يارب  يدـب  هثداح  زور  رگا  یلو  دـنیرفآیم ؛ یتسود  تبحم و  ناشیا  لد  رد 

[ . 1 . ] دش دنهاوخ  ناتسود  نیرتهدننک  شنزرس 
--------------
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اه : تشون  یپ 
راونالاراحب ج1 ص37 و38. ياهناتساد  زا  لقن  ج 41 ص108 و_111  راحب ، [ 1]

یلع ماما  تلادع 

ربمایپ اریز  دوب ، شور  نامه  نیع  مییوگن  رگا  دوب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  شور  دننام  تلادع  رد  مالـسلاهیلع  ماما  شور 
هب رترادافو ، ادخ  دهع  هب  امش  همه  زا  وا  دومرف : و  [ 1 ، ] تسا ربارب  تلادع  رد  یلع  تشم  نم و  تشم  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

[ . 2 . ] تسا رتتیزم  اب  ادخ  دزن  رتهدننک و  تمسق  يواسم  میسقت  رد  رتلداع ، تیعر  نایم  رد  رتلماع ، ادخ  رما 
لغ و رد  ارم  ای  مرب ، رـس  هب  رادـیب  [ 3  ] نادعـس راخ  رب  حبـص  هب  ات  ار  بش  نالیغم  راخ  رب  رگا  دـنگوس  ادـخ  هب  دومرف : شترـضح  دوخ  و 

ناگدـنب زا  یخرب  رب  هک  منک  رادـید  یلاح  رد  ار  لوسر  ادـخ و  تمایق  زور  هک  تسا  نآ  زا  رتبوبحم  نم  دزن  دنـشک  نیمز  يور  هب  ریجنز 
ریز رد  هچنآ  همه  اـب  ار  میلقا  تفه  رگا  دـنگوس  ادـخ  هب  مشاـب ... هدرک  بصغ  دوخ  يارب  اـیند  شزرایب  يـالاک  زا  يزیچ  اـی  هدومن  متس 

[ . 4 . ] درک مهاوخن  زگره  منک  ادخ  ینامرفان  ياهچروم  ناهد  زا  يوج  تسوپ  نتفرگ  اب  ات  دنهد  نم  هب  تساهنآ  كالفا 
یلمع بیدأت  دیاب  و  دزادرپب ، نارگید  شزومآ  زا  شیپ  دوخ  شزومآ  هب  دـیاب  دـهدیم  رارق  مدرم  ياوشیپ  ار  دوخ  هک  سک  نآ  دومرف : و 

. تسا لیلجت  هتـسیاش  نارگید  هدـننک  بیدأت  راگزومآ و  زا  شیب  شیوخ  هدـننک  بیدأت  راگزومآ و  و  دـشاب . وا  ینابز  بیدأت  زا  شیپ  وا 
[ . 5]

زا ار  امـش  و  منکیم ، لـمع  نادـب  امـش  زا  شیپ  دوخ  هکنآ  زج  مزیگنایمن  رب  یتعاـط  چـیه  هب  ار  امـش  نم  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  دومرف : و 
[ . 6 . ] متسیایم زاب  نآ  زا  امش  زا  شیپ  دوخ  هکنآ  زج  مرادیمن  زاب  یهانگ 

، دنتـشادن گنج  تأرج  لد و  دندوب و  تسـس  لمع  رد  یلو  دندرک  ناوارف  ياهدیدهت  قرب و  دـعر و  دومرف : دوخ  نافلاخم  فصو  رد  و 
[ . 7 . ] میزادنایمن هار  لیس  ندیراب  زا  شیپ  مینکیمن و  دیدهت  قرب و  دعر و  ندز  هبرض  زا  شیپ  ام  یلو 

--------------------
: اه تشون  یپ 

بقاـنم تـسا .» ربارب  تلادــع  رد  بلاــطیبا  نـب  یلع  تـسد  نـم و  تـسد  : » تـسا يرگید  ثیدــح  رد  129 و  :. یلزاغمنبا بقاـنم  [ 1]
. 130 یلزاغمنبا :

نیطمسلا 156:1 . دئارف  [ 2]
تسا . ناتسپ  كون  هب  هیبش  راخ و  ياراد  دروخیم و  رتش  هک  تسا  یهایگ  [ 3]

هبطخ 224 . هغالبلاجهن ، [ 4]
. 73 هبطخ نامه ، [ 5]

هبطخ 175 . نامه ، [ 6]
هبطخ 9. ، نامه [ 7]

تلادع رهظم  یلع 

شیپ دوب ، هتـشامگ  اهنآ  رب  هیواـعم  هک  یملاـظ  رادـنامرف  زا  تیاکـش  يارب  هراـمع  رتخد  هدوس  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  تداهـش  زا  سپ 
. تفر هیواعم 

. دیناروشیم هیواعم  هاپس  دض  رب  ار  مدرم  دوب و  مالسلاهیلع  یلع  رکشل  هارمه  نیفص  گنج  رد  هدوس 
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: تفگ دومن و  شنزرس  ار  وا  دادن و  شوگ  شفرح  هب  تخانشیم  ار  وا  هک  هیواعم 
؟ تسیچ وت  نخس  نونکا  يدرکیم ؟ جییهت  ام  هیلع  ار  یلع  رکشل  نیفص  گنج  رد  ياهدرک  شومارف 

: تفگ هدوس 
رب وت  بناج  زا  يدارفا  هتسویپ  ینک . تاعارم  ار  اهنآ  تسا  مزال  هک  یقوقح  هب  تبسن  درک ، دهاوخ  تساوخزاب  وت  زا  ام  دروم  رد  دنوادخ 

هنوگدنفـسا هدرک ، ورد  ار  ام  مدـنگ  هشوخ  دـننامه  دـننکیم و  ملظ  اـم  هب  بضغ  رهق و  اـب  دـنرادیم و  اور  متـس  دـننکیم ، تموکح  اـم 
ام رب  وت  فرط  زا  هک  تسا  ةراـطا  نب  رـسب  نیا  دـنناشچیم . اـم  رب  گرم  هباـنوخ  هدـناشک و  يراوخ  تلذ و  هب  ار  اـم  دـننکیم ، ناـمدوبان 

میهاوخ رازگـساپس  ینک  رانکرب  ار  وا  رگا  کنیا  میورن . شملظ  راب  ریز  میریگب و  ار  شیولج  یبوخ  هب  میتسناوتیم  میدرکیمن ، هظحالم 
: تفگ هیواعم  . درک میهاوخ  ینمشد  وت  اب  هنرگو ، دوب 

هچ ره  وا  ات  دـننادرگزاب  ةاطرا  نب  رـسب  شیپ  دـننک و  راوس  شومچ  رتش  رب  ار  وت  مهدیم  نامرف  ینکیم ؟ دـیدهت  تاهلیبق  تردـق  اـب  ارم 
رب دنوادخ  دورد  : دناوخ ار  رعش  رطس  ود  نیا  تشادرب و  رس  هاگنآ  تخادنا ، ریز  هب  رس  یمک  هدوس  . دهد ماجنا  وت  هرابرد  تفرگ  میمـصت 

. دش نفد  وا  اب  زین  تلادع  تفرگ  ياج  كاخ  لد  رد  یتقو  هک  داب  رکیپ  نآ 
[ . 1 . ] تشاد ینتسسگان  دنویپ  تقیقح  نامیا و  اب  درکیمن و  تموکح  تلادع  اب  زج  دوب ، نامیپ  مه  قح  اب  هک  يرکیپ  نآ 

؟ تسیک تروظنم  دیسرپ : هیواعم 
ار مالسلاهیلع  یلع  تلادع  تموکح و  زا  ياهرطاخ  هاگنآ  تسا . مالسلاهیلع  یلع  نینمؤملاریما  مروظنم  دنگوس ! ادخ  هب  داد : خساپ  هدوس 

: درک لقن  نینچ 
یلع شیپ  ار  وا  تیاکش  درک ، یم  متـس  ام  هب  ، دوب هدمآ  تاقدص  يروآ  عمج  يارب  نارومأم  زا  یکی  مالـسلاهیلع  یلع  تموکح  نامز  رد 

تبحم رهم و  ییورـشوخ و  اب  تشادرب  زامن  زا  تسد  داتفا ، نم  هب  شمـشچ  هک  نیمه  دوب . هداتـسیا  زامن  يارب  هک  میدیـسر  یتقو  میدرب ؛
؟ یتشاد يراک  دومرف : هدومن ، هجوت  نم  هب  ناوارف 

! يرآ مدرک : ضرع 
ورف مالسلاهیلع  یلع  نامـشچ  زا  کشا  تارطق  ، درک هیرگ  هب  عورـش  دینـش  ار  منانخـس  هکنیا  ضحم  هب  مداد . حرـش  ار  رومأم  متـس  سپس 

: تفگ دش و  يراج  شیاههنوگ  رب  تخیر و 
نیا ماهتفگن  هاـگچیه  نم  یهاوـگ  وـت  اراـگدرورپ ! «: کـقح كرتـب  ـال  کـقلخ و  ملظب  مه  رمآ  مل  ینا  مهیلع  یلع و  دـهاشلا  تنا  مهللا  »

. دنیامن اهر  ار  وت  قح  دننک و  متس  مدرم  رب  نارومأم 
[ . 2 : ] تشون تشادرب  یتسوپ  هراپ  يروف 

نیمز يور  رد  دینکن ، مک  مدرم  لاوما  زا  دینک ، لماک  تسرد و  ار  وزارت  هنامیپ و  تالماعم ،  رد  دیاب  امش  دمآ . یناهرب  لیلد و  امش  يارب 
... نآ حالصا  زا  سپ  دییامنن و  داسف 

زا متسرف  یم  هک  ار  یـسک  ات  راد  هگن  ياهتفرگ  نونک  ات  هچ  ره  ماهداد  ار  نآ  يروآ  عمج  روتـسد  هک  یلاوما  يدناوخ  ارم  همان  هک  نیمه 
هتساوخ تفگ : هیواعم  . دش رانکرب  دوخ  تمس  زا  روتسد  نامه  اب  مدیناسر و  صخـش  نآ  هب  داد  نم  هب  ار  همان  . مالـسلاو دریگب . لیوحت  وت 

[ . 3 . ] دینادرگزاب دوخ  نطو  هب  تیاضر  اب  ار  وا  دیسیونب و  تسه  هچ  ره  نز  نیا 
----------------------------

اه : تشون  یپ 
انورقم . نامیالا  قحلاب و  راصف  الدب  هب  یغبی  قحلا ال  فلاح  دق  انوفدن  لدعلا  هیف  حبصاف  ربق  اهنمضت  مسج  یلع  هل  هّللا  یلص  [ 1]

دعب ضرالا  اودـسفت  ـال  مهءایـشا و  ساـنلا  اوسخبتـال  نازیملا و  لـیکلا و  اوفأـف  مکبر  نم  ۀـنیب  مکتءاـج  دـق  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  [ 2]
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اهحالصا ...
ج 4 ص35. راونألاراحب ، ياهناتساد  زا  لقن  ج 41 ص_119  راحب : [ 3]

ترضح رورت  لتق و  تلع 

زا رفن  هس  جراوخ ، اب  ناورهن  گنج  نتسویپ  عوقو  هب  زا  دعب  و  تیمَکَح ؛ يارب  يرعشأ  یـسوم  وبا  لیمحت  نیّفـص و  گنج  نایرج  زا  سپ 
نارـس نایلاو و  زا  رفن  هس  یهاوخنوخ ، ناونع  هب  ات  دنتفرگ  میمـصت  دندوب  هدرک  ریفکت  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هک  جراوخ  ناگرزب 

. دنیامن رورت  ار  یتموکح 
رورت وا  هک  هللادبع  نب  كَرب  يرگید  و  هفوک ؛ رد  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  نینمؤملاریما ، رورت  هک  دوب  يدارم  مجلم  نب  نمحّرلادبع  یکی 

. تفرگ هدهع  هب  هنیدم  رد  ار  صاع  نب  ورمع  رورت  رکب ، نب  رمع  رفن  نیمّوس  و  ماش ؛ رد  ار  هیواعم 
دروم فده  يوس  هب  مادک  ره  دنروآرد ، ءارجا  هب  ار  دوخ  موش  فده  ای  دنوش  هتشک  ای  هک  دندش  مسق  مه  قفانم  هس  ره  هک  نآ  زا  دعب  و 

. دندش راپسهر  دوخ  رظن 
هتـشک ناورهن  گنج  رد  شردـپ  هک  ماُّطق  مان  هب  ار  ینز  هفوک  ياه  هچوک  زا  یکی  رد  يزور  دـش ، هفوک  دراو  نآ  زا  سپ  نمحّرلادـبع  و 

. درک تاقالم  دوب  هدش 
هتفیش سپ  دوب ، هدرک  يراگتـساوخ  يارب  وا  اب  یتارکاذم  لبق  زا  زین  نمحّرلادبع  و  دوب ؛ مادنا  شوخ  يورابیز و  رایـسب  ینز  ماّطق  نوچ  و 

. داد ماّطق  هب  جاودزا  داهنشیپ  سپس  و  دومن ؛ هقالع  قشع و  راهظا  نآ  هب  تبسن  دیدرگ و  وا  لامج 
هک نآ  رب  طورشم  یهد ، رارق  ما  هیرهم  مالغ  کی  مهرد و  رازه  هس  هک  منک  یم  تقفاوم  وت  داهنشیپ  اب  یتروص  رد  تفگ : خساپ  رد  ماّطق 

. یناسرب لتق  هب  زین  ار  بلاط  یبا  نبا  یلع 
. راد فاعم  یلع  لتق  زا  ارم  نکیل  مریذپ ؛ یم  ار  لّوا  طرش  ود  تفگ : ماّطق  ناحتما  يارب  نمحّرلادبع 

. دریذپ ماجنا  امتح  یتسیاب  یسرب ، دوخ  قشع  ماک و  هب  یهاوخ  یم  رگا  و  تسا ؛ رت  مهم  همه  زا  مّوس  طرش  نوچ  ریخ ، تفگ : ماّطق 
[ . 1 . ] روظنم نیمه  هب  رگم  ما ، هدماین  هفوک  هب  نم  تفگ : دینش ، نینچ  یتقو  نمحّرلادبع 

ات تخادرپ  یم  يرگ  هوشع  يزاّنط و  هب  نمحّرلادبع  لباقم  رد  درک و  یم  تنیز  شیارآ و  یلکش  هب  ار  دوخ  تعاس  ره  ماّطق  نآ ، زا  سپ 
. دیامن دوخ  هتخابلد  شیپ  زا  شیب  ار  وا  هک  نآ 

نوعلم نآ  دیـسر ، ارف  شناـنامیپ  مه  اـب  دوعوم  ناـمز  زین  و  تفاـی ؛ ینوزف  هتـشگ و  رو  هلعـش  نمحّرلادـبع  توهـش  قشع و  شتآ  نوچ  و 
. تشگ دراو  هفوک  دجسم  هب  هاگرحس  و  تشادرب ؛ دوخ  هارمه  مومسم  يریشمش 

هدجس زا  رس  هک  یماگنه  و  داتسیا ؛ ماما  رس  تشپ  نمحرلادبع  دش ، عورش  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  تماما  هب  حبـص  زامن  هک  یماگنه  و 
. تخیرگ دروآ و  دورف  مولظم  ماما  نآ  سّدقم  قرف  رب  ریشمش  اب  دیشک و  يدایرف  نمحّرلادبع  ناهگان  تشاد  یمرب 

[ . 2 . ] مدش دنمتداعس  راگتسر و  هبعک ، راگدرورپ  هب  مَسَق  ینعی ؛ ِۀَبْعَْکلا » ِّبَرَو  ُتُْزف  : » تشاد راهظا  مالسلا  هیلع  ماما  هظحل  نیمه  رد 
زا یکی  دندمآ ، ترضح  نآ  هجلاعم  تهج  يرایـسب  ناکـشزپ  و  دندروآ ؛ لزنم  هب  نینوخ  ندب  هتفاکـش و  قرف  اب  ار  ترـضح  نآ ، زا  دعب 

. دیدرگ اوادم  هب  عورش  و  دش ؛ دراو  ترضح  نیلاب  رب  هک  ینوکس ، ورمع  نب  ریثأ  مان  هب  دوب  یکشزپ  نانآ 
یم هچ  ایآ  هک  هتخود  کشزپ  هب  مشچ  نارگن  یتلاح  اب  دندوب و  هدز  هقلح  راوگرزب  نآ  رتسب  فارطا  ترضح ، هداوناخ  ءاضعا  نایفارطا و 

. دش دهاوخ  هچ  هجیتن  و  دیوگ ؛
، هدشن درس  ات  ار  نآ  هیر  رگج  يدیفس  دیئامن و  حبذ  ار  يدنفسوگ  تفگ : درک ، ترـضح  نآ  تحارج  هب  یهاگن  کشزپ  هک  نآ  زا  سپ 

. دیروایب عیرس 
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رد دومن ، گنرد  يا  هظحل  و  داد ؛ رارق  ترضح  نآ  رس  فاکـش  نایم  دروآ و  نوریب  ار  يدیفـس  نایم  گر  کشزپ  دندروآ ، ار  نآ  یتقو 
. دندرک یم  يرامش  هظحل  هجیتن ، راظتنا  رد  دارفا  یمامت  هک  یتلاح 

رگا نینمؤملاریما ! يا  تشاد : هضرع  درک و  ترـضح  هب  باطخ  نآ  هب  یهاگن  اب  دومن ؛ جراـخ  ار  گر  درک و  زاـب  ار  رـس  فاکـش  سپس 
[ . 3 . ] تسین نآ  هجلاعم  يارب  یهار  و  هدرک ؛ تیارس  تباصا و  رس  زغم  هب  نآ  رهز  ریشمش و  مخز  هنافّسأتم  نوچ  امرفب ، يراد  یتیصو 

اب منادـب  حالـص  هک  ار  هچنآ  مدوـخ  مدـش ، بوـخ  نم  رگا  مرـسپ ! دوـمرف : مالـسلا  هیلع  یبـتجم  نـسح  ماـما  شدـنزرف  هـب  ترـضح  اذـل 
. مهد یم  ماجنا  نمحّرلادبع 

هدز ریـشمش  تبرـض  کی  وا  نوچ  دینکن ، زواجت  صاصق  رد  دـیریگن و  تخـس  وا  هب  دـینک  یعـس  متفر ، ایند  زا  مدـشن و  بوخ  هچنانچ  و 
[ . 4 . ] دینزب وا  هب  تبرض  کی  زا  شیب  دیرادن  ّقح  مه  امش  تسا 

--------------------------
اه : تشون  یپ 

دیوش . دنم  هرهب  هطوبرم  بتک  زا  ار  نآ  حورشم  تسا ، لّصفم  رایسب  ناتساد  [ 1]
ص 531 . ج 1 ، ۀعیّشلا : نایعأ  [ 2]

هطوبرم بتُک  هب  دنناوت  یم  نادنم  هقالع  دشاب ، یم  ّمهم  رایـسب  فلتخم  ياه  تهج  رد  کی  ره  هک  دومن  تیـصو  عون  دـنچ  ترـضح  [ 3]
دنیامن . هعجارم 

ص 532. ج 1 ، ۀعیّشلا : نایعأ  [ 4]

تدایع

. دمآ مندید  هب  (ص ) ادخ لوسر  دوب  هتشگ  ضراع  نم  رب  یتخس  يرامیب  هک  زور  کی 
نانچ ارم  لاح  نوچ  دیـشک ، میور  رب  تشاد  قلعت  شدوخ  هب  هک  ار  ياهماج  تسـشن و  مراـنک  رد  ترـضح  نآ  مدوب ، هداـتفا  رتسب  رد  نم 

نم دزن  سپـس  تخادرپ و  زامن  اعد و  هب  ار  یتاظحل  اـجنآ  رد  تفر  دجـسم  هب  تساـخرب و  ما ، هتـشگ  روجنر  يراـمیب  تدـش  زا  هک  دـید 
: دومرف دز و  سپ  ار  ما  هماج  تشگزاب 

. یتفای زاب  ار  دوخ  يدوبهب  هک  زیخرب  یلع !
: دومرف نم  هب  هاگنآ  ما . هدوبن  رامیب  چیه  ایوگ  مدرکیمن و  ساسحا  يدرد  چیه  هک  یلاح  رد  متساخرب  رتسب  زا  نم 

وت يارب  مدومنیم  تلأسم  دوخ  يارب  يزیچ  هاگره  نینچمه  و  درک ، هدروآرب  هکنآ  رگم  مدرکن  یتساوخرد  دوخ  راـگدرورپ  زا  هاـگچیه 
. مدرکیم بلط  زین 

تفعـض دق  ینار  املف  هبوثب  یناجـس  مث  یبنج ، یلا  یتاف  عجطـضم  انا  یلع و  لخدف  ص )  ) هللا لوسر  ینداعف  اضرم  تضرم  لاق : یلع  نع 
. تئرب دقف  یلع  ای  مق  لاق : مث  ینع . بوثلا  عفرف  اج  هتالص  یضق  املف  یلصف  دجسملا  یلا  ماق 

[ . 1 . ] کل تلاس  الا  ائیش  تلاس  ام  یناطعا و  الا  ائیش  لجوزع  یبر  تلاس  ام  لاقف : کلذ . لبق  تیکتشا  ام  یناک  تمقف 
----------------------

: اه تشون  یپ 
ص 360. ج 1 ، هعیشلا ، نایعا  ص 39 ؛ ج 38 ، راحب ، ص 295 ؛ ج 1 ، همغلا ، فشک  ص 143 ؛ یمزراوخ ، بقانم  [ 1]

هژیو رطع 
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؟ يراد هتخودنا  يزیچ  شوخ د  يوب  تایرطع و  زا  ایآ  دیسرپ : يو  زا  تفر  همطاف  دزن  هملس  ما 
ما تخیر . هملـس  ما  تسد  فک  رد  ار  نآ  ياوتحم  زا  يردـق  دروآ و  هارمه  ياهشیـش  دوخ  اـب  تفر و  تساـخرب و  سپـس  يرآ ، دوـمرف :

هیهت اجک  زا  ار  شوخ  يوب  نیا  مدیـسرپ : همطاـف  زا  مدوب . هدـییوبن  نآ  دـننام  زگره  هک  مدرک  مامـشتسا  نآ  زا  یـشوخ  يوب  تفگ : هملس 
؟ يدرک

تـسشنیم نآ  رب  هیحد  مرتسگب ، دوخ  يومع  يارب  يزدنا  ریز  دومرفیم : مردپ  دمآیم ، مردپ  رادـید  هب  یبلک  هیحد  هک  یماگنه  دومرف :
. مدومنیم يرادهگن  هشیش  نیا  نورد  هدرک و  عمج  ار  اهنآ  مردپ  رما  هب  نم  تخیریم و  ورف  يزیچ  شیاهسابل  زا  تساخ  یمرب  نوچ  و 
زا هچنآ  و  دـمآیم . مرادـید  هب  وا  هیبش  هک  وب  لـیئربج  هکلب  دوبن ، یبـلک  هیحد  وا  دومرف : مدیـسرپ ، ادـخ  لوسر  زا  ار  تهج  نیا  اهدـعب ) )

. دوب ربنع  تخیریم ، ورف  وا  ياهلاب 
یتحار یف  اهنم  تبکـسف  هروراقب  تتاف  معن ، تلاق : کسفنل ؟ هیت  رخدا  بیط  كدنع  له  همطاف ، تلاسف  هملـس : ما  تلاق  ع ...:)  ) یلع لاق 
؟ همطاف ای  یل  لوقیف  ص )  ) هللا لوسر  یلع  لخدی  یبلکلا  هیحد  ناک  تلاقف : اذه ؟ ام  تلقف : طق ، اهلثم  تمش  ام  هحئار  اهنم  تممشف 

لوسر یلع  لاسف  هعجب ، ینرمایف  یـش  هبایث  نیب  نم  طقـس  ضهن  تاذاف  اهیلع ، سلجیف  هداسولا  هل  حرطاف  کمعل  اهیح  رطاف  هداسولا  تاه 
[ . 1 . ] لیئربج هحنجا  نم  طقسی  ربنع  وه  لاقف : کلذ ، نع  ص )  ) هللا

----------------
: اه تشون  یپ 

ص 95 . ج 43 ، راحب ، [ 1]

سانشان برع 

لوسر گوس  رد  تخادنا و  ربق  رب  ار  دوخ  وا  دش . دراو  ام  رب  یـسانشان  برع  یمارگ  لوسر  زادگناج  تلحر  زا  زور  هس  تشذگ  زا  سپ 
: تفگیم ترضح  نآ  ربق  هب  باطخ  درکیم و  رس  رب  كاخ  (ص ) ادخ

: دوب نینچ  دنتخومآ  وت  رب  هک  نارازه  زا  یکی  وت ؛ زا  زین  ام  یتخومآ و  دوخ  يادخ  زا  ار  همه  یتفگ  وت  هچنآ  ادخ ! لوسر  يا 
بلط نانآ  هبوت  شریذـپ  يارب  مه  ربمغیپ  دـننک و  هبوت  دـنیآ و  وت  دزن  نوچ  دـندولایب ، هاـنگ  هب  ار  دوخ  دـندرک و  متـس  دوخ  رب  هک  ناـنآ 

[ . 1 . ] تفای دنهاوخ  نابرهم  هدنشخب و  رایسب  ار  ادخ  هک  هتبلا  دنک ، ترفغم 
. ینک اعد  میارب  مهاوخیم  وت  زا  منکیم ، فارتعا  دوخ  تشز  ياههدرک  رب  هدمآ و  وت  دزن  هب  کنیا  نم 

. يدش هدیزرمآ  وت  تفگیم : هک  تساخرب  ییادص  ربق  زا  هاگان 
: لاق هسار و  یلع  هبارت  نم  اثح  یبنلا و  ربق  یلع  هسفنب  یمرف  مایا  هثالثب  ص )  ) هللا لوسر  انفد  ام  دعب  یبارعا ، انیلع  مدق  ع :)  ) یلع لاق 

: کیلع لزنا  امیق  ناک  کنع و  انیعوف  هناحبس  هللا  نع  تیعو  کلوق و  انعمسف  هللا ! لوسر  ای 
. یل رفغتست  کتئج  تملظ و  دق  امیحر .) اباوت  هللا  ودج  ول  لوسرلا  مهل  رفغتسا  هللا و  اورفغتساف  كواج  مهسفنا  اوملظ  ذا  مهنا  ول  (و 

[ . 2 ! ] کل رفغ  دق  ربقلا : نم  يدونف 
-----------------

: اه تشون  یپ 
( . 64:4  ) ءاسن هروس  [ 1]

ص 189. ج 5 ، ریدغلا ، [ 2]
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لقع

ار یکی  وـت  سپ  ینیزگرب . ار  زیچ  هس  زا  یکی  مهاوـخب  وـت  زا  هـک  دـناهداد  ناـمرف  نـم  هـب  مدآ ! يا  تـفگ : دـمآ و  دورف  مدآ  رب  لـیئربج 
نک . اهر  ار  رگید  ود  نیزگرب و 

؟ دنمادک زیچ  هس  نآ  لیئربج ! يا  تفگ : مدآ 
تفگ : لیئربج 

ایح . نید و  لقع و 
مدیزگرب . ار  درخ  لقع و  نم  تفگ : مدآ 

وا زا  میناوتیمن  ام  لیئربج  يا  دنتفگ : ود  نآ  دـیراذگاو . دوخ  لاح  هب  ار  مدآ  دـیوش و  رود  تفگ : نید  ءایح و  هب  باطخ  لیئربج  هاگنآ 
میشاب . وا  هارمه  زین  ام  دشاب  لقع  اج  ره  هک  هدش  هداد  روتسد  ام  هب  نوچ  میوش ؛ رود 

درک . زاورپ  نامسآ  هب  تفگب و  نیا  دینک . راتفر  دیراد  روتسد  هچنآ  هب  سپ  تفگ : لیئربج 
اهرتخاف ثالث  نم  ةدـحاو  كریخأ  نأ  ترمأ  ینا  مدآ  ای  لاقف : مالـسلاهیلع  مدآ  یلع  مالـسلاهیلع  لیئربج  طبه  لاق : مالـسلاهیلع  یلع  نع 

؟ ثالثلا ام  لیئربج و  ای  مدآ  هل  لاقف  نیتنثا . عدو 
نیدلا . ءایحلا و  لقعلا و  لاقف :

. ناک ثیح  لقعلا  عم  نوکن  نأ  انرمأ  انا  لیئربج ! ای  لاقف : هاعد  افرـصنا و  نیدـلا  ءایحلل و  لیئربج  لاقف  لقعلا . ترتخا  دـق  ینا  مدآ : لاـقف 
[ . 1 . ] جرع امکنأشف و  لاق :

-------------------
: اه تشون  یپ 

ص 600. قودص ، یلاما  ص 204 ؛ ج 15 ، هعیشلا ، لئاسو  ص 191 ؛ ج 1 ، یقرب ، نساحم  [ 1]

لیقع

ار امش  مدنگ  زا  نم  کی  ات  تساوخ  نم  زا  وا  دوب . هتشگ  لاح  ناشیرپ  ریقف و  تخس  هک  مدید  یلاح  رد  ار  لیقع  مردارب  دنگوس ، ادخ  هب 
مهد . وا  هب 

هایس لین  اب  ار  ناشراسخر  ییوگ  دوب و  هتشگ  هریت  ناشگنر  یگنسرگ  رقف و  تدش  زا  دنتشاد و  هدیلوژ  یناوسیگ  هک  مدید  ار  شناکدوک 
دنشاب . هدرک 

وا مدینــش . کـین  ار  شیاـهفرح  مدرک و  شوـگ  شراــتفگ  هـب  نـم  دوـمن . رارکت  ار  دوـخ  يهـتفگ  درک و  رادــید  ارم  یپ  رد  یپ  لــیقع 
متفایم . هار  هب  وا  لابند  هب  مهنیم و  وسکی  هب  ار  دوخ  هار  مشورفیم و  وا  هب  ار  دوخ  نید  کنیا  مه  نم  هک  تشادنپیم 

ینیگنس زا  رامیب  هک  داتفا  نویش  هب  درد  زا  دروآرب و  دایرف  نانچ  دریگ . تربع  ات  مدرب  شنت  کیدزن  ار  نآ  متخادگ و  وا  يارب  ینهآ  سپ 
زا ایآ  دـنیرگب ، وت  گوس  رد  نارگهحون  لیقع ! يا  : متفگ وا  هب  دـنک .) یهت  بلاـق  و   ) دزادـگب نآ  غاد  زا  دوب  کـیدزن  دـتفا . هلاـن  هب  درد 

هتخادـگ مشخ  هب  شرابج  يادـخ  هک  یناشکیم  یـشتآ  هب  ارم  وت  اـما  هتخاـس ؟ مرگ  ار  نآ  هچیزاـب  هب  یناـسنا  هک  یلاـنیم  ياهراـپ  نهآ 
!؟ تسا

!؟ ملانن راگدرورپ  شتآ  شزوس  زا  نم  یلانیم و  رصتخم  درد  نیا  زا  وت  ایآ 
ییاولح هدیـشوپرس و  فرظ  نورد  یناغمرا  اب  دـمآ . ام  رادـید  هب  ماـگنه  بش  هک  دوب  یـسک  هناـقمحا  تکرح  لـیقع ، هصق  زا  رتتفگش 
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! دنشاب هتخیر  نآ  رب  رام  ناهد  بآ  ییوگ  وت  متشادن . شوخ  ار  شندید  یتح  هک  رکش ) دنق و  زا   ) هتخیمآ
تساوران . ام  رب  هقدص  نتفرگ  هک  تسادخ ؟ ياضر  يارب  ای  تاکز  ای  تسا  هیده  مدیسرپ :

! تسا ناغمرا  هکلب  نیا ، هن  تسا و  نآ  هن  تفگ :
! ییوگیم نخس  هدوهیب  ای  ياهدز و  نج  ای  ياهناوید  ای  وت  یبیرفب !؟ ارم  ياهدمآ  ادخ  نید  هار  زا  ایآ  دیرگب ! تگوس  رد  ردام  متفگ :

هب ياهچروم  زا  ار  ییوج  تسوپ  منک و  ینامرفان  ار  ادخ  ات  دنهد  نم  هب  تسا  نامـسآ  ریز  رد  هچنآ  اب  ار  میلقا  تفه  رگا  دنگوس ، ادخ  هب 
درک . مهاوخن  نینچ  مناتس ، اوران 

نم ناولألا  ربغ  روعشلا  ثعـش  هنایبص  تیأر  اعاص و  مکرب  نم  ینحامتـسا  یتح  قلمأ  دق  الیقع و  تیأر  دقل  هللا  و  مالـسلاهیلع ...: یلع  لاق 
هدایق عبتأ  ینید و  هعیبأ  ینأ  نظف  یعمس  هیلا  تیغـصأف  اددرم  لوقلا  یلع  ررک  ادکؤم و  یندواع  ملظعلاب و  مههوجو  تدوس  امنأک  مهرقف 

یتقیرط . اقرافم 
کتلکث هل : تلقف  اهمـسیم  نم  قرتحی  نأ  داک  اهملأ و  نم  فند  يذ  جیجـض  جـضف  اهب  ربتعیل  همـسج  نم  اهتیندأ  مث  هدـیدح  هل  تیمحأف 

یظل !؟ نم  نئأ  يذالا و ال  نم  نئتأ  هبضغل !؟ اهرابج  اهرجس  ران  یلا  ینرجت  هبعلل و  اهناسنا  اهامحأ  ةدیدح  نم  نئتأ  لیقع ! ای  لکاوثلا 
؟ ۀقدص مأ  ةاکز  مأ  ۀلـصأ  تلقف : اهئیق ، وأ  ۀیح  قیرب  تنجع  امنأک  اهتئنـش  ۀنوجعم  اهئاعو و  یف  ۀـفوفلمب  انقرط  قراط  کلذ  نم  بجعأ  و 

تنأ طبتخم  ینعدـختل أ  ینتیتأ  هللا  نید  نعأ  لوبهلا  کتلبه  تلقف : ۀـیده ، اهنکل  كاذ و  اذ و ال  ال  لاقف : تیبلا  لهأ  انیلع  مرحم  کلذـف 
[ . 1 .... ] هتلعف ام  ةریعش  بلج  اهبلسأ  ۀلمن  یف  هللا  یصعأ  نأ  یلع  اهکالفأ  تحت  امب  ۀعبسلا  میلاقألا  تیطعأ  ول  هللا  رجهت و  مأ  ۀنج  وذ  مأ 

----------------
اه : تشون  یپ 

هبطخ 224. يدیهش ، يهمجرت  هغالبلاجهن ، [ 1]

هدش زوریپ  امش  رب  مجع 

هورگ اب  امتح  یلع  ای  هک  داد  ربخ  دومن و  دهع  نم  هب  ربمایپ  دومرف : نینمؤملاریما  هک  دنک  تیاور  سوواط  نبدیس  هعیش  راوگرزب  دنمشناد 
. دیگنج یهاوخ  جراوخ )  ) نید زا  جراخ  هفیاط  و  ریبز ) هحلط و   ) نکش تعیب  هورگ  و  وا ) باحصا  هیواعم و   ) رگنایغط

زینک اههدرب و  نانآ  زا  و  دیوشیم ) زوریپ  للم  ریاس  رب   ) دش دهاوخ  رپ  اهمجع  زا  امش  ياهتـسد  برع  هورگ  يا  مسق  ادخ  هب  دیـشاب : هاگآ 
چیه ناریـش و  وچمه  هتـشگ  هریچ  امـش  رب  اهنآ  دیدش ) ّطلـسم  بوخ  و   ) دش رپ  نآ  زا  امـش  ياهتـسد  نوچ  هکنیا  ات  تفرگ ، دیهاوخ  و ...

. دنراذگن یقاب 
متفگ هچنآ  یلو  دنوش . ثراو  ار  امـش  ياهنیمز  دنروخب و  دنریگب و  امـش  زا  هتـشاد  ینازرا  امـش  رب  ادخ  هچنآ  دـننزیم و  ار  امـش  ندرگ 

ار دوخ  نایاوشیپ  قح  دـینک و  اپ  رب  داسف  امـش  دوخ  هک  ینامز  دـنک و  رییغت  امـش  نید  ياههمانرب  زا  یخرب  هک  یناـمز  رگم  دـش  دـهاوخن 
. دیئامن یتسس  ریقحت و  ناتربمایپ  نادناخ  نادنمشناد  هب  تبسن  هدرمش و  کچوک 

[ . 1 . ] درک دهاوخن  متس  ناگدنب  هب  ياهرذ  زگره  دنوادخ  دیاهدرک و  دوخ  ار  هچنآ  دیشچب  سپ 
------------------

اه : تشون  یپ 
. روهدلا بئاون  [ 1]

ناهج هدنیآ  ثداوح  یلع و 
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قیاقح و  تسا ، هدومرف  رابخا  هدنیآ ، ثداوح  هب  ترضح  هبطخ  نآ  رد  دشابیم و  بوسنم  مالّـسلاهیلع  نینمؤملاریما  هب  هک  تسا  ياهبطخ 
دشابیم باتک  نیا  رد  جرد  یضتقم  هک  ار  نآ  زا  یتالمج  ناکما  دح  ات  هک  تسا  ینالوط  رایـسب  هبطخ  هتبلا  تسا  هدومن  نشور  ار  هدنیآ 

ای  ) هرصب هب  ترـضح  دیـسر ، مالّـسلاهیلع  نینمؤملاریما  هب  هفیلخ ، هس  نآ  زا  دعب  تفالخ  نوچ  دیوگ : دوعـسم  نب  هّللادبع  میئامنیم . رکذ 
، دـمآ رد  هزرل  هب  نآ  زا  اهندـب  هدومن و  ریحتم  ار  اهلقع  هک  دومن  داریا  ياهبطخ  هدرک و  دوعـص  نآ  عماـج  دجـسم  ربنم  رب  هدـمآ و  هفوک )

مرکا ربمایپ  دیوگ ) دوعسمنبا  . ) تساخرب اهنآ  زا  هجض  دایرف و  اههلان و  دنتـسیرگ و  رایـسب  دندینـش  ترـضح  زا  مدرم  ار  هبطخ  نیا  نوچ 
یلص ربمایپ  تروص  رد  هک  يرون  ببس  نیمه  هب  دادیم و  میلعت  مالّسلاهیلع  یلع  هب  تشاد  لجوزع  دنوادخ  دوخ و  نایم  هک  یناهن  رارسا 

هک هبطخ  نیا  ات  دومن  تیصو  مالّـسلاهیلع  یلع  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دش . لقتنم  مالّـسلاهیلع  یلع  تروص  هب  دوب ، هلآ  هیلع و  هللا 
. دش دهاوخ  تمایق  زور  ات  تسه و  هچنآ  ملع  تسا  نآ  رد  هک  دناوخب  مدرم  يارب  تسا  نایبلا  هبطخ  هبطخ  شمان 

مالسا ربمایپ  تیصو  يارجا  ماگنه  نوچ  تما  ياهمتـس  رب  ربص  زا  دعب  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  تلحر  زا  دعب  مالّـسلاهیلع  یلع 
دومرف : هدومن  داریا  ار  نآ  تساخرب و  دیسر  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

ياهیآ دوبن  رگا  میشابیم ، دومن ) یطسو  هبابـس و  تشگنا  هب  هراشا  و   ) ود نیا  وچمه  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  مبیبح  نم و  مدرم ، يا 
، تسین هدیشوپ  نم  رب  نآ  زا  زیچ  چیه  تسا ! نیمز )  ) نیا رعق  رد  هچنآ  نیمز و  اهنامسآ و  رد  هچنآ  هب  مدادیم  ربخ  ار  امش  ادخ  باتک  زا 

انامه تسا ، هداد  میلعت  نم  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  تسا  یمولع  اهنیا  هکلب  متـسین ) ربمایپ   ) منادیمن یحو  ار  مولع  نیا  نم 
زا لبق  نم  زا  دیسرپب  سپ  دوشیم . هدوشگ  عون  رازه  یباب  ره  زا  باب و  رازه  ياهلئسم  ره  رد  هک  تخومآ  نم  هب  هلأسم  رازه  ترضح  نآ 
نب یلع  دیوگب  امـش  زا  ياهدـنیوگ  هکنیا  فوخ  دوبن  رگا  مهد ، ربخ  ار  امـش  ات  تسا  شرع  ریز  هچنآ  زا  نم  زا  دیـسرپب  دـیباین ، ارم  هکنیا 

تارکفت هب  ربخ  ار  امش  هنیآ  ره  دنداد ) رحس  تبسن  ربمایپ  هب  ینعی   ) دش هتفگ  نم  يومع  رسپ  هرابرد  هک  نانچمه  تسا  رگوداج  بلاطیبا 
انا : » دومرف هک  اجنآ  ات  هدومن  نایب  ار  دوخ  تافـص  زا  ياهشوگ  ترـضح  نآ  زا  سپ  مدادیم . دـشابیم  نیمز  رد  هچنآ  امـش و  تاـین ) (و 

.« دنک مایق  نامزلارخآ  رد  هک  سک  نآ  يدهم  ردپ  منم  ینعی : نامزلارخآ ؛ یف  مئاقلا  يدهملوبا 
؟ دنکیم مایق  تقو  هچ  امش  دنزرف  زا  مئاق  نیا  نینمؤملاریما  ای   : تشاد هضرع  تساخرب و  رتشا  کلام  ماگنه  نیا  رد 

ار دوخ  ياپ  دـبوکب  دوش و  هدـیلام  كاخ  هب  لام  بحاص  ینیب  دـنوش ، راوخ  قئاقح  دریگ و  یـشیپ  لطاب  هک  یناـمز  دومرف : ترـضح  نآ 
ناور و  دتفا ، اهبرع  نایم  رد  فالتخا  ددرگ و  هاتوک  اهرمع  دوش و  رایـسب  اهیتخـس  دننک ، نایغط  اههلیبق  ددرگ و  کشخ  اهتانق  هدـنبوک و 

سیئر و دوش  زجاع  نایـشروش و  دـننک  شروش  و  دـنوش ، كـاله  ناـنامداش  لـمع و  تسـس  درم  دروخ  بیرف  اهمـشچ و  زا  اهکـشا  دوش 
هانگ هک  ینامز  ددرگ . بلاغ  ناطیش  دوش و  راوخ  فاصنا  دورب ، نیب  زا  اهینمادکاپ  تفع و  اهـشوگ ، دوش  رک  باتفآ و  رون  ددرگ  کیرات 

ددرگ و نوگنرس  تناما  هدنام ، لطعم  یهلا  ماکحا  هتفرگ و  هلزلز  ار  نیمز  دوش ، تخـس  اههثداح  دننک و  تموکح  نانز  هتـشگ و  رایـسب 
دنتـساخ و اپ  هب  نایعدم  هدیناسرت و  ار  مدرم  گرم ، دـبای ، تدـش  يزوت  هنیک  مشخ و  هدـش و  هدـیناسرت  راکهظفاحم  دوش و  رهاظ  تنایخ 

. دندیدرگ دیلپ  نادنمتورث  و  دنتسشن ، ءایلوا 
ربنم هلپ  نیرتالاب  رب  ترـضح  ماگنه  نیا  رد  دیـشاب ، نامزلا  بحاص  جورخ  رظتنم  تقو  نآ  رد  دومرف : رخآ  رد  هک  اجنآ  ات  تفگ  تفگ و 

(. دوبن بلطم  نآ  مهف  بات  ار  ترضح  نآ  نیعمتسم  يرآ   ) اهناهد ندش  هدرمژپ  اهبل و  هبانک  زا  هآ  هآ  هدومرف : هتفرگ و  رارق 
اهنآ دومج  توکس و  نانچنآ  هتسشن و  يو  لباقم  رد  هک  دید  ار  لئابق  فارشا  ناگرزب و  هدومن ، تسار  پچ و  هب  یهاگن  ترضح  هاگنآ 

هآ سپ  دنامهفب ) ار  توکـس  تدش  هکنیا  يارب  تسا  یلثملا  برـض  ریخا  هلمج  نیا   ) تسا هدـنرپ  اهنآ  ياهرـس  رب  یئوگ  هک  هتفرگارف  ار 
دش . تکاس  تحاصف ) هشیب  ریش  نآ   ) ياهظحل دومن و  نیگهودنا  ياهلان  دیشک و  لد  زا  يدرس 

يور زا  هتـساخرب و  لفون  نب  دـیوس  ماـن  هب  دـندیگنج ) مالّـسلاهیلع  یلع  اـب  هک  دنتـسه  یهورگ  جراوخ   ) جراوخ ناـگرزب  زا  یکی  هاـگان 
؟) ینزیم هدوهیب  فال  ای   ) یئوگیم نخس  ملع  يور  زا  ایآ  یئوگیم ؟ هچ  یمهفیم  نینمؤملاریما  ای  تفگ : هرخسم  ءازهتسا و 
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. داد رس  میظع  ياهلان  دیوس  سرت ) تدش  زا  هک   ) دومن وا  هب  دولآ  مشخ  دنت و  یهاگن  هدرک و  وا  هب  یهجوت  ترضح  هاگان  دیوگ : يوار 
. دندرک جراخ  دجسم  زا  دوب  هعطق  هعطق  هک  یلاح  رد  ار  وا  درم و  تقو  نامه  رد 

، هل سیل  ام  یعدـی  ملعی و  الامب  ملکتی  نا  یلثمل  قیلیوا  نوضرعتملا  ضرعتی  یلع  ما  نوئزهتـسملا  ءزهتـسی  یلثمبا  : » دورف مالّـسلاهیلع  یلع 
ینزح یثبوکشا و  امنا  هیصوب و  بذکم  هلوسرب و ال  قفانم  هللااب و ال  رفاک  نم  اهیلع  تکرت  ام  تئش  ول  هللا  میاو  نولطبملا  هللا  کله و  قحب 

ضارتعا اههدـننک  ضارتعا  ینم  وچمه  رب  دـننکیم و  ازهتـسا  ناگدـننک  ازهتـسا  ارم  دـننام  ایآ  ینعی : نوملعتال ؛ اـم  هللا  نم  ملعا  هللا و  یلا 
مسق ادخ  هب  هک  اقح  تسین ؟ وا  يارب  هک  ار  هچنآ  دنک  اعدا  دنادیمن و  هچنآ  هب  دیوگ  نخـس  هک  تسا  راوازـس  ینم  لثم  هب  ایآ  دننکیم ؟

وا یـصو  رکنم  ربمایپ و  هب  قفانم  ادـخ و  هب  رفاک  کی  نیمز  يور  رب  مهاوخب  رگا  مسق  ادـخ  هب  قئاقح ،)  ) ناگدـننک لطاب  دـندش  كـاله 
دینادیمن ». امش  هک  ار  هچنآ  مهاگآ  ادخ  بناج  زا  منکیم و  هوکش  ار  دوخ  هودناو  نزح  ادخ  يوس  هب  ، مراذگیمن یقاب 

مسق ار  وت  نینمؤملاریما  ای  دندرک : ضرع  هتساخرب ، حلاص  نبورمع  رتشا و  کلام  نب  میهاربا  مثیم و  ناحوص و  نب  ۀصعـص  ماگنه  نیا  رد 
لهاج لقاع و  هک  حضاو  یمالک  اب  دوشیم  عقاو  نامز  لوط  رد  ام  يارب  هک  ار  هچنآ  مالّسلاهیلع ، هللا  لوسر  تیومع  رسپ  قح  هب  میهدیم 
هچنآ هب  مهدیم  ربخ  ار  امش  دومرف : ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکاربمایپ  دای  ادخ و  يانث  دمح و  زا  سپ  ترـضح  یئامرف . نایب  دنمهفب 
ربمایپ مردارب  زا  دوشیم ، عقاو  نیـسح  دنزرف  نادنزرف  زا  رما  هب  مئاق  نآ  نامزلا  بحاص  جورخ  ات  نامز  رخآ  رد  هچنآ  نم و  توم  زا  دـعب 

: دومرف اهنآ ؟ تسا  مادـک  دـندرک : ضرع  دوشن ، عمج  نآ  ریغ  رب  هک  ددرگ  عمج  تما  نیا  رد  تلـصخ  دـص  دومرفیم : هک  مدینـش  ادـخ 
؟ اـهنیا دوشیم  عقاو  تقو  هچ  دـندرک  ضرع  تسا ، تسپ  ناـشیا  ياهتریـس  اـبیز و  ناـشیاهتروص  رکذـلا ) قباـس  مدرم  نآ   ) زا یهورگ 

دومرف :
تاوهـش وریپ  دـنیامن و  عیاض  ار  زامن  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  تما  دـنریمب ) نادنمـشناد   ) دوش عقاو  اهقف  رد  گرم  هک  ینامز 

و  ) دننک دوخ  راعشا  ار  ناردام  ناردپ و  هب  يازـسان  یئوگدب و  دنـشونب ، ار  تارکـسم  دوش و  رایـسب  اهتنایخ  ددرگ و  مک  اهتناما  دندرگ و 
دنلب اهتموصخ  هطـساو  هب  دجاسم  رد  اهادص  دنهد ) تبـسن  يداوسیب  یتسرپهنهک و  یلقع و  مک  هب  ار  دوخ  ردام  ردـپ و  دـننادرگ ، رهاظ 
رگید ددرگ و  لیخب   ) دوش هدرشف  نامـسآ  دنهاکب ، اهیکین  زا  دنهد و  ماجنا  رایـسب  ار  ناهانگ  دنهد ، رارق  ماعط  سلاجم  ار  دجاسم  دوش ،

دوشیم و هتـشادرب  اهنآ  نامز  زا  تکرب  هکنیا  زا  هیانک   ) دوش تعاـس  نوچ  زور  زور و  نوچ  هتفه  هتفه و  نوچ  هاـم و  نوچ  لاـس  دراـبن )
(. دنربیمن هرهب  نآ  زا  دننکیمن و  بسک  چیه  دوخ  ترخآ  يارب  نآ  رد  درذگیم و  یتعاس  نوچ  يرمثیب  رد  اهنآ  ياهلاس 

تـسپ ياهتریـس  ابیز و  ياهتروص  ار  نامز  نآ  مدرم  دـنریگ ، لد  رد  ار  ردام  ردـپ و  هنیک  نادـنزرف  درابن ، ناراب  ناراـب ، شراـب  لـصف  رد 
، دـننک ملظ  وا  هب  دـنک  هلماـعم  اـهنآ  اـب  سک  ره  دوـخ ) تشز  لاـمعا  زا   ) دـنروآرد تفگـش  هب  ار  وا  دـنیبب  ار  ناـشیا  سک  ره  دـشابیم ،
زا تسا  رتخلت  اهنآ ) ياهبلق  ای  ینیشنمه و  ای  نانخس و   ) سپ تسا ، نیطایـش  ياهلد  اهنآ  ياهبلق  یلو  تساهناسنا  تروص  اهنآ  ياهتروص 
زا ناشیا  دوریم ) راک  هب  لاهـسا  يارب  بط  رد  دشابیم و  خلت  رایـسب  دـیوریم و  مرگ  دالب  رد  هک  گنر  زمرق  ای  درز  تسا  یهایگ   ) ربص

لثملا برض  هک  تسا  عمط  رپ  یـصخش  بعـشا - زا  رتراکم و  هابور  زا  تسا ) رتدیلپ  و   ) رتسجن ناشیاهبلق )  ) گس زا  رتهدیدنگ و  رادرم 
تسد رکنم  زا  یهن  هطساوب  دنهدیم  ماجنا  هک  یتشز  ياهراک  زا  ایند ) هب   ) دنرتهدنبسچ برج  زا  دنشابیم . رتعمطرپ  صیرح و  دشابیم -

دنشکیمن .
تنایخ وت  اب  يرامـش  نیما  ار  اهنآ  رگا  دـننک ، بیذـکت  ار  وت  ینک  لقن  ار  يربخ  اـهنآ  يارب  یئوگ و  نخـس  اـهنآ  اـب  رگا  ناـمز ) نآ  رد  )

( ینکن اطع  اهنآ  هب  و   ) یـشاب لیخب  اهنآ  زا  رگا  دنزرو ، دسح  یـشاب  هتـشاد  یتورث  رگا  دننک ، تبیغ  ار  وت  ینک  تشپ  اهنآ  هب  رگا  دـننک ،
دنروخیم رایسب  ار  یهلا  تامرحم  دنهدیم ، شوگ  رایسب  غورد  نانخـس  هب  دنیوگ ، تیازـسان  ینک  هظعوم  ار  اهنآ  رگا  دندرگ . تنمـشد 

ي  ) اهنخس بارـش و  دنرامـشیم ) ندمت  هکلب  دننادیمن  بیع  دنـشاب  هتـشاد  عورـشمان  طابترا  يرتخد  رـسپ و  رگا   ) دننادیم لالح  ار  انز 
تسا و فیعـض  نمؤم  تسا و  لیلذ  راوخ و  ناشیا  نایم  رد  ریقف  دنرامـشیم . زیاج  ار  اهزاون  زاـس و  یناوخ و  هزاوآ  برط و  و  زیگناهنتف )
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( مولظم و   ) دوشیم هدرمش  گرزب  راکمتـس  تسا ، یمارگ  اهنآ  دزن  راکهنگ  قساف و  تسا . شزرایب  اهنآ  دزن  دنمـشناد  ملاع و  کچوک ،
(، دراد تایح  قح  و   ) تسایند کلام  اهنآ  دزن  دنمورین  تسا ) يوق  يارب  یگدنز  هک  تسا  نیا  اهنآ  قطنم   ) تسا هدـنوش  كاله  اهنآ  دزن 

فرـصت  ) هتـسناد تمینغ  ار  تناما  دننادیم ، تزع ) ثعاب  و   ) تلود ار  يدـنمتورث  دـنیامنیمن ، رکنم  زا  یهن  دـننکیمن و  فورعم  هب  رما 
نز زا  درم  دـنهدیمن ) دـنرادنپیم و  ررـض  تمارغ و  ار  هبجاو  قوقح  ةوکز و  سمخ و  نداد   ) تسا تمارغ  ةوکز  اـهنآ  شیپ  دـننکیم )

ندرب نیب  زا  يارب  دنکیم ، ملظ  اهنآ  هب  دهدیمن و  شوگ  شردام  ردپ و  نامرف  هب  یلو  درادـن ) ياهدارا  دوخ  زا  و   ) دـنکیم تعاطا  دوخ 
داـسف و دـنناوخیم ) تلالـض  يوس  هب  فرط  ره  زا  مدرم  هک   ) دوـش دـنلب  روـجف  لـها  ياهادـص  ناـمز ) نآ  رد  ، ) دـشوکیم دوـخ  ردارب 

اریز  ) دنریگ رارق  شنزرـس  دروم  ءاملع  دنهدیم ، ماجنا  يوبر  مارح و  تالماعم  رگیدـکی  اب  دـنرادیم ، تسود  ار  انز  ءانغ و  يراکهبت و 
هدـش رایـسب  يزیرنوـخ  ناـشیا  ناـیم  رد  دـننکیم ) یئوگدـب  اـهنآ  هب  يوـه  رطاـخ  هب  مدرم  دـننکیم و  یهن  لاـمعا  نیا  زا  ار  مدرم  اـهنآ 

دوخ رهوش  يارب  هک  نانچنآ  دـننکیم  شیارآ  دـنزاسیم و  ار  ناشدوخ  دـنوش و  تفج  اهنز  اب  اـهنز  دـنریگیم ، هوشر  اـهنآ  ياهیـضاق 
مارح و ياهانغ  و  هصاقر ، و  هدـنناوخ ، ياهنز  یگدـنناوخ  دوش  هدرمـش  زیاج  اجره و  رد  اههچب  تلود  ددرگ  راکـشآ  و  دـنهدیم ، ماجنا 

تارکسم . ندیماشآ 
بسا نیز  قلطم  ای  بسا  ي   ) اهنیز رب  اهنز  دنریگن ،) رهوش  و   ) دننک افتکا  اهنز  هب  اهنز  و  دنهد ) ماجنا  طاول  و   ) دننک افتکا  اهدرم  هب  اهدرم 

نادنمتورث دناهتسد : هس  رب  ناگدننک  جح  نامز ) نآ  رد  ، ) دشاب هتشاد  هبلغ  روما  مامت  رب  دوخ  رهوش  رب  نز  دنوش ، راوس  هریغ ) نیشام و  و 
مالسا دوش ، لطاب  یهلا  ماکحا  ندروآ ، رد  لوپ  يارب  ناریقف  تراجت و  يارب  طسوتم  نامدرم  دننکیم ، جح  ینارذگـشوخ  حیرفت و  يارب 

. دوش جیار ) و   ) زئاج اهرهش  مامت  رد  متس  ملظ و  هدیدرگ ، رهاظ  رارشا  تلود  دوش ، هدرمش  زیچان  لطاب و 
ره دوخ و  تغایص  رد  رگهتخیر  دنـشابیمن ، هبـسک  رازاب و  لها  طقف  رجات  زا  دوصقم   ) دیوگ غورد  شتراجت  رد  رجات  نامز  نآ  رد  سپ 

ناشیرپ دوخ  شاعم  رارما  يارب  سک  ره   ) تشیعم یگدـنز و  هار  دوش  گـنت  اهبـسک و  دوش  مک  سپ  شیوخ ) لغـش  رد  یلغـش  بحاـص 
هایـس اهلد  ماگنه  نیا  رد  سپ  تیاده ، هار  ددرگ  مک  داسف و  ددرگ  رایـسب  هتفر ) یـسک  لابند  هب  سک  ره   ) اهبهذم دوش  فلتخم  و  تسا )
قافن تیـصعم و  هانگ و  هب  عجار  یفرط  زا  تسین و  هارمه  لمع  اب  نوچ   ) ناشیا نانخـس  دـنک ، تموکح  رگمتـس  ناطلـس  ناشیا  رب  دوش و 

. دشابیم رتوبدب  رتهدیدنگ و  رادرم  زا  اهنآ  ياهبلق  تسا  رتخلت  خلت ) هایگ  نآ   ) ربص زا  تسا )
رود هب  نآرق  دوش ، دایز  هانگ  هدیدرگ  دساف  اهبلق  دنورب و  ایند  زا  نادنمـشناد  درادرب ) ار  دوخ  ياهتمعن  دنوادخ   ) دش عقاو  روما  نیا  نوچ 

یئاهراصح اهرهش  رد  دبای ، لیلقت  اهلمع  یلو  دوش  ینالوط  اهوزرآ  و  رازگزامن ) ندوبن  هطـساوب   ) ددرگ بارخ  اهنآ  دجاسم  هدش  هدنکفا 
بـش زور و  اهنآ  زا  یکی  رگا  ماگنه  نآ  رد  دـیآ ، دورف  هک  تسا  میظع  ياهزیچ  نتـشادرب  ای  نداد  ماجنا  صوصخم  هک  دوشیم  هتخاـس 

زا دـنک و  ملظ  مدرم  هب  هنوگچ  هک  تسا  نیا  زامن  ماگنه  رد  وا  تین  اریز  دـننکن  لوبق  ار  شزامن  دنـسیونن و  يو  يارب  یباوث  دـناوخ  زامن 
دهد . بیرف  ار  اهناملسم  یهار  هچ 

( اهنامتخاس ریاس  اهناکد و  لزانم و   ) اهنآ نکاما  دـنوریم ، رگیدـکی  رب  متـس  ملظ و  یـشورفرخف و  يارب  تسایر  لابند  هب  نامز ) نآ  رد  )
رب یضعب  دنک ، مکح  رفاک  ناشیا  قح  رد  دنیامنیم ) هریغ  نابایخ و  هزاغم و  هدرک  بارخ  ار  اهدجسم   ) دنکیم گنت  ار  اهنآ  ياهدجـسم 

دجاسم نایم  رد  دننکیم ، تاهابم  اهبارش  ندیماشآ  هب  ینمشد ، توادع و  يور  زا  دنشکیم  ار  ياهتسد  ياهتسد  دننکیم و  متـس  یـضعب 
ناشیا ناهیفـس  اهنآ  تسرپرـس  دنناگرزب ، تسپ  صاخـشا  ناگدازانز و  نامز  نآ  رد  دنکیمن ، راکنا  ناشیا  رب  یـسک  دنزاونیم و  اهزاس 

هب ار  تسایر  اسؤر  اهترطف ، تسپ  نادـنزرف  زا  دنتـسه  یترطف  تسپ  دـشابیمن ، نآ  لها  تسین و  کلام  هکنآ  دوش  لاوما  کلام  دنتـسه ،
مالک و اههنتف ، دوش  رهاظ  اهتعدب و  ددرگ  راکشآ  اهتعارز و  دوش  دساف  و  اهیوخ ، قلخ و  دوش  گنت  تسین و  نآ  قحتسم  هک  دنهد  یسک 
هک یکابیب  ناراکمتـس  دنناشیا  تسا ، دیلپ  ناشلاعفا  تسا و  يرگیـشحو  اهنآ  راک  تسا ، ازـسان  شحف و  نامز ) نآ  مدرم  لوادتم   ) نخس

ابر و اب  اریز   ) دـننایادگ اهلیخب و  اـهنآ  فارـشا ) نادـنمتورث و   ) ناـگرزب دـننک ) متـس  هجرد  نیرخآ  اـت   ) دـننکن راذـگورف  يرگمتـس  رد 
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( تسا هدومرف  دـنوادخ  هک  روطنآ  هن   ) دـنهاوخب هک  روطنآ  دـنهدیم  يوـتف  ناـشیا  ياـهقف  دـنریگیم ) لوـپ  نارگید  زا  رگید  ياـهناونع 
( دراد یتورث  تسه و  یلوپ   ) مهرد وا  دزن  سک  ره  ، دنهدیم تداهـش  غورد  هب  اهنآ  رثکا  دـننادیمن و  هچنآ  هب  دـننک  مکح  اهنآ  تواضق 

دنمتورث یلو  تسا . ضوغبم  دورطم و  ناشیا  دزن  جاتحم  ریقف و  تسا ، راوخ  ناشیا  دزن  دنبای  ریقف  ار  وا  هک  سک  ره  تسا و  دنلب  اهنآ  دزن 
نخـس ره  تسا . هتـسب  وا  رب  اههار  هتفرگ و  شیولگ د  تسا  حلاص  هتـسیاش و  هکنآ  تسا ، صوصخم  بوبحم و  دـشاب ) نیدیب  هچ  رگا  )

روـک ار  ناـشیاهبلق  و  دـنادرگیم ) لـیلذ  ار  اـهنآ   ) دـنکفا ریز  هـب  ار  اـهنآ  ياهرــس  دــنوادخ  دنرامــشیم ، گرزب  ار  یئوـگغورد  نـیچ 
هب ار  تداهـش  ، دننادیم لالح  ار  تاهبـش  ابر و  تسا ، مشیربا  ینامی و  زخ  ناشکاشوپ  تساهوهیت ، اههدنرپ و  اهنآ  ياهاذـغ  دـنادرگیم ،

تداهـش يو  عـفن  هب  يرگید  مکح  رد  مه  وا  اـت  دـهدیم  تداهـش  يرگید  عـفن  هب  غورد  هب  یمکح  رد  یکی   ) دـنهدیم ضرق  رگیدـکی 
(. دهد

وگغورد و  ) نیچ نخـس  درف  زا  رگم  اـهنآ  دزن  تسین  لوبقم  یـسک  زا  ینخـس  تسا ، هاـتوک  ناـشیاهرمع  دـننکیم ، اـیر  دوخ  ياـملع  رد 
. دننادرگیم مارح  ار  لالح  سوساج ،)

كانفوخ رارـشا  زا  اهنآ  ناکین  دنتـسیایمن ، زاب  تشز  ياهراک  زا  دـننکیم و  سیردـت  دوخ  ناـیم  رد  ار  لـطاب  تسا ، اـهیتشز  اـهنآ  راـک 
(. دنهدیم کمک  مه  هب  تشز  لامعا  رد   ) دننکیم ینابیتشپ  یلاعت  يادخ  رکذ  ریغ  رد  ار  رگیدمه  دنتسه ،

لابقتـسا راکهنگ  زا  دنکیم و  در  ار  راکوکین  دننادرگ ، يور  رگیدـمه  زا  دنتـسین و  نابرهم  مه  اب  دـنیامنیم ، هراپ  هدرک  کته  ار  مراحم 
دنراذگیمن مارتحا  دنـسرتیمن ، اهنآ  زا  نوچ  دوخ  ناکین  هب  یلو  سرت ، زا   ) دننکیم مارتحا  ار  وا  دنک  يدب  اهنآ  هب  سک  ره  دـنیامنیم ،

ددرگ . دایز  انز  دالوا  دننکیم ) مارتحا  ار  نینئاخ  دساف و  ناگشیپرنه  ، ) دنسانشیمن نئاخ  زا  ار  حصان  و 
نز زا  درم  دـنرادیمن ، زاب  لامعا ، نآ  زا  دـننکیمن و  یهن  ار  اهنآ  سپ  دـننامداش ، دوخ  نادـنزرف  تشز  لامعا  زا  ناردـپ  نامز ) نآ  رد  )
هک اجنآ  اـت  دریگیم  هدروآ  تسد  هب  دوخ  یتفعیب  هیامرـس  زا  نز  هک  یلوپ  نآ  زا  هکلب )  ) دـنکیمن یهن  ار  وا  یلو  دـنیبیم  یتشز  دوخ 

تیمها لباق  وا  يارب  اریز   ) دهدیمن شوگ  دونـشب  حـیبق  مالک  نز  نآ  هرابرد  رگا  دـهدیمن ، تیمها  دـنزاس  تفعیب  امامت  ار  وا  نز  رگا 
هن یتسرد و  راک  هن  و  دوشن ) باجتـسم  يو  قح  رد  نارگید  ياعد   ) دریذـپن نخـس  وا  يارب  ادـخ  هک  یتریغیب  نامه  تسوا  سپ  تسین )

نایم رد  هک  تسا  بجاو  نینچمه  بجاو و  نز ) نآ   ) وا لتق  مالسا  عرش  رد  مارح و  وا  حاکن  تسا و  مارح  وا  رب  لوپ  نآ  ندروخ  يرذع ،
، دنوش لیلذ  ناگرزب  دنهد ، مانـشد  ار  اهردام  ردپ و  نامز  نآ  رد  دش . دهاوخ  لصاو  منهج  هب  تمایق  زور  رد  و  ار ، وا  دننک  اوسر  نامدرم 

دینکیم نینچ  ارچ  هک  یسرپب  اهنآ  زا  رگا  تسین ، لقع  يور  زا  مدرم  ياهراک  ، ) دوش رایـسب  یگناوید  یناشیرپ و  دنوش ، دنلب  ناگیامورف 
نیرتدـب هب  مدرم  لاح  لـالح ، مهرد  تسا  باـیان  ردـقچ  یلاـعت و  دـنوادخ  هار  رد  يردارب  تسا  رداـن  ردـقچ  دـنرادن ،) یئـالقع  باوج 

راکـش و هب  گنلپزوی  هلمح  دننامه  دننکیم  هلمح  ناناوتان  رب  نیطایـش و  ياهتلود  دـنکیم  نارود  تقو  نآ  رد  سپ  ددرگیمرب ، تالاح 
رد  ) يراکنایز زا  دیآیم  وا  رب  هچنآ  ریقف و  رب  ياو  يا  سپ  دشورف ، ایند  هب  ار  نید  ریقف  دزرو ، لخب  دوخ  تورث  زا  دـنمتورث  دوخ ، همعط 

لالح اهنآ  يارب  هک  ار  هچنآ  ءارقف )  ) دننک بلط  هک  تسا  دوز  دنک ، هراچیب  ار  شلها  هک  ینامز  نامز ، نآ  رد  يراوخ  تلذ و  و  ایند ) ود 
يرجح صخـش  زا  هنتف  نآ  لوا  انامه  دنـشاب و  هتـشادن  نآ  اب  هلباقم  باـت  هک  دروآ  يور  اـهنآ  رب  یئاـههنتف  دـش  نینچ  نوچ  سپ  تسین ،

. ددرگیم متخ  یماش  ینایفس و  هب  نآ  رخآ  دوشیم و  عورش  دراد ) سیپ  ضرم  دنیوگ  یصخش  هب   ) یطقر و  نیرحب ) زا  تسا  ياهبصق  )

دح زا  وفع 

؟ ینادیم نآرق  زا  يزیچ  ایآ  دومرف : يو  هب  مالسلاهیلع  ماما  دومن . فارتعا  دوخ  يدزد  هب  هدمآ و  مالسلاهیلع  نینموملاریما  دزن  يدرم 
. منادیم ار  هرقب  هروس  يرآ ، تفگ :

. مدیشخب وت  هب  هروس  نآ  ضوع  رد  ار  تتسد  دومرف :
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؟ ینکیم لیطعت  ار  ادخ  دودح  زا  يدح  ایآ  تفگ : ثعشا 
نآ زا  دناوتیمن  ماما  دشاب  دهاش  هاوگ و  دح ، تبثم  رگا  دومرف : هاگنآ  و  ینادیم ؟ هچ  ادـخ  ماکحا  زا  وت  دومرف : يو  هب  مالـسلاهیلع  یلع 

[ . 1 . ] دنزب دح  وا  هب  ای  دنک و  وفع  ار  وا  دناوتیم  دراد  رایتخا  ماما  دشاب  یناج  دوخ  رارقا  دح ، تبثم  رگا  یلو  درذگرد ،
---------------

اه : تشون  یپ 
ثیدح 9. هفرسلا  دح  دودحلا ، باتک  رضحی ، نم ال  [ 1]

تسنادن نامثع 

دزن يراصنا  نز  تشذگرد . يدنچ  زا  سپ  هتفگ و  قالط  ار  شیراصنا  نز  مشاه ، ینب  زا  يرگید  راصنا و  زا  یکی  تشاد ؛ نز  ود  يدرم 
دزن هـب  ار  ناـنآ  تسنادـن و  ار  شمکح  ناـمثع  دربیم ، ثرا  وا  زا  هدوـب و  قـالط  هدـع  رد  رهوـش  ندرم  ماـگنه  هـک  دروآ  هاوـگ  ناـمثع 
هـس رهوش  تافو  عقوم  رد  هک  دـنکیم  دای  دـنگوس  يراصنا  نز  رگا  دومرف : هلأسم  خـساپ  رد  ترـضح  نآ  درب ، مالـسلاهیلع  نینموملاریما 

. دربیمن ثرا  هنرگ  دربیم و  ثرا  وا  زا  هتشذگن  شقالط  زا  ضیح  هعفد 
؟ يراد لوبق  ار  نآ  ایآ  دوب  یلع  تمع  رسپ  تواضق  يدینش  هک  تواضق  نیا  تفگ : هدرک و  ور  یمشاه  نز  هب  نامثع 

رظنفرـص ثاریم  زا  دـیزرو و  عانتما  ندروخ  مسق  زا  يراصنا  نز  یلو  دربب . ثرا  دـنک و  دای  دـنگوس  يراصنا  نز  کـنیا  و  يرآ ، تفگ :
[ . 1 . ] درک

----------------
اه : تشون  یپ 

ص 501. ج 1 ، نامثع ، دهع  یف  مالسلاهیلع  هایاضق  يورس ، بقانم ، [ 1]

هدرک مکح  وت  فالخ  رب  یلع 

نامه هب  هدومن و  راذگاو  یصخش  هب  نیعم  ریغ  یتدم  رد  ار  دوخ  یضارا  يدرم  دندیسرپ ؛ وا  زا  درکیم ، تواضق  دجـسم  رد  یلیلیبانبا 
. تسا هدرم  لاح 

. دوشیمن لـقتنم  کـلام  هثرو  هب  دراد و  صاـصتخا  صخـش  ناـمه  هب  شعفاـنم  نیمز و  هدرکن  نیعم  ار  شتدـم  نوچ  تفگ : یلیلیبانبا 
هدرک مکح  وت  فالخرب  دجـسم  نیمه  رد  بلاطیبا  نب  یلع  اما  تفگ : یلیلیبانبا  هب  سپ  تشاد ، روضح  اجنآ  رد  سیق  نب  دـمحم  اقافتا 

. تسا
؟ ینادیم اجک  زا  تفگ : یلیلیبانبا 

[ . 1 . ] درکیم در  هثرو  هب  دوب  هدش  سبح  هثرو  ریغ  رب  هک  ار  ییاهنیمز  یلع  دومرف : هک  مدینش  مالسلاهیلع  رقاب  دمحم  ماما  زا  تفگ :
--------------------

اه : تشون  یپ 
ثیدح 27. فقولا ...، نم  روحی  ام  باب  ایاصولا ، باتک  یفاک ، عورف  [ 1]

دنکیم دازآ  ار  هدنب  دیدش ، تبوقع 

و دوشیم ، دازآ  دربب ) ار  وا  ینیب  ای  شوگ  هک  نیا  لثم   ) دهدیم دیدش  تبوقع  ار  وا  شیالوم  هک  یمالغ  دومرف : مالسلاهیلع  نینموملاریما 
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[ . 1 . ] درادن وا  رب  ياهرطیس  شیالوم 
-----------------

اه : تشون  یپ 
ثیدح 9. هبئاسلا ، ءالو  باب  ثیراوملا ، باتک  یفاک ، عورف  [ 1]

غ

یگنج میانغ 

ناتسود هب  یمومع  لاوما  زا  درادن  قح  هدنامرف ، نیاربانب  دراد ... قلعت  مدرم  مامت  هب  دنروآ ، تسد  هب  شیوخ  حالس  اب  نادهاجم  هچنآ  ره 
دنک . ششخب  لذب و  شناکیدزن  و 

دراگنیم : نینچ  هریبه » نب  هلقصم   » مان هب  دوخ  نارازگراک  زا  یکی  هب  ياهمان  رد  ماما 
و مهلویخ ، مهحامر و  هتراح  يذـلا  نیملـسملا  یف  مسقت  کنا  کماما ، تبـضغا  و  کهلا ، تطخـسا  دـقف  هتلعف  تنک  نا  رما  کنع  ینغلب 

هبحلا و ... قلف  يذلا  وف  کموق ، بارعا  نم  کماتعا  نیف  مهوامد ، هیلع  تقبرا 
وت ياهدیچیپرس : دوخ  ياوشیپ  نامرف  زا  هدروآ و  مشخ  رس  رب  ار  يادخ  دشاب  تسرد  رگا  هک  تسا  هدیسر  نم  هب  یـشرازگ  وت  يهرابرد  »
هب دناهداهن ، ناج  نآ  رس  رب  دناهدروآ و  تسد  هب  دوخ  نابـسا  اههزین و  روز  هب  ار  نآ  تسا و  ناناملـسم  يهمه  نآ  زا  هک  یمیانغ  لاوما و 

ياهدیشخب . شیوخ  موق  برع  نارس 
دوخ شزرا  زا  هدرک و  هیام  کبـس  ار  دوخ  نم  دزن  دـشاب ، تسار  ربخ  نیا  هچنانچ  دـیرفآ ، ار  ناج  تفاکـش و  ار  هناد  هک  نآ  هب  دـنگوس 

نیرتهدـنزاب رامـش  رد  هنرگ  زاسم و  نادابآ  دوخ  نید  يدوبان  اب  شیوخ  يایند  رامـشم ، راوخ  نکم و  عیاض  ار  راگدرورپ  قح  ياهتـساک .
دوب . یهاوخ  ناسک 

نم دزن  رد  لاوما  يهمه  تسا ، ناسکی  دـنراد  لاملاتیب  زا  هک  یمهـس  رد  دنتـسه  ام  وت و  دزن  هک  یناناملـسم  يهمه  قح  هک  شاب  هاـگآ 
[ . 1 .« ] منکیم میسقت  ناگمه  نایم  نم  و  دیآیم ، درگ 

----------------
اه : تشون  یپ 

يهرامش 43. يهمان  هغالبلاجهن ، [ 1]

لوپ اذغ و 

لهچ و هحفص  مَُما  یملِع  نایامنهار  ای  یناوریا  نادناخ  فیرش  باتک  رد  یمق  یئابطابط  نیظعاولا  تمشح  یقت  دمحم  دیـس  جاح  بانج 
زا لبق  زور  تسیب  هک  یناوریا  داوج  دمحم  ياقآ  شدنمجرا  ردارب  زا  لقن  هب  یناوریا  یسوم  دمحم  جاح  ياقآ  بایطالا  ۀبخن  لوق  زا  کی 
دش حرطم  یگنسرگ  لباقم  رد  ناسنا  لّمحت  ثحب  هکیماگنه  متفر و  ناشیا  رادید  هب  یناوریا ) فسوی  ازریم  هّللا  ۀیآ  دلاو  موحرم  تلحر 

دقتعم تشاد ) راهتـشا  زین  تفـص  نیا  هب  دوب و  فجن  هیملع  هزوح  گرزب  داّهز  زا  هک  یناوریا  (ع ) یلع ازریم  اقآ  مردپ  هک  دنتـشاد  راهظا 
ردپ رـضحم  رد  يزور  هک  درک  لقن  ار  یناتـساد  دشاب و  هتـشادن  یکاب  دنامب و  هدنز  زور  دنچ  ناوتیم  ندروخ  اذغ  نودـب  ناسنا  هک  دوب 

دـش و يراج  شاهنوگ  هنهپ  رب  ّرُد  نوچ  شمـشچ  کشا  ناهگان  هک  مدوب  (ع)ه  یلع هللا  ۀـمحر  یناوریا  (ع ) یلع ازریم  موحرم  مردـقنارگ 
: دومرف نینچ 
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هک دوب  یپ  رد  یپ  زور  هس  (ع) یلع نایقتم  يالوم  رّهطم  نحص  یقرش  علض  رد  عقاو  ینورزاک  هرجح  رد  دوخ ، لیصحت  مایا  زا  یعطقم  رد 
. میامن هیهت  ار  مزال  یئاذغ  ّداوم  ات  دادیمن  نم  هب  هزاجا  دودحم  تاناکما  مدوب  هنسرگ 

نیا متفگ  دوخ  هب  دریمیم ، دسرن  اذغیمدآ  هب  زور  هنابـش  هس  رگا  دنیوگیم  هک  تخادـنا  مدرم  نخـس  نیا  دای  هب  ارم  خـلت  هرـصاحم  نیا 
هتفرگ ارم  دوجو  فعـض  اهنت  یگنـسرگ  تعاس  ود  داتفه و  تشذگ  زا  سپ  هک  منم  نآ  هنومن  اریز  درادن ، يوتحم  تسا و  یئاجیب  فرح 

. ماهدرمن متسه و  اپ  رس  زونه  یلو  تسا 
دوب دهاوخ  عورـشم  مباوخب  هلبق  هب  ور  رگا  هک  مدیـشیدنا  دوخ  اب  مباوخب  متـساوخ  هکنیمه  مباوخب و  ات  متفرگ  میمـصت  فعـض  تّدـش  زا 

هّجوتم مالسلااه ) (ع) یلع ( ) (ع یلع ترضح  دوخ  يالوم  مرح  هب  نتفخ  زا  لبق  دروآ . لابندب  ار  گرم  یگنـسرگ  تّدش  دراد  ناکما  اریز 
سپ میبایب  ار  هنادواج  تایح  میتسناوتیمن  دوبن ، گرم  رگا  مدـقتعم  اریز  تسا ، هدـش  ّلح  ندرم  هلئـسم  نم  يارب  ناج  اقآ  متفگ : هدـش و 

. ینعم ناهج  ناهج و  نیا  تایح  نایم  تسا  یلپ  گرم  تقیقح  رد 
لوپ هدزیـس  غـلبم  هک  تسا  نیا  نم  ینارگن  فوـخ و  اـهنت  دـنکیمن ، داـجیا  ینارگن  دـیامنیمن و  دـیدهت  ارم  یفوـخ  هنوـگچیه  نیارباـنب 

. تسا هدامآ  گرم  شریذپ  يارب  مشوغآ  ینک  لح  ارم  لکشم  نیا  هچنانچ  ناج  الوم  منویدم ،
باوخ هب  مدـیباوخ و  هلـصافالب  مداد  رارق  بطاـخم  ار  وا  هداـس  تاـملک  اـب  هدومن و  حرطم  (ع) یلع اـقآ  اـب  ار  ملد  فرح  هکنآ  ضحم  هب 
رادیب باوخ  زا  ادـص  نآ  تّدـش  زا  هک  تسکـش  ار  هرجح  توکـس  اّرغ  يدایرف  دـش و  هدوشگ  هرجح  برد  ناهگان  هک  متفر  ورف  یقیمع 

هداد و رارق  بطاـخم  ارم  دوـخ  مرگ  شوـغآ  اـب  هک  مدـید  ار  یناریا  يرئاز  دوـب  هتفرگ  ارم  دوـجو  بارطـضا  هرهلد و  هک  یلاـح  رد  مدـش 
: دیوگیم

. لوپ هدزیس  مه  نیا  مرگ و  ياذغ  گید  کی  نیا  ایب 
میوج  (ع ) یلع میوگ  (ع ) یلع ناج  ات  دوب  نت  رد  ارم 

میوج (ع ) یلع میوگ  (ع ) یلع ناج  رد  مگر  ات  دبنجب 
مناد  ار  فرح  کی  نیمه  مناهنپز  ادیپ و  ز 

میوج (ع ) یلع میوگ  (ع ) یلع ناهنپ  رد  ادیپ و  رد  هک 
متاجانم  خیش  رگ  متابارخ و  لها  رگا 

میوج (ع ) یلع میوگ  (ع ) یلع ناتسد  رهب  نیئآ  رهب 
منامرد  تسا و  درد  (ع ) یلع منامیا  تسا و  نید  (ع ) یلع

میوج (ع ) یلع میوگ  (ع ) یلع نامرد  اب  هچ  درد و  اب  هچ 
اهلد  شمارآ  (ع ) یلع اهلکشم  لالح  (ع ) یلع

میوج (ع ) یلع میوگ  (ع ) یلع ناسآ  ملکشم  ات  دنک 
متفخ  هدکیم  رد  رگ  متفا و  هقناخ  رد  رگا 

میوج (ع ) یلع میوگ  (ع ) یلع ناریو  هرومعم و  رهب 
رای يدهم  رشن  هداز ، فلخ  ریم  (ع ) یلع هیولعلا ، تامارک  عبنم : 

مکحلاررغ

دناهتـساخرب و وا  بتکم  زا  ياهتـسجرب  نادرگاش  و  دوب ، شنامز  دیلقت  گرزب  عجارم  زا  یئابطابط ) يدهم  دمحم  دیـس   ) مولعلارحب همالع 
يدرجورب یمظعلا  هّللا  ۀیآ  مّود  دج  يومع  وا  هدش  فرشم  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هّللا  لجع  رصع  یلو  اقآ  تمدخ  هک  تسیناسک  زا  یکی 
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فرـشا فجن  رد  شفیرـش  ربق  هتفگ و  کیبل  ار  قح  توعد  يرمق  يرجه  هدزاود  تسیود و  رازه و  لاس  رد  فرـشا  فجن  رد  هک  تسا 
: دیوگیم یلیقع  داوجلادبع  خیش  گرزب  ملاع  ثّدحم و  وا  نادرگاش  زا  یکی  هکنیا : بئاجع  زا  تسا .

زا یباتک  نم ، يالوم  يا  مدرک : ضرع  ترایز ، زا  سپ  متفر  (ع) یلع نینمؤملاریما  اقآ  فیرـش  دـقرم  تراـیز  هب  يزور  فرـشا  فجن  رد 
موصعم الم  مدمآ . نوریب  مرح  زا  سپس  مدرگ . دنم  هرهب  نآ  زا  ریقح  ات  دشاب  امش  دوخ  ياههظعوم  حیاصن و  يوتحم  هک  مهاوخیم  امش 

. تسا یبوخ  باتک  هک  رخب  ار  باتک  نیا  ایب  ینالف  تفگ ، دز و  ادص  ارم  نحص ، رد  کیدزن  شورفباتک  (ع ) یلع
هک متفایرد  تسا  مکحلاررغ  باـتک  مدـید  مدرک  یـسررب  هعلاـطم و  ار  باـتک  هکنآ  زا  سپ  مدـیرخ ، وا  زا  نازرا  تمیق  هب  ار  باـتک  نآ 

. تسا هدش  عقاو  لوبق  دروم  ترضح  نآ  زا  نم  ياضاقت 
رازه و لاسب  هدرک  دالوا  صاـخ  فقو  ار  نآ  هک  مکحلاررغ )  ) باـتک کـی  تشپ  رد  یلیقع  داوجلادـبع  خیـش  دوخ  طـخ  هب  بلطم  نیا  )

(. تسا هدش  هتشون  تشه  تسیود و 
یمیمت دحاولادبع  نب  دمحم  يدِمآ  همّالع  فیلءات  هک  تسا  (ع) یلع نینمؤملاریما  اقآ  ظعاوم  نانخس و  راتفگ و  يواح  مکحلاررغ  باتک 

هدیـسر و پاچ  هب  همجرت  اب  دـلج  ود  رد  باتک  نیا  نونکا  هتفر و  ایند  زا  يرمق  يرجه  هد  دـصناپ و  لاسب  مشـش  نرق  لـئاوا  رد  هک  تسا 
. تسا هلمج  ثیدح و  رازه  شش  لماش 

(ع ) یلع ایربک ، هنیآ  وت  هرهچ  يا 
(ع) یلع ایبنا ، ِرس  جات  وت  ِرد  كاخ 

يدزیا  راونا  وت  ناتسآ  نابات ز 
(ع) یلع ادخ ، تسد  وت  نیتسآ  نوریب ز 

یگدنز  ریسکا  وت  هاگن  زا  دزیریم 
(ع) یلع اقب  بآ  وت  ناهد  زا  دشوجیم 

یلو  تمناوخ  ادخ  ياجب  رگا  تسا  كرش 
(ع) یلع ادخ  دشابن  دوبن و  ادج  وت  زا 

ادج  ار  وت  اتکی  قلاخ  رگا ز  مدید 
(ع) یلع ات ، ود  تمالم  رابز  دوش  متشپ 

راکشآ  ددرگ  ادخ  لامج  ات  هدرپیب 
(ع) یلع دوخ آ ، باجح  نورب ز  رظن  کی  دوخ 

رای يدهم  رشن  هداز ، فلخ  ریم  (ع ) یلع هیولعلا ، تامارک  عبنم : 

الب باقرغ 

فلوم گرزب  ردپ  (ع)ه  یلع هّللا  ۀمحر  نایقیدص  نسح  ازریم  مالـسلامه ) (ع) یلع  ) تراهط تمـصع و  تیبلها  قشاع  یقتم  دهاز  موحرم 
دوب هتفرگ  ارف  ار  مدوجو  مامت  سرت  كانتشحو ، لگنج  کیرات و  اوه  داتفا ، لگنج  هب  مرذگ  بش  کی  هک  دوب  هدرک  لقن  هدلاو  يارب  هک 

دوب و نوـخ  زا  رپ  زمرق و  شنامـشچ  هک  يراـح  لـکیه و  يوـق  گرزب و  گـس  کـی  ناـهگان  هک  مدرک . رذـگ  مدوـب  راـچان  نوـچ  یلو 
. درک هلمح  نم  هب  تشاد  يزیت  ياهنادند 

هجوتم تقو  کی  هک  مدوب  هتکس  هب  کیدزن  منک و  هچ  متـسنادیمن  مدوب و  هدش  کشخ  میاجرـس  سرت  زا  دش و  دیفـس  چگ  دننام  مگنر 
. ینک ادیپ  تاجن  ات  ناوخب  ار  رعش  نیا  هبترم  تفه  دومرف  مدیدن و  ار  هدنیوگ  دروخ و  میاههناش  هب  تشپ  زا  یتسد  مدش 
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یفطصم  ای  ماهداتفا  الب  باقرغب 
یضترملا (ع ) یلع مراتفرگ  مغ  رحب  هب  یتسد 

یهلاادی  متسناد  جارعم  بش  رارسا  یتسد ز 
یتسد ادخ  رهب  (ع ) یلع ای  يریگن  متسد  ارچ 

. متشذگ شدزن  زا  مه  نم  دش و  تکاس  ناویح  نآ  مدید  دوب ، شتآ  يور  بآ  لثم  مدناوخ  ار  راعشا  نیا  ات 
نم  تشهب  وا  لامج  نم  تشرس  وا  رهم  ز 

میوج (ع ) یلع میوگ  (ع ) یلع ناوضر  هضور  ردنا  مه 
ناحبس  هّللا  رس  (ع ) یلع نافرع  هّللا  باب  (ع ) یلع

میوج (ع ) یلع میوگ  (ع ) یلع نافرع  شناد و  رونب 
مندیب  رادنید و  رگ  منیکسم و  شیورد و  رگا 

میوج (ع ) یلع میوگ  (ع ) یلع نامیا  اب  هچ  رفک و  اب  هچ 
میوجیم  رانز  رگ  میوگیم و  حیبست  رگا 

میوج (ع ) یلع میوگ  (ع ) یلع ناونع  رهب  مسا و  رهب 
نامحرلا  نیسای و ز  نآرق ز  هروس  هروس  ز 

میوج (ع ) یلع میوگ  (ع ) یلع نایبت  ره  هیآ ز  رهب 
ملانیم  رجه  زا  رگ  ملاحشوخ و  لصو  زا  رگا 

میوج (ع ) یلع میوگ  (ع ) یلع نارجه  اب  هچو  لصو  اب  هچ 
رای يدهم  رشن  هداز ، فلخ  ریم  (ع ) یلع هیولعلا ، تامارک  عبنم : 

رورغ

رکف دوخ  اب  هدش و  رورغم  دوخب  مک  مک  یلو  دوب  هتفرگ  دای  یئاهزیچ  شیب  مک و  دیشک و  تمحز  یملع  بلاطم  نتفرگ  ارف  رد  یتدم  وا 
. تسا هدنامن  وا  رب  هتسنادن  رگید  هتفرگ و  دای  ار  اهزیچ  مامت  درکیم 

دوخ هابتـشا  ینادان و  هجوتم  تشگ  هدـنامرد  دـش و  وا  زا  هک  یلاؤس  نیلوا  اـب  دـش و  اوسر  دوز  یلیخ  یلو  درک  یگرزب  ياـعداور  نیا  زا 
. دش

. دنک ار  اعدا  نیا  هتسناوتن  یسک  لاحب  ات  دوب و  (ع) یلع اقآ  درک  ار  ینودقفت  نا  لبق  ینولس  ياعدا  هک  یسک  نیلّوا 
دومرف هک  (ع) یلع زا  دیلقت  هب  زور  کی  دش و  رورغم  دوخ  ياهشناد  هب  تسا  تنس  لها  نیرسفم  زا  یکی  هک  یناسارخ  نامیلـس  نب  لتاقم 

هچنآ دوخ  بلاطم  تالکشم و  زا  ینعی  شرعلا : نودامع  ینولس  تفگ  مورب . امش  نایم  زا  هکنآ  زا  شیپ  دیسرپب  نم  زا  دیهاوخیم  هچ  ره 
. مهد خساپ  ات  دینک  لاؤس  نم  زا  تسا  شرع  زا  رتنیئاپ 

هدیشارت شرس  دیاب  هک  ریصقت  يارب   ) دروآ ياجب  جح  هک  مدآ  ترـضح  یتقو  هک  درک  لاوئـس  هلـصافالب  دوب . وا  سلجم  رد  هک  رفن  کی 
؟ دیشارت ار  مدآ  رس  یک  دوش )

: تفگ درک و  دنلب  ار  شرس  تشگ  مولعم  وا  ینادان  دوز  یلیخ  درادن و  یباوج  دید  نوچ  درک  رکف  یتدم  تخادنا . نیئاپ  ار  شرس  لتاقم 
نآ رطاخب  مربب  یپ  مدوخ  ینادان  یناوتان و  هب  نم  دینک و  لاؤس  نم  زا  هک  دروآ  امش  نابز  هب  ادخ  ار  بلطم  نیا  تسین  امـش  زا  لاؤس  نیا 

. مدرک ادیپ  هک  یئاجب  ان  بجع  رورغ و 
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منک  ادا  نایعیش  هب  دوخ  نید  هک  ماهدمآ 
منک انشآ  بلب  بل  ادخ  تّجح  فصوب 

منک  امنا  ورسخ  یضترم  (ع ) یلع حدم 
منک اضر  ار  يادخ  وا  تافص  نتفگ  ز 

منک  یضترم  تعَن  ِز  ودع  هدید  ود  روک 
منک او  وچ  بل  هچنغ  (ع ) یلع یمان  مانب 
(ع ) یلع ابحرم  رازه  دنک  نم  عبط  راثن 
نزب  فسا  هشیرب  ار  هشیت  اج و  زیخ ز 

نزب فده  رب  تسرد  ار  شیوخ  ياعد  هریت 
نزب  فجن  همئاق  یضترم  يالو  مد ز 

نزب فشک  ول  ریما  (ع ،) یلع نمادب  تسد 
نزب  فعش  دصب  هدنخ  نیمزرب  بوکب  ياپ 

نزب فک  و  (ع ) یلع وگب  (ع ) یلع یمان  مانب 
رای يدهم  رشن  هداز ، فلخ  ریم  یلع  هیولعلا ، تامارک  عبنم : 

شتآ زا  تاجن  لایع و  مغ 

راـهظا دومن و  باـطخ  وا  هب  دومن ، دروخرب  یـسراف  ناملـس  هب  هار  نیب  رد  و  دـش ؛ جراـخ  لزنم  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤـملاریما  يزور 
؟ يرب یم  رس  هب  یتیعضو  هچ  رد  ناملس ! يا  تشاد :

؟ تسیچ كانهودنا  عوضوم  راهچ  نآ  دومرف : ترضح  مرب ؛ یم  رس  هب  عوضوم  راهچ  مغ  رد  داد : خساپ  نینچ  باوج  رد  یسراف  ناملس 
. دهاوخ یمار  یگدنز  جاتحیام  رگید  ماعط و  نم  زا  هک  ما ، هلئاع  رسمه و  لّوا : تفگ : ناملس 

. مشاب وا  رب  نامرف  عیطم و  دیاب  هک  لاعتم ، راگدرورپ  مّود :
. دنک تیصعم  راچد  فرحنم و  ّقح ، ریسم  زا  ارم  دراد  یعس  هظحل  ره  هک  هدش ،) هدنار   ) میجر ناطیش  مّوس :

. تسا نم  ناج  نتفرگ  راظتنا  رد  هک  توملا ، کلم  لیئارزع و  مراهچ :
هک نیا  هچ  تشاد ؛ یهاوخ  تشهب  رد  هک  یئالاو  لئاضف  یلاع و  تاماقم  هب  مهد  تراشب  ار  وت  ناملس ! يا  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  ماما 

؟ یتسه یتیعضو  هچ  رد  یلع ! ای  دومرف : نم  هب  ترضح  نآ  متفر ، هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  تاقالم  هب  يزور  زین  نم 
بآ زا  ریغ  هک  ارچ  متسه ؛ تحاران  مالسلا  مهیلع  نیسح  نسح و  مدنزرف  ود  رسمه و  يارب  و  مرب ؛ یم  رس  هب  یتخـس  تیعـضو  رد  متفگ :

. میرادن لزنم  رد  يرگید  زیچ  یندیماشآ 
شتآ زا  وا  تاجن  ببس  هداوناخ ، تالکشم  عفر  تهج  رد  درم  یتحاران  مغ و  یلع ! ای  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  لوسر  ترـضح 

. دشاب یم  خزود 
. تسا یهلا  بضغ  رهق و  شتآ  زا  ناسنا  یئاهر  هلیسو  زین  ندوب ، ادخ  رب  نامرف  عیطم و  و 

. تسا یّبحتسم  تدابع  لاس  تصش  زا  لضفا  هکلب  ادخ و  هار  رد  داهج  نوچ  یگدنز ، تالکشم  رب  ربص  نینچمه 
. دوب دهاوخ  ناهانگ  هراّفک  ندوب ، گرم  دای  هب  هظحل  ره  زین  و 

ینایز دوس و  تهج  نیا  رد  هودنا  مغ و  و  دیامن ، یم  هدروآرب  لاعتم  دنوادخ  ار  ناگدنب ، زاین  يزور و  قزر و  یلع ! ای  دومرف : همادا  رد  و 
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. نابرهم دنوادخ  هاگشیپ  رد  شاداپ  باوث و  رگم  درادن 
[ . 1 . ] تسا هداوناخ  هلئاع و  يارب  نتشاد ، ْمَغ  اه ، مغ  نیرت  مهم  هک  نادب  دوزفا : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  نایاپ  رد  و 

-----------------
اه : تشون  یپ 

ص 91. رابخالا : عماج  [ 1]

هدامآ ياذغ 

یکاروخ یلع ! دومرف : دروآ و  فیرـشت  ام  لزنم  هب  ادخ  لوسر  میدوب . هتفاین  ندروخ  يارب  ییاذغ  ام  تشذگیم و  زور  هس  هک  یلاح  رد 
؟ دیراد دوخ  دزن 

منادنزرف رسمه و  دوخ و  هک  تسا  زور  هس  نونکا  مه  تسا ، هدیزگرب  شیوخ  تلاسر  هب  هتـشاد و  یمارگ  ار  امـش  هک  ییادخ  هب  متفگ : 
. میا هدرک  رس  یگنسرگ  اب 

. دبایب ندروخ  يارب  يزیچ  دیاش  دورب ، قاتا  نایم  هب  ات  تساوخ  شرتخد  زا  (ص ) ادخ لوسر  سپ 
. موش قاتا  لخاد  نم  دیهد  تصخر  رگا  متفگ : نم  تشادن .) دوجو  اجنآ  رد  یکاروخ   ) مدمآ نوریب  قاتا  زا  کنیا  مه  نم  تفگ : همطاف 

. وش لخاد  راگدرورپ  نذا  هب  دومرف :
نم . ) تشاد رارق  نآ  رانک  رد  زین  دیرت )  ) اذغ زا  یفرظ  و  دوب . هدـش  هداهن  هزات  يامرخ  نآ  رد  هک  مدـید  یقبط  مدـش  قاتا  دراو  هک  نیمه 

. هلب متفگ : ؟ يدید ار  اذغ  هدنروآ  ایآ  دومرف : ترضح  مدروآ . (ص ) ادخ لوسر  دزن  هتشادرب و  ار  اذغ  نآ  متفر و ) ولج 
. نک فصو  میارب  ار  وا  دومرف :

. تشگ رهاظ  مناگدید  ربارب  رد  درز  زبس و  خرس و  ياهگنر  هک ) مدید  ردق  نیمه  : ) متفگ
. تسا هدش  نیئزت  رهاوج  توقای و  رد و  اب  هک  تسا  لیئربج  رپ  طوطخ  اهنیا  دومرف :

. دنامیم یقاب  اذغ  يور  رب  هک  دوب  ام  ناتشگنا  رثا  اهنت  دشن . هتساک  اذغ  زا  چیه  میدش و  ریس  ات  میدش  لوغشم  اذغ  نآ  ندروخ  هب  سپس 
؟ یش نم  كدنع  له  یلع ! ای  لاقف : مایا  هثلاث  ذنم  انمعط  نکی  مل  یلزنم و  یف  یناتا  ص )  ) هللا لوسر  ناف  ع ...:)  ) یلع لاق 

تیبلا و یلخدا  همطاف ! ای  یبنلا : لاقف  مایا . هثالث  ذنم  يانبا  یتجوز و  تتمعط و  ام  هلاسرلاب  كافطـصا  همارکلاب و  کمرکا  يذلا  و  تلقف :
؟ انا هلخدا  ص !)  ) هللا لوسر  ای  تلقف : هعاسلا  تجرخ  تلاقف : ائیش ؟ نیدجت  له  يرظنا 

! یلع ای  لاقف : ص )  ) هللا لوسر  یلا  اهتلمحف  دـیرت . نم  هنفج  رمت و  نم  بطر  هیلع  عوضوم  قبطب  انا  اذاغ  تلخدـف  هللا ، مساب  لخدا  لاـقف :
؟ ماعطلا اذه  لمح  يذلا  لوسرلا  تیار 

. رفصا رضخا  رمحا و  نیب  نم  تلقف : یل ، هفص  لاقف : معن ، تلقف :
[ . 1 .... ] انعباصا انیدیا و  شدخ  الا  یئر  امف  انعبش  یتح  دیرتلا  نم  انلکاف  توقایلا ، ردلاب و  هللکم  لیئربج  حانج  ططخ  کلت  لاقف :

--------------
: اه تشون  یپ 

ص 698. لاصخ ، [ 1]

تلفغ

(. دومنیم یهن  ههقهق  زا  و   ) درکیمن زواجت  مسبت  دح  زا  ادخ  (ص ) ادخ ربمایپ  هدنخ 
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دروخرب دندیدنخیم ، هاق  هاق  هدوهیب ) نانخس  ندیشک  شیپ  اب  و   ) دندوب هتسشن  وگتفگ  هب  مه  درگ  هک  راصنا  ناناوج  زا  يرامش  اب  يزور 
؟ تسا ربخ  هچ  دیشاب  تکاس  دومرف : تفشآرب و ) تلفغ  همه  نآ  زا  اجنامه   ) درک

زا دور و  ناتـسروگ  هب  دـیاب  تسا ، هدرک  هاتوک  ریخ  ياـهراک  زا  ار  شتـسد  هتخاـس و  هتفیرف  ار  وا  زارد ، لوط و  ياـهوزرآ  هک  سک  ره 
ناک یلع ...: لاق  . تساهتذـل هدـننک  ناریو  گرم  هک  دیـشاب . گرم  دای  هب  هشیمه  دریگب . تربع  دـنپ و  ترخآ ، ناهج  گرم و  هاگرذـگ 

مکنم هرغ  نم  ءالوه  ای  هم  لاقف : مههاوفا ، لم  نوکحـضی  نوثدـحتی و  مه  اذا  راصنالا و  نم  هیتفب  موی  تاذ  زاتجاف  مسبتلا ، یبنلا  کـحض 
[ . 1 . ] تاذللا مداه  هناف  توملا ؛  رکذا  روشناب و  ربتعیلا  روبقلا و  علطیاف  هلمع  ریخلا  یف  هب  رصق  هلما و 

---------------
: اه تشون  یپ 

ص 119. ج 12 ، هعیشلا ، لئاسو  [ 1]

نینح هوزغ 

دـش مولعم  میدیجنـس . ار  بآ  قـمع  دوـب ، هدـش  رپ  بالیـس  زا  هک  میدرک  دروـخرب  میظع  ياهرد  اـب  نینح  هوزغ »  » زا تشگزاـب  هار  رد  . 1
: دنتفگ ترضح  نآ  هب  هدش ) نارگن  باحصا  هنحص ، نیا  هدهاشم  زا  . ) تسا ناسنا  تماق  ربارب  هدراهچ 

هک هاگنآ  مالسلاهیلع  یسوم  باحصا  هک  روط  نامه  ام » يور  شیپ  بآ  زا  رپ  يهرد  و  تسام ، رس  تشپ  رد  نمشد  ادخ ! يهداتـسرف  يا  »
[ . 1 ...«. ] دش میهاوخ  كاله  نوعرف  هاپس  تسد  هب  کنیا  : » دنتفگ دنتفرگ ، رارق  ناینوعرف  بیقعت  تحت 

: درک ضرع  تخادرپ و  شیاین  هب  دش و  هدایپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ 
«. نایامنب نم  هب  ار  دوخ  ناوت  تردق و  زا  ياهولج  زورما  سپ  يدرک ، راکشآ  ياهناشن  تیآ و  تناربمایپ  زا  کی  ره  يارب  ایادخ ! راب  »

. دییایب نم  لابند  هب  هراوس  هدایپ و  ناگمه  دیوش و  راوس  ادخ  مان  هب  دومرف : دش و  ناور  بآ  رب  دیدرگ و  راوس  بسا  رب  سپس 
دیدرگن . رت  ییاپراچ  مس  یسک و  ياپ  دنتشذگ و  بآ  زا  دندرک و  نانچ  باحصا 

دش . عطق  وا  تسد  کی  تشادرب و  مخز  نینح  يهوزغ  رد  دیبع » نب  هللا  دبع  . » 2
، ملاس تسد  زا  عوطقم  تسد  هک  يروط  دیدرگ ، تمالس  شتسد  دینابـسچب . دراذگ و  شیاجرـس  تفرگ و  ار  وا  هدیرب  تسد  ادخ  ربمایپ 

. دوبن صیخشت  لباق 
. تخادرپ قح  شیاتس  حیبست و  هب  وا  كرابم  ناتسد  رد  گنس  نآ  تفرگ و  تسد  رد  ار  یگنس  نینح ، زور  رد  زین  و  - 3

هراپ ره  هک  میدینش  دیسر . نامـشوگ  هب  حیبست  زاوآ  هعطق  ره  زا  دش و  هعطق  هس  گنـس  دوش . هتفاکـش  هک  دومرف  نآ  هب  ادخ  لوسر  سپ ،
. تشاد توافت  يرگید  رکذ  اب  هک  تفگیم  يرکذ  گنس 

نیا رد  دـش . میـسقت  مدرم  نایم  (ص ) ادـخ لوسر  فارـشا  تراظن و  اب  داتفا ؛ نیملـسم  تسد  هب  نینح ، گنج  رد  هک  یلاوما  میاـنغ و  - 4
دومنن و بدا  تیاعر  اما  درک ، مالـس  دمآ و  ولج  یناشیپ ، رد  هدجـس  راثآ  نت و  رب  ینیتسوپ  اب  ، هدـیمخ تشپ  هدیـشک و  دـق  اب  يدرم  نایم 

ترضح مدوب . میانغ  دهاش  نم  تفگ : ترضح  نآ  هب  ضارتعا  تلاح  هب  سپس  دینادرگن . صوصخم  دوخ  مالس  رد  ار  ص )  ) ادخ لوسر 
؟ دوب روطچ  دومرف :

!! يدرکن راتفر  فاصنا  لدع و  هب  تفگ :
: دومرف تفشآرب و  وا  نخس  زا  ترضح 

خـساپ ات  دنتـساخ  اپ  هب  نیملـسم  ناـیم  زا  یناـسک  !؟ دوریم نآ  راـظتنا  یـسک  هچ  زا  سپ  دـنزن  رـس  نم  زا  هنـالداع  راـتفر  رگا  وت ، رب  ياو 
باترپ نامک  زا  هک  يریت  نوچمه  هک  دنوش  عمج  وا  درگ  یناسک  يدوزب  دینک ، شیاهر  دومرف : یمارگ  لوسر  اما  دـنهدب ، ار  وا  یمرـشیب 
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. دیناسر دهاوخ  تکاله  هب  شناگدنب  نیرتبوبحم  تسد  هب  ار  اهنآ  نم  زا  سپ  دنوادخ  و  دش . دنهاوخ  نوریب  نید  زا  دوش 
نم ودعلا  ص !)  ) هللا لوسر  ای  اولاقف : هماق . هرـشع  عبرا  وه  اذاف  هانردقف  بخـشی . داوب  نحن  اذاف  نینح  یلا  هعم  انجرخ  ع ...:)  ) یلع لاق  - 1

ینراف هلالد  لسرم  لکل  تلعج  کنا  مهللا  لاق : مث  ص )  ) هللا لوسر  لزنف  نوکردمل ) انا  : ) یسوم باحصا  لاق  امک  انماما  يداولا  انئارو و 
[ . 2 . ] احتف انحتف  ناکف  انهجرف  اهفافحا  يدنتال  لبالا  اهرفاوح و  يدنتال  لیخلا  تربعف  بکر  کتردق و 

[ . 3 . ] يرخالا دیلا  نم  فرعت  نکت  ملف  هدی ، هیلع  حسمف  یبنلا  یلا  اجف  نینح ، موی  هدی  تناب  دیبع و  نب  هللادبع  حرج  دقل  و  -... 2
عمسیال احیبست  اهنم  هقلف  لکل  عمسن  قلف  ثالث  قلفناف  قلفنا . رجحلل : لاق  مث  اسیدقت . احیبست و  رجحلل  انعمسف  ارجح  نینح  موی  ذخا  -... 3

[ . 4 . ] يرخالل
[ . 5 . ] يدعب نم  هیلا  قلخلا  تحا  دی  یلع  هللا  مهلتقی  ، هیمرلا نم  مهسلا  قرمی  امک  نیدلا  نم  نوقرمی  عابتا  هل  نوکیس  هوعد  لاقف : -... 4

-------------------------
: اه تشون  یپ 

(. 61:26  ) ءارعش يهروس  [ 1]
ص 285 . ص 38 و ج 17 ، ج 10 ، راحب ، [ 2]

ص 224 . جاجتحا ، [ 3]
ص 48 . ص 296و ج 10 ، ج 17 ، راحب ، [ 4]

ج 1،ص 148. داشرا ، [ 5]

لاملا تیب  مالغ 

و مربیم . ار  شتـسد  ددزدـب  يرگید  زا  رگا  منکیمن و  عطق  ار  شتـسد  ددزدـب  مدوخ  زا  رگا  نم  مـالغ  دومرف : مالـسلاهیلع  نینموملاریما 
[ . 1 . ] تسا نیملسم  مامت  لام  وا  اریز  منکیمن ؛ عطق  ار  شتسد  دنک  يدزد  رگا  لاملا  تیب  مالغ 

-------------------
اه : تشون  یپ 

ثیدح 20 . ص 237 ، ج 7 ، یفاک ، عورف  [ 1]

تشک اطخ  هب  ار  يدازآ  درم  یمالغ 

شیدازآ دومرف : دوب ، هدرک  دازآ  ار  وا  شیالوم  نآ  زا  سپ  هتشک و  اطخ  روطب  ار  يدازآ  درم  هک  یمالغ  هرابرد  مالسلاهیلع  نینموملاریما 
[ . 1 . ] دشابیم لوتقم  هید  نماض  شیالوم  و  تسا ، حیحص 

---------------
اه : تشون  یپ 

ص 44 . عنقم ، [ 1]

یسنج هزیرغ 

، نادرم رد  ار  تمسق  کی  هداد و  رارق  نانز  رد  ار  نآ  تمسق  هن  هدیرفآ ، ءزج  هد  ار  توهـش  دنوادخ  دومرفیم : مالـسلاهیلع  نینموملاریما 
[ . 1 . ] وا هب  قلعتم  تشاد  درم  هن  ینز  ره  هجیتن  رد  دوب  هدادن  رارق  ناشتوهش  هزادنا  هب  ار  نانآ  تفع  ایح و  دنوادخ  رگا  و 
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---------------
اه : تشون  یپ 

ثیدح 1. ص 338 ، ج 5 ، یفاک ، عورف  [ 1]

ف

نآرق تئارق  تلیضف 

: دومرف مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح 
روضح ناگتـشرف  اجنآ  رد  و  دوشیم ، رایـسب  هناخ  نآ  تکرب  دراد ، دوجو  نآ  رد  ادخ  دای  و  دوشیم ، هدـناوخ  نآرق  نآ  رد  هک  ياهناخ  »

. دنراد ینشور  نیمز  لها  يارب  ناگراتس  هک  نانوچ  تسا ، شخب  یئانشور  نامسآ  لها  يارب  دنوشیم و  رود  نیطایش  و  دنباییم ،
[ . 1 .« ] تسا نیطایش  عامتجا  زکرم  دنرادن و  هار  نآ  رد  ناگتشرف  دوشن ، هدناوخ  نآرق  دشابن و  نآ  رد  ادخ  دای  هک  ياهناخ  رد 

: هک دومرف  هراشا  نآرق  رد  دوجوم  هدرتسگ  مولع  اهشزرا و  هب  هبطخ 198  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح 
ُِملُْظی َال  ًاعاَعُـشَو  ُهُجْهَن ، ُّلُِضی  َال  ًاجاَْهنِمَو  ُهُْرعَق ، ُكَرْدـُی  اـَل  ًارَْحبَو  ُهُدُّقََوت ، ُوبْخَی  اـَل  ًاجاَرِـسَو  ُهُحِیباَـصَم ، ُأَـفُْطت  اـَل  ًارُون  َباَـتِْکلا  ِْهیَلَع  َلَْزنَأ  َُّمث 

. ُُهناَوْعَأ ُلَذُْخت  َال  ًاّقَحَو  ُهُراَْصنَأ ، ُمَزُْهت  َال  ًاّزِعَو  ُهُماَقْسَأ ، یَشُْخت  َال  ًءاَفِشَو  ُُهناَکْرَأ ، ُمَدُْهت  َال  ًاناَْیِبتَو  ُُهناَهُْرب ، ُدَمُْخی  َال  ًاناَقُْرفَو  ُهُؤْوَض ،
َال ٌرَْحبَو  ُُهناَطیِغَو . ِّقَْحلا  ُۀَـیِدْوَأَو  ُُهناَْیُنبَو ، ِماَلْـسِْإلا  ُِّیفاَثأَو  ُُهناَرْدُـغَو ، ِلْدَْـعلا  ُضاَیِرَو  ُهُروُُحبَو ، ِْملِْعلا  ُعِیباَنَیَو  ُُهتَحُوبُْحبَو ، ِناَـمیِْإلا  ُنِدـْعَم  َوُهَف 

اَْهنَع یَمْعَی  َال  ٌماَلْعَأَو  َنوُِرفاَسُْملا ، اَهَجْهَن  ُّلِضَی  َال  ُلِزاَنَمَو  َنوُدِراَْولا ، اَهُـضیِغَی  َال  ُلِـهاَنَمَو  َنوُِحتاَْـملا ، اَُهبِْـضُنی  اـَل  ٌنُویُعَو  َنُوفِْزنَتْـسُْملا ، ُُهفِْزنَی 
. َنوُدِصاَْقلا اَْهنَع  ُزوُجَی  َال  ٌماَکآَو  َنوُِرئاَّسلا ،

ًاقِیثَو ًْالبَحَو  ٌۀَْـملُظ ، ُهَعَم  َْسَیل  ًارُونَو  ٌءاَد ، ُهَدـَْعب  َْسَیل  ًءاََودَو  ِءاَحَلُّصلا ، ِقُرُِطل  َّجاَحَمَو  َءاَهَقُْفلا ، ِبُولُِقل  ًاعِیبَرَو  ِءاَـمَلُْعلا ، ِشَطَِعل  ًاـّیِر  ُهَّللا  ُهَلَعَج 
ًادِـهاَشَو ِِهب ، َمَّلَکَت  ْنَِمل  ًاناَهُْربَو  ُهَلَحَْتنا ، ِنَِمل  ًارْذُـعَو  ِِهب ، َّمَْتئا  ِنَِمل  يًدُـهَو  ُهَلَخَد ، ْنَِمل  ًاْملِـسَو  ُهاَّلََوت ، ْنَِمل  ًاّزِعَو  ُُهتَوْرِذ ، ًاعِینَم  ًالِقْعَمَو  ُُهتَوْرُع ،

، یَعَو ْنَِمل  ًاـْملِعَو  َمَْألَتْـسا ، ِنَِمل  ًۀَّنُجَو  َمَّسَوـَت ، ْنَِمل  ًۀَـیآَو  ُهَلَمْعَأ ، ْنَِمل  ًۀَّیِطَمَو  ُهَلَمَح ، ْنَِمل  ًـالِماَحَو  ِِهب ، َّجاَـح  ْنَِمل  ًاـْجلَفَو  ِهـِب ، َمَصاَـخ  ْنَِـمل 
. یَضَق ْنَِمل  ًامْکُحَو  َيَور ، ْنَِمل  ًاثیِدَحَو 

نآرق ياهیگژیو  اهشزرا و 
هک تسا  ییایرد  دریذپن ، لاوز  نآ  یگدنـشخرد  هک  تسا  یغارچ  درادـن ، یـشوماخ  هک  تسا  يرون  دومرف . لزان  وا  رب  ار  نآرق  سپـس  »

یلطاب قح و  هدـننک  ادـج  دوشن ، کـیرات  نآ  رون  هک  تسا  ياهلعـش  ددرگن ، هارمگ  نآ  هدـنور  هک  تسا  یهار  دوشن ، كرد  نآ  ياـفرژ 
ياـهیرامیب هـک  تـسا  ياهدـنهد  افــش  دوـشن ، بارخ  نآ  ياهنوتــس  هـک  تـسا  ییاـنب  ددرگن ، شوماـخ  شناـهرب  شــشخرد  هـک  تـسا 

. دنوشن بولغم  شناگدننک  يرای  هک  تسا  یّقح  و  دنرادن ، تسکش  شناروای  هک  تسا  یتردق  دیادزب ، ار  زیگناتشحو 
، تسا لدـع  يراج  ياهرهن  و  تلادـع ، ياههمـشچرس  تسا ، مولع  ياهایرد  شناد و  ياههمـشچ  تسا ، نآ  لصا  نامیا و  ندـعم  نآرق ،
، نآ ناگنـشت  هک  تسا  ییایرد  تسا ، نآ  ياهنیمزرـس  و  تقیقح ، لالز  يراج  ياـهرهن  تسا ، نآ  مکحم  ياهنوتـس  مالـسا و  ياـههیاپ 

شهاک دـنریگرب  نآ  زا  هچره  هک  تسا  یبآ  تشادرب  لـحم  درادـن ، یمک  شبآ  هک  تسا  ییاههمـشچ  و  دیـشک ، دـنناوتن  ماـمت  ار  شبآ 
، دـننکیمن تلفغ  نآ  زا  ناگدـنور  هک  تسا  ییاـههناشن  و  درک ، دـنهاوخن  شوـمارف  ار  نآ  هار  نارفاـسم  هـک  تـسا  ییاـهلزنم  دـباییمن ،

. دنرذگیمن نآ  زا  هک  تسا  ییابیز  راسهوک 
هداد رارق  ناحلاص  يارب  عیـسو  هدرتسگ و  هار  و  ناهیقف ، بلق  يارب  يراهب  ناراـب  و  نادنمـشناد ، یملع  شطع  هدـنناشن  ورف  ار  نآرق  ادـخ 

ياههتـشر هک  تسا  ینامـسیر  دوشیمن ، تفای  یکیرات  نآ  اب  هک  تسا  يرون  درادن ، دوجو  يرامیب  نآ  اب  هک  تسا  ییوراد  نآرق  تسا ،
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هک سکره  يارب  تسا  ینما  لحم  دـنیزگرب ، ار  نآرق  هک  نآ  يارب  تسا  یتردـق  ناوت و  و  دـنلب ، نآ  هّلق  هک  تسا  یهاگهانپ  مکحم ، نآ 
رارق دوخ  مسر  هار و  ار  نآرق  هک  نآ  يارب  تسا  هفیظو  ماـجنا  هلیـسو  دـنک ، يوریپ  وا  زا  هک  نآ  يارب  تسا  ییاـمنهار  دوـش ، دراو  اـجنآ 
تسا هدنهد  تاجن  دنک ، لالدتسا  نآ  اب  هک  سک  نآ  يارب  تسا  يزوریپ  لماع  دیوگب ، نخـس  نآ  اب  هک  سک  نآ  رب  تسا  یناهرب  دهد ،

وا رد  هک  سک  نآ  يارب  تسا  تیاده  هناشن  و  دریگ ، راکب  ار  نآ  هک  نآ  ربهار  و  دنک ، لمع  نآ  هب  دـشاب و  نآ  ظفاح  هک  سک  نآ  يارب 
ثیدـح و  دراپـسب ، رطاـخ  هب  ار  نآ  هک  تسا  یـسک  شناد  و  دنانـشوپب ، ار  دوخ  نآ  اـب  هک  سک  نآ  يارب  تسا  هدـنرادهگن  رپـس  درگنب ،

[ . 2 .« ] دنک تواضق  نآ  اب  هک  تسا  یسک  نامرف  و  دنک ، تیاور  نآ  زا  هک  تسا  یسک 
-------------------

اه : تشون  یپ 
مجنپ . لصف  مهدزاود ، باب  نیقّتملا  ۀیلح  [ 1]

: تسا حرش  نیا  هب  نآ  دانسا  زا  یخرب  هک  یتشد ، دمحم  سرهفملا  مجعم  هغالبلاجهن   198 هبطخ 25 :  [ 2]
يافوتم 380 ه) ) ینارح هبعش  نبا  صلوقعلا 126 : فحت  - 1

يافوتم 328 ه)  ) ینیلک یفاک ج2 ص49 ح1 : لوصا  - 2
يافوتم 356 ه)  ) یلاق یلع  وبا  یلامالا ص171 : لیذ  - 3

يافوتم 382 ه)  ) یکم بلاطوبا  بولقلا ج 1 ص 382 : توق  - 4
يافوتم 402 ه)  ) یناهفصا میعن  وبا  ءایلوالا ج 1 ص 74 و 75 : ۀیلح  - 5

يافوتم 381 ه)  ) قودص خیش  لاصخ ج 1 ص 108 : باتک  - 6
يافوتم 571 ه)  ) يدنوار نبا  ۀعاربلا ج 2 ص 294 : جاهنم  - 7

(. يافوتم 202 ه  ) محازم نب  رصن  نیفص ص 223 : باتک  - 8

ریجنا دیاوف 

: دومرف مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح 
.( دوش عوفدم  جورخ  عنام  دشاب و  هدنام  هدور  رد  هچ  ره  . ) دنکیم مرن  ار  هدور  رد  هدنام  داوم  و  كاپ ، ار  اههدور  ریجنا 

[ . 1 . ] دیروخن دایز  بش  رد  اّما  دیروخب ، ناوارف  زور  رد  تسا ، دیفم  جنلوق  ياهداب  يارب  و 
-------------

اه : تشون  یپ 
. متشه باب  نیقّتملا  ۀیلح  [ 1]

اهناشکهک تخانش  و  یسانش ، کَلف 

: دومرف نامسآ  اضف و  ياه  یتفگش  هب  هّجوت  اب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح 
ِریَِغب ًاعُوفْرَم ، ًاکْمَسَو  ًاظوُفْحَم ، ًافْقَس  َّنُهاْیلُعَو  ًافوُفْکَم ، ًاجْوَم  َّنُهاَْلفُس  َلَعَج  ٍتاَواَمَس . َْعبَـس  ُْهنِم  يَّوَسَف  ٍقِهَْفنُم ، ٍّوَجَو  ٍِقتَْفنُم ، ٍءاوَه  ِیف  ُهَعَفَرَف 

، ٍِرئاَد ٍکَلَف  ِیف  ًارِینُم : ًارَمَقَو  ًاریِطَتْـسُم ، ًاجاَرِـس  اَهِیف  يَرْجَأَو  ِِبقاَوَّثلا ، ِءایِـضَو  ِبِکاَوَْکلا ، ِۀَـنیِِزب  اَهَنیَز  َُّمث  اَهُمِْظنی . ٍراَـسِد  اـَلَو  اَهُمَعْدـی ، ٍدَـمَع 
[ . 1 . ] ٍِرئاَم ٍمِیقَرَو  ٍِرئاَس ، ٍفْقَسَو 

دروآ . دیدپ  ار  نامسآ  تفه  نآ  زا  هک  درب ، الاب  هدرتسگ  ياضف  و  زاب ، ياوه  رد  ار  اهبآ  زا  هدمآرب  ياهفَک  دُنت  جاوما  »
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ای دشاب ، ینوتس  هب  دنمزاین  هک  نآ  یب  داد ، رارق  دنلب  راوتسا و  یفقَـس  دننام  ار  الاب  ياهنامـسآ  و  هدش ، راهم  جُوم  نوچ  ار  نییاپ  نامـسآ 
یغارچ نآ  رد  و  دیـشخب ، تنیز  هدنـشخرد ، ِناگراتـس  رون  هلیـسو  هب  ار  نییاپ  نامـسآ  ياضف  هاگنآ  دـنک ، راوتـسا  ار  اهنآ  هک  ییاهخـیم 

ياهحفص و  كّرحتم ، یفقـس  و  رارق ، رب  هدندرگ و  یکلف  رادم  رد  هراومه  هک  دروآ ، رد  تکرح  هب  ناشخرد ، یهام  و  شخب ، ییانـشور 
[ . 2 .« ] دنهد همادا  دوخ  شدرگب  رارق ، یب 

--------------------------------
اه : تشون  یپ 

: تسا ریز  حرش  هب  هبطخ 1  كرادم  دانسا و  [ 1]
يافوتم 1110ه)  ) یسلجم موحرم  راونالاراحب ج 74 ص 300 و 423 : - 1

( يرجه يافوتم 538   ) يرشخمز دیدج : راربالاعیبر ج1 ص97 ح66 و ص312 ح11 و ص326 ح47 و ج2 ص297 و ح285 و ط  - 2
( يرجه يافوتم 380   ) ینارح هبعش  نبا  لوقعلا ص67 : فحت  - 3

( يرجه يافوتم 328   ) يزار ینیلک  موحرم  یفاک ج 1 ص 138:140 : لوصا  - 4
يرجه .) یفوتم 588   ) یسربط موحرم  جاجتحالا ج 1 ص 473 و 475 و 209 : - 5

. سرهفملا مجعم  هغالبلاجهن  هبطخ 15:1  [ 2]

تیب لها  لیاضف 

تمهت و یگراوآ و  رهز و  ریشمش و  اب  هتسویپ  هکلب  دنتسیزیمن  تمعن  زان و  رد  مالـسلا - مهیلع  ربمایپ -) نادناخ   ) تیب لها  هک  مینادیم 
دنتشاد . راک  رس و  دیعبت  نادنز و 

و دـنک ، روهرهب  تمعن  نیا  زا  زین  ار  اـم  هـک  میهاوـخیم  دـنوادخ  زا  اـعد  رد  و  دـندوب ... رادروـخرب  نآ  زا  هـک  دوـب  ي  ریخ »  » ناـمه نـیا 
دمحم هک  یئاهیدـب  زا  و  زاس ، رادروخرب  یتشاد  ینازرا  شنادـناخ  و  ص )  ) دـمحم هب  هک  یئاهیئوکین  زا  ار  اـم  اراـگدرورپ ، : » میئوگیم

نادرگ »... رود  یتشاد ، ناما  رد  ار  شنادناخ  و  ص )  ) دمحم هک  یئاهیدب  زا  و  زاس ، رادروخرب  یتشاد  ینازرا  شنادناخ  و  (ص )
ناـمورحم و تالکـشم  هب  یئاـنتعایب  ینارـسوه و  يراوـخ و  یگدوـمخ و  رـش »  » اـنامه هتخاـس ، رود  ناـنآ  زا  دـنوادخ  هک  ي  رـش »  » اـما

دوب . ناگدیدمتس 
داهج ! زا : دوب  ترابع  تیب  لها  یساسا  زایتما 

دیوگیم : شیوخ  ياهاعد  زا  یکی  رد  ع )  ) یلع الوم 
مهتلعج هترتع ، اهلنت  مل  هلیـضف  يا  و  هتوعد ، اهمدهت  مل  هعینم  يا  کیفـص ، کتریخ و  کیبن و  كدبع و  دـمحم  یلع  کتاولـص  مهللا ...

کلیبس ...، یف  نودهاجی  و  رکنملا ، نع  نوهنی  فورعملاب و  نورمای  سانلل  همئا  ریخ 
ره هب  وا  نادناخ  دمآ و  قئاف  يراوشد  ره  رب  وا  توعد  هک  تسرف  دورد  تاهدیزگرب  تسود  ربمایپ و  هدنب و  ص ،)  ) دمحم رب  ادنوادخ ... »

داهج وت  هار  رد  دنروآیم ، ياج  هب  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هک  يداد  رارق  مدرم  نایاوشیپ  نیرتهب  ار  نانآ  دش . هتـسارآ  یتلیـضف 
. تسا هدیدرگ  دولآ  كاخ  ناشیاههرهچ  هدیلوژ و  ناشیوم  دناهتـشذگ ، نتـشیوخ  ناج  زا  وت  هار  رد  دننکیم . غیلبت  ار  وت  نید  دننکیم و 

دنارتسگب . شنانکاس  يهمه  رب  ار  نانآ  تلیضف  دریگرب و  رد  ار  نانآ  هک  تسا  نآ  رب  هدمآ  دجو  هب  نانآ  یکاپ  زا  نیمز 
[ . 1 .« ] ياهتخاس رادروخرب  لیاضف  همه  زا  ار  ع )  ) وا نادناخ  و  ص )  ) دمحم وت  ادنوادخ !

----------------
اه : تشون  یپ 
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ص 34. هغالبلاجهن ، كردتسم  [ 1]

يدارفنا مزر  رد  یئاهنامرف 

يدارفنا  مزر  رد  یئاهنامرف 
دیراپسب : رطاخ  هب  ار  اهنامرف  نیا 

دیربن ... دای  زا  دیگنجیم  وا  رطاخ  هب  هک  ار  دنوادخ 
دیهدن ... تسد  زا  ار  دوخ  شمارآ 

دینک ... هلمح  دوخ  دوجو  مامت  اب  و  دیراشفب ، مه  رب  ار  دوخ  ياهنادند 
دیشاب ... هدامآ  تقو  همه  هلمح  يارب 

دینک ... تکرح  مارآ 
دیزاس ... دراو  هبرض  وا  رب  دیآ  دوخ  هب  نمشد  هکنآ  زا  شیپ 

دیرگنب ... مشخ  اب  نمشد  هب 
دینزب ... حالس  كون  اب  ار  وا  و 

دیهدن ... رده  ار  دوخ  ياههبرض  و 
دیگنجیم ... هچ  يارب  هک و  اب  دینادب  و 

دینک ... لابقتسا  گرم  زا  و 
دشاب ... نمشد  یهدنامرف  داتس  ندیبوک  مهرد  ناتفده  و 

دهدیم . زردنا  ار  دوخ  نارای  نینچ  نیا  درس  هحلسا  اب  ندیگنج  رد  ع )  ) یلع ماما 
دیامرفیم : ماما 

یف فویـسلا  اولقلق  و  هماللا ، اولمکا  و  ماـهلا ، نع  فویـسلل  یبنا  هناـف  ذـجاونلا ، یلع  اوضع  و  هنیکـسلا ، اوبیلعجت  و  هیـشخلا ، اورعـشتسا  - 
رزشلا ...، اونعطاو  رزخلا ، اوظحلا  و  اهلس ، لبق  اهدامغا 

دیهدم .) هار  لد  هب  ساره  نمشد  زا  و   ) دینک مکاح  دوخ  لد  رب  ار  يادخ  زا  سرت  »
دینک . رب  هب  نانیمطا  شمارآ و  يهماج 

درادیم . رود  امش  رس  زا  ار  نمشد  ریشمش  راک  نیا  هک  دیراشفب  مه  رب  ار  دوخ  ياهنادند 
دیشوپب . لماک  ار  مزر  يهماج 

دیروآ . رد  شبنج  هب  ماین  رد  ندیشک  رب  زا  شیپ  ار  ریشمش  و 
دیرگنب . دولآ  مشخ  هاگن  اب  ار  نمشد 

دینک . هلمح  تسار  پچ و  زا 
دینزب . هبرض  ریشمش  يزیت  اب  و 

دینک . رپ  دوخ  غیت  اب  ار  نمشد  يهلصاف  و 
هک دینک  مرش  رارف  زا  دیزاتب و  نمشد  رب  یپایپ  نامایب و  دیراد . رارق  ادخ  لوسر  مع  رـسپ  رانک  رد  راگدرورپ و  سردید  رد  هک  دینادب  و 

( گرم يوس   ) هب هداشگ  يور  اب  و  دینک . یناشفناج  يدونـشخ  اب  تسا . ران  هنابز  رامـش  زور  رد  راع و  گنن و  ناگدنیآ  هاگـشیپ  رد  رارف 
مهرد ار  نآ  و  [ 1  ] دـیوش روهلمح  تسا ) هیواعم  داتـس  هک   ) هاگرخ همیخ و  نیا  هدرتسگ و  هوبنا و  رکـشل  نیا  هب  هک  تسامـش  رب  دـیورب .
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دشاب مزج  ناتمزع  و  تسا . هدامآ  شزیرگ  ياپ  هداشگ و  شـضرعت  تسد  و  تسا . هدرک  نیمک  نآ  رانک  هشوگ و  رد  ناطیـش  هک  دیبوکب 
[ . 2 .« ] دراذگیمن شاداپیب  ار  امش  ياههدرک  تسامش و  روای  ادخ  و  دیرترب ، تما  امش  دوش و  رگهولج  امش  رب  قح  غورف  ات 

-----------------
اه : تشون  یپ 

دوب رازه  دـص  رب  غلاب  هک  هیواعم  شترا  تسا . هدومرف  داریا  هیواعم ،) اـب  ، ) نیفـص گـنج  زاـغآ  زا  شیپ  ریره » بش   » رد ار  هبطخ  نیا  [ 1]
دندوب . هدز  هقلح  هیواعم  يهمیخ  درگادرگ  ماش  نایرکشل  دوب . هدناشوپ  ار  نابایب  رسارس 

يهبطخ 65. هغالبلاجهن ، [ 2]

ربمایپ ترتع  لئاضف 

دننامه برح »  » و مشاه »  » ام ّدج  نانوچ  هیما »  » امـش ّدج  اّما  تسا ، نینچ  يرآ  میتسه ، فانمدـبع »  » نادـنزرف همه  ام  يدرک  اعّدا  هکنیا  و 
دننامه هدازلالح  و  تسین ، هدش  دازآ  ناریـسا  نوچ  نارجاهم  شزرا  زگره  دوب ، دنهاوخن  بلاطوبا »  » دـننام نایفـسوبا »  » و ّبلطملادـبع » »

هچ و  دوب ، دـهاوخن  دـسفم  نوچ  نمؤم  و  درک ، هسیاقم  ناوتیمن  ار  تسا  لطاب  رب  هک  نآ  اب  تسا  قح  رب  هک  نآ  و  دـشابیمن ، هداز  مارح 
. دننک يوریپ  شتآ  هب  دورو  رد  ار  دوخ  هتشذگ  ناردپ  هک  نانآ  دنتشز 

دنوادخ هک  هاگنآ  و  میدرک ، گرزب  ار  ناگهدش  راوخ  و  لیلذ ، ار  نازیزع  نآ  اب  هک  تسام  رایتخا  رد  تّوبن  تلیضف  میرذگب ، هک  همه  زا 
ای نایفسوبا ، نادناخ  امش  دش ، میلست  رابجا  ای  رایتخا  يور  زا  ای  نید  ربارب  رد  تّما  نیا  و  دروآ ، رد  مالسا  نید  هب  جوف  جوف  ار  برع  تّما 

و دـنتفرگ ، یـشیپ  همه  رب  ناگدـنروآ  مالـسا  نیتسخن  هک  دوب  یماگنه  نیا  و  دـیدش ، دراو  مالـسا  نید  رد  سرت  يور  زا  اـی  اـیند و  يارب 
.« دورد اب  هدم . هار  شیوخ  ناج  رب  ار  وا  و  دنمرهب ، شیوخ  زا  ار  ناطیش  هیواعم  يا  سپ  دنتفای ، زاب  ار  دوخ  شزرا  نیتسخن  نارجاهم 

، تشادن یشارت  لاکشا  یئوج و  هناهب  زج  ياهراچ  هیواعم  مزال ، ياهتّجح  مامتا  زا  سپ 
رد مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما  ترـضح  هک  درب  لاوئـس  ریز  ار  ماما  تموکح  ندوب  ینوناق  نآ  رد  تشون و  مالـسلا  هیلعیلع  ماما  هب  ياهمان 

: تشون داد و  ار  وا  خساپ  یئایوگ  همان 
. َّدُری ْنَأ  ِِبئاَغِلل  َالَو  َراَتْخی ، ْنَأ  ِدِهاَّشِلل  ْنُکی  ْمَلَف  ِهیَلَع ، ْمُهوُعیَاب  اَم  یَلَع  َنامثُعَو  َرَمُعَو  ٍرَْکب  َابَأ  اوُعیَاب  َنیِذَّلا  ُمْوَْقلا  ِینَعیَاب  ُهَّنِإ 

َْوأ ٍنْعَِطب  ٌجِراَخ  ْمِهِْرمَأ  ْنَع  َجَرَخ  ْنِإَف  یـضِر ، ِهَِّلل  َِکلذ  َناَک  ًاماَمِإ  ُهْوَّمَـسَو  ٍلُجَر  یَلَع  اوُعَمَتْجا  ِنِإَف  ِراَْصنَْألاَو ، َنیِرِجاَـهُْمِلل  يَروُّشلا  اَـمَّنِإَو 
. یَّلََوت اَم  ُهَّللا  ُهاَّلَوَو  َنِینِمْؤُْملا ، ِلِیبَس  َریَغ  ِهِعاَبِّتا  یَلَع  ُهُوَلتاَق  َیبَأ  ْنِإَف  ُْهنِم ، َجَرَخ  اَم  َیلِإ  ُهوُّدَر  ٍۀَعِْدب 

؛ یَّنَجَتَت ْنَأ  اَّلِإ  ُْهنَع  ٍۀـَلْزُع  ِیف  ُْتنُک  یِّنَأ  َّنَمَْلعََتلَو  َنامثُع ، ِمَد  ْنِم  ِساَّنلا  َأَْربَأ  یِّنَدِـجََتل  َكاَوَه  َنُود  َِکْلقَِعب  َتْرَظَن  ِْنَئل  ُۀـیِواَعُم ، ای  يِرْمََعلَو ،
[ . 1 . ] ُماَلَّسلاَو ََکل ! اََدب  اَم  َّنَجَتَف 

---------------------
اه : تشون  یپ 

. یتشد دمحم  سرهفملا  مجعم  هغالبلا  جهن  همان 6  [ 1]

لباقتم قوقح  هفسلف 

تیاعر هتفرگ و  رارق  یئاسانـش  دروم  ًاقیقد  دـیاب  هک  تسا  مکاح  یناسنا  طـباور  رب  یطئارـش  تارّرقم و  قوقح و  یعاـمتجا ، یگدـنز  رد 
. ددرگ

: هک تسا  لباقتم » قوقح   » یعامتجا قوقح  زا  یکی 
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« يدرف طباور  رد   » درف رب  درف 
« یعامتجا طباور  رد   » عمج رب  درف  و 

« یعامتجا طباور  رد   » عمج رب  عمج  و 
« یعامتجا طباور  رد   » درف رب  عمج  و 

، دومیپ دهاوخ  ار  لامک  لحارم  یناسنا  هعماج  هتفای و  رارقتسا  یعامتجا  تلادع  لباقتم ، قوقح  تیاعر  اب  هک  دنراد ، یقوقح  قح و 
. ددنبیم رب  تخر  يرابودنبیب  یمظنیب و  هنوگره  هدش و  مکاح  اهناسنا  طباور  رب  یعامتجا  مظن  و 

دباییم ياهتسیاش  نامزاس  یعامتجا  طباور  هدرک و  دشر  یقالخا  ياهشزرا 
تشاد . دهاوخ  هارمه  هب  ار  لباقتم  قوقح  ندوب ، مدرم  اب  و  هعماج ، رد  ندرک  یگدنز  سپ 

میراد یتاعّقوت  تاراظتنا و  مدرم  زا  ام  رگا 
، تشاد دنهاوخ  یتاراظتنا  ام  زا  زین  مدرم 

، دنراد جایتحا  ام  هب  اهیدنمزاین  اهصّصخت ، اههنیمز ، زا  يرایسب  رد  مدرم  رگا 
. میجاتحم نارگید  هب  اهزاین  و  اههتشر ، زا  يرایسب  رد  زین  ام 

، دننکن زواجت  تلادع  زرم  دح و  زا  و  دنرامشب ، مرتحم  ار  لباقتم  قوقح  مدرم ، هب  تبسن  تلود  و  تلود ، هب  تبسن  هعماج  راشقا  همه  رگا 
: هک تفای  دهاوخ  قّقحت  لامک  دشر و  ياههنیمز 

: دومرف مالسلا  هیلعیلع  ماما 
ٍّلُِکل ُهَناَْحبُـس -  ُهَّللا -  اَهَـضَرَف  ٌۀَضیِرَف  ِیلاَْولا ، یَلَع  ِۀیِعَّرلا  ُّقَحَو  ِۀیِعَّرلا ، یَلَع  ِیلاَْولا  ُّقَح  ِقوُقُْحلا  َکِلت  ْنِم  ُهَناَْحبُـس -  َضَرَْتفا -  اَم  ُمَظْعَأَو 

. ْمِِهنیِِدل ًاّزِعَو  ْمِِهتَْفلُِأل ، ًاماَِظن  اَهَلَعَجَف  ٍّلُک ، یَلَع 
، ِۀیِعَّرلا ِۀَماَِقتْسِاب  اَّلِإ  ُةَالُْولا  ُُحلْصَت  َالَو  ِةَالُْولا ، ِحاَلَِصب  اَّلِإ  ُۀیِعَّرلا  ُُحلْصَت  ْتَسیَلَف 

یَلَع ْتَرَجَو  ِلْدَْـعلا ، ُِملاَعَم  َْتلَدَـتْعاَو  ِنیِّدـلا ، ُجِـهاَنَم  ْتَماَقَو  ْمُهَنَیب ، ُّقَْحلا  َّزَع  اَهَّقَح  اَهَیلِإ  ِیلاَْولا  يَّدَأَو  ُهَّقَح ، ِیلاَْولا  َیلِإ  ُۀـیِعَّرلا  ِتَّدَأ  اَذِإَف 
. ِءاَدْعَْألا ُعِماَطَم  ْتَِسئیَو  َِۀلْوَّدلا ، ِءاََقب  ِیف  َعِمُطَو  ُناَمَّزلا ، َِکلِذب  َحَلَصَف  ُنَنُّسلا ، اَِهلَالْذَأ 

ْتَکُِرتَو ِنیِّدـلا ، ِیف  ُلاَغْدِْإلا  َُرثَکَو  ِرْوَْجلا ، ُِملاَعَم  ْتَرَهَظَو  ُۀَِـملَْکلا ، َکـِلاَنُه  ْتَفَلَتْخا  ِِهتیِعَِرب ، ِیلاَْولا  َفَحْجَأ  َْوأ  اـهِیلاو ، ُۀـیِعَّرلا  ِتَبَلَغ  اَذِإَو 
ُّلِذَت َِکلاَنُهَف  َلُِعف ! ٍلِطَاب  ِمیِظَِعل  َالَو  َلِّطُع ، ٍّقَح  ِمیِظَِعل  ُشَحْوَتْسی  اَلَف  ِسوُفُّنلا ، ُلَلِع  ْتَُرثَکَو  ُماَکْحَْألا ، ِتَلِّطُعَو  يَوَْهلِاب ، َلِمُعَف  ِنَنُّسلا ، ُّجاَحَم 

. ِهیَلَع ِنُواَعَّتلا  ِنْسُحَو  َِکلذ ، ِیف  ِحُصاَنَّتلِاب  ْمُکیَلَعَف  ِداَبِْعلا . َْدنِع  ُهَناَْحبُس  ِهَّللا  ُتاَِعبَت  ُمُظْعَتَو  ُراَرْشَْألا ، ُّزِعَتَو  ُراَْربَْألا ،
َُهل . ِۀَعاَّطلا  َنِم  ُُهلْهَأ  ُهَناَْحبُس  ُهَّللا  اَم  َۀَقیِقَح  ٍِغلاَِبب  ُهُداَِهتْجا -  ِلَمَْعلا  ِیف  َلاَطَو  ُهُصْرِح ، ِهَّللا  یضِر  یَلَع  َّدَتْشا  ِنِإَو  ٌدَحَأ -  َسیَلَف 

ِّقَْحلا ِیف  ْتَمُظَع  ْنِإَو  ٌؤُْرما -  َسَیلَو  ْمُهَنَیب . ِّقَْحلا  ِۀَـماَقِإ  یَلَع  ُنُواَعَّتلاَو  ْمِهِدـْهُج ، ِغَْلبَِمب  ُۀَحیِـصَّنلا  ِهِداَـبِع  یَلَع  ِهَّللا  ِقوُقُح  ِبِجاَو  ْنِم  ْنِکلَو 
ِنوُِدب ُنویُْعلا -  ُْهتَمَحَْتقاَو  ُسوُفُّنلا ، ُْهتَرَّغَص  ْنِإَو  ٌؤُْرما -  َالَو  ِهِّقَح . ْنِم  ُهَّللا  ُهَلَّمَح  اَم  یَلَع  َناَعی  ْنَأ  ِقْوَِفب  ُُهتَلیِضَف -  ِنیِّدلا  ِیف  ْتَمَّدَقَتَو  ُُهَتلِْزنَم ،

. ِهیَلَع َناَعی  َْوأ  َِکلذ  یَلَع  َنیِعی  ْنَأ 
هورگ ود  ره  رب  ناحبس ، يادخ  هک  یبجاو  قح  تسا ، ربهر  رب  مدرم  قح  و  مدرم ، رب  ربهر  قح  قح ، نیرت  گرزب  یهلا  قوقح  نایم  رد  «و 

. داد رارق  نید  تّزع  و  ربهر ، ّتلم و  دنویپ  يرادیاپ  لماع  ار  نآ  و  درمش ، مزال 
. تیعر يراکتسرد  اب  زج  دنوشیمن  حالصا  نارادمامز  و  دندرگ ، حالصا  نارادمامز  هک  نآ  زج  دوشیمن  حالصا  تیعر  سپ 

و رادـیدپ ، نید  ياههار  و  دـبای ، تّزع  هعماج  نآ  رد  قح  دزادرپب ، ار  مدرم  قح  رادـمامز  و  دـننک ، ءادا  ار  يربهر  قح  مدرم  هک  هاـگنآ  و 
تموـکح موادـت  رد  مدرم  و  دوـش ، حالـصا  راـگزور  سپ  ددرگ ، رادـیاپ  هلآو  هـیلع  هللا  یلـصربمایپ  ّتنـس  و  رارقرب ، تلادـع  ياـههناشن 

. دوشیم سویأم  شیاهوزرآ  رد  نمشد  و  راودیما ،
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گنرین و  راکـشآ ، متـس  ياههناشن  دوریم ، نیب  زا  هملک  تدحو  دنک ، متـس  تیعر  رب  رادمامز  ای  دـنوش ، هریچ  تموکح  رب  مدرم  رگا  اّما 
و لـیطعت ، نـید  ماـکحا  ناوارف ، یتـسرپاوه  كورتـم ، هـلآو  هـیلع  هللا  یلـصربمایپ  ّتنـس  هدرتـسگ  هار  و  ددرگیم ، ناوارف  نـید  رد  يزاـب 

ساـسحا دـباییم ، جاور  هعماـج  رد  یکاـنرطخ  لـطاب  اـی  دوـشیم ، شوـمارف  یگرزب  ّقـح  هکنیا  زا  مدرم  ددرگ ، ناوارف  لد  ياـهيرامیب 
دوب دهاوخ  كاندرد  گرزب و  ناگدنب  رب  یهلا  رفیک  و  دنوشیم ، دنمتردق  نادب  و  راوخ ، ناکین  نامز  نآ  رد  سپ  دننکیمن ، ینارگن 

. دییامن يراکمه  وکین  و  دینک ، تحیصن  ار  رگیدکی  هک  تسامش  رب  سپ 
صیرح ادخ  ياضر  ندروآ  تسد  هب  رد  دنچره  دراذگب ، دیاب  هکنانچ  ار  يدنوادخ  تعاطا  قح  دـناوتیمن  سک  چـیه  هک  تسا  تسرد 

ار رگیدکی  یهلا ، تابجاو  زا  یکی  هک  دنک  تیاعر  ار  یهلا  قوقح  ناوت ، رادقمب  دیاب  نکل  دیامن ، ناوارف  شالت  یگدنب  راک  رد  و  دشاب ،
. تسا رگیدکی  هب  نداد  يرای  و  قح ، نتشاداپرب  و  ندرک ، تحیصن  ناوت  هزادنا  هب 

چیه و  دنناسر ، يرای  قح  ماجنا  رد  ار  وا  هک  تسین  زاینیب  دـشاب ، رتشیب  نید  رد  وا  شزرا  و  گرزب ، قح  رد  وا  ردـق  دـنچ  ره  سک  چـیه 
ای دنک  يرای  قح  ماجنا  رد  ار  یـسک  هک  تسین  نآ  زا  رت  کچوک  دشاب ، شزرایب  اههدـید  رد  و  دنرامـش ، راوخ  ار  وا  مدرم  هچرگ  سک 

[ . 1 .« ] دزیخرب وا  يرای  هب  يرگید 
--------------------

: اه تشون  یپ 
: تسا ریز  حرش  هب  نآ  كرادم  هک  یتشد ، دمحم  سرهفملا  مجعم  هغالبلاجهن  هبطخ 216  [ 1]

( يرجه يافوتم 328   ) ینیلک موحرم  یفاک ج 8 ص 352 : هضور  - 1
( يرجه يافوتم 573   ) يدنوار نبا  ۀعاربلا ج 2 ص 348 : جاهنم  - 2

يرجه لاس 421  هتشون  هغالبلاجهن ص 184 : یطخ  هخسن  - 3
( يرجه يافوتم 363   ) نامعن یضاق  مالسالا ج 2 ص 539 : مئاعد  - 4

(. يرجه يافوتم 1110   ) یسلجم موحرم  راونالا ج 8 ص 707 و ج 27 ص251 : راحب  - 5

یگدنز مزاول  ندرک  مهارف 

بآ کشم  دومرفیم ، هرادا  هنازور  راک  اـب  ار  یگدـنزو  درکیم  راـک  دوب ، لـماک  يوگلا  کـی  یتسیز  هداـس  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما 
. دیشکیم شود  رب  ار  هار  ناگدنامرد 

. تفرگیم دُزم  درکیم و  يرایبآ  ار  نارگید  غاب  بآ ، ِولد  اب  تشاکیم ، تخرد 
. دننک هدامآ  نان  نتخپ  يارب  ار  رونت  نآ  اب  ات  دیشکیم ، شود  رب  ار  مزیه  هتُشپ  لزنم  هب  تشگزاب  رد  درکیم و  عمج  مزیه 

. درکیم کمک  هناخ  راک  رد 
دوخ هنوـگره  زا  رود  هک  دـیمهفیم  تشگیم ، کـیدزن  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤـملاریما  ترـضح  هب  سک  ره  دزیم ، بوراـج  ار  هناـخ 

[ . 1 . ] دنک یم  یگدنز  نیمورحم  نوچمه  هکلب  هعماج ، راشقا  رگید  نوچ  ینیب ، گرزب 
-------------------

اه : تشون  یپ 
دّربم ص 153. لماک  و -  ع - )  ) نینمؤملاریما خیراوتلا  خسان  [ 1]

یگدنز لیاسو  شورف 
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لئاـسو شورف  اـب  دـنکن و  هدافتـسا  لاـملاتیب  زا  اـت  تشاد  یعـس  درکیم  ادـیپ  جاـیتحا  هاـگره  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترـضح 
. دومرفیم فرطربار  هداوناخ  يداصتقا  تالکشم  یگدنز ،

: دومرف و  دنک ، هیهت  سابل  نآ  زاو  دشورفبات  دروآ  رازاب  هبار  دوخ  ریشمش  يزور 
ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هرهچ  زا  هودنا  رابغ  ردقچ  ریشمش  نیا  اب  دنگوس  ادخ  هب  درخیم ؟ نم  زا  ار  ریـشمش  نیا  یـسک  هچ 

. متخورفیمن ار  نآ  متشادن  سابل  هب  جایتحا  رگا  و  مدودز ،
: تفگ دمآ و  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  دزن  یصخش 

[ . 1 . ] مشورفیم امش  هب  هیسن  ار  سابل  نیا  نم 
. دوب ترضح  نآ  رایتخا  رد  یمالسا  روشک  ياههیامرس  همه  مالسا و  ناهج  هک  یلاح  رد 

-------------------
اه : تشون  یپ 

 - و همغلا ج 1 ص 222 -  فشک  و -  هباصا ج 2 ص 50 -  هیشاحرد  باعیتسا  و -  قادرج -  جرج  رشب ج 1 ص 82  قوقح  یلع و  [ 1]
صاوخلا ص 109. ةرکذت 

تازاجم ندرک  يدرف 

هک : هدرک  تیاور  هتابن » نب  غبصا   » زا بقانم »  » باتک رد  بوشآ  رهش  نبا 
هک : درک  رما  مود  هفیلخ  دندوب  هدرک  انز  هک  دندروآ  مود  هفیلخ  دزن  ار  رفن  جنپ 

. دننزب ار  انز  یعرش  ّدح  اهنآ  رب 
: دومرف دوب و  رضاح  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

. تسین ناسکی  اهنیا  هرابرد  دنوادخ  مکح  رمع ، يا 
تفگ : مود  هفیلخ 

. زاس يراج  دوخ  ار  نانآ  ّدح  نک و  مکح  اهنیا  هرابرد  امش 
ترضح ؛ سپ 

دز ، ندرگ  دروآ و  شیپ  ار  یکی 
، درک مجَر  ار  یکی  و 

( هنایزات دص  ، ) دز مامت  ّدح  یکی  هب  و 
هنایزات ) هاجنپ  ، ) درک يراج  ّدح  فصن  یکی  هب  و 

. دومن بیدأت  ریزعت و  ار  یکی  و 
. دندنام تفگش  رد  مدرم  مود و  هفیلخ 

: دیسرپ مود  هفیلخ 
. يدرک ارجا  اهنآ  رب  رگیدکی  اب  فلاخم  مکح  جنپ  امش  ارچ  دنداد ، ماجنا  ار  تیانج  کی  رفن  جنپ  نسحلاابا  ای 

: دومرف مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح 
، دوبن ریشمش  زج  يدح  ار  وا  درک ) زواجت  یناملسم  نز  هب  و   ) دمآ نوریب  دوخ  هّمذ  زا  یّمذ و  دوب  يدرم  یلّوا  اّما  يرآ ،

، میدرک مجر  ار  وا  درک ، انز  هک  دوب  راد  نز  يدرم  یمود  و 
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( تسا هنایزات  دصکی  ، ) میدز مامت  ّدح  ار  وا  درک ، انز  تشادن و  نز  یموس 
، میدز مامت  ِّدح  فصن  ار  وا  درک ، انز  دوب و  هدرب  یمراهچ  اّما  و 

[ . 1 (. ] میدز بدا  يارب  هنایزات  دنچ  ینعی  . ) میدرک ریزعت  ار  وا  راچان  هک  دوب  هناوید  يدرم  یمجنپ  اّما  و 
-----------------

اه : تشون  یپ 
هیلعنینمؤملاریما ياـهتواضق  و  ص45 -  زیگناتریح ، ياـهیرواد  و  ص98 -  ج1 ، راونــالا ، تارمث  و  ص265 -  ج7 ، یفاـک ، عورف  [ 1]
ص255. رادرک ، رفیک  و  ص696 -  ج2 ، رواشیپ ، ياهبش  و  ص361 -  ج2 ، بوشآ ، رهش  نبا  بقانم  و  ص64 -  مالسلا ،

( مکح جنپ  لمع و  کی   ) تازاجم ندرک  يدرف 

: هک داد  روتسد  دندروآ ، مود  هفیلخ  دزن  ار  اهنآ  دنتشاد و  عورشمان  هطبار  ینز  اب  رفن  جنپ  یتقو 
دوش ، يراج  انز  ّدح  همه  رب 

: درک ءارجا  ار  یهلا  ماکحا  ریز  حرش  هب  تشاد و  زاب  ار  وا  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح 
. درک انز  ناملسم  نز  اب  هک  دوب  یّمذ  رفاک  نوچ  دز ، ندرگ  ار  یلّوا  - 

. درک انز  تشاد و  نز  نوچ  درک  راسگنس  مجر و  ار  یمّود  - 
. درک انز  تشادن و  نز  نوچ  دز  قالش  هبرض  دص  ار  یموس  - 

. تخاون وا  رب  قالش  هبرض  دوب 50  هدنب  نوچ  یمراهچ  - 
. تشاد یناور  تالالتخا  نوچ  درک ) ریزعت   ) دز قالش  هبرض  ار 25  یمجنپ  و  - 

: تفگ دنلب  يادص  اب  مود  هفیلخ 
[ . 1 . ] دشابن نآ  رد  یلع  هک  یموق  نایم  رد  مشابن  هدنز 

----------------------
اه : تشون  یپ 

. مارملا ۀیاغ  بوشآ و  رهش  نبا  بقانم  بیذهت و  [ 1]

یلع تغالب  تحاصف و 

نیقولخملا . مالک  قوف  قلاخلا و  مالک  نود  لیق  همالک  نع  ءاغلبلا و  دیس  ءاحصفلا و  ماما  مالسلا ) هیلع  یلع   ) وهف ۀحاصفلا  اما 
دیدحلا ) یبا  نبا  )

هداد رارق  وا  زایتما  هلیـسو  ارنآ  شیوخ  هغلاب  تمکحب  دنوادخ  هک  تسا  رگید  تاناویح  زا  ناسنا  زیمم  لصف  قطنم  ملع  رظن  زا  یمدآ  قطن 
[ . 1  ] نایبلا هملع  ناسنالا  قلخ  دیامرف : هکنانچ  تسا 

يدعس : لوقب  دنک و  یلجت  يرونخس  اب  تسا  یمدآ  تقیقح  هک  سفن  رهوگ 
دشاب  هتفگن  نخس  درم  ات 

دشاب  هتفهن  شرنه  بیع و 
نخـس یئاسر  یئاویـش و  ردـق  ره  و  تسا ، هتفهن  شناـبز  ریز  رد  درم  ینعی  هناـسل . تحت  ءوبخم  ءرملا  دـیامرف : ماـما  دوخ  تهج  نیمهب  و 

دوب . دهاوخ  بولطم  روطب  هدنونش  رد  شریثأت  دشاب  رتشیب 
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دنتشاد دوجو  دندورسیم  زیگنا  رحس  راعـشا  هک  هریغ  سیقلا و  ءرما  دننام  یئاحـصف  ناتـسبرع  رد  مالـسا  روهظ  نراقم  تیلهاج  نارود  رد 
ار وا  هدش و  هدنامرد  وا  مالک  ربارب  رد  قافتالاب  تشاد و  او  بجعت  ریحتب و  ار  برع  ياحـصف  همه  مالـسلا  هیلع  یلع  مالک  تحاصف  یلو 

دندیمان . نخس  ریما 
رتارف نامدرم  نخس  زا  رتورف و  ادخ  نخـس  زا  دناهتفگ  شمالک  نأش  رد  تسا و  ءاغلب  داتـسا  ءاحـصف و  ياوشیپ  وا  دیوگ  دیدحلا  یبا  نبا 

تحاصف و يالعاهجرد  تابثا  يارب  هک  دنکیم  هفاضا  دناهتخومآ و  وا  بطخ  نانخس و  زا  ار  يرونخـس  هباطخ و  نف  ءاحـصف  مامت  تسا و 
فـصن یتح  نآ  رـشع  کی  هباحـص  ياحـصف  زا  کی  چیه  هک  تسا  یفاک  میامنیم  مادقا  شحرـشب  نم  هک  هغالبلا  جـهن  نیمه  وا  تغالب 

[ . 2  ] دننک نیودت  دنناوتیمن  ارنآ  رشع 
دیوگ : مالسلا  هیلع  یلع  مالک  تغالب  تحاصف و  هرابرد  رگید  ياج  رد  زاب 

رد يردـقب  یبیدا  دنمـشناد و  میکح و  اـب  تاـقالم  ساـمت و  نودـب  ددرگ و  گرزب  رهـش  ناـمه  رد  دوش و  دـلوتم  هکم  رد  یـسک  اـبجع 
دنکیم . نایب  یهجو  نیرتحیصفب  دنک  هدارا  ار  هچ  ره  تسوا و  هدش  ریخست  ظافلا  ملاع  یئوگ  هک  دشاب  هتشاد  تراهم  يرونخس 

هدش همجرت  یـسرافب  تسیچ ؟ هغالبلا  جهن  ناونع  تحت  هک  ۀـغالبلا ) ؟ جـهن  وه  ام   ) باتک رد  یناتـسرهش  نیدـلا  ۀـبه  دیـس  دـیقف  همالع 
دسیونیم : نینچ 

درگ یباتک  رد  يو  ات  دنیزگرب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  نانخس  زا  هملک  دنچ  هک  تساوخ  هلخن ) نیما   ) مانب یحیسم  دنمشناد  کی  زا  یصخش 
تشون : نینچ  يو  خساپ  رد  روبزم  دنمشناد  دزاس  رشتنم  هدروآ و 

نونکا نم  يزاس ، رـشتنم  یباتک  رد  ارنآ  وت  ات  منک  باختنا  ار  نسحلا ) وبا   ) برع داژن  نیرتغیلب  راتفگ  زا  هملک  دص  هک  ياهتـساوخ  نم  زا 
تسا . هغالبلا  جهن  هلمج  زا  هک  دنچ  یئاهباتک  رگم  مرادن  دنک  نیمأت  ار  يرظن  نینچ  هک  یئاهباتکب  سرتسد 

ار هملک  دـص  طقف  مالـسلا  هیلع  یلع  تاملک  اهدـص  نایم  زا  هنوگچ  منادـیمن  ادـخب  مدز  قرو  ار  تمظع  اـب  باـتک  نیا  ماـمت  ترـسم  اـب 
زا ار  یتوقای  هناد  هک  دنامیم  نیاب  تسرد  راک  نیا  مزاس  ادـج  رگید  هملک  زا  ار  ياهملک  هنوگچ  منادـیمن  میوگب  رتالاب  هکلب  منک  باختنا 
زا مناگدـید  درکیم  شیپ  سپ و  ار  هدنـشخرد  ياهتوقای  متـسد  هکیلاح  رد  مدرک و  ار  راک  نیا  نم  ماجنا  رـس  مراد ! رب  رگید  هناد  راـنک 

تشگیم ! هریخ  اهنآ  رون  شبات 
نیا ون  نیا  رب  انب  مدروآ  نوریب  تغالب  ندعم  نیا  زا  ار  ياهملک  یتخـس  هچ  اب  ینادرگرـس  ریحت و  هطـساوب  میوگب  هک  تسین  یندرک  رواب 
يرآ تسا ! تحاصفهفوکـش  زا  یئاههچنغ  تغـالب و  رون  زا  یئاـهوترپ  هملک  دـص  نیا  هک  شاـب  هتـشاد  داـیب  ریگب و  نم  زا  ار  هملک  دـص 
هملک دص  نیا  زا  شیب  یلیخ  هتـشاد  ینازرا  برع  هعماج  برع و  تایبدا  رب  مالـسلا  هیلع  یلع  نانخـس  هار  زا  لاعتم  دنوادخ  هک  یئاهتمعن 

[ . 3  ] تسا
ناتسودنه هرگیلع  هدکشناد  رد  برع  تایبدا  داتـسا  یـسیلگنا  يوکینرگ  رتسم  نانخـس  زا  دسیونیم : رگید  باتک  رد  یناتـسرهش  نینچمه 

: تفگ نانآ  خساپ  رد  هک  تسنیا  دندیـسرپ  وا  زا  نآرق  زاجعا  زا  دوب و  رـضاح  وا  سلجم  رد  هک  یئابدا  نخـس و  ناداتـسا  رـضحم  رد  هک 
لاجم ار  ام  ات  دروایب  ار  کچوک  ردارب  نیا  دننام  هک  دراد  ناکما  یـسک  يارب  ایآ  دراد  مان  هغالبلا  جهن  هک  تسا  یکچوک  ردارب  ار  نآرق 

4 ؟ ]  ] دشاب نآ  ریظن  ندروآ  ناکما  و  میرک ) نآرق   ) گرزب ردارب  زا  ثحب 
ار تحاصف  دعاوق  تسا و  اریگ  نیریش و  دوخب  دوخ  وا  نخس  هکلب  دوبن  تغالب  تحاصف و  دعاوق  دنبیاپ  دوخ  راتفگ  رد  مالسلا  هیلع  یلع 

دیجنس . تحاصف  دعاوق  اب  ار  وا  نخس  هکنیا  هن  دومن  جارختسا  يو  نانخس  زا  دیاب 
هتـسویپ مهب  بسانتم و  همه  وا  نانخـس  ءازجا  دـنکیم  نایب  ار  تیعقاو  تقیقح و  صوصخم ، ترارح  روش و  اـب  مالـسلا  هیلع  یلع  ناـنخس 

تسا . رثؤم  ذوفن و  اب  شقطنم  مکحم و  نآ  تالالدتسا  دنطبترم ، مهب  ینعم  لامک  تروص و  لامج  تسا و 
یمان يابدا  درکن . میلعت  یـسک  وا  زا  ریغ  ار  نخـس  نوناق  دوشگن و  یلع  زا  ریغ  یـسک  شیرق  رد  ار  تغالب  تحاصف و  هار  تفگ  هیواـعم 
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تسا . هدمآ  تسدب  وا  ياههبطخ  زا  یسیون  نامرف  یسرداد و  نییآ  هک  دناهدرک  رارقا  برع 
توق نیا  دـنک ، رـضاح  دوخ  هظفاح  نزخم  رد  ار  یناعم  قیاقد  اروف  دـناوتب  رونخـس  درم  هک  تسا  نهذ  تدوجو  رکف  توق  تغالب  همزال 

زا ارنآ  کیرات  يایاوز  مامت  دـشیم  یبلطم  نیرتجـنرغب  هجوتم  یتقو  تشاد و  دوجو  ـالعا  دـحب  مالـسلا  هیلع  یلع  رد  ءاـکذ  ترثک  رکف و 
تخاسیم . نشور  دوخ  هشیدنا  غورف 

درکیم روطخ  ترـضحنآ  رطاخب  هک  یبلطم  ره  تسا  رارقرب  نآ  ياـههلمج  نیب  یقطنم  طاـبترا  هک  تسا  يروطب  مالـسلا  هیلع  یلع  مـالک 
ندروآ دوجوب  نتفگ و  رد  هکنیا  نودب  تسبیم  شقن  ذغاک  يور  دشیم و  يراج  شنابز  رب  اویشتاملک  بلاق  رد  یهجو  نیرتهب  هب  اروف 

دهدب . یتمحز  دوخب  نآ 
زا ياهدـع  بوشآ  رهـش  نبا  لقنب  انب  دومن ، بجعتم  ار  همه  دـیناسر و  زاـجعاب  ار  راـک  يرونخـس  نف  مـالک و  هیبعت  رد  مالـسلا  هیلع  یلع 
دش هتفگ  نمض  نیا  رد  دندوب ، یبدا  یملع و  لئاسم  دروم  رد  وگتفگ  لوغشم  هتـسشن و  دجـسم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  باحـصا 

اجنآ رد  هک  مالـسلا  هیلع  یلع  دـشابن . فلا  فرح  نآ  رد  هک  دوشیم  هتفگ  یمالک  رتمک  هدـش و  لخاد  تاـملک  بلغا  رد  فلا  فرح  هک 
رد هکنیا  نودـب  دوب  هملک  دـصتفه  دودـح  رد  هک  دـناوخ  یئارغ  هبطخ  ههیدـبلا  یف  تساخ و  اـپب  دینـش  ار  اـهنآ  نخـس  نوچ  دوب  رـضاح 

نینچ درادـن و  دوـجو  يراد  هطقن  فرح  نآ  تاـملک  رد  هک  دراد  يرگید  هبطخ  نینچمه  دـشاب ، هتـشاد  دوـجو  یفلا  فرح  نآ  تاـملک 
ياههبطخ نتـشون  زا  مالک  هلاـطا  زا  زیهرپ  يارب  هک  دولوم .... لـک  روصم  دودولا و  کـلاملا  دومحملا  کـلملا  دـمحلا هللا  دوشیم ـ  عورش 

دیدرگ . يراد  دوخ  روبزم 
يزیچ هچ  و  تسا ، مادک  رتبیجع  تسیچ و  بیجع  رما  و  تسا ، مادک  نآ  زا  رتبجاو  تسیچ و  بجاو  رما  دیـسرپ  شترـضح  زا  یـسک 

: دومرف نینچ  اموظنم  ار  وا  خساپ  اروف  مالسلا  هیلع  یلع  تسا ؟ رتکیدزن  هچ  کیدزن و  هچ  و  تسا ، رتتخس  يزیچ  هچ  لکشم و  تخس و 
اوبوتی  نا  سانلا  یلع  بجو 
بجوا  بونذلا  كرت  نکل 
بیجع  هفرص  یف  رهدلا  و 
بجعا  هیف  سانلا  ۀلفغ  و 

بعص  تابئانلا  یف  ربصلا  و 
بعصا  باوثلا  توف  نکل 

بیرق  یجتری  ام  لک  و 
[ . 5  ] برقا كاذ  لک  نم  توملا  و 

داریا ياهملک  دصتفه  هبطخ  ای  هطقن و  یب  هبطخ  هقباسیب  يروف و  ای  دـیوگ و  یخـساپ  نینچ  ۀـهادب  هک  یـسک  تسا  نشور  حـضاو و  هتبلا 
انمیت ام  تشاد و  دهاوخ  برع  تایبدا  رب  یطلست  هچ  تغالب و  تحاصف و  رد  يذوفن  هچ  دشابن  نآ  تاملک  رد  فلا  فرح  کی  هک  دنک 

دومن . میهاوخ  هراشا  اهنآ  همجرت  نمض  ترضحنآ  رابرهگ  نانخس  زا  ياهمشب  باتک  همتاخ  رد  اکربت  و 
-------------------

اه : تشون  یپ 
. 3 هیآ . نمحرلا  هروس  [ 1]

. 12 دلج 1 ص . دیدحلا  یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  [ 2]
تسیچ ص 28 . هغالبلا  جهن  [ 3]
. 6 تسیچ ص . هغالبلا  جهن  [ 4]
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و تسا ، بیجع  دوخ  شدرگ  رد  راگزور  تسا . رتبجاو  نآ  زا  هاـنگ  كرت  یلو  دـننک ، هبوت  ناـهانگ ) زا   ) هک تسا  بجاو  مدرم  رب  [ 5]
زا ار  ربـص )  ) شاداـپ یلو  تسا ، لکـشم  تاـمئالمان  ثداوح و  ربارب  رد  یئابیکـش  تسا . رتبیجع  راـگزور  رد  مدرم  يربـخیب  تلفغ و 
زا . ) تسا رتکیدزن  اهنآ  همه  زا  گرم  یلو  دسرب ، هک  تسا  کیدزن  دوریم  دـیما  نادـب  هک  ار  هچ  ره  و  تسا . رتلکـشم  نآ  زا  نداد  تسد 

(. ترضحنآب بوسنم  ناوید 

نمشد اب  هلباقم  تاناکما  ندروآ  مهارف 

: دومرف نمشد  تاکّرحت  هب  نداد  خساپ  يارب  یمزر  یگدامآ  هب  تبسن  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
ْمَُهل َّنَطِْرفَُأل  ِهَّللا  ُمیاَو  یَلَع . َسُِّبل  َالَو  یِـسْفَن ، یَلَع  ُتْسََّبل  اَم  ِیتَریِـصََبل : یِعَم  َّنإَو  ُهَلِجَرَو ، ُهَلیَخ  َبَلْجَتْـساَو  َُهبْزِح ، َعَمَج  ْدَق  َناَطیَّشلا  َّنِإَو  َالَأ 

. ِهَیلِإ َنوُدوُعی  َالَو  ُْهنَع ، َنوُرِدْصی  َال  ُهُِحتاَم ! اَنَأ  ًاضْوَح 
روما هب  مزال  یهاگآ  نم  اّما  تسا ، هدـناوخارف  ار  دوخ  رگـشل  ياههدایپ  هراوس و  و  هدرک ، عمج  ار  دوخ  بزح  ناطیـش  هک  دیـشاب  هاـگآ  )
یـسک نم  زج  هک  مروآ  دوجو  هب  نانآ  يارب  یبادرگ ، ادخ ، هب  دـنگوس  دـنام ، هدیـشوپ  نم  رب  قح  هن  و  متـشاد ، هدیـشوپ  ار  قح  هن  مراد ،

[ . 1 .( ] دننکن نتشگزاب  لایخ  دنتخیرگ ، هک  اهنآ  و  دنیآ ، نوریب  دنناوتن  زگره  دنوش ، قرغ  نآ  رد  هک  اهنآ  دزاس ، هراچ  ار  نآ  دناوتن 
-----------------

اه : تشون  یپ 
. سرهفملامجعم هغالبلاجهن  هبطخ 10  [ 1]

گنج نامرف 

دیشک ، دایرف  جراوخ  يدانم 
؟ تسین تشهب  هب  نتفر  قاتشم  امش  زا  یسک  ایآ 

: دندروآ رب  دایرف  اجکی  جراوخ  همه  نآ ، یپ  رد  و 
. تشهب يوس  هب  شیپ 

. دندرک دیهش  ماما  هاپس  زا  ار  يدرم  دندش و  روهلمح  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هاپس  رب  و 
: دومرف هناروکروک ، شروی  نآ  هدهاشم  اب  مالسلا  هیلع  ماما 

. تسا لالح  اهنآ  اب  لاتق  رگید  نالا  ربکا ، هَّللا 
. داد گنج  نامرف  سپ 

: دندز دایرف  دندرب و  ِیپ  دوخ  ياطخ  هب  هدرک و  زاب  مشچ  ناشدوخ  نادجو  يرای  اب  ناگدروخ  بیرف  زا  يرایسب  ماگنه  نآ  رد 
نینمؤملاریما ای  هبّوتلا  هبّوتلا ،

ماما رگشل  هب  اههدش  نامیشپ  ات  ددرگ  بصن  یصوصخم  ياج  رد  يراصنا  بویاوبا  هلیسوب  ناما  مچرپ  داد ، روتسد  ًاروف  مالـسلا  هیلع  ماما 
. دندیدرگ هقطنم  نآ  زا  تظفاحم  رومأم  رفن  رازه  ود  هک  دندنویپب 

: هک دنداد  ادن  ترضحنآ  بناج  زا  و 
. تسا ناما  رد  دروآ  هانپ  مچرپ  نیا  ریز  رد  دنک و  هبوت  جراوخ  زا  یسکره 

. تسا ناما  رد  دنک  تکرح  هفوک  ای  نیادم و  بناج  هب  دوش و  ادج  عمج  نیا  زا  ای  دوش و  لخاد  رهش  هب  یسک  ره  و 
[ . 1 . ] میرادن امش  نوخ  نتخیر  هب  يزاین  میتشک ، ار  دوخ  ناردارب  نالتاق  هکنآ  زا  سپ  ام 
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: تفگ دز و  ادص  یعجشا » لفون  نب  ةورف   » لاح نیا  رد 
ات موش  فرـصنم  گنج  نیا  زا  هک  منیبیم  حالـص  نم  میزیتس ، رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  اـب  هچ  يارب  اـم  منادیمن  نم  دـنگوس  ادـخ ، هب 

. مدنب تعاط  رمک  وا  تعباتم  رد  ای  مزیخرب و  وا  گنج  هب  ای  هاگنآ  مدرگ و  هاگآ  راک  تقیقح  رب  هکینامز 
. تفر رانک  رازراک  زا  راوس  دصناپ  اب  هک  دندید  ار  وا  لاحنیا  رد 

دنتفاتش  هفوک  يوس  هب  هدش  ادج  جراوخ  ياهفص  زا  رگید  ياهّدع  و 
. دندش لخاد  نئادم  رهش  هب  ياهفیاط  و 

[ . 2 . ] دنام یقاب  رفن  رازه  راهچ  جراوخ ، رگشل  رفن  رازه  هدزاود  زا  ات  دندش  قّرفتم  هتسد  هتسد  اههدش  نامیشپ  و 
.( دندوب هدنام  یقاب  بقو  نب  هَّللادبع  اب  رفن  دصتشه  رازهود و  دادعت  يربط  تیاور  هب  )

. دندمآ رد  مالسا  تیالو  مچرپ  ریز  هب  دیکچیم ، اهنآ  یناشیپ  زا  مرَش  قَرَع  هک  یلاح  رد  رفن  رازه  تشه  زا  شیب  بیترت  نیدب 
. دنرادن ار  گنج  رد  تکرش  قح  اهنآ  زا  مادکچیه  دنریگ و  رارق  نادیم  رانک  رد  داد  روتسد  اهنآ  هب  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

هَّللادبع  » اب دندش و  دوخ  تجاجل  دانع و  لهج و  میلـست  دندیزغل و  دیدرت  کش و  رد  دـندوب  رتمک  ای  رفن  رازهراهچ  هک  جراوخ  دارفا  هیقب 
. دش زاغآ  گنج  هک  [ 3 ، ] دندیزرو رارصا  دوخ  یهارمگ  رب  رهز » نب  صوقرح   » و یبسار » بهو  نب 

[ . 4 . ] دناوخ ارف  هزرابم  هب  ار  ماما  ینمشد  تواقش و  يور  زا  بهو » نب  هَّللادبع  ، » دربن زاغآ  زا  سپ 
. داتسرف مّنهج  هب  ار  وا  راقفلاوذ  تبرض  اب  تشاذگ و  رازراک  هنحص  هب  مدق  مالسلا  هیلع  ماما  لاح  نآ  رد 

مالـسا نازرابم  تسد  هب  دندوب ) هدرک  رارف  هک   ) رفن ُهن  يانثتـسا  هب  جراوخ  یمامت  تعاس ، کی  زا  رتمک  یتّدم  فرظ  رد  دربن  موادت  رد  و 
[ . 5 . ] دندیسر تکاله  هب 

---------------------------
اه : تشون  یپ 

ص345 . ج3 ، ریثا ، نبا  لماک  و  ص113 -  راصبالارون ، و  ص128 -  ج1 ، ۀسایسلاو ، ۀمامالا  و  ج6 ص3380 -  يربط ، خیرات  [ 1]
مالک 36 . ص111 ، ج1 ، هغالبلاجهن ، حرش  و  ص115 -  راصبالارون ، [ 2]

، هسایـسلاو ۀـمامالا  و  ص346 -  ج3 ، ریثا ، نـبا  لــماک  و  ص448 -  يوـضترم ، بقاـنم  و  و2381 -  ص2380  ج6 ، يربط ، خـیرات  [ 3]
ص384 . ج1 ، هنیفس ، و  ص127 -  ج6 ، یلع ، مامالا  و  ص128 - 

يوضترم . بقانم  [ 4]
ود و  دـندرب ، هانپ  نمی  هب  نت  ود  و  دـندیزگ ، تماقا  ناتـسجس  رد  هتخیرگ و  ناسارخ  فرط  هب  نت  ود  دـندوب ، هتخیرگ  هک  يرفن  ُهن  زا  [ 5]

یئاه هوک  رـسکم ، دّدـشم  نون  نیـش و  حـتف  هب  نش   » ّنَش ارنآ  هک  یلحم  تارف  بآ  رانک  رد  هریزج ، دالب  هب  مه  يدرم  ناّـمع و  هب  زین  رفن 
ناگتخیرگ نیا  لسن  زا  يدـعب  جراوخ  هک  دـنتخیرگ  ناّرح  هب  زین  رفن  ود  درب و  هانپ  دـندیمانیم ». نمی  هماـهت و  ناـیم  مه  هب  لـصّتم  تسا 

(. راصبالارون ص 113 و -  جراوخ ص558 -  باتک  خسان  . ) دندمآ دوجوب 

نیحورجم ياوادم  نامرف 

لیوحت ناشهداوناخ  هب  دننک و  ادج  ناگدش  هتشک  نایم  زا  ار  جراوخ  نیحورجم  داد  روتسد  مالـسلا  هیلع  ماما  ناورهن ، دربن  همتاخ  زا  سپ 
. دنداد لیوحت  ناشناگتسباو  هب  ار  اهنآ  سپ  تسنادیمن  راوازس  ار  حورجم  نتشک  اریز  دنهد ،

: دومرف تفرگ و  دّهعت  اهنآ  زا  ناحورجم  زا  يرگید  هتسد  هب  تبسن  ماما 
[ . 1 . ] دینادرگرب نم  شیپ  هفوک  رد  يدوبهب  زا  دعب  دیئامن  تبابط  دیربب و  دوخ  اب  ار  اهنآ 
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: دندیسرپ وا  زا  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نارای 
؟ دومن عطق  رهد  رخآ  ات  ار  جراوخ  لسن  دنوادخ  یتسارب  ایآ 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 
[ . 2  ] َنیبّالَس ًاصوُُصل  ْمُهُرِخآ  َنوُکی  یّتَح  َعُِطق  ٌنْرَق  َمََجن  امَّلُک  ِءاسِّنلا  ِتارارَق  َو  ِلاجْرلا  بالصَا  یف  ٌفَُطن  مُهَّنِا  ِهَّللاَو  ّالَک 

دهاوخ هتـسکش  ددرگ  دنلب  یخاش  اهنآ  زا  نامز  ره  نانز ، ِمِحَر  نادرم و  تشپ  رد  دنتـسه  یئاههفطن  نانآ  تسین ، نینچ  ادخ  هب  دـنگوس  »
.« دنوشیم نزهار  دزد و  ماجنارس  هکنیا  ات  دش 

: دسیونیم دوخ  حرش  رد  مالسالا  ضیف 
رد ماجنارـس  و  دندرک ، جیورت  ارنآ  هدومن و  رایتخا  یبهذم  مادک  ره  دندش ، هدنکارپ  اهرهـش  هب  دـندرک و  رارف  جراوخ  زا  هک  يرفن  هن  نآ 

[ . 3 . ] دندش لوغشم  ینزهار  يدزد و  هب  اههار 
. دندرک يروآ  عمج  ار  یگنج  مئانغ  مامت  ات  داد  روتسد  مالسلا  هیلع  ماما  گنج ، روما  زا  تغارف  زا  سپ 

دندرک . میسقت  مالسا  نایماظن  نایم  رد  ار  نمشد  ياهبکرم  یگنج و  تاودا  هیّلک 
[ . 4 . ] دندناسر اهنآ  نابحاص  ناثراو و  هب  جراوخ  رگید  لاوما  اب  ار  هدش  ریگتسد  نامالغ  نازینک و  نانز و  یلو 

: دومرف جراوخ  ياههتشک  هب  باطخ  مالسلا  هیلع  ماما  هاگنآ 
. ْمُکَّرَغ ْنَم  ْمُکَّرَض  ْدََقل  ْمَُکل ، ًاسُْؤب 

؟ نینمْؤملا َریِمَأ  ای  ْمُهَّرَغ  ْنَم  هل : لیقف 
. َراَّنلا ُمِِهب  ْتَمَحَْتقاَف  َراَهْظِْإلا ، ُمُْهتَدَعَوَو  یِصاَعَْملِاب ، ْمَُهل  ْتَحَسَفَو  ِیناَمَْألِاب ، ْمُْهتَّرَغ  ِءوُّسلِاب ، ُةَراَّمَْألا  ُسُْفنَْألاَو  ُّلِضُْملا ، ُناَطیَّشلا  لاقف :

دناسر نایز  امش  هب  داد  بیرف  ار  امش  هک  نآ  امش ! لاح  هب  ادب 
:( دومرف مالسلا ، هیلعنینمؤملاریما  يا  تفیرف ؟ ار  نانآ  یسک  هچ  دندیسرپ  )

هب و  درک ، هدامآ  ناشیا  رب  ار  هانگ  هار  و  تخاس ، رورغم  اهوزرآ  اب  ار  نانآ  دـهدیم ، ناـمرف  يدـب  هب  هک  یـسفن  و  هدـننک ، هارمگ  ناـطیش 
. دومن ناشراتفرگ  مّنهج  شتآ  هب  ماجنارس  و  داد ، يزوریپ  هدعو  نانآ 

. هداد بیرف  ار  اهنآ  یسک  هچ  نینمؤملاریما  ای  دندرک  لاوئس 
: دومرف

[ . 5 . ] تخادنا تکاله  هطرو  هب  هداد و  بیرف  لطاب  ياهوزرآ  اب  ار  اهنآ  هک  ناشرادرکدب  سفن  ناطیش و 
: دومرف داد و  دومنهر  هاگنآ  و 

. ُهَکَرْدَاَف َلِطاْبلا  َبَلَط  ْنَمَک  ُهَئاَطْحَاَف  َّقَْحلا  َبَلَط  ْنَم  َسیَلَف  يدَْعب  َجِراوَْخلا  اُوُلتْقَت  ال 
« دسرب نآ  هب  دهاوخب و  ار  طاب  هک  تسین  یسک  دننام  دنک  هابتشا  دورب و  قح  یپ  رد  هک  یسک  اریز  دینکن  گنج  جراوخ  اب  نم  زا  دعب  »

. دنتشک ار  هانگ  یب  نانز  نادرم و  هتخادنا و  هار  هب  داسف  نیمز  يور  دندرک و  هابتشا  یلو  دندوب  قح  بلاط  جراوخ  ینعی 
اهنآ هدـمع  فدـه  هک  شناوریپ  هیواعم و  فالخرب  دـندشیمن  یتکاله  نینچ  قحتـسم  دـیاش  دـندزیمن  تسد  یئاهتنایخ  نینچ  هب  رگا 

[ . 6 . ] دوب بجاو  ناناملسم  همه  رب  اهنآ  نتشک  دوب و  یهارمگ  لطاب و 
-------------------------

اه : تشون  یپ 
ص146 . ج6 ، یلع ، مامالا  و  ص3384 -  ج6 ، يربط ، خیرات  [ 1]

ص407 . ج2 ، بهذلا ، جورم  [ 2]
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ص558 . جراوخ ، باتک  خسان  و   - 59 مالک هغالبلاجهن  [ 3]
ص146 . ج6 ، یلع ، مامالا  و  ص348 -  ج3 ، ریثا ، نب  لماک  و  ص407 -  ج2 ، بهذلا ، جورم  و  ص3384 -  ج6 ، يربط ، خیرات  [ 4]

ج6 ص3384 . يربط ، خیرات  و  ج3 ص348 -  ریثا ، نب  لماک  [ 5]
مالک 60. ضیف ، هغالبلاجهن  حرش  [ 6]

حلص هرکاذم  يارب  ییاه  تئیه  نداتسرف 

خر یگنج  و  دنک ، تیاده  ار  نمـشد  ات  درکیم  شالت  ور  نیا  زا  تشادن ، هار  يزیر  نوخ  یبلطگنج و  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  رّکفت  رد 
. دوشن هتخیر  ینوخ  دهدن و 

ات داتـسرف  جراوخ  نارـس  هیواـعم و  ریبز و  هحلط و  يوـس  هب  هرکاذـم  ياـهتئیه  مالـسلا  هیلع  ماـما  یلیمحت ، گـنج  هس  رد  تهج  نیمهب 
. دنوش تیاده 

، داتسرف هیواعم  فرط  هب  متاح  نب  يدع  یتسرپرس  هب  ار  یتئیه  ماما 
. تفریذپ ار  هیواعم  یمازعا  تئیه  و 

[ . 1 . ] درک در  ار  اهنآ  هتساوخ  دوب  ماما  يریگهرانک  نانآ  ياعّدا  نوچ  اّما  تسشن ، هرکاذم  هب  نانآ  اب  و 
[ . 2 . ] دینک هدافتسا  نآ  زا  تسا  دازآ  بآ  دومرف  تفریذپ و  ار  هیواعم  هرکاذم  تئیه  تارف ، بآ  نتفرگ  رایتخا  رد  زا  سپ 

----------------------
اه : تشون  یپ 

ص289 و291 . ج3 ، ریثا ، نبا  لماک  [ 1]
ص284. ج3 ، ریثا ، نبا  لماک  [ 2]

هرکاذم ياهتئیه  یپایپ  نداتسرف 

نمـض ات  داتـسرف ، هیواعم  هاگودرا  هب  حلـص  هرکاذم  يارب  يرگید  تئیه  ماما  ددرگ ، زاغآ  گنج  ات  تفریم  هک  مّرحم ، هام  نایاپ  زا  سپ 
. دنناسرب ماش  نایرگشل  همه  شوگ  هب  ار  ماما  هنابلط  حلص  فادها  دنلب  يادص  اب  هیواعم ، اب  وگتفگ  ثحب و 

: دز دایرف  نایماش  هب  باطخ  دنلب  يادص  اب  هیواعم  اب  هرکاذم  زا  سپ  ماما  یمازعا  تئیه  ءاضعا  زا  یکی 
ساسا رب  دـیدرگرب و  قح  يوسب  ات  دـناهداد  تلهم  امـش  هب  رگید  راب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  هک  دیـشاب  هاگآ  ماـش  مدرم  يا  »

[ . 1 « ] درادیمن تسود  ار  ناراکتنایخ  دنوادخ  دیدز و  زابرس  امش  اّما  دوشن ، هتخیر  ناهانگیب  نوخ  ات  دینک  لمع  نآرق 
: دنتفگ هکنیا  زج  دندادن  خساپ  ماما  هدنیامن  هب  هک  دنکیم  هفاضا  يدوعسم 

. ددرگ دوبان  تسا  رتزجاع  ام  زا  هکنآ  ره  ات  دنک  تموکح  دیاب  ریشمش  امش  ام و  نایم  رد 
. ددرگیمن رب  دوخ  میمصت  زا  هیواعم  هک  دنتسناد  دندرک و  مامت  هیواعم  رب  ار  تّجح  شنایرگشل  مالسلا و  هیلع  ماما  رگید  راب  نیا 

----------------------
اه : تشون  یپ 

هعقو رد  محازم ، نبرـصن  و  ج2 - ، بهذلا ، جورم  رد  يدوعـسم  و  ص292 -  ج3 ، ریثا ، نب  لـماک  و  ص3282 -  ج6 ، يربط ، خیرات  [ 1]
ص231. نیفص ، باتک  خسان  رد  رهپس  و  ص202 - ، نیفص ،
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گنج نادیم  هب  شیوخ  نادنزرف  نداتسرف 

ّطخ هب  ار  دوخ  نازیزع  نادـنواشیوخ و  يرگراثیا ، اب  گنج  نادـیم  رد  هک  دوب  نیا  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  شور  هریس و 
داتسرفیم . گنج  مّدقم 

. داتسرفیم راکیپ  مّدقم  ّطخ  هب  ار  دوخ  نادنزرف  زین  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح 
یهدنامرف ار  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  تسناوتن ، وا  نوچ  داد و  هیفنح  دّمحم  شرـسپ  تسد  هب  لمج  گنج  رد  ار  اهنکـش  طخ  یهدـنامرف 

. داد
، دنتسکشیم ار  نامجاهم  ّطخ  دنتفریم و  شیپ  اهرطخ  لد  رد  اهراب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا و  هیلع  نسح  ماما  نیّفـص  نادیم  رد 

. تشاد ياهدنزاس  رایسب  شقن  نازابرس  ناهدنامرف و  هیحور  تیوقت  رد  اهيرگراثیا  عون  نیا  هک 
دیبلط ، دروامه  دمآ و  نادیم  هب  ناقربز »  » مان هب  یصخش  هیواعم  هاپس  زا  يزور 

ار مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  صخش  نآ  دنداتسیا ، مه  يور  رد  ور  یتقو  داتسرف ، نادیم  هب  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
: تفگ درک و  فالغ  ار  ریشمش  تخانش و 

: هک مدینش  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  زا 
ْنیَسُح  ْنِم  اَنأ  یّنِم و  ُنیِسُح 

ۀَّنَْجلا ِلْهأ  َبابَش  ادیَس  نیَسُْحلا  َو  ُنَسَْحلا  َو 
مشابیم ، نیسح  زا  نم  نم و  زا  نیسح  )

.( دنشابیم تشهب  ناناوج  گرزب  ود  نیسح  نسح و  و 
دومرف : مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

: دومرف هک  ياهدینشن  مّدج  زا  ایآ 
امُْهنِم  ٌریَخ  امُهوبأ  َو  ِساّنلا  ُریَخ  نیَسُْحلا  َو  ُنَسَْحلا 

.( تسا رتهب  ود  نآ  زا  مالسلا ، هیلعیلع  ناشردپ  و  دنتسه ، اهناسنا  نیرتهب  مالسلا  امهیلع  نیسح  نسح و  )
[ . 1 . ] تسویپ ماما  هاگودرا  هب  دروخ و  ناکت  ثیدح  نیا  ندینش  اب  ناقربز ،

یهدنامرف همیخ  دنتفریم و  ورف  ماش  هاپس  بلق  رد  دندزیم و  هدنبوک  تالمح  هب  تسد  مالـسلا  امهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  اهراب  و 
. دندیدیم ار  ناشریشمش  قرب  اهنت  هک  دندادیم  رارق  دیدهت  دروم  ار  هیواعم 

: دومرفیم هاپس  ناهدنامرف  هب  باطخ  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  لاح  نیا  رد 
ِلوُسَر ُلْسَن  اَمِِهب  َعِطَْقنی  اَِّلَئل  ِتْوَْملا  یَلَع  ُماَلَّسلا -  اَمِهیَلَع  َنیَـسُْحلاَو  َنَسَْحلا  ِینْعی  ِنیَذِهب -  ُسَْفنَأ  ِینَّنِإَف  ِینَّدُهی ، َال  َماَلُْغلا  اَذـه  یِّنَع  اوُِکْلما 

. هلآو هیلع  هللا  یلص  ِهَّللا 
لسن اهنآ  گرم  اب  دنکن  دبایرد ، ار  مالـسلا  امهیلع  نیـسح  نسح و  گرم ، دیآ  مغیرد  هک  دنکـشن ، ارم  تشپ  ات  دیرادهگن ، ار  ناوج  نیا 

[ . 2 . ] دورب نیب  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر 
.( تسا رادروخرب  ییالاب  تحاصف  زا  نخس و  يالاو  هبترم  رد  دیرادهگن ، ار  ناوج  نیا  هلمج  )

-----------
: اه تشون  یپ 

نیظعاولا ج1 ص142 . سلاجم  [ 1]
: تسا ریز  حرش  هب  هبطخ  نیا  كرادم  دانسا و  یتشد ، دمحم  سرهفملا  مجعم  هغالبلاجهن  هبطخ 207  [ 2]
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يافوتم 310 ه)  ) یعفاش يربط  هنس 37 :( ثداوح  رد   ) يربط ج3 ص107 خیرات  - 1
يافوتم 573 ه)  ) يدنوار نبا  ۀعاربلا ج 2 ص 321 : جاهنم  - 2

يافوتم 654 ه)  ) یفنح يزوج  نبا  صاوخلا ص292 : ةرکذت  - 3
يافوتم 1110 ه)  ) یسلجم راونالاراحب ج32 ص562 ح467 ب12 : - 4

يافوتم 538ه)  ) یلزتعم يرشخمز  راربالا ج4 ص268 ح64 : عیبر  - 5
(. يافوتم 606ه  ) یعفاش ریثأ  نبا  لماکلا ج2 ص198 : - 6

سر دایرف 

ام هیرق  رد  دومرف : ناشیا  هک  درکیم  لقن  گرزب  خـیاشم  زا  یکی  زا  همحرلا  (ع)ه  یلع رون  یجاح  موحرم  لـئاسولا  كردتـسم  باـتک  رد 
دجسم نیعم  تقو  رد  زور  ره  دوب و  زین  سردم  دجسم و  یلوتم  خیش  بانج  نیا  دوب  هنیذایبا  نب  دمحم  مانب  نآ  یلوتم  هک  دوب  يدجـسم 

. دادیم سرد  زین  اجنآمه  دمآیم و 
رب همه  تسا  هدـش  يرتـسب  خیـش  دـنتفگ  دندیـسرپ  ار  شلاوحا  دنداتـسرف و  شلاـبند  دـماین  داتـسا  دـندش  رظتنم  هچ  ره  نادرگاـش  يزور 

دنزیم دایرف  دـنکیم و  هلان  تسا و  هدـیناشوپ  ار  شیاپاترـس  ياهفیطق  هداـتفا و  باوختخر  رد  خیـش  میدـید  میتفر  شتداـیع  هب  میتساوخ 
. متخوس متخوس 

؟ تخوس هدش  روطچ  میدیسرپ  میاهنار . رگم  دزوسیم  میاپاترس  تفگ : میدیسرپ ؟ ار  شلاوحا 
يور زا  مدرم  ات  هتشاذگ  نآ  يور  ار  طارص  لپ  دناهدروآ . ار  منهج  هدش و  اپرب  تمایق  مدید  ایؤر  ملاع  رد  مدیباوخ  هتـشذگ  بش  تفگ :

دشیم رتتخـس  متفریم  ولج  رتشیب  هچ  ره  اّما  دوب  بوخ  متکرح  لّوا  مدشیم ، در  یتسیابیم  هک  مدوب  یناسک  زا  مه  نم  دنرذگب و  نآ 
دزیم  جوم  هرک  تاعطق  لثم  دشیم . رتروهلعش  منهج  دشیم و  رتکیراب  میاپریز 

. مداتفا هک  دیسر  یئاجب  راک  هرخالاب  متشاد  هگن  ار  مدوخ  رگید  ياپ  اب  دتفیب  تساوخیم  میاپ  کی  دزیم  جوم  میاپ  ریز  هایس  شتآ 
مدزیم فرطنآ  فرطنیا و  تسد  هچ  ره  هـتفرگ  ارم  بارطـضا  سرت و  تریح و  مدـیدیمن  يزیچ  دـیناشک  نیئاـپ  هـب  ور  ارم  شتآ  هرارش 

ای متفگ  درک و  ار  شدوخ  راک  (ع) یلع هب  هقالع  تسا  سردایرف  (ع) یلع هن  رگم  تشذگ  ملدب  ناهگان  دوبن . یسردایرف  دیسریمن  یئاجب 
. سرب مدایرفب  (ع ) یلع يا  ینکردا ) (ع ) یلع ای  ( ) (ع یلع

نینمؤـملاریما اـقآ  مدـید  مدرک  ـالاب  ار  مرـس  مدرک  ساـسحا  دوـخ  رـس  يـالاب  ار  (ع) یلع روـن  مدـینارذگ  مناـبز  لد و  رب  ار  هلمج  نیا  اـت 
ولج ار  كرابم  فیرـش و  تسد  (ع) یلع اقآ  مدرک  زارد  تسد  هدـب  نم  هب  ار  تتـسد  دومرف : نم  هب  تسا و  هداتـسیا  طارـص  يور  (ع) یلع

. دیـشک میاـهنار  يور  تسد  دروآ  ـالاب  تفرگ و  شتآ  هبذاـج  زا  ارم  دـمآ و  (ع) یلع اـقآ  تیاـنع  فطل و  تسد  تفر  راـنک  شتآ  دروآ 
. دوب هدراذگ  تسد  ع )  ) نینمؤملاریما (ع ) یلع اقآ  هک  ار  یئاج  نامه  زج  تخوسیم  مندب  مامت  مدش  رادیب  باوخ  زا  هدز  تشحو 

تقو ره  دـش و  بوخ  ات  درکیم  هجلاعم  هام  هس  دوب و  هدز  لوات  همه  شندـب  هیقب  دوب ، ملاس  شنار  زا  یئاهتمـسق  طقف  دز  راـنک  ار  هفیطق 
. درکیم بت  لوه  زا  تفگیم  ار  ارجام  حرش  دندرکیم و  لاؤس  وا  زا  یسلجم  رد 

منامیا  نید  يا  (ع ) یلع مناناج ، ناج  يا  (ع ) یلع
مناج (ع ) یلع مناج  (ع ) یلع مناج  (ع ) یلع محور  (ع ) یلع

رورس  (ع ) یلع دیس  (ع ) یلع ربهر  (ع ) یلع الوم  (ع ) یلع
مناج (ع ) یلع مناج  (ع ) یلع رثوک  (ع ) یلع تنج  (ع ) یلع

اهلد  رگنشور  (ع ) یلع اهلکشم  لالح  (ع ) یلع
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مناج (ع ) یلع مناج  (ع ) یلع اهلئابق  سمش  (ع ) یلع
رای يدهم  رشن  هداز ، فلخ  ریم  (ع ) یلع هیولعلا ، تامارک  عبنم : 

(ع) یلع تلیضف 

: دیاهدینش همه  تسا  یّنس  هعیش و  قافتا  دروم  هک  يروهشم  تیاور 
: دومرف ص )  ) مرکا لوسر  ترضح 

برد زا  دیاب  سپ  دوش  دراو  رهـشب  دهاوخیم  سک  ره  سپ  اهباب . (ع ) یلع ملعلا و  ۀنیدم  انا  تسنآ  برد  (ع) یلع متـسه و  ملع  رهـش  نم 
تواضق ملعب  امـش  نیرت  هاگآ  (ع ) یلع مکاضقا  دومرف : (ع) یلع اقآ  هرابرد  اهباب . نم  اهتأیلف  همکحلا  ۀـنیدملا و  دارا  نمف  ددرگ . دراو  نآ 

. تسا (ع) یلع
: دسیونیم تسا  هماع  نیثدحم  نیرتگرزب  زا  هک  یمزراوخ  بطخا 

: دومرف ص )  ) دمحم ءایبنالا  متاخ 
ءاصحا دنناوتیمن  ار  (ع) یلع لئاضف  دنوش  هدنسیون  کلم  سنا و  نج و  حول و  نیمز  نامسآ و  ملق و  اهتخرد  دنوش و  بکرم  اهایرد  رگا 

. دنیامن هرامش  و 
هکئالم تسا  رارقرب  شقن  نیا  هک  یماداـم  دـنک  تبث  ارت  تلیـضف  سک  ره  تداـبع ، زین  وت  هب  رظن  تستداـبع و  ندرک  وت  داـی  (ع ) یلع اـی 

. دنیامنیم رافغتسا  شیارب 
دندشیم عمج  وت  یتسود  رب  قلخ  مامت  رگا  (ع ) یلع ای  دنتشونیم . ار  (ع) یلع اقآ  زا  یتلیـضف  اهباتک  تشپ  دنتـسجیم و  كربت  ءاملع  اذل 

. دیرفآیمن ار  منهج  خزود و  لاعتم  دنوادخ  دنتفریم  ایند  زا  وت  یتسود  اب  و 
نآ  رد  دوب  (ع ) یلع ملع و  هنیدم  یبن 

تسین رد  نیا  ياوس  ص )  ) دمحم يوسب  يرد 
لاعتم  دزیا  دنچ  راونا  رهظم  تسا  (ع ) یلع

تسین رونم  وا  وچ  يدرف  لد  یبن  زا  سپ 
شفاصنا  لدع و  الوم ز  تعاجش  دوب 

تسین ربیخ  حتف  رهب  شاهبترم  ماقم و 
تسوا  تدابع  نیرتالاب  (ع ) یلع تلادع 

تسین رتسگداد  درم  ادخ  ریش  وچ  یسک 
ملاظ  عفاد  مولظم و  عفان  تسا  (ع ) یلع

تسین رگمتس  (ع ،) یلع دشاب  هک  راید  نآ  رد 
ریثک  ریخ  ریما  رثوک  یقاس  ریما 

تسین رثوک  ضوح  قشع  ارم  ود  نیا  نودب 
رای يدهم  رشن  هداز ، فلخ  ریم  (ع ) یلع هیولعلا ، تامارک  عبنم : 

(ع) یلع ياهتلیضف 

: تفگ تفر و  ربنم  هب  شتفالخ  لوا  زور  رد  باطخ  نب  رمع 
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نآ و  مدرم . زا  يدـحا  يارب  زا  هن  تسین و  نم  يارب  اـهنآ  زا  یکی  هک  دـش  هداد  ع )  ) بلاـطیبا نب  (ع ) یلع هب  تلیـضف  هدزاود  مـسق  ادـخب 
: تسا نیا  ات  هدزاود 

. هبعک رد  راوگرزب  نآ  ندمآ  ایندب  تلیضف : نیلوا 
(. (ع یلع يارب  نامسآ  رد  مالسلااه ) (ع) یلع ) ارهز همطاف  ترضح  دقع  تلیضف : نیمود 

. تساهتلیضف نیرتهب  نیا  تسا و  (ع) یلع رسمه  مالسلااه ) (ع) یلع ) ارهز تلیضف : نیموس 
. دنتسه وا  نادنزرف  مالسلاامه ) (ع) یلع  ) نیسح نسح و  اقآ  تلیضف : نیمراهچ 

رادب تسود  ایادـخ  تسوا  يالوم  (ع ) یلع سپ  متـسه  وا  يالوم  نم  هک  یـسک  نم  روضح  رد  (ص ) ربمغیپ تاشیامرف  تلیـضف : نیمجنپ 
. درادب نمشد  ار  (ع ) یلع هک  یسک  رادب  نمشد  درادب و  تسود  ار  (ع ) یلع هک  یسک 

نوراه تلزنم  لثم  نم  هب  وت  تلزنم  (ع ) یلع ای  مدوب  رضاح  نم  دومرف و  ص )  ) لوسر ترضح  هک  مخ  ریدغ  دیع  زور  تلیـضف : نیمـشش 
. یتسه نم  لصفالب  یصو  ردارب و  وت  ینعی  تسا  مالّسلا  (ع)ه  یلع هلآ و  انیبن و  (ع ) یلع یسوم  هب 

. دشن هتسب  هک  (ع) یلع هناخ  رد  رگم  دشیم . زاب  دجسم  هب  هک  باحصا  هناخ  ياهرد  مامت  ندش  هتسب  تلیضف : نیمتفه 
نیب ام  رد  هک  ع )  ) حون لثم  لاس  هاجنپ  ودصهن  هنیدم  هکم و  لثم  رد  دـنک  تدابع  هک  یـسک  ص :)  ) مرکا ربمغیپ  لوق  تلیـضف : نیمتـشه 

نیبام دنک  داهج  دشاب و  دحا  هوک  ردـقب  هک  ار  شلام  دـنک  قافنا  هنیدـم و  یگنـسرگ  هکم و  يامرگ  رب  دـنک  ربص  درک و  تدابع  شموق 
قافنا دهز و  وا و  لمع  سپ  (ع ) یلع ای  وت  يالو  اب  تمایق  زور  دیاین  ادخ و  ياضر  يارب  شدوخ  رایتخا  اب  ادـخ  هار  رد  هورم  افـص و  هوک 

. دوشیمن لوبق  وا 
(. (ع یلع هناخ  رد  هراتس  ندمآ  دورف  تلیضف : نیمهن 

. هبترم ود  (ع) یلع يارب  دیشروخ  نتشگرب  تلیضف  نیمهد 
ریاس یهام و  اهدژا و  وهآ و  گرگ و  ریـش و  اب  ندرک  تبحـص  یلاعت و  يادخ  نذاب  ناگدرم  اب  (ع) یلع ندز  فرح  تلیـضف : نیمهدزای 

. تاناویح
رـس دنتـشاد  روضح  (ع) یلع اقآ  دـناسرب و  لتق  هب  شپچ  تسد  اـب  ارم  لـثم  رفن  رازه  هاـجنپ  هک  تسا  رداـق  (ع ) یلع تلیـضف : نیمهدزاود 

. دنهدب وا  رب  تداهش  هکنآ  زا  لبق  قح  هب  درک  فارتعا  دندومرف  دومرف و  دنلب  كرابم 
راقفلاوذ  الا  فیس  ال  (ع ) یلع الا  یتف  ال 
تفرگ ربنق  هجاوخ  قح  زا  هک  یناونع  تسه 

صولخ  نامیا و  يور  زک  يرتخا  کین  نآ  شوخ  يا 
تفرگ رواد  رهظم  نآ  نماد  ملاع  ود  رد 

یلد  رب  ترودک  درگ  دبا  ات  دنیشن  یک 
تفرگ رواخ  ورسخ  نوچ  ینشور  شیالو  زک 
يادخ  ضیف  همشچ  زا  باریس  دوشیم 
تفرگ رثوک  یقاس  تسد  یماج ز  یسکره 

رای يدهم  رشن  هداز ، فلخ  ریم  یلع  هیولعلا ، تامارک  عبنم : 

بیجع هداعلا  قوف 

: دیوگیم (ع) یلع شیاتس  رد  رصنوبا  رمع  ملاع  داتسا و 
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دنناـمیب تیـصخش  ینعی  درادـن ، يریظن  هیبـش و  دروـم  چـیه  رد  هک  تسا  رگهوـلج  یبـیجع  هداـعلا  قوـف  تیـصخش  اـم  ربارب  رد  نوـنکا 
رویغ و هزادنایب  تقیقح  قح و  زا  هعفادم  رد  درف و  يرادنید  تورم و  تعاجش و  رد  واتکی  يراگزیهرپ  قالخا و  ملاع و  رد  هک  (ع) یلع

. تسا راگزور  هناگی  ناگدنامرد  ناگراچیب و  زا  يرادبناج  رد 
وت  هانپ  ناهج  ود  رد  دوب  ناسکیب  هانپ 

وت هاگن  کیب  ادخ  ام  هانگ  دنک  وفع 
وت  هار  قح ز  برق  هب  دسر  قح  هار  ربهر و 

وت هام  يور  رون  قح ز  تیب  تسا  رونم 
وت  هاگداز  هتشگ  وچ  رگد  یقنور  هتفرگ 

وت هآ  رارش  کی  انف ز  دش  مصخ  نمرخ 
رای يدهم  رشن  هداز ، فلخ  ریم  یلع  هیولعلا ، تامارک  عبنم : 

تسوپ هایس  نیدلاو  زا  تسوپدیفس  دنزرف 

هب ار  وا  دوب ، هتفرگ  ار  شتـسوپ  هایـس  نز  تسد  هک  یلاـح  رد  تسوپ  هایـس  يدرم  يزور  دـنیامرفیم : مالـسلاهیلع  قداـص  ماـما  ترـضح 
ایند هب  يو  زا  ياهچب  هک  یلاح  رد  میتسه ، تسوپ  هایـس  ود  ره  مرـسمه  نیا  نم و  تفگ : هفیلخ  هب  باـطخ  و  هدروآ ، یناـث  هفیلخ  روضح 

؟ تسیچ ام  فیلکت  تسا !! تسوپ  دیفس  هدمآ 
هایـس ود  ره  ردام  ردپ و  هک : دنداد  يوتف  یگمه  رمع  نارای  دنک ؟ راک  هچ  هک  تساوخ  کمک  نانآ  زا  و  هدنکفا ، نایفارطا  هب  يرظن  رمع 

! دینک راسگنس  ار  نز  نیاربانب  تسوپ !! دیفس  ناشدنزرف  و  دنتسه ، تسوپ 
رظن هک  یلاح  رد  دش ، لسوتم  يو  نماد  هب  اذل  و  دریگب ، کمک  مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  زا  زین  هلضعم  نیا  رد  هک  تشادن  ياهراچ  هفیلخ 

حیضوت ار  عوضوم  نانآ  تسا ؟ هنوگچ  امـش  هیـضق  دندیـسرپ : درم  نز و  زا  مالـسلاهیلع  یلع  دوب ! نز  ندرک  راسگنـس  مادعا و  زین  هفیلخ 
. دنداد

؟ يراد نظ  ءوس  ترسمه  هب  تبسن  ایآ  دومرف : درم  هب  باطخ  یلع 
. مرادن ینظءوس  الصا  هن  درم :

؟ ياهدرک یکیدزن  ترسمه  اب  ضیح  لاح  رد  ایآ  مالسلاهیلع  یلع 
ندرک لـسغ  تمحز  اوـه و  يدرـس  تهج  هب  وا  مدرکیم  لاـیخ  نم  یلو  تسا ، ضئاـح  هک  تفگیم  نم  هـب  نز  اـهبش  یخرب  رد  درم :

. مدومن تبراقم  يو  اب  اذل  و  دروآیم ، هناهب 
؟ تسا هدرک  یکیدزن  ضیح  لاح  رد  وت  اب  ترهوش  ایآ  دومرف : زین  نز  هب  باطخ  مالسلاهیلع  یلع 

امـش دوخ  دـنزرف  دـنزرف ، نیا  تسین ، هلأـسم  مالـسلاهیلع : یلع  ... درکن لوبق  یلو  مدرکیم ، يریگولج  وا  زا  نم  دیـسرپب ، مرهوـش  زا  نز :
امـش تسا ، هدیدرگ  دیفـس  نینج  هجیتن  رد  و  هدرک ، هبلغ  هفطن  رب  ضیح  نوخ  لاح  نآ  رد  و  هدرک ، یکیدزن  ضیح  لاح  رد  امـش  تسا ،

!!! ددرگیم تسوپ  هایس  امش  دوخ  لثم  و  دنکیم ، رییغت  شگنر  جیردتب  غولب  نارود  رد  هچب  نیا  دیشابن ، نارگن 
يالوم هک  یتروص  نامه  هب  نارود  نآ  رد  ناوج  هاگان  و  دندوب ، ناوج  نآ  غولب  رظتنم  رضاح ، مدرم  و  تفای ، هلـصیف  اج  نیمه  رد  هیـضق 

، دیوگیم حیحص  دیوگیم  هچ  ره  یلع  هک  درک  تباث  تیناسنا  ملاع  رب  و  داد ! گنر  رییغت  یتسوپ  هایس  هب  دندوب  هدرک  ییوگـشیپ  نایقتم 
[ . 1 . ] تسا عقاو  قباطم  وا  يرواد  تواضق و  و 

-----------------
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اه : تشون  یپ 
تیالو ص146-147. باتفآ  زا  لقن  یفاک ج5 ص566 و567 ح_46  [ 1]

دندوشگ يو  حدم  هب  نابز  یلع  تلادع  نایرارف 

نوچ تخاس ، يراج  يو  رب  ار  رمخلا  براش  دح  مالسلاهیلع  یلع  و  دز ، يراوخ  بارـش  هب  تسد  ناضمر  كرابم  هام  رد  یـشاجن  يزور 
دراو هیواـعم  راـبرد  هب  دـندرک و  كرت  ماـش »  » يوس هب  ار  هفوک »  » شنادـنواشیوخ زا  ياهدـع  اـب  هارمه  دوب ، فیرـش  هداوناـخ  کـی  زا  وا 

... دندش
يا تفگ : تساخرب و  نانآ  نایم  زا  يدهن  هللادبع  نب  قراط  یلو  دنیوگب ، دب  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  هب  تبـسن  تساوخ  نانآ  زا  هیواعم 

نیثکان و زا  نانآ  دـناهتفرگ ، ارف  ادـخ  لوسر  باحـصا  راکزیهرپ و  دارفا  ار  وا  رود  میاهدرک ، رارف  قحب  لداع و  ماـما  راـنک  زا  اـم  هیواـعم !
[ . 1 !! ] تسا هدش  ام  رارف  ثعاب  ام  هانگ  هکلب  تسین ، یلع  ریصقت  میاهدرک ، رارف  ام  هک  نیا  دنتسین ، نیطساق 

! تسا دیهش  دوش  هتشک  زورما  يدهن  رگا  دومرف  دش و  لاحشوخ  نانخس  نآ  ندینش  زا  یلع  هک  تسا  هدمآ  هیضق  نیا  رد 
یلع تمظع  بقاـنم و  لـئاضف و  یلو  ماـش ، رگمتـس  هـفیلخ  نـیکرچ  بـلق  رب  دوـب  يریت  هیواـعم  راـبرد  رد  مـه  نآ  ناـشیا  نانخـس  يرآ 

. دیامنب یتفلاخم  راهظا  تسناوتن  قح  ربارب  رد  توکس  زج  هیواعم  هک  تسا  هدرتسگ  عیسو و  نانچ  نآ  مالسلاهیلع 
-------------------

اه : تشون  یپ 
راونالاراحب یفاک ج7 ص216 ح 15  عورف  هعیشلا ج18 ص474 ح1  لئاسو  رتمک  هراشا  اب  ات 91 و  دیدحلایبا ج4 ص88  نبا  حرش  [ 1]

ج41 ص9 ح2.

یلع حدم  رمع و  دنزرف 

رد يو  تهج  نیا  زا  دوب ، هدز  زاب  رـس  وا  دروم  رد  یهلا  دـح  يارجا  زا  نافع  نب  نامثع  و  هتـشک ، ار  یناریا  رادرـس  کی  رمع  نب  هللادـیبع 
! تسویپ هیواعم ! هب  دیسرت و  يو  تلادع  زا  مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  تفالخ  نامز 

دادملق نینچ  هدیناروش و  یلع  دض  رب  ار  مدرم  ربنم  يالاب  رد  تساوخ  وا  زا  و  تشگ ، لاحشوخ  یلیخ  یناث  هفیلخ  دنزرف  ندمآ  زا  هیواعم 
ینارنخـس زا  سپ  هللادیبع  . دـیاین هاتوک  یلع  دروم  رد  ییوگازـسان و ... شحف و  زا  دـناوتیم  هچ  ره  و  تسا ، هتـشک  ار  نامثع  وا  هک  دـنک 

؟ یتفگن دب  مالسلاهیلع  یلع  هب  ارچ  هک  دیسرپ  يو  زا  هیواعم  نوچ  تفگن ، مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  دروم  رد  ینخـس  نیرتکچوک  لصفم 
میوگب دـب  يو  رب  هنوگچ  و  تشادـن ؟ رما  نیا  رد  یتلاخد  نیرتکچوک  وا  هک  منک  نامثع  لتق  هب  مهتم  ار  یلع  هنوگچ  هیواعم ! داد : باوج 
هیواعم يزاب  هقح  تنایخ و  و  وا ، يریـصقتیب  مالـسلاهیلع و  یلع  حدـم  رد  يراعـشا  هاـگنآ  مدرگ ؟ غورد  راـچد  و  هتـشادن ، يدـب  وا  هک 

[ . 1 . ] دورس
لاملا تیب  زا  شـشخب  لذب و  تساوخرد  مالـسلاهیلع  یلع  زا  نوچ  وا  دـمآ : شیپ  لیقع »  » نینمؤملاریما ردارب  دروم  رد  نایرج  نیا  ریظن  و 

و يدبا ، تمادن  شاهجیتن  لاملا  تیب  هب  تنایخ  هک  داد  ناشن  دوخ  لمع  نیا  اب  تفگ و  باوج  ار  وا  غاد  لوتفم  اب  ترضح  دومن ، نیملسم 
. تسا نازوس  شتآ  هب  يراتفرگ 

رازه دـص  ملق  کی  رد  و  دومن ، لابقتـسا  یمرگ  هب  وا  زا  هیواعم  و  دـیدرگ ، ماش  دراو  دـش  سویأم  یلع  ياـجیب  ياـهاطع  زا  نوچ  لـیقع 
: تفگ دوخ  ینارنخس  رد  وا  دنک ، فیرعت  هیواعم  یلع و  باحصا  هرابرد  تساوخ  وا  زا  و  دیشخب ! يو  هب  مهرد 

هزور و زامن و  هب  مدرم  تسا ، ادخ  لوسر  رـضحم  دـننامه  وا  رـضحم  مدـید  مدیـسر ، مالـسلاهیلع  یلع  روضح  هب  هک  یماگنه  هیواعم ! يا 
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... تسا هتفرگ  رارق  ربمایپ  هاگیاج  رد  وا  و  دنلوغشم ، يزاسدوخ  تدابع و 
[2 . ] دننک رورت  ار  ترضح  نآ  دنتـساوخ  اهراب  و  دندیگنج ، ربمایپ  اب  هک  يدارفا  نامه  دناهتفرگ ، ار  وت  رود  نیقفانم  هک  منیبیم  کنیا  اما 

.
----------------------

اه : تشون  یپ 
هغالبلاجهن ج3 ص61 و62 و100 و101 . حرش  [ 1]

دیدحلایبا ج2 ص124 و ج11 ص253. نبا  راحب ج41 ص113 و 114 و  ضیف خ215 ص 713  هغالبلاجهن  حرش  [ 2]

نافلاخم نابز  زا  یلع  لئاضف 

: تسا هدومرف  هک  هغالبلاجهن   154 هبطخ رد  مالسلاهیلع  یلع  نخس  حرش  رد  دیدحلایبا  نبا 
.« اقراس یمس  اهباوبا  ریغ  نم  اهاتا  نمف  اهباوبا ، نم  الا  تویبلا  یت  ؤتالو  باوبالاو ، ۀنزخلاو  باحصالاو ، راعشلا  نحن  »

ریغ زا  هک  ره  و  دـنیاینرد ، نآ  ياهرد  زا  زج  اههناخ  هب  و  تمکح ،) ملع و   ) ياهرد ناراد و  هنیجنگ  و  ربمایپ ،)  ) نارای ناـکیدزن و  میئاـم  »
«. دهن وا  رب  دزد  مان  دیآرد  رد ،

اب دربراک  هب  شیوخ  لئاضف  بقانم و  شرامـش  رد  ار  دوخ  شـشوک  تیاهن  دلابب و  دوخ  هب  مالـسلاهیلع  نانمؤم  ریما  رگا  هک  نادب  دـیوگ :
کی هد  هب  دنباتش ، وا  يرای  هب  راک  نیا  رد  برع  نایارس  نخس  همه  و  تسا ، هتخاس  وا  هژیو  هدومرف و  اطع  وا  هب  دنوادخ  هک  یتحاصف  نآ 

رب نادب  هیماما  هک  یعیاش  ماع و  رابخا  مروظنم  و  دنـسریمن ؛ تسا  هدومرف  وا  هرابرد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  وگتـسار  ربمایپ  هچنآ  زا 
هللا یلـص  ربمایپ  اب  ییوگزار  ماگنه  نداد  هقدص   ) تاجانم ربخ  تارب و  ناتـساد  هلزنم و  ریدـغ و  ربخ  دـننام  دـننکیم  جاجتحا  يو  تماما 

نایاوشیپ هک  تسا  یـصاخ  رابخا  هکلب  تسین ، نآ  لاثما  و  توعد ، زاـغآ  رد  هکم  رد  رادـلا  موی  ربخ  ربیخ و  ناتـساد  ملـس و  هلآ و  هیلع و 
ياـملع هچنآ  زا  ار  یکدـنا  شخب  نم  تسا و  هتـسویپن  لوصح  هب  نارگید  هراـبرد  اـهنآ  نیرتـمک  دـناهدومن و  تیاور  وا  هراـبرد  ثیدـح 

اریز مروآیم ، دناهدومن  تیاور  دـنیوا - رب  نارگید  يرترب  هب  لئاق  ناشرتشیب  دنتـسین و  مهتم  ترـضح  نآ  دروم  رد  هک  ییاهنآ  ثیدـح -
: دیوگ هاگ  نآ  تسا . سفن  شمارآ  بجوم  نارگید  تیاور  زا  شیب  وا  لئاضف  رد  نانآ  تیاور 

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 
ناکین رویز  نآ  تسا و  هتـساراین  شیوخ  رظن  رد  نآ  زا  رتبوبحم  يرویز  هب  ار  ناگدـنب  هک  هتـسارآ  يرویز  هب  ار  وت  دـنوادخ  یلع ، يا  »

و درب ، ياهرهب  زا  دـناوت  ایند  هن  يزودـنایم و  ایند  زا  يزیچ  وت  هن  هک  هتخاس  ياهنوگ  هب  ار  وت  تساـیند ، رد  دـهز  نآ  تسادـخ و  دزن  رد 
«. شوخلد وت  تماما  هب  نانآ  یشوخلد و  نانآ  يوریپ  هب  وت  هک  هنوگ  نآ  دیشخب ، وت  هب  ار  نایاونیب  یتسود 

: دومرف دندرکیم  یشارت  هناهب  ندروآ  مالسا  رد  هک  فیقث  ناگدنیامن  هب 
ریسا ار  ناتنادنزرف  دنزب و  ار  امش  ندرگ  وا  و  مرادیم ، لیسگ  امش  يوس  هب  تسا - نم  هلزنم  هب  هک  ار  يدرم  هکنآ  ای  دیروآیم  مالسا  ای  »
ربمایپ هک  دـیما  نادـب  مدرک ؛ رپس  نآ  يارب  ار  ماهنیـس  و  زور ، نآ  رگم  مدرکن  تراـما  يوزرآ  نم  تفگ : رمع  دریگب . ار  ناـتلاوما  دـنک و 

«. تسا نیمه  درم  نآ  دومرف : هرابود  تفرگ و  ار  یلع  تسد  تشگرب و  ترضح  نآ  یلو  دنک . هراشا  نم  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
« دمحا دنسم  »

نم و ناتسود  ياوشیپ  تیاده و  مچرپ  یلع  ونشب ، دومرف : امرفب . رتنشور  اراگدرورپ ، متفگ : درک ، یشرافس  نم  هب  یلع  هرابرد  دنوادخ  )
هک ره  و  هتشاد ، تسود  ارم  دراد  شتـسود  هک  ره  [ 1 (، ] ماهتخاس اوقت  لها  هارمه  هک  تسا  ياهملک  ناـمه  وا  و  تسا ، نم  ناربناـمرف  رون 

رایتخا رد  ادـخ و  هدـنب  نم  تفگ : يو  مداد ، هدژم  ار  وا  اراگدرورپ ، متفگ : هدـب . هدژم  رما  نیدـب  ار  وا  سپ  هدرب ، نامرف  ارم  دوب  شناـمرف 
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نم هب  وا  مه  زاب  دشخب ، ماجنارـس  داد  ماهدعو  ار  هچنآ  رگا  و  هتـشادن ، اور  یمتـس  چیه  هدومن و  باذع  مناهانگ  هب  دنک  مباذع  رگا  میوا ،
: دومرف دنوادخ  هد ، رارق  نآ  راهب  ار  نامیا  شخبالج و  ار  شلد  ادـنوادخ ، متفگ : هدرک ، اعد  وا  قح  رد  ربمایپ )  ) نم سپ  تسا . رتراوازس 
: متفگ . مدادـن صاـصتخا  نادـب  ار  مناتـسود  زا  کـی  چـیه  هک  مداد  صاـصتخا  اـهالب  زا  ياهراـپ  هب  ار  وا  هـکنآ  زج  مدرک ، نـینچ  اـققحم 

ودب زین  نارگید  دـش و  دـهاوخ  شیامزآ  وا  هک  هتـشذگ  نم  ملع  رد  دومرف : راد !) فاعم  ار  وا   ) تسا نم  هارمه  ردارب و  ار  وا  اراگدرورپ ،
. تفرگ دنهاوخ  رارق  شیامزآ  دروم 

: هدروآ نینچ  کلام  نب  سنا  زا  يرگید  ظفل  دنس و  هب  یملسا و  هزرب  یبا  زا  ءایلوالا  ۀیلح  )
نم ناربنامرف  همه  رون  و  نم ، ناتـسود  ماما  و  نامیا ، رانم  و  تیادـه ، مچرپ  وا  هک  دومن  دزـشوگ  نم  هب  یلع  هرابرد  ناـیملاع  راـگدرورپ  »
یلع تسد  هب  مراـگدرورپ  تمحر  ياـههنیجنگ  دـیلک  تسا ؛ نم  رادـمچرپ  نیما و  تماـیق  يادرف  رد  یلع  : دوـمرف ربماـیپ  هاـگ  نآ  تسا ؛

«(. تسا
بلاطیبا نب  یلع  هب  سپ  درگنب ، یسیع  دهز  یسوم و  يرایشوه  میهاربا ، يرابدرب  مدآ ، شناد  حون ، نینهآ )  ) هدارا هب  دهاوخیم  هک  ره 

«. دنک هاگن 
( یقهیب حیحص  دمحا و  دنسم  )

شیوخ تردق )  ) تسد هب  دنوادخ  هک  توقای - زا  ياهخاش  هب  و  دریمب ، نم  نوچ  و  دنک ، تسیز  نم  نوچ  هک  تسا  داشلد  نیدـب  هک  ره  »
: تفگ نآ  هب  دیرفآ و 

«. دنز گنچ  بلاطیبا  نب  یلع  يالو  هب  هک  دیاب  سپ  دزیوایب ، دش - دوجوم  و  شاب » »
( میعنوبا ءایلوالا  ۀیلح  )

دنزرف هرابرد  نایاسرت  هک  ار  هچنآ  دـنتفگیمن  وت  هرابرد  نم  تما  زا  دـنچ  یهورگ  رگا  تسوا ، تسد  رد  مناج  هک  ییادـخ  هب  دـنگوس  »
كربـت يارب  ار  تیاـپ  كاـخ  هکنآ  رگم  يرذـگن  ناناملـسم  زا  یهورگ  چـیه  هب  هک  متفگیم  ینخـس  وـت  لـصف  رد  زورما  دـنتفگ ، میرم 

. دنریگرب
( دمحا دنسم  )

ناگتـشرف رب  امومع  امـش  هب  دنوادخ  انامه  دومرف : دـش و  نوریب  نایجاح  يوس  هب  هفرع  بش  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
هب هکنآ  نودب  نم  دـیزرمآ . صوصخ  هب  ار  وا  دومن و  تاهابم  نانآ  رب  اصوصخ  یلع  هب  و  دیـشخب ، یعمج  هتـسد  ار  امـش  درک و  تاهابم 

: میوگیم امش  هب  مشاب  هدرک  ار  وا  هظحالم  یلع  اب  دوخ  یشیوخ  تهج 
«. درادب تسود  شگرم  زا  سپ  تایح و  نامز  رد  ار  یلع  هک  تسا  یسک  نیتسار  تخبشوخ  تخبشوخ و  ناسنا  »

( دنسم مالسلاهیلع و  یلع  لئاضف  باتک  رد  دمحا  )
، دنشوپ نم  رب  ياهلح  متسیاب و  نآ  هیاس  ریز  شرع  تسار  تمس  رد  سپ  دنناوخ ، ارف  ار  وا  تمایق  زور  رد  هک  متـسه  یـسک  نیتسخن  نم  »

هاگ نآ  دنـشوپ . نانآ  رب  ییاههلح  دنتـسیاب و  شرع  تسار  تمـس  رد  زین  نانآ  دـنناوخ ، ارف  يرگید  زا  سپ  یکی  ار  رگید  ناربمایپ  سپس 
دنهد و وا  تسد  هب  تسا  دمح  ياول  هک  ارم  مچرپ  دنناوخ و  ارف  دراد  نم  اب  هک  یتلزنم  نم و  اب  وا  یـشیوخ  رطاخ  هب  ار  بلاطیبا  نب  یلع 

. دنراد رارق  مچرپ  نآ  ریز  وا  زا  سپ  ناربمایپ  همه  مدآ و 
و دنـشوپ ، وت  رب  ياهلح  هاگ  نآ  یتسیایم ، لیلخ  میهاربا  نم و  نایم  ات  ینکیم  تکرح  مچرپ  نآ  اب  وت  دومرف : مالـسلاهیلع  یلع  هب  سپس 
هک هاگ  نآ  هک  داب  یناگدژم  ار  وت  یلع ! تردارب  تسا  يردارب  بوخ  و  میهاربا ، تردپ  تسا  ياهدـنب  بوخ  دـنک : ادـن  شرع  زا  ییدانم 

[2 . ] يدرگیم هدنز  زین  وت  موشیم  هدنز  نم  هک  هاگ  نآ  و  دنشوپ ، زین  ار  وت  دنـشوپ  هماج  ارم  هک  هاگ  نآ  و  دنناوخ ، زین  ار  وت  دنناوخ  ارم 
.
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( دمحا دنسم  مالسلاهیلع و  یلع  لئاضف  )
--------------------------

اه : تشون  یپ 
: تسا هدمآ   26 هیآ حتف  هروس  رد  [ 1]

دورف نانمؤم  رب  دوخ و  ربمایپ  رب  ار  دوخ  شمارآ  دنوادخ  سپ  ... » يوقتلا ۀملک  مهمزلأو  نینم  ؤملا  یلع  هلوسر و  یلع  هتنیکس  هللا  لزناف  ...
تخاس .»... نانآ  هارمه  ار  اوقت  هملک  دروآ و 

ص88-92. مالسلاهیلع ، بلاطیبا  نب  یلع  ماما  [ 2]

تسا هدش  دای  مسق  اب  هک  یلئاضف 

ات درک  گنرد  يرادقم  لوا  تعکر  رد  دناوخ و  ام  اب  ار  رصع  زامن  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  يزور  دیوگ : کلام  نب  سنا 
نآ دناوخ ، هاتوک  ار  زامن  هیقب  و  هدمح ، نمل  هللا  عمـس  تفگ : تشادربرـس و  سپـس  تسا ، هداد  يور  یتلفغ  ای  وهـس  میتشادـنپ  هک  اجنآ 
مه ام  میتفگ : منیبیمن ؟ ار  بلاطیبا  نب  یلع  میومع  رـسپ  ردارب و  ارچ  دومرف : درک و  ور  ام  هب  دوخ  هدراهچ  بش  هام  نوچ  هرهچ  اب  هاـگ 

ای کیبل  داد : خساپ  اهفص  رخآ  زا  مالسلاهیلع  یلع  ومع ! رسپ  يا  یلع ، يا  دومرف : دنلب  يادص  اب  ترـضح  ادخ ، لوسر  يا  میاهدیدن  ار  وا 
. ایب نم  کیدزن  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هللالوسر ،

دـیناسر و ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  ار  دوخ  راصنا  رجاهم و  شود  رـس و  زا  تفاکـشیم و  ار  اهفـص  هتـسویپ  وا  دـیوگ : سنا 
کش تفگ : مالسلاهیلع  یلع  يدنامزاب ؟ لوا  فص  زا  ارچ  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دش ! کیدزن  یفطـصم  هب  یـضترم 

زا یـسک  هاگان  تفگن ؛ مخـساپ  یـسک  مدز و  ادـص  ار  نیـسح  نسح و  متفر و  مالـسلاامهیلع  همطاف  لزنم  هب  هن ، ای  مراد  وضو  هک  متـشاد 
يور رب  بآ و  زا  رپ  یلطـس  نآ  رد  مدید و  یتشط  متـشگرب ، دوخ  تشپ  هب  رگنب . تشپ  هب  نسحلاوبا  يا  تفگ : دز و  ادـص  ارم  رـس  تشپ 

مدنادرگرب يور  سپـس  کشم ، يوب  لسع و  معط  هرک و  یمرن  هب  دوب  یبآ  متخاس ، وضو  بآ  نآ  زا  متـشادرب و  ار  هلوح  هلوح . کی  نآ 
! تشادرب یسک  هچ  تشاذگ و  ار  هلوح  لطس و  یسک  هچ  مدیمهفن  و 

هدژم ار  وت  ایآ  دومرف : دیـسوب و  ار  شیناـشیپ  دیـشک و  شوغآ  رد  ار  وا  دز و  یلع  ءرهچ  رد  يدـنخبل  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ 
هب هلوح  هک  نآ  و  دوبمالسلاهیلع ، لیئربج  تخاس  هدامآ  زامن  يارب  ار  وت  هک  نآ  و  نیرب ، تشهب  زا  بآ  دوب و  تشهب  زا  لطس  نآ  مهدن ؟
ات تشاد ) هاگن  عوکر  رد  و   ) تفرگ ارم  هناش  نادنچ  لیفارسا  تسوا ، تسد  رد  مناج  هک  نآ  هب  دنگوس  مالسلاهیلع ، لیئاکیم  داد  تتـسد 

[ . 1 ! ] دسر ارف  هار  زا  تسوت  يومع  رسپ  وت و  سفن  هلزنم  هب  هک  سک  نآ  ات  نک  گنرد  تفگ : نم  هب  و  يدیسر ، زامن  هب  وت 
هب یلع ) يا   ) وت ات  تشاد  هاگن  عوکر ) رد   ) میاهوناز يور  رب  ارم  تسد  هتسویپ  لیفارـسا  تسوا ، تسد  رد  دمحم  ناج  هک  نآ  هب  دنگوس 

يالاب رد  ار  وا  ناگتـشرف  ادـخ و  هکنآ  لاح  دـننکیم  شنزرـس  وت  یتسود  هرابرد  ارم  مدرم  ایآ  یباـیرد . ار  نآ  باوث  یـسرب و  نم  زاـمن 
[ . 2 [ !؟ دنرادیم تسود  ار  وت  نامسآ 

ادخ لوسر  دیـسر ، هار  زا  مالـسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  هک  میدوب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دزن  دـیوگ : هللا  یـضر  رباج 
هب دنگوس  دومرف : داهن و  نآ  هب  تسد  دومن و  هبعک  هب  ور  هاگ  نآ  دمآ . امش  دزن  هب  یلع  مردارب  انامه  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

نامیا نم  اب  هک  تسا  یسک  نیتسخن  امش  نایم  رد  وا  دومرف : سپس  دنراگتسر . تمایق  رد  وا  نایعیش  نیا و  تسوا ، تسد  رد  مناج  هک  نآ 
دنوادـخ دزن  رتفصنم و  میـسقت  رد  و  رتلداع ، تیعر  نایم  رد  و  رتلماع ، ادـخ  رما  هب  و  رتراداـفو ، ادـخ  دـهع  هب  امـش  همه  زا  و  هدروآ ،

: دش لزان  هیآ  نیا  تقو  نیا  رد  تسا . رتدنمجرا 
[ . 3 « ] ۀیربلا ریخ  مه  کئلوأ  تاحلاصلا  اولمعو  اونمآ  نیذلا  نا  »
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زا مالسلاهیلع  یلع  هاگ  ره  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نارای  و  دنناگدیرفآ » نیرتهب  دندرک  هتـسیاش  راک  هدروآ و  نامیا  هک  نانآ  »
[ . 4 . ] دمآ ناگدیرفآ  نیرتهب  دنتفگیم : دیسریم  ارف  هار 

هرابرد ناـیاسرت  هک  دـنتفگیم  ار  ناـمه  وت  هراـبرد  نم  ناراـی  زا  یهورگ  هک  دوب  نیا  هن  رگا  تسوا ، تسد  رد  مناـج  هک  نآ  هب  دـنگوس 
يارب ار  تیوضو  بآ  اپ و  كاخ  هکنآ  زج  ینکن  روبع  یهورگ  چیه  رب  هک  متفگیم  وت  هرابرد  ینخـس  انامه  دنتفگ ، مالـسلاهیلع  حیـسم 

[ . 5 . ] وت زا  نم  ینم و  زا  وت  هک  سب  ار  وت  نیمه  یلو  دنریگرب ، افش  كربت و 
- دـگنجیم نآرق  لیوأت  ساـسا  رب  مدرم  اـب  نم  زا  سپ  هک  تسا  يدرم  امـش  ناـیم  رد  اـنامه  تسوا ، تسد  رد  مناـج  هک  نآ  هب  دـنگوس 

نتشک ور  نیمه  زا  و  دنهدیم ، دنوادخ  ییاتکی  هب  یهاوگ  مدرم  نآ  هک  یلاح  رد  مدیگنج - نآ  لیزنت  ساسا  رب  ناکرـشم  اب  نم  هکنانچ 
[ . 6 . ] دنریگیم هدرخ  وا  رب  دننزیم و  نعط  یلع )  ) ادخ یلو  رب  دیآیم و  نارگ  نارگید  رب  نانآ 

رطاخ هب  ار  تیب ) لها   ) امـش ات  دنرواین  نامیا  و  دـنروآ ، نامیا  ات  دـنیآ  یمن  رد  تشهب  هب  مدرم  تسوا ، تسد  رد  مناج  هکنآ  هب  دـنگوس 
[ . 7 . ] دنرادب تسود  شلوسر  ادخ و 

[ . 8 . ] دوش خزود  لخاد  هکنآ  رگم  درادیمن  نمشد  ار  نادناخ  ام  سکچیه  تسوا ، تسد  رد  مناج  هکنآ  هب  دنگوس 
[9 . ] مزاسیم لخاد  ار  تیب ) لها   ) امـش تسخن  مریگ  تسد  هب  ار  تشهب  رد  هقلح  هک  هاگنآ  تخیگنارب ، يربمایپ  هب  ارم  هکنآ  هب  دنگوس 

.
--------------------

اه : تشون  یپ 
. 290: بلاطلا ۀیافک  [ 1]
. 117:39 راونألاراحب [ 2]

. 7: هنیب هروس  [ 3]
. 131:9 یمثیه دئاوزلا  عمجم   81:40. راونالاراحب  62 :. یمزراوخ بقانم  [ 4]

. 105:40 راونالاراحب  96 :. یمزراوخ بقانم  [ 5]
. 613:5 لامعلازنک [ 6]

. 172: ۀقرحملا قعاوصلا  [ 7]
. 150:3 مکاح كردتسم   174 :. نامه [ 8]

.150:3 مکاح كردتسم  .232: ۀقرحملا قعاوصلا  [ 9]
ص99-101. مالسلاهیلع ، بلاطیبا  نب  یلع  ماما  زا  لقن 

یلع ماما  ینتورف 

مالسلاامهیلع همطاف  و  دزیم ، وراج  دیشک و  یم  هاچ  زا  بآ  درکیم و  عمج  مزیه  مالسلاهیلع  نانمؤم  ریما  دومرف : مالسلاهیلع  قداص  ماما 
. تخپیم نان  تخاسیم و  ریمخ  درآ و 

، درب دوخ  اب  تفرگ و  دوخ  يابع  رانک  رد  ار  نآ  دـیرخ و  امرخ  هفوک  رد  ترـضح  نآ  هدـمآ : دـمحا  لئاضف »  » هطبنبا و هنابا »  » باتک رد 
. تسا رتهتسیاش  نآ  لمح  هب  دوخ  لایع ، بحاص  دومرف : میربیم ؛ ار  نآ  ام  نانمؤم  ریما  يا  دنتفگ : دنریگب و  ار  وا  هک  دندیود  مدرم 

: دومرفیم درکیم و  لمح  دوخ  تسد  هب  ار  کمن  امرخ و  مالسلاهیلع  یلع  دیوگ : بولقلا » توق   » رد یکم  بلاطوبا 
هلایع یلا  عفن  نم  رج  ام  هلامک  نم  لماکلا  صقنی  ال 
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«. دربب دوخ  اب  دنک و  لمح  شلایع  يارب  ار  یعفانم  هک  دهاکیمن  یمدآ  لامک  زا  »
دیع زور  رطف ، دـیع  زور  تفریم : هار  هنهرب  اپ  تفرگیم و  تسد  هب  ار  دوخ  ياهـشفک  دروم  جـنپ  رد  ترـضح  نآ  دـیوگ : یلع  نب  دـیز 
اهنیا : دوـمرفیم هدرک ، تکرـش  هزاـنج ، عییـشت  رد  ناراـمیب و  تداـیع  يارب  زاـمن ،) يارب  تکرح  ماـگنه  زور  هس  ره   ) هعمج زور  ناـبرق ،

. مشاب هنهرباپ  اهنآ  رد  هک  مراد  تسود  تسا و  یهلا  یهاگیاج 
لاقب هدنـشورف و  رب  و  درکیم ، يرای  ار  فیعـض  ییامنهار و  ار  هدـشمگ  تفریم و  هار  اهرازاب  رد  ییاهنت  هب  ترـضح  نآ  دـیوگ : ناذاز 

: دناوخیم ار  هیآ  نیا  دوشگیم و  شیارب  ار  نآرق  هدومن  رذگ 
[ . 1 .« ] نیقتملل ۀبقاعلاو  اداسف  ضرالا و ال  یف  اولع  نودیری  نیذلل ال  اهلعجن  ةرخالا  رادلا  کلت  »

ناراگزیهرپ نآ  زا  وکین  تبقاع  و  دـنرادن ، يراکهبت  یـشکندرگ و  دـصق  نیمز  رد  هک  میاهداد  رارق  یناـسک  يارب  ار  ترخآ  يارـس  نیا  »
«. تسا

ترضح دنداتفا ، هار  هب  وا  رـس  تشپ  اهنآ  دش و  نوریب  دوخ  نارای  يوس  هب  هراوس  مالـسلاهیلع  نانمؤمریما  دومرف : مالـسلاهیلع  قداص  ماما 
، دـیدرگزاب دومرف : مینک . یهارمه  ار  وت  هک  میراد  تسود  یلو  نانمؤمریما ، نیا  هن ، دـنتفگ : يراد ؟ يراک  ایآ  دومرف : هدومن ، نانآ  هب  ور 
، دیدرگزاب دندومرف : دنداتفا ، هار  هب  شترـضح  رـس  تشپ  رگید  راب  و  تسا . هدایپ  يراوخ  هراوس و  داسف  هیام  هراوس ، اب  هدایپ  یهارمه  هک 

. تسا قمحا  نادرم  لد  داسف  هیام  نادرم ، رس  تشپ  رد  ناهارمه  ياپ  يادص  هک 
؟ دـیدرک هک  تسا  يراک  هچ  نیا  دومرف : ماما  دـندیود ، وا  ربارب  رد  هدایپ  اـجنآ  ياـهناقهد  راـبنا  رهـش  هب  مالـسلاهیلع  ماـما  دورو  ماـگنه 
رد مه  امـش  دنربیمن و  راک  نیا  زا  يدوس  امـش  ناریما  هک  دنگوس  ادخ  هب  دومرف : منکیم . میظعت  ار  دوخ  ناریما  هلیـسو  نیدب  ام  دنتفگ :
نآ سپ  رد  هک  تسا  يرابنایز  تمحز  جنر و  هچ  و  دیزاسیم ، راچد  تواقـش  هب  ترخآ  رد  دـینکفایم و  تمحز  جـنر و  هب  ار  دوخ  ایند 

[ . 3  ] و [ 2 ! ] دشاب هتشاد  هارمه  هب  ار  شتآ  زا  ناما  هک  تسا  يدنمدوس  یتحار  هچ  و  دشاب ! باذع  رفیک و 
----------------------

اه : تشون  یپ 
. 83: صصق هروس  [ 1]

. 53  - 56:41 راونالاراحب رد  باب  نیا  رابخا  همه  [ 2]
ص713-716. مالسلاهیلع ، بلاطیبا  نب  یلع  ماما  زا  لقن  [ 3]

روک هنتف 

: دومرف نم  هب  (ص ) ادخ لوسر  يزور 
. دوب هتشگ  بجاو  نم  رب  ناکرشم  اب  داهج  هکنانچ  تسا ، هدش  بجاو  وت  رب  هنتف  لها  اب  دربن 

؟ تسا هتشگ  ضرف  نم  رب  نآ  دروم  رد  داهج  هک  تسا  ياهنتف  هچ  نیا  ادخ ! هداتسرف  يا  مدیسرپ :
تفلاخم هب  نم  تریـس  تنـس و  اب  هک  یلاح  رد  دـنهد  نم  تلاسر  قح و  تینادـحو  رب  تداهـش  هک  دـنوش  رهاظ  یهورگ  يدوزب  دومرف :

. دنزیخرب
؟ مزادرپ راکیپ  هب  ناشیا  اب  ارچ  سپ  دنهد  تداهش  مالسا  تیناقح  رب  نم  نوچ  نانآ  هکنیا ، اب  متفگ :

. دننک یهلا  نامرف  زا  یچیپرس  دنهن و  نید  رد  هک  ییاهتعدب  رب  دومرف :
باکر رد  دسر و  ارف  نآ  نامز  ات  دیتساوخیم  ادخ  زا  شاک د  يا  دیا ، هداد  ادخ  هار  رد  تداهـش  هدـعو  نم  هب  رتشیپ  امـش  درک و : ضرع 

. دریذپ ققحت  امش 
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. دش یهاوخ  لیان  تداهـش  ضیف  هب  وت  تسا و  یمتح  هدـعو  نآ  هب  يافو  دـگنجب ؟ نیقرام  یطـساق و  نیثکان و  اب  یـسک  هچ  سپ  دومرف :
!؟ ددرگ نیگنر  ترس  نوخ  هب  تنساحم  هک  هاگنآ  وت  تقاط  ربص و  تسا  هنوگچ 

. الب ربص و  فقوم  هن  دراد ، ساپس  رکش و  ياج  تسا و  تراشب  هکنیا  متفگ :
. دوب یهاوخ  تموصخ  ینمشد و  دروم  هراومه  وت  هک  شاب  اهتموصخ  ياریذپ  سپ  تسا  روط  نیمه  يرآ ، دومرف :

: داد همادا  نینچ  ترضح  سپس  دیدومرفیم . نایب  اب  اههنتف  نآ  زا  يردق  شاک  مدرک : ضرع 
، دـنیامن ریـسفت  ینعم و  دوخ  يءار  هب  دـننک و  لیوأت  دوخ  رادـنپ  هب  ار  نآرق  نانآ  داـتفا ؛ دـنهاوخ  یهارمگ  هنتف و  رد  مناوریپ  نم ، زا  سپ 
ار ادخ  باتک  و  دنزاس . حابم  دوخ  رب  دتـس  داد و  مسا  هب  ار  ابر  و  هیده ، مان  هب  هوشر )  ) مارح لام  دنرمـش و  لالح  ذیبن ، هناهب  هب  ار  بارش 

. تسا ناهارمگ  اب  هبلغ  حتف و  زور  نآ  دننک ... فیرحت  دوخ  عضاوم  زا 
وت فک  رد  تماعز  تفالخ و  مامز  هکنیا  ات  نکن ) یمادـقا  اهیهارمگ  نیا  عفد  يارب  و   ) شاب دوخ  هناخ  مزـالم  ناـنچمه  وت  ناـمز  نیا  رد 
هب هرابود  تسا  هتـسشن  بوسر  هب  اههنیـس  رد  هک  ییاههنیک  یتشگ ، مدرم  تراـما  تیـالو و  راد  هدـهع  وت  هک  هاـگنآ  سپ د  دوش . هداـهن 

راکیپ رب  هکنانچ  تسب  یهاوخ  رمک  لیوأت  لها  اب  داهج  رب  وت  ماگنه ، نیا  رد  دنریگ ، راک  هب  وت  هیلع  گنرین  هعدخ و  عاونا  دـنتفا و  نایلغ 
. تسین اهنآ  نیتسخن  تلالض  رفک و  زا  رتمک  ناشیا ، زر  نآ  دانع  رفک و  لاح  هچ ، يدوب ؛  هتسب  رمک  ناکرشم )  ) لیزنت لها  اب 

؟ مرامشب نوتفم  ای  دترم  ار  نانآ  مشاب ؟ هتشاد  ییار  هچ  اهنآ  هرابرد  دندش ، نانچ  مدرم  رگا  مدیسرپ :
.... دترم هن  نادب  نوتفم  ار  نانآ  دومرف :

... نیکرشملا داهج  یلع  بتک  امک  نینوتفملا  داهج  کیلع  بتک  هللا  نا  لاق : ص )  ) هللا لوسر  نا  لاق : یلع  نع 
؟ داهجلا اهیف  یلع  بتک  یتلا  هنتفلا  هذه  ام  ص )  ) هللا لوسر  ای  تلقف :

امک نودهـشی  مه  مهلتاقا و  مالعف  ص !)  ) هللا لوسر  ای  تلقف : هنـسلل  نوفلخم  مه  هللا و  لوسر  ینا  هللا و  ـالا  هلا  ـال  نا  نودهـشی  موق  لاـق :
؟ دهشا

. رمالا هفلاخم  نیدلا و  یف  ثادحالا  یلع  لاق :
. کیدی نیب  یل  اهلجعی  نا  هللا  لئساف  هدهشلا  ینتدع  تنک و  تنا  ص !)  ) هللا لوسر  ای  تلقف :

فیکف هذـه  بضختف  هذـه  یلع  برـضت  دهـشتستس  هدهـشلا و  کتدـعو  دـق  ینا  اما  نیقراملاو ؟ نیزـساقلا  نیثکانلا و  لـتاقی  نمف  لاـق :
؟ اذا كربص 

. رکش نطوم  اذه  ربص  نطوب  اذه  سیل  ص )  ) هللا لوسر  ای  تلقف :
. الیلق یل  تنیب  ول  ص )  ) هللا لوسر  تلقف : مصاخت . کناف  هموصخلل  دعاف  تبصا  لجا  لاق :

تشاج اهتدلق  اذاف  اهدلقت  یتح  کتیب  تحـسلا  ذیبنلاب و  رمخلا  لحتـسن  يارلاب و  لمعت  نآرقلا و  لواتتف  يدعب  نم  نتفتـس  یتما  نا  لاقف :
. یلوالا مهلاح  ودب  هنیاثلا  مهلاح  تسیاف  هلیزنت  یلع  تلتاق  امک  نارقلا  لیوات  یلع  ذئنیح  لتاقف  رومالا  کل  تبلق  رودصلا و  کیلع 

[ . 1 . ] هنتف هلزنمت  مهلزنا  لاقف : ؟ هدر هلزنمب  ما  هنتف  هلزنمب  نینوتفملا ! ءالوه  لزنا  لزانملا  يابف  ص )  ) هللا لوسر  ای  تلقف :
------------------------

: اه تشون  یپ 
ص 308. ج 32 ، راحب ، ص 206 ؛ ج 9 ، هغالبلاجهن ، حرش  [ 1]

ییالط تصرف 

نآ زا  هچنانچ  دادیم . تبثم  خـساپ  دوب ، قفاوم  نآ  اـب  شترـضح د  دـشیم و  یتساوخرد  وا  زا  رگا  هک  دوب  نینچ  (ص ) ادـخ ربماـیپ  هویش 
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. دادیمن یفنم  خساپ  دنارذگیم و  توکس  هب  دوبن  دنسرخ 
درم تفگن . يزیچ  دش و  تکاس  ترضح  درک . ییاضاقت  دش و  دراو  بانج  نآ  رب  ییارحـص  یبرع  میدوب ، يو  تمدخ  رد  هک  زور  کی 

ربمایپ درک و  اضاقت  برع  درم  موس  هعفد  دادن . یخساپ  دنام و  شوماخ  ترـضح  زاب  درک ، رارکت  مود  راب  يارب  ار  دوخ  تساوخرد  برع 
رییغت ربمایپ  رظن  ایوگ  ناهگان  اما  دـننادیمن .) حالـص  ار  وا  شهاوخ  تباجا  (ص ) ادـخ ربمایپ  هک  دـش  مولعم  نارـضاح  رب  . ) درک توکس 

: دومرف هداشگ  يور  زاب و  هرهچ  اب  درک و 
(. تسا هدروآرب  هک   ) هاوخب يراد ، یتجاح  ره 

زا دـنک و  هدافتـسا  ییـالط  تصرف  نیا  زا  دـیاب  دـشاب ، كریز  لـقاع و  درم  نیا  رگا  دوشیمن ، رتهب  نیا  زا  تصرف  میتـفگ ، دوخ  شیپ  اـم 
. دنک تساوخرد  ار  نآ  یگشیمه  تنوکس  تشهب و  تنامض  (ص ) ادخ ربمایپ 

. دیهد نم  هب  هار  هشوت  یکدنا  لماک و  زاهج  اب  رتش  کی  دیوگب : هک  دش  عناق  نیمه  هب  هکلب  درکن  نینچ  وا  اما 
درم و نیا  تساوـخرد  نیب  تسا  هلـصاف  ردـقچ  دوـمرف : ترـضح  وا  نتفر  زا  سپ  دـش ، نوریب  اور  تجاـح  یبارعا ، تفریذـپ و  ترـضح 

: تفگ داد و  همادا  دوخ  نانخس  هب  سپس  دوب ؟ هدرک  یسوم  ترضح  زا  نزریپ  نآ  هک  یتساوخرد 
هب دناهرب و  ناینوعرف  متـس  ملظ و  زا  ار  اهنآ  و   ) دـهد روبع  ایرد  زا  ار  لیئارـسا  ینب  موق  هک  تفای  تیرومأم  یـسوم  ترـضح  هک  یماگنه 
هک نیمه  اـما  درب ، دوخ  هارمه  هب  اـیرد  لـحاس  اـت  ار  لیئارـسا  ینب  موق  یهلا ، ناـمرف  تعاـطا  یپ  رد  شترـضح  دـناسرب ) دوعوم  نیمزرس 

ندید زا  یـسوم  دندرگیم . زاب  بقع  هب  دننکیم و  يراددوخ  ایرد  هب  دورو  زا  اهبـسا  هک  دش  هجوتم  دـهد  روبع  ایرد  زا  ار  اهنآ  تساوخ 
!؟ دننکیمن نیکمت  اهبسا  هک  تسا  هدش  هچ  ایادخ  دیسرپ : دوخ  راگدرورپ  زا  دش و  هدز  تفگش  هنحص  نیا 

لمح دوخ  اب  زین  ار  فسوی  هزانج  دـیاب  یتسه  قیدـص  فسوی  ربق  رانک  رد  کنیا  مه  وت  هک : دـش  هداد  خـساپ  وا  هب  راـگدرورپ  بناـج  زا 
. ینک

درک ییاسانش  ار  فسوی  ربق  نآ  اب  ناوتب  هک  ياهناشن  چیه  دوب و  هتشگ  وحم  ًالماک  فسوی  ربق  راثآ  هک  دش  رداص  یطیارش  رد  نامرف  نیا 
. تشادن دوجو 

یلاوح نیا  رد  ینزریپ  دنتفگ : هب و  هکنیا  ات  درک . یعالطا  یب  راهظا  دیـسرپ  هک  ره  زا  دـش و  هجاوم  لکـشم  اب  یـسوم  ترـضح  اجنیا  رد 
هب ار  فسوی  ربق  ات  تساوخ  نزریپ  زا  یسوم  ترضح  دندرک . رضاح  ار  وا  دومرف  دشاب  ربخاب  فسوی  نفد  لحم  زا  وا  دیاش  دراد  تنوکس 

. دنک نیمضت  ار  طرش  نآ  اب  يافو  یسوم  هک  درک  یطرش  هب  طورشم  ار  نآ  اما  تفریذپ  نزریپ  دهد . ناشن  وا 
ار وت  تشهب  رد  تنوکـس  تفگ : یـسوم  دـشاب  هتـشاد  تشهب  رد  یهاگیاج  اـیبنا  هبتر  رد  یـسوم و  هیاـپ  مه  هک : دوب  نیا  نزریپ  هتـساوخ 

دهاوخن دنـسرخ  تسا ، هتـساوخ  هچنآ  هب  زج  هک  درک  دای  دـنگوس  تفریذـپن و  نزریپ  تسا ) یگرزب  ياضاقت  ایبنا  هجرد  اما   ) تسا یفاک 
. دش

نزریپ شهاوخ  شریذپ  هک  دش  هتفگ  يو  هب  دریذپب و  ار  وا  داهنشیپ  هک : دش  لزان  یسوم  رب  یحو  هکنیا  ات  تفرگ . الاب  نانآ  نایم  وگتفگ 
. داد ناشن  ار  فسوی  ربق  لحم  مه  نزریپ  داد . نیمضت  هدعو و  وا  هب  تفریذپ و  یسوم  . تساک دهاوخن  وا  هبتر  زا 

یشل ال. لوقیال  ناک  تکس و  لعفی  نا ال  دارا  اذا  معن و  لاق : هلعفی  نا  ذارا  اذاف  ائیش  لئس  اذا  یبنلا  ناک  لاق : نینموملا  ریما  نع 
؟ یبارعا ای  تئش  ام  لسرتسملا : هئیهک  لاقف : تکسف . هلاس  مث  تکسف  هلاس  مث  تکسف  هلاسف  یبارعا  هاتاف 

ینب زوجع  یبارعالا و  هلاسم  نیب  مک  لاق : مث  کـلذ ، کـل  لاـق : اداز ، اـهلحر و  هقاـن و  کـلاسا  یبارعـالا : لاـقف  هنجلا  لاـسی  نـالا  اـنلقف 
: لاق مث  لیئارسا ؟

ربق دنع  کنا  یسوم  ای  لاق : یل ؟ ام  بر  ای  یسوم : لاقف  تعجر  باودلا  هوجو  [ 1  ] تبرض هیلا و  یهتناف  رحبلا  عطقی  نا  رما  امل  یسوم  نا 
له اهل : لاقف  ملعت ، اهلعل  زوجع  ولاق  وه ؟ نیا  مکنم  دحا  يردی  له  هموق : یسوم  لاسف  ضرالاب  ربقلا  يوتسا  دق  هماظع و  لمحاف  فسوی 
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یف کعم  نوکا  نا  کلاسا  یناف  تلاق : کل ، کلذ  لاق : کلاسا ! ام  ینیطعت  یتح  هللا  ال و  تلاق : هیلع ، انیلدـع  لاـق : معن ، تلاـق : نیملعت ؟
کلذ اهطعا  نا  هیلا  هللا  یحواف  دواری ، یـسوم  لعحف  کعم  نوکا  نا  الا  هللا  ال و  تلاـق : هنجلا ، یلـس  لاـق : هنجلا ، یف  نوکت  یتلا  هجردـلا 

[ . 2 . ] ربقلا یلع  هتلد  اهاطعاف و  کصقنت . اهناف ال 
--------------------

: اه تشون  یپ 
ص 327 . ج 93 ، راحب ، - 80. تسا حیحص  برض  ًارهاظ  اما  تسا  تروص  نیمه  هب  راحب  رد  [ 1]

ص 327. ج 93 ، راحب ، [ 2]

همطاف

ام زا  ار  وا  دنیوگیم : دـننکیم و  هیالگ  همطاف  وت و  جاودزا  هب  عجار  دـنریگیم و  هدرخ  نم  رب  شیرق  دومرف : نم  هب  (ص ) ادـخ ربمایپ  - 1
. يدرک جیوزت  یلع  رب  یتشاد و  غیرد 

ادخ ریبدت  ریدـقت  همطاف  جاودزا  هکلب  دومن ؛ جـیوزت  یلع  هب  درک و  غیرد  امـش  زا  ار  وا  هک  مدوبن  نم  نیا  دـنگوس  ادـخ  هب  متفگ : اهنآ  هب 
: هدومرف لاعتم  يادخ  دمحم ! يا  تفگ : دمآ و  دورف  لیئربج  دوب .

ضارقنا ات  مدآ  نامز  زا  هک  زورما  طقف  هن  دـشیمن . تفاـی  همطاـف  ترتخد  يارب  ناـش  مه  وفک و  نیمز  يور  مدوب ، هدـیرفاین  ار  یلع  رگا 
. تشاد دهاوخن  هتشادن و  يوفک  همطاف  ملاع ،

. تسا هدش  هدیرفآ  یناسنا  تروص  رد  هک  تسا  یتشهب  هیروح  نیرتهب  - 2
. تسا تشهب  ياج  رد  ربمایپ  اب  ینیشنمه  تبجوم  ناهانگ و  یگدوشخب  ثعاب  همطاف  رب  مالس  دورد و  هک : دوب  هدینش  ردپ  زا  همطاف  - 3

زا دیوگب  ینخـس  هکنآ  یب  ترـضح  دید . هتخیوآ  وا  ندرگ  رد  يدنبندرگ  دوب  هدمآ  شرتخد  رادید  هب  (ص ) ادخ ربمایپ  هک  رابن  کی  - 4
. تخادنا يرانک  هب  دوشگب و  ندرگ  زا  دنب  ندرگ  گنرد  یب  تفایرد . ار  ردپ  شجنر  ببس  همطاف  دنادرگ . يور  يو 

داب دیدش  دومرف : هاگنآ  دیـشخب . يو  هب  ار  دـنب  ندرگ  نآ  دیـسر و  رـس  یلئاس  سپـس  یتسه  نم  زا  وت  اتقیقح  همطاف ! دومرف : وا  هب  ربمغیپ 
. درازایب مناشیوخ  ترتع و  ندرزآ  هب  ارم  دزیرب و  ارم  نوخ  هک  سک  نآ  رب  لوسر  ادخ و  بضغ  مشخ و 

وا هکنیا  اب  دومرف : شرتخد  هب  ربمغیپ  دیشوپ . يو  زا  ار  دوخ  دش و  باجح  رد  همطاف  تساوخ . روضح  تصخر  همطاف  زا  ییانیبان  درم  - 5
؟ تشاد یترورض  هچ  يو  زا  ششوپ  دنیبیمن  ار  وت 

. دنکیم سح  ار  وب  وا  هماش  اما  تسانیبان  دنچ  ره  يو  منیبیم . ار  وا  نم  دنیبیمن ، ارم  وا  رگا  تفگ :
مرکم یبن  هب  تشاد  تسد  رد  هک  ینان  هکت  دمآ و  همطاف  هک  میدوب  قدنخ  رفح  مرگرـس  (ص ) ادـخ لوسر  هارمه  قدـنخ ، گنج  رد  - 6

. داد
؟ مرتخد تسیچ  نیا  دیسرپ : (ص ) ادخ ربمایپ 

: داد خساپ  همطاف 
. ماهدروآ امش  يارب  مه  ار  نآ  زا  ياهدیرب  ما و  هدرک  هیهت  نیسح  نسح و  يارب  ینان  صرق 

. دسریم تردپ  ناهد  هب  زور  هس  فرظ  هک  تسا  ییاذغ  نیلوا  نیا  دومرف : ادخ  لوسر 
تجوز انتعنمف و  کیلا  اهانبطخ  اولاق : همطاف و  رما  یف  شیرق  نم  لاـجر  ینبتاـع  دـقل  یلع ! اـی  هللا  لوسر  یل  لاـق  لاـق : ع )  ) یلع نع  - 1

مل ول  لوقی : هلالج  لج  هللا  نا  دـمحم ! ای  لاقف : لیئربج  یلع  طبهف  هجوز . مکعنم و  هللا  لـب  هتجوز  مکتعنم  اـنا  اـم  هللا  و  مهل : تلقف  اـیلع ؟
[ . 1 . ] هنود نمف  مدآ  ضرالا  هجو  یلع  وفک  کتنبا  همطافل  ناک  امل  ایلع  قلخا 
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[ . 2 .... ] هیسنا هروص  یف  هیروح  تقلخ  همطاف  نا  ص :)  ) هللا لوسر  لاق  - 2
[ . 3 . ] هنجلا نم  تنک  ثیح  یب  هقحلا  هل و  هللا  رفغ  کیلع  یلص  نم  همطاف ! ای  ص :)  ) هللا لوسر  یل  لاق  تلاف : همطاف  نع  - 3

تنا ص :)  ) هللا لوسر  اهل  لاقف  اهب  تمر  اهتعطقف و  اهنع  ضرعاف د  هدالق  اـهقنع  یف  اذا  همطاـف و  هتنبا  یلع  لـخد  ص )  ) هللا لوسر  نا  - 4
[4 . ] یترتع یف  یناذآ  یمد و  قرها  نم  یلع  یبضع  هللا و  بضع  دتشا  ص :)  ) هللا لوسر  لاق  مث  هدالقلا  هتلوانف  لئاس  اج  مث  همطاف ! ای  نم 

.
مشی وه  هارا و  یناف  یناری  نکی  مل  نا  تلاقف : كاریال ؟ وه  هیتبجح و  مل  : اهل ص )  ) هللا لوسر  لاقف  هتبجحف  همطاف  یلع  یمعا  نذاتـسا  - 5

. حیرلا
[ . 5 . ] ینم هعضب  کنا  دهشا  ص :)  ) هللا لوسر  لاقف 

؟ همطاف ای  هذه  ام  لاقف : هیلا ، اهتعفدف  زیخ . نم  هرسکب  همطاف  هتءاج  ذا  قدنخلا  رفح  یف  یبنلا  عم  انک  - 6
. هرسکلا هذهب  هنم  کتئج  ینبال  هتزبتخا  صرق  نم  تلاق :

[ . 6 . ] ثالث ذنم  کیبا  مف  لخد  ماعط  لوالا  اهنا  اما  هینب ، ای  لاقف :
---------------

: اه تشون  یپ 
ص 92 . ج 43 ، راحب ، [ 1]

ص 112 . ج 81 ، راحب ، [ 2]
ص 55 . ج 43 ، راحب ، [ 3]

ص 22 . ج 43 ، راحب ، ص 377 ؛ قودص ، یلاما  [ 4]
ص 38 . ص 91 و ج 104 ، ج 43 ، راحب ، [ 5]

. یبقعلا رئاخذ  زا  لقن  هی  ص 131  ج 3 ، هسمخلا ، لئاضف  [ 6]

يراکادف

نایلاس و تشذگ  زا  سپ  دندوب . مورحم  تینما  یتح  اهزیچ ، نیرت  يادتبا  زا  نانآ  دندوب . هجنکش  رازآ و  ریز  هکم  رد  هتـسویپ  ناناملـسم  )
اب ات  دنتفای  تصخر  ادخ  فرط  زا  ناناملـسم  زین  دعب  یتدم  تشگ و  رداص  (ص ) ادخ لوسر  هب  هکم  زا  ترجاهم  روتـسد  نانآ ) يرادـیاپ 

. دنزادرپ راکیپ  هلباقم و  هب  ناکرشم 
دوخ ناشیوخ  تیب و  لها  وا  دیبلطیم ، دروامه  ، مزر نادیم  دشیم و  تخس  دربن  نوچ  هک ) دوب  نینچ  اهگنج  رد  (ص ) ادخ ربمایپ  شور  )

يزیت اهناکیپ و  شزوس  ربارب  رد  ناـنآ ، هاـنپ  رد  ار  دوخ  ناراـی  رگید  درکیم و  فص  هب  تنمـشد  ربارب  رد  ار  اـهنآ  تخادـنایم و  ولج  ار 
. دومنیم تیامح  تظفاحم و  اهریشمش 

رکذ ار  شمان  متـساوخیم ، رگا  هک  یـسک  و  دندش . هتـشک  هتوم  گنج  رد  دیز  رفعج و  دحا و  گنج  رد  هزمح  ردـب و  گنج  رد  هدـیبع 
لیان نادب  دنتـشگ و  اریذپ  ص )  ) ادخ ربمایپ  باکر  رد  ناشیا  هک  یتداهـش  نوچمه  دوب ، ادخ  هار  رد  تداهـش  دـنموزرآ  اهراب  مدرکیم ،
قیرغ ار  ناشیا  ادخ  داتفا . ریخءات  هب  تسا ) ناشدوخ  كرابم  دوجو  دوصقم   ) یکی نیا  گرم  دیـسر و  ارف  رتدوز  نانآ  تلهم  اما  دـندمآ .
نایم رد  هک  مدیدن  مدینشن و  زگره  نم  . داهن تنم  نانآ  رب  دنداتسرف ؛ شیپ  زا  هک  هتسیاش ، لامعا  ببـس  هب  درک و  شیوخ  ناسحا  فطل و 

رد رتنامرف و  هب  شوگ  ادخ  زا  يرادربنامرف  رد  ار  شربمایپ  و  رتهاوخ ، کین  ربمایپ  زا  يرادربنامرف  رد  ار  ادخ  هک  دشاب  یـسک  ربمایپ  نارای 
.... مدرک رکذ  تیارب  ار  ناشمان  هک  دشاب  یناسک  زا  رترابدرب  رطخ ، تدش و  ماگنه  هب  یتخس  تنحم و 
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لها ماقا  لازن  تیعد  سابلا و  رمحا  اذا  ناکف  نیکرـشملا  لاتق  یف  کلذ  دـعب  هل  نذا  هرجهلاب و  هلوسر  یلاـعت  هللا  رما  مث  ع ...:)  ) یلع لاـق 
ول نم  دارا  هتوم و  موی  دیز  رفعج و  دحا و  موی  هزمح  ردب و  موی  هدـیبع  لتقف  فویـسلا  هنـسالا و  دـح  مهب  هباحـصا  یقوف  اومدقتـساف  هتیب 

هنملا مهیلا و  ناسحالا  یلو  هللا  و  ترخا . هتینم  تلجع و  مهلاجا  نا  الا  هرم  ریغ  یبنلا  عم  هداهشلا  نم  اودارا  يذلا  لثم  همـسا  ترکذ  تئش 
یلع ربصاال  هبر و  هعاط  یف  هیبنل  عوطلال  هلوسر و  هعاط  یف  حصنا هللا  مه  هتیارال  دحاب و  تعمـس  امف  تاحلاصلا  نم  اوفلـسا  دق  امب  مهیلع 

[ . 1 .... ] کل تیمس  نیذلا  رفنلا  الوه  نم  یبنلا  عم  هورکملا  نطاوم  سابلا و  نیح  ارضلا  اواللا و 
-----------------

: اه تشون  یپ 
. تسا هدمآ  همان 9  مالسالا ، ضیف  هغالبلاجهن  رد  نآ  زا  یتمسق  هک  تسا  هیواعم  هب  ترضح  همان  زا  یشخب  ص 112 . ج 23 ، راحب ، [ 1]

ربیخ حتاف 

ار نارگید  شیرق و  زا  یناروالد  دوهی و  زا  ینادرم  هک  وت  ناشیکمه  رهـش  ربیخ  رب  (ص ) ادـخ لوسر  باکر  رد  اـم ، [ 1 ! ] ادوهی ردارب  - 1
یگداتـسیا ام  ربارب  رد  هوک  ناس  هب  دوب  زهجم  لماک  گرب  زاس و  اـب  هداـیپ  هراوس و  هک  نمـشد  میدروآ . شروی  دوب ، هداد  ياـج  دوخ  رد 

زراـبم اـم  عـمج  زا  دزیم و  داـیرف  نآ  زا  کـی  ره  دوـب و  هتفرگ  رگنـس  هاـگیاج  نیرتـمکحم  رد  تشاد  هک  يداـیز  دارفا  اـب  نمـشد  . درک
. دمآرد ياپ  زا  هکنیا  زج  تفرن  نانآ  دربن  هب  نم  ناهارمه  زا  کی  چیه  دیبلطیم .

سویءام اج  همه  زا  هک   ) نم ناهارمه  دوب . دوخ  تاجن  رکف  هب  سک  ره  دـش . نوخ  هساک  اهمـشچ  و  تفرگ ، ـالاب  گـنج  هلعـش  هکنیا  اـت 
. زیخرب نسحلا ! ابا  دنتفگ : ادص  کی  همه  دندش و  نم  هجوتم  سپس  دندرک و  هاگن  رگیدکی  هب  دندوب ) هدش 

اب متخات ، نمشد  هوبنا  رب  اهنت  هکی و  نم  دومرف .) رداص  ار  نمـشد  گرتس  ياهرگنـس  رب  هلمح  نامرف   ) تشاد و اپ  رب  ارم  (ص ) ادخ ربمایپ 
، یپ رد  یپ  تابرض  راشف  اب  . مدرک ورد  مد  زا  ار  ناشیا  نامرهق  دردب  ار  دوخ  راکش  هک  يریـش  نوچمه  ، متـشک ار  وا  مدش  وربور  سک  ره 
. مدش هعلق  لخاد  هنت  کی  مدنک  اج  زا  دوخ  تسد  اب  ار  نانآ  هعلق  رد  هاگنآ  دننک . ینیـشن  بقع  دوخ  رهـش  نورد  ات  متخاس  راداو  ار  نانآ 
، لاعتم دـنوادخ  يرای  هب  هکنآ  اـت  مدرک ... شریـسا  داـتفا  مگنچ  هب  هک  ینز  ره  مدروآ و  رد  اـپ  زا  تخاـس  راکـشآ  ار  دوخ  هک  يدرم  ره 

. مداد همتاخ  ار  گنج  هلیاغ  مشاب ، هتشاد  يروای  هرمه و  هکنآ  یب  ییاهنتب ؛ متشگ و  زوریپ 
یهلا و دییءات  هب  هکلب  دوبن . ینامـسج  ناوت  يرـشب و  تردق  هب  یعارذ ، لهچ  تفاسم  ات  نآ  باترپ  ربیخ و  رد  ندنک  دنگوس ، ادخ  هب  - 2

. تفرگ تروص  تسا ، نشور  شراگدرورپ  رون  هب  هک  یناج  یتوکلم و  يورین 
شیرق و نم  اهناسرف  دوهیلا و  نم  لاجر  یلع  ربیخ  کباحـصا  هنیدـم  ص )  ) هللا لوسر  عم  اـندرو  اـناف  دوهیلا  اـخا  اـی  ع ...:)  ) یلع لاـق  - 1

زربی ملف  لاتقلا  یلا  ردابی  وعدی و  يدانی و  لک  ددع ، رثکا  راد و  عنما  یف  مه  حالـسلا و  لاجرلا و  لیخلا و  نم  لابجلا  لاثماب  انوقلتف  اهریغ 
ضعب یلا  یباحصا  ضعب  تفتلا  هسفن و  يرما  لک  تمها  لازنلا و  یلا  تیعد  قدحلا و  ترمحا  اذا  یتح  هولتق  الا  دحا  یلاحصا  نم  مهیلا 

مهتنیدـم سراف  یل  تبثیال  هلتق و  ـالا  دـحا  مهنم  یلا  زربی  ملف  مهراد  یلا  ص )  ) هللا لوسر  یـضهناف  ضهنا . نسحلا ! اـبا  اـی  لوقی : لـک  و 
نم دـجا  نم  یبسا  اهلاجر و  نم  اهیف  رهظی  نم  لتقا  يدـحو ، مهتنیدـم  مهیلع  تلخد  یتح  يدـیب  مخنـصح  باب  تعلتقاف  مهیلع ، اددـسم 

[ . 2 . ] هدحو هللا  نواعم ال  اهیف  یل  نکی  مل  يدحو و  اهتحتتفا  یتح  اهئاسن 
سفن هیتوکلم و  هوقب  تدیا  ینکل  هیئاذع ، هکرحال  هیدـسج و  هوقب  اعارذ  نیعبرا  يرهظ  فلخ  هب  تیمر  ربیخ و  باب  تعلق  ام  هللا  و  -... 2

[ . 3 . ] هئیضم اهبر  رونب 
----------------

: اه تشون  یپ 
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نانخس حورشم  ام  تخادرپ . نخـس  داریا  هب  مدرم ، زا  يریثک  عمج  روضح  اب  وا و  شهاوخ  هب  هک  تسا  يدوهی  يدنمـشناد  هب  باطخ  [ 1]
میاهدروآ . باتک  فلتخم  ياهشخب  رد  عوضوم ، تبسانم  هب  ار  ترضح  نآ 

ص 168 . صاصتخا ، ص 418 ؛ لاصخ ، [ 2]
ص 415. قودص ، یلاما  [ 3]

هیدثلا يذ  لتق  هب  ربمایپ  نامرف 

دزن ار  وا  مان  ام  دوب ، هتشاداو  یتفگش  هب  ار  ام  تدابع  رد  هک  دوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  رـصع  رد  يدرم  دیوگ : کلام  نب  سنا 
هک عقوم  نامه  رد  تخانـشن ، ار  وا  مه  زاـب  میدرک  لـقن  ار  شفاـصوا  تخانـشن ، ار  وا  ترـضح  میدرب ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ 

دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  تسا ! درم  نیمه  هّللالوسر  ای  ، میتفگ دیسر ، رس  وا  میتفگیم  نخس  وا  هرابرد 
هللا یلـص  ربمایپ  کیدزن  دوب ) صوقرح  شمان  هک   ) هیدثلاوذ دراد ! تروص  رد  ناطیـش  زا  ياهناشن  هک  دـیهدیم  ربخ  نم  هب  يدرم  زا  امش 

! درکن مالس  یلو  دمآ  هلآ  هیلع و 
؟ تسین رتهب  نم  زا  هدـع  نیا  ناـیم  رد  یـسک  یتـفگن  لد  رد  يداتـسیا  اـم  لـباقم  هک  نونکا  مه  اـیآ  مسق  ادـخ  هب  ار  وت  دومرف : ترـضح 

. داتسیا زامن  هب  دش و  دجسم  دراو  سپس  تسا . روطنمیه  مسق  ادخب  تفگ : هیدثلاوذ 
زامن لوغشم  دید  یتقو  تفر ، وا  فرطب  هاگنآ  نم ، تفگ : رکبوبا  دشکیم ، ار  درم  نیا  یسک  هچ  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 
یهن نارازگزامن  نتشک  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هکنیا  اب  دناوخیم !؟ زامن  هک  مشکب  ار  یسک  هّللا ، ناحبس  : تفگ دوخ  اب  تسا 
امـش مشکب ، تسا  زامن  لوغـشم  هک  ار  وا  مرادن  تسود  تفگ : رکبوبا  یتشکن ؟ ار  وا  دومرف : ترـضح  دمآ  ربمایپ  دزن  یتقو  تسا ؟ هدرک 

. دیاهدرک عنم  نارازگزامن  لتق  زا  هک  مه 
، منکیم ار  راکنیا  نم  تفگ : رمع  دناسریم ؟ لتق  هب  ار  درم  نیا  یسک  هچ  دیـسرپ : نیرـضاخ  زا  هرابود  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 

مرکا ربمایپ  تشگرب ! تسنادیم و  رتهب  نم  زا  رکبوبا  تفگ : دوخ  اب  مه  وا  تسا  هداهن  هدجس  هب  رـس  دید  تفر ، هیدثلاوذ  غارـس  هب  زین  وا 
هیلع و هللا  یلـص  ربمایپ  زاب  مشکب ، ار  وا  متـساوخن  هدراذـگ  كاخ  هب  تروص  مدـید  تفگ : رمع  يدرک ؟ هچ  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

؟ دشکیم ار  درم  نیا  یسک  هچ  دومرف : هلآ 
مالسلاهیلع یلع  ینیبب ! ار  وا  رگا  یـشکیم  ار  وا  وت  يرآ  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  نم ، تفگ : مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح 

اب نم  تما  زا  رفن  ود  دشیم  هتـشک  درم  نیا  رگا  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  دوب ، هتفر  تفاین و  ار  وا  تفر  وا  غارـس  هب  یتقو 
. تسا دیدرگ  رارکت  زین  يرگید  راب  نایرج  نیا  داب ، وا  رب  ادخ  ناوضر  هک  نیدلا  فرـش  دـیقف  همالع  نایب  قبط  دـندرکیمن . فالتخا  مه 

[ . 1]
ةرـصیوخلاوذ درک  میـسقت  اـم  ناـیم  ار  یلاـم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  یتقو  يزور  تفگ : هک  تسا  تیاور  يردـخ  دیعـسوبا  زا 

وت رب  ياو  دومرف : ترـضح  نک ، میـسقت  تلادع  اب  هللالوسر  ای  تفگ : دمآ و  دوب  میمت  ینب  زا  يدرم  هک  ۀـیدثلاوذ ) ای  ریهز  نب  صوقرح  )
: دومرف ترضح  منزب ؟ ار  شندرگ  هدب  هزاجا  تفگ  رمع  ياهدرک . نایز  وت  مشاب  لداع  نم  رگا  تسیک ؟ لداع  سپ  مشابن ، لداع  رگا  نم 
زا زونه  یلو  دـنناوخیم  نآرق  دیرامـشیم ، زیچان  اهنآ  هزور  زامن و  ربارب  رد  ار  دوخ  هزور  زامن و  امـش  هک  دراد  ینارای  وا  نک ، شیاـهر 
زا یکی  هک  تسا  یـسک  نوخ  هب  هدولآ  ناشریـشمش  ریت و  دنوشیم ، جراخ  نید  زا  درذگب  نامک  زا  هک  يریت  دننام  هدـماینرب  اهنآ  يولگ 

. دشابیم نز  ناتسپ  دننام  شناوزاب 
. دنراد یمرب  شروش  هب  رس  دنوشیم  هقرفت  راچد  ناناملسم  یتقو  نانیا 

اهنآ اب  بلاطیبانبا  یلع  هک  مهدیم  یهاوگ  مدینش و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  ار  نیا  نم  هک  شاب  دهاش  دیوگ : ربخ  يوار  دیعـسوبا 
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هیلع و هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  تسا  روطنامه  مدید  مدرک  هاگن  نم  دـندروآ و  ار  درم  نآ  سپـس  دوب . مهاوخ  وا  اب  زین  نم  دـگنجیم و 
[ . 2 . ] تسا هدومرف  هلآ 

---------------
اه : تشون  یپ 

ار راک  نیا  داد  روتـسد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  یماـگنه  شاـک  يا  و  قعاوص . رد  رجحنبا  زا  لـقن  هب  داـهتجالا  صنلا و  [ 1]
درکیم .

ص 184. قلخلا ، ودب  باتک  مود  ءزج  يراخب  زا  داهتجالا  صنلا و  [ 2]

دیآیم دیسانشیمن  هچنآ  ادرف 

تبیغ دـنکن و  روهظ  مالّـسلاهیلع  يدـهم  : ) دـیامرفیم جـع )  ) يدـهم ترـضح  روهظ  زا  لـبق  ثداوح  دروم  رد  مالّـسلاهیلع  نینمؤملاریما 
( نیگمـشخ هدـنرد  ناویح  نوچ   ) هک ياهنوگ  هب  دروآ  يور  امـش  ناگدـنیآ )  ) هب تدـش  هب  يزیرنوخ  گـنج و  هکنیا  اـت  دوـش ) ینـالوط 

(. تسا همه  ندرک  دوبان  هدامآ  هک  یئاهگنج   ) دنادرگ راکشآ  ار  شیاهنادند 
ناـسآ و یئاورناـمرف  نایعدـم  يارب  لوا  رد   ) تـسا نیریـش  نآ  ریـش  ندیـشون  هـک  تـسا  ریــش  زا  رپ  ياهناتــسپ  ياراد  تـسم ) رتـش  نآ  )

[ . 1 . ] دیآیم دیسانشیمن  هچنآ  ادرف  و  دوشیم ، عقاو  ادرف  میوگیم ) هچنآ   ) دیشاب هاگآ  تسا . هزمدب  خلت و  راک  رخآ  رد  و  تساراوگ )
------------------

اه : تشون  یپ 
. ۀغالبلاجهن [ 1]

نامزلا رخآ  ياههنتف 

، دندیشوپ مشچ  تیاده ، میقتسم  ياههار  زا  دنتفرگ و  پچ  تسار و  زا  یهارمگ  ياههار  ناتـسرپایند ) : ) دومرف مالّـسلاهیلع  نینمؤملاریما 
دومرف :) دندرک ، لاؤس  ار  شیادیپ  نامز  هدمآ  تفگش  هب  نخس  نیا  زا  ناگدنونش   ) سپ

اسب هچ  دیرامشم  رید  دیآیم  دورف  هک  ار  هچنآ  دوریم و  اهنآ  شیادیپ  راظتنا  دش و  دهاوخ  عقاو  هک  یئاهیراکهبت  دیـشاب ، هتـشادن  باتش 
دیدرکیم وزرآ  دیدیدیم  ار  دعب  نامز  ياههنتف  رگا   ) دوب هدیسرن  نآ  هب  شاک  هک  دنک  وزرآ  دبایرد  ار  نآ  نوچ  يزیچ  هب  هدننک  باتش 

نیا ، مدرم هورگ  يا  ادرف ، راثآ  زورما  رد  تسا  کیدزن  رایسب  هچ  و  درک ) دنهاوخ  مایا  نآ  ناگیدمتس  هک  نانچ  دیدوبن ، ایند  رد  شاک  هک 
[ . 1 . ] دیتسین هاگآ  نآ  زا  هک  یئاههنتف  رادید  ندش  کیدزن  هاگ  تسا و  يدوعوم  ره  ندمآ  نامز  تقو 

-----------------
اه : تشون  یپ 

. ۀغالبلاجهن [ 1]

تسوت زا  دنزرف 

نوـنکا ماهدرکیم و  لزع  مرـسمه  اـب  شزیمآ  ماـگنه  هب  هشیمه  نم  نینموـملاریما ! اـی  تفگ : هدـمآ  مالـسلاهیلع  ریما  ترـضح  دزن  يدرم 
. تسا هدش  نتسبآ  وا  منیبیم 

هک نیا  نودب  لوا  شزیمآ  زا  سپ  هک  هداتفا  قافتا  تیارب  چیه  ایآ  مهدیم  دنگوس  ادـخ  هب  ار  وت  دومرف : يو  هب  مالـسلاهیلع  ترـضح  نآ 
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یشاب ؟ هدومن  شزیمآ  وا  اب  اددجم  ینک  لوب 
. تسا هدش  نینچ  يرآ ، تفگ :

[ . 1 . ] دشابیم تدوخ  زا  دنزرف  دومرف : وا  هب  مالسلاهیلع  ماما 
----------------------

اه : تشون  یپ 
وا يارجم  رد  هفطن  زا  ییاـیاقب  تسا  هدرکن  لوـب  لوا ، شزیمآ  زا  سپ  نوـچ  هک  تسا  نیا  دوـش  یم  قـحلم  وا  هب  دـنزرف  هک  نیا  هجو  [ 1]

. تسا هدومن  بذج  ار  اهنآ  محر ، مود ، هعفد  رد  و  هدنامیقاب ،
مه زاب  دوب  هدرک  لوب  مه  لوا  شزیمآ  زا  دـعب  رگا  اریز  هتـشاد ؛ یعاـنقا  هبنج  اـهنت  هدومرف  وا  هب  مالـسلا  هیلع  ماـما  هک  یتلع  نیا  ارهاـظ  و 
نیا رب  يرگید  رابخا  هچنانچ  دریگ ؛ یم  یـشیپ  نز  محر  هب  هفطن  دوش  هجوتم  درم  هکنیا  نودـب  دوش  یم  هاگ  اریز  دوب ؛ قحلم  وا  هب  دـنزرف 

. دراد تلالد  ینعم 

دنفسوگ گس و  قرف 

لمح نیا  ایآ  دیسر ، مه  هب  یلمح  اهنآ  زا  درک و  نتسج  يدنفسوگ  اب  مدید  ار  یگـس  دیـسرپ ؛ مالـسلاهیلع  نینموملاریما  زا  یبارعا  يدرم 
تسا ؟ قحلم  کیمادک  هب 

دوب راوـخ  فـلع  رگا  تسا و  گـس  دوـب  راوختـشوگ  رگا  نک ، شیاـمزآ  شکاروـخ  تیفیک  رد  ار  وا  دوـمرف : مالـسلاهیلع  ترـضح  نآ 
. دنفسوگ

. فلع یهاگ  هدروخ و  تشوگ  یهاگ  ماهدید  ار  وا  یبارعا :
گـس دروخیم  بآ  نابز  اب  رگا  تسا و  دنفـسوگ  دروخیم  بآ  ناهد  اـب  رگا  نک ، شیاـمزآ  ندـیماشآ  بآ  رد  ار  وا  مالـسلاهیلع  یلع 

تسا .
. دروخیم بآ  روج  ود  ره  یبارعا :

دنفـسوگ دوریم  هـلگ  وـلج  اـی  طـسو  رگا  تـسا و  گـس  دوریم  هـلگ  لاـبند  رگا  نـک ، شیاـمزآ  نـتفر  هار  رد  ار  وا  مالــسلاهیلع  یلع 
. نانچ یهاگ  تسا و  نینچ  یهاگ  یبارعا : . تسا

. تسا گس  دنیشنیم  مد  رب  رگا  تسا و  دنفسوگ  دباوخیم  مکش  رب  رگا  نک ، هظحالم  نتسشن  تیفیک  رد  ار  وا  مالسلاهیلع  یلع 
. بیترت نآ  هب  ینامز  دنیشنیم و  بیترت  نیا  هب  یهاگ  یبارعا :

. تسا گس  يدید  ءاعماو  هدور  رگا  تسا و  دنفسوگ  يدید  هبنکش  شمکش  رد  رگا  نک  حبذ  ار  وا  مالسلاهیلع  یلع 
[ . 1 . ] دش توهبم  ریحتم و  قیقد و  تاکن  نیا  ندینش  زا  یبارعا 

-------------------
اه : تشون  یپ 

. یئاهب خیش  لوکشک ، [ 1]

دقع خسف 

رگا نز  دومرف : مالـسلاهیلع  نینموملاریما  تسا ، دازآ  زین  شرهوـش  درک  یم  لاـیخ  نز  دـندومن ، جـیوزت  یمـالغ  هب  هتـسنادن  ار  دازآ  ینز 
[ . 1  ] دوش ادج  رهوش  زا  دناوتیم  دهاوخب 
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-------------------
اه : تشون  یپ 

. لوا ثیدح  هسفن  سلدی  لجرلا  باب  حاکن  باتک  یفاک  عورف  [ 1]

( دلو ما   ) نازینک نتخورف 

؟ تخورفیم ار  نازینک  مالسلاهیلع  یلع  ارچ  دش ؛ لاوس  مالسلاامهیلع  مظاک  ماما  ای  قداص  ماما  زا  دیوگیم : دیزی  نب  رمع 
؟ بیترت هچ  هب  مدیسرپ  نم  تخورفیم . ناشتمیق  يادا  روظنم  هب  ار  نانآ  دومرف :

ار شتمیق  دناوتن  و  دسر ، مهب  وا  زا  يدـنزرف  دزادرپب  هدنـشورف  هب  ار  شتمیق  هک  نآ  زا  لبق  درخب و  هیـسن  روطب  يزینک  يدرم  رگا  دومرف :
[ . 1 . ] دشورفیم شدوخ  هجو  رد  ار  زینک  دریگیم و  ار  دنزرف  دیامن ، ءادا 

----------------------
اه : تشون  یپ 

ثیدح 5. ص 193 ، ج 6 ، یفاک ، عورف  [ 1]

غلابان نادنزرف 

ردپ لتاق  دنهاوخب  رگا  هدش  غلاب  نانآ  ات  دینک  ربص  دومرف : دوب  هدش  هتشک  ناشردپ  هک  یغلابان  نادنزرف  هرابرد  مالـسلاهیلع  نینموملاریما 
[ . 1 . ] دنیامنیم وفع  ار  وا  ای  و  دننکیم ، هحلاصم  وا  اب  یلام  نتفرگ  اب  ای  دنشکیم و  ار 

-----------------------
اه : تشون  یپ 

ثیدح 5. ءایلوالا ، فالتخا  یف  ءاضقلا  باب  اضقلا ، باتک  بیذهت ، [ 1]

یهام دیص  نتخورف 

يارب درک  دیص  هچ  ره  زادنیب  میارب  ار  تماد  دیوگب : دایـص  هب  رادیرخ  هک  بیترت  نیا  هب  دایـص  ماد  نتخورف  زا  مالـسلاهیلع  ریما  ترـضح 
[ . 1 . ] درک يریگولج  غلبم ، نالف  هب  دشاب  نم 

-------------------------
: اه تشون  یپ 

ثیدح 13. ررغلا ، باب  هراجتلا ، باتک  بیذهت ، تسا . لوهجم  هلماعم  دروم  اریز  [ 1]

زامن لاعفا  زا  یضعب  هفسلف 

؟ دراد انعم  هچ  مارحالا  هریبکت  ماگنه  هب  اهتسد  ندرب  الاب  دیسرپ ؛ مالسلاهیلع  ریما  ترضح  زا  يدرم 
سمل يرهاظ  تاکاردا  ساوح و  اب  درادن ، يدننام  تسا ، هناگی  اتکی و  تسا ، رتگرزب  ادخ  هک  تسا  نیا  شیانعم  دومرف : مالسلاهیلع  یلع 

؟ دراد انعم  هچ  عوکر  لاح  رد  ندرگ  ندیشک  دیسرپ ؛ دوشیمن . كاردا  و 
. دنزب ار  مندرگ  هچ  رگا  مدروآ  نامیا  ادخ  هب  هک  تسا  نیا  شیانعم  دومرف :

؟ تسیچ لوا  هدجس  يانعم  دیسرپ ؛
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نیمز زا  ار  ام  وت  ایادخ ! هک  تسا  نیا  هدجـس  زا  رـس  نتـشادرب  يانعم  و  ياهدیرفآ ، نیمز  زا  ار  ام  وت  ایادخ ! هک  تسا  نیا  شیانعم  دومرف :
نیا مود  هدجـس  زا  رـس  نتـشادرب  يانعم  و  ینادرگ ، یم  رب  نیمز  هب  ار  ام  وت  ایادـخ ! هک  تسا  نیا  مود  هدجـس  ياـنعم  و  ياهدروآ ، نوریب 

(. زیخاتسر زور  رد   ) يرآیم نوریب  نیمز  زا  ار  ام  رگید ، راب  وت  ایادخ  هک  تسا 
؟ تسیچ دهشت  لاح  رد  پچ  ياپ  يور  رب  تسار  ياپ  نتشاذگ  دیسرپ ؛

. رادهگن راوتسا  اپرب و  ار  قح  ناریمب و  ار  لطاب  ایادخ ! هک  تسا  نیا  شیانعم  دومرف :
ماما نتفگ  يانعم  سپ  دیسرپ ؛

؟ تسیچ مکیلع  مالسلا 
[ . 1 . ] دیناما رد  دنوادخ  باذع  زا  تمایق  زور  رد  امش  دیوگیم : تعامج  لها  هب  هک  دنوادخ  فرط  زا  تسا  یمجرتم  ماما  دومرف :

----------------
اه : تشون  یپ 

. ةولصلا فصو  باب 17 ، هولصلا ، باتک  رضحی ، نم ال  [ 1]

مدرم نیرتحیصف 

مدرم نیرتحیصف 

لطاب قح و  قرف 

تشگنا راهچ  ماما  دندیسرپ ، ترـضح  نآ  زا  ار  نآ  يانعم  تسا . تشگنا  راهچ  لطاب  قح و  نیب  هلـصاف  دومرف : مالـسلاهیلع  نینموملاریما 
هک تسا  نیا  قح  و  مدینـش ، ییوگب  هک  تسا  نیا  لطاب  دومرف : هاگنآ  و  داد ، رارق  دوخ  مشچ  شوگ و  ناـیم  هدومن و  عمج  ار  دوخ  تسد 

[ . 1 . ] مدید ییوگب 
-------------------

اه : تشون  یپ 
هبطخ 137. نمض  رد  هغالبلاجهن ، [ 1]

نیمز نامسآ و  هلصاف 

[ . 1 . ] هدیدمتس ياعد  و  رصب ، دم  ردق  هب  دومرف : دندیسرپ ؛ مالسلاهیلع  ترضح  نآ  زا  ار  نیمز  نامسآ و  هلصاف 
------------------

اه : تشون  یپ 
ص 111. یفقث ، تاراغ ، [ 1]

دمآ سردایرف 

ادج مه  زا  ار  نانآ  دندرکیم ، دروخ  دز و  دید  ار  درم  ود  هار  نیب  رد  دش ، نوریب  نادمه  هلیبق  زا  مالسلاهیلع  یلع  هدمآ : يرزج  لماک  رد 
. دمآ سردایرف  دومرفیم : تفاتش و  وا  بناج  هب  مالسلاهیلع  نینموملاریما  دینش . ياهثاغتسا  يادص  ناهگان  داد ، همادا  دوخ  هار  هب  هدومن و 
مهرد و تفه  هب  ماهتخورف  درم  نیا  هب  ینهاریپ  نینموملاریما ! ای  تفگ : هتشاد و  تیاکـش  يرگید  زا  نانآ  زا  یکی  هک  دید  ار  درم  ود  سپ 
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نتفرگ زا  نم  و  تسا ، هداد  نم  هب  ار  بویعم  ياهمهرد  نیا  وا  دهد و  لیوحت  نم  هب  بیع  نودب  ملاس و  ياهمهرد  هک  ماهدرک  طرش  وا  اب 
. دز متروص  هب  یلیس  سپ  مدومن ، ملاس  مهارد  هبلاطم  وا  زا  هدیزرو  عانتما  اهنآ 

: دومرف بورـضم  هب  هاـگنآ  و  نک ، اـفو  دوخ  طرـش  هب  دومرف : وا  هب  . دـیوگیم تسار  تفگ : ؟ ییوگیم هچ  دومرف : هدـننز  هب  نینموملاریما 
منک ؟ وفع  ای  تفگ : درم  ریگب ! صاصق 

. تسوت دوخ  اب  نآ  رایتخا  دومرف : مالسلاهیلع  ماما 
نیا دومرف : دز و  وا  هب  هناـیزات  هدزناـپ  ترـضح  نآ  تفرگ و  شود  رب  ار  وا  يدرم  سپ  ار . وا  دـیریگب  دومرف : دوخ  ناـهارمه  هب  سپـس  و 

[ . 1 . ] درم نآ  هب  تبسن  تسوت  تمرح  کته  يازس 
----------------------

اه : تشون  یپ 
. يرزج لماک ، [ 1]

يراکبیرف

مدرم هب  تسا و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هب  مدرم  نیرتدـهع  هزاـت  وا  هک  درکیم  اـعدا  هبعـش  نب  هریغم  هدـمآ : يربـط  خـیرات  رد 
یلـص ادخ  لوسر  ندب  هدـش  ربق  رد  لخاد  هناهب  نیا  اب  ات  متخادـنا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  ربق  نایم  رد  ار  دوخ  رتشگنا  نم  تفگیم :

هک هدرک  لقن  ثرح  نب  هللادـبع  زا  يربط  تسا . هتـشگ  ادـج  ادـخ  لوسر  زا  هک  مشاب  یـسک  نیرخآ  نم  اـت  میاـمن  سم  ار  هلآ  هیلع و  هللا 
لزنم رد  ترـضح  نآ  میدـش و  هکم  دراو  هرمع  ماـجنا  يارب  مالـسلاهیلع  یلع  هارمه  هب  ناـمثع  اـی  رمع  تفـالخ  ناـمز  رد  نم  دـیوگیم :

زا یهورگ  عقوم  نیا  رد  دومن  لسغ  تشگزاب و  هناخ  هب  دـیدرگ  غراف  هرمع  لامعا  زا  هک  هاگنآ  دـیزگ و  تماـقا  یناـه ) ما   ) دوخ رهاوخ 
هک یبلطم  زا  دیهاوخیم  منامگ  دومرف : نانآ  هب  مالسلاهیلع  ماما  میراد  یلاوس  امش  زا  دنتـشاد : هضرع  هدمآ  ترـضح  نآ  دزن  هب  اهیقارع 

؟ دیسرپب تسادخ  لوسر  هب  مدرم  نیرتدهع  هزات  وا  هک  نیا  زا  هتفگ  امش  هب  هریغم 
. يرآ دنتفگ :

هدوب ام  رفن  نیرخآ  وا  دشابیم و  سابع  نب  مثق  ادخ  لوسر  مدرم  هب  تبـسن  مدرم  نیرتدـهع  هزات  تسا ، هتفگ  غورد  دومرف : ترـضح  نآ 
[ . 1 . ] تسا هتشگ  جراخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  ربق  نایم  زا  هک 

---------------
اه : تشون  یپ 

ص 16. ج 2 ، ریثانبا ، لماک ، ص 205 .، ج 3 ، يربط ، [ 1]

لاملا تیب  زا  ادف 

هداد ادف  لاملا  تیب  زا  دشاب  هدزن  نمشد  هب  يراک  مخز  دوش و  ریسا  رافک  تسد  هب  یناملـسم  هاگره  دومرفیم : مالـسلاهیلع  نینموملاریما 
[ . 1 . ] دننکیم شدازآ  هداد و  ادف  شدوخ  لام  زا  ار  وا  دنهاوخب ، رگا  شناگتسب  یلو  دوشیمن ،

--------------------
اه : تشون  یپ 

ثیدح 2. ص 65 ، ج 11 ، هعیشلا ، لئاسو  [ 1]
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لطاب قح و  هلصاف 

شسرپ ترـضح  نآ  زا  ار  نآ  يانعم  تسین ، هلـصاف  تشگنا  راهچ  زج  لطاب  قح و  نیب  هک  دیـشاب  هاگآ  دومرف : مالـسلاهیلع  نینموملاریما 
تسا نآ  لطاب  دومرف : هاگنآ  هداد و  رارق  دوخ  مشچ  شوگ و  نایم  هدومن  عمج  ار  كرابم  تسد  تشگنا  راهچ  مالـسلاهیلع  ماما  دندومن ؛

[ . 1 . ] مدید ییوگب  هک  نیا  قح  و  مدینش ، ییوگب  هک 
---------------------

اه : تشون  یپ 
هبطخ 137. هغالبلاجهن ، [ 1]

( دیعس  ) دعس نب  هکاف 

[ . 1 . ] دیسر تداهش  هب  نیّفص  گنج  رد  هک  تسا  مالسلاهیلع  یلع  باحصا  زا  ار  دیعس » نب  هکاف  »
[ . 2 . ] هبقعوبا شاهینک  تسا و  یمطخ  یسوا  يراصنا  نانع  نب  ریبج  نب  دعس  دنزرف  هکاف  دسیونیم : ریثا  نبا 

[ . 3 . ] تسا هدوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  باحصا  زا  دعس  نب  هکاف  هک : دنکیم  لقن  نایح  نبا  زا 
خیرات هریس و  عبانم  رد  اریز  تسا ؛ دیدرت  دروم  هتفگ  دیعس »  » ار وا  یسوط  لاجر  رد  هک  نیا  هدوب و  دعـس » ، » هکاف ردپ  مان  دسریم  رظن  هب 

. دناهدرک تبث  دعس » نب  هکاف   » ار يو  مان 
---------------------

اه : تشون  یپ 
ش 2 . ص 54 ، یسوط ، لاجر  [ 1]

ص 174 . ج 4 ، هباغلادسا ، [ 2]
ص 377. ج 6 ، بیذهتلا ، بیذهت  [ 3]

( رشب وبا   ) ورمع نب  تارف 

[ . 1 . ] دوب رشب » وبا  ، » يو هینک  هک  تسا  مالسلاهیلع  یلع  باحصا  زا  ورمع » نب  تارف  »
-----------------

اه : تشون  یپ 
ش 1. ص 54 ، یسوط ، لاجر  [ 1]

يراصنا ورمع  نب  هورف 

زین ردب  گنج  رد  هک  دوب  هبقع  رد  ناگدننکتعیب  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  باحـصا  زا  يراصنا  دیبع  نب  ۀقدر  نب  ورمع  دنزرف  ةورف 
[ . 1 . ] درک يراج  يردارب  توخا و  دقع  يرماع » همرخم  نب  هَّللادبع   » يو و نیب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تشاد و  روضح 

دوب دوخ  موق  ناگرزب  تاداس و  زا  وا  دادیم . هقدص  ار  قسو -  رازه  لداعم  دوخ -  يامرخ  لوصحم  زا  یهجوت  لباق  رادـقم  هلاس  ره  يو 
. دومن تدهاجم  ترـضح  نآ  هارمه  لمج  گنج  رد  هک  دوب  زین  مالـسلاهیلع  یلع  باحـصا  زا  زین  و  درک ، يراددوخ  رکبوبا  اب  تعیب  زا  و 

[ . 2]
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----------------------
اه : تشون  یپ 

ص 178 . ج 4 ، هباغلادسا ، [ 1]
ص 364. ج 5 ، هباصالا ، ك : ر . 27 ؛ ص 29 -  ج 6 ، دیدحلا ، یبا  نبا  حرش  [ 2]

یعجشا لفون  نب  هورف 

يریگهرانک شرما  تحت  هاپس  یهدنامرف  تدایق و  زا  یتدم  زا  دعب  اما  دوب  مالسلاهیلع  نانمؤمریما  باحصا  زا  ادتبا  یعجشا ، لفون  نب  ةورف 
هیلع زگره  اما  دز ؛ ودرا  ینونک -  دادغب  یلاوح  نیجیندنب - »  » و هرکـسد »  » مان هب  یلحم  رد  شنارکفمه  زا  رگید  رفن  دصناپ  هارمه  درک و 
دراو مالـسلاهیلع  یلع  اـب  دـیاب  یلیلد  هچ  هب  ارچ و  منادیمن  دـنگوس ، ادـخ  هب  : » تفگیم هراـب  نیا  رد  وا  درکن . گـنج  زین  نینمؤـملاریما 

مینک و رکف  بوخ  هدرک و  رظنفرـص  رما  نیا  زا  ًـالعف  هک  تسا  نیا  هار  نیرتاـهنت  عقاو  رد  هار و  نیرتـهب  منکیم  رکف  نم  موـش ، گـنج 
[ . 1 .« ] موش گنج  دراو  يو  هیلع  ای  مهن و  ندرگ  ار  وا  تعاطا  ای  مدیسر ، هجیتن  هب  هاگره 

جیسب ار  هفوک  مدرم  باعرا  دیدهت و  اب  هیواعم  اما  دندیگنج . يو  اب  دندرک و  نایغط  هیواعم  هیلع  يرجه  لاس 41  رد  هورگ  نیا  لاحره  هب 
[ . 2 . ] دناسر لتق  هب  ار  همه  ماجنارس  دومن و  بوکرس  ار  نانآ  درک و 

--------------------
اه : تشون  یپ 

ص 286 . نیّفص ، ۀعقو  ك : ر . ص 86 ؛ ج 5 ، يربط ، خیرات  [ 1]
ص 166 . نامه ، [ 2]

بلطملادبع نب  سابع  نب  لضف 

نینح گنج  رد  هک  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  باحصا  زا  لضف  [ 1 . ] درک تعیب  مالسلاهیلع  یلع  اب  هک  تسا  ینایمشاه  زا  يو 
ناج زا  درک و  یگداتـسیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  رانک  رد  مالـسلاهیلع  یلع  نینمؤملاریما  اب  وا  دندرک ، رارف  همه  هک  نآ  زا  دـعب 

[ . 2 . ] دومن عافد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 
هیلع و هللا  یلـص  ادخ  لوسر  رهطم  رکیپ  نداد  لسغ  رد  دوب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  اب  عادولاۀـجح  نینح و  هوزغ  هکم و  حـتف  رد  وا 

رکیپ نـفد  رما  رد  [ 3 . ] دادیم لسغ  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ندـب  مالـسلاهیلع  یلع  تخیریم و  بآ  وا  تشاد ، تکرـش  هلآ 
[ . 4 . ] درک يرای  ار  مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ترضح  رهطم 

همطاـف ترـضح  نـفد  مـسارم  رد  ار  ترـضح  نآ  دوـب و  مالـسلاهیلع  نینمؤـملاریما  صلخم  ناراـی  نایعیــش و  هرمز  رد  ساـبع  نـب  لـضف 
[ . 5 . ] دناسر ددم  دش -  ماجنا  هنایفخم  هک  مالسلااهیلع - 

رـصع ات  وا  هک  دوشیم  هدافتـسا  نیفـص  ۀعقو  زا  اما  [ 6 . ] تسا هتفر  ایند  زا  باـطخ  نب  رمع  تفـالخ  ناـمز  رد  يرجه  لاس 18  رد  لـضف 
مالـسلاهیلع نینمؤملاریما  باکر  رد  هتـشاد و  تکرـش  نیفـص  گنج  رد  تسا و  هدوب  تاـیح  دـیق  رد  مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  تفـالخ 

[ . 7 . ] تسا هدورس  گنج  نیا  رد  هیواعم  باوج  رد  صاع و  ورمع  هیلع  ار  يراعشا  وا  تسا . هدیگنج 
----------------------

اه : تشون  یپ 
ص 107 . لمجلا ، [ 1]
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ص 141 . ج 1 ، دیفم ، داشرا  [ 2]
ص 375 . ج 5 ، هباصالا ، ص 183 ؛ ج 4 ، هباغلادسا ، [ 3]

ص 308 . ج 3 ، مکاح ، كردتسم  [ 4]
ص 29 . ج 8 ، يربکلا ، تاقبط  [ 5]

ص 55 . ج 4 ، يربکلا ، تاقبط  ص 308 ؛ ج 3 ، مکاح ، كردتسم  [ 6]
ص 413. نیّفص ، ۀعقو  [ 7]

ق

ندرک یخوش  اولح و  هیده  لوبق 

. دیامرف لوانت  ات  تساوخ  ترضح  نآ  زا  درک و  هّیهت  یئاولح  ماما  ناتسود  زا  یکی  يزور 
: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

؟ تسا مادک  نآ  تبسانم 
: داد باوج 

( تسا دیع  زور  . ) تسا زورون  زورما 
: هک درک  یخوش  نینچ  دیدنخ و  دومرف و  لیم  اولح  نآ  زا  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح 

[ . 1 !! ] هد رارق  زورون  ار  زور  همه  یناوتیم  رگا 
: دومرف و  تفریذپن ، ترضح  دروآ و  اولح  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  يارب  یصخش  هک  دومرف  لقن  هبطخ 224  رد  هغالبلاجهن  رد  هکنیا 

اَِهْئیَق ، َْوأ  ٍۀَّیَح  ِقیِِرب  ْتَنِجُع  اَمَّنَأَک  اَُهْتِئنَش ، ٍۀَنوُْجعَمَو  اَِهئاَعِو ، ِیف  ٍۀَفوُْفلَِمب  اَنَقَرَط  ٌقِراَط  َِکلذ  ْنِم  ُبَجْعَأَو 
! ِْتیَْبلا َلْهَأ  اَْنیَلَع  ٌمَّرَُحم  َِکلذَف  ٌۀَقَدَص ؟ ْمَأ  ٌةاَکَز ، ْمَأ  ٌۀَلِصَأ ، ُْتلُقَف :

. ٌۀَّیِدَه اَهَّنِکلَو  َكاَذ ، َالَو  اَذ  َال  َلاَقَف :
؟ ُرُجْهَت ْمَأ  ٍۀَّنِج ، ُوذ  ْمَأ  َْتنَأ  ٌِطبَتُْخمَأ  ِینَعَدْخََتل ؟ ِینَْتیَتَأ  ِهَّللا  ِنیِد  ْنَعَأ  ُلُوبَْهلا ! َْکتَِلبَه  ُْتلُقَف :

ْنِم ُنَوْهََأل  يِْدنِع  ْمُکاَْینُد  َّنِإَو  ُُهْتلَعَف ، اَم  ٍةَریِعَش  َْبلُج  اَُهُبلْسَأ  ٍۀَلْمَن  ِیف  َهَّللا  َیِصْعَأ  ْنَأ  یَلَع  اَهِکاَْلفَأ ، َتَْحت  اَِمب  َۀَْعبَّسلا  َمِیلاَقَْألا  ُتیِطْعُأ  َْول  ِهَّللاَو 
اَهُمَضْقَت . ٍةَداَرَج  ِمَف  ِیف  ٍۀَقَرَو 

. ُنیِعَتْسَن ِِهبَو  َِللَّزلا . ِْحُبقَو  ِلْقَْعلا ، ِتاَبُس  ْنِم  ِهَّللِاب  ُذوُعَن  یَْقبَت ! َال  ٍةََّذلَو  یَنْفَی ، ٍمیِعَِنلَو  ٍِّیلَِعل  اَم 
نآ رد  ینوجعم  تشاد ، اولح  زا  رپ  هدیـشوپ  رـس  یفرظ  و  [ 2  ] دمآ ام  رادـید  هب  یـسک  ماگنه  بش  هکنیا  رتروآتفگـش  هثداح  نیا  زا  «و 

ای تسا ؟ هیدـه  متفگ : وا  هب  دـندرک ، طولخم  نآ  هدرک  یق  اـی  یّمـس ، راـم  ناـهد  بآ  اـب  ار  نآ  اـیوگ  متـشاد ، رّفنت  نآ  زا  هک  دوب  فرظ 
. تسا مارح  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  تیب  لها  ام  رب  ود  نیا  هک  هقدص ؟ ای  تاکز 

. تسا هیده  هکلب  هقدص ، هن  تسا  تاکز  هن  هن ، تفگ 
نایذـه ای  يدـش ؟ هدز  نج  ای  هدـش  هتفـشآ  تلقع  اـی  یبیرفب ؟ ارم  هک  يدـش  دراو  نید  هار  زا  اـیآ  دـنیرگب ، وت  رب  هدرم  هّچب  ناـنز  متفگ :

؟ ییوگیم
ياهچروم زا  ار  ياوج  تسوپ  هک  منک  ینامرفان  ار  ادخ  ات  دنهد  نم  هب  تساهنامـسآ  ریز  رد  هچ  نآ  اب  ار  میلقا  تفه  رگا  دنگوس ! ادـخب 

. تسا رتتسَپ  خلم  ناهد  هدش  هدیوج  گرب  زا  نم  دزن  امش  هدولآ  يایند  نیا  انامه  و  درک ، مهاوخن  نینچ  مریگب ، اوران 
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راک !!؟ هچ  رادیاپان  ياهتّذل  و  ریذپانف ، ياهتمعن  اب  ار  یلع 
[ . 3 .« ] مییوجیم يرای  وا  زا  و  اهشزغل ، یتشز  و  لقع ، نتفخ  زا  میربیم  هانپ  ادخب 

ات دُرب  هیدـه  هناـهب  هب  ار  اولح  ماـگنه  بش  دوش ، همکاـحم  تسیاـبیم  ياهلئـسم  يارب  هاـگداد  رد  ادرف  نوچ  سیق » نب  ثعـشا   » اـجنآ رد 
. درک ّدر  ار  وا  هیده  تفریذپن و  ترضح  نآ  هک  دنک  بذج  دوخ  یهاو  لایخ  هب  ار  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح 

. درکیم ّدر  ار  ناتسود  توعد  هیده و  ای  دروخیمن  یئاذغ  ترضح  هکنیا  هن 
: دومرف تفریذپن و  نیّفص  هار  رس  رد  ار  نئادم  مدرم  يایاده  درکیم و  طایتحا  ایاده  لوبق  هب  تبسن  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  هچرگ 

. دنریگب ار  هنالداع  تمیق  دیاب  دنهدیم ، ام  نابسا  ای  نایهاپس  هب  هچره 
: دندیسرپ ترضح  زا 

. دناهدروآ ییایاده  اهنآ  يارب  هک  دنشابیم  دنواشیوخ  نازابرس  زا  یضعب  اب  نئادم  مدرم  زا  یخرب 
: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

. درادن یعنام 
زا یکی  دـندرگن و  ـالتبم  يراوـخ  هوـشر  هب  ایادـه  شریذـپ  هار  زا  هک  دـهدیم  رادـشه  ماـظن  نارازگراـک  هب  مالـسلا  هـیلع  نینمؤـملاریما 

: دومرف هبطخ 156  رد  هک  دوب ، هوشر  هیده و  نتسناد  یکی  ترضح  نآ  ياههغدغد 
« يِدَْعب ْنِم  َنُونَتُْفیَس  ِیتَّمُأ  َّنِإ  ُِّیلَع ، اَی  »

، َّیَلَع َِکلذ  َّقَشَف  ُةَداَهَّشلا ، یِّنَع  ْتَزیِحَو  َنیِِملْـسُْملا ، َنِم  َدِهُْـشتْسا  ِنَم  َدِهُْـشتْسا  ُْثیَح  ٍدُـحُأ  َمْوَی  ِیل  َْتُلق  ْدَـق  َْسَیلَوَأ  ِهَّللا ، َلوُسَر  اَی  ُْتلُقَف :
: ِیل َْتلُقَف 

»؟ َِکئاَرَو ْنِم  َةَداَهَّشلا  َّنِإَف  ْرِْشبَأ ، »
»؟ ْنَذِإ َكُْربَص  َْفیَکَف  َِکلذََکل ، َِکلذ  َّنِإ  : » ِیل َلاَقَف 

: َلاَقَو ِرْکُّشلاَو . يَرُْشْبلا  ِنِطاَوَم  ْنِم  ْنِکلَو  ِْربَّصلا ، ِنِطاَوَم  ْنِم  اَذه  َْسَیل  ِهَّللا ، َلوُسَر  اَی  ُْتلُقَف :
ِتاَُـهبُّشلِاب ُهَماَرَح  َنوُّلِحَتْـسَیَو  ُهَتَوْطَـس ، َنُونَمْأَـیَو  ُهَـتَمْحَر ، َنْوَّنَمَتَیَو  ْمِـهِّبَر ، یَلَع  ْمِِهنیِدـِب  َنوُّنُمَیَو  ْمِِهلاَْومَأـِب ، َنُونَتُْفیَـس  َمْوَْـقلا  َّنِإ  ُِّیلَع ، اَـی  »

« ِْعیَْبلِاب َابِّرلاَو  ِۀَّیِدَْهلِاب ، َتْحُّسلاَو  ِذِیبَّنلِاب ، َرْمَْخلا  َنوُّلِحَتْسَیَف  ِۀَیِهاَّسلا ، ِءاَوْهَْألاَو  َِۀبِذاَْکلا ،
ٍۀَْنِتف ؟ َِۀلِْزنَِمب  ْمَأ  ٍةَّدِر ، َِۀلِْزنَِمبَأ  َِکلذ ؟ َْدنِع  ْمُُهلِْزنُأ  ِلِزاَنَْملا  ِّيَِأبَف  ِهَّللا ، َلوُسَر  اَی  ُْتُلق :

: َلاَقَف
«. ٍۀَْنِتف َِۀلِْزنَِمب  »

. دندرگیم راچد  نومزآ  هنتف و  هب  یمالسا  تّما  نمزا  سپ  یلع ! يا  »
متفگ :

تخس دشن و  نم  بیصن  تداهش  و  دندیـسر ، تداهـش  هب  ناناملـسم  زا  یهورگ  هک  دُُحا »  » زور رد  هک  تسا  نیا  زج  رگم  ادخ  لوسر  يا 
. دمآ دهاوخ  وت  یپ  رد  تداهش  هک  ار  وت  داب  هدژم  یلع ! يا  يدومرف ، نم  هب  وت  دمآ ، نارگ  نم  رب 

: دومرف نم  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ 
)؟ تسا هنوگچ  وت  ربص  ماگنه  نآ  رد  دریذپیم ، قّقحت  تراشب  نیا  انامه  )

متفگ :
. تسا يراذگرکش  ندینش و  هدژم  ياج  هکلب  تسین  ییابیکش  ربص و  ياج  يدروم  نینچ  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  يا 

: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  و 
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لاح نیا  اب  دـنراذگیم ، ّتنم  ادـخ  رب  يرادـنید  رد  و  دـنوشیم ، شیامزآ  هنتف و  راچد  ناشلاوما  اـب  يدوز  هب  مدرم  نیا  اـنامه  یلع ! يا  )
، ازتلفغ ياهـسوه  و  نیغورد ، تاهبـش  اب  ار  ادخ  مارح  دنرادنپیم ، نمیا  ار  دوخ  ادخ ، مشخ  تردق و  زا  و  دـنراد ، ار  وا  تمحر  راظتنا 

لـالح تسا  هلماـعم » یعوـن   » هک ار  اـبر  تسا و  هیدـه »  » هک ار  هوـشر  تسا و  روـگنا » بآ   » هکنیا هناـهب  هب  ار  بارـش » ، » دـننکیم لـالح 
(. دنرامشیم

متفگ :
؟ منادب ياهیاپ  هچ  رد  ار  مدرم  نامز  نآ  رد  ادخ ، لوسر  يا 

دادترا ؟ هیاپ  رد  ایآ 
؟ شیامزآ هنتف و  ای 

: دومرف خساپ 
[ . 4 ( ] شیامزآ هنتف و  زا  ياهیاپ  رد  )

-----------------
اه : تشون  یپ 

دیدحلایبانبا ج11 ص274 . حرش  [ 1]
دوب . سیق  نب  ثعشا  هک  دنتشون  [ 2]

: تسا حرش  نیا  هب  نآ  دانسا  زا  یخرب  هک  یتشد ، دمحم  سرهفملا  مجعم  هغالبلاجهن  هبطخ 224  [ 3]
يافوتم 381 ه)  ) قودص خیش  90 ح70 : سلجم یلامأباتک ص496 و497  - 1

يافوتم 654 ه)  ) یفنح يزوج  نبا  صاوخلا ص143 : ةرکذت  - 2
يافوتم 538 ه)  ) یلزتعم يرشخمز  3 ص319 ح61 ب48 : جو راربالاعیبر ص230  - 3

يافوتم 588 ه)  ) بوشآ رهش  نبا  بقانم ج 2 ص 109 : باتک  - 4
يافوتم 1110 ه)  ) یسلجم : 380 ات نیعبرا ص377  باتک  - 5

يافوتم 573 ه .)  ) يدنوار نبا  ۀعاربلا ج 2 ص 390 : جاهنم  - 6
. یتشد دمحم  سرهفملا  مجعم  هغالبلاجهن  هبطخ 14:156  [ 4]

ییارگ نآرق 

. دوب نآرق  ظفاح  لّوا  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح 
درک ، ظفح  ار  نآرق  هک  دوب  یسک  نیلّوا 

. تفرگ ارف  زین  وا  تفرگ ، لیئربج  زا  مالسلا  هیلع  ربمایپ  هچنآ  و 
: دومرف هک  دوب  یحو  لوزن  دهاش  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رانک  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

هلآو  هیلع  هللا  یلص  ِْهیَلَع  ُیْحَْولا  َلََزن  َنیِح  ِناَْطیَّشلا  َۀَّنَر  ُْتعِمَس  ْدََقلَو 
؟ ُۀَّنَّرلا ِهِذه  اَم  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  ُْتلُقَف :

: َلاَقَف
«. ٍْریَخ یَلََعل  َکَّنِإَو  ٌریِزََول  َکَّنِکلَو  ٍِّیبَِنب ، َتَْسل  َکَّنَأ  اَّلِإ  َيرَأ ، اَم  يََرتَو  ُعَمْسَأ ، اَم  ُعَمْسَت  َکَّنِإ  ِِهتَداَبِع . ْنِم  َسِیَأ  ْدَق  ُناَْطیَّشلا  اَذه  »

تسیک ؟ هلان  نیا  ادخ ، لوسر  يا  متفگ  مدینش ، ار  ناطیش  هلان  دمآیم ، دورف  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  رب  یحو  هک  یماگنه  نم  )
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: دومرف دیدرگ و  سویأم  شیوخ  شتسرپ  زا  هک  تسا  ناطیش  تفگ :
هب هدوب و  نم  ریزو  هکلب  یتـسین ، ربماـیپ  وت  هکنیا  زج  ینیبیم ، منیبیم ، نم  هک  ار  هچ  نآ  و  يونـشیم ، مونـشیم  نم  ار  هچ  نآ  وت  یلع ! »

[ . 1 «.( ] يوریم ریخ  هار 
: دنتفگ راصنا  نیرجاهم و  زا  یخرب  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  هب  هک  هاگنآ  تشون و  درک و  يروآ  عمج  ار  نآرق  هک  دوب  یسک  لّوا  ِماما 

. دوش حرطم  يربهر  دیدناک  ناونع  هب  ات  دماین  هفیقس  هب  دوب و  هناخ  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  ارچ 
: داد خساپ 

َُهل  یغَْبنَی  َناک  ام  َِّالا  َنَسَْحلاُوبَا  َعَنَص  ام 
يروآعمج ملـسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  نفد  نفک و  مسارم  دـننام :  » دوب راوازـس  هکنآ  زج  دادـن  ماـجنا  يراـک  مالـسلا  هیلع  یلع  )

[ . 2 «( ] نآرق
: درک لقن  يرافغ  رذابا 

هدرک و يروآعمج  نآرق  دـلج  کی  رد  ار  نآرق  تایآ  مامت  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تافو  زا  سپ 
، درک هضرع  راصنا  نیرجاهم و  هب  ار  نآ 

. تفریذپن ار  نآ  لّوا  هفیلخ  دوب ، هتشون  هیآ  نامه  یقرواپ  رد  ار  تایآ  لوزن  هب  طوبرم  ياهدادیور  مامت  نوچ  و 
تفگ : و 

[ . 3 . ] ياهتشاذگن یقاب  نارگید  يارب  يزیچ  نآ ، عیاقو  مامت  تبث  نآرق و  نیا  اب 
: دیوگیم سابع  نبا  هک  دوب ، ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  سپ  نآرق  رّسفم  لّوا  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح 

. میدیسرپیم دمح  هروس  زا  مالسلا  هیلع  یلع  زا  حبص  ات  یبش 
. دومرفیم ریسفت  ترضح 

، دناوخیم نآرق  هراومه  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
. دادیم نآرق  تایآ  اب  یعامتجا ، تالاوئس  تالکشم و  رد  ار  مدرم  خساپ  و 

[ . 4 . ] تفرگیم کمک  نآرق  تایآ  زا  اج  همه  یماظن ، یلام ، یسایس ، ياهتواضق  رد  و 
یفّرعم رد  دوخ  دوب و  روشحم  نآرق  اب  هراومه  و  دروآیم ، دـهاش  لیلد و  نآرق  زا  زین  نیقرام  نیثکاـن و  ناـقفانم و  هرهچ  يرگاـشفا  رد  و 

: دومرف نآرق  ّتیعماج 
ُهَلَسُْرمَو َُهلاَْثمَأَو ، ُهَرَبِعَو  ُهَّماَعَو ، ُهَّصاَخَو  ُهَِمئاَزَعَو ، ُهَصَخُرَو  ُهَخوُْسنَمَو ، ُهَخِـساَنَو  ُهَِلئاَضَفَو ، ُهَِضئاَرَفَو  ُهَماَرَحَو ، َُهلاَلَح  ًانِّیَبُم  ْمُکِیف : ْمُکِّبَر  َباَتِک 

. ِِهلْهَج ِیف  ِداَبِْعلا  یَلَع  ٍعَّسَُومَو  ِهِْملِع ، ُقاَثیِم  ٍذوُخْأَم  َْنَیب  ُهَضِماَوَغ ، ًانِّیَبُمَو  ُهَلَمُْجم ، ًارِّسَفُم  ُهَِهباَشَتُمَو ، ُهَمَکُْحمَو  ُهَدوُدْحَمَو ،
ٍِلئاَزَو ِِهْتقَِوب ، ٍبِجاَو  َْنَیبَو  ُهُکَْرت ، ِباتِْکلا  ِیف  ٍصَّخَُرمَو  ُهُذْـخَأ ، ِۀَّنُّسلا  ِیف  ٍبِجاَوَو  ُهُخْـسَن ، ِۀَّنُّسلا  ِیف  ٍمُوْلعَمَو  ُهُضْرَف ، ِباَتِْکلا  ِیف  ٍتَْبثُم  َْنَیبَو 

. ُهاَْصقَأ ِیف  ٍعَّسَُوم  ُهاَنْدَأ ، یف  ٍلُوبْقَم  َْنَیبَو  ُهَناَْرفُغ ، َُهل  َدَصْرَأ  ٍریِغَص  َْوأ  ُهَناَرِین ، ِْهیَلَع  َدَعْوَأ  ٍرِیبَک  ْنِم  ِهِمِراَحَم ، َْنَیب  ٌنَیاَبُمَو  ِِهلَبْقَتْسُم . ِیف 
مالسا ماکحا  نآرق و  ياهیگژیو 

اهدنپ ماع ، ّصاخ و  عونمَم ، حابُم و  خوسنَم ، خسان و  بحتسم ، بجاو و  مارح ، لالح و  هدننک  نایب  هک  تسامش ، نایم  راگدرورپ  باتک  »
هک یتابجاو  زا  دنکیم ، نشور  ار  دوخ  هدیچیپ  تاکن  و  ریسفت ، ار  دوخ  لَمُْجم  تارابع  دشابیم ، ِهباشَتُم  ُمَکُحم و  دَّیَقُم ، قَلْطُم و  اهلَثَم ، و 

. تسین مزال  اهنآ  زا  یهاگآ  هک  یتاّبحتسم  و  تفرگ ، ار  نآ  ییاسانش  نامیپ 
ِّتنس رد  نآ ، زا  یضعب  و  هدمآ ، هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  ّتنـس  رد  نآ  خسان  هک  دش  هدرمـش  بجاو  نآرق  رد  ینید  ماکحا  زا  یتمـسق 

رد هک  هتـشاد ، يدودحم  ِتقو  تابجاو ، زا  یـضعب  تسا ، هدوب  زاجم  نآ  كرت  ادخ  باتک  رد  هک  هدش  بجاو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ 
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یـضعب و  دراد ، شتآ  هدـعو  هک  تسا  گرزب  ناـهانگ  اـهنآ ، زا  یخرب  دنـشابیم ، ادـج  مه  زا  یهلا  تاـمّرحم  تسا ، هتفر  نـیب  زا  هدـنیآ 
[ . 5 .« ] دندازآ نآ  رتشیب  ماجنا  رد  لوبقم و  شکدنا  هک  لامعا  زا  یخرب  و  تسا ، هداد  ششخب  هدعو  هک  کچوک 

---------------------
اه : تشون  یپ 

: تسا حرش  نیا  هب  نآ  دانسا  زا  یخرب  یتشد ، دمحم  سرهفملامجعم  هغالبلاجهن   192 هبطخ 121 :  [ 1]
يافوتم 664 ه)  ) سوواط نب  دیس  نیقیلا ص 196 : باتک  - 1

يافوتم 328 ه)  ) ینیلک 201 ح2 : یلا یفاک ج4 ص198  عورف  - 2
يافوتم 381 ه)  ) قودص خیش  هیقفلا ج 1 ص 152 : هرضحیال  نم  - 3

يافوتم 538 ه)  ) یلزتعم يرشخمز  5 ص175 : جو راربالا ص333 ج1  عیبر  - 4
يافوتم 450 ه)  ) يدروام ةوبنلا ص 97 : مالعا  - 5

يافوتم 1110 ه .)  ) یسلجم 60ص214و264 : جو راونالاراحب ج13 ص141 - 6
ۀبیتق ص12 . نبا  ۀسایّسلا  ۀمامالا و  مارملا ص569 .، ۀیاغ  و  راونالاراحب ج28 ص352 ، [ 2]

یئوخ ج2 ص208 . هغالبلاجهن  حرش  یسربط و  جاجتحا  [ 3]
دوش . هعجارم  هعومجم  نیا  زا  نآرق ،» زا  هدافتسا   » لصف یئاضق ، روما  مالسلا و  هیلع  یلع  ماما  باتک  هب  [ 4]

: تسا حرش  نیا  هب  نآ  دانسا  زا  یخرب  هک  یتشد ، دمحم  سرهفملا  مجعم  هغالبلاجهن   1 هبطخ 46 :  [ 5]
يافوتم 600ه)  ) یطساو مکحلاو ص350 ح5951 : ظعاوملا  نویع  - 1

يافوتم 1110ه)  ) یسلجم راونالاراحب ج 74 ص 300 و 423 : - 2
يافوتم 538 ه)  ) یلزتعم يرشخمز  2 ص297 : جو  312 صو راربالاعیبر ج1 ص97  - 3

يافوتم 573 ه)  ) يدنوار بطق  ۀعاربلاجاهنم ج 1 ص 22 : - 4
يافوتم 380 ه)  ) ینارح هبعش  نبا  لوقعلا ص67 : فحت  - 5

يافوتم 328 ه)  ) يزار ینیلک  : 140 یفاک ج 1 ص 138 :  لوصا  - 6
(. يافوتم 588 ه  ) یسربط جاجتحا ج 1 ص 473 و 475 و 209 : - 7

هزور کی  یضاق 

. دنشاب هتشاد  رظن  ریز  ار  نانآ  ياهراک  هک  تشامگیم  یفخم  نارومأم  یمالسا  روشک  تاضق  رب  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
اریز دش ، لزع  یفخم ، نارومأم  شرازگ  اب  تواضق  لّوا  زور  نامه  رد  دوب ، مالسلا  هیلع  یلع  ماما  ناتـسود  زا  هک  یلئود » دوسألا  وبا   » اذل

. دنکیم یئوخ  دنت  مدرم  اب  وا  هک  دنداد  شرازگ  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح  هب 
: تفگ دش و  دجسم  دراو  بورغ 

؟ میتشاد مه  هزورکی  یضاق  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ای 
: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

[ . 1 . ] یتسه نشخ  مدرم  اب  دروخرب  رد  وت  هک  دنداد  شرازگ  نم  هب  يرآ 
------------------

اه : تشون  یپ 
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قحلا ج 8 ص 548. قاقحا  و -  ۀبرقلا ص 203 -  ملاعم  [ 1]

چراق

مشچ  نامرد  رد  چراق  شقن 
اذغ رد  چراق  زا  هدافتسا  مالسلا و  هیلع  یلع  ماما 

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ماما  - 1
[ . 1 «. ] ِْنیَْعلا ُءافِش  اهُؤام  َو  ِّنَْملا ، َنِم  ُةَأْمَْکلَا  »

.« تسا مشچ  يافش  نآ  بآ  تسا و  یهلا  ياهتمعن  زا  چراق  »
ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  رتخد  بنیز  شردام  عیبر و  نب  صاعلا  یبا  رتخد  همامأ  زا  وا  و  یلع ، رتخد  همطاف  زا  ریـصب  یبا  - 2

: دومرف هک  درک  لقن 
[ . 2 «. ] َةَأْمَْکلا ُّبُِحی  َناک  َو  َلَکَأَف ، ٍةأْمَک ، َو  ٍرْمَت  َو  ٍءاشِِعب  َِیتُأَف  َناضَمَر ، ِرْهَش  یف  مالسلا  هیلع  ْنینِمْؤُْملاُریمأ  یناتَأ  »

زا و  دوب ، هدروآ  هارمه  هب  چراق  امرخ و  يرادـقم  هک  یلاح  رد  دـش ، دراو  ام  رب  ماش ، ماگنه  هب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ناضمر  هام  رد  »
.« تشادیم تسود  ار  چراق  هراومه  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دروخیم و  نآ 

---------------------
اه : تشون  یپ 

لئاسولا ج16 ص424 ح3 . كردتسمو  راونالاراحب ج 41 ص 159 ح 51 ، [ 1]
لئاسولا ج16 ص424 ح3. كردتسمو  مالسإلا ج2 ص147 ح520 . مئاعد  [ 2]

تایآ لوزن  بیترت  رب  دیجم  نآرق 

هدـش و هدرپس  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  تسد  هب  تثارو  هب  هک  تسا  نامز  ماما  روضح  یفوک  طخ  هب  نآ  هخـسن  نیرتحیحـص  نیرتلماک و 
. دناهدرب مان  نآ  زا  نیخّروم  بلاغ 

: دیوگیم سیق  نب  میلس 
: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

. متشونیم ار  نآ  دوخ  ّطخ  اب  نم  دناوخیم و  نم  يارب  ار  نآ  هکنیا  رگم  هدشن ، لزان  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  رب  ياهیآ  چیه 
. دهد رارق  نم  هظفاح  رد  دنامهفب و  نم  هب  ار  نآ  ات  تساوخیم  ادخ  زا  وا 

ظفح ارنآ  مه  نم  دادیم ، دای  نم  هب  ار  تایآ  لیوأت  زین  ماهدرکن و  شومارف  ار  اهنآ  زا  کیچیه  مدرک  ظفح  ار  نآرق  تاـیآ  هک  هاـگنآ  و 
. مدرکیم

، تیصعم تعاطا و  یهاون ، رماوا و  مارح ، لالح و  زا  دوب  هدومن  میلعت  يو  هب  دنوادخ  هک  ار  هچنآ  متشونیم  نم  دناوخیم و  نم  يارب  وا 
سپـس ماهدرکن ، شومارف  ارنآ  زا  فرح  کی  یّتح  مدرک و  ظفح  ارنآ  نم  تخومآ و  نم  هب  تمایق ، زور  اـت  دوب  دـهاوخ  هدوب و  هک  هچنآ 

تمکح و مهف و  هقف و  ملع و  زا  ار  مبلق  هک  درک  اعد  دنوادخ  هاگرد  هب  تشاذگ و  ماهنیس  رب  تسد  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ 
[ . 1 . ] دنادرگ راشرس  رون 

-------------------
اه : تشون  یپ 
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دیدج ص 63. پاچ  دّمحم  لآ  رارسا  [ 1]

تلادع تمدخ  رد  تردق 

يدازآ . تلادع و  هار  رد  ینعی  تفرگ ... راک  هب  تیرشب  تمدخ  رد  دیاب  ار  تردق 
... دندرگیم نآ  بولغم  دوخ  هک  درذگیمن  يرید  دنربیم ، راک  هب  اهتلم  ندیشک  دنب  هب  رامعتسا و  تهج  رد  ار  تردق  هک  یناسک  اما 

هیلع يدنچ  زا  سپ  دنتخادنا ، راک  هب  هدزرامعتسا  ياهتلم  يهدارا  دض  رب  هک  ياهحلسا  مامت  هک  دنتفایرد  هبرجت  هب  يرامعتـسا  ياهتردق 
داتفا ... راک  هب  ناشدوخ  عفانم 

دیامرفیم : ع )  ) یلع ماما  هکنانچ  اریز 
هب . لتق  یغبلا  فیس  لس  نم 

[ . 1 .« ] دوش هتشک  نادب  دشکرب ، يرگمتس  دادیب و  ریشمش  هکنآ  ره  »
تسا . نینچ  رما  ایند  رد 

ماما : يهتفگ  هب  زین  ترخآ  رد  اما  و 
دابعلا ». یلع  ناودعلا  داعملا ، یلا  دازلا  سئب  »

[ . 2 .« ] تسادخ ناگدنب  اب  ینمشد  ترخآ ، هار  يهشوت  نیرتدب  »
-----------------------

: اه تشون  یپ 
ص 18 . هغالبلاجهن ، كردتسم  [ 1]

ص 20. نامه ، [ 2]

ینامهیم لوبق 

. تفریذپیم ار  دوخ  نارتخد  و  نادنزرف ، نادنواشیوخ ، توعد  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح 
. تفریذپ ار  دایز  نبءالع  ینامهیم  توعد  هرصب  رهش  رد 

، درکیمن در  ار  نایناریا  و  نوگانوگ ، ياهداژن  زا  برع ، ریغ  ناتسود  یناهیم  توعد  یّتح  هنیدم  رهش  رد  و 
. دیسرپ ار  نآ  ّتلع  یناریا ، عون  ياولح  فرَص  یناریا و  ناملسم  کی  ینامهم  لوبق  زا  سپ  يزور 

هک ؛ دش  هتفگ  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  هب 
. دش هیهت  یناریا  ياولح  نیا  زورون  دیع  تبسانم  هب 

: دومرف حازم  هب  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
[ . 1 [ ؟ دشاب زورون  زور ، ره  دوشیمن ، ایآ 

. دوب موثلک  ّما  شرتخد  نامهیم  زین  تداهش  بش  رد  و 
-----------------------

اه : تشون  یپ 
دیدحلا ج 11 ص 274. یبا  نبا  حرش  [ 1]
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یناوجون رد  تواضق 

نمی هب  غیلبت  تواضق و  يارب  ار  وا  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  دنارذگیم ، ار  یناوج  نارود  هکنیا  اب  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما 
. دومرف مازعا 

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 
؟ متسه ناوج  هک  یلاح  رد  یتسرفیم ، تواضق  يارب  ارم  هَّللا ، لوسر  ای 

: دومرف ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر 
. ایب کیدزن 

: دناوخ ار  اعد  نیا  تشاذگ و  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  هنیس  رب  تسد  سپس 
ُهَناِسل ْتِّبَث  َو  ُهَْبلَق  ِدْها  َّمُهَّللَا 

.( امرف راوتسا  یئوگقح  رد  ار  وا  نابز  و  نک ، تیاده  ار  یلع  بلق  ایادخ  )
: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

[ . 1 . ] مدشن دیدرت  ّکش و  راچد  رفن  ود  نایم  تواضق  رد  زگره  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  ياعد  زا  سپ 
-------------------

اه : تشون  یپ 
ص18. ج1 ، دیدحلا ، یبا  نبا  حرش  و  ص93 -  قودص ، خیش  داشرا  [ 1]

ربمایپ سلجم  رد  تواضق 

: دیوگیم نیبغاّرلا  فاعسا  رد  يرصم  نابّصلا  دّمحم  خیش  همّالع  و  هّمهملا ، لوصف  رد  یکلام  غابص  نبا 
. دوب هتسشن  دوخ  باحصا  زا  یعمج  اب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  ربمایپ 

: درک ضرع  نینچ  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  ربمایپ  روضح  هب  اهنآ  زا  یکی  دندش ، دراو  رفن  ود 
. تشک ار  نآ  درم  نیا  واگ  هک  متشاد  یغالا  نم  هَّللا ؛ لوسر  ای 

: تفگ داد و  رظن  ًاروف  هسلج  نیرضاح  زا  يدرم 
. دشابیمن یتنامض  ار  نایاپ  راچ 

: دومرف درک ، مالسلا  هیلع  یلع  هب  ور  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ 
. نک يرواد  اهنآ  نایم  یلع  ای 

: دیسرپ اهنآ  زا  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح 
؟ زاب ای  دندوب و  هتسب  ود  ره  اهناویح  نیا  ایآ 

؟ هتسب يرگید  زاب و  یکی  ای 
: تفگ درم  نآ 

. دوب وا  اب  زین  شبحاص  زاب و  واگ  یلو  دوب ، هتسب  غالا  يرآ 
: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

. تسا غالا  نماض  واگ  بحاص 
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[ . 1 . ] دومرف دیئات  ار  ترضح  نآ  تواضق  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر 
---------------------

اه : تشون  یپ 
ص66. ج1 ، ةّدوملا ، عیبانی  و  ص43 -  همهملا ، لوصف  و  ص171 -  راصبالا ، رون  هیشاح  رد  نیبغاّرلا  فاعسا  [ 1]

یعمج هتسد  لتق  کی  رد  تواضق 

: دومرف ترضح  نآ  هک  درک  تیاور  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  زا  دنس  ود  اب  لبنح  نب  دمحا 
. دنتشاد عازن  رگید  مه  اب  هک  متشذگیم  دنچ  یلئابقب  يزور  اجنآ  رد  داتسرف . نمی  هب  ارم  ادخ  ربمایپ 

، دوب هداتفا  هاچ  نآ  رد  يریش  هک  ، دندوب هدنک  ریش ، دیص  تهج  یهاچ  هک  دش  مولعم  مدیسرپ  نایرج  زا  یتقو 
ار وا  دز و  گـنچ  یمراـهچ  هب  مه  یمّوس  یمّوـس و  تسد  اـب  یمّود  تفرگ و  ار  یمّود  هاـچ ، نورد  هب  ندرک  طوقـس  لاـح  رد  یـصخش 

. دندرک طوقس  هاچ  نورد  هب  همه  دیشک و 
. تشک ار  ریش  دش و  مدق  شیپ  اهنآ  زا  یکی  هکنیا  ات  درک ، حورجم  یتخس  هب  ار  همه  ریش 

. دندیشک نوریب  هاچ  زا  ار  نیحورجم  مدرم ،
، یمّوـس یمّود ، یلّوا ،  ) مادـک ره  ياـهب  نوـخ  هـک  تـفرگ  رد  عازن  هلیبـق  راـهچ  ناـیم  دـندرپس و  ناـج  یگمه  یتّدـم  زا  سپ  رفن  راـهچ 

تسیک ؟ اب  یمراهچ )
: دومرف تفر و  ولج  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  ساّسح  تاظحل  نیا  رد 

؟ دیگنجب مه  اب  دیهاوخیم  تسا  نیمز  يور  رد  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  ربمایپ  هکنیا  اب 
. منکیم يرواد  امش  نایم  نم 

نآ اـت  هدرب  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  ربماـیپ  دزن  ار  امـش  اـی  دوـشیم ، فرطرب  تاـفالتخا  هک  دـیداد  تیاـضر  نم  تواـضق  هب  رگا 
. دنک يرواد  امش  نایم  رد  ترضح 

: دومرف تواضق  ماقم  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دنداد و  تیاضر  ترضح  نآ  تواضق  هب  نمی  لها 
[ . 1 . ] دینک عمج  ار  هید  مامت  هید و  فصن  هید و  ثلث  هید ، عبر  دناهدنک ، ار  هاچ  نیا  هک  یلئابق  زا  دیورب و  نونکا 

.( دینک يروآ  عمج  الط  رانید  هس  داتشه و  رازه و  ود  ینعی  )
: دومرف اهلوپ ، ندش  هدامآ  زا  سپ 

. دوشیم مک  شدوخ  ياهب  نوخ  زا  هجیتن  رد  دش ، یمّود  ندش  هتشک  ثعاب  وا  هکنیا  يارب  دیهدب ، یلّوا  هثرو  هب  رانید   250
دیهدب یمّود  هثرو  هب  دیاب  ار  رانید ) هید 333  ثلث  و 

یمّوس هثرو  هب  دیاب  ار  رانید ) هید 500  فصن  و 
. دیهدب یمراهچ  هثرو  هب  دیاب  ار  رانید ) لماک 1000  هید  کی  و 

. دندشن یضار  لئابق  مدرم  اّما 
هار زا  یتقو  نمی  مدرم  داتـسرف ، ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  تمدـخ  ینارومأم  اب  ار  ناشیا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح 

. دوب مارحلا  دجسم  رد  میهاربا  ماقم  رانک  بانج  نآ  هک  دندیسر 
دنتفگ . زاب  ار  دوخ  ناتساد 

: دومرف ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ 
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. منکیم يرواد  امش  نایم 
تفگ : ناشیا  زا  یکی 

. تسا هدرک  تواضق  ام  نایم  رد  مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع 
. دنداد حرش  ار  وا  يرواد  هاگنآ 

: دومرف درک و  ءاضما  ار  نامه  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ 
[ . 2 . ] دوب حیحص  یلع  يرواد 

----------------------
: اه تشون  یپ 

ص77 . ج1 ، لبنح ، دمحا  دنسم  [ 1]
ص251. ّتنس ، لها  بتک  رد  یلع  و  ص84 -  یبقعلا ، رئاخذ  [ 2]

( هنییآ اب  ندرک  روک   ) مشچ صاصق 

. دنتفر موس  هفیلخ  دزن  هب  دوخ  يالوم  اب  سیق  هلیبق  زا  یمالغ 
تفگیم : مالغ  هب  الوم  تسا ، ملاس  مشچ  نامتخاس  یلو  هدرک ، روک  ار  وا  مشچ  يدیدش  هبرض  ندز  اب  شیالوم  هک  تشاد  راهظا  مالغ 

. نک رظن  فرص  صاصق  زا  مهدیم  وت  هب  ار  تمشچ  هید 
. دوب صاصق  شاهتساوخ ، اهنت  هدرک و  يراددوخ  هید  نتفرگ  زا  مالغ 

. دنامرد هیضق  مکح  رد  موس  هفیلخ 
درک . يرواد  ياضاقت  ترضح  نآ  زا  دُرب و  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  دزن  ار  نانآ 

. درذگرد صاصق  زا  ات  دومن  میلست  مالغ  هب  لماک  هید  کی  الوم 
. تفریذپن مالغ 

. دوبن یضار  صاصق  هب  زج  تشاد و  عانتما  مالغ  مه  زاب  یلو  دزادرپب ، هید  ود  دش  رضاح  الوم 
تساوخ و هبنپ  يرادـقم  هاگنآ  درک و  غاد  ار  نآ  دـیبلط ، ياهنییآ  الوم ، ندرک  صاـصق  روظنم  هب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  عقوم  نیا  رد 

دومرف : يو  هب  تشادهگن و  باتفآ  لباقم  رد  ار  مشچ  تشاذگ و  اهکلپ  يور  وا ، مشچ  فارطا  رب  درک و  سیخ  ار  نآ 
. نک هاگن  هنییآ  رد 

[ . 1 . ] دوش دراو  شمشچ  نامتخاس  هب  یبیسآ  هک  نآ  نودب  دش ، روک  درک  هاگن  يردق  نوچ  و 
------------------------

اه : تشون  یپ 
ثیدح 1. ص319  ج7 ، یفاک ، عورف  [ 1]

یگراوخریش نارود  نآرق و 

. درک مهتم  ار  وا  نز  نآ  رهوش  هک  دروآ  ایند  هب  يدنزرف  یگهام  شش  نارود  رد  ینز  موس ، هفیلخ  تفالخ  نامز  رد 
، دنک لح  ار  لکشم  تسناوتن  وا  دندرب و  موس  هفیلخ  دزن  اوعد 

درک ، رداص  ار  نز  مجر  روتسد  و 
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دندرک ، هعجارم  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  هب  مدرم 
: دومرف مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

: هک تسا  هدمآ  نآرق  ياج  کی  رد 
[ . 1 ... ] نیَِلماک نَیلوَح  َّنُهَدالوَأ  َنعِضری 

« دنهد ریش  لماک  لاس  ود  ار  دوخ  نادنزرف  نانز  »
: تسا هدومرف  رگید  ياج  رد  و 

[ . 2  ] ًارهَش َنُوثالَث  ُُهلاِصف  ُُهلْمَح و  َو 
« تسا هام  یگراوخریش 30  زا  ندش  هتفرگ  زاب  يرادراب و  نارود  »

دوشیم . هام  شش  لمح  تّدم  ددرگ ، رسک  نآ  زا  هامراهچ  تسیب و  یگراوخریش  مایا  یتقو 
. دشابیم شرهوش  نآ  زا  كدوک  هدرکن و  هانگ  تسا ، هدروآ  ههام  شش  كدوک  هک  یمناخ  نیا  ربانب 

دننادرگرب ار  نز  داد  روتسد  هلـصافالب  تسا ، هدوب  ربخ  یب  مکح  نیا  زا  هک  درک  رارقا  موس  هفیلخ  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  تواضق  زا  سپ 
[ . 3 . ] دننکن مجر  و 

. دوب هدش  مجر  نز  هتشذگ و  راک  زا  راک  دنتفر  مکُح  يارجا  لحم  هب  نز  ندنادرگرب  يارب  نیرومأم  یتقو  اّما 
: دوب هتفگ  شرهاوخ  هب  مکح  عورش  زا  لبق  هانگ  یب  نز 

. دشابیم مرهوش  نآ  زا  كدوک  تسا و  هدشن  کیدزن  نم  هب  مرهوش  زا  ریغ  سک  چیه  مسق ! ادخ  هب  شابم  تحاران  مرهاوخ !
. دوب ردپ  هیبش  اریز  تسوا  نآ  زا  ناوج  هک  درک  فارتعا  ردپ  دیسر ، یناوج  هلحرم  هب  دش و  گرزب  كدوک  یتقو 

دیوگیم : يوار 
[ . 4 . ] دیسر دوخ  لمع  تافاکم  هب  دوب و  هدش  هعطق  هعطق  باوختخر  يور  شندب  هک  مدید  ار  درم  نآ 

دیامرفیم : ینیما  همالع  موحرم 
دنادن ؟ ار  یئاضق  هداس  هلئسم  هک  دریگب  یسک  ار  ربمغیپ  ياج  هک  تسین  راع  ناناملسم  يارب  نیا  ایآ 

[ . 5 . ] درادن لئاسم  هب  یهاگآ  رادقم  نیا  هک  دوش  طلسم  مدرم  لام  ناج و  رب  یسک  تسا  تلادع  نیا  ایآ 
---------------------

اه : تشون  یپ 
هیآ 15 . فاقحا ، هروس  [ 1]

هیآ 233 . هرقب ، هروس  [ 2]
تشذگ . زین  مود  هفیلخ  تموکح  رد  ترضح ، ياهتواضق  رد  ارجام  نیمه  ریظن  [ 3]

ص40 . ج6 ، یطویس ، روثنملاردلا ، ص442 ؛ ج7 ، يربکلا ، ننسلا  یف  یقهیبلا  ص176 ؛ ج2 ، أطوملا ، [ 4]
ص435. ج2 ، راحبلا ، ۀنیفس  و  ص94 -  ج6 ، ریدغلا ، [ 5]

دوسألارجح دروم  رد  تواضق 

هک : دنکیم  تیاور  يردخ  دیعسوبا  زا  ۀنکمالا » تداهش   » باب رد  یطویس  نیدلا  لالج 
: تفگ دنک ، مالتسا  ار  دوسالارجح  دمآ  درک  فاوط  نوچ  متفر  جح  هب  مود  هفیلخ  اب  نم 

مالتسا دیسوبیم و  ار  وت  هک  مدیدیمن  ار  ادخلوسر  رگا  يراد و  یتعفنم  هن  یناسرب و  ررض  یناوتیم  هن  یتسه  یگنـس  وت  هک  منادیم  نم 
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. مدرکیم مالتسا  هن  مدیسوبیم و  ارت  هن  درکیم 
: دومرف وا  خساپ  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح 

ررض . مه  دناسریم و  عفن  مه  گنس  نیا  نکن ، تواضق  نینچ  نیا  رمع  يا 
تفگ : مود  هفیلخ 

. تسه نیا  رب  یلیلد  ایآ  نسحلابا  ای 
: دومرف ترضح 

: دیامرفیم هک  تسادخ  باتک  کنیا 
یَلب اُولاق  ْمُکِّبَِرب  ُتَْسلَا  ْمِهِسُْفنَا  یلَع  ْمُهَدَهْشا  َو  ْمِِهتایّرُذ  َو  ْمِهِروُهُظ  ْنِم  َمَدآ  یَنب  ْنِم  َکُّبَر  َذَخأ  اذِا  َو 

دوخ و تیبوـبر  هب  تفرگ  ناـمیپ  دـهع و  مدآ  ینب  هیرذ  زا  دوـمن و  حـسم  ار  وا  تشپ  درک  قـلخ  ار  رـشبلاوبا  مدآ  یلاـعت  دـنوادخ  نوـچ  »
اهنآ تیدوبع 

ءافو نامیا و  هب  تمایق  زور  رد  هدب  تداهش  دومرف  گنس  نآ  هب  سپس  دیناروخ ، گنـس  نیا  هب  تشون و  یباتک  رد  ار  قاثیم  دهع و  نآ  و 
هدرکن دنک و  ترایز  ارت  هک  تسا  هدوب  نکمتم  هک  سکره  كرش  رفک و  رب  هدب  تداهش  تسا و  هدمآ  وت  ترایز  هب  ایند  رد  هک  سکره 

.« تسا
: دومرف سپس 

: دومرف هک  ادخ  لوسر  زا  مدینش  نم 
، تسا هدومن  حسم  دیسوب و  ار  وا  هک  سک  ره  يارب  دهد  تداهش  غیلب ، حیصف و  نابز  اب  دیآیم و  تمایق  زور  رد  دوسالارجح 

( هَّللا هضرف  امب  ًافارتعا  هَّللا و  ۀینادحوب  ًارارقا  )
دندرکن . ترایز  ار  وا  هک  یناسک  ررض  رب  دهد  تداهش  و 

. ررض مه  دناسریم و  عفن  مه  گنس  نیا  هک  رمع  يا  نادب  سپ 
تفگ : مود  هفیلخ  سپ 

[ . 1 . ] نَسَْحلاَابَا ای  ْمِهیف  تَْسل  ٍمْوَق  یف  ُشیعَا  ْنِا  ِهَّللِاب  ُذوُعَا 
.« دشابن نآ  رد  بلاطیبا  نب  یلع  هک  منک  یگدنز  یموق  نایم  رد  هکنیا  زا  مربیم  هانپ  ادخ  هب  »

-----------------------
اه : تشون  یپ 

هدروآ و دوسالارجح  لضف  رد  مشـش  باـب  رد  داـشرلا  و  يدـهلا » لـیبس   » باـتک رد  یعفاـش » فسوی  نب  دـمحم   » ار تیاور  نیا  زین  و  [ 1]
یبا نبا  مولعلا و  ءایحا  رد  یلازغ   » و كردتـسم »  » رد يروباشین » مکاح   » نامیلا و بعـش  رد  یقهیب  و  هکم » لئاضف   » باـتک رد  يدـنجخ » »

نعاطملا ص 556. دییشت  باتک  رد  یلق  دمحم  همّالع  و -  مارملا -  ۀیاغ  زا  مشاه » دیس   » لقن ربانب  هغالبلاجهن »  » حرش رد  دیدحلا »

یعمج هتسد  عازن  رد  تواضق 

هب دندیـشک و  وقاـچ  رگیدـکی  يور  هب  یتـسم  هجیتـن  رد  دـندروخ و  بارـش  رفن  راـهچ  مالـسلا  هیلع  یلع  ناـنمؤمریما  تموکح  رـصع  رد 
. دش دراو  یتحارج  مادکره 

. دش هداد  شرازگ  مالسلا  هیلع  یلع  رضحم  هب  نانآ  تشز  لمع 
داد : روتسد  ترضح 
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. دوش یگدیسر  ناشلامعا  هب  ندمآ  شوه  هب  زا  سپ  ات  دندرک  سبح  ار  اهنآ  همه 
ياـهبنوخ هک  دنتـشاد  هضرع  هدـمآ ، مالـسلا  هیلع  نینمؤـملاریما  ترـضح  دزن  هب  اـهنآ  ناـسک  دـندرم ، نادـنز  رد  ناـنآ  زا  رفن  ود  ًاـقافتا 

. دناهدروآ مهارف  ار  ناشیا  لتق  بابسا  رفن  ود  نیا  اریز  دیریگب ، دناهدنز  هک  يرفن  ود  نآ  زا  ار  ام  ناگتشک 
: دومرف اهنآ  هب  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

. دناهدرم هک  دنرفن  ود  نآ  لتاق  دناهدنز  هک  يرفن  ود  دیتسناد ، اجک  زا 
. دنشاب هدوب  رگیدکی  لتاق  مادکره  دناهدرم  هک  رفن  ود  نآ  تسا  نکمم 

: دندرک ضرع  خساپ  رد 
نک ؟ يرواد  نانآ  هرابرد  تسا  هتخومآ  وت  هب  ادخ  هک  هنوگنآ  میربخیب  ارجام  نیا  زا  ام 

: دومرف ترضح 
[ . 1 . ] دوشیم هتشادرب  اههتشک  هید  زا  دناحورجم  هک  رفن  ود  نآ  مخز  هید  و  دنزادرپب ، دیاب  هک  تسا  هلیبق  راهچ  ره  هدهع  هب  نیلوتقم  هید 

------------------------
اه : تشون  یپ 

 - و ص118 -  ج4 ، هیقفلا ، هرـضحی  نم ال  و  ص24 -  ج10 ، یسوط ، خیـش  بیذهت  و   - 2 باب لـصف 62 ، زا  ص209  دـیفم ، داشرا  [ 1]
ص92. رد ج3 ، رهاوج  بحاص 

تسوپ دیفس  يدنزرف  هب  تبسن  تواضق 

: تفگ هدرب و  مود  هفیلخ  دزن  ار  شرسمه  يدرم 
. تسا هدییاز  دیفس  يرسپ  وا  اّما  میتسه ، هایس  منز  نیا  مدوخ و 

: تفگ دوخ  نایفارطا  هب  مود  هفیلخ 
؟ تسیچ هیضق  نیا  رد  امش  رظن 

دنتفگ : همه 
دیفس . ناشدنزرف  دنهایس و  شرهوش  وا و  اریز  دوش ؛ راسگنس  دیاب  نز 

داد : روتسد  مّود  هفیلخ 
. دننک راسگنس  ار  نز 

: دومرف وا  رهوش  نز و  هب  هدومن و  دروخرب  نانآ  هب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هار  نیب  رد  دندربیم ، مکح  يارجا  يارب  ار  نز  نارومأم 
تسیچ ؟ امش  يارجام 

. دنتشاد نایب  ار  دوخ  هّصق  نانآ 
: دومرف ترضح  نآ 

؟ يزاسیم مهّتم  ار  تنز  ایآ 
. هن تفگ :

؟ ياهدش رتسبمه  وا  اب  یگدعاق  لاح  رد  ایآ  دومرف :
تفگ :

. مدش رتسبمه  وا  اب  سپ  دروآیم  رذع  امرس  تهج  هب  مدرکیم  نامگ  نم  تسا و  هدعاق  هک  درکیم  اعّدا  بش  کی  يرآ ،
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: دومرف ترضح  نآ 
؟ تسا هدرک  یکیدزن  وت  اب  لاح  نآ  رد  ترهوش  ایآ 

. يرآ تفگ :
: دومرف نانآ  هب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  سپ 

كدوک نیا  هک  هاگنآ  تسا ، هدرک  هبلغ  هفطن  رب  ضیح  نوخ  هک  تسا  نیا  شندش  دیفس  تلع  تسامـش و  رـسپ  ِدنزرف  نیا  هک  دیدرگرب 
[ . 1 . ] ددرگیم هایس  وا  تسوپ  گنر  دوش  گرزب 

---------------
اه : تشون  یپ 

ثیدح 46. رداونا ، باب  حاکنلا ، باتک  یفاک ، عورف  [ 1]

رازاب یلوتم  تسد  عطق 

تراظن رهش  نآ  رازاب  رب  هک  داد  تیرومأم  ار  عمصا » نب  یلع   » مان هب  یـصخش  هرـصب ، رازاب  لرتنک  يارب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترض 
[ . 1 . ] درک عطق  ار  وا  تسد  ناتشگنا  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  تابثا ، زا  سپو  دوشگ  تنایخ  هب  تسد  يدنچ  زا  سپ  اّما  دنک ،

--------------------
اه : تشون  یپ 

. یضترم رفعج  ص52 : هیمالسالا ، ۀلودلا  لظ  یف  قوسلا  [ 1]

هایس مالغ  تسد  عطق 

: هک دنکیم  لقن  هتابن » نب  غبصا  »
. درکیم تموکح  مدرم  نیب  هک  مدوب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تمدخ  رد  يزور 

دندروآ هتسب  تسد  ار  یهایس  مالغ  دندش و  دراو  ترضح  نآ  رب  یتعامج  ناهگان 
: دنتفگ

. نک شتازاجم  تسا ، هدرک  يدزد  مالغ  نیا  نینمؤملاریما  ای 
: دومرف ترضح 

؟ يدرک يدزد  وت  ایآ  مالغ  يا 
. نینمؤملاریما ای  يرآ ، درک : ضرع 

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 
. منکیم عطق  ار  وت  تسد  ینک ، رارقا  مود  هبترم  يارب  رگا  دنیشنب ، وت  يازع  هب  تردام 

: تفگ مالغ 
. مدرک يدزد 

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 
. دینک يراج  وا  هرابرد  ار  ادخ  مکح 
. دندرک عطق  ار  وا  ناتشگنا  هاگنآ  و 
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. دوب يراج  وا  زا  نوخ  هک  تفرگ  پچ  تسد  هب  ار  دوخ  هدش  عطق  ناتشگنا  مالغ 
: تفگ دید و  ار  وا  يرکشی  ياّوک  نبا 

؟ درک عطق  ار  وت  تسد  یسک  هچ 
: تفگ مالغ 

َْتِنب ِءاَرْهَّزلا  َۀَمِطاَف  ُْجَوز  َو  يِدْهَْملا  ُماَِما  ِبلاط  یبِا  ِْنب  ِیلَع  نینِمْؤُْملا ، ِاب  ِساَّنلا  َیلْوَا  َو  نیلَّجَحُمْلا  ّرُْغلا  ُدـِئاَق  َو  َنییِـصَْولا  ُدیَـس  ینیمی  َعَطَق  )
...( یضَتْرُْملا ِنَسَْحلاُوبَا  َو  یبَتْجُمْلا  ِنَسَْحلاُوبَا  یفَطْصُْملا  ِدَّمُِحم 

اهیلعارهز همطاف  رهوش  هدـننک و  تیادـه  ياوشیپ  بلاطیبا  نب  یلع  ناـشدوخ ، هب  ناـنمؤم  زا  رتراوازـس  ناـنز و  نادرم و  ربهر  ارم  تسد  »
.« درک عطق  نیسح  نسح و  ردپ  ملسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلص  یفطصم  دمحم  رتخد  مالسلا 

: تفگ اّوک  نبا 
؟ یئوگیم شیاتس  ار  وا  وت  هدرک و  عطق  ارت  تسد  وا  تسا  بجع  رایسب 

: تفگ مالغ 
. تسا هدش  هتخیمآ  نم  نوخ  تشوگ و  تسوپ و  رد  وا  تبحم  هکنآ  لاح  میوگن و  انث  ار  وا  ارچ  هدرک  عطق  قح  هب  ارم  تسد 

. تسا هتشاد  اور  نم  رب  ارنآ  لاعتم  دنوادخ  هک  قحب  رگم  درکن  عطق  ارم  تسد  مسق  ادخ  هب 
. داد حرش  ار  دوب  هتشذگ  مالغ  وا و  نیب  هچنآ  دش و  دراو  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  رب  اّوک  نبا 

دومرف : ترضح 
، دوشیم رتدایز  اهنآ  ياهلد  رد  ام  تبحم  مینک  هراپ  هراپ  ریشمش  اب  ار  اهنآ  رگا  هک  تسا  یناتسود  ار  ام 

. دوشیم رتدایز  اهنآ  ینمشد  مینک  تمدخ  اهنآ  رب  هچره  هک  تسا  ینانمشد  ار  ام  و 
: دومرف مالسلا  هیلع  نسح  ماما  هب  سپس 

. روایب ار  هایس  مالغ  نیا  ورب ،
دومرف : ترضح  دش ، رضاح  یتقو 

. ییوگیم انث  حدم و  ارم  وت  مدرک و  عطق  ار  وت  تسد  نم  مالغ  يا 
درک : ضرع  مالغ 

ارم يدومن و  عطق  قح  هب  ارم  تسد  امش  تسا و  هتخیمآ  امش  ّتبحم  هب  نم  نوخ  تشوگ و  تسوپ و  هک  نآ  لاح  منکن و  انث  ار  امـش  ارچ 
. يداد تاجن  ترخآ  باذع  زا 

دومرف : ترضح  نآ 
. رآ نم  کیدزن  ار  دوخ  تسد 

دروآ و ياج  هب  زامن  تعکر  ود  تساخرب و  سپ  دیـشک ، وا  يور  هب  ار  دوخ  يادر  دراذـگ و  دوخ  ياج  هب  ار  هدـیرب  تسد  ترـضح  نآ 
. دومرف تئارق  یئاعد 

. تسا هدش  ملاس  حیحص و  لّوا  لثم  مالغ  نآ  تسد  میدید  دز ، بقع  ار  ابع  نوچ 
: تفگ تساخرب و  اج  زا  مالغ 

( ِدَنّزلا َنِم  اَِهتِیلَْخت  َدَْعب  َۀَعوُطْقَْملا  َدْیلا  َّدَر  يذَّلَا  ِیلَِعل  َو  ُُهلوُسَر  ٍدَّمَحُِمب  َو  ِهَّللِاب  ُْتنَمآ  )
هدش عطق  ناتشگنا  هک  مالسلا  هیلع  یلع  تماما  هب  مدروآ  نامیا  ملسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدمحم  تلاسر  هب  دنوادخ و  هب  مدروآ  نامیا  »

.« دنادرگزاب دوخ  ياج  هب  ار 
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تفگ : داتفا و  ترضح  نآ  ياهمدق  يور  سپ 
یُِّما َو  َْتنَا  یبَِاب 

[ . 1 « ] یلع ای  وت ، يادف  مردام  ردپ و  »
--------------------------

اه : تشون  یپ 
. یسلجم موحرم  رونالاراحب  [ 1]

گنج ناگدید  بیسآ  زا  ینادردق 

دندرک ، هرصاحم  ار  هرصب  لَمَج ، نارس  یتقو 
، ناوارف ياهندز  کتک  رجز و  زا  سپ  دندنک و  ار  وا  رس  شیر و  ياهوم  هدومن ، ریگتسد  ار  فینُح  نب  نامثع  مالـسلا ، هیلعماما  ِرادنامرف 

. دنتشاذگ دوخ  ِلاح  هب  ار  وا 
. دیسر ماما  هاگودرا  هب  هذبر »  » نیمزرس رد  هک  درک  تکرح  هنیدم  يوس  هب  ماما  رادنامرف 

: تفگ ماما  هب  باطخ  مالس  زا  سپ 
. متشگزاب شیر  نودب  هک  یلاح  رد  متفر ، هرصب  يرادنامرف  هب  امش  تمدخ  زا  شیر  اب 

: دومرف و  هدرک ، ینادردق  وا  زا  دومرف  هدهاشم  نینوخ  تروص  رس و  اب  ار  فینح  نامثع  یتقو  ماما 
ًاَریَخ َو  ًارْجَأ  َْتبَصَا 

[ . 1 « ] ياهدیسر نآ  ياهیکین  دوخ و  لمع  شاداپ  هب  وت  »
--------------------------

اه : تشون  یپ 
ص226. ج3 ، ریثا ، نبا  لماک  [ 1]

يربهر نیمارف  يارجا  رد  تیعطاق 

هب ار  مالسا  رگشل  يارجام  هعتلب » یبا  نب  بطاح   » مان هب  یصخش  تفرگ ، هّکم  حتف  هب  میمصت  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  یتقو 
. دش هّکم  یهار  درک و  ناهنپ  دوخ  ناوسیگ  رد  ار  نآ  هنیرف »  » هلیبق زا  ینز  و  تشون ، هّکم  شیرق 

داد . مالسلا  هیلع  یلع  ماما  هب  ار  نز  نآ  تاصّخشم  دش و  ربخ  اب  یحو  هلیسو  هب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر 
. درک ادیپ  ار  سوساج  نز  نآ  هفیلح »  » مان هب  یّلحم  رد  ماما 

. درکن فارتعا  نز  دندومن ، دیدهت  دندرک ، شالت  هچ  ره 
: دومرف عطاق  دروخرب  يّدج و  دیدهت  اب  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

. درک مهاوخ  وجتسج  ار  وت  دوخ  ّالا  هدب و  لیوحت  ار  همان  نز ، يا  دیوگیمن ، غورد  ادخ  ربمایپ 
[ . 1 . ] داد لیوحت  دروآرد و  دوخ  ناوسیگ  نورد  زا  ار  همان  دش و  میلست  نز  اجنیا  رد 

هب رگا  ای  دشیمن و  فشک  سوساج  کی  هئطؤت  تشادیمن ، دوجو  عطاق  دروخرب  نامیا و  تیرومأم ، نیا  رد  رگا 
. دندشیمن ّقفوم  دندرکیم ، دامتعا  سوساج  نز  نآ  ياهدنگوس  نانخس و 

------------------
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اه : تشون  یپ 
ۀّمُغلا ص 62 ُفشک  و -  يربط ج2 ص113 -  و -  یبوقعی ج2 ص23 -  خیرات  [ 1]

(ع) یلع اقآ  ربق 

: هدرک لقن  شداشرا  باتک  رد  (ع)ه  یلع یلاعت  هّللا  ناوضر  دیفم  خیش 
ادیپ عالطا  ترضح  ِنفد  ّلحم  زا  رگا  ترضح ، نآ  نانمشد  جراوخ و  اریز  دندرپس ، كاخ  هب  هنایفخم  ماگنه و  بش  ار  (ع) یلع ترضح  )

. دنهد ماجنا  یتسیاشان  ياهراک  دوب  نکمم  دندرکیم 
زارف رب  (ع)ه ) یلع هّللا  مالـس   ) نینمؤملاریما ربق  فجن و  کیدزن  هفوک  ناتـسربق  دـیدرگ . کشخ  دـعب  دوب و  رازین  ادـتبا  رد  فرـشا  فجن 

. دنتفریم (ع) یلع نانمؤمریما  ترایز  هب  هنایفخم  رابکی  تقو  دنچ  ره  مالسلامه ،) (ع) یلع  ) همئا تشاد  رارق  يدنلب  کی 
(. دنداد ناشن  دوخ  باحصا  صاوخ  زا  یضعب  هب  ار  ترضح  نآ  ربق  مالسلااه ) (ع) یلع  ) قداص ماما  رقاب و  ماما  هکنیا  ات 

اهگس و مورب . راکـش  هب  زورما  هک  ملیام  تفگ  دوب و  هدـمآ  هفوک  هب  يزور  دیـسر . دیـشرلا  نوراه  هب  ساـّبع ) ینب   ) تموکح هک  یتقو 
. دنداتفا هار  هب  نابایب  فرط  هب  دندمآ و  رد  تکرحب  يراکش  ياهزاب 

يا هّپت  زارفرب  هدرک و  رارف  اـهوهآ  دـندرک . هلمح  ناوهآ  هب  اوه  زا  اـهزاب  نیمز و  يور  رب  اهگـس  دندیـسر . وهآ  ياهّلگ  هب  یتدـم  زا  سپ 
زاب یتّدم  زا  سپ  هداتـسیا و  زاب  تکرح  زا  مه  اهزاب  دنتفرن  الاب  دندنام و  اههپت  ناماد  رد  اّما  دندیـسر  هّپت  هب  اهنآ  بیقعت  رد  اهگـس  دنتفر .

. دنتشگ
داد روتـسد  هرابود  نوراه  دندمآ . نیئاپ  هپت  زا  دندرک و  شمارآ  ساسحا  ناوهآ  تشذگ ، یتّدـم  دـمآ . تفگـش  هب  هثداح  نیا  زا  نوراه 

. دندنام هپت  ناماد  رد  اهگس  دندش و  هدنهانپ  هّپت  هب  هرابود  ناوهآ  اهگس ، هلمح  عورش  اب  دننک  دازآ  ار  اهزاب  اهگس و  هک 
دسانشب ار  ناکم  نآ  هک  ار  یسک  دندرگب و  فارطا  نآ  رد  داد  روتـسد  تسا  هدمآ  یبیجع  ناکم  هب  هک  دیمهف  دش . بجعتم  رتشیب  نوراه 

. دننک ادیپ 
؟ تسا ربخ  هچ  اجنیا  دیسرپ  وا  زا  نوراه  دندروآ . نوراه  دزن  هب  ار  وا  دندید  دودح  نآ  رد  ار  يدرمریپ 

مردـپ مدـمآ . اجنیا  هب  مردـپ  اب  يزور  تفگ : تسین  نیب  رد  يرطخ  هک  دـش  نئمطم  هکنیا  زا  سپ  دـهدب . خـساپ  دیـسرتیم  ادـتبا  درمریپ 
. تساجنیا رد  ع )  ) نینمؤملاریما (ع ) یلع اقآ  ربق  دومرف : ع )  ) قداص ماما  ترضح  تفگیم :

هب دندیـشوک . اجنآ  میرکت  ریمعت و  رد  نارگید  مایا  رورم  هب  وا  زا  سپ   ) دننک تسرد  اجنآ  رد  یهاگترایز  هعقب و  هک  داد  روتـسد  نوراه 
(. دومن يراکالط  ار  نآ  هاشردان  دش و  هتخاس  اجنآ  رد  یهوکش  اب  يانب  دندوب  یناریا  هعیش و  هک  هیوب  لآ  تموکح  نامز  رد  هژیو 

نازیم  لمع  ره  رد  (ع ) یلع نآرق ، (ع ) یلع نامیا ، (ع ) یلع
بساح ازج  زور  (ع ) یلع دهاش ، ناج  سنا و  رب  (ع ) یلع

وا  تسا  میقتسم  طارص  وه ، ّالا  هاگتولخ  هب 
بئات هبوت  لوبق  طرش  دَُوب ، وا  يالو 

نیا  زا  شیپ  دوب  ناجیب  مسج  نوچمه  هبعک  میرح 
بلاق رد  حور  شدیمد  تمحر ، هخفن  زا  ادخ 

يدوب  ناشن  مانیب و  هک  نیا ، زا  شیپ  هبعک  میرح 
بحاص ارو  دش  نیعم  بشما  (ع ) یلع ای  حول  ز 

شباقلا  تسا  قیدص  قوراف و  نینمؤملاریما 
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بذاک يرفاک  زج  وا ، باقلا  قراس  دشابن 
اهناریو  درگبش  (ع ) یلع اهنادیم ، زوریپ  (ع ) یلع

بلاط ره  بولطم  (ع ) یلع اهناسنا  قوفام  (ع ) یلع
رای يدهم  رشن  هداز ، فلخ  ریم  (ع ) یلع هیولعلا ، تامارک  عبنم : 

تیالو لوبق 

يرادیرخ ياهزبرخ  ترـضح  رما  هب  لالب  امن . يرادیرخ  نم  يارب  ياهزبرخ  دـندومرف  دومرف و  تیانع  لالب  هب  یمهرد  (ع) یلع اقآ  يزور 
. درک

: دندومرف دندرکن و  لیم  يزیچ  نآ  زا  ترضح  تسا  خلت  رایسب  دید  دیامن . لیم  هزبرخ  نآ  زا  تساوخ  ترضح  نآ 
لوبق هک  ياهویم  بآ و  ره  سپ  هتـشاد  هضرع  ملاـع  تادوجوم  عـیمج  رب  ارم  تیـالو  دـنوادخ  دوـمرف : هک  مدینـش  ص )  ) مرکا ربـمغیپ  زا 
سپ دومنن ، ارم  تیالو  لوبق  نوچ  هویم  نیا  دـیدرگ و  خـلت  دومنن  ارم  تیالو  لوبق  هک  یبآ  هویم و  ره  و  تشگ . نیریـش  دومن  ارم  تیالو 

. دروخ مهاوخن  وا  زا  نم 
(ع ) یلع مناغفا  دایرف و  (ع ) یلع مناوارف  روش 

(ع) یلع منافرع  يانعم  دوب  نایوج  قح  کلس  رد 
نیجع  مبلق  اب  هدیدرگ  نینمؤملاریما  رهم 

(ع) یلع منامیا  موهفم  نیقی  يور  زا  دشابیم 
نت  مالآ  ناج  رازآ  نحم  جنر و  عقوم  رد 

(ع) یلع منامرد  وراد و  نلعورس  رهب  دشاب 
هنگ  نایصع و  طرف  زا  هرب  مدرک  مگ  هک  مدنآ 
(ع) یلع مناتسبش  عمش  هم  وچمه  يور  دشاب ز 

(ع ) یلع مرادلد  بوبحم و  (ع ) یلع مرازلگ  تشگلگ و 
(ع) یلع مناهنپ  ادیپ و  (ع ) یلع مراکفا  رادنپ و 

ایربک  نامسآ  رد  التعا  ورف  خرچ  رد 
(ع) یلع مناشخرد  رهمایض  رپ  رهچ  دشاب ز 

رای يدهم  رشن  هداز ، فلخ  ریم  یلع  هیولعلا ، تامارک  عبنم : 

ریذپان تسکش  نامرهق 

: دیوگیم وفیداراک  نوراب 
يو هب  قیمع  ینانیمطا  دیزرو و  رهم  وا  هب  ربمایپ  داد و  ناشن  یتازجعم  راکیپ و  ربمایپ  شوداشود  ریذپان  تسکش  نامرهق  نوچمه  (ع) یلع

. یتسه اقآ  رورـس و  زین  وت  میاقآ  رورـس و  نم  ار  سک  ره  : تفگ نینچ  درکیم  هراشا  يو  هب  هک  یلاح  رد  زور  کـی  هک  اـجنآ  اـت  تشاد 
نآ يافرژ  رد  هک  تشاد  مارآ  قیمع و  سب  یحور  هک  دوب  دیهـش  یماما  زاـبکاپ و  داـهن و  كاـپ  يراوسهـش  هدـنمزر و  یناـمرهق  (ع) یلع

. دوب هتفهن  یئادخ  رارسا 
میوج  (ع ) یلع میوگ  (ع ) یلع لدیا  ارچ  منادیمن 
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میوج (ع ) یلع میوگ  (ع ) یلع لکشم  دوب  يراک  رهب 
قوشعم  هرهچ  دایب  نادرگرس  ناریح و  نم 

میوج (ع ) یلع میوگ  (ع ) یلع لزنم  نآ  رد  لزنم  نیا  رد 
یناوخلزغ  رد  لبلب  وچمه  یناگدنز  غابب 

میوج (ع ) یلع میوگ  (ع ) یلع لباقان  راعشا  نیدب 
مدنب  رظن  نآب  رهم و  هب  مشچ  مشوپب  نایوخ  دب  ز 

میوج (ع ) یلع میوگ  (ع ) یلع لیام  دوب  لد  نیا  سبز 
لد  ّتبحم  نافوط  قرغ  تداعس  رحب  نیارد 

میوج (ع ) یلع میوگ  (ع ) یلع لحاس  هر  دیوج  نم  وچ 
متادابع  ردنا  بش  زور و  قح  هناخ  نحصب 

میوج (ع ) یلع میوگ  (ع ) یلع لئاس  نانچ  اج  ره  شوخ  هچ 
رای يدهم  رشن  هداز ، فلخ  ریم  یلع  هیولعلا ، تامارک  عبنم : 

یلع تواضق 

ار هقان  نیا  ملـسو ! هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر  اـی  درک : ضرع  دـمآ و  هللالوسر  دزن  هب  هداـم ) رتش   ) هقاـن کـی  نتـشاد  اـب  یبرع  يدرم 
نیا زا  شیب  شتمیق  وت  هقان  دومرف : ربمایپ  مهرد ، تسیود  درک : ضرع  یبارعا !؟ يا  یشورفیم  مهرد  دنچ  هب  دومرف : ترـضح  يرخیم ؟

. تخیر یبارعا  نماد  رد  ار  اهلوپ  دیرخ و  یبارعا  زا  دناسر و  مهرد  دصراهچ  هب  ات  درکیم  دایز  ار  رتش  تمیق  هتسویپ  تسا و 
. نک رضاح  تسه ، دهاش  هنیب و  ار  وت  رگا  تسا و  نم  لام  مه  مه  رد  تسا و  نم  زا  هقان  تفگ : تفرگب و  ار  هقان  راهم  برع  درم 

وا درک . لقن  وا  يارب  ار  ارجام  و  دـنک ، مکح  وت  نم و  نیب  رکبوبا ، ینعی  درم ، ریپ  نیا  ات  ایب  دومرف : ربمایپ  دـش ، ادـیپ  رکبوبا  تقو ، نیا  رد 
. يروایب دهاش  دیاب  امش  دبلطیم و  دهاش  یبارعا  هک  تسا  مولعم  هیضق  تفگ :

: درک ضرع  دـنک ؟ مکح  ام  نیب  دـیآیم  ام  فرط  هب  هک  يدرم  نیا  يرـضاح  برع ! درم  يا  : دومرف ربمایپ  دـش و  رادومن  رمع  اـنثا  نیا  رد 
ای تفگ : نک ، تواـضق  یبارعا  نیا  نم و  نیب  وـت  دومرفربماـیپ : دـمآ ، کـیدزن  رمع  نوـچ  ملـسو ! هلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  اـی  يرآ 
وت تفگ  یبارعا  هب  رمع  تسا ، یبارعا  يارب  زا  مهارد  نم و  زا  هقاـن  دوـمرف : وـگب . ار  دوـخ  نخـس  ملـسو ! هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوـسر 

لوق تفگ : رمع  دنک ؛ هماقا  دهاش  دیاب  دنکیم  یئاعدا  دـمحم  رگا  تسا ، نم  زا  ود  ره  مهارد  هقان و  تفگ : یبارعا  وگب ؟ ار  دوخ  ياعدا 
. دروخیم مسق  شمالک  تحص  رب  تسا و  تسرد  یبارعا 

یلع هاگان  هک  دـنک ، مکح  اـم  نیب  لـیلج  زیزع و  راـگدرورپ  مکح  هب  هک  یـسک  دزن  منکیم  همکاـحم  ار  وت  نم  دومرف : یبارعا  هب  ربماـیپ 
. دش دراو  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رب  مالسلاهیلع 

ای : دومرف ترضح  دیراد ؟ تبحص  ياهعقاو  هچ  رد  درم  نیا  اب  امش  ملـسو ! هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر  ای  درک : ضرع  مالـسلاهیلع  یلع 
هک ار  ياهقان  لوپ  تفگ : يراد ؟ اعدا  هچ  ربمایپ  هب  یبارعا ! يا  دومرف : مالسلاهیلع  یلع  نک ، تواضق  برع  درم  نیا  نم و  نیب  نسحللاابا !

. مهاوخیم وا  زا  ماهتخورف  وا  هب 
نینمؤملاریما ماهتخادرپ ، ار  هقان  مامت  لوپ  نم  دومرف : دییوگیم ؟ هچ  امش  دیـسرپ : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  مالـسلاهیلع  یلع 

فالغ زا  ریـشمش  ترـضح  تسا ، هتخادرپن  نم  هب  زیچ  چیه  هن  تفگ : دـیوگیم ؟ تسار  ادـخ  لوسر  ایآ  یبارعا ! يا  دومرف : مالـسلاهیلع 
. دیناسر لته  هب  ار  وا  تبرض  کی  هب  دیشک و 
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؟ يدرک نینچ  ارچ  دومرف : ربمایپ 
باقع و باوث و  منهج و  تشهب و  رب  لاعتم و  دنوادخ  یهاون  رماوا و  رب  ار  امش  نم  ملـسو ! هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر  ای  درک : ضرع 

متـشک تهج  نیا  زا  ار  یبارعا  نم  منکن ؟ قیدـصت  ار  وت  یبارعا  نیا  هدام  رتش  ياهب  رد  هک  دوشیم  هنوگچ  منکیم ، قیدـصت  ادـخ  یحو 
. تسا هدادن  ار  رتش  لوپ  ادخ  لوسر  تفگ  درک و  بیذکت  ار  امش  هک 

یلص ربمایپ  سپـس  نکم ؛ دوع  راک  نیا  لثم  هب  رگید  یلو  يدرک  قح  هب  مکح  یتفگ و  تسار  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
اهامـش هک  یمکح  هن  درک  تواـضق  مالـسلاهیلع  یلع  هک  دوب  نیا  ادـخ  مکح  دومرف : دوـمن و  رمع  رکبوـبا و  هب  ور  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا 

[ . 1 . ] دیدرک
-----------------------------

اه : تشون  یپ 
ص76. مالسلاهیلع ، یلع  ترضح  یناگدنز  زا  ییاهناتساد  نینمؤملاریما ؛ ياهتواضق  هیقفلا - هرضحی  نم ال  ج 2 ص-165  یفاو ، [ 1]

شود رب  هفیطق 

: دننکیم لقن  شردپ  زا  هرتنع  رسپ  نوراه 
ای مـتفگ : دـیزرلیم . امرـس  تدـش  زا  تـشاد و  شود  رب  هـنهک  ياهـفیطق  مدـش . دراو  مالـسلاهیلع  یلع  ـالوم  رـضحم  رد  امرـس  لـصف  رد 

یگدـنز یتحار  هب  دـیناوتیم  هک  هداد  رارق  یمهـس  ناناملـسم  رگید  دـننام  لاملاتیب  زا  ناـتهداوناخ  امـش و  يارب  دـنوادخ  نینمؤملاریما !
؟ دیزرلیم امرس  زا  نونکا  دیریگیم و  تخس  دوخ  هب  هزادنا  نیا  ارچ  دینک .

نآ زا  ریغ  ماهدروآ ، هنیدـم  زا  دوـخ  هارمه  دـینیبیم  هک  ياهفیطق  نیا  مرادیمن و  رب  ياهبح  امـش  لاـملاتیب  زا  دـنگوس ! ادـخ  هب  دوـمرف :
[ . 1 . ] مرادن يزیچ 

----------------------
اه : تشون  یپ 

ج 2 ص56. راونالاراحب ، ياهناتساد  ج 40 ص_343  راحب : [ 1]

یلع ماما  يورین  تردق و 

چیه اب  وا  : » دیوگ هبیتقنبا  تسا ؛ هدش  لثملابرـض  هک  تسا  ياهیاپ  هب  مالـسلاهیلع  ماما  یندـب  يورین  توق و  اما  دـیوگ : دـیدحلایبا  نبا 
عمج مدرم  زا  یهورگ  هک  یتروص  رد  دـنک  اـج  زا  ار  ربیخ  هعلق  رد  هک  تسوا  و  دـنکفا .» كاـخ  هب  ار  وا  هکنآ  رگم  تفرگن  یتشک  سک 

و دنکفا . نیمز  رب  دنک و  هبعک  يالاب  زا  دندوب  هدیـشارت  گرزب  یگنـس  زا  هک  ار  لبه  تب  هک  تسوا  و  دنتـسناوتن . دننکرب  ار  نآ  ات  دـندش 
ياج زا  دنرادرب  ار  نآ  دنتسناوتن  شترضح  نایهاپس  تشاد و  رارق  يا  همشچ  يور  هک  ار  یگرزب  هرخـص  دوخ  تفالخ  مایا  رد  هک  تسوا 

[ . 1 . ] تسج نوریب  نآ  ریز  زا  بآ  دنکرب و 
او نـتفرگ  یتـشک  هـب  درکیم و  عـمج  ار  دوـخ  ناـگدازردارب  نادـنزرف و  برع  تداـع  هـب  بلاـطوبا  دـیوگ : هللا  ۀـمحر  یـسلجم  همـالع 

کچوک گرزب و  ناگدازومع  دوخ و  کچوک  گرزب و  ناردارب  اب  دزیم و  الاب  نیتسآ  دوب  لفط  هکنآ  اب  مالسلاهیلع  یلع  و  تشادیم ،
یلع نوـچ  دـیمان . ریهظ »  » ار وا  دـش و  زوریپ  ریهظ و  یلع  تـفگیم : شردـپ  دـنکفایم و  كاـخ  هـب  ار  ناـنآ  تـفرگیم و  یتـشک  دوـخ 
دوـخ تسد  اـب  ار  تماـق  زارد  دـنمونت و  درم  و  دزیم ، نیمز  ار  وا  تـفرگیم و  یتـشک  دـنمورین  يوـق و  درم  اـب  دـش  گرزب  مالـسلاهیلع 

لاح رد  رن  بسا  یپ  رد  اسب  و  درکیم ، دنلب  اوه  هب  تفرگیم و  ار  وا  رمک  اسب  و  تشکیم ، ار  وا  دیـشکیم و  دوخ  يوس  هب  تفرگیم و 
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[ . 2 . ] دینادرگیم زاب  ار  وا  دیودیم و  ندیود 
قادنق رد  متسب و  ار  وا  دیوگ : مالسلاهیلع  نانمؤمریما  ردام  اهنع - هللا  یـضر  دسا - تنب  همطاف  دومرف : یثیدح  رد  مالـسلاهیلع  قداص  ماما 

مه زاب  مدیچیپ  دوب  ریرح  مرچ و  زا  اهنآ  زا  یخرب  هک  قادنق  شش  جنپ و  راهچ و  هس  قادنق و  ود  رد  سپس  درک ، هراپ  ار  نآ  یلو  مدیچیپ 
مهد تکرح  پچ  تسار و  هب  ار  مناتشگنا  دوخ  راگدرورپ  رکذ  ماگنه  مجاتحم  نم  هک  دنبن  ارم  تسد  ردام ، تفگ : و  درک ، هراپ  ار  همه 

[ . 3 . ] منک ادخ  هاگرد  هب  زاین  زجع و  راهظا  و 
زا ار  دوخ  تسد  دیبنج و  ياج  زا  تسا ، تکرح  رد  وا  يوس  هب  هک  دید  ار  يرام  هاگان  هتسب ، شتـسد  دوب و  هراوهگ  رد  مالـسلاهیلع  یلع 
ات تشاد  هگن  درـشف و  ار  وا  روط  نیمه  تفر و  ورف  رام  يولگ  رد  شاهجنپ  هک  يدح  هب  درـشف  دوخ  هجنپ  اب  ار  رام  يولگ  دروآرد و  دـنب 
ریش  ) هردیح ناس  هب  وت  تفگ : شردام  هاگنآ  دندش ، عمج  ناگیاسمه  هناخ و  لها  درک ، هثاغتـسا  دایرف و  دیدب  ار  نیا  شردام  نوچ  درم .

[ . 4 . ] یتسه نایژ )
فالتخا نایوار  هک  تسا  هدرک  لقن  ییحی  نب  دـمحا  ساـبعلاوبا  زا  يره ، زا  ریـش  ینعی  هردـیح  دـیوگ : روظنمنبا ، تغل ، ملع  رد  همـالع 

: تسا مالسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  زا  تایبا  نیا  هکنیا  رد  دنرادن 
يوق ریش  ناسب  دیمان ، ردیح  مردام  هک  منآ  نم  « » ةردنسلا لیک  فیسلاب  مکلیکا   » ةرصقلا ظیلغ  تاباغ  ثیلک  ةردیح  یما  ینتمس  يذلا  انا 

«. منیچیم رب  نیمز  زا  ار  امش  هورگ  هورگ  و   ) منکیم هنامیپ  ار  امش  گرزب  ياهنامیپ  دننام  ریشمش  اب  هک  هشیب ، لکیه 
: هتفگ یبارعانبا  ریش . ینعی  ردیح  تسا و  گرزب  هنامیپ  يانعم  هب  زین  و  تأرج ، اب  درم  ینعی  ردنس  لجر  هدمآ و  تأرج  يانعم  هب  هردنس 
زا و  تسا . ناریش  هاش  شیاهتسد  يورین  ندرگ و  یتشرد  رطاخ  هب  هتفگ : سابعلاوبا  تسا . مدرم  نایم  رد  هاش  دننام  ناریش  نایم  رد  هردیح 

ار زجر  نیا  يرب  نیا  تسا .) ردـح »  » نآ لصا  و   ) دـندیاز نآ  ءاه  ءای و  و  دـنمروز ، لکیه  يوق  ناوج  ینعی  رداح  مالغ  تسا  هدام  نیمه 
: هدروآ نینچ 

.« منزیم ار  نارفاک  ندرگ  ریشمش  اب  ةرفکلا ...«  باقر  فیسلاب  برضا  ةردنسلا  لیک  فیسلاب  مکلیکا 
دـسا تسناوتیمن  هیفاق  ظفح  تهج  هب  نوچ  دـیمان و  ریـش )  ) دـسا ارم  مردام  هک  تسا  نآ  نخـس  نیا  روظنم  هک  دـنکیم  هفاـضا  يربنبا 
تنب همطاف  وا  اریز  دیمان ، دسا »  » شدوخ ردپ  مان  هب  ار  وا  هکلب  دیمانن  هردیح  ار  وا  شردام  اریز  ، تسا هدرب  راک  هب  ار  هردـیح  ظفل  دـیوگب 

نیا یلع  نوچ  و  دیمان . یلع  ار  وا  دیدنـسپن و  ار  دسا  مان  دـمآ  نوچ  ، دوبن ترـضح  نآ  يراذـگمان  تدالو و  ماگنه  رد  بلاطوبا  و  تسا ،
. دیمان دوب  هداهن  وا  رب  شردام  هک  یمان  نامه  هب  ار  دوخ  دناوخ  ربیخ  گنج  رد  ار  زجر 

وا تسد  هب  ار  مچرپ  درک  اعد  مالـسلاهیلع  یلع  يارب  هکنآ  زا  سپ  ربیخ  زور  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دیوگ : يراصنا  رباج 
[ . 5 [ ؛ باتشب دنتفگیم : مه  شنارای  درک و  تکرح  باتش  اب  وا  داد ،

دوخ ياج  هب  ار  رد  ات  میدیشوک  میدش و  عمج  ام  زا  رفن  داتفه  هاگ  نآ  دنکفا ، نیمز  هب  دنک و  اج  زا  ار  هعلق  رد  دیـسر ، هعلق  هب  ات  تفر  وا 
[ . 6 . ] مینادرگ زاب 

اوریل قیرف  لک  قانعأ  تلاطتـساف  اهامح  یماحو  اهثیل  یتیار  یطعال  ینا  یبنلا  لاـق  موی  اـهار  نم  یلع  ارظنم  تربک  تاـکتف  ربیخ  موی  هلو 
یـصولا هاتأف  اهابل  ۀعورم  ایرثلا  یف  هتعد  ول  يذلا  ةدجنلاوذ  نیأ  اهاسأب  نم  مایألا  ریجم  ملحلا  ملعلا و  ثراو  نیأ  اعدـف  اهاطعی  دـجام  يأ 

اهافعض نم  رادقألا  ءایوقأ  رادتقا  فکب  ابحرم  يریو  اهاضمأ  هنأب  املع  هنع  تلوف  فوفصلا  بلطی  یضمو  اهافشو  هقیرباهاقسف  نیع  دمرأ 
بابلا وهو  ملع  هنیدم  یفطصملا  امنا  اهاوجن  نم  رست  ام  عماس  بیجم  نیلم  ؤملل  ذئاع  اهاحد  هنم  كالفالا  هتمح  ول  سأب  ةوقب  اهباب  یحدو 

رظن رد  هک  داد  ناشن  دوخ  زا  اهیروالد  ربیخ  زور  رد  مالـسلاهیلع » یلع  وا   » اهانمی دـمحأ  یلع و  اهارـسی  ملاوعلا  اتلقم  امهو  اهاتأ  هاـتأ  نم 
«. دمآ گرزب  رایسب  ناگدننیب 

«. درپس مهاوخ  نآ  رادساپ  تما و  نیا  ریش  هب  ار  دوخ  مچرپ  نم  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  يزور  »
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«. دوشیم هدرپس  يراوگرزب  درم  مادک  هب  مچرپ  نیا  هک  دننیبب  ات  دش  هدیشک  اههورگ  همه  ندرگ  »
؟)) دسریم دایرف  هب  اهگنج  رد  هک  نآ  و  ملح ، ملع و  ثراو  تساجک  دز : ادص  ربمایپ  »

؟» دسریم وا  دایرف  هب  دهاوخب  کمک  وا  زا  یکانمیب  صخش  ایرث  رد  رگا  هک  يروالد  نآ  تساجک  »
 «. تفای افش  تخادنا و  وا  مشج  رد  ناهد  بآ  ربمایپ  دمآ و  شیپ  تشاد  مشچ  درد  هک  یلاح  رد  ترضح  نآ  یصو  ماگنه  نیا  رد  »

 «. تسا یگنج  درم  نیرتيراک  وا  دنتسنادیم  هک  ارچ  دنتخیرگ ، اهنآ  تخات و  نمشد  ياهفص  رب  وا  «و 
«. دنناوتان وا  ربارب  رد  نادنمتردق  نیرتگرزب  هک  داد  ناشن  بحرم  هب  دوخ  رادتقا  تسد  اب  «و 

ناـسکی كاـخ  اـب  ار  همه  دـندرکیم  تمواـقم  وا  ربارب  رد  ینامـسآ  كـالفا  رگا  هک  دـنک  اـج  زا  ار  هعلق  رد  رتماـمت  هچ  ره  يورین  اـب  «و 
«. دومنیم

«. دونشیم ار  اهنآ  یناهن  ياهزار  تساهنآ و  هدننک  تباجا  نادنموزرآ و  هدنهد  هانپ  وا  »
«. دسر رهش  هب  دوش  دراو  رد  نآ  زا  هک  ره  هک  تسا  رهش  نآ  رد  وا  تسا و  ملع  رهش  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یفطصم  کش  یب  »

[ . 7 «. ] تساهنآ تسار  تسد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحا  پچ و  تسد  مالسلاهیلع  یلع  دنملاوع ، همه  ناگدید  ود  ره  «و 
--------------------------

اه : تشون  یپ 
. 21:1 هغالبلاجهن حرش  [ 1]

. 275:41 راونالاراحب [ 2]
نامه . [ 3]
نامه . [ 4]

ورب .» رتمیالم  دنتفگیم : : » رگید ياهخسن  رد  [ 5]
. 279:41 راونالاراحب [ 6]

ص729-734. مالسلاهیلع ، بلاطیبا  نب  یلع  ماما  هب  بوسنم  [ 7]

راکشآ ملع  ای  تواضق 

: تسا هدومن  تیاکح  ساّبع  نب  هّللادبع 
یتسه لوجع  رایسب  دارفا ، نیب  تواضق  مکح و  رد  وت  نسحلا ! ابا  ای  تفگ : مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ماما  هب  باّطخ  نب  رمع  يزور 

!؟ یئامن یم  تواضق  ینک ، لّمأت  يردق  هک  نآ  نودب  و 
؟ تسا ددع  دنچ  نم  تسد  ناتشگنا  دومرف : درک و  زاب  رمع  يولج  ار  دوخ  تسد  فک  خساپ ، ناونع  هب  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

. دشاب یم  ددع  جنپ  داد : خساپ  رمع 
؟ يداد يروف  ارم  باوج  یشیدنیب  هک  نآ  نودب  يدرک و  هلجع  خساپ  رد  ارچ  دومرف : ماما 

. تشادن لّمأت  هب  يزاین  و  دوب ؛ هداس  راکشآ و  هکلب  دشاب  ناهنپ  هک  دوبن  یعوضوم  تفگ : رمع 
تسا هداس  راکـشآ و  نم  يارب  منک  یم  تواضق  مهد و  یم  خساپ  نم  هک  یئایاضق  لئاسم و  دومرف : مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ماما 

. درادن هشیدنا  رکف و  هب  يزاین  و 
[ . 1 . ] دوب راکشآ  هداس و  وت  رب  نم  تسد  ناتشگنا  دادعت  هک  يروط  نامه  تسین  یفخم  ناهنپ و  نم  رب  ملاع  رارسا  زا  يزیچ  و 

----------------------
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اه : تشون  یپ 
ص 130. ج 2 ، ینودقفت : نأ  لبق  ینولس  باتک  [ 1]

هرا اب  تواضق 

: دنا هدرک  تیاکح  نیخّروم  نیثّدحم و 
كدوک هک  دوب  یعّدم  کی  ره  و  دـندرک ؛ فالتخاو  عازن  يا  هراوخریـش  كدوک  رـس  رب  نز  رفن  ود  باّطخ ، نب  رمع  تموکح  نامز  رد 

. دنشاب هتشاد  دوخ  ياعّدا  رب  یلیلد  هک  نآ  نودب  تسا ، وا  دنزرف 
. دهدب نز  ود  نآ  زا  کی  مادک  هب  ار  كدوک  ایآ  هک  دنام ، ورف  مکح  نایب  هلأسم و  نیا  تواضق  رد  رمع 

. دیامن یمادقا  لکشم  عفر  يارب  دشیدنیب و  يا  هراچ  ات  درک  تساوخ  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  زا  تهج  نیمه  هب 
ار رما  تقیقح  اـت  تساوخ  ناـشیا  زا  هظعوم  اـب  و  دومن ؛ توکـس  ربص و  هب  توعد  ار  نز  ود  ره  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترـضح 

. دندوب كدوک  تفایرد  یضاقتم  هدومن و  يراشفاپ  دوخ  ياعّدا  رب  مادک  ره  دندشن و  عناق  اه  نآ  نکیل  دنیامن ، وگزاب 
هچ یهاوخ  یم  یلع ! ای  دنتـشاد : راهظا  داتفا  هّرا  هب  ناشمـشچ  ات  اه  نز  دـنروایب ، يا  هّرا  ات  داد  روتـسد  هّصق ، تیمها  هب  هّجوت  اب  ترـضح 

؟ ینک
. مهدب ار  کی  ره  مهس  میامن و  ادج  طسو  زا  هّرا  اب  ار  كدوک  مهاوخ  یم  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

ّقح زا  نم  یلع ! ای  مرب ، یم  هانپ  وت  هب  ایادخ ! تفگ : يرگید  دنام و  مارآ  تکاس و  نز  ود  نآ  زا  یکی  دـندروآ ، ار  كدوک  هک  یماگنه 
. مدیشخب نز  نآ  هب  ار  مکدوک  متشذگ و  دوخ 

وت دـنزرف  وت و  يارب  كدوک  نیا  دومرف : درک و  نز  نآ  هب  باطخ  و  ربکا ؛»! هّللا  : » دومنراهظا مالـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  هظحل ، نیمه  رد 
. تسا

. درک یم  یتحاران  راهظا  تخوس و  یم  دوخ  كدوک  لاح  هب  شلد  تسیاب  یم  دوب ، یم  يرگید  نآ  لام  هّچب  نیا  هچنانچ  دوزفا : سپس  و 
كدوک نیا  رد  یّقح  نم  هک  تفگ : و  درک ؛ فارتـعا  دوخ  ياـعّدا  یئاوتحم  یب  غورد و  هب  دوـب ، تکاـس  مارآ و  هک  ینز  ماـگنه  نیا  رد 

. مرادن
[ . 1 . ] درک ینادردق  رّکشت و  ّمهم ، لکشم  نیا  ّلح  تهج  هب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  زا  رمع  تیاهن  رد  و 

-------------------
اه : تشون  یپ 

س 5. ، 110: دیفم داشرإ  ص 95 ، یّمق : لئاضف  ص 253 ، ج 2 ، ینولس : باتک  [ 1]

ددجم لاصتا  قراس و  تسد  عطق 

: دیامن تیاکح  هتابن  نب  غبصأ  مان  هب  هیلع  همالس  هّللا و  تاولص  یلع  ماما  ّصاخ  باحصا  زا  یکی 
. دوب مهّتم  تقرس  هب  هک  دندروآ ؛ ار  یهایس  مالغ  ناهگان  هک  مدوب  هتسشن  مالسلا  هیلع  ماما  رضحم  رد  يزور 

؟ يا هدرک  تقرس  ایآ  و  يراد ؛؟ لوبق  ار  دوخ  ماّهتا  ایآ  دش : لاؤس  وا  زا  تفرگ ، رارق  ترضح  دزن  هک  یماگنه 
ایآ یئوگ ، یم  هچ  هک  نک  ّتقد  شاـب و  دوخ  نرک  تبحـص  بظاوم  دومرف : ترـضح  مراد ، لوبق  مرورـس ! يا  یلب  تشاد : راـهظا  مـالغ 

؟ يا هدرک  تقرس  اعقاو 
. ما هدرک  تقرس  متسه و  دزد  نم  يرآ ، تشاد : هضرع  مالغ 
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، دش دهاوخ  عطق  تتـسد  ینک ؛ رارقا  فارتعا و  رگید  راب  کی  رگا  وت ، لاح  هب  ياو  دومرف : داد و  رارق  بطاخم  ار  مالغ  مالـسلا  هیلع  ماما 
؟ يا هدرک  تقرس  ایآ  و  يراد ؟ لوبق  ار  ماّهتا  ایآ  شاب ، تراتفگ  بظاوم  نک و  ّتقد  زاب 

یم مّدقم  ترخآ  باذـع  رب  ار  ایند  باذـع  و  ما ؛ هدرک  تقرـس  نم  يرآ  تفگ : دـشاب ، يروز  دـیدهت و  هک  نآ  نودـب  زین  هلحرم  نیا  رد 
. مراد

. دنیامن عطق  ار  وا  تسد  و  دننک ؛ يراج  ار  ناحبس  دنوادخ  مکح  هک  داد  روتسد  ترضح  هظحل  نیا  رد 
یلاح رد  تفرگ و  پچ  تسد  رد  ار  دوخ  هدش  عطق  تسد  دندرک ، عطق  ار  مالغ  تسار  تسد  ترضح ، روتـسد  قبط  نوچ  دیوگ : غبـصأ 
عطق ار  تتسد  یسک  هچ  تفگ : دروخرب و  وا  هب  ءاّوکلا  نبا  مان  هب  یصخش  هار  نیب  رد  تفر ؛ دش و  دنلب  تخیر ، یم  نوخ  شتـسد  زا  هک 

؟ تسا هدرک 
هفیلخ ومع و  رسپ  اهیلع ، هّللا  مالس  ءارهز  همطاف  رهوش  دنوادخ ، تّجح  نینمؤملاریما ، نییصولا ، دیـس  تشاد : راهظا  نینچ  خساپ  رد  مالغ 

. دومن عطق  ارم  تسد  [ 1  ] هیلع هّللا  تاولص  هّللا  لوسر 
!؟ يا هتشگ  وا  يوگانث  ینک و  یم  دیجمت  فیرعت و  وا  زا  همه  نیا  تسا و  هدرک  عطق  ار  وت  تسد  مالغ ! يا  تفگ : ءاّوکلا  نبا 

هک نآ  لاح  و  مشابن ؛ وا  يوگاـنث  مدـنبب و  بل  میـالوم  لـیاضف  ناـیب  زا  هنوگچ  تفگ : تخیر  یم  شتـسد  زا  نوخ  هک  یتلاـح  رد  مـالغ 
. تسا هدرک  عطق  نآرق  ادخ و  مکح  هب  ارم  تسد  و  تسا ؛ هتخیمآ  وا  ّتبحم  تیالو و  اب  نم  ناوختسا  تسوپ و  تشوگ و 

وش و دنلب  دومرف : هیلع  هّللا  مالـس  یبتجم  ترـضح  دوخ  دنزرف  هب  دندرک ، حرطم  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  يارب  ار  نایرج  نیا  یتقو 
. روایب دوخ  هارمه  نک و  ادیپ  ار  مالغ  نآ  ورب 

تسد دومرف : وا  هب  ترضح  و  دروآ ؛ ترضح  نآ  دزن  هدرک و  ادیپ  ار  مالغ  دومن و  تکرح  ردپ  روتسد  قبط  مالسلا  هیلع  یبتجم  ماما  سپ 
!؟ ینک یم  دیجمت  فیرعت و  نم  زا  ما و  هدرک  عطق  ار  وت 

قبط ارم  تسد  هک  مناد  یم  تسا ؛ هتخیمآ  امـش  ّتبحم  تیـالو و  قشع  هب  مناوختـسا  تسوپ و  تشوگ ، نوـچ  یلب ، تشاد : هضرع  مـالغ 
. مشاب ناما  رد  ترخآ  رد  یهلا  باقع  باذع و  زا  ات  يا  هدرک  عطق  لاعتم  دنوادخ  نامرف 

يا هچراپ  اب  ار  نآ  تفرگ ، ار  وا  هدـش  عطق  تسد  نوچ  و  روایب ؛ ار  تتـسد  دومرف : وا  هب  مالغ ، نانخـس  ندینـش  اب  ترـضح  دوزفا : غبـصأ 
داد و رارق  نآ  یلـصا  ّلحم  رد  تفرگرب و  ار  هدش  عطق  تسد  نآ ، زا  دعب  نیّمآ ، دومن : راهظا  سپـس  و  دناوخ ؛ زامن  تعکر  ود  دناشوپ و 

. دیدنویپب مه  هب  دیوش و  لصّتم  رگیدکی  هب  لبق  دننامه  اه ! گر  يا  دومرف :
دروآ و ياجب  ار  لاعتم  دنوادخ  ساپس  رکـش و  مالغ  و  دوبن ؛ نآ  رد  تحارج  عطق و  زا  يرثا  رگید  و  دش ؛ بوخ  مالغ  تسد  نآ ، زا  سپ 

[ . 2 . ] دیتسه یهلا  ناربمایپ  مولع  ثراو  هک  داب  امش  يادف  مردام  ردپ و  تفگ : یم  دیسوب و  یم  ار  مالسلا  هیلع  ماما  ياپ  تسد و 
---------------------

اه : تشون  یپ 
دش . افتکا  رادقم  نیمه  هب  راصتخا  تهج  هک  تسا  هدرمشرب  ترضح  يارب  ار  يرایسب  بقانمو  لیاضف  [ 1]

ص ج 2 ، ةادها : تابثا  ص 281 ح 44 ، ج 40 ، راحب : ح 19 ، ص 561 ، ج 2 ، يدنوار : جئارخ  ح 213 ، ص 370 ، ناذاش : نبا  لئاضف  [ 2]
ح 454. ، 518

رن واگ  ای  غالا  تنامض  رد  تواضق 

: تسا هدروآ  دوخ  باتک  رد  یسوط  خیش  موحرم 
: دنک تیاکح  مهیلع  هّللا  تاولص  رقاب  دّمحم  ماما  شراوگرزب  ردپ  زا  لقن  هب  دّمحم  لآ  قداص  ترضح 
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نآ نابحاص  تشک ؛ ار  غالا  کی  يرن ، واگ  هک  دوب  نیا  نآ  و  داتفا ؛ قاّفتا  ّمهم  يا  هیـضق  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  نامز  رد 
زا یهورگ  عمج  رد  ترـضح  نآ  هک  یعقوم  رد  دـندمآ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مالـسا  ربماـیپ  روضح  هب  تراـسخ  نییعت  تهج  ناوـیح  ود 

. دوب هتسشن  راصنا  باحصا و 
؛ دندرک حرطم  ار  دوخ  تیاکش  اعّدا و  یکاشتم ، یکاش و  دومرف ، هزاجا  راوگرزب  نآ  نوچ  دنتساوخ و  نخس  هزاجا  مالس ، ضرع  زا  سپ 

. نک تراسخ  نییعت  تواضق و  ناشیا  نیب  دومرف : دومن و  رکبوبا  هب  باطخ  رفن ، ود  نآ  نانخس  ندینش  زا  سپ  لوسر  ترضح  و 
. درادن یتراسخ  تسا ، هتشک  ار  يرگید  ناویح  یناویح ، هّللا ! لوسر  ای  درک : ضرع  رکبوبا 

. داد خساپ  رکبوبا  دننام  زین  وا  دومن و  داهنشیپ  رمع  هب  ار  تواضق  نآ  زا  سپ 
. امن تواضق  اه  نآ  نیب  وت  یلع ! ای  دومرف : دومن و  بلاط  یبا  نب  یلع  هب  باطخ  هاگ  نآ 

ار نآ  هدش و  دراو  غالا  هاگارچ  ای  هلیوط  رد  رن  واگ  هچنانچ  دوزفا : درادن و  یعنام  تشاد : راهظا  هیلع  هّللا  تاولـص  یلع  نینمؤملاریما  اذـل 
. دزادرپب ار  غالا  تراسخ  دیاب  تسا و  نماض  واگ  بحاص  سپ  تسا ؛ هتشک 

. تسین یسک  رب  یتنامض  چیه  هدش ، هتشک  واگ  طّسوت  تسا و  هدیدرگ  دراو  واگ ، هاگارچ  ای  هلیوط  رد  غالا  هچنانچ  یلو 
: تشاد راهظا  نینچ  دومن و  دنلب  نامسآ  هب  ار  دوخ  كرابم  ياه  تسد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  ماگنه ، نیا  رد 

مالـسلا مهیلع  ناربمغیپ  دننامه  هک  دیزگرب ، تفالخ  تماما و  تهج  ار  یـصخش  نم  زا  دعب  هک  ار  يدـنوادخ  ّدـح ، یب  شیاتـس  دـمح و 
[ . 1 . ] دیامن یم  تواضق  مکح و 

-----------------------
اه : تشون  یپ 

ح 34. ص 229 ، ج 10 ، ماکح : الا  بیذهت  [ 1]

برع یمان  نامرهق 

ص)  ) ادخ لوسر  هکنآ  ات  دندرگنزاب ، دوخ  هار  زا  هک  دنتسب  نامیپ  مه  اب  دندش و  ناتسادمه  برع ، فلتهم  ياههریت  زا  يرامش  شیرق و 
دنداتفا هار  هب  دوخ  هشوت  ناوت و  همه  اب  روظنم  نیمه  هب  دنزاس . كاله  دنتفای ) تسد  هک  ره  هب   ) بلطملادبع نادنزرف  زا  ار  وا  ناهارمه  و 

ار نآ  دندرکیم و  ینیب  شیپ  وخ  يارب  ار  يزوریپ  حتف و  دندوب و  دونشخ  یـشکرکشل  نیا  زا  نانآ  دندز . ودرا  هنیدم  رهـش  یکیدزن  رد  و 
. دنتسنادیم یعطق 

ار اهلادوگ  ندنک  قدنخ و  رفح  همانرب  ص )  ) ادخ ربمایپ  تخاس . هاگآ  ناکرـشم  گنرین  هئطوت و  زا  ار  ادخ  لوسر  لیئربج ، یحو  هتـشرف 
ياههورگ شیرق و  تفرگ ، نایاپ  قدـنخ  راک  هکنیا  زا  سپ  تشاذـگ . ارجا  هب  راصنا  نارجاهم و  مومع  نارای و  دوخ و  ناج  ظـفح  يارب 

طیارـش رد  ار  ام  و  رترب ، تیعفوم  رد  ار  دوخ  هک  اجنآ  زا  و  دـنتفرگ . دوخ  هرـصاحم  رد  ار  ام  قدـنخ  يوس  نآ  رب  دندیـسر و  رـس  مجاـهم 
(. دندادیم رونام  و   ) دندرکیم دیدهت  دندیدیم ، یناوتان  فعض و 

دنوـیپ بسن و  تمرح  هب  ار  اـهنآ  هاـگ  دوـمنیم و  توـعد  ادـخ  يرادربناـمرف  تعاـطا  هب  ار  اـهنآ  يوـس ، نـیا  زا  مـه  ص )  ) ادـخ ربماـیپ 
. دشیمن هدید  یشکرس  راکنا و  زج  ناهارمه ، شیرق و  زا  لباقم  رد  اما  دنراد ) زاب  ترارش  زا  تسد  هک   ) دادیم دنگوس  يدنواشیوخ 
دایرف دیـشکیم و  هرعن  تسم  يرتش  نوچمه  وا  دوب . قافآ  هرهـش  هک  دوب  دودـبع  نب  ورمع  برع ، ناهج  شیرق و  یمان  نامرهق  زور ، نآ 

ار شریـشمش  دادیم و  تکرح  ار  دوخ  هزین  هبلغ ، حتف و  هناشن  هب  هاگ  و  دیبلطیم ، دروامه  نیملـسم  عمج  زا  دـناوخیم و  زجر  درکیم و 
. دروآیم رد  شخرچ  هب 

. تشادن ار  وا  رب  نتفای  هبلغ  ندش و  هریچ  دیما  دیدیمن و  دوخ  رد  ار  وا  اب  راکیپ  ییورایور و  ناوت  سک  چیه 
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دوخ مادـقا  زا  اـت  تشاد  یتریـصب  ناـمیا و  لد  رد  هن  دروآ و  شناـجیه د  هب  اـت  دوب  وا  رد  یگنادرم  توتف و  هن  مه  ورمع  رگید ، يوس  زا 
. دنادرگ شفرصنم 

اطع نم  هب  تشاد ، قلعت  ترـضح  نآ  هب  هک  ار  راقفلاوذ  و  تسب . مرـس  رب  راتـسد  كرابم ، تسد  اب  تشاد و  اـپ  رب  ارم  ص )  ) ادـخ ربماـیپ 
. درک ورمع  اب  راکیپ  هناور  ارم  دومرف و 

ادـخ تساوخ  اما  دنتـسیرگیم . موش ؛ بولغم  نم  هکنیا  سرت د  زا  دـندوب ، هدینـش  ار  فیرح  يروالد  تعاجـش و  هزاوآ  هک  هنیدـم  نانز 
هدـنام یقاب  راثآ  ترـضح  اجنیا  رد   ) دروآ دورف  نم  رـس  رب  یتبرـض  مه  وا  هتبلا  مروآرد . ياـپ  زا  ار  وا  موش و  هریچ  وا  رب  نم  هک  وب  نینچ 

(. دنداد ناشن  نارضاح  هب  ار  تبرض  نآ  مخز 
برع هک  دودبع  نب  ورمع  ندیسر  تکاله  هب  اب  زین  نونکا  دنتشاد و  دای  هب  نم  زا  هک  يروآ  گنج  تعاجـش و  هقباس  رطاخ  هب  ناکرـشم 

ناف ع ...:)  ) یلع لاق  . دندرگزاب یگدنکفارـس  يراوخ و  اب  دنریذپب و  ار  تسکـش  هکنآ  زج  دندیدن  ياهراچ  تخانـشیمن  وا  يارب  ییاتمه 
، بلطملادبع ینب  رشاعم  هعم  انلتقت  و  ص )  ) هللا لوسر  لتقت  یتح  اههجو  نم  عجرتال  اقاثیم  ادقع و  اهنیب  تدقع  تعمجت و  برعلا  اشیرق و 

. هل تهجوت  امیف  اهسفناب  هقثاو  هیندملاب  انیلع  تخانا  یتح  هدیدح  اهدحب و  تلبقا  مث 
قدـنخلا یلع  تماقاف  شیرق  تمدـقف  راـصنالا  نیرجاـهملا و  نم  هعم  نم  هسفن و  یلع  قدـنخف  کلذـب . هاـبناف  یبنلا  یلع  لـیئربج  طـبهف 

محرلا هبارقلاب و  اهدشانی  لجوزع و  هللا  یلا  اهوعدـی  ص )  ) هللا لوسر  قربت و  دـعرت و  فعـضلا ، انیف  هوقلا و  اهـسفنا  یف  يرت  . انل رـصاحم 
. اوتع کلذ ال  اهدیزیال  یباتف و 

مدفیال هرم  هفیـسب  هرم و  هحمرب  رطخی  زجتری و  زاربلا و  یلا  وعدی  ملتغملا  ریعبلاک  ردهی  دودبع  نب  ورمع  ذئموی  برعلا  سراف  اهـسراف و  و 
. هعجشت هریصب  هجیهت و ال  هیمح  ال  عماط . هیف  عمطیال  مدقم و  هیلع 

یکاوب هنیدملا  لها  اسن  و  هیلا . تجرخف  راقفلا  يذ  یلا  هدیب  برـض  اذـه  هفیـس  یناطعا  هدـیب و  ینممع  و  ص )  ) هللا لوسر  هیلا  ینـضهناف 
هللا مزهف  هتماه  یلا  هدیب  ام  وا  هبرضلا و  هذه  ینبرـض  هریغ و  اسراف  اهل  دعتال  برعلا  يدیب و  لجوزع  هللا  هلتقف  دودبع . نبا  نم  یلع  اقافـشا 

[ . 1 . ] هیاکنلا نم  مهیف  ینم  ناک  امب  کلذب و  برعلا  اشیرق و 
-------------------------

: اه تشون  یپ 
ص 160. صاصتخا ، ص 171 ؛ ص 243 و ج 38 ، ج 20 ، راحب ، ص 417 ؛ لاصخ ، [ 1]

بحرم لتاق 

: دناوخیم ار  زجر  نیا  دادیم و  رعش  دمآ و  هزرابم  نادیم  هب  دوهی ) یمان  روالد   ) بحرم
؛ دیمان بحرم  ار  وا  مردام  هک  متسه  یسک  نآ  نم 

. ریشمش اب  ینامز  مگنجیم و  هزین  اب  هاگ  هک  هدومزآ  يرواکت  رازراک و  هدامآ 
. متفر وا  فاصم  هب  نم 

هدافتـسا دوخ  هـالک  ياـج  هب  نآ  زا  دوب و  هداـهن  رـس  هب  ار  نآ  هدیـشارت و  یگنـس  هعطق  دوخ ، رتـشیب  هچ  ره  تظاـفح  روـظنم  هب  تبحرم 
هتفاکش گنـس  نآ  مدروآ ، دورف  وا  رـس  رب  هک  یتبرـض  اب  نم  دناشوپب . ار  وا  گرزب  رـس  تسناوت  یمن  يدوخ  هالک  چیه  هک  ارچ  درکیم 

. دیناسر لتق  هب  ار  وا  درک و  تباصا  شرس  قرف  رب  ریشمش  هغیت  دش و 
: لوقی وه  بحرم و  اج  ع :)  ) یلع لاق 

[ . 1  ] بحرم یما  ینتمس  يذلا  انا 
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برجم لطی  حالسلا  یکاش 
برضا  انیح  انایحا و  نعطا 

فیـسلا لصو  ریقنلا و  تقلفف  هسار  مظع  نم  هضیب  هسر  یلع  حلـصت  نکی  مل  لبج  نم  ریقن  هسار  یلع  هتبرـض و  ینبرـضف و  هیلا  تجرخف 
[ . 2 . ] هلتقف هسار  یلا 

-------------
: اه تشون  یپ 

هدش لقن  ص 55 ) ، ) نینموملاریما صئاصخ  رد  هکنانچ  تسا ، بحرم  ینا  ربیخ  تملع  دق  نآ  حیحص  اما  هدش ، لقن  نینچ  لاصخ  رد  [ 1]
تسا .

نیفرط هک  تهج  نآ  زا  راک  نیا  تسا و  هدوب  لومعم  اهدربن ، زاـغآ  رد  وجگنج  یفرعم  یناوخ و  زجر  هتـشذگ  رد  ص 670 . لاصخ ، [ 2]
هک نارواکت  ییاسانـش  تصرف  ات  تسا  هدومنیم  يرورـض  هدیدیـسپ و  يا  هویـش  دندوب ، یفتخم  دوخ  هالک  هرز و  زا  یـششوپ  رد  ریگرد 

. دنزادرپ دربن  هب  رگیدکی  تخانش  یهاگآ و  اب  فیرح  ود  ددرگ و  مهارف  تشادن ، دوجو  نانآ  یصخش  یفرعم  زج  یهار 

نیطساق

نامیا و گرزب ، دنوادخ  هک  دوب  يدراوم  دودعم  زا  ! ) هدـش دازآ  هدرب )  ) راوخرگج و دـنه  دـنزرف  نیا  هیواعم ، اب  دربن  تمکح و  ناتـساد 
(. دومزآ هلیسو  نادب  ارم  ییاناوت 

ادخ و فصل  هب  هک  ینامز  ات  تخادرپ  نانمؤم  ریاس  وا و  اب  تموصخ  ینمـشد و  هب  هیواعم  تشگ ، ثوعبم  تلاسر  هب  دمحم  هک  يزور  زا 
يرادربنامرف يرادافو و  نامیپ  تعیب و  شردـپ ، هیواعم و  زا  زورناـمه  تشگ . هدوشگ  هکم  رهـش  ياـههزاورد  ناناملـسم ، ریـشمش  روز  هب 

. دش دیدجت  دیکءات و  نامیپ  نامه  تبون  هس  ات  زین  رگید  ياهتصرف  رد  دش و  هتفرگ  نم  يارب 
ومه و  درک . مالس  نینموملاریما  ناونع  هب  نم  رب  (ص )) ادخ ربمایپ  تلحر  زا  سپ   ) هتشذگ رد  هک  دوب  یـسک  نیتسخن  نایفـسوبا )  ) شردپ

تـسد يرادـید  هک  تصرف  ره  رد  مناتـسب . نیـشیپ  يافلخ  زا  ار  دوخ  قح  مزیخاپ و  هب  هک  هک  درکیم  بیغرت  قیوشت و  ارم  اهراب  هک  دوب 
. دومنیم يرادافو  راهظا  تعیب و  دیدجت  وا  دادیم ،

ماهدش هتخانش  نیملسم  هفیلخ  ناونع  هب  نم  تسناد  هک  نیمه  دنارورپیم ، ار  نآ  هشیدنا  رـس  رد  دوب و  هتـسب  لد  تفالخ  هب  هک  هیواعم  ... 
تـسا یتناما  هک  ادخ  نید  رب  دبای و  تسد  تفالخ )  ) شاهنیرید يوزرآ  هب  هکنیا  زا  تسا  هتـشگزاب  شیوخ  ياج  هب  هتفر  تسد  زا  قح  و 

دوـخ زا  درک و  ییوـجلد  وا  زا  تسناوـت  اـت  هتـسویپ و  وا  هـب  دروآ و  صاـع  نـب  ورمع  هـب  يور  تـشگ ، سویءاـم  ددرگ ، مکاـح  اـم ، دزن 
. تشادن یقح  نینچ  هک  یتروص  رد  درک  وا  همعط  ار  رصم  روانهپ  نیمزرس  تخاس و  شنامداش 

. دناسرب وا  هب  زاجم ، مهس  زا  شیب  تشادن  قح  زین  لاوما  يدصتم  و  دوب ، مارح  درکیم  تشادرب  ناناملسم  مهس  زا  شیب  یمهرد  رگا 
ار وا  تسد  هک  نانآ  يارب  تخاس . زواجت  يدعت و  شوختسد  يرگید  زا  سپ  یکی  ار  یمالـسا  ياهرهـش  دوخ ، قیفر  يرایتسد  هب  هیواعم 
رد سپس  . داتـسرف دیعبت  هب  ای  تخاس و  مورحم  دندومن  عانتما  هک  یناسک  تخاس و  مهارف  هافر  شیاسآ و  بابـسا  دندوب ، هدرـشف  تعیب  هب 
وا ياهترارش  رابخا  درک و  زارد  برغ  قرـش و  زا  یمالـسا  ورملق  یحاون  فارطا و  هب  يدعت  تسد  دوب ، هتـسکش  ار  دوخ  نامیپ  هک  یلاح 

لـجوزع و هللادـناعم  قیلط  نبا  قیلط  وـه  داـبکالا و  هلکا  نبا  هبراـحم  نیمکحلا و  مهمیکحتف  ع ...:)  ) یلع لاـق  . دیـسریم نم  هب  یپ  رد  یپ 
هثـالث یف  مویلا و  کـلذ  یف  هعم  یل  هیبا  هنعیب  ون  هتعیب  تذـخاف  هونع  هکم  هیلع  هللا  حـتف  نا  یلا  ادـمحم  هللا  ثعب  ذـنم  نینموملا  هلوـسرل و 

یل ددجی  یلبق و  نیـضاملا  نم  یقح  ذـخا  یف  ضوهنلا  یلع  ینثحی  لعج  نینمولا و  هرماب  یلع  ملـس  نم  لوا  سمالاب  هوبا  هدـعب و  نطاوم 
. یناتا املک  هتعیب 

مالسلا هیلع  یلع  ماما  www.Ghaemiyeh.comهمانشناد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1507زکرم  هحفص 1209 

http://www.ghaemiyeh.com


یف و  [ 1  ] ًاعبار هللا  نید  یف  ریـصی  نا  هعمط  عطقنا  هندـعم و  یف  هرقا  یقح و  یلا  در  دـق  یلاعت  كراـبت و  یبر  يار  اـمل  هنا  بعلا  بجعا  و 
یفلا نم  ذخای  نا  هیلع  مارح  رصم و  [ 2  ] هعمطا نا  دعب  هب  لبقا  مث  هیلا ! لامف  هلامتساف  صاعلا  نب  یـصاعلا  یلع  رک  ًامکاح ؛ اهانلمح  هناما 

نم هاضرا و  هعیاب  نمف  مشغلاب  اـهاطی  ملظلاـب و  دـلابلا  طـبخی  لـبقاف  هقح  قوف  هیلا  مهرد  لاـصیا  یعارلا  یلع  مارح  اـمهرد و  همـسق  نود 
[ . 3 .... ] کلذب یلع  درت  رابخالا  ینیتات و  ابنالا  الامش و  انیمی و  ابرغ و  اقرش و  دالبلا  یف  اریغم  انیلع  اثکان  یلا  هجوت  مث  هاوان . هفلاخ 

------------
: اه تشون  یپ 

تسا . ًایعار  حیحص  اما  تسا  نینچ  رداصم  رد  [ 1]
تسا . همعطا  حیحص  اما  تسا  نینچ  رداصم  رد  [ 2]

ص 176. صاصتخا ، ص 432 ؛ لاصخ ، [ 3]

نامزلارخآ رد  مالسا  نآرق و 

: دیامرفیم نامزلارخآ  ناناملسم  دجاسم و  دروم  رد  مالّسلاهیلع  نینمؤملاریما 
رب ینامز  يدهلا . نم  ۀیلاخ  ءانبلا  نم  ةرماع  ذئموی  مهدجاسم  همسا ، الا  مالسالا  نم  همـسرالا و  نآرقلا  نم  یقبی  نامز ال  سانلا  یلع  یتأی 
زا و  تسین ) يربخ  لمع  ملع و  زا  اما  دـننکیم  پاچ  دـسیونیم و  بوخ   ) نآ ناـشن  طـخ و  رگم  دـنامن  یقاـب  نآرق  زا  هک  دـیآیم  مدرم 

(. دناهدربن مالسا  زا  یئوب  لامعا  قالخا و  دئاقع و  رظن  زا  هنرگو  تسا  ناملسم  ناشمان  طقف   ) یمسا رگم  دنامن  مالسا 
. تسا بارخ  یهت و  نید ) ماکحا  نایب  و   ) تیاده زا  اما  دنزاسیم ) ابیز  للجم و  ار  دجاسم   ) تسا دابآ  نامتخاس  رظن  زا  اهنآ  ياهدجـسم 

. دنتسه هانگ  هاگهانپ  هنتف و  ءاشنمرس  اهنآ  دنتسه ، نیمز  لها  نیرتدب  نآ  ياههدنزاس  نینکاس و 
مدوخ هب  دیامرفیم : ناحبـس  دنوادخ  دنناشکیم ، نآ  فرط  هب  هداتفا  بقع  هک  ره  دننادرگیمرب و  هنتف  هب  دـنک  يریگهرانک  هنتف  زا  هکنآ 

دنوادـخ زا  ام  و  دومرف : سپـس  دـهدیم . ماجنا  اعطق  دـنام و  ناریح  نآ  رد  رابدرب  صخـش  هک  متـسرفب  اهنآ  رب  ياهنتف  ناـنچ  هک  دـنگوس 
[ . 1 . ] دناهرب تلفغ  شزغل د  زا  ار  ام  مینکیم  تساوخرد 

---------------
اه : تشون  یپ 

راصق 361. تاملک  مالسالا  ضیف  هغالبلاجهن  [ 1]

يدهم ترضح  ناروای  رهش  نما و  رهش  مق 

: دومرف ترضح  تساجک ؟ اهناکم  نیرتهب  اهرهش و  نیرتملاس  اهگنج ، هنتف و  ماگنه  دیسرپ : مالّسلاهیلع  ریما  ترضح  زا  يرعشا  یـسوموبا 
ددرگ و عقاو  گنج  ناتسربط  ناگرگ و  نیب  دوش و  برطـضم  ناسارخ  هک  یماگنه  سپ  تساهناتـسهوک ، نامز  نآ  رد  اهناکم  نیرتملاس 

دج ردام و  ردپ و  رظن  زا  مدرم  نیرترب  ناروای  هک  تسا  يرهش  نامه  نیا  تسا ، مق  نامز  نیا  رد  اهناکم  نیرتملاس  دوش ، بارخ  ناتسجس 
. دنوشیم جراخ  نآ  زا  جع ) يدهم  ترضح  ناروای  ینعی   ) همع ومع و  هدج و  و 

زا یـسک  ره  هک  دشوجیم  نآ  زا  یبآ  هک  یئاج  لیئربج و  ياپ  ياج  تساجنآ  رد  هدش و  هدیمان  ناشخرد  هک  تسا  يرهـش  نامه  نیا  و 
ثیدحلا . [ 1  ] تسا ناما  رد  يرامیب  زا  دشون  نآ 

--------------
اه : تشون  یپ 
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ج 57. راحب ، [ 1]

تسا تما  نیرتتخبدب  وت  لتاق 

امـش رب  يرامیب  نیا  زا  نینمؤملاریما  ای  متفگ : ناشیا  هب  مدرک و  تداـیع  ار  مالّـسلاهیلع  یلع  ترـضح  اـهیرامیب  زا  یکی  رد  دـیوگ : يوار 
( ملـسو هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ   ) قدـصم قداـص  زا  اریز  متـسین  نارگن  دوخ  ناـج  رب  زین )  ) نم مسق  ادـخ  هب  دومرف : مسرتیمن ،

: دومرفیم هک  مدینش 
وت لتاق  ددرگ ، نیگنر  ترـس  نوخ  زا  وت  نساحم  هک  ياهنوگ  هب  دوشیم  هدز  دومن - دوخ  رـس  هب  هراشا  و  ناـکم - نیا  رب  یتبرـض  اـنامه 

[ . 1 . ] دوب دومث  موق  نیرتتخبدب  حلاص  هقان  هدننک  یپ  هک  نانچمه  تسا  تما  نیا  نیرتتخبدب 
--------------

اه : تشون  یپ 
. ۀمغلا فشک  [ 1]

تمارغ ای  صاصق 

صاصق رد  درم  نیا  دومرف : مالـسلاهیلع  نینموملاریما  دومن  هدولآ  ار  شـسابل  صخـش  نآ  هک  داد  راـشف  رگید  درم  مکـش  رب  ناـنچ  يدرم 
[ . 1 . ] دزادرپب درم  نآ  هب  هید  موس  کی  ای  دوش و  هدولآ  شسابل  زین  وا  ات  دنهد  راشف  شمکش  رب  دیاب  هدش  بکترم  هک  یتیانج 

----------
اه : تشون  یپ 

ثیدح 21. رداونلا  باب  تایدلا  باتک  یفاک ، عورف  [ 1]

هبتاکم دادرارق 

صاصق رد  درم  نیا  دومرف : مالـسلاهیلع  نینموملاریما  دومن  هدولآ  ار  شـسابل  صخـش  نآ  هک  داد  راـشف  رگید  درم  مکـش  رب  ناـنچ  يدرم 
[ . 1 . ] دزادرپب درم  نآ  هب  هید  موس  کی  ای  دوش و  هدولآ  شسابل  زین  وا  ات  دنهد  راشف  شمکش  رب  دیاب  هدش  بکترم  هک  یتیانج 

---------------
اه : تشون  یپ 

ثیدح 21. رداونلا  باب  تایدلا  باتک  یفاک ، عورف  [ 1]

ربنق هابتشا  زا  صاصق 

هنایزات هس  مالـسلاهیلع  یلع  دز . رتدایز  هنایزات  هس  اهابتـشا  ربنق  دنزب ، دح  ار  يدرم  داد  روتـسد  ربنق  هب  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  ترـضح 
[ . 1 . ] تفرگ صاصق  وا  زا  ار  يدایز 

-----------------
اه : تشون  یپ 

ثیدح 1. ص 260 ، ج 7 ، یفاک ، عورف  [ 1]
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صاصق

. دوشیم هتشک  ردپ  نتشک  صاصق  رد  دنزرف  یلو  دوشیمن  هتشک  دنزرف  نتـشک  صاصق  رد  ردپ  دومرفیم : مالـسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع 
[ . 1]

----------------
اه : تشون  یپ 

. میدق پاچ  ص 43 ، عنقم ، [ 1]

مالسا نوناق 

قبط دومرف : دندوب ، هدش  ناملسم  شاهثرو  شلاوما  میسقت  زا  شیپ  هک  یکرشم  درم  ثاریم  میسقت  تیفیک  هرابرد  مالسلاهیلع  نینموملاریما 
[ . 1 . ] دننک میسقت  هثرو  نیب  ار  شلام  دیاب  مالسا  نوناق 

--------------
اه : تشون  یپ 

ثیدح 23. للملا ، لها  ثاریم  باب  ثاریملا ، باتک  بیذهت ، [ 1]

رسپ ینابرق 

و منک ، ینابرق  میهاربا  ماقم  دزن  ار  مرـسپ  موشب  لمع  نالف  بکترم  رگا  هک  ماهدرک  رذن  تفگ : هدمآ  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  دزن  يدرم 
رب ار  شتـشوگ  شکب و  یهبرف  چوق  ترـسپ  ياـج  هب  دومرف : مالـسلاهیلع  ریما  ترـضح  ؟ تسیچ مفیلکت  ماهداد  ماـجنا  ار  لـمع  نآ  ـالاح 

[ . 1 . ] نک میسقت  نادنمتسم 
-------------------

اه : تشون  یپ 
ثیدح 58. ص 317 ، ج 8 ، روذنلا ، باتک  بیذهت ، [ 1]

نهآ اب  اهنت  صاصق 

...( هزین دراک و  ریشمش و  دننام  [ ) 1  ] دوشیم ماجنا  نهآ  هلیسو  هب  اهنت  صاصق  دومرفیم : مالسلاهیلع  نینموملاریما 
------------

اه : تشون  یپ 
ص 343. هبیتقنبا ، ثیدحلا ، بیرغ  [ 1]

ردق اضق و 

تشون همان  یبعش  رماع  اطع و  نب  لصاو  دیبع ، نب  رمع و  يرصب ، نسح  ياهمان  هب  دوخ  نامز  ياملع  زا  نت  دنچ  يارب  فسوی  نب  جاجح 
. دنسیونب شیارب  ردق  اضق و  نوماریپ  ار  دوخ  تایرظن  ءارآ و  ات 

اهنت دومرف : هک  تسا  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  راـتفگ  هدیـسر  اـم  هب  هراـب  نیا  رد  هک  ینخـس  نیرتهب  تشون : شخـساپ  رد  يرـصب  نسح 
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. تسا يارب  نآ  زا  دنوادخ  و  ناهد ) تروع و  زا  هیانک   ) تسوت يالعا  لفسا و  دزاسیم  هابت  ار  وت  هک  يزیچ 
ماجنا رگا  هدومرف : هک  تسا  بلاطیبا  نب  یلع  نخس  ماهدینش  ردق  اضق و  هرابرد  هک  يراتفگ  نیرتهب  تشون : شخـساپ  رد  دیبع  نب  رمع و 

صاصق مکح  رد  وا  دوب و  دـهاوخ  درومیب  یناج  صخـش  هرابرد  صاـصق  هب  مکح  سپ  دـشابن  ناـسنا  دوخ  راـیتخا  هب  تیـصعم  هاـنگ و 
. دشابیم مولظم 

تـسا نکمم  ایآ  هدومرف : هک  تسا  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  مـالک  ماهدینـش ، هراـبنیا  رد  هک  یمـالک  نیرتاـبیز  تشون : اـطع  نب  لـصاو 
تدوخ . رایتخا  نودب  دهد  رارق  یهارمگ  رد  ار  وت  شدوخ  زاب  هدومن و  تیاده  تسار  هار  هب  ار  وت  دنوادخ 

هب نآ  زا  هک  یلمع  ره  هدومرف : هک  تسا  مالسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نایب  ماهدینـش  ردق  اضق و  هرابرد  هک  ینایب  نیرتوکین  تشون : یبعش 
. تسا دنوادخ  يوس  زا  ییوگیم  ساپس  ار  ادخ  نآ  ماجنا  هنارکش  هب  هک  یلمع  ره  و  دشابیم ، تدوخ  زا  ینکیم  هبوت  ادخ  يوس 

[ . 1 . ] دناهدرک ذخا  اراوگ  فاص و  ياهمشچ  زا  ار  راتفگ  نیا  هتبلا  تفگ : دیسر  جاجح  هب  ناشیاههمان  نوچ  و 
----------------

اه : تشون  یپ 
ص 329. سوواط ، نب  یلع  فئارط ، [ 1]

یسانشهفایق

مدرم مادنا  راتفر و  قالخا و  فالتخا  زا  نخس  میدوب ، مالسلاهیلع  نینموملاریما  دزن  رگید  ياهدع  نم و  يزور  دیوگیم : هیحد  نب  کلام 
دناهدوب ياهعطق  نانآ  اریز  دشابیم ؛ اهنآ  تقلخ  كاخ  تنیط و  توافت  رثا  رد  فالتخا  نیا  دومرف : مالسلاهیلع  ترضح  نآ  دمآ ، نایم  هب 

فالتخا و ردـق  هب  هدوب و  کیدزن  مه  اب  ناـشیاهنیمز  ندوب  کـیدزن  ردـق  هب  ناـشیا  سپ  مرن  تشرد و  كاـخ  نیریـش و  روش و  نیمز  زا 
هاتوک و  هفایقدب ؛ رادرک ، وکین  و  تمه ؛ هاتوک  دق ، دنلب  و  لقع ؛ مک  رظنم ، وکین  دارفا  اسب  هچ  سپ  دنراد ؛ توافت  رگیدمه  اب  نآ  ییادـج 

[ . 1 . ] تسا بلقلا  يوق  رونخس ، و  لقع ، ناشیرپ  لد ، هتشگرس  و  شیدنا ؛ رود  دق ،
-------------------

اه : تشون  یپ 
هبطخ 229. هغالبلاجهن ، [ 1]

اهدادرارق

نآ زا  يزیچ  رگا  یلو  دشابن  راکهدب  یلام  دنروخب  ار  دنفسوگ  مامت  رگا  هک  تسب  طرش  دوخ  ناتسود  اب  هدرک  حبذ  ار  يدنفسوگ  يدرم 
. دنشاب نآ  ياهب  مامت  يراکهدب  دنتشاذگ  یقاب 

تمارغ تخادرپ  زا  و  داـیز ، هچ  مک و  هچ  تـسا  لـطاب  اـقلطم  ندروـخ  دروـم  رد  يدنبطرـش  دوـمرف  ناـنآ  هـب  مالـسلاهیلع  نینموـملاریما 
[ . 1 . ] دومن يریگولج 

حیحـص دقع  لصا  دهد ، رارق  یلام  نز  ردـپ  يارب  دـیامن و  جاودزا  ینز  اب  هک  یـسک  دومرف : هک  هدـش  لقن  مالـسلاهیلع  اضر  ترـضح  زا 
[ . 2 . ] دشابیم لطاب  هداد  رارق  ردپ  يارب  هک  هچنآ  تسا و 

-------------------
اه : تشون  یپ 

ثیدح 10 . ص 290 ، ج 6 ، بیذهت ، ثیدح 11 . ص 428 ، ج 7 ، یفاک ، عورف  [ 1]

مالسلا هیلع  یلع  ماما  www.Ghaemiyeh.comهمانشناد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1507زکرم  هحفص 1213 

http://www.ghaemiyeh.com


ثیدح 28. ص 361 ، بیذهت ج 7 ، [ 2]

ادوهی دوه و  ربق 

كاـخ هب  نآ  فارطا  رد  ار  دوـخ  ناـگدرم  ناـیدوهی ، هک  دوـب  یگرزب  ربـق  هـلیخن  رد  دـیوگیم  هتاـبن  نـب  غبـصا  هدـمآ : رـصن  نیفـص  رد 
؟ دنیوگیم هچ  ربق  نیا  هرابرد  مدرم  دیسرپ ؛ مالسلاهیلع  یلع  دندرپسیم ،

تافو اجنیا  رد  هدـمآ و  نیمزرـس  نیدـب  دنتفاتربرـس  وا  تعاطا  زا  شموق  هک  هاـگنآ  تسا ، ربماـیپ  دوه  ربق  دـنیوگیم  تفگ : نسح  ماـما 
. تسا هدومن 

بوقعی گرزب  رـسپ  ادوهی  ربق  نیا  مرتهاـگآ ، ناـنآ  زا  ربق  نیا  هب  تبـسن  نم  هک  اـقح  دـنیوگیم ، غورد  دومرف : مالـسلاهیلع  نینموملاریما 
. هلب دنتفگ : دوشیم ؟ ادیپ  یعلطم  صخش  یحاون  نیا  رد  ایآ  دومرف : هاگنآ  تسا ،

؟ تساجک وت  لزنم  دندومرف : وا  هب  ماما  دندروآ . ترضح  نآ  دزن  هب  ار  یلاسنهک  درمریپ 
. ایرد لحاس  رد  تفگ :

؟ تسا ردقچ  خرس  هوک  اب  شاهلصاف  دومرف :
. تسا کیدزن  نآ  هب  تفگ :

؟ دنیوگیم هچ  نآ  هرابرد  وت  موق  دومرف :
. تسا يرحاس  ربق  دنیوگیم  تفگ :

اب هفوک  رهـش  تشپ  زا  رفن  رازه  داـتفه  تماـیق  زور  رد  دوـمرف : هاـگنآ  ادوـهی . ربـق  نیا  تسا و  دوـه  ربـق  نآ  دـنیوگیم ، فـالخ  دوـمرف :
[ . 1 . ] دنوشیم تشهب  رد  لخاد  باسح  نودب  هدش  روشحم  هام  رهم و  نوچمه  نابات  ییاههرهچ 

فلوم :
مینک لقن  هدومرف  نایب  رکبوبا  رمع و  يارب  هک  عبت  رتخد  ود  ربمغیپ و  لایناد  ربق  زا  ار  راوگرزب  نآ  تلالد  ناتـساد  تسا  بساـنم  اـجنیا  رد 

(. دنجراخ لصف  نیا  عوضوم  زا  هچ  رگا  )
ار لفق  داد  روتسد  دید ، هدش  لفق  یقاتا  اجنآ  رد  دومن  حتف  ار  شوش  رهش  يرعشا  یسوموبا  هک  یماگنه  هدمآ : [ 2  ] یفوک مثعا  خیرات  رد 
، دومن هدـهاشم  دوـب  هدـش  نفک  ـالطاب  هک  يدـسج  نآ  ناـیم  رد  هک  دـید  يربـق  لکـش  هب  یگرزب  گنـس  قاـتا  ناـیم  رد  سپ  دنتـسکش ،

قارع رد  هک  هدوب  يراکتسرد  درم  وا  دنتفگ : دومن ؛ شسرپ  نآ  تیوه  زا  اجنآ  لها  زا  هدش  تفگش  رد  دسج  نآ  دق  يدنلب  زا  یـسوموبا 
زا ار  وا  هدش  يدیدش  ینارابیب  یکـشخ و  راچد  ام  یلاس  رد  اضق  زا  دـناهدومنیم ، ناراب  بلط  ادـخ  زا  وا  هلیـسو  هب  اهیقارع  هتـسیزیم و 
وا ادابم  هک  نیا  سرت  زا  دندیزرو  عانتما  يو  نداتسرف  زا  نانآ  یلو  دنک . ناراب  بلط  ام  يارب  دیایب و  ام  دزن  ات  میدومن  تساوخرد  اهیقارع 

دومن ناراب  بلط  ام  يارب  دنداتسرف و  ار  وا  سپ  دنتسرفب  ار  وا  ات  میداتـسرف  نانآ  دزن  ناگورگ  ناونع  هب  رفن  هاجنپ  ام  اذل  مینادرگنزاب و  ار 
دزن هک  نیا  ات  میتشادهگن  اج  نیمه  رد  ار  وا  هدرک  رظنفرـص  دوخ  رفن  هاجنپ  زا  ام  و  دومن ، شیاشگ  ام  يارب  وا  ياعد  هلیـسو  هب  دنوادخ  و 
سک چیه  دومن ، شسرپ  هباحص  زا  ار  ناتـساد  نیا  مقـس  تحـص و  یگنوگچ و  رمع  تشون ، رمع  هب  ار  نایرج  یـسوموبا  دومن . تافو  ام 

یهاشداپ نامز  رد  هدوب و  یهلا  ناربمایپ  زا  هک  تسا  لایناد  نیا  دومرف : هک  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  زجب  تشادـن  یعـالطا  هطبار  نیا  رد 
دسج سیونب  یسوموبا  هب  دومرف : رمع  هب  و  تشاد . نایب  شگرم  نامز  ات  ار  وا  یناگدنز  حرش  و  هتـسیزیم ، رگید  یناهاش  رـصنلا و  تخب 

هناخدور داد  روتسد  یـسوموبا  تشون  یـسوموبا  هب  ار  نایرج  رمع  دیامن . نفد  شوش  لها  سرتسد  زا  رود  هب  ییاج  رد  هدروآ و  نوریب  ار 
ياهگنـس اب  ار  نآ  هاگنآ  دـننک و  نفد  نآ  رد  ار  لاـیناد  رفح و  نآ  طـسو  رد  يربق  هدومن و  کـشخ  تشذـگیم ) رهـش  راـنک  زا  هک   ) ار

رد دومرف : هک  هدرک  لقن  مالسلاهیلع  قداص  ماما  زا  ریـصبوبا  زا  بقانم  رد  و  تخاس . يراج  نآ  يور  رب  ار  بآ  هدومن  مکحتـسم  گرزب ،
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ورف انب  دـندشیم  غراف  دجـسم  نامتخاس  زا  هک  هاگنآ  و  دـننک ، انب  ندـع  لـحاس  رد  يدجـسم  دنتـساوخیم  یموق  رکبوبا  تفـالخ  ناـمز 
دنگوس ار  نانآ  دناوخ و  هبطخ  مدرم  يارب  رکبوبا  دندومن . ییوج  هراچ  وا  زا  هتشاد و  نایب  ار  دوخ  هصق  هدمآ  رکبوبا  دزن  هب  نانآ  تخیر ،

زا عضوم  نآ  پچ  تسار و  تمـسق  رد  دومرف : نانآ  هب  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  دـیوگب . دـنادیم  یبلطم  هرابنیا  رد  یـسک  رگا  هک  داد 
زیزع يادـخ  هب  هک  یبح  مرهاوخ  متـسه و  يوضر  نم  تسا : هتـشون  اهنآ  يور  رب  هک  دیـسریم  ربق  ود  هب  هدومن  رفح  ار  نیمز  هلبق  تمس 

دیراپـسب و ناشکاخ  هب  هدرازگ  زامن  نانآ  رب  هدومن  نفک  هداد  لـسغ  ار  ناـنآ  سپ  تسا ، هنهرب  ناـنآ  ندـب  و  میاهدـیزرون . كرـش  راـبج 
. دنتفای قداص  ار  نآ  هدرک  لمع  مالسلاهیلع  ترضح  نآ  هدومرف  قبط  سپ  دنام . دهاوخ  اج  رب  هک  دینک  انب  ار  ناتدجسم  سپس 

-------------
اه : تشون  یپ 

ص 126 . رصن ، نیفص ، [ 1]
(. رمع تفالخ  ، ) ص 87 هدش ،) همجرت  ، ) یفوک مثعا  خیرات ، [ 2]

هلهاب هلیبق 

هب مالسلاهیلع  ماما  دنتشاد . هارکا  مالسلاهیلع  نینموملاریما  هارمه  هب  نیفص  گنج  رد  ندومن  تکرش  زا  هلهاب  هلیبق  هدمآ : رـصن  نیفـص  رد 
جراخ ملید  يوس  هب  دیرادرب و  ار  دوخ  يایاده  کنیا  امـش ، اب  نم  مه  دینمـشد  نم  اب  امـش  مه  هک  مریگیم  دـهاش  ار  ادـخ  دومرف : نانآ 

[ . 1 . ] دیوش
------------------

اه : تشون  یپ 
ص 116. محازم ، نب  رصن  نیفص ، [ 1]

یسبع ریکب  نب  دئاق 

. درک تدهاجم  ترضح  نآ  هارمه  نیّفص  رد  هک  دوب  مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  باحصا  زا  یسبع » ریکب  نب  دئاق  »
دئاق هب  یماش  درم  اما  تفر ؛ ماش  هاپس  رد  عالک  هفیاط  زا  يدرم  گنج  هب  دیـشک و  شود  هب  ار  قارع  نافطغ  مچرپ  نیفـص  گنج  رد  دئاق 

هب ار  عالک  هفیاط  زا  یماش  درم  نآ  تشادرب و  کیرـش » نب  شایع   » ار نافطغ  مچرپ  دـئاق ، زا  سپ  دـناسر . تداهـش  هب  ار  وا  درک و  هلمح 
[ . 1 . ] دناسر تکاله 

--------------
اه : تشون  یپ 

ص 96 و 260. نیفص ، ۀعقو  ك : ر . [ 1]

ملسم نب  مساق 

نب دیز   » هلمج زا  يو  تشاد ، تسد  رد  زین  ار  هفوک  سیقلادبع  مچرپ  دوب و  مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  اب  لمج  گنج  رد  ملـسم » نب  مساق  »
[ . 1 . ] دندیسر تداهش  هب  مچرپ  نامه  ریز  ناحوص » نب  ناحیس   » و ناحوص »

--------------
اه : تشون  یپ 
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ص 521. ج 4 ، يربط ، خیرات  [ 1]

رباج نب  هصیبق 

ترـضح يادف  ار  دوخ  ناج  ات  هک  درک  تعیب  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  اب  هک  دنادیم  ینایعیـش  هلمج  زا  ار  رباج » نب  ۀصیبق  ، » دیفم خـیش 
[ . 1 . ] دیامن

---------------
اه : تشون  یپ 

ص 109. لمجلا ، [ 1]

( یفوک ءالعلا  وبا   ) يدسا رباج  نب  هصیبق 

( یفوک ءالعلا  وبا   ) يدسا رباج  نب  هصیبق 

یلاله دادش  نب  هصیبق 

[ . 1 . ] تسا مالسلاهیلع  نانمؤمریما  باحصا  زا  دادش » نب  ۀصیبق  »
يارب یناهدـنامرف  هلتاـقم ، گـنج و  یگداـمآ  يارب  نیفـص  رد  مادـک  ره  هیواـعم  مالـسلاهیلع و  نینمؤملاریما  دـیوگیم : محازم  نب  رـصن 

هدنامرف ار  یلاله  داّدش  نب  ۀصیبق  و  هاپـس و ... لک  یهدنامرف  هب  ار  رـسای  رامع  مالـسلاهیلع ، یلع  ترـضح  دندرک و  نییعت  دوخ  ياهورین 
[ . 2 . ] داد رارق  هرصب و ... سیق  هفیاط 

------------------
اه : تشون  یپ 

ش 10 . ص 55 ، یسوط ، لاجر  [ 1]
.206 ص 205 -  نیّفص ، ۀعقو  ك : ر . [ 2]

یسبع هعیبض  نب  هصیبَق 

نب رجح   » هارمه هیواعم  ناـمز  رد  يو  [ 1 . ] درک هلباقم  ناورهن  جراوخ  اب  دوب و  ناورهن  گنج  رد  مالـسلاهیلع  نانمؤمریما  ناراـی  زا  هصیبق 
تداهـش هب  ماجنارـس  درک و  مایق  درکیم ، تراسج  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  خـماش  ماقم  هب  هک  هفوک  مکاح  هیبا » نب  داـیز   » هیلع يدـع »

. دیسر
دایز دنتخادرپ ، هلتاقم  هب  نینمؤملاریما  زا  تیامح  رد  دایز  نارومأم  اب  شنارای  ریاس  هصیبق و  رجح و  نیب  هک  نآ  زا  سپ  دـسیونیم : يربط 

« مزرع ۀناّبج   » هب هار  هنایم  دـندرب ، هیواعم  دزن  ماش  يوس  هب  ار  اهنآ  همه  دـندرک و  ریگتـسد  ار  هصیبق  هلمج  زا  شنارای  رجح و  داد  روتـسد 
، لـحم نیا  رد  دـیهد  هزاـجا  تفگ : باهـش -  نب  ریثـک  رجح و  نب  لـئاو  شتراـسا -  نارومأـم  هب  هصیبـق  دندیـسر . هصیبـق -  نطو  [ - 2]
ار نانآ  ادتبا  تفر . شنایرگ  ِنارتخد  دزن  وا  دنتفریذپ و  نارومأم  دـندوب . يو  رگهراظن  نانآ  اریز  منک ؛ تیـصو  اهنآ  هب  منیبب و  ار  منارتخد 

: تفگ دومن و  شرافس  ربص  یهلا و  ياوقت  هب  سپس  درک و  مارآ 
ناک يذلا  ّنإ  و  ۀـیفاع ، یف  ّنکیلإ  فارـصنالا  اّمإ  ةداعـسلا و  یه  ةداهـشلا و  اّمإ  نینـسُحلا : يدـحإ  اذـه  یههجو  یف  ّیبر  نم  وجرأ  ّیناف 

؛ ّنکیف ینظفحی  نأ  ّنکَعیِضی و  ّالأ  وجرأ  تومی -  یح ال  وه  و  یلاعت -  هَّللا  وه  ّنکتنؤم  ینیفکی  ّنکقزری و 
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امش يزور  نماض  دینادب  امش . بناج  هب  تیفاع  اب  تشگزاب  ای  تسا و  تداعس  هک  تداهـش  ای  مراد : ار  یکین  ود  زا  یکی  دیما  دنوادخ  زا 
. دنک ظفح  امش  نایم  رد  ارم  دریگن و  تخس  امش  رب  مراد  دیما  دریمیمن و  تسا و  هدنز  وا  تسا . یلاعت  كرابت و  يادخ 

. تفرگ رارق  زین  نانآ  ياعد  فطل و  دروم  شاهلیبق  دارفا  اب  دروخرب  ماگنه  دش و  ادج  شنارتخد  زا  نانخس  تیصو و  نیا  زا  دعب  يو 
اب یلع  زا  رگا  تفگ : دمآ و  نانآ  غارـس  هیواعم  هدنیامن  يدنچ  زا  دعب  دندش و  ینادـنز  ءارذـع » جرم   » رد شنارای  رگید  اب  رجح  ماجنارس 

ناـنآ زا  مادـکچیه  میـشکیم . ار  امـش  همه  دـینک  يراددوـخ  رگا  یلو  مینکیم ، دازآ  ار  امـش  دـییوجب ، تـئارب  يرازیب و  نـیرفن  نـعل و 
زا تئارب  هب  رضاح  مالـسلاهیلع  یلع  نارای  ارذع و  جرم  ناینادنز  نیا ، زا  سپ  درک . میهاوخن  ار  يراک  نینچ  زگره  ام  دنتفگ : دنتفریذپن و 

. دندروآ زین  ار  ناشیاهنفک  دندرک و  هدامآ  ار  شنارای  رجح و  ياهربق  دنداد  روتسد  نارومأم  دندشن ، مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  ناشیالوم 
ام دنتفگ : دندمآ و  ناشغارس  هب  نارومأم  حبص  ماگنه  دندوب و  لوغـشم  تدابع  زامن و  هب  حبـص  ات  شنارای  رجح و  تداهـش ، زا  لبق  بش 
يو دنداد : خساپ  تسیچ ؟ نامثع  هب  عجار  ناترظن  دـییوگب  لاح  دـیدرکیم ، اعد  بوخ  میدـید و  زامن  تدابع و  لاح  رد  ار  امـش  بشید 
یلع تیالو  ام  دـنتفگ : دـییوجب . تئارب  یلع  زا  دـنتفگ : نارومأم  داد . ماـجنا  قحاـن  راـک  درک و  متـس  روج و  هب  مکح  هک  دوب  یـسک  لوا 
رجح نارای  زا  یکی  نارومأم  زا  کیره  ماگنه  نیا  رد  دیوج . تئارب  یلع  زا  هک  یسک  زا  مییوجیم  تئارب  میاهدرک و  لوبق  ار  مالسلاهیلع 
ناما رد  وت  نم و  موق  نایم  رد  مدرم  نیرتدب  تفگ : وا  هب  هصیبق  داتفا ، يدب » فیرـش  یبا   » تسد رد  هصیبق » ، » دنناسرب لتق  هب  ات  دنتفرگ  ار 
رگید زا  یمرـضح » دادش  نب  کیرـش   » غارـس هب  درک و  زیهرپ  هصیبق  نتـشک  زا  وا  اذل  دشکب ، ارم  رگید  یـسک  راذگب  شکن  ارم  وت  تسا ،

[ . 3 . ] دناسر تداهش  هب  ار  هصیبق  زین  هیواعم -  رگید  رومأم  یعاضق - » ضایف  نب  ۀبده   » تشک و ار  وا  تفر و  رجح »  » نارای
نآ سدـقم  تحاس  هب  هک  هیبا  نب  دایز  اب  تفلاخم  مالـسلاهیلع و  نینمؤملاریما  يرادتـسود  مرج  هب  اهنت  رجح ، ناـمزرمه  رگید  وا و  يرآ 

نینمؤملاریما ناشیالوم  بابرا و  اب  ار  ناشهزاوآرپ  دنلب و  حور  دنوادخ  دندیـسر . تداهـش  هب  ودنتفر  نادنز  هب  درکیم  تراسج  ترـضح 
. دنادرگ روشحم  مالسلاهیلع 

------------------
اه : تشون  یپ 

ص 86 . ج 5 ، يربط ، خیرات  ك : ر . [ 1]
مرزع .» : » ص 145 ج 17 ، یناغالا ، [ 2]

. میاهدروآ يدع » نب  رجح   » لاح حرش  رد  ار  ناتساد  نیا  رتشیب  لیصفت  ص 275_ 270_ 266 ، ج 5 ، يربط ، خیرات  ك : ر . [ 3]

يدعاس هرتق 

[ . 1 . ] تسا هدروآ  رامش  هب  مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  باحصا  زا  ار  هرتق » ، » یسوط خیش 
-----------------

اه : تشون  یپ 
ش 6. ص 55 ، یسوط ، لاجر  [ 1]

بلطملادبع نب  سابع  نب  مثق 

یلع صاـخ  باحـصا  زا  وـمع و  رـسپ  زین  هلآ و  هـیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  باحـصا  زا  وـمع و  رـسپ  بلطملادـبع  نـب  ساـبع  دـنزرف  مـثق » »
[ . 2 . ] تشاد لاس  تشه  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تلحر  ماگنه  دوب و  یبتجم  نسح  ماما  یعاضر  ردارب  وا  [ 1 . ] تسا مالسلاهیلع 

هَّللادـیبع و نم و  تسا : هدرک  لقن  رفعج  نب  هَّللادـبع  درک . اعد  وا  قح  رد  راوس و  دوخ  بکرم  رب  ار  وا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  يزور 
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رانک زا  دوب  بکرم  رب  راوس  هک  یلاح  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  میدرکیم  يزاب  رگید  کی  اب  سابع ، نادنزرف  مثق  شردارب 
ار وا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دیهدب . نم  هب  دـیروآ و  الاب  ار  مثق  ینعی  رـسپ ، نیا  دومرف : داتفا ، ام  هب  شمـشچ  هک  نیمه  درک ، روبع  ام 

[ . 3 . ] دومن اعد  ام  قح  رد  دومن و  بکرم  رب  راوس  دوخ  ولج  رد  ارم  درک و  راوس  دوخ  رس  تشپ  تفرگ و 
درک عادو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رهطم  رکیپ  اب  هک  یسک  نیرخآ 

، دهد لسغ  هک  دومن  دوخ  رکیپ  زیهجت  رومأم  ار  مالسلاهیلع  یلع  ترضح  یتیصو  قبط  راضتحا  عقوم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
(.، سابع نارسپ   ) مثق لضف و  ربمایپ ، يومع  سابع  مالسلاهیلع ، یلع  ترضح  ساسا  نیمه  رب  دراپس . كاخ  هب  درازگ و  زامن  دنک و  نفک 

لـسغ ار  ندب  مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  دـیبلط . يرای  هب  لسغ  يارب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  مالغ  نارقـش  دـیز و  نب  ۀـماسا 
لضف و مالـسلاهیلع ، یلع  ترـضح  دندش ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ربق  دراو  هک  یناسک  اما  دندرکیم ؛ کمک  نارگید  دادیم و 

[ . 4 . ] دوب مثق  دمآ ، نوریب  ربق  زا  هک  یسک  نیرخآ  دندوب و  سابع  نادنزرف  مثق 
-------------

: اه تشون  یپ 
ش 7 . ص 55 ، یسوط ، لاجر  [ 1]

ص 197 . ج 4 ، هباغلا ، دسا  [ 2]
ص 197 . ج 4 ، هباغلا ، دسا  توافت  یمک  اب  ص 140 ، ج 16 ، دیدحلا ، یبا  نبا  حرش  [ 3]

ص 197. ج 4 ، هباغلا ، دسا  ر ك : ص 37 و 40 ؛ ج 13 ، نامه ، [ 4]

بعک نب  هطرق 

بلاط یبا  نب  یلع  رکـشل  رد  راصنا  رادمچرپ  تشاد و  روضح  نیّفـص  گـنج  رد  هک  تسا  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  باحـصا  زا  هطرق » »
[ . 1 . ] دوب

تموکح يارب  ار  وا  دوب ، لمج  مزاع  هک  یماگنه  نانمؤمریما  [ 2 . ] درک حتف  ار  ير  يرجه ، لاس 23  هب  هک  دوب  ّربدم  لضاف و  يدرم  يو 
. دیزگرب هفوک  تموکح  هب  ار  يردب » دوعسم   » وا ياج  هب  درب و  دوخ  اب  ار  يو  نیّفص  گنج  رد  یلو  دیزگرب ، هفوک 

رب یلوق  و  دناوخ . زامن  وا  رب  مالسلاهیلع  یلع  ترضح  تفر و  ایند  زا  هفوک  رد  مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  ِتفالخ  ِنامز  رد  يو  یلوق ، هب  انب 
[ . 3 . ] تسا هتفر  ایند  زا  هریغم  تراما  نامز  هفوک  رد  هیواعم  تموکح  نامز  رد  وا  هک  تسا  نآ 

-------------
اه : تشون  یپ 

ش 40 . ص 65 ، ءاشوجلا ، یبا  وبا  مان  رد  ش 4 و  ص 55 ، یسوط ، لاجر  [ 1]
ص 432 . ج 5 ، هباصالا ، ك : ر . [ 2]

ص 432. ج 5 ، هباصالا ، ص 202 ؛ ج 4 ، هباغلادسا ، ك : ر . [ 3]

یلهذ روش  نب  عاقعق 

[2 « ] ناسیم رکسک و   » رد دوخ  رازگراک  ناونع  هب  ار  وا  ترضح  هک  [ 1  ] دوب مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  باحصا  زا  ادتبا  رد  روش  نب  عاقعق 
رارف هیواعم  بناج  هب  تازاجم  سرت  زا  مه  وا  داد و  رارق  تمالم  شنزرـس و  دروم  ار  وا  ترـضح  دش ، یلام  داسف  یتقو  اما  درک ؛ باختنا 

. دیدرگ ترضح  نیفلاخم  زا  مه  ًادعب  دش و  قحلم  وا  هب  درک و 
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--------------------
: اه تشون  یپ 

ش 8 . ص 55 ، یسوط ، لاجر  [ 1]
هک طساو  هرصب و  نیب  تسا  يرهش  ناسیم  و  دراد . رارق  هفوک  هرصب و  نایم  رد  طساو و  نآ  زکرم  هک  تسا  ياهدرتسگ  هیحان  رکـسک  [ 2]

. تسا هدش  حتف  رمع  نامز  رد 

یمیمت ورمع  نب  عاقعق 

رامـش هب  دوخ  نامز  دارفا  نیرتعاجـش  زا  هفوک و  نکاس  يو  دوب . هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  لوسر  باحـصا  زا  ورمع  نب  عاقعق 
. تسا یگنج  درم  رازه  زا  رتهب  گنج  نادیم  رد  عاقعق  يادص  رکبوبا  هتفگ  هب  تفریم .

هب وـگ  تفگ و  يارب  لـمج  گـنج  رد  ار  وا  ترـضح ، درک و  یهارمه  ار  مالـسلاهیلع  یلع  ناورهن  نیّفـص و  لـمج ، ياـهگنج  رد  يو 
نیثکان نارـس  اما  دوشن ، عقاو  یگنج  ددرگ و  رارقرب  شمارآ  حلـص و  ات  درک  هرکاذـم  نانآ  اب  یبوخ  هب  وا  درک . مازعا  ریبز  هحلط و  بناج 

. دنتخوس نآ  رد  دوخ  تبقاع  و  دندیبوک ، گنج  لبط  رب  و  دنتشادنرب ، گنج  زا  تسد 
[ . 1 . ] دش نکاس  هفوک  رد  لمج  گنج  زا  سپ  عاقعق 

----------------
اه : تشون  یپ 

ص 207. ج 4 ، هباغلادسا ، [ 1]

یمیمت ریمع  نب  عاقعق 

[ . 1 . ] تسا هدوب  مالسلاهیلع  نانمؤمریما  باحصا  زا  ریمع » نب  عاقعق  »
. دشاب ود  نآ  ریغ  تسا  نکمم  هدمآ و  الاب  رد  هک  تسا  عاقعق  ود  زا  یکی  ریمع » نب  عاقعق   » دراد لامتحا  هتبلا 

--------------
اه : تشون  یپ 

ش 11. ص 56 ، یسوط ، لاجر  [ 1]

ربنق

ار يو  مالسلاهیلع  ماما  هب  شلالز  تدارا  ادخ و  هب  شصالخا  نامیا و  هک  دوب  مالـسلاهیلع  نانمؤمریما  رازگتمدخ  هدش و  دازآ  ِمالغ  ربنق 
. تسا هدنادرگ  ترضح  نآ  باحصا  ناگرزب و  زا 

نانمؤم ریما  هاگرد  نابرقم  زا  رتشا و ... کلام  رهاظم ، نب  بیبح  لیمک ، رامت ، مثیم  قمح ، نب  ورمع  نرق ، سیوا  لثم  یناـعبات  راـنک  رد  وا 
[ . 1 . ] تسا

. دیسر تداهش  هب  قشع  نیمه  هانگ  هب  دز و  مد  یتسود  نیا  هب  رمع  نایاپ  ات  دوبن ، یندشمک  نینمؤملاریما  هب  ربنق  نامیا  قشع و  تدارا و 
زا نیا  هک  دـناسر  يرای  مالـسلاهیلع  ماما  هب  یتموکح  یـصخش و  ياهراک  رد  نوگاـنوگ  فلتخم و  دراوم  رد  دـش  ثعاـب  یکیدزن  نیمه 

هراشا لـباقتم  هقـالع  تبحم و  نیا  زا  ییاـههنومن  هب  شخب  نیمه  هلاـبند  رد  دراد ؛ تیاـکح  يو  هب  ترـضح  نآ  صاـخ  هقـالع  داـمتعا و 
: درک میهاوخ 
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دومنیم تبقارم  ناشیا  زا  ربنق  دـشیم ، جراخ  لزنم  زا  هنابـش  مالـسلاهیلع  نانمؤم  ریما  هاگره  مالـسلاهیلع  قداص  ماـما  شیاـمرف  قبط   - 1
[ . 2 . ] دوش هجوتم  مالسلاهیلع  ماما  هک  نآ  نودب 

زا لدتـسم  ياهخساپ  اب  ار  نانآ  ماما  ییادخ . مالـسلاهیلع ) ماما   ) وت هک  دندرکیم  اعدا  دندمآ و  مالـسلاهیلع  ماما  دزن  ياهدـع  يزور   - 2
نانخـس نیا  زا  رگا  تفگ : نانآ  هب  دز و  شتآ  دومن و  مزیه  زا  رپ  ار  یلادوگ  هک  نیا  اـت  درکیمن  يرثا  اـما  تشاد ، رذـحرب  ناـشیاهاطخ 

دـندرک و يراشفاپ  دوخ  ياطخ  رب  نانآ  منکفایم . شتآ  رد  ار  امـش  دـشیم -  دادـترا  كرـش و  عویـش  ثعاـب  نوچ  دـیرادنرب - ، تسد 
: دناوخ ار  تیب  نیا  تخادنا و  شتآ  رد  ار  نانآ  ترضح 

ًارکنم  ًائیش  ُترصب  اذإ  ینإ 
ًاربنق ُتوعد  يران و  ُتدقوأ 

[ . 3 . ] مناوخیم ارف  ادخ  مکح  يارجا  يارب  ار  ربنق  مزورفایم و  شتآ  منیبب ، ییاوران  ِرما  هاگ  ره  - 
یضاق حیرـش  دزن  یهاوخداد  هب  دید و  يدوهی  يدرم  نت  رب  ار  نآ  یتدم  زا  دعب  درک و  مگ  ار  دوخ  هرز  لمج  گنج  رد  نانمؤم  ریما   - 3

نآ ندـنادرگزاب  راتـساوخ  ماهدیـشخب ، یـسک  هب  هن  ماهتخورف و  هن  ار  نآ  تسا و  نم  نآ  زا  هرز  هک  نیا  رب  ینبم  اوعد  هماقا  زا  سپ  تفر .
. تسا نم  نآ  زا  هرز  تفگ : يدوهی  اما  دش ،

. تساوخ هنیب  دهاش و  دوب -  ناناملسم  نانمؤم و  همه  ریما  هک  نیا  اب  مالسلاهیلع -  ماما  زا  یضاق 
. تسین هتفریذپ  مالغ  دنزرف و  تداهش  تفگ : یضاق  اما  دروآ ، دوخ  دهاش  ار  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  ربنق و  یضاق ، رظن  مارتحا  هب  ماما 

ادخ نید  هب  نیدتم  نم ، زا  تعاطا  اب  وت  متسه و  وت  ياوشیپ  نم  هک  نیا  لوا  يدرک : اطخ  تهج  دنچ  زا  حیرـش  يا  وت  رب  ياو  دومرف : ماما 
نب رمع  لقن  قبط  هلآ -  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  شیامرف  هب  نیـسح  مدـنزرف  هک  نیا  رگید  میوگیمن و  لطاب  نخـس  هک  ینادیم  یتسه و 

. دیوگیمن غورد  تسا و  لداع  يدرم  مه  مالغ  دناتشهب و  لها  گرزب  ناوج و  ود  مالسلاهیلع  نسح  ماما  هارمه  هب  باطخ - 
دیعبت ایقناب »  » هب هلآ -  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  مالک  هب  ییانتعایب  قحان -  تواضق  رطاخ  هب  ار  وا  ماما  یلو  درک ، دییأت  ار  ماما  مالک  حیرش 

لمج رد  ار  هرز  نیا  هک  تفگ  دش و  هدزتفگـش  ماما  تلادع  زا  يدوهی  درم  یتدم  زا  دـعب  دومن . مارتحا  ار  وا  يأر  همه  نیا  اب  اما  دومن ،
ترضح نآ  باکر  رد  نیفص  گنج  رد  دش و  ناملسم  شدوخ  دنادرگرب و  ماما  هب  ار  هرز  متشادرب . داتفا ، مالـسلاهیلع  ماما  رتش  هک  یتقو 

[ . 4 . ] دیسر تداهش  هب 
------------------

: اه تشون  یپ 
ص 7 . دیف ، صاصتخا  [ 1]

ص 104 . ج 5 ، راونالاراحب ، ص 19 ؛ قودص ، دیحوت  ك : ر . [ 2]
ص 93 . یبقعلا ، رئاخذ  ك : ر . [ 3]

ص 56. ج 41 ، راونالاراحب ، ص 105 ؛ ج 2 ، بوشآ ، رهش  نبا  بقانم  رد  توافت  یمک  اب  ص 219 ؛ ج 17 ، یناغالا ، [ 4]

دمحا یبا  نب  سیق 

[ . 1 . ] تسا هدروآ  رامش  هب  مالسلاهیلع  یلع  باحصا  زا  ار  دمحا » یبا  نب  سیق   » یسوط خیشر 
-----------------------------

اه : تشون  یپ 
ش 16. ص 56 ، یسوط ، لاجر  [ 1]
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يراصنا هدابع  نب  دعس  نب  سیق 

هللا یلـص  ربمایپ  باحـصا  زا  کلملادبع  وبا  ای  هَّللادـبع  وبا  یلوق  هب  لضفلاوبا و  شاهینک  یجرزخ ،» میلد  نب  ةدابع  نب  دعـس   » دـنزرف سیق 
رد نساحم  اما  دوب ؛ فاص  دـنلب و  ياـهوم  ياـهاراد  رتدـنلب و  ناـگمه  زا  تماـق و  هدیـشک  يدرم  یمـسج  رظن  زا  سیق  تسا . هلآ  هیلع و 

يرادـیرخ شیر )  ) نساحم سیق  يارب  ناملاوما  تورث و  اب  میراد  تسود  دـنتفگیم : وا  هب  حازم  هب  راـصنا  زا  یـضعب  تشادـن و  تروص 
نیع رد  رادهدنز و  بش  دهاز و  يدرم  یحور ، يونعم و  صیاصخ  رظن  زا  يو  دوب . رظنم  ابیز  امیـس و  شوخ  يدرم  لاح  نیمه  رد  مینک .

هنومن يزرودرخ  لقع و  رد  ردتقم و  ییوگنخس  دنمناوت و  یقطان  يرونخس ، قطن و  رد  وا  دوب . هدنـشخب  دمآراک و  عاجـش ، ریلد ، لاح 
. تشاد یلاع  ياهحیرق  يرعاش  رعش و  رد  راگزور و 

نیا رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تلحر  زا  سپ  راصنا  هک  سب  نیمه  وا  يراوگرزب  رد  دوب و  نایجرزخ  گرزب  رالاس و  دعـس ، شردـپ 
تفـالخ هب  ار  رکبوبا  دـنتفرگ و  یـشیپ  نارگید  هک  دـنیامن  بوصنم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  نیـشناج  ناوـنع  هب  ار  وا  هک  دـندوب  رکف 

. دندناسر
يرکب  دابع  نب  سیق 

[ . 1 . ] دناهدروآ رامش  هب  مالسلاهیلع  یلع  نانمؤمریما  باحصا  زا  ار  يرکب » دابع  نب  سیق  ، » یسوط خیش 
هدرک و لقن  ثیدح  نارگید  رامع و  رذ ، یبا  مالسلاهیلع ، یلع  نینمؤملاریما  زا  هک  دنادیم  یناسک  هلمج  زا  ار  دابع » نب  سیق  ، » رجح نبا 

ناـگرزب زا  تداـبع و  دـهز و  بقاـنم و  ياراد  قوثو و  دروم  [ 2  ] نیعبات زا  وا  دـیازفایم : ومه  دـنادیم . يرـصب » هَّللادـبع  وبا   » ار وا  هینک 
[ . 3 . ] تسا هدوب  ناحلاص 

-----------------------
اه : تشون  یپ 

ح 151 . ص 96 ، یشک ، لاجر  ش 12 ؛ ص 56 ، یسوط ، لاجر  [ 1]
ص 34 . ج 1 ، رثا ، نیمه  ك : ر . [ 2]

ص 535. ج 6 ، بیذهتلا ، بیذهت  ك : ر . [ 3]

سیق نب  دابع  نب  سیق 

[ . 1 . ] تسا شیاتس  حدم و  دروم  يو  دوب . مالسلاهیلع  یلع  ماما  نانمؤمریما  باحصا  زا  سیق  نب  ةدابع  دنزرف  سیق 
----------------

اه : تشون  یپ 
ش 15. ص 56 ، یسوط ، لاجر  [ 1]

هبر دبع  نب  سیق 

[ . 1 . ] تسا هدوب  مالسلاهیلع  نانمؤمریما  باحصا  زا  هبردبع » نب  سیق   » یسوط خیش  هتفگ  هب 
-------------------------------------------

اه : تشون  یپ 
ش 5. ص 55 ، یسوط ، لاجر  [ 1]
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یمشج هیدقع )  ) هیرفع نب  سیق 

هفوک سیق  هفیاـط  زا  يو  [ 2 . ] دـناهدرک رکذ  کلم »  » ار شمان  هک  دوب  مالـسلاهیلع  نانمؤمریما  باحـصا  زا  [ 1 « ] یمـشج هیرفع  نب  سیق  »
هرـصب مدرم  هب  باطخ  وا  دندشن ، رـضاح  نینمؤملاریما  اب  گنج  زج  یهار  چـیه  هب  هرـصب  رد  لمج ) باحـصا   ) نیثکان هک  یماگنه  دوب و 

: تفگ نینچ 
 - ناشناهارمه هشیاع و  ریبز و  هحلط ، دناهدمآ -  ناکم  نیا  هب  هک  یهورگ  نیا  انامه  متـسه ، [ 3  ] یـسیمُح هیدقع  نب  سیق  نم  مدرم ! يا 

دنناما رد  زین  تاناویح  یتح  اج  نآ  رد  هک  دناهدمآ  نوریب  هکم ]  ] ینما رهـش  زا  اریز  دنیوگیم ؛ غورد  هک  دناهدمآ  اج  نیا  هب  سرت  زا  رگا 
يارب دـناهدمآ  اج  نیا  رد  ات  میتسین  ناـمثع  نـالتاق  زا  هک  اـم  اریز  دـنیوگیم -  غورد  مه  زاـب  دـناهدمآ - ، ناـمثع  یهاوخنوخ  هب  رگا  و 

[ . 4 . ] دینادرگزاب دناهدمآ ، نآ  زا  هک  ییاج  نامه  هب  ار  اهنیا  دینک و  تعاطا  نم  زا  دییایب  نیاربانب  يزیرنوخ ، گنج و 
-------------------------------------------------------

اه : تشون  یپ 
تسا . هدش  طبض  یسیمُح » هیدقع  نب  سیق  ، » يربط خیرات  رد  [ 1]

ش 9 . ص 55 ، یسوط ، لاجر  [ 2]
یمشج . هیرفع  نب  سیق  یسوط : لاجر  طبض  قبط  [ 3]

ص 463. ج 4 ، يربط ، خیرات  [ 4]

ینانک نادهف )  ) نارهف نب  سیق 

و  نارهف ) نب  سیق   ) یسوط لاجر  ر.ك : تسا : فالتخا  ناخروم  نیب  سیق ، ردپ  مسا  رد 
(. نادهف نب  سیق   ) نیّفص ۀعقو  يربط و  خیرات  و  نارهم ) نب  سیق  ، ) یشک لاجر 

. تسا هدرک  تدهاجم  نیّفص  گنج  رد  هک  [ 1  ] دیآیم رامش  هب  مالسلاهیلع  نانمؤمریما  باحصا  زا  نارهف  نب  سیق 
نیا رد  دـیبلط ، زرابم  دـش و  جراخ  هیواعم  هاپـس  زا  ّکع  هلیبق  زا  يدرم  نیفـص ، گنج  ياهزور  زا  یکی  رد  هدرک : لـقن  محازم  نب  رـصن 
هنوگ نیا  سیق  نآ  زا  سپ  دیـسر . لتق  هب  وا  هزین  اب  یّکع »  » درم هک  دیـشکن  یلوط  تفر و  يو  ِگنج  هب  نارهف )  ) نادـهف نب  سیق  ماـگنه 

: دورس
اّننأ  نیّفصب  ُّکع  تملع  دقل 
ًارزَش اهَنُعطن  َلیخلا  یقُالن  ام  اذإ 

اهِّقِحب  ِلاتقلا  ِتایار  ُلِمَحن  و 
ًارْمُح اهُرِدُصن  ًاضِیب و  اهُدِرُونَف 

. دز میهاوخ  ار  نانآ  هزین ، اب  میوش ، ورهبور  ناراوس  زا  یهوبنا  اب  هاگره  ام  هک  دنتفایرد  نیّفص  گنج  رد  ّکع  هورگ ] - ]
[ . 2 . ] میروآیم زاب  نمشد  نوخ )  ) زا زمرق  میربیم و  نادیم ] هب   ] دیفس ار  اهنآ  میاهتفرگرب ، یگتسیاش  هب  ار  گنج  ياهمچرپ  و  - 

درکیم ضیرحت  کیرحت و  گنج  هب  ار  نانآ  دادیم و  هلمح  نامرف  شنارای  هب  نیّفـص ، گنج  هکرعم  رد  سیق  هک  هدرک  لـقن  فنخموبا 
لباقم دناوتن  برع  زا  یـسک  ات  دیگنجب  يروط  دـیوش و  ور  هب  ور  دوخ ، نیرق  مه  اب  دـینزب و  فرح  مک  دـیدنبب ، ار  اهمشچ  : » تفگیم و 

[ . 3 .« ] دیایب امش 
هیلع يدـع » نـب  رجح   » ماـیق رد  دـنام و  یقاـب  رادـیاپ  مالـسلاهیلع  نینمؤـملاریما  هـب  تبــسن  صـالخا  تدارا و  رد  هـک  دوـب  یناـسک  زا  وا 
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هب ار  نانآ  تفریم و  هدنک  هلیبق  سلاجم  هب  نینچمه  يو  درک . تکرش  دندرکیم ، نیهوت  تراسج و  ترـضح  هب  هک  هیواعم  نارازگراک 
: تسا هدورس  نینچ  نانآ  کیرحت  رد  دناوخیم و  ارف  رجح  زا  عافد 

اُولِواص  اوِعفاد و  ٍرجُح  َموق  ای 
اوِلتاقف ًۀعاس  مکیِخأ  نَع  و 

ٌلِذاخ  ٍرجُحل  مکنِم  ًایَفلی  ال 
ِلبان ٌحمار و  مکیف  سَیلأ 

ُلِجار  ٌمتلتسم و  ٌسِراف  و 
لیازی ِفیسلِاب ال  ٌبراض  و 

. دیگنجب ار  ینامز  ناتردارب  رانک  رد  دیشورخب و  دینک و  عافد  رجح  موق  يا  - 
؟ تسین زادناریت  رادهزین و  امش  نایم  رد  ایآ  دراذگب ، اهنت  ار  رجح »  » هک منیبن  ار  امش  زا  یسک  - 

[ . 4 [ ؟ تسین امش  نایم  رد  دنزیم  ریشمش  اجرب  اپ  هک  یسک  ماظن و  هدایپ  شوپهرز و  يراوسکت  و  - 
--------------------------------------------------------

اه : تشون  یپ 
ص 96 . یشک ، لاجر  ش 14 و  ص 56 ، یسوط ، لاجر  [ 1]

ص 30 . ج 5 ، يربط ، خیرات  ك : ر . ص 276 ؛ نیّفص ، ۀعقو  [ 2]
ص 285 . نیفص ، ۀعقو  [ 3]

ص 260. ج 5 ، يربط ، خیرات  [ 4]

بیبح نب  هرق  نب  سیق 

هیواعم بناج  هب  تشادرب و  مالـسلاهیلع  یلع  يـالو  نماد  زا  تسد  رخآ  رد  وا  یلو  دوب  مالـسلاهیلع  ناـنمؤمریما  باحـصا  زا  هّرق  نب  سیق 
[ . 1 . ] درک رارف 

-------------------------------------------
اه : تشون  یپ 

ش 151. ص 96 ، یشک ، لاجر  ش 13 ؛ ص 56 ، یسوط ، لاجر  [ 1]

( دادش وبا   ) حوشکم نب  سیق 

حوشکم نب  ثوـغی  دـبع  نب  سیق  اـی  ثوـغی و  دـبع  دـنزرف  ةریبـه  اـی  حوـشکم و  دـنزرف  سیق  ار  وا  تسا ، فـالتخا  يو  بسن  مسا و  رد 
ادخ لوسر  رصع  رد  هک  دوب  جحذم »  » هلیبق ناراوس  بسا  زا  وا  تشاد . هینک  دادشوبا  هب  هک  دوب  دارمینب  نامیپمه )  ) فیلح يو  دناهتفگ ،

مالسا باطخ  نب  رمع  ای  رکبوبا و  رصع  رد  وا  دناهتفگ : یخرب  هچ  رگا  دیدرگ ؛ ترضح  نآ  نارای  زا  دروآ و  مالـسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
رد هدروآ و  مالـسا  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  كراـبم  رمع  رخاوا  رد  وا  دنـسیونیم : قاحـسا  نب  دّـمحم  لـثم  یخرب  یلو  هدروآ 

. تسا ناسیونهریس  ناخروم و  دییأت  دروم  لوق  نیمه  و  دومن . تدعاسم  کمک و  دوب ، توبن  یعدم  نمی  رد  هک  یسنع » دوسا   » نتشک
[ . 1 . ] تسا برک » يدعم  نب  ورمع   » رهاوخ رسپ  دوب و  رهام  يراوس  عاجش و  يدرم  لقن ، نیا  قبط  سیق 

ياـفواب ناراـی  زا  وا  نینچمه  [ 2 . ] دوب رـضاح  دـنواهن »  » حـتف رد  دوب و  صاقو » نب  دعـس   » هاپـس نالوارق  شیپ  زا  هیـسداق  گـنج  رد  سیق 
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[ . 3 . ] دیسر تداهش  هب  نیّفص  رد  هک  دوب  مالسلاهیلع  نانمؤمریما 
شیپ هیواعم  همیخ  یکیدزن  ات  دـناوخیم  زجر  هک  یلاح  رد  تفرگ و  تسد  هب  ار  هلیجب »  » مچرپ نیّفـص  رد  يو  دـنکیم : لـقن  فنخم  وبا 

، تفرگرد یتخـس  گنج  نانآ  نیب  دناسر . تشاد ، الط  زا  يرپس  هک  دیلو  نب  دـلاخ  نب  نمحرلادـبع  هیواعم  ظفاحم  هب  ار  دوخ  يو  تفر .
نایفارطا هظحل  نیا  رد  دیناسر . تکاله  هب  ار  وا  ياهبرـض  اب  دـشن و  میلـست  يو  اما  درک ، عطق  ار  سیق  ياپ  هیواعم ، یمور  ظفاحم  ناهگان 

[ . 4 . ] دندناسر تداهش  هب  ار  وا  دندرک و  هلمح  يو  هب  یعمج  روط  هب  هیواعم 
------------------------------------------

اه : تشون  یپ 
ص 237 . ج 4 ، هباغلا ، دسا  ص 539 ؛ ج 5 ، هباصالا ، [ 1]

ص 237 . ج 4 ، هباغلا ، دسا  ص 502 ؛ نامه ، [ 2]

ص 237 . ج 4 ، هباغلا ، دسا  ص 502 ؛ نامه ، [ 3]
ص 25. ج 5 ، يربط ، خیرات  ص 258 ؛ نیّفص ، ۀعقو  [ 4]

دیزی نب  سیق 

[ . 1 . ] دوب مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  باحصا  زا  دیزی » نی  سیق   » هک هدرک  لقن  یسوط  خیش 
-----------------------------------

اه : تشون  یپ 
ش 3. ص 55 ، یسوط ، لاجر  [ 1]

ك

زامن نیرمت  ناکدوک و 

دـشر جـیردتب  يواـکجنک  ّسح  اـب  هارمه  ناـکدوک  يوجادـخ  ترطف  اریز  تسا ، یگدـنز  ّمهم  لـئاسم  زا  یکی  ناـکدوک  ینید  تـیبرت 
دنکیم ،

. ددرگ تیبرت  هدش و  دنمنوناق  دیاب  و 
: دومرف ناکدوک  ینید  تیبرت  هب  تبسن  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

نینَس ، َْعبَس  اوُغََلب  اذِا  ِةالَّصلِاب  ْمُِکناْیبِص  اوُّرَم 
، َنینِس َعِْست  اوُغََلب  اذِا  اهِکَْرت  یَلَع  ْمُهُوبِرْضا  َو 

[ . 1  ] َنینِس َرْشَع  اوُغََلب  اذِا  ْمُهِعِجاضَم  یف  اُوقَّرَفَت  َو 
. دینزب ار  اهنآ  دندرک  كرت  ار  زامن  یگلاس  ّنس 9  رد  رگا  .و  دننکتداع ات  دیهد  نیرمت  زامن  هب  یگلاس  ّنس 7  رد  ار  ناکدوک  »

.« دینک ادج  ار  اههّچب  باوخ  رتسب  یگلاس  ّنس 10  رد  و 
: دننام تسا ، مالسلا  هیلع  یلع  ماما  هّجوت  دروم  یّمهم  لئاسم  ینارون ، دومنهر  نیا  رد 

یگلاس  ّنس 7  زا  كدوک  ینید  تیبرت  - 1
یگلاس  ّنس 9  رد  كدوک  اب  دروخرب  - 2
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. دنباوخن باوختخر  کی  رد  هک  یگلاس ، ّنس 10  رد  ناکدوک  یسنج  تیبرت  رد  طایتحا  - 3
-------------------

اه : تشون  یپ 
رورُّسلا ج1 ص102. جاهنم  [ 1]

نامیتی هب  کمک 

. دربیم هناخ  يوس  هب  ار  نآ  یتخس  هب  هتفرگ و  شود  هب  یبآ  کشم  ینز  دید  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  يزور 
دُرب ، تساوخیم ، نز  هک  یّلحم  هب  تفرگ و  وا  زا  ار  بآ  کشم  ترضح  نآ 

. دیسرپ نز  لاح  زا  هاگنآ 
: تفگ نز 

تشاذگ و نم  يارب  میتی  لفط  دنچ  دش و  هتشک  اجنآ  رد  هک  داتسرفیماظن  ياهزرم  زا  یضعب  هب  ارم  رهوش  مالـسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع 
. میامن نیمأت  ار  ملافطا  دوخ و  هک  منک  تمدخ  مدرم  يارب  ات  تسا  هدرک  راداو  ارم  جایتحا 

. تشگزاب اجنآ  زا  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
. درک نز  هناخ  دصق  تشادرب و  دوب  ماعط  نآ  رد  هک  یلیبنز  سپس  دروآ ، زور  هب  یتحاران  اب  ار  بش 

: دنتفگ شنارای  زا  یضعب 
. میربب ام  دیراذگب 

: دومرف
؟ درادرب تمایق  رد  ارم  راب  هک  تسیک 

دیسر ، نز  هناخ  ِرَد  هب  نوچ 
: دیسرپ نز 

؟ یتسیک
دومرف :

. ماهدروآ ماعط  تیاههّچب  يارب  نک ، زاب  ار  رد  مدروآ ، وت  يارب  ار  بآ  کشَم  زورید  هک  متسه  ادخ  هدنب  نامه 
: تفگ نز 

دنک ، مکح  بلاطیبا  نب  یلع  نم و  نایم  دشاب و  یضار  وت  زا  ادخ 
. درک زاب  ار  رد  سپس 

دش ، لخاد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
: دومرف

مارآ ار  اـهنآ  وت  منک و  ریمخ  نم  اـی  منک و  مارآ  ار  اـههّچب  نم  زپـب و  ناـن  نک و  ریمخ  وت  یهاوـخیم  مراد ، تسود  ار  باوـث  بسک  نم 
؟ ینک

: تفگ نز 
، مرتهاگآ نتخپ  نان  هب  نم 

. درک نتفرگ  ریمخ  هب  عورش  و 
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: دومرفیم کی  ره  هب  تشاذگیم و  لافطا  ناهد  هب  همقل  همقل  درک و  هدامآ  ار  تشوگ  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
.« تسا هدش  یهاتوک  امش  ّقح  رد  نک ، لالح  ار  یلع  »

: تفگ نز  دش ، هدامآ  ریمخ  نوچ 
. نک شتآ  ار  رونت  ادخ  هدنب 

درک ، شتآ  ار  رونت  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
: دومرف دیسر ، ترضح  نآ  هرهچ  هب  هلعش  ترارح  یتقو 

. دشاب ربخیب  میتی  لافطا  هویب و  نانز  زا  هک  تسا  یسک  يازس  نیا  ار ، شتآ  ترارح  شچب 
، دش هناخ  لخاد  هیاسمه  نانز  زا  ینز  نایم  نیا  رد 

: تفگ هناخ  بحاص  نز  هب  ًاروف  تخانشیم ، ار  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  وا 
؟ دنکیم شتآ  ار  رونت  وت  يارب  هک  تسیک  نیا  وت  رب  ياو 

داد : باوج  نز 
. تسا هدرک  محر  نم  لافطا  هب  هک  تسا  يدرم 

: تفگ هیاسمه  نز 
تسا . مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  گرزب ، نیا  وت  رب  ياو 

: تفگ دیود و  شیپ  تخانش ، ار  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  نوچ  نز  نآ 
نینمؤُْملاَریمَا  ای  َْکنِم  یئایَحاو 

«. دیشخبب ارم  متفرگ ، شتآ  یگدنمرش  زا  نانمؤمریما  يا  »
: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

ِکِّقَح  یف  ُتْرُصَق  امیف  ِهَّللا  َۀَمَا  ای  ِْکنِم  یئایَحاو  َلب 
[ . 1 .« ] تسا هدش  یهاتوک  وت  ّقح  رد  ادخ ، زینک  يا  ماهدنمرش ، وت  زا  نم  هکلب  »

--------------------------
اه : تشون  یپ 

بلاطیبا ج 2 ص 116. لآ  بقانم  و  راونالاراحب ج 41 ص 52 ، [ 1]

رتشگنا تیفیک 

: دومرف مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  فلا - 
دینکن ، تسد  رد  هرقن  ریغ  ِرتشگنا 

: دومرف ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  یتسرد  هب 
. دشاب نهآ  رتشگنا  نآ  رد  هک  یتسد  تسین  زیمت )  ) كاپ

: دومرف مالسلا  هیلع  اضر  ماما  ب - 
: وگب ندومن ، تسدب  رتشگنا  تقو  رد 

« ُمَرْکَْالا ُزیزَْعلا  َْتنَا  َکَّنِا  ٍْریَخ  یِلا  یتَِبقاع  ْلَعْجا  َو  ٍْریَِخب  یل  ِْمتْخا  َو  ِنامیِْالا  ِءامیِسب  ینِّمَس  َّمُهَّللَا  »
، نامیا هناشن  تمالع و  هب  نادرگ ، ابیز  وکین و  ارم  اراگدرورپ  )
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، نیزگرب میارب  ریخ  و 
هد ، رارق  ریخ  يوس  هب  ار  متبقاع  و 

(. يرتیمارگ يدنمتردق و  وت  هک  یتسرد  هب 
: هک درک  لقن  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  ج - 

زا يرتـشگنا  تشاد ، تسد  رد  ینَمَی  قیقع  رتـشگنا  هک  یلاـح  رد  دـمآ ، نوریب  زاـمن  يارب  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  يزور 
: دومرف داد و  نم  هب  ینامی » عزج  »

[ . 1 . ] دراد باوث  ربارب  داتفه  ینامی » عزج   » رتشگنا اب  زامن  هک  ناوخب  زامن  نآ  اب  راذگب و  دوخ  تسار  تسد  رد  ار  رتشگنا  نیا  یلع !! يا 
----------------------------------------

اه : تشون  یپ 
مجنپ . باب  نیقّتملا  ۀیلح  [ 1]

اه سابل  تیفیک 

دندرکیم ، زیهرپ  دنلب ، ياهنیتسآ  ياراد  و  دنلب ، ياهسابل  زا  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  فلا - 
[ . 1 . ] درکیم عطق  ار  نآ  يدایز  ًاروف  دوب ، دنلب  نآ  نیتسآ  هک  دیشوپیم  ار  ینهاریپ  رگا 

، دشاب هداس  دیاب  سابل  ب - 
، دیشوپیم هداس  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  و 

: دومرف و 
نارگ ياهسابل  هب  برع  ریغ  ماوقا  رگید  ناـیناریا و  نوچ  دنـشاب و  شوپ  هداـس  هک  هاـگنآ  دـشاب ، تمعن  ریخ و  اـب  هراومه  یمالـسا  تّما 

[ . 2 . ] دنرواین يور  تفب ، رَز  تمیق و 
. درک ضارتعا  ترضح  نآ  هب  یصخش  هک  دوب  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  مادنا  رب  يرادهلصو  هداس و  سابل  يزور 

: دومرف وا  خساپ  رد  ترضح 
اَهاَّلََوتَو اَْینُّدلا  َّبَحَأ  ْنَمَف  ِناَِفلَتُْخم ؛ ِناَلِیبَسَو  ِناَتِواَفَتُم ، ِناَّوُدَع  َةَرِخْآلاَو  اَْینُّدلا  َّنِإ  َنُونِمْؤُْملا . ِِهب  يِدَتْقَیَو  ُسْفَّنلا ، ِِهب  ُّلِذـَتَو  ُْبلَْقلا ، َُهل  ُعَشْخَی 

! ِناَتَّرَض ُدَْعب  اَمُهَو  ِرَخْآلا ، َنِم  َدَُعب  ٍدِحاَو  ْنِم  َبُرَق  اَمَّلُک  اَمُهَْنَیب ؛ ٍشاَمَو  ِبِْرغَْملاَو ، ِقِرْشَْملا  َِۀلِْزنَِمب  اَمُهَو  اَهاَداَعَو ، َةَرِخْآلا  َضَْغبَأ 
يادج هار  ود  و  توافتم ، نمشد  ود  ترخآ ، مارح و  يایند  دنریگیم ، قشمرـس  نآ  زا  نانمؤم  و  دوشیم ، مار  سفن  و  نتورف ، نآ  اب  لد  »

ود نآ  و  درک ، دـهاوخ  ینمـشد  نآ  اـب  دزرو و  هنیک  ترخآ  هب  دزرو ، قـشع  نآ  هب  دـشاب و  تسرپ  اـیند  هـک  یـسک  سپ  دـنرگیدکی ، زا 
هراومه ود  نآ  و  ددرگیم ، رود  يرگید  زا  دوش  کیدزن  یکی  هب  هاگره  ود ، نآ  يوس  هب  هدنور  و  دـنرود ، مه  زا  برغ  قرـش و  دـننامه 

[ . 3 .« ] دنناسر نایز  رگیدکی  هب 
---------------------------

اه : تشون  یپ 
مجنپ . باب  نیقّتملا  ۀیلح  [ 1]
متشه . باب  نیقّتملا  ۀیلح  [ 2]

: تسا حرش  نیا  هب  نآ  دانسا  زا  یخرب  هک  یتشد ، دمحم  سرهفملا  مجعم  هغالبلاجهن  تمکح 103  [ 3]
يافوتم 380 ه)  ) ینارح هبعش  نبا  لوقعلا ص 212 : فحت  - 1
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يافوتم 230 ه) ) دعس نبا  تاقبط ج 3 ص 28 : باتک  - 2
يافوتم 402 ه)  ) یناهفصا میعنوبا  ءایلوالا ج 1 ص 83 : ۀیلح  - 3

يافوتم 652 ه)  ) یعفاش هحلط  نبا  لوؤسلا ج 1 ص 15 : بلاطم  - 4
(. يافوتم 520 ه  ) یشوطرط كولملا ص 244 : جارس  - 5

رصم رادنامرف  دض  رب  هئطوت  فشک 

هک دزاـس  يراـکمه  هب  مهّتم  دـنک و  راد  هّکل  ار  وا  و  دـهد ، ناـماس  رـصم  رادـنامرف  دعـس ،) نب  سیق   ) هـیلع ياهئطوـت  تساوخاـت  هیواـعم 
رد جرم  جره و  روهظ  ابو  دـنک ، لزعار  سیق  ات  هدرک  یلاـعفنا  تکرح  کـی  راـچد  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترـضح  ماـجنارس 

. درب شروی  رصم  هب  دناوتب  رصم ،
[ . 1 . ] دنداد شرازگ  ماما  هب  ماش  زا  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  یتاعالّطا  ياهورین  ار  هئطوت  نیا  اریز  دش ، ءاشفا  هیواعم  هشقن 

----------------------
اه : تشون  یپ 

خیراوتلا ج 2 ص 228. خسان  [ 1]

جح مسارم  رد  هئطوت  فشک 

ار مدرم  هتفر ، ینم  تافرع و  تاقیم و  هب  جح  مسارم  هناهب  هب  شرادافو  ياهورین  زا  یخرب  هک  درک  حرط  ياهشقن  هیواعم  جـح ، مسارم  رد 
. دنناروشب مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح  ّدضرب 

هیلع یلع  ماما  دـنداد و  شرازگ  وا  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  يزرم  نورب  یتاـعالّطا  ياـهورین  هیواـعم ، یغیلبت  تئیه  تکرح  زا  لـبق  اـّما 
: تشون سابع » نب  مثق   » هّکم رادنامرف  هب  مالسلا 

ِهْمُْکلا ِعاَمْـسَْألا ، ِّمُّصلا  ِبُولُْقلا ، یْمُْعلا  ِماَّشلا  ِلـْهَأ  ْنِم  ٌساـَنُأ  ِمِسْوَْملا  َیلِإ  َهِّجُو  ُهَّنَأ  ِینُِمْلعی  َیلِإ  َبَتَک  ِبِْرغَْملاـِب -  ِینیَع -  َّنِإَـف  ُدـَْعب ، اَـمَأ 
ِلِجِآب اَهَلِجاَع  َنوُرَتْشیَو  ِنیِّدـلِاب ، اَـهَّرَد  اْینُّدـلا  َنُوِبلَتْحیَو  ِِقلاَْـخلا ، ِۀیِـصْعَم  ِیف  َقُولْخملا  َنوُعیِطیَو  ِلِـطاَْبلِاب ، َّقَْحلا  َنوُِسْبلی  َنیِذـّلا  ِراَْـصبَْألا ،

ُُهلِعاَف . اَّلِإ  ِّرَّشلا  َءاَزَج  يَزْجی  َالَو  ُُهِلماَع ، اَّلِإ  ِریَْخلِاب  َزوُفی  َْنلَو  َنیِقَّتُْملا ؛ ِراَْربَْألا 
. ِهِماَمِِإل ِعیِطُْملا  ِِهناَْطلُِسل ، ِِعباَّتلا  ِبِیبَّللا ، َحِصاَّنلاَو  ِبِیلَّصلا ، ْمِزاْحلا  َماِیق  َکیَدی  ِیف  ام  یَلَع  ِْمقَأَف 

[ . 1 . ] ُماَلَّسلاَو ًالِشَف ، ِءاَسْأَْبلا  َْدنِع  َالَو  ًارَِطب ، ِءاَمْعَّنلا  َْدنِع  ْنُکَت  َالَو  ُْهنِم ، ُرَذَتْعی  اَمَو  َكایِإ  َو 
هّکم هب  جـح  مسارم  يارب  ماـش  مدرم  زا  یهورگ  هـک  هداد  عـالّطا  نـمب  ماـش  رد  نـم  یتاـعالّطا  رومأـم  اـنامه  دورد ، ادـخ و  داـی  زا  سپ  »

رد ار  هدـنب  و  دـنیوجیم ، لـطاب  هار  زا  ار  قح  هک  اـنیبان ، ناشیاههدـید  و  اونـشان ، قح  ندینـش  رد  ناشاهـشوگ  لدروک ، یمدرم  دـنیآیم ،
دنربیم نامرف  ادخ ، زا  ینامرفان 

هدـنهد ماجنا  اهیکین ، رد  هکیلاح  رد  دـنرخیم ، ناراکزیهرپ  ناکین و  هنادواج  يارـس  ياهب  هب  ار  ایند  و  دنـشورفیم ، ایند  هب  ار  دوخ  نید 
دوشن . رفیک  راکدب  زج  اهیدب  رد  و  دریگ ، شاداپ  نآ 

ادابم شاب ، دوخ  ماما  رادربنامرف  و  تموکح ، وریپ  لقاع ، ياهدنهدتحیصن  شاب ، راوتـسا  هناتخـسرس  هنارایـشه و  دوخ  روما  هرادا  رد  سپ 
« دورد اب  یشاب . تسُس  تالکشم  ماگنه  هن  نامداش و  اهتمعن  ماگنه  هب  هن  يروآ ، يور  یهاوخرذع  هب  هک  یهد  ماجنا  يراک 

----------------------------
اه : تشون  یپ 
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. یتشد دمحم  سرهفملامجعم  هغالبلاجهن  همان 33  [ 1]

براش ندرک  هاتوک 

: دومرف مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح 
ِبِّیَّطلا ِۀَّنُّسلا  َنِم  َوُه  َو  ِۀَفاظِّنلا ، َنِم  ِبِراَّشلا  ُذْخَا 

[ . 1 .( ] تسا ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  مسر  هار و  هناشن  تفاظن و  زا  براش  ندرک  هاتوک  )
--------------------------

اه : تشون  یپ 
لوقعلافحت ص102. [ 1]

شمشک

شمشک  اب  اهيرامیب  نامرد 
نت تمالس  شمشک و 

حور  يداش  شمشک و 
مغلب  نامرد  شمشک و 

باصعا  نامرد  شمشک و 
تمالس  خرُس و  شمشک 

: دومرف ترضح  نآ  هک  درک  لقن  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  دوخ  ناردپ  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  - 1
[ . 1 . ] ِتْوَْملا َضَرَم  َّالإ   ِ ضاْرمْألا َعیمَج  ُعَفْدَت  ِقیِّرلا ، یَلَع  ٍمْوَی  ِّلُک  یف  ٌءاَرْمَح  ٌۀَبیبَز  َنوُرْشِع  َو  يدْحإ 

.« گرم يرامیب  زج  دیادزیم  ندب  زا  ار  اهرامیب  همه  هدعم ) ندوب  یلاخ  لاح  رد   ) اتشان رد  خرُس  شمشک  هناد  هدزای  ندروخ  »
: دومرف هک  دش  لقن  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  زا  - 2

[ . 2 . ] یلاعَت هَّللا  َءاْشنإ  ِتْوُْملا  َضَرَم  َّالإ  ْضَرْمَی  َْمل  َءارْمَح  ًۀَبیبَز  َنیرْشِع  َو  يدْحِإ  َحَبَطِْصا  ْنَم 
.« دهاوخب ادخ  رگا  گرم ، يرامیب  زج  ددرگیمن ، التبم  يرامیب  هب  دروخب  خرُس  شمشک  هناد  هدزای  هاگحبص  رد  هک  یسک  »

: دومرف هک  دناهدرک  لقن  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  اهنآ  و  دوخ ، ناردپ  زا  ترضح  نآ  مالسلا و  هیلع  قداص  ماما  زا  لّضفم  - 3
[ . 3 . ] ٍمْقُس َو  ٍضَرَم  َّلُک  ُْهنَع  ُهَّللا  َعَفَد  ِراهَّنلا ، ِلَّوأ  ْنِم  ٌءاَرْمَح  ٌۀَبیبَز  َنیرْشِع  َو  يدْحإ  َلَکَأ  ْنَم 

.« درک دهاوخ  عفد  وا  زا  ار  يرامیب  عون  ره  دنوادخ  دروخب ، خرُس  شمشک  هناد  هک 21  یسک  »
: دومرف ترضح  نآ  هک  درک  لقن  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  زا  دوخ  ناردپ  زا  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  - 4

[ . 4 . ] َسْفَّنلا ُبیطَی  َو  َةَراَرَْحلا ، ُءیِفُْطی  َو  ِضَرَْملِاب ، ُبَهْذَی  َو  َْبلَْقلا ، ُّدُشَی  ُبیبَّزلَا 
.« دزاسیم باداش  ار  حور  هدناشن و  ورف  ار  ندب  يامرگ  و  دنکیم ، نوریب  نت  زا  ار  يرامیب  يوق و  ار  ناج  شمشک  »

لقن نینچ  ربماـیپ  زا  ترـضح  نآ  هک  درک  لـقن  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  زا  شراوگرزب  ناردـپ  زا  مالـسلا  هیلع  اـضر  ماـما  - 5
: دومرف

ُبَهْذَـی َو  َسْفَّنلا ، ُبیطَی  َو  َْقلُْخلا ، ُنِسُْحی  َو  ِءاـیْعْألِاب ، ُبَهْذَـی  َو  َبَصَْعلا ، ُّدُـشَی  َو  ِمَْغلَْبلاـِب ، ُبَهْذَـی  َو  َةَّرُْملا ، ُفِشْکَی  ُهَّنإَـف  ِبیبَّزلاـِب  ْمُْکیَلَع 
[ . 5 . ] ِّمَْغلِاب
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دیادزیم ، ار  اهیخلت  شمشک  هک  شمشک ، فرصم  داب  امش  رب  »
دناریم ، نوریب  ندب  زا  ار  مغلب 

دنکیم ، يوق  ار  باصعا 
دیادزیم ، نت  زا  ار  اهیتسُس 

.« دزاسیم فرطرب  ار  هودنا  مغ و  باداش و  ار  حور  وکین و  ار  قالخا 
: دومرف ترضح  نآ  هک  درک  لقن  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  زا  دوخ ، ناردپ  زا  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  - 6

[ . 6 . ] ُهُهِرُْکی ًاْئیَش  ِهِدَسَج  یف  ْدِجَی  َْمل  ِقیِّرلا ، یَلَع  ٌءارْمَح  ًۀَبیبَز  َنیرْشِع  َو  يدْحإ  َلَکأ  ْنَم 
.« تفای دهاوخن  دنک ، نارگن  ار  وا  هک  يدرد  دوخ  مسج  رد  دنک ، لوانت  ناهاگحبص  رد  خرُس  شمشک  ددع  هک 21  یسک  »

-----------------------------
اه : تشون  یپ 

راونألاراحب ج 66 ص152 ح6 . [ 1]
. ةادغلاب برشلا  حوبصلا  حاحصلا  یفو  ءاذغلا ، وهو  حوبصلا ، لکأ  حابطصالا  راونألاراحب ج66 ص152 ح7 ، [ 2]

ناهاگحبص . رد  ندیشون  ینعی  حوبص ، ۀغّللا  حاحص  باتک  رد  ندروخ و  يزیچ  ناهاگحبص  رد  ینعی  حابطصا  ریثا  نبا  هیاهن  باتک  رد 
لاصخلاو ص344 ح9 . یفاکلاو ج6 ص352 ح3 . قالخألا ص380 ح3 . مراکم  [ 3]

راونألاراحب ج63 ص152 ح5 . [ 4]
راونألاراحب ج 66 ص151 ح1 . [ 5]
جراونألاراحب 66 ص151 ح3 . [ 6]

ییارحص ینساک 

: دومرف هک  درک  لقن  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
[ . 1 . ] اهوُضُْفنَتالَف اهوُُمْتلَکَأ  اذإَف  ِۀَّنَْجلا ، َنِم  ٌةَرْطَق  اَْهیَلَع  ُلِْزنَت  َو  َّالإ  ٍحابِص  ْنِم  امَف  َءابِْدنِْهلا  اُولُک 

نآ هدنامیقاب  دیدروخ ، ینساک  یتقو  دوشیم ، لزان  نآ  رب  تشهب  زا  ياهرطق  هکنآ  زج  تسین ، یحبـص  چیه  دیروخب ، یئارحـص  ینـساک  »
.« دیزیرن رود  ار 

---------------------------
اه : تشون  یپ 

لئاسوو ج25 ص184 ح2. یفاکلا ج6 ص363 ح8 . [ 1]

ودک

لقع  تیوقت  رد  ودک  شقن 
زغم  دشر  رد  ودک  شقن 

جنلوق  نامرد  رد  ودک  شقن 
: دومرف مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  - 1

[ . 1 «. ] ِغامِّدلا یف  ُدیزَی  ُهَّنإَف  َءاَّبُّدلا  اُولُک  »
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.« دنکیم تیوقت  ار  لقع  هک  اریز  دیروخب ، ودک  »
: دومرف مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هب  دوخ  ياهّتیصو  رد  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  ترضح  - 2

[ . 2 «. ] ِغامِّدلا َو  ِلْقَْعلا  یف  ُدیزَی  ُهَّنإَف  ُْهلُکَف ، ِءاَّبُّدلِاب  َْکیَلَع  ُِّیلَع  اَی  »
.« دشخبیم ورین  ار  زغم  تیوقت و  ار  لقع  اریز  ودک ، ندروخ  داب  وترب  یلع ، يا  »

: دومرف مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  - 3
[ . 3  ] ُهُّبُِحن ِْتیَْبلا  ُلْهَأ  َنَْحن  َو  َءاَّبُّدلا  اُولُک 

.« میراد شتسود  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  نادناخ  ام  هک  دیروخب ، ودک  »
: دومرف هک  درک  لقن  مالسلا  هیلع  یلع  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  - 4

«، ِغامِّدلا یف  ُدیزَی  ُهَّنإَف  َءاَّبُّدلا  اُولُک  »
[ . 4 «. ] ِْجَنلوُْقلا ِعَجَِول  ٌدِّیَج  ُهَّنإ  ُلُوقَأ : اَنأ  َو  ْمَعَن ، :» مالسلا هیلع  قداصلا  لاقف 

: میوگیم منکیم و  هفاضا  مه  نم  تسا و  نینچ  يرآ  دـیامرفیم : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دـشخبیم ، ورین  ار  زغم  اریز  دـیروخب ، ودـک  »
.« تسا دیفم  زین  جنلوق  نامرد  يارب  ودک 

-------------------------
اه : تشون  یپ 

راونألاراحب ج63 ص225 ح1 . [ 1]
راونألاراحب ج63 ص227 ح10 . و  ۀعیشلا ج25 ص203 ح5 . لئاسو  نساحملاو ص521 ح732 . یفاکلا ج6 ص371 ح7 . [ 2]

راونألاراحب ج63 ص228 ح15 . [ 3]

راونألاراحب ج63 ص228 ح15. [ 4]

وهاک

باوخ  وهاک و 
اذغ مضه  وهاک و 

[ . 1 «. ] َماعَّطلا ُمِضْهَی  َو  َساَعُّنلا ، ُثِرُوی  ُهَّنإَف  َّسَْخلا  اُولُک  »
.« دنکیم مضه  ار  اذغ  تسا و  روآ  باوخ  هک  دیروخب  وهاک  »

--------------------------
اه : تشون  یپ 

. سخلا باب  قالخألا ص396 ح2 . مراکم  و  باطخلا ج3 ص244 ح4717 . روثأمب  سودرفلا  راونألاراحب ج63 ص239 ح2 . [ 1]

ردنک

اهنادند تشادهب  رُدنُک و 
ناهد  تشادهب  رُدنُک و 

مغلب  نامرد  رُدنُک و 
هظفاح  تیوقت  رُدنُک و 

مالسلا هیلع  یلع  ماما  www.Ghaemiyeh.comهمانشناد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1507زکرم  هحفص 1231 

http://www.ghaemiyeh.com


اهدرد نامرد  رُدنُک و 
: دومرف مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  - 1

[ . 1 . ] ِّمَْفلا ِحیِرب  ُبَهْذَی  َو  َمَْغلَْبلا ، یِْقنَی  َو  َسارْضْألا ، ُّدُّشَی  ِناَّبُّللا  ُغْضَم 
.« دََربیم ار  ناهد  َِدب  يوب  و  دیادزیم ، ار  مغلب  مکحم و  ار  اهنادند  رُْدنُک  ندیوج  »

: دومرف ترضح  يرگید  لقن  رد  - 2
[ . 2  ] َمَْغلَْبلا ُبیُذی  ِناَّبُّللا  ُغْضَم 

.« دیادزیم ندب  زا  ار  مغلب  رُْدنُک  ندیوج  »
: دومرف هک  تسا  هدمآ  مالسلا  هیلع  یلع  هب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تاشرافس  رد  - 3

: َمْقُّسلا َْنبَهْذَی  َو  ِْظفِْحلا  یف  َنْدِزَی  ٌثالَث  ُِّیلَع : ای 
[ . 3 . ] ِنآْرُْقلا ِةَءارَق  َو  َكاَوَّسلا  َو  َناَّبُّللا 

دنکیم ، نامرد  ار  يرامیب  تیوقت و  ار  هظفاح  هک  تسا  زیچ  هس  یلع ، يا  »
رُْدنُک ، یکی 

ندز ، كاوسم  يرگید  و 
.« نآرق تئارق  یمّوس  و 

---------------------
اه : تشون  یپ 

قالخألا ص423 ح3 . مراکمو  لوقعلا ص101 . فحتو  لاصخلا ص153 ح5 . [ 1]
نمض ح2 . راونألاراحب ج63 ص443  [ 2]

راونألاراحب ج63 ص443 ح3 . [ 3]

ادخ يارب  نتشک 

. دز اهدایرف  دیبلط و  درَوامه  و  دمآ ، نادیم  هب  دودبع  نبورمع  یتقو  قدنخ »  » بازحا گنج  رد 
، تفرن وا  گنج  هب  یسک 

. تسا ریظنیب  يروالد  هک  دنتخانشیم  ار  وا  همه  نوچ 
ترضح ماجنارس  دادن ، باوج  یسک  مالسلا  هیلع  یلع  زج  دیبلط ، يرای  دوخ  باحصا  زا  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  راب  هس 

. تفر نادیم  هب  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما 
، دز مالسلا  هیلع  یلع  ماما  كرابم  رَس  رب  یتبرض  ورمَع  ادتبا 

رس ات  تسشن ، وا  هنیس  يور  رب  درک و  عطق  ار  وا  ياپ  و  درک ، هلمح  تسب و  ار  رس  داد و  یلاخ  اج  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترـضح 
دیامن ، ادج  ندب  زا  ار  وا 

. تخادنا مالسلا  هیلع  یلع  ماما  تروص  هب  ناهد  بآ  درک و  تراسج  ورمع 
. دنک ادج  ار  ورمع  رس  ات  تشگزاب ، دز و  مدق  يرادقم  تساخرب  ورمع  هنیس  يور  زا  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح 

؟ يدش دنلب  نم  هنیس  يور  زا  ارچ  دیسرپ : ورمع 
: دومرف
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تلاح رد  اـت  مدرک  ربص  دوبن ، ادـخ  يارب  متـشکیم ، ار  وت  لاـح  نآ  رد  رگا  مدـش ، ینابـصع  یتخادـنا ، نم  تروص  هب  ناـهد  بآ  نوچ 
[ . 1 . ] منک ادج  ار  تَرَس  ادخ  يارب  طقف  يّداع ،

----------------------------
اه : تشون  یپ 

راونالاراحب ج41 ص90 و 73. [ 1]

ربمایپ هب  تبسن  ینتورف  لامک 

نـشور خساپ  درک و  حرطم  ار  یتالاوئـس  و  دید ، ار  ماما  تینارون  قالخا و  یتقو  دیـسر  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  تمدـخ  يدوهی  یـصخش 
دینش :

دیسرپ دوب ، هدش  بوذجم  هکیلاح  رد 
؟ َْتنأ ِیبَنَفَا 

)؟ يربمایپ وت  ایآ  )
دومرف : وا  خساپ  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح 

ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  دَّمَُحم  دیبَع  ْنِم  ٌْدبَع  اَنأ  امَّنِا  َکَلیَو 
[ . 1 .« ] مشابیم ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  دّمحم  ناگدنب  زا  ياهدنب  نم  انامه  وت ، رب  ياو  »

------------------------------
اه : تشون  یپ 

(. بّرعم  ) یفاک ج1 ص70 لوصا  [ 1]

رفج باتک 

: دیامرفیم فقاوم  باتک  رد  ققحم  تسا و  مولع  همه  لماش  مالسلا و  هیلع  یلع  ترضح  تافیلأت  زا 
[ . 1 . ] تسا دوجوم  نآ  رد  ملاع  ضارقنا  ات  ناهج  ثداوح  مامت  هک  دشابیم  یلع  ماما  یّطخ  راثآ  زا  باتک  ود  هعماج  رفَج و 

-------------------------------------
اه : تشون  یپ 

تـسد ًالعف  هک  هدوب  تماما  ثاریم  ادخلوسر  هرز  ریـشمش و  حالـس و  رفج و  دسیونیم : تاجردـلا  رئاصب  رد  رفاص  نسح  نب  دـمحم  [ 1]
تسا . نامز  ماما 

یهلا ناربمایپ  ینامسآ  بتک 

هک : دنسرپیم  یخر 
؟ دنمادک مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  مولع  عبانم 

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  هک  دهدیم  خساپ  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  تازجعم  بیارغ  نمض  رد  یسلجم  همالع 
َنیثَلث مالسلا  هیلع  ِّیبَّنلا  سیرِْدا  یلَع  َو  َۀَفیحَص . َنیسْمَخ  َمَدآ  ِْنب  ِْثیَـش  یَلَع  یلاَعَت  ُهَّللا  َلَْزنَا  ًاباَتِک  َنوُرْـشِع  َو  َۀََعبْرَا  َو  ٍباَتِک  َۀَئاِم  يْدنِع  َو 

. َۀَفیحَص
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. ًۀَفیحَص َنیرْشِع  حُون  یلَع  َو 
. َۀَفیحَص َنیرْشِع  مالسلا  هیلع  میهاْربِا  یلَع  َو 

. نآْرُْقلا َو  َرُوبَّزلا  َو  َلیْجنْإلا  َو  ِةرْوَّتلا  َو 
: بیترت نیدب  تسا  دوجوم  نم  دزن  هک  ماهدید  ار  ینامسآ  بتک  زا  باتک  نم 124 

باتک مدآ 50  زا 
باتک سیردا 30  زا 

باتک حون 20  زا 
باتک میهاربا 20  زا 

. نآرق ناقرف و  روبز -  لیجنا -  ةاروت -  هفاضا  هب 
رد میدق  بتک  هیّلک  حور  هک  تسا  بتک  نیا  رد  رـشب  يارب  یهلا  ياهدـهع  ینامـسآ و  نیمارف  هیلک  هک  دوشیم  باتک  ًاعومجم 124  هک 

. تسا نارق 
. تسا یلع  هنیس  رد  نآرق  و 

. تسا قطان  نآرق  یلع  و 
[ . 1 . ] تسا هتشاد  مزال  یهاگآ  ینامسآ  ُبتک  همه  رب  و 

[ . 2 . ] تسا ینآرق  مولع  سّردم  نّیبم و  رّسفم و  وا 
-------------------------------

اه : تشون  یپ 
ینامسآ . ُبتُک  هب  ماما  یهاگآ  هرامش 2 -  يوَلَع  مولع  بناوج  ماسقا و  هب  دوش  هعجارم  [ 1]

ص695. ج9 ، راونالاراحب ، [ 2]

اههوک شیادیپ  للع  یسانش و  هوک 

: دومرف نیمز  تکرح  لادتعا  رد  اههوک  شقن  نیمز و  ناگراتس و  اهنامسآ و  یگژیو  هب  هبطخ 171  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
؛ ِةَراـیَّسلا ِموُجُّنِلل  ًاـفَلَتُْخمَو  ِرَمَْقلاَو ، ِسْمَّشِلل  يًرْجَمَو  ِراَـهَّنلاَو ، ِلـیَِّلل  ًاـضیِغَم  ُهَْتلَعَج  يِذَّلا  ِفوـُفْکَْملا ، ِّوـْجلاَو  ِعوـُفْرَْملا ، ِفـْقَّسلا  َّبَر  َّمُهَّللا 

. َِکتَداَبِع ْنِم  َنُومَأْسی  َال  َِکتَِکئاَلَم ، ْنِم  ًاْطبِس  ُهَناَّکُس  َْتلَعَجَو 
ِیتَّلا یِـساَوَّرلا  ِلاَبِْجلا  َّبَرَو  يَری ؛ َال  اَمَو  يَری  اَّمِم  یَـصْحی  َال  اَمَو  ِماَْـعنَْألاَو ، ِّماَوَْهِلل  ًاجَرْدَـمَو  ِماـَنَْأِلل ، ًاراَرَق  اَـهَْتلَعَج  ِیتَّلا  ِضْرَأـْلا  ِهِذـه  َّبَرَو 

اَنْمِصْعاَو َةَداَهَّشلا ، اَْنقُزْراَف  اَنیَلَع  ْمُهَتْرَهْظَأ  ْنِإَو  ِّقَْحِلل ؛ اَنْدِّدَسَو  یْغَْبلا  اَْنبِّنَجَف  اَنِّوُدَع ، یَلَع  اَنَتْرَهْظَأ  ْنِإ  ِتْعا . ًادامَ ِْقلَْخِللَو  ًاداَتْوَأ ، ِضْرَْأِلل  اَهَْتلَعَج 
[ . 1 . ] ِۀَْنتِْفلا َنِم 

--------------------------------
: اه تشون  یپ 

: تسا ریز  خرش  هب  هبطخ 171  كرادم  دانسا و  [ 1]
( يرجه يافوتم 202   ) محازم نبرصن  ): 7 یلع ءاعد  نم   ) نیفص ص 222:232 باتک  - 1

)7 داجس ماما  باحصا  زا   ) يزاوها دیعس  نبنیسح  رکذ : اعد و  باتک  - 2
( يرجه يافوتم 664   ) سوواط نبدیس  تاوعدلا ص102 : جهم  - 3
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( يرجه يافوتم 36   ) يربط يرجه :) لاس 37  ثداوح  رد   ) يربط ج3 ص84 خیرات  - 4
( يرجه يافوتم 328   ) ینیلک موحرم  یفاک ج 1 ص 86 و 142 : لوصا  - 5

(. يرجه يافوتم 1110   ) یسلجم موحرم  راونالاراحب ج91 ص241 ح9 ب40 : - 6

یلع ماما  باتک 

مدرم یعرش  تالاوئس  زا  يرایسب  خساپ  یتقو  مالسلا  امهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  صوصخ  هب  مالـسلا و  مهیلع  موصعم  ناماما  فلا -
: هک دندیسرپیم  مدرم  دندادیم و  ار 

؟ تساجک رد  اهخساپ  نیا 
: دندادیم باوج 

[ . 1 « ] مالسلا هیلعِیلَع  ِباتِک  ِیف  َناک  َِکلَذ  َو  »
« تسا دوجوم  مالسلا  هیلع  یلع  باتک  رد  خساپ  نیا  »

. دندیسرپ هعماجلا )  ) باتک مالسلا و  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  باتک  زا  ب -
: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

طخ اب  ترـضح  نآ  دومرف و  هئارا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  هب  مالـسا  یمارگ  لوسر  ار  نآ  بلاطم  میهاـفم و  هک  تسا  یباـتک 
هب هک  یشارخ  یعرش  ّدح  یّتح  دراد  دوجو  ناسنا  ياهيدنمزاین  مارح و  لالح و  زا  یعرش  لئاسم  مامت  خساپ  باتک  نیا  رد  تشون  دوخ 

[ . 2 . ] تسا هدمآ  نآ  رد  دوش  عقاو  یسک  تروص 
باتک ام  یهاگآ  مولع و  ینغ  عبانم  زا  یکی  هک  دندومرف  هراشا  تقیقح  نیا  هب  دوخ  تاراهظا  رد  اهراب  مالـسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  ج -

. دشابیم ربکا ) رفج   ) و هعماجلا )  ) باتک ترضح  نآ  هفیحص  مالسلا و  هیلع  یلع  ماما 
: دندومرفیم مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  ای  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دندیسرپیم ، مدرم  هک  ياهلئسم  ره 

. تسا هدمآ  نینچ  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  باتک  رد  هلئسم  نیا  مکُح 
دندومرفیم : نداد  خساپ  زاغآ  رد  ای 

ِیلَع » ِباتِک  ِیف  َّنِا  »
« هدمآ نینچ  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  باتک  رد  »

دندومرفیم : ای 
« ِیلَع ِباتِک  ِیف  اندَجَو  »

[ . 3 .« ] میتفای نینچ  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  باتک  رد  »
ترـضح باتک  رد  بلطم  نیا  ِیلَع ) ِباتِک  ِیف  َوُه  َسَیل   ) دومرفیم مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  هک  دـندرکیم  اـعّدا  ار  یبلطم  مدرم  یهاـگ 

[ . 4 . ] درادن دوجو  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
-------------------------------

اه : تشون  یپ 
ثیدح 1 و2 . ص697 ، ج2 ، هعیّشلا ، لئاسو  ثیدح 963 و  ص329  ج1 ، بیذهت ، [ 1]

ص272 . ، 47 جو ثیدح 51   33 صو ثیدح 61  35 صو  1 باب ص25 ، ج26 ، راونالاراحب ، [ 2]
ص21 و184 و227 . ، 2 جو ص328  ، 88 جو ص290  ، 62 جو ص27  ، 85 جو ص4  ، 76 جو ص222  ج64 ، راونالاراحب ، [ 3]
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ثیدح 18. لیذ  ص278  ج47 ، راونالراحب ، [ 4]

ماکحا هفسلف  رد  شیامن  رنه  دربراک 

: دنتفگ دندیسر و  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  تمدخ  هنیدم  نانز  زا  یخرب 
رسمه ياراد  هک  نانز  اّما  دننک ؟ جاودزا  رگید  نانز  اب  دنراد  نز  هکیلاح  رد  و  دنریگب ؟ ددعتم  نارسمه  نادرم ، ات  داد  هزاجا  دنوادخ  ارچ 

؟ دننک باختنا  ار  يرگید  نادرم  ای  درم  دنناوتیمن  دنتسه ،
؟ تسا هدش  لئاق  توافت  درم  نز و  نیب  دنوادخ  ارچ 

یشیامن ياههویش  اب  هکلب  دشن ، یـسرّرب  ثحب و  دراو  يراتفگ  رظن  زا  دوب ، قالخا  بدا و  نوناک  هک  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح 
: داد روتسد  دنامهف  نانز  هب  ار  یهلا  ماکحا  هفسلف 

. دندروآ بآ  زا  ُرپ  یفرظ  ناوناب  زا  کی  ره  ات 
. دنتخیر یگرزب  فرظ  لخاد  رد  ار  اهبآ  دومرف :

: ات داد  نامرف  دش  طولخم  اهبآ  یتقو 
!! درادرب ار  دوخ  فرظ  بآ  ینز  ره 

: دنتفگ یتفگش  اب  نانز 
. تخانش زاب  ار  نآ  دوشیمن  اهبآ  ندش  طولخم  زا  سپ  تسا ، یلاحم  راک  نیا  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ای 

: دومرف مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح 
[ . 1 . ] تسا رطخ  رد  هداوناخ  تلاصا  دنزرف و  تلاصا  اریز  دشاب  هتشاد  يرگید  درم  دناوتیمن  رادرهوش  نز  زین  لیلد  نیمه  هب 

ندش طولخم  زا  سپ  دننکشب و  یگرزب  فرظ  کی  رد  هدروآ  یغرم  مخت  ینز  ره  ات  داد  روتـسد  ماما  هک  تسا  هدمآ  عبانم  زا  یخرب  رد  )
درادرب ). ار  دوخ  صوصخم  غرم  مخت  مادک  ره  ات  دومرف : اههدیفس  اههدرز و 

نییبت ماکحا و  هفسلف  رد  ار  یمّسجت  رنه  و  کیتامارد )  ) یشیامن ياهشور  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  هک  تسا  نآ  يراتفر  هویـش  نیا  شزرا 
. دننک كرد  یگداس  هب  ناراگزور  نآ  نانز  ار  یهقف  یملع  دنمشزرا  ثحابم  هک  دریگیم  راکب  ياهنوگب  مارح  لالح و 

------------------------------
اه : تشون  یپ 

. يزار حوتفلاوبا  نانجلا  ضور  زا  لقن  راونالاراحب ج 40 ص 266 ، [ 1]

بالقنا دض  رفیک 

دنکیم : وربور  مادعا  رفیک  اب  ار  نآ  بکترم  اسب  هچ  تسا و  كانرطخ  رایسب  تفلاخم  هنوگ  هس 
شروش ...

ههبج ... زا  رارف 
تنایخ ...

تسا . مادعا  نآ  يازس  هک  دوشیم  هدرمش  گرزب  ياهمرج  زا  اهتفلاخم  هنوگ  نیا  یبالقنا  ياهشبنج  يهمه  رد 
دیوگیم : رازراک  نادیم  زا  نایرارف  هرابرد  ع )  ) یلع ماما 

هدی ... نم  یفلا  راصتعا  و  یقابلا ، راعلا  و  مزاللا ، لذلا  و  هیلع ، هللا  هدجوم  رارفلا  یف  نا  و  هسفن ، قبوم  و  هبر ، طخسم  هنا  مزهنملا  ملعیل  و 
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گنن یمتح و  تلذ  و  راـگدرورپ ، رهق  يهیاـم  رارف  دـشکیم . یهاـبت  هب  ار  دوخ  دزیگنایم و  رب  ار  راـگدرورپ  مشخ  هک  دـنادب  يرارف  «و 
. دونـشخان وا  زا  دنوادخ  تسا و  هاتوک  يرارف  رمع  دـنکیم . خـلت  شماک  هب  ار  یگدـنز  دـهاکیم و  ناسنا  يزور  قح و  زا  تسا . يدـبا 

[ . 1 .« ] تسا رتناسآ  اهتبیصم  نیا  لمحت  اهتبوقع و  نیدب  تفلا  زا  تساور و  اهالب  نیا  لوزن  زا  شیپ  یمدآ  گرم 
دیامرفیم : نینچمه  و 

هللا و ... داص  نم  اولتاق  هللا و  اوقتاف  هللا ، هکرادتی  نا  الا  هکلهافش ، یلع  ناک  هرما ، یف  نهذا  و  هللا ، یف  داهجلا  كرت  نم  هناف  دعب ... اما 
دنوادخ زج  هک  تسا ، هدنکفا  تکاله  هاگترپ  رب  ار  دوخ  دزرو  یتسـس  وا  رما  رد  دـنادرگ و  يور  ادـخ  هار  رد  داهج  زا  هکنآ  دـعب ... اما  »
شوماخ ار  يدزیا  غورف  ات  تسا  نآ  رب  درازآیم و  ار  ادخ  هکنآ  اب  و  دینک ، هشیپ  يراکزیهرپ  ادـخ  رهب  درادـن . ار  وا  تاجن  يارای  یـسک 

دیئامن . راکیپ  دنک ،
امش رب  رگا  و  یگرزب . ياهراک  نینچ  لها  هن  دنریـسفت و  ياملع  هن  نید ، ناهیقف  هن  دنناوخ و  نآرق  هن  نانآ  هچ  دیمزرب  هارمگ  ناراکبان  اب 

[ . 2 .« ] درک دنهاوخ  راتفر  يرسک  رصیق و  نوچ  امش  اب  دنوش  مکاح 
------------------------------

: اه تشون  یپ 
ص 60 . هغالبلاجهن ، كردتسم  [ 1]

ص 45. مشش ، دلج  يربط : خیرات  [ 2]

تسا گنس  شاداپ  ار  زادنا  خولک 

زواجت وت  قح  هب  دـهدیم  هزاـجا  دوخ  هب  هک  ینمـشد  اریز  نزب . تسد  لـباقتم  يهلمح  هب  نک و  يرادـیاپ  دروآ ، هلمح  وت  رب  نمـشد  رگا 
دروآیم . لقع  رس  رب  ار  وا  نکش  نادند  خساپ  هکلب  نیناوق ، اهشزرا و  هن  دنک ،

دیامرفیم : ع )  ) یلع ماما 
رشلا . الا  هعفدی  رشلا ال  ناف  ءاج ، ثیح  نم  رجحلا  اودر 

[ . 1 .« ] دنکیم عفد  رش  اهنت  ار  رش  هک  دینادرگزاب ، شادبم  هب  ار  گنس  يهراپ  »
------------------------------

اه : تشون  یپ 
يهرامش 306. تمکح  هغالبلاجهن ، [ 1]

ریقف نز  ود  هب  يواسم  کمک 

. دندرک کمک  ياضاقت  دندمآ و  مالسلا  هیلعیلع  ماما  تمدخ  دوب  مجع  زا  يرگیدو  برع  یکی  هک  ریقف  نز  ود 
. داد اذغ  زا  یفرظ  و  مهرد » جنپ  تسیب و   » مادک ره  هب  ماما 

: تفگ مالسلا  هیلعنینمؤملاریما  ترضح  هب  باطخ  برع  نز 
دشابیم مجع  زا  وا  برع و  نانز  زا  ینز  نم  نینمؤملاریما ، ای 

؟ ینکیم قافنا  يواسم  ام  رفن  ود  ره  هب  ارچ 
: دومرف مالسلا  هیلعیلع  ماما 

[ . 1 . ] منیب یمن  لام  نیا  قافنا  رد  قاحسا  نادنزرف  رب  لیعامسا  نادنزرف  يارب  یقرف  چیه  نم  مسق  ادخ  هب 
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: هک دندرک  لقن  یخرب  و 
: دومرف برع  نز  هب  تشاد و  رب  یکاخ  تشم  مالسلا  هیلعنینمؤملاریما  ترضح 

. يرادرب رتشیب  ندوب  برع  يارب  ات  ایب 
--------------------------------

اه : تشون  یپ 
ج1، یفاک ، لوصا  و  ص137 -  ج41 ، راونالاراحب ، و  ص431 -  ج2 ، هعیشلا ، لئاسو  و  ینادمه -  قاحسا  یبا  ص69 ؛ ج1 ، تاراغلا ، [ 1]

ص263. نایبلا ، فشک  و  ص406 - 

ربیخ ِرد  هدننَک 

ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  يربهر  هب  ناناملـسم  نایدوهی ، ینکـش  نامیپ  تنایخ و  تابثا  بازحا و  گنج  رد  يزوریپ  زا  سپ 
دندرک ، حتف  ار  نایدوهی  ياه  هعلق  زا  یخرب  نیزاغآ ، ياههلمح  نامه  رد  دندش و  هدامآ  ربیخ  نایدوهی  اب  گنج  يارب 

. دوب دیدش  درد  مشچ  راچد  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح  زور  نآ  رد 
تمواقم اب  یلو  دـندروآ ، شروی  ملالـس »  » و حـیطو »  » ياهژد فرط  هب  مالـسا  نایهاپـس  ربیخ ، نایدوهی  کـچوک  ياـه  هعلق  حـتف  زا  سپ 

دندش . وربور  هعلق  نوریب  رد  دوهی ، هناتخسرس 
نوتـس رد  ار  اهنآ  ماـشه  نبا  مالـسا  سیون  هریـس  هک   ) نیگنـس تاـفلت  نداد  يراکادـف و  يزاـبناج و  اـب  مالـسا  ریلد  نازابرـس  ور ، نیا  زا 
نودـب زور  ره  و  هدرک ، مرن  هجنپ  تسد و  دوهی ، نارواـگنج  اـب  زور  هد  زا  شیب  دـنوش و  زوریپ  دنتـسناوتن  تسا ) هدروآ  درِگ  صوـصخم 

. دنتشگیم زاب  هاگرگشل  هب  هجیتن 
دمآ . ژد  رانک  ات  دیفس  مچرپ  اب  دیدرگ و  اه  هعلق  حتف  رومأم  رکبیبا  اهزور ، زا  یکی  رد 

ندرگ هب  ار  هانگ  مادکره  هاپـس  هدنامرف و  دنتـشگزاب و  هجیتن  نودـب  یتّدـم  زا  سپ  یلو  دـندرک ، تکرح  وا  یهدـنامرف  هب  زین  ناناملـسم 
. دندومن مهّتم  رارف  هب  ار  رگیدمه  هتخادنا و  رگیدکی 

دش . راذگاو  رمع  هدهع  هب  رکشل  یهدنامرف  رگید  زور 
قوف تعاجش  يروالد و  فیصوت  اب  دربن ، هنحـص  زا  تشگزاب  زا  سپ  [ 1  ] يربط لقن  هب  اـنب  دومن و  رارکت  ار  دوخ  تسود  ناتـساد  زین  وا 

. تخاسیم بوعرم  ار  ربمایپ  نارای  ْبَحْرَم ،»  » ِژد ِسیئر  هداعلا 
دوب . هدرک  تحاران  تخس  ار  مالسا  نارادرس  ملسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  عضو  نیا 

: دومرف ار  ریز  هدنزرا  هلمج  و  دروآ ، درگ  ار  شترا  ناروالد  نارسفا و  ملسو ، هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  تاظحل  نیا  رد 
[ . 2 . ] ٍراّرَِفب َسَیل  ِهیَدی  یَلَع  ُهَّللا  ُحَتْفی  ُُهلوُسَر ، َو  ُهَّللا  ُهُّبِحی  َو  َُهلوُسَر  َو  َهَّللا  ُّبِحی  ًالُجَر  ًاَدَغ  َۀیاَّرلا  َّنیِطْعَُال 

ار ژد  نیا  دنوادخ  دنرادیم و  تسود  ار  وا  ربمایپ  ادـخ و  دراد و  تسود  ار  ربمایپ  ادـخ و  هک  مهدیم  یـسک  تسد  هب  ادرف  ار  مچرپ  نیا  »
دنکیمن ». رارف  دربن  هنحص  زا  هدرکن و  نمشد  هب  تشپ  زگره  هک  تسا  يدرم  وا  دیاشگیم . وا  تسد  هب 

: دومرف نینچ  یبلح  يربط و  لقن  هب  و 
راّرَف َریَغ  ٍراّرَک 

[ . 3 .« ] دنکیمن رارف  زگره  و  هدرک ، هلمح  نمشد  يوس  هب  »
؛ دریگب تروص  وا  تسد  هب  يزوریپ  حتف و  دوب  رّدقم  هک  تسا  يرادرـس  نآ  تماهـش  يونعم و  يرترب  تلیـضف و  زا  یکاح  هک  هلمج  نیا 

. تخیگنارب هاپس  نارادرس  شترا و  نایم  رد  هرهلد  بارطضا و  اب  مأوت  يدایز  يداش 
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ددرگ . ِيو  بیصن  یماظن  گرزب  لادم  نیا  هک  [ 4  ] درکیم وزرآ  يدرف  ره 
راختفارپ مچرپ  نیا  هک  دنمهفب  رتدوز  هچره  دنتساوخیم  همه  دنتفر . دوخ  هاگباوخ  هب  مالسا  نازابرس  تفرگ . ارف  ار  اج  همه  بش  یهایس 

[ . 5 . ] دش دهاوخ  هداد  یسک  هچ  تسد  هب 
تسا !؟ اجک  یلع  دومرف : ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  هاگان 

تسا . هدومن  تحارتسا  ياهشوگ  رد  تسا و  درد  مشچ  راچد  وا  هک  دش : هتفگ  وا  خساپ  رد 
. دیروایب ار  وا  دومرف : ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ 

دیوگیم : يربط 
. دندروآ دورف  ربمایپ  همیخ  ربارب  رد  هدومن و  راوس  رتش  رب  ار  مالسلا  هیلع  یلع 

. درک اعد  وا  ّقح  رد  و  دیشک ، وا  ناگدید  رب  یتسد  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ 
التبم درد  مشچ  هب  رمع  نایاپ  ات  مالـسا  یِمان  رادرـس  هک  دراذگ  وا  ناگدید  رد  کین  رثا  نانچنآ  یئاحیـسم  ِمَد  دننام  اعد ، نآ  لمع و  نیا 

. دیدرگن
. داد يورشیپ  روتسد  مالسلا  هیلع  یلع  هب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ 

. دیامن توعد  مالسا  نیئآ  هب  ار  اهنآ  دراد و  مازعا  ژِد  نارس  يوس  هب  ار  یناگدنیامن  گنج  زا  لبق  هک  دش  روآ  دای  و 
هیزج تخادرپ  اب  دنوش و  حالـس  علخ  دیاب  هک  دزاس  انـشآ  مالـسا  تموکح  ياول  تحت  شیوخ  فیاظو  هب  ار  اهنآ  دـنتفریذپن ، ار  نآ  رگا 

[ . 6 . ] دننک یگدنز  هنادازآ  مالسا  تموکح  هیاس  رد 
. دیگنجب نانآ  اب  دنداهنن ، ندرگ  مادک  چیه  هب  رگا  و 

: دومرف ار  فورعم  ثیدح  و 
ِمَعَّنلا  ُرْمُح  ََکل  َنوُکی  ْنَا  ْنِم  ٌریَخ  ًادِحاو  ًالُجَر  َِکب  ُهَّللا  يدَتْهی  ِْنَئل 

فرص ادخ  هار  رد  ار  اهنآ  دشاب و  وت  لام  يوم  خرس  نارتش  هک  تسا  نیا  زا  رتهب  دنک ، تیاده  وت  هلیـسو  هب  ار  درف  کی  دنوادخ  هاگره  »
[ . 7 .« ] ینک

[8 ، ] دیاشگب ار  ملالس »  » و حیطو »  » ياهژد هک  دش  رومأم  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  هیحان  زا  مالـسلا ، هیلعنانمؤمریما  هک  یماگنه 
نانامرهق هتسیاش  هک  یّـصاخ  تماهـش  اب  نانک و  هلَوْرَه  دومن و  لیامح  ار  راقفلاوذ )  ) دوخ صوصخم  ریـشمش  درک و  نت  رب  یمکحم  ِهرِز 

رد دوب ، هداد  وا  تسد  هب  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  ار  مالـسا  مچرپ  درک و  تکرح  ژد  يوس  هب  تسا  یگنج  ياهنادـیم  هژیو 
. دومن بصن  نیمز  رب  ربیخ  یکیدزن 

دنتخیر . نوریب  نآ  زا  دوهی  ناروالد  دیدرگ و  زاب  ربیخ  ِرَد  هظحل  نیا  رد 
یب دندوب ، مالسلا  هیلع  یلع  رس  تشپ  هک  ینازابرـس  هک  دوب  بیهم  نانچنآ  وا  هرعن  ِتبیه  دمآ ، ولج  ثراح »  » مان هب  بَحْرَم  ردارب  تسخن 

، دش زاغآ  دربن  دنام ، اجرباپ  هوک  دننام  مالسلا  هیلع  یلع  یلو  دنتفر ، بقع  رایتخا 
. درپس ناج  داتفا و  كاخ  يور  هب  ثراح  حورجم  مسج  هک  تشذگن  ياهظحل 

. تخاس ّرثأتم  نیگمغ و  تخس  ار  بحرم  ردارب ، گرم 
رب دوب  هدیـشارت  صوصخم  گنـس  زا  هک  یهالک  تشاد و  نت  رب  ینامی  هرز  و  دوب ، حالـس  قرغ  هک  یلاح  رد  ردارب  ماقتنا  نتفرگ  يارب  وا 

دناوخ : ار  ریز  زجر  برع  نانامرهق  مسر  هب  دمآ و  ولج  دوب ، هداد  رارق  نآ  يور  ار  دوخهالک  هک  یلاح  رد  تشاد ، رس 
ٌبَحْرَم  ّینإ  ُرَبیَخ  ْتَِملَع  ْدَق 

ٌبَّرَُجم ٌلََطب  ِحالَّسلا  یکاش 
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«. متسه یگنج  حالس  هب  زّهجم  هدومزآراک و  ینامرهق  مبحرم ، نم  هک  دهدیم  یهاوگ  ربیخ  راوید  رد و  »
ُبَلْغَا  ّینِاَف  ُرْهَّدلا  َبَلَغ  ْنِا 

ُبَّضَُخم ِءامِّدلِاب  يْدنِع  َنْرَْقلا  َو 
.« دندرگیم نیگنر  نوخ  اب  دنوشیم ، وربور  نم  اب  گنج  ياه  هنحص  رد  هک  ینانامرهق  مزوریپ ، زین  نم  تسا ، زوریپ  راگزور  رگا  »

دومرف : نینچ  دیشک و  نمشد  خر  هب  ار  دوخ  ناوزاب  يورین  یماظن و  تیصخش  و  دورس ، وا  ربارب  رد  يزجر  زین  مالسلا  هیلع  یلع 
ةَرَدیَح  یُّما  یْنتَّمَس  يذَّلا  اَنَا 

ٌةَرَوْسَق ٍثَیل  َو  ٌماجآ  َماغْرَض 
.« متسه اه  هشیب  ریش  روالد و  درم  هدناوخ ؛ ریش )  ) ردیح ارم  مردام  هک  متسه  یسک  نامه  نم  »

هَرْصَْقلا  ُظیلَغ  ِنیَعارَّذلا  َْلبَع 
ِةَرَْظنَْملا ُهیِرَک  ِتاباغ  ِثیَلَک 

.« متسه بیهم  يرَظنم  بحاص  اههشیب  ریش  ِدننام  دربن  نادیم  رد  مراد و  دنمورین  ندرگ  يوق و  ناوزاب  »
تفای . نایاپ  نامرهق  ود  ياهزَجَر 

دروآ . دیدپ  نارظان  لد  رد  یبیجع  تشحو  دوهی ، مالسا و  نامرهق  ود  ياههزین  ریشمش و  تابرض  يادص 
. تخاس مین  ود  نادند  ات  ار  رس  گنس و  دوخ و  هالک  رپس و  دمآ و  دورف  بحرم  قرف  رب  مالسا  نامرهق  هدنبوک  هدنّرب و  ریشمش  ناهگان 
دوخ هاگهانپ  هب  هدراذگ  رارف  هب  اپ  دـندوب ، هداتـسیا  بحرم  رـس  تشپ  هک  دوهی  ناروالد  زا  یخرب  هک  دوب  نیگمهـس  نانچنآ  تبرـض  نیا 

. دندش هدنهانپ 
. دندش هتشک  هدیگنج و  نت  هب  نت  یلع  اب  دندرکن ، رارف  هک  ياهّدع  و 

. دومن بیقعت  راصح  ِرد  ات  ار  يرارف  نایدوهی  یلع 
داتفا . يو  تسد  زا  رپس  دز و  مالسلا  هیلع  یلع  رپس  رب  ریشمش  اب  دوهی  نایوجگنج  زا  رفن  کی  شکمشک ، نیا  رد 
درب . راکب  رَپِس  ياج  هب  رازراک  نایاپ  ات  و  دنَک ، دوخ  ياج  زا  ار  نآ  دیدرگ و  ژد  ِرَد  هّجوتم  ًاروف  مالسلا  هیلع  یلع 

نیا زا  ار  نآ  هک  دندرک  یعـس  عفاروبا  هلمج  نآ  زا  مالـسا  نازابرـس  نیرتدنمورین  زا  رفن  تشه  دنکفا ، نیمز  يور  هب  ار  نآ  هکنآ  زا  سپ 
[ . 9 . ] دنتسناوتن دننک ، ور  نآ  هب  ور 

دش . هدوشگ  یهاتوک  تّدم  رد  دندوب ، هدش  لّطعم  نآ  تشپ  زور  هد  ناناملسم  هک  ياهعلق  هجیتن  رد 
دسیونیم : دوخ  خیرات  رد  یبوقعی ،

[ . 10 . ] دوب عرذ  ود  نآ  يانهپ  عرذ و  راهچ  نآ  لوط  گنس و  زا  راصح  ِرَد 
دنکیم : لقن  نینچ  ار  ربیخ  ِرد  ندنک  تشذگرس  نانمؤمریما ، زا  یّصاخ  دنس  هب  داشرا  رد  دیفم  خیش 

. مداد رارق  دندوب  هدنک  نایدوهی  هک  یقدنخ  يور  هب  لپ  دـننام  ار  نآ  دربن  نایاپ  زا  سپ  مدرب و  راک  هب  رپس  ياج  هب  هدـنک  ار  ربیخ  ِرَد  نم 
. مدرک باترپ  قدنخ  نایم  ار  نآ  سپس 

: دیسرپ يدرم 
يدومن ؟ ساسحا  ار  نآ  ینیگنس  ایآ 

داد : خساپ 
[ . 11 . ] مدرکیم ساسحا  دوخ  رپس  زا  هک  ینیگنس  هزادنا  نامه  هب 

حتف رد  هک  مالسلا  هیلع  یلع  ياهتداشر  نآ و  تایصوصخ  ربیخ و  ِرد  ندنک  هرابرد  يزیگنا  تفگش  بلاطم  مالـسا  خیرات  ناگدنـسیون 
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. دناهتشون هداد ، ماجنا  ژِد  نیا 
. درادن قفِو  يرشب  یلومعم  ياهتردق  اب  زگره  ثداوح ، نیا 

. تسا هدرب  نیب  زا  ار  دیدرت  ّکش و  هداد و  حیضوت  هراب  نیا  رد  دوخ  نانمؤمریما 
: دومرف نینچ  یصخش  خساپ  رد  ترضح  نآ 

[ . 12 . ] ٌۀیِضَر ٌۀَِّنئَمْطُم  اهِّبَر  ِءاِقِلب  ٍسْفَن  َو  ٍۀیِهِلا  ٍةَّوُِقب  اُهتْعَلَق  ْنِکل  َو  ٍۀیِرََشب  ٍةَّوُِقب  اُهتْعَلَق  ام 
ماجنا ار  راک  نیا  تمایق  زور  هب  خـسار  ینامیا  اب  داد و  ادـخ  يورین  وترپ  رد  هکلب  مدـنکن ، ياج  زا  يرـشب  يورین  اـب  ار  رد  نآ  زگره  نم  »

.« مداد
--------------------------------

اه : تشون  یپ 
يربط ج 2 ص 300 . خیرات  [ 1]

راونالاراحب ج 21 ص 40 . و -  ماشه ج 3 ص 349 -  نبا  هریس  و -  یبلح ج 2 ص 43 -  هریس  و -  نایبلا ج 9 ص 120 -  عمجم  [ 2]
دیوگیم : نینچ  دوخ  فورعم  هدیصق  رد  هتشگ و  ّرثأتم  تخس  رادرس  ود  نیا  رارف  تشذگرس  زا  دیدحلا  یبا  نبا  [ 3]

امدقت  َنیذَّللا  سنا  سنا ال  ام  و 
املع  دق  رفلا ، امهرفو و 

هتفرگ و تسد  هب  ریشمش  نانآ  اریز  درک ، مهاوخن  شومارف  ار  رادرس  ود  نیا  تشذگرس  زگره  هک  منک  شومارف  ار  زیچ  همه  رگا  بوخ  )
.( دندومن رارف  هدرک ، نمشد  هب  تشپ  تسا ، مارح  داهج  زا  رارف  دنتسنادیم  هکنیا  اب  دنتفر و  نمشد  يوس  هب 

اهبابهذ  دق  یمظعلا و  ۀیارلل  و 
بیبالج اهقوف و  لذ  سبالم 

دوب ). هدیناشوپ  ار  نآ  يراوخ  ّتلذزا و  یئاه  هدرپ  ینعم  ملاع  رد  یلو  دندرب  نمشد  يوس  هب  ار  گرزب  مچرپ  اهنآ  )
لدرمش  یسوم  لآ  نم  امهّلشی 

بوبعی  دیجا  فیّسلا ، داجن  لیوط 
دوب .) راوس  وردنت  بسا  رب  هک  الاب  دنلب  ناوج  درکیم ، درط  ار  نانآ  یسوم  نادنزرف  زا  وردنت  ناوج  کی  )

َْتعَنَم اَِـمل  یطْعُم  ـال  َّمُهّللا  تفگ : نینچ  قوش  زا  رپ  یلد  اـب  دینـش ، ربماـیپ  زا  ار  قوـف  نخـس  همیخ  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  یماـگنه  [ 4]
یبلح ج 3 ص 41 . هریس   » َتیَطْعَا اَِمل  َِعناَمَالَو 

رمع . رکبوبا و  لواطتف  تسا ؛ نینچ  ثحب  نیا  رد  يربط  خیرات  ترابع  [ 5]
راحب ج 21 ص 28 . [ 6]

. 22  - يراخب ج 5 ص 23 حیحص  و -  ملسم ج 5 ص 195 -  حیحص  [ 7]
هدز مالـسا  شترا  تیثیح  رب  يریذـپان  ناربج  هبرـض  دوخ  رارف  اب  دـندوب و  هدـشن  اهنآ  ندوشگ  هب  ّقفوم  یلبق  هدـنامرف  ود  هک  یئاهژد  [ 8]

دندوب .
ماشه ج 3 ص 349 . نبا  هریس  و -  يربط ج 2 ص 300 -  خیرات  [ 9]

یبوقعی ج 2 ص 46 . خیرات  [ 10]
داشرا ص 59 . [ 11]

راونالا ج 21 ص 40. راحب  [ 12]
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ادهش نارسمه  نامیتی و  هب  کمک 

دربیم ، هتفرگ  شود  هب  یبآ  کشم  ینز  دید  نینمؤملاریما  يزور 
دروآ ، تساوخیم  نز  هک  یّلحم  هب  تفرگ و  وا  زا  ار  بآ  کشم  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

. دیسرپ نز  لاح  زا  هاگنآ 
: تفگ نز 

تمشاذگ و نم  يارب  میتی  لفط  دنچ  دش ، هتشک  اجنآ  رد  داتسرف و  یماظن  ياهزرم  زا  یـضعب  هب  ارم  رهوش  مالـسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع 
. میامن نیمأت  ار  ملافطا  دوخ و  هک  منک  تمدخ  مدرم  يارب  ات  تسا  هدرک  راداو  ارم  جایتحا 

. تشگزاب اجنآ  زا  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح 
. درک نز  هناخ  دصق  تشادرب و  دوب  ماعط  نآ  رد  هک  یلیبنز  سپس 

: دنتفگ شنارای  زا  یضعب 
. میربب ام  دیراذگب 

؟ درادرب تمایق  رد  ارم  راب  هک  تسیک  دومرف :
دیسرپ : نز  دیسر ، نز  هناخ  رد  هب  نوچ 

؟ دَنَزیم رَد  هک  تسیک 
. ماهدروآ ماعط  تیاههّچب  يارب  نک  زاب  ار  رد  مدروآ ، وت  يارب  ار  بآ  کشم  زورید  هک  متسه  ادخ  هدنب  نامه  دومرف :

: تفگ نز 
. درک زاب  ار  رد  سپس  دنک ، مکح  بلاطیبا  نب  یلع  نم و  نایم  دشاب و  یضار  وت  زا  ادخ 

: دومرف دش ، لخاد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
مارآ ار  اـهنآ  وت  منک و  ریمخ  نم  اـی  منک و  مارآ  ار  اـههّچب  نم  زپـب و  ناـن  نک و  ریمخ  وت  یهاوـخیم  مراد ، تسود  ار  باوـث  بسک  نم 

؟ ینک
: تفگ نز 

درک . نتفرگ  ریمخ  هب  عورش  مرتهاگآ و  نتخپ  نان  هب  نم 
کی ره  هب  تشاذـگیم و  امرخ  تشوگ و  لاـفطا  ناـهد  هب  همقل  همقل  درک و  هداـمآ  ار  تشوگ  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترـضح 

: دومرفیم
« تسا هدش  یهاتوک  وت  ّقح  رد  نک ، لالح  ار  یلع  »

: تفگ نز  دش ، هدامآ  ریمخ  نوچ 
. نک شتآ  ار  رونت  ادخ  هدنب 

درک . شتآ  ار  رونت  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
: دومرفیم دیسریم و  ترضح  نآ  هرهچ  هب  هلعش  ترارح 

.« دشاب ربخیب  میتی  لافطا  هویب و  نانز  زا  هک  تسا  یسک  يازس  نیا  ار ، شتآ  ترارح  شچب  »
: تفگ هناخ  بحاص  نز  هب  تخانشیم  ار  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هک  دش ، هناخ  لخاد  هیاسمه  زا  ینز  نایم  نیا  رد 

؟ دنکیم شتآ  ار  رونت  وت  يارب  هک  تسیک  نیا  وت  رب  ياو 
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: داد باوج  نز 
. تسا هدرک  محر  نم  لافطا  هب  هک  تسا  يدرم 

: تفگ هیاسمه  نز 
. تسا مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  نیا  وت  رب  ياو 

: تفگ دیود و  شیپ  تخانش  ار  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح  نوچ  نز  نآ 
نینمْؤُْملاَریِمَأ ای  َْکنِم  ِیئایَحاو 

« دیشخبب ارم  متفرگ ، شتآ  یگدنمرش  زا  نانمؤمریما  يا  »
: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

َکِّقِح ِیف  َتْرُصَق  امیف  هَّللا  َۀَمَا  ای  َْکنِم  ِیئایَحاو  َلب 
[ . 1 .« ] تسا هدش  یهاتوک  وت  ّقح  رد  ادخ ، زینک  يا  ماهدنمرش ، وت  زا  نم  هکلب  »

------------------------------------
اه : تشون  یپ 

بلاطیبا ج 2 ص 116. لآ  بقانم  و -  راونالا ج 41 ص 52 -  راحب  [ 1]

هدنام هار  رد  يدوهی  هب  کمک 

اب اونیب  دندوب و  هدـش  مگ  راب  اب  وا  ياهغالا  هفوک ، رهـش  ياه  یکیدزن  رد  دـمآیم ، هفوک  هب  مدـنگ  غالا  دـنچ  اب  ماش  زا  هک  يدوهی  درم 
. دش لّسوتم  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  هب  تفرگ و  سامت  ینادمه ، روعا  ثراح  دوخ ، یمیدق  تسود 

، دومن تظافح  وا  لاوما  زا  رحس  ات  بش  نآ  درک و  ادیپ  ار  وا  ياهغالا  ًاصخش  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح 
، دش ادج  يدوهی  زا  حبص  زامن  يارب  اهنت  و 

دروآرب ، ار  وا  ياهزاین  و  دناسر ، شورف  هب  ار  وا  لاوما  درب ، رازاب  هب  ار  وا  زامن  زا  سپ 
: تفگ دش و  ناملسم  دید ، مالسلا  هیلع  یلع  ماما  زا  ار  يراوگرزب  راثیا و  همه  نآ  يدوهی  درم  یتقو 

ْسنِْألا َو  ِّنِْجلا  یَلَع  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ُۀَفِیلَخ  َو  ْۀَّمُْألا ، ِهِذه  ُِملاع  َکَّنَأ  ُدَهْشَأ 
[ . 1 « ] یشابیم نایمدآ  ّنج و  رب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  نیشناج  و  یمالسا ، تّما  دنمشناد  وت  هک  مهدیم  یهاوگ  »

---------------------------------------------
اه : تشون  یپ 

نیظعاولا ج 1 ص 281. سلاجم  نانجلا و  باوبا  [ 1]

هئطوت کی  فشک 

تسا . نازوه  هیفص  ناتساد  نیا  نامرهق 
. دوب یئابیز  لامج و  ِلامک  رد  ياهزیشود  هیفص 

. تشادن یئانتعا  وا  هب  ناوج  نآ  هک  دش  راصنا  زا  یناوج  قشاع  و 
درک و تیاکش  وا  زا  يراصنا  ناوج  بناج  هب  هراشا  نمض  دمآ و  دجسم  هب  نانک  دایرف  نایرگ و  هدز و  كاچ  نابیرگ  اب  هیفـص  زور  کی 

: تفگ
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نم هب  عافد  تصرف  هکنآ  زا  شیپ  تفرگ و  رارق  نم  هار  ِرَس  رب  ناوج  نیا  متـشگیم  زاب  دوخ  هناخ  هب  میومع  هناخ  زا  نم  هک  نایم  نآ  رد  »
.« دُرب ارم  يوربآ  دهد ،

: تفگ داد و  ناشن  دوب ، هتخیر  شنماد  هب  هک  ار  ینَم »  » هب هیبش  ياهّدام  تفرگ و  تسد  هب  ار  هماج  نماد  هیفص  هاگنآ 
« تسا راکشآ  نم  هماج  نماد  رب  هک  تسا  يرد  هدرپ  زواجت و  نآ  رثا  کنیا  «و 

. درک مّود  هفیلخ  زا  مکح  ياضاقت  هیفص  سپس 
. تساوخ هاوگ  شیاعّدا  تّحص  رب  درک و  وا  هب  ور  مود  هفیلخ  ماگنه  نیا  رد 

تفگ : هیفص 
، تسا نم  هدولآ  نماد  اعّدا ، نیا  تحص  رب  هاوگ  نیرتهب 

ناونع هب  مریگب ، مرج  دـهاش  ناوـنع  هب  ار  وا  مهاوـخب  هکنآ  زا  شیپ  دـشاب  ارجاـم  نیا  رظاـن  هک  دوـبیم  رذـگهر  نآ  رد  یـسک  هاـگره  و 
. مدرکیم هدافتسا  وا  زا  سردایرف 

یلو درک ، هضرع  وا  رب  ار  هیفـص  تیاکـش  دناوخ و  ارف  ءاضق  رـضحم  هب  ار  يراصنا  ناوج  مّود  هفیلخ  دیـسر ، اجنیا  هب  هیفـص  نخـس  نوچ 
. درک راکنا  ار  هیفص  ياعّدا  یکاپ  تّفع و  زا  یکاح  ینحل  اب  ناوج 

. درکیم عافد  دوخ  زا  یپایپ  ياهدنگوس  اب  ناوج  و  دهد ، رارق  رفیک  ضرعم  رد  ار  ناوج  ات  تفرگ  میمصت  مّود  هفیلخ 
. دیبلط يرای  ترضح  نآ  زا  هفیلخ  دش و  دراو  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  هاگان 

ات : داد  نامرف  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح 
لکش هب  دوب  هماج  رب  هک  یعیام  دندید  دندرب ، ورف  نآ  رد  ار  هماج  دندرک و  رضاح  یشوج  ِبآ  فرظ  هاگنآ  دندروآرَد و  ار  هیفص  هماج 

. دش عمج  یگنر  دیفس  هدام 
: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ماما  هاگنآ 

داد لکـش  رییغت  ترارح  رثا  رد  هک  تسا  غرم  مخت  هدیفـس  هّدام ، نیا  اّما  دشیم ، هتخادگ  شوج  بآ  رد  نامگیب  دوب  ینَم  عیام  نیا  رگا 
. دش عمج  و 

. درک مامشتسا  نآ  زا  غرم  مخت  يوب  دیئوب و  ارنآ  زا  یتمسق  سپس 
. دش هتشادرب  راّکم  نز  نآ  گنرین  زا  هدرپ  و 

: تفگ داتسیا و  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  ربارب  رد  دش ، اهر  ماّهتا  دنب  زا  هک  يراصنا  ناوج  ماگنه  نیا  رد 
. منکیم رظن  فرص  هدروآ  دراو  نم  هب  هک  یئارتفا  رفیک  فذق و  ّدح  هبلاطم  زا  مهدیم و  شاداپ  ضامغا  وفع  هب  ار  هیفص  راتفر  يدب  نم 

[ . 1]
---------------------------------------

اه : تشون  یپ 
راصتخا هب  ص105  دـیفم ، داشرا  رد  یلمآ  و 132 ؛ ص47  لوقعلا ، ریحم  ياـهتواضق  ص254 ؛ مالـسا ، رد  ءاشق  تلادـع و  تارابع  [ 1]

. راصتخا هب  ص88 ، یتالحم ، مالسلا ؛ هیلعنینمؤملاریما  ياهتواضق 

توافت یب  رفیک 

يرواد همکاحم و  يارب  ار  رفن  هس  مالسلاهیلع  یلع  نینمؤملاریما  تفالخ  نامز  رد  هک : تسا  هدش  لقن  مالسلاهیلع  قداص  ماما  ترضح  زا 
: دوب ریز  حرش  هب  اهنآ  نایرج  دندروآ ، ترضح  نآ  روضح  هب 
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و تفرگ ، ار  وا  یثلاث  صخـش  ماجنارـس  درکیم ، رارف  شناج  سرت  زا  درم  نآ  و  دـشکب ، ار  وا  اـت  درکیم ، بیقعت  ار  يرگید  درم  يدرم ،
ماجنارس دادن ، ماجنا  لتاق  هب  رهاظ  رد  یکمک  هنوگچیه  یلو  درکیم ، اشامت  ار  هنحص  نیا  زین  یمراهچ  رفن  داد ، لتاق  صخش  نآ  لیوحت 

!! دیناسر لتق  هب  ار  يرارف  درم  درم ، نآ 
: دنداد روتسد  نانآ  رفیک  دروم  رد  مالسلاهیلع  یلع 

، تسا هداد  لتاق  لیوحت  هب  هدرک و  ریگتـسد  ار  يرارف  و  هدش ، لتق  ثعاب  هک  ار  مود  رفن  و  دنناسر ، لتق  هب  دیاب  هدوب ، لتاق  هک  ار  لوا  رفن 
نامـشچ ربارب  رد  و  هدوب ، رگاشامت  هک  ار  یثلاث  صخـش  نآ  و  دنک . يرپس  نادنز  رد  ار  شرمع  مامت  ات  درک ، موکحم  دـبا  سبح  هب  دـیاب 

!! درک انیبان  هدروآ و  نوریب  شیاج  زا  ار  وا  نامشچ  دیاب  تسا ، هدرکن  یعافد  هنوگچیه  يو  و  دناهدیناسر ، لتق  هب  ار  یهانگیب  درم  وا ،
[ . 1 . ] تخاس صخشم  هدیدمتس  رگمتس و  ربارب  رد  ار  یتوافتیب  رفیک  ناسنیدب  و 

----------------------------------
اه : تشون  یپ 

تیالو ص150. باتفآ  زا  لقن  هعیشلا ج19 ص35 ح.3  لیاسو  یفاک ج7 ص288 ح 4  عورف  [ 1]

هانگ هرافک 

: دومرف (ص ) ادخ ربمایپ  - 1
: تسا هیآ  نیا  ادخ  باتک  رد  هیآ  نیرت  هدننک  راودیما 

[ . 1 .... ] درب دنهاوخ  نیب  زا  ار  اهیدب  اهیبوخ ، انامه  هک  بش  یکیرات  تعاس  رد  زین  دیراد و  اپب  زور  رخآ  لوا و  رد  ار  زامن 
: دومرف هیآ  تئارق  زا  سپ 

لیصحت وضو و  يارب  امش  زا  یـسک  نوچ  داد ، رارق  مدرم  هدنهد  میب  هدنهد و  تراشب  تخیگنارب و  توبن  هب  ارم  هک  ییادخ  هب  مسق  یلع !
هب ار  شزامن  نآ ) بادآ  تیاعر  اب   ) دتـسیاب و زامن  هب  لماک  هجوت  اب  هلبق  لباقم  هک  یماگنه  دزیر و  ورف  وا  ناهانگ  دزیخ ، اـپ  هب  تراـهط 
وا يارب  یهانگ  چیه  تسا  هدش  دلوتم  ردام  زا  ییوگ  هک  نادنچ  ددرگ  هدیزرمآ  شناهانگ  هک  تسا  هتشگن  غراف  زامن  زا  زونه  درب ، نایاپ 

.... دش دهاوخ  نآ  هرافک  يدعب  زامن  دنز  رس  زا ا  یهانگ  زاب  رگا  و  دنام . دهاوخن  یقاب 
: دومرف تشاد و  دوخ  تسد  رد  ارم  تسد  هک  مه  زور  کی  - 2

دزن یلاحـشوخ ) يدنلبرـس و  اـب  ، ) درب ناـیاپ  هب  وـت  تـبحم  اـب  ار  دوـخ  رمع  دزرو و  تموادـم  هناـگجنپ  ياـهزامن  يادا  ارب  هـک  سک  ره 
ناگدرم دـننامه  وا  اب  دـشاب ) هدرازگ  زامن  دـنچ  ره   ) دـیوگ كرت  ار  ایند  وت  ینمـشد  ضعب و  اب  یـسک  رگا  تسا و  هتفر  دوخ  راگدرورپ 

.... دش دهاوخ  راتفر  تیلهاج  رصع 
اهلک و هیالا  ارق  و  لیللا ) نم  افلز  راهنلا و  یفرط  هولصلا  مقل  و   ) هللا باتک  یف  هیا  یجرا  لوقی : ص )  ) هللا لوسر  تعمس  ع :)  ) یلع لاق  - 1

هلبق ههجوب و  هللا  لبقتـسا  اذاف  بونذلا  هحراوج  نع  وقاستتف  هئوضو  یلا  موقیل  مکدحا  نا  اریذن  اریـشب و  قحلاب  ینثعب  يذلا  و  یلع ! ای  لاق 
[ . 2 . ] سمخلا تولصلا  دع  یتح  کلذ  هل  ناک  نیتالصلا  نیب  ائیش  باصا  ناف  هما  هتدلو  امک  یش  هبونذ  نم  هیلع  هتالص و  نع  لتفنی  مل 
تام نم  هبحن و  وه  تام و  نم  هبحن و  یضق  دقف  کبحی  وه  تام و  مث  سمخلا  ءالوه  عبات  نم  لاق : يدیب و  ص )  ) هللا لوسر  ذخا  - ... 2
یتح نامیالا  نمالاب و  هل  هللا  متخ  کبحی  وه  كدـعب و  شاع  نم  مالـسالا و  یف  لمعی  امب  بساحی  هیلهاج  هتیم  تام  دـقف  کضغبی  وه  و 

[ . 3 . ] ضوحلا یلع  دری 
--------------------------------------------

: اه تشون  یپ 
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(. 113:11) دوه هروس  [ 1]
ص 40 . ج 2 ، لئاسولا ، كردتسم  ص 220 ؛ ج 2 ، راحب ، ص 10 ؛ دیفم ، خیش  یلاما  [ 2]

ص 264. ج 39 ، راحب ، [ 3]

لیئربج مالک 

راهظا اـب  ناگتـشرف  زا  ییاههتـسد  مدیـسریم  اـج  ره  هب  دـندربیم ، نامـسآ  هب  ارم  هک  یماـگنه  جارعم  بش  رد  دومرف : (ص ) ادـخ لوسر 
زور نآ  دندمآ . ملابقتـسا  هب  ناگتـشرف  زا  یعمج  هارمه  هب  لیئربج  هک  مدیـسر  ییاج  هب  هکنیا  ات  دندمآیم . مرادید  هب  ینامداش  يداش و 

: تفگ تسا ) یندینش  هک   ) ینخس لیئربج 
.... دیرفآیمن ار  منهج  شتآ  لاعتم  دنوادخ  دندرکیم ، عامتجا  یلع  رهم  یتسود و  رب  وت  تما  رگا 

یف لیئربج  ینیقل  یتح  امـس  لک  یف  تاراشبلاب  هکئالملا  ینتقلت  امـسلا  یلا  یب  يرـسا  امل  هنا  یلع ! ای  ص )  ) هللا لوسر  یل  لاـق  یلع : نع 
[ . 1 .... ] رانلا لجوزع  هللا  قلخ  ام  یلع  بح  یلع  کتما  تعمتجا  ول  : لاقف هکئالملا  نم  لفحم 

-----------------------------------
: اه تشون  یپ 

ص 35. ج 40 ، راحب ، [ 1]

نیباک

ادـخب متـسشن ؛ وا  ربارب  رد  شوماخ  مدـش و  (ص ) ادـخ لوسر  تمرح  تمـشح و  بوذـجم  متفر ، همطاف  يراگتـساوخ  يارب  هک  یماگنه 
. دشن يراج  منابز  رب  ياهملک  مسق ،

؟ يراد یتجاح  ایآ  یهاوخ ؟ یم  هچ  دیسرپ : دید  ننیچ  هک  (ص ) ادخ لوسر 
يارب دـیاش  تفگ : موـس  راـب  يارب  هـکنیا  اـت  مدوـب . تکاـس  زاـب  نـم  و  دیـسرپ ، هراـبود  مـتفگن . يزیچ  مدـنام و  شوماـخ  ناـنچمه  نـم 

؟) ياهدمآ همطاف  يراگتساوخ 
؟ يزاس ارهز  نیباک  ار  نآ  هک  يارد  يزیج  ایآ  دومرف : يرآ ، متفگ :

. هللا لوسر  ای  هن ، متفگ :
؟ يدرک هچ  مدوب ، هداد  وت  هب  هک  ار  یهرز  دومرف :

. درادن اهب  مهرد  دص  راهچ  زا  شیب  درادن و  یشزرا  نادنچ  اما  مراد ، متفگ :
. تسرفب نم  دزن  ار  شیاهب  هدب و  رارق  همطاف  نیباک  ار  نامه  دومرف :

. ملکتا نا  تعطتسا  ام  هللا  وف  تمحفا  هیدی  نیب  تدعق  املف  هبیه  هلالج و  هل  تناک  و  ص )  ) هللا لوسر  یلع  تلخد  یتح  ع ...:)  ) یلع لاق 
. تکسف هجاح ؟ کلا  کب ؟ ءاج  ام  لاقف :

؟ هب اهلحتست  یش  نم  كدنع  لهف  لاق : معن ، تلف : همطاف ؟ بطخت  تئح  کلعل  لاقف :
الا اهنمث  ام  هیمیطحل ، اهنا  هدـیب  یـسفن  يذـلا  يدـنع و  : تلقف اهکتحلـس ؟ یتلا  عردـلا  تلعف  ام  لاـقف : ص !)  ) هللا لوسر  اـی  هللا  ـال و  تلق :

. مهرد هثامعبرا 
[ . 1 (. ] ص  ) هللا لوسر  تنب  قادصل  تناک  اهناف  ثعباف  اهکتجوز ، دق  لاق :

------------------------
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: اه تشون  یپ 
ص 136. ج 43 ، راحب ، ص 358 ؛ ج 1 ، همغلا ، فشک  ص 27 ؛ یبقعلا ، رئاخذ  [ 1]

شیرق هنیک 

، ترـضح نآ  تلحر  زا  سپ  تفاـین ) ار  نآ  زاربا  تصرف  اـی  راـهظا و  تءارج  و   ) تشاد لد  رب  (ص ) ادـخ لوسر  زا  شیق  هک  ياهنیک  ره 
.... درک متس  نم  رب  تسناوت  ات  تخاس و  راکشآ  نم  رب  ار  همه 

تعاط رد  هک  یـسک  شاداپ  ایآ  تسا . هدوب  شلوسر  نامرف  ادخ و  رما  هب  ما  هتخیر  اهنآ  زا  ینوخ  رگا  دهاوخیم ؟ نم  ناج  زا  هچ  شیرق 
!؟ دوش هداد  نینچ  دیاب  تسا ، هدوب  وا  لوسر  ادخ و 

! دش راوس  ام  هدرگ  رب  دروخ و  ام  مان  هب  ار  ایند  شیرق ، ... 
ایندلا نومضخی  شیرقل ! انل و  ام  ع ،:)  ) یلع لاق  ! تفخ يراوخ و  زا  دح  نیدب  ییامسم  تمظع و  تمرح و  زا  هیاپ  نادب  یمـسا  زا  اتفگش 

[ . 1 ! ] لیلذ یمسمل  لیلج  مسا  نم  بجعلا  هللاایف و  انباقر  یلع  نوئطی  انمساب و 
هلوسر رما  هللا و  رماب  امنا  شیرقل !؟ یلاـم و  . يدـعب نم  يدـلو  یف  هرهظتـس  یف و  هترهظا  ص )  ) هللا لوسر  یلع  شیرق  هتدـقح  دـقح  لـک 

[ . 2 [ ؟ نیملسم اوناک  نا  هلوسر  هللا و  عاطا  نم  ازج  اذهفا 
----------------------

: اه تشون  یپ 
ص 308 . ج 20 ، هغالبلاجهن ، حرش  [ 1]
ص 328. ج 20 ، هغالبلاجهن ، حرش  [ 2]

هرصب رد  راتشک 

تیب ناراد  هنازخ  ادتبا  دندوب  نم  نایعیـش  هک  رهـش  نآ  رد  دندوب . لدکی  نم  تعاط  تعیب و  رد  نایرـصب  دندمآ . رد  هرـصب  هب  نایـشروش 
رد تفریذپیم  سک  ره  دندناوخ ، ارف  دنتـشاد  هدهع  رب  نم  زا  هک  ینامیپ  دهع و  نتـسکش  نم و  هیلع  ار  مدرم  سپـس  و  دنتـشک ، ار  لاملا 
هب موب  زرم و  نآ  ناتـسرپادخ  هرـصب و  لها  زا  نت  داتفه  یهارمه  هب  هلبج  نب  میکح  . دشیم هتـشک  درک  یم  تفلاخم  سک  ره  دوب و  ناما 

هدـیمان نیّفثم  هب  دوب و  هتـسب  هنیپ  رتش  ياپ  نوچ  دوجـس ) ترثک  زا   ) ناشیا تسد  فک  یناشیپ و  هک  یناـسک  دـنتخادرپ ؛ ناـنآ  اـب  هلباـقم 
. دنتشک هنامحر ) یب   ) ار نانآ  همه  نارگبوشآ ، دندشیم ،

: تفگ ریبز  هحلط و  هب  درک و  عانتما  نانآ  اب  تعیب  زا  يرکشی  ثراح  نب  دیزی 
هک دـیهاوخن  ام  زا  دـیناشکب . خزود  هب  ار  ام  راک  نایاپ  رد  امـش  ادابم  دـندناشک ، تشهب  هب  ار  اـم  تسخن  امـش  ناینیـشیپ  دیـسرتب ، ادـخ  زا 

تسا دازآ  مپچ  تسد  تسا و  لوغـشم  بلاط  یبا  نب  یلع  اب  تعیب  هب  نم  تسار  تسد  مینک . مکح  بیاغ  هیلع  مینک و  قیدصت  ار  یعدم 
. دیریگرب ار  نآ  دیهاوخ  یم  رگا 

. دزرمایب شیادخ  دمآرد  ياپ  زا  ات  دندرشف  نادنچ  ار  وا  يولگ  سپ 
هنیدم زا  هک  تسا  نم  همان  يرآ  تفگ : یسانشیم ؟ ار  همان  نیا  ایآ  هحلط ! يا  تفگ : درک و  هجاحم  اهنآ  اب  تساخ و  اپ  رب  یمیمت  هللادبع 

. متشون وت  يارب 
! ناوخب میارب  تفگ : ياهتشون ؟ هچ  نآ  رد  هک  يراد  دای  هب  دیسرپ :

! دوب هدرک  توعد  نامثع  نتشک  يارب  يو  زا  وب و  هتفگ  ازسان  نامثع  هب  همان  نآ  رد  دناوخ . ار  همان 
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هلثم دنتفرگ و  گنرین  هب  ارم  لماع  يراصنا  قینح  نب  نامثع  . دندرک دیعبت  رهش  زا  ار  وا  هکنآ ) زج  دنتشادن  یخـساپ  یمیمت  ربارب  رد  اهنآ  )
دـندروآ و رد  ياپ  زا  رجز )  ) ربص لتق  اب  ار  يرامـش  دنتـشک و  هلیح  اـب  ارم  نایعیـش  زا  یهورگ  دـندنک . ار  وا  يور  رـس و  يوم  دـندرک و 

.... دندش دیهش  دنتفایرد و  ار  لاعتم  يادخ  رادید  فرش  ات  دندیگنج  دندرک و  يرادیاپ  نانآ  ربارب  رد  دندیشک و  ریشمش  مه  ياهتسد 
مهفکا حار  ناک  نینفثملا . نومـسی  مهیتبخم  هرـصبلا و  لها  دابع  نم  الجد  نیعبـس  یف  هولتقف  هلبج  نب  میکح  مهزج  اـنف  ع ...:)  ) یلع لاـق 

. لبالا تانفث 
قدـصن نا  انوفلکتالف  رانلا  یلا  مکرخا  اندوقیالف  هنجلا  یلا  اندـق  مکلوا  نا  هللا  ایقتا  لاقف : يرکـشیلا  ثراحلا  نب  دـیزی  مهعیاـیب  نا  یبا  و 

تام یتح  قنخف  امتئش . نا  اهادخف  هغزاف  یلامـش  هذه  هایا و  یتعیبب  بلاط  یبا  نب  یلع  اهلغـشف  ینیمی  اما  بئاعلا ، یلع  یـضقن  یعدملا و 
. هللا همحر 

هارقا لاق : هیف ؟ ام  يردـت  له  لاق : کیلا . یباتک  اذـه  معن  لاق  باتکلا ؟ اذـه  فرعی  نم  هحلط ! ای  لاـقف : یمیمتلا  میکح  نب  هللادـبع  ماـق  و 
. هرصبلا نم  هوریسف  هلتق .!! یلا  هواعد  نامثع و  بیع  هیف  اذاف  یلع .

اربص و هفئاط  یتعیـش  اولتق  و  ههجو . هسار و  یف  هرعـش  لک  اوفتن  هلثملا و  لک  هب  اولثمف  اردغ  يراصنالا  فینح  نب  نامثع  یلماع  اوذـخا  و 
[ . 1 .... ] هللاوقل یتح  مهفایساب  اوضع  هفئاط  اردغ و  هفئاط 

-----------------------
: اه تشون  یپ 

ص 182. هّجحملا ، فشک  [ 1]

هشیاع بتاک 

یلع اـب  وت  اـنامه  ریبز ! يا  دوب : هدومرف  يو  هب  هک  ار  (ص ) ادـخ لوسر  نخـس  هکنآ  زا  سپ  ریبز ، و  تشک . ریت  برـض  هب  ناورم  ار  هحلط 
. تفرگ هرانک  نمشد  هاپس  زا  دمآ و  دوخ  هب  راتفگ  نیا  ندنیش  زا  مدروآ ، شدای  هب  یتسه  وا  هب  ملاظ  وت  هکنآ  لاح  درک ، یهاوخ  راکیپ 

. مدش روآدای  وا  هب  ار  ترضح  نآ  نخـس  دوب ، هتـشاد  رذحرب  نآ  زا  هدناسرت و  رفـس  نیا  ماجرف  زا  ار  يو  یمارگ ، لوسر  هک  هشیاع  اما  و 
دیبلط و روضح  هب  ار  يریمن  هللادیبع  دوخ  بتاک  اجنامه ) ! ) دیزگیم نادند  هب  ار  دوخ  تسد  ياهتشگنا  هک  تنشگ  نامیـشپ  ياهزادنا  هب 

: تفگ
. بلاط یبا  نب  یلع  هب  رکب  یبا  رتخد  هشیاع  زا  سیونب 

نیا زا  تسا . ناهج  صخش  لوا  بلاط  یبا  نب  یلع  هک  داد  خساپ  ارچ ؟ دیسرپ : هشیاع  ددرگیمن . هلمج  نیا  شراگن  رب  ملق  تفگ : بتاک 
: سیونب سپ  تفگ : هشیاع  دوش . زاغآ  وا  مان  هب  همان  دیاب  ور 

. رکب یبا  رتخد  هشیاع  فرط  زا  بلاط  یبا  نب  یلع  هب 
تامدخ ریطخ و  تیعقوم  هب  ربخاب و  مالسا  رد  وت  یشیپ  مدقت و  زا  متـسین و  لفاغ  ادخ  لوسر  اب  وت  دنویپ  یـشیوخ و  زا  نم  انامه  دعب : اما 

( نیملـسم  ) منادنزرف نیب  حالـصا  بلط  یهاوخریخ و  انامه  دـناشک  اجنیا  هب  ارم  هک  يزیچ  مهاگآ . کین  یمارگ  لوسر  دزن  وت  ییاراک  و 
!. مرادن یگنج  وت  اب  نم  يرادرب ، تسد  ریبز ) هحلط و   ) درم ود  نیا  زا  وت  رگا  سپ  تسا .

ریخءات هب  لاتق  ماگنه  ات  ار  وا  باوج  متفگن و  يو  خـساپ  رد  ياهملک  نم  اما  دوب . هتـشون  میارب  هک  دوب  يرایـسب  زا  یکدـنا  تاـملک ، نیا 
(. دبایب بسانم  یخساپ  اجنآ  ات   ) متخادنا

هرـصب رد  دوخ  ياج  هب  ار  سابع  نب  هللادبع  هاگنآ  مدش و  زوریپ  نانآ  رب  دوب  هدومرف  ردقم  نم  يارب  ار  یبوخ  ریخ و  دـنوادخ  هک  اجنآ  زا 
رب اهراک  دوب و  هتفای  مظن  دالب  همه  دوب ) هیواعم  ورملق  ذوفن و  تحت  هک   ) ماش زا  ریغ  ناـمز  نآ  رد  مدـش . هفوک  راپـسهر  دوخ  متـشاذگ و 
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.... دوب دارم  قفو 
دوخ همان  هاگنآ  نیفص . دربن  حرش  هب  دسریم  ات  دهدیم  همادا  وا  ياهتفلاخم  هیواعم و  ياهترارـش  رکذ  اب  ار  دوخ  همان  ترـضح  اجنیا  رد 
دربن ياهزور  زا  يدـعب  لصف  رد  ار  ثداوح  نیا  زا  ییاهـشخب  ام  هک  اجنآ  زا  دـهدیم . ناـیاپ  ناورهن  جراوخ  راـب  فسءاـت  ناتـساد  اـب  ار 

. مینیبیمن یترورض  اجنیا  رد  شخب  نآ  همجرت  لقن و  نتفرگ و  یپ  رب  رگید  میا ،  هدروآ 
. هل ملاظ  تنا  ایلع و  لتاقت  کنا  ص :)  ) هللا لوسر  لوف  هترکذف  ریبزلا  اما  هلتقف و  مهسب  ناورم  هامرف  هحلط  اماف  ع ...:)  ) یلع لاق 

.... اهنم ناک  ام  یلع  همدان  اهیدی  تضعف  اهریسم  نع  ص )  ) هللا لوسر  اهاهن  ناک  اهناف  هشئاع  اما  و 
رکب یبا  تنب  هشئاع  نم  بتکا : تلاقف : يریمنلا  تعک  نب  هللادیبع  اهبتاک  تعدف  لاتقلا  اهمظاعت  اهریـسم و  یف  تکـش  دـق  هشئاع  تناک  و 

یف دـبلا  کلذـب  هل  لوا و  مالـسالا  یف  بلاط  یبا  یب  یلع  نال  لاق : مل ؟ و  تلاق : ملقلا . هب  يرجیال  رما  اذـه  : لاقف بلاـط  یبا  نب  یلع  یلا 
. رکب یبا  تنب  هشئاع  نم  بلاط  یبا  نب  یلع  یلا  بتکا  تلاقف : باتکلا .

هحلـصم تجرخ  امنا  و  ص )  ) هللا لوسر  نم  كانغ  مالـسالا و ال  یف  کمدق  و ال  ص )  ) هللا لوسر  نم  کبتارق  لهجا  تسل  یناف  دعب : اما 
یل هللا  یـضق  اماف  اهلاتقل  اهباوج  ترخا  فرحب و  اـهبجا  ملف  ریثک  اـهل  مـالک  یف  نیلجرلا ، نیذـه  نع  تففک  نا  کـبرح  دـیراال  ینب  نیب 

[ . 1 .... ] ماشلا الا  اهلک  هوجولا  یل  تقستا  دق  هفوکلا و  تمدقف  هرصبلا  یلع  سابع  نب  هللادبع  تفلختسا  هفوکلا و  یلا  ترس  ینسحلا ،
-----------------------------

: اه تشون  یپ 
ص 183 و 184. هّجحملا ، باتک  [ 1]

دوب تبث  نآ  رد  هدنیآ  ثداوح  هک  یباتک 

نیا هک  اهزیچ  هچ  تفگ : سپـس  درک و  هیرگ  تدش  هب  سابعنبا  دیـسر  تداهـش  هب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  یتقو  دیوگ : سیق  نب  میلس 
! دید شربمایپ  زا  دعب  تما 

رد مرازیب و  شنادنزرف  نانمشد  وا و  نانمشد  زا  متسه و  شنادنزرف  بلاطیبا و  نب  یلع  رادتسود  نم  هک  مریگیم  دهاش  ار  وت  نم  ایادخ 
دروآ نوریب  میارب  ار  یباتک  ترضح  مدش . دراو  نینموملاریما  تمدخ  راق  يذ  رد  يزور  تفگ : سابعنبا  متسه . میلـست  نانآ  نید  لباقم 

ای مدرک : ضرع  تـسا . مدوـخ  طـخ  تـسد  هدوـمرف و  ءـالما  نـم  رب  مالـسلاهیلع  ربماـیپ  هـک  تـسا  یباـتک  نـیا  ساـبعنبا ، يا  دوـمرف : و 
نیـسح ماما  تداهـش  نامز  اـت  ربماـیپ  تلحر  ناـمز  زا  هچنآ  همه  دوب  نآ  رد  دـناوخ و  ار  نآ  ترـضح  ناوخب . میارب  ار  نآ  نینموملاریما ،

دیهـش وا  هارمه  یناسک  هچ  دـنکیم و  يرای  ار  وا  یـسک  هچ  دـشکیم و  ار  وا  یـسک  هچ  دوشیم و  هتـشک  هنوگچ  هکنیا  هداـتفا و  قاـفتا 
. دروآرد هیرگ  هب  ارم  درک و  هیرگ  تدش  هب  ترضح  نآ  سپس  دندشیم ؟

هنوگچ و  دوشیم ، دیهش  مالسلااهیلع  ارهز  ترـضح  هنوگچ  و  دننکیم ، هچ  ترـضح  نآ  دوخ  اب  هک  دوب  نیا  دناوخ  میارب  هچنآ  هلمج  زا 
. دننکیم هلیح  رکم و  وا  هب  تما  نیا  هنوگچ  دسریم و  تداهش  هب  مالسلاهیلع  نسح  ماما  شرسپ 

دوشیم عقاو  تمایق  زور  ات  هچنآ  هیقب  و  تسب ، ار  باتک  نآ  سپس  و  تسیرگ : رایسب  دناوخ  ار  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  لتق  تیفیک  یتقو 
. دنام یقاب 

دننکیم و تموکح  ردـقچ  نانآ  زا  کی  ره  هکنیا  نامثع و  رمع و  رکبوبا و  نایرج  دـناوخ - میارب  ترـضح  هچنآ  هلمج  زا  باتک  نآ  رد 
نآ رد  هک  یناـسک  نیفـص و  هعقاو  و  ریبز ، هحلط و  هشیاـع و  شروش  لـمج و  هعقاو  و  دوشیم ، تعیب  هنوـگچ  مالـسلاهیلع  یلع  اـب  هکنیا 

ياهمانرب و  دنوشیم ، هتشک  هیواعم  تسد  هب  هک  هعیش  زا  یناسک  هیواعم و  تموکح  و  نیمکح ، نایرج  ناورهن و  هعقاو  و  دنوشیم ، هتشک 
. دش مالسلاهیلع  نیسح  ماما  لتق  هب  یهتنم  هک  اجنآ  ات  دیزی  نایرج  و  دنهدیم ، ماجنا  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  هب  تبسن  مدرم  هک 
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ترضح نآ  طخ  نم  دش . عقاو  دایز  مک و  نودب  دوب  هدناوخ  ترضح  هک  روطنامه  و  مدینش ، مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  زا  ار  اهنیا  همه  نم 
. دوب هدشن  درز  هدرکن و  رییغت  هک  مدید  باتک  نآ  رد  متخانشیم و  ار 

تیارب یلو  هن ، دومرف : يدـناوخیم و  میارب  مه  ار  باتک  هیقب  شاک  يا  نینمؤملاریما ، ای  مدرک : ضرع  تسب  ار  باتک  نآ  ترـضح  یتقو 
ار ام  هک  تسا  یعیجف  هلئـسم  تسا و  هدـمآ  نآ  رد  دـید  میهاوخ  وت  نادـنزرف  نادـناخ و  زا  ام  هچنآ  هک  تسا  نیا  نم  عنام  منکیم . لـقن 

. دنراد موش  یتردق  دب و  یتموکح  دنزرویم و  توادع  ام  اب  دنشکیم و 
ماـگنه هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  منکیم . لـقن  وت  يارب  یلو  دـنک ، تحاراـن  ار  وت  يوـش و  كاـنمغ  يونـشب و  ار  اـهنآ  مرادـن  تسود 

هاگن نم  هب  رمع  رکبوبا و  لاح  نیا  رد  دـشیم . زاب  باب  رازه  یباـب  ره  زا  هک  دوشگ  ملع  زا  باـب  رازه  میارب  تفرگ و  ارم  تسد  شتلحر 
. دومرفیم هراشا  بلطم  نیا  هب  ترضح  نآ  دندرکیم و 

ار دوخ  تسد  نانآ  مدرک . لقن  نانآ  يارب  ار  ترضح  نآ  نخـس  مه  نم  تفگ ؟ هچ  وت  هب  ربمایپ  دنتفگ : نم  هب  ود  نآ  مدمآ  نوریب  یتقو 
. دندومنیم هراشا  دوخ  ناتسود  اب  دندرکیم و  رارکت  ارم  نخس  هک  یلاح  رد  دندرک  تشپ  سپس  دندرک . رارکت  ارم  نخس  دنداد و  ناکت 

. دیآیم وت  دزن  رفن  کی  يانثتسا  هب  تیعمج  دادعت  نالف  هارمه  هفوک  زا  نسح  مدنزرف ) ، ) سابعنبا يا 
ییاهراک و  دنتـسه ، وت  نادـنزرف  دنـسریم  تموکح  هب  هک  مشاـه  ینب  زا  هورگ  نیلوا  دورب  نیب  زا  هیما  ینب  تموکح  یتقو  ساـبعنبا  يا 

[ . 1 . ] هدیبات نآ  رب  باتفآ  هچنآ  زا  دوب  رتبوبحم  نم  دزن  باتک  نآ  هخسن  ندوب  تفگ : سابعنبا  . دننکیم
---------------------------

اه : تشون  یپ 
ص 623. میلس ، باتک  [ 1]

تخانشیم ار  شلجا  هک  یسک 

تداهـش اب  ایند  زا  هکنیا  داد و  ربخ  دوخ  تلحر  هب  ترـضح  هک  تسا  هدش  رتاوتم  روط  هب  تایاور  دیامرفیم : هیلع  هللا  ناوضر  دیفم  خیش 
. دوشیم نیگنر  شرس  نوخ  اب  وا  نساحم  هدمآ و  دورف  وا  رس  رب  هک  یتبرض  هلیسو  هب  دوریم 

و تشاذـگ . دوخ  نساحم  رـس و  رب  ار  تسد  دوشیم و  نیگنر  رـس )  ) عضوم نیا  اـب  نساـحم )  ) عضو نیا  دـنگوس  ادـخب  دومرف : هلمج  زا 
. دنک نیگنر  نوخ  هب  نآ  يالاب  زا  ار  نساحم  هک  تما  نیا  نیرتیقش  دیآیمن  ارچ  دومرف : نینچمه 

يالاب زا  ار  نیا  هک  ار  تما  نیرتیقـش  تسا  عنام  زیچ  هچ  دوشیم ، نیگنر  الاب  زا  نساحم - هب  هراشا  نیا - دـنگوس  ادـخب  دومرفیم : اـی  و 
[ . 1 . ] دنک نیگنر  نوخ  هب  نآ 

[ . 2 . ] تسا بلاطیبا  نب  یلع  وا  دسانشب  دوخ  لجا  هک  دشاب  یسک  رگا  تفگیم : نیریسنبا 
------------------------------

اه : تشون  یپ 
ص 310 . داشرالا ، [ 1]

بلاطیبا ص 271. لآ  بقانم  [ 2]

هدش طاول  رفیک 

؟ دـش طاول  وا  اب  دـیدید  امـش  ایآ  دیـسرپ ، ناـهاوگ  زا  دـنز و  هناـیزات  ار  وا  تفرگ  میمـصت  رمع  دـندروآ ، رمع  دزن  ار  ياهدـش  طاول  درم 
. دومن شسرپ  مالسلاهیلع  نینموملاریما  زا  دیدرگ ، هدنامرد  نآ  مکح  رد  رمع  يرآ . دنتفگ :
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. دندز ار  شندرگ  دوش ، هدز  شندرگ  دیاب  دومرف : هاگنآ  دیدن ، ار  وا  یلو  تساوخ  ار  هدننک  طاول  مالسلاهیلع  یلع 
. دیرادرب ار  وا  تفگ : رمع 

. هدنام وا  رگید  تبوقع  کی  دومرف : مالسلاهیلع  نینموملاریما 
؟ تسیچ نآ  تفگ : رمع 

! نازوسب شتآ  هب  هد  رارق  نآ  طسو  رد  ار  وا  هاوخب و  مزیه  هتسب  کی  دومرف : مالسلاهیلع  ماما 
راـبود راـک  طاوـل  هنیآ  ره  تشاد  ار  يراسگنـس  راـبود  قاقحتـسا  یمرجم  رگا  دوـمرفیم : مالـسلاهیلع  ترـضح  نآ  رگید  یتـیاور  رد  و 

[ . 1 . ] دشیم راسگنس 
-------------------------------

اه : تشون  یپ 
ثیدح 2. طاوللا  دح  دودحلا ، باتک  بیذهت ، ثیدح 5 . طاوللا ، دح  باب  دودحلا ، باتک  یفاک ، عورف  [ 1]

ناضمر هام  رد  يراسگیم  رفیک 

وا هب  هنایزات  داتشه  مالسلاهیلع  ترضح  نآ  دندروآ ، مالسلاهیلع  نینموملاریما  دزن  ار  وا  هدیشون  بارش  ناضمر  هام  زور  رد  رعاش ، یشاجن 
. دز رگید  هنایزات  تسیب  هدیبلط  ار  وا  زین  نادادماب  هدومن  تشادزاب  ار  وا  بش  دز ،

ار مود  هناـیزات  تسیب  نیا  ببـس  یلو  دوـب ، مندیـشون  بارـش  رفیک  يدز  نم  هب  هک  هناـیزات  داتـشه  نآ  نینموـملاریما ! اـی  تـفگ : یـشاجن 
!؟ مدیمهفن

[ . 1 . ] ناضمر هام  هب  تبسن  دوب  وت  ییانتعایب  یتمرحیب و  رطاخب  دومرف : مالسلاهیلع  ترضح 
----------------------------

اه : تشون  یپ 
ثیدح 15. بارشلا ، یف  دودحلا  هیف  بجی  ام  باب  دودحلا ، باتک  یفاک ، عورف  [ 1]

عیرس نتشک 

مکح زا  هدمآ و  مالسلاهیلع  نینموملاریما  دزن  هدرک ، ياج  نابز  رب  ار  ادخ  مان  لاح  نامه  رد  هتشک و  ریـشمش  اب  ار  شکرـس  واگ  یهورگ 
[ . 1 . ] دشابیم لالح  شتشوگ  تسا و  دنت  عیرس  نتشک  عون  کی  مه  نیا  دومرف : مالسلاهیلع  ترضح  نآدومن  شسرپ  نآ  تشوگ 

-------------------------------
اه : تشون  یپ 

. مود ثیدح  ناعنتمی ، روثلا  ریعبلا و  باب  حابذلا  باتک  یفاک  عورف  [ 1]

ایمیک

. دوب دهاوخ  تسه و  هدوب و  ایمیک  دومرف : ترضح  نآ  دندیسرپ ؛ ایمیک  دوجو  زا  مالسلاهیلع  ریما  ترضح  زا 
؟ تسا هنوگچ  نآ  تعنص  دندیسرپ ؛

ضعب دومرف : دـسریمن . نیا  هب  اـم  مهف  دـنتفگ : یـضعب  زبـس ... سم  راـگنز  هدز و  گـنز  نهآ  جاز و  برـس و  و  ناور ، هویج  زا  دوـمرف :
... دیهد رارق  بآ  نیمز و  ار  شیازجا 
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ار نآ  مدرم  ات  دناهتفگن  نیا  زا  شیب  نیـشیپ  يامکح  اریز  تسا ؛ سب  رادـقم  نیمه  دومرف : دـیهد . حیـضوت  رتشیب  ام  يارب  دنتـشاد : هضرع 
[ . 1 . ] دنریگن هچیزاب 

نم میتشذگیم . نارگسم  رازاب  زا  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  هارمه  هب  دیوگیم : هک  هدرک  لقن  یلامث  هزمحوبا  زا  [ 2  ] یفاک رد  هر )  ) ینیلک
هب هدومن  هاـبت  ار  نآ  نیمز  هک  تسا  هرقن  دومرف : تسیچ ؟ سم  نیا  لـصا  موش ! تیادـف  متـشاد  هضرع  مالـسلاهیلع  ترـضح  نآ  تمدـخ 

. ددرگیم دنمهرهب  نآ  زا  دریگب  ار  نآ  داسف  دناوتب  یسک  رگا  و  تسا ، هدمآ  رد  سم  تروص 
زا هلاسر  دصناپ  رب  لمتـشم  هک  هتـشاگن  ایمیک  تعنـص  رد  هحفـص  رازه  دودح  رد  یگرزب  باتک  نایح  نبرباج  هدش : لقن  ناکلخنبا  زا  و 

یـسک نیتسخن  قداص  ماما  نادرگاش  زا  نایح  نب  رباج  هک  دیوگیم : نادیز  یجرج  زین  و  دشابیم . هنیمز  نیا  رد  مالـسلاهیلع  قداص  ماما 
. تسا هداهن  انب  ار  دیدج  یمیش  ساسا  هک  هدوب 

-----------------------------------------
اه : تشون  یپ 

یمهو و ناوتیمن  مه  ار  اـیمیک  دوـجو  اـما  تسین ، موـلعم  دنـس  ثیح  زا  تیاور  نیا  راـبتعا  هچرگ  ص 274 . ج 1 ، يورـس ، بقانم ، [ 1]
هک ۀمحرلا  مان  هب  یباتک  رد  فورعم  نادیمیش  ع )  ) قداص ماما  درگاش  نایح  نب  رباج  و  تسین ، ندوبن  رب  لیلد  نتـسنادن  و  تسناد ، یلایخ 

رگایمیک بیبط و  يزار  يایرکز  نب  دمحم  نینچمه  و  تسا . هدروآ  الط  هب  اهزلف  لیدبت  یگنوگچ  رد  یلـصف  هتـشاگن  ایمیک  تعنـص  رد 
مجرتم .)  ) تسا هتشاد  یعیسو  تایبرجت  تاعلاطم و  هراب  نیا  رد  یناریا  فورعم 

ثیدح 15. ص 307 ، ج 5 ، یفاک ، عورف  [ 2]

هنییآ اب  ندرک  روک 

هدرک روک  ار  وا  مشچ  يدـیدش  هبرـض  ندز  اب  شیالوم  هک  تشاد  راهظا  مالغ  دـنتفر ، نامثع  دزن  هب  دوخ  يالوم  اب  سیق  هلیبق  زا  یمـالغ 
ابا هید  نتفرگ  زا  مالغ  نک . رظنفرـص  صاصق  زا  مهدیم  وت  هب  ار  تمـشچ  هید  تفگیم : مالغ  هب  الوم  تسا ، ملاس  مشچ  ناـمتخاس  یلو 
زا درب و  مالسلاهیلع  ریما  ترضح  دزن  هب  ار  نانآ  ور  نیا  زا  دیدرگ ، هدنامرد  هیضق  مکح  رد  نامثع  . دوب صاصق  شاهتساوخ  اهنت  تشاد و 
ود دش  رضاح  الوم  تفریذپن ، مالغ  درذگرد . صاصق  زا  ات  دومن  میلست  مالغ  هب  لماک  هید  کی  الوم  درک . يرواد  ياضاقت  ترـضح  نآ 

نتفرگ صاصق  روظنم  هب  مالسلاهیلع  نینموملاریما  عقوم  نیا  رد  دوبن . یضار  صاصق  هب  زج  تشاد و  عانتما  مالغ  مه  زاب  یلو  دزادرپب  هید 
تشاذگ و اهکلپ  يور  وا  مشچ  فارطا  رب  درک و  سیخ  ار  نآ  تساوخ و  هبنپ  يرادقم  هاگنآ  دومن و  غاد  ار  نآ  هدیبلط  ياهنییآ  الوم ، زا 
هب یبیـسآ  هک  نیا  نودـب  دـش ، روک  درک  هاگن  يردـق  نوچ  نک و  هاگن  هنییآ  رد  دومرف : يو  هب  تشادـهگن و  باـتفآ  لـباقم  رد  ار  مشچ 

[ . 1 . ] دوش دراو  شمشچ  نامتخاس 
---------------------------

اه : تشون  یپ 
ثیدح 1. ص 319 ، ج 7 ، یفاک ، عورف  [ 1]

میتی كدوک 

[ . 1 . ] نزب ار  وا  ینزیم  ار  دوخ  دنزرف  نآ  ببس  هب  هک  ییاطخ  ره  زا  نک و  بدا  تدوخ  دنزرف  دننام  ار  میتی  كدوک 
----------------------

اه : تشون  یپ 
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ثیدح 8. ص 47 ، ج 6 ، یفاک ، عورف  [ 1]

تالغ رفیک 

ینانخس مالـس ، زا  سپ  هدمآ و  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  دزن  نیفـص  گنج  زا  سپ  دنه ) نادوس و  لها  زا  يداژن   ) طز لها  زا  رفن  داتفه 
تبسن ترضح  نآ  هب  ناشراتفگ  نمض  رد  و  داد . خساپ  نانآ  هب  تغل  نامه  هب  زین  ترـضح  نآ  هتفگ و  ترـضح  نآ  هب  ناشدوخ  نابز  هب 

. دنداد ییادخ 
بلطم رب  نانچمه  هتفریذـپن ، ناـنآ  یلو  متـسه  ادـخ  ناگدـنب  زا  ياهدـنب  هکلب  متـسین  ادـخ  نم  دومرف : ناـنآ  هب  مالـسلاهیلع  نینموملاریما 

، دینکن هبوت  ادخ  هاگرد  هب  دیرادن و  رب  تسد  نات  هدیقع  نیا  زا  رگا  دومرف : نانآ  هب  ریما  ترضح  هک  نیا  ات  دندیزرویم ، رارـصا  شیوخ 
. دندرکن هبوت  هدومنن و  رثا  نانآ  رد  زردنا  هظعوم و  همه  نآ  یلو  تشک ، مهاوخ  ار  امش 

ار اهنآ  رـس  و  تخادنا ، اهلادوگ  نایم  ار  نانآ  و  دنداد ، رارق  هنزور  اهلادوگ  نیب  هدومن و  رفح  ییاهلادوگ  داد ، روتـسد  ترـضح  نآ  سپ 
[ . 1 . ] درک كاله  ار  همه  دود  اب  تخورفا و  یشتآ  دوبن  نآ  رد  یسک  هک  اهلادوگ  زا  یکی  نایم  دناشوپ و 

-----------------------------------------------
اه : تشون  یپ 

ثیدح 23. ص 259 ، ج 7 ، یفاک ، عورف  [ 1]

نتفگ تیلست  ياج  هب  ندز  کتک 

دراو تشاد  تسد  رد  هنایزات  هک  یلاح  رد  سپ  تسه ، یناوخ  هیثرم  ییارـس و  هحون  ياهناخ  نایم  رد  دینـش  رمع  هدروآ : دـیدحلایبانبا 
ات درک  نانآ  ندز  هب  عورش  رمع  دننکیم ، يراز  هیرگ و  دوخ  هتشذگ  هزات  نادقف  تبیصم  رد  هتسشن و  كوس  هب  ینانز  دید  دیدرگ ، هناخ 
هب هاگنآ  داتفیب ، شرـس  زا  شايرـسور )  ) شرامخ هک  تخاون  شتروص  رـس و  رب  هنایزات  اـب  ناـنچ  سپ  دیـسر  ناوخ  هحون  نز  هب  هک  نیا 

امـش تبیـصم  رطاـخ  هب  نز  نیا  تفگ : هدز  تبیـصم  ناـنز  هب  نآ  زا  سپ  درادـن و  یمارتـحا  وا  هک  ار  هحئاـن  نیا  نزب  تفگ : دوـخ  مـالغ 
و درادیم ، زاب  ییابیکـش  ربص و  زا  ار  امـش  وا  دهدیم  رازآ  ار  امـش  ياههدنز  اههدرم و  وا  دریگب ، ار  ناتلوپ  دهاوخیم  هکلب  دـیرگیمن ،

. تسا هدومن  یهن  نآ  زا  ادخ  و  درادیم ، او  یباتیب  عزج و  هب  ار  امش  وا  هداد ، روتسد  نآ  هب  ادخ 
: ّفل ؤم 

ینانز هب  ندرک  رظن  و  هاـنگیب ، ییاـهناسنا  متـش  برـض و  نینچمه  نآرق و  مکح  فـالخ  رب  هزاـجا  نودـب  نارگید  هناـخ  رد  ندـش  دراو 
رد رگهحون  نز  بسک  و  دنتـشز ، سب  یلامعا  مدرم ، دزن  گرزب و  یناهانگ  ادـخ  دزن  همه  هدـیدغاد  یناوناـب  رب  ندومن  متـس  و  مرحماـن ،

. دشابیم حابم  لالح و  دنکن  هحون  لطاب  هب  هک  یتروص 
، يرخا رزو  هرزاو  رزت  الو  دیامرفیم : دنوادخ  اریز  ادخ ؛ رب  تسا  ییارتفا  دهدیم ، رازآ  ار  امش  ناگدرم  هحئان ، نز  هتفگ : رمع  هک  نیا  و 

لوسر هک  نآ  لاح  دشاب  مومذم  تاوما  رب  ندرک  هیرگ  هنوگچ  و  ناگدرم . زا  تسا  یلیلجت  و  ناگدـنامزاب ، يارب  تسا  یمارتحا  نآ  هکلب 
دوب هدیـسر  تداهـش  هب  دحا  گنج  رد  هک  هزمح  شیومع  هناخ  زا  ياهیرگ  يادـص  هک  ماگنه  نآ  هدـمآ  تایاور  رد  هک  هچنآ  ربانب  ادـخ 

يراوگوس هزمح  ترضح  رب  تسخن  راصنا  نانز  تهج  نیمه  هب  و  درادن . هدننک  هیرگ  هزمح  اما  هل ؛ یک  اوبال  هزمح  نکل  دومرف : دینـشن ،
. هنیدم رد  دش  یتنس  نیا  و  دوخ ، نادیهش  رب  سپس  دندرکیم و  یناوخ  هیثرم  و 

؛ برلا طخـسی  ام  لوقن  نیعلا و ال  عمدت  دومرف : درک و  هیرگ  میهاربا  شدـنزرف  تافو  تبیـصم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زین  و 
. مییوگیمن ددرگ  بجوم  ار  ادخ  مشخ  هک  ینخس  یلو  دنزیریم  کشا  ناگدید 
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هدش بکترم  مه  زاب  هدرکن و  ییانتعا  وا  یلو  دوب  هتشادزاب  راک  نیا  زا  ار  يو  راب  کی  زین  نآ  زا  شیپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  و 
دندرکیم هیرگ  ناشزیزع  نادقف  تبیـصم  رد  هک  نانز  زا  یهورگ  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هدمآ : دیرفلا  دقع  رد  هچنانچ  دوب .

تبیـصم هک  ارچ  راذـگب ، دوخ  لاـح  هب  ار  ناـنآ  دومرف : رمع  هب  ادـخ  لوسر  دومن ، عنم  لـمع  نیا  زا  ار  ناـنز  عـقوم  نیا  رد  تشذـگیم ،
[ . 1 . ] تسا هزات  ناشغاد  يراج و  ناشکشا  دناهدید ،

هـضرع هدـمآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  دزن  يدرم  دومرف : هک  هدرک  لقن  مالـسلاهیلع  قداـص  ماـما  زا  یفاـک  رد  هر )  ) ینیلک خـیش 
شتآ لها  درم  نیا  نم  داقتعا  هب  دومرف : ادـخ  لوسر  درک ، تشپ  نوچ  و  ماهدیـسوبن . شزاون  هب  ار  یکدوک  هاـگچیه  نونکاـت  نم  تشاد :

[ . 2 . ] تسا
--------------------------

اه : تشون  یپ 
تیملا . یلع  ءاکبلا  ص 5 ، ج 2 ، دیرفلا ، دقع  [ 1]

ح 7. ص 50 ، ج 6 ، یفاک ، عورف  [ 2]

یمرضح ریمن  نب  ریثک 

[ . 1 . ] تسا هدروآ  رامش  هب  مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  باحصا  زا  ار  ریمن  نب  ریثک  یسوط ، خیش 
------------------------

اه : تشون  یپ 
ش 1. ص 56 ، یسوط ، لاجر  [ 1]

یلکع برک 

رایسب ياهزور  زا  یکی  رد  يو  دیسر . تداهش  هب  نیّفـص  رد  هک  دوب  مالـسلاهیلع  نانمؤمریما  باحـصا  زا  لکُع و  هفیاط  زا  يدرم  برک » »
شیـالوم باـکر  رد  ماجنارـس  دـیگنج و  رمع  دـنزرف  هَّللادـیبع »  » اـب نت  هب  نت  دربن  کـی  رد  دوب  هتفرگ  ـالاب  گـنج  ياههلعـش  هک  یتخس 

[ . 1 . ] دیسر تداهش  هب  مالسلاهیلع  نینمؤملاریما 
---------------------

اه : تشون  یپ 
ص 330. نیّفص ، ۀعقو  ك : ر . [ 1]

دیزی نب  بیرک )  ) برک

نیفص رد  هک  تسا  یهدنامرف  هدزای  وزج  يو  دوب . مالسلاهیلع  یلع  نینمؤملاریما  يافو  اب  باحصا  زا  نادمه و  ياسؤر  زا  بیرک )  ) برک
نب نایفس   » شردارب ود  اب  برک  و  [ 1  ] دندیسر تداهش  هب  يرگید  زا  سپ  یکی  دنتفرگ و  تسد  هب  ار  مالسلاهیلع  یلع  هاپـس  هنمیم  مچرپ 

[ . 2 . ] دندیسر تداهش  هب  زین  دیز » نب  دبع   » و دیز »
[ . 3 . ] دنادیم ماما  باحصا  زا  ار  نایفس  شردارب  يو و  یسوط ، خیش 

----------------------
اه : تشون  یپ 
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تسا . هدمآ  حیرش » نب  میری   » لاح حرش  رد  نآ  لیصفت  [ 1]
تسا .) هدش  رکذ  بیرک »  » يربط خیرات  رد   ) ص 21 ج 5 ، يربط ، خیرات  ص 252 ؛ نیفص ، ۀعقو  ك : ر . [ 2]

ش 25. ص 44 ، یسوط ، لاجر  [ 3]

يرکب یناه  نب  سودرک 

. تشاد روضح  نیّفص  رد  هک  دوب  هعیبر  هفیاط  ياسؤر  زا  مالسلاهیلع و  نانمؤمریما  باحصا  زا  يرکب  یناه  نب  سودرک 
نایهاپـس زا  ياهدـع  اـهنآرق ، ندرک  هزین  ِرـس  رب  یعطق و  تسکـش  زا  تاـجن  يارب  صاـعورمع  هیواـعم و  هلیح  ناـیرج  زا  سپ  هدـش  لـقن 

اب تفگ و  نخس  نانآ  اب  داتسیا ، هاپس  نایم  ترضح  تلع  نیمه  هب  دندش . همـصاخم  كرت  حلـص و  راتـساوخ  ترـضح  لهاج  نیبرهاظ و 
گنج همادا  ماما و  شیامرف  دییأت  رد  هک  یسک  نیلوا  ماما ، نانخس  نایاپ  زا  سپ  درک . دزـشوگ  ار  هیواعم  هلیح  ناهرب  لیلد و  اسر و  ینایب 

: تفگ هک  دوب  یناه  نب  سودرک  تفگ ، نخس 
یلع هک  هظحل  نآ  زا  میاهتفرگن و  یتـسود  هب  ار  وا  زگره  میتـسج ، يرازیب  هیواـعم  زا  هک  ياهظحل  نآ  زا  اـم  دـنگوس ، ادـخ  هـب  مدرم ! يا 

و دنراکوکین . همه  ام  ياههدنز  هدوب و  ادهـش  زا  ام  ياههتـشک  انامه  میاهدشن . هدزلد  وا  زا  زگره  میاهدیزگرب ، یتسود  هب  ار  مالـسلاهیلع 
یقح بحاص  ره  تسا و  هدرکن  راتفر  داد  لدـع و  هب  زج  هراومه  دراد و  نایب  تجح و  شراگدرورپ  بناج  زا  مالـسلاهیلع  یلع  نامگیب 
[ . 1 . ] دش دهاوخ  كاله  دزیخرب ، تفلاخم  هب  وا  اب  سک  ره  تاجن و  لها  دوش ، مالسلاهیلع  یلع  میلست  سک  ره  نیاربانب  تسا ، فصنم 
. دنتخاس روبجم  تیمکح  شریذپ  هب  ار  ترضح  دندرک و  يراشفاپ  دوخ  تفلاخم  رب  درخیب  نادان و  موق  يرثا و  نانخس  نیا  دنچ  ره 

----------------------
اه : تشون  یپ 

ص 484. نیّفص ، ۀعقو  ك : ر . [ 1]

یبلغت سودرک 

[ . 1 . ] تسا هدوب  مالسلاهیلع  یلع  ترضح  نانمؤمریما  باحصا  زا  یبلغت » سودرک  : » دسیونیم یسوط  خیش 
---------------------

اه : تشون  یپ 
ش 7. ص 57 ، یسوط ، لاجر  [ 1]

ینادمه حیرش  نب  بیرک 

تسا يرفن  هدزای  زا  یکی  وا  تشاد ، روضح  نیّفـص  رد  هک  تسا  نادمه »  » هلیبق ناگرزب  زا  مالـسلاهیلع و  نانمؤمریما  باحـصا  زا  بیرک 
. دندیسر تداهش  هب  ات  دندیگنج  دندوب و  نادمه  هلیبق  رادمچرپ  يرگید  زا  سپ  یکی  هک 

، لیبحرش  » شردارب جنپ  دعب  دیسر . تداهش  هب  درک و  هلمح  نمشد  هب  تشادرب و  ار  مچرپ  هک  دوب  نادمه  هلیبق  زا  یـسک  نیتسخن  بیرُک 
مهازج دندیسر ، تداهش  هب  دندیگنج و  دنتشادرب و  ار  مچرپ  يرگید  زا  سپ  مادک  ره  حیرش  نادنزرف  زا  همه  ریمُـس » میری ، هریبه ، دثرَم ،

[ . 1 . ] ءازجلا ریخ  هَّللا 
------------------------

اه : تشون  یپ 
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ص 20. ج 5 ، يربط ، خیرات  ص 252 ؛ نیّفص ، ۀعقو  ش 9 ؛ ص 45 ، یسوط ، لاجر  ك : ر . [ 1]

یمعثخ بعک  یبا  نب  بعک 

هلیبق رادمچرپ  دیگنج و  مالسلاهیلع  ترضح  نآ  باکر  رد  نیّفص  رد  يو  دوب . مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  نارای  زا  معثخ و  هلیبق  زا  بعک ،
[ . 1 . ] دوب معثخ » »

-----------------------
اه : تشون  یپ 

ص 257 . نیّفص ، ۀعقو  ك : ر . [ 1]

دیز نب  بعک 

[ . 1 . ] تسا هدوب  مالسلاهیلع  نانمؤمریما  باحصا  زا  دیز » نب  بعک   » یسوط خیش  هتفگ  هب 
----------------------

اه : تشون  یپ 
ش 5 . ص 56 ، یسوط ، لاجر  [ 1]

هللادبع نب  بعک 

رد ناورهن  نیّفـص و  لمج ، رد  يو  دسیونیم : هدروآ و  رامـش  هب  مالـسلاهیلع  نانمؤمریما  باحـصا  زا  ار  هَّللادبع  نب  بعک  یـسوط ، خیش 
[ . 1 . ] تشاد روضح  مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  باکر 

-------------------------------
اه : تشون  یپ 

ش 8. ص 57 ، یسوط ، لاجر  [ 1]

هرجع نب  بعک 

هدروآ رامش  هب  مالسلاهیلع  یلع  نینمؤملاریما  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  لوسر  باحـصا  زا  ار  هرجع  نب  بعک  یـسوط ، خیش 
[ . 1 . ] تسا

---------------------------
اه : تشون  یپ 

ش 4. ش 2 و ص 56 ، ص 26 ، یسوط ، لاجر  [ 1]

ریمع نب  بعک 

[ . 1 . ] تسا هدوب  مالسلاهیلع  یلع  نانمؤم  ریما  باحصا  زا  ریمع  نب  بعک 
-----------------------

اه : تشون  یپ 

مالسلا هیلع  یلع  ماما  www.Ghaemiyeh.comهمانشناد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1507زکرم  هحفص 1256 

http://www.ghaemiyeh.com


ش 3. ص 56 ، یسوط ، لاجر  [ 1]

يدزأ میقف  نب  بعک 

یبوکرـس هب  سیق  نب  لقعم  هاپـس  هارمه  هب  هک  دندوب  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  نارای  زا  ود  ره  میقف  نب  هَّللادبع  شردارب  میقف و  نب  بعک 
. دندرک تمیزع  دندوب ، هدمآ  يرگتراغ  يراکبارخ و  يارب  هیواعم  بناج  زا  هک  دشار  نب  تیرخ 

تیرخ  » یبوکرس يارب  سیق  ناب  لقعم  یهدنامرف  هب  مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  هک  میدوب  یهاپس  رد  بعک  مردارب  نم و  دیوگیم : هَّللادبع 
نیا هک  نک  هشیپ  یهلا  ياوقت  یناوتیم  ات  دومرف : لقعم  هب  باطخ  تکرح  ماگنه  هب  مالسلاهیلع  یلع  ترضح  دوب . هدرک  مازعا  دشار » نب 
دعب درک . شرافـس  همذ  لها  اب  فاصنا  يراکمتـس و  مدـع  لدـع و  تیاعر  هب  ار  وا  ترـضح  همادا  رد  تسا . نانمؤم  هب  دـنوادخ  شرافس 

تساخرب و میقف  نب  بعک  مردارب  تفگ و  نخـس  ام  اب  لقعم  اج  نآ  رد  تفر و  ولج  زاوها  اـت  تیرخ  لاـبند  هب  هارمه  ياـهورین  اـب  لـقعم 
رد ات  دـنداد  همادا  هار  هب  لقعم  نامرف  تحت  ياهورین  سپـس  دـیامن . يرای  ار  ام  دـنوادخ  مراودـیما  تفگ : درک و  دـییأت  ار  لقعم  نانخس 

طـسوت تشون و  مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  هب  ياهمان  لقعم  دـندرک و  يراوتم  ار  اهنآ  دـندیگنج و  تیرخ  ياهورین  اب  زمرهمار  ياههوک 
ار همان  بعک  ددرگزاب ؟ ای  دهد  همادا  شناهارمه  تیرخ و  بیقعت  هب  ایآ  هک  دیامن  نشور  ار  وا  فیلکت  ترضح  ات  داتسرف  هفوک  هب  بعک 

[ . 1 . ] درب لقعم  يارب  داد و  بعک  هب  تشون و  لقعم  يارب  ار  بیقعت  همادا  روتسد  هرواشم  زا  سپ  ترضح  درب و  ترضح  تمدخ 
. تسا هدوب  شنارای  مالسلاهیلع و  ماما  دییأت  قوثو و  دروم  بعک  دوشیم  مولعم  هعقاو  نیا  زا 

-------------------------
اه : تشون  یپ 

.122 ص 124 -  ج 5 ، يربط ، خیرات  ك : ر . [ 1]

ینامی نیعق  نب  بعک 

اب رایسب  يدرم  عیشت ، رد  وا  دیازفایم : دروآیم و  رامـش  هب  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  باحـصا  نیـصلخم  زا  ار  نیعق » نب  بعک  ، » یناقمام
[ . 1 . ] دوب مان  شوخ  تماقتسا و 

--------------------------
اه : تشون  یپ 

ص 39. ج 2 ، لاقملا ، حیقنت  [ 1]

يدسا ربعک 

زا ار  وا  تفر و  يدارم  فوع  گنج  هب  تشاد و  روضح  مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  باکر  رد  نیّفـص  رد  وا  دـسیونیم : بوشآ  رهـش  نبا 
[ . 1 . ] دروآرد ياپ 

---------------------
اه : تشون  یپ 

ص 173. ج 3 ، بوشآ ، رهش  نبا  بقانم  [ 1]

یبض حلک 
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ماظن هدایپ  ناهدنامرف  زا  يو  هک  تسا  هدوزفا  هدروآ و  رامـش  هب  مالـسلاهیلع  یلع  نانمؤمریما  باحـصا  زا  ار  یبض » حـلک  ، » یـسوط خـیش 
[ . 1 . ] دوب نیفص  گنج  رد  ترضح  هاپس 

-------------------------
اه : تشون  یپ 

ش 6. ص 57 ، یسوط ، لاجر  [ 1]

یمرج باهش  نب  بیلک 

باحصا زا  ود  ره  باهش »  » شردپ يو و  تسا . مصاع » وبا   » وا هینک  [ 1 . ] دوب مالسلاهیلع  نانمؤمریما  باحصا  زا  یمرج  باهش  نب  بیلک 
. دندوب هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

بوخ مدوب و  دنتـشاد ، روضح  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  ياهزاـنج  عییـشت  رد  هک  مدوب  یناوـجون  كرـسپ  دـیوگیم : باـهش 
تسود ادخ  نسحی ؛ نأ  ًائیش  لمع  اذا  لماعلا  نم  ّبجی  هَّللا  نا  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  دیـسریم  ملقع  مدیمهفیم و 

[ . 2 .« ] دهد ماجنا  بوخ  ار  راک  نآ  دهدیم ، ماجنا  ار  يراک  هک  یسک  زا  دراد 
----------------------

اه : تشون  یپ 
ش 2 . ص 56 ، یسوط ، لاجر  [ 1]

. دوش عوجر  ص 668  ج 5 ، هباصالا ، هب  ص 253 ؛ ج 4 ، هباغلادسا ، [ 2]

یعخن دایز  نب  لیمک 

وزج صلخم و  نارای  زا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  باحـصا  [ 1  ] نیعبات زا  وا  تسا . عخن  هلیبق  زا  نمی و  لها  دایز  دـنزرف  لـیمک 
[ . 3 . ] تسا مالسلاهیلع  یبتجم  نسح  ماما  نارای  زا  مالسلاهیلع و  نینمؤملاریما  [ 2  ] ّرس باحصا 

هب ضارتـعا  ییوـگقح و  مرج  هـب  ناـمثع  تفــالخ  ناــمز  رد  دوـب و  رادنـید  يدرم  رادهدــنز و  بـش  يدــباع  عاجــش ، يدرم  لــیمک 
زا وا  [ 4 . ] دـیدرگ دـیعبت  صمح  هب  رتشا و ... کلام  ناحوص ، نب  ۀعـصعص  ناحوص ، نب  دـیز  هارمه  هب  وا  نارازگراک  ياـهيراکفالخ 
رد و  [ 5  ] دـیامن يراکادـف  ناج  ياپ  ات  هک  درک  تعیب  وا  اب  مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  تفالخ  لوا  ياهزور  رد  هک  تسا  ینایعیـش  هلمج 
هب صالخا  مرج  هب  ماجنارـس  يو  دش ، بوصنم  [ 6 « ] تیه  » رهش تیالو  هب  ترـضح  نآ  بناج  زا  دیگنج و  نیفـص  رد  شترـضح  باکر 

. دیسر تداهش  هب  یفقث  فسوی  نب  جاجح  تسد  هب  مالسلاهیلع  نانمؤمریما  تیالو  ماقم 
دوب و تعاطا  مارتحا و  دروم  دوخ و  موق  نایم  رد  قوثو  دروم  فیرـش و  گرزب ، ياهتیـصخش  زا  لیمک  دیوگیم : ینالقـسع  رجح  نبا 

داـتفه نس  رد  يرجه  لاـس 82  رد  یفقث  فسوی  نب  جاـجح  تسد  هب  تشاد و  روضح  مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  باـکر  رد  نیفـص  رد 
[ . 7 . ] دش هتشک  یگلاس 

-------------------------
: اه تشون  یپ 

ص 34 . ج 1 ، هباغلادسا ، ك : ر . [ 1]
ص 219 . ج 21 ، هعاربلا ، جاهنم  ك : ر . [ 2]

ص 149 . ج 17 ، دیدحلا ، یبا  نبا  حرش  ص 7 ؛ صاصتخالا ، ش 1 ؛ ش 6 و ص 69 ، ص 56 ، یسوط ، لاجر  [ 3]
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دییامن .) هظحالم  رتشا  کلام  لاح  حرش  رد  ار  اهيدیعبت  ناتساد  رتشیب و  لیصفت  . ) ص 134 ج 2 ، دیدحلا ، یبا  نبا  حرش  [ 4]
ص 108 . صاصتخالا ، [ 5]

عقاو تارف  دور  برغ  تهج  رد  هک  هدوب  مرخ  زبس و  رایـسب و  يامرخ  ياهتخرد  ياراد  هتـشاد و  رارق  راـبنا  رهـش  يـالاب  تیه  رهـش  [ 6]
تسا . هدش 

ص 589. ج 6 ، بیذهتلا ، بیذهت  [ 7]

( یلع یلوم   ) ناسیک

. دیسر تداهش  هب  نیّفص  رد  هک  تسا  ترضح  نآ  يافواب  نارای  زا  مالسلاهیلع و  نینمؤملاریما  هدش  دازآ  مالغ  ناسیک ،
بناج هب  شنادنزرف  اب  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  نیفـص ) دیدش  رایـسب  گنج  ياهزور  زا  یکی  رد   ) دـنکیم لقن  ینهج » بهو  نب  دـیز  »

شنادـنزرف تشذــگیم و  مالــسلاهیلع  یلع  ياـههناش  ندرگ و  راـنک  زا  اـهریت  هـک  مدــیدیم  دوـخ  نـم  درک و  تـکرح  هاپــس  هرــسیم 
کیدزن وا  هب  تسا  هیماینب  زا  یضعب  هدش  هدازآ  مالغ  هک  رمحا  مان  هب  یـصخش  عقوم  نیا  رد  دنیامن . ظفح  ار  ردپ  ناج  ات  دندیـشوکیم 

وت رگا  دشکب  ارم  ادخ  دنگوس ، هبعک  يادخ  هب  ینلتقت ؛ وا  کلتقا  مل  نا  هَّللا  ینلتق  ۀـبعکلا  ّبر  و  : » دومرف وا  هب  باطخ  ترـضح  دوشیم ،
زا رتدوز  مالـسلاهیلع ) ماما  هدـش  دازآ  مالغ   ) ناـسیک عقوم  نیا  رد  تفر ، ولج  رمحا  يوس  هب  تفگ و  ار  نیا  یـشکن » ارم  وت  اـی  مشکن  ار 
هب تعرـس  هب  عقوم  نیا  رد  ترـضح  دیـسر ، تداهـش  هب  رمحا  تسد  هب  ناسیک  یلو  دندیـشک  ریـشمش  ود  ره  تفر ، رمحا  فرط  هب  ماـما 

. تفرگ ار  وا  ندرگ  درک و  هلمح  رمحا 
دزن هب  سپـس  و  دندناسر ، تکاله  هب  ار  ناسیک  لتاق  شدنزرف  ود  دوب و  هداتـسیا  مالـسلاهیلع  یلع  هک  مدیدیم  دیوگیم : بهو  نب  دـیز 

ود لثم  وت  ارچ  دومرف : وا  هب  ردپ  درکیم ، هراظن  دوب و  هداتسیا  مالسلاهیلع  ماما  رگید  دنزرف  نسح  ترـضح  عقوم  نیا  رد  دنتـشگزاب ، ردپ 
راک نیا  رد  نم  هب  يزاین  دندوب و  یفاک  دّمحم  نیسح و  مردارب  ود  اریز  نینمؤملاریما ، يا  درک : ضرع  يدرکن ؟ هلمح  نمـشد  هب  تردارب 

[ . 1 . ] دوبن
---------------------

اه : تشون  یپ 
ص 249. نیفص ، ۀعقو  ص 19 ؛ ج 5 ، يربط ، خیرات  ك : ر . [ 1]

دیدج 62) )

گ

تداهش يارب  قوش  هیرگ 

، دنک یباتیب  مّدقم  طخ  رد  تکرش  يارب  هک  درادن  دوجو  يزابرس  ناهج  ياهشترا  مامت  رد 
، دنک يرامش  هظحل  دزیرب و  کشا  ندش  دیهش  يارب  ای 

تخیریم ، قوش  کشا  تداهش  يارب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  هک  مالسا  شترا  رد  زج 
، دوب تحاران  دیسرن  تداهش  هب  دُُحا  گنج  رد  نوچ  و 

: دومرف ربمایپ  هب  باطخ  دیسرپ و  ار  نآ  ّتلع  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  و 
، َّیَلَع َِکلذ  َّقَشَف  ُةَداَهَّشلا ، یِّنَع  ْتَزیِحَو  َنیِِملْـسُْملا ، َنِم  َدِهُْـشتْسا  ِنَم  َدِهُْـشتْسا  ُْثیَح  ٍدُـحُأ  َمْوَی  ِیل  َْتُلق  ْدَـق  َْسَیلَوَأ  ِهَّللا ، َلوُسَر  اَی  ُْتلُقَف :
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: ِیل َْتلُقَف 
»؟ َِکئاَرَو ْنِم  َةَداَهَّشلا  َّنِإَف  ْرِْشبَأ ، »

»؟ ْنَذِإ َكُْربَص  َْفیَکَف  َِکلذََکل ، َِکلذ  َّنِإ  : » ِیل َلاَقَف 
. ِرْکُّشلاَو يَرُْشْبلا  ِنِطاَوَم  ْنِم  ْنِکلَو  ِْربَّصلا ، ِنِطاَوَم  ْنِم  اَذه  َْسَیل  ِهَّللا ، َلوُسَر  اَی  ُْتلُقَف :

دشن و نم  بیصن  تداهش  و  دندیسر ، تداهـش  هب  ناناملـسم  زا  یهورگ  هک  دُُحا »  » زور رد  هک  تسا  نیا  زج  رگم  ادخ  لوسر  يا  متفگ : »
. دمآ دهاوخ  وت  یپ  رد  تداهش  هک  ار  وت  داب  هدژم  یلع ! يا  يدومرف ، نم  هب  وت  دمآ ، نارگ  نم  رب  تخس 

: دومرف نم  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ 
)؟ تسا هنوگچ  وت  ربص  ماگنه  نآ  رد  دریذپیم ، قّقحت  تراشب  نیا  انامه  )

[ . 1 .« ] تسا يراذگرکش  ندینش و  هدژم  ياج  هکلب  تسین  ییابیکش  ربص و  ياج  يدروم  نینچ  ادخ  لوسر  يا  متفگ :
-----------------------

اه : تشون  یپ 
: تسا حرش  نیا  هب  نآ  دانسا  زا  یخرب  هک  یتشد ، دمحم  سرهفملامجعم  هغالبلاجهن  هبطخ 156  [ 1]

يافوتم 380 ه)  ) ینارح هبعش  نبا  لوقعلا ص 162 : فحت  - 1
يافوتم 328 ه)  ) ینیلک یفاک ج2 ص50 ح1 : لوصا  - 2
يافوتم 356 ه)  ) یلاق یلعوبا  یلامالا ص 171 : لیذ  - 3

يافوتم 386 ه)  ) یکم بلاطوبا  : 16 لصف بولقلا ج1 ص92 و91  توق  - 4
يافوتم 402ه)  ) یناهفصا میعنوبا  ءایلوالا ج 1 ص 74 و 75 : ۀیلح  - 5

مالسلا هیلع  داجس  ماما  باحصا  زا  يزاوها  دیعس  نبنیسح  دهز ص8 : باتک  - 6
يافوتم 381 ه)  ) قودص خیش  ۀّتّسلاباب : لاصخ ج1 ص329 ح25  باتک  - 7

(. يافوتم 993 ه  ) یفنح یمزراوخ  بیطخ  بقانم ص 268 : - 8

رازاب رب  یتاعالطا  ياهورین  ندرامگ 

« همره نبا   » ات ور  نیا  زا  ددرگن ، لالتخا  راچد  روشک  يداصتقا  روما  ات  تشامگیم ، ینارومأم  رازاـب ، لرتنک  يارب  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما 
[ . 1 . ] دش تبوقع  همکاحم و  تفرگ ، هوشر  زاوها  رازاب  رد 

باسح هب  یسایس  تیریدم  روحم  نیرت  یساسأ  زا  یکی  تراظن »  » و لرتنک »  » مالسلا هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح  یتموکح  متسیس  رد 
و دومرفیم ، یبایزرا  نمؤم  ياـهورین  هلیـسو  هب  ار  یتموکح  نارازگراـک  رگید  نارادناتـسا و  نارادـنامرف و  تواـضق و  راـک  هک  دـمآیم 

. دادیم ناشن  لمعلاسکع  عقوم  هب  عیرس و 
تشاد  رظن  ریز  یتاعّالطا  ياهورین  روضح  اب  ار  اهرهش  رازاب  يداصتقا  رظن  زا 

. دننکن فیعضت  ار  ماظن  ساسأ  راکتحا  یشورف و  نارگ  اب  و  دنرادن ، اور  متس  مدرم  هب  ات 
. تفرگ هوشر  نایرازاب  زا  دش و  سفن  ریسا  هک  دوب  زاوها  رازاب  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  یتاعالّطا  ياهورین  زا  همره ، نبا 

تشون : زاوها  مکاح  هب  هدرک و  لزع  ار  وا  دیسر  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح  هب  ربخ  نیا  یتقو 
. دنادرگب رهش  رد  ار  وا  و  دنزب ، وا  رب  هنایزات  هعمج 35  ياهزور  دشارتب و  ار  شرس  ياهوم  دنک ، ینادنز  ار  وا 

شدرگ و يارب  نادــنز  نوریب  هـبار  ناینادــنز  نوـچ  و  دزادرپـب ، هـمره » نـبا   » لاوـما زا  هدرک و  یگدیــسر  دراد  یتیاکــش  وا  زا  سکره 
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یتلود ناوید  زا  ار  همره  نبا  قوقح  ات  دومرف  روتسد  و  دنرواین ، رد  وا  ياهاپ  زا  ریجنز  زامن  ماگنه  هب  زج  دنربن و  ار  وا  دنربیم  يروخاوه 
[ . 2 . ] دنک عطق 

---------------------------
اه : تشون  یپ 

لئاسولا ج 3 ص 207 . كردتسم  [ 1]

لئاسولا ج 3 ص 207 . كردتسم  [ 2]

یهام تشوگ 

: دومرف مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح 
دنکیم . تسُس  ار  ندب  بآ و  ار  ندب  تشوگ  اریز  دیروخن ، یهام  هشیمه  دینکن و  طارفا  یهام  ندروخ  رد 

[ . 1 . ] دزادگیم ار  مشچ  هیپ  ندروخ ، ناوارف  هزات ، یهام 
----------------------------

اه : تشون  یپ 
. متفه باب  نیقّتملا  ۀیلح  [ 1]

یبالگ

مسج  تمالس  یبالُگ و 
ناور تمالس  یبالُگ و 

تردق  تعاجش و  یبالُگ و 
مکش  درد  نامرد  یبالُگ و 

: دومرف مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  - 1
[ . 1  ] ََدلَْولا ُنِسُْحی  َو  َنابَْجلا ، ُعَجْشَی  َو  َداؤُْفلا ، یِّکَُذی  َو  َةَدْعِْملا ، ُبیطَی  َو  ِفیعَّضلا ، ِْبلَْقِلل  ٌةَُّوق  ِلَجْرَفَّسلا  ُلْکأ 

یئوکین لماع  تعاجـش و  ار  وسرت  ناسنا  دنکیم ، كاپ  ار  لد  دنکیم ، كاپ  ار  هدـعم  دـشخبیم و  تّوق  ار  ناوتان  ِبلق  یبالُگ  ندروخ  »
.« تسا دنزرف 

: دومرف هک  دش  لقن  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  - 2
[ . 2  ] ِهِفْعَِضب ُبَهْذَی  َو  ِلُجَّرلا  ِةَُّوق  یف  ُدیزَی  ِلَجْرَفَّسلا  ُلْکأ 

.« دیادزیم وا  زا  ار  یناوتان  فعض و  هدیشخب ، ورین  ناسنا  هب  یبالُگ  ندروخ  »
: دومرف هک  تسا  هدمآ  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  يرگید  لقن  رد  - 3

[ . 3  ] َنابَْجلا ُعَجْشَی  َو  ِداؤُْفلا ، ُةایَح  َو  ِْبلَْقلا ، ُةَُّوق  ُلَجْرَفَّسلا 
.« تسا وسرت  ياه  ناسنا  تعاجش  اهلد و  ندش  هدنز  ناور و  ندش  دنمتردق  لماع  یبالُگ  »

: دومرف هک  درک  لقن  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  دوخ ، راوگرزب  ناردپ  زا  مالسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  - 4
[ . 4  ] ِْبلَْقلا ُولْجَی  ُهَّنإَف  يْرثَّمُْکلا  اُولُک 

.« دنکیم باداش  ار  ناج  هک  دیروخب  ِهب ) ای   ) یبالُگ »
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: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ماما  - 5
[ . 5  ] ِفْوَْجلا َعاَجْوَأ  ْنِکُْسی  َو  َْبلَْقلا ، ُولْجَی  ُّيِْرثَّمُْکلَا 

.« دنکیم نامرد  ار  مکش  ياهدرد  باداش و  ار  ناج  ِْهب ) ای   ) یبالُگ »
-----------------

اه : تشون  یپ 
راونألاراحب ج63 ص168 ح6 . [ 1]

راونألاراحب ج63 ص175 ح35 . [ 2]
نمض ح37 . راونألاراحب ج63 ص176  [ 3]

باب 72 ح1 . لئاسولا ج16 ص404  كردتسم  [ 4]
راونألاراحب ج63 ص168 ح6. [ 5]

ودرگ

: دومرف هک  درک  لقن  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
[ . 1 . ] َدْرَْبلا ُعَفْدَی  َو  ِْنیَتَْیلُْکلا ، ُنِّخَُسی  ِءاَتِّشلا  یف  ِِهلْکأ  َو  ِدَسَْجلا ، یَلَع  َحوُرُْقلا  ُجِّیَُهی  َو  ِفْوَْجلا ، یف  َّرَْحلا  ُجِّیَُهی  ِّرَْحلا  ِةَّدِش  یف  ِزْوَْجلا  ُلْکَأ 

، دروآیم دیدپ  تسوپ  يور  رب  نیکرچ  ياهلَمُد  عاونا  دربیم و  الاب  ار  ندب  تسوپ  ترارح  ناتـسبات ، يامرگ  تّدـش  رد  ودرگ  ندروخ  »
.« دیادزیم ندب  زا  ار  يدرس  دنکیم و  مرگ  ار  اههّیلُک  ناتسمز ، درَس  لصف  رد  نآ  ندروخ  اّما 

---------------------------
اه : تشون  یپ 

65 ح1. باب ۀعیشلا ج25 ص122  لئاسو  و  نساحملاو ص497 ح603 ، یف ج6 ص340 ح1 . یفاکلا  [ 1]

رپلگ

هدعم یکاپ  رَپلُگ و  شقن 
: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

[ . 1 . ] ِۀَفیطَْقلا ِلْمَخَک  ًالْمَخ  ِةَدْعِْملا  یف  ُریصَی  ُهَّنإ  ُلوُقَی : َناَک  َو  ِرَتْعِّْصلا ، مالسلا  هیلع  َنینِمْؤُْملاُریمأ  ُءاَود  َناَک 
: دومرفیم هراومه  و  دوب ، رَْپلُگ  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ياود  هراومه  »

.« ار ندب  هلوح  هک  نانوچ  دنکیم ، كاپ  ار  هدعم  رَپلُگ 
-----------------------------

اه : تشون  یپ 
باب 130. ۀعیشلا ج25 ص217 ح1  لئاسو  و  نساحملاو ص594 ح114 . یفاکلا ج6 ص375 ح1 . [ 1]

یمطخ لگ 

رَس  تشادهب  یمطخ و  لُگ 
: دومرف مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  - 1
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[ . 1 . ] َراْذقْألا یِْقُنی  َو  ِنَرَّدلِاب  ُبَهْذَی  ِّیِمْطَْخلِاب  ِْسأَّرلا  ُلْسَغ 
.« دربیم نیب  زا  ار  اهیکاپان  دیادزیم و  ار  اهكرچ  یمطخ ، ِلُگ  اب  رَس  نتسش  »

: دومرف شرافس  دوخ  نارای  هب  ترضح  نآ  هک  تسا  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  مالسلا  مهیلع  ناماما  ّبط  باتک  رد  - 2
[ . 2 . ] ِّباوَّدلا یِّقَُنی  َو  ِنَرَّدلِاب  ُبَهْذَی  ِّیِمْطَْخلَاب  ِْسأَّرلا  ُلْسَغ 

.« دنکیم دوبان  رَس  رد  ار  يذوم  تادوجوم  دیادزیم و  ار  اهكرچ  یمطخ  ِلُگ  اب  رَس  نتسش  »
-------------------------

اه : تشون  یپ 
راونألاراحب ج73 ص87 ح8 . [ 1]

راونألاراحب ج73 ص88-87 ح8. [ 2]

تشوگ

یناوتان  يرغال و  تشوگ و 
قالخا  تشوگ و 

اهيرامیب  واگ و  تشوگ 
اه نامرد  غرم و  تشوگ 

يراوخ  تشوگ  رد  فارسا  نایز 
ّتینابصع نامرد  جاّرد  تشوگ 

: دومرف هک  درک  لقن  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  دوخ  ناردپ  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  - 1
ٍناَْسنإ نِم  ْمُکِدَـحَأ  ُْقلُخ  َءاس  اذإ  َو  ُهُْقلُخ ، َءاَس  ًاَمْوَی  َنیَعبْرَأ  َمْحَّللا  ْلُکْأَی  َْمل  ْنَم  َو  َمْحَّللا ، ُِتْبُنی  َمْحَّللا  َو  ِمْحَّللا ، َنِم  َمْحَّللا  َّنإَـف  َمْحَّللا ، اُولُک 

[ . 1 . ] ُهَّلُک َناذْألا  ِِهنُذُأ  یف  اُونِذْأَف  ٍۀَّباد  ْوأ 
، دیآیم دیدپ  تشوگ  زا  تشوگ  هک  دیروخب ، تشوگ  »

، دنایوریم تشوگ  تشوگ ، و 
، دوشیم قالخا  َدب  دروخن  تشوگ  زور  هک 40  یسک  و 

.« دیئوگب ناذا  وا  شوگ  رد  دش  قالخا  َدب  امش  زا  یناویح  ای  دش  قالخا  َدب  امش  زا  یکی  هاگره  سپ 
: دومرف هک  درک  لقن  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  - 2

[ . 2 . ] ُمْحَّللَا ِةَرِخْآلا  َو  اَْینُّدلا  ِماَعَط  ُدِّیَس 
.« تسا تشوگ  ترخآ  ایند و  ياهاذغ  ِگرزب  »

: دومرف هک  درک  لقن  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  - 3
[ . 3 . ] ٌءاد ِرَقَْبلا  ُموُُحل 

.« تساز يرامیب  واگ  تشوگ  »
: هک درک  تیاور  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  هک  دش  لقن  طابسأ  نب  یلع  زا  - 4

دمآ ، نایم  هب  غرم  تشوگ  زا  تبحص  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تمدخ  رد 
: دومرف ترضح  نآ 
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[ . 4 . ] اِهتَُّوق ِلْضَِفب  ِۀَعیبَر  ْنِم  ٌةاتَف  ُْهتَّذَغ  ٍخْرَف  ُمَْحل  ِمْحَّللا  ُبَیْطأ 
.« دشاب هداد  اذغ  يراهب  هامکی  ار  وا  یناوج  هک  تسا  هجوج  ِتشوگ  تشوگ ، نیرت  هزیکاپ  »

هک : درک  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  - 5
[ . 5 . ] ِرْمَْخلا ِةَواَرَضَک  ٌةَوارَض  َُهل  َّنإ  ُلوُقَی : َو  ِمْحَّللا ، َنامْدإ  ُهَرْکَی  مالسلا  هیلع  ِّیلَع  َناَک 

، تشاد تهارک  اهاذغ  مامت  رد  ناوارف  تشوگ  ندروخ  زا  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  هراومه  »
: دومرفیم و 

.« تسا روآ  نایز  ندب  يارب  بارش  نانوچ  هک  دیروخن  تشوگ  موادم  روطب 
: دومرف هک  درک  لقن  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  - 6

[ . 6 . ] ِنَبَّْللِاب َمْحَّللا  ِلُکْأَْیلَف  ُِملْسُْملا  َفُعَض  اذإ 
.« دروخب ریش  اب  ار  تشوگ  سپ  دش ، ناوتان  یمسج  رظن  زا  یناملسم  هاگره  »

: دومرف هک  دش  لقن  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  زا  - 7
[ . 7 . ] ْمِهِسُْفنأ یف  ُةَّوُْقلا  َِتنابَتْساَف  ِنَبَّللِاب ، َمْحَّللا  اُولُکْأَی  ْنأ  ْمُهَرَمَأَف  ِِهتَّمُأ ، یف  َفْعَّضلا  ِهَّللا  َیلإ  اکَش  ِءاَِیْبنْألا  َنِم  ًاِّیبَن  َّنإ 

درک ، تیاکش  ادخ  هب  دوخ  تّما  یمسج  یناوتان  زا  یهلا  ناربمایپ  زا  یکی  »
.« دش دنمورین  نانآ  ياهندب  هک  دندرک  نینچ  دیروخب ، ریش  اب  ار  تشوگ  ات  دومرف  روتسد  ار  نانآ  دنوادخ 

: دومرف هک  دش  لقن  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  - 8
: دومرفیم هک  مدینش  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا 

[ . 8 . ] َجاَّرُّدلا ِلُکْأَْیلَف  ُهُْظیَغ ، َّلِقَی  ْنأ  ُهَّرَس  ْنَم 
.« دروخب جاّرُد  تشوگ  زا  دیآ ، مشخ  هب  رتمک  دراد  تسود  هک  یسک  »

: دومرف هک  دش  لقن  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  زا  - 9
: َلاَقَف َمْحَّشلا ، َو  َمْحَّللَا  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ِّیبَّنلا  َْدنِع  َرِکُذ 

[ . 9 . ] ٌءاَد اَِهناَکَم  ْنِم  ْتَجَرْخأ  َو  ٌءافِش ، اَهَناَکَم  ْتَتَْبنأ  َّالإ  ِةَدْعِْملا  ِیف  ُعَقَت  ٌۀَعَْضب  اَمُْهنِم  َْسَیل 
دومرف : ترضح  نآ  هک  دش  تبحص  ِیپ  تشوگ و  زا  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تمدخ  رد  »

.« ددرگیم جراخ  ندب  زا  يدرد  دهدیم و  افش  هکنآ  زج  دریگیمن ، رارق  ناسنا  هدعم  ِیپ  ای  تشوگ  زا  ياهراپ 
: دومرفیم تفریم و  اهیباّصق  تمسق  هفوک ، رازاب  رد  ترضح  نآ  هک  دش  لقن  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  - 10

[ . 10 . ] اَّنِم َْسیَلَف  ِمْحَّللا  یف  ْمُْکنِم  َخَفَن  ْنَم  َنیماَّحَّللا  َرَشْعَم  اَی 
ناشن هتسجرب  هک  دندیمدیم  رگید  تمـسق  ای  نار  رد  یـضعب  . ) تسین ام  زا  دمدب  تشوگ  رد  رگا  امـش  زا  یـسک  اه ، شورف  تشوگ  يا  »

.(« دوش هداد 
----------------------------------

اه : تشون  یپ 
ۀعیشلا ج25 ص42 ح8 . لئاسو  [ 1]

ۀعیشلا ج25 ص42 ح11 . لئاسو  [ 2]
ۀعیشلا ج25 ص46 ح5 . لئاسو  [ 3]
ۀعیشلا ج25 ص47 ح3 . لئاسو  [ 4]
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ح57 . ، 69 راونالاراحب ج63 ص70 -  [ 5]
ۀعیشلا ج25 ص59-58 ح2 . لئاسو  [ 6]

ۀعیشلا ج25 ص60 ح7 . لئاسو  [ 7]
لئاسولا ج16 ص348 ح1 . كردتسم  [ 8]

راونألاراحب ج63 ص59-58 ح8 . [ 9]
راحبلا ج7 ص580. ۀنیفس  [ 10]

دنوادخ نامرف  هب  شوگ 

دهن ؟ ندرگ  وا  نامرف  دنوادخ و  ماکحا  هب  دراد و  ياپ  رب  ار  یهلا  دودح  دناوتیم  یسک  هچ 
دهدیم : خساپ  نینچ  ع )  ) یلع ماما 

عماظملا . عبتی  عراضی و ال  عناصی و ال  نم ال  هناحبس : هللا  رما  میقی  امنا  »
.« ددرگن زآ  صرح و  شوختسد  دیوگن و  قلمت  ار  ناراکمتس  دنکن ، یتسس  قح  راک  رد  هک : درآ  ياج  هب  یسک  ار  ناحبس  يادخ  نامرف  »

[ . 1]
---------------------

: اه تشون  یپ 
يهرامش 107. تمکح  هغالبلاجهن ،  [ 1]

ناراکمتس زا  مدرم  قح  نتفرگ 

دومرف هراشا  هغالبلاجهن  هبطخ 37  رد  هعماج  ربهر  رب  مدرم  یسایس  یعامتجا ، قوقح  زا  رگید  یکی  هب  مالسلا  هیلعنینمؤملاریما  ترضح 
: دومرف هک  تسا  ناراکمتس  زا  مدرم  قح  نتفرگ  نآ  و 

. ُْهنِم َّقَْحلا  َذُخآ  یَّتَح  ٌفیِعَض  يِْدنِع  يِوَْقلاَو  َُهل ، َّقَْحلا  َذُخآ  یَّتَح  ٌزیِزَع  يِْدنِع  ُلِیلَّذلا 
[ . 1 .« ] مناتس زاب  اهنآ  زا  ار  قح  ات  دنناوتان  تسپ و  نم  رظن  رد  اهدنمورین  و  منادرگ ، زاب  ار  وا  قح  ات  تسا  زیزع  نم  دزن  دارفا  نیرتراوخ  »

: هک داد  رادشه  هاگنآ  و 
«. ٍِعتْعَتَتُم َریَغ  يِوَْقلا  َنِم  ُهُّقَح  اَهِیف  ِفیِعَّضِلل  ُذَخْؤی  َال  ٌۀَّمُأ  َسَّدَُقت  َْنل  »

اَم ِطْعَأَو  ِِهتَعاَط . َباََوث  ََکل  ُبِجویَو  ِِهتَمْحَر ، َفاَنْکَأ  َِکلذـِب  َکیَلَع  ُهَّللا  ِطُْسبی  َْفنَْألاَو  َقیِّضلا  ُمُْهنَع  ِّحـَنَو  یِْعلاَو ، ْمُْهنِم  َقْرُْخلا  ِلِمَتْحا  َُّمث 
! ٍراَذْعِإَو ٍلاَمْجِإ  ِیف  ْعَْنماَو  ًائِینَه ، َتیَطْعَأ 

« دش دهاوخن  راگتسر  دناتسن ، زاب  ياهناهب  بارطضا و  یب  نادنمروز ، زا  ار  ناناوتان  قح  هک  یتّلم  )»
ياهرد ادـخ  اـت  زاـس  رود  دوخ  زا  ار  ینیب  گرزب  دوخ  ییوخ و  گـنت  و  نک ، راومه  دوخ  رب  ار  ناـنآ  راومهاـن  نانانخـس  یتشرد و  سپ 

زا ار  يزیچ  رگا  و  دـشاب ، اراوگ  وت  رب  یـشخبیم  مدرم  هب  هچ  نآ  دـیاشخبب ، تعاطا  شاداپ  ار  وت  و  دـیاشگب ، وت  يور  هب  ار  دوخ  تمحر 
[ . 2 .( ] دشاب هارمه  یهاوخ  شزوپ  ینابرهم و  اب  يرادیم  زاب  یسک 

---------------------------------
اه : تشون  یپ 

: تسا ریز  حرش  هب  نآ  دانسا  زا  یخرب  هک  یتشد ، دمحم  سرهفملا  مجعم  هغالبلاجهن   37 هبطخ 3 : [ 1]
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يافوتم 381 ه)  ) قودص خیش  سلجم 42 ح11 : یلامأ ص200  باتک  - 1
يافوتم 458 ه)  ) یعفاش یقهیب  يواسملاو ج 1 ص 85 : نساحملا  - 2

يافوتم 372 ه)  ) ینالقاب نآرقلازاجعا ص 189 : - 3
يافوتم 328 ه)  ) یکلام هبر  دبع  نبا  دیرفلادقع ج 1 ص 207 : - 4

يافوتم 573 ه)  ) يدنوار نبا  ۀعاربلاجاهنم ج 1 ص 244 : - 5
يافوتم 1110ه)  ) یسلجم راونالاراحب ج 39 ص 351 ح25 ب90 : - 6

يافوتم 328ه .)  ) ینیلک ثیدح 4 : یفاک ج1 ص454  لوصا  - 7
: تسا ریز  حرش  هب  نآ  دانسا  زا  یخرب  هک  یتشد ، دمحم  سرهفملا  مجعم  هغالبلاجهن   53 همان 111 : [ 2]

يافوتم 380 ه)  ) ینارح هبعش  نبا  لوقعلا ص 126 : فحت  - 1
يافوتم 363 ه)  ) نامعن یضاق  مالسالا ج 1 ص 350 : مئاعد  - 2

يافوتم 732 ه)  ) یعفاش يریون  برالا ج 6 ص 19 : ۀیاهن  - 3
يافوتم 450 ه)  ) یشاجن یشاجن ص 7 : تسرهف  - 4

يافوتم 460 ه)  ) یسوط خیش  تسرهف ص37 : - 5
يافوتم 573 ه)  ) یعفاش رکاسع  نبا  قشمدخیرات ج3 ص289 ح1311و1314 : - 6

يافوتم 1110 ه)  ) یسلجم 85ص92 : جو 72ص96 جو 17ص68 جراونالاراحب - 7
(. يافوتم 381 ه  ) قودص خیش  هیقفلا ج4 ص409 : هرضحیال  نم  - 8

هژاولگ

ترــضح اـقآ  نأــش  رد  وا  تـفر  اــیند  زا  يرمق  يرجه  لاـس 655  رد  هـک  تـسا  ننــست  لـها  گرزب  ياـملع  زا  یکی  دــیدحلایبا  نـبا 
. تسا نیا  هدیصق  نآ  راعشا  زا  یکی  دشابیم . فورعم  هینیع  هدیصق  هب  هک  هدورس  ياهدیصق  (ع) یلع

الَو  ّالَک  ٌعِدیَمُس  َکیف  ْلوقَا 
ٌعِدیَمَس ُلاقی  ْنَا  َِکْلثِِمل  اشاح 

وگزاـب هک  تسین  نآ  تردـق  ناوت و  ار  هژاو  نیا  هک  اریز  زگره ، درب !؟ راـک  هب  راوگرزب  هژاوـلگ  ناوـتیم  امـش  هراـبرد  اـیآ  (ع ) یلع يا 
. دشاب وت  ماقم  تمظع  هدننک 

: تفگ دیسر  هیواعم  ترضحنآ ، تخسرس  نمشد  هب  (ع) یلع تداهش  ربخ  یتقو 
ْتَحِرَس  امَنیَا  یعَْرت  ِِبنار  َالِْلُلق 

ٍلَجَوالَو ٍفْوَخِالب  ءابَّْظِللَو 
تحار نم  يوسرت  نازابرس  هتفر  ایند  زا  ریـش  ینعی : دنرچب . میب  سرت و  نودب  یهاوخیم  هک  هنوگ  ره  وگب  ناوهآ  اهـشوگرخ و  هب  کنیا 

. دنشاب
(ع ) یلع رواد  یلو  اخس  دوج و  عبنم 

(ع) یلع رشحم  عفاش  ادخ ، فطل  رهظم 
(ع ) یلع يور  رون  هدش ز  رونم  ناهج 

یلجنم رمق  سمش و  وا  رون  وترپ  ز 
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تفرگ  اتکی  قلاخ  رب  زا  دوخ  ماقم 
(ع) یلع رواد  یح  يورهب ز  زا  تینهت 
راگدرورپ  مان  ز  (ع ) یلع شفیرش  مان 

(ع) یلع يارب  همه  بدا  لامک و  ملع و 
راگدرک  هدوتس  یبن  رای  یماح و 

(ع) یلع ربنم  بحاص  اقب  کلم  ویدخ 
رای يدهم  رشن  هداز ، فلخ  ریم  (ع ) یلع هیولعلا ، تامارک  عبنم : 

یچکرمگ

وا دوب  كرمگ  لوئسم  هک  یصخش  نآ  دیـسر . كرمگ  هب  ات  درک  تکرح  ناریا  زا  (ع) یلع الوم  اقآ و  ربق  ترایز  دصقب  نایعیـش  زا  یکی 
نآ هبوت  زا  موریم و  فجن  هب  تفگ  دوب  هدش  تحاران  بورضم و  یتخسب  هک  هعیـش  درم  دز ، کتک  ار  وا  تدشب  هدرک و  تیذا  یلیخ  ار 

. منکیم تیاکش  ترضح 
اقآ رهطم  ربقب  ار  شدوخ  تفر و  فرـشا  فجن  هب  هعیـش  درم  مرادن ، یـسرت  یـسک  زا  نم  وگب ، یهاوخیم  هچره  ورب و  تفگ  یچکرمگ 
نیا زا  ارم  ماقتنا  دیاب  نینمؤملاریما  ای  درکضرع  نانک  هیرگ  هتـسکش و  یلد  اب  ترایز  مسارم  ماجنا  زا  سپ  دیناسر و  (ع) یلع نینمؤملاریما 

. يریگب یچگرمگ 
بسا رب  هک  دید  ار  یئاقآ  باوخ  ملاع  رد  بش  نآ  درک . رارکت  ار  شاهتساوخ  راب  ره  دش و  فرشم  مرحب  رگید  راب  دنچ  زور  یط  رد  درم 

ترـضح هجوتم  هعیـش  درم  دز . ادص  مسا  هب  ار  هعیـش  درم  ترـضح  دشخردیم ، هدراهچ  بش  دننام  شتروص  دوب و  هدـش  راوس  يدـیفس 
؟ يراد تیاکش  یچکرمگ  زا  ایآ  متسه . بلاطیبا  نب  (ع ) یلع نم  دومرف : ترضح  دیتسیک ؟ امش  دیسرپ : هدش و 

وا زا  ارم  ماـقتنا  هک  مهاوخیم  امـش  زا  نم  هداد و  رازآ  یتخـس  هب  ارم  امـشب  اـم  یتسود  هطـساو  هب  وا  نم ، يـالوم  اـی  هلب ؛ درکـضرع : درم 
. دیریگب

زا درک و  رارکت  ار  دوخ  شیامرف  راب  هس  ترضح  مرذگیمن ، وا  ياطخ  زا  درکضرع : درم  رذگب . وا  هانگ  زا  نم  رطاخ  هب  دومرف : ترضح 
. دیزرو رارصا  شاهتساوخرب  رایسب  تجامس  اب  درم  راب ، ره  رد  اما  دنک ، وفع  ار  یچکرمگ  هک  تساوخ  درم 

. نکن یچیپرـس  ماما  نامرف  زا  یـشخبب ، ار  وا  هک  هدومرف  ماـما  نوچ  دـنتفگ : همه  درک  فیرعت  نارئاز  يارب  ار  دوخ  باوخ  درم  دـعب ، زور 
رد ع )  ) ماما لبق  بش  دـننام  مه  بش  نآ  . درک رارکت  ار  شاهتـساوخ  تفر و  مرحب  هرابود  درکن و  لوبق  ار  نارگید  ياـهفرح  درم ، مهزاـب 
درم هب  ماما  موس ، بش  تفریذپن  ار  ماما  فرح  درم  رگید  راب  کی  درذگب . یچکرمگ  ياطخ  زا  هک  دومرف  يو  هب  هدـش و  رهاظ  وا  باوخ 

. منک یفالت  مهاوخیم  نم  تسا و  هدرک  يریخ  راک  اریز  شخبب  نمب  ار  وا  دومرف :
دومرف دومرف و  ار  شدج  شردـپ و  وا و  مسا  ترـضح ، تسا ؟ هدرک  يریخ  راک  هچ  تسیک و  یچکرمگ  نیا  نم  يالوم  يا  دیـسرپ : درم 

زا داتفا ، نم  دبنگ  هب  شمشچ  نوچ  هار  نیب  رد  تفریم  دادغب  تمس  هب  هوامس  زا  شرکشل  اب  وا  تعاس  نالف  زور  نالف  رد  شیپ  هام  دنچ 
زا دش . دـیدپان  شرظن  زا  نم  دـبنگ  هکنیا  ات  دومن  تکرح  هنهرب  اپ  شرکـشل  نایم  رد  درک و  مارتحا  عضاوت و  نم  يارب  دـش و  هدایپ  بسا 

. منک یفالت  تمایق  رد  ار  وت  راک  نیا  هک  موشیم  نماض  نم  ینک و  وفع  ار  وا  دیاب  وت  دراد و  یقح  ام  رب  وا  تهج  نیا 
وا زا  دیـسر و  وا  هب  یچکرمگ  هار  نیب  رد  دومن . تعجارم  دوخ  رهـش  هب  سپـس  دروآ و  ياج  هب  رکـش  هدجـس  دش و  رادـیب  باوخ  زا  درم 

يدوب هدومن  ناشیا  هب  هک  ار  یمارتحا  عضاوت و  بدا  نآ  رطاخب  ارت  ماما  اما  يرآ ، داد : خساپ  درم  يدرک ؟ ماما  هب  ارم  تیاکش  ایآ  دیـسرپ 
دـشابیم تیعقاو  اب  قباطم  و  دوب . تسرد  باوخ  هک  دـیمهف  یچکرمگ  یتقو  درک . وگزاب  وا  يارب  قیقد  روطب  ار  ارجاـم  سپـس  درک . وفع 
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. تسا تسار  قح و  هدومرف  ماما  هک  هچ  ره  مسق  ادخب  تفگ  دیسوب و  ار  هعیش  درم  ياپ  رس و  تسد و  دش ، دنلب 
، درک ناـمهم  زور  هس  ار  نارئاز  ماـمت  تبـسانم  نیمه  هب  دـمآ و  رد  هعیـش  بهذـم  هب  درک و  هبوت  دوخ  لـطاب  هدـیقع  زا  یچکرمگ  سپس 

درم نیا  بیترت  نیدـب  دومن . میـسقت  هعیـش  يارقف  نیب  راـنید  رازه  فجن  رد  تفر و  ع )  ) نینمؤملاریما ربـق  تراـیز  هب  نارئاز  هارمه  سپس 
. دش تیاده  تسار  هار  هب  هدش و  ریخب  تبقاع  دوب ، هدرک  ع )  ) نینمؤملاریما ربق  هب  هک  یمارتحا  بدا و  رطاخب 

لجخ  ازج  زورب  دوشن  لعفنم ، وت  شیپ  هب  دوبن 
(ع) یلع ای  وت  يامن  قح  خر  لد ، مشچب  هکنآ  ره  درگن 

وت  يور  هم  نم  ناهم  ز  وت ، يوک  رس  نم و  ناهج  ز 
(ع) یلع ای  وت  ياپکاخ  نم  وت  يوبس  یشک ز  یِم 

منک  رفس  انف  راد  منک ز  ردب  منت  ناور ز  دوش  هچ 
(ع) یلع ای  وت  ياوس  دوبن  رظن  ْمَسَک  هب  مبیع و  همه 
ملیام  وت  ریغ  هن  یسکب  ملِگ ، نیجع  هتشگ  تیالِوب 

(ع) یلع ای  وت  يالو  ّقحب  ملد  زا  تتّبحم  دورن 
رای يدهم  رشن  هداز ، فلخ  ریم  (ع ) یلع هیولعلا ، تامارک  عبنم : 

نآرق رسفم  هیرگ 

شتدایع هب  هفینحوبا  هفوک و  ةاـضقلا  یـضاق  دوب . گرم  ِلاـح  رد  يرمق  يرجه  مود  نرق  فورعم  ثدـحم  نآرق و  گرزب  رـسفم  شمعا 
. تسا هاتوک  ریخ  لمع  زا  متسد  تفگ : شمعا  دیسرپ ، ار  وا  لاوحا  هفینحوبا  دنتفر .

اّما يا . هدرک  يداـیز  ناـهانگ  تـسا و  ترمع  رخآ  زور  هـک  يا  هدــیمهف  اـیوگ  تـفگ : هفینحوـبا  تـفرگ  شاهـیرگ  شمعا  هـبترم  کـی 
. ياهدومن يرایسب  فیرعت  نانآ  زا  يا و  هدز  يدایز  ياهفرح  وا  تیب  لها  (ع)و  یلع ترضح  نءاش  رد  هک  تسا  نیا  وت  هانگ  نیرتگرزب 
؟ ماهتفگ هچ  ترضح  نآ  هرابرد  نم  رگم  تفگ : شمعا  دزرمایب . ارت  دنوادخ  ات  نک  هبوت  یتفگ  اهنآ  دروم  رد  هک  ییاهفرح  زا  ایب و  الاح 

دنلب ار  وا  هک  تساوخ  شاهداوناـخ  زا  شمعا  دـنکیم  میـسقت  مدرم  نیب  ار  منهج  تشهب و  (ع) یلع ترـضح  ياهتفگ  وت  تفگ : هفینحوبا 
هطساو دنچ  هب  ملاع ، يادخب  مسق  يریگیم ؟ داریا  نم  هب  ایآ  يدوهی ! يا  تفگ : درک و  هفینحوبا  هب  ور  تسشن  دندرک و  دنلب  ار  وا  دننک .

در وت  راـنک  زا  مدرم  تسوـت . راـیتخا  رد  شتآ  ینیـشنیم و  منهج  شتآ  راـنک  وـت  (ع ،) یلع اـی  دوـمرف : هک  مدینـش  (ص ) ادـخ لوـسر  زا 
دهاوـخ خزود  رد  ار  وا  تفرگ و  دـهاوخ  ار  وا  منهج  شتآ  هنرگو  درادـن  يراـک  وا  هب  شتآ  یهد  روتـسد  وـت  هـک  ار  هـک  ره  دـنوشیم ،

. تخادنا
منیرفآ  دناوخ  رب  قشع و  یحوب  دمآ  لیئربج 

منینمؤملاریما نید  هاش  حدم  وگ  رب  تفگ 
مناتسآ  دسوب  هک  دش  رب  نامسآ  زا  باتفآ 
منید ناطلس  نآ  رهم  لد  رد  هرذکی  نوچ  دید 
مشخب  جات  ملاع  ناهاش  رب  هک  مقشع  هدنب 

منیقی کلم  ورسخ  نآ  هگرد  يادگ  ات 
مرابُخ  مشچ  نآ  تسم  مراگن  يور  قشاع 

منیزح راز و  مقشاع  مرابگشا  شقارف  و ز 
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متسلَا  ماج  زا  شوخ  رس  متسم  رای  قشع  نوچ ز 
منیشتآ بآ  هفرط  ناز  رگد  یماج  ایقاس 

ملاع  نارایشه  رِس  مزاس  شاف  یتسمب  ات 
منیرکش کلک  ددرگ ز  ناهد  نیریش  یملاع 

رای يدهم  رشن  هداز ، فلخ  ریم  (ع ) یلع هیولعلا ، تامارک  عبنم : 

تمظع اب  هدنیوگ 

هفوک دجسم  هک  دیدیدیم  ناناملسم  امش  تفرگیم  رارق  ربنم  رب  هفوک  رد  زورما  تمظع ، اب  هدنیوگ  نیا  (ع ) یلع رگا  دیوگیم : نییـسرن 
. دزیم جوم  (ع ) یلع ناشورخ  يایرد  زا  هدافتسا  يارب  نیمز  برغم  مدرم  عامتجا  زا  دوخ  تعسو  همه  اب 

، گرزب تلصخ  هس  ياراد  وا  دوب . شیرق  ینعی  برع  داژن  ياههداوناخ  نیرتهتسجرب  زا  (ع ) یلع دیوگیم : یئاکیرمآ  کینورا  نتگنـشاو 
اطع وا  هب  ربمغیپ  هک  ار  یبقل  دومن ، ادـخ ) ریـش   ) ناونع هتـسیاش  ار  وا  هک  دوب  وا  عاجـش  ریلد و  حور  دوب ، تواخـس  و  تحاصف ، تعاجش ،

دومرف .
رای يدهم  رشن  هداز ، فلخ  ریم  یلع  هیولعلا ، تامارک  عبنم : 

تمیق نارگ  دنبندرگ 

: دیوگیم عفاریبا  نب  یلع 
دوجو یتمیق  نارگ  دـیراورم  دـنب  ندرگ  لاملاتیب  نایمرد  مدوب . مالـسلاهیلع  بلاـطیبا  نب  یلع  ترـضح  لاـملاتیب  هنیزخ  ناـبهگن  نم 

لاملاتیب رد  ماهدینش  هک  داد  ماغیپ  داتسرف و  نم  دزن  ار  یسک  نینمؤملاریما  رتخد  دوب . هدش  هتفرگ  تمینغ  هب  هرـصب  گنج  رد  هک  تشاد 
شیارآ نآ  اب  ار  دوخ  نابرق  دیع  زور  رد  ات  یهدب  نم  هب  يزور  دنچ  تناما ، ناونع  هب  ار  نآ  مراد  لیم  نم  تسه . يدـیراورم  دـنب  ندرگ 

. مهدـب وا  هب  مناوتیم  دـشاب ) هدـنریگ  هدـهع  هب  فلت  تروص  رد  هک  هنومـضم  تروص  هب  مداد  ماـغیپ  نم  منادرگزاـب . نآ  زا  سپ  مهد و 
. مداد یمارگ  يوناب  نآ  هب  ار  دنب  ندرگ  زور  هس  تدم  هب  طرش  نیا  اب  نم  تفریذپ . زین  ترضح  نآ  رتخد 

وت تسد  هب  اـجک  زا  دـنب  ندرگ  نیا  دیـسرپیم : يو  زا  دوب و  هتخانـش  هدـید و  شرتـخد  ندرگ  رد  ار  دـنب  ندرگ  مالـسلاهیلع  یلع  اـقافتا 
؟ تسا هدیسر 

سپـس مهد و  تنیز  ار  دوخ  نابرق  دیع  زور  رد  ات  ماهتفرگ  تناما  زور  هس  تدم  هب  امـش  رادهنیزخ  عفاریبا ، نب  یلع  زا  دنکیم : راهظا  وا 
. منادرگزاب

: دیوگیم عفاریبا  نب  یلع 
. متفر ترضح  نآ  تمدخ  نم  درک و  راضحا  دوخ  دزن  ارم  مالسلاهیلع  نینمؤملاریما 

: دومرف داتفا  نم  هب  شمشچ  نوچ 
»؟ عفار یبا  نبا  ای  نیملسملا  نوختأ  »

»!؟ ینکیم تنایخ  ناناملسم  هب  ایآ  عفاریبا ! رسپ  يا  »
. منک تنایخ  ناناملسم  هب  هکنیا  زا  ادخ  هب  مربیم  هانپ  متفگ :

؟ يداد مرتخد  هب  ناناملسم  نم و  هزاجا  نودب  دوب  ناناملسم  لاملاتیب  رد  هک  ار  يدنب  ندرگ  هنوگچ  سپ  دومرف : ترضح 
ات مهد  وا  هب  دوش  هدـنادرگزاب  هک  هیراـع  تروص  هب  ار  دـنبندرگ  هک  تساوخ  نم  زا  تسامـش و  رتخد  وا  نینمؤملاریما ! يا  مدرک : ضرع 
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حیحص هک  متفرگ  هدهع  هب  ار  نآ  تنامض  مداد و  ناشیا  هب  زور  هس  تدم  هب  هیراع  ناونع  هب  ار  نآ  زین  نم  دیارایب . ار  دوخ  نآ  اب  دیع  رد 
: دومرف مالسلاهیلع  یلع  ترضح  منادرگزاب . دوخ  یلصا  ياج  هب  ملاس  و 

. دید یهاوخ  یتخس  رفیک  دوش  هدید  وت  زا  يراک  نینچ  نیا  زا  دعب  رگا  يراذگب و  دوخ  ياج  هب  هتفرگ و  سپ  ار  نآ  دیاب  زورما  نیمه 
دزد ناونع  هب  ار  وا  تسد  هک  دوب  ياهیمـشاه  نز  نیتـسخن  تفرگیمن ، هنومـضم  هیراـع  هب  ار  دـنبندرگ  نیا  نم  رتـخد  رگا  دومرف : سپس 

: تفگ هدمآ و  ردپ  دزن  هب  دیسر  ترضح  نآ  رتخد  شوگ  هب  نخس  نیا  مدیربیم .
؟ دوب دنبندرگ  نیا  زا  هدافتسا  هب  رتهتسیاش  نم  زا  یسک  هچ  متسه . امش  نت  هراپ  امش و  رتخد  نم  نینمؤملاریما ! ای 

نانز همه  ایآ  دراذـگب . نوریب  قح  هریاد  زا  ياـپ  لد ، ياهـشهاوخ  سفن و  ياههتـساوخ  هطـساو  هب  دـیابن  ناـسنا  مرتخد ! دومرف : ترـضح 
هتفرگ رارق  اهنآ  فیدر  رد  یشاب  هتساوخ  مه  وت  ات  دناهداد  تنیز  ار  دوخ  دنب  ندرگ  نینچ  دننام  هب  دیع  نیا  رد  دنناسکی ، وت  اب  هک  رجاهم 

[ . 1 [ ؟ یشابن رتمک  ناشیا  زا  و 
------------------

اه : تشون  یپ 
ج 2 ص47. راونألاراحب ، ياهناتساد  ج 40 ص_337  راحب ، [ 1]

هبساحم تیمها  ناطلس و  رتخد  دنبندرگ 

: دنک تیاکح  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  مالغ  عفار  یبا  نب  یلع 
دوجو يدیراورم  دنبندرگ  نایم  نآ  رد  میدوب ، لاملا  تیب  لاوما  هبساحم  لوغـشم  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ماما  بتاک  نم و  يزور 

. دوب هدمآ  تسد  هب  هرصب  گنج  مئانغ  زا  هک  تشاد 
هب طوبرم  تایصوصخ ، نیا  اب  يدنبندرگ  ما  هدینش  هک  داتسرف  نومضم  نیا  هب  یـصخش  طّسوت  ار  یمایپ  مالـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  رتخد 
. مشخب تنیز  نآ  هلیسو  هب  ار  دوخ  نابرق  دیع  رد  ات  دیهد  هیراع  نم  هب  يزور  دنچ  ار  نآ  مراد  تسود  تسا ، امش  رایتخا  رد  لاملا  تیب 
مه وا  دنادرگرب ، ار  نآ  هزور  هس  هک  مداتـسرف  شیارب  یتنامـض  هیراع  ناونع  هب  ار  دنبندرگ  نآ  دـیوگ : عفار  وبا  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما 

. تفرگ لیوحت  تفریذپ و 
اجک زا  ار  نآ  دومرف : درک و  باـطخ  دوخ  رتـخد  هب  و  تخانـش ، ار  نآ  داـتفا ، دـنبندرگ  نآ  رب  شمـشچ  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نوـچ 

؟ يا هدروآ 
نآ هلیـسو  هب  ار  دوخ  نابرق  دیع  زور  هک  نآ  ات  ما  هتفرگ  عفار  وبا  رـسپ  لاملا  تیب  رادباسح  زا  هزور  هس  هنومـضم ، هیراع  ناونع  هب  تفگ :

. مهد لیوحت  ملاس  نآ  زا  سپ  میامن و  تنیز 
: دومرف وا  هب  دش ، دراو  ترضح  دزن  عفار  وبا  رسپ  نوچ  و  داتسرف ، رادباسح  لابند  هب  ار  یصخش  مالسلا  هیلع  ریما  ترـضح  ماگنه ، نیا  رد 

!؟ ینک یم  تنایخ  نیملسم  لاوما  هب  ارج 
. مشاب هتشاد  یتنایخ  دصق  يزیچ  ای  یسک  هب  تبسن  هک  نیا  زا  مرب  یم  هانپ  ادخ  هب  داد : خساپ  عفار  وبا 

میهـس دـنراد و  ّقح  نآ  رد  هک  یناناملـسم  تیاضر  نودـب  نم و  هزاجا  نودـب  ار  دـیراورم  دـنبندرگ  نآ  ارچ  سپ  دومن : راـهظا  ترـضح 
!؟ يا هداد  مرتخد  هب  دنتسه ،

. مداد وا  هب  هیراع  ناونع  هب  زور ، هس  تّدم  هب  تنامض  اب  مه  نم  درک و  اضاقت  نم  زا  امش  رتخد  داد : خساپ 
هنرگو دـنزن ؛ رـس  وت  زا  یتکرح  نینچ  رگید  هک  شاب  بظاوم  و  نادرگزاب ، لاملا  تیب  هب  ریگب و  سپ  ار  نآ  الا ن  نیمه  دومرف : ترـضح 

. دش یهاوخ  تازاجم  همکاحم و  تخس 
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رارق تازاجم  دروم  هک  دوب  یم  يا  هیمشاه  نز  نیلّوا  دوب  هتفرگن  هنومـضم  هیراع  ناونع  هب  ار  دنبندرگ  مرتخد  رگا  دوزفا : ترـضح  سپس 
[ . 1 . ] تفرگ یم 

------------------------
اه : تشون  یپ 

ح 606. ص 151 ، ج 10 ، ماکح : الا  بیذهت  ص 292 ، ج 28 ، ۀعیّشلا : لئاسو  [ 1]

ماگنهبان هیرگ 

ضرع ترـضح  نآ  هب  میدروخرب ، يزبسرـس  ناتـسب  هب  ریـسم  لوط  رد  میدزیم . مدـق  هنیدـم  ياههچوک  زا  یکی  رد  (ص ) ادـخ ربمایپ  اـب 
. دوب دهاوخ  رتابیز  تشهب ، رد  وت  غاب  یلو  تسابیز ، يرآ ، دومرف : تسا !؟ ییابیز  غاب  بجع  مدرک :

. تسا رتابیز  تشهب  رد  وت  غاب  اما  تسابیز ، هلب  دومرف : !؟ تسا ییابیز  غاب  بجع  متفگ : زاب  میدیسر . يرگید  غاب  هب  میتشذگ ) اجنآ  زا  )
لوسر ناهگان  هار  نایاپ  رد  دشیم ، رارکت  (ص ) ادخ لوسر  نم و  نیب  الاب  يوگتفگ  راب  ره  میدـش و  هجاوم  غاب  تفه  اب  بیترت  نیمه  هب 

: دومرف داتفا و  هیرگ  هب  درشفیم  دوخ  هنیس  هب  ارم  هک  یلاح  رد  تخادنا و  مندرگ  رد  تسد  (ص ) ادخ
. اهنت دیهش  نآ  يادف  هب  مردپ 

؟ تسیچ يارب  هیرگ  ادخ ! هداتسرف  يا  مدیسرپ :
دراد دحا  ردب و  رد  هشیر  هک  ییاههنیک  دنزاس : راکشآ  نم  زا  سپ  ار  اهنآ  هدرک و  ناهن  اههنیـس  رد  هک  مدرم  ياههنیک  دقح و  زا  دومرف :

. دننکیم بلط  وت  زا  ار  دحا  رد  هدش  هتخیر  ياهنوخ  اهنآ  تسا  هدرب  نآ  زا  ثاریم  و 
؟ دوب دهاوخ  تمالس  منید  زور  نآ  رد  ایآ  مدیسرپ :

. يرآ دومرف :
هدـیزگرب یـصو و  نم و  ردارب  وت  دوب .) یهاوخ  نم  اب  ترخآ  ایند  رد  ینعی   ) تسا نم  اب  وت  تایح  گرم و  وت : رب  داب  هدژم  دومرف : سپس 

. یتسه وت  دناشوپ ، لمع  هماج  میاههدعو  رب  دنک و  ادا  میاهضرق  هکنآ  دوب  یهاوخ  نم  ثراو  ریزو و  زین  نم و 
. ییامن راکیپ  نیقرام  نیطساق و  نیثکان و  اب  نم ، تنس  رب  ییامن و  ّدر  ار  متناما  يزاس و  يرب  ار  ما  همذ  وت  یلع !

. تسا یسوم  اب  نوراه  نوچمه  نم ، اب  وت  تبسن 
، ینیب شیرق  زا  هک  یملظ  رب  دـندمآرب . شنتـشک  هشیدـنا  رد  دندرمـش و  فیعـض  ار  وا  شموق  یتسه : نم  تما  نایم  رد  نوراه  دـننام  وت 

.... شاب روبص  دوخ ، هیلع  اهنآ  یتسدمه  رب  شاب و  ابیکش 
اهنسحا ام  ص !)  ) هللا لوسر  ای  تلقف : هقیدح . یلع  انیتاف  هنیدملا  قرط  ضعب  یف  ص )  ) هللا لوسر  عم  یشما  تنک  بلاط : یبا  نب  یلع  لاق 

ام لاق : هقیدح و  نم  اهنـسحا  ام  هللا ! لوسر  ای  تلقف : يرخا  هقیدح  یلعانیتا  مث  اهنم ، نسحا  هنجلا  یف  کل  اهنـسحا و  ام  لاق : هقیدح ! نم 
، اهنم نسحا  هنجلا  یف  کل  لوقی : اهنـسحا و  ام  ص )  ) هللا لوسر  ای  لوقا  قئادح  عبـس  یلع  انیتا  یتح  اهنم  نسحا  هنجلا  یف  کل  اهنـسحا و 

: لاق ایکاب و  شهجا  مث  ینقنتعا  قیرطلا  هلالخ  املف 
. دیهشلا دیحولا  یباب 

؟ کیکبی ام  ص )  ) هللا لوسر  ای  تلقف 
. دحا تارت  ردب و  داقحا  يدعب  نم  الا  کل  اهنودبیال  ماوقا  رودص  یف  نئاغض  لاقف :

؟ ینید نم  همالس  یف  تلق :
يدولاو یثراو  يریزو و  ییفـص و  تنا  ییـصو  تنا  یخا و  تنا  یعم و  کتوم  کتایح و  ناف  یلع ! ای  رـشباف  کنید  نم  همالـس  یف  لاق :
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نیطـساقلا و یتـما و  نم  نیثکاـنلا  یتنـس  یلع  لـتاقت  یتناـما و  يدوـت  یتـمذ  يربـت  تنا  ینع و  یتداـع  زجنت  ینید و  یـضقت  تنا  ینع و 
كایا و شیرق  ملظل  ربصاف  هنولتقی  اوداک  هموق و  هفعضتسا  اذا  هنـسح  هوسا  نوراهب  کل  یـسوم و  نم  نوراه  هلزنمب  ینم  تنا  نیقراملا و 

[ . 1 .... ] کیلع مه  رهاظت 
----------------------------

: اه تشون  یپ 
؛) راصتخا هب   ) لامعلا زمک  دادغب و  خـیرات  زا  لقن  هب  ج 3  هسمخلا ، لئاضف  یمزروخ ؛ بقانم  زا  لـقن  هب  ص 96  همغلا 7 ج 1 ، فشک  [ 1]

ص 65. سیق ، نب  میلس  باتک  ص 54 ؛ ج 28 ، راحب ،

یخاتسگ

: تفگ هک  مدینش  متشذگیم ، كاهص  نبا  رانک  زا  يزور 
!. دشاب هتسشن  راب  هب  اهناد  هلابز  رد  هک  تسا  یلخن  لثم  شنامدود ، نایم  رد  دمحم  لثم 

هک تشگ  نیگمشخ  تفـشآرب و  نانچ  نخـس  نیا  ندینـش  زا  (ص ) ادخ ربمایپ  مدرک . لقن  ار  وا  نخـس  مدمآ و  (ص ) ادخ لوسر  دزن  نم 
. تسشن ربنم  زارف  رب  تفر و  دجسم  هب  تساخرب و  گنرد  یب 

نیا تسا ، هدروآ  شروی  هنیدم  هب  نمشد  هک  دندرک  نامگ  دندیـسرت و   ) دندید لاح  نانچ  رد  ار  (ص ) ادخ ربمایپ  هک  ترـضح  نآ  نارای 
. دندمآ دجسم  هب  ریشمش  لیامح  مزر و  سابل  ندیشوپ  اب  دندرک و ) هدامآ  ار  دوخ  تعرس  هب  هک  دوب 

دهاوخ ربخ  یمهم  هثداح  هچ  زا  تفگ و  دهاوخ  هچ  یمارگ  لوسر  کنیا  هک  نارگن  شوگ و  اپ  ارـس  مدرم  ربنم  زارف  رب  ( ) (ص ادخ ربمایپ 
: دومرف دمآ و ) نخس  هب  (ص ) ادخ ربمایپ  هک  تشذگن  يزیچ  داد ؟

هدینش اهنخـس  نم  زا  اهنآ  بقانم  حدم و  رد  اهراب ،) اهراب و   ) هکنآ لاح  دننکیم ، شنزرـس  ارم  تیب  لها  هک  نانآ  دننکیم ، رکف  هنوگچ 
.؟ دنا

، ادـخ دزن  یلع  يرترب  لـضف و  تسا : هتـشاد  ینازرا  ناـنآ  هب  گرزب  دـنوادخ  هک  تسا  ياـهیگژیو  همه  ما  هتفگ  ناـنآ  فـصو  رد  هچنآ 
نوراـهنوچمه هک  نم  دزن  رد  وا  گرزب )  ) تلزنم ادـخ ، هار  رد  وا  ياـهیناشفناج  تمارک و  تزع و  مالـسا ، رد  وا  نـتفرگ  یـشیپ  راـختفا 

: دوزفا سپس  تساهیگژیو . نیمه  زا  همه  همه و  تسا  هدیرب  نم  زا  سپ د  توبن  هتشر  هکنیا  زج  تسا  یسوم  هب  تبسن 
: تسا هتفگ  هک  خاتسگ )  ) نآ نخس 

يادـخ هک  هاگنآ  دیـشاب : هاگآ  تسا : هدیـسر  نم  هب  هتـسشن ! راب  هب  اههبورکاخ  رد  هک  تسا  یلخن  نوچ  شنامدود  نایم  رد  دـمحم  لـثم 
نامدرم و نیرتهب  زا  هک  يا  هتسد  نایم  رد  ارم  رون  و  درک . میـسقت  گرزب  هریت  ود  هب  ار  نانآ  درک ، زاغآ  ار  شتاقولخم  شنیرفآ د  ناحبس 
دـیزگرب و ار  نامدود  نیرتهب  نایم  نآ  زا  و  درک ، میـسقت  يرتکچوک  نامدود  هب  زین  ار  هتـسد  نیمه  سپـس  داد . رارق  دـندوب  لیابق  نیرترب 

هدـیزگرب هخاـش  نیمه  ناـیم  زا  ار  یلع  مردارب  نارـسپ و  رتخد و  نم و  ترتع  تیب و  لـها  هاـگنآ  داد و  رارق  ناـنآ  ناـیم  رد  ارم  شنیرفآ 
.... دیرفآ

! هسانک یف  تتین  هلخن  لثمک  الا  هتیب  لها  یف  دمحم  لثم  ام  یل : لاقف  اموی  یکاهصاب  تررم  ینا  یلع ...:  لاق 
اوسبل راصنالا و  تعزفف  ربنملا  دعـص  ابـضبغم و  ماق  ادـیدش و  ابـضغ  ص )  ) هللا لوسر  بضغف  کـلذ  هل  ترکذـف  ص )  ) هللا لوسر  تیتاـف 

: لاق مث  هبضغ  نم  اوار  امل  حالسلا 
هتمارک و هللا و  دـنع  یلع  لضف  هب و  هللا  مهـصخ  امب  مهتـصصخ  تلق و  ام  مهلـضف  یف  لوقا  ینوعمـس  دـق  یتیب ؟ لها  نوریعی  ماوقا  لاب  ام 

. يدعب یبنال  هنا  الا  یسوم  نم  نوراههلزنمب  ینم  هنا  هءالب و  مالسالا و  یلا  هقبس 
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یف ینلعجف  نیتقرف  مهقرف  هقلخ و  قلخ  یلاعت  هناحبـس و  هللا  نا  الا  هسانک  یف  تتبن  هلخن  لثمک  یتیب  لـها  یف  یلثم  نا  معز  نم  لوق  ینغلب 
نب یلع  یخا  يانبا و  یتنب و  یف  یترتع و  یتیب و  لها  یف  تلـصح  یتح  اتیب  اهریخ  نم  ینلعجف  اتویب  اهلعج  مث  هلیبق  اهریخ  ابعـش و  اهریخ 

[ . 1 .... ] بلاط یبا 
-------------------------

: اه تشون  یپ 
ص 294. ج 36 ، راحب ، [ 1]

یهارمگ

هب و  دندیـسر . یهارمگ  هب  نوگانوگ  ياههار  ندومیپ  اب  دنتـشگزاب و  دوخ  هتـشذگ  هب  ادـخ  لوسر  تلحر  زا  سپ  اهنآ ) هک  سوسفا  اما  )
دندوب رومأم  نآ  یتسود  هب  هک  یتلیـسو  زا  دندومن و  تعباتم  ربمایپ  نادنواشیوخ  ریغ  زاو  دندرک  دامتعا  دوخ  دـساف  نارکفمه  ناتـسود و 

نآ دنداد و  لاقتنا  دوخ  یلصا  هاگیاج  زا  ار  نید  راوتسا  يانب  دنتفرگ و  هلصاف  تیاده  نامسیر  زا  دنتشگ . ادج  مالسلامهیلع ) تیبلا  لها  )
زا هک  یناهارمگ  هاگرد  هانپ و  و  ییوج ، هنتف  هنتف و  ره  زاغآ  دوب و  داسف  هانگ و  هنوگ  ره  زکرم  هک  ییاـج  دـنداهن  اـنب  رگید  ییاـج  رد  ار 

نید اب  ار  دوخ  دـنویپ  اـی  و  هتـسب ، اـیند  هب  لد  هدـیرب و  همه  زااـی  ناـینوعرف ؛ تنـس  هب  یتسم  تلفغ و  رد  دننادرگرـس و  وس  نادـب  وس  نیا 
. هتسسگ

اورجه محرلا و  ریغ  ولـصو  جـئالولا و  یلع  اولکتا  لبـسلا و  مهتلاغ  و  باقعالا ، یلع  موق  عجر  هلوسر  هللا  ضبق  اذا  یتح  ع ...:)  ) یلع لاـق 
اورام دق  هرمغ  یف  براض  لک  باوبا  هئیطخ و  لک  نداعم  هعضوم  ریغ  یف  هونبف  هساسا  صر  نع  ءانبلا  اوبلقن  هتدومب و  اورما  يذلا  ببسلا 

[ . 1 . ] نیابم نیدلل  قرافم  وا  نکار  ایندلا  یلا  عطقنم  نم  نوعرف : لآ  نم  هنس  یلع  هرکسلا  یف  اولهذ  هریحلا و  یف 
-------------------------

: اه تشون  یپ 
هبطخ 150. زا  یشخب  يدیهش ، همجرت  هغالبلاجهن ، [ 1]

يدوهی قیلثاج  اب  ریما  ترضح  يوگتفگ 

زا هک  دـندرک  یتالاوئـس  وا  زا  دـندمآ و  رکبوبا  دزن  نایحیـسم  زا  ياهدـع  اب  يراصن  گرزب  قیلثاج  ماـن  هب  يدرم  دـیوگ : یـسراف  ناـملس 
. دنام زجاع  نداد  باوج 

یسک لباقم  رد  تسا  تلادع  نیا  ایآ  تفگ : قیلثاج  مینکیم !! لالح  ار  وت  نوخ  هنرگو  رادرب  تسد  راک  نیا  زا  یحیـسم  يا  تفگ : رمع 
درم دش ، دراو  مالّسلاهیلع  یلع  ترضح  نایم  نیا  رد  مسرپب . وا  زا  ار  دوخ  تالاوئس  نم  ات  دینک  یفرعم  ار  یـسک  هدمآ ؟ تیاده  يارب  هک 

: تفگ درک و  حرطم  ار  دوخ  تالاوئـس  هاگنآ  مسرپیم ، وت  زا  دـنام ) زجاع  باوج  زا  وا  و   ) مدیـسرپ درمریپ  نیا  زا  هچنآ  تفگ : ینارـصن 
رد هک  نانچمه  متسه  نمؤم  دنوادخ  دزن  نم  دومرف : ترضح  یتسه ؟ نمؤم  تدوخ  دزن  طقف  ای  ینمؤم  زین  دنوادخ  دزن  وت  ایآ  منادب  وگب 

سودرف رد  یما  ربمایپ  اب  نم  هاگیاج  دومرف : هدب ، ربخ  نم  هب  تشهب  رد  تدوخ  هاگیاج  زا  تفگ : قیلثاج  متـسه . نینچ  زین  شیوخ  هدیقع 
لزان باتک  زا  دومرف : یتخانـش ؟ اجک  زا  یتفگ  هک  ياهدعو  تفگ : قیلثاج  نآ . هب  میادخ  هدعو  رد  هن  مرادن و  کش  نیا  رد  تسا ، یلعا 

: دیسرپ رگنشور ، ياههزجعم  حضاو و  ياههناشن  زا  دومرف : يدیمهف ؟ اجک  زا  ار  تربمایپ  قدص  دیسرپ : لسرم ، ربمایپ  یئوگتـسار  هدش و 
تسا و نینچ  زین  نونکا  دوبن ، یناکم  دوب و  لزا  رد  وا  تسا ، ناکم  اج و  زا  رترب  لاعتم  دنوادخ  دومرف : تساجک ؟ رد  دنوادخ  وگب  نم  هب 

وت زا  هک  یمدرم  رگید  رب  وت  يرترب  تلع  دنمشناد ، يا  تفگ : نایاپ  رد  داد و  همادا  ار  دوخ  تالاوئـس  قیلثاج  تسا ، هدرکن  رییغت  دنوادخ 
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زا يرادقم  تفگ : قیلثاج  دوب ! دهاوخ  هدوب و  هچنآ  زا  مهد  ربخ  وت  هب  مدوخ  شناد  زا  هچنآ  تهج  هب  دومرف : ترـضح  تسیچ ؟ دنـصقان 
هک يدرک  رهاظت  يدـش و  جراـخ  دوخ  لزنم  زا  وت  یحیـسم  درم  يا  دومرف : ترـضح  ینک ، تباـث  میارب  ار  تدوخ  ياـعدا  اـت  وگزاـب  نآ 

ار وت  دنتفگ و  وت  هب  ارم  نخس  دنداد و  ناشن  وت  هب  ارم  ماقم  باوخ  رد  دوبن ، تیاده  يارب  وت  رفس  نطاب  رد  اما  یتسه  تیاده  قح و  لابند 
مهدیم تداهـش  نم  یتفگ ، تسار  دنگوس  ادخ  هب  تفگ : قیلثاج  نم ! يوریپ  هب  يدش  هداد  روتـسد  دنتـشاد و  رذحرب  نم  اب  تفلاخم  زا 

، یتسه وا  هاگیاج  هب  مدرم  نیرتراوازس  ربمایپ و  یصو  یلع ) ای   ) وت هکنیا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هّللالوسر  ادمحم  هکنیا  هّللاالا و  هلاال  هک 
. دندش ناملسم  زین  وا  ناهارمه  هاگنآ 

ملع هک  ینادب  دیاب  یلو  درک  تیاده  ار  وت  هک  رکـش  ار  يادخ  درم  يا  تفگ : دش ) مامت  وا  ررـض  هب  سلجم  دوب  هدرک  ساسحا  هک   ) رمع
. دندش یضار  نآ  هب  تما  اریز  یتفگ  نخس  وا  رب  لوا  هک  تسا  نامه  يارب  تفالخ  اما  تسا ، توبن  نادناخ  رد  توبن 

[ . 1 . ] مراد نیقی  دوخ  داقتعا  رب  نم  مدش ) هجوتم  ار  تروظنم   ) مدیمهف ار  تنخس  تفگ : هدش  ناملسم  هزات  یحیسم  ملاع 
----------------------------

اه : تشون  یپ 
. بلاطیبا لآ  بقانم  زا  ص 308  ج 41 ، راحب ، [ 1]

یصخ درم  یهاوگ 

يرگید و  دوب ، یـصخ  هک  یمیمت  رمع و  یکی  دـنداد ؛ یهاوگ  نآ  رب  رفن  ود  دـندروآ ، رمع  دزن  ار  وا  هدیـشون  بارـش  نوـعظم  نب  همادـق 
رمع بارـش . ندرک  یق  لاح  رد  ار  وا  هک  يرگید  و  هدید ، بارـش  ندیـشون  لاح  رد  ار  وا  هک  داد  یهاوگ  نانآ  زا  یکی  دوراج ، نب  یلعم 

اب زین  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  دـنهد ، يرای  لکـشم  نیا  لح  رد  ار  وا  ات  هدـیبلط  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  باحـصا  زا  یعمج 
دیتسه یسک  نامه  امش  اریز  تسیچ ؟ هیـضق  نیا  رد  امـش  رظن  نسحلاابا ! ای  تفگ : هدرک و  ور  ترـضح  نآ  هب  رمع  دروآ . فیرـشت  نانآ 

دـشابیم و رتدایز  تشناد  و  رتحیحـص ، تما  نیا  ماـمت  زا  وت  تواـضق  یلع ! اـی  هدومرف : ناـتقح  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربماـیپ  هک 
. تسا فالتخا  ناشتداهش  رد  دهاش  ود  نیا  نونکا 

هداد یهاوگ  ندـیماشآ  رب  هداد  تداهـش  ندرک  یقرب  هک  یـسک  نآ  و  تسین . یفـالتخا  ناـشیهاوگ  رد  دومرف : مالـسلاهیلع  ریما  ترـضح 
. تسا هدرک  یق  ار  نآ  هک  هدیشون  بارش  اعطق  اریز  تسا ؛
؟ دوشیم هتفریذپ  یصخ  درم  یهاوگ  ایآ  تفگ : رمع  زاب 

[ . 1 . ] دناسریمن تداهش  هب  ینایز  تسرگید و  ياضعا  زا  ضعب  نتشادن  دننام  شیر  نتشادن  يرآ . دومرف : مالسلاهیلع  ماما 
--------------------------

اه : تشون  یپ 
ثیدح 2. رداونلا ، باب  تاداهشلا ، باتک  یفاک ، عورف  [ 1]

راک هبوت  دزد  یهاوگ 

ماجنا رب  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  دزن  تسا ، هدرک  هبوت  هک  دنتـسناد  دوب و  هدـش  عطق  يدزد  رثا  رد  شیاپ  کـی  تسد و  کـی  هک  يدرم 
[ . 1 . ] تفریذپ ار  شیهاوگ  ترضح  نآ  داد ، یهاوگ  ياهعقاو 

-------------------------
اه : تشون  یپ 
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ص 397. ثیدح 7 ، تفذاقلا  هداهش  باب  تاداهشلا ، باتک  یفاک ، عورف  [ 1]

دوهی یهاوگ 

ود دیسرپ ؛ هلمج  زا  درک ، لاوس  یلئاسم  هدمآ و  ترضح  نآ  دزن  يدرم  دناوخیم  ار  هیقشقش  هبطخ  مالسلاهیلع  نینموملاریما  هک  یماگنه 
؟ دوشیم هتفریذپ  نانآ  یهاوگ  ایآ  دناهداد ، یهاوگ  رگید  يدوهی  مالسا  رب  يدوهی  رفن 

[ . 1 . ] دنهدیم غورد  یهاوگ  هداد و  رییغت  ار  ادخ  مالک  نایدوهی  اریز  هن ؛ دومرف : مالسلاهیلع  ترضح  نآ 
---------------------------

اه : تشون  یپ 
ص 269. ج 1 ، مثیمنبا ، هغالبلاجهن ، حرش  [ 1]

يراصن یهاوگ 

؟ دوشیم هتفریذپ  یسوجم  رفن  کی  مالسا  رب  ینارصن  رفن  ود  یهاوگ  ایآ  دیسرپ ؛ زین  و 
یباییم و  يراصن ) انا  اولاق  نیذلا  اونمآ  نیذلل  ةدوم  مهبرقا  ندجتلو  : ) دیامرفیم دیجم  نآرق  رد  دنوادخ  اریز  يرآ ؛ دومرف : ترضح  نآ 

هعموص ناشیـشک و  نانآ  زا  یـضعب  هک  نیا  يارب  نایاسرت ، میئام  دـناهتفگ  هک  یناسک  نامیا ، لـها  اـب  یتسود  رظن  زا  ار  مدرم  نیرتکیدزن 
. دننکیمن ربکت  ادخ  تدابع  زا  اهنآ  دننانیشن و 

[ . 1  ] داد دهاوخن  غورد  یهاوگ  دزرویمن  ربکت  ادخ  تدابع  زا  هک  یسک  و 
--------------------------

اه : تشون  یپ 
ص 269 . ج 1 ، مثیمنبا ، هغالبلاجهن ، حرش  [ 1]

هبامرگ

مک شتفع  و  ایح ، و  دایز ، شتمحز  جنر و  هبامرگ ! تسا  یئاجدب  تفگ : رمع  دندش ، هبامرگ  رد  لخاد  رمع  مالسلاهیلع و  یلع  ترـضح 
. دشابیم

[ . 1 . ] دروآیم دای  هب  ار  شتآ  دیادزیم و  ار  ندب  یگدولآ  كرچ و  تسا ، ییاج  بوخ  نآ  هکلب  دومرف : وا  هب  مالسلا  هیلع  ریما  ترضح 
-----------------------

اه : تشون  یپ 
ثیدح 2. ص 312 ، ج 6 ، یفاک ، عورف  [ 1]

رامع اب  رمع  يوگتفگ 

؟ تسیچ مفیلکت  ماهتفاین  ندرک  لسغ  يارب  بآ  ماهدش و  بنج  دیسرپ ؛ وا  زا  دمآ و  رمع  دزن  يدرم  دیوگیم : رسای  رامع 
لـسغ يارب  میدوب و  هدـش  بنج  ياهیرـس  رد  وت  نم و  تسه  تدای  تفگ : رمع  هب  دوب ، نایرج  رظاـن  هک  راـمع  ناوخن ! زاـمن  تفگ : رمع 

ادخ لوسر  نوچ  و  مدناوخ ، ار  مزامن  مدیتلغ و  اهکاخ  نایم  رد  ندومن  ممیت  روظنم  هب  نم  یلو  يدناوخن  زامن  وت  سپ  میتفاین  بآ  ندرک ،
تروص رب  ار  اهنآ  ینزب و  نیمز  هب  ار  تیاهتسد  اهنت  هک  دوب  یفاک  ار  وت  دومرف : نم  هب  دیدرگ  ربخاب  نم  لمع  نیا  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
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؟ یشکب تیاهتسد  تشپ  و 
ار بلاطم  نیا  یهاوخیم  رگا  تفگ : رامع  سرتب ، ادخ  زا  رامع ! يا  تفگ : دومن و  دیدهت  ار  وا  هتفشآ ، رب  رامع  نانخـس  ندینـش  زا  رمع 

[ . 1 . ] درک رکشت  وا  زا  رمع  سپ  منکن . لقن  ییاج 
: هتکن

متـسم الوا  طئاغلا  نم  مکنم  دحا  ءاج  وا  رفـس  یلع  اضرم و  متنک  نا  اورهطاف و  ابنج  متنک  نا  و  دـیامرفیم : هراب  نیا  رد  نآرق  حیرـص  هیآ 
ياضق ار  امـش  زا  یکی  ای  دیـشاب و  رفاسم  ای  رامیب  رگا  دـینک و  لسغ  دـیتسه  بنج  رگا  [ 2 .... ] ابیط ادیعـص  اوممیتف  ائام  اودجت  ملف  ءاسنلا 
دیدهت زا  رمع  ضرغ  .و  دینک ممیت  كاپ  هزیکاپ و  كاخ  هب  تروص  نیا  رد  دیابن  بآ  دیاهدرک و  ترشابم  نانز  اب  ای  داد و  تسد  یتجاح 
هنوگچ دـعب  لبق و  رد  یعرـش  ماکحا  هب  تبـسن  وا  یهاگآ  هک  دوشن  علطم  یـسک  ات  دـنکن  لقن  ییاج  ار  بلاطم  نیا  وا  هک  دوب  نیا  رامع 

! تسا هدوب 
----------------------------

اه : تشون  یپ 
ص 280 . ج 1 ، يراخب ، حیحص  رصم ) پاچ   ) ص 71 ج 1 ، ملسم ، حیحص  [ 1]

هیآ 6. هدئام ، هروس  [ 2]

نیصحنبا اب  هیواعم  يوگتفگ 

. دیزگ تماقا  هیواعم  دزن  یتدم  نیصحنبا  داتـسرف ، هیواعم  دزن  هب  یمایپ  غالبا  روظنم  هب  ار  نیـصحنبا  هیبا  نب  دایز  هدمآ : دیرفلا  دقع  رد 
، یتـسه كریز  دـنمدرخ و  يدرم  وـت  هک  ماهدینـش  تفگ : وا  هب  ییاـهنت  رد  هدـناوخارف و  دوـخ  دزن  هـب  ار  يو  هیواـعم  يزور  ماـیا  نآ  رد 

؟ تسیچ هراب  نآ  رد  ترظن  منیبب  مسرپب  یبلطم  وت  زا  مهاوخیم 
. سرپب نیصحنبا :

؟ تسیچ نیملسم  یگدنکارپ  تافالتخا و  همه  نیا  تلع  وت  رظن  هب  هیواعم :
. نامثع لتق  نیصحنبا :
. یتفگن تسرد  هیواعم :

. لمج گنج  نیصحنبا :
. ریخ هیواعم :

. وت اب  یلع  گنج  نیصحنبا :
. هن هیواعم :

. دسریمن مرطاخ  هب  يرگید  بلطم  نیصحنبا :
ناونع هب  صوصخلاب  ار  رمع  رکبوبا  اریز  دش ، رمع  هرفن  شش  ياروش  نیملسم  یگدنکارپ  قرفت و  ببس  اهنت  میوگب ، وت  هب  مدوخ  هیواعم :

دوخ مادک  ره  اروش  ياضعا  و  تشاذگ ، اروش  نایم  رد  ار  تفالخ  رمع  یلو  دماین ، شیپ  یلکـشم  چیه  دومن و  یفرعم  دوخ  زا  دعب  هفیلخ 
و دیآ ، دیدپ  شکمشک  تباقر و  نانآ  نیب  هک  دش  ببس  نیمه  دندوب و  شراظتنا  رد  هتشاد ، وزرآ  دوخ  يارب  ار  تفالخ  شاهلیبق  موق و  و 

[ . 1 . ] دمآیمن شیپ  تتشت  هقرفت و  همه  نآ  زگره  دومنیم  بصن  نییعت و  تفالخ  يارب  ار  یصاخ  درف  رکبوبا  دننامه  زین  رمع  رگا 
: هتکن

يارب اریز  دناسر  تردق  هب  ار  هیما  ینب  امش  هک  دوب  رمع  ياروش  نیا  هک  نیا  اب  ییوگیم ؟ ار  نیا  مه  وت  ایآ  دوش  هتفگ  هیواعم  هب  دراد  اج 
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اریز دـنک ؛ یفرعم  مدرم  هب  نییعت و  نیملـسم  هفیلخ  ناونع  هب  مانب ، حیرـصت  اب  صوصخلاب و  ار  نامثع )  ) امـش رای  هک  تشادـن  ناکما  رمع 
رهاظ رد  هک  دوخ - كرتشم  ناگتـسب  نتـشک  زا  دروم  دنچ  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  نیا  زج  تشادـن . یبوخ  هقباس  نامثع 

. دراد زاب  دندوب - مالسا  نانمشد  نیرتدب  زا  یلو  هدومن  مالسا  راهظا 
ادـخ لوسر  دوب و  هدـنام  یـسوساج  روظنم  هب  هنیدـم  رد  دـحا  گنج  زا  سپ  هک  هریغم  نب  هیواعم  شیومع  رـسپ  يارب  هنیدـم  رد  هلمج  زا 

ادخ لوسر  كرابم  عمـس  هب  ربخ  نیا  هک  نیا  ات  دوب ، هداد  هانپ  دوخ  لزنم  رد  ار  وا  نامثع  یلو  هدرک  حابم  ار  شنوخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
دزن يو  هارمه  هب  زین  نامثع  دـندربیم  ار  وا  هک  یماگنه  سپ  درک ، رداص  ار  يو  بلج  روتـسد  ترـضح  نآ  دیـسر ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
دزن دوخ  یعاضر  ردارب  حرسیبا  نب  هللادبع  يارب  هکم  حتف  زا  سپ  نینچمه  .و  دومن وا  وفع  هب  روبجم  ار  ترضح  نآ  و  تفر ، ادخ  لوسر 
هبعک هناخ  ياههدرپ  ریز  رد  هک  نآ  ولو  دوب  هداد  ار  وا  لتق  روتسد  ترـضح  نآ  هک  نیا  اب  درک  تعافـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 

هشیر و مسجم و  مالـسا  ادـخ  لوسر  زا  سپ  هک  یـسک  ناـمه  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  دوجو  اـب  تسناوتیم  رمع  هنوگچ  و  دوش . هدـید 
زا ياهشوگ  لقن  هب  اهنت  اجنیا  رد  ام  و  دـنک . یفرعم  نیملـسم  هفیلخ  ناونع  هب  شقباوس  نآ  اـب  ار  ناـمثع  دوب ، نآ  گرب  خاـش و  ساـسا و 

: مینکیم هدنسب  دشابیم  نامثع  زین  نینموملاریما و  درکلمع  زا  ياهنومن  رگنایب  هک  خیرات 
ات هتـشاذگ  رارف  هب  اپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  فارطا  زا  دحا  گنج  زور  رد  مدرم  هدروآ : شخیرات  رد  يربط  نامثع ؛ هرابرد  اما 

صوعا کیدزن  رد  یهوک  بلعج  هب  ات  هتخیرگ  راصنا  زا  رفن  ود  هارمه  هب  زین  نافع  نب  نامثع  و  دندش ، رود  دربن  نادیم  زا  يدایز  رادـقم 
[ . 2 . ] دنتشگ زاب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  دزن  هب  سپس  هداتسیا و  اجنآ  رد  ینامز  و  دندیسر ،

نیکرشم زا  یهورگ  ادخ  لوسر  ناهگان  دیشک  نوخ  كاخ و  هب  ار  نمـشد  هاپـس  نارادملع  دحا  گنج  رد  هک  هاگنآ  نینموملاریما ؛ اما  و 
تخاس و قرفتم  ار  اهنآ  هدرب  موجه  نانآ  هب  ترضح  داد ، هلمح  نامرف  مالـسلاهیلع  یلع  هب  هدومن  هدهاشم  نیملـسم  هاگمزر  رد  ار  شیرق 

. دناسر تکاله  هب  زین  ار  یحمج  هللادبع  نب  ورمع 
قرفتم ار  نانآ  ات  تساوخ  مالـسلاهیلع  یلع  زا  هدـش ، شیرق  نیکرـشم  زا  يرگید  هورگ  هجوتم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  راب  رگد 

: تفگ لیئربج  عقوم  نیا  رد  دناسر . لتق  هب  زین  ار  کلام  نب  هبیش  دیشاپ و  مه  زا  ار  اهنآ  هزاریش  هدومن  هلمح  نانآ  هب  اسآ  قرب  ماما  دزاس ،
لیئربـج هاـگنآ  و  یلع . زا  نم  تسا و  نم  زا  یلع  هنم ؛ اـنا  ینم و  هنا  دومرف : ادـخ  لوسر  سپ  تسا . تاـساوم  نیا  هک  اـقح  هللا ! لوسر  اـی 

[ . 3 . ] یلع الا  یتف  و ال  راقفلاوذ ، الا  فیس  ال  تفگیم : هک  دش  هدینش  ییادص  سپ  امش . يود  ره  زا  نم  و  تفگ :
دعـس دریگب و  تعیب  مدرم  زا  دـیزی  شرـسپ  يارب  هتـشاد  میمـصت  هیواعم  هک ، هدوب  نیا  رمع  ياروش  اب  هیواعم  تفلاخم  راـهظا  تلع  اـما  و 

هتشادن و ار  یبلطم  نینچ  راهظا  تارج  هیواعم  وا  دوجو  اب  هدوب و  هدنز  عقوم  نآ  رد  هدوب ، رمع  ياروش  ياضعا  زا  یکی  هک  صاقویبانبا 
ماما اریز  هدومن ؛ مومسم  ار  مالسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  تلع  نیمه  هب  زین  و  تسا . هدیناسر  لتق  هب  ار  وا  هداتسرف  یمـس  تهج  نیمه  هب 

. دراپسب شلها  هب  ار  تفالخ  شدوخ  زا  سپ  هک  دوب  هدرک  طرش  وا  اب  شاهمانحلص  نمض  رد  نسح 
------------------------

اه : تشون  یپ 
رمع . لاح  حرش  رد  ص 211 ، ج 2 ، دیرفلا ، دقع  [ 1]

ص 203 . ج 2 ، يربط ، خیرات  [ 2]

ص 197. ج 2 ، يربط ، خیرات  [ 3]

ل

تسا مارح  ریرح  سابل 
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: دومرف نم  هب  هک  درک  لقن  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
[ . 1 . ] دراد لابندب  ار  مّنهج  شتآ  هک  شوپم  ریرح  سابل  یلع  ای 

--------------------------
اه : تشون  یپ 

. مّود باب  نیقّتملا  ۀیلح  [ 1]

یئاضق ياهتقایل 

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ماما  یئاضق  ياهتقایل  اهیگژیو و  هب  تبسن  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ 
ِیلَع ْمُکاَْضقَا 

[ . 1 .( ] تسا مالسلا  هیلع  یلع  تواضق  رد  امش  نیرتهب  )
نیرتهب هک  دـندرکیم  فارتعا  همه  میتفگیم  نخـس  مه  اب  هاگره  ادـخ  لوسر  باحـصا  ام  هک  تسا  هدرک  تیاور  هَّللادـبع » زا  همقلع   » و

. تسا مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  هنیدم ، لها  یضاق 
هک : تسا  هدرک  تیاور  هَّللادبع  دیعس  و 

ِْبلاطیبَا ُْنبِا  ِضئارَْفلِاب  ِۀَنیدَْملا  ِلْهَا  ُمَلْعَا 
.( تسا بلاطیبا  نب  یلع  یهلا  تابجاو  هب  هنیدم  لها  نیرتاناد  )

دیعس زا  وا  دیعس و  نب  ییحی  زا  وا  يروث و  نب  ِنایفُس  زا  وا  و  لیعامسا ، نب  ِلِّمَُؤم  زا  وا  يریراوق و  رمع  نب  هَّللادیبُع  زا  ریَهُز » نب  دمحا   » و
: تفگ وا  هک  درک  لقن  بیسم  نب 

« ٍنَسَحُوبَا اَهل  َسَیل  ٍۀَلَضْعُم  ْنِم  ِهَّللِاب  ُذَّوَعَتی  رَمُع  َناک  »
.( دشابن نآ  رد  نَسَحلاوبا  هک  یلکشم  زا  دُربیم  هانپ  ادخ  هب  رَمُع  )

---------------------------
اه : تشون  یپ 

، دیفم داشرا  و  ص49 -  یمزراوخ ، بقانم  و  ص68 -  ج1 ، یئاهب ، لماک  و  ص96 -  ج3 ، ریدغلا ، و  ص97 -  ج1 ، نیطمسلا ، دئارف  [ 1]
ص32.

(ع) یلع فطل 

زا یشرت  دیرخ  دصقب  یبش  هدومرف  لقن  دوب  يریمشک  یضترم  دیس  موحرم  ذیمالت  الضف و  زا  هک  هشمق  نیسح  دمحم  خیـش  ياقآ  موحرم 
لصتم نآ  هزاورد  هتشاد و  هزاورد  راصح و  فرـشا  فجن  رهـش  اقباس   ) دوب رهـش  روس  کیدزن  یـشورف  یـشرت  ناکد  مدمآ ، نوریب  هناخ 

هدوب قاور  برد  الط و  ناویا  يذاحم  نحص  برد  (ع)و  یلع نینمؤملاریما  اقآ  سّدقم  نحـص  بردب  لصتم  گرزب  رازاب  گرزب و  رازابب 
رد تشپ  ياهدع  دونشیم  روبع  ماگنه  روبذم  خیش  دیدیم ) ار  رهطم  حیرض  هزاورد ، رد  زا  صخـش  دوب  زاب  اهرد  مامت  رگا  هکیروطب  تسا 

. نک زاب  ار  رد  تدوخ  (ع ) یلع ای  بابلا ) کف  تنا  (ع ) یلع ای  : ) دنیوگیم دنبوکیم و  ار  رد  هزاورد 
درخیم یشرت  دوریم  خیش  ياقآ  دوب . عونمم  شندرک  زاب  حبص  ات  دنتسبیم  ار  رد  هک  بش  لوا  نوچ  دننکیمن  یئانتعا  اهنآ  هب  نیرومأم 

ار رد  (ع ) یلع ای  دننکیم . ضرع  هدرک و  هلان  رتدیدش  دندوب  رد  تشپ  هک  يراوز  هدـع  هعفد  نیا  دـسریم  هزاوردـب  نوچ  ددرگیم  رب  و 
زا كرابم و  دقرم  تمـس  شمـشچ  تسار  فرط  زا  هک  دـنکیم  راوید  هب  هیکت  خیـش  ياقآ  دـنبوکیم . نیمز  رب  تخـس  ار  اهاپ  نک و  زاب 
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تکرح ود  ياراد  دـش و  جراخ  گنر  یبآ  جـنران  هزادـناب  يرون  كرابم  ربق  فرط  زا  دـنیبیم  ناـهگان  هک  دـنیبب . ار  هزاورد  پچ  فرط 
اب تسا  هتخود  نآ  هب  مشچ  ًالماک  زین  خیـش  ياقآ  دیآیم . یمارآ  لامک  اب  گرزب و  رازاب  نحـصب و  ور  يرگید  دوخ و  رودـب  یکی  دوب ،

. دتفایم نیمز  رب  دوشیم و  هدنک  راوید  زا  نآ  بوچراهچ  رد و  هاگان  دروخیم  هزاورد  هب  درذگیم و  خیش  يور  ولج  زا  شمارآ  تیاهن 
. دنوشیم دراو  رهشب  تجهب  ترسم و  تیاهن  اب  اهبرع 

(ع ) یلع ناج  سنا و  هانپ  (ع ،) یلع نایعیش  ماما 
(ع) یلع (ع ) یلع (ع ) یلع (ع ) یلع (ع ،) یلع ناگدید  ءایض 

لد  تاجن  هر  يدش  لد ، ناهج  رد  هک  یئوت 
(ع) یلع (ع ) یلع (ع ) یلع (ع ) یلع لجخ ، مدشوت  فطلز 

ربخ  دهد  وت  يوخ  ز  رشب ، ره  لامک  (ع ) یلع
(ع) یلع (ع ) یلع (ع ) یلع (ع ) یلع رگن ، دوخ  قشع  هب  ارم 

ماهتسکشرپ  غرم  وچ  ماهتسشن ، مغ  جنگب 
(ع) یلع (ع ) یلع (ع ) یلع (ع ) یلع ماهتسب ، هب  وتب  لد  وچ 

وت  يارب  زا  مریمب  وت ، ياوه  رد  هک  منم 
(ع) یلع (ع ) یلع (ع ) یلع (ع ) یلع وت ، ياون  مشک  لد  ز 

رای يدهم  رشن  هداز ، فلخ  ریم  (ع ) یلع هیولعلا ، تامارک  عبنم : 

تغل

هیاـس نم  رب  نامـسآ  مادـک  تفگ : تسنادـن و  ار  با  ياـنعم  رکبوبا  دوـمن . شـسرپ  ار  اـباو  ههک  اـفو  نآرق  هیآ  ياـنعم  رکبوـبا  زا  يدرم 
يانعم مشاب ، هتـشادن  رواـب  نآ  هب  دوخ  هک  میوگب  يزیچ  ادـخ  باـتک  هراـبرد  رگا  منک  هچ  اـی  درادیم و  رب  ارم  نیمز  مادـک  دـنکفایم و 

: دومرف ترـضح  نآ  دیـسر  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  كراـبم  عمـس  هب  وا  راـتفگ  نیا  دـنادیم . رتهب  ادـخ  ار  با  یلو  منادیم ، ار  ههکاـف 
ییاهتمعن ندرمـش  ماقم  رد  هفیرـش  هیآ  نیا  رد  دـنوادخ  و  دـشابیم ، هایگرپ  نیمز  هاگارچ و  يانعم  هب  با  ظفل  دـنادیمن  ایآ  هللا  ناـحبس 

زا ار  هلالک  يانعم  زین  و  [ 1  ] دشاب ناشندب  ماوق  تایح و  هیام  هدومن  يذغت  هلیسو  نادب  ات  هتشاد  ینازرا  ناشنایاپراهچ  مدرم و  رب  هک  تسا 
. مدوخ ناطیش و  زا  دوب  اطخ  رگا  تسادخ و  زا  دوب  حیحص  رگا  میوگیم  هراب  نیا  رد  ار  مرظن  تفگ : دندیسرپ ؛ رکبوبا 

هب هلالک  دـنادیمن  ایآ  شیلاـمتحا ، هیرظن  ندرب  راـک  هب  زا  تسا  زاـینیب  ردـقچ  دومرف : هدیـسر  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  هب  شنخـس  نیا 
یف مکیتفی  هللا  لق  کنوتفتـسی  : هدومرف یلاعت  يادخ  هک  دـشابیم ؟ اهنت  يردام  اهنت و  يردـپ  يردام و  ردـپ و  نارهاوخ  ناردارب و  يانعم 
وگب دـنهاوخ ، اوتف  نارهاوخ  ناردارب و  هراـبرد  لوسر ! يا  وت  زا  [ 2  ] كرت ام  فصن  اهلف  تخا  هل  دـلو و  هل  سیل  کـله  ورما  نا  هلـالکلا 

نآ يارب  زا  دـشاب  هتـشاد  يرهاوخ  دـشابن و  يدـنزرف  وا  يارب  زا  دریمب و  امـش  زا  يدرم  رگا  دـهدیم  اوتف  هلالک  هرابرد  ار  امـش  دـنوادخ 
. تیم هکرت  فصن  تسا  رهاوخ 

ار هکرت  فصن  رهاوخ  یتروص  رد  هک  دـنراد  قافتا  ءاهقف  اریز  تساهنت ؛ يردـپ  ای  يرداـم و  ردـپ و  رهاوخ  هیآ  نیا  رد  رهاوخ  زا  دارم  و 
تخا وا  خا  هلو  هارما  وا  هلالک  ثروی  لجر  ناک  نا  و  دیامرفیم : رگید  ياج  رد  .و  دـشاب اهنت  يردـپ  ای  يردام و  ردـپ و  هک  دربیم  ثرا 

مهـس مشـش  کی  ناـنآ  زا  کـی  ره  دـشاب  هتـشادن  يرهاوخ  اـی  ردارب و  زجب  یثراو  ینز  اـی  يدرم  رگا  و  [ 3  ] سدسلا امهنم  دـحاو  لکلف 
صاصتخا ددعت  تروص  رد  موس  کی  ییاهنت و  تروص  رد  مشـش  کی  نیب  لیـصفت  هک  نیا  رد  دنراد  قافتا  هیماما  ياهقف  زین  .و  دـنربیم

اهنت و يردـپ  يردام و  ردـپ و  رهاوخ  ردارب و  رد  حیرـص  روطب  دـیجم  نآرق  رد  هلالک  ظفل  نیاربانب ، [ 4  ] يرداـم ردارب  رهاوخ و  هب  دراد 
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ماما تهج  نیمه  هب  و  دـشاب ، هتـشادن  دوجو  یعرـش  صن  هک  تسا  يدروم  رد  يار  ندرب  راک  هب  هدـش و  لامعتـسا  اهنت  يردـپ  يرداـم و 
. تسا زاینیب  دوخ  يار  زا  ردقچ  هدومرف : مالسلاهیلع 

: هتکن
خیرات رد  هچنانچ  هتـسنادیمن  زین  ار  اب  رـسک  هب  عضب  ياـنعم  زین  هنوگ  ناـمه  هتـسنادیمن ، ار  هلـالک  با و  ياـنعم  رکبوبا  هک  هنوگناـمه 

نیا رد  تفرگ و  رد  گنج  تاعرذا  زور  رد  هریزج ) فارطا  ای  ماش  یلاوح   ) ضرـالا یندا  رد  سراـف  لـها  ناـیمور و  ناـیم  هدـمآ : يربط 
نانآ رب  هدیـسر  دندوب  هکم  رد  هک  ترـضح  نآ  باحـصا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هب  ربخ  نیا  دندروخ ، تسکـش  نایمور  دربن 

زا دندرگ  زوریپ  دندوب  باتک  لها  هک  نایمور  رب  رفاک  نایسوجم  هک  دمآیمن  شوخ  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  اریز  دمآ ؛ نارگ 
زوریپ امش  باتک  لها  ناردارب  رب  سوجم ، ناردارب  دنتفگیم : ناناملسم  هب  تتامـش  يور  زا  هدش  رورـسم  نایرج  نآ  زا  هکم  رافک  ییوس 

ضرالا یندا  یف  مورلا  تبلغ  ملا  درک : لزان  ار  تایآ  نیا  دنوادخ  سپ  درک . میهاوخ  هبلغ  امش  رب  دیگنجب  ام  اب  رگا  زین  امـش  دناهتـشگ و 
ماش یلاوح   ) دش عقاو  نیمز  نیرتکیدزن  هب  هک  یگنج  رد  دندش  نایسراف )  ) بولغم نایمور  . نینـس عضب  یف  نوبلغیـس  مهبلغ  دعب  نم  مه  و 

.... یلاس دنا  رد  درک ، دنهاوخ  هبلغ  زاب  نایسراف  رب  يدوزب  یلعف  ندش  بولغم  زا  سپ  اهنآ  و  هریزج ) فارطا  ای 
هتبلا هک  هداد  ربخ  ام  لوسر  هب  دـنوادخ  هک  دیـشابن  داشلد  قافتا  نآ  زا  تفگ : نانآ  هب  هدـش  نوریب  رافک  بناج  هب  رکبوبا  ماـگنه  نیا  رد 

. دش دهاوخ  زوریپ  سراف  رب  مور 
نونکا ادـخ ! نمـشد  يا  يرتوگغورد  نم  زا  وت  تفگ : وا  هب  رکبوبا  داد . غورد  تبـسن  رکبوبا  هب  تساـخرب و  نیکرـشم  زا  فـلخ  نب  یبا 

لام وت  رتش  هد  درک  هبلغ  سراف  رب  مور  لاس  هس  تدم  رد  رگا  سپ  رتش  هد  زین  وت  مروآیم و  رتش  هد  نم  منک ، يدنب  طرـش  وت  اب  مرـضاح 
ادخ لوسر  دزن  هب  رکبوبا  هاگنآ  و  درک . لوبق  فلخ ) نب  یبا  . ) دشاب وت  لام  نم  رتش  هد  دـندرک  هبلغ  نایمور  رب  نایـسراف  رگا  دـشاب و  نم 
اریز یتـفگیم ؛ نینچ  تسیاـبیمن  دومرف : وا  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  تشاد ، ناـیب  ار  دوـخ  هصق  هدـمآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

. ازفیب لجا  رب  نک و  دایز  ار  لام  ورب  لاح  لاس ، هد  ات  تسا  لاس  هس  زا  عضب  يانعم 
. دومن تاقالم  ار  یبا  هدش  نوریب  رکبوبا 

؟ ياهدش نامیشپ  راگنا  تفگ : یبا 
[ . 5 . ] تفریذپ یبا  لاس . هن  تدم  ات  هد  رارق  رتش  دص  ار  لام  منکیم . هفاضا  تدم  رب  میازفایم و  ار  لام  طقف  هن ، تفگ : رکبوبا 

-----------------------------
اه : تشون  یپ 

ص 107 . دیفم ، داشرا ، [ 1]
هیآ 175 . ءاسن ، هروس  [ 2]

هیآ 11 . ءاسن ، هروس  [ 3]
ص 107 . دیفم ، داشرا ، [ 4]

ص 594. ج 1 ، يربط ، خیرات  [ 5]

اهتشوگ نیرتذیذل 

. تسا غرم  تشوگ  اهتشوگ  نیرتهزیکاپ  تفگ : رمع  دمآ . نایم  هب  تشوگ  زا  نخس  رمع  روضح  رد 
ای هدمآ  رد  زاورپ  هب  هک  تسا  ياهجوج  تشوگ  اهتـشوگ  نیرتهزیکاپ  تسا ، ناگدنرپ  كوخ  ناسب  غرم  دومرف : مالـسلاهیلع  نینموملاریما 

[ . 1 . ] دشاب نآ  هب  بیرق 
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--------------------------------------
اه : تشون  یپ 

ثیدح 24. ص 377 ، ج 1 ، بیذهت ، [ 1]

م

یگدز رورغ  اب  هزرابم 

یقالخا  رکذت  رامیب و  زا  تدایع 
دش ، ضیرم  دوب  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  نارای  زا  یکی  هک  ناحوص  نب  ۀعصعص 

رادـشه دوشن  رورغ  راچد  وا  هکنآ  يارب  یظفاحادـخ  ماگنه  هب  و  دومرف ، تدایع  وا  زا  و  تفر ، وا  رادـید  هب  يزور  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما 
: هک داد 

، دمآ وت  تدایع  هب  مالسلا  هیلع  یلع  هک  یشورفب  رخف  دوخ  ینید  ناردارب  هب  تبسن  ادابم  ۀعصعص ! يا  »
[ . 1 .« ] دبیرفب ار  وت  اهوزرآ  ینک و  تلفغ  ادابم  يرامیب ، تخس  هک  رگنب  دوخ  لاح  هب 

-----------------
اه : تشون  یپ 

قالخالا ص 360. مراکم  [ 1]

يراوس بسا  تاقباسم 

. دوب دهاوخ  هدوب و  دنمشزرا  ياهشزرو  زا  یکی  يراوس ، بسا  یعافد ، ياهترورض  ساسأ  رب 
، تسا مارح  اهراک  زا  يرایسب  رد  تخاب  دُرب و  هکنیا  اب 

، دراد ار  يزاب  رامق  مکح  و 
يزادناریت ، رد  اّما 

انش 
يراوس  بسا  و 
درادن ، یلاکشا 

. دنشاب عافد  هدامآ  هراومه  هدنمزر ، ناراوس  کباچ  ات 
رب ناشیاهبسا  مُس  هک  درک  زاغآ  نتخات  نمـشد  رگـشل  رب  هراوس  ناـهگان  لسالّـسلا ، تاذ  گـنج  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  هک  هاـگنآ 

دیهجیم ، دیما  ياههّقرج  دروخیم و  نابایب  ياهگنس 
: دومرف هک  درکیم ، دای  دنگوس  تایداعلاو »  » هروس رد  ازشتآ  ياههّقرج  ندیهج  ناشیاهمُس و  دروخرب  و  اهبسا ، نآ  هب  نآرق 

ِمیِحَّرلا  ِنَمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
َِکلَذ یَلَع  ُهَّنِإَو  6ا  ٌدُونََکل ِهِّبَِرل  َناَسنِْإلا  َّنِإ  ًاعْمَج 5ا  ِِهب  َنْطَسَوَفا  ًاعْقَن 4 ِِهب  َنَْرثَأَف  ًاْحبُص 3ا  ِتاَریِغُْملاَفا  ًاحْدَق 2 ِتاَیِروُْملاَف  ًاْحبَض 1ا  ِتاَیِداَْعلاَو 

ٌرِیبََخل 11ا ٍِذئَمْوَی  ْمِِهب  ْمُهَّبَر  َّنِإ  ِروُدُّصلا 01ا  ِیف  اَم  َلِّصُحَو  ِرُوبُْقلا 9ا  ِیف  اَم  َِرثُْعب  اَذِإ  ُمَْلعَی  اَلَفَأ  ٌدیِدََشل 8ا  ِْریَْخلا  ِّبُِحل  ُهَّنِإَو  7ا  ٌدیِهََشل
نابرهم هدنشخب  دنوادخ  مان  هب 
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دروخرب رد   ) شتآ هقرج  ناگدـنزورفا  هب  دـنگوس  ،1ا و  دنتفریم شیپ  هب  نانز  سفن  هک  یلاح  رد  نادهاجم )  ) هدـنود نابـسا  هب  دـنگوس 
نایم رد  ناهگان )  ) 4ا و دـندنکارپ ، وس  ره  هب  رابغ  درگ و  هک  3ا  مد هدیپس  ناروآ  موجه  هب  دـنگوس  2ا و  (، نابایب ياهگنس  اب  ناشیاهمس 
هاوـگ ینعم  نیا  رب  زین )  ) دوـخ وا  ؛6ا و  تسا لیخب  ساپـسان و  رایـسب  شراگدرورپ  ياهتمعن  ربارب  رد  ناـسنا  هک  ،5ا  دندش رهاظ  نمشد 
هچنآ ،9ا و  دنوشیم هتخیگنارب  دنتـسه  اهربق  رد  هک  یناسک  مامت  هک  زور  نآ  رد  دـنادیمن  ایآ  !8ا  دراد لام  هب  دـیدش  هقالع  وا  !7ا و  تسا

11ا !. تسا ربخاب  ًالماک  اهنآ  زا  ناشراگدرورپ  زور  نآ  ردا  01 ددرگیم ، راکشآ  تساه  هنیس  نورد  رد 
، تسا عافد  همّدقم  مه  يراوس ، بسا  تاقباسم 

. دیآیم باسح  هب  ملاس  تاحیرفت  زا  مه  و 
ندـیود لاح  رد  ار  راوهار  نابـسا  هک  درکیم  تکرح  عیرـس  دـنت و  كـالاچ و  ناـنچنآ  یکدوک  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح 

[ . 1 . ] دشیم راوس  نانآ  تشپ  رب  تفرگیم و 
---------------------------

اه : تشون  یپ 
. اوق هّدام  راحبلا ، ۀنیفس  [ 1]

رادلد لامج  وحم 

هب دوخ ، نوماریپ  ناـهج  و  دوـخ ، زا  هک  دادیم  تسد  یتلاـح  هطـساو  نودـب  یحو  نتفرگ  رد  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  هب 
تسا ، شوهیب  ربمایپ  دندرکیم ، رکف  نارگید  هک  دوب  هّجوتیب  ياهنوگ 

دوب . شوهدم  هک  یلاح  رد 
.( دزادرپن يرگید  زیچ  هب  هک  نانچنآ  نتشاد ، يزیچ  هب  دیدش  لماک و  هجوت  ینعی  ندوب  شوهدم  )

، دـندرکیم رکف  نارگید  هک  دـشیم  شوهدـم  ادـخ ، تمظع  هب  هّجوت  اـب  بش ، زاـمن  هدجـس  رد  زین  مالـسلا  هیلع  نینمؤـملاریما  ترـضح 
. تسا هدش  شوهیب  ترضح 

تسوپ و نتفاکش  و  دروایب ، نوریب  ار  نآ  تسناوتیمن  حاّرج  دوب و  هدنام  هتفر و  ورف  ترـضح  ياپ  رد  يریت  ِناکیپ  هک  نیّفـص  گنج  رد 
، دیآ نوریب  ریت  ناکیپ  ات  دوب  قیمع  زین  اپ ، تشوگ 

. دوب لّمحت  لباق  ریغ  دیدش و  درد  ياراد  لکشم و  رایسب  یحاّرج  هنوگ  نیا  و 
: دومرف حاّرج  بیبط  هب  مالسلا  هیلع  یبتجم  ماما 

زج يزیچ  هب  هک  دهدیم  تسد  مردپ  هب  یتلاح  هنافراع ، زاین  زار و  رد  بش و  همین  تدابع  رد  هک  دوش  لوغـشم  زامن  هب  مردپات  نک  ربص  »
.« یشکب نوریب  مردپ  ياپ  زا  ار  هتسکش  ریت  ناکیپ  تلاح ، نآ  رد  نک  یعس  وت  دتفایم  نیمز  رب  شوهدم  درادن و  هّجوت  ادخ 

، دیسر ارف  بش  همین  ات  درک  ربص  بیبط 
، داتفا نیمز  رب  شوهدم  و  دش ، تدابع  مرگ  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  هک  هاگنآ  و 

دیشک ، نوریب  ترضح  ِياپ  زا  ار  ریت  مزال ، یحاّرج  تاّیلمع  اب  بیبط 
: دیسرپ تشگزاب  يّداع  لاح  هب  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  یتقو 

؟ تسیچ يارب  هداّجس  فارطا  رد  اهنوخ  نیا 
: دنداد خساپ 

[ . 1 . ] میدیشک نوریب  امش  ياپ  زا  ار  ریت  زامن  ِلاح  رد 
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-----------------
اه : تشون  یپ 

هّینامعنلاراونا ص 342. [ 1]

تدابع رد  شوهدم 

: دنکیم لقن  ءادردوبا 
دوخیب دوخ  زا  ینالوط  هدجس  رد  هک  مدرکیم  هاگن  وا  هب  مدید ، تدابع  ِلاح  رد  ناهاگرحـس  رد  ار  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح 

، تسا هداتفا  نیمز  رب  شوماخ  و  هدش ،
. دروخ یمن  ناکت  مدید  مداد ، تکرح  ار  وا  متفر ، شرس  يالاب 

، متفر مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  هناخ  هب  ًاروف 
مدز ، رَد 

؟ یتسیک دومرف :
. امش هاگرد  مداخ  ءادردوبا  متفگ :

؟ تسا هدش  هچ  دومرف :
: متفگ

. تسا هدرک  تافو  تدابع  لاحرد  یلع  مالسا ، يوناب  يا 
: دومرف مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح 

[ . 1 .« ] تسا شوهدم  ادخ  فوخ  زا  هکلب  تسا ، هدرکن  تافو  وا  »
------------------------

: اه تشون  یپ 
سلجم 18. یسوط  خیش  یلاما  [ 1]

تامارک تازجعم و 

دراد ، لقتسم  یباتک  هب  جایتحا  دوخ  تسا و  ناوارف  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  تامارک  تازجعم و 
، تسا َدبَا  لَزَا و  دهاش  ترضح  اریز 

: دومرف ینارنخس  کی  رد  شیوخ  سفن  تمارک  هب  تبسن  و 
، َِملاَْعلا ِقاَلْخَأ  َنِساَحَمَو  ِمِراَکَْملا ، َقیِرَط  ِِهب  ُُکلْـسَی  ِِهتَِکئاَلَم  ْنِم  ٍکَلَم  َمَظْعَأ  ًامیِطَف  َناَک  ْنَأ  ْنَُدل  ْنِم  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ِِهب  ُهَّللا  َنَرَق  ْدََقلَو 

ُهَراَهَنَو . ُهَْلَیل 
َءاَرِِحب ٍۀَنَس  ِّلُک  ِیف  ُرِواَُجی  َناَک  ْدََقلَو  ِِهب . ِءاَِدْتقِْإلِاب  ِینُُرمْأَیَو  ًامَلَع ، ِِهقاَلْخَأ  ْنِم  ٍمْوَی  ِّلُک  ِیف  ِیل  ُعَفْرَی  ِهِّمُأ ، ََرثَأ  ِلیِـصَْفلا  َعاَبِّتا  ُهُِعبَّتَأ  ُْتنُک  ْدََقلَو 
ِیْحَْولا َرُون  َيرَأ  اَمُُهِثلاَث . اَنَأَو  َۀَجیِدَخَو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ِهَّللا  ِلوُسَر  َْریَغ  ِماَلْـسِْإلا  ِیف  ٍِذئَمْوَی  ٌدِحاَو  ٌْتَیب  ْعَمْجَی  َْملَو  يِْریَغ . ُهاَرَی  َالَو  ُهاَرَأَف ،

. ِةَُّوبُّنلا َحیِر  ُّمُشَأَو  َِۀلاَسِّرلاَو ،
؟ ُۀَّنَّرلا ِهِذه  اَم  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  ُْتلُقَف : هلآو  هیلع  هللا  یلص  ِْهیَلَع  ُیْحَْولا  َلََزن  َنیِح  ِناَْطیَّشلا  َۀَّنَر  ُْتعِمَس  ْدََقلَو 

: َلاَقَف
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«. ٍْریَخ یَلََعل  َکَّنِإَو  ٌریِزََول  َکَّنِکلَو  ٍِّیبَِنب ، َتَْسل  َکَّنَأ  اَّلِإ  َيرَأ ، اَم  يََرتَو  ُعَمْسَأ ، اَم  ُعَمْسَت  َکَّنِإ  ِِهتَداَبِع . ْنِم  َسِیَأ  ْدَق  ُناَْطیَّشلا  اَذه  »
هللا یلـص  ربمایپ  تیبرت  رومأم  ار  دوخ  هتـشرف  نیرت  گرزب  دـنوادخ  دـنتفرگ ، ریـش  زا  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  ياهظحل  نامه  زا  )

نانوچ مدوب  ربمایپ  اب  هراومه  نم  و  دـنک ، ییامنهار  وکین  قـالخا  یتسار و  يراوگرزب و  ياـههار  هب  ار  وا  زور ، بش و  اـت  درک  هلآو  هیلع 
نم هب  و  دومرفیم ، راکشآ  میارب  ار  وکین  قالخا  زا  ياهزات  هناشن  زور  ره  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  [ 1 ، ] تسا ردام  اب  هراومه  هک  دنزرف 

هدـهاشم ار  وا  نم  اهنت  دـنارذگیم ، ءارح  راغ  رد  ار  لاس  زا  هاـم  دـنچ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربماـیپ  میاـمن ، ءادـتقا  وا  هب  هک  دادیم  ناـمرف 
هک هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هناخ  زج  تفاین  هار  یناملـسم  هناخ  چیه  رد  اهزور ، نآ  رد  دیدیمن ، ار  وا  نم  زج  یـسک  و  مدرکیم ،

. مدییوبیم ار  تّوبن  يوب  و  مدیدیم ، ار  تلاسر  یحو و  رون  نم  مدوب ، نانآ  نیمّوس  نم  دوب و  نآ  رد  مه  هجیدخ 
تسیک ؟ هلان  نیا  ادخ ، لوسر  يا  متفگ  مدینش ، ار  ناطیش  هلان  دمآیم ، دورف  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  رب  یحو  هک  یماگنه  نم 

: دومرف دیدرگ و  سویأم  شیوخ  شتسرپ  زا  هک  تسا  ناطیش  تفگ :
هب هدوب و  نم  ریزو  هکلب  یتسین ، ربماـیپ  وت  هکنیا  زج  ینیبیم ، منیبیم ، نم  هک  ار  هچ  نآ  و  يونـشیم ، مونـشیم ، نم  ار  هچ  نآ  وت  یلع ! »

[ . 2 «.( ] يوریم ریخ  هار 
، درگنیم ار  یحو  رون  هک  یماما 

، دنکیم مامشتسا  ار  تلاسر  يوب  و 
. دنتسه وا  هدارا  میلست  تادوجوم  اههدیدپ و  همه  شنیرفآ و  رسارس  دونشیم و  ار  ناطیش  هّجض  و 

رد ار  نآ  ياههولج  دـناوتیمن  هدـنام  تلاهج  یکیراـت  رد  هتـسکش و  یملق  اـب  يّداـم  رـشب  هک  تسا  یناوارف  تاـمارک  تازجعم و  ياراد 
دروآ ، درگ  یباتک 

: دننام مینکیم ، هدنسب  اههنومن  زا  یخرب  هب  اهنت  تمسق  يا  رد 
----------------------------

: اه تشون  یپ 
برـض نیا  زا  دـندوب  مه  اـب  هشیمه  رفن  ود  نآ  هک  دـنیوگب  دنتـساوخیم  یتقو  تسا ) رتش  اـب  هراومه  هّچب  رتش   ) هّماََرثَا َلیـصفلا  َعاـّبِتا  [ 1]

دندرکیم . هدافتسا  لثملا 
(. هتشذگ كرادم   ) یتشد دمحم  سرهفملامجعم  هغالبلاجهن  هبطخ 192  [ 2]

ودرگ زغم 

: دومرف مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح 
. دنایوریم ندب  رد  ار  اهلَمُد  دنازیگنایم و  رب  ار  ندب  نورد  ترارح  اریز  دوش ، طایتحا  دیاب  ناتسبات  رد  ودرگ ، زغم  ندروخ  رد 

[ . 1 . ] دیامنیم عفد  ار  امرس  و  دنکیم ، مرگ  ار  اه  هیلک  ناتسمز ، درس  ياوه  رد  اّما 
-------------------------

اه : تشون  یپ 
. متفه باب  نیقّتملا  ۀیلح  [ 1]

ینغور داوم 

: دومرف مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح 
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[ . 1 . ] دنکیم رود  امش  زا  ار  ناطیش  زور  لهچ  لمع  نیا  مدینش ، ادخ  لوسر  زا  هک  دیلامب  ندب  رب  دیروخب و  نوتیز  نغور 
----------------------------

اه : تشون  یپ 
. مهن لصف  مشش ، باب  نیقّتملا  ۀیلح  [ 1]

ندرک كاوسم 

: دومرف نادند  ناهد و  تشادهب  تفاظن و  هب  تبسن  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
ِّبَّْرِلل ٌةاضْرَم  َو  ِمَْفِلل  ٌةَرَّهَطُم  ُكاوَّسلا 

[ . 1 .( ] تسا راگدرورپ  يدونشخ  بجوم  هزیکاپ و  ار  ناهد  ندز  كاوسم  )
------------------------

اه : تشون  یپ 
یفاک ج 6 ص 495. عورف  [ 1]

ندز كاوسم 

نادند  ناهد و  تشادهب  كاوسم و 
مشچ  رون  كاوسم 

هظفاح  تیوقت  كاوسم و 
اذغ  مضه  كاوسم و 

رقف  اب  هزرابم  رد  كاوسم  شقن 
: دومرف مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  - 1

[ . 1 . ] ّمَْفِلل ٌۀَِبیْطَم  َو  ملسو ، هلآو  هیلع  هللا  یلص  ِّیبَّنِلل  ٌۀَّنُس  َو  َّلَجَوَّزَع ، ِهَّللا  ِةاضْرَم  ْنِم  ُكاوَّسلا 
.« درادیم هگن  وبشوخ  ار  ناهد  هک  تسا ، ربمایپ  ّتنس  هب  ندرک  لمع  تسا و  ندرک  مهارف  ار  گرزب  يادخ  يدونشخ  ندز  كاوسم  »

: دومرف هک  درک  لقن  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  - 2
[ . 2 . ] َرَصَْبلا ُولْجَی  ُكاوَّسلا 

.« دنکیم دایز  ار  مشچ  رون  ندز  كاوسم  »
: دومرف هک  دش  لقن  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  - 3

[ . 3 . ] ِنآْرُْقلا ِةَءارَق  َو  ُمْوَّصلا ، َو  ُكاوَّسلا ، ِْظفِْحلا : یف  َنْدِزَی  َو  ْمَْغلَْبلِاب  َْنبَهْذَی  ٌثالَث 
: دنکیم دایز  ار  هظفاح  عفد و  ار  مغلب  هک  تسا  زیچ  هس  »

ندز ، كاوسم 
نتفرگ  هزور 

.« ندناوخ نآرق  و 
: دومرف مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  یتیاور  رد   - 4

[ . 4 ...«. ] ِْرقَْفلا ِنَع  ینْغَتْسَی  َو  َمْقُّْسلَا ، ِناَْسنْإلا  ِنَع  ُعَفْدَی  َو  ِسارْضْألا ، َعاَجْوأ  ُبَهْذَی  َو  َماَعَّطلا ، ُءيِرْمَی  َو  ِمْهَْفلا ، َةَّدِش  ُبِجُوی  َكاوَّسلا  َّنَأ  »
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، دنکیم دایز  ار  مهف  تردق  ندز  كاوسم  انامه  »
، دنکیم مضه  ار  اذغ  و 

، دنکیم نامرد  ار  نادند  ياه  يرامیب  و 
، دََربیم ناسنا  نَت  زا  ار  يرامیب  و 

.« تسا یتسدیهت  رقف و  زا  تاجن  لماع  و 
دومرف : مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  یتیاور  رد  - 5

[ . 5 . ] ِّبَّرِلل ٌةاضْرَم  ِّمَْفِلل  ٌةَرَّهَطُم  ُكاَوَّسلا 
.« دزاسیم دونشخ  ار  ادخ  كاپ و  ار  ناهد  ندز  كاوسم  »

: دومرف مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  - 6
[ . 6 . ] ِكاَوَّسلِاب اهوُرِّهَطَف  ِنآْرُْقلا  ُقُرُط  ْمُکَهاْوفأ  َّنإ 

.« دینک كاپ  ندز  كاوسم  اب  ار  نآ  تسا ، نآرق  ياههار  امش  ياه  ناهد  انامه  »
: هک دناهدروآ  - 7

[ . 7 . ] َناضَمَر ِرْهَش  یف  ِهِرِخآ ، یف  َو  ِراَهَّنلا  ِلَّوَأ  یف  َكاَتْسَی  مالسلا  هیلع  ِّیلَع  َناَک 
.« دزیم كاوسم  ناضمر  هام  رد  راطفا  ماگنه  هب  زور  رخآ  رد  ناهاگحبص و  رد  »

---------------------------
اه : تشون  یپ 

لاصخلاو ج2 ص155 . راونألاراحب ج73 ص129 ح15 . [ 1]
ۀعیشلا ج2 ص7 ح10 . لئاسوو  نساحملاو ص562 ح951 . یفاکلا ج6 ص495 ح4 . [ 2]

نساحملا . نع  راونألاراحب ج73 ص133 ح41  [ 3]
راونألاراحب ج73 ص138 . [ 4]

راونالاراحب ج73 ص138 ح49 . لصف 27 و  رابخألا ص68  عماجو  لئاسولا ج1 ص361 ح6 . كردتسم  [ 5]
ۀعیشلا ج2 ص23 . لئاسوو  عنقملاو ص8 . هیقفلا ج1 ص32 ح112 . [ 6]

دانسإلا ص43. برق  [ 7]

یهام

يرغال  یهام و  تشوگ 
: دومرف هک  درک  لقن  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  - 1

[ . 1 . ] َدَسَْجلا ُبیُذی  ُهَّنإَف  ِکَمَّسلا ، َلْکَأ  اُونِمُْدتال 
.« دنکیم رغال  ار  ندب  اریز  دیروخن ، یهام  تشوگ  موادم  روطب  »

: دومرف هک  درک  لقن  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  - 2
[ . 2 . ] َمْحَّللا ُبیُذی  ُّيِرَّطلا  ُکَمَّسلا 

.« دنکیم بآ  ار  ندب  تشوگ  هزات  یهام  ندروخ  »
: دومرف هک  دنکیم  لقن  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  ریصب  یبا  - 3
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[ . 3 . ] َدَسَْجلا ُبیُذی  ِناتیْحلا  ُلْکَأ 
.« دنکیم بآ  ار  ندب  تشوگ  نایهام ، تشوگ  ندروخ  »

-------------------------
اه : تشون  یپ 

ۀعیشلا ج25 ص77 ح1 . لئاسو  [ 1]

ۀعیشلا ج25 ص76 ح7 . لئاسو  [ 2]
. 38 باب ۀعیشلا ج25 ص77 ح2  لئاسو  [ 3]

تیالو نوماریپ  لوا  هفیلخ  اب  يداقتعا  هرظانم 

دومرف : تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
. تفای رارقتسا  رکبابا  رب  تفالخ  رما  دنتخاس و  مورحم  دوخ  مّلسم  ّقح  زا  ار  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هک  هاگنآ 

رذع هب  عورش  دیسر و  ترضح  نآ  روضح  هب  تولخ  رد  اذل  دروایب ، رذع  دوخ  فالخ  لمع  نیا  رب  ترـضح  نآ  ربارب  رد  تساوخ  رکبابا 
تفگ : درک و  یشارت 

هن و  منیبیم ، دوخ  رد  دنجاتحم  نآ  هب  تّما  هک  ار  يدامتعا  نآ  هن  دوبن و  یتبغر  لیم و  تفالخ  راک  رد  ارم  دنگوس ، ادخ  هب  نسحلابا ، ای  )
.( منادیم رتراوازس  نارگید  زا  ماقم  نیا  هب  ار  دوخ  هن  و  يدایز ، هریشع  هن  مراد و  یلام  يورین 

دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح 
؟ تسا هدومن  راداو  راک  نیا  هب  ار  وت  زیچ  هچ  سپ  تسا ، نینچ  هلئسم  رگا 

تفگ : لّوا  هفیلخ 
دومرف : هک  ماهدینش  ربمایپ  زا  یثیدح 

هاگره مدرک و  يوریپ  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  راتفگ  زا  مدید  ار  مدرم  عامجا  نوچ  دنکیمن ، عمج  یهارمگ  هب  ارم  تّما  دنوادخ 
. مدرکیمن لوبق  ار  ماقم  نیا  زگره  متسنادیم ، رما  نیا  فلاخم  ار  مدرم 

دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
، دنکیمن عمج  یهارمگ  هب  ارم  تّما  دنوادخ  هک  يدرک  لقن  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  نابز  زا 

؟ هن ای  مدوب  تّما  زا  يدرف  مه  نم  ایآ 
وا اب  هک  راصنا  زا  یعمج  هدابع و  نب  دعـس  دادقم ، رذوبا ، راّمع ، ناملـس ، دـننام : دنتـشاد ، عانتما  تعیب  تفالخ و  زا  هک  يرگید  هورگ  ایآ 

؟ هن ای  دندوب  تّما  زا  ایآ  دندوب ،
تفگ : لّوا  هفیلخ 

. دیدوب تّما  زا  ناشیا  همه  امش و  يرآ 
دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح 

؟ ینادیم كردم  لیلد و  دوخ  تفالخ  يارب  هنوگچ  ار  مالسلا  هیلع  ربمایپ  ثیدح  تروص  نیا  رد  سپ 
، دندوب فلاخم  وت  تفالخ  اب  ناشیا  هک  یلاح  رد 

. دنتسه ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  زاتمم  نارای  زا  دشابیمن و  صقن  بیع و  اهنآ  يارب  تّما  نایم  رد  و 
تفگ : لّوا  هفیلخ 
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نید زا  مدرم  مَشِِکب  رانک  ار  مدوخ  رگا  مدیـسرت ، مدـش ، ربخ  اب  هک  مه  یتقو  مدوب ، عالّطایب  ناشیا  تفلاخم  زا  تفالخ  راک  همتاخ  ات  نم 
. دندرگرب

دومرف : مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح 
؟ دشاب هتشاد  دیاب  ار  یتایصوصخ  هچ  تسا  ماقم  نیا  هتسیاش  هک  یسک  وگب 

تفگ : لّوا  هفیلخ 
یب ایند و  رد  دهز  نتشاد  باطخلا ، لصف  باتک و  هب  ندوب  ملاع  تلادع ، نتخاس  راکشآ  یتریس ، کین  یسولپاچ ، مدع  افو ، یهاوخریخ ،
.( دش تکاس  لّوا  هفیلخ  دعب  . ) تسا ناسکی  کیدزن  رود و  رما  نیا  رد  رگمتس و  ملاظ و  زا  مولظم  ّقح  ندومن  ذخا  نآ ، هب  تبسن  یتبغر 

دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح 
؟ روطچ ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  اب  تبارق  مالسا و  رد  تقبس 

تفگ : لّوا  هفیلخ 
. دشاب مّلسم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  اب  شتبارق  مالسا و  رد  تقبس  دیاب  يرآ 

دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
؟ نم دوجو  رد  ای  یباییم ، دوخ  دوجو  رد  ایآ  یتفگ ، هک  ار  یتافص  رکبابا ! مهدیم  دنگوس  ادخ  هب  ار  وت 

تفگ : لّوا  هفیلخ 
. نسحلابا ای  وت  دوجو  رد 

دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح 
. وت ای  مدرک  تباجا  نم  تسخن  ار ، ادخ  لوسر  توعد  ایآ  ادخ ، هب  ار  وت 

تفگ : لّوا  هفیلخ 
[ . 1 . ] وت هّتبلا 

دومرف : مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح 
؟ وت ای  مدرک  غالبا  نیکرشم  هب  جح  مسارم  رد  نم  ار  تئارب  هروس  ایآ 

تفگ : لّوا  هفیلخ 
. يدرک تئارق  وت  یلب 

دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح 
؟ وت ای  مداد  رارق  ترضح  نآ  رَپِس  ار  شیوخ  نیریش  ناج  نم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  ترجه  عقوم  رد  ایآ 

تفگ : لّوا  هفیلخ 
. يدوب وت  هک  ّقَحلا 

دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
؟ وت ای  مدش ، ناناملسم  همه  وت و  يالوم  نم  ملسو » هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  هدومرف  هب  انب   » ریدغ زور  رد  ایآ 

تفگ : لّوا  هفیلخ 
. وت هلب 

دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح 
؟ نم هب  ای  تسا  وت  هب  طوبرم  هدمآ  فیدر  مه  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  ادخ و  تیالو  اب  هک  یتیالو  تاکز  هیآ  رد  ایآ 
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تفگ : لّوا  هفیلخ 
. تسا وت  هب  طوبرم 

دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
هرابرد ای  هدوب  نم  هرابرد  [ 2 « ] یـسُوم ْنِم  َنوُراه  َِۀلِْزنَِمب  یّنِم  َْتنَا   » هدش دراو  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  هک  تلزنم  ثیدح  ایآ 

؟ وت
تفگ : لّوا  هفیلخ 

. وت هرابرد  هّتبلا 
دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح 

؟ تنادنزرف وت و  اب  ای  دش  جراخ  اهنآ  يوس  هب  نم  نادنزرف  لها و  اب  اراصن  ِنیکرشم  هلهابم  يارب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  ایآ 
تفگ : لّوا  هفیلخ 

. دش جراخ  تنادنزرف  وت و  اب 
دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

؟ وت تیب  لها  وت و  هرابرد  ای  هدش  لزان  نم  تیب  لها  نم و  هرابرد  [ 3  ] ریهطت هیآ 
تفگ : لّوا  هفیلخ 

. دیدرگ لزان  وت  تیب  لها  وت و  يارب  ًانیقی 
دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح 

؟ وت ای  میدش ، دییأت  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  ياعد  هب  منادنزرف  همطاف و  مرسمه  نم و  ءاسک )  ) ابع ریز  رد  ایآ 
تفگ : لّوا  هفیلخ 

. دیدوب تنادنزرف  وت و 
دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

؟ یتسه وت  ای  متسه  [ 4 « ] ًاریطَتْسُم ُهُّرَش  َناک  ًامْوی  َنُوفاخی  َو  ِرذَّنلِاب  َنُوفوی   » هیآ بحاص  نم  ایآ 
تفگ : لّوا  هفیلخ 

. یئوت هّتبلا 
دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح 

؟ مدوب نم  ای  دومن ، بورغ  سپس  دناوخ  ار  دوخ  زامن  وا  ات  تشگرب  وا  يارب  باتفآ  هکنآ  يدوب  وت  ایآ 
تفگ : لّوا  هفیلخ 

. يدوب وت 
دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

دنداد : ادن  نینچ  ار  وا  نامسآ  بناج  زا  دُُحا  زور  رد  هکنآ  يدوب  وت  ایآ 
؟ مدوب نم  ای  راقَفلاوُذ » َِّالا  َفیَس  ال  ِیلَع ، َِّالا  یتَف  «ال 

تفگ : لّوا  هفیلخ 
. يدوب وت  هّتبلا 

دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح 
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ار ربیخ  هعلق  وا  تسد  اب  دـنوادخ  و  داد ، وا  تسد  هب  ار  شمچرپ  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ربیخ  زور  رد  هکنآ  يدوب  وت  ایآ 
؟ مدوب نم  ای  دوشگ 

تفگ : لّوا  هفیلخ 
. يدوب وت 

دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
لیاز نیملسم  ملسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  هرهچ  زا  ار  هودنا  هّصُغ و  ْدُوَْدبَع ، نب  رمَع  برع » یمان  ناولهپ   » نتشک اب  هک  يدوب  وت  ایآ 

؟ مدوب نم  ای  درک 
تفگ : لّوا  هفیلخ 

. دوب وت  ِراک 
دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح 

؟ ار نم  ای  داد  تیرومأم  نِج  هفیاط  يوس  هب  ار  وت  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  ایآ 
تفگ : لّوا  هفیلخ 
. يدوب وت  یلع ! ای 

دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
رد ار  وا  ادخ  دومرف : دـیزگرب و  مالـسلا  اهیلع  همطاف  شرتخد  جـیوزت  يارب  ار  وا  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  هک  سَک  نآ  ایآ 

؟ وت ای  متسه  نم  تسا ، هدرک  جیوزت  وت  يارب  نامسآ 
تفگ : لّوا  هفیلخ 

. یتسه وت  هّتبلا 
دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح 

دومرف : هک  هاگنآ  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  هناحیر  هداون و  ود  مالسلا  امهیلع  نیسح  نَسَح و  ایآ 
؟ وت ای  منم  ردپ  نآ  تساهنآ ،» زا  رتهب  ناشردپ  دنتسه و  تشهب  لها  ناناوج  دیس  ود  نآ  »

تفگ : لّوا  هفیلخ 
. یتسه وت  هّتبلا 

دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
[ . 5 [ ؟ تسا نم  ردارب  ای  دَنزیم ، َرپ  ناگتشرف  اب  تشهب  رد  تفای و  تنیز  لاب  ود  هلیسو  هب  هکنآ  تسا  وت  ردارب  ایآ 

تفگ : لّوا  هفیلخ 
. تسا وت  ردارب 

دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح 
تّدـم ماو ، نابحاص  زا  هکنآ  دادیم : ادـن  مدرم  نایم  رد  هک   » يدوب ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  ضرَق  تخادرپ  نماض  وت  اـیآ 

[ . 6 [ ؟ مدوب نم  ای  دنک ،» تفایرد  نم  زا  دیایب  هتفای  نایاپ  ناشماو 
تفگ : لّوا  هفیلخ 

. يدوب وت 
دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
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؟ وت ای  داد  ربخ  نآرق  لیوأت  اب  نیقرام  نیطساق و  نیثکان ، ِگنج  هب  ارم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  هکنآ  متسه  نم  ایآ 
تفگ : لّوا  هفیلخ 

. یتسه وت  يرآ 
دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح 

درک : ضرع  دنک ، لیم  دندوب ، هدرک  ناسحا  هک  ار  نایرب  غرم  نآ  تساوخیم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  هک  هاگنآ  ایآ 
[ . 7 [ ؟ وت ای  مدروخ ، اذغ  نآ  زا  مدیسر و  نم  هظحل  نامه  تسرفب ،» نم  شیپ  ماعط  نیا  ندروخ  يارب  ار  دوخ  قلَخ  نیرتبوبحم  ایادخ  »

تفگ : لّوا  هفیلخ 
. يدوب وت 

دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
؟ وت ای  ْمُکاْضقَا ، ِیلَع  دومرف : دومن و  تلالد  باطخلا  لصف  اضق و  ملع  هب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  هک  منم  ایآ 

تفگ : لّوا  هفیلخ 
. يدوب وت 

دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح 
؟ وت ای  دنهد  مالس  وا  هب  نینمؤملاریما  ناونع  هب  هک  داد  روتسد  دوخ  باحصا  هب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  هک  منم  ایآ 

تفگ : لّوا  هفیلخ 
. یتسه وت  هّتبلا 

دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
[ . 8 [ ؟ وت ای  مدش  وا  نفد  لسغ و  ّیلوتم  مدوب و  دهاش  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  مالک  نیرخآ  هب  هکنآ  منم  ایآ 

تفگ : لّوا  هفیلخ 
. یئوت يرآ 

دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح 
؟ وت ای  مراد  تقبس  نم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  هب  تبارق  رظن  زا  ایآ 

. وت تفگ : لّوا  هفیلخ 
دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

؟ ار وت  ای  تفرگ  دوخ  شود  رب  ارم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  اهنآ  نتسکش  هبعک و  ياهتب  نتخیر  ورف  يارب  ایآ 
تفگ : لّوا  هفیلخ 

. ار وت  هّتبلا 
دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح 

؟ وت هرابرد  ای  یتسه  نم  ياول  بحاص  ترخآ  ایند و  رد  هک  دومرف  نم  هرابرد  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  ایآ 
تفگ : لّوا  هفیلخ 
. دومرف وت  هراب  رد 

دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
زا هک  يدرک  جاودزا  یـسک  اب  وت  : » دومرف مالـسلا  اهیلع  همطاف  هب  وا  ّقح  رد  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  سک  نآ  يدوب  وت  اـیآ 
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؟ مدوب نم  ای  تسا ،» مّدقم  همه  رب  مالسا  نامیا و  ثیح 
تفگ : لّوا  هفیلخ 

. يدوب وت  صخش  نآ 
دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح 

؟ مدوب نم  ای  دنداد ، مالس  وا  هب  نامسآ  تفه  ياهکَلَم  ردب »  » بیلق زور  هک  يدوب  وت  ایآ 
تفگ : لّوا  هفیلخ 

. يدوب وت  هّتبلا 
دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

زجب دوش ، هتسب  دیاب  دُشیم ، زاب  دجسم  هب  ناش  هناخ  برد  هک  یئاهنآ  همه  داد  روتـسد  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  هاگنآ 
. یلع هناخ  ِرَد 

؟ نم ای  يدوب  سکنآ  وت  ایآ  تسا ،» لالح  یلع  رب  درک ، لالح  نم  رب  دنوادخ  هچنآ  ره  : » دومرف و 
تفگ : لّوا  هفیلخ 

. يدوب وت  هّتبلا 
نآ هب  ار  اهنآ  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  دـنوادخ و  هک  دوخ ، لئاضف  بقاـنم و  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترـضح  یپاـیپ 

. درکیم قیدصت  ار  اهنآ  همه  زین  لّوا  هفیلخ  دومرفیم و  نایب  دندوب ، هداد  ترضح 
دومرف : هاگنآ 

؟ يدرک بحاصت  يرادن  ار  نآ  ِتیلها  هک  ار  یماقم  هتشادزاب و  ادخ  نید  ملسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  ادخ و  زا  ار  وت  زیچ  هچ  سپ 
تفگ : دوب ، تحاران  تخس  هک  یلاح  رد  لّوا  هفیلخ 

. مشیدنیب هراب  نیا  رد  ات  هدب  تلهم  نم  هب  ار  زورما  يدومرف ، تسار  نسحلاابا  ای 
یلص ربمایپ  دیباوخ و  بش  دزن و  فرح  یـسک  اب  درک و  تعجارم  دوخ  هناخ  هب  ترـضح  نآ  دزن  زا  وا  دومن . لوبق  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما 

. دینادرگرب وا  زا  ار  شکرابم  يور  راوگرزب  نآ  درک ، مالس  ترضح  نآ  هب  نوچ  دید ، باوخ  رد  ار  ملسو  هلآو  هیلع  هللا 
تفگ : لّوا  هفیلخ 

؟ ماهدرواین اجب  ار  نآ  نم  هک  ياهدومرف  يروتسد  ایآ  هَّللا ، لوسر  ای 
دومرف : ترضح 

. نادرگزاب شلها  هب  ار  ّقح  ياهدرک ، ینمشد  دنرادیم  تسود  ار  وا  شربمایپ  دنوادخ و  هک  سک  نآ  اب 
تفگ : لّوا  هفیلخ 

؟ تسیک صخش  نآ 
دومرف : ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ 

. تسا مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  وا  درک و  باتع  وت  رب  هک  تسا  یسک  نامه  وا 
تفگ : لّوا  هفیلخ 

منادرگیم . زاب  وا  هب  ار  ّقح  نم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  ای 
. دیدن ار  ترضح  نآ  رگید  و 

تفگ : دمآ و  مالسلا  هیلع  یلع  تمدخ  لّوا  هفیلخ  هاگرحس 

مالسلا هیلع  یلع  ماما  www.Ghaemiyeh.comهمانشناد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1507زکرم  هحفص 1292 

http://www.ghaemiyeh.com


. منک تعیب  وت  اب  ات  نک  زاب  ار  تتسد  نسحلاابا  ای 
. درک لقن  ترضح  نآ  يارب  دوب  هدید  باوخ  رد  هک  ار  هچنآ  و 

. داد تعیب  ِتسد  ترضح  نآ  اب  لّوا  هفیلخ  دوشگ و  ار  دوخ  تسد  مالسلا  هیلع  یلع 
دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح 

. ناسرب مدرم  یهاگآ  هب  ار  نآ  داتفا ، قاّفتا  وت  نم و  نایم  هچنآ  ياهدید و  باوخ  رد  هک  ار  هچنآ  دجسم ، يوس  هب  درگرب 
ار ارجاـم  و  دروخرب ، مّود  هفیلخ  هب  هار  رد  هک  تفریم  دجـسم  يوس  هب  درکیم ، تمـالم  ار  دوـخ  هتفاـی و  رییغت  هک  یلاـح  رد  لّوا  هفیلخ 

. درک فیرعت  وا  يارب 
تفگ : مّود  هفیلخ 

دایز اـهراک  نیا  زا  تسین و  اـهنآ  ِرحِـس  نیتسخن  نیا  شاـب ، هتـشادن  قوثو  اـهنآ  هب  روخن و  ار  مشاـه  ینب  رحِـس  ِلوگ  هفیلخ ، يا  ادـخ  هب 
. دننکیم

[ . 9 . ] دنادرگرب تفالخ  رما  هب  ار  وا  ًادّدجم  تخاس و  فرصنم  دوخ  مزع  زا  ار  لّوا  هفیلخ  ات  تفگ ، رایسب  هدننک  اوغا  ياهفرح  نیا  زا 
--------------------------------

اه : تشون  یپ 
همّـالع موـحرم  دوـب . مالـسلا  هیلع  بلاـطیبا  نب  یلع  دروآ ، مالـسا  هک  یـسک  نیلّوا  دـش : تیاور  مقرا  نـب  دـیز  زا  یبـقعلا  رئاـخذ  رد  [ 1]

هدرک تیاور  ثیدَـح  دَـص  رب  غلاب  یتایاور  ناـظفاح  ثیدـح و  هّمئا  زا  هطبار  نیا  رد   236  - ریدـغلا ص 219 دلج 3  رد  هرـس  سدقینیما 
دوب . مالسلا  هیلع  یلع  دروآ  نامیا  هک  یسک  نیتسخن  تسا :

يدیدح ج 6 ص 168 . حرش  ّتنس و  لها  بتک  ریاس  هقرحملا ص 119 و  قعاوص  [ 2]
هدش . نایب  ًاحورشم  لّوا  دلج  رد  ًاریهْطَت ، ْمُکَرِّهَطی  ِتیَْبلا و  َلْهَا  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهْذِیل  ُهَّللا  ُدیری  امَّنِا  [ 3]

رهَد . هروس  هیآ 8  [ 4]
تسا . رایط  رفعج  شردارب  ماما ، ِروظنم  [ 5]

هّدوملا ج 1 ص 91 . عیبانی  باتک  [ 6]
كردتسم ج 3 ص 131 . و  هرضن ج 2 ص 320 ، ضایر  [ 7]

تشذگ . نآ  حرش  ًالبق  [ 8]
دیدحلا یبا  نبا  ار  هدش  هدرمـش  بقانم  نیا  زا  یخرب   ) ءافلخ ص 77 خیراّوتلا ج  خـسان  و -   - 184  - یسربط ج 1 ص 157 جاجتحا  [ 9]

(. تسا هدرک  لقن  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  زا  مّود  هفیلخ  ياروش  هسلج  رد  دوخ  حرش  رد ج 6 ص 168 

ناراکدب اب  يرکفمه  تازاجم 

و دوش ، گنهامه  یتّلماب  یمرُج  رد  يرکفو  یتدیقع  رظن  زا  رگا  هکلب  ددرگ  تازاجم  دوش و  یتیانج  ای  یمرج  بکترم  ناسنا  تسین  مزال 
. تسا لوئسم  دهد ، تیاضر  اهنآ  ناهانگ  داسف و  هب 

. درکن تکرش  اهنآ  عامتجا  ردو  تفرگ ، هلصاف  ناراکهانگ  زا  دیاب 
دومرف : هرصب  نایرگشل  هب  تبسن  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح 

« ُهِّلُک ِشیَْجلا  َِکلذ  ُْلتَق  یل  َّلََحل  ُهَّرَج  ٍمْرُج  ِالب  ِِهْلتَِقل  َنیدِمَتْعُم  ًادِحاو  ًالُجَر  ِّالا  ِنیِملْسُْملا  َنِم  اُوبیصی  َْمل  َْول  ِهَّللاَوَف  »
[ . 1 « ] تسا لالح  نمرب  اهنآ  همه  لتق  دنشکب ، ادمع  ار  ناناملسم  زا  یکی  هرصب  نایرگشل  رگا  ادخ  هب  دنگوس  »
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--------------------------
اه : تشون  یپ 

. یتشد دمحم  سرهفملا  مجعم  هغالبلا  جهن   172 هبطخ 8 : [ 1]

ندوب قح  رایعم 

دنروخیم ، تسکش  لیلد  نیمه  هب  دنروحم و  دوخ  یسایس ، لئاسم  رد  يرایسب 
. دندرگیم نوگانوگ  ثداوح  همعط  هک  دنبرطضم  نادرگرس و  یسایس  لئاسم  رد  یخرب  و 

یسایس تالّوحت  رد  هدیسر و  يونعم  لامک  دشر و  هب  دنشابیم ، الاو  ياهوگلا  لماک و  ياهرایعم  ياراد  یـسایس  ثحابم  رد  هک  اهنآ  اّما 
. دنیامیپیمن یفارحنا  هار 

ترـضح یمالـسا ، تـّما  يارب  مالـسلا  هـیلع  هَّللا  لوـسر  ترــضح  هـک  تـسا  ترورــض  کـی  لـماک  ياـهوگلا  و  اـهرایعم ، دوـجو  سپ 
. دومرف یفّرعم  لماک  يوگلا  ّقح و  رایعم  ار  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

دومرف : قفانم  نمؤم و  هب  تبسن  شیوخ  ندوب  رایعم  هرابرد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح 
ْنَا یَلَع  ِِقفانُملا  یَلَع  اِهتاَّمَِجب  اْینُّدـلا  ُْتبَبَـص  َْول  َو  ینَـضَْغبَا  ام  ینُـضِْغبی  ْنَا  یَلَع  اذـه  یفیَِـسب  ِنِمؤُْملا  َموُشیَخ  ُْتبَرَـض  َْول  مالـسلا  هیلع  َلاـق 

َو ال ٌنِمُؤم  َکُضِْغبی  ِیلَع ال  ای  َلاـق : ُهَّنَا  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یِّمُاـْلا  ِیبَّنلا  ِناـِسل  یَلَع  یـضَْقناَف  یُِـضق  ُهَّنَا  َکـِلذ  َو  ینَّبَحَا  اـم  ینَّبِحی 
[ . 1 . ] ٌِقفانُم َکُّبِحی 

نآ کچوک  گرزب و  زا  ّمعا  ار  ایند  همه  رگا  تشاد و  دهاوخن  نمشد  دراد ، نمـشد  ارم  ات  منزب  نمؤم  ینیب  خیب  زا  مریـشمش  نیا  اب  رگا  »
هدومرف نابز و  رد  تقیقح  نیا  هک  اریز  تشاد ، دـهاوخن  تسود  درادـب ، تسود  ارم  ات  مهد  رارق  وا  رایتخا  رد  میزیرب و  قفاـنم  لـباقم  رد 

دومرف : هک  هدش  یمتح  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر 
« تشاد دهاوخن  تسود  ار  وت  یقفانم  چیه  درادیمن و  نمشد  ار  وت  ینمؤم  چیه  یلع  ای 

------------------------------
اه : تشون  یپ 

. یتشد دمحم  سرهفملامجعم  هغالبلاجهن ، تمکح 45  [ 1]

اهتعدب اب  هزرابم 

تعدـب و دادیم ، جـنر  رتـشیب  همه  زا  هفیلخ ، هس  ینارمکح  ماـیا  رد  تفـالخ ، بصغ  راـنک  رد  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  يزیچ  نـیرتّمهم 
دوب . نید  رد  نیغورد  ياهيروآون 

فیرحت و شوختسد  مالسا  نید  نآ  لابند  هب  ملسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  ّتنس  هک  دوب  نارگن  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح 
[ . 1 . ] ددرگ ینوگرگد 

. درکیم هوکش  اهتعدب  زا  اهراب  تفالخ  هب  ندیسر  زا  لبق  ترضح  نآ 
: دومرف اهتعدب  ندناریم  اهّتنس و  ندرک  هدنز  هب  تبسن  موس  هفیلخ  هب  باطخ  هک 

ُُهفِْرعَت . َال  ٍْرمَأ  یَلَع  َکُّلُدَأ  َالَو  ُُهلَهَْجت ، ًائیَش  ُفِرْعَأ  اَم  ََکل ! ُلُوقَأ  اَم  ِيرْدَأ  اَم  ِهَّللاَوَو  ْمُهَنَیبَو ، َکَنَیب  ِینوُرَفْسَتْسا  ِدَقَو  ِیئاَرَو  َساَّنلا  َّنِإ 
ُهَکَغِّلَُبنَف . ٍءیَِشب  اَنْوَلَخ  َالَو  ُْهنَع ، َكَِربُْخنَف  ٍءیَش  َیلِإ  َكاَنْقَبَس  اَم  ُمَْلعَن . اَم  ُمَْلعََتل  َکَّنِإ 

ُْنباالو َۀَفاَُحق  ِیبأ  ُْنبا  اَمَو  اْنبِحَص  امَک  َمَّلَـسَو -  ِِهلآَو  ِهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا -  َلوُسَر  َْتبِحَـصَو  اَنْعِمَـس ، اَمَک  َْتعِمَـسَو  اَنیَأَر ، اَمَک  َتیَأَر  ْدَقَو 
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اَم ِهِرْهِـص  ْنِم  َْتِلن  ْدَقَو  اَمُْهنِم ؛ ٍمِحَر  َۀَجیِـشَو  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ِهَّللا  لوُسُر  ِیبَا  یِلا  ُبَْرقَا  َْتنَاَو  َْکنِم  ِّقَحلا  ِلَمَِعب  َیلْوَِاب  ِباَّطَْخلَا 
. َالاَنی َْمل 

ٌۀَِمئاََقل . ِنیِّدلا  َماَلْعَأ  َّنِإَو  ٌۀَحِضاََول ، َقُرُّطلا  َّنِإَو  ٍلْهَج ، ْنِم  ُمَّلَُعت  َالَو  یًمَع ، ْنِم  ُرَّصَُبت  اَم  ِهَّللاَو -  َکَّنِإَف -  َکِسْفَن ! ِیف  َهَّللا  َهَّللاَف 
ًَۀلوُهْجَم . ًۀَعِْدب  َتاَمَأَو  ًۀَمُوْلعَم ، ًۀَّنُس  َماَقَأَف  يَدَهَو ، يِدُه  ٌلِداَع ، ٌماَمِإ  ِهَّللا  َْدنِع  ِهَّللا  ِداَبِع  َلَْضفَأ  َّنَأ  ْمَلْعاَف 

. ٌماَلْعَأ اََهل  ٌةَرِهاََظل ، َعَِدْبلا  َّنِإَو  ٌماَلْعَأ ، اََهل  ٌةَریََنل ، َنَنُّسلا  َّنِإَو 
هلآو هیلع  هللا  یلص  ِهَّللا  َلوُسَر  ُْتعِمَـس  یِّنِإَو  ًۀَکوُْرتَم . ًۀَعِْدب  ایْحَأَو  ًةَذوُخْأَم ، ًۀَّنُـس  َتاَمَأَف  ِِهب ، َّلُضَو  َّلَض  ٌِرئاَج  ٌماَمِإ  ِهَّللا  َْدنِع  ِساَّنلا  َّرَـش  َّنِإَو 

: ُلوُقی ملسو 
«. اَهِْرعَق ِیف  ُِطبَتْری  َُّمث  یَحَّرلا ، ُروُدَت  اَمَک  اَهِیف  ُروُدیَف  َمَّنَهَج ، ِراَن  ِیف  یَْقلیَف  ٌرِذاَع ، َالَو  ٌریِصَن  ُهَعَم  َسَیلَو  ِِرئاَْجلا  ِماَمِْإلِاب  ِۀَمایِْقلا  َمْوی  یَتْؤی  »

: ُلاَقی َناَک  ُهَّنِإَف  َلُوتْقَْملا ، ِۀَّمُْألا  ِهِذه  َماَمِإ  َنوُکَت  اَّلَأ  َهَّللا  َكُدُْشنَأ  یِّنِإَو 
؛ ِلِطاَْبلا َنِم  َّقَْحلا  َنوُرِْـصبی  اَلَف  اَهِیف ، َنَتِْفلا  ُُّثبیَو  اَهیَلَع ، اَهَرُومُأ  ُسِْبلیَو  ِۀَمایِْقلا ، ِمْوی  َیلِإ  َلاَتِْقلاَو  َْلتَْقلا  اَهیَلَع  ُحَتْفی  ٌماَمِإ  ِۀَّمُْألا  ِهِذه  ِیف  ُلَتْقی 

. ًاجْرَم اَهِیف  َنوُجُرْمیَو  ًاجْوَم ، اَهِیف  َنوُجوُمی 
. ِرُمُْعلا یِّضَقَت  َو  ِّنِّسلا  ِلاَلَج  َدَْعب  َءاَش  ُثیَح  َُکقوُسی  ًۀَقیَس  َناَوْرَِمل  َّنَنوُکَت  اَلَف 

ْمِهِِملاَظَم » ْنِم  ْمِهَیلِإ  َجُرْخَأ  یَّتَح  ِینُولِّجَؤی ، ْنَأ  ِیف  َساَّنلا  ِمِّلَک  : » ُنامثُع َُهل  َلاَقَف 
[ . 2 . ] ِهَیلِإ َكِْرمَأ  ُلوُصُو  ُُهلَجَأَف  َباَغ  اَمَو  ِهِیف ، َلَجَأ  اَلَف  ِۀَنیِدَْملِاب  َناَک  اَم  مالسلا : هیلع  َلاَقَف 

هک منادیمن  ار  يزیچ  میوگب ؟ هچ  وت  اب  منادیمن  ادخ  هب  دنداد ، رارق  یجنایم  ناشدوخ  وت و  نایم  ارم  دنتـسه ، نم  رـس  تشپ  مدرم  انامه  »
، مینادیم ام  هچنآ  ینادیم  وت  یسانشن ، هک  منکیمن  ییامنهار  يزیچ  هب  ار  وت  ینادن ، وت 

، مینک غالبا  وت  هب  ار  نآ  هک  میاهتفاین  یناهنپ  رد  ار  يزیچ  و  میزاس ، هاگآ  ار  وت  هک  میاهتفرگن  یشیپ  يزیچ  هب  ام 
میدید ، ام  هک  نانچ  يدید 

میدینش ، ام  هک  نانچ  يدینش 
، میدوب ام  هک  نانچ  يدوب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  اب 

زا يدنواشیوخ  رد  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هب  وت  دندوبن ، رتهب  وت  زا  قح ، لمع  رد  باّطخ ، رـسپ  و  رکبابا )  ) هفاحقوبا رـسپ 
، دندشن نانآ  هک  يدش  وا  داماد  و  يرتکیدزن ، ود  نآ 

، نک اورپ  ار ! ادخ  ار ! ادخ  سپ 
، دنهد میلعت  ار  وت  ات  یتسین  نادان  دننک ، تیانیب  ات  یتسین  روک  وت  ادخ ! هب  دنگوس 

، تساپرب نید  ياههناشن  و  تسا ، نشور  اههار 
دنکیم ، تیاده  ار  نارگید  هدش و  تیاده  دوخ  هک  تسا  لداع  ربهر  وا  هاگشیپ  رد  ادخ  ناگدنب  نیرترب  هک  نادب  سپ 

، درادیماپرب ار  هدش  هتخانش  ّتنس 
. تساپرب نآ  ياههناشن  راکشآ و  اهتعدب  تسا ، راکشآ  شیاههناشن  نشور و  اهّتنس  دناریمب ، ار  هتخانشان  تعدب  و 

، تسا نارگید  یهارمگ  هیام  هارمگ و  دوخ  هک  يرگمتس  ربهر  ادخ  دزن  مدرم  نیرتدب  و 
. دنادرگ هدنز  ار  هدش  كرت  تعدب  و  دناریمب ، ار  هتفریذپ  ّتنس  هک 

: تفگ هک  مدینش  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  زا  نم 
، دنکیم یهاوخ  شزوپ  وا  زا  یسک  هن  دراد و  يروای  هن  هک  دنروایب  ار  رگمتس  ربهر  تمایق  زور  »

«، دوش هدیشک  ریجنز  هب  هدیسر  خزود  رعق  هب  ات  بایسآ ، گنس  هک  دخرچیم  نانچ  نآ  رد  و  دننکفا ، منهج  شتآ  رد  ار  وا  سپ 
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یشابم ، تما  نیا  هدش  هتشک  ماما  هک  مهدیم  دنگوس  ادخ  هب  ار  وت  نم 
دـش و دـهاوخ  هدوشگ  تمایق  زور  ات  راتـشک  ِرد  هک  دیـسر  دـهاوخ  لتق  هب  یماما  تّما ، نیا  ناـیم  رد   » دـشیم هتفگ  نیا  زا  شیپ  هک  ارچ 

یتخس هب  و  دنـسانشیمن ، لطاب  زا  ار  قح  هک  اجنآ  ات  دبای ، شرتسگ  ناشنایم  رد  داسف  هنتف و  و  دوش ، هبتـشم  نآ  اب  یمالـسا  تما  ياهراک 
«. دندرگیم روهطوغ  اههنتف  نآ  رد 

هتـشذگ و وت  رمع  زا  هک  ینایلاس  زا  سپ  مه  نآ  دـنارب ، تساوخ  اج  ره  ار  وت  هک  شابم  هتفرگ  تراغ  هب  ناویح  نانوچ  [ 3 « ] ناورم  » يارب
. يدروآ تسد  هب  هک  ياهبرجت 

«( میآرب هتفر  نانآ  هب  هک  یمتس  هدهع  زا  ات  دنهد  تلهم  ارم  هک  نک  تبحص  مدرم  اب  : » تفگ نامثع  )
: دومرف مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح 

.« دنراد تلهم  تنامرف  ندیسر  ات  دشاب  هنیدم  نوریب  هب  طوبرم  هچنآ  و  درادن ، زاین  تلهم  هب  تسا  هنیدم  رد  هچنآ 
--------------------------------

اه : تشون  یپ 
. 280 يرکسع ج 2 ص 88 -  یضترم  دیس  همّالع  نیتسّردملا  ملاعم  [ 1]

: تسا حرش  نیا  هب  نآ  دانسا  هک  یتشد ، دمحم  سرهفملا  مجعم  هغالبلاجهن  هبطخ 164  [ 2]
يافوتم 279 ه)  ) يرذالب فارشالا ج 5 ص 60 : باسنأ  - 1

يافوتم 310 ه)  ) یعفاش يربط  هنس 34 :( ثداوح   ) يربط ج2 ص645 خیرات  - 2
يافوتم 328 ه)  ) یکلام هبر  دبع  نبا  دیرفلادقع ج 2 ص 273 : - 3

يافوتم 413 ه)  ) دیفم خیش  لمجلا ص178 : باتک  - 4
يافوتم 421 ه)  ) هیوکسم نبا  ممالا ج 1 ص 478 : براجت  - 5

يافوتم 1110 ه)  ) یسلجم یناپمک : راونالاراحب ج 8 ص 374  - 6
يافوتم 538ه .)  ) یلزتعم يرشخمز  راربالا ج5 ص173 ح74 : عیبر  - 7

اههنتف همه  هشیر  دش و  وا  داماد  درک و  ذوفن  نامثع  رابرد  رد  هبرض  ذوفن و  تسایـس  اب  هک  دوب  يدوهی  مَکَح  رـسپ  هدازيدوهی  ناورم  [ 3]
. دادیم ماجنا  هفیلخ  مان  اب  مالسا  هب  رهاظت  اب  ار  نایدوهی  ياهتسایس  هک  دوب  وا 

موس هفیلخ  عئاطق  هرداصم 

هب موس  هفیلخ  تموـکح  رد  هک  دوـب  یناوارف  ياـهنیمز  ندـنادرگزاب  مالـسلا  هیلع  نینمؤـملاریما  ترـضح  یتـموکح  تالکـشم  زا  یکی 
مالـسلا هیلع  یلع  ماما  يارب  یناوارف  تالکـشم  دوبن و  یناـسآ  راـک  اـهنیمز  زا  هنوگنیا  هرداـصم  هک  تفرگ ، ّقلعت  هیماینب  نارادهیاـمرس 

: دومرف هک  دروآ  دیدپ 
. دَْفنَت َْمل  َو  ْمَُهل  َضْمَت  َْمل  ٍماوقِأل  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ِهَّللا  ُلوُسَر  اهَعَْطقَا  َِعئاطَق  ُتیَْضمَا  َْول ... ُْمتیَأَرَا 

هچ مدادیم  مدرم  هب  تسا  هداد  رارق  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  هک  يرایعم  كالم و  اب  ار  اـیاطع  عئاـطق و  رگا ... دـیتسنادیم  »
...« دشیم

ای دیـشخبیم ، نادـهاجم  زا  یـضعب  هب  نیملـسم  ربهر  هک  تسا  رّرقم  اهنآ  رب  جارخ  هک  لاملا  تیب  یـضارا  زا  دنتـسه  ییاـهنیمز  عیاـطق ،
، تفرگیم اهنآ  زا  جارخ 

. دومرفیم رّرقم  نآ  رب  كدنا  یتایلام  جارخ ، ياج  هب  ای  و 
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يارب یّصاخ  راک  ای  و  هدرک ، تکرش  یگنج  رد  هکنآ  نودب  دوب  هدیشخب  هیماینب  نارس  هب  ار  اه  نیمز  هنوگنیا  زا  يرایـسب  موس  هفیلخ  هک 
[ . 1 . ] دنشاب هداد  ماجنا  تموکح 

--------------------------------
: اه تشون  یپ 

دیدحلا ج 1 ص 269. یبا  نبا  هغالبلاجهن  حرش  [ 1]

تازلف عاونا  تخانش  یسانش و  ندعم 

هراشا دنراگدرورپ  ریگارف  ياهتمعن  اهنآ  همه  هک  اهایرد  رد  ناوارف  ندعم  نیمز و  رد  نوگانوگ  نداعم  دوجو  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما 
: دیامرفیم دنکیم و 

َْوأ َُهلاَنَت  ْنَأ  ْنَع  ِراَْـصبَْألا  یِـساَنَأ  ُعِداَّرلاَو  ُهَدـَْعب  ٌءیـش  َنوُکیَف  ٌدـَْعب  َُهل  َسَیل  يذـّلا  ُرِخاـْلاَو  ُهَْلبَق ، ٌءیَـش  َنوُکیَف  ٌلـْبَق  َُهل  ْنُکی  َْمل  يِذَّلَا  ُلَّوَـألا 
ُلاَِقْتنِْإلا . ِهیَلَع  َزوُجیَف  ٍناَکَم  ِیف  َناَک  َالَو  ُلاَْحلا ، ُْهنِم  َِفلَتْخیَف  ٌرْهَد  ِهیَلَع  َفَلَتْخا  اَم  ُهَکِرُْدت ،

َرَّثَأ اَم  ِناَجْرَْملا ، ِدیِـصَحَو  ِّرُّدلا  ِةَراَُثنَو  ِنایْقِْعلاَو ، ِنیَجُّللا  ِِّزِلف  ْنِم  ِراَِحْبلا ، ُفاَدْـصَأ  ُْهنَع  ْتَکِحَـضَو  ِلاَبِْجلا ، ُنِداَعَم  ُْهنَع  ْتَسَّفَنَت  اَم  َبَهَو  َْولَو 
ُلاَؤُس ُهُضیِغی  َال  يِذَّلا  ُداَوَْجلا  ُهَّنَِأل  ِماَنَْألا ، ُِبلاَطَم  ُهُدـِْفُنت  َال  اَم  ِماَْـعنَْألا  ِِرئاَـخَذ  ْنِم  ُهَدـْنِع  َناََـکلَو  ُهَدـْنِع ، اَـم  َۀَعَـس  َدَْـفنَأ  اـَلَو  ِهِدوُج ، ِیف  َکـِلذ 

. َنیِِّحلُْملا ُحاَْحلِإ  ُُهلِْخبی  َالَو  َنِیِلئاَّسلا ،
، دشاب هتـشاد  دوجو  وا  زا  سپ  يزیچ  ات  درادن  نایاپ  هک  تسا  يرخآ  و  دشاب ، هدوب  يزیچ  وا  زا  شیپ  ات  درادن ، زاغآ  هک  تسا  یلّوا  ادخ  »

رادنپ ات  درادن  رارق  یناکم  رد  ،و  ددرگ ینوگرگد  راچد  ات  درذـگیمن  وا  رب  نامز  تسا ، هتـشادزاب  دوخ  هدـهاشم  زا  ار  اهمـشچ  کمدرم 
دشاب . اور  وا  هب  تبسن  ییاجباج 

و صلاخ ، ياههرقن  زا  دوشیم ، جراخ  ایرد  ياهفدص  هدنخ  زا  رپ  نابل  زا  هچ  نآ  ای  و  دـیآیم ، نوریب  اههوک  نداعم  نورد  زا  هچ  نآ  رگا 
یگدرتسگ و  تشاذـگ ، دـهاوخن  يرثا  رتمک  وا  تواخـس  رد  دـشخبب ، ار  همه  نپچتسد ، ياهناجرم  و  ناـطلغ ، ياـهرُد  باـن ، ياـهالط 

نوچ دریذپن ، یمامت  دننک  تساوخرد  اهناسنا  هچ  ره  هک  دراد  دوجو  اهتمعن  زا  ردـقنآ  وا  شیپ  رد  داد ، دـهاوخن  نایاپ  ار  شیاهتمعن 
ندیزرو لخب  هب  ار  وا  یپایپ  ياهتساوخرد  رارصا و  و  دناکـشخ ، یمن  ار  وا  دوج  همـشچ  نادنمزاین  تساوخرد  هک  تسا  ياهدنـشخب  وا 

[ . 1 .« ] دناشکیمن
--------------------------------

اه : تشون  یپ 
. سرهفملا مجعم  هغالبلاجهن  هبطخ 91  [ 1]

ایمیک نوماریپ  یثحابم 

دومرف : ترضح  نآ  دندیسرپ ؛ ایمیک  دوجو  زا  مالسلا  هیلع  ریما  ترضح  زا 
. دوب دهاوخ  تسه و  هدوب و  ایمیک 

؟ تسا هنوگچ  نآ  تعنص  دندیسرپ :
دومرف : ترضح 

زبس ... سم  راگنز  هدز و  گنز  نهآ  جاز و  برس و  و  ناور ، هویج  زا 
دسریمن . نیا  هب  ام  مهف  دنتفگ : یضعب 
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... دیهد رارق  بآ  نیمز و  ار  شیازجا  ضعب  دومرف :
دیهد . حیضوت  رتشیب  ام  يارب  دنتشاد : هضرع 

دومرف :
[ . 1 . ] دنریگن هچیزاب  ار  نآ  مدرم  ات  دناهتفگن  نیا  زا  شیب  نیشیپ  يامکح  اریز  تسا ؛ سب  رادقم  نیمه 

: هک هدش  لقن  ناکلخ  نبا  زا 
رد مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هلاسر  دصناپ  رب  لمتشم  هک  هتشاگن  ایمیک  تعنص  رد  هحفص  رازه  دودح  رد  یگرزب  باتک  نایح  نب  رباج  »

دشابیم .» هنیمز  نیا 
: دیوگیم نادیز  یجرج  زین  و 

.« تسا هداهن  انب  ار  دیدج  یمیش  ساسا  هک  هدوب  یسک  نیتسخن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  نادرگاش  زا  نایح  نبرباج  »
--------------------------

اه : تشون  یپ 
ص274. ج1 ، يورس ، بقانم  [ 1]

بالقنا ربارب  رد  ناملاع  تیلوؤسم 

دنریگرب ... حالس  دیاب  زین  نادنمشناد 
دندنویپب ... گنج  ياهنادیم  هب  و 

... دننک يربهر  ار  ملظ  اب  راکیپ  ياهههبج  و 
دنرامش . رترب  نارگید  زا  ار  دوخ  هنیمز  نیا  رد  نادنمشناد  هک  تسین  هتسیاش 

تسا . هدش  هتسب  دنوادخ  نادنمشناد و  نایم  هک  تسا  ینامیپ »  » نارگدادیب اب  راکیپ  هاگدیدمتس و  زا  عافد 
دیامرفیم : ع )  ) یلع ماما 

مولظم . بغس  ملاظ و ال  هظک  یلع  اوراقی  نا ال  ءاملعلا  یلع  هللا  ذخا 
[ . 1 .« ] دینیشنن شوماخ  ناگدیدمتس  یگنسرگ  نارگمتس و  يروخ  رپ  ربارب  رد  هک  تسا  هتسب  نامیپ  نادنمشناد  اب  دنوادخ  »

زا ار  نارگمتـس  یهار  ره  زا  دوخ و  تاناکما  مامت  اب  هتـسویپ  دـنراد  هفیظو  هکلب  دـننک ، هدنـسب  نداد » يوتف   » هب اهنت  دـیابن  ناـنآ  نیارباـنب 
دنرادزاب . يریذپ  متس  زا  ار  نامولظم  و  يرگدادیب ،

دنوش . لامیاپ  يرگدادیب  راب  ریز  رد  ناشکمتس  دنک و  ملظ  رطاخ  شمارآ  اب  رگمتس  هک  دنهدن  هزاجا  لقاال  هک  تساهنآ  يهفیظو  نیا 
------------------------------

: اه تشون  یپ 
يهبطخ 3. هغالبلاجهن ، [ 1]

شخبیئاهر ياهگنج  نازورفاشتآ  نیفعضتسم ،

زا ... ای  و  ذوفن ؟ يذ  تاماقم  نارگناوت و  زا  نادنمتورث ؟ زا  ناناگرزاب ؟ زا  دنزیخیم ؟ رب  یعامتجا  تاقبط  مادک  زا  ادخ  هار  نادهاجم 
. دننکیم تکرش  هنالاعف  یهاگ  دربن ، رد  هعماج  يالاب  راشقا  نادنزرف  دریگ ، رارق  یجراخ  نمشد  ربارب  رد  تلم  هک  یلومعم  ياهگنج  رد 
دنرب . موجه  نمشد  رب  ای  دننک  عافد  دوخ  زا  هک  دنکیم  باجیا  ناشعفانم  دوشیم و  هدز  مقر  زین  نانآ  تشونرس  یئاهگنج  نینچ  رد  اریز 
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نیرتریقف هب  هک  یناشکتمحز  ناتـسدورف و  دـمزر ، یم  نادالج  نایوگروز و  اب  تلم  هک  یئاهراکیپ  رد  و  شخب ... یئاهر  ياهدربن  رد  اما 
تازایتما و دنرادروخرب و  يرادیب  هدنز و  نادجو  زا  دارفا  نیا  اریز  دنربیم ... شیپ  ار  گنج  دنوشیم و  رازراک  دراو  دـنراد ، قلعت  راشقا 

تسا . هدرکن  هابت  زونه  ار  نانآ  یناسنا  نادجو  يدام  هافر 
دیامرفیم : نینچ  تسا  هتفرگ  رد  نویبالقنا  نادنمروز و  نایم  نآ  نوماریپ  هرصب و  رد  هک  یئاهدربن  هب  هراشا  اب  ع )  ) یلع ماما 

موق اهلها  اهبکار ، اهدـهج  يو  اهدـئاف ، اهزفحی  هلوحرم : همومزم  مکیئات  هیار ، اهل  درت  و ال  همئاـق ، اـهل  موقت  ـال  ملظملا ، لـیللا  عطقک  نتف 
ای کل  لـیوف  نوفورعم ، ءامـسلا  یف  و  نولوهجم ، ضرـالا  یف  نیربکتملا ، دـنع  هلذا  موق  هللا  یف  مه  دـهاجی  مهبلـس ، لـیلق  مهبلک ، دـیدش 

ربغالا . عوجلا  و  رمحالا ، توملاب  کلها  یلتبیس  و  سح ، هل و ال  جهر  هللا ال  مقن  نم  شیج  نم  کلذ  دنع  هرصب 
امـش يوس  هب  تسا ، هتـشارفا  هتـسویپ  ناشیاهمچرپ  و  دروآیمن ، بات  ناشربارب  رد  يراوس  چـیه  هک  هریت  بش  ياههراپ  نانوچ  ییاههنتف  »

رایـسب نارگهنتف  دزاتیم . ار  نآ  شراوس  دـناریم و  شیپ  مشخ  هب  شنابراس  هک  تشپ ، ربراب  هدـش و  راهم  رتش  ناـس  هب  دـنروآیم ، يور 
هک دـنزیخیم  رب  ناشکندرگ  نآ  اـب  داـهج  هب  یناـسک  تسا .) یئوجهرطیـس  ناشفدـه  اـهنت   ) دـننکیم تراـغ  كدـنا  دـنناسریم و  رازآ 
دنراد .) الاو  یماقم  ادخ  دزن  رد  اما  دنرادقمیب  ارهاظ  ناهج  نیا  رد   ) هزاوآرپ نامسآ  رد  دنناشن و  مانیب و  نیمز  رد  دنرادیم ، ناشراوخ 

خرـس و گرم  هب  تنامدرم  هاگنآ  سپ  ییاـغوغ ! راـبغ و  چـیهیب  دزاـتب ! وت  رب  یهلا  باـقع  زا  يرگـشل  هک  هاـگنآ  هرـصب ، يا  وت  رب  ياو 
[ . 1 .« ] دنیآیم راچد  یلاسکشخ 

--------------------------------
اه : تشون  یپ 

يهبطخ 101. هغالبلاجهن ، [ 1]

میریذپیمن شزاس  میریمیم ..

هار ود  نیا  زا  یکی  هب  ناسنا  يریگعضوم  تسا . هدومرف  وگزاب  اههلمج  نیرتابیز  بلاـق  رد  ار  میلـست  گـنج و  یگناـگود  ع )  ) یلع ماـما 
دماجنایم :

تلذ . گنن و  ای  تشهب و  ای 
دیامرفیم : ماما 

مکماما ! هنجلا  و  مک ، ءاروراعلا  ظافحلا !؟ لها  نم  قئاقحلا  لوزن  دنع  رئاغلا  و  رامذلل ، عناملا  نیا 
شیپ تشهب  تسامـش و  تشپ  سپ  گنن  راع و  اـهیراوشد ؟ يهماـگنه  رد  تریغ  ورملق  ناـیماح  فرـش و  ياـهزرم  نارادـساپ  دـنیاجک  »

[ . 1 !« ] ناتیور
---------------------------

اه : تشون  یپ 
يهبطخ 170. هغالبلاجهن ، [ 1]

کیژتارتسا ياهروحم 

دومن : دیکات  دیاب  هتکن  ود  رب  دروم  نیا  رد  و  تسا ، مهم  رایسب  يزوریپ  بسک  يارب  یماظن  تیعقوم 
دشاب . شخب  تیاضر  کیژتارتسا  رظن  زا  تیعقوم  لوا :

دشاب . رادروخرب  طیارش  نیرتهب  زا  نمشد  قیقد  لرتنک  يارب  مود :
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هریغ ... اهایرد و  لحاس  اهدور ، يهنارک  اهناتسهوک ، يهنماد  اههلق و  زا : دنترابع  کیژتارتسا  قطانم 
تراظن نمشد  تایلمع  رب  لاح  نیع  رد  دنک و  عافد  دوخ  زا  دناوتیم  شترا  اریز  دنوریم ، رامـش  هب  یبسانم  کیژتارتسا  تیعقوم  اههوک 

دشاب . هتشاد 
دیوگیم : ع )  ) یلع ماما 

، ادرم مکنود  و  اءدر ، مکل  نوکی  امیک  راهنالا ، ءانثا  وا  لابجلا ، حافسوا  فارشالا ، لبق  یف  مکرکـسعم  نکیلف  مکب  لزن  اودعب و  متلزن  اذاف 
،... باضهلا بکانم  و  لابجلا ، یصایص  یف  ءابقر  مکل  اولعجا  و  نینثا ، وا  دحاو  هجو  نم  مکتلتاقم  نکتل  و 

اههناخدور يهنارک  ای  اههوک  هنماد  رد  ای  اههتـشپ  زارف  رب  امـش  هاگیاپ  هک  دیاب  دمآ ، امـش  يوس  هب  وا  ای  دـیتفر ، نمـشد  يوس  هب  هاگ  ره  »
دشاب . ناترادهگن  نمشد و  ربارب  رد  امش  هانپ  تیعقوم ، نآ  ات  دریگ  رارق 

دینکن . هدنکارپ  ههبج  ود  ای  کی  زا  شیب  رد  ار  دوخ  ياهورین 
هلمح امـش  رب  نما  ارهاظ  ای  كانرطخ  عضاوم  زا  نمـشد  ات  دیهد  لیکـشت  ینابهدـید  ياهتسپ  اههتـشپ ، زارف  رب  راسهوک و  ياهیدـنلب  رد 

دنکن .
ییاسانش . هورگ  همدقم ، شوگ  مشچ و  تسا و  رکشل  شوگ  مشچ و  رکشل  يهمدقم  هک  دینادب  و 

دیورب . شیپ  یگمه  دینکیم ، يورشیپ  اج  ره  دیشاب و  مه  اب  دینزیم ، ودرا  هک  اج  ره  یگدنکارپ ! زا  راهنز 
دینکن . رود  دوخ  زا  ار  اههزین  بش ، ماگنه  هب 

[ . 1 .« ] تبون هب  تبون  ای  دیباوخب ، کبس  ای  نتفخ ، تقو  رد  و 
-----------------------------

اه : تشون  یپ 
يهرامش 11. يهمان  هغالبلاجهن ، [ 1]

هلمح يابیز  هرظنم 

دراد ؟ تسود  رتشیب  ار  ياهرظنم  هچ  ع )  ) یلع ماما 
؟ دننکیم لمحت  ار  نارگمتس  رازآ  روج و  يراوخ ، تلذ و  اب  دننکیم و  مخرس  نمـشد  ربارب  رد  هک  ياهدش  میلـست  ناگدنامرد  يهرظنم 

مهرد ار  نمـشد  دـننکیم ، ورد  ار  ناـهایگ  ییوـگ  هک  ناـنچ  دـنزاتیم و  نمـشد  رب  یحالـس  ره  اـب  هـک  یمجاـهم  ناروـالد  يهرظنم  اـی 
دنبوکیم .

نمشد ؟ عضاوم  ریخست  هلمح و  ای  ینیشن ، بقع  میلست و  تسا ؟ ع )  ) یلع الوم  دنسپ  دروم  هرظنم  مادک  یتسار ، هب 
دهدیم : خساپ  نینچ  لاوس  نیا  هب  دنیبیم ، ار  نانآ  موجه  سپس  هاپس و  میلست  اهگنج  زا  یکی  رد  هکیماگنه  ع )  ) یلع ماما 

و فرـشلا ، خـیفاب  برعلا و  میماهل  متنا  ماشلا و  لها  بارعا  ماغطلا و  هافجلا  مکزوحت  مکفوفـص ، نع  مکزایحنا  و  مکتلوج ، تیار  ردـق  و 
يردص ...، حواح  یفش و  دقل  و  مظعالا ، مانسلا  و  مدقملا ، فنالا 

رگمتـس ناگیامورف  نآ  ماش  بارعا  مدید  دیتسـشنیم ) بقع  دوخ  عضاوم  زا  هک  هاگنآ   ) ار امـش  یگدـنکارپ  زیرگ و  نالوج و  هک  انامه  »
هب هرظنم  نیا  زا  نم  بلق  دیتسه . موق  ناگیاپدـنلب  ناورـشیپ و  فرـش ، بابرا  برع ، ناگبخن  امـش  هکنآ  لاح  و  دـندرکیم ، لابند  ار  امش 
زا و  دندوب ، هتخات  امـش  رب  هکنانچ  دیزاتیم ، نانآ  رب  هک  مدید  ینیـشنبقع  زا  سپ  هک  هاگنآ  تفرگ  مارآ  ماهنیـس  شزوس  اما  دـمآ ، درد 
هک ناس  نادب  دیدیبوکیم ، مهرد  هزین  اب  دیدنارذگیم و  غیت  مد  زا  ار  نانآ  دندوب . هدنار  ناتنوریب  هکنانچ  دیدناریم ، نوریب  ناشعـضاوم 

ناشهوتـس هب  دـنباین ، هار  ریگبآ  هب  دـنوش  هدـنار  اـههکرب  زا  هک  ياهراوآ  ماـک  هنـشت  نارتـش  دـننام  دزیریم و  مـهرد  ناشیاهفـص  شیارآ 
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[ . 1 .« ] دیروآیم
------------------------

اه : تشون  یپ 
يهبطخ 106. هغالبلاجهن ، [ 1]

گنج ریگرد  ياهناتسا  تاررقم 

دنراد . زاین  ياهژیو  ياهشزومآ  هب  دنکیم ، روبع  اهنآ  زا  دربن  نادیم  يوس  هب  دوخ  هار  رد  شترا ، هک  یئاهرهش 
دنرارق : نیا  زا  اهشزومآ  نیا  نیرتمهم 

ارجام . زا  یهاگآ  الوا -
ياهورین دارفا  زا  یخرب  ادابم  ات  دوش  هداد  شزومآ  طایتحا  يرایـشه و  بناوج  همه  شترا  روبع  لـالخ  رد  اهرهـش  یلاـها  هب  دـیاب  اـیناث -

دشاب . ریاغم  دنگنجیم  نآ  رطاخ  هب  هک  یفده  دنراد و  هک  یتلاسر  اب  هک  دنوش  بکترم  یلامعا  حلسم 
دریگن . رارق  یتمرحیب  دروم  یشترا  درف  چیه  هکنانچ  دنراذگب  مارتحا  شترا  تیثیح  هب  اهرهش  مدرم  اثلاث -

بیع و شترا  تاکرادـت  رما  رد  رگا  هژیو  هب  دـننک . شرازگ  يربهر  هب  ار  شترا  راـبخا  نارادناتـسا  نارادـنامرف و  هک  تسا  مزـال  اـعبار -
دنک . مادقا  نآ  حالصا  هب  يربهر  ات  دنزب ، رس  یتسیاشان  راتفر  یشترا  دارفا  زا  ای  دشاب ، یصقن 

دیامرفیم : نینچ  هتفرگ  رارق  شترا  تکرح  ریسم  رد  ناشورملق  هک  ینارادناتسا  هب  ياهمان  رد  ع )  ) یلع ماما 
ءاش نا  مکب  هرام  یه  ادونج  تریـس  دق  یناف  دعب ، اما  دالبلا : لامع  جارخلا و  هابج  نم  شیجلا  هبرم  نم  یلا  نینموملاریما  یلع  هللادـبع  نم 

انا ... و  يذشلا ، فرص  يذالا و  فک  نم  مهیلع  بجی هللا  امب  مهتیصوا  دق  و  هللا ،
درذگیم . ناشورملق  زا  مالسا  هاپس  هک  اهرهش  نارادنامرف  ناناتس و  جرخ  هب  نینموملاریما  بلاطیبا  نبا  یلع  دنوادخ  يهدنب  زا  »

دعب ... اما 
نانآ رب  یهلا  نامرف  هب  هچنآ  و  تشذـگ . دـنهاوخ  تسامـش  نامرف  ریز  هک  یئاهنیمزرـس  زا  ادـخ  تساوخ  هب  هک  ماهدرک  ناور  ینایهاپس 

دنناسرب ینایز  امش  راید  يهمذ  لها  امش و  هب  رگا  ماهدرک . شرافس  نانآ  هب  ترارش  زا  يرادنتـشیوخ  مدرم و  ندرزاین  دننام  تسا  بجاو 
دنشاب . هتشادن  ياهراچ  دوخ  ندرک  ریس  يارب  هدش و  راچد  رابگرم  یگنسرگ  هب  نایهاپس  هکنآ  رگم  میوجیم ، يرازیب  نآ  زا  نم 

رازآ زا  ار  دوخ  موق  نادرخیب  تسد  و  دیهد . رفیک  ار  يو  دناتس ، يزیچ  مدرم  زا  يرگمتس  ینارسوه و  يور  زا  نایهاپس  زا  کی  ره  سپ 
دینک . هاتوک  نازابرس  هب  ضرعت  دنزگ و  و 

هاگآ ارم  دیـسر  امـش  هب  يدنزگ  منایهاپـس  زا  یـسک  زا  رگا  دـینک و  شرازگ  نم  هب  تفر  امـش  رب  یمتـس  رگا  متـسه . هاپـس  تشپ  رد  نم 
[ . 1 .« ] هللا ءاشنا  مزاسیم  رانک  رب  راک  زا  ار  وا  راگدرورپ  يرای  هب  نم  دیناوتیمن و  وا  عفد  نم  تمه  ادخ و  ینابیتشپ  هب  زج  هک  دیزاس 

---------------------------
اه : تشون  یپ 

يهرامش 60. يهمان  هغالبلاجهن ، [ 1]

دگنجیم درم 

دنکیم . ییابیکش  دنزرف  گرم  رب  هک  نآ  لاح  دنیشنیمن ، مارآ  مجاهم  نمشد  ربارب  رد  درم 
دیامرفیم : ع )  ) یلع ماما 
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برحلا » یلع  مانی  لکثلا و ال  یلع  لجرلا  مانی  »
[ . 1 .« ] دنیشنیمن مارآ  نارگتراغ  ربارب  رد  اما  دزرویم ، بیکش  دنزرف  گرم  رب  درم  »

--------------------------
اه : تشون  یپ 

يهرامش 299. تمکح  هغالبلاجهن ،  [ 1]

گنن زا  رترب  گرم 

تسا . یهت  یشزرا  ره  زا  رتدب و  یگرم  ره  زا  دولآگنن  یگدنز 
دیامرفیم : ع )  ) یلع ماما 

لسوتلا  و ال  للقتلا ، و  هیندلا ! و ال  هینملا ،
ینوبز ! ادب  گرم و  اشوخ  »

[ . 1 « ] یگزوی رد  ادب  تعانق و  اشوخ 
--------------------

: اه تشون  یپ 
يهرامش 390. تمکح  هغالبلاجهن ،  [ 1]

یماظن یلاع  تیریدم 

[ . 1 . ] تسا یماظن » تیریدم   » دنراد فارتعا  نآ  هب  نمشد  تسود و  هک  مالسلا  هیلعیلع  ماما  یتیریدم  مهم  ياهیگژیو  زا  یکی 
دش زوریپ  دوخ  نانمشد  رب  یماظن ، یلاع  همانرب  حرط و  اب  اهدربن  مامت  رد  ماما 

دشابیم . تسکش  یب  زوریپ و  هراومه  تیرشب ، خیرات  رد  هک  تسا  يروالد  اهنت  و 
یماظن ناهدنامرف  و  مالسا ، نایرگشل  هک  اج  ره  تسکشیم و  مه  رد  ياهدش  باسح  یماظن  ياههشقن  اب  ار  نانمشد  یعافد  طوطخ  مامت 

. دوب مالسلا  هیلعیلع  اهلکشم  لّالَح  دندیسریم ، تسب  نب  هب  یماظن  تالکشم  ّلح  رد 
. تشاد هدننک  نییعت  يّدج و  روضح  ءافلخ  یماظن  ياههرواشم  رد  و 

: دومرف هک  درکیم  هبلغ  دوخ  نافیرح  رب  یکدوک  رد  مالسلا  هیلعنینمؤملاریما  ترضح 
ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلصِهَّللا  ِلوُسَر  ْنِم  یِعِضْوَم  ُْمتِْملَع  ْدَقَو  َرَـضُمَو . َۀَعِیبَر  ِنوُُرق  َمِجاََون  ُتْرَـسَکَو  ِبَرَْعلا ، ِلِکاَلَِکب  ِرَغِّصلا  ِیف  ُْتعَـضَو  اَنَأ 

ِینُّمِـشیَو ُهَدَسَج ، ِینُّسِمیَو  ِهِشاَِرف ، ِیف  ِینُُفنْکیَو  ِهِرْدَص ، َیلِإ  ِینُّمُـضی  ٌَدلَو  اَنَأَو  ِهِرْجِح  ِیف  ِینَعَـضَو  ِۀَصیِـصَْخلا . ِۀـَلِْزنَْملاَو  ِۀَـبیِرَْقلا ، ِۀـَباَرَْقلِاب 
[ . 2 . ] ٍلِْعف ِیف  ًۀَلْطَخ  َالَو  ٍلْوَق ، ِیف  ًَۀبْذَک  ِیل  َدَجَو  اَمَو  ِهِینُمِْقلی ، َُّمث  َءیَّشلا  ُغَضْمی  َناَکَو  ُهَفْرَع .

ارم تیعقوم  امش  متـسکش ، مهرد  ار  رـضُم »  » و هعیبر »  » فورعم هلیبق  ود  ناعاجـش  و  مدنکفا ، كاخب  ار  برع  ناگرزب  یلاسدرخ ، رد  نم  »
شیوخ قاتا  رد  ارم  ربمایپ  دـینادیم ، هژیو  تلزنم  ماقم و  رد  کـیدزن ، يدـنواشیوخ  رد  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هب  تبـسن 

ندب هب  ار  شندـب  دـیناباوخیم ، دوخ  صوصخم  هاگتحارتسا  رد  و  تفرگیم ، دوخ  شوغآ  رد  ارم  مدوب  كدوک  هک  یلاح  رد  دـناشنیم ،
راتفگ رد  یغورد  زگره  دراذـگیم ، مناهد  رد  همقل  همقل  ار  ییاذـغ  یهاگ  و  دـنایوبیم ، نم  هب  ار  دوخ  هزیکاـپ  يوب  و  دنابـسچیم ، نم 

.« تفاین مرادرک  رد  یهابتشا  و  نم ،
گنج نارس  دیدهت  هب  تبـسن  هک  داد ، خساپ  ار  يدیدهت  ره  هناعطاق  دیـسارهن و  یماظن  دیدهت  چیه  زا  مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما  ترـضح 
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: دومرف نیثکان )  ) لَمَج
یَلََعل یِّنِإَو  ِبْرَّضلِاب ! ُبَهْرُأ  َالَو  ِبْرَْحلِاب ، ُدَّدَهُأ  اَمَو  ُْتنُک  ْدََقل  ُلُوبَْهلا ! ُمُْهتَِلبَه  ِدالِْجِلل ! َِربْصَأ  ْنَأَو  ِناَعِّطِلل ! َزُْربَأ  ْنَأ  َیلِإ  ْمُُهثَْعب  ِبَجَْعلا  َنِمَو 

. ِینیِد ْنِم  ٍۀَْهبُش  ِریَغَو  یِّبَر ، ْنِم  ٍنیِقی 
رب ناگدننگ  هیرگ  منک ، لّمحت  ار  اهنآ  ریشمش  ياهتبرض  مریگ و  رارق  نانآ  ياههزین  ربارب  میآ و  دربن  نادیم  هب  دنتساوخ  نمزا  اتفگـش ! »

نید رد  هتشاد و  نیقی  شیوخ  راگدرورپ  هب  نم  تسا ، هدناسارهن  ریشمش  تبرض  زا  و  هدناسرتن ، گنج  زا  ارم  یسک  نونکات  دنیرگب ، اهنآ 
[ . 3 .« ] مرادن يدیدرت  کش و  دوخ 

: دومرف رگید  ینارنخس  کی  رد 
. ِرْصَّنلا َنِم  یِّبَر  ِینَدَعَو  ْدَق  اَم  یَلَع  اَنَأَو  ِبْرَّضلِاب ؛ ُبَّهَرُأ  َالَو  ِبْرَْحلِاب ، ُدَّدَهُأ  اَمَو  ُْتنُک  ْدَق 

[ . 4 .« ] مراوتسا تسا  هداد  مراگدرورپ  هک  يزوریپ  هدعو  هب  نم  دناهدناسارهن ، ریشمش  تبرض  زا  و  هدناسرتن ، گنج  زا  ارم  ماهدوب  ات  »
: دومرف هنارگاشفا  دندرب و  لاوئس  ریز  ار  مالسلا  هیلعیلع  ماما  یماظن  ياهحرط  هک  نافلاخم  تاعیاش  هب  تبسن  و 

؛ ِنَالْذِْخلاَو ِنایْـصِْعلِاب  ییْأَر  یَلَع  ُْمتْدَْـسفَأَو  ًاساَْفنَأ ، ِماَمْهَّتلا  َبَُغن  ِینوُُمتْعَّرَجَو  ًاَظیَغ ، يِرْدَـص  ُْمْتنَحَـشَو  ًاحیَق ، ِیْبلَق  ُْمتْأَلَم  ْدََـقل  ُهَّللا ! ُمُکََلتاَق 
اَهِیف ُمَْدقَأَو  ًاساَِرم ، اََهل  ُّدَشَأ  ْمُْهنِم  ٌدَحَأ  ْلَهَو  ْمُهُوبَأ ! ِهَِّلل  ِبْرَْحلِاب . َُهل  َْملِع  َال  ْنِکلَو  ٌعاَجُـش ، ٌلُجَر  ٍِبلاَط  ِیبَأ  َْنبا  َّنِإ  ٌشیَُرق : َْتلاَق  ْدََـقل  یَّتَح 

! ُعاَطی َال  ْنَِمل  ْيأَر  َال  ْنِکلَو  َنیِّتِّسلا ! یَلَع  ُْتفَّرَذ  ْدَق  اَذَنَأاهَو  َنیِرْشِْعلا ، ُْتغََلب  اَمَو  اَهِیف  ُتْضَهَن  ْدََقل  یِّنِم ! ًاماَقَم 
هب هعرُج  هعرُج  ار ، هودنا  مغ و  ياههساک  تسا ، لامالام  امش  مشخ  زا  ماهنیـس  و  نوخ ، رپ  امـش  تسد  زا  نم  لد  هک  دشکب  ار  امـش  ادخ  »

: تفگ نم  قح  رد  شیرق  هک  اجنآ  ات  دیدرک ، هابت  ارم  ریبدت  يأر و  يریذپ ، تلّذ  ینامرفان و  اب  و  دیدناشون ، نم 
« درادن یماظن  شناد  یلو  تسا  ریلد  يدرم  بلاطیبا  رسپ  دیدرت  یب  »

؟ دریگ یـشیپ  نم  زا  تسناوت  راکیپ  رد  ای  دراد ؟ ارم  راوشد  تخـس و  یگنج  ياههبرجت  اـهنآ  زا  یکی  اـیآ  دـهد ، دزم  ار  ناشناردـپ  ادـخ 
. ماهتشذگ لاس  تصش  زا  هک  نونکا  مه  مدوب ، رضاح  دربن  نادیم  رد  هک  هدشن ، هلاس  تسیب  زونه 

[ . 5 .« ] تشاد دهاوخن  ییأر  دننکن ، ءارجا  ار  شنامرف  هک  سک  نآ  غیرد ، اّما 
: تشون وا  خساپ  رد  درک ، دیدهت  گنج  هب  ار  مالسلا  هیلعنینمؤملاریما  ترضح  هیواعم ، هک  هاگنآ  و 

! ِهِرََصب یَلَع  یَّطَغُْملاَو  ِِهْبلَق ، یَلَع  ُنیِرَْملا  اَنیَأ  َمَْلعَِتل  ِلاَتِْقلا ، َنِم  ِنیَقیِرَْفلا  ِفْعَأَو  َیلِإ ، ْجُرْخاَو  ًاِبناَج  َساَّنلا  ِعَدَف  ِبْرَْحلا ، َیلِإ  َتْوَعَد  ْدَقَو 
َالَو ًانیِد ، ُْتلَْدبَتْـسا  اَم  يِّوُدَع ، یَْقلَأ  ِْبلَْقلا  َِکلِذبَو  یِعَم ، ُفیَّسلا  َِکلذَو  ٍرْدـَب ، َمْوی  ًاخْدَـش  َِکلاَخَو  َکیِخَأَو  َكِّدَـج  ُِلتاَق  ٍنَسَح  ُوبَأ  اَنَأَف 

. َنیِهَرْکُم ِهِیف  ُْمْتلَخَدَو  َنیِِعئاَط ، ُهوُُمتْکََرت  يِذَّلا  ِجاَْهنِْملا  یَلََعل  یِّنِإَو  ًاِیبَن . ُْتثَدْحَتْسا 
َنِم ُّجِـضَت  َُکتیَأَر  ْدَـق  یِّنَأَکَف  ًاِبلاَط ، َْتنُک  ْنِإ  َكاَنُه  ْنِم  ُْهُبلْطاَف  َنامثُع  ُمَد  َعَقَو  ُثیَح  َتِْملَع  ْدََـقلَو  َنامثُع . ِمَدـِب  ًاِرئاَث  َْتئِج  َکَّنَأ  َتْمَعَزَو 
َدَْعب َعِراَصَمَو  ِِعقاَْولا ، ِءاَضَْقلاَو  ِِعباَـتَتُْملا ، ِبْرَّضلا  َنِم  ًاـعَزَج  ِینوُعْدـَت  َکـِتَعاَمَِجب  یِّنَأَـکَو  ِلاَْـقثَْألِاب ، ِلاَـمِْجلا  َجیِجَـض  َکـْتَّضَع  اَذِإ  ِبْرَْحلا 

. ٌةَِدئاَح ٌۀَعیاَبُم  َْوأ  ٌةَدِحاَج ، ٌةَِرفاَک  یِهَو  ِهَّللا ، ِباَتِک  َیلِإ  َعِراَصَم ،
هدرپ ینادب  ات  رادزاب ، راتشک  زا  ار  رکشل  ود  و  ایب ، نم  گنج  هب  راذگب و  ار  مدرم  ییوگیم  تسار  رگا  ياهدناوخ ، گنج  هب  ارم  هیواعم ! )

، ردب دربن  زور  رد  وت  ردارب  ییاد و  ّدج و  هدنشک  نسحلاوبا ، نم  تسا ؟ هدیشوپ  سک  هچ  هدید  و  هدیشک ، ام  زا  کی  مادک  لد  رب  کیرات 
، هتشاذگ نید  رد  یتعدب  هن  منکیم ، تاقالم  منانمشد  اب  بلق  نامه  اب  و  تسا ، نم  اب  ریشمش  نامه  متفاکش ، ار  نانآ  رس  هک  مشابیم  [ 6]

. دیدوب هتفریذپ  هارکا  اب  و  هدرک ، شیاهر  رایتخا  اب  امش  هک  مراد  رارق  یهلا  تسار  هار  نامه  رب  نم  ماهدیزگرب ، يدیدج  ربمایپ  هن  و 
زا ییوگیم  تسار  رگا  هدـش ، هتخیر  یناسک  هچ  تسد  هب  وا  نوخ  ینادیم  هک  یلاح  رد  ياهدـمآ ؟ ناـمثع  یهاوخنوخ  هب  يدرک  لاـیخ 
هک منیبیم  و  یهدیم ، رـس  هلان  دایرف و  هدـنام ، نیگنـس  راب  ریز  نارتش  نانوچ  هک  مرگنیم  گـنج  رد  ار  وت  نم  اـنامه  نک ، هبلاـطم  اـهنآ 
رد دنناوخیم  ادخ  باتک  هب  ارم  اهنت ، موادم  نداتفا  كاخ  رب  و  تخس ، ياهالب  و  اهریـشمش ، یپایپ  تابرـض  زا  يربصیب  اب  تنایرکـشل 
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[ . 7 .( ] نکش نامیپ  دنناگدننک و  تعیب  زا  راکنا ، رد  دنرفاک و  وت ، نایرکشل  هک  یلاح 
--------------------------

اه : تشون  یپ 
دیئامرف . هعجارم  یماظن  روما  مالسلا و  هیلعیلع  ماما  هعومجم ، نیا  مراهچ  دلج  هب  رتشیب  عالّطا  يارب  [ 1]

یتشد . دمحم  سرهفملامجعم  هغالبلاجهن ،  192 هبطخ 115 : [ 2]
یتشد . دمحم  سرهفملامجعم  هغالبلاجهن ، هبطخ 22  [ 3]

یتشد . دمحم  سرهفملامجعم  هغالبلاجهن ، هبطخ 174  [ 4]
یتشد . دمحم  سرهفملامجعم  هغالبلاجهن ، هبطخ 27  [ 5]

، دـندمآ نادـیم  هب  ردـب  رد  دربن  زاـغآ  رد  نایفـسیبا ، نب  ۀـلظنح  وا ، ردارب  و  هبَتَع ، نب  دـیلو  وا ، ییادو  هعیبر ، نب  ِۀَْـبتُع  هیواـعم ، ّدـج  [ 6]
هیواعم ّدـج  هبتُع  اب  هک  تفر  هدـیبع »  » کمک هب  سپـس  تخاـس  ار  وا  راـک  تفرگ و  رارق  دـیلو » ، » هیواـعم ییاد  ربارب  رد  مالـسلا  هیلعیلع 

تشک . ار  هیواعم  ردارب  دربن  همادا  رد  دروآرد و  ياپ  زا  زین  ار  وا  دوب  ریگرد  تخس 
. یتشد دمحم  سرهفملامجعم  هغالبلاجهن ، همان 10  [ 7]

مدرم باختنا  قح  ندرک  حرطم 

هماـن 6 رد  يربـهر ، تماـما و  هب  تبـسن  يرکف  تاهبـش  عـفر  هیواـعم و  هب  نکـش  نادـند  خـساپ  يارب  مالـسلا  هیلعنینمؤـملاریما  ترـضح 
: تشون هیواعم  هب  هغالبلاجهن 

يَروُّشلا اَمَّنِإَو  َّدُری . ْنَأ  ِِبئاَغِلل  َالَو  َراَتْخی ، ْنَأ  ِدِـهاَّشِلل  ْنُکی  ْمَلَف  ِهیَلَع ، ْمُهوُعیَاب  اَم  یَلَع  َنامثُعَو  َرَمُعَو  ٍرَْکب  َابَأ  اوُعیَاب  َنیِذَّلا  ُمْوَْقلا  ِینَعیَاب  ُهَّنِإ 
ِهَِّلل َِکلذ  َناَک  ًاماَمِإ  ُهْوَّمَسَو  ٍلُجَر  یَلَع  اوُعَمَتْجا  ِنِإَف  ِراَْصنَْألاَو ، َنیِرِجاَهُْمِلل 

اَم ُهَّللا  ُهاَّلَوَو  َنِینِمْؤُْملا ، ِلِیبَس  َریَغ  ِهِعاَبِّتا  یَلَع  ُهُوَلتاَق  َیبَأ  ْنِإَف  ُْهنِم ، َجَرَخ  اَم  َیلِإ  ُهوُّدَر  ٍۀَـعِْدب  َْوأ  ٍنْعَِطب  ٌجِراَـخ  ْمِهِْرمَأ  ْنَع  َجَرَخ  ْنِإَـف  یـضِر ،
. یَّلََوت

؛ یَّنَجَتَت ْنَأ  اَّلِإ  ُْهنَع  ٍۀـَلْزُع  ِیف  ُْتنُک  یِّنَأ  َّنَمَْلعََتلَو  َنامثُع ، ِمَد  ْنِم  ِساَّنلا  َأَْربَأ  یِّنَدِـجََتل  َكاَوَه  َنُود  َِکْلقَِعب  َتْرَظَن  ِْنَئل  ُۀـیِواَعُم ، ای  يِرْمََعلَو ،
. ُماَلَّسلاَو ََکل ! اََدب  اَم  َّنَجَتَف 

مالسلا هیلعیلع  ماما  تموکح  تیعورشم  للع 
تـشاد روضح  تعیب  رد  هک  نآ  سپ  دـندومن ، تعیب  طیارـش  نامه  اب  نامثع ، رمع و  رکبابا و  اب  هک  دـناهدرک  تعیب  نم  اب  یناسک  اـنامه  »

، دنیزگرب رگید  ياهفیلخ  دناوتیمن 
، دریذپن ار  مدرم  تعیب  دناوتیمن  تسا  بیاغ  هک  نآ  و 

يدونـشخ دـندناوخ ، دوخ  ماما  ار  وا  و  دـندمآ ، درگ  یـسک  تماما  رب  رگا  سپ  تسا ، راصنا  نیرجاهم و  ِنآ  زا  نیملـسم  ياروش  انامه  و 
. تسا نآ  رد  مه  ادخ 

، دننادرگیم زاب  ینوناق  تعیب  هاگیاج  هب  ار  وا  دروآ ، دیدپ  یتعدب  ای  دنک  شهوکن  ار  نانآ  راک  یسک  رگا  لاح 
. دراذگیم او  شیهارمگ  رد  ار  وا  مه  ادخ  هدماین ، رد  ناناملسم  هار  هب  هک  اریز  دننکیم ، راکیپ  وا  اب  دز  زابرس  رگا 

هیواعم يا  دنگوس ! مناجب 
، مدارفا نیرت  كاپ  نامثع  نوخ  هب  تبسن  نم  هک  دید  یهاوخ  يرگنب ، لقع  هدید  هب  سفن ، ياوه  زا  رود  رگا 

[ . 1 .« ] دورد اب  یناشوپب . ار  يراکشآ  قح  و  ینک ، مهّتم  ارم  تنایخ  هار  زا  هکنیا  زج  ماهدوب ، رود  نآ  زا  نم  هک  ینادیم  و 
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-----------------
اه : تشون  یپ 

: تسا ریز  حرش  هب  نآ  دانسا  زا  یخرب  هک  یتشد ، دمحم  سرهفملا  مجعم  هغالبلاجهن  همان 6  [ 1]
يافوتم 202 ه)  ) محازم نب  رصن  نیفص ص29 و91 : باتک  - 1

يافوتم 276 ه)  ) ۀبیتق نبا  ۀسایسلاو ج 1 ص 93 : ۀمامالا  - 2
يافوتم 328 ه)  ) یکلام هبر  دبع  نبا  دیرفلا ج5 ص375 و79 : دقع  - 3

يافوتم 310 ه)  ) یعفاش يربط  يربط ج 5 ص 235 : خیرات  - 4
يافوتم 290 ه)  ) یفنح يرونید  لاوطلا ص 166 : رابخا  - 5

يافوتم 328 ه)  ) یکلام هبر  دبع  نبا  دیرفلا ج 2 ص 284 : دقع  - 6
(. يافوتم 1110 ه  ) یسلجم راونالا ج33 ص76 ح400 : راحب  - 7

هداس مسارم 

: دومرف ، دومن تقفاوم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  و  درک ، يراگتساوخ  مالسلا  اهیلع  ءارهز  ترضحزا  مالسلا  هیلع  یلع  یتقو 
؟ يراد هچ  رانیدو  مهرد  زا  ناج ! یلع 

. یگنج هرز  رتش و  کی  داد : خساپ 
. شورفب ار  هرز  تسا ، مزال  يراوس  ناویح  : دومرف ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ 

. درک ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  میدقت  ار  همه  تخورف و  مهرد  هب 40  درب و  رازاب  هب  ار  هرز 
جاتحیام یخرب  سابل و  ات  داد  ناملـس  هب  ار  هرز  تمیق  زا  يرادقم  ادخ  لوسر  دش ، هدـناوخ  ربمایپ  نارایزا  یعمج  روضح  رد  دـقع  هبطخ 

: دومرف داد و  دادقم  هب  مه  يرادقم  دنک و  هیهت  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  یگدنز 
، باحصا زا  یعمج  هب  هداس  ياذغ  کی  نداد  اب  هک  دزیرب  سورع  رس  رب  هقدص  ناونع  هب  ات  هدب  یناه  ّما  مالسلا  هیلع  یلع  رهاوخ  هب  ار  نآ 

[ . 1 . ] تفرگ نایاپ  یسورع  مسارم 
------------------

اه : تشون  یپ 
. یئاسن صیاصخ  و -  یئاهب ج 1ص 161 -  لماک  [ 1]

رادهلصو نهاریپ  يارجام 

: تفگ هک  هدرک  تیاور  سیق  نبورمع  زا  يروث  نایفس 
. دندوشگ تمالم  هب  نابز  دندید و  مالسلا  هیلع  یلع  نت  رد  يرادهلصو  هماج 

دومرف : ترضح  نآ 
[ . 1 .« ] دوشیم وگلا  نمؤم  يارب  ددرگیم و  عشاخ  لد  هماج  نیا  اب  »

اَهاَّلََوتَو اْینُّدلا  َّبَحَأ  ْنَمَف  ِناَِفلَتُْخم ؛ ِناَلِیبَسَو  ِناَتِواَفَتُم ، ِناَّوُدَع  َةَرِخْآلاَو  اْینُّدلا  َّنِإ  َنُونِمْؤُْملا . ِِهب  يِدَتْقیَو  ُسْفَّنلا ، ِِهب  ُّلِذـَتَو  ُْبلَْقلا ، َُهل  ُعَشْخی 
[ . 2 ! ] ِناَتَّرَض ُدَْعب  اَمُهَو  ِرَخْآلا ، َنِم  َدَُعب  ٍدِحاَو  ْنِم  َبُرَق  اَمَّلُک  اَمُهَنَیب ؛ ٍشاَمَو  ِبِْرغَْملاَو ، ِقِرْشَْملا  َِۀلِْزنَِمب  اَمُهَو  اَهاَداَعَو ، َةَرِخْآلا  َضَْغبَأ 

دوب . ماما  مادنا  رب  يراد  هلصو  نهاریپ  : ) دومرف وا  رب  ادخ  دورد  و 
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)؟ یشوپیم رادهلصو  نهاریپ  ارچ  دیسرپ : یصخش 
يادج هار  ود  و  توافتم ، نمـشد  ود  ترخآ ، مارح و  يایند  دـنریگیم ، قشمرـس  نآ  زا  نانمؤم  و  دوشیم ، مار  سفن  و  نتورف ، نآ  اب  لد 

ود نآ  و  درک ، دـهاوخ  ینمـشد  نآ  اـب  دزرو و  هنیک  ترخآ  هب  دزرو ، قـشع  نآ  هب  دـشاب و  تسرپ  اـیند  هـک  یـسک  سپ  دـنرگیدکی ، زا 
هراومه ود  نآ  و  ددرگیم ، رود  يرگید  زا  دوش  کیدزن  یکی  هب  هاگره  ود ، نآ  يوس  هب  هدنور  و  دـنرود ، مه  زا  برغ  قرـش و  دـننامه 

[ . 3 . ] دنناسر نایز  رگیدکی  هب 
------------------

اه : تشون  یپ 
صاوخلا ص120 . ةرکذت  و -  راونالا ج 40 ص 323 -  راحب  [ 1]

: تسا ریز  حرش  هب  تمکح 103  كرادم  دانسا و  [ 2]
يافوتم 380 ه)  ) ینارح هبعش  نبا  لوقعلا ص 212 : فحت  - 1

يافوتم 230 ه) ) دعس نبا  تاقبط ج 3 ص 28 : باتک  - 2
يافوتم 402 ه)  ) یناهفصا میعنوبا  ءایلوالا ج 1 ص 83 : ۀیلح  - 3

يافوتم 652 ه)  ) یعفاش هحلط  نبا  لوؤسلا ج 1 ص 15 : بلاطم  - 4
يافوتم 520 ه)  ) یشوطرط كولملا ص 244 : جارس  - 5

مساق نب  دمحم  رایخالا ص 72 و 180 : ضور  - 6
يافوتم 654 ه)  ) یفنح يزوج  نبا  صاوخلا ص108 : ةرکذت  - 7

يافوتم 460 ه)  ) یعفاش يربط  یبقعلا ص102 : رئاخذ  - 8
يافوتم 436 ه) یضترم  دیس  یلامأ ج1 ص153 : باتک  - 9

يافوتم 1110 ه)  ) یسلجم : 107 باب راونالا ج 41 ص161  راحب  - 10
يافوتم 588 ه)  ) يدمآ مکحلا ج 2 ص 656 : ررغ  - 11

يافوتم 406ه)  ) یضر دیس  ۀمئالا ص96 و97 : صئاصخ  - 12
8ه) نرق يافوتم   ) یملید : 26 باب بولقلا ج1 ص199  داشرا  - 13

يافوتم 1110ه)  ) یسلجم راونالاراحب ج70 ص129 : - 14
يافوتم 1320ه)  ) يرون ثدحم  لئاسولا ج3 ص273 : كردتسم  - 15
يافوتم 538ه)  ) یلزتعم يرشخمز  راربالا ج4 ص630 ح3 : عیبر  - 16

يافوتم 421ه .)  ) یبآ دعس  یبا  ریزو  رّدلارثن ج1 ص286 : - 17
. یتشد دمحم  سرهفملا ،  مجعم  هغالبلاجهن  تمکح 103  [ 3]

تدابع رد  ندش  شوهدم 

تفگ : مدرم  هب  باطخ  هنیدم  دجسم  رد  ریبز » نب  ةورع  زا  لقن  هب   » ءادردوبا
؟ تسیک مدرم  نیرتاسراپ  دینادیم  ایآ 

. دیئوگب امش  دنتفگ :
داد : خساپ 
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. مالسلا هیلع  یلع  نینمؤملاریما 
: هک درک  لقن  ياهرطاخ  هاگنآ  و 

هک مدید  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  تدابع ، ماگنه  هب  میدرکیم ، راک  هنیدم  تاغاب  زا  یکی  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  اب  نارگراک  زا  يدادعت  ام و 
، دش دیدپان  ناتخرد  يالبال  رد  تفرگ و  هلصاف  ام  زا 

، تسا هتفر  لزنم  هب  دیاش  متفگ  دوخ  اب 
. دنکیم زاین  زار و  ادخ  اب  هک  مدینش  تدابع  رد  ار  مالسلا  هیلع  یلع  روآ  نزح  يادص  هک  تشذگن  يزیچ 

. تسا هداتفا  تکرح  یب  ياهشوگ  رد  مدید  مدناسر ، مالسلا  هیلع  یلع  هب  ار  دوخ  مارآ  مارآ 
شناکت هچره  منک ، رادیب  ار  وا  متـساوخ  مدرک  ربص  یمک  تسا ، هتفر  باوخ  هب  يراد  هدنز  بش  راک و  یگتـسخ  زا  دیاش  متفگ : دوخ  اب 

متفگ : هیرگ  اب  متسناوتن ، مناشنب  ار  وا  متساوخ  دشن ، رادیب  مداد 
َنوُعِجار ِهَیِلا  ّانِا  َو  هِّلل  ّانِا 

دومرف : مالسلا  اهیلع  ءارهز  ترضح  هک  متفگ  ار  ربخ  هدزباتش  نایرگ و  متفر و  مالسلا  اهیلع  همطاف  لزنم  هب  ًاروف 
.« تسا هدش  شوهدم  ادخ  فوخ  زا  تدابع  رد  هشیمه  دننام  مالسلا  هیلع  یلع  ادخ  هب  ءادردوبا  »

دومرف : دید ، نایرگ  ارم  یتقو  دمآ ، شوه  هب  مدیشاپ ، مالسلا  هیلع  یلع  ماما  تروص  رس و  هب  مدرب ، بآ 
.« دید یهاوخ  هنوگچ  دنناوخیم  ارف  باسح  يارب  ارم  هک  تمایق  رد  سپ  »

دیوگیم : ءادردوبا 
[ . 1 . ] مدیدن ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نارای  زا  مادک  چیه  رد  ار  تلاح  نیا  هک  دنگوس  ادخ  هب 

-----------------------------------
اه : تشون  یپ 

 - و ص 124 -  بوـشآ ج 2  رهــش  نـبا  بقاـنم  و -  تداهـش ص 279 -  اـت  تیـالو  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  و  قودـص ، خیـش  یلاـما  [ 1]
راونالاراحب ج 84 ص 196.

اهتعدب اب  هزرابم 

یعامتجا تیبرت  هک  دندوب  هدروآ  دیدپ  یهلا  ماکحا  رد  يدایز  ياه  ینوگرگد  اهتعدـب و  هفیقـس ، نارـس  تموکح  هلاس  نارود 25  رد 
مالـسلا هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترـضح  تموکح  یئارجا  تالکـشم  زا  یکی  یمالـسا ، لیـصا  ياهشزرا  هب  تما  ندـنادرگزاب  و  مدرم ،

. دوب
دناوخ . تعامج  هب  دوشیم  ار  یبحتسم  زامن  دوب ، هداد  روتسد  مّود  هفیلخ 

: هک دش  دنلب  اهدایرف  و  دش ، عورش  اهضارتعا  دنناوخن ، هک  داد  روتسد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  یتقو 
!!. دنک راتفر  مّود  هفیلخ  تاروتسد  فالخ  رب  دهاوخیم  مالسلا  هیلع  یلع 

هلآو هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  نامز  رد  هک  یئاج  نامه  ، ) دـهد رارق  دوخ  ياج  رد  ار  ربمایپ  ربنم  تساوخ  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  يزور 
تشاد ،) رارق  ملسو 

دندیشک ، دایرف  دندش و  عنام  و  دندرک ، ضارتعا  مدرم 
ضارتعا یـسک  دنرادرب  دوخ  ياج  زا  ار  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ربنم  دنتـساوخیم  مّود  هفیلخ  لّوا و  هفیلخ  هک  يزور  اّما 

. درکن
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نوچ 25 تسا ، ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخلوسر  ّتنس  هب  تشگزاب  یئارگّتنس و  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  تالکـشم  هدنهد  ناشن  اهنیا 
[ . 1 . ] دنداد رییغت  ار  نید  ماکحا  و  دندیدرگ ، خسم  دندش ، فرحنم  مدرم  لاس 

-----------------------
اه : تشون  یپ 

راونالا ج 2 ص 260. تارمث  [ 1]

جاودزا هلئسم  رد  تافارخ  اب  هزرابم 

دننکیم : رکف  یخرب 
نیمه رب  تسا ، دنمشزرا  رادافو و  يدرم  تفرگن  نز  رگا  شرـسمه  گرم  زا  سپ  يدرم  ای  تسا ، قداص  رادافو و  درکن ، رهوش  ینز  رگا 

. دنوشیم هدولآ  اهیگدولآ  عاونا  هب  اّما  دنهدیمن ، تسا  یهلا  مکح  هک  جاودزا  هب  نت  يرایسب  ساسأ 
مالسلا اهیلع  ارهز  ترضح  تداهـش  زا  سپ  مه  تشاذگاپ ، ریز  ار  یلهاج  ياهّتنـس  و  درک ، عورـش  دوخ  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح 

نیعم ار  وا  رهوش  و  دـنک ، جاودزا  وا  زا  سپ  هک  درک  شرافـس  تداهـش  رتـسب  راـنک  رد  هماـمأ ،»  » شناوج نز  هب  مه  درک و  جاودزا  ًاروـف 
. دنک جاودزا  ّبلطملادبع  ناگداون  زا  لفون » نب  ةریغم   » اب هک  دومرف 

[ . 1 (. ] دش ییحی  مانب  يدنزرف  ياراد  و  درک ، جاودزا  و  دومن ، لمع  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  تیصو  هب  تافو  هِّدع  زا  سپ  هماما  )
---------------------------

اه : تشون  یپ 
نیقّتملا ج 8 ص 123. ۀضور  و -  یفاک ج 5 ص 555 -  و -  راحبلاۀنیفس ج 1 ص 34 و 35 -  [ 1]

ندش مگ  لکشم 

: دومرف مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح 
: دیئوگب دنلب  يادص  اب  دیدربن ، یئاج  هب  هار  و  دیدش ، مُگ  رفس  رد  هاگره 

یْنثِغَأ ُِحلاص  ای 
.« سرب مداد  هب  راکوکین ، يا  »

[ . 1 . ] درکدنهاوخ یئامنهار  ار  امش  هدمآ ، امش  کمک  هب  دنتسه ، اج  همه  رد  نج  ناناملسم  زا  يدارفا  هک 
--------------------

اه : تشون  یپ 
. مهد مهن و  لصف  باب 14  نیقّتملاۀیلح  [ 1]

جاودزا رد  تافارخ  اب  هزرابم 

، دـنریگیم هلـصاف  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  يدّـمحم  باـن  مالـسا  گـنهرف و  زا  مدرم  هچ  ره 
تسا . هدش  حرطم  يدایز  تافارخ  هک  جاودزا ، هب  تبسن  صوصخب  دوشیم ، هعماج  ریگنماد  یناوارف  هنالهاج  تابّصعت  تافارخ و 

: هلمج زا 
ّتنس رد  هک  یتروص  رد  دریگن ، دقع  هسلج  و  دنکن ، جاودزا  یسک  لیماف  نآ  رد  دیاب  هام  دنچ  ای  لاس  کی  ات  ماوقا  زا  یکی  توف  زا  سپ 
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. درادن هار  طلغ  ياهّتنس  هنوگنیا  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  یلمع  هریس  و  ملسو ، هلآو  هیلع  هللا  یلص  مالسا  یمارگ  لوسر 
اب مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  هک ، دوب  هتـشذگن  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  نارتـخد  زا  یکی  هیقر ، تاـفو  زا  زور  هدزناـش  زوـنه 

[ . 1 . ] درک جاودزا  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح 
. دوشگ ضارتعا  هب  بل  مالسلا  اهیلع  ءارهز  ترضح  هن  و  دندرک ، ضارتعا  مدرم  هن  تفرگ ، داریا  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هن 

ترجه مّود  لاس  زا  هّجحیذ  هام  رد  فافز  بش  ناـضمر و  هاـم  رد  ردـب ، گـنج  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترـضح  جاودزا 
[ . 2 . ] داتفا قاّفتا 

-------------------
اه : تشون  یپ 

یسلجم . نویعلا  ءالج  و -  قودص ص43 -  خیش  یلاما  [ 1]
. یسلجم نویعلا  ءالج  و -  ۀّمُغلا ج1 ص374 -  فشک  [ 2]

راکانز دح  ندرک  فقوتم 

. داد تاجن  ندروخ  ّدح  زا  ار  ینز  يرگید  همکاحم  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح 
ّدح يارجا  دـصق  مود  هفیلخ  نز ، فارتـعا  زا  سپ  دوب ، هدـش  اـنز  بکترم  هک  دـندروآ  ار  ياهلماـح  نز  مود ، هفیلخ  تموـکح  ناـمز  رد 

، دش یعرش  ّدح  يارجا  عنام  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  هک  تشاد  ار  وا  رب  یعرش 
: دومرف مود  هفیلخ  هب  و 

. تسا هانگیب  دراد  محر  رد  هک  یکدوک  اّما  هدرک ، هانگ  تسا و  دساف  نز  نیا 
؟ درک دیاب  هچ  تفگ :

: دومرف مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح 
[ . 1 . ] دینک يراج  نز  نیا  رب  ار  یهلا  ّدح  هاگنآ  ددرگ ، یتسرپرس  ياراد  دوش و  ّدلوتم  دنزرف  ات  دیهد  تلهم  دیاب 

: هک دنک  فارتعا  اراکشآ  دش  راچان  مود  هفیلخ 
«. ِبلاطِیبَا ِْنب  ِیلَع  َْلثِم  َنِْدَلت  ْنَا  ُءاسِّنلا  ِتَزَجَع  »

.« دننک ّدلوتم  بلاط  یبا  نب  یلع  لثم  يدنزرف  هکنیا  زا  دنزجاع  اهنز  »
--------------------------------

اه : تشون  یپ 
ج1، هّـمغلا ، فـشک  و  يدراهتـشا ص153 و154 -  يدّـمحم  همجرت  یّلح ، همّـالع  مالـسلا : مهیلع  ماـما  هدزاود  یگدـنز  هب  یهاـگن  [ 1]

ص112.

هفیلخ ندرک  موکحم 

. درک راضحا  ار  ینز  مود  هفیلخ  هک  دندرک  لقن  راونالاراحب  رد  یسلجم  داشرا و  رد  دیفم  خیش 
. دش طقس  وا  هچب  هار  نیب  رد  هک  دیسرت  نانچ  نز  دندمآ ، نز  نآ  دزن  مود  هفیلخ  نارومأم  نوچ 

. تساوخ رظن  اهنآ  زا  درک و  عمج  ار  دوخ  باحصا  دنداد ، مود  هفیلخ  هب  ربخ 
دنتفگ : همه 
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. یتشادن ریخ  زج  يدصق  ياهدننک و  بدا  وت  تسین  يزیچ  وت  رب 
، تفگیمن يزیچ  دوب و  عمج  نآ  نایم  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

: تفگ هدش  ترضح  نآ  هّجوتم  مّود  هفیلخ 
.؟ یئوگیم هچ  امش  نسحلاابا  ای 

دومرف : ترضح 
. يدینش مه  امش  دنتفگ و  تعامج 

تفگ : مود  هفیلخ 
تسیچ ؟ امش  مکح 
دومرف : ترضح  نآ 

. ددرگیم زاب  وت  هب  نآ  مرُج  تسا و  یئاطخ  تروص  هب  كدوک  لتق  هک  اریز  تسا ، وت  هدهع  رب  هید 
: تفگ مود  هفیلخ 

. یناسرب هداوناخ  نیا  هب  ار  هید  هکنیا  ات  ورن  اجنیا  زا  مَسَق  ادخ  هب  يدرک ، تحیـصن  موق  نیا  نیب  ارم  وت  هک  دنگوس  دنوادخ  هب  نسحلابا  ای 
[ . 1]

----------------------------------
اه : تشون  یپ 

ص67. مالسلا ، هیلعنینمؤملاریما  ياهتواضق  و  ص35 -  یلماع ، نسحم  دی  لوقعلاریحم  ياهتواضق  [ 1]

نونج لقع و  هزرابم 

هک : تشاد  راهظا  یناوج  نارود  رد  نونج  لقع و  هب  تبسن  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
دنتسه . هزرابم  رد  نونج  لقع و  یگلاس  هدجه  نارود  ات 

[ . 1 . ] دیآیم بلاغ  يرگید  رب  دشاب  رتشیب  هک  مادک  ره  دش ، مامت  لاس  هدجه  یتقو 
-------------------------------

اه : تشون  یپ 
ثیدح 39. لهجلا  لقعلا و  باوبا  راونالاراحب ج 1 ص 96  [ 1]

نآرق رد  نیح »  » يانعم

مریگب ، هزور  نیح  کی  نم  هک  درک  رذن  یتجاح  يارب  يدرم 
؟ تسا تّدم  دنچ  نیح »  » نیا هک  دش  دیدرت  راچد  سپس  دوب ، هدرکن  نیعم  ار  یتقو  و 

، دندرب مالسلا  هیلع  یلع  ماما  دزن  هب  يرواد 
دومرف : ترضح 

دریگب ، هزور  هام  شش  دیاب 
: دومرف توالت  ار  هیآ  نیا  هاگنآ  و 

اَهِّبَر ِنْذِِاب  ٍنیح  َّلُک  اهَلُُکا  یتُْؤت 
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[ . 1 .« ] دشکیم لوط  هام  شش  دسرب  رمث  هب  ات  دیامنیم  هفوکش  هک  يزور  زا  راجشا  «و 
. تسا هتفر  راک  هب  هام  تّدم 6  يارب  نیح »  » هیآ نیا  رد  هک 

-----------------------
اه : تشون  یپ 

هیآ 25. میهاربا  هروس  [ 1]

فلختم یتاعالطا  ياهورین  تازاجم 

. تفرگ هوشر  درک و  تنایخ  همره » نبا   » مان هب  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  یتاعالّطا  نارومأم  زا  یکی  یتقو 
: تشون هعافُر »  » زاوها مکاح  هب  وا  تازاجم  يارب  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

وا مدرم  قوـقح  رطاـخ  هب  هدرک و  لزع  رازاـب  تیلوئـسم  زا  ار  همره » نبا   » هلـصافالب يدـناوخ  ارنآ  دیـسر و  تتـسد  هب  ماهماـن  هک  یتـقو  )
. دنیوگب دنراد  یتیاکش  رگا  ات  نک  ربخاب  ار  همه  نک و  ینادنزار 

. دننادب ارم  رظن  ات  نک  شرازگ  تتسد  ریز  نادنمراک  همه  هب  ار  هلأسم  نیا  و 
راک زا  ار  وت  هجو  نیرتدب  هب  مه  دش و  یهاوخ  كاله  ادـخ  دزن  مه  هک  شاب  هتـشادن  یهاتوکو  تلفغ  همره » نبا   » هب تبـسن  راک  نیا  رد 

. منکیم رانکرب 
(. دوشن یهاتوک  راک  نیارد  هک  مهدیم  تهانپ  ادخ  هب 

: هک داد  روتسد  ترضح  سپس 
. نادرگب رازاب  رد  ار  وا  نزب و  وا  رب  هنایزات  یس  نک و  جراخ  نادنز  زا  اروا  هعمج  ياهزور  »

هتسب و تسد  سپس  زادرپب ، همره  نبا  لام  زا  ار  وا  قح  تقو  نآ  هدب ، مسق  ار  شدهاش  وا و  دروآ ، دهاش  اب  یتیاکش  وا  زا  یسک  رگا  سپ 
. نادرگ زاب  نادنز  هب  يراوخ  اب 

هب وشن و  عنام  دندروآ  سابل  ای  یندیشون  یندروخ و  وا  يارب  رگا  روآ و  رد  شیاپ  زا  ار  ریجنز  زامن  عقوم  طقف  راذگب و  ریجنز  شیاپ  رب  و 
. دزومایب وا  هبار  تاجن  قیرط  همصاخم و  هار  ات  دوش  دراو  وا  رب  هک  هدن  هزاجا  مه  یسک 

هب هدرک  تازاجم  ار  صخش  نآ  دنیبیم  ررض  نآ  زا  یناملـسم  هک  هداد  دای  وا  هب  يزیچ  نادنز  رد  یـسک  هک  دیـسر  شرازگ  وت  هب  رگا  و 
. دوش نامیشپ  دوخ  هدرک  زا  دنک و  هبوت  ات  نکفایب  نادنز 

اروا تروص  نیارد  هک  یـسرتب  شناج  يارب  هک  نآ  رگم  همره » نبا   » زا ریغ  روایب  نادنز  طایح  هب  حیرفت  يارب  ار  ناینادنز  همه  هعافر ! يا 
روایب . نادنز  نحص  هب  رگید  ناینادنز  اب 

نک و شرازگ  مه  ار  وا  نیشناج  مان  سیونب و  نم  هبار  هیضق  نزب و  شندب  رب  قالش  هبرض  جنپو  یس  زور ، یسره  دراد  یندب  تردق  رگا 
«. نک عطق  مه  ار  همره  نبا  قوقح 

ریز دراوم  رد  ناوتیم  ار  اهنآ  زا  یخرب  هک  دراد  دوجو  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  لمعلاروتـسد  رد  يرفیک  رظن  زا  یّمهم  لئاسم 
: تشاد نایب 

نیشناج  بصن  و  تیلوئسم ، زا  يرانکرب  لزع و  - 1
هّقاش  لامعا  اب  نادنز  - 2

تسا هتشاداور  مدرم  رب  هک  یلام  ياهتراسخ  ناربج  - 3
هبرض  هام 35  ره  قالش ، - 4
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همره  نبا  يوربآ  ندرب  و  رازاب ، رد  ندنادرگ  - 5
ندرک  ریجنز  رد  اپ  تسد و  - 6

ندش  تاقالملا  عونمم  - 7
نادنز  لخاد  رد  يروخاوه  تاحیرفت و  زا  عنم  - 8

[ . 1 « ] هبرض ياهتفه 35   » یندب تردق  تروص  رد  ندروخ  قالش  رد  لمع  تّدش  - 9
-------------------------

اه : تشون  یپ 
ص207. ج3 ، لئاسولا ، كردتسم  [ 1]

رعاش یشاجن  تازاجم 

بارش دح  هبرـض  داتـشه  دناوخیم ، یـسامح  راعـشا  نیّفـص  رد  دوب و  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  تسود  هک  رعاش ، یـشاجن  رب 
[ . 1 . ] دز ناضمر ) هام  تمرح  نتسکش  يارب   ) قّالش هبرض  و 20  دروخ ،) بارش  ناضمر  هام  زور  رد  نوچ  )

----------------------------
اه : تشون  یپ 

ص9. ج41 ، راونالاراحب ، و  ص533 -  ج2 ، تاراغلا ، [ 1]

راکفالخ تازاجم 

[ . 1 . ] دنک تازاجم  ًاروف  دریگ  ماجنا  یفّلخت  رگا  ات  درکیم  دمآ  تفر و  رازاب  هب  تشاد  تسد  رد  یقالش  هک  یلاح  رد  ماما 
-----------------------

: اه تشون  یپ 
. مالسالا مئاعد  [ 1]

ریگ هکرعم  تازاجم 

راضحا و ار  وا  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  هک  دادیم ، بیرف  دوب و  هدروآ  درگ  ار  یهورگ  هفوک  دجسم  رد  زادرپ  هّصق  ریگ و  هکرعم  یـصخش 
[ . 1 . ] درک نوریب  دجسم  زا  هدز و  وا  رب  قالش  هبرض  دنچ 

--------------------------
اه : تشون  یپ 

ص582. ج8 ، هعیشلالئاسو ، و  ص268 -  ج7 ، یفاک ، لوصا  [ 1]

ابس هللادبع  تازاجم 

: دنتفگ دندش و  فرحنم  هدیقع  رد  هک  ّطز »  » موق زا  رفن  ابس و 70  هَّللادبع 
تسادخ  یلع 

[ . 1 . ] دز ندرگ  ار  همه  دنتشادن  رب  تسد  فارحنا  زا  نوچ  نداد ، هبوت  اهتحیصن و  زا  سپ 
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-------------------
اه : تشون  یپ 

.93 صيربط یبقعلا ، رئاخذ  و  ص553 -  ج18 ، هعیشلا ، لئاسو  [ 1]

راکانز درم  تازاجم 

! نینمؤملاریما ای  درک ، ضرع  دش و  بایفرش  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  رـضحم  هب  هفوک  رد  يدرم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تفالخ  نامز  رد 
. نک ریهطت  ارم  ماهدرک ، انز  نم 

: دومرف وا  هب  ترضح 
؟ ياهلیبق هفیاط و  مادک  زا 

. متسه هنیزم  هفیاط  زا  درک : ضرع 
: دومرف مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح 

؟ ياهدناوخ يزیچ  نآرق  زا  ایآ 
. يرآ تفگ :

. ناوخب سپ  دومرف : ترضح 
: دومرف وا  هب  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  دناوخ ، مه  بوخ  دناوخ و  ار  نآرق  تایآ  زا  يرادقم  درم 

؟ ياهناوید ایآ 
. ملقاع ریخ ، تفگ :

دومرف : ترضح 
. منک لاؤس  هنامرحم  وت  هرابرد  ات  ورب 

تفر . درم 
: درک ضرع  تشگرب و  ًاددجم  هک  تشذگن  ینامز 

. نک كاپ  ارم  ماهدرک ، انز  نم  نینمؤملاریما ! ای 
. درک چیپ  لاؤس  ار  وا  رگید  هار  زا  هبترم  نیا  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح 

: دومرف وا  هب 
؟ يراد مه  رسمه  ایآ 

. يرآ تفگ :
: دومرف ترضح 

؟ دربیم رسب  تیگدنز  لحم  رد  وت  اب  ترسمه 
. يرآ تفگ :

دومرف : ًاددجم  ترضح 
. منک قیقحت  هنایفخم  وت  هرابرد  ات  ورب 

. تفرگ ربخ  درم  نآ  لاح  زا  داتسرف و  وا  موق  دزن  يدرف  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
: دنتفگ نانآ 
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. تساناد لقاع و  يدرم  وا  نینمؤملاریما ! ای 
. درک يراج  نابز  رب  ار  هانگ  رارکت و  ار  دوخ  فرح  راب  نیموس  يارب  درم ، نآ  سپس 

: دومرف وا  هب  تبون  نیموس  يارب  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
. منک قیقحت  تاهرابرد  ات  ورب 

. تفر درم  نآ 
[ . 1 . ] درک هانگ  هب  رارقا  فارتعا و  دمآ و  مراهچ  هبترم  يارب 

. دوش تازاجم  ات  دنک ، سبح  ار  وا  ربنق  هک  داد  روتسد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح 
: دومرف مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هاگنآ 

ِِهتَیب ، ِیف  َبات  الَفأ  َألَملا  ِسوؤر  یلَع  ُهَسفَن  ُحَضْفیَف  َشِحاوَفلا  ِهِذه  َضَعب  ِیتْأی  ْنَأ  مُْکنِم  ِلُجَّرلِاب  َحَْبقَأ  ام  »
»؛ َّدَحلا ِهیلَع  یتَماقِإ  نِم  ُلَضفأ  ِهَّللا  َنَیبَو  ُهَنَیب  امِیف  ُُهَتبُوَتل  ِهَّللاَوَف 

، دـیامن اوسر  حـضتفم و  مدرم  همه  مشچ  ربارب  رد  ار  دوخ  هاگنآ  دوش ، بکترم  ناهانگ  نیا  زا  امـش  زا  یـسک  هک  تسابیزان  حـیبق و  هچ  )
دنک ! هبوت  شاهناخ  رد  دشیمن  رگم 

.( میامن دح  هماقا  وا  رب  نم  هک  نیا  زا  تسا  رتهب  شیادخ  دوخ و  نیب  وا  هبوت  هنیآ  ره  ادخ ! هب  دنگوس 
: داد ادن  مدرم  نایم  دروآ و  نوریب  یهلا  ّدح  يارجا  يارب  ار  راکانز  درم  هاگنآ 

دوش ، يراج  درم  نیا  رب  ادخ  دح  ات  دیوش  جراخ  هناخ  زا  مدرم ! هورگ  يا 
. دسانشن ار  يرگید  سک  چیه  ات  دیناشوپب  ار  دوخ  ياهتروص  امش  همه  اّما 

، دندرب ارحص  هب  یهلا  ّدح  هماقا  يارب  ار  درم  نآ 
: درک ضرع  درم 

. مناوخب زامن  تعکر  ود  دیهد ، تلهم  نم  هب  نینمؤملاریما ! ای 
: دومرف درک و  مدرم  هب  ور  هاگنآ  تشاذگ ، دوب  هدش  ایهم  راک  نیا  يارب  هک  ياهلاچ  رد  ار  وا  ترضح  دناوخ ، ار  شزامن  یتقو 

ِهَِّلل ِهُِقنُع  ِیف  نَم  هَّللاَدودُـح  ُمیقی  الَو  فِرَـصنِیلَف ، ٌّقح  ِهُِقنُع  ِیف  ِهَِّلل  َناک  ْنَمَف  لجوَّزَع ، ِهَّللا  ِقوقُح  ْنِم  ٌّقَح  اذـه  َّنِإ  َنیِملـسُملا ، َرِـشاعَم  اـی  »
« ٌّدَح

هک یسک  اریز  دنکن ، تکرش  ّدح  يارجا  رد  تسه  شندرگ  هب  ادخ  زا  یقح  سکره  تسادخ و  قوقح  زا  قح  نیا  ناناملسم ! هورگ  يا  )
[ . 2 .( ] دنکب دیابن  ّدح  هماقا  دشاب ، شندرگ  هب  ادخ  قوقح  زا  يّدح 

----------------------
اه : تشون  یپ 

درک انز  هب  فارتعا  تبون  راهچ  هدوب و  لهأتم  نوچ  درم  نیا  هک  دوشیم  يراج  وا  رب  انز  دـح  دـنک  انز  هب  رارقا  راب  راهچ  رگا  راـکانز  [ 1]
مرج هک  دـنک  يراک  ناوت  ّدـح  رد  اشحف  هعاـشا  زا  يریگولج  یمومع و  تفع  ظـفح  يارب  دـیاب  همکحم  یـضاق  هتبلا  تسا . مجر  وا  دـح 

تبون هس  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ار  راک  نیا  هک  دـیامن  نیقلت  مهتم  هب  ار  هانگ  راکنا  دـنک و  اقلا  تاهبـش  دوشیم  اـت  دوشن و  تباـث 
داد . ماجنا 

تسا هدروآ  ص328  هعیشلا ج18 ، لئاسو  ص31 و  رد ج4 ، هیقفلا  هرـضحیال  نم  ار  ثیدح  نیمه  هیبش  ص188 و  ج7 ، یفاک ، عورف  [ 2]
دوشیم هداد  لسغ  ًادعب  دشاب  هدرکن  رگا  و  دنکیم ، لسغ  ًالبق  دوشیم  مجر  هک  یصخش  هک  تساهقف  نیب  روهـشم  هک  دنامن  یفخم  هتبلا 

. تسا دوب  هدرک  لسغ  ًالبق  درم  نیا  دوشیم  مولعم  اذل 
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راکانز نز  تازاجم 

هیلع نینمؤملاریما  رـضحم  هب  دـش ، انز  لمع  بکترم  شنامیاز  کـیدزن  دوب و  هلماـح  هک  ینز  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  تموکح  رـصع  رد 
: درک ضرع  دمآ  مالسلا 

. تسا ترخآ  یگشیمه  باذع  زا  رتناسآ  ایند  باذع  هک  نک  هزیکاپ  ارم  سپ  ماهدرک ، انز  نم 
؟ منک رهاط  ار  وت  هچ  زا  دومرف : مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح 

. ماهدرک هک  ییانز  زا  تفگ : نز 
؟ يراد رهوش  ایآ  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

. متسه رهوش  بحاص  هلب  درک : ضرع 
: دومرف مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح 

؟ دوب رود  وت  زا  ای  دوب  رضاح  ترهوش  يدش  انز  بکترم  هک  ینامز  نآ  ایآ 
. دوب سرتسد  رد  وا  هلب  تفگ : نز 

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
. منک رهاط  ار  وت  ات  ایب  يدروآ ، ایند  هب  ار  تاهّچب  تقو  ره  ورب 

: دومرف دونشب ، ار  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  مالک  هک  نآ  نودب  مارآ  یلیخ  ترضح  تفریم ، نز  یتقو 
« دوب رارقا  تداهش و  کی  نیا  ایادخ ! »

درک : ضرع  دمآ و  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  رضحم  هب  ًادّدجم  نز  هک  دیشکن  یلوط 
. نک كاپ  ارم  دمآ  ایند  هب  ماهچب 

( دنادیمن چیه  هک  نیا  لثم  . ) درک لهاجت  ترضح 
؟ منک كاپ  ار  وت  زیچ  هچ  زا  دومرف :

. نک مکاپ  ماهدرک  انز  نم  تفگ :
. درک رارکت  ار  هتشذگ  تالاؤس  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  زاب 

. داد باوج  لبق ، مه  نز 
: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

.« منک كاپ  ار  وت  ات  [ 1  ] هداد روتسد  ادخ  هک  هنوگ  نامه  هدب  ریش  لاس  ود  ات  ار  تاهچب  ورب و  »
: دومرف دمهفن  نز  هک  يروط  هب  یمارآ  هب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  تفریم ، نز  یتقو 

« فارتعا رابود  تداهش و  نیا  ایادخ ! »
: تفگ دمآ و  ًادّدجم  نز  دش ، مامت  لاسود  دیوگیم ، يوار 

! نینمؤملاریما ای  نک  رهاطارم  سپ  مداد ، ریش  ار  ماهچب  لاس  ود  نم 
. داد خساپ  هتشذگ  دننام  نز  درک و  لهاجت  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  مه  تبون  نیا 

دومرف : وا  هب  ترضح  راب  نیا 
. دنک ظفح  ار  دوخ  دناوتب  دنک و  ادیپ  ار  ندیماشآ  ندروخ و  ِلقع  هک  يدح  هب  ات  نک  تلافک  ار  تاهچب  ورب  نز ! يا 

. منک رهاط  ار  وت  ات  ایب  دیسر  دح  نیا  هب  تدنزرف  تقو  ره  دتفین ، یهاچ  رد  دوشن و  ترپ  يدنلب  زا 
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دیوگیم : يوار 
. درکیم هیرگ  تفریم و  نز 

: تفگیم مارآ  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  لاح  نیمه  رد 
.« رارقا تداهش و  راب  هس  نیا  ایادخ ! »

هیلع نینمؤملاریما  ترـضح  ياضق  همکحم  رانک  زا  ینز  هک  دـید  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  باحـصا  زا  یموزخم » ثیرح  نب  ورمع   » هار نیب 
. دنکیم هیرگ  دوریم و  مالسلا 

: درک لاؤس  دمآ و  ولج 
. يدمآ زاب  یتفر و  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تمدخ  هک  مدید  رّرکم  نم  ینکیم ؟ هیرگ  ارچ  نز ! يا 

: تفگ خساپ  رد  نز 
: دومرف نم  هب  یلو  دنک ، كاپ  ارم  ات  متفر  نینمؤملاریما  دزن  يرآ !

منک ، كاپ  ار  وت  ات  ایب  درک  ادیپ  ندروخ  لقع  یتقو  نک  گرزب  ار  تا  هچب  ورب 
. دشاب هدرکن  مکاپ  دسر و  ارف  نم  گرم  مسرتیم  ورمع ! يا 

: تفگ دشاب  هدرک  یتمدخ  نز  هب  تساوخ  دوخ  لایخ  هب  ثیرح  نب  ورمع 
. دزاس يراج  تاهرابرد  ار  ادخ  مکح  ماما  ات  درگرب  منکیم ، گرزب  ار  وت  هچب  نم  شابن  تحاران 

. درک ضرع  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هب  ار  ثیرح  نبورمع  طّسوت  شدنزرف ، يرادهگن  داهنشیپ  و  تشگرب ، نز 
: دومرف درک و  لهاجت  نز  هرابرد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  زاب 
؟ تسا هدش  راد  هدهع  ار  تدنزرف  تلافک  ورمع  هچ  يارب 

نک . هزیکاپ  ارم  ماهدرک  انز  تفگ : نز 
هک : درک  رارکت  ار  تالاؤس  ًادّدجم  ترضح 

؟ دوب وت  سرتسد  رد  هانگ  نامز  رد  وا  ایآ  یتشاد ؟ رهوش  ایآ 
. داد ار  هتشذگ  باوج  مه  نز 

. درک انز  هانگ  هب  فارتعا  نز  سلجم ، راهچ  رد  راب ، راهچ  اج  نیا  رد 
: دومرف درک و  دنلب  نامسآ  فرط  هب  ار  كرابم  رس  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هاگنآ 

...« تاداهَش ََعبرَأ  اهیَلَع  ََکل  َتبَث  ْدَق  ُهَّنِا  »
: هک يداد  ربخ  تربمایپ  هب  دوخ  وت  ایادخر  اب  دش ، تباث  وا  رارقا  تداهش و  راب  راهچ  وت  يارب  ایادخ ، )

تسا ، هدومن  تیّدض  بلط  نم  اب  كرت  نیا  اب  تسا و  هدرک  هدناعم  گنج و  نم  اب  دنک  لیطعت  ارم  دودح  زا  يّدح  سکره  دمحم ! يا 
متـسه و وت  عیطم  نم  هکلب  منکیمن ، عیاض  ار  وت  ماکحا  درک ، مهاوخن  تیّدـض  بلط  وت  اب  منکیمن و  لیطعت  ار  وت  دودـح  نم  ادـخ ! يا 

.( منکیم يوریپ  ار  تربمایپ  ّتنس 
دیوگیم : دوب  هدرک  یبوخ  راک  دوخ  رظن  هب  هک  ثیرح  نبورمع 

تحاران نم  راک  زا  ترـضح  هک  مدیمهف  هدش ، هتخیر  شتروص  هب  يرانا  هک  نآ  لثم  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  تروص  رد  مدرک  هاگن 
: متفگ هدرک و  یتسدشیپ  اذل  تسا ،

تحاران راک  نیا  زا  متسنادیم  رگا  دیراد ، تسود  ار  مراک  نیا  مدرکیم  نامگ  اریز  منک ، شدنزرف  تلافک  متساوخ  نم  نینمؤملاریما ! ای 
. مدرکیمن ار  راک  نیا  دیوشیم ،
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: دومرف مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح 
« ٌرِغاص َتنَأ  َو  ُهَّنَلِّفَُکَتل  ِهَّللِاب ؟ ٍتاداهَش  ََعبرأ  َدَْعبأ  »

)؟ یتسه ریزب  رس  هک  یلاح  رد  يدرک  تلافک  وت  هدش ، مامت  راک  هک  تداهش  راب  راهچ  زا  دعب  ایآ  )
[ . 2 . ] دوش ارجا  یعرش  ّدح  ات  داد  روتسد  ترضح  سپس 

---------------------------------
اه : تشون  یپ 

ربانب دشاب  هتشاد  ياهدنهدریـش  رگا  دراد : هعمل  رد  دیهـش  موحرم  هیآ 233 ، هرقب  هروس  ِنیَلماک » ِنَیلوَح  َّنُهَدالوَا  َنعِـضری  ُتادـِلاْولاَو  [ 1]
دح دعب  دوش  زاین  یب  ریـش  زا  هچب  ات  دننکیم  ربص  دـشابن  هدنهدریـش  رگا  یلو  دـشاب  مجر  دـح  نآ  هچ  رگا  دوشیم  يراج  دـح  روهـشم 

دوشیم . يراج 
ص9. ج10 ، یسوط ، خیش  بیذهت  باتک  و  ص185 -  ج7 ، یفاک ، عورف  [ 2]

دزد نفک  تازاجم 

. دندروآ هیواعم  دزن  ار  يدزد  نَفَک 
: تفگ دوخ  نارای  هب  هیواعم 

؟ تسیچ درم  نیا  رفیک  امش  رظن  هب 
. نک شدازآ  هد و  تبوقع  ار  وا  دنتفگ :

تفگ : يدرم  نایم  نآ  زا 
. تسا هدرکن  مکح  نینچ  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح 

؟ درک مکح  هنوگچ  سپ  دیسرپ : هیواعم 
: تفگ

[ . 1 . ] كاّته ناگدرم  هب  تبسن  مه  تسا و  دزد  مه  وا  اریز  دوش ؛ عطق  دیاب  دزد  نفک  تسد  دومرف ، ترضح  نآ 
------------------------

اه : تشون  یپ 
.5 ثیدح ص229 ، ج7 ، یفاک ، عورف  [ 1]

راکهانگ هب  نداد  هبوت  تلهم 

: تفگ تساخاپب و  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  باحصا  نایم  رد  یصخش 
. نک كاپ  ارم  مدش ، انز  بکترم  نینمؤملاریما ، يا 

. نیشنب دومرف : دنادرگرب و  يور  وا  زا  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
: دومرف درک و  باحصا  هب  يور  سپس 

. دومرف یشوپ  هدرپ  ادخ  هک  نانچ  دنک ، یشوپ  هدرپ  و  دنک ؟ هبوت  دوش و  نامیشپ  دوخ  يادخ  دوخ و  نیب  راکاطخ  هک  دراد  یعنام  هچ 
. نک كاپ  ارم  تفگ : تساخرب و  هرابود  صخش  نآ 

: دومرف مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح 
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؟ يراد ار  تساوخرد  نیا  ارچ 
. ندش كاپ  يارب  تفگ : درم  نآ 

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
؟ تسا رتالاب  هبوت  زا  ندش  كاپ  مادک 

. داد همادا  ار  مدرم  اب  دوخ  نانخس  و 
: تفگ تساخاپب و  صخش  نآ  مّوس  راب 

!! نک كاپ  ارم 
یتالاوئس یـصوصخ  تروص  هب  وت  زا  ات  ایب  تولخ  رد  هک  داد  دومنهر  دومرف و  وگتفگ  وا  اب  يرادقم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح 

[ . 1 . ] مشاب هتشاد 
-------------------------------

اه : تشون  یپ 
ص38. ج28 ، هعیشلا ، لئاسو  و  ص51:21 -  ج4 ، هیقفلا ، هرضحیال  نَم  [ 1]

اههدروخ دح  نامرد  هجلاعم و 

، تشگیم عطق  تسد  ناتشگنا  رگا  تشگیم ، يراج  وا  رب  یعرـش  ّدح  و  دشیم ، تباث  يراوخ  بارـش  ای  يراکانز  ای  يدزد  مرج  یتقو 
. دننک نامرد  ار  وا  هک  دندادیم  روتسد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  دیدرگیم ، مخز  ندب  ای 

، دندرک يدزد  رفن  دنچ  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  تموکح  رد 
ار اهنآ  ات  دومرف  رما  سپـس  دـندرک ، عطق  ار  اهنآ  تسد  ناتـشگنا  هک  داد  روتـسد  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  مرج ، هب  فارتعا  تابثا و  زا  سپ 

، دننک نامرد 
دنک ، اوادم  بیبط  حاّرج و  ار  اهنآ  مخز  و 

دنریگب ، رظن  تحت  هدرک  يرتسب  ضیرم  ناونع  هب  ار  اهنآ  و 
دبای ، مایتلا  مخز  دوش و  بوخ  اهنآ  تسد  ات  دنناروخب ، اهنآ  هب  بابک  لسع و  یناویح و  نغور  دننام  يّوقم  ياهاذغ  زا  و 

: دومرفیم درکیم و  تحیصن  ار  اهنآ  هنامیکح  نانخس  اب  سپس 
اَّمَع اُوبُوتَت  َْمل  ْنِاَف  ِۀَّنَْجلا ، َیِلا  ْمُکیدیَأ  ُْمتْرَرَج  َو  ْمُکیَلَع  َبات  ِۀیِّنلا  َقْدِص  ْمُْکنِم  ُهَّللا  َِملَع  َو  ُْمْتُبت  ْنِاَف  ِراَّنلا  َیِلا  ْمُُکتْقَبَـس  ْمُکیِدیأ  َّنِا  ِءالُؤه  ای 

ِراَّنلا  َیِلا  ْمُکیِدیَأ  ْمُْکتَّرَج  ِهیَلَع  ُْمْتنَا 
، دـیدرک هبوت  تقادـص  اب  هک  درگنب  دـنوادخ  دـینک و  هبوت  رگا  دـندش ، مّنهج  دراو  امـش  زا  شیپ  امـش  ياهتسد  اـنامه  امـش ! يا  ناـه  )

هدیرب ياهتسد  امـش و  دینکن  هبوت  دیوشن و  نامیـشپ  دوخ  تشز  رادرک  زا  رگا  اّما  دنکیم ، تشهب  دراو  ار  امـش  ياهتسد  دریذپیم و 
[ . 1 .( ] درک دهاوخ  مّنهج  دراو  ار  امش 

-------------------------
اه : تشون  یپ 

ص301. ج28 ، هعیشلا ، لئاسو  و  ص266 -  ج7 ، یفاک ، لوصا  [ 1]

يربهر ياه  تیلوئسم 
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تـساوخ رد  قوقح  نتفرگ  و  ناناملـسم ، نیب  تواـضق  جارخ و  يروآعمج  لاـملا و  تیب  رهـش و  رگـشل و  هک  تسین  راوازـس  نم  يارب  و 
وس نیا  هب  یلاخ  ياهبعج  رد  هدیشارتن  ریت  نانوچ  و  متفا ، هار  هب  ياهتسد  لابند  هب  و  مور ، نوریب  ياهتـسد  اب  هاگنآ  مزاس ، اهر  ار  ناگدننک 

موش نادرگرس  وس  نآ  و 
زا نم  رگا  دیآ ، رد  شدرگب  نم  هلیسو  هب  نم و  نوماریپ  روشک ، روما  همه  و  منامب ، راوتسا  دوخ  روحم  رب  دیاب  بایسآ ، گنس  نانوچ  نم 

دزیر ورف  نآ  نیریز  گنس  دزرلب و  نآ  رادم  موش  رود  دوخ  روحم 
. تسا يدب  داهنشیپ  نیا  هک  دنگوس  ادخ  قح  هب 

مدیبلطیمن ار  امـش  و  متفریم ، امـش  نایم  زا  هدرک  باکر  رد  ياپ  متـشادن ، ار  ادـخ  هار  رد  تداهـش  هب  يراودـیما  رگا  دـنگوس ! ادـخ  هب 
دزویم  بونج  لامش و  ِداب  هک  نادنچ 

دیاهلیح رکم و  رپ  و  قح ، زا  نادرگیور  وج ، بیع  نز ، هنعط  رایسب  امش  اریز 
كاله ناهاوخ ، كاله  زج  هک  مدرب  ینـشور  هار  هب  ار  امـش  نم  درادن ، يدوس  امـش  دادـعت  یناوارف  تسا  هدـنکارپ  امـش  راکفا  هک  مادام 

[ . 1 .« ] دش نوگنرس  شتآ  رد  دیزغل  هک  سک  نآ  تفاتش و  تشهب  يوس  هب  درک  تماقتسا  هک  سک  نآ  دندرگن ،
مدرم و  دیدرگ ، تیاده  اهلد  و  دش ، رادیب  تلفغ  باوخ  زا  نایفوک  ياهزغم  رادشه ، غیلبت و  و  تیاده ، نوگانوگ  ياهشور  اب  ماجنارس 

. دنتشگ هدامآ  دربن  يارب  دنتفگ و  خساپ  ماما  ّقح  توعد  دایرف  هب  هورگ  هورگ 
. دندرک عامتجا  هفوک  هاگودرا  رد  همه  و 

. دندش هدامآ  هیواعم  اب  گنج  يارب  هلیخن )  ) هاگودرا رد  رفن  رازه  دص  یتیاور  هب  رفن و  رازه  داتشه  دودح  خسان  لقن  قبط 
: هک هدش  لقن  یلاّکب  فون  زا 

نایرگشل زا  رفن  رازه  هد  رب  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  مالسلا ، هیلعماما 
رازه هد  رب  ار  دعس  نب  سیق  و 

رگید یماظن  ياهدحاو  یهدنامرف  هب  ار  يرگید  نارادرـس  هنوگنیدب  دومرف و  نییعت  هدـنامرف  رگید ، رفن  رازه  هد  رب  ار  يراصنا  بویاوبا  و 
دیزگرب .

، دنزاس كاپ  شنایماح  وا و  دوجو  ثول  زا  ار  نیمز  دننکرب و  خیب  زا  ار  هیواعم  هشیر  دنباتشب و  نایماش  گنج  هب  تقو  عرسا  رد  ات 
[ . 2 . ] دیماجنا هقرفت  یئادج و  هب  نایرگشل  عامتجا  حرطم و  ماما  ندروخ  تبرض  نینوخ  هثداح  هک  سوسفا  نارازه  اّما 

--------------------
اه : تشون  یپ 

: تسا ریز  حرش  هب  هبطخ  نیا  كرادم  دانسا و  یتشد ، دمحم  سرهفملا  مجعم  هغالبلاجهن  هبطخ 119  [ 1]
يافوتم 1110 ه)  ) یسلجم راونالاراحب ج34 ص123 : - 1

يافوتم 588 ه)  ) یسربط جاجتحا ج 1 ص 190 : - 2
يافوتم 771 ه)  ) یملید بولقلا ص 117 : داشرا  - 3

يافوتم 332 ه)  ) ینارح هبعش  نبا  مالسلا : هیلعیلع  يایاصو  لوقعلا ص140  فحت  - 4
يافوتم 454 ه)  ) یعاضق یضاق  مکحلا ص59 و ص95 : ملاعم  روتسد  - 5

يافوتم 588 ه)  ) يدمآ مکحلاررغ ج 1 ص 84 : - 6
يافوتم 600ه)  ) یطساو رکاش  نبا  ظعاوملاو : مکحلا  نویع  - 7

يافوتم 402 ه)  ) یناهفصا میعنوبا  ءایلوالا ج1 ص77 و 78 : ۀیلح  - 8
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يافوتم 606 ه)  ) یعفاش ریثا  نبا  ۀیاهنلا ج 2 ص 287 : باتک  - 9
يافوتم 654 ه)  ) یفنح يزوج  نبا  صاوخلا ص 124 : ةرکذت  - 10

يافوتم 421 ه)  ) هیوکسم نبا  ةدلاخلا ص 112 : ۀمکحلا  - 11
يافوتم 328 ه)  ) یکلام هبر  دبع  نبا  2 ص111 : جو دیرفلا ج4 ص139  دقع  - 12

يافوتم 518 ه)  ) ینادیم لاثمالا ج 2 ص 29 : عمجم  - 13
يافوتم 538 ه .)  ) یلزتعم يرشخمز  یصقتسملا ج1 ص240 ح1022 : باتک  - 14

يافوتم 588 ه)  ) يدمآ 4 ص13 و487 : جو مکحلاررغ ج1 ص396  - 1 [ 2]
ینامی دیس  زارط ج 1 ص 217 : باتک  - 2

يافوتم 202 ه)  ) یفقث لاله  نبا  دیدحلایبا ج 1 ص 203 :( لقنب   ) تاراغلا باتک  - 3
يافوتم 328 ه)  ) ینیلک یفاک ج 1 ص 207 : لوصا  - 4

يافوتم 300 ه)  ) یشایع لحن :) هیآ 106  ریسفت  رد   ) یشایع ریسفت  - 5
يافوتم 290 ه)  ) يریمح دانسالا : برق  - 6

يافوتم 279 ه)  ) يرذالب فارشالا ج 2 ص 119 : باسنأ  - 7
يافوتم 258 ه)  ) یعفاش يروباشین  مکاح  كردتسم ج 2 ص 385 : - 8

يافوتم 228 ه)  ) دامح نب  میعن  نتفلا : باتک  - 9
يافوتم 460 ه)  ) یسوط خیش  یلامأ ص 214 : باتک  - 10

يافوتم 413 ه)  ) دیفم خیش  داشرا ص 151 : باتک  - 11
يافوتم 664 ه)  ) سوواط نبدیس  نتفلاو ص 75 : محالملا  - 12

يافوتم 340 ه)  ) یشک همالع  لاجرلا ص 103 : باتک  - 13
يافوتم 573 ه)  ) یعفاش رکاسع  نبا  قشمد ج 5 ص 47 : خیرات  - 14

يافوتم 460 ه)  ) یسوط خیش  یلامأ ص 131 : باتک  - 15
يافوتم 328 ه)  ) ینیلک یفاک ج8 ص19 و31 و ج5 ص21 : هضور  - 16

يافوتم 538 ه)  ) یلزتعم يرشخمز  توکس :) باب   ) راربالاعیبر - 17
(. يافوتم 520 ه  ) یشوطرط كولملا ص 484 : جارس  - 18

( ربیخ گنج  رد   ) یماظن حیحص  تیریدم 

: تسا هتفگ  يوار  فلا -
: دیوگیم هملس 

: دومرف دز و  شنامشچ  هب  ناهد  بآ  دناوخ و  تشاد ، درد  مشچ  هک  یلاح  رد  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر 
. دهدب ام  هب  ار  رفظ  حتف و  راگدرورپ  ات  ورب  گنج  نادیم  هب  ریگب و  ار  مچرپ  نیا 

میدرکیم لابند  ار  وا  میدوب و  وا  رس  تشپ  ام  دش و  ناور  مالسا  مچرپ  اب  ناباتش  ناشکهرعن و  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  راگرورپ ، هب  دنگوس 
دُرب . ورف  هعلق  ياههرخص  رد  ار  مچرپ  وا  هکنیا  ات 

: تفگ دید و  هعلق  يالاب  ار  وا  يدوهی  درف  کی  سپ 
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یتسیک ؟ وت 
: دومرف

.« متسه بلاطیبا  نب  یلع  نم  »
: تسا هتفگ  يوار 

دیوگیم : ماگنه  نیا  رد  يدوهی 
. دیتفای يرترب  تسا  هدش  لزان  یسوم  رب  هک  هچنآ  رب  ام و  رب  امش 

. داد يزوریپ  حتف و  وا  تسد  هب  دنوادخ  هکنیا  ات  تشگنرب  مالسلا  هیلع  یلع  سپ 
: تفگ هک  تسا  هدرک  لقن  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  مالغ  عفار ، یبا  زا  قاحسا  نبا  ب -

وا اب  ام  درک  هناور  ربیخ  يوس  هب  شیوخ  مچرپ  اب  ار  مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  هک  ماگنه  نآ  رد 
. میدوب

، دندمآ نوریب  هعلق  لها  دش ، کیدزن  هعلق  هب  مالسلا  هیلع  یلع  هک  یماگنه 
. تخادرپ گنج  هب  اهنآ  اب  مالسلا  هیلع  یلع 

تخادنا . نیمز  هب  شتسد  زا  ار  شرپس  دز و  هبرض  ار  وا  دوهی  زا  يدرم 
هکنیا اـت  دـیگنجیم  وا  دوـب و  وا  تسد  هب  رَد  هتـسویپ  داد و  رارق  دوـخ  رپـس  ار  نآ  تفرگ و  دوـب ، هعلق  رب  هـک  ار  يرد  مالـسلا  هـیلع  یلع 

. دومرف تیانع  وا  رب  ار  حتف  راگدرورپ 
تخادنا . نیمز  هب  ار  هعلق  ِرَد  تفای ، تغارف  گنج  زا  مالسلا  هیلع  یلع  هک  هاگنآ 

. متسناوتن میهد  ناکت  ار  گرزب  ِرَد  نآ  میدیشوک  هچره  رگید  نت  تفه  اب  نم 
: هک درک  تیاور  عوکا  نب  ورمع  نب  ۀَمَلَس  زا  قاحسا  نبا  ج -

. دگنجب ات  داتسرف  ربیخ  ياهژد  زا  یکی  هب  شمچرپ  اب  ار  لّوا  هفیلخ  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر 
. درواین تسد  هب  يزوریپ  درک و  رارف  لّوا  هفیلخ 

. دشن رّسیم  يزوریپ  درک و  رارف  ماجنارس  مه  وا  هک  داتسرف ، ار  مّود  هفیلخ  ادرف  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ 
: دومرف ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  هاگنآ 

ٍراّرَِفب  َسَیل  ِهیَدی  یَلَع  ُحَتْفی  َُهلوُسر ، ُهَّللا و  ُّبِحی  ًالُجَر  ًادَغ  َۀیاَّرلا  َّنیِطْعَُال 
ادـها ناناملـسم  هب  وا  ناتـسد  اـب  ار  يزوریپ  ادـخ  هک  دراد ، تسود  ار  شلوـسر  ادـخ و  هک  داد  مهاوـخ  يدرم  تـسد  هـب  ار  مـچرپ  ادرف  )

(. تسین رارف  لها  زگره  وا  و  دنکیم ،
: دومرف ربیخ  حتف  رد  دوخ  يزوریپ  هب  تبسن  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح 

. ٍۀِیتوُکَلَم ٍةَّوُِقب  ُتْدیذأ  یّنِکل  ٍۀیئاذَغ ، ٍۀَکَرَِحب  َو ال  ٍۀِینادَسَج  ٍةَّوُِقب  ٍرَبیَخ  َباب  ُْتعَلَْتقا  ام  ِهّللا  و 
ِونَّصلاَک . َدَمْحأ ، ْنِم  اَنأ  َو 

ُتیََغب : ام  اِهباقِر  ْنِم  یْنتَنَْکمأ  َْول  َو  ُتَیلاب ، ام  یلاِتق  یَلَع  ُبَرَْعلا  ِتَرَهاظَت  َْول  ِهَّللاو 
«. َنُوِبلَْقنی ٍبَلَْقنُميأ  اوُمَلَظ  َنیذَّلا  ُمَْلعیَس  َو  »

مدنکن . ياج  زا  مه  ییاذغ  تکرح  هب  مدنکن و  ياج  زا  ینامسج  يورین  هب  ار  ربیخ  ِرَد  راگدرورپ ، هب  دنگوس  »
. میاهشیر کی  زا  امرُخ  هشیر  ود  دننام  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  نم  و  مدش . دیؤم  یتوکلم  يورین  هب  هکلب 

ياهندرگ هب  ارم  مه  رگا  مهدیمن و  هار  لد  هب  یـساره  نم  دـننک ، يرای  نم  اـب  دربن  يارب  ار  رگیدـکی  برع  رگا  راـگدرورپ  هب  دـنگوس 

مالسلا هیلع  یلع  ماما  www.Ghaemiyeh.comهمانشناد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1507زکرم  هحفص 1321 

http://www.ghaemiyeh.com


[ . 1 .« ] دندرگیم زاب  تشگزاب ، ياج  مادک  هب  هک  دندرک  متس  هک  نانآ  تسناد  دنهاوخ  يدوز  هب  میامنن و  متس  نم  دننک  ّطلسم  دوخ 
-----------------------------

اه : تشون  یپ 
. یتشد دمحم  سرهفملامجعم  هغالبلاجهن  همان 19:45  و -  مُُهن -  طمن  تاهیبنت ، تاراشا و  باتک  [ 1]

گنج رد  تورم  یگنادرم و 

، دنتفرگ رایتخاردار  تارف  هناخدورو  دندناسر ، نیّفص  روانهپ  نیمزرس  هب  رتدوز  ار  دوخ  هیواعم  نایرگشل 
تـسد هب  ار  َرتَرب  تیعقوم  ینعی  ، ) درادـنرب بآ  یـسک  هک  دـندرکیم  تظاـفح  تارف  زا  روعـالا » وـبا   » یهدـنامرف هب  هیواـعم  نایرگـشل  و 

(. دندروآ
: هک داد  مایپ  داتسرف و  هیواعم  فرط  هب  ار  ناحوص  نب  ۀعصعص  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح 

. دشاب رگشل  ود  ره  رایتخارد  دیاب  بآ  تسا ، یتشز  لمع  نیا 
هک : دنداد  رظن  دیعس ،» نب  هَّللادبع  هبقع و  نب  دیلو  » مان هب  هیواعم  ناهدنامرف  زا  نت  ود 

. دنریمب یگنشت  زا  ات  میدنبیم  یلع  رگشل  يور  ربار  بآ 
: تفگ صاع  ورمع  اّما 

. متفرگیم ار  دوخ  ّقح  تسخن  زور  رد  متشاد  نت  لهچ  رگا  تفگ  هک  دوب  وا  دنامب ، هنشت  هک  تسین  یسک  یلع  تسا ، هابتشا  راک  نیا 
. دنک تظفاحم  تارف  زا  داد  روتسد  روعالا » وبا   » تارف ناظفاح  هدنامرف  هب  هیواعم  اّما 

هک : داد  نامرف  مالسلا  هیلع  یبتجم  ماما  یهدنامرف  هب  ار  هاپس  ياهنکش  طخ  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
. دینز رانک  ار  هیواعم  رگشل  و  دیریگب ، ار  تاُرف 

: دومرف و 
. ءِاَْملا َنِم  اْوَوَْرت  ِءاَمِّدلا  َنِم  َفویُّسلا  اوُّوَر  َْوأ  ٍۀَّلَحَم ؛ ِریِخَْأتَو  ٍۀَّلَذَم ، یَلَع  اوُّرقَأَف  َلاَتِْقلا ، ُمُکوُمَعْطَتْسا  ِدَق 

اُولَعَج یَّتَـح  َرَبَْـخلا ، ُمِهیَلَع  َسَّمَع  َو  ِةاَوُْغلا ، َنِم  ًۀَُـمل  َداَـق  َۀـیِواَعُم  َّنِإَو  اـَلَأ  َنیِرِهاَـق . ْمُِکتْوَم  ِیف  ُةاـیَْحلاَو  َنیِروُـهْقَم ، ْمُِکتاـیَح  ِیف  ُتْوَْملاَـف 
. ِۀِینَْملا َضاَرْغَأ  ْمُهَروُُحن 

. دندرک توعد  راکیپ  هب  ار  امش  بآ  نتسب  اب  نایماش  )
بآ زا  ات  دیزاس  باریـس  اهنآ  نوخ  زا  ار  اهریـشمش  ای  و  دینیـشنب ، دوخ  ياج  رب  يراوخ  تلّذ و  هب  ای  دیراد ، رارق  یهار  ود  رـس  رب  نونکا 

. تسامش هنادنمزوریپ  گرم  رد  نادیواج  یگدنز  و  تسکش ، اب  مأوت  یگدنز  رد  گرم  هک  دینادب  سپ  دیوش ، باریس 
ریت و جامآ  ار  ناشاهولگ  هناروکروک  اـت  دـناشوپیم ، ناـنآ  زا  ار  تقیقح  هدروآ و  هارمه  ار  ناـهارمگ  زا  یهورگ  هیواـعم  دیـشاب ! هاـگآ 

[ . 1 .( ] دننک ریشمش 
. دمآ رد  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح  فّرصت  هب  تاُرف  هناخدور  تایلمع ، زاغآ  نامه  رد 

: تفگ صاعورمع  هب  هیواعم 
؟ دنکیم هچ  ام  اب  یلعوت  رظن  هب 

: تفگ ورمع 
. دراد بآ  زا  ریغ  یفده  وا  تسین  وت  لثم  مالسلا  هیلع  یلع 

. دنشونب رگشل  ود  ره  ات  تشاذگ  دازآ  ار  بآ  زا  هدافتسا  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

مالسلا هیلع  یلع  ماما  www.Ghaemiyeh.comهمانشناد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1507زکرم  هحفص 1322 

http://www.ghaemiyeh.com


. دندیدرگ قحُلم  ترضح  نآ  رگشل  هب  دندش و  تیاده  ماما  نانمـشد  زا  يرایـسب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  يریگعضوم  نیا  اب 
[ . 2]

------------------------
اه : تشون  یپ 

یتشد . دمحم  سرهفملامجعم  هغالبلاجهن  هبطخ 51  [ 1]
. یتشد دمحم  سرهفملا  مجعم  هغالبلاجهن  هبطخ 51  [ 2]

نایماظن يربهر و  ياهتیلوؤسم 

نودـب عرـش ، مکح  زج  ار  يراـک  و  مرادـن ، ناـهنپ  امـش  زا  ار  يزار  چـیه  یگنج  رارـسا  زج  هک  تسا  نآ  نم  رب  امـش  قح  دیـشاب ! هاـگآ 
يواسم ياهنوگب  امش  همه  اب  و  مزادرپب ، نآ  هدش  نییعت  تقو  رد  و  هدرکن ، یهاتوک  امش  قح  تخادرپ  رد  و  مهدن ، ماجنا  امش  اب  تروشم 

. منک راتفر 
مزال امـش  رب  نم  تعاطا  و  دراد ، ینازرا  امـش  رب  ار  دوخ  ياهتمعن  هک  تسادـخ  رب  مهد ، ماجنا  ار  هدـش  دای  ياهتیلوؤسم  نم  یتقو  سپ 

شالت قح  هب  ندیـسر  يارب  اهیتخـس  رد  و  دیزرو ، یتسُـس  تسا  حالـص  هچ  نآ  ماجنا  رد  و  دـینک ، یچیپرـس  نم  نامرف  زا  دـیابن  و  تسا ،
هار چیه  و  داد ، مهاوخ  رفیک  یتخـس  هب  ار  وا  هک  تسا ، راتفر  جک  ناسنا  نم  دزن  دارفا  نیرتراوخ  دـینکن ، يرادـیاپ  امـش  رگا  لاح  دـینک ،

روما ادخ  هک  هچ  نآ  رد  دوخ  ناهدنامرف  زا  و  هتشاد ، تفایرد  ناتناهدنامرف  زا  ار  يرورض  ياهلمعلاروتـسد  سپ  تشاد ، دهاوخن  يرارف 
[ . 1  ] دورد اب  دینک ، تعاطا  دنکیم ، حالصا  ار  امش 

---------------------
اه : تشون  یپ 

: تسا ریز  حرش  هب  همان  نیا  كرادم  دانسا و  یتشد ، دمحم  سرهفملا  مجعم  هغالبلاجهن   50 همان 3 :  [ 1]
يافوتم 202 ه)  ) محازم نب  رصن  نیفص ص 107 : باتک  - 1

يافوتم 460 ه)  ) یسوط خیش  یلامأ ج1 ص217 م8 : باتک  - 2
يافوتم 413 ه)  ) دیفم خیش  یلامأ : باتک  - 3

يافوتم 573 ه)  ) يدنوارنبا ۀعاربلا ج 3 ص 158 : جاهنم  - 4
يافوتم 1110 ه)  ) یسلجم راونالا ج 72 ص 354 : راحب  - 5

يافوتم 1110 ه)  ) یسلجم راونالاراحب ج33 ص469 و75 و589 : - 6
(. يافوتم 380ه  ) ینارح هبعش  نبا  لوقعلا ص180 : فحت  - 7

ترجه هار  رد  هزرابم 

هلآو هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هداوناخ  اـهتناما ، ّدر  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  یلع  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ترجه  زا  سپ 
. دسرب هنیدم  هب  ات  داد  چوک  کچوک  ناوراک  کی  رد  ار  ملسو 

ماما رب  ار  هار  هیما  نب  برح  مـالغ  حاـنج »  » یهارمه هب  دـندوب ، راد  باـقن  راوس  تشه  دودـح  هک  یعمج  هدـش  ربخاـب  شیرق  ناـسوساج 
. دنتسب

: دنتفگ مالسلا  هیلع  یلع  ماما  هب  دش ، عافد  هدامآ  و  دروآ ، دورف  ار  نانز  و  دناباوخ ، ار  اهرتش  ًاروف  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح 
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. میربیم هّکم  شیرق  يارب  ار  ترس  ای  مینادرگیم  زاب  ار  وت  هنرگو  درگ  زاب  هّکم  هب 
: دومرف تفرگ و  تسد  هب  ریشمش  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

. دیایب شیپ  ددرگ  هعطق  هعطق  شندب  دهاوخیم  هکره 
نانچ ریشمش  اب  و  دیشک ، رانک  ار  دوخ  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح  هک  درک ، هلاوح  يریـشمش  دمآ و  ولج  برح  مالغ  حانج » »

. دش مین  ود  رَمَک  زا  هک  دز  حانج  رمک  رب 
رذع اب  هک  درک  هلمح  وا  ناهارمه  رگید  هب  هاگنآ 

[ . 1 . ] دندرک رارف  ّتلذ  یهاوخ و 
-----------------------

اه : تشون  یپ 
. یقداص همجرت  مالسلا ص 115 ، اهیلع  ارهز  همطاف  و -  یسوط ص 300 -  خیش  یلاما  [ 1]

لوا هفیلخ  زا  كدف  هبلاطم 

یقاب ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  هک  ار  دوخ  ثاریم  دندمآ و  لّوا  هفیلخ  دزن  ربمایپ  يومع  ساّبع  مالـسلا و  اهیلع  همطاف  ترـضح 
. دندرکیم هبلاطم  ربیخ  زا  ار  ناشمهس  كدف و  ناشنیمز  عقوم  نآ  رد  ناشیا  دنتساوخ ، دوب  هدنام 

: تفگ لّوا  هفیلخ 
. تسا هقدص  دنامب  ام  زا  هچنآ  میراذگیمن و  ثرا  هب  ار  يزیچ  ام  دومرف : هک  مدینش  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  نم 

اب دینش  ار  نخس  نیا  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  هک  یماگنه 
[ . 1 . ] تفگن نخس  مه  هملک  کی  لّوا  هفیلخ  اب  رْمُع  رخآ  ات  درک و  كرت  ار  سلجم  نآ  نیگمشخ  یتلاح 

. تفر ایند  زا  ات  درکیم  هیرگ  دوخ  لاحب  هتسشن و  هناخ  رد  سأی  لاح  اب  و 
دنکیم : نایب  هتشون ، فینح  نب  موس  هفیلخ  هب  هک  ياهمان  نمض  رد  ًاحیرص  ار  زیگنا  مغ  ناتساد  یناودع و  فّرصت  نیا  مالسلا  هیلع  یلع 

[ . 2 . ] ُهَّللا ُمَکَْحلا  َمِْعن  َو  َنیرَخآ  ٌمْوَق  ُسوُُفن  اْهنَع  ْتَخَس  َو  ٍمْوَق  ُسوُُفن  ُءامَّسلا  ُْهتَّلَظَا  ام  ِّلُک  ْنِم  ٌكَدَف  انیدیَا  ِیف  َْتناک  یَلب 
سوُُفن دیزرو و  صرِح  عمط و  نآ  رب  موق  نآ  ياهـسفن  سپ  دوبام ، تسد  رد  كدف  طقف  هتخادنا  هیاس  نآ  رب  نامـسآ  هک  هچنآ  زا  يرآ  »

.« تسا رواد  نیرتهب  دنوادخ  دندومن ، ضارعا  هدرک و  رظن  فرص  نآ  زا  مهياهّدع 
-------------------------

اه : تشون  یپ 
يراخب ج 8 ص 185 . حیحص  [ 1]

ضیف ج2 ص958. حرش  45 و  همان دیدحلایبا ص6  نبا  حرش  [ 2]

ءافلخ ياهتعدب  اب  هزرابم 

و مدرم ، یعاـمتجا  تـیبرت  هـک  دـمآ  دـیدپ  یهلا  ماـکحا  رد  يداـیز  تارییغت  اهتعدـب و  هفیقـس ، نارـس  تموـکح  هلاـس  نارود 25  رد 
. دوب مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  تموکح  یئارجا  تالکشم  زا  یکی  یمالسا  لیصا  ياهشزرا  هب  تّما  ندنادرگزاب 

: دوب هداد  روتسد  مود  هفیلخ 
دناوخ . تعامج  هب  دوشیم  ار  یبحتسم  زامن 
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: هک دش  دنلب  اهدایرف  و  دش ، عورش  اهضارتعا  دنناوخن ، تعامج  هب  ار  یّبحتسم  زامن  هک  داد  روتسد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  یتقو 
. دیامن راتفر  مود  هفیلخ  تاروتسد  فالخرب  دهاوخیم  مالسلا  هیلع  یلع 

نامز رد  هک  یئاج  نامه  ، ) دهد رارق  دوخ  یلصا  ياج  رد  ار  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  ربنم  تساوخ  مالسلا  هیلع  یلع  هک  يزور  و 
، دندیشک دایرف  دندش و  عنام  و  دندرک ، ضارتعا  مدرم  تشاد ،) رارق  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

ضارتعا یـسک  دنرادرب  دوخ  ياج  زا  ار  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ربنم  دنتـساوخیم  مود  هفیلخ  لّوا و  هفیلخ  هک  يزور  اّما 
. درکن

تسا ، ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ّتنس  هب  تشگزاب  یئارگ و  ّتنس  رد  مالسلا  هیلع  یلع  تالکشم  هدنهد  ناشن  اهنیا 
دندش ، فرحنم  مدرم  لاس  نوچ 25 

دندیدرگ ، خسم 
[ . 1 . ] دنداد رییغت  ار  نید  ماکحا  و 

-----------------------------
اه : تشون  یپ 

رواشیپ ص 557. ياهبش  و -  راونالا ج 2 ص 260 -  تارمث  [ 1]

موس هفیلخ  نامز  رد  تافیرحت  اب  هلباقم 

اب هلباقم  نید و  ماکحا  رب  تراـظن  توکـس ، اوزنا و  هلاـس  نارود 25  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  تراـظن  راـثآ  زا  رگید  یکی 
. دوب نید  رد  يراذگ  تعدب  فیرحت و 

دنداد ، ماجنا  عیرشت و  ار  عّتمت  جح  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مالسا  یمارگ  لوسر 
: تفگ درک و  یهن  نآ  زا  دوخ  تفالخ  نارود  رد  مود  هفیلخ  اّما 

[ . 1  ] ِءاَسِّنلا ُۀَْعتُم  َو  ِّجَْحلا  ُۀَْعتُم  اَهیَلَع ، ُِبقاَُعا  َو  اَمُْهنَع  یْهنأ  اَنَا  َو  هَّللا  ِلوُسَر  ِدْهَع  یَلَع  اتَناک  ناتَْعتُم 
. منکیم تازاجم  ار  وا  دهد  ماجنا  سک  ره  منکیم و  یهن  ار  نآ  نم  زورما  دوب و  ادخ  لوسر  نامز  رد  هعتم  عّتمت و  جح 

. تشادن دوجو  مود ، هفیلخ  تنوشخ  اب  دروخرب  يارب  هنیمز  و 
: تفگ دندروآ  راشف  وا  هب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  باحصا  یتقو  موس  هفیلخ  نامز  رد 

[ . 2 . ] دهد ماجنا  عّتمت  جح  ای  دنک  لمع  تساوخ  سک  ره  مدرک ، حرطم  ار  دوخ  رظن  نم 
: دومرف درک و  دیدش  دروخرب  موس  هفیلخ  اب  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح 

؟ ینکیم یهن  ار  مدرم  عّتمت  جح  زا  وت 
[ . 3 . ] دنتفگ هیبلت » ، » دوخ نارای  اب  عّتمت  ّجح  يارب  دوب ، كانمشخ  هک  یلاح  رد  و 

: هک تسا  هدمآ  يرگید  تیاور  رد 
ترضح سپس  دندرک ، زاغآ  ار  عّتمت  جح  لامعا  وا  نارای  مالسلا و  هیلع  یلع  ماما  و  درک ، یهن  عّتمت  جح  زا  ار  دوخ  باحـصا  موس  هفیلخ 

: دومرف موس  هفیلخ  هب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
؟ يرادیم زاب  ار  مدرم  عّتمت  جح  زا  وت 

. يرآ تفگ : موس  هفیلخ 
: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
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عّتمت جح  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  میاهدادن ؟ ماجنا  عّتمت  ّجح  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هارمه  ام ، امش و  ایآ 
؟ تفگ هیبلت  داد و  ماجنا 

: داد خساپ  موس  هفیلخ 
[ . 4 . ] میدیسرتیم ام  یلو  يرآ ،

-----------------------------------
اه : تشون  یپ 

همادق ج 7 نبا  ینغُم  و -  دیدحلا ج 3 ص 167 -  یبا  نبا  حرش  و -  داعملاداز ج 2 ص 205 -  و -  دهتجملا ج 1 ص 346 -  ۀیادب  [ 1]
مزح ج 7 ص 107 . نبا  یّلحم  و -  ص 527 - 

دمحا ج 1 ص 92 . دنسم  [ 2]
ریثک ج 129 5 . نبا  خیرات  و -  کلام ص 336 -  أطوم  [ 3]

دنسم و -  ملسم 896 -  حیحص  و -  ریثک ج 5 ص 126 -  نبا  خیرات  و -  دمحا ج 1 ص 57 -  دنسم  و -  یئاسن ج 2 ص 15 -  ننس  [ 4]
یسلایط ج1 ص16. دنسم  و -  يراخب ج 1 ص 190 -  حیحص  و -  یقهیب ج 5 ص 22 -  ننس  و -  دمحا ج 1 ص 97 و 136 - 

یلیبدرا سدقم 

هدیـسر ع )  ) يرکـسع نسحلا  نب  ۀجح  ترـضح  سّدـقم  تمدـخ  اهراب  هک  یـسک  هعیـش  راختفا  راوگرزب  ملاع  موحرم  ناگرزب ، زا  یکی 
اب دنوادخ  يدید و  هنوگچ  ار  ترخآ  ملاع  دیـسرپ  وا  زا  دید  باوخ  رد  ار  (ع)ه  یلع یلاعت  هّللا  ناوضر  یلیبدرا  سدقم  دـمحا  الم  همالع 

ینعی ربق  نیا  بحاص  رگم  ار  ام  دادـن  عفن  تسا  قنوریب  داسک و  هک  لـمع  رازاـب  دومرف : ردـقلا  لـیلج  ملاـع  نیا  درک ؟ ياهلماـعم  هچ  وت 
(. (ع یلع اقآ  رگم  دادن  تاجن  ار  ام  یسک  ترخآ  ملاع  رد  ینعی  ع .)  ) نینمؤملاریما ترضح 

ناج  (ع ) یلع ادخ  ار  ناج  روشک  یئافص  ار  لد  هبعک 
ناج (ع ) یلع ادیپ  تخُر  زا  یئوت  قح  رب  یئوت  قح 

وت  یئوت  رشحم  عفاش  وت ، یئوت  رثوک  یقاس 
ناج (ع ) یلع الوا  سوفنرب  يا  یئوت ، ربمغیپ  سفن 

نم  ماهدنب  تیاول  رد  نم ، ماهدنز  تیالو  اب 
ناج (ع ) یلع ادرف  مه  زورما و  مه  تسین  ماهشوت 

مریگن  زگره  نم  دنب  زا  دنب  دنزاس  ادج  رگ 
ناج (ع ) یلع الوم  يا  تناماد  زا  تسد  تیاپز ، رس 

رای يدهم  رشن  هداز ، فلخ  ریم  (ع ) یلع هیولعلا ، تامارک  عبنم : 

اقآ حدم 

هناخ رد  ریقف  رفنکی  ناکنک  رد  دومرف : لقن  هماقم  هّللا  (ع ) یلعا یمج  ینسحم  عیفش  دمحم  خیـش  جاح  موحرم  قداص  بحم  دهاز و  ملاع 
هک رهـش  یـضاق  هناخ  رد  هب  شرذـگ  افداصت  دـندرکیم . یناـسحا  وا  هب  مدرم  دـناوخیم و  ار  (ع) یلع نینمؤملاریما  اـقآ  حدـم  دـمآیم و 

مـسا ردقچ  دـیوگیم  دـنکیم و  زاب  ار  رد  دوشیم  تحاران  تخـس  یـضاق  دـناوخیم ، يدایز  حدـم  دـتفایم و  دوب  یبصان  ياهیّنـسزا 
. منک ناسحا  وتب  نم  هک  ینک  ار  رمع  حدم  هکنیا  رگم  مهدیمن  وتب  يزیچ  يربیم ، ار  (ع ) یلع
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ینابـصع یـضاق  مریگیمن ، مهاوخیمن و  نم  تسا و  رتدـب  رام  رهز  زا  یناسرب  امب  يریخ  یهاوخیم  وت  رمع  هار  رد  رگا  دـیوگیم : ریقف 
تشک دنهاوخ  ارت  دوش  هتشُک  رگا  اریز  رادرب  وا  زا  تسد  دیوگیم  یضاقب  دوشیم و  هطساو  یضاق  نز  دنزیم . یتخسب  ار  ریقف  دوشیم و 

. دوشن عقاو  يداسف  هک  دنکیم  یئوجلد  ًالماک  ریقف  زا  دروآیم و  هناخ  لخاد  ار  یضاق  هرخالاب 
ادیپ جلف  تلاح  یـضاق  دنیبیم  دـیآیم  هک  یتقو  دونـشیم  وا  زا  یبیجع  هلان  يادـص  نز  ياهظحل  زا  سپ  دوریم  شقاطا  هفرغب و  یـضاق 

هک دوب  نیا  دش  هدیمهف  شدوخ  هراشا  زا  هک  هچنآ  ( ؟ هدش هچ  دنـسرپیم  وا  زا  دننکیم  ربخ  ار  شناگتـسب  تسا  هدـش  مه  گنگ  هدرک و 
هناخـضیرمب ار  وا  هلمجلاب  مداتفا ). نیمز  رب  هک  دومن  ترپ  ارمو  دز  متروصب  یلیـس  یگرزب  دـندرب و  متفه  نامـسآ  هب  ارم  متفر  باوخب  اـت 

( دومرف ناتساد  هدننک  لقن   ) دنربیم تیوکب  ار  وا  دشخبیمن  ياهدئاف  چیه  دوشیم و  عقاو  هجلاعم  تحت  هام  ود  بیرق  دندربیم و  نیرحب 
وا هب  نم  درکیم  اعد  سامتلا  دـش و  یجتلم  نمب  میدـش  تیوک  دراو  مه  قاـفتاب  دـندروآ و  ار  وا  مدوب  نم  هک  یتشک  ناـمه  رد  اـفداصت 
هب مه  يدـنچ  هلمجلاب  درکن و  يرثا  تخبدـب  نآ  هب  فرح  نیا  یبایب و  افـش  دـیاب  هدروخ  شایلیـس  هک  یـسک  نامه  تسد  هک  مدـنامهف 

یناکد رد  تکـالف  رقف و  لاـح  ناـمهب  مدـید  ار  وا  نیرحب  رد  هتـشذگ  لاـس  اـت  دومرف  دیـشخبن و  هدـیاف  درک  هعجارم  تیوک  ناتـسرامیب 
(. (ع یلع اقآ  سّدقم  تحاس  هب  تراسج  رثا  تسا  نیا  دومنیم . یئادگ  درکیم و  یگدنز 

وجب  ار  تقیقح  هار  رشب  يا 
راگتسر ملاع  ود  ره  رد  يوش  ات 

تسوا  لآ  و  (ع ) یلع رهم  قح  هار 
رادیاپ مکحم ، هار  نیا  رد  شاب 

ریدغ  رارسا  يزمر ز  تمیوگ 
راعشا ردیح  بح  یئامن  ات 

ننملاوذ  رما  هب  دمآ  لیئربج 
راکشآ ار  یلو  نک  ربمیپ  یک 

اجب  ار  دزیا  رما  يراین  رگ 
راوتسا تلاسر  غیلبت  تسین 

قلخ  رفک  نیک و  یسرتیم ز  هک  رگ 
راگدرورپ ارت  دراد  هگن  ناه 

رای يدهم  رشن  هداز ، فلخ  ریم  (ع ) یلع هیولعلا ، تامارک  عبنم : 

یتیالو هویم 

نیا رد  دوب . هدـش  روک  شمـشچ  هک  مدیـسر  یبرع  هب  ترفاسم  رد  هک  تسا  هدرک  تیاور  تسا  نیثدـحم  نارـسفم و  زا  یکی  هک  شمعا 
عیسو یلیخ  شاهنماد  هک  ياهّبق  نآ  قحب  ادنوادخ  هک  درکیم : اعد  دوب و  هتفرگ  نامسآ  فرط  هب  ار  شتسد  دوب و  هتسشن  نابایب  رد  لاح ،

. نادرگزاب نم  هب  ارم  مشچ  تسا  نیریش  رایسب  شیاههویم  هک  یهاگراب  قحب  تسا و 
و ص )  ) دـمحم ترـضح  هّبق  زا  مروظنم  تفگ : تسا ؟ مادـک  هویم  و  تسیچ ؟ هاگراب  هّبق و  ییوگیم ؟ هچ  یبارعا  يا  متفگ : متفر و  ولج 

. تسا مالسلاامه ) (ع) یلع  ) نیسح ماما  نسح و  ماما  ترضح  اههویم  و  مالسلااه ) (ع) یلع  ) ارهز ترضح  هاگراب 
هار ناـمه  زا  دیـسر و  ناـیاپ  هب  مترفاـسم  تشذـگ  یتدـم  مداـتفا . هار  هب  مداد و  وا  هب  ار  مترفاـسم  جراـخم  زا  مهرد  ود  تـفرگ ، ماهـیرگ 

میارب ار  دوخ  نتفای  افـش  یگنوگچ  هک  متـساوخ  وا  زا  و  مدیـسرپ . ار  شلاوحا  تسا . هدروآ  تسدب  ار  شاییانیب  درم  نآ  مدید  متـشگرب .
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. دنک فیرعت 
رد رگا  دـمآ  بیغ  زا  ییادـن  ناهگان  هک  مدرکیم  هلان  مدوب و  هتـسشن  اهنت  اج  نیمه  رد  يزور  دـنداد . افـش  ارم  ص )  ) دـمحم لآ  تفگ :

. نک زاب  دنبب و  ار  دوخ  نامشچ  یتسه  قداص  (ع) یلع یتسود 
ار ادص  هدنیوگ  مدرک  هاگن  هچ  ره  منیبب . مناوتیم  ار  اج  همه  تسا و  نشور  ناهج  مدید  مدرک ، زاب  ياهظحل  زا  سپ  متسب و  ار  منامـشچ 

. نک یفرعم  ار  تدوخ  هک  مهدیم  تمسق  ادخ  هب  ارت  يدیسر  نم  داد  هب  هک  یسک  يا  متفگ : مدیدن .
. دهدیم تاجن  ار  ناسنا  ترخآ  ایند و  رد  (ع) یلع یتسود  هک  نادب  متسه . یبن  رضخ  نم  هک  دمآ  ییادن 

(ع ) یلع ای  وت  يوک  مورن ز  مسق  ادخ  ردق  لالجب و 
(ع) یلع ای  وت  يور  دیماب  دوب  نم  یتسه  تایح  هک 

نمچ  لگ و  ریس  هب  دورن  ندب  زا  دور  نم  ناور  وچ 
(ع) یلع ای  وت  يوم  دنمکب  نم  ناج  ریاط  داتف  هک 

ملصاح  وت  قشع  دقن  هدش  ملیام  وت  يورب  رگا  نم 
(ع) یلع ای  وت  يوب  هچ  دونش  ملد  دوش  هدنز  هک  ادخب 

یتیآ  وت  نامسآ ز  هم  یتیالو  رهپس  هم  وت 
(ع) یلع ای  وت  يوکب  منکب  یتماقا  هک  رگا  دوش  هچ 

ناهن  ام  هدیدز  وشم  وت  نافراع  تقیقح  يا  (ع ) یلع
(ع) یلع ای  وت  يوخ  هتفرگب  ناقشاع  هتسخ  ناور  هک 

اجتلا  منک  منیشنب  افخ  رد  تولخب و  بش  همه 
(ع) یلع ای  وت  يوکن  ُخر  ادخ ز  دوش  هدیدب  نایع  هک 

رای يدهم  رشن  هداز ، فلخ  ریم  (ع ) یلع هیولعلا ، تامارک  عبنم : 

ودنه ناناملسم 

ءاملع زا  يراهدـنق  يولوم  نسح  دـمحم  خیـش  ياقآ  بانج  مالـسلامه ) (ع) یلع  ) تراهط تمـصع و  تیب  لها  صلخم  تلیـضف و  اب  هقث 
تب يودنه  ياهدع  هتـسشن و  دوخ  يرامع  رد  دوب ، شبقل  ماظن  هک  نکد  دابآردیح ، تلود  ياورنامرف  يزور  دـنکیم : لقن  تسا  دهـشم 

يدوخیب ترچ و  تلاـح  نآ  رد  سپ  ناـمز ) نآ  یتنطلـس  یتافیرـشت  تاـموسرم  قبط   ) دـندرکیم لـمح  شودـب  ار  يراـمع  نآ  تسرپ ،
. دنیبیم ار  ع )  ) نینمؤملاریما ترضح  دوشیم و  شضراع 

؟ يداد رارق  ار  دوخ  يرامع  تاداس  شودب  ینکیمن  ءایح  ماظن  دیامرفیم : وا  هب  (ع) یلع اقآ 
؟ هدز رس  يریصقت  ام  زا  رگم  اقآ  دنیوگیم  ناودنه  دنراذگ ، نیمزرب  ار  يرامع  دیوگیم  ددرگیم و  بلقنم  دنکیم و  زاب  مشچ 

ماظن ات  دنـشکیم  شودب  ار  يرامع  دـنیآیم و  رگید  یعمج  سپ  دـننک  دـنلب  ار  يرامع  دـنیایب و  يرگید  هدـع  دـیاب  نکل  هن  دـیوگیم :
رد هدرک و  راـضحا  ار  اـهنآ  دنتـشاد  شود  رب  ار  يراـمع  لوا  هبترم  رد  هک  يدارفا  نآ  سپـس  ددرگیم ، رب  لزنم  هب  هتفر و  دوـخ  دـصقمب 

؟ دیئاجک زا  امش  دیوگیم  دسوبیم و  ار  ناشیور  هدومن و  هقناعم  ناشیا  اب  هتخادنا و  اهنآ  ندرگب  تسد  تولخ 
اجنیا هب  ناتـسبرع  زا  ام  دادجا  هک  مینادیم  ردقنیمه  دـنیوگیم : دـیدوب ؟ اجنیا  قباس  زا  ایآ  دـیوگیم : هیرق ، نالف  لها  دـنهدیم : باوج 

. دناهدومن نطوت  دندوب و  هدمآ 
دندروآ دنتـشاد  هچ  ره  هدومن و  تعاطا  دیروایب . نم  دزن  دینک و  عمج  دیراد  ناتدادجا  زا  هکیتاج  هتـشون  دینک ، صحفت  دیاب  دـیوگیم :
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یـسوم نب  (ع ) یلع ترـضح  هب  اهنآ  بسنم  هک  دـنیبیم  دـنکیم و  ادـیپ  ار  ناشدادـجا  همان  بسن  همان و  هرجـش  اههتـشون  نیب  رد  ناطلس 
. دنتسه يوضر  تاداس  زا  دسریم و  ع )  ) اضرلا

بلقنم اهنآ  همه  دیناناملـسم ؛ دیـس  هداز و  اقآ  هکلب  هداز  ناملـسم  هکیلاح  رد  دیاهدش  ودنه  روطچ  امـش  دیوگیم  دـتفایم و  هیرگب  ماظن 
. دنکیم اطع  اهنآ  هب  يدایز  كالما  مه  ماظن  دنوشیم و  يرشعینثا  هعیش  ناملسم و  هدش و 

سب  تسا و  رس  رد  ارم  لآ  و  (ع ) یلع قشع 
سب تسا و  رس  درد  همه  نارگید  قشع  نوچ 

میملاع  نابوخ  قشاع  رادتسود و  ام 
سب تسار و  رگ ز  ناهجب  ياهدع  قوشعم 

ناهج  نیا  هب  یتسم  میدز ز  اپ  تشپ  رگ 
سب تسا و  رغاس  رد  هقشاعم  یم  ار  ام 

یلو  نورب  ار  (ع ) یلع يالو  نکم  لد  زا 
سب تسا و  رشحم  رد  وت  عیفش  لمع  نسح 

يدزیا  هب  تبسن  هدم  یضترم  حادم 
سبو تسا  ربنق  (ع ) یلع مالغ  رد  كاخ 

رای يدهم  رشن  هداز ، فلخ  ریم  (ع ) یلع هیولعلا ، تامارک  عبنم : 

لوبقم حدم 

اقآ تاضویف  زا  مدوب و  سّدقم  دهشم  نکاس  هدنب  : دومرف لقن  دنتسه  دهشم  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هک  يراهدنق  يولوم  هّللا  ۀیآ  ترضح 
(ع) یلع خیـش  موحرم  مزالم  دوب ، باّذـج  مربنم  رتدایز ، دوخ  تیلباق  زا  فوئر و  ماما  ناسحا  نوهرم  یناوج  رد  (ع ) اـضر ماـما  ترـضح 
زا یگمه  هک  ینایتشآ  یـضترم  خیـش  يدرونجب و  یـضترم  خیـش  یناچوق و  (ع ) یلعناضمر خیـش  یناچوق و  اـضر  دیـس  يدـنواهن و  ربکا 

. دنداتسرفیم هریغ  راهدنق و  ناتسکاپ و  لثم  ناریا  فارطا  هب  ارم  ناشیا  مدوب  دندوب ، دهشم  هتسجرب  ماظع و  ياملع 
لوغشم يدنواهن  ربکا  (ع ) یلع خیـشآ  هّللا  ۀیآ  موحرم  دنتفگیم  برغم  ناذا  هزات  داشرهوگ  دجـسم  مدمآ  مدش  دهـشم  دراو  هک  بشکی 

يرال ماوق  جاح  موحرم  تقو  نیا  رد  متـسشن  شتمدخ  مدومن و  هقناعم  شترـضح  اب  مدیـسر . شتمدخ  زامن  مامتا  زا  سپ  دـیدرگ و  زامن 
. مدوب هدینشن  ار  راعشا  نیا  نآ  زا  لبق  نم  هک  دناوخ  ار  رعش  ود  نیا  شیادتبا  دومن و  ار  هضور  همدقم  يانب  داتسیا و 

رشب  فیک  رشب  (ع ) یلع اه 
رهظ یلجت و  هیف  هبر 

رصب  رون و  بجاولاو  وه 
رمق سمش و  ءدبملاو  وه 

جاح هب  مرگید  شوگ  ناشیا و  هب  مشوگ  کی  هک  درکیم  تبحـص  نم  اب  تشاد  يدـنواهن  ربکا  (ع ) یلع خیـش  ياقآ  دـش . بلقنم  ملاـح 
. دوب ماوق 

. مدرک نیمضت  يرکش  ریش و  ار  راعشا  نآ  متشادرب  ار  دادم  متفای  یئاسر  عبط  مدوخ  رد  مدوب  اهنت  مدمآ  هناخب  بلقنم  لاح  اب 
رشب  فیک  رشب  (ع ) یلع اه 

رهظ یلجت و  هیف  هبر 
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ربخ  داد  امب  لُک  لقع 
رمقلاک (ع ) یلع سمشلاک و  انا 
رصب  رون و  بجاولاو  وه 

رمق سمش و  ءدبملاو  وه 
رگخا  اهلدب  دنکفا  قشع 

رشحم ادیوه  دوبن  قشع 
ردیح  هّللادسا  دوب  هچ  قشع 

رشب فیک  رشب  (ع ) یلع اه 
رهظ  یلجت و  هیف  هبر 

تشرس  هک  مدآ  لگ  سب  يرشب 
تشکب هک  تدابع  مخت  یقح  رگ 

تشهب  تشهره  هنیئآ  تیئور 
تشنک ورید  ره  هزیوآ  تیوم 

تشخو  لگ  نیا  رظنب  نک  ایمیک 
تشرس روح  ملگ  تشخ و  دوش  ات 

تشز  یلاغ  یبصان و  مین  نم 
تشون هنوگنیا  نم  قشمرس  قشع 

رحس  ماش و  ره  وت  بارحمب  هک 
رواد دزنب  میرآ  هدجس 

رشب  فیک  رشب  (ع ) یلع اه 
رهظ یلجت و  هیف  هبر 

تسا  هّللا  (ع ) یلع هک  یلاغ  تفگ 
تسا هّللا  تافص  هّللا  تسین 

تسا  هاج  بحم  هک  عرشتم 
تسا هاچ  رد  يربخیب  زا  مه  وا 

تسا  هاگآ  هرجح  تیب  زا  بوخ 
تسا هاشنهاش  هلبق  زا  لفاغ 

تسا  هاگرد  (ع)ش  یلع دمحا  رهش 
روآ نافرع  هلبق  نآ  هب  ور 

روآ  نآرق  لامعا ز  سرد 
رشب فیک  رشب  (ع ) یلع اه 

رهظ  یلجت و  هیف  هبر 
دوبعم  رس  نزخم  يا  (ع ) یلع
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دوجو ناتسلگ  يازفا  قنور 
دوعسم  تلوزن  سوق  زا  هبعک 

دوعص سوق  ارت  هفوک  دجسم 
دوشگب  یتسه  رد  نوچ  تقلاخ 

دوصقم شدوب  وتب  يزاب  قشع 
دوب  نیا  تبحم  قشع و  زا  ضرغ 

دوج هرفس  ناهجب  دیاشگ  ات 
ردیح  حیدمب  میوگ  هچ  نم 

رشب نج و  (ع ) یلع حدم  زا  زجاع 
رشب  فیک  رشب  (ع ) یلع اه 

رهظ یلجت و  هیف  هبر 
هابت  همان  هیسور  نسح 
هاش يا  ربنقب  هدروآ  هانپ 

هاقوشا  دهد و  راب  شرگا 
هالیواو شرد  زدنا  ربرو 

هّللاءاشنا  تربنق  (ع ) یلع ای 
هاگرد زا  دنکن  لئاس  در 

هاگن  هتسخ  نمب  نک  اربنق 
هّللاءاش ام  هّللا و  یبسح 

ردیح  بح  هداب  زا  متسم 
رثوک ربنق  تنج و  (ع)م  یلع

رشب  فیک  رشب  (ع ) یلع اه 
رهظ یلجت و  هیف  هبر 

؟ هن ای  هدش  لوبق  حدم  نیا  متسنادیمن  تشذگ  لاس  راهچ 
هتسب مرح  ياهرد  مدید  مدش  كرابم  قاور  دراو  (ع ) یلعُم يالبرک  مدش  فرـشم  مدید  هعقاو  ملاع  رد  مدوب  هدیباوخ  راهان  زا  دعب  يزور 

. دنتسه ثراو  ترایز  ندناوخ  لوغشم  قاور  نیب  راوز  و 
زاب رگید  تعاسکی  یلب  دـنتفگ ؛ دوشیم ؟ زاب  اهرد  ایآ  مدیـسرپ  ماهدیـسر . هزات  الاح  نم  تسا  هتـسب  اـهرد  ارچ  هک  دـش  نوگرگد  ملاـح 

. دناهیزعت حدم و  لوغشم  دنتسه و  ع )  ) ءادهشلا دیس  ترضح  مرح  رد  نیرخآ  نیلوا و  ياملع  نیدهتجم و  الاح  دوشیم و 
رظن تسا  هتفرگ  رارق  كرابم  رس  يالاب  هک  هرجنپ )  ) یکابش نآ  دزن  تفرگیمن . مارآ  ملد  مدمآ  هاگلتق  تمسب  باوخ  ملاع  نامه  رد  نم 

نـسح ازریم  ردص ، لیعامـسا  دیـس  یناشاک ، ضیف  نسحمالم  یـسلجم ، همالع  متخانـش ، ار  ياهدع  مدید  ار  ءاملع  كابـش  نایم  زا  مدرک 
موحرم همه ، هدرکرـس  دندوب و  كابـشب  تشپ  حیرـضب و  همه  دوب  تیعمج  زا  ولمم  مرح  دنتـشاد  روضح  يرتشوش  رفعج  خیـش  يزاریش ،

هیرگ دـنتفگیم و  تنـسحا  تنـسحا  نارگید  ندـناوخ  زا  سپ  دـناوخب . دورب  اقآ  نالف  دادیم  روتـسد  ناشیا  دوب . یمق  نیـسح  اقآ  جاـح 
. دندرکیم
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مدروآ و راشف  مدوخب  كابـش  هشوگ  زا  اههچب  دـننام  ایؤر  ملاع  ناـمه  رد  دـندمآ . نیئاـپ  دـندناوخ و  دـنتفر و  ـالاب  مدـید  ار  يرفن  دـنچ 
. متسشن اجنامه  راچان  یمق  ياقآ  دوخ  يولهپ  رگم  دوبن  اج  چیه  یلو  مدید  رهطم  مرح  لخاد  ار  دوخ  ناهگان  هدرک  فرطنآ  فرطنیا و 

يولوم دومرف  دید  ارم  هکنیمه  مدوب .) ناشلیکو  زین  راک  رخآ  رد  متشاد و  تدارا  ناشیاب  دوب  سّدقم  دهشم  رد  یمق  ياقآ  هک  یتقو  هدنب  )
ار هیآ  مادک  مالعا  نیا  روضح  اب  منک و  هچ  ار  اقآ  رما  مدـش  عقاو  یهار  ود  نایم  نم  ناوخب . زیخرب و  دومرف  نابرق . هلب  مدرکـضرع  نسح .

رشب (ع ) یلع اه  راعشا  مدناوخ ، دش  یبیغ  ماهلا  ملدب  ناهگان  هکنیا  لثم  منزب  هضور  زیرگ  هنوگچ  منک  قیبطت  ار  ثیدح  مادک  منک  ناونع 
مدوب هدرم  هکنیا  لثم  مدوب  هدرک  يدایز  قرع  دـیپطیم  ملد  مدـش  رادـیب  باوخ  زا  هک  یتقو  تشذـگ . هک  ياهدیـصق  رخآ  اـت  رـشب  فیک 

. تسا هدش  عقاو  تیانع  دروم  ماهحیدم  هّللا  دمحب  هک  مدروآ  اجب  ار  يادخ  رکش 
تسین  ادج  وت  زا  ادخ  دنوادخ و  تسد  وت 

تسنایمب تیاپ  هک  تسا  قح  همه  اجنآ 
دناوخ  ادخ  یموق  دش و  یماع  وتب  یموق 

تسنآ هن  تسا و  نیا  هن  هاگآ  وت  نأش  زا 
تماقم  هکناز  درخ  دنامرد  وت  حدم  زا 

تسنامگ رترب ز  هشیدنا و  زا  رتالاو 
اتفگش  دوساین  هیرگ  زا  بشب  وکنآ 

تسنایژ ریش  زا  رتگنچ  يوق  گنج  رد 
دیآ  بلب  اهناج  همه  تشحوز  هک  يزور 

تسناما طخ  نآ  هک  وت  يالوب  مزان 
تقیقح  رازابب  وت  رهق  وت و  رهم 

تسنایز نیع  نیا  دمآ و  دوس  قلطم  نآ 
رای يدهم  رشن  هداز ، فلخ  ریم  (ع ) یلع هیولعلا ، تامارک  عبنم : 

یمق يازریم 

، دوب نآرق  تئارق  لوغـشم  امئاد  و  دوب ، هدومن  رایتخا  ار  (ع)ه ) یلع یلاعت  هّللا  ناوضر   ) یمق يازریم  موحرم  هربقم  يراذگتمدخ  یـصخش 
رد نم  یئاراد  مامت  هک  متشاد  ینایمه  مدومنیم ، تعجارم  هکم  زا  تفگ  دندیـسرپ ؟ وا  زا  ار  تلع  . دهاوخب ای  دریگب  یقوقح  هکنیا  نودب 

. داتفا ایرد  هب  یتشک  هب  ندش  راوس  عقوم  دوب  نآ 
هار همه  نیا  اقآ  هک  مدرک  لد  درد  لسوتم و  ع )  ) نینمؤملاریما (ع ) یلع ترضح  هب  هتسکش  یلد  اب  مدش و  مرح  دراو  فرشا  فجن  مدمآ 
هب ارم  لام  هک  مراد  اعدتسا  تترضح  زا  هتفر  نیب  زا  میئاراد  مامت  الاح  مراد و  وربآ  هکلب  متسین  رادن  یمدآ  مدمآ و  امش  هقالع  قشعب و  ار 

.... هدش گنت  یلیخ  متسد  اریز  دیناسرب  نم 
رگا دومرف  نم  هب  ترـضح  مدـش ، فرـشم  (ع) یلع نینمؤملاریما  نیدـحؤملا  یلوم  اقآ  تمدـخ  ایؤر  ملاـع  رد  متفر  باوخ  هب  بش  ناـمه 

. ریگب یمق  يازریم  زا  ورب  یهاوخیم  ار  تلام 
هک تسا  زور  دـنچ  دومرف : ازریم  متـشاذگ . نایم  رد  ناشیا  اـب  ار  بلطم  مدیـسر  یمق  يازریم  رـضحم  تمدـخ و  هدـش و  رادـیب  باوخ  زا 
. نکن فیرعت  یسک  يارب  ار  ارجام  نیا  متسه  هدنز  هک  یتقو  ات  یلو  ریگب  ار  دوخ  نایمه  دومرف  داد و  نم  هب  ار  نایمه  مراد  ار  وت  راظتنا 

ندز  دیاب  یضترم  يالو  زا  مَد  مدبمَد 
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ندز دیاب  ابع  لآ  نماد  رد  لد  تسد 
تشاگن  دیاب  ناج  حورب  نادناخ  بح  شقن 

ندز دیاب  ام  وچ  لد  رب  يردیح  رهِم  رهُم 
(ع ) یلع زا  دشاب  هناگیب  وا  هک  ره  اب  نزم  مد 

ندز دیاب  انشآ  اب  ندز  یهاوخ  سفن  رگ 
داهن  دیاب  یضترم  ناتسود  يورب  ور 

ندز دیاب  افقرب  تریغ  غیت  ار  یعدم 
راقفلاوذ  یلا  فیس  ال  (ع ) یلع الا  یتف  ال 

ندز دیاب  افص  قدص و  رس  زا  ار  سفن  نیا 
دیزُگ  دیاب  ار  موصعم  هدراچ  ملاع  ود  رد 

ندز دیاب  ارستلود  رد  رب  تبون  جنپ 
لوسر  دالوا  زا  نتسج  تدیاب  یئاوشیپ 

ندز دیاب  ادخ  هار  رد  هنادرم  مدق  سپ 
رای يدهم  رشن  هداز ، فلخ  ریم  (ع ) یلع هیولعلا ، تامارک  عبنم : 

(ع) یلع رهم 

هداد و لیکـشت  یـسلجم  دندوب ، (ع) یلع اقآ  نمـشد  نابّـصعتم  زا  هک  رهنلا  ءاروام  دارفا  زا  یعمج  ناکروگ ، رومیت  ریما  تنطلـس  نامز  رد 
: دوب هدمآ  نآ  رد  هک  دنتشون  یسلجم  تروص 

ياوتف نامثع  لتق  هب  وا  اریز  دشاب ، هتشاد  هنیک  يوج ، رادقم  هب  دنچ  ره  تسا  بجاو  ناملسم  درف  ره  رب  (ع) یلع هب  تبـسن  هنیک  ینمـشد و 
. تسا هداد 

يالاب نانارنخـس ، ءابطخ و  هک  دهد  روتـسد  هیما ، ینب  يافلخ  دننام  دـنک و  دـییات  ار  نآ  زین  وا  ات  دنداتـسرف ، رومیت  ریما  دزن  ار  هتـشون  نآ 
. دنزادرپب یئوگدب  هب  ترضح  نآ  سّدقم  تحاس  هب  تبسن  اهربنم ،

نامه داد  يأر  هچ  ره  وا  متسرفیم و  وا  دزن  ار  هتشون  نیا  متسه ، يداتبان ) نیّدلا  نیز  خیش  ، ) دشرم ریپ  دیرم  نم  نوچ  تفگ : رومیت  ریما 
. منکیم يوریپ  ار 

. تشون نآ  تشپ  رد  ار  یعابر  نیا  نآ ، ندناوخ  زا  سپ  وا  داتسرف  وا  دزن  ار  هتشون  نآ 
وت  لزنم  ءامس  قرف  دوب  هکنآ  رگ 
وت لگ  دشاب  هتشرس  رگا  رثوک  زاو 

وت  لد  ردنا  دشابن  (ع ) یلع رهم  رگ 
وت لصاحیب  ياهیعس  وت و  نیکسم 

سلجم زا  هدرک و  یتخـس  هیبنت  ار  نابّـصعتم  نآ  و  دـش ، هّبنتم  هاش  نآ  لاح  ره  هب  دـشاب . هداد  وا  لتق  رب  يوتف  (ع) یلع هک  ینامثع  رب  يا  و 
. دومن نوریب  دوخ 

نازابکاپ  نایمز  ددنب  دهع  تسودب  وچ 
ار افو  درب  رسب  هک  دناوتیم  هک  (ع ) یلع وچ 
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تفگ  شمناوت  رشب  هن  دناوخ  شمناوت  ادخ  هن 
ار یتف  کلم ال  هش  میوگ  هچ  مریحتم 

تمحر  میسن  ياهله  مناشف  نوخ  مشچ  ودب 
ار ایتوت  رآ ، نم  يرابغ ز  وا  يوکز  هک 
تیاپ  كاخب  دسرب  دیاش  هکنآ  دیماب 

ار ابص  لد  زوس  همه  مراد  هک  اهمایپ  هچ 
نادنمتسم  اعدب  نادرگ ، ياضق  یئوت  وچ 

ار اضق  تفآ  هر  نادرگب  ام  ناجز  هک 
مد  وا  قوش  ياونز  مد  ره  يانوچ  منز  هچ 

ارون نیا  دزاونب  رتشوخ  بیغ  ناسل  هک 
رای يدهم  رشن  هداز ، فلخ  ریم  (ع ) یلع هیولعلا ، تامارک  عبنم : 

تیب لها  لثم 

: دومرف ص )  ) ادخ لوسر  هک  تسا  ملسم  ینس  هعیش و  نیب  هک  یثیدح  هدرک  لقن  تیب  لها  زا  تیعبت  هرابرد  یتیاور  زین  ّتنس  زا 
ای  ) دـیدرگ قرغ  تفرگ  هرانک  نآ  زا  سک  ره  دـیدرگ و  راگتـسر  دـش  راوس  نآ  رد  سک  ره  تسا  حون  یتشک  دـننام  نم  تیب  لها  لثم 
لآ هروس   ) دـیوشن هدـنکارپ  دـینزب و  گنچ  یهلا  مکحم  نامـسیرب  : ) تسا هدیـسر  تیبلها  زا  تیعبت  رد  هکیتایآ  هلمج  زا  و  دـش ) كـاله 

هدزای (ع)و  یلع دـنبای  تاـجن  دـنوش و  کـسمتم  واـب  اـت  هداد  رارق  ناـمدرم  ناـیم  رد  ادـخ  هکیا  هلیـسو  ینعی  هللا  لـبح  هـیآ 103 ) نارمع 
. یهلا مکحم  نامسیر  يا  وت  رب  مالس  نیتملا  هللا  لبح  (ع ) یلع مالسلا  دیناوخیم  شترایز  رد  هکنانچ  دنشابیم . شنادنزرف 

وت  ياههلان  وت ، کشا  وت ، يادخ  ادخ  رکذ 
(ع) یلع ای  تساعد  حور  وت ، يافص  لد و  زوس 

وت  قشع  تاکرب  زا  ام ، دایقنا  تردق 
(ع) یلع ای  تسام  تیدوبع  تتیالو ، زا  يوترپ 

دوب  ام  داهج  زمر  وت ، مان  دربن  هاگ 
(ع) یلع ای  تساشگ  هدقع  ام  تالکشم  همه  رد 

ام  هاگن  دش  هتخود  تاهناتسآ ، رد  رب 
(ع) یلع ای  تساطع  تقو  دش ، وت  تدالو  دیع 

وت  رهم  رهق و  هب  هتسب  شاهدنخ  ناسح و  کشا 
(ع) یلع ای  تساود  درد و  وت ، لاصو  وت و  رجه 

رای يدهم  رشن  هداز ، فلخ  ریم  (ع ) یلع هیولعلا ، تامارک  عبنم : 

نازورف (ع ) یلع شم 

: دیوگیم يژد  و  (ع ) یلعشم (ع) یلع ای  سارتم ) ساربن و  (ع ) یلعلا  ) باتک رد  یحیسم  بیدا  دنمشناد و  یناتک  نامیلس  داتسا 
.... دنشاب هتفرگ  تربع  ع )  ) بلاطیبا نب  (ع ) یلع تشونرس  زا  هک  یناسک  دنامک  هچ 
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ار تیرشب  هار  ياهتسویپ  زورف  زوس و  اب  ات  دنـشاب  هداهن  نازورف  (ع ) یلعـشم نوچمه  رـشب  ياهلسن  زارفرب  دریگب و  هیام  ناشیا  زا  یگدنز 
. دنزاس نشور 

زا ات  دنشاب  هتفرگ  شود  رب  ار  اسرفناوت  ياهنیگنـس  هداتـسیا و  اپ  هب  يدبعم  ياههنهپ  هنایم  رد  هک  دننامیم  یئاهنوتـس  هب  یمک ، همه  ای  و 
. دنناشفا رون  اههرانم  هب  شیاه  يدنلب  زارف 

تکرب اب  ییاهرابیوج  شاهنماد  ناراس  همشچ  زا  ات  دریگیم ، هنیـس  هب  ار  اهربا  شرغ  زیر و  ناراب  ياهداب  دنت  شزو  هک  دنراسهوک ، ناسب 
. دشخردیم ع )  ) بلاطیبا نب  (ع ) یلع هرهچ  رامش  مک  هورگ  نیمه  نایم  رد  دندرگ . ناور  اهتشدرب  یئابیز  فطل و  و 

ریز هب  ار  یمدآ  و  تشاد ، دوخ  اـب  ار  نورق  راـصعا و  یهایـس  ینـالوط  هک  یبـش  نیرتکـیرات  رد  تلاـسر . شباـت  زا  ياهلاـه  رد  مه  نآ 
.... دوب هدناباوخ  یشومارف  یشوماخ و  درس  روگ  هب  فارحنا  متس و  اهراورخ 

غباون و زارط  مه  دـبای و  تسد  نادـب  یـسک  دوشیمن  هک  لئاضف  دادعتـسا و  بهاوم و  زا  راـبنارگ  یئاـههنیجنگ  اـب  دـمآ  دوجو  هب  يدرم 
. دوشن گرزب  نانامرهق 

نیا ایآ  نم ! رورـس  يا  . تسا نم  رطاخ  یلـست  هیام  دناشنب و  ورف  ارم  شطع  هک  كاپ  یبآ  مدـناشک ، ع )  ) بلاطیبا نب  (ع ) یلع هب  ار  نخس 
؟. دننک ادیپ  فالتخا  تاهرابرد  تتمدخ  هب  ندمآ  مهارف  ياج  هب  هک  تسازس  اور و 

رتمک يو  ناتسآ  هب  ندمآ  رد  هک  منادیم  و  منک ، زاغآ  نخس  مروآ و  ع )  ) بلاطیبا نب  (ع ) یلع ناتـسآ  هب  ور  مهاوخیم  تاجانم ، نیا  اب 
. تسین بارحم  هب  ندمآ  رد  زا 

هب ار  نفک  یگدوسرف  تسا و  هدنز  زونه  نرق  هدراهچ  تشذگ  اب  دش  دیهش  سپس  تسیزب و  لاس  تصـش  دازب و  هکم  رد  هک  (ع) یلع نآ 
. تسا هدیدن  دوخ 

ظاـفلا بیترت  يزادرپ و  نخـس  زج  دراد ، روصحم  ناـمز  ناـکم و  رد  ار  وا  هک  دوـش ، هتفگ  ع )  ) بلاـطیبا نب  (ع ) یلع هراـبرد  ینخـس  ره 
، هدنکفا ورف  شهگرد  رب  شیاتس  میظعت و  زا  رس  هک  یلاح  هب  رگم  داهن ، مهاوخن  راوگرزب  رورـس  نیا  بارحم  هب  زگره  ماگ  دوب . دهاوخن 

. مشاب هداد  ارف  شون  دنپ  شوگ  و  بل ، رب  توکس  رهم  و 
. ذغاک رب  هبل  رگید  ورپس  رب  ياهبل  هبل : ود  اب  دوب  ناور  نارب و  ناشخرد و  يریشمش  وا  تسد  رد 

. تلادع قح و  مظن و  يرارق  رب  رطاخ  هب  يداقتعا ، راکیپ  ههبج  و  هناحلسم ، راکیپ  ههبج  درکیم : هزرابم  ههبج  ود  رد  و 
هیاس هب  ار  وا  هک  دنلاب  ود  یگدنـشخب  ییاسراپ و  شتـسد ، ود  رد  غیت  رپس و  هک  تسا  تبالـص  رپ  مکحم و  نانچ  يو  رد  یتسار  تفع و 

هدیـشوج شنابز  زا  هدرک و  ذوفن  شاهنیـس  رد  هک  كاپ  همـشچ  ود  دـنراد و  افو  میمـص و  ساسحا  ود  ناـمیا  يوقت و  دـناهتفرگ : شیوخ 
. دنزاسیم مالسا  لها  هلبق  ار  وا  لاح  نامه  رد  دنیآیم و  راک  هب  هبعک  ياهتب  نتخادنارب  رد  يریشمش  نوچ  ار  وا  هک  نانچ  تسا ،

شریـشمش رد  ناهرب و  شنایب  رد  دنـساسحا و  شنادـجو  رد  ناشخرد ... واتمهیب  دـنب  ندرگ  ود  دـنهارمه و  تفـص  ود  تلادـع ، قح و 
رد شیاهداژن  اـههورگ و  همه  اـب  ار  تیرـشب  و  دنتـسویپیم ... مه  هب  ار  شناـبز  لد و  هک  دـندوب  ینیتم  هتـشر  ود  صـالخا ، قشع و  نارب .

. دندومنیم هناگی  شرظن 
وا هب  دریگیم و  وا  زا  ار  شیوخ  شزرا  ناسنا ، هک  تفای  رولبت  تفرگ و  لکش  ع )  ) بلاطیبا نب  (ع ) یلع تیـصخش  رد  یلئاضف  بهاوم و 

. تسا نویدم 
دمآرـس تسا و  ناریذـپ  شزوپ  نیرتبوخ  وا  هک  میآرب  هدـهع  زا  یبوخب  متـسناوتن  رگا  مهاوـخیم  شزوـپ  ع )  ) بلاـطیبا نب  (ع ) یلع زا 

. نارگشیاشخب
میوج  (ع ) یلع میوگ و  (ع ) یلع راب  رازه 

میوج (ع ) یلع میوگ و  (ع ) یلع راید  رهب 
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قوشعم  نآ  دایب  قشاع  مریپ و  هک  رگا 
میوج (ع ) یلع میوگ و  (ع ) یلع راظتناب 

لاصخ  هدیمح  نم  شلاصو  حبص  دایب 
میوج (ع ) یلع میوگ و  (ع ) یلع رات  ماشب 

نادرگرس  ياونیب  لد  هتسکش  نم 
میوج (ع ) یلع میوگ و  (ع ) یلع رایتخاب 
تسنیا  نم  مارم  مداتف  قشع  رحب  هب 

میوج (ع ) یلع میوگ و  (ع ) یلع راز  لاحب 
منآرق  ناجب  ناشومخ  يوکب  موش 

میوج (ع ) یلع میوگ و  (ع ) یلع رازم  رهب 
رای يدهم  رشن  هداز ، فلخ  ریم  یلع  هیولعلا ، تامارک  عبنم : 

درفب رصحنم 

: دیوگیم فورعم  تسیلایرتام  لیمش  یلبش  رتکد 
هدیدن ار  وا  دننام  ياهنومن  ناهج  برغ  قرش و  لاح  هتشذگ و  رد  هک  تسا  يدرفب  رـصحنم  هخـسن  اهنت  ناهج و  ناگرزب  گرزب  (ع ) یلع

تسا .
رای يدهم  رشن  هداز ، فلخ  ریم  یلع  هیولعلا ، تامارک  عبنم : 

ناهانگ بئاصم و 

یسرک نآ  رب  هک  دومرف  رما  ترضح  دوب ، ترضح  نآ  ربارب  رد  یسرک )  ) یلدنص دش ، دراو  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  رب  ییحی  نب  هللادبع 
. تشگ يراج  نوخ  تسکش و  شرس  داتفا و  شرس  رب  يزیچ  هک  تشذگن  يزیچ  تسشن ، هللادبع  دنیشنب ؛

رد دراذگ ، شرـس  فاکـش  رب  تسد  هاگنآ  ؛ نم هب  وش  کیدزن  دومرف : داد و  وشتـسش  ار  شرـس  نوخ  دندروآ و  بآ  دومرف  رما  ترـضح 
نآ زا  سپ  دوب ؛ هتـشگن  دیدپ  یگتـسکش  ایوگ  تفریذپ ، دوبهب  دروآ و  مه  هب  ار  رـس  تحارج  درکیم ، یباتیب  تخـس  هللادبع  هک  یلاح 

دننامب و ملاس  قح ، ندرب  نامرف  رد  ات  ایند ، رد  ام  ناوریپ  ناهانگ  هرافک  ار  اهیراتفرگ  داد  رارق  هک  ار  ییادـخ  ساپـس  هللادـبع ! يا  : » دومرف
: دومرف ترـضح  تسایند »؟ رد  طقف  ام  ناـهانگ  تازاـجم  مالـسلاهیلع ! نینمؤملاریما  يا  : » درک ضرع  هللادـبع  دـنوش .» رجا  دزم و  راوازس 
نمؤم و نادـنز  ایند  رفاکلا :» ۀـنجو  نمؤملا  نجـس  ایندـلا  : » دومرف هک  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هتفگ  ياهدینـشن  رگم  يرآ ؛ »

 «. تسا رفاک  تشهب 
مکباصأ ام  : » دیامرفیم هکنانچ  دوخ ، وفع  هب  اهیتحاران و  بئاصم و  هلیـسو  هب  دنادرگ  هزیکاپ  ناشناهانگ  زا  ایند  رد  ار  ام  ناوریپ  دـنوادخ 

[1 . ] دنکیم ششخب  نآ  زا  يرایسب  و  تسامش ، دوخ  رادرک  زا  دینیبیم  تبیصم  هچنآ  ریثک :» نع  وفعی  مکیدیأ و  تبسک  امبف  ۀبیصم  نم 
.

ناشتاعاط هب  دـهد  ءازج  ایند  رد  دـنوادخ  ار  ام  نانمـشد  نکل  دـنک و  دایز  ار  نانآ  ياهتعاط  دـنوش و  دراو  تماـیق  هب  اـم  ناوریپ  هاـگ  نآ 
دمحم و لآ  دمحم و  هب  ناشیاههنیک  ناهانگ و  ینیگنـس  دـنوش ، تمایق  دراو  نوچ  درادـن و  صالخا  ناشتعاط  اریز  درادـن ، ینزو  هچرگ 

((. دنور ورف  شتآ  رد  تساهنآ و  هناش  رب  نانآ ، یعقاو  نارای 
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تنحم ببـس  یهانگ  هچ  هک  دیدومرفیم  نم  هب  رگا  یتخومآ ، نم  هب  مدرک و  هدافتـسا  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  يا  : » درک ضرع  هللادبع 
»؟ موشن بکترم  رگید  هک  دوب  وکین  رایسب  دش ، سلجم 

ارم دـنوادخ  بناج  زا  ربمایپ  هک  ینادیمن  رگم  تشگ ؛ تهاـنگ  هراـفک  تبیـصم  نیا  یتفگن ، هللا  مسب  نتـسشن ، ماـگنه  : » دومرف ترـضح 
.« دنام دهاوخ  مامتان  راک  نآ  دوشن ، هتفگ  هللا  مسب  نآ  رد  هک  يراک  ره  دیامرف : دنوادخ  هک  درک  ثیدح 

«! تشگ یهاوخ  دنمتداعـس  وت  سپ  : » دومرف ترـضح  «. منکیمن كرت  ار  هللا  مسب  رگید  امـش ! يادـف  مرداـم  ردـپ و  : » درک ضرع  هللادـبع 
هب نم  ینعی  هللا ، مسب  دیوگیم : دنک  يراک  رد  عورش  دهاوخب  نوچ  هدنب  : » دومرف ترضح  تسیچ »؟ هللا  مسب  ریـسفت  : » درک ضرع  هللادبع 

[ . 2 «. ] دوب دهاوخ  كرابم  لمع  نآ  دنک  ءادتبا  هللا  مسب  هب  هک  يراک  ره  رد  سپ  مهد ، ماجنا  ار  راک  نیا  مسا ، نیا  مان 
-----------------

اه : تشون  یپ 
. 30 يروش [ 1]

ص208. مالسلاهیلع ، یلع  ترضح  یناگدنز  زا  ییاهناتساد  ج_2  مالسا ، فراعم  هنومن  ناهربلاریسف ج 1 ص_45  [ 2]

یگدنز رد  يور  هنایم 

عیـسو و یگدـنز  تفر . وا  تداـیع  هب  نینمؤملاریما  دوب  راـمیب  هرـصب ، رد  مالـسلاهیلع  یلع  دـنمتورث  نادـنمتدارا  زا  یکی  داـیز  نب  ءـالع 
. تسا هدرک  يورهدایز  یگدنز  رد  ءالع  دوب  مولعم  درک ، بلج  دوخ  هب  ار  ماما  هجوت  گرزب  للجم و  ياهقاتا 

: دومرف
هک اریز   ) يرتجاتحم ياهناخ  نینچ  هب  ترخآ  رد  وت  هک  یتروص  رد  یهاوخیم  هچ  يارب  ایند  رد  ار  یگرزب  نیا  هب  ياهناـخ  وت  ءـالع ! يا 

.( دوب یهاوخ  هشیمه  هناخ  نآ  رد  یلو  ینامیمن  زور  دنچ  زا  شیب  هناخ  نیا  رد 
یهلا و قوقح  روآ و  اجب  محر  هلص  نک ، يزاون  نامهم  هناخ  نیا  رد  یشاب  هتـشاد  یعیـسو  هناخ  نینچ  زین  ترخآ  رد  یهاوخب  رگا  يرآ !
ار امش  روتسد  ءالع : دهدیم . ار  هناخ  نیمه  دننام  رگید  ناهج  رد  امش  هب  دنوادخ  یهد  ماجنا  ار  اهراک  نیا  رگا  زادرپب ! ار  ینید  ناردارب 

. درک مهاوخ  تعاطا 
: درک ضرع  سپس 

! مراد تیاکش  مصاع  مردارب  زا  نم  نینمؤملاریما ! ای 
: دومرف ترضح 

؟ تسا هدرک  هچ  رگم  هچ ؟ يارب 
: تفگ خساپ  رد  ءالع 

. هدرک خلت  شاهداوناخ  دوخ و  رب  ار  یگدنز  هک  يروط  هب  تسا ، هدومن  يریگ  هرانک  ایند  زا  هدیشوپ ، نشخ  سابل 
: دومرف

! دیروایب نم  دزن  ار  وا 
. دندروآ ار  مصاع 

: دومرف دیشک و  مه  رد  هرهچ  دید  ار  وا  نوچ  نینمؤملاریما 
تدنزرف هب  ارچ  یشکیمن ؟ تلاجخ  تلایع  لها و  زا  تسا ، هدناشک  هار  نیا  هب  ار  وت  هدرب و  ار  تلقع  ناطیش  نتـشیوخ ! ناج  نمـشد  يا 
هاگـشیپ رد  وت  ینک ؟ هدافتـسا  اهنآ  زا  دـهاوخیمن  هدرک  لالح  وت  رب  ار  هزیکاـپ  ياـهتمعن  هک  ییادـخ  ینکیم  ناـمگ  ینکیمن ؟ محر 
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. یشاب هتشاد  ار  ياهشیدنا  نینچ  هک  ینآ  زا  رتکچوک  دنوادخ 
 : تفگ مصاع 

. منکیم يوریپ  وت  زا  نم  ياهدومن ؟ ءافتکا  نشخ  سابل  تخس و  كاروخ  هب  امش  ارچ  نینمؤملاریما ! ای 
: دومرف

دح نآ  ات  ار  دوخ  كاشوپ  كاروخ و  دیاب  نم  متسه ، ناناملسم  ياوشیپ  نم  اریز  مراد ، رگید  هفیظو  نم  متـسین ، وت  دننام  نم  وت ! رب  ياو 
: دیوگب هک  هشیدنا  نیا  اب  دنک ، لمحت  ار  یگدنز  یخلت  مالسا  تموکح  طاقن  نیرترود  رد  مدرم  نیرتریقف  هک  مروایب  نییاپ 

. يرادن یفیلکت  نینچ  زگره  وت  تسا  نم  يرادمامز  هفیظو  نیا  دشوپیم ، نم  دننام  دروخ و  یم  نم  دننام  مه  نم  ياوشیپ  ربهر و 
[ . 1 . ] تخادرپ یگدنز  راک و  هب  دیشوپ و  یلومعم  سابل  مصاع  ترضح ، نانخس  زا  سپ 

------------------
اه : تشون  یپ 

ج 3 ص53. راونألاراحب ، ياهناتساد  ص336 و ج 41 ص_121  راحب 40 : [ 1]

.. مکح نب  ماشه  هرظانم 

ماشه یتساخرب ؟ هرظاـنم  هب  دـیبع » نب  ورمع   » اـب هنوگچ  منیبب  وگب  دندیـسرپ ! مکح » نب  ماـشه   » زا مالـسلاهیلع  قداـص  ماـما  يزور  فلا .
!! ددرگیم دنب  مماما  تمظع  زا  زین  منابز  و  منکیم ، مرش  امش  رضحم  رد  نم  درک : ضرع 

رد مدینش  ینامز  تشاد : ضورعم  ماشه  دیئامرف ، تعاطا  گنردیب  میدرک  رداص  ار  يروتـسد  امـش  هب  هاگره  دندومرف : مالـسلاهیلع  ماما 
مزاع يو  اب  ثحب  يارب  اذل  دزاسیم ، فرحنم  تیالو  زا  ار  نانآ  و  هدرک ، عمج  دوخ  رود  هب  ار  یهورگ  دیبع » نب  ورمع  « » هرـصب دجـسم  »

... دـندرکیم اشامت  نم  هب  همه  مداد ، شوگ  شنانخـس  هب  و  هدـیدرگ ، رـضاح  وا  سرد  هسلج  رد  تسخن  راک  نیا  يارب  و  مدـش ، هرـصب » »
؟ میامنب امش  زا  ار  یتالاؤس  یهدیم  هزاجا  متسه ، یبیرغ  درم  نم  ملاع ! يا  مدیسرپ : يو  زا  هتسکش ، ار  توکس  ماجنارس 

. درادن یعنام  دیئامرفب  ورمع :
؟ دیراد مشچ  امش  ایآ  ماشه :

؟ یسرپیم نآ  زا  هنوگچ  ینیبیم  هک  ار  يزیچ  تسا ، یلاوئس  هچ  نیا  مرسپ ! ورمع :
. تسا لیبق  نیا  زا  نم  تالاوئس  ماشه :

!! تسا هناقمحا  امش  تالاوئس  هچ  رگا  درادن ، یعنام  سرپب  ورمع :
؟ دیراد مشچ  امش  ایآ  دیهد ، باوج  ملاوئس  هب  الاح  ماشه :

. يرآ ورمع :
؟ ییامنیم ياهدافتسا  هچ  مشچ  زا  ماشه :

؟ دیراد ینیب  امش  ایآ  ماشه : . مهدیم زیمت  مه  زا  ار  اهگنر  اهزیچ و  منیبیم و  ار  صاخشا  نآ  هلیسو  هب  ورمع :
. مراد یلب  ورمع :

؟ دیربیم هرهب  هچ  نآ  زا  ماشه :
. میوبیم ار  اهوب  ورمع :

؟ دیراد مه  ناهد  امش  ایآ  ماشه :
. یلب ورمع :
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؟ دینکیم هدافتسا  هچ  ناتناهد  زا  ماشه :
. دوریم راک  هب  اذغ  ندیشچ  يارب  ورمع :

؟ دیراد مه  شوگ  امش  ایآ  ماشه :
. مراد یلب  ورمع :

؟ دینکیم هدافتسا  هچ  شوگ  زا  ماشه :
. مریگیم هرهب  اهادص  ندینش  يارب  نآ  زا  ورمع :

؟ دیراد مه  لقع  امش  اهنیا  رب  هوالع  ماشه :
. یلب ورمع :

؟ دیآ راک  هچ  هب  لقع  بلق و  ماشه :
؟ دنتسین بلق  زا  زاینیب  ساوح  نیا  ایآ  ماشه : . میامنیم هدافتسا  اهاطخ  صیخشت  يارب  نآ  زا  دندرک ، هابتشا  ساوح  نیا  رگا  ورمع :

. هن ورمع :
؟ دنشابیم ملاس  تیاضعا  همه  هک  یلاح  رد  هنوگچ ، ماشه :

! مرسپ يا  ورمع :
کش و تلاح  زا  و  درک ، هعجارم  بلق  هب  دیاب  ندینـش ، ای  ندیئوب و  ای  ندید  ای  ندیـشچ  رد  الثم  دندرگیم ، ضیرم  ناسنا  ياضعا  یهاگ 

؟ تسا هدومرف  تمحرم  ار  بلق  اضعا  هابتشا  زا  يریگولج  يارب  دنوادخ  سپ  ماشه : ... دومن ادیپ  تاجن  یلد  ود 
یلب ورمع :

یـسک ره  يارب  ماما  ربهر و  ناونع  هب  ار  بلق  هناـگجنپ  ساوح  ياـهاطخ  زا  يریگولج  يارب  دـنوادخ  ورمع ) هینک  ! ) ناورم اـبا  يا  ماـشه :
هدرکن اطع  يرکف  فارحنا  تاهابتـشا و  اهاطخ و  زا  يریگولج  يارب  يربهر  ماما و  يرـشب  هعماـج  لـک  يارب  اـیآ  تسا ، هدومرف  تمحرم 

!!؟ تسا
! تسب ورف  مد  تشادن  یباوج  دوب و  توهبم  هک  یلاح  رد  ورمع 

؟ یهدیمن باوج  ارچ  ماشه :
؟ یتسه مکح  نب  ماشه  وت  ورمع :

! هن ماشه :
؟ یشابیم يو  ياهنیشنمه  ناتسود و  زا  ایآ  ورمع :

! هن ماشه :
! ییاجک لها  ورمع :

. هفوک لها  ماشه :
. یمکح نب  ماشه  وت  ینامه ، وت  ورمع :

توهبم تام و  تشادن و  نخـس  تردق  یلو  درک ، مارتحا  یلیخ  دیناشن و  شرانک  رد  و  دـناوخ ، ارف  شروضح  هب  ارم  وا  دـیوگیم : ماشه 
. دوب رکف  رد 

هتخومآ وت  هب  ار  هرظانم  نیا  یـسک  هچ  ماشه ! ، دیـسرپ دوب  نادنخ  داش و  هک  یلاح  رد  دینـش  ار  نانخـس  نیا  نوچ  مالـسلاهیلع  قداص  ماما 
؟ دوب

؟ دوب هتخومآ  وت  هب  ار  هرظانم  نیا  یسک  هچ  ماشه !
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. مدرک موکحم  ار  وا  و  هدومن ، هدافتسا  اهنآ  زا  و  ماهتخومآ ، امش  زا  یئاهزیچ  هک  نیا  زج  سک ، چیه  زا  ماشه :
[ . 1 . ] تسا دوجوم  یسوم  ترضح  میهاربا و  ترضح  فحص »  » رد هرظانم  نیمه  ادخ  هب  دنگوس  مالسلاهیلع  قداص  ماما 

... تسا نشور  شزغلیب » موصعم و  ماما   » ترورض تسا ، هدمآ  هثحابم  هرظانم و  تروص  هب  هک  فیرش  ثیدح  نیا  رد 
ماما هناخ  هب  و  دـش ، هنیدـم  دراو  هرظانم  ثحب و  يارب  هک  تسا  یماش  درم  هب  طوبرم  میروآیم ، صیلخت  هب  ار  نآ  اـم  هک  مود  هیـضق  ب :

يایوج یتارکاذـم  زا  سپ  ترـضح  و  مزادرپب ، هرظاـنم  ثحب و  هب  امـش  اـب  ماهدـمآ  تفگ : ماـمت  تأرج  اـب  و  هدـمآ ، مالـسلاهیلع  قداـص 
ار وا  ماما  نادرگاش  زا  یکی  درکیم ، یفرعم  صـصختم  ار  دوخ  هک  ياهتـشر  ره  رد  و  دـیدرگ ، یماش  درم  نآ  ياهصـصخت  تاعالطا و 
« مکح نب  ماشه   » نامه وا  دش ، ثحب  دراو  دوب ، هدیئور  هزات  شنساحم  ياهوم  هک  یـسرون  ناوج  اب  ماجنارـس  دومنیم . موکحم  باجم و 

: دنتخادرپ هرظانم  هب  تماما  دروم  رد  هک  دوب ،
. وگب نخس  قداص ) ماما   ) درم نیا  تماما  دروم  رد  یماش : درم 
ناشدوخ هب  تبسن  مدرم  ای  تسا ، رتریصب  شناگدنب  هب  ادخ  ایآ  ماشه :

. ادخ یماش : درم 
؟ تسا هدرک  هچ  نانآ  هب  تبسن  مدرم  نید  اب  هطبار  رد  دنوادخ  ماشه :

. تسا هدرک  باختنا  امنهار  ناشفیلکت  اب  هطبار  رد  و  هتخاس ، فلکم  ار  نانآ  یماش : درم 
؟ تسیک امنهار  نآ  ماشه :

ملسو هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  یماش : درم 
؟ تسیک ناشماما  امنهار و  ادخ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تافو  زا  دعب  ماشه :

. تنس باتک و  یماش : درم 
؟ مینک هدافتسا  تنس  باتک و  زا  میناوتیم  دوخ  فالتخا  عفر  يارب  زورما  ام  ایآ  ماشه :

. یلب یماش : درم 
عفر ام  فالتخا  ارچ  ياهدمآ . اجنیا  هب  هدش و  دنلب  فالتخا  رثا  رد  ماش  زا  وت  میراد ، فالتخا  امـش  اب  ام  ارچ  سپ  تسا ، نینچ  رگا  ماشه :

؟ تسا هدشن 
؟ یئوگیمن نخس  ارچ  دندومرف : مالسلاهیلع  قداص  ماما  دوب ، شوماخ  یماش  درم  هک  یلاح  رد 

رگا و  تسین ، حیحـص  تـسا ، قـح  هورگ  ود  ره  میوـگب ، رگا  و  ماهـتفگ ، غورد  میرادـن  فـالتخا  میوـگب  رگا  میوـگب ؟ هـچ  یماـش ؛ درم 
کیاکی وا  و  دیـسرپ ، ماشه  زا  یماش  درم  ار  تالاوئـس  نامه  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  روتـسد  هب  ماهتـشگ . موکحم  منک  لوبق  ار  فـالتخا 

قداـص ماـما  هب  درک  هراـشا  و  تسا ، راوگرزب  درم  نیا  اـم  رـصع  زورما و  ماـما  اـمنهار و  دومرف : ناـیاپ  رد  و  تفگ ، باوـج  ار  اـهنآ  همه 
. مالسلاهیلع

: دومرف وا  باوج  رد  ترضح  تساوخ ، لیلد  اعدا  نیا  يارب  یماش  درم 
يراک ره  و  تشاد ، نایب  ماش  رهش  زا  ار  وا  تکرح  تیفیک  و  تفگ ، خساپ  یماش  درم  تالاوئس  مامت  هب  سپـس  سرپب ، یهاوخیم  هچ  ره 

لد رد  ار  لماک  تفرعم  نامیا و  قوش  و  تخاس ، راکشآ  ار  اهناهن  مامت  و  درک !! وگزاب  يو  هب  دوب ، هداد  ماجنا  هنیدم  ماش و  نیبام  هک  ار 
نتفگ اب  هدرک و  دـییأت  ار  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  ترـضح  تاراهظا  مامت  یماش  درم  اذـل  دومن ، رتروهلعـش  تیالو  بتکم  هب  یماـش  درم 

: تاداهش
، دوخ نطو  هب  تشگزاب  زا  و  تفریذـپ ، ار  تیالو  تقیقح  «، ءایبنالا یـصو  کنا  و  هللا ، لوسر  ادـمحم  نا  دهـشاو  هللا ، الا  هلا  نا ال  دهـشا  »

[ . 2 . ] تفرگ رارق  يرفعج  بتکم  نادرگاش  فص  رد  و  درک ، يراددوخ 
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----------------------
اه : تشون  یپ 

یفاک ج 1 ص169-171 . لوصا  [ 1]
ج 1 ص 171 ح 4 یفاـک ، لوصا  ح 12  ات 13  ج 23 ص9  راحب ، ص 122  ج 2  یـسربط ، جاجتحا  ص 86  ج 1  ربـش ، نیقیلا  قح  [ 2]

ص45-49. تیالو ، باتفآ  زا  لقن  ج 2 ص_173  همغلا ، فشک  ج 4 ص243 و 244  بوشآ ، رهشنبا  بقانم 

دودبع نب  ورمع  اب  یلع  هزرابم 

زا ورمع  دوب ؛ دودـبع  نب  ورمع  اب  ماـما  دربن  گـنج ، نیا  رد  مهم  ياـهراکیپ  زا  یکی  داـتفا . قاـفتا  يرجه  مجنپ  لاـس  رد  قدـنخ  یگنج 
ار اهنآ  ییاهنت  هب  ورمع  دـنتخات ، ام  هلفاق  رب  دزد  رفن ، رازه  مدوب و  ماش  رفـسمه  وا  اب  نم  : » تفگ رمع  هک  دوب  یـسک  دوب ، برع  ناـعاجش 

«.. درک بیقعت  ار  اهنآ  تفرگ و  تسد  يرپس  ياج  هب  ار  يرتش  ياپ  تسد و  تخاس و  قرفتم 
رب دش  دراو  دودبع  نبورمع  دنوشن ، هنیدم  رهش  دراو  ات  درک  دودسم  نمشد  رب  ار  قدنخ  هزاورد  مالـسلاهیلع  یلع  قدنخ  گنج  رد  یتقو 
هب هک  دنتـسه  تساجک  نیملـسم  تفگ : ورمع  دادن ؛ یباوج  سرت ، زا  سک  چیه  دیآ ؟ نم  گنج  هب  تسیک  دروآرب : دایرف  نادیم و  طسو 

نیا سپس  دادن و  یخساپ  سک  چیه  دییآیمن ؟ نم  کیدزن  ارچ  دیباتشیمن ؟ تشهب  يوس  هب  ارچ  دنور ؛ تشهب  هب  ات  دنوش  هتـشک  متـسد 
: دناوخ ار  راعشا 

دزرلیم و دوخ  ناج  رب  ییوجگنح  ریلد و  ره  هک  ماهداتـسیا  ییاج  رد  نم  تفرگب ؛ میادـص  دـش و  گنت  ماهنیـس  مدـیبلط ، زراـبم  سب  زا  »
«. تسا نادرمناوج  ياههزیرغ  نیرتهب  زا  یگتشذگ  ناج  زا  يریلد و  هک  یتسار  دسرتیم ؛

هـسامح دـیبلط و  زرابم  ورمع  رگید  هبترم  دـنچ  نیـشنب ؛ دومرف : ربمایپ  تساوخ ؛ هزاجا  ربمایپ  زاو  تساخرب  مالـسلاهیلع  یلع  تقو  نیا  رد 
، تسا ورمع  وا  رگا  هللالوسر ! ای  تفگیم : دشیم و  دنلب  مالسلاهیلع  یلع  طقف  دناوخ ،

! مبلاطیبا نب  یلع  نم 
: درک ضرع  درک و  دـنلب  ار  رـس  دـعب  دـهد  ترـصن  ورمع ، رب  ار  وت  هک  مراد  تلأسم  دـنوادخ  زا  دـندومرف : دـنداد و  هزاجا  ربمایپ  هکنیا  ات 

. تسوت راکددم  رای و  ادخ  هک  ورب  دومرف : کشا  هفطاع و  زا  رپ  یمشچ  اب  و  راذگم ! اهنت  ارم  مع  رسپ  نم و  ردارب  اراگدرورپ !
: دناوخ ار  زجر  نیا  دمآ و  نادیم  هب  مالسلاهیلع  نینمؤملاریما 

دشابیم یتسار  تریصب و  تین و  نسح  ياراد  وا  تسین ، زجاع  دیوگ ، باوج  ار  وت  هک  سک  نآ  نکم ، باتش  گنج  راک  رد  ورمع ! يا  »
. تسیراگتسر ره  ساسا  تافص ، نیا  و 

نآ مان  نامز ، لوط  زا  ینارود  زا  سپ  هک  يریـشمش  تبرـض  رثا  مناشنب و  وت  هزانج  رب  ار  رگ  هحون  نز  هک  دـیما  نآ  رب  زج  مدـماین  وت  دزن 
((. مراذگ یقاب  دنامب 

؟ يریذپب دهاوخب  وت  زا  ار  زیچ  هس  زا  یکی  شیرق  زا  يدرم  رگا  هک  یتسب  نامیپ  وت  مدینش  دومرف : ماما  دادن ؛ یخساپ  ربکت ، يور  زا  ورمع 
لوبق تفگ : ورمع  منکیم ؛ ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  تلاسر  مالـسا و  دیحوت و  هب  توعد  ار  وت  نم  لوا ، دومرف : يرآ ، تفگ :

ارم شیرق  نانز  منک  ار  راک  نیا  رگا  تفگ : رذـگرد ؛ ربمایپ  اـب  گـنج  زا  درگرب و  يدـمآ  هک  یهار  نیا  زا  هکنآ ، مود  دومرف : منکیمن ؛
مرس يوم  رب  نغور  مشکن  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  ات  مدرک  رذن  متـشادرب و  یمخز  ردب ، گنج  رد  نم  اریز  دننک ، شنزرس 
نم دنکیمن ؛ نم  زا  ار  شهاوخ  نیا  برع  تفگ : دیدنخب و  ورمع  مناوخیم ؛ دوخ  اب  هزرابم  هب  ار  وت  هکنآ ، موس  دومرف : ترـضح  ملامن ؛

یناوج و وت  دنتسه ؛ رتدنمروز  وت  زا  هک  دنتسه  یناسک  وت  ياهومع  رد  مدوب و  تسود  بلاطوبا  تردپ  اب  اریز  مشکب  ار  وت  مرادن  تسود 
. یتسین نم  وفک  مه  وت  يوش ، هتشک  نم  تسد  هب  مرادن  لیم 

مالسلا هیلع  یلع  ماما  www.Ghaemiyeh.comهمانشناد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1507زکرم  هحفص 1341 

http://www.ghaemiyeh.com


ورمع مشکب ! ار  وت  منک و  گنج  وت  اب  مراد  لـیم  دومرف : یتفگ ؟ هچ  تفگ : ورمع  مشکب ! ادـخ  هار  رد  ار  وت  مراد  تسود  نم  اـما  دومرف :
؟ یتفگ هچ  تفگ :

بـسا زا  دوب  كانبـضغ  هک  یلاح  رد  ورمع  میگنجب . مه  اب  وش  هدایپ  راـک  نیا  يارب  مشکب و  ار  وت  منک و  گـنج  وت  اـب  مراد  لـیم  دومرف :
مالـسلاهیلع یلع  فرط  هب  يرگید  ریـشمش  داتفیب ، نیمز  يور  بسا  دز و  بسا  ياـپ  هب  يریـشمش  تفوکب و  بسا  تروص  رب  دـش ، هداـیپ 

دیناسر نادیم  هشوگ  هب  ار  دوخ  ترضح  تفاکش ، ار  شقرف  دش و  مین  ود  رپس  هکیلاح  رد  درک  اهر  ار  نآ  رپس  اب  ترضح  هک  دروآ  دورف 
: دومرف دمآ و  نادیم  هب  تسب و  ار  دوخ  رس  همامع  اب  و 

تشگرب ورمع  . مدمآ وت  گنج  هب  اهنت  مناوج و  نم  هک  نیا  اب  يدروآ  هارمه  دوخ  يارب  تیصخش ، نیا  اب  يدیشکن  تلاجخ  وت  ورمع ! يا 
بلاغ و  دندیدیم ، ار  هرظنم  رکـشل ، ود  تخادنا . نیمز  رب  ار  وا  دروآ و  دورف  وا  ياپ  رب  گنردیب  يریـشمش  ترـضح  تسیک ، دـنیبب  هک 

، يداش اب  نیملـسم  دنتـشاذگ و  رارف  هب  ور  نیکرـشم  ؛ دوش دـنلب  لـیلهت  ریبکت و  يادـص  هک  دـش  بجوم  ورمع  رب  مالـسلاهیلع  یلع  ندـش 
. دندرک رارف  نیکرشم  همه  هک  ییاج  ات  دندرکیم  بیقعت  ار  نیکرشم 

( یلوق هب   ) ورمع تسا  نیمه  گنج  ینعم  دومرف : ! يداد بیرف  ارم  تفگ : ورمع  دنک ، ادج  ار  ورمع  رـس  هک  دمآ  هظحل  دـنچ  زا  دـعب  ماما ،
ورمع رس  ات  تشگزاب  هاگنآ  دزب و  یمدق  دنچ  تساخرب و  ورمع  هنیـس  يور  زا  ماما  دش . كانبـضغ  تخادنا و  ماما  تروص  رب  ناهد  بآ 

. دنک ادج  نت  زا  ار 
، مدش كانمـشخ  نم  لاح  نآ  رد  یتخادنا ، نم  تروص  هب  ناهد  بآ  وت  دومرف : يدمآ ؟ زاب  نونکا  يدـش و  فرـصنم  ارچ  تفگ : ورمع 
ار ورمع  رس  ماما  منکیم . ادج  تنت  زا  ار  ترس  ادخ  ياضر  يارب  طاسبنا ، لاح  اب  هکلب  منک ، ادج  ار  وت  رس  بضغ ، لاح  نآ  اب  متـساوخن 
زا قدـنخ  گنج  رد  مالـسلاهیلع  یلع  ندز  برـض   » هک تسا  نیا  قدـنخ  گنج  رد  ربماـیپ  تاـملک  زا  دروآ و  ربماـیپ  دزن  هب  درک و  ادـج 

[ . 1 «. ] تسا لضفا  سنا  نج و  تدابع 
-----------------------

اه : تشون  یپ 
یلع ترــضح  یناگدـنز  زا  ییاهناتــساد  خــیراوتلا - خــسان  يربـط - خــیرات  راونـألاراحب - مالــسلاهیلع - نینمؤـملاریما  یناگدــنز  [ 1]

،ص59. مالسلاهیلع

رمع اب  یلع  تسایس  هسیاقم 

رومأم ار  رفن  شش  نآ  و  دنییزگرب . هفیلخ  ناونع  هب  ار  یکی  ربمایپ ، گرزب  هباحص  رفن  شش  نایم  زا  هک : درک  تیصو  شتافو  ماگنه  رمع 
زا یسک  هاگ  ره  و  دنیامن ، باختنا  ار  یکی  دوخ  نایم  زا  مزال ، يوگتفگ  زا  سپ  هتسشن ، لیلحت  ثحب و  هب  یـصوصخ  سلجم  رد  تخاس 

بلاـطیبا نـب  یلع   » 1 : - زا دــندوب  تراـبع  رمع  ياروـش  دارفا  دــننزب !! ار  شندرگ  دــیامن ، تفلاـخم  اروـش  تیرثـکا  باـختنا  اـب  ناـنآ 
رد ماوعلا » نب  ریبز   » 6 « - هللادیبع نب  ۀحلط   » 5 « - صاقویبا نب  دعس   » 4 « - فوع نب  نمحرلادبع   » 3 « - نافع نب  نامثع   » 2 «، - مالسلاهیلع

. دوب فوع » نب  نمحرلادبع   » اب وت » قح و   » نایم نیا 
يدرم هک  سابع  نب  هللادـبع  هلمج  نآ  زا  دوب ، وگتفگ  ثحب و  مدرم  ناـیم  رد  نمحرلادـبع  هب  وت  قح و  يراذـگاو  اروش و  دارفا  دروم  رد 

مالسلاهیلع یلع  اروش  نیا  رد  ینعی  انم » رمالا  بهذ  : » درک ضرع  تشاد ، یصاخ  تدارا  نایقتم  يالوم  هب  ،و  دوب ملاع  ذوفن و  اب  یسایس و 
دوخ و  دوب ، هدش  لیکـشت  مالـسلاهیلع  یلع  دض  رب  هک  دوب ، يروط  روکذم  دارفا  زا  اروش  بیکرت  اریز  دیـسر !! دـهاوخن  تفالخ  هب  زگره 

[ . 1 . ] دننکیم هراشا  نآ  هب  هیقشقش »  » هبطخ رد  مالسلاهیلع  یلع  نینمؤملاریما 
دنادیم هک  دـنکیم  تکرـش  يرفن  شـش  ياروش  سلجم  رد  هنوگچ  تسا  یـسایس  درم  یلع  رگا  هک : دـیآیم  شیپ  لاؤس  نیا  اـجنیا  رد 
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؟ دش دهاوخن  قفوم 
نآ رد  ناگدنیآ  و  دهد ، ناشن  مدرم  هب  رمع  تسایـس  اب  ار  دوخ  تسایـس  توافت  دهاوخیم  هک  تسا ، بلاطیبا  نب  یلع  دوخ  زا  شباوج 

اهتنطیـش و عاونا  اب  بصاغ  يافلخ  اما  هدوب ، ادـخ  بناـج  زا  مالـسلاهیلع  یلع  تفـالخ  تیـالو و  هک  دـننک  نیقی  و  دـننک ، يرواد  دروم 
: تسا هدومرف  ادخ  ربمایپ  دندوب : هتفگ  نانآ  اریز  دنتفرگ !! قح  بحاص  زا  ار  قح  اهيزاب  هسیسد 

[ . 2 !« ] تیب یف  ناعمتجی  ۀمامالاو ال  ةوبنلا  نا  »
!! ددرگیمن عمج  هداوناخ  کی  رد  زگره  تماما  تلاسر و 

. دوب یضار  نآ  زا  شتافو  ماگنه  ربمایپ  و  دنتسه ، تشهب  لها  يروش  لها  دوب : هتفگ  رمع  یفرط  زا  و 
[ . 3 !! ] دوب یضاران  وت  زا  ربمایپ  دیوگیم : هحلط  هب  و  دنکیم ، تبحص  نانآ  کیاکی  اب  یفرط  زا  و 

! نزب ار  وا  ندرگ  دیامن  تفلاخم  تیرثکا  اب  هک  اروش  لها  نیا  زا  مادک  ره  دیوگیم : يراصنا  هحلطوبا  هب  سپس  و 
هب ادخ  ربمایپ  هب  هک  دـنفرحنم  نانچ  اهنیا  دـنیوگیم ! غورد  اهنیا  منک  تباث  هک  مدرک  تکرـش  اروش  رد  نم  دـیامرفیم : مالـسلاهیلع  یلع 

توبن عامتجا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هنوگچ  هک  دننادب  مدرم  دیاب  دننک ، بصغ  ارم  تفالخ  ات  دنهدیم ! ثیدح  تبـسن  غورد 
باختنا يارب  يرفن  شـش  ياروش  نامه  وزج  ارم  وگغورد  نایوار  نیمه  رگید  يوس  زا  دـنادیم و  عونمم  هداوناـخ  کـی  رد  ار  تماـما  و 

[ . 4 . ] دنهدیم رارق  هفیلخ 
ندرگ دـهدیم : روتـسد  رگید  فرط  زا  و  دـنکیم ، یفرعم  ربماـیپ  تیاـضر  دروم  و  هتـسناد ، تشهب  لـها  ار  اروش  لـها  وس  کـی  زا  رمع 

[ . 5 [!؟ دوب یضاران  هحلط  زا  ربمایپ  دیوگیم  دعب  و  دوب ، یضار  امش  زا  ربمایپ  دیوگیم  هنوگچ  وا  دینزب !! ار  فلاخم 
؟ بلاطیبا نب  یلع  ای  دندوب  رتیـسایس  رگید  يافلخ  ایآ  دنیامرف  هظحالم  و  دننک ، يرواد  دراوم  نیا  رد  دنناوتیم  دوخ  زیزع  ناگدنناوخ 

؟ بلاطیبا نب  یلع  ای  دندزیم  فرح  ضقانتم  نانآ  ایآ  نایقتم !؟ يالوم  ای  میدشیم  كاله  ام  دوبن  یلع  رگا  دنتفگیم  نانآ  ایآ 
: دنیامرفیم دناهدیمان ، رگهلیح  تسایس و  درم  ار  وا  هک  هیواعم  ياهتنطیش  باوج  رد  مالسلاهیلع  یلع  نینمؤملاریما  هرخالاب  و 

[ . 6 « ] سانلا یهدا  نم  تنکل  ردغلا  ۀیهارک  ولو ال  رجفیو  ردغی  هنکلو  ینم ، یهداب  ۀیواعم  ام  هللاو  »
نامیپ دهع و  هب  زگره  و  تسا ، غورد  تنایخ و  درم  وا  یهتنم  درادن ، يرترب  نم  رب  ریبدت  تسایـس و  نادیم  رد  هیواعم  هک  ادخ  هب  دنگوس 

. مدوب رتكریز  نیمز  يور  مدرم  همه  زا  نم  تسین ، اور  يرگ  هلیح  هک  نیا  دوبن  رگا  و  دنکیمن ، افو  دوخ 
افلخ و رب  وا  و  درادن ، هتشادن و  يریظن  بیقر و  زین  تسایس  نادیم  رد  مالـسلاهیلع  یلع  هک  مریگیم  هجیتن  تمـسق  نیا  بلاطم  عومجم  زا 

یلو درکیمن ، زواجت  نآ  زا  زگره  و  هدوب ، عرـش  مالـسا و  نیناوق  هب  دودحم  یلع  تسایـس  هک  توافت ، نیا  اب  تسا ، هدوب  مدـقم  نارگید 
هدوب عورـشم  هاوخ  دندرکیم ، هدایپ  ار  نآ  گنردیب  دندادیم ، صیخـشت  دوخ  تحلـصم  ار  هچ  ره  و  هتـشادن ، یتیدودحم  چیه  نارگید 

[ . 7 ! ] هنای دشاب 
----------------------

اه : تشون  یپ 
هغالبلاجهن . موس  هبطخ  [ 1]

دیدحلایبا ج1 ص189 . نبا  حرش  [ 2]
دعب . هب  لامعلازنک ج5 ص715  ریثانبا ج3 ص 66  لماک  [ 3]

نال يروشلا  یف  مهعم  لخدا  ینکلو  ددرگیم ) باختنا  يرگید  موشیم و  مورحم  تفالخ  زا  هک  منادیم  ار  نیا  نم   ) کلذ ملعا  اـنا  [ 4]
تیب یف  ناعمتجی  ۀمامالاو ال  ةوبنلا  نا  لاق : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر  نا  لوقی : کلذ  لبق  ناکو  ۀفالخلل  نالا  ینلها  دق  رمع 

هتیاورل .!!! هلعف  ۀضقانم  سانلل  رهظال  کلذ  یف  لخدا  اناف 
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دعب و ج20 ص21 . هب  دیدحلایبا ج1 ص185  نبا  هلمج  زا  هغالبلاجهن  حورش  رد  هیقشقش  هبطخ  حرش  [ 5]
مالسالا . ضیف  191 ص648  هبطخ هغالبلاجهن  [ 6]

ص131-133. تیالو ، باتفآ  زا  لقن  [ 7]

دندز یلع  هنیس  رب  هک  یتشم 

تشوگ دیرخ  يارب  ارم  مبحاص  داد : باوج  دیسرپ ، شتلع  زا  نوچ  و  تسا ، نایارگ  نوزحم و  هک  دید  ار  يزینک  مالـسلاهیلع  یلع  يزور 
درک و ضوع  ار  تشوگ  باصق  هرابود  مدـنادرگرب ، ار  نآ  اذـل  دـشن ، عقاو  يو  دنـسپ  دروم  مدـیرخ  ار  تشوگ  نوچ  و  تخاـس ، رومأـم 

؟ منک راک  هچ  منادیمن  دیدنسپن ، زین  ار  تشوگ  نیا  مبحاص  یلو  منکیمن ، ضوع  يروایب  رگید  راب  هچنانچ  تفگ :
يارب ار  تشوگ  مهاوخب  باصق  زا  ای  و  دهدن ، ترازآ  هک  منک  اضاقت  وا  زا  و  مربب ، بحاص  شیپ  هب  ار  وت  مرضاح  نم  دندومرف : ترضح 

؟ ینکیم باختنا  ار  مادک  دنک ، ضوع  مود  راب 
. دیامن هلاقا  ار  هلماعم  ای  و  دنک ، ضوع  ار  تشوگ  هک  تساوخ  باصق  زا  و  دش ، دراو  یباصق  هزاغم  هب  ترضح  نآ  زینک  تساوخرد  هب 

!! تسین طوبرم  امش  هب  نوریب  ورب  تفگ : دز و  ترضح  نآ  هنیس  رب  یتشم  اذل  و  تخانشیمن ، ار  نینمؤملاریما  باصق 
هب ار  زینک  و  تفگن !! وا  هب  يزیچ  درک و  لـمحت  ار  باـصق  تشم  تشاد ، هـک  یتردـق  تعاجـش و  ناوـت و  هـمه  نآ  اـب  مالـسلاهیلع  یلع 

. دهدن رازآ  ار  يو  هک  درک  شرافس  بابرا  هب  و  دنادرگرب ، شاهناخ 
. تخاس دازآ  ترضح  نآ  ندروآ  فیرشت  هنارکش  هب  ار  زینک  تخانش ، ار  نایقتم  يالوم  زینک ، بحاص  نوچ 

: دـنتفگ دـندمآ و  شغارـس  هب  اذـل  دـندوب ، هدـید  یباـصق  هزاـغم  هب  ندـش  دراو  ماـگنه  ار  ترـضح  نآ  مدرم ، نوچ  رگید  يوـس  زا  یلو 
؟ تفر اجک  دش و  هچ  نینمؤملاریما 

دورو ماگنه  مالسلاهیلع  یلع  یلو  دوب ، هدمآ  هفوک  هب  ترـضح  نآ  رادید  يارب  اساسا  و  دوب ، الوم  ناقـشاع  زا  بیرغ و  يدرم  هک  باصق 
... متسه یلع  راظتنا  رد  هک  تسا  اهتدم  هک  نم  اجک ؟ یلع  اجک و  نم  داد : باوج  دربیم ، رس  هب  ترفاسم  رد  هفوک ، هب  يو 

هدرک تراسج  يراوگرزب  هچ  هب  هک  دـید  هک  باصق  !! دوب مالـسلاهیلع  یلع  دـش  تاهزاغم  دراو  ناـیرگ  زینک  اـب  هک  یبرع  ناـمه  دـنتفگ :
!! داتفا شوهیب  هدرک و  عطق  یباصق  روطاس  اب  ار  شتسد  اذل  ،و  دش يدیدش  هودنا  مغ و  راتفرگ  تسا ،

رد ار  نآ  هلـصافالب  و  تشادرب ، نیمز  زا  ار  هدـش  عطق  تسد  و  هدـمآ ، باصق  نیلاب  رب  تشگ  هاگآ  ناـیرج  نیا  زا  نوچ  مالـسلاهیلع  یلع 
ترـضح نآ  یتوکلم  سافنا  تکرب  هب  هدـش  عطق  تسد  هجیتن  رد  دـنادرگرب ، يو  هب  ار  یتمالـس  تساوخ  ادـخ  زا  و  داد ، رارق  دوخ  ياج 

لمحت زین  ار  وا  تشم  يزینک  زا  شتعافـش  رد  ترـضح  هک  دـمآ ، شیپ  یلاقب »  » دروم رد  تواـفت  یمک  اـب  ناـیرج  نیا  ریظن  ... دـش بوخ 
[ . 1 ... ] درک

، درکیم بذج  ار  رفاک  ناملسم و  نمـشد ، تسود و  و  دوب ، یبیجع  ياههبذاج  ياراد  مالـسلاهیلع  یلع  هک  میریگیم  هجیتن  ایاضق  نیا  زا 
ار مالـسلاهیلع  یلع  قـحب  نیئآ  هدـیدرگ ، فرـصنم  دوـخ  نیئآ  زا  و  دـندرکیم ، عـطق  ار  دوـخ  تسد  هار  نـیا  رد  یناـسک  هـک  ییاـج  اـت 

... دنتفریذپیم
يو میرگنب ، وا  دوجو  رد  یعوضوم  ره  هب  هکلب  درکیم ، ادـیپ  مسجت  وا  دوجو  رد  مالـسا  و  دوب ، هنومن  دروخرب  قالخا و  رد  اهنت  هن  یلع 

، دوب مالسا  نآرق و  یعقاو  يامیس  همه  يدرمناوج و  تیلوؤسم ، زوس و  صالخا ، راثیا ، تلادع ، رد  دوب ، وگلا  هوسا و  ادخ  لوسر  دننامه 
[ . 2 ... ] دندوب عضاخ  يو  ربارب  رد  نمشد  تسود و  و  تشاد ، هبذاج  اذل  و 

------------------------------
اه : تشون  یپ 

مالسلا هیلع  یلع  ماما  www.Ghaemiyeh.comهمانشناد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1507زکرم  هحفص 1344 

http://www.ghaemiyeh.com


راونالاراحب ج41 ص48 ح1 . [ 1]
تیالو ص175. باتفآ  زا  لقن  [ 2]

هیواعم روضح  رد  یلع  حدم 

و هدـیگنج ، مالـسا  يورین  اب  نایفـسوبا »  » شردـپ راـنک  رد  هتـسویپ  و  تسا ، مالـسلاهیلع  یلع  نینمؤملاریما  نانمـشد  نیرتگرزب  زا  هیواـعم 
. دوب هدرک  ظفح  ار  دوخ  رفک  نطاب  رد  یلو  هتفریذپ ، ار  مالسا »  » راچان هب  دوب ، ترجه  متشه  لاس  هک  هکم » حتف   » رد ماجنارس 

يرادنامرف هب  باطخ  نب  رمع  يوس  زا  یتقو  دنیامن ، هدایپ  ار  شیوخ  زیمآرفک  فادها  هک  دندوب ، بسانم  تصرفیپ  رد  شنارکفمه  وا و 
[ . 1 . ] دیناشک گنج  هب  یعقاو  مالسا  دض  رب  یصاخ  گنرین  اب  ار  مدرم  تخاس و  رهاظ  ار  دوخ  نطاب  جیردت  دوب  تشگ ، بوصنم  ماش 

: تفگیم دوخ  اب  تشادن ، ایند  زج  یفده  اهگنج  زا  نوچ  هیواعم 
: تفگ وا  يزور  دـندرکیم ، رارکت  ار  رکف  نیا  دوخ  هنیباک  اب  بترم  و  تفر »؟ میهاوخ  اـیند  زا  رتدوز  یلع  نم و  زا  کیمادـک  ماجنارـس  »

ایند مولع  مامت  يو  اریز  تسا ؛ مالسلاهیلع  یلع  دوخ  دوجو  ماهلیـسو  اهنت  و  باطیبا ! نب  یلع  ای  مریمیم  رتدوز  نم  هک  منادب  مناوتیم  نم 
!! دهدیم ربخ  دتفایم  قافتا  زیخاتسر  زور  ات  هچ  ره  زا  و  دنادیم ، ار 

اب تروص و  کـی  هب  و  دـنوش ، رهـش  نآ  دراو  تواـفتم  تقو  هس  رد  درک  میلعت  ناـنآ  هب  و  داتـسرف ، هفوک »  » هب ار  رفن  هس  زا  روـظنم  نیدـب 
رتدوز کیمادک  وا  ای  نم و  هک  دهدیم  ربخ  مالسلاهیلع  ماجنارـس  تسا ، هدرم  هیواعم  دنیوگب : دننزب و  هعیاش  هب  تسد  هباشم  یهدنامزاس 

! میریمیم
زا و  تسا ، ساـسایب  تاـعیاش  نیا  تشاد : راـهظا  مالـسلاهیلع  یلع  نینمؤملاریما  و  دـندش ، هفوک  دراو  قـیرط  ناـمه  هب  هیواـعم  نارومأـم 

[ . 2 ... ] ددرگیم طلسم  امش  رب  وا  تسا ، هیواعم  دوخ  ياههشقن 
درک یعس  و  تفرگ ، تسد  هب  ار  ناناملسم  روما  مامز  و  تشگ ، طلسم  زاجح  قارع و  ماش و  هب  هیواعم  و  دیسر ، تداهش  مالـسلاهیلع  یلع 
رارف هیواعم  رابرد  هب  مالسلاهیلع  یلع  دوخ  نامز  رد  هک  نانآ  یتح  دشن ، ردقم  یلو  دنک ، وحم  مالسا  خیرات  زا  ار  مالسلاهیلع  یلع  لئاضف 

هجیتن یلو  دـنیوگب ، دـب  مالـسلاهیلع  یلع  هب  هک  تساوخیم  اهنآ  زا  هیواعم  تشگیم ، نانآ  ندـمآ  ثعاب  روما  رارطـضا  ای  و  دـندرکیم ،
هظحالم الیذ  ار  ییاههنومن  هک  دـندوشگیم ، یلع  حدـم  هب  بل  همه  همه و  شرابرد  هب  نایرارف  هیواعم و  دوخ  اریز  تفرگیم ، سوکعم 

: دنیامرفیم
-----------------------

اه : تشون  یپ 
دوخ تهارک  رابجا و  اب  هکلب  دندشن ، ناملسم  نانآ  ینعی  هورهظا  هیلع  اناوعا  اودجو  املف  رفکلا  اورسا  اوملـستسا و  نکل  اوملـسا و  ام  [ » 1]

هغالبلاجهن دنتخاس . راکشآ  ار  دوخ  رفک  دندرک ، ادیپ  ورین  هک  یماگنه  دندناشوپ ، ار  دوخ  ینطاب  رفک  هلیسو  نیدب  و  دندنز ، مالسا  هب  ار 
دیدحلایبا ج15 ص114 و174 . نبا   ، 16 ص862 همان ضیف 
راونالاراحب ج33 ص279. ءاضیبلا ج4 ص 202  ۀجحم  [ 2]

یلع ماما  تباهم 

ربخ همه  هدیاف  دیزم  يارب  ام  هک  هدومن  ناشیا  تباهم  تبیه و  هب  هراشا  هیواعم  ربارب  رد  ترضح  نآ  زا  دوخ  فیـصوت  رد  متاح  نب  يدع 
: میروآیم ار 

تافرط يدع ، يا  تفگ : هیواعم  دش ، دراوئو  نایفـسیبا  نب  ۀـیواعم  رب  متاح  نب  يدـع  هک  تسا  تیاور  دـیوگ : هللا  ۀـمحر  یمق  ثدـحم 
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؟ دندش اجک 
مالـسلاهیلع بلاطیبا  نب  یلع  باکر  رد  نیفـص  گنج  رد  تفگ : يدـع  دوب - هفرط  فراـط و  فیرط ، ياـهمان  هب  وا  نادـنزرف  شروظنم 

يدع تشاد ! هاگن  بقع  ار  دوخ  نارسپ  داتسرف و  نادیم  هب  ار  وت  نارسپ  هک  دادن  فاصنا  وت  اب  بلاطوبا  رسپ  تفگ : هیواعم  دندش . هتـشک 
[ . 1 . ] ماهدنام هدنز  نم  دش و  هتشک  وا  هک  مدادن  فاصنا  مالسلاهیلع  یلع  اب  نم  هکلب  تفگ :

. مرادیمن تفاعم  تفگ : تسا . رتهب  يرادب  فاعم  ارم  رگا  تفگ : يدع  نک . فیصوت  میارب  ار  یلع  تفگ : هیواعم 
شبناوج و زا  تمکح  دومنیم ، يرواد  عطق  هب  تفگیم و  نخس  لدع  هب  دوب ، دنمناوت  رگنرود و  رایـسب  وا  دنگوس  ادخ  هب  تفگ : يدع 

دنگوـس ادـخ  هب  وا  تشاد ، سنا  نآ  ییاـهنت  بش و  هب  تشاد و  تشحو  شقرب  قرز و  اـیند و  زا  دیـشوجیم ، شدوـجو  یحاوـن  زا  مـلع 
ینامیـشپ دروخیم و  هودـنا  دوخ  هتـشذگرب  دیـشکیم و  باسح  دوخ  سفن  زا  ییاهنت  هاـگ  هب  تشاد ، ینـالوط  هشیدـنا  ناوارف و  کـشا 

دادیم و خساپ  ار  ام  شـسرپ  دوب ، ام  زا  یکی  نوچ  دوب  ام  اب  ات  [ 2 ، ] دوب دنیاشوخ  تخـس  كاروخ  یگدنز و  هاتوک ، سابل  ار  وا  دربیم ،
نخـس وا  اب  شتباهم  زا  اـم  دوب ، کـیدزن  اـم  هب  دوخ  تخاـسیم و  کـیدزن  دوخ  هب  ار  اـم  هکنیا  اـب  و  تخاـسیم ، کـیدزن  دوخ  هب  ار  اـم 

نارادنید دشیم ، نایامن  شدیراورم  هتـشر  نوچ  ياهنادند  دـنخبل  ماگنه  هب  میتخودیمن ، وا  هب  هدـید  شتمظع  زا  و  تفگ ، میتسناوتیمن 
. دوبن دیمون  وا  تلادع  زا  فیعض  تشادن و  متس  میب  وا  زا  يوق  دیزرویم ، یتسود  ناتسدیهت  اب  درمشیم و  گرزب  ار 

هک مدید  تدابع  بارحم  رد  ار  وا  دندوب ، هتفر  ورف  ناگراتس  هدناشوپ و  ار  اج  همه  بش  هایـس  هدرپ  هک  رات  یبش  رد  هک  مروخیم  دنگوس 
کنیا یمه  ییوگ  تسیرگیم ؛ نگیهودنا  دنمدرد و  یمدآ  نوچ  دیچیپیم و  دوخ  هب  هدیزگ  رام  دننام  دیتلغیم و  شنساحم  رب  شکشا 

ارف وت  نارود  زونه  بیرفب ، ار  يرگید  ياهدرک ؟ ور  نم  هب  ای  ياهدـش  نم  محازم  اـیآ  اـیند ، يا  تفگیم : هک  مونـشیم  ار  وا  يادـص  نآ 
زا هآ  تسا ، كدـنا  وت  شزرا  زیچاـن و  وت  شیع  تشاد ، مهاوخن  وـت  هب  یتشگزاـب  رگید  هک  ماهدرک  هقـالط  هس  ار  وـت  نم  تسا ، هدیـسرن 

! دنبلد رای  یمک  رفس و  يزارد  مک و  هشوت 
نینچ نیا  وا  دنک ، تمحر  ار  نسحلاوبا  ادخ  تفگ : و  ندرک ، كاپ  دوخ  نیتسآ  اب  ار  نآ  درک  عورش  دش و  يراج  هیواعم  کشا  اجنیا  رد 

شکـشا زگره  هک  دـنربب ، رـس  شنماد  رد  ار  وا  دـنزرف  هک  يردام  دـننام  تفگ : يدـع  ینکیم ؟ لـمحت  هنوگچ  ار  وا  يرود  نونکا  دوب ؛
هک دراذگیم  راگزور  رگم  تفگ : يدع  یتسه ؟ وا  دای  هب  هزادنا  هچ  ات  تفگ : هیواعم  دتـسیایمن . زاب  شمـشچ  بآ  دوشیمن و  کشخ 

[ . 3 [ !؟ منک شومارف  ار  وا 
لتق هب  ارم  شدوخ  هکنآ  زج  مدشن  ور  هب  ور  يدرم  چیه  اب  دومرف : يدمآ ؟ بلاغ  دوخ  نامزر  مه  رب  هلیسو  هچ  هب  دنتفگ : ترـضح  نآ  هب 

[ . 4 . ] داد يرای  دوخ 
[ . 5 . ] تشاد ياج  اهلد  رد  هک  شترضح  تباهم  هب  دراد  هراشا  نخس  نیا  دیوگ : هللا  ۀمحر  یضر  دیس 

-----------------------------------
اه : تشون  یپ 

ماهدنام . هدنز  ارچ  هک  ماهدنام  هدنمرش  ماهدنام  هدنمرش  وت  يوک  میرح  زا  رود  [ 1]
یگدنز زا  دیشوپیم و  هاتوک  سابل  ترـضح  نآ  تفریم و  هار  ناشک  نماد  دیـشوپیم و  دنلب  ياهـسابل  ربکت  يور  زا  زور  نآ  برع  [ 2]

دوب . رود  هب  تمعن  زان و  رپ 
يدع . هدام  راحبلا 170:2  ۀنیفس  [ 3]

. 318 تمکح هغالبلاجهن ، [ 4]
.726  - ص728 مالسلاهیلع ، بلاطیبا  نبا  یلع  ماما  زا  لقن  [ 5]

یلع ماما  تیمولظم 
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یناـسک ياههنیـس  رد  وت  زا  هک  ییاـههنیک  زا  سرتب  دومرف : ترـضح  نآ  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ینـالوط  يربخ  رد 
ملس هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمایپ  هاگ  نآ  دنناگدننک . تنعل  همه  ادخ و  نوعلم  نانآ  دننکیم ؛ راکـشآ  نم  گرم  زا  سپ  اهنت  هک  تسه 

زا ار  وا  دننک و  یم  متس  وا  هب  تما  هک  داد  ربخ  نم  هب  مالسلاهیلع  لیئربج  دومرف : دییرگ ؟ یم  هچ  زا  ادخ ، لوسر  يا  دش : هتفگ  تسیرگ ،
[ . 1 . ] دنناسریم لتق  هب  ار  شنادنزرف  دنگنجیم و  وا  اب  دنرادیم و  زاب  شقح 

راکشآ تسا  هتفهن  یهورگ  ياههنیس  رد  هک  ییاههنیک  نم  گرم  زا  سپ  دومرف : مالـسلاهیلع  یلع  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمایپ 
[ . 2 . ] دنراد زاب  دوخ  قح  زا  ار  وت  دنهد و  مه  تسد  هب  تسد  وت  دض  رب  همه  دوشیم و 

ترضح نآ  رب  مالسلاامهیلع  همطاف  هک  دوب  گرم  تارکس  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  دیوگ : يراصنا  هّللادبع  نب  رباج 
نم زا  سپ  وت  مکرتخد ، دومرف : دمآ و  شوه  هب  دوشگ و  ار  دوخ  مشچ  ربمایپ  تسیرگیم ، دنکفا و  شترضح  يور  هب  ار  دوخ  دش ، دراو 

هب ارم  درآ  مشخ  هب  ار  وت  هک  ره  هدرزآ ، ارم  درازایب  ار  وت  هک  ره  دـش ؛ یهاوخ  هدیـشک  فاعـضتسا  هب  نم  زا  سپ  وت  دـید و  یهاوخ  متس 
افج نم  هب  دنک  افج  وت  هب  هک  ره  هدرک ، یکین  نم  هب  دنک  یکین  وت  هب  هک  ره  هدومن ، نامداش  ارم  دنک  نامداش  ار  وت  هک  ره  هدروآ ، مشخ 

هک یتسه  نم  حور  نامه  ینم و  نت  هراـپ  وت  و  وت ، زا  نم  ینم و  زا  وت  اریز  تسا ، هتـشاد  اور  متـس  نم  هب  دـنک  متـس  وت  هب  هک  ره  هدرک و 
. مربیم تیاکش  وت ، هب  دوخ  تما  ناراکمتس  زا  راگدرورپ  هاگشیپ  هب  نم  دومرف : سپس  تسا . نم  يولهپ  ود  نایم 

، هتخادـنا ملـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  كراـبم  ندـب  يور  رب  ار  دوـخ  دـندش و  دراو  مالـسلاامهیلع  نیـسح  نـسح و  سپس 
ملس هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ربمایپ  دزاس  رود  ار  اهنآ  تساوخ  مالسلاهیلع  یلع  ادخ ؛ لوسر  يا  میوش  وت  يادف  دنتفگیم : دنتـسیرگیم و 

ود نآ  اریز  نانآ ؛ زا  نم  دـنریگ و  هشوت  نم  زا  نانآ  میوبب ، ار  ناـنآ  مه  نم  دـنیوبب و  ارم  اـت  نک  ناـشاهر  مردارب ، دومرف : تشادرب و  رس 
یهاوخ رارق  مولظم  نم  زا  سپ  وت  ، یلع يا  دوـمرف : سپـس  اـهنآ . نـالتاق  رب  ادـخ  تنعل  دـش و  دـنهاوخ  هتـشک  متـس  ملظ و  هب  نم  زا  سپ 

[ . 3 . ] یشاب وا  مصخ  وت  هک  متسه  یسک  مصخ  تمایق  زور  رد  نم  تفرگ و 
دش و دراو  وا  رب  يدرم  دـناوخیم ، زامن  وا  ولج  رد  مالـسلاهیلع  یلع  دوب و  هتـسشن  دجـسم  رد  هّللا  ۀـمحر  رذوبا  دـیوگ : هبلعث  نب  ۀـیواعم 

؟ یهدیمن ربخ  دوخ  دزن  رد  مدرم  نیرتبوبحم  زا  ارم  ایآ  رذابا ، يا  تفگ 
: تفگ رذوبا  تسا . ملس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  دزن  اهنآ  نیرتبوبحم  وت  دزن  مدرم  نیرتبوبحم  هک  منادیم  هک  دنگوس  ادخ  هب 

ملس هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  دزن  اهنآ  نیرتبوبحم  نم  دزن  مدرم  نیرتبوبحم  تسوا  تسد  رد  مناج  هک  ییادخ  هب  دنگوس  ارچ ،
[ . 4 . ] دناهدرک بصغ  ار  شقح  هک  تسا  ياهدیدمتس  مولظم و  خیش  نیمه  وا  تسا و 

... سانلا بسحا  ملا . توبکنع : هروس  لوا  تایآ  نوچ  دومرف : هک  هدرک  تیاور  مالسلاهیلع  یلع  شردپ  زا  مالسلاهیلع  یبتجم  ماما 
نیا ادخ ، لوسر  يا  متفگ : نم  دش  لزان  دنوشن ؟» ناحتما  و  میدروآ ، نامیا  دنیوگب  هک  دـناهتخاس  اهر  ار  نانآ  هک  دناهتـشادنپ  مدرم  ایآ  »

هاگـشیپ رد   ) وت و  دـنریگیم ، رارق  شیاـمزآ  دروم  وت  هب  مه  نارگید  يوشیم و  هدوـمزآ  وـت  یلع ، يا  دوـمرف : تسیچ ؟ شیاـمزآ  هنتف و 
[ . 5 . ] شاب هدامآ  یهاوخداد  يارب  سپ  دومن  یهاوخ  یهاوخداد  یهورگ  زا  ادخ )

وت ییادخ ، تجح  وت  یلع ، يا  دومرف : مالسلاهیلع  یلع  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  دومرف  مالـسلاهیلع  اضر  ترـضح 
نیرتهب ینانمؤم و  ریما  و  یناناملـسم ، ماما  وت  ییالعا ، لثم  وت  یتسار ، هار  وت  یگرزب ، ربخ  نآ  وت  ییادـخ ، يوس  هب  هار  وت  ییادـخ ، باـب 

وت ینم ، نید  هدننک  ادا  وت  ینم ، تما  رب  نم  نیـشناج  وت  یلع ، يا  يربکا . قیدص  مظعا و  قوراف  وت  یلع ، يا  یناقیدص . رورـس  ایـصوا و 
يرود وت  زا  نم  زا  سپ  یلع ، يا  یناـمیم . اـهنت  نم  زا  سپ  وـت  یلع ، يا  یموـلظم ، نم  زا  سپ  یلع ، يا  ینم . ياههدـعو  هدـنهد  ماـجنا 

تنانمشد بزح  و  تسادخ ، بزح  نم  بزح  تسا و  نم  بزح  وت  بزح  هک  مریگیم  هاوگ  ار  متما  نارضاح  همه  ادخ و  نم  دننیزگیم ،
[ . 7  ] و [ 6 . ] تسا ناطیش  بزح 
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-------------------------
اه : تشون  یپ 

. 45:28 راونالاراحب [ 1]
. 50: نامه [ 2]

. 76:28 راونالاراحب [ 3]
. 71:8 یناپمک ط  راونالاراحب ، [ 4]

. 69:28 راونالاراحب ، [ 5]
مالسلاهیلع 6:2 . اضرلا  رابخا  نویع  [ 6]

ص 881-884. مالسلاهیلع ، بلاطیبا  نب  یلع  ماما  زا  لقن  [ 7]

ادخ لوسر  تافو  زا  سپ  ترضح  نآ  تیمولظم 

رد دناشنیم و  ییاپراهچ  رب  اهبش  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  رتخد  همطاف  ههجو - هّللا  مرک  یلع - دیوگ : يرونید  هبیتقنبا 
تسا و هتفرگ  ماجنا  مدرم  نیا  اب  ام  تعیب  ادخ ، لوسر  رتخد  يا  دنتفگیم : نانآ  دیبلطیم و  يرای  نانآ  زا  همطاف  دربیم و  راصنا  سلاجم 

مالـسلاهیلع یلع  و  میدوبن ؛ نادرگیور  وا  زا  اـم  تساوخیم  تعیب  اـم  زا  تسجیم و  تقبـس  رکبوبا  زا  شیپ  وت  يومعرـسپ  رـسمه و  رگا 
رـس رب  مدرم  اب  مدـمآیم و  نوریب  هدرکن  نفد  مداهنیم و  هناخ  رد  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تسیابیم  اـیآ  دومرفیم :

دندرک يراک  مه  تما  تسا و  هدوب  وا  هتـسیاش  هک  ار  نامه  رگم  هدرکن  يراـک  نسحلاوبا  تفگیم : همطاـف  و  مدرکیم ؟ عازن  وا  تردـق 
[ . 1 . ] تساهنآ هدننک  تساوخزاب  رگباسح و  دنوادخ  هک 

هدز زاب  رـس  وت  اب  تعیب  زا  هک  ار  درم  نیا  ایآ  تفگ : هدمآ ، یلوا  دزن  یمود  سپ  دیوگ : مالـسلاهیلع  یلع  ندرکن  تعیب  رکذ  زا  سپ  زین  و 
تراـک دوـمرف : وا  هب  یلع  تفر ، یلع  دزن  يو  ناوـخ ، ارف  نم  دزن  ار  یلع  ورب  تـفگ : ذـفنق  دوـخ  مـالغ  هـب  يو  يرادیمن ؟ او  تـعیب  هـب 

. دناسر ار  مایپ  تشگزاب و  ذفنق  دیتسب ! غورد  ادخ  لوسر  رب  دوز  هچ  دومرف : یلع  دناوخیم . ارف  ار  وت  ادـخ  لوسر  هفیلخ  تفگ : تسیچ ؟
ذفنق هب  یلوا  راداو . تعیب  هب  ار  وا  هدن و  تلهم  هدز  زاب  رس  وت  اب  تعیب  زا  هک  يدرم  نیا  هب  تفگ : مود  راب  یمود  اما  تسیرگ ، یتدم  يو 

. دناوخیم ارف  تعیب  يارب  ار  وت  ادخ  لوسر  هفیلخ  وگب : درگ و  زاب  وا  دزن  تفگ :
ذفنق تسین . وا  قح  هک  هدـش  یماـقم  یعدـم  وا  هللا ! ناحبـس  دز : داـیرف  مالـسلاهیلع  یلع  درک ، ارجا  ار  دوخ  تیرومأـم  تشگزاـب و  ذـفنق 
نوچ دندز ، رد  ، دنتفر همطاف  هناخ  رد  هب  یهورگ  هارمه  هب  تساخرب و  یمود  سپـس  تسیرگ ، یتدم  یلوا  زاب  دناسر . ار  مایپ  تشگزاب و 

[ . 2 ! ] میدید یلوا  یمود و  زا  وت  زا  سپ  هک  اهجنر  هچ  ام  ادخ ، لوسر  ردپ ، يا  تفگ : دنلب  يادص  اب  دینش  ار  نانآ  يادص  همطاف 
-----------------------

اه : تشون  یپ 
ۀسایسلا 19:1 . ۀمامالا و  [ 1]

.884  - ص 785 مالسلاهیلع ، بلاطیبا  نب  یلع  ماما  زا  لقن  [ 2]

لسع کشم  يارجام 

زا لیقع  دیـسرپ ، ار  هتخادـگ  نهآ  ناتـساد  لـیقع  زا  هیواـعم  دـش ، هیواـعم  راـبرد  دراو  لـیقع  شردارب  مالـسلاهیلع  یلع  تداهـش  زا  سپ 
: تفگ سپس  تخیر ، ورف  هدید  زا  کشا  ياههرطق  مالسلاهیلع  یلع  دننام  يردارب  يروآدای 
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. میوگیم نخس  يدیسرپ  هچنآ  زا  هاگنآ  منکیم ، لقن  یلع  مردارب  زا  يرگید  ناتساد  تسخن  هیواعم !
زا تشادـن  یتـشروخ  نوـچ  تفرگ ، ماو  مهرد  کـی  وا  ییاریذـپ  يارب  ترـضح  دـش ، دراو  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  هـب  یناـمهم  يزور 

فرظ کی  مالسلاهیلع  نیـسح  درک ، تعاطا  ربنق  دنک ، زاب  دندوب  هدروآ  نمی  زا  هک  ار  لسع  ياهکـشم  زا  یکی  تساوخ  ربنق ، ناشمداخ ،
. دومن ییاریذپ  لسع  نان و  اب  ار  شنامهم  تشادرب و  نآ  زا  لسع 

: دومرف تسا . هدش  زاب  کشم  هناهد  دید  دنک ، میسقت  ناناملسم  نایم  ار  لسع  تساوخ  مالسلاهیلع  یلع  هک  یماگنه 
. تسا هدروخ  تسد  نآ  هب  هدش و  زاب  لسع  کشم  نیا  هناهد  ربنق !

: درک ضرع  ربنق 
. دومن نایب  ار  مالسلاهیلع  نیسح  نایرج  سپس  تسا . تسرد  یلب ،

: درک ضرع  مالسلاهیلع  نیسح  دنزب  ار  وا  درک  دنلب  ار  قالش  دندروآ ، ار  نیسح  داد  روتسد  دش ، نیگمشخ  تخس  ماما 
تفرگ مارآ  ماما  تسـشنیم - ورف  شبـضغ  دنداد  یم  مسق  رایط  رفعج  شردارب  قح  هب  ار  ماما  هاگره  رذگب - نم  زا  رفعج  میومع  قح  هب 

. دیشخب ار  نیسح  شدنزرف  و 
: دومرف سپس 

؟ يدز تسد  نآ  هب  ددرگ  میسقت  ناناملسم  نایم  لسع  هک  نآ  زا  شیپ  ارچ 
: درک ضرع 

. منکیم ادا  ار  مضرق  دیداد  ار  ام  مهس  هک  یتقو  متشادرب  ضرق  ناونع  هب  نم  میراد ، یمهس  نآ  رد  ام  ناج ! ردپ 
: دومرف ترضح 

. يرادرب نآ  زا  دوش  هداد  ناناملسم  قح  هکنآ  زا  لبق  دیابن  یلو  يراد  نآ  رد  یمهس  مه  وت  هچ  رگا  مدنزرف !
: دومرف هاگنآ 

. مدرکیم هجنکش  هدز ، کتک  ار  وت  ناناملسم  زا  یتسد  شیپ  رطاخ  هب  دیسوبیم  ار  وت  نیشیپ  ياهنادند  ادخ  ربمغیپ  مدوب  هدیدن  رگا 
. دراذگب نآ  ياج  هب  هدیرخ  لسع  نیرتهب  زا  نآ  اب  ات  داد  ربنق  هب  مهرد  کی  نآ  زا  سپ 

: دیوگیم لیقع 
ار کشم  هناهد  سپـس  دزیریم . نآ  رد  ار  هدش  يرادیرخ  لسع  ربنق  هدرک و  زاب  ار  لسع  کشم  هناهد  منیبیم  ار  یلع  تسد  هک  نیا  وگ 

: درک ضرع  هیرگ  لاح  اب  تسب و  درک و  عمج 
«: ملعی مل  هناف  نیسحل  رفغا  مهللا  »

[ . 1 . ] تشادن هجوت  هک  رذگرد  يو  تاریصقت  زا  شخبب و  ار  نیسح  ایادخ ! راب 
: تفگ هیواعم 

. درادن ار  نآ  راکنا  ناوت  یسک  هک  یتفگ  یصخش  لیاضف  زا  نخس 
. دننک لمع  وا  دننام  دنناوتان  زین  ناگدنیآ  تفرگ و  تقبس  ناگتشذگ  رب  اقح  ار ، نسحلاوبا  دنک  تمحر  دنوادخ 

[ . 2 ! ] وگب ار  هتخادگ  نهآ  ناتساد  نونکا 
--------------------

اه : تشون  یپ 
تسا . هدش  هداد  تبسن  نسح  ماما  هب  ج 41 ص112  رد ، هدوب و  نیسح  ماما  تماما  ماقم  زا  شیپ  هیضق  نیا  ج 42 ص117  راحب : [ 1]

ج 4 ص53. راونالاراحب ، ياهناتساد  زا  لقن  ج 42 ص_117  راحب : [ 2]
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نازرواشک زا  تایلام 

: دیوگ يراصنا  دیزی  نب  بعصم 
يروآ عمج  هب  طوبرم  روما  هب  اـت  داد  تلاـکو  تباـین و  نئادـم ، ياهرهـش  زا  رهـش  راـهچ  رب  ارم  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترـضح 

. مزادرپب رهش  راهچ  نآ  یلاها  لاوما  تایلام  ضراوع و 
. داتسرف راید  نآ  هب  ارم  سپس  دومن و  میظنت  لیذ  حرش  هب  ار  تایلام  نتفرگ  تیمک  تیفیک و  ترضح  و 

يرادرب و هرهب  يوج ، اـی  تارف و  کـلم ، هلجد ، ياـهرهن  زا  يزرواـشک  نیمز  هک  یتروص  رد  دـشاب : یم  حرـش  نیا  هب  لمعلاروتـسد  نآ 
: دوش يرایبآ 

. دوب دهاوخ  تایلام  مین  مهرد و  کی  دشاب ، بوغرم  بوخ و  نآ  تشادرب  تشک و  هک  ینیمز  بیرج  ره  تحاسم  رادقم 
. دوش هتفرگ  دیاب  تایلام  مهرد  کی  نآ ، بیرج  ره  زا  دشاب ، طّسوتم  نیمز  زا  تشادرب  تشک و  هچنانچ 

. ددرگ تفایرد  تایلام  مهرد  مّوس  ود  دیاب  دوب ، زیچان  مک و  نیمز  نآ  زا  تشادرب  تشک و  رگا 
. دوش تخادرپ  دیاب  نآ  تباب  تایلام  مهرد  هد  دشاب ، روگنا  تخرد  ُْوم  ناتسغاب  هک  ینیمز  بیرج  ره  تحاسم  رادقم 

. دوب دهاوخ  نآ  تایلام  مهرد  هد  زین  دشاب ، امرخ  تخرد  ناتسلخن  هک  ینیمز  بیرج  ره  تحاسم  رادقم 
. ددرگ تفایرد  دیاب  تایلام  مهرد  هد  زین  دشاب ، فلتخم  ناتخرد  زا  غاب  نیمز  بیرج  ره  تحاسم  رادقم  رگا 
. دریگ یمن  ّقلعت  تایلام  اه  نآ  هب  دراد  دوجو  اهرهن  اه و  هّداج  رباعم و  رانک  رد  هک  یتخرد  عون  ره  ةرصبت :

رفن ره  زا  دنک ، یم  تسد  هب  الط  رتشگنا  زین  دراد و  رطاق  بَکرَم  هک  یناقهد  زرواشک و  ره  دومرف : روتسد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  نینچمه 
. دوش تفایرد  همیرج  تایلام و  مهرد  تشه  لهچ و  یتسیاب 

رفن ره  دیاب  تسا ، يدمآرد  ياراد  دشاب و  یم  راک  بسک و  لوغـشم  راید  نآ  رد  هک  يرجات  بساک و  ره  دومرف : روتـسد  ترـضح  زین  و 
. دیامن تخادرپ  تایلام  ناونع  هب  مهرد  راهچ  تسیب و 

. دنزادرپب ار  دوخ  تایلام  مهس  دیاب  مهرد  هدزاود  رفن  ره  دمآرد ، مک  فیعض و  دارفا  و 
[ . 1 . ] مداد یم  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ماما  لیوحت  هک  دوب  مهرد  نویلیم  هدجیه  غلبم  اعمج  هنایلاس ، تایلام  دیوگ : بعصم 

------------------------
اه : تشون  یپ 

.178 ص 53 ح ، ج 2 ، راصبتسا : ح 343 ، ص 116 ، ج 4 ، ماکح : الا  بیذهت  [ 1]

هنابش تیرومام 

: دومرف سپس  درک و  راضحا  ارم  داتسرف و ) ملابند  هب  یسک  ( ) (ص ادخ لوسر  کیرات ، رایسب  ياهبش  زا  یبش 
. نادرگ كاله  یتفای  نآ  هلق  رب  ار  هک  ره  ورب و  سیبق  وبا  هوک  زارف  رب  ریگرب و  ار  دوخ  ریشمش  کنیا  مه 

، شتآ هساک  نانوچ  ینامـشچ  اب  فوخم ، هرهچ و  هایـس  يدرم  ناهگان  متفر . ـالاب  سیبق  وبا  هوک  زا  بش ) لد  نآ  رد   ) مداـتفا و هار  هب  نم 
کی اب  متفر و  ولج  مدمآ ) دوخ  هب   ) دز ادص  مان  هب  ارم  هک ) نیمه  اما   ) مدرک تشحو  وا  ندید  زا  ادتبا ) . ) تشگ رهاظ  مناگدـید  ربارب  رد 

. متخاس همین  ود  وا  ریشمش  هبرض 
رضحم هب  هک  یماگنه  تشگزاب ، رد  تساخیم ! رب  هکم  ياههناخ  نایم  زا  هک  دیسر  مشوگ  هب  يرایـسب  دایرف  داد و  يادص  مگنه  نیا  رد 

ربمایپ متفگ : زاب  ار  نایکم  نامزمه  ياهدایرف  لوتقم و  درم  ناتساد  دوب  هجیدخ  شرسمه  لزنم  رد  ترضح  نآ  مدش  بایفرش  ادخ  لوسر 
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؟ یتشک ار  یسک  هچ  یتسناد  ایآ  دومرف : (ص ) ادخ
. دنرتهاگآ وا  لوسر  ادخ و  متفگ :

. دندرگن شیاتس  شتسرپ و  اهتب  نآ  زگره  سپ ، نیا  زا  دنگوس  ادخ  هب  یتسکش ، مهرد  ار  يزع  تال و  گرزب  تب  وت  دومرف :
لکف سیبف  یبا  لبج  یف  رم  کفیـس و  ذخ  یل : لاقف  ادوس  همهلدـم  هلیل  یه  یلایللا و  نم  هلیل  تاذ  ص )  ) هللا لوسر  یناعد  لاق : یلع  نع 

. فیسلا اذهب  هبرضاف  هسار  یلع  هتیار  نم 
هتبرض هیلا و  توندف  یلع : ای  یل : لاقف  هرظنم  ینلاهف  ناترمج  هینیع  ناک  رظنملا  لئاهدوسا  الجر  هیلع  تدجو  هتولع  املف  لبجلا  تدصقف 
ربخاف اهنع  هللا  یضر  هجیدخ  لزنمب  وه  و  ص )  ) هللا لوسر  تیتا  مث  اهعمجاب . هکم  تویب  نم  جیجضلا  تعمـسف  نیفـصن  هتعطقف  فیـسلاب 

!؟ یلع ای  تلتق  نم  يردتا  لاقف :
[ . 1 . ] ادبا اهدعب  تدبع  تداع  هللا ال  و  يزعلا ، تاللا و  تلتق  لاقف : ملعا ، هلوسر  هللا و  تلق :

------------------------
: اه تشون  یپ 

ص 186. ج 39 ، راحب ، [ 1]

ناگتشرف نابزیم 

: دومرف نم  هب  ادخ  ربمایپ  یتقو ، ... 
. نک يریگولج  دشاب  هک  ره  دارفا  دورو  زا  تسیاب و  هناخ  رد  وت  دنیآ . مرادید  هب  ناگتشرف  زا  يرامش  کنیا  مه 

ار يو  هعفد  هساـت  دـمآ و  هراـبود  تشگزاـب و  وا  مدادـن . هار  هناـخ  نورد  هب  ار  وا  هفیظو ) ساـپ  هب   ) نـم دـمآ . رمع  هـک  تشذـگن  يزیچ 
: متفگ وا  اب  مدنادرگزاب .

. تسا نانچ  نینچ و  اهنآ  دادعت  هک  ناگتشرف  زا  يرامش  نابزیم  تسا و  هدرپ  رد  (ص ) ادخ لوسر 
دنچ نم  (ص !) ادخ لوسر  يا  درک : ضرع  دیـسر  ترـضح  نآ  تمدخ  هک  یماگنه  تفای . دورو  هزاجا  رمع  دش و ) هتـشادرب  عنم   ) سپس

هک تسا ، ناگتـشرف  زا  ییاههتـسد  ياریذپ  دوخ  درادن و  تاقالم  ادخ  لوسر  تسا : هتفگ  هدنادرگرب و  ارم  راب  ره  یلع  ما و  هدـمآ  تبون 
، هتفای یهاگآ  اهنآ  هرامش  دادعت و  هب  یهار  هچ  زا  یلع  هک ) تسا  نیا  نم  شـسرپ  ( ) (ص ادخ لوسر  يا  تسا ! نانچ  نینچ و  اهنآ  دادعت 

؟ تسا هدید  مشچ  اب  ار  ناشیا  ایآ 
؟ یتسناد ار  اهنآ  هرامش  دادعت و  اجک  زا  وت  دیوگیم ، تسرد  وا  یلع ! دومرف : نم ) هب   ) ترضح

[ . 1 . ] متسناد ار  اهنآ  هرامش  مدینشیم ، هک  هنآ  یپ  رد  یپ  ياهتیحت  اهمالس و  زا  متفگ :
(. دنا هدوب  دادعت  نیمه  اهنآ   ) یتفگ تسار  دومرف :

اب هناروابان  ، ) دوش جراخ  لزنم  زا  تساوخ  هک  یتقو  دینـشیم و ) رمع  و  ... ) يراد یـسیع  مردارب  اب  یتهابـش  کـی  وت  دومرف : نم  هب  سپس 
: تفگ هیانک )

(.... دنکیم ربارب  وا  اب   ) و دنزیم ! لثم  یسیع )  ) میرم دنزرف  هب  ار  وا 
. دحال نذاتالف  یننوروزی  هکئالملا  نم  اراوز  ناف  بابلا  ظفتحا  ص :)  ) هللا لوسر  هل  لاق  دحا  مکیف  له  هللااب  مکتدشن  ع :)  ) یلع لاق 

لخدف هل  تنذا  مث  اذک ، اذک و  مهتدع  هکئالملا و  نم  راوز  هدنع  تبجتحم و  ص )  ) هللا لوسر  نا  هتربخا  تارم و  ثالث  هتددرف  رمع  اجف 
هکئالملا و نم  اروز  هدـنع  بجتحم و  ص )  ) هللا لوسر  نا  لوقی : یلع و  یندری  کلذ  لـک  هرم  ریغ  تئج  ینا  ص !)  ) هللا لوسر  اـی  لاـقف :

؟ مهتدعب تملع  فیک  قدص ، دق  ! یلع ای  هل : لاقف  مهنیاعا !؟ هدعلاب ؟ ملع  فیکف  اذک  اذک و  مهتدع 
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. ددعلا تیصحاف  اوصالا  تعمسف  تایحتلا  یلع  تفلتخا  تلقف :
[ . 2 ...! ] الثم میرم  نبال  هبرض  لوقی : وه  رمع و  جرخف  یسیع ، یخا  نم  اهبش  کیف  ناف  قدص  لاق :

---------------------
: اه تشون  یپ 

تسا . هدوب  نت   360 ناگتشرف ، نیا  رامش  هدش ، لقن  تارف  ریسفت  زا  هک  ص 112 ،) ج 39 ،  ) راحب تیاور  هب  [ 1]
ص 317. ج 35 ، راحب ، ص 662 ؛ لاصخ ، [ 2]

یلع نامهم 

هب نمیا  ما  ار  اهنآ  دوب . هرک  مه  یکدـنا  امرخ و  ریـش و  يرادـقم  میتشاد ، لزنم  رد  هک  ییاذـغ  دوب . ام  ناـمهم  (ص ) ادـخ ربماـیپ  زور  نآ 
. دوب هداتسرف  هیده  مسر 

تعکر دنچ  دنداتـسیا و  زامن  هب  قاتا  زا  ياهشوگ  رد  دنتـساخرب و  نآ ، فرـص  زا  سپ  ترـضح  میدروآ . ترـضح  دزن  اذغ  نآ  زا  یفرظ 
! دنیرگیم تدشب  ترضح  نآ  میدید  دیسر ، شوگ  هب  هیرگ  يادص  ترضح  زامن  هدجس  نیرخآ  رد  دندرازگ . زامن 

ترضح نآ  يارب  هک  دوب  یناوارف  مارتحا  تشادگرزب و  ببس  هب  نیا  دسرپب و  يو  زا  ار  نتسیرگ  ببس  هک  دوبن  رضاح )  ) یسک ام  نیب  رد 
. میدوب لئاق 

: تفگ تسشن و  شدج  ناماد  رد  تساخرب و  نیسح  مدنزرف ) هکنیا  ات  )
يداش ام  يارب  دح  نیا  ات  يزیچ  چیه  هک  میدرک  ساسحا  دوخ  رد  ینامداش  رورـس و  دـیدش  دراو  ام  لزنم  هب  امـش  هک  ياهظحل  ردـپ ! يا 

ببس دییوگب  تسا  نکمم  تخاس  نیگهودنا  ار  ام  تخـس  هک  ینتـسیرگ  مهنآ  میتشگ . امـش  نتـسیرگ  دهاش  سپـس  تسا . هدوبن  نیرفآ 
؟ دوب هچ  امش  هیرگ 

دیهاوخ هدـنکارپ  ییاهدـقرم  دـش و  دـیهاوخ  هتـشک  اهامـش  هک  داد  ربخ  دـمآ و  دورف  لیئربج  کـنیا  مه  مدـنزرف ! دومرف : یمارگ  لوسر 
. تشاد

؟ دوب دهاوخ  هچ  دنیآ  ام  ترایز  هب  هک  یناسک  شاداپ  روبق ، یگدنکارپ  اب  دیسرپ : ع )  ) نیسح
ریخ و يایوج  امـش  رازم  رب  دوخ  روضح  اب  هک  دنتـسه  مناوریپ  زا  ییاههورگ  دـنیآیم  امـش  تراـیز  هب  هک  اـهنآ  مرـسپ ! دومرف : ترـضح 

. دنشابیم تیاده  دشر و  تکرب و 
دنک ییامندوخ  فرط  ره  زا  تشحو  سرت و  ياههنحص  درب و  ورف  شتآ  ماک  رد  ار  نانآ  ناهانگ ، نیگنس  راب  هک  هاگنآ  نیسپاو ، زور  رد 

نکـسم دوخ  دـیواج  تشهب  رد  ار  نانآ  لاعتم  راگدرورپ  سپـس  مشخب و  ییاهر  يراتفرگ  زا  ار  ناشیا  میآ و  نانآ  کمک  يرای و  هب  نم 
. دهد

رخآ یف  ناک  املف  تاعکر  یلـصف  تیبلا  هیواز  یلا  ماق  مث  هنم  لکاف  هانمدقف  ارمت  ادبز و  انبل و  نمیا  ما  انل  تدها  دق  و  نینموملا : ریما  لاق 
: هل لاق  هرجح و  یف  نیسحلا  دعقف  هل  اماظعا  الالجا و  انم  دحا  هلاسی  ملف  ادیدش  یکب  هدوجس 
؟ كاکبا امف  امنغ  اکب  تیکب  مث  کلوخدب ، انرورسک  یشب  انررس  امف  انتیب ، تلخد  دقل  هبا ! ای 

؟ اهتتشت یلع  انروبق  روزی  نمل  امف  هبا ! ای  لاقف : یتش  مکعراصم  نا  یلتق و  مکنا  ینربخاف  افنل  لیئربج  یناتا  ینب  ای  لاقف 
لاوها نم  مهـصلخا  یتح  همایقلا  موی  مهیتا  نا  یلع  قیقح  هکربلا و  کلذـب  نوسمتلیف  مکنوروزی  یتما  نم  فئاوط  کـئلوا  ینب  اـی  لاـقف :

[ . 1 . ] هنجلا هللا  مهنکسی  مهبونذ و  نم  هعاسلا 
-----------------------
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: اه تشون  یپ 
لئاسو ص 118 ؛ زین ج 100 ، ترایزلا و  لـماک  زا  لـقن  هب  ص 234  یـسوط و ج 44 ، خیـش  یلاما  زا  لقن  هب  ص 80  ج 28 ، راـحب ، [ 1]

ص 331. ج 14 ، هعیشلا ،

دیلو نب  دلاخ  تیرومام 

نامرف اهنآ  هب  یلو  دـننک ، توعد  مالـسا  هب  ار  مدرم  هک  داتـسرف  هکم  فارطا  هب  ار  نایوجگنج  ياههتـسد  مرکا  لوسر  هکم ، حـتف  زا  سپ 
. دوب هدادن  دربن 

يارب هن  دوب ، هدرک  هناور  همیذـج  نیب  هلیبـق  ناـیم  هب  مالـسا  غیلبت  يارب  ار  يو  هک  دوب  دـیلو  نب  دـلاخ  دوـب  هداتـسرف  هک  یناـسک  هلمج  زا 
[ . 1 . ] گنج

هب تسد  دـندوب ، هتخیر  وا  ناـسک  زا  ینوخ  تیلهاـج  رد  هک  برع  هریت  نیا  زا  یـصخش  باـسح  هیوست  ییوـج و  ماـقتنا  روـظنم  هب  دـلاخ 
. درب امغی  هب  ار  ناشلاوما  درک و  ریسا  ار  یهورگ  دز و  ياهدع  راتشک 

: تفگ هبترم  هس  ربنم  زارف  رب  تفر و  دجسم  هب  دش ، ربخاب  وا  تشز  راتفر  زا  هک  (ص ) ادخ لوسر 
. مرفنتم وا  راک  زا  مرازیب و  تسا  هدش  بکترم  دیلو  نب  دلاخ  هچنآ  زا  نم  اراگدرورپ !

قحان هب  هک  یناسک  ياهبنوخ  تخادرپ  دـندوب و  هدـش  لمحتم  هیحان  نآ  مدرم  هب  هک  ییاهنایز  ناربج  روظنم  هب  ات   ) تساوخ نم  زا  سپس 
. مور هلیبق  نآ  نایم  هب  دندوب ) هدش  هتشک 

هب ناـیاپ ) رد  مدومن  بلج  ار  ناـنآ  تیاـضر  تمارغ ، تخادرپ  اـب  مدرک و  ییوجلد  ناگدـید  بیـسآ  همه  زا  هکنآ  زا  سپ   ) نم اـجنآ  رد 
ار دوخ  قح  دزیخرب و  کنیا  مه   ) دشاب هدش  عیاض  وا  زا  یقح  هک  تسه  یـسک  امـش  نایم  رد  رگا  دنگوس ، ادخ  هب  ار  امـش  متفگ : ناشیا 

(. دناتسب
فرظ رتش و  دـنب  وناز  يدادـعت )  ) هک مییوگب  دـیاب  يداد  دـنگوس  ادـخ  هب  ار  ام  وت  تسا و  نینچ  هک  لاـح  دـنتفگ : دنتـساخرب و  یناـسک 

. تسا هتشگ  دوقفم  هثداح  نیا  رد  ام  زا  زین  گس  صوصخم 
هب تسا . یقاب  نانچمه  مدوب  هدروآ  دوخ  اب  هک  یلوپ  زا  یغلابم  زونه  مدـید ، سپـس  متخادرپ  ار  نآ  هجو  مدرک و  باـسح  زین  ار  اـهنآ  نم 

عییـضت ربارب  رد  ار  هجو  نیا  و  دشاب . هدش  لصاح  (ص ) ادخ لوسر  زا  لماک  همذ  تئارب  ات  مشخبیم  امـش  هب  زین  ار  اهلوپ  نیا  متفگ : مدرم 
ناـنز و رب  هک  یتـشحو  سرت و  ناربـج  يارب  زین  و  مداد . رارق  دـینادیمن  هک  ییاـهزیچ  هچ  دـینادیم و  هک  اـهنآ  هـچ  امـش  قوـقح  هـقلطم 

. تسا هتشگ  ضراع  امش  ناکدوک 
ناـشیا عمـس  هب  ار  دوخ  درکلمع  تیرومأـم و  شرازگ  متـشگزاب و  (ص ) ادـخ لوسر  دزن  هفیظو ) نداد  ماـجنا  روما و  قتف  قتر و  زا  سپ  )

: دندومرف ترضح  مدناسر .
لاحـشوخ ردق  نیا  دندروآیم  هیده  میارب  وم  خرـس  نارتش  راک ، نیا  ياج  هب  رگا  هکنادنچ ) يدرک  ملاحـشوخ   ) دـنگوس ادـخ  هب  یلع ! 

. مدشیمن
کیلا اربا  ینا  مهللا  لاقف : ربنملا  ص )  ) هللا لوسر  دعصف  لعف ، ام  لعفف  همیذج ، ینب  یلا  دیلولا  نب  دلاخ  ثعب  هللا  لوسر  نا  ع :)  ) یلع لاق 

! یلع ای  بهذا  لاق : مث  . تارم ثالث  دیلولا  نب  دلاخ  عنص  امم 
؟ یش یقب  له  هللااب  مهتدشان  مث  مهتیدوف  تبهذف 
. انریعب لاقع  انبالک و  هغلیمف  هللااب  انتدشن  ذا  اولاقف 

اسنلا و تاعورل  نوملعت و  امل ال  نوملعت و  امل  و  ص )  ) هللا لوسر  همذل  اذـه  تلق : هایا و  مهتیطعاف  ریثک  بهذ  یعم  یقب  امهل و  مهتیطعاف 
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[ . 2 . ] معنلا رمح  تعنص  امب  یل  نا  یلع ! ای  ینرسیال  هللا  و  لاقف : هتربخاف  ص )  ) هللا لوسر  یلا  تئج  مث  نایبصلا ،
--------------------------

: اه تشون  یپ 
ص 303 . ج 1 ، ریثا ، نبا  لماک  [ 1]

ص 141. ج 21 ، راحب ، ص 671 ؛ لاصخ ، [ 2]

هلبق رضتحم و 

وا هک  دید  اما  دش ، رـضاح  وا  نیلاب  رب  ترـضح  تسا . راضتحا  لاح  رد  بلطملادبع  نادنزرف  زا  يدرم  هک  دنداد  ربخ  (ص ) ادخ لوسر  هب 
: دومرف هاگنآ  دندنادرگرب . هلبق  يوس  هب  ار  وا  ات  دومرف  اج  نامه  دنا  هدناباوخ  هلبق  ریغ  تمس  هب  ار 

هلبق هب  ور  هک  يرضتحم  دریگیم . رارق  ادخ  هجوت  فطل و  دروم  دنباتشیم و  رضتحم  يوس  هب  تمحر  ناگتشرف  هک  تسا  یلاح  نینچ  رد 
. تسا یهلا  تیانع  فطل و  هیاس  رد  ددرگ  حور  ضبق  هک  یماگنه  ات  دشاب 

یلا هوهجو  لاقف : هلبقلا ، ریغ  یلا  هجو  دـق  قوسلا و  یف  وه  اذاـف  بلطملادـبع  دـلو  نم  لـجر  یلع  ص )  ) هللا لوسر  لـخد  ع :)  ) یلع لاـق 
[ . 1 . ] ضبقی یتح  کلذک  لزی  ملف  ههجوب  هیلع  هللا  لبقا  هکئالملا و  هیلع  تلبقا  کلذ  متلعف  ادا  مکناف  هلبقلا 

---------------------
: اه تشون  یپ 

ص 346. ج 1 ، عئارشلا ، للع  [ 1]

نایرب غرم 

نوریب وا  یپ  زا  زین  نم  دندش . جراخ  دجسم  زا  دنتساخرب و  حبص  هضیرف  يادا  زا  سپ  ترـضح  نآ  مدوب . دجـسم  رد  (ص ) ادخ لوسر  اب 
. مدمآ

ساـسحا هک  یتـقو  مه  نم  تخاـسیم . عـلطم  ارم  تشاد ، ار  ییاـج  نتفر  گـنهآ  رگا  هک  دوـب  نیا  (ص ) ادـخ لوـسر  یگـشیمه  هماـنرب 
بات ملد  هکنیا  هچ  مریگ ؛  ربخ  وا  لاح  زا  ات  متفریم  ناکم  نامه  هب  تسا ، هدیماجنا  لوط  هب  يردق  راظتنا  فالخرب  وا  گنرد  مدرکیم ،

. تشادن یتعاس ، يارب  دنچ  ره  ار ، وا  يرود  لمحت  و 
: دومرف نم  هب  دجسم  زا  جورخ  ماگنه  یمارگ  ربمایپ  حبص ، زور  نآ  همانرب ، نیمه  هب  هجوت  اب 

رد ار  یـشوخ  تاعاس  مدـنام ، لزنم  رد  ار  یتاظحل  متـشگزاب و  لزنم  هب  زین  نم  دـیدرگ . هناور  تفگ و  ار  نیا  موریم  هشیاع  هناخ  هب  نم 
یتلاح ناهگان  اما  ... ) متشاد ینامداش  فعـش و  ساسحا  دوخ  نادنزرف  رـسمه و  رانک  رد  مدرک و  يرپس  نیـسح  نسح و  اب  هداوناخ  عمج 
لزنم یهار  متـساخرب و  اج  زا  رایتخا ) یب  هک  دوب  نیا  دـناوخیم ، ارف  هشیاع  هناخ  يوس  هب  ارم  یـسک  اـیوگ  هک  مدرک ، ساـسحا  دوخ  رد 

. مدش هشیاع 
. یلع متفگ : یتسیک ؟ دیسرپ : هک  دوب  هشیاع  يادص  مدز . رد 

! تسا هتفخ  (ص ) ادخ لوسر  تفگ :
!؟ تسا هدومن  ادیپ  تحارتسا  باوخ و  تصرف  ادخ  ربمایپ  هنوگچ  دشاب ، لزنم  رد  هشیاع  هک  ییاج  متفگ : دوخ  اب  اما  متشگرب . راچان 

. یلع متفگ : یتسیک ؟ دیسرپ : هک  دوب  هشیاع  مه  راب  نیا  مدز ، رد  هرابود  متشگ و  زاب  مدرکن . رواب  ار  وا  خساپ 
. دنراد يراک  (ص ) ادخ لوسر  تفگ :
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یتلاح (ص ) ادخ لوسر  رادید  قوش  دوب )؟ نکمم  تشگزاب  رگم  یلو  . ) متشگرب مدوب ، هدش  نیگمرـش  دوخ  ندز  رد  زا  هک  یلاح  رد  نم 
رتدیدش اما  متفوک . رد  موس  راب  يارب  متشگزاب و  تعرـسب  اب  هک  دوب  نیا  متـشگیمن ، هدوسآ  وا  رادید  اب  زج  هک  دوب  هدروآ  دیدپ  نم  رد 

. یلع متفگ : یتسیک ؟ دیسرپ : هشیاع  زاب  شیپ  تاعفد  زا 
! نک زاب  ار  رد  دومرف : هشیاع  هب  هک  دیسر  مشوگ  هب  (ص ) ادخ لوسر  زاوآ  هناتخبشوخ ) هک  )

نم تسخن  ایآ  نسحلاابا ! دومرف : دـناشن ، دوخ ) رانک   ) ارم هکنآ  زا  سپ  (ص ) ادـخ ربمایپ  مدـش . لخاد  نم  دوشگب و  ار  رد  ریزگان  هشیاع 
؟ ییوگ نخس  دوخ  ریخأت  زا  وت  ادتبا  ای  میوگ  زاب  ار  دوخ  هصق 

ار نآ  نم  و  دادیم ، مرازآ  یگنسرگ  هک  دوب  یتدم  : دومرف هاگنآ  تسا . رت  شوخ  امـش  نخـس  هک  دییوگب  امـش  ادخ ! هداتـسرف  يا  متفگ :
. دشن ادیپ  ندروخ  يارب  يزیچ  دیماجنا  لوط  هب  مفقوت  هکنیااب  مه  اجنیا  مدمآ ، هشیاع  هناخ  هب  هکنیا  ات  متشادیم . یفخم 

نایرب غرم  نیا  دمآ و  دورف  نامسآ  زا  لیئربج  متـسود  هاگان  هک  متـسج  ددم  شا د  هنامیرک  تحاس  زا  مدوشگ و  اعد  هب  تسد  ور  نیا  زا 
نیرت هزیکاـپ  نیرتـهب و  زا  هک  ار  هتـشرب  غرم  نیا  هک  دوـمرف ؛ یحو  نم  رب  لـجوزع  يادـخ  کـنیا  مه  تـفگ : دروآ و  دوـخ  هارمه  هـب  ار 

. مروایب امش  يارب  مریگرب و  تسا  یتشهب  ياهاذغ 
: متفگ هاگنآ  مدش ، لوغشم  وا  شیاتس  رکش و  هب  راگدرورپ ، تیانع  تباجا و  ساپ  هب  زین  نم  درک . دوعص  نامسآ  هب  لیئربج  و 

. دشاب هتشاد  تسود  ار  وت  نم و  هک  يزاس  مهارمه  اذغ  نیا  ندروخ  رد  ار  یسک  مهاوخیم  وت  زا  اراگدرورپ !
. دشن دراو  نم  رب  یسک  مدنام و  رظتنم  یتاظحل 

: مدرک ضرع  متشادرب و  اعد  هب  تسد  هرابود 
زین وت  نم و  بوبحم  درادب ، تسود  ارم  وت و  هکنیا  رب  نوزفا  وا  هک  امنب  ياهدنب  نآ  بیـصن  ار  اذغ  نیا  فرـص  رد  یهارمه  قیفوت  ایادـخ !

. دشاب
هب منامـشچ  ، ) دش دراو  وت  هک  اشگب ، رد  متفگ : هشیاع  هب  دیـسر . مشوگ  هب  وت  دایرف  دـش و  دـنلب  رد  هبوک  يادـص  هک  تشذـگن ) يزیچ  )
ادخ دراد و  تسود  ار  لوسر  ادخ و  هک  یتسه  یسک  نامه  وت  هکنیا  هچ  مدناوخ ؛  رازگساپس  رکاش و  هتـسویپ  نم  دش و ) نشور  تندید 

هـصق زین  وا  ات  تساوخ  یلع  زا  (ص ) ادخ ربمایپ  اذـغ ، فرـص  از  سپ  ! روخب اذـغ  زا  وش و  لوغـشم  یلعدـنراد ! تسود  ار  وا  مه  لوسر  و 
هشیاع و ياهتعنامم  اهتمحازم و  ات  دجسم  زا  جورخ  هظحل  زا  دوب ، هداد  خر  ترضح  نآ  بایغ  رد  هچنآ  یلع  اجنیا  رد  . دیوگزاب ار  دوخ 

: دومرف درک و  هشیاع  هب  يور  (ص ) ادخ ربمایپ  هاگنآ  دیناسر . ترضح  نآ  ضرع  هب  ار  همه  وا ، ياهیشارت  هناهب 
؟ يدرک نینچ  ارچ  منادب ) وگب  اما   ) دوشیم نامه  دهاوخب  ادخ  هچ  ره  هشیاع !

. دوش مردپ  بیصن  یتشهب  ياذغ  نیا  ندروخ  رد  تکرش  راختفا  متساوخ  نم  ص )  ) ادخ لوسر  يا  تفگ : هشیاع 
یبوخب يراد ، وا  هب  تبـسن  لد  رد  هچنآ  زا  نم  ، دوشیم راکـشآ  یلع  هب  تبـسن  وت  يزوت  هنیک  هک  تسین  راـب  نیلوا  نیا  دوـمرف : ترـضح 

! يزیخ یمرب  یلع  اب  گنج  هب  هک  دیشک  دهاوخ  اجنآ  هب  وت  راک  هشیاع ! مهاگآ .
؟ دنیآ دربن  هب  نادرم  اب  مه  نانز  رگم  تفگ : هشیاع 

ار وت  ریبز ) هحلط و   ) نم نارای  ناکیدزن و  زا  یناسک  راک  نیا  رد  يدـنب و  رمک  یلع  اب  دربن  گنج و  رب  وت  متفگ ، هک  نامه  دومرف : ربمایپ 
. دنروشب يو  رب  دننک و  یهارمه 

سراپ وت  رب  باوح  ياهگس  هک  یـسریم  ییاج  هب  ریـسم  نیا  رد  دیدرگ ، ناگمه  دزنابز  هک  دروآ  دیهاوخ  راب  هب  ییاوسر  گنج  نیا  رد 
نآ هک  دـنهد  تداهـش  غورد ) هب   ) درم لهچ  دـش ، دـهاوخن  هتفریذـپ  اما  ینک  تشگزاب  تساوخرد  يدرگ و  نامیـشپ  وت  اجنآ  رد  دـننک ،
هب ات  یهد  همادا  دوخ  هار  هب  نانچمه  دـش و  یهاوخ  دنـسرخ  اـهنآ  یهاوگ  تداهـش و  هب  وت  و  دراد ) يرگید  ماـن  و   ) تسین باوح  ناـکم 
بآ هب  اهنآ  نیرتکیدزن  نامسآ و  هب  اهیدابآ  نیرترود  زا  رهش  نآ  دنزیخاپ . هب  وت  يرای  تیامح و  رب  نآ  مدرم  هک  هرـصب )  ) یـسرب يرهش 
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. تسا
لاتق هکرعم  زا  ار  تناج  هک  یـسک  اهنت  زور  نآ  تشگ ، یهاوخ  زاب  یماکان  تسکـش و  اب  درب و  یهاوخن  يدوس  یـشک  رکـشل  نیل  زا  اما 
(. یلع هب  هراشا   ) دوب دهاوخ  صخش  نیمه  دنادرگ ، زاب  هنیدم  هب  شباحصا  ناکین  نادمتعم و  زا  دنچ  ینت  هارمه  ار  وت  دشخب و  ییاهر 

رذـحرب یموـش  تبقاـع  زا  دـناسرتیم و  يزیچ  زا  ار  وـت  زور  نآ  یلع ، تسوا ، هب  وـت  یهاوـخریخ  زا  شیب  هراوـمه  وـت  هب  وا  یهاوـخریخ 
قالط و رایتخا  هکنیا  هچ  ددرگ ؛ لصاح  وت  نم و  نیب  يدـبا  ییادـج  قارف و  دزاس ، يراـج  ناـبز  رب  دـنک و  هدارا  ار  نآ  رگا  هک  درادیم 

لوسر يو و  نیب  تیجوز  هتـشر  دـیوگ ، قالط  دزاس و  اهر  وا  هک  ار  کی  ره  و  تسا ، یلع  تسد  رد  نم  تافو  زا  سپ  منارـسمه  ییاهر 
هب هک  ترـضح  ياهییوگـشیپ  . تخاس دـهاوخ  مورحم  (ص ) ادـخ ربمایپ  يرـسمه  باستنا  راختفا  زا  . ددرگ هدـیرب  هشیمه  يارب  (ص ) ادـخ

: تفگ هشیاع  دسر ، اجنیا 
! مدیدیمن ار  زور  نآ  مدوب و  هدرم  شاک  يا 

: دومرف نم  هب  ترضح  سپس  منیبیم . ار  نآ  کنیا  مه  ایوگ  تسا و  یندش  متفگ  هچنآ  دنگوس  ادخ  هب  زگره ، زگره  دومرف : ترضح 
مه نم  داتـسیا و  زامن  هب  ترـضح  تفگ و  ناذا  لالب  هاگنآ  منک . ربخ  ناذا  يارب  مه  ار  لالب  دـیاب  تسا ، رهظ  زامن  تقو  هک  زیخرب  یلع !

. میدنام دجسم  رد  نانچمه  ام  و  مدرازگ . زامن 
عـضوم یلا  هجتی  نا  دارا  اذا  ناـک  هعم و  تضهن  ضهن و  مث  رجفلا ، یلـص  نا  عب  دجـسملا  یف  ص )  ) هللا لوسر  اـنا و  تنک  لاـق : یلع  نع 

هـشئاع تیب  یلا  هجتم  انا  یل : لاقف  هعاس  هقارف  یلع  یبلق  راقتیال  هنال  هربخ ؛  فرعال  هیلا  ترـص  عضولا  یف  اطبا  اذا  ناـکف  کلذـب  ینملعا 
تقطف هشئاع  باب  یلا  ترص  تضهن و  ینا  مث  امهب  نارورسم  انا  یه و  نیسحلا و  نسحلا و  عم  لزا  ملف  همطاف  تیب  یلا  تیضم  یضمف و 

تعجرف و رادلا ؟ یف  هشئاع  دقار و  یبنلا  تلق : مث  تفرـصناف  دـقار  یبنلا  نا  تلاقف : یلع  انا  اهل : تلقف  اذـه ؟ نم  هشئاع : یل  تلاقف  بابلا 
يردص یف  تدجو  بابلا و  یقد  نم  اییحتـسم  تیثناف  هجاح  یلع  یبنلا  نا  تلاقف : یلع  انا  تلقف  اذه ؟ نم  هشئاع  یل  تلاقف  بابلا  تقرط 

؟ اذه نم  هشئاع : یل  تلاقف  اقینع ، اقد  بابلا  تققدف  اعرسم  تعجرف  اربص  هیلع  عیطتسا  ام ال 
. تلخدف تحتفف  بابلا  هل  یحتفا  هشئاع  ای  اهل : لوقی  ص )  ) هللا لوسر  تعمسف  یلع  انا  تلقف :

؟ ینع کئاطباب  ینثدحت  وا  هیف  هنا  امب  کثدحا  نسحلاابا  ای  دعقا  یل : لاقف 
هشئاع و تیب  تلخد  املف  عوجلا  ملا  نم  هتمتک  رما  یف  تنک  نسحلا  ابا  ای  لاقف : نسحا  کثیدـح  ناف  ینثدـح  ص !)  ) هللا لوسر  اـی  تلقف :

وه ریطلا و  اذـه  هعم  لیئربج و  یبیبح  یلع  طبهف  بیجملا ، بیرقلا  هللا  تلاس  يدـی و  تددـم  هب ، یتاـت  یـش  اهدـنع  سیل  دوعقلا و  تلطا 
کبحی و ادـبع  رـسی  مهللا  تلقف : امـسلا  یلا  يدـی  تعفرف  لیئربج ، جرع  اریثک و  هللا  تدـمحف  دـمحم ! ای  هب  کیتاف  هنجلا  ماعط ي  بیطا 

. رئاطلا اذه  یعم  لکای  ینبحی 
، رئاطلا اذـه  یعم  لکای  هبحا  هبحت و  ینبحی و  کبحی و  ادـبع  رـسی  مهللا  تلق : مث  يدـی  تعفرف  بابلا ، فرطی  ادـحا  را  ملف  اـیلم  تثکمف 
هللا و بحت  تنک  ذا  یلا  تغلب  یتح  هللا  دـماح  لزا  ملف  تلخدـف  اـیلع ، ینلخدا  هشئاـعل : تلقف  کـتوص  عاـفترا  باـبلل و  تقرط  تعمـسف 

! یلع ای  لکف  کبحا  هللا و  کبحی  ینبحت و 
(.... ص  ) هللا لوسر  ای  تلقف  ینثدح ، یلع ! ای  یل : لاق  رئاطلا ، یبنلا  انا و  تلکل  املف 

؟ اذه یلع  کلمح  ام  ءاریمح  ای  اذکه  رمالا  نوکی  نا  الا  تیبا  هشئاعل :) ( ) ص  ) یبنلا لاقف 
یف ام  یلع  تفقو  دـق  یلع و  نیب  کنیب و  نغـض  لواب  وه  ام  اهل : لاقف  ریطلا  نم  لکای  یبا  نوکی  نا  تیهتـشا  ص !)  ) هللا لوسر  ای  تلاقف :

کبحـصی و ایلع و  نیلتاقتل  کنا  هشئاع  ای  اهل : لاقف  لاجرلا ؟ نلتاقی  اسنلا  نوکت  و  ص )  ) هللا لوسر  ای  تلاقف : هنیلتاقتل  کنا  یلعل  کـبلف 
کنا کـلذ  همـالع  نورخـالا و  نولوـالا و  هب  ثدـحنب  رما  هل  کـلاتق  یف  ننوکیل  هیلع و  کـنولمحیف  یباحـصا  نم  رفن  اـهیلا  كوعدـی 

كدنع دهشیف  عوجرلا  نیلاستف  باوحلا  بالک  کیلع  حبنتف  هیلا ، کب  دصقی  يذلا  عضوملا  یلا  یغلبت  نا  لبق  نیلبت  مث  ناطیـشلا  نیبکرت 
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املا و یلا  اهبرقا  امـسلا و  یلا  ضرالا  یلع  دالب  دـعبا  وه  كراصنا  هلها  دـلب  یلا  نیریـصتف  باوحلا  بـالک  یه  اـم  ـالجر  نیعبرا  هماـسق 
کنرذنیل هل و  کنم  ریخ  کل  هنا  هباحـصا ، نم  هب  قثی  نم  عم  كدری  يذلا  اده  نوکی  نیدیرت و  ام  یلا  هغلاب  ریغ  هرغاص  تنا  نیعجرتل و 

. زئاج هقارفف  یتافو  دعب  هنیب  ینیب و  یلا  قرف  نم  لک  و  هرخالا ، یف  کنیب  ینیب و  قارفلا  نوکی  امب 
! یندعت ام  نوکی  نا  لبق  تم  یتنیل  ص !)  ) هللا لوسر  ای  تلاقف :

. هارا یناک  یتح  تلق  ام  ننوکیل  هدیب  یسفن  يذلا  تاهیه و  تاهیه  اهل : لاقف 
یف لزن  مل  هعم و  تیلـص  یلـص و  هولـصلا و  مقا  لالب و  نذاـف  ناذـالاب  ـالالب  رما  یتح  رهظلا  هالـص  تبجو  دـقف  یلع ! اـی  مق  یل : لاـق  مث 

[ . 1 . ] دجسملا
----------------------------

: اه تشون  یپ 
تایاور اب  ناتساد  نیا  تسا . ثیدح  خیرات و  تاملـسم  زا  نایرب ) غرم   ) يوشم ناتـساد  ص 348 ؛ ج 38 ، راحب ، ص 197 ؛ جاجتحا ، [ 1]

. تسا هدمآ  تنس  لها  ربتعم  بتک  رد  اهنت  لقن ، هدجیه  زا  زواجتم  توافتم ،

خاخ تیرومام 

ام هب  ترـضح  نآ  میورب ؛  دوب ، موسوم  خاخ  ناتـسوب  هب  هک  ییاج  هب  دادـقم  ریبز و  هارمه  هب  اـت  مدـش  رومأـم  (ص ) ادـخ ربماـیپ  يوس  زا 
: دومرف

زا هکنانچ  همان  نومـضم  . ) تسا هکم  ناکرـشم  يارب  هعتلب  یبا  نب  بطاح  يوس  زا  ياهمان  لماح  هک  دـش  دـیهاوخ  وربور  ینز  اب  اجنآ  رد 
دوب هتشگ  شاف  هکم  حتف  يارب  نانآ  گنهآ  مزع و  نیملسم و  شروی  هشقن  همان  نآ  رد  دوب . یـسوساج  شرازگ  دیآ ، یم  رب  رگید  تیاور 

(! دنریگب دوخ  هب  یعافد  شاب و  هدامآ  تلاح  نیملسم  موجه  ربارب  رد  ات  دادیم  ار  تصرف  نیا  ناکرشم  هب  و 
وا زا  ادـتبا  میدـش . هجاوم  دوب  بطاح  کـیپ  هک  نز  نآ  اـب  خاـخ  رد  دوب ) هدومرف  (ص ) ادـخ لوسر  هک  روط  ناـمه   ) میداـتفا و هار  هب  اـم 

. دومن یعالطا  یب  راهظا  همان  دوجو  زا  درک و  راکنا  وا  اما  دنک  میلست  ار  همان  هک  میتساوخ 
! دشاب ياهمان  نز  نیا  هارمه  هک  مینکیمن  نامگ  دنتفگ : و  دنتفاین . يزیچ  اما  دنتخادرپ . يو ) هارمه  مزاول  و   ) وا شیتفت  هب  دادقم  ریب و 

ياهمان وا  اب  دییوگیم  امش  تسا و  هداد  ربخ  نز  نیا  هارمه  هب  همان  دوجو  زا  (ص ) ادخ ربمایپ  دییوگیم ) فارگ  هب  نخس  : ) متفگ اهنآ  هب 
؟ تسین

. مزادرپ وت  شیتفت  هب  دوخ  هدرک و  هنهرب  ار  وت  هکنیا  ای  یهدیم و  نم  هب  ار  همان  کنیا  مه  ای  متفگ :) نز  نآ  هب  )
. داد لیوحت  دروآ و  نوریب  ار  همان  دوخ  دنبرمک  نایم  زا  دیسرت و ) دونشیم ، دجب  نخس  تسناد  هک  وا  )

: تفگ بطاح  يدرک ؟ نینچ  ارچ  دیسرپ : يو  زا  تساوخزاب  نمض  درک و  راضحا  ار  بطاح  (ص ) ادخ لوسر  هنیدم ، هب  تشگزاب  رد 
دترم هدرکن و  تشپ  مالـسا  اب  نم  هنرگ  و  مشاـب ! هتـشاذگ  یتنم  اـهنآ  رب  مشاـب و  هدرک  یتمدـخ  هکم  ناکرـشم  هب  هلیـسو  نادـب  متـساوخ 

. ماهدشن
[ . 1 . ] دننک راتفر  یبوخ  هب  وا  اب  هک  درک  شرافس د  زین  مدرم  هب  و  تشذگرد . شریصقت  زا  تفریذپ و  ار  وا  فرح  ترضح 

: یعم دادقملا  ریبزلا و  و  ص )  ) هللا لوسر  ینثعب  یلع : لاق 
. نیکرشملا یلا  هعتلب  یبا  نب  بطاح  نم  هفیحص  اهعم  هارما  اهیف  ناف  خاخ  هضور  اوغلبت  یتح  اوقلطنا  لاق :

لوسر هب  ثدـخ  تلقف : اباتک ، هعم  يرن  ام  الاق : دادـقملا و  ریبزلا و  اهتـشفف  باتک . یعم  ام  تلاق : باتکلا ؟ نیا  انلق : اهانکردا و  انقلطناف و 
. اذه یلع  کلمح  ام  بطاح ! ای  لاق : یبنلا  یلا  اوداع  املف  اهتزجح ، نم  هتجرخاف  کندرجال . وا  هنج  رختل  اهعم ؟ سیل  نالوقت  و  ص )  ) هللا
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[ . 2 . ] اریخ الا  هب  اولوقت  بطاح ال  قدص  لاقف : تددترا . ام  و  موقلا . دنع  دی  یل  نوکی  نا  تدرا  لاق 
-----------------------------

: اه تشون  یپ 
هب انب  اما  . درک مالعا  مدلا  رودهم  هکم  حتف  نایرج  رد  (ص ) ادـخ لوسر  هک  تسا  یناسک  دودـعم  زا  تسا  هراس  هب  موسوم  هک  نز  نیا  [ 1]

ربمایپ خیرات  . ) دش هتشک  هدیبوک و  یبسا  ياپ  تسد و  ریز  اهدعب  هکنیا  ات  دنام  هدنز  دنتفرگ و  ناما  ربمایپ  زا  وا  يارب  قاحسا ، نبا  تیاور 
ص 563 . مالسا ،

ص 110. ج 18 ، راحب ، [ 2]

ناملس ماقم 

درم نیب  نیا  رد  تسا . هتـسشن  ترـضح  نآ  ربارب  رد  تسا و  بایفرـش  ناملـس  نم ) زا  شیپ   ) مدید مدش . دراو  (ص ) ادخ لوسر  رب  يزور 
! تسشن وا  ياج  رب  دوخ  دز و  رانک  شیاج  زا  ار  وا  یخاتسگ ) لامک  اب  تفر و  ناملس  بناج  هب  رس  کی  و   ) دش دراو  رد  زا  یبرع 

نآ هب  سپ  تشگ . رهاظ  شکرابم  یناـشیپ  رد  قرع  دـش و  خرـس  شنامـشچ  هک  تشگ  نیگمـشخ  تفـشآرب و  ناـنچ  (ص ) ادـخ ربماـیپ 
رهم ودب  نیمز  رد  شلوسر  درادیم و  تسود  ار  وا  نامسآ  رد  شیادخ  هک  ینزیم  سپ  ار  یسک  ایآ  ییارحـص ! درم  يا  دومرف : خاتـسگ 

!؟ دزرویم
ناملـس رب  دیآ و  نم  دزن  لیئربج  هک  دشن  تسا ؟ هدوب  مالـس  لماح  شیارب  هشیمه  لیئربج  هک  ینکیم  تراسج  یـسک  رب  ایآ  یبارعا ! يا 

. دتسرفن دورد 
دوخ زا  ار  وتا  هک  یـسک  تسا . هدرزآ  ارم  درازایب  ار  وا  هک  ره  هدرک و  متـس  نم  رب  دـنک  متـس  وا  رب  هک  ره  تسا ، نم  زا  ناملـس  درم ! يا 

. تسا هتشگ  کیدزن  نم  هب  دوش  کیدزن  وا  هب  هک  ره  هتفرگ و  هلصاف  نم  زا  دنارب ،
ثداوح و  ) ایالب و  اهلجا )  ) ایانم ملع  ات  تسا  هتساوخ  نم  زا  لاعتم  يادخ  شاب ، هتـشاد  زیمآ  تنوشخ  يراتفر  ناملـس  اب  دیابن  یبارعا ! يا 

. مزومایب وا  هب  ار  تمکح ) ینیب و  نشور   ) باطخلا لصف  و  اهبسن )  ) باسنا و  اهدماشیپ )
هب ناملـس  تیعقوم  ماقم و  هک  مدرکیمن  نامگ  نم  ادـخ ، هداتـسرف  يا  تفگ : دوب ) هدـش  هدز  تفگـش  لیلجت  همه  نیا  زا  هک   ) برع درم 

!؟ تسا هدوب  ناسوجم  شیک  رب  رتشیپ  هک  تسا  یناملسم  وا  هک  تسا  نیا  هن  رگم  دشاب ! هدیسر  اجنیا 
دحوم نطاب  رد  وا  هدوبن . یـسوجم  زگره  ناملـس  یفابیم ؟ هوای  وت  میوگیم و  نخـس  وت  يارب  راگدرورپ  بناـج  زا  نم  دومرف : ترـضح 

.... تسا هدرکیم  كرش  هب  رهاظت  رهاظ  رد  هدوب و 
ص)  ) هللا لوسر  بضغف  هیف ، سلج  هناکم و  نع  هاحنف  بارعا  لخدـف  هیدـی ، نیب  ناملـس  و  ص )  ) هللا لوسر  ترـضح  دـقل  ع :)  ) یلع لاق 

؟ ضرالا یف  هلوسر  هبحی  امسلا و  یف  یلاعت  كرابت و  هللا  هبحی  الجر  یحنتا  یبارعا ! ای  لاق : مث  هانیع  اترمحا  هینیع و  نیب  قرعلا  رد  یتح 
ینافج و دقف  هافج  نم  ینم  ناملس  نا  یبارعا ! ای  مالسلا . هئرقا  نا  لجوزع  یبر  نع  ینرما  الا  لیئربج  ینرضح  ام  الجر  یحنتا  یبارعا !  ای 

. ینبرق دقف  هبرق  نم  یندعاب و  دقف  هدعاب  نم  یناذآ و  دقف  هاذآ  نم 
. باطخلا لصف  باسنالا و  ایالبلا و  ایانملا و  ملع  یلع  هعلطا  نا  ینرما  دق  یلاعت  كرابت و  هللا  ناف  ناملس  یف  نظلغت  ال  یبارعا ! ای 

؟ ملسا مث  ایسوجم  ناک  سیلا  ترکذ ! ام  ناملس  لعف  نم  غلبی  نا  تننظ  ام  ص !)  ) هللا لوسر  ای  یبارعالا : لاقف 
[ . 1 .... ] نامیالل انطبم  كرشلل  ارهظم  ناک  هنکل  ایسوجم و  ناک  ام  ناملس  نا  ینلواقت ؟ یبر و  نع  کبطاخا  یبارعا ! ای  یبنلا  لاقف 

-----------------------------
: اه تشون  یپ 
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ص 222. صاصتخا ، ص 347 ؛ ج 22 ، راحب ، [ 1]

ادخ بوبحم 

: مدرک ادص  هچ  ره  مدمآ . لزنم  هب  ریهطت  دصق  هب  متشاد ، زاین  بآ  هب  هک  زور  کی 
: دناوخیم مان  هب  ارم  هک  مدینش  رس  تشپ  زا  ییادص  ناهگان  تسین ) لزنم  رد  یسک  متفایرد  . ) دادن مباوج  سکچیه  هضف ! نیسح ! نسح !

مراد تسد  هب  لالز  بآ  زا  ولمم  الط  زا  یلطـس  مدش  هجوتم  هبترم  کی  مدیدن . يزیچ  اما  مدـنادرگرب  رـس  نم  ! ربمایپ هداز  ومع  نسحلاابا !
! تسا هدش  هتخیوآ  نآ  رب  زین  ياهلوح  هک 

يوضو نآ  زا  دش و  يراج  مناتسد  رد  بآ  ناهگان  هک  مدناسر  نآ  رب  یتسد  سپس  متشاذگ و  متـسار  شود  رب  هتـشادرب  ار  هلوح  تسخن 
هک اتفگـش  ! تفرگ سپ  ار  نآ  یـسک  هچ  مدـیمهف  نم  تشگ و  دـیدپان  زین  لطـس  تشگ  فرطرب  بآ  هب  زاین  هک  نیمه  و  متخاس . یلماک 

! دوب کشم  ناسب  ییوب  شوخ  رد  لسع و  نوچمه  ینیریش  معط و  رد  هدرک و  دننامه  یمرن  رد  بآ 
: دومرف هاگنآ  دیسوب . ار  شناگدید  نایم  دیشک و  شوغآ  رد  ار  ترضح  نآ  دومرف و  یمسبت  (ص ) ادخ لوسر  اجنیا  رد 

رطاخ هب  ارم  هک  یمدرم  زا  متفگش  رد  دوب ... نیرب  سودرف  تشهب و  زا  همه  يدید  هک  هلوح  بآ و  لطس و  نآ  وت ، رب  داب  هدژم  نسحلاابا !
. دنراد تسود  ار  وت  نامسآ  زارف  رب  وا  ناگتشرف  لاعتم و  يادخ  هک  یلاح  رد  دننک  شنزرس  مراد  وت  هب  هک  ياهقالع  تبحم و 

فتهی فتاهب  اذاف  دـحا ، ینبجی  ملف  هضف ! ای  نیـسح ! ای  نسح ! ای  تیدانف  همطاف  لزنم  تیتاف  رهط ، ریغ  یلع  یننا  تککـش  ع :)  ) یلع لاـق 
. تفتلا یبنلا ! مع  نبا  ای  نسحلاابا ! ای  يدانی  وه  یئارو و  نم 

ضیفی املا  اذاف  املا  یلا  تاموا  نمیالا و  یبکنم  یلع  هتعـضوف  لیدنملا  تذخاف  لیدـنم  هیلع  ام و  هیف  بهذ و  نم  لطـسی  انا  اذاغ  تفتلاف 
. هذخا نم  يردا  تفبلا و ال  مث  کسملا  هحئار  دهشلا و  معط  دبزلا و  نیل  یف  هتدجو  دقل  رهطلا و  تغبسا  ترهطتف و  یفک  یلع 

نم لیدنملا  املا و  هنجلا و  نم  لطـسلا  نا  كرـشبا ! الا  نسحلاابا ! ای  لاق : مث  هینیع ، نیب  ام  لبق  هردـص  یلا  همـض  ههجو و  یف  یبنلا  مسبتف 
[ . 1 !. ] ءامسلا قوف  نم  کنوبحی  هکئالم  یلاعت و  هللا  کبح و  یلع  سانلا  ینمولیفا  یلعالا ... سودرفلا د 

--------------------------------
: اه تشون  یپ 

ص 16. ج 39 ، راحب ، [ 1]

یشاجن گرم 

هب وتـسیرگ  هودنا  تدش  زا  ادخ  لوسر  درک ، غالبا  يو  هب  ار  هشبح ) هاشداپ   ) یـشاجن گرم  ربخ  دمآ و  دورف  ادخ  ربمایپ  رب  لیئربج  یتقو 
اجنامه زا  درب و  فیرشت  ناتسروگ ) ای  ارحص   ) هنابج هب  دوخ  سپس  تسا . هتشذگ  رد  یشاجن )  ) همحصا امش  ردارب  : دومرف دوخ  باحـصا 

ار یـشاجن  هزانج  ات  تخاس  راومه  تسپ و  وا  ناگدید  ربارب  رد  ار  نیمز  ياهیدنلب  همه  دـنوادخ  تفگ . ریبکت  تفه  و  درازگ ، زامن  وا  رب 
. دید مشچ  هب  دوب ، هشبح  رد  هک 

( یـشاجنلا مسا  وه  و   ) همحـصا مکاخا  نا  لاق : هیلع و  نیزح  اکب  یکب  یـشاجنلا ، یعنب  لیئربج  هاتا  امل  ص )  ) هللا لوسر  نا  لاق : یلع  نع 
[ . 1 . ] هشبحلاب وه  هتزانج و  يار  یتح  عفترم  لک  هل  هللا  ضفخف  اعبس  ربک  هیلع و  یلص  هنابجلا و  یلا  جرخ  مث  تام 

----------------------
: اه تشون  یپ 

. رابخالا نویع  زا  لقن  هب  ص 275  ج 2 ، لئاسولا ، كردتسم  ص 405 ؛ لاصخ ، [ 1]
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ینامهیم

نایم نآ  زا  متساوخ  دنزیم . جوم  تیعمج  زا  دجسم  مدید  منک ) توعد  همطاف  همیلو  رد  تکرش  يارب  ار  یناسک  ات   ) مدمآ دجسم  هب  نم 
دجـسم يدـنلب  يالاب  رب  راچان  هب  متـسنادن  اور  ار  ضیعبت  مدرک و  مرـش  راک  نیا  زا  اما  مراذـگاو  ار  هیقب  مناوخب و  ینامهیم  هب  ار  ياهدـع 

. دیوش رضاح  همطاف  همیلو  ینامهیم  هب  هک : متشادرب  گناب  مداتسیا و 
لوسر موش . هجاوم  اذغ  دوبمک  هب  هک  مدیسرت  مدیشک و  تلاجخ  اذغ  ندوب  كدنا  مدرم و  ترثک  زا  نم  دنداتفا . هار  هب  هتسد  هتـسد  مدرم 

. دوش تکرب  اب  اذغ  ات  منکیم  اعد  نم  یلع ! دومرف : دش و  نم  ینارگن  هجوتم  (ص ) ادخ
يوگ اعد  هک  یلاح  رد  دندش و  ریس  یندیشون  یکاروخ و  زا  همه  ربمغیپ  ياعد  تکرب  هب  هک  دوب  رفن  رازه  راهچ  زا  شیب  نانامهیم  رامش 

اهنآ تساوخ و  ددعتم  ياههساک  یمارگ  لوسر  نایاپ  رد  دشن . هتساک  اذغ  لصا  زا  يزیچ  همه ، نیا  اب  و  دندرک ، كرت  ار  هناخ  دندوب ، ام 
درک و اذـغ  زا  رپ  مه  ار  نآ  دـندروآ ، يرگید  هساـک  اـت  دومرف  سپـس  داتـسرف . شیوخ  نارـسمه  ياـههناخ  هب  تشاـبنا و  یکاروخ  زا  ار 

. دشاب شیوش  همطاف و  زا  مه  فرظ  نیا  تفگ :
: تیدان كاـنه و  هوبر  یلع  تدعـص  مث  عدا ، اـموق و  صخـشا  نا  [ 1  ] تییحاف هباحـصلاب  نحـشم  وه  دجـسملا و  تیتاف  ع ...:)  ) یلع لاق 
! یلع ای  لاقف  ینلخادـت ، ام  ص )  ) هللا لوسر  ملعف  معطلا ، هلق  سانلا و  هرثک  نم  تییحتـساف  الاسرا ، ساـنلا  لـبقاف  همطاـف ، همیلو  یلا  اوبیجا 

لجر فالا  هعبرا  نم  رثکا  مه  اوردص و  هکربلاب و  یل  اوعد  یبارـش و  اوبرـش  یماعط و  مهرخآ  نع  موقلا  لکاف  هکربلاب ... هللا  اوعداس  ینا 
اماعط و اهیف  لعج  هفحص و  ذخا  مث  هجاوزا  لزانم  یلا  اهب  هجو  تئلمف و  فاحصاب  ص )  ) هللا لوسر  اعد  مث  یـش ، ماعطلا  نم  صقنی  مل  و 

[ . 2 .] اهلعب همطافل و  اذه  لاق :
-----------------------------

: اه تشون  یپ 
دشاب . تییحتساف  نآ  حیحص  ارهاظ  یلو  تسا  نینچ  ردصم  رد  [ 1]

ص 96. ج 43 ، راحب ، [ 2]

شهوکن قحتسم 

ثاریم هکلب  متسین  هتفیش  هتسبلد و  متفگ : ياهتسبلد ؟ رایـسب  تفالخ )  ) رما نیا  هب  وت  بلاطوبا ! رـسپ  يا  تفگ : ارم  فوع  نب  نامحرلادبع 
نم و نایم  هک  دیتسه  نم  زا  رتصیرح  امش  تسا و  نم  يارب  وا  زا  دعب  هبتر  رد  يو  تما  يالو  ماهتـساوخ . ار  دوخ  قح  و  (ص ) ادخ لوسر 

. دیا هتفرگ  نم  زا  ار  نآ  ریشمش  روز و  اب  دیا و  هتشگ  لیاح  مقح 
ارم و  دندرک ، راکنا  ارم  قح  دـنتخاس و  هابت  ار  مراگزور  ندرک و  محر  عطق  اهنآ  منکیم ، تیاکـش  وت  هاگرد  هب  شیرق  زا  نم  ایادـخ ! راب 
نم نت  رب  سابل  نوچمه  هک  ارم  قح  دـندرک . قافتا  عامجا و  نم  اب  تفلاخم  رد  دنتـسناد و  کـچوک  ارم  يـالاو  تلزنم  دندرمـش و  ریقح 

! راپسب ناج  غیرد  ترسح و  اب  ای  شاب و  ابیکش  هودنا  جنر و  اب  یهاوخ  رگا  دنتفگ : سپس  دندرب و  جارات  هب  دوب 
نیا رب  یهار  اما  دندرک  عطق  ار  ببـس  دنویپ  هکنانچ  دندرکیم  راکنا  مه  ارم  يدنواشیوخ  تبـسن  دنتـسناوتیم ، رگا  اهنآ  دنگوس ! ادخ  هب 

. دنتفاین راک 
موق نآ  رگا  سپ  دنک ) ربص  دوخ  بلط  نامز  ندیـسر  ات  دیاب  وا  و   ) دشاب راکناتـسب  یموق  زا  هک  تسا  يدرم  دـننامه  تما  نیا  رب  نم  قح 

ار نآ  زاب  دنتخادنا ، ریخأت  دعوم  ات  وا  قح  میلست  رد  رگا  دریذپیم و  ساپـس  رکـشت و  اب  ار  نآ  دننک  ادا  ار  وا  قح  هدرک و  لمع  هفیظو  هب 
هب ار  یقح  هک  تسا  یسک  رب  بیع  هکلب  تسین  یبیع  وا  رب  دتفا  ریخأت  هب  شقح  ندیسر  رگا  درم  يرآ  دراذگ . ساپـس  هکنآ  یب  دریگیم 
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نم هب  دوخ  ياـیاصو  نمـض  (ص ) ادـخ لوـسر  دریگب . تسین  وا  قـح  هچنآ  هک  وـش  سک  نآ  شهوـکن  دـشابن . وا  نآ  زا  هک  دروا  تسد 
: دومرف

هب دنتـشاذگاو ، وت  هب  ار  تیالو  دنداد و  نت  یلدمه  تیفاع و  اب  وت  يرادمامز  رب  رگا  سپ  تسا . وت  اب  نم  تما  تیالو  بلاطوبا ! رـسپ  يا 
زا ییاهر  يارب  یهار  زین  وت  يارب  ناحبـس  دنوادخ  هک  راذگاو ، دوخ  لاح  هب  ار  اهنآ  دـندرک  فالتخا  رگا  نک و  مایق  نآ  هرادا  يدـصت و 

. تخاس دهاوخ  مهارف  تالکشم 
!؟ صیرحل رمالا  اذه  یلع  کنا  بلاط  یبا  نب  ای  فوع : نب  نمحرلادبع  لاق  ع ...:)  ) یلع لاق 

هنیب و ینیب و  نولوحت  ذا  ینم  هیلع  صرحا  متنا  هدـعب و  نم  یل  هتما  نا و ال  و  ص )  ) هللا لوسر  ثاریم  بلطا  امنا  اصیرح  هیلع  تسل  تلقف :
. فیسلاب هنود  یهجو  نوفرصت 

یلع اوهمجا  یتـلزنم و  میظع  يردـق و  اورغـص  یقح و  اوعفد  یماـیا و  اوعاـضا  یمحر و  اوـعطق  مهناـف  شیرق  یلع  کیدعتـسا  ینا  مهللا 
یببس اوعطق  امک  یتبارق  اوعفدی  نا  اوعاطتسا  ول  هللا  میاو  افساتم  تموا  امومغم  ربصا  اولاق : مث  هینوبلتـساف  مهنم  هب  یلوا  تنک  اقح  یتعزانم 

. الیبس کلذ  یلا  نودجیال  مهنکل  اولعف و 
هذخا ریغ  هلجا  یلا  هرخا  نا  و  ادماح . هلبق  هقح  هل  اولجع  اونسحا و  ناف  مولعم . لجا  یلا  موق  یلع  قح  هل  لجرک  همالا  هذه  یلع  یقح  امنا 

. هل سیل  ام  ذخا  نم  باعی  امنا  هقح  ریخاتب  رملا  باعی  سیل  دماح و  ریغ 
مقف اضرلاب ، کیلع  اوعمجا  هیفاع و  یف  كولو  ناف  یتما  کل و ال  بلاـط ! یبا  نب  اـی  لاـقف : ادـهع  یلا  دـهع  ص )  ) هللا لوسر  ناـک  دـق  و 

[ . 1 . ] اجرخم کل  لعجیس  هللا  ناف  هیف ، مه  ام  مهعدف و  کیلع  اوفلتخا  نا  مهرماب و 
--------------------------

: اه تشون  یپ 
ص 184. هّجحملا ، فشک  [ 1]

ن

یلع ماما  رتشگنا  شقن 

: دیامرفیم مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
. دوب کلملا » هّللا   » مالسلا هیلع  یلع  ترضح  نیگن  شقن 

: دیوگیم رایزهم  نب  یلع 
مدش ، دراو  مالسلا  هیلع  متفه  ماما  رب 

؛ هلمج هک  دوب ، ترضح  نآ  تسد  رد  هزوریف  زا  يرتشگنا 
کلملا » هّللا  »

دوب ، هدش  هتشون  نآ  رب 
مدرکیم ، هاگن  نآ  هب  دایز  نم  و 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 
ینکیم ؟ هاگن  ارچ 

دروآ ، هیده  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  يارب  لیئربج  هک  دوب  تشهب  زا  یگنس  نیا 
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دیسر ، ام  هب  هک  دیشخب  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هب  ار  نآ  ادخ  لوسر  و 
؟ تسیچ نآ  مان  ینادیم  ایآ 

. تسا هزوریف  یسراف  هب  متفگ :
[ . 1 . ] تسا رفظ  نآ  یبرع  مان  دومرف :

---------------------------
اه : تشون  یپ 

.89 قالخالا ص 91 -  مراکم  [ 1]

گرزب یتناما  زامن 

: دنکیم لقن  ءادردوبا 
؟ کلام ُهل  لیقف  َلَْزلََزت  َو  َنَّوََلت  ِةولَّصلا  َْتقَو  َرَضَح  اذِا  مالسلا  هیلع  ْنینِمؤُْملاَریمأ  َناک 

: لوقیف
اذِا ُنِسْحُأ  يرْدأ  الَف  هِفِْعنَـص  یف  ُناْسنالا  اهَلَمَح  َو  اهَْنلِمْحَی  ْنأ  َْنَیبَأَف  ِلابِْجلا  َو  ِضْرْألا  َو  ِتاومَّسلا  یَلَع  یلاعَت  ُهَّللا  اهَـضَرَع  ًۀَنامأ  ُْتقَو  َءاج 

[ . 1 [ ؟ مأ ال ُْتلَمَح  ام 
تسا هدش  هچ  دنتفگیم : ترـضح  هب  دشیم ، برطـضم  هدش و  نوگرگد  شاهرهچ  گنر  نینمؤملاریما  دیـسریم ، زامن  تقو  هک  هاگنآ  )

؟ ار امش 
: دادیم خساپ 

و دـنریذپب ، ار  نآ  دنتـسناوتن  اهنآ  درک و  هضرع  اههوک  نیمز و  اهنامـسآ و  هب  ار  نآ  گرزب  يادـخ  هک  تسا  هدیـسر  یتناما  ماجنا  تقو 
؟ هن ای  متشادرب  وکین  ار  نیگنس  تناما  نیا  ایآ  منادیمن  نم  سپ  دوب ، رتناوتان  همه  زا  هک  یلاح  رد  تفریذپ  ار  نآ  ناسنا 

-----------------------
: اه تشون  یپ 

.17 راونالاراحب ج41 ص24 -  و  ، - هّینامعن ص238 راونا  [ 1]

گنج رد  يزوریپ  زا  سپ  زامن 

هدرب فیرشت  هرصب  رهش  عماج  دجسم  هب  دش ، هرصب  رهش  دراو  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  یتقو  لمج ، گنج  رد  يزوریپ  زا  سپ 
[ . 1 . ] تفر رگید  ّمهم  ياهراک  غارس  هب  سپس  دناوخ ، اجنآ  رد  زامن  تعکر  ود  و 

-----------------------------
اه : تشون  یپ 

يربط ج 3 ص 543. خیرات  [ 1]

دربن زاغآ  زا  لبق  زامن 

تشذگ ، ءارورح »  » هاگودرا زا  جراوخ ، اب  دربن  زاغآ  زا  لبق  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
تفرگ ، رارق  جراوخ  ذوفن  بحاص  ناربهر  زا  یکی  سیق » نب  دیزی   » همیخ ربارب  رد  و 
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[ . 1 . ] تخادرپ نانآ  تحیصن  هب  سپس  دناوخ و  ارحص  نآ  رد  زامن  تعکر  ود  دش و  هدایپ 
-------------------

اه : تشون  یپ 
دیدحلا ج 2 ص277. یبا  نبا  حرش  [ 1]

گنج نادیم  رد  هراشا  اب  زامن 

. دیشوپ مشچ  نآ  زا  ناوت  یمن  یطئارش  چیه  رد  هک  تسا  رترب  الاو و  ردقنآ  زامن »  » دنمشزرا گنهرف 
تشاد ، همادا  هزرابم  ادرف  زور  همین  ات  بش  زاغآ  زا  هک  ریرهلا ) ۀلیل   ) مان هب  نیّفص  زاس  تشونرس  دربن  رخآ  بش  رد 

ار حبص  ءاشع و  برغم و  زامن  دندوب ، هحلسا  رد  قرَغ  دندرکیم و  گنج  هک  یلاح  رد  وا  باحصا  مالـسلا و  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح 
، دندناوخ هدایپ  هراوس و  تلاح  رد 

[ . 1 . ] دندادیم ماجنا  هراشا  تروص  هب  ار  دوجس  عوکر و  و 
------------------

اه : تشون  یپ 
يربط ج 4 ص 32. خیرات  [ 1]

گنج نادیم  رد  زامن 

. دربیمن دای  زا  ار  دنمشزرا  لصا  نیا  تشاد و  ناوارف  هّجوت  تقو  لّوا  زامن  هب  هراومه  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
: دومرف تسیرگن و  دیشروخ  هب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  راتشک ، گنج و  مرگ  امرگ  رد  نیفص ، دربن  ياهزور  زا  یکی  رد 

. تسا زامن  تقو 
داتسیا ، زامن  هب  ياهشوگ  رد  و  دیشک ، گنج  زا  تسد  هاگنآ 

دیشکیم ، َرپ  وا  يوس  هب  یناوارف  ياهریت  و  درکیم ، دیدهت  ار  وا  تارطخ  عاونا  هک  یلاح  رد 
. دناوخیم زامن  دوخ  هناخ  رد  ایوگ  دوب ، زامن  مرگرس  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  اّما 

بارطضا اب  ترضح  نارای  تفر ، ورف  شیاپ  نار  رب  تخس  دمآ و  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  يوس  هب  يریت  دش  مامت  هک  لّوا  زامن 
[ . 1 . ] دناوخ ار  مود  زامن  تلاح  نامه  اب  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  اّما  دنتفرگ ، ار  وا  نوماریپ 

------------------------
اه : تشون  یپ 

رابخالا ص 463. سیافن  هینامعن ص 342،و  راونا  [ 1]

( ءاقستسا  ) ناراب زامن 

. دندرک تیاکش  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  هب  یبآیب  زا  همه  دیرابن و  نامسآ  و  دوب ، هدمآ  یلاسکشخ  هک  اهلاس  زا  یکی  رد 
هک : داد  روتسد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

، دنوش جراخ  رهش  زا  مدرم  همه 
، دننک ادج  ناردام  زا  ار  نادنزرف 
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. دنناوخب ناراب  زامن  هبوت ، هبانا و  هیرگ و  اب  نازوس  باتفآ  رد  و 
دش ، مّظنم  اهفص  یتقو 

: دومرف ءادتبا  ناراب » زامن   » هبطخ رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح 
َالَو ْمُْکَیلِإ ، ًۀَْـفلُز  َالَو  ْمَُکل ، ًاعُّجََوت  اَمِِهتَکَرَِبب  ْمَُکل  ِناَدوَُجت  اَتَحَبْـصَأ  اَمَو  ْمُکِّبَِرل ، ِناَتَعیِطُم  ْمُکُّلُِظت ، ِیتَّلا  َءاَمَّسلاَو  ْمُکُّلُِقت ، ِیتَّلا  َضْرَْألا  َّنِإَو  َالَأ 

. اَتَماَقَف ْمُکِِحلاَصَم  ِدوُدُح  یَلَع  اَتَمِیقُأَو  اَتَعاَطَأَف ، ْمُکِِعفاَنَِمب  اَتَِرمُأ  ْنِکلَو  ْمُْکنِم ، ِِهناَوُجَْرت  ٍْریَِخل 
ُرَّکَذَـتَیَو ٌِعْلقُم ، َِعْلُقیَو  ٌِبئاَت ، َبُوتَِیل  ِتاَْریَْخلا ، ِِنئاَزَخ  ِقاَلْغِإَو  ِتاَکَرَْبلا ، ِْسبَحَو  ِتاَرَمثَّلا ، ِصْقَِنب  ِۀَـئِّیَّسلا  ِلاَمْعَْألا  َدـْنِع  ُهَداَـبِع  ِیلَْتبَی  َهَّللا  َّنِإ 

: ُهَناَْحبُس َلاَقَف  ِْقلَْخلا ، ِۀَمْحَرَو  ِقْزِّرلا  ِروُرُِدل  ًابَبَس  َراَفِْغتْسِْإلا  ُهَناَْحبُس  ُهَّللا  َلَعَج  ْدَقَو  ٌرِجَدُْزم . َرِجَدْزَیَو  ٌرِّکَذَتُم ،
«. ًاراَْهنَأ ْمَُکل  ْلَعْجَیَو  ٍتاَّنَج  ْمَُکل  ْلَعْجَیَو  َنِیَنبَو  ٍلاَْومَِأب  ْمُکْدِدُْمیَو  ًاراَرْدِم . ْمُْکیَلَع  َءاَمَّسلا  ِلِسُْری  ًاراَّفَغ . َناَک  ُهَّنِإ  ْمُکَّبَر  اوُرِفْغَتْسا  »

! ُهَتَِّینَم َرَدَابَو  ُهَتَئیِطَخ ، َلاَقَتْساَو  ُهََتبَْوت ، َلَبْقَتْسا  ًأَْرما  ُهَّللا  َمِحَرَف 
ود نآ  تکرب  و  دنراگدورپ ، رادربنامرف  دنارتسگیم ، هیاس  امش  رب  هک  ینامسآ  و  دربیم ، دوخ  تشپ  رب  ار  امـش  هک  ینیمز  دیـشاب ، هاگآ  )

عفانم ندناسر  رومأم  ود ، نآ  هکلب  دنراد ، امش  زا  هک  تسا  يریخ  دیما  هب  هن  و  امش ، هب  ندش  کیدزن  يارب  ای  يزوسلد  يور  زا  هن  امش  هب 
. دندرک نینچ  دننک و  مایق  امش  حلاصم  يارب  هک  دش  هداد  روتسد  اهنآ  هب  دندرک ، تعاطا  ار  ادخ  رماوا  و  دنشابیم ، امش 

شیاـمزآ تاریخ ، ياـهجنگ  رَد  نتـسب  و  تاـکرب ، لوزن  زا  يریگولج  و  اـههویم ، دوـبمک  اـب  دـنراکهانگ ، هک  ار  دوـخ  ناگدـنب  دـنوادخ 
ار ینامرفان  هار  هدنرادزاب ، و  دریگ ، دنپ  هدنریگ ، دنپ  و  دنکب ، تیـصعم  زا  لد  راکهانگ ، و  ددرگزاب ، ياهدننکهبوت  هک  نآ  يارب  دـنکیم ،
داد رارق  تاقولخم  تمحر  بجوم  و  يزور ، نتخیرورف  یمئاد  هلیسو  ار  نتساوخ  شزرمآ  رافغتـسا و  ادخ  انامه  و  ددنبب ، ادخ  ناگدنب  رب 

: دومرف و 
ناوارف و لاوما  شـشخب  اب  و  درابیم ، ورف  امـش  رب  نامـسآ  زا  ار  دوخ  تاکرب  تسا ، هدـنزرمآ  هک  دـیهاوخب ، شزرمآ  دوخ  راـگدورپ  زا  »

[ . 1 « ] دراذگیم امش  رایتخا  رد  بآرپ  ياهرهن  اهناتسغاب و  و  دهدیم ، يرای  ار  امش  نادنزرف ،
حالـصا دـسرارف ، وا  گرم  هک  نآ  زا  شیپ  و  دـبلط ، شزوپ  دوخ  ناـهانگ  زا  و  دور ، هبوـت  لابقتـسا  هب  هک  سک  نآ  رب  ادـخ  تمحر  سپ 

[ . 2 .( ] ددرگیم
: تفگ نینچ  دوخ  يادخ  اب  یّصاخ  يونعم  تلاح  اب  سپس  و 

َنیِِفئاَخَو َِکتَمِْعن ، َلْضَف  َنیِجاَرَو  َِکتَمْحَر ، ِیف  َنِیبِغاَر  ِناَْدلِْولاَو ، ِِمئاَهَْبلا  ِجیِجَع  َدَْعبَو  ِناَنْکَْألاَو ، ِراَتْـسَْألا  ِتَْحت  ْنِم  َْکَیلِإ  اَنْجَرَخ  اَّنِإ  َّمُهَّللا 
. َِکتَمِْقنَو َِکباَذَع  ْنِم 

. َنیِمِحاَّرلا َمَحْرَأ  اَی  اَّنِم ؛» ُءاَهَفُّسلا  َلَعَف  اَِمب  اَنْذِخاَُؤت  َالَو  ، » َنِینِّسلِاب اَنِْکلُْهت  َالَو  َنیِِطناَْقلا ، َنِم  اَْنلَعَْجت  َالَو  َکَْثیَغ  اَنِقْساَف  َّمُهَّللا 
ُِبلاَطَْملا اَْنتَیْعَأَو  ُۀـَبِدْجُمْلا ، ُطِحاَقَْملا  اَْنتَءاَجَأَو  ُةَرْعَْولا ، ُِقیاَضَْملا  اَْنتَأَْجلَأ  َنیِح  َْکیَلَع ، یَفْخَی  اـَل  اَـم  َکـَْیلِإ  وُکْـشَن  َکـَْیلِإ  اَـنْجَرَخ  اَّنِإ  َّمُهَّللا 

. ُۀَبِعْصَتْسُْملا ُنَتِْفلا  اَْنیَلَع  ْتَمَحاََلتَو  ُةَرِّسَعَتُْملا ،
. اَِنلاَمْعَِأب اَنَِسیاَُقت  َالَو  اَِنبُونُِذب ، اَنَبِطاَُخت  َالَو  َنیِمِجاَو . اَنَِبْلقَت  َالَو  َنِیِبئاَخ ، اَنَّدَُرت  اَّلَأ  َُکلَأْسَن  اَّنِإ  َّمُهَّللا 

، َتاَم ْدَق  اَم  اَِهب  ِییُْحتَو  َتاَف ، ْدَق  اَم  اَِهب  ُِتْبُنت  ًۀَبِـشْعُم ، ًۀَـیِوْرَم  ًۀَِـعقاَن  اَیْقُـس  اَنِقْـساَو  َکَتَمْحَرَو ؛ َکَقْزِرَو  َکَتَکََربَو ، َکَْثیَغ  اَْنیَلَع  ْرُْـشنا  َّمُهَّللا 
«. ٌریِدَق ُءاَشَت  اَم  یَلَع  َکَّنِإ  « ؛ َراَعْسَْألا ُصِخُْرتَو  َراَجْشَْألا ، ُقِرْوَتْسَتَو  َناَنُْطْبلا ، ُلیُِستَو  َناَعیِْقلا ، اَِهب  يِوُْرت  یَنَتْجُمْلا ، َةَرِیثَک  اَیَْحلا ، َۀَِعفاَن 

نوریب وت  يوس  هب  هنـسرگ ، ناکدوک  شارخلد  هیرگ  و  هنـشت ، تاناویح  هلاـن  ندینـش  زا  سپ  اـهرداچ  ریز  و  اـههناخ ، زا  اـم  ادـنوادخراب ! )
. میکانسرت وت  ماقتنا  باذع و  زا  و  میراودیما ، ار  وت  تمعن  لضف و  و  قاتشم ، ار  وت  تمحر  و  میدمآ ،

نادرخیب هک  یتشز  لامعا  اب  و  امرفم ، دوبان  ار  ام  یطحق  یلاسکشخ و  اب  و  نادرگمرب ! سویأم  ار  ام  و  رابب ، ام  رب  ار  تناراب  ادنوادخ ! راب 
! اهنابرهم نیرتنابرهم  يا  نادرگم ، التبم  شیوخ  باذع  هب  ار  ام  دناهداد  ماجنا  ام 
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ار ام  اسرف  تقاط  ياهیتخـس  هک  تسا  یماگنه  نیا  تسین و  ناهنپ  وت  رب  هک  مینک  تیاکـش  ییاهزیچ  زا  میدمآ  وت  يوس  هب  ادنوادخ ! راب 
هب دراک  راوشد  ياـههنتف  و  هتخاـس ، ناوتاـن  ار  اـم  تخـس  ياهدـمآ  شیپ  و  هدروآ ، هوتـس  هب  ار  اـم  یطحق  یلاسکـشخ و  هدرک و  هراـچیب 

. تسا هدناسر  ام  ناوختسا 
نامخر هب  ار  ناـمناهانگ  و  یتسرفن ، زاـب  ناـمیاههناخ  هب  ینارگن  هودـنا و  اـب  و  ینادرگمرب ، دـیمون  ار  اـم  میهاوخیم  وت  زا  ادـنوادخ ! راـب 

. یهدن رارق  ام  رفیک  سایقم  ار  ام  تشز  لامعا  و  یشکن ،
یناراب زا  ار  ام  و  ناـسرب ، اـم  هب  ار  تتمحر  يزور و  و  نارتسگب ، اـم  رب  ار  شیوخ  تکرب  و  راـبب ، اـم  رب  ار  دوخ  تمحر  ناراـب  ادـنوادخ !

تسا هدرم  هچ  نآ  و  دنایورب ، هرابود  هدش  کشخ  هک  ار  هچ  نآ  هک  دشاب ، ناهایگ  هدننایور  هدننک و  باریـس  دنمدوس و  هک  امرف  باریس 
لیس نانوچ  اههناخدور ، اههّرد و  رد  و  باریس ، ار  اههوک  اههپت و  هک  ناوارف ، ناهایگ  هدننایور  تعفنمرپ ، رایسب  هک  یناراب  دنادرگ ، هدنز 

دیامن . گربرپ  ار  ناتخرد  دوش ، يراج 
.( ییاناوت یهاوخب  هک  زیچ  ره  رب  وت  انامه  دروآ ، نییاپ  ار  ینارگ  خِرن 

. دندش باریس  نیمز  تاناویح و  مدرم و  دندیراب و  دندمآ و  اهربا  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  ياعد  ناراب و  زامن  زا  سپ 
؛ دندرک لقن 

[ . 3 . ] دش ناور  بالیس  نانوچ  اهرابیوج  رد  اهبآ  هک  دیراب  ناراب  نانچ  نآ 
---------------------

اه : تشون  یپ 
هیآ 10 و 11 . حون  هروس  [ 1]

: تسا حرش  نیا  هب  نآ  دانسا  زا  یخرب  هک  ّفلوم ، سرهفملامجعم  هغالبلاجهن  هبطخ 143  [ 2]
يافوتم 771 ه)  ) یملید ةوبنلا : مالعا  - 1

1320ه) يافوتم  ) يرون ثّدحم  6 ص189 : جو لئاسولا ج6 ص179 كردتسم  - 2
يافوتم 606 ه)  ) یعفاش ریثأ  نبا  نطب :) هدام   ) ۀیاهنلا ج 1 ص 137 باتک  - 3

يافوتم 573 ه)  ) يدنوار نبا  ۀعاربلا ج 2 ص 63 : جاهنم  - 4
يافوتم 656 ه)  ) یلزتعم دیدحلا  یبا  نبا  هغالبلاجهن ج 9 ص 76 : حرش  - 5

يافوتم 679 ه)  ) ینارحب مثیم ج 3 ص 182 : نبا  حرش  - 6
يافوتم 381 ه .)  ) قودص خیش  هئامعبرا : باب  لاصخ ج 2 ص615 ح10  - 7

ریثا ج 1 ص 137. نبا  لماک  و -  یملید -  هّوبّنلا ، مالعا  [ 3]

( تاعالطا دض   ) رازاب یلوتم  راتفر  رب  تراظن 

لاوما هکلب  دوبن ، شمارآ  تینما و  يرارقرب  لوئسم  طقف  رازاب  ّیلوتم  هک  دیآیم  تسد  هب  تایاور ، رابخا و  زین  یخیرات و  ياهشرازگ  زا 
تّدش هب  مه  ار  رازاب  یتاعالّطا  ياهورین  راتفر  مالـسلا  هیلع  یلع  ور  نیمه  زا  تسا ، هدوب  وا  رظن  تحت  مه ، رازاب  نارو  هشیپ  ناناگرزاب و 

تسا . هدرکیم  لرتنک 
. درکیمن یشوپ  مشچ  هجو ، چیه  هب  دزیم ، رس  نانآ  زا  ییاطخ  رگا  و 

دیرب . ار  شتسد  درک ، تنایخ  نوچ  تشامگ و  هاجراب »  » مان هب  ياهقطنم  رب  ار  عمصا » نب  یلع   » هک نانچ 
، درک كرد  ار  جاجح  نامز  ات  تسیز  ردق  نآ  درم ، نیا 
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: تفگ جاّجح  هب  يزور 
. دناهدرک يدب  نم  هب  ماهداوناخ  - 

؟ هنوگچ تفگ : جاّجح 
! دنا هداهن  نم  رب  یلع »  » مان نوچ  تفگ : عمصا  نبا  یلع 

! یتفگ ابیز  هچ  تفگ : جاّجح 
: تفگ درک و  راذگاو  وا  هب  ار  یّلحم  تراما  هاگنآ 

[ . 1 . ] منکیم عطق  هتشاذگ ، یقاب  بلاطیبا  نب  یلع  هک  ار  تتسد  زا  هزادنا  نآ  ياهدرک ، یتنایخ  هک  موش  علّطم  رگا 
نآ قیقد  تراـظن  هک  دراد  یتاـعالّطا  ياـهورین  يریگراـکب  زا  تیاـکح  همره » نبا   » اـب مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  دروخرب  هوحن  نینچمه 

: تسا نینچ  نآ  حیضوت  هک  دیشخبیم ، قّقحت  ار  رازاب  تراجت و  رما  رب  راوگرزب 
مالـسلا هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  هب  يو  تنایخ  ربخ  هک  یماگنه  دـش ، یتنایخ  بکترم  وا  دوب ، زاوها  رازاـب  بقارم  ّیلوتم و  همره ، نبا 

: تشون زاوها  مکاح  داّدش » نب  ۀعافر   » يارب نومضم  نیا  هب  ياهمان  ًاروف  دیسر ،
ار همهو  نک  ینادنز  ار  وا  مدرم ، قوقح  رطاخ  هب  ینکیم ، لزع  رازاب ، تیلوئسم  زا  ار  همره » نبا   » ًاروف دیسر ، تتـسد  هب  ماهمان  هک  یتقو  »

. دنیوگب دنراد  یتیاکش  رگا  ات  امن  ربخاب  راک  نیا  زا 
. دننادب ارم  رظن  ات  نک  شرازگ  تتسد ، ریز  نادنمراک  همه  هب  ار  مکح  نیا 

راک زا  ار  وت  هجو  نیرت  دب  هب  مه  نمو  دش  یهاوخ  كاله  ادخ  دزن  ّالاو  دوش ، یهاتوک  تلفغ و  دـیابن  همره » نبا   » هب تبـسن  راک ، نیا  رد 
. ینک یهاتوک  راک ، نیا  رد  هک  نیا  زا  مهدیم  هانپ  ادخ  هب  ار  وت  و  منکیم ، رانکرب 

. نادرگب رازاب  رد  ار  وا  نزب و  وا  رب  هنایزات  جنپ  یسو و  نک  جراخ  نادنز  زا  ار  وا  هعمج ، ياهزور  هعافر ! يا 
زادرپب . همره » نبا   » لام زا  ار  وا  قح  تقو  نآ  هِدب ، مَسَق  ار  شدهاش  وا و  دروآ ، دهاش  اب  یتیاکش  وا  زا  یسک  رگا  سپ 

وا يارب  رگا  روآ و  رد  شیاپ  زا  ار  ریجنز  زامن  ماگنه  طقف  نزب ، ریجنز  شیاپ  رب  نادرگرب و  نادنز  هب  ار  وا  يراوخ  اب  هتسب و  تسد  سپس 
ار تاجن  قیرط  همصاخم و  هار  ات  دوش  لخاد  وا  رب  هک  هدن  هزاجا  مه  یـسک  هب  وشن و  عنام  دندروآ ، یندیـشوپ  ای  یندیـشون و  یندروخ و 

. زومایب وا  هب 
ات نک  ینادنز  نزب و  ار  سک  نآ  دنیبیم  ررض  نآ  زا  یناملسم  هک  هداد  دای  وا  هب  يزیچ  نادنز  رد  یـسک  هک  دیـسر  شرازگ  وت  هب  رگا  و 

. دوش نامیشپ  دوخ  لمع  زا  دنک و  هبوت 
نیا رد  هک  یشاب  كانمیب  شناج ، يارب  هک  نآ  رگم  همره ،» نبا   » وا زا  ریغ  روایب ، نادنز  طایح  هب  حیرفت  يارب  ار  ناینادنز  همه  هعافر ! يا 

. يروآیم نادنز  نحص  هب  رگید  ناینادنز  اب  ار  وا  تروص ،
نک شرازگ  مه  ار  وا  نیشناج  مان  سیونب و  نم  يارب  ار  هیضق  ینزیم و  شندب  رب  قّالش  جنپ  یس و  زور ، یس  ره  دراد  یندب  تردق  رگا 

[ . 2 .« ] نک عطق  ار  همره » نبا   » قوقح و 
-------------------

اه : تشون  یپ 
ج 3 ص 175 . نایعالا ، تایفو  ص 272 ؛ قاقتشالا ، [ 1]

ج 5 ص 35 و 38. هداعّسلاجهن ، و -  ج 2 ص 532 و 533 - ، مالسالا ، مئاعد  و -  ج 3 ص 207 -  لئاسولا ، كردتسم  [ 2]

رازگراک کی  شهوکن 
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ینامرفان ار  دوخ  ماما  و  هدروآ ، مشخ  هب  ار  دوخ  راگدرورپ  یشابهدرک ، نانچ  رگا  هک  تسا  هدیسر  يربخ  وت  زا  دورد ! ادخ و  دای  زا  سپ 
. يدرک تنایخ  دوخ  تناما  رد  ،و  يدرک

هچره سپ  ياهدروخ ، تنایخبیتشاد  رایتخا  رد  هچنآ  و  هتفرگ ، یتسناوتیم  هک  ار  هچنآ  و  هتـشادربار ، اهنیمز  تشک  هک  هدیـسر  ربخ  نمب 
[ . 1 . ] دورد اب  تسا . رتتخس  مدرم  یسرباسح  زا  دنوادخ  یسرباسح  هک  نادب  وتسرفب  نم  يارب  ار  لاوما  باسح  رتدوز 

----------------------------
اه : تشون  یپ 

دیرفلا ج 4 ص 355. دقُع  [ 1]

نایفوک شهوکن 

: دومرف نانآ  هب  باطخ  تشاد ، رایتخا  رد  نایفوک  رب  مکاح  یسانشناور  زا  هک  یقیقد  عالّطا  اب  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح 
ِءاَدْعَألا ! ُمُکِیف  ُعِمْطی  ْمُُکْلِعف  َو  ِبالِّصلا ، َّمُّصلا  یِهوی  مُکُمالَک  ْمُهؤاَوْهَأ ، ُۀَِفلَتْخُمْلا  ْمُُهناْدبَأ ، ُۀَعِمَتْجُمْلا  ُساَّنلا ، اَهیَأ 

! دایَح يِدیِح  ُْمْتُلق : ُلاَتِْقلا  َءاَج  اَذإَف  َتیَک ، َو  َتیَک  ِِسلاجملا : یف  َنولوُقَت 
ِلوطملا . ِنیَّدلا  ِيذ  َعاَفِد  َلیِوْطَّتلا ، ینوُمُتْلَأَسَو  َلِیلاضَِأب ، ُلیلاعأ  ْمُکَساَق ، ْنَم  ُْبلَق  َحاَرَتْسا  الَو  ْمُکاَعَد ، ْنَم  ُةَوْعَد  ْتَّزَع  اَم 

َنُوِلتاَُقت ؟ يِدَْعب  ٍماَمإ  َيأ  َعَمَو  َنوُعَنْمَت ، ْمُک  ِراَد  َدَْعب  راد  َيأ  ِّدِْجلِاب ! ّالإ  ُّقَْحلا  ُكِرْدی  الَو  ُلِیلَّذلا ! َمیَّضلا  ُعَنْمی  ال 
. ٍلِصاَن َقَْوفِأب  یَمَر  ْدَقَف  ْمُِکب  یَمَر  نم  و  ِبیْخَألا ، ِمْهَّسلِاب  ِهّللاو -  َزاَف -  ْدَقَف  ْمُِکب  َزاَف  ْنَمَو  ُهوُُمتْرَرَغ ، نم  ِهّللاَو  ُروُْرغَْملا 

. ْمُُکلاَْثمَأ ٌلاَجِر  ُمْوَْقلا  ْمُکُّبِط ؟ اَم  ْمُکؤاود ؟ اَم  ْمُُکلَاب ؟ اَم  ْمُِکب . َّوُدَْعلا  ُدِعوُأ  َو ال  ْمُکِرْـصَن ، ِیف  ُعَمْطَأ  َو ال  ْمُکلوق ، ُقِّدَصُأ  ِهّللاَو ال  ُتْحَبْـصَأ 
[ . 1 [ ؟! ٍّقَح ِریَغ  یف  ًاعَمَط  َو  ٍَعرَو ! ِریَغ  نم  ًۀَْلفَغ  َو  ٍْملِع ! ِریَِغب  ًالْوَقَأ 

تساهدنکارپ ! امش  ياههتساوخ  راکفا و  عمج و  ناتياهندب  هک  یمدرم  يا  )
دزادنایم  عمط  هب  ار  ناتنانمشد  امش  تسس  لامعا  یلو  دنکشیم ، مهرد  ار  تخس  ياهگنس  امش  نانخس 

وش ! رود  ام  زا  گنج ! يا  دیئوگیم  گنج  ماگنه  هب  اما  دیراد ، اهاعّدا  یصوصخ  تاسلج  رد 
. دوب دهاوخن  نامأ  رد  امش  رازآ  زا  وا  بلق  دنک  اهر  ار  امش  هک  یسک  و  دسریمنیئاج ، هب  وا  دایرف  دناوخب  ار  امش  هک  سکنآ 

دارفا دینادب )  ) دنزیم زابرـس  دوخ  نید  ءادا  زا  اجبان ) ياهرذع  اب   ) هک يراکهدب  نوچمه  دیوشیم  ثبـشتم  ياهدننک  هارمگ  ياهرذع  هب 
. دیآیمن تسد  هب  ششوک  شالت و  اب  زج  قح  و  دننکرود ، دوخ  زا  ار  ملظ  دنناوتیمن  زگره  ناوتان  فیعض و 

دیهاوخ هزرابم  هب  نم ، زا  سپ  ماما  اوشیپمادک و  اب  و  دینک ؟ عافد  نارگید  هناخ  زا  دیناوتیم  هنوگچ  دینکیمن  عافد  دوخ  هناخ  زا  هک  امش 
دیآ تسد  هب  امـش  هلیـسو  هب  يزوریپ  رگا  و  دوش ! رورغم  امـش  راـتفگ  هب  هک  تسا  سک  نآ  یعقاو  هدروـخبیرف  دـنگوس  ادـخ  هب  تفر ؟
دنک يزادناریت  امـش  هلیـسو  هبدـهاوخب  هک  یـسک  و  دوش ! وا  بیـصن  ياهدـنربان  گرب  هعرق ، رد  هک  یـسکدننامه  تسا  يرثایب  يزوریپ 

منکیمن و قیدـصت  ار  ناتراتفگ  هک  ماهدیـسر  اجنآ  هب  ادـخ ! هب  دـنگوس  تسا ! هتخادـناریتناکیپیب  ياهریت  اـب  هک  تسا  یـسک  نوچمه 
اهنآ تسا ؟ مادک  امش  بط  تسیچ ؟ امش  ياود  دیراد ؟ يدرد  هچ  منکیمن ! دیدهت  امش  هلیسو  هب  ار  نانمـشد  مرادن و  دیما  امـش  يرایهب 

؟ دـینکن لـمع  دـیئوگب و  تسا  راوازـس  اـیآ  تسـس )!؟ ردـق  نیاامـش  دـنرادیاپ و  همه  نیا  اـهنآ  ارچ  ! ) دنتـسه امـش  نوـچمه  ینادرم  مه 
)؟ دیزروب قح  ریغ  رد  دیما  و  دهزرطاخب ) هن  يزیچ  ندرک  اهر  ینعی   ) دیشاب هتشاد  عرو  نودب  يراکشومارفو ،

-------------------------
اه : تشون  یپ 

. سرهفملا مجعم  هغالبلاجهن  هبطخ 29  [ 1]
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نایرارف زا  شهوکن 

. تشاد دوجو  خیرات  ياهنارود  همه  رد  سفّنلا ، فیعض  ناتسود  رارف  هلئسم 
ياپ زا  ار  ماظن  کی  هدـش  ریگارف  تسا  نکمم  دریگن ، رارق  یبایزرا  دروم  ًاقیقد  هدـنرادزاب ، لماوع  ددرگن و  نییبت  نآ  لماوع  لـلع و  رگا 

، دروآرد
دشکیم ؟ تسد  دوخ  تیلوئسم  زا  ناسنا  کی  ارچ  دید  دیاب 

؟ دنکیم رارف  نمشد  فرط  هب  و 
؟ تسا هدش  هتسب  وا  يور  هب  دیما  ياههنزور  مامت  ارچ 

دوش ، فرطرب  دیاب  دراد ، دوجو  ناریدم  یتموکح  راتفر  رد  یفعض  رگا 
ترـضح هّجوت  دروم  هدـش  داـی  دراوم  هک  تخادرپ  ناـمیا  هیحور و  تیوقت  هب  دـیاب  دراد  طاـبترا  دارفا  ناـمیا  یتسـس  فعـض و  هب  رگا  و 

. دراد رارق  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما 
. تخیرگ ماش  هب  مرج ، باکترا  زا  سپ  هک  دوب  ینابیش » هریبه  نب  ۀلقصم   » مان هب  یصخش  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  ناهدنامرف  زا  یکی 

: دومرف وا  تشز  لمع  هب  تبسن  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح 
دِیبَْعلا َراِرف  َّرَفَو  ِةَداَّسلا ، َلِْعف  َلَعَف  َۀَلَقْصَم  ُهّللا  َحَّبَق 

[ . 1 ( ] تخیرگ ناگدرب  نوچ  اما  داد  ماجنا  ار  ناگرزب  راک  هک  ار  هلقصم  يور  دنادرگ  تشز  ادخ  )
نئادم و فرط  هب  هک  دوب  هیجان » ینب   » هلیبق زا  دـشار » نب  تیرخ  ، » دروخ بیرف  هک  يدارفا  زا  یکی  نیّفـص ، رد  تیمکح  يارجام  زا  سپ 

ناریا لامـش  اـیرد و  فرط  هب  دـش و  بوکرـس  ناریا  زمرهمار  ياـههوک  رد  سیق » نـب  لـقعم   » طّـسوت درک و  شروـش  تـخیرگ و  زاوـها 
. تخیرگ

. دش هتشک  نابهص » نب  نامعن   » تسد هب  ماجنارس 
رازه اب 500  هک  تفرگ  هدهع  رب  ناجیابرذآ  یحاون  رد  هلقـصم )  ) مالـسلا هیلع  یلع  ماما  رادنامرف  ار  گنج  نیا  يارـسا  يدازآ  تیلوئـسم 

. دندرگ دازآ  تمارغ  مهرد 
[ . 2  ] تخیرگ ماش  هب  هیواعم  فرط  هب  ورنیا  زا  دزادرپب ، ار  همه  دناوتیمن  هک  درک  ساسحا  مهرد  رازه  تخادرپ 200  زا  سپ 

-----------------------
اه : تشون  یپ 

سرهفملا . مجعم  هغالبلا  جهن  هبطخ 44  [ 1]
ات 145. دیدحلا ج 3 ص 127  یبا  نبا  حرش  [ 2]

« تاعالطا دض   » هژیو ياهورین 

مالـسلا هیلع  ماما  نارود  رد  دنمـشزرا  مهم و  تکرح  نیا  اّما  تسا  هدـش  حرطم  ام  ناراگزور  رد  تاعالطا » دـض   » قوف حالطـصا  هچرگ 
، تفرگ هوشر  همره » نبا   » مان هب  زاوها  رازاب  رد  ماما  یتاعالّطا  يورین  ات  هک  تشاد  دوجو  یتاـعالّطا  ياـهورین  يزاـسزاب  حالـصا و  يارب 

. دندرک شرازگ  ماما  هب  ار  وا  تنایخ  دندوب  وا  بقارم  هک  يرگید  ياهورین 
[ . 1 . ] دنک ریگتسد  تازاجم و  ار  وا  هک  تشون  زاوها  مکاح  هب  مالسلا  هیلع  ماما 

زا ترورـض  نیا  هک  میدـنمزاین  تاعالّطا » دـض   » مان هب  يرگید  ياهورین  هب  یتاعالّطا  ياهورین  حالـصا  تبقارم و  لرتنک و  يارب  نیاربانب 

مالسلا هیلع  یلع  ماما  www.Ghaemiyeh.comهمانشناد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1507زکرم  هحفص 1368 

http://www.ghaemiyeh.com


. دنامن هدیشوپ  مالسلا  هیلع  ماما  هاگدید 
-------------------------

اه : تشون  یپ 
ص207. ج3 ، لئاسولا ، كردتسم  [ 1]

يزرم نورب  یتاعالطا  ياهورین 

هغالبلاجهن  همان 33 
جحلا مسارم  یف  ۀیواعم  سیساوج  نم  ریذحتلا 

ِهْمُْکلا ِعاَمْـسَْألا ، ِّمُّصلا  ِبُولُْقلا ، یْمُْعلا  ِماَّشلا  ِلـْهَأ  ْنِم  ٌساـَنُأ  ِمِسْوَْـملا  َیلِإ  َهِّجُو  ُهَّنَأ  ِینُِمْلعی  َیلِإ  َبَتَک  ِبِْرغَْملاـِب -  ِینیَع -  َّنِإَـف  ُدـَْعب ، اَّمَأ 
ِلِجِآب اَهَلِجاَع  َنوُرَتْشیَو  ِنیِّدـلِاب ، اَـهَّرَد  اْینُّدـلا  َنُوِبلَتْحیَو  ِِقلاَْـخلا ، ِۀیِـصْعَم  ِیف  َقُولْخملا  َنوُعیِطیَو  ِلِـطاَْبلِاب ، َّقَْحلا  َنوُِسْبلی  َنیِذـّلا  ِراَْـصبَْألا ،

. ُُهلِعاَف اَّلِإ  ِّرَّشلا  َءاَزَج  يَزْجی  َالَو  ُُهِلماَع ، اَّلِإ  ِریَْخلِاب  َزوُفی  َْنلَو  َنیِقَّتُْملا ؛ ِراَْربَْألا 
ِهِماَمِِإل . ِعیِطُْملا  ِِهناَْطلُِسل ، ِِعباَّتلا  ِبِیبَّللا ، ِحِصاَّنلاَو  ِبِیلَّصلا ، ِمِزاَْحلا  َماِیق  َکیَدی  ِیف  اَم  یَلَع  ِْمقَأَف 

. ُماَلَّسلاَو ًالِشَف ، ِءاَسْأَْبلا  َْدنِع  َالَو  ًارَِطب ، ِءاَمْعَّنلا  َْدنِع  ْنُکَت  َالَو  ُْهنِم ، ُرَذَتْعی  اَمَو  َكایِإَو 
همان 33 همجرت :

[ . 1 ( ] هلآو هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  يومع  رسپ  ساّبع ، نب  مثق  ۀکم  رادنامرف  هب  همان  )
جح مسارم  رد  هیواعم  نارای  نیغورد  تاغیلبت  زا  رادشه 

هّکم هب  جـح  مسارم  يارب  ماـش  مدرم  زا  یهورگ  هک  هداد  عـالطا  نم  هـب  ماـش  رد  نـم  یتاـعالطا  رومأـم  اـنامه  دورد ، ادـخ و  داـی  زا  سپ 
رد ار  هدـنب  و  دـنیوجیم ، لطاب  هار  زا  ار  قح  هک  اـنیبان ، ناشیاههدـید  و  اونـشان ، قح  ندینـش  رد  ناشیاهـشوگ  لدروک ، یمدرم  دـنیآیم ،
رد دـنرخیم ، ناراکزیهرپ  ناکین و  هنادواج  يارـس  ياهب  هب  ار  ایند  و  دنـشورفیم ، ایند  هب  ار  دوخ  نید  دـنربیم ، نامرف  ادـخ ، زا  ینامرفان 

. دوشن رفیک  راکدب  زج  اهيدب  رد  و  دریگ ، شاداپ  نآ  هدنهد  ماجنا  اهیکین ، رد  هک  یلاح 
ادابم شاب ، دوخ  ماما  رادربنامرف  و  تموکح ، وریپ  لقاع ، ياهدنهد  تحیصن  شاب ، راوتسا  هناتخـسرس  هنارایـشه و  دوخ  روما  هرادا  رد  سپ 

دورد اب  یشاب . تسُس  تالکشم  ماگنه  هن  نامداش و  اهتمعن  ماگنه  هب  هن  يروآ ، يور  یهاوخرذع  هب  هک  یهد  ماجنا  يراک 
-----------------------------

اه : تشون  یپ 
ربمایپ اب  هک  دوب  یسک  نیرخآ  و  دوب ، ربمایپ  هب  هیبش  رایسب  هلآو و  هیلع  هللا  یلصربمایپ  يومع  رـسپ  بلطملادبع و  نب  ساّبع  دنزرف  مُثق  [ 1]

هب اجنآ  رد  تفر و  دنقرمـس  هب  هیواعم  تموکح  رد  دوب ، هّکم  رادنامرف  مالـسلا  هیلع  ماما  تداهـش  ماگنه  ات  درک و  عادو  وا  نفد  ماگنه  هب 
. دیسر تداهش 

حور تمالس  رد  سابل  یگزیکاپ  شقن 

. دراذگیم ریثأت  مسج  رد  حور  و  حور ، رد  مسج  هک  مینادیم 
. دراذگیم اجب  هدور  هدعم و  مخز  اّما  تسا ، یناور  يرما  مغ  هودنا و 

. دراد رثأ  ناور  تیوقت  رکف و  زکرمت  حور و  رد  اّما  تسا ، ینامسج  يرما  شزرو  و 
. دیادزیم وا  زا  ار  هودنا  دنکیم و  باداش  ار  حور  هک  تسا ، سابل  یگزیکاپ  یکاپ و  حور ، تمالس  لماوع  زا  رگید  یکی 
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: دومرف هلأسم  نیا  هب  تبسن  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح 
َنْزُْحلا  َو  َّمَْهلا  ُبِهُْذی  ِبایِّثلا  َنِم  ُفیظَّنلَا 

[ . 1 .( ] دیادزیم ار  هودنا  مغ و  سابل ، رد  یگزیکاپ  )
----------------------

اه : تشون  یپ 
هعیشلا ج 5 ص 14. لئاسو  و  یفاک ج 6 ص 444 ، عورف  [ 1]

تمالس رد  یبالگ  شقن 

: دومرف مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح 
[ . 1 . ] یهلا رما  هب  دشخبیم  شمارآ  ار  ندب  ینورد  ياهدرد  دهدیم و  ءالج  ار  لد  هک  دیروخب ، یبالگ 

---------------------
اه : تشون  یپ 

متشه . باب  نیقّتملا  ۀیلح  [ 1]

نامرد ادخ و  مان 

: دومرف مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح 
. دناسرن نایز  ار  وا  دروخیم ، هک  یئاذغ  دیوگب ، میحّرلا  نمحّرلا  هّللا  مسب  اذغ ، زا  لبق  هک  یسک  يارب  منکیم ، تنامض  ار  تمالس  نم 

: تفگ اّوُک  نبا 
. دناسر رازآ  ارم  اذغ  متفگ و  هّللا » مسب  » اذغ ماگنه  هب  بشید  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ای 

: هک داد  خساپ  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح 
[ . 1 . ] دناسر رازآ  ار  وت  هک  یتفگن ، هّللا » مسب  » یئاذغ ره  فرصم  زا  لبق  يدروخ و  گنراگنر  ياهاذغ 

دومرف : يرگید  تیاور  رد  و 
: دیوگب دناسرن ، نایز  دهدن و  رازآ  ار  وا  یماعط  چیه  هک  منکیم  تنامض  نم  دناوخب ، اذغ  زا  لبق  ار  اعد  نیا  یسک  رگا 

ٌءاد ُهَعَم  ُّرُضَی  يذَّلا ال  ِمیحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِءامَّسلا  َو  َضْرَألا  ُْألِم  ِءامْسَْألا  ِْریَخ  َکِمْسِاب  َُکلَئْسَا  ّینِا  َّمُهَّللَا 
، تسا میحر  نمحر و  هک  تسا ، هدرک  ُرپ  ار  نیمز  اه و  نامسآ  تساهمان و  نیرتهب  هک  وت  مان  زا  نم  انامه  ایادخ  )

[ . 2 .( ] منکیم زاغآ  دناسریمن ، نایز  مان  نآ  اب  يزیچ  و 
--------------------------

اه : تشون  یپ 
مجنپ . باب  نیقّتملا  ۀیلح  [ 1]
. مجنپ باب  نیقّتملا  ۀیلح  [ 2]

اذغ رد  تاجیزبس  شقن 

يارب هک  دـننکیم  دـیکات  و  دـندربِیپ ، ناسنا  هنازور  ياهاذـغ  رد  تاجیزبس  ریگمـشچ  ریثأت  هب  ناوارف  تاشیامزآ  اهیـسرّرب و  اـب  هزورما 
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. دندیفم تاجیزبس  یبلق ، هتکس  و  اهيرامیب ، زا  يرایسب 
. دومرفیم لوانت  اهنآ  زا  تشاد و  دیفم  تاجیزبس  هراومه  دوخ  هرفس  رس  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح 

، دوب هدش  هدیچ  نآ  يور  رب  تاجیزبس  هک  تسشن  ياهرفس  رس  رب  دنتخادنا  هرفس  ود  هک  ینامهیم  کی  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
دندیسرپ ، ار  نآ  ّتلع  ترضح  زا 

: دومرف هناخ  بحاص  هب  باطخ 
دشاب ؟ تاجیزبس  نآ  رب  هک  تشاد  تسود  ار  ياهرفس  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  هک  ینادیمن  ایآ  ناّنح ! يا 

[ . 1 . ] دوبن تاجیزبس  نآ  رب  هک  دشیمن  رضاح  ياهرفس  رب  و 
. تشاد يدایز  هّجوت  ندروخ  يزبس  هب  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

ٌلَْقب ِْهیَلَع  ِّالا و  ٍقَبَِطب  ِتُْؤی  َْمل  مالسلا  هیلع  نینِمؤُملاریما  َّنِا 
[ . 2 .( ] دوب دوجوم  نآ  رب  ندروخ  يزبس  هکنآ  رگم  تسشنیمن ، یئاذغ  هرفس  رس  هب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  انامه  )

----------------------------
اه : تشون  یپ 

ثیدح 30946 . هعیشلا ج24 ص419  لئاسو  [ 1]
راربالا ج 1 ص 348. ۀیلح  [ 2]

کمن

اهدرد نامرد  کَم و  َ
يرامیب  نامرد 70  کَمَن و 

نونج  صََرب و  ماذج و  نامرد  کَمَن و 
هرجنح  قلَح و  نامرد  کَمَن و 

نادند  ناهد و  تشادهب  کَمَن و 
مکش درد  نامرد  کَمَن و 

: دومرف هک  درک  لقن  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  - 1
[ . 1 . ] ِبَّرَجُمْلا ِقایرِّتلا  یَلَع  ُهوُراتْخَال  ِْحلِْملا  یف  اَم  ُساَّنلا  ُمَْلعَی  وَلَف  ْمُکِماَعَط  ِلَّوأ  یف  ِْحلِْملِاب  اُؤَْدبِا 

دینک ، زاغآ  کَمَن  اب  ار  اذغ  »
.« دنتشادیم مّدقم  ورادشون  رب  ار  وا  تسا  کَمَن  رد  يدئاوف  هچ  دنتسنادیم  مدرم  رگا 

: دومرف هک  درک  لقن  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  - 2
[ . 2 . ] َوُه اَم  ُدابِْعلا  ُمَْلعَی  اَم  ًءاَد  َنیْعبَس  ُْهنَع  ُهَّللا  َبَهْذأ  ِْحلِْملِاب  َأََدب  ْنَم 

.« دننادیمن مدرم  هک  دنکیم  جراخ  وا  نت  زا  ار  يرامیب  عون  داتفه  ادخ  دنک ، زاغآ  کَمَن  اب  ار  ندروخ  اذغ  هک  یسک  »
: دومرف هک  درک  لقن  شناردپ  زا  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  - 3

: دومرف مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  هب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر 
[ . 3 . ] ُنُونُْجلا َو  ُصَرَْبلا  َو  ُماذُْجلا  اهانْدَأ  ًءاَد  َنیْعبَس  ْنِم  ٌءاَفِش  ُهَّنإَف  ِْحلِْملِاب  َْکیَلَع 

.« تسا نونج  صََرب و  ماذج و  اهنآ  ِنیرتکچوک  هک  تسا  يرامیب  داتفه  نامرد  کَمَن  اریز  کَمَن ، زا  هدافتسا  هب  داب  وت  رب  »
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: هک درک  شرافس  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  يرگید  ثیدح  رد  و  - 4
[ . 4 . ] ِنْطَْبلا ُعَجَو  َو  ِسارْضْألا  َو  ِْقلَْحلا  ُعَجَو  َو 

.« دنکیم نامرد  ار  مکش  درد  اهنادند و  هرجنح و  درد  اریز  دنک ، هدافتسا  کَمَن  زا  »
: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ماما  هب  هک  درک  لقن  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  - 5

ِءالَْبلا ِعاَْونأ  ْنِم  ًاَعَْون  َنیْعبَـس  ُْهنَع  ُهَّللا  َعَفَد  ِحـْلِْملِاب  ُهَمَتَخ  َو  ِحـْلِْملِاب ، ُهَماَعَط  َحَـتَْتفا  ِنَم  َّنإَف  ِحـْلِْملِاب ، ُهِْمتْخا  َو  ِحـْلِْملِاب  َکِماَعَط  ْحـِتَْتِفا  ٌِّیلَع  اَی 
[ . 5 . ] ُماذُْجلا اهَرَْسیأ 

رادرب ، اذغ  زا  تسد  کَمَن  اب  نک و  زاغآ  کَمَن  اب  اذغ  ره  رد  یلع ، يا  »
اهنآ ِنیرتهداس  هک  دـنکیم  رود  وا  زا  ار  اهالب  عاونا  زا  عون  داـتفه  ادـخ  دـنک ، هدافتـسا  کَـمَن  زا  اذـغ  ناـیاپ  زاـغآ و  رد  هک  یـسک  اریز 

.« تسا ماذج  يرامیب 
-----------------------------

اه : تشون  یپ 
راحب ج63 ص396 ح6 . [ 1]

راحب ج63 ص397 ح11 . [ 2]

راحب ج63 ص397 ح14 . [ 3]

راحب ج63 ص398 ح25 . [ 4]

راحب ج63 ص398 ح20. [ 5]

تشوگبآ رد  هدروخ  سیخ  ِنان 

دومرف : مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  - 1
[ . 1 . ] ِبَرَْعلا ُماَعَط  ُدیرَّثلا 

.« تسا برع  ماعط  تشوگبآ  رد  هدروخ  سیخ  نان  »
: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ماما  - 2

[ . 2 . ] ُمِشاَه اَنُّدَج  ًاَعیمَج  ِبَرَْعلا  َنِم  ُدیرَّثلا  َمَشَه  ْنَم  ُلَّوأ  َو 
.« دوب مشاه  ام  ّدج  درک  فرصم  ار  تشوگبآ  رد  هدروخ  سیخ  نان  هک  یسک  لّوا  »

---------------------------------------
اه : تشون  یپ 

لئاسولا ج16 ص353 ح2 . كردتسم  [ 1]

لئاسولا ج16 ص353 ح2. كردتسم  [ 2]

نمشد ندش  هتشک  زا  ینارگن 

. دش هنیدم  یهار  تفرگ و  هرانک  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  یئامنهار  اب  گنج  نادیم  رد  هک  دوب  ریبز  لمج ، نارگشروش  زا  یکی 
درک ادج  ندب  زا  ار  وا  رس  هاگنآ  و  دشن ، رادیب  هک  دز  وا  رسرب  يریـشمش  درک ، هدهاشم  باوخ  لاح  رد  ار  وا  هار  نیب  رد  زومرج ، نب  رمع 

دروآ . مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح  تمدخ  و 

مالسلا هیلع  یلع  ماما  www.Ghaemiyeh.comهمانشناد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1507زکرم  هحفص 1372 

http://www.ghaemiyeh.com


: دومرف ریبز  هدیرب  ِرَس  هب  باطخ  دش و  تحاران  داتفا ، ریبز  هدیرب  رس  هب  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  هاگن  یتقو 
؟ يدرک یچیپرس  دوخ  ِماما  نامرف  زا  ارچ 

: دومرف داد و  یناکت  تفرگ و  ار  ریبز  ریشمش  سپس 
؟ يدودز ربمایپ  هرهچ  زا  ار  یناوارف  ياههودنا  هچ  ریشمش  نیا  اب 

: تفگ زومرُج  نب  رمع 
. هدب ارم  هزیاج  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ای 

: داد خساپ  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح 
دومرف : هک  مدینش  مالسلا  هیلع  ادخ  لوسر  زا 

. هد تراشب  خزود  شتآ  هب  ار  ریبز  هدنشک 
مالـسلا هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترـضح  تسد  هب  ناورهن  گنج  رد  تفرگ و  هلـصاف  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  زا  هدش ، تحاران  زومرج  نبا 

[ . 1 . ] دش هتشک 
. دشیم هتشک  دیابن  تفریم ، دوخ  هار  هب  و  تفرگ ، هلصاف  گنج  نادیم  زا  و  درک ، فارتعا  دوخ  تاهابتشا  هب  ریبز  یتقو  اریز 

---------------------------------
اه : تشون  یپ 

دیدحلایبانبا ج4 ص489. حرش  [ 1]

زامن رد  نیرفن 

اب حاّرج  نانوچ  رگا  اّما  دندوب ، یهلا  ّتبحم  رهم و  نوناک  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  ملسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  تسا  تسرد 
نیزواجتم اب  ور  نیا  زا  تفرگیم ، رارق  دیدهت  دروم  هعماج  تمالـس  یعامتجا و  تینما  دـندرکیمن ، نکهشیر  ار  نیکرچ  ياهّدـغ  هبرجت 

. دندوب نابرهم  تسود و  ادخ  ناگدنب  اب  كانمشخ و  تخس و 
ترـضح هَّللاتیب ، جاّـجُح  لاوـما  تراـغ  هـلمح و  و  قارع ، ياـهزرم  هـب  هیواـعم  لـماوع  تازواـجت  و  گـنج ، نارود  رد  هـک  هدـش  لـقن 

نب كاّحض  دلاخ و  نب  نمحّرلادبع  بیبح و  و  یملس ، روعا  وبا  صاعورمع و  هیواعم و  زامن ، تونق  ره  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما 
. درکیم تنعل  ار  دیلو  و  سیق ،

[ . 1 . ] درکیم نیرفن  ار  نیقفانم  راّفک و  زامن  زا  سپ  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هکنانچ 
-----------------------------

اه : تشون  یپ 
ریدغلا ج19 ص244. [ 1]

باذع نیرفن و 

. دنک تیاده  ار  ناگدروخ  بیرف  تشاد  یعس  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  هک  لمج  گنج  هناتسآ  رد 
. دنرادرب يزیگنا  هنتف  زا  تسد  ات  درکیم  هدافتسا  دنتخانشیم ، ار  اهنآ  مدرم  هک  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  نارای  باحصا و  زا 

: دومرف دنتشاد ، روضح  مُخ  ریدغ  رد  هک  یناسک  عمج  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح  يزور 
: دومرف ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  هک  دیدینش  دیدوب و  زور  نآ  رد  مدرم  امش  ایآ 
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ُهالْوَم ؟ ِیلَعَف  ُهالْوَم  ُْتنُک  ْنَم 
)؟ تسا وا  ماما  مه  یلع  متسه ، وا  ماما  ربمایپ و  نم  سک  ره  )

. دنداد تداهش  دندش و  دنلب  رفن  هدزاود 
يارب ار  وا  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  دوب ، فورعم  سانـشرس و  يدرف  نوچ  و  درک ، توکـس  اّما  دوب ، ریدـغ  يارحـص  رد  زین  کلام  نب  سنأ 

: دومرف وا  هب  درک ، باختنا  نیثکان  تیاده 
؟ یهدیمن یهاوگ  ارچ  زورما  يدوب ، زورنآ  رد  وت  سَنأ !

. مدرک شومارف  مدش و  ریپ  زورما  داد : خساپ  هناقفانم 
: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح 

. دناشوپب ار  نآ  يدیفس  هماّمع  اب  دناوتن  زگره  هک  نک  التبم  صرب »  » يرامیب هب  ار  وا  دیوگیم ، غورد  کلام  نب  سنأ  رگا  ایادخ 
: دومرف تمکح 311  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  و 

مالسلا : هیلعَلاَقَف  َْرمَْألا ، َِکلذ  ُتیِْسنُأ  یِّنِإ 
[ . 1 . ] ُۀَماَمِْعلا اَهیِراَُوت  َال  ًۀَعِمَال  َءاَضَیب  اَِهب  ُهَّللا  ََکبَرَضَف  ًابِذاَک  َْتنُک  ْنِإ 

.« دناشوپن ار  نآ  هماّمع  هک  دنک  راچد  نشور ) يدیفس   ) َصَرب يرامیب  هب  ار  وت  دنوادخ  ییوگیم  غورد  رگا 
: تفگ ربخ  نیا  لقن  زا  سپ  ریمع  نب  ۀحلط 

هنوگ دیفـس  تشز  ياههّکل  دش و  التبم  صرب  يرامیب  هب  وا  تروص  یناشیپ و  هک  مدید  ار  کلام  نبسنأ  مدوب و  هدنز  دـنگوس  ادـخ  هب  »
[ . 2 .« ] دیدرگیم رضاح  تاعامتجا  رد  دزیم و  باقن  شرمع  رخآ  ات  هک  درک  ُرپ  ار  وا  هرهچ 

----------------------------
اه : تشون  یپ 

: تسا ریز  حرش  هب  تمکح 311  كرادم  دانسا و  [ 1]
يافوتم 310 ه)  ) یماما يربط  دشرتسم ص674 ح346 : باتک  - 1

يافوتم 276 ه)  ) ۀبیتق نبا  فراعملا ص580 : باتک  - 2
يافوتم 381 ه)  ) قودص خیش  هعبرالا : باب  لاصخ ج1 ص219 ح44  باتک  - 3

يافوتم 413 ه)  ) دیفم خیش  میدق : داشرا ص165 ص185  باتک  - 4
يافوتم 402 ه)  ) یناهفصا میعنوبا  تیاور 293 : لیذ  ءایلوالا ج5 ص26  ۀیلح  - 5

يافوتم 1110 ه)  ) یسلجم راونالا ج32 ص96 ح66 : راحب  - 6
يافوتم 381ه)  ) قودص خیش  یلامأ ص106 ح1 م26 : - 7

يافوتم 538ه .)  ) یلزتعم يرشخمز  راربالا ج2 ص372 ح144 ب29 : عیبر  - 8
دیفم ص352 ج1. خیش  داشرا  [ 2]

ربمایپ يادفناج  نیتسخن 

دومرف : هک  دنکیم  لقن  مراهچ  ماما  زا  دوخ ، دانسا  اب  یفنح  نامیلس  خیش 
نب یلع  تشاذـگ  شیامنب  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  ناج  تسارح  تهج  یهلا ، ياـضر  هار  رد  ار  دوخ  ناـج  هک  یـسک  نیتسخن 

[ . 1 . ] دوب مالسلا  هیلع  بلاطیبا 
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. دناهدرک لقن  یّنس  هعیش و  ار  زیگنا  تریح  يراکادف  میظع و  يراثن  ناج  نیا 
. داد تسد  زا  ار  بلاطوبا  شیوخ  عفادم  یماح و  نیرتگرزب  هّکم  رد  تثعب  مهد  لاس  رد  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ 

لام ناج و  لذب  زا  عقاوم  مامت  رد  هک  زین  مالـسلا  اهیلع  هجیدخ  وا  نابرهم  رـسمه  هک  دوب ، هتـشذگن  شیومع  گرم  زا  زور  دـنچ  زا  شیب 
. دیشوپ ناهج  زا  مشچ  تشادیمن ، غیرد  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  سّدقم  فده  دربشیپ  رد 

رد هک  اجنآ  ات  دـیدرگیم  رتشیب  زور  هب  زور  هّکم ، رد  شناوریپ  راوگرزب و  نآ  رب  ناـقفخ  راـشف  هجرد  گرزب ، یماـح  ود  تشذـگرد  اـب 
ای نتـشک و  ندرک و  ینادنز  اب  ار  دیحوت  يادـن  هک  دـنتفرگ  يّدـج  میمـصت  یمومع  ياروش  کی  رد  شیرق  نارـس  تثعب ، مهدزیـس  لاس 

. دنزاس شوماخ  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  ندومن  دیعبت 
دهدیم : شرازگ  نینچ  دوخ  ربمایپ  هب  ار  اهنآ  میمصت  لاعتم  دنوادخ 

[ . 2  ] َنیرِکاملا ُریَخ  ُهَّللا  َو  ُهَّللا  ُرُکْمی  َو  َنوُرُکْمی  َو  َكوُجِرْخی  َْوا  َكُوُلتْقی ، َْوا  َكُوِتْبثِیل ، اوُرَفَک  َنیذَّلا  َِکب  ُرُکْمی  ْذِا 
هراـچ دـننک و  جراـخ  هّکم  زا  اـی  دـنناسر و  لـتق  هب  اـی  دـننکفایب و  نادـنز  هب  ار  وـت  هک  دندیـشکیم  هـشقن  هّـکم )  ) ناکرـشم هـک  یناـمز  »

«. تسا ناّربدم  نایوج و  هراچ  نیرتهب  وا  دنکیم و  ریبدت  یئوج و  هراچ  مه  دنوادخ  دنشیدنایم و 
ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دّمحم  هناخ  هب  بش  همین  دارفا  نیا  همه  ددرگ و  باختنا  يدرف  هلیبق ، ره  زا  هک  دنداد  رظن  شیرق  نارـس  تبقاع 

وا نوخ  یفرط  زا  دنیامن و  هدوسآ  وا  تاغیلبت  زا  ار  یتسرپ  تب  هعماج  هار  نیا  زا  دنناوتب  ات  دننک  هعطق  هعطق  ریـشمش  اب  ار  وا  دـنوش و  دراو 
. دشابن اهنآ  همه  اب  هلباقم  يارای  ار  مشاه  ینب  نادناخ  ددرگ و  شخپ  برع  لیابق  نایم  رد 

هچره هک  درک  غالبا  ار  یهلا  داد  روتسد  تخاس و  هاگآ  ناکرشم  موش  هشقن  زا  ار  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  یحو ، هتـشرف 
. دیوگ كرت  برثی  يوس  هب  ار  هّکم  نیمزرس  رتدوز 

دنامب یلاخ  دیابن  ربمایپ  رتسب  ترجه ، بش  رد  یفرط  زا  و 
ار حّلـسم  ناکرـشم  هدرک و  ادـخ  مالـسا و  وا و  يادـف  ار  دوخ  ناج  دـباوخب و  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  هاگباوخ  رد  یـسک  دـیاب 

. دنک يریگهر 
. دوب دهاوخن  يرگید  دروآ  مالسا  هک  تسا  یسک  لّوا  بلاطیبا ، دنزرف  زج  رگراثیا  درف  نآ 

. دیخرچیم هراومه  تلاسر  نازورف  عمش  روحم  رب  راب  هناورپ  تثعب  زاغآ  زا  و 
زیزع دـنزرف  یلع ، اهراب  بلاطوبا  دـندوب ، هداد  رارق  هرـصاحم  رد  بلاطیبا  بعـش  رد  ار  مالـسا  ربماـیپ  همّظعم  هّکم  رد  شیرق  هک  يزور  و 

[ . 3 . ] دیناباوخیم وا  هاگباوخ  رد  ملسو ، هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  كاپ  ناج  ظفح  يارب  ار  دوخ 
. دندروآ رد  دوخ  هرصاحم  هب  ار  یحو  هناخ  هدرک ، هدافتسا  بش  یکیرات  زا  شیرق  حّلسم  دارفا  دیسر و  ارف  دوهعم  بش  ماجنارس 

هک : داد  روتسد  مالسلا  هیلع  یلع  هب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ 
[ . 4 . ] دباوخب وا  رتسب  رد 

[ . 5 . ] دشکب شیوخ  يور  دوب ، ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  صوصخم  هک  ار  یمرضح » دُرب   » گنر زبس  هچراپ  و 
هب ار  هداوناخ  دارفا  سپس  و  هدنادرگرب ، شنابحاصب  دوب  هدنام  یقاب  ترضح  نآ  دزن  رد  تناما  تروص  هب  هک  مدرم  لاوما  دنامب  هدنز  رگا 

. دناسرب ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ 
بـش نآ  رد  دومن و  لابقتـسا  نا  زا  تماهـش  تعاجـش و  لاـمک  اـب  دـش و  لاحـشوخ  داهنـشیپ  نیا  زا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح 

، مالـسا نیبم  نید  ملـسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  هار  رد  ار  دوخ  يزابناج  دیباوخ و  زیزع  مالـسلا  هیلع  ربمایپ  رتسب  رب  زاس ، تشونرس 
لزان ینامـسآ  هفیرـش  هیآ  نیا  هکنآ  ات  تشاداو ، تریح  هب  ار  ناـیتوکلم  دوخ ، ریظنیب  يراکادـف  نیا  اـب  درک و  تباـث  ناـیناهج  هب  ًـالمع 

. دیدرگ
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[ . 6  ] ِدابِعلَاب ٌفَُؤر  ُهَّللا  َو  ِهَّللا  ِتاضْرَم  ِءاِغْتبا  ُهَسْفَن  يرْشی  ْنَم  ِساّنلا  َنَم  َو 
.« تسا نابرهم  دوخ  ناگدنب  هب  تبسن  ادخ  دنشورفیم و  ادخ  يدونشخ  يارب  ار  دوخ  ناج  مدرم  زا  یخرب  »

هک : دننکیم  لقن  نارگید  یلازغ و  مولعلا  ءایحا  زا  یکلام  يردخ و  دیعس  یبا  زا  يروباشین  مکاح  و  ساّبع ، نبا  زا  یبلعث 
زا رتدایز  ار  امـش  زا  یکی  رمع  مدرک و  ردارب  رگیدـمه  اب  ار  امـش  نم  هک  دومرف  یحو  لیئاکیم  لیئربج و  هب  لاعتم  دـنوادخ  لاح  نیا  رد 

؟ دراد مّدقم  دوخ  رب  ار  يرگید  یگدنز  دنک و  سفن  هب  راثیا  تسا ، رضاح  امش  زا  کی  مادک  نالا  مداد  رارق  يرگید 
هدـیباوخ و نم ، ربمایپ  رتسب  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  الاح  هک  دـش  یحو  اهنآ  هب  سپ  دـندشن ، رـضاح  هلماعم  نیا  هب  مادـکچیه  لاـح  نیا  رد 

. دیئآ دورف  نیمز  هب  وا  يرادهگن  ظفح و  يارب  نونکا  دیامنب ، وا  يادف  ار  دوخ  ناج  هک  تسا  هدش  هدامآ 
. دنتفرگ رارق  مالسلا  هیلع  یلع  اما  ياپ  نیئاپ  بناج  لیئاکیم  و  رس ، يالاب  لیئربج  سپس 

تفگیم : لیئربج 
لیلد نیمه  هب  دیدرگ و  لزان  هدش  دای  هیآ  اجنیا  رد  هک  دنکیم  تاهابم  دوخ  ناگتشرف  رب  وت  اب  دنوادخ  بلاطوبا ، دنزرف  يا  وت  رب  نیرفآ 

[ . 7 . ] دش هدیمان  تیبملا » ۀلیل   » یخیرات بش  نآ 
. دندروآ موجه  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  هناخ  هب  یعمج  هتسد  روطب  هتخآ  ياهریشمش  اب  شیرق  حّلسم  دارفا  ماجنارس 

. دش هدامآ  عافد  يارب  تساخرب و  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  رتسب  زا  هک  دندید  تعاجش  لامک  اب  ار  بلاطیبا  دیشر  دنزرف  هاگان 
هدرک و یلع  هب  ور  تفرگ ، ارف  ار  ناـشدوجو  ياپارـس  بضغ  مشخ و  دـندید  ملـسو  هلآو  هـیلع  هللا  یلـص  ربماـیپ  ياـج  رد  ار  یلع  نوـچ 

دنتفگ :
؟ تساجک دّمحم 

دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
[ . 8 . ] منادیمن نم  دومرف  یتیاور  هب  و  دیهاوخیم ؟ نم  زا  هک  دیدوب  هدرپس  نم  هب  ار  وا  رگم 

دیوگ : يرزج  ریثا  نبا 
[ . 9 . ] دنتخاس دازآ  ار  وا  تشادزاب  یمک  زا  سپ  هدیشک ، مارحلادجسم  هب  ات  ار  یلع  نیمجاهم 

-----------------------------
: اه تشون  یپ 

باب 21 ص 79 . هّدوملا ج 1  عیبانی  [ 1]
لافنا . هروس  هیآ 30  [ 2]
تشذگ . نآ  لیصفت  [ 3]

فاّشک ج 2 ص 315 . [ 4]
ماشه ج 2 ص 126 . نبا  هریس  و  هّمهملا ص 46 ، لوصف  [ 5]

هرقب . هیآ 207  [ 6]
بقانم و  ۀیـصولا ص 97 ، تابثا  و  ص 79 ، باب 21  ةّدوملا ج 1  عیباـنی  و  همهملا ص 48 ، لوـصف  و  ص 96 ، لیزنّتلا ج 1  دـهاوش  [ 7]

عمجم ج رد  يربط  موحرم  و  ریدغلا ج 2 ص 48 ، بوشآ ج 2 ص 65 ، رهش  بقانم  و  ّقحلا ج 3 ص 34 ، قاقحا  و  يوضترم ص 192 ،
ریبک ج 5 ص 204 . ریسفت  رد  يزار  رخف  ماما  و  2 ص 299 ،

رکاسع ج 1 ص 138 . نبا  قشمد  خیرات  [ 8]
ریثا ج 2 ص 103. نبا  لماک  [ 9]
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تبیغ ندینش  زا  یهن 

رد هکنیا  ات  درکیم ، لد  درد  تسـشن و  مالـسلا  هیلع  یبتجم  ماما  رانک  رد  دش و  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  لزنم  دراو  یـصخش 
. تفگ نخس  یسک  زا  شتاملک  يالبال 

: دومرف شدنزرف  هب  باطخ  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
وت شوگ  فرظ  رد  دراد  هک  یئاـهزیچ  نیرتدـیلپ  هدـننک  تبیغ  اریز  رادـهگن ، كاـپ  اـهیئوج  بیع  هنوگنیا  زا  ار  دوـخ  شوـگ  مدـنزرف  »

.« دزیریم
و دنامب ، كاپ  زین  ناسنا  لد  شوگ و  فرظ  ات  درک  تبقارم  دـیاب  دوشن ، هدولآ  ناسنا  سابل  ندـب و  ات  دوب  بظاوم  دـیاب  هک  نانچمه  ینعی 

[ . 1 . ] داد ارف  شوگ  دیابن  ینخس  ره  هب 
رد ام ، سلجم  رد  میراذـگن  هک  دـبلطیم  ار  هداوناخ  یعامتجا و  روما  رب  قیقد  تراظن  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  هنوگیحو  نخـس  هب  لـمع 

، دننک یئوج  بیع  یسک  زا  ام  لزنم 
[ . 2 . ] میدرگن تبیغ  هب  هدولآ  هک  میربب  یئوس  تمَس و  هب  ار  هناتسود  ياهوگتفگ  روحم  میریگ و  تسد  هب  ار  نخس  نانع  دیاب 

: هک داد  دومنهر  هنوگنیا  هغالبلاجهن  هبطخ 141  رد  ترضح  هک 
. ِلاَجِّرلا َلیِواَقَأ  ِهِیف  َّنَعَمْسی  اَلَف  ٍقیِرَط ، َداَدَسَو  ٍنیِد  َۀَقِیثَو  ِهیِخَأ  ْنِم  َفَرَع  ْنَم  ُساَّنلا ، اَهیَأ 

َُعبْرَأ اَّلِإ  ِلِطاَْبلاَو  ِّقَْحلا  َنَیب  َسَیل  ُهَّنِإ  اَمَأ  ٌدیِهَـشَو . ٌعیِمَـس  ُهَّللاَو  ُرُوبی ، َِکلذ  ُلِطَابَو  ُماَلَْکلا ، ُلیِحیَو  ُماَهِّسلا ، ُئِطُْختَو  یِماَّرلا ، یِمْری  ْدَق  ُهَّنِإ  اَمَأ 
. َِعباَصَأ

: لاق مث  هنیع  هنذأ و  نیب  اهعضو  هعباصأ و  عمجف  اذه ، هلوق  ینعم  نع  مالسلا ، هیلع  لئسف 
! ُتیَأَر َلوُقَت  ْنَأ  ُّقَْحلاَو  ُْتعِمَس ، َلوُقَت  ْنَأ  ُلِطاَْبلا 

وا هراـبرد  مدرم  هتفگ  هب  دـیاب  دراد ، غارـس  ار  مسر  هار و  یتـسرد  و  نـید ، رد  تماقتـسا  ناـنیمطا و  شردارب  زا  هـک  سک  نآ  مدرم ! يا  »
. دهدن شوگ 

درادن تیعقاو  هک  دنیوگیم  يزیچ  یسک  هرابرد  تسا ، نینچ  زین  نخس  دوریم ، اطخ  هب  اهریت  دنکفا و  ریت  زادناریت ، یهاگ  دیـشاب ! هاگآ 
. تسا هاوگ  اونش و  ادخ  و  تسا ، یندش  هابت  لطاب  راتفگ  و 

. تسین هلصاف  تشگنا  راهچ  زج  لطاب  قح و  نایم  هک  دینادب 
:( دومرف تشاذگ و  شوگ  مشچ و  نایم  ار  دوخ  ناتشگنا  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  تسیچ ؟ نآ  يانعم  دندیسرپ : )

[ . 3 .« ] مدید ییوگب  هک  تسا  نآ  قح  و  مدینش ، ییوگب  هک  تسا  نآ  لطاب 
----------------------

اه : تشون  یپ 
راونالاراحب ج 75 ص 259 . و  دیفم ص 225 ، خیش  صاصتخا  [ 1]

: دننکیم لقن  هرس  سدقینیمخ  ماما  ترضح  نادرگاش  نارای و  [ 2]
دوخ یصخش  قاطا  زا  هرس  سدقماما  دندرکیم . تبحـص  دندشیم و  عمج  وا  نادرگاش  هرـس ، سدقینیمخ  ماما  یئاریذپ  قاطا  رد  یتقو 

دینک . تبیغ  یسک  زا  نم  لزنم  رد  متسین  یضار  نم  هک : دنداد  رّکذت  تحارص  اب  هدمآ  توریب 
: تسا حرش  نیا  هب  نآ  دانسا  زا  یخرب  هک  یتشد ، دمحم  سرهفملا  مجعم  هغالبلاجهن  هبطخ 141  [ 3]

يافوتم 454 ه)  ) یعاضق یضاق  مکحلا ص 139 : ملاعم  روتسد  - 1
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يافوتم 389 ه)  ) لیذه نبا  ۀسایسلاو ص 215 : بدالا  نیع  - 2
يافوتم 381 ه)  ) قودص خیش  ۀعبرالا : باب  لاصخ ج1 ص236 ح78  باتک  - 3

يافوتم 328 ه)  ) یکلام هبر  دبع  نبا  دیرفلادقع ج 6 ص 268 : - 4
يافوتم 606 ه)  ) یعفاش ریثأ  نیا  عبص :) هدام  رد   ) ۀیاهنلا باتک  - 5

يافوتم 1110 ه)  ) یسلجم راونالاراحب ج72 ص196 و197 : - 6
يافوتم 655ه)  ) یلزتعم دیدحلا  یبا  نبا  هغالبلاجهن ج9 ص72 : حرش  - 7

(. يافوتم 588 ه  ) يدمآ مکحلاررغ ج 4 ص 475 و 486 : - 8

ثیدح يروآ  عمج  نتشون و 

. دوب دنمشزرا  تایاور  ثیداحا و  يروآ  عمج  نتشون و  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  یملع  ياهشالت  زا  یکی 
. دومرفیم ظفح  تشونیم و  دینشیم ، ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  هچنآ  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

: ات دومرفیم  شرافس  ناوارف  زین  دوخ  نارای  باحصا و  هب  و 
. دنرادهگن دنسیونب و  ار  دنمشزرا  ثیداحا 

. دندوب هدنازوس  ار  دوجوم  ثیداحا  دنکن و  ثیدح  يروآ  عمج  یسک  دندوب  هداد  روتسد  هفیقس  ياتدوک  نارس  هک  یتروص  رد 
: هدش لقن  هکلب  دومرفیم ، یناگیاب  تشونیم و  ار  ثیداحا  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  اهنت  هن  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

زا دعب  ناماما  ات  درکیم ، ظفح  تشونیم و  زین  ار  اهنآ  مالـسلا  هیلع  یلع  درکیم ، لقن  هک  ار  یبیغ  ياهربخ  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح 
[ . 1 . ] دنربب ار  هدافتسا  رثکاّدح  یهلا  مولع  شناد و  زا  وا 

-------------------------
اه : تشون  یپ 

ةادهلا ج4 ص 441. تابثا  [ 1]

شزومآ شیامن و 

: دنتفگ و  دندش ، هنیدم  دراو  دوخ  فُقُسا  یتسرپرس  هب  نایحیسم  زا  یهورگ 
دنراد ، ادخ  هب  تبسن  یّمهم  تالاوئس 

. داتسرف مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  تمدخ  ار  اهنآ  لّوا  هفیلخ 
، دنتشاد تفایرد  ار  مزال  ياهخساپ  حرطمار و  دوخ  تالاوئس  دندش و  دراو  ماما  رب 

، دوب ادخ  نوماریپ  تالاوئس  نآ  زا  یکی 
زا یکی  هک  دـنامهف  نانآ  هب  ار  یتدـیقع  ّمهم  بلطم  یمّـسجت ، نایبو  شزومآ ، رد  شیامن  هویـش  زا  هدافتـسا  اب  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  هک 

. تسا یشزومآ  يابیز  ياه  حرط 
: دندیسرپیم اهنآ 

؟ هچ ینعی  میتسه ». ادخ  يوربور  مینک  ور  فرط  ره  هب  هکنیا  »
( هَّللا ُهْجَو  َّمَثَف  اوُّلََوت  امَنیَا  )

؟ میراد رارق  وا  يوربور  میروایب  يور  فرط  ره  هب  هک  تساجک ، ادخ  رگم 
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. درک كرد  ار  نآ  ناوتیم  ادخ  تسرد  تخانش  اب  هک  تسا  یمالک  یتدیقع ، لاوئس  کی  لاوئس 
دوجو رّوصت  نیا  ادـخ  هرابرد  تسا  نکمم  هنوگچ  دراد ، ور  تشپ و  يزیچ  ره  نوچ  دـندرکیم  رکف  دنتـشاد و  يّدام  يرّوصت  اـهنآ  اـّما 

؟ دشاب هتشادن 
. داد بیترت  ار  یشیامن  وگتفگ ، ثحب و  هنوگره  ياج  هب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  اجنیا  رد 

: دومرف تفرگ ، الاب  اه  هلعش  یتقو  دندرک ، شتآ  هدروآ  مزیه  دندرب ، طایح  هبار  اهنآ 
دینزب . هقلح  هلعش  فارطا  رد 

: دومرف لاوئس  هاگنآ 
؟ دیراد رارق  شتآ  يوربور  امش  زا  کی  مادک 

. میتسه شتآ  يوربور  ام  دنتفگ : همه 
: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

دیشاب ؟ شتآ  يوربور  فرط  ره  زا  تسا  نکمم  هنوگچ 
. درادن ور  تشپ و  هک  تسا  رون  هلعش و  شتآ ، دنتفگ :

: دومرف مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح 
، درادن ور  تشپ و  مه  ادخ  دریگب  رارق  یئاج  رد  هک  درادن  يّدام  يدوجو  ادخ 

[ . 1 . ] دیئادخ يور  شیپ  رد  دیروایب  يور  فرط  ره  هب  دیشاب و  اجره 
: دومرف و 

ْنِم ٌءییَـش  ُولْخیال  َو  اهیف  اِمب  ًاْملِع  ُطیحی  ٍةَرِواُجم  َو ال  ٍۀَـسامُم ، ِریَِغبٍناکَم  ِّلُـکیف  َوُهَف  ٌناـکَم  ِهیوْحی  ْنَا  َّلَـج  َُهل ، َنیَا  ـالَف  َنیَْـألا  َنیَا  َهّللا  ّنا 
ِهِریبْدَت 

، دریگ ارف  ار  وا  یناکم  هک  تسا  نآ  زا  رترب  ادخ  درادن ، یناکم  وا  سپ  دومرف ، صخشم  دیرفآ و  ادخ  ار  اه  ناکم  »
يزیچ و  دراد ، یملع  هطاحا  زیچ  همه  رب  وا  دشاب ، هتـشاد  يزیچ  اب  یکیدزن  ای  دریگب و  يزیچ  اب  يّدام  سامت  هکنآ  یب  تسه ، اج  همه  رد 

[ . 2 « ] تسین نوریب  وا  ریبدت  زا 
--------------------------

اه : تشون  یپ 
نینمؤملاریما ص 96 . ءاضق  باتک  [ 1]

باب 29. لصف 58  دیفم  خیش  داشرا  [ 2]

تداهش تمعن 

... درخیم ناج  هب  ار  راگدرورپ  هار  رد  گرم  نامگیب  دنیبیم ، راکـشآ  ار  یگدنز  ياهفده  هدروآ و  نامیا  دنوادخ  هب  یتسارب  هکنآ  ره 
رد هک  یمرک  ناسب  دـسرتیم و  تداهـش  زا  مرجـال  هدومن  كرد  ناـبز  شدرگ  دـح  رد  اـهنت  ار  دـنوادخ  هب  ناـمیا  هک  نآ  هک  یلاـح  رد 

دبسچیم . نارذگ  یگدنز  هب  دلولیم ، يرادرم 
دیوگیم : نینچ  هتشاد  ص )  ) ربمایپ اب  هک  یئوگتفگ  زا  ع )  ) یلع الوم 

تلقف یلع  کلذ  قشف  هداهشلا ، ینع  تزیح  نیملسملا و  نم  دهشتسا  نم  دهـشتسا  ثیح  دحا  موی  یل  تلق  دق  سیلوا  هللا  لوسر  ای  تلقف :
ربصلا نطاوم  نم  اذه  سیل  هللا ، لوسر  ای  تلقف ؟ اذا ؟» كربص  فیکف  کلاذکل  کلذ  نا   » یل لاقف  کئارو ؟» نم  هداهشلا  ناف  رـشبا   » یل

مالسلا هیلع  یلع  ماما  www.Ghaemiyeh.comهمانشناد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1507زکرم  هحفص 1379 

http://www.ghaemiyeh.com


رکشلا . يرشبلا و  نطاوم  نم  نکلو 
هک یتفگن  نم  هب  ایآ  دندیـسر ، تداهـش  هب  ناناملـسم  زا  یخرب  هک  یماگنه  دحا »  » گنج زور  رد  ادـخ ، يهداتـسرف  يا  متفگ : هاگنآ  »... 

تسوت ». يافق  رد  تداهش  شاب ، داش  يدومرف : دمآ ، نارگ  نم  رب  نخس  نآ  نوچ  سپ  تسا ؟  هتفرگ  يرود  نم  زا  تداهش 
يریذپیم ؟ هنوگچ  ار  تداهش  هاگنآ  ییوگیم . هک  تسا  نانچمه  دومرف : سپ 

[ . 1 .« ] تسا يرازگرکش  تراشب و  لیبق  زا  هکلب  تسین ، يرابدرب  ربص و  دراوم  زا  دروم  نیا  ادخ ، ربمایپ  يا  متفگ :
تکرب تمعن و  زج  يزیچ  هک  تداهـش ، لحم  هکیلاح  رد  داد ، جرخ  هب  یئابیکـش  ربص و  دـیاب  هک  تسا  تبیـصم  ـالب و  ربارب  رد  نیارباـنب 

. تسا يرازگرکش  تراشب و  ماقم  تسین ،
----------------------------

: اه تشون  یپ 
يهبطخ 155. هغالبلاجهن ، [ 1]

اسآریشمش ياهمان 

ياههدعو اهدیدهت و  اب  دباییم  ناکما  نمشد  تروص  نیا  ریغ  رد  اریز  تسا ، يرورـض  رایـسب  نمـشد  ياهیناوخزجر  هب  هناعطاق  شنکاو 
دنک . فیعضت  ار  نازابرس  هیحور  دوخ 

تخانشزاب . ار  مالک  يالاو  ماقم  جرا و  دیاب  نمشد  نانخس  ربارب  رد  اما 
دوشن . هداد  نکش  نادند  یخساپ  نمشد  ياهییوگتشرد  هب  هک  تسا  رودب  تعاجش  زا 

الوم دسریم . ماشم  هب  نوخ  گرم و  يوب  نآ  زا  هک  دراگنیم  ياهدنبوک  يهمان  هیواعم ، زا  يزیمآ  دیدهت  يهمان  خساپ  رد  ع )  ) یلع ماما 
دسیونیم : همان  نیا  رد 

و متنتفو ، انمقتـسا  انا  مویلا  و  مترفک ، انما و  انا  سما  مکنیب  اننیب و  قرفف  هعامجلا ، هفلالا و  نم  ترکذ  ام  یلع  متنا  نحن و  انک  اناف  دعب ، اما 
ابزح . هلآ - هیلع و  هللا  یلص  هللا - لوسرل  هلک  مالسالا  فنا  ناک  نا  دعب  و  اهرک ، الا  مکملسم  ملسا  ام 

کیلا ... هیف  ردعلا  و ال  کیلع ، الف  هنع  تبغ  رما  کلذ  و  نیرصملا ! نیب  تلزن  و  هشئاعب ، تدرش  و  ریبزلا ، هحلط و  تلتق  ینا  ترکذ  و 
میدروآ و نامیا  ام  داتفا : ییادج  امـش  ام و  نایم  زورید  اما  میتشاد ، دنویپ  تفلا و  رگیدـمه  اب  امـش  ام و  ياهدرک ، دای  هکنانچ  دـعب ... اما  »

همه برع  ناگرزب  هک  ماگنه  نآ  رد  امـش  زا  کی  چیه  ییوجهنتف ، هب  امـش  میتساخرب و  نید  يرادساپ  هب  ام  زورما  و  دیدیزرو ! رفک  امش 
دیدرواین . مالسا  هارکا  هب  زج  دنتساخرب ، هلآ - هیلع و  هللا  یلص  ادخ - لوسر  يرای  هب 

تقیقح هک  تسا  يراک  نیا  ماهدمآ . دورف  هرصب - هفوک و  رهـش - ود  نیب  و  ماهدنار ، ار  هشیاع  ماهتـشک و  ار  ریبز  هحلط و  نم  هک  ياهتفگ 
یسرپب . باب  نآ  رد  هک  درادن  یطبر  وت  هب  تسا و  هدیشوپ  وت  رب  نآ 

زا وت  دـمآ  رد  تراسا  هب  ردـب ) رد   ) تردارب هک  زور  نآ  اما  دـمآ . یهاوخ  نم  اـب  هلباـقم  هب  راـصنا  نیرجاـهم و  هارمه  هب  هک  ياهتفگ  زین 
هب ارم  دنوادخ  هچ  تسازس ، هب  يراک  میآ  وت  يوس  هب  نم  رگا  هک  مارایب  يراد ، باتش  نم  اب  راکیپ  هب  رگا  يدش . نوریب  نارجاهم  يهرمز 

تسا . هتخیگنارب  وت  زا  نتفرگ  ماقتنا 
تفگ : هک  دیآیم  تسرد  دساینب  رعاش  نآ  راتفگ  ییآ  نم  رادید  هب  وت  رگا  و 

درابیمورف ». نانآ  رب  اهگنس  تخت  اههزیرگنس و  دنوریم و  شیپ  یناتسبات  ياهدابدنت  يورردور  نانآ  »
یلدهایـس ار  وت  هک  دنگوس  ادخ  هب  ماهدیناشچ ! وت  ییاد  ردارب و  گرزبردـپ و  هب  اج  کی  رد  ار  نآ  يهزم  هک  مراد  يریـشمش  نم  يرآ ،

اریز یتخب : کین  هن  دناسریم ، یتخبروش  هب  ار  وت  هک  ياهتفر  الاب  ینابدرن  رب  دنیوگب : نینچ  تاهرابرد  هک  تسا  نآ  رتهب  منادیم . درخبان 
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یگتـسیاش و هکنآیب  ياهدـش  يرما  ناـهاوخ  تسین ، وـت  نآ  زا  هک  ینارچیم  ار  ياهلگ  و  تسین ، وـت  قـح  هک  ياهدـمآ  رب  يزیچ  یپ  رد 
يرـسهریخ و هک  ياهدـش  دـننام  دوخ  ياـهیئاد  اـهومع و  هب  دوز  هچ  و  تراـتفگ ! زا  وت  رادرک  تسا  رود  هچ  یـشاب . هتـشاد  ار  نآ  رهوگ 
ای دـننک  عافد  ینامرآ  زا  هکنآیب  نانآ ، دـنداتفا . كاله  كاـخ  هب  ینادـیم  هک  اـجنآ  رد  دـیناشک و  ص )  ) دـمحم راـکنا  هب  ناـشیهارمگ 

ارادم شزاس و  رس  ینمـشد  چیه  اب  هدنادرگن و  يور  ینادیم  چیه  زا  هک  دندمآ  رد  اپ  زا  یئاهریـشمش  تبرـض  هب  دنرادب ، ساپ  ار  یتمرح 
[ . 1 .« ] دنرادن

-------------------------
اه : تشون  یپ 

يهرامش 64. يهمان  هغالبلاجهن ، [ 1]

ازسان مانشد و  ياج  هب  شیاین ..

داتسرف : ماغیپ  نینچ  نانآ  هب  ترضح  دندرک ، زاغآ  هیواعم  ناوریپ  مانشد  هب  ع )  ) یلع ماما  نارای  زا  یخرب  هک  یماگنه 
مهلمع نم  و  اذک ، اذک و  مهتریس  نم  متلقف : مهلامعا ، ویاسم  متفصو  ول  نکلو  نووربت ، نومتـشت و  نیماتـش ، نیبابـس  اونوکت  نا  هرکا  ینا 

رذعلا ...، یف  غلبا  لوقلا و  یف  بوصا  ناک  اذک  اذک و 
دیئوگب : دینک و  دای  نانآ  تشز  ياهراک  زا  هاگره  اما  دینک . نیرفن  دیهدب و  شحف  دیشاب ، وگ  ازسان  هد و  مانشد  هک  مدنسپیمن  امش  رب  »

تسا . رتینتفریذپ  رتتسرد و  نانچ ، ناشرادرک  تسا و  نینچ  ناشراتفر 
، نک ظفح  نتفر  رده  زا  ار  نانآ  ام و  ياهنوخ  ادنوادخ  دیئوگب : ناشیا ، زا  ییوج  يرازیب  ییوگ و  نعل  ياج  هب  هک  تسا  نآ  رتهتسیاش  و 

دننادرگرب يور  یهارمگ  زا  دنـسانشزاب ، لطاب  زا  ار  قح  ات  وش  نومنهر  تیاده  هب  تلالـض  زا  ار  نانآ  نک ، رارقرب  یتشآ  نانآ  ام و  نایم 
[ . 1 .« ] دنریگب ینمشد  نآ  ناورهر  اب  و 

دنیوگب : درک ، هبلغ  نانآ  رب  نمشد  زا  سرت  هاگ  ره  هک  تخومآیم  شنازابرس  هب  و 
ددرگ . لامیاپ  مقح  وت  تنطلس  رد  هکنآ  زا  مربیم  هانپ  وت  هب  اراگدرورپ  »

موش . هارمگ  وت  تیاده  رد  هکنآ  زا  مربیم  هانپ  وت  هب 
مشاب . زیچیب  وت  يزاینیب  رد  هکنآ  زا  مربیم  هانپ  وت  هب 

مدرگ . هابت  وت  رادتقا  رد  هکنآ  زا  مربیم  هانپ  وت  هب 
نازابرس رب  راک  هکیماگنه  و  [ 2 .« ] تسا وت  يوس  هب  راک  ماجرف  وت و  نامرف  نامرف  هکنآ  لاـح  و  موش ، بولغم  هکنآ  زا  مربیم  هاـنپ  وت  هب 

تفگیم : و  دنوشن ، سویام  ات  دادیم  دنویپ  دنوادخ  هب  ار  نانآ  دشیم ، راوشد  ماما 
لوق زا  ای  منک ، تشپ  وت  ياضق  هب  مدرگ ، دنسرخان  وت  يدونشخ  زا  ای  مشاب  دونشخ  وت  يدنـسرخان  هب  هکنآ  زا  مربیم  هانپ  وت  هب  ادنوادخ  »

مزرو . ینمشد  وت  ناگدرک  رظن  اب  ای  مدرگ ، لدمه  وت  نانمشد  اب  ای  میوج ، يرود  وت 
تیانع لمحت  يورین  زاس و  ابیکـش  دـنک  رود  وت  يدونـشخان  زا  کیدزن و  وت  يدنـسرخ  ورملق  هب  ارم  هک  يراتفگ  اـی  رادرک  يارب  ایادـخ 

ناگدنشخب . نیرتمیحر  يا  امرف ،
مراد . تلئسم  نتورف  يرکیپ  راوتسا و  ینامیا  نیتسار ، ینیقی  رازگساپس ، یبلق  وگانث ، ینابز  وت  زا  اراگدرورپ 

مسارهب . وت  زا  مزرو و  قشع  وت  هب  هک  شخب  يرون  ملد  هب 
نتـشیوخ رب  مایتسدزارد  روج و  ملظ و  باقع  یهد  مباذع  رگا  و  ياهدوزفا ، ارم  ینامگـشوخ  ینک ، دوخ  تمحر  يهقرغ  ارم  رگا  ایادـخ 

هن ... باسح  هب  یتافاکم  تسین و  يرذع  ارم  یناتسداد  وت  نوچ  تسا ،
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نآ رب  ناگدنیآ  ناگتـشذگ و  هک  شخبب  یلزنم  متـشهب  رد  دش ، ردقم  ماوت  رادید  دمآ و  رـس  هب  مراگزور  دیـسر و  رد  ملجا  رگا  اهلا  راب 
دشابن . نآ  زا  رتالاو  یماقم  چیه  رتنوزفا و  نآ  زا  یتیانع  چیه  رتالاب و  نآ  زا  یترسح  چیه  هک  دنروخ  هطبغ  نانچ 

... ینکفارد تلذ  هب  خزود  شتآ  رد  هک  رتشیپ  نآ  زا  ناشوپب ، نامیا  ینتورف  يهماج  رد  تزع  اب  ارم  ادنوادخ 
. تسالب نیرتاراوگ  وت  يالب  هک  میوگیم  انث  اهشیاین  نیرتهب  هب  ار  وت  اراگدرورپ 

رد نآ  دهـش  ات  امرف  اطع  دوخ  يرایمه  فطل  رادید و  قوش  نم  هب  نک و  رادروخرب  دوخ  تمحر  قیفوت و  دیئات و  يرای و  زا  ارم  ادنوادخ 
تسین . ناهنپ  وت  زا  يزیچ  يرظان و  منارای  عضوم  نم و  هاگیاپ  رب  وت  شاب و  نومنهر  میاهراک  دربشیپ  هب  ارم  و  دریگ . ياج  مبلق 

راوتـسا دوخ  نید  ات  يدـنکفا  یئادـج  لطاب  قح و  نایم  نادـب ، و  يدومرف . تیانع  تربمایپ  هب  هک  مبلطیم  ار  یترـصن  نامه  وت  زا  ایادـخ 
اعد و کمک  هب  داهج  رد  ع )  ) یلع الوم  ناس  نیدـب  و  [ 3 .« ] يراد اج  ماقم  ره  رد  هک  نیرترب  يا  یتخاـس  طلـسم  شیوخ  نیئآ  يدومن و 

دیمدیم . تداهش  يهیحور  شیوخ  نایرکشل  هب  شیاین 
--------------

: اه تشون  یپ 
ص 163 . صاوخلا ، هرکذت  [ 1]

ص 154 . هیولعلا ، یلوالا  هفیحصلا  [ 2]

ص 323. اعد ، باتک  هداعسلاجهن ، [ 3]

گنج شیاین و 

دروآیم . دوجو  هب  ناسنا  تیلاعف  مادقا و  يارب  یبسانم  يهنیمز  هک  تسا ... گرزب  يادخ  زا  ناسنا  شهاوخ  راگدورپ ، هاگرد  هب  شیاین 
نیزاوـم و فاـطلا ، اـب  ار  اـهنآ  دـنکیم و  نیعم  ار  اهنادـب  ندیـسر  هار  اهفدـه و  هـک  تساـجنآ  زا  اـهناسنا  يارب  شیاـین  یتاـیح  ترورض 

اریز تسا . رتشیب  يدنمزاین ، عقاوم  نارگید  زا  رازراک  زا  شیپ  گنج و  نامز  رد  شیاین  اعد و  ترورـض  دـهدیم . دـنویپ  یهلا  ياهـشزرا 
ساـی و هـب  دوـش  رجنم  تسکــش  هـب  هاـگ  ره  درادیم و  او  یئوـگروز  یــشکرس و  هـب  ار  نادـنمزوریپ  دـماجنیب ، يزوریپ  هـب  گـنج  رگا 

دزاسیم . ناشراچد  یگدنامرد 
. تـسوا تـسد  رد  یناگدـنز  یگدـنز و  تشونرـس  دراد و  يرترب  هـمه  رب  دـنوادخ  هـک  دـننادب  دـیاب  نازابرـس  هـک  تساـج  نـیمه  زا  و 
اب اما  دندرگن . راچد  يدیمون  هب  تسکش  رد  دنوشن و  شکرس  يزوریپ  ماگنه  رد  ات  دنشاب  هتشاد  رواب  دنوادخ  تمظع  هب  دیاب  ناگدنمزر 

تخادرپ . شیاین  هب  دیاب  يرورض ، يدام  ياهرازفا  مامت  كرادت  زا  سپ  همه  نیا 
دیوگیم : نینچ  نمشد  هب  هلمح  زاغآ  زا  شیپ  ع )  ) یلع ماما 

ياج و  هام ، دیشروخ و  هاگرذگ  و  يدرک ، زور  بش و  هاگناهنپ  ار  نآ  هک  هتسوپ  مه  هبوج  و  هتشارفارب ، فقـس  راگدرورپ  يا  ادنوادخ ! »
دندرگیمن . هتسخ  وت  شتسرپ  زا  هک  يداد  رارق  تناگتشرف  زا  ياهفیاط  ار  نآ  ناناکاس  و  رایس ، ناگراتس  دمآ  تفر و 

زا اهنآ  یئرمان  یئرم و  عاونا  هک  نایاپراهچ ، نارادـناج و  هاگنالوج  یتخاـس و  ناگدـیرفآ  هاـگرارق  ار  نآ  هک  نیمز  نیا  راگدـیرفآ  يا  و 
تسا . نوریب  هرامش 

زا ار  ام  یتخاس  هریچ  نانمـشد  رب  ار  ام  رگا  قلخ ... نابیتشپ  يداد و  رارق  نیمز  راوتـسا  ياهخیم  ار  اهنآ  هک  دنلب  ناراسهوک  راگدرک  يا  و 
[ . 1 .« ] رادب ناما  رد  هنتف  زا  امرف و  اطع  تداهش  ام  هب  يداد  هبلغ  ام  رب  ار  نانآ  رگا  و  زاس ، دنب  ياپ  قح  هب  نک و  رود  يدعت  ملظ و 

دومرفیم : لمج »  » زور رد  و 
نامموق ام و  نایم  تسا . رامشیب  تیاطع  شوخ و  تیالب  هک  يا  دناهتفگ . ار  وا  شیاین  اهنابز  هتسویپ و  يو  هب  اهلد  هک  یـسک  نیرتهب  يا  »
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[ . 2 .« ] يرواد نیرتهب  وت  هک  نک  يرواد  قح  هب 
دومرفیم : نمشد  اب  یئورایور  ماگنه  و 

ینم . راکددم  رای و  وت  يرادیم و  رانک  رب  هانگ  زا  ارم  وت  ادنوادخ ... »
[ . 3 .« ] مگنجیم وت  يورین  هب  و  ماهدروآ ، يور  وت  هب  ادنوادخ ...

دومرفیم : نینچمه  و 
هدش و  زاب  وت  يوس  هب  اهتسد  هدش و  هتخود  وت  هب  اهمشچ  اراگدرورپ ... »

دناهدش . کیدزن  هتسویپ و  وت  هب  وکین  لمع  اب  اهبلق 
[ . 4 .« ] ییاشگهار نیرتوکین  وت  هک  امرف  ییاشگهار  قح  هب  ام  موق  ام و  نایم  ادنوادخ ،

دومرفیم : نینچمه  گنج  رد  و 
ار نآ  و  يدناوخارف ، نآ  رب  ار  تنارای  و  يداد ، رارق  نآ  رد  ار  دوخ  ياضر  یتخاس ، راکشآ  ار  تنـشور  ياههار  زا  یهار  وت  ادنوادخ ... »

ناشیا زا  ار  نانموم  لام  ناج و  سپـس  یتخاس ، دوخ  ياهنیئآ  نیرتدنـسپلد  هاگداعیم و  نیرتیمارگ  و  دـینادرگ ، تیاههار  نیرتباوث  رپ 
ارم دنوشیم . هتشک  دنشکیم و  وت ، نیتسار  نامیپ  رس  رب  و  دننکیم ، راکیپ  وت  هار  رد  هک  نانامه  يدیشخب . تشهب  نانآ  هب  يدیبلط و  زاب 

بلقت و چـیه  دنتـشاذگ ، ترایتخا  رد  شیوخ  ناج  دـندوب  هدرک  وت  اب  هک  یتعیب  هب  انب  سپـس  دـنتفرگ ، ناج  تزع و  هک  زاسب  یناـسک  زا 
دننک بلج  ار  وت  تبحم  دننک و  افو  وت  نامیپ  هب  هک  دوب  نآ  ناشیا  دوس  اهنت  و  دنتشگنزاب ، دوخ  هار  زا  و  دزن ، رـس  ناشیا  زا  ینکـش  نامیپ 

دنوش ... کیدزن  وت  هب  و 
يهیام هک  زاسب  یهاگیاپ  نیرتهب  ار  نآ  هد و  رارق  نم  رادرک  ماجرف  ار  تهار  رد  تداهـش  تسرف و  دورد  وا  نادناخ  دمحم و  رب  ادنوادخ 

رد هتسویپ  میآ و  رد  تهاگرد  ناگدنب  رامش  رد  ات  زاس  ياهلیسو  ار  رس  هریخ  نانمـشد  دنزگ  دناهرب . میاهـشزغل  زا  ددرگ و  وت  يدونـشخ 
زا سپ  دبای . هار  ملد  هب  يدیدرت  هن  مهد و  نت  یشزرل  هب  هن  مهد ، يرای  ار  وت  نیئآ  ناوریپ  مرادرب و  ماگ  تیاده  شفرد  قح و  مچرپ  ریز 

مربیم . هانپ  وت  هب  لامعا  يهدننک  هابت  ناهانگ 
، لامعا يهدـنهد  داب  رب  ناهانگ  زا  و  نادرگ ، فاصم  رد  یتسـس  زا  كانلوه و  عضاوم  رد  یلدزب  نبج و  زا  مربیم  هاـنپ  وت  هب  اراـگدرورپ 
دوب و دـهاوخ  ماوت  نایز  اـب  مشـالت  سپ  منز ، تسد  يراـک  هب  دـیدرت  يور  زا  اـی  میوشب  تسد  يراـک  زا  کـش  يور  زا  هک  ناـس  نادـب 

[ . 5 « ] نیرق یماکان  اب  مرادرک 
-----------------------------

: اه تشون  یپ 
يهبطخ 170 . هغالبلاجهن ، [ 1]

ص 294 . اعد ، باب  هغالبلاجهن ، كردتسم  یف  هداعسلاجهن  [ 2]
ص 295 . نیشیپ ، ذخام  [ 3]
ص 296 . نیشیپ ، ذخام  [ 4]
ص 313. نیشیپ ، ذخام  [ 5]

دنوادخ هب  زاین 

دیامرفیم : ع )  ) یلع ماما  هکنانچ  تسا ، یعیبط  قح  ياراد  ام  لام  ناج و  رد  دنوادخ 
بیصن . هسفن  هلام و  یف  سیل هللا  نمیف  هجاح هللا  ال 
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[ . 1 .« ] درادن زاین  وا  تمحر  هب  دنادن ، میهس  شیوخ  ناج  لام و  رد  ار  دنوادخ  هک  یسک  »
------------------

اه : تشون  یپ 
يهرامش 122. تمکح  هغالبلاجهن ، [ 1]

مدرم روما  رب  موادم  تراظن 

: درک لقن  هتابن  نب  غبصا 
. دش رضاح  رازابرد  حبص  نیزاغآ  ياه  هظحل  زا  مدوب ، مالسلا  هیلعیلع  ماما  هارمه  زور  کی  »

، درک یگدیسر  اه  تمسق  همه  هب  و 
. میتفر شاهناخ  هب  ماما  اب  هاگنآ  تشاد ، رشن  رشح و  مدرم  اب  بش  زا  یساپ  ات  و  تخادرپ ، مدرم  راک  هب  تفر و  تواضق  هاگیاج  هب  سپس 

. دش دوخ  قاطا  دراو  ماما  مدیباوخ و  طایح  رد  نم 
دهاوخ یم  هداد  هیکت  راوید  هب  مالـسلا  هیلعیلع  ماما  مدید  مدش و  رادـیب  مدینـش ، ار  ماما  ياپ  يادـص  هک  مدوب  هدـیباوخن  يرادـقم  زونه 

.«. دریگب ءوضو 
: متفگ

.« دیئامرف تحارتسا  ار  بش  سپ  دیدنارذگ ، مدرم  هب  کمک  يارب  هکار  زور  دیا ، هدرکن  لماک  تحارتسا  زونه  امش  نینمؤملاریما  ای  »
: دومرف نم  خساپ  رد 

یسْفَن َْتعیَض  َلیَّللا  ُتُْمن  ْنِا  َو  یتیْعَر ، ُْتعیَض  َراهَّنلا  ُتُْمن  ْنِا 
[ . 1 .« ] مدرک عیاض  ار  مدوخ  مباوخبار  بش  همه  رگا  دوشیم و  عیاض  تیعر  ّقح  مباوخب  زور  رگا  »

-----------------------
اه : تشون  یپ 

. يزاریش مالسلا ، هیلعنینمؤملاریما  یناگدنز  [ 1]

نایتشترز اب  يراتفردب  تهج  هب  سراف  رادناتسا  شهوکن 

، دـندوب دایز  نایتشترز  اـجنآ  رد  نوچ  و  دوب ، یبحرا » هملـس  یبا  نب  رمع   » ماـن هب  يدرم  ناریا  سراـف  رد  مالـسلا  هیلعیلع  ماـما  رادناتـسا 
درکیمن . يراتفرشوخ  یتشترز  نیکلام  راّجت و  هبسک و  هب  تبسن  رادنامرف 

. دوب وخ  تشرد  نانآ  اب  و 
: تشون وا  هب  ًاروف  هک  دیسر  مالسلا  هیلعنینمؤملاریما  ترضح  هب  ربخ  نیا 

ًةَْوفَجَو . ًاراَِقتْحاَو  ًةَوْسَقَو ، ًۀَْظلِغ  َْکنِم  اْوَکَش  َكِدََلب  ِلْهَأ  َنِیقاَهَد  َّنِإَف  ُدَْعب ، اَّمَأ 
ْلِواَدَو ِةَّدِّشلا ، َنِم  ٍفَرَِطب  ُُهبوُشَت  ِنیِّللا  َنِم  ًاباَْبلِج  ْمَُهل  ْسَْبلاَف  ْمِهِدْهَِعل ، اْوَفْجیَو  اْوَصْقی  ْنَأ  َالَو  ْمِهِکْرِِـشل ، اَْونْدـی  ْنَِأل  ًالْهَأ  ْمُهَرَأ  ْمَلَف  ُتْرَظَنَو 

. ُهَّللا َءاَش  ْنِإ  ِءاَْصقِْإلاَو . ِداَْعبِْإلاَو  ِءاَنْدِْإلاَو ، ِبیِْرقَّتلا  َنَیب  ْمَُهل  ْجُْزماَو  ِۀَْفأَّرلاو ، ِةَوْسَْقلا  َنَیب  ْمَُهل 
، دندرک تیاکـش  وت  یلدگنـس  مدرم و  ندرک  ریقحت  تواسق و  تنوشخ و  زا  تیرادنامرف ، زکرم  ناناقهد  انامه  دورد . ادخ و  مان  زا  سپ  )

متفای ، ندش  کیدزن  هتسیاش  ار  نانآ  هن  مدیشیدنا ، اهنآ  هرابرد  نم 
دنتسه ، يراتفردب  یلدگنس و  تواسق و  راوازس  هن  و  دنکرشم ، هک  اریز 
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لادـتعا و شاب ، هتـشاد  شمرن  تّدـش و  اب  مأوت  يراتفر  زیمآ ، مه  هب  ار  یتشرد  یمرن و  نانآ ، اب  راتفر  رد  سپ  دـننامیپمه ، اـم  اـب  هک  اریز 
[ . 1 .( ] نک تیاعر  ندومن ، رود  ای  ندرک  کیدزن  رد  ار  يورهنایم 

------------------------
اه : تشون  یپ 

: تسا حرش  نیا  هب  نآ  دانسا  زا  یخرب  هک  یتشد ، دمحم  سرهفملامجعم  هغالبلاجهن  همان 19  [ 1]
يافوتم 279 ه)  ) يرذالب فارشالا ج 2 ص 161 : باسنأ  - 1

يافوتم 292 ه)  ) یبوقعی ج2 ص203 : حضاو ) نبا   ) یبوقعی خیرات  - 2
(. يافوتم 1110 ه  ) یسلجم راونالاراحب ج33 ص489 : - 3

رفک كرش و  نارس  هدننک  دوبان 

نت هب  نت  گنج  دندش و  هدامآ  دربن  يارب  هاپس  ود  ره  و  تفرگ ، رارق  رفک  كرش و  هاپس  ربارب  رد  مالسا  هاپس  هکنآ  زا  سپ  ردب  گنج  رد 
دش . زاغآ 

.( دندرکیم هزرابم  رگیدکی  اب  فورعم  ناروالد  ءادتبا  یمومع  هلمح  زا  لبق  ناراگزور  نآ  رد  نوچ  )
دندیبلط . زرابم  دندمآ و  نوریب  شیرق  فوفص  زا  شیرق ، یمان  ناروالد  زا  رفن  هس  ءادتبا  زین  ردب  گنج  رد 

: زا دندوب  ترابع  رفن  هس  نیا 
هبتُع 

ۀَبیَش  وا  ردارب  و 
[ . 1  ] دیلو هبتع ، دنزرف  و 

. دندیبلط دروامه  هدیناود  بسا  نانک  شِّرُغ  نادیم  طسو  رد  دندوب ، حالس  قرغ  هک  یلاح  رد  رفن  هس  ره 
ياهمان : هب  راصنا ، ناناوج  زا  دیشر  ناوج  هس 

فوع ،
ذوعم ،

هحاور ، هَّللادبع 
. دندمآ نادیم  يوس  هب  ناناملسم  هاگودرا  زا  نانآ  دربن  يارب 
: تفگ دنتسه ، هنیدم  ناناوج  زا  نانآ  هک  تخانش  هبتُع  یتقو 

میرادن . يراک  امش  اب  ام 
: دز داد  نانآ  زا  رفن  کی  سپس 

. تسرفب ام  يوس  هب  دنتسه ، ام  نأشمه  هک  ام  ماوقا  زا  دّمحم 
دیزیخرب . دومرف : مالسلا و  هیلع  یلع  هزمح و  هدیبع ، هب ، درک  ور  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ 

. دندش هاگمزر  هناور  هدیناشوپ ، ار  دوخ  تروص  رس و  روالد  رسفا  هس 
دندرک . یفّرعم  ار  دوخ  رفن  هس  ره 

: تفگ تفریذپ و  هزرابم  يارب  ار  رفن  هس  ره  هبتع 
. دیتسه امش  ام  نأشمه 
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: دنسیونیم یمالسا  ناخّروم 
تفر . هزمح  کمک  هب  سپس  دندنکفا ، كاخ  هب  تسخن  هظحل  نامه  رد  ار  دوخ  لباقم  هدنمزر  مالسلا  هیلع  یلع 

[ . 2 . ] دنتشک ار  دوب  هیواعم  يردام  ّدج  هبتُع  هک  وا  دربن  فرط  دنتفاتش و  هدیبع  کمک  هب  ودره 
: دسیونیم هیواعم  هب  ياهمان  رد  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  هک 

ٍدحاو  ٍماقَم  یف  َکیخَا  َو  َِکلاخ  َو  َكِّدَِجب  ُُهتضَضْعَا  يذَّلا  ُفیَّسلا  يْدنِعَو 
دورف هلظنح )  ) تردارب و  هبتع ) دنزرف  دیلو   ) وت یئاد  و  هیواعم ) ردام  هدنِه ، ردـپ  هبتع ،  ) وت ّدـج  رب  زور  کی  رد  ار  نآ  نم  هک  يریـشمش  »

[ . 3 .« ] متسه زّهجم  تردق  ورین و  نآ  هب  زین  نونکا  مه  تسا و  نم  دزن  رد  مدروآ 
. تسا هدرک  يراکمه  هبتع )  ) هیواعم ِرفاک  ِّدج  نتشک  رد  ردب  گنج  رد  ترضح ، هک  دوشیم  هدافتسا  یبوخ  هب  همان  نیا  زا 

----------------------------
اه : تشون  یپ 

دوب . هبتع  ردارب  هبیش  و  وا ، یئاد  هبتع  نب  دیلو  و  هیواعم ، ِرَدام  ِرَدپ  هعیبر  نب  ۀبتع  [ 1]
ماشه ج 1 ص 625 . نبا  هریس  و -  يربط ج 2 ص 148 -  خیرات  [ 2]

همان 64. هغالبلاجهن  [ 3]

رابتلذ یلهاج  بادآ  زا  شهوکن 

، دنوش مخ  دننک ، شنرُک  دنتفایب ، كاخ  هب  ناشربارب  رد  هک  دندرکیم  راداو  ار  مدرم  خیرات  لوط  رد  نادـنمتردق  ناهاشداپ و  زا  يرایـسب 
. دننک راومه  دوخرب  ار  اهيریذپ  ّتلذ  عاونا  و 

ار مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  ات  رهـش  مدرم  هک  دـید  دیـسر  رابنا  رهـش  هب  نیّفـص  هب  نتفر  يارب  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترـضح  یتقو 
. دندرک ندیود  هب  عورش  ترضح  نآ  يور  شیپ  رد  و  هدش ، هدایپ  اهبسا  زا  دندید 

. دیسرپ ار  ّتلع  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح 
دنتفگ :

. میدرکیم مارتحا  هنوگنیا  ار  دوخ  ناهاشداپ  هک  تسا  یّلحم  مسر  کی 
: دومرف دش و  تحاران  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

ْمُکُؤاَرَمُأ ! اَذِهب  ُعِفَْتنی  اَم  ِهَّللاَو  َلاَقَف :
ْمُِکتَرِخآ . ِیف  ِِهب  َنْوَقْشَتَو  ْمُکاْینُد ، ِیف  ْمُکِسُْفنَأ  یَلَع  َنوُّقُشََتل  ْمُکَّنِإَو 

! ِراَّنلا َنِم  ُناَمَْألا  اَهَعَم  َۀَعَّدلا  ََحبْرَأَو  ُباَقِْعلا ، اَهَءاَرَو  َۀَّقَشَْملا  َرَسْخَأ  اَمَو 
جنر و راچد  ترخآ  رد  و  دینکفایم ، تمحز  هب  ار  دوخ  نآ  اب  ایند  رد  امش  و  دندربن ، يدوس  راک  نیا  زا  امش  ناریما  هک  دنگوس ! ادخ  هب  )

مّنهج شتآ  زا  ناما  نآ  اب  هک  یـشیاسآ  تسا  دنمدوس  هچ  و  دشاب ، نآ  یپ  رد  باذـع  هک  یجنر  تسا  رابنایز  هچ  و  دـیدرگیم ، تمحز 
[ . 1 .( ] دشاب

-------------------------------
اه : تشون  یپ 

. یتشد دمحم  سرهفملامجعم ،  هغالبلاجهن  تمکح 37  [ 1]
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یعامتجا طباور  رد  هعمج  زور  شقن 

. تسا یبایزرا  ّتقد و  ياج  هک  دراد  صاصتخا  اهراک  زا  یخرب  هب  یناوارف  للعب  اهزور  زا  یخرب  اّما  تسادخ ، زور  زور ، ره  هچرگ 
: دومرف مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح 

[ . 1 . ] دیناوخب هعمج  زور  رد  ار  دقع  دیورب و  يراگتساوخ  هب  هعمج  زور  رد 
-------------------------

اه : تشون  یپ 
. مّود لصف  مهدزای  باب  نیقّتملا  ۀیلح  [ 1]

نابز صقن 

دز . يرگید  نابز  رب  ياهبرض  يدرم 
دنک . ادا  ار  فورح  زا  یضعب  تسناوتن  دش و  نابز  زا  يردق  هک  يروط  هب 

. دندرب مّود  هفیلخ  دزن  عازن 
. تسنادن ار  شمکح  مّود  هفیلخ 
: دومرف مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

هید یناـج  زا  تبـسن  ناـمه  هب  سپ  دـنکیمن ، ءادا  ار  فرح  دـنچ  بورـضم  هـک  دـید  دـیاب  و  [ 1  ] تساـت تشه  تـسیب و  ءاـبفلا  فورح 
[ . 2 . ] دریگیم

---------------------------
اه : تشون  یپ 

برع . يابفلا  رد  [ 1]
(. یتوافت كدنا  اب   ) ثیدح 6 ص275 ، ج19 ، هعیشلا ، لئاسو  [ 2]

دنزرف رد  ردپ  يریپ  شقن 

رـسپ هدـش و  رادراب  نز  دوب و  هتفر  اـیند  زا  نز  نآ  اـب  جاودزا  زا  سپ  هک  دوب  يدـنملاس  درم  نز ، رهوش  دـندروآ ، مّود  هفیلخ  دزن  ار  ینز 
. دوب هدییاز 

دنداد  یهاوگ  نآ  رب  و  هدز ، تمهت  نز  هب  نز  رب  درمریپ ) رگید  ِنز  زا   ) درمریپ نارسپ 
(. دننک مورحم  ردپ  ثرا  زا  ار  نز  نآ  ِرسپ  دنتساوخیم  هلیسو  نیا  هب  (و 

داد : روتسد  مود  هفیلخ 
. دننک راسگنس  ار  نز 

درکیم . روبع  نز  رانک  زا  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ًاقاّفتا 
تفگ : داتفا ، ترضح  نآ  هب  نز  هاگن  نوچ 

. مراد يذغاک  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  مع  رسپ  يا 
دومرف : نز  ناهارمه  هب  درک ، هعلاطم  ار  نآ  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  نوچ 
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اهر ار  وا  رتودز  هچره  تسا ، هدرک  تشاددای  هقرو  نیا  رد  ار  نآ  تیفیک  وا و  اب  ندـش  رتسبمه  خـیرات  رهوش و  اب  جاودزا  خـیرات  نز  نیا 
. دینک

لوغشم يزاب  هب  نز  نآ  ِرسپ  اب  ار  ناکدوک  درک و  عمج  ار  كدوک  نآ  لاس  ّنس و  مه  ناکدوک  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  رگید  زور  رد 
تخاس .

!. دینیشنب دومرف : نانآ  هب  دندش  يزاب  مرگرس  نوچ  و 
. دنتسشن همه 

. دنزیخرب هک  دز  ادص  ار  نانآ  سپس 
، دنتساخرب همه  ناکدوک 

. تساخرب دز و  هیکت  دوخ  تسد  ود  رب  راچان  هب  تسناوتن ، دزیخرب ، تساوخ  نز  نآ  كدوک  ماگنه  نیا  رد 
دومرف : تلاح  نیا  هدهاشم  زا  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

. تسا درمریپ  نامه  دنزرف  وا 
. تخادرپ ار  وا  مهس  ردپ  ثرا  زا  و  هدناوخ ، دوخ  شیپ  ار  وا  سپس 

! درک يراج  ءارتفا  ِّدح  شناردارب  مامت  رب  هاگنآ 
تفگ : هدز  تریح  مود  هفیلخ 

يدرک ؟ هچ  یلع  ای 
دومرف : ترضح 

[ . 1 . ] متفایرد ار  درمریپ  فعض  اهتسد ، رب  رسپ  هیکت  زا 
رد ناردپ  وناردام  هک  دندرک  مالعا  دندش و  انـشآ  تقیقح  نیا  اب  نوگانوگ  تایبرجت  اب  ناهج  نادنمـشناد  هزورما ، شالت ، اهنرق  زا  سپ 

. دنوشن راد  هچب  هک  دننک  یعس  الاب  نینس 
--------------------------

اه : تشون  یپ 
ص426. ج7 ، یفاک ، عورف  [ 1]

زور لهچ  شقن 

: دیوگیم دلاخ  نب  نیسح 
: هک هدیسر  ام  هب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  زا  یتیاور  مدیسرپ  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا 

«. دوشیمن لوبق  شزامن  زور  لهچ  ات  دشون  بارش  سکره  »
. تسا حیحص  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

: مدرک ضرع 
؟ دایز هن  مک و  هن  زور ، لهچ  تلع  هچ  هب 
دومرف : مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح 

زین هغـضُم  نآ  زا  سپ  و  زور ، لهچ  زین  هقلع  هاـگنآ  و  هفطن ، تلاـح  هب  زور  لـهچ  تسا ، هدرک  يریگهزادـنا  ار  ناـسنا  شنیرفآ  دـنوادخ 
هب دنامیم  یقاب  دیوج ) ار  نآ  ناوتیم  هک  ناوختسا  رس  همرن   ) وا شاشم »  » رد نآ  زور  لهچ  ات  دشون  بارـش  هک  یـسک  سپ  زور ... لهچ 
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. وا ینینج  ياهتلاح  لاقتنا  رادقم 
دومرف : هاگنآ  و 

[ . 1 . ] دینکیم لوانت  هک  ییاهیندیشون  اهاذغ و  مامت  تسا  نینچ  نیا  و 
----------------------------

اه : تشون  یپ 
ثیدح 203. ص108 ، ج9 ، بیذهت ، [ 1]

هزیشود کی  تاجن 

هد ناهگان  دندوب  هدرک  عامتجا  شترضح  تلادع  همکحم  رد  مدرم  هک  اهزور  زا  یکی  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  تموکح  نامز  رد 
دندروآ ، مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  رضحم  هب  دندوب و  هدرک  هطاحا  ار  یناوج  نز  حلسم ، ناوج  رفن 

ناناوج نیا  هک  نیا  هّجوت  بلاج  دندروآ و  اج  هب  ار  مارتحا  تیحت و  طرـش  دنتـشادرب و  ار  اهباقن  دنتـشاد ، یباقن  تروص  رب  هک  ناناوج 
، تشاد نانآ  هب  لماک  تهابش  دوب  ناشهارمه  هک  يرتخد  رگیدکی و  هیبش  همه 

. دندنام یتفگش  رد  همه  هک  نایم  نیا  رد 
: تفگ دمآ و  نخس  هب  دوب  رتگرزب  همه  زا  هک  یناوج 

. میردام ردپ و  کی  نادنزرف  یگمه  ام  نینمؤملاریما ! ای 
: تفگ درک و  هراشا  ناوج  رتخد  يوس  هب  و 

هب ار  وا  دسانـشن  ار  شردـق  میهد و  شرهوش  اداـبم  هک  نآ  میب  زا  میتشادیم و  زیزع  ناـج  نوچ  ار  وا  هک  تساـم  رهاوخ  اـهنت  نز ) نیاو  )
رد دهد  ام  هب  ادخ  هچره  درک و  میهاوخ  ششوک  وت  هافر  نیمأت  هار  رد  یگمه  ام  هک  میداهن  نایم  رد  وا  اب  ار  زار  نیا  و  میدادن ، يرـسمه 

ینکن ، جاودزا  هک  نآ  طرش  هب  میزیریم  وت  ياپ 
دینیبیم هک  زورما  درک و  هشیپ  ار  تنایخ  هار  درب و  دای  زا  ار  دوخ  نامیپ  یتّدـم  زا  سپ  اما  درکن ، رهوش  داد و  نت  ام  شاوخ  هب  اـم  رهاوخ 

ات دنتـشاد  ار  وا  لتق  دصق  ناردارب  زا  نت  دـنچ  هک  تسا ، هدرب  نامهلیبق  موق و  نایم  رد  ار  ام  يوربآ  تسا و  هدـش  نتـسبآ  عورـشمان  هار  زا 
میمـصت نیا  يارجا  زا  ار  اـهنآ  رگید  ناردارب  زا  نت  دـنچ  نم و  یلو  دـننک ، وشتـسش  شیولگ  نوـخ  اـب  هدـمآ  ناـشنماد  هب  هک  یگنن  هکل 

. میهاوخب امش  میوق  رکف  میکح و  يأر  زا  ار  لکشم  نیا  جالع  میراد و  هضرع  امش  رضحم  هب  ار  دوخ  يارجام  میدید  حالص  میتشادزاب و 
. درکیم یعالّطایب  راهظا  دوب ، هدمآ  شیپ  شیارب  هک  یقاّفتا  نیا  زا  درکیم و  راکنا  ار  یهانگ  ره  دوب  هلماح  رهاظ  هب  هک  رتخد  نآ  اّما 

. دننک ربخ  ار  لحم  هلباق  ات  داد  نامرف  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
يور رب  ار  رتخد  نآو  دزیرب  گرزب  یتشط  رد  هزات  هزخ  نََجل و  يرادقم  دربب و  تولخ  هب  ار  ناوج  نز  ات  دومرف  وا  هب  ترـضح  دمآ ، هلباق 

. دهد عالّطا  ترضح  نآ  هب  ار  دوخ  شیامزآ  هجیتن  و  دناشنب ، تشط 
درک : ضرع  شیامزآ ، نآ  ماجنا  زا  سپ  تسب و  راک  هب  ار  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نامرف  هلباق ،

هب رتخد  مِحَر  زا  یگرزب  يولاز  مدید  نآ  زا  دعب  دش و  يراج  تشط  نایم  رد  ياهبانوخ  نوخ و  هظحل  دنچ  زا  سپ  مدرک ، ار  راک  نیا  نم 
. تشگرب یعیبط  لاح  هب  رتخد  مکش  یگدمآرب  تخیر و  ورف  هبانوخ  نوخ و  يرادقم  زین  نآ  لابند  هب  دمآ و  تشط  نورد 

: دومرف مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح 
نایم رد  دوخ  يوشتـسش  يارب  هتفر و  ياهمـشچ  هب  لسغ  يارب  ضیح  نارود  زا  سپ  یتبون  هک  تسا  نآ  نمادـکاپ  هزیـشود  نیا  راـک  زار 

رد هلماح  نز  تروص  هب  ار  وا  مکـش  ات  درکیم  هیذعت  شنورد  نوخ  زا  هدـش و  دراو  وا  مِحَر  رد  ییولاز  اجنآ  رد  هک  دوب  هتـسشن  همـشچ 
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زار نیا  هک  دینادب  و  دمآ ، تشط  نورد  هب  هدش و  ریزارس  مِحَر  زا  دیـسر  ولاز  نآ  هب  هزات  هزَخ »  » و نََجل »  » يوب هک  نونکا  و  تسا ، هدروآ 
[ . 1 . ] تسا هتخومآ  نم  هب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  ربمغیپ  هک  تسا  یمولع  رارسا و  زا 

-------------------------
اه : تشون  یپ 

ص287. رابخالا ، ۀصالخ  و  ص396 -  هعیشلا ، ۀقیدح  و  ص263 -  مالسا ، رد  اضق  تلادع و  [ 1]

اهيروآون

: دندیسرپ مود  هفیلخ  زا  هنیدم  نانز  زا  یعمج 
؟ دناهدش عنم  راک  نیا  زا  نانز  یلو  دنشاب ، هتشاد  يدّدعتم  نارسمه  دنناوتیم  نادرم  ارچ 

، دیدرگ زجاع  توهبم و  باوج  رد  مود  هفیلخ 
. تساوخ کمک  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  زا  و 

. دنروایب بآ  ماج  کی  مادک  ره  ات  داد  نامرف  اهنز  هب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح 
دومرف : دندروآ  نوچ 

. دیزیرب فرظ  کی  رد  ار  همه 
دومرف : دنتخیر ، نوچ 

. دیرادرب ار  دوخ  بآ  مادک  ره  نونکا 
تسا . لاحم  نیا  دنتفگ :

دومرف : ترضح 
. دوشیم دوبان  هداوناخ  لطاب و  بسن  ثاریم و  هنرگو  دنشاب  هتشاد  دیابن  رتشیب  رهوش  کی  اهنز  ّتلع  نیا  هب 

: تفگ مّود  هفیلخ 
[ . 1 ( ] یلع ای  كدعب  هَّللا  یناقبا  (ال 

.« درادن هگن  هدنز  وت  زا  سپ  ار  نم  ادخ  یلع ، يا  »
--------------------------

اه : تشون  یپ 
. يزار حوتفلاوبا  ریسفت  [ 1]

هدروخ دح  ندرک  نفد  ندناوخ و  زامن 

ص100. ج28 ، هعیشلا ، لئاسو  و  ص188 -  ج7 ، یفاک ، لوصا 
ناتـسربق رد  دراذـگ و  زامن  وا  هزاـنج  رب  سپـس  درک و  صاـصق  دـش  دـمع  لـتق  بکترم  هک  ار  یناملـسم  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما 

، درک نفد  ار  وا  ناناملسم 
درکیم تیاعر  هدروخ  دح  مرجم  کی  هب  تبسن  یّتح  ار  اهشزرا  همه  ینعی 

[ . 1  ] مرج تابثا  يارب  لماک  تاقیقحت  ترورض 
[ . 2  ] دندرکیمن تیاعر  ار  یمالسا  تمرح  رگا  يراصن  دوهی و  رب  ّدح  يارجا 

مالسلا هیلع  یلع  ماما  www.Ghaemiyeh.comهمانشناد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1507زکرم  هحفص 1390 

http://www.ghaemiyeh.com


------------------------------
اه : تشون  یپ 

ص100 . ج28 ، هعیشلا ، لئاسو  و  ص188 -  ج7 ، یفاک ، لوصا  [ 1]
ص228 و 141. ج28 ، هعیشلا ، لئاسو  و  ص239 -  ج7 ، یفاک ، لوصا  [ 2]

یلع هراب  رد  نارگید  هماع و  لاجر  رظن 

یعفاش )  ) هل ادجس  ارط  سانلا  رخل  هلحم  يدبا  یضترملا  نا  ول 
هنوگچیه دـیدرگ و  لقن  هماع  هربتعم  بتک  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  تلیـضف  تیالو و  دروم  رد  دـنچ  یثیداحا  تایآ و  هتـشذگ  لصف  ود  رد 

نیا رد  دنامن  یقاب  یـسک  رب  هطلاغم  هشقانم و  ياج  دوش و  نشور  ناگمه  رب  رما  تقیقح  ات  دماین  لمعب  هیماما  كرادم  بتکب و  يدانتـسا 
میئامنیم . هراشا  مالسلا  هیلع  یلع  هراب  رد  تنس  لها  ياملع  لاجر و  زا  یضعب  یصخش  رظن  هدیقعب و  زین  لصف 

دیوگیم : نینچ  هغالبلا  جهن  حرش  لئاوا  رد  یلزتعم  گرزب  دنمشناد  دیدحلا  یبا  نبا 
رهب هک  دندرک  شـشوک  دننک و  نامتک  ار  وا  لئاضف  دنتـسناوتن  دندرک و  رارقا  وا  يرترب  لضفب و  شنانمـشد  هک  يدرم  هراب  رد  میوگ  هچ 

ار وا  ربانم  مامت  رد  دندمآ و  رد  یئوج  بیع  ددص  رد  هدز و  قئاقح  فیرحتب  تسد  اذل  دنزاس  شوماخ  ار  يدزیا  رون  نآ  يریبدت  هلیح و 
نمـضتم هک  یتیاور  ثیدح و  هنوگ  ره  لقن  زا  دـنتخاس و  لوتقم  سوبحم و  هکلب  هدومن و  باعرا  ار  ترـضحنآ  ناحادـم  دـندرک و  نعل 

ردـق ره  ار  کشم  هکنانچمه  تشگ  هدوزفا  وا  ماقم  ولع  تمظع و  رب  دـندرک  يراـک  ره  اـما  دـندش ! عناـم  دوب  وا  يزاوآ  دـنلب  تلیـضف و 
دنیبن یئانیبان ) رثا  رد   ) یمـشچ رگا  ار  نشور  زور  دومن و  روتـسم  ناوتن  تسد  فک  اب  ار  باتفآ  ددرگ و  راکـشآ  شرطع  دـنراد  هدیـشوپ 

ناشوج همـشچ  لئاضف و  سیئر  وا  بوسنم و  ودب  یتلیـضف  هنوگ  ره  هک  يدرم  قح  رد  میوگ  هچ  و  دنیامن . كاردا  ارنآ  رگید  ياهمـشچ 
هشوخ وا  مولع  نمرخ  زا  دشاب  هدرک  باستکا  اهـشناد  مولع و  زا  هچ  ره  سک  ره  تسا و  واب  تفارـش  تنیز و  ار  بقانم  مامت  تسا و  اهنآ 
تاملک زا  یهلا  ملع  نیا  تسا و  مولعم  فرشب  ملع  فرش  اریز  تسا  یهلا  ملع  اهشناد  مولع و  فرشا  هک  تسا  مولعم  تسا و  هدرکینیچ 

تسا . وا  زا  شیاهتنا  ءادتبا و  هدیدرگ و  لقن  هدش و  سابتقا  ترضحنآ  هنامیکح 
درگاش زین  مشاه  وبا  تسا و  مشاه  وبا  درگاش  اطع  نب  لصا  دـننام و  ناـشناگرزب  دـنرظن  باـبرا  لدـع و  دـیحوت و  لـها  هک  هلزتعم  هورگ 

هفئاط اما  و  تسا . هدرک  هدافتـسا  بانجنآ  مولع  نارکیب  يایرد  زا  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  یلع  رـسپ  زین  دمحم  هدوب و  هیفنح  دمحم  شردپ 
خیاـشم زا  یکی  دوخ  هک  تسا  یئاـبج  یلع  وبا  درگاـش  مه  وا  هدوب و  يرعـشا  نسحلا  وبا  هب  بوسنم  دوخ  مولع  رد  زین  هورگ  نیا  هیرعـشا 

رهاظ و ترـضحنآ  هب  ناـشباستنا  هک  مه  هیدـیز  هیماـما و  دـناهدرک و  شناد  بسک  ترـضحنآ  زا  هقرف  ود  ره  لاـح  ره  رد  تسا و  هلزتعم 
تسا . راکشآ 

فسوی و وبا  دـننام  یفنح  ياـهقف  تسا ، وا  تهاـقف  نمرخ  نیچ  هشوـخ  تسا  مالـسا  رد  هک  یهیقف  ره  تسا و  هقف  ملع  موـلع  هلمج  زا  و 
وباب زین  وا  هقف  هتخومآ و  نسح  نب  دمحم  زا  ار  هقف  تسا  یگرزب  هیقف  هک  یعفاش  اما  دـناهدرک و  هقف  ذـخا  هفینح  وبا  زا  اهنآ  ریغ  دـمحم و 

دنکیم . تشگرب  هفینح 
ترـضح نادرگاش  زا  دوخ  هفینح  وبا  ددرگیم و  رب  هفینح  وباب  زین  وا  هقف  تروصنیا  رد  هتخومآ و  یعفاش  زا  ار  هقف  لـبنح  نب  دـمحا  اـما  و 

دوشیم . یهتنم  مالسلا  هیلع  یلعب  شناردپ  هلیسوب  زین  بانجنآ  هقف  تسا و  مالسلا  هیلع  قداص 
رد دوخ  ساـبع  نبا  تسا و  هدوـمن  هقف  ذـخا  ساـبع  نب  هللا  دـبع  زا  مه  همرکع  همرکع ، زا  زین  وا  يأرلا و  ۀـعیبر  زا  سنا  نب  کـلام  اـما  و 

یلع تیومع  رـسپ  ملعب  تبـسن  وت  ملع  دنتفگ  واب  هکیماگنه  و  دـنیوگ ) تما  ربح  ار  وا  هک   ) تسا هدومن  ذـملت  مالـسلا  هیلع  یلع  تمدـخ 
یبا نبا  [ ! 1  ] نایاپ یب  يایردب  تبـسن  یناراب  هرطق  دـننام  طیحملا . رحبلا  یلا  رطملا  نم  ةرطق  ۀبـسنک  تفگ  تسا  نازیم  هچب  مالـسلا  هیلع 
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تافـص رگید  تدابع و  تواخـس و  تعاجـش و  نوچ  یناسفن  لئاضف  رظن  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  ناوارف  فیـصوت  حدـم و  زا  سپ  دـیدحلا 
ار وا  هدروآ و  نامیا  ادخب  تسج و  تقبس  تیادهب  مدرم  مامت  رب  هک  يدرم  هراب  رد  میوگب  هچ  دسیونیم  یقالخا  يایاجـس  یناسنا و  هیلاع 
هیلع و هللا  یلص  مرکا  لوسر  زج  سکچیه  دندوب . قلاخ  رکنم  دندیتسرپیم و  ار  گنـس  نیمز  يور  مدرم  مامت  هکیلاح  رد  دومن  شتـسرپ 

ناـمیا هدرک و  تیعبت  ربمغیپ  زا  هک  تسا  یـسک  لوا  وا  هک  دـندقتعم  ثیدـح  لـها  رثـکا  تفرگن و  تقبـس  دـیحوت  رد  ترـضحنآ  رب  هلآ 
مالـسا لبق  تملـسا  لوالا  قورافلا  انا  ربکالا و  قیدصلا  انا  دومرف  دوخ  وا  دـناهدرکن و  فالتخا  رما  نیا  رد  یلیلق  هدـع  زج  تسا و  هدروآ 

زامن اهنآ  زامن  زا  شیپ  مدروآ و  مالـسا  مدرم  مالـسا  زا  شیپ  هک  ملوا  قوراـف  ربکا و  قیدـص  نم  ینعی  مهتاولـص . لـبق  تیلـص  ساـنلا و 
[ . 2 . ] مدناوخ

هیلع هللا  یلص  هللا  لوسر  یصو  ناک  مالسلا  هیلع  ایلع  نا  اندنع  بیر  الف  دیوگیم : بلاطم  نیا  نتشون  زا  سپ  هحفـص  دنچ  دیدحلا  یبا  نبا 
ادخ لوسر  یصو  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  تسین  یکـش  ام  دزن  رد  ینعی  [ 3  ] دانعلا یلا  اندـنع  بوسنم  وه  نم  کلذ  یف  فلاـخ  نا  هلآ و  و 

رد دـیدحلا  یبا  نبا  نینچمه  دـشاب . فلاخم  رما  نیا  اب  دـشاب  داـنع  لـها  زا  اـم  دزن  رد  هک  یـسک  هچ  رگا  تسا  هدوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
طوبرم هک  یلوا  هدیصق  رد  تسا  فورعم  تایولعلا  عبسلا  دئاصقلا  هب  هک  تسا  هدورس  ارغ  ینالوط و  هدیصق  تفه  مالسلا  هیلع  یلع  حدم 

دیوگ : نینچ  نیخیش  تمذم  نمض  تسا  ربیخ  حتفب 
امدقت  نیذللا  سنا  سنا ال  ام  و 

بوح  املع  دقرفلا  امهرف و  و 
اهب  ابهذ  دق  یمظعلا و  ۀیارلل  و 

بیبالج  اهقوف و  لذ  سبالم 
لد  رمش  یسوم  لا  نم  امهلشی 

بوبعی  دیجا  فیسلا  داجن  لیوط 
هنانس  هفیس و  انونم  جمی 

بیبانالا  هدمغ و  اران  بهلی  و 
ضغبمل  مامحلا  نا  امکترذع 

بوبحم  سفنلل  سفنلا  ءاقب  نا  و 
بلاط  توملا  توملا و  معط  هرکیل 

بولطم  توملا  توملا و  ذلی  فیکف 
ءورما  اهکلمی  ایلعلا  بصق  اعد 

بوضقم  ۀئاندلا  لیعافا  ریغب 
ۀحار  سؤبلا  برحلا و  لوط  نا  يری 
بیذعت  ضفخلا  ملسلا و  ماود  نا  و 

ازرابم  هار  نم  انیع  هللف 
بوطقم  ۀینملاب  سأک  برحلل  و 
بشخا  داوجلا و  رهظ  الع  داوج 
بیشاخالا  لازنلا  یف  هنم  لزلزت 

ابضقم  موقلا  بحرم  اهیف  تلصا  و 
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بوضقم  ینامالا  لبح  هب  ازارج 
سوحا  ۀینملا  سأک  هبرشاف 

[ . 4  ] بیرش مدلل . میعط و  مدلا  نم 
تایبا : همجرت 

تسا . هانگ  گنج  زا  رارف  هک  دنتسنادیم  هکنیا  اب  منکیمن  شومارف  ار  رفن  ود  نیا  ندرک  رارف  منک  شومارف  هک  ار  هچنآ  و   ـ
دندیناشوپ . نادب  يراوخ  تلذ و  سابل  نتخیرگ ) رثا  رد   ) یلو دندرب  دوخ  اب  ار  ربمغیپ  راختفا  اب  گرزب و  مچرپ   ـ

دوب . راوس  كالاچ  یبسا  رب  تشاد و  تسد  رد  يدنلب  زیت و  غیت  هکیلاح  رد  دنار  ار  ودنآ  بحرم )  ) یسوم لآ  زا  یلدیوق  نامرهق   ـ
دندرک .) رارف  دندید  نینچ  ار  بحرم  نوچ  اهنآ   ) دیشکیم هنابز  شتآ  شغیت  فالغ  زا  تخیریم و  گرم  وا  هزین  ریشمش و   ـ

تسا . یگدنز  رادتسود  هتشاد و  نمشد  ار  گرم  یسک  ره  اریز  مریذپیم  دیدرک ) رارف  بحرم  سرت  زا  هک   ) ار رفن  ود  امش  رذع  نم   ـ
تذـل نآ  زا  دـیور و  گرم  غارـسب  دوخ  تسا  نکمم  هنوگچ  تقونآ  دـیرادن  تسود  ارنآ  دـیآیم  امـش  غارـسب  گرم  تقو  ره  هکنیا  اـب   ـ

هک دوش  کلام  ارنآ  مالـسلا ) هیلع  یلع   ) يدرم دار  دیراذگب  دیئوگ و  كرت  ارنآ  هک ) رتهب  دیتسین  نادـیم  نیا  درم  نت  ود   ) امـش دـیربب ـ ؟
تسا . هتسشنن  شیگنادرم  نماد  رب  تلذم  گنن و  درگ  زگره 

درامشیم . باذع  جنر و  ار  ینیشن  هشوگ  تملاسم و  ماود  دنادیم و  یتحار  ار  یتخس  گنج و  لوط  هک  تسا  یسک  نانچ  وا   ـ
تسا . زیربل  گرم  هساک  گنج  رد  هکنیا  اب  دنیب  هزرابم  گنج و  لاح  رد  ار  وا  هک  یمشچ  لاحب  اشوخ   ـ

دنیآ . رد  هزرلب  وا ) سرت  زا   ) اههوک گنج  ماگنهب  هدوب و  ود  زیت  بسا  رب  راوس  هک  یلدیوق  هدنشخب   ـ
دشیم . عطق  ناگدننک ) وزرآ  ندش  هتشک  رثا  رد   ) نآ هلیسوب  اهوزرآ  نامسیر  هک  دوب  هدیشک  ار  ياهدنرب  ریشمش  گنجنآ  رد  بحرم  و   ـ

. دوب هدنـشک  هدـنمزر و  رایـسب  قح ) يایحا  يارب   ) اهگنج رد  وا  دـیناشون و  واب  ار  گرم  هساـک  مالـسلا ) هیلع  یلع   ) یلد رپ  عاجـش  سپ   ـ
دیوگ : نینچ  هدورس  ترضحنآ  فصو  رد  هک  هسماخ  هدیصق  رد  نینچمه 

يذلا  رهوجلا  نونکملا و  أبنلا  وه 
رهاز  سدقلا  نم  رون  نم  دسجت 

هقیقش  یفطصملا و  ملع  ثراو  و 
رصاوالا  یلعلا و  یف  اریظن  اخا و 

هماسح  ول ال  مالسالا  امنا  الا 
رفاح  ۀمالق  وا  زنع  ۀطفعک 

همولع  ول ال  دیحوتلا  امنا  الا 
رفاک  ۀبهن  لیلض و  ۀضرعک 

يدهلا  طبنتسم  یمظعلا و  ۀیالا  وه 
رئاصبلا  یهنلا و  بابرا  ةریح  و 
بطاخ  غلباف  حدم  نع  تیلاعت 

رصاق  رصقا  سانلا  نیب  کحدمب 
افصلا  رعاشملا و  یف  موق  فاط  اذا 

يرعاشم  افئاط و  ینکر  كربقف 
ةدابع  کسن  ماوقالا  رخذ  نا  و 
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يرئاخذ  یتدع و  یفوا  کبحف 
ۀبسح  رجاوهلا  یف  سان  ماص  نا  و 
رجاوهلا  مایص  نم  ینسا  کحدمف 

هعیطتسا  امب  ایندلا  یف  کترصن 
[ . 5  ] يرصان داعملا و  موی  یعفاش  نکف 

تایبا : همجرت 
تسا . هدومن  نت  لوبق  ایند  نیا  رد  سدق  ملاع  نابات  رون  زا  هک  یتاذ  نانچ  و  دنادن ) سک  ارنآ  رس  ادخ  زج  هک   ) نونکم ربخ  تسوا   ـ

تسوا . دننام  ریظن و  همیرک  قالخا  ماقم و  ولع  رد  تسوا و  ردارب  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  ملع  ثراو  و 
مالسا دوبن  تاوزغ  رد  وا  یناشفناج  رگا   ) دوب مس  هدیشارت  لثم  ای  زب و  ینیب  بآ  دننام  یشزرا  یب  زا  مالـسا  دوبن  وا  ریـشمش  رگا  هکنادب   ـ

دوب .) شزرا  یب  تیمها و  یب  نانچمه  نیکرشم  رظن  رد  تفرگیمن و  جاور 
دوب . رفاک  هدش  تراغ  هتفرگ و  رارق  هارمگ  صخش  ضرعم  رد  دیحوت  ملع  دوبن  وا  مولع  رگا  هکنادب   ـ

دناهداتفا . تریحب  وا  دوجو  رد  تریصب  لقع و  نابحاص  هک  تسا  تیاده  هدننک  طابنتسا  ادخ و  گرزب  تیآ  وا   ـ
تسا . ناگدنامرد  نیرتزجاع  مدرم  نایم  رد  وت  حدم  عقوم  بیطخ  نیرتغیلب  يرتالاب و  فیصوت  حدم و  زا  وت   ـ

منکیم . فاوط  اجنآ  هک  تسا  نم  رعاشم  نکر و  مه  وت  ربق  دننکیم  فاوط  افص  رعاشم و  رد  جح  ماگنهب  یهورگ  هکینامز   ـ
تست . تبحم  نم  هریخذ  هشوت و  نیرتیفاک  نیرتهب و  سپ  دننکیم  هریخذ  یتدابع  دوخ  ترخآ  يارب  مدرم  زا  یئاههورگ  رگا  و   ـ

تسا . مرگ  ياهزور  هزور  زا  رتالاب  وت  حدم  سپ  دنریگیم  هزور  ادخ  ياضر  يارب  امرگ  تدش  رد  مدرم  رگا  و 
رد زاب  و  شاب . نم  کمک  عیفـش و  زیختـسر  زور  رد  مه  وت  سپ  مدومن  يرای  دـیجمت ) حدـم و  اب   ) ارت ایند  رد  متـشاد  تعاطتـسا  هچنآـب   ـ

دیوگ : نینچ  هکم  حتف  هدیصق 
ضراعب  قیتعلا  تیبلا  یلع  تعلط 
ارمحا  دنهلا  یبظ  نم  اعیجن  جمی 

لئابق  نیب  هللا  رون  ترهظا  و 
ارین  كرشلا  اهب  حربی  مل  سانلا  نم 

هب  تقدحا  براغ  یمساب  تیقر 
ارطسملا  باتکلا  نولتی  کئالم 
فرشا  نیلسرملا و  ریخ  براغب 
يرثلا  أطو  لعان  یکزا  مانالا و 

ۀبیه  سدق  لیربج و  حبسف 
اربک  ابعر و  لیفارسا  لله  و 

ةرم  نب  میت  هیف  قرعی  مل  یتف 
ارصعا  ۀثیبخلا  تاللا  دبع  و ال 

ۀئارب  ةادغ  الوزعم  ناک  و ال 
ارخؤم  اهیف  ما  ةولص  نع  و ال 

هنانج  وفهی  راغلا  موی  ناک  و ال 
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ارتست  شیرعلا  موی  اراذح و ال 
ۀبرت  فیرشلا و  هاوثمب  تفلح 

اربنع  هایر  بیط  اهارث  لاحا 
هل  یحدم  یف  رمعلا  ندفنتسال 

[ . 6  ] ارثکاف لوذعلا  هیف  ینم  نا ال  و 
تایبا : همجرت 

يدیدرگ . هکم  دراو  یلبق ) عالطا  نودب   ) دیکچیم نوخ  ناشیاهریشمش  يزیت  زا  هک  هوبنا  يرگشل  اب   ـ
يدومن . راکشآ  رهاظ و  ار  ادخ  نید )  ) رون دندوب  تسرپ  تب  كرشم و  زونه  هک  مدرم  زا  یفئاوط  نایم  رد  و   ـ

ار روطـسم  باـتک  ناگتـشرف  هکیلاـح  رد  یتفر و  ـالاب  لـبه ) نتـسکش  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  شودـب   ) ياهناـش نیرتدـنلب  هب   ـ
دندرکیم . هراظن  دندناوخیم 

كاخ . رب  هتفر  هار  هک  یشوپ  شفک  نیرتهزیکاپ  و  تانئاک )  ) نامدرم فارشا  ناربمغیپ و  نیرتهب  شودب   ـ
. تفگ ریبکت  لیلهت و  بعر  يور  زا  مه  لیفارسا  دومن و  سیدقت  درک و  حیبست  وت  هوکش  تبیه و  زا  لیئربج  وت ) ینکش  تب  يارب   ) سپ  ـ
. تسا هدرکن  شتسرپ  ار  هثیبخ  تال  شراگزور  مامت  رد  زگره  درادن و  تیلخدم  رکب ) وبا  هلیبق   ) ةرم نب  میت  وا  بسن  رد  هک  يدرمناوج   ـ

دیدرگ . رانک  رب  دوب  هدرک  ارنآ  عورش  دصق  هک  تعامج  زامن  تماما  زا  هن  دش و  لوزعم  تئارب  هروس  ندرب  زا  رکب ) وبا  دننام   ) هن و   ـ
دوش و ناهنپ  ردـب  ناـبیاس  رد  اـی  دزرلب و  شلد  نیکرـشم ) سرت  زا  دوب  شراـنک  رد  ربمغیپ  هکنیا  اـب   ) راـغ رد  هک  دوبن  رکب  وبا  دـننام  وا   ـ

دنکن . گنج 
تسا . ربنع  لثم  نآ  شوخ  يوب  هک  یکاخب  ترضحنآ و  فیرش  هاگیاجب  مروخیم  دنگوس   ـ

دشاب . هدننک  تمالم  رایسب  هک  یسک  دنک  تمالم  ارم  هچ  رگا  منکیم  مامت  ترضحنآ  حدم  رد  ار  دوخ  رمع  هنیآ  ره   ـ
دیوگ : نینچ  مالسلا  هیلع  ریما  ترضح  هراب  رد  تسا  تنس  لها  هقرف  راهچ  نایاوشیپ  زا  یکی  هک  مه  یعفاش 

احدم  یلع  یف  لق  یل  لیق 
هدصؤم  اران  دمخی  هرکذ 

ءرما  حدم  یف  ردقا  تلق ال 
هدبع  نا  یلا  بللا  وذ  لض 
انل  لاق  یفطصملا  یبنلا  و 

هدعص  امل  جارعملا  ۀلیل 
هدی  یفتکب  هللا  عض  و 

هدرب  دق  نا  بلقلا  سحاف 
همادقا  عضاو  یلع  و 

هدی . هللا  عضو  لحم  یف 
تایبا : همجرت 

دنکیم . شوماخ  ار  خزود )  ) روهلعش شتآ  وا  رکذ  هک  وگب  حدم  یلع  هراب  رد  هک  دش  هتفگ  نمب   ـ
تسا ! هدومن  شتسرپ  ار  وا  هکیئاج  ات  هداتفا  یهارمگب  لقع  بحاص  صخش  وا  هراب  رد  هک  مرادن  ار  یسک  حدم  یئاناوت  متفگ   ـ

تفر . الابنوچ  جارعم  بش  رد  هک  دومرف  امب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هدیزگرب  ربمغیپ  و   ـ
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دومن . شمارآ  ساسحا  يو  بلق  هک  داهن  وا  شودب  ار  دوخ  تسد  دنوادخ   ـ
يور مالـسلا  هیلع  یلع  نتفر  الابب  تسا  هراشا   ) دوب هداهن  اجنآ  رد  ار  شتیانع  تسد  دنوادخ  هک  تشاذگ  یلحم  رد  ار  دوخ  ياپ  یلع  و   ـ

لبه .) تب  نتسکش  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  شود 
دیوگ : ترضحنآ  هراب  رد  یعفاش  نینچمه 

اشف  نا  یلابا و  ایلع ال  بحا 
ءاشی  نم  هیتؤی  هللا  لضف  کلذ  و 

یتا  له  هیف  لزنا  یتفل  دبع  انا 
یتم . یلا  همتکا  همتکا ، یتم  یلا 

دهدیم . تساوخ  هک  رهب  هک  تسا  ادخ  لضف  یتسود  نیا  دوش و  راکشآ  هچ  رگا  مرادن  كاب  نانمشد ) زا  و   ) مراد تسود  ار  یلع   ـ
حدـم رد  زاب  و  مناشوپب . ارنآ  یک  ات  منک و  ناهنپ  ارنآ  یک  ات  هدـش  لزان  وا  نأـش  رد  یتا  لـه  هروس  هک  متـسه  يدرمناوج  نآ  هدـنب  نم   ـ

دیوگ : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  نادناخ 
ایلع  اورکذ  سلجم  یف  اذا 

ۀیکزلا  ۀمطاف  هیلبش و  و 
اذه  موق  ای  اوزواجت  لاقی 
ۀیضفارلا  ثیدح  نم  اذهف 

سانا  نم  نمیهملا  یلا  تبره 
ۀیمطافلا  بح  ضفرلا  نوری 
یبر  ةولص  لوسرلا  لا  یلع 

ۀیلهاجلا  کلتل  هتنعل  و 
دنوشیم . رکذ  مالسلا  مهیلع  همطاف  نینسح و  یلع و  یسلجم  رد  هکینامز   ـ

تسا . اهیضفار  نانخس  زا  اهنیا  هک  دیرذگب  نانخس  نیا  زا  موق  يا  هک  دوشیم  هتفگ   ـ
دننیبیم . ضفر  ار  همطاف  دالوا  یتسود  هک  یمدرم  زا  مزیرگیم  نمیهم  دنوادخ  يوسب   ـ

یتیلهاج . نینچرب  وا  تنعل  داب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  دالوا  رب  نم  راگدرورپ  دورد   ـ
تیـالو هدرک و  هراـشا  ریدـغ  زور  يارجاـمب  نآ  رد  هـک  هـیلجلجب  فورعم  دراد  ياهدیـصق  مالـسلا  هـیلع  یلع  حدـم  رد  زین  صاـع  ورمع 

بناج زا  دـش  هراشا  اقباس  هکنانچ  صاع  ورمع  هکنآ  زا  سپ  هک  هدوب  رارقنیدـب  رما  نایرج  تسا و  هدرک  دـییأت  قیدـصت و  ار  ترـضحنآ 
هیضق میس  مود و  راب  يارب  هیواعم  درکن  یئانتعا  ورمع  دومن  ار  رصم  جارخ  ياضاقت  وا  زا  هیواعم  دیدرگ  بوصنم  رـصم  تموکحب  هیواعم 

دنمـشناد هدروآ و  ریدغلا  مود  دلج  رد  ارنآ  ینیما  همالع  دومن  لاسرا  واب  هدورـس و  یئارغ  هدیـصق  هیواعم  خـساپ  رد  ورمع  درک  بیقعت  ار 
میراگنیم : ار  همجرت  نامه  الیذ  ام  تسا و  هدرک  همجرت  مظن  تروصب  ار  روبزم  هدیصق  زین  يراصنا  یلع  دمحم  مرتحم 

لهاج  درم  يا  اله  هیواعم 
له  ورف  خر  زا  ار  لهج  باقن 

شومارف  نم  رکم  وت  يدرک  رگم 
لئاه  ياغوغ  نانچ  رد  نیفصب 
ماش  مدرم  زا  وت  يوس  یهورگ 
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لیام  وت  روتسدب  ور  هداهن 
بجاو  ضرف و  ره  یمتفگ  اهنادب 
لطاب  تسا  يراک  وت  بح  نودب 
دنتفنش  نم  زا  ار  هتفگنیا  مامت ،

لفاغ  شیج  نآ  يور  دنادرگ  قح  ز 
یماش  لاهج  همه  ناسرپ  نم  ز 

لد ؟ یلع  زا  میربب  ام  ایآ  هک 
ندیزگرب  يرآ  دیاب  متفگب 

لضاف  درم  نآ  رب  لوضفم  نانچ 
كاخ  رب  تخیر  نامثع  نوخ  نوچ  یلع 

لطاه  عمد  نوچ  نوخ  دیزیر  وا  زا 
دندینش  نیا  نم  زا  ماش  شیج  وچ 

لغاش  دندیدرگ  هنیک  گنجب و 
دنتسب  گنت  ار  رمک  دنب  همه 

لثعن  نوخ  رفنضغ  زا  دنیوج  هک 
راب  وا  مدرم  ياهدژا  نوچ  یلع 

لسالس  ام  زا  درک  هراپ  مدید  وچ 
متسب  هزین  نانس  رب  فحاصم 

لکشم  راک  ناسآ  مدرک  تیارب 
مداد  دای  تروع  فشک  رگشلب 

لبقم  ریش  دز  بقع  دیاب  نوچ  هک 
نادزی  ریش  غیت  شین  شیپ  هب 

لو  لش و  مدرک  دوخ  كاخ ، يورب 
شومارف  يدرک  رگم  هیواعم 

لزنم  وچ  لدنجلا  ۀمود  مدومن 
درم  يرعشا  نآ  يرماس  لجع  وچ 

لقاع  ریغ  هیفس و  یسوم  وبا 
نادان  شیوخ  نوچمه  تسناد  ارم 

لباقم  رد  دب  ارم  يواگ  نانچ 
هار  زا  مدرب  شنانچ  اهیمرنب 

لصاح  تشگ  وز  همه  مدوصقم  هک 
مدرک  علخ  تفالخ  زا  ار  یلع 

لمانا  زا  متاخ  علخ  ناسب 
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رکیپ  هب  هماج  نآ  مدناشوپ  ارت 
لعانب  یناشوپ  هک  یلعن  نانچ 

تفالخ  راک  زا  یسویأم  زا  سپ 
لئابق  لیخ  رس  وت  نم  زا  يدش 

مدناشن  ربنم  رس  رب  نم  ارت 
لیاز  تشگ  نم  زا  وت  جنر  همه 

قافآ  روهشم  ماهدرک  نم  ارت 
لئاوا  زا  روهشم  تسا  راب  رخ و 
راوخ  رگج  دنه  هداز  يا  نادب 

لفاسا  دنناد و  زین  یلاعا 
دوبیمن  نم  رکم  گنرین و  رگا 
لماش  وت  ار  تفالخ  يدوبیمن 

ار  دوخ  نید  ایندب  مدرک  لدب 
لئاه  دوگ و  یهاچب  دوخ  مدنکف 

میدوبن  مخ  ریدغ  رد  ام ، رگم 
لماک  ریپ و  لفط و  دزن  دمحم 

تفگ  نابراس  اب  ادخ  نامرفب 
له  ورف  لمحم  یگقان  ای  الا 

تخاس  نارتشا  زاهج  زا  يریرس 
لفاوق  لیخ و  همه  شدننیب  هک 
دز  رب  گنچ  ار  یلع  هاگرمک 

لمانا  تسد و  وا  زا  میدید  همه 
تسا  نانمؤم  ریم  تفگ  ار  یلع 

لزان  تسا  شرع  زا  لیربج  نادب 
اقآ  الوم و  منم  ار  سکنآ  ره 

لهاج  اناد و  رگ  تسا  الوم  یلع 
تسا  هتسکش  رد  ار  ام  دهع  سکنآ  ره 

لصافم  دنب و  دنکشب  وز  ادخ 
تسا  لیلد  خیش و  ارتوک  نآ  رمع 

لئاق  تشگ  ار  یلع  خب  خب  هب 
دیسوب  تسد  ار  یلع  لد  ناجب و 
لخاد  تشگ  لوا  زا  وا  تعیب  هب 

میدرک  هک  يراک  اب  ود ، ره  وت  نم و 
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لخاد  میدرک  دوخ  ود  ره  خزودب 
تسر  ناوتیم  نامثع  نوخ  اب  اجک 

لجخم  تستخس  سب  هک  فقوم  نآ  زا 
تسا  ام  نمشد  ادرف  رشح  رد  یلع 

لداع  قالخ  دشک  رفیک  ام  ز 
ادرف  میرآ  رذع  هچ  منادیمن 

لباقم  رد  خساپ  تفگ  دیاب  هچ 
دنه  هداز  يا  دهع  وت  یتسب  نمب 

لیاز  دیدرگ  نیک  گنج و  نآ  نوچ  هک 
تسد  دش  هتسب  يزاجح  ناریش  ز 

لحاسب  ایرد  نآ  زا  تخر  يدیشک 
رصم  يرادناتسا  وت  یشخب  ارم 

لهانم  نیریش  نآ  زا  باریس  موش 
کنآ  ات  هک  مدیشوک  هتشذگب  نید  ز 

لطابب  مدناشنب  تخت  رب  ارت 
کلم  هصرع  یفاص  دیدرگ  وتب 

لسالس  رد  يدیشک  ناریش  همه 
کلامم  رد  نامرف  وت  زا  دش  ناور 

لفاوق  وس  ره  زا  دمآ  تیوسب 
یهاوخ ؟ رصم  جارخ  نم  زا  نونک 

لطاب ! رکف  ماخ و  يادوس  یهز 
گس  نوچ  هک  ار  بش  نامه  روآ  دایب 

لئاه  دایرف  يدزیم  تهاپس 
هداتف  ردفص  ردیح  تسد  ز 

لزالز  گناب  نیمراچ  خرچب 
هدیپط  رتشا  کلام  غیت  ز 

لمسب  وچمه  تنارگشل  رس  نوخب 
یقارع  نادرم  میب  سرت و  ز 

لکاوث  حون  ترگشل  تدرگب 
ماد  رد  هداتفا  تخس  هک  یغرم  نوچ  وت 

لکشم  ماد  ناز  یتساوخ  یئاهر 
گنت  تاهنیس  رب  اضف  تعسو  نادب 

لفلف  بح  نوچ  لت  هوک و  تمشچب 
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رکم  زا  نم  تسد و  يدز  نم  لیذب 
لد  تتحار  مدرک  بوشآ  نآ  زا 
ار  ایح  مرش و  یهن  وسکی  نونک 
لفاحم  نم  زا  رود  لیکشت  یهد 

یتفگ  هبتع  اب  ات  هک  متسدینش 
لزنم  لین  رصمب و  دیامنب  هک 

دعب  نیز  هک  رگ  مدینش  قح  قحب 
لثاما  نارقا و  نیب  ینیشن 

رصم  زا  دای  يرآ  نوعرف  نانچ 
لهاوک  مبوک  وت  ناماه ز  نانچ 

ماش  يوس  مزاس  ناور  رگشل  یکی 
لصافم  زا  دنرآ  رب  تنیئارش 

كاخ  رس  رب  تفالخ  گنر  وا  ز 
لزعمب  تدنناشن  تدنناشک 

تسا  یهاش  گنر  وا  هتسیاش  یلع 
لهاج  تسپ و  لذر و  درم  يا  وت  هن 

دیشروخ  بات و  بش  کمرکنآ  اجک 
لداعم  دش  یک  سگم  یغرمیسب 

اهیدب  رب  زکرم  تسا  هیواعم 
[ . 7  ] لئاضف ناک  هعومجم و  یلع 

محر تفگ : هیواعم  داد  حرش  هیواعمب  ار  ةامحم  هدیدح  نایرج  لیقع  دیسرپیم  یبلاطم  مالـسلا  هیلع  یلع  هراب  رد  لیقع  زا  يزور  هیواعم 
ار ناگدنیآ  تفرگ و  تقبس  شناینیـشیپرب  هک  ار  یلع  دنک  تمحر  ادخ  [ ) 8  ] هدعب یتای  نم  زجعا  هلبق و  ناک  نم  قبـس  دقلف  نسح  ابا  هللا 

دومن .) هدنام  رد  زجاع و 
هک تسا  دراو  یسدق  ثیدح  رد  دیوگیم  تسا  فوصوم  بصعت  هب  هدوب و  تنس  لها  نیرـسفم  ءاملع و  لوحف  زا  هک  يرـشخمز  هللا  راج 

دیامرف : یلاعت  يادخ 
ار یلع  تعاطا  هک  ار  سکنآ  منکیم  تشهب  لخاد  . ) ینعاطا نا  هاصع و  نم  رانلا  لـخدا  و  یناـصع ، نا  اـیلع و  عاـطا  نم  ۀـنجلا  لـخد  ـال 

دشاب ) هدرک  تعاطا  ارم  هچ  رگا  دنک  ینامرفان  ار  یلع  هک  ار  یسک  منکیم  خزود  لخاد  و  دنک ، ینامرف  ان  ارم  هچ  رگا  دیامن 
لامعا لماک  نامیا  دوجو  اب  تسا و  لماک  ناـمیا  مالـسلا  هیلع  یلع  بح  یتسود و  هچ  تسا  وکین  يزمر  نیا  دـیوگیم  يرـشخمز  هاـگنآ 

. تسا مالسلا  هیلع  یلع  ماقم  مارکا  يارب  مزرمآیم  ار  وا  دیامن  نایـصع  نمب  هچ  رگا  دیامرفیم  دنوادخ  هکنیا  دناسریمن و  نایز  نامیاب  هئیس 
یلع رادتـسود  سک  ره  هک  تسنیا  يارب  دـنک  تعاـطا  ارم  هچ  رگا  دزرو  نایـصع  یلع  اـب  هک  ار  سکنآ  منکفا  رد  شتآـب  دومرف  هکنیا  و 

یتسودـب هک  دوب  دـنهاوخ  یقیقح  یتقو  لامعا  ریاس  هک  اریز  تقیقح  هن  تسا  زاجم  هار  زا  شرگید  تعاـط  تسین و  یناـمیا  ار  وا  دـشابن 
راگتسر دشاب  ادخ  عیطم  سک  ره  ار و  ادخ  تسا  هدرک  تعاطا  هتبلا  ار  یلع  درادب  تسود  سک  ره  سپ  ددرگ . فاضم  مالسلا  هیلع  یلع 

ود نیا  زا  مدرم  لاح  ینعی  تسین  ضغب  بح و  زج  تمایق  زور  رد  هدوب و  رفک  لصا  یلع  ضغب  نامیا و  لصا  یلع  بح  نیا  رب  اـنب  ددرگ 
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تشهب دشابن  یباسح  ار  سک  ره  تسین و  یباسح  هئیس و  ار  ترضحنآ  رادتسود  وا ، نمشد  ای  دنتسه و  یلع  رادتسود  ای  هک  تسین  نوریب 
تیـصعم نیع  شتعاط  ددرگن و  تمحر  رظنب  شدنوادخ  دشابن  نامیا  ار  سک  ره  تسین و  ینامیا  ار  وا  نمـشد  تسا و  وا  يارـس  لزنم و 

فـقوت و رـشحم  هصرع  رد  ار  وا  تسود  تسین و  یئاـهر  باذـع  دـنزگ  زا  زگره  ار  یلع  نمـشد  سپ  تـسا . مـنهج  رد  شیاـج  دـشاب و 
هئادعال . اقحس  هئایلوال و  یبوطف  دشابن . یگدنامرد 

[ . 9  ] شنانمشد يارب  ادب  شناتسود و  لاحب  اشوخ 
زا هچنآ  ینعی  [ 10  ] یلعل ءاج  ام  لئاضفلا  نم  هللا  لوسر  باحـصا  نم  دحال  ءاج  ام  دیوگ : تسا  یلبنح  هقرف  ياوشیپ  هک  لبنح  نب  دـمحا 

تسا . هدماین  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  باحصا  زا  کیچیهب  هدمآمالسلا  هیلع  یلع  يارب  لئاضف 
ود رب  نآ  تسا و  رتشیب  هزیرگنـس  زا  رتروهـشم و  هام  باتفآ و  زا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  لئاضف  دسیونیم  دوخ  هرکذـت  رد  يزوج  نبا 
زین نیقرشتسم  یجراخ و  نیققحم  زا  یـضعب  [ 11  ] دوشیم موهفم  هرهاط  تنـس  زا  رگید  مسق  هدـش و  طابنتـسا  نآرق  زا  مسقکی  تسا  مسق 

نوید ناج  هکنانچ  دـناهدرک  هراشا  مه  ترـضحنآ  لصف  ـالب  تفـالخ  تیـالوب و  مالـسلا  هیلع  یلع  تیـصخش  هراـب  رد  رظن  راـهظا  نمض 
تحاصف اب  ار  تالمج  نیا  مالک  نایاپ  رد  ربمغیپ  هک  دسیونیم  تشذگ ) اقباس  شحرش  هک   ) راذنالا موی  هراب  رد  یسیلگنا  دنمشناد  تروپ 

هفیلخ و هک  يدرم  نآ  تسیک  دراذگ ؟ شود  رب  ار  راب  نیا  هک  دوب  دهاوخ  روای  رای و  ارم  سک  مادک  امش  نایم  زا  هک  درک  نایب  تغالب  و 
دوب ؟ یسوم  يارب  نوراه  هک  روطنامه  دشاب  نم  ریزو 

یلع هکنیا  ات  دنریذپب  ار  ریطخ  هیطع  نیا  دـندرکن  تأرج  مادـکچیه  دـندنام و  توکـس  تهب و  لاح  رد  همه  سلجم  نآ  رد  رـضاح  دارفا 
هیلع و هللا  یلـص  دمحم  مریگیم . هدـهع  رب  ارت  ترازو  مریذـپیم و  ار  توعد  نیا  نم  تفگ  تساخرب و  ربمغیپ  مع  رـسپ  كالاچ  ناوج و 

ریزو ردارب و  تفگ  نیرضاحب )  ) دنابسچ و شاهنیـسب  ار  وا  تفرگ و  شوغآ  رد  ار  درمناوج  ناوج و  یلع  تانایب ، نیا  ندینـش  زا  سپ  هلآ 
[ . 12  ] دینیبب ارم 

ار وا  هکنیا  زج  میرادـن  هراچ  ام  دـسیونیم  تسا  هدـش  همجرت  یـسرافب  نانامرهق  ناونعب  هک  لاطبالا  باتک  رد  یـسیلگنا  لیالراک  ساـموت 
زا لاح  نیع  رد  راشرس و  تفوطع  رهم و  زا  شلد  دوب  راوگرزب  فیرش و  يدرمناوج  وا  اریز  میزروب  قشع  واب  هکلب  میـشاب  هتـشاد  تسود 

[ . 13  ] دومن ادف  تلادع  هار  رد  زین  ار  دوخ  ناج  یتح  هک  درک  طارفا  يردقب  رما  نیا  رد  دوب و  لداع  وا  دوب ، رتعاجش  ریش 
قرـش و هک  تسا  يدرفب  رـصحنم  هخـسن  اهنت  ناگرزب و  گرزب  بلاطیبا  نب  یلع  ماما  دیوگیم  تسا  يدام  صخـش  هکنیا  اب  لیمـش  یلبش 

یلع دیوگ : يوسنارف  دنمـشناد  وفیداراک  نوراب  دهد . نوریب  دنک  قیبطت  لصا  نیا  اب  هک  یتروص  تسا  هتـسناوتن  هدـنیآ  هتـشذگ و  برغ ،
نیع رد  هک  دوب  یناولهپ  تسا  وا  دوخ  هلیخم  هفطاع و  رکف و  قولخم  وا  لامعا  دوب  هدروآ  دوجوب  وا  ار  ثداوح  هکلب  دوبن  ثداوح  دولوم 

تشادن یئانتعا  ایند  بصنم  لامب و  دوب  هتشذگ  ایند  زا  دهاز و  یئامزآ  مزر  ماگنه  رد  هک  دوب  يراوسهش  و  بلقلا ، قیقر  زوسلد و  يریلد 
دوب . هتفرگ  ارف  ارنآ  یهلا  فوخ  اج  ره  رد  دوب و  ادیپان  نآ  هشیر  هک  تشاد  قیمع  رایسب  یحور  دومن  ادف  ار  دوخ  ناج  تقیقح  هار  رد  و 

يارب ام  تسا و  نشور  تباث و  نارگید  تنـس و  لها  زا  معا  ناهج  ياملع  نیققحم و  مامت  رب  مالـسلا  هیلع  یلع  تیناـقح  تمظع و  يراـب 
میدرک . افتکا  رصتخم  نیا  شراگنب  هنومن 

----------------------------------------------
اه : تشون  یپ 

هیرعشا هلزتعم و  ياههقرف  مولع  أشنم  دیاتسیم  ملع  رظن  زا  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  هکنیا  نمـض  تسا  یلزتعم  شدوخ  هک  دیدحلا  یبا  نبا  [ 1]
هک تسناد  دیاب  یلو  دنشابیم  قح  رب  مه  اهنآ  هک  دنکیم  دومناو  نینچ  دهدیم و  تبسن  ترضحنآ  هب  میقتسم  ریغ  زین  ار  نارگید  هیفنح و  و 

دناهدش . جراخ  هیماما  هقح  هقیرط  زا  هدومیپ و  میقتسم  ریغ  هار  ادعب  اههورگ  نیا 
. 14 دلج 1 ص 7 .ـ  هغالبلا  جهن  حرش  زا  لقن  دلج 41  راونالا  راحب  [ 2]
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. 26 دلج 1 ص . هغالبلا  جهن  حرش  [ 3]
یلوالا . ةدیصقلا  تایولعلا ـ  عبسلا  دئاصقلا  [ 4]

ۀسماخلا . ةدیصقلا  تایولعلا ـ  عبسلا  دئاصقلا  [ 5]
ۀیناثلا . ةدیصقلا  تایولعلا ـ  عبسلا  دئاصقلا  [ 6]

. 367 لوا ص . دلج  هدش  هتخانش  ربمغیپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  [ 7]
دیدحلا . یبا  نبا  زا  لقن  دلج 42  راونالا  راحب  [ 8]

دلج 7 ص 127 . رقاب  ماما  خیراوتلا  خسان  زا  لقن  [ 9]
همغلا ص 48 . فشک  [ 10]

دلج 7 ص 134 . رقاب  ماما  خیراوتلا  خسان  [ 11]
یبیج ص 27 . نآرق  دمحم و  هاگشیپ  هب  ریصقت  رذع  [ 12]

لاطبالا ص 128. [ 13]

نمشد كاخ  رد  یتاعالطا  ياهورین  نداد  ذوفن 

رد دـنراد ، ار  جـح  مسارم  رد  مومـسم  تاغیلبت  دـصق  هیواعم  رگلافغا  یـسایس و  لماوع  دـیدرگ ، علّطم  هک  هاـگنآ  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما 
: تشون سابع ،» نب  مثق  ، » هّکم رادنامرف  هب  ياهمان 

، راْصبالا ِهْمُْکلا  ِعامْـسألا  ِمُّصلا  ِبُولُْقلا  یْمُْعلا  ماّشلا  ِلهأ  ْنِم  ٌسانأ  مِسْوَملا  یلإ  َهِّجُو  ُهَّنَا  ینِْمْلعی  یلإ  َبَتَک  بْرغَْملِاب  ینیَع  َّنِاَـف  دـَْعب ، اـّما 
[ . 1 . ] لِطاْبلِاب َّقَْحلا  نوُِسْبلی  َنیّذلا 

رد ماـش  مدرم  زا  یهورگ  هک  تسا  هدرک  هاـگآ  ارم  هتـشون و  نم  هب  ماـش »  » برغم رد  نم  یتاـعالّطا  رومأـم  یهلا ، ياـنث  دـمح و  زا  سپ  »
« دنزیمآیم مهرد  لطاب  اب  ار  قح  هک  هدید  روک  و  اونشان ، لدروک ، یهورگ  دننک ، تکرش  دنهاوخیم  جح  مسارم 

---------------------------------
اه : تشون  یپ 

. یتشد دمحم  سرهفملامجعم  هغالبلاجهن  همان 33  [ 1]

زوریپ هدنمزر  شهوکن 

هب یـسک  هک  دـیبلط  دروامه  دـمآ و  نادـیم  هب  مهدأ » نب  رارغ   » مان هب  ماش  رگـشل  زا  فورعم  يروالد  نیّفـص ، دربن  ياـهزور  زا  یکی  رد 
تفرن ، وا  نادیم 

تشاد ، هدهعرب  ار  اهحانج  زا  یکی  تیلوئسم  هک  داتفا  هعیبر  نب  ساّبع  هب  شمشچ 
. دیبلط هزرابم  هب  دز و  ادص  مان  اب  ار  وا 

تبرـض اب  اروا  تخاس و  بولغم  ار  رارغ  یتخـس  گنج  زا  سپ  تفر و  نادـیم  هب  هنارـسدوخ  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  هزاجا  نودـب  ساـبع 
. تخیگنارب ار  نمشد  تسود و  نازابرس  نیسحت  هک  درک  فصن  ود  ریشمش  تخس 

: دیسرپ مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  تشگزاب ، دوخ  فوفص  هب  یتقو 
تسیچ ؟ وا  ِمان 

، هعیبر نب  ساّبع  دنتفگ :
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: دومرف داد و  رارق  شهوکن  دروم  دیبلط و  ار  وا  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
دینک ؟ ظفح  ار  دوخ  هاگیاج  دوخ و  حانج  هک  مدادن  روتسد  سابع  نب  هَّللادبع  وت و  هب  نم  رگم  ساّبع ! يا 

یتخات ؟ گنج  نادیم  هب  هزاجا  نودب  ارچ 
: تفگ ماما  خساپ  رد  ساّبع 

. مدشیم تسَپ  مدادیمن  باوج  رگا  دز ، ادص  مان  هب  ارم  نمشد 
: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح 

[ . 1 .« ] يدرکیم لمع  دوخ  ماما  نامرف  هب  هک  دوب  نآ  رتوکین  »
--------------------------------

اه : تشون  یپ 
خیراوتلا ج 2 ص 380. خسان  [ 1]

گنج زا  سپ  دنلب  هیرگ  زا  نانز  یهن 

. دشاب هتشاد  یبولطمان  تارثا  یمالسا  هعماجرد  دناوتیم  دوشن  لیدعت  رگا  یعامتجا  راتفر  تاداع و  زا  یخرب 
، دننکیم هیرگ  دوخ  نازیزع  ياربو  دنراد ، ازع  اههداوناخ  اههناخ و  زا  يرایسب  گنج  زا  سپ  هک  تسا  یعیبط 

گنج هب  تبـسن  هدومن و  هیحور  فعـض  راچد  ار  نارگید  اسب  هچ  دـننکن  ار  هعماج  تیاـعر  هلیبق ، کـی  اـی  هّلحم  کـی  نارادازع  رگا  اـّما 
. دنزاس فرحنم 

نانز هک  دینش  و  درک ، روبع  نییمابـش »  » هّلحم زا  هفوک  رهـشرد  تشگ  زاب  نیّفـص  گنج  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترـضح  یتقو 
. دننکیم يراز  هیرگ و  دنلب  دنلب  هلیبق ،

. دیسر ترضح  نآ  تمدخ  لیبحرش » نب  برح   » مان هب  هلیبق  ناگرزب  زا  یکی  ماگنه  نیا  رد 
: دومرف صخش  نآ  هب  ضارتعا  اب  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

[ . 1 [ »؟ دیرادیمن زاب  دنلب  ياهندرک  هیرگ  زا  ار  اهنآ  ارچ  دناهدش ، ّطلسم  امش  نادرم  رب  امش  ياهنز  منکیم  ساسحا  »
--------------------------------------

اه : تشون  یپ 
. یتشد دمحم  سرهفملا  مجعم  هغالبلاجهن  تمکح 322  [ 1]

نانابزرم یتسس  زا  شهوکن 

ینیـشن بقع  دـندادیم ، ناشن  یتسُـس  نمـشد  ربارب  رد  و  دـندوبن ، یماـظن  قـالخا  ياراد  اـّما  هدوب  اـعد  اوقت و  ناـمیا و  لـها  هک  یناـسک 
. دنتفرگیم رارق  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  شهوکن  دروم  دندرکیم و 

دایز نب  لیمک  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  همان  هعلاطم  هک  دـندشیم  درط  زین  دـندوبن  اوقت  لها  و  هتـشاد ، يرگیماظن  حور  اهنت  هک  اـهنآ  و 
. تسا هّجوت  لباق 

(. قارع يزرم  ياهرهش  زا  تیه »  » رادنامرف یعخن » دایز  نب  لیمک   » هب مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح  ياههمان  زا  )
َکَلیِطْعت َو  ایِـسِیقِْرق ، ِلـْهَأ  یَلَع  َةَراَْـغلا  َکـیِطاَعَت  َّنِإ  َو  ٌرَّبَـتُم . ْيأ   َ َو ٌرِـضاَح ، ٌزْجََعل  یِفُک ، اَـم  ُهَفُّلَکَتَو  یِّلُو ، اَـم  ءْرَْملا  َعییْـضَت  َّنِإَـف  ُدـَْعب ، اَّمَأ 

یلَع َِکئاَدـْعَأ  ْنِم  َةَراَْغلا  َدارَأ  ْنَِمل  ًارْـسِج  َتْرِـص  ْدَـقَف  ٌعاَعَـش . ْيأََرل  اَْهنَع  َشیَْجلا  ُّدُری  الَو  اَهُعنْمی ، ْنَم  اَِـهب  َسَیل  كاَـنیَّلَو  یتَّلا  َکَِـحلاَسَم 
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،. ِِبناَْجلا ِبیِهَم  الَو  ِبِْکنَْملا ، ِدیِدَش  َریَغ  َِکئاِیلْوَأ ،
هیرظن نشور و  یناوتان  کی  تسین ، وا  هفیظو  رد  هچنآ  ماجنا  ربرارصا  و  هدش ، هدراذگ  وا  هدهع  رب  هچنآ  ماجنا  رد  ناسنا  یتسس  دعب ! اّما  »

اهر عاـفد  یب  میاهدراذـگ  وـت  هدـهع  رب  شظفح  هکار  یئاـهزرم  یلو  ياهدرک  هـلمح  اـسیقرق »  » لـها هبوـت  تـسا ؛ هدـننک  كـالهو  لـطاب 
تـسد تناتـسود  رب  دـنهاوخیم  هکینانمـشد  يارب  ياهدـش  یلپ  تقیقح  رد  وت  تسا . هدوهیب  تسردان و  رکف  کی  راـک ، نیا  ياهتخاـس 

[ . 1 !...« ] ینکیم داجیا  نمشد  لد  رد  یسرت  تبیه و  هن  يراد ، یئاناوت  يوزاب  هن  دنیاشگب ، تراغ 
قالخا یـسانش و  نمـشد  تسایـس و  تیریدـم و  زا  دـیاب  یقالخا  ياهشزرا  قّقحت  ادـخ و  دای  اعد و  هزور و  زامن و  رانک  رد  دـیاب  ینعی 

. درک عفد  ار  نمشد  تامجاهت  عاونا  ناوتب  ات  دوب  رادروخرب  یئالعا  دح  رد  یماظن 
: هک دزادرپیم  لماک  ناسنا  یفّرعم  هب  يونعم  ینارنخس  کیرد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  هچرگ 

َو ینِغ ، یف  ًادْصَقَو  ْملِح ، ِیف  ًاْملِع  َو  ْملِع ، ِیف  ًاصْرِح  َو  نیِقی ، ِیف  ًاناَمیا  َو  ًنِیل ، ِیف  ًامْزَحَو  نیِد ، ِیف  ًةَُّوق  َُهل  يََرت  َکَّنَأ  ْمِهِدَحَأ  ِۀَـمالَع  ْنِمَف 
ٍعَمَط . ْنَع  ًاجُّرََحت  َو  يدُه ، ِیف  ًاطاَشن  َو  ِلالَح ، ِیف  ًابَلَط  َو  ٍةَّدِش ، یف  ًاْربَص  َو  ۀَقاَف ، ِیف  ًالُّمََجت  َو  ٍةَداَبِع ، ِیف  ًاعوُشُخ 

لَجَو . یَلَع  َوُه  َو  َۀَِحلاَّصلا  َلاَمْعألا  ُلَمْعی 
ًاحِرَف ؛ ُِحبْصی  َو  ًارِذَح  ُتِیبی  ُرْکِّذلا . ُهُّمَه  َو  ُِحبْصی  َو  ُرْکُّشلا ، ُهُّمَه  َو  یِسْمی 

[ . 2  ] ِۀَمْحَّرلا َو  ِلْضَْفلا  َنِم  َباَصَأ  اَِمب  ًاحِرَف  َو  ِۀَْلفَْغلا ، َنِم  َرِّذُح  اََّمل  ًارِذَح 
: تسا نیا  نانآ  ياههناشن  زا  )

لاح رد  ورهنایم  ملح ، اب  مأوت  ملع  ياراد  و  شناد ، بسک  ردصیرح  نیقی ، زا  ولمم  یناـمیا  اـب  شیدـنارود ، وخ و  مرن  دـنمورین ، نید  رد 
ار کین  لامعا  رود ، عمط  زا  طاشن ، اب  تیاده  هار  رد  لالح ، بلاط  رابدرب ، دئادش  رد  هتـسارآ ، یتسدـیهت  نیع  رد  عشاخ ، تدابعرد  انغ ،

تسا ، ناسرت  مه  زاب  اما  دهدیمماجنا 
تسا و ناسرت  اّما  دـباوخیم ، تسا ، ادـخ  دای  شرکف  ماـمت  دروآیم و  زور  هب  ار  بش  تسايرازگـساپس ، شمه  دزاـسیم و  ماـش  ار  زور 

( هدیسر وا  هب  هک  تسا  یتمحر  لضف و  رطاخ  هب  وا  ینامداش  تلفغ و  زا  وا  سرت  تسا  نامداش  دزیخیمرب 
هب زین  یماـظن  یمومع و  قـالخا  یئارجا ، تالکـشم  تسا و  رّـسیم  یمدآ  حور  نوگاـنوگ  بناوج  لـماکت  دـشر و  اـب  اـهداضت  ّلـح  سپ 

. ددرگیم فرط  رب  یگداس 
---------------------------------

اه : تشون  یپ 
یتشد . دمحم  سرهفملامجعم  هغالبلاجهن  همان 61  [ 1]

. سرهفملا مجعم  هغالبلاجهن  هبطخ 16:193  [ 2]

(ع) یلع هرهچ  هب  هاگن 

ار یتاملک  دنتسه و  هدجس  لاح  رد  ترضح  مدید  مدش ، فرشم  ص )  ) هّللالوسر ترضح  تمدخ  زور  کی  دومرف : ع )  ) ناملس ترضح 
مهدیم تمـسق  (ع) یلع قحب  ایادـخ  يرازوَا  (ع ) یلع فّفَخ  (ع ) یلع ِّقَِحب  یهِلا  دـیامرفیم : مدینـش  مداد  شوگ  هک  بوـخ  دـنیامرفیم .

. نادرگ کبس  دناهتشاذگ  نم  شود  رب  هک  ار  یناهانگ 
قحب ار  ادـخ  امـش  هّللالوسر  اـی  مدرکـضرع  دـعب  تشادرب  هدجـس  زا  رـس  ترـضح  اـت  مدرک  ربـص  مدرک . بجعت  نم  دـیوگیم : ناـملس 

؟ دیهدیم مسق  (ع) یلع
يدـید ار  وا  یتقو  رادـنب . نزب  ادـص  عیقب و  هب  ورب  ددرگ  حـضاو  رهاظ و  تیارب  (ع) یلع ماقم  یهاوخیم  رگا  ناملـس  يا  دومرف : ترـضح 

مالسلا هیلع  یلع  ماما  www.Ghaemiyeh.comهمانشناد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1507زکرم  هحفص 1404 

http://www.ghaemiyeh.com


. سرپب وا  زا  ار  (ع) یلع ماقم 
ایوج شتالاوحا  زا  مدرک  هدـهاشم  مرانک  رد  ار  ياهثجلا  میظع  صخـش  ناـهگان  رادـنب ، مدز  ادـص  مدـش و  عیقب  دراو  دـیوگیم : ناـملس 

!؟ مدش
. متشاد ار  (ع) یلع تبحم  لد  رد  نکل  مدوب . هنیدم  ياهیدوهی  زا  یکی  نم  تفگ :

. منک ترایز  ار  وا  ینارون  لامج  دیآ و  نوریب  لزنم  زا  (ع) یلع اقآ  ات  مداتسیایم  هار  رانک  مدمآیم  حبص  زورره  هکیروطب 
فیرشت دجسم  هب  (ع) یلع اقآ  دنتفگ  مدرک  یئوجسرپ  دشن  يربخ  مداتسیا  شترـضح  هار  رـسب  مدمآ و  نوریب  لزنم  زا  هک  حبـص  زورکی 

. مور راک  لابند  دوبن  نکمم  مدرکیمن  ترایز  ار  اقآ  لامج  ات  و  موش . دجسم  دراو  مدرکیمن  تأرج  اهناملسم  سرت  زا  نم  دناهدرب 
اقآ مدـید  مدـمآ  رد  يذاحم  هکنآ  درجمب  دـتفیب . شینارون  لامجب  ممـشچ  دـیاش  هکنآ  دـیماب  مداتـسیا  دجـسم  رد  يذاحم  مدـمآ  زا  اذـل 

. میوا ندید  رظتنم  نم  تسنادیم  هکنیا  لثم  دومرف  نم  فرطب  یهاگن  درک و  تکرح  دوخ  ياج  زا  تسا  دجسم  نایم  رد  (ع) یلع
التبم شتآ  هب  ارم  متفر و  اـیند  زا  رفک  لاـح  رد  دیـسر و  ملجا  هکنیا  اـت  مـتفر  مراـک  یپ  مدرک و  تراـیز  ار  وا  يارآ  لد  لاـمج  مـه  نـم 

. تسا (ع) یلع تبحم  ملد  رد  هکنیا  رطاخب  دنکیمن  دراو  ياهمدص  نمب  تسا و  رود  نم  زا  شتآ  لیم  کی  هب  بیرق  نکل  دندومن و 
. تسا قافن  رفک و  وا  اب  ینمشد  ضغب و  نامیا و  (ع) یلع تبحم  قافن  ٌرفک و  هضعب  نامیا و  (ع ) یلع ّبح  دومرف : ص )  ) مرکا ربمغیپ 

قلخ ار  منهج  شتآ  دـنوادخ  دنتـشاد  ار  (ع) یلع تبحم  مدرم  همه  رگا  راـنلا  هّللا  قـلخ  اـم  هـبح  (ع ) یلع ساـنلا  عـمتجا  وـل  دوـمرف : زین  و 
. درکیمن

ع )  ) یضترم كاپ  رهم  درادب  لد  ردنا  هک  ره 
ازج زور  نادواج  تشهب  دشاب  وا  ياج 

ادخ  رون  (ع) یلع رهم  بجع  تسیئایمیک 
الط رهم  نیا  هدش ز  یتیگ  هب  داجیا  سم 

تسین  نمؤم  لدب  تسین  (ع) یلع رهم  ار  هکنآ 
الو رهم  دوب  دنوادخ  نامیا  هکنوچ 

رای يدهم  رشن  هداز ، فلخ  ریم  (ع ) یلع هیولعلا ، تامارک  عبنم : 

هاش ردان 

نآ درک و  هلمح  قارع  هب  هدومن و  زهجم  یهاپـس  هاش  ردان  دوب . ینامثع  تموکح  تسد  رد  قارع  دیـسر ، تموکح  هب  هاش  رداـن  هک  یتقو 
دراو تساوخ  هک  یتقو  دورب ، فرشا  فجن  هب  (ع) یلع ترضح  ترایز  يارب  تفرگ  میمـصت  وا  هاگنآ  دروآ ، نوریب  اهینامثع  گنچ  زا  ار 

. دنکیم یئادگ  تسا و  هتسشن  مرح  نحص  رد  هک  دید  ار  يروک  دوش ، مرح 
یتسه و اجنیا  رد  تسا  لاس  تسیب  تفگ : هاش  رداـن  لاـس . تسیب  تفگ : روک  یتسه ؟ اـجنیا  رد  تسا  لاـس  دـنچ  تفگ : وا  هب  هاـش  رداـن 

؟ ياهتفرگن نینمؤملاریما  زا  ار  تنامشچ  ییانیب  زونه 
هب عورـش  هاش  ردان  سرت  زا  ادـگ  تفر و  مرحب  هاش  مشکیم ، ارت  یـشاب ، هتفرگن  ار  تاییاـنیب  زونه  رگا  مدرگیمرب  موریم و  مرح  هب  نم 

. دنادرگ زاب  وا  هب  ار  شنامشچ  هک  درک  تساوخ  رد  (ع) یلع نینمؤملاریما  ترضح  زا  درک و  يراز  هلان و  اعد و 
. تسا هدروآ  تسدب  ع )  ) نینمؤملاریما هب  لسوت  تکرب  هب  ار  شاییانیب  درم  هک  دید  دمآ ، نوریب  مرح  زا  هاش  ردان  یتقو 

مدیدرگ  دنلب  رس  (ع ) یلع رهم  جاتب 
رامشم بجع  مرس  رگ  درذگ  نامسآ  ز 
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كالفا  خرچب  هدمآ  (ع ) یلع رهم  قوذ  ز 
رایسب تباث و  مرگرس  هدش  وا  رهم  ز 

ناسنا  هب  تسا  بجاو  نیمه  هن  شتّبحم 
راحب لابج و  رب  ضرف  وا  تبحم  هدش 

رشبلا  ریخ  شیادخ  لوسر  دناوخ  هک  (ع ) یلع
راّفک زا  تشگ  دروآ  ّکش  هک  یسک  وا  رد 

لوبقم  دشن  یسک  جح  هزور و  زامن و 
ع)  ) راهطا همئا  و  (ع ) یلع رهمب  رگم 

تسبلق  یضترم  رهم  وا  رد  تسین  هک  یلد 
رایع مامت  لد ، دقن  (ع ) یلع رهمب  دوش 

رای يدهم  رشن  هداز ، فلخ  ریم  (ع ) یلع هیولعلا ، تامارک  عبنم : 

یسوط خیش  هیاهن 

هیاهن یمیدق  باتک  تشپ  رد  هدرک  لقن  نیبرقملا ) قئادح   ) رد يدابآ  نوتاخ  ینیـسح  حلاص  دمحم  ریما  دیـس  جاح  راوگرزب  ملاع  بانج 
: هتشون مدید  امه ) (ع) یلع یلاعت  هّللا  ناوضر   ) یسوط خیش 

یسوط خیش  باتک  رد  هیوباب ، نب  نسح  يزار و  يرقم  هّللادبع  نب  رابجلادبع  ینیوزق و  ینادمح  دننام  هعیش  ناگرزب  زا  یهورگ  یعمج و 
باتک نآ  لمع  تحص  رد  دندوب و  هدرک  ضارتعا  خیش  ترضح  هب  همه  هصالخ  هن و  ای  تسه  دامتعا  دروم  ایآ  هک  دنتـشاد  رظن  فالتخا 

. دنتشاد کش 
بش دننک و  لسغ  دنریگب و  هزور  زور ، هس  هدش و  فرـشم  فرـشا  فجن  هب  هک  دنتـشاذگ  نیا  رب  رارق  دندش و  عمج  ءاملع  همه  هرخالاب 

. ددرگ نشور  همه  يارب  بلطم  (ع) یلع اقآ  فرط  زا  هکلب  ات  دنوش  تدابع  لوغشم  دننامب و  (ع) یلع نینمؤملاریما  ترضح  مرح  رد  هعمج 
همه دـنتفر و  باوخ  هب  همه  بش  رخآوا  دـندش ، لسوتم  مرح  رد  هعمج  بش  رد  تداـبع  و  هزور ، زور  هس  زا  سپ  فرـشا  فجن  دـندمآ 

داـمتعا و راوازـس  هک  یباـتک  تیبلها  هقف  رد  : دوب هدومرف  اـهنآ  هب  (ع) یلع ترـضح  دـندید و  باوخ  رد  ار  (ع) یلع نینمؤملاریما  ترـضح 
تلع هب  تسا  رتربتعم  هعیـش  یهقف  بتک  مامت  زا  هیاهن  باتک  ینعی  هدشن ، فینـصت  هیاهن  باتک  دننام  دـشاب  نآ  هب  ندرک  عوجر  ءادـتقا و 

زا ار  امـش  تسا  هدـننک  زاینیب  تهج  ره  زا  وا  تسا و  هتـشون  ار  نآ  ادـخ  زج  يرگید  ضرغ  نودـب  صولخ و  دـصق  اب  وا  فنـصم  هکنآ 
دناهدید یباوخ  هک  دندومن  راهظا  کی  ره  دندش  رادیب  باوخ  زا  نوچ  دینک . لمع  نآ  هب  دـینکن و  کش  نآ  تحـص  رد  رگید . ياهباتک 

قیبطت دعب  دنسیونب و  يذغاک  يور  هکلب  دننکن  لقن  ار  ناشباوخ  مادکچیه  هک  دنتشاذگ  رارق  یلو  تسا . هیاهن  باتک  تحص  رب  لیلد  هک 
. دوش مولعم  اهباوخ  یگنوگچ  ات  دنیامن 

هتـشادن یقرف  چیه  مه  اب  اهترابع  یتح  هدوب  یکی  همه  باوخ  دندید  دنتـشون ، ذغاک  يور  ار  دندوب  هدـید  باوخ  رد  هچنآ  همه  هک  یتقو 
فرح دومرف : دید  ار  اهنآ  خیش  ات  دندش  لزنم  دراو  هک  یتقو  دنهد  ربخ  خیش  هب  ار  ناتساد  هک  خیش  لزنم  هب  دندمآ  دندش  لاحشوخ  همه 

. دیدینش ارم  باتک  حدم  فیرعت و  (ع) یلع نینمؤملاریما  ترضح  زا  هکنآ  ات  دیدرکن  لوبق  باتک  هرابرد  ارم  هتفگ  و 
امیپ  کلف  هام  (ع ) یلع ارآ ، ناهج  رهم  (ع ) یلع

رتخا (ع ) یلع و  مجن ، (ع ) یلع اضیب ، (ع ) یلع وردب  (ع ) یلع
مئاق  دئاق و  ریما  مکاح ، نید  کُلم  رد  (ع ) یلع
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رکاچ کلف  دبع و  کلم  مداخ ، ردق  مزب و  اضق 
لد  رحب  صاوغ  (ع ) یلع لحاسیب ، يایرد  (ع ) یلع

رب رحب و  ناطلس  (ع ) یلع لداع ، هشنهاش  (ع ) یلع
دشرم  (ع ) یلع وریپ  (ع ) یلع ار ، توبن  ناریفس 

روای (ع ) یلع رای و  (ع ) یلع ار ، تما  ناراکوکن 
یلات  (ع ) یلع ار  توبن  یلاو ، (ع ) یلع ار  تیالو 
رهوگ (ع ) یلع ار  تمارک  نزخم ، (ع ) یلع ار  تماما 

رای يدهم  رشن  هداز ، فلخ  ریم  (ع ) یلع هیولعلا ، تامارک  عبنم : 

(ع) یلع رب  لیئربج  لوزن 

راوزبـس هب  تاره  زا  هدـش  مهتم  ندوب  یّنـس  هب  راوزبـس  یلاـها  دزن  یماـج  نمحرلادـبع  رهاوـخ  اـب  جاودزا  رثا  رب  يراوزبـس  ظـعاو  یقهیب 
. تشگرب

يارب يدرمریپ  تسا . هدـش  لزان  مرکا  ربمغیپ  رب  هبترم  رازه  هدزاود  لیئربج  هک  نخـس  نیا  هب  دیـسر  ات  درکیم  هظعوم  ربنم  يـالاب  يزور 
هب لیئربج  هبترم  دـنچ  وگب . (ع) یلع اقآ  هب  ار  شلوزن  یتفگ  ار  ربمغیپ  هب  لیئربج  لوزن  تفگ  هدرک و  تکرح  مدرم  یگدـنیامن  هب  ناحتما 

. هدش لزان  ع )  ) بلاطیبا نب  (ع ) یلع
. هتفگ غورد  هدش  لزان  لیئربج  دیوگب  رگا  دشاب . هدش  لزان  (ع) یلع رب  لیئربج  هک  هدیدن  یتیاور  دـیوگب  هچ  ربنم  يالاب  رد  ریحتم  تام و 
تسیب و لیئربج  تفگ  هک  هملک  نیا  دمآ  شنابز  هب  هبترم  کی  دوشیم  قدـص  هب  لیدـبت  وا  هرابرد  مدرم  نامگ  هدـشن  لزان  دـیوگب  رگا 

: دومرف ص )  ) مالسا ربمایپ  هک  لیلد  نیاب  تفگ  تفرح  نیا  رب  يراد  یلیلد  هچ  تفگ  درمریپ  هدش . لزان  (ع) یلع هب  هبترم  رازهراهچ 
. تسا رهش  نآ  برد  (ع) یلع متسه و  ملع  رهش  نم  اهباب  (ع ) یلع ملعلا و  ۀنیدم  انا 

برد هک  مه  ار  (ع) یلع اقآ  سپ  تشگیم . دراو  رهـش  برد  زا  دش  لزان  ص )  ) مرکا ربمغیپ  رب  راب  رازه  هدزاود  هک  لیئربج  تسا  حضاو 
هک ياهزادنا  هب  لیلد  نیا  هب  سپ  تسا  هدیدیم  ار  (ع) یلع لامج  زاب  تعجارم  ماگنه  یحو  لوزن  زا  دعب  هدرکیم  ترایز  تسا  رهـش  نآ 

. تسا هبترم  رازه  راهچ  تسیب و  نآ  هدیسر و  (ع) یلع روضح  نآ  ربارب  ود  هدش  لزان  ص )  ) ربمغیپ هب 
تسین  ربمیپ  زجب  ملاع  رورس  هکنانچ 

تسین ردیح  ریغ  زین  ادخ  صاخ  یلو 
مولع  باب  تس  (ع ) یلع قیاقح ، جنگ  تس  (ع ) یلع

تسین رد  نآ  يوس  قاتشم  هک  يوجم  یلد 
يدازآ  عرش  يالو  رهظم  تس  (ع ) یلع

تسین ربهر  ود  ارم  تقیرط  لهاب  وا  زج 
ادخب  مسق  قح  نادرم  همه  نآ  نایم 

تسین رتارف  ادخ  ریش  هبترب ز  یسک 
شیالاو  مان  شقن  دوب  شرع  حول  هب 

تسین رورس  فیرش و  سک  ادخ  یلو  زجب 
تس  يولع  تبحم  راد  هنیآ  هک  یلد 
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تسین رمخم  نآ  رد  یبوبر  يافص  زجب 
رای يدهم  رشن  هداز ، فلخ  ریم  (ع ) یلع هیولعلا ، تامارک  عبنم : 

ربمغیپ سفن 

نیا قبط  هدش . روآدای  یمهم  بلطم  هیآ 60 ) نارمع  لآ  هروس   ) هلهابم هیآ  لیذ  رد  شریبک  ریسفت  رد  بصعتم  ینس  ملاع  يزار  رخف  ماما 
نب (ع ) یلع هک  دـننک  تباث  دـنناوتیم  (ع) یلع نایعیـش  ْمُکَـسُْفنَا ) َو  اَنَـسُْفنَا  َو  ْمُکَءاِسن  َواـنَئاِسن  َو  ْمُکَءاـْنبَا  َو  اـنَئاْنبَا  ُعْدـَن  اَْولاـعَت  ْلـُقَف   ) هیآ

. تسا لضفا  زین  مزعلاولوا  ایبنا  یتح  ایبنا  همه  زا  ع )  ) بلاطیبا
تـسا ءاـیبنا  همه  زا  فرـشا  ص )  ) دّـمحم هک  روطناـمه  تسا  هدوـمرف  ص )  ) دـمحم سفن  هب  ریبـعت  (ع) یلع زا  هیآ  نـیا  رد  دـنوادخ  اریز 

. دشاب لضفا  ءایبنا  همه  زا  دیاب  تسوا  سفن  هک  مه  (ع) یلع
دوب  راوازس  هجاوخ  یگدنب  ار  هدنب 

تسا روجام  شایگدنب  دوب  هدنب  رگ  هدنب 
کشیب  دمحم ، نیئآ  وریپ  دش  هکنآ 
تسا روج  وا  لد  لآ ، و  (ع ) یلع يالو  اب 

دشابیم  (ع ) یلع هار  ادخ ، نادرم  هار 
تسا روک  شمشچ  لد و  دنیزگب  وا  زج  هک  ره 

دیآ  رفاک  ملسم و  رب  عزن  مد  وا 
تسا روهشم  اج  همه  رد  رشتنم و  ربخ  نیا 

رگد  يوک  ورم  هناخ  نیا  زا  چیه  يوریپ 
تسا روگ  رخآ  لزنم  يورب  اج  رهب  هک 

رای يدهم  رشن  هداز ، فلخ  ریم  (ع ) یلع هیولعلا ، تامارک  عبنم : 

یناسنا تلادع  يادن 

نیا هچ  تسا  ربارب  خـیرات  تقیقح و  هاگـشیپ  رد  دـیوگیم : (ع) یلع نینمؤـملاریما  اـقآ  درم  گرزب  نـیا  هراـبرد  یحیـسم  قادرج  جروـج 
يادن نادیهش  رالاس  دیهش و  تلیضف ، نایاپیب  رصنع  وا  هک  دنهدیم  یهاوگ  خیرات  تقیقح و  اریز  یسانشن  هچ  یسانشب و  ار  درم  گرزب 

. تسا قرش  هنادواج  تیصخش  یناسنا و  تلادع 
بلق و لقع و  نآ  اب  (ع) یلع اقآ )  ) دـننام یتیـصخش  يراگزور  ره  رد  يدرـشفیم و  مهرد  ار  تیاـهورین  همه  رگا  دـشیم  هچ  ناـهج  يا 

نایرج دننام  شبلق  داهن  زا  وا  مالسا  دوبن ، یصاخ  طیارش  رد  ناناملسم  ریاس  مالسا  دننام  (ع) یلع مالسا  يدرکیم  رادومن  ریـشمش  نابز و 
رد (ع) یلع شیاین  نیتسخن  اما  دوب  شیرق  ياهتب  يارب  زاغآ  رد  زور  نآ  ناناملسم  زا  کی  ره  شیاین  تشاد ، ششوج  همـشچرس  زا  بآ 
دنک دشر  ربمایپ  يرای  یکین و  هب  قشع  رد  ات  هدش  هتساوخ  نانچنآ  هک  يدرم  مالـسا  تسا  نیا  يرآ  دش  رازگرب  (ص ) دمحم يادخ  ربارب 

. ددرگ هنتف  جاوما  نیگمهس و  ياهنافوط  قامعا  رد  یتشک  يادخان  ناهاوخ و  تلادع  ربهر  و 
نیون و عامتجا  کی  زا  تسا  هتشادنرب  ماگ  قح  هار  رد  طارقـس  (ع)و  یلع دننام  سکچیه  تیرـشب  خیرات  رد  اوح  مدآ و  نادنزرف  نایمرد 

. دنتساخرب نانآ  ینمشد  هب  مدرم  یلو  دنتخادنارد  ون  يداینب  دنتخیر و  مه  رد  ار  ياهدوسرف  لوصا  هک  دندوب  ياهزات  ياهیدنمزاین 
درخ و يورین  كاپ و  یناـسنا  تشرـس  اـب  درم  ود  نیا  زا  مادـک  ره  دندیـشک  نمادـب  تماقتـسا  ياـپ  قح  هار  رد  هوک  دـننام  مه  اـهنآ  اـما 
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تمواقم دساف  تموکح  ياهتردق  ملظ و  یتسرپ و  هیامرس  تیفارـشا و  ربارب  رد  تشاد  یکین  وریخ  هب  هک  ینامیا  داهن و  ینـشور  یمرگلد 
. دوریم رامشب  اهبنارگ  یثاریم  تیناسنا  رب  گرزب  درم  ود  نیا  زا  کی  ره  درک  هزرابم  و 

شنزرـس لباق  نادـنچ  یحیـسم  کی  ظاحل  زا  طارقـس  و  (ع ) یلع هسیاـقم  نیا  تسا و  یحیـسم  کـی  قادرج  جروج  هک  دوشن  شومارف  )
(. دنسانشب مه  ياهبترم  ره  رد  ار  طارقس  هک  دنچ  ره  تسا  قرافلا  عم  هسیاقم  نیا  ناملسم  کی  ظاحل  زا  یلو  دشابیمن 

قشاع و دشاب ، وا  وریپ  دزروب و  قشع  وا  هب  یـسک  رگا  هک  نانچنآ  دـنیبیم ، تیناسنا  يدرم و  سایقم  ار  وا  تیرـشب  هک  يدرم  گرزب  هچ 
. تسا هدزرس  یگرزب  لئاضف  یکین و  زا  دشاب ، رانکرب  وا  تبحم  زا  رگا  و  تسا ، يدرمناوج  قح و  تلادع و  یکین و  يایوج 

اجنآ ات  دزیخیمرب  یمولظم  ره  يولگ  زا  هک  تسا  يدایرف  تسا و  ياهدیدمتـس  ره  ياهوزرآ  هزیگنا  مالـسا  خـیرات  رد  (ع) یلع ماـن  يرآ 
. تسا هدش  تاحالطصا  تضهن و  فدارم  (ع) یلع مان  هک 

هتـشاد و دوجو  هداد  راشتنا  ار  نآ  دـحتم  للم  نامزاس  هک  رـشب  قوقح  هیمالعا  رد  هک  تفاـی  ناوتیمن  ار  زیچ  چـیه  راـک  یناـسآ  هطقن  زا 
. تسا رتنوزفا  رترب و  بتارم  هب  هک  تفای  دیهاوخ  یئاهزیچ  وا  نوناق  رد  هکلب  دشاب  هدرک  راذگ  ورف  ار  نآ  شنوناق  رد  بلاطوبا  دنزرف 

. دوشیم ینافوط  یمیتی  کشا  هرطق  زا  اما  هتفرگ  ارف  ار  یتسه  رسارس  هک  تسا  یجاوم  يایرد  (ع) یلع
هکنآ ریغ  درکیم  گـنج  رگید  دـصق  هـب  دنتـسنادیم و  نارگید  هـکنآ  ریغ  تـسنادیم  يرگید  ینعم  گـنج  رد  هـک  تـسا  (ع) یلع نـیا 

رد تشادیما و  اههعلق و  حتف  هب  ار  وا  ناگراچیب  هب  تبـسن  ینابرهم  ار ، اوزنا  هشوگ  نادهاز  دیزگرب و  ار  داهج  دهز  اب  دندرکیم . نارگید 
. دوب هدیسر  (ع ) یلعادح هب  قالخا  مراکم  رد  نوچ  درک  ناسکی  كاخ  اب  ار  نارگمتس  خاک  ناگدنامرد  هب  تبحم  هار 

گرزب سوفن  رد  هراومه  . دوشیم رادومن  بلاطوبا  دنزرف  تیـصخش  زا  هک  یئاهـشزرا  یناعم و  هک  میرگنیم  هاگان  دیآیم و  متـسیب  نرق 
نیرتدـنمجرا هب  دوشیم  مسجم  ناـسنا  ياـفو  هلیـسو  نادـب  هک  دـهدیم  هجیتـن  ار  يراد  هنماد  قـالخا  بدا  و  دریگیم ، جوا  ددرگیم و 

دـنیآ و ورف  (ع) یلع تشادـگرزب  یتسود و  هناتـسآ  رد  مه  اب  همه  ات  دـنزیخیمرب  مه  کـمک  هب  اـهنامز  هنوگنیمه  و  اـفو ، مسجت  تیفیک 
اـهنیمز و فـالتخا  اـب  لاـس و  رازه  نتـشذگ  زا  شیب  نآ  هار  رد  هک  تسا  میظع  تشادـگرزب  لـیلجت و  نیا  میظع و  یتـسود  نیا  اـنامه 

. دنسریم مهب  نانبل  نادنمرنه  هّرعم و  هغبان  یئایفارغج  طیارش 
دنویپ يو  يرنه  یبدا و  عیدـب  قوذ  اب  دراد  دوجو  یناـسنا  اـت  هک  دـهدیم  تسدـب  یتاـیآ  هفطاـع  لاـیخ و  رکف و  زا  (ع) یلع هغالبلاجـهن 

. تشاد دهاوخ 
عوضوم یئابیز  هک  زغن ، ابیز و  تیعقاو  قوش  روش و  اب  هدش  نایب  فرژ  یکاردا  قیمع و  یسح  زا  ناشوج  بسانتم  هتـسویپ و  مهب  تارابع 

رون شتآ و  اب  ترارح  هک  ددرگیم  دـحتم  دوشیم و  یکی  نانچ  ینعم  اب  لکـش  لولدـم و  اب  ریبعت  هک  اجنآ  ات  هتخیمآ  مهب  نآ  رد  نایب  و 
دزویم و هک  يداب  دنت  جاوم و  يایرد  ناشورخ و  لیـس  ربارب  رد  يدرم  دننامه  رگم  تسین  يزیچ  نآ  ربارب  رد  یمدآ  و  اوه ، اب  دیـشروخ 

. دهدیم ناکت 
. تسه نونکا  هک  دشاب  يوحن  نآ  هب  نایرج  ربج ، مکح  هب  هرورضلاب و  دیاب  هک  یعیبط  هدیدپ  کی  لباقم  رد  يدرم  دننام  ای 

يارب رگا  هک  ینایب  اب  دـهدیم . تیهاـم  رییغت  دوریم و  نیب  زا  نآ  دوجو  دوش  هداد  يرییغت  نآ  ءازجا  رد  رگا  هک  یتدـحو  یگناـگی و  اـب 
. تسا یناشورخ  دابدنت  یئوگ  دیوگ . نخس  داقتنا 

اهلقع و دزادرپب  یقطنم  لالدتسا  هب  رگا  ودشکیم  هنابز  شرغرپ  كانمهـس و  ياهناشفـشتآ  نوچمه  دنک  دیدهت  ار  نیدسفم  داسف و  رگا 
تباث ار  دوخ  ناهرب  قطنم و  تمظع  ددـنبیم و  ار  یناهرب  لیلد و  ره  هار  و  دـهدیم ، رارق  هجوت  دروم  ار  يرـشب  تاـکاردا  تاـساسحا و 

و دهدیم ، قوس  دهاوخیم  هک  هچنآ  يوسب  دزاسیم و  هارمه  یمدآ  رد  ار  لقع  سح و  دـنک  توعد  تقد  رکفت و  يارب  رگا  دـنکیم و 
دنپ رگا  دنکیم و  فشک  ار  تقیقح  هک  دزاسیم  هناگی  دحتم و  نانچنآ  ار  یناسنا  ياوق  ورین و  دهدیم و  دنویپ  یتسه  ناهج  اب  ار  یمدآ 

یتسه و شزرا  زا  یمدآ  يارب  هک  هاگنآ  دوشیم  هدید  نآ  رد  اهتنایب  تبحم  یمرگ  یناسنا و  يافو  يردپ و  هفطاع  رهم و  دهد ، زردنا  و 
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. دیوگیم نخس  شنیرفآ  ناهج  تالامک  تقلخ و  ياهیئابیز 
بابسا و رد  هک  ینایب  تسا ، نآرق  تغالب  زا  یتغالب  هک  ینایب  دنکیم  میـسرت  دسیونیم و  بلق  لد  رد  ناگراتـس  رون  زا  یملق  اب  ار  اهنآ 

رتالاب دنوادخ و  مالک  زا  رتنیئاپ  وا  راتفگ  دناهتفگ  نآ  هرابرد  هک  اجنآ  ات  دراد . دـنویپ  دوب  دـهاوخ  هدوب و  هک  هچنآ  هب  یبرع  نایب  لوصا 
. تسا تاقولخم  نخس  زا 

دهاوخ هدوب و  تیرـشب  ندـمت و  تمدـخ  رد  هشیمه  (ع) یلع تایبدا  تغالب  و  تسا ، تغالب  هنومن  نیرتیلاع  نآرق  زا  سپ  (ع) یلع ءاشنا 
. دوب

نامرهق تاملک  نانخـس و  هب  دارفا  اـهتلم و  یتخبدـب  نیببـسم  لـماوع و  گـنج و  نازورفا  شتآ  زورما  ناـهج  رد  هک  تسا  راوازـس  اـعقاو 
نآ گرزب  هدنیوگ  لباقم  رد  دـننک و  ظفح  ار  نآ  دـنهد و  ارف  شوگ  ع )  ) بلاطیبا نب  (ع ) یلع یناسنا  نادـجو  درمگرزب  یبرع ، هشیدـنا 

.... دنروآ ورف  میظعت  رس  نانخس 
(ع ) یلع اههژاو  لبنس  ملق  ورملق  هب  يا 
(ع) یلع اضق  همئاق  ردق  هفیحص  هب  يا 

وت  راختفارپ  مان  دُوب  نم  نابز  درو 
(ع) یلع انشآ  نم  وت  اب  ماهتشگ  هک  نامز  نآ  زا 

وت  حدم  هب  منک  زاب  رگا  بل  لعل  هچنغ 
(ع) یلع اپ  هب  یتمایق  منک  وت  فصو  حرش  ز 
وت  يوم  دنمک  هب  لد  ماهتسب  هک  ییوت  ییوت 

(ع) یلع ادف  تهر  ناج و  منکیم  هک  منم  منم ،
وت  لاوزیب  فصو  منز ز  مد  هک  یتردق  هن 

(ع) یلع ادص  منک  ار  وت  وضویب  هک  یتأرج  هن 
مَِدق  دش  وت  زا  ثداح  هک  یئوت ، مدق  ار  ثودح 
(ع) یلع اپ  هب  ناکم  نوک و  دوب  وت  لیفط  زا  هک 

وت  تسه  تسام  یتسه ، وت  تسد  تسادخ  تسد 
(ع) یلع اقب  ام  يانف  دوب  وت  ياقب  زا  هک 

رای يدهم  رشن  هداز ، فلخ  ریم  یلع  هیولعلا ، تامارک  عبنم : 

افلخ رصع  رد  یلع  ياهتواضق  زا  ياهنومن 

ایآ دیسرپ : يو  زا  هفیلخ  دندروآ ، رکبوبا  دزن  هب  دووب  هدروخ  بارش  هک  ار  يدرم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تلحر  زا  سپ 
هک متـسنادیم  رگا  تفگ : درم  نآ  تسا ؟ مارح  هک  یلاح  رد  ياهدروخ ، بارـش  ارچ  تفگ : رکبوبا  یلب . دا : باوج  وا  ياهدروخ ؟ بارش 

، هدنام زجاع  هلأسم  مکح  زا  هفیلخ  دـندرکیم ، اشامت  ار  هنحـص  نیا  يدایز  تیعمج  هک  یلاح  رد  مدزیمن . نآ  هب  بل  تسا  مارح  بارش 
! درک زارد  رمع  يوس  هب  تسد  و 

رضاح ار  یلع  ورب  تفگ : شمالغ  هب  باطخ  رکبوبا  ! تسا نینمؤملاریما ، نسحلاوبا  شاهراچ ، تسا و  تالضعم  زا  هلأسم  نیا  تفگ : رمع 
. میورب وا  لزنم  هب  ام  دیهد  هزاجا  میروایب ، ار  یلع  تسین  راوازس  تفگ : رمع  یلو  نک ،

رازاب و رد  ار  وا  هک  تسا  نیا  راک  هراچ  دومرف  ترـضح  دـندومن ، غالبا  ار  ناـیرج  و  هدـمآ ، یلع  هناـخ  هب  ناملـس  ترـضح  هارمه  ناـنآ 
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، دینادرگب هچوک 
هدیـسرن وا  شوگ  هب  میرحت  مکح  رگا  تسا ؟ هتفگ  يو  هب  ار  بارـش  میرحت  مکح  یـسک  ایآ  هک  دـیوش ، اـیوج  راـصنا  نیرجاـهم و  زا  و 

. دینک دازآ  ار  وا  دشاب ،
. دننزب دح  يو  رب  هک  نیا  نودب  دندومن ، صخرم  ار  يو  دادن ، تداهش  یسک  نوچ  درک ، لمع  مالسلاهیلع  یلع  روتسد  هب  هفیلخ 

: داد باوج  ترضح  يدومن ، داشرا  ار  نانآ  بوخ  متفگ : مالسلاهیلع  یلع  هب  نم  دیوگ : یم  ناملس 
: دیامرفیم هک  مهد  رارق  دیکأت  دروم  رگید  راب  نانآ  دوخ و  دروم  رد  ار  سنوی  هروس  جنپ  یس و  هیآ  مکح  متساوخ 

هچ ار  امش  دنک ؟ شتیاده  رگن  دوشیمن  تیاده  هک  سک  نآ  ای  و  تسا ؟ رتهتـسیاش  يربهر  يارب  دنکیم  قح  هب  تیاده  هک  یـسک  ایآ  »
[ . 1 [ »؟ دینکیم يرواد  هنوگچ  دوشیم ؟

------------------------------
اه : تشون  یپ 

.« نومکحت فیک  مکل  امف  يدـهی  نا  الا  يدـهی  نما ال  عبتی  نا  قحا  قحلا  یلا  يدـهی  نمفا  : » هیآ نتم  یفاک ج7 ص249 ح.4  عورف  [ 1]
ص143-144. تیالو ، باتفآ  زا  لقن 

دش ناملسم  ینارصن 

. درک قیدصت  وا  دومرف و  نایب  ار  نآ  ریبعت  باوخ و  لیصفت  یلع  ترضح  دید و  باوخ  رد  زیچ  تفه  مور ، روشک  رد  ینارصن  یصخش 
هدـش و هداهن  الط  زا  اهیـسرک  نآ  رد  هک  تسا  نازیوآ  نامـسآ ، زا  يرـصق  يدـید  باوخ  رد  هک ، دوب  نآ  لوا : باوخ  دومرف : ترـضح 

رـصق نآ ، تسا : نیا  شریبعت  دنا ؛ هتفرگ  اهکوخ  اههنیزوب و  ار  رـصق  نآ  فارطا  دـشابیم و  شنایم  رد  ابید  ياهـشرف  نامالغ و  نازینک و 
هک دنتسه  یناراکمتس  ناطلـس ، فارطا  رد  دریگیم و  ار  مدرم  لاوما  دنهدیمن ، ةوکز  مدرم  نوچ  نامزلا ، رخآ  رد  هک  تسا  ملاظ  ناطلس 

. دننکیم يرای  ملظ  رد  ار  وا 
؛ دنام یقاب  یمک  رادـقم  هک  نیا  ات  دـندرکیم  هراپ  ار  نآ  نامدرم  تسا و  نازیوآ  نامـسآ ، زا  یـسابرک  يدـید  هک ، دوب  نآ  مود : باوخ 

دنامیمن یقاب  بهذم  زا  دنوشیم و  دـقتعم  اهنآ  هب  نامدرم  نامزلا  رخآ  رد  هک  تسا  هفلتخم  ياهبهذـم  سابرک  نآ  تسا : نیا  شریبعت 
. یخن هلزنم  هب  رگم 

؛ دنـشاب هتـشاد  رـس  هک  نآ  نودـب  دنتـشگرب  دـنداهن و  نیمز  رد  ار  دوخ  ياهرـس  دـندمآ و  دورف  نامـسآ  زا  یناغرم  يدـید  موس : باوخ 
عوجر نامـسآ  يوس  هب  شتقیقح  و  تعیرـش ، مسر و  رگم  مالـسا  زا  دـنامیمن  یقاب  هک  تسا  مالـسا  ناـغرم ، نآ  هک  تسا : نیا  شریبعت 

. دنکیم
ةوکز یهلا و  قوقح  دننکیم و  عمج  ار  لاوما  نارگناوت  هک  دوب  نآ  ریبعت ، دنتـشادن ؛ طئاغ  لوب و  جرخم  هک  ینایاپ  راهچ  مراهچ : باوخ 

. دنهدیمن ار 
رـضاح ءاینغا  دزن  رد  هک  دـندوب  ءارقف  ناضیرم ، هک  تسا  نآ  ریبعت ، دـنک ، تدایع  ار  ناملاس  هک  يدـید  ار  يراـمیب  هک  نآ  مجنپ : باوخ 

. دنهدیمن ناشیا  هب  يزیچ  نانآ  دنهاوخ و  ءاینغا  زا  يزیچ  دنوش و 
دوخ ملع  هب  هک  دنتـسه  ییاملع  کشخ ، ياهـضوح  ریبعت  دوب ؛ یناتـسوب  راز و  هزبس  نآ  دزن  هک  يدید  ار  یکـشخ  ضوح  مشـش : باوخ 

. دننکیم لمع  دنونشیم  هچنآ  ءاملع  زا  هک  دنشاب  ینامدرم  ناتسوب ، دننکیمن و  لمع 
زبس ياهماج  نآ  تسا : نیا  ریبعت  دوشیم ؛ هدـید  نآ  رد  تسه  اـیند  رد  هک  يزیچ  ره  اـهنآ  رد  هک  يدـید  ار  زبس  ياـهماج  متفه : باوخ 

. دناهدش قلخ  ترخآ  يارب  زا  هک  نآ  لاح  و  ترخآ ، هن  دنیوگیم  ایند  يارب  زا  نخس  دنریگیم و  ار  نآ  ایند  لها  هک  تسایند 
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. دروآ مالسا  درک و  يراج  نابز  رب  ار  نیتداهش  دینش  مالسلاهیلع  یلع  ترضح  ملع ، ندعم  زا  ار  شریبعت  باوخ و  نیا  ینارصن  هک  نیمه 
[ . 1]

-----------------------------
اه : تشون  یپ 

ص131. مالسلاهیلع ، یلع  ترضح  یناگدنز  زا  ییاهناتساد  زا  لقن  مالسالاو ص_372  ءانغلا  بابللا - بل  [ 1]

نارمع هلودلادضع و  هب  ماما  رظن 

هلودلادضع دومن ؛ مایق  وا  هیلع  دـمآرب و  یملید  هلودـلادضع  تموکح  رب  نایـصع  یگزیتس و  ماقم  دوب و  قارع  لها  زا  نیهاش  نب  نارمع 
رگم دیدن  ياهراچ  دوخ  يارب  نارمع  دومن ، بیقعت  ار  وا  رتمامت  هچ  ره  یتیدج  شـشوک و  اب  دـمآرب و  وا  يریگتـسد  بیقعت و  ددـص  رد 

وا ات  دروآ  هانپ  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  هب  سپ  دنارذگب ، ار  راگزور  ، لدبم سابل  اب  اجنآ  رد  دنک و  رارف  فرـشا  فجن  هب  هنایفخم  هکنآ 
. دشخب تاجن  هلودلادضع  تسد  زا  ار 

باوخ رد  ار  ترضح  نآ  بش  کی  هکنیا  ات  دوب  لوغشم  زاین  زامن و  اعد و  هب  هتسویپ  مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  هرونم  هبق  تحت  رد  نارمع 
رد هـک  یـسک  ره  دـننکیم و  قرق  وا  يارب  ار  مرح  دـیآیم و  اـجنیا  تراـیز  يارب  ورـسخ » اـنف   » ادرف نارمع ! يا  : » دوـمرف وا  هـب  هـک  دـید 

اجنیا رد  وت  دـندومرف : دـندومن و  هرونم  هبق  يایاوز  زا  یکی  هب  هراشا  دوخ  كرابم  تسد  اب  ترـضح  دـنیامنیم ؛ نوریب  مرح  زا  تساجنیا 
اعد لاهتبا ، عرـضت و  اب  ادخ  هاگرد  هب  دوشیم و  زامن  ترایز و  لوغـشم  دمآ و  دهاوخ  هلودلادضع  دـننیبیمن ؛ ار  وت  نامب ، نک و  فقوت 
يا وگب ؛ ورب و  وا  کـیدزن  وت  لاـح  نیا  رد  دـنک . زوریپ  وـت  رب  ار  وا  هک  دـهدیم  دـنگوس  شنیرهاـط  لآ  دـمحم و  هب  ار  ادـخ  دـنکیم و 
انف تسیک ؟ دنک ، زوریپ  وا  رب  ار  وت  هک  يدادیم  دنگوس  شلآ  دمحم و  هب  ار  ادـخ  يدرکیم و  رارـصا  تیاعد  رد  هک  یـسک  نآ  هاشداپ !

هدومن هعزانم  نم  اب  تموکح  رد  هتـسکش و  ارم  تردـق  ياـصع  هدـنکفا و  فـالتخا  نم  تلم  نیب  رد  هک  تسا  يدرم  دـیوگیم : ورـسخ 
ارم رگا  یتح  مهدیم ، دـهاوخب  هچ  ره  دـیوگیم : وا  یهدیم ؟ هچ  ار  وا  یناـگدژم  دـنک ، زوریپ  وا  رب  ار  وت  یـسک  رگا  وگب : وا  هب  تسا ؛
وت هب  وا  بناـج  زا  يراد  عـقوت  وا  زا  هچنآ  نک و  یفرعم  وا  هب  ار  تدوـخ  وـت  تقو  نیا  رد  منکیم . وـفع  مـنک ، وـفع  ار  وا  هـک  دـنک  مازلا 

.« دیسر دهاوخ 
لوغشم دمآ و  هلودلادضع  دش ؛ عقاو  دوب  هدرک  ییامنهار  هداد و  ناشن  باوخ ، ملاع  رد  نم  هب  ترضح  هک  روط  نامه  : » دیوگیم نارمع 

نامه مدمآ  شدزن  مدوب ، هتفرگ  رارق  يرانک  رد  نم  داد ؛ مسق  شلآ  دمحم و  هب  ار  ادخ  نارمع  رب  شیزوریپ  يارب  دـعب  دـش و  زامن  اعد و 
: تفگ مخساپ  رد  مه  وا  زا  دشاب  وفع  شتـساوخ  رگا  یتح  دنک  زوریپ  وا  رب  ارم  سک  ره  تفگ : مخـساپ  رد  مه  وا  مدرک و  وا  زا  ار  لاؤس 

نب نارمع  منم  دیوگیم : وا  هب  ماگنه  نیا  رد  نارمع  تشذگ .» مهاوخ  وا  زا  دشاب  وفع  شتـساوخ  رگا  یتح  دنک  زوریپ  وا  رب  ارم  سک  ره 
هب باوخ  رد  مالـسلاهیلع  یلع  میالوم  نیا  متفگ : نم  داد ؟ رارق  فقوم  نیا  رد  داد و  هار  اجنیا  رد  ار  وت  یـسک  هچ  دـیوگیم : وا  نیهاش !!

. مدرک ضرع  امش  تمدخ  هک  دومرف  نانچ  نینچ و  نم  هب  دیآیم و  اجنیا  رد  ورسخ  انف  دومرف : نم 
هب مسق  يرآ  متفگ : دـیآیم ؟ ورـسخ  انف  تفگ  وت  هب  وا  هک  مهدیم  دـنگوس  مالـسلاهیلع ، نینمؤملاریما  قح  هب  ار  وت  تفگ : هلودـلادضع 
زا اجنامه  تسا . ورسخ  انف  نم ، مسا  هک  دنادیمن  هلباق  مردام و  نم و  زا  ریغ  سک  چیه  تفگ : هلودلادضع  مالسلاهیلع . نینمؤملاریما  قح 

. درک تکرح  هفوک  هب  دوخ  دندروآ و  ترازو  تعلخ  سابل و  شیارب  داد  روتسد  درک و  بوصنم  ترازو  هب  ار  وا  تشذگرد و  وا  هانگ 
ترازو هب  نوچ  دیآ ، مالسلاهیلع  یلع  ترایز  هب  هنهرب  ياپ  رـس و  اب  دریگ  رارق  هلودلادضع  وفع  دروم  هچنانچ  هک  دوب  هدرک  رذن  نارمع ،

نوچ مور ؛ ترایز  هب  هنهرب  ياپ  رس و  اب  هفوک  زا  نم  تفرگ ، ارف  ار  ملاع  یکیرات ، دش و  بش  نوچ  هک  دیشیدنا  نینچ  دوب  هدش  بوصنم 
نم دج  دیوگ : تسا ، يدادقم  لاهط  نسح  ناتساد ، نیا  يوار  دیآیم . فجن  تمـس  هب  هفوک  زا  اهنت  هنهرب ، ياپ  رـس و  اب  دیـسر  ارف  بش 
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نب نارمع  ام  تسود  يارب  زیخرب و  باوخ  زا  دومرف : وا  هب  ترـضح  هک  دـنیبیم  باوخ  هب  بش  ار  ترـضح  هک  دوب  فجن  هعقب  راددـیلک 
. نک زاب  ار  مرح  رد  نیهاش 

دنیبیم ناهگان  هک  دنیشنیم ، رظتنم  دنکیم و  زاب  ار  مرح  رد  دنکیم و  نشور  ار  اهعمش  دزیخیم و  رب  باوخ  زا  لاهط  نب  یلع  نم ، دج 
! ام يالوم  يا  دییامرفب  دیوگیم : ودب  مدج  دیسر ، مرح  هب  نوچ  دیآیم . ترضح  دقرم  فرط  هب  یخیش 

: دیوگیم مدج  متـسین ؛ نیهاش  نب  نارمع  نم  تفگ : نارمع  دیتسه ! نیهاش  نب  نارمع  امـش  دیوگیم : وا  متـسیک ؟ نم  دیوگیم : نارمع 
قح هب  دیوگ : نارمع  نک . زاب  ام  تسود  يارب  ار  رد  زیخرب و  درک  رما  دمآ و  مدزن  باوخ ، رد  مالـسلاهیلع  یلع  نآلا  دـیتسه ! نارمع  امش 
رد يور  ار  دوخ  نارمع  تفگ . نینچ  هک  مروخیم  دـنگوس  وا  قح  هب  يرآ  تفگ : مدـج  تفگ ؟ نینچ  هک ، مهدیم  دـنگوس  ار  وت  ادـخ 

[ . 1 . ] دنهدب نم  دج  هب  رانید  تصش  دیوگیم : یهام  دیص  رد  دوخ  ریدم  هب  دوشیم و  ندیسوب  لوغشم  دزادنایم و  مرح 
-----------------------------

اه : تشون  یپ 
ص90. مالسلاهیلع ، یلع  ترضح  یناگدنز  زا  ییاهناتساد  ج-5  یسانشداعم ، ج 9 ص-681  راونالاراحب ، [ 1]

یلع ماما  ناتسود  زا  ياهنومن 

: درک ضرع  يدرک ؟ يدزد  ادوسا ! ای  دومرف : ترضح  دوب ؛ هدرک  يدزد  هک  دندروآ  مالسلاهیلع  یلع  ترضح  تمدخ  هب  ار  یهایس  مالغ 
وت زا  رگید  راـب  دوـمرف : ترـضح  یلب ، درک : ضرع  دـسریم ؟ مین  گـناد و  هب  ياهدـیدزد  هچنآ  تـمیق  : دوـمرف مالـسلاهیلع ! یلع  اـی  یلب 
وا دیـسرپ و  يو  زا  رگید  راب  ترـضح  نینمؤملاریما ! اـی  یلب ، درک : ضرع  منکیم ؛ عطق  ار  وت  تسار  تسد  ییاـمن  فارتعا  رگا  مسرپیم 

نوریب هتفرگب و  رگید  تسد  رب  ار  هدیرب  تسد  ناتشگنا  هایـس  مالغ  نآ  دندیرب ؛ ترـضح ، نآ  هدومرف  هب  ار  شتـسار  تسد  درک ؛ فارتعا 
هاش تفگ : هدیرب ؟ یک  ار  تتـسار  تسد  هایـس ! مالغ  تفگ : دیـسر و  يو  هب  اوکلا  نب  هللادبع  دیکچیم ؛ نآ  زا  نوخ  هک  یلاح  رد  تفر ؛

. نامزلا رخآ  لوسر  یصو  نامدرم و  عیمج  يالوم  نم و  يالوم  نایقتم ، ياوشیپ  نانمؤملاریما ، تعاجش ، هشیب  ریژه  ، تیالو
اب وا  یتـسود  هک  میوگن  وا  حدـم  هنوگچ  تفگ : !؟ ینکیم وا  ياـنث  حدـم و  وت  تسا و  هدـیرب  ار  وت  تسد  وا  مـالغ ! يا  تفگ : اوکلا  نبا 

. لطاب هن  دیرب  قح  هب  ارم  تسد  ترضح ، نآ  تسا !؟ هتخیمآ  نم  تشوگ  نوخ و 
: دومرف ترضح  تشاد ؛ ضورعم  دوب ، هدینش  هچنآ  دمآ و  مالسلاهیلع  ریما  ترضح  تمدخ  هب  اوکلا  نبا 

ناشیولگ هب  لسع  رگا  هک  دشابیم  ینانمـشد  و  دیازفین ، ام  یتسود  زج  هب  مینک  ناشهراپ  هراپ  قح ، هب  انب  رگا  هک  دنتـسه  یناتـسود  ار  ام  »
«. دیازفین ام  ینمشد  زج  مینک  ورف 

؛ دروآ دوخ  هارمه  ار  هایس  مالغ  تفر و  مالسلاهیلع  نسح  ماما  رآ . زاب  ار  هایـس  مالغ  ورب  دومرف : ار  مالـسلاهیلع  نسح  ماما  ترـضح ، سپ 
یلاعت قح  ار  امـش  يانث  حدـم و  درک : ضرع  مالغ  ینکیم !؟ نم  ياـنث  حدـم و  وت  مدـیرب و  ار  وت  تسد  نم  مـالغ ! يا  دومرف : ترـضح 

رب ییاعد  دنکفا و  يو  رب  ار  دوخ  يادر  داهن ، دوخ  ياج  رب  ار  وا  تسد  ترـضح ، منکن ؟ ای  منک  ار  امـش  حدم  هک  مشاب  هک  نم  دـنکیم ،
[ . 1 . ] دناهدیربن زگره  ییوگ  هکنانچ  دش ، تسرد  يو  تسد  لاحلا  یف  دوب ، دمح  هروس  دناهتفگ  یضعب  دناوخ ، نآ 

!! دندرگیم روگب  هدنز  وا  هار  رد  مالسلاهیلع  یلع  ناتسود 
رهش نیا  رد  نانآ  و  دش ، راذگاو  هیبا  نب  دایز  هبعش و  نب  ةریغم  هب  بیترت  هب  هفوک  يرادنامرف  دندیسر ، تداهش  هب  نوچ  مالـسلاهیلع  یلع 

... دندیزای تسد  یمیظع  عیاجف  هب  دوب  مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  نایعیش  زکرم  هک 
هیواعم رابرد  هب  و  هتـسب ، ریجنز  هب  دوب  نانآ  سأر  رد  يدع  نب  رجح  هک  ار  هعیـش  ناسانـشرس  زا  رفن  هدراهچ  تواسق  مامت  اب  هیبا  نب  دایز 

. دریگب میمصت  نانآ  دروم  رد  يو  دوخ  ات  داتسرف ،
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هب ار  رگید  فصن  و  دنـشکب ، ار  نانآ  فصن  داد : روتـسد  يوما »  » رگمتـس هفیلخ  دـندروآ ، هیواـعم  شیپ  هب  ار  هدـش  ریگتـسد  هورگ  نوچ 
. دننادرگرب دایز »  » شیپ

: تفگ هدمآ و  شنارای  رجح و  شیپ  هب  هیواعم  رومأم 
« مکانلتق متیبا  نا  مک و  انکرت  متلعف  ناف  هل !! نعللاو  یلع  نم  ۀئاربلا  مکیلع  ضرعن  نا  انرما  انا  »

. میناسریم لتق  هب  ار  امش  تروص  نیا  ریغ  رد  دینک !! نعل  ار  وا  هتشادرب و  مالسلاهیلع  یلع  زا  تسد  مینک  داهنشیپ  امش  هب  هک  میرومأم  ام 
. دیهد ماجنا  دیهاوخیم  هچ  ره  امش  میرادیمن ، رب  یلع  زا  تسد  ام  دنتفگ : شنارای  رجح و 

هب بش  ات  دندش ، زامن  لوغشم  ار  بش  مامت  نانآ  یلو  دنداد ... رارق  ناشربارب  رد  ار  ناشیاهنفک  و  دندنک ، ار  نانآ  ياهربق  ماگنه  نیا  رد 
. دیسر ارف  رین  تداهش  هدعو  هدیسر و  نایاپ 

یلیخ یلو  دـناوخ  زامن  هزاجا  لیـصحت  زا  سپ  وا  مناوخب ، زاـمن  رگید  تعکر  ود  دـیهد  هزاـجا  مرمع  هظحل  نیرخآ  نیا  رد  تفگ : رجح 
سرت يارب  هک  دینک  رکف  ادابم  ات  ماهدناوخن ، زامن  تعرـس  نیا  هب  زگره  مرمع  رد  دنگوس ! ادخ  هب  تفگ : دـیناسر و  نایاپ  هب  ار  نآ  عیرس 

. مزادنایم ریخأت  هب  ار  مزامن  تداهش  زا 
قیرط نیدب  و  دنتشاذگ ، روگ  رد  هدنز  ار  ناسح  نب  نمحرلادبع  و  دندنز ... ار  شنارای  زا  رفن  شش  رجح و  ندرگ  ریشمش  اب  لاح  نیا  رد 

یلع و هار  هک  دندرک  تباث  تیناسنا  ناهج  هب  و  دنتشادنرب ، یلع  تیالو  زا  تسد  یلو  دندیسر ، تداهـش  هب  یهلا  نادرم  نآ  زا  رفن  تشه 
[ . 2 . ] تسا مدقم  ناج  دالوا و  لام و  رب  تیالو  قشع 

------------------------------------
اه : تشون  یپ 

ص216 . مالسلاهیلع ، یلع  ترضح  یناگدنز  زا  ییاهناتساد  زا  لقن  ص_113  سلاجملا ، ۀفحت  [ 1]
ریثانبا ج3 ص472-489. لماک  خیرات  [ 2]

خیرات ناقمحا  زا  ياهنومن 

ریبز و هحلط و  نم  ینکیم  نامگ  تفگ : هدمآ و  مالـسلاهیلع  یلع  روضح  هب  طوح  نب  ثراح  مان  هب  یـصخش  هک  تسا  هدمآ  خـیرات  رد 
!؟ منادیم لطاب  ار  هشیاع 

شباوج رد  ترـضح  دیـشابیم !! لـطاب  يرگید  نآ  و  قح ، کیمادـک  منادیمن  و  مراذـگیمن ، قرف  ناـنآ  وت و  نیب  نم  هک  نیا  زا  هیاـنک 
حیحص نیا  و  يور ! دارفا  دوخ  غارـس  هب  اهنآ  صیخـشت  يارب  یهاوخیم  وت  ياهدش ، هابتـشا  راچد  لطاب  قح و  صیخـشت  رد  وت  دندومرف :
غارـس هب  صاخـشا  ییاسانـش  رد  دـیاب  هکلب  تسین ، حیحـص  لـطاب  قـح و  ياـهرایعم  غارـس  هب  صاخـشا  ییاسانـش  رد  دـیاب  هکلب  تسین ،

. یهد زیمت  اطخ  زا  ار  باوص  حیحصان و  زا  ار  حیحص  قیرط ، نیا  زا  یباتشب و  لطاب  قح و  ياهرایعم 
!! ددرگیمن یسایس  لئاسم  لخاد  ،و  هدومن نالعا  یفرطیب  هار  هک  موریم  صاقو  دعس  هللادبع و  لابند  هب  نم  تفگ : ثراح 

يوریپ ناـنآ  حیحـصان  هار  زا  هنوگچ  وت  دـناهدرکن !! ماـیق  لـطاب  دـض  رب  و  هدومنن ، یناـبیتشپ  تقیقح  قح و  زا  ناـنآ  دـندومرف : ترـضح 
!! ییامنیم

زا و  تفرگ ، شیپ  ار  ارحـص  هار  هدیرخ و  دنفـسوگ  سأر  دـنچ  صاقو  دعـس  نامثع ، لتق  زا  سپ  هک : تسا  هدـمآ  رفن  ود  نآ  تالاح  رد 
!! دش لوغشم  یناپوچ  هب  هدومن و  يراددوخ  نینمؤملاریما  اب  تعیب 

هار ادـخ  لوسر  رـسمه  هصفح  شرهاوخ  تیاـمح  ریز  و  هتـسکش ، ار  دوخ  تعیب  سپـس  و  درک ، تعیب  ترـضح  نآ  اـب  رمع  هللادـبع  یلو 
!! داد حیجرت  نینمؤملاریما  یعامتجا  ماظن  رب  ار  ینیشن  هناخ  و  تفرگ ، شیپ  ار  یفرطیب 
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رمع هللادـبع  دز و  راد  هب  ار  ریبز  هللادـبع  داد ، خر  هکم  رد  هک  یگنج  رد  فـسوی  نـب  جاـجح  هـکنیا  اـت  دـینارذگیم  لاوـنم  نـیمه  رب  وا 
: تفگ ودب  هدمآ و  جاجح  لزنم  هب  هاگنابش 

: دومرف هک  مدینش  ادخ  ربمایپ  زا  نم 
«. تسا هدرمن  ناملسم  دسانشن ، ار  شیوخ  نامز  ماما  دورب و  ایند  زا  سک  ره  »

اب يو  اب  هک  یلاح  رد  جاجح  منک ! تعیب  وت  اب  ات  هدب  ار  تتسد  کنیا  مه  میامن ، تعیب  ناورم  کلملادبع  يارب  وت  قیرط  زا  ماهدمآ  کنیا 
!! نک تعیب  میاپ  اب  متسد  ياج  هب  ایب  تفگ : هدومن و  زارد  ار  شیاپ  ماگنه  نیا  رد  درکیم ، دروخرب  یمارتحایب  ریقحت و 

!؟ ییامنیم مریقحت  هدومن و  بدا  هئاسا  نم  هب  ارچ  تفگ : رمع  هللادبع 
هب دـنگوس  دوبن !؟ نامز  ماما  وا  ایآ  يدرکن ؟ تعیب  وا  اب  ارچ  دوبن ؟ ماما  مالـسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  ایآ  نادان ! قمحا  يا  تفگ : جاجح 
زا و  هدیناشک ، اجنیا  هب  راد  هبوچ  نیا  ار  وت  هکلب  ياهدماین ! اجنیا  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  روتـسد  تعیب و  يارب  وت  ادخ 

[ . 1 !! ] ياهدش دراو  سرت 
----------------------------

اه : تشون  یپ 
ص310-312. تیالو ، باتفآ  زا  لقن  هنیفس ج2 ص136. 254 و1213 و 1214  تمکح مالسالا  ضیف  هغالبلاجهن  [ 1]

هناصلاخ زامن 

: دومرف باحصا  هب  ترضح  دندروآ . گرزب  رتش  ود  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  يارب 
وا هب  ار  رتش  ود  نیا  زا  یکی  ات  دهدن ، هار  دوخ  هب  ایند  رکف  هنوگ  چیه  نآ  رد  هک  دـناوخب  زامن  تعکر  ود  تسه  یـسک  امـش  نایم  رد  ایآ 

. مهدب
: درک ضرع  تساوخ و  اپ  هب  مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  دادن . خساپ  باحصا  زا  یسک  دومرف ، رارکت  راب  دنچ  ار  شیامرف  نیا 

. مناوخب ار  زامن  تعکر  ود  نآ  مناوتیم  نم  هللالوسر ! ای 
: دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

! روآ ياج  هب  بوخ  رایسب 
: درک ضرع  دش ، لزان  لیئربج  داد  ار  زامن  مالس  هک  یماگنه  دش ، زامن  لوغشم  مالسلاهیلع  نینمؤملاریما 

! هدب یلع  هب  ار  اهرتش  زا  یکی  دیامرفیم  دنوادخ 
: دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

ار اهرتش  زا  کی  مادک  درک  رکف  دوب  هتسشن  دهشت  رد  یلع  دهدن . هار  دوخ  هب  ار  ایند  روما  زا  ياهشیدنا  زامن  ماگنه  هک  دوب  نیا  نم  طرش 
. دریگب

: تفگ لیئربج 
: دیامرفیم دنوادخ 

هن دوب و  شدوخ  يارب  هن  دوب ، ادخ  يارب  شاهشیدنا  دهدب ، ارقف  هب  دـشکب و  دریگب ، ار  وا  تسا  رتقاچ  رتش  مادـک  هک  دوب  نیا  یلع  فدـه 
. ایند يارب 

. داد وا  هب  ار  رتش  ود  رهمالسلاهیلع  یلع  زا  رکشت  رطاخ  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هاگنآ 
: دومرف هدومن ، ینادردق  ترضح  نآ  زا  ياهیآ  نمض  رد  زین  دنوادخ 
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[ . 1 « ] دیهش وهو  عمسلا  یقلا  وا  بلق  هل  ناک  نمل  يرکذل  کلذ  یف  نا  »
: دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  سپس 

ار شناـهانگ  هدـش و  دونــشخ  وا  زا  دـنوادخ  دـهدن ، هار  دوـخ  هـب  اـیند  روـما  زا  ياهشیدـنا  نآ  رد  دـناوخب و  زاـمن  تـعکر  ود  سک  ره 
[ . 2 . ] دزرمآیم

-----------------------------------------
اه : تشون  یپ 

ادـخ مـالک  هب  لد  شوگ  اـی  تسا  رایـشوه  بلق  ياراد  هک  سک  نآ  يارب  تسا  يروآداـی  عوـضوم  نیا  رد  اـقح   37. هیآ هروـس ق - [ 1]
دراد . لماک  هجوت  شتیناقح  هب  هدرپس و 

ج 4 ص41. راونألاراحب ، ياهناتساد  زا  لقن  ج 36 ص_191  راحب : [ 2]

هنابش ياوجن 

: دنکیم لقن  ءادردوبا 
مـشوگ هب  يروآ  رثأت  گنهآ  زیگنا و  مغ  ياون  ناهگان  متـشذگیم . هنیدـم  رد  راجنینب  ناتـسلخن  يالبال  زا  یناملظ  ياهبـش  زا  یکی  رد 

: دیوگیم نخس  نینچ  دوخ  يادخ  اب  بش  لد  رد  هک  تسا  یناسنا  مدید  دیسر و 
هدرپ تمرک  فطل و  هب  ار  مناهانگ  زا  رایـسب  هچ  يدرکن و  تبوقع  یتشذـگرد و  دوخ  ملح  هب  مکلهم  ناهانگ  زا  رایـسب  هچ  اراـگدرورپ !

، تسا هدرک  رپ  ار  ملامعا  همان  مناهانگ  هتشذگ و  وت  تیصعم  ینامرفان و  رد  مرمع  هچ  رگا  ایادخ  يدرکن . راکـشآ  يدیـشک و  اهنآ  يور 
. مرادن دیما  يرگید  زیچ  هب  وت  يدونشخ  ترفغم و  زا  ریغ  هب  متسین و  راودیما  وت  شزرمآ  زج  هب  نم  اما 

نب یلع  هب  ممـشچ  ناهگان  مدیـسر ، ادص  بحاص  هب  ات  هدرک ، تکرح  نآ  تمـس  هب  رایتخایب  هک  درک  ملوغـشم  نانچ  زاونلد  يادص  نیا 
نآ تاجانم  اعد و  عناـم  هدـنامن و  مورحم  زاـین  زار و  ندینـش  زا  اـت  مدرک  یفخم  ناـتخرد  ناـیم  رد  ار  دوخ  داـتفا . مالـسلاهیلع  بلاـطیبا 

. موشن ترضح 
. تخادرپ هلان  يراز و  هیرگ و  اعد و  هب  هاگ  نآ  دناوخ و  زامن  تعکر  ود  بش  تولخ  نآ  رد  مالسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع 

: دوب نیا  مالسلاهیلع  یلع  ياهتاجانم  هلمج  زا  زاب 
، منکیم رکف  وت  باذـع  تدـش  رد  هاـگره  دوشیم و  کـچوک  مرظن  رد  مناـهانگ  مشیدـنایم ، وت  تشذـگ  وفع و  رد  نوچ  اراـگدرورپ !

: دومن اوجن  نینچ  هاگ  نآ  دوشیم . گرزب  نم  تبیصم  يراتفرگ و 
ار وا  یهد  ناـمرف  سپ  یـشاب ، هدرک  تـبث  ار  نآ  وـت  یلو  ماهدرک  مشوـمارف  ار  نآ  دوـخ  هـک  منیبـب  ار  یناـهانگ  ملاـمعا  هماـن  رد  رگا  هآ !

يو لاح  هب  ناگتشرف  دنهدن و  يدوس  ار  وا  هفیاط  هلیبق و  دنهدب و  تاجن  ار  وا  دنناوتن  شاهداوناخ  هک  يراتفرگ  نآ  لاح  هب  ياو  دیریگب .
. دننکن محرت 

یگدنزوس تدش  زا  ياو  دنکیم . ادج  مه  زا  ار  ناسنا  ینوریب  ياضعا  دنازوسیم و  ار  یمدآ  رگج  لد و  هک  یتشک  زا  هآ ! تفگ : سپس 
هب وا  زا  ییادص  هن  رگید  یتدـم  زا  سپ  تسیرگ . تدـش  هب  ترـضح  زاب  دـیوگیم : ءادردوبا  دزیخیم . رب  منهج  زا  هک  شتآ  ياههرارش 

کیدزن هتفرگ . ارف  ار  وا  باوخ  يراد  هدنز  بش  رثا  رد  امتح  متفگ : دوخ  اب  دشیم . هدـید  وا  زا  یـشبنج  تکرح و  هن  دیـسریم و  شوگ 
رادیب حبـص  زامن  يارب  ار  ناشیا  مدید  تقو  کی  متفر . ترـضح  نیلاب  رب  منک . رادیب  حبـص  زامن  يارب  ار  ناشیا  متـساوخ  دـش ، رجف  عولط 

. درکن تکرح  مداد ، شناـکت  تسا . هداـتفا  نیمز  رب  کـشخ  پوـچ  هعطق  دـننام  ناـشیا  مدـید  تقو  کـی  متفر . ترـضح  نیلاـب  رب  منک .
: متفگ دادن . خساپ  مدز ، شیادص 
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. تسا هتفر  ایند  زا  مالسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  ادخ  هب  نوعجار » هیلا  انا  هللا و  انا  »
: دنکیم راهظا  شنانخس  همادا  رد  ءادردوبا 

. مدناسر نانآ  عالطا  هب  ار  وا  تلاح  مدش و  هناور  مالسلاهیلع  یلع  هناخ  هب  تعرس  هب  نم 
؟ تسیچ ناتساد  ءادردوبا ! تفگ : مالسلاهیلع  همطاف 

: دومرف متفگ . ار  همه  مدوب  هدید  مالسلاهیلع  یلع  تالاح  زا  هک  ار  هچنآ  نم 
. هدش ضراع  وا  رب  ادخ  زا  سرت  رثا  رد  هک  تسا  یشوهیب  نیا  دنگوس  ادخ  هب  ءادردوبا !

نم هب  درک و  زاب  ار  شنامشچ  دمآ و  شوه  هب  راوگرزب  نآ  میدیشاپ . شیامیـس  هب  بآ  میتشگرب و  ترـضح  نآ  دزن  یبآ  فرظ  اب  سپس 
: تفگ درک و  یهاگن  متسیرگیم ، تدش  هب  هک 

؟ ینکیم هیرگ  ارچ  ءادردوبا !
. منکیم هیرگ  يرادیم  اور  تدوخ  هب  هچنآ  رطاخ  هب  متفگ :

رفیک هب  ناراکهانگ  هک  یلاح  رد  دـنناوخ و  ارف  باـسح  نداد  سپ  يارب  ارم  هک  یتقو  نآ  وت ، لاـح  دوشیم  هنوگچ  ءادردوبا ! يا  دومرف :
راهق دنوادخ  هاگـشیپ  رد  نم  دننامرف و  رظتنم  منهج  نانابـساپ  دناهدرک و  هطاحا  ار  مرب  رود و  ریگ  تخـس  ناگتـشرف  دـنراد و  نیقی  یهلا 

. دنیامنن محرت  نم  لاح  هب  ایند  لها  دننک و  یهلا  روتسد  میلست  ارم  ناتسود ، مشاب و  رضاح 
[1 . ] تسین ناهنپ  وا  هاگن  زا  زیچ  چیه  هک  مریگیم  رارق  ییادـخ  ربارب  رد  هک  اریز  درک ، یهاوخ  محرت  نم  لاح  هب  رتشیب  لاح  نآ  رد  هتبلا 

.
--------------------------------------

اه : تشون  یپ 
ج 2 ص41. راونالاراحب ، ياهناتساد  زا  لقن  ج 41 ص11 و ج 87 ص_195  راحب : [ 1]

نآ یقیقح  موهفم  و  ارچ ؟ زامن 

: دیوگ يراصنا  هّللادبع  نب  رباج 
درک و باطخ  وا  هب  ترـضح  تسا ، زامن  لوغـشم  هک  میدـید  ار  یـصخش  مدوب ، مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  ناـیقّتم ، يـالوم  هارمه  هب  يزور 

؟ دشاب یم  هچ  يارب  هنوگچ و  هک  یناد  یم  ار  زامن  موهفم  انعم و  ایآ  دومرف :
؟ تسه مه  تدابع  زا  ریغ  یموهفم  زامن  يارب  ایآ  تشاد : راهظا 

تسا یموهفم  لیوأت و  ياراد  زامن  دینادرگ ، ثوعبم  تّوبن  هب  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  هک  یسک  نآ  ّقح  هب  يرآ ، دومرف : ترضح 
. دوب دهاوخ  نآ  رد  تیدوبع  يانعم  مامت  هک 
. امرف میلعت  ارم  سپ  درک : ضرع  صخش  نآ 

. دشاب دوعق  مایق و  ياراد  هک  نیا  زا  تسا  هّزنم  ناحبس و  دنوادخ ، هک  تسا  نآ  ریبکت  نیلّوا  موهفم  انعم و  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
. دشاب یمن  نوکس  تکرح و  هب  فوصوم  يادخ  ینعی ؛ ریبکت  نیمّود 

. درک هیبشت  یمسج  هب  ار  وا  ناوت  یمن  هک  نیا  ینعی ؛ ریبکت  نیمّوس 
. دوش یمن  ضراع  دنوادخ  رب  يزیچ  ینعی ؛ ریبکت  نیمراهچ 

. دنک یم  لولح  وا  رد  يزیچ  هن  دراد و  یّصاخ  ّلحم  هن  دنوادخ ، هک  تسا  نآ  شموهفم  ریبکت  نیمجنپ 
. درادن یموهفم  دنوادخ  يارب  لّوحت  رییغت و  زین  لاقتنا و  لاوز و  هک  تسا  نیا  شیانعم  ریبکت  نیمشش 
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. تسین حراوج  داعبأ و  ياراد  ماسجا ، رگید  نوچمه  ناحبس  دنوادخ  هک  نادب  ینعی ؛ ریبکت  نیمتفه  و 
یمن رب  تسد  نآ  زا  ما و  هدروآ  نامیا  وت  هب  نم  ادـنوادخ ! یئوگ : یم  هک  تسا  نآ  عوکر  ياـنعم  دومرف : دوخ  شیاـمرف  همادا  رد  سپس 

. دوش هدز  مندرگ  هچرگ  مراد ،
دوجو هب  مدع  زا  ارم  وت  ادنوادخ ! ینعی ؛ نیملاعلا » ّبر  هّلل  دْمَحلا  ُهَدِمَح  ْنَِمل  ُهّللا  َعِمَـس  : » یئوگ یم  يراد و  یم  رب  عوکر  زا  رـس  نوچ  و 

. یئوت قلطم  یتسه  سپ  متسین ، هدوبن و  يزیچ  نم  يا و  هدروآ 
كاخ زا  ارم  ینعی ؛ هدجـس  زا  ندرک  دـنلب  رـس  و  يا ؛ هدـیرفآ  كاخ  زا  ارم  ادـنوادخ ! یئوگ : يروآ ، دورف  هدجـس  رب  رـس  هک  یماگنه  و 

. يا هدنادرگ  جراخ 
ارم و  یئوگ : ینک  دنلب  رس  نوچ  و  ینادرگ ؛ یم  رب  كاخ  نورد  رد  ارم  وت  ادنوادخ ! ینعی ؛ يراذگ  هدجس  رب  رـس  راب  نیمّود  هک  نیمه  و 

. ینادرگ یم  جراخ  لامعا  یسررب  يارب  تمایق  زور  رد  كاخ  نیمه  نورد  زا 
مهیلع وا  تیب  لها  تیالو  لوسر و  ترضح  تّوبن  رب  تداهش  زین  و  دنوادخ ؛ تینادحو  هب  داقتعا  قاثیم و  دهع و  دیدجت  دّهشت ، موهفم  و 

. دشاب یم  هّللا  تاولص 
[ . 1  ] دشاب تمایق  باذع  زا  ینمیا  عقاو  رد  هک  تسا ، راذگ  زامن  هدنب  رب  دنوادخ  فرط  زا  یتمالس  مّحرت و  مالس ، يانعم  و 

-----------------------
اه : تشون  یپ 

ح 38. ص 253 ، ج 84 ، راون : الاراحب  ح 5 ، ص 105 ، ج 4 ، لئاسولا : كردتسم  [ 1]

ناینج نیب  رد  ماما  هدنیامن 

: دیامن تیاکح  هیلع  هّللا  تاولص  مولعلا  رقاب  ترضح  زا  لقن  هب  یفعج  دیزی  نب  رباج 
رد زین  يرایسب  تیعمج  و  دوب ؛ مدرم  هظعوم  ینارنخس و  لوغشم  هفوک  دجسم  ربنم  رب  مالسلا ، هیلع  یلع  ماما  نینمؤملاریما  ترضح  يزور 

. دنربب نیب  زا  ار  نآ  ات  دندرب  هلمح  مدرم  دش و  دجسم  دراو  یگرزب  یعفا  تروص  هب  يدوجوم  ناهگان  هک  تشاد  روضح  سلجم  نآ 
عنام دـینک و  اهر  دوخ  لاح  هب  ار  نآ  تعاـمج ! يا  دومرف : درک و  مدرم  هب  باـطخ  مالـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  ماـما  ماـگنه  نیا  رد 

. دیوشن شتکرح 
هک یماـگنه  درک ، تکرح  ترـضح  ربـنم  تمـس  هب  هتـسهآ  هک  دـندرک  یم  هدـهاشم  تریح  لاـمک  رد  و  دنتـشاذگ ؛ دازآ  ار  یعفا  مدرم 

. داد مالس  مالسلا  هیلع  ریما  ترضح  هب  درک و  دنلب  ار  دوخ  رس  دیسر  ربنم  کیدزن 
. منک مامت  ار  دوخ  ینارنخس  نم  ات  شاب  مارآ  دومرف : مالس ، باوج  نمض  ترضح 

؟ یتسیک وت  دومرف : دومن و  دوجوم  نآ  هب  باطخ  دیناسر  نایاپ  هب  ار  دوخ  ینارنخس  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  یتقو 
هب ات  هدرک  تیـصو  ارم  تسا و  هدرم  نونکا  وا  و  دوب ؛ نایّنج  نیب  رد  امـش  هفیلخ  هدنیامن و  مردپ  متـسه و  نامثع  نب  ورمع  نم  داد : خساپ 

؟ موش ایوج  نایّنج  رگید  دوخ و  هرابرد  ار  امش  رظن  مدرگ و  بایفرش  امش  رضحم 
نایّنج مامت  نیب  رد  نم  هدـنیامن  تردـپ و  نیـشناج  نم  فرط  زا  وت  میامن ، یم  هیـصوت  یهلا  ياوقت  تیاـعر  هب  ار  وت  نم  دومرف : ترـضح 

. دوب یهاوخ 
مالسلا هیلع  یلع  ماما  اب  سپس  و  دش ؛ هدیزگرب  ترضح  نآ  فرط  زا  یگدنیامن  هب  نایّنج  نیب  رد  ورمع  سپ  دوزفا : مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما 

. تفر درک و  یظفاحادخ 
؟ دنک یم  فیلکت  بسک  زین  امش  زا  دیآ و  یم  مه  امش  دزن  وا  ایآ  مدرک : ضرع  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  هب  دیوگ : رباج 
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[ . 1 . ] یلب دومرف :
---------------------

اه : تشون  یپ 
س 3. ص 147 ، يربکلا : ۀیاده  ح 6 ، ص 396 ، ج 1 ، یفاک : لوصا  [ 1]

هناخ بیرخت  ای  تعامج  زامن 

: دیامرف تیاکح  هیلع  هّللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  زا  لقن  هب  یسوط  خیش  موحرم 
یگدنز دجسم  یگیاسمه  رد  هک  یناناملسم  زا  يا  هّدع  دیسر : ربخ  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ماما  نینمؤملاریما  ترـضح  هب  يزور 

. دنوش یمن  رضاح  دجسم  رد  تعامج  زامن  هب  دننک ، یم 
راهظا يا  هبطخ  داریا  نمـض  زامن ، هماقا  زا  دـعب  تفای و  روضح  ناراذـگزامن  عمج  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ماما ، هاـگ  نآ  سپ 

: تشاد
. دنوش یمن  رضاح  تعامج  زامن  هب  ام  اب  دنرادن و  تکراشم  نینمؤم  فوفص  رد  ام و  دجاسم  رد  دارفا ، زا  يا  هّدع  ما  هدینش 

. ددرگ نخس  مه  نیشنمه و  اذغ و  مه  اه  نآ  اب  درادن  ّقح  یسک  دعب ، هب  نیا  زا 
عمج رد  نارگید  دننامه  زین  نانآ  هک  یمادام  ات  دیامن ، کمک  ناشیا  هب  ای  ددنبب و  یئوشانز  نامیپ  ناشیا  اب  درادـن  ّقح  یـسک  نینچمه  و 

. دننک تکرش  تعامج  زامن  رد  دنبای و  روضح  نیملسم 
دـننز و شتآ  هدرک و  بیرخت  ناشرـس  رب  ار  يدارفا  نینچ  ياـه  هناـخ  هک  مهد  روتـسد  تسا  نکمم  اـسب  هـچ  دوزفا : ترـضح  نآ  سپس 

. دنیامن هبوت  یهلا  هاگرد  هب  دنرادرب و  تسد  ناشلمع  نیا  زا  هک  نآ  رگم  دننازوسب ،
لمع دوب  هدومن  صّخـشم  هیلع  هّللا  تاولـص  یلع  نینمؤملاریما  هک  دوخ  هفیظو  هب  نینمؤم  دوزفا : همادا  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماـما 
رگید هارمه  و  هدـش ؛ نامیـشپ  دوخ  لـمع  زا  اـه  نآ  هرخ ، ـالاب  هک  نآ  اـت  دـندومن ، هلماـعم  ترـشاعم و  كرت  فّلختم  دارفا  اـب  دـندرک و 

[ . 1 . ] دندرک تکرش  تعامج  زامن  و  دجاسم ؛ رد  ناراذگزامن 
------------------------

اه : تشون  یپ 
ص 308. ج 2 ، یسوط : خیش  یلاما  [ 1]

هیصوت نیتسخن 

: دومرف دیبلط و  روضح  هب  ارم  ترضح  نآ  دیدرگ ، لزان  (ص ) ادخ لوسر  رب  [ 1 ( ] نیبرقالا کتریشع  رذنا  و   ) هیآ هک  یماگنه 
رگا هک  منادیم  یفرط ، زا  مراد . رذحرب  یهلا  باذع  زا  منک و  توعد  اتکی  يادخ  شتـسرپ  هب  ار  مناگتـسب  هک  هدش  هتـساوخ  نم  زا  یلع !

هکنیا ات  متـسب  ورف  مد  بسانم  یتصرف  راظتنا  رد  تهج  نیا  هب  منکیم . تفایرد  يراوگان  خساپ  مراذگب  نایم  رد  نانآ  اب  ار  تیرومأم  نیا 
: تفگ دمآ و  دورف  لیئربج 

مهارف ار  نآ  تامدـقم  هک  مهاوخیم  وت  زا  نونکا  « ) دـش یهاوخ  التبم  یهلا  باذـع  هب  یهدـن  ماجنا  ار  دوخ  تیرومأـم  رگا  دـمحم ! يا  »
یحدق نک و  خبط  ییاذـغ  نآ  رب  دنفـسوگ  نار  کی  ندوزفا  اب  نک و  هیهت  مدـنگ ) ولیک  هس  ًابیرقت   ) ماعط عاص  کی  راک  نیا  يارب  ینک )

. میامن غالبا  اهنآ  هب  ار  شیوخ  تیرومأم  منک و  وگتفگ  ناشیا  اب  نم  ات  روآ  درگ  ار  بلطملادبع  نارسپ  هاگنآ  نک ، رپ  ریش  زا  زین 
رد دندوب . درم  لهچ  اهنآ  مدناوخ . ارف  وا  ینامهم  هب  ار  بلطملادبع  نادـنزرف  سپـس  مدرک و  مهارف  دوب ، هداد  روتـسد  ترـضح  هچنآ  نم 
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. دنتشاد روضح  زین  بهلوبا  سابع و  هزمح ، بلاطوبا ، ربمغیپ : ياهومع  اهنآ  نایم 
ياهکت (ص ) ادخ لوسر  مداهن  نیمز  رب  نوچ  . مدروآ مدوب ، مدرک  هیهت  هک  ار  ییاذـغ  دـش و  هدرتسگ  هرفـس  (ص ) ادـخ لوسر  روتـسد  هب 

(. دیروخب  ) دیریگرب و ادخ  مان  هب  دومرف : سپس  و  تخیر ، اذغ  فرظ  فارطا  رد  درک و  هکت  هکت  دوخ  ياهنادند  اب  تفرگرب و  تشوگ 
يوس هب  يرایسب ) ي   ) اهتسد هک  مدیدیم  ردق  نیمه  نم  . دنتشادن یکاروخ  هب  يزاین  رگید  هکنادنچ  دندش ) ریس  و   ) دندروخ یگمه  سپ 

!(. دوشیمن هتساک  اذغ  زا  يزیچ  اما   ) دنروخیم نآ  زا  دوشیم و  زارد  اذغ 
زا رفن  کی  يوگباوج  اهنت  هدش  خبط  ياذـغ  عومجم  هک  دوب  نانچ  نانآ  زا  کی  ره  ياهتـشا ) ، ) تسوا تسد  هب  یلع  ناج  هک  ییادـخ  هب 

. رتشیب هن  دوب ، اهنآ 
كاروخ شیاجنگ  ریـش  حدق  دنگوس  ادخ  هب  . دندش باریـس  دندیـشون و  یگمه  نانآ  مروایب . زین  ار  ریـش  فرظ  دومرف  (ص ) ادـخ لوسر 

(. دنتشگ زاین  یب  یکاروخ  یندیشون و  زا  (ص ) ادخ لوسر  تکرب  هب  یگمه  اما  . ) تشادن ار  رفن  کی  زا  شیب 
ناتیوداج دیدش ، هچ  تفگ : درک و  یتسدشیپ  بهلوبا  دیوگب ، نخـس  ناشیا  اب  تساوخ  (ص ) ادخ لوسر  هک  نیمه  اذـغ ، فرـص  زا  سپ 

!؟ درک
. تفگن ینخس  ناشیا  اب  ربمغیپ  دندش و  قرفتم  نانامهم  داتفا و ) یگدامآ  زا  سلجم  ، ) بهلوبا نانخس  اب 

نم هکنآ  زا  شیپ  درک و  یتسدـشیپ  نم  رب  دوخ  راـتفگ  اـب  درم  نیا  هک ) يدـید  ! ) یلع دومرف : نم  هب  (ص ) ادـخ لوسر  دـعب ، زور  دادـماب 
نآ روتـسد  هب  انب  زین  نم  . نک توعد  هرابود  ار  ناـنآ  نک و  لـمع  زورید  دـننام  زین  زورما  وت  تخاـس . هدـنکارپ  ار  تیعمج  میوگب  ینخس 

: دومرف درک و  زاغآ  ار  دوخ  نخس  (ص ) ادخ لوسر  اذغ ، فرص  زا  سپ  مدروآ  درگ  ار  اهنآ  مدرک و  هیهت  ییاذغ  ترضح 
يارب نم  هچنآ  زا  رتهب  يزیچ  دوخ ، موق  يارب  هک  مرادـن  غارـس  ار  یناوج  برع  نایم  رد  نم  دـنگوس ، ادـخ  هب  بلطملادـبع ! نادـنزرف  يا 
نادب ار  امش  ات  تسا  هداد  روتسد  نم  هب  ادخ  ما و  هدروآ  ار  ترخآ  ایند و  یتخبکین  تداعس و  امش  يارب  نم  دشاب . هدروآ  ما ، هدروآ  امش 

نم نیـشناج  یـصو و  نم و  ردارب  نآ ، شاداپ  هب  ات  دـناسر  يرای  تیرومأم  نیا  رد  ارم  تسا  رـضاح  امـش  زا  کیمادـک  کـنیا  مناوخارف .
؟ دشاب

متـساخرب و)  ) مدوب اهنآ  نیرتکچوک  زور  نآ  هک  نم  دـندز و  زاب  رـس  وا  فرح  زا  هنارواـبان  دـشن و ) هدینـش  ربماـیپ  ناگتـسب  زا  یخـساپ  )
. دوب مهاوخ  تیرومأم  نیا  رد  امش  راک  کمک  نم  (ص ) ادخ ربمایپ  يا  متفگ :

: تفگ و  [ 2] داهن مندرگ  رب  تسد  دید ) نانچ  هک  ( ) (ص ادخ لوسر 
. دینک شیوریپ  دیشاب و  هتشاد  يونش  فرح  وا  زا  امش  و  امش ، نایم  رد  نم  نیشناج  یصو و  ردارب و  تسا  نیا  هک  یتسارب 

: دنتفگ بلاطوبا  مردپ )  ) هب دندیدنخیم  هک  یلاح  رد  دنتساخرب و  هورگ  نآ 
! ینک تعاطا  يو  زا  يرب و  نامرف  ترسپ  زا  هک  درک  رومأم  ار  وت 

رذنا نا  ینرما  هللا  نا  یلع ! ای  لاقف : یناعد  هللا  لوسر  یلع  نیبرقالا ) کتریـشع  رذنا  و   ) هیالا هذـه  تلزنا  امل  لاق : بلاط  یبا  نب  یلع  نع 
! دمحم ای  لاقف  لیئربج  یناج  یتح  تمصف  هرکا ، ام  مهنم  را  رمالا  اذهب  مهدانا  یتم  ینا  تملع  اعرذ و  کلذب  تقضف  ( نیبرقالا کتریشع 

ینب عمجا  مث  نبل  نم  اسع  انل  الما  هاش و  لجر  هیلع  لعجا  ماعطلا و  نم  اعاص  اـنل  عنـصاف  کـبر  کبذـعی  هب  ترما  اـم  لـعفت  مل  نا  کـنا 
هنوصقنی و وا  الجر  نودـیزی  الجر  نوعبرا  ذـئموی  مه  مهتوعد و  مث  هب  ینرما  اـم  تلعفف  هب  ترما  اـم  مهغلبا  مهملکا و  یتح  بلطملادـبع 

لوسر لوانت  هتعـض  املف و  هب  تئجف  مهل  تعنـص  يذـلا  ماعطلاب  اعد  هیلا  اوعمتجا  املف  بهلوبا ، سابعلا و  هزمح و  بلاطولا و  همامعا  مهیف 
میا هجاح و  نم  یش  یلا  مهل  ام  یتح  اولکاف  هللا  مساب  ولک  لاق : مث  هیحصلا  یحاون  یف  اهاقلا  مث  هنانساب  اهقشف  محللا  نم  هعـضب  ص )  ) هللا

اوبرشف سعلا  کلذب  مهتئجف  یلع ! ای  موقلا  قسا  لاق : مث  مهعیمجل ، هتمدق  ام  لکایل  مهنم  دحاولا  لجرلا  ناک  نا  هدیب  یلع  سفن  يذلا  هللا 
دشا لاقف : مالکلا  یلا  بهلوبا  هدب  مهملکی  نا  ص )  ) هللا لوسر  دارا  املف  هلثم  برشیل  مهنم  لجرلا  ناک  نا  هللا  میا  اعیمج و  اوور  یتح  هنم 
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نم تعمس  ام  یلا  ینقیس  دق  لجرلا  اذه  نا  یلع ! ای  دغلا ، نم  یل  لاقف  ص )  ) هللا لوسر  مهملکی  مل  موقلا و  قرفتف  مکبحاص  مکرحـس  ام 
ماعطلاب یناعد  مث  مهتعمج ، مث  تلعفف  یل  مهعمجا  مث  سمـالاب  تعنـص  اـم  لـثم  یلا  موقلا  اـنل  دـعف  مهملکا ، نا  لـبق  موقلا  قرقتف  لوقلا 

مث اوور  یتح  اعیمج  هنم  اوبرشف  سعلا  کلذب  مهتئجف  مهقسا  لاق : مث  هجاح  یشب  مهل  ام  یتح  اولکاف  سمالاب  لعف  امک  لعفف  مهل ، هتبرقف 
ریخب مکتئج  دـق  ینا  هب  مکتئج  امم  لضفاب  هموق  اج  برعلا  یف  اباش  نا  ملعا  ام  هللا  ینا و  بلطملادـبع  ینب  ای  لاقف : ص )  ) هللا لوسر  ملکت 

مجحاف مکیف ؟ یتفیلخ  ییـصو و  یخا و  نوکی  نا  یلع  رمالا  اذـه  یلع  ینرزاوی  مکیاـف  هیلا  مکوعدا  نا  هللا  ینرما  دـق  هرخـالا و  ایندـلا و 
كریز نوکا و  ص )  ) هللا لوسر  ای  [ 3 ،- ] اقاس مهشمحا  انطی و  مضعا  انیع و  مهصمرا  انـس و  مهثدحال  ینا  و  انا ، تلق  اعیمج و  اهنع  موقلا 

موقلا ماقف  اوعیطا . هل و  اوعمساف  مکیف  یتفیلخ  ییثو و  یخا و  اذه  مهل : لاق  مث  یتبقرب  دخاف  تلق ، ام  تدعا  اوکـسماف و  لوقلا  داعاف  هیلع 
[ . 4 . ] عیطت کنبال و  عمست  نا  كرما  دق  بلاط : یبال  نولوقی  نوکحضی و 

-------------------------
: اه تشون  یپ 

ناسرتب .» یهلا ) باذع  زا   ) ار دوخ  کیدزن  ناشیوخ  : » 26 :) 214  ) ءارعش هروس  [ 1]
تبثم خساپ  (ص ) ادخ لوسر  يادن  هب  هک  دوب  یلع  اهنت  راب  ره  رد  دش و  رارکت  تبون  هس  ات  توعد  نیا  هک  تسا  هدمآ  رگید  لقن  رد  [ 2]

ص 179 .) ج 18 ، راحب ، . ) داد
یـسلجم همالع  نایب  زا  هکنانچ  تسین ، اهنآ  يرهاظ  يوغل و  يانعم  دوصقم  تسا و  ترـضح  یناوجون  كدوک و  زا  هیانک  ریباـعت  نیا  [ 3]

. دوشیم هدافتسا  ثیدح  نایاپ  رد 
لاـمتحا يور  نیازا  دـشاب . ناـکدوک  تایـصوصخ  زا  دـناوت  یمن  مکـش  یگرزب  هـک  تـسا  ینتفگ  اـنطب » مـهمظعا   » هـلمج صوـصخ  رد 

ثیح زا  مدوب  اهنآ  نیرترغال  ینعی  دشاب ، انطب » مهـصمخا   » ثیدـح حیحـص  نتم  هک  دـسریم  رظن  هب  دوشیم . هداد  تیاور  رد  فیحـصت 
. دشاب انعم  نیا  رب  یبوخ  هنیرق  دناوتیم  مه  اقاس  مهشمحا  .و  مکش

. دننکیم لیدبت  مهمظعا  هب  یگداس  هب  خاسنار  مهصمخا »  » و
بلاطوبا هناخ  رد  ینامهم  طاـسب  هک  دوشیم  هدافتـسا  تیاور  زا  : » تسا هتفگ  ص 336  ج 1 ، هعیشلا ، نایعا  رد  نیما  نسحم  دیـس  همالع 

تسا .» هداد  ماجنا  ردپ  تیاضر  هزاجا و  اب  ار  راک  نیا  یلع  کش  نودب  تسا و  هدوب 
ص 191؛ ج 18 ، راحب ، د 361 ؛ ص  ج 1 ، هعیـشلا ، نایعا  ص 210 ؛ ج 13 ، هغالبلاجهن ، حرـش  و 63 ؛ ص 62  ج 2 ، يربط ، خـیرات  [ 4]

ص 324. ج 2 ، ریدغلا ،

نیرفن

؟ تسا لاح  هچ  رد  ینالف  دیسرپ : تفرگ و  ار  باحصا  زا  يدرم  غارس  (ص ) ادخ لوسر  يزور 
(. دنارذگیم یتخس  هب  یناگدنز  و   ) هتشگ شیرپ  راز و  هتسکش  رپ  لاب و  غرم  نانوچ  و  هدش ، هراچیب  روجنر و  تسا  یتدم  دنتفگ :

. دش يو  لزنم  هناور  وا  تدایع  دصق  هب  تساخرب و  درک و ) محرت  وا  لاح  هب   ) ترضح
رما کی  هب  دنتـسم  وا  يالتبا  يرامیب و  هک  تفایرد  تسارف  هب  (ص ) ادـخ ربمایپ  دوب و  هتـشگ  التبم  روجنر و  ًاـعقاو  راـتفرگ  راـمیب و  درم  )

؟ ياهدرک نیرفن  دوخ  قح  رد  ایآ  : دیسرپ يو  زا  هک ) دوب  نیا  تسین  يداع 
رطاخ هب  ارم  ترخآ ، ناهج  رد  تسانب ، رگا  اراگدرورپ  : مدوب هتفگ  اعد  ماـقم  رد  نم  تسا ، روط  نیمه  هلب ، تفگ : درک و ) يرکف   ) راـمیب

.... یهد رارق  ناهج  نیمه  رد  ار  نآ  ییامرف و  لیجعت  نم  رفیک  رد  هک  مهاوخیم  وت  زا  ، یهد رفیک  مناهانگ  باکترا 
مه ایند و  تداعـس  مه  میرک )  ) راگدرورپ زا  ، دشیم هچ  رگم  يدرک !؟ ییاعد  نینچ  دوخ  قح  رد  ارچ  درم ! يا  دومرف : (ص ) ادـخ لوسر 
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: يدناوخیم ار  هیآ  نیا  دوخ  شیاین  رد  يدشیم و  راتساوخ  ار  رگید  يارس  یتخبکین  تداعس و 
[ . 1 (. ] رانلا باذع  انق  هنسح و  هرخالا  یف  هنسح و  ایندلا  یف  انتآ  انبر  )

. دش جراخ  لزنم  زا  ام  هارمه  هتفایزاب  یتمالس  اب  تشگ و  ملاس  حیحص و  دناوخ و  ار  اعد  التبم  درم 
. هباحصا نم  لجر  نع  لاس  ذا  سلاج  وه  امنیبف  ع ...:)  ) یلع لاق 

. البلا هدش  نم  هرفلا  هئیهک  وه  اذاف  هاتاف  هیلع  شیر  خرفلا ال  هئیهک  البلا  نم  راص  دق  هنا  ص !)  ) هللا لوسر  ای  اولاقف :
؟ اعد کتحص  یف  وعدت  تنک  دق  لاقف :

. ایندلا یف  یل  اهلجعف  هرخالا  یف  اهب  یبقاعم  هبوقع  امیا  بر  ای  لوقا : تنک  معن ، لاق :
؟ رانلا باذع  انق  هنسح و  هرخالا  یف  هنسح و  انیدلا  یف  انتا  مهللا  تلق : الا  یبنلا  لاقف 

[ . 2 . ] انعم جرخ  احیحص و  ماق  لاقع و  نم  طشن  امناکف  لجرلا  اهلاقف 
--------------------------

: اه تشون  یپ 
هرقب 201:2 .) هروس  . ) رادهاگن خزود  هجنکش  زا  نادرگ و  دنم  هرهب  ترخآ ، ایند و  ياهتمعن  زا  ار  ام  اراگدرورپ ! [ 1]

ص 293. ج 17 ، راحب ، ص 223 ؛ جاجتحا ، [ 2]

تاجن

هداتسرف يا  تفگ : دیناسر و  يو  هب  ار  دوخ  هدز  تشحو  همیسارس و  ینز  هک  دوب  هتـسشن  دوخ  نارای  زا  یعمج  نایم  رد  (ص ) ادخ لوسر 
دشکیم و هزایمخ  مادم  دیآیمن و  مه  هب  هدام و  زاب  شناهد  میناروخیم ، اذغ  وا  هب  هچ  ره  تفرب . فک  زا  مدنزرف  دیـسرب ، مداد  هب  ادخ !

. دزیریم نوریب  اذغ  رایتخا  یب 
. میدش نز  نآ  لزنم  هناور  وا  هارمه  زین  ام  تساخرب . (ص ) ادخ لوسر 

: دومرف تسشن و  رامیب  نیلاب  رب  دش و  هناخ  دراو  (ص) ادخ ربمایپ 
. میادخ هداتسرف  نم  هک  وش ! رود  ادخ  تسود  زا  ادخ ! نمشد  يا 

. تساخ اپرب  طاشن  تحص و  رد  رامیب  صخش  تفرگ و  هرانک  ناوج  زا  ناطیش 
. تسام رکشل  ءزج  ام و  هاپس  رد  نونکا  مه  وا 

. هارماب وه  ادا  هباحصا  ضعب  یف  وه  انیب  ادمحم  ناف  ع ...:)  ) یلع لاق 
لاق هانیتا  املف  هعم  انمق  یبنلا و  ماقف  بواثتلا ! هیلع  عقو  ماعطب  هتیتا  املک  توملا  ضایح  یلع  فرشا  دق  ینبا  نل  ص )  ) هللا لوسر  ای  تلاقف :

[ . 1 . ] انرکسع یف  انعم  وه  احیحص و  ماقف  ناطیشلا  هبناجف  ص .)  ) هللا لوسر  اناف  هللا  یلو  هللا  ودع  ای  بناج  هل :
-------------------------

: اه تشون  یپ 
ص 224. جاجتحا ، [ 1]

رادید نیتسخن 

لوسر دورو  دروآ . فیرشت  ترضح  دمآرب ، مراهچ  زور  دادماب  نوچ  دماین . ام  ندید  هب  (ص ) ادخ لوسر  تشذگ و  زور  هس  نآ  زا  سپ 
درم هناخ  رد  هکنیا  اب  ینکیم ؟ هچ  اجنیا  وت  دومرف : امـسا  هب  ترـضح  ام . لزنم  رد  سیمع ) تنب  امـسا  روضح  اب  دش  فداصم  (ص ) ادـخ
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یگدیـسر وا  تاجاح  رب  هک  ینز  روضح  هب  فافز  بش  رد  رتخد  تیادـف ، مردام  ردـپ و  تفگ : امـسا  ياهدرک ؟ فقوت  اـجنیا  ارچ  تسه 
. مناسر يرای  ار  وا  داد  تسد  یتجاح  ار  همطاف  رگا  هک  تسا  هدوب  ور  نآ  زا  اجنیا  رد  نم  فقوت  تسا . دنمزاین  دنک ،

. دزاس هدروآ  رب  ار  وت  تاجاح  ترخآ  ایند و  رد  ادخ  دومرف : وا  هب  ترضح 
، میدینـش دوب ) قاـتا  زا  نوریب  ارهق  هک   ) امـسا اـب  ار  ترـضح  يوگتفگ  نوچ  میدوب و  رتسب  رد  همطاـف  نم و  دوب . يدرـس  زور  زور  نآ  ... 
، مراد نات  هدهع  رب  هک  یقح  ساپ  هب  ار  امـش  دومرف : دش و  دنلب  ترـضح  نآ  يادـص  هک  مینک  عمج  ار  دوخ  رتسب  میزیخرب و  ات  میتساوخ 

. مدنویپب امش  هب  زین  نم  ات  دیزیخنرب  دوخ  ياج  زا  هک  مهدیم  دنگوس 
. درک ابع  نایم  رد  ار  دوخ  درس  ياهاپ  تسشن و  ام  رـس  يالاب  دش و  لخاد  (ص ) ادخ ربمایپ  میتشگزاب و  دوخ  لاح  هب  میدرک و  تعاطا  ام 
، دـش مرگ  وا  كرابم  ندـب  هک  یتاظحل  تشذـگ  زا  سپ  دنابـسچ ... هنیـس  هب  همطاف  ار  رگید  ياپ  متفرگ و  شوغآ  هب  نم  ار  شتـسار  ياپ 

: دومرف
مه ياردقم  شونب و  بآ  نیا  زا  یکدنا  یلع ! دومرف : سپـس  دناوخ و  نآ  رب  نآرق  زا  دـنچ  یتایآ  مدروآ ... نوچ  روایب . یبآ  هزوک  یلع !
وت زا  ار  يدیلپ  سجر و  همه  ادخ  تفگ : دیشاپ و  نم  هنیـس  رـس و  رب  تفرگ  ار  بآ  هدنام  یقاب  ترـضح  ندیماشآ ، زا  سپ  راذگب . یقاب 

. دزاس كاپ  یتسپ  هانگ و  ره  زا  ار  وت  دنادرگ و  رود 
یقاب یکدـنا  ماـشایب و  نآ  زا  يردـق  دومرف : داد و  شرتخد د  تسد  هب  دـناوخ و  نآ  رب  ادـخ  باـتک  زا  یتاـیآ  دـیبلط ... هزاـت  یبآ  سپس 

. درک ار  اعد  نامه  زین  يو  قح  رد  دیشاپ و  وا  هنیس  رس و  رب  ار  هدنام  یقاب  هاگنآ  راذگب .
یف فاصف  انیلع  لخدـیلا  ان  اج  عبارلا  مویلا  هحیبص  یف  ناک  املف  انیلع ، لخدـیال  اثالث  کلذ  دـعب  ص )  ) هللا لوسر  ثکم  و  ع :)  ) یلع لاـق 

. هیمعثخلا سیمع  تنب  امسا  انترجح 
؟ لجر هرجحلا  یف  انهاه و  کفقی  ام  اهل : لاقف 

همطاف جـئاوح  یـضقال  انهه  تمقاف  اهجئاوحب  موقت  اهدـهاعتت و  هارما  یلا  جاتحت  اهجوز  یلا  تفز  اذا  هاتفلا  نا  یما  یبا و  كادـف  تلاقف :
. هرخالا ایندلا و  جئاوح  کل  هللا  یضق  امسا ! ای  لاق :

اقرتفتال امکیلع  یقحب  لاقف : موقنل ، انبهذ  امـسال  ص )  ) هللا لوسر  مالک  انعمـس  املف  اـبعلا  تحت  همطاـف  اـنا  تنک  هرق و  هادـغ  تناـک  و  ... 
يردص یلا  اهتممضف  ینمیلا  هلجر  تذخا  اننیب و  امیف  هیلجر  لخدا  انـسوور و  دنع  سلج  لخد و  انلاح و  یلا  انعجرف  . امکیلع لخدا  یتح 

هیف لفتف  هتیتاف  ام  ننم  زوکب  ینتئا  یلع ! ای  لاق : اتئفد  اذا  یتح  رقلا  نم  یفدن  انلعج  اهردص و  یلا  اهتمـضف  يرـسیلا  هلجر  همطاف  تذـخا  و 
يردـص و یـسار و  یلع  املا  یقاب  شرف  کلذ  تلعفف  الیلق  هیف  كرتا  هبرـشا و  یلع ! ای  لاق : مث  یلاعت  هللا  باتک  نم  تایآ  هیف  ارق  اثالث و 
: اهل لاق  هتنبا و  یلا  هملـس  لعف و  امک  لعفف  هب  هتیتاف  دـیدج ، امب  ینتئا  لاق : اریهطت و  كرهط  نسحلاابا و  ای  سجرلا  کنع  هللا  بهذا  لاق :

[ . 1 . ] اریهطت كرهط  سجرلا و  کنع  هللا  تبهذا  لاق : اهردص و  اهسار و  یلع  هشرف  تلعفف ، الیلق ، هنم  یکرتا  یبرشا و 
-------------------------

: اه تشون  یپ 
ص 132. ج 43 ، راحب ، [ 1]

يدبا نیرفن 

دوب و هدیمرآ  تداهش  رتسب  رد  شیالوم  هک  ياهظحل  رد  وا  تسا  ع)  ) نانمؤمریما نیتسار  ناوریپ  رادافو و  ناروای  رامش  رد  هتابن  نب  عبـصا 
لاح هکنیا  اب  درک . ثیدـح  ياضاقت  ترـضح  نآ  زا  رارـصا  اب  دـش و  رـضاح  يو  نیلاـب  رب  درکیم ، يرپس  ار  دوخ  رمع  یناـیاپ  تاـظحل 

: درک لقن  نینچ  وا  يارب  ار  ریز  هعقاو  تفریذپ و  ار  هتابن  نبا  شهاوخ  لاح ، نیع  رد  اما  دوبن  دعاسم  ترضح 
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ات تساوخ  نم  زا  (ص ) ادخ لوسر  مدوب . هتفر  (ص ) ادخ لوسر  تدایع  هب  نم  مه  زور  کی  يدـمآ ، متدایع  هب  وت  هک  روط  نامه  غبـصا !
کی ربنم ، زارف  رب  ورب و  دجـسم  هب  دندومرف : ترـضح  مناوخ . ارف  دجـسم  هب  وا  بناج  زا  یمایپ  ندینـش  يارب  ار  نانآ  مور و  مدرم  نایم  هب 

: وگب نینچ  مدرم  اب  تسیاب و  منیشنیم  نم  هک  ییاج  زا  رتنییاپ  هلپ 
؛ دریگ رارق  دوخ  نیدلاو  قاع  مشخ و  دروم  هک  یسک  رب  نیرفن  ... 

؛ دزیرگب شیوخ  يالوم  زا  هکنآ  رب  نیرفن 
. دزاس مورحم  شّقح  زا  ار  وا  دزرو و  تنایخ  ریجا  دزم  رد  هک  یسک  رب  نیرفن 

ار تیعمج  هک  یلاـح  رد  دجـسم  ياـهتنا  زا  يدرم  نیب  نیا  رد  مدـمآ . ریز  هب  ربـنم  زا  متفگ و  ترـضح  نآ  رما  هب  هک  دوب  یتـالمج  اـهنیا 
: تفگ دمآ و  شیپ  دناسرب ، نم  هب  ار  دوخ  تشاد  یعس  تفاکشیم و 

. نک حیرشت  ام  يارب  ار  اهنآ  یتفگ ، هیانک ) هشوگ و  و   ) راصتخا هب  هلمج  هس  نسحلاابا ! يا 
. مدرک لقن  ار  درم  نآ  نخس  متشگزاب و  ادخ  ربمایپ  دزن  و  متفگن ، يزیچ  وا  خساپ  رد  نم 

ارم ناتشگنا  زین  ادخ ، لوسر  غبصا ! دومرف ): تفرگ و  دوخ  تسد  نایم  رد  ارم  ناتشگنا  زا  یکی  ترضح  ماگنه  نیا  رد  دیوگیم : غبـصا  )
: دومرف تاملک  نآ  حرش  رد  لاح  نیمه  اب  دوب و  هتفرگ  تسد  رد  نینچ 

ام زا  هک  ره  میتسه ، مدرم  نیا  يالوم  وت  نم و  داب . وا  رب  ادخ  تنعل  دروآ  مشخ  هب  ار  ام  سک  ره  میتسه ، تما  نیا  ناردـپ  وت  نم و  یلع !
ادـخ لوسر  ترتع  تیب و  لـها  یتسود  هک   ) اـم ترجا  رد  سک  ره  میتسه ، تما  نیا  ریجا  وت  نم و  ددرگ . ـالتبم  يدـبا  نیرفن  هب  دزیرگب 

.... متفگ نیمآ  زین  نم  تفگ و  نیمآ  ترضح  سپ  ددرگ . راتفرگ  وا  فطل  زا  يرود  ادخ و  تنعل  هب  دزرو  تنایخ  تسا )
دعـصا هعماج و  هالـصلا  سانلا  یف  دانف  جرخا  نسحلا ! ابا  ای  لاقف  هعاسلا . تئج  امک  ادـئاع  هللا  لوسر  تیتا  ینا  غبـصا ! ای  ع ...:)  ) یلع لاق 

هترجا اریجا  ملظ  نم  الا  هیلع ، هللا  هنعلف  هیلاوم  نم  قبا  نم  الا  هیلع ، هللا  هنعلف  هیدـلاو  قع  نم  ال  سانلل : لق  هاقرمب و  یماقم  نود  مق  ربنملا و 
هیلع هللا  هنعلف 

نهتزجوا تاملک و  ثلاثب  تملکت  نسحلا ! ابا  ای  لاقف : لجر ، دجسملا  یـصقا  نم  ماقف  هللا  لوسر  یبیبح  هب  ینرما  ام  تلعفف  غبـصا ! ای  .... 
: لاق يدیب و  ذخا  مث  غبصالا  لاق  لجرلا ، نم  ناک  ام  تلقف  هللا  لوسر  تیتا  یتح  اباوج  درا  ملف  انا ، نهحرشاف 

اوبا تنا  ینا و  الا و  نسحلاابا ! ای  لاق : مث  كدی ، عباصا  نم  اعبـصا  تلوانت  امک  يدی  عباصا  نم  اعبـصا  هللا  لوسر  لوانت  اذک  غبـصا ! ای  ... 
انملظ نمف  همالا  هذـه  اریجا  تنا  ینا  الا و  هللا  هنعل  انع  قبا  نم  یلعف  هنالا  هذـه  ایلوم  تنا  ینا و  ـالا و  هیلع  هللا  هنعلف  اـنقع  نمف  همـالا  هذـه 

[ . 1 .... ] نیمآ تلقف : نیمآ  لاق  مث  هیلع  هللا  هنعلف  انترجا 
-----------------------------

: اه تشون  یپ 
ص ج 22 ، راـحب ، .) تسا هدوب  یمارگ  لوسر  تاـفو  زا  لـبق  زور  هدزوـن  قوـف  هعقاو  ترا  نب  باـّبخ  هتفگ  هب  ص 45 . ج 40 ، راـحب ، [ 1]

(. 489

مشش رفن 

قباطم ار  اهنآ  تشاذگیم و  نایم  رد  ار  شتالکشم  درکیم و  تروشم  نم  اب  روما ، زا  يرایسب  رد  وا  دیـسر . تفالخ  هب  رمع  يو  زا  سپ 
. دشاب هتسج  دوس  شرکف  زا  هدرک و  تروشم  وا  اب  رمع  هک  دنرادن ، غارس  ار  نم  زج  یسک  زین  منارای  دادیم ؛ ماجنا  نم  رظن 

تخاس و ریگلفاغ  ار  وا  یناهگان  گرم  هک  یماگنه  مدوب . نم  تشاد ، دـیما  مدرم  يرادـمامز  تفالخ و  رما  هب  هک  یـسک  اهنت  وا ، زا  سپ 
ییاـضف رد  ار  نآ  دوب و  مبولطم  هک  روط  ناـمه  ار  دوخ  قح  هک  مدرک  نیقی  نم  دـش ، هتفرگ  يو  زا  يریبدـت  میمـصت و  هنوگ  ره  تصرف 
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دهاوخ شـسپ  ارم  هتـساوخ  نیرترب  دیما و  نیرتهب  نیا ، زا  سپ  دنوادخ  مدروآ و  گنچ  هب  متـسجیم ، تنوشخ  هنوگ  ره  زا  رودب  مارآ و 
هک درک  تفالخ  دزمان  بلطواد و  ار  ياهدـع  تساوخیم : دوخ  هک  درک  نانچ  رمع  ینایاپ  تاظحل  رد  زین  وا  هکلب  دـشن ) نینچ  اما   ) دروآ

همه وا ، يداماد  راختفا  و  يدنواشیوخ ، دنویپ  ربمایپ و  تثارو  تهج  زا  ارم  دنلب  تیعقوم  شنیزگ ، نیا  رد  وا  [ 1 ! ] مدوب نانآ  نیمشش  نم 
. ارم ناشخرد  راثآ  زا  يرثا  هن  دنتشاد و  ارم  قباوس  هن  نانآ  زا  کی  چیه  هک  تخاس  ربارب  یناسک  اب  ارم  تشاگنا و  هدیدان  ار  همه  و 

و  ) مینکن راتفر  وا  لیم  قباطم  هچنانچ  داد  روتـسد  و  درک ، مکاح  ام  همه  رب  ار  دوخ  دنزرف  دومن و  راذـگاو  اروش  هب  ام  نایم  رد  ار  تفالخ 
. دوش هدز  ام  رفن  شش  ره  ندرگ  مینکن )  قفاوت  هفیلخ  نییعت  هب 

لوسر تفگ : هک  منک  رارکت  ار  وا  نخـس  مرادن  تسود  نم  دناد ! ادـخ  تسا ، مزال  لمحت  ربص و  هزادـنا  هچ  راوگان  دـماشیپ  نیمه  يارب 
. دوب یضار  دوب ) هدرک  تفالخ  دزمان  ار  اهنآ  دوه  هک   ) تعامج نیا  زا  تفر و  ایند  زا  (ص ) ادخ

!. تسا هدوب  دنسرخ  نانآ  زا  (ص ) ادخ لوسر  وا  ياعدا  هب  هک  دهدیم  یتعامج  نتشک  هب  رما  هک  یسک  زا  اتفگش ،
هنیـشیپ دندش ، راتـساوخ  ارم  رظن  دندیـسرپ و  نم  زا  نوچ  و  مدوب . تکاس  نم  دنتفگ و  نخـس  شیوخ  عفن  هب  کی  ره  تفالخ  اهدزمان  ... 

هتشر دوخ و  یگتسیاش  ریطخ و ) تیعقوم  زا  و  . ) مدرمشرب دوب  راکشآ  نانآ  يارب  هکنادنچ  دوخ  لیاضف  زا  مدش و  روآدای  ار  نانآ  دوخ و 
تدق و لیـصحت  تسایر و  بح  یلو  مدش . رکذتم  ار  همه  دوب ، هدش  هتـسب  مکحم  نانآ ، ندرگ  رب  ص )  ) ادـخ لوسر  تسد  هب  هک  یتعیب 

. دننک شالت  دوب ، هدادن  رارق  اهنآ  يارب  دنوادخ  هک  یقح  ندروآ  گنچ  هب  يارب  ات  تشاداو  ار  نانآ  ناینیشیپ ، هب  یّسءات  یبلطایند و 
هفیظو هب  و   ) دشاب هتشاد  رظن  رد  ار  ترخآ  ناهج  نیسپاو و  زور  دوخ ، میمصت  رد  ات  متـساوخیم  وا  زا  مدشیم  اهنت  هک  هنآ  زا  کی  ره  اب 

هب دوخ  زا  سپ  ار  تفالخ  هتـشر  هکنیا  نآ  دنتـشاد و  طرـش  کی  نم  باختنا  شنیزگ و  يارب  ربارب ، رد  نانآ  اما  دـنک ) لمع  دوخ  یعقاو 
ندرپس و  ص )  ) ادخ لوسر  تیصو  ادخ و  باتک  هب  لمع  زج  منزیمن و  مدق  تیاده  هارهاش  رد  زج  نم  هک  دندید  نوچ  و  مراپسب . ناشیا 

رد تکرـش  دوخ و  لامآ  هب  یباـیتسد  یپ  رد  و  دـنتفاترب ) يور  نم  زا   ) تسین هتخاـس  نم  زا  يرگید  راـک  تسا ... راوازـس  هک  نآ  هب  قح ،
درک و تعیب  نامثع  اب  ماجنارس  درکیم  شالت  هار  نیا  رد  هک  یـسک  دندرپس . نافع  نبا  تسد  هب  ار  تفالخ  راسفا  تردق ، زا  ییوج  هرهب 

.... دیزگرب مدرم  يرادمامز  هب  ار  وا 
:( دندومرف داریا  اهنآ  هب  باطخ  ار  نانخس  نیا  ترضح  اجنیا  رد  )

رب حالص و  ریخ و  هب  ناناملسم  روما  هک  یمادام  دنگوس  ادخ  هب  اما  مرت ، هتسیاش  نارگید  زا  تفالخ  يّدصت  رب  نم  هک  دینادیم  ذوخ  امش 
(. دنشاب هدوسآ  تینما  مظن و  هیاس  رد  نارگید  و   ) دوش متس  نم  رب  اهنت  راذگب  مرادن ، یشهاوخ  دشاب  ماظن  کلس 

شندروآ گنچ  هب  يارب  امش  هک  هچنآ  نتـشاگنا  چیه  رب  دشاب  یتّجح  ما  هنادهاز  راتفر  مبلطیم و  ادخ  زا  ار  دوخ  يرادیاپ  ربص و  شاداپ 
یف ینرظانی  يرما و  نع  اهردصیف  رومالا  دراوم  یف  ینورواشی  ناک  هبحاص  دعب  مئاقلا  ناف  ع ...:)  ) یلع لاق  . دیریگیم تقبس  رگیدکی  زا 
یلع هتینم  هتتا  املف  ياوس  هدعب  رمالا  یف  عمطیال  يریغ و  کلذ  یف  هرظانی  یباحـصا  ملعیال  ادحا و  ملعاال  ییار ، نع  اهیـضمیف  اهـضماوغ 

اهبلطا و تنک  یتلا  هلزنملاب  هیفاع  یف  یقح  تعجرتسا  دـق  ینا  کشا  مل  هندـب ، نم  هحـص  یف  هضما  ناک  رماال  هلبق و  ناک  ضرمالب  هاـجف 
. تلما ام  لضفا  توجر و  ام  نسحا  یلع  کلذب  یتایس  هللا  نا  اهسمتلا و  تنک  یتلا  هبقاقلا 

رهص هبارقال و ال  لوسرلا و  هثارو  یف  الاح  یل  رکذ  مهنم و ال  دحاوب  ینواسی  مل  مهسداس و  انا  اموق  یمس  ناب  هرما  متخ  نا  هلعف  نم  ناکف 
برضی نا  هرما  انیلع و  امکاح  اهیف  هنبا  ریص  اننیب و  يروش  اهریـص  و  يراثآ ، نم  رثاال  یقلوص و  نم  هقباس  لثم  مهنم  دحاولال  بسنال و  و 
بطخی لک  مهمایا  موقلا  ثکمف  . اربص دوهیلا  اخا  ای  اذه  یلع  ربصلاب  یفک  هرما و  اوذفنی و  مل  نا  مهیف  رمالا  ریص  نیذلا  هتسلا  رفنلا  قانعا 

هوجو نم  هولهجی  مل  ام  مهل  تحـضوا  و  مهراثآ ، يراـثآ و  هماـیا و  یماـیا و  یف  مهترظاـنف  يرما  نع  ینولاـس  اذـف  کـسمم  اـنا  هسفنل و 
طـسب هرامالا و  بح  مهاعد  مهقانعا ، یف  یل  هعیبلا  نم  هدکا  ام  هدیکات  مهیلا و  یل  ص )  ) هللا لوسر  دـهع  مهترکذ  مهنود و  هل  یقاقحتـسا 

. مهل هللا  لعجی  مل  ام  لوانت  یلا  مهلبق  نیضاملاب  ادتقالا  ایندلا و  یلا  نوکرلا  یهنلا و  رمالا و  یف  نسلالا  يدیالا و 

مالسلا هیلع  یلع  ماما  www.Ghaemiyeh.comهمانشناد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1507زکرم  هحفص 1425 

http://www.ghaemiyeh.com


املف يدعب ، هل  اهریـصا  نا  اطرـش  ینم  سمتلا  هیلا ، رئاص  هیلع و  مداق  وه  ام  هترذح  هللا و  مایا  هترکذ  دحاولا  دعب  مهنم  دحاولاب  تولخ  اذاف 
امم هعنم  هل و  هللا  لعج  ام  مهنم  يرما  لک  اطعا  لوسرلا و  هیـصو  لجوزع و  هللا  باتک  یلع  لمحلا  اضیبلا و  هجحملا  الا  يدنع  اودجـس  مل 

[ 2 .... ] نافع نبا  یلا  ینع  اهلازا  هل ؛ هللا  لعجی  مل 
کلذ رجال  اسامتلا  هصاخ ، یلع  الا  روج  اهیف  نکی  مل  نیملسملا و  روما  تملس  ام  نملـسال  هللاو  و  يریغ ، نم  اهب  قحا  ینا  متملع  دقل  .... 

[ . 3 . ] هجربز هفرخز و  نم  هومتسفانت  امیف  ادهز  هلضف و  و 
--------------------------

: اه تشون  یپ 
قفاوت هب  اروش  ياـضعا  رگا  تفگ : رمع  يریغ ، دارا  اـم  لـقالا و  اولتقا  رمع :)  ) لاـق و  دوـمرف : ترـضح  سپـس  دـیفم : خیـش  تیاور  هب  [ 1]

ترـضح دـینزب . دـندش ، عقاو  لقا  فرط  رد  هک  یناسک  ندرگ  دـیریگب و  ار  رثکا  بناج  امـش  دـش ، یهتنم  رثکا  لـقا و  هب  ارآ  دندیـسرن و 
ص 153 .) دیفم ، لاما  ! ) دوبن نم  زج  یسک  لقا  نتشک  زا  وا  دوصقم  دومرف :

ص 177 . ج 38 ، راحب ، ص 427 ؛ لاصخ ، ص 173 ؛ صاصتخا ، [ 2]
هبطخ 73. مالسالا ، ضیف  حرش  همجرت و  هغالبلاجهن ، [ 3]

تمادن

دوخ باختنا  زا  هکنیا  رگم  دـندناسرن  بش  هب  ار  زور  نآ  دـندیزگرب ) تفالخ  هب  ار  ناـمثع  هک   ) اروش باحـصا  هک  تسا  نیا  مناـمگ  اـما 
شنزرـس ار  نارگید  دوخ و  همه ، نیا  اـب  تخادـنایم و  يرگید  ندرگ  هب  ار  هاـنگ  کـی  ره  دنتـشگزاب و  دوخ  يءار  زا  ددـش و  نامیـشپ 

. درکیم
زاس اههمغن  وا  هیلع  دـنتخادرپ و  وا  زا  يربت  ریفکت و  هب  دـندرکیم ) يراشفاپ  يو  ندـیزگرب  رد  هک   ) اهتخـسرس ناـمه  هک  دیـشکن  یلوط 

باحـصا رگید  نانآ و  زا  درب و  هانپ  دوخ  ناتـسود  هب  ات  دنتخاس  دوبجم  ار  يو  دندومن و  گنت  نامثع  رب  ار  هصرع  هک  ییاج  ات  دـندرک ...
. دنک ینامیشپ  راهظا  دوخ  رادرک  زا  دسارهب و  دوب ، هتشگ  اپ  رب  وا  هیلع  هک  یبوشآ  زا  دنک و  افعتسا  تساوخرد  (ص ) ادخ لوسر 

راب دـش و  نم  هرهب  رذـگهر  نیا  زا  هک  یجنر  دوب . رتراوازـس  یبات ، یب  يربص و  یب  رب  رتکاندرد و  نم  يارب  یلبق  دـماشیپ  زا  دـماشیپ  نیا 
رب مزاس و  هشیپ  ییابیکـش  ربص و  هک  دوب  نیا  نم  منیمـصت  اما  تسین . يریگ  هزادـنا  فیـصوت و  لـباق  تیـشن ، ملد  رب  نآ  زا  هک  یهودـنا 

. مشاب ایهم  تسا  ربکاندرد  رت و  تخس  هچنآ  لمحت 
لک ضعب  یلع  مهـضعب  لاحا  مهباقعا و  یلع  اوصکن  مهتمادـن و  ترهظ  یتح  کلذ  مهموی  نم  لوسما  موقلا  ملعا  مل  مث  ع ...:)  ) یلع لاق 
رئاس هصاـخ و  هباحـصا  یلا  یـشم  هنم و  اووربت  هورفکا و  یتح  ناـفع  نبا  رمـالاب  دبتـسملاب  ماـیالا  لـطت  مل  مث  هباحـصا  مولی  هسفن و  مولی 

ربصی نا ال  يرحا  عظفا و  اهتخا و  نم  ربکا  دوهیلا  اخا  ای  هذه  تناکف  هتتلف  نم  هللا  یلا  هتعیب  نم  مهلیقتـسی  هماع  ص )  ) هللا لوسر  باحـصا 
[ . 1 . ] اهنم غلبا  ضما و  ام  یلع  ربصلا  الا  اهیف  يدنع  نکی  مل  هتقو و  دحیال  هفص و  غلبی و  يذلا ال  اهنم  ینلانف  اهیلع 

-----------------------------
: اه تشون  یپ 

ص 177. ج 38 ، راحب ، ص 174 ؛ صاصتخا ، ص 428 ؛ لاصخ ، [ 1]

ربیخ دربن 

شدرگادرگ دـندوب و  هتخاس  یهوک  زارف  رب  ار  دوخ  ياههعلق  نایدوهی  . دوب ناتـسبرع  هریزج  هبـش  رد  دوهی ، مهم  ياههاگیاپ  زا  ریبخ  عالق 
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نمـشد ذوفن  رطخ  ماگنه  دـشیم و  اپرب  زاـین  ماـگنه  هب  هک  دـندوب  هدرک  بصن  قدـنخ  نآ  رب  كرحتم  یلپ  دـندوب و  هدیـشک  یقدـنخ  ار 
. دشیم هتشادرب 

اههعلق رامش  ناخروم ، [ . 1 . ] دشاپ ورف  نمـشد  هاگیاپ  ددرگ و  هدوشگ  اهنآ  عالق  ات  دنداتفا  هار  هب  ربیخ  يوس  هب  نارای  اب  (ص ) ادـخ ربمایپ 
. دناهدرمشرب تشاد ، ترهش  صاخ  یمان  هب  کی  ره  هک  هعلق ، هد  ات  ار 

ترضح نآ  دزن  سک  كدف ، هیرق  یلها  دروآ ، رد  دوخ  فرصت  هب  يرگید  زا  سپ  یکی  ار  نایدوهی  عالق  هکنآ  زا  سپ  (ص ) ادخ لوسر 
. دشکنار نانآ  دنک و  هدنسب  ناشدیعبت  هب  دراذگ و  تنم  نانآ  رب  هک  دنتساوخ  وا  زا  دنداتسرف و 

زین ترضح  دنتشادن . یمهس  نآ  رد  ناناملسم  ریاس  دندرگ  ادخ  لوسر  هصلاخ  تفرن ، كدف  يوس  هب  يرکشل  نوچ  و  تفریذپ . ترضح 
[ . 2 . ] دیشخب همطاف  شرتخد  هب  ار  كدف 

-------------------------------
: اه تشون  یپ 

ص 294 . ج 1 ، (ص ،) دمحم هار  ك : ر . [ 1]
ص 506. مالسا ، ربمایپ  خیرات  ك : ر . [ 2]

دهز ياههنومن 

يادتقم اوشیپ و  ار  وا  ینک و  هدنـسب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یمارگ  لوسر  شور  هریـس و  رب  هک  تسا  یفاک  رادقم  نیمه  دوخ ، راتفر  رد  . 1
هنوگچ هک  يزومایب  وا  زا  يزرو و  یـسأت  ترـضح  نآ  هب  نآ ، رامـشیب  ياهبیع  ینوبز و  نآ و  ياهیتسپ  ایند و  شهوکن  رد  يزاس و  دوخ 
دروخن چیه  ایند  شون  زا  تسا !؟ هدرتسگ  نارگید  لباقم  رد  ار  نآ  هدیچرب و  وا  ناگدید  ربارب  زا  ار  دوخ  ناماد  نآ ، ياهیگدـنبیرف  ایند و 

دربن .... ياهرهب  شیاهرویز  زا  و 
زاـین و هک  ادـخ  هب  مدـنمزاین .» یتـسرف ، میارب  ییوـکین  ریخ و  زا  هچنآ  هب  اراـگدرورپ  : » تـفگ هـک  یماـگنه  مالـسلاهیلع  یـسوم  هـب  رگنب 
ات دوب ) نیمز  ناهایگ  وا  كاروخ  تشذگیم و  وا  رب  یتدم  نوچ   ) تسا هدوبن  يرگید  زیچ  دروخب  هک  ینان  هدرگ  زج  یـسوم  تساوخرد 

دوب . نایامن  يرغال ، تدش  وا و  مکش  تسوپ  یکزان  زا  ناهایگ  يزبس  هک  ییاج 
امرخ فیل  زا  ییاهلیبنز  نتخاس  اب  هک  یسک  نایتشهب ؛ رگاینخ  ریمازم و  بحاص  نامه  زادنیب ، یهاگن  مالسلاهیلع  یبن  دواد  هب  یهاوخ  رگا 

زا تساوخیم و  کمک  اـهنآ  شورف  يارب  دوخ  نایـسلجم  زا  تشادیم و  هضرع  رازاـب  هب  ار  اـهنآ  و  درکیم ، قازترا  دوخ  جـنر  تسد  زا 
دنارذگیم . راگزور  درکیم و  هیهت  نیوج  ینان  صرق  نآ  دمآرد 

درکیم و نت  رب  نشخ  ربز و  ياهماج  و  تخاسیم . دوخ  شلاب  ار  گنس  باوخ  ماگنه  هک  یسک  میوگب ، میرم  نب  یسیع  زا  یهاوخ  رگا 
ییاج  ) برغم قرشم و  نامسآ  شناتسمز  شوپرـس  دوب و  هام  ییانـشور  شبـش  غارچ  دیـشکیم . یگنـسرگ  دروخیم و  راوگان  كاروخ 

يدنزرف هن  دزاس و  هتفیرف  ار  وا  هک  تشاد  يرـسمه  هن  دـییوریم . میاهب  يارب  هک  دوب  نامه  وا  هایگ  هویم و  دـیاسایب ) نآ  رد  هک  تشادـن 
دزاس . نوبز  راوخ و  ار  يو  هک  یصرح  هن  درادزاب و  ادخ  هب  هجوت  زا  ار  وا  هک  دوب  هتشابنا  یلاوما  هن  دیامن . نیگهودنا  ار  وا  هک 

شرازگتمدخ .... اهنت  شیاهتسد  دوب و  شراوهار  بکرم  شیاهاپ 
، نادیم نیا  نامرهق  کش  یب  تشاد ، ناکما  يرشب  يارب  گرم  لاگنچ  زا  رارف  رگا  و  دوب ، رودقم  یـسک  يارب  ایند  رد  دولخ  اقب و  رگا  . 2

اما تشاد . هارمه  مأوت و  ار  نآ  دوب و  هدرک  عمج  توبن  دـنلب  ماقم  اب  ار  سنا  نج و  یهاشداپ  تنطلـس و  هک  یـسک  دوب ؛ دواد  نب  نامیلس 
دندرک و هناشن  ار  وا  يدوبان  یتسین و  نامک  زا  گرم  ياهریت  دیسر ، ماجنا  هب  ایند  نیا  رد  وا  يهرهب  دیـسر و  نایاپ  هب  وا  رمع  هک  یماگنه 

دندناشن . يو  ثاریم  هب  ار  نارگید  دندومن و  یلاخ  وا  دوجو  زا  ار  اههناخ  اهرهش و 
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ةرثک اهبیع و  ایندلا و  مذ  یلع  کل  لیلد  ةوسألا و  یف  کل  فاک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  یف  ناک  دقل  مالـسلاهیلع ...: یلع  لاق  . 1
میلک یسومب  تینث  تئـش  نا  اهفراخز و  نع  يوز  اهعاضر و  نع  مطف  اهفانکأ و  هریغل  تئطو  اهفارطأ و  هنع  تضبق  ذا  اهیواسم  اهیزاخم و 
تناک دقل  ضرألا و  ۀلقب  لکأی  ناک  هنال  هلکأی  ازبخ  الا  هلأس  ام  هللا  و  ریقف ) ریخ  نم  یلا  تلزنأ  امل  ینا  بر  : ) لوقی ثیح  مالـسلاهیلع  هللا 

همحل . بذشت  هلازهل و  هنطب  قافص  فیفش  نم  يرت  لقبلا  ةرضخ 
مکیأ هئاسلجل : لوقی  هدیب و  صوخلا  فئافـس  لمعی  ناک  دـقلف  ۀـنجلا  لهأ  ءيراق  ریمازمل و  ابحاص  مالـسلاهیلع  دوادـب  تثلث  تئـش  نا  و 

اهنمث . نم  ریعشلا  صرق  لکأی  و  اهعیب ؟ ینیفکی 
هجارـس عوجلا و  همادا  ناک  و  بشجلا . لکأی  نشخلا و  سبلی  رجحلا و  دـسوتی  ناک  دـقلف  مالـسلاهیلع  میرم  نب  یـسیع  یف  تلق  تئـش  نا 

دلو هنتفت و ال  ۀـجوز  هل  نکت  مل  مئاهبلل و  ضرالا  تبنت  ام  هناحیر  هتهکاف و  اهبراغم و  ضرألا و  قراشم  ءاتـشلا  یف  هلالظ  رمقلا و  لـیللاب 
[ . 1 . ] هادی همداخ  هالجر و  هتباد  هلذی ، عمط  هتفلی و ال  لام  هنزحی و ال 

نجلا و کلم  هل  رخـس  يذلا  مالـسلاهیلع  دواد  نب  نامیلـس  کلذ  ناکل  الیبس  توملا  عفد  یلا  وأ  املـس  ءاقبلا  یلا  دجی  ادـحا  نأ  ولف  .... 2
ۀـیلاخ و هنم  رایدـلا  تحبـصأ  توملا و  لابنب  ءاـنفلا  یـسق  هتمر  هتدـم  لمکتـسا  هتمعط و  یفوتـسا  اـملف  ۀـفلزلا ، میظع  ةوبنلا و  عم  سنـالا 

[ . 2 .... ] نورخآ موق  اهثرو  ۀلطعم و  نکاسملا 
-----------------------------

: اه تشون  یپ 
هبطخ 159 . زا  یشخب  مالسالا ، ضیف  حرش  همجرت و  هغالبلاجهن ، [ 1]
هبطخ 181. زا  یشخب  مالسالا ، ضیف  حرش  همجرت و  هغالبلاجهن ، [ 2]

مدرم موس  کی  يدوبان 

دومرف : جع )  ) يدهم روهظ  مئالع  دروم  رد  مالسلاهیلع  نینمؤملاریما 
ياهبمب هوبنا  اب  هلأسم  نیا  ماجنا  هک  زوسنامناخ  ياهالب  اهگنج و  رثا  رد   ) دـنوش هتـشک  مدرم  موس  کی  هکنیا  ات  دوشیمن  جراخ  يدـهم 

اهیرامیب و رثا  رد   ) دـنریمیم مدرم  موس  کـی  و  دـیآیمن ) رظن  هب  دـیعب  تسیفاـک  نیمز  هرک  ربارب  نیدـنچ  يدوباـن  يارب  هک  هریغ  یمتا و 
[ . 1 . ] دننامیم یقاب  مدرم  موس  کی  اهنت )  ) و اهیطحق )

( مان  ) ماگنه نآ  رد  تسا ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآ  اب  قح  انامه  دنک : ادن  نامـسآ  زا  يدانم  نوچ  دومرف : مالّـسلاهیلع  نینمؤملاریما 
[ . 2 . ] دنرادن وا  دای )  ) زج يرکذ  هتفرگ و  لد  هب  ار  وا  تبحم  دتفا و  اهنابز  رب  يدهم 

-------------------------
اه : تشون  یپ 

لامعلازنک . زا  روهدلا  بئاون  [ 1]

لامعلازنک . زا  روهدلا  بئاون  [ 2]

ینکن افو  یتفگ  هچنآ  هب  منیبیمن 

هتساوخ ار  وا  ترضح  دورب  هک  درک  تشپ  یتقو  دمآ  مالّـسلاهیلع  ریما  دزن  تعیب  يارب  مدرم  زا  یهورگ  اب  مجلمنبا  دیوگ : هتابن  نب  غبـصا 
دورب هک  درک  تشپ  یتقو  درک ، تعیب  هرابود  داد و  ماجنا  وا  دنکـشن ، تعیب  دـنکن و  هلیح  رکم و  هک  تفرگ  نامیپ  دـهع و  وا  زا  هرابود  و 

هک درک  تشپ  یتقو  درک ، نینچ  وا  دنکـشن ، تعیب  هک  تفرگ  نامیپ  دـهع و  وا  زا  دـنک و  تعیب  موس  راب  يارب  اـت  هتـساوخ  ار  وا  ترـضح 
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. دنکشن تعیب  ات  دومن  دیکأت  تفرگ و  نامیپ  دهع و  وا  زا  ترضح  مراهچ  راب  يارب  دورب 
همزمز ار  رعـش  نیا  ترـضح  یـشاب ؟ هدرک  نینچ  نم  زج  هب  رگید  صخـش  اب  هک  مدیدن  نینمؤملاریما  ای  دـنگوس  ادـخ  هب  تفگ : مجلمنبا 

درک :
یلتق  دیری  هئابح و  دیرا 

دارم نم  کلیلخ  نم  كریذع 
دهاوخن شنزرـس  يدارم  نیا  رطاخ  هب  ار  وت  یـسک  تروص  نیا  رد  دراد ، ارم  نتـشک  دصق  وا  یلو  مراد  ار  وا  هب  شـشخب  دصق  نم  ینعی :

. درک
[ . 1 . ] ینک افو  یتفگ  هچنآ  هب  منیبیمن  دنگوس  ادخ  هب  مجلم  رسپ  يا  ورب 

-------------------------
اه : تشون  یپ 

ص16. داشرالا ، ج 42 ص 192 - راونالاراحب ، [ 1]

رگهلیح ینز  گنرین 

، تسناوتن دنک  رظن  فطع  هجوت و  بلج  ار  راکزیهرپ  ناوج  دیشوک  هچ  ره  یلو  دیدرگ ، راصنا  زا  یناوجون  هتخابلد  هتفیـش و  رگهنتف  ینز 
هلیسو نیدب  تخاس و  هدولآ  نار  ود  نیب  زا  ار  دوخ  هماج  نآ  هدیفس  اب  هتـسکش  ار  یغرم  مخت  هدمآ و  رب  ییوجماقتنا  ددص  رد  ور  نیا  زا 

. تسا هدومن  اوسر  ارم  درم  نیا  هفیلخ ! يا  تفگ : درب و  رمع  دزن  ار  وا  هدرک  مهتم  ار  نمادکاپ  ناوج 
رمع زا  تسا و  هدشن  ییاشحف  بکترم  زگره  هک  درکیم  دای  دـنگوس  هتـسویپ  درم  دـهد ، تبوقع  ار  يراصنا  ناوج  تفرگ  میمـصت  رمع 

ور مالسلاهیلع  ترـضح  نآ  هب  رمع  دوب ، هتـسشن  اجنآ  رد  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  اقافتا  دیامن ، قیقحت  تقد و  وا  راک  رد  ات  تساوخیم 
؟ تسیچ هیضق  نیا  رد  امش  رظن  یلع ! ای  تفگ : هدرک و 

دنتخیر نوـچ  دـنزیرب و  نآ  يور  غاد  رایـسب  یبآ  دوـمرف : هدوـمن و  مهتم  ار  يو  هدـنکفا  رظن  تقد  هب  نز  هماـج  يدیفـس  هب  ترـضح  نآ 
نآ دیشچ  ار  شمعط  نوچ  تشاذگ و  ناهد  رد  ار  نآ  زا  یکدنا  نارـضاح  ندنامهف  يارب  مالـسلاهیلع  ماما  سپ  دش ، هتـسب  هماج  يدیفس 

ار نز  هعدخ  رکم و  هار  نیا  زا  دومن و  فارتعا  دوخ  هانگ  هب  نز  هک  نیا  ات  دومن  شنزرس  ار  وا  هدرک ، ور  نز  هب  سپس  دنکفا و  رود  هب  ار 
. دیدرگ اهر  رمع  تبوقع  زا  يراصنا  درم  ترضح ، نآ  تکرب  هب  درک و  راکشآ 

دزن ارجام  تسا ، هدـش  رتسبمه  وا  اب  یبنجا  تفگ : شرهوش  هب  تخاس و  هدولآ  ار  دوخ  يووه  باوختخر  غرم  مخت  هدیفـس  اـب  ینز  زین  و 
داد روتسد  دندروآ  نوچ  دنروایب و  غاد  رایـسب  یبآ  دومرف : مالـسلاهیلع  نینموملاریما  دهد ، رفیک  ار  نز  تساوخ  رمع  دیدرگ ، حرطم  رمع 

: دومرف وا  هب  تخادنا و  نز  دزن  هب  ار  هماج  ترضح  نآ  دش ، هتسب  هدمآ و  شوج  اروف  دنتخیر  نوچ  دنزیرب  يدیفس  نآ  يور  يرادقم 
. تسا رایسب  ناترکم  تسا و  نانز  امش  گنرین  زا  نیا 

ءارتـفا دـح  هدـننز  تمهت  نز  رب  اـت  دومرف : و  دـشابیم ، تنز  نآ  ياـهتمهت  زا  نیا  هک  رادـهگن  ار  تنز  دوـمرف : هدرک و  ور  درم  هب  هاـگنآ 
[ . 1 . ] دننک يراج 

-----------------------------
اه : تشون  یپ 

. یناثلا دهع  یف  مالسلاهیلع  هایاضق  يورس ، بقانم  [ 1]
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نوگشن

رتـخد هچیزاـب  يور  زا  يرتـخد  هک  دیـسر  ربـخ  ترـضح  نآ  هب  تشاد  فیرـشت  نمی  رد  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  هک  یناـمز  ناـمه  رد 
هب رجنم  هتخادنا و  هتـشاد  شود  رب  هک  ار  يرتخد  هدیرپ و  هاگانب  وا  هتفرگ و  نوگـشن  ینییاپ  زا  یموس  رتخد  هتفرگ و  شود  رب  ار  يرگید 

. تسا هدش  وا  گرم 
هدـهع هب  رگید  موس  کـی  هتـشادرب و  هناـش  يور  رب  ار  وا  هک  تسا  يرتـخد  نآ  هدـهع  هب  لوتقم  هید  موس  کـی  دومرف : مالـسلاهیلع  ماـما 

كرابم عمـس  هب  ربخ  نیا  تسا . هدـش  راوس  ثبع  هچیزاب و  روطب  هک  شدوخ  هدـهع  رب  مه  موس  کی  و  هتفرگ ، نوگـشن  وا  زا  هک  يرتخد 
[ . 1 . ] داد یهاوگ  شتحص  رب  هدومن  دیئات  ار  نآ  هدیسر  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

---------------------------
اه : تشون  یپ 

. یح یبنلاو  مالسلاهیلع  هایاضق  دیفم ، داشرا  [ 1]

لکشم رذن 

مزال هک  هدیـسر  ياهناخدور  هار  نیب  رد  دنک ، ترایز  ار  ادخ  هناخ  هدایپ  ياپ  اب  هدرک  رذـن  يدرم  دندیـسرپ ؛ مالـسلاهیلع  ریما  ترـضح  زا 
؟ تسیچ شفیلکت  دنک  روبع  نآ  زا  یتشک  اب  تسا 

[ . 1 . ] دنک روبع  بآ  زا  ات  دتسیایم  اپرس  یتشک  رد  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
-------------------------

اه : تشون  یپ 
ثیدح 6. روذنلا ، باب  یفاک ، عورف  [ 1]

یسوجم ینز  مالسا  هجیتن 

درم روایب ، مالسا  زین  وت  دومرف : شرهوش  هب  مالسلاهیلع  نینموملاریما  دش  ناملسم  دوش  رتسبمه  وا  اب  شرهوش  هک  نآ  زا  لبق  یسوجم  ینز 
ببس نز  مالـسا  دومرف : و  دوش ، یم  ادج  وا  زا  نز  دزادرپب و  وا  هب  ار  نز  رهم  فصن  دیاب  درم  دومرف : مالـسلاهیلع  ترـضح  نآ  تفریذپن .

[ . 1 . ] دیدرگ وا  تفارش  تزع و 
----------------------------

اه : تشون  یپ 
ثیدح 15. بابسالاب ، نهحاکن  مرحی  نم  اب  حاکنلا ، باتک  بیذهت ، [ 1]

فاوط رد  يرذن 

فاوط رود  هدراهچ  دیاب  دومرف : دنک ، فاوط  هبعک  هناخ  رود  هب  اپ  تسد و  راهچ  يور  رب  دوب  هدرک  رذن  هک  ینز  هرابرد  مالسلاهیلع  یلع 
[ . 1 . ] شیاهاپ يارب  هبترم  تفه  شیاهتسد و  يارب  هبترم  تفه  دنک .

---------------------
اه : تشون  یپ 
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ثیدح 118. فاوطلا ، باب  جحلا ، باتک  بیذهت ، ثیدح 11 . ص 429 ، ج 4 ، یفاک ، عورف  [ 1]

جح رد  تباین 

جح شتباین  هب  ات  دریگب  ریجا  دیاب  دورب  دناوتن  دوش و  رامیب  دـشاب و  جـح  هب  نتفر  مزاع  یـسک  رگا  دـیامرفیم : مالـسلاهیلع  ریما  ترـضح 
[ . 1 . ] دیامن

-----------------------
اه : تشون  یپ 

ثیدح 40. ص 14 ، ج 5 ، بیذهت ، ثیدح 4 . ص 273 ، ج 4 ، یفاک ، عورف  [ 1]

صاصق یعون 

زا رگا  و  تسا ، نماض  ار  نآ  هید  درم  دربب ! ار  دوخ  نز  جرف  یـسک  رگا  هک  هدرک  لقن  مالـسلاهیلع  یلع  باتک  زا  مالـسلاهیلع  قداص  ماما 
[ . 1 . ] دوشیم صاصق  درم  زا  تیانج  نامه  دهاوخب ، نز  هک  یتروص  رد  دزرو ، عانتما  هید  تخادرپ 

-----------------------
اه : تشون  یپ 

ثیدح 1. عطق ، نم  یلع  بجی  ام  باب 43 ، تایدلا ، باتک  رضحی ، نم ال  [ 1]

ادخ هناشن 

نتسکش هطساو  هب  دومرف : ياهتخانـش ؟ ار  تیادخ  زیچ  هچ  هب  نینموملاریما ! ای  تفگ : هدمآ  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  ترـضح  دزن  يدرم 
هدننک و ریبدـت  مدـیمهف  سپ  دـشن  یلمع  مدوصقم  دـیدرگ و  لئاح  اضق ، عناوم و  مدرک  هدارا  يراک  ماجنا  رب  نوچ  و  اهمیمـصت ، اهمزع و 

. تسا يرگید  شیدناتبقاع 
؟ ییامن يرازگساپس  ار  ادخ  هک  دش  ببس  زیچ  هچ  دیسرپ ؛

رکـش ار  وا  مه  نم  هتـشاذگ و  تنم  نم  رب  هک  مدیمهف  سپ  هدومن ، دراو  يرگید  رب  هدرک و  رود  نم  زا  هک  ییاهالب  هچ  هک  مدـید  دومرف :
يارب ار  شناربمایپ  ناگتشرف و  نییآ  مدید  نوچ  دومرف : يدرگ ؟ دنمهقالع  وا  رادید  تاقالم و  هب  هک  هدش  ببـس  زیچ  هچ  دیـسرپ ؛ مدرک .

هب ببـس  نیمه  هب  هدومنن ، مشومارف  زگره  هتـشاد  یمارگ  ارم  هنوـگ  نیا  هک  ییادـخ  متـسناد  هدرک  ماـمت  نم  رب  ار  تمعن  هدـیزگرب و  نم 
[ . 1 . ] مدیدرگ قاتشم  وا  رادید 

-------------------------
اه : تشون  یپ 

ثیدح 6. باب 41 ، قودص ، دیحوت ، [ 1]

دنوادخ هب  یگناگی  تبسن 

ای تـفگ : تساـخرب و  یبارعا  يدرم  دوـب ، گـنج  روـما  ریبدـت  مرگرــس  مالــسلاهیلع  نینموـملاریما  هـک  یماـگنه  لـمج  گـنج  زور  رد 
؟ تسا هناگی  ادخ  ییوگیم  ایآ  نینموملاریما !

زا تسا  نآ  رد  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  هک  ار  هچنآ  ینیبیمن  اـیآ  دـنتفگ : وا  هب  هدوشگ  ضارتـعا  هب  ناـبز  وس  ره  زا  مدرم  عقوم  نیا  رد 
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!؟ ساوح یگدنکارپ  لد و  یناشیرپ 
برع درم  هب  هاگنآ  تسا . هدیـسرپ  نآ  زا  یبارعا  نیا  میهاوخیم  نمـشد  زا  هچنآ  ام  هک  دـیراذگاو  ار  وا  دومرف : نانآ  هب  مالـسلاهیلع  ماما 

تبـسن یکی  تسین ، اور  هک  ود  نآ  اما  اوران . رگید  مسق  ود  تساور و  نآ  مسق  ود  تسا ؛ مسق  راهچ  دـنوادخ  هب  یگناـگی  تبـسن  دومرف :
دادعا رد  لخاد  درادن  ود  هک  یکی  دادعا  باب  رد  درادـن و  ود  ادـخ  هک  تسا  نیا  شییاوران  هجو  و  دـشابیم ، ود  ربارب  رد  هک  تسا  کی 

تاقولخم هب  هیبشت  نیا  اریز  تسین ؛ اور  مه  نیا  دشاب و  سنج  زا  یعون  نآ ، زا  دارم  هک  یکی  يرگید  و  دوشیمن . هتفگ  کی  نآ  هب  هدوبن 
. تسا هزنم  نآ  زا  دنوادخ  تسا و 

نیا يرگید  و  دشاب ، تاقولخم  ءایـشا و  رد  نتـشادن  ریظن  یگناگی  تبـسن  زا  دوصقم  هک  تسا  نیا  یکی  تساور  هک  یمـسق  ود  نآ  اما  و 
[ . 1 . ] تسا نینچ  نیا  ام  راگدرورپ  و  دشاب ، لایخ  هشیدنا و  دوجو و  رد  ماسقنا  مدع  دوصقم  هک  تسا  ینعملا  يدحا  دنوادخ  دنیوگ  هک 

--------------------------------
اه : تشون  یپ 

ثیدح 3. باب 3 ، قودص ، دیحوت ، [ 1]

یهلا ياهتمعن 

درک مامت  و  [ 1 [ ؛ هنطاب هرهاظ و  همعن  مکیلع  غبساو  دناوخ : ار  هفیرش  هیآ  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یمارگ  ربمایپ  روضح  رد  بعک  نب  یبا 
اهنآ هلمج  زا  هک  سلجم  راضح  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ماگنه  نیا  رد  . ناهنپ هچ  اراکـشآ و  هچ  ار  شیاـهتمعن  امـش  رب  ادـخ 

؟ تسیچ هتشاد  ینازرا  امش  هب  دنوادخ  هک  یتمعن  لوا  منیبب  دییوگب  دومرف : دوب  نامحرلادبع  هدیبعوبا و  نامثع و  رمع و  رکبوبا و 
هدرک ور  مالسلاهیلع  یلع  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دندش  تکاس  نوچ  و  دنتفگ ، نخـس  دنزرف  نز و  تورث و  لام و  زا  یگمه  نانآ 
رارق هدنز  يدوجوم  ارم  دروآ  یتسه  هب  یتسین  زا  ارم  دنوادخ  ندرمش ، هب  درک  عورـش  مالـسلاهیلع  یلع  وگب ، مه  وت  یلع ! ای  دومرف : وا  هب 
اهنآ هلیـسو  هب  هک  دیرفآ  يرعاشم  اوق و  مندـب  رد  راکـشومارف ، هلبا و  هن  داد  رارق  دنمـشوه  رکفتم و  یناسنا  ارم  ناجیب ، دـماج و  هن  داد ،

تاجن یهارمگ  زا  دومن و  تیادـه  شدوخ  نییآ  هب  ارم  دـیرفآ ، ار  دوخ  نابات  عمـش  مدوجو  نامتخاس  رد  منکیم ، كاردا  مهاوخب  هچنآ 
هک هچنآ  اب  ار  شنیمز  نامـسآ و  كولمم ، هدرب و  هن  داد  رارق  کلام  دازآ و  ارم  داد ، رارق  نادواج  تایح  هب  یتشگزاـب  هار  میارب  دیـشخب ،
رد هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  و  [ 2  ] ناملالح نارسمه  رب  مکاح  ینادرم  هکلب  دیرفاین  نز  ار  ام  دنادرگ ، رخسم  مار و  میارب  تسه  اهنآ  رد 

؛ اهوصحت هللا ال  ۀـمعن  اودـعت  نا  و  تفگ : مالـسلاهیلع  یلع  ! رامـشب مه  زاب  دومرف : وا  هب  هاـگنآ  و  یتفگ ، تسار  دومرفیم : وا  هب  هلمج  ره 
. درک دیناوتن  هرامش  دیرمشب  ار  ادخ  ياهتمعن  دیهاوخب  رگا 

، نم ملع  ثراو  وت  نسحلاابا ! ای  شناد ، تمکح و  ار  وت  داب  اراوگ  دومرف : وا  هب  هدومن و  مسبت  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نآ  زا  سپ 
[ . 3 . ] یشابیم متما  تافالتخا  هدننک  فرطرب  نم  زا  دعب  و 

-------------------------------
اه : تشون  یپ 

هیآ 20 . نامقل  هروس  [ 1]
ءاسنلا . یلع  نوماوق  لاجرلا  نآرق : هیآ  هب  هراشا  [ 2]

(. ص  ) یبنلا هایح  لاح  یف  ع )  ) هایاضق يورس ، بقانم ، [ 3]

رسپ غولب  هناشن 
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مامـشتسا شلغب  ریز  يوب  و  درگ ، شیاهناتـسپ  هک  یماـگنه  رگم  دـسریمن  حـیقلت  غولب و  دـح  هب  رـسپ  دومرف : مالـسلاهیلع  ریما  ترـضح 
[ . 1 . ] ددرگ

: هدروآ فراـعم  رد  هبیتقنبا  زین  و  [ 2 . ] هدوب رتگرزب  لاس  هدزای  شرـسپ  زا  سابع  نب  هللادـبع  نب  یلع  هدروآ : هینامثعلا  ضقن  رد  یفاکـسا 
[ . 3 . ] تسا هدوب  رتگرزب  لاس  هدزاود  هللادبع  شرسپ  زا  صاع  نبورمع 

---------------------------------
اه : تشون  یپ 

ثیدح 3 . ص 46 ، ج 6 ، یفاک ، عورف  [ 1]
ص 260 . ج 3 ، دیدحلایبانبا ، هغالبلاجهن ، حرش  [ 2]

ص 125. فراعم ، [ 3]

ینز يدرم و  هناشن 

(، درم ای  تسا  نز  تسین  مولعم  هک  یسک  : ) شیاهشسرپ زا  یکی  خساپ  کنیا  درک و  یتالاوس  مالسلاهیلع  نینموملاریما  زا  هیواعم  هداتسرف 
لوب راوید  يور  رب  زین  غولب  زا  لبق  تسا و  نز  دوش  گرزب  شیاهناتـسپ  هدیدرگ و  ضئاح  رگا  تسا و  درم  دوش  ملتحم  رگا  غولب  زا  سپ 

[. 1 . ] تسا نز  تشگرب  بقع  هب  رگا  تسا و  درم  دیسر  راوید  هب  شلوب  رگا  دنک ،
----------------------------------

اه : تشون  یپ 
. لاتف هضور ، [ 1]

دوسالارجح نایز  عفن و 

هن یناسریم و  ینایز  هن  یـسک  هب  یتسه و  یگنـس  وت  هک  منادیم  تفگ : درک و  باطخ  نآ  هب  دیـسوب  ار  دوسـالارجح  رمع  هک  یماـگنه 
. مدیسوبیمن ار  وت  زگره  دیسوبیم  ار  وت  ماهدید  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  دوب  نیا  هن  رگا  و  یعفن ،

. عفن مه  دناسریم و  نایز  مه  گنس  نیا  هکلب  دومرف : رمع  هب  مالسلاهیلع  نینموملاریما 
؟ هنوگچ تفگ : رمع 

سپ درب . ورف  دوخ  رد  ار  نآ  گنس  نیمه  تشون و  ناشیارب  ياهماندهع  تفرگ  نامیپ  مدآ  ینب  زا  دنوادخ  هک  هاگنآ  دومرف : ترضح  نآ 
: دنناوخیم رجح  مالتسا  عقوم  رد  مدرم  هک  تسا  یئاعد  يانعم  نیا  و  داد . دهاوخ  یهاوگ  رفاک  راکنا  نمؤم و  يافو  هب  زیخاتسر  زور  رد 

. كدهعب اءافو  و  کباتکب ، اقیدصت  و  کب ، انامیا  مهللا 
[ . 1 . ] میامنیم افو  وت  دهع  هب  و  منکیم ، قیدصت  ار  وت  باتک  و  مروآیم ، نامیا  وت  هب  ایادخ 

-------------------------------
اه : تشون  یپ 

ص 494. ج 1 ، يورس ، بقانم ، [ 1]

نابز صقن 

رمع دزن  عازن  دنک . ادا  ار  فورح  ضعب  تسناوتن  هدش  هدـیرب  بورـضم  نابز  زا  يردـق  هک  يروط  هب  دز  يرگید  نابز  رب  ياهبرـض  يدرم 
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. تسنادن ار  شمکح  رمع  دندرب 
نامه هب  سپ  دنکیمن ، ءادا  ار  فرح  دنچ  بورضم  هک  دید  دیاب  تسات و  تشه  تسیب و  ءابفلا  فورح  دومرف : مالـسلاهیلع  نینموملاریما 

[ . 1 . ] دریگیم تیانج  شرا  یناج  زا  تبسن 
----------------------------

اه : تشون  یپ 
(. یتوافت كدنا  اب   ) ثیدح 6 ص 275 ، ج 19 ، هعیشلا ، لئاسو  [ 1]

ریخ تین 

نینموملا ریما  دزن  ارجام  درم  دـش و  هتفخ  ود  نآ  زا  یکی  نامـسیر ، کی  هب  ار  ود  ره  هتفرگ  ار  نانآ  يرگید  هدرک ، رارف  يدرم  زا  رتش  ود 
[ . 1 . ] تسا هتشادن  يدصق  حالصا  زج  وا  دومرف : درکن و  نماض  ار  هدنریگ  ترضح  نآ  دیدرگ ، حرطم  مالسلاهیلع 

یسک زگره  نم  دنگوس  ادخ  هب  دیوگیم : هرارز  هچنانچ  هدش ، دراو  مالسلاهیلع  ترضح  نآ  نیرهاط  ترتع  زا  یتایلک  زین  هراب  نیا  رد  و 
؟ دنراد ياهناشن  هچ  تشوگ  لالح  ناگدنرپ  مدیسرپ ، مالسلاهیلع  ترضح  نآ  زا  اریز  ماهدیدن ، رقاب  دمحم  ماما  رفعجیبا  دننام 

لاـح نآ  رد  هک  ار  يا  هدـنرپ  تشوـگ  روـخن  و  دـهدیم ، تکرح  ار  شیاـهلاب  زاورپ  ماـگنه  هب  هـک  ار  ياهدـنرپ  تشوـگ  روـخب  دوـمرف :
؟ دشابیم مارح  شعون  مادک  لالح و  شعون  مادک  منیبیم  لگنج  رد  هک  ییاهمخت  مدیسرپ ، دنارتسگ  یمار  شیاهلاب 

[ . 2 . ] تسا کچوک  گرزب و  شفرط  ود  هک  ار  نآ  روخب  تسا و  يواسم  شفرط  ود  هک  ار  نآ  روخن  دومرف :
نم هب  ار  زینک  نیا  درم  نیا  تفگ : نانآ  زا  یکی  هدمآ ، نم  دزن  هب  دنتـشاد  عازن  مه  اب  هک  رفن  ود  دیوگیم : هک  هدش  لقن  یلیلیبانبا  زین  و 

. تسا هدوب  نینچ  تقلخ  لصا  رد  هک  منامگ  درادن و  راهز  يوم  مدید  مندومن  هنهرب  ار  وا  هک  یماگنه  هتخورف و 
!؟ يراد تهارک  زیچ  هچ  زا  وت  دننکیم ، ییوج  هراچ  هراب  نیا  رد  مدرم  تفگ : يو  هب  یلیلیبانبا 

. ینک مکح  نم  عفن  هب  تسا  بیع  نیا  رگا  تگ : درم 
ساـسحا دوخ  مکـش  رد  نـالا  هک  میوگیم ، ار  وت  خـساپ  مدرگیمرب و  موریم  نک  ربص  تفگ : وا  هب  تسنادـن ، ار  شخـساپ  یلیلیبانبا 

درک و حرطم  رد  وا  هب  ار  هلاسم  تفر و  ملـسم  نب  دـمحم  دزن  هب  هدـیدرگ  جراخ  رگید  رد  زا  دـش و  هناخ  لخاد  سپـس  منکیم ، یتحاران 
؟ يراد رظن  رد  یثیدح  رقاب  دمحم  ماما  رفعجیبا  زا  هراب  نیا  رد  ایآ  دیسرپ ،

هک تسه  مرظن  رد  مالـسلاهیلع  ترـضح  نآ  زا  یلک  لصا  کی  نکیلو  مرادن ، رطاخ  هب  يزیچ  صوصخ  نیا  رد  تفگ : ملـسم  نب  دمحم 
. تسا بیع  دشاب  مک  ای  دایز  تقلخ  لصا  زا  هک  هچ  ره  دومرف :

نا هفیرـش  هیآ  هرابرد  یفاـک  رد  زین  و  [ 3  ] دومن نآ  ندوب  بیع  هب  مکح  و  هتـشگزاب ، ناـنآ  دزن  هاـگنآ  تسا و  یفاـک  تفگ : یلیلیبانبا 
. تسوکین يراک  دینک  اراکشآ  تاقدص  قافنا  ناقحتسم  هب  رگا  یه ، امعنف  تاقدصلا  اودبت 

تسا  بجاو  تاکز  نآ  زا  دوصقم  دومرف : هک  تسا  هدش  لقن  ترضح  نآ  زا 
. دیناسر دنموربآ  ناریقف  هب  یناهنپ  رد  رگا  ءارقفلا و  اهوتوت  اهوفخت و  ناو  زا : دوصقم  سپ  متفگ  دیوگیم : يوار 

؟ تسیچ
بحتـسم ار  نتـشادهگن  هدیـشوپ  ندرک و  نامتک  لفاون  رد  ار و  ندومن  راهظا  ضئارف  رد  مالـسلامهیلع  همئا  بحتتـسم و  تاقدـص  دومرف 

[ . 4 . ] دناهتسنادیم
رازه هک  ملع  زا  تسا  یباب  نآ  هک  تسا ، رارـضالا  ررـضال و  هدـش : لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  هک  یهقف  دـعاوق  هلمج  زا  و 
يوس هب  نتفر  يارب  هب  قلعتم  یناتسغاب  رد  ییامرخ  تخرد  بدنج  نب  ةرمـس  هک : تسا  نینچ  نآ  ناتـساد  و  دوشیم ، هدوشگ  نآ  زا  باب 
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وا زا  داد و  رکذـت  وا  هب  شوخناـبز  اـب  تسخن  يراـصنا  تـفرگیمن  هزاـجا  وا  زا  تشذـگیم و  يراـصنا  لزنم  زا  دوـخ  ياـمرخ  تـخرد 
هزاجا وا  زا  تشذـگیم و  يراـصنا  لزنم  زا  دوخ  ياـمرخ  تخرد  يوس  هب  نتفر  يارب  هرمـس  دریگب  نذا  هناـخ  زا  روبع  عقوم  اـت  تساوخ 

. تفرگیمن
نیا يراصنا  نوچ  و  تفاتربرـس ، هرمـس  دریگب  نذا  هناخ  زا  روبع  عقوم  ات  تساوخ  وا  زا  داد و  رکذـت  وا  هب  شوخ  نابز  اب  تسخن  يراصنا 

زا ار  يراصنا  نتـشاد  تیاکـش  عوضوم  ادخ  لوسر  تشاد  هضرع  ار  نایرج  درب و  تیاکـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دزن  هب  دیدب 
ماقم رد  ادخ  لوسر  هک  نیا  ات  درک ، ابا  هرمـس  دـیامن ، ناذـیتسا  دورو  ماگنه  هب  ات  تساوخ  وا  زا  داد و  ماغیپ  وا  هب  هرمـس  فالخ  راک  نیا 

مه اب  یلو  دنهدب  وا  هب  ار  شتمیق  ربارب  دنچ  دـندش  رـضاح  هک  نیا  ات  دـیزرویم  عانتما  نانچمه  وا  یلو  هدـمآ  رب  تخرد  يراذـگ  تمیق 
عقوم نیا  رد  تفریذپن ، هرمـس  داد ، رارق  هضواعم  دروم  تشهب  رد  یلخن  اب  ار  نآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ماجنارـس  درکن ، لوبق 

اقح رارـضالو ، ررـضال  هناف  زادنیب  وا  دزن  هب  ار  نآ  نکب و  ار  تخرد  ورب  دومرف : هدرک و  ور  يراصنا  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
[ . 5 . ] تسین اور  نتفر  ررض  اب  ریز  ندناسر و  ررض  هک 

: هتکن
ار هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  تاداهنـشیپ  همه  نآ  دـشاب ، كاـپان  یتشرـس  ثیبـخ و  یـسفن  ياراد  یـسک  هک  نیا  تسین  تفگـش  ياـج 

. دریذپن
ار رفن  رازه  تشه  دـمآ و  هفوـک  هب  وا  داد و  هرمـس  هب  ار  هرـصب  تیـالو  مکح  داـیز  هدـمآ ، لاس 50  عیاـقو  نمـض  رد  يربط  خـیرات  رد  و 

. تشک
!؟ دشاب هانگیب  نانآ  زا  نت  کی  يدیسرتن  چیه  تفگ : وا  هب  دایز 
. مرادن یسرت  چیه  نانآ  دننام  يدارفا  نتشک  زا  داد : خساپ  هرمس 

------------------------------
اه : تشون  یپ 

ثیدح 16 . هحفص 315  دلج 10  بیذهت ، [ 1]
موس . ثیدح  هفحص 247  مشش ، دلج  یفاک  عورف  [ 2]

ثیدح 12 . رهظیف ،.. قیقرلا  يرتشی  نم  باب  ۀشیعملا ، باتک  یفاک ، عورف  [ 3]
کی . ثیدح  رداونلا  باب  ةاکزلا  باتک  یفاک  عورف  [ 4]

. مود ثیدح  هحفص 292 ، دلج 5  یفاک  عورف  [ 5]

يرواد یعون 

باختنا ار  اهنآ  نیرتطخ  شوخ  ترضح  نآ  ات  دنتـشاد  هضرع  مالـسلاهیلع  ریما  ترـضح  تمدخ  ار  دوخ  طخ  ياه  هنومن  ینازومآ  شناد 
. دنک

ملعم هب  دومرف : نانآ  هب  هاگنآ  و  تسا ، مکح  رد  روج  دننامه  نآ  رد  [ 1  ] روج و  تسا ، يرواد  عون  کی  مه  نیا  دومرف : مالسلاهیلع  یلع 
[ . 2 . ] دوشیم هتفرگ  صاصق  وا  زا  دنزب  هبرض  هس  زا  شیب  ار  امش  بیدات ، ماقم  رد  رگا  دیناسرب ، دوخ 

----------------
اه : تشون  یپ 

یتلادعیب . [ 1]
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ثیدح 38. رداونلا ، باب  دودحلا ، باتک  یفاک ، عورف  [ 2]

و

یلع ماما  يراوس  هلیسو 

، تسا يرورض  یسک  ره  يارب  يراوس  هلیسو 
، تسا بوخ  دشاب  يرتهب  ّتیفیک  ياراد  هچره  و 

[ . 1 . ] تسا بوخ  بسا  نمؤم ، تداعس  زا  تسا ، هدمآ  تایاور  رد  هک 
: ياراد مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح 

، يراوس رتش  کی 
بسا کی 

. دوب دیفس  رطاق  کی  و 
. دش رطاق  رب  راوس  نینح  گنج  زور  رد  و  دنتفگیم ، ْلُْدلُد )  ) ار نآ  هک 

: دنتفگ مالسلا  هیلع  یلع  ماما  هب 
. تسا رتهدنزیرگ  کباچ و  هک  وش  راوس  بسا  رب 

: دومرف ترضح 
ٍِلبْقُم ْنَع  ُفِرَْصنَا  َو ال  ًاِربْدُم  ُتَْسل  َو  ْبَرَْهلا ، َو  ِبَلَِّطل  ُْلیَْخلَا 

[ . 2 ( ] مزیرگیم نادیم  زا  دوخ  هن  منکیم و  بیقعت  ار  يرارف  هن  نم  هک  یتروص  رد  تسا ، نادیم  زا  زیرگ  و  يرارف ، نتفرگ  يارب  بسا  )
ار يراوس  هلیـسو  دراد و  رظن  رد  ار  یماظن  یعافد و  دنلب  فادها  زین  يراوس  هلیـسو  باختنا  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  ینعی 

. دومرفیم باختنا  دوخ  یشزرا  فادها  اب  قبطنم 
-----------------------

اه : تشون  یپ 
راونالاراحب ج64 ص171 ح19 . [ 1]

راونالاراحب ج 9. و  اضّرلا ج 2 ، رابخا  نویع  و  خیراّوتلاخسان ص 710 ، [ 2]

نارورپ نت  رب  ياو 

عون همه  روخرد  دـنریگیمن  تسد  رب  حالـس  دوـخ  قـح  قاـقحا  يارب  دـننکیمن و  عاـفد  دوـخ  سوماـن  فرـش و  زا  هک  يرورپنت  مدرم 
تـسا هدنام  ینید  هن  نانآ  يارب  دنهدیم . داب  هب  ار  دوخ  فرـش  دـننامیم و  زاب  دوخ  ینید  فیاظو  زا  دوخ ، یگدومخ  اب  اریز  دنـشنزرس ،

دزیگنارب . مشخ  هب  ار  اهنآ  هک  یتریغ  هن  دروآ و  درگ  ار  اهنآ  هک 
دیوگیم : نینچ  دنتفریم  هرفط  وا  هارمه  هب  دربن  نادیم  هب  نتفر  زا  هک  یناسک  هب  باطخ  ع ،)  ) یلع الوم 

؟ مکـشمحت هیمح  و ال  مکعمجی ، نید  اما  مکبر ؟ مکرـصنب  نورظتنت  ام  مکلابآ  ـال  توعد ، اذا  بیجی  ـال  و  ترما ، اذا  عیطی  ـال  نس  تینم 
هءاسملا ...، بقاوع  نع  رومالا  فشکت  یتح  ارما ، یل  نوعیطت  و ال  الوق ، یل  نوعمست  الف  اثوغنم ، مکیداتا  و  اخرصتسم ، مکیف  موقا 

. دنیوگیمن خساپ  نم  ياهتوعد  هب  دنربیمن و  نامرف  نم  زا  هک  ماهدش  یناسک  راتفرگ  »
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رب ار  امـش  ات  یتیمح  و  دروآ ؟ مهارف  ار  امـش  ات  دـیرادن  نید  اـیآ  دـیتسه ؟ هچ  رظتنم  دوخ  راـگدرورپ  هب  نداد  يراـی  يارب  ناردـپیب ! يا 
ات دـینکیم  تعاطا  ار  منامرف  هن  دیونـشیم و  ارم  نخـس  هن  اما  میوجیم ، يرای  نانزدایرف  مزیخیم و  اپب  امـش  ناـیم  رد  دزیگنارب ؟ نمـشد 
هب ار  امـش  ددرگیم . غیلبت  ینامرآ  هن  دوشیم و  هتفرگ  یقح  هن  امـش  یتسدمه  هب  سپ  دنهد . ناشن  ار  دوخ  موش  بقاوع  اهراک  هک  یئاج 

. دـینامیمورف نتفر  زا  رازن  هتـسخ و  نارتشا  نوچ  دـیناتلغیم و  ولگ  رد  هلان  هدیـشارخ ) ولگ   ) نارتش نوچ  اما  مدـناوخارف  ناتناردارب  يرای 
هدنار گرم  يوس  هب  دوخ  نارگن  نامشچ  اب  ییوگ  هک  ناس  نآ  دمآ ، نم  يرای  هب  ناوتان ، نازرل و  كدنا ، یهاپس  اهنت  امـش  نایم  زا  سپ 

[ . 1 .« ] دنوشیم
-----------------------

: اه تشون  یپ 
يهبطخ 39. هغالبلاجهن ، [ 1]

مدرم ياهتیلوئسم  ربهر و  فیاظو 

مدرم ! يا  »
یقح . امش  رب  ارم  تسا و  یقح  نم  رب  ار  امش  هک  انامه 

هک : تسا  نآ  نم  رب  امش  قح 
منک .) تیاده  تسا  تحلصم  هک  یهار  هب  ار  امش  حلص  گنج و  رد  مراد و  هضرع  امش  هب  ار  تسرد  ياهشور   ) مشاب امش  هاوخریخ  - 1

. مزاس هدروآرب  تسا  هتسیاش  هکنانچ  ار  امش  زاین  - 2
دینامن . نادان  ات  مهد ، میلعت  ار  امش  - 3

دیزومایب . نارگید  هب  زین  امش  ات  مزومایب ، بدا  و  - 4
هک : تسا  نآ  مراد  امش  رب  نم  هک  یقح  اما  و 

دیشاب . رادافو  دوخ  تعیب  نامیپ  هب  - 1
دینک .) لمع  هناقداص  دوخ  طباور  رد   ) دیشاب نم  هاوخریخ  نم  تبیغ  روضح و  رد  - 2

دیئوگ . خساپ  نم  توعد  هب  گنردیب  مناوخب  ار  امش  هک  یماگنه  - 3
[ . 1 .« ] دینک تعاطا  نم  نامرف  زا  و  - 4

-------------------
اه : تشون  یپ 

يهبطخ 34. هغالبلاجهن ، [ 1]

نویبالقنا ياهیگژیو 

يرادیاپ و و  دربیم ، الاب  ار  وا  یمزر  تراهم  تفـص ، نیا  دشاب . دهاز  العا  دـح  هب  دـیاب  بالقنا ، يارب  يزیرهمانرب  ماگنه  هب  یبالقنا  درف 
دهدیم . يرای  شیاهتیلوئسم  نداد  ماجنا  رد  ار  يو  هک  تسا  یمرها  دنکیم و  رتشیب  ار  وا  تمواقم 

لیاضف تاررقم و  هب  مارتحا  يردارب ، حور  دـیاب  نویبالقنا  نایم  رد  دـشاب . هزرابم  طیارـش  نیرتراوشد  لمحت  هب  رداق  دـیاب  یبالقنا ، کـی 
دشاب . مکاح  یناسنا 

دشاب . هتشاد  لماک  یهاگآ  تسوا  يهدهع  رب  هک  یفیاظو  زا  دیاب  نینچمه 
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رظن رد  رهاظ و  رد  اهنآ  هدـعاق  نیمه  ربانب  دربب . یئوب  دـیابن  نویبـالقنا  زا  ریغ  سکچیه  تیلاـعف  نیا  زا  ینیمزریز : تیلاـعف  يهراـبرد  اـما 
تسا . رتقیمع  مه  يردارب  زا  اهنآ  يهطبار  عقاو  رد  اما  دنتسه ، ياهدنکارپ  دارفا  نارگید 

دیوگیم : نینچ  یماش » فون   » مان هب  يدرم  هب  ع )  ) یلع ماما 
یلع اودـترا  و  طاسوالا ، یلع  اورزا  لیللا  مهنج  اذا  راهنلا . یف  دـسا  لیللا ، یف  ناـبهر  نوطبلا ، صمخلا  هافـشلا ، لبذـلا  فوناـی - یتعیش -

اذا ... و  هابجلا ، اوشرتفا  و  مادقالا ، اوضح  و  فارطالا ،
اب دربن  رد   ) زور ماگنه  هب  دنبهار و  ناهاگماش  تسا . هدیبسچ  تشپ  هب  دـهز ) زا   ) ناشیاهمکـش کشخ و  ناشنابل  نم  يهعیـش  فون ! يا  »

اهزور و  دـنیاسیم . كاـخ  هب  یناـشیپ  دـننکیم و  هنهرب  ياـپ  دـنریگیم و  هشوگ  دـنوشیم و  رود  عـمج  زا  اهبـش  دـننایژ . ریـش  نمـشد )
یـشرف نوچ  ار  نیمز  دـنراکزیهرپ . راتفرکین و  دـنهاگآ ، شیوخ ) فیاظو  هب   ) و دـننکیم ) لمحت  ار  هزرابم  ياـهیراوشد  همه   ) دـنرابدرب

تسا . ناشیا  راعش  نآرق  و  اراوگ . ار  بآ  دنرادیم و  یمارگ 
زا دنرادیم و  گرزب  ار  نانموم  دنوشیمن . دیدپان  تبیغ  تقو  رد  دـنیامنیمن و  انـشآ  رادـید  ماگنه  هب  هنایفخم ) يهزرابم  طیارـش  رد  (و 

، نیگمغ نامدرم ) جنر  راب  زا   ) ناشیاهلد دناهتـسبن ،) عمط  يزیچ  هب  اریز   ) دسریمن یـسک  هب  يدب  نانآ  زا  دـنیوجیم . يرود  ناراکهانگ 
رهاظ هب  و   ) هناگادج ناشیاهندب  دنهدیمن ) نادیم  اهتوهـش  هب  و   ) تسا كاپ  ناشحور  تسا . كدـنا  يریگ ) ناسآ  رطاخ  هب   ) ناشیاهزاین

دنمزریم ). ياهناگی  نامرآ  رطاخ  هب  هک  ارچ   ) تسا هناگی  ناشیاهلد  اما  دناهدنکارپ )
[ . 1 !« ] دنتسه یناسک  نینچ  نم  يهعیش  هک  دنگوس  ادخ  هب  فون ! يا 

-------------------------
: اه تشون  یپ 

ص 50. هغالبلاجهن ، كردتسم  [ 1]

گنج رد  یقالخا  نادجو 

یشکرس يرگمتس و  هب  شیارگ  یناسنا و  ياهشزرا  زا  فارحنا  رطخ  ور  نیا  زا  دوشیم و  رورغ  شوختسد  درادیم  رب  حالـس  هک  یـسک 
دشاب . هدنامن  شربارب  رد  یسک  هدش و  زوریپ  نمشد  رب  رگا  هصاخ  دنکیم ، دیدهت  ار  وا 

. تسا دنمزاین  نادجو  يورین  يراگزیهرپ و  هب  همه  زا  شیب  هدنامرف ، تلاح ، نیا  رد 
دشاب ... یقالخا  ياهزردنا  یماظن و  ياهروتسد  زا  ياهزیمآ  دیاب  نارسفا  هب  یهدنامرف  ياهشزومآ  ور  نیا  زا 

دیامرفیم : هیصوت  ار  هویش  نیمه  یحایر » سیق  نب  لقعم   » مان هب  شهاپس  ناهدنامرف  زا  یکی  هب  شرافس  رد  ع )  ) یلع ماما 
و ال ریـسلا ، یف  هفر  و  سانلاب ، روغ  و  نیدربلا ، رـس  و  کلتاق ، نم  الا  نلتاقت  و ال  هنود ، کل  یهتنم  و ال  هئاقل ، نم  کل  دبال  يذـلا  هللا  قتا 

کندب ...، هیف  حراف  انعظال ، اماقم  هردق  و  انکس ، هلعج  هللا  ناف  لیللا ، لوا  رست 
هب هک  سک  نآ  اب  زج  نک . هشیپ  يراگزیهرپ  تسین ، وا  دزن  هب  زج  تراک  ناـیاپ  يرادـن و  يزیرگ  وا  رادـید  زا  هک  دـنوادخ  هاگـشیپ  رد  »

ار نانآ  هدب و  شاب  تحار  نایهاپـس  هب  دریگیم  تدش  امرگ  هک  زورمین  رد  نک و  تکرح  زور  ياکنخ  رد  نکم و  راکیپ  هدمآ  وت  گنج 
تسا هدومرف  ررقم  ندمآ  دورف  يارب  هداد و  رارق  شمارآ  رهب  ار  ماگنه  نیا  دنوادخ  هچ  راپسم  هار  بش  زاغآ  رد  و  رب ، شیپ  یگدوسآ  هب 

هب دمدب  هدیپس  ای  دـسر  رد  هاگرحـس  نوچ  سپ  هدـب . تحارتسا  دوخ  بکرم  هب  نک و  رد  یگتـسخ  تقو  نآ  رد  سپ  ندـیچوک . يارب  هن 
ریگ . شیپ  رد  هار  دنوادخ  تکرب 

و وشم ، کیدزن  نمشد  هب  دراد  يزورفا  گنج  لایخ  هک  یسک  دننام  و  ریگب . ياج  شیوخ  نارای  نایم  رد  يدش  وربور  نمـشد  اب  هاگ  ره 
ندـیگنج هب  ار  امـش  نمـشد  يزوتهنیک  ادابم  دـسر . وت  هب  نم  نامرف  اـت  ریگم  يرود  وا  زا  هداـتفا  ساره  هب  نمـشد  زا  هک  یـسک  نوچمه 
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[ . 1 .« ] یشاب هدرک  تجح  مامتا  وا  اب  هدناوخارف و  قح  هار  هب  ار  مصخ  هکنآ  رگم  دزیگنارب ،
-----------------------------

اه : تشون  یپ 
يهرامش 12. يهمان  هغالبلاجهن ، [ 1]

نارسفا ناهدنامرف و  ياهیگژیو 

هک : تسا  یسک  تنایرکشل  نارس  نیرتیمارگ  »
دشاب . لدمه  رای و  تنایهاپس  اب  - 1

زین ناشراوناخ  ناگدنامزاب  رفـس  هب  ناشندش  یهار  سپ  زا  دنادرگ و  يزور  خارف  هک  دناسرب  ضیف  نانآ  هب  نادـنچ  شیوخ  یئاراد  زا  - 2
ار نانآ  وت  تفوطع  ینابرهم و  هک  ارچ  درازآین . ار  ناشرطاخ  ياهشیدنا  وا  ندـیبوک  مهرد  زج  نمـشد  اب  گنج  رد  ات  دنـشاب ، شیاسآ  رد 

دنکیم . هتسبلد  وت  هب 
یناـمز اـهنت  مدرم  تسا . مدرم  يهدوـت  رهم  نـتخیگنارب  و  دـالب ، رد  داد  لدـع و  نتـشاد  ياـپ  رب  ناـیاورنامرف ، يهدـید  غورف  نـیرتنشور 
دنشاب شیوخ  ياورنامرف  نابیتشپ  هک  تسا  رسیم  یماگنه  اهنت  نانارمکح  اب  نانآ  يراکمه  دنشاب و  نمیا  نآ  زا  هک  دننارادمامز  هاوخریخ 

دننکن . يرامش  زور  وا  يرادمامز  تدم  يریگنایاپ  راظتنا  رد  دیآ و  کبس  ناششود  رب  يدنورهش  راب  و 
هب  ) قیوشت هک  نک  دای  ناشیاهیزابناج  اهیراکادـف و  زا  و  اشگب ، شیاتـس  هب  ناـبز  ناشیاهریبدـت  يهراـبرد  روآ و  رب  ار  ناـشیاهزورآ  سپ 

دهدیم . ورین  نارصنع  تسس  هب  درادیم و  او  شبنج  هب  ار  ناروالد  راگدرورپ ) تساوخ 
نآ تشادگرزب  زا  هدم و  تبـسن  يرگید  هب  ار  یـسک  مادـقا  مزع و  و  نک ، ینادردـق  سانـشب و  هداد  ماجنا  دوخ  هک  يراک  هب  ار  سک  ره 

نکم . یهاتوک  تسا ، هداد  ماجنا  ریطخ  يراک  هک  سک 
تمدـخ هک  دراد  نآ  رب  ار  وت  یـسک  تسپ  تیعقوم  و  يرامـش ، گرزب  زین  ار  وا  کـچوک  راـک  ره  دوـش  ببـس  یـسک  یگیاپدـنلب  اداـبم 

[ . 1 .« ] يرادراوخ ار  وا  گرزب 
----------------------------------------

: اه تشون  یپ 
يهرامش 53 . يهمان  هغالبلاجهن ، [ 1]

یماظن هدنامرف  ياهیگژیو 

تسا : يرورض  یماظن  يهدنامرف  ره  يارب  هدمع  تلصخ  هس  نتشاد 
دیاین . رد  اپ  زا  اهتسکش  اههلمح و  اهدادیور ، ربارب  رد  ات  یحور ، تعاجش  لوا -

دزابن . ار  دوخ  ریطخ  ياهتیعقوم  رد  ات  یماظن ، شناد  اب  یئانشآ  مود -
مک دنک و  دراد ، ترورـض  لمع  تعرـس  اج  ره  و  دنکن ، مادـقا  هلجع  باتـشاب و  تسا ، مزال  گنرد  هک  یئاج  رد  هک  دـشاب  نانچ  موس -

. دشابن كرحت 
دیوگیم : نینچ  وا  فصو  رد  درامگیم ، شیوخ  ناهدنامرف  زا  نت  ود  یگدرکرس  هب  ار  رتشا  کلام  هک  یماگنه  ع )  ) یلع ماما 

فاخی و نمم ال  هناف  انجم ، اعرد و  هالعجا  و  اعیطا ، هلاعمـصاف و  رتشالا » ثراحلا  نب  کلام   » امک زیح  یف  نم  یلع  امکیلع و  ترما  دـق  و 
لثما . هنعوطبلا  ام  یلا  هعارسا  و ال  مزحا ، هیلا  عارسالا  امع  هوطب  و ال  هتطقس ، هنه و ال 

مالسلا هیلع  یلع  ماما  www.Ghaemiyeh.comهمانشناد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1507زکرم  هحفص 1439 

http://www.ghaemiyeh.com


. دیرب نامرف  وا  زا  دیهد و  رارق  شوگ  وا  هب  ماهداد ، تراما  نامرف  دنتسه  امش  نامرف  ریز  هک  نانآ  رب  امش و  رب  ار  ثراح » رسپ  رتشا  نونکا  »
رد هن  ساره . ياج  وا  شزغل  زا  هن  تسا و  میب  ياج  وا  یناوتان  زا  هن  هک  تسا  یـسک  ناـنچ  وا  هچ  دـیهد . رارق  دوخ  نشوج  رپس و  ار  وا  و 
.« دزرویم باتش  رتهدیجنس ، نآ  رد  گنرد  هک  يراک  رد  هن  و  دنکیم ، گنرد  دشاب  رتکیدزن  یـشیدنارود  هب  نآ  رد  باتـش  هک  يراک 

[ . 1]
----------------------------

اه : تشون  یپ 
يرامش 13. يهمان  هغالبلاجهن ، [ 1]

لک هدنامرف  تارایتخا  فیاظو و 

تسیچ ؟ لک  يهدنامرف  ياهتیلوئسم 
تسا ؟ مادک  وا  تارایتخا 

دیوگیم : دوخ  شترا  ناهدنامرف  هب  باطخ  ياهمان  رد  ع )  ) یلع ماما 
و ال هلان ، لضف  هتیعر  یلع  هریغی  نا ال  یلاولا  یلع  اقح  ناف  دـعب ، اما  حـلاسملا : باحـصا  یلا  نینموملاریما  بلاـطیبا  نب  یلع  هللادـبع  نم 

اوند ... همعن  نم  هل  هللا  مسق  ام  هدیزی  نا  و  هب ، صخ  لوط 
حلسم . نارادزرم  ناهدنامرف  هب  نانمومریما  بلاطیبا  نب  یلع  دنوادخ  يهدنب  زا  »... 

دعب ... اما 
ار دوخ  راتفر  مدرم  يهدوت  اب  هدـیدرگ  وا  بیـصن  هک  یگرزب  يرترب  هدیـسر و  وا  هب  هک  یناوارف  ياـهتمعن  ببـس  هب  هک  تسا  اورناـمرف  رب 

شناردارب هب  یناـبرهم  رب  دوش و  رتکـیدزن  وا  ناگدـنب  هب  هدیـشخب  وا  هب  دـنوادخ  هک  یئاـهتمعن  ساـپ  هب  هک  تسوا  رب  و  دزاـسن . رگد 
دیازفیب .

هکنیا : نآ  مراد و  یئاهتیلوئسم  امش  ربارب  رد  نم  هک  دینادب 
. گنج رما  رد  رگم  مرادن  هدیشوپ  امش  زا  يزار  - 1

یعرش . ماکحا  رما  رد  رگم  مهدن  ماجنا  يراک  امش  اب  ینزیار  نودب  و  - 2
متسیانزاب . شالت  زا  دسرن  امش  هب  قح  نآ  ات  مرادن و  اور  گنرد  یضتقم  عقوم  رد  امش  قح  يادا  رد  و  - 3

دیشاب . رادروخرب  یناسکی  قح  زا  نم  دزن  رد  امش  همه  و  - 4
مدرک : لمع  ناس  نیدب  هاگ  ره 

دنک . نوزفا  امش  رب  دوخ  تمعن  هک  تسادخرب  - 1
دیرب . نامرف  نم  زا  هک  دیآ  بجاو  امش  رب  و  - 2

دیزروم . لامها  مناوخارف ، ار  امش  نوچ  و  - 3
دینکم . یهاتوک  حالصا  رما  رد  و  - 4

دیورب . تامیالمان  زاوشیپ  هب  قح  هار  رد  و  - 5
يرفیک ار  ناـسک  نآ  نم  تسین . یـسک  راـتفر  جـک  دارفا  زا  رتهیاـمورف  نم  دزن  رد  هک  دـینادب  دیـشابن ، رادرکتـسار  روما  نیا  رد  رگا  سپ 

دوب ! دهاوخن  یئاهر  نم  رفیک  زا  ار  ناشیا  مهدیم و  نیگنس 
لاـبق رد  ار  دوخ  فیاـظو  دـینک و  دزـشوگ  ار  شیوخ  تاراـیتخا   ) دـیدنبب ناـمیپ  ناـس  نیمه  رب  شیوـخ  هاپـس  نارـس  اـب  زین  امـش  کـنیا 
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[ . 1 «. ] مالسلا و   » دیامرف حالصا  ار  امش  راک  دنوادخ  هک  دینک  راتفر  نانچ  نانآ  اب  و  دیناسرب ) نانآ  یهاگآ  هب  ناتسدریز 
-------------------------

: اه تشون  یپ 
يهرامش 50. يهمان  هغالبلاجهن ، [ 1]

تسا تنایخ  دوخ  ناراکتنایخ ، هب  افو 

اریز : دینک . افو  راکتنایخ  هب  هک  تسین  زیاج 
هللا . دنع  ءافو  ردغلا  لهاب  ردغلا  و  هللا ، دنع  ردغ  ردغلا  لهال  ءافولا 

[ . 1 .« ] تسا يرادافو  نیع  ادخ  رظن  زا  نانادب ، یئافویب  و  تسا ، ینکشنامیپ  ادخ  دزن  ناراکتنایخ ، هب  افو  »
-----------------------

اه : تشون  یپ 
يهرامش 251. تمکح  هغالبلاجهن ، [ 1]

یضاق نیرتالاو 

تّما نیتسار  ربـهر  گرزب  نآ  روآ  یتفگـش  ياـهتواضق  اـضق و  ملع  مالـسلا ، هیلع  یلع  نینمؤملاریما  دنمـشزرا  يدوجو  داـعبا  زا  یکی 
هک دـندومرف  یتاراشا  تواضق  رد  ترـضح  نآ  يرترب  یئالاو و  هب  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یمالـسا  یمارگ  لوسر  هک  تسا  یمالـسا 

: دننام تسا ، یبایزرا  ّتقد و  لباق 
: دومرف ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ 

[ . 1  ] ِیلَع ْمُکاْضقَا 
( تسا مالسلا  هیلع  یلع  تواضق  رد  امش  نیرتهب  )

: دومرف رگید  ثیدح  رد  و 
[ . 2 « ] ٍبلاطیبا ِنب  ِیلَع  یتَُّما  ُءاْضقَا  »

(. تسا بلاطیبا  نب  یلع  تواضق  رد  نم  تّما  نیرتهب  )
: دومرف و 

[ . 3 « ] بلاطیبا نب  ِیلَع  يدَْعب  ِءاضَْقلا  َو  ِۀَّنُّسلِاب  یتَُّما  ُمَلْعَاَو  »
(. تسا بلاطیبا  نب  یلع  تواضق  رد  نم  تّما  نیرتهب  و  یهلا ، ماکحا  هب  تبسن  نم  تّما  نیرتدنمشناد  )

؛ مینکیم هّجوت  ادخ  لوسر  باحصا  زا  یعمج  تافارتعا  هب  اجنیا  رد 
: دیوگ ساّبع  نبا 

: تفگ هباطخ  نمض  رد  درک و  ینارنخس  ام  يارب  مود  هفیلخ  يزور 
[ . 4 . ] تسا رتاناد  ام  همه  زا  تواضق  رما  رد  یلع 

: تسا هتفگ  رگید  ياج  رد  و 
[ . 5 . ] تخاس شناد  ملع و  زا  زیربل  ُرپ و  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ 

[6 . ] درادن نداد  اوتف  نداد و  يأر  ّقح  سک  چیه  تسا ، رضاح  دجسم  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  ات  داد  روتسد  لیلد  نیمه  هب 
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.
------------------------------

اه : تشون  یپ 
، یمزراوخ بقانم  و  ص68 -  ج1 ، یئاهب ، لماک  و  ص 96 -  ج3 ، ریدغلا ، و  ص88 -  راصبالارون ، و  ص97 -  ج1 ، نیطمّسلا ، دئارف  [ 1]
، هیناـمعن راونا  و  ص32 - ، دـیفم ، داشرا  و  ص320 -  ج4 ، ّقحلا ، قاـقحا  لـقن  هب  قیاـقحلازنک  و  يوـضترم ص79 -  بقاـنم  و  ص49 - 

ص18 . ج1 ، يدیدح ، حرش  و  ص11 - 
یلزاغم . بقانم  همجرت  ص83 ، یبقعلا ، رئاخذ  و  ص171 -  نیبغارلا ، فاعسا  و  باب 14 -  ص65  ج1 ، ةدوملا ، عیبانی  [ 2]

ص324 . ج4 ، قحلا ، قاقحا  لقن  هب  بلاطلا ، ۀیافک  [ 3]
ص97 . فارشالاباسنا ، و  ص55 -  یمزراوخ ، بقانم  [ 4]

ص55 . نآرق ، یلع و  [ 5]
(. ٌرضاح یلع  دجسملا و  یف  مکُدحا  نیتفیال   ) ص18 ج1 ، يدیدح ، حرش  و  ص384 -  ج1 ، یلع ، ماما  [ 6]

ریجنز نزو 

. دندرک يدنب  طرش  مه  اب  ریجنز  نزو  رادقم  رد  رفن  ود  نآ  درکیم ، روبع  درم  ود  رانک  زا  اپ  هب  ریجنز  یمالغ 
تفگ : نانآ  زا  یکی 

. تسا هقالط  هس  نم  رسمه  دشابن  رادقم  نالف  ریجنز  نزو  رگا 
تفگ : يرگید 

. تسا هقالط  هس  نم  نز  دشاب  تسرد  وت  سدح  رگا 
: دنتفگ مالغ  يالوم  هب  هتفر  شیالوم  دزن  مالغ  هارمه  هب  هتساخرب و  ود  ره  سپ 

میئامن . نزو  ار  نآ  ات  نک  زاب  ار  ریجنز 
تفگ : مه  مالغ  يالوم 

. منک زاب  ار  ریجنز  مهاوخب  رگا  تسا  قالط  منز 
. دندرک ییوج  هراچ  وا  زا  هدرک  حرطم  وا  دزن  ار  لکشم  دنتفر و  مّود  هفیلخ  دزن  یگمه 

تفگ : مّود  هفیلخ 
. تسا مّدقم  رگید  دنگوس  ود  رب  شیالوم  دنگوس 

تفگ : هاگنآ  و 
. دشیدنیب يریبدت  لکشم  نیا  ّلح  يارب  وا  دیاش  میورب  بلاطیبا  نب  یلع  دزن  هب  مه  اب  دیئایب 

. دنتشاد هضرع  ار  نایرج  هتفر  ترضح  نآ  دزن  هب  سپ 
: دومرف مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

. تسا ناسآ  شخساپ  ردقچ 
هتشاذگ فرظ  نایم  رد  ریجنز  اب  ار  مالغ  ياپ  سپس  دنتسب و  مالغ  ياپ  هب  یخن  اب  ار  ریجنز  دندروآ و  یگرزب  فرظ  داد  روتـسد  سپـس  و 

دش . بآ  زا  رپ  فرظ  هک  نیا  ات  دنتخیر  بآ  نآ  رب 
دومرف : نآ  زا  سپ 
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. دیربب الاب  ار  ریجنز 
: دومرف هاگنآ  تفر و  نیئاپ  يردق  بآ  ماگنه ، نیا  رد  دش ، نوریب  بآ  زا  هک  يدح  ات  دندرب  الاب  ار  ریجنز 

. ددرگرب شقباس  ياج  هب  بآ  هزادنا  ات  دنزیرب  بآ  رد  نهآ  هراپ 
دومرف : تفرگ  ماجنا  روتسد  نوچ 

[ . 1 . ] تسا ریجنز  نزو  نامه  دش  هچره  دینک ، نزو  ار  نهآ  ياههراپ  الاح 
------------------------------

اه : تشون  یپ 
ثیدح 2. ماکحالا ، یف  لیحلا  باب  ءاضقلا ، باتک  رضحی ، نم ال  [ 1]

یماظن تایلمع  رد  يرگن  عقاو 

نوگانوگ لئابق  زا  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  نارادفرط  ات  درک  فّقوت  اجنآ  رد  دیسر و  هرصب  رهش  فارطا  هب  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  هاپس  یتقو 
. دندرک تاقالم  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  اب  هرصب  هفوک و  ناگرزبو  لئابق ، نارس  زا  يرایسب  دندنویپب ، ماما  نایرگشل  هب 

: تفگ ماما  هب  ناوارف  ياهوگتفگ  زا  سپ  دیسر و  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  تمدخ  دوخ  نادنواشیوخ  اب  سیق  نب  فنحا  يزور 
وت يوس  هب  راوس  تسیود  مناشکب  گنج  نیا  رد  امـش  کمک  ياربار  اهنآ  مهاوخب  رگا  دنـسانشیمنار  تقیقح  یتسرد  هب  نم  هلیبق  موق و 

. دمآ دنهاوخ 
. تشاد مهاوخ  زابوت  زاار  ریشمش  رازه  شش  مینکن  تکرش  گنج  رد  میدرگ و  زاب  هناخ  هب  امش  نارادفرط  نم و  رگا  اّما 

مروایب ؟ کمک  هب  درم  تسیود  منک ؟ هچ  لاح 
مزاس ؟ رود  وت  زا  ار  ریشمش  رازه  شش  ای 

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
[ . 1 . ] درگ زاب  تاهناخ  هب  تسا ، رتوکین  يراد  زاب  نم  زا  ار  ریشمش  رازه  شش 

تسکش ای  يزوریپ  رد  هک  دروآیم  دوجو  هب  یتالکـشم  هدیافیب ، ياهورین  بذج  درومیب ، ياههلمح  اهيریگ ، عضوم  زا  یخرب  یهاگ 
. دراد ياهدننک  نییعت  شقن 

مالـسلا هیلع  یلع  نینمؤـملاریما  ترـضح  نازابرـس  هب  یگنج  درم  تسیود  فـنحا ، هلیبـق  ياـهورین  بذـج  تروـصرد  هک  تسا  تـسرد 
. دنتشگیم نمشد  ياهورین  بذج  نانآ  و  تشاد ، زاب  دربن  رد  تکرش  زا  دشیمن  ار  هلیبق  دارفا  ریاس  اّما  دنتسویپیم ،

. دندنام یقاب  فرط  یب  یگنج  درم  نارازه  اب  هلیبق  کی  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  ینیب  عقاو  اب  هک 
----------------------

اه : تشون  یپ 
نینمؤملاریما ج 1 ص 124. خیراوتلا  خسان  [ 1]

تافیرحت اب  هزرابم  رد  يرگن  عقاو 

دیدپ ار  یناوارف  ماکحا  لعج  و  اهتعدب ، و  دنتشادن ، یهّجوت  یمالسا  ماکحا  اهشزرا و  تیمکاح  هب  هک  نانآ  تموکح  لاس  زا 25  سپ 
یتقو دوب ، هناگیب  مالـسا  ماکحا  زا  هک  دندوب  هداد  تداع  یئاه  لمعلاروتـسد  هب  فرحنم و  بان  ماکحا  مالـسا و  زا  ار  مدرم  هک  دـندروآ ،

تـسناوتیمن و  دوب ، وربور  یگنهرف  یعامتجا ، یـسایس ، لکـشم  نارازه  اـب  دیـسر ، تموکح  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترـضح 
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دهد . رییغت  همانشخب  لمعلاروتسد و  اب  ار  هعماج  ءارآ  راکفا و 
: دومرف هک  یتقو  ترضح 

«. دیناوخن تعامج  هب  ار  یّبحتسم  زامن  »
هک : دش  دنلب  مومع  دایرف 

هارَمُع او  هارَمُع ، او 
.( میناوخب تعامج  هب  ار  یّبحتسم  زامن  دراذگیمن  یلع  يرگنب  هک  یئاجک  )

. درک ضوع  يدوز  هب  دوشیمن  همانشخب  اهلمعلاروتسد و  اب  ار  یشنیب  یگنهرف و  لکشم  هک ، تساجنیا 
: دومرف نایب  هنوگنیا  اهتعدب  تافارحنا و  اب  هرزابم  رد  ار  دوخ  يرابدرب  یمومع  ینارنخس  کی  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

. دنوشیم هدنکارپ  نم  درِگ  زا  منز ، رانک  ار  اهفیرحت  و  منک ، راهظا  ار  یهلا  مکح  رگا 
تعامج هب  یّبحتسم  زامن  ندناوخ  هک  دنوشن ، رـضاح  تعامج  هب  بجاو  زامن  يارب  زج  ناضمر  هام  رد  هک  متفگ  مدرم  هب  ادخ  هب  دنگوس 

. تسا تعدب 
: دندز دایرف  دندیگنجیم ، نم  نوماریپ  رد  هک  نایرگشل  زا  یضعب  اّما 

.« درادیم زاب  تعامج  هب  یّبحتسم  ندناوخ  زامن  زا  ار  ام  یلع  و  دنداد ، رییغت  ار  مود  هفیلخ  ّتنس  مالسا ، لها  يا  »
[ . 1 . ] دوش اپرب  یشروش  منایرگشل  زا  ياهشوگ  رد  مدیسرت 

: دومرف ترضح  هک 
ۀَمِطاف ِۀَثَرَو  یِلا  َكَدَف  ُْتدَدَرَو  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللاُلوُسَر  ِهیف  ُهَعَـضَو  يذَّلا  ِعِضْوَْملا  یِلا  ُُهتْدَدَرَف  ْمیهاْربِا  ِماقَِمب  َتْرَِما  َْول  ُْمتیاَرأ 

َناک ... امَک  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هَّللاُلوُسَر  َعاص  ُْتدَدَرَو 
َّنُُهتْدَدَرَو ٍّقَح  ِریَِغب  ٍلاجِر  َتَْحت  ًءاِسن  ْتَعََزن  َو  اِهب  یـضَق  ِرْوَْجلا  َنِم  ایاضَق  ُْتدَدَرَو  ِدَجْـسَْملا ، َنِم  اْهتَمِدُـه  َو  ِِهتَثَرَو  یِلا  ٍرَفْعَج  ُراد  ُْتدَدَرَو 

... َّنِهِجاوْزَا یِلا 
ِءاِینْغْألا ... َنَیب  ًَۀلْوَد  اُهلَعْجَا  َْمل  َو  ِۀیِوَّسلِاب  یطْعی  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هَّللاُلوُسَر  َناک  امَک  ُتیَطْعا  َو  ایاطَْعلا  َنیواَّوَد  ُتْوَحَم  َو 

ُْتمَّرَح َو  ُْهنِم  َّدَـس  ام  ُتْحَتَف  َو  ِباْوبَالا  َنِم  ِهیف  َحَـتَف  ام  ُتْدَدَـس  َو  ِهیَلَع  َناک  اـم  یِلا  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللاُلوُسَر  َدِجْـسَم  ُْتدَدَرَو 
َساَّنلا ُْتمَْزلا  َو  ٍتاریبْـکَت  َسْمَخ  ِِزئاـنَْجلا  یَلَع  ِریبْکَّتلاـِب  ُتْرَمَا  َو  ِنیتـِْعتُْملا  ِلـالَحْالِاب  ُتْرَمَا  َو  ِذـیبَّنلا  یَلَع  ُتْدَدَـح  َو  ِنیَّفِْخلا  یَلَع  َحْـسَْملا 

میحَْرلا ... ِنمْحَْرلا  ِهَّللا  ِمِْسِبب  َرْهَْجلا 
ْدََقل ِهَّللا  َو  یّنَع  اُوقَّرَفَِتل  ًاذِا  اهِدوُدُـح ... َو  اِهفانِْـصا  یَلَع  َتاقَدَّصلا  ُتْذَـخَا  َو  ِۀَّنُّسلا  یَلَع  قـالّطلا  یَلَع  َو  َنآْرُْقلا  ِمْکُح  یَلَع  َساَّنلا  ُْتلَمَح  َو 
ْنَّمِم يرَکْـسَع  ِلْها  ُضَْعب  يدانَتَف  َۀَـعِْدب  ِِلفاوَّنلا  یف  ْمِهِعاِمتْجا  َّنِا  ْمُْهتَمَلْعا  َو  ٍۀَـضیرَف  یف  َِّالا  ِناضَمَر  ُرْهَـش  یف  اوُعِمَتْجی  ـال  ْنِا  َساَّنلا  ُتْرَمَا 

: یعَم ُِلتاقی 
... يرَکْسَع ِِبناج  ِۀیِحان  یف  اوُرُوثی  ْنَا  ْتَّفَخ  ْدََقلَو  ًاعُّوَطَت . ِناضَمَر  ُرْهَش  یف  ِةولَّصلا  ِنَع  اناْهنی  ٍرَمُع  ُۀَّنُس  ْتَریُغ  ِمالْسِْالا  َلْهَا  ای 
دوب ، هداد  رارق  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  متشاذگیم  یناکم  نامهب  داد  رییغت  رمع  هک  ار  میهاربا  ماقم  رگا  »

مدادیم ، شیلصا  بحاص  هب  ار  كدف  و 
مدنادرگیم ، زاب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  هدش  نییعت  رادقم  هب  ار  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هنامیپ  و 

متفرگیم ، سپ  زاب  دندرک ، بارخ  روز  هب  دجسم  هعسوت  رد  هک  ار  رفعج  هناخ  و 
، مدرکیم درط  ار  هناملاض  ياهتواضق  ماکحا و  و 

مدنادرگیمرب ، ناشیاهداوناخ  هب  دندرک ، جاودزا  نانآ  اب  دنتفرگ و  یّقح  نودب  هک  ار  یناملسم  نانز  و 
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مدادیم ، رییغت  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  یقوقح  شور  هب  ار  قوقح  رتفد  و 
مدرکیم ، دوبان  ار  اهنداد  زایتما  اهششخب و  رتفد  و 

مدرکیم ، تسرد  دوب  مزال  هک  هنوگنآ  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دجسم  و 
، متسبیم دندرک  زاب  اجیب  هک  یئاهرد  و 
مدرکیم ، عنم  ار  شفک  يوررب  حسم  و 
مدزیم ، بارش  ّدح  وجبآ  ندروخرب  و 

مدرکیم ، مالعا  لالح  ار  عّتمت  ّجح  هعتم و  و 
دنیوگب ، ریبکت  جنپ  اههزانج  رب  هک  مدادیم  روتسد  و 

دنیوگب ، دنلب  زامن  رد  ار  هَّللامسب  و 
مدرکیم  يراج  مالسا  قباطم  ار  قالط  و  مدنادرگیم ، زاب  نآرق  مکح  هب  ار  مدرم  و 

دندشیم ، هدنکارپ  نم  فارطا  زا  هنیآ  ره  متفرگیم ، مدرم  راشقا  زا  ار  تاقدص  و 
دندز : دایرف  نم  نایرگشل  زا  یعمج  تسا ، تعدب  هک  دنناوخن  تعامج  هب  ار  یّبحتسم  زامن  هک  مداد  روتسد  ات  نم 

.« دننک یگدنکارپ  راچد  ار  منایرگشل  هک  مدیسرت  دنداد ، رییغت  ار  رمع  ّتنس  مالسا ، لها  يا  هک 
---------------------------

اه : تشون  یپ 
.13 ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  یطویس  ءافلخلا  خیرات  و -  یفاک ص58 و 63 -  هضور  [ 1]

(ع) یلع تیالو 

لقن (ع)ه  یلع یلاعت  هّللا  ناوضر  نازیملا  بحاص  يزیربت  یئابطابط  نیـسح  دیـس  جاح  هّللا  ۀـیآ  موحرم  راوگرزب  همالع  داتـسا و  ترـضح 
. دندومرف

: دومرف هک  (ع)ه  یلع یلاعت  هّللا  ناوضر  یضاق  ياقآ  (ع ) یلع ازریم  اقآ  جاح  نأشلا  میظع  فراع  قحلا  ۀیآ  موحرم  زا 
تلود فرط  زا  هک  دـندوب  ینامثع  ياهیّنـس  اهیدـنفا   ) درک توف  يدـنفا  ياهرتخد  زا  یکی  ردام  ام ، لزنم  یکیدزن  رد  فرـشا  فجن  رد 
تلود هک  لوا  یللملا  نیب  گنج  زا  دعب  دنتشاد و  لاغتـشا  یتموکح  لغاشم  هب  دوب  اهنآ  فرـصت  تحت  رد  قارع  هک  تقو  نآ  رد  ینامثع 
رایـسب رداـم  گرم  رد  رتخد  نیا  دـش .) جراـخ  یناـمثع  تمویق  تحت  زا  قارع  دومن  هیزجت  ار  یناـمثع  روشک  درک و  هبلغ  مالـسا  رب  رفک 
تیعمج مامت  هک  درک  هلان  ردـقنآ  دـمآ و  ردام  ربق  ات  ناگدـننک  عییـشت  اب  دوب و  تحاران  ملأتم و  ادـج  درکیم و  یباـتیب  هلاـن و  هّجض و 

. دومن بلقنم  ار  نیعیشم 
دننک مارآ  ار  وا  دنتساوخ  هچ  ره  موشیمن ، ادج  مردام  زا  نم  هک  دزیم  دایرف  دنراذگ  ربق  رد  ار  ردام  دنتـساوخ  هدامآ و  ار  ربق  هک  یتقو  ات 

. درپس دهاوخ  ناج  کش  نودب  دننک  ادج  ار  رتخد  ارابجا  دنهاوخب  رگا  دندید  دشن . عقاو  دیفم 
طقف دندرکن و  هتـشابنا  كاخ  زا  ار  ربق  يور  یلو  دـنامب  ربق  رد  ردام  دـسج  يولهپ  مه  رتخد  دـنناباوخب و  ربق  رد  ار  ردام  دـش  انب  هرخالاب 

خاروس هچیرد و  نآ  زا  دیآ  نوریب  تساوخ  تقو  ره  دریمن و  رتخد  ات  دندراذگ  ربق  يارب  مه  یخاروس  دندیناشوپ و  ياهتخت  زا  ارنآ  يور 
، تسا هدـمآ  هچ  رتخد  رـس  رب  دـننیبب  هک  دنتـشادرب  ار  شوپ  رـس  دـندمآ و  ادرف  دـیباوخ ، ردام  يولهپ  ربق ، لوا  بش  رد  رتخد  دـیآ . نوریب 

. تسا هدش  دیفس  شرس  ياهوم  مامت  دندید 
فرط ود  رد  دـندمآ و  هکئالم  زا  رفن  ود  مدـید  مدوب ، هدـیباوخ  مردام  يولهپ  هک  بش  ماگنه  تفگ : تسا ؟ هدـش  يروطنیا  ارچ  دـنتفگ ،
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لاؤس دادیم  باوج  وا  دندش و  وا  دئاقع  زا  لاؤس  لوغشم  هتشرف  ود  نآ  داتسیا ، طسو  رد  دمآ و  یمرتحم  صخش  کی  دنداتسیا و  مردام 
لاؤس تسا ، هّللادبع  نب  دمحم  نم  ربمغیپ  داد ، باوج  دـندرک  تّوبن  زا  لاؤس  تسا و  دـحاو  نم  يادـخ  داد : باوج  دـندومن ، دـیحوت  زا 

؟ تسیک تماما  دندرک 
مردام رـس  رب  زرگ  نانچ  هتـشرف  ود  نآ  لاح  نیا  رد  متـسین ، وا  ماما  نم  ٍماـمِاب  َُهل  ُتَْسل  تفگ : دوب . هداتـسیا  طـسو  رد  هک  مرتحم  درم  نآ 

. مدمآ رد  دینیبیم  هک  لاح  نیا  هب  هعقاو  نیا  تشهد  تشحو و  زا  نم  دیشک  هنابز  نامسآ  هب  شتآ  هک  دندز 
نآ دش ، عقاو  هعیش  دیاقع  قبط  هعقاو  نیا  دندوب و  بهذم  یّنس  رتخد  هفیاط  مامت  نوچ  دومرف : (ع)ه  یلع یلاعت  هّللا  ناوضر  یضاق  موحرم 

. دندش هعیش  رتخد ، ندرک  ادیپ  هدیقع  و  (ع ) یلع اقآ  دوجو  تکرب  هب  یگمه  دندوب  اهيدنفا  زا  هک  وا  هفئاط  مامت  دش و  هعیش  رتخد 
یئاشگ  هرگ  ناهجب  دشابن  (ع ) یلع زا  زجب 

یئالب مغ و  دسر  وچ  نک  وا  زا  ددم  بلط 
نز  (ع ) یلع تمحر  رد  ینام  شیوخ  راکبوچ 

یئاود یسک  دهنن  اهلد  مخزب  وا  زجب 
مغ  رهز  يوش  اهر  هک  مد  نزب  وا  يالو  ز 

یئاجک رد  هک  رگنب  نک  ناکم  وا  يوک  رس 
ار  (ع ) یلع متخانش  وچ  ار  ادخ  متخانش 

یئادج (ع ) یلع زا  رگا  یپ  ياهدربن  ادخب 
قلطم  یلو  يا  (ع ) یلع قح  تقیقح  يا  (ع ) یلع

یئادخ تقیقح  وت  یئایربک  لامج  وت 
نک  لد  هتسکش  نمب  تمحر  فطل و  يرظن ز 

یئاونیب رای  هک  وت  يدنمدرد  رای  هک  وت 
رای يدهم  رشن  هداز ، فلخ  ریم  (ع ) یلع هیولعلا ، تامارک  عبنم : 

ترضح تیصو 

تایح دیتسرپب ، ار  ادخ  اهنت  دیزرون ، كرش  ادخ  هب  هک  تسا  نیا  امش  هب  نم  شرافس  نیتسخن  ائیش  هب  اوکرشت  هّللف ال  مکیلا  یتیـصو  اّما  و 
. دیزروب كرش  ادخ  يارب  ارچ  سپ  تسین  هتخاس  يراک  ادخ  ریغزا  ادخ ، زا  زیچ  همه  ادخ و  زا  قزر  ادخ ، زا  مه  توم  ادخ  زا 

دوخ لثم  دـینکن ، راک  ناتدوخ  لیم  يارب  دـیراذگب و  رانک  ار  سفن  ياوه  دـیتسرپن  ار  ادـخ  ریغ  دـشاب ، ادـخ  يارب  اـهنت  عوشخ  عوضخ و 
نآ رس  ات  تسشن  شاهنیس  يور  تخادنا و  دز  شیاپ  رب  (ع) یلع هک  ياهبرـض  اب  ار  دودبع  نب  ورمع  یتقو  دیاهدینـش  ررکم  دیـشاب  (ع) یلع

تقونآ تفر  هار  يرادـقم  تساخرب و  (ع) یلع تخادـنا  شکرابم  تروص  رب  ناهد  بآ  دزاس ، ادـج  ار  رادـمان  ناولهپ  راگزور و  عاـجش 
تقو نآ  رد  رگا  مدیسرت  دروآ  مشخب  ارم  وا  دومرف  ترضح  دندیـسرپ ، وا  زاار  راکنیا  تلع  هکنآ  زا  سپ  درک  ادج  ار  وا  رـس  تشگزاب و 

. دشاب مسفن  ياوه  يارب  مزاس ، ادج  ار  شرس 
يراک یـسک  رگا  دهدن . تلاخد  تدابع  رد  ار  شدوخ  لیم  دزرون . كرـش  هک  تسا  بظاوم  دح  نیا  ات  تسا  صالخا  درم  (ع) یلع يرآ 

. تسا هعمس  ءایر و  تسا  كرش  نیا  دنیوگب  هللا  كراب  واب  دنونشب و  ای  دننیبب  مدرم  ات  دنکب 
تنابرقب  (ع ) یلع ای  (ع ) یلع ای 

تناسحا فطل و  نابرقب  ناج 
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تنابحم  لد  مغ  زا  دش  نوخ 
مناج (ع ) یلع (ع ) یلع ای  (ع ) یلع ای 

ینامیتی  لد  دیما  وت 
ینایاونیب راوخمغ  روای و 

ینادمتسم  رادفرط  وت 
مناج (ع ) یلع (ع ) یلع ای  (ع ) یلع ای 

نیبم  ماما  ادخ  یلو  يا 
نیگنر نوخز  دش  تیور  رس و  هک 

نیمز  نامسآ و  دیلان  وت  رب 
مناج (ع ) یلع (ع ) یلع ای  (ع ) یلعای

رای يدهم  رشن  هداز ، فلخ  ریم  یلع  هیولعلا ، تامارک  عبنم : 

(ع) یلع تیصو 

: دیامرفیم هیفنح  دمحم 
. تسا امش  رب  ماما  وا  دینک و  تعاطا  نسح  ناتردارب  زا  هک  تسا  امش  رب  دومرف  دیبلط و  ار  ام  همه  شرمع  رخآ  بش  رد  مردپ 

درک ع )  ) نیسح ماما  هب  ور  سپس  نک  تدوخ  یصو  ار  ع )  ) نیسح اقآ  تتداهش ، ماگنه  مه  وت  دومرف  درک و  ع )  ) نسح ماما  هب  ور  هاگنآ 
نـس دوب و  هتـسشن  (ع) یلع شدـج  رتـسب  نیئاـپ  ع )  ) داجـس ترـضح  هد . رارق  دوخ  یـصو  ار  كدوک  نیا  گرم  ماـگنه  مه  وت  دوـمرف  و 

. دوب لاس  راهچ  یلوقب  هس و  ود  شکرابم 
نزومه سک  ره  هری ) ارش  ةرذ  لاقثم  لمعی  نم  هری و  اریخ  ةرذ  لاقثم  لمعی  نم   ) دومرف توالت  ار  هفیرش  هیآ  ترضح ، نانخس  نیرخآ  زا 

دهاوخ ار  نآ  زین  دـنک  يدـب  هرذ  نزومه  سک  ره  دوشیم و  هداد  شاداپ  دـنیبیم و  ار  نآ  تماـیق  يادرف  دـنک  یکین  ینزوس  رـس  هرذ و 
طبـض تبث و  زین  تلمع  همان  رد  تسیقاب و  وت  تاذ  رد  شتملظ  تسا  نینچ  هن  تشذگ  دش و  اوه  ءزج  يداد و  شحف  يدرک  لایخ  دـید .

. يوشیم هدنمرش  ینیبیم و  تمایق  يادرف  ارنآ  یتوکلم  تشز  تروص  تسا ،
سک ره  دنـشاب . لمع  لها  دـنهاوخیم  هکیناـسک  يارب  تسا  نشور  نیا  ینعی  نولماـعلا  لـمعیلف  اذـه  لـثمل  دـناوخ : ار  رگید  هیآ  هاـگنآ 

. دنتفر ناورهر  هک  ور  نامه  هر  دنک . لابند  ار  (ع) یلع هار  ددرگ  يولع  دهاوخیم 
: دومرف دز و  ادص  ار  وا  دـنکیم . هیرگ  تخـس  موثلکما  دـیدرگ  هجوتم  تسا  تداهـش  فرـش  رد  هداتفا و  رتسب  رد  ترـضح  هک  روطنیمه 

هزمح میومع  هدمآ ، ص )  ) ربمغیپ کنیا  يدشیم ، داش  يدیدیم ، دورب  دـهاوخیم  تردـپ  هک  یئاج  رگا  تسین  یکاب  تردـپ  رب  مرتخد 
. تسا هدمآ  رایط  رفعج  مردارب  هدمآ ، ادهشلادیس 

(ع)ك یلع مالسلا  دومرف  هرخالاب  هتاکرب و  هّللا و  ۀمحر  یبر و  لسر  ای  مک  (ع) یلع مالسلا  دومرف  درک و  مالـس  ناربمغیپ  حاورا  هب  سپس 
. دباییم تاجن  تبیصم  الب و  يارس  نیا  زا  تسا و  صالخ  (ع) یلع راک  دش  مولعم  لیئارزع  ای 

ناج  (ع ) یلع اهلد  هلبق  تیابرلد  لامج  يا 
ناج (ع ) یلع ادیش  لد  نیا  بشما  دراد  تیوسب  ور 

نم  ماهدنب  تیاول  رد  نم  ماهدنز  تیالو  اب 
ناج (ع ) یلع ادرف  مه  زورما و  مه  تسنیا  ماهشوت 
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یئادخ  ار  ناج  روشک  يافص  ار  لد  هبعک 
ناج (ع ) یلع ادیپ  تخُر  زا  قح  یئوت  قح  رب  یئوت  قح 

وت  یئوت  رشحم  عفاش  یئوت ، رثوک  یقاس 
ناج (ع ) یلع الوا  سوفن  رب  يا  یئوت  ربمغیپ  سفن 

رای يدهم  رشن  هداز ، فلخ  ریم  یلع  هیولعلا ، تامارک  عبنم : 

دیوگیم یلع  زا  رمع  یتقو 

. درک هاگن  بقع  هب  كانسرت  تشگرب  رمع  مدوب ، باطخ  نب  رمع  هارمه  يزور  دنکیم ، لقن  لئاووبا 
؟ يدیسرت ارچ  متفگ :

؟ ینیبیمن ار  ناگشیپ  متس  نارگ و  نایغط  هدنبوک  ناعاجش و  فوفص  هدنفاکش  هدنشخب ، ناسنا  هدنرد ، ریش  رگم  وت ! رب  ياو  تفگ :
. تسا بلاطیبا  نب  یلع  وا  متفگ :

: تفگ متفر ، کیدزن  میوگب ، وت  يارب  یلع  ینامرهق  تعاجش و  زا  ایب  کیدزن  ياهتخانشن ! یبوخ  هب  ار  وا  امش  تفگ :
دیهـش وا  دوش ، هتـشک  ام  زا  مادـک  ره  تسا و  هارمگ  وا  دـنک ، رارف  ام  زا  سک  ره  مینکن و  رارف  هک  میتسب  نامیپ  ربمایپ  اب  دـحا ، گنج  رد 
موجه رگیدـکی  هب  رگـشل  ود  ره  دـش ، روهلعـش  گنج ، شتآ  هک  یماگنه  تسوا . تسرپرـس  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تسا و 

ناوت هک  يروط  هب  دندرک ، هلمح  ام  هب  هتسد  هتـسد  دنتـشاد ، رایتخا  رد  وجگنج  رفن  دص  مادک  ره  هک  روالد ، هدنامرف  دص  ناهگان  دندرب .
ریـش دننام  هک  مید  ار  یلع  هاگان  دنام . ناشیا  اهنت  گنج  نادیم  رد  میدرک . رارف  نادیم  زا  یگتفـشآ  لامک  اب  میداد و  تسد  زا  ار  یگنج 

هنانیگمـشخ دید ، همدص  هسام  زا  ام  همه  نامـشچ  دیـشاپ ، ام  تروص  هب  تشادرب  نیمز  زا  هسام  يرادـقم  تسب ، ام  رب  ار  هار  نکفا ، هجنپ 
؟ دیزیرگیم منهج  يوس  هب  ایآ  دینکیم ؟ رارف  اجک  هب  امش  يور  داب  هایس  تشز و  دز ، دایرف 

تعیب امـش  دز : دایرف  دـیکچیم ، نوخ  نآ  زا  هک  دوب  ياهحلـسا  شتـسد  رد  راـبنیا  درک و  هلمح  اـم  رب  رگید  راـب  میتشگنرب . نادـیم  هب  اـم 
. دیتسه ندش  هتشک  هب  نارفاک  زا  رتراوازس  امش  ادخ  هب  دنگوس  دیتسکش ، ار  تعیب  دیدرک و 

نیقی نوخ . زا  رپ  هلایپ  ود  هیبش  ای  دیـشکیم و  هلعـش  نآ  زا  شتآ  هک  دـندوب  نوتیز  لعـشم  ود  دـننام  ییوگ  مدرک ، هاـگن  شیاـهمشچ  هب 
: متفگ متفاتش و  شیوس  هب  رتدوز  باحصا  همه  زا  نم  دشکیم ، ار  ام  همه  دیآیم و  ام  فرط  هب  مدرک 

ناربج ار  رارف  تراسخ  دیدج ، هلمح  و  دنروآیم ، هلمح  یهاگ  دننکیم و  رارف  یهاگ  گنج  رد  اهبرع  ار ! ادخ  ار ! ادخ  نسحلاوبا ! يا 
. دننکیم

مالسلاهیلع یلع  تبیه  زا  زور  نآ  هک  یشحو  نآ  هراومه  نونکات ، تقو  نآ  زا  دینادرگرب . نم  زا  ار  شاهرهچ  درک و  لرتنک  ار  دوخ  ایوگ 
[ . 1 ! ] ماهدرکن شومارف  زگره  هتسشن ، ملد  رب 

------------------------
اه : تشون  یپ 

ج 1 ص50. راونألاراحب ، ياهناتساد  توافت ؛  يرصتخم  اب  ج 2 ص-52 ج 41 ص 73  راحب ، [ 1]

تداهش رتسب  رد  یلع  ماما  تیصو 

: دومرف تیصو  نینچ  مالسلاامهیلع  نیسح  نسح و  هب  شترضح  دز ، تبرض  ار  وا  دنک - شتنعل  ادخ  هک  مجلمنبا - هک  یماگنه 
دیدنام مورحم  ایند  زا  هچنآ  رب  و  دیآرب ، امش  بلط  رد  ایند  هچ  رگ  دییاینرب  ایند  بلط  رد  هکنیا  منکیم و  شرافس  یهلا  ياوقت  هب  ار  امش  »
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همه رفن و  ود  امـش  . دیـشاب مولظم  روای  ملاـظ و  نمـشد  و  دـینک ، راـک  يورخا )  ) شاداـپ يارب  و  دـییوگب ، قح  ،و  دـیربم ترـسح  هودـنا و 
ارچ ناتدوخ ، نایم  حالصا  ناتراک و  مظن  یهلا و  ياوقت  هب  منکیم  شرافـس  دسریم  وا  هب  ماهمان  هک  ار  سک  ره  ماهداوناخ و  نادنزرف و 

: دومرفیم هک  مدینش  ناتدج  زا  هک 
.« تسا رترب  هزور  زامن و  عاونا  زا  سک  ود  نایم  حالصا  »

رد ادابم  دیراذگن و  یلاخ  ار  نانآ  ناهد  زور  کی  یتح  دینک و  یگدیـسر  نانآ  هب  زور  ره  دیرآ ، رظن  رد  نامیتی  هرابرد  ار  ادـخ  ار  ادـخ 
. دنوش هابت  امش  روضح 

درکیم شرافس  ناگیاسمه  هب  هتسویپ  دنتسه ، ناتربمایپ  شرافس  دروم  تخس  نانآ  هک  دیراد ، رظن  رد  ناگیاسمه  هرابرد  ار  ادخ  ار  ادخ 
. دومن دهاوخ  رب  ثرا  ار  نانآ  میتشادنپ  هک  اجنآ  ات 

. دنریگ یشیپ  امش  رب  نآ  هب  لمع  هب  نارگید  ادابم  دینک ، دای  نآرق  هرابرد  ار  ادخ  ار  ادخ 
. تسا نید  نوتس  نآ  هک  دینک ، دای  زامن  هرابرد  ار  ادخ  ار  ادخ 

دنامب كورتم  هناخ  نیا  رگا  هک  دیراذگن ؛ تولخ ) و   ) یلاخ ار  نآ  دیتسه  هدنز  ات  دـینک ، دای  ناتراگدرورپ  هناخ  هرابرد  ار  ادـخ  ار  ادـخ 
. تفای دیهاوخن  تلهم  رگید 

و رگیدـکی ، هب  یگدیـسر  یگتـسبمه و  هب  داب  امـش  رب  و  دـیرآ ، دای  ناتنابز  ناج و  لام و  هب  ادـخ  هار  رد  داـهج  هراـبرد  ار  ادـخ  ار  ادـخ 
اعد هاگ  نآ  دنوشیم ، هریچ  امـش  رب  ناتنادب  هک  دینکن  اهر  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  مه  زا  ندـیرب  ینمـشد و  رهق و  زا  دـیزیهرپب 

. ددرگیمن باجتسم  یلو  دینکیم 
دیراد شه  دییالایب ؛ ناناملسم  نوخ  هب  تسد  دش  هتـشک  نانمؤم  ریما  هکنیا  هناهب  هب  هک  منیب  نانچ  ار  امـش  ادابم  بلطملادبع ، نادنزرف  يا 

کی تبرـض  نیا  رفیک  هب  اهنت  مدرپس  ناج  وا  تبرـض  نیا  زا  نم  هک  هاگ  ره  دـیرگنب  دیـشکب ؛ دـیابن  ار  ملتاق  زج  نم  نوخ  صاصق  هب  هک 
: دومرفیم هک  مدینش  ملس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  هک  ارچ  [ 1 ، ] دینکن هلثم  ار  درم  نیا  دینزب و  وا  رب  تبرض 

[ . 2 «. ] دشاب راه  گس  هچرگ  دیزیهرپب  ندرک  هلثم  زا  »
: نوعلم مجلمنبا  تبرض  زا  سپ  تداهش و  زا  شیپ  ترضح  نآ  رگید  تیصو  زا 

وا تنس  هک  منکیم  شرافس  ملس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  دمحم  هب  و  دیزاسم ، کیرش  ادخ  اب  ار  يزیچ  هک  تسا  نآ  امش  هب  نم  تیـصو  »
یـشهوکن چیه  دیاهدشن  فرحنم  قح  هداج  زا  ات  و  دیرادب ، هتخورفا  ار  غارچ  ود  نیا  و  دیراد ، اپ  هب  ار  نوتـس  ود  نیا  دـیراذگم ، عیاض  ار 

نم و دنوادخ  دش . مهاوخ  ادج  امـش  زا  ادرف  ماهتـشگ و  امـش  تربع  هیام  زورما  مدوب و  امـش  مدمه  رای و  بشید  نم  تسین . امـش  هجوتم 
مدیـشخب رگا  و  تسا ، نم  هاگداعیم  اـنف  مدـش  یناـف  رگا  و  متـسه ، دوخ  نوخ  راـیتخا  بحاـص  مدوخ  مدـنام  هدـنز  رگا  دزرماـیب . ار  اـمش 

دیشخبب مه  امش  سپ  تسامش ؛ يارب  ییوکین  ادخ و  هب  نم  برقت  هیام  ششخب 
شوخان ار  نآ  هک  دیـسرن  نم  هب  گرم  زا  یناهگان  ياهثداح  چیه  دـنگوس  ادـخ  هب  [ 3 [ »؟ دیاشخبب ار  امـش  مه  ادخ  هک  دیهاوخیمن  ایآ  »

تسد نادب  هک  يزیچ  بلاط  و  هدیسر ، بآ  هب  هک  مدوب  یبآ  هدنیوج  دننام  اهنت  نم  و  مناد ؛ شدنسپان  هک  ياهدنوش  دراو  چیه  هن  و  مراد ،
؛ تسا هتفای 

[ . 4 «. ] تسا رتهب  ناکین  يارب  تسادخ  دزن  هچنآ  «و 
: دومرف هک  نیا  زا 

... هک دیسرن  نم  هب  گرم  زا  یناهگان  ياهثداح  چیه  دنگوس  ادخ  هب  »
يوگتسار ربمایپ  هچنآ  هک  تسا  هتسنادیم  هدربیم و  رس  هب  تداهـش  راظتنا  رد  قوش  يور  زا  هتـسویپ  مالـسلاهیلع  ماما  هک  دوشیم  مولعم 

وا هدعو  تسین و  نآ  رد  یکش  تسا و  یندمآ  تمایق  هکنانچ  دیسر ، دهاوخ  ارف  ریزگان  هداد  ربخ  وا  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  نیما 
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- نارگید ربلادبعنبا و  دننام  نادنمشناد  زا  یهورگ  لقن  هب  انب  دوب و - نآ  راظتنا  رد  ربص  رپ  یلد  اب  ترضح  نآ  و  درادن ، فلخت  كرت و 
: دومرفیم

: دومرفیم اهراب  و  دزاس »؟ باریس  رس  نیا  نوخ  زا  ار  نساحم  نیا  هک  دربیم  راظتنا  هچ  زا  تما  نیا  نیرتیقش  »
[ . 5 «. ] درک دهاوخ  باریس  نآ  يالاب  نوخ  زا  ار  متروص  يوم  هک  دنگوس  ادخ  هب  »

-------------------------------
اه : تشون  یپ 

یسک .. ياضعا  رگید  شوگ و  ینیب و  تشگنا و  ندیرب  ندرک : هلثم  [ 1]
همان 47 . هغالبلاجهن ، [ 2]

رون . هروس   22 هیآ زا  سابتقا  [ 3]
نارمع . لآ  هروس   198 هیآ زا  سابتقا  [ 4]

ص 956-958. مالسلاهیلع ، بلاطیبا  نب  یلع  ماما  زا  لقن  [ 5]

همیلو

سپـس نک . مهارف  وکین  ياهمیلو  ترـسمه  يارب  یلع ! :( دومرف (ص ) ادـخ ربمایپ  دـنربب  شیوش  هناخ  هب  ار  سورع  دنتـساوخیم  هک  یبش  )
. دینک هیهت  امرخو  نغور  طقف  امش  ، تسه ام  دزن  نان  تشوگ و  دومرف :

كرابم تسد  اب  دز و  الاب  ار  اـهنیتسآ  زین  دوخ  داتـسرف و  ناوارف  ناـن  هارمه  هب  يدنفـسوگ  مه  ترـضح  مدرک و  هیهت  اـمرخ  نغور و  نم 
ییاذـغ  ) سیح كاروـخ  هک  یماـگنه  تخیریم . نـغور  نورد  ار  اـهنآ  هتـسه ) ندرک  ادـج  زا  سپ   ) تفاکـشیم و ناـیم  زا  ار  اـهامرخ 

. نک توعد  یهاوخیم  ار  هک  ره  دومرف : نم  هب  دش  هدامآ  نغور ) امرخ و  درآ و  زا  هتخیمآ 
. نمسلا رمتلا و  کیلع  زبخلا و  محللا و  اندنع  نم  لاق : مث  الضاف  اماعط  کله  عنصا ال  یلع ! ای  ص :)  ) هللا لوسر  یل  لاق  مث  ع :)  ) یلع لاق 

حبذف انیمس  اشبک  انیلا  ثعب  اسیح و  هذختا  یتح  نمسلا  یف  رمتلا  خدشی  لعج  هعارذ و  نع  ص )  ) هللا لوسر  رسحف  انمـس  ارمت و  تیرتشاف 
[ . 1 .... ] تببحا نم  عدا  ص :)  ) هللا لوسر  یل  لاق  مث  ریثک ، زبخ  انل  زبخ  و 

-----------------------------
: اه تشون  یپ 

ص 95. ج 43 ، راحب ، [ 1]

تیصو

يومع  ) سابع دوب و  نم  نماد  رد  ترـضح  نآ  نینزان )  ) رـس . مدوب رـضاح  وا  نیلاب  رب  دش ، ادخ  لوسر  تافو  هب  رجنم  هک  ییرامیب  رد  - 1
. درکیم رود  وا  ربارب  زا  ار  مدرم  وا )

دش سابع  هجوتم  نیب  نیا  رد  دوشگ . مشچ  دمآ و  شوه  هب  هک  تشذگن  يزیچ  دوب . هتشگ  یلوتسم  شترـضح  رب  یـشوهیب  امغا و  تلاح 
هماج ما  هداد  مدرم  هب  هک  ییاههدعو  هب  يزادرپب و  ار  منوید  يریذپب و  ارم  تیـصو  يرـضاح ) ایآ  ! ) ربمایپ يومع  يا  سابع ، يا  تفگ : و 

؟ یشوپ لمع 
هک یلام  نم ، لاوما  نایم  رد  اجک  دیا ) هداد  ریخ  هدعو  همه  هب   ) دیتسه دابدنت  زا  رت  تواخـس  ابا  مش  ادخ ! هداتـسرف  يا  داد : خـساپ  سابع 

. مرادن یلام  نینچ  نم  دوشیم ؟ ادیپ  دیآرب ، ناتتادهعت  ماجنا  امش و  ياهضرق  هدهع  زا  دناوتب 
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. دوب هتفگ  راب  لوا  هک  تفگیم  نامه  وا  خساپ  رد  سابع د  اما  دومرف . رارکت  تبون  هس  ات  ار  دوخ  هتساوخ  هرابود  (ص ) ادخ لوسر 
دهاوخن نخـس  وت  نوچ  دریذـپیم و  وا  هک  درک  مهاوخ  تیـصو  یـسک  هب  کنیا  مه  دومرف : دـش  سویءام  يو  زا  نوچ  (ص ) ادـخ ربمایپ 

. تفگ
: دومرف داد و ) داهنشیپ  نم  هب  دوب  هتساوخ  سابع  زا  هچنآ   ) سپس

. ناسر ماجنا  هب  ار  میاههدعو  و  ریگ ، هدهع  رب  ار  میاهضرق  ریذپب و  ارم  تیاصو  یلع !
رـس مدـید  لاح  نیا  رد  داتفا . هزرل  هب  مرکیپ  دـیود و  منامـشچ  رد  کـشا  کشرـس  تفرگ و  ار  میولگ  هار  هیرگ  تاـملک  نیا  ندینـش  زا 

هرهچ مناگدـید  زا  کشا  شزیر  دوب .) هداد  فک  زا  لداعت  تلاح  ایوگ  و   ) دـتلغیم يوس  نآ  يوس و  نیا  هب  نم  نماد  رد  ربمایپ  كرابم 
هرابود ات  تشگ  ببـس  گند  نیمه  مدوب . هدـنام  زجاـع  يو  تساوخرد  خـساپ  زا  نم  دوب و  هدـش  هتـسب  مناـبز  تخاـسیم ، رت  ار  وا  رونم 

.... نک و لمع  متیصو  هب  یلع ! دیوگب :
. درک مهاوخ  نینچ  امش ، يادف  مردام  ردپ و  متفگ :

: دومرف متشاد  لغب  رد  ار  وا  هک  روط  نیمه  دوب و  نم  شوغآ  رد  وا  تشپ  مناشنب  ار  وا  هک  دومرف  رما  سپس 
. یتسه نم  نیشناج  یصو و  نم و  ردارب  ترخآ  ایند و  رد  وت  یلع !

هب زین  ار  تسا  هتسبیم  شا  هرز  يور  هک  يدنبرمک  ماجل و  نیز و  رتسا و  هرز و  ریـشمش و  ات  تساوخ  وا  زا  دز و  ادص  ار  لالب  سپـس  - 2
. دروایب دوخ  هارمه 

نآ مزیخ و  اپ  هب  ات  تساوخ  نم  زا  (ص ) ادخ ربمایپ  داتـسیا . (ص ) ادخ لوسر  ربارب  رتسب ، رانک  و  [ 1  ] دروآ دوب ، هدومرف  هک  ار  هچنآ  لالب 
. مداتسیا (ص ) ربمغیپ لباقم  رد  هتشگزاب و  مدرک و  نانچ  زین  نم  مرب . دوخ  هناخ  هب  مریگرب و  ار  ءایشا 

، ریگب تسا ، وت  صوصخم  رتشگنا ، نیا  دومرف : داد و  نم  هب  دروآ و  رد  تسد  زا  ار  دوخ  رتشگنا  سپس  تخادنا و  نم  هب  یهاگن  ترضح 
. دوب دهاوخ  وت  نآ  زا  ترخآ  ایند و  رد  هک 

راـتفر و ناـگمه  دوب و  نارگید  مشاـهینب و  تیعمج ، زا  وـلمم  لزنم  هک  دـشیم  زاربا  یطیارـش  رد  ترـضح  نآ  زا  تدارا  هجوـت و  نیا  )
هک دـینکن  تفلاخم  یلع  اب  زگره  دومرف : اهنآ  هب  دـش و  مدرم  هجوتم  سپـس  دندینـشیم .) ار  وا  راـتفگ  دنتـشاد و  رظن  ریز  ار  وا  تاـکرح 

. دش دیهاوخ  هارمگ 
. دش دیهاوخ  بوسحم  رافک  رامش  رد  هک  دیرب  دسح  کشر و  وا  اب  ادابم 

رد درک و  هدافتـسا  تصرف  نیا  زا  سابع  متـشگزاب ، مدرب و  دوخ  هناخ  هب  ار  وا  ییادـها  ءایـشا  ترـضح  نآ  رما  هب  هک  یهاتوک  هلـصاف  رد 
دوخ ياـج  رب  نم  دزیخرب و  هک  تساوخ  وا  زا  ادـخ  لوسر  دوـب ) هتـسشن  ناـنچمه  درکن و  یتـکرح  وا  نم  ندـمآ  اـب  . ) تسـشن نم  ياـج 

: تفگ دمآ و  نارگ  سابع  رب  نخس  نیا  منیشنب .
. درکن ییانتعا  و  یناشنیم !؟ ار  ناوج  يرادیم و  اپ  رب  ار  درمریپ  ایآ 
. دنک رارکت  ار  دوخ  فرح  تبون  هس  ات  دش  روبجم  (ص ) ادخ لوسر 

ایند زا  نم  ادابم  ومع ! يا  سابع ! دومرف : ادـخ  ربمایپ  هاگنآ  متـسشن  نم  درک و  یلاخ  اج  تساخرب و  بضغ  مشخ و  اب  دـیجنرب و )  ) سابع
. تسشن تشگزاب و  سابع  دناشکب . خزود  هب  ار  وت  نم  مشخ  هک  مشاب  نیگمشخ  وت  رب  مورب و 

: دومرف لالب  هب  (ص )  ادخ لوسر  سپس  - 3
. نک رضاح  ار  نیسح  نسح و  منادنزرف 

تفرگ شوغآ  رد  ار  نانآ  دوشگ و  تسد  داتفا ، شنازیزع  رب  (ص ) ادخ لوسر  مشچ  ات  تشگزاب . يدوزب  دش و  ناور  اههچب  یپ  رد  لالب 
. تخادرپ ود  نآ  شزاون  ندییوب و  هب  و 
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هنیس زا  ار  اههچب  دیاش  ات  متفر  ولج  ور  نیا  زا  ، ددرگ وا  تمحز  جنر و  ببس  تسا  نکمم  ربمایپ  هنـس  رب  اههچب  ینیگنـس  هک  متـشادنپ  نم 
. میوبب کین  ار  نانآ  زین  نم  دنیوبب و  دننیبب و  ریـس  ارم  ات  هد  تلهم  راذگب ، ناشدازآ  دومرف : دادن و  هزاجا  ترـضح  اما  منک ، رود  ناشّدج 

يراوشد تخـس و  ياهزور  اب  نم  زا  سپ  يدوزب  مدرگ ، دنم  هرهب  نانآ  زا  زین  نم  دنریگ و  هرهب  نم  زا  هدنام ، یقاب  تصرف  نیا  رد  راذگب 
. دنزادنا تشحو  سرت و  هب  ار  نانآ  هک  یناسک  رب  نیرفن  دندرگ . هجاوم 

. مراپسیم وت  هب  ار  ناشردپ  كدوک و  ود  نیا  نم  ایادخ ! راب 
لوسر هجو  نع  تبذی  سابعلا  يرجح و  یف  هسار  ناکف  هیف  ضبق  يذـلا  هضرم  یف  هللا  لوسر  دـنع  تنک  لاق : بلاط  یبا  نب  یلع  نع  - 1
لوسر ای  سابعلا : لاقف  یتادع ، ینید و  نمضا  یتیصو و  لبقا  هللا ! لوسر  مع  ای  سابع ! ای  لاقف : هینیع  حتف  مث  ءامغا  هیلع  یمغاف  ص )  ) هللا
کلذ لک  یف  سابعلا  هیلع و  هدـیهی  اثالث  کلذ  یبنلا  لاقف  کتلادـع . کنیدـل و  افو  یلام  یف  سیل  هلـسرملا و  حـیرلا  نم  دوجا  تنا  هللا !

ینید و نمـضا  یتیـصو و  لبقا  یلع  ای  لاقف : کتلاقم  لثم  سابع  اـی  لوقیـال  اـهلبقی و  نمل  اـهنلوقال  یبنلا : لاـقف  هرم  لوا  لاـق  اـمب  هبیجی 
. یتادع

نا ردقا  مل  ههجو و  یلع  یعومد  ترطقف  يرجح  یف  یجی  بهذـی و  ص )  ) هللا لوسر  سار  یلا  ترظن  يدـسج و  جـتراو  هربعلا  ینتقنخف 
يردـص یف  هرهظ  ناکف  هتـسلجاف  ینـسلجا  لاق  یما  یباب و  معن  تلق  یتادـع  ینید و  نمـضا  یتیـصو و  لبقا  یلع ! ای  لاقف  ینث  مث  هبیجا .

[ . 2 . ] یلها یف  یتفیلخ  ییصو و  هرخالا و  ایندلا و  یف  یخا  تنا  یلع  ای  لاقف 
. یعرد یلع  اهدشا  یتلا  یتقطنم  اهماجل و  اهجرس و  یتلغب و  یعرد و  یفیس و  مله  لالب ! ای  لاق : مث  ع ...:)  ) یلع لاق  - 2

تـضبقف تمقف  یناکم ، سلجف  سابعلا  ماق  تمقف و  ضبقاف . مق  یلع ! ای  لاقف : هللا  لوسر  يدی  نیب  هلغبلاب  فقوف  ءایـشالا  هذـهب  لالب  اجف 
یلا هعفد  مث  هعزنف  همتاخ  یلا  دـمع  مث  یلا  رظنف  امئاق  هللا  لوسر  يدـی  نیب  تمقف  تئج  مث  تقلطناف  کـلزنم . یلا  هب  قلطنا  لاـقف  کـلذ 

اوفلاختال نیملسملا ! رشعم  ای  مشاهینب  ای  لاقف  نیملسملا  مشاهینب و  نم  صاغ  تیبلا  هرخالا و  ایندلا و  یف  کل  اذه  یلع  ای  كاه  لاقف :
سابعلا ماقف  تارم  ثالث  هیلع  اهداعاف  مالغلا ؟ سلجت  خیشلا و  میقت  لاقف : یلع . ناکم  نم  مق  سابع ! ای  اورفکت  هودسحتال  اولـضتف و  ایلع 

کلخدـیف کیلع  طخاس  اـنا  ایندـلا و  نم  جرخا  ـال  هللا  لوسر  مع  اـی  ساـبع ! اـی  ص :)  ) هللا لوسر  لاـقف  یناـکم  تسلج  ابـضغم و  ضهنف 
. سلجف عجرف  رانلا . کیلع  یطخس 

.... امهمشی لعجف  هردص  یلا  امهدنساف  امهب  اجف  قلطناف  نیسحلا . نسحلا و  يدلوب  ینتیا  لالب  ای  لاقف : - 3
يدعب نم  نایقلیـسف  امهنم  دوزتا  ینم و  ادوزتی  امهمـشا و  ینامـشی و  امهعد  لاقف : هنع  امهرخوال  تبهذف  هابرکا  ياهامغ  دق  امهنا  تننظف 

[ . 3 . ] نینمؤملا حلاص  امهکعدوتسا و  ینا  مهللا  امهفیحی ، نم  هللا  نعلف  ، الاضع ارما  الازلز و 
--------------------------------

: اه تشون  یپ 
راهچ ربارب  رد  درم  نیا  دوب  يدوهی  درم  ورگ  رد  زور  نآ  هک  دوب  ترضح  نآ  هرز  درواین ، لالب  هک  يزیچ  اهنت  دیفم ، خیـش  تیاور  هب  [ 1]

ص د 501 .) ج 22 ، راحب ، . ) تشاد دوخ  نهر  رد  ار  ترضح  هرز  ماو ، مهرد 
ص 499 . ج 22 ، راحب ، [ 2]
ص 500. ج 22 ، راحب ، [ 3]

یبتک تیصو 

ساـسحا ار  اـهنآ  روـضح  یلو  مدـیدیمن  ار  اـهنآ  نم  دـنچ  ره  دنتـشاد ، روـضح  هکئـالم  زا  يرامـش  لـیئربج و  یمارگ  لوـسر  لزنم  رد 
. مدرکیم
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نینچ نم  میاـشگب و  ار  نآ  هک  دومرف  داد و  نم  هب  تفرگ و  لـیئربج  تسد  زا  دوـب ، هدـش  رهم  هک  ياهتـسب  رـس  هتـشون  (ص ) ادـخ ربماـیپ 
نیا وا  تسا . نم  دزن  لیئربج  کنیا  مه  دومرف : (ص ) ادخ لوسر  مدش . هتـشون  نآ  ندناوخ  لوغـشم  نم  مناوخب . ار  نآ  دومرف  دعب  مدرک .

. تسا هدروآ  مراگدرورپ  بناج  زا  ار  هتشون 
هک يدراوم  همه  مدـید و  قباـطم  ًـالماک  وا  یهافـش )  ) تیـصو اـب  دوـشیم ) بوـسحم  وا  یبـتک  تیـصو  هک   ) ار هتـشون  نیا  ياوـتحم  نم 

. دشاب هدش  طقاس  نآ  زا  یفرح  یتح  هکنیا  نودب  دوب  هدمآ  درگ  هتشون  نیا  رد  دوب  هدرک  شرافس  اهنآ  نداد  ماجنا  رب  شترضح 
سحلا و عمـسا  هکئالملا ، لیئربج و  هیف  تیبلا  و  يریغ ، تیبلا  یف  هدـنع  ناک  نم  جرخا  هتوم و  دـنع  هللا  لوسر  یناعد  نینموملاریما : لاـق 

نا لاقف  اهتارقف  اهارقا  نا  ینرما  تلعفف و  اهضفا  نا  ینرما  یلا و  اهعفرف  هموتخم  لیئربج  دی  نم  هیصولا  باتک  هللا  لوسر  ذخاف  ائیش  يراال 
. یبر دنع  نم  هعاسلا  اهب  یناتا  يدنع  لیئربج 

[ . 1 . ] افرح ردغت  ام  ائیشف  ائیش  هب  یصوی  هللا  لوسر  ناک  ام  لک  اهیف  اذاف  اهتارقف 
---------------------------------------

: اه تشون  یپ 
ص 478. ج 22 ، راحب ، [ 1]

تافو

نآ لمحت  هدهع  زا  هک  مرادن  نامگ  دوب ، هدمآ  دورف  اههوک  رگا  هک  تخیر  ورف  ملد  رب  یهودنا  مغ و  نانچ  (ص ) ادـخ لوسر  لاحترا  زا 
ربص و نماد  هک  دوب  هتخاس  ناوت  بات و  یب  ار  نانآ  تبیـصم ، ینیگنـس  هک  مدـیدیم  ار  مناگتـسب  مدرم ، ناـیم  رد  زور  نآ  دـندمآیم . رب 

. دوب هتفرگ  ناشاهرس  زا  ار  شوه  لقع و  و  هدوبر ، ناشیا  زا  ار  بیکش 
. دندینشیم ینخس  يرگید  زا  هن  دندیمهفیم و  يزیچ  دوخ  هن  هداس ! يراک  ناشیا  ندرک  مارآ  هن  و  دوب ، نکمم  يراد  نتشیوخ  هن 

يراد نتـشیوخ  ربص و  هب  ار  نانآ  دـندادیم و  تیلـست  ار  ناگدز  تبیـصم  یخرب  زین  دـندوبن  بلطملادـبع  نادـنزرف  زا  هک  رگید  ناـمدرم 
. دنتخیریم کشا  نانآ  اب  دندوب و  هدش  هلان  مه  هارمه و  ناگدیدغاد  اب  رگید  یخرب  دندومنیم و  هیصوت 

هزانج مدرک . لمع  دوب ، ما  هفیظو  هچنادب  مدرک و  ربص  هک  مدوب  نم  اهنت  دوب ) هدش  اپ  رب  (ص ) ادخ لوسر  تافو  زا  هک  يرـشحم  نیا  رد  )
عمج هب  هاگنآ  و  مدرپس . شکاخ  هب  مدرازگ و  زامن  شکاـپ  رکیپ  رب  مدرک و  نفک  هدومن و  طونح  مداد و  لـسغ  هتـشادرب و  ار  شترـضح 

. متخادرپ یهلا  ياهروتسد  يارجا  نآرق و  ندرک 
چیه تبیـصم ، ینیگنـس  هن  و  اهلد ، رادگ  زوس و  هن  نازیزع و  زوس  ناج  هلان  هن  دش و  مریگولج  اههنوگ  رب  اهکـشا  شزیر  هن  مهم ، نیا  رد 

اب ار  ادـخ  نامرف  مدومن و  ادا  متـشاد  هدـهع  رب  شلوسر  ادـخ و  زا  هک  ار  یقح  هکنآ  ات  دراد  زاب  هفیظو  نداد  ماـجنا  زا  ارم  تسناونت  کـی 
شود هب  وا  شاداپ  دیما  ادخ و  باسح  هب  اهنت  ییابیکش  ربص و  اب  ار  وا  نادقف  هودنا  راب  و  مدناسر ، ماجنا  هب  لماک  یشیدنارود  يرابدرب و 

. مدیشک
عزاج نیب  یتیب  لها  نم  سانلا  تیارف  هب ، ضهنت  تناـک  هونع  هتلمح  وا  لاـبجلا  نظا  نکا  مل  اـم  هللا  لوسر  هاـفو  نم  یب  لزنف  یلع ...: لاـق 

مهفلا و نیب  هنیب و  لاح  هلقع و  لهذا  هربص و  عزجلا  بهذا  دـق  هب ، لزن  ام  حداـف  لـمح  یلع  يوقیـال  هسفن و  طبـضیال  هعزج و  کـلمیال 
و مهعزجل ، عزاج  مهئاکبل  كاب  دـعاسم  نیب  ربصلاب و  رمای  زعم  نیب  بلطملادـبع  ینب  ریغ  نم  سانلا  رئاس  و  عامتـسالا ، لوقلا و  ماـهفالا و 
هیلع و هالـصلا  هنیفکت و  هطینحت و  هلیـسغت و  هزیهجت و  نم  هب  ینرما  امب  لاغتـشالا  تمـصلا و  موزلب  هتافو  دـنع  ربصلا  یلع  یـسفن  تلمح 
، هبیصم لیزج  هقرح و ال  عذال  هرفز و ال  جئاهال  هعمد و  رداب  کلذ  نع  ینلغشیال  هقیلخ ، یلا  هدهع  هللا و  باتک  عمج  هترفح و  یف  هعضو 

[ . 1 .... ] ابستحم ارباص  هتلمتحا  و  هب ، ینرما  يذلا  هنم  تغلب  یلع و  هلوسرل  لجوزع و  بجاولا هللا  قحلا  کلذ  یف  تیدا  یتح 
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--------------------------------
: اه تشون  یپ 

ص 421. لاصخ ، ص 512 ؛ ج 22 ، راحب ، [ 1]

هیور تدحو 

هدع متشاد . شقیفر  تماعز  نامز  رد  هک  دوب  يراتفر  نامه  هرود  نیا  رد  نم  راتفر  دیـسر . تفالخ  هب  رمع  رکبوبا ، شرافـس  هیـصوت و  اب 
ینابیتشپ راهظا  دندمآ و  نم  دزن  داب  اهنآ  رب  ادخ  تمحر  دنتـسین  ام  عمج  رد  زورما  اهنآ  زا  یـضعب  هک  (ص ) ادـخ لوسر  باحـصا  زا  يا 

. مزیخ اپ  هب  مقح  ذخا  يارب  ات  دنتساوخ  نم  زا  دندرک و 
نم زا  ًالبق  هک  دوب  یخساپ  نامه  مداد  اهنآ  هب  هک  یهساپ  اما  مدوب . هدینش  اهنآ  زا  رکبوبا  تفالخ  هرود  رد  زین  نیا  زا  شیپ  هک  يداهنـشیپ 

. دوب مدرم ) اب  یهارمه  و   ) ادخ يارب  اهیتهس  لمحت  يرابدرب و  ربخ و  (ص )) ادخ لوسر  تیصو  هب  انب   ) نم همانرب  هکنیا  هچ  دندوب ، هدینش 
یتسایـس اب  (ص ) ادـخ لوسر  هک  مشاـب  یعاـمتجا  یهاـبت  دـهاش  يدوزب  هک  تفریم  نآ  میب  متـشگیمن  هارمه  مدرم  اـب  زور  نآ  رگا  نم 

درگ ریـشمش  روز  سرت و  اب  هاگ  یتشرد و  هب  ینامز  میرن و  اب  یهاگ  ار  مدرم  وا  دیـشک . اهجنر  نآ  ییاپرب  هار  رد  داهن و  یپ  ار  نآ  قیمع 
سابل و شـشوپ و  زا  يرادروخرب  يریـس و  لامک  رد  شیاسآ و  اب  اهنآ  هک  اـجنآ  اـت  درکن ) یهاـتوک  اـهنآ  هب  یگدیـسد  زا  و   ) دروآ مه 

ياههخاش ار  ام  ياه  هناخ  رکیپ  رد و  میدرکیم و  یگدـنز  فقـس  یب  ياهقاتا  رد  ربمایپ  نامدود  اـم  هک  یلاـح  رد  دنتـسیزیم ، زادـناور 
زا اهزامن  رد  تبون ، هب  هک  دنتشاد  هماج  کی  طقف  هداوناخ  دارفا  رتشیب  يزادناور . هن  میتشاد و  یشرف  هن  دادیم . لیکـشت  نآ  دننام  لخن و 
هک ار  هچنآ  یگنج  میانغ  مهـس  زا  مه  یهاگ  رگا  هزات  میدروآ ... رـس  هب  یگنـسرگ  اب  هک  ییاهبـش  اهزور و  هچ  دـندرکیم . هدافتـسا  نآ 

روظنم هب  ار  میس  رز و  نابحاص  ص )  ) یمارگ لوسر  دنتشادن ، یقح  نآ  رد  نارگید  دمآیم و  تسد  هب  دوب  هداد  رارق  ام  هصلاخ  دنوادخ 
. دیشخبیم نانآ  هب  دوب  شا  هداوناخ  دوخ و  مهس  هک  هچنآ  تشادیم و  مدقم  ام  رب  مالسا ، هب  نانآ  شیاگ  بذج و 

و  ) مدوب رتراوازس  نآ  يرادهگن  ظفح و  رب  ناگمه  زا  نم  دوب  هدروآ  مهارف  لد  نوخ  نیا  اب  (ص ) ادخ لوسر  هک  ار  یعامتجا  نینچ  کی 
نایاپ ات  دـنیبن و  دوخ  هب  تاجن  يور  زگره  هک  دوش  هدیـشک  یهار  هب  دـشاپ و  ورف  مه  زا  میظع  ياـنب  نآ  مراذـگن  هک  دوب ) نم  هفیظو  زین 

. دشاب راتفرگ  رمع 
نم ربارب  رد  ریزگان  اهنآ  مدـناوخیم ، ارف  دوخ  يرای  هب  ار  مدرم  مدادیم و ) همادا  دوخ  تفلاـخم  هب  مدرکیم و  يورکب   ) زور نآ  رگا  نم 

: دنتشاد لاح  ود  زا  یکی 
يرای زا  هکنیا  ای  و  دندمآیم . رد  ياپ  زا  دندشیم و  هتـشک  تروص  نیا  رد  هک  دـندیگنجیم ، نافلاخم  اب  دـندرکیم و  یهارمه  نم  اب  ای 

.... دندشیم رفاک  نم  تعاطا  زا  يراددوخ  یچیپرس و  هطساو  هب  تروص  نآ  رد  هک  دندزیم  زابرس  نم 
یلوق دعی  ماف  اهتخا ، یف  یل  اولاف  يذلا  لثم  اهیف  یل  اولاقف  یقب  نمم  یـضم و  نمم  دـمحم  باحـصا  نم  رفن  یلا  عمتجاو  ع ...:)  ) یلع لاق 

هرم و لذـبلاب  يرخا و  هدـشاب  هرم و  نیللاب  ص )  ) هللا لوسر  مهفلات  هبـصع  ینفت  نا  نم  اقاقـشا  انیقی  اباستحا و  اربص و  لوـالا  یلوق  یناـثلا 
تیب لها  نحن  راثدلا و  اطولا و  سابللا و  يرلا و  عبـشلا و  رارقلا و  رکلا و  یف  سانلا  ناک  نا  مهل  هفلات  نم  ناک  دـقل  یتح  يرخا  فیـسلاب 

هالـصلا یف  دـحاولا  بوثلا  لوادـتی  انیلع و  راثد  انل و ال  اطو  اههبـشا و ال  ام  دـئارجلا و  الا  روتـس  باوبا و ال  انتویبل و ال  فوقـسال  دـمحم 
انلاح نم  تفـصو  ام  یلع  نحن  انریغ و  نود  هصاخ  انل  هریـص  انیلع و  هللا  هافا  امم  یـشلا  اناتا  امبر  انتماع و  مایالا  یلاـیللا و  يوطن  اـنرثکا و 

مل و  ص )  ) هللا لوسر  اـهفلا  یتـلا  هبـصعلا  هذـه  قرفی  مل  نم  قحا  تنکف  مهل  هنم  اـفلات  لاومـالا  معنلا و  باـبرا  ص )  ) هللا لوسر  هب  رثوـیف 
يرما یف  ینم و  اوناک  یترـصن  یلا  مهتوعدف  یـسفن  تبـصن  ول  ینال  اهلاجا  انف  اهغولب و  نود  اهنم  اهل  صالخ  یتلا ال  هطخلا  یلع  اهلمحی 

. یتعاط نع  کسما  وا  یترـصن  یف  رـصق  نا  هنالذـخب  رفکی  لذاخ  اما  عیمجلا و  عبتی  مل  نا  اوتقم  اما  و  لتاقم ، عبتم  اما  نیتلزنم : دـحا  یلع 
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[ . 1]
---------------------------

: اه تشون  یپ 
ص 172. صاصتخا ، ص 425 ؛ لاصخ ، [ 1]

نآ رب  دراو  يالب  نیطسلف و  رب  ياو 

لافطا و حبذ  نانز و  يریـسا  میظع و  لتق  زا  دیآ  رهـش  نیا  رب  هچنآ  ير و  رب  ياو  يا  دومرف : ير  هب  عجار  هلمج  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما 
حـبذ و لتق و  زا  هچنآ  دـنه و  دنـس و  ياهرهـش  رب  ياو  يا  دـسر ، بارعا  زا  اهنآ  رب  هچنآ  گنرف و  ياهرهـش  رب  ياو  يا  نادرم . يدوباـن 

رمک ياه  هنتف  زا  رهـش  نآ  رب  هچنآ  نیطـسلف و  رب  ياو  شاب  هاگآ  دومرف : نیطـسلف  هب  عجار  هک  اجنآ  ات  دوشیم  عقاو  ناـمز  نآ  رد  یبارخ 
مامت رب  ياو ) يا   ) و نامز ، نآ  رد  دـش  دـهاوخ  دراو  اههنتف  زا  نآ  رب  هچنآ  ایند و  لها  رب  ياو  يا  دیـشاب  هاـگآ  دـش ، دـهاوخ  دراو  نکش 

نیا دننک ، هلمح  اهنآ  رب  یمئاد  ياهگنج  دنوش و  راوس  یضعب  رب  یضعب  مدرم  هک  دیشاب  هاگآ  لامش ، بونج و  قرـش و  برغ و  ياهرهش 
. دنکیمن ملظ  ناگدنب  رب  چیه  وت  راگدرورپ  دناهداد و  ماجنا  ناشدوخ  هک  تسا  یلامعا  نآ  هطساوب  اهمتس ) )

دشاب و غورد  رب  هک  مدومنن  یئاعدا  هدرکن و  ملکت  نم  هک  دینکیم  کش  نم  نانخس  نیا  رد  مدرم  هورگ  يا  دومرف : یمالک  زا  دعب  هاگنآ 
ره زا  هک  تخومآ  هلأسم  رازه  ارم  انامه  تسا ، هداد  میلعت  ارم  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هچنآ  هب  رگم  مهدیمن  ربخ  ار  امش 

ردقچ سپ  امش ، ربص  یمک  اب  مداد  ربخ  اهربخ  نیا  هب  ار  امـش  دوشیم ، هدوشگ  باب  رازه  دص  یباب ، ره  زا  ملع و  زا  باب  رازه  ياهلئـسم 
لخب امش و  راجت  یتفص  گس  امش و  تواضق  ملظ  امش و  ماکح  تنایخ  امش و  نامز  يدیلپ  امش و  ياههنتف  يرایـسب  تسا ، روآ  تفگش 

روآ تفگش  ردقچ  امش ، ياهتیاکش  يدایز  اهوزرآ و  يرایسب  امش و  ياهمسج  ندش  رغال  امش و  رارسا  ندش  راکشآ  امش و  نایاورنامرف 
. امش يافو  یمک  ءاینغا و  ربکت  ریقف و  تلذ  امش و  تفرعم  یمک  تسا 

هتخیمآ و اهنآ  ياهندب  اب  ناطیش  دننادن ، گرزب  ار  اهنآ  یلو  دوش  دراو  اهتبیـصم  ناشیا  نایم  رد  نامز ، نآ  لها  زا  نوعجار  هیلا  انا  انا هللا و 
نمؤم نامز ) نآ  رد  . ) دـنوشب اهرهـش  ياههنتف  بکترم  ات  دـنکیم  هسوسو  تمهت  هب  ار  اهنآ  هتفرگ و  ياج  ناـشیاهنوخ  ناـشماسجا و  رد 

: دیوگ ام  رادتسود  نیکسم و 
دنکن شزیمآ  مدرم  اب  دوش و  یفخم  دوخ  هناخ  رد  دشاب و  دوخ  سفن  مزالم  هک  تسا  یـسک  ماگنه  نآ  رد  مدرم  نیرتهب  مناناوتان ، زا  نم 

دنک . بلط  ار  ءایبنا  راثآ  دوش و  نکاس  سدقملا  تیب  کیدزن  هک  یسک  نآ  رگید  و 
دندرک  راداو  ام  مانشد  هب  ار  امش  رگا 

مولعم ياههار  ادخ  يارب  هک  دیشاب  هاگآ  دنتسین ، ناسکی  مه  اب  متس ، لدع و  لطاب ، قح و  ملاع ، لهاج و  مولظم ، ملاظ و  مدرم : هورگ  يا 
امش ربمایپ  نادناخ  ام  دننک ، شوماخ  ار  اهنآ  رون  دنهاوخیم  هک  دراد  ینانمـشد  دض و  هکنیا  رگم  تسین  يربمایپ  چیه  تسا ، یحـضاو  و 

، دندرک راداو  ام  هب  مانشد  هب  ار  امش  رگا  دیئوگ و  ازسان  ار  ام  سپ  دننک ، راداو  ام  هب  یئوگازـسان  هب  ار  امـش  رگا  هک  دیـشاب  هاگآ  میتسه ،
. دینک تنعل  ار  ام  دندرک ، راداو  ام  تنعل  هب  ار  امش  رگا  دیهد و  مانشد  ار  ام  سپ 

، دیهد رارق  اهریـشمش  ضرعم  رد  ار  دوخ  ياهندرگ  دـیئوجن و  يرازیب  ام  زا  سپ  دـندرک  توعد  ام  زا  یبلق )  ) يرازیب هب  ار  امـش  رگا  اما ) )
ازسان و هک  دیـشاب  هاگآ  دنیوج ، يرازیب  وا  زا  وا  لوسر  ادخ و  دیوج ، يرازیب  شبلق  هب  ام  زا  هک  سک  ره  دیئامن ، ظفح  ار  دوخ  نیقی  یلو 

دزن ناشیا  دنتسه ، ام  ناتسود  نایعیش و  نامه  اهنیکسم  نآ  تما ، نیا  ياهنیکـسم  رب  ياو  يا  دومرف : سپـس  دسریمن . ام  هب  نعل  مانـشد و 
دزن رد  دننایوگتـسار ، ادخ  دزن  یلو  دـننایوگغورد  مدرم  دزن  رد  دـنناکین ، ادـخ  دزن  یلو  دـننکیم ) باسح  رفاک  ار  ناشیا   ) دـنرفاک مدرم 
دوس ادـخ  دزن  یلو  راـکنایز  مدرم  دزن  رد  دـنلداع ، ادـخ  دزن  یلو  رئاـج  مدرم  دزن  رد  دنتـسه ، نیموـلظم  ادـخ  دزن  یلو  دننارگمتـس  مدرم 
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. دندیدرگ كاله  نیقفانم  دندش و  راگتسر  دوخ  نامیا  اب  مسق  ادخ  هب  دنناگدنرب ،
[ . 1 . ] نوعکار مه  ةاکزلا و  نوتؤی  ةاولصلا و  نومیقی  نیذلا  اونمآ  نیذلاو  هلوسر  هللا و  مکیلو  امنا  مدرم : هورگ  يا 

هقدـص عوکر  لاح  رد  هتـشاد ، اپرب  ار  زامن  هدروآ و  نامیا  هک  دنتـسه  یئاـهنآ  ربماـیپ و  ادـخ و  طـقف  امـش  تسرپرـس  یلو و  اـنامه  ینعی 
و دـننز ) تمهت  نم  هب  هک   ) منیبیم ار  ناـشیا  زا  یهورگ  اـیوگ  مدرم  هورگ  يا  تسا ) مالّـسلاهیلع  یلع  روظنم  هک   ) دـنهدیم یبحتـسم ) )
هب مسق  تساـناوت ، يراـک  ره  رب  وا  دـنادرگیم و  هدـنز  دـناریمیم و  هک  يراـگدرورپ  تسوا  دراد و  بیغ  ملع  بلاـطیبا  نب  یلع  دـنیوگ 

. دینادب ادخ  قولخم  ار  ام  یلو  دیئوگب  دیهاوخ  هچنآ  ام  هرابرد  مدرم  يا  دنیوگیم ، غورد  هبعک  راگدرورپ 
هک نم  هیرذ  زا  مئاق  هب  دنوادخ  دنوش و  برطضم  اهنامسآ  رد  هکئالم  ماگنه  نیا  رد  دومرف : نارگید  ینایفـس و  لامعا  رکذ  زا  دعب  هاگنآ 

يارب هدمآ  دورف  سدـقملا  تیب  هرخـص  رب  لیئربج  هتفای و  عویـش  یناکم  ره  رد  وا  ربخ  هاگنآ  دـهدیم  جورخ  هزاجا  تسا  نامزلا  بحاص 
[ . 2 . ] اقوهز ناک  لطابلا  قهز  قحلا و  ءاج  دق ) : ) دنزیم دایرف  ایند  لها 

رکذ مالّـسلاهیلع  يدهم  ترـضح  لصف  رد  هک   ) خـلا رظتناف  كرتلا  تشاج  ام  اذا  ینب  دومرف : دز و  ياهلان  دیـشک و  یهآ  ترـضح  سپس 
دمحم لآ  يدهم  نیا  انامه  میوگیم ، هک  ار  هچنآ  دیونـشب  ادـخ  ناگدـنب  يا  دـنزیم  ادـص  دوخ  هحیـص  رد  لیئربج  دومرف : هاگنآ  دـش )

دینک . تباجا  ار  وا  هدرک ، جورخ  هکم  زا  هک  تسا 
------------------------------

اه : تشون  یپ 
. 55 ةدئام : [ 1]

. 81 يرسالا : [ 2]

دنکیم رمع  لاس  دنچ  وا  زا  دعب  ربمایپ  یصو 

یصو دیسرپ : هکنیا  ات  درک  لاؤس  ترـضح  زا  يروما  دروم  رد  هدمآ  مالّـسلاهیلع  ریما  تمدخ  يدوهی  يدرم  دومرف : مالّـسلاهیلع  رقاب  ماما 
وا قرف  رب  ياهبرض  دومرف : دوشیم ؟ هتشک  ای  دریمیم  دیسرپ : لاس . یس  دومرف : ترضح  دنکیم ؟ رمع  لاس  دنچ  ربمایپ  زا  دعب  امش  ربمایپ 

یـسوم ءالما  نوراـه و  طـخ  هب  بلطم  نیا  یتفگ ، تسار  مسق  ادـخ  هب  تفگ : يدوهی  درم  دوشیم . نیگنر  وا  نساـحم  هک  دوشیم  دراو 
[ . 1 . ] دشابیم مالّسلاهیلع 

--------------------------
اه : تشون  یپ 

ج 42 ص 191. راحب ، [ 1]

هعیدو

نانآ هرابرد  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  دـش . فلت  اهنآ  رانید  کی  دـنداهن ، تعیدو  هب  یـصخش  دزن  رانید  کی  يرگید  راـنید و  ود  يدرم 
[ . 1 . ] دوشیم میسقت  ود  نآ  نیب  هفصانملاب  زین  رگید  رانید  دراد و  صاصتخا  رانید  ود  بحاص  هب  دوجوم  رانید  ود  زا  رانید  کی  دومرف :

اب مهرد  ود  رـس  رب  رفن  ود  هک  دناهداد  تبـسن  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  هب  یـسوط  خیـش  قودـص و  خیـش  هک  یتیاور  تسا  ربخ  نیا  ریظن  و 
. ار اهنآ  زا  یکی  يرگید  تسنادیم و  دوخ  زا  ار  مهرد  ود  ره  نانآ  زا  یکی  دندرکیم ، عازن  رگیدکی 

دروم هک  رگید  مهرد  و  درادن ، یقح  رگید  مهرد  زا  هک  دراد  فارتعا  تسا  مهرد  کی  یعدم  هک  یسک  دومرف : مالسلاهیلع  ترضح  نآ 
[ . 2 . ] دوشیم میسقت  هفصانملاب  نانآ  نیب  تسا  عازن 
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يدرم دندیسرپ ، ترضح  نآ  زا  هک  دناهداد  تبسن  مالسلاهیلع  رقاب  دمحم  ماما  هب  یـسوط  قودص و  ینیلک و  خیـش  ار  نآ  ریظن  نینچمه  و 
ار يرگید  درادهگن و  دوخ  يارب  هدرک  باختنا  ار  اهنآ  زا  یکی  ات  هدومن  میلست  رادیرخ  هب  مالغ  ود  هدنشورف  هدیرخ و  يرگید  زا  یمالغ 

. تسا هتفرگ  لیوحت  يرتشم  زا  زین  ار  مالغ  تمیق  هدنشورف  دیامن و  در  شبحاص  هب 
دوجوم مالغ  يرتشم  دومرف : ترضح  نآ  تسا . هتخیرگ  هار  نیب  رد  ود  نآ  زا  یکی  اقافتا  هدربیم ، لزنم  فرط  هب  ار  مالغ  ود  ره  رادیرخ 

تفای ار  نآ  رگا  دـنکیم ، وجتـسج  مالغ  نتفای  يارب  دریگیم و  سپ  هداد  هدنـشورف  هب  هک  ار  یتمیق  فصن  دـنکیم و  در  شبحاص  هب  ار 
رگا و  دیامن ، در  يو  هب  زاب  هتفرگ  هدنـشورف  زا  هک  ار  تمیق  فصن  نآ  درادهگن و  دهاوخ  یم  هک  ار  ود  نآ  زا  مادـک  ره  دراد  رایتخا  زاب 

[ . 3 . ] رادیرخ زا  شفصن  هدنشورف و  زا  شفصن  هتفر ، ود  ره  لام  زا  درکن  ادیپ  ار  مالغ 
-------------------------------

اه : تشون  یپ 
ثیدح 14 . حلصلا ، باب  بیذهت ، ثیدح 12 . حلصلا ،  باب 16 ، رضحی ، نم ال  [ 1]

ثیدح 12 . سانلا ، نیب  حلصلا  باب  بیذهت ، ثیدح 8 . حلصلا ، باب  رضحی ، نم ال  [ 2]
ثیدح 68. ص 82 ، ج 7 ، بیذهت ، ثیدح 1 ، رداون ، باب  هشیعملا ، باتک  یفاک ، عورف  [ 3]

ثلث هب  تیصو 

. دشابیم شتیصو  ءزج  زین  شیاهبنوخ   3 / 1 دومرف : مالسلاهیلع  نینموملاریما  دش . هتشک  اطخ  روطب  دوب  هدرک  تیـصو  ثلث ، هب  هک  يدرم 
[ . 1]

-----------------------
اه : تشون  یپ 

ثیدح 8. تادایزلا ، باب  تایدلا ، باتک  بیذهت ، [ 1]

رتبجاو بجاو و 

بجع و رتبجاو ، بجاو و  زا  نـک  هاـگآ  ارم  تـفگ : هدـمآ و  مالـسلاهیلع  ریما  ترـضح  دزن  يدرم  هدروآ : لوئـسلا  بلاـطم  رد  یعفاـش 
! رتکیدزن کیدزن و  رتتخس ، تخس و  رتبجع ،

: دومرف نایب  يراعشا  نمض  رد  ار  وا  خساپ  مالسلاهیلع  ماما 
[ . 1 . ] رتبجاو نآ  زا  ناهانگ  كرت  و  تسا ، بجاو  مدرم  راگدرورپ  هب  تشگزاب  هبوت و 

[ . 2 . ] رتبیجع نآ  زا  مدرم  تلفغ  و  تسا ، بیجع  راگزور  شدرگ 
[ . 3 . ] رتراوشد نآ  زا  اهشاداپ  نداد  تسد  زا  یلو  تسا ، راوشد  بئاصم  ربارب  رد  يرابدرب 

[ . 4  ] رتکیدزن اهنآ  همه  زا  گرم  و  تسا ، کیدزن  دوریم  دیما  نآ  هب  هک  يزیچ  ره 
-----------------------

اه : تشون  یپ 
بجوا . بونذلل  مهکرت  بجاو و  يرولا  بر  بوت  [ 1]

بجعا . هنع  سانلا  ۀلفغ  بیجع و  ۀفرص  یف  رهدلاو  [ 2]
بعصا . باوثلا  توف  نکل  بعص  تابئانلا  یف  ربصلاو  [ 3]
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ص 62. لوئسلا ، بلاطم  برقا . كاذ  لک  نم  توملاو  بیرق  یجتری  ام  لکو  [ 4]

ریجنز نزو 

رگا تفگ : نانآ  زا  یکی  دـندرک ، يدنبطرـش  مه  اب  ریجنز  نزو  رادـقم  رد  رفن  ود  نآ  درکیم ، روبع  درم  ود  رانک  زا  اپ  هب  ریجنز  یمـالغ 
ره سپ  تسا ، هقالط  هس  نم  نز  دشاب  تسرد  وت  سدح  رگا  تفگ : يرگید  تسا ، هقالط  هس  نم  رـسمه  دـشابن  رادـقم  نالف  ریجنز  نزو 

: تفگ مه  مالغ  يالوم  میئامن . نزو  ار  نآ  ات  نک  زاب  ار  ریجنز  دـنتفگ : مالغ  يالوم  هب  هتفر  شیـالوم  دزن  مـالغ  هارمه  هب  هتـساخرب و  ود 
رمع . دـندومن ییوجهراچ  وا  زا  هدرک  حرطم  وا  دزن  ار  لکـشم  دـنتفر و  رمع  دزن  یگمه  منک ، زاـب  ار  ریجنز  مهاوخب  رگا  تسا  قـالط  منز 

لح يارب  وا  دیاش  میورب  بلاطیبا  نب  یلع  دزن  هب  مه  اب  دیئایب  تفگ : هاگنآ  و  تسا . مدـقم  رگید  دـنگوس  ود  رب  شیالوم  دـنگوس  تفگ :
. دنتشاد هضرع  ار  نایرج  هتفر  ترضح  نآ  دزن  هب  سپ  دشیدنیب ، يریبدت  لکشم  نیا 

مالغ ياپ  هب  یخن  اب  ار  ریجنز  دندروآ و  یگرزب  فرظ  داد  روتسد  سپس  تسا و  ناسآ  شخـساپ  ردقچ  دومرف : مالـسلاهیلع  نینموملاریما 
: دومرف نآ  زا  سپ  دـش ، بآ  زا  رپ  فرظ  هک  نیا  ات  دـنتخیر  بآ  نآ  رب  دنتـشاذگ  فرظ  نایم  رد  ریجنز  اب  ار  مالغ  ياـپ  سپـس  دنتـسب و 

هراپ دومرف : هاگنآ  تفر و  نیئاپ  يردـق  بآ  ماگنه ، نیا  رد  دـش و  نوریب  بآ  زا  هک  يدـح  ات  دـندرب  الاب  ار  ریجنز  دـیربب ، ـالاب  ار  ریجنز 
نامه دش  هچ  ره  دینک ، نزو  ار  نهآ  ياههراپ  الاح  دومرف : تفرگ  ماجنا  روتـسد  نوچ  ددرگرب ، شقباس  ياج  هب  ات  دـنزیرب  بآ  رد  نهآ 

[ . 1 . ] تسا ریجنز  نزو 
-----------------------

اه : تشون  یپ 
نیا دـیوگیم : ربخ  نیا  لقن  زا  سپ  هیقف  رد  هر )  ) قودـص خیـش  ثیدـح 2 . ماکحالا ، یف  لیحلا  باب  ءاضقلا ، باتک  رـضحی ، ـال  نم  [ 1]

. دـشخب تاـجن  دـنرادیم  اور  دـنگوس  اـب  ار  قـالط  هک  یناـسک  ماـکحا  زا  ار  مدرم  هک  هدوـب  تهج  نادـب  اـهنت  ع )  ) نینموـملاریما ریبدـت 
يرتشوش یقتدمحم 

رد نزو 

نیب رد  دـندربیم ، دـصقم  فرط  هب  ار  رد  هدومن  هلماعم  دـندومن  نییعت  نآ  يارب  رد  نابحاص  هک  ینزو  هب  ار  ینهآ  یبرد  رگنهآ  یهورگ 
. دشابیمن رادقم  نیا  هب  زگره  رد  نزو  دنتشاد  راهظا  نانآ  دنتفگ  ار  نایرج  نارادیرخ  هدیسرپ و  نانآ  زا  ار  رد  نزو  یناسک  هار 

نینموملاریما دزن  تفرگ ، رد  ناـشعازن  دـندرک  اـبا  ناـنآ  دـندومن ، ار  رد  تمیق  ندومن  مک  ياـضاقت  ناگدنـشورف  زا  هتـشگرب  نارادـیرخ 
هدش نزو  يامرخ  رد  ياج  هب  الاح  دومرف : سپس  و  دینک ، هناشن  بآ  رد  ار  قیاق  یگتفرورف  هزادنا  نانآ  هب  ترضح  نآ  دنتفر ، مالسلاهیلع 

[ . 1 . ] تساهامرخ نزو  رادقم  هب  رد  نزو  دومرف ، سپ  دور ، ورف  بآ  رد  هزادنا  نامه  هب  ات  دیهد  رارق 
---------------------------

اه : تشون  یپ 
ص 286. راحب ج 40 ، [ 1]

یمرضح رجح  نب  لئاو 

نینمؤملاریما نارای  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  باحصا  زا  توم و  رـضح  هفیاط  زا  هدینهوبا »  » شاهینک هعیبر ، نب  رجح  دنزرف  لئاو 
[ . 1 . ] دشابیم مالسلاهیلع 
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زا لـبق  زور  دـنچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دـشابیم . اـج  نآ  كولم  زا  زین  شردـپ  دوب و  تومرـضح »  » ِلاـیقا زا  يرادرـس  يو  »
ار وا  دیناشن و  دوخ  دزن  تشاد و  یمارگ  ار  شمدقم  دش ، دراو  ترضح  رب  یتقو  يو  داد . ار  شدورو  هدژم  شرـضحم ، هب  يو  یبایفرش 

تایح دـیق  رد  هیواعم  رـصع  ات  دـش و  نکاس  هفوک  رد  ربمایپ  تلحر  زا  سپ  يو  داد ، وا  هب  ینیمز  هعطق  درک و  تومرـضح »  » لاـیقا ِلـماع 
[ . 2 .« ] دوب

------------------------
اه : تشون  یپ 

ش 4 . ص 31 ، یسوط ، لاجر  ص 81 ؛ ج 5 ، هباغلا ، دسا  ك : ر . [ 1]

ش 4. ص 31 ، یسوط ، لاجر  ص 81 ؛ ج 5 ، هباغلا ، دسا  ك : ر . [ 2]

يراصنا دیز  یبا  نب  هعادو 

روضح مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  باکر  رد  نیّفـص  رد  هک  دوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  باحـصا  زا  يراصنا » دیز  یبا  نب  ۀعادو  »
[ . 1 . ] تسا هدیسر  تداهش  هب  دحا  زور  رد  دیزوبا  شردپ  و  تشاد .

-------------------------------
اه : تشون  یپ 

ص 85 . ج 5 ، هباغلادسا ، [ 1]

ییاط رباج  نب  دیلو 

مالسلاهیلع یلع  ترضح  نارای  هرمز  رد  سپس  دش . ناملـسم  دیـسر و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  روضح  هب  هک  دوب  یناسک  زا  دیلو 
گنج یندـنام  دای  هب  بش  نامه  ریرهلا  ۀـلیل  رد  وا  [ 1 . ] دوب گنج  نآ  رد  روآمان  نادرم  زا  درک و  تکرـش  نیفـص  گـنج  رد  دـمآرد و 

. دروآرد هزرل  هب  ار  هیواعم  نایهاپس  لد  شراگدنام  ياههسامح  اب  دوش ، هدیچرب  هیواعم  طاسب  دوب  هدنامن  يزیچ  هک  نیفص 
[ . 2  ] تسا ظوفحم  نانآ  هلیبق  رد  هک  دندرک  رداص  ياهماندهع  وا  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  ریثا ، نبا  لقن  هب 

----------------------
: اه تشون  یپ 

ص 129 . ج 16 ، دیدحلا ، یبا  نبا  حرش  نامه ؛ [ 1]

ص 129. ج 16 ، دیدحلا ، یبا  نبا  حرش  نامه ؛ [ 2]

بهو یبا  نب  بهو 

[ . 1 . ] تسا هتسناد  مالسلاهیلع  نانمؤمریما  باحصا  زا  ار  بهو » یبا  نب  بهو  ، » یسوط خیش 
----------------------

اه : تشون  یپ 
ش 2. ص 61 ، یسوط ، لاجر  [ 1]

دشار نب  عدجا  نب  بهو 
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[ . 1 . ] تسا هدوب  مالسلاهیلع  یلع  نینمؤملاریما  باحصا  زا  دشار  نب  عدجا  دنزرف  بهو 
مالسلاهیلع و یلع  نینمؤملاریما  ترضح  زا  هک  دسانشیم  قوثو  دروم  [ 2  ] نیعبات زا  یفوک و  ینادمه و  عدجا  دنزرف  ار  بهو  رجح ، نبا 

[ . 3 . ] تسا هدرک  ثیدح  لقن  باطخ  نب  رمع 
-------------------------

اه : تشون  یپ 
ش 4 . ص 61 ، یسوط ، لاجر  [ 1]

ص 34 . ج 1 ، رثا ، نیمه  ك : ر . [ 2]
ص 175. ج 9 ، بیذهتلا ، بیذهت  [ 3]

( هفیحج وبا   ) یئاوس هللادبع  نب  بهو 

[ . 1 . ] دشابیم مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  باحصا  زا  هفیحجوبا »  » شاهینک یئاوس  نب  هَّللادبع  نب  بهو 
تکرش ناورهن  نیّفص و  لمج ، ياه  گنج  رد  دش و  هفوک  سیلپ  سیئر  لاملاتیب و  نزاخ  مالسلاهیلع  نانمؤمریما  تفالخ  نامز  رد  يو 

لاـس 72 هب  يو  دـیمان . ریخلا » بهو  ، » دوـب شقوـثو  دروـم  تشادیم و  تسود  ار  وا  هک  نیا  لـیلد  هب  مالـسلاهیلع  نینمؤـملاریما  تـشاد .
[ . 2 . ] تفگ عادو  ار  یناف  راد  يرجه 

لاس 64 رد  وا  داد و  رارق  هفوک  سیلپ  سیئر  ار  يو  مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  دـسیونیم : بهو  لاح  حرـش  زا  سپ  ینالقـسع  رجح  نبا 
[ . 3 . ] تفگ عادو  ار  یناف  راد  يرجه 

---------------------
اه : تشون  یپ 

ش 1 . ش 1 و ص 61 ، ص 31 ، یسوط ، لاجر  [ 1]
هفیحج .) وبا   ) ص 157 ج 5 ، هباغلادسا ، [ 2]

ص 626. ج 6 ، هباصالا ، [ 3]

يدع نب  بهو 

[ . 1 . ] تسا هتسناد  مالسلاهیلع  نانمؤمریما  باحصا  زا  ار  يدع » نب  بهو  ، » یسوط خیش 
-------------------------

اه : تشون  یپ 
ش 3. ص 61 ، یسوط ، لاجر  [ 1]

بیرک نب  بهو 

مالسلاهیلع نینمؤملاریما  هارمه  نیّفص  گنج  رد  يو  تشاد . هینک  [ 1 « ] صولقلاوبا  » هب هک  دوب  نادمه »  » هلیبق فارـشا  زا  بیرک  نب  بهو 
. تسا هدوب  اهینادمه  رادمچرپ  زین  هدرک و  تدهاجم 

رفن هدزای  دربن  نیمه  رد  دندیسر و  تداهـش  هب  اهینادمه  زا  يدایز  عمج  هک  نیفـص  گنج  ياهزور  زا  یکی  رد  دناهدرک : لقن  ناخروم 
، دندیـسر تداهـش  هب  دنتـشادرب و  ار  مالـسلاهیلع  یلع  هاپـس  تسار ) فرط   ) هنمیم مچرپ  يرگید  زا  سپ  یکی  زین  نادـمه  هلیبق  نارـس  زا 
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نادمه موق  زا  يدرم  هک  تشاد  يور  شیپ  دـصق  تفرگ و  شود  هب  ار  مچرپ  نامه  ناهدـنامرف ، زا  دیهـش  هدزای  زا  سپ  بیرک  نب  بهو 
ناگدنام یقاب  رگید  وت و  الاح  دندش ، هتشک  مچرپ  نیا  رود  تموق  فارـشا  اریز  دنک -  تمحر  ار  وت  ادخ  درگرب -  بهو ! يا  : » دز دایرف 

شاک يا  : » دنتفگیم هار  نیب  هک  یلاح  رد  دنتشگزاب ، شنارای  وا و  ادن  نیا  زا  سپ  دیهدن ». نتشک  هب  مچرپ  نیا  رانک  ار  دوخ  نادمه  موق 
.« میدرگ زوریپ  ای  میوش و  هتشک  ات  میتشگیمنزاب  رگید  میتفریم و  شیپ  هب  مه  اب  دندادیم ، دنگوس  ار  ام  دندوب و  بارعا  زا  یعمج 

نامیپ موشیم و  دنگوس  مه  امـش  اب  نم  دییایب و  نم  يوس  هب  نونکا  داد : ادـن  هک  دـندومن  دروخرب  رتشا  کلام  هب  تشگزاب ، هار  رد  نانآ 
. میدرگ هتشک  ای  میوش و  زوریپ  ات  میدرگن  زاب  زگره  هک  مدنبیم 

نیا رد  يزوریپ  یکیدزن  ات  دندرک و  تمواقم  یگداتـسیا و  ماش  هاپـس  ربارب  رد  رتشا  کلام  یهدنامرف  هب  یگمه  نامیپ  دهع و  نیا  زا  سپ 
[ . 2 . ] دنتفر شیپ  دربن 

---------------------------
اه : تشون  یپ 

تسا . هدمآ  صولقلا » وخأ   » يربط خیرات  رد  [ 1]
ص 252. نیّفص ، ۀعقو  ص 21 ؛ ج 5 ، يربط ، خیرات  ك : ر . [ 2]

یمعثخ دوعسم  نب  بهو 

مالسلاهیلع یلع  نینمؤملاریما  باکر  رد  نیّفـص  رد  دوب و  مالـسلاهیلع  یلع  نارای  باحـصا و  زا  هفوک و  معثخ  هلیبق  زا  دوعـسم ، نب  بهو 
. دیناسر لتق  هب  ار  وا  دیگنج و  دوخ  موق  زا  يدرم  اب  نیّفص  رد  يو  درک . تدهاجم 

زا يدرم  ماگنه  نیا  رد  دـنتفریذپن . اهیقارع  دـش ، هداد  گنج  كرت  داهنـشیپ  قارع  ياـهیمعثخ  هب  ماـش  ياـهیمعثخ  يوس  زا  هک  یتقو 
دنتفریذپن و اهنآ  يدومن و  هلتاقم  كرت  حلص و  داهنشیپ  اهنآ  هب  وت  تفگ : ماش  معثخ  سیئر  هب  ضارتعا  تلاح  هب  دمآ و  نوریب  ماش  معثخ 
رد شنح  نب  هَّللادـبع  عقوم  نیا  رد  درم ؛ کی  ربارب  رد  درم  کی  قارع ، مدرم  يا  داد : ادـن  دـمآ و  نادـیم  هب  سپـس  دـندش . گنج  هداـمآ 
نب بهو  سپـس  درک . نیرفن  وا  قح  رد  دـش و  تحاراـن  تخـس  دـیبلط ، زراـبم  هک  دوـخ  هورگ  رد  یمعثخ  درم  راـک  زا  تفر و  ورف  مشخ 

تفریمن وا  لباقم  یسک  هک  يروط  هب  تشاد  ترهـش  یگنادرم  تعاجـش و  هب  تیلهاج  نامز  رد  دوب و  هفوک  معثخ  هورگ  زا  هک  دوعـسم 
هک دش  ببس  یماش  درم  لتق  دناسر . لتق  هب  ار  یماش  درم  ياهلمح  اب  هظحل  نامه  رد  دمآ و  یماش  درم  لباقم  دشیم ، هتشک  هک  نیا  رگم 

. دش عقاو  يدیدش  تخس و  رایسب  گنج  دنزادرپب و  گنج  هب  مه  اب  معثخ  هورگ  ود 
ًاروف بعک  یبا  رسپ  بعک  دیسر و  تداهـش  هب  یماش  یمعثخ  هَّللادبع  نب  رمـش  تسد  هب  قارع  معثخ  سیئر  بعک  وبا  دیدش ، لاتق  نیا  رد 
نیمه دندیـسر و  تداهـش  هب  قارع  معثخ  زا  رفن  داتـشه  هک  يروط  هب  دش  هبولغم  گنج  هک  نیا  ات  تفر  شیپ  تشارفارب و  ار  ردـپ  مچرپ 

[ . 1 . ] دندش هتشک  ماش  معثخ  زا  مه  دادعت 
----------------------

اه : تشون  یپ 
ص 257. نیفص ، ۀعقو  [ 1]

ه

راکفالخ هب  تخس  رادشه 
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داد ، رادشه  وا  هب  تخس  یتلود ، لغاشم  زا  یکی  هب  وا  بصن  زا  سپ  تشاد ، هیبا » نب  دایز   » زا هک  یتاعالّطا  اب  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
: تشون وا  هب  باطخ  هغالبلاجهن  همان 20  رد  و 

، ِْرفَْولا َلِیلَق  َکُعَدَت  ًةَّدَـش  َْکیَلَع  َّنَّدُـشََأل  ًارِیبَک ، َْوأ  ًاریِغَـص  ًاْئیَـش  َنیِِملْـسُْملا  ِءِْیف  ْنِم  َْتنُخ  َکَّنَأ  ِینَغََلب  ِْنَئل  ًاقِداَص ، ًامَـسَق  ِهَّللِاب  ُمِْسقُأ  یِّنِإَو 
. ُماَلَّسلاَو ِْرمَْألا ، َلِیئَض  ِرْهَّظلا ، َلیِقَث 

تخس وت  رب  نانچ  دایز ، ای  مک  يدرک ، تنایخ  لاملا  تیب  رد  هک  دننک  شرازگ  نم  هب  رگا  مروخیم ، دنگوس  ادخ  هب  یتسارب  نم ، انامه  »
[ . 1 .« ] دورد اب  يوش . نادرگرس  راوخ و  و  ینامرد ، لایع  هنیزه  رد  و  هدش ، هرهب  مک  هک  مریگ 

----------------------
اه : تشون  یپ 

. یقهیب يواسملا ج 2 ص 201 : نساحملا و  و  يرذالب ، فارشالا ص 162 : باسنا  و  حضاو ج 2 ص 193 ، نبا  خیرات  [ 1]

زامن تعکر  رازه 

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
ٍۀَعْکَر َْفلَا  ٍۀَْلَیلَو  ٍمْوَی  ِّلُک  یف  ِیّلَُصی  ِهِرْمُع  ِرَخآ  یف  مالسلا  هیلع  ًاِّیلَع  َّنِا 

[ . 1 .( ] دناوخیم زامن  تعکر  رازه  زور  هنابش  رد  دوخ  رمع  نایاپ  رد  مالسلا  هیلع  یلع  انامه  )
: دومرف نآ  دنلب  هاگیاج  زامن و  تلیضف  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

. اَِهب اُوبَّرَقَتَو  اَْهنِم ، اوُِرثْکَتْساَو  اَْهیَلَع ، اوُِظفاَحَو  ِةاَلَّصلا ، َْرمَأ  اوُدَهاَعَت 
«. ًاتُوقْوَم ًاباَتِک  َنِینِمْؤُْملا  یَلَع  َْتناَک   » اَهَّنِإَف

: اُوِلئُس َنیِح  ِراَّنلا  ِلْهَأ  ِباَوَج  َیلِإ  َنوُعَمْسَت  َالَأ 
«. َنیِّلَصُْملا َنِم  ُکَن  َْمل  اولاق : َرَقَس ؟ ِیف  ْمُکَکَلَس  اَم  »

َوُهَف ِلُجَّرلا ، ِبَاب  یَلَع  ُنوُکَت  ِۀَّمَْحلاـِب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  اَهَهَّبَـشَو  َِقبِّرلا ، َقاَـلْطِإ  اَـهُِقلُْطتَو  ِقَرَْولا ، َّتَح  َبُونُّذـلا  ُّتُحََتل  اَـهَّنِإَو 
ْمُُهلَغْـشَت َال  َنیِذَّلا  َنِینِمْؤُْملا  َنِم  ٌلاَجِر  اَهَّقَح  َفَرَع  ْدَـقَو  ِنَرَّدـلا ؟ َنِم  ِْهیَلَع  یَْقبَی  ْنَأ  یَـسَع  اَمَف  ٍتاَّرَم ، َسْمَخ  ِۀَْـلیَّللاَو  ِمْوَْیلا  ِیف  اَْهنِم  ُلِـسَتْغَی 

ٍلاَم . َالَو  ٍَدلَو  ْنِم  ٍْنیَع  ُةَُّرق  َالَو  ٍعاَتَم ، ُۀَنیِز  اَْهنَع 
«. ِةاَکَّزلا ِءاَتیِإَو  ِةاَلَّصلا  ِماَقِإَو  ِهَّللا  ِرْکِذ  ْنَع  ٌْعَیب  َالَو  ٌةَراَِجت  ْمِهیِْهُلت  َال  ٌلاَجِر  : » ُهَناَْحبُس ُهَّللا  ُلوُقَی 
: ُهَناَْحبُس ِهَّللا  ِلْوَِقل  ِۀَّنَْجلِاب ، َُهل  ِریِْشبَّتلا  َدَْعب  ِةاَلَّصلِاب  ًابِصَن  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َناَکَو 

«، اَْهیَلَع ِْربَطْصاَو  ُةاَلَّصلِاب  َکَلْهَأ  ُْرمْأَو  »
. ُهَسْفَن اَْهیَلَع  ُِربْصَیَو  ُهَلْهَا  اَِهب  ُُرمْأَی  َناَکَف 

زامن دروآهر 
. دینک کیدزن  ادخ  هب  ار  دوخ  زامن  اب  و  دیناوخب ، زامن  دایز  دینک ، ظفح  ار  نآ  و  دیریگ ، هدهع  رب  ار  زامن  مدرم ! )

[ . 2 « ] تساهدیدرگ بجاو  نانمؤم  رب  صاخ  ياهتقو  رد  هک  تسا  یبجاو  هضیرف  زامن  »
: دندیسرپ اهنآ  زا  هک  ماگنه  نآ  دیهدیمن ، ارف  شوگ  نایخزود  خساپ  هب  ایآ 

تسا ؟ هدناشک  خزودب  ار  امش  زیچ  هچ 
دنتفگ :

[ . 3 « ] میدوبن ناراذگزامن  زا  ام  »
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هیلع هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  دیاشگیم ، اهندرگ  زا  ار  ناهانگ  ریجنز  لُغ و  و  دزیریم ، ورف  يزییاپ  ياهگرب  نانوچ  ار  ناهانگ  زامن ! انامه 
وـشتسش نآ  رد  ار  دوخ  راب  جنپ  يزور  رگا  درک ، هیبشت  دشاب ، هتـشاد  نیایرج  يدرم  يارـس  ِرد  رب  هک  یمرگ  بآ  همـشچ  هب  ار  زامن  هلآو 

. دنامن وا  ندب  رد  یگدولآ  كرچ و  زگره  دهد ،
عنام نادـنزرف  لاوما و  ینعی  ناشمـشچ  ییانـشور  و  درادـن ، ناشزاب  زامن  زا  ایند  رویز  هک  دنتخانـش  ار  زامن  قح  نانمؤم  زا  یناـسک  اـنامه 

. دوشن ناشزامن 
: دیامرفیم ناحبس  يادخ 

[ . 4 « ] درادیمن زاب  تاکز  تخادرپ  و  زامن ، نتشاداپرب  و  ادخ ، دای  زا  ار  نانآ  شورف ، دیرخ و  تراجت و  هک  دنتسه  ینادرم  »
: دومرف وا  هب  دنوادخ  اریز  تخادنایم ، تمحز  هب  ندناوخ  زامن  رد  ار  دوخ  تشهب ، هب  تراشب  زا  سپ  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

[ . 5 « ] شاب ابیکش  نآ  ماجنا  رب  هد و  نامرف  زامن  هب  ار  شیوخ  هداوناخ  »
[ . 6 .«( ] دوب ابیکش  زامن  ماجنا  رد  زین  دوخ  و  دادیم ، نامرف  زامن  هب  ار  دوخ  هداوناخ  یپ  رد  یپ  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  سپ 

--------------------
اه : تشون  یپ 

هب مه  یخرب  دـندناوخیم و  زاـمن  تعکر  رازه  بش  کـی  رد  ترـضح  نآ  تسا  روهـشم  هـکنیا  ، » 17 ص 24 -  راونـالاراحب ج 41  [ 1]
یئانبم دنناوخب ، زامن  تعکر  رازه  ات  دندش  ّقفوم  ماجنارـس  ینالوط  ياهبش  قئاقد  تاعاس و  رد  و  دننک ، تابثا  ار  نآ  ات  دنداتفا  تمحز 

دناوخیم .» زامن  تعکر  رازه  زور  هنابش  کی  رد  مه  نآ  دوخ  تکرب  اب  یگدنز  رخاوا  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  طقف  و  درادن ،
هیآ 103 . ءاسن  [ 2]
هیآ 43 . رثّدم  [ 3]

هیآ 37 . رون  [ 4]
هیآ 132 . هط  [ 5]

: تسا حرش  نیا  هب  نآ  دانسا  زا  یخرب  هک  یتشد ، دمحم  سرهفملا  مجعم  هغالبلاجهن   199 هبطخ 1 :  [ 6]
يافوتم 1110 ه)  ) یسلجم راونالا ج 72 ص 116 ح16 ب50 : راحب  - 1

يافوتم 328 ه)  ) ینیلک یفاک ج5 ص36 و38 : عورف  - 2
يافوتم 573 ه)  ) يدنوار نبا  جۀعاربلا 2 ص 305 : جاهنم  - 3

يافوتم 1110 ه)  ) یسلجم 82 ص224 : جو راونالاراحب ج79 ص224  - 4
يافوتم 1107ه)  ) ینارحب ناهرب ج4 ص404 ح5 : ریسفت  - 5

يافوتم 1112ه)  ) يزیوح یلع  دبع  3 ص609 : جو نیلقثلارون ج5 ص459  ریسفت  - 6
يافوتم 538ه)  ) یلزتعم يرشخمز  راربالا ج2 ص277 ح189 ب26 : عیبر  - 7

(. يافوتم 328 ه  ) ینیلک یفاک ج 5 ص41 ح4 : عورف  - 8

جح مسارم  رد  هیواعم  نارای  نیغورد  تاغیلبت  زا  رادشه 

هّکم هب  جـح  مسارم  يارب  ماـش  مدرم  زا  یهورگ  هک  هداد  عـالطا  نم  هب  ماـش  رد  نـم  یتاـعالطا  رومأـم  اـنامه  دورد ، ادـخ و  داـی  زا  سپ  »
رد ار  هدـنب  و  دـنیوجیم ، لطاب  هار  زا  ار  قح  هک  اـنیبان ، ناشیاههدـید  و  اونـشان ، قح  ندینـش  رد  ناشیاهـشوگ  لدروک ، یمدرم  دـنیآیم ،
رد دـنرخیم ، ناراکزیهرپ  ناکین و  هنادواج  يارـس  ياهب  هب  ار  ایند  و  دنـشورفیم ، ایند  هب  ار  دوخ  نید  دـنربیم ، نامرف  ادـخ ، زا  ینامرفان 
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. دوشن رفیک  راکدب  زج  اهیدب  رد  و  دریگ ، شاداپ  نآ  هدنهد  ماجنا  اهیکین ، رد  هک  یلاح 
ادابم شاب ، دوخ  ماما  رادربنامرف  و  تموکح ، وریپ  لقاع ، ياهدنهد  تحیصن  شاب ، راوتسا  هناتخـسرس  هنارایـشه و  دوخ  روما  هرادا  رد  سپ 

[ . 1 « ] دورد اب  یشاب . تسُس  تالکشم  ماگنه  هن  نامداش و  اهتمعن  ماگنه  هب  هن  يروآ ، يور  یهاوخرذع  هب  هک  یهد  ماجنا  يراک 
-----------------------

اه : تشون  یپ 
: تسا ریز  حرش  هب  همان  نیا  كرادم  دانسا و  یتشد ، دمحم  سرهفملا  مجعم  هغالبلاجهن  همان 33  [ 1]

يافوتم 518 ه  ) ینادیم لاثمالا ج 1 ص 44 : عمجم  - 1
يافوتم 656 ه) ) یلزتعم دیدحلا  یبا  نبا  هغالبلاجهن ج16 ص138 : حرش  - 2

يافوتم 679 ه) ) ینارحب مثیم ج 5 ص 72 : نبا  حرش  - 3
يافوتم 1110 ه)  ) یسلجم 68 ص369 : جو راونالاراحب ج33 ص491  - 4

يافوتم 283 ه)  ) یفقث لاله  نبا  تاراغلا ج2 ص509 : باتک  - 5
يافوتم 841ه)  ) دهف نبا  راحب :) لقنب   ) یعادلا ةدع  - 6
يافوتم 588 ه)  ) يدمآ مکحلا ج 5 ص 62 : ررغ  - 7

(. يافوتم 771 ه  ) یملید بولقلا ص 12 : داشرا  - 8

یسایس لئاسم  رد  یشیدنا  رود  يرایشوه و 

زا ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  لوـسر  زا  سپ  هک  دـندش  مَسَق  مه  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  ناـمز  رد  رفن   5
: دننام دننک ، تفالخ  بیترت  هب  و  دشاب ، نانآ  تسد  رد  تفالخ  ات  دننک  تیامح  رگیدکی 

موس ،» هفیلخ  حاّرج و  هدیبعوبا  هفینحوبا ، يالوم  ملاس  مّود ، هفیلخ  لّوا ، هفیلخ  »
دنامب ، یقاب  یخیرات  يدنس  بوتکم و  ياهمان  دهع  تروص  هب  هک  دندرک  اضما  ار  نآ  یگمه  دندرک و  میظنت  مه  ياهمان  و 

تفگیم : مّود  هفیلخ  اهراب  دندرپس ، هدیبعوبا  هب  ار  همان  نوچ  و 
. تسا تّما  نیما  هدیبعوبا 

، دیسر تفالخ  هب  لّوا  هفیلخ  هدش ، نییعت  شیپ  زا  هشقن  قبط 
. تفرگ تسد  هب  ار  تفالخ  مّود  هفیلخ  لّوا ، هفیلخ  تیصو  اب  سپس  و 

دسرب ، تفالخ  هب  تسیابیم  هک  دوب  موس  هفیلخ  شاهدروخ  دنگوس  ِنامیپ  مه  اهنت  دندرم ، ملاس  هدیبعوبا و  مّود ، هفیلخ  نامز  رد  نوچ 
: تفگیم درکیم و  حرطم  ار  هرفن  شش  ياروش  حرط  مّود  هفیلخ  هک  دشیمن ، اهیگداس  نیا  هب  اّما 

[ . 1 . ] مدرپسیم اهنآ  هب  ار  تفالخ  دندوب  هدنز  ملاس  ای  هدیبعوبا  رگا 
يرایـشه و اـب  ساـّبع  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربماـیپ  يومع  اـب  یـسایس  يوگتفگ  کـی  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤـملاریما  ترـضح 

: دومرف ساّبع  هب  باطخ  درک و  اشفا  ار  هرفن  شش  ياروش  ناحاّرط  موش  فادها  اههشقن و  مامت  یشیدنارود 
. دندرک رود  مشاهینب  زا  ار  تفالخ  هک  دنگوس  ادخ  هب 

: تفگ ساّبع 
؟ ینکیم یتواضق  نینچ  اجک  زا  نم ، ردارب  رسپ 

: داد خساپ 
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دنراد ، يأر  کی  ود  ره  دنکیمن و  تفلاخم  دنرگیدکی ، يومعرسپ  نوچ  فوع  نب  نمحّرلادبع  اب  صاّقو  یبا  نب  دعس 
نامثع ،) يردام  رهاوخ  رهوش  مه  دوب و  رمع  داماد  مه  نمحّرلادبع   ) دنتسه یکی  رفن  هس  نیا  سپ  تسا ، نامثع  داماد  زین  نمحّرلادبع  و 
اّما میوشیم ، رفن  هس  هچ  رگ  دـنهد ، يأر  نم  هب  ریبز  و  تشاد ) لـیامت  ناـمثع  هب  دوب و  میمت  ینب  هلیبـق  زا  هحلط  هچرگ   ) هحلط رگا  لاـح 

تسا ، نآ  رد  نمحّرلادبع  هک  دراد  حیجرت  یهورگ  يأر  دندش ، يواسم  رگا  داد ، روتسد  رمع  اریز  درادن ، ياهدئاف 
[ . 2 . ] دش دهاوخ  باختنا  نامثع  هک  تسا  نشور  اروش  تشونرس  سپ 

--------------------
اه : تشون  یپ 

. 1 يربط ج2138 :  خیرات  [ 1]
فارشالا ج5 ص19. باسنا  [ 2]

ربمایپ اب  یگنهامه 

ناوجون و اـت  دیـشک ، شوغآ  رد  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  لوـسر  ار  وا  هقادـنق  هک  دـّلوت  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما 
کی رد  هک  دیـسر ، يونعم  تالامک  هب  درک و  دـشر  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ياـهدومنهر  تراـظن و  اـب  هراومه  یناوج ،

[ . 1 : ] دومرف ینارنخس 
اَمُُهِثلاَث . اَنَأَو  َۀَجیِدَخَو  ِِهلآَو -  ِهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا -  ِلوُسَر  َریَغ  ِماَلْسِْإلا  ِیف  ٍِذئَمْوی  ٌدِحاَو  ٌتَیب  ْعَمْجی  َْملَو 

َلوُسَر ای  ُْتلُقَف : ِِهلآَو -  ِهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهیَلَع -  یْحَْولا  َلََزن  َنیِح  ِناَطیَّشلا  َۀَّنَر  ُْتعِمَـس  ْدََقل  َو  ِةَُّوبُّنلا . َحیِر  ُّمُشَأَو  َِۀلاَسِّرلاَو ، یْحَْولا  َرُون  َيرَأ 
؟ ُۀَّنَّرلا ِهِذه  اَم  ِهَّللا 

ِِهتَداَبِع . ْنِم  َسیَأ  ْدَق  ُناَطیَّشلا  اَذه  : » َلاَقَف
«. ٍریَخ یَلََعل  َکَّنِإَو  ٌریِزََول  َکَّنِکلَو  ِیبَِنب ، َتَْسل  َکَّنَأ  اَّلِإ  َيرَأ ، اَم  يََرتَو  ُعَمْسَأ ، اَم  ُعَمْسَت  َکَّنِإ 

نم دوب و  نآ  رد  مه  هجیدـخ  هک  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هناخ  زج  تفاین  هار  یناملـسم  ياهناخ  چـیه  رد  اهزور ، نآ  رد  »
هلآو هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  رب  یحو  هک  یماگنه  نم  مدیئوبیم ، ار  تّوبن  يوب  و  مدـیدیم ، ار  تلاسر  یحو و  رون  نم  مدوب ، نانآ  نیمّوس 

سویأم شیوخ  شتسرپ  زا  هک  تسا  ناطیش  تفگ : تسیک ؟ هلان  نیا  ادخ ، لوسر  يا  متفگ  مدینـش ، ار  ناطیـش  هلان  دمآیم ، دورف  ملـسو 
نم ریزو  هکلب  یتسین ، ربمایپ  وت  هکنیا  زج  ینیبیم ، منیبیم ، نم  هک  ار  هچنآ  و  يونشیم ، مونشیم ، نم  ار  هچنآ  وت  یلع ! : » دومرف دیدرگ ،

.« يوریم ریخ  هار  هب  هدوب و 
---------------

اه : تشون  یپ 
. یتشد دمحم  سرهفملامجعم  هغالبلاجهن   192 هبطخ 115 : [ 1]

اههنتف جاور  زا  رادشه 

نتفرگوخ و  مالـسلا ، هیلع  یلع  ندیـسر  تفالخ  هب  ملـسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  تاـفو  نیب  لاـس »  25« ینالوط ًاتبسن  ینامز  هلـصاف 
. دوب هدرک  لکشم  راچد  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  یحالصا  ياهشالت  یعامتجا ، طباور  رد  داسف  جاور  اهتعدب و  اب  مدرم 

بلس ترضح  نآ  زا  ار  مزال  یگنهرف  راک  هنوگره  لاجم  ترضح ، نآ  تفالخ  لاس  راهچ  زا  شیب  لالخ  رد  یلخاد  گنج  هس  لیمحت  و 
. دوب هدرک 
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[ . 1 : ] دومرف دوخ  ياهینارنخس  زا  یکی  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح 
: دومرف هک  مدینش  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  زا  مدوخ  انامه  »

دوش . ریپ  نآ  رد  لاسگرزب  دنک و  دشر  نآ  رد  لاسدرخ  هک  دریگ  ارف  ار  امش  ياهنتف  هک  ینامز  امش  دیا  هنوگچ 
هتفگ داد  رییغت  ارنآ  يدرف  رگا  سپ  دنریذپب ، ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  ّتنـس  ناونع  هب  ار  دیدج  عضو  دننک و  راتفر  نآ  قبط  مدرم 

: دوشیم
لمع يارب  دننک و  دنروآ  تسد  هب  ملع  ادخ  ریغ  يارب  هک  دنیآیم  یمدرم  تفای ... رییغت  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  ّتنـس  هک  ياو 

.« دننکیم بلط  ار  ایند  دراد ، يورخا  يرهاظ  هک  ییاهراک  اب  دنزومایب و  ندرکن 
: دهدیم همادا  و 

دندوب و دّـهعتم  تفلاخم  نیا  رد  تفرگ و  ماجنا  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  ّتنـس  فالخرب  هک  مدـید  یلامعا  یلبق  نایلاو  زا  »
. دنداد رییغتار  شتّنس  دنتسکش و  ار  وا  دهع  ًادمع 

هداد رارق  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  یلکـش  لّوا و  زور  هب  ار  روما  نیا  مراد و  او  اهتعدـب  نیا  كرت  هب  ار  مدرم  نم  رگا  لاح 
زا تعاطا  بوجو  ارم و  لضف  هک  منایعیـش  زا  مک  ياهدع  اب  ای  اهنت  مدوخ  دش و  دنهاوخ  هدنکارپ  مفارطا  زا  منایهاپـس  ًانیقی  منادرگرب ، دوب 

.« دنام دنهاوخ  دنراد  لوبق  ارم  تاراوتسد 
، تسا هتفای  جاور  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  ّتنس  فالخ  رب  هک  دنکیم  رکذ  ار  دروم  دودح 30  سپس 

. دهد نآ  رییغت  هب  رما  روما ، همه  رد  تسناوتیمن  دوخ ، ندنام  اهنت  مدرم و  ندش  هدنکارپ  سرت  زا  ترضح  هک 
هب هدرک و  وخ  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  هریـس  زا  ریغ  یـشور  هب  دنا و  هتفرگ  هلـصاف  ناشربمایپ  زا  نرق  عبر  کی  مدرم  نیا  هک  ارچ 

. دنهد ریسم  رییغت  دنتسناوتیمن  یناسآ 
: دومرف هک  دروآیم  دای  هب  ار  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ياهرادشه  هبطخ 156  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

ِتاَُـهبُّشلِاب ُهَماَرَح  َنوُّلِحَتْـسیَو  ُهَتَوْطَـس ، َنُونَمْأـیَو  ُهَـتَمْحَر ، َنْوَّنَمَتیَو  ْمِـهِّبَر ، یَلَع  ْمِِهنیِدـِب  َنوُّنُمیَو  ْمِِهلاَْومَأـِب ، َنُونَتْفیَـس  َمْوَْـقلا  َّنِإ  ِیلَع ، اـی  »
« ِعیَْبلِاب َابِّرلاَو  ِۀیِدَْهلِاب ، َتْحُّسلاَو  ِذِیبَّنلِاب ، َرْمَْخلا  َنوُّلِحَتْسیَف  ِۀیِهاَّسلا ، ِءاَوْهَْألاَو  َِۀبِذاَْکلا ،

: ُْتُلق
؟ ٍۀَْنِتف َِۀلِْزنَِمب  ْمَأ  ٍةَّدِر ، َِۀلِْزنَِمبَأ  َِکلذ ؟ َْدنِع  ْمُُهلِْزنُأ  ِلِزاَنَْملا  يَِأبَف  ِهَّللا ، َلوُسَر  ای 

«. ٍۀَْنِتف َِۀلِْزنَِمب  : » َلاَقَف
لاح نیا  اب  دـنراذگیم ، ّتنم  ادـخ  رب  يرادـنید  رد  و  دـنوشیم ، شیامزآ  هنتف و  راچد  ناشلاوما  اـب  يدوز  هب  مدرم  نیا  اـنامه  یلع ! يا  )

دنرادنپیم ، نمیا  ار  دوخ  ادخ ، مشخ  تردق و  زا  و  دنراد ، ار  وا  تمحر  راظتنا 
دننکیم ، لالح  ازتلفغ ، ياهسوه  و  نیغورد ، تاهبش  اب  ار  ادخ  مارح 

، تسا روگنا » بآ   » هکنیا هناهب  هب  ار  بارش » »
، تسا هیده »  » هک ار  هوشر  و 

(. دنرامشیم لالح  تسا  هلماعم » یعون   » هک ار  ابر  و 
منادب ؟ ياهیاپ  هچ  رد  ار  مدرم  نامز  نآ  رد  ادخ ، لوسر  يا  متفگ :

؟ شیامزآ هنتف و  ای  دادترا ؟ هیاپ  رد  ایآ 
[ . 2 .« ] شیامزآ هنتف و  زا  ياهیاپ  رد  دومرف : خساپ 

----------------------
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اه : تشون  یپ 
. 63 یفاک ج 8 ص 59 -  هضور  [ 1]

: تسا حرش  نیا  هب  نآ  دانسا  زا  یخرب  هک  یتشد ، دمحم  سرهفملا  مجعم  هغالبلاجهن  هبطخ 14/156  [ 2]
يافوتم 380 ه)  ) ینارح هبعش  نبا  لوقعلا ص 162 : فحت  - 1

يافوتم 328 ه)  ) ینیلک یفاک ج2 ص50 ح1 : لوصا  - 2
يافوتم 356 ه)  ) یلاق یلعوبا  یلامالا ص 171 : لیذ  - 3

يافوتم 386 ه)  ) یکم بلاطوبا  : 16 لصف بولقلا ج1 ص92 و91  توق  - 4
يافوتم 402ه)  ) یناهفصا میعنوبا  ءایلوالا ج 1 ص 74 و 75 : ۀیلح  - 5

مالسلا هیلع  داجس  ماما  باحصا  زا  يزاوها  دیعس  نبنیسح  دهز ص8 : باتک  - 6
يافوتم 381 ه)  ) قودص خیش  ۀّتّسلاباب : لاصخ ج1 ص329 ح25  باتک  - 7

(. يافوتم 993 ه  ) یفنح یمزراوخ  بیطخ  بقانم ص 268 : - 8

یسانشاوه

: دومرف اهنامسآ  اضف و  اوه ، بآ ، شیادیپ  هب  تبسن  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح 
، ًاقاَبْطَأ ُْهنِم  َرَطَف  َُّمث  ًادـِماَج ، ًاسَبی  ِفِصاَقَتُْملا ، ِمِکاَرَتُْملا  ِرِخاَّزلا  ِرْحَْبلا  ِءاَم  ْنِم  َلَـعَج  ْنَأ  ِِهتَْعنَـص ، ِِفئاََـطل  ِعیِدـَبَو  ِِهتوُرَبَج ، ِراَدـِْتقا  ِنِم  َناَـکَو 

ْدَق ُرَّخَسُْملا ، ُماَقْمَْقلاَو  ُرِْجنَْعثُْملا ، ُرَضْخَْألا  اَُهلِمْحی  ًاضْرَأ  یَسْرَأَو  ِهِّدَح . یَلَع  ْتَماَقَو  ِهِْرمَِأب ، ْتَکَـسْمَتْساَف  اَِهقاَِتتْرا ، َدَْعب  ٍتاَواَمَـس  َْعبَـس  اَهَقَتَفَف 
ِِهتیْشَِخل . ُْهنِم  يِراَْجلا  َفَقَوَو  ِِهتَبیَِهل ، َنَعْذَأَو  ِهِْرمَِأل ، َّلَذ 

، ِءاَْملا ِیف  اَُهلوُصَأ  ْتَسَرَو  ِءاَوَْهلا ، ِیف  اَهُـسوُؤُر  ْتَضَمَف  اَِهتاَراَرَق ، اَهَمَْزلَأَو  اَهیِـساَرَم ، ِیف  اَهاَسْرَأَف  اَهِداَوْطَأَو ، اَِهنُوتُم  َزوُُشنَو  اَهَدیِماَلَج ، َلَبَجَو 
، ًاداَمِع ِضْرَْأِلل  اَهَلَعَجَو  اَهَزاَْشنَأ ، َلاَطَأَو  اََهلاَِلق ، َقَهْـشَأَف  اَِهباَْصنَأ ، ِعِضاوَمَو  اَهِراَْطقَأ  ِنُوتُم  ِیف  اَهَدِـعاَوَق  َخاَـسَأَو  اَِهلوُهُـس ، ْنَع  اََـهلاَبِج  َدَْـهنَأَف 

اَهِعِضاَوَم . ْنَع  َلوَُزت  َْوأ  اَِهلْمِِحب ، َخیِسَت  َْوأ  اَِهلْهَِأب ، َدیِمَت  ْنَأ  ْنِم  اَِهتَکَرَح  یَلَع  ْتَنَکَسَف  ًاداَتْوَأ ، اَهِیف  اَهَزَّرَأَو 
َال ٍدِکاَر  یُِّجل  ٍرَْحب  َقْوَف  ًاشاَِرف ! ْمَُهل  اَهَطََسبَو  ًاداَهِم ، ِهِْقلَِخل  اَهَلَعَجَف  اَِهفاَنْکَأ ، َِۀبوُطُر  َدَْعب  اَهَدَمْجَأَو  اَهِهایِم ، ِناَجَوَم  َدَْعب  اَهَکَْـسمَأ  ْنَم  َناَْحبُـسَف 

[ . 1 [ ؛ ُفِراَوَّذلا ُماَمَْغلا  ُهُضُخْمَتَو  ُفِصاَوَْعلا ، ُحایِّرلا  ُهُرِکْرَُکت  يِرْسی ، َال  ٍِمئاَقَو  يِرْجی ،
«. یَشْخی ْنَِمل  ًةَْربَِعل  َِکلذ  یف  َّنِإ  »

، هدننکش ناوارف  جاوما  و  هدننز ، جوم  يایرد  بآ  زا  هک  تسا  نآ  وا  تعنص  ياهتفارظ  یتفگش  و  ادخ ، تمظع  ییاناوت و  ياههناشن  زا  »
رد و  دندنام ، رارقرب  وا  نامرف  هب  هک  دیرفآ ، ار  نامسآ  تفه  دوشگ و  مه  زا  ار  اههقبط  سپـس  درک ، میـسقت  یتاقبط  هب  و  دیرفآ ، یکـشخ 

ادـخ ناـمرف  ربارب  رد  نیمز  دـشکیم ، شود  رب  ار  نآ  ناور  گـنرزبس و  ییاـیرد  هک  دـیرفآ  ار  نیمز  دـندش و  راوتـسا  نـیعم  ياههزادـنا 
ار گرزب  ياـههوک  و  اـههپت ، اههرخـص ، سپـس  و  داتـسیا ، وا  سرت  زا  ناور  بآ  و  تسا ، میلـست  يراـگدرورپ  هوکـش  ربارب  رد  و  نتورف ،

بآ رد  نآ  ياههشیر  اوه و  رد  اههوک  سپ  دیـشخب ، رارقتـسا  ناـشهاگرارق  رد  و  تشاد ، هاـگن  تباـث  دوخ  هاـگیاج  رد  ار  اـهنآ  دـیرفآ ،
اههّلق دـیناود ، هشیر  نیمز  لد  رد  نآ  هشیر  و  دـنتفای ، عافترا  مک  مک  هدیـشک و  نوریب  رـس  راومه  تسپ و  ياهاج  زا  اههوک  درک ، خوسر 

اب نیمز  سپـس  دـشاب ، نآ  هدـنرادهگن  ياهخـیم  و  نیمز ، هاگهیکت  ات  تخاـس ، ینـالوط  ار  اـهنآ  كون  و  تشارفارب ، نامـسآ  يوس  هب  رس 
شیوخ ياج  زا  ای  دـنکن ، طوقـس  تسا  نیمز  تشپ  رب  هچ  نآ  و  دـنازرلن ، ار  دوخ  نانکاس  ات  تفرگ ، مارآ  تشاد  هک  يدـیدش  تاـکرح 
کـشخ ار  نآ  تبوطر  زا  سپ  و  تشادـهگن ، مارآان ، جاوما  زا  همهنآ  نایم  رد  ار  نیمز  هک  ییادـخ  تسا  هّزنم  كاپ و  سپ  ددرگن  لقتنم 

هک ياهداتـسیا  میظع و  ییایرد  يور  رب  دـنارتسگب ، ناشیارب  يرتسب  نوچ  و  دـینادرگ ، دوخ  تاقولخم  یگدـنز  هاگیاج  ار  نآ  و  تخاـس ،
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[ . 2 .« ] دنابنجیم ار  نآ  نارابرپ  ياهربا  و  دنزیم ، مه  رب  ار  نآ  دنت  ياهداب  اهنت  تسین و  ناور 
[ . 3 « ] دسرتب هک  یسک  يارب  تسا  یتربع  سرد  اهیتفگش  نیا  هب  هّجوت  «و 

------------------------------
اه : تشون  یپ 

: تسا ریز  حرش  هب  هبطخ 211  كرادم  دانسا و  [ 1]
( يرجه يافوتم 538   ) يرشخمز راربالا ج1 ص98 ح67 ب2 : عیبر  - 1

( يرجه يافوتم 630   ) ریثأ نبا  ۀیاهنلا ج1 ص37 : باتک  - 2
( يرجه يافوتم 573   ) يدنوار نبا  ۀعاربلا ج 2 ص 332 : جاهنم  - 3

لاس 421 هتشون  هغالبلاجهن ص 182 : یطخ  هخسن  - 4
يرجه .) يافوتم 1110   ) یسلجم موحرم  راونالا ج 54 ص 38 : راحب  - 5

سرهفملا . مجعم  هغالبلاجهن  هبطخ 211  [ 2]
هیآ 26. تاعزان  [ 3]

یطاطخ رنه 

شور رد  و  لاـملا ، تـیب  زا  هدافتـسا  زرط  رد  عـفار  یبا  نـب  هّللادـیبع  دوـخ ، یـشنم  هدنـسیون و  هـب  مالــسلا  هـیلع  نینمؤـملاریما  ترــضح 
پاچ رتویپماک و  پیات و  ياهنیشام  و  یسیون ، ّطخ  يرنه و  لفاحم  مامت  رد  هزورما  هک  دنهدیم  یتاروتـسد  یطاّطخ  ّطخ و  یگدنـسیون ،

دومرف : هک  تسا  هدش  هتفریذپ 
ِّطَْخلا  ِۀَحابَِصب  ُرَدْجأ  َِکلذ  َّنِاَف  ِفُورُْحلا ، َنَیب  ِْطمْرَق  ِو  ِروُطُّسلا ، َنَیب  ْجِّرَف  َو  َکِمَلَق ، َۀَْفلِج  ْلِطَأ  َو  َکَتاوَد ، ِْقلأ 

راذگب هلـصاف  اهرطـس  نیب  و  دسیونب » زیر  دناوتب  هک   » امن ینالوط  ار  ملق  كون  و  دوشن » مارح  دزیرن و  هک   » راذگب هقیل  تتاود  بّکرم  رد  »
زا یخرب  ندیشک  ای  یـسیون  زارد  زا  دوشب و  ذغاک  زا  هدافتـسا  رثکاّدح  هک   » نک مک  ار  فورح  نیب  هلـصاف  و  سیونن » مه  رَد  وت و  رد  وت  »

[ . 1 .« ] دیازفایم ّطخ  یئابیز  هولج و  هب  تاروتسد  نیا  هب  لمع  هک  نک » يراددوخ  فورح 
----------------------

اه : تشون  یپ 
دیـس زا  لبق  هک  سودبع  نب  دّمحم  هتـشون  باـّتُکلا ص 14 ، ءارزولا و  و  یتشد ، دـمحم  سرهفملا  مجعم  هغالبلاجـهن  تمکح 315  [ 1]

تسا . هتشون  یضر 

نمشد هب  موجه 

دیوش . ایهم  گنج  يارب  دنکیم ، زاغآ  ورین  يروآدرگ  هب  نمشد  هکیماگنه 
دزادنایم . ریخات  هب  ار  دوخ  موجه  ورین  كرادت  رطاخ  هب  اهنت  و  دنکیم ، هلمح  تسا و  نمشد  نمشد 

ات تسا  هتـسب  یـسدقمان  نامیپ  يو  اب  هدومن و  هارمه  دوخ  اب  ار  صاع  نب  ورمع  هوشر ، اب  هیواعم  هک  دش  رادربخ  ع )  ) یلع ماما  هکیماگنه 
تخادرپ . دوخ  ياهورین  شیارآ  هب  دننک ، راوتسا  ار  هیواعم  يهنابصاغ  تموکح  ياههیاپ  رگیدکی  يراکمه  اب 

دیامرفیم : هراب  نیا  رد  ع )  ) ماما
، اهتدع اهل  اودعا  و  اهتبها ، برحلل  اوذخف  عاتبملا ، هناما  تیزخ  و  عئابلا ، دی  ترفظ  الف  انمث ، هعیبلا  یلع  هیتوی  نا  طرش  یتح  عیابی  مل  و  ... 
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رصنلا . یلایعدا  هناف  ربصلا  اورعشتسا  و  اهانس ، الع  و  اهاظل ، بش  دقف 
نینچ رب  گـنن  ياهدنـشورف و  نینچ  تسد  داـب  هتـسکش  دناتـسب . هلماـعم  نـیا  ياـهب  هـکنآ  رگم  درکن  تـعیب  صاـع ) نـب  ورمع   ) وا و  »... 

يرادیرخ !
. تسا هتفرگ  تدـش  نآ  شزوس  هدیـشک و  هناـبز  گـنج  شتآ  هک  دیـشاب ، راـکیپ  يهداـمآ  دـیزاس و  مهارف  گـنج  گرب  زاـس و  کـنیا 

[ . 1 .« ] دوب دهاوخ  ربهار  يزوریپ  هب  ار  امش  هک  دیزاس  دوخ  راعش  ار  يرادیاپ  دینک و  هشیپ  يرابدرب 
نآ ياهدومن  نیتسخن  يهدهاشم  ضحم  هب  دیاب  ناسنا  وا  يهیـصوت  رب  انب  و  دـنادیم ، یلبق  تایلمع  زا  هتـشر  کی  لوصحم  ار  گنج  ماما 

دشاب . نمشد  نارس  رادید  اهنت  دومن  نیا  هک  دنچ  ره  دنک ، هدامآ  دربن  يارب  ار  دوخ 
-----------------------

: اه تشون  یپ 
يهبطخ 26. ، هغالبلاجهن [ 1]

دیریگرب حالس  ناگمه 

تسا . یناگمه  يهفیظو  کی  هناحلسم  يهزرابم 
دنرادن . یقرف  نارگید  اب  هدنامرف  مکاح و  ناکیدزن  تسا و  بجاو  همه  رب  راکیپ 

ار دوخ  ناـکیدزن  نارگید ، رد  داـهج  حور  نتخیگنارب  يارب  موـق  نارـس  هک  دراد  ترورـض  اـسب  هچ  دـنربارب . حالـس  نوناـق  ربارب  رد  همه 
دننک . ینابرق 

دنکیم : تیاکح  نینچ  ص )  ) مرکا ربمایپ  زا  ع )  ) یلع الوم 
لتقف هنـسالا ، فویـسلا و  رح  هباحـصا  مهب  یقوف  هتیب ، لها  مدـق  سانلا  مجحا  سابلا و  رمحا  اذا  هلآ - هیلع و  هللا  یلـص  هللا - لوسر  ناک  و 

هداهـشلا نم  اودارا  يذلا  لثم  همـسا  ترکذ  تش  ول  نم  دارا  و  هتوم ، موی  رفعج  لتق  و  دحا ، موی  هزمح  لتق  و  ردب ، موی  ثراحلا  نب  هدیبع 
ترخا . هتینم  و  تلجع ، مهلاجا  نکل  و 

هب ار  دوخ  نادـناخ  داتفایم ، هنخر  مدرم  لد  رد  نآ  تبیه  زا  تفرگیم و  الاب  گنج  شتآ  هاـگ  ره  هلآ )  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ ربماـیپ  »
دش هتشک  ردب  زور  رد  ربمایپ ) يومع  رسپ   ) ثراح نب  هدیبع  ناس  نیدب  تشادیم . رود  هزین  غیت و  دنزگ  زا  ار  شنارای  داتسرفیم و  نادیم 

دیشون . تداهش  تبرش  هتوم  گنج  رد  یلع ) ماما  ردارب   ) رفعج دیسر و  لتق  هب  دحا  زور  رد  ربمایپ ) يومع   ) هزمح و 
نارگید گرم ، اما  دوب ، تداهش  ناهاوخ  نانآ  نوچمه  زین  تسا ) ناشیا  دوخ  ماما ، دارم   ) مزرویم يراددوخ  شمان  ندرب  زا  هک  یسک  و 

[ . 1 .« ] دیزرو گنرد  وا  دزن  دیسر و  رتدوز  ار 
-----------------------------

: اه تشون  یپ 
يهرامش 9. يهمان  هغالبلاجهن ، [ 1]

يرادزار یلدمه و 

، تسا يرادزار  یلدمه و  ّلک ، یهدنامرف  نازابرس و  نایم  يونعم  یقالخا و  قوقح  زا  یکی 
دننک و تیاعر  ار  یلدمه  هدوب و  ّتبحم  اب  نابرهم و  رگداهج ، نازابرـس  نیئاپ و  ياههدر  ناهدنامرف  هب  تبـسن  دیاب  ّلک  ناهدنامرف  ینعی 

. دننک ظفح  ار  یمالسا  ماظن  رارسا  دیاب  زین  یگنرکی  یلدمه و  تیاعر  رد 
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: دومرف هغالبلاجهن  همان 50  رد  مالسلا  هیلعنینمؤملاریما  ترضح  هک 
معّنلاب رارتغالا  نم  ریذحتلا 

: ِِحلاَسَْملا َباَحْصَأ  َیلِإ  َنِینِمْؤُْملا  ِریِمَأ  ٍِبلاَط  ِیبَأ  ِْنب  ِیلَع  ِهَّللا  ِْدبَع  ْنِم 
ًافْطَعَو ِهِداَبِع ؛ ْنِم  ًاُّونُد  ِهِمَِعن  ْنِم  َُهل  ُهَّللا  َمَسَق  اَم  ُهَدیِزی  ْنَأَو  ِِهب ، َّصُخ  ٌلْوَط  َالَو  َُهلاَن ، ٌلْضَف  ِِهتیِعَر  یَلَع  ُهَریَغی  اَّلَأ  ِیلاَْولا  یَلَع  ًاّقَح  َّنِإَف  ُدَْعب ، اَّمَأ 

. ِِهناَوْخِإ یَلَع 
تاوقلا ةدایقلا و  تایلوؤسم 

ِِهب ُِفقَأ  َالَو  ِهِّلَحَم ، ْنَع  ًاّقَح  ْمَُکل  َرِّخَؤُأ  َالَو  ٍمْکُح ، ِیف  اَّلِإ  ًاْرمَأ  ْمُکَنوُد  يِوْطَأ  َالَو  ٍبْرَح ، ِیف  اَّلِإ  ًاّرِـس  ْمُکَنوُد  َزِجَتْحَأ  اَّلَأ  يِدـْنِع  ْمَُکل  َّنِإَو  َالَأ 
. ًءاَوَس ِّقَْحلا  ِیف  يِْدنِع  اُونوُکَت  ْنَأَو  ِهِعَطْقَم ، َنُود 

َیلِإ ِتاَرَمَْغلا  اوُضوَُخت  ْنَأَو  ٍحاَلَص ، ِیف  اوُطِّرَُفت  َالَو  ٍةَوْعَد ، ْنَع  اوُصُْکنَت  اَّلَأَو  ُۀَعاَّطلا ؛ ُمُکیَلَع  ِیلَو  ُۀَمْعِّنلا ، ُمُکیَلَع  ِهَِّلل  ْتَبَجَو  َِکلذ  ُْتلَعَف  اَذِإَف 
. ًۀَصْخُر اَهِیف  يِْدنِع  ُدِجی  َالَو  ََۀبوُقُْعلا ، َُهل  ُمِظْعُأ  َُّمث  ْمُْکنِم ، َّجَوْعا  ْنَّمِم  یَلَع  َنَوْهَأ  ٌدَحَأ  ْنُکی  َْمل  َِکلذ  یَلَع  ِیل  اوُمیِقَتْسَت  َْمل  ُْمْتنَأ  ْنِإَف  ِّقَْحلا ،

. ُماَلَّسلاَو ْمُکَْرمَأ ، ِِهب  ُهَّللا  ُِحلْصی  اَم  ْمُکِسُْفنَأ  ْنِم  ْمُهوُطْعَأَو  ْمُِکئاَرَمُأ ، ْنِم  اَذه  اوُذُخَف 
( هاپس ناهدنامرف  هب  همان  )

اهتمعن رد  یگدزرورغ  زا  زیهرپ 
روشک ناراد  زرم  حّلسم و  ياهورین  هب  نانمؤمریما  بلاطیبا ، نب  یلع  ادخ ، هدنب  زا  »

ینوگرگد راچد  دـش ، وا  صوصخم  یتمعن  ای  دروآ ، تسد  هب  یلاوما  رگا  هک  تسا  بجاو  رادـمامز  رب  اـنامه  دورد ! ادـخ و  داـی  زا  سپ 
. دراد اور  ینابرهم  شناردارب  هب  و  کیدزن ، ادخ  ناگدنب  هب  رتشیب  اهتمعن ، لاوما و  نآ  اب  و  دوشن ،

نایماظن يربهر و  ياهتیلوؤسم 
نودـب عرـش ، مکح  زج  ار  يراـک  و  مرادـن ، ناـهنپ  امـش  زا  ار  يزار  چـیه  یگنج  رارـسا  زج  هک  تسا  نآ  نم  رب  امـش  قح  دیـشاب ! هاـگآ 
يواسم ياهنوگب  امش  همه  اب  و  مزادرپب ، نآ  هدش  نییعت  تقو  رد  و  هدرکن ، یهاتوک  امش  قح  تخادرپ  رد  و  مهدن ، ماجنا  امش  اب  تروشم 

. منک راتفر 
مزال امش  رب  نم  تعاطا  و  دراد ، ینازرا  امـش  رب  ار  دوخ  ياهتمعن  هک  تسادخ  رب  مهد ، ماجنا  ار  هدش  دای  ياهتیلوؤسم  نم  یتقو  سپ 

شالت قح  هب  ندیـسر  يارب  اهیتخـس  رد  و  دیزرو ، یتسُـس  تسا  حالـص  هچ  نآ  ماجنا  رد  و  دینک ، یچیپرـس  نم  نامرف  زا  دیابن  و  تسا ،
هار چیه  و  داد ، مهاوخ  رفیک  یتخـس  هب  ار  وا  هک  تسا ، راتفر  جک  ناسنا  نم  دزن  دارفا  نیرتراوخ  دـینکن ، يرادـیاپ  امـش  رگا  لاح  دـینک ،

روما ادخ  هک  هچ  نآ  رد  دوخ  ناهدنامرف  زا  و  هتشاد ، تفایرد  ناتناهدنامرف  زا  ار  يرورض  ياهلمعلاروتـسد  سپ  تشاد ، دهاوخن  يرارف 
[ . 1 .« ] دورد اب  دینک ، تعاطا  دنکیم ، حالصا  ار  امش 

-------------------------
اه : تشون  یپ 

: تسا حرش  نیا  هب  نآ  دانسا  زا  یخرب  هک  یتشد ، دمحم  سرهفملا  مجعم  هغالبلاجهن  همان 50  [ 1]
يافوتم 202 ه) محازم  نب  رصن  نیفص ص 107 : باتک  - 1

يافوتم 460 ه)  ) یسوط خیش  یلامأ ج1 ص217 م8 : باتک  - 2
يافوتم 413 ه)  ) دیفم خیش  یلامأ : باتک  - 3

يافوتم 573 ه)  ) يدنوار نبا  ۀعاربلا ج 3 ص 158 : جاهنم  - 4
يافوتم 1110 ه)  ) یسلجم جراونالا 72 ص 354 : راحب  - 5
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يافوتم 1110 ه)  ) یسلجم راونالاراحب ج33 ص469 و75 و589 : - 6
(. يافوتم 380ه  ) ینارح هبعش  نبا  لوقعلا ص180 : فحت  - 7

ادخ لوسر  اب  یهارمه 

هک ار  یئاذغ  دماشایب و  دروخب و  دـنک ، یگدـنز  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  نانوچ  ات  درکیم  شالت  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما 
. درکیمن هدافتسا  درکن ، لوانت  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

دومرف : دندروآ ، مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح  يارب  ياهدولاف  يزور 
مروخیمن ، هدولاف  مه  نم  درکن ، هدافتسا  هدولاف  زا  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نوچ 

: هک داد  حیضوت  و 
ُْهنِم َلُکآ  ْنَا  ُّبِحُأ  ملسو ال  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هَّللا  ُلوُسَر  ُْهنِم  ْلُکأی  َْمل  ٍءییَش  ُّلُک 

[ . 1 (. ] منک هدافتسا  نآ  زا  نم  مرادن  تسود  دروخن ، ار  نآ  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  هک  یئاذغ  ره  )
هعماج نامورحم  دـننامه  نکـسم  سابل و  اذـغ و  رد  دـننک  شالت  هک  دـهدیم  هعماج  ناریدـم  هب  یتسیز  هداس  سرد  يراـتفر  يوگلا  نیا 

. تسین ّمهم  یجراخ  ياهقادصم  هچرگ  دننک ، یگدنز 
هدـش لیدـبت  یمومع  ياذـغ  کی  هب  زورما  دـمآیم و  باسح  هب  هعماج  ناراد  هیامرـس  ياذـغ  هدولاف  دوب  نکمم  ناراـگزور  نآ  رد  اریز 

دشاب ،
. دشابن كالم  یجراخ  ياههنومن  هچرگ  تفرگ ، راکب  تخانش و  ار  اهوگلا  مایپ  دیاب  هراومه 

---------------------------------
اه : تشون  یپ 

راربالا ج 1 ص 357. ۀیلح  [ 1]

تلم هب  اجب  ياهرادشه 

تسا ، يرورض  اجب و  ياهرادشه  حرط  یهدنامرف ، فئاظو  زا  رگید  یکی 
، دنیامن ظفح  هشیمه  ار  دوخ  یمزر  ناوت  و  هدوب ، رایشه  رادیب و  هراومه  مالسا  نازابرس  یمالسا و  تّما  ات 

: دومرف هنیدم  مدرم  هب  باطخ  دوخ ، يرورض  ياهرادشه  زا  یکی  رد  ماما 
َّنَطِْرفال ِهّللا  ُمیاَو  یَلَع . َسُِّبل  الَو  یِـسْفَن ، یَلَع  ُتْسََّبل  اَم  یتَریِـصََبل : یِعَم  َّنإ  َو  ُهَلِجَر ، َو  ُهَلیَخ  َبَلْجَتْـساَو  َُهبْزِح ، َعَمَج  ْدَـق  َناَطیَّشلا  َّنإ  َو  ـالأ 

. ِهَیلإ َنوُدوُعی  الَو  ُْهنَع ، َنُورِدْصی  ال  ُهُِحتاَم ! اَنَأ  ًاضْوَح  ْمَُهل 
تریصب شنیب و  یهاگآ و  نم  اما  تسا  هدناوخ  ارف  ار  دوخ  رکشلناگدایپ  هراوس و  و  هدروآ ، درگ  ار  شیوخ  بزح  ناطیش  دیشاب ! هاگآ  »

. تسا هدشن  زین  هبتشم  نم  رب  ماهتخاسن و  هبتشم  دوخ  رب  ار  تقیقح  نم  مراد ، هارمه  نانچمهار  دوخ 
نآ زا  زگره  و  دنوش » قرغ  ماجنارس  نآ  رد  و   » دنک هراچ  ار  نآ  دناوتن  یسک  نم  زج  هک  مزاس  مهارف  اهنآ  يارب  یبادرگ  دنگوس ! ادخ  هب 

[ . 1 .« ] دمآ دنناوتن  نوریب  نآ  زا  هک  هدع  نآ  دنیاین و  نوریب 
: دومرف نیثکان  تاکّرحت  هب  تبسن  یمومع  ینارنخس  کی  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح 

. ِِهباَِصن یلِإ  ُلِطاَْبلا  َعِجْریَو  ِِهناَطْوَأ ، َیلإ  ُرْوَْجلا  َدوُعِیل  ُهَبَلَج ، َبَلْجَتْساَو  َُهبْزِح ، َرَّمَذ  ْدَق  َناَطیَّشلا  َّنِإَو  َالَأ 
ًافِصَن . ْمُهَنَیبَو  ِینَیب  اُولَعَج  َالَو  ًارَْکنُم ، یَلَع  اوُرَْکنَأ  اَم  ِهَّللاَو 
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اَّلِإ ُۀَِـعبَّتلا  اَمَف  ِینوُد ، ُهُولَو  اُوناَک  ِْنَئلَو  ُْهنِم ، ْمُهَبیِـصََنل  ْمَُهل  َّنِإَف  ِهِیف  ْمُهَکیِرَـش  ُْتنُک  ِْنئَلَف  ُهوُکَفَـس : ْمُه  ًاـمَدَو  ُهوُکََرت ، ْمُه  ًاَّقَح  َنُوُبلْطَیل  ْمُهَّنِإَو 
! َبیِجُأ َمَالِإَو  اَعَد ! ْنَم  یِعاَّدلا ! َۀَبیَخ  ای  ْتَتیِمُأ . ْدَق  ًۀَعِْدب  َنویْحیَو  ْتَمَطَف ، ْدَق  ًاّمُأ  َنوُعِضَتْری  ْمِهِسُْفنَأ ، یَلََعل  ْمِِهتَّجُح  َمَظْعَأ  َّنِإَو  ْمُهَْدنِع ،

. ْمِهِیف ِهِْملِعَو  ْمِهیَلَع  ِهَّللا  ِۀَّجُِحب  ٍضاََرل  یِّنِإَو 
! ِّقَْحِلل ًارِصاَنَو  ِلِطاَْبلا ، َنِم  ًاِیفاَش  ِِهب  یَفَکَو  ِفیَّسلا  َّدَح  ْمُُهتیَطْعَأ  اَْوبَأ  ْنِإَف 

یَلََعل یِّنِإَو  ِبْرَّضلِاب ! ُبَهْرُأ  َالَو  ِبْرَْحلِاب ، ُدَّدَهُأ  اَمَو  ُْتنُک  ْدََقل  ُلُوبَْهلا ! ُمُْهتَِلبَه  ِدالِْجِلل ! َِربْصَأ  ْنَأَو  ِناَعِّطِلل ! َزُْربَأ  ْنَأ  َیلِإ  ْمُُهثَْعب  ِبَجَْعلا  َنِمَو 
. ِینیِد ْنِم  ٍۀَْهبُش  ِریَغَو  یِّبَر ، ْنِم  ٍنیِقی 

هب ار  متـس  رگید  راب  ات  تسا ، هدروآ  مهارف  وس  ره  زا  ار  دوخ  هاپـس  و  هدرک ، جیـسب  ار  شنارای  بزح و  ناطیـش  اـنامه  هک  دیـشاب ، هاـگآ  )
. دوش رادیاپ  شیوخ  هاگیاج  هب  لطاب  و  دناشن ، دوخ  ياج 

هک دنبلطیم  ار  یّقح  اهنآ  دندرکن ، تیاعر  ناشدوخ  نم و  نیب  ار  فاصنا  و  دـنرادن ، غارـس  نم  زا  یهانگ  چـیه  نیثکان  ادـخ  هب  دـنگوس 
و دنراد ، مهس  يزیرنوخ  نیا  رد  زین  اهنآ  سپ  مدوب ، اهنآ  کیرش  رگا  دنتخیر ، دوخ  هک  دنهاوخیم  ار  ینوخ  ماقتنا  و  دندرک ، كرت  دوخ 
زا دـنهاوخیم  تسا ، ناشدوخ  نایز  هب  اهنآ  لیلد  نیرتمهم  تساهنآ ، صوصخم  رفیک  سپ  دـنتخیر  ار  ناـمثع  نوخ  ناـشدوخ  اـهنت  رگا 

تباجا هچ  و  [ 2 [ ؟! ياهدننک توعد  هچ  َهو  هدرم ، تساهتّدم  هک  دننکیم  هدنز  ار  یتعدـب  هدیکـشخ ، هک  دنـشودب  ریـش  يردام  ناتـسپ 
!؟ یناگدننک

. مدونشوخ نیثکان  هرابرد  شنامرف  ادخ و  باتک  هب  نم  انامه 
. تسا یفاک  قح  نداد  يرای  لطاب و  نامرد  يارب  هک  داد ، مهاوخ  ار  اهنآ  خساپ  زیت  ریشمش  اب  دندز  زابرس  نآ  زا  رگا  اما 

رب ناگدننگ  هیرگ  منک ، لّمحت  ار  اهنآ  ریشمش  ياهتبرـض  مریگ و  رارق  نانآ  ياههزین  ربارب  میآ و  دربن  نادیم  هب  دنتـساوخ  نمزا  اتفگش !
نید رد  هتشاد و  نیقی  شیوخ  راگدرورپ  هب  نم  تسا ، هدناسارهن  ریشمش  تبرض  زا  و  هدناسرتن ، گنج  زا  ارم  یسک  نونکات  دنیرگب ، اهنآ 

.( مرادن يدیدرت  کش و  دوخ 
--------------------------------

اه : تشون  یپ 
یتشد . دمحم  سرهفملامجعم  هغالبلاجهن  هبطخ 10  [ 1]

. دنشابیم هشئاع  ریبز و  هحلط و  ناگدننک ، توعد  [ 2]

نایماش اب  هزرابم  فده 

هب دوخ  ناملـسم  ناردارب  اب  نید ، رد  نیغورد  لیوأت  ریـسفت و  راکفا ، رد  اهههبـش  ذوفن  اهيژک و  نید ، رد  اهراگنز  شیادـیپ  اب  زورما  اـّما 
و میوشیم ، کیدزن  رگیدـکی  اب  نآ  هلیـسو  هب  تسام و  تدـحو  ثعاب  يزیچ  مینک  ساسحا  هاگره  سپ  میدـش ، هدـناشک  نینوخ  گنج 

. مییوگیم كرت  ار  هار  رگید  هتفرگ و  ار  نآ  میهدیم ، ناشن  لیامت  نآ  هب  مینکیم ، مکحم  ار  اهدنویپ  هدنامیقاب  ُرپ و  ار  اهفاکش 
دنتفگ : جراوخ 

زا ار  نآ  يدرک و  بلـس  دوـخ  زا  ار  تندوـب  مالـسلا  هیلع  نینمؤـملاریما  تمـس  هماـنداد ، رارق  گرب  رد  نیّفـص  رد  ارچ  اـّما  تسا  تسرد 
يدومن ؟ وحم  همانحلص 

. مینادن ۀعاطالا  بجاو  ریما  دوخ  رب  ار  وت  هک  تسا  مزال  ام  رب  ینادیمن  نینمؤملاریما  ار  دوخ  وت  هک  یئاج 
: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

. مدرک يوریپ  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمغیپ  زا  راک  نیا  رد  نم  »
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. میتشون هنوگنیا  ار  ادخ  ربمایپ  كرابم  مان  هیبیدح  همانحلص  رد  هک  هاگنآ 
. هَّللا لوسر  دمحم 

. دیسیونب ار  شمان  طقف  دیاب  میسانشیمن  هَّللا  لوسر  ار  وا  ام  تفگ  درک و  ضارتعا  ورمع  نب  لیهس  نیکرشم ، زا 
: دومرف درک و  وحم  شدوخ  همانحلص  زا  ار  هَّللا  لوسر  هملک  راچان  هب  مرتحم  ربمایپ  هک  دندرکن  لوبق  اهنآ  دش  هچ  ره  ماجنارس 

.( متسه ادخ  لوسر  ربمغیپ و  نم  دوشن ، هتشون  ای  دوش و  هتشون  هملک  نیا  هچ  لاح  ره  هب  )
[ . 1 .« ] دنسیونن ای  دنسیونب و  هچ  متسه  نینمؤملاریما  زین  نم 

رگشل هب  هدش و  هاگآ  مالسلا  هیلع  ماما  یپ  رد  یپ  تاجاجتحا  لدتـسم و  لالدتـسا  ندینـش  اب  جراوخ  دارفا  رثکا  دیـسر ، اجنیدب  هک  نخس 
. دنتسویپ ماما 

------------------
اه : تشون  یپ 

ص396. ج33 ، راونالاراحب ، [ 1]

دربن رد  يرادفده 

. تسا راکیپ  داهج و  رسارس  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  یناگدنز 
هیلع هللا  یلـص  ربمایپ  ناج  ات  تخاس ، الب  رپس  ار  شیوخ  ناج  هک  ماگنه  نآ  یمالـسا و  تلود  یئاـپرب  زا  سپ  توعد و  هلحرم  رد  داـهج 

ترجه بش  رد  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  ّدض  رب  هک  یلهاج  هئطؤت  نیرت  كانرطخ  ضرعم  رد  ار  دوخ  دنک و  ظفح  ار  ملسو  هلآو 
. دنک عفد  ترضح  نآ  زا  ار  هئطؤت  نآ  ّرش  ات  داد ، رارق  دوب ، هدش  هداد  بیترت 

. گرزب تادهاجم  عاونا  زا  تسا  ياهتسویپ  مه  هب  ياههقلح  مالسلا  هیلع  یلع  یناگدنز  زین  هرّونم  هنیدم  هب  ترجه  زا  سپ 
ياههنحص رد  نادهاجم  راد  هیالط  و  دیشک ، شود  هب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  اب  ماگمه  اهگنج  مامت  رد  ار  داهج  مچرپ  وا 

. دوب داهج 
هنتف ات  دـیبلطیم  ار  وا  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  ربماـیپ  دـشیم ، هتخورفا  رب  گـنج  شتآ  دیـشکیم و  یناـشیرپ  هب  راـک  هاـگره  و 

. دنک عفد  نیملسم  مالسا و  میرح  زا  ار  نانمشد 
دوب . زاس  تشونرس  تادهاجم ، هنحص  رد  ترضح  نآ  ياهيریگعضوم 

درک ، تیامح  تلاسر  فادها  زا  ترضح  نآ 
. دیرخ ناج  هب  دروآرد  ياپ  زا  ار  مالسا  ياپون  لاهن  تساوخیم  هک  ار  یتارطخ  و 

ُرپ ار  رازراک  هنحص  هدش و  دّحتم  تسرپ  تب  نارس  زا  يرایـسب  هک  هاگنآ  ردب ، گنج  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  یمزر  يالاو  هیحور  نیا 
درک . یّلجت  دندوب ، هدرک 

دوب و نیکرـشم  راَّفُک و  هیَلَع  رب  داهج  راد  هیالط  مالـسلا  هیلع  یلع  درک ، هبلغ  نامیا ، هاپـس  رب  تلالـض ، رفک و  هاپـس  هک  هاگنآ  دُُحا  رد  و 
. تسکش مه  رد  يرگید  زا  سپ  یکی  ار  هّکم  رد  رفُک  نارادمدرس  راّدلادبع ، نادنزرف  نایهاپس  تالَمَح 

تساخاپ و هب  هک  دوب  ترضح  نآ  دندوب ، هداتفا  يدیدش  يانگنت  رد  نیملسم  دوب و  هدیـسر  ولگ  هب  اهناج  هک  هاگنآ  بازحا  گنج  رد  و 
. دینادرگرب ناناملسم  هب  ار  سفن  هب  دامتعا  دودبع  نب  ورمع  نتشک  اب  تفرگ و  نمشد  زا  یتخس  مشچ  رهَز  درک و  هرسکی  ار  گنج  ِراک 

نازابرـس و رظن  زا  هک  نمـشد  هاپـس  رب  یتخـس  تسکـش  نآ  لابند  هب  هک  دوب  اهيزوریپ  تازرابم و  خیرات  رد  یفطع  هطقن  ورمع ، نتـشک 
. دمآ دراو  دندوب ، رادروخرب  يدایز  رایسب  تردق  زا  هحلسا 
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ياهژد وا  ياشگ  هعلق  تسد  اب  درب و  موجه  اهنآ  هب  اورپیب  ناباتـش و  دز و  ربیخ  ياـههعلق  هب  ار  دوخ  هک  دوب  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  نیا 
. درک طوقس  دوهی  نیدالوپ 

تّزع و دـجَم و  ياههولج  هک  هدـناسر  تبث  هب  ار  وا  راختفاُرپ  تادـهاجم  مالـسلا و  هیلع  یلع  ياههسامح  زا  یناشخرد  تاحفـص  خـیرات 
. دراذگیم شیامن  هب  ار  صالخا 

رد ار  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  تمارک  لضف و  ثیدح  درگنب ، ار  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نامز  مالـسا و  ردص  خیرات  سَک  ره 
. درک دهاوخ  هدهاشم  مالسا  خیرات  تّما و  تلاسر و  هب  تمدخ 

لامالام نآ  زا  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  بلق  هک  درک  وجتـسج  ینامیا  صالخا و  مجح  تین و  قدِص  رد  دیاب  ار  دنمـشزرا  الاو و  هیحور  نیا 
دراو دـننامیب ، تابث  ریظن و  یب  تعاجـش  راوتـسا و  تماق  يدنلبرـس و  اب  اهگنج  نیا  قامعا  رد  هک  دوب  يونعم  هیامرـس  ناـنچ  اـب  دوب و 

دشیم .
ُۀملک يزارفارس  يارب  داهج  رذگهر  رد  دوب و  رادروخرب  نآ  زا  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هک  ار  ياهیحور  نینچ  میرک  نآرق  رطاخ  نیا  هب 

. تسا هداد  رارق  سیدقت  شیاتس و  دروم  تشاذگیم ، شیامن  هب  هّللا 
هدوتـس و تخاس ) ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  ناج  يالب  رپس  ار  دوخ  هک   ) زورنآ رد  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  تسا  میرک  نآرق  نیا 

: دیامرفیم
[ . 1  ] ِهَّللا ِتاضْرَم  َءاِغْتبا  ُهَسْفَن  يرْشی  ْنَم  ِساَّنلا  َنِمَو 

.( دبلطیم ار  ادخ  ياضر  اهنت  راکنیا  زا  دشورفیم و  ادخ  هب  ار  شیوخ  ناج  هک  تسه  یسک  مدرم  نایم  زا  )
[ . 2 . ] درادیمرب هدرپ  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  تین  صالخا  قدص و  قمع  زا  ور  نیا  زا  نآرق 

هملک يالتعا  ادخ و  يارب  اهنت  مالـسلا  هیلع  یلع  ياهيراکادف  اههسامح و  اهتدـهاجم ، هک  درادیم  مالعا  تیعطاق  اب  ادـخ  باتک  يرآ 
. درک سایق  ناوتیمن  دوشیم ، ماجنا  ترخآ  يارب  هک  وکین  لامعا  زا  کی  چیه  اب  ار  نیا  دوب و  تیرشب  ناهج  رد  هَّللا 

شقن یهلا ، همیرک  تایآ  هک  دوب ، هبئاشیب  صلاخ و  يداقتعا  هزیگنا  هتخاـس و  رّرقم  نادـهاجم  يارب  دـنوادخ  هک  یـشاداپ  تهج  نیا  هب 
: دیامرفیم و  دنکیم ، میسرت  تشاد ، ناراگزیهرپ  يونعم  يّدام و  تایح  رد  مالسلا  هیلع  یلع  هک  ار  یئالاو 

َمْوَْقلا يِدـْهی  ُهَّللا ال  َو  َنوُوَتْـسی  ِهَّللا ال  ِلـیبَس  یف  َدَـهاج  ِوِرِخاـْلا  ِمْوْیلا  ِو  ِهَّللاـِب  َنَمآ  ْنَمَک  ِمارَْحلا  ِدِجْـسَْملا  َةَراـمِع  ِو  ِّجاـْحلا  َۀیاقِـس  ُْمْتلَعَجَا 
. َنیِملاَّظلا

، هدومن داهج  ادـخ  هار  رد  هدروآ و  تمایق  زور  ادـخ و  هب  نامیا  هک  سکنآ  لمع  هب  ار  مارحلا  دجـسم  ریمعت  جاّـجح و  هب  نداد  بآ  اـیآ  )
دنتسین . ناسکی  ادخ  دزن  رد  اهنیا  دیدرک ؟ دننام 
[ . 3 .( ] دنکیمن تیاده  ار  رگمتس  هورگ  ادخ  و 

: هک دناهدرک  لقن  هیآ  نیا  لوزن  نأش  رد 
. دندرکیم تاهابم  رگیدکی  رب  بلطملادبع  نب  ساّبع  هبیش و  نب  ۀحلط 

: تفگیم هحلط 
. تسا نم  تسد  رد  هبعک  دیلک  اریز  مرتراوازس  هبعک  هناخ  هب  نم 

: تفگیم سابع  و 
. مراد ارنآ  تیلوت  مشابیم و  بآ  رادهدهع  نم  اریز  مرت  هتسیاش  راک  نیا  يارب  نم 

: دومرف دومن و  رخافت  ودنآ  رب  تشذگ و  اهنآ  رب  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  دندرکیم ، تاهابم  ودنآ  هک  ماگنه  نیا  رد 
«. متخادرپ داهج  هب  مدناوخ و  زامن  مدرم  همه  زا  لبق  نم  »
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: دش لزان  همیرک  هیآ  هک  دوب  اجنیا 
... َجاْحلا َۀیاقِس  ُْمْتلَعَجَا 

رارق دیکأت  دروم  نآ  هرهوج  تعسو و  رد  ار  وا  صالخا  لمع و  یگرزب  تفگ و  نخـس  تشاد  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  یمیظع  تلزنم  زا  و 
[ . 4 . ] داد

-------------------------
اه : تشون  یپ 

هیآ 207 . هرقب ، هروس  [ 1]
دوش . عوجر  ریثا ، نبا  هباغلادسا  يدحاو و  لوزنلا  بابسا  و  يرشخمز ، فاشک  ریسفت  هب  [ 2]

هیآ 19 . هبوت  هروس  [ 3]
یفسن و یـضار و  ریـسفت  و  یبطرق ج8 ص91 ، ریـسفت  و  يدـحاو ص182 ، لوّزنلا  بابـسا  و  ج10 ص59 ، سنا ، زا  يربـط  ریـسفت  [ 4]

هسمخلا ج1 ص279. لئاضف  زا  لقن  نارگید ، یطویس و 

هرصب مدرم  هب  رادشه 

لابقتسا و  متشادرب ، نایرارف  زا  ریشمش  و  مدرک ، وفع  ار  امش  مرج  همه  نیا  اب  دیهاگآ ، نم  اب  اراکـشآ  ینمـشد  و  نتـسکش ، نامیپ  زا  امش 
تفلاخم و هب  ار  امـش  هنادرخباـن ، ياههشیدـنا  و  اوراـن ، ياـهراک  نونکا  مه  رگا  مدیـشوپ ، مشچ  امـش  هاـنگ  زا  و  متفریذـپ ، ار  ناگدـننک 

دنباکر رد  اپ  و  هدامآ ، نم  هاپس  دناشکب ، نم  اب  ینمشد 
هب هکنیا  اـب  دـشاب ، کـچوک  رایـسب  نآ  ربارب  رد  لـمج  گـنج  هک  مراد  اور  امـش  رب  ياهلمح  دـینک ، روبجم  هراـبود  تکرح  هب  ارم  رگا  و 

يراکوکین ناـسنا  هب  یمهّتم ، صخـش  يارب  زگره  و  مسانـشیم ، ار  امـش  ناگدـننک  تحیـصن  قح  و  مهاـگآ ، ناـتنارادربنامرف  ياهـشزرا 
[ . 1 .« ] تسکش مهاوخن  ار  نارادافو  نامیپ  زگره  و  مرادیمن ، اور  زواجت 

------------------------
: اه تشون  یپ 

: تسا ریز  حرش  هب  هبطخ  نیا  كرادم  دانسا و  یتشد ، دمحم  سرهفملامجعم  هغالبلاجهن  همان 29  [ 1]
يافوتم 283 ه)  ) یفقث لالهنبا  تاراغلا ج 2 ص 373 و 412 : باتک  - 1

يافوتم 573 ه)  ) يدنوار نبا  ۀعاربلا ج 3 ص 69 : جاهنم  - 2
يافوتم 1110 ه)  ) یسلجم راونالا ج33 ص496 ح701 : راحب  - 3

نرق 3 ه) ياملع  زا   ) يرذالب دمحا  فارشالا ج2 ص430 و429 : باسنا  - 4
(. يافوتم 538ه  ) یلزتعم يرشخمز  راربالا ج3 ص385 ح108 ب51 : عیبر  - 5

ناتسدیهت اب  نیملسم  ربهر  یگنهامه 

يارب و  دنتشاد ؛ فالتخا  سابل  مرف  ندیشوپ  نتـسیز و  هنوگچ  نوماریپ  داّدش  نادنزرف  یثراح  هّللادبع  یثراح و  دایز  ياه  مان  هب  ردارب  ود 
. دنتفای روضح  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  نینمؤملاریما  دزن  فالتخا  ّلح 

هدنژ و ياه  سابل  دیآ و  یمن  ام  لزنم  هب  و  دیوج ؛ یم  يرود  نم  زا  هدـش ، تدابع  رد  قرغ  هّللادـبع  مردارب  نینمؤملاریما ! ای  تفگ : دایز 
ار هچنآ  منک و  یم  تدابع  مشوپ و  یم  سابل  منک ، یم  یگدنز  امش  دننامه  نم  نینمؤملاریما ! يا  تفگ : هّللادبع  سپس  دشوپ ؛ یم  هنهک 
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. ما هدیشوپ  زین  نم  دیشوپ ، یم  امش 
ناتسد یهت  ات  دیامن  یگدنز  هعماج  رشق  نیرت  فیعض  دننامه  دیاب  نیملسم  ربهر  تشاد : راهظا  مالـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  ماگنه  نیا  رد 

. دنیامن لّمحت  ار  یگراچیب  یخلت  یتخس و  و  هتفرگ ؛ وگلا  وا  زا 
اب و  دیـشاب ؛ راـگدرورپ  ياـه  تمعن  راذگرکـش  دیـشاب و  هتـشاد  دوخ  ناـشیوخ  نیب  رد  ار  هنادنمتفارـش  یگدـنز  نیرتـهب  دـیاب  امـش  یلو 

[ . 1 . ] دیئامن دیدزاب  دید و  محر و  هلص  دینک و  دمآ  تفر و  رگیدکی 
-------------------------

اه : تشون  یپ 
ص 94. ج 2 ، ینودقفت : نأ  لبق  ینولس  باتک  [ 1]

تمرح کته 

یپ رد  هک  یتخـس  ره  اب  ار  تیـصو  هب  لمع  ات  تساوخیم  وا  زا  و  درمـش . یمرب  یلع  رب  کی  هب  کی  ار  تیـصو  دراوم  (ص ) ادـخ ربماـیپ 
. يزرو یتسس  نآ  ماجنا  رد  ادابم  دنهاوگ ؛ وت  شریذپ  رارقا و  رب  یهلا  ناگتشرف  زا  ینادهاش  کنیا  هک  دوزفا  و  دریذپب . دراد 

هک دیسر  يزارف  هب  ایاصو  رامش  هکنآ  ات  دومنیم . مالعا  ار  دوخ  یگامآ  تعاطا و  دنب ، ره  نایاپ  رد  دوب ، شوگاپارـس  هک  یمارگ  یـصو 
دوخ زا  ار  شخب  نیا  . درک نیمز  رب  شقن  دروآرد و  هزرل  هب  ار  یهلا  سومان  تمظع و  هولج  نآ  درک و  ادج  یلع  دنب  زا  دـنب  نآ ، ندـینش 

: میونشیم وا 
: تفگیم نینچ  ادخ  بیبح  هب  هک  مدینش  ار  لیئربج  راتفگ  دیشخب ، تایح  نارادناج  هب  تفاکش و  ار  هناد  هکنآ  هب  مسق  ... 

. دش دهاوخ  باضخ  ترس  نوخ  اب  تنساحم  دش و  دهاوخ  کته  تسا ، لوسر  ادخ و  تمرح  هک  تتمرح ، هک  وگب  یلع  هب  دمحم ! يا 
مه ار  تیـصو  نیا  هللا  لوسر  ای  متفگ : مدـمآ ) شوه  هب  هکنآ  زا   ) سپ مداـتفا  نیمز  رب  شوهیب  مدیـشک و  يداـیرف  نخـس ، نیا  ندینـش  زا 

ناکرا ددرگ و  هراپ  هراپ  ادـخ  باتک  دوش و  كرت  یهلا  ياهتنـس  دوش و  کته  متمرح  هچ  رگا  منکیم  ربص  نآ  ياهیخلت  رب  مریذـپیم و 
زا تشاذگ و  مهاوخ  ادخ  باسح  هب  دوب و  مهاوخ  ابیکش  اهنیا  همه  ربارب  رد  دوش . نیگنر  مرس  نوخ  زا  منـساحم  دشاپ و  ورف  مه  زا  هبعک 

. درک مهاوخ  شالت  اهنآ  نداد  ماجنا  رد  امش ، هب  نتسویپ  ات  مراد و  شاداپ  رجا و  دیما  وا 
هللا همرح  یه  همرحلا و  کهتنی  هنا  هقرع  دمحم ! ای  یبنلل  لوقی  لیئربج  تعمس  دقل  همسنلا  ارب  هبحلا و  قلف  يذلا  و  ع :)  ) نینموملاریما لاقف 

. طیبع مدب  هسار  نم  هتیحل  بضخت  نا  یلع  هللا و  لوسر  همرح  و 
تکهتنا نا  تیـضر و  تلبق و  معن  تلق : یهجو و  یلع  تطقـس  یتح  لیئربج  نیمـالا  نم  هملکلا  تمهف  نیح  تقـصف  نینموملا : ریما  لاـق 

. کیلع مدقا  یتح  ادبا  ابـستحم  ارباص  [ 1  ] طیبع مدب  یـسار  نم  یتیحل  تبـضخ  هبعکلا و  امده  باتکلا و  قزم  ننـسلا و  تلطع  همرحلا و 
[ . 2]

-------------------------
: اه تشون  یپ 

رامیب دساف و  نوخ  ربارب  رد  هزات  نوخ  تسا : هدومرف  قوف  ثیدح  حرش  نمـض  لوقعلا  ةآرم  رد  یـسلجم  همالع  هزات . نوخ  طیبع : مد  [ 1]
صخـش زا  طاشن  تحـص و  لامک  رد  هک  ینوخ  اریز  دهدیم ، ربخ  شترـضح د  تداهـش  زا  ریبعت  نیا  اب  (ص ) ادـخ لوسر  ایوگ  تسا و 

، تسا هتـشگ  روجنر  رامیب و  نت ، هدش و  دساف  هک  یفوخ  فالخ  هب  تسا ، تداهـش  نآ  هک  تشاد  دهاوخ  لابند  هب  ار  یگرم  دوش  يراج 
تسا . تایح  یعیبط  ماجرف  رمع و  نایاپ  دهد ، خر  لاح  نیا  رد  هک  یگرم 

ص 480. ج 22 ، راحب ، ص 282 ؛ یفاک 7 ج 1 ، [ 2]
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دوش لیلذ  راوخ و  دنک  اعدا  هک  ره 

ثراو منم  هلآو ، هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ردارب  هللادبع و  منم  دومرف : يربنم  رب  مالـسلاهیلع  یلع  هک  مدوب  دهاش  دیوگ : ریبج  نب  میکح 
ءایصوا و رورس  منم  مدومن ، جاودزا  مالـسلاهیلع ) همطاف  ترـضح   ) تشهب لها  نانز  رورـس  اب  هکنآ  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  تمحر  ربمایپ 

. دنکفا يراوخ  هب  ار  وا  دنوادخ  هکنیا  رگم  دنکن  اعدا  ار  ماقم  نیا  سکچیه  ءایبنا ، یصو  نیرخآ 
هب  ) سپـس و  دـیوگب : ار  مالک  نیا  دـننام  دـناوتن  هک  تسیک  تفگ : دوب  هتـسشن  تیعمج  ناـیم  رد  هک  سبع  هلیبق  زا  يدرم  ماـگنه  نیا  رد 

. هلآو هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ردارب  هللادبع و  منم  تفگ : هرخسم ) ناونع 
زا دـنتفرگ و  ار  شیاپ  مدرم  دـش ، راچد  عرـص  يرامیب  هب  دـش و  هناوید  درک و  هبلغ  وا  رب  ناطیـش  هک  دوب  هتـساوخن  رب  دوخ  ياج  زا  زونه 

! دندیشک نوریب  دجسم 
[ . 1 . ] هن هک  تسا  دهاش  ادخ  دنتفگ : دوب ؟ رامیب  هثداح ، نیا  زا  لبق  صخش  نیا  ایآ  میدیسرپ  وا  موق  زا  ام 

------------------------
اه : تشون  یپ 

ص 287. ج 2 ، دیدحلایبانبا ، ۀغالبلاجهن  حرش  ص 341 ، داشرالا ، [ 1]

دناهدرکن روبع  رهن  زا  زگره 

وا اب  هک  یناسک  اب  دربن  رد  يدیدرت  هنوگچیه  مدوب و  مالسلاهیلع  یلع  ترضح  اب  نیفص  لمج و  گنج  رد  دیوگ : يدزا  هّللادبع  نب  دنج 
اهنیا متفگ : دوخ  اب  دش  ادـیپ  اهنآ  اب  گنج  هب  تبـسن  يدـیدرت  کش و  ملد  رد  مدـش ، رـضاح  ناورهن  رد  هکنیا  ات  متـشادن ، دـندیگنجیم 

! تسا گرزب  سب  يراک  مشکب ؟ ار  اهنآ  ایآ  دنتسه  ام  ناکین  نایراق و 
ریز مداهن و  نآ  يور  ار  دوخ  رپس  مدز و  نیمز  هب  ار  ما  هزین  متفرگ ، هرانک  نایهاپس  زا  متشاد  دوخ  اب  یبآ  فرظ  دوب ، یهاگحبص  هکنیا  ات 

. متفرگ هانپ  دیشروخ  ترارح  زا  نآ  هیاس 
نآ يرآ و  مدرک : ضرع  يراد ؟ تراهط  يارب  یبآ  ایآ  يدزَا  ردارب  دومرف : دـمآ و  نم  دزن  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  هاـگان  ناـیم  نیا  رد 

. تسشن رپس  هیاس  ریز  دمآ و  ریهطت  زا  دعب  سپس  مدیدن ، ار  وا  هک  دش  رود  نم  زا  ردقنآ  ترضح  مداد ، ترضح  هب  ار  بآ  فرظ 
ار وا  دومرف : ترضح  دراد ، راک  امش  اب  راوس  بسا  نیا  متفگ : ترضح  هب  تشگ ، یم  ترـضح  لابند  دمآ و  يراوس  بسا  ماگنه  نیا  رد 

تفگ : دمآ و  ترضح  دزن  راوس  درم  مدرک ، یئامنهار  ترضح  فرط  هب  ار  وا  نک ، یئامنهار 
روبع هک  ادخب  تفگ : درم  نآ  دناهدرکن ، روبع  اهنآ  هن  دومرف : ترـضح  دندمآ ) ام  فرط  هب  و   ) دنتـشذگ رهن  زا  جراوخ  نینمؤملاریما  يا 

، دندرک روبع  رهن  زا  جراوخ  نینمؤملاریما  ای  تفگ : دمآ و  يرگید  درم  هکنیا  ات  متفگ ، هک  تسا  نامه  فرح  دومرف : ترـضح  دناهدرک ،
هنب راب و  ناشیا و  ياهمچرپ  مدید  هکنیا  رگم  مدماین  امـش  دزن  نم  هک  دنگوس  ادخ  هب  تفگ : درم  نآ  دناهدرکن ، روبع  هن  دومرف : ترـضح 

تساخرب ترضح  سپـس  تسا ، فرط  نآ  رد  اهنآ  هاگلتق  دناهدرکن و  نینچ  دنگوس  ادخب  دومرف : ترـضح  تسا ! رهن  فرط  نیا  رد  اهنآ 
درم ود  زا  یکی  وا  درک . انیب  مالـسلاهیلع ) یلع   ) درم نیا  هب  تبـسن  ارم  دـنوادخ  هک  هّللدـمحلا  متفگ : دوخ  اـب  متـساخرب و  وا  اـب  مه  نم  و 

. دراد دهعت  رارق و  وا  اب  ربمایپ  دراد و  لیلد  ادخ  بناج  زا  هک  تسا  يدرم  ای  روسج و  وگغورد و  رایسب  تسا  يدرم  ای  تسا ،
نم دـناهدرک  روبع  رهن  زا  هورگ  نآ  مدـید  رگا  هکنیا  هب  دوب ، مهاوخ  نآ  لوئـسم  تمایق  زور  هک  ینامیپ  مدـنبیم ، نامیپ  وت  اب  نم  ایادـخ 

! دربیم ورف  وا  مشچ  رد  هزین  دگنجیم و  وا  اب  هک  مشاب  یسک  نیلوا 
هک میدش  قحلم  هاپس  فوفـص  هب  میمـصت  نیا  اب  داد . مهاوخ  همادا  دربن  گنج و  هب  وا  هارمه  دنـشاب ، هدرکن  روبع  رهن  زا  هورگ  نآ  رگا  و 
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. دناهدرکن روبع  تسا و  دوخ  ياج  رس  رب  جراوخ  هنب  راب و  اهمچرپ و  میدید 
يا يرآ  مدرک : ضرع  دـش ؟ نشور  تیارب  تقیقح  ایآ  دزَا  ردارب  يا  دومرف : دز و  نم  تشپ  هب  مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  ماـگنه  نیا  رد 

. وش داهج  لوغشم  يدرک  هک  يدهعت  قبط  ینعی  زادرپب  تنمشد  هب  سپ  دومرف : نینمؤملاریما ،
بقع هب  ارم  نم ، نارای  تاحارج ، تدـش  رثا  رد  میداتفا  نیمز  رب  ود  ره  مدـش ، زیوالگ  رگید  رفن  کـی  اـب  متـشک ، ار  رفن  کـی  دـیوگ : وا 
نایم ثیدح  نیا  دیامرفیم : هر )  ) دیفم خیـش  تسا . هدروخ  تسکـش  نمـشد  تسا و  هدش  مامت  راک  مدید  مدمآ  شوه  هب  یتقو  دـندروآ 

[ . 1 . ] دشن نآ  رکنم  سکچیه  درک  لقن  ار  نایرج  نیا  بدنج  یتقو  تسا و  روهشم  ثیدح  لها 
---------------------------

اه : تشون  یپ 
ص 308. داشرالا ، [ 1]

دیشکن ملتاق  زج  ار  سکچیه 

تسه اجنیا  هک  ره  بلطملادبع  ینب  يا  دومرفیم : هک  مدینش  تداهش  زا  لبق  ياهلمج  مالّسلاهیلع  یلع  ترـضح  زا  دیوگ : هتابن  نب  غبـصا 
نینمؤملاریما دیئوگب : دیشکب و  مدرم  يور  رب  ار  نوخ  ياهریـشمش  ادرف  ادابم  هک  دینادب  دیـشکن ، ملتاق  زج  ار  سکچیه  دیآ ، نم  کیدزن 

[ . 1 ! ] دش هتشک  مالّسلاهیلع 
------------------------------

اه : تشون  یپ 
ج 2 ص 271. بلاطیبا ، لآ  بقانم  [ 1]

یکاته

! هناوید صخش  رسپ  يا  تفگ : رگید  درم  هب  يدرم 
! ياهناوید صخش  رسپ  تدوخ  تفگ : شخساپ  رد  درم 

نیا هک  منادیم  دومرف : دوب  ندز  هناـیزات  لوغـشم  درم  هک  یلاـح  رد  دـنزب و  رگید  هب  هناـیزات  تسیب  دوـمرف : لوا  درم  هب  مالـسلاهیلع  یلع 
هنایزات تسیب  مه  وا  هداد و  یمود  تسد  هب  ار  هنایزات  ترضح  نآ  دش  مامت  نوچ  و  دروخیم . هنایزات  هزادنا  نیمه  هب  شدوخ  زین  براض 

[ . 1 . ] دز یلوا  هب 
-------------------------------------

اه : تشون  یپ 
ثیدح 11 . ص 242 ، ج 7 ، یفاک ، عورف  [ 1]

تسادخ يور  فرط  ره 

یتالاوس رکبوبا  زا  هدمآ و  هنیدـم  هب  يراصن  زا  نت  دـص  هارمه  هب  يراصن  ياملع  گرزب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تافو  زا  سپ 
. درک يربهر  مالسلاهیلع  ریما  ترضح  دزن  هب  ار  ناشیا  هتسنادن ، ار  نانآ  خساپ  رکبوبا  دندومن ،

یکی هکنیا  و  دندومن ، تفایرد  یفاک  خساپ  هدرک  حرطم  ار  دوخ  تالاوس  هدش  بایفرش  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  رـضحم  هب  نیدراو  هزات 
؟ تسا فرط  مادک  هب  ادخ  يور  وگب  ناشیاهشسرپ : زا 
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فرط مادک  شتآ  نیا  يور  تفگ : ینارـصن  ملاع  هب  هاگنآ  هدومن  لعتـشم  ار  اهمزیه  تساوخ و  شتآ  مزیه و  يرادـقم  مالـسلاهیلع  یلع 
. تسا نآ  يور  شفارطا  مامت  تفگ : ینارصن  ؟ تسا

قلاخ و هب  دـسر  هچ  سپ  درادـن ، ینیعم  يور  تسادـخ  تاعونـصم  اههدـیرفآ و  زا  یکی  هک  شتآ  نیا  دومرف : مالـسلاهیلع  ریما  ترـضح 
نا هللا  هجو  مثف  اولوت  امنیاف  برغملا  قرشملا و  هللاو  : ) دومرف سپـس  و  دنتـسین . سایق  لباق  مه  اب  هتـشادن  نآ  اب  یتهباشم  هک  نآ  راگدیرفآ 

. تساناد هدنهد و  شیاشگ  ادخ  انامه  تسادـخ ، يور  اجنآ  دـیروایب  يور  فرط  ره  هب  تسادـخ ، زا  رتخاب  رواخ و  [ 1 [ ؛) میلع عساو  هللا 
[ . 2]

---------------------
اه : تشون  یپ 

هیآ 115 . هرقب ، هروس  [ 1]
ثیدح 16. ناکملا ، یفن  باب 28 ، قودص  دیحوت ، [ 2]

لاوس تفه 

: مسرپب امش  زا  لاوس  تفه  ات  ماهدمآ  اجنیا  هب  رود  گنسرف  داتفه  زا  تفگ : هدمآ و  مالسلاهیلع  نینموملاریما  دزن  يدرم 
؟ تسا رتمیظع  نامسآ  زا  زیچ  هچ  - 1
؟ تسا رتروانهپ  نیمز  زا  زیچ  هچ  - 2

؟ تسا رتناوتان  میتی  كدوک  زا  زیچ  هچ  - 3
؟ تسا رتغاد  شتآ  زا  زیچ  هچ  - 4

؟ تسا رتدرس  ریرهمز  زا  زیچ  هچ  - 5
؟ تسا رتزاینیب  ایرد  زا  زیچ  هچ  - 6

؟ تسا رتتخس  گنس  زا  زیچ  هچ  - 7
. تسرتمیظع نامسآ  زا  قحان  هب  تمهت  دومرف : مالسلاهیلع  یلع 

. تسا رتعیسو  نیمز  زا  قح 
. تسا رتفیعض  میتی  كدوک  زا  مامن  صخش  ینیچنخس 

. تسا رتغاد  شتآ  زا  عمط  زآ و 
. تسا رتدرس  ریرهمز  زا  لیخب  دزن  هب  ندرب  تجاح 

. تسا رتزاینیب  ایرد  زا  تعانق  اب  صخش  ندب 
[ . 1 . ] تسا رتتخس  گنس  زا  رفاک  بلق 

------------------------
اه : تشون  یپ 

(. ع  ) نینموملاریما لئاضف  لصف 5  رابخالا ، عماج  [ 1]

( لاقرم مشاه   ) هبتع نب  مشاه 

هب هک  تسا  يرفن  هد  زا  یکی  تسا و  [ 1  ] روعا لاقرم و  هب  روهـشم  ورمعوبا و  شاهینک  شیرق ، هفیاط  زا  صاقو  یبا  نب  ۀبتع  دنزرف  مشاه 
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یلص ادخ  لوسر  هنایم  ياهنادند  دحا  گنج  رد  هک  تسا  یسک  هکم و  نیکرشم  زا  ۀبتع  شردپ  [ 2 . ] تسا هدش  هداد  تشهب  هدژم  نانآ 
. دیرد ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هرهچ  اهبل و  تسکش و  ار  هلآ  هیلع و  هللا 

زا يرایـسب  رد  يو  [ 3 . ] دومن ترجه  هنیدم  هب  دش و  ناملـسم  دروآ و  يور  مالـسا  هب  هکم  حـتف  رد  هک  تسا  يردـپ  نینچ  دـنزرف  مشاه 
ءالولج و گنج  رد  تشاد و  روضح  نئادم  كومری و  حـتف  رد  باطخ  نب  رمع  تفالخ  رـصع  رد  تشاد و  تکرـش  یمالـسا  ياهگنج 

[ . 4 . ] دناهدیمان حوتفلا » حتف   » ار نآ  حتف ، نیا  تیمها  ظاحل  هب  و  دوب ، مالسا  هاپس  هدنامرف  نآ  حتف 
------------------------

: اه تشون  یپ 
، دناهتفگ روعا »  » تهج نادب  تفریم و  شیپ  هب  تعرـس  باتـش و  اب  گنج  ياهنادیم  رد  نوچ  دناهتفگ ، لاقرم »  » وا هب  تهج  نآ  زا  [ 1]

ص 447 .) ج 3 ، مکاح ، كردتسم   ) دید بیسآ  شمشچ  باطخ  نب  رمع  تفالخ  نامز  رد  ماش  حتف  كومری و  گنج  رد  نوچ 
ص 55 . ج 6 ، دیدحلا ، یبا  نبا  حرش  ك : ر . [ 2]

ص 196 . ج 1 ، دادغب ، خیرات  [ 3]
ص 516. ج 6 ، هباصالا ، ص 49 ؛ ج 5 ، هباغلا ، دسا  ك : ر . [ 4]

یبحرأ باطخ  نب  یناه 

نب رمع  رسپ  هَّللادیبع  يو  دوب . ترضح  نآ  باکر  رد  هارمه و  نیّفص  رد  هک  تسا  مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  باحـصا  زا  باطخ  نب  یناه 
. تسا هدوب  زرحم  مان  هب  يدرم  نیفص  رد  هَّللادیبع  لتاق  هک  تسا  نآ  رب  یلوق  و  دیناسر ، لتق  هب  دوب ، هیواعم  نایهاپـس  وضع  هک  ار  باطخ 

[ . 1]
جراوخ اب  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  باکر  رد  هتـشاد و  روضح  ناورهن  گنج  رد  باطخ » نب  یناه   » هک دوشیم  هدافتـسا  يربط  خیرات  زا 

دندمآ و مالـسلاهیلع  نانمؤمریما  تمدخ  هفـصخ ، نب  دایز  هارمه  یناه  هک : دنکیم  لقن  بانج  وبا  زا  فنخم  وبا  زا  يربط  تسا . هدیگنج 
ای : » دنتفگ دیدرک »؟ لمع  هنوگچ  : » دندرک لاؤس  ترـضح  دندش ، جراوخ  ياسؤر  زا  یبسار » بهو  نب  هَّللادبع   » نتـشک یعدم  مادـکره 

تقبـس رگیدمه  زا  هلمح  نیا  رد  میدرک و  هـلمح  وا  هـب  هزین  اـب  مادـکره  میتخانـش ، میدـید و  ار  بـهو  نـبا  هـک  یماـگنه  نینمؤـملاریما ،
شاداپ اهنآ  يود  ره  نیاربانب و  دـیاهدناسر ». تکاله  هب  ار  وا  امـش  يود  ره  دـینکن ، فالتخا  مه  اب  : » دومرف مالـسلاهیلع  ماما  میتفرگیم .

[ . 2 . ] دنراد ار  نیدهاجم 
-------------------------

اه : تشون  یپ 
ص 298 . نیفص ، ۀعقو  ص 36 ؛ ج 5 ، يربط ، خیرات  ك : ر . [ 1]

ص 87. ج 5 ، يربط ، خیرات  [ 2]

يدارم هرمن  نب  یناه 

گنج رد  تومرـضح »  » هلیبق زا  شنارای  اـب  يو  دوب . دـنمورین  عاجـش و  يدرم  و  [ 1  ] مالـسلاهیلع نانمؤمریما  باحـصا  زا  هرمن » نب  یناه  »
. دناسر تکاله  هب  ار  نایماش  زا  یهورگ  نیّفص 

هـشیب ِریـش  دـننام  هک  دوـب  رمن » نب  یناـه   » ماـن هب  روـالد  عاجـش و  یناوـج  اـم  هلیبـق  زا  تفگ : هک  دـنکیم  لـقن  يدـنک » هبتع  نب  دّـمحم  »
زا سک  چیه  دـیبلط ، زرابم  دـمآ و  دربن  هکرعم  هب  یماش  روالد  رایـسب  نادرم  زا  یکی  هک  نیفـص  گنج  ياهزور  زا  یکی  رد  دـیگنجیم ،
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! هَّللا ناحبس  تفگ : دوخ  هلیبق  هورگ  هب  باطخ  یناه  عقوم  نیا  رد  دنورب . وا  گنج  هب  دندشن  رضاح  دندادن و  ار  يو  خساپ  اهیتومرـضح 
وا ِگنج  هب  نامگیب  مدوبن ، دیدش  یناوتان  فعـض و  راچد  رامیب و  نم  رگا  دوریمن . وا  لباقم  امـش  زا  رفن  کی  هک  هدش  عنام  يزیچ  هچ 
مه تفاتـش . نادـیم  هب  رمن ) نب  یناه   ) ناوج نیا  دوخ  هاگ  نآ  دـندادن ، خـساپ  یماش  درم  هب  توم  رـضح  هلیبق  زا  کی  چـیه  اما  متفریم .

هتـشک ولو  موریم  وا  بناج  هب  مسق  ادـخ  هب  تفگ : وا  يوریم ؟ نادـیم  هب  يرامیب  لاح  نیا  اـب  وت  هَّللا ! ناحبـس  دـنتفگ : يو  هب  شناـمزر 
. موش

( دسا « ) دیـسا نب  رمعی   » و تسا ، تومرـضح  موق  زا  هک  تخانـش  ار  وا  دید  ار  یماش  درم  و  تشاذگ ، دربن  نادـیم  رد  اپ  یناه  هک  یماگنه 
گنج هب  يرگید  صخـش  مراد  تسود  نوچ  درگزاب  ینم ، لیماف  وت  تفگ : یناه »  » هب رمعی »  » اذـل دراد ، یکیدزن  تبارق و  يو  اـب  تسا و 

رد ماهدرک . هدامآ  گرم  يارب  ار  دوخ  هک  نآ  زج  مدـماین  نوریب  نم  تفگ : یناـه  اـما  مناـسرب . لـتق  هب  ار  وت  مهاوخیمن  نم  دـیایب و  نم 
هب ای  وت  تسد  هب  هک  مرادن  ییاورپ  نیاربانب  موش ؛ هتشک  زورما  ات  مگنجیم  مدرگیمنرب و  مسق  ادخ  هب  و  تفگ : هک  تسا  رگید  ياهخـسن 

يرای يارب  تلوسر و  هار  رد  وت و  هار  رد  ادـخ ! يا  تفگ : دـش و  کـیدزن  دوخ  یماـش  دـنواشیوخ  هب  سپـس  موش . هتـشک  يرگید  تسد 
.« مگنجیم تربمایپ  يومعرسپ 

نیا رد  دناسر ، تکاله  هب  ار  دیسا ) نب  رمعی   ) لباقم فرط  یناه  هک  دیشکن  یلوط  اما  دندز ، ریشمش  دندیگنج و  مه  اب  رفنود  ره  هاگ  نآ 
تفای تدش  هورگ  ود  نیب  گنج  قافتا ، نیا  اب  دنتفاتش . یناه  کمک  هب  زین  یناه  نارای  دندمآ و  يو  کمک  هب  ماش  هاپـس  زا  يدارفا  نایم 

هلمح اههورگ  همه  داد  روتسد  دید  نینچ  هک  یماگنه  مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  دندش . هتـشک  نایرج  نیا  رد  رفن -  دودح 32  یعمج -  و 
ریـشمش يادـص  زج  يزیچ  هک  يروط  هب  دـندرک ؛ هلمح  ماش  هاپـس  زا  دوخ  لباقم  هورگ  هب  مالـسلاهیلع  ماـما  هاپـس  زا  یهورگ  ره  دـننک و 

ماگنه رد  هکلب  دناوخب ، لماک  ار  زامن  تسناوتن  مالـسا  هاپـس  گنج  زا  هلحرم  نیا  رد  هک  تفرگ  الاب  يردـق  هب  تالمح  دـشیمن ، هدـینش 
[ . 2 .... ] دندرک افتکا  ریبکت  رکذ  هب  زامن 

------------------------
اه : تشون  یپ 

ش 5 . ص 62 ، یسوط ، لاجر  [ 1]
ص 393. نیّفص ، ۀعقو  ك : ر . [ 2]

يدارم یناه  نب  یناه 

هدرک لقن  تیاور  وا  زا  قاحـسا » وبا  : » دـسیونیم هدروآ و  رامـش  هب  مالـسلاهیلع  یلع  نینمؤملاریما  باحـصا  زا  ار  يدارم  یناه  نب  یناـه 
. تسا هدمآ  دعب  لاح  حرش  رد  هک  دشاب  ینادمه » یناه  نب  یناه   » نامه يو  هک  تسا  لمتحم  [ 1 . ] تسا

----------------------------
اه : تشون  یپ 

ش 6. ص 62 ، یسوط ، لاجر  [ 1]

ینادمه یناه  نب  یناه 

[ . 1 . ] تسا هدروآ  رامش  هب  مالسلاهیلع  یلع  نینمؤملاریما  ینمی  باحصا  زا  ار  ینادمه » یناه  نب  یناه  ، » یقرب
قوثو و دروم  وا  دیازفایم : هدروآ و  رامـش  هب  مالـسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نایعیـش  زا  یفوک و  ار  ینادـمه » یناه  نب  یناه  ، » رجح نبا 

[ . 2 . ] تسا هدرک  ثیدح  لقن  وا  زا  قاحسا » وبا   » تسا و مالسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  زا  ثیدح  يوار 
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------------------------------
اه : تشون  یپ 

ص 7 . یقرب ، لاجر  [ 1]
ص 26. ج 9 ، بیذهتلا ، بیذهت  [ 2]

ینادمه حیرش  نب  هریبه 

تسد رد  ار  نیفص  رد  مالـسلاهیلع  یلع  هاپـس  تسار ) فرط   ) هنمیم هورگ  مچرپ  هک  تسا  نادمه  موق  ياسؤر  زا  یکی  حیرـش » نب  ةریبه  »
تداهـش هب  دربن  نیمه  رد  مالـسلاهیلع  یلع  هاپـس  هنمیم  ناهدـنامرف  زا  يرفن  هدزاـی  هورگ  کـی  رد  شردارب  جـنپ  اـب  وا  دـیگنج ، تشاد و 

[ . 1 . ] دشیم دیهش  تفریم و  مزر  نادیم  هب  تفرگیم و  تسد  رد  ار  مچرپ  يرگید  دشیم ، دیهش  هک  مادک  ره  دندیسر و 
------------------------

اه : تشون  یپ 
(. میاهدروآ حیرش » نب  میری   » لاح حرش  رد  ار  رتشیب  حیضوت   ) ص 21 ج 5 ، يربط ، خیرات  ص 252 ؛ نیّفص ، ۀعقو  ك : ر . [ 1]

يریمح میری )  ) میرم نب  هریبه 

[ . 1 . ] تسا هدوب  ماما  نارای  زا  هفوک و  ياهنیشنهیداب  زا  هک  تسا  مالسلاهیلع  یلع  نانمؤمریما  باحصا  زا  يریمح  میرم  نب  ةریبه 
تیاور سابع  نبا  یلع و  نب  نسح  دوعسم ، نبا  مالسلاهیلع ، بلاطیبا  نب  یلع  زا  و  ثراح » وبا   » شاهینک یفوک و  وا  دسیونیم : رجح  نبا 

[ . 2 . ] تسا هدومن  رکذ  يرجه  لاس 66  رد  هتسناد و  قثوم  ار  وا  نایح » نبا  . » تسا هدرک  لقن 
------------------------------------------------------

اه : تشون  یپ 
ص 6 . یقرب ، لاجر  ش 2 ؛ ص 61 ، یسوط ، لاجر  [ 1]

ص 28. ج 9 ، بیذهتلا ، بیذهت  [ 2]

نایح نب  مره 

ناراـی و ناـنآ  زا  یخرب  دـندوب و  رادروـخرب  یـصاخ  ترهـش  زا  مالـسا  ناـهج  رد  هک  تسا  هناـگتشه  نادـهاز  زا  یکی  ناـیح  نـب  مره 
. دنشابیم مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  باحصا 

رماع ینرق و  سیوا  نایح ، نب  مره  میثخ ، نب  عیبر   » ینعی اهنآ  زا  نت  راهچ  تفگ : يو  دـش ، لاؤس  هینامث  داهز  هرابرد  ناذاش  نب  لـضف  زا 
[ . 1 . ] دندوب مالسلاهیلع  یلع  نینمؤملاریما  باحصا  يایقتا  داّهز و  زا  سیق » دبع  نب 

---------------------------
اه : تشون  یپ 

ح 154. ص 97 ، یشک ، لاجر  ك : ر . [ 1]

( ریبش  ) ریتش نب  مره 

یگنج رد  وا  درک . يرای  ار  ترضح  نآ  نیّفص  رد  هک  دوب  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  نارای  زا  قارع و  نافطغ  ياسؤر  زا  ریتش ، دنزرف  مره 
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، مدـش هتـشک  نم  رگا  هک : درک  مالعا  نافطغ  موق  هب  تشاد ، عالکلا  يذ  لآ  زا  يدرم  اب  مالـسلاهیلع  یلع  هاپـس  زا  کیرـش  نب  شایع  هک 
. دشاب امش  هدنامرف  ریتش  نب  مره  دیسر ، تداهش  هب  مه  وا  رگا  دشاب و  امش  هدنامرف  بیبح  نب  دوسا 

. دیـسر تکاله  هب  یعالک  درم  دربن  نآ  رد  درک و  يرای  عالکلا  يذ  درم  اب  گنج  رد  ار  کیرـش  نب  شایع  ریتش ، نب  مره  دربن ، همادا  رد 
[ . 1]

---------------------
اه : تشون  یپ 

ص 260. نیفص ، ۀعقو  ك : ر . [ 1]

یفقث لفغا  نب  مامه 

هک دورس  دربن  نآ  رد  زین  ياهدیـصق  دومن و  يرای  نیفـص  گنج  رد  ار  ترـضح  دوب و  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  نارای  زا  لفغأ  نب  مامه 
: تسا نینچ  نآ  تیب  کی 
قاّسُفلا  نِم  ُنیَعلا  ِتّرق  دق 

قافِّنلا ِرفُکلا و  سوؤر  نِم  و 
[ . 1 . ] دش نشور  شنارای ) هیواعم و   ) قافن رفک و  ياسؤر  قاسف و  ندید  زا  اه  مشچ  - 

-------------------------
اه : تشون  یپ 

ص 383. نیفص ، ۀعقو  ك : ر . [ 1]

حیرش نب  مامه 

گرزب و ناگدننک  تدابع  زا  يو  تسا . هدوب  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  صلخم  نارای  زا  هعیـش و  ناگرزب  زا  دیزی  نب  حیرـش  دنزرف  مامه 
. درپس ناج  مد  نامه  رد  درک و  شغ  مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  شیالوم  نابز  زا  نیقتم  فاصوا  ندینش  اب  دوب و  ایند  كرات 

يا درک : ضرع  دمآ و  ترـضح  تمدخ  يزور  دوب . مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  نارای  زا  ماّمه  هک  هدمآ  تیاور  رد  دسیونیم : یـضر  دیس 
. منکیم هراظن  ار  نانآ  نم  ایوگ  هک  ياهنوگ  هب  نک  فیصوت  میارب  ار  نیقتم  نینمؤملاریما !

هک درک  داریا  ياهبطخ  وا  باوج  رد  نانمؤمریما  درک . رارکت  ار  شاهتساوخ  دیزرو و  رارصا  يو  اما  درک ، يراددوخ  وا  خساپ  زا  ترـضح 
. تسا فورعم  نیقتم »  » هبطخ مان  هب 

( یلمج ورمع  نب  دنه   ) هلاه یبا  نب  دنه 

شردام رادلادبع و  ینب  فیلح  هلاه  وبا  شردپ  تسا ، ممیت  هورگ  زا  دـسا و  ینب  هلیبق  زا  [ 1 ( ] هلاه یبا  نب  دنه  نب  دنه   ) هلاه یبا  نب  دنه 
ادخ لوسر  بیبر  هدیمان و  هجیدخ » نب  دـنه   » ار وا  اذـل  و  [ 2  ] هدوب هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  رـسمه  دلیوخ  تنب  يربک )  ) هجیدخ

. دشابیم مالسلااهیلع  ارهز  همطاف  يردام  ردارب  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
لقن هب  [ 3 . ] دومن تکرـش  مالـسا  ردص  ياهگنج  رگید  دحا و  ردب ، ياههوزغ  رد  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  باحـصا  زا  دـنه 

[4 . ] دـیامن عافد  ترـضح  نآ  تفالخ  تیالو و  زا  ناج  ياپ  ات  هک  درک  تعیب  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  اب  ناـمثع ، لـتق  زا  سپ  وا  دـیفم ،
[ . 5 . ] تسا هدروآ  رامش  هب  مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  باحصا  نایعیش و  هرمز  رد  ار  وا  یسوط  خیش 
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يرای لمج  گنج  رد  ار  مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  ات  دـندمآ  راق  يذ  هب  هفوک  زا  هک  دوب  يرفن  رازه  راهچ  يورین  ناهدـنامرف  وزج  دـنه 
[ . 6 . ] دنیامن

. دیسر تداهش  هب  یبرثی  نبا  تسد  هب  تشاد  ار  هشیاع  رتش  ندرک  یپ  دصق  هک  یلاح  رد  گنج  نیا  رد  وا 
تراشب تشون  یناـه » ما   » شرهاوخ هب  هک  ياهماـن  رد  مالـسلاهیلع  یلع  نینمؤملاریما  هک  سب  نیمه  یلمج  دـنه  تیـصخش  تمظع و  رد 
شردارب ناحوص و  نب  دیز  یلمج ، دنه  هلمج : زا  دوخ  هاپس  گرزب  يادهش  زا  همان  نآ  رد  دش و  روآدای  ریبز  هحلط و  رب  ار  دوخ  يزوریپ 

[ . 7 . ] دومن تمحر  بلط  نانآ  يارب  درک و  دای  مثیه  نب  ءابلع  ناحوص و  نب  ناحیس 
---------------------------

اه : تشون  یپ 
هدش و هدای  ماننیا  هب  خیرات  ياهباتک  رد  هک  تسا  یلمج » ورمع  نب  دنه   » نامه وا  هک  دوریم  لامتحا  و  ص 73 ؛ ج 5 ، هباغلا ، دسا  [ 1]

دناهدرک . لقن  نآ  هرابرد  یبلاطم 
هدش و هدای  ماننیا  هب  خیرات  ياهباتک  رد  هک  تسا  یلمج » ورمع  نب  دنه   » نامه وا  هک  دوریم  لامتحا  و  ص 73 ؛ ج 5 ، هباغلا ، دسا  [ 2]

دناهدرک . لقن  نآ  هرابرد  یبلاطم 
ص 80 . ج 9 ، بیذهتلا ، بیذهت  [ 3]

ص 109 . لمجلا ، [ 4]
ش 3 . ص 61 ، یسوط ، لاجر  [ 5]

ص 488 . ج 4 ، يربط ، خیرات  ك : ر . [ 6]
ص 397. لمجلا ، [ 7]

جایه نب  جایه 

نینمؤملاریما قوثو  نانیمطا و  دروم  دارفا  زا  وا  [ 1 . ] تسا هدروآ  رامش  هب  مالسلاهیلع  یلع  نانمؤمریما  باحصا  زا  ار  جایه  یـسوط ، خیش 
لمع نیا  دشاب ، لداع  دیاب  تیصو  رب  دهاش  هک  اج  نآ  زا  و  [ 2 . ] داد رارق  دوخ  لوقنم  لاوما  تیصو  رب  دهاش  ار  وا  اذل  و  دوب ، مالسلاهیلع 

. تسا جایه  ندوب  نانیمطا  دروم  تلادع و  رب  یلیلد  مالسلاهیلع  نینمؤملاریما 
-------------------

اه : تشون  یپ 
ش 4 . ص 61 ، یسوط ، لاجر  [ 1]

. مالسلامهیلع ۀمئالا  مالسلااهیلع و  همطاف  تاقدص  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  تاقدص  باب  یفاک  زا  لقن  هب  یقرواپ ، نامه ، [ 2]

باهش نب  مثیه 

ناـنمؤمریما اـت  دـندمآ  لـمج  هب  هفوـک  زا  هـک  تـسا  يرفن  رازه  راـهچ  هورگ  ياـسؤر  زا  مالـسلاهیلع و  یلع  ترـضح  باحـصا  زا  مـثیه 
[ . 1 . ] دندش قحلم  ترضح  هب  راق  يذ  رد  نانآ  دنهد و  يرای  نیثکان  یبوکرس  رد  ار  مالسلاهیلع 

-----------------------------
اه : تشون  یپ 

ص 488. ج 4 ، يربط ، خیرات  [ 1]
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ي

هدنفوت شروی 

شیاههشقن دوشیم و  ریگلفاغ  نمشد  یناهگان ، يهلمح  رد  اریز  تسا . نمـشد  دیدهت  زا  رتهب  هناریگلفاغ ، يهلمح  هناحلـسم  يهزرابم  رد 
دتفایم . دوخ  ناج  تاجن  رکف  هب  اهنت  دزیریم و  مهب 

دیامرفیم : نینچ  دنناوخیم  زجر  دننکیم و  دیدهت  مادم  هک  ینانمشد  يهرابرد  ماما 
رطمن . یتح  لیسن  و ال  عقون ، یتح  دعرن  انسلا  و  لشفلا ، نیرمالا  نیذه  عم  و  اوقربا ، اودعرا و  دق  و 

و میزاتب ، نمـشد  رب  هک  یتقو  رگم  میـشورخیمن  ام  اما  دـندنام . ماکان  همهنیا  اـب  دندیـشخرد ، شخرذآ  نوچ  دندیـشروخ و  ردـنت  نوچ  »
[ . 1 .« ] میرابب هکنآ  رگم  مینکیمن ، ناور  یلیس 

-----------------------------------
اه : تشون  یپ 

يهبطخ 9. هغالبلاجهن ، [ 1]

اهتیریدم تیمها  يروآدای 

راذگاو ياهتیریدم  تمظع  تیمها و  يروآدای  نانآ ، يریذپ  تیلوئـسم  دّـهعت و  نازیم  ندربالاب  و  اهورین ، يزاسزاب  ياهشور  زا  یکی 
: تشون وا  هب  دیزگرب  رصم  هاپس  یهدنامرف  هب  ار  رکبیبا  نب  دمحم  هکنآ  زا  سپ  مالسلا  هیلعیلع  ماما  هک  دشابیم  هدش 

َِحفاَُنت ْنَأَو  َکِسْفَن ، یَلَع  َِفلاَُخت  ْنَأ  ٌقوُقْحَم  َْتنَأَف  َرْصِم ، َلْهَأ  یِـسْفَن  ِیف  يِداَنْجَأ  َمَظْعَأ  َُکتیَّلَو  ْدَق  یِّنَأ  ٍرَْکب -  ِیبَأ  َْنب  ُدَّمَُحم  ای  ْمَلْعاَو - 
ٌفَلَخ ِهَّللا  َنِم  َسَیلَو  ِهِریَغ ، ْنِم  ًافَلَخ  ِهَّللا  ِیف  َّنِإَف  ِهِْقلَخ ، ْنِم  ٍدَحَأ  یَضِِرب  َهَّللا  ِطِخُْست  َالَو  ِرْهَّدلا ، َنِم  ٌۀَعاَس  اَّلِإ  ََکل  ْنُکی  َْمل  َْولَو  َِکنیِد ، ْنَع 

ٌعَبَت َِکلَمَع  ْنِم  ٍءیَـش  َّلُک  َّنَأ  ْمَلْعاَو  ٍلاَِغتْـشِال . اَِهْتقَو  ْنَع  اَهْرِّخَُؤت  َالَو  ٍغاَرَِفل ، اَـهَْتقَو  ْلِّجَُعت  اـَلَو  اََـهل ، ِتَّقَؤُْملا  اَِـهْتقَِول  َةاَـلَّصلا  ِّلَـص  ِهِریَغ . ِیف 
. َِکتاَلَِصل

: ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلصِهَّللا  ُلوُسَر  ِیل  َلاَق  ْدََقلَو  ِیبَّنلا . ُّوُدَعَو  ِیبَّنلا ، ِیلَوَو  يَدَّرلا ، ُماَمِإَو  يَدُْهلا  ُماَمِإ  َءاَوَس ، َال  ُهَّنِإَف  هنمو :
َّلُک ْمُکیَلَع  ُفاَخَأ  یِّنِکلَو  ِهِکْرِِشب . ُهَّللا  ُهُعَمْقیَف  ُكِرْـشُْملا  اَّمَأَو  ِِهناَمیِِإب ، ُهَّللا  ُهُعَنْمیَف  ُنِمْؤُْملا  اَّمَأ  ًاکِرْـشُم ؛ َالَو  ًانِمُْؤم  ِیتَّمُأ  یَلَع  ُفاَخَأ  َال  یِّنِإ  »

«. َنوُرِْکُنت اَم  ُلَعْفیَو  َنُوفِْرعَت ، اَم  ُلوُقی  ِناَسِّللا ، ِِملاَع  ِناَنَْجلا ، ِِقفاَنُم 
اب هک  تسا  راوازـس  وـت  رب  مداد ، رارق  رـصم ، رکـشل  ینعی  مرکـشل  نیرت  گرزب  تسرپرـس  ار  وـت  نم  هک  نادـب ، رکب ! یبا  نـب  دـمحم  يا  »

نتـشادهگن یـضار  رد  ار  ادخ  دشاب ، هدنامن  یقاب  وت  رمع  زا  یتعاس  دنچره  ییامن ، عافد  دوخ  نید  زا  و  ینک ، تفلاخم  لد  ياههتـساوخ 
تقو رد  ار  زامن  دوشیمن ، ادـخ  يدونـشخ  نیزگیاج  زیچ  چـیه  اّما  هدوب  يزیچ  ره  نیزگیاـج  ادـخ  يدونـشخ  اریز  رواـین ، مشخ  هب  مدرم 
مامت هک  نادـب  و  يزادـنایب ، ریخأت  ار  نآ  راک  يریگرد و  ماگنه  هب  و  یناوخب ، شتقو  زا  رتدوز  يراکیب  رد  هکنیا  هن  رآ ، ياـج  هب  شدوخ 

. تسا زامن  ورگ  رد  تبوخ  رادرک 
( همان زا  یتمسق  )

ربارب شنانمـشد  ملـسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  ناتـسود  هکنانچ  دوب ، دـنهاوخن  يواسم  هاگچیه  یهارمگ  رادـمامز  و  رگتیادـه ، ماما 
: دومرف نم  هب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصمالسا  ربمایپ  دنتسین ،

وا كرـش  تهج  هب  دنوادخ  ار  كرـشم  و  هتـشادزاب ، شنامیا  ار  نمؤم  اریز  مرادن ، یـساره  كرـشم  زا  هن  نمؤم و  زا  هن  مالـسا ، تّما  رب  )
تشز و شراتفر  دنـسپلد و  شراتفگ  دراد ، هناملاع  یناـبز  و  هرهچ ، ود  ینورد  هک  مسرتیم  یقفاـنم  درم  زا  امـش  رب  نم  دزاـسیم ، دوباـن 
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[ . 1 (.« ] تسا دنسپان 
. تشون هطبار  نیمه  رد  دوخ  یسایس  ناریدم  زا  رگید  یکی  هب  و 

، َکَّمَهَأ اَم  یَلَع  ِهَّللِاب  ْنِعَتْـساَف  ِفوُخملا . ِْرغَّثلا  َةاََهل  ِِهب  ُّدُـسَأَو  ِمِیثَْألا ، َةَوَْخن  ِِهب  ُعَْمقَأَو  ِنیِّدـلا ، ِۀَـماَقِإ  یَلَع  ِِهب  ُرِهْظَتْـسَأ  ْنَّمِم  َکَّنِإَـف  ُدـَْعب ، اَّمَأ 
، َکَحاَنَج ِۀـیِعَّرِلل  ْضِفْخاَو  ُةَّدِّشلا . اَّلِإ  َکـْنَع  ِینُْغت  اـَل  َنیِح  ِةَّدِّشلاـِب  ْمِزَتْعاَو  َقَفْرَأ ، ُْقفِّرلا  َناَـک  اَـم  ُْقفْراَو  ِنیِّللا ، َنِم  ٍْثغِِـضب  َةَّدِّشلا  ِطـِلْخاَو 

َسَأیی َالَو  َکِفیَح ، ِیف  ُءاَمَظُْعلا  َعَمْطی  َال  یَّتَح  ِۀیِحَّتلاَو ، ِةَراَشِْإلاَو  ِةَرْظَّنلاَو ، ِۀَظْحَّللا  ِیف  ْمُهَنَیب  ِسآَو  َکَِبناَج ، ْمَُهل  ِْنلَأَو  َکَهْجَو ، ْمَُهل  ْطُْسباَو 
. ُماَلَّسلاَو َِکلْدَع ، ْنِم  ُءاَفَعُّضلا 

مه رد  ار  ناراکهانگ  رورغ  یشکرس و  و  مریگیم ، کمک  اهنآ  زا  نید  يرای  رد  هک  یتسه  یناسک  زا  وت  انامه  دورد ! ادخ و  دای  زا  سپ  »
و يوج ، يراـی  ادـخ  زا  تالکـشم  رد  سپ  منکیم ، ظـفح  دـنراد  رارق  نمـشد  دـیدهت  رد  هک  ار  یمالـسا  روـشک  ياـهزرم  و  مبوـکیم ،
، دریگن ماجنا  راک  یتشرد  اب  زج  هک  ییاج  رد  و  نک ، ارادـم  تسا  رتهب  ندرک  ارادـم  هک  اجنآ  رد  زیماـیب ، یمرن  كدـنا  اـب  ار  ییوختـشرد 

هراشا ندرک و  مالـس  رد  مشچ ، هراشا  هاگنرد و  و  شاب ، نتورف  يور و  هداشگ  مدرم  اـب  نارتسگب ، تیعر  ربارب  ار  تلاـب  ورپ  نک ، یتشرد 
[ . 2 .« ] دورد اب  دندرگن . سویأم  وت  تلادع  زا  ناناوتان  و  دننکن ، عمط  وت  متس  رد  نادنمروز  ات  شاب ، ناسکی  ناگمه  اب  ندومن 

ار رتشا  کلام  ياه  یگیو  تشون ، رـصم  مدرم  هب  هک  يا  همان  رد  یماظن  و  یـسایس ، ياه  تیریدم  رد  ّقفوم  ياهوگلا  نداد  ناشن  يارب  و 
دوخ يزاسدوخ  ردـناوتان  ياهناسنا  دـنریگ و  وگلا  اناوت  نادرم  زا  ریذـپ  وگلا  ياهناسنا  ات  دـنک  یم  وگزاب  کی  هب  کـی  رـصم  مدرم  يارب 

. دنشوکب
: تشون رصم  مدرم  هب  باطخ  همان 38  رد  ماما 

، ِراَّنلا ِقیِرَح  ْنِم  ِراَّجُْفلا  یَلَع  َّدَشَأ  ِعْوَّرلا ، ِتاَعاَس  ِءاَدْعَْألا  ِنَع  ُلُْکنی  َالَو  ِفْوَْخلا ، َمایَأ  ُماَنی  َال  ِهَّللا ، ِداَبِع  ْنِم  ًاْدبَع  ْمُکَیلِإ  ُْتثََعب  ْدَقَف  ُدـَْعب ، اَّمَأ 
ِیباَن َالَو  ِۀَـبُّظلا ، ُلِیلَک  َال  ِهَّللا ، ِفویُـس  ْنِم  ٌفیَـس  ُهَّنِإَف  َّقَْحلا ، ََقباَـط  اـمِیف  ُهَْرمَأ  اوُعیِطَأَو  َُهل  اوُعَمْـساَف  ٍجِـحْذَم ، وُخَأ  ِثِراَْـحلا  ُْنب  ُکـِلاَم  َوُهَو 

ْدَقَو يِْرمَأ . ْنَع  اَّلِإ  ُمِّدَـقی  َالَو  ُرِّخَؤی  َالَو  ُمِجْحی ، َالَو  ُمِدـْقی  َال  ُهَّنِإَف  اوُمِیقَأَـف ، اوُمیُِقت  ْنَأ  ْمُکَرَمَأ  ْنِإَو  اوُرِْفناَـف ، اوُرِْفنَت  ْنَأ  ْمُکَرَمَأ  ْنِإَـف  ِۀَـبیِرَّضلا :
. ْمُکِّوُدَع یَلَع  ِِهتَمیِکَش  ِةَّدِشَو  ْمَُکل ، ِِهتَحیِصَِنل  یِسْفَن  یَلَع  ِِهب  ْمُُکتَْرثآ 

ياههظحل رد  و  دباوخیمن ، تشحو ، ياهزور  رد  هک  مداتسرف ، امـش  يوس  هب  ار  ادخ  ناگدنب  زا  ياهدنب  نم  راگدرورپ ! شیاتـس  زا  سپ  »
قح اب  هک  اجنآ  تسا ، یجحذَم  ثراح  رـسپ  کلام  وا  تسا ، رتدـنت  شتآ  ياههلعـش  زا  ناراکدـب  رب  دـنادرگیمن ، يور  نمـشد  زا  سرت 
نآ تبرـض  هن  و  دوشیم ، دنُک  نآ  يزیت  هن  هک  تسادخ ، ياهریـشمش  زا  يریـشمش  وا  دینک ، تعاطا  وا  زا  و  دیونـشب ، ار  وا  نخـس  تسا ،

، هلمح ینیشنبقع و  يور و  شیپ  رد  وا  هک  دیتسیاب ، دیتسیاب ، تفگ  رگا  و  دینک ، چوک  داد ، ندرک  چوک  نامرف  ار  امش  رگا  تسا ، رثایب 
و مدید ، امش  هاوخریخ  ار  وا  اریز  مداتسرف ، امش  يارب  ار  وا  هک  مدیزگرب  دوخ  رب  ار  امـش  نم  رـصم ! مدرم  دنکیمن . مادقا  نم  نامرف  نودب 

[ . 3 .« ] مدیدنسپ ناتنانمشد  ربارب  رد  ار  وا  یتخسرس 
-----------------------------
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رگیدکی هب  ندناسر  يرای 

. دننک تیاعر  دیاب  ار  یقوقح  هچ  رگیدکی  هب  تبـسن  یعامتجا  یگدـنز  رد  مدرم  هک  دـنکیم  هراشا  یعامتجا  لباقتم  قوقح  هب  لاح  ماما 
: دومرف

. ْمُهَنَیب ِّقَْحلا  ِۀَماَقِإ  یَلَع  ُنُواَعَّتلاَو  ْمِهِدْهُج ، ِغَْلبَِمب  ُۀَحیِصَّنلا  ِهِداَبِع  یَلَع  ِهَّللا  ِقوُقُح  ِبِجاَو  ْنِم  ْنِکلَو 
ِهِّقَح . ْنِم  ُهَّللا  ُهَلَّمَح  اَم  یَلَع  َناَعی  ْنَأ  ِقْوَِفب  ُُهتَلیِضَف -  ِنیِّدلا  ِیف  ْتَمَّدَقَتَو  ُُهَتلِْزنَم ، ِّقَْحلا  ِیف  ْتَمُظَع  ْنِإَو  ٌؤُْرما -  َسَیلَو 

. ِهیَلَع َناَعی  َْوأ  َِکلذ  یَلَع  َنیِعی  ْنَأ  ِنوُِدب  ُنویُْعلا -  ُْهتَمَحَْتقاَو  ُسوُفُّنلا ، ُْهتَرَّغَص  ْنِإَو  ٌؤُْرما -  َالَو 
و ندرک ، تحیـصن  ناوـت  هزادـنا  هب  ار  رگیدـکی  یهلا ، تاـبجاو  زا  یکی  هک  دـنک  تیاـعر  ار  یهلا  قوـقح  ناوـت ، رادـقم  هب  دـیاب  نـکل  )

. تسا رگیدکی  هب  نداد  يرای  و  قح ، نتشاداپرب 
چیه و  دنناسر ، يرای  قح  ماجنا  رد  ار  وا  هک  تسین  زاینیب  دـشاب ، رتشیب  نید  رد  وا  شزرا  و  گرزب ، قح  رد  وا  ردـق  دـنچ  ره  سک  چـیه 

ای دنک  يرای  قح  ماجنا  رد  ار  یـسک  هک  تسین  نآ  زا  رت  کچوک  دشاب ، شزرایب  اههدـید  رد  و  دنرامـش ، راوخ  ار  وا  مدرم  هچرگ  سک 
[ . 1 .( ] دزیخرب وا  يرای  هب  يرگید 

---------------------
اه : تشون  یپ 

. یتشد دمحم  سرهفملامجعم  هغالبلاجهن ، هبطخ 216  [ 1]

لوزعم ناهدنامرف  يروآدای 

تامدخ زا  هراومه  لوزعم ، ناهدنامرف  تداهـش  زا  سپ  هکلب  دوب  حرطم  ینادردـق  یئوجلد و  لزع ، نامرف  اب  هارمه  ای  لزع  زا  سپ  اهنت  هن 
. دشیم رّکذتم  ار  اهنآ  شالت  اهیبوخ و  تفگیم و  نخس  اهنآ 

. دشاب دارفا  یشزرایب  یتقایلیب و  رب  لیلد  دیابن  ناهدنامرف  ینیزگیاج  لزع و  اریز 
دراد ، هک  یئاهیئاناوت  اب  یسک  ره 

تسا ، مکاح  وا  رب  هک  یطئارش  تافص و  اب 
تسا ، ناوتان  اهتُسپ ، و  اهراک ، رگید  رد  هک  تسا ، دیفم  شالت  راک و  یعون  يارب 

راچد اهبصن  لزع و  رد  زگره  میشاب ، دقتعم  لغاشم  یهلا  تیلوئسم  هب  و  لوئسم ، ار  اهناسنا  و  مینادب ، یهلا  هفیظو  ار  شالت  راک و  رگا 
. میوشیمن فارحنا  ینادرگرس و 

دوتسیم ، ار  وا  ياهشالت  و  درکیم ، دای  وا  تامدخ  زا  زین  رکب  یبا  نب  دمحم  تداهش  زا  سپ  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح 
: تشون ساّبع  نب  هَّللادبع  هب  ياهمان  رد 

، ًاعِطاَق ًافیَسَو  ًاحِداَک ، ًالِماَعَو  ًاحِصاَن ، ًاَدلَو  ُُهبِـسَتَْحن  ِهَّللا  َْدنِعَف  َدِهُْـشتْسا ، ِدَق  ُهَّللا  ُهَمِحَر  ٍرَْکب  ِیبَأ  ُْنب  ُدَّمَُحمَو  ْتَِحُتْتفا ، ِدَق  ِرْـصِم  َّنِإَف  ُدَْعب ، اَّمَأ 
ًاِعفاَد . ًانْکُرَو 

ُّلَتْعُْملا ُمُْهنِمَو  ًاهِراَک ، ِیتْآلا  ْمُْهنِمَف  ًءَْدبَو ، ًادْوَعَو  ًارْهَجَو ، ًاّرِـس  ْمُُهتْوَعَدَو  ِۀَْـعقَْولا ، َْلبَق  ِِهثایِِغب  ْمُُهتْرَمَأَو  ِِهقاََحل ، یَلَع  َساَّنلا  ُْتثَثَح  ُْتنُک  ْدَـقَو 
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ًالِذاَخ . ُدِعاَْقلا  ُمُْهنِمَو  ًابِذاَک ،
[ . 1 . ] ًالِجاَع ًاجَرَف  ْمُْهنِم  ِیل  َلَعْجی  ْنَأ  َیلاَعَت  َهَّللا  ُلَأْسَأ 

هدیسر . تداهشب  دنک  شتمحر  ادخ  هک  رکب ،» یبا  نب  دمحم   » و هدش ، هدوشگ  نمشد  تسد  هب  رصم » ! » دنوادخ شیاتس  زا  دعب  اّما  )
میراد : تلأسم  ادخ  زا  ار  نآ  رجا  میراذگیم و  دنوادخ  باسحب  ار  تبیصم  نیا 

واب و ندش  قحلم  هب  ار  مدرم  نم  هدنرادزاب ، ینوتس  و  عطاق ، هدنرب و  يریشمش  اشوک ، رگشالت و  يرازگراک  و  حصان ، يدنزرف  تبیـصم  )
. دنسرب شدایرفب  هعقاو  عوقو  زا  شیپ  هک  مداد  نامرف  اهنآب  مدرک و  صیرحت  قیوشت و  شیراکمه 

و مـالعا ، هارکا  اـب  ار  دوخ  یگنهاـمه  ياهّدـع  مدرک ، توعد  وا  يوـس  هب  تکرح  رد  ماـجنا  اـت  زاـغآ  زا  یناـهنپ ، اراکـشآ و  ار  اـهنآ  نم 
دندز ؛ يرامیب  هب  ار  دوخ  نیغورد  روطب  یهورگ 

دندیشک . شیرای  زا  تسد  قح » هاپس   » ندنام اهنت  يارب  هک  دندوب  يدارفا  موس  هورگ  و 
[ . 2 ( ] دهد رارق  لجاع  یجَرَف  دارفا  هنوگنیا  نایم  زا  نم  تاجن  يارب  هک  منکیم  اضاقت  دنوادخ  زا 

-------------------------
اه : تشون  یپ 

یتشد . دمحم  سرهفملامجعم  هغالبلاجهن  همان 53  [ 1]
همان 40 و 41 و 71. دننام  [ 2]

نک یئامنهار  ارم  (ع ) یلع ای 

فجن يوس  هب  یمالـسا ، مولع  لیـصحت  همادا  دـصق  هب  زیربت  زا  هکیماـگنه  دومرف : (ع)ه  یلع یلاـعت  هّللا  ناوضر  یئاـبطابط  همـالع  موحرم 
یسرد هچ  هک  مدوب  رکف  رد  هراومه  هار  نیب  رد  منکب  هچ  مورب و  اجک  متسنادیمن  مدوب ، عالطایب  فجن  عضو  زا  مدرک ، تکرح  فرـشا 
فجن هب  یتقو  دـشاب . لاـعتم  دـنوادخ  هدیدنـسپ  هک  منک  باـختنا  ار  یـشور  هار و  هچ  میاـمن و  يدرگاـش  يداتـسا ، هچ  شیپ  مناوخب . ار 

هب لیـصحت  همادا  يارب  نم  (ع ) یلع اـی  مدرکـضرع . مدرک و  (ع) یلع نینمؤـملاریما  هاـگراب  هّبق و  هب  ور  دورو ، ماـگنه  هب  مدیـسر ، فرـشا 
هچنآ هب  ارم  هک  مهاوخیم  امش  زا  منک ، باختنا  ار  ياهمانرب  هچ  مریگب و  شیپ  ار  یشور  هچ  منادیمن  یلو  ماهدش  بایفرـش  امـش  رـضحم 

. دینک یئامنهار  تسا ، نم  حالص 
هتـسشن لزنم  رد  مشاب ، هدرک  تکرـش  یـسرد  هسلج  رد  هکنیا  زا  لبق  لوا ، ياهزور  نامه  رد  مدـش . نکاس  نآ  رد  هدرک و  هراـجا  یلزنم 

لخاد درک و  مالـس  تسا ، گرزب  ياملع  زا  یکی  مدـید  مدرک  زاب  ار  رد  دـندز ، ار  هناخ  رد  ناهگان  مدرکیم  رکف  دوخ  هدـنیآ  هب  مدوب و 
اب تسشن و  وگتفگ  هب  تیمیمص  افص و  لامک  اب  ینارون ، باّذج و  رایـسب  تشاد  ياهرهچ  تفگ . مدقم  ریخ  تسـشن و  قاتا  رد  دش  لزنم 

: تفگ میارب  نومضم  نیدب  ینانخس  دناوخ و  میارب  يراعشا  تبحص  نمض  رد  تفرگ . سنا  نم 
سفن زا  دشاب و  زین  شیوخ  سفن  لیمکت  بیذهت و  رکف  هب  لیـصحت  رب  هوالع  تسا  بوخ  دیآیم ، فجن  هب  لیـصحت  دصق  هب  هک  یـسک 

نآ ذوفن  اب  هاتوک و  نانخـس  مدش . وا  یمالـسا  راتفر  قالخا و  هتفیـش  سلجم ، نآ  رد  نم  درک . تکرح  دومرف و  ار  نیا  دنامن . لفاغ  دوخ 
. متخانش ار  ماهدنیآ  همانرب  هک  درک  رثا  نم  لد  رد  نانچ  ینابر  ملاع 

هب دهاوخیم  هک  یناسنا  ره  سپ  دوب . (ع)ه  یلع یلاعت  هّللا  ناوضر  یضاق  ياقآ  (ع ) یلع ازریم  جاح  هّللا  تیآ  موحرم  گرزب  دنمشناد  نآ 
. دهاوخب (ع) یلع لآ  و  (ع ) یلع قیرط  زا  دیاب  دسرب  ادخ  لمع و  ملع و  ماقم 

ریگب  متسد  اپ  مداتفین ز  ات 
ریگب متسد  یضترم  (ع ) یلع ای 
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وت  ناسحا  رد  رب  مداهنرس 
ریگب متسد  ادگ  نم  میادگ  نم 

ار  وت  مرادیم  تسود  نم ، مََدب  رگ 
ریگب متسد  الو  کُلم  هش  يا 

سرب  مدایرف  هب  ندُرم  مد  رد 
ریگب متسد  ارم  رس  رب  هنب  اپ 

متشحو  رد  مخزرب  گرم و  نم ز 
ریگب متسد  افو  زا  نک  میرای 

مرطضم  مدنمتسم ، مدنمدرد ،
ریگب متسد  اشگ  لکشم  هش  يا 

رای يدهم  رشن  هداز ، فلخ  ریم  (ع ) یلع هیولعلا ، تامارک  عبنم : 

ینصلخ (ع ) یلع ای 

دوریم اـجک  متـسنادیمن  نم  تفریم و  ییاـج  هعمج  ياـهزور  هک  متـشاد  ياهیاـسمه  مدوب و  نکاـس  هفوـک  رد  دـیوگیم : جاـسن  دـیز 
؟ يوریم اجک  هعمج  ياهزور  متفگ ، وا  هب  زور  کی  دیوگیم 

زور نم  . بوخ رایـسب  تفگ : ربب . دوخ  اـب  مهارم  يورب ، یتـساوخ  هک  هتفه  نیا  متفگ : موریم . (ع) یلع تراـیز  يارب  فجن  هب  نم  تفگ :
!؟ هیک تفگ : دمآ و  رد  بقع  شلایع  مدز ، رد  متفر و  شاهناخرد  هب  مدش  دنلب  دماین . یلو  مدش  لطعم  هناخ  لخاد  هعمج 

، موریم متفگ  مدوخ  اب  تسا . هدرک  شومارف  و  هتفر ، شدای  دبال  تفگ : فجن ! میورب  دنک  ربخ  ارم  دایب  اقآ  دوب  انب  متفگ : شنز  هب  تفگ 
اهبش هک  تسا  یهاچ  نامه  هاچ ، نیا  هک  تسا  فورعم  یهاچ  کـی  دجـسم  نیا  یکیدزن  هناـّنح ، دجـسم  ياـهیکیدزن  مدیـسر  مدـمآ 

. تفگیم هاچ  هب  ار  شلد  درد  درکیم و  هاچ  نیا  يوت  فان  ات  ار  شرس  دمآیم و  (ع) یلع
هاگن دوب  نم  فرط  شتـشپ  دـنکب . لسغ  دـشکب و  بآ  هاچ  يوت  هتخادـنا  لطـس  هداتـسیا ، هاچ  نیا  بل  ام  قیفر  مدـید  تقو  کـی  تفگ :

ار شاهناش  مخز  نیا  میآیم و  نم  دید  دنادرگرب و  ار  شیور  ات  بجو . کی  هزادنا  هب  تسا  شتسار  هناش  يور  یمخز  کی  مدید  مدرک 
!؟ میایب منم  ینک و  ربخ  مه  ارم  دوب ، انب  ینالف  مدرک ، شمالس  متفر  دش ، تحاران  یلیخ  مدید 

یـسک هب  ماهدـنز  اـت  تفگ : مدرک ، شرارـصا  یلیخ  يراد ، راـک  هچ  تفگ  تسیچ !؟ تاهناـش  يور  مخز  نیا  متفگ : تفر . مداـی  تـفگ :
!؟ یئوگیمن

! هن متفگ :
ءاقفر زا  یکی  لزنم  بش  کی  تفگ : میدرکیم ، يدزد  میتفرگیم و  ار  مدرم  هار  رس  میتفریم  بش  ره  میدوب و  رفن  هد  ام  ینالف ! تفگ :
تقو کی  مدوب ، هداتفا  لقعیالو  تسم  هناخ  نایم  رد  مدمآ  هناخ  هب  ینامهم  زا  دـعب  مدروخ . دـنداد  بورـشم  نم  هب  ردـقنآ  میدوب  نامهم 

ریگب و هار  رـس  ُرب  وش  دنلب  میرادن ، یچیه  دنیآیم ، ام  هناخب  وت  ياقفر  بش  ادرف  درم  يآ  تفگ : داد و  متـسد  هب  دروآ  ار  مریـشمش  ملایع 
قرب دـعر و  مه  یهاگ  دـمآیم  مه  ناراب  من  من  هفوک ، هزاورد  مد  مدـمآ  مدرک  تکرح  بش  فصن  نم  تفگ : روایب . نک و  ادـیپ  يزیچ 
. مدرگیمن رب  دیماان  هّللدمحلا  متفگ  دیآیم ، یهایس  ود  مدید  مدرک  هاگن  ار  هار  طسو  درک و  نتسج  یقرب  تقو  کی  درکیم ، نتسج 
رتـهب نز  ود  هب  درم  کـی  روز  متفگ : دنتـسه ، نز  مدـید  هدـش ، رتـکیدزن  رفن  ود  نیا  درک  نتـسج  يرگید  قرب  تشذـگ ، يرادـقم  کـی 

ریپ و اهنآ  زا  یکی  مدـید  مدرک و  هاگن  درک ، نتـسج  رگید  قرب  کی  دـندمآ  رتکیدزن  دوب ، رتلکـشم  مراـک  دـندوب  درم  ود  رگا  دـسریم 
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ات متفرگ  اهنیا  زا  دنتشاد  سابل  هرقن و  لاخلخ و  الط و  هچنآ  ولج ، متفر  درک ، هسوسو  ارم  ناطیش  ابیز ، رایـسب  ناوج و  رتخد  کی  يرگید 
: درم يا  تفگ : تخادـنا و  میاهمدـق  يور  ار  شدوخ  داتفا و  سامتلا  هب  نز  ریپ  تقو  کی  منک  زارد  رتخد  فرط  تنایخ  تسد  متـساوخ 

! نکن سومان  نیا  فرط  هب  يزارد  تسد  یلو  وُرب ، تناج  شون  يدُرب  میتشاد  رویز  سابل  الط و  هچ  ره 
!؟ ارچ ینادیم 

بـشما رتخد ، نیا  متـسه . رتخد  نیا  هلاخ  نم  تسا و  رتخد  نیا  فافز  مه  بش  ادرف  درادن و  ردام  تسا ، همیتی  رتخد  نیا  ًالّوا  هکنیا  يارب 
ات دنهدب  هزاجا  نم  هب  اهیدوز  نیا  هب  منادیم  لکشم  موریم و  رهوش  هناخ  هب  بش  ادرف  نم  ناج ! هلاخ  تفگ  درک و  رارـصا  نم  هب  یلیخ 

دروخرب ام  هب  هار  يوت  قافتا  فداـصت و  ـالاح  یلو  مربب  فجن  هب  تراـیز  يارب  ار  وا  مهاوخیم  بشما  منک . تراـیز  ار  (ع) یلع ربق  مورب 
رثا نم  رد  درک ، سامتلا  هراـچیب  نزهریپ  نیا  هچ  ره  نکن !! يزاـب  اـم  فرـش  تیثیح و  اـب  یلو  تناـج . شون  يدرب  میتشاد  هچ  ره  يدرک ،

: تفگ درکن و 
وت  هلان  رگا  هلان  نم و  شوگ  رگا  شوگ 

تسا دایرف  دسرن  ییاجب  هتبلا  هچنآ 
ار رتخد  متـسشن و  تفر ، رانک  هراچیب  دیـسرت و  مدرک ، نز  ریپ  هلاوح  ریـشمش  کی  دنکیم ، يراشفاپ  یلیخ  مدید  درادن . ياهدـیاف  متفگ :

يا  ) دـینادرگرب نینمؤملاریما  مرح  فرط  هب  ار  شیور  رتخد  مدـید  تقو  کی  مدوب  هتـسشن  هک  روج  نیمه  دوشب ، میلـست  ات  مدرک  دـیدهت 
. نک مصالخ  (ع ) یلع يا  ینْصِّلَخ  (ع ) یلع ای  دز  ادص  و  (ص )) دمحم لآ  هب  درادن  هدیقع  هک  یلد  نآ  دریمب 

رتخد نیا  زا  تسد  ایحیب  يا  دز ؛ ادص  درک و  يدنت  نم  هب  داتـسیا و  ام  رانک  ياهراوس  دیآیم  بسا  مُس  يادص  مدـید  هعفد  کی  تفگ :
. رادرب

نیا اـت  تفگ : نکب . ار  رتـخد  نیا  تعافـش  دـعب  نک  صـالخ  نم  تسد  زا  ار  تدوـخ  لّوا  متفگ : دوـب  نم  رد  هک  يرورغ  نآ  زا  تـفگ :
اقآ هک  دینشیم  میاهشوگ  یلو  مداتفا  نیمز  يور  لاحیب  دمآیم  نوخ  هراوف  لثم  درک ، نم  هناش  هلاوح  يریشمش  کی  مدرک  ار  تراسج 

. درک لوبق  ار  امش  ترایز  (ع ) یلع دیدرگرب ، اجنیمه  زا  دیرادرب  ار  اهلاخلخ  اهسابل و  اهالط و  دیامرفیم : رتخد  نزریپ و  نآ  هب 
هب مه  يرگید  ّتبحم  يداد ، تاجن  ملاظ  نیا  تسد  زا  ار  ام  يدرک و  يدرمناوج  هک  وت  اقآ  يا  دز : ادص  نزهریپ  مدید  تقو  کی  تفگ :

. دنامن رتخد  نیا  لد  هب  اقآ  ترایز  يوزرآ  هک  (ع ) یلع ربق  رانک  ات  شاب  هارمه  یمدق  دنچ  امنب ، ام 
!؟ ار (ع ) یلع ای  دینک  ترایز  ار  كاخ  دیورب  فجن  دیهاوخیم  اهنز  يآ  دز : ادص  اقآ  نآ  مدینش  تقو  کی 

. مینک ترایز  ار  شکاپ  تبرت  میوریم  دندرک  نفد  اجنآ  رد  ار  نینمؤملاریما  اقآ  نوچ  ناج  اقآ  دنداد : باوج 
. تسین یسک  رگید  مدید  تقو  کی  منینمؤملاریما ! نم  اهنز  يآ  دز : ادص 

اروف مدـش . نامیـشپ  دوخ  راک  زا  تسا . ع )  ) بلاـطیبا نب  (ع ) یلع اـقآ  وا  هک  مدـش  هجوتم  اـت  نم  تفگ : دناهتـشون  بتک  زا  یـضعب  یلو  )
ادـخ یـشاب  هدرک  هبوت  اعقاو  رگا  دومرف : ترـضح  شخبب  ارم  مدرک  هبوت  نم  اقآ  مدرکـضرع  متخادـنا  (ع) یلع ترـضح  ياپ  هب  ار  مدوخ 
دـش بوخ  نم  مخز  دز . نم  تشپ  رب  تشادرب و  كاخ  یتشم  ترـضح  نآ  دهدیم . رازآ  ارم  یلیخ  مخز  نیا  اقآ  مرکـضرع : دریذـپیم .

دنام .) یقاب  متشپ  رب  هشیمه  يارب  نآ  رثا  یلو 
، تسام لام  (ع ) یلع ًالـصا  میاهعیـش ، ام  میتسین  یفوص  ام  ناـج  (ع ) یلع (ع ) یلع (ع ) یلع تسا  (ع) یلع اهلکـشم  لـالح  اـهراتفرگ  يآ 

هناـخ مد  زور  بش و  دـنریگب  ناـتیاهنابز  نیا  زا  ار  (ع) یلع ماـن  دـنهاوخیم  هک  ییاـهنآ  مشچ  يروـک  هب  ناـج  (ع ) یلع (ع ) یلع (ع ) یلع
. مینک همزمز  مینزب و  ناشیادص  میورب و  شیاههچب  و  (ع ) یلع

تس  (ع) یلع ای  منابز  درو  منکیم  یط  هر  هچ  ره 
تس (ع) یلع ای  مناغف  هآ و  لگ  يوس  اسآ  لبلب 
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نید  يالوم  (ع ) یلع نادرم  هش  لد  هانپ  يا 
تس (ع) یلع ای  مناوت  بات و  اپ  متفر ز  اجک  ره 

ناهج  رد  تنحم  گنسرگ  دنکشب  مربص  ياپ 
تس (ع) یلع مناج  توق  نوچ  متماق  ددرگن  مخ 

نینزان  يا  وت  قشع  زا  منزیم  اجک  ره 
تس (ع) یلع ای  مناغفو  هآ  وت و  ياغوغ  روش و 

دوب  ناج  ممسجب  ات  مقشع  رازلگ  لبلب 
تس (ع) یلع ای  منامز  بحاص  خر  رادید  رهب 

ناهج  رد  ملانن  زگره  دوش  یط  نیریش  رمع 
تس (ع) یلع ای  منازخ  لصف  مغ  اب  لد  يداش 

نم  وت  قشع  مغ  اب  یناوج  رد  مشون  هچ  ره 
تس (ع) یلع ای  منان  بآ و  زا  یگنادرم  هرفس 

یگنازرف  دوب  تمسق  ارت  هناوید  هچ  رگ 
تس (ع) یلع ای  منابرهم  يا  دبا  ات  تکین  مان 

رای يدهم  رشن  هداز ، فلخ  ریم  (ع ) یلع هیولعلا ، تامارک  عبنم : 

(ع) یلع رای 

ارت دایزنبا )  ) نم تداهـش  زا  سپ  دومرف : وا  هب  (ع) یلع اقآ  يزور  . دوب (ع) یلع نینمؤملاریما  اقآ  حادـم  راکادـف و  ناراـی  زا  يرَجَه  دیَـشُر 
. دنکیم ریگتسد 

؟ ینکیم هچ  ماگنه  نآ  رد  وت  یهدب  مانشد  نم  هب  هک  دیوگیم  و 
. دنک بدا  هئاسا  نینچ  امش  هب  دنک  تئرج  یسک  مشاب و  هدنز  نم  دنیشنب  میازع  هب  مردام  درک : ضرع  دیَشُر 

. دنشکیم ار  وت  دنربیم و  ار  تنابز  اپ و  تسد و  یهدن  مانشد  نم  هب  رگا  دومرف : ترضح 
(ع) یلع ای  وت  رطاخب  راذـگب  مروآ  ياجب  ار  امـش  حدـم  بقانم و  لئاضف و  زا  مناوتب  ات  و  منکیم . ربص  ادـخ  هار  رد  مه  نم  تفگ : دیَـشُر 

. تسین يزیچ  نداد  امش  هار  رد  ناج  اپ و  نابز و  تسد و  دنریگن  نم  زا  ار  وت  دنریگب  نم  زا  ار  مناج  نابز و  تسد و 
. دوب یهاوخ  ام  رانک  رد  يوشیم و  روشحم  نم  اب  تمایق  زور  رد  ینک ، نینچ  رگا  دومرف : ترضح 

: دیسرپ دیَشُر  زا  دایزنبا  دوب . هفوک  مکاح  ماگنه  نیا  رد  يو  دندرب . دایزنبا  دزن  هب  دندرک و  ریگتسد  ار  دیَشُر  دعب ، لاس  نیدنچ 
؟ ینکیم ار  (ع) یلع تیالوم  تبقنم  حدم و  مدینش 

. تسا هتفگ  هچ  وت  هب  نم  هرابرد  تیالوم  تفگ  دایزنبا  میشاب . رکذ  تدابع و  لاح  رد  هشیمه  هک  هداد  قیفوت  ام  هب  ادخ  هلب  دومرف : دیشر 
. یناسریم تداهش  هب  ارم  يربیم و  ارم  نابز  اپ و  تسد و  یتسه . نم  لتاق  وت  هک  هدومرف  میالوم  دومرف : دیَشُر 

. منکیم دازآ  ار  وت  هدمآ  رد  بآ  زا  بذک  همه  وا  نانخس  هتفگ و  غورد  وت  هب  (ع ) یلع ینادب  هکنیا  يارب  تفگ : دایزنبا 
یکانرطخ درم  دیَـشُر  تفگ : وا  هب  مکاح  ناکیدزن  زا  یکی  تفر ، نوریب  خاـک  زا  دیَـشُر  یتقو  دـنیامن . دازآ  ار  يو  هک  داد  روتـسد  سپس 

. درادیم او  شروش  هب  تموکح  وت و  دض  رب  ار  مدرم  تسا و  (ع) یلع نینمؤملاریما  حادم  وا  تسا .
ملاس ار  شنابز  اّما  دنربب ، ار  شیاپ  تسد و  هک  داد  روتـسد  دندروآ ، ار  يو  یتقو  دنیامن . ریگتـسد  ار  يو  هرابود  هک  داد  روتـسد  دایزنبا 
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. دیاین رد  بآ  زا  تسار  (ع) یلع فرح  ات  دنرادهگن ،
تدرد شزوس  ردپ  تفگ : دیناسر و  ردپ  ناج  همین  دسج  هب  ار  دوخ  دیَشُر  رتخد  دنتفر  هدرک و  اهر  ار  وا  دندیرب ، ار  شیاپ  تسد و  یتقو 

: تسا روطچ 
دنداد ربخ  مدرم  ناگتسب و  هب  دندرب ، هناخب  ار  وا  یتقو  دیربب . هناخب  ارم  مدش . روط  نیا  میالوم  هار  رد  هک  تسا  شوخ  ملد  دومرف : دیَـشُر 

اب دیَـشُر  دندش و  عمج  وا  هناخ  رد  مدرم  دورب . دیَـشُر  هناخ  هب  دوش  ربخ  اب  (ع) یلع نینمؤملاریما  رابخا  رارـسا و  زا  دهاوخیم  سک  ره  هک 
. درک تبحص  مدرم  يارب  (ع) یلع ترضح  تیناقح  لئاضف و  زا  دوخ  قمر  نیرخآ 

یلمع روتسد  دناسرب . مدرم  شوگب  ار  قح  نخس  دناوتن  يو  ات  دنربب  ار  شنابز  داد  روتسد  دیسر ، رگمتـس  مکاح  شوگ  هب  ربخ  نیا  یتقو 
. دوش روشحم  شترضح  اب  (ع) یلع ترضح  یتسود  رطاخ  هب  ات  دیسر  تداهشب  دیَشُر  بش  نامه  دش و 

(ع ) یلع ای  تسادخ  تیب  وت ، هاگداز  هناخ و 
(ع) یلع ای  تسامن  هلبق  وت ، ياشگلد  هرهچ 

دوب  نونمؤم  هروس  تتیالو  همزمز 
(ع) یلع ای  تسادخ  رکذ  تبلرب  تسخن  زور 

تمّسبت  زا  دز  هسوب  یفطصم ، وت  نهدرب 
(ع) یلع ای  تسافص  قشع و  هفوکش  وت ، هدنخ 

تاهغالبلاجهن  زا  یملاع  تسا  بجع  رد 
(ع) یلع ای  تساقب  بآ  وت ، ياههتفگ  همشچ 

وت  يادخ  وت  روای  وت ، يالو  قح  تمحر 
(ع) یلع ای  تسادج  وت  زا  دَُوب  ادج  قح  هک ز  ره 

سکعنم  هنیس  هب  هنیس  تینامسآ ، همغن 
(ع) یلع ای  تساون  هچ  نیا  نامز ، ره  هب  اج ، همه  رد 

رای يدهم  رشن  هداز ، فلخ  ریم  (ع ) یلع هیولعلا ، تامارک  عبنم : 

راگزور هناگی 

: دیوگیم (ع) یلع نینمؤملاریما  اقآ  هرابرد  يرصم  يدنج  داتسا 
. دومرف ریخ  هدارا  زین  مالسا  تما  هرابرد  دیشخب . تما  نیا  هب  ار  وا  هک  (ع) یلع دوجوب  دومرف و  ریخ  هدارا  (ع) یلع هرابرد  دنوادخ 

قیرط و دـینادرگ و  قفوم  دوبن  نآ  زا  رتلوـقعم  رتـهب و  دوـب و  هتـسیاش  هچنآ  هب  ار  (ع) یلع تخاـس و  هداـمآ  ار  شور  نیرتیلاـع  وا  يارب 
. دومرف رّسیم  يو  يارب  دیسریم  نادب  تسیاب  هدیرفآ و  وا  يارب  هک  ار  یماقم  هب  لوصو  بابسا 

وت  دوجویب  تسانف  یملاع  دوجو  هکیا 
وت دوب  دوب ز  اپب  یملاع  دوبن  دوب و 

وت  دوجس  ره  هدنز ز  دوب  ادخ  تدابع 
وت دوجو  فطل  ناوخ  ادخ ز  دهد  ام  يزور 

وت  دوعق  ره  مایق و  دنک  اپب  یتمایق 
وت دورو  رطاخب  انب  دش  هبعک  هناخ 
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رای يدهم  رشن  هداز ، فلخ  ریم  یلع  هیولعلا ، تامارک  عبنم : 

یلع اب  ربمایپ  رون  یگناگی 

هلآ و هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  مشچ  ات  دمآ ، زارف  مالسلاهیلع  یلع  هک  میدوب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دزن  دیوگ : سابعنبا 
ره زا  شیپ  دنوادخ  دیرفآ ؛ زیچ  ره  زا  شیپ  ار  وا  دنوادخ  هک  هک  نآ  هب  ابحرم  دومرف : دز و  يدنخبل  شیور  هب  داتفا  ترـضح  نآ  هب  ملس 

، تسا هدمآ  دیدپ  یلع  رون  نم و  رون  زا  زیچ  همه  سپ  دیرفآ ، ار  یلع  رگید  مین  زا  ارم و  یمین  زا  درک ، مین  ود  ار  نآ  دیرفآ و  يرون  زیچ 
زین ناگتـشرف  میتفگ و  ریبکت  ام  و  دندرک ، حیبست  زین  ناگتـشرف  میتفگ و  ریبکت  ام  و  دندرک ، حیبست  زین  ناگتـشرف  میدرک و  ادخ  حیبست  ام 

[ . 1 . ] دوب یلع  نم و  شزومآ  هب  نانآ  ریبکت  حیبست و  نیا  و  دنتفگ ، ریبکت 
تمظع و رون  عارتخا و  زا  ار  مالـسلاهیلع  یلع  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  رون  گرزب  يادـخ  دومرف : مالـسلاهیلع  مظاـک  ماـما 

هللا یلـص  دمحم  لوا  مین  زا  درک ، مین  ود  ار  رون  نآ  دنیرفایب  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  تساوخ  نوچ  دـیرفآ . شیوخ  لالج 
[ . 2 . ] دیرفاین ار  رگید  سک  چیه  رون  نآ  زا  و  دیرفآ ، ار  مالسلاهیلع  یلع  رگید  مین  زا  ار و  ملس  هلآ و  هیلع و 

، تسا نم  ناج  یلع  دومرف : ییوگب ، يزیچ  یلع  هرابرد  مدـیدن  ادـخ ! لوسر  يا  تشاد : هضرع  مالـسلاامهیلع  همطاـف  هدـمآ : یثیدـح  رد 
[ . 3 [ ...!؟ دیوگب يزیچ  دوخ  هرابرد  یسک  هک  ياهدید  رگم 

دیناوخیم و زامن  ای  تسوا  تسد  رد  مناج  هک  ییادخ  هب  دـنگوس  دومرف : فیقث  ناگدـنیامن  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
[ . 4 . ] تسا نم  ناج  هلزنم  هب  هک  مرادیم  لیسگ  ناتدزن  هب  ار  يدرم  هکنآ  ای  دیزادرپیم  تاکز 

: دومرف هچ ، یلع  سپ  تفگ : یسک  داد ؛ خساپ  ترضح  دندرک و  شـسرپ  شنارای  زا  یخرب  هرابرد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا 
زین یلع  دیراد  نم  زا  هک  یتخانش  ره  تسا و  نم  دوخ  هلزنم  هب  مالـسلاهیلع  یلع  ینعی  [ ) 5  ] يدیسرپن هک  مدوخ  زا  يدیسرپ و  مدرم  زا  وت 

(. تسا هنوگ  نامه 
مناج اب  نم  دزن  وا  تسا و  نم  ناج  یلع ، نیا  ادـنوادخ ! دومرف : نارجن  يراصن  اب  هلهابم  ماـگنه  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 

ره اب  مگنج  رد  نم  دنانم ، هون  ود  دنزرف و  ود  نیسح ) نسح و   ) اهنیا ادنوادخ ! تسا . ناهج  نز  نیرترب  همطاف  نیا  ادنوادخ ! تسا ، ربارب 
[ . 6 . ] تسا شزاس  حلص و  رد  نانآ  اب  هک  ره  اب  مشزاس  حلص و  رد  و  تسا ، گنج  رد  نانآ  اب  هک 

هب ور  ترـضح  دـنتخیرگ ، ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  فارطا  زا  همه  هک  یماگنه  دـحا  گنج  رد  دومرف : مالـسلاهیلع  قداص  ماما 
هک کنیا  دنتفگ : هدش ، وا  هجوتم  ینالف  ینالف و  ماهدرمن . ماهدـشن و  هتـشک  نم  میادـخ ، لوسر  نم  مدـمحم ، نم  دومرفیم : هدرک ، نانآ 

ربمایپ اب  هللا  ۀـمحر  هشرخ  نب  كامـس  هجاجدوبا  مالـسلاهیلع و  یلع  اهنت  هاگ  نآ  تسا ! هتفرگ  هرخـسم  سوسف و  هب  ار  اـم  زین  میاهتخیرگ 
اما متـشادرب ؛ وت  زا  ار  متعیب  هک  درگ  زاب  مه  وت  هجاجدوبا ! يا  دومرف : دناوخ و  ارف  ار  وا  ربمایپ  دندنام ، رادیاپ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

. میوا زا  نم  تسا و  نم  زا  وا  اریز  دنامب  یلع 
! هن تفگ : دوب  يراج  شناگدید  زا  کشا  هک  یلاح  رد  تسشن و  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ربارب  رد  تشگزاب و  هجاجدوبا 

امش اب  نم  مشکیمن ، دوخ  تعیب  زا  تسد  نم  دنگوس ، ادخ  هب  هن ، تفگ : تشادرب و  نامسآ  هب  رس  و  موریمن ؛)  ) دنگوس ادخ  هب  زگره !
و دوـشیم ، ناریو  هک  ياهناـخ  اـی  دریمیم ، هک  يرـسمه  يوـس  هب  ادـخ ؟ لوـسر  يا  مدرگزاـب  یـسک  هچ  يوـس  هـب  سپ  ماهدرک ، تـعیب 
. دروآ تقر  وا  لاح  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  لاـح  نیا  رد  تسا ؟ هدـش  کـیدزن  هک  یلجا  دریذـپیم و  ناـیاپ  هک  ياییاراد 
زا وا  نوچ  دوب ، رگید  هشوگ  رد  مالـسلاهیلع  یلع  داتفا و  ياهشوگ  رد  دروآ و  رد  ياپ  زا  ار  وا  اهمخز  ات  داد  همادا  رازراـک  هب  هجاـجدوبا 

[ . 7 ... ] دروآ ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دزن  هب  تفرگ و  شود  هب  ار  وا  مالسلاهیلع  یلع  داتفا  رد  ياپ 
قفا رد  ياهراتـس  دننام  نم  هب  مدرم  مدوب ، وا  نت  هراپ  نوچ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  راگزور  رد  دومرف : مالـسلاهیلع  یلع 
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هک دندرک  ربارب  رفن  جنپ  اب  ارم  سپس  دنتخاس ، ربارب  نم  اب  ار  ینالف  ینالف و  هکنآ  ات  دروآ  دورف  ارم  راگزور  سپس  دنتسیرگنیم ، نامسآ 
( هیواعم  ) دنه رـسپ  اب  ارم  هک  تساک  ردقنآ  نم  ردـق  زا  درکن و  هدنـسب  مه  نیا  هب  راگزور  اما  هودـنا ! يا  متفگ : دوب !! نامثع  اهنآ  نیرترب 

[ 8 ! ] تخاس ربارب 
-------------------------

اه : تشون  یپ 
. 125:4 هدش بیرعت  راونالا ، تاقبع  [ 1]

. 121: نامه [ 2]
71 ص289 . باب بلاطلا ، ۀیافک  [ 3]

. 38: ةدوملا عیبانی  [ 4]
راونالاراحب 296:38 . [ 5]

. 49:37 نامه [ 6]
. 107:20 راونالاراحب [ 7]

ص.63-65. یلو ، داتسا  نیسح  همجرت  مالسلاهیلع ، بلاطیبا  نب  یلع  ماما  زا  لقن   326:20. دیدحلایبا نبا  هغالبلاجهن  حرش  [ 8]

راضتحا لاح  رد  یلع  دای 

یهدـنامرف اههلمح  رثکا  رد  يو  تشاد ، روضح  نیفـص  گـنج  رد  ترـضح  نآ  دـشرا  نارـسفا  زا  لیدـب  هللادـبع  ماـن  هب  يرگید  صخش 
ار شهاپس  هیواعم و  هک  دادیم  ناشن  اهتعاجـش  نانچ  نآ  تخاتیم و  رگمتـس  لد و  روک  نمـشد  رب  و  هتفرگ ، هدهع  هب  ار  قح  نایهاپس 

! تخاسیم بوعرم 
نامهط نب  دوسا  هاگان  تشاد ، ناج  رد  یقمر  طقف  و  دـینارذگیم ، ار  شرمع  رخآ  تاـظحل  وا  دـش ، دیهـش  نیفـص  رد  هللادـبع  ماـجنارس 
تاـجن هکلهم  زا  ار  وت  متـسناوتیم  رگا  دـنک ، تمحر  ار  وت  ادـخ  تفگ : دـمآ و  شراـنک  هب  هتخانـش و  ار  يو  راـضتحا  لاـح  رد  یعازخ 

. وگب نم  هب  يراد  یتیصو  رگا  تسا ... هاتوک  متسد  منک  هچ  یلو  مدش ، یم  دیهش  وت  هارمه  ای  و  مدادیم ،
. وگب دوشگب و  نابز  هللادبع » »

شرافس مالـسلا »... ینع  نینمؤملاریما  غلبا  و  هللااب ، قحلت  وا  قحلا  رهظی  یتح  هعم  لباقت  و  نینمؤملاریما ، حصانت  ناو  هللا ، يوقتب  کیـصوا  »
زوریپ ار  قح  دـنوادخ  ات  یگنجب ، شنمـشد  اب  وا  راـنک  رد  و  یـشاب ، نینمؤملاریما  هاوخ  ریخ  هک : تسا  نیا  يراـکزیهرپ  زا  سپ  وت  هب  نم 

... ناسرب نینمؤملاریما  میالوم  هب  ارم  مالس  یسرب ، تداهش  هب  وت  ریسم  نیا  رد  ای  و  دنک ،
[ . 1 . ] درک ینادردق  يو  شقن  زا  هدومن و  ماحرتسا  يو  يارب  تشگ ، هاگآ  لیدب  هللادبع  تداهش  زا  یلع  نوچ 

-----------------------
اه : تشون  یپ 

تیالو ص179-186. باتفآ  زا  لقن  دیدحلایبا ج8 ص91 و.92  نبا  حرش  [ 1]

؟ ياهدنام هفوک  رد  ارچ  یلع  ای 

باکر رد  نیفص  رد  و  دوب ، ردب  گنج  ناگدنمزر  زا  ملس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  مرکا  ربمایپ  باحصا  زا  شردپ  هک  اضف  مانب  یصخش 
هب مردپ  متفر ،  دوب  هدش  ضیرم  هک  مالسلاهیلع  یلع  ترـضح  تدایع  هب  هفوک  رد  مردپ  اب  دیوگ : دش ، دیهـش  مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح 
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: تفگ ترضح 
! دـنرازگزامن وت  رب  هدـش و  وت  راـک  یلوـتم  تناراـی  دـسر ، ارف  وـت  لـجا  رگا  ورب ، هنیدـم  هب  ياهدرک ؟ تماـقا  هنیهج  بارعا  ناـیم  رد  ارچ 

: دومرف ترضح 
نیگنر مرـس  نوخ  نیا ) زا  ( ) نساحم  ) نیا هکنیا  ات  مریمیمن  نم  هک  دراذـگ  رارق  نم  اـب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  اـنامه 

[ . 1 . ] دوش
------------------------

اه : تشون  یپ 
،ج 42 ص195 . راحب [ 1]

تازاجم عون  جنپ  فالخ ، کی 

: دنک تیاکح  تسا  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما ، ترضح  باحصا  زا  یکی  هک  هتابن  نب  غبصا 
. دیامن رداص  ار  کیره  تازاجم  مکح  ات  دندروآ  وا  دزن  ار  راکانِز  رفن  جنپ  هدنورپ  هک  دوب  هتسشن  باّطخ  نب  رمع  يزور 

. دنیامن ءارجا  انز  ّدح  کیره ، رب  ات  داد  روتسد  رمع 
يدارفا نینچ  يارب  يواـسم  روـط  هب  مکح  نیا  دوـمرف : درک و  رمع  هب  باـطخ  تشاد ، روـضح  سلجم  نآ  رد  هک  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما 

. دشاب یمن  ءارجا  لباق  تسین و  حیحص 
. امن ءارجا  رداص و  یناد  یم  حالص  هک  ار  یمکح  ره  امش  دوخ  سپ  تفگ : رمع 

قّالش هبرض  دص  رفن  نیمّوس  ددرگ ، راسگنس  رفن  نیمّود  دوش ، هدز  شندرگ  مادعا و  رفن  نیلّوا  دیاب  تشاد : راهظا  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما 
. دنیامن هجنکش  يرادقم  ینعی ، ریزعت  ار  رفن  نیمجنپ  قّالش و  هبرض  هاجنپ  رفن  نیمراهچ  دروخب ،

؟ دندش ایوج  تیصعم  کی  يارب  ار  تازاجم  فالتخا  ّتلع  و  هدرک ؛ بّجعت  رایسب  یمکح  نینچ  رودص  زا  سلجم ، رد  نیرضاح  رمع و 
. تسا مادعا  ناملسم  نز  اب  كرشم  راکانز  درم  مکح  دوب و  كرشم  لّوا  صخش  دومرف : مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نینمؤملاریما 

. دوش راسگنس  تسیاب  یم  تسا و  هدوب  هنصحم  وا  يانز  تشاد ، رسمه  نوچ  یلو  دوب  ناملسم  مّود  صخش 
. تسا قّالش  هبرض  دص  نآ  ّدح  دوب ، هدرکن  جاودزا  نوچ  و  دوب ، ناملسم  زین  مّوس  صخش 

. دشاب یم  دازآ  دارفا  ّدح  فصن  وا  ّدح  دوب و  دبع  مالغ و  مراهچ  صخش 
[ . 1 . ] دنیامن هجنکش  ریزعت و  ار  وا  دیاب  هکلب  ددرگ ؛ یمن  يراج  ّدح  هناوید  رب  تسا و  هناوید  مجنپ  صخش  و 

-----------------------------
اه : تشون  یپ 

ح 188. ص 50 ، ج 10 ، یسوط : خیش  بیذهت  ح 16 ، ص 64 ، ج 28 ، ۀعیّشلا : لئاسو  [ 1]

هراوس تشه  هدایپ و  کی 

یبأ نب  یلع  ماما  دومن ، ترجه  هرّونم  هنیدـم  هب  تفای و  تاجن  شیرق  نارـس  هئطوت  زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مالـسا  ربمایپ  هک  نآ  زا  سپ 
. دندش هنیدم  مزاع  ناملسم  نانز  نادرم و  زا  رگید  يدادعت  و  [ 1  ] همطاف ياه  مان  هب  نز  راهچ  هارمه  هب  زین  مالسلا  هیلع  بلاط 

، شیومع رـسپ  هب  ندش  قحلم  هّکم و  زا  جورخ  لاح  رد  اراکـشآ  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هک  دیـسر  ربخ  شیرق  نارـس  نیکرـشم و  هب 
. دننادرگرب ار  شناهارمه  وا و  ات  دندرک  هناور  ار  حّلسم  زّهجم و  راوس  بسا  رفن  تشه  تهج  نیمه  هب  دشاب ، یم  ادخ  لوسر 
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، دنریگ هانپ  يا  هشوگ  رد  هدش و  فّقوتم  شا  هلفاق  ات  داد  روتسد  دش ، هاگآ  ناراوس  بسا  ندمآ  زا  ترضح  هک  یماگنه 
هک نآ  ات  درک  تکرح  اه  نآ  يوس  هب  تفرگ و  تسد  هب  ریـشمش  هدایپ ، هنت و  کی  ترـضح  دندش ، کیدزن  ناراوس  بسا  هک  هاگ  نآ  و 

تناهارمه وت و  یبای ؟ یئاهر  ام  لاگنچ  زا  یناوت  یم  هک  يراد  نامگ  اـیآ  دندیـشک : داـیرف  ناراوس  بسا  دـنتفرگ ، رارق  رگیدـکی  لـباقم 
. يدرگرب دیاب 

؟ دینک یم  هچ  مدرگنرب ، رگا  دومرف : یمارآ  اب  يا ، همهاو  سرت و  ساسحا  هنوگچیه  نودب  ترضح 
نآ يولج  ترـضح  نوچ  و  دندروآ ؛ شروی  هلفاق  يوس  هب  هاگان  مینادرگ و  یم  رب  يراوخ  ّتلذ و  اب  ار  وت  ای  و  يدرگ ؛ یم  رب  ای  دـنتفگ :

گنج و رد  زونه  ناوج و  رایسب  ترضح  هک  نیا  اب  درک و  هلمح  ترـضح  فرط  هب  ریـشمش  اب  حانج ، مان  هب  اه  نآ  زا  یکی  تفرگ ، ار  اه 
. دز حانج  هناش  رب  يا  هبرض  دوخ  ریشمش  اب  و  داد ، تاجن  ار  دوخ  وگجنج  هبرجت  اب  درم  کی  دننامه  دوب  هدرکن  تکرش  یعازن 

هک دـندش  هدز  تفگـش  دارفا  همه  هک  يروط  هب  تخاـس  دراو  وا  رب  يرگید  ریـشمش  ترـضح  دـنک ، عاـفد  دوخ  زا  هک  تساوـخ  نوـچ  و 
. دیامن یم  تماقتسا  حّلسم ، هراوس  يوق و  دارفا  لباقم  رد  یئاهنت  هب  هبرجت  یب  هدایپ و  ناوجون  کی  روطچ 

. دنک كاله  ار  اه  نآ  زا  یکی  تیعقوم  نآ  رد  تسناوت  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  و 
. درگرب هّکم  هب  شاب و  مارآ  یلع ! ای  دنتفگ : توکس ، شمارآ و  يا  هظحل  زا  سپ 

هتخیر شنوخ  دهاوخ  یم  هک  سکره  لاح  موش ، قحلم  ادـخ  لوسر  میومع ، رـسپ  هب  مهد و  همادا  دوخ  هار  هب  دـیاب  نم  دومرف : ترـضح 
. دیایب کیدزن  دوش ،

رگید نانز و  هارمه  هب  هنادـنمزوریپ  هیلع  هّللا  تاولـص  یلع  ترـضح  و  دنتـشگرب ؛ يدـیما  ان  یگدرـسفا و  اب  ناراوس  بسا  لاح  نیمه  رد 
[ . 2 . ] دنداد همادا  هنیدم  يوس  هب  ار  شیوخ  هار  ناهارمه ،

-------------------------------
اه : تشون  یپ 

بلّطملادبع . نب  ةزمح  تنب  همطاف  ریبز ، تنب  همطاف  دسا ، تنب  همطاف  ءارهز ، همطاف  ترضح  [ 1]
ص 376 و 377. ج 1 ، هعیّشلا : نایعأ  [ 2]

ربمایپ نارای 

نانآ منیبیمن . دشاب ، نانآ  دننامه  هک  ار  یسک  امش  نیب  رد  کنیا  اما  ماهدید . ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نارای  هتـشذگ ، رد  نم  انامه 
دندربیم . رس  هب  مایق  ای  هدجس  لاح  رد  ار  بش  دندناسریم و  بش  هب  دولآدرگ  وم و  هدیلوژ  ار  زور 

زا ياهراپ  رب  ییوگ  هک  دـندوب  رارق  یب  نانچ  تمایق  دای  زا  دـنداهنیم . كاخ  رب  اههنوگ  هاگ  دـندوسیم و  نیمز  رب  یگدـنب  یناشیپ  هاـگ 
کـشرس دشیم  هدرب  ادـخ  مان  رگا  دوب . هتـسب  هنیپ  زب »  » ناوناز نانوچ  ناشمـشچ ، ود  نایم  ینالوط  ياههدجـس  رثا  رد  دناهداتـسیا . شتآ 

ناسب دنتـشاد ، لد  رد  هک  يدیما  قوش  ای  یهلا  رفک  میب  زا  دیدرگیم . رت  ناشیاهنابیرگ  هک  يروط  هب  دشیم  يراج  ناشناگدید  زا  کشا 
دندیزرلیم . دوخ  رب  دابدنت  زور  رد  تخرد 

اوناک دقل  مههبـشی  مکنم  ادحأ  يرأ  امف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  باحـصأ  تیأر  دـقل  هبطخ : ضعب  یف  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریمأ  لاق 
مهنیعأ نیب  نأک  مهداعم . رکذ  نم  رمجلا  لثم  یلع  نوفقی  مهدودخ و  مههابج و  نیب  نوحواری  امایق  ادجس و  اوتاب  دق  اربغ  اثعش  نوحبصی 

نم افوخ  فصاعلا  حیرلا  موی  رجـشلا  دـیمی  امک  اودام  مهبویج و  لبت  یتح  مهنیعأ  تلمه  هللا  رکذ  اذا  مهدوجـس . لوط  نم  يزعملا  بکر 
[ . 1 . ] باوثلل ءاجر  باقعلا و 

--------------------------
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: اه تشون  یپ 
ص 90. يدیهش ، يهمجرت  هغالبلاجهن ، [ 1]

تسین شیب  یبش  ود  یکی 

نیسح شرگید  دنزرف  دزن  ار  یبش  مالّسلاهیلع و  نسح  شدنزرف  دزن  ار  یبش  شترضح  مالّـسلاهیلع  نینمؤملاریما  رمع  ناضمر  نیرخآ  رد 
همقل هس  زا  بش  ره  رد  درکیم و  راطفا  رفعج  نب  هللادبع  دوب ) مالسلاامهیلع  بنیز  ترضح  رهوش  هک  شداماد   ) دزن ار  یبش  مالّسلاهیلع و 

)؟ یئامرفیمن لوانت  اذغ  رتشیب  ارچ  هک   ) دـندرک لاؤس  دروم  نیا  رد  مالـسلامهیلع  نیـسح  ای  نسح  شنادـنزرف  زا  یکی  دروخیمن ، رتشیب 
[ . 1 . ] تسین شیب  یبش  ود  یکی  دومرف : سپس  مشاب  هنسرگ  نم  هک  دیایب  یلاح  رد  مراگدرورپ  نامرف  مهاوخیم  دومرف :

تسا  هدش  هداد  هدعو  نم  هب  هک  تسا  یبش  نامه  بشما 
درکیم و هاگن  نامسآ  هب  دمآیم و  نوریب  قاتا  زا  رایسب  دوب ، رادیب  ار  بش  مامت  دروخ ، تبرض  هک  یبش  نآ  رد  مالّسلاهیلع  نینمؤملاریما 

هاـگنآ تسا ، هدـش  هداد  هدـعو  نم  هب  هک  تسا  یبـش  ناـمه  بشما  دـناهدادن ، غورد  ربـخ  نم  هب  متفگن و  غورد  مسق  ادـخ  هب  تـفگیم :
ار رعش  نیا  هک  یلاح  رد  درک و  مکحم  ار  دوخ  رمک  ترـضح  دش ، حبـص ) زامن  تقو   ) رجف عولط  نوچ  تشگیم . زاب  نوردنا  هب  هرابود 

. درکیم همزمز 
اکیتآ  توملا  ناف  توملل  کیزایح  ددشا 

اکیداوب لح  اذا  توملا  نم  عزجت  و ال 
نوچ و  نکم . یباتیب  نآ  زا  تفایرد  ار  وت  گرم  نوچ  و  دمآ ، دهاوخ  تغارس  هب  گرم  هک  نک  مکحم  گرم  يارب  ار  دوخ  هنیس  ینعی :

هک دـندش  اهنآ  ندرک  رود  لوغـشم  هناخ  لها  دـندزیم ! دایرف  ترـضح  لابند  هب  یئاهیباغرم  دوش  جراخ  هناـخ  زا  تساوخیم  ترـضح 
دومرف : ترضح 

دش . هچنآ  دش  تفر و  دجسم  هب  هاگنآ  [ 2 ، ] تساه هلان  نآ  لابند  هب  هک  تسا  یئاهدایرف  دینک ، اهر  ار  اهنیا 
دوش  نیگنر  نوخ  هب  نساحم  نیا 

يارب دناوخ و  زامن  تعکر  ود  دمآ ، هفوک  هب  یتقو  ناضمر  هام  رد  دش ، غراف  نایناورهن  اب  گنج  زا  مالّسلاهیلع  ریما  ترـضح  هکنآ  زا  دعب 
زور دنچ  ناضمر  هام  زا  دمحم  ابا  يا  دومرف : هدرک  مالّسلاهیلع  نسح  شدنزرف  بناج  هب  ار  دوخ  يور  سپـس  ، دناوخ وکین  ياهبطخ  مدرم 
هدرک مالّـسلاهیلع  نیـسح  بناج  هب  يور  ترـضح  هاگنآ  نینمؤملاریما . ای  زور  هدزیـس  داد : باوج  مالّـسلاهیلع  نسح  ترـضح  هتـشذگ ؟

نیا رد  نینمؤملاریما . ای  زور  هدـفه  داد : باوج  مالّـسلاهیلع  نیـسح  ترـضح  تسا ؟ هدـنام  زور  دـنچ  ناضمر  هام  زا  هللادـبعابا ، ای  دومرف :
دومرف : دز و  شیوخ  دیفس  نساحم  رب  دوخ  تسد  اب  ترضح  ماگنه 

دیری هئابح و  دیرا  درک : همزمز  ار  رعش  نیا  سپس  دیایب ، تما  نیرتیقش  هک  هاگنآ  دوشیم  نیگنر  نوخ  هب  نساحم )  ) نیا هتبلا  هتبلا  انامه 
يدارم نیا  رطاـخ  هب  ار  وـت  تروـص  نیا  رد  نم ، نتـشک  یپ  رد  وا  میوا و  ياـطع  ناـهاوخ  نـم  ینعی : دارم  نـم  يریذـع  نـم  یلیلخ  یلتق 

. درک دهاوخن  شنزرس 
يا تفگ : دمآ و  ترضح  تمدخ  هب  دمآ ، شلد  رد  يدیدرت  دینـشیم ، ار  تالمج  نیا  داب - وا  رب  ادخ  تنعل  هک  مجلم - نب  نمحرلادبع 

شکب ارم  ای  نک  عطق  ار  ود  ره  تسامـش  لباقم  رد  مپچ  تسد  مه  نیا  نم و  تسار  تسد  نیا  مروآیم ، ادـخ  هانپ  رد  ار  وت  نینمؤملاریما 
وت ایآ  یلو  مشکیمن ، ار  وت  یتسه  نم  لـتاق  وت  منادـب  مه  رگا  ياهدرکن ، یهاـنگ  نـالا )  ) هکنیا اـب  مشکب  ار  وت  هنوگچ  دومرف : ترـضح 

! دومث هقان  هدننک  یپ  دننامه  يا  تفگ : وت  هب  يزور  درکیم ؟ تبقارم  ار  وت  هک  یتشادن  يدوهی  ياهیاد 
هک [ 3  ] موس تسیب و  بش  رد  هاـگنآ  دومرفن  یمـالک  دـش و  تکاـس  ترـضح  و  دوب ، نینچ  نیا  نینمؤملاریما ، يا  يرآ  تفگ : مجلمنبا 
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. دش مهاوخ  هتشک  هام  نیا  رد  نم  هک  دهدیم  تداهش  نم  بلق  دومرف : دشیم  جراخ  لزنم  زا  حبص  زامن  يارب  ترضح 
کمی زایح  ددشا  درک : همزمز  ار  رعش  نیا  ترضح  سپـس  تفرگ ، هناخ  رد  هب  ترـضح  دنبرمک  درک ، زاب  ار  هناخ  رد  شترـضح  نوچ  و 

[ . 4 . ] دیسر داهش  هب  دمآ و  نوریب  هاگنآ  دش ) رکذ  البق  هک   ) توملل
------------------------------------------------------

: اه تشون  یپ 
ص 310 . داشرالا ، [ 1]

يرولا . مالعا  [ 2]
تسا . هدوب  ناضمر  مهدزون  بش  رد  مالّسلاهیلع  ریما  ترضح  ندروخ  تبرض  هثداح  روهشم ، ددعتم و  تایاور  قبط  [ 3]

ج 1 ص 380. ۀمغلا ، فشک  [ 4]

؟  ياهدنام هفوک  رد  ارچ  یلع  ای 

رد نیفـص  رد  و  دوب ، ردـب  گنج  ناگدـنمزر  زا  ملـسو و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  باحـصا  زا  شردـپ  هک  اضف  ماـن  هب  یـصخش 
مردپ متفر ، دوب  هدش  ضیرم  هک  مالّسلاهیلع  یلع  ترضح  تدایع  هب  هفوک  رد  مردپ  اب  دیوگ : دش  دیهش  مالّسلاهیلع  یلع  ترضح  باکر 

وت رب  هدش و  وت  راک  یلوتم  تنارای  دسر ، ارف  وت  لجا  رگا  ورب ، هنیدـم  هب  ياهدرک ؟ تماقا  ۀـنیهج  بارعا  نایم  رد  ارچ  تفگ : ترـضح  هب 
زا نساحم )  ) نیا هکنیا  ات  مریمیمن  نم  هک  دراذگ  رارق  نم  اب  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  انامه  دومرف : ترـضح  دنرازگ ! زامن 

[ . 1 . ] دوش نیگنر  موس ) نوخ   ) نیا
---------------------------------------------

اه : تشون  یپ 
ج 42 ص 195. راحب ، [ 1]

دش قرغ  بآ  رد  رفن  کی 

یهاوگ نانآ  زا  رفن  ود  دندرب ، مالسلاهیلع  نینموملاریما  دزن  ار  عازن  دش ، قرغ  نانآ  زا  یکی  دندوب ، يزاب  مرگرس  تارف  بآ  رد  رفن  شش 
نینموـملاریما دـناهدرک ، قرغ  ار  وا  رگید  رفن  ود  نآ  هک  دـنداد  یهاوـگ  رفن  هس  نآ  و  دـناهدرک ، قرغ  ار  وا  رگید  رفن  هس  نآ  هـک  دـنداد 

و دناهداد ، یهاوگ  ناشیا  هیلع  رب  رفن  ود  هک  يرفن  هس  نآ  هدهع  هب  تمسق  ود  دومن ، میسقت  يواسم  تمـسق  جنپ  هب  ار  وا  هید  مالـسلاهیلع 
[ . 1 . ] دناهداد یهاوگ  ناشیا  هیلع  رب  رفن  هس  هک  يرفن  ود  نآ  هدهع  هب  تمسق  هس 

باوص هب  ترـضح  نآ  تواضق  زا  هک  دوشیمن  روصت  یتواضق  چیه  هیـضق  نیا  رد  دیوگیم : ربخ  نیا  لقن  زا  سپ  داشرا  رد  دیفم  خـیش 
. دشاب رتکیدزن 

-----------------------------
اه : تشون  یپ 

ثیدـح 6. دـحاو ، لتق  یلع  نوعمتجی  هعامجلا  باب  تایدـلا ، باـتک  یفاـک ، عورف  هتفـالخ .  یف  مالـسلا  هیلع  هاـیاضق  دـیفم ، داـشرا  [ 1]
ثیدح 3. تایانجلا ، یف  كارتشالا  باب  تایدلا ، باتک  بیذهت 

یهام مکش  رد  سنوی 
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هدش هتشون  یتالاوس  نآ  رد  هک  داد  ترضح  نآ  تسد  هب  ياهمان  يدرم  دناوخیم  ار  هیقشقش  هبطخ  مالسلاهیلع  نینموملاریما  هک  یماگنه 
مکش زا  هک  دوب  رادناج  مادک  دوب ؛ شسرپ  نیا  هلمج  زا  و  داد ، خساپ  وا  تالاوس  هب  هتشاذگ و  مامتان  ار  دوخ  نخس  مالسلاهیلع  ماما  دوب ،

؟ دوبن یبسن  اهنآ  نیب  دمآ و  نوریب  رگید  رادناج 
[ . 1 . ] دش جراخ  یهام  مکش  زا  هک  دوب  یتم  نب  سنوی  دومرف : مالسلاهیلع  ترضح  نآ 

------------------------------------
اه : تشون  یپ 

ص 269. ج 1 ، مثیمنبا ، هغالبلاجهن ، حرش  [ 1]

ردپ هس  دنزرف و  کی 

دزن هب  عازن  تسنادیم ، دوخ  زا  ار  دنزرف  رفن  هس  نآ  زا  مادـک  ره  دـییاز . دـنزرف  زینک  دـندش ، رتسبمه  رهظ  کی  رد  [ 1  ] يزینک اب  رفن  هس 
میلست دوب  هدمآ  رد  شمان  هب  هعرق  هک  يدرم  هب  ار  كدوک  و  دومن . لح  هعرق  اب  ار  لکشم  ترضح  نآ  دندرب ، مالـسلاهیلع  ریما  ترـضح 

. دزادرپب هید  موس  کی  رگید  رفن  ود  زا  مادک  ره  هب  دومرف : يو  هب  درک و 
[ . 2  ] دیدرگ نایامن  شکرابم  ياهنادند  هک  دومن  مسبتم  نانچ  تواضق  نیا  ندینش  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یمارگ  ربمایپ 

----------------------------------
اه : تشون  یپ 

زا مادک  ره  رب  هک  دناهدش  لئاق  باحـصا  نکیل  هدـماین  نانآ  رب  دـح  يارجا  ربخ  نیا  رد  و  هدوب ، نانآ  کلم  هک  تسا  يزینک  دوصقم  [ 1]
يرتشوش .) یقتدمحم   ) تسا هدمآ  صوصخ  نیا  رد  هک  يرابخا  هب  هجوت  اب  دوشیم ، يراج  زین  دح  نانآ 3/2 

ثیدح 15. ص 169 ، ج 8 ، بیذهت ، [ 2]

رارج نب  ییحی 

، » بیذهتلا بیذهت  رد  رجح  نبا  یلو  هدرک  تبث  راّرج »  » ار ییحی  ردپ  مان  یسوط  خیش 
. تسا هدرک  رکذ  راّزج »

ومه دوب . هلیجب »  » هدش دازآ  مالغ  وا  دسیونیم : هدروآ و  رامش  هب  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  باحـصا  زا  ار  راّرج  نب  ییحی  یـسوط ، خیش 
. تسا هدناسر  لتق  هب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  رتخد  نافع ،» نب  نامثع   » هک هدرک  تیاور 

[ . 1 . ] تسا هدوب  مدق  تباث  میقتسم و  نینمؤملاریما  هب  تبسن  شنامیا  داقتعا و  رد  هک  تسا  يدارفا  زا  ییحی 
طارفا ولغ و  تبسن  اذل  تسا ، هدوب  مدق  تباث  عیـشت  مالـسلاهیلع و  یلع  نینمؤملاریما  هب  تبحم  رد  نوچ  راّرج » نب  ییحی   » دسریم رظن  هب 

[ . 2 . ] ملاعلا هَّللا  و  دناهداد ، وا  هب 
-------------------------------

اه : تشون  یپ 
ش 1 . ص 62 ، یسوط ، لاجر  [ 1]

ص 210. ج 9 ، بیذهتلا ، بیذهت  ك : ر . [ 2]

یلجع فرطم  نب  ییحی 
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. تشاد هینک  ثعشا » وبا   » هب دومن و  يرای  نیفص  رد  ار  ترضح  هک  تسا  مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  نایعیش  زا  فرطم » نب  ییحی  »
نیا : » دیـسرپ دیـسر ، هعیبر  ياهمچرپ  هب  ات  درک  رذگ  اهنآ  رب  دش  هتـشارفارب  نیّفـص  رد  اهمچرپ  یتقو  مالـسلاهیلع  یلع  دـیوگیم : ییحی 

[ . 1 .« ] تسادخ ياهمچرپ  اهنیا  هکلب  : » دومرف مالسلاهیلع  ماما  تسا . هعیبر  ياهمچرپ  اهنیا  متفگ : نم  تسا »؟ یهورگ  هچ  يارب  اه  مچرپ 
--------------------------------

اه : تشون  یپ 
ص 288. نیّفص ، ۀعقو  [ 1]

ینادمه حیرش  نب  میری 

. دیسر تداهش  هب  درک و  تدهاجم  نیفص  رد  هک  دوب  مالسلاهیلع  نانمؤمریما  باحصا  زا  نادمه و  هلیبق  زا  حیرش  نب  میری 
، دوب هدش  یتخس  تسکش  راچد  مالسلاهیلع  یلع  ترضح  هاپـس  هنمیم  هک  نیفـص  گنج  ياهزور  زا  یکی  رد  دسیونیم : محازم  نب  رـصن 

هلمح نامرف  رتشا  کلام  دنتشگزاب . دنتخانش ، ار  کلام  هک  اهنآ  زا  یعمج  دنادرگزاب ، ار  اهيرارف  ات  داد  روتـسد  رتشا  کلام  هب  ترـضح 
هلیبـق روشحلـس  ناـناوج  زا  یعمج  ناـیم  نیا  رد  داد ، اـهنآ  هب  ار  نمـشد  ندروآرد  وناز  هب  اـت  هزراـبم  یگنوگچ  روتـسد  درک و  رداـص  ار 
تبرش ناشرفن  داتـشه  دصکی و  هک  دندیزرو  تماقتـسا  لاتق  گنج و  رد  ردق  نآ  دندوب ، مالـسلاهیلع  ماما  نارای  نیـصلخم  زا  هک  نادمه 

زا مادک  ره  هک  دندیـسر  تداهـش  هب  هکرعم  نیا  رد  دندوب  اهینادـمه  هورگ  رادـمچرپ  هک  موق  ياسؤر  زا  رفن  هدزای  دندیـشون و  تداهش 
تـسد هب  ار  مچرپ  يرگید  دـشیم ، هتـشک  نوـچ  تفریم و  شیپ  نمـشد  هاپـس  يوـس  هب  دیـشکیم و  شود  هب  ار  مـچرپ  ناـگرزب ، نـیا 

ار مچرپ  ریمـس )  ) رمـش میری و  هریبه ، دـثرَم ، لیبحرـش ، بیرُک ، ياـهمان : هب  حیرـش  نادـنزرف  زا  ردارب  شـش  رما  يادـتبا  رد  تفرگیم و 
ار مچرپ  موق  نیمه  زا  رگید  هدنامرف  جنپ  ردارب  شش  نیا  زا  سپ  دندش و  دیهـش  دنتخادرپ و  گنج  هب  يرگید  زا  سپ  یکی  دنتـشارفارب و 

[ . 1 . ] دنتسویپ هَّللا  ءاقل  هب  دندش و  دیهش  يرگید  زا  سپ  یکی  زین  نانآ  دندیشک و  شود  هب 
-------------------------------

اه : تشون  یپ 
ص 20. ج 5 ، يربط ، خیرات  250 ؛ ص 252 -  نیفص ، ۀعقو  ك : ر . [ 1]

سیق نب  فنحا  نب  دیزی 

[ . 1 . ] تسا هدوب  مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  باحصا  زا  سیق  نب  فنحا  دنزرف  دیزی » »
---------------------------------

اه : تشون  یپ 
ش 9. ص 62 ، یسوط ، لاجر  [ 1]

هلبج نب  دیزی 

[ . 1 . ] تسا هدروآ  رامش  هب  مالسلاهیلع  یلع  باحصا  زا  ار  هلبج  نب  دیزی  یسوط  خیش 
---------------------------------------

اه : تشون  یپ 
ش 7. ص 62 ، یسوط ، لاجر  [ 1]
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هیجح نب  دیزی 

و دـیگنج . ترـضح  نآ  باکر  رد  ناورهن  نیفـص و  لمج ، ياهگنج  رد  دوب و  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  نارای  زا  ادـتبا  هیجح  نب  دـیزی 
زا درک و  تنایخ  ير  یبتـسد و  رب  شیرادـنامرف  عقوم  رد  يو  اما  درامگ . [ 1  ] یبتسد ير و  يرادنامرف  هب  ار  وا  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما 

مالـسلاهیلع و یلع  ترـضح  تسویپ و  هیواـعم  هب  تفرگ  رارق  مالـسلاهیلع  ماـما  هذـخاؤم  دروـم  نوـچ  دوـمن و  تقرـس  لاـملاتیب  لاوـما 
[ . 2 ! ] دومنیم لیلجت  هیواعم  زا  درکیم و  شهوکن  ار  شباحصا 

----------------------------
اه : تشون  یپ 

تسا . نادمه  ير و  نایم  یگرزب  رهش  یبتسد  [ 1]
نینمؤملاریما همجرت  فارـشالا ، باسنا  ص 367 ؛ ج 2 ، ریثا ، نـبا  لـماک  و 263 ؛ ص 262  ج 2 ، دـیدحلا ، یبا  نـبا  حرــش  ك : ر . [ 2]

ص 373. ج 5 ، يربط ، خیرات  هفصخ ؛) نب  دایز  لاح  حرش  رد  رتشیب  لیصفت   ) ص 356 مالسلاهیلع ،

ینابیش میور  نب  دیزی 

هب ار  هفوک  لهُذ  لها  هورگ  مچرپ  ترـضح ، تشاد و  روضح  زین  نیّفـص  رد  هک  هدوب  مالـسلاهیلع  یلع  نارای  زا  ینابیـش » میور  نب  دـیزی  »
[ . 1 . ] تسا هداد  وا  تسد 

-------------------------------------
اه : تشون  یپ 

ص 205. نیّفص ، ۀعقو  [ 1]

همعط نب  دیزی 

[ . 1 . ] تسا هدروآ  رامش  هب  مالسلاهیلع  نانمؤمریما  باحصا  زا  ار  همعط  نب  دیزی  یسوط ، خیش 
رد نیفـص  گنج  رد  دوب و  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  نایعیـش  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  باحـصا  زا  دـیزی ، دـسیونیم : ریثا  نبا 

[ . 2 . ] تشاد تکرش  ترضح  نآ  باکر 
------------------------------------

اه : تشون  یپ 
ش 3 . ص 62 ، یسوط ، لاجر  [ 1]

ص 115. ج 5 ، هباغلادسا ، [ 2]

سیق نب  دیزی 

[ . 1 . ] تسا هدوب  مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  باحصا  زا  سیق  نب  دیزی  یسوط  خیش  ِلوق  هب 
---------------------

اه : تشون  یپ 
ش 4. ص 62 ، یسوط ، لاجر  [ 1]
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یبحرا سیق  نب  دیزی 

زا يو  دوب . رادروخرب  یصاخ  مارتحا  زا  شموق  هفوک و  مدرم  نایم  رد  دوب و  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  نارای  زا  [ 1  ] یبحرا سیق  نب  دیزی 
[ . 2 . ] دیدرگ بوصنم  ناهفصا  نادمه و  ير ، تیالو  هب  سپس  دوب و  نئادم  یلاو  مالسلاهیلع  یلع  ترضح  بناج 

، تفالخ زا  وا  يرانک  رب  نامثع و  دوخ  دض  رب  مایق  زین  هفوک و  رد  نامثع  مکاح  صاع » نب  دیعـس   » لزع رد  سیق  نب  دـیزی  يربط ، لقن  هب 
گنج رد  ار  ترـضح  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  تفالخ  رد  تسا و  هتـشاد  يرثؤم  شقن  ناحوص  نب  دیز  رـضن و  نب  دایز  رتشا ، کلام  اب 

[ . 3 . ] درک يرای  ناورهن  نیفص و  لمج ،
-------------------------------

: اه تشون  یپ 
هب بوسنم  تسا  ياهفیاط  یبحرا  و  تسا ، ینادمه  سیق  نب  دیعس  ردارب  سیق  نب  دیزی  تسا : هدمآ  ص 328  ج 3 ، لاقملا ، حیقنت  رد  [ 1]

نادمه . هلیبق 
ش 6 . ص 62 ، یسوط ، لاجر  [ 2]

رب هدیدمتس  مدرم  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  باحصا  مایق  نامثع و  يرانکرب  لیصفت   ) ص 331 و 336 ج 4 ، يربط ، خیرات  ك : ر . [ 3]
. دییامن هظحالم  رکبیبا و ... نب  دّمحم  رتشا ، کلام  لاح  حرش  رد  ار  وا  دض 

یئاکب هیواعم  نب  دیزی 

نب هَّللادبع  يومعرـسپ  يو  یلقن  هب  دسیونیم : هدروآ و  رامـش  هب  مالـسلاهیلع  یلع  باحـصا  زا  ار  یئاکب  هیواعم  نب  دـیزی  یـسوط ، خـیش 
[ . 1 . ] تسا لیفط 

[ . 2 . ] تسا هدروآ  رامش  هب  مالسلاهیلع  ادخ  لوسر  باحصا  زا  ار  يو  ریثا  نبا 
---------------------------

اه : تشون  یپ 
ش 8 . ص 62 ، یسوط ، لاجر  [ 1]

ص 120. ج 5 ، هباغلادسا ، [ 2]

لّفغم نب  دیزی 

یبوکرس يارب  و  [ 1  ] دومن يرای  نیفـص  گنج  رد  ار  ترـضح  نآ  هک  دوب  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  نارای  باحـصا و  زا  لّفغُم  نب  دیزی 
[ . 2 . ] تفاتش سیق  نب  لقعم  يرای  هب  دشار  نب  تیّرخ 

-----------------------------
اه : تشون  یپ 

ص 264 . نیفص ، ۀعقو  [ 1]
تیّرخ  » لاح حرش  رد  ار  سیق  نب  لقعم  طسوت  وا  یبوکرـس  تیّرخ و  هنتف  شروش و  لیـصفت  ص 123 ؛ ج 5 ، يربط ، خـیرات  ك : ر . [ 2]

. دییامن هظحالم  شخب  نیمه  رد  دشار » نب 
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هریون نب  دیزی 

هدیسر تداهش  هب  ناورهن  گنج  رد  يو  دیوگیم : هدروآ و  رامش  هب  مالسلاهیلع  نانمؤمریما  باحصا  زا  ار  هریون » نب  دیزی   » یـسوط خیش 
یخرب تکاله  رد  ار  شیومع  رسپ  هریون و  نبا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دسیونیم : یثیدح  کی  لقن  زا  دعب  همادا  رد  ومه  تسا .

[ . 1 . ] داد نانآ  هب  تشهب  تراشب  هدژم و  ناکرشم ، زا 
-----------------------

اه : تشون  یپ 
ص 122. ج 5 ، هباغلا ، دسا  ك : ر . ش 2 ؛ ص 62 ، یسوط ، لاجر  [ 1]

یعیبس یناه  نب  دیز )  ) دیزی

يرای ار  ترضح  نآ  نیفص  گنج  رد  هک  [ 2  ] دوب مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  يافواب  نارای  باحـصا و  زا  یعیبس  یناه  نب  [ 1 ( ] دیز  ) دیزی
نایرکـشل تسد  زا  ار  نآ  دیگنج و  رتشا  کلام  ياهورین  رانک  رد  تارف  دور  حـتف  يارب  هک  دوب  یناسک  هلمج  زا  دربن  نیمه  رد  وا  دومن و 

[ . 3 . ] درک دازآ  هیواعم 
هیواعم نایهاپـس  رب  یعطق  يزوریپ  لاح  رد  هک  رتشا  کلام  يارب  ار  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  ماغیپ  هک  تسا  یـسک  نامه  یناـه  نب  دـیزی 

: تسا هدمآ  لیذ  رد  راوگان  هثداح  نیا  حرش  دیامن . يراددوخ  گنج  همادا  زا  دنک و  فقوتم  ار  گنج  هک  دناسر  دوب ،
------------------------

: اه تشون  یپ 
تسا . هدرک  تبث  یناه » نب  دیز   » ش 13 دوخ ص 42 ، لاجر  رد  یسوط  خیش  [ 1]
تسا . هدرک  تبث  یناه » نب  دیز   » ش 13 دوخ ص 42 ، لاجر  رد  یسوط  خیش  [ 2]

ص 571. ج 4 ، يربط ، خیرات  [ 3]

یمیمت هینم )  ) هیما نب  یلعی 

رد دش و  ناملـسم  هکم  حتف  نایرج  رد  هک  تسا  ثیدـح  نایوار  زا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  باحـصا  زا  یمیمت  هینم )  ) هیما نب  یلعی 
[ . 1 . ] دومن تکرش  كوبت  نیفص و  گنج 

. دش هدیزگرب  نارجن  تراما  هب  باطخ  نب  رمع  بناج  زا  ناولح و  تراما  هب  رکبوبا  فرط  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  سپ  يو 
روتـسد درک و  لزع  ار  وا  ًاروف  دیـسر ، رمع  هب  هک  ربخ  نیا  تشادیمرب . دوخ  يارب  ار  لاملاتیب  داتفا و  يزودـنالام  رکف  هب  نارجن  رد  اما 
بکرم رب  راوس  ور  نیا  زا  هتفر ، ایند  زا  رمع  دش  ربخاب  هک  دوب  هدماین  هار  رتشیب  زور  شـش  جنپ -  یلعی  اما  دیایب . هرونم  هنیدم  زا  هدایپ  داد 

[ . 2 . ] درک بوصنم  رکشل  یهدنامرف  ماقم  هب  ار  وا  زین  نامثع  درک . یفرعم  نامثع  هب  هنیدم  رد  ار  دوخ  دش و 
کمک اب  تفر و  هشیاـع  ریبز و  هحلط و  دزن  داـتفا و  نینمؤملاریما  تفـالخ  دـض  رب  هنتف  هئطوت و  رکف  هب  ناـمثع  لـتق  زا  سپ  هیما  نب  یلعی 

زا سپ  ماجنارـس  دومن و  تکرـش  ریبز  هحلط و  هاپـس  رد  زین  لمج  گنج  رد  درک و  يرای  مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  دض  رب  ار  اهنآ  یلام 
[ . 3 . ] تفر ایند  زا  نیفص  گنج 

یلو دروآ ، رامش  هب  مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  نانمـشد  یتح  نافلاخم و  فیدر  رد  دیاب  ار  هیما  نب  یلعی  مان  هچرگا  الاب  بلاطم  هب  هجوت  اب 
نمی يرادنامرف  هب  هاتوک  یتدم  رد  ار  هیما  نب  یلعی  مالـسلاهیلع ، یلع  ترـضح  هک : دنکیم  لقن  ینیدـم  نبا  زا  ربلادـبع  نبا  زا  رجح  نبا 
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[ . 4 . ] تسا هدیسر  تداهش  هب  مالسلاهیلع  یلع  ترضح  باکر  رد  نیفص  رد  يو  هک : هدرک  لقن  ناسح  وبا  زا  درامگ و 
. میدرک رکذ  مالسلاهیلع  یلع  ترضح  باحصا  هرمز  رد  ار  هیما  نب  یلعی  مان  یخیرات ، لقن  نیا  هب  هجوت  اب 

------------------------
اه : تشون  یپ 

ص 271 . ج 4 ، ءالبنلا ، مالعا  ریس  ك : ر . ص 418 ؛ ج 9 ، بیذهتلا ، بیذهت  [ 1]

ص 271 . ج 4 ، ءالبنلا ، مالعا  ریس  ك : ر . ص 418 ؛ ج 9 ، بیذهتلا ، بیذهت  [ 2]

ص 271 . ج 4 ، ءالبنلا ، مالعا  ریس  ك : ر . ص 418 ؛ ج 9 ، بیذهتلا ، بیذهت  [ 3]

ص 271. ج 4 ، ءالبنلا ، مالعا  ریس  ك : ر . ص 418 ؛ ج 9 ، بیذهتلا ، بیذهت  [ 4]

نارهم نب  دیزی  نب  سنوی 

[ . 1 . ] تسا هدروآ  رامش  هب  مالسلاهیلع  یلع  باحصا  زا  ار  سنوی »  » یسوط خیش 
------------------

اه : تشون  یپ 
ش 5. ص 62 ، یسوط ، لاجر  [ 1]

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 
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رد يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهـس  تهج  مزال  عبانم 
یمالسا گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رـشن و 

. دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا 
 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 

یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا
هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)

... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)
یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)

رگید
يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)

طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)
... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)

دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)
 ... نارکمج و دجسم 

هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)
لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)

ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 
 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 

: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 
www.eslamshop.com

روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25
ناربراک 2333045(0311)

یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 
لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 

. هللااشنادنیامن يرای  ار  ام  مهم  رما  نیا  رد  ناکما  تروص  رد  ات  دیامنب  ناگمه  لماش  ار  ینوزفازور 
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 
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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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