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اروشاع قیاقح  زا  ییاه  هتفگان 

باتک تاصخشم 

یلع 1326 -  ینالیم ، ینیسح  هسانشرس : 
ینالیم ینیسح  یلع  / اروشاع قیاقح  زا  ییاههتفگان  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

1388 یمالسا ، قیاقح  زکرم  مق : رشن :  تاصخشم 
328 ص يرهاظ :  تاصخشم 

9-01-5348-600-978 کباش : 
اپیف یسیون :  تسرهف  تیعضو 

موس پاچ  تشاددای : 
سیونریز تروصهب  نینچمه  304 ؛ ص . همانباتک :  تشاددای : 

موس  4 - 61ق. ماما  ع ،)  ) یلع نبنیسح  عوضوم : 
61ق. البرک ، هعقاو  عوضوم : 

اروشاع عوضوم : 
BP41/5/ح55ن2 1388 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/9534 ییوید :  يدنب  هدر 
1794771 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

راتفگ شیپ 

میحرلا نمحرلا  هّللا  مسب  ینالیم  ینیسح  یلع  دیس  هّللا  تیآ  اروشاع  قیاقح  زا  ییاه  هتفگان 
هتّیرب فرشأو  هقلخ  ریخ  یلع  مالسلاو  ةالصلاو  نیملاعلا  بر  هّلل  دمحلا 

راتفگ شیپ  نیعمجأ . مهئادعأ  یلع  هّللا  ۀنعلو  نیرهاطلا  هلآو  دّمحم 
يارب هراومه  هیضق  نیا  داعبا  یگدرتسگ  تسا . یخیرات  يایاضق  نیرت  مهم  زا  مالسلا  هیلع  ءادهشلادّیس  ترـضح  تداهـش  البرک و  هثداح 

: درک یسررب  ناوت  یم  تهج  هس  زا  ار  هثداح  نیا  یلک  روط  هب  تسا . هدوب  فرگش  نادنمشیدنا  نادنمشناد و 
; هثداح نیا  داد  خر  ياه  ّتلع  اه و  هشیر   . 1

; البرک هثداح  رد  هدمآ  شیپ  عیاقو   . 2
. يرشب عماوج  رد  مالسا و  خیرات  رد  هثداح  نیا  عباوت  راثآ و  اهدمآ و  یپ   . 3

زا يا  هراپ  هب  نمض ، رد  درک و  دهاوخ  یـسررب  ار  اهنآ  زا  یـضعب  راتـشون ، نیا  هک  دراد  یفلتخم  يایاوز  داعبا و  تاهج ، نیا  زا  مادک  ره 
. داد دهاوخ  خساپ  البرک  هثداح  هرابرد  تالاؤس  تاهبش و 

هدش و ماجنا  هعقاو  نیا  داعبا  هرابرد  هک  تسا  یتاقیقحت  هکلب  رگید ; درف  رب  ّدر  هن  تسا و  یسک  راتفگ  رب  دقن  هن  هتشون ، نیا  تسا  ینتفگ 
مان  1« اروشاع قیاقح  زا  ییاه  هتفگان   » رثا نیا  ور ، نیا  زا  دنا . هتخادرپن  نادـب  لاح  هب  ات  تفگ  ناوت  یم  هک  هدـمآ  تسد  هب  یجیاتن  نآ  زا 

. دراد
ِلئاسم اب  ییورایور  رد  نونک  اـت  رود  هتـشذگ  زا  هک  یهار  دـش ; دـهاوخ  هئارا  اـم  بهذـم  ياـملع  ناـگرزب و  شور  ناـمه  هب  ثحب  نیا 
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. ههبش عفر  یعافد و  شور  نامه  ینعی  دنا ; هدومیپ  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  هب  طوبرم 
يوگ باوج  نمـض  نیا  رد  دـنا و  هداد  حیـضوت  ار  یخیراـت  ياـیاضق  هدرک و  ناـیب  ار  عیـشت  یناـبم  اـم  ياـملع  هراوـمه  هک  تسا  نشور 
حرط اب  هراومه  ام  بهذـم  نانمـشد  دنتـسه و  دـنا و  هدوب  عفادـم  رتشیب  دوخ  راتـشون  راتفگ و  رد  ناـنآ  دـنا . هدوب  زین  نارگید  تاـمجاهت 

. دنا هدوب  اهنآ  يوگ  خساپ  ام  ياملع  ضوع  رد  دنا و  هدرک  یم  هلمح  ام  لیصا  ینابم  هب  ییاهراتفگ 
دروخرب مارتحا  بدا و  تیاعر  ترـشاعم و  نسح  اب  هشیمه  رگید  ياه  هقرف  اب  دوخ  ثحابم  رد  عّیـشت  بهذـم  نادنمـشناد  نیا ، رب  هوـالع 

راتفگ رادرک و  رد  ییابیز  بدا و  لامک  رگید ، نایدا  هکلب  رگید  بهاذم  ناوریپ  اب  هک  دنا  هداد  میلعت  زین  نایعیش  هب  ار  شور  نیا  هدومن و 
. دنیامن تاعارم  ثحب  ماقم  رد  ار 

مجاهت ام  بهذم  لها  بهذم و  هب  ناشیاه ، ینارنخس  اه و  باتک  تالاقم ، رد  توافتم  ياه  هنوگ  هب  نافلاخم  خیرات ، نایب  قبط  یفرط ، زا 
مه هدیماجنا و  راتشک  هب  راک  دراوم  یـضعب  رد  یتح  دنا و  هدیگنج  نآ  ناوریپ  بهذم و  نیا  اب  يا ، هلیـسو  هنوگ و  ره  هب  نانآ  دنا . هدرک 

. دهد یم  خر  ایاضق  نیا  اهروشک  یخرب  رد  زین  نونکا 
نیا عفد  ام  ياملع  شور  ًابلاغ  دنا و  هدوب  مدق  شیپ  یمالسا  ياه  هقرف  نیب  رد  اه  ییادج  تافالتخا و  شیازفا  رد  هراومه  نانآ  ور ، نیا  زا 

. تسا هدوب  اه  همجه 
ءاش نا  دمآ ـ  دهاوخن  ینخـس  يدنت  هب  زگره  ناکما  ّدح  رد  دوب و  دهاوخ  تناتم  بدا و  تیاعر  اب  دیآ  یم  یپ  رد  هچ  نآ  ساسا ، نیا  رب 

. یلاعت هّللا 
: تسا هتفرگ  هرهب  ریز  لّوا  تسد  عبانم  كرادم و  زا  شهوژپ  نیا  هک  تسا  ینتفگ 

; يرذالب نادلبلا  حوتف  فارشالا و  باسنا 
; دعس نبا  يربکلا  تاقبطلا 

; يربط خیرات 
; رکاسع نبا  قشمد  ۀنیدم  خیرات 

; متفه نرق  ياملع  زا  یبلح  میدع  نبا  بلح  خیرات 
; یناربط مساقلاوبا  ریبکلا  مجعملا 

; يدادغب یلبنح  يزوج  نبا  جرفلاوبا  ياه  باتک 
; یبهذ نیدلا  سمش  ءالبنلا  مالعا  ریس  مالسالا و  خیرات 

; ریثا نبا  خیراتلا  یف  لماکلا 
; یقشمد ریثک  نبا  هیاهنلاو  ۀیادبلا 

; یفوک مثعالا  نبا  حوتفلا 
; يرَوَْنیِد لاوّطلا  رابخالا 
; يدوعسم بهذلا  جوُرم 

; یناهفصا جرفلاوبا  نییبلاطلا  لتاقم 
; يروباشین مکاح  نیحیحصلا  یلع  كردتسملا 

; لبنح نب  دمحا  دنسم 
; یبطرق یکلام  ّربلادبع  نبا  باعیتسالا 

. ریثا نبا  هباغلا  دُسا 
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یمیدق نهک و  كرادم  زا  هک  نّنست  لها  یثیدح  یخیرات و  يریـسفت ، ياه  باتک  زا  یخرب  ینالقـسع و  رجح  نبا  ياه  باتک  نینچ  مه 
یم رامش  هب  قیقحت  نیا  عبانم  زا  هدوبن ، ام  هتشذگ  ياملع  سر  تسد  رد  ًابلاغ  هدش و  رـشن  پاچ و  ام  نامز  رد  دنور و  یم  رامـش  هب  نانآ 

. دنور
: تسا هدش  دنم  هرهب  زین  دیآ  یم  ریز  رد  هک  هعیش  ياملع  ياه  باتک  زا  قیقحت  نیا  هتبلا 

; دیفم خیش  داشرالا 
; سوواط نبا  دّیس  فوهللا 

. یسلجم همالع  راونألا  راحب 
شهوژپ هتفریذـپ  قیقحت  نیا  هک  نآ  دـیما  تسا . هدـشن  لقن  نّنـست  لها  ياه  باتک  زا  زج  مهم ، یـساسا و  بلاطم  هراـبرد  نیا ، دوجو  اـب 

! دریگب رارق  نایوج  تقیقح  نارگ و 
مارحلا 1428 مرحم 

قیاقح زا  ییاـه  هتفگاـن   » ناونع تحت  ییاـه  سرد  لاــس 1428  مارحلا  مرحم  رخاوا  رد  هـک  تـسا  ینتفگ  ینالیم 1 .  ینیـسح  یلع  دیس 
زا سپ  هک  دـش  هئارا  مق  هیملع  هزوـح  بـالط  يارب  یمالـسا  قیاـقح  زکرم  رد  هتاـکرب  تماد  ینـالیم  هّللا  ۀـیآ  ترـضح  طـسوت  اروشاـع »

. دریگ یم  رارق  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  ناتسود  نارگ و  شهوژپ  رایتخا  رد  رضاح  باتک  تروص  هب  ینف  لحارم  رگید  شراگن و  نیودت ،

خیرات رذگ  رد  اروشاع  هثداح 

اروشاع هثداح  تشاد  گرزب  رد  مامتها  هّمئا و 

خیرات  رذگ  رد  اروشاع  هثداح 
اروشاع هثداح  تشاد  گرزب  رد  مامتها  هّمئا و 

... یهقف و يداقتعا ، فلتخم  لئاسم  رد  ام  ياملع  تسا و  هدوب  مجاهت  هلمح و  دروم  هشیمه  هیماـما  هعیـش  دـش ، هراـشا  رت  شیپ  هک  ناـنچ 
البرک و هعقاو  دـنا ، هدومن  مجاهت  ام  بهذـم  هب  هناهب  نآ  هب  ناـیوج  هناـهب  هراومه  هک  يدراوم  زا  دـنا . هدوب  عّیـشت  بتکم  میرح و  عفادـم 

. تسا مالسلا  هیلع  ءادهشلادّیس  ياروشاع 
دوخ ناربـهر  زا  يوریپ  هب  تیب  لـها  نایعیـش  مهیلع و  هّللا  مالـس  راـهطا  هّمئا  دـمآ ، شیپ  ارجاـم  نیا  هک  يرجه  لاس 61  مرحم  ناـمه  زا 
هّللا یلـص  هّللا  لوسر  دوخ  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادّیس  يرادازع  مسارم  راذگ  ناینب  هتبلا  دـنا . هتـشاد  هگن  هدـنز  ار  گرزب  زور  نیا  هراومه 

1. تسا رتاوت  دح  زا  شیب  هلئسم  نیا  رد  یّنس  یعیش و  ثیداحا  هک  دنا  هدوب  هلآو  هیلع 
نامه هب  عقاو ، رد  دورب . نیب  زا  نآ  تاعبت  راثآ و  دوش و  شومارف  زور  نیا  هک  دـنا  هدرک  یعـس  هراومه  ام  ناـفلاخم  نانمـشد و  یفرط ، زا 

، دنا هدیزرو  مامتها  نآ  ياقب  هب  دنامب و  یقاب  زور  نیا  ات  دـنا  هدرک  شـشوک  تلاسر  نادـناخ  دارفا  رگید  مالـسلا و  مهیلع  هّمئا  هک  نازیم 
. دوش شومارف  زور  نیا  دورب و  نایم  زا  هثداح  نیا  راثآ  ات  دنا  هدیشوک  فلتخم  ياه  هنوگ  هب  نانمشد 

شفده هک  يرگید  ههبج  دنامب و  یقاب  زور  نیا  دهاوخ  یم  هک  يا  ههبج  تسا ; هدش  ههبج  ود  لباقت  لماعت و  زور  اروشاع  زور  نیاربانب ،
. تسا یخیرات  مهم و  زور  نیا  ندرب  نیب  زا 

هب اهزور  نیمه  زا  يا  هنومن  ار  ریدغ  زور  ناوت  یم  دشاب . هتـشاد  ار  یگژیو  نیا  هک  تسا  يزور  رتمک  مالـسا  خیرات  رد  هک  تسا  یهیدب 
یب نداد و  هولج  گـنر  مک  رد  یخرب  دـننک و  راـکنا  ار  نآ  دـنا  هدرک  یعـس  یناـسک  مخ  ریدـغ  هثداـح  تسخن  زور  زا  هک  دروآ  راـمش 
زور نآ  ندـنام  هدـنز  ایحا و  تهج  هب  ار  دوخ  شـشوک  یعـس و  مامت  تیالو  لها  لباقم ، رد  دـنا و  هدرک  شـالت  زور  نآ  ندومن  تیمها 

اروشاع قیاقح  زا  ییاه  www.Ghaemiyeh.comهتفگان  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 152زکرم  هحفص 13 

http://www.ghaemiyeh.com


. دنا هتسب  راک  هب  ینادواج 
. دراد تلالد  اروشاع  ریدغ و  ياهزور  تیساسح  تمظع و  رب  یگژیو  نیا 

هثداح و نیا  هک  دـندرک  یمن  رکف  رگید  سک  چـیه  هّیما و  ینب  هن  دـیزی ، هن  هیواعم ، هن  دـش ، عقاو  اروشاع  هثداح  هک  يزور  نآ  یتسار  هب 
. دماجنیب مالسلا  مهیلع  تیب  لها  بتکم  يزوریپ  هب  ناشناوریپ و  هّیما و  ینب  ررض  هب  نآ  جیاتن 

هک میتسه  رومأم  ام  تسا . نایعیـش  همه  هفیظو  ناشباحـصا  مالـسلا و  هیلع  ءادهـشلادّیس  يازع  مسارم  ییاپرب  يرادازع و  هماـقا  ور ، نیا  زا 
رد دـیاب  دـناوت ، یم  هک  هزادـنا  نآ  یهاگیاج ، نأش و  ماقم و  ره  رد  سک  ره  تسام . تابجاو  زا  رما  نیا  میراد و  هگن  ار  زور  نیا  مارتحا 

. دنک ششوک  یعس و  شا  هفیظو  رب  انب  هار و  نیا 
، ینید ياه  هماـنرب  رگید  دـننامه  دـننک و  يوریپ  دوخ  عجارم  هاگدـید  زا  دـیاب  مدرم  هک  دراد  یبادآ  ماـکحا و  يرادازع  هک  تسا  نشور 

. دنرادرب ماگ  یعرش  تاهج  عرش و  هدودحم  رد  یتسیاب 
نوزفا دوش . یم  رازگرب  یبوخ  هب  ام  روشک  رد  مسارم  نیا  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هّللا  لجع  رصع  یلو  ترـضح  راگدرورپ و  فطل  هب  هتبلا 

. تسا هدوب  سوسحم  زین  اهنآ  يارب  سلاجم  نآ  تاکرب  دننک و  یم  تکرش  هوکشاب  همانرب  نیا  رد  زین  رگید  نایدا  ناوریپ  نیا ، رب 
دّیس و يرادازع  هرابرد  هراومه  یمالسا  ياهروشک  زا  یخرب  رد  یلو  تسین ، هتسیاش  نآ  زا  يریگولج  تسا و  یبهذم  همانرب  مسارم ، نیا 

يارب  . 1 دـماجنا . یم  راب  فّسأـت  خـلت و  یثداوح  هب  هک  دریذـپ  یم  تروص  زیگنا  هنتف  تاـکرح  نانخـس و  مالـسلا  هیلع  نادیهـش  رـالاس 
دّیس همالع  هرخافلا  سلاجملا  باتک  همدقم  ینیما و  همالع  انتّنسو  انتریس  باتک  هب  دیناوت  یم  هنیمز  نیا  رد  هماع  تایاور  زا  رتشیب  یهاگآ 

. دینک هعجارم  نیدلا ، فرش 

میظع هثداح  نیا  یشومارف  يارب  ماجرفان  ياه  شالت 

میظع هثداح  نیا  یشومارف  يارب  ماجرفان  ياه  شالت 
اه و باتک  رد  هماع  ياملع  دـنا . هدیـشوک  یخیراـت  میظع  هثداـح  نیا  یـشومارف  يارب  هراومه  نانمـشد  زا  یخرب  هک  دـش  هراـشا  رت  شیپ 

مالـسلا هیلع  ءادهـشلادّیس  يرادازع  اروشاع و  هعقاو  ینادواج  تایح و  عنام  ات  دـنرب  یم  راک  هب  ینوگاـنوگ  ياـه  هویـش  ناـشیاه ، هتـشون 
. دنوش

: دیآ یم  یپ  رد  هراشا  هب  اه  هویش  نیا  زا  ییاه  هنومن 

فّوصت نافرع و  هویش   . 1

فّوصت نافرع و  هویش   . 1
یلاکـشا وا  تسا . فورعم  هاگترایز  ناونع  هب  دادغب  رد  وا  ربق  هک  تسا  هّیفوص  ناگرزب  ّتنـس و  لها  ياملع  زا  ینالیگ ، رداقلادبع  خـیش 

: دیوگ یم  دنک و  یم  حرطم  دوش ، یم  ّتنس  لها  هب  هک  ار 
هّللا یـضر  یلع  نب  نیـسحلا  لتق  لجأل  همایـص  زوجی  ّهنأ ال  اومعزو  میظعتلا  نم  هیف  درو  امو  میظعلا  مویلا  اذه  ماص  نم  یلع  موق  نعط  دق 
یلع ۀعسوتلاب  هیف  نورمأتو  رورسو  حرف  موی  هنوذّختت  متنأو  هیف ، هدقفل  سانلا  عیمجل  ًۀّماع  هیف  ۀبیـصملا  نوکت  نأ  یغبنی  اولاقو : هیف . امهنع 
; نیملسملا ۀعامج  یلع  هنع  هّللا  یضر  نیسحلا  قح  نم  اذه  سیلو  نیکاسملاو  ءافعضلاو  ءارقفلا  یلع  ۀقدصلاو  ةریثکلا  ۀقفنلاو  لایعلا 

نب نیسح  زور  نیا  رد  هک  ارچ  تسین ; حیحص  راک  نیا  دیریگ ; یم  هزور  ار  اروشاع  زور  ارچ  هک  دنا  هدرک  لاکشا  ّتنـس  لها  هب  یـضعب 
ازع هماقا  مدرم  عیمج  1( هلآو هیلع  هّللا  یلص  هّللا  لوسر  دنزرف   ) تبیـصم زور  رد  تسا  راوازـس  هدیـسر و  تداهـش  هب  مالـسلا  امهیلع  یلع 

سابل ندیشوپ  رورس و  سلاجم  ییاپرب  هب  ار  مدرم  دیا و  هداد  رارق  حرف  رورس و  زور  ار  زور  نیا  ارچ  دیتسه ، ّتنـس  لها  هک  امـش  دننک و 
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. تسین حیحص  راک  نیا  و  دینک ؟... یم  توعد  تسا  دیع  بسانتم  هک  ییاهاذغ  ندروخ  ون و 
: دهد یم  خساپ  نینچ  هاگ  نآ 

، ۀبیصم موی  ذّختی  ءاروشاع ال  موی  ةداهشلا ... هلآو  هیلع  هّللا  یلص  هّیبن  طبـسل  راتخا  یلاعت  هّللا  ّنأل  دساف ، حیبق  هبهذمو  ئطاخ  لئاقلا  اذهو 
... ; رورس حرف و  هتوم  موی  ذّختی  نأ  نم  یلوأب  سیل  ۀبیصم  موی  ذّختی  نأ  ءاروشاع  موی  ّنأل 

هدیزگرب هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ربمایپ  طبـس  يارب  ار  تداهـش  لاعتم  دنوادخ  هک  ارچ  تسا ; دساف  شداقتعا  هتفر و  هابتـشا  هب  هدننک  لاکـشا 
رورـس زور  دـیاب  زور  نیا  ور ، نیا  زا  تسا . هدیـسر  قوـشعم  هب  قشاـع  هـک  ارچ  داد ; رارق  تبیـصم  زور  دـیابن  ار  اروشاـع  زور  و  تـسا ...

... . دشاب
: دیازفا یم  همادا  رد  ینالیگ  رداقلادبع 

کلذکو هیف  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ًادّمحم  هّیبن  یلاعت  هّللا  ضبق  ذإ  کلذب ، یلوأ  نینثالا  موی  ناکل  ۀبیـصم  موی  هتوم  موی  ذّختن  نأ  زاج  ولو 
2; هیف ضبق  قیّدصلا  رکبوبأ 

ازع و زور  دـنا ، هتفر  ایند  زا  رکبوبا  ربمایپ و  هک  ار  هبنـشود  زور  هک  تسا  نآ  رتهب  میهد ، رارق  متام  ازع و  زور  ار  اروشاع  زور  دـش  انب  رگا 
تروص هب  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ادخ  ربمایپ  كرابم  مان  زا  سپ  تاولـص  دورد و  ّتنـس  لها  عبانم  رد  هک  نیا  مغر  هب   . 1 مینک . یفرعم  مغ 
كرابم ياه  مان  زا  دعب  یفرط ، زا  میا . هدروآ  لماک  تروص  هب  ار  تاولص  دورد و  شترـضح ، شیامرف  قبط  ام  تسا ، هدمآ  رتبا )  ) صقان

. میا هدروآ  مالسلا و ... هیلع  ياه  ترابع  مالسلا  مهیلع  تیب  لها 
.247  / 4 راهزالا : تاحفن  زا  لقن  هب  ، 687 684 ـ  نییبلاطلا : ۀینغ   . 2

يراکزیهرپ سّدقت و  هویش   . 2

يراکزیهرپ سّدقت و  هویش   . 2
. دنزیخ یمرب  هزرابم  هب  هار  نیا  اب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  لتاق  هرابرد  دیدرت  داجیا  اب  رگید  هویش  رد 

ناشن تیمها  مک  ار  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادّیس  رب  يرادازع  ات  هدیـشوک  يراکزیهرپ  سّدـقت و  هار  زا  نیدـلا ، مولع  ءایحا  باتک  رد  یلازغ 
: دسیون یم  وا  دهد .

. تسین تباث  دشاب ، یلع  نب  نیسح  لتاق  دیزی  دشاب و  دیزی  هب  بوسنم  مالسلا  هیلع  ءادهشلادّیس  لتق  هک  نیا  تسخن 
. تسا هدرک  هبوت  شگرم  زا  لبق  دیاش  هدوب ، هک  ره  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  لتاق  هک  نیا  مود 

)!( تسین زیاج  مالسلا  هیلع  ءادهشلادّیس  لتاق  نعل  نیاربانب ،
: دیوگ یم  همادا  رد  يو 

1. تسا رتراوازس  نانخس  نیا  زا  لاعتم  دنوادخ  رکذ  هک  یتسار  هب 
. تسا رتشیب  شباوث  نتفگ ، هّللا » ّالإ  هلإ  ال  ، » مالسلا هیلع  نیسح  ماما  لتاق  رب  نعل  ای  و  هّللا » ّالإ  هلإ  ال   » رکذ نایم  ینعی 

: درک هصالخ  هنوگ  نیا  ار  یلازغ  مالک  ناوت  یم 
. تسا هدرک  هبوت  دیاش  هدوب ، هک  ره  لتاق  دشاب و  دیزی  مالسلا  هیلع  ءادهشلادّیس  لتاق  تسین  مولعم  هک  نیا  تسخن 

تسا . رتهب  مالسلا ، امهیلع  یلع  نب  نیسح  لتاق  نعل  ياج  هب  نتفگ  رکذ  هک  نیا  مود 
.125  / 3 نیدلا : مولع  ءایحا   . 1

بیذکت هویش   . 3
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بیذکت هویش   . 3
مالسلا هیلع  نیسح  ماما  لتاق  زگره  دیزی  هک  هتفرگ  رس  هویـش  نیا  اب  ار  دوخ  هزرابم  هّیمیت  نبا  تساروشاع . هثداح  بیذکت  هویـش ، نیموس 

. تسا غورد  اه  فرح  نیا  هدرکن و  ریسا  ار  ماما  ناگتسباو  نارسمه و  هاگ  چیه  وا  هدوبن و 
: دسیون یم  هنوگ  نیا  يو 

ّنظی ناک  هنع  هّللا  یضر  نیسحلاو  قارعلا  ۀیالو  نع  هعنمی  نأ  دایز  نبا  یلإ  بتک  نکلو  لقنلا  لهأ  قاّفتاب  نیـسحلا  لتقب  رمأی  مل  دیزی  ّنإ 
. هنع هّللا  یضر  ًامولظم  ًادیهش  لتق  یّتح  هولتاقف  هنورصنی ... قارعلا  لهأ  ّنأ 

مهّدر یّتح  مهزاجأو  هتیب  لهأ  مرکأ  لب  ًالـصأ ، ًامیرح  هل  بسی  ملو  هراد  یف  ءاکبلا  رهظو  کلذ  یلع  عّجوتلا  رهظأ  دـیزی  کلذ  غلب  اّـملو 
1 ... ; مهدلب یلإ 

قاّفتا بلطم  نیا  رب  دوش ) یم  ناراگن  خیرات  نایوار و  لماش  هک   ) املع همه  هدرکن و  رما  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادّیس  نتـشک  هب  دیزی  انامه 
... . نک يریگولج  قارع  رد  هنع  هّللا  یضر  نیسح  تموکح  ییاپرب  زا  وت  هک  تشون  يا  همان  دایز  نبا  هب  دیزی  طقف  دنراد . رظن 

راهظا وا  دیـسر ، دـیزی  هب  ربخ  نوچ  دـندناسر و  تداهـش  هب  هنامولظم  ار  وا  ات  دنتـساخرب  گنج  هب  هنع  هّللا  یـضر  یلع  نب  نیـسح  اب  اهنآ 
ناـشراید رهـش و  هب  اـت  درک  مارتحا  مارکا و  ار  ناـنآ  هکلب  دربن ; تراـسا  هب  ار  ءادهـشلادّیس  نادـناخ  زگره  وا  تسیرگ . درک و  یتحاراـن 

)!( دنتشگرب
ماما لتاق  دیزی ، نکل  درب ، راک  هب  دیاب  ناشیا  يارب  زین  هنع » هّللا  یضر   » ترابع هدش و  دیهش  زین  هنامولظم  تسا و  دیهش  ءادهـشلادّیس  سپ 

... . هدرکن و ریسا  ار  ءادهشلادّیس  هداوناخ  وا  تسین . مالسلا  هیلع  نیسح 
: دیازفا یم  همادا  رد  يو 

2; ًۀبیصمو ًابنذ  مظعأ  یبنلا  لتقو  ءایبنألا ... لتق  نم  مظعأب  کلذ  نم  عقو  ام  سیل 
. دینک ازع  هماقا  ایبنا  ندش  هتشک  رب  دییایب  سپ  تسین ، رتالاب  یهلا  يایبنا  لتق  زا  یلع  نب  نیسح  ندش  هتشک  لتق و  نیا  هانگ  تبیصم و 

هلآو و هیلع  هّللا  یلـص  هّللا  لوسر  تافو  زور  رد  اروشاع  زور  ياج  هب  يرادازع  ازع و  هماقا  هک  تسا  دقتعم  رداقلادبع  تشذگ ، هک  نانچ 
. تسا رتراوازس  رکبوبا  تافو 

: تسا هتفگ  زین  هّیمیت  نبا 
)!( دیهد یمن  رارق  تبیصم  زور  ار  نانآ  لتق  زور  هک  نآ  لاح  تسین و  يزیچ  یهلا  يایبنا  نتشک  ربارب  رد  نیسح  ماما  نتشک  لتق و 

یمن ار  دیزی  یتح  هکلب  هدوبن ، هیواعم  نب  دیزی  دییأت  طّسوت و  هب  مالسلا  هیلع  ءادهشلادّیس  لتق  ّتنس ، لها  زا  یضعب  رواب  رب  انب  ور ، نیا  زا 
یبوخ راک  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  تداهـش  يارجام  ایآ  هک  نیا  اّما  دراد ، دوجو  دیدرت  هراب  نیا  رد  هک  نیا  ای  درمـش ، لتاق  ناوت 

. دیآ یمن  تسد  هب  يزیچ  تاملک  نیا  زا  هن ،... ای  هدوب  یعرش  نیزاوم  رب  انب  هدوب و 
، رورـس زور  توکلم ، هب  وا  حور  جورع  زور  دـیاب  سپ  هدیـسر ، ییالاب  هجرد  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نوچ  هک  دـندقتعم  نانآ  يرآ ،

.472  / 4 هّنسلا : جاهنم   . 1 یفده . ...؟ ضرغ و  هچ  هب  اّما  دوش ، هتفرگ  دایعا  هب  بسانتم  سلاجم  دشاب و  یلاح  شوخ  تعسو و 
 . 550  / 4 هّنسلا : جاهنم   . 2

قیاقح زا  يا  هولج 

قیاقح زا  يا  هولج 
نیا رکتبم  ینالیگ  رداقلادـبع  دـنا . هتخادرپ  اروشاع  هثداح  اب  هزرابم  هب  يا  هنوگ  هب  ناـیارگ  فوصت  ناـفرع و  تشذـگ ، هک  هنوگ  ناـمه 

زا یخرب  راتفگ  ملق و  رب  قیاقح  هدـنامن و  یفخم  تقیقح  هاگ  چـیه  نیا  دوجو  اب  دور . یم  رامـش  هب  یمارگ  رایـسب  نّنـست  لها  دزن  هویش ،
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. دنا هدرک  در  ار  اه  هویش  نیا  هدش و  يراج  ّتنس  لها  ياملع 
: دسیون یم  هراب  نیا  رد  تسا ، هماع  گرزب  نادنمشناد  زا  هک  یلبنح  يزوج  نبا  جرفلاوبا 

1; نیقیرفلا نم  ءآرب  نحنو  ءاروشاع ، لضف  یف  ثیداحأ  اوعضوف  ۀضفارلا ، ظیغ  اودصقف  ۀّنسلا ، لهأ  بهذمب  لاّهجلا  نم  موق  بهذ  دق 
نیا هطـساو  هب  ات  دـنهد  یم  ماجنا  ماش  لها  زا  یبصاون  اروشاع ) ماّیا  رد  يداـش  رورـس و  سلاـجم  نشج و  يرازگرب  ینعی   ) ار اـهراک  نیا 

نارادازع هک  لّوا  هورگ  مه  ینعی   ) هورگ ود  ره  زا  ام  دننک . یم  لعج  ار  یثیداحا  اهراک  نیا  يارب  اهنآ  یّتح  دنهد . رازآ  ار  نایعیش  لامعا 
. مینک یم  يراز  یب  مالعا  دننک ) یم  اپرب  اروشاع  زور  رد  رورس  سلاجم  هک  یناسک  مود  هورگ  مه  دنشاب و 

: دیوگ یم  هاگدید  نیا  ّدر  رد  تسا ، یّنس  نادنمشناد  زا  رگید  یکی  هک  یفنح  ینیع 
2; لاحتکالاو باضخلاو  لاستغالاو  ءاروشاع  موی  لایعلا  یلع  ۀعسوتلا  بابحتسا  یف  ثیداحأ  تیبلا  لهأ  ءادعأ  قلتخا 

لعج اروشاع ، زور  رد  جراخم  جرخ و  رب  ندوزفا  هداوناخ و  هب  نداد  يدیع  بابحتسا  شزرا و  تلیضف ، رد  ار  یثیداحا  تیب  لها  نانمشد 
. دنا هدرک 

« بصاون  » ناونع هب  دنا ، هدرک  لعج  ثیدح  ناشنایعیش  تیب و  لها  ندرزآ  هراب  رد  تسا و  دیع  اروشاع  زور  دندقتعم  هک  ار  یناسک  نانیا 
.199  / 2 تاعوضوملا :  . 1 دنا . هدناوخ 

.347  / 5 يراقلا : ةدمع   . 2

رگید يریگ  عضوم 

رگید يریگ  عضوم 
اهنآ لباقم  رد  دنتـسه . رکنم  هکلب  دننک ، یمن  رارقا  دیزی  طسوت  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادّیس  لتق  تداهـش و  هب  یهورگ  تشذگ ، هک  نانچ 

رب دنا ، هبترمدنلب  رایسب  نانآ  دزن  دنتـسه و  زین  ّتنـس  لها  گرزب  نادنمـشناد  زا  هک  نانیا  دنا . هدرک  يرگید  يریگ  عضوم  رگید  یهورگ 
. دننک یم  یهجوت  یب  یخیرات  میظع  هثداح  نیا  هب  دنرادن و  یّصاخ  رظن  البرک  هعقاو  هرابرد  اّما  دنراد ، رارقا  دیزی  ندوب  لتاق 

: دیوگ یم  هّیمیت  نبا  نادرگاش  نیرت  هتسجرب  زا  هّیزوج  مّیق  نبا 
نع انبولقو  انتنـسلأ  ّلجنو  مهلئاضف  رـشننو  مهنـساحم  رکذنو  مهیلع ، یلاعت  هّللا  ناوضر  هباحـصأ  رئاسو  هجاوزأو  دّمحم  لآ  ّبح  دـقتعنو 

ۀعاطلاو عمسلاو  ۀمایقلا  موی  یلإ  ًایضام  ۀعامجلاو  داهجلا  يرنو  مهعاّبتاب  یلاعت  هّللا  یلإ  لّسوتنو  مهل  هّللا  رفغتسنو  مهنیب ، رجش  امیف  عّلطتلا 
نیملسملا نم  ًادحأ  رّفکن  الو  مهل . ۀقرافملا  الو  مهیلع  جورخلا  زوجی  ال  هتیصعم ، نود  یلاعت  هّللا  ۀعاط  یف  ًابجاو  نیملسملا  نم  رمألا  ةالول 

1; یلاعت هّللا  یلإ  دیزی  ةریرس  لکنو  ۀیواعم ، یلع  مّحرتنو  یبنلا ، مکحب  مهیف  مکحن  لب  مهیلع ، ةالصلا  عدن  الو  ربک ، ولو  هلمع  بنذب 
ار ناشیا  بقانم  لیاضف و  میراد و  داقتعا  ّتبحم و  وا  باحـصا  رگید  ربماـیپ و  نارـسمه  هلآو و  هیلع  هّللا  یلـص  هّللا  لوسر  نادـناخ  هب  اـم 

مینک یم  ترفغم  بلط  اهنآ  يارب  میراد و  یم  زاب  هدز ، رس  اهنآ  زا  هک  یتسیاشان  ياهراک  لقن  زا  ار  نامیاه  بلق  نابز و  مینک و  یم  لقن 
رـس يا  هریبک  هاـنگ  وا  زا  هچرگ  درادـن ، ار  رما  ّیلو  رب  ماـیق  قح  یـسک  و  ... 2 میهد یم  رارق  ادـخ  هب  لّـسوت  هلیـسو  ار  ناـشیا  زا  يوریپ  و 

هچ ره  ات  مینک  یم  راذگاو  لاعتم  دنوادخ  هب  ار  دـیزی  مینک و  یم  تمحر  بلط  هیواعم  يارب  و  تسین ... زیاج  یـسک  رب  وا  ریفکت  دـنزب )!(
. دنک لمع  شدروم  رد  دنیبب  یضتقم 

هیلع ءادهـشلادّیس  ندوب  دیهـش  دـیزی و  ندوب  لـتاق  هب  فارتعا  مغر  هب  ار  دوخ  یهجوت  یب  نّنـست ، لـها  ناـگرزب  زا  یبـهذ  نیدـلا  سمش 
: دنک یم  زاربا  هنوگ  نیا  مالسلا 

3; سانلا هتقمف  ةّرحلا ، ۀعقاوب  اهمتتخاو  مالسلا  هیلع  نیسحلا  دیهشلا  لتقمب  هتلود  حتتفا 
. تفای نایاپ  هّرح  هعقاو  هب  شتموکح  رخآ  لاس  درک و  زاغآ  مالسلا  هیلع  نیسح  ندناسر  تداهش  هب  اب  ار  شتموکح  دیزی )  ) وا
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: دیوگ یم  همادا  رد  وا 
4; هّبحن الو  هبُّسَن  نّمم ال  دیزی 

. میراد یم  تسود  هن  میهد و  یم  مانشد  ار  وا  هن  ام  هک  تسا  یناسک  زا  دیزی 
ياملع زا  یخرب  هک  تسالبرک  يارجام  نداد  هولج  گنر  مک  هزرابم و  يارب  رگید  یشور  مالسلا  هیلع  ءادهشلادّیس  هّیـضق  هب  یهجوت  یب 

. دنا هدیزگرب  ار  نآ  هماع 
: تسا حرطم  اه  شسرپ  نیا  نونکا 

توکـس ارچ  دنناد ، یم  ار  تقیقح  رگا  دنناد ؟ یمن  ار  تقیقح  یبهذـم ، مولع  خـیرات و  رد  تافیلأت  همه  نآ  دوجو  اب  نانآ  ایآ  یتسار  هب 
. رگید يارچ  اه  هد  و  دنرب ؟ یمن  لاؤس  ریز  ار  دیزی  لمع  ارچ  یفرط  زا  دییأت ، هن  دننک ، یم  راکنا  هن  دننک ؟ یم 

یپ رد  ار  ییاه  ترابع  درک و  دهاوخ  جارختسا  طابنتسا و  ناشنادنمشناد  رگید  تاملک  زا  ار  اه  شسرپ  نیا  خساپ  شهوژپ  یسررب و  نیا 
. تسا هدرک  مه  یبوخ  راک  هتشک و  ار  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  دیزی ، هک  دندقتعم  یخرب  اه ، نآ  رب  انب  هک  دروآ  دهاوخ 

. دمآ دهاوخ  هک  نانچ  دننک ، یم  نیرفن  تنعل و  ار  نانآ  زین  اه  یّنـس  ناگرزب  هکلب  دنزیگنا ، ترفن  نایعیـش  يارب  طقف  هن  دارفا ، نیا  يرآ ،
.104  / 1 هّیمالسالا : شویجلا  عامتجا   . 1

رایـسب ناققحم  يارب  دوخ  ياـج  رد  لاـعتم ، دـنوادخ  هب  بّرقت  يارب  يدارفا  هب  لّـسوت  هراـبرد  مّیق  نبا  زا  بلطم  نیا  هک  تسا  ینتفگ   . 2
. تسا دیفم 

.38  / 4 ءالبنلا : مالعا  ریس   . 3

.36  / 4 ءالبنلا : مالعا  ریس   . 4

ثحب هدیکچ 

ثحب هدیکچ 
اروشاع و زور  ندنام  هدنز  اب  هزرابم  تفلاخم و  هب  نوگانوگ  ياه  شور  هب  نّنـست ، لها  گرزب  نادنمـشناد  زا  یخرب  تشذـگ ، هک  نانچ 
رب هک  ییاهالب  اه و  تبیصم  لتقم و  ندینش  اب  ناناملسم  هک  دنتـسناد  یم  یبوخ  هب  نانآ  دنا . هتخادرپ  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادّیس  مان  ياقب 

ندنام هدنز  اب  دیاب  سپ  درب ، دنهاوخ  لاؤس  ریز  ار  ملظ  روج و  ياه  تموکح  دوخ  هب  دوخ  دنا ، هدروآ  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ربمایپ  دنزرف 
. درک هزرابم  زور  نیا 

، نآ رب  انب  هک  تسا  ینافرع  شور  یهاگ  دـیزی و  ندوب  لـتاق  هعقاو و  رد  کـش  داـجیا  قیرط  زا  یهاـگ  اوقت ، هار  زا  یهاـگ  ناـنآ  هزراـبم 
، ور نیا  زا  تسا و  هتفای  تسد  نادـب  اروشاع  زور  رد  هک  دـنناد  یم  ییـالاو  هجرد  لاـمک و  ياراد  دیهـش و  ار  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادّیس 

)!( دیمان دیاب  يداش  حرف و  زور  ار  اروشاع 

وا راک  دییأت  دیزی و  ندوب  لتاق  هب  رارقا 

وا راک  دییأت  دیزی و  ندوب  لتاق  هب  رارقا 
رتارف ار  اپ  هدناخرچ و  رگید  يا  هنوگ  هب  ار  ملق  تیاده ، غارچ  ندومن  شوماخ  هزرابم و  ياتـسار  رد  ّتنـس  لها  ياملع  زا  رگید  یهورگ 

نیا رد  ار  وا  هدز و  یعرـش  یباعل  گنر و  هیواعم  نب  دـیزی  راـک  هب  هویـش  نیا  رد  ناـنآ  دـنا . هدومن  فارتعا  دـیزی  ندوب  لـتاق  هب  هداـهن و 
)!( دننک یم  دییأت  تیانج 

)!( تسا هدومن  مایق  یهلا  یعرش  تموکح  رب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هدوب و  یعرش  دیزی ، تموکح  دنیوگ : یم  نانآ 

اروشاع قیاقح  زا  ییاه  www.Ghaemiyeh.comهتفگان  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 152زکرم  هحفص 18 

http://www.ghaemiyeh.com


روتسد هب  ترضح ، نآ  نالتاق  هّللاب ) ذایعلا   ) دنناسرب و لتق  هب  ار  ترـضح  هک  هدوب  نیا  نایدیزی  دیزی و  یعرـش  فیلکت  رگید ، یترابع  هب 
)!( دنا هدرک  لمع  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  مرکا  ربمایپ  دوخ 

ءادهشلادّیس تداهش  اب  ییوج  هزیتس  نودلخ و  نبا 

ءادهشلادّیس تداهش  اب  ییوج  هزیتس  نودلخ و  نبا 
فورعم یملع  لفاحم  رد  نودـلخ  نبا  همدـقم  ناونع  اب  هک  هتـشون  دوخ  خـیرات  باتک  رب  يا  همّدـقم  روهـشم ، یمان و  خروم  نودـلخ  نبا 

باتک و نیا  يارب  يور  نامه  زا  زین  ام  روشک  ناگدنـسیون  زا  یـضعب  دـیاش  دـنا و  هدرک  هّجوت  یّـصاخ  دـُعب  زا  باـتک  نیا  هب  هتبلا  تسا .
. دنرازگ یم  مارتحا  شا  هدنسیون 

رجح نبا  مداتـسا  هک  دـسیون  یم  نودـلخ  نبا  لاح  حرـش  رد  نّنـست ، لها  ناراگن  خـیرات  ثیدـح و  ناـیوار  ناـگرزب  زا  يواخـس  ظـفاح 
زا تّدش  هب  هک  مدـید  ار  یمثیه  نسحلاوبا  تفگ : یم  نودـلخ  نبا  نوماریپ  یمثیه ، نسحلاوبا  شدوخ  داتـسا  هاگدـید  هرابرد   1 ینالقسع

. دز یم  ییاه  فرح  وا  هیلع  درک و  یم  شهوکن  نودلخ  نبا 
: تفگ خساپ  رد  وا  مدیسرپ . نودلخ  نبا  هرابرد  ار  يریگ  عضوم  نیا  ّتلع  یمثیه  زا  دیوگ : یم  همادا  رد  رجح  نبا 

; هّدج فیسب  لتق  لاقف : هخیرأت  یف  امهنع  هّللا  یضر  یلع  نب  نیسحلا  رکذ  ّهنأ  هغلب  ّهنأ 
هب نآ  طّسوت  هب  یلع  نب  نیسح  هک  يریشمش  نآ  دیوگ : یم  امهنع  هّللا  یضر  یلع  نب  نیـسح  هرابرد  دوخ  خیرات  رد  نودلخ  نبا  هک  ارچ 

)!( تسا هدوب  ربمایپ  شّدج  ریشمش  نامه  هدیسر ، لتق 
: دیازفا یم  رجح  نبا 

2; یکبی وهو  هّبسو  نودلخ  نبا  نعلب  اهفدرأ  ۀظفللا  هذهب  انخیش  قطن  اّملف 
یم کشا  درک و  یم  هیرگ  هک  یلاح  رد  داد  مانشد  داتسرف و  تنعل  وا  رب  درک ، لقن  نودلخ  نبا  لوق  زا  ار  مالک  نیا  ام  خیـش  هک  یماگنه 

)!( تخیر
. تسا هتفاین  نودلخ ، نبا  خیرات  زا  دوجوم  هخسن  رد  ار  مالک  نیا  هک  دنک  یم  لقن  ینالقسع  رجح  نبا  زا  يواخس  سپس 

یمثیه نسحلاوبا  ظفاح  تسد  رد  هک  يا  هخـسن  رب  انب  یلو  هدوب ، توافتم  نودـلخ  نبا  خـیرات  ياه  هخـسن  هک  دوش  یم  مولعم  اـج  نیا  زا 
3. تسا هدوب  نینچ  یلع ، نب  نیسح  تداهش  هرابرد  نودلخ  نبا  هاگدید  هدوب ،

هک مدش  هّجوتم  مدرک ، هعجارم  نودلخ  نبا  خیرات  هب  نم  هک  هاگ  نآ  تسا . هدـش  عقاو  یخیرات  ياه  باتک  زا  يرایـسب  رد  تافرـصت  نیا 
، تسا نم  رایتخا  رد  هک  پاچ  نیا  زا  يا  هخـسن  4 و  تسا هدش  فذح  باتک  نیا  زا  هحفـص  راهچ  ای  هس  هک  دوش  یم  رکذتم  باتک  رـشان 

5 )!( درادن دوجو  الصا  هثداح  نیا  خیرات  نودلخ و  نبا  مالک  مالسلا و  هیلع  ءادهشلادّیس  البرک و  ناتساد 
پاچ ار  دعـس  نبا  يربکلا  تاقبطلا  باتک  نانآ  تسا . مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  تـالاوحا  ندرکن  رـشتنم  ناـنآ  ياـه  شور  زا  رگید  یکی 
رکذ تاقبط  باتک  زا  زگره  يراگنا  دنا ; هدرک  يراددوخ  البرک  ناتـساد  مالـسلا و  هیلع  ءادهـشلادّیس  تالاوحا  پاچ  زا  یلو  دـنا ، هدرک 

يدـلج رد  ار  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادّیس  ترـضح  تـالاوحا  هدروآ و  تسد  هـب  ار  نآ  یّطخ  هخـسن  ناـققحم  زا  یکی  هـتبلا  تـسا ! هدـشن 
. تسا هدناسر  پاچ  هب  هناگادج 

دوجو دهع » یلو   » ناونع هب  یلـصف  دشاب ، هدش  همجرت  زین  یـسراف  هب  دیاش  تسام و  رایتخا  رد  هک  خـیرات  همدـقم  نامه  رد  نآ ، رب  نوزفا 
. دزادرپ یم  هیواعم  نامز  رد  دیزی  يدهع  تیالو  هب  اج  نآ  رد  هک  دراد 

، هدرک هراـشا  رجح  نبا  هک  ناـنچ  هلئـسم  نیا  هب  همدـقم  رد  نودـلخ  نـبا  هـّتبلا  دـنک . یم  لـقن  اـج  نآ  زا  ار  تراـبع  نآ  رجح  نـبا  دـیاش 
زا هکلب  وا ، زا  طـقف  هن  هدرک و  عاـفد  ناوارف  دـیزی  زا  هدومن و  تراـسج  رایـسب  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادّیس  هب  لـصف  نیا  رد  یلو  هتخادرپن ،

اروشاع قیاقح  زا  ییاه  www.Ghaemiyeh.comهتفگان  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 152زکرم  هحفص 19 

http://www.ghaemiyeh.com


)!( تسا هدومن  تیامح  دنا ، هدوب  دیزی  هارمه  هک  يا  هباحص  هیواعم و 
: دسیون یم  اج  نآ  رد  يو 

تیعرش دیزی  تیالو  هک  دندوب  دقتعم  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  هّللا  لوسر  هباحـص  هک  دوب  یلاح  رد  نیا  تسکـش و  ار  تعیب  یلع  نب  نیـسح 
 ...)!( درک مایق  دیزی  هیلع  دیابن  تسا و  قح  رب  وا  تموکح  دراد و 

ار دوخ  نامیپ  دـعب  هدرک و  تعیب  دـیزی  اب  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادّیس  ترـضح  ایوگ  هک  دـنک  یم  دومناو  نینچ  يزروبّـصعت  لاـمک  اـب  وا 
6. تسا هتسکش 

ناتـساد رد  هباحـص  هیواعم و  ياپ  ندمآ  نایم  هب  دراد ، ّتیمها  رایـسب  ثحب ، نیا  رد  دـیآ و  یمرب  نودـلخ  نبا  ترابع  زا  هک  یمهم  هتکن 
. تسا یگرزب  رایسب  درف  نّنست  لها  هاگدید  زا  ینالقسع  رجح  نبا   . 1 تسامالسلا . هیلع  ءادهشلادّیس  تداهش 

.147  / 4 عماللا : ءوضلا   . 2

.147  / 4 عماللا : ءوضلا   . 3
 . 50  / 5 نودلخ : نبا  خیرات   . 4

. نامه  . 5
.207 نودلخ : نبا  همدقم   . 6

یکلام یبرع  نبا  هاگدید 

یکلام یبرع  نبا  هاگدید 
. دراد ّتنـس  لها  دزن  یبرق  جرا و  ماـقم و  هتـشذگرد و  لاس 543  رد  وا  تسا . نّنـست  لـها  نادنمـشناد  زا  رگید  یکی   1 یکلام یبرع  نبا 

. تسا هدمآ  دنزادرپ ، یم  نایوار  نارّسفم و  لاح  حرش  هب  هک  ییاه  باتک  یخیرات و  ياه  باتک  رد  وا  لاح  حرش 
: دنسیون یم  وا  لاح  حرش  رد 

2; یضاقلاو ظفاحلا  ۀمّالعلا ، مامإلا ،
. دوب تواضق  بصنم  بحاص  ّتنس و  ناظفاح  زا  دنمشناد ، رایسب  اوشیپ ، وا 

تیبصان ینمـشد و  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  اـب  هچ  ره  دوخ  مصاوقلا  نم  مصاوعلا  باـتک  رد  هک  سب  نیمه  یکلاـم  یبرع  نبا  یفرعم  رد 
. تسا هتفرگ  ارف  شباتک  صخش و  نیا  زا  ار  شبلاطم  زا  يرایسب  هّیمیت  نبا  هک  تسا  یفاک  نیمه  وا  ینمشد  رد  و  تسا ، هدرک  رکذ  دراد ،

: دنک یم  راهظا  نینچ  مالسلا  هیلع  ءادهشلادّیس  هرابرد  ار  دوخ  هاگدید  وا 
3; هّدج فیسب  ّالإ  نیسحلا  لَتُْقی  مل 

)!( شّدج ریشمش  هب  رگم  دشن  هتشک  نیسح 
یکلام یبرع  نبا  مالک  هرابرد  هعیـش ، اب  شتیّدض  همه  اب  یّکم  رجح  نبا  هک  يا  هنوگ  هب  دنا ، هدرک  دقن  یبرع  نبا  مالک  رب  رگید  ناملاع 

: دیوگ یم 
4; دلجلا هنم  ّرعشقی 

. دزرل یم  ناسنا  ندب  وا  مالک  زا 
يا هجیتن  هچ  یبرع  نبا  نخـس  تسیچ و  تیالو  تفالخ و  هب  ندیـسر  رد  نّنـست  لها  ياملع  يانبم  هک  شـسرپ  ود  نیا  هب  هجوت  اب  نونکا 

. میهد یم  همادا  ار  ثحب  دراد ؟ یپ  رد 
: دهد یم  حیضوت  دنک و  یم  لقن  نینچ  ار  یبرع  نبا  نخس  یّکم  رجح  نبا 
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ّهنأ لطابلا  هداقتعا  بسحب  يأ  هّدج . فیسب  ّالإ  نیسحلا  دیزی  لتقی  مل  لاق : ّهنإ  دلجلا . هنم  رّعـشقی  ام  هنع  لقن  ّهنإف  یکلاملا ، یبرعلا  نباکو 
نیراتخم اهیلع  اومدقأ  نیریثک  ّنأل  کلذک ، هتعیبو  دقعلاو ، ّلحلا  لهأ  ضعب  اهیف  یفکیو  دیزیل  تقبس  ۀعیبلاو  هیلع  غاب  نیسحلاو  ۀفیلخلا ،

5; کلذ یلع  دقعلاو  ّلحلا  لهأ  نم  دحأ  ۀقفاوم  طرتشی  الف  کلذل ، رظنلا  عم  اّمأ  هل ، هیبأ  فالختسا  یلإ  رظنلا  مدع  عم  اذه  اهل .
. تسا یفاک  دقع  لح و  لها  زا  یضعب  تعیب  تفالخ ، تموکح و  کی  تیعرش  تیناّقح و  رد  تسا و  هفیلخ  دیزی  ... 

هتفریذـپ و ار  تعیب  نیا  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هباحـص  زا  يا  هّدـع  هک  ارچ  هتفرگ ، تروص  تعیب  اـب  دـیزی  تیمکاـح  یفرط  زا 
دیزی و يدهع  تیالو  هک  میراد  زاین  دقع  لح و  لها  تعیب  هب  يدروم  رد  ام  هتبلا  دنا . هتـشاد  لماک  رایتخا  لمع  نیا  رد  دـنا و  هداد  ماجنا 

نیا هب  ار  وا  تسا و  هداد  تروص  دـیزی  هرابرد  هیواعم  هک  ینیـشناج  نیا  دوجو  اب  اـّما  دـشاب ، هتفرگن  تروص  هیواـعم  طّـسوت  وا  ینیـشناج 
مه دـقع  لـح و  لـها  همه  رگا  یتـح  تسین . طرـش  دـقع ، لـح و  لـها  زا  رفن  کـی  تقفاوم  رگید  هدومن ، یفرعم  دوخ  دـهع  یلو  ناونع 

یفاک هیواعم  نب  دیزی  تفالخ  تیعرش و  يارب  دوخ ، دهع  یلو  ناونع  هب  دیزی  یفرعم  هیواعم و  طسوت  ینیشناج  نییعت  نیا  دننک ، تفلاخم 
. تسا

حیضوت حرش و  نیمه  مهم ، هتبلا  دزادرپ . یم  وا  راتفگ  دقن  هب  همادا  رد  دهد و  یم  حیضوت  هنوگ  نیا  ار  یکلام  یبرع  نبا  راتفگ  رجح  نبا 
. دنک یم  شنزرس  ار  وا  دلجلا ،» هنم  ّرعشقی   » هلمج اب  ادتبا  هک  تسا  یّکم  رجح  نبا 

، تیجح كالم  ییاهنت  هب  دیزی  يارب  هیواعم ، فالختـسا  سپ  دشاب ، ّتنـس  لها  ياملع  دزن  رد  تباث  ییانبم  زا  یکاح  نانخـس ، نیا  یتقو 
مالـسلا امهیلع  یلع  نب  نیـسح  هدرک ، مایق  هک  یـسک  نآ  دـنچ  ره  تسا ، لطاب  دـیزی  رب  مایق  هنوگ  ره  تسا و  دـیزی  تموکح  تیناّقح و 

)!( تسا هدوب  لطاب  وا  مایق  هدیسر و  لتق  هب  قح  هب  دیسر ، لتق  هب  وا  رگا  سپ  تسا و . ... اهیلع  هّللا  مالس  همطاف  دنزرف  هک  ینیسح  دشاب ;
: دسیون یم  دنک و  یم  شهوکن  ار  یبرع  نبا  مالک  زین  يوانم 

6; هّدج فیسب  هلتق  لاق : یّتح  تیبلا  لهأ  نم  ضغلا  یبرعلا  نبا  یلع  بلغ  دقو 
. تسا هدش  هتشک  شّدج  ریشمش  اب  نیسح  دیوگب : وا  هک  هدش  ثعاب  هدرک و  ادیپ  هبلغ  یبرع  نبا  رب  تیب  لها  ندومن  ریقحت  ینمشد و 

هدش بجوم  دیزی  اب  ناشیا  یهارمه  هک  هباحص  نیا  یتسار  هب  دوش . شومارف  دیابن  هباحـص  هیواعم و  هب  رجح  نبا  هرابود  نتخادرپ  ییارچ 
دیزی تموکح  دندوبن  رگا  دیاش  هک  دندوب  يدارفا  نامه  ایآ  دنتـسه ؟ یناسک  هچ  دوش ، هتـشاذگ  نانآ  شود  رب  دـیزی  تموکح  ياه  هیاپ 

. دمآ دهاوخ  شسرپ  نیا  خساپ  ثحابم ، نایم  رد  جیردت  هب  تفای ؟ یمن  رارقتسا 
هرابرد ینانخـس  زا  دعب  شدنزرف ، يدـهع  یلو  يارب  هیواعم  نتفرگ  تعیب  هیواعم و  هطـساو  هب  دـیزی  ینیـشناج  ثحب  رد  یکلام  یبرع  نبا 

دیزی اب  رمع  نب  هّللادبع  تعیب  رب  ینبم   7 يراُخب حیحص  زا  ار  یثیداحا  ای  یثیدح  تفالخ ، نیا  يّدصت  هب  ندیسر  يارب  دیزی  نتشاد  تقایل 
: دیوگ یم  همادا  رد  تسا و  هدروآ 

هیف لخد  امیف  لخدو  سانلا  مزتلا  ام  مزتلاو  هل  دقعو  عیاب  ّهنأو  دیزی  رمأ  یف  ًامّلـسم  ناک  رمع  نبا  ّنأ  کیطعت  اهّلک  حاحـصلا  رابخألا  هذهف 
نبا عیاب  هلوق : یف  بذک  ۀیواعم  ّنإ  لاق : نم  ّنأ  کل  رهظو  هضقنی  وأ  اذه  یلع  جرخی  نأ  کلذ  دعب  هیلإ  نمو  هسفن  یلع  مّرحو  نوملسملا 
نبا ّنإ  ربنملا : یلع  ۀیواعم  لوق  هتیاور  یف  يراخبلا  قدص  دقو  بذک ، دقف  عیابن . مل  اولاقف : اولئـس  هباحـصأو  رمع  نبا  ّنأو  عیابی  ملو  رمع 

... ; عیاب دق  رمع 
نامه هب  دـیزی  تفـالخ  هب  هدرک و  تعیب  وا  اـب  هتفریذـپ و  ار  وا  تیـالو  هدوب و  دـیزی  تفـالخ  عباـت  رمع  نبا  هک  دـناسر  یم  ثیداـحا  نیا 

نادنزرف و دوخ ، رب  نیا ، رب  هوالع  دش . لخاد  دندوب  نآ  رب  ناناملسم  هچ  نآ  رد  تعیب  نیا  اب  هدش و  مزتلم  دندوب ، مزتلم  مدرم  هک  یتیفیک 
سک ره  تسا و  هدرک  تعیب  دیزی  اب  رمع  نب  هّللادبع  درک : مالعا  ربنم  يالاب  هیواعم  نآ ، زا  دعب  دومن و  مارح  ار  دـیزی  اب  تفلاخم  شنارای 

. تسوگ غورد  وا  دوخ  هدرکن ، تعیب  دیزی  اب  رمع  نب  هّللادبع  تسا و  هتفگ  غورد  هیواعم  هک  دیوگب 
. تسا رمع  نب  هّللادبع  درک ، ادیپ  ماوق  دش و  دنتسم  وا  هب  دیزی  تیالو  تفالخ و  تموکح ، هک  یباحص  نیتسخن  نیاربانب ،
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: دیازفا یم  یکلام  یبرع  نبا 
8 ...؟ ; هیلع کلذب  دهش  نمف  نیدهاشب ، ّالإ  ّلحی  ال  انلق : ًاراّمخ ، دیزی  ناک  لیق : نإف 

؟ تسا هدومن  بحاصت  ار  یمالسا  تیمکاح  هنوگچ  سپ  هدوب  رمخلا  براش  دیزی  دیوگب : یسک  رگا  لاح 
. میدید ام  هک  دنهد  تداهش  لداع ، دهاش  رفن  ود  دیاب  دینزب و  ار  فرح  نیا  تسین  زیاج  امش  رب  مییوگ : یم  شباوج  رد 

؟ درک یم  رمخ  برش  دیزی  دیوگ : یم  یسک  هچ  لاح 
!؟ دهد تداهش  هک  تسا  یسک  هچ 

: ددرگ یم  هصالخ  نینچ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تداهش  دقن  رد  یکلام  یبرع  نبا  مالک 
درف داقتعا  زا  یچیپرـس  هفوک  هب  نتفر  دـندش ، راپـسهرهفوک  هب  ترـضح  دـندرک و  توعد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  زا  ناـیفوک  یتقو   . 1

)!( تسا رمع  نبا  ینعی  هباحص ، زا  یگرزب 
تباجا ار  نایفوک  توعد  هدادن و  شوگ  رمع  نب  هّللادبع  نخس  هب  ارچ  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادّیس  يارب  یفعـض  هطقن  نیا  ییوگ 

9. تسا هدومن 
هلآو هیلع  هّللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هدومرف  ساسا  رب  دندیگنج ، ترضح  اب  دندناسر و  تداهش  هب  ار  مالسلا  هیلع  ءادهشلادّیس  هک  يدارفا   . 2

)!( دنا هدرک  لمع 
؟ دنا هدومرف  هچ  هراب  نیا  رد  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ادخ  ربمایپ  میسرپ : یم 

لتق هب  ار  وا  دـش ، تّما  نیب  هقرفت  بجوـم  يدرف  دـندوب و  دـّحتم  تّما  رگا  : » دوـمرف هلآو  هیلع  هـّللا  یلـص  ربماـیپ  دـنیوگ : یم  باوـج  رد 
10 «. دشاب دهاوخ  یم  هک  سکره  دیناسرب ،

؟ دشاب یلع  نب  نیسح  رگا  یّتح 
)!( دشاب نیسح  رگا  یتح  يرآ ،

قیبطت مالسلا  هیلع  ءادهشلادّیس  رب  ار  ثیدح  نیا  یکلام  یبرع  نبا  دشاب ، هدش  رداص  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  ثیدح  نیا  رگا 
هّیکم تاحوتف  باتک  بحاص  یبرع  نبا  زا  ریغ  یکلام  یبرع  نبا   . 1 دناد . یم  لتقلا  بجاو  ثیدح  نیا  قباطم  ار  ترضح  نآ  دنک و  یم 

. تسا
.197  / 20 ءالبنلا : مالعا  ریس   . 2

.205  / 1 ریدقلا : ضیف  ، 271 هیزمه : هدیصق  حرش   . 3
.271 هیزمه : هدیصق  حرش   . 4
.271 هّیزمه : هدیصق  حرش   . 5

.205  / 1 ریدقلا : ضیف  ر.ك :  . 6
. دنک یمن  کیکشت  نآ  تّحص  رد  ّتنس  لها  زا  یسک  هک  تسا  یباتک  يراُخب  حیحص  هک  تسا  ینتفگ   . 7

.234 214 ـ  مصاوقلا : نم  مصاوعلا   . 8
«. رمع نبا  ۀباحصلا  خیش  يأر  نع  َلَدَع   . » 9

(. عبنم نامه  « ) ناک نم  ًانئاک  فیسلاب  هوبرضاف  عیمج ، یهو  ۀّمُالا  هذه  رمأ  قرفی  نأ  دارأ  نمف   . »... 10

اه هاگدید  هدیکچ 

اه هاگدید  هدیکچ 
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: تفگ دیاب  نانآ  تاملک  زا  يریگ  هجیتن  رد  دش ، نایب  هچ  نآ  زا  سپ 
; تسا هدوب  یهلا  یعرش و  دیزی ، تموکح  مکی .

. تساوران هیواعم  هب  نتفگ  ازسان  مود .
: دسیون یم  هنیمز  نیا  رد  نودلخ  نبا 

1; لضفأو کلذ  نم  لدعأ  ّهنإف  هنع  هّللا  یضر  ۀیواعمب  ّنظت  نأ  كاّیإ 
. تسا رتالاب  شا  هبترم  اه و  فرح  نیا  زا  رتشیب  وا  تلادع  انامه  دیزیهرپب ، هیواعم  هب  تبسن  تسیاشان  نامگ  زا 

يدرف تسا ; رمع » نب  هّللادبع  هباحـصلا  خیـش   » نانآ سأر  رد  هباحـص و  هیواعم و  هب  يا  هشدخ  دیزی ، تیمکاح  هب  هشدخ  هنوگ  ره  موس .
)!( تسا رفک  اب  يواسم  هباحص  هب  يا  هشدخ  نعط و  ره  تسا و  هدومن  لقن  دیزی  اب  ار  شتعیب  یتیاور  رد  يراُخب  هک 

)!( تسا یجراخ  وا  هدومن و  جورخ  مایق و  ّقح  تموکح  هیلع  مالسلا  هیلع  ءادهشلادّیس  مراهچ .
هدوب هلآو  هیلع  هّللا  یلص  هّللا  لوسر  نامرف  هب  انب  دنا ، هدومن  تکرش  مالسلا  هیلع  ءادهشلادّیس  تداهش  يارجام  رد  هک  یناسک  همه  مجنپ .

نتفگ و هک  یتاـملک  نیا  زا  لاـعتم  دـنوادخ  هب  میرب  یم  هاـنپ  دـنا ـ )!( هداد  ماـجنا  ار  راـک  نـیا  ربماـیپ  زا  تعاـطا  يوریپ و  ياتـسار  رد  و 
اهنت هن  یفرط  زا  تسا )!( لـتقلا  بجاو  سپ  هدرک ، ماـیق  دـیزی  هقح  تموکح  رب  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادّیس  نوچ  تسا ـ  راوـشد  شنتـشون 

)!( دنتسه زین  باوث  رجا و  قحتسم  هدرک و  لمع  ربمایپ  روتسد  هب  هکلب  دنا ; هدرکن  هانگ  وا  نالتاق 
هماقا هدوب ، قح  هب  بجاو و  وا  لتق  هک  یـسک  رب  ارچ  دنیوگ : یم  دـننک و  یم  شنزرـس  باطخ و  ار  ام  يداقتعا  نینچ  یپ  رد  نانآ  يرآ ،

یم نیب  زا  ار  مسارم  نیا  مینک و  یم  هزرابم  امـش  اب  ام  سپ  دـینک ؟ یم  اپ  رب  يراوگوس  سلجم  وا  يارب  اروشاـع  ماـّیا  رد  دـینک و  یم  ازع 
.207 نودلخ : نبا  همدقم   . 1 مینک . یم  دوبان  مه  ار  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  رب  ازع  ناگدننک  هماقا  امش  میناوتب  رگا  یتح  میرب و 

اروشاع هثداح  اب  هزرابم  ییارچ 

اروشاع هثداح  اب  هزرابم  ییارچ 
یم هیواعم  نعط  هب  ماجنارس  مینزب ، مد  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  زا  رگا  دهد . یم  رارق  فده  ار  هیواعم  نآ  ریت  هک  تسا  يراعـش  يرادازع 

دیزی اب  دندوب و  دیزی  هیواعم و  هارمه  هک  يا  هباحـص  هب  ات  دننک  يریگولج  اروشاع  مسارم  زا  دننک و  هزرابم  يرادازع  اب  دیاب  سپ  دماجنا .
. دوشن دراو  يا  هشدخ  دنا ، هداد  تعیب  تسد 

يدادغب یلبنح  ثیغملادبع  هاگدید 

يدادغب یلبنح  ثیغملادبع  هاگدید 
هریس تسا . يرجه  لاس 583  هتـشذگرد  يدادـغب  یلبنح  ریهز  نب  ثیغملادـبع  هدرک ، رظن  راهظا  اروشاع  هثداح  هراـبرد  هک  يرگید  درف 

: دنسیون یم  وا  لاح  حرش  رد  ّتنس  لها  ناسیون 
عاّبتا یف  ًادـهتجم  قالخألا  دـیمح  ةریـسلا  لیمج  ۀـقیرطلا  نسح  ًانیمأ  ًاعرو  ًۀـقث  ًاقودـص ، ًانّیدـتم  ًاحلاص  ًادـهاز  ًاثّدـحم  ًاظفاح  ًامامإ  ناـک 

1; ۀّنسلا
قالخا و رد  هناگی  وکین ، راتفر  ياراد  نیما ، نئمطم و  راگزیهرپ ، وگ ، تسار  رایـسب  نیّدتم ، حلاص ، زیرگ ، ایند  ثّدحم ، ظفاح ، اوشیپ ، وا 

. دوب ربمایپ  ّتنس  زا  يوریپ  تیعبت و  رد  اشوک 
زا وا  تسا . هدرک  فیلأت  هیواعم  نب  دیزی  بقانم  لیاضف و  رد  یباتک  دراد ، ّتنـس  لها  دزن  هک  يدـنلب  ماقم  باقلا و  فاصوا و  همه  نیا  اب 

: دومرف هک  دنک  یم  لقن  نینچهیواعم  حدم  رد  ربمایپ 
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2; هب دهاو  ًایداه  هلعجا  مهللا 
. دنوش تیاده  هیواعم  هطساو  هب  ات  هد  قیفوت  مدرم  هب  هد و  رارق  رگ  تیاده  ار  هیواعم  ایادخ !

: دیوگ یم  همادا  رد  هک  ارچ  میریذپب ; ار  هیواعم  دنزرف  تیالو  دیاب  ام  ثیدح  نیا  ياضتقم  هب  سپ 
3; دیزی ۀیالو  نم  هراتخا  امیف  هیلع  نعطی  نأ  زوجی  داه ال  وه  نمو 

هدومن دوخ  نیشناج  ار  دیزی  هیواعم  ارچ  دیوگب : دنزب و  يا  هشدخ  نعط و  وا  هیلع  یسک  تسین  زیاج  تسا ، رگ  تیاده  شدوخ  هک  یسک 
... . تسا

: دیازفا یم  همادا  رد  يو 
4 ... ; عیمجلا یضرب  تتبث  دیزی  ۀیالو 

... . دیسر تابثا  هب  ناگمه  شریذپ  اب  دیزی  تیالو 
هلآو هیلع  هّللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  زا  هک  یثیداحا  ياضتقم  هب  تسا : نینچ  هلمج  کی  رد  ّتنـس  لها  بّصعتم  ياملع  ینابم  شنیچ  هصالخ 

)!( تسا رگ  نایغط  یلع  نب  نیسح  تفگ : ناوت  یم  هدیسر ، ناریما  افلخ و  زا  يوریپ  ندوب  بجاو  رب  ینبم 
دنک و یم  یناشیرپ  مغ و  راچد  ار  مالسلا  هیلع  ءادهشلادّیس  ترضح  ّتبحم  زا  هدنکآ  بلق  ینانخس  نینچ  نتـشون  ندناوخ و  انامه  يرآ ،

. میدرک یمن  لقن  ار  یتاملک  نینچ  زگره  دوبن ، ام  هفیظو  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  بتکم  بهذم و  زا  عافد  رگا 
«. تفگ دیزی  هب  يزیچ  دیابن  شردپ  مارتحا  هب  : » دسیون یم  دیزی  رب  تالاکشا  خساپ  رد  يدادغب  یلبنح  ثیغملادبع  هاگ  نآ 

... ; درک یم  رمخ  برش  دیزی  دییوگن  يرآ ،
... ; دناسرن نارگید  شوگ  هب  ار  دیزی  ياهرادرک  زا  یتقیقح  یسک  ... درک ; یم  حاکن  شیوخ  ِمرحَم  ياه  نز  اب  هیواعم  نب  دیزی  دییوگن 

؟ تفگن يزیچ  دیاب  ارچ 
)!( درک توکس  دیاب  دیزی  ردپ  مارتحا  هب  نوچ 

. تسا هتشون  یخیرات  قیاقح  ندومن  یفخم  ندناشوپ و  رد  يدادغب  یلبنح  نآ  هک  دوش  یم  تفای  یباتک  رد  بلاطم  نیا 
یم یلیلد  أشنم و  دوش و  یم  يراج  ناشدوخ  نادنمـشناد  ناملاع و  ملق  رب  قیاقح  نیا  یهاگ  یّتح  دـنام و  یمن  یفخم  قیاقح  زگره  یلو 

دـنیوگب و ییاه  نخـس  هراب  نیا  رد  ناملاع  رگید  هاگ  نآ  دـننک و  عافد  وا  تسیاشان  لامعا  دـیزی و  زا  هماـع  ناـملاع  زا  یخرب  هک  ددرگ 
. دنسیونب

تسا و ثیغملادـبع  اب  رـصاعم  وا  تسا . هدومن  فیلأت  یباتک  یلبنح  يزوج  نبا  جرفلاوبا  مان  هب  یملاع  یلبنح ، ثیغملادـبع  باـتک  ّدر  رد 
. تسا هتشذگرد  لاس 597  رد 

ام تسد  هب  يزوج  نبا  ملق  هب  باتک  نآ  ّدر  یلو  هدیسرن ، ام  تسد  هب  هدوب ، وا  لیاضف  نایب  دیزی و  زا  عافد  رد  هک  ثیغملادبع  باتک  هتبلا 
. تسا هدیسر 

5. تشون یمن  یباتک  نینچ  ثیغملادبع  شاک  يا  هک  دننک  یم  حیرصت  نارگید  یقشمد و  ریثک  نبا  یبهذ ، دننام  ّتنس  لها  زا  یناگرزب 
یم عافد  هیواعم  نب  دیزی  زا  امش  لاثما  امش و  لیلد  هچ  هب  هک  دوش  لاؤس  یلبنح  ریهز  نبا  ثیغملادبع  ینعی  صخش  نیا  دوخ  زا  رگا  لاح 

: دیوگ یم  باوج  رد  دینک ،
6; نعللاب قحأ  تقولا  ۀفیلخ  ناکل  بابلا  اذه  انحتف  ولف  ّالإو  ءافلخلا  نعل  نع  ۀنسلألا  َّفک  ُتدصق  اّمنإ 

مینکن و يریگولج  افلخ  نعل  زا  رگا  هنرگو  منک ، عطق  اه  نابز  رـس  زا  ار  افلخ  نعل  راک  نیا  اب  اـت  مدرک  عاـفد  دـیزی  زا  تهج  نیا  هب  طـقف 
. تسا رتراوازس  نعل  هب  نامدوخ  نامز  هفیلخ  نیمه  میهدب ، ار  يراک  نینچ  هزاجا 

رمع نب  هّللادبع  هیواعم و  تهج  هب  دیزی  نعل  يریگولج  زا  نخـس  نونک  ات  دنریگن . رارق  نعل  دروم  افلخ  هک  دننک  يراک  دـیاب  نانآ  يرآ ،
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نشور مالسلا  هیلع  ءادهشلادّیس  ترضح  يرادازع  ینیسح و  رئاعش  اب  هزرابم  زار  جیردت  هب  سپ  دمآ . نایم  هب  افلخ  زا  نخس  الاح  اّما  دوب ،
قح هب  لاح ، نیع  رد  دوش . یم  مولعم  مالسلا  هیلع  ءادهشلادّیس  يازع  ییاپرب  رد  نایعیـش  راوتـسا  تّمه  شالت و  ّتلع  یفرط ، زا  دوش . یم 
نآ قح  زونه  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  هّللادـبع  ابا  ترـضح  يراوگوس  ازع و  مسارم  يرازگرب  رد  هوکـش  همه  نیا  اب  هک  دـنگوس  ناـشدوخ 

.275  / 4 بهذلا : تارذش   . 1 میراک ! هدب  هلئسم  نیا  رد  میا و  هدرکن  ادا  ار  ترضح 
.75 دینعلا : بّصعتملا  یلع  ّدرلا   . 2
.75 دینعلا : بّصعتملا  یلع  ّدرلا   . 3

.77 نامه :  . 4
.160  / 21 ءالبنلا : مالعا  ریس   . 5

.161 نامه : ر.ك   . 6

افلخ نعل  هرابرد  وا  هاگدید  ینازاتفت و 

افلخ نعل  هرابرد  وا  هاگدید  ینازاتفت و 
ّتلع یلبق ، تراـبع  زا  رت  حیرـص  یتراـبع  اـب  يو  تساـینازاتفت . نیدلادعـس  هدومن ، راـکیپ  اـفلخ  نعل  اـب  هک  ناـنآ  ياـملع  زا  رگید  یکی 

: دیوگ یم  دنک و  یم  شاف  ار  دیزی  رب  نعل  زا  يریگولج 
. دیزیو کلذ  یلع  وبری  ام  ّقحتسی  ّهنأب  مهملع  عم  دیزی  یلع  نعللا  زّوجی  مل  نم  بهذملا  ءاملع  نمف  لیق : نإف 

1; یلعألاف یلعألا  یلإ  یقتری  نأ  نع  ًایماحت  انلق :
نعل زا  رت  شیب  هکلب  تسا ـ  نعل  قحتـسم  دیزی  دنناد  یم  هک  یلاح  رد  دنناد ، یمن  زیاج  ار  دیزی  نعل  بهذـم ، ياملع  دـیوگب  یـسک  رگا 

؟ دنا هدرک  يریگولج  دیزی  نعل  زا  ارچ  سپ  دراد ـ  قاقحتسا 
هیواعم زا  لبق  يافلخ  ینعی  نآ ، زا  رتالاب  دیزی و  ردپ  هب  نعل  نتفر  الاب  تهج  هب  دیزی  نعل  زا  نانآ  يریگولج  تفگ : دـیاب  نانآ  باوج  رد 

. تسا
. دماجنا افلخ  زا  رگید  دارفا  هیواعم و  نعل  هب  دنک و  ادیپ  همادا  دیزی  نعل  ادابم 

نیا هک  ارچ  دنا ; هدرکن  نایب  ار  ّتیعقاو  مادک  چیه  ینازاتفت  هن  ریهز و  نب  ثیغملادبع  هن  یکلام ، یبرع  نبا  هن  نودلخ ، نبا  هن  ور ، نیا  زا 
. تخادرپ میهاوخ  اه  نآ  یسررب  هب  راقو  بدا و  لامک  اب  هک  دراد  یقیاقح  رد  هشیر  هعقاو 

تداهـش ینعی  خیرات ، نادواج  هشیمه  هسامح  روش و  لباقم  رد  ات  دـننادب  لتقلا  بجاو  ار  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  دـنریزگان  نانآ 
مالسلا هیلع  ءادهشلادّیس  يازع  دنتسناوتن  دوب ، تحیصن  هظعوم و  هار  زا  هک  یلبق  ياه  هویش  اب  نانآ  دننک . هلباقم  مالسلا  هیلع  ءادهشلادّیس 

. دننک گنر  مک  ار 
هثداح نیا  رد  نیـشیپ  يافلخ  هاگ  نآ  هیواعم و  اریز  ... تسا ; راک  رد  هباحـص  ياپ  نوچ  دنتـسه ؟ هزراـبم  هب  ریزگاـن  ناـنآ  ارچ  یتسار  هب 

.310  / 5 دصاقملا : حرش   . 1 دنوش . ... یم  مرج  کیرش 

البرک هثداح  رد  هیواعم  شقن  هب  یهاگن 

البرک هثداح  رد  هیواعم  شقن  هب  یهاگن 
هب دوخ  دـیزی ، رب  يریگ  هدرخ  سپ  داد . رارق  دوخ  دـهع  یلو  ار  شدـنزرف  هک  دـنک  یم  ادـیپ  شقن  ماگنه  نآ  زا  البرک  هّیـضق  رد  هیواـعم 

. دوب دنهاوخ  رصقم  زین  نیشیپ  يافلخ  نآ ، رب  نوزفا  تسا و  هدناسر  ماقم  نیا  هب  ار  وا  هک  دوب  دهاوخ  یسک  هّجوتم  دوخ 
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، لّمأت اب  تسا . هدرک  ارجا  ار  نآ  اهنت  دیزی  هک  هدوب  هیواعم  دوخ  هشقن  قارع ، رد  مالسلا  هیلع  ءادهشلادّیس  تداهش  هدنـسیون ، ياعدا  رب  انب 
. دش دهاوخ  نشور  اروشاع  ياه  هتفگان  هلمج  زا  تقیقح ; نیا  دیآ ، یم  هک  یبلاطم  رد  ّتقد  ربص و 

. مینک یسررب  ّتقد  هب  ار  هدش  هتفگ  بلاطم  میریزگان  ثحب ، قیقحت و  يارب  نونکا 
نآ رب  ّتنـس ، لها  ناگرزب  زا  يرگید  هّدـع  هک  تشذـگ  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادّیس  تداهـش  هرابرد  بّصعتم  هورگ  نآ  هاگدـید  رت  شیپ 

: دنا هدرک  داقتنا  تّدش  هب  بّصعتم  هورگ 
... ! دزیر یم  کشا  دهد و  یم  مانشد  وا  هب  دنک و  یم  نعل  ار  وا  دیامن . یم  لقن  ار  نودلخ  نبا  هاگدید  یمثیه  نسحلاوبا  ظفاح  یتقو   ـ

. دزادنا یم  هزرل  هب  ار  ناسنا  ندب  مالک  نیا  دیوگ : یم  دنک و  یم  لقن  ار  یکلام  یبرع  نبا  يریگ  عضوم  یّکم ، رجح  نبا  ظفاح   ـ
ییاه فرح  نینچ  تفگ : یم  یلبنح  يزوج  نبا  دشاب ، رورس  يداش و  زور  دیاب  اروشاع  زور  تفگ : یم  هک  ینالیگ  رداقلادبع  ربارب  رد   ـ

داد و تبسن  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ربمایپ  هب  ناوت  یمن  ار  لیبق  نیا  زا  ییاه  فرح  اروشاع و  زور  رد  يداش  رورـس و  نتـسارآ ، تسا . لطاب 
. تسا غورد  نیا 

خیـش يدادغب و  یـسولآ  نیدلا  باهـش  ات  لبنح  نب  دمحا  زا  فلتخم ، ياه  نرق  رد  ار  ّتنـس  لها  نادنمـشناد  رگید  نانخـس  هدنیآ  رد  ام 
ترفن يراز و  یب  مالعا  وا  راک  زا  هدرک و  نعل  ار  دیزی  ناگرزب  نآ  همه  هک  دـید  دـیهاوخ  دومن و  میهاوخ  لقن  يرـصم ... هدـبع  دّـمحم 

. دنا هدرک  ریفکت  ار  وا  تحارص  هب  اه  نآ  زا  یخرب  یّتح  هدومن و 
نّنست لها  زا  نارگید  اب  ار  نانآ  هک  تسا  نّنست  لها  ياملع  زا  یهورگ  هاگدید  مالسلا ، هیلع  ءادهشلادّیس  ندناوخ  لتقلا  بجاو  نیاربانب ،

مولظملا ۀفیلخلا   » مان هب  ای  و  هیواعم » نب  دیزی  نینمؤملاریما   » ناونع هب  دـیزی ، زا  ناشناوریپ  هک  دنتـسه  یناسک  نانیا  تسناد ; توافتم  دـیاب 
. دننک یم  دای  هیواعم » نب  دیزی 

ریفکت میتسه ، ترضح  نآ  ناوریپ  هک  ار  ام  دوخ  هب  دوخ  دننادب ، لتقلا  بجاو  ار  مالسلا  هیلع  نیسحلا  هّللادبعابا  ترـضح  ام  يالوم  یتقو 
. دنناد یم  لالح  زین  ار  ام  نوخ  نتخیر  دنیامن و  یم 

زا دنا و  هتـشون  یباتک  فسوی » نب  جاّجح   » هرابرد هک  هتفر  الاب  ردق  نآ  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  هرابرد  وردـنت  هورگ  نآ  مشخ  بّصعت و 
. دنا هتشون  باتک  هیواعم )!() ردام  « ) دنه  » بقانم لیاضف و  نایب  رد  یتح  دننک و  یم  عافد  خیرات ، راک  تیانج  نآ 

مومع هک  میدـش  روآدای  ور ، نیا  زا  دنتـسه . انتعا  یب  نانآ  هب  ناناملـسم  رتشیب  دـنرادن و  یهاگیاج  شزرا و  نّنـست  لـها  مومع  دزن  ناـنآ 
. دننک یم  تکرش  اروشاع  مسارم  رد  یعیش  ریغ  ياه  هقرف  زا  ناناملسم 

زا دارفا  نیا  هک  تساج  نیا  بلاج  دنا . هتـساخرب  تفلاخم  هب  نّنـست  لها  دوخ  زا  یگرزب  ياملع  وردـنت ، یطارفا و  هورگ  نیمه  ِلباقم  رد 
لاؤس ریز  ار  بّصعتم  هورگ  نآ  هاگدید  نآ ، مغر  هب  یلو  دـنا ; هتـشادن  یبوخ  هطبار  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  اب  هک  دنتـسه  ییاملع  هرمز 

دوخ رـصع  ظفاح  نانآ  زا  کی  ره  هک  یلبنح  يزوج  نبا  یّکم و  رجح  نبا  یمثیه ، نسحلاوبا  دننام  یگرزب  ياملع  دنا ; هدومن  در  هدرب و 
. دنا هدوب 

تّنس لها  وردنت  ياملع  هاگدید  یسررب  دقن و 

ّتنس لها  وردنت  ياملع  هاگدید  یسررب  دقن و 
ناناوج رورـس  تداهـش  نوماریپ  هرابرد و  نانآ  ياه  هاگدید  دش . صخـشم  وردـنت  هورگ  نآ  يرکف  هدـنورپ  تشذـگ ، هچ  نآ  هب  هاگن  اب 

دیآ : یم  ریز  حرش  هب  مالسلا ، امهیلع  یلع  نب  نیسح  ترضح  تشهب ،
هباحص همه  هتفریذپ  دیزی ; تیمکاح  تیالو و   . 1

نآ فورعم  ییاه  تیـصخش  هباحـص و  ناگرزب  هک  درک  میهاوخ  نایب  لّصفم  روط  هب  هک  ارچ  تسا ; یخیرات  قیاـقح  فـالخ  نخـس  نیا 
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دز تسد  ینوگانوگ  ياه  شور  هب  دش و  ور  هبور  یناوارف  تالکـشم  اب  هیواعم  تهج ، نیمه  هب  دنا ... هدوب  فلاخم  دیزی  تیالو  اب  نامز 
. دنک بوکرس  دیزی ، ینیشناج  همانرب  رد  ار  دوخ  نافلاخم  دناوتب  ات 

ینیـشناج هرابرد  هباحـص  رگید  مقرا و  نب  دیز  يراصنا ، دعـس  نب  لهـس  يردُـخ ، دیعـس  وبا  يراصنا ، هّللادـبع  نب  رباج  لثم  یناسک  هتبلا 
نیب رد  هّیقت  دنا و  هدوب  هّیقت  لاح  رد  نانآ  هک  ارچ  درادن ; ناشتیاضر  رب  یتلالد  چیه  اهنآ  توکس  هک  تسا  نشور  دندرک . توکـس  دیزی 

... . دیایب ناشرس  رب  هدمآ ، نارگید  رس  رب  هچ  نآ  هک  دنا  هدیسرت  یم  نانآ  تسا . هدوب  جیار  هیواعم  نامز  رد  هژیو  هب  هباحص 
. دشاب دناوت  یمن  هیواعم  راک  زا  نانآ  تیاضر  رب  لیلد  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  هباحص  توکس  سپ 

هدوب اه ، نآ  نتـشک  هب  دـیدهت  ای  ندـناسرت و  اب  زین  لوپ ، تخادرپ  اب  ای  روز و  اب  ای  هیواعم ، اـب  هباحـص  زا  یعمج  يراـکمه  هک  نیا  رگید 
تسا .

دیزی تیالو  رد  رمع  نب  هّللادبع  شقن   . 2
. دنک یم  دانتسا  دیزی  تیالو  لوبق  رمع و  نب  هّللادبع  تعیب  هب  هدمآ ، يراُخب  حیحص  رد  هک  یثیداحا  زا  هدافتسا  اب  یکلام  یبرع  نبا 

هدومن و بیذکت  ار  دیزی  اب  رمع  نب  هّللادبع  تعیب  املع  زا  يا  هّدع  : » دیوگ یم  یکلام  یبرع  نبا  دوخ  هک  تفگ  دیاب  وا  مالک  دـقن  رد  اّما 
1 «. دنا هدرکن  قیدصت  ار  بلطم  نیا 

. دنا هتشاد  فالتخا  دیزی  اب  رمع  نب  هّللادبع  تعیب  هرابرد  نّنست ، لها  ياملع  هک  دوش  یم  مولعم  هلمج  نیا  زا 
هرابرد ار  ناشهاگدـید  هک  تسا  بّصعتم  هورگ  نیمه  نارادمدرـس  زا  يراُخب  دوخ  اما  تسا ، هدـمآ  يراـُخب  حیحـص  رد  بلطم  نیا  هّتبلا 

. میدرک نایب  مالسلا  هیلع  ءادهشلادّیس  تداهش  دیزی و 
هدوـب و یتسـس  درف  یحور  تهج  زا  فیعـض و  يدرم  وا  هک  دـمآ  دـهاوخ  تسد  هب  رمع ، نـب  هّللادـبع  ّتیـصخش  رد  یقیقحت  كدـنا  اـب 

ناونع هب  ار  رمع  نب  هّللادـبع  یبرع ، نبا  تسا و  شردـپ  تهج  هب  دـنرازگ ، یم  وا  يارب  یمارتـحا  رگا  تسا و  هتـشادن  یقیقح  ّتیـصخش 
. دسرب دوخ  دصاقم  فادها و  هب  ات  هدرک  یفرعم  هباحص ) گرزب   ) هباحصلا خیش 

لوبق ار  وا  هدوب ، شردـپ  هک  رمع  مود  هفیلخ  یتـح  تسا و  هتـشادن  ناـمز  نآ  رد  یماـقم  نینچ  هدوبن و  هباحـصلا » خیـش   » زگره وا  يرآ ،
. تسا هتشادن 

هنوگچ هک  دـناد  یمن  هّللادـبع  تفگ : باوج  رد  وا  ریگب ، رظن  رد  یبصنم  ماقم و  هّللادـبع ، ترـسپ  يارب  دـندرک  داـهن  شیپ  رمع  هب  یتقو 
؟2 منک راذگاو  ار  یتمس  ماقم و  وا  هب  هنوگچ  نم  لاح  نیا  اب  دهد ، قالط  ار  شرسمه 

هک  [ هعتم تمرح  مکح  نیا  : » تفگ هک  تسا  فورعم  هعتم »  » هلئـسم رد  دومن ; یم  تفلاخم  شردـپ  اب  رمع  نب  هّللادـبع  يدراوم  رد  یتح 
مکح زا  هن  مینک ، تعاطا  ادخ  ربمایپ  مکح  زا  دـیاب  ام  تسا و  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  هّللا  لوسر  مکح  فلاخم  هدومن ،[ رداص  ار  نآ  مردـپ 

3 «. مردپ
تفریذپ و ار  لوپ  نیا  وا  داد ، وا  هب  مهرد  رازه  دص  کی  غلبم  هیواعم  : » دنا هتـشون  دیزی  يدـهع  تیالو  هنیمز  رد  رمع  نب  هّللادـبع  هرابرد 

4 !« درک توکس  دیزی  ینیشناج  رد 
نّنـست و لها  هراب ، نیا  رد  هن ؟ اـی  تسا ، هدرک  تعیبدـیزی  اـب  هیواـعم  ناـمز  رد  رمع  نب  هّللادـبع  یتسار  هب  اـیآ  یلو  درک ، توکـس  يرآ ،

. دنراد رظن  فالتخا  ناشناگرزب 
یتقو نیا  دوجو  اب  درکن ! تعیب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ابنامثع  زا  دعب  رمع ، نب  هّللادبع  هک  دنا  هدروآ  درف  نیا  تیصخش  فعـض  هرابرد 

هب تموکح  تبون  دـیزی  زا  دـعب  هک  هاگ  نآ  درک . تعیب  دـیزی  اب  هّللادـبع  دـمآ ، دوجو  هب  هّرح  هعقاو  دـندرک و  ماـیق  دـیزی  رب  هنیدـم  لـها 
هفیلخ تعیب  دنک و  زور  ار  بش  هک  یسک  : » دومرف هک  مدینش  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  نم  تفگ : دیـسر ، ناورم  نب  کلملادبع 

«. تسین ناملسم  دشابن ، شا  هدهع  رب  يا 
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هدهع هب  ار  راید  نآ  تیالو  ناورم  نب  کلملادبع  فرط  زا  هک  یفقث  فسوی  نب  جاّجح  نامز ، نآ  یلاو  اب  تفر و  هنابـش  تهج ، نیمه  هب 
. دومن تعیب  تشاد ،

... ! يدرک یم  ربص  حبص  ات  يا ; هدمآ  هنابش  وت  هک  تسا  راک  رد  يا  هلجع  هچ  تفگ : وا  هب  جاّجح 
ناـمز هفیلخ  تعیب  نتـشادن  دـشابن ، مندرگ  رب  ناورم  نب  کلملادـبع  تعیب  مورب و  اـیند  زا  بشما  هک  مدیـسرت  تـفگ : خـساپ  رد  هّللادـبع 

)!( منک لمع  ما  هفیظو  هب  دیاب  نم  دراد و  تیلوئسم 
5 )!( نک تعیب  میاپ  اب  تفگ : دومن و  زارد  ار  شیاپ  هاگ  نآ  متسه ، يراک  لوغشم  نم  تفگ : جاّجح 

هدومن تعیب  ناورم ، نب  کلملادـبع  ینعی  شنامز  هفیلخ  اب  هطـساو  نیا  هب  ات  درک ، تعیب  یفقث  فسوی  نب  جاّجح  ياپ  اب  رمع  نب  هّللادـبع 
. دشاب

ـ  214 مصاوقلا : نم  مصاوـعلا   . 1 دیـسر ! اجک  هب  شراک  تبقاع  درکن ، تعیب  مالـسلا  هیلع  یلع  ناـنمؤم  ریما  اـب  هک  هّللادـبع  نیمه  يرآ ،
.234

.343  / 3 يربکلا : تاقبطلا   . 2
ـ  هک میا . هدومن  یـسررب  ار  ءاسن  هعتم  جح و  هعتم  تقوم ، جاودزا  هب  یـشرگن  ناونع  تحت  هناگادج  یـشهوژپ  رد  ام  هک  تسا  ینتفگ   . 3

. دش دهاوخ  پاچ  يداقتعا  ياه  شهوژپ  هلسلس  یط  هّللا ـ  ءاش  نا 
 . 59  / 13 يرابلا : حتف   . 4

. 242  / 13 دیدحلا : یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش   . 5
دیزی رب  نداتسرفن  نعل  ییارچ   . 3

دیزی هک  یتایانج  هب  هجوت  اب  میسرپ  یم  نانآ  زا  یتقو  درک . نعل  دیابن  ار  دیزی  هک  دندقتعم  ّتنس  لها  ياملع  زا  یخرب  هک  میتفگ  رت  شیپ 
؟ دوشن نعل  دیزی  دیاب  ارچ  هدش ، بکترم 

نایم هب  یناسک  ياپ  درب و  دنهاوخ  دیزی  زا  رتالاب  و  یلعألاف » یلعألا   » هب ار  نعل  مدرم  دوش ، نعل  دیزی  رگا  دنیوگ : یم  لاؤس  نیا  خساپ  رد 
. دوش تراسج  نانآ  هب  تسین  راوازس  هک  دمآ  دهاوخ 

نیمزرـس زا  یتمـسق  باطخ  نب  رمع  نامز  رد  ناناملـسم  هک  دوش  یم  یـشان  اج  نآ  زا  البرک ، هثداح  رد  افلخ  ياپ  ندـمآ  ناـیم  هب  يرآ ،
دیدرگ و وا  نیشناج  هیواعم  شردارب  دیزی  گرم  زا  دعب  دش و  راید  نآ  یلاو  رمع  فرط  زا  نایفـس  یبا  نب  دیزی  دندرک . حتف  ار  ماش  ياه 

تموکح نارود  رد  زین  نافع  نب  نامثع  و  دـش . ماش  نیمزرـس  مامت  یلاو  وا  داتفا ، ناناملـسم  تسد  هب  ماش  نیمزرـس  ماـمت  هک  نآ  زا  سپ 
: تفگ نامثع  هب  یلاح  شوخ  اب  نایفسوبا  ماگنه  نآ  رد  هک   1 دومن ءاقبا  راید  نآ  تیالو  رد  ار  هیواعم  دوخ 

2; کمحر کتلصو 
. يدرک محر  هلص 

مه یبوخ  راک  هیواعم  ایآ  یتسار ، هب  دنتسه . کیرش  وا  لامعا  دب  بوخ و  رد  دندناسر ، ماقم  نآ  هب  ار  هیواعم  هک  یناسک  همه  هجیتن ، رد 
؟ تسا هتشاد 

نیا وا ، ياهراک  تسرهف  رد  رّکفت  لّمأت و  یکدنا  اب  ینعی  دسر ; یم  یلعألاف » یلعألا   » هب هیواعم  ياهراک  ماجنارس  هک  تسا  حضاو  یلیخ 
: دوش یم  حرطم  اه  لاؤس 

؟... دومن بوصنم  تمس  نیا  هب  ار  وا  یسک  هچ 
.55  / 59 قشمد : ۀنیدم  خیرات   . 1 دندیزگرب ؟... ماش  تیالو  بصنم  هب  ار  هیواعم  یفده  هچ  اب 

. 1417  / 3 باعیتسالا :  . 2

اروشاع قیاقح  زا  ییاه  www.Ghaemiyeh.comهتفگان  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 152زکرم  هحفص 28 

http://www.ghaemiyeh.com


هیواعم حدم  رد  یگتخاس  ثیدح   . 4
: دومرف هیواعم  حدم  رد  ترضح  نآ  هک  دنیوگ  یم  دننک و  یم  لقن  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  ار  یثیدح  نّنست  لها  زا  یخرب 

1; هب دهاو  هدها  مهللا 
)!( امرف تیاده  زین  ار  نارگید  وا  هطساو  هب  نک و  تیاده  ار  هیواعم  ایادخ !

ربمایپ ياعد  هب  هیواعم  هک  ارچ  درک ; شنزرـس  دیزی  ندناشناج  يارب  ار  هیواعم  دیابن  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  شیامرف  هب  انب  سپ 
تفرگ و هدرخ  دیابن  وا  رب  سپ  دهد . یمن  ماجنا  تسردان  راک  تسا ، مدرم  تیاده  يّدصتم  هک  يدرف  تسا و  تّما  يداه  هدش و  تیاده 

)!( درک شنزرس  ار  وا  دیابن  دهع ، یلو  ناونع  هب  شدنزرف  یفرعم  دیزی و  ندناشن  رد 
: دوش یم  دقن  یسررب و  تهج  دنچ  زا  هاگدید  نیا 

ادـخ ربمایپ  تسا و  َملاع  ياه  غورد  زا  اعدا  نیا  تسا . هدومرفن  ینخـس  هیواعم  حدـم  رد  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  زگره  تسخن .
. تسا هدومرفن  هیواعم  يارب  یتلیضف  زگره  هلآو  هیلع  هّللا  یلص 

: تسا یندش  تابثا  تسه ، ناگمه  هتفریذپ  هک  یکردم  دوجو  اب  بلطم  نیا 
«، نالف لیاضف   » ناونع اب  هباحـص  بقانم  لیاضف و  رد  یباوبا  تسا ، ّتنـس  لها  ياه  باـتک  نیرت  حیحـص  زا  هک  يراـُخب ، حیحـص  باـتک 
«. ۀیواعم رکذ  باب  : » دیوگ یم  هکلب  ۀیواعم » لئاضف  باب  : » دیوگ یمن  دسر ، یم  هیواعم  هب  تبون  یتقو  اّما  دیاشگ ، یم  نالف ...،» لیاضف  »

هرابرد دنیوگ : یم  دننک و  یم  نایب  هیواعم ، تلیـضف  رد  یثیدح  ندوبن  ار  راک  نیا  ّرـس  لیلد و  يراُخب  باتک  ناگدـنهد  حیـضوت  حرش و 
اجک سپ  ۀـیواعم .» لئاضف  باب  : » دـیوگ یمن  يراُخب  لیلد  نیا  هب  تسا و  هدـشن  لقن  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  زا  یتلیـضف  هیواعم 

؟...» هب دهاو  هدها  مهللا  : » دنا هدومرف  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  مرکا  ربمایپ 
2. دراد دوجو  يراُخب ، حیحص  حرش  رد  ّتنس  لها  ياه  باتک  نیرتهب  زا  یکی  رد  حیضوت  نیا 

سّدـقم عراش  دزن  هیواعم ، راک  نیا  ایآ  هن ؟ ای  دـنک  یفرعم  شیوخ  ینیـشناج  هب  ار  دـیزی  هک  هتـشاد  هزاجا  دوخ  نامز  رد  هیواعم  ایآ  مود .
؟ دنراگزاس هلئسم  نیا  اب  ّتنس  لها  ینابم  ایآ  و  تسا !؟ هتفریذپ 

، دریگب تعیب  مدرم  زا  دنک و  یفرعم  ینیـشناج  هتـسناوت  یم  دوخ  زا  دـعب  يارب  دـشاب و  هتـشاد  يراک  نینچ  قح  هیواعم  هک  ضرف  رب  موس .
ینیـشناج يارب  تسا و  حلاص  يدرف  وا  تفگ : یم  درک و  یم  یفرعم  ار  دیزی  دیاب  لاثم ، يارب  تفرگ ؟ یم  تروص  دـیاب  راک  نیا  هنوگچ 

رب دـننک . تعیب  دـیزی  اب  يدازآ  لامک  اب  هک  درک  یم  تساوخرد  مدرم  زا  بدا  مارتحا و  اب  دراد و  تقایل  تیـالو ، تموکح و  هرادا  نم و 
! زگره هدرک ؟ لمع  هنوگ  نیا  ایآ  هتشاد ، یقح  نینچ  هیواعم  هک  یضرف 

هک دـناسرت  ار  رگید  یخرب  دـیرخ ، لوپ  اب  درک و  عیمطت  ار  یخرب  هک  دومن  بوکرـس  نوگانوگ  ياه  شور  هب  ار  هماـنرب  نیا  ناـفلاخم  وا 
هلأسم نیا  لّصفم  تروص  هب  هدنیآ  رد  هتبلا  دومن . یفرعم  دوخ  ینیشناج  هب  ار  دیزی  هنوگ  نیا  دندومن . رایتخا  توکس  دندرک و  هیقت  نانآ 

. دش دهاوخ  یسررب 
ناشتاحیرـصت رد  دنـسرب و  ناشفادها  هب  ات  دنرامـش  یم  گرزب  ار  هیواعم  وردنت ، هورگ  نیا  هتفریذپ ، تروص  ياه  یـسررب  رب  انب  مراهچ .

نعط نیا  دیوگب ، ازسان  نعل و  ار  هیواعم  یسک  رگا  هک  تسا  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  هّللا  لوسر  هباحـص  يارب  يّدس  عنام و  هیواعم ، هک  هدمآ 
. دیسر دهاوخ  هباحص  هب 

زاب هیواعم  هب  نتفگ  ازـسان  مانـشد و  زا  ار  نایعیـش  یّتح  مدرم ، مومع  هیواعم ، ماقم  ندرب  الاب  ثیداحا و  نتخاس  اب  دیاب  یطیارـش  نینچ  رد 
. دوش حیحصت  تسا ، دیزی  ینیشناج  اه  نآ  هلمج  زا  هک  وا  ياهراک  هجیتن ، رد  ات  دنراد 

: دنسیون یم  هنوگ  نیا  هیواعم  لاح  حرش  رد  دینک . هعجارم  دیناوت  یم  رگید  ياه  باتک  رکاسع و  نبا  قشمد  ۀنیدم  خیرات  هب  هنومن ، يارب 
نآ هقلح  مکح  هیواعم  مکح  دنا و  هناخ  نیا  ِرد  مکح  هب  هناخ و  نیا  ظفاح  هباحص  دراد و  يرد  هناخ  ره  تسا و  يا  هناخ  هلزنم  هب  مالسا 
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3! تسا هدومن  ضّرعت  مالسا  هباحص و  هب  دنک ، ضّرعت  هیواعم  هب  سک  ره  سپ  تسا . رد 
: دریذپ یم  دقن  يوس  ود  زا  هاگدید  نیا 

هیلع هّللا  یلص  مرکا  ربمایپ  سدقم  دوجو  زا  هک  تسا  یمکحم  یعطق و  ثیداحا  فالخ  رب  هک  ارچ  تسا ; لطاب  مالک  نیا  هک  نآ  تسخن 
: دنیامرف یم  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  تسا ، هدش  رداص  هلآو 

4; یتیب لهأ  یترتعو  هّللا  باتک  نیلقثلا : مکیف  كرات  ّینإ 
. منادناخ ترتع و  ادخ و  باتک  مراذگ : یم  یقاب  اهب  نارگ  زیچ  ود  امش  نایم  رد  انامه 

: دنیامرف یم  رگید  ياج  رد 
5; اهباب یلعو  ملعلا  ۀنیدم  انأ 

. تسا نآ  هزاورد  یلع  متسه و  ملع  رهش  نم 
اّما دنا . هدرک  لقن  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  ّتنـس  لها  دوخ  هک  ینخـس  تسا ; هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  مالک  ام  يانبم 

؟ ارچ دراد ; ظفاحم  شقن  هباحص ، هب  تبسن  هیواعم  دنتسه . مالسا  هب  دورو  باب  هباحص  دنیوگ : یم  نانآ 
ازـسان هیواعم  هب  یـسک  رگا  سپ  دوش . یم  کته  مالـسا  دوخ  هب  هجیتن ، رد  دنکـش و  یم  مالـسا  هناخ  ِرد  دنکـشب ، هیواعم  ّدـس  رگا  نوچ 

)!( تسا هدرک  تراسج  مالسا  هب  عقاو  رد  دیوگ ،
دنراد زاب  هیواعم  هب  تراسج  شنزرـس و  زا  ار  اه  نابز  هک  نیا  يارب  تسیچ ؟ هیواعم  هرابرد  لطاب  یلایخ و  يرادنپ  نینچ  هزیگنا  فده و 

. دیآ نایم  هب  هباحص  ناگرزب  ياپ  دنک و  تیارس  رتالاب  هب  ییوگ  مانشد  نیا  ادابم  ات 
ار نانآ  قحان  تاملک  لطاب و  ياه  هاگدید  دنا و  هتخادرپ  قیاقح  دوخ  هب  زین  هّماع  نادنمشناد  زا  یخرب  هک  تساج  نیا  بلاج  مود . خساپ 

. تسا هدز  نانآ  ياعدا  رب  نالطب  رهُم  هک  یئاسَن  نوچ  مه  دنا . هدناوخ  تسردان 
دنا هدروآ  تسا . هّماع  دزن  رد  هتفریذپ  فورعم و  هناگ  شش  ياه  باتک  زا  وا  ننس  باتک  تسا و  ّتنس  لها  گرزب  نادنمـشناد  زا  یئاسَن 

یئاسَن تهج ، نیمه  هب  دنتـشاد . ینمـشد  هنیک و  مالـسلا  امهیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  اب  نیمزرـس  نآ  مدرم  دـش ، ماش  دراو  یئاسَن  یتقو  هک 
زا دندومن و  هعجارم  وا  هب  ماش  مدرم  اما  دنک . تیادـه  ار  مدرم  هکلب  ات  تشون  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تایـصوصخ  بقانم و  رد  یباتک 

يارب نم  هک  دراد  یتبقنم  تلیـضف و  هیواعم  رگم  تفگ : باوج  رد  وا  دـنک ، لقن  یتیاور  هیواعم  بقانم  لیاضف و  رد  ات  دـندرک  اـضاقت  وا 
؟ منک لقن  امش 

دـش و التبم  قتف  هب  هثداح  نآ  زا  دـعب  هک  دـندز  کتک  ار  وا  يردـق  هب  دـندرک و  هلمح  وا  هب  دندینـش ، یئاسَن  زا  ار  خـساپ  نیا  مدرم  یتقو 
حرـش رد  ناراگن  خیرات  ور ، نیا  زا  تشذگرد . هثداح  نامه  رثا  رب  دندرب و  هّکم  هب  ار  وا  دمآ . دوجو  هب  شندـب  ساسح  طاقن  رد  یـضرم 

6 «. ًادیهش الوتقم  اهب  یِّفُُوت  : » دنا هتشون  یئاسَن  لاح 
هب اه  هقرف  رگید  ياملع  ّتنس و  لها  ياملع  تالاوحا  رد  یگرزب  هعومجم  هک  تسا  هدمآ  ءالبنلا  مالعا  ریس  مان  هب  یباتک  رد  ناتـساد  نیا 

7. تسا نّنست  لها  یمان  ناثدحم  ناسانش و  لاجر  ناراگن و  خیرات  زا  هک  تسا  یبهذ  ظفاح  باتک  نیا  هدنراگن  دور . یم  رامش 
: دوب هتفگدیزی  هرابرد  يو  تسا . ّتنس  لها  نابّصعتم  ناوردنت و  زا  یبهذ  نیا ، دوجو  اب 

; هّبُسن الو  هّبحن  ال 
. مینک یم  شهوکن  ار  وا  هن  میراد و  یم  تسود  ار  دیزی  هن 

وا تسا ؟ هدرزاین  ار  مالسلا  مهیلع  ربمایپ  تیب  لها  دیزی  رگم  دینک ؟ یمن  بس  ار  وا  ارچ  تسوا ; يزرو  بّصعت  زا  یکاح  هلمج  نیا  دوخ 
تیب لها  رازآ  دـناسر و  تداهـش  هب  لکـش  نآ  هب  ار  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  هّللا  لوسر  یمارگ  تخد  اـهیلع  هّللا  مالـس  ارهز  همطاـف  ِدـنزرف 

يا تسا . رفک  اب  يواسم  لاـعتم و  دـنوادخ  رازآ  ادـخ ، لوسر  تیذا  تسا و  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  نداد  رازآ  مالـسلا ، مهیلع 
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؟» هّبسن الو  هّبحن  ال  : » ییوگ یم  ارچ  یبهذ !
يارب هک  دهد  هزاجا  دوخ  هب  هتسناوتن  هک  يرگید  یّنس  دنمشناد  دراد . ینوگانوگ  تاجرد  بتارم و  نانآ  يزروبّـصعت  اه و  يوردنت  هّتبلا 

هداد ناونع  نیثّدحملا » ماما   » وا هب  ّتنس  لها  تسا ; نیحیحصلا  یلع  كردتسملا  باتک  بحاص  يروباشین  مکاح  دزاسب ، یتلیضف  هیواعم 
. تسا یگرزب  رایسب  درف  نانآ  دزن  هک  دنا 

یتلیضف هیواعم  رگم  هک  داد  خساپ  وا  دنک و  لقن  یتلیضف  هیواعم  يارب  هک  دنتفگ  وا  هب  تسا . هدمآ  شیپ  یئاسن  دننام  یناتساد  زین  وا  يارب 
؟ منک لقن  ار  نآ  نم  هک  دراد 

هب وا  جورخ  زا  عنام  دـندرک و  هطاحا  ار  شا  هناخ  درب ، هانپ  دوخ  هناخ  هب  درک و  رارف  وا  دنتـسکش ... ار  شربنم  دـندرک ... هلمح  وا  هب  مدرم 
هیواعم تلیـضف  رد  یثیدح  وش و  جراخ  لزنم  زا  هک  تفگ  وا  هب  درک و  ادیپ  سر  تسد  وا  هب  يدرف  یتّدم  زا  دعب  دندش )!( لزنم  زا  نوریب 

! يوش تحار  مدرم  ّرش  زا  ات  نک  تیاور 
: تفگ وا  باوج  رد  يروباشین  مکاح 

8; یبلق نم  ئجی  ال 
. دیآ یمن  ملد  زا 

9. دبلط یم  رگید  یتصرف  هیواعم ، هرابرد  ّتنس  لها  ياملع  هاگدید  یسررب  هک  تسا  ینتفگ 
قرف رگید  یّتح  هک  دراد  ناناملـسم  زا  یهورگ  هب  صاصتخا  هزادـنا  نیا  رد  دـیزی  هیواعم و  هب  مارتحا  لـیلجت و  دـش ، هتفگ  هچ  نآ  رب  اـنب 

.79  / 59 قشمد : ۀنیدم  خیرات   . 1 دنتسین . دقتعم  يداقتعا  ياه  هاگدید  نانخس و  نیا  هب  زین  ّتنس  لها  زا  ناملسم 
 . 83  / 7 يرابلا : حتف  ر.ك :  . 2

.210  / 59 قشمد : ۀنیدم  خیرات   . 3
: مییامن یم  هراشا  عبنم  دنچ  هب  هنومن ، يارب  تسا . هدمآ  نّنست  لها  هعیش و  ّمهم  عبانم  رد  فیرش  ثیدح  نیا   . 4

: راونألا راحب  ، 216  / 1 جاجتحالا : ، 233  / 1 دیفم : خیش  داشرالا  ، 500 هّللا : همحر  قودص  خیـش  یلاما  باب 17 ،  432 تاجردلا : رئاصب 
 / 30 و 10  / 7 يربکلا : ننسلا  ، 148 ، 109  / 3 نیحیحصلا : یلع  كردتسملا  ، 15 هباحصلا : لئاضف  ، 26 ، 17  / 3 دمحا : دنسم  ، 133  / 23

... . رگید عبانم  163 و   / 9 دئاوزلا : عمجم  ، 114
رابخا نویع  ، 452 هّللا : همحر  قودص  خیـش  یلاما  هلمج : زا  تسا ، هدش  لقن  یّنـس  هعیـش و  زا  یمهم  عبانم  رد  زین  فیرـش  ثیدح  نیا   . 5
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مکاح تسا و  هدوب  روباشین  رد  ّتنـس ، لـها  هیملع  هزوح  ناـمز  نآ  رد  تسا  ینتفگ  . 75  / 7 مظتنملا : ، 175  / 17 ءالبنلا : مالعا  ریـس   . 8
«. دیآ یمن  ملد  زا  : » تفگ درف  نآ  خساپ  رد  یسراف  هب  هدوب و  راید  نآ  ياملع  زا  يروباشین 

یثیداحا نآ  رد  هدومن و  فیلأت  رصاعم  نیققحم  زا  یکی  ار  باتک  نیا  دیسر . متسد  هب  یباتک  هرونم ، هنیدم  هب  يرفس  رد  شیپ  يدنچ   . 9
ساسا رب  هاگ  نآ  تسا . هدومن  يروآ  عمج  هدش ، دراو  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  نایفـسوبا  شردپ  هیواعم و  شنزرـس  رد  هک  ار 

تسا . هدز  دییأت  تّحص و  رهم  اه  نآ  رب  هداد و  رارق  یسررب  دروم  ار  ثیداحا  نیا  ّتنس ، لها  سانش  لاجر  نادنمشناد  هاگدید  ینابم و 
قارع نایعیش  توعد  نیسح و  ماما   . 5

توعد قارع  هب  ار  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  نایعیـش ، دنیوگ : یم  هک  تسا  نیا  اروشاع  هثداح  هرابرد  نّنـست  لها  تاهبـش  زا  رگید 
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تشون و همان  دایز  نب  هّللادیبع  هب  اهنت  دیزی  دندناسر )!( لتق  هب  ار  نیـسح  ناشدوخ ، دندش و  افویب  دوخ  توعد  دـهع و  هب  دـعب  دـندرک و 
. دنک يریگولج  اج ، نآ  رد  تموکح  سیسأت  هفوک و  قارع و  هب  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  دورو  زا  هک  داد  روتسد 

يارب نانآ  دندناسر )!( تداهش  هب  ار  وا  هک  دندوب  نایعیش  دوخ  نیا  هتشادن و  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  تداهـش  رد  یـشقن  دیزی  سپ 
یم باطخ  ار  نایعیش  هدرک و  فیلأت  دندناسر )؟ لتق  هب  ار  نیسح  یناسک  هچ  ( ؟ نیسحلا ۀلتق  مه  نم  ناونع  اب  ار  یباتک  نخـس  نیا  تابثا 

؟ دینک یم  يرادازع  وا  يارب  ارچ  دیتشک )!( ار  نیسح  ناتدوخ  هک  نایعیش  امش  دنیوگ : یم  دننک و 
شهوژپ قیقحت و  رب  انب  دنا . هتشادن  یشقن  مالسلا  هیلع  ءادهشلادّیس  ترـضح  تداهـش  رد  هفوک  نایعیـش  هک  مییوگ  یم  نانآ  خساپ  رد  ام 

دوجو يدهاوش  دـندوب . هدـمآ  ماش  زا  یهورگ  یتح  جراوخ و  زا  ای  دـنا و  هدوب  هیما  ونب  زا  ای  البرک  رد  دعـس  رمع  رکـشل  ناهدـنامرف  اه ،
دمآ دهاوخ  شخب  دنچ  رد  بلاطم  نیا  دنناسرب . البرک  هب  ار  دوخ  ات  دنا  هدومن  یط  ار  هفوک  ات  قشمد  ریـسم  هزور  تشه  يدارفا  هک  دراد 

: دش دهاوخ  تباث  شهوژپ  قیقحت و  اب  و 
; مالسلا هیلع  ءادهشلادیس  تداهش  رد  هیواعم  شقن   ـ

; اروشاع هثداح  رد  هیواعم  نب  دیزی  شقن   ـ
. مالسلا هیلع  نیسح  ماما  تداهش  رد  هفوک  لها  شقن   ـ

نیا نمض  رد  هّتبلا  دنوش . یم  یفرعم  البرک ، رد  دعس  رمع  هاپس  ناهدنامرف  مالسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  هب  همان  ناگدنـسیون  شخب ، نیا  رد 
. دننز یم  نماد  نادب  هتسنادن  ای  هتسناد  یخرب  هزورما  هک  تخادرپ  میهاوخ  ییاه  ههبش  خساپ  هب  ثحابم ،

مالسلا هیلع  ءادهشلا  دّیس  تداهش  رد  هیواعم  شقن  مکی : شخب 

دیزی ینیشناج  تیالو و 

مالسلا  هیلع  ءادهشلادّیس  تداهش  رد  هیواعم  شقن  مکی  شخب 
دیزی ینیشناج  تیالو و 

: دوش یم  یسررب  تهج  ود  زا  هیلع  هّللا  مالس  ءادهشلادیس  تداهش  رد  هیواعم  شقن 
; هیواعم يارب  وا  ینیشناج  دیزی و  تیالو  تابثا  لّوا : تهج 

اهرادرک همه  ینوناق  یفرع و  یعرش ، تهج  زا  نیا ، رب  انب  تسا . هتفرگ  تروص  هیواعم  دوخ  طسوت  دیزی  ینیـشناج  تیالو و  کش  نودب 
. داد تبسن  هیواعم  هب  ناوت  یم  یتحار  هب  ار  دیزی  لامعا  و 

نعط دنزگ  زا  ار  هیواعم  دنتشاد  یعس  هک  یهورگ  میدرک ; هدافتـسا  بّصعتم  هورگ  نآ  نانخـس  زا  ام  هک  تسا  یتقیقح  نامه  بلطم ، نیا 
. دنکن تیارس  دندروآ ، راک  رس  رب  ار  هیواعم  هک  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  هباحص  زا  وا  ریغ  هب  ات  دنراد  هگن  رود  نعل  و 

، تسا طابترا  رد  عوضوم  نیا  اب  یعون  هب  هک  يروما  همه  رد  قیقد  يوج  تسج و  قیقحت و  یخیرات و  لـئاسم  زا  طابنتـسا  اـب  مود : تهج 
همانرب تامّدقم و  مامت  وا  تسا . هدوب  هیواعم  دوخ  طّسوت  قارع  رد  مالسلا  هیلع  ءادهشلادیس  ترضح  تداهـش  لتق و  هشقن  هک  دش  نشور 

هنوـگ هب  رگید  شخب  رد  هتبلا  تسا . هتـشاذگ  ارجا  هب  ار  حرط  هماـنرب و  نآ  دـیزی  هدرک و  يزیر  حرط  مـهارف و  ار  یخیراـت  تیاـنج  نـیا 
. تخادرپ میهاوخ  اروشاع  هثداح  رد  دیزی  شقن  هب  لصفم ،

هک هدوب  یلکـشم  رایـسب  ياهراک  زا  وا  يدـهع  تیالو  تابثا  دـیزی و  ینیـشناج  هلئـسم  هک  دـیآ  یم  تسد  هب  همدـقم  نیا  هب  درک  يور  اب 
. تسا هتشاد  دوجو  یعناوم  همانرب ، نیا  لباقم  رد  هک  ارچ  هدش ; نآ  ماجنا  هب  ّقفوم  یناوارف  تسایس  تمحز و  اب  هیواعم 

دـسر هچ  ات  دـنک  راهظا  ار  رکف  نیا  هک  هداد  یمن  تأرج  شدوخ  هب  هیواعم  نانآ ، دوجو  اب  هک  دـنا  هدوب  نامز  نآ  رد  یناگرزب  لّوا : عنام 
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; دزاس یلمع  هک  نیا  هب 
نیا هک  تسا  نشور  یلیخ  دنتـشاد . تسایر  ياعّدا  دندوب و  هدرک  هدامآ  تفالخ  هب  ندیـسر  يارب  ار  دوخ  يدارفا  نامز  نآ  رد  مود : عنام 

. دنا هدرک  یم  تفلاخم  دیزی  يدهع  یلو  حرط  اب  زین  هتسد 
، تشادرب نایم  زا  ندرک  مومسم  اب  ار  یخرب  يو  تفرگ . شیپ  رد  ار  هار  دنچ  عناوم  نتـشادرب  دوخ و  موش  فده  هب  ندیـسر  يارب  هیواعم 

هنومن يارب  دوش . راومه  شدـنزرف  ینیـشناج  هار  ات  دز  راـنک  دوخ  لـباقم  زا  ندرک  دـیعبت  اـب  ار  یـضعب  دـیرخ و  لوپ  اـب  ار  يرگید  هدـع 
: مینک یم  یسررب  ار  يدراوم 

دیزی ینیشناج  يارب  یگرزب  عنام  یبتجم ; نسح  ماما   . 1

دیزی ینیشناج  يارب  یگرزب  عنام  یبتجم ; نسح  ماما   . 1
1. داتفا دیزی  ینیشناج  رکف  هب  مالسلا ، هیلع  یبتجم  نسح  ماما  تایح  نامز  نامه  رد  هیواعم  دنسیون : یم  ّتنس  لها  ياملع 

: دوب یگرزب  عنام  هیواعم ، حرط  ندش  یلمع  يارب  تهج  ود  زا  مالسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  دوجو 
رادروخرب يدنلب  هاگیاج  زا  هک  هنیدم  رد  مالسلا  هیلع  ءادهـشلادّیس  ناشردارب  ترـضح و  نآ  تیعقوم  یعامتجا و  تیـصخش  لّوا : تهج 

; دندوب
یم دیابن  ینیـشناج  هب  ار  یـسک  شدوخ  زا  دعب  هیواعم  نآ ، ياهدنب  رب  انب  هک  هیواعم  مالـسلا و  هیلع  یبتجم  ماما  نایم  دادرارق  مود : تهج 

. دیسر یممالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هب  دندوبن ، ایند  راد  رد  ترضح  نآ  رگا  مالسلا و  هیلع  یبتجم  ماما  هب  تفالخ  وا ، زا  دعب  درامگ و 
حیرـصت دادرارق  زا  دنب  نیا  هب  زین  ام  نادنمـشناد  دـنا و  هتـشون  دوخ  ياه  باتک  رد  ّتنـس  لها  گرزب  ناملاع  هدوب و  هتفریذـپ  بلطم  نیا 

. دنا هدرک 
: دومرف مالسلا  هیلع  نسح  ماما  دیوگ : یم  دنک و  یم  تیاور  ار  بلطم  نیا  يوق  مکحم و  يدنس  اب  ینالقسع  رجح  نبا 

. ددرگرب نم  هب  وا  زا  دعب  تفالخ  هک  مدرک  طرش  هیواعم  اب  نم  هک  انامه 
. ددرگرب نم  هب  وا  زا  دعب  تفالخ  هک  میا  هتشاذگ  رارق  ما و  هتفرگ  لوق  هیواعم  زا  نم  هک  دندومرف  هیواعم  روضح  رد  ترضح  نآ 

: دنک یم  تیاور  رگید  ياج  رد  دوخ  دنس  اب  ینالقسع  رجح  نبا 
... ; ماشلا لهأ  یف  ۀیواعمو  قارعلا  لهأ  یف  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نسح  راص  ٌیلع  لتق  اّمل 

. دوب هیواعم  ماش  مدرم  گرزب  دندوب و  مالسلا  هیلع  یبتجم  ماما  قارع  لها  گرزب  دیسر ، تداهش  هب  مالسلا  هیلع  یلع  هک  ینامز 
نادـیم هب  ماش  لها  یهارمه  هب  زین  هیواعم  دـندرک . تکرح  هیواعم  اب  گنج  دـصق  هب  هفوک  زا  يرکـشل  هارمه  هب  مالـسلا  هیلع  یبتجم  ماما 

فرط ود  ياضما  هب  نایم  نآ  رد  يا  همان  حلـص  دیـشک و  حلـص  هب  راک  عیاقو ، ...  نآ  رکـشل و  ود  ییورایور  زا  دعب  دش . راپـسهر  گنج 
: دوب نیا  شدافم  زا  یکی  هک  دیسر 

2; هدعب نم  نسحلل  دهعلا  لعجی  نأ  یلع 
. دشابن هفیلخ  نسح  زج  یسک  هیواعم  زا  دعب 

يا هشوگ  هب  هک  يدیزی  مه  نآ  هدوبن ; هبترم  نآ  هب  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  یعامتجا  يالاب  تیـصخش  ّتیعقوم و  لیلد  هب  هاگ  چیه  دیزی 
. دوبن یلمع  دیزی  ینیشناج  حرط  ترضح ، نآ  هیواعم و  هماندهع  رب  انب  نینچ  مه  میدرک . هراشا  شیاه  یگژیو  زا 

: دیوگ یم  یبطُرق  ربلادبع  نبا  ظفاح 
یف دقعنا  ام  امهنیب  دقعنإ  کلذ  یلعو  هدعب ، نم  هل  نوکت  ّمث  ریغ ، هتایح ال  ۀـیواعمل  ۀـفالخلا  مَّلـس  اّمنإ  نسحلا  ّنأ  ءاملعلا ، نیب  فالخ  ال 

3; کلذ
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هب هرابود  وا  زا  دـعب  هک  نیا  هدرک و  راذـگاو  هیواـعم  هب  طـقف  ار  تموکح  مالـسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماـما  هک  نیا  رب  دـنراد  قاـفتا  اـملع 
. دش دقعنم  ناشنیبامیف  دادرارق  نامیپ و  نیا  قبط  ددرگرب و  شدوخ 

اب ددرگرب . مالـسلا  هیلع  یبتجم  ماما  هب  تفالخ  دـنکن و  بوصنم  شدوخ  زا  سپ  يارب  ار  یـسک  هیواعم  هک  هدوب  نیا  رب  رارق  دـینک ! ّتقد 
هیلع یبتجم  ماما  هک  نیا  رگم  یهار  چیه  دنک ؟ دوخ  نیشناج  ار  دیزی  شدنزرف  دناوتب  ات  هتـشاد  يا  هراچ  هچ  هیواعم  بلاطم ، نیا  هب  هّجوت 

. دنک دیهش  ار  ترضح  نآ  درادرب و  ور  شیپ  زا  ار  مالسلا 
: دیوگ یم  هیواعم  هب  یتیعضو  نینچ  رد  يو  تسا . هیواعم  نامز  ياه  تیصخش  نیرت  هتسجرب  زا  سیق ، نب  فنحا 

4; ًاّیح نسحلا  ناک  ام  دیزیل  نوعیابی  الو  اذهب  نوضری  قارعلا ال  لهأو  زاجحلا  لهأ  ّنإ  ... 
. دنهد یمن  وا  اب  تعیب  هب  نت  داد و  دنهاوخن  تیاضردیزی  ینیشناج  هب  قارع  زاجح و  مدرم  تسا ، هدنز  یلع  نب  نسح  هک  ینامز  ات 

نانآ هک  ارچ  دنک ; یـضار  دـیزی  اب  تعیب  هب  تسناوت  یمنمالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نسح  دوجو  اب  زین  ار  ماش  لها  هکلب  قارع ، لها  طقف  هن 
. دنتخانش یم  ار  دیزی 

: دیوگ یم  يرشخمز  دنک . مومسم  هدعج  رهز  اب  ار  ترضح  نآ  هک  نیا  رگم  دید ، یمن  دوخ  لباقم  رد  یهار  چیه  هیواعم 
5; هتمس یّتح  فلأ  ۀئام  نسحلا  ةأرمإ  ثعشأ  تنب  ةدعجل  ۀیواعم  لعج 

. دنک مومسم  ار  وا  هک  نیا  يارب  داد  رارق  یلع  نب  نسح  رسمه  هدعج  يارب  مهرد  رازه  دص  هیواعم 
: دیازفا یم  هراب  نیا  رد  زین  يدوعسم 

کیلإ تْهَّجو  نسحلا  لتق  یف  تلتحا  نإ  ّکنإ  اهیلإ  َّسد  ۀیواعم  ناک  دقو  ّمسلا  هتقـس  يدـنکلا  سیق  نب  ثعـشألا  تنب  ةدـعج  هتأرما  ّنإ 
6 ... ; دیزی نم  کتجّوزو  مهرد  فلأ  ۀئامب 

هیواعم گـنرین  اـب  راـک  نیا  دومن و  مومـسم  ار  ترـضح  نآ  هدـعج  دوب . سیق  نب  ثعـشا  رتخد  هدـعج ، مالـسلا  هیلع  یبتجم  ماـما  رـسمه 
لمع نیا  ترجا  دزم و  دیزی ، اب  يرسمه  هوالع  هب  مهرد  رازه  دص  دهد  ماجنا  ار  راک  نیا  رگا  هک  داد  هدعو  هدعج  هب  وا  تفرگ . تروص 

. دوب دهاوخ 
یلو داتسرف ، وا  يارب  ار  مهرد  رازه  دص  هیواعم  درک ، مومـسم  ار  مالـسلا  هیلع  یبتجم  ماما  تخاس و  یلمع  ار  راک  نیا  هدعج  هک  هاگ  نآ 

. یهد ماجنا  دیزی  مدنزرف  اب  يدرک ، نسح  اب  هک  يراک  مسرت  یم  تفگ : وا  هب  دیزی  اب  يرسمه  هرابرد 
رتاوتم تروص  هب  ّتنس  لها  ياملع  هک  تسا  ییایاضق  زا  دوب ، هدرک  هدامآ  هیواعم  هک  یّمس  اب  مالـسلا  هیلع  یبتجم  ماما  تداهـش  ناتـساد 

: دیوگب نودلخ  نبا  هک  دوش  یم  ثعاب  دانع  بّصعت و  دنچ  ره  دنا . هدرک  لقن 
)!( دنک یمن  نینچ  هیواعم  تسا . هدادن  ماجنا  ثعشا  تنب  هدعج  ینعی  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  رسمه  هطساو  هب  ار  تیانج  نیا  هیواعم  زگره 

7. دنا هتخاس  نایعیش  هک  تسا  ییاه  ناتساد  زا  اه  فرح  نیا 
یم هفاضا  ّتنس  لها  ناراگن  خیرات  تسا و  هدوب  هیواعم  دوخ  مالسلا  هیلع  یبتجم  ماما  لتاق  هک  تسین  يا  ههبـش  کش و  چیه  ياج  يرآ ،

: دیسر هیواعم  هب  ترضح  نآ  تداهش  ربخ  یتقو  دنیازفا :
8; هعم ناک  نم  دجسو  دجس  یّتح  ًارورسو  ًاحرف  رهظأ 

)!( دنداتفا هدجس  هب  زین  وا  نایفارطا  داتفا و  هدجس  هب  هک  درک  یلاح  شوخ  دش و  داش  ربخ  نیا  زا  نانچ  هیواعم 
: هسایسلاو ۀمامالا   . 1 دش . هتـشادرب  نایم  زا  دیزی  ینیـشناج  حرط  يارجا  رد  عنام  نیرت  گرزب  نیتسخن و  هیواعم ، هشقن  حرط و  نیا  اب  سپ 

.194 191 ـ   / 1
2 بیذهتلا : بیذهت  ، 386  / 1 باعیتسالا : ، 261  / 13 قشمد : ۀنیدم  خیرات  ، 264  / 3 ءالبنلا : مالعا  ریس  .ك : رو ، 55  / 13 يرابلا : حتف   . 2

... . 194 و ءافلخلا : خیرات  ، 12  / 2 هباحصلا : ۀفرعم  یف  ۀباصالا  ، 41  / 8 هیاهنلاو : ۀیادبلا  ، 259 / 
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.387  / 1 باعیتسالا :  . 3
.191  / 1 هسایسلاو : ۀمامالا   . 4

 . باب 81 ، 208  / 4 راربالا : عیبر   . 5
713 و 714.  / 1 بهذلا : جورم   . 6
.1139  / 4 نودلخ : نبا  خیرات   . 7

.196  / 1 هسایسلاو : ۀمامالا   . 8

رگید عنام  صاّقو ; یبا  نب  دعس   . 2

رگید عنام  صاّقو ; یبا  نب  دعس   . 2
صخـش يارب  لاح  نیا  اب  تشادـن ، یبوخ  هطبار  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  اب  هچرگ  وا  دوب . عناوم  زا  رگید  یکی  صاقو  یبا  نب  دـعس 

. دیزی هب  دسر  هچ  ات  دوبن ، لئاق  یمارتحا  زین  هیواعم 
هرابرد دعس  راتفر  تسا و  هدوبن  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  هب  دعـس  يدنم  هقالع  لیلد  هب  هیواعم  هب  دعـس  ییانتعا  یب  رگید ، ترابع  هب 

. تسا هدوب  ۀیواعمل » ًاضغب   » هکلب هدوبن ، مالسلا  هیلع  یلعل » ًاّبح   » هیواعم
يارب دوخ  زا  دـعب  باطخ  نب  رمع  هک  تسا  يرفن  شـش  زا  وا  نینچ  مه  دـنناد . یم   1« هرّشبم هرشع   » زا ار  صاقو  یبا  نب  دعس  ّتنـس  لها 

. تسا هدرکن  يراداوه  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  زا  هسلج  نآ  رد  دعس  دوب و  هدومن  یفرعم  هفیلخ ، هدننک  نییعت  ياروش 
هب هیواعم  تفر . هیواعم  تاقالم  هب  زین  دعـس  دـنتفر ، وا  ندـید  هب  نامز  نآ  ياه  تیـصخش  دـش و  هنیدـم  دراو  هیواعم  یتقو  لاـح ، نیا  اـب 

یلع  ) بارتوبا ارچ  وت  تفگ : وا  هب  هیواعم  هک  ییاج  ات  دـندش  وگ  تفگ و  لوغـشم  دـناشن و  دوخ  رانک  رد  ار  وا  تساخرب و  دعـس  مارتحا 
؟ ینک یمن  نعل  ار  مالسلا ) هیلع  بلاط  یبا  نب 

، تسا نم  نهذ  رد  اه  نآ  ات  هک  ما  هدینـش  یلیاضف  مالـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  هراـبرد  ربماـیپ  زا  نم  تفگ : هیواـعم  خـساپ  رد  دـعس 
)!( منک یمن  نینچ  زگره 

2. درک كرت  یتحاران  اب  ار  سلجم  دش و  ینابصع  صاقو  یبا  نب  دعس  خساپ  زا  هیواعم 
دوخ هار  نایم  زا  ار  صاّقو  یبا  نب  دعـس  راچان  هب  سپ  دنک . یلمع  ار  دوخ  همانرب  یناسآ  هب  تسناوت  یمن  یـصخش  نینچ  دوجو  اب  هیواعم 

هد هرّشبم ،» هرشع   » زا روظنم   . 1 3. دیناسر لتق  هب  مس  هلیسو  هب  زین  ار  وا  درک ، مومسم  ار  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  هک  روط  نامه  تشادرب و 
ندوب یلعج  هتبلا  دننک . یم  لقن  دارفا  نیا  ندوب  یتشهب  رب  ینبم  ار  یتیاور  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  ّتنس  لها  هک  دنتـسه  يرفن 

. تسا هدیسر  تابثا  هب  دوخ  ياج  رد  ثیدح  نیا 
. مالسلا هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  بقانم  لیاضف و  باب  ملسم ، حیحص   . 2

.49  / 16 دیدحلا : یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  80 و  نییبلاطلا : لتاقم   . 3

دیزی ینیشناج  حرط  اب  وا  تفلاخم  هشیاع و   . 3

دیزی ینیشناج  حرط  اب  وا  تفلاخم  هشیاع و   . 3
نانآ اب  ار  دیزی  يدهع  تیالو  درک و  تاقالم  یفلتخم  ياه  تیـصخش  اب  دش ، هنیدم  دراو  هیواعم  هک  یماگنه  دش ، هراشا  هک  هنوگ  نامه 

: تفگ هراب  نیا  رد  تفر و  وا  تاقالم  هب  هیواعم  هک  دوب  هشیاع  دارفا  نآ  هلمج  زا  دومن . حرطم 
کلذ یلع  مهدوـهع  اوـطعأو  مهقاـنعأ  یف  مهتعیب  ساـنلا  دّـکأ  دـقو  مهرمأ  نم  ةریخلا  داـبعلل  سیلو  ءاـضقلا  نـم  ءاـضق  دـیزی  رمأ  ّنإ  ... 
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؟ مهقیثاومو مهدوهع  اوضقنی  نأ  نیرتفأ  مهقیثاومو ،
يراک نیا  تسا . لاعتم  دنوادخ  هدارا  دوش و  یم  یـشان  یهلا  ياضق  زا  دشاب ، هفیلخ  مدوخ  زا  دعب  دیزی  هک  ما  هتفرگ  میمـصت  نم  هک  نیا 

. دنرادن رظن  راهظا  قح  هلئسم  نیا  رد  مدرم  تسا و  هدش  مامت 
؟ دنرادرب تسد  دنا ، هتسب  هک  يدهع  تقفاوم و  نیا  زا  مدرم  هک  یهد  یم  لامتحا  ایآ  هشیاع ! يا 

: تفگ وا  هب  خساپ  رد  هشیاع 
1; مهیلع لجعت  الو  طهرلا  ءالؤه  یف  هّللا  ّقتاف  قیثاومو ، دوهع  نم  ترکذ  ام  اّمأ 

نانآ هاگدید  فالخ  رب  یهد ؟ یم  غورد  تبـسن  گرزب  ياه  تیـصخش  هب  ارچ  تقفاوم ؟ مادـک  و  نامیپ ؟ دـهع و  مادـک  سرتب ، ادـخ  زا 
. نکن فیلکت  نییعت  نانآ  يارب  ریگن و  میمصت 

نآ ّفلؤم  هدوب و  دیفم  ياه  باتک  زا  رثا  نیا  تسا . میقتسم  طارـص  باتک  دنک ، یم  هراشا  هشیاع  تفلاخم  هب  هک  یعیـش  رداصم  زا  یکی 
دروم ار  وا  هشیاع  تفرگ . یم  تعیب  مدرم  زا  دیزی  يدـهع  تیالو  يارب  دوب و  ربنم  زارف  رب  هیواعم  دـسیون : یم  وا  تسام . میدـق  ياملع  زا 

: تفگ داد و  رارق  باطخ 
؟ ۀعیبلا مهینبل  خویشلا  یعدتسا  له 

ار ناشدالوا  نانآ  ایآ  دنتفرگ ؟ تعیب  مدرم  زا  ناشنادـنزرف  يارب  دـندوب ، هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هفیلخ  هک  هباحـص  ناگرزب  ایآ 
؟ دندرک دوخ  نیشناج 

! هن تفگ : باوج  رد  هیواعم 
: تفگ هشیاع 
؟ يدتقت نمبف 

؟ تسا هدرک  ار  راک  نیا  وت  زا  لبق  یسک  هچ  ینک ، دوخ  نیشناج  ار  ترسپ  یهاوخ  یم  هک  وت  سپ 
... . دش هدز  تلاجخ  هیواعم  ماگنه  نیا  رد 

شریسم رد  هک  دوب  هداد  روتسد  هیواعم  داتفا . هار  هب  وا  هناخ  فرط  هب  دنک و  رادید  وا  اب  دورب و  هیواعم  هناخ  هب  تفرگ  میمصت  هشیاع  دعب 
. دُرم داتفا و  لادوگ  لخاد  هب  دوب  بکرم  رب  راوس  هک  هشیاع  دنناشوپب . ار  نآ  يور  دننک و  رفح  يا  هلاچ 

2! دراد هراشا  هیواعم  هب  هک  تسا  هدروآ  رعش  نآ  رد  يا  هیانک  هدناوخ ، تبسانم  نیمه  هب  هک  يرعش  رد  ریبز  نب  هّللادبع 
. دش یم  هتشادرب  هار  رس  زا  دیاب  دوب و  فلاخم  دیزی  ینیشناج  اب  هشیاع  هک  ارچ  هتفرگ ; تروص  هیواعم  هسیسد  هب  هشیاع  گرم  نیاربانب ،
یم ریز  رد  نانآ  زا  یخرب  مان  رامـش  دنا ، هدرک  تفلاخم  دیزی  يدهع  تیالو  اب  یعون  هب  دنا ، هدوب  هنیدـم  رد  هک  يرگید  ياه  تیـصخش 

: دیآ
دنزرف نامحرلادبع  نامثع ، دنزرف  دیعـس  ریبز ، رگید  دنزرف  رذنم  ریبز ، دنزرف  هّللادـبع  رمع ، دـنزرف  هّللادـبع  رکبوبا ، دـنزرف  نامحرلادـبع 

.205  / 1 هسایسلاو : ۀمامالا   . 1 هیبا . نب  دایز  دیلو و  نب  دلاخ 
طارـصلا ...« ) هب ضّرعی  ریبز  نب  هّللادـبع  ناکف  تتامف  ۀـبکار ، تناکو  اهیف  تعقوف  ةرفح ، أـّیه  هتیب . یف  ۀـشئاع  هتراز  اّـملف  لـجخف   . »... 2

(. 45 موس ، ءزج   / 3 میقتسملا :

رگید رورت  حرط  هیواعم و   . 4

رگید رورت  حرط  هیواعم و   . 4
وا يارب  مهرد  رازه  دـص  غلبم  هب  یلوپ  ادـتبا  رد  هیواعم  دوبدـیزی . يدـهع  تیالو  نافلاخم  زا  هشیاع ، ردارب  رکبوبا و  دـنزرف  نامحرلادـبع 
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: تفگ لمع  نیا  هب  خساپ  رد  نامحرلادبع  داتسرف و 
; يایندب ینید  عیبأ  ال 

. مشورف یمن  ایند  هب  ار  منید  نم 
نامحرلادبع و هب  هیواعم  طّسوت  لوپ  نداتـسرف  زا  دعب  تسا : هدمآ  نینچ  دور ، یم  رامـش  هب  ربتعم  ياه  باتک  زا  هک  باعیتسالا  باتک  رد 

1 )!( دُرم نامحرلادبع  هک  تشذگن  يزیچ  وا  ِندرکن  لوبق 
: دنسیون یم  ّتنـس  لها  ناراگن  خیرات  دوش . یم  شاف  نامحرلادبع  گرم  یگنوگچ  رد  يرتشیب  قیاقح  وج ، تسج و  قیقحت و  یکدنا  اب 

)!( مناسرب لتق  هب  ار  وت  مراد  میمصت  تفگ : رکبوبا  نب  نامحرلادبع  هب  هیواعم 
. دنتفای ار  رکبوبا  نب  نامحرلادبع  هدرم  هزانج  يا  همّدقم  چیه  نودب  هک  تشذگن  یتّدم  درک و  دیدهت  لتق  هب  ار  وا  یمسر  روط  هب  هیواعم 
ار دیزی  شدنزرف  هیواعم )  ) نینمؤملاریما تفگ : نینچ  يا  هبطخ  رد  دوب ، هنیدم  یلاو  ناورم  یتقو  هک  تسا  هدروآ  دوخ  خیرات  رد  ریثا  نبا 

. تسا هدیزگرب  امش  يارب  دوخ ، ینیشناج  هب 
دّمحم تّما  يارب  يریخ  امـش  دییوگ . یم  غورد  هیواعم  مه  وت و  مه  ناورم ! يا  تفگ : تساخرب و  ینخـس  نینچ  ندینـش  اب  نامحرلادـبع 

امش زا  کی  ره  هک  يا  هنوگ  هب  دینک ، تسرد  یثوروم  تنطلـس  دیهاوخ  یم  امـش  دیراد . تنطلـس  یهاشداپ و  دصق  طقف  دیا و  هتـساوخن 
. دریگب ار  وا  ياج  ناتنادناخ  زا  يرگید  درف  دریمب ،

دش و هدـنهانپ  هشیاع  شرهاوخ  هناخ  هب  وا  هک  دـندراذگ  شیپ  اپ  وا  يریگ  تسد  يارب  تموکح  نارومأم  نامحرلادـبع ، ضارتعا  زا  دـعب 
.285  / 2 باعیتسالا :  . 1 2. دومن نعل  تحارص  هب  ار  ناورم  هک  ییاج  ات  درک  عافد  وا  زا  هشیاع 

. هدعب دیزی  هنبا  فلختسا  دقو  لأی  ملف  مکل  راتخا  دق  ۀیواعم )  ) نینمؤملاریمأ ّنإ  لاقف : بطخ ، ناورم  ّنإ   . » 2
اهولعجت نأ  نودیرت  مکّنکلو  دّمحم  ۀّمُال  امتدرأ  ریخلا  ام  ۀیواعم ، بذـکو  ناورم ! ای  هّللاو  تبذـک ، لاقف : رکب  یبأ  نب  نامحرلادـبع  ماقف 

(. ق لاس 56 ه ـ عیاقو  . 250  / 3 خیراتلا : یف  لماکلا  ...« ) لقره ماق  لقره  تام  امّلک  ۀّیلقره .

قیاقح اب  يزاب 

قیاقح اب  يزاب 
هلئسم هک  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  هّللا  لوسر  تفالخ  اب  طقف  هن  ناشیا  هک  میـسر  یم  هجیتن  نیا  هب  ّتنـس  لها  ناملاع  یملع  هویـش  رد  ّتقد  اب 

. دننک یم  دروخرب  هنوگ  نیمه  زین  یخیرات  ثداوح  لقن  خیرات و  اب  هکلب  دننک ، یم  يزاب  تسا ، یمهم  رایسب 
یم هنیمز  نیا  رد  يراُخب  یتافّرصت !؟ هچ  اب  اما  تسا ، هدمآ  زین  يراُخب  حیحـص  رد  یتافّرـصت  اب  میدرک ، رکذ  نامحرلادبع  هرابرد  هچ  نآ 

وا هب  يزیچ  رکب  یبا  نب  نامحرلادبع  درک ، حرطم  ار  تعیب  نتفرگ  دیزی و  ینیـشناج  هلئـسم  دناوخ و  هبطخ  زاجح  رد  ناورم  یتقو  دسیون :
1 )!( تفگ

هچ نامحرلادبع  یتسار ، هب  دروآ . یمن  ار  ناتـساد  همادا  دـیوگ و  یمن  يرگید  نخـس  دـنک و  یم  هدنـسب  لقن  زا  رادـقم  نیمه  هب  يراُخب 
هیواـعم وت و  ناورم ! يا  هتفگ : هدرک و  نیهوـت  هیواـعم  هب  نامحرلادـبع  اریز  تسا ؟ هدرک  يراددوـخ  نآ  لـقن  زا  يراـخب  هک  تسا  هتفگ 

. دینک یهاشداپ  ار  تفالخ  دیهاوخ  یم  دیتسه و  وگ  غورد 
قیاقح لقن  زا  دـیاب  دنتـسه ، هیواعم  ههبج  طـخ و  رد  هک  یناـنآ  هک  ارچ  تسین ; ریذـپ  لّـمحت  يراـُخب  لاـثما  يارب  نانخـس  نیا  یفرط ، زا 

. دوشن دراو  ناشنارورس  هب  يا  هشدخ  ات  دننک  يریگولج 
ار وا  دنتسناوتن  رگید  دش و  دراو  هشیاع  هناخ  هب  وا  دنریگب و  ار  وا  داد  روتـسد  ناورم  تفگ و  يزیچ  نامحرلادبع  دیوگ : یم  طقف  يراُخب 

)!(. دننک ریگ  تسد 
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مارتحا و وا  يارب  هدوب و  اج  نآ  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  رـسمه  هشیاـع  نوچ  دـننک ؟ ریگ  تسد  ار  نامحرلادـبع  دنتـسناوتن  ارچ 
. دندوب لئاق  یتمرح 

: تفگ نامحرلادبع  هب  هیواعم  دیوگ : یم  دنک و  یم  وگزاب  ار  تقیقح  یتحار  هب  يربط  یلو 
... ; کلتقا نأ  تمّمه  دقل  هّللاو !

... . مشک یم  ار  وت  دنگوس ! ادخ  هب 
.468 467 ـ   / 8 يرابلا : حتف   . 1 2. درم نامحرلادبع  هک  تشذگن  یتّدم  نخس ، نیا  زا  دعب  و 

.226  / 4 يربط : خیرات   . 2

رگید عنام  دلاخ ; نب  نامحرلادبع   . 5

رگید عنام  دلاخ ; نب  نامحرلادبع   . 5
نامحرلادبع و ياه  مان  هب  رـسپ  ود  دیلو  نب  دلاخ  دوب . دـیزی  ینیـشناج  حرط  نافلاخم  زا  رگید  یکی  دـیلو  نب  دـلاخ  دـنزرف  نامحرلادـبع 

مان هب  يدنزرف  یصخش  نینچ  لاعتم ، دنوادخ  هدارا  رب  انب  یلو  تشاد ، مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  اب  يا  هنیرید  ینمـشد  دلاخ  تشاد . رجاهم 
. تفرگ رارق  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  باکر  رد  نیّفص  گنج  رد  هک  دراد  رجاهم 

مچرپ نیرت  گرزب  زا  هکلب  نایرکـشل ، وزج  طقف  هن  دوب و  هیواعم  رکـشل  رد  نیّفـص  گـنج  رد  وا  تسا . دـلاخ  رگید  رـسپ  نامحرلادـبع ،
. دنا هتشاد  وا  هب  یّصاخ  هقالع  ماش  لها  تسا و  هدوب  مظعألا » ءاوللا  لماح   » وا رکشل . ناراد 

يا تفگ : دـناوخ و  ماش  مدرم  يارب  يا  هبطخ  دریگب ، تعیب  دـیزی  يارب  تساوخ  یم  هیواعم  هک  یماگنه  دـیوگ : یم  ّربلادـبع  نبا  ظـفاح 
تدحو دناوتب  هک  مراپسب  یسک  هب  مدوخ  زا  دعب  ار  امش  یتسرپرـس  هک  مداتفا  رکف  نیا  هب  هتفر ، الاب  نم  نس  ما و  هدش  ریپ  رگید  نم  مدرم !

. دییوگب هراب  نیا  رد  ار  ناتدوخ  رظن  يأر و  سپ  متسه ، امش  لثم  يدرف  زین  نم  دیامن . هرادا  ار  تموکح  دنک و  ظفح  ار  امش 
1. مییامن یم  باختنا  امش  ینیشناج  هب  ار  دلاخ  نب  نامحرلادبع  ام  دنتفگ : قاّفتا  هب  مدرم  همه 

نامحرلادـبع هک  نیا  ات  درک  یفخم  عوضوم  نیا  زا  ار  دوخ  یتحاران  وا  دـش . مامت  نارگ  نیگنـس و  رایـسب  هیواـعم  يارب  مدرم  رظن  يأر و 
يدوهی بیبط  هب  هیواعم  تشاد . یّـصاخ  هاـگیاج  هیواـعم  دزن  بیبط  نیا  هک  داتـسرف  وا  هجلاـعم  يارب  يدوهی  یبیبط  هیواـعم  دـش و  راـمیب 

هک دوش  هتفگ  مدرم  نایم  رد  اّما  دریمب ، وا  ات  دهد  رارق  هدنـشک  یّمـس  نامحرلادبع  ياوادـم  تهج  هدـش  زیوجت  يوراد  رد  ات  داد  روتـسد 
. تسا هتشذگرد  يرامیب  رثا  رب  نامحرلادبع 

نامحرلادـبع ياـه  هدور  هیر و  هیحاـن  رد  وراد ، نیا  هجیتـن  رد  تخاـس . یلمع  ار  هشقن  درک و  لـمع  هیواـعم  روتـسد  قبط  يدوهی  بیبـط 
2. دیماجنا وا  گرم  هب  هک  دمآ  دیدپ  یلکشم 
: دیازفا یم  ناتساد  لقن  همادا  رد  ّربلادبع  نبا 

ار نامحرلادبع  ماقتنا  دش و  قشمد  دراو  هنایفخم  روط  هب  شمالغ  هارمه  نامحرلادـبع ، ردارب  دـلاخ ، نب  رجاهم  هنازومرم  رورت  نیا  یپ  رد 
3. تسا فورعم  ناسانش  لاجر  ناراگن و  خیرات  دزن  نایرج  نیا  دناسر . لتق  هب  ار  وا  تفرگ و  يدوهی  بیبط  نآ  زا 

ایند زا  هیواعم  هک  ینامز  ات  وا  دـندرک . نادـنز  یهار  دـنتفرگ و  ار  رجاهم  یتلود  نارومأم  دـننک . ریگ  تسد  ار  رجاهم  داد  روتـسد  هیواـعم 
4. دوب نادنز  رد  تفر ،

هیواعم زا  دعب  دیزی  ینیشناج  نافلاخم  زا  وا  نوچ  دوش ؟ یم  رورت  هنوگ  نیا  هدوب ، هیواعم  رکشل  ناگرزب  ناروای و  زا  هک  نامحرلادبع  ارچ 
تنطلـس تفـالخ و  یتحار  هب  دـیزی  هدـنیآ  رد  اـت  تشاد  یمرب  هار  رـس  زا  ار  وا  دـیاب  سپ  دـش . یمن  ققحم  حرط  نیا  وا  دوجو  اـب  هدوب و 

)!( دریگب ار  وا  ياج  دهد و  همادا  ار  شردپ 
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: دسیون یم  دیامن و  یم  رکذ  ار  يدوهی  بیبط  نآ  مان  دنک ، یم  لقن  ار  ارجام  مامت  هک  نیا  رب  هوالع  رکاسع  نبا 
مدـق اّملف  صمح ، جارخ  ۀـیابج  هّیلوی  نأو  شاع  ام  هجارخ  هنع  عضی  نأ  کـلذ  لـعف  وه  نإ  هل  نمـضو  هلتق  یف  لاـتحی  نأ  لاـثأ  نبا  رمأـف 

امب ۀیواعم  یفوف  صمحب  تامف  اهبرشف ، هکیلامم ، ضعب  عم  ۀمومسم  ۀبرش  لاثأ  نبا  هیلإ  ّسد  مورلا  دالب  نم  ًافرـصنم  صمح  نامحرلادبع 
5; هجارخ هنع  عضوو  صمح  جارخ  هّالوو  هل  نمض 

تاـیلام و تخادرپ  زا  ندـش  فاـعم  ار  راـک  نیا  شاداـپ  دـشکب و  يا  هشقن  نامحرلادـبع  لـتق  يارب  هک  داد  روتـسد  لاـثَا  نبا  هـب  هیواـعم 
صمح رد  زین  وا  درک و  مومسم  ار  دلاخ  نب  نامحرلادبع  روتـسد ، قبط  لاثَا  نبا  داد . رارق  دش ، یم  هتفرگ  ناناملـسم  ریغ  زا  هک  یـضراوع 

.172 لاوطلا : رابخالا   . 1 درک . لمع  دوخ  دادرارق  هب  هیواعم  تشذگرد و 
ۀعیبلا ۀـیواعم  دارأ  اّمل  ّهنإ  : » ّربلادـبع نبا  ظفاحلا  لاق  تسا : هدـمآ  نینچ  عبنم  نیا  رد  تسا ) هباـصالا  اـب  عوبطم   ) 409  / 2 باـعیتسالا :  . 2

اّمنإو مکل ، ًاماظن  نوکی  لجرل  دقعأ  نأ  تدرأ  دقو  یلجأ ، برقو  یّنـس  تربک  دـق  ّهنإ  ماشلا ! لهأ  ایأ  مهل : لاقو  ماشلا  لهأ  بطخ  دـیزیل 
. مکیأر اوأرف  مکنم ، لجر  انأ 

. دلاخ نب  نامحرلادبع  انیضر  اولاقو : اوعمتجاو  اوقفصأف 
هیقسیف هیتأی  نأ  ًانیکم ـ  هدنع  ناکو  ًایدوهی ـ  هدنع  ًابیبط  ۀیواعم  رمأف  ضرم ، نامحرلادبع  ّنإ  ّمث  هسفن ، یف  اهّرسأو  ۀیواعم  یلع  کلذ  ّقشف 

«. تامف هنطب  قرخناف  هاقسف ، هاتأف  اهب . هلتقی  ًۀیقس 
موق هعمو  هیلع  جرخف  ۀیواعم ، دنع  نم  الیل  جرخف  يدوهیلا . کلذ  ادصرف  هل  مالغو  وه  ًایفختسم  قشمد  دلاخ  نب  رجاهملا  هوخأ  لخد   . » 3

(. 409  / 2 باعیتسالا : ...« ) رابخألاو راثآلاب  ملعلاو  ةریسلا  لهأ  دنع  ةروهشم  هذه  هتّصقو  رجاهملا  هلتقف  هنع ، اوبره 
(. 215  / 16 قشمد : ۀنیدم  خیرات  « ) ۀیواعم تام  یتح  سبحلا  نم  جرخی  ملو  دیلولا  نب  دلاخ  نب  رجاهم  سبح  ۀیواعم  ّنأ   . » 4

.163  / 16 قشمد : ۀنیدم  خیرات   . 5

هیبا نب  دایز  ماجرف 

هیبا نب  دایز  ماجرف 
تسین صخشم  شردپ  هک  تسا  یسک  وا  تسا . فورعم  ناگمه  يارب  وا  لاح  حرـش  دوب . دیزی  ینیـشناج  حرط  نافلاخم  زا  هیبا ، نب  دایز 

(. تسا هدازانز  (و 
)!( درک یفرعم  زور  نآ  هعماج  هب  شدوخ  يردارب  هب  ار  وا  دومن و  بوسنم  نایفسوبا  شردپ  هب  ار  دایز  هیواعم ،

اهنت هن  دوب و  فلاخم  دیزی  يدهع  یلو  اب  هک  هدوب  یناسک  زا  دایز  يرآ ، تشادرب ؟ نایم  زا  ار  وا  يا  هزیگنا  فدـه و  هچ  هب  هیواعم  لاح ،
. دینارورپ یم  ار  هیواعم  زا  دعب  تموکح  نتفرگ  تسایر و  رکف  دوخ  رس  رد  هک  هتشاد  تفلاخم 

باتـش دوخ ، زا  دـعب  ینیـشناج  هب  دـیزی  یفرعم  يارب  هیواعم ! يا  تشون : هیواـعم  هب  يا  هماـن  تحیـصن  یهاوخریخ و  هب  ساـسا ، نیمه  رب 
. نکم

هک هدرک  لایخ  دراد و  تساـیر  هزیگنا  صخـش  نیا  هک  هدیـسر  ربخ  نم  هب   1! دیبع دـنزرف  رب  ياو  تفگ : دیـسر ، هیواعم  هب  همان  نیا  یتقو 
2. مزیر یم  ار  شیوربآ  هعماج  رد  منک و  یم  یفن  نایفسوبا  مردپ  هب  ار  وا  باستنا  دنگوس ! ادخ  هب  دشاب . نم  نیشناج  دناوت  یم 

دمآ دوجو  هب  هیبا  نب  دایز  تسد  رد  یمخز  هک  تشذگن  يا  هتفه  دیزی ، ینیشناج  نوماریپ  اه  فرح  نیا  ندش  لدب  در و  زا  دعب  ماجنارس 
)!( تسا هدش  التبم  نوعاط  هب  وا  هک  دنتفگ  مدرم  دیماجنا و  وا  گرم  هب  و 

3. دشاب هدوب  هیواعم  طّسوت  نامومسم  هلمج  زا  دایز  هک  دنا  هداد  يوق  لامتحا  زین  مدرم  زا  يرایسب 
لتق هب  نوگانوگ  ياه  هویـش  هب  هک  دوب  ماش  زاجح و  رد  دـیزی  يدـهع  تیالو  نامحازم  نافلاخم و  ماجرف  زا  يا  هنومن  دـش ، نایب  هچ  نآ 
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. دننک یم  بوسنم  وا  هب  ار  دایز  هک  تسا  یناردپ  زا  یکی  مان  دیبع   . 1 دنا . هدیسر 
ضعب یفو  دـیزی ...، فالختـسا  یف  لجعی  ـال  نأ  ۀـیواعم  یلع  راـشأ  ّهنإـف  هیبأ ، نب  داـیز  : » تسا هدـمآ   220  / 2 یبوـقعی : خـیرات  رد   . 2

يداحلا ّنأ  ینغلب  دقل  دیبع ! نبا  یلع  یلیو  لاق : دایز  ۀلاسر  هتلصو  اّمل  ۀیواعم  ّنأ  کلذب  دهشیو  هسفنل ، اهدیری  ناک  ّهنأ  دیفی  ام  رداصملا 
«. دیبع هیبأ  یلإو  ۀّیمس  هُّما  یلإ  ّهندرأل  هّللاو  دایز ، يدعب  ریمألا  ّنأ  هل  ادح 

.203  / 19 قشمد : ۀنیدم  خیرات  ، 496  / 3 ءالبنلا : مالعا  ریس  ، 235  / 2 نامه :  . 3

نافلاخم اب  هزرابم  رد  يرگید  شور  دیعبت ،

نافلاخم اب  هزرابم  رد  يرگید  شور  دیعبت ،
حرط اب  هک  ار  نامز  نآ  لها  زا  یناگرزب  وا  دوب . دیعبت  دیزی ، ینیـشناج  يدهع و  تیالو  حرط  نافلاخم  اب  هزرابم  يارب  هیواعم  رگید  شور 
. تسا ناّفع  نامثع  نب  دیعس  نامثع ، رسپ  هلمج  نآ  زا  دنوش . وا  حرط  عنام  دنناوتن  ات  درک  دیعبت  رود  یطاقن  هب  دندوب ، فلاخم  روکذم 

دوخ و موق  دزن  وا  تسا . هفیلخ  نامثع  نب  دیعـس  هیواعم ، زا  دعب  هک  دندوب  رواب  نیا  رب  هنیدـم  مدرم  دـسیون : یم  هنیمز  نیا  رد  رکاسع  نبا 
یمن دـیزی  هب  تبون  هدـیقع  نیا  اب  زگره  دوب و  یعطق  مامت و  مدرم ، دزن  رد  داقتعا  رواـب و  نیا  تشاد . یتیعقوم  نینچ  شناوریپ  هیما و  ینب 

: دوب هدش  روهشم  مدرم  مومع  نیب  رد  دندروآ و  رد  مظن  هب  ار  انعم  نیا  ییاج  ات  دیسر 
دیدحلا هماه  لانی  یّتحدیزی  اهلانی  هّللاو ال 

1; دیعس هدعب  ریمألا  ّنإ 
دیعـس هیواعم )  ) وا زا  دعب  ياور  نامرف  دیـسر . دهاوخ  لتق  هب  دشاب ، رکف  نیا  رد  رگا  دیـسر و  دهاوخن  تموکح  هب  دیزی  دنگوس ! ادـخ  هب 

. تسا
: دسیون یم  هیاهنلاو  ۀیادبلا  رد  هراب  نیا  رد  ریثک  نبا 

. ینک یفرعم  ینیشناج  هب  ار  دیزی  یهاوخ  یم  وت  ما  هدینش  تفگ : وا  هب  دش و  دراو  هیواعم  رب  دیعس  يزور 
! يرآ داد : خساپ  هیواعم 

دوخ دنزرف  وت  لاح ، نیا  اب  يا . هدیـسر  ماقم  نیا  هب  نم  ردپ  یهاوخ  نوخ  تکرب  هب  يدوب و  مردپ  تیانع  دروم  هراومه  وت  تفگ : دـیعس 
. مرتراوازس رما  نیا  رب  یصخش  تاهج  زا  مه  ردام و  ردپ و  تهج  زا  مه  دیزی  زا  نم  هک  یلاح  رد  ییامن ، یم  مّدقم  نم  رب  ار 

، دیزی تیبرت  هدوب و  ینارصن  دیزی ، ردام  دشاب ، ردام  تهج  زا  رگا  تسا و  هیواعم  دیزی ، ردپ  نامثع و  نم  ردپ  یجنسب ، ردپ  تهج  زا  رگا 
. تسا ینارصن 

: تفگ نینچ  وا  خساپ  رد  هیواعم 
ًاریخ کنوک  اّمأو  اهنم . ریخ  یهف  ۀیبلک  کُّماو  قحف  هیبأ  نم  ًاریخ  کیبأ  نوک  اّمأو  رکنی ، رمأ ال  ّهنإف  ّیلإ  کیبأ  ناسحإ  نم  ترکذ  ام  اّمأ 

2; مکّلک مکنم  ّیلإ  ّبحأ  دیزی  ناکل  کلثم  ًالاجر  ۀطوغلا  یلإ  تئلم  ول  هّللاوف  هنم 
راکنا ناوت  یمن  ار  اه  نیا  همه  تسا ، رتهب  وا  ردام  زا  وت  رداـم  تسا ، رتهب  دـیزی  ردـپ  زا  وت  ردـپ  تسا ، هدرک  یبوخ  نم  هب  تردـپ  يرآ ،

رپ وت  لثم  ینادرم  زا  دوب ) یعیـسو  ياضف  هک   ) قشمد رهـش  همه  رگا  دـنگوس ! ادـخ  هب  هن  یـشاب ، رتهب  دـیزی  زا  تدوخ  هک  نیا  یلو  درک ،
. تسا رتزیزع  اه  نآ  همه  زا  دیزی  نم ، دزن  دوش ،

نآ یلاو  يورب و  ناسارخ  هب  تسا  رتهب  هک  دهد  یم  داهن  شیپ  دوب ، مرتحم  زیزع و  هنیدـم  لها  دزن  هک  نامثع  هدازاقآ  هب  هیواعم  ماجنارس 
3. يوش اج 

. درواین یپ  رد  هیواعم  دیزی و  يارب  يّرش  دشاب و  رود  هب  تموکح  زکرم  زا  ات  دورب  ناسارخ  هب  نامثع  رسپ  تساوخ  یم  وا 
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لتق هب  ار  دیعـس  هک  دـندرک  کیرحت  ار  وا  نایفارطا  نامالغ و  هیواعم ، تموکح  بناج  زا  تفر ، ناسارخ  هب  دیعـس  هک  هاـگ  نآ  ماـجنارس 
زا دـعب  نانآ  دنـشکب ، ار  رگید  مه  هک  دـنداد  روتـسد  نامالغ  نآ  هب  دـنامب ، یفخم  دیعـس  لتق  زار  ّرـس و  هک  نیا  لیلد  هب  دـعب  دـنناسرب و 
 / 21 قشمد : ۀنیدم  خیرات   . 1 4 )!( دنامن یقاب  نانآ  زا  رگید  یسک  هک  يروط  هب  دنتشک ، ار  رگید  مه  دنداتفا و  مه  ناج  هب  دیعـس  نتـشک 

.223
 . 80  / 8 هیاهنلاو : ۀیادبلا   . 2

.390 389 ـ   / 5 نایعالا : تایفو   . 3
.2514 فارشالا : باسنا  ، 237  / 2 یبوقعی : خیرات   . 4

لوپ اب  ناگرزب  يرادیرخ 

لوپ اب  ناگرزب  يرادیرخ 
توکـسلا قح  ای  لوپ و  نداد  اب  ار  فلاخم  ناگرزب  زا  يا  هّدع  شور  نیا  رد  وا  دیزگرب . ار  یموس  شور  دیزی  تیالو  تابثا  يارب  هیواعم 

ایند هب  ار  منید  نم  تفگ : وا  یلو  داتـسرف ، مهرد  رازه  دص  رکبوبا ، دـنزرف  نامحرلادـبع  يارب  هیواعم  هک  تشذـگ  رت  شیپ  دـیرخ . نداد 
. مشورف یمن 

ینیشناج هیواعم ، زا  نانآ  ات  دتسرفب  ماش  هب  ار  هفوک  لها  زا  يا  هّدع  داد  روتسد  هبعـش  نب  ةریغم  هفوک  یلاو  هب  هیواعم  حرط  نیا  يارجا  رد 
. دنراتساوخ ار  دیزی  يدهع  تیالو  مدرم  هک  دنیوگب  يریبعت ، هب  دننک )!( تساوخرد  ار  دیزی 

يارب ینک ؟ یم  لطعم  ارچ  اقآ ! يا  دنتفگ : وا  هب  دندرک و  تکرش  هیواعم  ینارنخس  رد  نانآ  داتـسرف . ماش  هب  دیزگرب و  ار  رفن  لهچ  هریغم 
هب ار  دیزی  هک  تسا  نیا  تحلـصم  دش ؟ دهاوخ  هچ  میناد  یمن  میرادن و  ربخ  هدنیآ  زا  ام  هیواعم ! يا  يراذگ !؟ یم  راظتنا  رد  ار  مدرم  هچ 

...)!( ینک یفرعم  دوخ  ینیشناج 
)!( میامن یم  مالعا  دعب  منک و  رکف  نم  دینک ! ربص  امش  سپ  دشاب ، تسا ؟ نیا  امش  تساوخرد  بجع ! تفگ : خساپ  رد  هیواعم 

. دوب هبعش  نب  ةریغم  رسپ  هورع  هورگ  نیا  هدرکرس 
؟ دیرخ یغلبم  هچ  هب  ار  هورگ  نیا  نید  وت  ردپ  تفگ : وا  هب  يدرف 

. مهرد رازه  یس  داد : خساپ  هورع 
 1 )!( دوب نازرا  یلیخ  نانآ  نید  بجع ! تفگ :

.350  / 3 خیراتلا : یف  لماکلا  ، 298  / 40 قشمد : ۀنیدم  خیرات   . 1

وا توکس  رمع و  نب  هّللادبع 

وا توکس  رمع و  نب  هّللادبع 
هّللادبع هتشاد ، ناناملسم  هعماج  مالسا و  يارب  يرایسب  ياهررض  یفرط  زا  هیواعم و  دیزی و  يارب  یناوارف  دیاوف  وا  یهارمه  هک  یسک  اهنت 

ارچ تشاد ; یناوارف  راثآ  وا  توکـس  درک و  توکـس  لوپ  نتفرگ  اب  هک  هدوب  دیزی  يدـهع  تیالو  حرط  نافلاخم  زا  زین  وا  تسا . رمع  نب 
وا هب  زین  شردپ  لیلد  هب  نآ ، رب  نوزفا  دوب و  هنومن  وگلا و  راید  نآ  مدرم  زور و  نآ  هعماج  يارب  دوب و  سدقم  يدرم  رهاظ  هب  هّللادبع  هک 

1. درک دییأت  ار  هیواعم  همانرب  حرط و  شتوکـس  اب  هظحل  نیرخآ  ات  تفرگ و  مهرد  رازه  دص  دوخ  توکـس  يارب  وا  دندرازگ . یم  مارتحا 
.60  / 13 يرابلا : حتف   . 1
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وا رادیاپان  توکس  ریبز و  نب  رذنم 

وا رادیاپان  توکس  ریبز و  نب  رذنم 
توکـس نیا  یلو  درک ، توکـس  تفرگ و  مهرد  رازه  دص  يو  دوب ، دیزی  يدهع  تیالو  نافلاخم  زا  زین  وا  تسا . ریبز  ِنادنزرف  زا  رذـنم ،

: تفگ یم  مدرم  هب  وا  هک  ارچ  تشادن ; ماود  یلیخ 
1; ةالصلا عدی  یّتح  رکسیل  ّهنإ  هّللاو  رمخلا ، برشیل  ّهنإ  هّللاو  هربخ ، مکربخأ  نأ  یب  عنص  ام  ینعنمی  الو  فلأ ، ۀئامب  ینزاجأ  دق  ّهنإ 

دروخ و یم  بارـش  وا  دنگوس ! ادخ  هب  منکن . نایب  ار  تقیقح  نم  هک  دوش  یمن  ثعاب  نیا  یلو  داتـسرف ، نم  يارب  مهرد  رازه  دص  دـیزی 
. تسین زامن  لها 

. تشادن دیزی  اب  یتفلاخم  ادص و  رس و  اّما  تفگ ! زین  ار  تقیقح  یلو  تفرگ ، ار  لوپ  رذنم 
یبیترت ره  هب  ار  نافلاخم  ات  دوب  ماش  زاجح و  رد  وا  يدـهع  تیالو  دـیزی و  تسایر  يارب  هیواعم  ياـه  هماـنرب  زا  یخرب  تشذـگ ، هچ  نآ 

.368  / 4 يربط : خیرات   . 1 دنوشن . وا  حرط  يارجا  عنام  نانآ  دنک و  بوکرس 

هفوک رد  وا  نایلاو  هیواعم و  ياه  تیلاعف 

هفوک رد  وا  نایلاو  هیواعم و  ياه  تیلاعف 
نانمـشد زا  اـی  رفن  شـش  نیا  هک  نیا  هّجوت  بلاـج  هتکن  دـندوب . رفن  شـش  وا  گرم  ماـگنه  اـت  هیواـعم  تساـیر  يادـتبا  زا  هفوـک  ناـیلاو 

مهیلع تیب  لها  اب  یعون  هب  نانآ  همه  دـندوب و  هیواعم  هب  دارفا  نیرت  کـیدزن  زا  اـی  هیما و  ینب  زا  اـی  مالـسلا ، مهیلع  تیب  لـها  تخـسرس 
. دنتشاد ینمشد  مالسلا 

يدارفا  5 ریشب نب  نامعن  4 و  مکح ّما  نب  نامحرلادبع   3، سیق نب  كاحض   2، دیـسا نب  دلاخ  نب  هّللادـبع  هیبا ، نب  دایز   1، هبعش نب  ةریغم 
. مالسلا مهیلع  تیب  لها  فورعم  نانمشد  زا   . 1 تسا . هدیزگرب  هفوک  يراد  ناتسا  يدهع و  تیالو  هب  ار  نانآ  هیواعم  هک  دنتسه 

. ناّفع نب  نامثع  داماد  هیماونب و  زا   . 2
نآ رد  دیزی  هک  ارچ  دناوخ ; زامن  هیواعم  هزانج  هب  صخش  نیمه  دوب . ماش  رهش  سیلپ  سیئر  نیّفـص و  گنج  رد  ماش  لها  هدنامرف  وا   . 3
زا وا  ددرگرب ، دیزی  ات  درک  لرتنک  یبوخ  هب  هیواعم  زا  دعب  ار  رهش  سیق  نب  كاّحض  دوب . هتفر  رهش  جراخ  هب  حیرفت  یشایع و  يارب  نامز 

. دوب هیواعم  نادناخ  هب  دارفا  نیرت  کیدزن 
وا و زامن ، زا  دعب  هراومهمالسلا  هیلع  قداص  ماما  یتیاور ، قبط  هک  تسا  یسک  نامه  تسا ; نایفـسوبا  رتخد  هیواعم و  رهاوخ  مکح  ّمُا   . 4

. دندرک یم  نعل  ار  رگید  یعمج 
هدعاس ینب  هفیقس  يارجام  رد  هک  تسا  یسک  ریشب  تسا و  ریشب  رـسپ  وا  تسا . مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  تخـسرس  نانمـشد  زا  نامعن   . 5

. درک يرادفرط  رکبوبا  زا  تخادنا و  فالتخا  راصنا  نیب 
وا شقن  دوب . دـیزی  هارمه  لحارم  مامت  رد  ماش  هب  ناریـسا  ندرب  ینعی  نآ  زا  دـعب  البرک و  هثداح  زا  لبق  هک  تسا  یناسک  هلمج  زا  ناـمعن 

. درک میهاوخ  نایب  يدوز  هب  ار  مالسلا  هیلع  ءادهشلادّیس  ترضح  مالسلا و  هیلع  ملسم  ترضح  نایرج  رد 

وا نایلاو  راتفر  هیواعم و  نارود 

وا نایلاو  راتفر  هیواعم و  نارود 
ره دهد ; یم  ناشن  ار  نامز  نآ  رد  نیملـسم  نایاور  نامرف  تیعـضو  هک  دراد  دوجو  یناتـساد  هیواعم ، رهاوخ  ِدنزرف  نامحرلادـبع  هرابرد 
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. درادن ینادنچ  طابترا  ثحب  عوضوم  اب  هک  دنچ 
، دیـسر وا  هب  تبون  یتقو  دش . دراو  هیواعم  رب  دوب ، تحاران  یلیخ  هک  یلاح  رد  بارعا  زا  یناوج  يزور  دـسیون : یم  يزوج  نبا  جرفلاوبا 

؟ تسا هدش  هچ  درک : لاؤس  وا  زا  هیواعم 
رتش دنفـسوگ و  دنچ  ایند  لام  زا  ما . هدرک  جاودزا  میومع  رتخد  اب  شیپ  يدـنچ  هک  متـسه  هلیبق  نالف  زا  هفوک ، لها  زا  یناوج  نم  تفگ :
دوخ هناخ  هب  ار  شرتخد  رقف ، تهج  هب  میومع  هک  هدیـسر  ییاج  هب  راک  هدـش و  یلاـخ  متـسد  ما و  هتخورف  ار  اـه  نآ  رورم  هب  هک  متـشاد 

. تسا هدرب 
. مدرک تیاکش  ارجام  نیا  زا  متفر و  مکح  ما  نب  نامحرلادبع  رهش  یلاو  دزن  هب  نم 

وا ییابیز  داتفا و  مرـسمه  هب  نامحرلادبع  مشچ  نایم ، نآ  رد  دـندمآ و  وا  روضح  هب  یتقو  درک . راضحا  ار  شرتخد  ومع و  نامحرلادـبع ،
هک دننک  هجنکش  يردق  هب  ارم  ات  داد  روتسد  درک و  نادنز  راپسهر  ارم  دومن و  جاودزا  مرـسمه  اب  داد و  مهرد  رازه  هد  میومع  هب  دید ، ار 

. مهد تیاضر  مرسمه  قالط  هب  نم 
...)!( دوب هجنکش  رثا  رب  نادنز  رد  زین  ناوج  نیا  قالط  و  درب )!(... شا  هناخ  هب  ار  رتخد  نآ  قالط ، زا  شیپ  هتبلا 

تسد هب  ار  همان  ات  داتسرف  یکیپ  تشون و  نامحرلادبع  هب  نحللادیدش  يا  همان  دش و  تحاران  یلیخ  دینـش ، ار  هیئاوکـش  نیا  هیواعم  یتقو 
. دنادرگرب شرهوش  هب  دهد و  قالط  دیاب  ار  نز  نیا  هک  داد  روتسد  دناسرب و  نامحرلادبع 

ارم دعب  مشاب و  نز  نیا  اب  نم  ات  داد  یم  تصرف  نم  هب  لاس  کی  هیواعم  شاک  يا  تفگ : دیشک و  یهآ  دیسر ، نامحرلادبع  هب  همان  یتقو 
. دیناسر یم  لتق  هب 

. دهد یم  قالط  ار  نز  نآ  راچان  هب  نامحرلادبع  دهد . قالط  ار  وا  دیاب  نالا  نیمه  هک  دنک  یم  رارصا  نامحرلادبع  هب  هیواعم  کیپ 
يارب نز  نیا  هک  تسا  فیح  تفگ : دوخ  هب  دید ، ار  نز  نیا  هیواعم  هداتـسرف  یتقو  داتـسرف . ماش  هب  کیپ  هارمه  ار  نز  نیا  نامحرلادـبع 

)!( دشاب هیواعم  يارب  دیاب  مناخ  نیا  دشاب ; ناوج  نیا 
هب هک  تفای  یلامج  لامک و  اب  ار  رتخد  داتفا ، رتخد  نیا  هب  هیواعم  مشچ  هک  نیمه  دـندش ، دراو  هیواعم  رب  دندیـسر و  ماش  هب  ود  نآ  یتقو 

)!( دشوپب مشچ  تسناوت  یمن  وا  زا  یتحار 
! رادرب تسد  نز  نیا  زا  ایب و  ناوج ! يا  تفگ : درک و  ور  ناوج  نآ  هب  هیواعم 

)!( ینک ادج  منت  زا  ار  مرس  هک  یطرش  هب  تفگ : ناوج 
ار مادـک  ره  ناوج  نیا  نم و  نیب  هک  يراد  رایتخا  وت  نز ! يا  تفگ : درک و  ور  نز  نآ  هب  دـش و  تحاران  فرح  نیا  زا  تّدـش  هب  هیواعم 

. ینک باختنا  یهاوخ  یم  هک 
. مهاوخ یم  ار  ناوج  نیمه  متسین و  ایند  رویز  رز و  یپ  رد  نم  داد : خساپ  هیواعم  هب  نز  نآ 

: تفگ درک و  ور  ناوج  نآ  هب  هیواعم 
1; اهیف کل  هّللا  كراب  اهذخ ال 

.292  / 5 مظتنملا :  . 1 دنادرگن )!( كرابم  وت  رب  ار  نز  نیا  ادخ  ار و  نز  نیا  ریگب 

هفوک رد  هیواعم  موش  فادها 

هفوک رد  هیواعم  موش  فادها 
هب هک  داد  روتـسد  نایلاو  نیا  زا  مادـک  ره  هب  تخادرپ و  دوخ  نافلاخم  هیفـصت  هب  هفوک  رد  دوخ  نایلاو  زا  نت  شـش  یتسد  مه  اـب  هیواـعم 

: دنداد یم  ماجنا  فده  ود  تهج  هب  ار  لامعا  نیا  دننک . بوکرس  ار  هفوک  نایعیش  یعون 
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. دنورب نیب  زا  دنتسه ، فلاخم  ضراعم و  دیزی  يدهع  تیالو  اب  هک  یناسک  تسخن .
ناگرزب نایعیـش و  زا  هفوک  دنوش و  بوکرـس  دنوربمالـسلا ، هیلع  ءادهـشلادّیس  کمک  هب  تسا  نکمم  هدـنیآ  رد  هک  هفوک  نایعیـش  مود .

. ددرگ یلاخ 
یم رارق  بیقعت  تحت  ار  نانآ  تخانش و  یم  ار  نایعیش  کت  کت  وا  هک  ارچ  تفرگ ; تروص  هیبا  نب  دایز  طّسوت  اه  بوکرـس  نیا  هدمع 

: دنسیون یم  نایعیش  اب  وا  درک  لمع  هرابرد  تحارص  هب  ناراگن  خیرات  زا  یخرب  داد .
; ّیلع ۀعیش  عّبتتی  ناک 

. داد یم  رارق  بیقعت  تحت  ار  نانآ  دوب و  مالسلا  هیلع  یلع  نایعیش  یپ  رد  هیبا  نب  دایز 
تسد ناشنارای  هارمه  هب  ار  نانآ  هیبا  نب  دایز  هک  دنتسه  هفوک  رد  نایعیش  گرزب  ياه  تیـصخش  زا   2 قمح نب  ورمع  1 و  يدع نب  رجح 

هیلع هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  هباحـص  ناگرزب  زا  قمح  نب  ورمع  رجح و  دنـسیون : یم  رفن  ود  نیا  لاح  حرـش  رد  ناسانـش  لاجر  درک . ریگ 
3. دندوب هلآو 

نآ عامتجا  رد  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  هباحص  هک  ارچ  دراد ; مزال  یتامّدقم  ییاه  تیصخش  نینچ  يریگ  تسد  هک  تسا  نشور 
. دنتشاد يا  هژیو  مارتحا  زور 

هب ندادن  مانـشد  نیا  دشن و  رـضاح  وا  اّما  دهد ، مانـشد  دنک و  نعل  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  هک  دنتـساوخ  يدع  نب  رجح  زا  نانآ 
. تشاد زاین  يوق  كردم  هب  نآ  تابثا  يارب  دش و  یم  بوسحم  یگرزب  مرج  نامز  نآ  رد  مالسلا  هیلع  یلع 

هب رجح  دـنتفگ : دـندومن و  اضما  ار  نآ  هفوک  لها  ياه  تیـصخش  زا  ناگرزب  هک  دـندرک  میظنت  يدـع  نب  رجح  ّدـض  رب  يراـموط  ناـنآ 
)!( تسا لتق  قحتسم  یلع  زا  ندرکن  يّربت  تهج 

: تسا هدمآ  نینچ  دندرک ، اضما  ار  راموط  هک  یناسک  یماسا  خیرات  رد 
، ثیرُح نب  ورمع 
، هطفرع نب  دلاخ 

، يرعشا یسوم  وبا  نب  ةدُربوبا 
، هریغم نب  سمش  دبع  نب  دیلو  نب  سیق 

، هحلط نب  قاحسا 
، هحلط نب  یسوم 

، هحلط نب  لیعامسا 
، ماوع نب  ریبز  نب  رذنم 

، صاّقو یبا  نب  دعس  نب  رمع 
، صاّقو یبا  نب  دعس  نب  ةرامع 
، طیعُم یبا  نب  ۀبقع  نب  ةرامع 

، یعبر نب  ثبَش 
، یلهذ روُش  نب  عاقعَق 

، یلجع رَْجبَا  نب  راّجح 
، يدیبز جاّجح  نب  ورمع 

، نشوجلا يذ  نب  رمش 
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، سیق نب  رحَز 
، باهش نب  ریثک 

، فلخ نب  ۀّیُما  نب  دوعسم  نب  رماع 
، سمش دبع  نب  يزعلادبع  نب  ۀعیبر  نب  ۀیراج  نب  زرُحم 

، یمرضح ۀبعش  نب  ملسم  نب  هّللادیبع 
، مهد یبا  نب  لیبحرَش  نب  ِقانِع 

، یمرضح رْجُح  نب  لئاو 
، ینابیش هریبه  نب  ۀلَقْصَم 

، یثراح نیصح  نب  هّللادبع  نب  نَطَق 
، یفقث عْرقَا  نب  ِبئاس 

، یمیمت دراطع  نب  دیُبل 
، هبلعث نب  رضحم 

يدسا و سیق  نب  نامحرلادبع 
. یسمحا هرزع  نب  ةرزع 

: میراد رظن  رد  فده  دنچ  یماسا  نیا  ندروآ  زا  ام 
. دندوب مالسلا  مهیلع  تیب  لها  نمشد  هک  زور  نآ  هفوک  لها  زا  یناگرزب  یفرعم   . 1

مالـسلا و هیلع  ملـسم  ترـضح  تداهـش  رد  دـنا ، هدرک  تیلاـعف  هنوـگ  نیا  يدـع  نب  رجح  يارجاـم  رد  هک  يدارفا  نیمه  زا  يا  هّدـع   . 2
. دنتفر یم  رامش  هب  دیزی  ناوریپ  نارای و  زا  دندوب ، هفوک  مدرم  زا  هک  نیا  اب  دندوب و  دیزی  نایرکشل  زا  زین  مالسلا  هیلع  ءادهشلادّیس 

هتشاد و دامتعا  میدرک ، رکذ  ار  ناشمسا  هک  دارفا  نیا  هب  ّتنس  لها  نادنمشناد  دنتسه و  هّتس  حاحص  لاجر  ناگرزب  زا  دارفا  نیا  رتشیب   . 3
. دننک یم  لقن  تیاور  نانآ  زا  يوار  ناونع  هب  ریسفت  هقف و  ملع  رد  دنسانش و  یم  سّدقت  يراگزیهرپ و  هب  ار  نانآ 

مدرم خیرات  نآ  رد  دیوگن : یـسک  سپ  دندرک . یم  یگدـنز  زور  نآ  هفوک  رد  یناسک  هچ  هک  دوش  یم  مولعم  یبوخ  هب  فیـصوت ، نیا  اب 
. تسا هدوب  نایعیش  اب  هبلغ  ای  دنا و  هدوب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نایعیش  نایفوک 

ار ییاذک  راموط  نآ  هک  يدارفا  زا  دـندوبن . هعیـش  کی  چـیه  دـندوب و  هفوک  ناگرزب  زا  روکذـم  دارفا  نیا  همه  هک  ارچ  تسین ; نینچ  هن ،
هب هک  دندوب  وا  تسد  تلآ  یعون  هب  دایز و  نب  هّللادیبع  نارای  زا  ود  ره  هک  دنتسه  دعس  رمع  نشوجلا و  يذ  نب  رمـش  دندوب ، هدومن  اضما 

. درک میهاوخ  یسررب  ار  نانآ  شقن  ّتیصخش و  يدوز 
ماش هب  ار  وا  رـس  گرزب  ِدرم  نیا  تداهـش  زا  سپ  دایز  دنا . هدیـسر  تداهـش  هب  هیبا  نب  دایز  تسد  هب  هک  تسا  یناسک  زا  قمح  نب  ورمع 

3. دوب ورمع  رس  دش ، هدرب  رگید  ینیمزرس  هب  يرهش  زا  مالسا  رد  هک  يرس  نیتسخن  دنسیون : یم  ناراگن  خیرات  داتسرف .
. درک بیقعت  ار  لیمک  راّمت و  مثیم  يرجح ، دیشر  نوچ  یناگرزب  هلمج  زا  داد ، ماجنا  هفوک  رد  یناوارف  تایانج  هیبا  نب  دایز 

. درک یم  يزاس  كاپ  دوخ  نافلاخم  دوجو  زا  ار  هفوک  وماش  زاجح ، هنیدم ، ياهرهـش  نوگانوگ  ياه  هویـش  اب  هیواعم  تشذگ ، هک  نانچ 
مالسلا و هیلع  ءادهـشلادّیس  ترـضح  دندوب : رفن  ود  طقف  گرزب  ياه  تیـصخش  زا  فلاخم  ناگدنام  یقاب  اه ، قیقحت  اه و  یـسررب  رب  انب 

. ریبز نب  هّللادبع 
دزن ار  نآ  تشون و  يا  همان  ّتیـصو  اهنآ  همادا  اهراک و  ماجنا  يارب  هک  ییاج  ات  درک  هدامآ  ار  تامّدـقم  اه و  هنیمز  هیواعم  هلیـسو  نیدـب 

. دهدب دیزی  هب  ار  همان  ّتیصو  نآ  بسانم  تقو  رد  ات  درک  یفخم  نوجرس  مان  هب  دوخ  ینارصن  مالغ 
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اب تقیقح  نیا  هدوب و  هیواعم  طّسوت  مالسلا  هیلع  ءادهشلادّیس  تداهش  هشقن  حرط و  لصا  هک  دش  دهاوخ  تباث  یسررب  شهوژپ و  همادا  اب 
.329  / 1 باعیتسالا : ، 698 697 ـ   / 1 هباغلا : دُسا   . 1 دش . دهاوخ  تابثا  هتفای ، ماجنا  هک  یتاقیقحت 

.174  / 3 باعیتسالا : 2 و 3 . 
.174  / 3 باعیتسالا :  . 3

رگید يا  هویش  هیواعم و 

رگید يا  هویش  هیواعم و 
مهیلع تیب  لها  اب  دنت  ياهدروخرب  ینمشد و  رد  ناورم  هقباس  تسج . یم  هرهب  ناورم  مان  هب  هنیدم  رد  دوخ  یلاو  زا  هویـش  نیا  رد  هیواعم 

هیلع ءادهـشلادّیس  اب  مدرم  ياهدـمآ  تفر و  زا  ار  وا  داد و  یم  شرازگ  هیواعم  هب  ار  عیاقو  ماـمت  وا  تسا . صخـشم  ناـگمه  دزن  مالـسلا ،
. دمآ رانک  یلع  نب  نیسح  اب  ناوت  یمن  تشون : هیواعم  هب  يا  همان  رد  هک  ییاج  ات  تخاس  یم  هاگآ  مالسلا ،

. دنتشاد دمآ  تفر و  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  اب  هرامه  زاجح ، وقارع  فورعم  ياه  ّتیـصخش  ناگرزب و  دسیون : یم  هنیمز  نیا  رد  يرذالَب 
نآ هب  هک  ییاج  ات  دـندرک  یم  لقن  رگید  کی  يارب  ار  ترـضح  نآ  لـیاضف  ماـقم و  ناـنآ  دوب . مرتحم  رایـسب  ناـشیا  دزن  ترـضح  نآ  و 

: دنتفگ بانج 
... ; دضعو دی  کل  ّانإ 

. میا هدمآ  امش  يرای  کمک و  يارب  ام 
ار یتخس  راگزور  امـش  يارب  تفگ : وا  هب  دمآ و  ناورم  دزننامثع  نب  ورمع  دش ، دایز  راوگرزب  نآ  دزن  هب  مدرم  ياهدش  دمآ و  هک  ینامز 

)!( منک یم  ینیب  شیپ  نیسح  هیحان  زا 
: تشون وا  همان  خساپ  رد  زین  هیواعم  دناسر . وا  عالطا  هب  ار  عاضوا  شرازگ  تشون و  همان  هیواعم  هب  ناورم  هک  دوب  طیارش  نیا  رد 

1 ... ; ککرت ام  ًانیسح  كرتا  نأ 
 / 3 فارـشالا : باسنا  نم  لمج  ، 152  / 3 فارـشالا : باسنا   . 1 شاب . هتـشادن  يراک  وا  هب  هدرکن ، مایق  وت  ّدـض  رب  نیـسح  هک  ینامز  اـت 

.1292 ، 366

هیواعم اب  ءادهشلادّیس  يوگ  تفگ و 

هیواعم اب  ءادهشلادّیس  يوگ  تفگ و 
دیزی ینیـشناج  نافلاخم  رگید  مالـسلا و  هیلع  ءادهـشلادّیس  ترـضح  هک  يا  هسلج  رد  درک . رفـس  زاجح  هب  جح  ماجنا  يارب  هیواعم  یلاس 

. دروآ نایم  هب  وا  یفرعم  دیزی و  ّتیصخش  زا  نخس  هیواعم  دنتشاد ، روضح 
: دندومرف هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ادخ  ربمایپ  رب  دورد  یهلا و  يانث  دمح و  زا  دعب  دنتساخرب و  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ماگنه  نیا  رد 

ملعب هتیوتحا  اّمم  ناک  اّمع  ربخت  وأ  ًابئاغ  تعنت  وأ  ًابوجحم  فصت  ّکنأک  دیزی ، نم  سانلا  مهوت  نأ  دـیرت  دـیزی ...، نع  هترکذ  ام  تمهفو 
... ; هیأر عقوم  یلع  هسفن  نم  دیزی  ّلد  دقو  صاخ 

! يزادنیب هابتشا  هب  ار  مدرم  یهاوخ  یم  وت  یلو  میدیمهف ، یتفگ  دیزی  یفرعم  هرابرد  هچ  ره 
هدیدن و ار  وا  سک  چیه  هک  ییوگ  یم  نخس  يدرف  زا  ایوگ  دنتسین و  ربخ  اب  وا  لاح  زا  مدرم  ایوگ  هک  ییوگ  یم  نخس  دیزی  زا  نانچ  وت 

. تسا هدرک  یفرعم  هعماج  هب  ار  شتّیصخش  دوخ ، لامعا  اب  هک  تسا  یسک  دیزی  هک  نآ  لاح  و  درادن . وا  زا  يربخ 
، دوب فورعم  مدرم  نیب  دوب و  هدش  بکترم  راکـشآ  تروص  هب  دیزی  هک  ار  یمیارج  دـسافم و  نخـس ، همادا  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
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: دندومرف هیواعم  هب  باطخ  دندش و  روآدای 
یف ًاقنحو  روج  یف  ًالطاب  مدقت  تحرب  ام  هّللاوف ! هیقال ، تنأ  اّمم  رثکأب  قلخلا  اذه  رزو  نم  هّللا  یقلت  نأ  كانغأ  امف  لواحت ، ام  کنع  عدو 

1; صانم نیح  تالو  دوهشم  موی  یف  ظوفحم  لمع  یلع  مدقتف  ۀضمغ ، ّالإ  توملا  نیبو  کنیب  امو  ۀیقسألا ، تألم  یّتح  ملظ ،
یمن يا ، هدـش  بکترم  لاح  هب  ات  هک  یلامعا  نیمه  ِخـساپ  وت  هک  ارچ  نک ; رظن  فرـص  يراد  هک  یفدـه  زا  رادرب و  اهراک  نیا  زا  تسد 

هب هدـنامن و  یقاـب  یندز  مه  رب  مشچ  زج  يا  هلـصاف  گرم  وت و  نیب  رگید  يا و  هداد  ماـجنا  ار  اـهروج  اـه و  ملظ  ماـمت  وت  یهدـب . یناوت 
. دید یهاوخ  ار  دوخ  هدنورپ  تسین ـ  نآ  زا  يزیرگ  هک  لامعا ـ  هدهاشم  زور  رد  يدوز 

رگم دیدن  يا  هراچ  دندوب ، هداتسیا  وا  رانک  رد  تسد  هب  ریشمش  نانآ  دوب و  هدروآ  دوخ  هارمه  هب  ماش  زا  زابرس  رازه  هک  یلاح  رد  هیواعم 
نامحرلادـبع یلع ، نب  نیـسح   ) رفن راهچ  نیا  هک  هتفگ  یـسک  هچ  تسا ؟ يا  هعیاش  هچ  نیا  يرآ  دـیوگب : دروآ و  يور  غورد  هب  هک  نیا 

هعیاش غورد و  مدرم  دـنا و  هدرک  تعیب  یگمه  ناگرزب  نیا  دـنا ؟ هدرکن  تعیب  دـیزی  اب  ریبز ) نب  هّللادـبع  رمع و  نب  هّللادـبع  رکب ، یبا  نب 
. دنا هدرکن  تعیب  دیزی  اب  دارفا  نیا  هک  دننک  یم  نامگ  دنفاب و  یم 

راهچ نیا  زا  ردق  نیا  هک  تسا  ربخ  هچ  دنتفگ : هیواعم  هب  تیاکـش  نحل  هب  اه  نآ  درک و  ور  تسد  هب  ریـشمش  ياهزابرـس  نآ  هب  هاگ  نآ 
لوبق ار  نانیا  یـصوصخ  یفخم و  تعیب  ام  دننک و  تعیب  دـیزی  اب  مدرم  دزن  رد  راکـشآ  تروص  هب  دـیاب  دارفا  نیا  ینک ؟... یم  لیلجت  رفن 

. دنوش هاگآ  دیزی ، اب  دارفا  نیا  تعیب  زا  دیاب  همه  هک  ارچ  میرادن ;
دیزی اب  ناگرزب  نیا  هن ، دـیوگ : یم  اه  نآ  خـساپ  رد  هیواعم  دوب ، هتفرگ  تروص  نازابرـس  نیا  هیواعم و  نیب  هک  یلبق  یگنهآ  مه  اـب  دـعب 

دیهاوخ یم  ایآ  دیدرگ ! یم  رش  لابند  امش  ارچ  نازابرس ! يا  تسا . هدوب  تبغر  لیم و  يور  زا  دیزی  اب  دارفا ، نیا  تعیب  دنا و  هدرک  تعیب 
)!( متسه یضار  ناشیا  زا  نم  دییوگن و  نخس  نینچ  ناشیا  هرابرد  دنتسه و  ناناملسم  ناگرزب  نانیا  دینک ؟ اپ  هب  هنتف 

؟ دیا هدرک  تعیب  امش  ایآ  دندیسرپ : مالسلا  هیلع  ءادهشلادّیس  زا  هسلج  نایاپ  زا  دعب 
: دندومرف ترضح 

2 ... ; انداکو انعداخ  ۀیواعم  نکلو  انعیاب  ام  هّللاو ، ال ،
. تسا هیواعم  بناج  زا  يا  هعدخ  گنرین و  نیا  یلو  میدرکن ، تعیب  ام  دنگوس ! ادخ  هب  هن ،

: دندومرف هیواعم  هب  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  دسیون : یم  هراب  نیا  رد  یناربط 
3; هنم ریخ  انأو  هُّما  نم  ریخ  یّمأ  ّنإو  هّدج  نم  ریخ  يّدجو  هیبأ  نم  ریخ  یبأ  ّنإف  هنم ، اهب  ّقحأ  هّللاو ـ  انأ ـ 

. مرتهب وا  زا  مدوخ  مه  ّدج و  ردام و  ردپ و  تهج  زا  مه  متسه ، رتراوازس  تفالخ  هب  دیزی  زا  نم  دنگوس ! ادخ  هب 
 . 1 تسا )!( رتهب  وت  زا  زین  دیزی  دش ، زوریپ  وت  ردپ  رب  گنج  رد  وا  ردپ  ردـپ ، تهج  زا  یلو  يرترب ، وا  زا  وت  ردام  تهج  زا  تفگ : هیواعم 

208 و 209.  / 1 هسایسلاو : ۀمامالا 
، رکب یبأ  نب  نامحرلادبعو  یلع ، نب  نیـسحلا  ّنأ  اومعز  دـق  مّهنإو  راوع ، تاذ  سانلا  ثیداحأ  اندـجو  ّانإ  سانلا ! اهّیأ  لاقو : بطخف   . » 2

ۀعیبلا یلإ  مهتوعد  دقو  مهرایخو ، نیملسملا  ةداس  يدنع  مه  ۀعبرألا  طهرلا  ءالؤهو  دیزی ، اوعیابی  مل  ریبزلا ، نب  هّللادبعو  رمع  نب  هّللادبعو 
... . نیعیطم نیعماس  ًاذإ  اوباجأف 

نأ انل  نذـئإ  ۀـعبرألا ؟ ءالؤه  رمأ  نم  همّظعت  يذـّلا  اذـه  ام  نینمؤملاریمأ ! ای  اولاق : ّمث  اهّولـسف  مهفویـس  یلإ  مهیدـیأب  ماـشلا  لـهأ  برـضف 
. نوعمجأ سانلا  عمسی  یّتح  ًارهج  اوعیابی  نکلو  ًاّرس ، اوعیابی  نأ  یضرن  ّانإف ال  مهقانعأ ، برضن 

،197 ءافلخلا : خیرات  ، 286  / 5 مظتنملا : ، 213  / 1 هسایسلاو : ۀمامالا  « ) مهنع تیـضرف  ینوضتراو  اومّلـسو  اوعیاب  دق  مّهنإف  ۀیواعم ... لاقف 
(. 348  / 4 حوتفلا :

.359  / 19 ریبکلا : مجعملا   . 3
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هیواعم همان  هب  خساپ  نیسح و  ماما 

هیواعم همان  هب  خساپ  نیسح و  ماما 
: دوب هتشون  همان  نآ  رد  داتسرفمالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  يارب  يا  همان  هیواعم  هک  تسا  هدمآ  یلقن  رد 

... ; اهنع ۀبغر  اهب  کنظأ  نکا  مل  رومأ ، کنم  ّیلإ  تهتنا  دقف  دعب ، امأ 
ماجنا ار  لامعا  نیا  دـیابن  یتسین و  اهراک  نیا  لـها  امـش  یهد ، یم  ماـجنا  ییاـهراک  يراد و  ییاـه  تیلاـعف  هک  هدیـسر  نم  هب  ییاـهربخ 

... . یهد
: دنسیون یم  همان  خساپ  رد  ترضح 
... . مدرک تفایرد  ار  وت  همان  دعب ، اما 

: دنیامرف یم  دننک و  یم  تحیصن  ار  وا  نایاپ  رد  دنا و  هدش  روآدای  وا  هب  ار  هیواعم  ياه  تیانج  زا  یشخب  شترضح  هاگ  نآ 
. اهاصحأ ّالإ  ةریبک  الو  ةریغص  رداغی  ًاباتک ال  هّلل  ّنأ  ملعاو ،

تقبوأ دقو  ّالإ  كاراأم  بالکلاب . بعلیو  بارشلا ، برشی  ًاّیبص  کترامإو  ۀمهتلاب ، كذخأو  ۀّنظلاب  کلتق  کل  سانب  سیل  هّللا  ّنأ  ملعاو 
1; ۀّیعرلا تعضأو  کنید ، تکلهأو  کسفن 

. دننک یم  تبث  نآ  رد  ار  کچوک  گرزب و  ناهانگ  هک  تسا  یناوید  لاعتم  دنوادخ  يارب  انامه  هیواعم ! يا  نادب 
تراما هب  دـنک  یم  يزاب  گس  اب  دروخ و  یم  بارـش  هک  ار  تدـنزرف  يدـناسر و  لتق  هب  ّتلع ، نودـب  نامگ و  نظ و  اـب  ار  مدرم  نادـب !

203 و 204.  / 1 هسایسلاو : ۀمامالا   . 1 يدومن . تخبدب  ار  مدرم  يدرک و  كاله  ار  دوخ  نید  عقاو  رد  هک  يدیزگرب ،

هیواعم یماکان  نیسح و  ماما  تمواقم 

هیواعم یماکان  نیسح و  ماما  تمواقم 
هب مه  هدش و  وگ  تفگ و  يروضح  تروص  هب  مه  یتموکح ، لئاسم  هرابرد  هیواعمو ، مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نیب  بلاطم  نیا  هب  هجوت  اب 

. تسا هدش  لدب  ّدر و  یبلاطم  همان  تروص 
یگژیو دنچ  ترضح  نآ  هک  ارچ  دریگب ; تعیب  دیزی  يارب  وا  زا  دنک و  روبجم  ار  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادّیس  تسناوتن  هیواعم  لاح ، ره  هب 

: تشاد
; زور نآ  هعماج  رد  ترضح  نآ  یعامتجا  ماقم  ّتیصخش و   . 1

هب تشذگ و  یمن  يدایز  تّدم  هثداح  نیا  زا  دوب و  هدرک  مومسم  ار  مالـسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  ینعی  ءادهـشلادّیس  ردارب  هیواعم ،  . 2
مالـسلا هیلع  ءادهـشلادّیس  هب  وا  رگا  ور  نیا  زا  دـندرب . یپ  نادـب  مدرم  همه  دـنامب ، یفخم  هسیـسد  نیا  تساوخ  یم  هیواـعم  هک  نیا  مغر 

. دش یم  مامت  نارگ  یلیخ  شیارب  دناسر ، یم  یبیسآ 
هب هیواعم  بناج  زا  یبیسآ  زگره  هیواعم ، مالسلا و  هیلع  نسح  ماما  نایم  همان  حلص  ياهدنب  زا  یکی  رب  انب  دش ، هتفگ  هچ  نآ  رب  هوالع   . 3

،115  / 10 راونألا : راحب   . 1 1. دنا هتشون  ناخروم  همه  ار  دادرارق  زا  دنب  نیا  و  دیسر . یم  دیابن  مالـسلا  امهیلع  ءادهـشلادیس  نسح و  ماما 
(. نیسای لآ  یضار  خیش  ، 261 مالسلا : هیلع  نسحلا  حلص  باتک  زا  لقن  هب  ( ) ط.ل 156 ـ   ) هیفاک حیاصن 

هنیدم یلاو  لزع  هیواعم و 

هنیدم یلاو  لزع  هیواعم و 
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زا لبق  تشگرب و  ماش  هب  وا  ور ، نیا  زا  دریگب . تعیب  ناشیا  زا  دـیزی  يارب  تسناوتن  هیواعم  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادّیس  تماقتـسا  اـب  يرآ ،
1. داد رارق  ار  هبتع  نب  دیلو  وا  ياج  هب  درک و  لزع  هنیدم  رب  ّتیمکاح  زا  ار  ناورم  شگرم 

یم هراشا  دمآ ، یم  دـیلو  وا  ياج  هب  تفر و  یم  رانک  دـیاب  ناورم  ارچ  هک  شـسرپ  نیا  خـساپ  رد  یـسایس  ییاج  هب  اج  نیا  زار  هب  نونکا 
لتق هب  دیاب  ار  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  یلکـش  ره  هب  هک  هدوب  دـقتعم  هتـشاد و  ینمـشد  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادّیس  اب  ناورم  مینک .

ناورم نوچ  مه  يدرف  هتساوخ  یمن  هیواعم  تسا . هدوبن  هنوگ  نیا  مالسلا  هیلع  ءادهشلادّیس  هرابرد  شهاگدید  هبتع  نب  دیلو  یلو  دناسر ،
. دشاب راک  رس  رب  طیارش  نآ  رد 

بجوم دـیلو ، ناورم و  نیب  رظن  توافت  نیمه  دریگ . یم  همـشچرس  یـسایس  ییاج  هب  اج  نیمه  زا  میتسه ، نآ  تابثا  ماقم  رد  هک  ییاـعّدا 
هیلع ءادهـشلادّیس  ترـضح  تداهـش  هشقن  دـش ، یمن  ارجا  رگا  هک  تسا  ییاه  همانرب  زا  ییاج  هب  اج  نیا  تسا . هدـش  ناـنآ  بصن  لزع و 

. تسا هدش  ارجا  هک  دوب ، هدش  نییعت  لبق  زا  يا  همانرب  حرط و  سپ  دمآ . یمن  شیپ  ّتیفیک ، نآ  هب  مالسلا 
 . 1 دشاب . رهش  مکاح  ناورم  دیابن  سپ  دنک ، دروخرب  هنیدم  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  اب  تّدش  اب  هتـشادن  دصق  هیواعم  رگید ، ترابع  هب 

ياهزور نیلّوا  رد  دیزی  ار  هبتع  نب  دیلو  بصن  ناورم و  لزع  حوتفلا  رد  مثعالا  نبا  دننام  یضعب  لوق  هب  انب  اما  . 198  / 1 هسایسلاو : ۀمامالا 
(. 9  / 5 حوتفلا :  ) داد ماجنا  شندیسر  تردق  هب 

مهم هتکن  هس 

مهم هتکن  هس 
: دراد تیمها  هتکن  هس  يروآدای  بلطم ، نیا  قیقد  یسررب  زا  شیپ 

رد ریثک  نبا  تسا . هدوب  دیزی  تعیب  زا  دعب  هیواعم و  نامز  رد  دنداتـسرف ، مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادّیس  يارب  هفوک  مدرم  هک  ییاه  همان  مکی .
نآ يارب  هفوک  مدرم  درکن ، تعیب  وا  اب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  تفرگ و  تعیب  مدرم  زا  دـیزی  يارب  هیواعم  هک  هاگ  نآ  دـسیون : یم  هراـب  نیا 

ات دندمآ  هفوک  لها  زا  يا  هّدع  دعب  درکن و  ییانتعا  نانآ  هب  مالسلا  هیلع  ءادهشلادّیس  دندرک و  توعد  مایق  هب  ار  وا  هتشون و  همان  ترضح 
ار مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دوش و  هطـساو  وا  ات  دنتفر  هیفنح  نب  دّمحم  دزن  دعب  دادن و  ناشخـساپ  بانج  نآ  دـننک و  توعد  ار  ترـضح 

. دورب هفوک  هب  نانآ  هارمه  هب  ترضح  نآ  ات  دنک  یضار 
: دومرف شردارب  باوج  رد  مالسلا  هیلع  ءادهشلادّیس 

1 ... ; انءامدو سانلا  ءامد  اوطبنتسیو  انب  اولیطتسیو  انب  اولکأی  نأ  نودیری  اّمنإ  موقلا  ّنإ 
... . تخیر دنهاوخ  ار  ام  نوخ  دنسرب و  تسایر  هب  ام  هلیسو  هب  دنهاوخ  یم  موق  نیا 

: تسا ینتفگ  یساسا  هتکن  ود  ور ، نیا  زا 
; تسا هتفرگ  تروص  هیواعم  نامز  رد  اه ، توعد  نیا   . 1

. تسا هدوب  مالسلا  هیلع  ءادهشلادّیس  نوخ  نتخیر  تسایر و  تردق ، هب  ندیسر  ناگدننک  توعد  فده   . 2
. هفوک لها  یناسک ؟ هچ  دنناسرب .» لتق  هب  ارم  دنهاوخ  یم  نانآ   » هک دومرف  یم  رارکت  ار  هلمج  نیا  اهراب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

؟ تسا هدوب  هچ  دیزی  هب  هیواعم  ّتیصو  مود :
: تفگ دیزی  هب  دوخ  یگدنز  نایاپ  رد  هیواعم 

2; برعلا قانعأ  کل  تعضخأو  ءاّزعألا ، کل  تّللذو  ءایشألا ، کل  تأّطو  لاجرلاو ، ۀلحرلا  کتیفک  دق  ّینإ  ینب ! ای 
وت يارب  ار  هعماج  نامرتحم  نازیزع و  ما )!( هدرب  نیب  زا  ار  یگرزب  ياه  تیـصخش  نادرم و  ما ... هدرک  راومه  وت  يارب  ار  هار  نم  مدـنزرف !

. منک مهارف  ار  وت  ّتیمکاح  ياه  هنیمز  ات  ما  هدرک  ریز  هب  رس  وت  لباقم  رد  ار  برع  ياه  ندرگ  مدرک )!( لیلذ 
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: تفگ هیواعم  هک  تسا  هدمآ  يرگید  ریبعت  رد 
ملام کل  تعمجو  برعلا ، باقر  کل  تعـضخأو  ءادـعألا ، کل  تّللذو  رومُالا ، کل  تأّطو  لاـحرتلاو ، ّدـشلا  کـیتفک  دـق  ّینإ  ینب ! اـی 

3; دحأ هعمجی 
: تفگ دیزی  شدنزرف  هب  هیواعم  دسیون : یم  هنیمز  نیمه  رد  مثعا  نبا 

4; يرهظ یلع  رزولا  تلمحو  بلاط ، یبأ  نب  یلع  ّقح  تعفدو  ةرخآلا  یلع  ایندلا  ترثآ  کلجأ  نم  ّینإ 
. متفرگ دوخ  شود  هب  ار  هانگ  نیا  متخورف و  ایند  هب  ار  مترخآ  وت  يارب  نم  مدنزرف !

: تفگ دومن و  دیزی  هب  یّمهم  ياه  شرافس  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  صوصخ  رد  هیواعم 
5 ... ; هاخأ حرجو  هابأ  لتق  نمب  هّللا  هکیفکی  ّمث  هبوثو ، یف  ّکشأ  تسلف  هوجرخی ... یّتح  هوعدی  نل  قارعلا  لهأ  ّنإف  یلع ، نب  نیسحلا  اّمأ 

ردپ هک  یناسک  نامه  دنک و  یمن  تعیب  وت  اب  وا  هک  مرادن  یکش  دننک ... مایق  وا  هارمه  ات  دننک  یم  توعد  ار  یلع  نب  نیـسح  قارع  مدرم 
... . دنتسه یفاک  وا  نتشادرب  نایم  زا  يارب  تسا ـ  قارع  لها  زا  هیانک  دندومن ـ ، حورجم  ار  شردارب  دنتشک و  ار  وا 

: تفگ نینچ  دیزی  شدنزرف  هب  هیواعم  دیوگ : یم  یمزراوخ 
هل دعرأ  نکلو  ًالیوط ... البح  هل  ددماو  ریخ ، لیبسب  ّالإ  هل  ضّرعتت  نأ  رذحاف  هیف ، کل  لوقأ  اذام  دـیزی ! ای  ّهوأ  هّوأف  یلع ، نب  نیـسحلا  اّمأ 

6; حمر نعطب  ۀعزانم  وأ  فیسب  ۀبراحم  یف  هل  ۀفشاکملاو  كاّیإو  قربأو .
هب ار  وا  ادابم  و  هدـب )!( ناشن  وا  هب  یقرب  دـعر و  ناسرتب و  ار  وا  یلو  هدـب ... تلهم  وا  هب  نک و  راتفر  راقو  شمارآ و  اب  یلع  نب  نیـسح  اـب 

)!( یناسرب لتق 
: دسیون یم  هراب  نیا  رد  يربکلا  تاقبطلا  رد  زین  دعس  نبا 

: تفگ درک و  ییاه  تیصو  وا  هب  تساوخ و  ار  دیزی  راضتحا ، لاح  رد  هیواعم 
ءیش هنم  کی  نإف  هرمأ ، کل  حلصی  هب ، قفراو  همحر  لصف  سانلا ، یلإ  سانلا  ّبحأ  ّهنإف  هّللا ، لوسر  تنب  ۀمطاف  نب  یلع  نب  نیـسح  رظنا 

7; هاخأ لذخو  هابأ  لتق  نمب  هّللا  هکیفکی  نأ  وجرأ  ّینإف 
وا راک  نک ، یهارمه  ارادم و  وا  اب  تسا . نانآ  دزن  مدرم  نیرت  بوبحم  وا  تسادخ . لوسر  رتخد  هک  تسا  يا  همطاف  یلع و  دنزرف  نیسح 

ناـمه هلیـسو  هب  ادـخ  مراودـیما  دـنک . یمن  دـیدهت  ار  وت  وا  بناـج  زا  یلکـشم  يدـید ، یتکرح  وا  زا  رگا  دوش و  یم  تسرد  تیاـهن  رد 
)!( دنک تیافک  زین  ار  وا  هلئسم  دنتشاذگ ، اهنت  روای و  یب  ار  شردارب  دندناسر و  لتق  هب  ار  وا  ردپ  هک  یناسک 

: تفگ هیواعم  هک  دیآ  یم  تسد  هب  بلطم  ود  ّتیصو  نیا  هب  هّجوت  اب 
; شاب هتشادن  يراک  نیسح  اب   . 1

. دنناسر یم  لتق  هب  ار  وا  نانآ  دوخ  دننک و  یم  توعد  ار  وا  قارع  لها   . 2
. دندرک لاسرا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هب  هیواعم  تایح  نامز  رد  هفوک  لها  هک  دوزفا  دیاب  ییاه  همان  هب  ار  بلطم  ود  نیا  نونکا 

نب هّللادیبع  هطـساو  هب  دهد و  یم  خر  قارع  لها  اب  يدوز  هب  هک  داد  یگنج  زا  ربخ  دناوخ ، ماش  رد  هک  يا  هبطخ  نیتسخن  رد  دـیزی  موس .
.161  / 8 هیاهنلاو : ۀیادبلا   . 1 8. دیآ یم  تسد  هب  يزوریپ  دایز 

.238  / 4 يربط : خیرات   . 2
.365  / 20 برالا : ۀیاهن  ، 259  / 3 خیراتلا : یف  لماکلا   . 3

.256  / 4 حوتفلا :  . 4
: مالسالا خیرات  ، 198  / 3 ءالبنلا : مالعا  ریس  ، 414  / 6 لامکلا : بیذهت  ، 55 يربکلا : تاقبطلا  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  لاح  حرـش   . 5

.227 لاوطلا : رابخالا  ، 162  / 8 هیاهنلاو : ۀیادبلا  ، 341  / 2
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.174  / 1 مالسلا : هیلع  نیسحلا  لتقم   . 6
.206  / 14 قشمد : ۀنیدم  خیرات  ، 7  / 5 مالسالا : خیرات   . 7

.6  / 5 حوتفلا :  . 8

هنیدم یلاو  دیلو  هب  دیزی  همان 

هنیدم یلاو  دیلو  هب  دیزی  همان 
يارب مدرم  مومع  زا  تشون : هنوگ  نیا  هنیدم  یلاو  دیلو ، هب  يا  همان  رد  تسخن  يو  دز . هیکت  تفالخ  تخت  رب  دیزی  تشذـگرد و  هیواعم 

. یلع نب  نیسح  ریبز و  نب  هّللادبع  زا  صوصخ  هب  ریگب  تعیب  نم 
هدوب هچ  کچوک  تشاددای  نآ  دـنک . یم  لاـسرا  دـیلو  هب  شوم ، شوگ  هزادـنا  هب  یکچوک  تشادداـی  هماـن و  هماـن ، نیا  تسویپ  هب  يو 

؟ تسا
. دش دهاوخ  یسررب  يدوز  هب  تسا ، هدش  لقن  هنوگ  هس  هک  کچوک  تشاددای  همان و  نیا  نوماریپ  اه  نآ  هخسن  فالتخا  كرادم و 

نم ات  هدب ! یتلهم  دومرف : وا  هب  خساپ  رد  ترـضح  درک . تعیب  ياضاقت  دیزی ، يارب  دیبلط و  دوخ  دزن  هب  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـیلو 
. منک رکف  يردق 

: تفگ ترضح  هب  زین  دیلو 
1; هّللا مسا  یلع  فرصنا 

. تمالس هب  ورب  ادخ ، هانپ  رد  ورب 
. دش جراخ  دیلو  دزن  زا  تمالس  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

: دیازفا یم  بلطم  نیا  رب  هوالع  هیضق  نیا  هب  نتخادرپ  نمض  یبهذ 
2 ... ; دیلولا دّدشی  ملف 

...)!( تفرگن تخس  ترضح  هب  دیلو 
رد ار  وا  متفگ  وت  هب  نم  دیوگ : یم  دـیلو  هب  يو  تشاد . روضح  لفحم  نآ  رد  دـشاب ، هتـشاد  یمـسر  یتمـس  هاگیاج و  هک  نآ  یب  ناورم 

؟ يدادن ماجنا  ارچ  شکب )!( اج  نیمه 
؟ دیمهف ناوت  یمن  ار  دیلو  بصن  ناورم و  لزع  ّرس  ناورم ، نخس  نیا  اب  ایآ  یتسار  هب 

: دوزفا همادا  رد  ناورم 
; ًادبأ هسفن  نم  اهلثم  کنّکمی  هّللاو ال  ال  ینتیصع ،

! ینک ریگ  تسد  ار  وا  یناوت  یمن  دسر و  یمن  نیسح  هب  وت  تسد  رگید  دنگوس ! ادخ  هب 
: تفگ خساپ  رد  دیلو 

نم هنع  تبرغو  سمـشلا  هیلع  تعلط  ام  یل  ّنأ  ُبحأ  ام  هّللاو  يایندو . ینید  كاله  اهیف  یّتلا  یل  ترتخا  کـّنإ  ناورم ! اـی  كریغل  حـیولا 
فیفخ نیـسحلا  مدب  بساحی  ًاءرما  ّنأ  ّنظأل  ّینإ  هّللاو  عیابأ ؟ ال  لاق : نإ  ًانیـسح  لتقأ  هّللا ! ناحبـس  ًانیـسح . تلتق  ّینإو  اهکلمو  ایندلا  لام 

3; ۀمایقلا موی  هّللادنع  نازیملا 
هک نیا  ات  دـنهدب  نم  هب  ار  اـیند  ماـمت  رگا  دـشاب )!( يورخا  يویند و  تکـاله  نآ  رد  هک  منک  يراـک  ینز ؟ یم  هک  تسا  یفرح  هچ  نیا 

، ادخ دزن  رد  وا  لتاق  منک ، یمن  تعیب  دیوگ : یم  هک  تهج  نیا  هب  طقف  مشکب  ار  نیسح  هّللا ! ناحبـس  منک )!( یمن  لوبق  مشکب  ار  نیـسح 
. تسا زیچ  یب  شا  هدنورپ 
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هب ار  بلطم  نیا  هدرک !... یم  ارجا  ار  هشقن  حرط و  وا  هن ، تسا ; هدوب  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادّیس  راد  تسود  دیلو  هک  دـنکن  نامگ  یـسک 
. درک میهاوخ  تباث  يدوز 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  اب  ییورایور  رد  دیزی  رب  هیواعم  ّتیصو  اب  هبتع ، نب  دیلو  دروخرب  هک  دوش  یم  مولعم  دش ، نایب  هچ  نآ  هب  هجوت  اب 
. تشاد دوجو  یگنهآ  مه  ریبز  نبا  و 

4 ... . نک هکت  هکت  ار  وا  يدرک ، ادیپ  ار  ریبز  نب  هّللادبع  اج  ره  درک : ّتیصو  دیزی  هب  هیواعم 
نیا هکلب  هدوبن ، مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هب  ّتبحم  يور  زا  اه  شرافس  نیا  سپ  درک . ّتیصو  ارادم  هب  مالسلا  هیلع  ءادهشلادّیس  هرابرد  وا 

. تسا همانرب  هشقن و 
یلو داتـسرف . وا  يریگ  تسد  یپ  رد  يرکـشل  هبتع  نب  دـیلو  درک . تکرح  هّکم  فرط  هب  هنیدـم  زا  ههار  یب  زا  هنابـش و  ریبز  نـب  هّللادـبع 

! هّللدمحلا تفگ : دیلو  دیسر ، وا  هب  هّکم  هب  هنیدم  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تکرح  ربخ  یتقو 
: دسیون یم  هراب  نیا  رد  هیلع  هّللا  ۀمحر  دیفم  خیش 

هعاـنتماو دـیزیل  ۀـعیبلا  یف  ریبزلا  نبا  ۀلـسارمب  ۀـبتع  نب  دـیلولا  لغتـشاو  ةرجهلا ، نم  نیّتس  ۀنـس  بجر  نم  نیقب  ثـالثل  تبـسلا  ۀـلیل  یهو 
... ; ۀّکم یلإ  ًاهّجوتم  بجر  نم  ایقب  نیمویل  دحألا  ۀلیل  یهو  ۀلیللا  کلت  یف  مالسلا  هیلع  جرخف  مهیلع ...

تعیب لوغشم  هبتع  نب  دیلو  هک  دندوب  هنیدم  رد  يرجه  لاس 60  رد  بجر  هام  نایاپ  هب  زور  هس  هبنش و  بش  رد  مالسلا  هیلع  ءادهـشلادّیس 
... . دوب ریبز  دنزرف  زا  نتفرگ 

... . دندرک تکرح  هّکم  يوس  هب  هدنام  بجر  نایاپ  هب  زور  ود  هبنش و  کی  بش  رد  بانج  نآ 
لزنم رد  ار  ترـضح  نآ  دندمآ و  نانآ  هن ؟ ای  دنا  هدش  جراخ  هنیدم  زا  ماما  ایآ  دننیبب  ات  داتـسرف  ترـضح  نآ  لزنم  هب  ار  ینارومأم  دـیلو 

: تفگ دیلو  ماگنه  نیا  رد  دندرکن . ادیپ 
5 ... ; همدب ینتلبی  ملو  جرخ  يّذلا  هّلل  دمحلا 

)!( دشن التبم  وا  نوخ  هب  متسد  نم  دش و  جراخ  وا  هک  ساپس  ار  ادخ 
وا دراد . دوجو  يرذالب  تیاور  رد  دروخ ، یم  مشچ  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  اب  دیلو  دروخرب  رد  هک  يا  هتکن  نیرت  بلاجو  نیرت  مهم 

: دیوگ یم 
: تفگ درک و  ور  بانج  نآ  هب  تمالس ،» هب  ورب  : » تفگ وا  هب  درک و  راضحا  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دیلو ، هک  نآ  زا  دعب 

6; انتضغبأ امک  انتببحأل  اندعب  نوکی  ام  تملع  ول 
 . 1 تشاد . یهاوخ  تسود  ار  ام  دیآ ، یم  تدب  ام  زا  نونکا  هک  هزادنا  نیمه  هب  دـید ، یهاوخ  هچ  نارگید  زا  نیا  زا  دـعب  هک  ینادـب  رگا 

.147  / 8 هیاهنلاو : ۀیادبلا 
.543  / 3 ءالبنلا : مالعا  ریس   . 2

.14  / 5 حوتفلا : ، 34 33 ـ   / 2 داشرالا :  . 3
.238  / 4 يربط : خیرات   . 4

.34  / 2 داشرالا :  . 5
.157  / 3 فارشالا : باسنا   . 6

دیزی هب  هیواعم  ياه  شرافس 

یعیش ياه  باتک  رد  دیزی ; هب  هیواعم  ياه  شرافس 
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. دراد دوجو  زین  هعیش  ياه  باتک  رد  دیزی  هب  هیواعم  ّتیصو 
؟ دیسرپ مالسلا  هیلع  ءادهشلادّیس  تداهش  هرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  يدرف  دیوگ : یم  هیلع  هّللا  ۀمحر  قودص  خیش 

: دومرف لقن  هنوگ  نیا  شردپ  زا  مردپ  دندومرف : ترضح 
: درک شرافس  هنوگ  نیا  وا  هب  دناشن و  دوخ  دزن  ار  وا  دیبلط و  ار  دیزی  هک  دوب  راضتحا  لاح  رد  هیواعم 

رد هک  رفن  هس  زا  یلو  ما ، هدومن  هدامآ  وت  تیکلاـم  يارب  ار  اـه  نیمزرـس  ما و  هدرک  لـیلذ  وت  يارب  ار  شکرـس  ياـه  ندرگ  نم  مدـنزرف !
ریبز نب  هّللادبع  باّطخ ، نب  رمع  نب  هّللادبع  زا : دنترابع  هک  دنوش  یم  زاس  رسدرد  وت  لباقم  رد  نت  هس  نیا  مسرت و  یم  دنتسه ، وت  لباقم 

. یلع نب  نیسح  و 
. نکن شیاهر  طقف  دوش و  یم  هارمه  وت  اب  رمع ، نب  هّللادبع 

. تسا گس  گرگ و  لثم  وت  اب  وا  ییورایور  لاثم  هّلگ و  ریش و  لثم  وت  اب  وا  تیاکح  نک ، هکت  هکت  یتفای  اج  ره  ار  ریبز  نب  هّللادبع 
دوش و یم  هارمه  قارع  لها  اب  راچان  هب  تسا و  هدرب  هرهب  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  وا  یـسانش  یم  هک  روط  نامه  ار  نیـسح  اّما 

1. دنرب یم  نیب  زا  دنراذگ و  یم  اهنت  ار  وا  قارع  لها  نامه  دوش و  یم  جراخ  هنیدم  زا  نانآ  يوس  هب 
نک و ارادم  رمع  نب  هّللادبع  اب  نک ، هکت  هکت  ار  ریبز  نب  هّللادبع  شاب ، هتشادن  نیسح  اب  يراک  هک  تسا  نیا  هیواعم  ّتیـصو  هصالخ  سپ 

. رخب ار  وا  فاصوا  باقلا و  نتفگ  مارتحا و  اب  ای  لوپ و  اب 
نآ هب  درک ، تحیـصن  شدوخ ـ  لوـق  هب  ار ـ  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادّیس  رمع  نب  هّللادـبع  هک  هاـگ  نآ  ربـتعم  عباـنم  رب  اـنب  هک  تسا  ینتفگ 

: تفگ ترضح 
2 ... ; هنم ۀعضب  ّکنإو  ةرخآلا  راتخاف  ةرخآلاو ، ایندلا  نیب  هّللا  هّریخ  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  هّللا  لوسر  ّنإف  جرخت ! ال 

... . نک يوریپ  داد ، حیجرت  ایند  رب  ار  ترخآ  هک  تّدج  شور  زا  وت 
دیابن دنا ; هدش  يزادنا  طلغ  یهار و  مگ  بجوم  امن ، سّدقم  يا  هرهچ  اب  یـضعب  تسا . هدوب  ناوارف  ینینچ  نیا  يدراوم  خـیرات  لوط  رد 

. تفای ار  تقیقح  ّتیعقاو و  دیاب  دروخ و  ار  دارفا  نیا  بیرف  ینیبرهاظ  اب 
: تشذگ هک  نانچ 

... ; هیواعم دوخ  نامز  رد  مالسلا  هیلع  ءادهشلادّیس  زا  هفوک  مدرم  توعد   ـ
3 ... ; تخیر دنهاوخ  ارم  نوخ  اه  نیا  دومرف : هیفنح  نب  دّمحم  باوج  رد  مالسلا  هیلع  ءادهشلادّیس   ـ

... . ترضح نآ  اب  هنیدم  یلاو  دیلو ، زیمآ  تملاسم  دروخرب   ـ
لوط رد  طلغ  ياهرواب  نیا  تسا . هدومنن  يراتفر  شوخ  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادّیس  اب  هدوبن و  یبوخ  درف  زگره  دیلو  هک  تسادـیپ  هتفگان 

. تسا هداد  خر  یضعب  يارب  خیرات 
متشه ماما  هزانج  عییشت  رد  نانچ  دیسر ، وا  هب  ترضح  نآ  تداهش  ربخ  درک و  مومسم  ار  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  نومأم  یتقو  هنومن ، يارب 
نومأم ندوب  لتاق  رد  یـضعب  نامز  نیا  ات  یّتح  اه و  نرق  تشذـگ  زا  دـعب  هک  درک  یم  تکرح  هنهرب  ياپ  رـس و  اب  نایرگ و  مالـسلا  هیلع 

)!( دنا هدرک  کش  یساّبع 
نب هّللادـبع  یتقو  هک  تسا  نیا  هدوبن ، راـک  رد  یتـّبحم  رهم و  زگره  هتفرگ و  تروص  یلبق  هشقن  يور  زا  دـیلو  دروخرب  هک  نیا  رب  دـهاش 

تسد ار  وا  ات  داتـسرف  وا  یپ  رد  راوس  بسا  رفن  یـس  ناوکذ و  بیبح  یهد  نامرف  هب  ار  يا  هّدع  دیلو  درک ، تکرح  هّکم  هب  هنیدم  زا  ریبز 
4 ... . دننک ریگ 

هکلب دادن ، ماجنا  یلمع  نینچ  ترـضح  نآ  دروم  رد  دینـش ، ار  هکم  هب  هنیدـم  زا  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادّیس  تکرح  ربخ  هک  هاگ  نآ  یلو 
!«. هّلل دمحلا  : » تفگ
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؟ دشاب هدرک  شنزرس  هذخاؤم و  ار  هّلل »! دمحلا  : » هدنیوگ دیلو  تموکح ، هک  تفگ  ناوت  یم  یسررب  قیقحت و  اب  ایآ 
زا دعب  هک  درادن  انعم  سپ  دناسرب ، لتق  هب  ار  مالسلا  هیلع  ءادهشلادّیس  هک  نیا  ای  دریگب و  تعیب  ترضح  زا  هک  هدوب  رومأم  طقف  دیلو  رگا 

. دنا هدرک  یم  هذخاؤم  شنزرس و  ار  وا  دیاب  هدشن و  ارجا  روکذم  تیرومأم  هک  ارچ  هّلل » دمحلا  : » دیوگب هنیدم ، زا  ترضح  نآ  جورخ 
چیه هداد ، مالسلا  هیلع  ءادهـشلادّیس  هب  هک  يرایتخا  يدازآ و  نیا  تهج  هب  دیلو  تازاجم  شنزرـس و  هرابرد  هدشن و  هنوگ  نیا  زگره  اّما 

هتـسناوتن دـنک و  هکت  هکت  ار  وا  هتـشاد  روتـسد  هک  تسا  ریبز  نب  هّللادـبع  رارف  تهج  هب  دـشاب ، زین  يا  هذـخاؤم  رگا  میا و  هتفاین  يا  هناشن 
... . تسا

هتشاد هاگیاج  مارتحا و  هیواعم  هاگتسد  رد  زونه  هنیدم ، زا  مالسلا  هیلع  ءادهـشلادّیس  جورخ  زا  دعب  دیلو  هک  تسا  نیا  بلطم  نیا  رب  هاوگ 
، دـیزی ِدـنزرف  هیواعم  یتقو  نیا ، رب  هوالع  تسا . هدوب  جاحلا  ریما  تموکح ، فرط  زا  لاس 62  رد  هبتع  نب  دیلو  دـسیون : یم  یبهذ  تسا .

... . دناوخ زامن  هیواعم  هزانج  رب  دیلو  نیمه  دندرک ، مومسم  یعون  هب  ار  وا  درکن و  لوبق  ار  تموکح  شردپ  گرم  زا  دعب 
هفیلخ هک  دنتـساوخ  وا  زا  ماش  لها  دیزی ،) دنزرف   ) هیواعم گرم  زا  دـعب  یّتح  دوب و  هدرک  ارجا  ار  روتـسد  هک  ارچ  دـشن ; هذـخاؤم  وا  سپ 

5. دریذپب ار  داهن  شیپ  نیا  دشن  رضاح  وا  اّما  دوش ،
رومأم وا  هکلب  تسا ، هتشاد  ّتبحم  رهم و  مالسلا  هیلع  ادهـشلادّیس  ترـضح  هب  هدوب و  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  ّبحم  دیلو  دیوگن : یـسک 

.216 هّللا : همحر  قودص  خیش  یلاما   . 1 دنک . راتفر  نینچ  هک  هتشاد  روتسد  هدوب و 
 . 8  / 5 مالسالا : خیرات   . 2

هشقن و هنیدم  زا  تکرح  تاعاس  نیتسخن  زا  دندومرف و  يدایز  ياه  ناکم  فلتخم و  دراوم  رد  مالسلا  هیلع  ءادهشلادّیس  ار  هلمج  نیا   . 3
(. 161  / 8 هیاهنلاو : ۀیادبلا  ... ) دنتسناد یم  ار  همانرب 

. رگید كرادم  228 و  لاوطلا : رابخالا   . 4
.534  / 3 ءالبنلا : مالعا  ریس   . 5

هّکم هب  نیسح  ماما  دورو 

هّکم هب  نیسح  ماما  دورو 
یم ار  هیآ  نیا  دـندرک ، تکرح  هنیدـم  زا  هّکم  دـصق  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  هک  هاـگ  نآ  هماـقم  هّللا  یلعا  دـیفم  خیـش  هـتفگ  رب  اـنب 

: دندناوخ
1(; َنیِملاّظلا ِمْوَْقلا  َنِم  ینَِّجن  ِّبَر  َلاق  ُبَّقَرَتَی  اًِفئاخ  اْهنِم  َجَرَخَف  )

متـس هورگ  نیا  زا  ارم  اراگدرورپ ! تفگ : دوب و  يا  هثداح  راظتنا  رد  هظحل  ره  تشاد و  سرت  هک  دـش  جراخ  رهـش  زا  یلاح  رد  یـسوم ) )
. شخب ییاهر  رگ 

ریغ هار  زا  رگا  دـنتفگ : ناـشیا  هب  ترـضح  نآ  تیب  لـها  دـنتفرگ و  شیپ  رد  ار  هّکم  لوـمعم  هار  رفـس  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادیس 
. میسر یم  فده  هب  رتهب  اسب  هچ  تفر ـ  اج  نآ  زا  ریبز  نبا  هک  يریسم  نامه  میورب ـ  ههار  یبو  لومعم 

: دندومرف خساپ  رد  ترضح 
2; ضاق وه  ام  هّللا  یضقی  هقراُفا  هّللاو ال  ال ،

. متسه میلست  یهلا  ياضق  ربارب  رد  میامیپ و  یمن  ار  ریسم  نیا  زا  ریغ  دنگوس ! ادخ  هب 
: دندومرف توالت  ار  هیآ  نیا  دندش و  هکم  رهش  دراو  نابعش ، موس  هعمج ، زور  رد  ترضح 

3 ...( ; ِلیبَّسلا َءاوَس  ینَیِدْهَی  ْنَأ  ّیبَر  یسَع  َلاق  َنَیْدَم  َءاْقِلت  َهَّجََوت  اَّملَو  )
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... . دیامن تیاده  تسار  هار  هب  ارم  مراگدرورپ  هک  تسا  دیما  تفگ : درک  تکرح  نیدم  يوس  هب  هک  هاگ  نآ  و 
. تسا هدش  تباث  ربتعم  دنس  اب  بلطم  نیا  دندش و  هّکم  دراو  هدرفم  هرمع  هب  ترضح  نآ  هک  دراد  ّتیمها  هتکن  نیا  هب  هجوت 

لاؤس ددرگرب ، شدوخ  راید  هب  دعب  دروآ و  اج  هب  هرمع ، جح  هام  رد  هک  یسک  هرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  تسا : هدمآ  یتیاور  رد 
؟ دش

: دندومرف ترضح 
ناکو قارعلا  یلإ  ۀـیورتلا  موی  جرخ  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسحلا  ّنإو  مد . هیلع  سیلف  ّجـحلا  درفأو  کلذ  هماع  نم  ّجـح  نإو  سأب  ـال 

; ًارمتعم
. دندش جراخ  قارع  يوس  هب  هّکم  زا  دندوب ، مرُحم  هرمع  هب  هک  یلاح  رد  هیورت ، زور  رد  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسحو  درادن ... یلاکشا 

: دندومرف یثیدح  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  تسا : هدمآ  رگید  یتیاور  رد 
ۀّجحلا يذ  یف  ةرمعلاب  سأب  الو  ینم ، یلإ  نوحوری  سانلاوقارعلا  یلإ  ۀیورتلا  موی  حار  ّمث  ۀّـجحلا  يذ  یف  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  رمتعا  دـق 

4; ّجحلا دیری  نمل ال 
هب مدرم  هک  یلاـح  رد  دـندرک ، تکرح  قارع  يوس  هب  هیورت  زور  سپـس  دـندش ، هرمع  هب  مرُحم  هّجح ، يذ  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما 

. دوش هدرفم  هرمع  ِمارحا  هب  مرُحم  هجح ، يذ  هام  رد  دناوت  یم  دروایب ، اج  هب  جح  دهاوخ  یمن  هک  یسک  دنتفر و  یم  انم  يوس 
جح دننامب و  هکم  رد  ترضح  نآ  دوب  انب  رگا  دراد و  انعم  دورو  نیا  دندش . هّکم  دراو  هدرفم  هرمع  هب  مالسلا  هیلع  ءادهـشلادیس  نیاربانب ،

. تشادن انعم  هدرفم  هرمع  رگید  دنروایب ، اج  هب 
. دننک كرت  ار  هّکم  دیاب  جح  لامعا  زا  لبق  دنتسناد  یم  هک  ارچ  دندش ; دراو  هدرفم  هرمع  هب  ترضح  نآ  دورو ، يادتبا  زا  سپ 

: دیازفا یم  هراب  نیا  رد  هّللا  ۀمحر  دیفم  خیش 
اهدـنع یّلـصی  مئاق  وهو  تیبلا ، بناج  مزل  دـق  اهب ، ریبزلا  نباو  قاـفآلا ، لـهأو  نیرمتعملا  نم  اـهب  ناـک  نمو  هیلإ ، نوفلتخی  اـهلهأ  لـبقأو 

، ریبزلا نبا  یلع  هّللا  قلخ  لقثأ  وهو  ًةّرم  نیموی  ّلک  نیب  هیتأیو  نیلاوتملا  نیمویلا  هیتأیف  هیتأی ، نمیف  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  یتأـیو  فوطیو ،
5 ... ; دلبلا یف  مالسلا  هیلع  نیسحلا  مادام  هنوعیابی  الزاجحلا  لهأ  ّنأ  فرع  دق  ّهنأل 

هدمآ جح  دصق  هب  هک  یناسک  رگید و  ياه  نیمزرس  مدرم  یّتح  دنتشاد ;و  دمآ  تفر  ناشیا  اب  دندروآ و  يور  ترـضح  نآ  هب  هکم  لها 
. دندش یم  بای  فرش  بانج  نآ  تمدخ  هب  دندوب 

درک و یم  ادیپ  روضح  فرش  ترضح  نآ  رـضحم  هب  دوب  فاوط  زامن و  لوغـشم  هراومه  تشاد و  تماقا  ادخ  هناخ  رد  هک  ریبز  نبا  یتح 
. دش یم  بای  فرش  ترضح  نآ  رضحم  هب  راب  کی  زور  ود  ای  زور ، ره  یهاگ 

رد راوگرزب  ماما  نآ  هک  ینامز  ات  تسناد  یم  هک  ارچ  دوب ; نیگنس  یلیخ  ریبز  نب  هّللادبع  يارب  هّکم  رد  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادّیس  دوجو 
. دوب تموکح  تسایر و  بلاط  وا  هک  ارچ  دننک ; یمن  تعیب  وا  اب  دنروآ و  یمن  يور  وا  هب  زاجح  مدرم  دنشاب ، نیمزرس  نآ 

اب تفلاخم  زا  ریبز  نبا  فده  هرابرد  ناراگن  خیرات  یلو  دنا ، هدرک  وگ  تفگ و  یتاکن  هرابرد  ریبز  نب  هّللادبع  مالسلا و  هیلع  نیـسح  ماما 
مهم نیرت و  گرزب  دنوش و  لیعامـسا  رجح  دراو  کی  کی  هک  دنتفرگ  میمـصت  ادخ  هناخ  رانک  ناگرزب ، زا  رفن  دنچ  دنـسیون : یم  دـیزی 

هب هک  تسا  نآ  نم  تساوخرد  هناگی  ایادخ ! تفگ : وا  دیـسر  ریبز  نب  هّللادـبع  هب  تبون  یتقو  دـننک . بلط  ادـخ  زا  ار  دوخ  تجاح  نیرت 
6. مسرب تفالخ 

هیآ 21. صصق : هروس   . 1 تسا . رایسب  توافت  ریبز  نب  هّللادبع  مالسلا و  هیلع  ءادهشلادّیس  شور  نایم  تسادیپ ، هک  نانچ 
.35  / 2 داشرالا :  . 2

هیآ 22. صصق : هروس   . 3
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ثیدح 19285 و 19286. هدرفم ، هرمع  ياه  باب  زا  باب 7   311  / 14 هعیشلا : لئاسو   . 4
.36  / 2 داشرالا :  . 5

.235  / 2 نایعالا : تایفو   . 6

هّکم یلاو  راتفر  ءادهشلادّیس و 

هّکم یلاو  راتفر  ءادهشلادّیس و 
هـشقن حرط و  يارجا  يارب  طـقف  وا  دوـب . قدـشَا  صاـع  نب  دیعـس  نب  ورمع  رهـش  نیا  یلاو  دـندش . هّکم  دراو  مالـسلا  هـیلع  نیـسح  ماـما 

؟ دیا هدمآ  هّکم  هب  هچ  يارب  امش  اقآ ! دیسرپ : دیسر و  مالسلا  هیلع  ءادهشلادّیس  تمدخ  هب  تموکح 
: دندومرف ترضح 

1; تیبلا اذهبو  هّللاب  ًاذئاع 
. موش هدنهانپ  ادخ  هناخ  هب  ات  ما  هدمآ 

. درادن دوجو  دیعس  نب  ورمع  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  نایم  وگ  تفگ و  نیا  زا  شیب  يرگید  زیچ  هتفرگ ، تروص  قیقحت  رب  انب 
نب هّللادبع   ) مشاه ینب  زا  یضعب  تساوخرد  هب  دیعس  نب  ورمع  نامز  نیمه  رد  دندرک و  تکرح  هّکم  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ماجنارس 

فرط زا  دینامب ، هّکم  رد  امش  رگا  دوب : هتـشون  نآ  رد  هک  دناسر  مالـسلا  هیلع  ماما  هب  ار  يا  همان  ناما  دوخ  ردارب  ییحی  هطـساو  هب  رفعج )
. دیسر دهاوخن  یبیسآ  امش  هب  نم 

تشون هفوک  یلاو  يارب  يا  همان  دیعس  نب  ورمع  دنداد ، همادا  دوخ  هار  هب  دندرکن و  ییانتعا  همان  نیا  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هک  ینامز 
. دتفا یم  رطخ  هب  تدوخ  تبقاع  یناسرن ، لتق  هب  ار  وا  رگا  دیآ و  یم  هفوک  هب  نیسح  هک 

: تفرگ هجیتن  ناوت  یم  هنوگ  نیا  دش ، نایب  هچ  نآ  زا 
... ; دومن يراتفر  شوخ  درکن ، تعیب  هک  یسک  اب  هنیدم  یلاو   ـ

... . درک دروخرب  ّتیفیک  نیا  هب  وا  اب  زین  هّکم  یلاو   ـ
ریز حرـش  هب  ساّبع  نب  هّللادبع  هب  دیزی ، بناج  زا  يا  همان  نایم ، نیا  رد  دیآ ؟ یم  تسد  هب  بلاطم  نیا  زا  یجیاتن  هچ  میـسرپ : یم  نونکا 

: دیسر
ریبزلا نبا  اّمأف  ۀکلهلل . امهسفنأ  نیـضّرعم  ۀنتفلل ، نیدصرم  ۀّکمب  اقحلو  یتعیبب  ایوتلإ  ریبزلا  نبا  هّللا  ّودعو  ًانیـسح  کّمع  نبا  ّنإف  دعب ، اّمأ 

... . هنم ناک  اّمم  تیبلا  لهأ  مکیلإ  راذعألا  تببحأ  دقف  نیسحلا ، اّمأو  ًادغ . فیسلا  لیتقو  ءانفلا  عیرص  ّهنإف 
... ; ۀعساولا ۀمارکلاو  نامألا  يدنع  هلف  بانأو ، کنم  لبق  نإف  ۀنتفلا ، یف  یعسلا  نع  هددراف  هقلأف  كدالب ، دّیسو  کتیب  لهأ  میعز  تنأو 

هب دنا و  هدرک  یچیپرس  نم  تعیب  زا  ود  نیا  تسادخ ـ  نمـشد  هک  ریبز ـ  نب  هّللادبع  نینچ  مه  نیـسح و  تیومع  رـسپ  هب  تبـسن  دعب ، اّما 
. میناسر یم  لتق  هب  يدوز  هب  ار  ریبز  نبا  دنا ، هداد  رارق  تکاله  ضرعم  رد  ار  دوخ  ناج  دنا و  هتفر  هّکم 

ره هب  تفریذـپ ، رگا  راد  زاب  هنتف  نیا  زا  ار  وا  نک و  تاقالم  ار  نیـسح  سپ  ینادـناخ ، گرزب  وت  هدـش و  محر  عطق  ثعاب  نیـسح ... یلو 
. مریذپ یم  ار  همان  ناما  نآ  نم  يداد ، ناما  وا  هب  وت  هک  یتّیفیک 

: تشون خساپ  رد  ساّبع  نبا 
... . هیأرب اّنع  عطقنم  لجرف  ریبزلا ، نبا  اّماف 

اولّجعو هیلإ ، اوؤاسأ  ۀـنیدملاب  کلاّمع  ّنأ  ینربخأف  همدـقم ، نع  هتلأس  هئابآ ، لزانمو  هّدـج  مرح  كرتو  ۀّـکم  لزن  اّمل  ّهنإف  نیـسحلا  اـّمأو 
... ; هب ًاریجتسم  هّللا  مرح  یلإ  لبقأف  شحافلا ، مالکلاب  هیلع 
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نیا ّتلع  نم  یتقو  درک و  اهر  ار  شناردپ  لزنم  راید و  رهش و  نیسح ، یلو  درادن ... یطابترا  چیه  ام  هب  هک  تسا  يدرم  ریبز  نبا  دعب ، اما 
دنا هتشادن  هگن  ار  شمارتحا  هدومن و  تراسج  وا  هب  دنا . هدرک  يراتفردب  وا  اب  وت  نارازگراک  نارومأم و  دومرف : مدیسرپ ، وا  زا  ار  تکرح 

. تسا هدش  هدنهانپ  ادخ  هناخ  هب  وا  و 
: دسیون یم  دیزی  يارب  همادا  رد  ساّبع  نبا 

... ; ۀینالعلاو ّرسلا  یف  هّللا  ّقتاف 
... . نک هشیپ  افخ  راکشآ و  رد  ار  یهلا  ياوقت 

... . دنداتفا هاچ  نآ  رد  دوخ  دندنک و  هاچ  نارگید  يارب  هک  يدارفا  رایسب  هچ  نکن ! هاچ  یسک  يارب 
.248 صاوخلا : ةرکذت   . 1 2. دنک یم  دیزی  هب  همان  نیا  رد  زین  يرگید  ياه  تحیصن  ساّبع  نبا 

.239 237 ـ  صاوخلا : ةرکذت   . 2

هّکم یلاو  قدشا  دیعس  نب  ورمع  تّیصخش  هب  یهاگن 

هّکم یلاو  قدشا  دیعس  نب  ورمع  ّتیصخش  هب  یهاگن 
: دنسیون یم  دیعس  نب  ورمع  هرابرد  ناراگن  خیرات 

1; ۀّیُما ینب  ةربابج  نم  ًاراّبج  ناک 
. تسا هدوب  هّیماونب  ناگشیپ  متس  زا  ییوگروز  وا 

هلآو هیلع  هّللا  یلص  ادخ  ربمایپ  زا  دیوگ : هریره  وبا  دیوگ : یم  دنک و  یم  لقن  لبنح  نب  دمحا  زا  ریثک  نبا  تسا . هدش  نیرفن  هرجـش  زا  وا 
: دندومرف هک  مدینش 

; هفاعر لیسی  یّتح  ۀّیُما  ینب  ةربابج  نم  راّبج  يربنم  یلع  َّنَفَعْرََیل 
. دوش یم  يراج  ربنم  رب  وا  نوخ  هک  يا  هنوگ  هب  دوش ، یم  غامد  نوخ  راچد  هک  دنیشن  یم  هّیماونب  نارگ  متس  زا  ییوگروز  نم  ربنم  رب 
راچد هلآو  هیلع  هّللا  یلص  هّللا  لوسر  ربنم  رب  وا  هک  تفگ  نم  هب  دوب  هدید  ار  صاع  نب  دیعـس  نب  ورمع  هک  یـصخش  دیازفا : یم  ریثک  نبا 

2. دش غامد  نوخ 
هیلع ءادهـشلادّیس  هرابرد  يدرف  نینچ  زا  دننک . یم  قبطنم  قدشَا  دیعـس  نب  ورمع  رب  ار  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  مالک  ّتنـس ، لها 

؟ دیا هدمآ  هچ  يارب  دیسرپ : ماما  زا  وا  هک  تسا  بلطم  نیمه  طقف  مالسلا 
: دندومرف ترضح 

3; تیبلا اذهبو  هّللاب  ًاذئاع 
. میوش هدنهانپ  هناخ  نیا  هب  ادخ و  هب 

؟ دریگ یم  عضوم  هنوگچ  ریبز  نبا  هرابرد  قدشَا  دیعس  نب  ورمع  نیمه  هک  دینک  هظحالم  اما 
یم سک  ره  مینز . یم  شتآ  شرـس  رب  ار  هبعک  دوـش ، زین  هبعک  لـخاد  رگا  مینک و  یم  ریگ  تسد  ار  وا  دـنگوس ! ادـخ  هـب  دـیوگ : یم  وا 

4! دوش تحاران  دهاوخ 
يارب ار  تسایر  ناورم  نب  کلملادبع  نوچ  دندرک . تعیب  وا  اب  دندناوخ و  هفیلخ  ار  وا  ماش ، لها  اهدعب  هک  تسا  یـسک  دیعـس  نب  ورمع 

هب ار  وا  دنا : هتـشون  ناخروم  هک  ییاج  ات  تشک . ار  وا  دـعب  داد و  ناما  دیعـس  نب  ورمع  هب  ادـتبا  رد  دیـشک و  يا  هشقن  تساوخ ، یم  دوخ 
5. درک حبذ  شدوخ  تسد 

. تشک ار  وا  درک و  هبلغ  وا  رب  کلملادبع  ماجنارس  هّتبلا  دندرک . تعیب  وا  اب  هک  تشاد  تیبوبحم  ردق  نآ  ماش  لها  دزن  وا  سپ 
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ۀیادبلا  . 1 تسا . هدوب  هدـش  نییعت  شیپ  زا  همانرب  هشقن و  هّکم ، یلاو  زا  هچ  و  هنیدـم ، یلاو  زا  هچ  اـهدروخرب ، اـهراتفر و  نیا  همه  يرآ !
.311  / 8 هیاهنلاو :

. نامه  . 2
.248 صاوخلا : ةرکذت   . 3

.170  / 4 مالسالا : خیرات   . 4
.29  / 46 قشمد : ۀنیدم  خیرات  ، 449  / 3 ءالبنلا : مالعا  ریس   . 5

ملسم ترضح  نداتسرف  هفوک و  لها  ياه  همان 

ملسم ترضح  نداتسرف  هفوک و  لها  ياه  همان 
هکم هب  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادّیس  توعد  يارب  يا  هدع  یّتح  دـش . یم  لاسرا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هب  هفوک  لها  زا  نانچ  مه  اه  همان 

ناشیا دنداتسرفهفوک . هب  دوخ  یگدنیامن  هب  دنتساوخ و  ار  مالسلا  هیلع  ملسم  بانج  عاضوا  نیا  ندید  اب  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دندمآ .
.39  / 2 داشرالا :  . 1 1. دندرک شرافس  هیضق ، ندرک  یفخم  یهلا و  ياوقت  هب  ار  مالسلا  هیلع  ملسم  ترضح 

هفوک یلاو  نامعن ، شقن 

هفوک یلاو  نامعن ، شقن 
زا تفگ : تفر و  ربنم  هب  هدرک ، تماقا  یفقث  راتخم  هناخ  رد  هدش و  هفوک  دراو  ملسم  دیمهف  هک  نیا  زا  دعب  دوب ، یلاو  هک  ریـشب  نب  نامعن 

... . ددرگ یم  بصغ  لاوما  دوش ، یم  هتخیر  ناشنوخ  كاله و  نادرم  گرزب  اه ، هنتف  رد  هک  ارچ  دیزیهرپب ; يا  هتسد  ود  ییادج و 
اج نیمه  زا  هدوب و  یلبق  هشقن  ساـسا  رب  ناـیلاو  ياـهراتفر  تاـکرح و  هک  دـیآ  یم  تسد  هب  نینچ  اـه ، هتفگ  نیا  رد  هشیدـنا  ّتقد و  اـب 

. دریگ یم  همشچرس 
هتـشادن گنجرـس  نم  اب  هک  ینانآ  مرادـن و  يراک  نانآ  اب  زین  نم  دنـشاب ، هتـشادن  يراک  نم  اـب  هک  یناـسک  دـیازفا : یم  همادا  رد  ناـمعن 

. منک یمن  ریگ  تسد  لیلد  یب  ار  یسک  نم  منک ... یمن  گنج  نانآ  اب  زین  نم  دنشاب ،
; ۀمهتلا الو  ۀّنظلا  الو  فرقلاب  ذخآ  الو 

. منک یمن  تواضق  اه  تمهت  هدوهیب و  ياه  نامگ  هب  نم 
تـسد زین  نامگ  سدح و  اب  ار  دارفا  یتح  هک  هداد  روتـسد  دایز  نبا  هب  همان  رد  دیزی  دـمآ ، دـهاوخ  هک  نانچ  اّما  تسا ، نامعن  نخـس  نیا 

: هک هدرک  رما  دیکأت  هب  دنک و  ریگ 
. ۀنظلاو ۀمهتلاب  ذخ 

. نک ریگ  تسد  ار  دارفا  نامگ ، تمهت و  اب 
دراو امش  هب  يا  هبرض  نانچ  مریشمش  اب  دینک ، مایق  دینکـشب و  تعیب  دینک ، یگداتـسیا  نم  لباقم  رد  امـش  رگا  دیوگ : یم  همادا  رد  نامعن 

1. مشاب هتشادن  يروای  رگا  یّتح  منک ... یم 
یمرب لئاسم  نیا  رد  هشیدنا  اب  تسا . نداد  ناشن  زبس  غارچ  زورما  ریبعت  هب  نامعن  نانخـس  يانعم  دیـشیدنیب . نانخـس  نیا  یناعم  رد  نونکا 
بانج هیـضق  تیاهن ، رد  دننک و  تینما  ساسحا  مالـسلا  هیلع  ملـسم  ترـضح  نارای  باحـصا و  دـش  ثعاب  نامعن  لمعلا  سکع  هک  دـیآ 

. دوش راکشآ  دوب ، هدش  هداتسرف  نآ  يارب  ناشیا  هک  یفده  مالسلا و  هیلع  ملسم 
ملسم نب  هّللادبع  دارفا  نیا  هلمج  زا  هک  دنتشون  يا  همان  دیزی  هب  هفوک  رد  تموکح  نارودزم  ملسم ، ترضح  هیـضق  ندش  راکـشآ  زا  سپ 
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: تشون دیزی  هب  دوب ، هیما  ینب  ياه  هدروخدنگوس  نارادافو و  زا  هک  يو  تسایمرضح . هعیبر  نب 
، ًاّیوق الجر  اهیلإ  ثعباف  ۀجاح ، هفوکلا  یف  کل  کی  نإف  یلع ، نب  نیـسحلل  ۀعیـشلا  هتعیابف  ۀفوکلا ، مدق  دق  لیقع  نب  ملـسم  ّنإف  دـعب ، اّمأ 

2; فّعضتی وه  وأ  ٌفیعض  ٌلجر  ریشب  نب  نامعّنلا  نإف  كّودع ، یف  کلمع  لثم  لمعیو  كرمأ  ذّفنی 
دشاب هتشاد  تقایل  هک  ار  يدرف  یهاوخ ، یم  ار  هفوک  رگا  دنا . هدرک  تعیب  وا  اب  یلع  نب  نیسح  ناوریپ  هدش و  هفوک  دراو  لیقع  نب  ملـسم 

. دنز یم  یناوتان  هب  ار  دوخ  ای  تسا ، ناوتان  يدرم  نامعن  انامه  تسرفب و  اج  نآ  هب  دنک ، ارجا  ار  وت  ياه  نامرف  دناوتب  و 
. دنداتسرف دیزی  يارب  ار  همان  نیمه  لثم  زین  صاّقو  یبا  نب  دعس  نب  رمع  هبقع و  نب  ةرامع 

يروآ عمج  هب  عورش  دنداد و  جرخ  هب  یگداس  يریبعت ، هب  دندرک و  تینما  ساسحا  یتیعقوم  نینچ  رد  مالسلا  هیلع  ملـسم  ترـضح  نارای 
. دوب هجسوع  نب  ملسم  راک  نیا  لوئسم  دندومن و  هحلسا  لوپ و 

ماما زا  هک  داتفا  قافتا  يروتسد  فالخ  هّتبلا  دش . راکشآ  هفوک  هب  شندمآ  زا  فده  مالسلا و  هیلع  ملسم  ترـضح  هلئـسم  ماگنه ، نیا  رد 
. دوب هدومرف  رما  ندرک  ناهنپ  رب  مالسلا  هیلع  ملسم  ترضح  هرابرد  مالسلا  هیلع  نیسح 

زا یـضعب  نمـشد و  ياه  هسیـسد  هکلب  تسا ; هدرکن  لـمع  هّللاـب ) ذاـیعلا   ) روتـسد فـالخ  مالـسلا  هیلع  ملـسم  باـنج  هک  دـنامن  هتفگاـن 
. تسا هدش  بلطم  ندش  راکشآ  بجوم  مالسلا ، هیلع  ملسم  ترضح  نارای  ناوریپ و  تاهابتشا 

؟ تسا هدوب  یعیبط  نامعن  ياهراتفر  نانخس و  ایآ 
نب هّللادیبع  بصن  هفوک و  رب  تیالو  زا  لزع  زا  دعب  نامعن  نیمه  هک  ارچ  دیوگ ; نخس  دنک و  راتفر  هنوگ  نیا  هک  هتشاد  تیرومأم  نامعن 

. تشگزاب ماش  رهش  هب  تمالس  لامک  اب  دایز 
هک دوب  هدرپس  نوجرس  هب  ار  نآ  هتشون و  دوخ  طخ  اب  هرصب ، هفوک و  رهـش  یتسرپرـس  يارب  ار  دایز  نبا  مکح  دوخ  هیواعم  هک  نیا  بلاج 

: حوتفلا ، 231 لاوطلا : رابخالا   . 1 تسا . هتشون  ار  مکح  نیا  دوخ  تسد  اب  هیواعم  يرآ ، دش . شاف  همان  نآ  هیواعم  گرم  زا  دعب  هام  دنچ 
: تسا نینچ  ریشب  نب  نامعن  هبطخ  نتم  . 152  / 8 هیاهنلاو : ۀیادبلا  ، 57  / 5

نم ال لتاُقا  ّینإ ال  لاومألا ، بصتغتو  ءامّدلا ، کفـستو  لاجرلا  کلهی  اهیف  ّنإف  ۀـقرفلاو ، ۀـنتفلا  یلإ  اوعراست  الو  هّللا ـ  دابع  هّللا ـ  اوقتاف  »
متیدبأ نإ  مکّنکلو  ۀمهّتلا ، الو  ۀـنّظلا  الو  فرقلاب  ذـخآ  الو  مکب ، شّرحتأ  الو  مکمئان ، هّبنأ  الو  یلع ، تأی  مل  نم  یلع  یتآ  الو  ینلتاقی ،

...«. یفیسب مکّنبرضأل  یل ... مکتحفص 
. نامه  . 2

هجیتن هدیکچ و 

هجیتن هدیکچ و 
: دش نینچ  قیقحت  نیا  هجیتن  هدیکچ و  دش  یسررب  حرط و  هچ  نآ  هب  تیانع  اب 

ثعاب افلخ  نامه  اریز  دوش ; یم  بوسنم  یلعألاف ) یلعألا   ) وا زا  رتالاب  يافلخ  هب  هیواعم و  هب  هیلع  هّللا  مالس  ءادهـشلادّیس  تداهـش  مکی .
. دندش دیزی  ندمآ  راک  رس  هب 

هدرک و میظنت  قارع  رد  ار  مالسلا  هیلع  ءادهـشلادّیس  تداهـش  هشقن  لصا  دوخ  هیواعم  هدش ، ماجنا  تاقیقحت  اهوج و  تسج و  رب  انب  مود .
. تسا هدوب  حرط  نیا  يرجم  دیزی 

: زا دنترابع  هک  دیآ  یم  تسد  هب  یلئاسم  هعومجم  زا  هجیتن ، نیا 
هک اج  ره  ناسرن و  یبیسآ  وا  هب  زگره  اّما  ناسرتب  ار  نیسح  ... هل ; قربأو  دعرا   » هک هدرک  تیـصو  یّنـس  هعیـش و  تیاور  رب  انب  هیواعم   . 1

«; دورب تساوخ ،
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; درک دنهاوخ  توعد  قارع  هب  ار  وا  دنا ، هتشاذگ  اهنت  ار  شردارب  هک  یناراک  تنایخ  شردپ و  نالتاق   . 2
هنیدم هب  هیواعم  تایح  نامز  رد  دـندوب ، هدـناوخ  ارف  دـیدج  یتموکح  يراذـگ  ناینب  يارب  هفوک  هب  ار  ترـضح  هک  یناسک  ياه  همان   . 3

; تسا هدرکن  ینمشد  ضّرعت و  ناراگن ، همان  نآ  زا  کی  چیه  هب  تموکح  دیسر و 
; تسا هدوب  مالسلا  هیلع  ماما  لتق  رکف  رد  هشیمه  ناورم  هک  ارچ  هنیدم ، یلاو  ناورم  يرانکرب   . 4

. هّکم هنیدم و  نایلاو  ياهدروخرب   . 5
رد دنا . هدرکن  یتخـس  دروخرب  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادّیس  اب  یلو  دنتـسه ، هّیماونب  هثیبخ  هرجـش  زا  نایلاو  نیا  زا  مادـک  ره  هک  نیا  مغر  هب 

و دییامرفب )!( ادخ ، ناما  رد  تفگ : ترضح  هب  دیلو  ناسرب و  لتق  هب  ار  نیسح  نونکا  مه  هک  درک  رارـصادیلو  هب  ناورم  میتفگ ، هک  یلاح 
!«. هّلل دمحلا  : » تفگ دیسر ، وا  هب  هنیدم  زا  ترضح  نتفر  ربخ  یتقو 

. تسا هدرک  ترضح  اب  یتخس  دروخرب  هنیدم  یلاو  تفگ  ناوتب  نآ  رب  انب  هک  درادن  دوجو  یکردم  هتشون و  چیه 
مالسلا مهیلع  تیب  لها  اب  یتموکح ، دارفا  نیا  راتفر  ایآ  دنا ؟ هتشادن  ینشخ  تخـس و  دروخرب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  اب  نایلاو  نیا  ارچ 

! زگره دنا ؟ هدوب  ناشیا  راد  تسود  هدوب و  بوخ 
شیب طلغ  يرادنپ  هّکم  هنیدم و  نایلاو  یبوخ  تسا . هابتـشا  رد  تخـس  دسرب ، رادنپ  نیا  هب  دنک و  روطخ  شنهذ  رد  مّهوت  نیا  هک  یـسک 

. تسا رت  گرزب  یطلغ  نانآ ، ندناوخ  راد  تسود  تسین و 
... ; هکم رد  ساّبع  نبا  هب  ترضح  نآ  نخس  نینچ  مه  مالسلا و  هیلع  ءادهشلادّیس  دوخ  نانخس   . 6

... ; دیزی همان  خساپ  رد  سابع  نبا  هیباوج   . 7
«; دهد رارق  نادیهش  زا  ارم  وت و  دنوادخ  : » دندومرف دنداتسرف ، هفوک  هب  ار  مالسلا  هیلع  ملسم  بانج  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هک  ینامز   . 8

دایز نبا  هّللادیبع  هطـساو  هب  دهد و  یم  خر  قارع  رد  هک  داد  یگنج  زا  ربخ  تردق ، هب  ندیـسر  زا  دعب  دوخ  ینارنخـس  نیلّوا  رد  دیزی   . 9
. دیآ یم  تسد  هب  يزوریپ 

... . تسناد یم  زین  هنعللا  هیلع  دیزی  دنسر . یم  تداهش  هب  قارع  رد  هک  دنتسناد  یم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دوخ  يرآ ،
رگید ادخ و  لوسر  جاوزا  رگید  اهنع و  هّللا  یضر  هملس  ما  ترضح  نارگید ، ساّبع و  نبا  دننام  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  هّللا  لوسر  باحـصا 

ربخ هثداح  نیا  زا  دـندوب ، اه  هناخ  رد  هک  ینانز  زا  یخرب  هک  ییاـج  اـت  دنتـشاد  ربخ  قارع  رد  ترـضح  نآ  تداهـش  ناـیرج  زا  زین  مدرم 
. دنتسناد یم  مدرم  مومع  هدوب و  راکشآ  یبلطم  قارع ، رد  راوگرزب  ماما  نآ  تداهش  هک  ارچ  دنتشاد ;

... . رامیب ای  تسا و  نادان  ای  دنتشادن  یهاگآ  هثداح  نآ  زا  ترضح  نآ  دیوگب : یسک  رگا 
. دیسر یمن  ناشیا  هب  یبیسآ  زگره  دندرک ، یم  تعیب  دیزی  اب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رگا  موس .

دوجو اب  تسا . صخـشم  یبوخ  هب  نادرگ »! زاب  دراد ، هک  يدصق  زا  ار  نیـسح   » هک نیا  رب  ینبم  ساّبع ، نبا  هب  دیزی  همان  رد  بلطم  نیمه 
. دنناسرب لتق  هب  دننک و  هعطق  هعطق  ار  وا  هک  دنتفرگ  میمصتریبز  نبا  هرابرد  هک  نآ 

: دندومرف یم  ار  بلطم  ود  هشیمه  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
; درک مهاوخن  تعیب   . 1

. باتک نیمه  زا  هحفص 171 و 172  ر.ك :  . 1 1. موش هتشک  هکم  رد  مهاوخ  یمن  دنناسر و  یم  لتق  هب  ارم  نانیا  مناد  یم   . 2

اروشاع هثداح  رد  هیواعم  نب  دیزی  شقن  مود : شخب 

دایز نبا  تراما  مکح  هیواعم و 
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دایز نبا  تراما  مکح  هیواعم و  اروشاع  هثداح  رد  هیواعم  نب  دیزی  شقن  مود  شخب 
رواشم هک  ینارصن  نوجرس  هب  دیزی  ماگنه  نیا  رد  دوب . نتفر  تسد  زا  ضرعم  رد  رهش  نآ  هک  يا  هنوگ  هب  دش ، هتفـشآ  هفوک  رهـش  عضو 

. دومن یتروشم  وا  اب  درک و  هعجارم  دوب ، هیواعم  شردپ  رارسا  مرحَم  و 
؟ ینک یم  تعاطا  ایآ  دنک ، يرما  وت  هب  دوش و  هدنز  وت  ردپ  نونکا  مه  رگا  تفگ : دیزی  هب  نوجرس 

! يرآ تفگ :
ظفح اب  دایز  نب  هّللادیبع  دوب : نینچ  مکح  دافم  دروآ . نوریب  هفوک  رب  ار  دایز  نب  هّللادیبع  یتسرپرس  تیالو و  مکح  گنرد ، یب  نوجرس 

. ددرگ یم  بوصنم  زین  هفوک  تیالو  هب  تسا ، هرصب  تیالو  هک  یلبق  تمس 
1. دنک هئارا  دیزی  هب  ار  نآ  بسانم  تقو  رد  ات  دوب  هدرپس  نوجرس  هب  هتشون و  دوخ  طخ  هب  ار  مکح  نیا  هیواعم 

دریذپ و یم  تروص  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادّیس  لتق  هب  رما  دعب ، هب  هلحرم  نیا  زا  تسا . دعب  هب  خیرات  نیا  زا  دسر ، یم  رظن  هب  مهم  هچ  نآ 
. دوش یم  عورش  دیزی  شقن  داتسرف ، هّللادیبع  يارب  شردپ ) همان   ) هفوک رهش  یتسرپرس  مکح  هارمه  هب  دیزی  هک  يا  همان  نیلّوا  زا 

. تسا هدرک  رداص  هّللادیبع ، هب  باطخ  ار  مالسلا  هیلع  ءادهشلادّیس  لتق  رب  یمسر  روتسد  نیتسخن  همان  نیا  رد  دیزی 
: تسا هدمآ  تروص  هس  هب  ناراگن  خیرات  دزن  رد  مالسلا  هیلع  ءادهشلادّیس  نوماریپ  هنیدم  یلاو  هبتع ، نب  دیلو  هب  دیزی  همان 

هب ار  وا  درکن ، تعیب  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  رگا  داد  روتـسد  دیزی  دـنراگن : یم  نینچ  رگید  یعمج  و  هتشذگ 292 ) رد   ) یبوقعی
: تشون هنوگ  نیا  يا  همان  رد  يو  ناسرب . لتق 

ّیلإ ثـعباو  اـمهقانعأ  برـضاف  اـعنتما  نإـف  یل ، ۀـعیبلاب  امهذـخف  ریبزلا  نـب  هّللادـبعو  یلع  نـب  نیـسحلا  رـضحأف  اذـه ، یباـتک  كاـتأ  اذإ 
2 ،... . امهسوؤرب

: دسیون یم  دوخ  خیرات  رد  هتشذگ 341 ) رد   ) یفوک مثعا  نبا 
: تشون هبتع  نب  دیلو  هب  يا  همان  رد  دیزی 

... . نایفس یبأ  لآب  بارت  یبأ  لآ  ذخآ  نأ  یناصوأو  هدعب ، نم  ًۀفیلخ  هل  ینلعجو  ًادهع  ّیلإ  دهع  ناک  دقو  ... 
... . مریگب بارت  یبا  لآ  زا  ار  نایفسوبا  لآ  ماقتنا  درک  ّتیصو  داد و  رارق  دوخ  دهع  یلو  ارم  مردپ  ... 

یبا لآ  زا  یناگرزب  نآ ، ریغ  ردـب و  ینعی  مالـسا ; ردـص  ياه  گنج  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  هک  ماقتنا »  » دـنا هتفگ  يور  نآ  زا 
)!( دریگب ماقتنا  دیزی  تسیاب  یم  لاح  دندوب . هدناسر  لتق  هب  ار  نایفس 

: دوب هدش  هتشون  نآ  رد  هک  درک  تسویپ  شوم  شوگ  هزادنا  هب  یکچوک  ذغاک  همان ، نیا  هارمه  دیزی  هاگ  نآ  دیازفا : یم  مثعا  نبا 
، ۀصخر هیف  تسیل  ًافینع  ًاذخأ  باطخلا  نب  رمع  نب  هّللادبعوریبزلا  نب  هّللادبعو  رکب  یبأ  نب  نامحرلادبعو  یلع  نب  نیـسحلا  ذخف  دعب ، اّمأ 

3; هسأرب ّیلإ  ثعباو  هقنع  برضاف  مهنم  کیلع  یبأ  نمف 
رگا هدن ! نانآ  هب  یتصرف  چیه  نک و  راضحا  ار  رمع  نب  هّللادبع  ریبز و  نب  هّللادبع  رکب ، یبا  نب  نامحرلادـبع  یلع ، نب  نیـسح  گنرد  یب 

! تسرفب نم  يارب  ار  ناشیاهرس  نزب و  ار  ناشندرگ  دندرک ، یهاتوک  نم  اب  تعیب  رد  وت  اب 
هدوبن هدنز  رکب  یبا  نب  نامحرلادبع  دیسر ، دیلو  تسد  هب  دیزی  همان  هک  ینامز  نآ  رد  هک  دنا  هتفرگ  هدرخ  نینچ  مثعا ، نبا  ترابع  نیا  رب 

. دوب هدرک  تعیب  دیزی  اب  خیرات  نآ  زا  لبق  رمع  نب  هّللادبع  یفرط  زا  و 
. درک تعیب  دیزی  اب  تفرگ و  لوپ  مهرد  رازه  دص  رمع  نب  هّللادبع  تشذگ ، يراُخب  حیحص  زا  هک  یلقن  رب  انب 

تاهابتـشا نیا  هب  یخیرات  فلتخم  ياه  ترابع  رد  ّتقد  رکف و  اب  هدـنهوژپ  ققحم و  درف  تسا و  دوجوم  خـیرات  رد  تاهابتـشا  هنوگ  نیا 
. درب یم  یپ 

زاب رـس  وا  تعیب  زا  هک  یـسک  بناج  زا  رگم  تشادن ، یلکـشم  مغ و  چیه  دمآ  راک  يور  دـیزی  یتقو  دـسیون : یم  هنیمز  نیا  رد  يربط  اما 
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. دوب هدادن  دیزی  هب  تعیب  تسد  هیواعم ، شردپ  نامز  رد  دوب و  هدز 
: دیازفا یم  همادا  رد  يو 

هیف تسیل  ًادیدش  ًاذخأ  ۀعیبلاب  ریبزلا  نب  هّللادبعو  ورمع  نب  هّللادبعو  ًانیـسح  ذـخف  دـعب ، اّمأ  : » ةراف نذُا  اّهنأک  ۀفیحـص  یف  هیلإ  بتک  ّمث  ... 
4«; مالسلاو اوعیابی . یّتح  ۀصخر 

: دوب هدمآ  نینچ  نآ  رد  درک  تسویپ  یکچوک  همان  نآ ، هارمه  هب  تشون و  دیلو  هب  يا  همان  دیزی 
. دننک تعیب  هک  نیا  ات  هدن  اه  نآ  هب  یتصرف  چیه  ریگب و  تعیب  گنرد  یب  ریبز  نب  هّللادبع  رمع و  نب  هّللادبع  نیسح و  زا 

. تسا هدماین  نایم  هب  دیزی  هب  اه  نآ  نداتسرف  اهرس و  ندرک  ادج  زا  نخس  يربط  لقن  رد  تشذگ ، هک  نانچ 
هبتع نب  دیلو  هب  يا  همان  رد  دـیزی  دـسیون : یم  هتخادرپ و  عوضوم  نیا  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  لتقم  رد  زین  هتشذگ 568 ) رد   ) یمزراوخ

: تشون
ناّفع نب  نامثع  ماقتنا  لاعتم  دنوادخ  یناد  یم  هک  روط  نامه  دیلو ! يا  مشاب ... رذحرب  بارتوبا  لآ  زا  هک  هدرک  شرافـس  نم  هب  مردپ  ... 

5 ... . تفرگ دهاوخ  بارتوبا  لآ  زا  نایفسوبا  نادنزرف  هطساو  هب  ار  مولظم 
ترابع نیا  یلو  هتخادرپ ، مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  نادناخ  زا  نایفـسوبا  لآ  ماقتنا  هب  اهنت  هدرک ، لقن  مثعا  نبا  هک  یترابع  هب  هاگن  اب 

. تسا هدرک  هراشا  زین  وا  ماقتنا  نامثع و  تیمولظم  هب 
نیمه اب  هیواعم  هک  ارچ  دـننک ; حرطم  زین  ار  نامثع  ماقتنا  هناهب  دـنریزگان  نانآ  نوچ  دراد ؟ دوجو  توافت  نینچ  اه  ترابع  نیا  ناـیم  ارچ 

. دیسر تسایر  هب  هناهب 
، مالـسلا هیلع  نسح  ماـما  حلـص  مالـسلا و  هیلع  نینمؤملاریما  تداهـش  زا  دـعب  یتقو  تسا ; هاوگ  هلئـسم  نیا  رب  هک  دـنا  هدرک  لـقن  یبلطم 

نآ اب  تفر و  نامثع  هناخ  هب  هیواعم  تسا . هتخادنا  هار  هب  يراز  هیرگ و  نامثع  رتخد  هک  دـنداد  ربخ  وا  هب  دـش ، هرونم  هنیدـم  دراو  هیواعم 
؟ یتحاران ارچ  دیسرپ : درک و  تاقالم  رتخد 

. يریگب ار  مردپ  نوخ  ماقتنا  منک  یم  اضاقت  يا ، هدیسر  تسایر  هب  نونکا  مه  هک  وت  زا  ما و  هداتفا  مردپ  دای  هب  نم  تفگ :
تسایر هب  میتساوخ  یم  ام  هچ ؟ ینعی  اه  فرح  نیا  تفگنامثع : رتخد  خساپ  رد  هیواعم  هک  دنا  هتـشون  حیرـص  روط  هب  ّتنـس  لها  ياملع 

6 )!( ییوگن نانخس  نیا  زا  رگید  مهاوخ  یم  وت  زا  میا و  هدرک  نیمأت  یبوخ  هب  يدام  تهج  زا  ار  امش  مه  نآلا  میسرب )!(
. تسا هدوب  تسایر  هزیگنا ، اهنت  هدوبن و  شیب  يا  هناهب  نامثع  لتق  نیاربانب ،

: تسا هدوب  هتشون  همان  نآ  رد  دش . لاسرا  دیلو  يوس  هب  همان  نآ  تسویپ  هب  کچوک  يا  همان  دسیون : یم  همادا  رد  یمزراوخ 
یبأ نمف  ۀصخر ، هیف  تسیل  ًافینع  ًاذـخأ  ۀـعیبلاب  ریبزلا  نب  هّللادـبعورکب  یبأ  نب  نامحرلادـبعو  رمع  نب  هّللادـبعو  نیـسحلا  ذـخف  دـعب ، اّمأ 

7; مالسلاو هسأرب ، ّیلإ  ثعباو  هقنع  برضاف  مهنم  کیلع 
رگا هدن و  اه  نآ  هب  یتصرف  چیه  ریگب و  مکحم  تخـس و  یتعیب  ریبز  نب  هّللادبعو  رکب  یبا  نب  نامحرلادـبع  رمع ، نب  هّللادـبع  نیـسح ، زا 

. تسرفب ار  ناشرس  نزب و  ار  ناشندرگ  دندرک  يراددوخ 
. تسا هدمآ  لتق  هب  روتسد  نتم ، رد  یلو  دراد ، دوجو  زین  ترابع  نیا  رد  هابتشا  شیوشت و 

: دسیون یم  دزادرپ و  یم  عوضوم  نیا  هب  زین  يربکلا  تاقبطلا  رد  هتشذگ 230 ) رد   ) دعس نبا 
ّبحأ ّهنإف  هلآو ، هیلع  هّللا  یلـص  هّللا  لوسر  تنب  ۀـمطاف  نبا  یلع  نب  نیـسح  رظنُا  لاقو : هاصوأ  امب  هاصوأف  دـیزی  اـعد  ۀـیواعم  رـضح  اّـمل 
... . هاخأ لذخو  هابأ  لتق  نمب  هّللا  هکیفکی  نأ  وجرأ  ّینإف  ءیش  هنم  کی  نإف  هرمأ ، کل  حلصی  هب ، قفراو  همحر  لصف  سانلا ، یلإ  سانلا 
نیسح تفگ : دومن و  تیصو  دنک ، تیصو  وا  هب  تسیاب  یم  هچ  نآ  دیبلط و  دوخ  دزن  هب  ار  دیزی  دش ، کیدزن  هیواعم  گرم  هک  یماگنه 
نامه هطـساو  هب  ار  وت  ادـخ  تسا  دـیما  نک ! ارادـم  محر و  هلـص  وا  اـب  شاـب و  هتـشادن  يراـک  وا  هب  تسا ، مدرم  دزن  مدرم  نیرت  بوبحم 
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... . دنک تیافک  دنتشاذگ ، روای  یب  اهنت و  ار  شردارب  هدناسر و  لتق  هب  ار  وا  ردپ  هک  یمدرم 
نایفـسوبا نب  ۀبتع  نب  دیلو  هب  يا  همان  دیزی  دـندرک . تعیب  دـیزی  اب  مدرم  درم و  لاس 60  بجر  همین  رد  هیواـعم  دـسیون : یم  همادا  رد  يو 

: تشون هنیدم  یلاو 
قفرلاب هرمأ  یف  ّیلإ  دهع  ۀیواعم )  ) نینمؤملاریمأ ّنإف  یلع ، نب  نیـسحلا  هب  أدـبت  نم  لّوأ  نکیلو  شیرق ، هوجوب  أدـباو  مهعیابف ، سانلا  عدا 

8; هحالصتساو هب 
، ریگب تعیب  یلع  نب  نیـسح  زا  ناـگمه ، زا  لـبق  یلو  نک ، عورـش  شیرق  ناـگرزب  زا  راـک  نیا  رد  نک و  توعد  نم  اـب  تعیب  هب  ار  مدرم 

. منک دروخرب  شمارآ  تمیالم و  اب  نیسح  اب  هک  هدومن  شرافس  نم  هب  هیواعم )  ) نینمؤملاریما مردپ 
: دسیون یم  هنیمز  نیا  رد  يرذالب  تسا . هتخادرپن  اه  یگژیو  نیا  هب  ناخروم  رگید  دننام  يرذالب 

یلإ صخـش  ّمث  ۀعیبلاب ، نیـسحلا  عفادف  ریبزلا . نب  هّللادبعو  رمع  نب  هّللادبعو  نیـسحلا  یلع  ۀـعیبلا  ذـخأ  یف  دـیلولا  هلماع  یلإ  دـیزی  بتک 
9; ۀّکم

. درک تکرح  هّکم  هب  دنادرگرب و  يور  تعیب  زا  نیسح  یلو  دریگب ... تعیب  نیسح  زا  ات  تشون  همان  دیلو  هب  دیزی 
: دسیون یم  دنک و  یم  لقن  ار  قشمد  ۀنیدم  خیرات  رد  دعس  نبا  ترابع  ریظن  زین  رکاسع  نبا 

; بلاط یبأ  نب  یلع  نب  نیسحلا  هب  ءدبت  نم  لّوأ  نکیلو  شیرق ، هوجوب  ءدباو  مهعیابف ، سانلا  عدا  نأ  ورمع ... نب  هّللادبع  عم  دیزی  بتکف 
10. هحالصتساو هب  قفرلاب  هرمأ  یف  یلإ  دهع  ۀیواعم )  ) نینمؤملا ریمأ  ّنإف 

: تشون دیلو  هب  يا  همان  رد  دیزی  هک  دنا  هدرک  لقن  رگید ، يا  هّدع  11 و  يّزم جاّجحلا  وبا  ظفاح  نوچ  مه  یگرزب  ناراگن  خیرات 
; هحالصتساو هب  قفرلا  هرمأ  یف  یلإ  دهع  ۀیواعم )  ) نینمؤملا ریمأ  ّنإف  ... 

. منک دروخرب  یمارآ  هب  نیسح  اب  هدرک  شرافس  نم  هب  مردپ  ... 
: دسیون یم  دنک و  یم  لقن  يرتشیب  تایصوصخ  اب  ار  بلطم  نیا  یبهذ 

: تشون دیلو  هب  يا  همان  رد  دیزی 
. نیسحلاب قفراو  هوجولاب  ءدباو  مهعیابو  سانلا  عدا  نأ 

. نک ارادم  نیسح  اب  ریگب و  تعیب  نم  يارب  گرزب  ياه  تیصخش  مدرم و  زا 
. درک راضحا  ار  ریبز  نبا  ترضح و  نآ  هنابش  دیلو 

: دنتفگ ود  نآ 
. سانلا لمعی  امیف  رظننو  حبصن 

. مینک رکف  عوضوم  نیا  رد  هدب ، تلهم  ام  هب  نادادماب  ات 
. دندش جراخ  هنیدم  زا  ود  نآ  سپس 

: دسیون یم  یبهذ 
. ًادسأ ّالإ  اذهب  انّجَه  نإ  دیلولا : لاقف  اهعزنف . هتمامعب  ذخأو  نیسح  همتشف  نیسحلل ، ظلغأ  دیلولا  ناک  دقو 

هک یلاح  رد  میدرک  کیرحت  ام  تفگ : دیلو  دیـشک . شرـس  زا  ار  وا  همامع  داد و  رارق  متـش  دروم  ار  دیلو  نیـسح ، هک  دوب  یلاح  رد  نیا 
. مینک یم  جییهت  ار  يریش  میتسناد  یمن 

! ناسرب لتق  هب  ار  وا  تفگ : دیلو  هب  ناورم  سپس 
: داد خساپ  دیلو 

12. نوصم ٌمَدل  اذه  ّنإ 
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. منک تظفاحم  نآ  زا  مراد  روتسد  هک  تسا  ینوخ  نیا 
نخـس هرابرد  هشیدـنا  یفرط ، زا  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  اب  دـیلو  راتفر  رد  لـّمأت  اـب  تسا . دـیلو  دروخرب  عون  لـقن ، نیا  رد  مهم  هتکن 

ریگ نماد  یناوارف  تالکـشم  هچ  دناسر ، یم  لتق  هب  ار  ترـضح  دوب  هنیدم  یلاو  هک  نامز  نآ  رد  ناورم  رگا  هک  دوش  یم  نشور  ناورم ،
. میرب یم  یپ  هنیدم  تموکح  زا  ناورم  لزع  ّرس  هب  ور ، نیا  زا  دش . یم  دیزی  تموکح 

. درک جارختـسا  خـیرات  زا  ار  روما  نیا  یتسیاب  دنـسیون ; یمن  خـیرات  رد  دـننک و  یمن  المرب  تحارـص  هب  ار  قیاقح  نیا  ّتنـس  لـها  زگره 
. دوب هتفرن  شیپ  هشقن  همانرب و  روتسد و  رب  انب  درک ، یم  ارجا  ار  شرکف  دوب و  یلاو  رگا  هک  دش  یم  لزع  دیاب  ناورم  يرآ ،

لقن رگید  هنوگ  هب  ار  یخیرات  هعقاو  نیا  تسا ، یخیرات  عبانم  زا  هک  رـشبلا  ینب  رابخا  یف  رـصتخملا  باتک  رد  رگید  راگن  خیرات  ءادفلاوبا 
: دسیون یم  هکلب  دزادرپ ، یمن  ندرک  ارادم  نتفرگ و  تّدش  لتق و  ای  همان  هب  وا  دنک . یم 

13. ۀعیبلاب رمع  نباو  ریبزلا  نب  هّللادبعو  نیسحلا  مازلإب  ۀنیدملاب  هلماع  یلإ  لسرأ  ... 
. دنا هتخادرپ  یخیرات  هلئسم  نیا  لقن  هب  تیفیک  هس  هب  هک  دندوب  ناراگن  خیرات  زا  ییاه  هورگ  نانیا 

خیرات تسا ، مّلـسم  هچ  نآ  یفرط  زا  تسا . نوگانوگ  دـننک ، یم  لقن  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  لتق  هب  روتـسد  هک  یناـخّروم  تاراـبع 
. درادن دوجو  دیلو ، هب  دیزی  همان  رد  مالسلا  هیلع  ءادهشلادّیس  لتق  هب  روتسد  زا  يربخ  چیه  ناشلقن  رد  دعب ـ  هب  دعس  نبا  زا  یّنـس ـ  ناسیون 

؟ ارچ
همان نتشون  نامز  زا  ترضح  نآ  نتشک  روتسد  هدش ، ماجنا  تاقیقحت  رب  انب  ور ، نیا  زا  دوب ; هدشن  رداص  لتق  روتسد  ماگنه ، نآ  رد  نوچ 

رد هّیُماونب  تموکح  تسایـس  اریز  تسا ; هدرکن  رداص  يروتـسد  نینچ  دیزی  تموکح  نامرف ، نیا  زا  لبق  هدـش و  زاغآ  دایز  نبا  هب  دـیزی 
. دوب توافتم  یناکم  تهج  زا  مالسلا  هیلع  ءادهشلادّیس  اب  راتفر 

نیارباـنب ناـنآ  تهج ، نیمه  هب  دوب . تواـفتم  قارع )  ) زاـجح زا  نوریب  ناشتـسایس  اـب  زاـجح  لـخاد  رد  ناـنآ  تسایـس  رگید ، تراـبع  هب 
نیمه رب  انب  هکم  یلاو  زین  هنیدم و  یلاو  دروخرب  دنوش و  جراخ  زاجح  نیمزرس  زا  ترضح  نآ  ات  دندرک  یم  شالت  رادقم  نیمه  تسایس 

نبا هب  دیزی  هک  تسا  يا  همان  بلطم ، نیا  رب  دهاش  نیلّوا  درک . رییغت  زین  تسایـس  دندش ، جراخ  ترـضح  هک  هاگ  نآ  تسا . هدوب  تسایس 
. تسا هتشون  دایز 

: تشون هنوگ  نیا  دایز  نبا  هب  همان  نیا  رد  دیزی 
نیب نم  كدلب  هب  یلب  دقو  مهوحن  ًاهّجوتم  ۀّکم  نم  جرخ  دق  ّهنأو  مهیلع  مودقلا  یف  نیـسحلا  یلإ  اوبتک  دق  ۀـفوکلا  لهأ  ّنأ  ینغلب  دـق  ... 

14; کتوفی نأ  رذحاف  دیبع ، کیبأ  یلإو  کبسن  یلإ  تعجر  ّالإو  هتلتق  نإف  ماّیألا ، نیب  نم  کماّیأو  نادلبلا 
هدرک تکرح  ناـنآ  توعد  تباـجا  دـصق  هب  هکم  زا  زین  وا  دـنا و  هدرک  توعد  ناشرهـش  هب  ار  نیـسح  هفوک  لـها  هک  هدیـسر  ربخ  نم  هب 

يرادن یتسرد  ردام  ردپ و  وت  هک  منک  یم  مالعا  هنرگ  چـیه و  هک  یتشک  ار  وا  رگا  تسوت ، ناحتما  نامز  هفوک  رب  وت  تیالو  نامز  تسا .
دلو هک  ار  وت  قباس  بسَن  دیتسین و  شیرق  لآ  زا  هیبا  نب  دایز  تردپ  تدوخ و  میوگ  یم  منادرگ و  یمرب  دـیبُع  تردـپ  هب  ار  وت  تبـسن  و 

. درب رد  هب  ملاس  ناج  نیسح ، ادابم  سپ  مناسر . یم  ناگمه  شوگ  هب  یتسه ، انزلا 
ادیپ نایفـسوبا  هب  هک  یتبـسن  هطـساو  هب  زور  نآ  هعماج  رد  درف  نیا  هک  ارچ  دراذگ ; یم  تسد  هّللادیبع  فعـض  هطقن  رب  همان  نیا  رد  دیزی 
یلو دوب ، هثیبخ  هرجش  نامه  دوب ، هدش  بوسنم  نآ  هب  هک  يا  هلیبق  هچ  رگا  دوب . هدروآ  تسد  هب  مدرم  دزن  رد  یتّزع  تفارش و  دوب ، هدرک 

. دروآ یمرد  ندوب  انز  دلو  زا  ار  هّللادیبع  دوب ، هچ  ره  دندوب و  فورعم  یتمس  ناونع و  هّیُماونب  نامز  نآ  رد  ماجنارس 
: تشون دایز  نبا  هب  شا  همان  رد  دیزی  دسیون : یم  هراب  نیا  رد  يرذالب 

اهدنعو لامعلا ، نیب  نم  هب  تیلتباو  نادـلبلا ، نیب  نم  كدـلبو  نامزألا ، نیب  نم  کنامز  هب  یلتبا  دـقو  ۀـفوکلا  یلإ  نیـسح  ریـسم  ینغلب  ... 
15; دیبعلا دبتعی  امک  ًادبع  دواعت  وأ  قتعت 
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هدازآ و اـقآ ، یتشک ، ار  نیـسح  رگا  يا . هدـش  ناـحتما  راـتفرگ  وت  ناـیلاو ، نیب  رد  تسا ، هدیـسر  نم  هب  هفوک  هب  نیـسح  تکرح  ربـخ  ... 
... . انزلادلو و مان ، مگ  شزرا ، یب  بسن  نامه  هب  يدرگ  یم  رب  هنرگو  یتسه  مرتحم  یتیصخش 

: دسیون یم  هدرک  تیاور  دوخ  دنس  هب  یناربط 
نیسح دایز ، نب  هّللادیبع  ور ، نیا  زا  تشگ . یهاوخرب  دوخ  قباس  بسن  هب  یـشکن  ار  نیـسح  رگا  تشون ... : دایز  نبا  هب  يا  همان  رد  دیزی 

ار زیمآرفک  راعشا  نآ  دید ، ار  ترـضح  نآ  رـس  دیزی  یتقو  داتـسرف . دیزی  يارب  ار  بانج  نآ  كرابم  رـس  دناسر و  لتق  هب  ار  مالـسلا  هیلع 
16. دناوخ

ار دروم  نیا  لماک  روط  هب  هدنیآ  رد  هک  دننک  یم  مکح  دـیزی  رفک  هب  راعـشا  نیمه  ساسا  رب  يرگید  ياملع  یـسولآ و  هک  تسا  ینتفگ 
. درک میهاوخ  یسررب 

ارادم و هب  نیا  زا  لبق  دوش و  یم  عورش  اج  نیا  زا  ترضح  نآ  ندناسر  تداهش  هب  همانرب  مالـسلا و  هیلع  ءادهـشلادّیس  لتق  یمـسر  مالعا 
. دش یم  هداد  روتسد  شمارآ  اب  دروخرب 

نبا جرفلاوبا  ءالبنلا ، مالعا  ریس  رد  یبهذ  قشمد ، ۀنیدم  خیرات  رد  رکاسع  نبا  دنک ، یم  تیاور  همان  نیا  دنس  تّحص  هب  حیرصت  اب  یمثیه 
روتسد دایز  نبا  هب  شا  همان  رد  دیزی  دنسیون : یم  همه  همه و  ءافلخلا ،... خیرات  رد  یطویـس  دینعلا ، بّصعتملا  یلع  ّدرلا  رد  یلبنح  يزوج 

17. ناسرب لتق  هب  ار  نیسح  هک  داد 
هتـشک ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دیزی  هک  دننادب  دیاب  دنزرویم ، سّدقت  دیزی  نعل  هرابرد  هک  ینازروطایتحا  هّیمیت و  نبا  ناوریپ  نیاربانب ،

. تسا
ار دیزی  هک  هدادن  هزاجا  دوخ  هب  هدیزرو و  سّدـقت  طایتحا و  هدرک ، دـیدرت  دـیزی  ندوب  لتاق  هرابرد  نیدـلا  مولع  ءایحا  رد  یلازغ  هنوگچ 

ماما لتق  روتـسد  دایز  نبا  هب  شا  همان  رد  دـیزی  هک  دـنا  هتـشون  همه  وا ، زا  سپ  ناملاع  وا و  زا  شیپ  نادنمـشناد  هک  یلاـح  رد  دـنک ، نعل 
يدوز هـب   . 1 تسنادـن ؟ زیاج  ار  وا  نعل  درک و  طایتحا  دـیاب  مه  زاـب  لاـح  نیا  اـب  یتسار ، هب  تسا ؟ هدرک  رداـص  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح 

. درک میهاوخ  هئارا  ار  مکح  نیا  كرادم 
.241  / 2 یبوقعی : خیرات   . 2

.9  / 3 حوتفلا :  . 3
.338  / 5 يربط : خیرات   . 4

.180  / 1 مالسلا : هیلع  نیسحلا  لتقم   . 5
.141  / 8 هیاهنلاو : ۀیادبلا  ، 1078 دیرفلا : دقعلا  ، 154  / 59 قشمد : ۀنیدم  خیرات  ر.ك :  . 6

.180  / 1 مالسلا : هیلع  نیسحلا  لتقم   . 7
.55 مالسلا : هیلع  نیسح  ماما  لاح  حرش  يربکلا  تاقبطلا   . 8

159 ح 166. مالسلا :) امهیلع  نیسح  ماما  نسح و  ماما  لاح  حرش   ) فارشالا باسنا   . 9
206 و 207.  / 14 قشمد : ۀنیدم  خیرات   . 10

.414  / 6 لامکلا : بیذهت   . 11
.295  / 3 ءالبنلا : مالعا  ریس   . 12

.189  / 1 رشبلا : ینب  رابخا  یف  رصتخملا   . 13
.241  / 2 یبوقعی : خیرات   . 14

.160  / 3 فارشالا : باسنا   . 15
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ثیدح 2846. 115 و 116 ،  / 3 ریبکلا : مجعملا   . 16
 / 9 ءالبنلا : مالعا  ریس  ، 260 ثیدح 259 ـ  مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  لاح  حرش  قشمد ، ۀنیدم  خیرات  ، 139  / 9 دئاوزلا : عمجم  ر.ك :  . 17

.207 ءافلخلا : خیرات  ، 49 دینعلا : بصعتملا  یلع  ّدرلا  ، 139

دیزی هب  ساّبع  نبا  همان 

دیزی هب  ساّبع  نبا  همان 
لوغـشم درک و  تفالخ  مالعا  دش و  هدوسآ  هّکم  ردریبز  نبا  دـندش ، جراخ  هّکم  زا  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادّیس  یتقو  هک  نآ  رگید  دـهاش 

. دندرکن تعیب  وا  اب  رگید  ياه  تیصخش  ساّبع و  نبا  اما  دش . مدرم  زا  نتفرگ  تعیب 
وت ساّبع ! نبا  تشون ... : درک و  رّکـشت  ریبز  نبا  اب  شندرکن  تعیب  تهج  هب  ساّبع  نبا  زا  يا  همان  رد  دش ، هاگآ  ارجام  نیا  زا  دـیزی  نوچ 

ار وت  فطل  نیا  ام  دهدب و  وت  هب  دننک ، یم  محر  هلص  هک  ار  یناسک  شاداپ  ادخ  يدرک و  ظفح  نم  اب  ار  تدوخ  هطبار  تندرکن  تعیب  اب 
. درک میهاوخ  ناربج  ار  وت  ّتبحم  يدوز  هب  مینک و  یمن  شومارف 

دزن وت  هک  ارچ  دـننک ; تعیب  ریبز  نبا  اـب  هک  يراذـگن  ییوگب و  مدرم  رگید  هب  ار  تقیقح  مهاوخ  یم  وـت  زا  تشوـن : هماـن  همادا  رد  دـیزی 
. دنریذپ یم  وت  زا  یتسه و  لوبق  دروم  يدرف  مدرم 

: تشون وا  خساپ  رد  يو  داد . دیزی  همان  هب  يدنم  شزرا  خساپ  ساّبع  نبا 
. مهیلع يونأ  يذـّلاب  هّللا  نکلو  كدـمح ، الو  كّرب  کلذـب  وجرأ  اـم  هّللاوف  ریبزلا  نبا  ۀـعیب  یکرت  اـّمأف  کـباتک ، ینءاـج  دـقف  دـعب ، اـّمأ 

. يّرب کنع  سباح  ّینإف  یّنع  كّرب  ناسنإلا ! اهّیأ  سبحاف  يّرب ، سانب  تسل  ّکنأ  تمعزو 
ءایـشألا نم  یـسنأ  امف  مالعألا ...، موجنو  يدهلا  حیباصم  بلّطملادبع  نایتفو  ًانیـسح  تلتق  دـقو  فیک ؟ کیلإ ... سانلا  ّببحأ  نأ  تلأسو 

یّتـح کلذـب  تلزاـمف  هیلإ ، لوـیخلا  كرییـستو  هّللا ، مرح  یلإ  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  هّللا  لوـسر  مرح  نم  ًانیـسح  كدارّطا  ساـنب  تـسلف 
سجرلا مهنع  هّللا  بهذأ  نیذـّلا  هتیب  لـهألو  هلوسرلو  هّلل  کـنم  ًةوادـع  کـلیخ  هب  تلزنف  ّبقرتـی ، فئاـخ  جرخف  قارعلا ، یلإ  هتـصخشأ 

... . رفکلاو كرشلا  نم  تیب  لهأ  متلتق  مّکنأک  هیلع  متنواعتو  هتیب  لهأ  لاصئتساو  هراصنأ  ۀّلق  متمنتغاف  ًاریهطت ... مهرّهطو 
1 ،... ; يراث دحأ  تنأو  یمد ، نم  رطقی  کفیسو  یبأ  دلو  تلتق  دقو 

; تسا هاگآ  نم  ّتین  هب  دنوادخ  تسا و  هدوبن  وت  هب  ّتبحم  تهج  هب  دنگوس ! ادخ  هب  ما ، هدرکن  تعیب  ریبز  نبا  اب  نم  هک  نیا  دیزی ...! يا 
. دید یهاوخن  یبوخ  نم  زا  هک  ارچ  نکن ! یبوخ  نم  هب  راد و  هگن  تسد  وت 

شناد ناگراتـس  تیادـه و  ياـه  غارچ  هک  ار  بلّطملادـبع  نادـناخ  نادـنزرف  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  وت  منک ؟ تیاـمح  وت  زا  نم  هنوگچ 
... . دنا هدیسر  لتق  هب  وت  روتسد  هب  قارع  رد  نانیا  همه  يا و  هدناسر  لتق  هب  دندوب ،

وا دنک . رارف  هّکم  هب  ادخ  ربمایپ  مرح  زا  راوگرزب  نآ  ات  دیداد  رارق  بیقعت  تحت  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  امـش  هک  منک  یمن  شومارف  زگره 
. دوش قارع  كاخ  دراو  دورب و  نوریب  زاجح  زا  ات  دیداد  يرارف  ار 

یخیرات فیرظ و  نینچ  ییاه  هتکن  اه و  تقیقح  زا  هک  ییاه  هتفگان  دـنراد ; هراشا  اروشاع  ياـه  هتفگاـن  قیقد و  تاـکن  هب  تاـملک ، نیا 
. دنریگ یم  همشچرس 

هک دـندرک  يراک  نانآ  درب . دـنهاوخ  یپ  قیاقح  اه و  هتکن  نیا  هب  ّتقد ، لّمحت و  اب  یلو  درک ، دـنهاوخ  بجعت  بلطم  نیا  زا  یخرب  هتبلا 
. دننک بیقعت  ار  ترضح  نآ  دوش و  جراخ  زاجح  زا  مالسلا  هیلع  ءادهشلادّیس 

: دسیون یم  همادا  رد  ساّبع  نبا 
هب اج  نآ  رد  وت  نازابرس  دیدرک ، جراخ  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  مرح  زا  ینارگن  باعرا و  فوخ و  اب  ار  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
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، وا نارای  یمک  دوجو  اب  دـندرک و  هدافتـسا  تصرف  زا  مالـسلا ، مهیلع  وا  تیب  لها  هلآو و  هیلع  هّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  اـب  ینمـشد  تهج 
! دندناسر لتق  هب  ار  نانآ  رفک ، كرش و  لها  راتشک  دننامه 

؟ يراد ّتبحم  عقوت  نم  زا  وت  تبیصم ، همه  نیا  زا  دعب  دیزی ! يا 
. مریگب ماقتنا  وت  زا  دیاب  نم  دکچ و  یم  وت  ریشمش  زا  نم  نادناخ  نوخ 

: دوش یم  هراشا  نآ  مهم  هتکن  ود  هب  هک  دراد  رب  رد  یتاکن  تشون ، دیزی  هب  ساّبع  نبا  هک  يا  همان 
راشف تحت  بیقعت و  ار  ترضح  نآ  یتموکح  نازابرس  هک  ارچ  دیوگ ; كرت  ار  هنیدم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  دش  بجوم  دیزی   . 1

; دنداد رارق 
. تسا مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  لتاق  وا  نوچ  دیزی ، زا  ماقتنا  نتفرگ   . 2

127 و 128.  / 4 خیراتلا : یف  لماکلا  ، 249 247 ـ   / 2 یبوقعی : خیرات   . 1 تساروشاع . ناتساد  رد  مهم ، یخیرات  دانسا  هلمج  زا  همان  نیا 

دیزی دنزرف  هیواعم ، ینارنخس 

دیزی دنزرف  هیواعم ، ینارنخس 
هک دیزی  نب  ۀیواعم  درم ، دیزی  یتقو  تسا . دیزی  دنزرف  هیواعم  ینارنخـس  دنک ، یم  تابثا  ار  دیزی  ندوب  لتاق  هک  يدـهاوش  زا  رگید  یکی 

بصاغ مّدج  تسا ،)!( مالسلا  هیلع  نیسح  لتاق  مردپ  تفگ : دوخ  ینارنخس  نیتسخن  رد  هدوب ، یحلاص  ناوج  دنیوگ : یم  وا  فیصوت  رد 
. مرادن تفالخ  هب  يراک  نم  هدوب و  تفالخ 

. تسا هدرکن  ییامنهار  مالسلا  هیلع  داّجس  ماما  يوس  هب  ار  مدرم  هک  نیا  مغر  هب  تسا ، هدوب  هعیش  وا  دنا : هتفگ  ام  ناگدنـسیون  زا  یـضعب 
. تسا هتفریذپن  ار  تفالخ  وا  لاح ، ره  هب  دراد . لّمأت  وا  ندوب  هعیش  رد  هدنسیون  یلو 

: دراگن یم  نینچ  هتشون ، هعیش  رب  ّدر  نیخیش و  زا  عافد  رد  هک  هقرحملا  قعاوصلا  باتک  رد  یّکم  رجح  نبا 
زور لهچ  طـقف  درکن و  تلاـخد  تموکح  روما  رد  دـشن و  رازگرب  وا  تماـما  هب  تعاـمج  زاـمن  دـماین و  مدرم  ناـیم  هب  دـیزی  نب  ۀـیواعم 

: تفگ تفر ، ربنم  زارف  رب  یتقو  هک  تسا  نیا  دراد ، تلالد  وا  یبوخ  رب  هک  ییاه  یگژیو  زا  تشاد و  ّتیمکاح 
دّلق مث  نوملعت ... ام  مکب  بکرو  بلاط ، یبأ  نب  یلع  هنم  هب  ّقحأ  وه  نمو  هلهأ  رمألا  عزان  ۀیواعم  يّدـج  ّنإو  هّللا  لبح  ۀـفالخلا  هذـه  ّنإ 

... ; هلآو هیلع  هّللا  یلص  هّللا  لوسر  تنب  نبا  عزانو  هل  لهأ  ریغ  ناکو  رمألا  یبأ 
... داد ماجنا  تساوخ  یم  ار  هچ  نآ  تفرگ و  بلاط  یبا  نب  یلع  زا  قحان  هب  ار  نآ  هیواعم  مّدج  تسا و  یهلا  نامسیر  تفالخ ، نیا  انامه 

ینمـشد هب  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  هّللا  لوسر  رتخد  دـنزرف  اـب  تشادـن و  ار  تفـالخ  يّدـصت  ّتیلها  زین  وا  هک  دیـسر  مردـپ  هب  تبون  سپس 
... . تخادرپ

: دوزفا درک ، یم  هیرگ  هک  یلاح  رد  وا 
... ۀبعکلا بّرخو  رمخلا  حابأو  هلآو ، هیلع  هّللا  یلص  هّللا  لوسر  ةرتع  لتق  دقو  هبلقنم ، سئبو  هعرصم  ءوسب  انملع  انیلع  رومُألا  مظعأ  نم  ّنإ 

1; اهنم اوباصأ  ام  نایفس  یبأ  ۀیّرذ  یفکف  ًاّرش  تناک  نئلو  ًاریخ ... ایندلا  تناک  نئل  هّللاو  مکرمأ . مکنأشف 
رب تسا و  منهج  لها  وا  دومن ، بیرخت  ار  هبعک  درک و  حابم  ار  رمخ  برش  دناسر ، لتق  هب  ار  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  ترتع  دیزی 

... . تسا راوشد  رایسب  ام 
فارتعا زین  تسا  خزود  هب  دورو  هک  تیانج  نیا  هجیتن  هب  یتح  وا  تسا . هدرک  رارقا  شردپ  ندوب  لتاق  هب  دیزی  دنزرف  ینارنخـس ، نیاربانب 
قعاوصلا  . 1 مرادـن . يراک  تموکح  رـش  ریخ و  هب  نم  دـیناد و  یم  ناـتدوخ  تسا : هتفگ  هتـشادرب و  تفـالخ  زا  تسد  مه  دـعب  هدرک و 

.134 هقرحملا :
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دایز نبا  رارقا 

دایز نبا  رارقا 
: دیوگ یم  يو  تسا . دایز  نبا  دوخ  رارقا  عوضوم  نیا  رب  رگید  دهاش 
... ; هلتق ترتخاف  یلتق ، وأ  هلتقب  دیزی  ّیلإ  راشأ  ّهنإف  نیسحلا ، یلتق  اّمأو 

1. مدیزگرب ار  وا  لتق  نم  سپ  موش ، هتشک  مدوخ  ای  مشکب و  ار  نیسح  ای  مدوب ; ّریخم  رما  ود  نیب  نم 
رد ام  دـنیوگ : یم  هک  نآ  ای  تسا ؟ هدوب  دـیزی  عالّطا  ملع و  نودـب  اه  تیانج  نیا  هک  دـننک  یم  اعّدا  هک  یناسک  دنتـسه  اـجک  یتسار  هب 

)!( میراد دیدرت  دیزی  ندوب  لتاق 
یناوارف تیمها  زور  نیا  ظفح  هب  مهیلع  هّللا  مالـس  راهطا  هّمئا  هک  ارچ  تسا ; ام  فیلکت  هفیظو و  اروشاـع  میرح  زا  يرادـساپ  ور ، نیا  زا 

رـس و اب  اه  نابایخ  رد  مالـسلا  مهیلع  هّمئا  يوریپ  هب  دنتـسه  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  بتکم  وریپ  هک  زین  گرزب  دیلقت  عجارم  دنداد و  یم 
2. دنداتفا یم  هار  هب  هنهرب  ياپ 

یخرب اب  ای  دنتسه و  نادان  ای  دننک ، یم  هشدخ  هراب  نیا  رد  اهراک  زا  یضعب  رد  دنیامن و  یم  هزرابم  ینیسح  رئاعش  اب  هک  یناسک  نیاربانب ،
.140  / 4 خیراتلا : یف  لماکلا   . 1 دوش . یم  رت  نیگنس  ام  تیلوئسم  ور ، نیا  زا  دنراد و  طابترا  ناگناگیب  زا 

هب ناشیا  مشچ  یتحاران  دز و  شیاه  مشچ  هب  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادّیس  نارادازع  ياپ  لِگ  زا  هّللا  همحر  يدرجورب  هّللا  ۀیآ  ترـضح   . 2
. دنتشادن يزاین  کنیع  هب  نس  تلوهک  نآ  اب  دندید و  یم  یتحار  هب  رمع  رخآ  ات  هک  دش  فرطرب  يا  هنوگ 

ملسم ترضح  تداهش  رد  دیزی  يداش 

ملسم ترضح  تداهش  رد  دیزی  يداش 
روتـسد هب  دایز  نبا  هک  نآ  زا  سپ  دـنا ; هدرک  هراـشا  نادـب  یخیراـت  عباـنم  كرادـم و  همه  هک  دراد  دوجو  هنیمز  نیا  رد  يرگید  دـهاش 

دایز نبا  يارب  يرّکـشت  همان  دـیزی  داتـسرف و  ماش  هب  ار  راوگرزب  ود  نآ  رّهطم  رـس  دـیناسر ، تداهـش  هب  ار  هورع  نب  یناه  ملـسم و  دـیزی ،
 / 5 مظتنملا : ، 357  / 5 يربط : خیرات  ، 335  / 2 فارشالا : باسنا  نم  لمج  ، 78  / 2 فارشالا : باسنا   . 1 1. دومن رورس  راهظا  داتسرف و 

307  / 2 ناّبح : نبا  ۀیوبنلا  ةریـسلا  ، 233 لاوطلا : رابخالا  ، 423  / 6 لامکلا : بیذهت  ، 349  / 2 بیذهتلا : بیذهت  ، 60  / 5 حوتفلا : ، 325
... . و

دیزی هب  رّهطم  ياهرس  نداتسرف 

دیزی هب  رّهطم  ياهرس  نداتسرف 
دیزی دزن  ار   1 سیق نب  رحز  دتسرفب ، ماش  هب  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رّهطم  رـس  هک  نیا  زا  شیپ  دایز  نبا  هک  تسا  نیا  دهاش  نیمجنپ 

2. دهد ربخ  وا  هب  ات  داتسرف 
ار مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رّهطم  رس  و  هدوبن )!( راک  رد  یتراسا  ًالصا  هک  دیوگ  یم  وا  دیشخب . دهاوخن  دشخبن و  ار  هیّمیت  نبا  زگره  ادخ 
هک دنک  یم  لقن  شیبح  نب  رز  مان  هب  یگرزب  درف  زا  شدوخ  دنـس  اب  دعـس  نبا  هک  یلاح  رد  دنا . هدربن  ماش  هب  دنا و  هدنادرگن  اهرهـش  رد 

3. تسا هدوب  مالسلا  هیلع  ءادهشلادّیس  رّهطم  رس  تفر ، هزین  يور  هک  يرس  نیتسخن 
: دسیون یم  هراب  نیا  رد  يرذالب 

هباحـصأ سوؤرو  نیـسحلا  سأرب  هعم  حّرـسف  یفعجلا  سیق  نب  رحز  اعد  ّمث  اهیف . هب  رادـی  لعجو  ۀـفوکلاب  نیـسحلا  سأر  دایز  نبا  بصن 
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4 ... ; ۀیواعم نب  دیزی  یلإ  هتیب  لهأو 
مالسلا و هیلع  نیسح  ماما  رّهطم  رس  هارمه  هب  ار  یفعجسیق  نب  رحز  سپس  درک ... بصن  هفوک  رد  ار  مالسلا  هیلع  ءادهشلادّیس  رس  دایز  نبا 

. داتسرف هیواعم  نب  دیزی  يارب  ناشیا ، تیب  لها  یهارمه  هب  ار  ترضح  نآ  باحصا  ياهرس 
: دسیون یم  هراب  نیا  رد  تسا ، هّیمیت  نبا  نادرگاش  زا  هک  ریثک  نبا 

اومدق یّتح  اوجرخف  سیق و ... نب  رحز  عم  هّریـس  ّمث  اهتقزأ  یف  هب  فیطو  ۀـفوکلاب  بصنف  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  سأرب  دایز ـ  نبا  رما ـ  ّمث 
5; ۀیواعم نب  دیزی  یلع  اهّلک  سوؤرلاب 

رحز هارمه  هب  سپس  دندنادرگ . هفوک  ياه  هچوک  رد  دندرک و  بصن  هفوک  رد  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رّهطم  رس  دایز  نبا  روتسد  قبط 
 . 1 دندش . دراو  هیواعم  نب  دیزی  رب  هک  نیا  ات  دندش  جراخ  هفوک  زا  اه  نآ  و  دنداتسرف ... دیزی  يوس  هب  باحصا  ياهرـس  ریاس  اب  سیق  نب 

سیق نب  رجز  یضعب  ار  سیق  نب  رحز  مان  ًالثم  تسا . هداد  خر  یتالاکشا  دنا  هدوب  فرط  ود  ره  رد  البرک  رد  هک  یناسک  یماسا  طبض  رد 
(. 329  / 9 قشمد : ۀنیدم  خیرات  رصتخم  . ) تسا دوجوم  قشمد  ۀنیدم  خیرات  رد  وا  تالاوحا  هک  دنا  هدرک  طبض 

مالعا ریس   ، 87  / 4 خیراتلا : یف  لماکلا   ، 506  / 5 يربط : خیرات  81 و 82 ،  مالسلا ، هیلع  نیـسح  ماما  لاح  حرـش  يربکلا : تاقبطلا   . 2
.317  / 3 ءالبنلا :

 . 81 مالسلا : هیلع  نیسح  ماما  لاح  حرش  يربکلا ، تاقبطلا   . 3
ثیدح 214. ، 217 مالسلا :) امهیلع  نیسح  ماما  نسح و  ماما  لاح  حرش   ) فارشالا باسنا   . 4

.191  / 8 هیاهنلاو : ۀیادبلا   . 5

دیزی هب  نانآ  لاسرا  مرح و  ناوناب  ناکدوک و  تراسا 

دیزی هب  نانآ  لاسرا  مرح و  ناوناب  ناکدوک و  تراسا 
. دومن رداص  مرح  لها  تراسا  رد  هک  تسا  ینامرف  درک ، رداص  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  لتق  مکح  دیزی  هک  نیا  رب  دهاش  نیمشش 

رمـش ۀبلعث و  نب  رفخم  دایز ، نب  هّللادیبع  ور ، نیا  زا  دنتـسرفب . وا  يوس  هب  ار  ناریـسا  هک  دیـسر  يا  همان  دیزی  بناج  زا  دسیون : یم  يربط 
. دنربب هیواعم ) نب  دیزی   ) نینمؤملاریما يوس  هب  نیسح  رـس  هارمه  هب  ار  ناکدوک  نانز و  تفگ : تساوخ و  دوخ  دزن  هب  ار  نشوجلا  يذ  نب 

: دناوخ ار  رعش  تیب  نیا  درک ، هاگن  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رس  هب  دیزی  یتقو  دندیسر ... دیزی  هب  هک  نیا  ات  دندش  جراخ  نانآ  سپس 
1; املظأو قعأ  اوناک  مهو  انیلع  ةّزعأ ***  لاجر  نم  ًاماه  نقّلفی 

. دندومن یچیپرس  ام  نامرف  زا  نانآ  هک  دش  ادج  نازیزع  ناگرزب و  ياوشیپ  زا  ییاهرس 
: دسیون یم  هراب  نیا  رد  دعس  نبا 

2 ... ; هئاسنو هتیب  لهأو  هدلو  نم  یقب  نمو  نیسحلا  لقثب  هیلإ  لسری  نأ  هّللادیبع  رمأی  ۀیواعم  نب  دیزی  لبق  نم  لوسر  مدق 
. دتسرفب هیواعم  نب  دیزی  يوس  هب  دنا ، هدنام  یقاب  وا  زا  هک  ار  يا  هداوناخ  نیسح و  رس  هک  درک  رما  هّللادیبع  هب  دیزی  بناج  زا  يا  هداتسرف 

3. دنک یم  لقن  ار  بلطم  نینچ  زین  يزوج  نبا 
دیزی دزن  ار  ناریـسا  دیوگ : یم  هنیمز  نیا  رد  هدرک ، یم  یگدنز  البرک  هعقاو  زا  دـعب  لاس  تسیود  دودـح  رد  هک  یـسولآ  نیدـلا  باهش 

رانک رد  هدش  هدز  هزین  هب  ياهرس  هک  دید  یم  ار  مالـسلا  امهیلع  نیـسح  ماما  نینمؤملاریما و  نادناخ  ناوناب  لافطا و  یلاح  رد  وا  دندروآ .
: دورس لاح  نآ  رد  ار  راعشا  نیا  دیزی  درک ، ادص  رس و  اج  نآ  رد  یغالک  دوب . نانآ 

یبنلا نم  تیـضق  دـقلف  حـنت ***  وأ ال  حـن  تلقف : بارغلا  قعننوریج  یبر  یلع  سوؤرلا  کـلت  تفرـشأو ***  لومحلا  کـلت  تدـب  اّـمل 
4 ینوید
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هب درک و  ینامداش  رورـس و  راهظا  دـیزی  البرک  نادیهـش  ياهرـس  مالـسلا و  مهیلع  تیب  لها  ناریـسا  دورو  اب  هک  دـننک  یم  حیرـصت  نانآ 
. درک اپرب  بارش  سلجم  تبسانم ، نیمه 

یم مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  بل  ود  هب  نارزیخ  بوچ  اب  دیزی  هک  دـیازفا  یم  دزادرپ و  یم  عوضوم  نیا  هب  يربکلا  تاقبطلا  رد  دعـس  نبا 
: دناوخ یم  ار  رعش  نیا  دز و 

: تفگ درک و  ور  دیزی  هب  وا  دوب ، سلجم  نآ  رد  راصنا  زا  يدرماملظأو  قعأ  اوناک  مهو  انیلع  ةّزعأ ***  لاجر  نم  ًاماه  نقّلفی 
5; هیلع هتعضو  يّذلا  عضوملا  لّبقی  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  هّللا  لوسر  تیأر  ّینإف  اذه ، کبیضق  عفرا 

! دیسوب یم  ینز  یم  بوچ  اب  وت  هک  ار  یعضوم  نآ  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  مدید  انامه  راذگب ، رانک  ار  بوچ 
مالسلا مهیلع  هّمئا  هیلع  يرایسب  نانخس  دراد و  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  اب  یناوارف  ینمـشد  هک  يزوج  نبا  يرذالب ، يربط ، ار  بلطم  نیا 

: دسیون یم  هراب  نیا  رد  يزوج  نبا   6. دنا هدرک  لقن  تسا ، هتفگ 
نآ رب  بوچ  اب  هک  دندوب  وا  دزن  نانآ  درک و  توعد  ارماش  لها  ناگرزب  درک و  اپرب  یـسلجم  دیزی  دـندروآ ، ماش  هب  ار  اهرـس  هک  هاگ  نآ 

7 :... . تفگ یم  دز و  یم  رس 
: دسیون یم  يربکلا  تاقبطلا  رد  دعس  نبا 

8; هیدی نیب  اوفّقوف  لابحلا ، یف  اونرق  دق  هیلع  اولخدُاف  هئاسنو ، هلهأ  نم  یقب  نمو  نیسحلا  لَقَثب  ۀیواعم  نب  دیزی  یُتا  ّمث 
. دندناتسیادیزی لباقم  رد  دندوب ، هتسب  ار  ناشیاه  تسد  بانط  اب  هک  یلاح  رد  ار  ناریسا 

هّللا همحر  قودص  خیش  فوهللا ، رد  هّللا  همحر  سوواط  نبا  دّیس  هک  نآ  دوجو  اب  سپ  دنا . هتشون  ّتنس  لها  دوخ  ار  یخیرات  قیاقح  نیا 
; تسین نایعیـش  صوصخم  یخیرات  بلاطم  نیا  دنا ، هدرک  لقن  ار  قیاقح  نیا  راونألا  راحب  رد  هّللا  همحر  یـسلجم  همّالع  باتک ، نالف  رد 

. دنا هدرک  لقن  دنا  هتسناوت  یم  هک  ییاج  نآ  ات  ار  هداد  خر  عیاقو  زین  دنرادن  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  اب  یطابترا  چیه  هک  یناسک  هکلب 
یفخم هتـسویپ ، عوقو  هب  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادّیس  هب  البرک  رد  هک  یملظ  هتـساوخن  ادخ  دـنامب . یفخم  قیاقح  نیا  هتـساوخن  ادـخ  يرآ ،

; مینک مهارف  ار  یلاعت  قح  هتـساوخ  ندش  ارجا  تاوداو  رازبا  دیاب  ام  دوش و  شوماخ  رون  نیا  دراذگ  یمن  هک  تسا  یهلا  هدارا  نیا  دنامب .
9 (. َنوُِرفاْکلا َهِرَک  َْولَو  ُهَرُون  َِّمُتی  ْنَأ  ّالِإ  ُهّللا  َیبْأَیَو   ) هک ارچ 

: دسیون یم  دشک و  یم  ریوصت  هب  ار  دیزی  سلجم  شارخ  لد  هنحص  هلآو و  هیلع  هّللا  یلص  ادخ  ربمایپ  نادناخ  تراسا  یبهذ 
:... . تفگ یم  و  بوچ ... دیزی  تسد  رد  دوب . ریجنز  رد  مالسلا  هیلع  داّجس  ماما  دنداتسرف ... دیزی  دزن  هب  ار  ناریسا 

: دندومرف توالت  ار  نآرق  زا  هیآ  نیا  مالسلا  هیلع  داّجس  ماما  ماگنه  نیا  رد 
10 (. اهَأَْربَن ْنَأ  ِْلبَق  ْنِم  باتِک  یف  ّالِإ  ْمُکِسُْفنَأ  یف  الَو  ِضْرَْألا  ِیف  ۀَبیصُم  ْنِم  َباصَأ  ام  )

نآ خساپ  رد  راچان  هب  دیزی  نآرق . هیآ  هب  مالـسلا  هیلع  داّجـس  ماما  درک و  یم  لیثمت  رعـش  هب  وا  هک  ارچ  دـش ; مامت  نارگ  دـیزی  رب  رما  نیا 
نیسح رـس  رب  هچ  نآ  هک  نیا  زا  هیانک   11 (. ریثَک ْنَع  اوُفْعَیَو  ْمُکیْدیَأ  ْتَبَسَک  اِمبَف  ۀَبیـصُم  ْنِم  ْمَُکباصَأ  امَو  : ) دناوخ ار  هیآ  نیا  ترـضح ،

. تسا هدوب  شلمع  لیلد  هب  هدمآ ،
لـغ و نیا  زا  ار  اـم  درک ، یم  هدـهاشم  ّتیعـضو  نیا  رد  ار  اـم  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  رگا  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  داّجـس  ماـما 

12. دومن یم  دازآ  اهریجنز 
؟ دنا هتخاس  نایعیش  ار  ایاضق  نیا  ایآ 

همه و دنیوگ ، یم  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادّیس  تداهـش  رد  یبلاطم  اهربنم  زارف  رب  هعیـش  ياملع  زا  ناگرزب  هک  نیا  تسین . روط  نیا  زگره 
. دنک کیکشت  دیابن  یسک  تسا و  قح  همه 

دیزی دزن  رد  دنتـشاد ، بسانمان  رایـسب  عضو  هک  یلاح  رد  دـندوب ، ناکدوک  نانز و  لماش  هک  ار  یناریـسا  دـسیون : یم  هراـب  نیا  رد  يربط 
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. دندرک رضاح 
رد یفطل  دنهدب و  يزیچ  ام  هب  هک  درک  رما  دومن و  يزوس  لد  ام  قح  رد  وا  میدوب ، دیزی  سلجم  رد  ام  هک  ینامز  تفگ : یلع  تنب  همطاف 
نم هب  ار  نز  نیا  نینمؤملاریما ! يا  تفگ : درک و  هراـشا  نم  هب  تفر و  دـیزی  دزن  هب  تساـخرب و  ماـش  لـها  زا  يدرم  سپـس  درک . اـم  قح 

)!( نک هیده  شخبب و 
رت گرزب  نم  زا  هک  ار  مالـسلا  اهیلع  بنیز  مرهاوخ  سابل  ینارگن  زا  هک  تفرگ  ارف  ار  مدوجو  مامت  سرت  داـتفا و  هزرل  هب  نم  ندـب  ناـنچ 

. متفرگ دوب 
: تفگ درم  نآ  هب  مالسلا  اهیلع  بنیز  مرهاوخ 

; هلو کل  کلذ  ام  تمؤلو ، هّللاو  تبذک 
. دراد دوجو  دیزی  يارب  هن  وت و  يارب  هن  یّقح  نینچ 

)!( دنتسه نم  كولمم  ریسا و  اه  نیا  دنگوس ! ادخ  هب  یتفگ ، غورد  تفگ : دش و  تحاران  هلمج  نیا  زا  دیزی 
: دومرف مالسلا  اهیلع  بنیز  ترضح 

; اننید ریغب  نیدتو  انتّلم  نم  جرخت  نأ  ّالإ  کل  کلذ  هّللا  لعج  ام  هّللاو ، ّالک 
... . تسا هدادن  رارق  یّقح  نینچ  وت  يارب  دنوادخ  دنگوس ! ادخ  هب  زگره !

)!( دیا هدش  جراخ  ادخ  نید  زا  وت  ردارب  ردپ و  وت ، انامه  داد : خساپ  یتحاران  اب  دیزی 
: تفگ مرهاوخ 

; كّدجو كوبأو  تنأ  تیدتها  يّدجو  یخأ  نیدو  یبأ  نیدو  هّللا  نیدب 
تیاده هب  یهار  مگ  زا  دوب ، مّدج  ردارب و  مردـپ ، نید  نامه  هک  ادـخ  نید  هلیـسو  هب  نایفـسوبا )  ) تگرزب ردـپ  و  هیواعم )  ) تردـپ وت و 

. دیدش ییامنهار 
)!( ییوگ یم  غورد  ادخ ! نمشد  يا  تفگ : دیزی 

: داد خساپ  اهیلع  هّللا  مالس  بنیز 
13; کناطلسب رهقتو  ًاملاظ  متشت  ّطلسم ، ریمأ  تنأ 

. میتسه وت  تسد  ریز  ام  يراد و  هطلس  ام  رب  وت  نونکا  مه 
نانز و ندـمآ  زار  ّرـس و  ات  دـش  نایب  ّتنـس  لها  نهک  ياه  باتک  زا  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  ناـکدوک  ناوناـب و  تراـسا  قیاـقح و  نیا 

. دوش صخشممالسلا  هیلع  ءادهشلادّیس  اب  ناکدوک 
: دراد لیلد  ود  ّتنس  لها  ياه  باتک  هب  نایعیش  عوجر  هک  تسا  ینتفگ 

; دنریذپب ار  خساپ  دیاب  راچان  هب  ناشدوخ  ياه  باتک  هب  هاگن  اب  هک  نّنست  لها  تاماّهتا  تاهبش و  عفد   . 1
. تسا دوجوم  یّنس  یعیش و  ياه  باتک  رد  ایاضق  تاقاّفتا و  نیا  دننادب  ناگمه  هک  نیا  يارب   . 2

اهداد خر  مامت  دنا و  هدرکن  لقن  هداتفا ، قافتا  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  ِخیرات  رد  هک  ار  ییایاضق  مامت  یّنـس  ناملاع  هک  تسا  ینتفگ  هّتبلا 
. دنا هدرکن  لقن  هتفگن و  هدمآ ، شیپ  ار  هچ  نآ  مامت  هیضق ، ود  رد  نانآ  هدنسیون ، داقتعا  هب  دنا . هدرواین  ار 

; اهیلع هّلل  مالس  هرهاط  هقیدص  هّیضق  فلا )
. البرک ياهداد  خر  تیفیک  ب )

. میناد یمن  حیحص  یلک  روط  هب  هدمآ ، یّنس  ياه  باتک  رد  هک  ار  یبلطم  ره  ام  ییوس  زا  هّتبلا 
رد ام  بهذـم  نادنمـشناد  هنرگ  مینک و  یم  هعجارم  نارگید  ياه  باتک  هب  دوخ  بتکم  نافلاخم  تاکـسا  مصخ و  مازلا  لیلد  هب  اـم  سپ 
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مینک هچ  اّما  تسا . مّدقم  نارگید  لقن  رب  ام  يارب  نانآ  لقن  دنا و  هدیشک  رایـسب  ياه  تمحز  یخیرات  ریغ  یخیرات و  قیاقح  ظفح  لقن و 
 / 5 يربط : خیرات   . 1 تساهرواب . نیا  ظفح  ام  هفیظو  دننک و  یم  هلمح  ام  تاداقتعا  هب  دوخ ، ياه  تیاس  تالاقم و  رد  نید  نانمـشد  هک 

.463
 . 81 يربکلا : تاقبطلا   . 2

 . 56 دینعلا : بّصعتملا  یلع  ّدرلا   . 3
.72  / 26 یناعملا : حور   . 4

 . 82 يربکلا : تاقبطلا   . 5
ح 217. ، 219 فارشالا : باسنا  ، 463  / 5 يربط : خیرات   . 6

.59 57 ـ  دینعلا : بّصعتملا  یلع  ّدرلا   . 7
 . 83 يربکلا : تاقبطلا   . 8

هیآ 32. هبوت : هروس   . 9
هیآ 22. دیدح : هروس   . 10
هیآ 30. يروش : هروس   . 11

.353  / 20 قشمد : ۀنیدم  خیرات  رصتخم  ثداوح 61 ،  مالسالا ، خیرات   . 12
هّللا حّبق  لاقف : ۀئیه ، يأرف  هیدی ، نیب  اوسلجأف  نایبصلاو  ءاسنلاب  اعد  ّمث  ، »... 194  / 8 هیاهنلاو : ۀیادبلا  461 و 462 ،  / 5 يربط : خیرات   . 13
نم الجر  ّنإ  ّمث  تلاق : انفطلأو . ءیـشب  انل  رمأو  انل  ّقر  ۀیواعم  نب  دـیزی  يدـی  نیب  انـسلجأ  اّمل  تلاق : یلع  تنب  ۀـمطاف  نع  ۀـناجرم ... نبا 

 .(. 60 دینعلا : بّصعتملا  یلع  ّدرلا  ...« ) ینینعی هذه . یل  به  نینمؤملاریما ! ای  لاقف : دیزی  یلإ  ماق  رمحأ  ماشلا  لهأ 

قشمد رهش  ینوگرگد  دیزی و  یگدنکفارس 

قشمد رهش  ینوگرگد  دیزی و  یگدنکفارس 
تمادن ینامیشپ و  هب  ریزگان  ناریسا ، دورو  زا  سپ  یهاتوک  نامز  رد  دیزی ، داد و  خر  قشمد  رهـش  رد  بیجع  یلّوحت  هک  تشذگن  یتدم 

. تخادرپ
: زا دنترابع  تشاداو ، یگدنکفارس  هب  ار  دیزی  هک  یلماوع  دش ؟ دیزی  یگدنکفارس  بجوم  یلماوع  هچ 

ءادهشلادّیس رّهطم  رس  ندناوخ  نآرق   . 1

ءادهشلادّیس رّهطم  رس  ندناوخ  نآرق   . 1
یم تسا ، ماش  لها  زا  دوخ  هک  رکاـسع  نبا  دوب . مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادّیس  ترـضح  رّهطم  رـس  طـسوت  نآرق  تئارق  لـماوع  نیا  زا  یکی 
َّنَأ َْتبِسَح  ْمَأ   ) هفیرش هیآ  رّهطم  رـس  نآ  زا  دندرک و  بصن  یّلحم  رب  ماش  رهـش  رد  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رهطم  رـس  زور  هس  دیوگ :

2. دش یم  هدینش   1( اًبَجَع اِنتایآ  ْنِم  اُوناک  ِمیقَّرلاَو  ِفْهَْکلا  َباحْصَأ 
زا رود  دیعب و  ناشیارب  دراد و  او  بّجعت  هب  دنتسه ، فیعـض  یتدیقع  يرکف و  تهج  زا  هک  ار  نایعیـش  زا  یخرب  بلطم ، نیا  تسا  نکمم 

؟ دننک رکف  هنوگ  نیا  یضعب  دیاب  ارچ  یتسار  هب  دنک ؟ یم  توالت  نآرق  مالسلا  هیلع  ءادهشلادّیس  هدیرب  رس  هنوگچ  هک  دشاب  نهذ 
رواب دـسرب ، مدرم  زا  یخرب  هب  هّللا  مهمحر  یـسوط  خیـش  یـسلجم ، همّالع  قودـص ، خیـش  زا  یتیاور  رگا  هک  هدرک  يراک  راگزور  يرآ ،

یم بّجعت ، لامک  اب  هدرک ، لقن  یّنـس  ملاع  نالف  ار  بلطم  نیا  مییوگب  هک  نیمه  اّما  دـنریذپب ، هک  تسا  تخـس  ناـشیارب  اـی  دـننک ، یمن 
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هیآ 9. فهک : هروس   . 1 دنریذپ )!(
.274  / 25 قشمد : ۀنیدم  خیرات  رصتخم   . 2

قشمد رهش  دجسم  رد  داّجس  ماما  ینارنخس   . 2

قشمد رهش  دجسم  رد  داّجس  ماما  ینارنخس   . 2
. دندومرف نایب  قشمد  رهش  دجسم  رد  مالسلا  هیلع  داّجس  ماما  هک  دوب  يا  هبطخ  دیزی ، یگدنکفارس  ماش و  مدرم  يرادشه  رد  لماع  نیمود 
،155 154 ـ   / 5 حوتفلا :  . 1 1. دـنا هدرک  لقن  ار  فورعم  هبطخ  نیا  یمزراوخ ، يربط و  وا  رـصع  مه  و  هتشذگرد 304 ) ) یفوک مثعا  نبا 

.78 76 ـ  یمزراوخ 2 /  مالسلا  هیلع  نیسحلا  لتقم 

یمومع يازع  زور  هس  قشمد و  رهش   . 3

یمومع يازع  زور  هس  قشمد و  رهش   . 3
لقن نارگید  يربط و  دعس ، نبا  يرذالب ، هک  دیسر  ییاج  هب  راک  دش و  نوگرگد  قشمد  رهـش  یمومع  عضو  هدشدای ، لماع  ود  هب  هاگن  اب 

لابقتـسا اه  مناخ  نآ  زا  نایفـسوبا  لآ  نانز  دنربب و  شدوخ  لزنم  هب  ار  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  ناوناب  هک  داد  روتـسد  دیزی  هک  دنا  هدرک 
مالسلا و هیلع  نیسح  ماما  رب  زور  هس  سپس  دنزادرپب . يرادازع  ییارس و  هحون  هب  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادّیس  تداهـش  تبیـصم  رد  دننک و 

. دندرک ازع  هماقا  ترضح  نآ  دیهش  نارای 
: دیازفا یم  يرذالب 

1 ... ; هتبیطو هتنّهدو  هتلسغف  مالسلا  هیلع  نیسحلا  مامإلا  سأر  تذخأ  کلملادبع ـ  نب  دیزی  ّمأ  یهو  دیزی ـ  ۀنبا  ۀکتاع  ّنإ 
ار نآ  شوخ  يوب  نغور و  اب  داد و  وش  تسـش و  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رّهطم  رـس  کلملادـبع  نب  دـیزی  ردام  دـیزی و  رتخد  هکتاع 

.198  / 5 هیاهنلاو : ۀیادبلا  ، 462  / 5 يربط : خیرات   ، 83 يربکلا : تاقبطلا  221 ح 217 ، فارشالا : باسنا   . 1 دومن . ... رّطعم 
َنْحنیو نیکبی  نایفـس  یبأ  لآ  ءاسن  ّنهلبقتـساف  اهنکـسی ، یّتلا  هراد  یف  هئاسن  یلع  نلخداف  ءاسنلاب  رمأ  دیزی  ّنإ  : » تسا هدمآ  عبانم  نیا  رد 

...«. ماّیأ ۀثالث  هعم  دهشتسا  نمو  مامإلا  یلع  ۀحانملا  نمقأ  ّمث  بحتنتو ، یکبت  ّنهتّقلت  الإ  ةأرما  ّنهنم  تیقب  امف  مالسلا ، هیلع  نیسحلا  یلع 

تّدوم هیآ  لوزن  نأش  هب  لالدتسا  داّجس و  ماما 

تّدوم هیآ  لوزن  نأش  هب  لالدتسا  داّجس و  ماما 
هب خساپ  رد  مالسلا  هیلع  داّجس  ماما  نآ ، رب  نوزفا  درک . داریا  یّمهم  هبطخ  قشمد  دجسم  رد  مالسلا  هیلع  داّجـس  ماما  هک  دش  نایب  رت  شیپ 
: دندومرف تشادرب ، نایم  زا  ار  هنتف  دیناشک و  یگراچیب  هب  درب و  نیب  زا  ار  امش  هک  ساپس  ار  يادخ  تفگ : ترضح  هب  هک  یماش  يدرم 

؟ يا هدناوخ  نآرق  ایآ  ؟ نآرقلا تأرقأ 
. يرآ تفگ :

؟ يا هدناوخ  ار  مح » لآ   » هروس ایآ  دومرف :
. ما هدناوخن  ار  هروس  نیا  یلو  ما ، هدناوخ  نآرق  تفگ :

: دیامرف یم  لاعتم  دنوادخ  هک  يا  هدناوخ  ار  هیآ  نیا  ایآ  دومرف :
1 ؟) یبْرُْقلا ِیف  َةَّدَوَْملا  َّالِإ  اًرْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْسَأ  ُْلق ال  )

؟ دیتسه هیآ  نیا  قادصم  امش ، ایآ  تفگ :
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هیآ 23. يروش : هروس   . 1 2. يرآ دومرف :
31 و 32.  / 25 یناعملا : حور  6 و 7 ،  / 6 روثنملا : ردلا  ، 516  / 7 طیحملا : رحب  ، 16  / 25 يربط : ریسفت   . 2

لاهنم اب  داّجس  ماما  نانخس 

لاهنم اب  داّجس  ماما  نانخس 
. دندش ور  هب  ور  یبئاص  ورمع  نب  لاهنم  اب  هک  دندوب  تکرح  رد  قشمد  رهش  رازاب  رد  مالسلا  هیلع  داّجس  ماما  يزور  دسیون : یم  مثعا  نبا 

؟ دینک یم  يرپس  ار  ماّیا  هنوگچ  ادخ ! لوسر  دنزرف  يا  تفگ : بانج  نآ  هب  لاهنم 
: دندومرف ترضح 

. مهءاسن نویحتسیو  مهءانبأ  نوّحبذی  نوعرف ; لآ  یف  لیئارسإ  ینبک  انیسمأ 
تیب لهأ  انیـسمأو  اهنم ، ًادّمحم  ّنأب  برعلا  رئاس  یلع  رختفت  شیرق  تسمأو  مهنم ، ًادّمحم  ّنأل  مجعلا  یلع  رختفت  برعلا  تسمأ  لاهنم ! ای 

1; لاهنم ای  هیف  انیسمأ  یلع  نوعجار ، هیلإ  ّانإو  هّلل  ّانإف  نودورطم . نوروبثم  نوّلتقم  نوروهقم  نومولظم  نوضوغبم  نحنو  دّمحم 
. دندرک ریسا  ار  ام  ناوناب  دنتشک و  ار  ام  نادنزرف  دوش ; یم  يرپس  نوعرف  لآ  دزن  رد  لیئارسا  ینب  دننامه  ام ، راگزور 

اه برع  رگید  رب  شیرق  رخف  تسا و  برع  هلآو ـ  هیلع  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  دّمحم ـ  هک  تسا  نآ  برع  ریغ  رب  برع  راختفا  لاهنم ! يا 
ّانإو هّلل  ّانإ  . » میتفرگ رارق  لتق ... رهق ، ملظ ، ضغب ، دروم  هک  میربمایپ  نامه  تیب  لـها  زین  اـم  تسا و  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ربماـیپ  دوجو  هب 

. دش يرپس  ام  رب  ماّیا  نیا  رد  هچ  نآ  رب  نوعجار » هیلإ 
: لماوع نیا  همه  نیاربانب ،

; مالسلا هیلع  ءادهشلادّیس  كرابم  رس  ِندناوخ  نآرق 
; مالسلا هیلع  داّجس  ماما  هبطخ 

; نآرق هیآ  هب  مالسلا  هیلع  داّجس  ماما  لالدتسا 
ناوناب و طسوت  هحون  ازع و  هماقا 

، لاهنم اب  مالسلا  هیلع  داّجس  ماما  نانخس 
155 و 156.  / 5 حوتفلا :  . 1 دش . دیزی  ینامیشپ  راهظا  تمادن و  بجوم 

ادخ لوسر  یباحص  ضارتعا  دیزی و  سلجم 

ادخ لوسر  یباحص  ضارتعا  دیزی و  سلجم 
رگید ياهرـس  مالـسلا و  هیلع  ءادهـشلادّیس  ترـضح  رّهطم  رـس  مالـسلا و  مهیلع  تیب  لها  ناریـسا  دورو  اب  دـیزی  هک  دـش  هراـشا  رت  شیپ 

هزربوبا هاگان  دز . یم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نادـند  بل و  رب  نارزیخ  بوچ  اب  تخادـنا و  هار  یبارـش  مزب  یمومع و  سلجم  نادـیهش ،
مدوخ انامه  تسا !؟ ردقنارگ  شزرارپ و  شهاگیاج  هک  ینز  یم  بوچ  ینادند  بل و  هب  ایآ  تفگ : دیزی  هب  تساخرب و  يراصنا  یملـسا 
عیفش دنک و  یم  تعافـش  ار  وت  دایز  نبا  تمایق ، زور  هک  دیزی  يا  نادب  دیـسوب . یم  ار  اج  نآ  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  مدید 

. تسا هلآو  هیلع  هّللا  یلص  دمحم  ءازج ، زور  رد  نیسح 
 . 85  / 4 خیراتلا : یف  لماکلا   . 1 1. درک كرت  ار  سلجم  تساخرب و  دیزی  ماگنه  نیا  رد 

نیعبات زا  یکی  نخس  ماش و  رد  نیسح  ماما  رّهطم  رس 
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نیعبات زا  یکی  نخس  ماش و  رد  نیسح  ماما  رّهطم  رس 
رس هک  ینامز  دیوگ : یم  رکاسع  نبا  تفر . یم  رامش  هب  نیعبات  ناگرزب  زا  نامز  نآ  رد  هدوب ، ماش  ياه  تیـصخش  زا  هک  نارفغ  نب  دلاخ 
زا دنتفای . ار  وا  ات  دنتـشگ  وا  لابند  هب  لاس  کی  دودح  دش . یفخم  نارفغ  نب  دـلاخ  دـندرک ، ماش  دراو  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رّهطم 

؟ يا هدیزگرب  ار  مدرم  زا  ییادج  ینک و  یم  يریگ  هشوگ  ارچ  هک  دندیسرپ  يو 
: دناوخ ار  تایبا  نیا  هاگ  نآ  هدمآ ؟ ام  رس  رب  هچ  دینیب  یمن  رگم  تفگ : باوج  رد 

الوسر نیدماع  ًاراهج  اولتق  دّمحم *** ! تنب  نبای  کب  اّمنأکوالیمرت  هئامدب  الّمرتم  دّمحم *** ! تنب  نبای  کسأرب  اوؤاج 
الیوأتلاو لیزنتلا  کلتق  یف  اوبّقرتی ***  ملو  ًاناشطع  كولتق 

.392  / 7 قشمد : ۀنیدم  خیرات  رصتخم   . 1 1 الیزنتلاو ریبکتلا  کب  اولتق  اّمنإو ***  َتلُتق  نأب  نوّربکیو 

ناراگن خیرات  تیاور  هب  قشمد  رهش  عاضوا 

ناراگن خیرات  تیاور  هب  قشمد  رهش  عاضوا 
رّهطم رس  ناریسا و  اب  هک  يدنـسپان  تاکرح  دناوخ و  دیزی  هک  يزیمآرفک  راعـشا  نآ ، رب  هوالع  داتفا و  قاّفتا  ماش  رد  هک  ییایاضق  يرآ ،
راهظا راچان  هب  دیزی  دنوش و  ربخ  اب  هدمآ  دوجو  هب  قیاقح  زا  مدرم  مومع  ینامز  كدـنا  رد  دـش  بجوم  تشادمالـسلا ، هیلع  نیـسح  ماما 

هراب نیا  رد  يربط  دنا . هدومن  لقن  ار  نآ  هدرک و  هراشا  ینوگرگد  نیا  هب  ناراگن  خیرات  دنک . لیدـبت  هودـنا  نزح و  هب  ار  يداش  رورس و 
: دیوگ یم 

لاح شوخ  یلیخ  ادتبا  رد  دیزی  داتسرف ، ماش  هب  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  ناریسا  هارمه  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رّهطم  رس  دایز  نبا  یتقو 
1. دش نامیشپ  لتق  نیا  زا  هک  تشذگن  یمک  تّدم  یلو  دش ، دونشخ  یضار و  رایسب  تشادن ، وا  هب  یتّبحم  هک  يدایز  نبا  زا  دش و 

. دریگ یمن  هدرخ  وا  لقن  هب  دنک و  یم  لقن  يربط  زا  ار  بلطم  نیمه  زین  یبهذ 
یم ریثا  نبا  هراب  نیا  رد  داد )!( شیازفا  ار  دایز  نبا  قوقح  هک  دوب  يا  هزادـنا  هب  تیانج  راتـشک و  نیا  زا  دـیزی  یلاح  شوخ  رما  زاغآ  رد 

شوخ يور  زا  وا  هک  دش  وکین  وا  دزن  يّدح  هب  دایز  نبا  هاگیاج  ماقم و  دندروآ ، دیزی  دزن  هب  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رس  یتقو  دسیون :
نیا دـنداد و  یم  مانـشد  نعل و  لمع  نیا  تهج  هب  ار  دـیزی  مدرم  هک  دـییاپن  يرید  داد . وا  هب  یـشاداپ  شیازفا و  ار  دایز  نبا  قوقح  یلاح 

2. دش دیزی  ینامیشپ  بجوم  مدرم  مشخ 
رس دایز  نبا  دندش و  هتشک  شناردارب ـ  ینعی  شردپ ـ  نادنزرف  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  هک  ینامز  دسیون : یم  نینچ  یطویـس  نیدلا  لالج 

تمادن راهظا  دش و  نامیشپ  ناناملسم  راتشک  نیا  زا  سپس  تخادرپ ، رورـس  راهظا  يداش و  هب  زاغآ  رد  دیزی  داتـسرف ، دیزی  يارب  ار  نانآ 
3. دنوش نیگمشخ  دیزی  زا  هک  دوب  مدرم  قح  نیا  دنتسج و  يراز  یب  وا  زا  مدرم  هک  ارچ  درک ;

هک يدوجو  اب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دوش . یم  نشورالبرک  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ناکدوک  هداوناـخ و  یهارمه  زار  نینچ ، نیا 
راکشآ ناگمه  رب  دنامن و  یفخم  قیاقح  نانآ  تراسا  اب  وا  زا  دعب  ات  درب  هارمه  هب  ار  ناکدوک  ناوناب و  دسر ، یم  تداهش  هب  تسناد  یم 

. دوش
تشگ . نشور  صخشم و  البرک  نایرج  رد  دیزی  شقن  دش  نایب  هچ  نآ  رب  انب 

 . 506  / 5 يربط : خیرات   . 1
 . 87  / 4 خیراتلا : یف  لماکلا   . 2

.208 ءافلخلا : خیرات   . 3
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مالسلا هیلع  نیسح  ماما  تداهش  رد  هفوک  لها  شقن  موس : شخب 

نیسح ماما  هدننک  توعد  نایفوک 

نیسح ماما  هدننک  توعد  نایفوک  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تداهش  رد  هفوک  لها  شقن  موس  شخب 
توعد هفوک  هب  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هدـنیامن ، نداتـسرف  اب  ای  ییاه  همان  نتـشون  اب  هفوک  مدرم  زا  یهورگ  هک  دـش  هراـشا  رت  شیپ 

ایآ هک  تسا  حرطم  شسرپ  نیا  نونکا  میزادرپ . یم  دارفا  نآ  یسررب  ییاسانش و  هب  شخب ، نیا  رد  دندیزرو . رارـصا  رما  نیا  رب  دندرک و 
هدش هچ  اه  نآ  ماجنارس  تبقاع و  دنا  هدوب  نایعیش  زا  رگا  دنا !؟ هدوب  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  نیتسار  یقیقح و  نایعیش  ناگدننک ، توعد 

؟ تسا
نامه دندرک و  توعد  ار  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  نایعیـش  دوخ  دنیوگ : یم  هدرک و  هدافتـسا  شـسرپ  نیا  زا  ناشناوریپ  نایباّهو و 

)!( دننک یم  يرادازع  وا  يارب  نونکا  مه  دنتشک و  ار  وا  نایعیش 
مالسلا هیلع  نیسح  ماما  یناسک  هچ  هک  دوش  صخشم  دوش و  هداد  خساپ  یسررب  قیقحت و  اب  یتسیاب  هک  تسین  شیب  يا  ههبـش  نخـس  نیا 

؟ دندرک توعد  هفوک  هب  ار 
. اه هلیبق  يداع  دارفا  هن  دنتسه ، هفوک  رهش  هّجوم  دارفا  فارشا و  اه ، تیصخش  نامه  ناگدننک  توعد  زا  دارم  هتبلا 

یسررب و هفوک  زور  نآ  عاضوا  هب  یهاگن  اب  ار  شـسرپ  نیا  دنا ؟ هدوب  یناسک  هچ  هفوک  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ناناوخارف  یتسار  هب 
. مییوگ یم  خساپ 

داجیا همه  يارب  نما  ییاضف  درک و  یم  راتفر  ارادـم  هب  مدرم  اب  تشاد  هک  يروتـسد  قبط  ریـشب  نب  نامعن  دوب . ناماس  هبان  هفوک  تیعـضو 
. دندش ییاسانش  صخشم و  هتفر  هتفر  مالسلا  هیلع  ملسم  ترضح  باحصا  هک  يا  هنوگ  هب  دوب ، هدومن 

تعاطا نآ  زا  دهد  يروتـسد  وت  هب  دوش و  هدنز  تردپ  رگا  تفگ : دیزی  هب  وا  تخادرپ . تروشم  هب  نوجرـس  اب  دیزی  یطیارـش ، نینچ  رد 
؟ ینک یم 

! يرآ تفگ : دیزی 
هّللادیبع يارب  دوخ  طخ  هب  ار  هفوک  تیالو  مکح  هیواعم  هک  داد  ناشن  دیزی  هب  دروآ و  نوریب  ار  هیواعم  زا  يا  همان  نوجرس  ماگنه  نیا  رد 

1. تسا هدمآ  یناوارف  عبانم  كرادم و  رد  بلطم  نیا  دهدب . دیزی  هب  ار  نآ  نوجرس  بسانم ، تقو  رد  هک  دوب  هتشون  دایز  نب 
زا دعب  تاقاّفتا  نوجرس و  همان  نیمه  هدوب ، هیواعم  نیشیپ  هشقن  رب  انب  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تداهـش  هک  اعّدا  نیا  رب  ام  دهاوش  زا  یکی 

. تسا نآ 
ریگ تسد  ار  ملسم  ای  تشون : همان  نآ  رد  داتـسرف . دایز  نبا  يارب  يا  همان  هارمه  هب  ار  شردپ  مکح  غالبا  ردپ ، همان  تفایرد  زا  سپ  دیزی 

. یناسر یم  لتق  هب  ار  وا  ای  یتسرف و  یم  نم  يارب  ینک و  یم 
هیئاضق هوق  تسایر  بصنم  هب  ار  وا  دـیزی  دیـسر ، ماش  هب  یتقو  درک . تکرح  ماش  فرط  هب  هنامرتحم  هفوک ، قباـس  یلاو  ناـمعن  ییوس ، زا 

یم تساوخزاب  شنزرـس و  ار  وا  دـیاب  دوب ، هدرک  يراگنا  لهـس  هفوک  رد  دوخ  فیاظو  رد  نامعن  رگا  هک  نآ  لاح  درک و  بوصنم  ماـش 
. ددرگ بوصنم  صمح  رهش  یلاو  ناونع  هب  یتدم  زا  دعب  دنهدب و  يرگید  ماقم  وا  هب  هک  نیا  هن  درک ،

دزن دـندرک ، لزع  هفوک  تیالو  زا  ار  وا  هک  نیا  زا  دـعب  دوب و  هیواعم  ناهارمه  کیدزن و  نارای  زا  وا  دـسیون : یم  نامعن  یفرعم  رد  یبهذ 
2. دوب رادروخرب  یصاخ  هاگیاج  زا  مرتحم و  دیزی 

لبق زا  همانرب  هشقن و  يور  زا  شنارای  مالسلا و  هیلع  ملسم  ترضح  اب  نامعن  میالم  دروخرب  هک  دز  سدح  ناوت  یمن  روما  نیا  همه  زا  ایآ 
لتقم ، 377  / 4 دیرفلا : دقعلا  ، 60  / 5 حوتفلا : ، 356  / 5 يربط : خیرات  ، 335  / 2 فارشالا : باسنا  نم  لمج  ر.ك :  . 1 دوب ؟ هدش  نییعت 
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،349  / 2 بیذهتلا : بیذهت  ، 332  / 1 هباصالا : ، 22  / 3 نودلخ : نبا  خـیرات  ، 152  / 8 هیاهنلاو : ۀیادبلا  ، 198  / 1 مالسلا : هیلع  نیـسحلا 
.423  / 6 لامکلا : بیذهت  ، 22  / 4 خیراتلا : یف  لماکلا  تسا ;) هدماین  نایم  هب  نوجرس  زا  یمان  عبنم  نیا  رد   ) 8  / 2 هسایسلاو : ۀمامالا 

261 ش 115.  ، 80 ثداوح 61 ـ  مالسالا : خیرات   . 2

هّکم یلاو  دیعس  نب  ورمع  همان  ناما 

هّکم یلاو  دیعس  نب  ورمع  همان  ناما 
ار شترـضح  تشون و  يا  همان  ترـضح  نآ  هب  دیعـس  نب  ورمع  دنوش ، جراخ  هکم  زا  دنتـساوخ  یم  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادّیس  هک  ینامز 

1 )!( شابن يرگ  هنتف  ییادج و  قاقش و  لها  زا  وت  مهد و  یم  ناما  وت  هب  نم  یسرت  یم  يراد و  فوخ  رگا  هک  دومن  تحیصن 
. دوب هدش  هتـشون  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادّیس  يارب  ورمع  بناج  زا  رفعج ـ  نب  هّللادـبع  ای  و  هّیفنح ـ  نب  دّـمحم  تساوخرد  هب  همان  ناما  نیا 
رد شا ، يرهاظ  يزوس  لد  نیا  اب  درف  نیمه  دـنداد ، همادا  ناشهار  هب  دـندرکن و  ییاـنتعا  هماـن  نیا  هب  ترـضح  نآ  یتقو  هک  نیا  بیجع 

خیرات رصتخم  ، 59 يربکلا : تاقبطلا   . 1 هدب )!( ماجنا  یهد ، ماجنا  دیاب  ار  هچ  نآ  دیآ و  یم  قارع  هب  نیسح  تشون : دایز  نبا  هب  يا  همان 
.418  / 6 لامکلا : بیذهت  ، 163  / 8 هیاهنلاو : ۀیادبلا  ، 141  / 7 قشمد : ۀنیدم 

شیوخ تداهش  زا  نداد  ربخ  نیسح و  ماما 

شیوخ تداهش  زا  نداد  ربخ  نیسح و  ماما 
دش یم  هدیمهف  ترضح  نآ  نانخس  زا  انعم  نیا  هشیمه  دنداد و  یم  ربخ  شیوخ  تداهـش  زا  هراومه  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادّیس  ترـضح 
دوخ هراومه  دوب و  ناشیا  تداهـش  رگ  نایب  حضاو  هنوگ  هب  هک  دندناوخ  رعـش  تیب  ود  هنیدم  رد  بانج  نآ  دـنناسر .» یم  لتق  هب  ارم   » هک

: دندومرف یم  دندرک و  یم  هیبشت  مالسلا  امهیلع  اّیرکز  نب  ییحی  هب  ار 
.92  / 4 بلاط : یبا  لآ  بقانم   . 1 1. لیئارسإ ینب  ایاغب  نم  ٍّیغب  یلإ  يدُها  ییحی  سأر  ّنأ  هّللا  یلع  ایندلا  ناوه  نم  ّنإ 

نیسح ماما  ياه  باوخ  ریبعت 

نیسح ماما  ياه  باوخ  ریبعت 
: دومرف یم  دوب ، هچ  باوخ  نآ  دش  یم  لاؤس  یتقو  هک  دندرک  یم  فیرعت  ییاه  باوخ  ریسم  نیا  لوط  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

1 ... ; ۀّنجلا یلإ  مکب  عرست  ایانملاو  نوعرست  متنأ  لوقی : ًافتاه  تیأر 
... . درب یم  تشهب  يوس  هب  ار  امش  تعرس  هب  گرم  دیور و  یم  شیپ  تعرس  هب  امش  تفگ : یم  هک  مدید  ار  یفتاه 

: دومرف ترضح  رگید  یباوخ  رد 
2; عقبأ بلک  ّیلع  اهّدشأ  ینشهنت  ًابالک  تیأر 

... . دندرک یم  هلمح  نم  رب  هک  مدید  ار  یناگس  باوخ  رد 
. دندش روآدای  زین  وا  دوخ  هب  ترضح  ار  بلطم  نیا  دش و  ریبعت  نشوجلا  يذ  نب  رمش  رب  ترضح  باوخ  نیا 

: دندومرف ناشیا  خساپ  رد  ترضح  دندز . زاب  رس  ترضح  یهارمه  زا  دندرک و  یهاوخرذع  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  زا  يا  هّدع 
دنوادخ هنیآ  ره  دیاین ، ام  کمک  هب  دنیبب و  ار  ام  تیعمج  یهایـس  ای  دونـشب ، ار  ام  تبرغ  يادص  سک  ره  هک  ارچ  دـیوش ! رود  اج  نیا  زا 

3. دزادنا یم  مّنهج  شتآ  هب  تروص  اب  ار  وا 
. موش قحلم  وا  هب  دنک ، یم  روبع  اج  نآ  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  هک  یتقو  ات  متفر  نابایب  هب  نم  دیوگ : یم  برع  درم  نآ 
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؟ تسا هدوب  ربخ  یب  شدوخ  تداهش  زا  مالسلا  هیلع  ءادهشلادّیس  نیا ، دوجو  اب  ایآ 
: دندومرف دندرک و  هراشا  شیوخ  فیرش  بلق  هب  اه  ناکم  زا  یضعب  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

4 ... ; یفوج نم  فیرشلا ـ  هبلق  یلإ  راشأو  ۀقلعلا ـ  هذه  اوجرختسی  یّتح  ینوعدی  هّللاو ال 
... . دننک جراخ  مندب  زا  ار  مبلق  هک  فده  نیا  يارب  رگم  درک ، دنهاوخن  توعد  ارم  نانیا  دنگوس ! ادخ  هب 

: دندومرف هّکم  زا  جورخ  نامز  رد  ترضح  نآ 
5 ... ; ربشب اهنم  ًالخاد  لتقُأ  نأ  نم  ّیلإ  ّبحأ  ربشب  اهنم  ًاجراخ  لتُقا  نأل  هّللاو 

هکم لخاد  هک  نیا  زا  تسا  رتهب  نم  يارب  موش  هتشک  دشاب ، بجو  کی  هزادنا  هب  هچرگ  هّکم  زا  جراخ  رد  نم  رگا  انامه  دنگوس ! ادخ  هب 
. دشاب بجو  کی  ردق  هب  هچ  رگا  مسرب و  تداهش  هب 

فط رد  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  هک  دوب  فورعم  تیب  لها  دزن  میتشادن و  یّکـش  چیه  ام  دیوگ : یم  هراب  نیا  رد  ساّبع  نب  هّللادبع 
6. دسر یم  تداهش  هب  البرک ) )

، دندیـسر تداهـش  هب  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادّیس  اب  هک  یناسک  نارای و  یماسا  دادعت و  دیوگ : ساّبع  نبا  هک  تسا  هدـمآ  يرگید  لقن  رد 
7. دوب صخشم  ناشتداهش  زا  شیپ 

ار هچ  نآ  لاعتم  دنوادخ  يدوز  هب  دندومرف : وا  هب  دنداتسرف ، هفوک  هب  ار  مالـسلا  هیلع  ملـسم  بانج  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  یماگنه 
8. دهد رارق  ادهش  هجرد  رد  ار  وت  نم و  ادخ ، مراودیما  نم  درک و  دهاوخ  یلمع  هتفرگ ، ّقلعت  نآ  هب  شتّبحم  تیاضر و 

تداهـش زا  دـعب  دوش . قحلم  ناشیا  هب  ات  دوب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  راظتنا  هب  ناـبایب  رد  دـسا  ینب  هلیبق  زا  یبرع  درم  دـیوگ : یم  يوار 
9. میدرک ادیپ  ادهش  نایم  رد  ار  وا  هزانج  مالسلا  هیلع  ءادهشلادّیس 

: تشون نینچ  يا  همان  هّکم  زا  جورخ  ماگنه  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هب  نامحرلادبع  تنب  ةرمع  مان  هب  ینز 
مان هب  ینیمزرس  رد  ار  نیسح  : » دومرف یم  هک  مدینشهلآو  هیلع  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  تفگ : نم  هب  هشیاع  هک  مهد  یم  یهاوگ  انامه  ... 

«. دنناسر یم  تداهش  هب  قارع )  ) لباب
: دندومرف دندناوخ ، ار  همان  نآ  ترضح  یتقو 

10; یعرصم نم  ًاذإ  یل  ّدبالف 
. مورب متداهش  ّلحم  هب  دیاب  ًامتح  نیاربانب 

يرای هب  روتـسد  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  یتقو  دـشاب ... راـک  رد  دـیاب  زین  يرهاـظ  بابـسا  لـیاسو و  تسا و  یهلا  هدارا  نیا  هتبلا 
: دیوگ یم  شدوخ  میوگ ـ  یمن  بّجعت  زا  رتشیب  هتبلا  ساّبع ـ  نبا  لثم  يدرف  هک  تسا  بّجعت  یسب  ياج  دنداد ، مالسلا  هیلع  ءادهشلادّیس 

؟ دنک یم  لاؤس  ناشیا  زا  ضارتعا و  ماما  هب  ارچ  سپ  دنتسه ، مولعم  فورعم و  دنوش ، یم  دیهش  ماما  اب  هک  ییادهش 
: دنیامرف یم  وا  خساپ  رد  ترضح  و 

11; تربک دق  خیش  ّکنإ 
. تسا هتفر  الاب  وت  ّنس  انامه 

. يا هدرک  ادیپ  ساوح  لالتخا  هک  نیا  زا  هیانک 
: دندومرف دندیسر ، البرک  هب  ترضح  نآ  هک  هاگ  نآ  و 

12; انیلع ۀّیُما  ونب  تّدعتو  انّدج  مرح  نع  انجعزأو  اندرطو  انجرخأ  دقو  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  دّمحم  کّیبن  ةرتع  ّانإ  ّمهللا 
هداد رارق  بیقعت  دروم  هدومن و  نوریب  ار  ام  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  میتسه و  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  دّمحم  وت  ربمایپ  هداوناخ  ام  انامه  ایادخ !

. میوش جراخ  دوخ  ّدج  مرح  زا  ات  دنا 
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نآ تکرح  زا  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادّیس  اب  دـیزی  تموکح  ییورایور  اهدروخرب و  عون  هک  دـنهد  یم  یهاوگ  ینـشور  هب  دراوم  نیا  همه 
.30 فوهللا :  . 1 دوب . هدش  نییعت  شیپ  زا  همانرب  رب  انب  همه  داتفا ، هار  نیب  رد  هک  یتاقاّفتا  قارع و  هب  هّکم  زا  هّکم و  هب  هنیدم  زا  ترضح 

.157 تارایزلا : لماک   . 2
. یقرشملا سیق  نب  ورمع  لاح  حرش  یشک ... لاجر  یسوط و  خیش  لاجر   . 3

.216  / 14 قشمد : ۀنیدم  خیرات  ، 39  / 4 خیراتلا : یف  لماکلا   . 4
.289  / 4 يدلج :)  8  ) يربط خیرات  ، 38  / 4 خیراتلا : یف  لماکلا   . 5

.179  / 3 نیحیحصلا : یلع  كردتسملا   . 6
.53  / 4 بلاط : یبا  لآ  بقانم   . 7

.366  / 5 حوتفلا :  . 8
.310  / 14 قشمد : ۀنیدم  خیرات  ، 421  / 6 مالسلا ) هیلع  نیسح  ماما  لاح  حرش   ) يربکلا تاقبطلا   . 9

.209  / 14 قشمد : ۀنیدم  خیرات   . 10
.178  / 8 هیاهنلاو : ۀیادبلا  ، 298 رکاسع : نبا  مالسلا ) هیلع  نیسح  ماما  لاح  حرش   . ) 11

.383  / 44 راونألا : راحب   . 12

نیسح ماما  تداهش  زا  ادخ  ربمایپ  نداد  ربخ 

نیسح ماما  تداهش  زا  ادخ  ربمایپ  نداد  ربخ 
هک دیوگ  لبنح  نب  دمحا  دنا . هدرک  لقن  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  زا  رتاوت  هب  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تداهـش  یّنـس  یعیش و 

: دومرف هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ادخ  ربمایپ 
لتقی یّتلا  ضرألا  ۀبرت  نم  کتیرأ  تئش  ْنإو  لوتقم . ًانیسح ـ  ینعی  اذه ـ  کنبا  ّنإ  یل : لاقف  اهلبق  َّیلع  لخدی  مل  کلم  تیبلا  َّیلع  لخد 

1; اهب
ـ  مالسلا هیلع  نیسح  ماما  ینعی  وت ـ  دنزرف  انامه  تفگ : نم  هب  وا  دوب . هدماین  نم  دزن  نونک  ات  هک  دش  دراو  نم  رب  ناگتـشرف  زا  يا  هتـشرف 

. مهد ناشن  وت  هب  ار  وا  تداهش  لحم  كاخ  یهاوخ  یم  رگا  دنشک و  یم  ار 
. دنک یم  حیرصت  ثیدح  نیا  دنس  تّحص  هب  یمثیه  ظفاح 

: دندومرف ناشیا  هک  دنک  یم  لقن  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  ربتعم  يدنس  اب  زین  یناربط 
2; اهتبرت هذهو  قارعلا ، ضرأب  لتقی  نیسحلا  ّنأ  لیربج : ینربخأ 

. تسا نیمزرس  نآ  تبرت  مه  نیا  دنشک و  یم  قارع  رد  ار  نیسح  هک  هدروآ  ربخ  نم  يارب  لیئربج 
مدرم هب  ار  مالسلا  هیلع  ءادهشلادیس  تداهش  ترـضح ، نآ  هدش ، لقن  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  هک  يرتاوتم  تایاور  هب  انب  سپ 

. دنک يرای  ار  وا  دیاب  تفای ، ّتیعضو  نیا  رد  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  سک  ره  هک  دندرک ، یم  يروآدای 
: دومرف یم  هک  مدینش  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  هک  دیوگ  ثراح  نب  سنا 

3; هرصنیلف مکنم  کلذ  دهش  نمف  ءالبرک ، اهل : لاقی  ضرأب  لتقی  نیسحلا ـ  ینعی  اذه ـ  ینبا  ّنإ 
. دیامن شیرای  یتسیاب  دنک ، هدهاشم  ار  وا  هک  امش  زا  مادک  ره  دنشک ، یم  البرک  مان  هب  ینیمزرس  رد  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  مدنزرف  انامه 

يا هعقاو  زا  ربخ  ترـضح  نآ  هک  هدـش  لقن  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  تازجعم  شخب  رد  يربکلا  صئاصخ  باتک  رد  بلطم  نیا 
.187  / 9 دئاوزلا : عمجم   . 1 دش . عقاو  تروص  نامه  هب  اهدعب  هک  دنداد 
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مقر 2821. 109 و 110 ،  / 3 ریبکلا : عمجم   . 2
1 هباغلا : دُسا  ، 199  / 8 هیاهنلاو : ۀیادبلا  ، 30  / 2 يراخب : ریبکلا  خیرات  . 349 مالسلا : هیلع  نیسح  ماما  لاح  حرـش  قشمد ، ۀنیدم  خیرات   . 3

. رگید رداصم  111 و   / 13 لاّمعلا : زنک  ، 125  / 2 يربکلا : صئاصخلا  ، 68  / 1 هباصالا : ، 146 / 

نیسح ماما  تداهش  زا  نانمؤم  ریما  نداد  ربخ 

نیسح ماما  تداهش  زا  نانمؤم  ریما  نداد  ربخ 
: دومرف ترضح  نآ  هک  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  نینچ  مه 

یم دسر ، یم  تداهـش  هب  اج  نآ  رد  وا  هک  ار  ینیمز  كاخ  نم  انامه  و  یتداهـش ! هچ  دـنناسر و  یم  تداهـش  هب  ار  نیـسح  هک  یتسار  هب 
1. تسا کیدزن  بآ  رهن  ود  هب  هک  تسا  يا  هقطنم  اج  نآ  مسانش .

2. دراد رارقا  ثیدح  نیا  نایوار  ییوگ  تسار  هب  دئاوزلا  عمجم  رد  یمثیه 
هیلع نیـسح  ماما  هب  دـندرک ، روبع  البرک  زا  یتقو  نیّفـص  گنج  زا  تشگزاـب  ماـگنه  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ناـنمؤم  ریما  رگید  تیاور  رد 

: دندومرف مالسلا 
3 ... ; هّللادبع ابأ  ای  ًاربص 

زا مدرم  هک  دـنیوگ  یم  دـنوش و  یم  قیاقح  نیا  رکنم  دـنرادنپ و  یم  یعیـش  ار  دوخ  يدارفا  هنوگچ  اه  ییوگ  شیپ  نیا  هب  هجوت  اـب  سپ 
هب هک  دنتـسناد  یمن  زین  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادّیس  دوخ  دنیوگ : یم  دـنراذگ و  یم  رتارف  ار  اپ  ای  دنتـشادن و  يربخ  ترـضح  نآ  تداهش 
ربخ نآ  زا  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  نانز  هک  يا  هعقاو  تسیچ ؟ اه  نآ  مکح  و  تفگ ؟ دـیاب  هچ  اـه  نآ  هب  دنـسر ؟ یم  تداـهش 

! دندوب ربخاب  هعقاو  نیا  زا  اه  هناخ  نورد  رد  زین  ترضح  نآ  هداوناخ  زا  هناگیب  نانز  هکلب  دنتشاد ،
شنم و تخورف و  تموکح  هب  ار  شدوخ  تسخن  زور  زا  وا  هک  ارچ  تسین ; یبّجعت  چـیه  ياـج  رمع  نب  هّللادـبع  نوچ  مه  يدرف  زا  هّتبلا 
رب دیابن   » هک يرکف  هدیدپ  نیا  ّتنـس  لها  نیب  رد  زورما  هب  ات  هک  دش  یتدیقع  يرکف و  أشنم  عبنم و  دیزی ، تموکح  اب  لماعت  رد  وا  شور 
هب لیدـبت  لمع  نیا  و  میـشاب )!( مدرم  يأر  عبات  دـیاب  مه  ام  دـندرک ، تعیب  مدرم  یتقو  تفگ : یم  وا  دراد . جاور  درک » ماـیق  مکاـح  ّدـض 

مالـسلا و هیلع  ءادهـشلادّیس  جورخ  دننک و  یم  يوریپ  رمع  نب  هّللادبع  زا  یهورگ  اه ، نرق  تشذگ  زا  سپ  نونکا  مه  هک  دش  يا  هشیدنا 
)!( دنرادنپ یم  یعرش  ریغ  یمایق  جورخ و  ار  ترضح  نآ  تداهش 

انبم و یتّدم  زا  دعب  دنک ، تعیب  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  اب  دشن  رـضاح  هک  یـسک  دناسر ; مالـسا  هب  ناوارف  نایز  بیـسآ و  درف  نیا 
هب امن ، سّدـقم  يا  هرهچ  یبیرفرهاـظ و  نآ  اـب  تخورف و  اـیند  هب  یتحار  هب  ار  شنید  توکـس ، لوپ و  نتفرگ  اـب  داد و  رییغت  ار  دوخ  رکف 

4 )!( دوبن ایند  لابند  تّدج  شاب ، تّدج  لثم  وت  دیوگ : یم  مالسلا  هیلع  ءادهشلادّیس 
ظفح رد  تراسا  هلأسم  ترـضح و  نآ  هداوناخ  یهارمه  مالـسلا و  هیلع  ءادهـشلادّیس  تداهـش  ریثأت  نوماریپ  يرـصتخم  دش ، نایب  هچ  نآ 

. تشذگ هک  دوب  نید  ياقب  مالسا و 
تیعقاو کی  نیا  تسا ، مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادّیس  تداهـش  راد  ماو  مالـسا  عیاقو  دـنیوگ ، یم  لـفاحم  سلاـجم و  زا  یخرب  رد  هک  ناـنچ 

. دیماجنا یم  نایدیزی  دیزی و  تموکح  ضارقنا  هب  هثداح ، نیا  نایاپ  نید و  ياقب  هب  هثداح  نیا  رثا  هک  ارچ  تسا ;
ورف یناسآ  یتحار و  نیا  هب  هک  دنتـشاد  ییاه  هشقن  اه و  همانرب  دنورب ; نایم  زا  اه  يدوز  نیا  هب  هک  دندوب  هدـماین  هیماونب  هک  تسا  نشور 

تکرب هب  نید  هـک  تـسا  نـیا  تـیعقاو  دوـب و  هدـش  رارقرب  مالـسا  ماـن  هـب  ناـنآ  تموـکح  هـک  ارچ  دوـبن ; نـکمم  ناـشتموکح  ندیـشاپ 
. تفای اقب  مالسلا  هیلع  ءادهشلادّیس 

دش و لاح  شوخ  ادتبا  رد  دیـسر ، دیزی  هب  ناشیا  تیب  لها  تراسا  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  تداهـش  ربخ  یتقو  هک  دـش  هتفگ  رت  شیپ 
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هتفگ هب  یتح  دندرک . دـیزی  نعل  هب  عورـش  مدرم  هاتوک ، یماّیا  تشذـگ  اب  یلو  درب ، رتالاب  ار  شماقم  تشاد و  یمارگ  رایـسب  ار  دایز  نبا 
مقر 2824. ریبکلا : مجعملا   . 1 دندوشگ . دیزی  نعل  هب  ناهد  دندوب ، اهرکشل  رد  هک  دیزی  نازابرس  یطویس  نیدلا  لالج 

.190  / 9 دئاوزلا : عمجم   . 2
.533 همعنلا : مامتو  نیدلا  لامک  ، 252  / 44 راونألا : راحب   . 3

.293 رکاسع : نبا  خیرات  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  لاح  حرش   . 4

ءادهشلادّیس هب  یلاسرا  ياه  همان 

ءادهشلادّیس هب  یلاسرا  ياه  همان 
دیفم خیش  مییامن . یم  یـسررب  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادّیس  ترـضح  یناوخارف  رد  ار  نایفوک  شقن  نونکا  دش ، یـسررب  هچ  نآ  هب  هجوت  اب 

رازگرب هفوک  رهش  رد  درُص ، نب  نامیلس  مان  هب  یتّیصخش  لزنم  رد  يا  هسلج  دنک : یم  تیاور  هنوگ  نیا  داشرالا  باتک  رد  هیلع  هّللا  ۀمحر 
: تفگ نینچ  نانآ  يارب  دوخ  ینارنخس  رد  يو  درک . توعد  ار  هفوک  لها  زا  ییاه  تیصخش  نامیلس ، دش .

مّکنأ نوملعت  متنک  نإـف  هیبأ  ۀعیـشو  هتعیـش  متنأو  ۀّـکم ، یلإ  جرخ  دـقو  هتعیبب ، موقلا  یلع  ضّبقت  دـق  ًانیـسح  ّنإو  کـله  دـق  ۀـیواعم  ّنإ 
; هسفن یف  لجرلا  اوّرقت  الف  نهولاو  لشفلا  متفخ  نإو  هوملعاف  هّودع ، اودهاجمو  هورصان 

ناوت ناتدوخ  رد  رگا  تسا . هدرک  تکرح  هکم  هب  هنیدم  زا  هدومنن و  تعیب  دیزی  اب  مالسلا  هیلع  نیسح  تسا و  هدیـسر  تکاله  هب  هیواعم 
دیسیونب و يا  همان  وا  يارب  سپ  دینک ، داهج  وا  نمشد  اب  دیناوت  یم  درک و  دیهاوخ  کمک  ار  وا  ًاتقیقح  دینیب و  یم  ار  وا  ترـصن  يرای و 

. دینکن توعد  ار  وا  دییآ ، یمنرب  راک  نیا  هدهع  زا  دینک  یم  نامگ  دیناوت و  یمن  رگا 
دیسیونب و همان  دیراد ، ار  مالسلا  هیلع  ءادهشلادّیس  نانمشد  اب  گنج  داهج و  ِناوت  رگا  هک  درک  تّجح  مامتا  اه  ّتیصخش  مامت  اب  نامیلس 

. دینکن یمادقا  تروص  نیا  ریغ  رد  دینک و  توعد  ار  وا 
. مینک یم  میدقت  وا  هار  رد  ار  دوخ  ناج  میگنج و  یم  وا  نمشد  اب  مینک ، یم  توعد  ار  وا  ام  دنتفگ : باوج  رد  نانآ 

. دیسیونب شترضح  هب  يا  همان  سپ  تفگ : نامیلس 
: دنتشون نومضم  نیدب  يا  همان  سلجم  نامه  رد 

میحّرلا نمحّرلا  هّللا  مسب 
نینمؤملا نم  هتعیـشو  رهاـظم  نب  بیبحو  داّدـش  نب  ۀـعافرو  ۀـبََجن  نب  ّبیـسملاو  درـص  نب  نامیلـس  نم  مالـسلا  اـمهیلع  یلع  نب  نیـسحلل 

: ۀفوکلا لهأ  نم  نیملسملاو 
. وه ّالإ  هلإ  يّذلا ال  هّللا  کیلإ  دمحن  ّانإف  کیلع ، ٌمالس 

ًیـضر ریغب  اهیلع  رّمأتو  اهَئیف  اهبـصغو  اهرمأ ، اهَّزتباف  ۀّمُالا  هذه  یلع  يزتنا  يّذلا  دینعلا ، راّبجلا  َكَّودع  َمصق  يّذلا  هّلل  دـمحلاف  ُدـعب ، اّمأ 
، مامإ انیلع  سیل  ّهنإ  دومث . تدـعب  امک  هل  ًادـُعبف  اهئانغأو ،) اهتربابج   ) نیب ًۀـلود  هّللا  لام  لعجو  اهرارـش ، یقبتـساو  اهرایخ  لـتق  ّمث  اـهنم ،

دق ولو  دیع ، یلإ  هعم  جرخن  الو  ۀعمج  یف  هعم  ُعِّمُجن  انسل  ةرامإلا ، رـصق  یف  ریـشب  نب  نامعّنلاو  قحلا . یلع  کب  انعمجی  نأ  هّللا  ّلعل  لبقأف 
1; هّللا ءاش  نإ  ماّشلاب  هقحُلن  یّتح  هانجرخأ  انیلإ  تلبقأ  ّکنأ  انغلب 

نابرهم هدنشخب  دنوادخ  مان  هب 
... . رهاظم نب  بیبح  داّدش و  نب  ۀعافر  هبََجن ، نب  ّبیسم  درص ، نب  نامیلس  بناج  زا  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  يارب  يا  همان 

... . درم هیواعم  هک  ساپس  ار  ادخ 
زا یتموکح  رصق  رد  هفوک و  رد  ریشب  نب  نامعن  میوش ... عمج  قح  درِگ  امش ، هطساو  هب  ات  امن  لابقا  ام  يوس  هب  ایب و  ام  دزن  هب  نیـسح ! يا 
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... . مینک یمن  تکرش  زین  هعمج  زامن  رد  مینک و  یمن  ادتقا  زامن  رد  وا  هب  ام  هدیسر ، تیالو  هب  تموکح  فرط 
. دنداتسرف  2 لاو نب  هّللادبع  ینادمه و  ْعَمـسِم  نب  هّللادبع  ياه  مان  هب  رفن  ود  هطـساو  هب  ار  همان  نیا  نانآ  دوب . نانآ  همان  زا  يا  هصالخ  نیا 

. تسا هدمآ  اه  باتک  رد  میدومن ، رکذ  هک  يرفن  راهچ  ياضما  اب  طقف  همان  نیا  هتفای ، ماجنا  تاقیقحت  رب  انب 
نب نامحرلادبع  يوادیص ، رهسم  نب  سیق  دنداتسرف : ترضح  نآ  فرط  هب  ار  هدنیامن  رفن  دنچ  همان ، نیا  لاسرا  زا  دعب  یهاتوک  هلصاف  هب 

. یلولس هّللادبع  نب  ةرامع  یبحرا ، هّللادبع 
. دنداتسرف ترضح  نآ  يوس  هب  یفنح  هّللادبع  نب  دیعس  ویعیبس  یناه  نب  یناه  هطساو  هب  دنتشون و  يرگید  همان  زور ، هس  ای  ود  زا  دعب 

: زا دنترابع  هک  دنداتسرف  همان  مالسلا  هیلع  ءادهشلادّیس  ترضح  يارب  هناگادج  تروص  هب  يرفن  شش  یهورگ  اتسار  نیا  رد 
، یعبر نب  ثبش 
، رجبا نب  راّجح 

، دیور نب  ثراح  نب  دیزی 
، سیق نب  ةرزع 

يدیبز و جاّجح  نب  ورمع 
.36  / 2 داشرالا :  . 1 یمیمت . ریمُع  نب  دّمحم 

. تفرگ دهاوخ  رارق  هدافتسا  دروم  هدنیآ  ياه  یسررب  رد  هک  ارچ  تسا ; هّجوت  لباق  یماسا  نیا  هک  تسا  رکذ  نایاش   . 2

هفوک نایعیش  همان  هب  نیسح  ماما  خساپ 

هفوک نایعیش  همان  هب  نیسح  ماما  خساپ 
: دنتشون ترابع  نیدب  يا  همان  هفوک ، نایعیش  همان  خساپ  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

میحرلا نمحرلا  هّللا  مسب 
ّهنأ ّیلإ  بتک  نإف  لیقع  نب  ملـسم  یتیب  لهأ  نم  یتقثو  یّمع  نباو  یخأ  مکیلإ  ثعاب  انأو  مکبتکب  ّیلَع  امدـق  ًادیعـسو  ًائناه  ّنإف  دـعب ، اّمأ 

... ; مکیلإ مدقأ  ّینإف  مکبتک  یف  تأرقو  مکلسر  هب  تمدق  ام  لثم  یلع  مکنم  لضفلاو  یجحلا  يوذو  مکألم  َيأر  عمتجا  دق 
نابرهم هدنشخب  دنوادخ  مان  هب 

زا هک  ار  مدوخ  نانیمطا  دروم  ردارب  ومعرسپ و  نم  يرآ ، مدش . امـش  فده  هّجوتم  مه  نم  دندروآ و  ار  امـش  ياه  همان  دیعـس  یناه و  ... 
عامتجا نم  هدنیامن  رگا  سپ  دنک . شرازگ  نم  يارب  ار  امش  عاضوا  ات  متسرف  یم  امش  يوس  هب  لیقع  نب  ملسم  مان  هب  تسا ، نم  تیب  لها 

1. منک یم  تکرح  امش  يوس  هب  نم  تقو  نآ  دنک ، شرازگ  نم  يارب  دنیبب و  ار  امش 
نآ مالـسلا ، هیلع  ءادهـشلادّیس  ترـضح  تمدـخ  هب  يدارفا  تفر  دـمآ و  راب  نیدـنچ  اـه و  هماـن  ندیـسر  دوجو  اـب  هک  نیا  هّجوت  بلاـج 

. دنداتسرف ار  مالسلا  هیلع  ملسم  ترضح  تهج ، نیمه  هب  دنتشادن و  نانیمطا  ترضح 
ار بلطم  ود  دندش ، یم  ور  هب  ور  ناشیا  هک  یسک  ره  اب  تبسانم و  ره  هب  تکرح  نیتسخن  هظحل  زا  هیلع  هّللا  مالس  ءادهـشلادیس  ترـضح 

: دندومرف یم  دنداد و  یم  رکذت 
... ; مورب دیاب  ار  هار  نیا  هک  مراد  هفیظو  فیلکت و  نم   . 1

... . دش مهاوخ  هتشک  نم   . 2
. تسا هدش  نایب  فلتخم  لحارم  رد  نوگانوگ و  ظافلا  هب  بلطم  ود  نیا 

ماما نانخس  هب  هاگن  اب  ضرغم . ای  تسا  لهاج  ای  يدرف  نینچ  دندوب ، ربخ  یب  تداهـش  زا  دنتـسناد و  یمن  ترـضح  هک  دیوگب  یـسک  رگا 
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، ریثک نبا  هیاهنلاو  ۀـیادبلا  دعـس ، نبا  يربکلا  تاقبطلا  یناربط ، ریبکلا  مجعم  یبهذ ، مالـسالا  خـیرات  ياه  باـتک  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح 
ترـضح نآ  هک  تفای  میهاوخرد  یمزراوخ ، مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  لتقم  يربط و  خـیرات  ریثا ، نبا  خـیراتلا  یف  لماکلا  مثعا ، نبا  حوتفلا 

: دندومرف یم  هراومه 
. تسا قارع  تمس  هب  تکرح  نم  هفیظو  فیلکت و  یفرط  زا  مراد و  تداهش  هب  ملع  نم 

: دومرف يدروم  رد  تسا . نینچ  هدومرف ، مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هک  ییاه  ترابع  نتم 
2. ۀّکم ینعی  یب  ّلحتست  نأ  َّیلإ  ُّبحأ  اذکو  اذک  ناکمب  لتقا  نأل 

: دومرف يرگید  دروم  رد 
ماوـهلا هذـه  نم  ۀـماه  رحج  یف  تنک  وـل  هّللا ، میأو  ربـشب  اـهنم  ًـالخاد  اـهنم  لـتقا  نأ  نم  َّیلإ  ُّبَحأ  ربـشب  اـهنم  ًاـجراخ  لَـتَقُأ  نـأل  هـّللاو 

3. تبّسلا یف  دوهیلا  تدتعا  امک  ّیلع  ّندتعیل  هّللاو  یتجاح  یف  اوضقی  یّتح  ینوجرختسال 
: دومرف يرگید  نخس  رد 

. یفوَج نم  ۀَقَلَعلا  هذه  اوجرختسی  یّتح  ینوُعَدَی  هّللاو ال 
: دومرف يرگید  دروم  رد 

. یلَمَع یقُالا  یّتح  اهب  ربخمب  تسلو  هل  ضام  انأ  رمأب ، ینَرَمَأو  هلآو  هیلع  هّللا  یّلص  هّللا  لوسر  اهیف  ُتیأرو  ایؤر  تیأر  ّینإ 
: تسا هدمآ  يرگید  ریبعت  رد 

4. ّیبر یقُالا 
: دنیامرف یم  رگید  ياج  رد 

. یعرصم نم  یل  ّدبال 
. مسرب مدوخ  لتق  لحم  هب  دیاب  نم 

ریثک و نبا  هیاهنلاو  ۀـیادبلا  قشمد ، ۀـنیدم  خـیرات  رـصتخم  ءالبنلا ، مالعا  ریـس  يربکلا ، تاقبطلا  نوچ  يربتعم  ياـه  باـتک  رد  هلمج  نیا 
6. تسا هدمآ   5 بلح خیرات 
: دنیامرف یم  رگید  ییاج  رد 

. نکی رمأ  نم  هّللا  یضقی  امهم 
: دندومرف خساپ  رد  ترضح  دینک ؟ یم  هلجع  هّکم  زا  جورخ  رد  ارچ  دش : لاؤس  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  زا  يرگید  دروم  رد 

7; تذخُال لجُعا  مل  ول 
. دنناسر یم  لتق  هب  دننک و  یم  ریگ  تسد  ارم  منکن ، هلجع  رگا 

لتق هب  ار  امش  ردپ  هک  دنتسه  یناسک  نانآ  دیورن ، هفوک  هب  امش  دیوگ : یم  ترـضح  نآ  هب  یهاوخریخ  نامگ  هب  يدرف  يرگید  ياج  رد 
: دندومرف باوج  رد  ترضح  دندرک . يراتفر  نانچ  امش  ردارب  اب  دندناسر و 

8; هرمأ یلع  بلُغی  هّللا ال  نکل  تیأرو ، تلق  ام  ّیلَع  یفخی  سیل  ّهنإ 
. دوش یمن  نوگرگد  راگدرورپ  رما  یلو  مناد ، یم  ییوگ  یم  وت  ار  هچ  نآ 

. تسا هدمآ  يربط  خیرات  هیاهنلاو و  ۀیادبلا  ریثا ، نبا  خیراتلا  یف  لماکلا  رد  نخس  نیا 
لها تیالو  اب  هک  يدارفا  نایعیـش و  ریغ  زا  یناسک  هک  نآ  لاح  دـنک و  دراو  هشدـخ  نانخـس  نیا  رد  هک  تسا  يا  هعیـش  مادـک  یتسار  هب 

. دنا هدرک  لقن  ار  بلاطم  نیا  موس ، مود و  ياه  نرق  رد  دنرادن ، راک  رس و  ناشیا  تفرعم  مالسلا و  مهیلع  تیب 
: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هک  تسا  هدمآ  هنوگ  نیا  تسا ، نایعیش  ياه  باتک  هلمج  زا  هک  تارایزلا  لماک  باتک  رد 
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9. مرحلاب لتقا  نأ  نم  ّیلإ  ُّبحأ  فّطلاب  لتقأ  نئلو  ٌربش ، هنیبو  ینیبو  لتقا  نأ  نم  ّیلإ  ُّبحأ  عاب ، مرحلا  نیبو  ینیب  َلتقا  نأل 
یم درک و  تاقالم  راوگرزب  نآ  اب  هار  نیب  رد  يدرف  هک  دـندومرف  هنیمز  نیا  رد  ینانخـس  زین  همرکم  هّکم  زا  تکرح  زا  سپ  ترـضح  نآ 

: دندومرف نینچ  وا  خساپ  رد  مالسلا  هیلع  ءادهشلادیس  یلو  دوش ، ترضح  نآ  تکرح  عنام  تساوخ 
10; ًالوعفم ناک  ًارمأ  هّللا  یضقی  نأ  یلإ  ٌبستحمو  رباص  یّنکلو  ترکذ ، اّمم  ٌءیش  ّیلع  یفخی  ال 

،370  / 3 فارشالا : باسنا  ، 347  / 5 يربط : خـیرات   . 1 مزروـیم و . ... ییابیکـش  نم  یلو  تسین ، یفخم  نم  رب  يدرک  رکذ  وـت  هـچ  نآ 
 / 5 حوتفلا : ، 325  / 5 مظتنملا : ، 206  / 3 ءالبنلا : مالعا  ریس  ، 64  / 3 بهذلا : جورم  ، 267  / 3 خیراتلا : یف  لماکلا  ، 231 لاوطلا : رابخالا 

... . رگید كرادم  22 و   / 3 نودلخ : نبا  خیرات  ، 332  / 1 هباصالا : ، 422  / 6 لامکلا : بیذهت  ، 63 نییبلاطلا : لتاقم  ، 51
2859 هرامـش 2782 ـ  هب  یناربط  ار  تیاور  نیا  دـیوگ : یم  باتک  نیا  ققحم  مالـسلا ) هیلع  نیـسح  ماما  لاح  حرـش   ) مالـسالا خـیرات   . 2

یف لماکلا  ، 111  / 5 حوتفلا : ، 161  / 8 هیاهنلاو : ۀیادبلا  ، 60 يربکلا : تاقبطلا  تسا ، حیحـص  نآ  ثیدح  لاجر  تسا و  هدومن  جـیرخت 
: یمزراوخ مالسلا  هیلع  نیسحلا  لتقم  ، 420  / 6 لامکلا : بیذهت  ، 196  / 3 ءالبنلا : مالعا  ریس  ، 385  / 5 يربط : خیرات  ، 275  / 3 خیراتلا :

. رگید كرادم  216 و   / 1
.428  / 6 يربکلا : تاقبطلا  رظنا   . 3

.418  / 6 لامکلا : بیذهت  ، 21  / 2 هباغلا : دُسا  ، 163  / 1 هیاهنلاو : ۀیادبلا  ، 243  / 2 مالسالا : خیرات   . 4
ترـضح كرابم  ندـب  هک  یناسک  هک ، نیا  دراوم  نآ  هلمج  زا  ما ، هدرب  ییاـه  هرهب  بلح  خـیرات  باـتک  زا  عوضوم  نیا  رد  هدـنراگن   . 5

. دندوبن هفوک  لها  زا  کی  چیه  دندوب و  ماش  لها  یگمه  دندوب و  رفن  هد  دندومن ، اه  بسا  لاماپ  ار  مالسلا  هیلع  ءادهشلادّیس 
: بلح خیرات  ، 163  / 8 هیاهنلاو : ۀیادبلا  ، 140  / 7 قشمد : ۀنیدم  خیرات  رـصتخم  ، 199  / 3 ءالبنلا : مالعا  ریـس  ، 58 يربکلا : تاـقبطلا   . 6

.120 116 ـ 
.166  / 8 هیاهنلاو : ۀیادبلا  ، 365  / 44 راونألا : راحب  ، 68  / 2 داشرالا : ، 286  / 5 يربط : خیرات   . 7

.399  / 5 يربط : خیرات  ، 169  / 8 هیاهنلاو : ۀیادبلا  ، 278  / 3 خیراتلا : یف  لماکلا   . 8
ثیدح 182. ، 151 تارایزلا : لماک   . 9

(. قارعلا یلا  مالسلا  هیلع  هجرخم  رکذ  یف  لصف   ) 189 هّمهملا : لوصفلا   . 10

ناراگن همان  گنرین 

ناراگن همان  گنرین 
یم رّکذتم  نومـضم  نیدـب  زین  ار  يرگید  بلطم  دـندومرف ، یم  نایب  هشیمه  هک  یبلطم  ود  نآ  زا  زج  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادّیس  ترـضح 

: دندومرف ینخس  رد  شترضح  دیناسر . دنهاوخ  لتق  هب  ارم  ناشدوخ  دنتشون ، همان  نم  يارب  هک  یناسک  هک  دندش 
1 ... ; ۀیواعم نبا  یلإ  ًابّرقتو  یل  ًةدیکم  ّالإ  بتک  نم  ّیلإ  بتک  ام 

... . هیواعم دنزرف  هب  ندش  کیدزن  نم و  هب  ندز  گنرین  هلیح و  يور  زا  رگم  دشن  هتشون  نم  يارب  يا  همان 
؟ دیرب یم  هارمه  ار  دوخ  لایع  لها و  ارچ  هک  دندرک  لاؤس  ترضح  نآ  زا 

: دندومرف باوج  رد  ناشیا 
2; دلولاو لهألاب  جورخلا  ّالإ  يرأ  ام 

. منیب یمن  دوخ  هار  شیپ  رد  منادنزرف  لها و  اب  جورخ  زج  یهار  نم 
: دنیامرف یم  دیکأت  اب  رگید  ییاج  رد  مالسلا  هیلع  ءادهشلادّیس  ترضح 
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3; یلع يدلو  ّالإ  مهنم  وجنی  یباحصأ ال  عراصمو  یعرصم  كانه  ّنأ  ًاملع  ملعأ 
. دنام یمن  یقاب  یلع  مدنزرف  زج  یسک  ام  زا  تسا و  نم  باحصا  نم و  تداهش  لحم  اج  نآ  انامه ، هک  مراد  یمتح  ملع  نم 

نآ ملع ، نیا  دوجو  اب  ارچ  دنام . یمن  یقاب  مالسلا  هیلع  داّجـس  ماما  زج  يدحا  هک  دنتـسناد  یم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  یتسار  هب  يرآ ،
: دنا هدومرف  لاؤس  نیا  خساپ  رد  شترضح  دندرب ؟ دوخ  هارمه  هب  ار  نادنزرف  اه و  نز  ترضح 

4; ایابس ّنهاری  نأ  ءاش  دق  هّللا  ّنإ 
. دنیبب ریسا  ار  اه  نآ  دهاوخ  یم  دنوادخ 

، هفوک عضو  دیوگ : یم  شترضح  هب  تدارا ، ضرع  مالس و  زا  دعب  دنک و  یم  تاقالم  ترـضح  نآ  اب  هار  نیب  رد  قدزرف  فورعم ، رعاش 
. تسین یبسانم  عضو 

: دنیامرف یم  خساپ  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
5; نأش یف  اّنبر  موی  ّلکو  ءاشی  ام  لعفی  ُرمألا  هّلل  َتقدص ،

. دراد يا  هدارا  زور  ره  ام  راگدرورپ  دهد و  یم  ماجنا  دهاوخ  یم  هچ  نآ  تسا ، دنوادخ  تسد  هب  روما  همه  یتفگ ، تسار 
: دنتفگ هنوگ  نآ  رگید  يدرف  هب  دندومرف و  هنوگ  نیا  قدزرف  هب  هک  دوب  تهج  نیمه  هب  دنتسناد و  یم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  يرآ ،

... . رمأب ینرمأو  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  هّللا  لوسر  اهیف  تیأرو  ایؤر  تیأر  ّینإ 
رهش ياه  شخب  همه  ماگنه ، نیمه  رد  دنداتسرف . هفوک  لها  يارب  رّهسم » نب  سیق   » هطساو هب  يا  همان  هار  نیب  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
رهش دراو  تسناوت  یمن  سک  چیه  دوب و  یتموکح  نارومأم  دیدش  تبقارم  تحت  دش ، یم  یهتنم  رهش  نآ  هب  هک  ییاهریـسم  مامت  هفوک و 
ماش ناگرزب  زا  یکی  هک  ریمن ـ  نب  نیصح  طّسوت  رّهسم  نب  سیق  یطیارش  نینچ  رد  ددرگ . ییاسانش  هک  نیا  رگم  دوش ، جراخ  نآ  زا  ای  و 

ار نآ  سیق  دنریگب ، وا  زا  ار  همان  دنتساوخ  ات  یسرزاب  ماگنه  هب  یلو  دش ، ریگ  تسد  تسا ـ  دیزی  هیواعم و  نارادفرط  يوق و  ناروای  زا  و 
. درک هراپ 

؟ يدرک هراپ  ار  همان  ارچ  دنتفگ :
... . تسا هدش  هتشون  یسک  هچ  يارب  همان  هک  نیا  دیوش و  علّطم  همان  دافم  زا  مهاوخ  یمن  تفگ :

نعل ار  ءادهـشلادّیس  نینمؤملاریما و  مدرم  روضح  رد  ربنم و  زارف  رب  دـیاب  هک  داد  روتـسد  وا  هب  داـیز  نبا  دنداتـسرف . داـیز  نبا  دزن  هب  ار  وا 
)!( ینک

: دیوگ یم  نینچ  دور و  یم  ربنم  زارف  رب  هاگ  نآ  دنک ! یم  لوبق  وا 
... . متسه وا  هداتسرف  نم  تسا و  مدرم  نیرتهب  اهیلع ، هّللا  مالس  ارهز  همطاف  دنزرف  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  انامه  مدرم ! يا 

دنرب یم  هرامالاراد  هب  ار  وا  اج  نامه  زا  دتسرف . یم  دورد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  رب  دنک و  یم  نعل  ار  دایز  هّللادیبع  دایز و  همادا  رد  وا 
6. دننک یم  دیهش  ار  وا  ّتیفیک  نیا  هب  دنزادنا و  یم  نییاپ  هب  هرامالاراد  ماب  زا  و 

تساروشاع . هثداح  مّلسم  عیاقو  زا  رّهسم  نب  سیق  ناتساد  هک  تسا  نشور 
.185  / 3 فارشالا : باسنا   . 1

.244 لاوطلا : رابخالا   . 2
.364  / 44 راونألا : راحب  ، 74 همامالا : لئالد   . 3

.364  / 44 راونألا : راحب  ، 63 فوهللا : ، 126 هیصولا : تابثا   . 4
.40  / 4 خیراتلا : یف  لماکلا   . 5

.71  / 2 داشرالا :  . 6
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نیسح ماما  ییوگ  شیپ  هفوک و  ریسم 

نیسح ماما  ییوگ  شیپ  هفوک و  ریسم 
هاگدـید درف  نآ  دـیآ ، یم  نایم  هب  هفوک  يوس  هب  نتفر  زا  نخـس  يدرف ، اب  هک  دنـسر  یم  یلزنم  هب  هار  نیب  رد  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادّیس 

. دیامن یم  عنم  راک  نیا  زا  ار  شترضح  دنک و  یم  نایب  هفوک  هب  نتفر  زا  ار  دوخ 
. دنک یمن  رییغت  یهلا  رما  تسین و  یفخم  نم  رب  حیحص  راک  ادخ ! هدنب  يا  دنیامرف : یم  ترضح 

: دنیامرف یم  دننک و  یم  هراشا  شیوخ  فیرش  بلق  هب  همادا  رد  هاگ  نآ 
... . مّهلذی نم  مهیلع  ّطلس  اولعف  اذإف  یفوج  نم  فیرشلا ـ  هبلق  یلإ  راشأو  ۀقلعلا ـ  هذه  اوجرختسی  یّتح  ینوعدی  ال  هّللاو !

... . دیشک دنهاوخن  تسد  نم  زا  دنرواین  نوریب  ارم  لد  ات  نانیا  دنگوس ! ادخ  هب 
یم لیلذ  ار  نانآ  هک  دـنک  یم  ّطلـسم  ناشیا  رب  ار  يدرف  نانآ  يازج  رد  لاعتم  دـنوادخ  دـنوشب ، تیانج )  ) راک نیا  بکترم  هک  یناـمز  و 

... . دنک
ۀبقع  » مان هب  یناکم  هب  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادّیس  ترـضح  یتقو  هک  دـنک  یم  تیاور  هنوگ  نیا  تارایزلا  لماک  رد  هّللا  همحر  هیولوق  نبا 

: دومرف شباحصا  هب  دیسر ، نطبلا »
. الوتقم ّالإ  ینارأ  ام 

؟ هّللادبع ابأ  ای  كاذامو  اولاق :
. مانملا یف  اهتیأر  ایؤر  لاق :

؟ یه امو  اولاق :
1. عقبأ بلک  ّیلع  اهّدشأ  ینشهنت  ًابالک  تیأر  لاق :

: دندناوخ ار  رعش  نیا  البرک  ياه  یکیدزن  هک  نیا  ات  دنداد  ربخ  البرک  هعقاو  زا  اهراب  هار  نیب  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
قرافو ًاروبثم  فلاخو  هسفنب ***  نیحلاـص  ـالاجر  یـساوواملسم  دـهاجو  ًاریخ  يوناـم  اذإ  یتفلا ***  یلع  ٌراـع  ِتوملاـب  اـمو  یـضمأس 

2 امغرتو شیعت  نأ  الُذ  کب  یفک  مُلا ***  مل  ُّتم  نإو  مدنأ  مل  تشع  نإفامرجم 
: دندیسرپ دندیسر ، البرک  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  یتقو  دیوگ : یم  هّللا  همحر  یسلجم  همالع 

! هّللا لوسر  نبا  ای  معن  اولاقف : ؟ البرک هذهأ 
3. انئامد کفسمو  انلاجر  لتقمو  انلاحر ، طحمو  انباکر ، خانم  انهاه  ءالبو ، برک  عضوم  اذه  لاقف :

؟ تسالبرک اج  نیا  ایآ 
! ادخ لوسر  دنزرف  يا  يرآ  دنتفگ :

تسام . نادرم  نوخ  نتخیر  ندش و  هتشک  لحم  هاگلزنم و  ام و  ياه  بکرم  دورف  لحم  تسالب ، یتخس و  هاگیاج  اج  نیا  دومرف :
.157 تارایزلا : لماک   . 1

 . 81  / 2 داشرالا : ، 49 45 ـ   / 4 خیراتلا : یف  لماکلا   . 2
.383  / 44 راونألا : راحب   . 3

هفوک رهش  راتخاس  هب  یهاگن 

هفوک رهش  راتخاس  هب  یهاگن 
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ساسح یتّیعقوم  ياراد  هفوک  رهش  هک  هدمآ  تسد  هب  جیاتن  نیا  تسا ، هدش  ماجنا  نآ  مدرم  هفوک و  رهش  خیرات  هرابرد  هک  یقیقحت  رب  انب 
رظن زا  مه  يراجت و  رظن  زا  مه  هفوک  تسا . هدـش  حـتف  صاّقو  یبا  نب  دعـس  هطـساو  هب  رمع  ناـمز  رد  قارع  همه  رهـش و  نیا  تسا . هدوب 

. دندوب هدیزگ  تماقا  اج  نآ  رد  هدرک و  ترجاهم  رهش  نیا  هب  نمی  زاجح و  قارع ، فلتخم  طاقن  زا  مدرم  هدوب و  هّجوت  دروم  یماظن 
نرق زا  یمـسر  روط  هب  اج  نآ  رد  عّیـشت  بهذـم ، تهج  زا  اما  دـندرک ، یم  یگدـنز  هفوک  رد  نوگانوگ  فلتخم و  لیابق  زا  يا  هعومجم 

يزورما نایعیـش  دننام  دـنا ، هدوب  اج  نآ  رد  هک  ینایعیـش  لّوا ، نرق  رد  تسا و  نامز  نآ  زا  هفوک  ینونک  عّیـشت  دـش و  عورـش  موس  مود و 
. دنا هدوبن 

عّیشت هعیش و  حالطصا 

عّیشت هعیش و  حالطصا 
: دراد دوجو  حالطصا  ود  عّیشت  هعیش و  هژاو  يارب  هک  نیا  هّجوت  بلاج 

. دراد داقتعا  زین  نیخیش  تفالخ  هب  لاح  نیع  رد  دشاب و  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  بحم  هک  تسا  یسک  هعیش  تسخن  حالطصا  رد   . 1
، نیخیش رب  ترضح  نآ  تیلضفا  هب  اما  دنتـسناد ، یم  رترب  لضفا و  نامثع  رب  ار  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نامز ، نآ  هفوک  لها  زا  یـضعب 

. دنتشادن داقتعا 
نینمؤملاریما ینیشناج  هب  هک  تسا  یـسک  زا  ترابع  هعیـش  تسا ، نیمه  زین  فورعم  حالطـصا  مینآرب و  ام  همه  هک  مود  حالطـصا  رد   . 2

، دنتـسه ربمایپ  زا  دـعب  ماما  رفن  هدزاود  هک  مالـسلا  مهیلع  ربمایپ  تیب  لها  تماما  هلآو و  هیلع  هّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  دـعب  مالـسلا  هیلع 
. دشاب هتشاد  داقتعا 

ترـضح ناگدـننک  توعد  زا  وا  تسا . هبجن  نب  بیـسم  حالطـصا  نیا  دـهاش  تسا . هدوب  جـیار  لّوا  نرق  رد  لّوا  حالطـصا  قباطم  عیـشت 
. تسا هدوب  یعیش  وا  دنسیون : یم  وا  لاح  حرش  رد  تسا . هفوک  هب  مالسلا  هیلع  ءادهشلادّیس 

: دیوگ یم  يوار 
نم دـحأ  یف  مّلکتی  مهنم  ًادـحأ  تعمـس  امف  ریثک ، ۀعیـشلا  نم  سانو  ۀنـس  نیرـشع  دجـسملا  اذـه  یف  يرازفلا  ۀـبجن  نب  ّبیـسم  تسلاـج 

1; نامثعو مالسلا  هیلع  یلع  یف  ّالإ  ناک  امو  ریخب ، ّالإ  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  هّللا  لوسر  باحصأ 
باحصا زا  يا  هباحص  هب  تبسن  هفوک  نایعیـش  هک  مدیدن  مدوب و  نیـشن  مه  دجـسم  نیمه  رد  يدایز  نایعیـش  ّبیـسم و  اب  لاس  تسیب  نم 

. نامثع یلع و  هرابرد  رگم  دنیوگب ، ینخس  ریخ  زج  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ادخ  لوسر 
تسا و هدوب  نامثع  هب  تبسن  مالسلا  هیلع  یلع  يرترب  ّتیناّقح و  زا  دنتفگ ، یم  هباحص  هرابرد  ینخـس  هفوک  ِتقو  نآ  نایعیـش  رگا  يرآ ،

. دنا هتشادن  ینخس  لاکشا و  چیه  نیخیش  ینیشناج  تفالخ و  هرابرد 
رس و دننک ، تعنامم  تسا ، رمع  ياه  تعدب  زا  یکی  هک  حیوارت  زامن  زا  هفوک  رد  دنتساوخ  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  یتقو  انبم  نیمه  رب 

. دش زادنا  نینط  هارمع » ۀّنساو  ارمعاو ، ارمعاو ،  » يادن داتفا و  هار  هب  ییادص 
دندشن رضاح  دندوب ، هدرک  تعیب  ترضح  نآ  اب  هفوک  مدرم  هک  یلاح  رد  مالسلا و  هیلع  نینمؤملاریما  تیمکاح  نامز  رد  یتح  هجیتن ، رد 

. دننک كرت  ار  تعدب  نیا 
لّوا حالطصا  نامه  رب  انب  دوش ، یم  هتفگ  هعیش  نانآ  هب  رگا  دندوبن و  هعیش  نانیا  تسین . روط  نیا  زگره  دندوب ؟ نیتسار  نایعیـش  نانیا  ایآ 

. تسا
: دنا هدومرف  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  تسا ; هدمآ  زین  یفاکلا  باتک  رد  حیوارت  زامن  زا  ترضح  عنم  ناتساد 

لهأ ضعب  يدانتف  ۀـعدب ، لفاونلا  یف  مهعامتجا  ّنأ  مهتملعأو  ۀـضیرف  یف  ّـالإ  ناـضمر  رهـش  یف  اوعمتجی  ـال  نأ  ساـنلا  ترما  دـقل  هّللاو !
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2 ... ; رمع ۀّنس  تّریغ  مالسإلا ! لهأ  ای  یعم : لتاقی  نّمم  يرکسع 
بحتسم زامن  تسا و  ریذپ  ناکما  بجاو  ياهزامن  رد  طقف  تعامج  زامن  هک  مداد  روتـسد  مدرم  هب  ناضمر  هام  رد  یتقو  دنگوس ! ادخ  هب 

ّتنـس مالـسا ! لها  يا  ياو  هک  دش  اپ  هب  ییادص  رـس و  نم  نایرکـشل  زا  یـضعب  رد  تسا ، تعدب  نیا  دـناوخ و  ناوت  یمن  تعامج  هب  ار 
...)!( تسا رییغت  لاح  رد  رمع 

داقتعا زین  نیخیـش  تفالخ  هب  نیا ، دوجو  اب  دنا . هدوب  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  ّبحم  هفوک  رد  خیرات  نآ  نایعیـش  هک  دـش  مولعم  نیاربانب ،
. دوش یمن  هتفگ  یعقاو  هعیش  نانآ  هب  اّما  دنا . هتشاد  ینمشد  زین  هّیما  ینب  اب  یتح  نانآ  زا  يا  هّدع  دنا و  هتشاد 

نب ملـسم  رهاظم ، نب  بیبح  نوچ  مه  يدارفا  هفوک  مدرم  زا  یکدنا  دادعت  تسا ؟ هدوب  رفن  دـنچ  هفوک  رد  یقیقح  نایعیـش  رامآ  یتسار  هب 
. دندوب هدیـسر  لتق  هب  هیبا  نب  دایز  هیواعم و  طّسوت  نایعیـش  نیمه  زا  يا  هّدع  هک  دنا  هدوب  نیتسار  نایعیـش  ءزجهتابن  نب  غبـصا  هجـسوع و 

. دش رکذ  دندوب ، هدیسر  لتق  هب  البرک  هعقاو  زا  لبق  هک  دارفا  نآ  مان  رت  شیپ 
لتق مکح  هک  دـمآ  يدایز  دارفا  مان  رت  شیپ  دـنا . هدوب  ناوارف  هفوک  رد  هّیماونب  ناوریپ  نارای و  كدـنا ، تیعمج  نیا  لـباقم  رد  یفرط ، زا 

: نوچ مه  يدارفا  نانآ  نایم  رد  دندرک . اضما  ار  یلاعت  هّللا  همحر  يدع  نب  رجح 
، ریمن نب  نیصح 

، سیق نب  ثعشا  نب  دّمحم 
، باهش نب  ریثک 
، هطفرع نب  دلاخ 

، يرعشا یسوم  وبا  دنزرف  هدربوبا 
، بدنج نب  ةرمس 
، ثراح نب  دیزی 
رجبَا و نب  راّجح 

. دندوب هفوک  فارشا  گرزب و  لاجر  هرمز  زا  هک  دنراد  دوجونشوجلا  يذ  نب  رمش 
ورمع نب  ملسم  یمرـضح ، دیعـس  نب  ملـسم  نوچ  مه  دندرک  یم  یـسوساج  دیزی  يارب  هفوک  رد  هورگ  نیا  زا  هک  يدارفا  رگید ، يوس  زا 

3. دنتسه هبقع و ... نب  ةرامع  یلهاب ،
: دیوگ یم  مالسلا  هیلع  ملسم  بانج  هب  هک  تسا  یسک  یلهاب  ورمع  نب  ملسم 

4 ... ; هتفلاخو هتیصع  ذإ  عاطأو  عمسو  هتششغ ، ذإ  همامإل  حصنو  هترکنأ ، اذإ  ّقحلا  فَرَع  نَم  انأ 
... . يدومن تفلاخم  وا  اب  وت  هک  متسه  یماما  وریپ  يدرک و  راکنا  ار  وا  وت  هک  یلاح  رد  متخانش ، ار  قح  هک  متسه  یسک  نم 

: دسیون یم  نینچ  وا  لاح  حرش  رد  قشمد  ۀنیدم  خیرات  رد  رکاسع  نبا 
5; دیزی دنع  ردقلا  میظع  ناک 

. دوب دنمجرا  مرتحم و  رایسب  دیزی  دزن  وا 
. تسا هتفر  یم  رامش  هب  گرزب  ياه  تیصخش  زا  هفوک و  رهش  میقم  يدرف  نینچ 

نایعیش ناگدنام  یقاب  رب  هچ  نآ  یقیقح . صاخ و  هعیش  هن  هدوب ، لّوا  يانعم  نامه  هب  هتسیز ، یم  هفوک  رهـش  رد  زین  هعیـش  رگا  هجیتن ، رد 
. هبجن نب  بیسم  لاح  حرش   198  / 58 قشمد : ۀنیدم  خیرات   . 1 دمآ . دهاوخ  یپ  رد  هدمآ ، هفوک  رد  یقیقح 

 . 50  / 8 یفاکلا :  . 2
.201  / 3 ءالبنلا : مالعا  ریس  ، 231 لاوطلا : رابخالا   . 3

اروشاع قیاقح  زا  ییاه  www.Ghaemiyeh.comهتفگان  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 152زکرم  هحفص 88 

http://www.ghaemiyeh.com


.52 يدزا : فنخم  وبا  مالسلا : هیلع  نیسحلا  لتقم   . 4
. یلهاب نیصح  نب  ورمع  نب  ملسم  لاح  حرش   114  / 58 قشمد : ۀنیدم  خیرات   . 5

نانکاس زا  يرگید  هورگ  جراوخ ;

هفوک نانکاس  زا  يرگید  هورگ  جراوخ ;
، یعبر نب  ثبش  سیق ، نب  ثعشا  دننام  يدارفا  هورگ  نیا  نارـس  دندیزگ . نکـسم  هفوک  رهـش  رد  هک  دندوب  يرگید  گرزب  هقرف  جراوخ ،

. دندوب يرگید  دارفا  ثیرح و  نب  ورمع 
ثعـشا دناسر . تداهـش  هب  ار  ترـضح  نآ  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  رـسمه  هدعج ، ردپ  ثعـشا  جراوخ  ناگرزب  زا  یکی 

تسا یسک  ثیرح  نب  ورمع  دراد . دوجو   1 لاقملا حیقنت  باتک  رد  وا  لاح  حرش  دراد و  ییاه  تراسجمالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هرابرد 
. تسا هتشاد  تسد  هیلع  هّللا  همحر  راّمت  مثیم  لتق  رد  هک 

. دنوش یم  هدرمش  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  هباحص  ءزج  دارفا  نیا  زا  یلیخ  هک  نیا  بیجع 
توعد مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادّیس  يارب  هک  دنتـسه  یناسک  هرمز  زا  ثراحلا  نب  دـیزی  ثعـشا و  نب  سیق  رجبا ، نب  راجح  یعبر ، نب  ثبش 
ترضح دندوب . دعس  رمع  هاپس  ناهدنامرف  رکـشل و  نارـس  زا  نانآ  لاح ، نیا  اب  دندرک . توعد  هفوک  هب  ار  ترـضح  نآ  دنداتـسرف و  همان 

: دومرف باطخ  نانآ  هب  اروشاع  زور  رد  مالسلا  هیلع  ءادهشلادّیس 
؟2 َّیلإ اوبتکت  ملأ 

؟ دیتشونن همان  نم  يارب  امش  ایآ 
: تفگ خساپ  رد  يو  دنک . ادج  نت  زا  ار  ترضح  نآ  كرابم  رس  هک  دش  هداد  روتسد  یعبر  نب  ثبش  هب  یلقن  رب  انب 

3 ... ; هب تردغ  ّمث  هتعیاب  انأ 
. منک یمن  ار  راک  نیا  نم  منک ؟ ادج  مه  ار  شرس  هک  دیهد  یم  روتسد  نم  هب  لاح  منک . یم  تنایخ  وا  هب  نآلا  مدرک و  تعیب  وا  اب  نم 

ندیسر زا  دومن و  هرصاحم  ار  تارف  طش  البرک  رد  هک  دوب  دعس  رمع  رکشل  نارس  زا  وا  تسا . هورع  نب  یناه  رسمه  ردپ  جاّجح  نب  ورمع 
4. درک يریگولج  مالسلا  هیلع  ءادهشلادّیس  ياه  همیخ  هب  بآ 

. دناسرب مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هب  ار  یمایپ  یگدنیامن  هب  ات  داد  نامرف  وا  هب  دومن و  راضحا  ار  سیق  نب  ةورع  دعس ، نب  رمع 
 / 1 لاقملا : حیقنت   . 1 5. مرادن ار  وا  اب  ندـش  ور  هب  ور  ندـید و  ناوت  لاح ، نیا  اب  مدرک و  اضما  متـشون و  همان  نم  تفگ : خـساپ  رد  يو 

.149
.98  / 2 داشرالا :  . 2

.551 میظنلا : ّردلا   . 3
.412  / 5 يربط : خیرات   . 4

.353  / 5 نامه :  . 5

نیسح ماما  هب  همان  توعد  هدنسیون  ياه  هورگ 

نیسح ماما  هب  همان  توعد  هدنسیون  ياه  هورگ 
. دنا هدوب  هتسد  هس  دنا  هتشون  همان  مالسلا  هیلع  ءادهشلادّیس  يارب  هک  یناسک  تفگ  ناوت  یم  دش ، حرطم  هچ  نآ  هب  تیانع  اب 

. دندوب ّتیلقا  رد  هک  صلاخ  نایعیش   . 1

اروشاع قیاقح  زا  ییاه  www.Ghaemiyeh.comهتفگان  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 152زکرم  هحفص 89 

http://www.ghaemiyeh.com


. دندرک یم  یگدنز  هفوک  رد  هک  یجراوخ   . 2
. هّیماونب ناوریپ  لاّمع و   . 3

ترضح نآ  زا  يروضح  تروص  هب  ای  دنناسرب و  مالسلا  هیلع  ءادهشلادّیس  ترضح  تمدخ  هب  ار  اه  همان  دنتـشاد ، هفیظو  يدارفا  یفرط  زا 
: زا تسا  ترابع  میتفای ، هک  اج  نآ  ات  نانآ  یماسا  دننک . توعد 

، عمسم نب  هّللادبع 
، لاو نب  هّللادبع 

، يوادیص رهَسُم  نب  سیق 
، یلولس هّللادبع  نب  ةرامع 

، یعیبس یناه  نب  یناه 
یفنح و هّللادبع  نب  دیعس 

. یبحرا نوک  نب  هّللادبع  نب  نامحرلادبع 
دندرک و تعیب  مالسلا ، هیلع  ملـسم  ترـضح  اب  یفقث  راتخم  هناخ  رد  رهاظم  نب  بیبح  يرکاش و  سباع  هارمه  هب  یفنح  هّللادبع  نب  دیعس 

1. دندیسر تداهش  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ینویامه  باکر  رد  البرک  رد  نت  هس  ره 
2. تسالبرک يادهش  ءزج  زین  یبحرا  نامحرلادبع 

هب دش ، رکذ  هک  نانچ  دش و  ریگ  تسد  يو  دوب . هفوک  لها  هب  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  همان  لماح  رّهـسم  نب  سیق  هک  دش  هراشا  رت  شیپ 
. دیسر تداهش 

هارمه هب  وا  درب . یم  ترـضح  نآ  دزن  ار  اه  همان  تشاد و  رادید  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادّیس  ترـضح  اب  هک  دوب  یناسک  زا  لاو  نب  هّللادبع 
3. دیسر تداهش  هب  البرک  هعقاو  زا  دعب  درص  نب  نامیلس 

دیناوت یمن  رگا  هک  دومن  تّجح  مامتا  نانآ  اب  درک و  توعد  دوخ  لزنم  رد  ار  اه  تیصخش  فارشا و  ناگرزب  هک  درص  نب  نامیلـس  شقن 
هدوب و دعـس  رمع  رکـشل  رد  وا  یلوق  رب  انب  تسا ; هجوت  بلاج  دییامنن ، شتوعد  دینک ، يرای  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دیرادن  دصق  ای 

. تسا هدوبن  مالسلا  هیلع  ءادهشلادّیس  هارمه 
مالـسلا هیلع  ملـسم  ترـضح  ناتـساد  رد  زین  وا  زا  تسادرـص . نب  نامیلـس  ناهارمه  همان و  ناگدـننک  اضما  هلمج  زا  زین  رهاظم  نب  بیبح 

. دسر یم  تداهش  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رکشل  رد  دوش و  یم  البرک  دراو  یهاتوک  تدم  زا  دعب  یلو  تسین ، يربخ 
مالسلا هیلع  ءادهشلادّیس  ترضح  تمدخ  رد  دنتساوخ  یم  هک  دندوب  ناگدننک  توعد  ءزج  هک  یناگرزب  اه و  تیـصخش  هک  نیا  ینتفگ 

. البرک هثداح  رد  هن  هتشاد و  دوجو  نانآ  زا  يربخ  هدوب ، البرک  هعقاو  زا  لبق  هک  مالسلا  هیلع  ملسم  ترضح  ناتساد  رد  هن  یلو  دنشاب ،
دیدپان هراب  کی  تسا ، هدوب  مالسلا  هیلع  ملسم  ترضح  يارب  لوپ  يروآ  عمج  هحلسا و  دیرخ  رومأم  هک  هجسوع  نب  ملسم  ارچ  یتسار  هب 

؟ دوش یم 
؟ دنام یم  اهنت  مالسلا  هیلع  ملسم  ترضح  ارچ 

تامحز اب  ار  دوخ  مّرحم  متفه  ای  مشش  زور  رد  یتّدم  زا  سپهجسوع  نب  ملسم  رهاظم و  نب  بیبح  دننام  صلاخ  نایعیـش  نیمه  یفرط ، زا 
. دنناسر یم  البرک  هب  ناوارف 

نارکشلرس و ءزج  دندرک ، توعد  ار  ترضح  نآ  دنتشون و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هب  همان  هک  یناسک  زا  یناوارف  عمج  رگید ، يوس  زا 
.199  / 6 يربط : خیرات   . 1 دندوب . دعس  رمع  رکشل  یماظن  ناهدنامرف 

.78 مالسلا : هیلع  نیسحلا  راصنا  یف  نیعلا  راصبإ   . 2
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.184  / 4 خیراتلا : یف  لماکلا   . 3

هفوک رهش  رد  دایز  نبا  ياه  همانرب 

هفوک رهش  رد  دایز  نبا  ياه  همانرب 
یلاو دورو  اب  ار  هفوک  رهـش  تیعـضو  رگید  راب  کی  هدـش ، حرطم  ياـه  شـسرپ  هب  خـساپ  مهم و  بلطم  نیا  هب  یباـی  تسد  يارب  نونکا 

. مییامن یم  یسرربدایز  نبا  ینعی  دیدج 

دیدهت

دیدهت
دراذگ ارجا  هب  هفوک  رد  ار  ییاهراک  دش ، هفوک  رهـش  دراو  هدش ، غالبا  دـیزی  طّسوت  تشاد و  هیواعم  بناج  زا  هک  یمکح  رب  انب  دایز  نبا 

: تفگ مدرم  هب  دجسم  رد  شا  هبطخ  نیتسخن  رد  يو  دروآ . شیپ  یناوارف  ياهارجام  و 
مکعماس یلإ  ناسحإلاو  مکمورحم  ءاطعإو  مکمولظم  فاـصنإب  ینرمأو  مکئیفو ، مکرغثو  مکرـصم ، ینّـالو  نینمؤملاریمأ  ّنإـف  دـعب ، اـّمأ 

1 ... ; هسفن ؤرما  قبیلف  يدهع ، فلاخو  يرمأ  كرت  نم  یلع  یفیسو  یطوسو  ّربلا ، دلاولاک  مکعیطمو 
هک یناسک  اب  منک و  شـشخب  نامورحم  هب  مشاب و  فصنم  نامولظم ، اب  هداد  روتـسد  نم  هب  هدرپس و  نم  هب  ار  امـش  رهـش  یتسرپرـس  دیزی 
اب دننکش  یم  ار  نامیپ  دهع و  دننک و  یم  تفلاخم  هک  یناسک  اّما  راکوکین و  يردپ  دننامه  مشاب ، نابرهم  دنراد  يونـش  فرح  تعاطا و 

... . داد مهاوخ  ار  ناشباوج  ریشمش  هنایزات و 
. تفرگ تروص  يدیدهت  رادشه و  دننک ، یم  تفلاخم  هک  یناسک  هب  مه  دش و  هداد  هدعو  ناقفاوم  هب  مه  ینارنخس ، نیا  رد 

دننک ییاسانش  کت  کت  ار  هفوک  رهش  فارشا  اه و  تیصخش  لیابق ، مامت  داد  روتـسد  درک و  دیدهت  ار  مدرم  دوخ  مادقا  نیتسخن  رد  يو 
. دننک تعاطا  وا  زا  ات  تفرگ  دّهعت  نانآ  زا  یفرعم ، ییاسانش و  زا  دعب  دیبلط و  روضح  هب  ار  نانآ  رورم  هب  و 

: تفگ هنوگ  نیا  دندمآ ، یمن  شروضح  هب  هک  یناسک  هرابرد  يو 
2 ... ; هلامو همد  انل  لالحو  ۀّمذ  هنم  تئرب  لعفی  مل  نمف 

. دوش یم  هدرمش  لالح  ام  يارب  شلاوما  هرداصم  وا و  نوخ  نتخیر  دنکن ، تباث  ار  شا  يرادافو  دیاین و  یسک  رگا 
دهاوخ هدیـشک  راد  هب  شدوخ  لزنم  رد  دیـسر و  دهاوخ  لتق  هب  هلیبق ، نامه  رد  وا  دنکن ، تعاطا  دـشاب  هک  يا  هلیبق  ره  زا  یتّیـصخش ، ره 

.24  / 4 خیراتلا : یف  لماکلا   . 1 دش .
.25  / 4 خیراتلا : یف  لماکلا  ، 45  / 2 داشرالا :  . 2

ینکارپ هعیاش 

ینکارپ هعیاش 
ماش زا  هک  یناسک  دیزی و  رکـشل  زا  ار  مدرم  دننک و  شخپ  یتاعیاش  هفوک  رهـش  لخاد  رد  يا  هّدع  داد  روتـسد  يرگید  مادقا  رد  دایز  نبا 
1. دننک راداو  مالسلا  هیلع  ملسم  ترضح  فارطا  زا  رگید  کی  ندرک  هدنکارپ  ندش و  هدنکارپ  هب  ار  نانآ  دنناسرتب و  دنوش ، یم  مازعا 

. دش لقتنم  هورع  نب  یناه  لزنم  هب  راتخم  هناخ  زا  مالسلا  هیلع  ملسم  ترضح  لمع  نیا  هجیتن  رد 
ير رهـش  یلاو  هیواعم  نامز  رد  هتـشاد و  تسد  يدع  نب  رجح  يریگ  تسد  رد  هک  تسا  نانکارپ  هعیاش  هلمج  زا  یثراح  ریثک  نب  باهش 

2. تسا هدوب  زین 
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رگید کی  هب  هدز  تشحو  دندناسرت و  یم  ار  رگید  مه  مدرم  دنـسیون : یم  ناخّروم  هک  هدوب  راذگرثا  مدرم  نیب  رد  يّدح  ات  تاعیاش  نیا 
.349  / 44 راونألا : راحب   . 1 دنداد . یم  ربخ  ماش ، یمازعا  هاپس  زا 

.138  / 21 قشمد : ۀنیدم  خیرات  رصتخم   . 2

لیابق نارس  بصن  لزع و 

لیابق نارس  بصن  لزع و 
رگید یمادقا  رد  دایز  نبا  دیزگرب . یسیئر  يا  هلیبق  ره  يارب  مالسلا  هیلع  ملسم  ترـضح  ور ، نیا  زا  دندوب . اه  هلیبق  لها  هفوک  مدرم  رتشیب 
ناـیلاو هلیبق و  نآ  نیب  یطبار  يا  هلیبق  ره  ناـیم  رد  دومن . صخـشم  اـه  هلیبق  يارب  ار  ینارـس  دوخ ، ناراداوه  زا  درک و  لزع  ار  نارـس  نآ 

. دوب هدش  هداد  رارق  تموکح 
يراتفرگ دننک و  لح  ار  مدرم  تالکشم  هک  دندرک  یم  نیعم  ار  یسانشرس  دارفا  نآ  ياه  هّلحم  اهرهش و  يارب  زین  هتـشذگ  ياه  نامز  رد 

یم تروص  دارفا  نیا  هطـساو  هب  دـش ، یم  میـسقت  مدرم  نایم  رد  یقوقح  ایادـه و  تلود  فرط  زا  رگا  ای  دـنیامن و  فرطرب  ار  دارفا  ياـه 
. دیسر یم  مدرم  تسد  هب  لاوما  نیا  تفرگ و 

مه تایاور  رد  هملک  نیا  تسا . ءافَرُعلا »  » نآ عمج  دوش و  یم  هتفگ  فیرَع »  » ای فیّرِع »  » وا هب  هک  دـندوب  صخـش  نیا  رظن  ریز  هلیبق  دارفا 
: میناوخ یم  یتیاور  رد  تسا . هدمآ 

1. ۀّنجلا لهأ  ءافرع  نآرقلا  لهأ 
نامرتحم اه و  ّتیـصخش  نآرق ، لها  هک  دوش  یم  هنوگ  نیا  تیاور  يانعم  نیارباـنب ، تسا . هدـش  ریـسفت  اـسؤر ، ياـنعم  هب  ءاـفرع »  » هملک

. دنتسه تشهب 
بظاوم ار  دوخ  هلیبق  دارفا  کت  کت  ناـنآ  هک  داد  ناـمرف  دـیناسر و  ناـنآ  هب  ار  مزـال  تاروتـسد  درک و  ییاسانـش  ار  اـفرع  نیا  داـیز  نبا 

: دنشاب
هدـش هفوک  میقم  هدرک و  ترجه  هفوـک  رهـش  هب  هرّوـنم  هنیدـم  زاـجح و  زا  هک  دراـمگ  یلیاـبق  همه  تساـیر  هب  ار  ثیرح  نب  ورمع  مکی .

نب سابع  درک و  بوصنم  دوب ، هتـشامگ  هاگیاج  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ملـسم  ترـضح  هک  یلدـج  هدـعج  نب  ساّبع  ياـج  هب  ار  وا  دـندوب .
; درک رانکرب  ار  هدعج 

; دومن بوصنم  ار  هطفرع  نب  دلاخ  وا  ياج  هب  درک و  لزع  دوب ، نادْمَه  میمت و  نوچ  یلئابق  سیئر  زین  وا  هک  ار  يدئاص  همامثوبا  مود .
; درک بوصنم  ار  سمشلادبع  نب  دیلو  نب  سیق  لزع و  ار  يدنک  زیزع  نب  ورمع  نب  هّللادیبع  هدنک  رکب و  هعیبر ، ياه  هلیبق  سیئر  موس .

دنزرف هدربوبا  وا  ياج  هب  درک و  راـنکرب  ار  رگید  لـیابق  حـجذم و  دـسا ، ینب  نوچ  یفورعم  لـیابق  هدرکرـس ، هجـسوع  نب  ملـسم  مراـهچ .
لتق زاوج  دنس  ناگدننک  اضما  ءزج  هیلع  هّللا  همحر  يدع  نب  رجح  لتق  ناتساد  رد  هک  دوب  یـسک  هدربوبا  تشامگ . ار  يرعـشا  یـسوموبا 

هرامش 2288.  514  / 1 لاّمعلا : زنک  هرامش 2767 ،  424  / 1 ریغصلا : عماجلا  ، 42  / 1 هّمغلا : فشک   . 1 دوب .

سوساج لاسرا 

سوساج لاسرا 
دنتـشاد و طابترا  مدرم  اب  الماک  دجـسم  ریغ  دجـسم و  رد  هک  دومن  هدـنکارپ  مدرم  نایم  رد  ار  ییاه  سوساج  يرگید  همانرب  رد  دایز  نبا 

. دندرک یم  شرازگ  دایز  نبا  يارب  ار  رابخا 
رما نیا  هجوتم  يدرف  دوب  انب  دش و  لقتنم  هورع  نب  یناه  هناخ  هب  راتخم  هناخ  زا  هنایفخم  روط  هب  مالـسلا  هیلع  ملـسم  ترـضح  هک  هاگ  نآ 
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عمج لوپ  ملـسم  ترـضح  يارب  هک  دورب  هجـسوع  نب  ملـسم  غارـس  هب  مهرد  رازه  هس  اب  ات  تفای  تیرومأم  داـیز  نبا  مـالغ  لـقعم  دوشن ،
دهد بیرف  ار  وا  دنک و  بلج  ار  وا  دامتعا  هجسوع  نب  ملـسم  هب  لوپ  نداد  اب  دوخ و  نداد  ناشن  هعیـش  اب  تساوخ  یم  وا  درک . یم  يروآ 

 . 1 1. تسا هدمآ  یخیرات  ياه  باتک  همه  رد  نایرج  نیا  دنک . ادیپ  دوب ، یناه  هناخ  رد  هک  ار  مالسلا  هیلع  ملسم  ترـضح  تماقا  لحم  ات 
ریس ، 326 لاوطلا : رابخالا  ، 424  / 6 لامکلا : بیذهت  ، 348  / 5 يربط : خـیرات  ، 69  / 5 حوتفلا : ، 362  / 2 فارـشالا : باسنا  نم  لمج 

.25  / 4 خیراتلا : یف  لماکلا  ، 153  / 8 هیاهنلاو : ۀیادبلا  ، 206  / 3 ءالبنلا : مالعا 

دیدش تراظن 

دیدش تراظن 
رهـش نیا  هب  هک  ییاهریـسم  مامت  داد  روتـسد  يو  دوبهفوک . رهـش  هرـصاحم  داد ، ماجنا  دایز  نبا  هک  یمهم  رایـسب  ياـهراک  زا  رگید  یکی 

تیفیک رّهـسم و  نب  سیق  هیـضق  رد  رهـش  ياه  یجورخ  اه و  يدورو  دـیدش  لرتنک  تراظن و  دـنوش . تراظن  تّدـش  هب  دوش ، یم  یهتنم 
. تسا صخشم  وا  يریگ  تسد 

: داد روتسد  نینچ  تشون ، دایز  نبا  هب  هک  يا  همان  رد  تسخن  زور  زا  دیزی 
1. ۀمهتلا یلع  ذخ 

! نک ریگ  تسد  ار  وا  لامتحا ، فرص  اب  يدش و  نامگدب  هک  سک  ره  هب  ینعی 
عاضوا هرابرد  دـندروخ و  یمرب  هار  نیب  رد  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادّیس  هب  نایفوک  زا  یخرب  یتقو  هک  هدوب  دـیدش  يا  هنوگ  هب  تراظن  نیا 

: دنتفگ یم  ترضح  هب  نانآ  دنتفگ ، یم  نخس  هفوک 
2; جرخن الو  جلن  نأ  عیطتسن  ّانأ ال  ریغ  يردن  ام  هّللاو 

. میوش جراخ  رهش  زا  میناوت  یم  هن  میوشب و  هفوک  رهش  لخاد  میناوت  یم  هن  هک  تسا  دیدش  يردق  هب  تراظن  دنگوس ! ادخ  هب 
. دـنریگب رظن  ریز  ار  هفوک  ياه  هناخ  کت  کت  هک  داد  روتـسد  يو   3. دیزگرب هفوک  رهـش  سیلپ  تسایر  هب  ار  ریمن  نب  نیـصح  دایز ، نبا 

: تفگ وا  هب  ینامرف  رد  دایز  نبا 
4; ۀفوکلا لهأ  رود  یلع  کتطّلس  دقو 

. مدرک ّطلسم  هفوک  مدرم  ياه  هناخ  رب  ار  وت  نم 
وا مالسلا ; هیلع  نیـسحلا  عیـضر  ناک   » هک دنا  هتفگ  وا  هرابرد  دروخ ، یم  مشچ  هب  رطقی  نب  هّللادبع  نایرج  رد  دیدش  تراظن  زا  يا  هنومن 

«. تسا هدوب  ریش  مه  مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  اب 
صخش نیا  هب  هک  نیا  سپ  هدروخن ، ریـش  ینز  چیه  هنیـس  زا  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادّیس  ترـضح  تایاور ، بسحرب  هک  دنامن  هتفگان  هّتبلا 
شردام هدوب و  ملسو  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  مرکا  ربمایپ  مداخ  هّللادبع ، ردپ  هک  تسا  يور  نآ  زا  دنا ؟ هتفگ  مالسلا » هیلع  نیـسحلا  عیـضر  »

نوچ هدمآ و  ایند  هب  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادّیس  تدالو  زا  شیپ  زور  هس  يو  درک . یم  یگدنز  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هناخ  رد  هنومیم 
دنزرف مه  ار و  ترـضح  نآ  مه  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادّیس  تدـالو  زا  دـعب  دوـب ، مالـسلا  هیلع  یلع  ناـنمؤم  ریما  لزنم  راکتمدـخ  هنوـمیم 

هب ترـضح  نوچ  درک و  یم  يرادـهگن  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادّیس  زا  مه  شدوخ و  دـنزرف  زا  مه  نامز  مه  تفرگ و  یم  لغب  ار  شدوخ 
يارب یتفارـش  ماقم و  رما ، نیا  ایوگ  دـنیوگ . یم  مالـسلا » هیلع  نیـسحلا  عیـضر   » وا هب  ًازاجم  دـندوب ، مناـخ  نیا  ناـماد  رد  هّللادـبع  هارمه 

. تسا هتشاد  هارمه  هب  رطقی  نب  هّللادبع 
هفوک فارطا  رد  هک  يدیدش  تراظن  اب  اّما  دنداتسرف ، هفوک  مدرم  يوس  هب  ار  رطقی  نب  هّللادبع  نیا  مالسلا  هیلع  ءادهشلادّیس  ترضح  لاح 

ریز هب  هراـمالاراد  يـالاب  زا  ار  وا  داـیز  نبا  روتـسد  هـب  دـندرب و  داـیز  نـبا  دزن  دـندرک و  ریگ  تـسد  رهـسم  نـب  سیق  دـننامه  ار  وا  دوـب ،
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5. دنتخادنا
کلملادبع مان  هب  یبیجنان  هک  تشاد  ندب  رد  یقمر  زونه  اّما  دـیدرگ ، درُخ  شیاه  ناوختـسا  دومن و  طوقـس  هرامالاراد  يالاب  زا  هّللادـبع 

: تفگ دندرک ، لاؤس  وا  زا  ار  راک  نیا  ّتلع  یتقو  دیرب . ار  راوگرزب  نیا  رـس  دمآ و  شیپ  دوب ، هفوک  رهـش  نایـضاق  زا  هک  یمخل  ریمع  نب 
6 «)!( منک تحار  ار  وا  متساوخ  یم  هحیرا ; نأ  ُتدرأ  »

ۀیادبلا ، 381  / 5 يربط : خـیرات   . 1 دـنک )!( یم  شحبذ  دـیامن ، یتمدـخ  دـنک و  يا  هجلاـعم  یگدیـسر و  وا  هب  هک  نیا  ياـج  هـب  يرآ ،
.168  / 8 هیاهنلاو :

.72  / 2 داشرالا : ، 392  / 5 يربط : خیرات   . 2
مهیلع تیب  لها  اب  لّوا  زور  زا  هک  هرمـس  ناـمه  دـش . بوصنم  تمـس  نیا  هب  بدـنج  نب  ةرمـس  تسا : هدـمآ  اـه  باـتک  زا  یخرب  رد   . 3

. تسا هدوب  هدرم  خیرات  نآ  رد  وا  دنیوگ  یم  یضعب  هتبلا  تسا ، هتشاد  ینمشد  مالّسلا 
.352 351 ـ   / 44 راونألا : راحب   . 4

.343  / 4 راونألا : راحب   . 5
.398  / 5 يربط : خیرات  نامه ، راونألا : راحب   . 6

راتشک لتق و 

راتشک لتق و 
دننامه وا  دوب ، مالسلا  مهیلع  تیب  لها  نایلاوم  یعقاو و  نایعیش  ناگرزب  ندناسر  تداهش  هب  هفوک ، رهش  رد  دایز  نبا  ياه  همانرب  رگید  زا 

. درک یم  ارجا  ار  همانرب  نیا  هیبا ، نب  دایز  شردپ 

راّمت مثیم   . 1

راّمت مثیم   . 1
مالسلا هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  ترـضح  هک  نیا  مثیم و  نایرج  تسا . هدیـسر  تداهـش  هب  دایز  نبا  تسد  هب  هک  تسا  یناسک  زا  راّمت  مثیم 

مثیم تداهش  تیفیک  زا  رهاظم  نب  بیبح  دنا : هتشون  تسا . یندینش  بیجع و  بلاج ، عیاقو  زا  دندوب ، هداد  ربخ  وا  هب  ار  شتداهش  تیفیک 
. تسا هتشاد  عالّطا  رفن  ود  ره  لاوحا  زا  زین  يرجه  دیشر  هک  نیا  رت  بیجع  هدوب و  ربخاب 

: تسا هدمآ  هنوگ  نیا  یشک  لاجر  باتک  رد 
یم ربخ  دیآ ، یم  شیپ  هدـنیآ  رد  ناشیارب  هک  یتاقاّفتا  زا  رگید  کی  هب  دـنیامن و  یم  تاقالم  مه  اب  راّمت  مثیم  رهاظم و  نب  بیبح  يزور 

. دنناسر یم  تداهش  هب  تیفیک  نیا  هب  ار  وت  دیوگ : یم  بیبح  هب  مثیم  دنهد .
. دننک یم  دیهش  تروص  نیا  هب  ار  وت  دیوگ : یم  مثیم  هب  مه  بیبح 

اجک دندرک ، یم  تبحـص  مه  اب  هک  يرفن  ود  نیا  دسرپ : یم  مدرم  زا  دسر و  یم  يرجه  دیـشر  دـنوش ، یم  ادـج  مه  زا  رفن  ود  نیا  یتقو 
؟ دنتفر

. دندز یم  یبیجع  ياه  فرح  رفن  ود  نیا  دنتفگ : مدرم 
؟ دنتفگ یم  هچ  دیسرپ :

. دندرک لقتنم  دیشر  هب  دندوب ، هدینش  هک  ینانآ 
شومارف ار  تمسق  نیا  مثیم  دنا و  هتفگن  دنا ، هدومرف  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هک  ار  هعقاو  زا  یتمـسق  رفن  ود  نیا  تفگ : همادا  رد  دیـشر 
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1. دنهد یم  رارق  هزیاج  مهرد  رادقم  نالف  هفوک ، هب  بیبح  رس  ندروآ  يارب  هک  هدرک 
ار هنوگ  نیا  يرارـسا  هک  يدارفا  دسر ; یمن  مه  تسد  ود  ناتـشگنا  دادعت  هب  ناشدادعت  اّما  دنتـشاد ، دوجو  هفوک  رد  يدارفا  نینچ  يرآ ،

. دنا هداد  تراشب  مه  هب  دنا و  هدرک  فیرعت  رگید  مه  يارب  دنا و  هدینشمالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا 
هب هک  ینافکرب  ناج  دارفا و  نینچ  رامش  هک  تساج  نیا  لاؤس  دندوب . هدامآ  تداهـش  يارب  هنوگ  نیا  یعقاو  نایعیـش  نآ  یتسار  هب  يرآ ،

؟ تسا هدوب  هزادنا  هچ  دندیسر ، لتق  هب  دایز  نب  هّللادیبع  وهیبا  نب  دایز  هطساو 
: دسیون یم  راّمت  مثیم  هرابرد  ینالقسع  رجح  نبا 

ییوگ تفگ و  دیسر و  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  هّللا  لوسر  رسمههملس  ّمُا  تمدخ  هنیدم  رد  دش و  فرـشم  هّکم  هب  شرمع  رخآ  لاس  رد  مثیم 
هنوگ نیا  دوب ، نادـنز  رد  زین  وا  هک  یفقث  راتخم  هب  دـش ، ینادـنز  ریگ و  تسد  تشگرب و  هفوک  هب  وا  یتقو  تفرگ . تروص  ناـشیا  ناـیم 

: دیوگ یم 
2; کلتقی نأ  دیری  يّذلا  اذه  لتقتف  نیسحلا  مدب  ًارئاث  جرختو  تلفتس  ّکنإ 

دنا هدرک  ار  وت  ناج  دصق  هک  یناسک  زا  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  نوخ  ماقتنا  یبای و  یم  تاجن  گرم  زا  دـش و  یهاوخ  دازآ  يدوز  هب  وت 
. تفرگ یهاوخ 

.292  / 1 یشک : لاجر   . 1 دوب . نادنز  رد  البرک  هعقاو  زا  دعب  ات  راتخم  دیسر و  تداهش  هب  مثیم  تسویپ . تیعقاو  هب  نخس  نیمه 
.250  / 6 هباصالا : ، 324  / 1 داشرالا :  . 2

يدنک زیزع  نب  ورمع  نب  هّللادیبع   . 2

يدنک زیزع  نب  ورمع  نب  هّللادیبع   . 2
هب ار  وا  هک  تسا  يدنک  زیزع  نب  ورمع  نب  هّللادیبع  نانآ  هلمج  زا  دندوب . ینادنز  هفوک  رد  ییاه  تیـصخش  هک  دوش  یم  مولعم  اج  نیا  زا 

. دندناسر لتق 
: دنسیون یم  ورمع  نب  هّللادیبع  لاح  حرش  رد 

نم ۀعیبلا  ذخأیو  ًاملسم  اوعیاب  نیّذلا  نم  ناکو  اهّلک ، هدهاشم  مالسلا  هیلع  یلع  نینموملاریمأ  عم  دهـشو  ۀعیـشلا ، نم  ًایفوک  ًاعاجـش  ًاسراف 
1; ۀجسوع نب  ملسمو  وه  مالسلا  هیلع  نیسحلل  ۀفوکلا  لهأ 

یناسک زا  وا  دوب . ترضح  نآ  باکر  مزالم  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ياه  گنج  همه  رد  دوب و  هفوک  نایعیش  زا  عاجش و  يراکراوس  وا 
. تفرگ یم  تعیب  مدرم  زا  هجسوع  نب  ملسم  هارمه  هب  مالسلا  هیلع  ءادهشلادّیس  يارب  يو  دومن . تعیب  ملسم  اب  هفوک ، رد  هک  دوب 

تروص هب  دارفا  نیا  تشاذگ و  دازآ  ار  مالـسلا  هیلع  ملـسم  ترـضح  ناوریپ  هشقن ، قبط  هفوک  یلاو  ریـشب  نب  نامعن  هک  تشذگ  رت  شیپ 
ار يدنک  هّللادیبع  سیلپ ، سیئر  ریمن  نب  نیـصح  دایز ، نبا  یتسرپرـس  نامز  رد  نامعن و  زا  دعب  هک  نیا  ات  دندش  لوغـشم  تیلاعف  هب  ینلع 

؟ یتسه هعیبر »  » و هدنُک »  » هلیبق سیئر  وت  دنتفگ : وا  هب  درب . دایز  نبا  دزن  هب  ریگ و  تسد 
. يرآ تفگ :

.238 لاوطلا : رابخالا   . 1 2. دنناسرب لتق  هب  ار  وا  هک  داد  نامرف  دایز  نبا 
.238 لاوطلا : رابخالا  ، 70 نییبلاطلا : لتاقم  ، 275  / 4 يربط : خیرات   . 2

ینادْمَه لفون  نب  ثراح  نب  هّللادیبع   . 3

ینادْمَه لفون  نب  ثراح  نب  هّللادیبع   . 3
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رد دوب و  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  هباحـص  زا  وا  دش . دیهـش  دایز  نبا  روتـسد  هب  هک  تسا  ینایعیـش  زا  ینادمه  ثراح  نب  هّللادیبع 
: دنا هتشاگن  هنوگ  نیا  البرک  هثداح  رد  ار  وا  شقن  تسا . هدوب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هارمه  نیّفص  گنج 

; مالسلا هیلع  نیسحلل  ۀفوکلا  لهأ  نم  ۀعیبلا  ذخأی  ناک 
. تفرگ یم  تعیب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  يارب  هفوک  مدرم  زا  وا 

؟ يا هدرک  تعیب  ملسم  اب  وت  ایآ  هک  دندرک  یتالاؤس  وا  زا  درب و  دایز  نبا  دزن  ریگ و  تسد  ار  وا  باهش  نب  ریثک 
! يرآ تفگ :

؟ يدرک یم  عمج  تعیب  نیسح  يارب   ـ
! يرآ تفگ :

1 )!( دننزب ندرگ  شا  هلیبق  نامشچ  لباقم  رد  ار  وا  داد  روتسد  دایز  نبا 
، اه تراظن  اه و  تّدش  اه ، قانتخا  نیا  هب  هّجوت  اب  دنناسرب ، لتق  هب  دننزب و  ندرگ  هلیبق  نآ  دارفا  ناگدید  ربارب  رد  ار  يا  هلیبق  سیئر  یتقو 

؟ تشاد دنهاوخ  ندرک  تکرح  يارب  ییاج  هلیبق  نآ  رگید  ایآ 
.61 مالسلا : هیلع  نیسحلا  لتقم  ، 286  / 4 يربط : خیرات   . 1 داد . ماجنا  وا  هلیبق  هریُون و  نب  کلام  اب  زین  دیلو  نب  دلاخ  ار  هویش  نیا  يرآ ،

یمیلع یبلک  دیزی  نب  یلعألادبع   . 4

یمیلع یبلک  دیزی  نب  یلعألادبع   . 4
: دنسیون یم  وا  فیصوت  رد  تسا . یبلک  یلعالادبع  دیسر ، تداهش  هب  دایز  نبا  تسد  هب  هفوک  رهش  رد  هک  يرگید  دارفا  زا 

1; مالسلا هیلع  نیسحلل  ۀفوکلا  لهأ  نم  ۀعیبلا  ناذخأی  يدسألا  رهاظم  نب  بیبحو  وه  ناکو  ًایفوک ، ۀعیشلا  نم  ًائراق ، ًاعاجش  ًاسراف  ناک 
هیلع ءادهـشلادیس  يارب  هفوک  لـها  زا  رهاـظم ، نب  بیبـح  هارمه  هب  هک  یـسک  دوب ; هفوک  نایعیـش  زا  نآرق  يراـق  عاجـش و  راوس  کـت  وا 

. دنتفرگ یم  تعیب  مالسلا 
وا لتق  روتسد  راضحا و  ار  یلعالادبع  دایز ، نبا  دندرک ، دیهش  ار  مالسلا  هیلع  ملسم  ترضح  یتقو  درک . ریگ  تسد  ار  وا  باهـش  نب  ریثک 

.57 مالسلا : هیلع  نیسحلا  لتقم  ، 284  / 4 يربط : خیرات   . 1 دومن . رداص  ار 

یلدج هدعج  نب  ساّبع   . 5

یلدج هدعج  نب  ساّبع   . 5
خیرات تسا . هدعج  نب  سابع  دوب ، هدومن  بوصنم  هلیبق  دنچ  تسایر  هب  هفوک  رد  مالسلا  هیلع  ملسم  ترضح  هک  ییاه  تیصخش  هلمج  زا 

: دنسیون یم  وا  لاح  حرش  رد  ناراگن 
ذخأی ناکو  مالسلا ، مهیلع  تیبلا  لهأل  ءالولا  یف  نیصلخملا  نمو  ۀفوکلا  یف  هنع  هّللا  یضر  لیقع  نب  ملسم  اوعیاب  نیّذلا  ۀعیـشلا  نم  ناک 

; مالسلا امهیلع  یلع  نب  نیسحلل  سانلا  نم  ۀعیبلا 
يارب مدرم  زا  وا  دوب . مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  یعقاو  نادـنمتدارا  ءزج  درک و  تعیب  لـیقع  نب  ملـسم  اـب  هفوک  رد  هک  دوـب  ینایعیـش  زا  وا 

. تفرگ یم  تعیب  مالسلا ، امهیلع  یلع  نب  نیسح 
زا سپ  دش و  ریگ  تسد  دوب ، البرک  رد  دعـس  نب  رمع  رکـشل  ناهدنامرف  جراوخ و  زا  هک  يدنک  ثعـشا  نب  دـمحم  طّسوت  یلدـج  ساّبع 

هیلع نیسحلا  لتقم  ، 275  / 4 يربط : خیرات   . 1 1. دندناسر تداهش  هب  دایز  نبا  روتسد  هب  زین  ار  وا  مالـسلا  هیلع  ملـسم  ترـضح  تداهش 
.42 فنخم : یبا  مالسلا 
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يدزا بخلص  نب  ةرامع   . 6

يدزا بخلص  نب  ةرامع   . 6
یم رامـش  هب  مالـسلا  هیلع  ملـسم  بانج  اب  ناگدننک  تعیب  زا  عاجـش و  يدرم  وا  دوب . يدزا  نب  ةرامع  هفوک ، نایعیـش  زا  رگید  تیـصخش 

. تفرگ یم  تعیب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  يارب  هفوک  مدرم  زا  تفر و 
هیلع نیسحلا  لتقم   . 1 1. دنناسرب لتق  هب  شا  هلیبق  لها  مشچ  نایم  رد  ار  وا  ات  داد  نامرف  دایز  نبا  درک . ریگ  تسد  ار  وا  ثعـشا  نب  دّمحم 

276 و 285.  / 4 يربط : خیرات  44 و 58 ، فنخم : یبا  مالسلا 

نایعیش ندرک  ینادنز 

نایعیش ندرک  ینادنز 
، ینادـمه روعا  ثراـح  راـتخم ، نوچ  يدارفا  ناینادـنز  ناـیم  رد  دوب . نایعیـش  ندرک  ینادـنز  هفوک  رد  داـیز  نبا  تامادـقا  زا  رگید  یکی 

! دینک تقد  یماسا  نیا  رد  دندوب . دادش  نب  ۀعافر  هبجن ، نب  ّبیسم  لثم  وا  هارمه  درُص و  نب  نامیلس 
: دسیون یم  دیزی  هب  يا  همان  رد  دایز  نبا  دسیون : یم  يربط 

1; مکنجس یف  وهو  ّالإ  مکیلع  هفاخأ  ۀّنظ  اذ  مکل  تکرت  امو 
یم رس  هب  امـش  نادنز  رد  هک  نیا  رگم  متـشاذگن ، یقاب  دهد ، تروص  یمایق  دنکب و  یتکرح  امـش  ّدض  رب  مداد  یم  لامتحا  هک  ار  یـسک 

. درب
هک تفگ  درک و  اعّدا  ناوت  یم  نیا ، دوجو  اب  ایآ  دـندش . هچ  دـندوب و  اجک  نایعیـش  ناـگرزب  هک  دوش  یم  نشور  فاـصوا ، نیا  ماـمت  اـب 
نآ دعب  دـندرک و  توعد  ترـضح  نآ  زا  نایعیـش  دوخ  هک  نآ  ای  دـندوب  کیرـش  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادّیس  لتق  رد  دوخ  نایعیـش ، نارس 

؟ دندناسر لتق  هب  ار  راوگرزب 
، درک تکرح  ماش  يوس  هب  البرک  هعقاو  زا  دعب  يو  دش . هفوک  یلاو  یلبق ، تمس  ظفح  اب  هیواعم  روتسد  هب  انب  هرـصب  یلاو  دایز  نبا  يرآ ،

شنارای دایز و  نبا  ریمن ، نب  نیـصح  دندش و  رهاظ  درـص  نب  نامیلـس  يربهر  هب  یهورگ  البرک  هثداح  لاس  جنپ  ای  راهچ  تشذگ  زا  سپ 
: درک راهظا  هنوگ  نیا  هعقاو  نامه  رد  دایز  نبا  دنا : هتشون  دندناسر . لتق  هب  ار 

2; مهقانعأ تبرضف  نجسلا  لهأ  تجرخأ  تنک  ینتیل  لوقأ : تنک 
. مدز یم  ندرگ  مدروآ و  یم  نوریب  نادنز  زا  ار  ناینادنز  نامز  نآ  رد  شاک  يا  متفگ : یم  هشیمه 

؟ تشاد ار  یناسک  هچ  گرم  يوزرآ  دایز  نبا  یتسار  هب 
رومأم دایز  نبا  دنا و  هدرک  مایق  اروشاع  البرک و  ناتساد  ِیهاوخ  نوخ  ماقتنا و  ناونع  هب  نونکا  دندوب ، نادنز  رد  هک  يدارفا  نامه  يرآ ،

. دگنجب نانآ  اب  دوب 
وا درک . بیقعت  دندوب ، هدرک  رارف  هک  زین  ار  يدارفا  درک و  دازآ  ار  نانآ  زا  یـضعب  دوب ; هدـناسر  لتق  هب  ار  ناینادـنز  زا  يا  هّدـع  دایز  نبا 

، دنا هتفر  مالسلا  هیلع  ءادهشلادّیس  نالتاق  ماش و  لها  اب  گنج  هب  نارگید  یفقث و  راتخم  درص ، نب  نامیلـس  هک  لاس  دنچ  تشذگ  زا  سپ 
. تشک یم  نادنز  نامه  رد  ار  ناینادنز  نیا  شاک  يا  هک  درک  یم  وزرآ 

خیرات  . 1 دیناسر . لتق  هب  راتخم  دوخ  زین  ار  يا  هدع  دندیـسر و  لتق  هب  شنارای  دایز و  نبا  اروشاع  هعقاو  زا  سپ  لاس  دنچ  هلیـسو ، نیدـب 
.504  / 5 يربط :

.523  / 5 يربط : خیرات   . 2
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تّنس لها  هاگدید  زا  درص  نب  نامیلس  تیصخش  هب  یهاگن 

ّتنس لها  هاگدید  زا  درص  نب  نامیلس  تیصخش  هب  یهاگن 
، دـنزادرپ یم  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  هّللا  لوسر  هباحـص  لاح  حرـش  هب  هک  ییاه  باتک  رد  دراد . ّتنـس  لها  دزن  ییالاو  تیـصخش  نامیلس 

: دسیون یم  وا  هرابرد  یبهذ  دننک . یم  دای  لیلجت  اب  رایسب  ار  نامیلس  لاح  حرش 
ار وا  تسناوتن  دـشن و  قفوم  وا  یلو  دـندرک ، توعد  هفوک  هب  ار  وا  اه  نآ  تشون . یلع  نب  نیـسح  هب  يا  هماـن  دوخ  ناـکیدزن  هارمه  هب  وا 

1. دوب نادنز  رد  وا  هک  ارچ  دنک ، يرای 
هطساو هب  نامیلس ، نوچ  مه  یتیـصخش  ندش  ینادنز  هب  رواب  هک  ارچ  دوب ; هدرک  ینادنز  ار  وا  دایز  نبا  هک  دنک  یمن  حیرـصت  یبهذ  هّتبلا 

. تسا تخس  رایسب  نانآ  يارب  دیزی ، یلاو  دایز  نبا 
: دننک یم  رظن  راهظا  هنوگ  نیا  طقف  وا  هرابرد  ّتنس  لها  ياملع  زا  یخرب  هک  تسا  نیا  بیجع 

2; براحو مِدَن  هرصن  نع  زجع  اّملف  ... 
. تخادرپ داهج  هب  تشگ و  نامیشپ  دش  ناوتان  نیسح  يرای  زا  وا  یتقو  ... 

! تشگ نامیشپ  دش و  ناوتان  زجاع و  دنک ، مایق  مالسلا  هیلع  ءادهشلادّیس  هارمه  دشاب و  رادافو  شتعیب  هب  هک  نیا  زا  ینعی 
هّللاو ( ؟ دنوش یم  عمج  مهاب  هنوگچ  ینامیشپ  یناوتان و  نیا  دیماجنا ؟ شا  ینامیشپ  هب  هک  دش  زجاع  هنوگچ  هک  درک  لّمأت  دیاب  یتسار  هب 

( ملاعلا
دننک حیرصت  يدرف  نینچ  ندوب  ینادنز  هب  دنهاوخ  یمن  هک  ارچ  دنا ; هتشاد  یّنس  نادنمشناد  زا  یضعب  هک  تسا  ییاه  تنطیش  نیا  يرآ ،

یم هراشا  انعم  نیمه  هب  نانآ  تسا . هتخادرپ  گنج  هب  دعب  هدش و  نامیشپ  وا  هدز و  رس  وا  زا  یهانگ  هک  دننک  دومناو  دنهاوخ  یم  یّتح  و 
: دنسیون یم  دننک و 

3; نیباّوتلا شیج  اوّمسو  همدب ، بلطلل  اوراسو  دیهشلا ، نیسحلا  مهنالذخ  نم  هّللا  یلإ  اوبات  شیج  یف  جرخ  ًادباع  ًانّید  ناک 
نوخ هب  دندوب ، هدرک  هبوت  ادخ  يوس  هب  هک  يرکشل  اب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  دروم  رد  شا  یهاتوک  لیلد  هب  دوب و  دباع  رادنید و  يدرم  وا 

. دش فورعم  ناگدننک ) هبوت   ) نیباّوت هب  رکشل  نآ  مان  درک و  مایق  مالسلا  هیلع  دیهش  نیسح  یهاوخ 
هرادا ار  زور  نآ  هفوک  هک  ار  ییاه  تیصخش  دایز و  نبا  رکشل  ناگرزب  دندش و  ور  هب  ور  ماش  رکشل  اب  هک  تسا  یهاپس  نامه  رکشل  نیا 

 . 1 دراد . هناگادج  یخیرات  دوخ  نیباّوت  يارجام  هک  تسا  ینتفگ  دـندناسر . لتق  هب  يا  هلمح  رد  دـندوب ، هتفر  ماش  هب  لاح  دـندرک و  یم 
.395  / 3 ءالبنلا : مالعا  ریس 

.123  / 5 مالسالا : خیرات   . 2

.122  / 5 مالسالا : خیرات   . 3

نایرارف بیقعت 

نایرارف بیقعت 
رهاظم و نب  بیبح  هجسوع و  نب  ملسم  زا  دیناسر ، تداهش  هب  ار  مالسلا  هیلع  ملسم  ترـضح  ناهارمه  زا  يا  هّدع  دایز  نبا  هک  نیا  زا  دعب 

. دنک ناشریگ  تسد  تسناوتن  یلو  داد ، رارق  بیقعت  تحت  ار  نانآ  درک و  وج  تسج و  رگید  یضعب 

دایز نبا  لرتنک  رد  هفوک 
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دایز نبا  لرتنک  رد  هفوک 
. دندرب یم  رس  هب  البرک  رد  زین  مالسلا  هیلع  ءادهشلادّیس  تفرگ و  رارق  دایز  نبا  تردق  تحت  رد  لماک  روط  هب  هفوک  رهش  تامادقا  نیا  اب 

: تفگ مدرم  هب  باطخ  تفرگ و  رارق  ربنم  زارف  رب  دایز  نبا  اه ، همانرب  نیا  يارجا  زا  دعب  ینامز و  نینچ  رد 
، ۀقیرطلا دومحم  ةریسلا ، نسح  هومتفرع ، دق  دیزی ، نینمؤملاریمأ  اذهو  نّوبحت ، امک  مهومتدجوف  نایفـس ، یبأ  لآ  متولب  مّکنإ  سانلا ! اهّیأ 

... ; هدهع یلع  لبسلا  تنمأ  دق  هّقح ، یف  ءاطعلا  یطعی  ۀّیعرلل ، نسحم 
... . دیسانش یم  دیدرک و  ناحتما  ار  نایفسوبا  لآ  امش  مدرم ! يا 

... . تسا هدش  نما  امش  ياه  هار 
دـص ات  ار  امـش  قزر  هک  هداد  روتـسد  نم  هب  وا  تسایند )!( يزور  لاوما و  رد  امـش  هدننک  زاین  یب  ناگدنب و  نیرتهب  هیواعم  زا  دـعب  دـیزی 

شنمشد گنج  هب  هفوک  زا  ار  امش  ات  هداد  روتسد  نم  هب  مراد . هگن  ناتیارب  ار  لوپ  نیا  مهد و  شیازفا  لاملا  تیب  زا  رانید  دص  ای  مهرد و 
... . دینک تعاطا  دیهد و  ارف  شوگ  سپ  منک . هناور 

: دیوگ یم  دوخ  نانخس  همادا  رد  دایز  نبا 
رکـسعلا نع  ًافّلختم  اذـه  انموی  دـعب  هاندـجو  لجر  امّیأف  یعم ، رکـسعف  جرخ  ّالإ  ناّکـسلاو  راّجتلاو  بکانملاو  ءافرعلا  نم  ٌلجر  ّنیقبی  الف 

1; ۀّمذلا هنم  تئرب 
ام رکشل  زا  هک  سک  ره  دنوش و  هارمه  نم  اب  رکشل  رد  یتسیاب  یگمه  دنامن و  یقاب  سک  چیه  مدرم  رگید  هبسک و  کچوک  گرزب و  زا 

. میرادن یتّیلوئسم  وا  نوخ  ظفح  هرابرد  ام  دنک ، فّلخت 
: دیازفا یم  بلح  خیرات  هدنراگن 

هدجو نمف  امهب ، فّوّطی  نأ  هرمأو  ۀفوکلا ، یلإ  لیخ  یف  هلاجر  ثعب  ریثکلا ، عمجلا  یف  نیـسحلا  لاتق  یلإ  سانلا  هّجو  اذإ  دایز  نبا  ناکو 
2; هب هاتأ  فَّلخت ، دق 

وج تسج و  ات  داتـسرف  اه  هّلحم  اه و  هچوک  هب  ار  ینارومأم  دومن ، هّجوتم  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادّیس  اـب  گـنج  هب  ار  مدرم  هک  نآ  زا  دـعب 
. دنروایب زین  ار  وا  تسا ، هدومن  یچیپرس  وا  مکح  زا  هک  دنتفای  ار  یسک  رگا  دننک و 

همه وا  دمآرد . دایز  نبا  هاوخ  لد  هب  هفوک  رهـش  دنتخادرپ ، وج  تسج و  هب  نارومأم  دش و  یلمع  اهدیدهت  هک  نیا  زا  دـعب  بیترت ، نیدـب 
. دندوب هتفرگ  هانپ  اه  ناتسلخن  رد  جراخ و  رهش  زا  يا  هنوگ  هب  ای  دندوب و  اه  نادنز  رد  هک  یناسک  زج  داد ، تکرح  البرک  يوس  هب  ار 

: دنوش یم  میسقت  هورگ  ود  هب  نانآ  داد . تکرح  مالسلا  هیلع  ءادهشلادّیس  اب  گنج  هب  هفوک  زا  دعس  رمع  یگدرکرس  هب  ار  مدرم  همه  يو 
; دندوب هدش  رضاح  ههبج  نآ  رد  روز  هارکا و  اب  ای  تبغر و  لیم و  اب  هک  یناسک  لّوا : هورگ 

 . 1 دندوب . هتـسب  ار  اه  هار  مامت  هک  ارچ  دنتـشادن ; دعـس  رمع  رکـشل  هب  نتـسویپ  زج  یهار  البرک  هب  ندیـسر  يارب  هک  يدارفا  مود : هورگ 
 . 89  / 5 حوتفلا :

هیلع نیسح  ماما  لاح  حرش  بلح  خیرات  ، 252 لاوطلا : رابخالا  ، 157  / 5 حوتفلا : ، 386  / 3 فارشالا : باسنا  ، 385  / 4 راونألا : راحب   . 2
. مالسلا

نیسح ماما  رکشل  هب  ناگتسویپ 

نیسح ماما  رکشل  هب  ناگتسویپ 
خیرات رد  نانآ  تاّصخـشم  مان و  هک  دـنداد  ماجنا  ار  راک  نیا  ناشیا  اـب  یهارمه  مالـسلا و  هیلع  ءادهـشلادّیس  هب  نتـسویپ  يارب  مود  هورگ 

هک دز  سدح  ناوت  یم  اج  نیمه  زا  دنتسویپ . مالسلا  هیلع  ءادهشلادّیس  رکشل  هب  دندرک و  هدافتسا  بش  یکیرات  زا  هورگ  نیا  تسا . هدمآ 
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دـصق هب  هورگ  نیا  هک  تفگ  دـیاب  نیقی  هب  دـندشن . ّقفوم  یلو  دـندوب ، هدـش  هارمه  دعـس  رمع  رکـشل  اب  دـصق  نیمه  هب  زین  يرگید  دارفا 
، ور نیا  زا  تسا . هدوب  يراچان  يور  زا  نانآ  یهارمه  دندوب و  هدمآ  البرک  هب  دعس  رمع  رکشل  هارمه  مالسلا  هیلع  ءادهشلادّیس  هب  نتسویپ 

لقتنم رون  هب  تملظ  زا  اروشاع  زور  ای  بش  هک  نیا  هن  دندوب ، هدش  تیاده  لبق  زا  دارفا  نیا  دندناسر و  شترضح  رکـشل  هب  ار  دوخ  هنابش 
. دیسر تینارون  قح و  هب  اروشاع  زور  دیزی  نب  ّرح  هّتبلا  دندرگ ،

یبا نب  بیبح  نب  مساق  تسویپ ، مالسلا  هیلع  ءادهشلادّیس  دنمتداعس  رکشل  هب  هاگ  نآ  دش ، هارمه  دعـس  نبا  رکـشل  اب  هک  یناسک  زا  یکی 
: تسا هدش  لقن  نینچ  وا  هرابرد  تسا . يدزا  ریشب 
1; هیدی نیب  لتقو  مالسلا ... هیلع  نیسحلا  یلإ  لام 

. دیسر تداهش  هب  ترضح  نآ  باکر  رد  و  دومن ... لیم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  يوس  هب  و 
: دنسیون یم  وا  هرابرد  تسا . سیق  نب  ۀعیبض  نب  ورمع  نادنمتداعس  نیا  زا  رگید  یکی 

2 ... ; مامإلا یلإ  فلدزأ  ّمث  دعس  نبا  عم  جرخ  بورحلا ، یف  ًامدقم  ًاسراف  ناک 
هناور مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  يوس  هب  سپـس  دش ، جراخهفوک  زا  دعـس  نبا  هارمه  هب  دوب ، اه  گنج  رد  زات  شیپ  هناگی و  يراوس  کت  وا 

. دش
هفوک رهـش  تینما  هرادا  لوئـسم  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  نامز  رد  وا  تسا . يدزا  ورمع  نب  سالح  ناـتخب  کـین  نیا  زا  رگید  یکی 

3. دناسر مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رکشل  هب  ار  دوخ  هنابش  سپس  دش ، رضاح  دعس  نبا  هاپس  رد  نامعن  شردارب  هارمه  هب  يو  دوب .
نیمه هب  ود  ره  هک  درب  ماـن  ار  نامحرلادـبع  شدـنزرف  ویمیمت  جاّـجح  نب  دوعـسم  ماـن  هب  يدـنزرف  ردـپ و  ناوـت  یم  نادنمتداعـس  نیا  زا 

نآ باکر  رد  دنتفاتش و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رکـشل  يوس  هب  ماجنارـس  یلو  دندش ، هارمه  دعـس  نبا  رکـشل  اب  رما  يادتبا  رد  تروص 
.109 مالسلا : هیلع  نیسحلا  راصنا  یف  نیعلا  راصبإ   . 1 4. دندیسر تداهش  هب  ترضح 

.113  / 4 بلاط : یبا  لآ  بقانم   . 2
.109 مالسلا : هیلع  نیسحلا  راصنا  یف  نیعلا  راصبإ   . 3

.112 نامه :  . 4

هفوک زا  یمازعا  هاپس  ناهدنامرف 

هفوک  زا  یمازعا  هاپس  ناهدنامرف 
لک هدنامرف  دعس  نب  رمع   . 1

هچ رگید  ناهدنامرف  تسا . هدوب  دعس  رمع  هاپس  نیا  ّلک  هدنامرف  دراد . تیمها  رایسب  دایز ، نبا  یمازعا  رکـشل  یماظن  ناهدنامرف  تخانش 
؟ دنا هدوب  یناسک 

: تسا بلاج  هتکن  ود  رکذ  ثحب ، نیا  هب  نتخادرپ  زا  شیپ 
. دورب  1 ملید هقطنم  گنج  هب  رکـشل  نیا  وا  یهدنامرف  هب  ات  دندومن  زابرـس  رازه  راهچ  هدنامرف  ار  دعـس  رمع  ناراگن ، خیرات  لقن  رب  انب   . 1

: تسا هدمآ  هنوگ  نیا  یخیرات  عبانم  زا  يرایسب  رد  هنیمز  نیا  رد 
2; ملیدلا لاتقل  يرلا  یلإ  هعم  جورخلل  اوّدُعا  دق  اوناک 

. دیورب ملید  گنج  ير و  يوس  هب  هاگ  نآ  دیزادرپب و  یلع  نب  نیسح  لاتق  هب  تسخن  هک  دش  هداد  نامرف  رکشل  نیا  هب 
هک میتفگ  رت  شیپ  تسا . هتشادن  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  اب  یطابترا  هفوک  رد  زگره  هدوب و  هّیما  ونب  راداوه  تسخن  زور  زا  دعـس  رمع   . 2

: تشون دیزی  هب  يا  همان  رد  دعس  نبا  درک ، یهاتوک  يدنک و  شنارای ، مالسلا و  هیلع  ملسم  ترـضح  اب  دروخرب  رد  ریـشب  نب  نامعن  یتقو 
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زا يربخ  ير  رد  راگزور  نآ  رد  ًاعقاو  ایآ  هک  دراد  قیقحت  ياج  هتکن  نیا  هک  تسا  ینتفگ   . 1 دور .» یم  تسد  زا  هفوک  هک  امنب  يرکف  »
؟ تسا هدوب  مدرم  ندرک  عمج  يارب  يا  هناهب  کی  نیا  ای  هدوب و  گنج 

خیرات ، 151  / 5 حوتفلا : ، 251 لاوطلا : رابخالا  ، 385  / 3 فارـشالا : باسنا  نم  لمج  ، 377  / 1 باعیتسالا : ، 409  / 5 يربط : خیرات   . 2
ریمن نب  نیصح   . 2 . 105 ناجشالا : جعاول  میدع ، نبا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  لاح  حرش  بلح 

1. تسا هدوب  ماش  ياهرهش  زا  یکی  صمح ، رهـش  لها  ریمن  نب  نیـصح  تسا . هدش  یفرعم  راصتخا  هب  ریمن  نب  نیـصح  یخیرات ، عبانم  رد 
هدوب يرهش  نینچ  هتفای  شرورپ  مه  ریمن  نب  نیـصح  2 و  دنا هدوب  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  نینمؤملاریما و  نمـشد  یبصان و  راید  نآ  مدرم 

. تشاد تراظن  رهش  هب  یهتنم  ياه  هداج  فارطا و  رب  دوب و  هفوک  رهش  ّتینما  لوئسم  يو  تسا .
ناوت یم  ار  وا  تایانج  زا  یخرب  دومن . ریگ  تسد  ار  یفلتخم  دارفا  رهش  رب  تراظن  يارجا  رد  نیـصح  دش ، هراشا  رت  شیپ  هک  هنوگ  نامه 

: درک نایب  هنوگ  نیا 
هیلع نیسح  ماما  فرط  هب  دعس  رمع  رکشل  بناج  زا  هک  تسا  يدرف  نیلّوا   3; درک دیهش  البرک  رد  ار  رهاظم  نب  بیبح  هک  تسا  یسک  وا 
تیب لها  رّهطم  ياهرس  هک  تسا  یثیبخ  وا  تسا ; هدوب  رکشل  ياهزادناریت  سیئر  وا  هک  ارچ  درک ; يزادناریت  ناشیا  ياه  همیخ  مالـسلا و 

)!( درب ماش  يوس  هب  البرک  زا  تفرگ و  رایتخا  رد  ار  مالسلا  مهیلع 
رارق دیزی  لباقم  ار  اهرس  دندش و  رـضاح  یتقو  دسرپب . نانآ  لتق  تیفیک  هرابرد  نانآ  زا  ات  دننک  رـضاح  وا  دزن  ار  اهرـس  داد  روتـسد  دیزی 

هب هنوگچ  نیـسح  وگب  نک و  فیرعت  نم  يارب  دیـسرپ : وا  زا  دیزی  دیـسر . ریمن  نب  نیـصح  هب  تبون  ات  درک  یتالاؤس  نانآ  زا  دیزی  دنداد ،
؟ دیسر لتق 

: داد خساپ  ناما ، نتفرگ  زا  دعب  تساوخ و  ناما  لّوا  نیصح 
4; هلتق يّذلا  وه  دعوو  دعوأو  بتکلا  لسرأو  شویجلا  شّیجو  لاومألا  عضوو  تایارلا  دقع  يّذلا  ّنأ  ریمألا ـ ! اهّیأ  ملعا ـ 

لاسرا ییاه  همان  هنیمز  نیا  رد  درک و  زیهجت  ار  نایرکـشل  داد و  رارق  هاپـس  رایتخا  رد  ار  لاوما  تشارفارب ، ار  اه  مچرپ  هک  یـسک  ریما ! يا 
. تسا هتشک  ار  نیسح  هک  تسا  یسک  درک ، دیدهت  داد و  هدعو  درک و 

. تفر هناخ  نورد  هب  دش و  نیگمشخ  خساپ  نیا  زا  دیزی 
ار ادـخ  هناخ  ات  دومن  بصن  ار  قینجنم  وا ، ندومن  بوکرـس  ادـخ و  هناخ  زا  ریبز  نبا  ندرک  جراخ  يارب  هک  تسا  یـسک  ریمن  نب  نیـصح 

. دنک ناریو  ار  هبعک  دبوکب و 
هک ییاه  تیـصخش  ماش و  لها  زا  رگید  يا  هّدع  هارمه  هب  البرک  هثداح  زا  لاس  شـش  ای  جـنپ  تشذـگ  زا  دـعب  ریمن  نب  نیـصح  ماجنارس 

 . 80  / 2 هباصالا :  . 1 5. دنداتفا ورف  نیلفاسلا  لفسا  هب  دندش و  هتشک  شنارای  درص و  نب  نامیلس  تسد  هب  دندوب ، دایز  نبا  هارمه 
هرامش 3914. ، 349  / 2 نادلبلا : مجعم   . 2

.103  / 4 بلاط : یبا  لآ  بقانم   . 3
.70 مالسلا : هیلع  نیسحلا  دهشم  یف  نیعلا  رون   . 4

. 242 هّللا : همحر  یسوط  خیش  یلاما   . 5
1 یعبر نب  ثبش   . 3

هب ار  زابرـس  رازه  یهدنامرف  البرک  هثداح  رد  يو  تسا . مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  نینمؤملاریما و  دـیدش  نانمـشد  جراوخ و  ناگرزب  زا  وا 
یکیدزن يراکمه  البرک ، هعقاو  زا  دعب  ات  جراوخ  هک  تسا  ینتفگ   2. دوب مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هب  همان  ناگدنسیون  زا  وا  تشاد . هدهع 

مالـسلا و امهیلع  یبتجم  ماما  هیـضق  رد  مه  نینمؤملاریما و  تداهـش  رد  مه  نانآ  دـنا . هتـشاد  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  دـض  رب  هّیما  ینب  اب 
يدـیدش ياه  فالتخا  راچد  تسایر ، لیلد  هب  اهدـعب  هتبلا  دـنا . هدرک  يراکمه  هّیما  ینب  اب  اروشاع  هعقاو  رد  مه  ترـضح و  نآ  تداهش 
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.150  / 4 ءالبنلا : مالعا  ریس   . 1 تسا . هداد  خر  نانآ  نیب  یبیجع  ياه  شکمشک  دنا و  هدش 
. 29  / 5 حوتفلا : ، 98  / 2 داشرالا :  . 2

رجبا نب  راجح   . 4
همان رگید ، يدارفا  یعبر و  نب  ثبـش  اب  يو  دوب . زابرـس  رازه  هدـنامرف  ـالبرک  رد  وا  تسا . داـیز  نبا  هاپـس  ناهدـنامرف  زا  رجبا  نب  راّـجح 

1. دندرک اضما  دنتتشون و  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  يارب  توعد 
: ریبکلا خیراتلا   . 1 2. دوش یم  بوکرـس  رخآ  رد  دنک و  یم  مایق  راتخم  ّدض  رب  هک  تسا  هدوب  گرزب  یـصخش  البرک  هعقاو  زا  دعب  راّجح 

.130  / 3
. 329  / 5 مظتنم : ، 400  / 5 يربط : خیرات  ، 251 250 ـ  لاوطلا : رابخالا  ، 358  / 6 فارشالا : باسنا  نم  لمج   . 2

یحایر دیزی  نب  رح   . 5
وا تشگزاب  ناتساد  هّتبلا  دندرب . یم  نامرف  وا  زا  زابرس  رازه  هک  دوب  دایز  نبا  یمازعا  هاپـس  ناهدنامرف  زا  رگید  یکی  یحایر  دیزی  نب  رح 

محازم داد و  رازآ  ـالبرک  هب  دورو  زا  لـبق  ار  تیب  لـها  مالـسلا و  هیلع  ءادهـشلادّیس  هنوـگچ  هک  دـش  مدرم  نیرخآ  نیلّوا و  يارب  یتربـع 
نشوجلا يذ  نب  رمش   . 6 تشگ . راگتسر  درک و  رییغت  دش ، هّجوتم  هک  هاگ  نآ  دش و  ناشیا 

درک ساسحا  دایز  نبا  یتقو  هک  يروط  هب  دوب ، داـیز  نبا  تمدـخ  رد  هّیما و  ونب  راداوه  ادـتبا  زا  وا   1. دوب زابرـس  رازه  راهچ  هدنامرف  رمش 
وا بظاوم  بقارم و  دناسربدعس و  رمع  تسد  هب  هک  تفگ  داد و  رمـش  هب  يا  همان  دنک ، یم  یهاتوک  شروتـسد  زا  تعاطا  رد  دعـس  رمع 

. دشاب
: تفگ رمش  هب  دایز  نبا  دنسیون : یم  یّنس  هعیش و  ناراگن  خیرات  دوب . هدش  بوذ  هّیما  ونب  رد  رمش 

یلع ریمـألا  تنأ  ّمث  هقنع ، برـضاف  کـلذ  نـع  أـطابت  نإـف  مهلتاـقی ، نأ  دعـس  نـب  رمع  رمف  ّـالإو  یمکح  یلع  نیـسح  ءاـج  نإـف  بـهذا 
2 ... ; سانلا

یهاتوک نامرف  نیا  زا  دعـس  رمع  رگا  دشکب و  ار  وا  هک  هدب  روتـسد  دعـس  رمع  هب  هنرگو  چیه  هک  دـش  ام  مکح  میلـست  نیـسح  رگا  ورب و 
. یتسه ریما  رکشل  همه  رب  تدوخ  سپس  نزب ، ار  وا  ندرگ  درک ،

: تفگ یم  درک و  یم  لّسوت  زامن  زا  دعب  دش و  یم  رضاح  تعامج  زامن  رد  رمش  دسیون : یم  رجح  نبا  هک  تسا  ینتفگ  رمش  هرابرد 
; یلرفغاف ٌفیرش  ّینإ  ملعت  ّکنإ  ّمهللا 

. زرمایب ارم  سپ  متسه ، یبوخ  درف  نم  هک  یناد  یم  وت  ایادخ !
هلآو هیلع  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  رتخد  دنزرف  وت  هک  یلاح  رد  دشخبب ، ار  وت  هک  يراد  راظتنا  ادخ  زا  هنوگچ  متفگ : وا  هب  دیوگ : یم  يوار 

؟ يا هدناسر  لتق  هب  ار 
زا میدرک ، یم  تفلاخم  ام  رگا  دندرک و  رما  ام  هب  دنتسه ، ناریما  نانآ  مدرک ؟ یم  دیاب  راک  هچ  ییوگ ؟ یم  هچ  وت  تفگ : خساپ  رد  رمش 

)!( دنتسه هعاطالا  بجاو  ام  ناریما  میدوب ، رتدب  مه  تاناویح  نیا 
: دیوگ یم  بلطم  نیا  لقن  زا  دعب  تسا ، نابّصعتم  زا  زین  دوخ  هک  نیا  مغر  هب  ینالقسع  رجح  نبا 

3; فورعملا یف  ۀعاطلا  اّمنإف  حیبق ، رذعل  اذه  ّنإ 
.315  / 44 راونألا : راحب   . 1 تسا . هدش  دراو  هدیدنسپ ، روما  رد  طقف  تعاطا  هک  ارچ  تسا ; دنسپان  رایسب  رذع  نیا 

.175  / 8 هیاهنلاو : ۀیادبلا   . 2
. 180  / 3 نازیملا : ناسل   . 3

دّمحم سیق و  7 و 8 . 
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. دـنور یم  رامـش  هب  سیق  نب  ثعـشا  دـنزرف  نانیا  دنتـسهدمحم . سیق و  ياه  مان  هب  ردارب  ود  دایز  نبا  هاپـس  یمازعا  ناهدـنامرف  هلمج  زا 
. درک مومسم  ار  مالسلا  هیلع  یبتجم  ماما  دیزی ، يرسمه  لوپ و  هب  ندیسر  عمط  هب  هیواعم ، ِّمس  اب  هک  هدعج  ردپ  ثعشا 

دّمحم سیق و  . 1 تسا هتشاد  تسد  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  تداهش  رد  ثعـشا  ینعی  رفن  ود  نیا  ردپ  هدش ، ماجنا  هک  یقیقحت  رب  انب 
. دنا هدوب  جراوخ  زا 

تسد ار  بانج  نآ  ماجنارس  دیگنج و  مالسلا  هیلع  ملـسم  ترـضح  اب  هک  دوب  ومه  درک ; یم  یهدنامرف  ار  زابرـس  رازه  ثعـشا  نب  دّمحم 
. دناسر تداهش  هب  درک و  ریگ 

. تسا هدومن  اضما  ار  همان  توعد  سیق ، شردارب  یلو  هدوبن ، مالسلا  هیلع  ءادهـشلادّیس  ترـضح  ناگدننک  توعد  ءزج  ثعـشا  نب  دّمحم 
ثراح نب  دیزی  ثعشا و  نب  سیق  رجبا ، نب  راّجح  یعبر ، نب  ثبش  درک و  باطخ  ار  نمشد  هاپس  اروشاع  زور  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

؟ دیتشون همان  هک  دیدوبن  امش  رگم  دومرف : دز و  ادص  ار 
! نک تعیب  دیزی  اب  ایب و  تفگ : خساپ  رد  ثعشا  نب  سیق 

لتق رد  یهاوخ  یم  لاح  دناسر و  تداهـش  هب  هفوک  رد  ار  لیقع  نب  ملـسم  هک  یتسه  یـسک  نامه  ردارب  وت  دندومرف : خساپ  رد  ترـضح 
؟ یشاب کیرش  زین  نم 

2; دیبعلا رارقإ  مهل  ّرُقا  الو  لیلذلا  ءاطعإ  يدیب  مهیطعأ  ال  هّللاو ، ال ،
: داشرالا  . 1 میامن . یمن  رارقا  کچوک  ِناگدنب  دننام  منک و  یمن  اطع  تعیب ) تهج  هب   ) لیلذ دارفا  دننامه  ار  متـسد  ادخ ! هب  دـنگوس  هن ،

.19  / 1
. 425  / 5 يربط : خیرات  ، 179  / 8 هیاهنلاو : ۀیادبلا   . 2

ثراح نب  دیزی   . 9
وا اروشاع  زور  رد  مالسلا  هیلع  ماما  دوب . مالسلا  هیلع  ءادهشلادّیس  ترـضح  ناگدننک  توعد  ءزج  نت و  رازه  ود  هدنامرف  ثراح  نب  دیزی 
رب دومن و  یم  تیلاعف  هّیما  ونب  تموکح  يارب  هفوک  رد  نارگید ، دعـس و  رمع  هارمه  هک  دوب  یناـسوساج  زا  وا  درک . باـطخ  شماـن  اـب  ار 

367 و 381 .  / 6 نیباّوت :) ناتساد   ) فارشالا باسنا  نم  لمج   . 1 1. دیشوک یم  نارگید  راتخم و  درص ، نب  نامیلس  ّدض 
ثیرح نب  ورمع   . 10

هب ار  هفوک  تیالو  هفوک ، زا  دایز  نبا  جورخ  رد  هک  هدوب  هّیما  ینب  هتفیـش  دـیرم و  ردـق  نآ  دوب و  داـیز  نبا  هاپـس  ناهدـنامرف  زا  زین  ورمع 
. 376  / 6 نامه :  . 1 1. تفرگ یم  تسد 

جاّجح نب  ورمع   . 11
: دیوگ یم  هاپس  هب  باطخ  رد  يو  دوب . دایز  نبا  رکشل  ناهدنامرف  زا  یکی  زین  جاّجح  نب  ورمع 

1; مامإلا فلاخو  نیدلا  نم  قرم  نم  لتق  یف  اوباترت  الو  مکتعامجو ، مکتعاط  اومزلإ  ۀفوکلا ! لهأ  ای  ... 
، تسا هدرک  جورخ  دوخ  ماما  تفلاخم  هب  هتـشگرب و  نید  زا  هک  یـسک  نتـشک  رد  دـینک و  ظفح  ار  دوخ  عامتجا  داّحتا و  هفوک ! لـها  يا 

)!( دیهدن هار  دوخ  هب  یکش 
؟ دنتسه هعیش  دنراد ، يداقتعا  نینچ  هک  یناسک  تفگ  ناوت  یم  ایآ  یتسار ، هب 

مالـسلا هیلع  نیـسح  ماـما  ياـه  همیخ  هـب  بآ  ندیـسر  زا  شنازابرـس  هارمه  هـب  يو  دوـب . تارف  رهن  هرـصاحم  لوئـسم  جاّـجح  نـب  ورمع 
: تفگ درک و  ور  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  طبس  هب  مامت  یخاتسگ  اب  تسپ ، ایح و  یب  درف  نیمه  درک . يریگولج 

2; مّنهج ران  یف  میمحلا  قوذت  یّتح  ًۀعرج  هنم  قوذت  هّللاو ال  ریزانخلاو ، ریمحلا  هنم  برشتو  بالکلا  هیف  غلت  تارفلا  اذه  نیسح ! ای 
یمن مه  يا  هعرج  نآ  زا  وت  ادخ ! هب  دنگوس  دنـشون و  یم  بآ  اه  كوخ  اه و  غالا  اه ، گس  نآ  زا  هک  تسا  تارف  بآ  نیا  نیـسح ! يا 
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)!( یشونب نآ  میمح  زا  خزود  شتآ  رد  هک  نیا  ات  یشون 
؟ تسا هدوب  هعیش  یسک  نینچ  دیوگب  دناوت  یم  یسک  ایآ 

. درک نیرفن  ار  وا  مالسلا  هیلع  ءادهشلادّیس  ترضح  ماگنه  نیا  رد 
، تشادن یقمر  یگنشت  زا  هک  یلاح  رد  نابایب  رد  ار  وا  دندوبجاجح و  نب  ورمع  بیقعت  رد  شنارای  راتخم و  ماجنارس  دسیون : یم  يرذالب 

.376  / 6 نیباّوت :) ناتساد   ) فارشالا باسنا  نم  لمج   . 1 3. دنداتسرف خزود  هب  دنتفای و 
.412  / 5 يربط : خیرات  ، 138  / 3 مّرقم : مالسلا  هیلع  نیسحلا  مامإلا  ةایح   . 2

. 410  / 6 فارشالا : باسنا  نم  لمج   . 3
سیق نب  ةرزع   . 12

: دنا هتشون  وا  لاح  حرش  رد  دوب . دایز  نبا  هاپس  ناهدنامرف  وزج  زین  سیق  نب  ةرزع 
1; ۀفوکلا لهأ  لیخ  یلع  ناک 

. دوب هفوک  لها  ماظن  هراوس  هدنامرف  وا 
هک متسه  یناسک  زا  نم  تفگ : تساوخ و  رذع  وا  دتسرفب ، مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادّیس  دزن  یمایپ  غالبا  يارب  ار  وا  تساوخ  دایز  نبا  یتقو 

2 ... . مداد يرای  لوق  وا  هب  متشون و  همان  وا  يارب 
. تسا هدوب  صخشم  مالسا  ردص  زا  وا  تیعقوم  3 و  دوب قارع ) ماش و  نایم  يزرم  يرهش   ) ناولح رهش  یلاو  رمع  تفالخ  نامز  رد  وا 

نانیا هک  دنک  اعّدا  دناوت  یم  یسک  یتسار  هب  دندرک . یم  یهدنامرفالبرک  رد  ار  دوخ  رما  تحت  نازابرس  دایز ، نبا  رکـشل  ناهدنامرف  نیا 
«. ثبش  » هدام راحبلا  ۀنیفس   . 1 دنا ؟ هدوب  هعیش 
.353  / 5 يربط : خیرات  ، 38  / 2 داشرالا :  . 2

.33  / 17 قشمد : ۀنیدم  خیرات  رصتخم   . 3

البرک رد  ماش  زا  یهاپس  روضح 

البرک رد  ماش  زا  یهاپس  روضح 
هکلب دارفا ، طقف  هن  ماش و  زا  يدارفا  هفوک ، لها  رب  هوالع  هک  تفگ  ناوت  یم  نانیمطا  هب  بلاطم  يدنب  عمج  تشذـگ و  هچ  نآ  هب  هاگن  اب 
مکح دنسرپ : یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یتیاور  رد  هلمج  زا  دراد . دوجو  يدهاوش  بلطم  نیا  رب  دنتـشاد . روضح  البرک  رد  يرکـشل 

؟ تسا هنوگچ  اروشاع  اعوسات و  زور  رد  نتفرگ  هزور 
: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ 

نب رمعو  ۀناجرم  نبا  حرفو  هیلع  اوخانأو  ماشلا  لهأ  لیخ  هیلع  عمتجاو  ءالبرکب  هباحـصأو  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  هیف  رـصوح  موی  ءاعوسات 
لهأ هُّدمی  الو  ٌرصان  مالسلا  هیلع  نیـسحلا  یتأی  ّهنأ ال  اونقیأو  هباحـصأو  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  هیف  اوعـضتساو  اهترثکو ، لیخلا  رفاوتب  دعس 

1; بیرغلا فعضتسملا  یبأب  قارعلا .
رکـشل يدایز  زا  دعـس  رمع  دایز و  نبا  دـندش ... هرـصاحمماش  نایهاپـس  هطـساو  هب  البرک  رد  شناراـی  نیـسح و  هک  تسا  يزور  اـعوسات 
يروای رگید  هک  دندرک  نیقی  دندش و  ّطلسم  ناشباحصا  مالسلا و  هیلع  ءادهـشلادّیس  رب  اروشاع  زور  رد  نانآ  دندش ، لاح  شوخ  شیوخ 

. دمآ دهاوخن  ترضح  نآ  ترصن  يرای و  هب  قارع  لها  زا 
. دندش البرک  دراو  ماش  لها  زا  یهاپس  هک  ینامز  داد ؟ خر  یلاح  شوخ  نیا  ینامز  هچ  تیاور  نیا  هب  هّجوت  اب 

: دنک یم  تیاور  هنوگ  نیا  دوخ  دنس  هب  هّللا  همحر  قودص  خیش  هنیمز  نیا  رد 
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ّودع لبقأف  کّیبن ... دلوب  عنصی  ام  يرت  ّکنإ  ّمهللا  لاقف : ءامسلا  یلإ  هسأر  عفرف  ًادحأ ، يری  الو  الامـشو  ًانیمی  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  رظنو 
2 ... ; ماشلا لهأ  نم  لاجر  یف  يرماعلا  نشوجلا  يذ  نب  رمشو  يدایألا  سنأ  نب  نانس  هّللا 

: دندومرف دندرک و  دنلب  نامسآ  هب  ار  رس  سپس  دندیدن ، ار  سک  چیه  دندرک و  یهاگن  پچ  تسار و  تمـس  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
... . دننک یم  راتفر  هنوگچ  تربمایپ  دنزرف  اب  هک  ینیب  یم  وت  ادنوادخ !

. دندروآ موجه  ترضح  نآ  هب  ماش  زا  يدارفا  نشوجلا و  يذ  نب  رمش  سنا ، نب  نانس  ماگنه  نیا  رد 
. دنتشاد روضح  مالسلا  هیلع  ءادهشلادّیس  ندرب  نیب  زا  تهج  هب  ماش  لها  زا  يرکشل  هک  تسا  نآ  رگ  نایب  زین  تیاور  نیا 

: دنیوگ یم  نایباّهو  زا  یضعب  نونکا  مه  تهج  نیمه  هب  دنتفرگ و  یم  هزور  اروشاع  زور  هّیما  ینب  يرآ ،
; مُصَف ًاتماش  تنک  نإف  نیسحلا ، لتق  موی  كاذ 

. ریگب هزور  ار  زور  نآ  ییامن ، ینمشد  تیب  لها  اب  ینک و  تتامش  یهاوخ  یم  رگا  تسا ، نیسح  لتق  زور  اروشاع  زور 
. دیریگب هزور  ار  زور  نآ  دینک ، یلاح  شوخ  راهظا  دیهاوخ  یم  رگا 

یم تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دوخ  دنـس  هب  هّللا  همحر  یـسوط  خیـش  هک  ارچ  تسا ; هّیما  ینب  زا  اروشاع  زور  رد  يراد  هزور  نیا 
: دومرف ترضح  نآ  هک  دنک 

یلإ جرخ  نم  ملـسو  نیـسحلا  لتق  نإ  ًارذـن ; اورذـن  ماشلا  لـهأ  نم  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  لـتق  یلع  مهناـعأ  نمو  هّللا  مهنعل  ۀـّیما  لآ  ّنإ 
یف تراصف  مهدالوأ ، نوحّرفیو  ًارکـش  هیف  اوموصی  نأو  مهل ، ًادیع  مویلا  کلذ  اوذّختی  نأ  نایفـس  یبأ  لآ  یف  ۀفالخلا  تراصو  نیـسحلا 

3; سانلا یف  مویلا  یلإ  ًۀّنس  نایفس  یبأ  لآ 
نیـسح رب  رگا  هک  دـنا ، هدومن  رذـن  دـنا ، هدرک  يرای  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نتـشک  رد  ار  نانآ  هک  نایماش  زا  یناسک  هّیما و  لآ  اـنامه 

دنریگب و هزور  نآ ، هنارکـش  تهج  هب  دنریگب و  دیع  ار  زور  نیا  دـندروآ ، تسد  هب  ار  تفالخ  و  دـندناسر ) لتق  هب  ار  وا  و   ) دـندش زوریپ 
.147  / 4 یفاکلا :  . 1 دش . هداد  رارق  یتّنس  ناونع  هب  زورما  هب  ات  نایفس  یبا  لآ  يارب  نیا 

.226 هّللا : همحر  قودص  خیش  یلاما   . 2
.61 هّللا : همحر  یسوط  خیش  یلاما   . 3

البرک رد  یماش  نازابرس  ياه  تیانج  زا  یخرب 

البرک رد  یماش  نازابرس  ياه  تیانج  زا  یخرب 
دنچ ره  دندرک ، تکرش  اروشاع  زور  دربن  رد  هک  دنتشاد  روضح  البرک  رد  ماش  زا  یهاپـس  هک  دیدرگ  تابثا  دش ، لقن  هک  يدهاوش  رب  انب 
هفوک رد  هک  دنا  هدوبن  ماش  لها  زا  دارفا ، نیا  هّتبلا  تسا . هدمآ  تسد  هب  نانآ  زا  يا  هّدـع  یماسا  یلو  تسین ; صخـشم  نانآ  قیقد  دادـعت 

. دندوب هدش  مازعا  البرک  هب  مالسلا  هیلع  ءادهشلادّیس  لتق  رد  تکرش  يارب  هک  دنا  هدوب  ماش  زا  ییاهورین  هکلب  دنا ، هتشاد  تماقا 
هک ارچ  دنشاب ; هفوک  نایعیش  مالسلا ، هیلع  ءادهشلادّیس  ترـضح  نالتاق  هک  دور  یمن  لامتحا  مه  دصرد  کی  یتح  هک  نیا  نخـس  هاتوک 
نآ زا  یخرب  دنز . یمن  رس  یتایانج  نینچ  دشاب ، مه  ینید  یب  بلق و  تواسق  قسف و  تیاهن  رد  دشاب و  هک  ییانعم  ره  هب  يا  هعیش  چیه  زا 

: زا دنترابع  تایانج 
; بآ عطق   . 1

; اه همیخ  ندز  شتآ   . 2
; ناکدوک نتشک   . 3

; ناوناب نتشک   . 4
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; لاوما جارات   . 5
. نابسا مس  اب  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  رتخد  دنزرف  رّهطم  ندب  كرابم و  مسج  ندرک  لامدگل   . 6

ناهدـنامرف نارـس و  زا  هعیـش ، نآ  رگا  ضرف  رب  دوش و  یمن  رداص  نایعیـش  زا  زگره  نیگنن ، لاـمعا  نیا  زا  مادـک  چـیه  هک  تسا  یهیدـب 
. دوش بکترم  مایخ ... قرح  بآ ، عطق  نوچ  مه  یتایانج  هب  دناوت  یمن  دشاب ، مه  فورعم  ینید  یب  تواسق و  رد  هدوب و  دعس  رمع  رکشل 

یم هراوشوگ  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  نارتخد  شوگ  زا  : » دـنیوگ یم  هداد ، خر  البرک  رد  هک  یتایانج  نایب  ماـگنه  هب  نانارنخـس  هک  نیا 
ات دنـشاب  هدرک  تیاور  ار  عیاـقو  نیا  اـه  یّنـس  ًاـمتح  هک  دوب  نآ  یپ  رد  دـیابن  يرآ ، تساروشاـع . قیاـقح  زا  دراد و  تقیقح  دندیـشک ،»
اه تیانج  نیا  هک  دیوگب  درادن  قح  یسک  دشاب . هدرک  لقن  ار  ایاضق  نیا  ّتنس  لها  زا  یبّصعتم  هک  تشاد  راظتنا  دیابن  دندرگ . ریذپرواب 

)!( تسا هدشن  عقاو  يروما  نینچ  تسا و  تافارخ  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  نانمشد  ياه  يراک  متس  و 
دندرک لامدگل  دوخ  نابسا  مس  اب  راوس  بسا  رفن  هد  ار  مالسلا  هیلع  ءادهشلادّیس  ترـضح  كرابم  دسج  تسا ، هدمآ  خیرات  رد  هک  نانچ 

نیا هک  درک  اعّدا  ناوت  یم  یتسار  هب  ایآ  دراد . دوجو  ّتنـس  لها  ربتعم  ياه  باتک  رد  نانآ  یماسا  یقیقحت ، رب  اـنب  دراد و  تقیقح  نیا  و 
؟ دنا هداد  ماجنا  نایعیش  ار  اروشاع  زور  ياه  تیانج  عیاقو و 

ءادهشلادّیس نالتاق  داقتعا  هب  یهاگن 

ءادهشلادّیس نالتاق  داقتعا  هب  یهاگن 
یناطیش ياهرواب  زا  يا  هنومن  هب  تسا ؟ هدوب  هچ  دنا ، هدیگنجمالـسلا  هیلع  ءادهـشلادّیس  اب  دنا و  هدوب  البرک  رد  هک  نانآ  هدیقع  یتسار  هب 

! دینک هجوت  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نالتاق 
زا لقعم  نب  دیزی  مان  هب  دایز  نبا  هاپـس  دارفا  زا  یکی  اروشاع  زور  دنک : یم  تیاور  هنوگ  نیا  دوخ  دنـس  هب  يربط  ّتنـس  لها  راگن  خـیرات 
هک ینیب  یم  دیوگ : یم  دوب ـ  ترضح  نارای  زا  هفوک و  رهش  نآرق  ياملع  زا  هک  ریـضخ ـ  نب  ریرب  هب  مالـسلا ، هیلع  ءادهـشلادّیس  نانمـشد 

؟ تسا هدز  مقر  وت  يارب  ار  يراگزور  هچ  ادخ 
. تسا یتخبدب  تواقش و  هدمآ ، شیپ  وت  يارب  هچ  نآ  تسا و  یتخب  کین  تداعس و  دروآ ، شیپ  نم  يارب  ادخ  هچ  نآ  داد : خساپ  ریرب 

اه غورد  نیا  ناذول  ینب  هلیبق  رد  هک  ینامز  يراد  دای  هب  ایآ  يدوب . وگ  غورد  زین  نیا  زا  شیپ  وت  ییوگ ! یم  غورد  تفگ : لقعم  نب  دیزی 
؟ یتشادنپ یم  تیاده  قح و  ياوشیپ  ار  بلاط  یبا  نب  یلع  هدننک و  هارمگ  هارمگ و  ار  هیواعم  یتفگ و  یم  نامثع  هب  ار 

. یتفگ وت  هک  تسا  نیمه  نم  رظن  داقتعا و  هک  مهد  یم  یهاوگ  تفگ : ریرب 
هرمز زا  وـت  مهد  یم  یهاوـگ  زین  نم  تفگ : دراد ، ناـمیا  مالـسلا  هیلع  یلع  ناـنمؤم  ریما  تیـالو  هب  وا  تسناد  یم  نوـچ  لـقعم  نب  دـیزی 

. یتسه ناهارمگ 
؟ مینک هزرابم  دعب  ینک و  هلهابم  يرضاح  ایآ  تفگ : ریرب 

! يرآ تفگ : لقعم  نب  دیزی 
رب هک  ار  یسک  هک  دنتساوخ  ادخ  زا  دندرک و  تنعل  ار  وگ  غورد  دنتشادرب و  اعد  هب  تسد  هزرابم  زا  لبق  دندرک و  تکرح  ود  ره  هاگ  نآ 

1. تشک ار  لقعم  نب  دیزی  ریرب ، دش و  زاغآ  هزرابم  دعب  دنادرگ و  هریچ  تسا ، لطاب  هک  يرگید  رب  تسا ، قح 
هیلع یلع  زا  يراداوـه  تسا . حرطم  ناـمثع  اـی  مالـسلا و  هیلع  یلع  ناـنمؤم  ریما  تیناـقح  زا  نخـس  اروشاـع  زور  رد  هک  تسا  نیا  نخس 

. تسا گنج  أشنم  فالتخا و  لحم  نامثع  زا  يوریپ  مالسلا و 
نایاپ ریضخ  نب  ریرب  ینعی  مالـسلا  مهیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هعیـش  تیاده و  ماما  وریپ  يزوریپ  اب  لقعم ، نب  دیزی  ریرب و  نیب  هلهابم  هجیتن 

. تفای
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دـناوخ و زجر  داهن ، مزر  نادـیم  هب  اپ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ناروای  زا  لاله  نب  عفان  هک  یماگنه  دـسیون : یم  يرگید  دروم  رد  يربط 
. متسه مالسلا  هیلع  یلع  نید  هب  دقتعم  نم  تفگ :

نامثع نید  هب  دـقتعم  مه  نم  تفگ : عفان  باوج  رد  تفر و  نادـیم  هب  وا  اب  هزرابم  يارب  ثیرح  نب  محازم  مان  هب  داـیز  نبا  هاپـس  زا  يدرف 
2. متسه

خـساپ رد  وا  لباقم  فرط  هک  دـیوگ  یمن  یلو   3، دـنک یم  لقن  ار  عفان  یناوخزجر  نیمه  خـیراتلا  یف  لـماکلا  باـتک  رد  يرزج  ریثا  نبا 
: تفگ

; نامثع نید  یلع  انأ 
!! متسه نامثع  نید  هب  دقتعم  نم 

دوخ هک  دنیوگب  دـنناوتب  يدارفا  دـعب  اه  نرق  رد  ات  دسانـشن  ار  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادّیس  نالتاق  یـسک  ات  دـنامب  یفخم  دـیاب  نوچ  ارچ ؟
. دندناسر تداهش  هب  ار  یلع  نب  نیسح  نایعیش 

: تشون دعس  رمع  هب  يا  همان  رد  دایز  نبا  هک  دنا  هتشون  ناراگن  خیرات 
ار راـک  نیا  ناـفع  نب  ناـمثع  مولظم  هفیلخ  اـب  هک  يروط  ناـمه  دـسرن ، بآ  اـه  نآ  هب  يا  هرطق  اـت  نک  عنم  بآ  زا  ار  شناراـی  نیـسح و 

4 )!( دندرک
. دندوب هتفرگ  رارق  یهورگ  هچ  لباقم  رد  يا  ههبج  هچ  البرک  رد  هک  دوش  یم  مولعم  دراوم  نیا  هب  هّجوت  اب 

يوار دنتخادرپ ، يرادازع  هب  دندز و  هلان  نویش و  مشاه  ینب  ناوناب  دندنادرگرب و  هرونم  هنیدم  هب  ار  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  ناریسا  یتقو 
. متفر قدشا  دیعس  نب  ورمع  دزن  ماگنه  نآ  رد  دیوگ :

: تفگ نآ  زا  دعب  دناوخ و  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  ینمشد  هب  ار  يرعش  دیدنخ و  هنحص  نآ  ندید  اب  ورمع 
5 )!( ; ناّفع نب  نامثع  ۀیعاوب  ۀیعاو  هذه 

)!( تسا ناّفع  نبا  نامثع  تبیصم  لباقم  رد  تبیصم  ازع و  نیا 
نایم هب  نامثع  زا  نخس  مه  زاب  دوب ، هنیدم  هب  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  دورو  هک  نایاپ  ات  هدوب و  راک  رد  نامثع  ياپ  گنج  زاغآ  زا  يرآ ،

.433 431 ـ   / 5 يربط : خیرات   . 1 دیآ . یم 
. رگید عبانم  15 و   / 2 یمزراوخ : نیسحلا  لتقم  ، 435  / 5 يربط : خیرات   . 2

.290  / 3 خیراتلا : یف  لماکلا   . 3
.412  / 5 يربط : خیرات   . 4

.466  / 5 نامه :  . 5

نیسح ماما  نانخس  رد  تیب  لها  نانمشد  هرهچ 

نیسح ماما  نانخس  رد  تیب  لها  نانمشد  هرهچ 
دومن و فیصوت  هنوگ  نیا  ار  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  نانمـشد  ینانخـس ، نمـض  رد  اروشاع  زور  رد  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادّیس  ترـضح 

: دومرف
ۀلتقو ننـسلا ، یئفطمو  باتکلا ، یفّرحمو  ماثآلا ، ۀبـصُعو  ناطیـشلا ، ۀـثفنو  باتکلا ، ةذـبنو  بازحألا  ذاّذـشو  ۀـّمُالا  تیغاوط  نم  متنأ  اّمنإف 

1 ... ; نولذخت اناّیإو  نودمتعت  هعایشأو  برح  نبا  متنأو  ءایصوألا ... ةرتع  يریبمو  ءایبنألا  دالوأ 
هدـنرب نیب  زا  نآرق ، ناگدـننک  فیرحت  راک ، تیـصعم  یهورگ  ناطیـش ، ياه  مد  مه  نآرق ، هب  ناگدـننک  تشپ  اه ، تما  ناشکرـس  اـمش 
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. تسام ندرب  نیب  زا  طقف  امش  فده  دیتسه و  هیواعم )  ) ناوریپ برح و  نبا  نادنزرف  امش  دیتسه . ایبنا و ... نادنزرف  نالتاق  اه ، ّتنس 
هانگ قسف و  هجرد  نیرتالاب  رد  عّیشت و  هجرد  نیرت  نییاپ  رد  هک  یعیش  کی  رب  یّتح  تاملک  نیا  تسا ؟ قبطنم  یـسک  هچ  رب  نانخـس  نیا 

. دنک یمن  قدص  دشاب ،
؟ دیا هدرک  ارم  ناج  دصق  لیلد ، هچ  هب  هک  دسرپ  یم  نانآ  زا  همادا  رد  ترضح  نآ 

2. میشک یم  تردپ  اب  ینمشد  تهج  هب  ار  وت  ام  دنتفگ : خساپ  رد 
: دیامرف یم  دنک و  یم  نمشد  هاپس  هب  باطخ  دنلب  ییادص  اب  يرگید  دروم  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

3; هذه مکایند  یف  ًارارحأ  اونوکف  داعملا ، نوفاخت  متنکو ال  نید  مکل  نکی  مل  نإ  نایفس ! یبأ  لآ  ۀعیش  ای 
. دیشاب دازآ  ایند  رد  سپ  دیسرت ، یمن  تمایق  زا  دیرادن و  نید  رگا  نایفسوبا ! لآ  ناوریپ  يا 

مالسلا مهیلع  تیب  لها  نایعیـش  هک  نیا  هن  دندوب ، نایفـسوبا  نادناخ  ناوریپ  زا  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادّیس  نالتاق  نانمـشد و  ًاساسا  يرآ ،
لآ ناورهر  زا  تقیقح  رد  ترـضح  نآ  نـالتاق  هن ، دنـشاب . نایفـسوبا  نادـناخ  وریپ  يرهاـظ  لـمع  رد  روـجف  قـسف و  تـهج  زا  دنـشاب و 

. دندوب نایفسوبا 
ای دـندوب ، نادـنز  رد  ای  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نایعیـش  زا  هفوک  ناگرزب  هک  نیا  هب  هجوت  اب  میتفگ  رت  شیپ  هک  هنوگ  ناـمه  نیارباـنب ،
ره رد  هعیـش  دوش  یم  ایآ  لاح ، نیا  اب  وا . ندمآ  راک  يور  زا  سپ  هچ  دایز و  نبا  زا  لبق  هچ  دندوب ، هدرک  رارف  ای  دندوب و  هتـشک  ار  نانآ 

؟ دوشب هانپ و ... یب  ناکدوک  نانز و  همیخ  ندز  شتآ  نوچ  یتایانج  بکترم  ییانعم ،
: دسیون یمیرزج  ریثا  نبا  دراد . دوجو  یّنس  ربتعم  كرادم  رد  اه  تیانج  نیا  مامت 

عنم راک  نیا  زا  ار  وا  مالسلا  هیلع  نیسح  دننزب و  شتآ  ار  اه  همیخ  ات  داد  روتسد  نایرکشل  هب  دعس  رمع  مالسلا ، هیلع  نیـسح  اب  دربن  رد  ... 
... . دندیشک شتآ  هب  ار  اه  همیخ  نانآ  یلو  درک ،

: دسیون یم  همادا  رد  يو 
همـسا ًامالغ  رمـش  رمأف  ۀّنجلا . کل  ًائینه  لوقتو : ههجو  نع  بارتلا  حـسمت  هسأر  دـنع  ْتسلجف  اهجوز  یلإ  یـشمت  یبلکلا  ةأرما  تجرخو 

4; اهناکم تتامف  هخدشف  دومعلاب  اهسأر  برضف  متسر 
وت رب  تشهب  تفگ : درک و  كاپ  وا  يور  زا  ار  كاخ  تسشن و  وا  رس  رانک  رد  تفر و  شدیهش  ِرهوش  هزانج  تمس  هب  یبلک  هلیبق  زا  ینز 

. دشاب اراوگ 
دراو هدید  غاد  هدید و  متس  يوناب  نآ  رس  هب  يا  هبرض  دنزب . ار  نز  نآ  داد  روتـسد  تشاد ، مان  متـسر  هک  شمالغ  هب  رمـش  ماگنه  نیا  رد 

. داد ناج  مد  رد  هک  درک 
: دسیون یم  هنیمز  نیا  رد  يرذالب 

5 ... . دندش جراخ  اه  همیخ  زا  دش و  دنلب  اه  نآ  نویش  يادص  دندیشک و  دایرف  اه  نز  اه ، همیخ  ندز  شتآ  زا  دعب  ... 
یب زین  ار  كدوک  نآ  هک  تسشن  شنماد  رد  مالسلا  هیلع  ءادهـشلادّیس  رمُع  رخآ  تاظحل  رد  یکدوک  تسا : هدمآ  يرگید  ربتعم  عبنم  رد 

6. دندناسر لتق  هب  هنامحر 
نیمه رد  دـشک ، یم  وا  شوگ  زا  ار  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادّیس  رتخد  همطاف  هراوشوگ  ثیبخ  درم  نآ  یتقو  هک  دـسر  یم  ییاـج  هب  یتسپ 

. دنک یم  هیرگ  لاح 
! نک میاهر  ینک ؟ یم  هیرگ  ارچ  دیامرف : یم  وا  هب  همطاف 

7. درب یم  ار  هراوشوگ  يرگید  درف  منکن ، ار  راک  نیا  نم  رگا  دیوگ : یم  باوج  رد  ثیبخ  نآ 
؟ دهد ماجنا  اهراک  لیبق  نیا  زا  دناوت  یم  دشاب ، قساف  ردق  ره  هعیش ، ایآ 
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عبانم رد  دنداد ، رارق  تراسج  دروم  اه  بسا  ياپ  اب  ار  مالسلا  هیلع  ءادهشلادّیس  رهَطم  ندب  هک  يرفن  هد  نآ  یماسا  هک  دش  هراشا  رت  شیپ 
: زا دنترابع  نانآ  تسا . هدمآ  يربتعم 

، هیوح نب  قاحسا 
، دثرم نب  سنخا 

، یسبنس لیفط  نب  میکح 
، یفعج بهو  نب  حلاص 

، معان نب  ظحاو 
، يوادیص حیبص  نب  ورمع 

، يدبع ذقنم  نب  ءاجر 
، یفعج همثیخ  نب  ملاس 

یمرضح و تیبث  نب  یناه 
. کلام نب  دیسا 

ۀمجرت  . 1 8. میتفای انّزلادلو  ار  نانآ  مامت  میدرک ، یسررب  ار  رفن  هد  نیا  ام  دیوگ : تسا ، ربتعم  رایسب  ّتنـس  لها  رظن  زا  هک  دهاز  ورمعوبا 
 . 8  / 45 راونألا : راحب  یقرواپ ،)  ) 318 رکاسع : نبا  مالسلا  هیلع  نیسحلا  مامالا 

. رگید عبانم  47 و  مالسلا : هیلع  نیسحلا  دهشم  یف  نیعلا  رون   . 2
. رگید عبانم  827 و   / 2 هّمهملا : لوصفلا  ، 117  / 5 حوتفلا :  . 3

.451  / 8 برالا : ۀیاهن  ، 340  / 5 مظتنملا : ، 335 333 ـ   / 4 يربط : خیرات  ، 70 69 ـ   / 4 خیراتلا : یف  لماکلا   . 4
 . 809 808 ـ  فارشالا : باسنا   . 5

.340  / 5 مظتنملا :  . 6
.204  / 3 ءالبنلا : مالعا  ریس   . 7

.182 فوهللا :  . 8

هیواعم دیزی و  زا  عافد  رد  یگتخاس  ثیداحا 

هیواعم دیزی و  زا  عافد  رد  یگتخاس  ثیداحا 
دندز و دیزی  ياهراک  زا  عافد  هیجوت و  هب  تسد  دعب ، لحارم  رد  دندرگ . لیان  دوخ  موش  فادها  هب  دنتسناوتن  وردنت  بصعتم و  هورگ  نآ 

حتف هک  نآ  دننام  دندرک ; لعج  هنیمز  نیا  رد  یثیداحا  دنداد و  ماجنا  یماجرفان  ياه  شالت  هیواعم  شردـپ  وا و  هتفر  يوربآ  بسک  يارب 
ادخ ربمایپ  هک  دنداد  تبـسن  دـیزی  هب  ار  يزوریپ  حـتف و  نآ  هاگ ، نآ  دـنداد و  دـیون  نابوخ ، نانمؤم و  زا  يرکـشل  تسد  هب  ار  هینطنطـسق 

1 )!( تسا دیزی  رکشل  نآ  هدنامرف  دومرف : هلآو  هیلع  هّللا  یلص 
)!( تسا هدوب  زین  یلع  نب  نیسح  وا  رکشل  رد  دیزی و  مچرپ  ریز  دنیوگ : یم  دنراذگ و  یم  رتارف  ار  اپ  نانآ 

ياهراک فرط  نآ  زا  هدناسر ، لتق  هب  ار  یلع  نب  نیـسح  دـیزی  رگا  ضرف  رب  دـسیون : یم  وا  تایانج  هیجوت  دـیزی و  زا  عافد  رد  هّیمیت  نبا 
یمرج دـیزی  نیاربانب ، دـنرب .» یم  نیب  زا  ار  اه  يدـب  اه ، یبوخ   » 2(; ِتائِّیَّسلا َْنبِهْذـُی  ِتانَـسَْحلا  َّنِإ   ) هک ارچ  تسا ; هداد  ماجنا  زین  یبوخ 

! تسا هدشن  بکترم 
؟ دینک یم  نعل  ار  وا  ارچ  تسا )!( هدرک  هبوت  دیزی  دیاش  دنا : هتفگ  دیزی  تایانج  هیجوت  رد  وا  لاثما  یلازغ و 
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دادـعت تسا  نکمم  هچرگ  دـنا ؟ هتفر  نیب  زا  دـنا و  هدرم  قیقحت  لها  رگم  دـنام ؟ یم  یفخم  قیقحت  لها  رب  اه  غورد  نیا  ایآ  امـش  رظن  هب 
. دنتسه لاح  ره  هب  یلو  دشاب ; كدنا  نانآ 

نیا ندوب  یگتخاس  زج  ما ، هداد  ماجنا  ییاه  هوای  نینچ  ربارب  رد  ّتنـس  لها  ياملع  يریگ  عضوم  تلـالد و  دنـس ، رد  هک  یتاـقیقحت  قبط 
. متفاین يرگید  لیلد  هعیش ، اب  ینمشد  رد  صاخ  هّدع  نآ  يزرو  بّصعت  ثیداحا و 

نانچ نینچ و  ربنم  يالاب  رب  هیواعم  لیاضف  حدم و  رد  ترضح  نآ  هک  دننک  یم  لعج  ثیدح  مالسلا  هیلع  ءادهشلادّیس  دوخ  نابز  زا  نانآ 
...)!( دومرف

. دنتسه خیرات  ناهایسور  دبا  ات  هیواعم  دیزی و  نامگ  یب  هک  ارچ  دنک ; یمن  اود  ار  يدرد  اه  غورد  نیا  مامت 
ملـسم دـننز ، یم  ار  هیّمیت  نبا  بتکم  ناوریپ  نانخـس  یتنرتنیا  ياه  تیاس  تالاقم و  رد  دـنوش و  یم  ادـیپ  يدارفا  نامز  نیا  رد  رگا  لاح 

. دریگ یم  همشچرس  اجک  زا  نانآ  يرکف  عضو  هک  تسا 
يداش دیع و  زور  اروشاع  زور   » هک دننک  یم  لعج  ثیدـح  یتقو  میدرک . نایب  وردـنت  هورگ  نیا  هرابرد  ار  ّتنـس  لها  ياملع  هاگدـید  ام 

نب نیـسح  نالتاق  ناوریپ  بصاون و  هتخاس  ثیداحا  نیا  هک  دننک  یم  حیرـصت  ینیع  ریثک و  نبا  يزوج ، نبا  دـننامه  نانآ  ناگرزب  تسا »
. تسا هدوب  نایعیش  ّتیذا  رازآ و  يارب  مالسلا  هیلع  یلع 

رد هاگ  نآ  تسا .» بحتـسم  اروشاع  زور  رد  نتفرگ  هزور  : » دنیوگ یم  دننارذگ و  یم  ّدح  زا  ار  ییایح  یب  ناوردـنت  نآ  زا  یخرب  یهاگ 
ناشیا دوب و  هتسشنهلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  تسد  يور  رب   3 درـص مان  هب  يا  هدنرپ  يزور  هک  دننک  یم  لعج  ثیدح  زین  هراب  نیا 

)!( دوب اروشاع  زور  زور ، نآ  تفرگ و  هزور  هک  تسا  يا  هدنرپ  نیتسخن  نیا  دندومرف :
4. دنا هدرک  لعجمالسلا  هیلع  نیسح  نالتاق  هک  تسا  یثیداحا  زا  نیا  دیوگ : یم  يروباشین  مکاح 

ناشن بّصعتم  هورگ  هقرف و  نیا  ياه  يوردـنت  هرابرد  ّتنـس  لها  ياملع  هک  دـهد  یم  ناشن  ار  یتّمه  تریغ و  نآ  لاثما  مکاـح و  مـالک 
. دنا هداد 

هب نادنمـشناد  اتـسار ، نیا  رد  میتفگ . هیواـعم  شهوکن  رد  هک  تسا  یبلطم  ناـمه  دنتـسه ، یلعج  ـالماک  ثیداـحا  نیا  هک  نیا  رب  دـهاش 
هیما ینب  نادـناخ  ونایفـسوبا  هیواعم ، شنزرـس  مذ و  هرابرد  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  یثیداحا  يروآ  عمج  اه و  باـتک  فیلأـت 

5. دنا هتخادرپ 
هیواعم تیلـضف  رب  ملـسو  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  هّللا  لوسر  زا  یثیدح  هک  دنراد  حیرـصت  ّتنـس  لها  ناظفاح  ثیدح و  ملع  ناگرزب  يرآ ،

. درادن دوجو 
یتقو نالف .» بقانم   » باب نالف ،» بقانم   » باب دیوگ : یم  دنک و  یم  تیاور  کی  هب  کی  ار  هباحص  بقانم  دوخ  حیحص  باتک  رد  يراُخب 

«. نایفس یبأ  نبا  ۀیواعم  رکذ  باب  : » دیوگ یم  دسر ، یم  هیواعم  هب  تبون 
ندوبن هیواـعم ، باـب  ناونع  رد  ار  بقاـنم  هملک  ندرواـین  ّتلع  يراـُخب  حیحـص  ناگدـننک  حرـش  میدرک ، هراـشا  رت  شیپ  هک  روط  ناـمه 

6. دننک یم  حیرصت  تهج  نیا  هب  دنناد و  یم  هیواعم  تبقنم  تلیضف و  رد  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  یثیدح 
.571  / 4 هّنسلا : جاهنم   . 1 دنام . مامتان  دیزی  هیواعم و  هتفر  يوربآ  ظفح  يارب  نانآ  ياه  شالت  مامت  نیاربانب ،

هیآ 114. دوه : هروس   . 2
«. ْدَرُص  » هدام يریمد : ناویحلا  ةایح   . 3

.291  / 61 راونألا : راحب  ر.ك :  . 4
، هیواعم ّمذ  شهوکن و  رد  املع  هاگدید  زا  ربتعم  ياهدنـس  هب  ار  یتایاور  نآ  ّفلؤم  هک  دیـسر  متـسد  هب  کچوک  یباتک  ریخا  نیا  رد   . 5

. تسا هدومن  لقن 
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 . 83  / 7 يرابلا : حتف  ر.ك :  . 6

اروشاع قیاقح  رد  درب  تسد 

اروشاع قیاقح  رد  درب  تسد 
هب يدرب  تسد  رگید  یمادقا  رد  دنوش ، قفوم  هیما  ینب  دـیزی و  يارب  وربآ  نتخاس  ینعی  دوخ  فدـه  هب  دنتـسناوتن  وردـنت  نابـصعتم  یتقو 

. دندرک یتافیرحت  هنیمز  نیا  رد  دندز و  اروشاع  دروم  رد  قیاقح 
: دینک ّتقد  لیذ  دراوم  رد  امش 

; رفس نیا  ندوب  یهلا  فیلکت  ناشتداهش و  زا  مالسلا  هیلع  ءادهشلادّیس  ییوگ  شیپ   . 1
. مالسلا هیلع  نیسح  ماما  تداهش  هرابرد  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  مرکا  ربمایپ  نانخس   . 2

یخرب فاصوا ، نیا  مامت  اب  دنتسناد . یم  زین  اه  هناخ  لخاد  نانز  یتح  هک  دوب  هدیـسر  مدرم  همه  شوگ  هب  دوب و  نشور  يردق  هب  رما  نیا 
نامه زا  دنتفرگ  میمصت  ترضح  دیسر ، مالسلا  هیلع  ءادهشلادّیس  هب  مالسلا  هیلع  ملسم  بانج  تداهـش  ربخ  هار  نیب  رد  یتقو  دنیوگ : یم 

. دندرک يریگولج  وا  نتشگرب  زا  ملسم  ناردارب  یلو  دندرگرب ، اج 
: دسیون یم  نینچ  دروم  نیا  رد  ریثک  نبا 

1; عجرت ال  اولاق : عجری  نأ  َّمَهَف 
. يدرگرب دیابن  وت  دنتفگ : یلو  ددرگرب ، تفرگ  میمصت  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

یم نینچ  دروم  نیا  رد  نارگید  2 و  یلاعت هّللا  همحر  دیفم  خیش  یبهذ و  يربط ، هتشذگرد 282 ،)  ) يرونید دوواد  نب  دمحا  هک  یلاح  رد 
: دومرف مالسلا  هیلع  ملسم  ترضح  ناردارب  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دنراگن :

. قاذام قوذن  وأ  انرأث ، بیصن  یّتح  عجرن  ام  هّللاو  اولاق : ؟ ملسم لتق  دقف  نورت ، ام 
3; ءالؤه دعب  شیعلا  یف  ریخ  ال  مالسلا : هیلع  لاقف 

؟ تسیچ امش  رظن  تسا ، هدیسر  تداهش  هب  رگید  ملسم 
. میشچب ار  تداهش  معط  ای  میریگب و  ار  وا  ماقتنا  ای  هک  نیا  ات  میدرگ  یمن  رب  زگره  ام  ادخ ! هب  دنگوس  دنتفگ : اه  نآ 

. درادن دوجو  اه  نآ  تداهش  زا  دعب  ایند  یگدنز  رد  يریخ  رگید  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
نآ هب  ار  ینخـس  رگید  يا  هّدـع  ریثک و  نبا  دوجو ، نیا  اب  اـّما  دـنا ، هدرک  لـقن  ار  نآ  ناـخّروم  هک  تسا  هدـش  تباـث  یعطق و  بلطم  نیا 

. دهد یم  ناشن  ار  نانآ  فده  ضرغ و  هک  دنهد  یم  تبسن  ترضح 
4 )!( دندش نامیشپ  ناشندمآ  زا  اروشاع  بش  رد  یلع  نب  نیسح  دنیوگ : یم  نانآ  زا  یخرب 

زور ای  بش  هک  دـنزاس  یم  تیاور  هنوگ  نیا  نانآ  زا  یخرب  هک  دـناسر  یم  ییاـج  هب  ار  راـک  یخیراـت  هثداـح  نیا  قیاـقح  رد  درب  تسد 
)!( دسرب مهافت  هب  وا  اب  یلکش  هب  ای  دنک و  تعیب  دیزی  اب  دورب و  ماش  هب  دش  هدامآ  یلع  نب  نیسح  اروشاع 

چیه تسا ، هّیما  ینب  دیزی و  يارب  ییوربآ  بسک  ناشدوخ ، لایخ  هب  اروشاع و  هعقاو  ندرک  گنر  مک  تهج  هب  هک  یتایاور  نینچ  نتخاس 
. دنک یمن  یفخم  ار  هعقاو  نآ  قیاقح  هاگ 

: دیوگ وا  هک  دنک  یم  تیاور  ناعمس  نب  ۀبقع  زا  دوخ  دنس  هب  دنک و  یم  در  ار  نخس  نیا  ّتنس  لها  یمان  خّروم  يربط 
ۀنیدملاب ۀملک  سانلا  هتبطاخم  یف  سیلو  لتق ، یّتح  هقرافأ  ملو  قارعلا ، یلإ  ۀّکم  نمو  ۀّکم  یلإ  ۀنیدملا  نم  هعم  تجرخف  ًانیسح ، تبحص 

نم نومعزی  امو  سانلا  رکاذتی  ام  مهاطعأ  ام  هّللاو  الأ  اهتعمس : دقو  ّالإ  هلتقم  موی  یلإ  رکسع  یف  الو  قارعلاب  الو  قیرطلا  یف  الو  ۀّکمب  الو 
5 ... ; ۀیواعم نب  دیزی  دی  یف  هدی  عضی  نأ 

اروشاع قیاقح  زا  ییاه  www.Ghaemiyeh.comهتفگان  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 152زکرم  هحفص 111 

http://www.ghaemiyeh.com


نآ ياه  ینارنخـس  رد  هچ  یطیارـش  ره  رد  مدـشن ، ادـج  وا  زا  هاگ  چـیه  مدوب ، هارمه  وا  اب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تکرح  زاـغآ  زا  نم 
هب ار  وا  هک  يزور  ات  مدوب  ناشیا  اـب  اـج  همه  رد  نایرکـشل ، دزن  هچ  قارع و  رد  هچ  اـه و  هار  رد  هچ  هّکم ، اـی  هنیدـم و  مدرم  اـب  ترـضح 

. دندناسر تداهش 
تـسد رد  تعیب  يارب  ار  شتـسد  تساوخ  یم  وا  هک  دـنیوگ  یم  مه  هب  دـنراد و  نامگ  مدرم  هک  دوبن  هنوگ  نیا  زگره  ادـخ ! هب  دـنگوس 

... . دهد رارق  هیواعم  نب  دیزی 
دیزی اب  تعیب  هب  میمـصت  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دشاب . مه  دیابن  هدوبن و  یفرح  نینچ  هک  دنک  یم  دای  دـنگوس  ناعمـس  نب  ۀـبقع  يرآ ،

! زگره دشاب ؟ هتفرگ 
نیب رد  هعقاو ، نیا  ریظن  یب  راـثآ  ندرک  اـثنخ  اروشاـع و  میظع  هثداـح  ندوـمن  گـنر  مک  يارب  اـه  نیا  همه  تسیچ ؟ يارب  اـه  غورد  نیا 

.145  / 4 مظتنملا : ر.ك   . 1 دنشاب . هدرک  هیما  ینب  دیزی و  زا  یتیامح  هناهب  نیا  هب  دنهاوخ  یم  نانآ  هک  ارچ  تسا ; ناناملسم 
.171  / 4 مالسالا : خیرات  ، 397  / 5 يربط : خیرات  ، 447  / 1 يرولا : مالعإ  ، 247 لاوطلا : رابخالا  ، 75  / 2 داشرالا :  . 2

.45 نازحالا : ریثم  ، 61  / 3 بهذلا : جورم   . 3
 . 83 هقرحملا : قعاوصلا   . 4
.413  / 5 يربط : خیرات   . 5

رگید ماجرفان  ياه  شالت 

رگید ماجرفان  ياه  شالت 
ترضح نآ  تمظعاب  تکرح  مالسلا و  هیلع  ءادهشلادّیس  زا  یفعـض  هطقن  چیه  دنتـسناوتن  هک  نیا  هدیاف و  یب  ياه  شالت  نیا  همه  زا  دعب 

نیا اما  دنزادنیب )!( کش  هلئسم  نیا  رد  دننک و  رود  ندوب  لتاق  زا  ار  دیزی  دندرک  یعـس  دنداد و  همادا  رگید  یلکـش  هب  ار  هزرابم  دنریگب ،
. دنام ماکان  زین  هویش 

يرایسب هّدع  دنسیون : یم  اتسار  نیا  رد  هدرک و  مایق  یعرش  هفیلخ  دیزی  هیلع  یلع  نب  نیـسح  دنتفگ : دندمآ و  يدیدج  شور  اب  راب  رگید 
تسا یجراخ  وا  سپ  هدومن ، مایق  یعرش  تموکح  هیلع  نیـسح  هک  لاح  اما   2. دندرک تعیب  دیزی  اب   1 رمع نب  هّللادبع  هلمج  زا  هباحص  زا 

)!( تسا هتفرگ  تروص  قح  هب  راتشک  نیا  دندناسر و  یم  لتق  هب  ار  وا  دیاب  و 
ار دوخ  لوپ  نتفرگ  اب  رمع  نب  هّللادبع  ربتعم ، كرادم  رد  یخیرات  یسررب  قبط  یفرط ، زا  دیـشخبن . يا  هدیاف  دنام و  ماکان  زین ، شالت  نیا 

دیزی لاـمعا  رد  دـشاب ، هباحـص  زا  رگا  یتـح  درک ، تعیب  دـیزی  اـب  هک  ره  ینعی  تسا ; سکع  رب  ـالماک  ناـیرج  نیا  تخورفهیواـعم . هـب 
. دشخب یم  ّتیعرش  دیزی  تموکح  هب  نانآ  تعیب  هک  نیا  هن  تسا ، کیرش 

هک نانچ  مه  دنا ، هدرک  تعیب  دـیزی  اب  هک  یناسک  یتلادـع  یب  تلادـع و  مدـع  وا و  ياه  تیانج  مرج و  رد  تکارـش  ینعی  دـیزی  اب  تعیب 
. تسا کیرش  وا  لامعا  یمامت  رد  هیواعم  شردپ 

زین نخـس  نیا  دینکن )!( نعل  ار  وا  سپ  هدرک ، هبوت  دیزی  دیاش  دنتفگ : دـیزی  ندوب  لتاق  هب  رارقا  اب  دـنداد و  رییغت  ار  نخـس  رگید  يا  هّدـع 
. تسا هتشادن  هدیاف 

. تسا دیع  زور  اروشاع ، دنتفگ : دندش و  دراو  رگید  هار  زا  زاب 
. میدروآ ار  بلطم  نیا  رت  شیپ  ام  تسا و  نافراع  هاگ  ترایز  دادغب ، رد  وا  ربق  نآلا  هک  تسا  هیفوص  هقرف  سیئر  مالک  نامه  نیا 

ارچ سپ  هدش ، لیان  ییالاب  الاو و  ماقم  هب  تداهـش  هب  ندیـسر  اب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دنتفگ : دنتـشادنرب و  هزرابم  زا  تسد  زاب  نانآ 
)!( دیشاب لاح  شوخ  دیاب  امش  دینک ؟ یم  يرادازع  وا  يارب 
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زین هویـش  نیا  اّما  دوشن . هتفگ  مدرم  يارب  البرک  تاقاّفتا  نایرج و  ات  دندرک  میرحت  ار  ترـضح  نآ  یناوخ  لتقم  یتحاران ، تّدش  زا  یتح 
. دربن شیپ  زا  يراک  درکن و  هدیاف 

؟ دننکب دیاب  هچ  هک  دندش  هدنامرد  ّریحتم و  نانآ  يرآ ،
. دشن ّرثؤم  بیذکت ،

. دادن تروص  يراک  کیکشت ،
. دربن شیپ  زا  ار  يراک  عافد ،

. دوب ریثأت  یب  هیجوت ،
ار وا  ياهراک  مینک و  عاـفد  وا  زا  میناوت  یمن  اـم  دوبن ، هباحـص  زا  دـیزی  نوچ  دنـسیون : یم  هتفرگ و  شیپ  رد  يرگید  هویـش  رگید ، یخرب 

. مییامن هیجوت 
همه ّتنـس  لها  هک  ارچ  درک ; هیجوت  ار  هباحـص  ياهراک  مامت  نآ  قبط  دـیاب  هک  تسا  ییانبم  هب  هراـشا  نخـس  نیا  هچ ؟ ینعی  نخـس  نیا 

داهتجا دنتخادنا ، هار  هب  ار  لمج  گنج  هک  ینانآ  دنیوگ : یم  ور ، نیا  زا  دنرادنپ . یم  دـهتجم  ار  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  هّللا  لوسر  هباحص 
وا دنتفگ : یم  ًامّلسم  دوب ، هباحص  زا  مه  دیزی  رگا  دنا . هدرک  داهتجا  دنتخادنا ، هار  هب  ار  گنج  نآ  دنتفر و  نیّفص  هب  هک  ینانآ  دنا . هدرک 

)!( درادن يریصقت  هدرک و  داهتجا 
هدناسر تداهـش  هب  تاّیـصوصخ ، اه و  یگژیو  نآ  اب  ار  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ِرتخد  ِدـنزرف  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادّیس  دـیزی ،

مه يرجا  دیاش  تسا و  روذعم  هدوب ، دهتجم  نوچ  هدرک و  اطخ  هابتـشا و  وا  دـنتفگ : یم  دـندز ، یم  هک  یفرح  تیاهن  انبم  نیاربانب  تسا .
)!( دوش داد  وا  هب 

هب طقف  رایـسب  هّدع  نیا  زا  هک  تسا  ینتفگ   . 1 دننک . یم  هیجوت  تسا ، هدز  رـس  هباحـص  زا  هک  یفالخ  ياهراک  انبم  نیا  قبط  نانآ  يرآ ،
دیزی اب  رمع  نب  هّللادـبع  تعیب  هب  رت  شیپ  هتبلا  تسا ، هدـماین  عبنم  نآ  رد  یباحـص  رگید  زا  یمان  دـننک و  یم  اـفتکا  رمع  نب  هّللادـبع  ماـن 

. میدرک هراشا 
.271 هیزمه : هدیصق  حرش   . 2

دیزی نعل  ریفکت و  يریذپانزیرگ 

دیزی نعل  ریفکت و  يریذپانزیرگ 
روط هب  اهنت  هن  هتفای ، ماجنا  هک  یقیقحت  قبط  ّتنس ، لها  ناگرزب  زا  یخرب  ور  نیا ، زا  دنام . ماکان  دیزی  زا  عافد  رد  اه  هویـش  همه  ماجنارس 

. دنیامن یم  مه  ریفکت  ار  وا  هکلب  دننک ، یم  نعل  ار  دیزی  حیرص 
رگید يا  هّدع  یّکم و  رجح  نبا  شریـسفت ، رد  یـسولآ  نیدلا  باهـش  يزوج ، نبا  ار  وا  رظن  تسا . هدرک  ریفکت  ار  دیزی  لبنح ، نب  دمحا 

: دسیون یم  هراب  نیا  رد  رجح  نبا  دنا . هدرک  لقن 
. هرفکب لبنح  نب  دمحأ  مامإلا  لاق  لب  هنم ، حئابقلا  کلت  رودص  هیلع  رثکتـسی  ًاغلبم ال  يوقتلا  نع  لالحنالاو  قسفلا  حئابق  نم  غلب  دیزی  ّنإ 

1 ... . لبنح نب  دمحأ  ماقم  هدنع  تتبث  کلذ  یف  ۀحیرص  هنم  تعقو  ایاضقل  ّالإ  کلذ  لقی  مل  ّهنأب  ًاعروو  ًاملع  هب  کیهانو 
ریفکت حیرص  روط  هب  ار  یسک  دمحا  رگا  فاصوا  نیا  اب  تساوقت . عرو و  تهج  زا  يدنلب  ماقم  لبنح  نب  دمحا  ماقم  رجح  نبا  لوق  هب  انب 

. تسا هدزرس  درف  نآ  زا  هک  تسا  ییاهراک  روما و  تلع  هب  دبال  دنک ،
نب دیزی  رفک  هب  مکح  ور ، نیا  زا  تسا . هدوب  تباث  لبنح  نب  دمحا  دزن  دـیزی ، زا  اه  تیانج  اهراک و  نیا  رودـص  هک  دوش  یم  مولعم  سپ 

. رصم پاچ  ، 271 270 ـ  هّیزمه : هدیصق  حرش   . 1 دنک . یم  هیواعم 
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دیزی نعل  هب  دقتعم  نادنمشناد 

دیزی نعل  هب  دقتعم  نادنمشناد 
: هلمج زا  دنیامن ، یم  مه  ریفکت  ار  وا  نانآ  زا  یخرب  یّتح  دننک . یم  نعل  ار  دیزی  حیرص  روط  هب  ّتنس  لها  ياملع  زا  یهورگ 

، ءاّرف یلعیوبا  یضاق 
، يزوج نبا  جرفلاوبا  ظفاح 

، یمثیه نسحلاوبا  ظفاح 
، ینازاتفت نیدلادعس 

1، يزاریش نسح  نب  دمصلادبع  خیش  ظفاح 
، یطویس نیدلا  لالج  ظفاح 

، يدادغب یسولآ  نیدلا  باهش 
، یّکم رجح  نبا  نیدلا  باهش 

2 و یجنزرب همالع 
3. هدبع دمحم  خیش 

رگا دوجو  نیا  اب  لاح  دنا . هدرک  تیاور  ار  هیواعم  نب  دیزی  نعل  هب  وا  رما  ای  لبنح  نب  دمحا  ریفکت  زین  رجح  نبا  زا  ریغ  يرگید  دارفا  هّتبلا 
، دشاب هتفگ  نینچ  دمحا  هک  تسین  مولعم  تسین و  تباث  لبنح  نب  دمحا  زا  بلطم  نیا  دنیوگب : دننک و  بیذکت  ار  دمحا  مالک  اه  یـضعب 

نایب عقاو و  هب  رارقا  قح ، لوق  زا  هک  دش  دهاوخ  یناسک  دننامه  دشاب ، هدرکن  ریفکت  ار  دیزی  دـمحا  رگا  هک  مییوگ  یم  نانآ  خـساپ  رد  ام 
فارشالا باسنا  باتک  رد  یناعمـس  . 493  / 3 فارـشالا : باسنا   . 1 دنا . هدـش  کیرـش  دـیزی  ياه  ملظ  رد  هدرک و  يراددوخ  تقیقح ،
تـساناوت یملاع  هدیمهف و  يدرف  هک  فاصوا  مامت  اب  وا  دسیون ...« : یم  یتافیرعت  زا  دـعب  يزاریـش  دمـصلادبع  خیـش  ظفاح  هرابرد  دوخ 

«. دنک یم  نعل  ار  هیماونب  همه  ناورم و  کلملادبع  هیواعم ، نب  دیزی  طقف 
. تسا هدروآ  هراب  نیا  رد  ار  وا  ترابع  وا و  مسا  یسولآ  نیدلا  باهش  . 71  / 26 یناعملا : حور   . 2

. تسا ّتنس  لها  نادنمشناد  نارّخأتم  زا  رصم و  لها  وا   . 3

ینازاتفت هاگدید 

ینازاتفت هاگدید 
: دسیون یم  دصاقم  حرش  رد  ینازاتفت  نیدلادعس 

هرهاظب ّلدی  تاقثلا ، ۀنسلأ  یلع  روکذملاو  خیراوتلا ، بتک  یف  روطسملا  هجولا  یلع  تارجاشملاو  تابراحملا  نم  ۀباحصلا  نیب  عقو  ام  ّنإ 
. قسفلاو ملظلا  ّدح  غلبو  قحلا  قیرط  نع  داح  دق  مهضعب  ّنأ  یلع 

، تسا يراج  نایوگ  تسار  نابز  رب  هتـشون و  خـیرات  تاحفـص  رب  تسا و  هداتفا  قاـّفتا  هباحـص  نیب  اـه  يریگرد  اـه و  گـنج  زا  هچ  نآ 
. دنا هدش  قسف  ملظ و  راچد  هدش و  جراخ  قح  ریسم  زا  هباحص  زا  یضعب  هک  نیا  رب  دراد  تلالد 

. تسا مّلسم  ینازاتفت  نیدلادعس  رارقا  هب  قح  ریسم  زا  نانآ  جورخ  هباحص و  زا  یضعب  قسف  نخس ، نیاربانب 
: دیازفا یم  هباحص ، زا  اهراک  نیا  ندز  رس  ییارچ  هب  خساپ  رد  يو 

الو ًاموصعم  ّیباحص  ّلک  سیل  ذإ  تاوهشلاو ، تاذللا  یلإ  لیملاو  ۀسائرلاو  کلملا  بلطو  دادللو  دسحلاو  دانعلاو  دقحلا  هل  ثعابلا  ناکو 

اروشاع قیاقح  زا  ییاه  www.Ghaemiyeh.comهتفگان  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 152زکرم  هحفص 114 

http://www.ghaemiyeh.com


اهل اورکذ  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  هّللا  لوسر  باحـصأب  مهّنظ  نسحل  ءاملعلا  ّنأ  ّالإ  ًاموسوم ، ریخلاب  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  یبنلا  یقل  نم  ّلـک 
... ; قیلت اهب  تالیوأتو  لماحم 

یناوهش تاّذل  سفن و  ياوه  هب  لیامت  تسایر و  ّبح  یهاوخایند ، تموصخ ، تداسح ، دانع ، هنیک ، هدش ، قسف  ملظ و  نیا  ثعاب  هچ  نآ 
راـکوکین يدرف  دـنیبب ، ار  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  سکره  هک  تسین  روـط  نیا  تسین و  موـصعم  يا  هباحـص  ره  هک  ارچ  تسا ;

. دنا هدرک  تّحص  رب  لمح  ار  نانآ  ياهراک  دنراد ، هباحص  هب  هک  یّنظ  نسح  اب  املع  هک  نیا  رگم  دشاب ،
: تسا ریز  نخس  اعدا  نیا  رب  دهاش  تسا . ینیقی  هباحص  زا  قسف  باکترا  ینازاتفت ، نخس  نیاربانب  سپ 

ثیحب ال ۀعانـشلا  نمو  ءافخإلل  لاجم  ثیحب ال  روهظلا  نمف  هلآو ، هیلع  هّللا  یلـص  ّیبنلا  تیبلا  لهأ  یلع  ملظلا  نم  مهدـعب  يرج  ام  اـّمأو 
ءوس یقبیو  روخصلا ، قشنتو  لابجلا  هنم  دَّهنتو  ءامسلاو  ضرألا  یف  نم  هل  یکبیو  ءامجعلاو  دامجلا  اهب  دهشت  داکت  ذإ  ءارآلا ، یلع  هابتـشا 

1(; یْقبَأَو ُّدَشَأ  ِةَرِخْآلا  ُباذََعلَو   ) یعس وأ  یضر  وأ  رشاب  نم  یلع  ۀنعلف  روهدلا ، ّرمو  روهشلا  ّرک  یلع  هلمع 
چیه رب  هک  دوب  راکـشآ  يدـیلپ  زا  رهاظ و  نانچ  نآ  هک  یتیانج  ملظ و  زا  داد ، خر  مالـسلا  مهیلع  ربمایپ  تیب  لـها  رب  هک  یثداوح  نآ  اـما 
هیرگ تیانج  نآ  رب  دوب ، اه  نامسآ  نیمز و  رد  هچ  نآ  دنهد و  یهاوگ  نآ  رب  اهراز  نش  اه و  نیمز  هک  دوب  کیدزن  دنامن و  یفخم  سک 

اه نامز  رورم  اه و  هام  یناشیپ  رب  تیانج  نیا  یتشز  دوش و  یم  هتفاکـش  اه  هرخـص  هدیـشک و  كان  هودنا  یهآ  ملظ ، نآ  زا  اه  هوک  درک .
تیاضر اه  نآ  راک  هب  ای  هداد و  ماجنا  ناشیا  ریـسم  رد  یـشالت  ای  دوش ، هارمه  اه  نآ  اب  هک  یـسک  ره  رب  دـنوادخ  تنعل  سپ  دـنام ، یقاـب 

«. تسا رتشیب  نآ  ياقب  رتدیدش و  ترخآ  ناهج  باذع  هنیآ  ره  . » دشاب هتشاد 
: دیوگ یم  دنک و  یم  حرطم  ار  یلاؤس  همادا  رد  ینازاتفت 

. دیزیو کلذ  یلع  اوبری  ام  قحتسی  نأب  مهملع  عم  دیزی  یلع  نعللا  ِزّوَُجی  مل  نم  بهذملا  ءاملع  نمف  لیق : نإف 
2 ... ; یلعألاف یلعألا  یلإ  یقتری  نأ  نع  ًایماحت  انلق :

. دنناد یمن  زیاج  ار  وا  نعل  ارچ  دنراد ، ار  دیزی  رب  نعل  قاقحتسا  هب  ملع  هک  يدوجو  اب  بهذم  نادنمشناد  دیوگب : یسک  رگا  سپ 
... . نیشیپ يافلخ  هب  نعل  ندرکن  تفرشیپ  تهج  هب  تفگ : دیاب  خساپ  رد 

. دنک یم  تیارس  مه  هیواعم  زا  رتالاب  هب  هاگ  نآ  دنک . یم  تیارس  شردپ  هب  دور و  یم  رتالاب  وا  نعل  دوش ، نعل  دیزی  رگا  يرآ ،
؟ ینک یم  عنم  دیزی  نعل  زا  ارچ  دندیسرپ : يدادغب ، یلبنح  ریهز  نب  ثیغملادبع  ظفاح  زا  یتقو  تهج ، نیمه  هب 

: داد خساپ 
3; ءافلخلا ُنَْعُلی  الئل 

. دنریگن رارق  نعل  دروم  افلخ  ات 
يارب نکلو  دننادب  نعل  قحتـسم  ار  دیزی  مه  نانآ  دیاش  دش . نشور  دننک ، یم  يریگولج  دیزی  نعل  زا  هک  یناسک  فده  نایب ، نیا  اب  سپ 

هیآ 127. هط : هروس   . 1 دنوش . یم  دیزی  نعل  عنام  دورن ، رتالاب  دنکن و  یقّرت  نعل  هک  نیا 
.311 310 ـ   / 5 دصاقم : حرش   . 2

.161  / 21 ءالبنلا : مالعا  ریس  ر.ك :  . 3

دیزی نعل  يربط و 

دیزی نعل  يربط و 
رد يا  هماـن  شخب  وا  دوب . ساـّبعلا  ینب  ياـفلخ  زا  دـضتعم  دـنک . یم  تیاور  یـساّبع ، دـضتعم  زا  يا  هماـن  شخب  دوخ ، خـیرات  رد  يربط 

: دیامن یم  رداص  هنوگ  نیا  دیزی  وهیواعم  هّیما و  ینب  شهوکن 
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راـیخ یلع  هل  ۀـعیبلا  هذـخأو  دورقلاو ، دوهفلاو  كویدـلا  بحاـص  ریّمخلا ، ّربـکتملا  هنبإ  یلإ  هّللا  داـبع  هؤاـعدو  هّللا  نیدـب  هراـثیإ  هنمو  ... 
هروجفو هنارکـس  نیاـعیو  هقهرو ، هثبخ  یلع  علّطیو  ههفـس  ملعی  وهو  ۀـبهرلاو ، دـیدهتلاو  ۀـفاخإلاو  دـیعوتلاو  ةوطـسلاو  رهقلاـب  نیملـسملا 

،... ; هرفکو
تسا و هارمه  یلاح  یب  تلفغ و  ترارش و  اب  هک  راوخ  بارـش  ّربکتم و  يدنزرف  دناوخ ; ارف  شدنزرف  يوس  هب  ار  ادخ  ناگدنب  هیواعم  ... 

تهافـس هب  وا  دوخ  هک  نآ  لاح  تفرگ و  تعیب  وا  يارب  دیعبت  دیدهت و  ندـناسرت ، دـیعو ، هدـعو و  روز ، هطـساو  هب  ناناملـسم  ِنیرتهب  زا 
. دوب هدید  دوخ  مشچ  اب  ار  وا  رفک  هانگ و  يراوخ ، بارش  تشاد و  یهاگآ  شدنزرف  تثابخ  یتسپ و  و  يدرخ ) یب  ینادان و  )

«. تشاد یهاگآ  دیزی  تهافس  زا  هیواعم  ههَفَس ; ملعی  وهو  : » دیوگ یم  وا  دینک ! تقد  ترابع  نیا  رد 
یم تّحـص  رب  لمح  ار  هیواعم  لمع  ام  دـیوگ : یم  نودـلخ ـ  نبا  هلمج  زا  یّنـس ـ  نادنمـشناد  زا  یـضعب  هک  ارچ  تسا ; یبوخ  هتکن  نیا 

وا لاوحا  زا  هتخانـش و  یمن  ار  شدـنزرف  دـیاش  دروآ ، راک  رـس  رب  لتق  دـیدهت و  باعرا و  روز و  هب  نینچ  نیا  ار  دـیزی  وا  هک  نیا  مینک و 
)!( تسا هتشادن  یعالّطا 

: دیازفا یم  همان ، شخب  نآ  همادا  رد  یسابع  دضتعم 
ۀعیقولا ةّرحلا  لهأب  عقوأف  نیملـسملا ، دـنع  مهلئاوطو  نیکرـشملا  تارأثب  بلط  هلوسرو ، هّللا  یـصعو  هل ، هأّطو  هنم  هنّکم  ام  هنم  نّکمت  اّملف 

: هکرشل ًارهظم  هرفکب  ًارهاجم  لاقف  اهیف ،... نیحلاصلا  نم  بکترا  اّمم  شحفأ ، الو  اهنم  عنشأ  مالسإلا  یف  نکی  مل  یّتلا 
; لسألا عقو  نم  جرزخلا  عزج  اودهش ***  ردبب  یخایشأ  تیل 

ناکرشم و یهاوخ  نوخ  هب  دومن ، یچیپرـس  وا  لوسر  ادخ و  نامرف  زا  دش و  اّیهم  وا  يارب  زیچ  همه  دیـسر و  تردق  هب  دیزی  هک  ینامز  ... 
خر مالـسا  رد  نآ  زا  رت  شحاف  رت و  تشز  هک  دروآ  دوجو  هب  هّکم  لها  يارب  ار  يا  هثداـح  تخادرپ و  ناناملـسم  دزن  رد  ییاـمن  تردـق 

: تفگ دوب  رهاظ  وا  كرش  راکشآ و  شرفک  هک  یلاح  رد  و  دوب ،... هدادن 
. دندرک یم  هدهاشم  ام  ندز  ریشمش  زا  ار  جرزخ  یبات  یب  دندوب و  ام  هفئاط  زا  ردب ) گنج  رد  هدش  هتشک   ) ناگرزب شاک  يا 

هعقاو هرابرد  هّیمیت  نبا  هّیماونب و  بتکم  نادرگاش  یتنرتنیا ، ياه  تیاس  رد  هزورما  یخیرات ، قیاقح  نیا  زا  اه  نرق  تشذـگ  زا  دـعب  يرآ ،
. دننک كاپ  هّیما  نادناخ  دیزی و  ياه  تیانج  زا  ار  گنن  هکل  نآ  دنهاوخ  یم  دننک و  یم  هشقانم  هّرح ، راب  فسا 

: دسیون یم  دزادرپ و  یم  دیزی  تیصخش  یفرعم  هب  همان  شخب  نیا  رد  یساّبع  دضتعم 
; هّللادنع نم  ءاج  امب  الو  هّللاب  نمؤی  الو  هلوسر  یلإ  الو  هباتک  یلإ  الو  هنید  یلإ  الو  هّللا  یلإ  عجری  نم ال  لوقو  نیدلا  نم  قورملا  وه  اذه 

ادـخ لوسر  نآرق و  نید و  هب  هن  ادـخ ، هب  هن  هک  تسا  یـسک  مالک  وا ، نخـس  هدـنادرگرب و  يور  نید  زا  هک  تسا  یـسک  ناـمه  دـیزی ) )
. درادن نامیا  تسوا ، بناج  زا  هچ  نآ  ره  ادخ و  هب  وا  درادن . یتشگزاب 

: دسیون یم  دنک و  یم  هراشا  اروشاع  ناتساد  هب  همان  شخب  نیا  همادا  رد  سپس 
نم هعقوم  عم  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  هّللا  لوسر  تنب  ۀـمطاف  نباو  یلع  نب  نیـسحلا  مد  هکفـس  مرتخا ، اـم  مظعأو  کـهتنا  اـم  ظـلغأ  نم  ّمث 

بابش ةدایسب  هیخألو  هل  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  هّللا  لوسر  ةداهـشو  لضفلاو ، نیدلا  نم  هتلزنمو  هنم  هناکمو  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  هّللا  لوسر 
راّفک نم  ًاموق  هتیب  لهأبو  هب  لتقی  اّمنأکف  هتمرحب . ًۀناهتـساو  هترتعل ، ةدهاجمو  هلوسرل ، ةوادعو  هنیدب ، ًارفکو  هّللا ، یلع  ًءارتجا  ۀّنجلا ، لهأ 

نم هل  ّدعأو  هدی ، تحت  ام  هبلسو  هعرفو ، هلـصأ  ثتجاو  هرمع  هّللا  رتبف  ةوطـس ، هنم  بقری  الو  ًۀمقن  هّللا  نم  فاخی  ال  ملیدلاو ، كرتلا  لهأ 
1; هتیصعمب هّللا  نم  هّقحتسا  ام  هتبوقعو  هباذع 

هیلع هّللا  یلص  ادخ  لوسر  رتخد   ) همطاف یلع و  ِدنزرف  نوخ  دروآ ; راب  هب  ار  يدوبان  نیرت  گرزب  تسکـش و  تمرح  یمحر  یب  اب  سپس 
لوسر تشاد و  الاو  یهاگیاج  تلیضف  يراد و  نید  تهج  زا  ناوارف و  یتلزنم  ادخ  لوسر  دزن  هک  ینیسح  تخیر ; ار  نیسح  ینعی  هلآو )

نید هب  رفک  ادخ ، رب  ییاورپ  یب  زا  لامعا  نیا  مامت  دنتشهب . ناناوج  رورس  دّیـس و  شردارب  وا و  هک  داد  یهاوگ  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ادخ 
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تیب لها  اب  نانچ  اه  نآ  تفرگ . تروص  یهلا ، میرح  هب  تناها  هلآو و  هیلع  هّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تیب  لها  وا و  هداتـسرف  اـب  ینمـشد  و 
یهلا باذـع  زا  لاح ، نیا  رد  دـننک و  یم  هزرابم  كرت  ملید و  راـید  زا  ینارفاـک  اـب  ییوگ  هک  دنتـشادرب  ناـیم  زا  ار  اـه  نآ  دـندیگنج و 

... . دندیسرتن
. دهد یم  رارق  نیرفن  دروم  ار  نانآ  همان ، شخب  نیا  نایاپ  رد  یسابع  دضتعم 

ءادهشلادّیس و بقانم  لیاضف و  تابثا  يارب  یلو  میراد ، تایاور  نآرق و  زا  يدایز  بلاطم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  يرترب  لضف و  رد  هتبلا 
.60  / 10 يربط : خیرات   . 1 تسا . یفاک  تّدوم  هیآ  مالسلا  مهیلع  تیب  لها 

یسولآ هاگدید 

یسولآ هاگدید 
وا دراد . یبلاج  تارابع  هنیمز  نیا  رد  يو  تسا . یـسولآ  دنک ، یم  نعل  ار  دیزی  حیرـص  روط  هب  هک  تنـس  لها  نادنمـشناد  زا  رگید  یکی 
رب هفیرـش  هیآ  نیا  قبط  املع  هک  دـسیون  یم   1( ْمُکَماحْرَأ اوُعِّطَُقتَو  ِضْرَْألا  ِیف  اوُدِـسُْفت  ْنَأ  ُْمْتیَّلََوت  ْنِإ  ُْمْتیَـسَع  ْلَهَف  : ) هکرابم هیآ  لـیذ  رد 

یتقو هک  دننک  یم  لقن  دـمحا ، ماما  زا  هقرحملا  قعاوصلا  رد  یّکم  رجح  نبا  هعاشالا و  رد  یجنزرب  دـنا . هدرک  لالدتـسا  دـیزی  نعل  زاوج 
ار وا  دنوادخ  نآرق ، رد  هک  یـسک  دوشن  نعل  هنوگچ  تفگ : دمحا  درک ، لاؤس  دیزی  نعل  هرابرد  شردپ  زا  لبنح  نب  دمحا  دنزرف  هّللادبع 

. تسا هدرک  نعل 
: تفگ لبنح  نب  دمحا  ماما  ما . هدیدن  دیزی  رب  ینعل  نآ  رد  یلو  ما ، هدناوخ  ار  نآرق  نم  متفگ : مردپ  هب  دیوگ : یم  هّللادبع 

؟ دیزی هلعف  اّمم  ّدشأ  ۀعیطقو  داسف  يأو   2( ْمُکَماحْرَأ اوُعِّطَُقتَو  ِضْرَْألا  ِیف  اوُدِسُْفت  ْنَأ  ُْمْتیَّلََوت  ْنِإ  ُْمْتیَسَع  ْلَهَف  : ) لوقی یلاعت  هّللا  ّنإ 
دنوـیپ دـییامن و  داـسف  نیمز  رد  هک  دور  یم  راـظتنا  نـیا  زج  اـیآ  دـیریگ  تـسد  هـب  ار  تموـکح  رگا  سپ  : » دـیامرف یم  لاـعتم  دـنوادخ 

؟ دش بکترم  دیزی  هک  تسا  یلامعا  زا  رتالاب  هانگ  داسف و  مادک  یتسار  هب  و  دینک »؟ عطق  ار  يدنواشیوخ 
فیلکت نارود  لوط  رد  هدوب و  دنـسپان  تافـص  ياراد  وا  هک  ارچ  درک ; فّقوت  دیزی  نعل  رد  دیابن  نیاربانب ، دـیازفا : یم  همادا  رد  یـسولآ 

. تسا هدش  یگرزب  ناهانگ  بکترم 
: دیوگ یم  دیامن و  یم  بلط  لاعتم  دنوادخ  زا  نانآ ، يارب  ار  مدرم  عیمج  ناگتشرف و  ادخ ، تنعل  نانخس ، نیا  لقن  زا  دعب  یسولآ 

رتاوت اّمم  هتیب  لهأل  هتناهإو  هراشبتـساو  مالـسلاو ـ  ةالـصلا  هیلعو  هّدـج  یلع  نیـسحلا ـ  لتقب  هاضرو  تیبلا  لهأب  هلعف  اـم  يربکلا  ۀـماطلاو 
... . هانعم

رگید کی  هب  دندش و  داب ـ  شّدج  وا و  دوخ  رب  دنوادخ  تاولص  مالس و  نیسح ـ  لتق  هب  یـضار  دندروآ و  تیب  لها  رب  هک  یگرزب  يالب 
رتاوت هب  هک  تسا  یلئاسم  مالسلا ) هیلع  ءادهشلادّیس  تداهـش  رابخا   ) اه نیا  همه  دنداد ، رارق  تناها  دروم  ار  وا  تیب  لها  دنداد و  تراشب 

. تسا هدیسر  ام  هب  يونعم 
بلطم نیا  دـنکن  تساـجک ؟ بلطم  نیا  دنـس  دـنیوگ : یم  دـنوش و  یم  ادـیپ  هزوح  لـخاد  رد  يدارفا  فاـصوا ، نیا  ماـمت  اـب  یتـسار ، هب 

؟ دشاب هدش  فیرحت 
: دیوگ یم  درادن ، مالسلا ، مهیلع  تیب  لها  اب  یطابترا  چیه  هدیقع  رکف و  رظن  زا  هک  یسولآ  نیدلا  باهش 

ۀمّـالعلا لاـقو  یلعی ، وبأ  یـضاقلا  هقبـسو  يزوـجلا ، نبا  ۀّنـسلا  رـصان  ظـفاحلا  مهنم : ءاـملعلا ، نم  ۀـعامج  هنعلب  حّرـصو  هرفکب  مزج  دـقو 
. هناوعأو هراصنأ  یلعو  هیلع  یلاعت  هّللا  ۀنعل  هنامیإ ، یف  لب  هنأش  یف  فّقوتن  ال  ینازاتفتلا :

. یطویسلا لالجلا  هنعلب : حّرص  نّممو 
ّیلع ۀـّیرذ  نم  ءاسنلاو  لاـفطألا  یقلف  جرخ  دـیزی  یلع  قارعلا  نم  درو  اّـمل  یّبسلا  ّنإ  تاـیفولاب : یفاولا  باـتکو  يدرولا  نبا  خـیرات  یفو 
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... ; لوقی أشنأف  بارغ  بعن  مهآر  اّملف  نوریج ، ۀّینث  یلع  اوفرشأ  دقو  حامرلا  فارطأ  یلع  سوؤرلاو  امهنع  هّللا  یضر  نیسحلاو 
نبا ظفاح  تنـس  هدـنهد  يرای  زا : دـنترابع  اه  نآ  دـننک ، یم  حیرـصت  وا  نعل  هب  دـنراد و  داقتعا  دـیزی  رفک  هب  املع  ناـگرزب  زا  یتعاـمج 

يادخ تنعل  میرادن ، فقوت  وا  نامیا  رد  هکلب  وا  ییوگدب  رد  دیوگ : یم  ینازاتفت  همالع  و  تسا . یلعیوبا  یضاق  وا ، زا  رت  شیپ  يزوج و 
. داب وا  ناروای  نارای و  رب  وا و  رب  یلاعت 

. تسا یطویس  نیدلا  لالج  دنا ، هدرک  وا  نعل  هب  حیرصت  هک  یناملاع  هلمج  زا  و 
ناکدوک و وا  دندرب ، دیزی  دزن  هب  ار  ناریـسا  قارع  زا  هک  ینامز  تسا : هدمآ  هنوگ  نیا  تایفولاب  یفاولا  باتک  رد  يدرو و  نبا  خـیرات  رد 

يادـص هک  یلاح  رد  درک و  هدـهاشم  دوب ، هدـش  هدز  اه  هزین  رب  هک  ار  ییاهرـس  اـمهنع و  هّللا  یـضر  نیـسح  یلع و  نادـناخ  زا  ار  یناـنز 
... . دناوخ ار  يراعشا  دمآ ، یم  یغالک 

وا زا  هّنـسلا  جاهنم  باتک  رد  دنک و  یم  دامتعا  وا  نانخـس  هب  یلیخ  هّیمیت  نبا  تسا . ّتنـس  لها  گرزب  ياه  تیـصخش  زا  یلعیوبا  یـضاق 
تیب لها  اب  وا  ینمـشد  هک  ارچ  دریذـپب ; ار  وا  نخـس  دـنک و  تیعبت  یلعیوبا  زا  تسین  رـضاح  عوضوم  نیا  رد  یلو  دـنک ، یم  لقن  ناوارف 

. دهد یمن  ار  يوریپ  نینچ  هزاجا 
: دیازفا یم  همادا  رد  یسولآ 

مرکا ربمایپ  هب  ًالـصا  هک  تسا  یثیبخ  دیزی  مراد ، نم  هک  ینامگ  داقتعا و  هب  دـنک و  یم  راکـشآ  يرفک  زا  تیاکح  راعـشا ، نیا  ندـناوخ 
تیب لها  هلآو و  هیلع  هّللا  یلـص  ربمایپ  مرح  لها  یهلا و  مرح  هّکم و  لـها  هراـبرد  وا  هک  ییاـهراک  هتـشادن و  ناـمیا  هلآو  هیلع  هّللا  یلص 

تـساجن نایم  رد  میرک  نآرق  زا  گرب  کی  نتخادنا  زا  رتمک  هدش  ماجنا  وا  گرم  زا  دـعب  ای  هداد  ماجنا  تایح  نارود  رد  یمارگ ، لوسر 
تالاح و منک  یمن  نامگ  نم  دنهد و  یم  اوتف  وا  رفک  هب  املع  همه  دهد ، ماجنا  ار  يراک  نینچ  دـمع  يور  زا  یـسک  رگا  هک  ارچ  تسین ;

ناگرزب هک  یتّلع  اهنت  یلو  دـشاب ، هدـنام  یفخم  اه  نآ  دـید  زا  خـیرات  لوط  رد  دـشاب و  هدیـشوپ  ناناملـسم  ناـگرزب  رب  دـیزی  ياـهراتفر 
3. تسا هدوب  اه  نآ  رب  تموکح  هبلغ  دیدش و  قانتخا  دنا ، هدومنن  تفلاخم  وا  اب  دنا و  هدرکن  مایق  وا  هیلع  ناناملسم 

لباقم رد  دنا و  هدرک  توکـس  تایانج  نیا  ربارب  رد  هک  نیعبات  هباحـص و  ریغ  هباحـص ، زا  یناسک  يارب  دهاوخ  یم  نخـس  نیا  اب  یـسولآ 
. دشارتب يا  هناهب  رذع و  دنا ، هدرکن  مایق  دیزی 

هیآ 22. هلآو : هیلع  هّللا  یلص  دّمحم  هروس   . 1 تسا ؟ ینتفریذپ  هناهب  رذع و  نیا  یتسار  هب  ایآ 
هیآ 22. هلآو : هیلع  هّللا  یلص  دّمحم  هروس   . 2

.73  / 26 یناعملا : حور   . 3

یسلدنا مزح  نبا  هاگدید 

یسلدنا مزح  نبا  هاگدید 
: دسیون یم  دیزی  هرابرد  یسلدنا  مزح  نبا 

1; درجم یغب  وهو  هل  لیوأت  الف  اینّدلا  ضرغل  ۀیواعم  نب  دیزی  مایق 
. تسا نایغط  یشکرس و  کی  طقف  نیا  درک و  ناوت  یمن  یهیجوت  چیه  دومن و  مایق  يویند  تسایر  ایند و  تهج  هب  دیزی 

1 دنا . هتشون  وا  لاح  حرش  رد  ار  هتکن  نیا  تسا و  هدوب  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  نانمشد  زا  مزح  نبا  نیمه  هک  تسا  بلاج  هتکن  نیا  رکذ 
.98  / 11 یلحملا : ر.ك : . 

یناکوش یضاق  هاگدید 
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یناکوش یضاق  هاگدید 
: دیوگ یم  نینچ  دیزی  هرابرد  زین  یناکوش  یضاق 

دیزی ةرّهطملا ، ۀعیرشلا  ۀمرحل  کتاهلا  ریّکسلا ، ریّمخلا  یلع  غاب  هنع  هّللا  یضر  طبـسلا  نیـسحلا  ّنأب  اومکحف  ملعلا ، لهأ  ضعب  طرفأ  دقل 
1 ... ; دولجلا اهنم  ّرعشقت  تالاقم  نم  بجعلل  ایف  ۀیواعم  نب 

، دنا هدومن  يور  هدایز  دنا ، هدرک  مکح  هلآو ) هیلع  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  رتخد  دنزرف   ) نیـسح ندوب  یـشروش  هب  هک  ملع  لها  زا  یناسک 
ندب هک  ییاهراتفگ  زا  تسا  یتفگش  ياج  سپ  درک . مایق  دیزی ، ینعی  دومن ; کته  ار  یهلا  هناخ  تمرح  هک  یـسک  راوخ و  بارـش  رب  وا 

. دزادنا یم  هزرل  هب  ار 
رت شیپ  هک  یکلام  یبرع  نبا  ای  يدادـغب  یلبنح  ریهز  ثیغملادـبع  لثم  يدارفا  هاگدـید  هب  دراد  يا  هراشا  نخـس  نیا  اب  یناـکوش  یـضاق 

.147  / 7 راطوالا : لین  ر.ك :  . 1 میدرک . نایب  ار  اه  نآ  هاگدید 

ضیقن دض و  ياه  يریگ  عضوم 

ضیقن دض و  ياه  يریگ  عضوم 
نآ لاثم ، يارب  تسا . هدز  رـس  ّتنـس  لها  ياملع  زا  یخرب  زا  هک  تسا  یـضیقن  دض و  ياه  يریگ  عضوم  رظن و  فالتخا  رکذ  لباق  هتکن 

يوتفلا مان  هب  رگید  یباتک  رد  یلو  دـنک ، یم  شنزرـس  تمالم و  ار  دـیزی  هیزمه  هدیـصق  حرـش  رد  یّکم  رجح  نبا  میدرک ، لقن  هک  ناس 
نآ رکنم  دهاوخ  یم  هکلب  دنک ، یم  دیدرت  دشاب ، وا  روتسد  هب  مالسلا  هیلع  ءادهشلادّیس  تداهش  هک  نیا  دیزی و  ندوب  لتاق  رد   1 هیثیدحلا

. دوشب زین 
ّبس و هن  میراد و  یم  تسود  ار  دیزی  هن  ام  دیوگ : یم  یفرط  یب  یعون  اب  ییاج  رد  يو  تسا . هدش  راچد  ییوگ  ضقانت  نیا  هب  زین  یبهذ 

: دیوگ یم  رگید  ییاج  رد  مینک . یم  ششنزرس 
هتقمف ةّرحلا ، ۀعقوب  اهَمَتَخو  نیسحلا  دیهـشلا  لتقب  هتلود  حتتفا  رکنملا ، لعفیو  رکـسملا  لوانتی  ًافلج  ًاظیلغ  ًاّظف  ًایبصان  ۀیواعم  نب  دیزی  ناک 

2 ... ; هرمع یف  كرابی  ملف  سانلا 
نتشک اب  وا  تلود  دش ، یم  تشز  لامعا  بکترم  دوب و  تسم  هراومه  هک  تسا  لقع  یب  يدرف  لد و  گنس  وا  هدش ، جراخ  نید  زا  دیزی 

... . درکن ادیپ  تکرب  وا  رمع  مدرم  نیرفن  هب  تفای و  نایاپ  هّرح  هعقاو  اب  زاغآ و  نیسح 
زا نتفگ ، رکذ  دینکن و  نعل  ار  دیزی  امـش  دـنک : یم  راهظا  ییوگ  ضقانت  اب  میدرک ، لقن  نیدـلا ، مولع  ءایحا  زا  ام  هک  ناس  نآ  زین  یلازغ 

ششخب بلط  وا  يارب  دشاب ، هدرک  هبوت  دیاش  هدادن و  مالسلا  هیلع  ءادهـشلادّیس  لتق  هب  روتـسد  دیزی  دیاش  هک  ارچ  تسا ; رتهب  ندرک  نعل 
...)!( دینک

ار یفرح  نینچ  فالخ  تسا ، هتـشون  شا  یگدـنز  رخاوا  رد  هک  نیرادـلا  یف  ام  فشکو  نیملاعلا  ّرـس  مان  هب  دوخ  رگید  باتک  رد  یلازغ 
3. دهد یم  رارق  شنزرس  دروم  ار  دیزی  دنز و  یم 

هک يروط  نامه  دـنا ، هدومن  دـیدرت  یلازغ  هب  باـتک  نیا  باـستنا  رد  تسین و  یلازغ  دـماحوبا  يارب  باـتک  نیا  دـنیوگ : یم  یخرب  هّتبلا 
. دراد دوجو  دیدرت  هبیتق  نبا  هب  هسایسلاو  ۀمامالا  باتک  باستنا  هرابرد 

امهیلع نیـسح  ماما  نسح و  ماما  هرابرد  هک  ار  یـشخب  یلو  دـنا ، هدرک  پاچ  ار  دعـس  نبا  يربکلا  تاقبطلا  باتک  هک  دـش  هراشا  رت  شیپ 
. دنا هدرکن  پاچ  تسا ، مالسلا 

یهاگ دـننک ، یمن  پاچ  ار  باتک  یهاگ  دـننک : یم  هدافتـسا  یفلتخم  ياه  هویـش  زا  دـننز ، یم  يدرب  تسد  قیاـقح  هب  هک  يدارفا  يرآ ،
دنا و هدرک  یگدنز  لاس  داتفه  ای  تصـش  ایند  نیا  رد  هک  دـنوش  یم  ینادنمـشناد  ناملاع و  دوجو  رکنم  یهاگ  دـنوش و  یم  باتک  رکنم 
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)!( تسا هدوبن  یمدآ  نینچ  الصا  هک  دنیوگ  یم  نانیا 
يدرف نینچ  دنیوگ : یم  وا  هرابرد  هک  تسا  ۀـیمامالا  ۀعیـشلا  بهذـم  ُترتخا  اذامل  باتک  بحاص  یکاطنا  نیما  دـمحا  خیـش  هنومن ، يارب 

)!( تسا نایعیش  تسد  هتخاس  درف  نیا  هتشادن و  دوجو 
تنوکـس اـم  لزنم  رد  دنتـشاد ، قارع  هب  هک  يرفـس  رد  ناـنآ  دـندوب . ردارب  ود  نیما  دـمحا  خیـش  نیما و  دّـمحم  خیـش  هـک  تـسا  ینتفگ 

یم اه  یباّهو  هچب  زا  یخرب  لاـح  مدرک . نهپ  ار  اـه  نآ  باوخ  تخر  و  مدرک ، ییاریذـپ  راـهان  ماـش و  هب  ناـشیا  زا  اـهراب  نم  دـندیزگ .
مه سکع  ناملزنم  رد  نانآ  اب  اـم  هک  یلاـح  رد  درادـن ، دوجو  مسا  نیا  هب  يدرف  دـنا و  هدرک  تسرد  اـه  هعیـش  ار  یـسک  نینچ  دنـسیون :

. میا هتفرگ 
زا هنیمز  نیا  رد  تسا و  یلازغ  يارب  نیملاعلا  ّرـس  باتک  هک  دناسر  یم  تابثا  هب  يدـهاوش  اب  راونالا  تاقبع  گنـس  نارگ  باتک  بحاص 
زا یبهذ  هک  ینانچ  مه  دروآ ; یم  دهاش  بلطم  نیا  رب  دنک ، یم  لقن  ار  یبلطم  نیملاعلا  ّرـس  زا  لادتعالا  نازیم  باتک  رد  هک  یبهذ  دوخ 

. دروآ یم  ار  یبلاطم  هبیتق  نبا  هسایسلاو  ۀمامالا  باتک 
نانآ صیخـشت  نف و  لها  هتفگ  قبط  باتک  نیا  دـنک . یم  دنتـسم  ار  هبیتق  نبا  هب  شدانتـسا  تباث و  زین  ار  باتک  نیا  دوجو  لـقن  نیا  اـب  وا 
نیا نم  دوش . یم  يرادـهگن  یمالـسا  ياروش  سلجم  هناـخباتک  رد  نارهت  رد  نونکا  مه  هک  ددرگ  یمرب  موس  نرق  هب  هک  دراد  يا  هخـسن 

ۀمامالا ناونع  هب  نونکا  هک  یباتک  اب  باتک  نیا  قیبطت  رد  دراد . دوجو  نآ  يور  ّتنـس ، لـها  ناـگرزب  زا  یخرب  رهُم  ما و  هدـید  ار  هخـسن 
. درادن دوجو  هخسن  ود  نیا  نیب  یقرف  چیه  هک  مینک  یم  هدهاشم  زاین ، دروم  دراوم  رد  صوصخ  هب  دراد ، دوجو  هسایسلاو 

.193 هیثیدحلا : يوتفلا   . 1 4. دنا هدربن  شیپ  زا  يراک  هدنام و  ماکان  نانآ  همه  درادن و  هدیاف  اه  شور  نیا  زا  مادک  چیه  نیاربانب ،
.38  / 4 ءالبنلا : مالعا  ریس   . 2

ار یبلاطم  دنا ، هدرک  تعیب  ضقن  هباحص  زا  یـضعب  هک  نیا  ریدغ و  ثیدح  نایب  رد  یبلاطم  باتک  نیا  تسا  ینتفگ  . 23 نیملاعلا : رس   . 3
. دشاب هدش  رصبتسم  شرمع  رخاوا  رد  صخش  نیا  هک  دنهد  یم  لامتحا  املع  زا  یخرب  دیامن . یم  الم  رب  ار  زیچ  همه  دنک و  یم  نایب 

تسج و اب  ندروخ ، رگج  نوخ  ناوارف و  ياه  تّقـشم  اب  یلاعت  هّللا  همحر  یئابطابط  زیزعلادـبع  اـقآ  نوچ  مه  یگرزب  طیارـش ، نیا  رد   . 4
. تسا هدومن  پاچ  ار  اه  نآ  هدرک و  خاسنتسا  ار  ییاه  هخسن  اه  هناخ  باتک  رد  وج 

. تسا هدرک  پاچ  هتفای و  تسد  يرذالب  فارشالا  باسنا  دننام  یّطخ  ياه  هخسن  زا  یضعب  هب  زین  هّللا  همحر  يدومحم  ياقآ  نینچ  مه 

هدیکچ

هدیکچ
: ددرگ یم  هصالخ  هنوگ  نیا  دش ، حرطم  نونک  ات  هچ  نآ 

; تسا هدوب  هدش  میظنت  شیپ  زا  يا  هشقن  همانرب و  هکلب  هدوبن ، ّتبحم  لیلد  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هرابرد  دیزی  هب  هیواعم  ّتیصو   . 1
: تسا هدوب  هکم  زا  مالسلا  هیلع  ءادهشلادّیس  ترضح  ندومن  نوریب  زاجح  رد  تموکح  نایلاو  همانرب   . 2

; مالسلا هیلع  ءادهشلادّیس  اب  هبتع  نب  دیلو  هنیدم  یلاو  دروخرب  مکی .
; تسا هتفرگ  تروص  یلبق  همانرب  يور  زا  هدوبن و  یقافتا  دیعس ، نب  ورمع  هکم  یلاو  راتفر  مود .

. هفوک رد  شنارای  ملسم و  بانج  اب  ریشب  نب  نامعن  هفوک  یلاو  ياهراتفگ  اهراتفر و  موس .
; تسا هدوب  هدش  باسح  مالسلا  هیلع  ءادهشلادّیس  يارب  یلاسرا  ياه  همان   . 3

; دوخ نالتاق  هب  تبسن  ترضح  نآ  تخانش  شیوخ و  تداهش  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  یهاگآ   . 4
; نایدیزی موش  فده  زا  مالسلا  هیلع  ءادهشلادّیس  ترضح  ییوگ  شیپ   . 5
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; مالسلا هیلع  ءادهشلادّیس  ترضح  تداهش  رد  هیواعم  شقن  ندش  نشور   . 6
; اروشاع هثداح  رد  دیزی  شقن  یگنوگچ   . 7

; اروشاع هعقاو  رد  هفوک  مدرم  مهس  ندش  نشور   . 8
. دنا هدوب  ترضح  نآ  نالتاق  نامه  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ناگدننک  توعد   . 9

جراوخ زا  ای  دنا ، هتشاد  روضح  هفوک  رد  هک  دنا  هدوب  هّیما  ینب  هورگ  زا  ای  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادّیس  نالتاق  دش ، هتفگ  هچ  نآ  هب  هّجوت  اب 
. دنا هدش  مازعا  البرک  هب  ماش  زا  ورین  ناونع  هب  هک  یناسک  ای  و 

نالتاق هک  دـنراد  اعدا  هک  یناـسک  دـشاب . هعیـش  هک  میتفاـین  ار  یـسک  دعـس  رمع  هاپـس  ناهدـنامرف  ییاسانـش  رد  قیقحت  یـسررب و  رد  اـم 
هدوب مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  تماما  هب  لئاق  هک  دنربب  مان  ار  يدارفا  دننک و  صخشم  دیاب  دنتسه ، نایعیش  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادّیس 

. تسا هدش  تبث  ءادهشلادّیس  نالتاق  ءزج  نانآ  مان  دنا و 
نآرق و نایراق  زا  یناگرزب  مالسلا  هیلع  ءادهـشلادّیس  نارای  رد  ناشیاعّدا ، فالخرب  دننک و  تباث  دنناوت  یمن  ار  ییاعدا  نینچ  زگره  نانآ 

. دندوب فورعم  مرتحم و  مدرم  دزن  نامز  نآ  رد  هک  دنا  هتشاد  روضح  یناراکزیهرپ 

اروشاع هثداح ي  نوماریپ  يدراوم  هب  هاتوک  یهاگن  ینایاپ : شخب 

ملاع رد  ینوگرگد  ثداوح و 

ملاع رد  ینوگرگد  ثداوح و  اروشاع  هثداح  نوماریپ  يدراوم  هب  هاتوک  یهاگن  ینایاپ  شخب 
ار یتاکن  تسا  مزال  ینایاپ ، شخب  رد  دیـسر . نایاپ  هب  شخب  هس  رد  اروشاع  یخیراـت  هعقاو  قاـّفتا و  لـصا  هراـبرد  هدـش  حرطم  ثحاـبم 

. میوش روآدای  اروشاع  زا  دعب  عیاقو  هرابرد 
ار ناـقفانم  کیکـشت  دـنک و  یم  تیوقت  ار  ناـنمؤم  ِناـمیا  بلاـطم ، نآ  رکذ  هک  هداد  خر  یتسه  ملاـع  رد  ـالبرک  هعقاو  زا  دـعب  یثداوح 

. دزاس یم  فرطرب 
. دراذگ یمن  یقاب  نانآ  يارب  ار  یفرح  چیه  ياج  نآ ، دنـس  رکذ  نانآ و  ربتعم  ياه  باتک  زا  ایاضق  نیا  لقن  ّتنـس ، لها  اب  ثحب  رد  هتبلا 

: دنیآ یم  راک  هب  یسررب  نیا  يارب  ریز  عبانم 
، یقهیب رکبوبا  هوبنلا  لئالد 

، یناهفصا میعنوبا  هباحصلا  ۀفرعم 
، یبهذ نیدلا  سمش  ءالبنلا  مالعا  ریس 

، یقشمد ریثک  نبا  هیاهنلاو  ۀیادبلا 
، یمثیه رکبوبا  دئاوزلا  عمجم 

، یطویس نیدلا  لالج  ءافلخلا  خیرات 
. رگید ربتعم  عبانم  اه و  باتک  یقشمد و  رکاسع  نبا  قشمد  ۀنیدم  خیرات 

. دوب دیشروخ  فوسک  اه  نآ  هلمج  زا  هک  دش  رادیدپ  یتسه  ناهج  رد  یثداوح  مالسلا  هیلع  ءادهـشلادّیس  تداهـش  البرک و  هعقاو  زا  سپ 
... . دوب و نوخ  گنس  نآ  ریز  دش ، یم  هتشادرب  نیمز  زا  هک  یگنس  ره  هک  نیا  رگید  هثداح 

. دنتسه حیحص  نانآ  هاگدید  زا  اه  تیاور  نیا  مامت  هک  دینک  هّجوت  هنیمز  نیا  رد  ّتنس  لها  ياه  باتک  زا  دنـسلا  حیحـص  تیاور  دنچ  هب 
: دیوگ یم  میکح  ّمُا  دسیون : یم  یناربط 
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1; ۀقلعلا لثم  ًاماّیأ  ءامسلا  تثکمف  ۀیریوج ، ذئموی  انأو  مالسلا  هیلع  نیسحلا  لتق 
. دوب خرس  یتّدم  نامسآ  زور  نآ  رد  مدوب . یناوج  نز  نم  دش ، هتشک  مالسلا  هیلع  نیسح  هک  ینامز 
. دنتسه حیحص  ثیدح  نیا  دنس  نایوار  دیوگ : یم  یناربط  زا  تیاور  نیا  لقن  زا  دعب  یمثیه  رکبوبا 

: دیوگ لیبقوبا  دیازفا : یم  یمثیه  رکبوبا  هاگ  نآ 
; یه اّهنأ  اننظ  یّتح  راهنلا ، فصن  بکاوکلا  تدب  یّتح  ًۀفسک  سمشلا  تفسکنا  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسحلا  لتق  اّمل 

رادیدپ ناگراتـس  هک  دش  کیرات  نامـسآ  يا  هنوگ  هب  تفرگ و  دیـشروخ  دیـسر ، تداهـش  هب  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  هک  ینامز 
2. دیسر ارف  تمایق  میدرک  نامگ  هک  نیا  ات  دندش 

. دنتسه ربتعم  ثیدح  نیا  نایوار  دیوگ : یم  تیاور  نیا  لیذ  رد  یمثیه 
: دیوگ یم  يرهز  باهش  نب  دّمحم  دنک . یم  لقن  تسا ، یگرزب  درف  ّتنس  لها  هاگدید  زا  هک  يرهز  زا  يرگید  تیاور  یمثیه 

؟ دش ادیپ  نیسح  لتق  زور  رد  یثداوح  هچ  دیسرپ : نم  زا  ناورم  نب  کلملادبع 
: متفگ وا  هب  خساپ  رد 

; طیبع مد  اهتحت  دجو  ّالإ  سدقملا  تیبب  ةاصح  عفرت  مل 
. دش یم  رادیدپ  نآ  ریز  زا  هزات  نوخ  هک  نآ  رگم  دشن ، هتشادرب  نیمز  يور  زا  یگنس  سدقملا  تیب  رد 

: داد خساپ  يرهز  دییأت  رد  کلملادبع 
; نانیرقل ثیدحلا  اذه  یف  كاّیإو  ّینإ 
. مراد ربخ  هّیضق  نیا  زا  وت  لثم  مه  نم 

3. دنتسه وگ  تسار  ثیدح ، نیا  نایوار  هلسلس  مامت  دیوگ : یم  دنس  ثیح  زا  تیاور  نیا  دییأت  نمض  یمثیه 
: دنک یم  تیاور  هنوگ  نیا  يرهز  زا  دنس  هب  ار  يرگید  ثیدح  یناربط  دروم  نیا  رد 

; مد نع  ّالإ  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسحلا  لتق  موی  ٌرَجَح  ِماشلاب  َِعفُر  ام 
. دوب نوخ  گنس  نآ  ریز  رگم  دنتشادنرب ، ماش  رد  ار  یگنس  چیه  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  تداهش  زور  رد 

. دنتسه حیحص  زین  ثیدح  نیا  دنس  نایوار 
: دنک یم  تیاور  نینچ  يرگید  درف  زا  یمثیه 

; ٌمد یه  اذإ  تخبط  اّملف  هرکسع ، نم  روزج  تهبتنا  مالسلا  هیلع  نیسحلا  لتق  اّمل 
دندرک و) حبذ   ) ار ناویح  نآ  هک  ینامز  دندرب ، تقرـس  هب  ترـضح  نآ  رکـشل  زا  ار  يرتش  دـش ، هتـشک  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هک  هاگ  نآ 

. دش لیدبت  نوخ  هب  نآ  تشوگ  دنتخپ ،
: دنیوگ یم  تیاور  نیا  دنس  هرابرد  نارگید  یمثیه و 

4; ٌتاقث هلاجر 
. دنتسه وگ  تسار  ثیدح  نیا  نایوار 

مالـسلا مهیلع  تیب  لها  اب  یطاـبترا  چـیه  وا  هک  ارچ  دـینک ; ّتقد  بوخ  وا  تاراـبع  رد  دراد . ینخـس  هنیمز  نیا  رد  زین  یقـشمد  ریثک  نبا 
: دیوگ یم  دوخ  خیرات  رد  يو  تسا . هّیمیت  نبا  درگاش  درادن و 

یف ۀـهاعو  ۀـفآ  نم  هولتق  نیذـّلا  کئلوا  نم  یجن  نم  ّلق  ّهنإف  حیحـص ، اهرثکأف  ُهَلَتَق ، نَم  تباصأ  یّتلا  نتفلاو  ثیداحألا  نم  يور  ام  اّمأو 
5; نونجلا هباصأ  مهرثکأو  ضرمب  بیُصا  یّتح  اهنم  جرخی  ملف  ایندلا ،

دندش و يرامیب  تفآ و  راچد  اه  نآ  دنتسه . حیحص  دش ، عقاو  مالسلا  هیلع  نیـسح  نالتاق  رب  هک  ییاهالب  اه و  هنتف  هرابرد  یتایاور  رتشیب 
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.196  / 9 دئاوزلا : عمجم   . 1 دندش . یگناوید  هب  التبم  اه  نآ  رتشیب 
.197 نامه :  . 2

.169  / 9 دئاوزلا : عمجم   . 3

.169  / 9 دئاوزلا : عمجم   . 4
.220  / 8 هیاهنلاو : ۀیادبلا   . 5

ءادهشلادّیس رب  نتسیرگ  يرادازع و 

ءادهشلادّیس رب  نتسیرگ  يرادازع و 
ياه باتک  رد  تسا و  جراخ  شرامش  زا  هک  دراد  دوجو  تیاور  ردق  نآ  مالسلا ، هیلع  ءادهشلادّیس  تبیـصم  رب  ندرک  هیرگ  لصا  هرابرد 

هدنسب دنتسه ، حیحص  نّنست  لها  ياملع  هاگدید  زا  هک  ّتنس  لها  رداصم  زا  تیاور  دنچ  هب  طقف  اج  نیا  رد  هک  تسا  هدمآ  یّنس  هعیش و 
: مینک یم 

هب تشگزاب  هار  رد  دیوگ : یم  يو  هک  دنک  یم  تیاور  نینچ  هدوب ، نیفص  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  اب  هک  یصخش  زا  لبنح  نب  دمحا 
: دیسر البرک  هب  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  یتقو  هفوک 

. تارفلا ّطشب  هّللادبع ! ابأ  ای  ربصا  هّللادبع ! ابأ  ای  ربصا  مالسلا : هیلع  یلع  يدانف 
؟ اذامو تلق :

1 ... ; ناضیفت هانیعو  موی  تاذ  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  یبنلا  یلع  تلخد  لاق :
. تارف طش  رانک  رد  نک  ربص  هّللادبع ! ابا  يا  نک ، ربص  هّللادبع ! ابا  يا  دنک : یم  ادن  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هب  مالسلا  هیلع  یلع 

رد مدش  بای  فرش  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  تمدخ  يزور  دومرف : ترـضح  نآ  مدیـسرپ . ار  نخـس  نیا  ّتلع  دیوگ : یم  يوار 
. دنداد نم  هب  تارف  طش  البرک و  رد  ار  نیسح  تداهش  ربخ  دوب ، رپ  کشا  زا  ترضح  نآ  نامشچ  هک  یلاح 

. دندوب مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  شراوگرزب  ردپ  اب  ریسم  لوط  رد  نیّفص و  گنج  رد  زین  هیلع  هّللا  مالس  ءادهشلادّیس  دوخ 
یگمه نآ  نایوار  دنا و  هدرک  لقن  یناربط  راّزب و  یلعیوبا ، دمحا ، ار  تیاور  نیا  دیوگ : یم  تیاور  نیا  لقن  زا  سپ  یمثیه  رکبوبا  ظفاح 

2. دنتسه وگ  تسار 
: دیوگ یمهملس  ّمُا  هک  دنک  یم  لقن  ریبکلا  مجعم  رد  یتیاور  دروم  نیا  رد  زین  یناربط 

. دحأ َّیلع  لخدی  ال  لاقف : یتیب  یف  موی  تاذ  ًاسلاج  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  هّللا  لوسر  ناک 
یف هنع  هّللا  یضر  نیـسح  اذإف  تعلطاف  یکبی ، هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  هّللا  لوسر  جیـشن  تعمـسف  هنع ، هّللا  یـضر  نیـسحلا  لخدف  ترظتناف 

. لخد نیح  تملع  ام  هّللاو  تلقف : یکبی . وهو  هنیبج  حسمی  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  یبنلاو  هرجح 
. تیبلا یف  انعم  ناک  لیئربج  ّنإ  لاقف :

؟ هّبحت لاق :
. معنف ایندلا  نم  اّمأ  تلق :

3; هلآو هیلع  هّللا  یلص  یبنلا  اهارأف  اهتبرت  نم  مالسلا  هیلع  لیئربج  لوانتف  ءالبرک . اهل : لاقی  ضرأب  اذه  لتقتس  کتُّما  ّنإ  لاق :
. دوشن دراو  نم  رب  سک  چیه  دندومرف : دندوب و  هتسشن  نم  هناخ  رد  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  يزور 

ياه  ) هیرگ دنلب  يادص  دعب  دش و  دراو  وا  رب  مالسلا  هیلع  نیـسح  مدوب ، یـسک  دورو  راظتنا  مشچ  مدیـشک و  یم  راظتنا  هک  یلاح  رد  نم 
هلآو هیلع  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  نماد  رد  نیسح  مدید  مدرک و  هاگن  ار  قاتا  لخاد  سپ  مدینش ، ار  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  ياه )
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. مدشن هاگآ  وا  دورو  زا  نم  دنگوس ، ادخ  هب  متفگ : مدش و  لخاد  دزیر ، یم  کشا  زین  وا  دنک و  یم  كاپ  ار  ترضح  نآ  یناشیپ  تسا و 
. دوب ام  اب  هناخ  نیا  رد  لیئربج  انامه  دومرف : هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ادخ  لوسر 

؟ يراد تسود  ار  نیسح ) نیا   ) ایآ تفگ : لیئربج 
! يرآ متفگ :

. دنناسر یم  تداهش  هب  دراد ، مان  البرک  هک  ینیمز  رد  ار  نیسح  يدوز  هب  وت  تّما  انامه  تفگ :
. داد ناشن  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  مرکا  ربمایپ  رب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تداهش  لحم  زا  ار  یکاخ  لیئربج  هاگ  نآ 

: دوش یم  هدیمهف  بلطم  دنچ  ثیدح  نیا  زا 
هیلع ءادهشلادّیس  رگم  دندوب ; یکدوک  نینس  رد  مالسلا  هیلع  ءادهـشلادّیس  هک  تسا  ینامز  رد  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  هیرگ   . 1

. دراد مایپ  فده و  هیرگ ، نیا  سپ  دنتفر ؟ ایند  راد  زا  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  دندوب  هلاس  دنچ  مالسلا 
; تسا لیئربج  هدنهد ، ربخ   . 2

. تسا هلآو  هیلع  هّللا  یلص  هّللا  لوسر  هدننک ، هیرگ   . 3
. دراد عوضوم  تیمها  زا  تیاکح  بلاطم  نیا  همه  دننیب . یم  مه  ار  تداهش  لحم  كاخ  دنهد و  یم  ربخ  هملس  ّمُا  هب  ترضح  نآ 

تسار زا  نآ  نایوار  مامت  تسا و  هدومن  لقن  یفلتخم  ياهدنس  هب  یناربط  ار  ثیدح  نیا  دیوگ : یم  ثیداحا  نیا  تّحـص  نایب  رد  یمثیه 
4. دنتسه نایوگ 

.78  / 2 دمحا : دنسم   . 1 5. تسا هدرک  لقن  نیحیحصلا  یلع  كردتسملا  باتک  رد  ار  ثیدح  نیمه  زین  يروباشین  مکاح  هک  تسا  ینتفگ 
.187  / 9 دئاوزلا : عمجم   . 2
.108  / 3 ریبکلا : مجعملا   . 3
.189  / 9 دئاوزلا : عمجم   . 4

.176  / 3 نیحیحصلا : یلع  كردتسملا   . 5

تّنس لها  تایاور  رکذ  زا  ام  فده 

ّتنس لها  تایاور  رکذ  زا  ام  فده 
: میراد فده  ود  ّتنس  لها  تایاور  لقن  رد  ام 

; مینک یم  رکذ  حیحص  ياهدنس  هب  ار  نانآ  ثیداحا  هنومن ، يارب  هک  نیا  تسخن 
ار دوخ  هک  يدارفا  باسح  رگید  دـننز ، یم  تّحـص  رهم  اه  نآ  رب  دـننک و  یم  رکذ  هراب  نیا  رد  ار  یتایاور  ّتنـس  لـها  رگا  هک  نیا  مود 

صّخـشم دـننک ، یم  کیکـشت  روما  هنوگ  نیا  رد  لاح  نیا  اـب  یلو  دـنراد ، ّتبحم  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  هب  دـنناد و  یم  تیـالو  لـها 
. دوب دهاوخ  رتمک  یلصوم  یلعیوبا  راّزب و  یمثیه ، رکبوبا  لبنح ، نب  دمحا  یناربط ، زا  نانآ  تخانش  تفرعم و  ینعی  دش ; دهاوخ 

؟ درک دهاوخ  راتفر  هنوگچ  يدارفا  نینچ  اب  لاعتم  دنوادخ  یتسار  هب 

نتسیرگ ءاکب و  رب  رارمتسا 

نتسیرگ ءاکب و  رب  رارمتسا 
يرگید بلطم  رارمتـسا ، نیا  نآ و  رب  رارمتـسا  ندوب و  یگـشیمه  یهاگ  تسا و  حرطم  البرک  میظع  هثداح  دروم  رد  هیرگ  لـصا  یهاـگ 

. تسا
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نامه دنک ; یم  لقن  مالسلا  هیلع  داّجس  ماما  زا  ار  یتیاور  نتخیر  کشا  هیرگ و  رارمتسا  هرابرد  ءایلوالا  ۀیلح  باتک  رد  یناهفـصا  میعنوبا 
؟ دینک یم  هیرگ  ردق  نیا  ارچ  دش : لاؤس  مالسلا  هیلع  داّجس  ماما  زا  هک  دیونش  یم  سلاجم  لفاحم و  رد  هک  یتیاور 

. مدید ار  هثداح  نیا  دوخ  مشچ  هب  نم  منکن ؟ هیرگ  ارچ  دندومرف : ناشیا 
بوقعی ترضح  زا  یتّدم  مالسلا  هیلع  فسوی  ترضح  هک  دنیامرف  یم  هراشا  مالسلا  هیلع  بوقعی  ترضح  ناتـساد  هب  شترـضح  هاگ  نآ 

ییانیب هک  نآ  ات  درک  هیرگ  ردق  نآ  دیجم  نآرق  حیرصت  هب  یلو  تسا ، هدنز  فسوی  تسناد  یم  بوقعی  هک  نیا  اب  دش . ادج  مالـسلا  هیلع 
؟1 منکن هیرگ  هنوگچ  نم  سپ  دوب ، نتفر  نیب  زا  کیدزن  ای  تفر  نیب  زا  وا 

نتـسیرگ هب  ملاع  رد  هک  دندش  يرفن  جنپ  زا  یکی  هک  دندرک  هیرگ  ردـق  نآ  البرک  هثداح  هرابرد  مالـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  داّجـس  ماما 
2. تسا هدمآ  هعیشلا  لئاسو  رد  بلطم  نیا  تایاور  دنتسه . اهیلع  هّللا  مالس  هرهاط  هقیّدص  ترضح  ناشیا  هلمج  زا  دنفورعم .

مـسارم ازع و  هماقا  هّتبلا  دشاب . زین  نآ  رب  رارمتـسا  یتسیابمالـسلا  هیلع  ءادهـشلادّیس  ترـضح  بیاصم  رب  هیرگ  رب  نوزفا  تایاور ، نیاربانب 
ۀیلح  . 1 دـشاب . هتـشاد  دوجو  زین  يرگید  ياـه  مسارم  دـیاب  دوش و  یمن  متخ  هیرگ  هب  اـهنت  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادّیس  ترـضح  يرادازع 

.162  / 3 ءایلوالا :
ثیدح 3655. ، 282  / 3 هعیشلا : لئاسو   . 2

يراوگوس يرادازع و  عاونا  هب  یهاگن 

يراوگوس يرادازع و  عاونا  هب  یهاگن 
زا هک  دراد  دوجو  يرادازع  زا  يرگید  عاونا  هکلب  دوش ، یمن  متخ  هیرگ  هب  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادّیس  يراوـگوس  ازع و  هماـقا  هک  میتـفگ 

؟ تسیچ نآ  يانعم  دراد و  یمکح  هچ  يرگ  هحون  ْعَزَج و  هک  تسا  حرطم  لاؤس  نیا  نونکا  تسا . يرگ  هحون  عزج و  اه  نآ  هلمج 
؟ تسیچ عزج  مدیسرپ : مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  دیوگ : رباج  هک  هدمآ  یتیاور  رد 

: دندومرف ترضح 
1 ... ; یصاونلا نم  رعشلا  ّزجو  ردصلاو  هجولا  مطلو  لیوعلاو  لیولاب  خارُّصلا  عزجلا : ّدشأ 

... . تسا رس  زا  وم  ندنک  هنیس و  تروص و  هب  ندز  نتفگ ، الیواو  اهدایرف : نیرتدیدش 
: دومرف شترضح  هک  هدمآ  يرگید  ربتعم  تیاور  رد 

2; مالسلا هیلع  نیسحلا  یلع  ءاکبلاو  عزجلا  يوِس  هورکم  ءاکبلاو  عزجلا  ّلک 
. مالسلا هیلع  نیسح  ماما  تداهش  رب  نتسیرگ  عزج و  رگم  تسا  دنسپان  نتسیرگ  يرگ و  هحون  عزج و  ره 

بتکم رد  لاعتم و  دـنوادخ  دزن  دراوم  نیا  همه  هک  تسا  نتفگ  ـالیاو  ـالیاو  ندز و  هنیـس  تروص ، هب  ندز  همطل  يرادازع  رگید  عاونا  زا 
. دوش رازگرب  دیاب  اه  نیا  همه  دور و  یم  رامش  هب  هدیدنسپ  يرما  مالسلا ، مهیلع  تیب  لها 

ار عرش  ماکحا  دننک و  یم  نییعت  روما  رگید  دودح  دننامه  ار  اه  نآ  یعرش  دودح  دیلقت  عجارم  هک  دنشاب  عرش  هدودحم  رد  یتسیاب  هّتبلا 
دننک یم  ینکارپ  نخـس  لهج  يور  زا  كردم و  یب  هک  دنتـسه  يدارفا  هچرگ  میـشاب . نانآ  عیطم  دیاب  زین  ام  دـنیامن و  یم  نّیعم  ام  يارب 

. تسادج نانآ  باسح  هک 
، اهرازاب ندرک  لیطعت  نداد ، ماعط  اتسار  نیا  رد  ندیشوپ و  یکشم  سابل  ندرک ، كاچ  نهاریپ  ییارـس ، هحون  يراوگوس ، رگید  عاونا  زا 
. دراد دوجو  يربتعم  كردـم  ّتنـس  لها  عبانم  زا  يدراوم  رد  یّتح  دراد ، كردـم  دراوم ، نیا  همه  تساه . سرد  سرادـم و  اـه ، هزاـغم 

ثیدح 3625. ، 271 نامه :  . 1 درک ؟ دیاب  هچ  تسا ، هدشن  هتفگ  دراوم  نیا  رگا  لاح 
ثیدح 3657. ، 282 نامه :  . 2
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يرادازع لفاحم  رد  تکرش 

يرادازع لفاحم  رد  تکرش 
: متفگ مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  هب  دیوگ : یم  يوار 

ًامارح نکی  مل  نإو  هکرتن  یّتح  هنع  انِْهناف  ًاـمارح  ناـک  نإ  یتأرما : یل  لوقتف  اـمهاْهنأف ، متآـملا  یف  ناـجرخت  دراـم  نبا  ةأرماو  یتأرما  ّنإ 
; دحأ انئجی  مل  ّتیم  انل  تام  اذإف  هانعنمت ؟ ءیش  ّيألف 

یم خساپ  رد  مرسمه  منک . یم  یهن  ار  ود  نآ  نم  دنوش و  یم  جراخ  هناخ  زا  ازع  سلاجم  رد  تکرش  يارب  درام  نبا  رـسمه  نم و  رـسمه 
، دورب ایند  زا  ام  زا  یـسک  رگا  سپ  ینک ؟ یم  عنم  ار  اـم  ارچ  سپ  تسین ، مارح  رگا  میورن و  اـم  اـت  وگب  تسا ، مارح  اـم  نتفر  رگا  دـیوگ :

! دنک یمن  تکرش  ام  يازع  سلجم  رد  یسک  رگید 
: دندومرف خساپ  رد  شترضح  دینک . ّتقد  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  خساپ  رد 

1; ۀنیدملا لهأقوقح  نایضقت  ةورف  ّمأو  یّمأ  ثعبی  مالسلا  هیلع  یبأ  ناک  ینلأست ؟ قوقحلا  نع 
تهج هنیدم  مدرم  ياه  هناخ   ) هب ار  ناشرـسمه  ردام و  مالـسلا ) هیلع  قداص  ماما   ) مردـپ يدرک . لاؤس  نم  زا  یعامتجا  قوقح  هرابرد  وت 

. دننک ادا  ار  ناشیا  قوقح  ات  دنداتسرف  یم  اه ) نآ  يازع  رد  تکرش 
: درک هدافتسا  هنوگ  نیا  ناوت  یم  تیاور  نیا  زا  نیاربانب ،

تفر مینک و  تکرش  نارگید  يازع  مسارم  رد  دیاب  نید  قح و  يادا  باب  زا  تسا و  یعامتجا  قوقح  زا  نارگید  سلاجم  رد  تکرـش   . 1
; دوش یم  بوسحم  قح  یعون  اه  نتفگ  تیلست  اهدمآ و  و 

مالسلا مهیلع  تیب  لها  بتکم  بادآ  ءزج  نیا  دننک و  تکرش  ام  مسارم  رد  زین  نارگید  ات  مینک  تکرـش  نارگید  يرادازع  مسارم  رد   . 2
; تسا

; دنداتسرف یم  مردپ  هشیمه  ثعبی » یبأ  ناک  : » دومرف شترضح  هک  ارچ  هدوب ; رمتسم  يا  همانرب  قح  يادا  نیا   . 3
. دنوش رگید  نانمؤم  يازع  رد  ناشیاه  نز  تکرش  عنام  دیابن  اهدرم   . 4

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  رگید  یتیاور  رد 
2 ... ; اهتعمد لیستل  حونلا  یلإ  متأملا  یف  ةأرملا  جاتحت  اّمنإ 

. دزیرب کشا  ات  دراد ، جایتحا  ییارس  هحون  هب  يرادازع  سلاجم  رد  نز  انامه 
ار ناشردام  هکلب  دنک ، تکرش  ازع  سلجم  نالف  رد  دورب و  نم  همداخ  هک  دندومرف  یمن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دینک ! ّتقد  هتکن  نیا  هب 

یعامتجا یقوقح  قح و  دوجو  هدـنهد  ناشن  بلطم و  ّتیمها  رگ  نایب  نیا  دنداتـسرف . یم  هنیدـم  لها  يازع  سلاجم  هب  یلاع  ماقم  نآ  اـب 
. دوش تاعارم  مدرم  نایم  رد  یتسیاب  بادآ  نیا  هک  تسا 

مـسارم هرابرد  دـنا ، هدرک  یم  اه  نآ  يادا  هب  قیوشت  مالـسلا ، مهیلع  هّمئا  هک  هتـشاد  دوجو  یقوقح  قح و  نینچ  مدرم  نایم  رد  رگا  لاـح 
هنوگچ مینک ، ادا  ار  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  قوقح  مینآ  رب  هک  ام  تساـم ؟ ندرگ  رب  یقوقح  هچ  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  دوخ  يرادازع 

؟ مینک راتفر  دیاب 
تیاور زین  هّماع  ار  ثیدـح  نیا   3. درک هیرگ  وا  يازع  رد  شترـضح  تفر ، ایند  زا  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  دـنزرف  میهاربا  یتقو 

هّللا مالـس  همطاف  تفر ، ایند  زا  اهیلع  هّللا  مالـس  هرهاط  هقیدـص  رهاوخ  هلآو و  هیلع  هّللا  یلـص  هّللا  لوسر  رتخد  هّیقر ـ  یتقو  هک  دـنا  هدرک 
تداهـش ربخ  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  یتقو   4. تخیر یم  ربق  لخاد  هب  ناـشیا  ياـه  کـشا  هک  دـندرک  هیرگ  يا  هنوگ  هب  اـهیلع 

5 ... . دندرک هیرگ  تّدش  هب  دندینش ، ار  هثراح  نب  دیز  وبلاط  یبا  نب  رفعج 
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ّتنس نیا  دوش و  ازع  هماقا  ترضح  نآ  رب  ناشیا  زا  دعب  ات  دنتشاذگ  رانک  ار  لوپ  یغلبم  مالسلا ، هیلع  رقاب  ماما  دینک ! ّتقد  تیاور  نیا  رد 
لوغـشم ناشیا  هک  ارچ  دـنربب ; اذـغ  نانآ  يارب  هک  دـنداد  روتـسد  راّیط  رفعج  هداوناخ  هراـبرد  هک  تسا  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ 

6. دنتسه يرادازع 
؟ دنک لمع  دهاوخ  یم  یسک  هچ  مینکن ، لمع  ام  رگا  تسا و  هّیماما  ام  ياه  تیاور  اهروتسد و  اه  نیا 

یم مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  ربخ  یتقو  دور ، یم  ایند  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  نادنزرف  زا  يرتخد  هک  تسا  هدمآ  يرگید  تیاور  رد 
. دننک یم  ییارس  هحون  زین  وا  رب  دور ، یم  ایند  زا  يرگید  دنزرف  سپس  ًۀنس .» اهیلع  حانف  ، » دسر

نآ دننک . یم  يدیدش  عزج  وا  گرم  رد  ناشیا  دور ، یم  ایند  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دوخ  نامز  رد  رفعج  نب  لیعامسا  هک  هاگ  نآ  و 
؟ دراد دوجو  امش  هناخ  رد  يرادازع  عزج و  ردق  نیا  ارچ  دش : لاؤس  ترضح  نآ  زا  هاگ 

: دندومرف ناشیا 
7; هل یکاوبال  ةزمح  نکل  ةزمح : ـ  تام  اّمل  لاق ـ  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  هّللا  لوسر  ّنإ 

هداوناخ زا   ) یناگدـننک هیرگ  یلو  تفر ، ایند  زا  هزمح  دـندومرف : هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دیـسر  تداهـش  هب  هزمح  هک  یماگنه 
ثیدح 3510. ، 239  / 3 هعیشلا : لئاسو   . 1 درادن . دوجو  وا  يارب  شیوخ )

ثیدح 3519. ، 242 نامه :  . 2
ثیدح 3651. ، 280  / 3 هعیشلا : لئاسو   . 3

ثیدح 3649. ، 279 نامه :  . 4

ثیدح 3654. ، 280 نامه :  . 5

ثیدح 3509. ، 238 نامه :  . 6
ثیدح 3516. ، 241  / 3 هعیشلا : لئاسو   . 7

نارادازع هب  نداد  اذغ 

نارادازع هب  نداد  اذغ 
: دندومرف یتیاور  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  تسا . مالسا  ياه  هزومآ  زا  زین  نارادازع  زا  ییاریذپ 

اذغ اه  نآ  يارب  دنداد  روتسد  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  دندوب و  يرادازع  لوغشم  وا  هداوناخ  دیـسر ، تداهـش  هب  راّیط  رفعج  یتقو 
تبیصم لها  يارب  هک  تسا  هدش  یتّنس  شور ، نیا  دنشاب و  لوغـشم  يرادازع  هب  ناشیا  ات  دننک  ییاریذپ  زور  هس  ات  اه  نآ  زا  دوش و  هتخپ 

1. دنرب یم  اذغ  زور  هس  ات 
: دندومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  رگید  ینخس  رد  نینچ  مه 

2; ماّیأ ۀثالث  هنع  ماعطلا  اومعطی  نأ  ۀبیصملا  بحاص  ناریجل  یغبنی 
ثیدح 3499. ، 235 نامه :  . 1 دنتسرفب . اذغ  زور  هس  ات  ّتیم  هناخ  يارب  هدز  تبیصم  درف  ناگیاسمه  هک  تسا  راوازس 

ثیدح 2503. ، 237  / 3 هعیشلا : لئاسو   . 2

یکشم سابل 

یکشم سابل 
: دومرف شترضح  هک  تسا  هدمآ  یتیاور  رد  تسا . هدمآ  تایاور  رد  زین  يرادازع  رد  یکشم  سابل  ندیشوپ 
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نیسحلا نب  یلع  ناکو  درب ، الو  ّرح  نم  نیکتشی  ّنکو ال  حوسملاو  داوسلا  مشاه  ینب  ءاسن  سبل  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسحلا  َِلُتق  اّمل 
1; متأملل ماعطلا  ّنهل  لمعی  مالسلا  امهیلع 

يرادازع سلجم  يرازگرب  هب  مادـقا  دـندرک و  نت  هب  هایـس  سابل  مشاه  ینب  نانز  دیـسر ، تداهـش  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  ینامز 
. دندرک یم  تسرد  اذغ  اه  نآ  يارب  مالسلا  هیلع  داّجس  ماما  دندومن و 

: دسیون یم  یلزتعم  دیدحلا  یبا  نبا 
2; دوُس بایث  هیلعومالسلا  هیلع  نینمؤملاریمأ  داهشتسا  دعب  سانلا  یلإ  مالسلا ... هیلع  نسحلا  جرخف 

لزنم زا  دنتـشاد  نت  هب  هایـس  سابل  هک  یلاح  ردمالـسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  دندیـسر ، تداهـش  هب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هک  یتقو 
. دندش جراخ 

: تسا هدش  تیاور  هنوگ  نیا  مالسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  تداهش  هرابرد  ّتنس ، لها  نهک  عبانم  رد  نینچ  مه 
3; ًارهش حونلا  هیلع  مشاه  ینب  ءاسن  ماقأ  تام  اّملف 

. دندرک ییارس  هحون  هام  کی  مشاه  ینب  نانز  دیسر  تداهش  هب  مالسلا ، هیلع  یبتجم  نسح  ماما  هک  یماگنه 
: تسا هدمآ  يرگید  تیاور  رد  هک  نیا  بیجع  هتکن 

; ًۀنَس هیلع  مشاه  ینب  ُءاسن  َّدَح 
. دنتشاد هگن  دادح  لاس  کی  ات  مشاه  ینب  نانز 

رانک مه  ار  شیارآ  یّتح  دننک ، یم  ییارس  هحون  ازع و  هماقا  دنشوپ ، یم  یکشم  سابل  نانآ  تسا . ندرکن  شیارآ  يانعم  هب  دادِح »  » هژاو
ثیدح 3508. ، 238 نامه :  . 1 4. دننک یمن  هناش  زین  ار  رس  دنراذگ و  یم 

.22  / 16 دیدحلا : یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ر.ك :  . 2
. رگید كرادم  252 و   / 6 لامکلا : بیذهت  ، 90 مالسلا :) هیلع  یبتجم  نسح  ماما  لاح  حرش   ) يربکلا تاقبطلا   . 3

.44  / 8 هیاهنلاو : ۀیادبلا  ، 295  / 13 قشمد : ۀنیدم  خیرات   . 4

اهرازاب یلیطعت 

اهرازاب یلیطعت 
: تسا هدمآ  هنوگ  نیا  يربط  خیرات  لیذ  رد  هنیمز  نیا  رد  تسا . هدوب  موسرم  يرادازع  رد  زین  اهرازاب  یلیطعت 

1; قاوسألا موقت  ام  ًاعبس ، مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نسحلا  یلع  نوکبی  سانلا  ثکمو 
. دندرک لیطعتمالسلا  هیلع  نسح  ماما  رب  هیرگ  يرادازع و  تهج  هب  ار  اهرازاب  هتفه  کی  ات  مدرم 

. تسا عیاش  ّتنس و  گرزب ، يدنمشناد  تافو  يارب  یمومع  يازع  نالعا  نونکا  مه 
نامدوخ هفیظو  هب  دیاب  ام  میرادـن و  مالـسلا ) مهیلع  تیب  لها  نانمـشد   ) بصاون هب  يراک  مییوگ و  یم  نایعیـش  يارب  ار  بلاطم  نیا  هتبلا 

.90 مالسلا :) هیلع  نیسحلا  مامإلا  ۀمجرت   ) يربکلا تاقبطلا   . 1 مینک . لمع 

باتک هدیکچ 

باتک هدیکچ 
دنچ رد  ار  نآ  هدیکچ  میدرک ، نایب  قیقحت  نیا  زاغآ  زا  هک  یبلاطم  دش و  یسررب  حرطم و  باتک  نیا  ياه  شخب  رد  هچ  نآ  هب  تیانع  اب 

: مییامن یم  هئارا  بلطم 
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یقح نامه  مالـسلا و  مهیلع  تیب  لها  قوقح  يرادهگن  ظفح و  ینعی  عرـش ; دودـح  رد  اروشاع  مسارم  يرازگرب  هماقا و  تسخن : بلطم 
. تسا هزادنا  هچ  مالسلا  هیلع  ءادهشلادّیس  مسارم  ییاپرب  شزرا  هک  میمهفب  دیاب  سپ  دندومن . لاماپ  ار  نآ  هّیماونب  هک 

: دماجنا یم  هیواعم  هب  قیرط  ود  زا  مالسلا  هیلع  ءادهشلادّیس  تداهش  مود : بلطم 
فالِخ ياهراک  مامت  رد  دندومن ، يراکمه  دندرک و  تعیب  دیزی  اب  هک  ییاه  نآ  همه  درک و  ّطلـسم  مدرم  رب  ار  دـیزی  شرـسپ  هیواعم   . 1

; دنتسه کیرش  وا 
هّکم و هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تکرح  ات  هدـش  زاغآ  هنیدـم  زا  هک  ییاه  نایرج  اـه و  ناتـساد  عومجم  زا  هتفاـی  ماـجنا  تاـقیقحت   . 2

دیزی هّتبلا  دـنک . حرط  ار  نآ  دـناوت  یمن  هیواـعم  زج  هک  دراد  يا  هشقن  حرط و  زا  تیاـکح  اروشاـع ، زور  اـت  ـالبرک و  قارع و  هب  ندیـسر 
. تسا هدرک  لمع  شردپ  تیصو  هب  هدوب و  هشقن  نیا  هدننکارجا 

لّمأت تهج  نیا  يور  دـیاب  اّما  دـننک ، یمن  لوبق  دوز  دـنا ، هدینـشن  رت  شیپ  هک  یناسک  هچ  رگا  تسا . ریذـپ  لّمأت  هدـنزرا و  يا  هتکن  نیا 
. میتسه نارگید  ياه  هاگدید  زا  هدافتسا  ماقم  رد  ام  دوش . یسررب  رتشیب  هدش ، هئارا  بلاطم  درک و  يرتشیب 

هکلب دنا ، هدوبن  هعیش  دنا ، هدرک  يراکمه  دیزی  اب  مالسلا  هیلع  ءادهشلادّیس  ندناسر  تداهش  هب  رد  هک  هفوک  مدرم  زا  یناسک  موس : بلطم 
هّیما و ینب  ناوریپ  دوجو  رب  هک  يدهاوش  میتفگ و  هک  یتایصوصخ  نآ  اب  دنا  هتشاد  مالسلا  هیلع  ءادهشلادّیس  لتق  رد  ترشابم  هک  یناسک 

تیانج نیا  يدـصتم  هک  یناسک  سپ  نایعیـش . ریغ  زا  ای  دـنا و  هدوب  ماش  لها  ای  ناش  یگمه  میدرک ، هماـقا  شخب  نآ  رد  نایفـس  یبا  لآ 
. دنا هدوبن  هعیش  زگره  هدش ، ماجنا  ناشتسد  هب  ای  دنا  هدرک  کمک  تیانج  نیا  يارجا  هب  دنا و  هدوب 

. میتفاین ناشنایم  رد  یعیش  يدرف  زگره  هک  میدرک  ییاسانش  ار  دیزی  شترا  ناهدنامرف  نارس و  مامت  یملع  تاقیقحت  اب  ام 
: دنوش یم  میسقت  هورگ  دنچ  هب  اروشاع  هّیضق  رد  يریگ  عضوم  هرابرد  خیرات  لوط  رد  ّتنس  لها  ناگرزب  املع و  مراهچ : بلطم 

هیلع ءادهـشلادّیس  نانآ  هجیتن ، رد  دـنناد . یم  نینمؤملاریما  ار  وا  دـنراد و  داقتعا  نآ  تیعرـش  دـیزی و  تموکح  هب  هک  یناسک  لّوا : هورگ 
)!( دنرادنپ یم  تسرد  اج و  هب  ار  ترضح  نآ  لتق  و  دنناد )!( یم  یجراخ  یشروش و  يدرف  ار  مالسلا 

یتافالتخا ناشتاملک  رد  یلو  دنراد ، حیرصت  ترضح  نآ  تداهش  ندوب  قحان  هب  دنـشاب ، ّتنـس  لها  رتشیب  دیاش  هک  یهورگ  مود : هورگ 
. تسا هدرک  هبوت  دیاش  دنیوگ : یم  یـضعب  دنراد و  ّکش  دشاب ، هدرک  رما  دیزی  هک  نیا  رد  یـضعب  میتفگ  هک  روط  نامه  دوش ، یم  هدـید 

. دنفلاخم دنتسه ، هّیما  ینب  ناراد  فرط  هک  لّوا  هتسد  اب  دنتسه ، مه  تیرثکا  هک  مود  هورگ  بیترت ، ره  هب 
هک ییاهراک  هب  هّجوت  اب  تسا و  هتفرگ  تروص  وا  رما  هب  هدزرس و  دیزی  زا  راک  نیا  هک  دننک  یم  حیرـصت  هک  دنتـسه  یناسک  موس : هورگ 
زین ریفکت  ار  وا  يدراوم  رد  تسا و  نعل  قحتـسم  دیزی  هورگ ، نیا  ياملع  رارقا  هب  یتح  دـنناد و  یم  مرجم  ار  وا  دـش ، رداص  وا  زا  ماش  رد 

. دننک یم 
هب یعرـش و  نیزاوم  ظفح  اب  نکمم و  قیرط  ره  هب  یتسیاب  ام  تسا ; مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادّیس  رب  ازع  هماقا  نایعیـش ، هفیظو  مجنپ : بلطم 
رد تسا . نید  لوصا  زا  تماما  تسا و  تماـما  مهم  هلأـسم  هب  اروشاـع  هیـضق  تشگرب  هک  ارچ  مینک ; شـالت  هنیمز  نیا  رد  ناـمناوت  ردـق 

. تسا ینید  هینب  ساسا و  تیوقت  نید و  لصا  هب  تمدخ  هار ، نیا  رد  تمدـخ  شـشوک و  دراد . طابترا  نید  لصا  اب  اروشاع  هّیـضق  هجیتن 
. دراد زین  يدابع  يداقتعا و  هبنج  هکلب  درادن ، یساسحا  یفطاع و  هبنج  طقف  همانرب  نیا 

. ددرگ یمرب  زین  نید  لصا  هب  هلئسم  نامه  هک  میبای  یم  ّتقد  اب  هک  دوش  یم  حرطم  یهقف  يا  هلئسم  هقف  رد  ناوارف 
; تسین راعش  نیا  هّتبلا  دوش . یم  بوسحم  یهلا  يراعش  کی  تسا و  نید  رئاعش  زا  زین  ترضح  نآ  مسارم  يرازگرب  ءادهشلادّیس و  يازع 

. تشگ دهاوخ  نشور  انعم  نیا  دش ، نایب  ادتبا  زا  هک  یلئاسم  رد  ّتقد  اب  تسا . تقیقح  نیع  تسا و  ّتیعقاو 
يدنسپان تاملک  مالسلا  هیلع  ءادهـشلادّیس  هب  دندومن و  هیجوت  ار  وا  لامعا  دندرک و  يراکمه  دیزی  اب  هک  یکدنا  هّدع  زج  مشـش : بلطم 

هراـب نیا  رد  نایعیـش  اـب  دـننک و  یم  تکرـش  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادّیس  مسارم  رد  یمالـسا ، فلتخم  بهاذـم  هلاـس  همه  دـنداد ، تبـسن 
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; دنهد یم  ناشن  نایعیش  هب  ار  دوخ  يدرد  مه  يا  هنوگ  هب  دننک و  یم  ّتبحم  راهظا  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  هب  دنیامن و  یم  يراکمه 
مولعم وا  يارب  قح  بلاطم  نیا  یـسررب  اب  دـشاب ، تقیقح  لابند  هب  یـسک  رگا  دـنراد و  تدـحو  ام  اب  يا  هنوگ  هب  هنیمز  نیا  رد  نانآ  سپ 

. دش دهاوخ 
هتشاد فافش  یعضوم  مالـسلا ، مهیلع  تیب  لها  نمـشد  بّصعتم و  هورگ  نآ  هب  تبـسن  یتسیاب  ّتنـس  لها  بهاذم  همه  یفاصوا  نینچ  اب 

قح دنشاب و  هتشاد  ییاهدقن  اه و  فرح  بّصعتم ، وردنت و  هورگ  نآ  ّدر  رب  دیاب  ام  لثم  زین  نانآ  عقاو  رد  ینعی  دننک ; رظن  راهظا  دنـشاب و 
لها فلتخم ، ياهرهـش  رد  هک  ارچ  دوش ; هداد  تبـسن  ّتنـس  لها  همه  هب  نابـصعتم ، ياه  فرح  ادابم  ات  دـننک  یفن  ار  لـطاب  تاـبثا و  ار 

یهارمه هب  دنشاب و  رکفمه  راکمه و  ام  اب  اه  نآ  دیاب  سپ  دنراد . لاّعف  تکرـش  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادّیس  يرادازع  مسارم  رد  زین  ّتنس 
نانخس ترضح ، نآ  مسارم  مالسلا و  هیلع  ءادهـشلادّیس  هرابرد  هتـشذگ  ياه  نامز  رد  هک  يدنوخآ  دنچ  زا  یّنـس ،) هعیـش و   ) رگید کی 

. دننک يرازیب  رّفنت و  راهظا  دنا ، هدنار  نابز  رب  هدوهیب 
زین نید  زا  هدوبن ، اروشاـع  ناتـساد  ترـضح و  نآ  تکرح  رگا  تسا و  یمالـسا  يا  هعقاو  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادّیس  ناتـساد  تقیقح  رد 
ِقح دـننک و  ینادردـق  زین  یمالـسا  ياه  هقرف  رگید  دـیاب  سپ  دـننَک . رب  ساـسا  زا  ار  نید  اـت  دـندوب  هدـمآ  هّیما  ینب  هک  ارچ  دوبن ; يربخ 

. دنروآ اج  هب  دندرک ، لّمحت  نید  هار  رد  ناشباحصا  مالسلا و  مهیلع  تیب  لها  هک  ار  ییاه  یتخس  تامحز و 

اه تسرهف 

اه هیآ 

اه  مان  و  اه ، ناکم  اهرعش ، اه ، تیاور  اه ، هیآ  اه  تسرهف 
« فلا  » اه هیآ 

147 ( … اًبَجَع اِنتایآ  ْنِم  اُوناک  ِمیقَّرلاَو  ِفْهَْکلا  َباحْصَأ  َّنَأ  َْتبِسَح  ْمَأ  )
224 ( … ِتائِّیَّسلا َْنبِهُْذی  ِتانَسَْحلا  َّنِإ  )

«ف»
106 ( … َنیِملاّظلا ِمْوَْقلا  َنِم  ینَِّجن  ِّبَر  َلاق  ُبَّقَرَتَی  اًِفئاخ  اْهنِم  َجَرَخَف  )

240 ، 239 ...( … ِضْرَْألا ِیف  اوُدِسُْفت  ْنَأ  ُْمْتیَّلََوت  ْنِإ  ُْمْتیَسَع  ْلَهَف  )
«ق»

149 ( … یبْرُْقلا ِیف  َةَّدَوَْملا  َّالِإ  اًرْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْسَأ  ُْلق ال  )
«م»

144 ...( … باتِک یف  ّالِإ  ْمُکِسُْفنَأ  یف  الَو  ِضْرَْألا  ِیف  ۀَبیصُم  ْنِم  َباصَأ  ام  )
«و»

235 ( … یْقبَأَو ُّدَشَأ  ِةَرِخْآلا  ُباذََعلَو  )
107 ( … ِلیبَّسلا َءاوَس  ینَیِدْهَی  ْنَأ  ّیبَر  یسَع  َلاق  َنَیْدَم  َءاْقِلت  َهَّجََوت  اَّملَو  )
144 ( … ریثَک ْنَع  اوُفْعَیَو  ْمُکیْدیَأ  ْتَبَسَک  اِمبَف  ۀَبیصُم  ْنِم  ْمَُکباصَأ  امَو  )

143 ( … َنوُِرفاْکلا َهِرَک  َْولَو  ُهَرُون  َِّمُتی  ْنَأ  ّالِإ  ُهّللا  َیبْأَیَو  )

اه تیاور 
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اه تیاور 
« فلا »

164 … اهتبرت هذهو  قارعلا ، ضرأب  لتقی  نیسحلا  ّنأ  لیربج : ینربخأ 
259 … ردصلاو هجولا  مطلو  لیوعلاو  لیولاب  خارُّصلا  عزجلا : ّدشأ 

255 ! … هّللادبع ابأ  ای  ربصا  هّللادبع ! ابأ  ای  ربصا 
175 … یباحصأ عراصمو  یعرصم  كانه  ّنأ  ًاملع  ملعأ 

149 … ؟ نآرقلا تأرقأ 
172 … ّیبر یقُالا 

163 … اندرطو انجرخأ  دقو  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  دّمحم  کّیبن  ةرتع  ّانإ  ّمهللا 
214 … کّیبن دلوب  عنصی  ام  يرت  ّکنإ  ّمهللا 

184 … َّیلإ اوبتکت  ملأ 
170 … مکبتکب ّیلَع  امدق  ًادیعسو  ًائناه  ّنإف  دعب ، اّمأ 

150 ... … مهءانبأ نوّحبذی  نوعرف  لآ  یف  لیئارسإ  ینبک  انیسمأ 
56 … اهباب یلعو  ملعلا  ۀنیدم  انأ 

93 … هّدج نم  ریخ  يّدجو  هیبأ  نم  ریخ  یبأ  ّنإف  هنم ، اهب  ّقحأ  هّللاو ـ  انأ ـ 
146 … کناطلسب رهقتو  ًاملاظ  متشت  ّطلسم ، ریمأ  تنأ 

215 … مالسلا هیلع  نیسحلا  لتق  یلع  مهناعأ  نمو  هّللا  مهنعل  ۀّیما  لآ  ّنإ 
164 … ءالبرک اهل : لاقی  ضرأب  لتقی  نیسحلا ـ  ینعی  اذه ـ  ینبا  ّنإ 

175 … ایابس ّنهاری  نأ  ءاش  دق  هّللا  ّنإ 
256 … ءالبرک اهل : لاقی  ضرأب  اذه  لتقتس  کتُّما  ّنإ 

263 ... … ةزمح نکل  ةزمح : ـ  تام  اّمل  لاق ـ  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  هّللا  لوسر  ّنإ 
96 … انب اولیطتسیو  انب  اولکأی  نأ  نودیری  اّمنإ  موقلا  ّنإ 

160 … ایاغب نم  ٍّیغب  یلإ  يدُها  ییحی  سأر  ّنأ  هّللا  یلع  ایندلا  ناوه  نم  ّنإ 
163 … تربک دق  خیش  ّکنإ 

261 ... … اهتعمد لیستل  حونلا  یلإ  متأملا  یف  ةأرملا  جاتحت  اّمنإ 
173 … هرمأ یلع  بلُغی  هّللا ال  نکل  تیأرو ، تلق  ام  ّیلَع  یفخی  سیل  ّهنإ 

55 … یتیب لهأ  یترتعو  هّللا  باتک  نیلقثلا : مکیف  كرات  ّینإ 
172 ، 175 ... … ینرمأو هلآو  هیلع  هّللا  یلص  هّللا  لوسر  اهیف  تیأرو  ایؤر  تیأر  ّینإ 

178 … ؟ البرک هذهأ 
189 … ۀّنجلا لهأ  ءافرع  نآرقلا  لهأ 

«ب»
145 … تنأ تیدتها  يّدجو  یخأ  نیدو  یبأ  نیدو  هّللا  نیدب 

«ت»

اروشاع قیاقح  زا  ییاه  www.Ghaemiyeh.comهتفگان  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 152زکرم  هحفص 131 

http://www.ghaemiyeh.com


214 … ءالبرکب هباحصأو  مالسلا  هیلع  نیسحلا  هیف  رصوح  موی  ءاعوسات 
«ح»

د»  » 265 … ًۀنَس هیلع  مشاه  ینب  ُءاسن  َّدَح 
164 … اهلبق َّیلع  لخدی  مل  کلم  تیبلا  َّیلع  لخد 

«ر»
177 ، 160 … عقبأ بلک  ّیلع  اهّدشأ  ینشهنت  ًابالک  تیأر 

160 … ۀّنجلا یلإ  مکب  عرست  ایانملاو  نوعرست  متنأ  لوقی : ًافتاه  تیأر 
177 … مانملا یف  اهتیأر  ایؤر 

«ص»
165 ... … هّللادبع ابأ  ای  ًاربص 

175 … نأش یف  اّنبر  موی  ّلکو  ءاشی  ام  لعفی  ُرمألا  هّلل  َتقدص ،
«ع»

113 ، 110 … تیبلا اذهبو  هّللاب  ًاذئاع 
261 ... … یّمأ ثعبی  مالسلا  هیلع  یبأ  ناک  ینلأست ؟ قوقحلا  نع 

«ف»
220 … باتکلا ةذبنو  بازحألا  ذاّذشو  ۀّمُالا  تیغاوط  نم  متنأ  اّمنإف 

162 … یعرصم نم  ًاذإ  یل  ّدبالف 
«ق»

107 ... … ۀیورتلا موی  حار  ّمث  ۀّجحلا  يذ  یف  مالسلا  هیلع  نیسحلا  رمتعا  دق 
«ك»

145 … هلو کل  کلذ  ام  تمؤلو ، هّللاو  تبذک 
259 … مالسلا هیلع  نیسحلا  یلع  ءاکبلاو  عزجلا  يوِس  هورکم  ءاکبلاو  عزجلا  ّلک 

145 … انتّلم نم  جرخت  نأ  ّالإ  کل  کلذ  هّللا  لعج  ام  هّللاو ، ّالک 
«ل»

107 … مد هیلع  سیلف  ّجحلا  درفأو  کلذ  هماع  نم  ّجح  نإو  سأب  ال 
172 … یعرصم نم  یل  ّدبال 

227 … ءالؤه دعب  شیعلا  یف  ریخ  ال 
171 … ۀّکم ینعی  یب  ّلحتست  نأ  َّیلإ  ُّبحأ  اذکو  اذک  ناکمب  لتقا  نأل 

173 … ٌربش هنیبو  ینیبو  لتقا  نأ  نم  ّیلإ  ُّبحأ  عاب ، مرحلا  نیبو  ینیب  َلتقا  نأل 
107 … ضاق وه  ام  هّللا  یضقی  هقراُفا  هّللاو ال  ال ،

211 … دیبعلا رارقإ  مهل  ّرُقا  الو  لیلذلا  ءاطعإ  يدیب  مهیطعأ  ال  هّللاو ، ال ،
92 … انداکو انعداخ  ۀیواعم  نکلو  انعیاب  ام  هّللاو ، ال ،

174 … ترکذ اّمم  ٌءیش  ّیلع  یفخی  ال 
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264 … داوسلا مشاه  ینب  ءاسن  سبل  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسحلا  َِلُتق  اّمل 
173 … تذخُال لجُعا  مل  ول 

112 … هفاعر لیسی  یّتح  ۀّیُما  ینب  ةربابج  نم  راّبج  يربنم  یلع  َّنَفَعْرََیل 
«م»

177 … الوتقم ّالإ  ینارأ  ام 
174 … دلولاو لهألاب  جورخلا  ّالإ  يرأ  ام 

227 … ؟ ملسم لتق  دقف  نورت ، ام 
174 … ۀیواعم نبا  یلإ  ًابّرقتو  یل  ًةدیکم  ّالإ  بتک  نم  ّیلإ  بتک  ام 

173 … نکی رمأ  نم  هّللا  یضقی  امهم 
«و»

94 … ۀمهتلاب كذخأو  ۀّنظلاب  کلتق  کل  سانب  سیل  هّللا  ّنأ  ملعاو 
94 … اهاصحأ ّالإ  ةریبک  الو  ةریغص  رداغی  ًاباتک ال  هّلل  ّنأ  ملعاو ،

172 ، 161 ... … ّیلإ ّبحأ  ربشب  اهنم  ًاجراخ  لتُقا  نأل  هّللاو 
177 ، 172 ، 161 … یفوَج نم  ۀَقَلَعلا  هذه  اوجرختسی  یّتح  ینوُعَدَی  هّللاو ال 

181 … ناضمر رهش  یف  اوعمتجی  نأ ال  سانلا  ترما  دقل  هّللاو !
107 ... … قارعلا یلإ  ۀیورتلا  موی  جرخ  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسحلا  ّنإو 
91 ... … قلخلا اذه  رزو  نم  هّللا  یقلت  نأ  كانغأ  امف  لواحت ، ام  کنع  عدو 

90 … دیزی نم  سانلا  مهوت  نأ  دیرت  دیزی ...، نع  هترکذ  ام  تمهفو 
214 … ًادحأ يری  الو  الامشو  ًانیمی  مالسلا  هیلع  نیسحلا  رظنو 

» ـ «ه
178 … انباکر خانم  انهاه  ءالبو ، برک  عضوم  اذه 

«ي»
221 … داعملا نوفاخت  متنکو ال  نید  مکل  نکی  مل  نإ  نایفس ! یبأ  لآ  ۀعیش  ای 

150 … مهنم ًادّمحم  ّنأل  مجعلا  یلع  رختفت  برعلا  تسمأ  لاهنم ! ای 
264 … ماّیأ ۀثالث  هنع  ماعطلا  اومعطی  نأ  ۀبیصملا  بحاص  ناریجل  یغبنی 

اهرعش

اهرعش
«ج»

152 … الیمرت هئامدب  الّمرتم  دّمحم *** ! تنب  نبای  کسأرب  اوؤاج 
«س»

178 … املسم دهاجو  ًاریخ  يونام  اذإ  یتفلا ***  یلع  ٌراع  ِتوملاب  امو  یضمأس 
«ف»
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178 … امغرتو شیعت  نأ  الُذ  کب  یفک  مُلا ***  مل  ُّتم  نإو  مدنأ  مل  تشع  نإف 
«ل»

142 … نوریج یبر  یلع  سوؤرلا  کلت  تفرشأو ***  لومحلا  کلت  تدب  اّمل 
237 … لسألا عقو  نم  جرزخلا  عزج  اودهش ***  ردبب  یخایشأ  تیل 

«ن»
142 … ینوید یبنلا  نم  تیضق  دقلف  حنت ***  وأ ال  حن  تلقف : بارغلا  قعن 

«و»
178 … امرجم قرافو  ًاروبثم  فلاخو  هسفنب ***  نیحلاص  الاجر  یساوو 

«ي»
142 ، 141 … املظأو قعأ  اوناک  مهو  انیلع  ةّزعأ ***  لاجر  نم  ًاماه  نقّلفی 

اه ناکم 

اه ناکم 
«ب»

162 ( … قارع  ) لباب
123 ، 116 … هرصب

230 … دادغب
253 … سدقملا تیب 

«ت»
245 … نارهت

«ح»
179 ، 131 ، 109 ، 108 ، 90 ، 89 ، 82 ، 66 … زاجح

109 … لیعامسا رجح 
213 … ناولح

206 ، 159 … صمح
«خ»

80 … ناسارخ
«د»

150 ، 149 ، 148 ، 147 ، 80 ، 76 ، 60 … قشمد
205 … ملید

«س»
83 … هدعاس ینب  هفیقس 

«ش»
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،91 ، 89 ، 84 ، 82 ، 81 ، 75 ، 67 ، 65 ، 60 ، 57 ، 53 … ماش
،158 ، 152 ، 147 ، 146 ، 145 ، 143 ، 139 ، 106
،214 ، 213 ، 207 ، 206 ، 201 ، 199 ، 188 ، 176

267 ، 253 ، 247 ، 228 ، 216
255 ، 184 … تارف طش 

«ص»
255 ، 231 ، 196 ، 165 ، 83 ، 74 … نیفص

«ع»
،117 ، 107 ، 99 ، 98 ، 90 ، 67 ، 66 ، 63 ، 59 ، 46 … قارع

،214 ، 213 ، 179 ، 164 ، 163 ، 159 ، 228 ، 118
266 ، 245 ، 241

177 … نطبلا ۀبقع 
«غ»

22 … مخ ریدغ 
«ك»

،153 ، 146 ، 142 ، 60 ، 34 ، 31 ، 29 ، 21 ، 15 … فط البرک ،
،198 ، 196 ، 186 ، 185 ، 184 ، 178 ، 165 ، 161
،217 ، 216 ، 214 ، 213 ، 208 ، 204 ، 203 ، 202

266 ، 257 ، 255 ، 219
207 ، 113 ، 111 ، 110 ، 109 … ادخ هناخ  هبعک ،

،110 ، 96 ، 88 ، 86 ، 85 ، 83 ، 80 ، 60 ، 59 ، 39 … هفوک
،157 ، 140 ، 132 ، 123 ، 117 ، 116 ، 115 ، 113
،177 ، 175 ، 173 ، 170 ، 168 ، 167 ، 162 ، 158
،188 ، 187 ، 185 ، 183 ، 182 ، 181 ، 180 ، 179
،200 ، 198 ، 197 ، 195 ، 194 ، 192 ، 191 ، 190
،221 ، 217 ، 216 ، 211 ، 206 ، 204 ، 203 ، 201

266 ، 246
«م»

،105 ، 102 ، 101 ، 96 ، 95 ، 89 ، 72 ، 71 ، 69 ، 64 … هرونم هنیدم 
246 ، 229 ، 219 ، 167 ، 160 ، 131 ، 130 ، 126 ، 117

،111 ، 110 ، 109 ، 108 ، 107 ، 106 ، 105 ، 101 … همرکم هّکم 
،159 ، 135 ، 134 ، 132 ، 129 ، 128 ، 119 ، 113
،237 ، 229 ، 228 ، 194 ، 174 ، 167 ، 163 ، 161
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266 ، 246 ، 242
108 … انم

«ن»
58 … روباشین

«ي»
179 … نمی

اه مان 

اه مان 
مالسلا مهیلع  نیموصعم  ياه  مان 

،27 ، 25 ، 24 ، 21… هلآو هیلع  هّللا  یلص  ادخ  ربمایپ  مرکا ، ربمایپ  ادخ ، لوسر  هّللا ، لوسر  دّمحم ،
،50 ، 49 ، 47 ، 43 ، 42 ، 41 ، 40 ، 37 ، 35 ، 32 ، 30

،135 ، 112 ، 73 ، 71 ، 69 ، 63 ، 59 ، 58 ، 55 ، 53
،163 ، 162 ، 151 ، 150 ، 144 ، 142 ، 138 ، 136
،224 ، 212 ، 210 ، 209 ، 195 ، 179 ، 165 ، 164
،257 ، 256 ، 245 ، 241 ، 239 ، 231 ، 226 ، 225

263 ، 262
،126 ، 124 ، 88 ، 86 ، 74 ، 68 ، 57 ، 56 ، 51… مالسلا هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  بلاط ، یبا  نب  یلع 

،183 ، 180 ، 179 ، 176 ، 166 ، 165 ، 137
،210 ، 207 ، 204 ، 196 ، 195 ، 194 ، 193

264 ، 255 ، 247 ، 221 ، 218
262 ، 259 ، 176 ، 146 ، 58… اهیلع هّللا  مالس  هرهاط  هقیّدص  ارهز ، همطاف 

،208 ، 126 ، 94 ، 67 ، 65 ، 64… مالسلا هیلع  یبتجم  نسح  ماما  یلع ، نب  نسح 
265 ، 264 ، 245 ، 210

،24 ، 23 ، 22 ، 21 ، 15… مالسلا هیلع  نادیهش  رالاس  ءادهشلادّیس ، نیسح ، ماما  یلع ، نب  نیسح 
،36 ، 35 ، 34 ، 33 ، 32 ، 31 ، 30 ، 29 ، 27 ، 26 ، 25
،59 ، 50 ، 48 ، 47 ، 46 ، 45 ، 43 ، 41 ، 40 ، 39 ، 37
،94 ، 93 ، 92 ، 90 ، 89 ، 88 ، 85 ، 83 ، 65 ، 64 ، 63

،104 ، 103 ، 102 ، 101 ، 100 ، 99 ، 97 ، 96 ، 95
،113 ، 112 ، 111 ، 109 ، 108 ، 107 ، 106 ، 105
،127 ، 126 ، 125 ، 124 ، 123 ، 118 ، 117 ، 115
،135 ، 134 ، 133 ، 132 ، 131 ، 130 ، 129 ، 128
،146 ، 143 ، 142 ، 141 ، 140 ، 139 ، 138 ، 136
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،159 ، 158 ، 157 ، 153 ، 152 ، 151 ، 148 ، 147
،167 ، 166 ، 165 ، 164 ، 163 ، 162 ، 161 ، 160
،178 ، 177 ، 175 ، 174 ، 173 ، 171 ، 170 ، 169
،196 ، 195 ، 192 ، 191 ، 186 ، 185 ، 184 ، 183
،205 ، 204 ، 203 ، 202 ، 200 ، 199 ، 198 ، 197
،218 ، 217 ، 215 ، 214 ، 212 ، 210 ، 208 ، 207
،229 ، 227 ، 226 ، 225 ، 224 ، 222 ، 221 ، 220
،246 ، 245 ، 243 ، 241 ، 240 ، 239 ، 238 ، 230
،259 ، 257 ، 256 ، 255 ، 254 ، 253 ، 252 ، 247

268 ، 267 ، 266 ، 264 ، 260
264 ، 258 ، 175 ، 150 ، 149 ، 148 ، 144 ، 137… مالسلا هیلع  داّجس  ماما 

262 ، 261 ، 259… مالسلا هیلع  رقاب  ماما 
263 ، 261 ، 215 ، 213 ، 107 ، 103… مالسلا هیلع  قداص  ماما 

260… مالسلا هیلع  مظاک  ماما 
104… مالسلا هیلع  اضر  ماما 

22… فیرشلا هجرف  یلاعت  هّللا  لجع  رصع  یلو  ترضح 
258… مالسلا هیلع  بوقعی 

160… مالسلا امهیلع  اّیرکز  نب  ییحی 
258… مالسلا هیلع  فسوی 

اه مان 

اه مان 
« فلا »

262… هلآو هیلع  هّللا  یلص  مرکا  ربمایپ  دنزرف  میهاربا 
264… یلزتعم دیدحلا  یبا  نبا 

221 ، 219173 ، 171 ، 152 ، 17… يرزج ریثا  نبا 
171 ، 148 ، 124 ، 97 ، 17… یفوک مثعا  نبا 

76… لاثأ نبا 
254 ، 241 ، 237 ، 225 ، 224 ، 140 ، 36 ، 29 ، 26… هّیمیت نبا 

210 ، 194 ، 65 ، 33… ینالقسع رجح  نبا 
242… یسلدنا مزح  نبا 

237 ، 68 ، 47 ، 46 ، 35 ، 34 ، 33 ، 32… نودلخ نبا 
76 ، 75 ، 66 ، 17… یبطرق یکلام  ّربلادبع  نبا 
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17… یبلح میدع  نبا 
35… هیکم تاحوتف  باتک  بحاص  یبرع  نبا 

243 ، 49 ، 47 ، 46 ، 40 ، 39 ، 38 ، 37 ، 36 ، 35… یکلام یبرع  نبا 
251 ، 182 ، 151 ، 147 ، 133 ، 129 ، 78 ، 76 ، 55 ، 17… یقشمد رکاسع  نبا 

245(… يرونید هبیتق  نب  ملسم  نب  هّللادبع   ) هبیتق نبا 
177… هیولوق نبا 

30 ، 29… هّیزوج مّیق  نبا 
241… يدرو نبا 

257 ، 255 ، 254 ، 253 ، 165 ، 164 ، 133 ، 48 ، 47 ، 34 ، 33… یمثیه نسحلاوبا 
254 ، 251 ، 228 ، 227 ، 225 ، 171 ، 140 ، 130 ، 112 ، 96 ، 79 ، 44 ، 17… یقشمد ریثک  نبا  ءادفلاوبا 

241 ، 232 ، 225 ، 142 ، 141 ، 83 ، 48 ، 47 ، 44 ، 28 ، 17… يدادغب یلبنح  يزوج  نبا  جرفلاوبا 
17… یناهفصا جرفلاوبا 

258 ، 257 ، 255 ، 253 ، 252 ، 171 ، 164 ، 133 ، 17… یناربط مساقلاوبا 
190 ، 182 ، 86… يرعشا یسوموبا  دنزرف  هدربوبا 

151… يراصنا یملسا  هزربوبا 
251… یقهیب رکبوبا 

179 ، 137 ، 27 ، 25… نیخیش هفاحق ،) یبا  نبا   ) رکبوبا
258 ، 252 ، 251… یمثیه رکبوبا 

190… يدئاص همامثوبا 
244 ، 224 ، 134 ، 25… یلازغ دماحوبا 

49… يردُخ دیعسوبا 
225 ، 145 ، 132 ، 77 ، 52… نایفسوبا

223… دهاز ورمعوبا 
252… لیبقوبا

258 ، 251… یناهفصا میعنوبا 
112… هریرهوبا

258 ، 255 ، 241 ، 232… یلصوم ءاّرف  یلعیوبا 
245… یکاطنا نیما  دمحا 

258 ، 255 ، 239 ، 233 ، 232 ، 164 ، 112 ، 47 ، 17… لبنح نب  دمحا 
227 ، 17… يرونید دوواد  نب  دمحا 

66… سیق نب  فنحا 
223… دثرم نب  سنخا 

223… هیوح نب  قاحسا 

اروشاع قیاقح  زا  ییاه  www.Ghaemiyeh.comهتفگان  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 152زکرم  هحفص 138 

http://www.ghaemiyeh.com


86… هحلط نب  قاحسا 
263… رفعج نب  لیعامسا 

87… هحلط نب  لیعامسا 
223… کلام نب  دیسا 

210 ، 183 ، 67… سیق نب  ثعشا 
181… هتابن نب  غبصا 

252… میکح ّمُا 
257 ، 255 ، 194 ، 119… هملس ّمُا 

164… ثراح نب  سنا 
ب»  » 261… هورف ّمأ 

226 ، 73 ، 49 ، 41 ، 38… يراُخب
239 ، 233… یجنزرب

218 ، 217… ریضخ نب  ریرب 
258 ، 255… راّزب

83… ریشب
246 ، 222 ، 212 ، 148 ، 142 ، 140 ، 132 ، 128 ، 102 ، 90 ، 17… يرذالَب

ج»  » 138(… يدرجورب هّللا  ۀیآ   ) يدرجورب
49… يراصنا هّللادبع  نب  رباج 

257 ، 256… لیئربج
210 ، 183 ، 68 ، 67… ثعشا رتخد  هدعج 

263 ، 262 ، 233… راّیط رفعج  بلاط ، یبا  نب  رفعج 
ح»  » 241 ، 251 ، 167 ، 153… یطویس نیدلا  لالج 

198… ینادمه روعا  ثراح 
257 ، 225 ، 58 ، 17… يروباشین مکاح 

206 ، 201 ، 193 ، 186 ، 185 ، 181 ، 169… رهاظم نب  بیبح 
105… ناوکذ بیبح 

51 ، 48… یفقث فسوی  نب  جاّجح 
210 ، 208 ، 183 ، 182 ، 169 ، 87… یلجع رَْجبَا  نب  راّجح 

190 ، 189 ، 181 ، 88 ، 86… يدع نب  رجح 
208 ، 204… یحایر دیزی  نب  ّرح 

207 ، 206 ، 199 ، 196 ، 192 ، 181 ، 176… ریمن نب  نیصح 
223… یسبنس لیفط  نب  میکح 

204… يدزأ يرجه  ورمع  نب  سّالح 
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خ»  » 263… هزمح
190 ، 182 ، 86… هطفرع نب  دلاخ 

151… نارفغ نب  دلاخ 
197 ، 74… دیلو نب  دلاخ 

ر»  » 171 ، 148 ، 127 ، 126 ، 98… یمزراوخ
223… يدبع ذقنم  نب  ءاجر 

222… متسر
194… يرجه دیشر 

198 ، 169… داّدش نب  ۀعافر 
ز»  » 262… هّللا لوسر  رتخد  هّیقر 
140 ، 139 ، 87… سیق نب  رحَز 

140… شیبح نب  رز 
67… يرشخمز

194 ، 193 ، 181 ، 132 ، 89 ، 88 ، 85 ، 82 ، 78 ، 77 ، 71… هیبا نب  دایز 
49… مقرا نب  دیز 

262… هثراح نب  دیز 
س»  » 145… مالسلا اهیلع  بنیز 

87… یفقث عْرقَا  نب  ِبئاس 
223… یفعج همثیخ  نب  ملاس 

33… يواخس
158 ، 123 ، 89… روصنم نب  نوجرس 

241 ، 234 ، 233 ، 232 ، 46 ، 45… ینازاتفت نیدلادعس 
179 ، 68… صاقو یبا  نب  دعس 

185 ، 170 ، 169… یفنح هّللادبع  نب  دیعس 
80 ، 78 ، 71… نامثع نب  دیعس 

211 ، 207 ، 199 ، 198 ، 186 ، 168 ، 167… درُص نب  نامیلس 
192 ، 182… بدنج نب  ةرمس 

233… یناعمس
49… يراصنا دعس  نب  لهس 

ش»  » 143 ، 18… سوواط نبا  دّیس 
210 ، 207 ، 184 ، 183 ، 169 ، 87… یعبر نب  ثبَش 

222 ، 209 ، 182 ، 160 ، 141 ، 87… نشوجلا يذ  نب  رمش 
،143 ، 130 ، 129 ، 105 ، 100 ، 57 ، 44 ، 30 ، 17… یبهذ نیدلا  سمش 
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251 ، 243 ، 227 ، 200 ، 171 ، 152
243… یناکوش

241 ، 240 ، 239 ، 233 ، 232 ، 142 ، 133 ، 47… يدادغب یسولآ  نیدلا  باهش 
243 ، 233 ، 232 ، 137 ، 48 ، 47 ، 36… یّکم رجح  نبا  نیدلا  باهش 

188… یثراح ریثک  نب  باهش 
214 ، 148 ، 143 ، 103… قودص خیش 

215 ، 148… یسوط خیش 
233 ، 47… يرصم هدبع  دّمحم  خیش 

227 ، 167 ، 108 ، 106 ، 101 ، 18… دیفم خیش 
«ص»

ض»  » 223… یفعج بهو  نب  حلاص 
ط»  » 83… سیق نب  كاحض 

،152 ، 148 ، 144 ، 142 ، 141 ، 125 ، 74 ، 17… يربط
ع»  » 236 ، 228 ، 227 ، 218 ، 217 ، 198 ، 173 ، 171

185… يرکاش سباع 
148… دیزی ۀنبا  ۀکتاع 

87… فلخ نب  ۀّیُما  نب  دوعسم  نب  رماع 
162 ، 74 ، 73 ، 72 ، 70… هشیاع

197 ، 190… یلدج هدعج  نب  ساّبع 
197… یبلک یلعالادبع 

205(… یمیمت جاّجح  نب  دوعسم  نب   ) نامحرلادبع
127 ، 125 ، 92 ، 80 ، 73 ، 72 ، 71… رکب یبا  نب  نامحرلادبع 

84 ، 83… مکح ّما  نب  نامحرلادبع 
77 ، 75 ، 74 ، 71… دلاخ نب  نامحرلادبع 

185 ، 169… یبحرا نوک  نب  هّللادبع  نب  نامحرلادبع 
88… يدسا سیق  نب  نامحرلادبع 

233… يزاریش نسح  نب  دمصلادبع 
47 ، 28 ، 27 ، 25 ، 23… ینالیگ رداقلادبع 

239… لبنح نب  دمحا  نب  هّللادبع 
159 ، 110… رفعج نب  هّللادبع 

82… دیسا نب  دلاخ  نب  هّللادبع 
،111 ، 109 ، 108 ، 105 ، 103 ، 101 ، 99 ، 92 ، 71… ریبز نبا  ریبز ، نب  هّللادبع 

135 ، 134 ، 131 ، 129 ، 127 ، 126 ، 125 ، 119 ، 113
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163 ، 161 ، 136 ، 134 ، 118 ، 111 ، 110… ساّبع نبا  ساّبع ، نب  هّللادبع 
،103 ، 92 ، 81 ، 71 ، 51 ، 50 ، 49 ، 45 ، 41 ، 40 ، 38… رمع نب  هّللادبع 

229 ، 166 ، 131 ، 127 ، 126 ، 125
129… ورمع نب  هّللادبع 

115… یمرضح هعیبر  نب  ملسم  نب  هّللادبع 
185 ، 169… ینادمه ْعَمسِم  نب  هّللادبع 

186 ، 185 ، 169… لاو نب  هّللادبع 
192… رطقی نب  هّللادبع 

192… مرکا ربمایپ  مداخ  هّللادبع ،
243 ، 235 ، 44 ، 43 ، 42 ، 46… يدادغب یلبنح  ریهز  نب  ثیغملادبع 

193… یمخل ریمع  نب  کلملادبع 
253 ، 233 ، 113 ، 51… ناورم نب  کلملادبع 

196… ینادمه ثراح  نب  هّللادیبع 
،138 ، 134 ، 133 ، 132 ، 123 ، 116 ، 88 ، 59 ، 26… دایز نبا  دایز ، نب  هّللادیبع 

،187 ، 176 ، 167 ، 158 ، 152 ، 141 ، 140 ، 139
،202 ، 199 ، 196 ، 194 ، 193 ، 192 ، 190 ، 188

219 ، 214 ، 213 ، 211 ، 208 ، 207
195 ، 190… يدنک زیزع  نب  ورمع  نب  هّللادیبع 

196 ، 87… یمرضح ۀبعش  نب  ملسم  نب  هّللادیبع 
219 ، 218 ، 217 ، 180 ، 179 ، 127 ، 126 ، 79 ، 52 ، 51… ناّفع نب  نامثع 

81… هبعش نب  ةریغم  رسپ  هورع 
184… سیق نب  ةورع 

213 ، 88… یسمحا هرزع  نب  ةرزع 
170… سیق نب  ةرزع 

246… یئابطابط زیزعلادبع 
228… ناعمس نب  ۀبقع 

21… ینیما همالع 
21… یلماع نیدلا  فرش  دّیس  همالع 

178 ، 148 ، 143 ، 18… یسلجم همالع 
198… يدزا بخلص  نب  ةرامع 

87… صاّقو یبا  نب  دعس  نب  ةرامع 
185 ، 169… یلولس هّللادبع  نب  ةرامع 

182 ، 116 ، 87… طیعُم یبا  نب  ۀبقع  نب  ةرامع 
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213 ، 181 ، 180 ، 179 ، 137 ، 69 ، 52 ، 50… نیخیش باّطخ ، نب  رمع 
،141 ، 131 ، 129 ، 127 ، 116 ، 98 ، 88 ، 87 ، 17… دعس نبا  صاّقو ، یبا  نب  دعس  نب  رمع 

،198 ، 186 ، 184 ، 183 ، 171 ، 148 ، 143 ، 142
،219 ، 214 ، 211 ، 209 ، 206 ، 205 ، 204 ، 203

247 ، 221
223… يوادیص حیبص  نب  ورمع 

212 ، 211 ، 184 ، 170 ، 87… يدیبز جاّجح  نب  ورمع 
190 ، 183 ، 86… ثیرُح نب  ورمع 

88 ، 86… قمح نب  ورمع 
246 ، 219 ، 159 ، 113 ، 112 ، 110 ، 109… قدشَا صاع  نب  دیعس  نب  ورمع 

204… سیق نب  ۀعیبض  نب  ورمع 
90… نامثع نب  ورمع 

162… نامحرلادبع رتخد  ةرمع 
87… مهد یبا  نب  لیبحرَش  نب  ِقانِع 

ف»  » 225 ، 29… یفنح ینیع 
146 ، 144… مالسلا هیلع  یلع  رتخد  همطاف 

222… مالسلا هیلع  ءادهشلادّیس  رتخد  همطاف 
ق»  » 175… قدزرف

204… يدزا ریشب  یبا  نب  بیبح  نب  مساق 
87… یثراح نیصح  نب  هّللادبع  نب  نَطَق 

87… یلهذ روُش  نب  عاقعَق 
211 ، 210 ، 183… ثعشا نب  سیق 

193 ، 191 ، 185 ، 176 ، 169… يوادیص رهَسُم  نب  سیق 
ك»  » 190 ، 86… هریغم نب  سمش  دبع  نب  دیلو  نب  سیق 

196 ، 182 ، 87… باهش نب  ریثک 
ل»  » 193… یّشَک

م»  » 87… یمیمت دراطع  نب  دیُبل 
197… هریُون نب  کلام 

105 ، 104… یساّبع نومأم 
87… سمش دبع  نب  يزعلادبع  نب  ۀعیبر  نب  ۀیراج  نب  زرُحم 

141 ، 88… هبلعث نب  رفخم 
210 ، 198 ، 181… يدنک سیق  نب  ثعشا  نب  دّمحم 

159 ، 104 ، 96… هّیفنح نب  دّمحم 
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253 ، 252… يرهز باهش  نب  دّمحم 
170… یمیمت ریمُع  نب  دّمحم 

246… يدومحم
212 ، 211 ، 208 ، 200 ، 199 ، 195 ، 190 ، 188 ، 185 ، 114… یفقث راتخم 

130 ، 117 ، 100 ، 95 ، 89 ، 73 ، 72… ناورم
205… یمیمت جاّجح  نب  دوعسم 

67 ، 17… يدوعسم
182… یمرضح دیعس  نب  ملسم 

،159 ، 158 ، 139 ، 118 ، 116 ، 115 ، 113 ، 88 ، 83… مالسلا هیلع  لیقع  نب  ملسم 
،196 ، 190 ، 188 ، 186 ، 182 ، 170 ، 162 ، 185

246 ، 227 ، 210 ، 201 ، 197
182… یلهاب ورمع  نب  ملسم 

201 ، 195 ، 190 ، 186 ، 181… هجسوع نب  ملسم 
198 ، 180 ، 169… يرازف هبجن  نب  ّبیسم 

87… ینابیش هریبه  نب  ۀلَقْصَم 
،50 ، 48 ، 46 ، 45 ، 42 ، 40 ، 38 ، 37 ، 35 ، 30 ، 22… هیواعم

،68 ، 67 ، 65 ، 64 ، 60 ، 59 ، 58 ، 56 ، 55 ، 53 ، 52
،82 ، 81 ، 80 ، 79 ، 77 ، 76 ، 74 ، 73 ، 72 ، 70 ، 69
،97 ، 96 ، 95 ، 94 ، 93 ، 91 ، 90 ، 89 ، 85 ، 84 ، 83

،117 ، 116 ، 105 ، 104 ، 103 ، 101 ، 99 ، 98
،158 ، 136 ، 129 ، 128 ، 127 ، 126 ، 125 ، 123
،217 ، 210 ، 202 ، 199 ، 189 ، 187 ، 181 ، 176
،236 ، 235 ، 230 ، 226 ، 225 ، 224 ، 223 ، 220

266 ، 247 ، 246
137 ، 136 ، 106… دیزی نب  ۀیواعم 

239 ، 238 ، 237 ، 236… یساّبع دضتعم 
190… لقعم

82 ، 81… هبعش نب  ةریغم 
38… يوانم

87 ، 82 ، 71… ماوع نب  ریبز  نب  رذنم 
150… یبئاص ورمع  نب  لاهنم 

87… هحلط نب  یسوم 
76 ، 74… دلاخ نب  رجاهم 
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194 ، 193 ، 183… راّمت مثیم 
192… هنومیم

«ن»
218… لاله نب  عفان 

57… یئاسَن
و»  » 246 ، 206 ، 196 ، 159 ، 158 ، 157 ، 116 ، 115 ، 114 ، 83… ریشب نب  نامعن 

87… یمرضح رْجُح  نب  لئاو 
223… معان نب  ظحاو 

،117 ، 106 ، 105 ، 104 ، 102 ، 101 ، 100 ، 95 ، 99… هبتع نب  دیلو 
» ـ ه  » 246 ، 130 ، 129 ، 128 ، 126 ، 125 ، 124

223… یمرضح تیبث  نب  یناه 
190 ، 188 ، 184 ، 139… هورع نب  یناه 

185 ، 170 ، 169… یعیبس یناه  نب  یناه 
260… درام نبا  رسمه 

ي»  » 48… دنه
110(… دیعس نبا   ) ییحی
52… نایفس یبا  نب  دیزی 

211 ، 183 ، 182 ، 170… دیور نب  ثراح  نب  دیزی 
148… کلملادبع نب  دیزی 

،38 ، 37 ، 36 ، 34 ، 32 ، 30 ، 29 ، 27 ، 26 ، 25 ، 22… هیواعم نب  دیزی 
،54 ، 52 ، 50 ، 49 ، 48 ، 47 ، 45 ، 44 ، 43 ، 42 ، 41
،78 ، 74 ، 72 ، 70 ، 68 ، 67 ، 66 ، 64 ، 63 ، 59 ، 57
،98 ، 97 ، 95 ، 94 ، 92 ، 90 ، 89 ، 85 ، 82 ، 80 ، 79

،118 ، 117 ، 115 ، 111 ، 110 ، 103 ، 101 ، 99
،132 ، 131 ، 129 ، 128 ، 126 ، 124 ، 123 ، 119
،141 ، 140 ، 139 ، 138 ، 136 ، 135 ، 134 ، 133
،152 ، 151 ، 148 ، 147 ، 145 ، 144 ، 143 ، 142
،187 ، 182 ، 176 ، 174 ، 167 ، 166 ، 158 ، 153
،229 ، 228 ، 226 ، 224 ، 223 ، 206 ، 202 ، 198
،242 ، 241 ، 237 ، 236 ، 235 ، 233 ، 232 ، 231

267 ، 266 ، 243
218 ، 217… لقعم نب  دیزی 

124… یبوقعی
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میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج 

دیامن محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 
ىب  ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب 

دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 
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راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 
رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 

هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 
نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )

. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 
هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 

فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 
. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،

هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها
هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 

ندوب سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بـالط ، نیققحم و 
رد يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهـس  تهج  مزال  عبانم 

یمالسا گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رـشن و 
. دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا 

 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 
یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا

هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)
... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)

یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)
رگید

يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)
طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)

... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)
دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)

 ... نارکمج و دجسم 
هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)

لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)
ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 

 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 
: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 

www.eslamshop.com

روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25
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ناربراک 2333045(0311)
یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 

لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 

. هللااشنادنیامن يرای  ار  ام  مهم  رما  نیا  رد  ناکما  تروص  رد  ات  دیامنب  ناگمه  لماش  ار  ینوزفازور 
IR90-0180-0000-0000-0621- ابش :  باسح  هرامـش  6273-5331-3045-1973و   : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامش 

دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  0609-53
یتدیقع يرکف و  راک  شزرا 

هدرک ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره  مالـسلا :-  هیلع  نیـسح  ماما  زا  شدنـس ، هب  جاجتحالا - 
راوگرزب هدـنب  يا  : » دـیامرفیم وا  هب  دـنوادخ  دـنک ، شتیادـه  داشرا و  ات  دـهد  یمهـس  وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  اـم  مولع  زا  تسا و 

، تسا هداد  دای  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف  مرتراوازـس . وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدـننک  کـیرش 
«. دینک همیمض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال  هک  ار  هچنآ  اهتمعن ، رگید  زا  دیهد و  رارق  خاک  رازه ، رازه 

يدرم يرادیم : رتتسود  ار  کی  مادک  : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا : هیلع  يرکـسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا 
زا فیعـض  اونیب و  ینمؤم  ندرک  هارمگ  هدارا  یبصاـن  يدرم  اـی  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وـت  دراد و  ار  فیعـض  ییاوـنیب  نتـشک  هدارا 

، لاعتم يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و  هاگن  نادـِب ، ار  دوخ  اونیب ، نآ  هک  ییاشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وت  اّما  دراد ، ار  ام  ناوریپ 
.»؟ دنکشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ 

ییوگ دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب  نمؤم  نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] ]
شیپ تسا ، هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، داشرا  نامیا ، هب  رفک  زا  دنک و  هدنز  ار  وا  هک  ره  ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه 

«. دشکب زیت  ياهریشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا 
دننام يرجا  دـنک ، تباجا  وا  دـناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـیز : دنـسم 

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 
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