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متاخ ات  مدآ  زا  ریدغ 

باتک تاصخشم 

1341 رغصا ، یلع  یناوضر  هسانشرس : 

.یناوضر رغصا  یلع  فیلات  متاخ / ات  مدآ  زا  ریدغ  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

نارکمج 1387. سدقم  دجسم  مق : رشن :  تاصخشم 

.ص 110 يرهاظ :  تاصخشم 

ریدغ نامدای  ثحابم  هلسلس  تسورف : 

لایر 2-174-973-964-978  10000 کباش : 

 (. اپیف  ) 1389 مود : پاچ  تشاددای : 

تفالخ تابثا  40ق --  ترجه -  زا  لبق   23 لوا ، ماما  ع ،)  ) بلاط یبا  نب  یلع  عوضوم : 

Ali ibn Abi-talib, Imam I عوضوم : 

مخ ریدغ  عوضوم : 

ینآرق ياه  هبنج  تماما --  عوضوم : 

ینآرق ياه  هبنج  تیالو --  عوضوم : 

ینیشناج ناربمایپ --  عوضوم : 

( مق  ) نارکمج دجسم  هدوزفا :  هسانش 

BP223/5/ر6غ35 1387 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/452 ییوید :  يدنب  هدر 

1632719 یلم :  یسانشباتک  هرامش 
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هراشا

متاخ ات  مدآ  زا  www.Ghaemiyeh.comریدغ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 126زکرم  هحفص 11 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:2

متاخ ات  مدآ  زا  www.Ghaemiyeh.comریدغ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 126زکرم  هحفص 12 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:3

متاخ ات  مدآ  زا  www.Ghaemiyeh.comریدغ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 126زکرم  هحفص 13 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:4

متاخ ات  مدآ  زا  www.Ghaemiyeh.comریدغ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 126زکرم  هحفص 14 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:5

متاخ ات  مدآ  زا  www.Ghaemiyeh.comریدغ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 126زکرم  هحفص 15 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:6

متاخ ات  مدآ  زا  www.Ghaemiyeh.comریدغ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 126زکرم  هحفص 16 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:7

متاخ ات  مدآ  زا  www.Ghaemiyeh.comریدغ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 126زکرم  هحفص 17 

http://www.ghaemiyeh.com


رشان همدقم 

یلص مالسا  مرکم  لوسر  تیاصو  لیـصا  نایرج  هدننک  نییبت  ریدغ  .تسا  یعیـش  رّکفت  يانبریز  یمالـسا و  یگتـسبمه  روحم  ریدغ 
يراج و نینمؤم  ناج  رد  ار  اـضر  میلـست و  تیـالو ، تفرعم ، لـالز  دیـشخب و  موادـت  ار  نیتسار  مالـسا  هک  دـشاب  یم  هلآو  هیلع  هللا 

.دومن هیده  نانآ  هب  ار  شخبرمث  تایح 

تیانع و اب  یلو  تفرگ  رارق  نید  نانمـشد  فرط  زا  مجاهت  دروم  ناتـسود و  فرط  زا  ییاه  يرهم  یب  دروم  خـیرات  لوط  رد  ریدـغ 
نیدتم مدرم  نالوؤسم و  تّمه  یمالـسا  يروهمج  سّدقم  ماظن  رد  هک  نونکا  مه  .دش  گنهرف  ظفح و  ریدـغ  یعقاو  ناوریپ  ریبدـت 

جاح دنمجرا  داتسا  طسوت  هک  يور  شیپ  هعومجم  میدش  نآ  رب  تسا ، یمالسا  نیمزرس  نیا  یمامت  ندش  يریدغ  رب  یمالسا  ناریا 
.مییارایب عبط  رویز  هب  ار  هدیدرگ  فیلأت  یناوضر  رغصا  یلع 

.دریگ رارق  فیرشلا » هجرف  یلاعت  هَّللا  لجع   » تّجح ترضح  نامیالوم  هّجوت  ّقح و  ترضح  لوبق  دروم  تسا  دیما 

، یملید ناردارب  تاراشتنا  هعومجم  رد  راـکمه  نازیزع  رگید  یفاو و  هَّللا  تیآ  ترـضح  مرتحم  تیلوت  هژیو  تاـیانع  زا  تسا  مزـال 
ار نانتما  رکـشت و  لامک  دـنا ، هدومن  تیلاعف  هعومجم  نیا  ندیـسر  رمث  هب  رد  ناشالت و …  شیاشخب ، یتشآ ، يدیعـس ، دیعـس  ریما 

.دنیامرفن مورحم  دوخ  يداشرا  تارظن  زا  ار  ام  یمارگ  ناگدنناوخ  هَّللا  ءاش  نا  میراد و 

يدمحا نیسح  نارکمج  سّدقم  دجسم  تاراشتنا  لؤوسم  ریدم 
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راتفگشیپ

هیلع مدآ  ترـضح  زا  هتـشذگ  يایبنا  هک  تسا  تیاـصو  لـصا  نآ ، درک و  هجوت  یهلا  ناـیدا  عیارـش و  رد  مهم  لـصا  کـی  هب  دـیاب 
یصو نییعت  تیاصو و  لصا  هب  یحو  روتسد  هب  دنا و  هتشاد  نیـشناج  یـصو و  یگمه  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  ات  مالـسلا 

رد رگید  فرط  زا  .تسا  هدش  دای  اهراب  یلک  تروص  هب  زین  ناربمایپ و  لاح  حرـش  رد  میرک ، نآرق  رد  عوضوم  نیا  .دنا  هدرک  لمع 
زین هلآو  هیلع  هللا  یلص  ام  ربمایپ  نیاربانب  .تسین  رادرب  ینوگرگد  لیوحت و  لیدبت و  یهلا  تنس  هک  تسا  هدش  حیرـصت  میرک  نآرق 

هب ات  دنک  یفرعم  شتما  هب  ار  شیوخ  نیـشناج  یـصو و  دـیامن و  لمع  تیاصو  لصا  هب  یحو  روتـسد  هب  ناربمایپ  رگید  دـننام  دـیاب 
یـصو لاعتم  دنوادخ  رما  هب  يربمایپ و  ياضتقا  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  .دـشاب  هدـش  لمع  یهلا  لیدـبت  لباق  ریغ  تنس 

«. ًالیِْدبَت ِهَّللا  ِتَّنُِسل  َدَِجت  ْنَلَف  : » دیامرف یم  دنوادخ  هک  اریز  دهد ؛ ماجنا  تسناوت  یمن  مه  نیا  زج  دومن و  یفرعم  ار  دوخ 

هلیـسو هب  دـنوادخ  بناج  زا  نآ  نییعت  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  يارب  یـصو  موزل  تمـصع و  هب  ندوب  لیاق  رب  عیـشت  یلـصا  هیاپ 
راـصتخا روط  هب  عـضوم  نیا  هب  دراد  اـج  .تسا  هدـش  حیرـصت  نآ  هب  تاـیاور  میرک و  نآرق  رد  هک  تسا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ 

.میزادرپب

یناوضر رغصا  یلع 
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نامز ره  رد  تّجح  دوجو  ترورض  نآرق و 

نامز ره  رد  تّجح  دوجو  ترورض  نآرق و 

ناکما ملاع  بطق  مظعالا و  هَّللا  ّیلو  ادـخ و  تّجح  دوجو  ترورـض  هلأسم  هعیـش  هماع و  ياملع  نیب  فالتخا  دروم  تاـعوضوم  زا 
هب هعیـش ، ياملع  یلو  دـنرادن  لوبق  ار  هلأسم  نیا  هماع  ياملع  .ماما  ای  دـشاب  ّیبن  تّجح  نیا  هاوخ  تسا ؛ تمایق  زور  ات  نامز  ره  رد 

.دننک یم  يراشفاپ  عوضوم  نیا  رب  یلقن  یلقع و  هلدا  عبت 

هب اهنت  اجنیا  رد  ام  نکیلو  دـناسر  تاـبثا  هب  ار  نآ  ناوت  یم  ثیدـح  نآرق و  لـقع و  قیرط  زا  تّجح ، دوجو  ترورـض  تاـبثا  يارب 
: مینک یم  هراشا  نآ  ینآرق  ثحبم 

« ردقلا هلیل   » تایآ  - 1

« ردقلا هلیل   » تایآ  - 1

.تسا هدرک  هراشا  بش  نآ  رد  حور  هکئالم و  نآرق و  لوزن  و  ردقلا » هلیل   » عوضوم هب  هروس  ود  رد  میرک  نآرق 

ردق هروس  فلا )

ْنِم ْمِهِّبَر  ِنْذِِإب  اهِیف  ُحوُّرلاَو  ُهَِکئالَْملا  ُلَّزَنَت  ٍرْهَـش *  ِْفلَأ  ْنِم  ٌْریَخ  ِرْدَْقلا  ُهَْلَیل  ِرْدَْقلا *  ُهَْلَیل  ام  َكارْدَأ  امَو  ِرْدَْـقلا *  ِهَْلَیل  ِیف  ُهاْنلَْزنَأ  ّانِإ  »
بـش تسیچ !؟ ردق  بش  یناد  یم  هچ  وت  .میدرک و  لزان  ردـق  بش  رد  ار  نآرق ]  ] نآ ام  « ؛» ِرْجَْفلا ِعَلْطَم  یّتَح  َیِه  ٌمالَـس  ٍْرمَأ *  ِّلُک 

هام رازه  زا  رتهب  ردق 
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و  ] تمالس زا  راشرس  تسا  یبش  .دنوش  یم  لزان  يراک  ره  [ ریدقت  ] يارب ناشراگدرورپ  نذا  هب  بش  نآ  رد  حور  ناگتشرف و  .تسا 
« .هدیپس عولط  ات  تمحر ] تکرب و 

عوضوم نیا  هب  .دـنیآ  یم  دورف  نیمز  رب  روما  مامت  تهج  هب  ردـق  بش  ره  رد  هکئـالم  هک  دوش  یم  هدافتـسا  یبوخ  هب  قوف  هروس  زا 
.تسا هدش  هراشا  زین  ناخد  هروس  رد 

ناخد هروس  ب )

باتک نیا  هب  دنگوس  .مح   » (1) ؛» ٍمیِکَح ٍْرمَأ  ُّلُک  ُقَْرُفی  اهِیف  َنیِرِذـْنُم *  اّنُک  ّانِإ  ٍهَکَرابُم  ٍهَْلَیل  ِیف  ُهاْنلَْزنَأ  ّانِإ  ِنِیبُْملا *  ِباـتِْکلاَو  مح *  »
تمکح ساسا  رب  يرما  ره  بش  نآ  رد  .میا  هدوب  هدـننک  راذـنا  هراومه  ام  میدرک ؛ لزان  تکرب  رپ  یبش  رد  ار  نآ  اـم  هک  .رگنـشور 

« .ددرگ یم  ادج  ریبدت و  یهلا ] ]

ینیوکت و روما  ّلحم  وا  اذـل  و  دـندش ، یم  لزان  ترـضح  نآ  رب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  تایح  نامز  رد  هکئالم  هک  تسین  یّکش 
، ردـق بش  ره  رد  نونک  اـت  اـیآ  هک  تسا  نیا  لاؤس  و  تسا ، ترـضح  نآ  تاـفو  زا  دـعب  هراـبرد  نخـس  یلو  تسا ، هدوـب  یعیرـشت 

عطقنم زین  ردـق  بش  رد  هکئالم  لوزن  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  رب  یحو  عاطقنا  اب  ای  دـمآ ؟ دـنهاوخ  هدـمآ و  دورف  نیمز  رب  هکئالم 
هلآو هیلع  هللا  یلص  مالـسا  ربمایپ  زا  دعب  هک  نیا  نآ  تسا و  حرطم  يرگید  لاؤس  دشاب ، تبثم  باوج  هک  یتروص  رد  تسا ؟ هتـشگ 

؟ دنیآ یم  دورف  هدش و  لزان  یسک  هچ  رب  هکئالم 

رارمتـسا ماود و  رب  تلـالد  هک  تسا  هتفر  راـک  هب  لّزنت »  » عراـضم تروص  هب  هلمج  ردـق  هروس  رد  مییوگ : یم  لّوا  لاؤـس  هب  تبـسن 
.دنا هدرک  هراشا  نآ  هب  تایبدا  ياملع  هک  هنوگ  نآ  دناسر  یم  ار  انعم  نیا  زین  لّعفت »  » باب هک  نآ  ًاصوصخ  دراد ،

دراد همادا  رارمتسا و  تمایق  زور  ات  زین  ردقلا  هلیل  اذل  و  دراد ، رارمتسا  تمایق  زور  ات  ناضمر  هام  هک : نیا  بلطم  هصالخ 

ص:12

.4 تایآ 1 -  ناخد ، هروس  . 1 - 1
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.دراد همادا  تمایق  زور  ات  مه  حور  هکئالم و  ندمآ  دورف  هجیتن  رد  و 

رد اهنت  هک  دندقتعم  یخرب  دنا : هدرک  فالتخا  ردقلا » هلیل   » تقو رد  نارّـسفم  املع و  : » دیوگ یم  يدبیم  نیدـلا  دیـشر  یّنـس  رّـسفم 
زور ات  ردقلا » هلیل  : » دنیوگ یم  املع  هباحص و  مومع  یلو  .تسا  هدش  هتشادرب  وا  زا  دعب  هدوب و  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  رصع 

(1) .تسا » یقاب  تمایق 

يزیچ ردقلا  هلیل  ایآ  : » مدرک ضرع  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  هَّللا  لوسر  هب  دومرف : هک  دنک  یم  لقن  يرافغ  رذوبا  زا  یـسربط  خـیش 
ترـضح دش ؟ دهاوخ  هتـشادرب  اه  نآ  تافو  زا  دعب  دنوش و  یم  لزان  بش  نآ  رد  حور  هکئالم و  هک  تسا  ایبنا  رـصع  رد  هک  تسا 

(2) .دراد » رارمتسا  ماود و  تمایق  زور  ات  ردقلا » هلیل  ، » ریخ دومرف :

هکئالم و نیا  هک : تسا  نیا  نامز  رـصع و  ره  رد  موصعم  لماک و  ماما  دوجو  نیرکنم  زا  ام  لاؤس  مییوگ : یم  مود  لاؤس  هب  تبـسن 
لّمأت نیرتمک  اب  ناسنا  هک  تسین  يا  هراچ  دنوش ؟ یم  دراو  یسک  هچ  رب  دنیآ ، یم  دورف  نیمز  رب  ردق  بش  رد  لاس  ره  رد  هک  حور 

.ددرگ حور  هکئالم و  لوزن  ّلحم  ات  دشاب  یموصعم  لماک و  ماما  دیاب  نامز  ره  رد  هک  دهد  خساپ  هنوگ  نیا  لاؤس  نیا  هب  ّربدت  و 

دوخ مصخ  اب  هعیش ! هورگ  يا  : » دومرف یلقن  ربانب  مالسلا  هیلعرقاب  ماما  اذل  و 

ص:13

ص 559. ج 1 ، رارسالا ، فشک  . 2 - 1
ح 39. ص 620 ، ج 5 ، نیلقثلا ، رون  ص 406 ؛ ج 10 ، نایبلا ، عمجم  . 3 - 2
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يادخ تّجح  يارب  زا  هروس  نیا  هک  ادـخ  هب  دـنگوس  سپ  دـش ، دـیهاوخ  زوریپ  هک  دـینک  جاجتحا  لالدتـسا و  هانلزنا » ّانا   » هروس هب 
هیآ اب  هعیش ! تعامج  يا  .تسا  ام  ملع  تیاهن  و  امش ، نید  كردم  انامه  هروس  نیا  تسا ، وا  لوسر  زا  دعب  قلخ  رب  یلاعت  كرابت و 

 … « دراد رما  نایلاو  هب  صاصتخا  تایآ  نیا  اریز  دینک ؛ ثحب  َنیِرِْذنُم » اّنُک  ّانِإ  ٍهَکَرابُم  ٍهَْلَیل  ِیف  ُهاْنلَْزنَأ  ّانِإ  ِنِیبُْملا *  ِباتِْکلاَو  مح *  »
(1)

هلیل دنک  قیدصت  هک  سک  ره  انامه  دنگوس ، ادخ  هب  : » دومرف هک  دنک  یم  لقن  مالسلا  هیلعرقاب  ماما  زا  دوخ  دنس  هب  هللا  همحر  ینیلک 
هک یماـگنه  مالـسلا  هیلع  یلع  هب  هراـشا  اـب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  اریز  تسا ؛ اـم  يارب  زا  هک  دـنک  یم  ادـیپ  ملع  ار  ردـقلا 

نامیا سک  ره  نکل  و  دیسر ، دیهاوخ  دشر  هب  دینک  تعاطا  ار  وا  رگا  تسا ، نم  زا  دعب  امش  ّیلو  نیا  : » دومرف دش  کیدزن  شتلحر 
تـسار دـناوت  یمن  دـشاب ، ام  يأر  ریغ  رب  دروآ و  نامیا  سک  ره  و  دـیآ ، یم  باـسح  هب  رکنم  درواـین  تسا  ردـقلا  هلیل  رد  هچنآ  هب 

وگغورد دـشابن  لـئاق  بلطم  نیا  هب  هک  سک  ره  .نآ و  قادـصم  مییاـم  تسا و  اـم  يارب  هیآ  هک  دـیامن  فارتعا  هک  نآ  زج  دـیوگب 
: دنیوگب رگا  .دتـسرفب  قساف  رفاک  صخـش  رب  هکئالم  حور و  اب  ار  روما  هک  تسا  نآ  زا  رت  گرزب  ّلجو -  ّزع  دنوادخ -  اریز  تسا ؛
، دنیآ یمن  دورف  یـسک  رب  نانآ  دنیوگب : رگا  .تسا و  یطوبرم  ان  فرح  هک  دتـسرف ، یم  تسا  نیمز  يور  هک  يا  هفیلخ  رب  ار  اه  نآ 

نیا دنیوگب :-  هک  تسا  دوز  و  دنیوگب -  رگا  .دوش و  یمن  هداتـسرف  مودعم  رب  يزیچ  هاگ  چـیه  اریز  تسین ؛ حیحـص  زین  فرح  نیا 
(2) .دنا » هدش  راچد  يدیدش  یهارمگ  هب  متح  روط  هب  تسین ، يزیچ 

ص:14

ص 249. ج 1 ، یفاک ، . 4 - 1
ح 9. ص 252 و 253 ، ج 1 ، یفاک ، . 5 - 2
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انامه : » دومرف سابع  نبا  هب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هک  دنک  یم  لقن  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  رقاب  ماما  زا  دوخ  دنـس  هب  نینچ  مه  يو 
هیلع هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  دعب  تسا  ینایلاو  رما  نآ  يارب  دوش ، یم  لزان  لاس  کی  رما  بش  نآ  رد  تسا ، ردـقلا  هلیل  لاس  ره  رد 

.هلآو

(1) .دنثّدحم » ماما و  یگمه  هک  نم  بلص  زا  رفن  هدزای  نم و  دومرف : ترضح  دنا ؟ یناسک  هچ  نانآ  دیوگ : یم  سابع  نبا 

هک دـنک  یم  لقن  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  مالـسلا  مهیلع  شناردـپ  زا  شردـپ  زا  مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  زا  دوخ  دنـس  هب  قودـص 
یبا نب  یلع  يارب  اریز  دیروآ ؛ نامیا  ردقلا  هلیل  هب  : » دومرف یم  دوخ  باحصا  هب  هک  مدینش  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  زا  دومرف :

(2) .تسا » وا  لسن  زا  دنزرف  هدزای  بلاط و 

صاخ يا  هتـشرف  هک  حور  هکئالم و  هک  دـیآ  یم  تسد  هب  هدـش ، دراو  ناخد  هروس  ردـق و  هروس  لیذ  رد  هک  یثیداحا  هعومجم  زا 
و دننک ، یم  هضرع  ترضح  نآ  رب  ار  مدرم  لاس  کی  تاردقم  دنوش و  یم  لزان  مالـسلا  هیلعرـصع  یلو  رب  ردق  ياه  بش  رد  تسا 

.دش دهاوخ  رارکت  لاس  ره  رد  رما  نیا 

ار یـصو  نیلوا  ّیبن و  نیلوا  بش  نآ  رد  دومن ، قلخ  ار  ردـقلا  هلیل  اـیند  تقلخ  يادـتبا  رد  دـنوادخ  : » دومرف مالـسلا  هیلعداوج  ماـما 
 … « ددرگ لزان  بش  نآ  رد  مدرم  رب  روما  لیصفت  ریسفت و  هک  دشاب  یبش  لاس  ره  رد  هک  هدرک  مکح  متح  روط  هب  و  دیرفآ ،

دنگوس ادخ  هب  .دندمآ و  دورف  مدآ  رب  روما  ریـسفت  اب  ردق  بش  رد  هکئالم  حور و  متح  روط  هب  دنگوس ! ادـخ  هب  و  : » دومرف هاگ  نآ 
 … « دـش یم  لزان  وا  رب  ردـق  بش  رد  روما  ریـسفت  مدآ  زا  دـعب  يربمایپ  ره  .دوب و  ّیـصو  وا  يارب  هک  نآ  زج  تفرن  ایند  زا  مدآ  هک 

(3)

ص:15

ص 2. ص 247 و 248 ، ج 1 ، یفاک ، . 6 - 1
ح 30. ص 280 و 281 ، ج 1 ، نیدلا ، لامک  . 7 - 2

ص 251. ج 1 ، یفاک ، لوصا  . 8 - 3
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عاطقنا مدـع  هب  هراشا  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  هب  کّـسمت  هب  رما  ثیداـحا  رد  : » دـیوگ یم  نیلقث  ثیدـح  لـیذ  رد  یّکم  رجح  نبا 
نیا زیزع  باتک  هک  هنوگ  نامه  دـشاب ، وا  هب  کّسمت  ادـتقا و  يارب  تیلها  تیلباق و  هک  تماـیق  زور  اـت  تیب  لـها  زا  تسا  یـصخش 

(1) .دنا » هدش  یفرعم  نیمز  لها  ناما  ناونع  هب  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  اذل  و  تسا ، هنوگ 

تایاور تایآ و  زا  دافتسم 

: زا تسا  ترابع  دوش  یم  هدافتسا  هدیسر  نآ  لیذ  رد  هک  یتایاور  ناخد و  ردق و  هروس  زا  هچنآ 

.دیآ یم  رامش  هب  روما  میظنت  ریدقت و  فرظ  ردقلا » هلیل   » هک تقلخ ، نامز  نیلوا  زا  ملاع  رد  ریدقت  ماظن و  دوجو  ترورض   - 1

.دشاب ریدقت  فرظ  هارمه  هک  ریدقت  يارب  يذیفنت  تردق  هّوق و  دوجو  ترورض   - 2

.تسا ّیبن  ّیصو  ای  ّیبن  ادخ ، هفیلخ  وا  تسا و  ادخ  نذا  هب  تارّدقم  هدننک  ذیفنت  نامه  هک  تّجح  دوجو  ترورض   - 3

وا دوجو  و  ادـخ ، تّجح  ّیلو و  زا  تسا  تراـبع  هک  تسا ، یهلا  ضیف  هطـساو  هک  ملاـع  يارب  یلخاد  هطـساو  دوجو  ترورـض   - 4
.تسا نارگید  دوجو  رب  مّدقم 

.تیرشب خیرات  نایاپ  ات  هفقو  نودب  یهلا  ّتنس  نیا  رارمتسا  ترورض   - 5

« یهاوگ تداهش و   » تایآ  - 2

« یهاوگ تداهش و   » تایآ  - 2

.تسا تداهش  ناهاوگ و  تایآ  دراد ، ینامز  ره  رد  موصعم  ماما  دوجو  ترورض  رب  تلالد  هک  یتایآ  هلمج  زا 

ص:16

.نیلقث ثیدح  لیذ  هقرحملا ، قعاوصلا  . 9 - 1
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نآ رب  تمایق  زور  رد  ات  هداد  رارق  هاوگ  دهاش و  ناونع  هب  ار  یسک  یتّما ، ره  نیب  رد  دنوادخ  هک  دوش  یم  هدافتسا  يرایـسب  تایآ  زا 
: مینک یم  هراشا  تایآ  نیا  زا  یخرب  هب  کنیا  .دنک  جاجتحا  اه 

ره زا  هک  هاگ  نآ  رشحم ] زور   ] رد لاح  تسا  هنوگچ   » (1) ؛» ًادیِهَش ِءآلُؤه  یلَع  َِکب  اْنئِجَو  ٍدیِهَِـشب  ٍهَّمُأ  ِّلُک  ْنِم  اْنئِج  اذِإ  َْفیَکَف   - » 1
« .میهاوخ هاوگ  نانآ  رب  ربمایپ ] يا   ] ار وت  میروآ و  یهاوگ  يا  هفیاط 

یهاوـگ یتـّما  ره  زا  اـم  هک  ار  زور  نآ  و   » (2) ؛» َنُوبَتْعَتُْـسی ْمُه  ـالَو  اوُرَفَک  َنیِذَِّلل  ُنَذُْؤی  ـال  َُّمث  ًادیِهَـش  ٍهَّمُأ  ِّلُـک  ْنِم  ُثَْعبَن  َمْوَیَو   - » 2
« .ددرگن هتفریذپ  زین  نانآ  هبوت  دوشن و  هداد  نخس  هزاجا  نارفاک  هب  هاگ  نآ  میزیگنارب ،

ناـیم زا  یتـّما  ره  رد  اـم  هک  يزور   » (3) ؛» ِءالُؤه یلَع  ًادیِهَـش  َکـِب  اـْنئِجَو  ْمِهِـسُْفنَأ  ْنِم  ْمِْهیَلَع  ًادیِهَـش  ٍهَّمُأ  ِّلُـک  ِیف  ُثَْعبَن  َمْوَیَو   - » 3
« .میروآ هاوگ  تّما  نیا  رب  دّمحم ] يا   ] ار وت  میزیگنارب و  نانآ  رب  یهاوگ  ناشدوخ 

زور رد  ات  تسا  هداد  رارق  هابتشا  اطخ و  زا  موصعم  يدارفا  دنوادخ  یتّما ، ره  يارب  نامز و  ره  رد  هک  دوش  یم  هدافتسا  تایآ  نیا  زا 
یناسک نانیا  .دنک  هابتشا  دیابن  دنوادخ  دزن  شتداهش  رد  دشاب ، دهاش  تسا  رارق  هک  یسک  .دنهد  یهاوگ  تّما  نآ  لامعا  رب  تمایق 
طیحم یفرط  زا  و  قلخ ، تیاده  رب  رداق  تعیرش و  هب  ملاع  دیاب  تّجح  .دننیمز  يور  رد  دنوادخ  تّجح  رـشب  تیاده  رما  رد  هک  دنا 

نامه دشاب  موق  نآ  اب  رـصاعم  هدوب ، هدنز  دیاب  یموق  تّما و  ره  دـهاش  .دـهد  تداهـش  حیحـص  روط  هب  ات  دـشاب  دوخ  موق  لامعا  هب 
ْمِهِیف ُْتمُد  ام  ًادیِهَش  ْمِْهیَلَع  ُْتنُکَو  : » دنک یم  لقن  مالسلا  هیلع  یسیع  ترضح  نابز  زا  نآرق  هک  هنوگ 
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ناش هاوگ  بقارم و  مدوب  نانآ  نایم  رد  هک  یناـمز  اـت  و   » (1) ؛» ٌدیِهَـش ْیَـش ٍء  ِّلُک  یلَع  َْتنَأَو  ْمِْهیَلَع  َبِیقَّرلا  َْتنَأ  َْتنُک  ِینَْتیَّفََوت  اّمَلَف 
« .یهاوگ زیچ  ره  رب  وت  يدوب و  نانآ  بقارم  تدوخ  وت  یتفرگرب  ناشنایم  زا  ارم  هک  یماگنه  یلو  مدوب 

لامعا نامه  هک  نآ  دروم  هب  هطاـحا  یلو  تسا ، تماـیق  زور  رد  یهاوگ  تداهـش و  جـیاتن  نـالعا  هک  دوش  یم  هدافتـسا  هیآ  نیا  زا 
دنوادخ هک  ار  يدهاش  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  .تسا  دوخ  تما  اب  دهاش  ندوب  رضاح  ترـشاعم و  لالخ  رد  ایند و  رد  تسا  مدرم 

ناوت یمن  نایب  نیا  اب  .دهد  تداهـش  اه  نآ  يارب  تسا  رارق  هک  دشاب  یناسک  رـصع  مه  دیاب  دـنک  یم  جاجتحا  تمایق  زور  رد  وا  هب 
يدـهاش دوجو  دراد ، ترورـض  هچنآ  هکلب  دـنا ، هتـشادن  دوجو  هشیمه  اـیبنا  اریز  تسناد ؛ اـیبنا  رد  رـصحنم  ار  اـه  تما  رب  نادـهاش 

مدرم يارب  ادـخ  تّجح  تمایق  زور  رد  ات  موصعم ، تّجح  ماما و  ای  ربمایپ  زا  یتّما  ره  يارب  ناـمز و  رـصع و  ره  رد  هدـنز  رـصاعم و 
.دهد اه  نآ  لامعا  رب  تداهش  دشاب و 

زایتما یتّما  ره  زا  ار  رفن  کی  ام  هک  تسا  نیا  هیآ  زا  دوصقم  : » دـیوگ یم  ، (2) ًادیِهَش » ٍهَّمُأ  ِّلُک  ْنِم  انْعََزنَو  : » هیآ لیذ  رد  يزار  رخف 
و دندومن ، غالبا  ناش  موق  رب  ار  لیالد  هک  دنهد  یم  تداهش  تسا ، ایبنا  دوصقم  هک  دنا  هتفگ  یخرب  .دهد  تداهش  نانآ  رب  ات  میداد 

تسا مدرم  دوخ  هیحان  زا  دراد  دوجو  یهاتوک  رگا  هجیتن  رد  دنا ، هداد  جرخ  هب  دوخ  زا  ار  شـشوک  تیاهن  اه  نآ  ندومن  نشور  رد 
.دنیایبنا اه  نآ  هلمج  زا  هک  دنهد  یم  تداهش  مدرم  رب  نامز  ره  رد  هک  دنتسه  ینادهاش  نانآ  هکلب  دنیوگ : یم  رگید  یخرب  … 
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ناونع هب  ار  یناسک  اـه  نآ  زا  هک  هداد  میمعت  ار  مکح ، نیا  یتعاـمج  ره  تّما و  ره  هب  دـنوادخ  اریز  تسا ؛ رت  کـیدزن  عقاو  هب  نیا 
، دوش یم  ریبعت  ترتف  رـصع  هب  نآ  زا  هک  تشادـن  دوجو  ّیبن  هک  ییاه  ناـمز  مکح  نیا  رد  دوش  یم  لـخاد  اذـل  دـهد ، رارق  دـهاش 

(1) دمآ » …  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  زا  دعب  هک  ییاه  نامز  دننامه 

یم لـصاح  اـیند  رد  هک  ینرق  عمج و  ره  : » دـیوگ یم   (2) «، ْمِْهیَلَع ًادیِهَـش  ٍهَّمُأ  ِّلُـک  ِیف  ُثَْعبَن  َمْوَیَو   » هفیرـش هیآ  لـیذ  رد  ومه  زین  و 
دوخ هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  رـصع  رد  دهاش  .دـشاب  هتـشاد  دوجو  اه  نآ  نایم  رد  دـهاش  ناونع  هب  یـسک  هک  تسا  مزال  ددرگ ،

ْمُْکیَلَع ُلوُسَّرلا  َنوُکَیَو  ِساـّنلا  یَلَع  َءآدَهُـش  اُونوُکَِتل  ًاطَـسَو  ًهَّمُأ  ْمُکاـْنلَعَج  َِکلذَـکَو  : » لاـعتم دـنوادخ  لوق  لـیلد  هب  دوب ، ترـضح 
يرصع ره  هک  دوش  یم  نشور  نایب ، نیا  زا  .دشاب  تّما  نایم  رد  دهاش  لوسر ، زا  دعب  ینامز  ره  رد  هک  تسا  مزال  زین  (3) و  ًادیِهَش »

یب هب  هجیتن  رد  دراد و  يرگید  دـهاش  هب  جاـیتحا  هنرگو  دـشاب ، نوصم  اـطخ  زا  دـیاب  دیهـش  نآ  و  تسین ، مدرم  رب  دـهاش  زا  یلاـخ 
(4) تسا » …  لطاب  نیا  هک  دش ، دهاوخ  یهتنم  تیاهن 

؟ تسیک تما  نیا  دهاش  رـضاح ، موق  رد  لاح  .دشاب  یموق  ره  نایم  رد  موصعم  يدهاش  هک  ینامز  ره  رد  تسا  مزال  هک : نیا  هجیتن 
؟ تسا مالسلا  هیلع  يدهملا  نسحلا  نب  هجح  نامز  ماما  زا  ریغ  یسک  ایآ 

دهاش تافص 

: دوش یم  هدافتسا  تمایق  زور  رد  تّما  ره  دهاش  يارب  دنچ  یتافص  نآرق  تایآ  زا 
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: تسا رشب  سنج  زا  دهاش   - 1

زا دیاب  دهاش  دیهـش و  هک  دوش  یم  هدافتـسا  رگید  تایآ  هیآ و  نیا  زا   (1) «، ْمِهِسُْفنَأ ْنِم  ْمِْهیَلَع  ًادیِهَـش  : » تسا هدمآ  لحن  هروس  رد 
دننامه دـهاش  ینعی  هّما ؛» ّلک  نم  : » تسا هتفر  راک  هب  هیـضیعبت  نم »  » هملک رگید  تایآ  رد  هک  هنوگ  نامه  دـشاب ، رـشب  دوخ  سنج 

رد هک  تسا  ییانعم  نآ  دـّیؤم  نیا  .ظوفحم و  حول  ای  ینامـسآ  باتک  ای  نج  ای  هکئالم ، سنج  زا  هن  تسا ، رـشب  سنج  زا  ناربماـیپ 
.ظوفحم حول  ای  باتک  هن  دشاب  صخش  دیاب  هیآ  نیا  رد  ماما  هک  میدرک  رکذ   (2) «، ْمِهِمامِِإب ٍسانُأ  َّلُک  اوُعْدَن  َمْوَی   » هیآ

: تسا یکی  نامز  ره  رد  دهاش   - 2

اریز تسا ؛ هدش  هراشا  هتکن  نیا  هب  ءارسا  هروس  هیآ  رد  هک  هنوگ  نامه  ًادیهش ، تسا : هدش  هدافتسا  درفم  هغیص  زا  تداهش  تایآ  رد 
ای یمالـسا  تّما  ّلک  ار ، تّما  ره  رب  دـهاش  ناوت  یمن  هک  نیا  رب  دراد  تلالد  دوخ  هبون  هب  نیا  و  ْمِهِمامِِإب .» ٍسانُأ  َّلُـک  : » دـیامرف یم 

.درادن يراگزاس  دش ، هدافتسا  هیآ  زا  هک  دهاش  تدحو  اب  اریز  تسناد ؛ دنرکنم ، زا  یهان  فورعم و  هب  رمآ  هک  ینینمؤم  تعامج 

: دشاب ینّابر  یملع  هطاحا  ياراد   - 3

؛ یبلق تسا  یتالاح  اه  نیا  و  تسا ، قیدصت  نامیا و  ای  بیذکت  رفک و  هب  دوخ  تّما  لامعا  رب  تداهـش  دـهاش ، تیعقوم  هک  اجنآ  زا 
دیاب اذـل  تسا ، لامعا  لاعفا و  ياه  تروص  لمحتم  اهنت  ام  هب  طبترم  ياوق  زین  دراد و  دوجو  ام  رد  هک  يداـع  ساوح  هک  یلاـح  رد 

دهاش دیاب  هک  تسا  تهج  نیا  زا  .دشاب و  هتشاد  ناگدنب  روما  هب  هیبیغ  هطاحا  دهاش ،
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ياه هزیگنا  تاّین و  هب  یهلا  نازیم  رد  لامعا  شزرا  اریز  دشاب ؛ هتشاد  ادخ  ناگدنب  لامعا  قیاقح  هب  ینّابر  یملع  هطاحا  تّما ، ره  رب 
یناسک هلمج  زا  هدوب و  دنوادخ  صاخ  دـییأت  دروم  هک  دـشاب  یناسک  زا  هکلب  دـشابن ، يداع  دارفا  زا  دـهاش  دـیاب  سپ  .تسا  ینطاب 

، تسین تما  همه  راوازـس  تمارک  نیا  هک  تسا  حـضاو  .ددرگ و  علطم  بیغ  ملع  زا  هک  هتفرگ  قلعت  نآ  رب  یهلا  تیاـضر  هک  دـشاب 
(1) تسا …  تما  زا  نیرهاط  يایلوا  صاخ  هکلب 

: تسا باتک  ملع  ياراد  دهاش   - 4

یـصاخ ملع  هب  اذل  تسین ، ریذـپ  ناکما  فراعتم  یعیبط و  بابـسا  اب  تمایق ، زور  رد  تداهـش  يارب  دارفا  ياه  نطاب  زا  نتفای  عالطا 
رب اه  نآ  زا  رتالاب  دیآ و  قئاف  یعیبط  بابـسا  رب  دـناوتب  ات  دـنک  یم  اطع  دوخ  ناگدـنب  زا  یخرب  هب  لاعتم  دـنوادخ  هک  تسا  جایتحا 

دناوتب ات  دشاب  اراد  دنوادخ  نذا  هب  ار  ینیوکت  تیالو  زا  يا  هبترم  دـیاب  هجیتن  رد  تسین ، یهار  ار  بابـسا  نآ  هک  دوش  علطم  يروما 
رد دیآ  یم  تسد  هب  یعیبط  ریغ  بابـسا  زا  هک  ار  ملع  زا  عون  نیا  .دنک  ادـیپ  عالطا  یعیبط  ریغ  روما  هب  هتـشذگ و  یعیبط  بابـسا  زا 
هب نمی  زا  اـیخرب  نب  فسآ  طـسوت  سیقلب  تخت  ندروآ  هصق  رد  هک  هنوگ  ناـمه  .تسا  هدـش  ریبـعت  باـتکلا » ملع   » هب نآ  زا  نآرق 

ینیوکت تردق  نیا  أشنم  نآرق  .مینک  یم  هدهاشم  ار  ینیوکت  تیالو  صاخ و  ملع  نیا  ندز ، مه  رب  مشچ  کی  زا  رتمک  رد  نیطسلف 
اَنَأ ِباتِْکلا  َنِم  ٌْملِع  ُهَدـْنِع  يِذَّلا  َلاق  : » دـیامرف یم  دـناد و  یم  باتکلا » ملع   » زا ایخرب  نب  فسآ  عـالطا  تسا  زاـجعا  ّدـح  رد  هک  ار 

اذه َلاق  ُهَْدنِع  ًاّرِقَتْسُم  ُهآَر  اّمَلَف  َُکفْرَط  َْکَیلِإ  َّدَتْرَی  ْنَأ  َْلبَق  ِِهب  َکِیتآ 
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نیا رد  ار  نآ  نم  ینزب ، مه  رب  مشچ  وت  هک  نآ  زا  شیپ  تفگ : نینچ  دوـب  باـتک  زا  یـشناد  وا  دزن  هک  یـسک   » (1) ؛» یِّبَر ِلْضَف  ْنِم 
« .نم رب  ادخ  بناج  زا  تسا  یتمعن  نیا  تفگ : دید و  رضاح  دوخ  ربارب  رد  ار  تخت  نامیلس  ناهگان  .منک  یم  رضاح  سلجم 

اذل تسا ، فسآ  وا  زا  دعب  تّجح  هک  دنامهفب  مدرم  هب  هک  تساوخ  وا  .دوب  مالـسلا  هیلع  نامیلـس  ترـضح  ّیـصو  ایخرب  نب  فصآ 
تّجح ار  وا  هدومن و  دامتعا  وا  هب  مدرم  ات  دوش  رداص  وا  زا  تسا  باـتکلا  ملع  نآ  أـشنم  هک  ینیوکت  یفرـصت  وا  زا  هک  درک  يراـک 

.دننادب

ریامـض رب  یعیبط  ریغ  بابـسا  قیرط  زا  دناوتب  ات  دشاب  باتک » ملع   » وا دزن  دیاب  دشاب  دوخ  موق  رب  دـهاش  تسا  رارق  هک  یـسک  هجیتن :
ِیْنَیب ًادیِهَـش  ِهَّللِاب  یفَک  ْلـُق  ًالَـسُْرم  َتَْسل  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُلوُقَیَو  : » دـیامرف یم  لاـعتم  دـنوادخ  .دـشاب  هتـشاد  یهاـگآ  دوخ  تما  دارفا 

ادخ و امش  نم و  نیب  هاوگ  اهنت  وگب  یتسین ، ادخ  لوسر  وت  هک  دننک  ضارتعا  وت  رب  نارفاک  و   » (2) ؛» ِباتِْکلا ُْملِع  ُهَْدنِع  ْنَمَو  ْمُکَْنَیبَو 
« .دوب دهاوخ  تسا  باتک  ملع  ناشدزن  هک  یناسک 

ماما تّما  ره  رد  دهاش  زا  دوصقم  هک  دیآ  یم  تسد  هب  یبوخ  هب  هدش  دراو  تداهش  تایآ  هیآ و  نیا  لیذ  رد  هک  نیقیرف  تایاور  زا 
.دشاب یم  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  اه  نآ  رخآ  مالسلا و  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  تما  نیا  رد  اه  نآ  لّوا  هک  تسا  موصعم 

تّما رد  اـهنت  هیآ  نیا  دومرف : هک  دـنک  یم  لـقن  ءاـسن  هروس  زا  هیآ 41  ریـسفت  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  دوخ  دنـس  هب  ینیلک 
هدش لزان  هلآو  هیلع  هللا  یلصدّمحم 

ص:22

هیآ 40. لمن ، هروس  . 22 - 1
هیآ 43. دعر ، هروس  . 23 - 2
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(1) .تسا ام  رب  دهاش  زین  هلآو  هیلع  هللا  یلصدّمحم  و  تسا ، نانآ  رب  دهاش  هک  ام  زا  تسا  یماما  نانآ  زا  ینرق  ره  رد  اریز  تسا ؛

يِذَّلا َلاق  : » هیآ دروم  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  هک  دـنک  یم  لقن  دیعـس  وبا  زا  شدنـس  هب  رابخالا » یناـعم   » رد قودـص 
هیآ زا  دوصقم  ادخ ! لوسر  يا  مدرک : ضرع  .تسا  دوواد  نب  نامیلس  مردارب  ّیصو  وا  دومرف : مدومن ، لاؤس  ِباتِْکلا » َنِم  ٌْملِع  ُهَْدنِع 

(2) .تسا بلاط  یبا  نب  یلع  مردارب  نآ  دومرف : تسیک ؟ ِباتِْکلا » ُْملِع  ُهَْدنِع  ْنَمَو  ْمُکَْنَیبَو  ِیْنَیب  ًادیِهَش  ِهَّللِاب  یفَک  ُْلق  »

راذنا هیآ   - 3

راذنا هیآ   - 3

.تسا راذنا  هیآ  دوش ، یم  هدافتسا  ینامز  رصع و  ره  رد  موصعم  ماما  دوجو  ترورض  اه  نآ  زا  هک  یتایآ  هلمج  زا 

رفاک هک  یناسک   » (3) ؛» ٍداه ٍمْوَق  ِّلُِکلَو  ٌرِْذنُم  َْتنَأ  امَّنِإ  هِّبَر  ْنِم  ٌهَیآ  ِْهیَلَع  َلِْزنُأ  َْول ال  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُلوُقَیَو  : » دیامرف یم  لاعتم  دـنوادخ 
تیادـه یهورگ  ره  يارب  يا و  هدـنهد  میب  طقف  وت  هدـشن !؟ لزان  وارب  شراـگدرورپ  زا  يا ] هزجعم  و   ] هیآ ارچ  دـنیوگ : یم  دـندش 

« .تسا يا  هدننک 

رصع و ره  رد  هک  تقیقح  ّقح و  هب  تسا  يا  هدننک  تیاده  یموق  ره  يارب  مومع  روط  هب  هک  دوش  یم  هدافتـسا  قوف  هیآ  حیرـص  زا 
تیبوبر ياضتقم  اریز  دراد ؛ يراگزاس  یلقع  نیهارب  ربتعم و  تایاور  رگید و  تایآ  اب  تقیقح  نیا  .دشاب  هتـشاد  دوجو  دـیاب  ینامز 

رارق یتجح  مدرم  يارب  ینامز  رصع و  ره  رد  لاعتم  دنوادخ  هک  تسا  نآ  یهلا 

ص:23

ص 190. ج 1 ، یفاک ، . 24 - 1
ص 388. ج 11 ، نازیملا ، . 25 - 2
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يِذَّلاَو يّوَسَف *  َقَلَخ  يِذَّلا  : » دیامرف یم  دـنوادخ  .دـنزاس  نومنهر  تیادـه و  تقلخ ، زا  فدـه  تیاغ و  ّقح و  هب  ار  نانآ  ات  دـهد 
ناسنا عون  رد  ّتنـس  نیا  .دومن » تیاده  درک و  يریگ  هزادنا  هک  نامه  درک و  مّظنم  دیرفآ و  هک  يدنوادخ  نامه   » (1) ؛  يدَهَف َرَّدَق 

هب ار  ناـنآ  هک  دومن  ریدـقت  و  داد ، رارق  دوخ  ياـج  رد  ار  زیچ  ره  دومن و  قـلخ  ار  مدرم  دـنوادخ  هک  اـنعم  نیا  هب  تسا ؛ يراـج  زین 
هابتـشا اطخ و  ره  زا  موصعم  نایداه  دوجو  نامه  هک  یعیبط  بابـسا  هار  زا  ار  فده  نیا  متح  روط  هب  .دـنک و  ییامنهار  ناشتالامک 

.دنک یم  لابند  تسا ،

نآرق حالطصا  رد  يداه » »

رد هیآ  قـالطا  .ّیبن  ریغ  اـی  دـشاب  ّیبـن  هاوخ  ددرگ ، یمن  یلاـخ  ّقح  هب  يداـه  زا  هاـگ  چـیه  نیمز  هک  نیا  رب  دراد  تلـالد  قوف  هیآ 
« فاّشک  » ریسفت رد  هفیرـش  هیآ  لیذ  رد  يرـشخمز  هک  هنوگ  نامه  دنک ، یم  یفن  ایبنا  رد  ار  يداه  قادصم  رـصح  ٍداه » ٍمْوَق  ِّلُِکلَو  »

رـشب يارب  يداه  تّجح و  تسا ، یلاخ  ّیبن  زا  هک  ییاه  رـصع  رد  دـیآ  یم  مزال  تروص  نیا  ریغ  رد  اریز  تسا ؛ هدرک  هراشا  نآ  هب 
.دشاب هتشادن  دوجو 

، تسا لاعتم  دنوادخ  نآ  زا  هلاصإلاب  ّقح  هب  تیاده  رما  هک  میرب  یم  یپ  نآرق  هب  هعجارم  اب  تسیک ؟ نآرق  حالطـصا  رد  لّوا  يداه 
ِّقَْحلا َیلِإ  يِدْهَی  ْنَم  ْمُِکئآکَرُـش  ْنِم  ْلَه  ُْلق   » .دـنک یم  ضیوفت  وا  رد  تیلباق  داجیا  اب  دـنک ، هدارا  هک  سک  ره  هب  دـنوادخ  هاگ  نآ 

چیه ایآ  وگب :  » (2) ؛» َنوُمُکَْحت َْفیَک  ْمَُکل  امَف  يدُْهی  ْنَأ  ّالِإ  يِّدِهَی  ْنَّمَأ ال  َعَبَُّتی  ْنَأ  ُّقَحَأ  ِّقَْحلا  َیلِإ  يِدْهَی  ْنَمَفَأ  ِّقَْحِلل  يِدـْهَی  ُهَّللا  ُِلق 
هک یسک  ایآ  .دنک  یم  تیاده  ّقح  هب  ادخ  اهنت  وگب : دنک ؟ یم  تیاده  ّقح  يوس  هب  امش  ياهدوبعم  زا  کی 

ص:24

تایآ 2 و 3. یلعا ، هروس  . 27 - 1
هیآ 35. سنوی ، هروس  . 28 - 2
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ار امـش  دننک ؟ شتیاده  رگم  دوش  یمن  تیاده  دوخ  هک  سک  نآ  ای  تسا ؛ رت  هتـسیاش  يوریپ  يارب  دـنک  یم  ّقح  يوس  هب  تیادـه 
».!؟ دینک یم  يرواد  هنوگچ  دوش ، یم  هچ 

رارق هک  سک  ره  .تسا و  وا  يارب  زا  تیبوبر  اریز  تسا ؛ دنوادخ  هب  رصحنم  تیاده  رما  هک  دوش  یم  هدافتسا  حیرص  روط  هب  هیآ  زا 
(1) ؛» انِْرمَِأب َنوُدْهَی  ًهَِّمئَأ  ْمُهاْنلَعَجَو  : » دیامرف یم  لاعتم  دنوادخ  اذل  دشاب ، بوصنم  دـنوادخ  بناج  زا  دـیاب  دـسرب  ماقم  نیا  هب  تسا 

یبلطم دـّیؤم  نیا  دراد و  تلالد  بلطم  نیا  رب  زین  رگید  یتایآ  و  .دـننک » یم  تیادـه  ام  رما  هب  هک  میداد  رارق  یناماما  ار  نانآ  ام  «و 
قلعت شتیـشم  هدارا و  هک  سک  ره  هب  ادخ  تسا و  یهلا  بصنم  دهع و  تماما ، هک  تسا  هدـش  هراشا  نآ  هب  مالک  ملع  رد  هک  تسا 

.دنک یم  هضافا  دشاب  یتاذ  ياه  تیلباق  ياراد  و  هتفرگ ،

هیآ رد  يداه  قادصم 

يور رد  قلخ  رب  تّجح  مامتا  يارب  نامز  ره  رد  قالطالا » یلع   » يداه دوجو  رب  حیرص  روط  هب  قوف  هیآ  دش ، هراشا  هک  هنوگ  نامه 
؟ تسیک هیآ  نیا  رد  يداه  قادصم  هک  مینیبب  لاح  .دراد  تلالد  نیمز 

هدوبن یعیرـشت  باتک  حون  ترـضح  زا  لبق  اریز  درک ؛ انعم  ینامـسآ  باتک  هب  ار  هیآ  رد  يداه  ناوت  یمن  دـش  هتفگ  هک  روط  نامه 
يارب هک  نیا  هن  دراد ، دوجو  ظوفحم  حول  کی  اهنت  اریز  درادن ؛ انعم  نتفرگ  ظوفحم  حول  ار  يداه  قادـصم  هک  هنوگ  نامه  تسا ،
يداه قادصم  ناوت  یمن  زین  .درک و  هصالخ  ّیبن  رد  ار  يداه  ناوت  یمن  دش ؛ هراشا  هک  هنوگ  نامه  زین  .دشاب و  حول  کی  یموق  ره 

اریز داد ؛ رارق  دنوادخ  ار 

ص:25

هیآ 73. ایبنا ، هروس  . 29 - 1
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دّدـعت رب  تلالد  هدـمآ و  مهبم  تروص  هب  قوف  هیآ  رد  هک  اـجنآ  زا  یلو  تسا ، هلاـصالاب » قـالطالا و  یلع   » يداـه دـنوادخ  هچرگ 
نودب میقتسم و  روط  هب  دنوادخ  تیاده  هک  هتکن  نیا  نتفرگ  رظن  رد  اب  ًاصوصخ  داد ، رارق  دنوادخ  ار  نآ  قادصم  ناوت  یمن  دراد ،

اب صاخ  طابترا  تهج  هب  دنوادخ  زا  اه  نآ  هک  تفرگ  دهاوخ  ماجنا  رشب  دوخ  سنج  زا  ینایداه  طسوت  هکلب  دوب ، دهاوخن  هطـساو 
.دنهد یم  لاقتنا  مدرم  هب  سپس  و  دننک ، یم  یقلت  وا ،

تّجح نیا  هک  تهج  نآ  زا  .ماما و  ای  دشاب  ّیبن  هاوخ  دشابن ؛ تّجح  زا  یلاخ  نیمز  ینامز  ره  رد  تسا  مزال  هک  دوش  یم  نیا  هجیتن 
.میوش یم  وا  راتتسا  تبیغ و  هب  لئاق  وا ، دوجو  هب  داقتعا  اب  راچان  تسین ، رضاح  ام  رصع  رد 

ریذن هیآ   - 4

ییامنهر هدـنناسرت و  ناـشنایم  رد  هک  نآ  زج  هدوبن  یتما  چـیه  و   » (1) ؛» ٌریِذَن اهِیف  الَخ  ّالِإ  ٍهَّمُأ  ْنِم  ْنِإَو  : » دـیامرف یم  لاعتم  دـنوادخ 
« .تسا هدوب 

تعامج يا  : » دومرف مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  .دشاب  يا  هدنهد  راذنا  مدرم  نیب  رد  دـیاب  ینامز  ره  رد  هک  دوش  یم  هدافتـسا  قوف  هیآ  زا 
تما نـیا  ریذـن  رگم  رفعجاـبا ! يا  دـش : ضرع  ٌریِذـَن .» اـهِیف  ـالَخ  اـّلِإ  ٍهَّمُأ  ْنـِم  ْنِإَو  : » دـیامرف یم  یلاـعت  كراـبت و  دــنوادخ  هـعیش !
قطانم همه  هدننک  راذنا  شتایح  نامز  رد  دّمحم  ایآ  اّما  ییوگ ، یم  تسار  يرآ ، دومرف : ترضح  تسین ؟ هلآو  هیلع  هللا  یلصدمحم 

(2) دوب » … ؟

ص:26

هیآ 24. رطاف ، هروس  . 30 - 1
ص 249. ج 1 ، یفاک ، . 31 - 2
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زور ات  نامز  لوط  رد  قالطالا » یلع   » يداه موصعم و  ماما  دوجو  موزل  تابثا  ددصرد  تیاور  ردـص  هنیرق  هب  مالـسلا  هیلع  ترـضح 
رد هباحـص  زا  اذل  دنک ، تیاده  ار  دوخ  تّما  همه  ییاهنت  هب  هک  تشادن  ناکما  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  دـیامرف : یم  .تسا  تمایق 

شتافو زا  دـعب  يارب  تفرگ ، کمک  مدرم  زا  تیادـه  يارب  شتایح  نامز  رد  هک  هنوگ  نامه  سپ  .تفرگ  یم  کـمک  مهم  رما  نیا 
ناما رد  هابتـشا  اطخ و  هنوگ  ره  زا  هتـشاد و  رارق  وا  ّطخ  رد  هک  یناسک  دریگ ، یم  کمک  رـشب  تیادـه  يارب  موصعم  يدارفا  زا  زین 
مـسق رد  هک  تسا  نیا  رد  تسا ، تایح  زا  دعب  تایح و  نامز  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  بناج  زا  غّلبم  نیب  هک  یقرف  اهنت  .دنـشاب 

دنز رـس  ناـنآ  زا  یهابتـشا  اـطخ و  هک  ناـمز  ره  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  روضح  اـب  اریز  دـشاب ؛ موصعم  غّلبم  هک  تسین  مزـال  لّوا 
زا اریز  تسا ؛ تعیرـش  نییبت  ددصرد  ترـضح  تافو  زا  دعب  هک  یغّلبم  ریذن و  فالخ  هب  دـیامن ، یم  لزع  ای  هدرک  لرتنک  ترـضح 

ریـسفت رد  .دنـشاب  رادروخرب  یقالخا  یملع و  تالامک  تمـصع و  ماقم  زا  دـیاب  اذـل  تسین ، شلزع  ناکما  بصن ، زا  دـعب  هک  اجنآ 
(1) .تسا » یماما  ینامز ، ره  يارب  : » میناوخ یم  قوف  هیآ  لیذ  رد  میهاربا  نب  یلع 

تیاده هیآ   - 5

ّقح هب  يا  هقرف  میدـیرفآ  هـک  یناـسک  هـلمج  زا  و   » (2) ؛» َنُولِدـْعَی ِِهبَو  ِّقَْحلِاب  َنوُدـْهَی  ٌهَّمُأ  انْقَلَخ  ْنَّمِمَو  : » دـیامرف یم  لاعتم  دـنوادخ 
« .دندرگ یم  رب  ّقح  هب  دنبای و  یم  تیاده 

: دنک یم  لقن  یئابج  زا  شریسفت  رد  قوف  هیآ  لیذ  رد  يزار  رخف 

ص:27

ص 209. ج 2 ، میهاربا ، نب  یلع  ریسفت  . 32 - 1
هیآ 181. فارعا ، هروس  . 33 - 2
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یم تیادـه  نآ  هب  ار  مدرم  هدرک و  ّقـح  هب  لـمع  ماـیق و  هک  یـسک  زا  تسین  یلاـخ  یناـمز  چـیه  هک  نیا  رب  دراد  تلـالد  هیآ  نیا  »
(1) .دننک »

؛ دراد دوجو  موصعم  رفن  کی  ینرق  ره  رد  هک  نیا  رب  دراد  تلالد  هیآ  : » دیوگ یم  قئاقدـلا » زنک   » ریـسفت رد  يدهـشم  دـمحم  ازریم 
لداع يداه و  تسین  موصعم  هک  یـضعب  نآ  و  اه ، نآ  مامت  هن  دـنقلخ  زا  یـضعب  اه  لداع  اه و  يداـه  هک  نیا  رب  دراد  تلـالد  اریز 

(2) تسین » یّلک 

 - ّلجو ّزع  دنوادخ -  لوق  هرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هک  دنک  یم  لقن  نانـس  نب  هَّللادـبع  زا  دوخ  دنـس  هب  هللا  همحر  ینیلک 
(3) .تسا » مالسلا  مهیلع  همئا  هیآ  زا  دوصقم  : » دومرف ترضح  .مدرک  لاؤس  َنُولِدْعَی » ِِهبَو  ِّقَْحلِاب  َنوُدْهَی  ٌهَّمُأ  انْقَلَخ  ْنَّمِمَو  »

نیقداص هیآ   - 6

اب هارمه  هدرک و  هـشیپ  اوـقت  نینمؤــم  يا   » (4) ؛» َنِیقِداّـصلا َعَم  اُونوُکَو  َهَّللا  اوُقَّتا  اوـُنَمآ  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  اـی  : » دـیامرف یم  لاـعتم  دـنوادخ 
« .دیشاب نیقداص 

هب لئاق  هک  دنا  یناسک  نیقداص  .دـننک  تعباتم  قلطم  روط  هب  نانآ  زا  هدوب و  نیقداص  اب  هراومه  هک  دـنک  یم  رما  ار  نینمؤم  هیآ  نیا 
.دنترضح نآ  هریس  یلمع  يوگلا  هدرک و  ادتقا  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  هب  دننک ، یم  لمع  نآ  هب  هدوب و  ّقح 

: تسا لامتحا  ود  قوف  هیآ  رد  نیقداص  زا  دوصقم  رد 

؛ تسا لوقعم  ریغ  لامتحا  نیا  دشاب ، نینمؤم  عیمج  دوصقم   - 1

ص:28
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دسر هچ  ات  دنا  هدش  رایـسب  شنامز  رد  وا  رب  نایوگ  غورد  هک  نیا  هب  دومن  فارتعا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هک  نآ  ًاصوصخ 
.هلآو هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  زا  دعب  نامز  هب 

.تسا حیحص  انعم  نیا  .دنشاب  نینمؤم  زا  یخرب  نیقداص  زا  دوصقم  هک  نیا   - 2

یهلا رما  لاثتما  ریغ ، زا  اه  نآ  زییمت  اب  ات  دنا  یتایـصوصخ  هچ  ياراد  نانآ  هک  نیا  میـشاب و  هّدـع  نیا  ییاسانـش  لابند  هب  دـیاب  لاح 
.مینک یهارمه  اه  نآ  اب  هدرک ،

نید ياقب  رارمتـسا و  ات  هک  نیا  ای  تسا و  نآ  لوزن  نامز  صوصخم  هیآ ، دافم  ایآ  هک : نیا  تسا  حرطم  زیچ  ره  زا  لـبق  هک  یلاؤس 
؟ تسا یقاب  یمالسا 

؛ تسا ناگدـنب  هب  وا  تمحر  فطل و  دـنوادخ و  تمکح  فلاخم  نآ ، لوزن  نامز  هب  هیآ  صاـصتخا  هب  لوق  مییوگ : یم  باوج  رد 
هب هک  تسا  حیحـص  ایآ  دنک ، جراخ  تاملظ  زا  ار  نانآ  ات  هداتـسرف  مدرم  يوس  هب  اه  تّدم  زا  دـعب  ار  شربمایپ  هک  يدـنوادخ  اریز 

ینامز ره  رد  دیاب  هک  نیا  هجیتن  .تسا  یفنم  متح  روط  هب  باوج  دندرگزاب ؟ تلاهج  یکیرات و  هب  رگید  راب  ات  هدرک  اهر  دوخ  لاح 
ّقح هب  ناشتاروتسد ، هب  تیاده  ادتقا و  اب  ات  دشاب ، هدش  قالطالا  یلع  اه  نآ  تعاطا  هب  رما  هک  دنشاب  قالطالا » یلع  قداص   » يدارفا

همئا نید و  نایماح  عرـش و  نانیما  لوسر و  ياـفلخ  یحو و  نیلماـح  ناـمه  هیآ  رد  نیقداـص  سپ  .مییآ  لـیان  تداعـس  تقیقح و  و 
هدومن ناشکاپ  یـصقن  بیع و  ره  زا  هدرک و  رود  نانآ  زا  ار  يدـیلپ  سجر و  دـنوادخ  هک  یناسک  دـنتیاده ، ياـه  غارچ  تیادـه و 

موصعم تیب  لها  زا  ریغ  یناسک  نانیا  .تسا و 

ص:29
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.میشاب ناشیا  هارمه  دیاب  نامز  نیا  رد  ام  و  تسا ، مالسلا  هیلعدوعوم  يدهم  اه  نآ  رخآ  هک  دنتسین ، مالسلا  مهیلعربمایپ 

رمالا یلوا  هیآ   - 7

دوخ نایم  زا  هک  يرما  ناـبحاص  لوسر و  ادـخ و   » (1) ؛» ْمُْکنِم ِْرمَْألا  ِیلوُأَو  َلوُسَّرلا  اوُعیِطَأَو  َهَّللا  اوُعیِطَأ  : » دـیامرف یم  لاعتم  دـنوادخ 
« .دییامن تعاطا  ار  تسا  امش 

، مییامن تعاطا  ار  وا  ات  دشاب  تایح  دیق  رد  یموصعم  ماما  دیاب  ینامز  رصع و  ره  رد  هک  دوش  یم  هدافتـسا  یبوخ  هب  زین  قوف  هیآ  زا 
.تسا دنوادخ  زا  تعاطا  هکلب  ربمایپ  زا  تعاطا  دننامه  هک  یتعاطا 

هب ناـنآ  راـیتخا  مدرم و  روما  ماـمز  هک  یناـسک  تسا ، یهن  رما و  ّقح  نأـش و  ناـبحاص  ناـمه  قوف  هیآ  رد  رمـالا » یلوا   » زا دوصقم 
نودـب قلطم و  روط  هب  تعاطا  بوجو  رب  هک  اـجنآ  زا  هیآ  نیا  .دنـشاب  یم  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  ناـمه  هک  تسا ، ناشتـسد 

لوسر ادخ و  تعاطا  اریز  دروآ ؛ یم  رد  ضقانت  زا  رـس  هنرگو  تسا ، رمالا  یلوا  تمـصع  مزلتـسم  دراد ، تلالد  یطرـش  دیق و  چیه 
نایـسن وهـس و  هابتـشا و  ای  هانگ  هب  روما  زا  یخرب  رد  دشابن و  موصعم  رمالا  یلوا  رگا  لاح  تسا ، بجاو  یطرـش  دیق و  چـیه  نودـب 

لاحم ضقانت  تسا ، تعاطا  بوجو  هب  مکح  لعج  رد  ضقانت  مزلتـسم  دشاب ، بجاو  قلطم  روط  هب  وا  تعاطا  لاح  نیع  رد  دـتفیب و 
تـسا وا  تسد  هب  یهن  رما و  نأش  هک  تما  نیا  یقیقح  رما  بحاص  هک  اج  نآ  زا  .دشاب و  موصعم  رمالا  یلوا  دـیاب  هجیتن : رد  تسا ،

دیاب نیاربانب  تسا ، بیاغ  مدرم  هاگدید  زا  یحلاصم  تهج  هب 

ص:30
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.تسا بیاغ  تّما  ناگدید  زا  دنچ  ره  دشاب ، یهن  رما و  یهلا و  هّیلک  تیالو  بحاص  هک  میشاب  یماما  دوجو  هب  دقتعم 

لاعتم دـنوادخ  : » دـیوگ یم  وا  .تسا  ّتنـس  لها  فورعم  رّـسفم  يزار  رخف  هدومن ، ییامنهار  انعم  نیا  رد  ار  ام  هک  یناسک  هلمج  زا 
بناـج زا  وا  تعاـطا  هب  رما  عـطق ، مزج و  روـط  هب  هک  سک  ره  و  تسا ، هدوـمن  مزج  روـط  هب  رمـألا  یلوا  تعاـطا  هب  رما  هیآ  نیا  رد 
تعباتم هب  رما  ار  ام  دنوادخ  زاب  اطخ ، رب  مادقا  ضرف  اب  رگا  تروص ، نیا  ریغ  رد  اریز  دشاب ؛ نوصم  اطخ  زا  دیاب  دشاب  هدش  دنوادخ 

.تسا و هنع  یهنم  تساطخ ، هک  تهج  نآ  زا  اطخ  .دـشاب  هدرک  اطخ  لعف  هب  رما  دـنوادخ  هک  دـیآ  یم  مزال  هجیتن  رد  تسا ، هدومن 
دیاـب هیآ  رد  رمـالا  یلوا  هک : نیا  هجیتـن  .تسا  لاـحم  هک  دوش  یم  دـحاو  راـبتعا  هب  دـحاو  لـعف  رد  یهن  رما و  عاـمتجا  هب  ّرجنم  نیا 

(1) .دشاب » موصعم 

تفلاخم هب  دوش  مامت  هعیـش  عفن  هب  هیآ  دـهاوخ  یمن  هک  اجنآ  زا  هار  همادا  رد  یلو  هدومن ، تقفاوم  ام  اب  اـجنیا  اـت  هچرگ  يزار  رخف 
یمالـسا ماکحا  لئاسم و  هب  هک  یناسک  تسا ، تّما  ناگرزب  زا  دقع  ّلح و  لها  هیآ  رد  رمالا  یلوا  زا  دارم  هک  هدرک  اعّدا  هتخادرپ و 

اّربم یـصقن  بیع و  ره  زا  دوش  یم  لصاح  عامتجا  نیا  زا  هک  يا  هجیتن  دندرک ، عامتجا  يا  هلأسم  رب  رگا  اذل  دـنراد ، لماک  یهاگآ 
.داد میهاوخ  خساپ  اه  نآ  هب  هتخادرپ و  يزار  رخف  ّهلدا  هب  هّصاخ  تماما  ثحب  رد  ام  .تسا 

ماما هیآ   - 8

ماما هیآ   - 8

.تسا ماما »  » هیآ دراد ، نیمز  يور  رد  نامز  رصع و  ره  رد  موصعم  ماما  تّجح و  دوجو  ترورض  رب  تلالد  هک  یتایآ  هلمج  زا 

ص:31
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ْنَمَو ًالِیتَف *  َنوُمَلُْظی  الَو  ْمَُهباتِک  َنُؤَْرقَی  َِکئلوُأَف  ِِهنیِمَِیب  َُهباتِک  َِیتوُأ  ْنَمَف  ْمِهِمامِِإب  ٍسانُأ  َّلُک  اوُعْدَن  َمْوَی  : » دـیامرف یم  لاعتم  دـنوادخ 
.میناوخ یم  ناش  ياوشیپ  هب  ار  یهورگ  ره  هک  ار  يزور  [ روآ دای  هب   »] (1) ؛» ًالِیبَس ُّلَضَأَو  یمْعَأ  ِهَرِخْآلا  ِیف  َوُهَف  یمْعَأ  ِهِذه  ِیف  َناک 

هب ییامرخ  هتسه  فاکش  هتشر  ردق  هب  دنناوخ و  یم  [ رورس يداش و  اب   ] ار نآ  دوش  هداد  ناشتسار  تسد  هب  ناشلمع  همان  هک  یناسک 
« .دوش یمن  متس  نانآ 

تیاده و ماما  هچ  دنناوخ ؛ یم  شیاوشیپ  اب  ار  وا  هدوب و  شماما  اب  هارمه  تمایق  زور  رد  سک  ره  هک  دوش  یم  هدافتـسا  قوف  هیآ  زا 
هب داقتعا  اب  ات  دشاب  هتشاد  دوجو  تسا  رادروخرب  تمصع  ماقم  زا  هک  تقیقح  ّقح و  هب  ماما  ینامز  ره  رد  دیاب  سپ  .تلالض  ماما  ای 
هک ددرگ  نیمیلا  باحصا  زا  رگید  ریبعت  هب  .دوش و  هداد  شتـسار  تسد  هب  شلمع  همان  هدش و  راگتـسر  شتاروتـسد  زا  يوریپ  وا و 

ٍدوُْضنَم ٍْحلَطَو  ٍدوُضْخَم *  ٍرْدِس  ِیف  ِنیِمَْیلا *  ُباحْـصَأ  ام  ِنیِمَْیلا  ُباحْـصَأَو  : » دیامرف یم  نانآ  هرابرد  میرک  نآرق  رد  لاعتم  دنوادخ 
نانآ یناگتسجخ ! نیمی و  باحصا  هچ  ناگتسجخ ! نیمی و  باحصا  و   » (2) ؛» …  ٍهَرِیثَک ٍهَهِکافَو  ٍبوُکْسَم *  ٍءامَو  ٍدوُدْمَم *  ٍّلِظَو  * 

هدیـشک و هیاس  و  وبـشوخ .] گنرـشوخ و  یتخرد   ] گرب رپ  حلط   ] تخرد هیاس  رد  .دنراد و  رارق  راخ  یب  ردـس ]  ] ناتخرد هیاس  رد 
 … « ناوارف ياه  هویم  اهراشبآ و  رانک  رد  .هدرتسگ و 

: دنا هتسد  ود  رب  دنرادن  ّقح  هب  داقتعا  فارتعا و  هک  یناسک 

: دیوگ یم  نانآ  هرابرد  نآرق  هک  هنوگ  نامه  .دنک  یم  توعد  خزود  هب  ار  مدرم  هک  یماما  دنلطاب ، ماما  هب  دقتعم  هک  یناسک  فلا )
ْمُهاْنلَعَجَو »

ص:32
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« .دننک یم  توعد  خزود  هب  ار  مدرم  هک  میداد  رارق  یناماما  ار  نانآ  دوخ ] لاح  هب  ناشندرک  اهر  اب   ] ام  » (1) ؛» ِراّنلا َیلِإ  َنوُعْدَی  ًهَِّمئَأ 

ِیف ِلامِّشلا *  ُباحْصَأ  ام  ِلامِّشلا  ُباحْصَأَو  : » دیامرف یم  هک  اجنآ  تسا ، هدرک  ریبعت  لامشلا » باحصا   » هب نآرق  دارفا  هتـسد  نیا  زا 
هناشن هب  ناشلامعا  همان  هک  ! ] یلامش باحصا  هچ  لامـش ، باحـصا  و   » (2) ؛» ٍمیِرَک الَو  ٍدِراب  ـال  ٍموُمْحَی *  ْنِم  ٍّلِـظَو  ٍمیِمَحَو *  ٍموُمَس 

مکارتم ياهدود  هیاس  رد  .دـنراد و  رارق  نازوس  بآ  هدنـشک و  ياهداب  نایم  رد  نانآ  دوش .] یم  هداد  نانآ  پچ  تسد  هب  ناش  مرج 
« .شخب مارآ  هن  تسا و  کنخ  هن  يا  هیاس  از ، شتآ  و 

دنهاوخ لامشلا » باحصا   » رد لخاد  دنراد  روصق  ّقح  رب  ماما  باختنا  مدع  رد  رگا  هک  دنرادن  یماما  چیه  هب  داقتعا  هک  یناسک  ب )
.دوب

تّجح دوجو  ترورض 

اذل دشاب و  هتـشاد  تسا  هعاطالا  بجاو  هک  ّقح  هب  ماما  دـیاب  سک  ره  هک  دوش  یم  هدافتـسا  ْمِهِمامِِإب » ٍسانُأ  َّلُک  اوُعْدـَن  َمْوَی   » هیآ زا 
.دوب دهاوخن  ناسنا  يارب  يراگتسر  حالف و  وا  زا  تعباتم  تفرعم و  نودب  هک  یماما  تسین ، یلاخ  وا  دوجو  زا  ینامز  چیه 

: دوش یم  هدافتسا  زین  تایاور  یخرب  زا  انعم  نیا 

رد دریمب  سک  ره   » (3) ؛» هیلهاج هتیم  تام  هنامز  مامإ  فرعی  ملو  تام  نم  : » دومرف هک  هدـش  لقن  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا 
« .تسا هتفر  ایند  زا  تیلهاج  گرم  هب  وا  هتخانشن ، ار  دوخ  نامز  ماما  هک  یلاح 

ص:33

هیآ 41. صصق ، هروس  . 42 - 1
.44 تایآ 41 -  هعقاو ، هروس  . 43 - 2

.تماما ثحبم  دصاقم ، حرش  . 44 - 3
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فلاخم لامتحا 

یموصعم ّقح و  هب  ماـما  هک  دراد  ترورـض  یناـمز  ره  رد  هک  دوش  یم  هدافتـسا  ثحب  دروم  هیآ  زا  میدرک  هراـشا  هک  هنوـگ  ناـمه 
هدش هداد  هیآ  نیا  دروم  رد  يرگید  تالامتحا  یلو  .دنسرب  تداعس  هب  هدرک ، ادتقا  وا  هب  بلط  ّقح  ياه  ناسنا  ات  دشاب  هتشاد  دوجو 

: میهد یم  رارق  یسررب  دروم  ار  اه  نآ  هک 

ره يارب  هک  تسا  نآ  هیآ  زا  دافتـسم  اریز  تسا ؛ لطاب  لاـمتحا  نیا  یلو  .دـشاب  ظوفحم » حول  ، » هیآ رد  ماـما »  » زا دارم  هک  نیا   - 1
.درادن دارفا  زا  یخرب  هب  صاصتخا  تسین و  شیب  یکی  ظوفحم » حول   » هک یلاح  رد  تسا ، ماما  یموق  هفیاط و 

همه لـماش  اریز  تسا ؛ لـطاب  زین  لاـمتحا  نیا  هک  دـشاب ، موق » ره  ینامـسآ  باـتک   » ثحب دروـم  هیآ  رد  ماـما »  » زا دارم  هک  نیا   - 2
هیلع حون  ترـضح  باتک  تعیرـش ، رب  لمتـشم  باتک  نیلّوا  هک  یلاح  رد  تسا ، ّتیرـشب  خـیرات  ناـیاپ  اـت  تقلخ  لّوا  زا  اـه  ناـسنا 

؛ تسناد موق  ره  باتک  ار  هیآ  رد  ماما »  » زا دارم  ناوت  یمن  اذـل  و  تسا ، هدـشن  لزان  مدرم  رب  یباتک  نینچ  وا  زا  لـبق  تسا و  مالـسلا 
.دوش یمن  حون  ترضح  زا  لبق  ماوقا  لماش  نوچ 

هماع تایاور 

َّلُک اوُعْدَن  َمْوَی   » هیآ ریسفت  رد  هک  هدرک  لقن  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  زا  وا  مالسلا و  هیلع  یلع  ماما  زا  شدنس  هب  یطویـس   - 1
راگدرورپ و باتک  نامز و  ماـما  هب  یموق  ره   » (1) ؛» مهّیبن هّنـسو  مّهبر  باتکو  مهنامز  مامإب  موق  ّلک  یعدـی  : » دومرف ْمِهِمامِِإب » ٍسانُأ 

« .دنوش یم  هدناوخ  ارف  ناش  ّیبن  ّتنس 

َّلُک اوُعْدَن  َمْوَی   » هیآ ریسفت  رد  هک  هدرک  لقن  سابع  نبا  زا  زین  و   - 2

ص:34

ص 317. ج 5 ، روثنملا ، ّرد  . 45 - 1
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« .تسا تلالض  ماما  تیاده و  ماما  هیآ ، زا  دوصقم   » (1) ؛» هلالض مامإو  يده  مامإ  : » تفگ ْمِهِمامِِإب » ٍسانُأ 

مالسلا مهیلع  تیب  لها  تایاور 

لزان ْمِهِمامِِإب » ٍسانُأ  َّلُک  اوُعْدَن  َمْوَی   » هیآ هک  ینامز  : » دومرف هک  هدرک  لقن  مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  زا  شدنـس  هب  هللا  همحر  ینیلک   - 1
همه يوس  هب  ادخ  هداتـسرف  نم  : » دومرف ترـضح  یتسین ؟ مدرم  همه  ماما  امـش  ایآ  ادخ ! لوسر  يا  دـندرک : ضرع  ناناملـسم  دـش ،
یلو دـننک  یم  ماـیق  مدرم  نیب  رد  ناـنآ  دـنیایب ، متیب  لـها  نیب  زا  مدرم  رب  ناـماما  نم  زا  دـعب  هک  تسا  دوز  نکیلو  مشاـب ، یم  مدرم 

هتشاد و ار  نانآ  تیالو  هک  سک  ره  .دننک  یم  ملظ  متیب  لها  زا  ناماما  هب  نانآ ، نیعباتم  لالظ و  رفک و  ناماما  دنوش و  یم  بیذکت 
و دیـشاب ! هاگآ  .دـیامن  تاقالم  ارم  هک  تسا  دوز  تسا و  نم  اب  نم و  زا  دـنک  ناشراتفگ  قیدـصت  هدرک و  يوریپ  تعباتم و  نانآ  زا 

(2) .مرازیب » وا  زا  زین  نم  تسین و  نم  اب  نم و  زا  دنک  ناش  بیذکت  هدرک و  ملظ  نانآ  هب  هک  سک  ره 

ترـضح زا  ْمِهِمامِِإب » ٍسانُأ  َّلُک  اوُعْدـَن  َمْوَی   » هیآ هرابرد  دـش و  دراو  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  رب  بلاغ  نب  رـشب  مان  هب  یـصخش   - 2
هک تسا  یماما  .دنا و  هتفریذـپ  ار  وا  توعد  زین  مدرم  هدرک و  توعد  تیادـه  هب  ار  مدرم  هک  تسا  یماما  : » دومرف ماما  .دومن  لاؤس 

تـسا دنوادخ  راتفگ  نامه  نیا  .دنخزود و  رد  نانیا  تشهب و  رد  نانآ  دنا ، هدومن  تباجا  ار  وا  هدرک و  توعد  تلالـض  هب  ار  مدرم 
(3) «. ِریِعَّسلا ِیف  ٌقیِرَفَو  ِهَّنَْجلا  ِیف  ٌقیِرَف  : » دومرف هک 

ص:35

ص 316. نامه ، . 46 - 1
ص 215. ج 1 ، یفاک ، . 47 - 2

ص 313. ج 46 ، راونألاراحب ، ص 217 ؛ هللا ، همحر  قودص  یلاما  . 48 - 3
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نآرق رد  ماما »  » تاحالطصا

نآرق رد  ماما »  » تاحالطصا

: تسا هتفر  راک  هب  نوگانوگ  تاحالطصا  رد  ماما »  » هملک میرک  نآرق  رد 

قح هب  ماما   - 1

.تسا هتفر  راک  هب  نآرق  رد  دوش  یم  بوصنم  دنوادخ  بناج  زا  هک  ّقح  هب  ماما  رب  ماما »  » هملک

« .دننک یم  تیاده  ام  رما  هب  هک  میداد  رارق  ینایاوشیپ  ار  نانآ  ام   » (1) ؛» انِْرمَِأب َنوُدْهَی  ًهَِّمئَأ  ْمُهاْنلَعَجَو  : » دیامرف یم  لاعتم  دنوادخ 

رارق اوشیپ  مدرم  يارب  ار  وت  نم  متح  روط  هب   » (2) ؛» ًامامِإ ِساّنِلل  َُکلِعاج  یِّنِإ  : » دیامرف یم  مالسلا  هیلع  میهاربا  ترضح  هرابرد  زین  و 
« .مداد

تلالض رفک و  ماما   - 2

.دننک یم  توعد  خزود  رفک و  هب  ار  مدرم  هک  تسا ، یهارمگ  تلالض و  نایاوشیپ  رب  ماما »  » هملک رگید  قالطا 

« .دینک لاتق  رفک  ناماما  اب  سپ   » (3) ؛» ِْرفُْکلا َهَِّمئَأ  اُوِلتاقَف  : » دیامرف یم  دنوادخ 

رارق یناربهر  ار  نانآ  دوخ ] لاح  هب  ناشندرک  اهر  اب   ] اـم  » (4) ؛» ِراّنلا َیلِإ  َنوُعْدَی  ًهَِّمئَأ  ْمُهاْنلَعَجَو  : » دـیامرف یم  رگید  ییاج  رد  زین  و 
« .دننک یم  توعد  خزود  هب  ار  مدرم  هک  میداد 

مالسلا هیلع  یسوم  فحص   - 3

ینعی مالسلا  هیلع  یسوم  ترضح  ياه  هفیحص  رب  ماما »  » ناونع زین  و 

ص:36

هیآ 73. ایبنا ، هروس  . 49 - 1
هیآ 124. هرقب ، هروس  . 50 - 2

هیآ 12. هبوت ، هروس  . 51 - 3
هیآ 41. صصق ، هروس  . 52 - 4
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ماما هک  تسا  یسوم  باتک  وا  لبق  زا  و   » (1) ؛» ًهَمْحَرَو ًامامِإ  یسُوم  ُباتِک  ِِهْلبَق  ْنِمَو  : » دیامرف یم  هک  اجنآ  تسا ، هدش  قالطا  تاروت 
« .دشاب یم  تمحر  و 

ظوفحم حول   - 4

هدومن هرامـش  ظوفحم ] حول   ] نیبم ماـما  رد  ار  يزیچ  ره  و   » (2) ؛» ٍنِیبُم ٍمامِإ  ِیف  ُهاْنیَـصْحَأ  ْیَـش ٍء  َّلُکَو  : » دیامرف یم  لاعتم  دنوادخ 
« .میا

قح رب  ماما  تافص 

هچ تسا  يرـصع  ره  رد  قـلخ  رب  ادـخ  تّجح  هک  ّقـح  هب  ماـما  نیا  هک : نیا  تسا  حرطم  ماـما »  » هیآ دروـم  رد  هـک  يروـحم  لاؤـس 
؟ دشاب هتشاد  دیاب  یتافص  تاّیصوصخ و 

تمایق زور  رد  وا  هب  جاجتحا  تیلباق  ّتیلها و  هک  تسا  یـسک  ّقح  هب  ماما  میرب : یم  یپ  رگید  تایآ  ثحب و  دروم  هیآ  رد  یلّمأت  اـب 
رب دهاش  رگید  ریبعت  هب  .دزاس و  نومنهر  تقیقح  ّقح و  هب  ار  نانآ  هدناسر و  تیادـه  هب  ار  مدرم  دـناوت  یم  ینعی  .دـشاب  یم  اراد  ار 

.تسا دنوادخ  تعاطا  مزلتسم  وا  تعاطا  هدوب و  اه  ناسنا  لامعا 

ّتیلها تیلباق و  هدیـسر و  قلطم  تیادـه  هب  دوخ  هک  تسا  یـسک  هچ  دراد ؟ جراخ  رد  ار  یتافـص  نینچ  یـسک  هچ  دـید  دـیاب  لاح 
؟ دراد زین  ار  مدرم  يریگتسد 

ماما دـیاب  ینامز  ره  رد  هک  دـندقتعم  نانآ  دـنهد ، یم  خـساپ  یبوخ  هب  لاؤس  نیا  هب  نانآ  ناوریپ  مالـسلا و  مهیلع  تیب  لـها  بتکم 
ام نامز  ماما  .دشابن و  تّجح  زا  یلاخ  نیمز  ات  دشاب  هتشاد  دوجو  نیمز  يور  رد  یموصعم 

ص:37

هیآ 17. دوه ، هروس  . 53 - 1

هیآ 12. سی ، هروس  . 54 - 2
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یلص مرکا  لوسر  زا  ّصن  هب  وا  تماما  هک  یـسک  .تسا  هادف -  انحاورا  يدهملا -  نسحلا  نب  هجح  ترـضح  نامز  رـصع و  نیا  رد 
رداص دشاب ، هتشاد  وا  تماما  رب  تلالد  هک  یناوارف  تازجعم  وا  زا  زین  هدیسر و  تابثا  هب  ترـضح  نآ  زا  دعب  ناماما  هلآو و  هیلع  هللا 

.تسا هدش 

ص:38
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ماما رب  ّصن  نآرق و 

ماما رب  ّصن  نآرق و 

بوجو هب  طوبرم  هک  تسا  یتایآ  دراد ، تماما  ياـه  هرازگ  زا  یکی  رب  تلـالد  هدوب و  هماـع  تماـما  هب  طوبرم  هک  یتاـیآ  هلمج  زا 
یلـصربمایپ نیـشناج  ماما و  بصن  ایآ  هک  تسا  حرطم  عوضوم  نیا  تماما ، ثحب  رد  اریز  دـشاب ؛ یم  دـنوادخ  بناج  زا  ماما  بصن 

.میزادرپ یم  عوضوم  نیا  هب  ثحبم  نیا  رد  ریخ ؟ ای  دشاب  میقتسم  روط  هب  دنوادخ  بناج  زا  هک  تسا  مزال  هلآو  هیلع  هللا 

یهلا تعاط  ّقح 

تعاطا هک  یـسک  اهنت  ینعی  تسا ؛ هعاطلا  ّقح  رد  دیحوت  اه  نآ  زا  یکی  هک  دنا  هدرک  رکذ  ار  یماسقا  یلاعفا  دیحوت  يارب  ناملکتم 
هب دنوادخ و  تعاطا  لوط  رد  موزل  تروص  رد  نارگید  تعاطا  دشاب و  یم  لاعتم  دنوادخ  تسا  بجاو  لقتسم  روط  هب  تاذلاب و  وا 
ًاتاذ زین  وا  تعاطا  سپ  تسا  ادـخ  ناسنا  یقیقح  کلام  هک  اجنآ  زا  و  تسا ، تیکلاـم  نوؤش  زا  تعاـطا ، اریز  تسا ؛ بجاو  وا  نذا 

هتسناد و دوخ  نذا  هب  ار  شربمایپ  تعاطا  بوجو  لاعتم  دنوادخ  اذل  .تسا  بجاو 

ص:39
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وا زا  یهلا  نذا  هب  هک  نآ  تهج  هـب  رگم  میداتـسرفن  ار  یلوـسر  چـیه   » (1) ؛» ِهَّللا ِنْذِِإب  َعاُطِیل  ّالِإ  ٍلوُسَر  ْنِم  اْنلَـسْرَأ  امَو  : » دـیامرف یم 
« .دننک تعاطا 

.تسا لوط  رد  ادخ و  تعاطا  رب  عرف  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  تعاطا  هک  دوش  یم  هدافتسا  حوضو  روط  هب  هیآ  نیا  زا 

هدرک تعاطا  ار  ادخ  ًاعطق  دنک ، تعاطا  ار  لوسر  سک  ره   » (2) ؛» َهَّللا َعاطَأ  ْدَقَف  َلوُسَّرلا  ِعُِطی  ْنَم  : » دیامرف یم  رگید  ییاج  رد  زین  و 
« .تسا

یهلا تیمکاح  ّقح 

دنوادخ يارب  ًاتاذ  هلاصالاب و  ّتیمکاح  ینارمکح و  تموکح ، ینعی  تسا ؛ ّتیمکاح  رد  دیحوت  یلاعفا ، دـیحوت  ماسقا  زا  نینچ  مه 
رد تیدودحم  فرصت و  هک  یلاح  رد  تسین ، تیدودحم  داجیا  لاوما و  سوفن و  رد  فّرصت  زا  ّکفنم  زگره  ّتیمکاح  اریز  تسا ؛
هک تنطلـس  تیالو و  ّقح  تسا  یناودع  فّرـصت  تروص  نیا  ریغ  رد  دراد و  هطلـس  تیالو و  نارگید  رب  هک  تسا  یـسک  ّقح  ریغ ،
زا دـیاب  دـنک  تموـکح  مدرم  رب  تسا  رارق  هک  سک  ره  و  تسا ، وا  ِنآ  زا  زین  تیمکاـح  اذـل  تسا ، دـنوادخ  يارب  ًاـتاذ  هلاـصالاب و 

.دشاب هتشاد  نذا  وا  بناج 

: تسا هدرک  رکذ  دوخ  يارب  نآرق  رد  ار  ّتیمکاح  عون  ود  هدرک و  هراشا  عوضوم  نیا  هب  لاعتم  دنوادخ 

يامرف مکح  اهنت  و   » (3) ؛» ُهاّیِإ ّالِإ  اوُُدبْعَت  َّالَأ  َرَمَأ    ِ ِهَّلل ّالِإ  ُمْکُْحلا  ِنِإ  : » دیامرف یم  هک  اجنآ  يراذـگ ؛ نوناق  عیرـشت و  تیمکاح  فلا )
« .دیتسرپن ار  اتکی  تاذ  نآ  زج  هک  هدومرف  رما  تسا و  دنوادخ  ملاع 

ص:40

هیآ 64. ءاسن ، هروس  . 55 - 1

هیآ 80. ءاسن ، هروس  . 56 - 2
هیآ 40. فسوی ، هروس  . 57 - 3
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لیجعت نآ  رب  امش  هک  یباذع   » (1) ؛ِ»  ِهَّلل ّالِإ  ُمْکُْحلا  ِنِإ  ِِهب  َنُولِْجعَتْـسَت  ام  يْدنِع  ام  : » دـیامرف یم  هک  اجنآ  نیوکت ؛ رد  تیمکاح  ب )
« .دوب دهاوخن  ادخ  يارب  زج  نامرف  تسین ، نم  تسد  هب  دیراد 

زا زین  تسا  لعج  ریثأت و  یعون  هک  یمکح  تسا ، لاعتم  دـنوادخ  ِنآ  زا  ریثأت  هک  اجنآ  زا  : » دـیامرف یم  هللا  همحر  ییاـبطابط  همـالع 
دوش یم  دییأت  زین  نآرق  تایآ  اب  انعم  نیا  و  يرابتعا ، یعضو و  عیارش  رد  ای  دشاب  ینیوکت  قیاقح  رد  مکح  نآ  هاوخ  تسا ، وا  يارب 

َبِّقَعُم ـال  ُمُکْحَی  ُهَّللاَو  «، » ُمْکُْحلا َُهلَو  ِهَرِخآـْلاَو  یلوُأـْلا  ِیف  ُدْـمَْحلا  َُهل  «، » ُمْکُْحلا َُهل  ـالَأ   «ِ، » ِهَّلل اـّلِإ  ُمْکُْحلا  ِنِإ  : » دـیامرف یم  هـک  اـجنآ 
اب زگره  دشاب و  وا  نذا  هب  ادخ و  مکح  زا  دعب  دـیاب  تسه  یمکح  ادـخ  ریغ  يارب  رگا  هک  دوش  یم  هدافتـسا  تایآ  نیا  زا  ِهِمْکُِحل .»

(2) دشاب » …  هتشادن  یتافانم  وا  ّتیشم  هدارا و 

ماظن هک  تسا  ضرف  نیمه  اب  .تسا  وا  یقیقح  مکاح  اهنت  تسا و  دنوادخ  يارب  اهنت  تیمکاح  : » دـیوگ یم  زین  يدودوم  یلعألا  وبا 
(3) .دشاب » یم  یهلا  تموکح  هکلب  تسین ، یسارکمد  ماظن  رد  لخاد  یمالسا 

ماما بصن  نآرق و 

ماما بصن  نآرق و 

راذگاو دنادب  حالـص  هک  سک  ره  هب  تسا و  دـنوادخ  رما  هب  تموکح  تماما و  هک  میرب  یم  یپ  نآرق  تایآ  رد  ّربدـت  هعجارم و  اب 
: میزادرپ یم  هراب  نیا  رد  تایآ  زا  یخرب  یسررب  هب  کنیا  .دنک  یم 
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لوا هیآ 

لوا هیآ 

ُدِـسُْفی ْنَم  اهِیف  ُلَعَْجت  اُولاق َأ  ًهَفِیلَخ  ِضْرَْألا  ِیف  ٌلِعاج  یِّنِإ  ِهَِکئالَْمِلل  َکُّبَر  َلاق  ْذِإَو  : » دـیامرف یم  شمیرک  نآرق  رد  لاـعتم  دـنوادخ 
هک ار  یماگنه  روایب  رطاـخ  هب   »] (1) و ؛» …  َنوُمَْلعَت ام ال  ُمَلْعَأ  یِّنِإ  َلاق  ََکل  ُسِّدَُقنَو  َكِدْمَِحب  ُحِّبَُـسن  ُنَْحنَو  َءامِّدـلا  ُکِفْـسَیَو  اهِیف 
: " دــنتفگ ناگتــشرف  داد ."  مهاوـخ  رارق  يا ] هدــنیامن  ینیــشناج =[  نـیمز ، يور  رد  نـم  تـفگ " : ناگتــشرف  هـب  تراـگدرورپ 

ار وت  و  میروآ ، یم  اـج  هب  ار  وت  دـمح  حـیبست و  اـم  دـنک !؟ يزیرنوخ  داـسف و  هک  یهد  یم  رارق  نآ  رد  ار  یـسک  اـیآ  اراـگدرورپ !
 ".« دیناد یمن  امش  هک  مناد  یم  ار  یقیاقح  نم  دومرف " : راگدرورپ  مینک ."  یم  سیدقت 

هفیلخ موهفم 

یـسک هفیلخ  : » دیوگ یم  يدیهارف  دـمحا  نب  لیلخ  .دریگ  یم  رارق  يرگید  ياج  هب  هک  دوش  یم  قالطا  یـسک  رب  تغل  رد  هفیلخ » »
(2) .ددرگ » وا  ماقم  مئاق  هتفرگ و  رارق  تسا  وا  زا  لبق  هک  یسک  ياج  هب  هک  تسا 

َكاْنلَعَج ّانِإ  ُدُواد  ای  : » هیآ رد  يرگید  هیآ و  نیمه  رد  یکی  تسا : هدش  لامعتـسا  میرک  نآرق  رد  دروم  ود  درفم  هغیـص  هب  هملک  نیا 
ناـیم رد  سپ  میداد ؛ رارق  نیمز  رد  دوخ ] هدـنیامن   ] هفیلخ و ار  وت  اـم  دوواد ! يا   » (3) ؛» ِّقَْحلِاب ِساّنلا  َْنَیب  ْمُکْحاَف  ِضْرَأـْلا  ِیف  ًهَفِیلَخ 

« .نک يرواد  ّقح  هب  مدرم 

(4) .تسا هتفر  راک  هب  يرایسب  دراوم  رد  عمج  هغیص  هب  یلو 
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.33 تایآ 30 -  هرقب ، هروس  .[. 61 - 1
.فلخ هدام  نیعلا ، باتک  بیترت  . 62 - 2

هیآ 26. هروس ص ، . 63 - 3
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هیآ رد  تفالخ  زا  دوصقم 

ییانعم نیا  .تسا و  هتفر  راک  هب  اـیند  یناگدـنز  رد  ناگتـشذگ  نیـشناج  ياـنعم  هب  میرک  نآرق  رد  نآ  تاقتـشم  و  تفـالخ »  » هملک
هدروآ درفم  هغیـص  هب  هک  ثحب  دروم  هیآ  رد  تفالخ  هب  دوصقم  هک  نآ  زج  دراد ، تلـالد  نآ  رب  تاـیآ  رد  دوجوم  نیارق  هک  تسا 

دروم هیآ  رد  تفالخ  زا  دوصقم  رگید  ریبعت  هب  .تسا  هتفر  راک  هب  لاعتم  دـنوادخ  ینعی  لعاج ؛ قلاـخ و  ینیـشناج  ياـنعم  هب  هدـش ،
: دومن تابثا  ناوت  یم  لیلد  دنچ  هب  ار  بلطم  نیا  هک  .تسا  یهلا » تفالخ   » ثحب

هفیلخ ار  وا  هک  تسا  یـسک  نیـشناج  هفیلخ و  ناسنا  دنک  یم  دیکأت  هک  صخـش ، هب  هراشا  هفاضا و  نودب  هفیلخ »  » هملک قالطا   - 1
نیا نآ  یفرع  موهفم  .مداد » رارق  دوخ  نیـشناج  ار  وت  نم  : » دـیوگ یم  تموکح  کی  سیئر  هک  تسا  نآ  لـثم  نیا  .تسا  هداد  رارق 

.تسا هداد  رارق  هفیلخ  ار  وا  هک  تسا  تموکح  سیئر  نامه  نیشناج  بطاخم ، هک  تسا 

؛ تسا دـنوادخ  ینیـشناج  تفالخ ، زا  دوصقم  هک  تسا  بلطم  نیا  دـهاش  زین  دوب  لاعتم  دـنوادخ  هکئالم و  نیب  هک  يا  هثحاـبم   - 2
هک ار  يزیچ  امـش  هک  داد  ربخ  اه  نآ  هب  دنوادخ  .درک  دهاوخ  يزیرنوخ  داسفا و  نیمز  رد  هک  دـندرک  يا  هفیلخ  زا  لاؤس  نانآ  اریز 
زا دوصقم  هک  دیآ  یم  تسد  هب  هکئالم  ناحتما  یئامسا و  هب  مالسلا  هیلع  مدآ  ترـضح  نداد  میلعت  اب  زین  .دیناد و  یمن  مناد  یم  نم 

.تسا دنوادخ  ینیشناج  تفالخ ،

يوـیند روـما  رد  ادـخ  ریغ  زا  تفـالخ  اـب  نیا  و  دوـمن ، قـالطا  وا  رب  ار  هفیلخ  ناوـنع  دـنک  قـلخ  ار  وا  هک  نآ  زا  لـبق  دـنوادخ   - 3
يراگزاس
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.درادن

هب مدرم  نیب  ندرک  مکح  هب  رما  وا  تفالخ  رب  عّرفتم  لاـعتم  دـنوادخ  دوب  مالـسلا  هیلعدوواد  ترـضح  هب  طوبرم  هک  يا  هیآ  رد   - 4
.دراد يراگزاس  یهلا  تفالخ  يانعم  اب  عیرفت  نیا  ِّقَْحلِاب ،» ِساّنلا  َْنَیب  ْمُکْحاَف  : » دومن ّقح 

یهلا تفالخ  زا  دوصقم 

دشاب قلطم  روط  هب  تفالخ  رگا  لاح  .صخـش  نآ  تانوؤش  رد  تسا  يرگید  نیـشناج  هفیلخ  هک  تسا  بلطم  نیا  رگناشن  تفالخ ،
تانوؤش مامت  ًافیک  ًاّمک و  هک  يّدح  هب  دوش ، تسا  يرگید  هب  طوبرم  هک  يروما  تانوؤش و  مامت  لماش  وا  ینیشناج  هک  دراد  اضتقا 

.دریگرب رد  ار  وا 

هنوگ نامه  .تسا  هداد  رارق  هفیلخ  ار  وا  هک  تسا  یسک  نوؤش  تافص و  هب  ملاع  قلطم ، نیـشناج  هفیلخ و  هک  تسا  تهج  نیمه  هب 
يراـج زین  یهلا  تفـالخ  دروم  رد  بلطم  نیا  .دـشاب  هتـشاد  روما  تاـنوؤش و  نآ  رد  فّرـصت  يارب  یفاـک  تردـق  تسا  بجاو  هک 

ملع و وا  يایلع  تافـص  یهلا و  يانـسح  ءامـسا  هب  دیاب  دشاب ، قلطم  روط  هب  دـنوادخ  نیـشناج  هفیلخ و  تسا  رارق  هک  یـسک  .تسا 
موـمع هب  هک  تسا  نیا  رب  فـقوتم  هک  هنوـگ  ناـمه  .درک  یهلا  هفیلخ  قـالطا  وا  رب  دوـش  نکمم  هک  نـیا  اـت  دـشاب ، هتـشاد  تـفرعم 

هک تسا  تهج  نیمه  هب  .دشاب  هتشاد  ار  فالختـسا  ّقح  ءادا  تردق  هدوب و  نانآ  ریبدت  زا  نّکمتم  ات  دشاب  هتـشاد  تفرعم  تاقولخم 
زا تاقولخم  ینیشناج  هفیظو  يارجا  لامعا و  رد  ار  وا  هک  یملع  .دهد  یم  دای  ار  ءامسا  مامت  مالـسلا  هیلع  مدآ  ترـضح  هب  دنوادخ 

.درک دهاوخ  کمک  دنوادخ  فرط 

هصالخ نآ  ینهذ  یناعم  ظافلا و  زا  عالطا  هدودحم  رد  اهنت  ملع  نیا 

ص:44
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نیا هب  ندیسر  زا  هکئالم  هک  تسا  اذل  .تسا و  هدوب  تادوجوم  مومع  ءایـشا و  یجراخ  قیداصم  قیاقح و  هب  ملع  هکلب  تسا ، هدشن 
.دندومن نآ  زجع  هب  فارتعا  هدنام و  زجاع  ماقم 

نیـشناج هفیلخ و  مالـسلا  هیلع  مدآ  ترـضح  هجیتن  رد  تسین ، يدـیق  هنوگ  چـیه  هب  دـّیقم  هدوب و  قلطم  هیآ  رد  تفالخ  هک  اجنآ  زا 
هب يدوهـش  تفرعم  لاـعتم و  دـنوادخ  بناـج  زا  یندـل  ملع  هـب  جاـیتحا  هـک  یماـقم  .تـسا  روـما  تاـنوؤش و  ماـمت  رد  یهلا  قـلطم 

فیاظو هب  دناوتب  ات  درک ، دهاوخ  ذخا  لاعتم  دنوادخ  زا  هفیلخ  هطساو ، نودب  هدوبن و  یباستکا  هک  یملع  .دراد  قیاقح  تادوجوم و 
.دیامن ینطاب  یعیرشت و  ینیوکت و  تیاده  ار  نانآ  و  دنک ، لمع  تادوجوم  رب  دنوادخ  بناج  زا  دوخ  یهّللا » هفالخ  »

« ءامسا  » زا دوصقم 

رد ءامسا »  » زا دوصقم  هک  تسا  نیا  رد  نخـس  .ددرگ  یم  هتخانـش  يزیچ  نآ ، طسوت  دهد و  یم  انعم  زا  ربخ  هک  تسا  يزیچ  مسا » »
؟ تسیچ داد  میلعت  مالسلا  هیلع  مدآ  ترضح  هب  لاعتم  دنوادخ  هک  ثحب  دروم  هیآ 

: دراد دوجو  لامتحا  راهچ  اجنیا  رد 

.یهلا ءامسا  ظافلا   - 1

.یهلا ءامسا  ینهذ  میهافم   - 2

.دراد دنوادخ  دوجو  زا  تیاکح  هک  تادوجوم  یجراخ  نایعا   - 3

.تاقولخم ءامسا   - 4

.دوب و هدـش  عضو  يدوجوم  يارب  یتـغل  هن  هدـش و  قلخ  یـسک  هن  تقو ، نآ  رد  اریز  تسین ؛ حیحـص  مراـهچ  مود و  لوا و  لاـمتحا 
مّوس لامتحا  هجیتن  رد  .دنتسین  رابخا  لاقتنا و  لقن و  لباق  زین  ینهذ  میهافم 
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ندرک ادیپ  هطاحا  نامه  تخاس ، علّطم  اه  نآ  زا  ار  مالـسلا  هیلع  مدآ  ترـضح  دنوادخ  هک  یئامـسا  زا  دوصقم  ینعی  تسا ؛ حیحص 
.دوب تادوجوم  نایعا  قیاقح و  هب  يدوهش 

هیآ رد  هفیلخ »  » قادصم

: دراد دوجو  لامتحا  ود  تسیک  ثحب  دروم  هیآ  رد  هفیلخ »  » قادصم هک  نیا  رد 

.تسا وا  تانوؤش  رد  دنوادخ  نیشناج  هفیلخ و  وا  اریز  دشاب ؛ مالسلا  هیلع  مدآ  ترضح  هفیلخ »  » زا دارم  هک  نیا   - 1

.تسا هتفر  راک  هب  عمج  يانعم  رد  درفم  ظفل  دنشاب و  اه  ناسنا  مدرم و  مومع  هفیلخ »  » قادصم هک  نیا   - 2

: دراد ناحجر  یتاهج  زا  لّوا  لامتحا 

.دراد يراگزاس  تقفاوم و  هیآ  قایس  اب   - 1

اذل دنتسه و  يزیرنوخ  داسف و  لها  هک  دوب  دنهاوخ  یناسک  مالسلا  هیلع  مدآ  ترـضح  هّیرذ  رد  هک  داد  ربخ  هکئالم  هب  دنوادخ   - 2
يور رد  اه  ناسنا  همه  انعم  کی  هب  هچرگ  .دـناسرب  تیادـه  هب  ار  اه  نآ  ات  دـنراد  نم  بناـج  زا  يربهر  هفیلخ و  ماـما و  هب  جاـیتحا 
هراشا نآ  هب  تایآ  زا  يدادـعت  رد  هک  هنوگ  نامه  تسا ، نیـشیپ  ياه  تّما  ینیـشناج  يانعم  هب  نیا  یلو  دنتـسه ، ادـخ  هفیلخ  نیمز 

رارق نیمز  رد  ینانیـشناج  ار  امـش  هک  تسوا   » (1) ؛» ِضْرَْألا ِیف  َِفئالَخ  ْمُکَلَعَج  يِذَّلا  َوُه  : » دـیامرف یم  لاعتم  دـنوادخ  .تسا  هدـش 
« .داد

هفیلخ رد  ءاه )  ) .دوش و یم  يرگید  بیان  نیشناج و  هک  تسا  یسک  هفیلخ  : » دیوگ یم  ثحب  دروم  هیآ  ریـسفت  رد  يواضیب  یـضاق 
يارب

ص:46
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نینچ نیا  يربماـیپ  ره  .تسا و  نیمز  يور  رد  ادـخ  نیـشناج  هفیلخ و  وا  اریز  تسا ؛ مالـسلا  هـیلع  مدآ  نآ  زا  دارم  و  تـسا ، هغلاـبم 
نایم رد  رما  ذیفنت  نانآ و  سوفن  لیمکت  مدرم و  رب  تسایس  ندرک و  دابآ  يارب  نیمز  يور  رد  دوخ  نیشناج  ار  وا  دنوادخ  هک  تسا 
یهلا ضیف  مدرم  هک  تسا  تهج  نآ  زا  هکلب  دراد ، بیان  هب  جایتحا  دنوادخ  هک  تسا  نیا  تهج  هب  هن  نیا  یلو  .دهد  یم  رارق  مدرم 

.دنوش دنم  هرهب  نآ  زا  بسک و  دنناوت  یمن  نیشناج  هفیلخ و  هطساو  نودب  ار 

 - هؤانث ّلج  دنوادخ -  هک  هدرک  لقن  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  باحـصا  زا  يدادعت  دوعـسم و  نبا  سابع و  نبا  زا  شدنـس  هب  يربط 
تـسا یـسک  وا  دومرف : دنوادخ  تسیک ؟ هفیلخ  نآ  ام ! راگدرورپ  دـنتفگ : هکئالم  ًهَفِیلَخ » ِضْرَْألا  ِیف  ٌلِعاج  یِّنِإ  : » دومرف هکئالم  هب 

.دناسر دنهاوخ  لتق  هب  ار  رگیدمه  هدیزرو و  دسح  رگیدکی  هب  نانآ  .دومن  دنهاوخ  داسفا  نیمز  رد  هک  تسا  يا  هّیرذ  شیارب  هک 

فرط زا  ار  یـسک  نیمز  يور  رد  نم  دـیامرف : یم  دـنوادخ  هک  تسا  نیا  تیاور ، نیا  ربانب  هیآ  لـیوأت  : » دـیوگ یم  يربط  هاـگ  نآ 
رد وا  ماقم  مئاق  هک  دنتسه  یناسک  مدآ و  ترضح  هفیلخ ، نآ  دشاب و  قلخ  نایم  رد  مکح  يارب  نم  نیـشناج  هک  مهد  یم  رارق  دوخ 

(1) .دنقلخ » نیب  رد  لدع  هب  مکح  ادخ و  تعاطا 

ضرع دندیـشک و  يدـیدش  هّجـض  هکئـالم  درک  قلخ  ار  شتآ  دـنوادخ  هک  یماـگنه  : » هدرک لـقن  دـیز  نبا  زا  شدنـس  هب  یطوـیس 
نآ رد  .دـنک  تیـصعم  ارم  مقلخ  زا  هک  مدرک  قلخ  یـسک  يارب  دومرف : دـنوادخ  يدرک ؟ قلخ  ار  شتآ  ارچ  ام ! راگدرورپ  دـندرک :

زج هب  یسک  ماگنه 

ص:47
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؟ مینک تیـصعم  ار  وت  هک  دـیایب  ام  رب  ینامز  تسا  نکمم  اـیآ  اـم ! راـگدرورپ  يا  دـندرک : ضرع  هکئـالم  .دوب  هدـشن  قلخ  هکئـالم 
، مهد رارق  نیـشناج  هفیلخ و  اـه  نآ  رب  منیرفاـیب و  ار  یتاـقولخم  نیمز  يور  رد  اـت  ما  هدرک  هدارا  نـم  یلو  .زگره  دوـمرف : دـنوادخ 

(1) دومن » …  دنهاوخ  داسف  نیمز  يور  رد  هدرک و  يزیرنوخ  هک  یتاقولخم 

هیلع مدآ  ترـضح  هّیرذ  اـهِیف » ُدِـسُْفی  ْنَم  اـهِیف  ُلَـعَْجت  َأ   » زا دوصقم  مالـسلا و  هیلع  مدآ  ترـضح  هفیلخ »  » زا دوصقم  هک : نیا  هجیتن 
.تسا مالسلا 

مالسلا هیلع  مدآ  هب  تفالخ  صاصتخا  مدع 

هکلب درادن ، مالـسلا  هیلع  مدآ  ترـضح  صخـش  هب  صاصتخا  دش ، هراشا  نآ  هب  هیآ  رد  دنوادخ  بناج  زا  هک  یتفالخ  تسین  یکش 
تاـبثا هب  ناوت  یم  دـنچ  ینیارق  زا  ار  بلطم  نیا  .دوـب  دـهاوخ  نیمز  يور  رد  دـنوادخ  نیـشناج  هفیلخ و  عوـن  نیا  زا  یناـمز  ره  رد 

: دیناسر

.دراد رارمتسا  ماود و  رب  تلالد  ًهَفِیلَخ » ِضْرَْألا  ِیف  ٌلِعاج  یِّنِإ   » هیمسا هلمج   - 1

شرتسگ و لاح  رد  هتشاد و  لسن  دیلوت  هک  دراد  یتیعمج  دوجو  رب  تلالد  َءامِّدلا » ُکِفْـسَیَو  اهِیف  ُدِسُْفی  ْنَم  اهِیف  ُلَعَْجت  َأ   » هلمج  - 2
نیا نایم  رد  هک  نآ  ًاـصوصخ  .دـشاب  هتـشاد  دوجو  رمتـسم  روط  هب  دـیاب  تفـالخ  ّتنـس  هجیتن  رد  .دنتـسه  یگدـنز  تاـیح و  همادا 

.دوب دهاوخ  رمتسم  لتق  داسفا و  دندیمهف ، هکئالم  هک  هنوگ  نامه  تادوجوم 

اریز دوش ؛ یمن  اطعا  تلاح  تیـصوصخ و  ره  اب  سک و  ره  هب  دنمـشزرا  ماقم  نیا  هک  دوش  یم  هدافتـسا  هیآ  نیا  زا  هک  روط  ناـمه 
دارفا تیاده  حالصا و  يارب  نیمز  يور  رد  دنوادخ  نیشناج  وا  هک  تسا  رارق 

ص:48
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.دیامن داسف  عفر  يرشب  هعماج  زا  دناوت  یم  هنوگچ  تسا  دسفم  دوخ  هک  یسک  و  ددرگ ، لتاق  دسفم و 

رد هک  تسا  ینعم  نادب  نیا  .مدآ و  ترضح  صخش  هن  تسا  هدش  لعج  مدآ  عون  يارب  دنوادخ  ینیـشناج  تفالخ و  هک : نیا  هجیتن 
ماما زا  ریغ  وا  و  تسا ، اراد  ار  ماقم  نیا  هب  ندیـسر  تیحالـص  هک  دوش  یم  تفای  یـسک  اه  ناسنا  عون  ناـیم  رد  یناـمز  رـصع و  ره 

.دوب دهاوخن  مظعألا  هَّللا  ّیلو  موصعم و 

مود هیآ 

ُلانَی َلاق ال  ِیتَّیِّرُذ  ْنِمَو  َلاق  ًامامِإ  ِساـّنِلل  َکـُلِعاج  یِّنِإ  َلاـق  َّنُهَّمَتَأَـف  ٍتاـِملَِکب  ُهُّبَر  َمیِهاْربِإ  یلَْتبا  ِذِإَو  : » دـیامرف یم  لاـعتم  دـنوادخ 
ادخ .دروآ  ياج  هب  ار  همه  دومرف و  ناحتما  دنچ  يروما  هب  ار  میهاربا  دنوادخ  هک  ار  یماگنه  نآ  روآدای  هب   » (1) ؛» َنیِِملاّظلا يِدْهَع 
دهع دومرف : دنوادخ  نیزگرب ]؟ تمس  نیا  هب  زین   ] ملـسن زا  و  درک : ضرع  میهاربا  .مدیزگرب  قلخ  ییاوشیپ  هب  ار  وت  نم  دومرف : وا  هب 

« .دسر یمن  ناراکمتس  هب  تماما ]  ] نم

: دشاب دنوادخ  هدارا  نذا و  هب  دیاب  یصخش  ره  تماما  اذل  تسا و  یهلا  یبصنم  تماما  هک  دوش  یم  هدافتسا  هیآ  نیا  ياج  دنچ  زا 

بوصنم ادـخ  بناج  زا  ماما  دـیاب  سپ  .تسا  هداد  تبـسن  دوخ  هب  ار  ماما  بصن  لعج و  ًامامِإ » ِساّنِلل  َُکلِعاج  یِّنِإ   » هلمج رد  فلا )
.دوش

دـنوادخ و نیب  هک  تسا  یهلا  يدـهع  تماما »  » هک نیا  رب  دراد  تلالد  هک  تسا  هدـش  ریبعت  يِدـْهَع »  » هب تماما  زا  هیآ  لیذ  رد  ب )
.دوش یم  هتسب  وا  فرطزا  موصعم  یصخش 

ص:49
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موس هیآ 

لوق زا  دـنوادخ  .دـهد  رارق  وا  نیـشناج  ریزو و  ار  نوراه  شردارب  ات  دـهاوخ  یم  لاـعتم  دـنوادخ  زا  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح 
 * ِیلْوَق اوُهَقْفَی  ِیناِسل *  ْنِم  ًهَدْقُع  ُْللْحاَو  يِْرمَأ *  ِیل  ْرِّسَیَو  يِرْدَص *  ِیل  ْحَرْشا  ِّبَر  َلاق  : » دیامرف یم  مالسلا  هیلع  یسوم  ترـضح 

ناسآ ارم  راک  امرف و  اطع  نم  هب  ردص  حرش  اراگدرورپ ! درک : ضرع  یـسوم   » (1) ؛» …  یِخَأ َنوُراه  ِیلْهَأ *  ْنِم  ًاریِزَو  ِیل  ْلَعْجاَو 
مردارب هد ، رارق  نم  نواـعم  ریزو و  ار  یکی  ملها  زا  زین  دـنمهفب و  یبوخ  هب  ار  منخـس  مدرم  اـت  اـشگب  میارب  ار  مناـبز  هدـقع  .نادرگ 

 … « ار نوراه 

: دومرف هکلب  دننک ، باختنا  ار  تریزو  ات  نک ، عوجر  مدرم  يارآ  هب  دومرفن : مالسلا  هیلع  یسوم  ترـضح  باوج  رد  لاعتم  دنوادخ 
« .دش اطع  وت  هب  یتساوخ  ام  زا  هچنآ  یسوم  يا   » (2) ؛  یسُوم ای  ََکلْؤُس  َتِیتوُأ  ْدَق  »

مراهچ هیآ 

ِساـّنلا َْنَیب  ْمُکْحاَـف  ِضْرَأـْلا  ِیف  ًهَفِیلَخ  َكاـْنلَعَج  اـّنِإ  ُدُواد  اـی  : » دـیامرف یم  مالـسلا  هیلعدوواد  ترـضح  هب  باـطخ  لاـعتم  دـنوادخ 
« .ینک مکح  ّقح  هب  ادخ  قلخ  نایم  رد  ات  میداد  تفالخ  ماقم  نیمز  يور  رد  ار  وت  ام  دوواد ! يا   » (3) ؛» ِّقَْحلِاب

ّقح هب  مدرم  نیب  هک  دـنک  یم  رما  ار  وا  لعج ، نیا  رب  عّرفتم  هداد و  تبـسن  دوخ  هب  ار  تفالخ  بصنم  لعج  دـنوادخ  زین  هیآ  نیا  رد 
.دیامن مکح 

ص:50
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مجنپ هیآ 

« .دننک تیاده  ام  رما  هب  ار  قلخ  ات  میداد  رارق  مدرم  ياوشیپ  ار  نانآ  و   » (1) ؛» انِْرمَِأب َنوُدْهَی  ًهَِّمئَأ  ْمُهاْنلَعَجَو  : » دیامرف یم  زین  و 

.تسا هداد  تبسن  دوخ  هب  دنوادخ  ار  تماما  لعج  بصن و  زین  هیآ  نیا  رد 

ًهَِّمئَأ ْمُهاْنلَعَجَو  : » دیامرف یم  دـنوادخ  هک  اجنآ  تسا  هتفر  راک  هب  زین  تلالـض  همئا  هرابرد  ریبعت  نیمه  هک  دـنک  لاکـشا  یـسک  رگا 
« .دننک یم  توعد  خزود  هب  هک  میداد  رارق  یناماما  ار  نانآ  ام  و   » (2) ؛» ِراّنلا َیلِإ  َنوُعْدَی 

: مییوگ یم  خساپ  رد 

مدرم تلالـض  يارب  دوخ  فرط  زا  ار  یـسک  لاعتم  دـنوادخ  زگره  تسا و  لطاب  ربج  هک  میا  هدـناسر  تابثا  هب  دوخ  ياج  رد  ًـالّوا :
.دندرگ یم  نارگید  داسف  ببس  هدش و  دساف  دوخ  رایتخا  هب  نانآ  زا  یخرب  هک  دنمدرم  نیا  هکلب  تسا ، هدرکن  لعج  بصن و 

ُّلُِـضی  » هیآ يارب  هک  ار  ییانعم  نامه  .دومن و  ریـسفت  ینآرق  تامکحم  هب  نآ  عاجرا  اب  دـیاب  اذـل  تسا و  تاهباشتم  زا  هیآ  نیا  ًایناث :
نایغط و تهج  هب  ار  يا  هدع  دنوادخ  هک  انعم  نیا  هب  .درک  ناوت  یم  زین  لاؤس  دروم  هیآ  يارب  مینک  یم  ُءاشَی » ْنَم  يِدـْهَیَو  ُءاشَی  ْنَم 

.دننک یم  توعد  خزود  هب  زین  ار  نارگید  هدیسر و  یهارمگ  تلالظ و  تیاهن  هب  اذل  و  دنک ، یم  اهر  دوخ  لاح  هب  یشکرس 

« ًارْکَم اـنْرَکَمَو  ًارْکَم  اوُرَکَمَو   » هیآ رد  هک  هنوـگ  ناـمه  دـشاب ، هلباـقم  باـب  زا  تلـالظ  همئا  رد  لـعج »  » هب ریبـعت  تسا  نکمم  ًاـثلاث :
.تسا هداد  تبسن  دوخ  هب  هلباقم  باب  زا  ار  رکم  دنوادخ 

ص:51
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توعد هب  ریبعت  تلالـض  هب  ناماما  دروم  رد  یلو  َنوُدـْهَی ،» : » تسا هدرک  تیادـه  هب  ریبعت  دـنوادخ  ّقح ، هب  تماـما  دروم  رد  ًاـعبار :
.تسا یحضاو  قرف  ریبعت  ود  نیا  نیب  و  ِراّنلا » َیلِإ  َنوُعْدَی  : » تسا هدرک 

ناماما دروم  رد  یلو  اـنِْرمَِأب ،» َنوُدـْهَی  : » تسا هدـمآ  هیآ  رد  اذـل  تسا و  ادـخ  رما  هب  ناشتیادـه  تیادـه ، ناـماما  دروم  رد  ًاـسماخ :
.تسا هدماین  يریبعت  هنوگ  نیا  تلالظ 

ماما رب  ّصن  هلأسم  تایاور و 

نانآ ترضح  .دندیسر  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  تمدخ  هعصعص  نب  رماع  ینب   » هلیبق زا  یتعامج  دنک : یم  لقن  ماشه  نبا   - 1
هیلع هللا  یلـصادخ  لوسر  هب  سارف » نب  هریحب   » مان هب  نانآ  زا  یـصخش  .دومن  هضرع  نانآ  رب  ار  دوخ  توعد و  لاعتم  دـنوادخ  هب  ار 
رما رد  یّقح  وت  زا  دعب  ام  ایآ  يدرک ، هبلغ  تنانمشد  رب  هک  هاگ  نآ  مینک ، تعیب  مالسا  رب  وت  اب  ام  رگا  وگب  نم  هب  درک : ضرع  هلآو 

وا .دهد  یم  رارق  دنادب  حالص  هک  اج  ره  تسادخ و  تسد  هب  نم  ینیشناج  تفالخ و  تماما و  رما  دومرف : ترضح  میراد ؟ تفالخ 
، یـسرب يزوریپ  هب  امـش  ات  میهد  رارق  اه  هزین  ریت و  فده  ار  دوخ  ياه  ولگ  ام  ایآ  درک : ضرع  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  باوج  رد 

(1) میریذپ » …  یمن  ار  ینید  نینچ  نیا  ام  میشاب ؟ هتشادن  یمهس  وت  ینیشناج  تفالخ و  رد  یلو 

ضرع هدـش ، بایفرـش  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  تمدـخ  هب  هدـنک »  » هلیبـق هک  دـنک  یم  لـقن  دوخ  دنـس  هب  زین  ریثـک  نبا   - 2
؟ ینادرگیم میهس  دوخ  زا  دعب  ینیشناج  تفالخ و  رد  ار  ام  یتفای  رفظ  تنانمشد  رب  وت  رگا  دندرک :

ص:52

ص 3. ج 2 ، یبلح ، هریس  ص 32 ؛ ج 2 ، ماشه ، نبا  هریس  ص 84 ؛ ج 2 ، يربط ، خیرات  . 74 - 1
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لوسر هب  زین  نانآ  .دهد  یم  رارق  ار  نآ  دنادب  حالص  هک  اجک  ره  تسا ، دنوادخ  يارب  تموکح  تنطلس و  کلم و  دومرف : ترضح 
(1) .تسین یتجاح  يا  هدروآ  هک  ینید  هب  ار  ام  دندرک : ضرع  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ 

لیفط نب  رماع  دندیسر ، هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  تمدخ  هنیدم  رد  سیق » نب  دبرا   » و لیفط » نب  رماع   » هک دنک  یم  لقن  ومه 
، دنراد ناناملسم  هک  يزایتما  ره  دومرف : ترضح  داد ؟ یهاوخ  رارق  میارب  يزایتما  هچ  مروآ  مالـسا  نم  رگا  دّمحم ! يا  درک : ضرع 

هلآو هیلع  هللا  یلـصربمایپ  يراذـگ ؟ یم  او  نم  هب  ار  دوخ  زا  دـعب  ینیـشناج  تفـالخ و  رما  اـیآ  تفگ : رماـع  .داد  مهاوـخ  زین  وـت  هب 
(2) .دوب دهاوخن  تموق  وت و  يارب  تماما  رما  دومرف :

دنراد تیالو  دنوادخ  بناج  زا  هک  یناسک 

دنراد تیالو  دنوادخ  بناج  زا  هک  یناسک 

: تسا هداد  رارق  تیالو  ّقح  يدارفا  يارب  میرک  نآرق  رد  ناحبس  دنوادخ 

لاعتم دنوادخ  تیالو   - 1

 … « دنا هدروآ  نامیا  هک  تسا  یناسک  تسرپرس  یلو و  دنوادخ ،  » (3) ؛» …  اُونَمآ َنیِذَّلا  ُِّیلَو  ُهَّللَا  : » دیامرف یم  ناحبس  دنوادخ 

هلآو هیلع  هللا  یلصربمایپ  تیالو   - 2

« .تسا رتراوازس  ناشدوخ  زا  نانمؤم  هب  تبسن  ربمایپ   » (4) ؛» ْمِهِسُْفنَأ ْنِم  َنِینِمْؤُْملِاب  یلْوَأ  ُِّیبَّنلَا  : » دیامرف یم  ناحبس  دنوادخ 

ص:53

ص 159. ج 2 ، ریثک ، نبا  هریس  . 75 - 1
ص 114. ج 4 ، نامه ، . 76 - 2
هیآ 257. هرقب ، هروس  . 77 - 3
هیآ 6. بازحا ، هروس  . 78 - 4
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مالسلا هیلع  یلع  ترضح  تیالو   - 3

(1) ؛» َنوُعِکار ْمُهَو  َهاـکَّزلا  َنوـُتُْؤیَو  َهـالَّصلا  َنوُـمیُِقی  َنیِذَّلا  اوـُنَمآ  َنیِذَّلاَو  ُُهلوُـسَرَو  ُهَّللا  ُمُکُِّیلَو  اـمَّنِإ  : » دـیامرف یم  ناحبـس  دـنوادخ 
لاح رد  و  دـنراد ، یم  اپرب  ار  زامن  هک  اه  نامه  دـنا ؛ هدروآ  نامیا  هک  اه  نآ  وا و  ربماـیپ  تسادـخ و  اـهنت  امـش ، ّیلو  تسرپرـس و  »

« .دنهد یم  تاکز  عوکر ،

مالسلا مهیلع  تیب  لها  تیالو   - 4

ادخ ربمایپ  دینک  تعاطا  و  ار ! ادخ  دینک  تعاطا   » (2) ؛» ْمُْکنِم ِْرمَْألا  ِیلوُأَو  َلوُسَّرلا  اوُعیِطَأَو  َهَّللا  اوُعیِطَأ  : » دیامرف یم  ناحبس  دنوادخ 
« .ار ربمایپ ] يایصوا  رمألا =[  ولوا  و 

ضراعم تایآ  یسررب 

ضراعم تایآ  یسررب 

: دنا هدرک  کّسمت  نآرق  زا  یتایآ  هب  ّصن  هیرظن  ّدر  رد  ّتنس  لها  زا  یخرب 

نآرق یمومع  ياه  باطخ  فلا )

هک نیا  هب  .تسا  تدایـس  هطلـس و  أشنم  تّما  هک  نیا  تّما و  هطلـس  رب  دوش  یم  لالدتـسا  یهاگ  : » دیوگ یم  یـسوم  فسوی  دّـمحم 
روما ذیفنت  رد  ّقح  بحاص  ار  تّما  هک  لیلد  نادب  دـنک ، یم  نانمؤم  مومع  هّجوتم  ار  دوخ  ياه  باطخ  تایآ ، زا  يرایـسب  رد  نآرق 

(3) .تسا » تّما  هطلس  ّقح  يانعم  نامه  نیا ، دناد و  یم 

: تسا لطاب  یتاهج  زا  لالدتسا  نیا 

ص:54

هیآ 55. هدئام ، هروس  . 79 - 1
هیآ 59. ءاسن ، هروس  . 80 - 2

ص 273. یمساق ، رفاظ  هعیرشلا ، یف  مکحلا  ماظن  . 81 - 3
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تعیبط فیلاکت ، هنوگ  نیا  تسا و  ناـنمؤم  هجوتم  ییاـفک -  اـی  ینیع  بجاو  زا  معا  فیلاـکت -  رد  میرک  نآرق  ياـه  باـطخ   - 1
.تسا هداد  رارق  تّما  يارب  ار  هطلس  ّقح  نآرق  دوش : يریگ  هجیتن  هک  نیا  ات  دشاب  مکاح  هب  طونم  نآ  ذیفنت  هک  درادن  ییالو 

(1) ؛» ٍهَْدلَج َهَئاِم  امُْهنِم  ٍدِـحاو  َّلُک  اوُدـِلْجاَف  ِیناّزلاَو  ُهَِیناّزلا   » هفیرـش هیآ  دـننامه  دوش ؛ یم  مّهوت  هنوگ  نیا  دراوم  زا  یخرب  رد  يرآ ،
« .دینزب هنایزات  دص  مادک  ره  ار  راکانز  درم  راکانز و  نز  »

« .دینک عطق  ار  دزد  نز  درم و  ناتسد   » (2) ؛» …  امُهَیِْدیَأ اوُعَْطقاَف  ُهَقِراّسلاَو  ُقِراّسلاَو  : » هیآ زین  و 

نمؤم كاپ  نانز  هب  هک  نانآ  و   » (3) ؛» ًهَْدلَج َنِینامَث  ْمُهوُِدلْجاَف  َءادَهُش  ِهََعبْرَِأب  اُوتْأَی  َْمل  َُّمث  ِتانَـصْحُْملا  َنُومْرَی  َنیِذَّلاَو  : » هیآ نینچ  مه 
« .دیهد رفیک  هنایزات  داتشه  هب  ار  نانآ  دنرواین  دوخ  ياعدا  رب  دهاش  راهچ  هاگ  نآ  دنهد ؛ انز  تبسن 

تّما يارب  تدایـس  ّقح  اـه  نآ  زا  اـت  تسین ، تّما  عومجم  هب  قوـف  تاـیآ  باـطخ  هک  میرب  یم  یپ  تاـیآ  رد  لـّمأت  ّتقد و  اـب  یلو 
.دنراد ار  مدرم  نیب  ِتواضق  ّقح  هک  تسا  یناسک  رمألا و  یلوا  هب  باطخ  هکلب  دوش ، هدافتسا 

دندـقتعم ّتنـس  لها  هک  یلاح  رد  دریگب ، تیاـضر  تّما  همه  زا  شا  ینارمکح  رد  ماـما  دـیاب  تسا ، تّما  يارب  هطلـس  ّقح  رگا   - 2
.دوش یم  دقعنم  زین  دقع  ّلح و  لها  ياملع  زا  رفن  کی  یّتح  دقع و  ّلح و  لها  زا  یخرب  تعیب  هب  ماما  تیالو 

ص:55

هیآ 2. رون ، هروس  . 82 - 1
هیآ 38. هدئام ، هروس  . 83 - 2

هیآ 4. رون ، هروس  . 84 - 3
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دنچ ره  تسا ، بجاو  شتعاطا  یعرش و  شتیالو  دش ، مدرم  بناج  زا  تّما  رما  ّیلوتم  سک  ره  هک  تسا  نآ  هیرظن  نیا  لصاح   - 3
زا و  هدرک ، یهن  نیملاظ  اب  يراکمه  یتسود و  زا  هک  یتایاور  تایآ و  اب  دراد  تافانم  هاگدید  نیا  هک  یلاح  رد  دشاب ، رئاج  قساف و 

.دیوگ یم  نخس  دنک  یم  مکح  یهلا  ماکحا  زا  ریغ  هب  هک  یسک  تعاطا  تمرح 

دوش یم  هدافتسا   (1)  … «، ِْبیَْغلِاب ُهَلُـسُرَو  ُهُرُْـصنَی  ْنَم  ُهَّللا  َمَْلعَِیلَو  دـننام … « : رگید ؛ تایآ  زا  یخرب  قوف و  تایآ  نیب  عمج  اب   - 4
.دننک تعاطا  يرای و  ار  شربمایپ  ادخ و  هک  تسا  مدرم  هفیظو  یلو  تسا ، لاعتم  دنوادخ  يارب  زا  تدایس  هطلس و  ّقح 

تفالخ تایآ  ب )

لثم نیعم ؛ صخـش  هن  تسا  عمتجم  يارب  زا  تفالخ  هک  هدـش  هدافتـسا  تایآ ، یخرب  زا  هک  نیا  هب  هدـش  هراشا  تاـیآ ، زا  یخرب  رد 
هب تراـگدرورپ  هک  ار  یناـمز  روآداـی  و   » (2) ؛» …  ًهَفِیلَخ ِضْرَْألا  ِیف  ٌلِـعاج  یِّنِإ  ِهَِکئـالَْمِلل  َکُّبَر  َلاـق  ْذِإَو  : » لاـعتم دـنوادخ  لوق 

« .مهد یم  رارق  هفیلخ  نیمز  يور  رد  نم  انامه  دومرف : هکئالم 

.تسوا دوخ  يارب  زین  هطلس  ّقح  سپ  تسا ، نیمز  يور  رد  ادخ  نیشناج  هفیلخ و  ناسنا  نوچ  دنا  هدرک  هدافتسا  ریبعت  نیا  زا 

: مییوگ یم  باوج  رد 

ناسنا هطلس  هب  یطبر  انعم  نیا  تسا و  نیمز  يور  ینادابآ  رد  دنوادخ  نیـشناج  رـشب  هک  دوش  یم  هدافتـسا  نینچ  تایآ  نیا  زا  ًالّوا :
هکلب دهد ، یمن  تبـسن  مدرم  هب  ار  نآ  دنوادخ  تسا ، تموکح  يانعم  هب  تفالخ  هک  یماگنه  مینیب  یم  ور  نیمه  زا  .درادن  دوخ  رب 

: دیامرف یم 

ص:56

هیآ 25. دیدح ، هروس  . 85 - 1
هیآ 30. هرقب ، هروس  . 86 - 2
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، میداد رارق  نیمز  يور  رد  دوخ  نیشناج  ار  وت  ام  دوواد ! يا   » (1) ؛» ِّقَْحلِاب ِساّنلا  َْنَیب  ْمُکْحاَف  ِضْرَْألا  ِیف  ًهَفِیلَخ  َكاْنلَعَج  ّانِإ  ُدُواد  ای  »
« .نک مکح  ّقح  هب  مدرم  نیب  سپ 

صاخ یطیارـش  رب  عیرـشت  اریز  دراد ؛ رـشب  هب  نیمز  ینادابآ  ضیوفت  رب  تلـالد  ًاعیرـشت -  هن  ًاـنیوکت  هّماـع -  تفـالخ  تاـیآ  ًاـیناث :
.تسا فقوتم 

تناما هیآ  ج )

هب ادخ   » (2) ؛» ِلْدَْعلِاب اوُمُکَْحت  ْنَأ  ِساّنلا  َْنَیب  ُْمتْمَکَح  اذِإَو  اِهلْهَأ  یلِإ  ِتانامَْألا  اوُّدَُؤت  ْنَأ  ْمُکُُرمْأَی  َهَّللا  َّنِإ  : » دیامرف یم  لاعتم  دـنوادخ 
« .دینک يرواد  تلادع  هب  دینک  یم  مکح  مدرم  نایم  نوچ  دینادرگرب و  ناشنابحاص  هب  ار  اه  تناما  هتبلا  هک  دنک  یم  رما  امش 

اذِإَو : » تسا هدمآ  هیآ  رد  هک  یعیرفت  هنیرق  هب  تسا ، مدرم  نیب  تموکح  تناما ، زا  دوصقم  هک  دنا  هدرک  هدافتـسا  نینچ  قوف  هیآ  زا 
نیا بطاخم  اریز  دنتـسه ؛ نآ  ریبدـت  کلام  بحاص و  اـه  نآ  تسا و  تناـما  مدرم  نیب  تموکح  مکح و  هک  اـنعم  نیا  هب  ُْمتْمَکَح »

.دنک راتفر  لدع  هب  دیاب  دش  باختنا  مدرم  قیرط  زا  سک  ره  دننانآ و  مکح 

تموکح دـنراد  هفیظو  مدرم  هک  نیا  رب  دراد  تلالد  تسا ، مدرم  مومع  هب  شباـطخ  هک  ضرف  رب  هفیرـش  هیآ  مییوگ : یم  باوج  رد 
مکاـح دوخ  دـنهاوخب  میراد و  ّقح  نآ  رد  اـم  دـنیوگب  هک  نآ  هن  دـنراذگ ، او  تسا –  بوـصنم  ادـخ  بناـج  زا  هک  شلها -  هب  ار 

.دننیزگرب
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نآرق هاگدید  زا  ایصوا  باختنا 

نآرق هاگدید  زا  ایصوا  باختنا 

رد هـک  يدوـجو  اـب  تـسا  هدرواـین  ناـیم  هـب  تیاـصو  تماـما و  تیـالو و  زا  ینخـس  مـیرک  نآرق  ارچ  هـک  دـننک  یم  لاؤـس  یخرب 
میرک نآرق  هک  تسا  هنوـگچ  رگید : ریبـعت  هب  تسا ؟ هدرک  ثحب  دـسر  یمن  تماـما  هلئـسم  هب  نآ  ّتیمها  هک  يرایـسب  تاـعوضوم 

هب مالسا  لئاسم  نیرت  ریطخ  زا  هلئسم  نیا  هک  یلاح  رد  هدرواین  نایم  هب  تماما  یمالسا و  هعماج  يربهر  یمالسا و  تفالخ  زا  نخس 
؟ دیآ یم  باسح 

یقادـصم یئزج و  یّلک و  زا  ّمعا  تماما ؛ هب  طوبرم  تاعوضوم  مامت  رد  نآرق  هک  میرب  یم  یپ  ینآرق  تایآ  رد  هاتوک  یتّقد  اب  یلو 
تماـما و تفـالخ و  هلئـسم  لـصا  هب  هک  میتـسه  نآ  ددـصرد  کـنیا  .تسا  هتخادرپ  ّمهم  هلئـسم  نیا  هب  هدرک و  ناوارف  ياـه  ثحب 

.تسا هدرک  هراشا  نآ  هب  ًادیکا  نآرق  هدوب و  یهلا  یمئاد  ّتنس  هلأسم  نیا  هک  مینک  هراشا  ایبنا  زا  دعب  یهلا  يایصوا  باختنا 

« باختنا  » افطصا موهفم 

.صلاخ زیچ  ندرک  باختنا  ینعی  ءافطصا  .تسا و  يزیچ  زا  صلاخ  رایتخا و  ینعی  وفص »  » هدام زا  تغل  رد  افطصا 
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هنوگ ره  زا  صلاخ  هیفـصت و  ار  وا  هک  تسا  نیا  هب  دـنوادخ  بناج  زا  دارفا  زا  یخرب  باـختنا  ءافطـصا و  یمالـسا : حالطـصا  رد  و 
.دهد حیجرت  نارگید  رب  ار  وا  هدرک و  ریغ  رد  دوجوم  بئاوش 

ناربمایپ هّیرذ  زا  ایصوا 

اب فدارم  هک  نآ  ماع  ياـنعم  هب  ار  اـیبنا  ایـصوا  هک  هتفرگ  رارق  نیا  رب  یهلا  ّتنـس  هک  میرب  یم  یپ  میرک  نآرق  تاـیآ  هب  هعجارم  اـب 
ایـصوا ای  ّیـصو  هک  نآ  زج  تسین  يربمایپ  چـیه  .دـهد  رارق  نانآ  هّیرذ  زا  دوش  یم  ّیـصو  ماما و  ّیبن و  لـماش  هدوب و  ادـخ  تّجح 

اه نآ  زا  یخرب  هب  کنیا  .ریخ  ای  دنـشاب  ربماـیپ  ایـصوا  نآ  هاوخ  تسا ، هداد  رارق  ناربماـیپ  هّیرذ  لآ و  زا  ار  ناـنآ  دـنوادخ  هتـشاد و 
: مینک یم  هراشا 

ُهَّللاَو ٍضَْعب  ْنِم  اهُضَْعب  ًهَّیِّرُذ  َنیَِملاْعلا *  یَلَع  َنارْمِع  َلآَو  َمیِهاْربِإ  َلآَو  ًاحُونَو  َمَدآ  یفَطْـصا  َهَّللا  َّنِإ  : » دیامرف یم  لاعتم  دنوادخ   - 1
زا یخرب  دنتسه  ینادنزرف  .نایناهج  رب  ار  نارمع  نادناخ  میهاربا و  هداوناخ  حون و  مدآ و  دیزگرب  ادخ  تقیقح  هب   » (1) ؛» ٌمِیلَع ٌعیِمَس 

« .تسا اناد  اونش و  همه  لاوحا  لاوقا و  هب  ادخ  رگید و  یخرب  لسن 

َفُـسُویَو َبوُّیَأَو  َناْمیَلُـسَو  َدُواد  ِِهتَّیِّرُذ  ْنِمَو  ُْلبَق  ْنِم  اْنیَدَـه  ًاحُونَو  اْنیَدَـه  ًّـالُک  َبوُقْعَیَو  َقاحْـسِإ  َُهل  اـْنبَهَوَو  : » دـیامرف یم  زین  و   - 2
َُسنُویَو َعَسَْیلاَو  َلیِعامْـسِإَو  َنیِِحلاّصلا *  َنِم  ٌّلُک  َساْیلِإَو  یـسیِعَو  ییْحَیَو  اّیِرَکَزَو  َنِینِـسْحُْملا *  يِزَْجن  َِکلذَـکَو  َنوُراهَو  یـسُومَو 

ِهَّللا يَدُه  َِکلذ  ٍمیِقَتْـسُم *  ٍطارِـص  یلِإ  ْمُهاْنیَدَهَو  ْمُهاْنیَبَتْجاَو  ْمِِهناوْخِإَو  ْمِِهتاّیِّرُذَو  ْمِِهئآبآ  ْنِمَو  َنیَِملاْعلا *  یَلَع  اْنلَّضَف  ًّالُکَو  ًاطُولَو 
ْنِم ُءآشَی  ْنَم  ِِهب  يِدْهَی 
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قاحسا و میهاربا ، هب  ام  و   » (1) ؛» َهَُّوبُّنلاَو َمْکُْحلاَو  َباتِْکلا  ُمُهاْنیَتآ  َنیِذَّلا  َِکئلوُأ  َنُولَمْعَی *  اُوناک  ام  ْمُْهنَع  َِطبََحل  اوُکَرْـشَأ  َْولَو  ِهِداـبِع 
بّویا و نامیلـس و  دوواد و  شنادـنزرف  زا  میهاربا و  زا  شیپ  زین  ار  حون  میتشادـب و  تسار  هار  هب  ار  همه  میدومن و  اـطع  ار  بوـقعی 

.داد میهاوخ  کین  شاداپ  ار  ناراکوکین  نینچ  نیا  میدومن و  تیاده  نوراه  یسوم و  فسوی و 

رب ار  ناربمغیپ  نآ  همه  اـم  .دـنناراکوکین و  زا  همه  طول  سنوی و  عسی و  لیعامـسا و  مه  ساـیلا و  یـسیع و  ییحی و  اـیرکز و  مه  و 
میدیزگرب ار  نانآ  نارگید  رب  هداد و  تلیضف  ار  اه  نآ  ناردارب  نادنزرف و  ناردپ و  زا  یخرب  زین  .میداد و  يرترب  تفارـش و  نایملاع 

هب رگا  دنک و  یم  تیاده  دهاوخ  یم  ار  شناگدـنب  زا  کی  ره  نآ  هب  هک  ادـخ  تیادـه  تسا  نیا  .میدومن  تیادـه  تسار  هار  هب  و 
اطع تّوبن  ماقم  نامرف و  باتک و  ار  نانآ  ام  هک  دـنا  یناسک  ناربمغیپ ]  ] اه نآ  .دزاس  یم  دوبان  ار  نانآ  لاـمعا  دـنروآ  كرـش  ادـخ 

« .میدرک

ِیف یِّلَُـصی  ٌِمئاق  َوُهَو  ُهَِکئالَْملا  ُْهتَدانَف  ِءاعُّدـلا *  ُعیِمَـس  َکَّنِإ  ًهَبِّیَط  ًهَّیِّرُذ  َْکنُدـَل  ْنِم  ِیل  ْبَه  ِّبَر  َلاـق  ُهَّبَر  اـّیِرَکَز  اـعَد  َکـِلانُه   - » 3
تمارک هک   ] ایرکز ماگنه  نآ  رد   » (2) ؛» َنیِِحلاّصلا َنِم  ًاِّیبَنَو  ًاروُصَحَو  ًادِّیَسَو  ِهَّللا  َنِم  ٍهَِملَِکب  ًاقِّدَصُم  ییْحَِیب  َكُرِّشَُبی  َهَّللا  َّنَأ  ِبارْحِْملا 

باجتـسم ییوت  انامه  هک  امرف  اـطع  تشرـس  كاـپ  ینادـنزرف  شیوخ  فطل  هب  ارم  اراـگدرورپ  درک : ضرع  [ درک هدـهاشم  ار  میرم 
تراشب ییحی  هب  ار  وت  ادخ  هک : دندز  ادص  ار  وا  ناگتـشرف  دوب ، شیاین  لوغـشم  هداتـسیا ، بارحم  رد  وا  هک  یماگنه  .اعد و  هدـننک 

زا يربمایپ  و  رانکرب ، شکرس  ياه  سوه  زا  و  دوب ، دهاوخ  ربهر  و  دنک ، یم  قیدصت  ار  حیسم ] ادخ =[  هملک  هک  یسک ] ، ] دهد یم 
« .تسا ناحلاص 
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، ود نآ  ناـمدود  رد  و  میداتـسرف ، ار  میهاربا  حون و  اـم   » (1) ؛» َباتِْکلاَو َهَُّوبُّنلا  اَمِِهتَّیِّرُذ  ِیف  اْنلَعَجَو  َمیِهاْربِإَو  ًاـحُون  اْنلَـسْرَأ  ْدََـقل   - » 4
« .میداد رارق  باتک  تّوبن و 

و  » (2) ؛» َنیِِحلاّصلا َنَِمل  ِهَرِخْآلا  ِیف  ُهَّنِإَو  اْینُّدـلا  ِیف  ُهَرْجَأ  ُهاْنیَتآَو  َباتِْکلاَو  َهَُّوبُّنلا  ِِهتَّیِّرُذ  ِیف  اـْنلَعَجَو  َبوُقْعَیَو  َقاحْـسِإ  َُهل  اـْنبَهَوَو   - » 5
ایند رد  ار  وا  شاداپ  میداد و  رارق  شنامدود  رد  ار  ینامـسآ  باتک  تّوبن و  میدیـشخب و  وا  هب  ار  بوقعی  قاحـسا و  رمع ] رخاوا  رد  ]

« .تسا ناحلاص  زا  ترخآ  رد  وا  میداد و 

نامیلس و   » (3) ؛» ُنِیبُْملا ُلْضَْفلا  َوَُهل  اذـه  َّنِإ  ْیَـش ٍء  ِّلُک  ْنِم  انِیتوُأَو  ِْریَّطلا  َقِْطنَم  انْمِّلُع  ُساّنلا  اَهُّیَأ  ای  َلاـقَو  َدُواد  ُناْمیَلُـس  َثِرَوَو   - » 6
تلیـضف نیا  انامه  هدـیدرگ ، اطع  اـم  هب  زیچره  زا  و  هدـش ، هداد  میلعت  اـم  هب  ناگدـنرپ  ناـبز  مدرم ! يا  تفگ : و  دـش ، دوواد  ثراو 

« .تسا يراکشآ 

اْنیَدَـه ْنَّمِمَو  َلِیئآرْـسِإَو  َمیِهاْربِإ  ِهَّیِّرُذ  ْنِمَو  ٍحوـُن  َعَـم  اـْنلَمَح  ْنَّمِمَو  َمَدآ  ِهَّیِّرُذ  ْنِم  َنیِِّیبَّنلا  َنِم  ْمِْـهیَلَع  ُهَّللا  َمَْـعنَأ  َنـیِذَّلا  َکـِئلوُأ   - » 7
هداد رارق  ناش  تمعن  لومـشم  دنوادخ  هک  دندوب  یناربمایپ  اه  نآ   » (4) ؛» ًاّیُِکبَو ًادَّجُـس  اوُّرَخ  ِنمْحَّرلا  ُتایآ  ْمِْهیَلَع  یْلُتت  اذِإ  اْنیَبَتْجاَو 

تیادـه هک  یناسک  زا  و  لیئارـسا ، میهاربا و  ناـمدود  زا  و  میدرک ، راوس  یتشک  رب  حون  اـب  هک  یناـسک  زا  و  مدآ ، نادـنزرف  زا  دوب ،
رد دـنداتفا ، یم  كاخ  هب  دـش ، یم  هدـناوخ  نانآ  رب  نامحر  دـنوادخ  تایآ  یتقو  هک  دـندوب  یناـسک  اـه  نآ  .میدـیزگرب  میدرک و 

« .دندوب نایرگ  دندرک و  یم  هدجس  هک  یلاح 

َلآ اْنیَتآ  ْدَقَف  ِِهلْضَف  ْنِم  ُهَّللا  ُمُهاتآ  ام  یلَع  َساّنلا  َنوُدُسْحَی  ْمَأ   - » 8
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زا دـنوادخ  هچنآ  زا  و  شنادـناخ ،] ربماـیپ و  مدرم =[  هب  تبـسن  هک  نـیا  اـی   » (1) ؛» ًامیِظَع ًاْکُلم  ْمُهاـْنیَتآَو  َهَمْکِْحلاَو  َباـتِْکلا  َمیِهاْربِإ 
میداد و تمکح  باـتک و  زین ] دنتـسه  وا  نادـناخ  زا  دوهی  هک  ، ] میهاربا لآ  هب  اـم  دـنزرو ؟ یم  دـسح  هدیـشخب ، اـه  نآ  هب  شلـضف 

« .میداد رارق  [ لیئارسا ینب  ناربمایپ   ] اه نآ  رایتخا  رد  یمیظع  تموکح 

 … « ار نوراه  مردارب  .هد  رارق  نم  يارب  منادناخ  زا  يریزو  و   » … (2) ؛» …  یِخَأ َنوُراه  ِیلْهَأ *  ْنِم  ًاریِزَو  ِیل  ْلَعْجاَو   - » … 9

ایبنا هّیرذ  هب  صاخ  تیانع 

هدوب و یهلا  هژیو  تیانع  صاخ و  هجوت  دروم  مالـسلا  مهیلع  نانآ  تیب  لها  ایبنا و  هّیرذ  هک  میرب  یم  یپ  نآرق  تاـیآ  هب  هعجارم  اـب 
: مینک یم  هراشا  تایآ  زا  یخرب  هب  کنیا  .دنا  هتشاد  ار  تیاصو  تماما و  تّوبن و  ماقم  ّتیلباق  تهج  نیدب 

َکَتَریِـشَع ْرِذـْنَأَو  : » دـنک عورـش  شکیدزن  نادـناخ  زا  ار  شغیلبت  راذـنا و  هـک  دوـش  یم  رومأـم  تـثعب  يادـتبا  رد  ادـخ  ربماـیپ   - 1
(3) «. َنِیبَْرقَْألا

َبِهُْذِیل ُهَّللا  ُدیُِری  امَّنِإ  : » تسا هتفرگ  ّقلعت  مالسلا  مهیلعربمایپ  تیب  لها  تراهط  تمـصع و  رب  شا  ینیوکت  هدارا  لاعتم  دنوادخ   - 2
ًالماک دنک و  رود  تیب  لها  امـش  زا  ار  هانگ  يدیلپ و  دهاوخ  یم  دـنوادخ  انامه   » (4) ؛» ًاریِهْطَت ْمُکَرِّهَُطیَو  ِْتیَْبلا  َلـْهَأ  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع 

« .دزاس كاپ  ار  امش 

هداد تکرش  هلهابم  ماگنه  رد  دنناوت  یم  هک  هداد  مالـسلا  مهیلع  مالـسا  ربمایپ  تیب  لها  هّیرذ و  هب  یتّیلباق  نانچ  لاعتم  دنوادخ   - 3
: دنوش

ص:63
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ْلِهَْتبَن َُّمث  ْمُکَـسُْفنَأَو  انَـسُْفنَأَو  ْمُکَءآِسنَو  انَءآِسنَو  ْمُکَءآْنبَأَو  انَءآْنبَأ  ُعْدـَن  اَْولاعَت  ْلُقَف  ِْملِْعلا  َنِم  َكَءآـج  اـم  ِدـَْعب  ْنِم  ِهِیف  َکَّجاَـح  ْنَمَف  »
هّجاحم و هب  وت  اب  یناسک  زاب ] ، ] هدیسر وت  هب  [ حیسم هرابرد   ] هک یـشناد  ملع و  زا  دعب  هاگ  ره   » (1) ؛» َنِیبِذاْکلا یَلَع  ِهَّللا  َتَنَْعل  ْلَعْجَنَف 
، مییامن توعد  ار  شیوخ  نانز  ام  ار ، دوخ  نادنزرف  مه  امـش  مینک ، توعد  ار  دوخ  نادنزرف  ام  دییایب  وگب : اه  نآ  هب  دنزیخرب ، زیتس 

غورد رب  ار  ادـخ  تنعل  و  مینک ، هلهاـبم  هاـگ  نآ  دوخ ، سوفن  زا  مه  امـش  مینک ، توعد  دوخ  سوفن  زا  اـم  ار ، دوخ  ناـنز  مه  اـمش 
« .میهد رارق  نایوگ 

زیچ یبرقلا  يوذ  تّدوم  زج  نم  هک  وگب  مدرم  هب  دیامرف : یم  هدرک و  باطخ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  هب  دـنوادخ   - 4
امـش زا  متلاـسر  رب  یـشاداپ  چـیه  نم  وگب :  » (2) ؛  یبْرُْقلا ِیف  َهَّدَوَْـملا  ـَّالِإ  ًارْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْـسَأ  ـال  ْلـُق  : » مهاوـخ یمن  امـش  زا  يرگید 

[.« متیب لها  مناکیدزن =[  نتشاد  تسود  زج  منک ، یمن  تساوخرد 

ُْرمْأَو : » دشاب هتشاد  زامن  هرابرد  شلها  هب  تبسن  یصوصخ  شرافـس  دیکأت و  هک  دنک  یم  رما  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  زین  و   - 5
« .شاب ابیکش  نآ  ماجنا  رب  و  هد ، نامرف  زامن  رب  ار  دوخ  هداوناخ   » (3) ؛» اْهیَلَع ِْربَطْصاَو  ِهالَّصلِاب  َکَلْهَأ 

رهاط ّبیط و  كاپ و  هّیرذ  زا  ار  ایبنا  يایصوا  دنوادخ  هک  تسا  نآ  نیمز  يور  رد  دنوادخ  ّتنس  هک  دوش  یم  هدافتسا  تایآ  نیا  زا 
زج .دنا  هدوب  ّیبن  ًابلاغ  ایبنا  يایصوا  زا  یخرب  هک  تسا  هتشاد  همادا  مالسلا  هیلع  مدآ  ترضح  زا  ّتنس  نیا  .دنک و  یم  باختنا  نانآ 

هلآو هیلع  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  يایصوا 
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ترضح نآ  زا  دعب  یحو  دنراد و  تیاصو  تماما و  هفیظو  اهنت  ترـضح  نآ  يایـصوا  دشاب  يربمایپ  وا  زا  دعب  تسین  رارق  نوچ  هک 
.تسا هدش  عطق 

دنوادخ بناج  زا  ایصوا  باختنا 

مدرم باختنا  هب  ایآ  دوش ؟ یم  هدراذـگ  ثرا  هب  ایبنا  هّیرذ  نیب  تماـما  تیاـصو و  هنوگچ  هک  تسا  نیا  مهم  یـساسا و  لاؤس  لاـح 
؟ لبق يایصوا  ایبنا و  طّسوت  یهلا  تیشم  هدارا و  هب  ای  تسا ،

.تسا هتفریذپ  تروص  لاعتم  دنوادخ  بناج  زا  ایصوا  باختنا  هک  میرب  یم  یپ  نآرق  تایآ  هب  ارذگ  يرظن  اب 

: مینک یم  هراشا  تایآ  نیا  زا  یخرب  هب  کنیا 

: دیامرف یم  لیئارسا  ینب  يارب  يربمایپ  بوقعی و  نیـشناج  ناونع  هب  مالـسلا  هیلع  فسوی  باختنا  تیفیک  هرابرد  لاعتم  دنوادخ   - 1
ُْلبَق ْنِم  َْکیََوبَأ  یلَع  اهَّمَتَأ  امَک  َبوُقْعَی  ِلآ  یلَعَو  َکـْیَلَع  ُهَتَمِْعن  ُِّمُتیَو  ِثیِداـحَْألا  ِلـیِوَْأت  ْنِم  َکُـمِّلَُعیَو  َکُّبَر  َکـِیبَتْجَی  َِکلذَـکَو  »

، دزومآ یم  وت  هب  اه  باوخ  ریبعت  زا  و  دـنیزگ ، یم  رب  ار  وت  تراگدرورپ  هنوگ  نیا  و   » (1) ؛» ٌمیِکَح ٌمِیلَع  َکَّبَر  َّنِإ  َقاحْسِإَو  َمیِهاْربِإ 
، درک مامت  قاحـسا  میهاربا و  تناردپ  رب  نیازا ، شیپ  هک  هنوگ  نامه  دـنک ، یم  لماک  مامت و  بوقعی  نادـناخ  وت و  رب  ار  شتمعن  و 

« .تسا میکح  اناد و  وت  راگدرورپ  نیقی ، هب 

ِِهب ْدُدُْشا  یِخَأ *  َنوُراه  ِیلْهَأ *  ْنِم  ًاریِزَو  ِیل  ْلَعْجاَو  : » دیامرف یم  هک  دنک  یم  لقن  مالسلا  هیلع  یسوم  ترـضح  نابز  زا  زین  و   - 2
َْتنُک َکَّنِإ  ًارِیثَک *  َكَرُکْذَنَو  ًارِیثَک *  َکَحِّبَُسن  ْیَک  يِْرمَأ *  ِیف  ُهْکِرْشَأَو  يِرْزَأ * 
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مکحم ار  متـشپ  وا  اب  .ار  نوراه  مردارب  .هد  رارق  نم  يارب  منادـناخ  زا  يریزو  و   » (1) ؛  یسُوم ای  ََکلْؤُس  َتِیتوُأ  ْدَق  َلاق  ًاریَِـصب *  اِنب 
هاگآ و ام  لاح  زا  هشیمه  وت  هک  ارچ  .مینک  دای  رایـسب  ار  وت  و  مییوگ ، حـیبست  رایـسب  ار  وت  اـت  .زاـس  کیرـش  مراـک  رد  ار  وا  .نک و 

« .دش هداد  وت  هب  یتساوخ  ار  هچنآ  یسوم ! يا  دومرف : .ییانیب 

يا  » (2) ؛» ِّقَْحلِاب ِساّنلا  َْنَیب  ْمُکْحاَف  ِضْرَْألا  ِیف  ًهَفِیلَخ  َكاْنلَعَج  اـّنِإ  ُدُواد  اـی  : » دـیامرف یم  مالـسلا  هیلعدوواد  ترـضح  دروم  رد   - 3
« .نک يرواد  ّقح  هب  مدرم  نایم  رد  سپ  میداد ، رارق  نیمز  رد  دوخ ] هدنیامن  و   ] هفیلخ ار  وت  ام  دوواد !

یهلا تّنس  يریذپان  رییغت 

تسا نکمم  هنوگچ  لاح  دنک ، باختنا  ناش  رهاط  ّبیط و  هّیرذ  زا  ار  نانآ  هک  تسا  نآ  ایبنا  نانیشناج  ایصوا و  رد  یهلا  ّتنـس  رگا 
؟ دشاب هدرک  رییغت  یمالسا  تما  هلآو و  هیلع  هللا  یلصربمایپ  هب  تبسن  ّتنس  نیا  مینک  اعدا  هک 

یهاوخن لیدبت  ادخ  ّتنـس  يارب  زگره   » (3) ؛» ًالیِوَْحت ِهَّللا  ِتَّنُِـسل  َدَِجت  َْنلَو  ًالیِْدبَت  ِهَّللا  ِتَّنُِـسل  َدَِجت  ْنَلَف  : » دیامرف یم  لاعتم  دنوادخ 
« .یبای یمن  رییغت  یهلا  ّتنس  يارب  زگره  و  تفای ،

يودن نسحلاوبا  مالک  دقن 

يودن نسحلاوبا  مالک  دقن 

هعیش هدیقع  : » دیوگ یم  هعیش  هب  ضارتعا  رد  يودن  نسحلاوبا 
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(1) .دندقتعم » یثوروم  تموکح  هب  نانآ  اریز  درادن ؛ يراگزاس  وا  لوسر  ادخ و  فادها  اب  تفالخ  تماما و  هلئسم  رد  هیماما 

خساپ

نانآ هب  دـنوادخ  هک  تسا  نآ  دریگ  یم  رارق  ناـنآ  تیب  لـها  هّیرذ و  رد  اـیبنا  يایـصوا  تیاـصو  تماـما و  هک  نآ  زا  دوصقم  ًـالّوا :
ماما دـنربمایپ و  دالوا  اه  نیا  هک  نیا  فرـص  هب  مییوگب : هک  تسا  نآ  تثارو  زا  دارم  رگا  .دـندرگ  ماقم  نیا  ياریذـپ  ات  هداد  تیلباق 

.تسین دقتعم  انعم  نیا  هب  هیماما  هعیش  ًاعطق  دنشاب ، هتشادن  ار  ماقم  نیا  تیلباق  هچرگ  دنشاب  ماما  دیاب  تسا  وا  داماد  مالسلا  هیلع  یلع 

هّزنم نآ  زا  دیاب  یهلا  ایبنا  تسا و  يدام  ياه  تموکح  راعش  یثوروم  ِتموکح  دیوگ : یم  يودن  نسحلاوبا  هک  هنوگ  نآ  رگا  ًایناث :
نتفرگ رظن  رد  اب  ار  یتثارو  تموکح  هک  نآ  اـب  ناربماـیپ ؟ رگید  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  مالـسا  ربماـیپ  نیب  تسا  قرف  هچ   (2)، دنشاب

: مینک یم  هدهاشم  هتشذگ  يایبنا  رد  اه  تیلباق 

: دیامرف یم  لاعتم  دنوادخ 

ص:67
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یم دسح  ای   » (1) ؛» ًامیِظَع ًاْکُلم  ْمُهاْنیَتآَو  َهَمْکِْحلاَو  َباتِْکلا  َمیِهاْربِإ  َلآ  اْنیَتآ  ْدَقَف  ِِهلْـضَف  ْنِم  ُهَّللا  ُمُهاتآ  ام  یلَع  َساّنلا  َنوُدُـسْحَی  ْمَأ  »
اه نآ  هب  میداتـسرف و  تمکح  باتک و  میهاربا  لآ  رب  ام  هتبلا  هک  دومن  دنم  هرهب  دوخ  لضف  هب  ادـخ  ار  اه  نآ  نوچ  مدرم  اب  دـنزرو 

« .میدرک اطع  گرزب  ییاورنامرف 

هک اـجنآ  تسا ، هدرک  تساوـخرد  دوـخ  هّیرذ  يارب  ار  تماـما  مالـسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح  هک  مینک  یم  هدـهاشم  رگید  يوـس  زا 
يِدـْهَع ُلانَی  َلاق ال  ِیتَّیِّرُذ  ْنِمَو  َلاق  ًامامِإ  ِساّنِلل  َکـُلِعاج  یِّنِإ  َلاـق  َّنُهَّمَتَأَـف  ٍتاـِملَِکب  ُهُّبَر  َمیِهاْربِإ  یلَْتبا  ِذِإَو  : » دـیامرف یم  دـنوادخ 

: دومرف وا  هب  ادخ  .دروآ  ياج  هب  ار  همه  دومرف و  ناحتما  دنچ  يروما  هب  ار  میهاربا  دـنوادخ  هک  یماگنه  [ رآ دای  هب   »] (2) ؛» َنیِِملاّظلا
هتـسیاش رگا  يرآ ، : ] دومرف درک ؟ یهاوخ  اطع  زین  نم  نادنزرف  هب  ار  ییاوشیپ  نیا  درک : ضرع  .مدیزگرب  قلخ  ییاوشیپ  هب  ار  وت  نم 

« .دسر یمن  ناراکمتس  هب  زگره  نم  دهع  [ دنشاب

زا نارگمتـس  صوصخ  زا  ار  نآ  هکلب  تسا ، هدرکن  یفن  قلطم  روط  هب  ار  یبَسَن  یثوروم و  تماما  تموکح و  دـنوادخ  هیآ ، نیا  رد 
.تسا هدومن  بلس  مالسلا  هیلع  میهاربا  ترضح  هّیرذ 

لسن یتهج  زا  هک  دشاب  نیا  هتفرگ  رارق  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  لسن  رد  تیاصو  تّوبن و  تماما و  هک  نیا  ّرـس  تسا  نکمم  ًاثلاث :
هب هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  رگید  فرط  زا  تسا و  یهلا  يا  هداوناخ  وا  هداوناـخ  و  رهاـط ، ّبیط و  یلـسن  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ 
هک یتروص  رد  مدرم  تسا ، رادروخرب  یـصاخ  ّتیبوبحم  زا  اه  نآ  ناـیم  رد  هتفرگ و  اـج  مدرم  بولق  رد  شتـالامک  تّوبن و  تهج 
وا نیمارف  زا  تعاطا  ددصرد  تفرگ  رارق  ّتبحم  دروم  هک  یسک  .دنراد و  تسود  زین  ار  وا  ناگتسباو  دنشاب  هتشاد  تسود  ار  یـسک 

.دمآ دهاوخرب 

طرـش نودـب  اـم  ار  تاـماقم  نیا  دـنچره  دـنناربمایپ ، لـسن  هّیرذ و  تّوبن ، اـی  ینیـشناج و  تماـما و  يارب  دارفا  نیرتـهب  ور  نیمه  زا 
.تسا هعماج  رد  يرترب  ّیندل و  ملع  تمصع و  اه ، نآ  هلمج  زا  هک  میناد  یم  مزال  ار  ییاهطرش  اه و  تیلباق  نآ  يارب  هتسنادن ،

ص:68

هیآ 54. ءاسن ، هروس  . 109 - 1
هیآ 124. هرقب ، هروس  . 110 - 2
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ناربمایپ يایصوا  زا  یشرازگ 

ناربمایپ يایصوا  زا  یشرازگ 

کی ره  اهنت  هن  هک  میرب  یم  یپ  هلآو  هیلع  هللا  یلص  متاخ  ترضح  ات  مالـسلا  هیلع  مدآ  ترـضح  زا  یهلا  يایبنا  خیرات  هب  هعجارم  اب 
رد نآ  نتفرگ  رارق  دّرجم  تهج  هب  هن  نیا  .تسا و  هدوب  شا  هّیرذ  زا  وا  ّیـصو  هکلب  هتـشاد ، دوخ  يارب  ییایـصوا  ای  یـصو  اـیبنا ، زا 

دروم ار  ایبنا  زا  یخرب  يایـصوا  کـنیا  .تسا  هدوب  اـه  تیلها  اـه و  تیلباـق  دوجو  اـب  هارمه  رما  نیا  هکلب  هدوب ، ربماـیپ  هّیرذ  لـسن و 
: میهد یم  رارق  یسررب 

مالسلا هیلع  مدآ  ترضح  یصو  ثیش   - 1

نآ دییاز  ار  وا  هک  یماگنه  و  تشگ ، ناشخرد  شا  یناشیپ  رد  رون  دش ، لماح  ثیـش  هب  اّوح  نوچ  : » دـنک یم  لقن  يدوعـسم  فلا )
زا دعب  يارب  ادخ  تّجح  وا  هک  درک  مالعا  دومن و  ّتیـصو  وا  رب  مدآ  دش ، لماک  هدرک و  دشر  نوچ  .دـش و  لقتنم  شدـنزرف  هب  رون 

(1) دوبدهاوخ » …  نیمز  يور  رد  ادخ  هفیلخ  دوخ و 

دورد اه  نآرب  دومن و  عمج  دوخ  رود  اروا  نادـنزرف  ثیـش و  شدـنزرف  دیـسر  ارف  مدآ  تاـفو  تقو  نوچ  : » دـیوگ یم  یبوقعی  ب )
ياوقت هب  ار  نانآ  .دشاب  وا  ماقم  مئاق  شدالوا  نایم  رد  ات  دومن  رما  ار  وا  و  درک …  تیصو  ثیش  رب  و  دومن ، تکرب  هب  اعد  داتـسرف و 

(2) دومن » …  یهن  شدالوا  نیعل و  لیباق  اب  ترشاعم  زا  هدرک و  رما  ادخ  تدابع  نسح  یهلا و 

دنوادـخ ياوقت  هب  ار  شموق  وا  .دومن  مایق  دوخ  فیاـظو  ماـجنا  هب  مالـسلا  هیلع  مدآ  گرم  زا  دـعب  ثیـش  : » دـیوگ یم  نینچ  مه  وا 
(3) .درک » یم  رما  حلاص  لمع  ناحبس و 

ص:69

.راصتخا هب  ص 47 و 48 ، ج 1 ، بهذلا ، جورم  . 111 - 1
ص 7. ج 1 ، یبوقعی ، خیرات  . 112 - 2
ص 8. ج 1 ، یبوقعی ، خیرات  . 113 - 3
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تولخ تدابع  زور و  بش و  تاعاس  دومن و  تیـصو  دهع و  ثیـش  هب  دیـسر  مدآ  تافو  ماگنه  نوچ  : » دیوگ یم  سابع  نب  هَّللادبع 
وا 50 رب  دنوادخ  .دیسر  وا  هب  مدآ  زا  دعب  تسایر  .داد و  نافوط  عوقو  زا  ربخ  ار  وا  داد و  میلعت  وا  هب  ار  زور  هنابـش  زا  تعاس  ره  رد 

(1) .درک » لزان  هفیحص 

ثیش ّیصو  شونا ،  - 2

ار وا  و  دومن ، تیـصو  شونا  شدنزرف  رب  دش  ثیـش  تافو  ماگنه  نوچ  .دش و  دلوتم  مالـسلا  هیلع  مدآ  نامز  رد  ثیـش  دنزرف  شونا 
(2) تسا …  هدش  لقتنم  وا  يوس  هب  دوخ  بناج  زا  هک  يرون  هب  داد  ربخ 

نـسحا وحن  هب  ار  دوخ  تدابع  دومن و  شّدج  ردپ و  تیـصو  ظفح  هب  مایق  شردپ  زا  دعب  ثیـش  دـنزرف  شونا  : » دـسیون یم  یبوقعی 
(3) .دومن » رما  تدابع  نسح  هب  زین  ار  شموق  .داد و  ماجنا 

(4) .دش » تیعر  روما  ریبدت  يراد و  تموکح  تسایس و  رد  شردپ  نیشناج  شونا ، : » دسیون یم  يربط 

، ناـنیق شونا ، زا : دـندوب  تراـبع  هک  ار  شناـگداون  دوخ و  نادـنزرف  دـش  ثیـش  تاـفو  تقو  نوچ  : » دـسیون یم  رگید  ياـج  رد  و 
هب و  دوـمن …  تکرب  هـب  اـعد  هداتـسرف و  دورد  ناـنآ  رب  درک ، عـمج  دوـخ  رود  ناشنادـنزرف ، ناـنز و  زا  و  خوـنخا ، دری ، لـیئالهم ،

تلحر ایند  زا  سپس  دیامن و  شرافس  تدابع  نسح  یهلا و  ياوقت  هب  ار  شموق  هدرک و  هشیپ  اوقت  هک  درک  تیـصو  شونا  شدنزرف 
(5) .دومن »

ص:70

ص 47. ج 1 ، ریثا ، نبا  لماک  . 114 - 1
ص 223. نامزلا ، هآرم  . 115 - 2

ص 8. ج 1 ، یبوقعی ، خیرات  . 116 - 3
ص 165. ج 1 ، يربط ، خیرات  . 117 - 4

ص 8 و 9. ج 1 ، یبوقعی ، خیرات  . 118 - 5
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شونا ّیصو  نانیق   - 3

دهع مدرم  رب  دوب و  ادـیوه  رون  شا  یناـشیپ  رد  هک  دوب  یـسک  وا  .دـش  ناـنیق  ماـن  هب  يدـنزرف  ياراد  شونا  : » دـسیون یم  يدوعـسم 
(1) .تفرگ »

تعیدو هب  وا  رد  هک  يّرس  زا  ار  وا  دش و  لقتنم  نانیق  هب  رون  و  دومن ، تیـصو  نانیق  شدنزرف  هب  دیـسر  ارف  شونا  تافو  ماگنه  نوچ 
(2) .درک راتفر  شردپ  هریس  هب  نانیق  .تخاس و  ربخاب  دوب  هدراذگ 

نانیق ّیصو  لیئالهم   - 4

وا .درک  هفیظو  ماجنا  هب  مایق  دوخ  موق  رد  دوب ، سدقم  و  اوقتاب ، فیطل ، يدرم  هک  یلاح  رد  شونا  دنزرف  نانیق  : » دسیون یم  یبوقعی 
نادنزرف دیسر  ارف  شگرم  نوچ  .دومن و  شرافس  ثیش  مدآ و  تیصو  زا  تعباتم  شتدابع و  نسح  ادخ و  زا  تعاطا  هب  ار  دوخ  موق 

اعد داتسرف و  دورد  نانآ  رب  هدرک و  عمج  ار  ناشنادنزرف  نانآ و  نانز  کمل و  حلـشوتم و  دری و  لیئالهم و  شرـسپ  نادنزرف  دوخ و 
(3) دومن » …  تیصو  لیئالهم  هب  هاگ  نآ  .دومن  تکرب  هب 

شردپ زا  تعباتم  لاعتم و  دـنوادخ  تعاطا  هب  ار  دوخ  موق  دومن و  دوخ  فیاظو  هب  مایق  لیئالهم  نانیق  زا  دـعب  : » دـسیون یم  یبوقعی 
(4) .درک » تلحر  ایند  زا  هاگ  نآ  دومن  تیصو  دری  شدنزرف  رب  دیسر  ارف  شگرم  نوچ  .دومن و  توعد 

ار دوش  یم  ثداح  ملاع  رد  هچنآ  نیمز و  میـسقت  یگنوگچ  زین  .داد و  وا  میلعت  ار  فحـصم  هدرک و  تیـصو  شدـنزرف  هب  لـیئالهم 
دوب هداد  میلعت  مدآ  هب  کلم  هک  ار  توکلملا  ّرس  باتک  .دومن و  وا  میلعت 

ص:71

ص 49. ج 1 ، بهذلا ، جورم  . 119 - 1
ص 224. نامزلا ، هآرم  . 120 - 2

ص 9. ج 1 ، یبوقعی ، خیرات  . 121 - 3
ص 10. ج 1 ، یبوقعی ، خیرات  . 122 - 4
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(1) .دندرب » یم  ثرا  هب  رگیدمه  زا  هدراذگ و  رگیدکی  دزن  هدروخ  رهم  هک  یباتک  درک ، وا  هب  میلست 

لیئالهم ّیصو  دراوی   - 5

(2) دش » …  تیصو  دهع و  وا  هب  هدرب و  ثرا  هب  ار  رون  وا  .دش  دراوی )  ) درای مان  هب  يدنزرف  ياراد  لیئالهم  : » دیوگ یم  يدوعسم 

(3) .دوب تریس  شوخ  يدرم  وا  .داد  ربخ  وا  هب  رون  لاقتنا  نونکم و  ّرس  زا  ار  وا  دومن و  تیصو  وا  رب  شردپ 

ناحبـس و دنوادخ  يارب  لمعلا  لماک  نمؤم و  يدرم  وا  .دومن  مایق  وا  فیاظو  هب  دراوی )  ) دری لیئالهم ، زا  دعب  : » دـسیون یم  یبوقعی 
(4) دروآ » …  یم  ياج  هب  زامن  رایسب  زور  هنابش  .دوب  وا  يارب  تدابع 

داد و میلعت  زین  وا  هب  دوـب  شدزن  هک  ار  یموـلع  هدوـمن و  دـهع  تیـصو و  سیردا )  ) خوـنخا شدـنزرف  هـب  دیـسر  ارف  شگرم  نوـچ 
(5) .درک میلست  وا  هب  ار  ّرس  فحصم 

دراوی ّیصو  ّیبن  سیردا   - 6

(6) دوب » …  يدّمحم  رون  لماح  مدآ و  زا  دعب  ربمایپ  نیلّوا  وا  دیوگ … « : یم  يربط 

نامگ هئباص  هک  تسا ، ربمایپ  سیردا  نامه  وا  دومن و  وا  فیاظو  هب  مایق  خونخا  شدنزرف  دراوی )  ) دری زا  دعب  : » دیوگ یم  يدوعسم 
وا رب  تسا …  هداد  وا  یلاع  عیفر و  ماقم  زا  ربخ  شباتک  رد  ّلجو -  ّزع  دنوادخ -  هک  تسا  یسک  وا  .تسا  سمره  وا  هک  دننک  یم 

یس

ص:72

ص 77. نامزلا ، رابخا  . 123 - 1
ص 50. ج 1 ، بهذلا ، جورم  . 124 - 2

ص 224. نامزلا ، هآرم  . 125 - 3
ص 11. ج 1 ، یبوقعی ، خیرات  . 126 - 4

ص 77. نامزلا ، رخآ  . 127 - 5
.117 ص 115 -  ج 1 ، يربط ، خیرات  . 128 - 6
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(1) .دوب » حیبست  لیلهت و  نآ  رد  هک  دش  لزان  هفیحص  هن  تسیب و  ثیش  رب  و  دوب ، هدش  لزان  هفیحص 

شنادـنزرف هب  .تسا  ربماـیپ  سیردا  ناـمه  وا  تشوـن و  طـخ  ملق  هب  هک  دوـب  یـسک  نیلّوا  سیردا )  ) خوـنخا : » دـسیون یم  یبوـقعی 
الاب دوخ  يوس  هب  ار  وا  دنوادخ  هاگ  نآ  دنیامن ، هشیپ  ار  نیقی  قدص و  دنهد و  ماجنا  ادـخ  يارب  صلاخ  ار  تدابع  ات  دومن  شرافس 

(2) .درب »

ًاناـکَم ُهاـنْعَفَرَو  ًاـِّیبَن *  ًاقیِّدِـص  َناـک  ُهَّنِإ  َسیِرْدِإ  ِباـتِْکلا  ِیف  ْرُکْذاَو  : » دـیامرف یم  مـیرک  نآرق  رد  سیردا  هراـبرد  لاـعتم  دـنوادخ 
« .میدناسر ییالاو  ماقم  هب  ار  وا  ام  .دوب و  [ یگرزب  ] ربمایپ وگ و  تسار  رایسب  وا  نک ، دای  [ زین  ] سیردا زا  باتک ، نیا  رد  و   » (3) ؛» ًاِّیلَع

.دوب دری  دـنزرف  خونخا  ینعی  سیردا ؛ دـش ، ثوعبم  مدآ  زا  دـعب  هک  يربماـیپ  نیلّوا  : » تفگ هک  هدرک  لـقن  ساـبع  نبا  زا  دعـس  نبا 
(4) دومن » …  تیصو  وا  هب  هک  دوب  حلشوتم  هلمج  زا  ینادنزرف ؛ ياراد  خونخا 

سیردا ّیصو  حلشوتم   - 7

(5) .دهد رارق  وا  رد  ار  تیاصو  هک  دوب  هدومن  یحو  وا  هب  دنوادخ  اریز  دومن ؛ ّتیصو  حلشوتم  شدنزرف  هب  سیردا 

یناشیپ رد  رون  هک  یلاح  رد  درک  دابآ  ار  اهرهـش  دومن ، مایق  وا  فیاظو  هب  حلـشوتم  شدنزرف  خونخا  زا  دعب  : » دـسیون یم  يدوعـسم 
(6) .دوب » شا 

رما رب  دوخ  نیشناج  ار  حلشوتم  خونخا ، : » دیوگ یم  يربط 

ص:73

ص 50. ج 1 ، بهذلا ، جورم  . 129 - 1
ص 173 و 174. ج 1 ، يربط ، خیرات  ص 11 ؛ ج 1 ، یبوقعی ، خیرات  . 130 - 2

تایآ 56 و 57. میرم ، هروس  . 131 - 3
ص 39. ج 1 ، دعس ، نبا  تاقبط  . 132 - 4

ص 79. نامزلا ، رابخا  . 133 - 5
ص 50. ج 1 ، بهذلا ، جورم  . 134 - 6
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اریز دش ؛ بسا  رب  راوس  هک  دوب  یسک  لّوا  وا  دومن …  تیـصو  ار  شتیب  لها  دور  اه  نامـسآ  هب  هک  نآ  زا  لبق  .داد و  رارق  دنوادخ 
(1) .درک » لابند  ادخ  تعاطا  هب  لمع  رد  ار  شناردپ  قیرط  زین  و  دومیپ ، داهج  رد  ار  شردپ  شور 

حلشوتم ّیصو  کمل ،  - 8

حون ردپ  وا  .تسا و  عماج  يانعم  هب  کمل »  » .دومن تیصو  کمل  شدنزرف  هب  دیسر  حلـشوتم  تافو  ماگنه  نوچ  : » دیوگ یم  يربط 
وا هب  تیـصو  دش و  راذگاو  وا  هب  دوب  سیردا  يارب  هک  هدـش  هدز  رهم  ياه  باتک  فحـص و  هدـش و  دـهع  تیـصو و  وا  هب  هک  دوب 

(2) .تشگ » لقتنم 

ثفای ماح ، ماس ، حون ، دیـسر ، ارف  شگرم  نوچ  و  دومن …  مایق  ادخ  تعاط  تدابع و  هب  شردپ  زا  دعب  کمل  : » دسیون یم  یبوقعی 
دومن و اعد  تکرب  هب  داتسرف و  دورد  نانآ  رب  حلـشوتم  دندوب …  هدنام  یقاب  ثیـش  دالوا  زا  هک  یناسک  اهنت  دناوخارف ، ار  ناشنانز  و 
کُلم و امـش  دالوا  رد  دیامن و  اطع  مدآ  نامردـپ  تکرب  زا  امـش  هب  هک  مهاوخ  یم  دـیرفآ  ار  مدآ  هک  يدـنوادخ  زا  تشاد : هضرع 

(3) دهد » …  رارق  تموکح 

کمل ّیصو  ّیبن ، حون   - 9

ام  » (4) ؛» …  َباتِْکلاَو َهَُّوبُّنلا  اَمِِهتَّیِّرُذ  ِیف  اْنلَعَجَو  َمیِهاْربِإَو  ًاحُون  اْنلَسْرَأ  ْدََقلَو  : » دیامرف یم  حون  ترضح  تّوبن  هرابرد  لاعتم  دنوادخ 
َِثبَلَف ِهِمْوَق  یلِإ  ًاحُون  اْنلَسْرَأ  ْدََقلَو  : » دیامرف یم  زین  و  .میداد » رارق  باتک  تّوبن و  ود ، نآ  نامدود  رد  و  میداتـسرف ، ار  میهاربا  حون و 

َْفلَأ ْمِهِیف 

ص:74

ص 173. ج 1 ، يربط ، خیرات  . 135 - 1

ص 178. ج 1 ، يربط ، خیرات  . 136 - 2
ص 12 و 13. ج 1 ، یبوقعی ، خیرات  . 137 - 3

هیآ 26. دیدح ، هروس  . 138 - 4
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« .درک گنرد  لاس ، هاجنپ  رگم  لاس  رازه  اه  نآ  نایم  رد  وا  و  میداتسرف ، شموق  يوس  هب  ار  حون  ام  و   » (1) ؛» ًاماع َنیِسْمَخ  ّالِإ  ٍهَنَس 

زا لبق  .داتـسرف و  یحو  وا  هب  دوب  ّیبن  سیردا  نامه  هک  خونخا  شّدج  تایح  نامز  رد  ّلجو -  ّزع  دنوادخ -  : » دـسیون یم  یبوقعی 
یهن دنداد ، یم  ماجنا  هک  یـصاعم  زا  ار  نانآ  هدرک و  راذـنا  ار  شموق  هک  درک  رما  ار  وا  درب  نامـسآ  هب  ار  سیردا  دـنوادخ  هک  نآ 

 … دومن توعد  لاعتم  دنوادخ  تدابع  رب  ار  مدرم  وا  .دراد  رذحرب  باذع  زا  ار  نانآ  هدومن و 

ثفای و و  ماـح ، ماـس ، شدـنزرف  هس  دیـسر ، هک  دوخ  تاـفو  ماـگنه  .درک و  یگدـنز  لاـس  یتـشک 360  زا  شجورخ  زا  دـعب  حوـن 
(2) دومن » …  رما  لاعتم  دنوادخ  تدابع  هب  هدرک و  تیصو  ار  نانآ  درک و  عمج  دوخ  رود  ار  شرگید  نادنزرف 

حون ترضح  ّیصو  ماس ،  - 10

(3) .درک » تیصو  دوب  شادنزرف  نیرت  گرزب  هک  ماس  شدنزرف  هب  حون  : » دسیون یم  ریثا  نبا 

ص:75

هیآ 14. توبکنع ، هروس  . 139 - 1
ص 13 و 16. ج 1 ، یبوقعی ، خیرات  . 140 - 2

ص 26. ج 1 ، ریثا ، نبا  لماک  . 141 - 3
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(1) داد » …  رارق  ار  نامسآ  زا  هدش  هداتسرف  ياه  باتک  تسایر و  حون ، دنزرف  ماس ، يارب  دنوادخ  : » دسیون یم  يدوعسم 

شتافو نامز  هک  یماگنه  و  دومن …  مایق  وا  تعاط  دـنوادخ و  تداـبع  هب  شردـپ  زا  دـعب  حون ، دـنزرف  ماـس  : » دـسیون یم  یبوقعی 
(2) .دومن » ّتیصو  دشخفرا  شدنزرف  هب  دیسر 

ماس ّیصو  دشخفرا ،  - 11

(3) .دوب » دشخفرأ  شدنزرف  نیمز  يور  رد  ماس  زا  دعب  مّیق  : » دیوگ یم  يدوعسم 

، شرمع زا  لاس  تشذـگ 185  زا  دـعب  و  دومن ، وا  تعاط  لاعتم و  دـنوادخ  تدابع  هب  مایق  ماس  رـسپ  دـشخفرا  : » دـیوگ یم  یبوقعی 
(4) دندش » …  هدنکارپ  اهرهش  رد  حون  دالوا  .دومن  تیانع  حلاش  مان  هب  يدنزرف  وا  هب  دنوادخ 

دشخفرأ ّیصو  حلاش ،  - 12

لاـعتم و دـنوادخ  تداـبع  هب  ار  ناـنآ  هدرک و  عمج  ار  دوخ  لـها  دـالوا و  دیـسر  دـشخفرأ  تاـفو  تقو  نوچ  : » دـیوگ یم  یبوقعی 
هب لمع  هدرک و  مایق  نم  زا  دعب  تلها  نیب  رد  و  نک ، لوبق  ارم  تیـصو  دومرف : دوخ  دنزرف  حلاش  هب  .دناوخارف و  یـصاعم  زا  بانتجا 

(5) .دومن » تلحر  ایند  زا  تفگ و  ار  نیا  .نک  لاعتم  دنوادخ  تعاط 

یـصاعم زا  هدومن و  رما  لاعتم  دنوادخ  تعاط  هب  ار  نانآ  هدرک و  مایق  شموق  نیب  رد  دشخفرأ  دنزرف  حلاش  : » دیوگ یم  نینچ  مه  وا 
هب لاس  تشذگ 130  زا  دعب  لاعتم  دنوادخ  .تشاد  رذحرب  دیسر  دهاوخ  باذع  تبیصم و  زا  یـصاعم  لها  هب  هچنآ  زا  و  درک ، یهن 

بانتجا هب  روتسد  ار  وا  هدرک و  تیصو  رباع  شدنزرف  هب  دیـسر  ارف  هک  شگرم  ماگنه  .تشاذگ  رباع »  » ار شمان  هک  داد  يدنزرف  وا 
(6) .دومن » تلحر  ایند  زا  هاگ  نآ  داد و  نیعل  لیباق  نادنزرف  ياهراک  زا 

.دندوبن ربمایپ  یلو  دندوب  حون  يایصوا  زا  یگمه  دندش  رکذ  هک  رفن  راهچ  نیا 

ص:76

ص 75. نامزلا ، رابخا  . 142 - 1
ص 17. ج 1 ، یبوقعی ، خیرات  . 143 - 2
ص 54. ج 1 ، بهذلا ، جورم  . 144 - 3
ص 18. ج 1 ، یبوقعی ، خیرات  . 145 - 4
ص 18. ج 1 ، یبوقعی ، خیرات  . 146 - 5
ص 18. ج 1 ، یبوقعی ، خیرات  . 147 - 6
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مالسلا امهیلع  حلاص  دوه و  ترضح   - 13

ناتب تدابع  هب  هدرک و  ادیپ  هار  اه  نآ  رد  تسناوت  ناطیش  یلو  دندیـسر ، تفرـشیپ  زا  الاب  يا  هجرد  هب  ّیبن  حون  هّیرذ  زا  داع »  » هلیبق
.دیامن ناشقیوشت 

مالـسلا هیلعدوه  ترـضح  .دومن  ثوعبم  ادخ  تدابع  يارب  ار  مالـسلا  هیلعدوه  ترـضح  ناشدوخ ، هلیبق  دارفا  نیب  زا  لاعتم  دنوادخ 
 … دومن توعد  دوب ، هدرک  عیرشت  نایملاع  راگدرورپ  هک  مالسا  نید  هب  لمع  دنوادخ و  تدابع  هب  اهنت  ار  اه  نآ 

هب ام ]  »] (1) ؛» …  َنوُرَتْفُم ّالِإ  ُْمْتنَأ  ْنِإ  ُهُْریَغ  ٍهلِإ  ْنِم  ْمَُکل  ام  َهَّللا  اوُُدبْعا  ِمْوَق  ای  َلاق  ًادوُه  ْمُهاخَأ  ٍداع  یلِإَو  : » دیامرف یم  لاعتم  دـنوادخ 
امـش يارب  وا  زج  يدوبعم  هک  دینک ، شتـسرپ  ار  ادخ  نم ! موق  يا  تفگ : اه ] نآ  هب  ، ] میداتـسرف ار  دوه  ناشردارب  داع ، موق ]  ] يوس

[ … « دیناوخ یم  وا  کیرش  ار  اه  تب  و   ] دینز یم  تمهت  طقف  امش  تسین 

ُفاخَأ یِّنِإ  َهَّللا  َّالِإ  اوُُدبْعَت  َّالَأ  ِهِْفلَخ  ْنِمَو  ِْهیَدَی  ِْنَیب  ْنِم  ُرُذُّنلا  ِتَلَخ  ْدَـقَو  ِفاقْحَْألِاب  ُهَمْوَق  َرَذـْنَأ  ْذِإ  ٍداع  اخَأ  ْرُکْذاَو  : » دـیامرف یم  زین  و 
میب فاقحا  نیمزرـس  رد  ار  شموق  هک  نامز  نآ  نک ، دای  ار  داـع  موق  ردارب  دوه ] تشذگرـس   »] (2) ؛» …  ٍمیِظَع ٍمْوَی  َباذَـع  ْمُْکیَلَع 

:[ تفگ و   ] دیتسرپن ار  هناگی  يادخ  زج  هک : دندوب  هدمآ  کیدزن  رود و  ياه  هتشذگ  رد  وا  زا  لبق  يدایز  ناربمایپ  هک  یلاح  رد  داد 
 … « مسرت یم  گرزب  يزور  باذع  زا  امش  رب  نم 

َساّنلا ُعِْزنَت  ٍّرِمَتْـسُم *  ٍسَْحن  ِمْوَی  ِیف  ًارَـصْرَص  ًاحیِر  ْمِْهیَلَع  اْنلَـسْرَأ  ّانِإ  ِرُذـُنَو *  ِیباذَـع  َناک  َْفیَکَف  ٌداـع  َْتبَّذَـک  : » دـیامرف یم  زین  و 
ْمُهَّنَأَک

ص:77

.55 تایآ 50 -  دوه ، هروس  . 148 - 1
.25 تایآ 21 -  فاقحا ، هروس  . 149 - 2
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دابدنت ام  .دوب  هنوگچ  نم  ياه  راذـنا  باذـع و  دـینیبب ]  ] سپ دـندرک ، بیذـکت  ار  دوخ  ربمایپ  زین  داع  موق   » (1) ؛» ٍرِعَْقنُم ٍلَْخن  ُزاجْعَأ 
رب اج  زا  هدش ، نک  هشیر  لخن  ياه  هنت  نوچمه  ار  مدرم  هک  میداتسرف …  نانآ  رب  رمتسم  موش  زور  کی  رد  ار  يدرس  كانتشحو و 

« .دنَک یم 

انب هنیدـم  ماـش و  نیب  ار  ییاـبیز  ياهرـصق  هدرک و  یگدـنز  داـع  موق  زا  دـعب  ناـنآ  .دـندوب  حون  ترـضح  هّیرذ  زا  زین  دومث  هلیبـق  و 
ار حلاص  دوخ ، هلیبق  نیب  زا  لاعتم  دنوادخ  .دندش  لوغـشم  اه  تب  تدابع  هب  هدرک و  یـشکرس  نایغط و  یتدم  زا  دعب  یلو  .دـندومن 

 … داتسرف راذنا  تراشب و  تهج  هب 

َنِم ْمُکَأَْشنَأ  َوُه  ُهُْریَغ  ٍهلِإ  ْنِم  ْمَُکل  ام  َهَّللا  اوُدـُبْعا  ِمْوَق  اـی  َلاـق  ًاـِحلاص  ْمُهاـخَأ  َدوُمَث  یلِإَو  : » دـیامرف یم  هراـب  نیا  رد  لاـعتم  دـنوادخ 
ار حـلاص  ناـشردارب  دومث ، موـق  يوـس  هب  و   » (2) ؛» …  ٌبیُِجم ٌبیِرَق  یِّبَر  َّنِإ  ِهـَْیلِإ  اوـُبُوت  َّمـُث  ُهوُرِفْغَتْـساَف  اـهِیف  ْمُکَرَمْعَتْـساَو  ِضْرَأـْلا 
و دیرفآ ، نیمز  زا  ار  امـش  هک  تسوا  .تسین  امـش  يارب  وا  زج  يدوبعم  هک  دینک ، شتـسرپ  ار  ادخ  نم ! موق  يا  تفگ : میداتـسرف ،] ]
و کیدزن ، [ دوخ ناگدنب  هب   ] مراگدرورپ هک  دیدرگزاب ، وا  يوس  هب  سپـس  دیبلطب ، شزرمآ  وا  زا  تشاذگاو ، امـش  هب  ار  نآ  يدابآ 

 … « تسا اه ] نآ  ياه  هتساوخ   ] هدننک تباجا 

مالسلا امهیلع  لیعامسا  شدنزرف  هب  میهاربا  تیصو   - 14

تیاده هفیظو و  هب  رومأم  لاعتم  دنوادخ  فرط  زا  مدرم  تیاده  يارب  ایصوا  يرگید  زا  سپ  یکی  مالسلا  هیلع  حون  ترـضح  زا  دعب 
.دومن هیفینح  تعیرش  هب  ثوعبم  ار  مالسلا  هیلع  میهاربا  ترضح  لاعتم  دنوادخ  هک  نآ  ات  دندوب ، قلخ 

ص:78

.20 تایآ 18 -  رمق ، هروس  . 150 - 1
.68 تایآ 61 -  دوه ، هروس  . 151 - 2
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ار میهاربا  اـم   » (1) ؛» …  َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ُهوُقَّتاَو  َهَّللا  اوُدـُبْعا  ِهِمْوَِـقل  َلاـق  ْذِإ  َمیِهاْربِإَو  : » دـیامرف یم  لاـعتم  دـنوادخ 
رگا تسا  رتهب  امـش  يارب  نیا  هک  دـیزیهرپب  وا  [ باذـع  ] زا دـینک و  شتـسرپ  ار  ادـخ  تفگ : شموق  هب  هک  یماـگنه  میداتـسرف ، [ زین ]

 … « دینادب

مارحلا تیب  رانک  رد  ات  دومن  تیصو  لیعامسا  شدنزرف  هب  دنک  چوک  هکم  زا  تساوخ  مالـسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح  هک  یماگنه  و 
رد و  هدرک ، رمث  رپ  ار  شلـسن  هدرک و  دایز  ار  شدادـعت  دـنوادخ  دومرف : وا  هب  .دراد و  اپرب  ار  مدرم  کسانم  ّجـح و  هدرک و  تماـقا 

(2) .داد دهاوخ  رارق  ریخ  تکرب و  شدالوا 

هب ای  دنزرف  هب  ردپ  زا  تیصو  روط  نیمه  .دومن و  ّتیصو  قاحسا  شردارب  هب  دیـسر  ارف  مالـسلا  هیلع  لیعامـسا  تافو  ماگنه  نوچ  و 
.دش یم  لقتنم  هداوناخ  دارفا  زا  یکی  ای  ردارب و 

مالسلا امهیلع  نامیلس  هب  دوواد  تیصو   - 15

یم تکرح  نیمز  لها  مامت  هار  رد  نم  : » دومرف وا  هب  دومن و  تیصو  مالـسلا  هیلع  نامیلـس  شدنزرف  هب  مالـسلا  هیلعدوواد  ترـضح 
(3) .نک » لمع  هدمآ  تاروت  رد  هک  ار  وا  ياه  تیصو  اهدهع و  اه و  قاثیم  امن و  لمع  تراگدرورپ  ياه  تیصو  هب  سپ  منک … 

َنِینِمْؤُْملا ِهِدابِع  ْنِم  ٍرِیثَک  یلَع  انَلَّضَف  يِذَّلا    ِ ِهَّلل ُدْمَْحلا  َالاقَو  ًاْملِع  َناْمیَلُـسَو  َدُواد  اْنیَتآ  ْدََقلَو  : » دیامرف یم  هراب  نیا  رد  لاعتم  دـنوادخ 
ام هک  تسا  ییادخ  نآ  زا  شیاتس  دنتفگ : نانآ  و  میداد ، میظع  یشناد  نامیلـس ، دوواد و  هب  ام  و   » (4) ؛» …  َدُواد ُناْمیَلُس  َثِرَوَو  * 

 … « دش دوواد  ثراو  نامیلس  .دیشخب و  يرترب  شنمؤم  ناگدنب  زا  يرایسب  رب  ار 

ص:79
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ص 28. ج 1 ، یبوقعی ، خیرات  . 153 - 2
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مالسلا امهیلع  ییحی  هب  اّیرکز  تیصو   - 16

هک درک  تساوخرد  يدنزرف  لاعتم  دنوادخ  زا  اذل  دوب ، ازان  ینز  زین  وا  رسمه  دوب و  هدیسر  يریپ  ّنس  هب  مالسلا  هیلعایرکز  ترضح 
 * ًاّیِفَخ ًءآِدن  ُهَّبَر  يدان  ْذِإ  اّیِرَکَز *  ُهَدـْبَع  َکِّبَر  ِتَمْحَر  ُرْکِذ  صعیهک *  : » دـیامرف یم  هراب  نیا  رد  لاعتم  دـنوادخ  .ددرگ  وا  ثراو 

ِیتَأَْرما َِتناکَو  ِیئآرَو  ْنِم  َِیلاوَْملا  ُْتفِخ  یِّنِإَو  ًاّیِقَش *  ِّبَر  َِکئآعُِدب  ْنُکَأ  َْملَو  ًاْبیَش  ُْسأَّرلا  َلَعَتْـشاَو  یِّنِم  ُمْظَْعلا  َنَهَو  یِّنِإ  ِّبَر  َلاق 
ْلَعَْجن َْمل  ییْحَی  ُهُمْسا  ٍمالُِغب  َكُرِّشَُبن  ّانِإ  اّیِرَکَز  ای  ًاّیِضَر *  ِّبَر  ُْهلَعْجاَو  َبوُقْعَی  ِلآ  ْنِم  ُثِرَیَو  ِیُنثِرَی  ًاِّیلَو *  َْکنَُدل  ْنِم  ِیل  ْبَهَف  ًاِرقاع 

َّیَلَع َوُه  َکُّبَر  َلاق  َِکلذَـک  َلاق  ًاِّیتِع *  ِرَبِْکلا  َنِم  ُْتغََلب  ْدَـقَو  ًاِرقاع  ِیتَأَْرما  َِتناکَو  ٌمالُغ  ِیل  ُنوُکَی  ّینَأ  ِّبَر  َلاق  ًاّیِمَـس *  ُلـْبَق  ْنِم  َُهل 
ِهِمْوَق یلَع  َجَرَخَف  ًاّیِوَس *  ٍلاَیل  َثالَث  َساّنلا  َمِّلَُکت  َّالَأ  َُکتَیآ  َلاق  ًهَیآ  ِیل  ْلَعْجا  ِّبَر  َلاق  ًاْئیَـش *  ُکَت  َْملَو  ُْلبَق  ْنِم  َُکتْقَلَخ  ْدَـقَو  ٌنِّیَه 
َناکَو ًهاکَزَو  ّانَُدل  ْنِم  ًانانَحَو  ًاِّیبَص *  َمْکُْحلا  ُهاْنیَتآَو  ٍهَّوُِقب  َباتِْکلا  ِذُخ  ییْحَی  ای  ًاّیِشَعَو *  ًهَرُْکب  اوُحِّبَس  ْنَأ  ْمِْهَیلِإ  یحْوَأَف  ِبارْحِْملا  َنِم 

(1) ؛» ًاّیَح ُثَْعُبی  َمْوَیَو  ُتوُمَی  َمْوَیَو  َِدلُو  َمْوَی  ِْهیَلَع  ٌمالَسَو  ًاّیِصَع *  ًاراّبَج  ْنُکَی  َْملَو  ِْهیَِدلاِوب  ًاَّربَو  ًاّیِقَت * 

رد ار  شراـگدرورپ  هک  ماـگنه  نآ  رد  .اـیرکز  شا  هدـنب  هب  تبـسن  وـت  راـگدرورپ  تمحر  زا  تسا  يداـی  تاـیآ ] نـیا   ] .صعیهک »
رد زگره  نم  و  هتفرگ ، ارف  ار  مرـس  مامت  يریپ  هلعـش  هدش و  تسـس  مناوختـسا  اراگدرورپ ! تفگ : .دـناوخ  ناهنپ  [ تدابع  ] هاگتولخ
زا  ] ]و دـنرادن هگن  ار  وت  نییآ  زا  يرادـساپ  ّقح  هک   ] مکانمیب مدوخ  زا  دـعب  ناگتـسب  زا  نم  .ما و  هدوبن  مورحم  تباجا  زا  وت ، ياـعد 

ینیشناج دوخ  دزن  زا  وت  تسا ، میقع  ازان و  مرسمه  [ یفرط

ص:80
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یم تراشب  يدـنزرف  هب  ار  وت  ام  ایرکز ! يا  .هد  رارق  تتیاـضر  دروم  ار  وا  و  دـشاب ، بوقعی  ناـمدود  نم و  ثراو  هک  .شخبب  نم  رب 
يدنزرف نم  يارب  اجک  زا  نم ! راگدرورپ  يا  تفگ : .میا  هدادن  رارق  وا  يارب  یمان  مه  نیا  زا  شیپ  و  تسا ، ییحی »  » شمان هک  میهد 

تراگدرورپ تسا ؛ هنوگ  نیا  دومرف : .ما  هدیسر  یتوترف  هب  يریپ  تدش  زا  مه  نم  .تسا و  زان  مرسمه  هک  یتروص  رد  دوب ، دهاوخ 
، هد رارق  نم  يارب  يا  هناشن  اراگدرورپ ! درک : ضرع  .يدوبن  يزیچ  هک  یلاح  رد  مدـیرفآ  ار  وت  ًالبق  و  تسا ؛ ناسآ  نم  رب  نیا  هتفگ 

بارحم زا  وا  .تسا  ملاس  تنابز  هک  یلاح  رد  تشاد ؛ یهاوخن  مدرم  اب  مّلکت  تردـق  زور  هنابـش  هس  هک  تسا  نیا  وت  هناـشن  دومرف :
يا .دییوگ  حـیبست  ار  ادـخ  ماش  حبـص و  ،[ تبهوم نیا  هنارکـش  هب  : ] تفگ اه  نآ  هب  هراشا  اب  و  دـمآ ، نوریب  مدرم  يوس  هب  شتدابع 

هب دوخ  هیحان  زا  یتّبحم  تمحر و  .میداد و  وا  هب  یکدوک  رد  یفاک ] لقع  و   ] تّوبن نامرف  ام  .ریگب و  توق  اب  ار  ادـخ  باـتک  ییحی !
.دوبن رگنایصع  ]و  ربکتم [و  رابج و  دوب ، راکوکین  شردام  ردپ و  هب  تبسن  وا  .دوب  راکزیهرپ  وا  و  ناج ] لد و   ] یکاپ و  میدیـشخب ، وا 

« .دوش یم  هتخیگنارب  هدنز  هک  زور  نآ  و  دریم ، یم  هک  زور  نآ  تفای و  ّدلوت  هک  زور  نآ  وا ، رب  مالس 

ترتف رصع 

ْمُکَءاج ْدَقَف  ٍریِذَن  الَو  ٍریَِشب  ْنِم  انَءاج  ام  اُولوُقَت  ْنَأ  ِلُسُّرلا  َنِم  ٍهَْرتَف  یلَع  ْمَُکل  ُنِّیَُبی  اُنلوُسَر  ْمُکَءاج  ْدَق  دیامرف … « : یم  لاعتم  دنوادخ 
هک یلاح  رد  دـمآ ، امـش  يوس  هب  ناربمایپ ، ناـیم  یترتف  هلـصاف و  زا  سپ  اـم ، لوسر   » (1) ؛» ٌریِدَق ْیَـش ٍء  ِّلُک  یلَع  ُهَّللاَو  ٌریِذَنَو  ٌریَِـشب 

نایب امش  يارب  ار  قیاقح 

ص:81
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تراشب ربمایپ ] نونکا ، مه  ! ] يا هدـنهد  میب  هن  و  دـمآ ، ام  غارـس  هب  يا  هدـنهد  تراشب  هن  دـییوگب : تمایق ] زور   ] ادابم اـت  دـنک ، یم 
« .تساناوت زیچ  همه  رب  دنوادخ  و  دمآ ! امش  يوس  هب  هدنهد ، میب  هدنهد و 

نیب هک  تسا  يا  هلـصاف  يانعم  هب  یمالـسا  حالطـصا  رد  .دریگ و  یم  رارق  نامز  ود  نیب  هک  تسا  یتدـم  يانعم  هب  تغل  رد  ترتف » »
.دراد رارق  ربمایپ  ود  تثعب 

.دش تلاسر  هب  ثوعبم  تشذگ  یم  مالسلا  هیلع  یسیع  ترضح  يربمایپ  زا  هک  ینامز  تدم  زا  دعب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ 
غیلبت ار  مالسلا  امهیلع  میهاربا  ترضح  فینح  نید  ای  یسیع  ترضح  تعیرش  هک  دنتشاد  دوجو  ییایصوا  ایبنا و  تدم ، نیا  رد  یلو 

.دندومن یم 

لقتسم تعیرش  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلصدّمحم  زج  هب  یسک  مالسلا  هیلع  لیعامسا  ترـضح  زا  دعب  هک  هدرک  لقن  دوخ  هریـس  رد  یبلح 
(1) .دندوب ثوعبم  یسیع  ترضح  تعیرش  غیلبت  ریرقت و  هب  ود  نیا  هلظنح ، وا  زا  دعب  نانس و  نب  دلاخ  اّما  .دشن  ثوعبم 

هک دوب  يربمایپ  وا  : » دومرف یـسبع  نانـس  نب  دـلاخ  هرابرد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هک  دـنا  هدرک  لـقن  نارگید  يدوعـسم و 
(2) .دندومن » عیاض  ار  وا  شموق 

زا یکی  اب  وا  تاـقالم  زا  نخـس  نآ ، رد  هک  دـنا  هدرک  لـقن  یـسراف  ناملـس  مرتحم ، یباحـص  زا  يربخ  نارگید  لـبنح و  نب  دـمحا 
وا .تسا  هدمآ  نایم  هب   (3) هیرومع نیمزرس  رد  مالسلا  هیلع  یسیع  ترضح  يایصوا 

ص:82
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هک يدرم  اب  نم  .امن  تماقا  نم  دزن  تفگ : وا  .متخاس  علطم  ار  وا  مربخ  زا  متـشگ و  قحلم  هیرومع  بحاـص  هب  نم  دـیوگ … « : یم 
اب نم  متفگ : وا  هب  تشگ  رضاح  نوچ  .دش و  لزان  وا  رب  ادخ  رما  سپس  تفگ : وا  .مدومن  تماقا  دوب  نانآ  رما  باحـصا و  تیاده  رب 

.درک تیصو  وت  هب  ارم  صخش  نالف  هک  نیا  ات  روط  نیمه  دومن و  صخش  نالف  هب  تیصو  ارم  صخـش  نالف  هک  مدوب  صخـش  نالف 
میا هدوب  نآ  رب  ام  هک  یسک  زا  نم  دنگوس ! ادخ  هب  مدنزرف ! يا  دومرف : نم  هب  وا  ینک ؟ یم  رما  تیـصو و  یـسک  هچ  هب  ارم  وت  لاح 

.تسا مالـسلا  هیلع  میهاربا  نید  هب  ثوعبم  وا  هک  دنکفا  یم  هیاس  وت  رب  يربمایپ  ینامز  یلو  منک ، یمن  رما  نآ  هب  اذل  مرادـن و  عالطا 
دنک یم  هدافتـسا  هیده  زا  وا  .دشاب  یمن  یفخم  یـسکرب  هک  تسا  یتامالع  ياراد  وا  درک …  دـهاوخ  جورخ  برع  نیمزرـس  رد  وا 

ماجنا ار  راک  نیا  يوش  قحلم  وا  هب  اهرهـش  نآ  رد  یتسناوت  وت  رگا  .تسا  تّوبن  رهم  شفتک  ود  نیب  .دروخ  یمن  هقدص  لام  زا  یلو 
(1) دومن » …  تلحر  ایند  زا  تفگ و  ار  نیا  وا  .هدب 

ترتف رصع  رد  مالسلا  هیلع  لیعامسا  ترضح  لسن  زا  ایصوا 

ترتف رصع  رد  مالسلا  هیلع  لیعامسا  ترضح  لسن  زا  ایصوا 

هدهع رب  ار  برعلا  هریزج  هعماج  يربهر  هفیظو  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  دادجا  ءابآ و  زا  ییایصوا  نالوسر ، دوبن  ترتف و  رـصع  رد 
: مینک یم  هراشا  نامز  رصع و  نیا  رد  نانآ  زا  یخرب  لاح  حرش  هب  کنیا  دنتشاد ،

رضم نب  سایلا   - 1

هب لیعامـسا  نادنزرف  رب  هک  دوب  یـسک  نیلّوا  وا  .دوب  راکـشآ  شتلیـضف  هدوب و  فرـشاب  يدرم  رـضم  نب  سایلا  : » دیوگ یم  یبوقعی 
رییغت تهج 

ص:83
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دندرک ادیپ  تیاضر  يّدح  هب  وا  ياهراک  هب  تبـسن  هک  يروط  هب  دش ، رهاظ  ییابیز  ياهراک  وا  زا  و  درک ، راکنا  ناشناردپ  ياهتّنس 
هب نانآ  ّتنـس  هک  نیا  ات  دینادرگزاب  ناشناردـپ  ياهتّنـس  هب  ار  نانآ  وا  .دنتـشادن  یتیاضر  نینچ  لیعامـسا  دالوا  زا  کی  چـیه  هب  هک 

.تشگزاب دوخ  لّوا  هب  مامت  روط 

مالـسلا هیلع  میهاربا  تافو  زا  دعب  هک  دوب  یـسک  نیلوا  وا  و  داتـسرف ، یم  هیده  هب  ادـخ  هناخ  يارب  ار  نارتش  هک  دوب  یـسک  نیلّوا  وا 
(1) دومن » …  یم  میظعت  ار  وا  برع  .داد و  رارق  ار  نکر 

.دیشوک یم  مالسلا  هیلع  میهاربا  ترضح  تعیرش  تظافح  رد  هک  دوب  تعیرش  بحاص  نالوسر  يایصوا  زا  یکی  سایلا  نیا ، ربانب 

همیزخ نب  هنانک   - 2

یم هشیمه  وا  .درک  یم  عوجر  وا  هب  شلـضف  ملع و  تهج  هب  برع  هک  دوب  ردقلا  میظع  نسُح و  اب  يدرمگرزب  وا  : » دیوگ یم  یبلح 
ناـسحا و یکین و  ادـخ و  يوس  هب  ار  مدرم  هک  يربماـیپ  .تسا  هدـش  کـیدزن  دـمحا »  » ماـن هب  هکم  زا  يربماـیپ  جورخ  تقو  تفگ :

اریز دینکن ؛ بیذکت  هدروآ  ار  هچنآ  زگره  .ددرگ و  هفاضا  نات  فرش  تّزع و  رب  ات  دینک  تعباتم  ار  وا  .دیامن  توعد  قالخا  مراکم 
(2) .تسا » ّقحرب 

يؤل نب  بعک   - 3

تهج هب  ار  شگرم  نامز  هک  دوب  یتیـصخش  نانچ  وا  .دوب  برع  نیب  رد  ردـقلا  میظع  يدرم  وا  : » دـنا هدرک  لقن  نارگید  يرذـالب و 
یم هبطخ  مدرم  يارب  جح  مایا  رد  بعک  .دش  برع  خیرات  أدبم  هعقاو  نآ  هک  لیفلا  ماع  نامز  ات  دـنداد ، رارق  خـیرات  أدـبم  شمیظعت 

دناوخ

ص:84

ص 227. ج 1 ، یبوقعی ، خیرات  . 162 - 1
ص 16. ج 1 ، هیبلحلا ، هریسلا  . 163 - 2
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ناگراتـس تسا و  هدش  هدرتسگ  نیمز  هدش و  انب  نامـسآ  انامه  دیریگ …  ارف  دیهد و  ارف  شوگ  و  دیمهفب ، مدرم ! يا  : » دومرف یم  و 
 … دینک افو  دوخ  دهع  هب  دینک …  محر  هلص  دینادرگرب …  اه  نآ  زا  دوخ  يور  ات  دنا  هدشن  هدیرفآ  هدوهیب  هک  دنتسه  ییاه  هناشن 

ثوعبم ایبنا  متاـخ  نآ ، زا  دوب و  دـهاوخ  يربخ  يدوز  هب  نآ  يارب  اریز  دـییامن ؛ کّـسمت  نآ  هب  دـیراد و  اـپ  هب  ار  مرح  نیا  تمرح 
 … دنا هدناسر  یسیع  یسوم و  ار  شربخ  .ددرگ 

(1) مدوب »! شتوعد  ياوجن  دهاش  نم  شاک  يا  تفگ : هاگ  نآ 

بالک نب  ّیصق   - 4

شموق .دیـسر  دشر  ّدح  هب  بالک  نب  یـصق  هک  نآ  ات  دندوب  مارحلا  هَّللا  تیب  رما  ّیلوتم  هدرک و  یم  ینارمکح  هکم  رد  هعازخ  موق 
 … دنتفرگ تسد  هب  ار  مارحلا  هَّللا  تیب  تیالو  هک  نیا  ات  دـندیگنج  هعازخ  هلیبق  اب  رگید  یموق  زا  نتفرگ  کمک  اب  هدرک و  عمج  ار 

هدرک و عامتجا  نآ  رد  ات  دومن  انب  ار  هودـنلا » راد   » هکم رد  اه  نآ  يارب  و  درک ، عمج  اه  هوک  اه و  هّرد  يـالاب  زا  ار  شیرق  لـیابق  وا 
(2) .دوب هتخاسن  هنوگ  نآ  ار  نآ  زگره  یسک  هک  تخاس  يا  هنوگ  هب  ار  مارحلا  هَّللا  تیب  و  دنیامن ، تروشم  ناشروما  رد 

وا و هناخ  لها  ادخ و  ناگیاسمه  امـش  انامه  شیرق ! تعامج  يا  دومرف : هدرک و  شیرق  هب  باطخ  یـصق  : » دـنک یم  لقن  دعـس  نبا 
نانآ دنیوا و  هناخ  نارئاز  ادخ و  نانامهم  نایجاح ، و  دیتسه ، مرح  لها 

ص:85

هیوبن هریس  ص 9 و 15 و 16 ؛ ج 1 ، هیبلح ، هریس  ص 236 ؛ ج 1 ، یبوقعی ، خیرات  ص 16 و 41 ؛ ج 1 ، فارشالا ، باسنا  . 164 - 1
ص 9. ج 1 ، هیبلح ، هریس  هیشاح  رد 

.240 ص 238 -  ج 1 ، یبوقعی ، خیرات  . 165 - 2
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(1) دیزاس » …  مهارف  ّجح  ماّیا  رد  بآ  ماعط و  نانآ  يارب  سپ  دنتمارک ، هب  نانامهم  نیرتراوازس 

دنیامن هدهاشم  ار  اجنآ  هفرع  زا  ندرک  چوک  ماگنه  مدرم  ات  درک  نشور  شتآ  هفلدزم  رد  هک  دوب  یـسک  نیلوا  وا  دـیوگ : یم  یبلح 
(2) … « 

.داد یم  ماجنا  مالسلا  هیلع  میهاربا  ترضح  هک  دوب  ییاهراک  نامه  اه  نیا 

یصق نب  فانمدبع   - 5

محر هلـص  یهلا و  ياوقت  هب  تیـصو  ار  شیرق  دوب  هریغم  شمـسا  هک  وا  .دش  وا  نیـشناج  فانمدـبع  شدـنزرف  ّیـصق ، توف  زا  دـعب 
(3) .دومن

(4) .دوب » میظع  فرش  ياراد  ردقلا و  لیلج  يدرم  وا  .دش  یهتنم  ّیصق  دنزرف  فانمدبع  هب  تسایر  : » دیوگ یم  یبوقعی 

فانم دبع  نب  مشاه   - 6

يراد نامهم  تیاقـس و  تسایر و  شیرق ، .تشگ  ردـقلا  لیلج  هدـش و  فرـش  ياراد  شردـپ  زا  دـعب  مشاه  : » دـیوگ یم  دعـس  نبا 
(5) دناوخ » …  یم  هبطخ  نانآ  يارب  داتسیا و  یم  شیرق  نایم  رد  دش  یم  ّجح  ماّیا  هک  یماگنه  .دندرک  راذگاو  وا  هب  ار  جاّجح 

مشاه نب  بلطملادبع   - 7

ملح و رد  وا  .دوب  ناـنآ  نیرت  هدیـشک  مسج ، ثیح  زا  تروص و  ثیح  زا  شیرق  درم  نیرتاـبیز  بلطملادـبع  : » دـیوگ یم  دعـس  نبا 
سانشادخ يدرم  وا  دمآ …  یم  باسح  هب  مدرم  نیرترب  تواخس 

ص:86

ص 41 و 42. ج 1 ، دعس ، نبا  تاقبط  . 166 - 1
ص 13. ج 1 ، هیبلحلا ، هریسلا  . 167 - 2

ص 17. ج 1 ، هیوبنلا ، هریسلا  ص 7 ؛ ج 1 ، هیبلحلا ، هریسلا  . 168 - 3
ص 241. ج 1 ، یبوقعی ، خیرات  . 169 - 4

ص 46. ج 1 ، دعس ، نبا  تاقبط  . 170 - 5
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(1) دومن » …  یم  عیفش  هدرک و  مارکا  ار  وا  هک  نآ  زج  دوبن  یهاشداپ  چیه  .تسناد و  یم  میظع  يراک  سب  ار  روجف  ملظ و  دوب و 

، دوـب دـیلقت  هدـننک  كرت  تماـیق و  رد  ازج  هدـننک  تاـبثا  دـیحوت و  هـب  هدـننک  رارقا  هـک  یناـسک  هـلمج  زا  : » دـیوگ یم  يدوعــسم 
(2) تسا » …  مشاه  نب  ّبلطملادبع 

(3) .دش مزمز  هاچ  رفح  هب  رومأم  ایؤر  ملاع  رد  هک  دوب  یسک  وا 

دوخ نارتش  دادرتسا  ياضاقت  تشاد  وا  اب  هک  یتاقالم  رد  دندمآ ، ادخ  هناخ  بیرخت  دصق  هب  شیاه  لیف  اب  ههربا  رکشل  هک  یماگنه 
ّکنأ تمعز  يذـّلا  تیبلا  اذـهلو  لـبإلا ، ّبر  اـنأ  : » دومرف باوج  رد  وا  مدرگرب ؟ هک  یهاوخ  یمن  نم  زا  ارچ  تفگ : ههربا  .درک  ار 
بارخ ار  نآ  یناوت  یم  هک  ینک  یم  نامگ  وت  هک  يا  هناـخ  نیا  يارب  منارتش و  نیا  بحاـص  نم  « ؛» هنم کـعنمی  ّبر  همدـه ، دـیرت 

.داتفا شلد  رد  یتشحو  مالک  نیا  زا  وا  .درکدهاوخ » عنم  راک  نیا  زا  ار  وت  هک  تسا  يراگدرورپ  ینک 

تفرگ و ار  نآ  دـش و  هناور  ادـخ  هناخ  برد  فرط  هب  هدرک و  عمج  ار  دـندوب  وا  اب  هک  یناسک  دوخ و  دالوا  بلطملادـبع  هاـگ  نآ 
نانمشد دنزگ  زا  امرف و  ظفح  ار  دوخ  هلحار  زین  وت  دنک ، یم  ظفح  ار  دوخ  هشوت  داز و  هدنب ، انامه  نم ! راگدرورپ  يا  دومرف … « :

(4) .داتسرف ار  لیبابا  ناگدنرپ  لیف  باحصا  رس  رب  دنوادخ  هک  دوب  تقو  نیا  رد  راد …  رذحرب 

وت يارب  هک  دـناسر  ماـیپ  وا  هب  داتـسرف و  بلطملادـبع  يوس  هب  ار  یـسک  دـییاز  ار  دّـمحم  هنمآ ، نوـچ  و  دـیوگ … « : یم  يرذـالب 
يدنزرف

ص:87

ص 50 و 51. ج 1 ، دعس ، نبا  تاقبط  . 171 - 1
ص 103 و 104. ج 2 ، بهذلا ، جورم  . 172 - 2

.156 ص 154 -  ج 1 ، ماشه ، نبا  هریس  . 173 - 3
ص 105. ج 2 ، بهذلا ، جورم  ص 51 ؛ ج 1 ، ماشه ، نبا  هریس  254 ؛ ص 250 -  ج 1 ، یبوقعی ، خیرات  . 174 - 4
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هدیچیپ يا  هچراپ  رد  هتفرگ و  ار  وا  دید  ار  دنزرف  نوچ  .دمآ و  هنمآ  يوس  هب  شنادنزرف  اب  لاحشوخ  بلطملادبع  .تسا  هدش  دلوتم 
: دناوخ ار  راعشا  نیا  دومن و  هبعک  لخاد  و 

یناطعأ يّذلا  هَّلل  دمحلا 

نادرألا ّبیطلا  مالغلا  اذه 

ناکرألا يذ  تیبلاب  هذیعأ 

نائنش يذو  یغب  يذ  ّلک  نم 

(1) نانعلا برطضم  دساحو 

: تسا هدمآ  نینچ  نآ  رخآ  رد  هک  درک  هفاضا  ار  یتایبا  راعشا  نیا  هب  هک  دنا  هدرک  لقن  ریثا  نبا  رکاسع و  نبا 

ناقرفلا یف  تیّمُس  يّذلا  تنأ 

نابملا هتباث  بتک  یف 

(2) ناسللا یلع  بوتکم  دمحأ 

هب ار  وا  .دوب  هوعدلا  باجتـسم  یـصخش  هدرک و  مارح  دوخ  رب  ار  رمخ )  ) بارـش تیلهاج  رـصع  رد  بلطملادبع  : » دـیوگ یم  یبلح 
(3) .دمآ » یم  باسح  هب  شیرق  ياملح  امکح و  زا  زین  و  دندیمان …  یم  ضاّیف  شتواخس  تهج 

یم یهن  تسپ  روما  زا  درک و  یم  ضیرحت  قالخا  مراکم  رب  ار  نانآ  دومن و  یم  رما  متس  ملظ و  كرت  هب  ار  دوخ  دالوا  بلطملادبع 
نیا ات  .دـسرب  شلامعا  يازـس  هب  دوش و  هتفرگ  ماقتنا  وا  زا  هک  نآ  ات  دوش  یمن  جراخ  یملاـظ  اـیند  نیا  زا  دومرف : یم  هشیمه  .دومن 

: تفگ درک و  رکف  وا  دندناسر  بلطملادبع  هب  ار  ربخ  نیا  .دـش  كاله  دـسرب  تبوقع  هب  هک  نآ  نودـب  ماش  لها  زا  ملاظ  يدرم  هک 
انامه دنگوس ! ادخ  هب 

ص:88

ص 80 و 81. ج 1 ، فارشالا ، باسنا  . 175 - 1
ص 264. ج 2 ، ریثک ، نبا  خیرات  ص 69 ؛ ج 1 ، رکاسع ، نبا  خیرات  . 176 - 2

ص 21. ج 1 ، هیوبنلا ، هریسلا  ص 4 ؛ ج 1 ، هیبلحلا ، هریسلا  . 177 - 3
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(1) .دیسر » دهاوخ  شیاه  يدب  يازج  هب  راکدب  شناسحا و  يازس  هب  نآرد  نسحم  هک  تسا  يا  هناخ  راد  نیا  يارو 

دنوادخ دـنتفگ : وا  هب  هدروآ و  هانپ  وا  هب  مدرم  ناتـسبرع  هریزج  هبـش  رد  ینالوط  یطحق  ندـمآ  زا  دـعب  هک  دوب  یـسک  بلطملادـبع 
هلآو هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  اب  بلطملادبع  .دنادرگ  باریـس  ار  ام  هک  هاوخب  ادخ  زا  تسا ، هدرک  باریـس  وت  رطاخ  هب  ار  ام  رّرکم 

(2) .دش لزان  نانآ  يارب  یناوارف  ناراب  ادخ ، زا  نتساوخ  تاجانم و  يرادقم  زا  دعب  دندرک و  تکرح  نابایب  فرط  هب 

کی چیه  دش و  یم  نهپ  هبعک  ناب  هیاس  رد  يرتسب  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  ّدج  بلطملادبع ، يارب  هک  دنک  یم  لقن  یسلجم 
رب دـمآ و  یم  هک  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زج  هب  تسـشن ، یمن  نآ  يور  رب  بلطملادـبع  ردـق  تلـالج  تهج  هب  وا  دـالوا  زا 

: دوـمرف یم  بلطملادـبع  شّدـج  هک  دـنزاس ، رود  ناـکم  نآ  زا  ار  وا  اـت  دـندمآ  یم  ترـضح  نآ  ياـهومع  .تسـشن  یم  نآ  يور 
(3) .تسا ینأش  مدنزرف  نیا  يارب  انامه  دومرف : یم  دیشک و  یم  وا  رمک  رب  یتسد  هاگ  نآ  .دیزاس  اهر  ار  مدنزرف 

هللا یلصادخ  لوسر  تیصو  بلاطوبا  هب  دومن و  هبعک  رما  تموکح و  هب  تیـصو  ریبز  شدنزرف  هب  بلطملادبع  : » دسیون یم  یبوقعی 
(4) مدراذگ » …  میظع  فرش  امش  نایم  رد  نم  دومرف : وا  هب  .درک و  مزمز  تیاقس  هلآو و  هیلع 

ص:89

ص 21. ج 1 ، هیوبنلا ، هریسلا  ص 4 ؛ ج 1 ، هیبلحلا ، هریسلا  . 178 - 1
ص 12 و 13. ج 2 ، یبوقعی ، خیرات  85 ؛ ص 82 -  ج 1 ، فارشالا ، باسنا  . 179 - 2

ص 144 و 146 و 15. ج 15 ، راونالاراحب ، . 180 - 3
ص 13. ج 2 ، یبوقعی ، خیرات  . 181 - 4
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ص:90
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یقیقح ماجسنا  روحم  ریدغ 

عاـمتجا رب  ینبم  ترـضح  ناـمرف  دـندومن ، ار  ادـخ  هناـخ  تراـیز  دـصق  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوـسر  ترجه ، لاـس  نـیمهد  رد 
و جـح ) کسانم  يادا   ) یهلا فیلکت  ماجنا  يارب  یمیظع  هورگ  دـش ، نالعا  فارطا ، فیاوط  فلتخم و  لـیابق  ناـیم  رد  ناناملـسم ،

مان اب  هک  داد ، یم  ماجنا  هنیدم ، هب  ترجاهم  زا  دعب  ربمایپ  هک  دوب  یّجح  اهنت  نیا  .دندمآ  هنیدم  هب  ترـضح ، نآ  تامیلعت  زا  يوریپ 
.مامتلا هجح  لامکلا و  هجح  غالبلا ، هجح  مالسالاهجح ، عادولاهجح ، لیبق : زا  تسا ؛ هدش  تبث  خیرات  رد  ددعتم ، ياه 

شود هب  ار  يرگید  هتـسب و  رمک  هب  ار  یکی  دنتـشادرب : دوخ  اب  مارحا ، هداس  هماج  ود  دـندرک ، لسغ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر 
، زین ار  دوخ  مرح  لها  نانز و  یمامت  .دندش  جراخ  هنیدم  زا  هدایپ  جح ، دصق  هب  هدعق ، يذ  ای 25   24 هبنش ، زور  و  دنتخادنا ، كرابم 

تکرح مدرم ، زا  یگرزب  هورگ  برع و  لیابق  راصنا و  نارجاهم و  مامت  قافتا  هب  دوخ و  تیب  لها  همه  اب  .دـنداد  رارق  اـه  جدوه  رد 
یب هورگ  نیا ، دوـجو  اـب  دـندنام  زاـب  رفـس  نیا  رد  تکرـش  تمیزع و  زا  هلبآ  يراـمیب  عویـش  ّتلع  هب  مدرم  زا  يرایـسب   (1) .دندرک

دادعت .دندش  هارمه  ترضح ، نآ  اب  يرامش 
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هک مه  یهورگ  و  هدوب ، هکم  رد  هک  یناسک  دادعت  هتبلا  دنا ؛ هدرک  تبث  رتشیب ، رازه و  ات 124   120 رازه ،  114 ار ، اه  هدننک  تکرش 
.دوش یم  هدوزفا  دادعت  نیا  هب  دندمآ ، نمی  زا  يرعشا  یسوموبا  مالسلا و  هیلع  یلع  اب 

ریدغ هب  هک  یماگنه  .دندرک  هنیدـم  هب  تشگزاب  گنهآ  ریثک ، تیعمج  نآ  اب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  جـح ، مسارم  ماجنا  زا  دـعب 
 … َکِّبَر ْنِم  َْکَیلِإ  َلِْزنُا  ام  ْغَِّلب  ُلوُسَّرلا  اَهُّیَأ  ای  : » دروآ ار  هیآ  نیا  لاعتم ، يادخ  بناج  زا  دمآ و  دورف  نیما ، لیئربج  دندیـسر ، مخ 

، ددعتم ياه  هار  هک  تسا  یهاگلزنم  هفحج ، .نک » غالبا  مدرم  هب  هدش  لزان  وت  هب  تراگدرورپ  بناج  زا  هچنآ  ام ! لوسر  يا   » (1) ؛»
.تفرگ تروص  هّجحلا  يذ  هدجه  هبنش ، جنپ  زور  رد  اجنآ ، هب  شنارای  ربمایپ و  دورو  .دوش  یم  بعشنم  اجنآ  زا 

ار وا  زا  تعاطا  يوریپ و  بوجو  هدرک و  یفرعم  ماما  یلو و  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ات  درک  رما  ربمایپ  هب  دنوادخ  فرط  زا  یحو ، نیما 
.دنک غالبا  قلخ  هب 

دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  .دنتشگ  زاب  دندوب ، هدرک  روبع  ناکم  نآ  زا  هک  یناسک  و  دندیـسر ، دندوب ، هلفاق  لابند  رد  هک  نانآ 
دندنکفا و اپ  ریز  ار  یتمسق  رـس و  رب  ار  دوخ  يادر  زا  یتمـسق  مدرم  دوب ، مرگ  تدش  هب  اوه  .دننک  فرطرب  ار  اجنآ  كاشاخ  راخ و 

.دندرک هیهت  يرداچ  ربمایپ ، شیاسآ  يارب 

.دنداد بیترت  یعفترم  لحم  رتش ، زاهج  زا  زامن ، نایاپ  زا  دعب  .دندرک  ادا  ناهارمه ، اب  ار  رهظ  زامن  ربمایپ ، دش و  هتفگ  رهظ  ناذا 
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یم وا  زا  يرای  تسادـخ ، صوصخم  دـمح ، : » دومرف زاغآ  هنوگ  نیا  ار  هبطخ  تخاس و  هجوتم  ار  ناـگمه  دـنلب ، يادـص  اـب  ربماـیپ 
، وا زج  ار  ناهارمگ  .میرب  یم  هانپ  وا  هب  تسردان  لاـمعا  دوخ و  ياـه  يدـب  زا  .تسوا  رب  اـم  لّـکوت  و  میراد ، ناـمیا  وا  هب  میهاوخ ،

دّمحم تسین و  وا  زج  يدوبعم  مهد  یم  یهاوگ  .دوب  دـهاوخن  يا  هدـننک  هارمگ  هدومرف  ییامنهار  وا  هک  ار  سک  نآ  .تسین  یهانپ 
.تسوا هداتسرف  هدنب و 

مرمع نارود  هک  هداد  یهاگآ  ارم  اناد  نابرهم و  دنوادخ  مدرم ! هورگ  يا  دومرف : وا  یگناگی  هب  یهاوگ  دـنوادخ و  شیاتـس  زا  سپ 
رب هچنآ  بسحرب  مادـک  ره  امـش  نم و  .تفاتـش  مهاوخ  یقاب  يارـس  هب  تباجا و  ار  ادـخ  توعد  رتدوز  هچ  ره  .تسا  هدـمآ  رـس  هب 

؟ تسیچ امش  راتفگ  هشیدنا و  کنیا  .میلوئسم  میراد ، هدهع 

، يدومنن غیرد  هفیظو ، هار  رد  شـشوک  اـم و  نداد  دـنپ  زا  يدرک و  غـالبا  ار  ادـخ  ماـیپ  وت  هک  میهد  یم  یهاوگ  اـم  : » دـنتفگ مدرم 
!« دیامرف اطع  کین  شاداپ  وت  هب  يادخ 

خزود و تشهب و  هک  نیا  و  دـیهد ؟ یم  یهاوگ  تسوا ، هداتـسرف  هدـنب و  دّـمحم  هک  نیا  دـنوادخ و  یگناگی  هب  اـیآ  : » دومرف سپس 
»؟ تسا امش  داقتعا  دروم  تسار و  همه  اه  نیا  و  دزیگنا ، یم  رب  ادخ  ار  ناگدرم  هک  نیا  تسا و  ریذپان  دیدرت  تمایق  گرم و 

« .میهد یم  یهاوگ  قیاقح ، نیا  هب  يرآ ! : » دنتفگ ناگمه 

«. شاب هاوگ  ادنوادخ ! : » درک ضرع  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ 

رانک رد  امش  تفرگ و  مهاوخ  تقبس  امش  رب  ضوح ، رانک  هب  ندیـسر  رگید و  يارـس  هب  لاقتنا  رد  نم  انامه  : » دومرف دیکأت  اب  سپ ،
« اعنص  » نیب تفاسم  دننام  هب  نم  ضوح  يانهپ  دیوش ؛ یم  دراو  نم  رب  ضوح 
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زا سپ  نم  هک  دیشاب ، بظاوم  دیشیدنیب و  .دراد  دوجو  نیمیس ، ياه  ماج  اه و  حدق  ناگراتس ، هرامش  هب  اجنآ  رد  تسا ، يرصب »  » و
»؟ دینک یم  راتفر  هنوگچ  مراذگ ، یم  امش  نایم  رد  دنمجرا  اهب و  نارگ  زیچ  ود  مدوخ 

؟ تسیچ اهب  نارگ  زیچ  ود  نآ  هَّللا ! لوسر  ای  دندروآرب : گناب  مدرم  عقوم ، نیا  رد 

نیاربانب .تسامـش  تسد  رد  نآ ، رگید  فرط  ادـخ و  تسد  رد  نآ  فرط  کی  هک  تسادـخ ، باتک  تسا  رت  گرزب  هچنآ  : » دومرف
اـناد و يادـخ  اـنامه ، .دـشاب  یم  نم  ترتـع  تسا ، رت  کـچوک  هچنآ  .دـیوشن  هارمگ  اـت  دـیهدن  تسد  زا  دـیریگب و  مکحم  ار  نآ 
زا ار  رما  نیا  نم  دنوش ؛ دراو  نم  رب  ضوح  رانک  رد  ات  دش ، دنهاوخن  ادج  رگیدـکی  زا  زگره  ود  نیا  هک  تخاس ، هاگآ  ارم  نابرهم ،

كاله هک  دینکن ، یهاتوک  دـیتسیان و  زاب  ود  نآ  يوریپ  زا  دـیریگن و  یـشیپ  ود  نآ  رب  نیاربانب  ما ، هدومن  تساوخرد  دوخ ، يادـخ 
«. دش دیهاوخ 

دندید و ار  وا  مدرم  .دش  نایامن  ود  ره  لغب  ریز  يدیفـس  هک  يّدـح  هب  دومن ، دـنلب  ار  وا  تفرگ و  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  تسد  سپس 
.دنتخانش

»؟ دشاب رتراوازس  اه  نآ  دوخ  زا  نامیا  لها  رب  هک  تسیک  مدرم ! يا  : » داد همادا  هنوگ  نیا  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر 

« .دنرت اناد  شلوسر  يادخ و  : » دنتفگ مدرم 

نم هک  سک  ره  سپ  .مرتراوازـس  یلوا و  ناشدوخ  زا  اه  نآ  رب  متـسه و  نینمؤم  يالوم  نم  تسا و  نم  يالوم  ادـخ  اـنامه  : » دومرف
« .دوب دهاوخ  وا  يالوم  یلع  میوا ، يالوم 

: تفگ دوشگ و  اعد  هب  تسد  سپس  .دومن  رارکت  راب  راهچ  ار  هلمج  نیا  ربمایپ  اه ،) یلبنح  ياوشیپ   ) لبنح نب  دمحا  هتفگ  هب  انب  و 
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ناگدننکراوخ ار و  وا  نارای  امرف  يرای  .دراد  نمشد  ار  وا  هک  نآ  رادب  نمشد  دراد و  تسود  ار  وا  هک  نآ  رادب ، تسود  ایادخراب ! »
«. هد رارق  یتسار  ّقح و  روحم  نازیم و  رایعم ، ار  وا  .نادرگراوخ  ار  وا 

« .دننک غالبا  دنناسرب و  نابیاغ  هب  ار  رما  نیا  دنرضاح ، هک  نانآ  دیاب  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  هاگ  نآ 

ُتْمَْمتَأَو ْمُکَنیِد  ْمَُکل  ُْتلَمْکَأ  َمْوَْیلَأ  : » دومن لزان  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  رب  ار  هیآ  نیا  یحو ، نیما  تیعمج ، ندش  هدنکارپ  زا  لبق 
ار مالـسا  نید  مدرک و  ماـمت  امـش  رب  ار  تمعن  مدومن و  لـماک  ار  امـش  نید  زورما   » (1) ؛» ًانیِد َمالْسِالا  ُمَُکل  ُتیِـضَرَو  ِیتَمِْعن  ْمُْکیَلَع 
هب ادـخ  يدونـشخ  تمعن و  مامتا  نید و  لامکا  رب  ربکا ، هَّللا  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  عقوم  نیا  رد  .مدیدنـسپ » امـش  يارب 

« .نم زا  دعب  مالسلا  هیلع  یلع  تیالو  نم و  تلاسر 

: دنتفگ تینهت  هنوگ  نیا  نینمؤملاریما ، هب  هتسناد  دوخ  نآ  زا  ار  تفالخ  ًادعب  هک  رضاح  ناگرزب  زا  یضعب  هلمج  زا  رضاح ، تیعمج 
(3)(2) «. یتشگ نمؤم  نز  درم و  ره  يالوم  نم و  يالوم  هک  بلاط  یبا  رسپ  يا  وت  رب  داب ! كرابم  داب ! كرابم  »

«. تشگ بجاو  همه  رب  مالسلا  هیلع  یلع  تیالو  دنگوس ، ادخ  هب  : » تفگ سابع  نبا 

: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  میارـسب » يراعـشا  مالـسلا  هیلع  یلع  هرابرد  ات  امرف  هزاجا  هَّللا ! لوسر  اـی  : » تفگ تباـث  نب  ناّـسح 
! شیرق ناگرزب  هورگ  يا  : » تفگ نینچ  تساخرب و  ناّسح  ماگنه ، نیا  رد  .یهلا » تکرب  تنمیم و  اب  وگب  »
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: دورس ار  دوخ  راعشا  هنوگ  نیا  و  .میامن » یم  نایب  تشگ  مّلسم  هک  تیالو ، هرابرد  ار  دوخ  راتفگ  راعشا و  مالسا ، ربمایپ  رضحم  رد 

مهّیبن ریدغلا  موی  مهیدانی 

(1) ایدانم لوسرلاب  عمساف  مخب 

«. دیهد ارف  شوگ  لوسر  يادن  هب  سپ  ناشربمایپ ، مخ  ریدغ  زور  رد  داد  ادن  »

.راعشا رخآ  ات 

، ناهج ياج  چیه  رد  هک  تسا  رکذ  نایاش  .میدومن  نایب  دنراد ، قافتا  نآ  عوقو  رب  یمالسا ، تما  همه  هک  ار  ریدغ  هعقاو  زا  یلامجا 
.تسا هدشن  رکذ  تایصوصخ ، ناشن و  مان و  نیا  هب  یناتساد  هعقاو و 
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مالسلا هیلع  یلع  ماما  رب  ّصن  راکنا  بقاوع 

مالسلا هیلع  یلع  ماما  رب  ّصن  راکنا  بقاوع 

یـشومارف هب  اـی  هدرک  راـکنا  ار  نآ  هدومن و  ضارعا  ناـشیا  ّصن  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوـسر  تاـفو  زا  دـعب  ناناملـسم  رثـکا 
یناوارف ياـه  تبیـصم  تالکـشم و  راـتفرگ  هجیتن  رد  و  دوب ، هدرک  توعد  نآ  زا  تعباـتم  هب  ار  مدرم  نآرق  هک  یلاـح  رد  دـندرپس ،

.دندش

نامیا هک  یناـسک  يا   » (1) ؛» ْمُکییُْحی اِمل  ْمُکاعَد  اذِإ  ِلوُسَّرِلل  و    ِ ِهَّلل اُوبیجَتْـسا  اُونَمآ  َنیذَّلا  اَهُّیَأ  اـی  : » دـیامرف یم  لاـعتم  دـنوادخ   - 1
«. دشخب یم  تایح  ار  امش  هک  دناوخ  یم  يزیچ  يوس  هب  ار  امش  هک  یماگنه  دینک  تباجا  ار  ربمایپ  ادخ و  توعد  دیا  هدروآ 

َهَّللا و ِصْعَی  ْنَم  ْمِهِْرمَأ و  ْنِم  ُهَرَیِْخلا  ُمَُهل  َنوُکَی  ْنَأ  ًاْرمَأ  ُُهلوُسَر  ُهَّللا و  یَـضَق  اذِإ  ٍهَنِمُْؤم  ٍنِمْؤُِمل و ال  َناک  ام  َو  : » دـیامرف یم  زین  و   - 2
يرایتخا دنادب ، مزال  ار  يرما  شربمایپ  ادخ و  هک  یماگنه  درادـن  قح  ینامیا  اب  نز  درم و  چـیه   » (2) ؛» ًانیبُم ًالالَض  َّلَض  ْدَقَف  َُهلوُسَر 

«. تسا هدش  راتفرگ  راکشآ  یهارمگ  هب  دنک  ار  شلوسر  ادخ و  ینامرفان  سک  ره  و  دشاب ، هتشاد  [ ادخ نامرف  ربارب  رد  ]

ُمَُهل َناک  ام  ُراتْخَی  ُءآشَی و  ام  ُُقلْخَی  َکُّبَر  َو  : » دیامرف یم  زین  و   - 3
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هیآ 24. لافنا ، هروس  . 188 - 1
هیآ 36. بازحا ، هروس  . 189 - 2
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«. دنرادن يرایتخا  [ وا ربارب  رد   ] نانآ دنیزگ ، یمرب  دهاوخب  هچره  و  دنیرفآ ، یم  دهاوخ  یم  هچ  ره  وت  راگدرورپ   » (1) ؛» ُهَرَیِْخلا

صن راکنا  بقاوع  هب  تنس  لها  فارتعا 

صن راکنا  بقاوع  هب  تنس  لها  فارتعا 

دوب دهاوخ  یتارطخ  بقاوع و  ياراد  تّما ، رب  نآ  يراذگاو  موصعم و  ماما  رب  یهلا  یعرش و  ّصن  راکنا  هک  دسر  یم  رظن  هب  یعیبط 
: میزادرپ یم  اه  نآ  تارابع  زا  یخرب  لقن  هب  کنیا  .تسا  هدنامن  هدیشوپ  زین  تنس  لها  نارکفنشور  زا  هک 

یحبص دومحم  دمحا  رتکد   - 1

ار اه  شلاچ  زا  يرایـسب  تعیب ، ماظن  رت  عماج  يریبعت  هب  ای  مکح ، لوصا  تسایـس و  هلئـسم  رد  تنـس  لها  رکف  هوحن  : » دیوگ یم  وا 
ار مالسا  يأر  هک  تسا  نکمم  هنوگچ  لاح  دندرک ، مکح  يرگید  قیرط  فالخ  رب  یقیرط  هب  مادک  ره  لّوا  هفیلخ  هس  .دومن  داجیا 

(2) «. دنشاب هتشاد  قافتا  نآ  رب  نیملسم  روهمج  هدرک و  طابنتسا  نانآ  نوگانوگ  درکلمع  زا 

ماظن رد  دراذـگ ، ثرا  هب  دـیزی  شدـنزرف  يارب  شدوخ  زا  دـعب  ار  تفالخ  اـت  داـتفا  رکف  هب  هیواـعم  هک  یماـگنه  : » دـیوگ یم  زین  وا 
ناهاشداپ هیبش  ار  تفالخ  و  داد ، رییغت  ار  فلـس  تنـس  نآ ، اب  هک  دومن  داـجیا  يدـیدج  دـیلقت  نآ  رد  هدراذـگ و  تعدـب  یمالـسا 

(3) «. دومن لیدبت  يرسک  رصیق و  یهاشداپ  هب  تفگ -  ظحاج  هک  هنوگ  نآ  ار -  تفالخ  و  دومن ، اه  یطنزیب  سراف و 

رصع رد  روز  ّطلست و  زا  مالسا  مسا  هب  هک  هچ  ره  : » دیوگ یم  زین  وا 

ص:98

هیآ 68. صصق ، هروس  . 190 - 1
ص 501. هیرشع ، ینثالا  هعیشلا  يدل  همامالا  هیرظن  . 191 - 2

ص 267. اهرّوطت ، اهتأشن و  یمالسالا  مظنلا  . 192 - 3

متاخ ات  مدآ  زا  www.Ghaemiyeh.comریدغ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 126زکرم  هحفص 108 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/3526/AKS BARNAMEH/#content_note_98_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/3526/AKS BARNAMEH/#content_note_98_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/3526/AKS BARNAMEH/#content_note_98_3
http://www.ghaemiyeh.com


یتـموکح نینچ  هک  تسا  یناـسک  ندرگ  هـب  تماـیق  زور  اـت  نآ  هاـنگ  و  تـسا ، يّربـتم  نآ  زا  ادـخ  نـید  داـتفا ، قاـفتا  رئاـج  اـفلخ 
(1) «. دنتشاد

ظحاج  - 2

رد هیواـعم  دـیوگ … « : یم  هدرک و  ضارتـعا  يراد  تموکح  رد  هیواـعم  شور  هب  تسا  ناـمثع  نارادـفرط  زا  هک  لاـح  نیع  رد  وا 
ار نآ  هک  یلاس  رد  نیرجاهم  راصنا و  زا  نیملـسم  تعاـمج  رب  اروش و  ياـضعا  هیقب  رب  و  تفرگ ، شیپ  ار  دادبتـسا  هقیرط  تموکح 
رد هک  یلاس  .دوب  هبلغ  ربج و  رهق و  هقرفت و  لاس  هکلب  دوبن  تعامج  لاس  هک  یلاس  داد ؛ جرخ  هب  دادبتـسا  دـندیمان ، تعامج » لاس  »

(2)  … «. تشگ يرصیق  یبصنم  تفالخ ، دش و  لقتنم  يورسک  یهاشداپ  هب  تماما  نآ ،

هبیتق نبا   - 3

هب تجاجل  دوخ  راتفگ  رد  دندرک و  عیاض  ار  شّقح  هدرک و  ّولغ  ههجو -  هَّللا  مّرک  ّیلع -  ریخأت  رد  ههّبشم  هّیمهج و  : » دیوگ یم  وا 
تهج هب  ار  وا  و  دنتخیر …  نیمز  رب  يّدـعت  يور  زا  ّقح و  نودـب  ار  وا  نوخ  دـندرکن و  دوخ  ملظ  هب  حیرـصت  هچرگ  دـنداد ، جرخ 
مـسا مدرم  فالتخا  تهج  هب  وا  تفـالخ  رب  و  دـنداد ، رارق  رگ  هنتف  ناـماما  هلمج  رد  هدرک و  جراـخ  ناـماما  تماـما  زا  ناـش  لـهج 

(3)  … «. دنتسناد تفالخ  بجوتسم  وا  رب  مدرم  عامجا  تهج  هب  ار  هیواعم  نب  دیزی  ضوع  رد  دنتشاذگن و  تفالخ 

يزیرقم  - 4

لآو هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  زا  دعب  هک  دنا  هتفگ  تسار  شلوسر  ادخ و  : » دسیون یم  وا 

ص:99

ص 279. نامه ، . 193 - 1
.مهدزای هلاسر  ص 297-292 ، ظحاج ، لئاسر  . 194 - 2

ص 49-47. ههّبشملا ، هّیمهجلا و  یلع  ّدرلا  ظفللا و  یف  فالتخالا  . 195 - 3
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(1)  … «. دنیامن یم  لیدبت  ار  تیاده  ياه  تنس  دننک و  یمن  تواضق  ّقح  نید  تیاده و  هب  هک  دمآ  دنهاوخ  ییافلخ 

يرهاظ مزح  نبا   - 5

رد ار  هباحـص  هیقب  موق و  ناگرزب  هنیدم و  لها  دراذگ ؛ اج  هب  دوخ  زا  ار  یحیبق  راثآ  مالـسا  رد  هیواعم  دنزرف  دـیزی  : » دـیوگ یم  وا 
مارحلادجـسم رد  ار  ریبز  نبا  .دیناسر و  لتق  هب  شتلود  لوا  رد  ار  شتیب  لها  نیـسح و  و  دـیناسر ، لتق  هب  شتلود  رخآ  رد  هّرح  زور 

(2)  … «. تشادن اپ  رب  ار  مالسا  هبعک و  تمرح  درک و  هرصاحم 

مدقم ار  نابرق  رطف و  دـیع  زامن  هبطخ  دـندرک و  طاقـسا  زامن  رد  ار  ریبکت  هیما  ینب  ناهاشداپ  : » دـیوگ یم  یّلحملا »  » رد نینچمه  وا 
تّجح ادـخ  لوسر  زج  هب  سک  چـیه  لمع  مییوگب  هک  تسا  حیحـص  اذـل  .دـش  شخپ  نیمز  يور  رب  بلطم  نیا  هک  نآ  اـت  دنتـشاد 

(3) «. تسین

یسولآ ءانثلا  وبا   – 6

َّالِإ ْمُهُدـیزَی  امَف  ْمُُهفِّوَُخن  ِنآْرُْقلا و  ِیف  َهَنوُْعلَْملا  َهَرَجَّشلا  ِساَّنِلل و  ًهَْنِتف  َّالِإ  َكاْنیَرَأ  یتَّلا  اَیْؤُّرلا  اَْـنلَعَج  اـم  َو  : » هفیرـش هیآ  ریـسفت  رد  وا 
هدـش نیرفن  تخرد  هرجـش )  ) نینچمه دوب ؛ مدرم  شیامزآ  يارب  طقف  میداد ، ناشن  وت  هب  هک  ار  ییایؤر  نآ  اـم  و   » (4) ؛» ًاریبَک ًانایْغُط 

!« دیازفا یمن  اه  نآ  رب  يزیچ  میظع ، نایغط  زج  اما  مینک ، یم  راذنا ] و   ] هداد میب  ار  اه  نآ  ام  .میا  هدرک  رکذ  نآرق  رد  هک  ار 

، ّبیسم نب  دیعس  زا  رکاسع  نبا  و  لئالدلا »  » رد یقهیب  هیودرم و  نبا  متاح و  یبا  نبا  زا  و  دعس ، نب  لهس  زا  ریرج ، نبا  زا  یتایاور 

ص:100

ص 317-315. ج 12 ، مصاختلا ، عازنلا و  . 196 - 1
ص 112. برعلا ، باسنا  هرهمج  . 197 - 2

ص 55. ج 1 ، یّلحملا ، . 198 - 3
هیآ 60. ءارسا ، هروس  . 199 - 4
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وا ربـنم  زا  هیما  ینب  هک  هدرک  لـقن  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  باوـخ  هراـبرد  رمع ، نبا  زا  هّرم و  نب  یلعی  زا  متاـح  یبا  نبا  تیاور  و 
(1) درک …  لزان  ار  هیآ  نیا  دنوادخ  دمآ و  راوشد  وا  رب  باوخ  نیا  .دنتفر  یم  الاب  هنیزوب  دننامه 

يرصم نیسح  هط  رتکد   - 7

مرتحم ار  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  هنیدم  زین  هداد و  تمرح  نآرق  رد  ار  هکم  دنوادخ  دیوگ … « : یم  مالـسالا » هآرم   » باتک رد  وا 
تراغ هدرک ، حابم  ار  هنیدم  راب  هس  وا  هک  دش  عورـش  هیواعم  نب  دیزی  زا  .دندرک  حابم  ار  هکم  هنیدـم و  هیما  ینب  یلو  تسا ؛ هدرمش 

همه .داد  ماجنا  اجنآ  رد  هک  یتایانج  هچ  دنادرگ و  حابم  ار  هکم  ات  داد  هزاجا  فسوی  نب  جاجح  هب  زین  ناورم  نب  کلملادـبع  .دومن 
نتـشک هیواعم ، نب  دیزی  رما  اب  دایز  نبا  .ددرگ  عضاخ  ناورم  ینب  نایفـسوبا و  نادـنزرف  يارب  سّدـقم  دالب  هک  دوب  نیا  يارب  اه  نیا 

کلم ناناملـسم  لام  درک …  حابم  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  نارتخد  نتفرگ  تراـسا  هب  شناردارب و  نادـنزرف و  نیـسح و 
(2)  … «. تشاد یم  تسود  ادخ  هک  هنوگ  نآ  هن  دندومن ، یم  قافنا  دنتشاد  تسود  هک  هنوگ  نآ  دش و  افلخ 

نیمز يور  رد  شنادنزرف  دایز و  .دـش  ملاع  برغ  قرـش و  نیب  مکاح  لوصا  زا  یلـصا  یـشکرس ، نایغط و  : » دـیوگ یم  نینچمه  وا 
دایز زا  دعب  جاّجح  .دوب و  هدرک  حابم  ار  داسف  نیا  نانآ  يارب  هیما  ینب  و  دـنهد ، رارق  هیما  ینب  يارب  ار  تموکح  ات  دـندرک  یم  داسف 

(3) «. دومن رکنم  ّرش و  زا  رپ  ار  قارع  دش و  قارع  دراو  شدنزرف  و 

ص:101

.هیآ لیذ  یسولآ ، ریسفت  . 200 - 1
ص 270-268. مالسالا ، هآرم  . 201 - 2

ص 272. نامه ، . 202 - 3
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هدـش تیبرت  وا  .دوـب  هلآو  هـیلع  هللا  یلـصربمایپ  هـب  مدرم  نـیرت  کـیدزن  ّیلع  : » دـیوگ یم  يربـکلا » هـنتفلا   » باـتک رد  نـینچمه  وا 
داـماد وا  .دوب  وا  ردارب  دوب  هتـسب  ربماـیپ  اـب  هک  یتّوخا  دـقع  مکح  هب  وا  .دوـب  شا  هعیدو  رب  وا  نیـشناج  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصربمایپ 

رد وا  نیـشناج  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  مچرپ  بحاص  وا  .دوب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  هیّرذ  ردپ  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصربمایپ 
نینچ ناناملـسم  مامت  رگا  .تسا  یـسوم  دزن  نوراه  تلزنم  دننامه  ربمایپ ، دزن  شتلزنم  يوبن  ثیدـح  ّصن  هب  .دوب و  شتیب  لها  نیب 

 … دندش یمن  فرحنم  هدش و  یمن  رود  ّقح  زا  زگره  دندومن ، یم  باختنا  ار  ّیلع  بلطم  نیا  مکح  هب  دنتفگ و  یم 

هاگیاج مالسا ، رد  وا  هقباس  هلآو ، هیلع  هللا  یلـصربمایپ  اب  وا  يدنواشیوخ  دوب …  تفالخ  رب  یلع  يروتادیدناک  رگناشن  زیچ  همه  و 
شتّدش تسا و  هدوبن  جاجوعا  فارحنا و  نآ  رد  زگره  هک  وا  هریس  و  هدیـشک ، ادخ  هار  رد  هک  ینـسح  ياهالب  نیملـسم ، نیب  رد  وا 

زا مشاه  ینب  دوب …  وا  تفالخ  تماما و  زاس  هنیمز  یگمه  شیأر ، تماقتسا  تنس و  باتک و  هب  تبسن  شمهف  تهاقف و  نید و  رد 
مـشاه ینب  يارب  هک  دندیـسرت  یم  نآ  زا  اریز  دـندرک ؛ نینچ  ار  ناـنآ  هـک  دـندوب  شیرق  دـندش و  رود  دـمع  روـط  هـب  تفـالخ  رما 

(1) «. دریگ رارق  ناشدوخ  هلیبق  زا  ریغ  رگید  يا  هلیبق  تسد  هب  تفالخ  هک  دنتساوخ  یمن  و  دوش ، عمج  یتعامج 

قدنخ دحا و  گنج  رد  ناکرـشم  ربهر  نایفـسوبا  دنزرف  وا  یلو  دنیوگب ، هیواعم  هرابرد  دنهاوخ  یم  مدرم  هچ  ره  : » دیوگ یم  رتکد 
ربمایپ دوب  کیدزن  هک  يرما  دروآ ، نوریب  ار  وا  رگج  هدیرد و  ار  وا  مکـش  هک  دوب ، هزمح  لتق  ثعاب  هک  تسا  دنه  دـنزرف  وا  .تسا 

(2)  … «. دنک یهت  ناج  نآ  تهج  هب 

ص:102

ص 152. ج 1 ، يربکلا ، هنتفلا  . 203 - 1
ص 15. ج 2 ، نامه ، . 204 - 2
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يدنه یلع  ریما  دیس  روهشم  خّروم   - 8

مالسا أدبم  ساسا  ندش  نوگژاو  هب  ّرجنم  نانآ  تموکح  هکلب  دادن ، رییغت  ار  نآ  تامیلعت  تفالخ و  لوصا  اهنت  هیما  ینب  تموکح  »
(1) «. دش

ياج هتـشگ و  زاب  قباس  یتسرپ  تب  تموکح  ماـش  رد  هیواـعم  طـسوت  تفـالخ  نتفرگ  تسد  هب  اـب  : » دـیوگ یم  رگید  ییاـج  رد  وا 
(2)  … «. تفرگ ار  یمالسا  یسارکمد 

(3) «. دروآرد ماش  زا  رس  هتشگزاب و  هکم  یتسرپ  تب  نینچ  نیا  و  : » دیوگ یم  رگید  ییاج  رد  و 

تاهابم نید  ناکرا  عرـش و  ندرکن  تاعارم  هب  هدوب و  یتسرپ  تب  لها  زیزعلادـبع ، نب  رمع  زج  هب  هیما  ینب  : » دـیوگ یم  نینچمه  وا 
دندومن و ثّولم  دوخ  نادنچ  ود  میارج  اب  ار  تفالخ  یسرک  نانآ  دندرک …  یم  نآ  نتشاد  هب  فارتعا  هک  ینید  نامه  دندرک ؛ یم 

(4)  … «. دنتخاس رو  هطوغ  نوخ  ياهایرد  رد 

يرصم نیما  دمحا  رتکد   - 9

هچ رگ  تسا ! لقع  هب  رت  کیدزن  رت و  يوق  رت و  لداعتم  تفالخ  هب  تنس  لها  رظن  دیوگ … « : یم  مالسالا » یحـض   » باتک رد  يو 
حیرص روط  هب  دوخ  ناماما  زا  نانآ  دندرکن ، هدایپ  يوق  مکحم و  روط  هب  ار  دوخ  هیرظن  هک  نیا  رب  دومن  دیدش  هذخاؤم  ار  نانآ  دیاب 

، دندادن رارق  میقتسم  هار  رد  ار  نانآ  دندرک  متس  هک  یماگنه  و  دنداتـسیان ، ناشلباقم  رد  دندومن  ملظ  هک  یماگنه  و  دندرکن ، داقتنا 
دناوتب هک  یماکحا  و 

ص:103

ص 63. یمالسالا ، ندمتلا  برعلا و  خیرات  رصتخم  . 205 - 1
ص 296. مالسالا ، حور  . 206 - 2

ص 300. نامه ، . 207 - 3

ص 301. نامه ، . 208 - 4
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گرزب نانآ  اذـل  و  دوب ، دـنیاشوخان  هک  دنتـشاد  یمیلـست  اه  نآ  لباقم  رد  هکلب  دـندرکن ، عضو  دریگب  ار  تما  رب  هفیلخ  ملظ  يولج 
(1) «. دنتخاس دراو  تما  رب  ار  تیانج  نیرت 

رما ّیلوتم  هک  درک  هدارا  دومن ، تلحر  ایند  زا  نآ  اـب  هک  یـضرم  نآ  رد  مالـسا  لوسر  : » دـیوگ یم  مالـسالا » موی   » باـتک رد  زین  وا 
 … دیوشن هارمگ  نم  زا  دعب  هک  مسیونب  يا  همان  ات  دیروایب  دومرف : نیحیحص  لقن  ربانب  هک  اجنآ  دنک  نییعت  ار  دوخ  زا  دعب  نیملـسم 

تفالخ رما  رد  نامز  نیا  ات  اذـل  و  دـنهد ، یم  رارق  دنـشاب  هتـشاد  دـصق  هک  ناناملـسم  زا  یـسک  ره  يارب  ار  تفـالخ  رما  ناـنآ  یلو 
ياه هکرعم  دومن  تلحر  ایند  زا  نوچ  یلو  دوب ، نیتم  يوق و  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  رـصع  رد  مالـسا  .دراد  دوجو  فالتخا 

(2) «. دش عورش  زوس  نامناخ 

هیلع هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  دـعب  تفالخ  رما  ّیلوتم  دروم  رد  هباحـص  هک  دوب  یفالتخا  فالخ ، رهاـظم  زا  : » دـیوگ یم  نینچمه  وا 
فالتخا دوش  نفد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هک  نآ  زا  لبق  اریز  دناسر ؛ یم  ار  اه  نآ  تقایل  فعـض  دوخ  نیا  و  دندرک ، ادـیپ  هلآو 

(3)  … «. دندومن

هب تیلهاج  رـصع  دـننامه  تیبصع  دـنتفرگ ، تسد  هب  ار  تفالخ  هیما  ینب  نوچ  : » دـسیون یم  مالـسالا » رجف   » باـتک رد  نینچمه  وا 
(4) «. تشگزاب دوخ  لاح 

راشن یماس  یلع  رتکد   - 10

زا یلوا  تیلهاج  رد  شیاه  شوگ  قشمد  هفیلخ  دیوگ … « : یم  وا 

ص:104

ص 225. ج 3 ، مالسالا ، یحض  . 209 - 1
ص 41. مالسالا ، موی  . 210 - 2

ص 53. نامه ، . 211 - 3
ص 79. مالسالا ، رجف  . 212 - 4
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ار ءاشحف  و  دـش …  یم  هانگ  بکترم  هناـیفخم  ینلع و  روط  هب  وا  .دوب  هدـش  رپ  بعل  وهل و  تـالآ  ناـناوخ و  زاوآ  نازینک و  توص 
(1)  … «. داد یم  شرتسگ  مدرم  نیب 

: تفگ هک  اجنآ  تشاد ، زاربا  دیـسر  تموکح  هب  نافع  نب  نامثع  هک  یماگنه  ار  شزیمآ  رفک  هدـیقع  نایفـسوبا  : » دـسیون یم  زین  وا 
رارق هیما  ینب  رد  ار  نآ  ياـه  خـیم  دـینک و  تسد  هب  تسد  ار  نآ  پوت  دـننام  هب  سپ  دیـسر ، امـش  هب  يدـعو  میت  زا  دـعب  تموکح 
یلو دومن  درط  ار  وا  هچ  رگ  ناـمثع  (2) و  .دـشاب یخزود  تشهب و  هک  مناد  یمن  نم  تسا و  تموکح  کلم و  تفالخ  اریز  دـیهد ؛

هداوناخ نیا  هک  ینامز  و  تفرگ ، رارق  تفـالخ  ياـه  هاـگیاج  رب  رفاـک  هداوناـخ  نیا  ياـه  نامـسیر  هک  منکن  رکف  تشذـگن  يزیچ 
(3) «. دش رهاظ  نایحا  رتشیب  رد  اه  نآ  مومسم  ياه  سفن  دندش  تموکح  رما  ّیلوتم 

هب هکلب  دوبن ، ناملـسم  ًالـصا  درم  نیا  اریز  منک ؛ یمن  يّربت  مالـسلا -  هیلع  نسح -  هب  نداد  ّمس  زا  ار  هیواعم  نم  : » دـیوگ یم  زین  وا 
رد هدش  دازآ  هک  يدرم  نیا  .تشاد  ار  دـیزی  شدـنزرف  هار  رد  یهانگ  هنوگ  ره  باکترا  دادعتـسا  هک  دوب  یلهاج  هملک  يانعم  مامت 

لتق هب  ربـص  گرم  وحن  هب  ار  شباحـصا  يدـع و  نب  رجح  نوـچمه  هباحـص ؛ ناـگرزب  زا  یخرب  هک  نآ  زا  دـعب  دُرم  دوـب  هکم  حـتف 
نآ اب  هک  دش  لقتنم  یلهاج  هاشداپ  هب  تفالخ  رما  اذل  و  تفرگ ، تعیب  دیزی  شدنزرف  يارب  مدرم  زا  هک  نآ  زا  دـعب  دُرم  وا  .دـیناسر 

ثرا هب  يرگید  زا  سپ  یکی  ار  تفالخ  هیواعم  لآ 

ص:105

ص 229. ج 1 ، مالسالا ، یف  یفسلفلا  رکفلا  هأشن  . 213 - 1
ص 31. مصاختلا ، عازنلا و  . 214 - 2

ص 198. ج 1 ، مالسالا ، یف  یفسلفلا  رکفلا  هأشن  . 215 - 3
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(1) «. دندرب

داّقع دومحم  سابع   - 11

خیرات رد  رطخرپ  میظع و  يا  هثداح  تفالخ ، رـصع  زا  دعب  هیما  ینب  تلود  مایق  : » دـسیون یم  نازیملا » یف  هیواعم   » دوخ باتک  رد  وا 
(2) «. دوب ملاع  خیرات  مالسا و 

زامن هتـشاد ، هزور  ات  مدیگنجن  امـش  اب  نم  : » تفگ مدرم  هب  باطخ  هیواعم  هک  دـنک  یم  لقن  دـیوس  نب  دیعـس  زا  ار  یکردـم  يربط 
ات مدرک  لاتق  امـش  اب  نم  یلو  دیهد ، یم  ماجنا  ار  لامعا  نیا  امـش  هک  مناد  یم  نم  اریز  دیهد ؛ تاکز  هدروآ و  اج  هب  ّجح  هدـناوخ ،

(3) «. مدرگ امش  رب  ریما 

ندرا كومری ، هاگشناد  داتسا  يدلاخ ، دومحم  رتکد   - 12

نآ رد  داهتجا  باب  و  درک …  ادیپ  روهظ  يدیدج  روط  هب  تفالخ  ماظن  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  تافو  زا  دعب  : » دسیون یم  وا 
نآ لوح  يددـعتم  تاـیرظن  ارآ و  و  تفرگ ، رارق  نیملـسم  مومع  نیب  داـهتجا  لدـج و  ثحب و  دروم  تفـالخ  هوحن  .دومن  ادـیپ  هار 
نآ زا  هک  يا  هناخ  هفیلخ و  رایتخا  هقیرط  تفالخ و  يریگ  لکـش  روحم  رب  ینید  یـسایس و  ياه  تعاـمج  اـه و  هقرف  دـمآ و  دـیدپ 

(4)  … «. دش تفالخ  زا  یفلتخم  ياه  هنومن  اه و  لکش  روهظ  هب  ّرجنم  فالتخا  نیا  و  دمآ ، دیدپ  دوش  یم  رایتخا 

.تسا هدوب  بلاط  یبا  نب  یلع  نانآ  سأر  رد  تیب و  لها  تماما  رب  ّصن  راکنا  راثآ  ضراوع و  زا  همه  تافالتخا ، تالکشم و  نیا 

سیراپ هاگشناد  رد  قوقح  يارتکد  یعفار ، یفطصم   - 13

ص:106

ص 46. ج 2 ، نامه ، . 216 - 1
ص 542. ج 3 ، نازیملا ، یف  هیواعم  . 217 - 2

.يربط زا  لقن  هب  ص 611 ، نامه ، . 218 - 3
ص 16. ج 3 ، هیمالسالا ، هفاقثلل  هیرکفلا  لوصالا  . 219 - 4
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یتموکح ماظن  ناونع  هب  تفالخ  قیبطت  رد  يا  هشیر  هکلب  هدرتسگ ، یبالقنا  امش  رصع  نیا  رد  : » دیوگ یم  هیما  ینب  رـصع  هرابرد  وا 
دوخ يارب  هفیلخ  هک  دوب  رـصع  نیا  رد  .تسا  هدش  رود  ینید  لمع  کی  ناونع  هب  شلوا  رهوج  زا  هک  یتموکح  .دینک  یم  هدـهاشم 

تسا و هتخادنا  هار  هب  ار  يدیدج  ّتنـس  هیواعم  هک  تسا  رـصع  نیا  رد  دراد …  یم  اپرب  هطرـش  هتخادنا و  ریرـس  و  دزاس ، یم  خاک 
(1) «. دریگ رارق  تعباتم  دروم  ناناملسم  مومع  نیب  ماظن  نیا  ات  هتفرگ ، راک  هب  ار  اه  هلیح  مامت  نآ  تیبثت  ندرک و  هدایپ  يارب 

اضر دیشر  دّمحم   - 14

ناناملسم يارب  و  درک ، بارخ  ار  نآ  دعاوق  دومن و  دساف  ار  مالسا  تموکح  هیما  ینب  هنوگچ  دسیون … « : یم  رانملا »  » ریسفت رد  وا 
ندرگ رب  تمایق  زور  ات  دـنک  یم  لمع  هدرک و  لمع  نآ  هب  هک  سک  ره  رزو  نآ و  رزو  سپ  دومن ، لعج  يدـبا  یـصخش  تموکح 

(2) «. تسا وا 

بطق دّیس   - 15

یحو و زا  عوضوم  نیا  دـش ، هیما  ینب  رد  یمئاد  یگداوناـخ و  یتنطلـس  یمالـسا ، تفـالخ  دـندمآ و  هیما  ینب  نوچ  : » دـیوگ یم  وا 
(3) «. درک شوماخ  ار  یمالسا  حور  یگدنشخرد  هک  دوب  تیلهاج  تامیلعت  زا  هکلب  دوبن ، مالسا  تاروتسد 

ًاـصوصخ هک  یتادیهمت  اب  شدوخ  زا  دعب  يارب  ار  يوما  یتلود  یلو  تفر ، شراگدرورپ  تمحر  يوس  هب  نامثع  : » دـیوگ یم  زین  وا 
حور اب  هک  يوما  راکفا  هب  تیانع  اب  زین  .تشاذگ و  اپرب  درک ، مهارف  ماش  رد 

ص:107

ص 30. یناسنا ، ماظن  مالسالا  یعفار ، یفطصم  . 220 - 1
ص 188. ج 5 ، رانملا ، ریسفت  . 221 - 2

ص 154. بطق ، دّیس  هیعامتجالا ، هلادعلا  . 222 - 3
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(1) «. دومن سیسأت  ار  یثوروم  تموکح  تشادن  يراگزاس  مالسا 

رد هتفای  شرتسگ  ِمالسا  .دش و  یهت  حور  زا  کش  نودب  یلو  تفای ، شرتسگ  نآ  زا  دعب  مالسا  هرئاد  : » دیوگ یم  رگید  ياج  رد  وا 
هینب رد  هک  یـضیف  زین  دوبن و  تسا  هتفهن  نید  نیا  تعیبـط  رد  هک  یتّوـق  رگا  و  دراد ؟ یـشزرا  هچ  دـشاب  یهت  حور  زا  هک  یتروـص 

تاظحل نیرخآ  ددرگ و  دوبان  ّلـک  روط  هب  مالـسا  هک  دوب  یفاـک  هیما  ینب  تفـالخ  ماـیا  رد  متح  روط  هب  دوب  یمن  تسا  نآ  یحور 
(2) «. دنک ّیط  ار  دوخ  تایح 

يدب زا  .درک  ادـیپ  رییغت  نامثع  دـهع  رد  کش  نودـب  يدودـح  ات  يراد  تموکح  تقیقح  هب  تبـسن  روصت  نیا  : » دـیوگ یم  زین  وا 
لباقم رد  .داد و  ناشن  دوخ  زا  فعض  هطقن  مالسا  تاملسم  هب  تبسن  اذل  و  دیسر ، تفالخ  هب  يریپ  نینـس  رد  نامثع  هک  نیا  وا  علاط 
یماما هک  دوب  نیا  شتّمه  نامثع  .دوب  فیعـض  نانآ  اب  هلباقم  يارب  شا  هدارا  دنداد  یم  ماجنا  وا  هانپ  رد  هک  هیما  دیک  ناورم و  دـیک 

رد دوخ  نیدقتنم  ضارتعا  هب  خساپ  رد  نامثع  .تسا  هدش  هداد  ششخب  لذب و  هب  نیملـسم  لاوما  رد  فرـصت  يدازآ  وا  هب  هک  دشاب 
.»!؟ میامش ماما  يزیچ  هچ  رد  سپ  منکن  نینچ  نم  رگا  : » تفگ یم  تسایس  نیا  لامعا 

نانآ نیب  رد  هک  دشاب ، دازآ  مدرم  ندرگ  رب  شناکیدزن  زا  هیما  ینب  طیعم و  ینب  ندومن  ّطلسم  رد  هک  دوب  نیا  وا  ّمه  هک  هنوگ  نامه 
دنک یکین  نانآ  هب  هدرک و  مارکا  ار  شلها  هک  تسا  وا  ّقح  هک  نیا  درجم  هب  دوب ، هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هدش  دیعبت  مَکَح ،

(3) «. دیامن تاعارم  ار  ناشقوقح  و 

ص:108

ص 161. نامه ، . 223 - 1
ص 194. هیعامتجالا ، هلادعلا  . 224 - 2
ص 186. هیعامتجالا ، هلادعلا  . 225 - 3
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رازه تسیود  شا  یسورع  زور  رد  مکح  نب  ثراح  شرتخد  رسمه  هب  نیملـسم  لاملا  تیب  زا  نامثع  : » دیوگ یم  رگید  ییاج  رد  وا 
رابکشا شنامشچ  نایامن و  شتروص  رد  نزح  هک  یلاح  رد  نیملسم  لاوما  راد  هنیزخ  مقرا  نب  دیز  دش  حبـص  نوچ  .دیـشخب  مهرد 

.دنک وفع  ار  وا  شراک  همادا  زا  هک  تساوخ  وا  زا  دمآ و  نامثع  دزن  هب  دوب 

يا تفگ : وا  هب  بجعت  اب  تسا  هدش  تحاران  نیملسم  لاوما  زا  شداماد  هب  ششخب  تهج  هب  هک  دش  هاگآ  هیضق  ّرس  زا  نامثع  نوچ 
وا هب  دوب  هدرک  كرد  ار  مالـسا  حور  هک  يدرم  نآ  ینک ؟ یم  هیرگ  ما  هداد  هلـص  ممحر  هب  نم  هک  نیا  تهج  هب  اـیآ  مقرا ! دـنزرف 

نامز رد  ادـخ  هار  رد  هچنآ  ضوع  رد  ار  لام  نیا  وت  منک  یم  نامگ  هک  تسا  تهج  نیدـب  ما  هیرگ  هکلب  نانمؤمریما ! يا  هن  تفگ :
.دوب دایز  مه  زاب  يدوب  هداد  وا  هب  مهرد  دص  رگا  دنگوس ! ادخ  هب  .یتشادرب  يا  هدرک  قافنا  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  تایح 

هداد نیملـسم  هفیلخ  ماوقا  هب  نیملـسم  لاوما  زا  دنیبب  هک  درادن  تقاط  شرتسگ و  هزادنا  نیا  هب  شبلق  صخـش  نیا  هک  نیا  زا  نامثع 
(1) «. تفای میهاوخ  راک  نیا  يارب  يدوز  هب  ار  وت  ریغ  یسک  ام  اریز  مقرا ؛ دنزرف  يا  نک  اهر  ار  اه  دیلک  تفگ : وا  هب  دوش ، یم 

رازه دصـشش  زور  کی  ریبز  هب  .تسا  رایـسب  اه  یتلادع  یب  رد  نامثع  شور  هریـس و  هرابرد  اه  لاثم  : » دیوگ یم  رگید  ییاج  رد  وا 
زا یهورگ  شراـتفر  نیا  تهج  هب  نوـچ  .دیـشخب و  ار  اـقیرفا  جارخ  سمخ  مکح  نـب  ناورم  هـب  .رازه و  تـسیود  هـحلط  هـب  و  داد ،

باوج رد  دندرک  شنزرس  ضارتعا و  ار  وا  بلاط  یبا  نب  یلع  نانآ  سأر  رد  هباحص و 
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محر شیوخ و  رمع ، رکبوبا و  يارب  رگم  دندیـسرپ : وا  زا  دـندرک و  راـکنا  وا  رب  زاـب  .تسا  محر  شیوـخ و  موـق و  نم  يارب  تفگ :
.مماوقا هب  ندرک  اطع  رد  نم  دـنریگ و  یم  رارق  هبـساحم  دروم  ناش  ماوقا  زا  عنم  رد  رمع  رکبوبا و  تفگ : باوج  رد  وا  تسا ؟ هدوبن 

(1) «. دنتساخرب وا  دزن  زا  دندوب  كانبضغ  هک  یلاح  رد  هباحص  نآ ، زا  دعب 

زا دـعب  ناماما  رب  ّصن  ناناملـسم  رگا  .تفرگ  تروص  نیملـسم  هفیلخ  تفالخ  تماـما و  رب  یهلا  ّصن  راـکنا  زا  همه  تالکـشم  نیا 
لها ياملع  هک  ییاه  تبیـصم  دـندش ، یمن  راتفرگ  اه  تبیـصم  نیا  هب  زگره  دـندرک  یمن  راکنا  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر 

مالسلا مهیلع  تیب  لها  زا  يوریپ  تهج  هب  یعیش  هعماج  زگره  هک  ییاه  تبیصم  دنراد ، هلگ  اه  نآ  زا  هدرک و  فارتعا  نآ  هب  تنس 
.دشن راتفرگ  التبم و  نآ  هب 
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 

زکرم www.Ghaemiyeh.comهرابرد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 126زکرم  هحفص 124 

http://www.ghaemiyeh.com


یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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